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பயங்கரவாத தடைச் சடைத்தின் கீழ் 
ட்கதாகி 5 வருைங்கள் சிடையிலிரு 
நத பிள்டளையானுக்கு பிடை  வழங்க 
முடியுமென்ைால், அதத சடைத்தின் 
கீழ் ட்கதாகி 20 வருைங்களுக்கு 
தெலா்க சிடை்களில் தடுத்து டவக் 
்கபபடடுள்ளை தமிழ் அரசியல் ட்கதி 
்களுக்கு ஏன் பிடை வழங்க முடியா 
மதன தமிழ் ததசியக் கூடைடெப 
பின் வன்னி ொவடை எம்.பி.யான 
சார்ள்ஸ் நிர்ெலநாதன் த்கள்வி எழு 
பபினார்.
 அத்துைன் ெடைக்்களைபபு 
ெண் பறிதபாவடத பிள்டளையான் 
தவடிக்ட்க பார்த்ததற்கான அரசின் 
பரிதச  இநதப பிடை எனவும் 
அவர் கூறினார். பாராளுென்ைத்தில் 
தநறறு மசவவாய்க்கிழடெ இைம் 
மபறை புத்தசாசன, செய ெறறும் 
்கலாசார அலுவல்்கள் அடெச்சு, 
ததசிய ெரபுரிடெ்கள், அரசாங்க 
தசடவ்கள், ொ்காை சடப்கள் ெற 
றும் உள்ளூராடசி அடெச்சு, இராஜா 
ங்க அடெச்சு்களுக்்கான நிதி ஒதுக் 
கீடு மதாைர்பிலான குழுநிடல விவா 
தத்தில்உடரயாறறுட்கயிதலதய 
இவவாறு குறைம் சாடடி, த்கள்வி 
எழுபபிய சார்ள்ஸ் நிர்ெலநாதன் 
எம்.பி. தெலும் கூறுட்கயில் மதரி 
வித்ததாவது;
 “பிள்டளையானுக்கு பிடை 
வழங்கபபடடுள்ளைது. அவர் சாடசி 
்கள் எதுவும் இல்லாது 5 வருைங்கள் 
சிடையில் இருநததாதலதய பிடை 

வழங்கபபடைதா்க இஙகு தபசிய 
அரச தரபபினர் நியாயம் கூறுகின்ை 
னர். அபபடியானால் பயங்கரவாத 
தடைச் சடைத்தின்கீழ் ட்கதாகி 20 
வருைங்களுக்கு தெலா்க எநதவித 
சாடசி்களுமின்றி தனியா்க ஒபபுதல் 
வாக்குமூலத்துைன் ெடடும் தடுத்து 
டவக்்கபபடடிருக்கும் தமிழ் அரசி 
யல் ட்கதி்களுக்கு ெடடும் ஏன் 
பிடை வழங்க முடியாமதனக் த்கட 
கின்தைன்.
 தமிழ் அரசியல் ட்கதி்களிைம் 
குறை ஒபபுதல் வாக்கு மூலங்கள் 
கூை ்கடுடெயான சித்திரவடத்கடளை 
மசய்தத மபைபபடைது. இவர்்களின் 
விடுதடல மதாைர்பில் பிரதெருைன் 
கூைபதபசிதனாம்.பயங்கரவாத 
தடைச்சடைத்தில் ட்கதாகியுள்ளை 
தால் பிடை வழங்க முடியாது என் 
றும் புனர்வாழ்வளித்து விடுவிக்்க 
நைவடிக்ட்க எடுபபதா்கவும் கூைப 
படைது. ஆனால் எதுவும் நைக்்க 
வில்டல.
 தெய்ச்சல் தடரக் ்காணி்கள் 
ஆக்கிரமிக்்கபபடடுக்ம்காண்டிருக்
கின்ைன . இவறடை தடுக்்க நைவடி 
க்ட்க எடுக்்காது தவடிக்ட்க பார்த்துக் 
ம ்க ா ண் டி ரு ந த ட ெ க் ்க ா ன ப ரி ச ா 
்கதவ பிள்டளையானுக்கு இநதப 
பிடை வழங்கபபடடுள்ளைது. ென் 
னாரில் ்கஞசாவுைன் ட்கதான 
்கருைா அம்ொனின் இடைபபா 
ளைரா்க இனியபாரதியும் பிடையில் 
விடுவிக்்கபபடடுள்ளைார்.” என்ைார்.
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“புலி்களின் நிடனதவநதலில் தமிழ் 
அரசியல்வாதி்கள் பஙத்கறகின்ை 
னர். அஞசலி மசலுத்துகின்ைனர். 
அவவாைானவர்்கள் பிரிவிடனவாத 
த்டத ஏறறுக் ம்காள்கின்ைனர். அவ 
வாைானவர்்கள் எவவாறு இநதப 
பாராளுென்ைத்தில் சத்தியபபிரொ 
ைம் மசய்ய  முடியும்? எனதவ  உைன 
ையா்க இவர்்களின் பாராளுென்ை 
உறுபபுரி டெடய நீக்்க நைவடிக்ட்க 
எடுக்்க தவண்டும்” என முன்னாள் 
ரியர் அடமிரலும் ொ்காை சடப்கள் 
ெறறும் உள்ளூராடசி இராஜாங்க 
அடெச்சருொன சரத் வீரதச்கர 
வலியுறுத்தினார்.
 பாராளுென்ைத்தில் தநறறு 
மசவவாய்க்கிழடெ இைம்மபறை 
புத்தசாசன, செய ெறறும் ்கலாசார 
அலுவல்்கள் அடெச்சு, ததசிய ெரபு 
ரிடெ்கள், அரசாங்க தசடவ்கள், 
ொ்காைசடப்கள் ெறறும் உள்ளூரா 
டசி அடெச்சு, இராஜாங்க அடெச்சு 
்களுக்்கான நிதி ஒதுக்கீடு மதாைர்பி 
லான குழுநிடல விவாதத்தில் 
தமிழ் ததசிய ெக்்கள் முன்னணியின் 
தடலவரும் யாழ். ொவடை எம்.பி. 
யுொன ்கதஜநதிரகுொர் மபான்னம் 
பலத்துைன் ஏறபடை தர்க்்கத்தின் 

தபாதத இராஜாங்க அடெச்சர் சரத் 
வீரதச்கர இதடன வலியுறுத்தினார்.
 இஙகு இராஜாங்க அடெச்சர் 
சரத் வீரதச்கர தெலும் கூறுட்கயில், 
“நாங்கதளை தமிழர்்கடளை தபாரின் 
தபாது மீடமைடுத்ததாம் . அத்துைன் 
இன்று பிரிவிடனவாதத்டத அஙகீ 
்கரித்து தமிழ் அரசியல்வாதி்கள் 
புலி்களின் நிடனதவநதலில் அஞ 
சலி மசலுத்துகின்ைனர். விடுதடலப 
புலி்கள் நாடடை பிரிக்்கதவ தபாரா 
டினர். இதனால் அவர்்கடளை நிடனவு 
கூருவது என்பது பிரிவிடனவாத 
த்டத ஏறறுக் ம்காள்கின்ைார்்கள் 
என்தை அர்த்தபபடும்.
 அ வ வ ா ை ா ன வ ர் ்க ள் 
எவவாறு இநத பாராளுென்ைத் 
தில் சத்தியப பிரொைம் மசய்யமுடி 
யும்? நீதிென்ை உத்தரடவயும் மீறி 
விடுதடலப புலி்கடளை நிடனவு 
கூர்நத, அது மதாைர்பா்க நீதிென்ைத் 
திறகு மசன்ைவர்்களின்  சத்தியப 
பிரொைம் மதாைர்பா்க அவதானம் 
மசலுத்த தவண்டும். எனதவ சத்திய 
பபிரொைத்துக்கு எதிரா்க பிரிவி 
டனடய ஆதரிக்கும் இவர்்களின் 
ப ா ர ா ளு ெ ன் ை உ று ப பு ரி ட ெ ட ய 
நீக்்க உைனடி நைவடிக்ட்க எடுக்்க 
தவண்டும்” என்ைார்.

‘jkpo; vk;.gp.f;fis ntspNaw;Wq;fs;”

ghuhSkd;wj;jpy; ruj; tPuNrfu MNtrk;

வைக்கு ெறறும் 
கி ழ க் கி லு ள் ளை 
ப ல ெ ா வ ட 
ை ங ்க ளி ல் , 
தமிழ்த் ததசிய 

நிடனவு நாளைான ொவீரர் நாடளைக் 
்கடைபபிடிபபதறகுத் தடை விதிக்்க 
பபடடுள்ளைடெ மி்கவும் ்கவடலய 
ளிபபதா்க PEARL (PEOPLE FOR 
EQUALITY AND RELIEF IN LANKA) 
அடெபபு மதரிவித்துள்ளைது.
தெலும் அநத அடெபபு மவளியி 
டை அறிக்ட்கயில்,
 “தமிழர் நிடனவுகூரல் மீதான 
மதாைரும் அரச அைக்குமுடையின் 
நீடசிதய இத்தடை்களைாகும். நிடன 
தவநதல் நி்கழ்வு்கடளை ஏறபாடு 
மசய்யும் பணியில் ஈடுபடடுள்ளைவ 
ர்்கள், இலஙட்க அதி்காரி்களைால் ்கடு 
டெயான அச்சுறுத்தல்்களுக்கு உள் 
ளைாக்்கபபடுவடதப தபர்ள் வன்டெ 
யா்கக் ்கண்டிக்கிைது.
 தெலும், சடைச் மசயன் 
முடை்கடளையும், த்காவிட-19 ்கடடுப 
பாடு்கடளையும் தவைா்கப பயன்படு 
த்தி, நிடனவுகூர்வடதத் தடுத்து நிறு 
த்துவதற்கா்க தெறம்காள்ளைபபடும் 
இ ப பு து ப பி க் ்க ப ப ட ை மு ய ற சி 
்கடளை எதிர்த்து நிறபவர்்களுைன் 
தபர்ள் ஒருடெபபாடடை மவளிப 
படுத்த முடனகிைது.
 இலஙட்கயின் இராணுவத் 

தளைபதியும், தபார்க் குறைவாளிமய 
னக் குறைஞ சுெத்தபபடடுள்ளைவரு 
ொன சதவநதிர சில்வா, த்காவிட-
19 ்கடடுபபாடு்கடளை தெறத்காள் 
்காடடி, ொவீரர் நாள் நிடனதவநதல்
நி ்க ழ் வு ்க ள் த ட ை ம ச ய் ய ப ப டு ம் 
எனக் ்கைநத வாரம் மதரிவித்திருநத 
ததாடு, இவவுத்தரடவ மீறுபவர்்கள் 
மீது சடை நைவடிக்ட்க எடுக்்கப 
படும் எனவும் அச்சுறுத்தியிருநதார்.
 அதடனத் மதாைர்நது, நிடன 
தவநதல் நி்கழ்வு்களுக்்கா்கத் தமிழீழ 
வி டு த ட ல ப பு லி ்க ளி ன் து யி லு ம் 
இல்லங்கடளைச் சமூ்க இடைமவளி 
டயக் ்கடைபபிடித்தவாறு துபபுரவு 
மசய்ய முயறசித்தவர்்கள் மபாலிசா 
ரினால் தடுத்து நிறுத்தபபடைனர். 
வைக்கு ெறறும் கிழக்கில் துயிலும் 
இல்லங்களுக்கு அருகில் பாது்காப 
புப படையினர் தசாதடனச்சாவடி 
்கடளை அடெத்துள்ளைனர். துயிலும் 
இல்லங்கள் யுத்தத்தின் தபாதும், 
அதன் பின்னரும் இராணுவத்தின 
ரால் இடித்தழிக்்கபபடைன.
 இது அரசின் தெலாதிக்்க உை 
ர்வும், பழியுைர்வும் மவளிபபடும் 
விவரைங்கடளைப பலபபடுத்துவத 
ற்கா்க தெறம்காள்ளைபபடை ஒரு 
ம்காடுடெயான மசயலாகும்.
 தெலும், உள்ளூர் நீதிென்ை

ங்கள் மபாதுநி்கழ்வு்களுக்குக் குறிப 
பா்கத் தடைவிதித்துள்ளைததாடு, பல
தனிநபர்்களுக்கும், தமிழ்த் ததசியக்
கூடைடெபபு, தமிழ்த் ததசியத்திற 
்கான ெக்்கள் முன்னணி உள்ளிடை 
அரசியற ்கடசி்களுக்கும், நி்கழ்வு 
்கடளை ஏறபாடு மசய்வதறகும், அவ 
றறில் ்கலநது ம்காள்வதறகும் தடை 
யுத்தரவு பிைபபித்துள்ளைன.
 த்காவிட-19 ்கடடுபபாடு்கள் 
இத்தடை்கடளை நியாயபபடுத்துவத 
ற்கான சாக்்கா்கப பயன்படுத்தபபட
ைாலும், சிவபபு-ெஞசள் ம்காடி்கள் 
ெறறும் பதாடத்கடளைப பயன்படுத்
துவது தபான்ை தீங்கறை நிடனவு 
கூரற மசயறபாடு்களில் ஈடுபடடு 
ள்ளை தனிநபர்்கள் மதாைர்ச்சியா்க 
இலக்கு டவக்்கபபடுகின்ைனர்.
 நாம் குறிபபா்கப தபாராடை 
ங்களில் ஈடுபடடுள்ளை ்காைாெல் 
ஆக்்கபபடை தமிழர்்களின் குடும்ப 
ங்கடளைச் தசர்நதவர்்கள், அவர்்கள் 
நிடனதவநதற மசயறபாடு்களில் 
ஈடுபடடுள்ளைார்்களைா இல்டலயா 
என்படதப மபாருடபடுத்தாெல், 
இலக்கு டவக்்கபபடுவது குறித்துக் 
்கவடலயுறறுள்தளைாம்.”என்றும் 
தெலும் கூறியுள்ளைது.  

epidT $Utjw;fhd jkpoupd; cupik kjpf;fg;gl Ntz;Lk; 

-PEARL mikg;G typAWj;jy;
 பருத்தித்துடை   நீதிென்ைத்து 
க்கு உடபடை பகுதி்களில் நவ 
ம்பர் 25ஆம் தி்கதி மதாைக்்கம் 
27ஆம் தி்கதி ொவீரர் நாள் நிடன 
தவநதடல நைத்த தடை விதிக்்கக் 
த்காரி பருத்தித்துடை நீதிவான் நீதி 
ென்றில் மபாலிஸாரால் மீளைவும் 
விண்ைபபங்கள் மசய்யபபடடுள் 
ளைன.
 இன்று முறப்கல் தாக்்கல் 
மசய்யபபடை இநத விண்ைபபங 
்கள் பிறப்கல் ென்றில் அடழக்்கப 
படும் என்று எதிர்பார்க்்கபபடுகிைது.
 இநத விண்ைபபங்கள் பரு 
த்தித்துடை, வல்மவடடித்துடை ெற 
றும் மநல்லியடி ஆகிய 3 மபாலிஸ் 
நிடலயங்களின் மபாறுபபதி்காரி்க 
ளைால் தாக்்கல் மசய்யபபடடுள்ளைன.
 பிரதிவாதி்களைா்க முன்னர் 
தாக்்கல் மசய்யபபடடு மீளைப மபை 
பபடை விண்ைபபங்களில் குறிபபி 
ைபபடைவர்்களின் மபயர்்கள் குறி 
பபிைபபடடுள்ளைன.
 இதததவடளை, முன்னதா்க 3 
விண்ைபபங்கள் ்கைநத வியாழக் 
கிழடெ  பருத்தித்துடை நீதிென்றில் 
தாக்்கல் மசய்யபபடடு தநறறு முன் 
தினம் திங்கடகிழடெ மீளைபமபைப 
படடிருநதன.
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 ெடைக்்களைபபில் தெய்ச்சல் நில விவ்காரத்தில் ஊை்கவியலாளைர் ்கடளை 
விசாரடைக்கு உடபடுத்தியது குறித்து நாைாளுென்ை உறுபபினர் சிறிதரன் சடப 
யில் ்கண்ைனம் மதரிவித்துள்ளைார்.
 ெடைக்்களைபபில் தெய்ச்சல்நிலப பகுதியான ெயிலத்தெடு, ொதவ 
டனப பகுதியில் மபரும்பான்டெ சமூ்கத்தினரால் முன்மனடுக்்கபபடும் அத்து 
மீறிய பயிர்ச்மசய்ட்க ்காரைொ்க அஙகு ்கால்நடை வளைர்பதபார் பாதிபபு்கடளை 
எதிர்தநாக்குவதுைன், அம் ெக்்களைாலும் மபாலிஸ் ெறறும் புலனாய்வாளைர்்களைா 
லும் அச்சுறுத்தபபடடும் வருகின்ைனர். தெலும் ்கால்நடை்களுக்கும் உைவி 
ல்லாெல் அடவ்களும் இைக்கும் நிடல ஏறபடடுள்ளைது. அத்ததாடு மபரும்பா 
ன்டெ சமூ்கத்தினரால் ்கால்நடை்கள் ம்கால்லபபடடும், தாக்்கபபடடும் 
வருகின்ைன.
 இநதச் சம்பவங்கடளை மவளியுலகிறகு மசய்தி்களைா்க ம்காண்டு வநத பல 
ஊை்கவியலாளைர்்கள், மபாலிஸாரின் ்கடுடெயான விசாரடை்களுக்கு மு்கம் 
ம்காடுத்துள்ளைனர்.
 இநநிடலயில், ஊை்கவியலாளைர் நிலாநதனுக்கு மபாலிஸாரால் மதாை 
ர்நது அச்சுறுத்தல் விைபபடடுக் ம்காண்டிருபபது குறித்து நாைாளுென்ைத்தில் 
தனது ்கண்ைனத்டத பதிவு மசய்த நாைாளுென்ை உறுபபினர் சிறிதரன், “இது 
மதாைர்பா்க நானும் ெனித உரிடெ ஆடைக்குழுவுக்கு எத்தடனதயா முடைப 
பாடு்கள் மசய்திருக்கிதைன். எத்தடனதயா ்கடிதங்கள் அனுபபியிருக்கிதைன். 
ஆனால் எனக்கு எநதப பதிலும் வழங்கபபைவில்டல.
 ஏமனன்ைால், இலஙட்கயில் இருக்கிை ெனித உரிடெ ஆடைக்குழு  
என்பது ஒரு அரச நிறுவனம். அரசாங்கத்திற்கா்க தபசுகிை நிறுவனம். அது 
அரசிற்கா்க எதுவும் மசய்யும். அநத நிறுவனம் நீதியான முடையில் நைபபதா்க 
நாங்கள் பார்க்்க முடிவதில்டல.
 நிலாநதன் இன்று அச்சத்தின் ெத்தியிதலதய வாழ்கிைார். அவரு 
டைய குடும்பம் அச்சுறுத்தபபடுகின்ைது. அவருடைய வீடடுக்கு அடிக் 
்கடி இனநமதரியாத நபர்்கள் மசல்கிைார்்கள். மதாடலதபசி எடுக்கிைார் ்கள்.  
அச்சுறுத்தபபடுகின்ைனர்.
 இலஙட்கயில் ஊை்கவியலாளைர்்கள் சுதநதிரொ்க மசயறபை முடிய 
வில்டல. அதிலும் தமிழ் ஊை்கவியலாளைர்்கள் மசய்தி்கடளை மவளியில் ம்காண்டு 
வர முடியவில்டல. 
 தெலும் ெடைக்்களைபபு தெய்ச்சல் நில விவ்காரத்தால் அநத ெக்்கள் 
வாழ்வா சாவா என்ை தபாராடைத்தில் இருக்கின்ைனர். இநத உண்டெ்கடளை 
மவளியில் ம்காண்டு வருகின்ை ஊை்கவியலாளைர்்கடளை இவவாறு அச்சுறுத்துவது, 
அைக்்க முடனவது ஒரு ஜனநாய்க நாடடுக்கு பண்பல்ல. இநத ெனித உரிடெ 
ஆடைக்குழு ஏன் நித்திடர ம்காள்கிைது. ஊை்கவியலாளைர் நிலாநதன், மபாலிஸ் 
நிடலயத்தில் முடைபபாடு மசய்துள்ளைார். ஆனால் இதுவடரயில் எநத நைவடி 
க்ட்கயும் எடுக்்கபபைவில்டல. இலஙட்கயில் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்டல. 
உல்கத்தில் உள்ளை ெனித உரிடெயாளைர்்கள் தமிழ் ெக்்கள் குறித்து சிநதியுங்கள்” 
என்ைார்.

    

cyfpd; Gjpa xOq;FKiw cUthf;ff; fhy
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01. க�ோவிட் 19இற்குப் பின்னரோ்ன �ோலத்தின தோக�ம் 
 
02. உலகில் புதிய ஒழுங்குமுறை ஒனறை சீ்னோவின ப�ோருளோதோர 
கேலோணறேயுடன கூடிய வல்லோணறேககு எதிரோ� நிறுவ கவணடிய 
அபேரிக� அரசியல் ேோற்ைம்; கதோனறியுளளதன விறளவோ்ன ேோற்ைங் 
�ளின �ோலத்தின தோக�ம் 
 
03. சட்டத்தின ஆட்சியும் �ோரோளுேனை வலுகவைோக�மும் இல்லோத சிங்�ள 
ப�ௌத்த ப�ரும்�ோனறே ப�ோடுங்க�ோனறேப் �ோரோளுேனை ஒற்றையோட்சியின 
கீழ், அதன மீயுயர் அதி�ோரமுளள அரச அதி�ரின ஆட்சியில், ஒகர 
நோடு ஒகர இ்னம் ஒகர ேதம் இ்னப்பிரச்சிற்ன என�கதயில்றல, ப�ரும் 
�ோனறே ேக�ளுறடய விருப்புககு எதிரோ� அதி�ோரப் �ரவலோக�ல் எனை 
க�ச்சுகக� இடமில்றல எனை பவளிப்�றடயோ்ன அரச ப�ோளற�ப் 
பிர�ட்னங்�ளுடோ்ன ஆட்சியோ�வும், தங்�ள நோளோநத நிர்வோ�த்றதகய தங் 
�றள இ்னஅழிப்புச் பசயத �றடத்தறலறே�கள �யங்�ரவோதத் தறடச் 
சட்டத்தின கீழ் நடோத்துகினை ஆட்சியோ�வும் உளள இனறைய சிறீலங்�ோ 
அரசோங்�த்தின ஆட்சிக�ோலத்தின தோக�ம். 

எனனும் மூவற�யோ்ன �ோலத் தோக�த்றத ஈழத்தமிழர்�ள எதிர் ப�ோள 
ளும் கநரத்தில்  2020 ேோவீரர் நோள இடம்ப�றுகிைது. 
 உணறேயில் இநத ேோவீரர் நோள ஈழத்தமிழர்�ள தங்�ள அறட 
யோளத்றதயும், இருப்ற�யும், அநத இருப்ற� ச்னநோய� வழி�ளில் நிறலப் 
�டுத்துவதற்�ோ்ன வழி�ோட்டறலயும், பதளிறவயும் ப�றுவதற்�ோ்ன ஆற்ை 
றலத் தரககூடிய நி�ழ்வோ� வரலோற்று முககியத்துவம் ப�றுகிைது. 
 இம்ேோவீரர் நோளுடன ‘இலககு’ த்னது இலககு கநோககிய �யணத் 
தில் இரணடு ஆணடு�றள நிறைவு பசயது இறணகினை ப�ோழுது ஈழத் 
தமிழ்ேக�ள இனறு தங்�ள உரிறே�றளப் ப�றுவதற்குச் சரியோ்ன 
றதச் பசயயவும் சரியோ்ன முறையில் பசயயவும் பசயய கவணடிய்ன 
குறித்து இலகற� வகுப்�து இலககின �டறேயோகிைது.   
 ேோவீரர்�ள நிற்னகவநதல் பதன தமிழீழத்தில் முதன முதல் பதோடங் 
�ப்�ட்ட �ோலத்திலும் இனறைய சூழ்நிறல க�ோனகை ஈழத்தமிழர்�ளின 
அரசியல் சமு� ப�ோருளோதோர நிச்சயேற்ை �ோலம் �ோணப்�ட்டறதயும், 
அநத ேோவீரர் நோள நிற்னகவநதல்�ளில் ேோவீரர்�ளின ஈ� உளளத்தன 
றேயும் எநத எதிர்ப்ற�யும் எதிர்ப�ோளளும் உறுதியின உறைவிடங்�ளோ� 
அவர்�ள விளங்கியறேயும் உணரப்�ட்டதி்னோகலகய அக�ோலத்தில் ஒவ் 
பவோரு ஈழத்தமிழ் உளளமும் திடம்ப�ற்று தங்�ள தோய�த்றதத் 
கதசியத்றத தன்னோட்சிறயக �ோப்�தற்�ோ்ன உறுதிறய ஈழேக�ள 
ப�ற்ை்னர். அதன விறளவோ�கவ ஈழேக�ளின அரசு கநோககிய அரசு 
ஒனறு 18.05.2009 வறர உல�ோல் உணரப்�ட்டறதயும் அது சட்டபூர் 
வேோ்ன சட்ட அங்கீ�ோரத்றத பநருங்கிக ப�ோணடிருநத கவறளயில் சிறீலங்�ோ 
வின 2009ஆம் ஆணடு முளளிவோயக�ோல் ஈழத்தமிழி்ன அழிப்�ோல் 
சிறீலங்�ோ மீணடும் தனற்ன ஈழத்தமிழர் மீதோ்ன ஆககிரமிப்பு ஆட்சியோ� நிறு 
விக ப�ோணடறதயும்  அற்னவரும் அறிவர். 
 இநத இனறைய ஆககிரமிப்பில் இருநது ச்னநோய� வழி�ளின 
வழி எவ்வோறு விடு�ட்டு ஈழத்தமிழர் பிரச்சிற்னககுத் தீர்வு ப�றுவது 
என�து இனறுளள முககிய க�ளவி. 
 இரணடு தளங்�றள நிறுவிச் பசயல்�டுவதும் அவற்றுககு 
இறடயோ்ன �லேோ்ன இறணப்புகே இநதக க�ளவிக�ோ்ன விறடறயத் 
தரும்.  
 முதல் தளம்; தோய�த்தில் இனறைய ஈழத்தமிழர்�ளின உளள� 
தன்னோட்சி உரிறே�ள ேறுக�ப்�டும் விதங்�றளயும் முறை�றளயும் ஒழுங் 
கு�டுத்தித் பதோகுத்து �ோலதோேதமினறி உலகுககு பவளிப்�டுத்து 
தவற்�ோ்ன ஒனறிறணநத கூட்டுத் தறலறேத்துவ கூட்டறேப்பு கதோற்று 
விக�ப்�ட கவணடும்.  
 இரணடோவது தளம்; தோய�த்தில் ஈழத்தமிழ் ேக�ளுககு ஏற்�டுத்தப் 
�ட்டு வருகிை உளள� தன்னோட்சி ேறுப்ற�த் தக� சோனறு�ளுடன �ோலதோ 
ேதமினறி எடுத்துறரத்து உல�நோடு�றளயும் உல� அறேப்பு�றளயும்  
ஈழத்தமிழர்�ளின பவளிய� தன்னோட்சி உரிறேயின அடிப்�றடயில் 
�ோதிப்புற்றுளள ஈழத்தமிழ் ேக�ளுககு சிறீலங்�ோ அரசோங்�த்தின இறை 
றேறயக �டநது உதவும்�டி க�ோரககூடிய கூட்டுத் தறலறேத்துவ அறே 
ப்பு கதசங்�டநதுறை தமிழர்�ளிறட ப�ோதுகவறலத்திட்டம் ஒனறி்னோல் 
உருவோக�ப்�டல் கவணடும்.  
 இநதத் தளங்�ளுககு சகதி அளிக�க கூடியதோ�வும், இன 
றைய அரசியல் சூழல்�றள ேக�ளுககுத்  பதளிவோ� விளக�க கூடியதோ 
�வும், ேக�ளின ப�ோதுக �ருத்துக க�ோளங்�றள உருவோககி, எல்லோ ேக� 
ளது கதறவ�றளயும், உணர்வு�றளயும் புரிநது ப�ோளளக கூடியதோ�வும் 
உளள ஈழேக�ளுக�ோ்ன கதசிய ஊட�ம் இனறைய �ோலத்தின கதறவ 
யோகிைது. இதுவும் கூட பசயற்�டும் திரளநிறல ஊட�ங்�ளின கூட்டிறண 
ப்�ோல் சோத்தியேோக�ப்�டலோம்.  
 இவற்றை உருவோக� ேோவீரர்�ள எநத �கிர்வு உளளத்றதயும் 
தறலறேக�ோ்ன �ணிவு உளளத்றதயும் ப�ோணடிருநதோர்�களோ அநத 
உளளத்துடன உறழப்�கத ேோவீர்�ளுககு நோம் பசயயும் சிைநத வணக� 
ேோ� அறேயும்.

 Mrphpah;

,yq;ifapy; capUf;F cj;juthjk; ,y;iy
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இலஙட்கயில் ம்காதரானா டவரஸ் மதாறறினால் உயிரிழபபவர்்களின் எண்ணி 
க்ட்க மதாைர்நது அதி்கரித்து வருவதா்க சு்காதார தசடவ்கள் பணிபபாளைர் 
நாய்கம் டவத்தியர் அதசல குைவர்தன மதரிவித்துள்ளைார்.
 தெலும் இலஙட்கயில் இதுவடரயில் ம்காதரானா மதாறறினால் உயிரிழ 
நதவர்்களின் மொத்த எண்ணிக்ட்க 94 ஆ்க அதி்கரித்துள்ளைதா்கவும் அவர் குறிபபி 
டடுள்ளைார். இநத டவரஸ் மதாறறினால் பாதிக்்கபபடதைாரின்  மொத்த  எண்ணி 
க்ட்க 20ஆயிரத்து 967ஆ்க அதி்கரித்துள்ளைது.
 இநநிடலயில், அமெரிக்்காடவத் தடலடெய்கொ்கக் ம்காண்டு மசயற 
படும் ெருத்துவப பல்்கடலக்்கழ்கொன தஜான்ஸ் ஹாபகின்ஸ கூறும்தபாது, 
“்கைநத டிசம்பர் ொதம் சீனாவில் பரவிய ம்காதரானா டவரஸுக்கு உல்கம் 
முழுவதும் 5,91,24,016 தபர் பாதிக்்கபபடடுள்ளைனர். 13,95,519தபர் ம்காதரானா 
வுக்குப பலியாகி உள்ளைனர் என்று மதரிவித்துள்ளைது.

,yq;ifapy; mjpfupf;Fk; nfhNuhdh 
njhw;W  90,w;Fk; Nkw;gl;Nlhu; gyp
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வோனினறு ப�ோழிகினை நீரினறிக
 �ழனி�ளில் வோடுகினை �யிபர்னகவ

க�ோனினறிப் �த�ளித்த ேக�ளிறட
 ப�ோடுறே�றளக �ட்டவிழ்த்த சிங்�ளத்தின

‘நோன எனை ேேறதயிற்ன அடககி றவக�
 நோட்டினிகல யோருமினறி அயர்நத கவறள

கசற்னபயோடு தள�தியோய �ளம்நுறழநத
 கதசியத் தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ

அைம்ப�ோனை தீவிற்னயில் அக�ளித்து
 அல்லலுற்ை ேக�றளகய அழித்பதோழித்த

பவறிப�ோணட சிங்�ளவர் �றட�ணடு
 திரணடுருணட கதோள�ளுடன சீற்ைங்ப�ோணடு

குறிறவத்து நிறலபயடுத்து கேோதியவர்
 தளம்நுறழநது த�ர்த்பதறியும் விற்னத்திைனின

ப�ோறிதட்டும் பசயல்�ணடு உல�ற்னத்தும்
 விழிபுரட்டி மிரளறவத்த தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ

தமிழீழம் �றடக�பவனறு எழுநகதோர் �ல்கலோர்
 தம்வயிறு வளர்த்துடலிற் ப�ருத்துநினைோர்

சுறேதோங்கிப் ப�ோறுப்க�ற்கும் �ணபில்லோகதோர்
 ப�ோத்தடிறே யோகிகற� கயநதிவோழ்நதோர்

எேகப�னகைோர் நோடறேத்து வோழ்வதற்க�
 எேனுககும் அஞசோத பநஞசத்கதோடு

சறேத்ததமி ழீழங்�ணடு �ற�வியநது
 விழிபிதுங்கி முழிக�றவத்த தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ

வீட்டுககுள சிறையிருநத �னனியறர
 மீட்படடுத்துப் க�ோர்ப்�யிற்சி யளித்பதங்�ள

நோட்டுககுக �ோவலரோயக �ளமிைககி
 கவட்டுககும் அஞசோத வீரத்கதோடு

�ோட்டுககுள ஊடுருவிப் �ற�யழிககும்
 கேட்டிறேககுள சிைநதுயர்நத �றடயணியோய

க�ட்டுககுள புறதநதவறர ஒழித்துக�ட்டிப்
 �ோட்டுககுள �ரிேளிககும் தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ

ப�ற்ைவறர, வளர்த்தவறரக  ற�பநகிழ்நத
 குழநறத�ளின அனற்னயோகி அரவறணத்து

நற்ைவத்தின முத்துக�ளோய உதித்துவிட்ட
 பசல்வங்�ளின ப�ோறுப்ற�த்தன கதோளிகலற்று

விற்�ன்னரோயத் பதோழில்நுட்�க �றலஞர்�ளோய
 சோதற்ன�ள �றடக�றவத்து அதிசயிககும்

அற்புதங்�ள புரிகினை பதயவேோ�
 அற்னவறரயு மீர்த்துநினை தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ

�ளளிபசல்லும் பிளறள�ளும் ஆர்வத்கதோடு
 ��லிரவோயக �ற்�தற்கு வசதிபசயது

துளளிபயழும் துடிப்புடக்ன தறட�ள தோணடி
 துவளோது விறரநது�ற்கும் நுட்�முளள

பிளறள�ளின திைறேககுப் �ரிசளித்து
 அளளியறணத் தவர்�ளுடன உைவோடி

உளளங்�ளில் ஒளிகயற்றும் ஆசோ்னோகி
 உலகிற்னகய வியக�றவத்த தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ

�ோபரங்கும் �ரநதுறையும் தமிழர்�ளின
 இதயங்�ளில் குடியிருககும் �ோவல்னோய

ஈரேற்ை சிங்�ளத்தோர் சிம்ேபசோப்�்னேோய
 இரக�ேற்ை ப�ோடுங்க�ோலர்க �ச்சமூட்டும்

வீரம்மிக� கவங்ற��ளின தள�தியோய
 விறரநபதடுககும் அதிரடியோல் எதிரி�ளின

க�ோரமிகு ப�ோடுறே�றள யுைங்�றவத்த
 கதசியத் தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ

பசநதணலில் புடம்க�ோட்ட தங்�பே்ன
 பசவ்வணண வத்னத்தில் கதபசோளிரும்

சநததியின உரிறேக�ோயச் சுறே�ள தோங்கி
 முநறதயரின �்னவு�ளுக குயிர்ப�ோடுக�

எநதநிறல பயயதிடினும் உறுதியுடன
 கவங்ற��ளின அணிப�ருககிப் �றடமு�த்தில்

விநறதமி�ப் புரிநதறேயோல் ஆளுறேயில்
 சிைநபதோளிர்நத கதசீயத் தறலே�க்ன நீடூழி வோழியகவ.
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மனசுக்குள் புதைந்திருக்கும் காந்ைள் கிழங்குகளே
மதழயின் துளிர்தைலால் சிலிரக்கும் மண்ணிளல
நீங்கா இடம் பிடி்தது நின்றுலவும் உங்கேது
கனவுகள் சுமந்ைபடி பயணம் தைாடரகிள�ாம்.  

ஆக்க நிதன்தைதும் நீக்க நிதன்தைதும்
ஆகும் நீங்கும் என்� கனவில் விழி மூடினீரகள்.

விழி்தை மனதில் புதிய விதையாய் நிதல நாடினீரகள்
கனவின் தைாடரச்சி நீளும் நாளுதமனச் சுடராகினீரகள்.

அக்கினிக் குஞதசென வாழ்ந்தீர இருள் எரிக்க
ஆகாய விரிப்பில் மலரந்தீர வீரம் சி�க்க

காற்றின் தமாழியில் கடலில் அதலயில் கடும்
கானகம் தவளியில் புயலில் தவய்யிலில்...

சிவப்பு மஞசெள் நி�ங்களிளல காற்றின் தகாடிகள் படபடக்க
நாளும் தபாழுதும் மாதலயிட்டு உம்முன் மண்டியிடவில்தல.
மனதுக்குள் புதை்தது தவ்தை காந்ைள் கிழங்குகளே நீங்கள்

தபருதநருப்பாய் பூ்ததிருக்க நாங்கள் பணிசுமந்ளை பாதைதயங்கும்…

தவற்றிச்தசெல்வி

fhe;js; fpoq;FfNs

பூச்சுடர�ொளியொப் பூக்கள் பூத்துககுலுங்கும்  
்கொர்த்திக்கமொதத்தில் நற் 
தீச்சுடர�ற்றிகைத்து நம்பிகக்கரதடித் 
திகைரயல்்ொம் ரதொழுகிர�ொம் மொவீ�ர�! 
 
ரேச்சிழந்துரேொன ரேகதத்தமிழின் 
ரேருகம்கள் உ்குணர்த்தி  
வீச்சுடன் ரையத விடுதக்யொ்கத்தொல் 
விடியக்த்ரதடிடும் எம்பூேொளரம! 
 
ரதைத்கத ரநஞ்சினில் தொங்கிய 
ேொைககுழந்கத்களின் ைொைல் ரதடிப் 
பூசிக்கைந்து பூக்கள் தூவிவுட்டு 
புதுப்பித்துகர்கொள்கின்ர�ொம் எகம நொரம 
 

ைொைப்பூக்களில் நிக�ைொைம் ரையேைக� 
ைைந்த்கொ்த்து ைணணப்ே�கை்ககள 
வீசிப்ேடரும் விடுதக்ப் ரேர�ொளிகய 
விடியக்த்ரதடிரய ரதொழுதிடுரைொரம! 
 
மொனமொ மொவீ�ர�! 
 
உம்ேொதச்சுைடு்களில் எம்  
்கொ்ச்ைக்க�ம் சுழல்கி�து, 
உம்ைவீ�த் தியொ்கத்தில் எம் 
விடுதக்ப்ேயணம் விரிகி�து, 
 
உங்்கள் வீ� ைழித்துகணயில் 
வியொே்கம் ரேறுகி�து ை�்ொறு 
உங்்கள்மொன ஒளிச்சுடரில் 
மொணபுறுகின்�து ்கனரைொடு 
 
நீங்்கள் ்கொட்டிய ைழியில்தொன் 
ரதைம் ்கட்டியம் ர்கொள்கின்�து 
நீங்்கள் ரேொற்றிய ைழியில்தொன் 
விடியலின்ேொகத விரிந்துகிடககின்�து. 
 
ஆயி�ம்,ஆயி�ம் விணமீன்்களொல் எம் விடியலின் 
ைொனம் மின்னி ஒளிர்ந்திட, 
அந்த விணமீன்்களின் எணணிகக்க்கள்ரேொ்ரை 
எணணற்� தியொ்கங்்களொல்  
்கணமுன்ரன நிகனவுச் சுடர�ந்தி  
நீளககிடககி�து தமிழீழம்!

 -காந்ைள்-
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 இதுதபால ஒன்ைல்ல.. இரண்ைல்ல, எங்கள் ததசத்தின் பல்லாயிரக் 
்கைக்்கான ொவீரர்்கள், விடுதடல தவண்டித் தம் உயிர்பபூடவக் கிள்ளி 

எறிநதிருக்கிைார்்கள். ஒவமவாரு ொவீரன்/ ொவீராங்கடனயின் வாழ்க்ட்கப 
பின்னணியிலும் ஆயிரொயிரம் மநகிழ்ச்சியும் – உயிர் உருக்கும் – ்கடத்களும் 
மபாதிநது கிைக்கின்ைன.
 வாழ்க்ட்க தரக்கூடிய எல்லா இன்பங்கடளையும் துச்சமென நிடனத் 
துத் தூக்கிமயறிநது, ததச விடுதடல ஒன்தை ஒரு இனத்தின் அதி முக்கிய 
ததடவ என்படதயும், அதுதவ உயிரினும் தெலானது என்ை உண்டெடய 
யும் ெனங்களில் இருத்தி – அதன் வழி நைநது தம் உயிர்்கடளை ஆகுதியாக்கிய 
வர்்கள் எங்கள் ொவீரர்்கள். 
 ்களைொடுதலில் என்டைக்்காவது ஒருநாள் சாவு நிச்சயம் என்பது 
மதரிநதும், ததசம் வாழ உயிர்விடல ம்காடுத்த உத்தெர்்கள்.. 
இன்னும் தெதல தபாய் தங்கள் சாவுக்குத் தாங்கதளை நாள் குறித்து, உைலில் 
மவடிெருநததறறி எதிரி நிடல்களில் மவடித்துச் சிதறிய ்கரும்புலிக் ்கண் 
ெணி்கள்…

 விடுதடல மபறும்வடர மு்கவரி ெடைக்கும் மபருவிதி சடெத்துப 

மபயரின்றிப தபானவர்்கள்..
 இவர்்கள் – தமிழனுடைய தனி அடையாளைொய்த் தமிழீழம் 
ெலரும் என்ை மபரு நம்பிக்ட்கதயாடு உயிர் விடல ம்காடுத்துக் ்கண்மூடிக் 
கிைக்கிைார்்கள். 
 அநதப புனிதர்்கள் பயணித்த ததச விடுதடல என்ை உன்னத வீதியில் 
எங்கள் அடி்களும் மதாைர்கின்ைனவா? உரிடெ என்ை உயரிய தத்துவத்டத 
எங்கள் ட்க்கள் இறு்கப பறறியிருக்கின்ைனவா? இது தபான்ை ஐயபபாடு்கள் 
ததான்றுவடதத் தவிர்க்்க முடியவில்டல.
 எங்களுடைய தபாராயுதங்கள் உடைநிடலயடைநது பதிமனாரு 
ஆண்டு்கள் ்கைநது  விடைன. எங்கள் உைர்வு்களும்கூை உடைநிடலயடைநது 
விடைனவா? விடுதடல மீது ொவீரர்்கள் ம்காண்டிருநத நம்பிக்ட்க மசயல் 
வடிவம் மபறுவதற்கான ஏதாவமதாரு நடைமுடை சமிக்டஞை இதுவடர 
கிடைத்ததா எனில், அதுவும் கூை இல்டலமயன்தை மசால்ல தவண்டும். 
அவர்்களிைம் நாம் மசய்த சத்தியம் என்னவாயிறறு?

 இலக்குத் தீர்ொனிக்்கபபடடு விடைது. இன் 
னும் இரண்டு நாட்களில் ்களைம் தநாக்கிய ந்கர்வு 

மதாைங்க இருநதது. ்களைொை இருநத வீரர்்களின் 
அணியில் அவளும் ஒருத்தி. தாக்குதலின் 

முடிவு மவறறியா, ததால்வியா என் 
பதற்கபபால், வீரர்்களின் ்களைபபலி 

தவிர்க்்க முடியாத ஒன்று என்பது 
யதார்த்தம். அவள் வீடடுக்குப தபாய்க் குடும் 
பத்தினடரப பார்த்து நீண்ை ்காலொகி விடை 
தால், புைபபடுமுன் ஒருதரம் வீடடிறகுப 

தபாய்வர நிடனக்கிைாள்.
 தபத்தியின் வரவால் ெகிழ்நத பாடடி 
யின் பூரிபபு,.. அக்்காடவக் ்கண்ை தம்பி 

தஙட்க யரின் ஆனநத ஆரவாரம்… பிள்டளைக்கு முருஙட்க இடல பிடுஙகி வநது 
வடை சடெத்த அம்ொவின் பாசம்… ெ்கடளைக் ்கண்ை ெகிழ்ச்சிதயாடுகூைதவ, 
வராதவள் திடீமரன வநதிருபபதில் ததான்றிய சநதத்கம் இடழதயாடிய 

அபபா வின் பார்டவ…
 அவளுடைய வரவினால் ஒரு சில ெணிபமபாழுதுக்குள் வீடு ்கல்கல 
பபாகியது. வநதவள் ஒருநாள் கூைத் தங்காெல் திரும்புகிைாதளை என்ை அடன 
வரினதும் ஆதங்கத்துைன் கூடிய விடை மபறுதலின் தபாது – விழிதயாரங 
்களில் திரண்டு வநத நீர்த்துளி்கடளை எவரும் அறியாெல் துடைத்மதறிநது, 
அவள் சிரித்தபடி ட்கயடசத்துப புைபபடுகிைாள்.
 “மீண்டும் வருதவதனா ொடதைதனா” என்று அவளைது உள்ெனம் 
நிடனத்துக் ம்காண்ைது.
 சில நாட்கள் ்கழிய – அநதத் தாக்குதல் மவறறி மபறுகிைது. “தமிழீழம்  
என்ை தார்க ெநதிரத்டத உச்சரித்தபடி பிைநத நிலத்தின் வித்தா்க வீழ்நத ஐநது 
வீரர்்களில் அவளும் ஒருத்தி.

இவள் எங்கள் தேசத்தின் ஒரு மாவீராங்கனை

 தசாறடைக் குடழத்து உருண்டையாக்கிக் ட்கயில் டவத்து, “சாபபிடு 
ராசா… பசிதயாடை வநதிருபபாய்…” என்று பாசத்ததாடு மசான்ன அம்ொ 
வின் மு்கத்டதப பார்க்்காெல் குனிநதபடிதய இருநத அவனுடைய ்கண்்கடளை 
நீர் திடரயிடைது.
 “அம்ொ… உன்டர ட்கயாடல நான் சாபபிடுை ்கடைசிச் சாபபாடு 
இது”
தனது சாவுக்கு நாள் குறித்து விடைவன், இன்னும் சில நாட்களில் ்காறதைாடு 
்காறைாய்க் ்கலநதுவிை இருநதவன், தபாகுமுன் ஒரு தரம் மபறைவளின் மு்கம் 
்காைத் துடித்தவன், 
இததா –
 மெலிநத உைலும் குழிநத ்கண்்களுொய் என்ைாவது ஒருநாள் தன் 
ஒதரமயாரு ெ்கன் தன்னிைம் திரும்பி வருவான் என்ை நம்பிக்ட்கதயாடு தன் 
தள்ளைாத முதுடெப பருவத்டதத் தனிதய ்கழித்துக் ம்காண்டிருக்கும் அநத 
ஏடழத் தாய்க்கு முன்னால் வார்த்டத்கதளைதும் அறைவனாய் பரிதவிக்கும் 
உள்ளைத்துைன் உட்கார்நதிருக்கிைான். விடுதடலடய தநசித்து, அதனால் 
ெரைத்டத யாசித்தவன் அவன்.
 விடைமபறும் தநரம்.. எதுவுெறியாத அன்டன, அன்தபாடு அவன் 
ததாள் தைவி, “்கவனொய் தபாடடு வா ராசா…” மசான்ன தபாது, 
 “நிச்சயம்  வருவனம்ொ… விடுதடல மபறை எெது ெண்ணில் தவறறுரு 
வில்.. தவறறுயிரில்..” அவனது உள்ெனம் மசால்லிக் ம்காண்ைது.

இவன் எங்கள் ததசத்தின் ஒரு ொவீரன். ்கரும்புலி வீரன்.
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“உயிர்விடும் தவடளையில் உங்களின் வாயது உடரத்தது தமிழீழம் - அடத 
நிடர நிடயா்கதவ நின்றினி விடரவினில் நிச்சயம் எடுத்தாழ்தவாம்.”
 “தடலவனின் பாடதயில் தமிழினம் உயிர்மபறும் தனியரமசன்றி 
தவாம் – எநத நிடலவரும் தபாதிலும் நிமிருதவாம் உங்களின் நிடனவுைன் 
மவன்றிடுதவாம்”
 ஈழத்தில் ஒவமவாரு ொவீரர் நாளைன்றும் துயிலும் இல்லங்கள் 
ததாறும் ்கல்லடை்களுக்கும், நடு்கற்களுக்கும் முன்னால் ்கண்ணீர்ெல்்க நின்று 
இவவாறு சத்தியம் மசய்தவர்்கள் நாங்கள்.
 ஆம்! தாய்க விடுதடல என்ை ்கனடவத் தம் மநஞசங்களில் நிடன த்து, 
சாடவத் தம் ததாள்்களின் மீதத சுெநது நைநத எங்கள் ததசத்தின் புதல்வர்்களு 
க்கு – ொவீரர்்களுக்கு – உைர்வுள்ளை ஒவமவாரு தமிழனும் மசய்து ம்காடுத்த 
சத்தியம் இது.
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 ததசியம் (Nationalism) என்பது ஒரு ஆன்ொ. 
அநத ஆன்ொவின் ெகிடெடய உைர்நது அநத 
ஆன்ொவால் ெக்்கள் இயஙகுகின்ை மபாழுது அவர் 
்கள் ததசஇனொ்க (Nation)  உயர்ச்சி ்காண்பர். இநத 
ததசியம் என்னும் ஆன்ொடவ உருவாக்குகின்ை 
னவா்க தநறறும் இன்றும் தி்கழ்கிைது. தநறறு என் 
பது உயர்வான நிடனவு்கள் ஊைா்க உயர்வான பார 
ம்பரியம் ஒன்றிக்கு ெக்்கடளைச் மசாநதக்்காரர்்கள் 
ஆக்குகின்ை மபாழுது, அநத உயர்வான பாரம்பரிய 
த்டதப தபணிடும் மபாதுடெயுைர்வு ்காரைொ்க 
அம்ெக்்கள் இன்றும், என்றும் கூடிவாழும் விருபபு 
டையவர்்களைா்க ொறுவர். தங்களுடைய முன்தனா 
ர்்களின் உயிர்த் தியா்கங்களி னதும், உடழபபினதும் 
மதாைர்ச்சியா்கத் தாங்கள் உள்ளைதா்கக் ்கருதி, அநதத் 
தியா்கத்தின் பலடன உடழபபின் மபறுதிடயத் 
தாங ்கள் மதாைர்நதும் தபாறை, முன்மனடுக்்க தவண் 
டும் என்னும் உறுதிபபாடு என்கிை ததசியத்தால் 
தனியாட்கள் தங்கடளை ெக்்கள் (People) என்னும் 
மதாகுதியா்கப பரிைாெம் அடையச் மசய்கின்ை 
னர்.  இநதத் ததசிய உைர்வால் இடைநத ெக்்கள், 
தாம் அநதத் ததசியத்டதப தபணி வளைர்க்்க உறுதி 
பூணுகின்ை மபாழுது, அது அவர்்களுக்்கான அரசி 
யல் எதிர்்காலத்டத அவர்்கதளை அடெத்துக் ம்காள் 
கிை; அவர்்களில் இருநது பிரிக்்க இயலாத  தன்னா 
டசி (Self – determination) என்னும் அடிபபடை ெக்்கள் 
உரிடெயாகித்; ததசத்டத அவர்்கதளை ்கடடிமயழுப 
பும் மசயல் முடையா்க  (Nation building process) இயல் 
பாகி, அம்ெக்்கள்  ததசெக்்களைா்கப (Nation) பரிைா 
ெம் அடைகின்ைனர். 
 இவவாறு ெக்்கடளைத் ததசியத்தால் இடை 
யடவத்து,  ெண்டையும், ெக்்கடளையும் ்காக்கும் 
உறுதியுள்ளைவர்்களைா்க ொறறும் ஆறைலாளைர் ததசிய 
த்தடலவராவார். ஆ்கத் ததசியத் தடலவர் ெக்்களின் 
ஆன்ொவா்க இலஙகுபவர். ததசியத் தடலவரின் 
ததாறைம் என்பது ததசத்தின் விழிபபின் ொனிைக் 
குறியீடு. 

 ஈழத்தமிழ் ெக்்களின் வரலாறறில் ததசியத்த 
டலவர் என்ை தபாறறுதறகுரியவரா்க 26.11.1954இல் 
ஈழெண்ணில் ெலர்நது 1972 முதல் 2009 வடர 37 
ஆண்டு்களைா்க ஈழத்தமிழ் ெக்்களின் ததசிய சுதநதிரம் 
என்படததய தனது இலடசிய தவடட்கயா்கவும், 
தணியாத ஆன்மீ்கத் தா்கொ்கவும் ம்காண்ை விடுத 
டலப தபாராடைத்டத உருபமபைடவத்து அநத 
விடுதடலப தபாராடைத்டததய தனது வாழ்க்ட்க 
யா்கவும், தனது வாழ்க்ட்கடயதய விடுதடலப 
தபாராடைொ்கவும் ொறறிய ததசியத் தடலவர் 
தவலுபபிள்டளை பிரபா்கரன் ஈழெக்்களின் உரிடெ 
்கடளை அடைய டவக்கும் விடுதடலப தபமராளி 
யா்க ஈழெக்்கள் வரலாறறில் விளைஙகுகின்ைார்.
 இஸ்தரலிய ெக்்களுடைய வரலாறறில் 
“்காரிருளில் நைநது வநத ெக்்கள் தபமராளிடயக் 

்கண்ைார்்கள். சாவின் நிழல் சூழ்நதுள்ளை நாடடில் 
குடியிருபதபார் தெல் சுைர் ஒளி உதித்துள்ளைது” 
என கிறிஸ்துவின் வருட்கடயப பறறி எசயா இடை 
வாக்கினர் கிறிஸ்து பிைபபதறகு எடடு நூறைாண்டு 
்களுக்கு முன்னர் கூறிய வார்த்டத்கள் ஈழெக்்கள் 
வரலாறறிலும் மெய்டெயானது. 
 ்கைவுள் ெனிதன் வாழும் வாழ்வின் வழி 
மவளிபபடும் தபராறைலா்க ெனித இல்வாழ்க்ட்க 
வழி உைரபபடுமொன்ைா்க அல்லாது ்கல்டலக் 
கும்பிடடு அடையும்; மபாருள் அல்ல என்கிை 
தமிழர் ஆன்மீ்கத்டத வள்ளுவர் “டவயத்துள் வாழ் 
வாஙகு வாழ்பவன் வானுடையுந மதய்வத்துள் 
டவக்்கபபடும்” எனத் மதளிவா்கக் குறிபபிடைார். 
 இத்தட்கய மதய்வொதலுக்்கா்க வாழும் 
முயறசிதய தவம் என்படத வள்ளுவர் “தன்னுயிர் 
தானைப மபறைாடன தயடனய ென்னுயி மரல்லாந 
மதாழும்” என எடுத்தியம்பினர். “உறைதநாய் 

தநான்ை லுயிர்க்குறு்கண் மசய்யாடெ யறதை 
தவத்திற குரு” என ஏறபடடுள்ளை துன்பங்கடளை 
ொறைவும், உயிர்்கள் துன்பமுைாதவாறு தடுபபதும் 
ஆகிய ெனித முயறசிதய தவம் எனவும் இநதத் தவமு 
டைதயாதர தனக்ம்கன வாழாப பிைர்க்குரியாளைர் 
என்றும், இவர்்கதளை தம்நிடலயில் தாழா மபரு 
வாழ்வு வாழ்நது மதய்வத்தால் தாழ்வு வநதவிைத் 
தில் உயிர்வாழா ொனமுடைடெயால் ெக்்களுக்கு 
வழி்காடடும் ஒளியா்க ொறுவார் என்பதும் வள் 
ளுவ சிநதடன. இநத ஒளி வாழ்வுடைதயாதரா 
“இளிவரின் வாழாத ொனமுடையார் - ஒளி மதாழு 
ததத்து முலகு” என உலகினரால்  வைங்கபபடும் 
ஒளியாவார், அவ ஒளிக்குரிதயார் திருவுருதவ 
மதய்வ உருவா்கக் ம்காண்ைாைபபடும் என அழ்கா 
்கத் தமிழரின் முதல் நூலா்க இன்று கிடைக்கும்; 
எண்ைாயிரம் ஆண்டு்கள் பழடெ வாய்நத மதால் 
்காபபியமும் எடுத்துடரக்கிைது. மதால்்காபபியம் 
மபாருளைதி்காரம் 63ஆவது நூறபாவா்கவும் புைத் 
திடை இயல் 5ஆவது நூறபாவா்கவும் உள்ளை மவறி 
யறி சிைப பின் மவவவாய் தவலன்” எனத் மதாைங 
கும் நூறபாவின் இறுதியில் வரும், 

“்காட்சி ்கலத்காள் நீர்்பபனட நடுேல
சீர்த்ேகு மரபில தபரும்பனட வாழத்ேதென்று” 
 என்னும் வரி்கள் தமிழரின் எண்ைாயிரம் 
ஆண்டு்களுக்கு முன்பிருநது மதாைர்நது வரும் தங 
்கள் ொவீரர்்களுக்கு நடு்கல் நடடு வாழ்த்திப தபாற 
றும் தமிழர் பண்பாடடைப பதிவு மசய்துள்ளைது. 
 இஙகு ்காடசி என்பது தபார்க்்களைத்தில் வீர 
ெரைம் அடைநத வீரர்்களின் பு்கடழக் ்கல்லில் 
நிடலத்து நிறகுொறு எழுதி வழிபடுவதற்கா்க, 
அதறகு ஏறபுடைய நடு்கல்டலக் ்கண்ணில் ததடிக் 
்காணுதல் ்காடசியாகும். இது ்கல்த்காளின் முதல் 
நிடலயாகும். அவவாறு ததடிக்்கண்ை ்கல்லிடன 
ெைவர்்கள் தம்முயறசியால் எடுத்து வருதல் ்கல் 
த்காள் எனபபடும். 
 இது ்கல்த்காளின் இரண்ைாவது நிடலயா்க 
உள்ளைது. ்கண்டு ம்காண்டு வநத ்கல்டல நீரினால் 
ொசு ்கழுவித் தூய்டெ மசய்தல் நீர்பபடை என்னும் 
மூன்ைாவது ்கல்த்காள் ஆகிைது. அடுத்து ்கழுவித் 
தூய்டெ மசய்த ்கல்டல தவநதன் முன்னிடலயில் 
நடடுடவத்தல் நடு்கல் என்னும் சிைபபுப மபய 

டரப மபறுகிைது. இது ்கல்த்காளின் நாலாவது 
நிடலயாகிைது. அவவாறு நடை ்கல்லுக்குக் த்காயில் 
எடுத்துச் சிைபபித்தல் ‘மபரும்படை’ என பபடைது. 
இது ஐநதாவது ்கல்த்காள் நிடலயாகும். இறுதி யா்க 
ஆைாவது ்கல்த்காள் நிடலயில் அநத நடு்கல்டல 
வைஙகி வாழ்த்தி வழிபடுதல் ‘வாழ்த்தல்’ என 
அடழக்்கபபடைது. இதன் வழி டவயத்தில் வாழ் 
வாஙகு வாழ்நதவடர வானுடையும் மதய்வொ்க 
டவத்து வழிபடும் வழிபாடடுரிடெயா்க ொவீரர் 
துயில்க நடு்கல் முடைடெ அடெகிைது. இநத 
தமிழரின் மதான்டெயும் மதாைர்ச்சியுொன வழி 
பாடடு வளைர்ச்சிதய ்கநதழி வழிபாமைனவும் சிவ 
லிங்க வழிபாமைன வும் டசவசெய வழிபாைா 
கியது என்பதும் ஆய்வாளைர்்கள் ்கருத்தா்க உள்ளைது. 
இநதத் தமிழர் பண் பாடடு வழி வநத ஈழெக்்களின் 
செ்கால வீர்்கடளைப தபாறறும் ‘ொவீரர் நாள்’ அவர் 
்களின் பண்பாடடுச் சுதநதிரொ்க ெடடுெல்ல வழி 
பாடடு உரிடெயா்கவும் உள்ளைதால் இலஙட்கயின் 
அரசியலடெபபுக்கு கீழும் அடனத்துல்கச் சடை 
ங்கள், வழடெ்கள், ெரபு்கள், ஒழுக்்கலாறு்களின் 
அடிபபடையிலும் ஈழத்தமிழர்்களின் பிரிக்்கபபை 
முடியாத ெனித உரிடெயா்கதவ தபாறைபபை 
தவண்டிய ஒன்ைா்க உள்ளைது. 
 இநதப பண்பாடு தபணும் வழிபாடு தபாற 
றும் ெரதப  இன்று ஈழத்தமிழர்்களின் ததசிய விடு 
தடலப தபாராடை வரலாறறில் முதலாவது வீரச் 
சாவடைநத ொவீரர் சங்கரின் நிடனதவநதல் 
நாளைாகிய ்கார்த்திட்க 27ஆம் தி்கதிடய ஒளிதயறறி 
ஈழெண்டைதய ஒளிபபிரடபயா்க ஒளிரடவத்தும், 
ஆலய ெணி்கடளை ஒலித்து, ஈழத்து வாடன ொவீர் 

்கள் பு்கழ்பாடும் தங்கள் வாழ்த்மதாலியுைன் தசர்த் 
துப பரவும் வீரமுழக்்கொ்க ொறறியும், ஈழெக்்களி 
னதும், ஈழெண்ணினதும் விடுதடலக்்கா்கத் தம்மு 
யிடர ஈ்கம் மசய்த ொவீரர் வைக்்க நாளைா்க ஈழத் 
தாய்கத்தின் ததசிய நிடனமவழுச்சி நாளைா்க ஈழத் 
தமிழர்்கடளைக் ம்காண்ைாைச் மசய்கிைது உலம்கங 
கும் தமிழர் வாழும் நாடு்களிலும் தமிழ்கத்திலும் 
கூை இநதக் ்கார்த்திட்க 27 இனொனத் தமிழர்்க 
ளைால் ததசிய நிடனமவழுச்சி நாளைா்கவும் ொவீர 
டரப தபாறறும் ொவீரர் நாளைா்கவும் ம்காண்ைாைப 
படுகிைது. இது வலி சுெநத நிடனவு்கடளைத் தரும் 
நாளைா்க இருநதாலும் அதறகும் அபபால் உறுதியின் 
உடை விை ொகிய ொவீரர் துயில்கங்களில் தமிழ் 
வாழ,  தமிழர் வாழ உறுதி எடுக்கும் ஈழ ெக்்கள் 
உரி டெ்கள் மீடபுக்்கான புத்மதழுச்சி நாளைா்கவும் 
அடெகிைது. ஈழத்தமிழர்்கள் ததசொ்க எழுநதடத 
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ஓர் சுதநதிரொன, இடைடெயுள்ளை, பன்னாடடுச் 
சமூ்கத்தால் அஙகீ்கரிக்்கபபடை ஓர் நாடடை 

மீடமைடுக்கின்ை தமிழீழ ெக்்களின் நீண்ை, ்கடின 
ொன பயைம், தற்கால வரலாறறில் பல்தவறு 
தசாதடன்கடளைக் ்கைநது வநதிருக்கிைது. எழுபத்தி 
யிரண்டு ஆண்டு்களுக்கு முன்னர், இலஙட்கடய 
விடடு மவளிதயை ஆயத்தொன பிரித்தானிய ்கால 
னீய அரசு, ஒன்றிடைக்்கபபடை சிறீலங்கா அரசி 
ைம் தமிழீழ நாடடைக் ட்கயளித்த ்கைப மபாழு 
திலிருநது தமிழீழ ெக்்களின் விடுதடலக்்கான இந 
தப பயைம் ஆரம்பொனது.
 அதன் பின்னர் ம்காழும்டப நடுவொ்கக் 
ம்காண்டு முன்மனடுக்்கபபடை இனவாதம் நிடை 
நத, மபரும்பான்டெ ஆடசியின் ்காரைொ்க தமிழ் 
ெக்்களின் நீதியும் ொண்பும் குழி ததாண்டிப புடதக் 
்கபபடைது. இவறடைத் மதாைர் நது, பல ஆண்டு்கள் 
வன்முடையறை, அடெதி வழி்களில் தமிழ் ெக்்களின் 
தபாராடைம் முன்மனடுக்்கபபடைது. ஈறறில் இப 
தபாராடைம் ஒரு முழு அளைவிலான விடுதடலப 
தபாரா்கப பரிைமித்தது. ஏைத்தாழ முபபது ஆண்டு 
்களைா்க நீடித்த இபதபார், 2009 தெொதத்தில் பல்லா 
யிரக் ்கைக்்கான அபபாவி ெக்்கள் ம்கால்லபபடை 
இனப படும்காடலயுைனும், ஆயுதப தபாராடை 
த்டத முன்மனடுத்தவர்்கள் ம்காடூரொ்க அழிக்்கப 
படை நி்கழ்வு்களுைனும் முடிவுக்குக் ம்காண்டு 
வரபபட ைது.
 இக்்காலப பகுதியில் தபார்க்குறைங்களும் 
ெனித குலத்துக்கு எதிரான குறைங்களும் சிறீல 
ங்கா அரச படை்களினால் இடழக்்கபபடைன. 
மி்கவும் ம்காடூரொன முடையில் இடழக்்கபபடை 
இக்குறைங்களுக்கு எநதவிதொன மபாறுபபுக் கூை 
லும் இதுவடர  தெறம்காள்ளைபபைவில்டல தபார் 
நிடைவுறை தபாது, ஆயிரக்்கைக்்கான தமிழ் இடளை 
தயார் ட்கதுமசய்யபபடடு, ஒன்றில் ம்கால்லபபட 
ைார்்கள் அல்லது சித்திரவடதக் கூைங்களுக்குள் 
அடைக்்கபபடைார்்கள், ஆயிரக்்கைக்்கான மபண் 
்கள் பாலியல் சித்திரவடத்களுக்கு உள்ளைாக்்கபபட 
ைார்்கள். அதத தநரத்தில் மபரும் எண்ணிக்ட்க 
யான அபபாவிப மபாதுெக்்கள் தடை மு்காம்்களுக் 
குள் அடைக்்கபபடைார்்கள்.
 முள்ளிவாய்க்்கால் ம்காடூரங்கள் இடழக்்க 
பபடடு பதிமனாரு ஆண்டு்கள் ்கைநதுவிடை நிடல 

யில், இன்று, ஒருபுைம் ம்காழும்பில் ஆடசியில் 
இருபதபாரின் ஆைவத்டதயும் ெறுபுைத்தில் 
மதாைர்நது அழிக்்கபபடடுக் ம்காண்டிருக்கும் தமி 
ழீழப பிரததசங்கடளையும் அதத தநரம் பாதிக்்கப 

படை ெக்்கள் இநத அநீதி்களுக்்கான பரி்காரத்டதப 
மபறறுக்ம்காள்ளைத் ததடவயான நைவடிக்ட்க்கடளை 
எடுபபதறகு எநதவிதத்திலும் அக்்கடை ்காடைாத 
பன்னாடடுச் சமூ்கத்டதயும் நாம் பார்க்்கக்கூடிய 
தா்க இருக்கிைது. இபபடிபபடை ஒரு சூழலில் 
ெனம் தளைர்நது தபாவதும் நம்பிக்ட்கடய இழபப 
தும் இயல்பா்கதவ எதிர்பார்க்்கக் கூடிய விையங்கள் 
தான்.

 இரண்ைாம் உல்கபதபாருக்குப பின்னர் 
தெறம்காள்ளைபபடைஇனபபடும்காடல்களில் 
முக்கியொனதா்கக் ்கருதபபடும் முள்ளிவாய்க்்கால் 
இனபபடும்காடல, ஊை்கங்கள் த்காதலாச்சும் ஒரு 
்காலபபகுதியிலும் மதாைர்பாைல் வசதி்கள் உச்சக் 
்கடை நிடலயிலிருநத ஒரு ்காலபபகுதியிலும்தெற 
ம்காள்ளைபபடை தபாதிலும், பன்னாடடுச் சமூ்கம் 
ஒரு அஙகுலம் கூை அடசயவில்டல. ெனித உரி 
டெ்கள் பறறியும் சனநாய்கம் மதாைர்பா்கவும் 
ஓயாெல் த்காசமெழுபபுகின்ை வல்லரசு்கள், இநத 
இனப படும்காடலடயப புரிநது விடடு இன்றும் 
சிறீலங்காவின் ஆடசிக் ்கதிடரயில் இருக்கும் பாசி 
சவாதி்கடளைத் தண்டிபபது மதாைர்பா்க எநதவித 
சலனமும் இன்றி இருபபடதயும் ்காைக் கூடியதா 
்கதவ இருக்கிைது.

 சிறீலங்காடவ உறறு தநாக்கும் தபாது, 
இராஜபக்சாக்்கடளை தடலடெயா்கக் ம்காண்ை 
ம்காழும்பு அரசு, முழுத் தீடவயுதெ சிங்களை மபௌத்த 
நாைா்க ொறறுவதில் ்கங்கைம் ்கடடி நிறகிைது 
பல வருைங்களுக்கு முன்னதர மதாைங்கபபடை 
தமிழ்ப பிரததசங்கடளைச் சிங்களைெயொக்கும் மசய 
றபாடு, ஈடுமசய்யபபை முடியாத வட்கயில் பாரிய 
அழிவு்கடளை ஏறபடுத்தியிருக்கிைது. பல மொழி்க 
டளையும், பல செயங்கடளையும், பல இனங்கடளையும் 
தன்ன்கத்தத ம்காண்ை சிறீலங்கா, ஒரு தனிச் சிங 
்களை மபௌத்த நாைா்க ொறுவதாயின், தெக்குரிய 
தனிநாைான தமிழ் ஈழத்துக்்கா்கப மதாைர்நது 
தபாராடுவடதத் தவிர தமிழ்ஈழத் தமிழ் ெக்்களுக்கு 
தவறு எநதத் மதரிவும் இல்டல.
 உலகின் எல்லாத் திடச்களிலும் பரநது 
வாழுகின்ை புலம் மபயர் தமிழ் சமூ்கத்தினூைா்க, 
அடெதியான வழி்களிலும், முறறு முழுதா்கச் சன 
நாய்க வழிமுடை்களிலும், தமிழ் ெக்்களுக்்கான 
ொண்டபயும், நீதிடயயும், விடுதடலடயயும் 
அடைநது ம்காள்ளும் தூரதநாக்குைன் இன்றும் 
இநதப  தபாராடைம் மதாைர்நது ம்காண்டிருக்கிைது. 
இனப படும்காடலடய தெறம்காண்ைவர்்களுைன் 
செரசம் மசய்வமதன்ை த்கள்விக்கு எநதவிதத்திலும் 
இைமில்டல என்பது ெடடுென்றி தற்கால சனநாய 
்கத்தின் அடிபபடை்கள் பறறிதயா, ெனித நா்கரி்கக் 
ம்காள்ட்க்கள் பறறிதயா எநதவிதப புரிதலும் இல் 
லாதவர்்கள் நடுவில் சிறுபான்டெ ெக்்களைா்கக் ஈழத் 
தமிழ் ெக்்கள் ்காலாதி்காலம் வாழ்வடதயும் ஒரு 
தபாதும் ஏறறுக்ம்காள்ளை முடியாது.
 நாம் தெறம்காள்ளும் இநதப தபாராடை 
த்தில், நாம் ட்கக்ம்காள்கின்ை தநதிதராபாயங்கடளை 
ெடடுெல்ல நாம் அடைய தவண்டிய இலக்கு 
மதாைர்பா்கவும், அநத இலக்ட்க அடைவதறகுரிய 
வழிவட்க்கள் மதாைர்பா்கவும் இருக்கின்ை அடிபப 
டைக் ம்காள்ட்க்கடளையும், அனுொனங்கடளையும் 
மதாைர்ச்சியா்க மீளைாய்வு மசய்வது மி்கவும் அவசிய 
ொனமதாரு மசயறபாைாகும். அைக்குமுடைக்கு 
உள்ளைாக்்கபபடை எநதமவாரு ெக்்களினத்தின் விடு 
தடலடய தநாக்கும் மபாழுதும், அவர்்கள் அநத 
விடுதடலக்்கா்க எபபடிபபடை ஈ்கத்டதச் மசய்திரு 
நதாலும், அரசியல், மபாருண்மிய,சமூ்க, பண்பாட 
டுத் தளைங்களில் பூத்காளை ரீதியா்க எவவிையங்கள் 
இன்று முன்னுரிடெபபடுத்தபபடுகின்ைன என்ை 
மதளிவு இன்றி இடவ எதுவுதெ சாத்தியொ்காது 
என்படதப புரிநது ம்காள்ளை தவண்டியவர்்களைா்க 
நாம் இருக்கிதைாம்.
 முதலாவதா்க, நாம் அடைய தவண்டிய 
இலக்கு மதாைர்பான ஒரு தூரதநாக்குப பார்டவடய 
(vision) நாம் ம்காண்டிருபபததாடு, அநத இலக்குத் 
மதாைர்பான விபரங்கள் மவளிபபடைத்தன்டெ 
தயாடு வடரயடை மசய்யபபடுவடத உறுதிபபடு 
த்த தவண்டும். எதிர்்காலத்டத முறறுமுழுதா்க 
எதிர் ்காலத்தின் ட்க்களிதல விடுவதும், உைர்ச்சி 
வசபபடடு மதளிவறை நிடலயில் இருபபதும் 
ஏறறுக்ம்காள்ளைபபை முடியாத விையங்களைாகும். 
நாம் அடைய தவண்டிய இலக்கு மதாைர்பான 
ஒரு முழு டெயான வடரபு மதாைர்பா்க இஙகு 
நாம் குறிபபிைவில்டல. ஆனால் நாம் உருவாக்்க 
விரும்புகின்ை நாடடுக்்கான ்கடைடெபபு, ம்காள் 
ட்க்கள், நிறுவனங்கள், சடைவிதி முடை்கள் என் 
படவ மதாைர்பான முன் குறிபபு்கடளைப பறறிதய 
இஙகு நாம் தபசுகின்தைாம்.
 இரண்ைாவதா்க, செ்காலத் தாய்கம்,பூத்காளை 
அரசியல் நிடலடெ, ்கைநத ்கால வரலாறு, எதிர்்கா 
லத்தில் முன்னுரிடெ மபைக்கூடிய விையங்கள் 
என்பவறடைக் ்கவனத்தில் எடுத்து வடரயபபடும் 
எெது தநாக்்கங்கடளை அடைவதற்கான ஒரு நல்ல 
வழிவடரபு (road map)  எெக்கு அவசியொ்கத்ததடவ 
பபடுகின்ைது. அபபடிபபடை ஒரு வழி வடரடப 
உருவாக்கும் பயைத்தில் உதவக்கூடிய சில ம்காள் 
ட்க்கள் கீதழ தரபபடடுள்ளைன. இக்ம்காள்ட்க்கள் 
தெலும் ஆய்வுமசய்யபபடடு, விவாதிக்்கபபடடுக் 
்கலநதுடரயாைலுக்கு உடபடுத்தபபை தவண்டும்.
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 இநதக் ம்காள்ட்க்கள் ஆதலாசடன்களைா்க 
ெடடுதெ தரபபடுகின்ைன. விடுதடலக்்கான பய 
ைத்தில் ஈடுபடுகின்ை அடனவரதும் பங்களிபபு 
ைன் இக்்கருபமபாருட்களின் அடிபபடையில் 
விவாதங்கள் தெறம்காள்ளைபபடடு ம்காள்ட்க்கள் 
இறுதி மசய்யபபைலாம்.
 
 

தமிழ்ஈழத்துக்்கானதபாராடைத்டத மவறும் உள் 
நாடடுப தபாரா்க ெடடும் நாம் பார்க்்க முடியாது. 
ொைா்க இபதபாராடைம், பல்தவறு சக்தி்களுக்கு 
இடைதயயான ஒரு பூத்காளை அரசியல் யுத்தொ 
்கதவ தநாக்்கபபை தவண்டும். இரண்ைாயிரத்து 
ஒன்பதில் நடைமபறறு முடிநத தபாரில், மி்கவும் 
வல்லடெ மிக்்க பன்னாடடு ெறறும் பிராநதிய சக்தி 
்களின் கூடைணிதய தமிழ் ெக்்கள் தெலும் விடுதடல 
இயக்்கத்தின் தெலும் ஒரு இனபபடும்காடலத் 
தாக்குதடல சிறீலங்கா அரசு தெறம்காள்ளை தநரடி 
யா்க உதவிமசய்தடத நாம் தபாரின் இறுதிக் ்கடை 
ங்களில் மதளிவா்கப பார்க்்கக் கூடியதா்கவிருநதது. 
ஆ்கதவ தான் தமிழ் ஈழத்டத அடைவதற்கான 
தபாராடைத்தில் எெது ்கண்தைாக்கு, சிறீலங்கா 
வின் வடரயடை்கடளைக் ்கைநததா்கவும் பூத்காளைரீதி 
யா்க நிலவுகின்ை சூழடலயும் நாம் மசய்ய தவண் 
டிய தவடல்கடளையும் உள்ளைைக்குவதா்கவும்  
அடெவது இன்றியடெயாததாகும்.
 இநதக் ம்காள்ட்கடய நடைமுடையில் சாத் 
தியொக்குவதறகு, தன் (சுய) நிர்ைய உரிடெ, நீதி, 
ெனித உரிடெ்கள், சனநாய்கம் தபான்ை விையங 
்கடளை ஏறறுக்ம்காள்ளுகின்ை நாடு்கள், அடெபபு ்கள், 
தனிநபர்்கள் தபான்ைவர்்கடளை உள்ளைைக்கிய பன் 
னாடடுக் கூடைணி்கடளையும் நடபு நாடு்கடளையும் 
நாம் இடைத்துக்ம்காள்ளை தவண்டும். இன்மனாரு 
வழியில் மசால்வமதன்ைால் தமிழ் ஈழத்டத அடை 
வதற்கான மசயறபாடு்கள் மி்கவும் உறுதியான பூ 
த்காளைப பரபபிலும், பன்னாடடுக் ்கண்தைாடைத்தி 
லும் வடிவடெக்்கபபை தவண்டுதெதயாழிய, அநத 
முயறசி்கள் பிராநதியக் ்கடைடெபபு்களுக்குள் 
தளைதயா அல்லது உப பிராநதிய ெடைங்களுக்குள் 
ெடடும் ெடடுபபடுத்தபபைக்கூைாது. 

 முன்மனபதபாதும் இல்லாத வட்கயில் 
இைத்துக்கிைம் ொறிக் ம்காண்டிருக்கும் நிதி, ெனித 
வளைம், அறிவு என்பவறறின் மூலதனம், மி்க அதி்க 
தவ்கத்தில் அதி்கரித்துக் ம்காண்டிருக்கும் ெனித 
அறிவு, விடரவா்க உருவாகிக் ம்காண்டிருக்கும் புதிய 
மதாழில்நுடபங்கள் ஆகிய இடவ அடனத்துதெ 
இபபூத்காளைத்டதயும் நாடிய எல்டல்கடளையும் ஏன் 
‘நாடிய அரசு” என்ை எண்ைக்்கருடவயுதெ புதிய 
பரிொைங்களுக்குஎடுத்துச்மசன்றிருக்கின்ைன.
்கை நது மசன்ை  நூறைாண்டு்களில் மதாைர்வண்டிப 
பாடத ்களும் வீதி வடலபபின்னல்்களும் எவவா 
ைா்க  முன்டனய அரசு்கடளை முறறு முழுதா்க ொறறிய 
டெத்தனதவா, அதத தபாலத் மதாைர்பாைலும் 
நிதி வடலபபின்னல்்களும் இன்று புதிய அடையா 
ளைங்கடளையும் உைவு்கடளையும் சமூ்கங்கடளையும் உரு 
வாக்கிக் ம்காண்டிருக்கின்ைன. இன்டைய மபரு 
நிறுவனங்கள், நாடு்கடளை விைவும் பலம்வாய்நத 
டவயா்க விளைஙகுவதுைன் நாடிய அரசு்கள் இன்று 
பன்னாடடு மூலதனங்களுக்கு வழிவிடடுக் ம்காண் 
டிருக்கின்ைன.
 முன்டனய நாடிய அரசு என்ை எண்ைக்்கரு 
மதாைர்பா்கப பூத்காளை ரீதியா்க மபாருண்மிய முன் 
னுரிடெ்கள் இன்று எபபடி ொறியிருக்கின்ைன 
என்பது பறறி மி்க விடரவா்க ஆய்வு மசய்து விளைஙகி 

க்ம்காள்வது இன்று அவசியொகியிருக்கிைது. பூ 
த்காளை ரீதியிலான மூலதனம் ஓரிைத்திலிருநது இன் 
தனார் இைத்துக்கு இைம் ொறும் தன்டெ, நாடு்க 
ளின் எல்டல்கடளைதய ொறறியடெத்து, அரசியல் 
இடைடெ, ஏன் சுதநதிரம் மதாைர்பான எண்ைங்க 
ளுக்த்க புதிய மபாருடளைக் ம்காடுத்திருக்கிைது. 
இவவினாக்்களுக்கு அளிக்்கபபடும் பதில்்கடளைக் 
ம்காண்டு இலக்கு்கள் ்கடைடெக்்கபபடடு ்கைநத 
்கால அனுபவங்களிலிருநது ்கறை பாைங்கடளைத் 
துடையா்கக் ம்காண்டும் எதிர் ்காலத்தில் வலுவா 
்கக் ்கால்பதித்தவாறும் தமிழ் ஈழத்துக்்கான  தூர 
தநாக்கு (vision) வடிவடெக்்கபபை தவண்டும்.

 தமிழ் ஈழத்துக்்கான தபாராடைம் என்பது 
முறறிலும் நியாயொன ஒரு தபாராடைொகும். 
ஆனால் மதாைர்ச்சியா்க வநத சிங்களை அரசு்கள் 
மவறறி்கரொ்க தெறம்காண்ை தவைான பரபபுடர 
்களின் ்காரைொ்க உல்கம் எெது தபாராடைத்டத 
ஒரு நியாயொன தபாராடைொ்கப பார்பபதில்டல. 
உண்டெயில் மசால்லப தபானால் எெது தபாராட 
ைம் மதாைர்பா்க உலகின் மபரும் பகுதிக்கு எது 
வுதெ மதரியாது.
 இ ந த வி ை ய ம் உ ை ன டி ய ா ்க க் ்க வ னி க் 
்கபபை தவண்டும். எெது தபாராடைம் பறறிய 
உண்டெ, முழு உலகுக்கும் மசால்லபபடும் வடர 
நீதிக்்கான தமிழ் ெக்்களின் தபாராடைம் அதறகுத் 
ததடவயான பன்னாடடுச் சமூ்கத்தின் ஆதரடவப 
மபறுவதறகு வாய்பபில்டல. 
 தெது மசாநத எதிர்பார்பபு்கடளையும் விடுத 
டலக்்கான விருபடபயும் ்கைநது தமிழ் ஈழத்துக் 
்கான தெது தபாராடைம் இன்று மவகுதூரத்துக்குச் 
மசன்றுவிடைது என்படத ஈழத்தமிழ் ெக்்கள் புரிநது 
ம்காள்வது மி்க மி்க அவசியொனமதான்ைாகும். 
மவறுெதன ஒரு நாடடின் விடுதடலக்்கா்க ெடடும் 
முன்மனடுக்்கபபடும் தபாராடைம் அல்ல எெது 
தபாராடைம். தஜர்ெனி நாடடின் நாறசி்கள் (Nazi) 
ட்கக்ம்காண்ைது தபான்ை ஒரு மி்க தொசொன 
பாசிசவாதத்துக் (Fascism)ம்கதிரான ஒருதபாராடை 
ொகும். ஒரு ்காலத்தில் இராஜபக்ச அரடச மவறறி 
ம்காள்வது என்பது ஒரு சிறிய தீவுக்குள்தளை நடை 
மபறும் யுத்தொ்கதவ பார்க்்கபபடைது. ஆனால் 
இன்தைா அநத நிடல முறறிலும்ொறி, நன்டெக் 
கும் தீடெக்கும் எதிரான ஒரு பூத்காளைச் செரா்க 
இது ொறிவிடைதுைன் ெனித குலத்டததய தன் 
நிடனவுக்குக் ம்காண்டு வரும் ஒரு தபாராடைொ்க 
வும் ொறிவிடைது.

 தமிழ் ஈழம் ஈழத்தமிழ் ெக்்களின் இலடசி 
யொ்க ெடடும் இனிதெல் இருக்்க முடியாது. 
இநதப பூத்காளைப பநதில் இருக்கும் ெனச்சான்று 
இருக்கின்ை ஒவமவாரு ெனிதபபிைவியும் “இப 
தபாது நாங்கள் எல்தலாருதெ ஈழத்தமிழர்்கள்தான்” 
என்று படைசாறறும் தநரம் வநதுவிடைது. ஈழத் 

தமிழ் ெக்்களின் தபாராடை வரலாறு இனிதெல் 
தனிதய தமிழ் ஈழ ெக்்களின் ்கடதயா்க ெடடும் 
இருக்்காது. அதறகு ொைா்க அது முழு ெனித குலத்தி 
னதும் ்கடதயா்கவும் ெனிதகுலம் முழுவதறகும் 
மபாதுவா்க அடெயக்கூடிய விழுமியங்களுக்்கான 
்கடதயா்கவும் விளைங்கபதபாகிைது.

 இன்டைய சூழ்நிடலயில் தங்கடளைப 
தபான்ை நிடலயிதல இருக்கின்ை ஏடனய சமூ்கங 
்களுைன் இடைநது ம்காள்ளைாெல் எநதமவாரு 
குழுதவா, சமூ்கதொ, நாதைா தாங்கள் விரும்பி 
யடத அடைநதுவிை முடியாது. தெக்்கா்க ெடடுதெ 
தபாராடுபவர்்கள் உல்களைாவிய வட்கயில் ஏடன 
தயாரின் ஆதரடவப மபறறுக்ம்காள்ளை முடியாது. 
தங்கடளைப தபான்ை ததடவ்கடளைக் ம்காண்டிருக் 
கின்ை ஏடனய ெக்்களுைன் ஒத்துைர்வுைன் (empa-
thy)இடைநது மசயறபடுபவர்்கள்  நிச்சயொ்க முழு 
உல்கத்தாலும் தபாறைபபடுவார்்கள்.
 ஆ்கதவ, தமிழ் ஈழத்துக்்கான தபாராடைம் 
என்பது, உலகிதல அைக்குமுடைக்கு உள்ளைாக்்கப 
படடிருக்கின்ை ஏடனய சமூ்கங்களுைனும் ட்கத்கார் 
த்துப தபாராடுவதிதலதய தஙகியிருக்கிைது. அபப 
டிபபடை ஒறறுடெடயக் ்காடடுவதும், ்கடடிமயழு 
பபுவதும் உல்களைாவிய வட்கயில் ெடடுெல்ல; 
சிறீலங்காவினுள்ளும் குறிபபா்க நீதி, அடெதி, சன 
நாய்கம் தபான்ை பண்பு்கள் நிடைநத ஒரு சிைநத 
உல்கத்டதப படைக்்க விரும்புகின்ை சிங்களை ெக்்க 
டளையும் உள்ளைைக்்க தவண்டும்.

 சண்டைக் ்களைத்டதப மபாறுத்த வடரயில், 
ம்கரில்லாப தபாராளி்கள் எதறகும் அஞசாதவர்்கள், 
எதறகும் துணிநதவர்்கள் என்று மபயமரடுத்தவர் 
்கள். சண்டைக் ்களைத்தில் மவளிபபடுத்தபபடும் 
இநதப பண்பு்கள் அரசியல் அரஙகி லும்  அரச தநதிரச் 
மசயறபாடு்களிலும் கூை மவளிபபடுத்தபபை 
தவண்டும். அபபடி மயன்ைால், வரலாறறில்மி்கவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்நத இநதக் ்கால்கடைத்தில் 
முன்சார்மபண்ைங்கதளைா அல்லது எம்டெக் ்கடடி 
பதபாடும் பழக்்கவழக்்கங்கதளைா புதிய வழி்கடளைத் 
ததடிக் ்கண்டுபிடிக்கும் எெது சிநதடன ஆறைடல 
எநதவிதத்திலும் முைக்கிவிை நாம் அனுெதிக்்க 
முடியாது.

 எடுத்துக்்காடைா்க, தாய்கத்திலிருநது இைம் 
மபயர்நத நி்கழ்வு, பலருக்குத் துன்பங்கடளைத் தநதி 
ருநதாலும் இநத மநருக்்கடி பல புதிய வாய்பபுக் 
்கடளைத் தநதிருபபடதயும் ெறுத்துடரக்்க முடியாது. 
ஒரு புதிய நாடடை ெடடுெல்ல உல்கம் அலடசியம் 
மசய்ய முடியாத வட்கயில் முறறிலும் ஒரு புதிய 
வட்கயான நாடடைக் ்கடடிமயழுபபும் வாய்படப 
இது தநதிருக்கிைது.
 உலம்கஙகும் பரநது வாழுகின்ை புலம் 
மபயர் ஈழத்தமிழ் ெக்்கள், தாங்கள் ஏற்கனதவ 
ஒரு நாைா்க (ஒரு ததசொ்க) இருக்கிைார்்கள் என்ை 
உண்டெடய உைர்நது ம்காள்ளும் தநரம் வநது 

ேமிழீழம் என்னும்     ... தோடர்ச்சி...

   தோடர்ச்சி 20ஆம் பக்கம்
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இலஙட்கத் தமிழர்்கள் என்ைவுைன் அஙத்க 
நைநத ஈழத்தமிழர் பிரச்சிடன்களும், ம்காடூர 

யுத்தமும், உயிரிழபபு்களும், ்காைாெல் தபாதனார் 
விையங்களுதெ நெக்கு நிடனவுக்கு வருவதுண்டு. 
 ஆனால், அதத இலஙட்கயில் இநதிய வம்சா 
வளியினரான தமிழர்்களும் சுொர் பதிடனநது இல 
டசம் அளைவில் வாழ்வதான த்கவல்்கள் அண்டெக் 
்காலொ்க பரவலா்க தபசபபடுகிைது. குறிபபா்க 
இலஙட்க கிரிக்ம்கட வீரர் முத்டதயா முரளிதரனின் 
வாழ்க்ட்க வரலாறடை தமிழ்த் திடரபபைொ்க 
எடுக்்கவுள்ளைதா்கவும், அதில் முத்டதயா முரளிதர 
னா்க  விஜய் தசதுபதி நடிக்்கவுள்ளைார் என்பதா்கவும் 
மவளிவநத சர்ச்டசடய அடுத்து, சமூ்கவடலத்தளைங 
்களிலும், ஊை்கங்களிலும் தபசபபடை விையங்கள் 
ஊைா்க இலஙட்கயில் வாழும் இநதிய வம்சாவளித் 
தமிழர்்கள் குறித்த ஒரு ்கவனத்டத திருபபியுள்ளைது. 

 ்காரைம், கிரிக்ம்கட வீரர் முத்டதயா முரளி 
தரன் நாெக்்கல் மசருக்்கல் பகுதிடய பூர்வீ்கொ்கக் 
ம்காண்ை ஒருவர் என்றும், அவரது பாடைனார் 
தமிழ் நாடடில் இருநது ததயிடலத் ததாடைத்தில் 
கூலி தவடல மசய்வதற்கா்க பிரித்தானியர் ஆடசிக் 
்காலத்தில் அடழத்துச் மசல்லபபடை பரம்படர 
டயச் தசர்நதவமரன்றும் மசால்லபபடுகிைது. 
 அவரது தநடதயின் த்கபபனாரான தாத்தா 
கூை அத்தட்கய ஒரு ததாடைத் மதாழிலாளியா்கதவ 
இலஙட்கயின் நுவமரலியா ொவடைத்தில், ெஸ்ம்க 
லியா எனும் ஊரில் வாழ்நதவர். முரளிதரனின் 
தநடதயாரான முத்டதயா,  மதாழில் நிமித்தொ்க 
்கண்டிப பகுதிக்குச் மசன்று பின்னாளில் மபரிய 
மதாழில் அதிபரா்க முன்தனறியுள்ளைார். 
 இநத ்கண்டி எனும் பகுதியில்தான் முன் 
னாள் தமிழ்க முதலடெச்சர் புரடசித் தடலவர் எம்.
ஜி.ஆர் பிைநதார் என்பதும் இஙத்க நிடனவுபடுத்தக் 
கூடியது. பிரித்தானியர் ்காலத்தில் இநதியாவுக்கும், 
இலஙட்கக்கும் இடைதய தபாக்குவரத்தில் எநதக் 
்கடடுபபாடு்களும் இருக்்கவில்டல. அதனால் 
ெக்்கள் மதாழிலுக்்கா்க சாதாரைொ்க பைகுப 
பயை ொ்க அஙகு மசன்று வநதுள்ளைனர்.

 த்காபபிப பயிர்ச்மசய்ட்க இைம்மபறை 
1800 ்காலபபகுதியில் இலஙட்கக்குப தபாவதும், 
வருவதுொ்க இருநத தமிழ்நாடடின் மதன் ொவட 
ைங்கடளைச் தசர்நத ெக்்கள், அஙத்க இலஙட்கயில் 
ததயிடல உறபத்தி ஆரம்பிக்்கபபடை பின்னர் நிரந 
தரொ்கத் தஙகி விடைனர். 
 அநதப பரம்படரயினர் இபதபாது 200 வரு 
ைங்களைா்க இலஙட்கயில் ‘இநதியத் தமிழர்’ என 
பதிவு மபறறு வாழ்நது வருகின்ைனர். இநத இநதி யத் 
தமிழர்்களின் மொத்த எண்ணிக்ட்க இரண்டு த்காடி 
ஆகும். இலஙட்க சனத்மதாட்கயில் சுொர் பதிடன 
நது இலடசம் என ெதிபபிைபபடடுள்ளைது. சனத் 
மதாட்க ்கைக்ம்கடுபபில் ‘இநதியத் தமிழர்’ என 
பதிவு மசய்து ம்காண்ைாலும், அவர்்கள் தம்டெத் 
தாதெ ‘ெடலய்கத் தமிழர்்கள்’ என்று அடழத்துக் 

ம்காள்கின்ைனர். அதறகுக் ்காரைம், அநத ெக்்களில் 
மூன்றில் இரண்டு பகுதி அளைவானவர்்கள் 
ததயிடல, இைபபர் ததாடைங்களில் மதாழிலாளைர் 
குடும்பங்களைா்க வாழ்வதுதான். அவர்்கள் வாழும் 
பிரததசம் ெடலபபாங்கான பகுதியா்க அடெநத 
தால் தங்கடளை ‘ெடலய்கத் தமிழர்்கள்’ என அடை 
யாளைப படுத்திக் ம்காள்கின்ைனர்.

 இநத பத்து இலடசம் மதாழிலாளைர் குடும் 
பங்கள் அளைவானவர்்கள் தவிர ஏடனய ஐநது 
இலடசம் அளைவானவர்்கள் ெடலபபாங்கான பகுதி 
்களுக்கு மவளிதய வாழ்பவரா்கவும் உள்ளைனர். 
இலஙட்கயில் யுத்தம் இைம்மபறை ெடலபபகுதி 
இல்லாத வைக்கு - கிழக்கு ொ்காைங்களுக்கு இநத 
இநதிய வம்சாவளி ெக்்கள் இைம் மபயர்நது இலட 
சக்்கைக்கில் வாழ்கின்ைனர். குறிபபா்க வன்னியில் 
2009 இறுதி யுத்தத்தில் உயிரிழநதவர்்களுள் இநத 
இநதிய  வம்சாவளியினர் ்கணிசொ்க இருநதுள் 
ளைனர். 

 இவவாறு இலஙட்கயில் பரவலா்க வாழும் 
இநதிய வம்சாவளி ெடலய்கத் தமிழர்்களின் 

வாக்கு உரிடெடய இலஙட்க அரசாங்கம் 1948 
ஆம் ஆண்டு சுதநதிரம் அடைநதததாடு பறித்தது. 
அதாவது 1931 ஆம் ஆண்டு இலஙட்கயில் சர்வ 
ஜன வாக்குரிடெயின் கீழ் வாக்குரிடெ மபறை 
இவர்்களைது உரிடெ, இலஙட்க சுததச அரசானதும் 
பறிக்்கபபடைது. அது ொத்திரமின்றி 1964 ஆம் 
ஆண்டு இநதியப பிரதெர் லால் ப்கதூர் சாஸ்திரியு 
ைன் உைன்படிக்ட்க மசய்த அபதபாடதய இலங 
ட்கப பிரதெர் ஶ்ரீொதவா பண்ைாரநாயக்்க, அநத 
ெக்்களின் ஐநது இலடசம் அளைவானவர்்கடளை தமிழ் 
நாடடுக்குத் திருபபி அனுபபினார். அவர்்களுக்கு 
இநதியக் குடியுரிடெ வழஙகி, இநதிய அரசு 
அவர்்கடளை ஏறறுக் ம்காண்ைது. அவர்்கள் தமிழ்நாடு 
முழுவதும் பரவலா்க ‘சிதலான் ம்காலனி்களில்’ 
வாழ்நது ம்காண்டு இருக்கின்ைனர். இவர்்கள் இல 
ஙட்க அ்கதி்கள் அல்ல. அவர்்கள் 1990்களுக்குபபின் 
பைகு்களில் தபபித்து இநதியா வநதவர்்கள். அவர் 
்களுக்குள்ளும், ெடலபபகுதி்களில் இருநது  வன்னி 
க்கு குடிமபயர்நது மசன்ை ஒரு பகுதியினர் உள்ளை 
னர் என்பது தவைா்க பார்க்்க தவண்டியது.
 இவவாறு வரலாறறில் இஙகும், அஙகும், 
எஙகும்  என பிய்த்து எறியபபடை இநதிய வம்சா 
வளி ெடலய்கத் தமிழர்்கள் பல தபாராடைங்களுக்கு 
ெத்தியில் ்கைநத அறுபதாண்டு ்காலத்தில் சிறு்க 
சிறு்க தம்மிைம் பறிக்்கபபடை குடியுரிடெடயப 
மபறறுக் ம்காண்ைனர். திரும்பவும் மபறறுக் ம்காள் 
ளைபபடைது குடியுரிடெதான். என்ைாலும், அது 
அர்த்தபூர்வொன குடியுரிடெ இல்டல என்பதத 
இபதபாது ்கவனிக்்க தவண்டிய விையொகும். 

 அதாவது குடியுரிடெ என்ை மபயரில் ததர்த 
ல்்களில் வாக்்களிக்கும் உரிடெ வழங்கபபடடுள் 
ளைதத தவிர, வாக்்காளிக்கும் உரிடெ மபறை ஒரு 
நாடடின் பிரடஜ மபறறுக் ம்காள்ளை தவண்டிய அடி 
பபடை உரிடெ்கள் அவர்்களுக்கு வழங்கபபடுவது 
இல்டல. 
 அவர்்களுக்கு இதுநாள்வடர ்காணிஉரிடெ 
வழங்கபபைவில்டல. அதாவது தான் மதாழில் 
மசய்து சம்பாதித்து அவர்்கள் மதாழில் மசய்யும் 
ததாடைத்துக்கு மவளிதய தனக்்கான ஒரு நில 
த்டத பைம் ம்காடுத்து வாஙகுவதறகு உரிடெ 
உண்டு. எனினும், தான் 200 வருைொ்க வாழும் 
அநதமதாழில் சூழலில் அவர்்களுக்கு உரிடெ 
யா்க ஒரு அஙகுல நிலமும் இல்டல. அவர்்கள் 
பிரித்தானியர் ்காலத்து ‘லயன்’  குடியிருபபு்களில் 
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 தமிழர் ததசம் இன்று ்கண்ணீருை 
னும் ெனக் குமுைலுைனும் 
த ன து ம ச ய ற ப ா டு ்க ட ளை 
மு ன் ம ன டு த் து வ ரு கி ன் ை து . 

எ ங ்க ளு க் ்க ா ்க த ப ா ர ா டி ய 
எங்கள் உைவு்களின் 

நி ட ன ட வ க் 
கூை நிடனவு 

கூ ர மு 
டி ய ா த 
வ ட ்க யி ல் 
சி ங ்க ளை 
த த ச ம் 
இ ன் று 
த மி ழ ர் ்க 
ளின் குரல் 
வ ட ளை 
யி ட ன 
ந சி த் து க் 
ம ்க ா ண் 

டி ரு க் கி 

ன்ைது.
 தமிழர்்களின் தபாராடைம் என்பது மவறும் 
பயங்கரவாதப தபாராடைம் என்று கூறிக்ம்காண்டு 
அரசாங்கம் பல்தவறு வட்கயான பிரசாரங்கடளை 
முன்மனடுத்தாலும், தமிழ் ெக்்கள் ெத்தியில் அநத 
தபாராடைமும் அதன் மூலம் ஏறபடை இழபபு 
்களும் என்றும் நீறுபூத்த மநருபபா்கதவ இருநது 
வருகின்ைது.
 யுத்தம் மெௌனிக்்கபபடடு 11வருைங்க 
டளைக் ்கைநதுள்ளை நிடலயிலும், இன்றும் தமிழ் 
ெக்்கள் ெத்தியில் அநத யுத்தத்தின் தாக்்கங்களும், 
அதன் மூலம் தமிழ்ச் சமூ்கம் எதிர்ம்காண்ை தவத 
டன்களும், வலி்களும் ெைக்்கமுடியாத நிடலயி 
தலதய உள்ளைன.
 ்காலத்திறகுக் ்காலம் தமிழர்்களின் உைர் 
வு்கடளை அழிபபதறகு அல்லது இல்லாெல் மசய்வ 
தறகு சிங்களை ததசம் பல்தவறு தவடலத் திடைங 
்கடளை முன்மனடுக்கும்தபாது, எநத தவடலத் திடை 
த்தினாலும் தமிழர்்களின் உைர்வு்கடளை அழிக்்க 
முடியாது என்படத மதாைர்ச்சியா்கத் தமிழர் ததசத் 
தில் முன்மனடுக்்கபபடும் உைர்வு ரீதியான மசயற 
பாடு்கள் மவளிபபடுத்தி வருகின்ைன.
 உல்க வழக்்கத்திடனமயல்லாம் மீறும் 
வட்கயில் இலஙட்க அரசாங்கம் தமிழ் ெக்்களுக்கு 
எதிரா்க தெறம்காண்டு வரும் மசயறபாடு்களும், 
அழுத்தங்களும், அைக்குமுடை்களும் இன்று ஜன 
நாய்க ரீதியா்க தமிழர்்கடளை பல வழி்களிலும் 
தபாராை டவத்துள்ளைது.
 இன்று வைகிழக்கு எஙகும் உைர்வு்கள் 
மபாஙகிை எழுச்சி பீறிை தெது ெனக்குமுைல்்கடளை 
ம்காடடிவிைதவண்டும் என்று துடியாய் துடிக்கும் 
்கல்லடை வாரொகும்.
 சிங்களை ததசம் எவவளைவுதான் தடை்கடளைப 
தபாடடு ெடைத்தாலும் உைர்வு என்பது ொறறு 
வழி்களினால் மவளிவருவது என்படத அண்டெக் 
்கால சம்பங்கள் உைர்த்தி வருகின்ைன.
 தமிழர்்களின் உைர்வு்கள் தெல்மலழுநது 
வருவடததயா, தமிழர்்களின் தபாராடைங்கள் ஏற 
படுவடததயா சிங்களை ததசம் விரும்பாத நிடல 
யில், அடவ எழும் வழி்களைா்க சநததகிக்கும் வழி 
்கடளை ெறித்து - அடைக்கும் முயறசி்கடளை திடை 
மிடடு முன்மனடுத்து வருகின்ைது.
 30வருை தபாராடைங்களில் தமிழ் ெக்்கள் 
இழநத பாரிய இழபபிடன தமிழர் ெனங்களில் 
இருநது அழுத்தங்கடளைப பிரதயாகித்து அழித்து 
விைலாம் என்று நிடனபபதுதான் தவடிக்ட்கயான 

விையொகும்.
 தமிழ்்கள் இநத நாடடின் ெக்்கள் என்படத 
சிங்களை ததசம் ஏற்க ெறுத்த ்காரைத்தினால், 
தமிழ் இடளைஞைர்்கள் இநத நாடடில் ஆயுதம் ஏநத 
நிர்பபநதிக்்கபபடைார்்கள். தெது இனம் இநத நாட 
டில் ஏடனய இனங்கள் தபான்று சுதநதிரொ்கவும் 
தெது பகுதி்கடளை தாங்கதளை ்கடடிமயழுபபி ஆளை 
தவண்டும் என்ை தநாக்்கத்திற்கா்கவும் ஆயுதங 
்கடளை ஏநதிப தபாராடினார்்கள்.
 இன்று அநத ஆயுதப தபாராடைங்கள் 
மெௌனிக்்கபபடைதன் பின்னர் அநத ஆயுதப 
தபாராடைத்தில் ஆகுதியாகிய எங்கள் உைவு்கடளை 
நிடனவுகூருவதறகு இன்று சிங்களை ததசம் தடை 
விதிபபதானது இநத நாடடில் தமிழர்்கள் எநத 
உரிடெயும் அறைவர்்கள் என்படத சிங்களை ததசம் 
படைசாறறுவதா்கவ உள்ளைது.
 80 ்காலபபகுதியில் சிங்களை அரசுக்கு எதி 
ரா்க சிங்களை இடளைஞைர்்கள் ஆயுதம் ஏநதிப தபாரா 
டிய நிடலயில், அநதப தபாராடைம் முடிவுக்கு 
வநது, இன்றும் அநத தபாராடைத்தில் உயிர் நீர்த்த 
இடளைஞைர்்கள் எநதத் தடையும் இன்றி நிடனவு 

கூரபபடும் நிடலயில், தெது இனத்திற்கா்க தபாரா 
டிய தமிழ் இடளைஞைர், யுவதி்கடளை நிடனவு கூருவ 
தில் என்னவிதொன ஆபத்து உள்ளைது என்படத 
சிங்களை ததசம் புரியும் ெனநிடலயில் இல்டல.

 குறிபபா்க 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் 
மெௌனிக்்கபபடைதன் பின்னர், முள்ளிவாய்க்்கால் 
நிடன தவநதல்்கள், ொவீரர் நாள் என்பன கிழக்கில் 
மதாைர்ச்சியா்க அனுஸ்டிக்்கபபடடு வருகின்ைது. 
கிழக்கு ொ்காைத்திடனப மபாறுத்தவடரயில், 
உைர்மவழுச்சிப தபாராடைங்களுக்கு என்றும் 
பின் நிற்காத வட்கயில், அழுத்தங்களுக்கு அடிபணி 
யாத வட்கயில் இநத நி்கழ்வு்கள் அனுஸ்டிக்்கப 
படடு வருகின்ைது.
 2015ஆம் ஆண்டு வடரயில் ொவீரர் துயி 
லும் இல்லங்களில் ொவீரர் நாள் நி்கழ்வு்கள் நடை 
மபைாவிடைாலும், ொவீரர் நாட்கள் பலவழி்களில் 
அனுஸ்டிக்்கபபடைன. அதததபான்று முள்ளிவாய் 
க்்கால் நிடனதவநதல் நி்கழ்வு 2010ஆம் ஆண்டு 
மதாைக்்கம் முன்மனடுக்்கபபடுகின்ைது.
 2015 மதாைக்்கம் 2019வடரயில் ொவீரர் நாள் 
நி்கழ்வு்கள் ொவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் நடை 
மபறைாலும், இன்டைய சூழ்நிடல யில் அவறறிடன 
ொவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் நைாத்துவதற்கான 
ஏதுவான ்காலநிடலயிடன ்காைமுடியவில்டல. 
ொவீரர் நாள் நடைமபறுவடததயா, ொவீரர்்கடளை 
நிடனவுகூருவடததயா தடுக்கும் வட்கயிலான பல் 
தவறு மசயறபாடு்கள் கிழக்கில் முன்மனடுக்்கப 
படடுள்ளைது.
 குறிபபா்க கிழக்கு ொ்காைத்தில் தமிழ் 
உைர்வாளைர்்கள் ெறறும் அரசியல் ்கடசி்களின் 
உறுதிபபினர்்கள், அரசியல் மசயறபாடைாளைர்்கள் 
தீவிர ்கண்்காணிபபுக்கு உடபடுத்தபபடடுள்ளைனர்.

அத்துைன் கிழக்கு ொ்காைத்தில் அதுவும் ெடைக் 
்களைபபு ொவடைத்தில் உள்ளை ொவீரர் துயிலும் 
இல்லங்கள் தீவிர பாது்காபபுக்குடபடுத்தபபடடுள் 
ளைன. அத்துைன் தமிழ்த் ததசியக் ்கடசி்களின் உறுப 
பினர்்களுக்கு நீதிென்ைம் ஊைா்க தடையுத்தரவும் 
பிைபபிக்்கபபடடுள்ளைது.
 ம்காதரானா அச்சுறுத்தடல ்காரைம்்காடடி 
இவவாைான தடையுத்தரவு்கள் பிைபபிக்்கபபடடுள் 
ளைன. ொவீரர்்கள் என்பது தமிழர்்களின் இரத்தத்து 
ைனும், சடதயுைனும் பின்னிப பிடைநதவர்்கள் 
என்படத ெைநது, இலஙட்க அரசாங்கம் ொவீரர் 
்கடளை நிடனவுகூருவதறகு தடை விதித்துள்ளைது.
 எனினும் அடனத்துத் தடை்கடளையும் 
தாண்டி வீடு்களில் அன்டைய தினம் விளைக்த்கறறி 
அஞசலி மசலுத்துொறு தமிழ் ததசியத்திடன தநசிப 
தபாரி னால் அடைகூவல் விடுத்துள்ளை அதததவடளை, 
இலஙட்கயில் தெது உைவு்கடளைக் கூை நிடனவுகூர 
முடியாத நிடலடெ ஏறபடுத்தபபடடுள்ளைது என் 
படத சர்வததசத்திறகு உைர்த்துவதற்கான நைவடி 
க்ட்க்கள் முன்மனடுக்்கபபை தவண்டும்.
 நாங்கள் இநததவடளையில் ஒன்டை நிடன 

வில் ம்காள்ளை தவண்டியது ்கடைாயொகும்.வைகி 
ழக்கு தமிழர்்களின் தாய்கம். இநதத் தாய்கத்தில் 
நாங்கள் அடையாளைங்களைா்க ம்காண்ைவறறிடன 
பாது்காபபதற்கான ஒரு மபாதுவான தவடலத் 
திடைம் அவசியம் என்படத இன்டைய ்காலம் 
எங்களுக்கு உைர்த்தி நிறகின்ைது.
 நாங்கள் இநத ொவீரர் நாளில் சுைர்ஏறறி 
நிடனவிடன அனுஸ்டித்த பின்னர், அடுத்த ஆண்டு 
்கார்த்திட்க ொதத்திதலதய அது மதாைர்பில் சிநதிக் 
கும் நிடலயுள்ளைது. இவவாைானநிடலடெ ொறைப 
பை தவண்டும். எதிர் ்காலத்தில் நிடனதவநதல்்கள், 
தமிழர்்களின் முக்கியொன விையங்கடளை தெற 
ம்காள்வதானது மதாைர்ச்சியான மசயறபாடு்களைா்க 
முன்மனடுக்்கபபை தவண்டும்.
 இதற்கா்க தமிழ் ததசியத்தின்பால் மசயற 
படும் அடனத்துத் தரபபினடரயும் ஒன்றிடைத்து 
மபாதுவான தவடலத்திடைம் ஒன்று முன்மனடுக் 
்கபபை தவண்டும். இதற்கான மசயறபாடு்கள் 
முன் மனடுக்்கபபடும்தபாதத எதிர்்காலத்தில் இவ 
வாைான சவால்்கடளை அடனவரும் ஒன்றிடைநது 
எதிர்ம்காள்ளை முடியும்.
 இன்று இநத ொவீரர் நாடளை அனுஸ்டிப 
பதற்கான தடையுத்தரவு வைகிழக்கில் நீதிென்ை 
ங்கள் ஊைா்க பரவலா்க விநிதயாகிக்்கபபடடுள் 
ளைன. அததாதபான்று ொவீரர் துயிலும் இல்ங்களு 
க்கு வருதவாடர தடுக்கும் வட்கயிலான தடை 
யுத்தரவு மபைபபடடு அவவாறு மசல்தவார் ட்கது 
மசய்யபபைதவா அச்சுறுத்தபபைதவா மசய்யப 
படுகின்ைனர்.
 

ெடைக்்களைபபு ொவடைத்தில் வா்கடர, தரடவ, 
ொவடிமுன்ொரி ஆகிய பகுதி்களில் உள்ளை 
ொவீரர் துயிலும் இல்லங்களுக்கு பலத்த பாது 
்காபபு வழங்கபபடடுள்ளைது. அஙகு மசன்ை தமிழ் 
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இலஙட்கடயப தபாலதவ மியன்ொரும் இன 
பபிரச்சிடனயின் பிடியில் சிக்கித் திைறிக் 

ம்காண்டிருக்கின்ைது. இரண்டு நாடு்களிலும் 
மபௌத்த ததசியம் தெதலாஙகி, ஏடனய சிறுபா 
ன்டெ இன ெக்்கடளை அைக்கி ஒடுக்குகின்ை தபாக் 
கில் ஒத்திடசடவக் ்காை முடிகின்ைது.

 மியன்ொரின் மபௌத்த ததசியம்  தராஹிங 
கியா முஸ்லிம் ெக்்கடளை இலக்கு டவத்து அரசியல் 
ரீதியா்க அைக்கி ஒடுக்கி வருகின்ைது. இலஙட்கயில் 
சிங்களை மபௌத்த ததசியவாதத்தின் பிடியில் சிக்கி 
யுள்ளை இலஙட்கத் தமிழ் ெறறும் முஸ்லிம் ெக்்கள் 
அதன் தெலாதிக்்கபபிடியில் இன ெத ரீதியா்க நசுக் 
்கபபடுகின்ைார்்கள்.
 இரண்டு நாடு்களுதெ இன முரண்பாடடின் 
்காரைொ்க நீண்ை ்கால ஆயுத வன்முடைக்கு மு்கம் 
ம்காடுத்திருக்கின்ைன. இன முரண்பாடடிறகு முடிவு 
்காண்பதற்கா்க நிரநதரொனததார் அரசியல் தீர்வு 
என்ை புள்ளிடய தநாக்கி ஆதராக்கியொன அரசியல் 
மசல்மநறியில் இருநது இரு நாடடு அரசு்களும் 
தவறி இருக்கின்ைன. இதனால் இநத நாடு்களில் 
சிறுபான்டெ இன ெக்்கடளை டெயபபடுத்திய 
இனப பிரச்சிடன புடரதயாடியிருக்கின்ைது. உரிய 
தீர்வு ்காைபபைாெல் இன வன்முடையும், ெத வன் 
மசயல்்களும், இனஅழிபபும், அடெதியின்டெயும்,
ஆக்கிரமிபபு தபாக்கும், அைக்குமுடை்களும் 
மதாைர்நத வண்ைம் இருக்கின்ைன.
 இரண்டு அரசு்களுதெ இனபபிரச்சிடனக் 
குத் தீர்வு ்காண்பதறகு அடிபபடையான பன்டெத் 
தன்டெடய அரசியலில் தபணுவதறகுத் தயாரா்க 
இல்டல. தபரினவாதப தபாக்கில்  மபௌத்தெத 
த்டத முதன்டெபபடுத்தி இநத நாடு்களில் அரதசா 
ச்சபபடுகின்ைது.
 ஜனநாயக்தின் அடிபபடைக் ம்காள்ட்கயா 
கிய பன்டெத் தன்டெ, பல்லின ெக்்களுக்்கான செ 
வுரிடெ என்ை அம்சங்கடளை இநத அரசு்கள் ஏறிடடு 
தநாக்்கவும் தயாரா்க இல்டல. ொைா்க தபரினத்த 
வராகிய மபௌத்தர்்களுக்த்க இநத நாடு்கள் மசாந 
தம் என்ை மபருநததசியவாதத்தில் ஊறிக் கிைக்கி 
ன்ைன. 
 மியன்ொரில் சிறுபான்டெ இனத்தவராகிய  
தராஹிஙகியா முஸ்லிம் ெக்்களின் குடிசனப மபருக் 
்கம், அநத நாடடின் தபரின ெக்்கடளை அச்செடையச் 
மசய்திருக்கின்ைது. முஸ்லிம் சமூ்கத்தின் இயல் 
பான இனபமபருக்்கம், நாளைடைவில் தங்கடளை சிறு 
பான்டெ இனொக்கி விடுதொ என்று அஙகுள்ளை 
மபௌத்தர்்கள் அஞசுகின்ைார்்கள். அநத அச்சதெ  
தராஹிஙகியா ெக்்கடளை அவர்்கள் அைக்கி ஆளைவும், 
அச்சுறுத்தி ஒடுக்்கவும் மசய்திருபபதா்க ஆய்வாளைர் 
்கள் கூறுகின்ைனர்.
 இலஙட்கயில் தமிழர்்கள் அரசியல் உரிடெ 

்களுைன் அல்லது செ உரிடெ்களுைன் வாழ்நதால், 
தெது இனம் அடிடெபபடுத்தபபடடுவிடுதொ 
என்ை அச்சத்டத சிங்களை ெக்்கள் ெனங்களில் 
தபரின அரசியல்வாதி்கள் ஆழொ்க தவரூன்ைச் 
மசய்துள்ளைார்்கள். சிறிய தீவாகிய இலஙட்கடய 
இரண்ைா்கப பிரித்து அயலில் உள்ளை இநதிய ொநில 
ொகிய தமிழ்நாடடுைன் இடைத்து, தமிழர்்கள் 
தங்கடளை சிறுபான்டெ இனத்தவராக்கி விடுவார் 
்கள் என்ை அரசியல் ரீதியான எண்ைத்டதயும் அவர் 
்கள் சிங்களை ெக்்கள் ெத்தியில் ஆழப பதியச் மசய்து 
ள்ளைார்்கள்.
 அதததவடளை, மியன்ொடரப தபான்று 
முஸ்லிம் இனத்தவரின் இனபமபருக்்கம் நாளைடை 
வில் சிங்களை ெக்்களின் எண்ணிக்ட்கடய தெவி, 
தங்கடளை சிறுபான்டெ இனொக்கிவிடும் என்ை 
அச்சத்டதயும் தபரின அரசியல்வாதி்கள் சிங்களை 
மபௌத்தர்்கள் ெத்தியில் வளைர்த்துள்ளைார்்கள்.  

 இத்தட்கய இன ரீதியான எதிர்்கால ்கறபனா 
வாத நிடலபபாடடை ஊதிப மபருபபித்துள்ளை 
சிங்களை இனவாத அரசியல்வாதி்கள், சிங்களை ெக் 
்களுக்ம்கன்று உலகில் இலஙட்கடயத் தவிர தவறு 
நாடு்கள் எதுவும் இல்டல என்ை தபாக்கில் சிங்களை 
ெக்்கள் ெனங்களில் எதிர்்காலம் குறித்த நீங்காத அச் 
சத்டத ஏறபடுத்தி உள்ளைார்்கள்.
 இத்தட்கய அரசியல் ெறறும் மபௌத்த ெதம் 
சார்நத எண்ைபபாடு்கள் ெறறும் தீர்க்்கதரிசனம் 
மிக்்கதா்கத் தாங்கள் ்கருதுகின்ை அரசியல் தபாக்கின் 
மூலம் தமிழர்்கடளையும், முஸ்லிம்்கடளையும் சிங்களை 
மபௌத்த ெக்்கடளை ஆக்கிரமிக்்கப தபாகின்ை அரசி 
யல் எதிரி்களைா்க அவர்்கள் அநத ெக்்கள்; ெத்தியில் 
சித்தரித்திருக்கின்ைார்்கள். குறிபபா்க சாதாரை சிங 
்களை மபௌத்த ெக்்கள் ெனங்களில் ெடடுெல்லாெல் 
சமூ்க அநதஸ்துடைய படித்தவர்்களிடைதயயும் 
இநத ெனபபாஙட்க ஆழொ்க தவரூன்ைச் மசய்திரு 
க்கின்ைார்்கள். 
 இலஙட்கடயப தபாலதவ ஆஙகிதலயரின் 
ஆதிக்்கத்தில் இருநத ்காலத்தில் மியன்ொரில் 
(அபதபாடதய பர்ொ) தராஹிஙகியா முஸ்லிம் 
்கள் படித்தவர்்களைா்கவும், ஆஙகிதலய நிர்வா்கக் 
்கடைடெபபுக்்களில் அவர்்களுக்கு உ்கநதவர்்களைா்க 
வும், மசல்வாக்குைன் தி்கழ்நதிருக் கின்ைார்்கள். 
இலஙட்கடயப தபாலதவ 1948ஆம் ஆண்டு சுதந 
திரம் மபறைதன் பின்னர் பர்ொவின் ததசிய இன 
ொ்கக் ்கருதபபடுகின்ை மபௌத்த ெதத்டதச் சார்நத 
90 வீத மபரும்பான்டெ இனத்தவராகிய பாெர்்கள் 
என குறிபபிைபபடுகின்ை பர்மியர்்கள் அரசியலில் 
எழுச்சி மபறைனர்.
 அதததவடளை 1974 ஆம் ஆண்டு அநத நாட 
டின்ரக்கின் பிரததசத்டத  தராஹிஙகிய முஸ்லிம் 

்கள் தங்களுக்்கான ொநிலொ்கப மபறுவதில் 
மவறறி மபறறிருநதனர்.
 பர்ொவின் ததசிய குடி்களைாகிய பாெர்்கள் 
என்ை மியன்ொரின் மபௌத்தர்்கள் ஆயிரம் வருை 
ங்களுக்கு முன்னர் மியன்ொருக்குள் வருட்க 
தநத அராபிய ெறறும் தபர்ஸிய வர்த்த்கர்்களின் 
வழித்ததான்ைல்்கள் என்று அஙகுள்ளை அறிஞைர்்கள் 
கூறியுள்ளைனர்.
 அயல் நாடு்களைாகிய இநதியா ெறறும் 
பங்களைாததஷ் முஸ்லிம் ெக்்கடளைப தபான்ை ்கரிய 
ததாறைத்டதயும், ்கலாசாரத்டதயும் அலஙத்காலத் 
ததாறைத்டதயும்  தராஹிஙகிய முஸ்லிம்்கள் ம்கா 
ண்டிருபபதா்கக் கூறி, மபரும்பான்டெ இனத்த 
வராகிய பாெர்்கள் - பர்மியர்்கள் அவர்்கடளை அநநி 
யர்்களைா்கக் ்கருதி ஒதுக்கி டவத்தார்்கள். 
 பர்மிய தபரின ெக்்களின்  தராஹிஙகியா 
முஸ்லிம் ெக்்கள் மீதான இன ஒடுக்குமுடைக்கு 
பர்ொவில் 1962 ஆம் ஆண்டு ஆடசிடயக் ட்கப 
பறறிய இராணுவ ஆடசிப தபாக்கு மபரிதும் துடை 
புரிநதிருக்கின்ைது. பர்ொவில் ஆடசிடயக்ட்கப 
பறறிய இராணுவத்தினர், தெது ஆடசியின் தபாது, 
தராஹிஙகிய முஸ்லிம்்கள் பங்களைாததஷ் ெறறும் 
இநதியா தபான்ை நாடு்களில் இருநது அடிடெ்களைா 
்கக் ம்காண்டு வரபபடைவர்்கள் என்ை பிரசாரம் 
முன்மனடுக்்கபபடடிருநதது. இது
 மவறுெதன அரசியல் பிரசாரொ்கதவா 
அரச பிரசாரொ்கதவா அல்லாெல் நாடடின் ்கல்வி 
த்து டையில் பாைபபுத்த்கங்களில் வரலாறறு நி்கழ் 
வு்களைா்க - பாைங்களைா்க உடபுகுத்தபபடைன. இது 
ொைவர்்களுடைய ெனங்களில்  தராஹிஙகியா 
முஸ்லிம்்கடளை அநநியரா்கவும் தீண்ைத்த்காதவர்்க 
ளைா்கவும் உருதவறறுவதறகுப மபரிதும் உதவி 
இருக்கின்ைது.
 தராஹிஙகியா முஸ்லிம்்கடளைப மபரும்பா 
ன்டெயா்கக் ம்காண்ை ரக்கின் ொநிலத்தின் மீது 
1977, 1978 ஆகிய ஆண்டு்களில் மியன்ொரின் தபரி 
ன வாதி்களினால் ‘அவர்்கள் அநநியர்்கள்’ என 
்கடைவிழ்த்து விைபபடை வன்முடை்களில் மி்க 
தொசொன பாதிபபு ஏறபடைது. இநத வன்முடை 
்களில் அநத நாடடு இராணுவம் முக்கிய பஙத்கற 
றிருநதது. 
 நான்கு ொதங்கள் மதாைர்நத இநத பயங 
்கரவாத முறியடிபபுக்்கான இராணுவ நைவடிக்ட்க 
யின்தபாது, ஆயிரக்்கைக்்கான  தராஹிஙகிய முஸ்லி 
ம்்கள் ம்கால்லபபடைாரர்்கள். தராஹிஙகியப மபண் 
்கள் பாலியல் வல்லுைவுக்கு உடபடுத்தபபடைார் 
்கள். மபரும் எண்ணிக்ட்கயாதனார் அவயவங்கடளை 
இழநதார்்கள். இதனால் ஆறு இலடசத்துக்கும் அதி்க 
ொன  தராஹிஙகிய முஸ்லிம்்கள் இைம்மபயர்நது, 
அயல் நாைாகிய பங்களைாததஷில் பாது்காபபுத்ததடி 
தஞசம் புகுநதார்்கள் என்று சர்வததச ெனித உரிடெ 
அடெபபுக்்கள் ஆதாரபூர்வொ்க மவளிபபடுத்தி 
இருநதன.

 இநத நைவடிக்ட்க்கள்  தராஹிஙகியா 
முஸ்லிம்்கள் மீது தெறம்காள்ளைபபடை இனபபடு 
ம்காடல என்றும், இன ஒழிபபு நைவடிக்ட்க என் 
றும் சர்வததச ெனித உரிடெ அடெபபுக்்கள் மதரி 
வித்திருநதன.   
 இராணுவத்தினர்  தராஹிஙகிய முஸ்லிம் 
மபண்்கடளைப மபருெளைவில் பாலியல் வல்லுைவு 
க்கு உடபடுத்தியது குறித்து அண்டெயில் மியன் 
ொர் நாடடின் நாைாளுென்ை உறுபபினர் ஒருவரி 
ைம் பிபிசி த்கள்வி எழுபபியதபாது, அவர் ஏளைன 
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 இலஙட்கயில் 20ஆவது திருத்தச் சடைம் 
நிடைதவறைபபடைடெ, ஜனநாய்க விழுமியங 
்கடளை எவவட்கயில் பாதிக்கும் என்ை வினாடவ 
எழுபபுகின்ைது. இலஙட்கயில் ஜனநாய்கம் என் 
பதத மி்கப மபரிய சவாலான விையம். சிங்களைவர் 
்களுக்கு ஒரு சடைம். தமிழர்்கள், தவறு சமூ்கத்தின 
ருக்கு தவறு ஒரு சடைம் என்ை பன்மு்க சடைங்கடளை 
அஙகு நாங்கள் பார்க்கின்தைாம். மபாதுவா்க தநாக் 
கின், இநத 20ஆவது சடைத் திருத்தம் என்பது 
அரசியடல மீண்டும் 1978ஆம் ஆண்டிறத்க திரும்ப 
அடழத்துச் மசல்கின்ைது என்று தான் பார்க்கின் 
தைன். ்காரைம் என்னமவனில், முபபது ஆண்டு்க 
ளுக்கு முன்னதான தஜ.ஆர். ்காலத்திறத்க ராஜபக்ச 
குடும்பத்தினரும் அதாவது பிரதெரான ெகிநதராஜ 
பக்சவும், அவரின் சத்காதரரான ஜனாதிபதி த்காத் 
தபயா ராஜபக்சவும் திரும்பவும் மசல்கின்ை 
நிடலடய அழுத்தம் திருத்தொ்கப பார்க்்க முடிகி 
ன்ைது. 
 இநத திருத்தச் சடைத்தில் நாம் பார்க்்க 
தவண்டிய முக்கிய விையம் என்னமவன்ைால், 
ஜனாதிபதியின் அதி்காரம் உடபை முழு அதி்காரத் 
டதயும் ஒரு தடலடெயின்(பிரதெரின்) கீழ் 
ம்காண்டு வருவது என்பது தான். தஜ.ஆரிறகு இர 
ண்டு வட்கயில் எதிர்நிடல்கள் இருநதன. ஒன்று 
தமிழர்்களுக்கு எதிரான அரசியல் நிடலபபாடு 
இருநதது. ெறடையது சிங்களைவர்்கள் தரபபில் தஜ. 
ஆரிறகு மி்கப மபரிய எதிரடல ஒன்று இருநதது 
உண்டெ. தசாசலிச தத்துவாத்தம் ெறறும் உடழப 
பாளைர் சங்கங்கள் தபான்ை அடனத்துதெ அவருக்கு 
எதிரான நிடலயில் இருநதன. ஒரு முதலாளித்துவ 
அடிபபடையிலான அதி்காரத் தன்டெடய அக்்கால 
்கடைத்தில் பார்க்்க முடிநதது. சிங்களைப தபரின 
வாதம் என்பது தஜ.ஆரிறகும், ராஜபக்ச குடும்பத் 
தினருக்கும் மபாருநதும். இநத 20ஆவது திருத்தச் 
சடைொனது நீதித்துடை, ்காவல்துடை சனநாய்க 
அரசியல் ்கடைடெபபு என்பவறடை அதி்காரெறை 
ஒரு நிடலபபாடடிறத்க ம்காண்டு தபாகும்.
 18ஆவது திருத்தச் சடைத்தில் உள்ளை ஒரு 
சில நிடலபபாடு்கள் 20ஆவது திருத்தச் சடைத்தில் 
ம்காண்டு வரபபடடுள்ளைது. ஜனாதிபதியின் அதி்கா 
ரத்டதத் திரும்பப மபறுவது, அத்துைன் பாராளு 
ென்ை அதி்காரம், நீதித்துடை அதி்காரங்கள் அடன 
த்டதயும் உள்ளைைக்கும் ததசிய அதி்காரத்டத பிரதெ 
ருக்கு ம்காடுக்்கபபடடிருபபடத நாங்கள் பார்க்கி 
தைாம். இது ஜனநாய்கத்திறகு பாதிபபு என்பதுைன், 
ஒரு குடும்ப அரசியல் அதாவது ஒடடுமொத்த அதி 
்காரத்டதயும் ஒரு தனிநபர், ஒரு ்கடசி, ஒரு குடும் 
பத்திைம் உள்ளைடத நாங்கள் பார்க்கிதைாம். ்கடசி 
என்பதுகூை ஒரு குடும்பத்டதச் சார்நததா்கதவ இரு 
க்கின்ைது. மபௌத்த குருொர்்கள்கூை இடத எதிர்பப 
தா்க சாடசியங்கள் உருவாகியிருக்கும் நிடலயிலும், 

இவறடை எல்லாம் ்கைநது இடத நிடைதவறை 
தவண்டும் என்பதற்கான ்காரைத்டத  நாங்கள் ஆழ் 
நது சிநதிக்்க தவண்டும்.  ராஜபக்ச குடும்பத்தினர் 
அரசியலில் நிடலமபறுவதற்கான ஒரு வழியா்க 
இருக்்கலாம்.  அத்துைன் அவர்்களுக்குத் ததடவயான 
தநரங்களில், அவர்்களுக்குத் ததடவயான சடைத் 
திருத்தங்கடளை புதிதா்கக் ம்காண்டு வரக்கூடிய 
வாய்பபு்களும் இநத 20ஆவது திருத்தச் சடைத்தின் 
மூலம் ம்காண்டுவரபபடடுள்ளைது. இதன் மூலம் 
ராஜபக்ச குடும்பத்தினரின் அரசியல் அதி்காரம் 
ஒரு உச்ச நிடலயில் இருபபடத நாங்கள் பார்க்்க 
முடிகிைது. 
 மவளிநாடடு இராஜதநதிர உைவு்கடளைப 
பார்த்தால், அடவ இவர்்களுைன் புதியமதாரு புரிநது 
ைர்டவ ஏறபடுத்திக் ம்காள்ளும் வாய்பபு்கள் 
உள்ளைன.  இநத நிடல இநதியாவிறகு சாத்கம் என் 
படத விை பாத்கம்கூை உள்ளைது. ஏமனனில், முழு 
அதி்காரமும் ராஜபக்ச குடும்பத்தினரிைம் இருக்கும் 
தபாது, அவர்்கள் எநதமவாரு முடிடவயும் உரிய 
வர்்களிைம் ்கலநதாதலாசிக்்காது; அதாவது பாரா 
ளுென்ைத்தில், எதிர்க்்கடசியினரிைம், வைக்கு கிழ 
க்கு தமிழர்்களுைன் ஆதலாசிக்்காது, குடும்ப ஆதிக் 
்கத்டதப பயன்படுத்தி எடுபபார்்கள். தமிழர்்களின் 
அபிபபிராயங்கடளை அவர்்கள் த்கட்க தவண்டும் 
என்ை நிடலயில் இருபபார்்கள் என நான் நிடனக்்க 
வில்டல. ஜனநாய்க அடிபபடையில் வைக்கு 
கிழக்கு ெக்்களுக்்கா்க நாங்கள் இநதக் ்கருத்டத 
முன்டவக்்க தவண்டும். 
 அபபடியான தன்னிச்டசயான ஒரு முடி 
டவ ஜனாதிபதியின் அதி்காரத்துைன் எடுக்கும் 
தபாது,  இநதியா இடவ அடனத்டதயும் ்கவனத் 
தில் எடுக்கும் என நாம் நிடனக்கின்தைாம். அத்து 
ைன் புவிசார் அரசியலில் இராஜதநதிர முடிவு 
்கடளை எடுக்கும் தபாது, அது ம்காழும்புத் துடை 
மு்கொ்க இருக்்கடடும், அல்லது திருத்காைெடலத் 
துடைமு்க விவ்காரொ்க இருக்்கடடும், புவிசார் அரசி 
யலா்க இருக்்கடடும், தெற்கத்டதய நாடு்களுை 
னான உைவு்களைா்க இருக்்கடடும் இடவ அடனத் 
டதயும் இநதியா உன்னிபபா்கவும், ்கவனொ்கவும் 
தநாக்கும் என்று நாங்கள் பார்க்கின்தைாம். 
 ஆனால் அமெரிக்்கா, தெறகுல்க நாடு்கள் 
தபான்ைடவ இலஙட்கயின் தபாக்கிறகு துடை 
நிறகுொ? அல்லது எதிர்விடன   ஆறறுொ? என்று 
சிநதிக்கும் மபாழுது, இதில் ெனித உரிடெ சார்நத 
விையங்கள்கூை நிடைய அைஙகியிருக்கின்ைன. 
இடவ என்னமவனில், எதிர்க்்கடசி்களின் நிடலப 
பாடு, அரசியலில் உள்ளை நீதித்துடை, அரசு அதி்காரம் 
இடவ அடனத்தும் ஒருஙகிடைக்கும் மபாழுது,  
அதாவது இலஙட்க ஒறடைப பண்டபக் ட்கயாளும் 
மபாழுது -ஒதர குடும்பம், ஒறடைத் தடலடெ, 
ஒறடை அரசியல் தடலடெ ஆகியவறடை ஒருஙகி 
டைக்கும் மபாழுது - ஒரு சர்வாதி்காரம் தான் 
இலஙட்கயில் ஓஙகும் என்படத சர்வததசம் உை 
ரும். அடத இநதியாவும் உைரும் என நான் நம்புகி 
ன்தைன். 
 இநத நிடலயிலிருநது அடிபபடையான 
ெனித உரிடெ்கடளை எடுத்துடரபபதறகும், சிறுபான் 
டெயினரின் உரிடெ்கடளைக் ட்கயாள்வதறகும் 
உல்க நாடு்கள், குறிபபா்க அமெரிக்்கா ெறறும் 
தெறகுல்க நாடு்கள் இடதக் ்கவனத்தில் ம்காள் 
வதற்கான  முக்கிய ்காரைமும் இருக்கின்ைது. தற 
தபாது இலஙட்க அரசாங்கம் ெனித உரிடெ்கள் 
அடெபபில் இருக்கின்ை, அவர்்களுக்கு எதிரான 
தீர்ொனங்களில், தீர்பபாயங்கள், விசாரடை்களில் 
ததக்்க நிடல இருக்கும் தபாது அமெரிக்்க, ெறறும் 

தெறகுல்க நாடு்கள் இநத ததக்்க நிடலயிலிருநது 
அடுத்த ்கடைத்திற்கான முயறசி்கடளை எடுக்்கலாம் 
என்றும் நாம் நம்புகின்தைாம். 
 சிங்களைப தபரினவாதம், குடும்ப அரசியல் 
இடவ அடனத்தும் தமிழ் ெக்்களின் ததசிய உரி 
டெடய முறைா்க நசுக்கி விடும் என்பதுைன், இதற 
்கான எதிரடல தமிழ் ெக்்கடளை ஒருஙகிடைக்கும் 
என்றும் நாம் அவதானிக்்க தவண்டும். சிங்களைப 
தபரினவாதம், தனிநபர் அரசு அதி்காரம், ஒறடை 
அரசியல் பண்பு இடவ அடனத்தும்  தமிழ் 
ெக்்கடளை ஒரு புதிய அரசியல் ்களைத்திடன உருவாக் 
்கவும், ெறறும் எழுச்சி்கரொன அரசியல் தளைத்டத 
உருவாக்குவதறகும் வாய்பபா்க உள்ளைடத நாம் 
அவதானிக்்க தவண்டும். எல்லாவிதொன  தசாத 
டன்களைான ்காலங்களும் நெது சமூ்கத்டத ஒருஙகி 
டைக்கின்ைன.
  இநத 20ஆவது திருத்தச் சடைம், 

இலஙட்க அரசியலில் சிங்களை தபரினவாதத்திறகு 
சாத்கொ்க இருநதாலும், சிங்களை ெக்்களிடைதயயும் 
இதறகு எதிர்பபு இருக்கின்ைடத நாங்கள் 
பார்க்கின்தைாம். இநதச் சடைத் திருத்தம் 
இருநதாலும், இல்லா விடைாலும் தமிழர்்களின் 
நிடல்கடளை பார்த்தால். தமிழ் ெக்்களுக்கு உள்ளை 
உரிடெ, ஜனநாய்க ரீதியான நைவடிக்ட்க்கள், 
அரசியல் சூழ்நிடல்களில் இன் டைய நிடலயில் 
20ஆவது சடைத் திருத்தத்தின்பின் தமிழர்்களுக்கு 
எவவாைான ஒரு நிடலபபாடு இருக்கின்ைது 
என்படத தநாக்குவதுைன், அரசிய லில் 
ஒரு புதிய ்களைத்திடனயும் தளைத்திடனயும், 
வாய்பபுக்்கடளையும் உருவாக்்க சிநதிக்்க தவண்டும் 
என்பது தான் என்னுடைய ்கருத்தாகும். 
 20ஆவது சடைத் திருத்தம் இலஙட்க அரசி 
யலில் ஒரு புதிய ொறைொ்க இருக்கும் என நான் 
பார்க்்கவில்டல. தஜ.ஆர். ்காலத்தில் 1978இல் ம்காண் 
டுவரபபடை ஜனநாய்க விழுமியங்கள் அைஙகிய 
அரசியடல ெகிநத குடும்பத்தினர் மீண்டும் 
ம்காண்டு வநதிருக்கின்ைனர், ஆனால் இபதபாது 
மி்கவும் ஆழொன சிங்களைப தபரினவாதம் ஒரு 
உச்ச நிடலயில் உள்ளைது.  தனி ஒரு ெனிதனுக்குரிய 
– ஜனாதிபதிக்கு உரிய - அதி்காரம், அடனத்து அரசி 
யல் அடெபபு்களின் அதி்காரங்கடளையும் ஒருஙகி 
டைத்து ஒரு சர்வாதி்காரப தபாக்்கான அரசியலில் 
இலஙட்க மசன்று ம்காண்டிருபபடதப  பார்க்கி 
தைாம். தமிழர்்கள் உல்க அரசியலிலும், உல்க அரசி 
யல் தெடை்களிலும் தெக்குச் சாத்கொன சூழடல 
ஏறபடுத்துவதற்கான ்கருவி்கடளைத் ததை தவண் 
டும். அடதப பறறிப தபச தவண்டும் என்ை ்கருத்தி 
டனத் தான் முன்டவக்்க விரும்புகின்தைன்.
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 முள்ளிவாய்க்்கால் தபரழிவும், ஆயுத 
மெௌனிபபும் இைம் மபறறு பதிமனாரு ஆண்டு 
்கள் ்கைநது விடைது. அைக்குமுடை்களும், ஒடுக்குமு 
டை்களும் தபரினவாதி்களைால் தெறம்காள்ளைபபடை 
நிடலயில், நாைாளுென்ை முடை மூலமும், அை 
வழிப தபாராடை நிடலயில் நாைாளுென்ை முடை 
மூலமும், அைவழிபதபாராடைங்கள் மூலமும் 
தமிழினம் தனது உரிடெ்கடளைப மபை முயன்று 
ததால்வியடைநத நிடலயில் தான் இடளைஞைர்்கள் 
ஆயுதப தபாராடைத்டத மதாைஙகினார்்கள். 
ஆயுதப தபாராடைம் முகிழ்நத தபாது தான்1976 
இல் தெத் திங்களில் வடடுக்த்காடடைத் தீர்ொனம் 
ம்காண்டு வநது நிடைதவறைபபடைது. தமிழ் 
ெக்்களின் இரு மபரும் ்கடசி்களைான அகில இலங 
ட்கத் தமிழ்க் ்காஙகிரசும், இலஙட்கத் தமிழரசுக் 
்கடசியும், தமிழர் விடுதடலக் கூடைணி என்ை 
மபயரில் இடைநது வடடுக் த்காடடைத் தீர்ொன 
த்டத நிடைதவறறின. இவவிரு ்கடசி்களின் 
தடலவர்்களைான ஜீ. ஜீ. மபான்னம்பலமும், தநடத 
மசல்வா என அடழக்்கபபடை சா.தஜ.தவ. மசல்வ 
நாய்கம் அவர்்களும் விடுதடலக்கூடைணியின் 
இடைத் தடலவர்்களைா்கத் மதரிவு மசய்யபபடடி 
ருநதனர். இத் தடலவர்்கள் அடுத்தடுத்துச் சாடவத்  
தழுவிய பின்னர் தமிழர் விடுதடலக் கூடைணி 
மு. சிவசிதம்பரத்டதத் தடலவரா்கவும் அ.அமிர்த 
லிங்கத்டதச் மசயலாளைரா்கவும் ம்காண்டு தனித் 
தமிழீழ இலடசியத்டத டவத்து 1977 இல் நடை 
மபறை நாைாளுென்ைப மபாதுத் ததர்தடலச் 
சநதித்தனர். த.வி.கூடைணிக்கு ெக்்கள் ததர்தலில் 
மபரு மவறறிடயக் ம்காடுத்தனர். அதாவது வடடுக் 
த்காடடைத் தீர்ொனத்திறகுத் தமிழ் ெக்்கள் தெது 
ஆடைடய வழஙகினர்.

 அத்ததர்தல் மூலம் 1972 இல் சிறீொதவா 
ம்காண்டு வநது நிடைதவறறிய குடியரசு யாபபும், 
1978 இல் தஜ. ஆர். ம்காண்டு வநது நிடைதவறறிய 
நிடைதவறறு அதி்காரம் ம்காண்ை குடியரசு யாபபும் 
சிங்களை மபௌத்தத்திறகு முன்னுரிடெ ம்காடுத்தன. 
1972 யாபபுத் தயாரிக்்கபபடைமபாழுது முபபத்தி 
யிரண்டு திருத்தங்கடளைத் தமிழரசுக் ்கடசியும், 
தமிழ் ெக்்களின் ஒறறுடெயால் ஏறபடை தமிழர் 
கூடைணியின் மபயரிலும் தநடத மசல்வா அரசி யல் 
யாபபு அடவயில் முன் டவத்தமபாழுது, அடவ 
யடனத்தும் நிரா்கரிக்்கபபடைன. இநநிடலயில் 
தநடத மசல்வா இலஙட்கத் தமிழரசுக் ்கடசி 
இனிதெல் இவவரசியல் யாபபு அடவ நி்கழ்ச்சி 
்களில் ்கலநது ம்காள்ளை ொடைாது என்று கூறி 
விடடு மவளிதயறினார். அதன் பின்னர் அவ 
அரசியல் யாபபு அடவ தமிழ் ெக்்களின் மபரும் 
பான்டெக் ்கடசியான இலஙட்கத் தமிழரசுக் ்கடசி 
யின் பஙகுபறறுதலின்றிதய கூடி, அரசியல் யாப 
டப நிடைதவறறினர்.
 இதத தநரத்தில் சிங்களை ெக்்கள் தஜ. ஆர். 
மஜயவர்த்தனா தடலடெயிலான ஐக்கிய ததசியக் 
்கடசிக்கு ஆறில் ஐநது மபரும்பான்டெயுைன் 
ஆடசி அடெக்்க ஆடை வழஙகினர். தஜ. ஆர். 
இநதப மபரும்பான்டெடய டவத்துக் ம்காண்டு 

“சிறீலங்கா ஜனநாய்கச் தசாஷலிச குடியரசு” என்ை 
மபயரில் நிடைதவறறு அதி்காரங்கள் நிடைநத 
அரசியல் யாபடப நிடைதவறறித் தாதன முதல் 
நிடைதவறறு அதி்காரம் ம்காண்ை சனாதிபதியா்க 
1978 இல் பதவி ஏறறுக் ம்காண்ைார்.  
 இவவாறு தமிழ் ெக்்களின் சம்ெததொ 
ஒபபுததலா இன்றி நிடைதவறைபபடை அரசியல் 
யாபபு ஆனது தமிழ் ெக்்கடளைக் ்கடடுபபடுத்தாது 
என்படத மு. திருச்மசல்வம் கியூ. சி. பின்வருொறு 
கூறுகிைார்.
 1615 இல் ஒல்லாநதரிைம் இழநத இடை 
டெடய தமிழ் ெக்்கள் 1972 தெ 22 இல் மீண்டும் 
மபறறுக்ம்காண்டு விடைனர். தமிழ் ெக்்களுக்கு 
மீண்டும் இடைடெ கிடைத்து விடைது. ஆனால் 
நாடு தான் இல்டல. இது உலகில் ஒரு புதுடெயான 
நி்கழ்வு என்று கூறியுள்ளைார்.
 இது அவர் வழக்கு ென்ைத்திதல டவத்த 
வாதொகும். இது தான் உண்டெ நிடலயாகும். 
1977 இல் தமிழ் ெக்்கள் ம்காடுத்த ஆடைடயப 
மபாறுத்துக் ம்காள்ளைாத தஜ. ஆரின் ஆடசி 1977 
இல் ஒரு இனபபடும்காடலடய ததர்தல் முடிந 
தவுைன் அரஙத்கறறியது. தமிழ் ெக்்கள் இரண்ைா 

வது முடையா்கத் மதன்னிலஙட்கயில் இருநது 
்கபபல்்கள் மூலம் தமிழர் தாய்கத்துக்கு அனுபபி 
டவக்்கபபடைனர். இதன் எதிர்விடனயா்கத் தமிழ் 
இடளைஞைர்்களின் ஆயுதப தபாராடைச் சிநதடன 
தெலும் கூர்பபு அடைநது. பலஆயுதக் குழுக்்கள் 
ததாறைம் மபறைன. 1977 ஐத் மதாைர்நது 1981, 
1983 ஆகிய ஆண்டு்களில் தெலும் இனபபடு 
ம்காடலத் தாக்குதல்்கள் மதாைர்நதன. 1983இல் 
நைநத ம்காடூரொன இனபபடும்காடலத் தாக்கு 
தல் இநதியாவின் பிரதெரா்க இருநத இநதிரா 
்காநதியின் தநரடித் தடலயீடடிறகு வழிமசய்தது. 
இநதியாவில் டவத்து ஆயுதப பயிறசி மபறை 
ஆயுதக் குழுக்்கள் பின் நாட்களில் எதற்கா்க ஆயுதம் 
ஏநதினார்்கதளைா அதறகு முறறிலும் எதிரா்க விடுத 
டலக்்கா்கப தபாராடியவர்்கடளையும், விடுதடலடய 
விரும்பயவர்்கடளையும் தவடடையாடினர் என்ப 
தும் வரலாைாகும். அதறகு இநதியாவின் பங்களி 
பதப மபரும் ்காரணியா்க இருநதது.
 1983 இல் இநதிரா ்காநதியின் தநரடித் 
தடலயீடு தமிழ் ெக்்களுக்கு ம்காஞசம் ஆறுத 
டலக் ம்காடுத்திருநதாலும், அவர் ம்கால்லபபடை 
பின்னர் ஆடசிக்கு வநத ராஜீவ ்காநதியின் அணுகு 
முடையில் மபரும் ொறைம் ஏறபடைது.
 ராஜீவ ்காநதியின் ்காலத்தில் தான் இலஙட்க 
அரசுக்கும், தமிழ் ெக்்களுக்குமிடைதய பூடைான் 
தடலந்கரின் திம்புவில் தபச்சுவார்த்டத இைம் 
மபறைது. தமிழர் தரபபின் விடுதடலபபுலி்கள், 
மைதலா,புமளைாட, ஈபி ஆர் எல் எப, ஈதராஸ் ஆகிய 
அடெபபு்களும், தமிழர் விடுதடலக் கூடைணியும் 
தபச்சில் பஙகுபறறின.
 சிறீலங்கா அரசு தமிழ் ெக்்களின் விருபபு 
்கடளை நிடைதவறைக்கூடிய எத்தட்கய தீர்ொனங 
்கடளையும் ஏற்காெல், தமிழர் தாய்கத்டதப பிரித் 
தாளும் சூழ்ச்சி்களிதலதய தனது முழுக் ்கவனத்டத 
யும் மசலுத்தியது. அதனால் திம்புப தபச்சு என்பது 
ததால்வியில் முடிநதது. அபமபாழுது தபாராளி்க 
ளைாலும், தமிழர் விடுதடலக் கூடைணியாலும் 
முன் டவக்்கபபடை த்காடபாடு்கள் திம்புத் தீர்ொ 
னங்கள் என்று வரலாறறில் கூைபபடும் தீர்ொனங 
்களைாகும்

 1985 யூனெ 13 இல னவக்க்பபட்ட திம்புத் 
தீர்மாைங்கள் பின்வருமாறு அனமந்திருந்ேை

1. இெஙன்கத் ேமிழர்்கனை ஒரு தேசிய இைமா்க 
அஙகீ்கரித்ேல
2. இெஙன்கயிலுள்ை ேமிழர்்களுககு இைம் 
்காண்பபட்ட ஒரு ோய்கம் உள்ைதேன்பனே ஏற்றுக 
த்காள்ைல.
3. ேமிழத் தேசிய இைத்தின் சுய நிர்ணய உரினமனய 
அஙகீ்கரித்ேல.
4. இத் தீர்னவத் ேமது நாடா்கக ்கருதுகின்்ற 
எலொத் ேமிழர்்களிைதும் பிரசா உரினம்கனையும், 
அடி்பபனட உரினம்கனையும் அஙகீ்கரித்ேல.
என்பனதவ நான்கு முக்கிய அம்சங்களைாகும்

 இவறடை தஜ.ஆர். அரசு ஏற்காத நிடலயில், 
தமிழ்ப தபச்சு முறிவடைநதது. இதன் பின்னர்  
1987இல் தமிழ் ெக்்களின் பஙகுபறறுதலும், ஒபபு 
தலும் இன்றி தஜ.ஆர். ராஜீவ ஒபபநதம் என்ை 
மபயரில்  திம்புக் த்காடபாடு்களுக்கு அடெவில் 
லாத ொ்காைசடப முடைடெ்கள் தமிழ் ெக்்கள் 
தெல் திணிக்்கபபடைதும், தமிழீழ விடுதடலப 
புலி்களுக்கும் இநதியாவிறகுொன தபார் நடை 
மபறைதும் நி்கழ்நதன.
 இலஙட்கயில் ஐ.தத.்கடசி ஆடசி ெடைநது, 
சநதிரி்கா ஜனாதிபதியாகியதும், அவர் சொதானத் 
ததவடத தபால் ்காடசியளித்ததும், பின்னர் 
தபாடரத் தீவிரொக்கி யாழ்பபாைக் குைாநாட 
டைக் ட்கபபறறியதும் நைநதன. ஆடசிக்கு வநத 
வுைன் இனபபிரச்சிடனக்கு அதி்காரபபகிர்வுமூலம் 
தீர்வு ்காண்தபன் என்று கூறியவர், பின்னர் தான் 
முதலில் கூறிய அதி்காரங்கடளைதய குடைத்துக் 
குடைத்து ஓர் அடரதவக்்காடடுத் தீர்டவத் தமிழ் 
ெக்்கள் தெல் திணிக்்கவும், தபாடர வலுபபடு 
த்தவுதெ அவர் முயறசி்கடளை தெறம்காண்ைார். 

 இவர் சனாதிபதியா்க இருநத தபாது தான் 
ஐ.தத.்கடசி நாைாளுென்ைத்தில் மபரும்பான்டெ 
டயப மபறறு பிரதெரா்க ரணில் விக்கிரெசிங்க 
வநதார். அதன் பின்னர் தநார்தவ நாடடின் அனுசர 
டையுைன் சொதானப தபச்சுத் மதாைஙகிப பல் 
தவறு இைங்களில் மதாைர்நதது. அநதச் சநதர்பபத் 
தில் தான் ஒஸ்தலா உைன்பாடு என்ை ஒன்று 
தபசபபடடு வநதது. அரசுக்கும் விடுதடலப 
புலி்களுக்கும் இடையில் ஒஸ்தலா ந்கரில் தபசும் 
மபாழுது ்கருத்துைன்பாடடில் விடுதடலப புலி 
்களின் தடலடெத்துவத்தால் முன்டவக்்கபபடை 
ஒரு பிதரரடைக்குப பதிலா்க தமிழ் தபசும் 
ெக்்கள் வரலாறறு பூர்வொ்க வாழ்நது வரும் 
பிரததசங்களில் உள்ளை்க சுய நிர்ைய உரிடெயின் 
அடிபபடையில் செஸ்டி முடையில் ஐக்கிய 
இலஙட்கக்குள் தீர்வு ்காண்பதற்கான வாய்பபு 
க்்கடளை ஆராய்நது பார்பபதறகு இரு தரபபினரும் 
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பதில:
 மபாதுவா்க அடெபபு ரீதியான வன்முடை 
்கள். இநத சமூ்கம் ஒரு ஆைாதிக்்க அடெபபா்க 
மபண்ணின் மீது நி்கழ்த்தகூடிய வன்முடை்கள். 
ெதம் தபான்ை நிறுவனங்கடளைப பயன்படுத்தி 
நைத்தக்கூடிய அல்லது ெத ரீதியா்க நைத்தக்கூடிய 
வன்முடை்கள். குடும்பம் என்ை அடெபடபப பய 
ன்படுத்தி நைத்தக்கூடிய வன்முடை்கள். இடவமய 
ல்லாம் அடெபபு ரீதியான வன்முடை்கள். இவற 
டைப மபரும்பாலும் மபண்்கள் புரிநது ம்காள்வ 
தில்டல. வன்முடை என்ைால், அவர்்கள் மீது 
நி்கழ்த்தபபடுகின்ை உைல் ரீதியான வன்முடை 
தான் மபரிதும் தபசபபடுகின்ைது. இநத அடெபபு 
ரீதியான வன்முடை்கள் அடனத்துதெ மபண்்களு 
க்கு எதிரான ்கருத்தியடல அடிபபடையா்கக் 
ம்காண்ைது. ஆணுக்குக் ்கடடுபபடடு மபண் 
இயங்க தவண்டும். அது தான் இயறட்க. அது தான் 
இயறட்கயான படைபபு என்ை ்கருத்தாக்்கத்தின் 
அடிபபடையிலான வன்முடை்கள். தநரடியா்கச் 
மசால்வதானால், 
 ்கருத்தியல் ரீதியான வன்முடை – அடெபபு 
ரீதியா்க மசயறபடுகின்ைது. 
 தநரடியா்க மபண்்களின் உைல் மீது மசலு 
த்தபபடுகின்ை வன்முடை– தனிநபர்்கள் வழியா்க 
மசயறபடுகின்ைது. 
 

பதில:
 இவறடை நாம் எபபடிப புரிநது ம்காள்ளை 
தவண்டும் என்ைால், உல்கம் முழுவதும் மபண்ை
டிடெ இருக்கின்ைது. ஆனால் இலஙட்க, இநதியா 
தபான்ை நாடு்களில் அவறறின் தாக்்கம் அதி்கொ்க 
இருக்கிைது. இநதியாடவ எடுத்துக் ம்காண்ைால், 
இநதியாவில் குறிபபா்க, இநதுெத ஆளுட்க என்ப 
தும், இநதுெத ்கருத்தியல் என்ப தும் மபண்மீதான 
வன்முடைக்கு கூடுதலா்க ்காரை ொகின்ைது. இது 
தான் இநத நாடு்களில் மபண்்கள் மீதான வன் 

முடை  அதி்கொவதற்கான ்காரைம் என்று நான் 
்கருதுகின்தைன். 
 மி்கச் சிறு வயதிதலதய மபண் குழநடத்கள் 
ஒரு ெதக் ்கருத்தியலுக்கு ஆடபடுத்தபபடடு, அநத 
ெதக் ்கருத்தியலுக்கு உடபடடுத் தான் வளைர்க்்கபபடு 
கின்ைார்்கள். உதாரைொ்க கிராெபபுைங்களில் 
பார்த்தால், சிறிய குழநடத்கடளை சாமியாடுதல் 
தபான்ை பழக்்கத்திறகுப பயன்படுத்துகின்ைார்்கள். 
இது ஒரு உச்சபடச உதாரைம். தவிர, நிடைய விரத 
ங்கள், பண்டிட்க்கள் தபான்ைடவ மபண்்கடளை வன் 
முடைக்கு தயார்பபடுத்துகின்ை ஒரு விையம்தான். 
சுெங்கலி பூடசடய எடுத்துக் ம்காண்ைால், ்கைவ 
னுக்கு முன்னதர தான் இைநது விை தவண்டும் 
என்று தவண்டிக் ம்காள்வது தான் சுெங்கலி பூடச. 
இடத நான் ஏன் மசால்கிதைன் என்ைால், மபண் 
என்பவள் சிறுமியா்க இருநதாலும் சரி, மபரிய 
வளைா்க இருநதாலும் சரி, ஆண்்களுக்்கான ஒரு 
பண்ைொ்கதவ பார்க்்கபபடுகின்ைாள். அநதப பார் 
டவயின் அடிபபடையில் தான் இநத வன்முடை்கள் 
நைக்கின்ைன. 
 இலஙட்க, இநதியாவில் ெடடுெல்ல. உல 
கில் பல நாடு்களிலும் வன்முடை்கள் நைக்கின்ைன. 
ஆனால் இது தபான்ை ்காரைங்களினால் தான் 
இலஙட்கயிலும், இநதியாவிலும் வன்முடை்கள் 
நைக்கின்ைன என கூை விரும்புகின்தைன். 
 இநத சமூ்கம் ஒரு மபண்டை குழநடதயா 
்கப பார்பபதில்டல. இதிலிருநது தான் பிரச்சிடன 
ஆரம்பிக்கின்ைது. ஒரு பத்து வயது மபண் மீது வன் 
முடை நி்கழ்த்தபபடுகின்ைது என்ைால், அஙகு வயது 
பிரச்சிடனயில்டல. அவள் ஒரு மபண் குழநடத. 
ொனம் தான் முக்கியம். அநதப மபண்டை அம்ொ 
சரியா்க வளைர்க்்கவில்டல. அல்லது அவடளை சரியா்க 
பார்த்துக் ம்காள்ளைவில்டல என்று கூறுவர். ஒரு 
பதிமனடடு வயது மபண் மீது வன்முடை நி்கழும் 
தபாது, அநதப மபண் ஒழுக்்கெறைவள் என்று இநத 
சமூ்கம் கூறுகின்ைது.  பாலியல் வன்முடை தான் 
உச்சபடச வன்முடை என்ை ்கருத்தியல் உள்ளைது.  
இதுவும் ஒரு ்கருத்தியல் வன்முடை தான். 
 ஒரு ஆணுக்கு ட்க, ்கால்்கள் மவடைபபடடு 
ள்ளைது என்றும், ஒரு மபண்ணிறகு பாலியல் வன் 
முடை ஏறபடைதும் என்று பார்க்கும் தபாது. இதில் 
ஆணுக்கு ட்க, ்கால் மவடைபபடைடததய கூை 
தலான வன்முடை என நான் பார்பதபன். 

பதில: 
 அதாவது மபண்்கள் மீது வன்முடை்கள் 
நி்கழ்வதாதலதய மபண்்கள் உரிடெ்கள் பறறிப 
தபசுகின்தைாம். மபண் உரிடெ்கள் பறறிப தபசுவ
தால், ்காலங்காலொ்க மபண்்கள் மீது நைத்தபபடும் 
வன்முடை்கள் ஒதர நாளில் நின்று தபாகும் என 
நாங்கள் நிடனத்துவிை முடியாது. ஒரு சமூ்கத்தினு 
டைய  விழிபபுைர்வின் அடையாளைொ்க, அதன் 
மு்கொ்க, ெனிதர்்கள் வன்முடைடய மவறுக்்க 
தவண்டும். வன்முடைடயத் தவிர்த்து வாழ தவண் 
டும் என்ை ஒரு சர்வததசக் குரல் எழுபபபபடடு 
வருகின்ைது. இவறறில் நாங்கள் முழு முயறசி 
அடையவில்டல என்படதத் தான் தறதபாது 
மதாைரும் வன்முடை்கள் ்காடடுகின்ைது என நான் 
நிடனக்கிதைன். 

பதில:
 மபண்்களுக்கு எதிரான வன்முடை்கடளை தடுப 
பதற்கான சர்வததச சடைங்கள் எதுவும் இருபபதா்க 
நான் நிடனக்்கவில்டல.  அபபடி இருக்்க வாய்பபும் 
இல்டல. ஏமனனில், சர்வததச சடைங்கள் என்று 
எதுவும் இல்டல.  பல நாடு்களுக்கிடையில் சர்வ 
ததச உைன்படிக்ட்க்கள் என்று இருக்கின்ைது.  
இதில் உறுபபு நாடு்கடளை பரிநதுடரக்்கலாம். 
சர்வததச சடைங்கடளை பின்பறைாத நாடு்கள் மீது 
நைவடிக்ட்க எடுத்ததா்க இல்டல. 

 சர்வததச அளைவிலான விசாரடை்கள் 
நடை மபறுவதான ததாறைங்கள் தான் தறதபாது 
உருவாகியிருக்கின்ைதத தவிர, அபபடியான விசார
டை்கள் முழுடெயா்க நைநதிருபபதா்க நாங்கள் 
பார்க்்கவில்டல. உதாரைொ்க இலஙட்கயில் நடை
மபறை ெனித உரிடெ மீைல்்கள் பறறி, தபாரின் 
தன்டெ பறறிய உறுதிபபாடடிறகுக்கூை பன்னா 
டடு நிறுவனங்களைால் இதுநாள் வடரயிலும்வரமுடி
யவில்டல.  அதாவது விசாரடை்களின் மி்க அரி 
தான விையங்கடளைக்கூை அவர்்களைால் இறுதி முடி 
மவடுக்்க முடியவில்டல. ஆனால் முயறசி்கள் 
நைபபதா்கதவ நான் பார்க்கிதைன். சர்வததச அளை 
வில் நாடு்கடளைக் ்கடடுபபடுத்தும் ஒரு மபாது 
ென்ைொ்க ஐ.நா. ென்ைதொ, அபபடிபபடை ஒரு 
அடெபதபா உருவாக்கிக் ம்காள்ளை தவண்டும் என 
நிடனக்கிதைாம்.  
 மபாருளைாதார ஒபபநதங்களின் அடிபபடை 
யில்  பயநது தான் சில நாடு்கள் இநத விையங்கடளை 
நடைமுடைபபடுத்துகின்ைார்்கள் என்று மசால்ல 
லாதெ தவிர, சர்வததச சடைங்கள் யாடரயும் ்கடடுப 
படுத்த முடியும் என நான் நிடனக்்கவில்டல. 
அபபடியும் இல்டல. ஒரு மபாதுவான நிடலயில், 
அபபடியிருக்கும் தபாது, மபண்்களுக்கு எதிரா்க 
என்ன சடைங்கள் இருக்்க முடியும். ஒரு நாடடிலும் 
நீதி கிடைக்்கவில்டல என்பதற்கா்க சர்வததச நீதி 
ென்ைத்டத அணு்க முடியுொ என்பது இன்னும் 
முழுடெயா்க நடைமுடைக்கு வராத, ஒரு த்காடபா 
டைளைவில் உள்ளை விையொ்க இருக்கின்ைன. 
 சமூ்கொ, சடைொ மபண்்களுக்கு ஆதரவா்க 
இருக்கின்ைது என்ை த்கள்விடய எழுபபினால்,சட
ைம் தான் ஆதரவா்க இருக்கின்ைது. ஒவமவாரு 
வன்முடை நி்கழும் தபாதும் சடைம் ்கடுடெயாக் 
்கபபை தவண்டும் என்ை த்காரிக்ட்க எழுபபபபடும். 
ஆனால் ்கடுடெயான சடைங்களைால் அல்ல. மதளி 
வான பார்டவயுள்ளை சடைங்களைால் தான் மபண்்கள் 
மீதான வன்முடைடய குடைக்்க முடியும். ஆைாதிக்
்கச் சிநதடனயிலிருநது விடுபடை மபண்ணிய சிநத 
டனயுள்ளை பார்டவ தவண்டும். அண்டெயில்கூை 
ெதுடர நீதிென்ைத்தில் வழங்கபபடை தீர்பபு. பாலி 
யல் வன்முடை மசய்தவடன திருெை வயடத 
அடைநதவுைன் திருெைம் மசய்து ம்காள்ளை 
தவண்டும் எனத் தீர்பபுக் ம்காடுத்திருக்கின்ைார்்கள். 
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   தோடர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

njspthd ghu;itAs;s rl;lq;fshy; jhd; 
ngz;fs; kPjhd td;Kiwfisf; 

Fiwf;f KbAk;

 நவம்�ர் 25 ஆம் நோறள ப�ண�ளுககு எதிரோ்ன 
வனமுறை�ள ஒழிப்பு சர்வகதச தி்னேோ�ப் பிர�ட்னம் பசயயப் 
�ட்டுளளது. இறதபயோட்டி தமிழ�த்தில் உளள புதிய 
குரல் அறேப்பின ஒருங்கிறணப்�ோளர் ஓவியோ அவர்�ள 
‘இலககு’இறணயத்திற்கு வழங்கிய பிரத்திகய� கநர்�ோ 
ணல் வடிவம்.

Xtpah 
Gjpa Fuy; mikg;gpd; xUq;fpizg;ghsu;

த்கள்வி:
 தபண்களுகத்கதிராை வன்முன்ற்கனை
 எத்ேனை விேமா்க வன்க்பபடுத்ேொம்?

த்கள்வி:
 இெஙன்க இந்தியா தபான்்ற நாடு்களில 
சிறுமி்களின் மீதும் கூட வன்முன்ற்கள்; குறி 
்பபா்க பாலியல வன்முன்ற்கள் தசயற்படுத்ே 
்பபடுகின்்றை? ஏன்?

த்கள்வி:
 தபண்களுக்காை உரினம்கள், மனிே 
உரினம்கள் பற்றிய நமது த்காரிகன்க்கனை 
உரத்துச் தசாலெ்பபடுகின்்ற ்காெ்கட்டத்தில 
நாங்கள் இருககித்றாம். இருந்ோலும் ஏன் 
தபண்கள் மீோை வன்முன்ற்கள் நி்கழகி 
ன்்றது?

த்கள்வி:
 தபண்களுககு எதிராைவன்முன்ற்க 
னைத்  ேடு்பபேற்்காை சர்வதேச சட்ட நியமங
்கள் என்ை?



எநத ஒரு ெனிதரா்க இருநதாலும், அவடர 
முதலில் சநதிக்கின்ை தபாது  ஏறபடுகின்ை  

ெதிபபு, ்காலபதபாக்கில் அவரின் குடை்கடளைக்   
்கண்ை பின்   குடைநது ம்காண்தை வரும்.
 ஆனால் தடலவர்  பிரபா்கரன் மி்கவும் 
ொறு படைவர், தடலவர்  ஆ்கடடும், தமிழீழ விடு 
தடலபபுலி்கள் இயக்்கம் ஆ்கடடும் நாம் சநதிக்கி 
ன்ை ஒவமவாரு சநதிபபிலும் அவர்்கள் மீதான ெதிப 
புக் கூடிக்ம்காண்தை தபானது. எநத தநரத்திலும் 
ஏற்கனதவ இருநத ெதிபபு ஒரு அஙகுலம் அளைவும் 
குடையவில்டல என்பது முதல் சிைபபாகும்.

 தடலவர் பிரபா்கரன் தன்னுடைய இயக்்கப 
தபாராளி்கள் மீது  ம்காண்டிருநத அளைவு ்கைநத 
பாசம் குறித்து நான் தநரடியா்க ்கண்டும்காண்ை சில 
வறடை   உங்களுைனும் பகிர்நது ம்காள்கிதைன்.

• மலப. த்கைல் விக்ைர், தாய்கத்தில் நைநத ஒரு 
தாக்குதல் சம்பவத்தில் வீரெரைம் அடைநது 
விடுகின்ைார். அவருடைய இறுதி நிழ்வு மதாைர் 
பான ஒரு ்காமைாளி தடலவருக்கு அனுபபப 
படடிருநத தபாது, நான்   தடலவடரச் சநதிக்்கச் 
மசன்றிருநததன். அபதபாது விக்ைரின் இறுதி 
நி்கழ்வுக் ்காமைாளி வநதிருபபடதக் கூறி “பார்க் 
்கலாொ” என்று என்னிைம் த்கடைார். நானும் பார் 
க்்கலாம் என்று கூறியதும்.  அதற்கான ஒழுஙகு 
மசய்யபபடைது. நாம் இருவரும் ஒரு இரும்புக் 
்கடடிலில் அெர்நதிருநததாம். அநத ொவீரரின் 
இறுதி நி்கழ்வுக் ்காமைாளி பார்டவக்கு தயா 
ரானது.
 எபமபாழுதும் தடலவருைன் பாது்காபபுக் 
்கா்க தபாராளி்கள் இருபபர். வீடடினுள் இருக்கும் 
தபாது வாயிலிதலா, அல்லது சாளைரத்தின் அருகி 
தலா அவர்்கள் நின்றிருபபர். அன்றும் இரு தபாரா 
ளி்கள்   சாளைரத்தின் அருகில் நின்றிருநதனர்.
 விக்ைரின் நிடனவு்கடளைத் தாஙகிய 
்காமைாளி ந்கர்நது ம்காண்டிருநதது. தசா்கத்தின் 
உச்சத்தில் இருநதது தடலவரின் மு்கம். திடீமரன 
சாளைரத்தின் அருத்க பாது்காபபுக்கு  நின்றிருநத 
தபாராளி்கடளைப பார்த்து “நான் துபபாக்கிக் குண்டு 

படடு மசத்தாலும் பரவாயில்ல, ்காத்தில்லாெ சா்கக் 
கூைாது. ்காத்டதத் தடுக்்காெ உள்ளை வநது முன்னுக்கு 
இருஙத்கா” என்ைார். அநதக் ்காமைாளி, விக்ைரின் 
இறுதி ஊர்வலத்டதயும், படழய நிடனவு்கடளையும், 
்காடசி்கடளையும் விபரித்துக் ம்காண்டிருநதது.  
தடலவரின் ்கண்்கடளை  நீர்  மூடி நின்ைது. என்னால் 
அடத நன்ைா்கதவ  உைர முடிநதது. ஏமனனில், 
நான் அவருக்கு மி்க அருகில் அெர்நதிருநததன். 
ஆனால் தன்னுடைய இவவாைான உைர்வுடளைப 
தபாராளி்கள் பார்த்துவிைக் கூைாது என்பதற்கா்க 
அவர்்கடளை நட்கச்சுடவயா்க அடழத்து தனக்கு 
முன்னால் அெர டவத்துக் ம்காண்ைார். 
 அநத ்காமைாளி நிடைவுமபறும் வடரயில் 
அவர் மிகுநத தவதடனயில் ததாய்நதுதபாய் இருந 
தடத என்னால் இன்ைளைவிலும் ெைக்்க முடிய 
வில்டல.

• அதததபால் ெறமைாரு சம்பவொ்க தபாராளி 
லிங்கடன நிடனவுகூர முடியும், அவர் தடலவர் 
பிரபா்கரனின் மெய்க் ்காவலரா்க இருநதவர். பின் 
னர் அவர் மசன்டனயில் இருநது தாய்கத்திறகு 
அனுபபி டவக்்கபபடைார்.
 அவர் தாய்கம் மசல்லுகின்ை தபாது அவரு 
க்கு விருநது ஒன்று ம்காடுத்து  அனுபபி டவக்்க 
முடிவு மசய்திருநதார் தடலவர்.  அன்றும் நான் 
தடலவருைன் இருநததன். தடலவருக்கு மி்கவும் 
விருபபொன ஒரு உைவு விடுதிக்கு அடனவரும் 
மசன்தைாம். அஙகு உைவருநதிய பின்பு, லிங்கன் 
தாய்கத்திறகு புைபபடடுச் மசன்ைார்.

 அபதபாது தாய்கத்தில் மரதலா இயக்்கத் 
தின் தடலவர் சிறீ சபாரத்தினம் குழுவினர், புலி்கள் 
இயக்்கத்தின் கிழக்கு ொ்காை தடலவரா்க இருநத 
அருைா, ்கைலில் ஒரு தாக்குதலில் இைநது விடைார் 
என்ை மசய்திடய கூறி, சபாரத்தினத்தின் மசாநத 
ஊரான ்கல்வியங்காடடில், நிடனவுத் தடடி்களும் 
முழு அடைபபும் நைத்தியிருநதனர். ஒரு விதத்தில் 
அருைா, சபாரத்தினத்திறகு தம்பி உைவானவர் 
தான்.
 இநத சூழலில் முன்னதா்க ெரைம் அடைநத 
மரதலா அடெபபு ததாழர்்களின் தடடி்களுக்கு 

உரிய ெரியாடதடய ெக்்கள் மசலுத்தவில்டல. முழு 
அடைபபு நைத்தவில்டல.  ஆனால் விடுதடலப 
புலி்கள் அடெபபுக்கு அவவளைவு ெரியாடதடய 
ெக்்கள் ம்காடுக்கின்ைனர் என்று சினம் ம்காண்ை 
சபாரத்தினத்தின் உறுபபினர்்கள், அருைாவுக்்கா்க 
டவக்்கபபடடிருநத தடடி்கடளை அடித்து உடைத்த 
னர். இடதயடுத்து மீண்டும் நிடனவுத் தடடி்கள் 
அடெத்து அதறகுப பாது்காபபா்க தபாராளி்கடளை 
நியமிக்கின்ைனர். ஆனால் அநத   புலி உறுபபினர்்கள் 
அடழத்துச் மசல்லபபடடு  தாக்்கபபடுகின்ைனர். 
இது குறித்து மதரிநது ம்காள்ளை மசன்ை மூத்த 
தபாராளி பசீர் ்காக்்கா அவொனபபடுத்தபபடடு  
அஙகிருநது மவளிதயறைபபடுகின்ைார்.
 இநதச் சம்பவத்தின் மதாைர்ச்சியா்க லிங்கம் 
சம்பவ இைத்திறகு மசன்ை தபாது, அவருடைய ்கண் 
ணிதல துபபாக்கிடய டவத்து  சபாரத்தினத்தின் 
உறுபபினர்்கள் சுடடுக்ம்கால்கின்ைனர்.
 இநதச் சம்பவத்டதத் மதாைர்நது சபாரத்தி 
னத்தின் மீதான சினம் புலி்களுக்கு வலுக்கின்ைது. 
மரதலா இயக்்கம் தடைமசய்யபபடுவதா்க அறிவிக் 
்கபபடுகின்ைது. தபபிச்மசன்ை சபாரத்தினம் துரத்தி 
மசல்லபபடடு சுடடுக் ம்கால்லபபடுகின்ைார்.
 லிங்கம் நி்கழ்வுக்குச் சில ொதங்களுக்குப 
பின்னர், ெறமைாரு தபாராளிடய தாய்கத்திறகு 
அனுபபி டவக்கும் நி்கழ்வில் நானும் இருக்கிதைன். 
அதத உைவ்கம். விருநது நைக்கின்ைது. “இஙகிரு 
நது தான் லிங்கம் புைபபடடுப தபானான் அண்ை” 
என தடலவர்  ்கனத்த மநஞசுைன் கூறுகிைார். அநதச் 
சம்பவம் பல நாட்களுக்கு முன் நைநதிருநதாலும், 
அநத உைவு விடுதிக்கு வநதவுைதன அவருக்கு 
அநதப தபாராளியின் நிடனவு வநது அவடர எநத 
அளைவுக்கு வாடடியது என்படத அருகில் இருநது 
உைர்நதவன் நான்.

 இது சிறு சம்பவங்கள் தான். தடலவர் 
பிரபா்கரன் ஒவமவாரு தபாராளி்கள் மீதும் தனிபப 
டை அக்்கடை, அன்பு உள்ளைவர் என்பது அவருைன் 
இருநதவர்்களுக்கு நன்ைா்கத் மதரியும்.
 •  முன்னாள் தமிழ்க முதல்வர் எம்.ஜி.ராெச்சந 
திரனுக்கும் விடுதடலபபுலி்களுக்குொன உைவு. 
 மதாைக்்கத்தில் ஈழத்தில் உருவான எல்லா 
இயக்்கங்களுக்கும் ஆதரவு மதரிவித்து வநத 
எம்.ஜி.ஆர், பின் விடுதடலபபுலி்கடளை ெடடும் 
ஆதரிக்்கத் மதாைஙகுகிைார். எம்.ஜி.ஆருக்கும் தடல 
வருக்குொன  நடபுப பறறி நான் இஙகு ்கடைாயம் 
குறிபபிை தவண்டும்.  1984ஆம் ஆண்டு இறுதிப 
பகுதியில் ெருத்துவ சிகிச்டசக் ்கா்க மவளிநாடு 
மசன்று 1985ஆம் ஆண்டு நடுப பகுதியில் மீண்டும் 
தமிழ்கம் வநதிருநதார் எம்.ஜி.ஆர். அபதபாமதல் 
லாம் எம்.ஜி.ஆருக்கு மூடளை குழம்பி விடைது என்று 
பலரும் தபச ஆரம் பித்து விடைார்்கள். நான் அடத 
தடலவரிைம் மசால்லி எம்.ஜி.ஆர் ெருத்துவத் 
துக்குப பின்னால் எபபடியிருக்கிைார், அவர் ென 
நிடல எவவாறு உள்ளைமதன்று த்கடதைன்.   அதறகு 
அவர்,   அவர் நல்ல மதளிவா்க இருக்கிைார் என்று 
கூறி, ஒரு சம்ப வத்டதச் மசான்னார்.
 மவளிநாடடில் இருநது ஆயுதம் ம்காண்டு 
வருவதற்கான உதவிடய எம்.ஜி.ஆரிைம் தான்  
தடல வர் த்கடடிருக்கிைார். அதன்படி அநத ஆயுதங 
்கடளை பாது்காபபா்க புலி்கள் ட்கயில் கிடைப 
பதற்கான ஏறபாடடை எம்.ஜி.ஆர் மசய்திருக்கி 
ைார். ஆனால் திடீமரன உைல்நிடல மீண்டும் 
தொசம் அடைய, அவர் மவளிநாடு மசல்ல தவண் 
டிய நிடல ஏறபடடு விடைது. பின் சிகிச்டசமுடிநது 
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இநதியாவின் ஆநதிரப பிரததசம், சதிஸ்்கர், 
ஜார்்கண்ட, த்கரளைா, ெஹாராஸ்டரா, ஒடிசா, 

மதலங்கானா, தெறகு வங்கம் ஆகிய முக்கிய 
ொநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா ்கடசியின் (பாஜ்க) 
ஆடசி நைக்்கவில்டல. இநதியப மபாருளைாதாரத்டத 
பாஜ்கவின் பிடியில் டவத்திருக்்க ெஹராஸ்டரா, 
தமிழ்நாடு, தெறகு வங்கம் ஆகிய ொநிலங்களில் 
அதன் ஆடசி நைக்்க தவண்டும். இநத மூன்று 
ொநிலங்களும் இநதியாவில் மபாருளைாதார அடிப 
படையில் மபரிய ொநிலங்களைாகும். 

ேைபதி அமித் ஷா
 குஜராத்தில் மூன்று தைடவ்கள் பாரதிய 
ஜனதாக் ்கடசிடய ஆடசியில் அெரச் மசய்து பு்கழ் 
மபறை நதரநதிர தொடியின் தளைபதியா்க விளைஙகி 
யவர் அமித் ஷா. தொடி இநதியாவின் தடலடெ 
அடெச்சராகிய தபாது, ொநில அரசியல்வாதியா்க 
இருநத அவர், 2014ஆம் ஆண்டு பாஜ்கவின் ததசி 
யத் தடலவரானார். தறதபாது தொடியின் அடெச் 
சரடவயில் உள்துடை அடெச்சரா்கவும் இருக்கின் 
ைார். ொைவப பருவத்திதலதய ெதவாத ஆர் எஸ் 
எஸ் அடெபபில் இடைநத அமித் ஷா, தனது 
33ஆவது வயதில் குஜராத் சடை சடப உறுபபி 
னரானார். அடதத் மதாைர்நது பாஜ்கவின் ததர்தல் 
்கைடெ்களில் முக்கிய பஙகு வகித்தார். அவரது 
ஆரம்ப்கால அரசியல் மசயறபாதை ்காஙகிரசுக் 
்கடசியின் இரண்ைாம் நிடலத் தடலவர்்கடளைச் 
சநதித்து அவர்்கடளை பாஜ்க பக்்கம் இழுத்து 
பாஜ்கவின் உறுபபினராக்குவதத. அடத குஜராத் 
முழுவதும் மவறறி்கரொ்க மசயறபடுத்தியதால், 
குஜராத் ொநிலத்தில் 2001ஆம் ஆண்டு ்காஙகிரசுக் 
்கடசி ஆடசியில் இருநது அ்கறைபபடடு, பாஜ்க 
ஆடசிடயக் ட்கபபறறியது. ததர்தலில் மவறறி 
மபறை எதிர்க்்கடசியினடர மபரிய அளைவில் ்கடசி 
ொைச் மசய்வதிலும் திைன் மிக்்கவர் அமித் ஷா. 
இதற்கா்க அவர் பஞசதத்திரத்தில் கூைபபடும் சாெ, 
தபத, தான, தண்ைம் ஆகியவறடை பயன்படுத்து 
வார் எனச் மசால்லபபடுகின்ைது. இநதியாவில் 
ஆடசியில் இருக்கும் ்கடசியில் இருபபவர்்கள் 
வருொன வரித்துடை, சிபிஐ என்னும் சடை அமுலாக் 
்கத் துடை ெறறும் பல உளைவுச் தசடவ்கடளை தெது 
ததடவ்களுக்்கா்க பயன்படுத்துவார்்கள் என்ை குறை 
ச்சாடடும் பரவ லா்க உண்டு. ஒரு நடி்கர் ஆளும் ்கட 
சிக்கு ஆதரவா்க இல்லா விடில் அவரது வீடடில் 

வருொன வரி திடீர் தசா 
தடன, அவரது திடர 
பபைத்திற்கான தடை 
த ப ா ன் ை ட வ த ெ ற 
ம ்க ா ள் ளை ப ப டு வ த ா 
்க வு ம் ந ம் ப ப ப டு 
கின்ைது. 

தமற்கு வங்காைம்.
தெறகு வங்கத்தில் 2016 
ஆம் ஆண்டு நைநத 
சடை சடபக்்கான ததர்த 
லில் 294 மதாகுதி ்களில் 
பாஜ்க வால் மூன்று 
மதாகுதி்களில் ெடடும் 
மவறறி மபை முடிநதது. 
ஆ ன ா ல் 2 0 1 9 ஆ ம் 
ஆண்டு நைநத இநதிய 
நாைாளுென்ைத்திற்கான 
ததர்தலில் தெறகு வங்க 
த்தின் 42 மதாகுதி்களில் 
18இல் பாஜ்க மவறறி 
மபை திரிைாமுல் ்காங 
கிரசுக் ்கடசி 22 மதாகுதி 
்களில் மவறறி மபறைது. 
தெறகு வங்கத்தில் 
ெம்தா பனர்ஜீ தடலடெ 
யிலான திரிைாமூல் 
்காஙகிரசின் ஆடசிடய 
முடிவிறகு ம்காண்டு 
வர அமித ஷா ொதம் 
இரண்டு தைடவயும், 

பாஜ்க வின் மசயற தடலவர் தஜ பி நடைா ொதம் 
மூன்று தைடவயும் தெறகு வங்கத்திறகு பயைம் 
மசய்வதா ்கவும் முடிவு மசய்யபபடடுள்ளைது. பாஜ்க 

வின் சதி்கள் நிடைநத தடலயீடடின் பின்னர் தெறகு 
வங்க அரசியலில் இனவாதமும் ெதவாதமும் 
அஙகு தீவிரெடைநது வருகின்ைது. திரிைாமூல் 
்காஙகிரசில் உள்ளை இநது ெதத்திறகு முக்கியத்துவம் 
ம்காடுக்கும் அரசியல்வாதி்கள் அக்்கடசியில் இரு 
நது விலகி, பாஜ்கவில் இடைகின்ைார்்கள். அதத 
தவடளை தசானியாவின் ்காஙகிரசுக் ்கடசியில் உள்ளை 

இஸ்லாமியத் தடலவர்்கள் அதில் இருநது விலகி 
திரிைாமுல் ்காஙகிரசில் இடைகின்ைார்்கள். இநத 
இரு வட்கயான தாவல்்களில் 2021 ஏபரல் ொதம் 
நைக்்க விருக்கும் தெறகு வங்க சடை சடபக் ்கான 
ததர்தல் முடிவு்கள் தஙகியிருக்கின்ைன. 

த்கரைா
 த்கரளைாவின் சடைசடபக்்கான ததர்தல் 
2021 ஜூன் ொதம் நைக்்கவிருக்கின்ைது. 2016 ஆம் 
ஆண்டு நைநத த்கரளை சடை சடபத் ததர்த லில் 
பாஜ்க தடலடெயிலான கூடைணி 14% வாக்கு்க 
டளைப மபறறிருநத தபாதும், 140 மதாகுதி்களில் 
ஒரு மதாகுதியில் ெடடும் அது மவறறி மப றைது. 
2019ஆம் ஆண்டு நைநத இநதியப பாரா ளுென்ைத்தி 
ற்கான ததர்தலில் பாஜ்க கூடைணி அடெத்து 
இருபது மதாகுதி்களிலும் தபாடடியிடை தபாதும், 
ஒரு மதாகுதியிலும் மவறறிமபைவில்டல. அதன் 
பின்பு பாஜ்க த்கரளைாவில் அதி்க ்கவனம் மசலுத்தி 
வருகின்ைது. என்ைாலும் 2021 ஜூனில் நைக்்கவிருக் 
கும் ததர்தலில் சில மதாகுதி்களில் ெடடும் மவறறி 
மபை வாய்பபுண்டு. 

ேமிழநாடு
 2021 தெ ொதம் நைக்்கவிருக்கும் தமிழ்நாடு 
சடை சடபத் ததர்தலில் பாஜ்க ஆடசிடயக் ட்கப 
பறை முடியாது என்ைாலும், ்கணிசொன மதாகுதி 
்களில் மவறறிமபை தவண்டும் என பாஜ்க 
உறுதியா்க நிறகின்ைது. அதற்கா்க பல திடரயு 
ல்கப பிரபலங்கடளை தெது ்கடசியில் இடைக்்க 
திடைமிடடுள்ளைது. அண்ைா திமு்கவுைன் கூட 
ைணி அடெபபதும், அறுபது மதாகுதி ்களில் 
தபாடடியிடுவதும் அதன் முதல் இலக்கு. பின்னர் 
ொறறுக் ்கடசி்களின் சடைென்ை உறுபபினர்்களில் 
20விழுக்்காடடுக்கு அதி்கொன உறுபபினர்்கடளை 
பாஜ்கவிறகு தாவச் மசய்து ்கடசிடயப வலிடெயா 
க்குவதும், ஆடசிடயப பிடிபபதும் பாஜ்கவின் 
அடுத்த இலக்கு. அடத ெனதில் ம்காண்டுஅமித் 
ஷா 2020 நவம்பர் 21ஆம் தி்கதி தமிழ்நாடு மசன் 
றுள்ளைார். அண்ைா திமு்க இருபது மதாகுதி்களு 
க்கு அதி்கொன மதாகுதி்கடளை பாஜ்கவிறகு ம்காடு 
க்்க தயாரில்டல. அண்ைா திமு ்கவின் உயர்ெட 
ைத்தில் இருபபவர்்கள் தாம் தசர்த்து டவத்துள்ளை 
மசாத்துக்்களுக்கு எதிரா்க வருொன வரித்துடை 
பாயாெல் இருக்்க சில விடடுக் ம்காடுபபுக்்கடளைச் 
மசய்ய தயாரா்க இருக்கின்ைார்்கள். ஆனால் 
அண்ைா திமு்கவின் இடைநிடலத் தடலவர்்களும் 
மதாண்ைர்்களும் 2019ஆம் ஆண்டு நைநத பாராளு 
ென்ைத் ததர்தலில் 39 மதாகுதி்களில் ஒரு மதாகுதி 
யில் ெடடும் தாம் மவறறி மபறைதறகு பாஜ்கவுைன் 
அண்ைா திமு்க அடெத்த கூடைணிதான் ்காரைம் 
என நம்புகின்ைா ர்்கள். 

அமித் ஷாவின் ேமிழநாட்டு வியூ்கம்
 

பாஜ்கவின் முதலாவது திடைம் திமு்கடவ 
ததர்தலில் மவறறியடையாெல் மசய்ய தவண்டும். 
இரண்ைாவது அண்ைா திமு்கடவ அடுத்துக் 
ம்கடுக்்க தவண்டும். 2021 தமிழ்நாடு சடை ென்ைத் 
ததர்தலில் பாஜ்கவால் ஆடசிடயப பிடிக்்க முடியாது 
என்பது அமித் ஷாவிறகு மதரியும். திமு்கவில் 
இருநது மவளிதயறைபபடை ்கருைாநிதியின் மூத்த 
ெ்கனான மு்க அழகிரிடய இரண்ைாவது ெ்கன் மு 
்க ஸ்ைாலினிறகு எதிரா்க திருபபவும் அமித் ஷா 
முயல்கின்ைார். திமு்கவின் ததர்தல் மவறறி்களுக்கு 
்காரைொ்க இருக்கும் வாக்்காளைர்்களுக்கு பைம் 
ம்காடுக்கும் தவடல்கடளை இல்லாெற மசய்ய 
தவண்டும். திமு்கவில் இருநது சிலடர ்கடசி தாவச் 
மசய்ய தவண்டும். இவறறின் மூலம் திமு்கடவ 
மவறறியடையாெல் தடுக்்க தவண்டும். 2026ஆம் 
ஆண்டு அல்லது அதறகு முன்னர் நைக்்க விருக்கும் 
தமிழ்நாடு சடை ென்ைத் ததர்தலில் ்கழ்கங்களில் 
இருநது முக்கிய தடலவர்்கடளைப பிரித்து பாஜ்க 
வுைன் இடைத்தும் பாடைாளி ெக்்கள் ்கடசி 
தபான்ை ்கடசி்களுைன் கூடைணி அடெத்தும் 
தபாடடியிடடு தமிழ்நாடடில் ஆடசிடயக் ட்கப 
பறறுவது அமித் ஷாவின் வியூ்கத்தில் முக்கிய 
இைம் மபறும் என்பதில் ஐயமில்டல. 
 குஜராத்தில் ்கடசித் மதாண்ைனா்க இருநது 
ஊர் ஊரா்கச் மசன்று பாஜ்க அரடச அடெத்தது 
தபால் தமிழ்நாடடில் மசய்ய உள்துடை அடெச்சர் 
அமித ஷாவிறகு தநரமில்டல. இநதியா முழுவதும் 
ெடடுெல்ல ்கஷ்மீர் எல்டல்களிலும் அவரது 
்கவனம் சிதறிக் கிைக்கின்ைது. தமிழ்நாடடுக்கு 
ொதம் இரண்டு தைடவ பயைம் மசய்யவும் 
வாய்பபில்டல. எஸ் வி தச்கர், எச் ராஜா, டவ. ஜீ 
ெத்கநதிரனின் ெ்கள் தபான்ைவர்்கள் இருக்கும் 
வடர தமிழ்நாடடை பாஜ்க ட்கபபறறும் வாய்பபு 
இல்டல.
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ம்காதரானா மபருநமதாறறுக் ்காலம் 
மதாைஙகும் வடர இநதியாவிலும், 

தமிழ்நாடடிலும் பரவலா்க நைநது ம்காண்டிருநத 
தபாராடைம் இநதிய அரசின் குடியுரிடெத் திருத்தச் 
சடைத்துக்கு எதிரான தபாராடைதெ. ெதத்டதக் 
்காரைங்காடடிக் குடியுரிடெ வழங்க ெறுபபதறகு 
எதிரான இநதப தபாராடைத்தில் முன்னுக்கு வநத 
சிக்்கல்்களில் ஒன்று ஈழத்தமிழ் ஏதிலியர் மதாைர் 
பானது. ம்காதரானாவினால் அரசின் நைவடிக்ட்க 
யும், அதறகு எதிரான தபாராடைமும் தள்ளிப 
தபாயின. ம்காதரானா மநருக்்கடி தணியும் தபாது, 
அடவ மீண்டும் முன்னுக்கு வரும் என்பதில் ஐய 
மில்டல.
 ம்காதரானாவின் நலவாழ்வியல் மநருக்்கடி 
யாலும், இன்னும் கூடுதலா்கதவ மபாருளியல் 
மநருக்்கடியாலும் அடனத்துத் தரபபினரும் தாக் 
குண்ை தபாதிலும், ஒடுக்்கபபடைவர்்களும், ஒதுக்்க 
பபடைவர்்களும் கூடுதலா்கதவ தாக்குண்ைார்்கள். 
இநத வட்கயில் இநதியாவிலும் ஏதிலியர் ஆ்கப 
மபரும் துன்பத்துக்கு ஆளைானார்்கள். தமிழ் நாடடில் 
வழக்்கொன பிடழபபு வழி்களும் அடைபடடுப 
தபாய், ஈழத்தமிழ் ஏதிலியர் படை துயரம் பறறிய 
தரவு்கள் இன்னும் முழு அளைவில் மவளிபபைா 
ெதல உள்ளைன.
 ஏதிலியர் நலன் என்பது உரிடெ்கள் 
மதாைர்பானதத தவிர, அரசு்களின் தயவில் 
யாதரா சிலர் ஏததா சில நன்டெ்கடளைப மபறறுக் 
ம்காள்வது பறறியதன்று.

 

இநதியாவில் தஞசெடைநதுள்ளை ஈழத்தமிழர்்களின் 
சடைபபடியான தகுநிடல என்ன? 1980 ்களின் 
மதாைக்்கத்திலிருநது ஈழத் தமிழ் ெக்்கள் சறமைா 
பப இரண்டு இலடசம் தபர் வடர இநதியாவில் 
அடைக்்கலொகியுள்ளைனர். 
 இவர்்களில் கிடைத்தடை பாதிபதபர் அ்கதி 
மு்காம் எனபபடும் மு்காம்்களிலும், இன்னும் பாதி 
பதபர் மவளியிலும் வசிக்கின்ைனர். நிர்க்்கதியா்கத் 
தவித்துக் கிைக்கும் இம்ெக்்களில் யாருக்கும் இநதி 
யக் குடியுரிடெ வழங்கபபைவில்டல என்பது 
ெடடுெல்ல, பன்னாடடுச் சடைங்களின்படி அவர் 
்கள் ஏதிலியரா்கக்கூை நைத்தபபடுவதில்டல. 

 ஏமனன்ைால் இநதிய நாடு ஏதிலியர் தகு 
நிடல பறறிய 1951ஆம் ஆண்டின் ஐ.நா ஒபபநதத் 
திதலா, அடுத்து வநத 1967ஆம் ஆண்டின் வட்க 
முடை உைன்படிக்ட்கயிதலா ஒபபமிைவில்டல. 
இன்று வடர ஒபபமிை ெறுத்தும் வருகிைது.
 இலஙட்கத் தீவிலிருநது உயிர்தபபி இநதியா 
வநதுள்ளை தமிழ் ஏதிலியர் சறமைாபப நாறபது 
ஆண்டு்களைா்க நாைறைவர்்களைா்க அல்லலுறறுக் 
கிைக்கின்ைனர். இத்தடன ஆண்டு்களுக்குப பிைகும் 
அவர்்களுக்கு இடைக்்காலக் குடியுரிடெகூை வழங 
்கபபைவில்டல, இநத ெண்ணில் பிைநது வளைர்நத 
ஏதிலியர் குழநடத்களும் அதத அவல நிடலயில் 
தான் உள்ளைனர். 
 குடியுரிடெ இருக்்கடடும், அவர்்கள் ஏதிலி 
யரா்கக் கூை அறிநததற்கபபைவில்டல. உரிய ஆவ 
ைங்கள் இல்லாெல் வநததறிய அயலார் என்பதத 
அவர்்களின் சடைநிடல. ஒரு சாதியில் பிைநதவர் 
இறுதி வடர அநதச் சாதியில்தான் இருநதா்க தவண் 
டும் என்பது தபால் இநதியாவில் அ்கதிக்குப பிைந 
தவரும் அ்கதியா்கத்தான் இறுதி வடர இருநதா்க 
தவண்டும். எத்தடன தடலமுடை்களைானாலும் அ்க 
திக்கு அ்கதிநிடலயிலிருநது விடுதடல கிடையாது.
 ஆனால் 1948 உல்களைாவிய ொநதவுரிடெச் 
சாறறுடரயில் இநதியா ஒபபமிடடிருபபது, ெைநது 
தபாவதத இவர்்களுக்கு வசதியா்க உள்ளைது. இநதிய 
உயர்நிடல நீதிென்ைங்கள் இநதச் சாறறுடரக்குச் 
சடை ெதிபபுக் ம்காடுக்கின்ைன. 
 இநதச் சாறறுடரயின் உறுபபு 14, தஞசம் 
த்காரவும், மபைவும் ஒவமவாருவருக்கும் உரிடெ 
இருபபடத வலியுறுத்துகிைது. இநதச் சாறறுடர 
யின் அடிபபடையில் ஏதிலியர் நிடல குறித்துச் 
சடைம் இயறறும்படி உச்ச நீதிென்ைமும் அரசுக்கு 
அறிவுறுத்தியுள்ளைது. 
 இநதிய அரசு  ஏதிலியர் உரிடெ மதாைர் 
பான பன்னாடடுச் சடைங்கடளையும் ெதிபப 
தில்டல, உள் நாடடிலும் சடைம் இயறறுவதில்டல 
என்று உறுதி யா்கவுள்ளைது. ஏதிலியர் சிக்்கடலப 
புவிசார் அரசியல் நலன், உள்நாடடு அரசியல் 
நலன் என்ை த்காைத்தி லிருநதத அணுகுவதுதான் 
மதாைக்்கத்திலிருநதத இநதிய அரசின் நடைமுடை 
யா்க உள்ளைது.
இநதிய அரசடெபபுச் சடைத்தின் பதிதனாராம் உறு 
படபப பயன்படுத்தி நாைாளுென்ைம் இயறறிய 
சடைம் தான் இநதியக் குடியுரிடெச் சடைம், 1955 
என்பது. இநதச் சடைமும் சடைப புைம்பான குடி 
தயறி்கள்(illegal immigrants) பறறிப தபசுகிைதத 
தவிர, ஏதிலியர் (அல்லது அ்கதி்கள்) குறித்து எதுவும் 
மசால்லவில்டல. எனக்குத் மதரிநதவடர இநதியா 
வில் ஏதிலியர் பறறிப தபசும் சடைதெ இல்டல.
 அதாவது இநதிய அரடசப மபாறுத்தவடர, 
ஏதிலியர் மதாைர்பான பன்னாடடுச் சடைமும் 
இல்டல, உள்நாடடுச் சடைமும் இல்டல என்பதத 
உண்டெ. இநதச் சடை மவறுடெதான் ஈழத்தமிழ் 
ஏதிலியடர உரிடெயறை அடிடெ நிடலயில் டவத் 
துள்ளைது. பன்னாடடுச் சடைங்கள் அறிநததறறுள்ளை 
ஏதிலியர் உரிடெ எதுவும் அவர்்களுக்குப மபாருந 
தாது. உள்நாடைளைவிதலா அவர்்கள் ஆடசியாளைர் 
்களின் தயடவ எதிர்தநாக்கும் நிடலதான்!
 ஆனால் 1948 உல்களைாவிய ொநதவுரிடெச் 
சாறறுடரயில் இநதியா ஒபபமிடடிருபபடத நிடன 

வுபடுத்த தவண்டியுள்ளைது.  ெைநது தபாவதத இவர் 
்களுக்கு வசதியா்க உள்ளைது. இநதிய உயர் நிடல நீதி 
ென்ைங்கள் இநதச் சாறறுடரக்குச்சடை ெதிபபுக் 
ம்காடுக்கின்ைன. 
 இநதச் சாறறுடரயின் உறுபபு 14, தஞசம் 
த்காரவும், மபைவும் ஒவமவாருவருக்கும் உரிடெ 
இருபபடத வலியுறுத்துகிைது. இநதச் சாறறுடர 
யின் அடிபபடையில் ஏதிலியர் நிடல குறித்துச் 
சடைம் இயறறும்படி உச்ச நீதிென்ைமும் அரசுக்கு 
அறிவுறுத்தியுள்ளைது. 
 ்காஙகிரஸ், பாஜ்க எநதக் ்கடசியின் தடல 
டெயில் என்ைாலும் இநதிய அரசு ஏதிலியர் சிக்்கலு 
க்குச் சடைபபடியான தீர்வு ்காண்படத விைவும், 
ஏதிலியடரப புவிசார் அரசியல் சதுரங்கப பலட்க 
யில் ப்கடை்களைா்க ந்கர்த்ததவ விரும்புகிைது. 
 எனதவ, தமிழ்கத்தில் இயஙகி வரும் ஈழத் 
தமிழ் ஏதிலியர் கூடைடெபபு வலியுறுத்தும் த்காரி 
க்ட்க்களில் முதன்டெயான ஒன்று இநதிய அரசு 
பன்னாடடுச் சடைங்கடளை ெதிக்்கவும் ஏதிலியர் 
உரிடெ மதாைர்பான உள்நாடடுச் சடைம் இயறை 
வும் தவண்டும் என்பதாகும்.
 இனவழிபபுக் குறைத்தால் துயரபபடை --- 
ஐ.நா அறிக்ட்க்களின்படிதயகூை தபார்க் குறைங 
்களைாலும் ொநதப பட்கக் குறைங்களைாலும் துயர 
பபடை --- ஒரு ெக்்களினம் நீதிக்்கா்கப தபாராடிக் 
ம்காண்டிருக்கிைது. அவவினத்தின் ஒரு கூறு இநதி 
யாவிலும் நாைறை அவலநிடலயில் அல்லலுறறு 
வருவது தமிழ்நாடடுக்த்கா, இநதியாவுக்த்கா 
மபருடெ தசர்பபதா்காது.
 இநதியாவிதலதய பிைநது, இநதியாவி 
தலதய வளைர்நத ஒருவருக்கும்கூை அவர் அ்கதி 
என்பதால் குடியுரிடெ கிடையாது என்பது இநத 
ொநத வுரிடெ ஊழிக்குப மபாருநதக் கூடியதன்று. 
அமெரிக்்காவிறகுப மபாருளீடைச் மசன்ை இநதி 
யர்்களுக்கு அமெரிக்்கக் குடியுரிடெ ததடவ 
என்ைால், இநதியாவிறகு உயிர்பிடழக்்க வநத 
ஈழத்தமிழர்்களுக்குக் குடியுரிடெ தவண்ைாொ?
 தமிழீழ ஏதிலியர் துயர் துடைபபு ெடடுெ 
ன்று நம் த்காரிக்ட்க. அவர்்களுக்கு அரசியல் 
குடியியல் உரிடெ்கள் உறுதி மசய்யபபை தவண் 
டும். இது இஙகு அவர்்களின் வாழ்டவக் ்காத்துக் 
ம்காள்வதற்கா்க ெடடுென்று. அவர்்கடளை நாைற 
ைவர்்களைாக்கிய தாய்க நிடலடெயில் ொறைம் 
ஏறபடுத்துவதற்கா்க அைவழியில் தபாராடும் 
உரிடெ தவண்டும். அ்கதி வாழ்விலிருநது விடு 
படடு விடுடெ வாழ்வு வாழ தவண்டுொனால், 
அதற்கா்க எஙகிருநதாலும் தபாராடும் உரிடெ 
தவண்டுெல்லவா?

 இநநாடடுக் குடிெக்்களுக்கு நி்கரான 
அரசியல், குடியியல் உரிடெ்கள் தவண்டும் என 
வலியுறுத்தும் தபாதத, உைனடி வாழ்க்ட்கத் தத 
டவ்கடளைக் ்கருதியும் சில த்காரிக்ட்க்கடளை ஈழ 
ஏதிலியர் கூடைடெபபு வலியுறுத்துகிைது.

இதோ எமது த்காரிகன்க்ப பட்டியல:
• இெஙன்கத் ேமிழ அ்கதி்கள் எை்பபடும் ேமிழீழ 
ஏதிலியர் அனைவர்ககும் இந்நாட்டில இனடக்கா 
ெக குடியுரினம வழங்க தவணடும்.
• ேமிழீழ ஏதிலியரின் அரசியல, குடியியல உரி னம 
்களும் தபாருளியல உரினம்களும் சட்டத்திலும், 
நனடமுன்றயிலும் உறுதி தசயய்பபட தவணடும்.
• பி்றநாட்டு ஏதிலியதராடு ஒ்பபிட்டால, ேமிழீழ 
ஏதிலியர்ககு எதிரா்க்ப பாகுபாடு ்காட்டுவனே 

jkpofj;jsk;
19,jo;

106
fl;Liu

etk;gu; 26> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

   தோடர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

jkpoPo Vjpypau; eyTupikf;fhf...
Njhou; jpahF. nghJr;nrayhsu;> jkpo;j; Njrpa tpLjiy ,af;fk;



njhlu;r;rpfs;
20,jo;

106 etk;gu; 26> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

விடைது. அரசு அல்லது நிலபபிரததசத்துக்குள் ெடடு 
பபடுத்துகின்ை முன்டனய எண்ைக்்கருடவப 
தபாலன்றிச், செ்காலச் சிநதடன்களுக்கு ஏறப ஓர் 
புதிய நாைா்க இருக்கிைார்்கள். ஈழத் தமிழ் ெக்்களின் 
பூர்வீ்க  நிலங ்களும் மபரும் எண்ணிக்ட்கயான ஈழத் 
தமிழ் ெக்்களும், தெக்கு எதிரான, தம்டெ அைக்கி 
யாளும் எண்ைங்கடளைக் ம்காண்ை சக்தி்களின் நடு 
வில் தறதபாது அ்கபபடடிருக்கின்ை தபாதிலும், 
இநத நாடு முன்னடரவிை அளைவில் எவவளைதவா 
மபரிதா்கவும் அறிவிலும் ஆறைலிலும் பாரிய முன் 
தனறைத்டதக் ்கண்டிருக்கும் ஒரு ெக்்களினத்டதக் 
ம ்க ா ண் ை த ா ்க வு ம் வ ளை ர் ந தி ரு க் கி ன் ை து எ ன் ை 
உண்டெ உைரபபை தவண்டும்.
 எதிர்்காலத்திதல உருவா்கப தபாகின்ை ஒரு 
நாைா்க ெடடும் தமிழ் ஈழத்டத நாம் ்கண்தைாக்்க 
முடியாது. அநத நாடு ஏற்கனதவ உருவாகி விடைது 
என்பது ெடடுென்றி, பூத்காளைபபரபபில் இநதநாடு 
தனக்ம்கன்று தனித்துவொன எண்ைத்டத வடிவ 
டெத்து, அநத எண்ைத்டத உரக்்கச் மசால்லத் மதாை 
ஙகி விடைது. உண்டெயா்கச் மசால்வதாயின், 
புலம்மபயர்நது வாழும் ஈழத்தமிழ் ெக்்கள் தாம் 
ம்காண்டிருக்கின்ை ஆறைடல முதலில் மதளிவா்க 
இனங்காை தவண்டும். அபபடியா்க அநத ஆறைல் 
இனங ்காைபபடும் மபாழுது, உல்கமும் அதடன 
அஙகீ்கரிக்கும் தநரம் உருவாகும்.
 பாரம்பரியக் ்கடைடெபபு்களுக்குள்தளை 
ெடடும் நின்று சிநதிபபடத விடுத்து, நாடடைக் 
்கடடிமயழுபபுவதில் இருநது பன்னாடடு அரச 
தநதிரம் (global diplomacy), குடியுரிடெ, சனநாய்கம் 
தபான்ை  அடனத்து விையங்களிலும், துணிநது, புதிய 
எண்ைக்்கருக்்கடளை வடிவடெத்து அவறறுக்குச் 
மசயல்வடிவம் ம்காடுபபதத தமிழ் ஈழத்துக்்கான 
தபாராடைத்டதப  மபாறுத்தவடரயில் தறதபாது 
இருக்கின்ை சவால் எனக் ம்காள்ளைலாம்.

 பல்தவறு தமிழ் அடெபபு்கள், குழுக்்கள், 
தனிநபர்்கள் ஆகிதயாடர ஒருஙகிடைத்து, தவறு 
விையங்களில் அவர்்கள் எபபடிபபடை ொறறுக்்க 
ருத்துக்்கடளைக் ம்காண்டிருநதாலும், ஒரு மபாதுத் 
தளைத்தில், ஒரு மபாதுவான இலக்குக்்கா்க அடன 

வரும் பணியாறைக்கூடிய ஒரு தநதிதராபாயத்டத 
வகுபபது, தறதபாடதய சூழடலப மபாறுத்தவடர 
யில் மி்கவும் முக்கியத்துவம் வாய்நத ஒரு விைய 
ொகும். ஒதர விதொ்க எல்தலாடரயும் சிநதிக்்க 
டவபபது சனநாய்கம் அல்ல. அதறகு ொைா்க, 
தவறுபாடு்களின் நடுவிலும் ஒரு மபாதுவான 
இலக்ட்க அடைய அடனவரும் ஒருஙகிடைத்து 
உடழபபது தான் சனநாய்கம் ஆகும். சனநாய்க 
வழிமுடை்களின் ஊைா்க இவவாைான ஒரு ஒறறு 
டெடய எம்ொல் ்காடசிபபடுத்த முடிநதால், அப 
தபாது தமிழ் ஈழத்தின் ்காத்திரொன தன்டெடய 
உல்கமும் புரிநது ம்காள்ளும் நிடல உருவாகும். 

 எெது தாய்கத்தின் முழுடெயான இடைடெ 
இன்னும் அடையபபைாத தபாதிலும், தமிழ் ஈழத் 
டதக் ்கடடிமயழுபபும் மசயறபாடடையும் ஒரு 
நாடு ஏற்கனதவ உருவாகிவிடைது தபான்ை நைத் 
டதடயயும் எெது மபாதுவான இலக்கு்கள் உள்ளை 
ைக்கியிருக்்க தவண்டும்.
 புவியியல் ரீதியா்க உல்கத்தின் எபபகுதி 
யில் புலம்மபயர் தமிழர்்கள் வாழ்நத தபாதிலும் 
தமிழ் ஈழத்டத இயங்க டவபபதும், அதன் எதிர் 
்காலத்டதக் ்கடடிமயழுபபுவதும் தறதபாது அவசிய 
ொன விையங்களைாகும். எெது ஆளுட்கக்்கான 
்கடைடெபபு்கள் (structures of governance), எெது 
வணி்கத் மதாழிறபாடு்கள், எெது வஙகி்கள், எெது 
பிள்டளை்களுக்்கான பாைசாடல்கள், எெது மபரு 
நூல்கங்கள், எெது பல்்கடலக்்கழ்கங்கள், விஞஞைா 
னத்தில் உயர் வளைர்ச்சிடயப படைசாறறும் எெது 
நடுவங்கள், சு்காதார நிறுவனங்கள், எெது விடளையா 
டடு டெதானங்கள், எெது பண்பாடடு அரங்கங்கள் 
தபான்ைவறடை இபதபாதத ்கடடிமயழுபபத் 
மதாைஙகுதவாம். தமிழ் ஈழத்டத அடெபபதற 
்கான அனுெதிக்்கா்கக் ்காத்திருக்்காெல், இப தபாதத 

நாம் எஙம்கஙம்கல்லாம் வாழ்நது ம்காண்டிருக்கி 
ன்தைாதொ, அங்கஙம்கல்லாம் எெது தமிழ் ஈழத் 
டதக் ்கடடிமயழுபபும் மசயறபாடடைத் மதாைங 
குதவாம்.

 எநத ஒரு தபாராடைத்திலும் ஒருவர் தன்டன 
எதிர்பபவர்்களிைமிருநது பாைங்கடளைக் ்கறறுக் 
ம்காள்ளை தவண்டும் என்பது என்னதவா உண்டெ 
தான். ஆனால் அதத தநரத்தில் எதிராளி்கள் மசய்வ 
டததய எநதவித ொறைமும் இன்றி அபபடிதய 
பின்பறறுவதும் ஏறபுடைய விையொ்க இருக்்க 
முடியாது. அைக்குமுடைக்கு எதிரா்கப தபாராடும் 
அணியில் உள்ளைவர்்கள் ஏதாவது ஒரு ்கடைத்தில் 
தெது தபாராடைத்தில் மவறறிடயச் சநதிக்கும் 
தபாது, தெது எதிராளி்கடளைப தபான்று தொசொ்க 
நைநதும்காள்ளை ொடைார்்கள் என்பது எல்லாவித 
ொன முன்னணி விடுதடலப தபாராடைங்கள் 
அடனத்தினதும் தார்மீ்க அடிபபடையாகும்.
 பூத்காளை ரீதியிலான ஆதரடவப மபறுவ 
தற்கா்கவும் அதத தநரத்தில் நாடிய விடுதடலப 
தபாராடைத்தின் (national liberation struggle) அை 
மநறிமுடை்கள் மதாைர்பான மதளிடவ தெது 
அணியிலுள்ளைவர்்களிடைதய உறுதிபபடுத்துவதற 
்கா்கவும், தெது எதிராளி்கடளைவிைவும் தரத்தில் 
உயர்நத சிநதடன, மசயறபாடு,நைத்டத என்பவற 
டைப தபாராடைத்டத முன்மனடுபபவர்்கள்ம்காண் 
டிருக்்க தவண்டியது மி்கவும் அவசியொன விைய 
ொகும். இனவாத, பாசிசவாதப பண்பு்கடளைக் 
ம்காண்ை  ஓர் எதிரிக்கு எதிரா்கப தபாராடுகின்ைஅதத 
தநரம், எநதவிதத்திலும் எதிரியின் அதத ம்காள்ட்க 
்கடளைக் ்கடைபபிடிபபதன் மூலம் மவறறிடய 
ஒரு தபாதும் அடைநதுவிை முடியாது என்படத 
நாம்ஏறறுக்ம்காள்ளை தவண்டும். தெறம்காள்ளும் 
அடன த்துச் மசயறபாடு்களிலுதெ முழு ெனித குல 
த்தாலும் ெதித்துப தபாறைபபடும் உன்னதொன 
விழுமியங்கடளைப தபணுவதன் மூலதெ  இப 
தபாராடைத்தின் மவறறிடய நாம் எெதாக்கிக் 
ம்காள்ளை  முடியும்.

ேமிழீழம் என்னும்     ... தோடர்ச்சி...

யும் - உலம்கஙகும் புலம்மபயர்நது வாழும் ததசங 
்கைநதுடை ஈழெக்்கடளைத் தங்கள் ஈழத்தாய்க த்துைன் 
மபருடெபபடுத்தும் நாளைா்கவும் தி்கழ்கிைது. இநத 
தன் இனத்தின் ொன ெனிதடரக் ம்காண்ைாடும் 
தன்டெடயப பழஙகுடித் தன்டெக்கு வீழ்ச்சி வருகி 
ன்ை தநரத்திலும்கூை ெைவாது ம்காண்ைாடும் பண் 
பிடன “வழஙகுவதுள் வீழ்நதக் ்கண்ணும் பழங 
குடி - பண்பிறைடலபபிரிதலின்று”எனக் குடிடெக் 
்கைனா்கதவ வள்ளுவர் சிைபபித்துடரபபடதக் 
்காண்கிதைாம். இதனால் ொவீரடரப தபாறறுதல் 
என்பது ஈழத்திலும் புலம்மபயர்நது உலம்கஙகும் 
வாழும் ஈழத் தமிழர்்களிடையிலும் குடிடெக் 
்கைடெயா்கவும் தி்கழ்கிைது. 
 இவவாறு குடிடெக் ்கைடெயா்க ொவீர 
டரப தபாறறும் பண்பாடடை முடியாடசிக்்காலம் 
முதல் இன்று வடர உல்க அரசுக்்களும், உல்க 
அடெபபுக்்களும் ெக்்கள் உரிடெயா்கவும் ததசக் 
்கைடெயா்கவும் ்கருதுகிைார்்கள் என்பதறகு மி்கச் 
சிைநத உதாரைொ்க 1920 இல் 1ஆம் உல்கபதபாரில் 
உயிர்நீத்த வீரர்்கடளைப தபாறறுவதறகு பிரித்தானி 
யாவின் 5ஆவது தஜார்ஜ் ென்னர் மதாைக்கிடவத்த 
பதிதனாராம் ொதம் பதிதனாராம் நாள் பதிதனாரா 
வது ெணி பதிதனாராவது நிமிைம் பிரித்தானியா 
விலும் மபாதுநலவாய நாடு்களிலும் இருநிமிை 
அடெதி வைக்்கம் மசய்யும் முடைடெ இன்று 
வடர மதாைர்வது சிைநத உதாரைொகிைது. 1ஆம் 
உல்கப தபார்நைநத புல்மவளி்களில் ம்கால்லபப 
டைவர் நிடனவா்க அநத புல்மவளி்களில் ெலரும் 

சிவபபுநிைப மபாபபி ெலடர ்கனடியக் ்கவிஞைர் 
ொவீரர் குறியீைாக்கியது முதல் இன்றுவடர சிவ 
பபு மபாபபி ெலர் அணிநது தங்கள் இதய நன்றிடய 
ெக்்களும் தடலவர்்களும் மவளிபபடுத்திக் ம்காள் 
ளும் வழடெயும் ்கார்த்திட்க ொதத்தில் மதாைர் 
கிைது.  

 இவவாண்டு இநத 1ஆவது உல்கப 
தபாரில் உயிர்நீத்த ொவீரர்க்கு அடெதி வைக்்கம் 
மதரிவிக்கும் முடைடெக்கு நூறைாண்டு நிடைவு 
என்பதனால் பிரித்தானியாவின் ொடசிடெக்குரிய 
ெ்காராணி அவர்்கள் தனது முதுவயடதயும் த்காவிட 
-19 மதாறறு அச்சத்டதயும் மபாருடபடுத்தாது, 
முதறதைடவயாத் மதாறறு தாக்்காது மு்கக்்கவசம் 
அணிநது மவஸ்டமினிஸ்ைர் குருெை ஆலயத்தில் 
உள்ளை மபயர் மதரியாத ொவீர்்கள் துயில்கத்திறகுச் 
மசன்று, அஙகு தான் முடிசூடிய 1952ஆம் ஆண்டு 
தனக்்களிக்்கபபடை பூஙம்காத்டதமயாத்த ெலர்க் 
ம்காத்டத, அநத ொவீர்்கள் துயில்கத்தில் டவத்து, 

நிடனதவநதல் மசய்தடெ உல்கம் எநத அளைவுக்குத் 
தன் ொவீர்்கடளைப தபாறறுதடலத் தன் தடலயாய 
்கைடெயா்கக் ம்காள்கிைது என்பதறகு மி்கச்சிைநத 
மவளிபபாைா்க அடெநதது. 

 இநத உல்கப மபாதுடெக்த்கறபதவ தங 
்கள் ொவீர்்களுக்கு ஈழத்தமிழர்்கள் ்கார்த்திட்க 27 
இல் துயில்கம் மசன்று ஒளித்தீபம் ஏறறித் மதாழும் 
ொவீரர் நாடளை ஈழத்தமிழர் ததசியப மபரு விழாவா 
்கக் ம்காண்ைாடி வருகின்ைனர். 
 எல்லாவறறுக்கும் தெலா்க உலம்கஙகும் 
உள்ளை ஈழத்தமிழ் இடளைதயார்க்கு அவர்்களின் ஈழத் 
ததசியத்தடலவர் என்ை அடையாளைத்டத உறுதிப 
படுத்தவும் அவர்்களின் ஈழத்தமிழர் இனத்துவத்டத 
நிடலபபடுத்தவும் அவர்்கள் உடைய தனித்துவத் 
டதப தபைவும் உதவும் மி்க முக்கிய நாளைா்க ஈழத் 
தமிழர் ‘ொவீரர் நாள்’ வரலாறறில் மதாைரும்.   

மாவீரர் நாள்:     ... தோடர்ச்சி...
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இது எவவளைவு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விையொ்க 
உள்ளைது. இஙகு பார்த்தால், நீதிபதியினுடைய 
பார்டவ தான் பிரச்சிடன, பாலியல் வன்முடை 
குறித்தும், ஆண் மபண் குறித்தும், திருெை வயது 
குறித்தும். மபண் மீது என்ன சிநதடன உள்ளைது என் 
பதும் தான் இஙகு பிரச்சிடன. 
 குடைவான சடைங்கதளை தபாதும். ்கடுடெ 
யான சடைங்கள் என்பது ஒரு குரூரொன த்காரிக்ட்க. 
ஒழுஙகுபடுத்துவதறகுத் தான் சடைங்கள். சடைங 
்கள் ஒழுஙகுபடுத்தினாதல குறைங்கள் குடைநது 
விடும். தண்ைடன தவண்டும். ஆனால் அநத 
தண்ைடனடய ்கடுடெயாக்கித் தான் மபண்மீதான 

வன்முடைடய குடைக்்க தவண்டும் என்ை பார்டவ 
யானது, எநத அனுபவப பின்புலமும், ஆதாரப 
பின்புலமும் இல்லாதது. மபண் மீதான பார்டவ 
டய ொறைக்கூடிய சடைங்கள் தவண்டும். அதன் 
மூலொ்கதவ நாங்கள் இநத விையங்கடளை மவறறி 
ம்காள்ளை முடியும். தண்ைடனச் சடைங்கடளை அதி 
்கரிக்்க தவண்டும் என்ை ்கருத்து எனக்கு இல்டல. 
பாலியல் வன்முடை்கடளை குடைக்கும் தபாதுதான், 
பாலியல் வன்முடைக்கு ஆளைான மபண்்கடளைக்  
்காபபாறை முடியும் என்று நீதிபதி்கதளை கூறியிருக்கி 
ன்ைார்்கள். இன்று பாலியல் வன்முடைக்கு ஆளைான 
மபண்்கள் பலர் ம்கால்லபபடடுள்ளைார்்கள். இதற 
்கான ்காரைங்கடளை நாங்கள் தயாசடன மசய்ய 
தவண்டும். பாலியல் ரீதியான வன்முடை நி்கழும் 
தபாது தான் இநத சமுதாயம் குரல் ம்காடுக்கின் 
ைது. அதறகுப பின்னாலும் இநதக் ்கருத்து சார்நத 
்கருத்தியல் உள்ளைடத நாம் புரிநது ம்காள்ளை 
தவண்டும். 
 எனதவ சடைம் எபபடியிருநதாலும், அநதச் 
சடைத்டத எடுத்து ஆளைக்கூடிய நீதிென்ைங்கள், நீதி 
பதி்கள், சடைத்தரணி்கள், ்காவல்துடையினர் அைங 
கிய குழுவிறகு ஆைாதிக்்கப பார்டவயிலிருநது 
விடுபைக்கூடிய பயிறசி்கள் வழஙகி, அதறகுரிய 
ஒரு ்கடைடெபடப நாங்கள் உருவாக்்க தவண்டும். 

தேளிவாை பார்னவ  ... தோடர்ச்சி...
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ொ்க சிரித்துவிடடு, எங்கள் இராணுவத்தினர் மபரு 
ெளைவில் அவர்்கடளைப பாலியல் வல்லுைவுக்கு 
உடபடுத்தியிருக்்க ொடைார்்கள் என்று கூறினார். 
“ஏமனன்ைால் அநதப மபண்்கள் மி்க அழுக்்கானவர் 
்கள்” என்று அவர் விபரித்திருநதார்.
மியன்ொரில் இராணுவ ஆடசி தெதலாஙகிய 
தபாது, அதறகு எதிரா்க ஆயுதப தபாராடைம் கிளைர்ந 
மதழுநதது. இநதக் கிளைர்ச்சிடய அைக்குவதற்கா்க 
இராணுவம் மி்கதொசொன ம்கடுபிடி்கடளைப 
பயன்படுத்தியதபாது, ெனித உரிடெ மீைல்்களுக்கு 
எதிரா்கக் குரல் எழுபபபபடைது. தபாராடைங்க 
ளும் நைத்தபபடைன. ஆனால் இநத ெனித 
உரிடெப தபாராடைத்தில் தீவிரொ்க முன்னின்று 
மசயறபடை பர்மிய மபௌத்தர்்களும், அவர்்கள் 
சார்நத மபாது அடெபபுக்்களும் தங்களைால் அைக்கி 
ஒடுக்்கபபடை  தராஹிஙகிய முஸ்லிம்்களுக்கு எதி 
ரான வன்முடை்கடளை ெனித உரிடெ மீைல் என்ை 
வடரயடைக்குள் உடபடுத்த முன்வரதவ இல்டல.
 மபௌத்தம் அஹிம்டசடயப தபாதிக்கின் 
ைது. ஆனால்  தராஹிஙகிய முஸ்லிம்்களினால் 
தங்களுடைய நாடடுக்கு ஆபத்து தநரும் தபாது 
அதடனப பார்த்துக் ம்காண்டிருக்்க முடியாது. அதற 
ம்கதிரா்கச் மசயறபை தவண்டி இருக்கின்ைது என்று 
மியாவடி சயதைா என்ை மபௌத்த பிக்கு மலாஸ் 
ஏஞசல்ஸ் டைம்ஸ் பத்திரிட்கயின் சஷாஙக் மபங 
்காலி என்ை மசய்தியாளைரிைம் கூறியிருக்கின்ைார்.
 ‘முஸ்லிம்்களில் அதந்கொதனார் தீவிரவா 
தி்கள்’ என்பதத மியாவடி சயதைாவின் ்கருத்து. 
இதடனயும் அநத மசய்யதியாளைரிைம் அவர் கூறி 
யுள்ளைார். பர்ொவின் ததசியவாதி்களுக்கு  தராஹிங 
கிய முஸ்லிம்்கள் பயங்கரவாதி்கள் என்பதத பர்ொ 
வின் 90 வீதொன பாரம்பரிய குடி்களின் மபாது 
வான ்கருத்து.
 இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் பறறிய அச்சம் 
ததாறைம் மபறுவதறகு முன்னதர, பர்ொவில்  
தராஹிஙகிய முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரான இன மவறு 
படப பர்மிய இராணுவத்தினர் அநத நாடடின் 
தெறகுப புை ொநிலொகிய ரக்்கன் பிரததசத்தில் 
அவர்்களுக்கு எதிரா்க தெறம்காண்ை மி்க தொச 
ொன இனவாத இராணுவ நைவடிக்ட்கடய நியா 
யபபடுத்தி இருநதனர்.
 தராஹிஙகிய முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரா்க 
நடைமபறை வன்முடை்கள் திடைமிைபபடை ஓர் 
இன அழிபபு நைவடிக்ட்க என்பது ஐ.நாவிலும், 
அடனத்துல்க அரஙகு்களிலும் சர்வததச தரபபின 

ரால் சுடடிக்்காடைபபடடிருநதது. தராஹிஙகிய 
முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரான இநத இன அழிபபு 
நைவடிக்ட்க குறித்து தஹக் ந்கர சர்வததச குறை 
வியல் தீர்பபாயத்தின் ்கவனத்திறகும் ம்காண்டு 
மசல்லபபடைது.
 பர்ொவில் இராணுவ ஆடசி நிலவிய 
தபாது, அதறம்கதிரா்கப தபாராடிய அநத நாடடின் 
தடலவி ஆங சாங சூகி மதாைர்ச்சியா்க வீடடுக் 
்காவலில் டவக்்கபபடடிருநதார். அநத சர்வாதி்கார 
ஆடசிக்கு எதிரா்கக் குரல் எழுபபிப தபாராடியதற 
்கா்க அவருக்கு சொதாத்திற்கான தநாபல் பரிசு 
வழங்கபபடைது.
 இருபபினும் ்கைநத வருைம் சர்வததச 
குறைவியல் தீர்பபாயத்தில் இராணுவத்தினடரப 
பாது்காக்கும் வட்கயிதலதய அவர் தனது நிடலப 
பாடடைக் ம்காண்டிருநதார்.
 இராணுவ ஆடசியின்தபாது, இராணுவத்தி 
னரால் வடரயபபடை புதிய அரசியலடெபபில் 
25 வீத ஆடசி ென்ை உறுபபினர் ஆசனங்கள் இரா 
ணுவத்தினருக்ம்கன ஒதுக்்கபபடுவதறகு வழி 
சடெத்துள்ளைது. இதனால், இராணுவ ஆடசி முடிவ 
டைநது ஆங சாங சூகி நாடடுத் தடலவியா்க 
ததர்தலில் மதரிவு மசய்யபபடடுள்ளை தபாதிலும், 
முழுடெயான நிர்வா்க அதி்காரம் அறைவரா்கதவ 
்காைபபடுகின்ைார். இராணுவத்டத மீறிச் மசயற 
பை முடியாத ஒரு தடலவியா்கதவ அவர் தி்கழ்கி 
ன்ைார். 
 மியன்ொர் நாடடின் அரசியலில் இராணு 
வம் தெலாதிக்்க நிடலடெடயக் ம்காண்டிருபப 
டதப தபான்ைமதாரு நிடலடெதய இலஙட்கயி 
லும் ்காைபபடுகின்ைது. குறிபபா்க 2019 ஆம் 
ஆண்டு ததர்தலில் மவறறி மபறறு ஜனாதிபதியா்க 
ஆடசிப மபாறுபடப ஏறறுள்ளை த்காத்தாபாய 
ராஜபக்சவின் நைவடிக்ட்க்கள் அதடன த்காடி ்காட 
டும் வட்கயிதலதய அடெநதிருக்கின்ைது.
 அடெச்சுச்  மசயலாளைர்்கள் உள்ளிடை முக் 
கியொன சிவில் நிர்வா்கச் மசயறபாடு்களில் பணி 
ஓய்வு மபறை இராணுவ அதி்காரி்கடளை அவர் 
உள்வாஙகி உள்ளைார். கிழக்கு ொ்காைத்திற்கான 
மதால் மபாருளிைங்கடளைப தபணுவதற்கான 
ஜனாதிபதி மசயலணிக் குழு தபான்ை சிவில் நைவ 
டிக்ட்க்கள் மதாைர்பில் நிழல் அரசாங்க மபாறி 
முடையா்க இராணுவத்தினருக்கு அதி்காரம் அளிக் 
்கப படடிருக்கின்ைது. த்காவிட-19 தடுபபு நைவடிக் 
ட்க்களுக்்கான ததசிய மசயறபாடடு டெயத்தின் 
தடலவரா்க இராணுவத் தளைபதி மலபடினன்ட 
மஜனரல் சதவநதிர சில்வா நியமிக்்கபபடடிருபப 
தும், அதன் தடுபபு நைவடிக்ட்க்களில் இராணுவத் 

தினர் முதன்டெ மபறறிருபபதும் இநத அரசின் 
இராணுவப தபாக்கிலான ஆடசி முடைடெக்கு 
ஆதாரங்களைாகி இருக்கின்ைன. 
இருபதாவது அரசியலடெபபு திருத்தச் சட ைத்தில் 
ஜனாதிபதியின் அதி்காரங்கடளை தெம்படுத்திக் 
ம்காண்டுள்ளை அவரால், அடுத்ததா்கக் ம்காண்டு 
வரபபடுகின்ை புதிய அரசியலடெபபில் இராணுவ 
த்தினரும் அரசியலில் பிரதவசிபபதற்கான வழி 
வட்க்கள் மசய்யபபைவும் கூடும்.
 மியன்ொரின் நிடலடெ்களும், இலஙட்க 
யின் நிடலடெ்களும் இனபபிரச்சிடன விவ்கார 
த்தில் பல ஒறறுடெ்கடளைக் ம்காண்டுள்ளைன. மியன் 
ொர் அரசுக்கும், இராணுவத்திறகும் எதிரான ெனித 
உரிடெ மீைல்்கள், சர்வததச ெனிதாபிொன சடை 
மீைல்்கள், இனபபடு ம்காடல என்பன சர்வததச 
அளைவில் உறுதியா்க முன்மனடுக்்கபபடடிருப 
படதக் ்காை முடிகின்ைது. ஆனால் இலஙட்கயின் 
நிடலடெ்கள் சர்வததச அளைவில் அநத அளைவுக்குத் 
தீவிரொ்க முன்மனடுக்்கபபைவில்டல. இதறகுப 
பல ்காரைங்கள் இருக்்கலாம். ஆயினும் மபாறுபபுக் 
கூைச் மசய்வதிலும், நீதிடய நிடலநாடடுவதிலும் 
இலஙட்கயில் பாதிக்்கபபடை தரபபினராகிய 
தமிழ்த்தரபபு அரசியல் தீர்க்்கதரிசனம், இராஜதநதி 
ரம் என்பவறறில் மி்கவும் பின்தஙகி இருக்கின்ைது 
என்படத ெறுக்்கவும் முடியாது. ெடைக்்கவும் முடி 
யாது.
 மொத்தத்தில் ெறறுமொரு முக்கிய விைய 
மும் இதில் அைஙகியுள்ளைது. மியன்ொடரப மபாறு 
த்தெடடில், சிறுபான்டெயினராகிய தராஹிஙகிய 
முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரான இன வன்முடை்களும், 
இன அழிபபு நைவடிக்ட்க்களும் இன்னும் மதாை 
ர்கின்ைன. அநத அநியாயங்கள் சர்வததசத்தின் ்கண் 
்களுக்குப புலபபைத்தக்்க வட்கயில் இன்னும் உயி 
தராடைொ்க இருக்கின்ைன.
 ஆனால் இலஙட்கயில் 2009 ஆம் ஆண்டு 
விடுதடலபபுலி்களுைனான யுத்தம் முடிவுக்குக் 
ம்காண்டு வரபபடைதன் பின்னர், தமிழ் முஸ்லிம் 
சிறுபான்டெ இன ெக்்களுக்கு எதிரான அைக்கு 
முடை்களும் இன அழிபபு நைவடிக்ட்க்களும் 
திடரெடைவில் தீவிரொ்க முன்மனடுக்்கபபடடு 
வருகின்ைன.
 நாடடின் ஜனநாய்க ஆடசி என்ை தபார்டவ 
யில் சிறுபான்டெயினருக்கு எதிரான இநத ெடை 
மு்க அநியாயங்களும், அநீதி்களும் ெடை க்்கபபட 
டிருக்கின்ைன. இநத பாதிபபுக்்கள் சர்வததசத்தின் 
்கவனத்டத உரிய முடையில் ஈர்க்்கத் தவறியிருக்கி 
ன்ைன என்தை கூை தவண்டும்.

இெஙன்கயும் மியன்மா    ... தோடர்ச்சி...

ேமிழீழ ஏதிலியர்    ... தோடர்ச்சி...
இந்திய அரசு ன்கவிட தவணடும்.
• சி்ற்பபு மு்காம்்களில அனடத்து னவக்க்பபட் 
டுள்ை ஈழத்ேமிழ ஏதிலியர் அனைவனரயும் உடை 
டியா்க விடுேனெ தசயவதோடு, ேமிழ்க அரசு அம் 
மு்காம்்கனை இழுத்து மூடிவிட தவணடும்.
• ஏதிலியர் மு்காம்்கனை சின்ற மு்காம்்கள் தபால 
்கருதி நடத்துவனேக ன்கவிட தவணடும்; அவ 
ற்றில ்காவல துன்ற, உைவு்ப பிரிவின் ஆதிக்கமும், 
ேனெயீடும் இலொமற் தசயய தவணடும்; 
ஏதிலியர்ககு எதிரா்க மனிே உரினம மீ்றல்களில 
ஈடுபடும் அரசின் ்காவல துன்ற, வருவாயத் 
துன்ற அதி்காரி்கள் ்கடுனமயா்கத் ேணடிக்க்பபட 
தவணடும். மு்காம்்களுககு தவளிதயயும் ஏதிலியர் 
வாழவில ்காவல துன்றத் ேனெயீடும் த்கடுபிடியும் 
இலொமற் தசயய தவணடும். 
• ேமிழீழ ஏதிலியரின் ்கலவியுரினமயும், தவனெ 
வாய்பபும் உறுதி தசயய்பபட தவண டும்; ஏதிலிக 
குழந்னே்கள் அனைவர்ககும் ்கட்டாய இெவயக 
்கலவி கினடக்க வன்க தசயய தவணடும். ஏதிலி 
மாணவர்்கள் இந்நாட்டில மருத்துவம், தபாறி 
யியல தபான்்ற உயர் ்கலவி தப்ற இ்பதபாதுள்ை 
ேனடனய நீக்க தவணடும். ேனியார் துன்றயிலும் 
அரசுத் துன்றயிலும் அவர்்களின் தவனெ 
வாய்பபுககு இ்பதபாதுள்ை வழித் ேனட்கள் 

அனைத்னேயும் ்கனைந்திட வன்க தசயய 
தவணடும்.
• ஏதிலியரின் ்கணணியமிக்க மாந்ே வாழவுககு 
ஏற்்ற வன்கயில   ஏதிலியர் மு்காம்்களில வீட்டு 
வசதியும் பி்ற குடினம வசதி்களும் தசயதுேர 
தவணடும், ஏதிலியர்க்காை அரசின் உேவித் 
தோன்கனய உயர்த்திக த்காடுக்க தவணடும்.
 இநதக் த்காரிக்ட்க்களுக்்கா்கப தபாராடு 
வடத எெது ததசியக் ்கைடெயா்கவும், ொநதவுரி 
டெப மபாறுபபா்கவும் ்கருதுகிதைாம்.
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திரும்பி வநத பின்னால், தடலவர் மசன்று அவடரச் 
சநதிக்கின்ைார்.
 அநதச் சநதிபபுப பறறி தடலவர் கூறும் 
தபாது, தடலவடர யாரும் பைஙகூை எடுக்்கவில் 
டலயாம். உைதன தன்னுடைய உதவியாளைடர 
அடழத்து அவடர யார் என்று மசால் என்ைாராம், 
அநதநரம் அவரால் சுத்தொ்கப தபச முடியாத 
நிடலயில் இருநதிருக்கின்ைார்  எம்.ஜி.ஆர்.
 இடதயடுத்து உதவியாளைர் தடலவடரக் 
்காடடி இவர்தான் தடலவர் பிரபா்கரன் என்று 
மசான்னதும், நிடைய தபர் பைங்கடளை  எடுத்துள்ளை 
னர். அநத பைங்கள்தான்   இநதியா டுதை (India To-
day ) மூலம் முதன் முதலா்க மவளியுலகுக்கு தடல 
வரின் பைங்கள் வநதது. அதறகு முன்னால் வநதது 
எல்லாம் நம்முடைய நாட்காடடியில் மவளியிைப 
படைடவ.
 அநதவ சநதிபபின்தபாது, தன்னுடைய 
உதவியாளைடரயும் மவளியில் அனுபபிவிடடு அநத 
அடையின் ்கதடவ தாதன தாழ்பாள் தபாடடுவிடடு, 
துபபாக்கி்கள் எல்லாம் வநதுவிடைதா?  என்று டச 
ட்கயின் வழியா்க த்கடடிருக்கிைார் எம்.ஜி.ஆர். 
தடலவரும் வநது விடைது என கூறியிருக்கிைார்.
 நான் ெருத்துவெடனயில் படுத்திருநத 
தபாது, எனது மூடளைக்குள் அதுதான் சுழன்று ம்கா 
ண்டிருநதது என்று கூறியததாடு, பாது்காபபா்க 
உங்களிைம் ஆயுதங்கள் வநது தசர்நதது தனக்கு 
ெகிழ்ச்சி அளிபபதா்கவும்,   எம்.ஜி.ஆர்.மதரிவித்தி 
ருக்கிைார்.
 இநத மசய்திடய  நிடனவு படுத்தி எம்.
ஜி.ஆர் இப தபாதும் மி்கத் மதளிவா்க இருக்கிைார் 
என்ைார் தடலவர்.
• 1987ஆம் ஆண்டு தடலவர் தாய்கம் மசன்று 
விடைார். அபதபாது ராஜீவ ்காநதியிைம் புலி்கள் 
அடெபபுக்கு ஆயுதம் வழஙகுொறு எம்.ஜி.ஆர் 
த்கடகிைார். ஆனால் பிரபா்கரடன இஙகு அடழத்து 
வாருங்கள், நான் தபசிவிடடு ஆயுதம் தருகின்தைன் 
என்கிைார் ராஜீவ. இல்டல நீங்கள் ஆயுதத்டதக் 
ம்காடுங்கள் நான் பிரபா்கரடன அடழத்து வருகி 
தைன் என எம்.ஜி.ஆர் மீண்டும் கூறுகிைார். இவ 
வாறு இருவரும் திரும்பத் திரும்ப  ஒதர நிடலயில் 
நிறகின்ைனர்.
 உைதன அஙகிருநது  ென வருத்தத்ததாடு 
எழுநது வநதுவிடுகிைார் எம்.ஜி.ஆர். அபதபாது 
பிரதெடர சநதிபபதற்கா்க நாள் த்கடடு அன்ைன் 
பாலசிங்கம்  வநது தஙகியிருக்கிைார். அவடரயும் 
தனி விொனத்தில் அடழத்துக் ம்கண்டு மசன்டன 
க்கு வநது விடுகின்ைார் எம்.ஜி.ஆர்.
 அன்டைய நாள் சடை ென்ைத்திறகுச் மசன்று  
நாலடரக் த்காடி ரூபாய், ஈழத்தில் பாதிக்்கப 
படை ெக்்களின் புனர்வாழ்வுக்்கா்க விடுதடலப 
புலி்களுக்கும், ஈதராஸ் அடெபபுக்கும் வழங்கப 
படும் என்றும் புலி்களுக்கு மூன்ைடரக் த்காடியும், 
ஈதராஸ் அடெபபுக்கு ஒரு த்காடியும் என்று   அறிவி 
க்கின்ைார் எம்.ஜி.ஆர். 
 ஆனால் அது மவளிவுைவுக் ம்காள்ட்கயில் 

சிக்்கடல ஏறபடுத்தும் என்று ்கருதிய இநதிய அரசு 
அதி்காரி்கள், உைனடியா்க வநது எம்.ஜி.ஆடர  சநதி 
க்கின்ைனர். 
 அபமபாழுது புலி்களுக்கும் ஈதராசுக்கும் 
்காதசாடல வழங்கபபடடு விடைது என்று 
மசால்கிைார் எம்.ஜி.ஆர். ஆனால் ்காதசாடல 
மீளைப மபைபபடுகின்ைது. இருநதும் அதத பைத் 
மதாட்கடய புலி்களுக்கு ம்காடுத்தனுபபுகின் ைார் 
எம்.ஜி.ஆர். அநதளைவுக்கு புலி்கள் மீதும் தடலவர் 
பிரபா்கரன் மீதும் அதி்க ெதிபபும் அன்பும் ம்காண் 
ைவரா்க இருநதார்.
 1987ஆம் ஆண்டு  இநதிய - இலஙட்க 
ஒபபநதம் மசய்யபபடுகின்ைது. அநத ஒபபந தம் 
புலி்களும் விரும்பாத ஒன்று, புலி்கள் விரும்பாத 
தால் எம்.ஜி. ஆரும் ஏற்காத ஒன்று.
 இநத ஒபபநதத்டத ஆதரிக்கின்ை வட்கயில், 
்கைற்கடரயில் ராஜீவ ்காநதியும் ்கலநது ம்காள்கின்ை 
ஒரு கூடைம் நைத்த ஒழுஙகு மசய்யபபடுகின்ைது. 
ஆனால் இநதக் கூடைத்தில் ்கலநதுவிைக் கூைாது 
என்ை தநாக்த்காடு ெருத்துவ சிகிச்டசக்்கா்க 
முன்னதா்கதவ எம்.ஜி.ஆர்  அமெரிக்்கா மசல்லத் 
தயாராகின்ைார். இருநதும் அவடர அமெரிக்்கா 
மசல்ல விைாது தடுகின்ைனர். இருநது அநத கூடை 
த்தில் ்கலநது ம்காண்டுவிடடு பின் சிகிச்டசக்கு 
மசல்லுொறு வறபுறுத்தபபடுகின்ைார். அவரும் 
தவறு வழியில்லாெல் அநதக் கூடைத்தில் ்கலநது 
ம்காள்கின்ைார்.
 அநதக் கூடைம் முடிநது அடுத்த நாள்,  அரசி 
யலில் அவருக்கு எதிர் நிடலயில் இருநத திராவிைக் 
்கழ்கத்தின் தடலவர் ஐயா வீரெணி அவர்்கடளை  
ஒரு உளைவுத் துடை ்கண்்காணிபபாளைடர அனுபபி  
உைனடியா்க சநதிக்்க தவண்டும் என மசால்லி 
அடழத்து வாருங்கள் என அனுபபுகிைார் எம்.
ஜி.ஆர்.
 ஆனால் திரு வீரெணி அவர்்கதளைா, தயக் 
்கம் ்காடடுகிைார். நான் ஏன் எம்.ஜி.ஆர் அவர் ்கடளை 
சநதிக்்க தவண்டும். அவடரச் சநதிக்்க தவண்டு 
மென்ைால், ெணிக்்கைக்கில் ்காத்துக் ம்காண்டிருக்்க 
தவண்டும் என்று மசால்கிைார்்கள். ஒரு தவடளை  
நம்டெ அடழத்து அவெதித்து விடுவாதரா என்று 
அவருக்கு ஒரு தயக்்கம் இருநதது.
 ஏற்கனதவ   ெணியம்டெயார் அவர்்கள் ஒரு 
நி்கழ்ச்சிக்கு அரசால்  அடழக்்கபபடடு, அநநி்கழ் 
வில் அவர் ெனம் தநாகும்படியான ஒரு மசயல் 
நைநதிருநதது.
 இருநதாலும் கூறுகின்ைார், நான் வநதால் 
ஒரு 5 நிமிைம்தான் இருபதபன். சநதிக்்க முடியவில் 
டல என்ைால் திரும்பி வநதுவிடுதவன். நான் 
ெடடும் தனியா்க வரொடதைன் இன்மனாருவடர 
அடழத்துக்ம்காண்டுதான் வருதவன் என்று ஐயா 
பழமநடுொைடனயும் அடழத்துக் ம்காண்டு மசல் 
கின்ைார்.
 அவர் எண்ணியது தபாலதவ முதலடெச்சர் 
அடைக்கு முன்னால் சில அடெச்சர்்கள் ்காத்துக் 
ம்காண்டு இருக்கின்ைனர். அபதபாது, உங்கடளை 
அடுத்த அடையில் அெருொறு முதலடெச்சர் 
கூறினார். அவர் இபதபா வநதுவிடுவார்  என்று 

கூறிய ்காவல்துடைடயச் தசர்நத ஒருவர், அநத 
அடைக்கு அவர்்கடளை அடழத்துச் மசல்கிைார் .
 அநத அடைக்குள் நுடழயும் தபாது, ஏற்க 
னதவ அநத அடையில் முதலடெச்சர் எம்.ஜி.ஆர் 
அவர்்களுக்்கா்க ்காத்துக்ம்காண்டு இருபபடத அப 
மபாழுதுதான் இவர்்கள் இருவரும் ்காண்கின்ைனர்.
 இவர்்கடளைக் ்கண்ை எம்.ஜி.ஆர் உைதன 
எழுநது வநது ்கடடித்தழுவி,  நீங்கள் வநததில் ெகிழ் 
ச்சி, அதுவும் நான் உங்கடளை ெடடும் எதிர்பார்த் 
ததன். ஆனாலும் திரு மநடுொைன் வநததும் ெகிழ் 
ச்சி என்று வரதவறறு அெர டவத்துப தபச ஆரம்பி 
க்கின்ைார்.
 அபதபாது ஒரு மசய்தி அவர்்கதளைாடு 
பகிர்நது ம்காள்கிைார். நான் தநறறு ெத்திய அரசி 
னுடைய நிர்பபநதத்தின் ்காரைொ்கத்தான் 
இநதிய - இலஙட்க ஒபபநத ஆதரவு மபாதுக் 
கூடைத்தில் ்கலநது ம்காண்தைன். எனக்கு இதில் 
விருபபமில்டல. ஆனாலும் ்கலநது ம்காள்ளை 
தவண்டும் என்று ்கடைாயபபடுத்தபபடைதனால் 
்கலநது ம்காள்ளை தநரிடைது.
 நான் இபதபாது சிகிச்டசக்்கா்க அமெரிக்்கா 
தபாகிதைன். உயிதராடு திரும்பி வருதவதனா 
இல்டலதயா மதரியாது. நான் எதுதவா இநத 
ஒபபநத்துக்கு ஆதரவு ம்காடுத்த ொதிரி தம்பி (அப 
தபாது தடலவர் பிரபா்கரன் அவர்்கடளை, அவரது 
நடபில் இருநத அடனவரும் தம்பி என்தை குறிபபி 
டுவது வழக்்கம்) நிடனத்து விைக்கூைாது. தம்பி 
யிைம் மசால்லுங்கள், நான் ஒபபநதத்துக்கு எதிரான 
வன் என்று கூறுங்கள் என கூறுகின்ைார்.
 ஒரு முதலடெச்சர் ஒரு ெக்்கள் கூடைத்தின் 
மபரும் தடலவரா்க இருநதவர், இநத நி்கழ்ச்சியில் 
்கலநது ம்காண்ைதால், தடலவர் பிரபா்கரன் உள்ளை 
த்தில் தம் மீதான ஒரு தவைான ்கருத்து உருவாகி 
விடுதொ என்ை அச்சத்தின் ்காரைொ்க, தான் 
உயிதராடு வருதவதனா இல்டலதயா, நான் இைநது 
விடைாலும் கூை தடலவர் பிரபா்கரன் ெனதில் 
ஒரு அவபமபயதராடு இைநதுவிைக் கூைாது என்ை 
எண்ைத்ததாடு திரு வீரெணி அவர்்க டளை அடழ 
த்துச் மசால்லத்தக்்க அளைவில், எம்.ஜி.ஆர் அவர்்க 
ளுக்கு தடலவர் பிரபா்கரன் மீது அளைவு ்கைநத 
ெரியாடதயும், அன்பும் இருநதது என்பது இன்று 
என் நிடனவில் நிடலத்து நிறகின்ைது.

ேனெவர் பிரபா்கரனுடன்  ... தோடர்ச்சி...

ததசிய ெக்்கள் முன்னணியின் அடெபபாளைர் 
த.சுதரஸ் ட்கதுமசய்யபபடடு எச்சரிக்்கபபடடு 
விடுவிக்்கபபடடுள்ளைார்.
 இவவாைான நிடலடெயிடன நாங்கள் 
எதிர்்காலத்தில் எவவாறு எதிர்ம்காண்டு அதடன 
நாங்கள் எதிர்்கால சமூ்கத்திறகு வழங்கப தபாகின் 
தைாம் என்படத நாங்கள் சிநதிக்்க தவண்டும். 
இன்டைய ்கால்கடைத்தில் இதற்கான சரியான 
்கடைடெபபிடன ஏறபடுத்தி நாங்கள் முடையான 
நைவடிக்ட்க்கடளை எடுக்்காவிடைால், எஞசியுள்ளை 
நிடனவு்கடளை தபரினவாதம் இலகுவில் அழித்து 
விடடுச் மசல்லும் நிடலடெ உருவாகும்.
 எனதவ நாங்கள் மவறுெதன இநத நிடனவு 
்காலத்தில் ெடடும் எெக்்கான இநத ெண்ணில் 
வித்தாகிய ெைவர்்கடளை நிடனவில் ம்காள்ளைாெல் 

இநத தமிழர் ததசம் உள்ளைவடரயில் வாழும் 
நிடலயிடன ஏறபடுத்த தவண்டியது இன்டைய 
்காலத்தின் ்கடைாயம் என்படத அடனவரும் உைர 
தவண்டும்.
 அதததபான்று ொவீரர் குடும்பங்களில் பல 
இன்று நிர்க்்கதியான நிடலயில் உள்ளைது. நாங்கள் 
ொவீரர்்கடளை நிடனவுகூரும்தபாது அவர்்களின் 
குடும்பங்களின் நலன்்கள் மதாைர்பில் அக்்கடை 
மசலுத்த தவண்டியது ்கடைாயொ்கவுள்ளைது. தெது 
குடும்பங்கடளை துைநது ஆகுதியாகிய ெைவர்்களின் 
குடும்பங்கடளையும் நாங்கள் தத்மதடுக்்க தவண்டும்.
இடவ அடனத்டதயும் நாங்கள் மசய்வதனால் 
அநத மபாதுவான ்கடைடெபபு உருவாக்்கபபை 
தவண்டியது ்காலத்தின் ்கடைாயம். அதற்கான 
ெணிடய ்கடடுவதறகு ததசியத்திடனயும் ொவீரர் 
்கடளையும் தநசிபதபார் முன்வர தவண்டும்.

பெ ேனட்கனையும்    ... தோடர்ச்சி...

தமிழினம் சிநதிய குருதி முள்ளிவாய்க்்காலில் 
உடைநதுதபாய்க் கிைக்கிைது. இன்றும் தமிழின 
அழிபடப தநாக்கிய எதரியின் ந்கர்வு தெலும் 
பல ெைங்கா்க முடனபபுப மபறறிருக்கிைது. 
இதறகுச் சில தமிழர்்களும் துடை தபாகிைார்்கள் 
என்பது எெக்்கான வரலாறறுத் துன்பம். மநஞசம் 
வலிக்கிைது. உயிர் துடிக்கிைது. 
 புலம்மபயர் நாடு்கடளைப மபாறுத்தவடர 
வருைா வருைம் ொவீரர் நாளைன்று ஏததா ஒரு 
இைத்தில்(அல்லது தவறு தவறு இைங்களில்...?!) 
கூடி, ்கண்ணீர்த் துளி்களுைன் ்கார்த்திட்கப பூக்்க 
ளைால் அஞசலித்து, நிடனவுச் சுைதரறறி.. இவற 
றுைன் எெது ்கைடெ முடிநதமதன்ை நிடனப 
தபாடு வாளைாதிருக்கின்தைாம்.

அன்பாைவர்்கதை! இனிய ேமிழ மக்கதை!
 பிரிநதும், பிளைவுபடடும் நின்று இதுவடர 
்காலமும் நாம் சாதித்தது என்ன? மதாைர்நதும் 
இதததபால இருநதால், இனியும் எடதச் சாதிக்்கப 
தபாகிதைாம்? தவறறுடெ ்கடளைநது ஒறறுடெ 
என்ை உயரிய ஆயுதத்டதக் ட்கயிமலடுத்து, 
‘தமிழன் சாதித்தான்’ என்ை வரலாறறுப மபருடெ 
டய நெதாக்கிக் ம்காள்தவாொ?
 உைர்வுக் ்கரங்கடளைத் தாருங்கள். ட்க 
த்கார்த்து ஒன்றிடைதவாம். ொவீரச் மசல்வங்க 
ளின் தாய்கக் ்கனடவ நிடைதவறறி இநத டவயத் 
தில் நிடல மபறுதவாம்! 

ேமிழரின் ோ்கம்! ேமிழீழ ோய்கம்!! 

்காணிகன்க என்ை?     ... தோடர்ச்சி...
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உைன்படடுக் ம்காண்ைனர். இத்தட்கய தீர்வு 
எல்லாச் சமூ்கத்தினருக்கும் ஏறபுடையதா்க 
இருக்்க தவண்டும் என்படதயும் இரு தரபபினரும் 
ஏறறுக் ம்காண்ைனர். அத்துைன் ெத்திய அரசிறகும் 
பிராநதியத்திறகும், பிராநதியத்திறகும் ெத்திய அரசி 
றகுொன மபாது அதி்காரப பஙகீடு, புவியியல் 
பிரததசம், ெனித உரிடெ்கள், பாது்காபபு, அரசியல் 
நிர்வா்கப மபாறிமுடை, மபாது நிதி, சடைம் 
ஒழுஙகு உள்ளைைங்கலான பல்தவறு விையங்கள் 
மதாைர்பான உடரயாைல்்கள் முன்மனடுக்்கபபடும் 
என்று இரு தரபபினரும் உைன்படடுக் ம்காண் 
ைதா்கக் கூறுகிைது.
 இதடனதய ஒஸ்தலா பிர்கைனம் என்று 
கூறுகின்ைனர். உண்டெயில் ஒஸ்தலா பிர்கைனம் 
என்பது ஒரு ட்கமயழுத்திைபபடை உைன்படிக்ட்க 
அல்ல. தபச்சின் மபாழுது எடைபபடை உைன் 
பாதை ஆகும்.
 இவவுைன்பாடு ஒரு ஏொறறு தவடல என் 
றும், புலி்களின் இலடசியங்களுக்கும் திம்புக் 
த்காடபாடு்களுக்கும் எதிரான ஒரு மபாறி எனவும் 
எச்சரிக்ட்கயா்க இருக்்க தவண்டிய ்காலம் என்றும் 
ஊை்கவியலாளைர் டி.சிவராம் கூறியிருநதடெயும் 
்கவனிக்்கபபை தவண்டியதாகும்.
 இதன் பின்னர் இலஙட்க அரசு இடைக் 
்காலத் தன்னாடசி அலகு என்ை ஓர் அடெபடப 
உருவாக்குவது பறறிய அறிவிபடப அறிவித்தது. 
அது முறறிலும் ஏொறைம் அளிபபதா்கப புலி்கள் 
நம்பினர். அதன் பின்பு ‘இடைக்்கால தன்னாடசி 
அதி்காரம்’  என்ை தயாசடனடய புலி்கள் முன் 
டவத்தனர்.
 ்கால இழுத்தடிபபு, சனாதிபதி சநதிரி்கா 
விறகும் பிரதெர் ரணிலுக்கும் இடையில்ஏறபடை 
அதி்காரப தபாடடி என்பவறைால் தெலும் இடதக் 
ம்காண்டு மசல்ல முடியாெல் தபானது.
 இதன் பின்னர் இராசபக்ச அரசின் வருட்க 
யும் பின்னர் தபார் உக்கிரெடைநது தெ 2009 இல் 
மி்கப மபரிய இனபபடும்காடலயுைன் விடுதடலப 
புலி்களின் ஆயுத மெௌனிபபுைன் ஒரு முடிவிறகு 
வநதது. ஆனால் ஈழத் தமிழினத்தின் உரிடெ்களுக் 
குப தபாரில் இலஙட்க அரசுக்கு உதவி்கள் புரிநத 
நாடு்கள் எடவயும் உத்தரவாதம் அளிக்்காத நிடல 
டெதய இன்று வடர மதாைர்கிைது.
 தமிழ் ெக்்களின் பிரதிநிதி்கள் என்று கூறிக் 
ம்காண்டு அரசியல் மசய்யும் தமிழ்த் ததசியக் கூடை 
டெபபும் உறுதியான, நியாயொன தீர்வு பறறிச் 
சிநதிக்்காது கூடைடெபடபத் தடலவர் சுடடிக்்காட 
ைபபடை அரசியல் தடலடெ என்று கூறிக்ம்காண்டு 

அரசியல் மசய்து வருகின்ைது.
 ஐக்கிய ததசியக் ்கடசியுைன் இடைநது 
அரசியல் மசய்து வருகின்ைதத அல்லாெல் ஒரு 
தீர்க்்கொன தீர்டவ தநாக்கித் தனது அரசியல் பயைத் 
டத தெறம்காள்ளைவில்டல. தறமபாழுது ஆடசி 
ொறைம் ஏறபடடுள்ளைது. தபாடர நைத்திய பாது  
்காபபுச் மசயலாளைர் த்காத்தபாய ராசபக்சா சனாதி 
பதியா்கவும், பிரதெரா்க ெகிநத ராசபக்சாவும் ஆட 
சியில் உள்ளைனர்.
 இவர்்கள் ஆடசிக்கு வநதவுைன் முதல் 
தவடல பத்மதான்பதாவது அரசியல் யாபபுத் 
திருத்தத்தின் மூலம் குடைக்்கபபடை சனாதிப 
தியின் அதி்காரங்கடளை மீண்டும் சனாதிபதிக்குக் 
ம்காடுத்ததுைன், தெலும் இதுவடர இல்லாத 
ஆடைக்குழுக்்கடளை நியமிக்கும் அதி்காரத்டதயும் 
சனாதிபதிக்கு வழஙகி நிடைதவறறு சனாதிபதியின் 
அதி்காரங்கடளை தெலும் வலுபபடுத்தியுள்ளைனர்.
 அடுத்து புதிய அரசியல் யாபபு ஒன்று 
தயாரிக்்கபபடும்  என்று அறிவித்து அதற்கான 
ஆயத்தப பணி்கள் மதாைஙகியுள்ளைன. தமிழ் ெக்்க 
ளுக்கு இது ஒரு மபரும் மநருக்்கடியான ்கால 
ொகும்.
 மசன்ை ஆடசியும் புதிய அரசியல் யாப 
டபத் தயாரித்து வடரவு அறிக்ட்க வடர மசன் 
றிருநதது. இலஙட்க ஒரு சிங்களை மபௌத்தநாடு 
என்பதுைன், ஒறடையாடசி நாமைன்று வலி 
யுறுத்தியிருநதது. ஆனால் தமிழ்த் ததசியக் கூடை 
டெபபு அது ஒறடையாடசி அல்ல. ஒருமித்த நாடு 
என்ை மபாய்யான விளைக்்கம் ம்காடுத்து தமிழ் 
ெக்்கடளை ஏொறறியது. அத்துைன் நில்லாது தமிழர் 
தாய்கத்டத பிளைவுபடுத்தும் ொ்காை சடப்களுக்த்க 
அதி்காரங்கள் பகிரபபடும் என்றும் ஏறறிருநதது. 
ஆனால் செஸ்டி என்ை மபயர் இல்லாவிடினும் 
அஙத்க செஸ்டி ொறைத்தால் அநத வடரவு ்காைா 
ெல் தபாய்விடைது. இனி வரபதபாகும் அரசியல் 
யாபபு ஒறடையாடசிடய வலியுறுத்தும் ஒன்ைா 
்கதவ அடெயும்.
 இலஙட்க என்பது மபௌத்தர்்களின் மதான் 
டெயான நாடு என்றும், சிங்களை மபௌத்ததெ இநத 
நாடடின் மதான்டெயான செயம் என்படதயும் 
நிடல நாடைக்கூடிய யாபபா்கதவ அடெயப தபாகி 
ைது. அதற்கான மசயலணி்கதளை றிறுவபபடடு 
ள்ளைன.
 இது மி்கப மபரிய ஆபத்டதத் தமிழ் ெக்்களு 
க்குக் ம்காடுக்்கப தபாகின்ைது என்பதறகு இரு 
்கருத்துக்்களுக்கு இைமில்டல.
 முள்ளிவாய்க்்கால் வடர வீரத்துைனும் 
உறுதியுைனும் நின்ை தமிழினம் இனி எதில் 
மதாைஙகுவது. முதலில் இருநதா மதாைஙகுவத 

என்று சிநதிக்்கக் கூைாது. ்கைநத ்காலத்டதப பார் 
க்கும் மபாழுது ்கண்ணில் மதரிவது திம்புக் த்காட 
பாடு்களும், ஒஸ்தலா உைன்பாடடிறகுப பின்னர் 
விடுதடலப புலி்கள் முன் டவத்த இடைக்்காலத் 
தன்னாடசி அதி்கார சடப்களுதெ ஆகும்.
 திம்புக் த்காடபாடு என்பது அபமபாழுது 
ஆயுதம் ஏநதிய முக்கிய தபாராடை அடெபபு 
்களும், அரசியல் ்கடசியான தமிழர் விடுதடலக் 
கூடைணியும் டவத்திருநத தீர்வுத் திடை அடிப 
படையாகும். 
 எனதவ சாக்குப தபாக்கு எதுவும் கூைாெல் 
அடிடயத் தமிழினம் திம்புக் த்காடபாடடின் 
நிடலயில் வலுவா்க நின்று எடுத்துச் மசல்ல 
தவண்டும். அதடனத் துணிவுைன் தெறம்காள்வதத  
ெண்ணுக்்கா்க உயிர் நீத்தவர்்களின் ்கனடவ நனவா 
க்கும்.
 முன்னாள் அமெரிக்்க சனாதிபதி பராக் 
ஒபாொ தனது ஆடசிக் ்காலத்தில் என்ன மசய்தி 
ருநதாலும் இன்று தமிழீழத்தின் இனபபடு 
ம்காடலடய ஐ.நா. தடுக்்கத் தவறிவிடைது என்று 
இபதபாது தனது நூலில் எழுதியுள்ளைார். இது 
மவறும் தபச்சல்ல. நூலிதலதய பதிவு மசய்து 
ள்ளைார்.
 ஒபாொ ஆடசியில் இருநத மபாழுது 
எவவாறு நைநது ம்காண்ைார். இபமபாழுது ்காலம் 
்கைநத ஞைானம் வநதுள்ளைதா என்று சிலர் கூறுவது 
மதரிகின்ைது. அதற்கா்க அவர் இபமபாழுது பதிவு 
மசய்துள்ளைடத ்கவனத்தில் ம்காள்வது தவைான 
மசயலா்க இருக்்க முடியாது. அதத தநரம் உல்க 
நைபபு்களில் ொறைங்கள் ஏறபடடுக் ம்காண்டி 
ருக்கிைன. 
 தமிழ் ெக்்களின் பிரச்சிடனடய டவத்து 
ெறை நாடு்கள் பயன்மபைாெல், அநநாடு்களின் 
மசயல்்கள் தமிழர் நலன் சார்நததா்க இருக்்கவும், 
பயன் ம்காடுபபதா்கவும் பார்த்துக் ம்காள்ளை தவண் 
டியது தமிழ் அரசியல் தடலடெ்களின் பாரிய 
மபாறுபபாகும்.
 அரசியல் யாபபு அடவக்குச் மசன்று எெக்கு 
அதி்காரங்கடளைப பகிர்நது தாருங்கள் என்று தபசிக் 
்காலத்டதக் ்கைத்திக் ம்காண்டிருபபதால் பயன் 
ஏதும் கிடைக்்கப தபாவதில்டல.
 எனதவ புதிய பாடதடயத் ததடிக் ம்காண்டி 
ராெல் எஙத்க விடதைாதொ அநதத் திம்புக் 
த்காடபாடு்களின் அடிபபடையில் தீர்டவ தநாக்கி 
பயணிபபதத தமிழர் தரபபினருக்கு ஏறை வழியா 
கும். 

எஙத்க விட்தடாதமா   ... தோடர்ச்சி...

(வரிடசயா்க அடெநத குதிடர லயங்கள்) வாழ 
டவக்்கபபடடுள்ளைனர். 
 இவர்்களுக்கு அரசினால் வழங்கபபடும் 
அடிபபடை சு்காதார வசதி்கள் இலவசொ்க வழங 
்கபபடுவதில்டல. ஏடனய ெக்்களுக்கு உண்டு. 
இவர்்கள் வாழும் ததாடைப பகுதி்களுக்கு தபாக்கு 
வரத்துப பாடத்கடளை அரசாங்கம் அடெத்துக் 
ம்காடுபபது இல்டல. அநத பாடத்கதளை அரசு 
மபாறுபபில் இல்டல. அவர்்களைது குழநடத்களு 
க்கு நாறபது வருைங்கள் ்கழித்தத நாடடின் 
ஏடனய ெக்்களுக்கு வழங்கபபடும் இலவச 
்கல்விச் தசடவ வழங்கபபடைது. ஆனாலும் அநத 
பள்ளிக்கூை ்கடைைங்கள் இன்னும் பிரித்தானிய 
்காலத்து ்கடைைங்களைா்க உள்ளைன. இன்னும் சுத்த 
ொன குடிநீர் வசதி்கள் அரசினால் வழங்கபபை 
வில்டல. இவவாறு, வீைடெபபு, ்கல்வி, சு்காதா 
ரம், தபாக்குவரத்து, குடிநீர் என பல அடிபபடைப 
பிரச்சிடன்கள் அஙத்க உள்ளைன. 
 அநத ெக்்கடளை பிரதிநித்துவம் மசய்யும் 
அரசியல் தடலவர்்கள், ஆளும் அரசாங்கங்களு 
ைன் இடைநது அடெச்சுபபதவி மபறறுக்ம்காள் 
கின்ை தபாதும், இன்னும் முழுடெயான ொறறுத் 

திடைம் ஒன்டை முன்டவக்்கத் தவறிதய வருகின் 
ைனர். அவரவர் தெது பதவி்கடளை தக்்க டவத்துக் 
ம்காள்வதறத்க அங்கலாய்க்கின்ைனர் எனலாம். 
 அதததநரம் 1940 முதல் இன்றுவடர தெது 
நாடகூலி சம்பளைத்டத உயர்த்தக் த்காரும் இநத 
ெக்்களைது சம்பளைப தபாராடைம் மதாைர்நது 
ம்காண்தை இருக்கிைது. தறதபாது நாளைாநதக் 
கூலி இலஙட்க ரூபாவில் 700  ரூபா என (இநதிய 
ெதிபபில் சுொர் 300 ரூபா) அடெநதுள்ளைது. அதத 
இலஙட்கயின் வாழ்க்ட்கச் மசலவுக்கு மி்கக்கு 
டைநத நாடகூலி ஆகும். இநத ெக்்கள் தெது நாட 
கூலிடய 1000 ரூபாவா்க உயர்த்தக்த்காரி சுொர் 
ஆறு வருைொ்க தபாராடி வருகின்ைனர். 
 ெடலய்கத் ததாடைத் மதாழிலாளைர்்களின் 
ஆயிரம் ரூபா சம்பளைக் த்காரிக்ட்க மதாைர்பில் 
மபரிதா்க அறிமு்கக் குறிபபுத் ததடவயில்டல. 
அதடனப மபறறுக் ம்காடுக்்க தவண்டும் எனும் 
ஒடடுமொத்த சமூ்கங்களின் குரல்  ்கைநத ்காலங 
்களில் ஒலித்து வநதுள்ளைது. எனினும் இநத குரலு 
க்கு மசவி சாய்க்்காத இரண்டு தரபபு்கள்; ஒன்று 
்கம்பனி்கள், இரண்ைாவது அரசாங்கம்.
 அவர்்களைது மதாழிறசங்க தடலவர்்களும், 
அரசியல் தடலவர்்களும் வாஙகித்தருகின்தைாம்  
என ஏொறறிதய  ்காலங்கைத்தி வருகின்ைனர். 

இலஙட்கயின் புதிய அதிபர் த்காத்தபாய ராஜ 
பக்ச, தான் ஜனாதிபதியானால் உைனடியா்க 
1000ரூபா நாடசம்பளைம் வழஙகுவதா்க உறுதி 
அளித்தார். அவர் பதவிக்கு வநது இநத நவம்பர் 
16ஆம் தி்கதியுைன் ஒரு வருைம் ்கைநது விடைது. 
ஆனால்,  தமிழ்த் ததாடைத் மதாழிலாளைர்்களின் 
நாடகூலி அதி்கரிக்்கபபைவில்டல. அவர் ்கைநத 
ஜனவரி ொதம் அடெச்சரடவக்கு ஒரு பத்திரம் 
செர்பபித்து ஆயிரம் ரூபா நாடகூலி வழங்க 
ஏறபாடு மசய்யுொறு ்கம்பனி்கடளை த்காரினா 
லும், அது இன்றுவடர நைக்்கவில்டல. ஏமனன் 
ைால், அரசாங்கத்தின் உத்தரடவ ்கம்பனி்கள் ஏற்க 
தவண்டிய அவசியம் இல்டல. அடவ தனியா 
ருக்குச் மசாநதொனடவ. 
 எனதவ இலஙட்க அரசு முழுடெயா்க 
பிரடஜ்களைா்க மபாறுபதபறறு வாழ்வாதாரம் 
வழ ங்காத ெக்்கள் கூடைொ்க ஆயிரம் ரூபா நாட 
கூலிக்கு ொத்திரம் தபாராடிக் ம்காண்டிருக்கும் 
சமூ்கொ்க உல்கத்துக்கு ்காடைபபடடு வாழ்கின் 
ைனர். அநத ரூபா ‘ஆயிரத்துக்குள்’ இநத ெக்்க 
ளின் ‘ஆயிரம் பிரச்சிடன்கள்’ ெறுக்்கபபடடு 
இருக்கின்ைது என்பதத உண்டெ.

ஆயிரத்துககுள் மன்ற    ... தோடர்ச்சி...
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