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யாழ். நெடுந்தீவு கரைரய அண்மி 
த்த கடலில் இந்திய இழுரைப் படகு 
கள் அததுமீறி மீன்பிடியில் ஈடு 
பட்டு ைருை்தாக குற்றம் சுமத்தப் 
பட்டுள்்ளது.
 இவைாறு  யாழ்ப்பாணக் 
கடறபைப்பில் அததுமீறும் இந்திய 
இழுரைப் படகுகள் ந்தாடர்பில், 
மீனைர்கள் ்தைப்பில் முர்றயிடப் 
பட்டு ைந்்த பபாதிலும், அைசு ்தைப் 
பில் அ்தரன ்தடுக்க எந்்தவி்த ெட 
ைடிக்ரகயும் எடுக்கப்படவில்ரலை 
எனவும் மீனைர்கள் கைரலை ந்தரிவி 
ததுள்்ளனர்.
 பமலும் ைடமைாட்சி மறறும் 

ைடமைாட்சி கிழக்கு கடறபைப்பில் 
கரையில் இருந்து சுமார் 2கடல் 
ரமல் ந்தாரலைவு ைரை அததுமீறிய 
இந்திய இழுரைப்படகுகள் பகல்- 
இைவு என எவபைர்ளயிலும் சட்ட 
விபைா்த மீன்பிடியில் ஈடுபட்டு 
ைருகின்்றனர் என்றும் இ்தனால் 
்தமது ைாழ்ைா்தாைம் பாதிக்கப்படு 
ை்தாகவும் மீனைர்கள் சுட்டிக்காட்டி 
யுள்்ளனர்.
 அப்தபான்று முல்ரலைததீவு 
கடறபைப்பிலும் அண்ரமய ொட்க 
ளில் இந்திய மீன் பிடிப் படகுகள்,  
சட்டவிபைா்த மீன்பிடியில் ஈடு 

ச � ோ ்த ர ன க் கு ட் ப டு த ்த ப் ப ட ா ்த 
நகாபைானா ந்தாறறு பொயக்கான 
மருந்துகள் எனக் கூறுபைறர்ற பய 
ன்படுத்த பைண்டாம் என நபாது 
மக்களுக்கு ப்தசிய ஆைாயச்சி மன் 
்றம் அறிவுறுததியுள்்ளது.
 பமலும் மூன்று மருந்துகள் 
பசா்தரன மட்டததில் இருப்ப்தாக 
வும் பசா்தரன பமறநகாள்்ளப்படும்  
மருந்துகள் ந்தாடர்பில் ப்தசிய ஆைா 
யச்சி மன்்றததினால் அைசாஙகததி 
றகு அறிக்ரக ைழஙகப்படும் என 
ப்தசிய ஆைாயச்சி  மன்்றததின் ்தரலை 
ைர் பபைாசிரியர் பேமந்்த ந்தாடம் 
போலை  ந்தரிவிததுள்்ளார்.
 ்தறபபாது இலைஙரகயில் அறி 
மு க ப் ப டு த ்த ப் ப ட் டு ள் ்ள 

ஆயுர்பை்த பாணி மருந்து சுகா்தாை 
அரமச்சினால் அஙகீகரிக்கப்பட 
வில்ரலை. அததுடன் குறித்த மருந் 
திரன ்தயாரித்த ்தம்மிக்க பண் 
டாை ஒரு ஆயுர்பை்த பயிறசியா்ள 
ைாக பதிவு நசயயப்படவில்ரலை 
என ஆயுர்பை்த திரணக்க்ளததின் 
ஆரணயா்ளர் பக.டி.சி.எஸ் குமாை 
துஙக ந்தரிவிததுள்்ளார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.

aho;. fly; vy;iyf;Fs; mj;JkPwp kPd; gpbapy; 

<LgLk; ,e;jpag; glFfs;

ஒரு பிரிக்க முடியா்த, ைலுைான, 
பாதுகாப்பான ஜனொயக பன்ரமத 
துை இலைஙரக என்பது இலைஙரக 
யின் ெலைனிறகு அப்பால் இந்தியா 
வின் ெலைனுடன் ந்தாடர்புபட்டது 
என இலைஙரகக்கான இந்திய உயர் 
ஸ்்தானிகர்   பகாபால்பாக்பலை ந்தரிவி 
ததுள்்ளார். அப்தபைர்ளயில், இலைங 
ரக 13 ஆைது திருத்ததர்த நீக்கி 
னால் இந்தியா எவைா்றான நசயற 
பாடுகர்ள  பமறநகாள்ளும் என்்ற 
பகள்விக்கு அைர் பதிலைளிக்க மறுத 
துள்்ளார்.
ஆஙகிலை ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளிதது 
ள்்ள பபட்டிநயான்றில் அைர் இ்த 
ரன குறிப்பிட்டுள்்ளார்.
 இந்தியா ந்தாடர்ந்தும் 13 
ஆைது திருத்ததர்த ைலியுறுத 
துமா? இலைஙரகயில் அைசியல் ரீதி 
யில் மிகவும் உணர்பூர்ைமான விட 
யம் குறிதது ஏன் இந்தியா ந்தாட 
ர்ந்து கருததுத ந்தரிவிதது ைருகி 
ன்்றது என்்ற பகள்விக்கு அைர் 
ைழஙகியுள்்ள பதிலில் ந்தரிவிதது 

ள்்ள்தாைது; 
 “நீஙகள் ென்கு அறிந்துள் 
்ளர்த பபாலை இந்்த விடயம் குறித்த 
இந்தியாவின் நிரலைப்பாடு ந்தளி 
ைானது. நெருக்கமான அயல்ொடு 
என்்ற அடிப்பரடயிலும், கடல்சார் 
சகா என்்ற அடிப்பரடயிலும் ஒரு 
பிரிக்க முடியா்த, ைலுைான, பாது 
காப்பான ஜனொயக பன்ரமததுை 
இலைஙரக என்பது இலைஙரகயின் 
ெலைனிறகு அப்பால் இந்தியாவின் 
ெலைனுடன் ந்தாடர்புபட்டது.
 இலைஙரகரய ைலுப்படுதது 
ைர்த முக்கியமான்தாக இந்தியா 
கருதுை்தறகான காைணதர்த இது 
ைலுப்படுததுகின்்றது. இந்்த நபரும் 
ப்தசததின் மக்கள் அரனைரும் 
்தஙகளின் நியாயபூர்ைமான அபிலைா 
ரசகளின் அடிப்பரடயில் முன்பன 
றுைர்த உறுதிநசயைதில் ொஙகள் 
எஙகள் பஙகளிப்ரப ைழஙகத  ்தயைா 
கவுள்ப்ளாம்.
 ்தமிழர்கள் உட்பட அரனை 
ரினதும் அரமதி, சமா்தானம், நசழி 
ப்பு ஆகியரைகுறித்த அபிலைாரச 
கர்ள இலைஙரகயால் அரடய 
முடியும். இந்்த முயறசிகளிறகு ைட 
க்கு கிழக்கு அபிவிருததி திட்ட 
ஙகளிறகு உ்தவுை்தன் மூலைம் 

,e;jpa cau; ];jhdpfu; gjpyspf;fhj Nfs;tp

இலைஙரகயில் பெறறு பமலும் 
755 பபருக்கு நகாபைானா ரைைஸ் 
ந்தாறறு கண்டறியப்பட்டுள்்ள்தாக 
இைாணுைத ்த்ளபதி சபைந்திை 
சில்ைா ந்தரிவிததுள்்ளார்.
 இைர்களில், 81 பபர்  சிர்றச் 
சாரலைகளில் உள்்ளைர்கள் என்றும் 
அைர் குறிப்பிட்டுள்்ளார்.  

 இந்நிரலையில், ொட்டில் 
நகாபைானா ந்தாறறினால் பாதிக்கப் 
பட்படாரின் நமாத்த எண்ணிக்ரக  
32ஆயிைதது130ஆக அதிகரித துள்்ளது 
அதப்தாடு இதுைரை 147 பபர் 
மைணம் அரடந்துள்்ளனர் என்றும்  
22 ஆயிைதது 831 பபர் இந்்த ந்தாறறி 
லிருந்து மீண்டுள்்ளனர் எனவும் 
்தகைல் நைளியிடப்பட்டுள்்ளது.
 இப்த பைர்ள 35,114 குடும்ப 
ஙகர்ளச் பசர்ந்்த 95,825 பபர் ்தனி 
ர ம ப் ப டு த ்த ப் ப ட் டு ள் ்ள ்த ா க 
நபாலிஸ் ஊடகப் பபச்சா்ளர் 
பிைதி நபாலிஸ்மா  அதிபர் அஜித 
பைாேன ந்தரிவிததுள்்ளார்.

 ,yq;ifapy; ehSf;F ehs; mjpfupf;Fk; nfhNuhdh njhw;W

Nrhjidf;Fl;gLj;jg;glhj nfhNuhdh jLg;G 

kUe;jpidg; gad;gLj;jj; jil

த�ோடர்ச்சி 06 ஆம் பக்கம்

2017ஆம் ஆண்டு அைசாஙக எதிர்ப்பு 
பபாைாட்டஙகளின் பபாது ைன் 
முர்றரயத தூண்டிய்தாக குற்றம் 
சாட்டப்பட்ட ஈைானிய ஊடகவிய 
லைா்ளர் ருநோல்லைா ஸாம் தூக்கி 
லிடப்பட்டார் என்று ஈைானின் அைச 
ந்தாரலைக்காட்சி நசயதி நைளியி 
ட்டுள்்ளது
 2019ஆம் ஆண்டில் சிர்றபிடி 
க்கப்பட்ட பசமின் மைண ்தண்ட 
ரனரய ஈைானின் உச்ச நீதிமன்்றம் 
நசவைாயக்கிழரம உறுதி நசய்தது.
 ஈைானிய உச்ச நீதிமன்்றம் 
அைருக்கு எதிைான மைண ்தண்ட 
ரனரய உறுதிநசய்த ொன்கு ொட் 
களுக்கு பின்னர் அைர் பெறறு (சனிக் 
கிழரம)தூக்கிலிடப்பட்டார்.
 உச்ச நீதிமன்்றததின் தீர்ப்ரப 
பிைான்ஸ், மனி்த உரிரமக் குழுக்கள் 
மறறும் எல்ரலைகள் இல்லைா்த நிருப 
ர்கள் (ஆர்.எஸ்.எஃப்)  ்தமது கடுரம 
யான கண்டனஙகர்ளத ந்தரிவிதது 
ள்்ளன.
 2017ம் ஆண்டு ஈைானில் 
நபாரு்ளா்தாை வீழ்ச்சியினால் மக் 
கள்  பலை இடஙகளில் அைசுக்கு 
எதி ைாக பபாைாட்டஙகள் ெடததிய 
பபாது, பபாைாட்டஙகர்ள ஒருஙகி 
ரணக்க ருநோல்லைா ஸாம் நசயற 
பட்டார். ஈைானில் திடீநைன உணவு 
ப்நபாருட்களுக்கு விரலை அதிகரித்த 

து்தான் பபாைாட்டததிறகு முக்கிய 
காைணம் எனச் நசால்லைப்படுகின் 
்றது.
 இந்நிரலையில், ருநோல்லைா
ஸாம் ்தன்னுரடய இரணயத்த்ள 
மான அமட்நியூஸ்  மறறும் நடலி 
கிைாம் மூலைம் பபாைாட்டஙகள் 
ெரடநபறும் பெைதர்தயும், அதிகா 
ரிகளின் முர்றபகடான நசயறபாடு 
கர்ளயும் மக்களுக்கு ந்தளிவுபடு 
ததி ைந்்தார் என கூ்றப்படுகின்்றது.
 இர்தயடுதது ஈைான் அை 
ரசக் கவிழ்க்க திட்டம் தீட்டிய 
்தாக அைர் மீது குற்றம் சுமத்தப் 
பட்ட நிரலையில், அைர் ்தரலைமர்ற 
ைானார். பின் 2019ம் ஆண்டு ஈைானின் 
புைட்சிகை இைாணுைப்பரடயால் 
ரகது நசயயப்பட்டார்.
 இந்நிரலையில், அந்ொட்டு  
உச்ச நீதிம ன்்றம் நசவைாயக்கிழரம 
அைருக்குதூக்கு ்தண்ட ரனரய 
உறுதி நசய்த நிரலையில், அைரு 
க்கு பெறறு ்தண்டரன நிர்றபைற 
்றப்பட்டுள்்ளது.
 ம்த ஆட்சி ெடக்கும் 
ஈைானில் ஊடகவிய லைா்ளர் ஒருைரு 
க்கு மைண்தண்டரன நிர்றபைற 
்றப்பட்டிருப்ப்தறகு  உலைக்ளவில் 
கண்டனஙகள் ந்தரிவிக்கப்பட்டுள் 
்ளது. பமலும் பிைான்ஸ், மனி்த 
உரிரமக் குழுக்கள் மறறும் எல் 
ரலைகள் இல்லைா்த நிருபர்கள் (ஆர்.
எஸ்.எஃப்) கடுரமயாக எதிர்தது 
ள்்ளன.
 2020ம் ஆண்டு இதுைரையில் 
உலைக்ளவில் 40க்கும் பமறபட்ட 
ஊடகவியலைா்ளர்கள் நகால்லைப்பட் 
டுள்்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

J}f;fpyplg;gl;l <uhdpa Clftpayhsu;
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சிறீலைஙகா அைசின்  2021 ஆம் ஆண்டு 
க்கான ைைவுநசலைவுத திட்டததின் 
மூன்்றாைது கட்ட ைாசிப்பின் பபாது 
்தமிழ்த ப்தசியக் கூட்டரமப்பு 
ைாக்நகடுப்பில் கலைந்து நகாள்்ள 
வில்ரலை. கடந்்த வியாழக்கிழரம 
(10) இடம்நபற்ற இந்்த ைாக்நகடு 
ப்பில் ொடாளுமன்்ற உறுப்பினர் 

சி.வி. விக்பனஸ்ைைனும் கலைந்துநகா 
ள்்ளவில்ரலை.
 எனினும் ்தமிழ்தப்தசிய மக் 
கள் முன்னணியின் ொடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர்கள் கபஜந்திைகுமார் 
நபான்னம்பலைம் மறறும் நச. கபஜ 
ந்திைன் ஆகிபயார் அ்தறகு எதிைாக 
ைாக்களிததிருந்்தனர்.
 பாதுகாப்புக்கு அதிக்ளவு நிதி 
ஒதுக்கப்பட்டுள்்ள ைைவுநசலைவுத 
திட்டததிறகு எதிைாக ொடாளுமன்்ற 
ததில் பபசிய ்தமிழ் ொடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர்களில் பலைர் ஏன் எதிர்தது 
ைாக்களிக்கவில்ரலை என்ப்தறகான 
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 சிறீலங்கா இம்முறை வரவுசெலவுத் திட்டத்திலும்,  நகாடடின்  நகாளகா 
ந்தத்  த்தறவ்ளுகத் நிதிப்பறைகாககுறை வருசென்ை ச்பரும் 
அசெமு ளள சூழலிலும் ெக்ளின் நலவகாழ்வுககு முககியத்துவம்  
ச்காடுக்காது ச்பருநச்தகாற்யகான ்பணத்ற்த நகாடடின் ்பகாது்காபபு 
என்ை ச்பயரில் ்பற்டயினருககு ஒதுககியுளளது.  
 இ்தறன ெெத்துவமுளள குடி்ளகா் அல்லகாது த்தகாற்டிக 
்ப்பட்ட ெக்ளகா் ஈழத்்தமிழர்றள ்தகாம் ந்டகாத்தும் இன்றைய 
சூழலில் அ்தறன  ெனநகாய் வழி்ளில் எதிரககும் ஈழத்்தமிழறர 
சிறீலங்காவின் இறைறெ பிரத்தெ ஒருறெப்பகாடு என்்பவறறைப ்பகாது 
்காககிதைகாம் என்ை ச்பயரில் அழித்து ஒழித்து ஈழத்்தமிழின அழிபற்ப 
செயவ்தற்கான சிறீலங்காவின் முறதிட்டமி்டலகா்தவ ஈழத்்தமிழர்ள 
்ருதுகின்ைனர. 
 இநநிறலயிதலதய இலஙற் அரெகாங்த்தின் நீதித்துறையின் 
அங்ெகான நீதியரெரகா் நீண்ட ெட்டத்துறை அனு்பவம் உளள முன் 
னகாள வ்டெ்காணெற்பத் ்தறலவரும்  இன்றைய யகாழ்.ெகாவட்டப 
்பகாரகாளுென்ை உறுபபினரும், ்தமிழ் ெக்ள த்தசியக கூட்டணியின் 
்தறலவருெகான திரு சி.விகதனஸவரன் அவர்ள சிறீலங்காப 
்பகாரகாளுென்ைத்தில் வரவுசெலவுத் திட்ட விவகா்தத்தில் த்பசியுளள த்பசசு, 
ஈழத்்தமிழர பிரசசிறனறயக குறித்்த ச்தளிறவயும், ஈழத்்தமிழர 
த்தசிய இனபபிரசசிறனறயப ்பயங்ரவகா்தப ்பகாரறவயில் அணுகும் 
முறை நீக்ப்பட்டகாதல ஈழத்்தமிழர உரிறெ்ள ்பகாது்காக்ப்படும் 
என்ை உணறெறயயும் உலகுககு மீணடும் சவளிப்படுத்தியுளளது. 
 அவர ்தெது உறரயில் "சிங்ள ெக்ளுககு எதிரகா்தவகா அவர் 
ளின் இறைறெககு எதிரகா்தவகா எெது இறளஞர்ள ஆயு்தம் ஏந்தவி 
ல்றல. அத்த நகாடடில் ்தெது ்பகுதி்ளின் இறைறெககு ஆ்பத்து ஏற்பட்ட 
்தகாதலதய அவர்ள ஆய்தம் ஏநதினகார்ள. அவர்ள ்தெது அற்டயகாள 
த்ற்தப ்பகாது்காக் தவணடியிருந்தது. ஆனகால் அவர்ள ்பயங்ரவகாதி 
்ளகா் அறழக்ப்படடு 20இறகும் அதி்ெகான நகாடு்ளின் உ்தவியு்டன்
ச்காடூரெகா் அழிக்ப்பட்டகார்ள".  என எடுத்தியம்பி உளளகார. இ்தன்வழி 
ஈழத்்தமிழர த்தசிய இனப த்பகாரட்டம் ஒரு த்தசிய விடு்தறலப த்பகாரகா 
ட்டதெ அன்றி ்பயங்ரவகா்தெல்ல என்்பற்த நிறுவியுளளகார ஆயி 
னும் உலகின் ்தவைகான அணுகுமுறையகால் அத்த்தசிய விடு்தறலப 
த்பகாரகாட்டம் பின்னற்டநது ஈழத்்தமிழர்ள இன்றைய அவல வகாழ் 
வுககு உளளகாயினர என்ை உணறெறயயும் அவரின் இபத்பசசு உலகு 
ககுத் ச்தளிவு்படுத்தியுளளது. 
 தெலும் அவர "நகாடடின் இறைறெறயவி்ட ெக்ளின் இறை 
றெதய தெலகானது. இன்றைய ெரவத்தெ உைவில் அப்படித்்தகான் ஏறறுக 
ச்காளளப்படடுளளது. இந்த அடிப்பற்டயில்்தகான் ெரவத்தெ ெட்டங்ளும், 
த்காட்பகாடு்ளும் உருவகாக்ப்படடு வருகின்ைன நகாடடின் இறை 
றெயின் பின்னகால் ஒளிநது நின்றுச்காணடு எெது ெக்ளின் 
இறைறெறய இல்லகாெல் செயயலகாம் எனக ்னவு ்காணகாதீர்ள. 
18ஆம் நூறைகாணடுக ்காலத்துககுரிய நகாடடின் இறைறெறயப 
்பகாது்காககும் த்காட்பகாடு இன்று ச்பகாருத்்தெறை்தகாகி வலுவிழநது 
விட்டது. ஒரு நகாடடின் ெனி்த உரிறெ்ள தெகாெெகா் மீைப்படும் 
ச்பகாழுது ெனி்த உரிறெ்றளப ்பகாது்காப்ப்தற்கா் அந்த நகாடடின் 
இறைறெறய  உ்தகாசீனம் செயயலகாம் என்்பத்த  இன்றைய 
உல் ந்டபபு" என எடுத்துறரத்துளளகார   இ்தன் மூலம் அவர 
ஈழத்்தமிழர்ளின் உரிறெ்ளுக்கான செயற்பகாடு்றள இனியும் 
நகாடடின் இறைறெ ெறறும் ஆளபுல ஒருறெப்பகாடடுககு எதிரகானது 
எனப ்படடியலிடடு அவர்றள இன அழிபபு செயய முடியகாச்தன்்பற்த 
உறுதிப்படுத்தியுளளகார. 
 அத்து்டன் "இறுதிப த்பகாரில் ெனி்தக த்்டயங்ளகா் அப்பகாவி 
ெக்றள விடு்தறலபபுலி்ள ்பயன்்படுத்திய்தகா்வும், அந்த ெக்றள நீங 
்ள மீட்ட்தகா்வும் எந்த ஒரு த்பகாரக குறைத்ற்தயும் ்பற்டயினர செயய 
வில்றல என்றும் கூறுகின்றீர்ள. இது உணறெயகானகால் இற்த நீங்ள 
கூைதவணடியதில்றல. ்பகாதிக்ப்பட்ட ெக்ள்தகான் கூை தவணடும். 
ஆனகால் இறுதி யுத்்தத்தில் நீங்ள ் காப்பகாறறிய்தகா்க கூறும் ெக்ள 
நீங்ள ்தெது உைவு்றள ச்காறல செய்த்தகா் அல்லவகா கூறுகின்ைகா 
ர்ள. நீங்ள செகால்வது உணறெயகானகால் ஏன் ெரவத்தெ சுயகாதீன விெகார 
றணககுத் ்தயஙகுகின்றீர்ள? நீங்ள ெரவத்தெ விெகாரறணககு அஞ்சு 
வதும் சீனகாவின் பின்னகால் ஓடுவதும் உங்ள ்பற்டயினர த்பகாரக 
குறைங்ள, ெனி்தகாயத்திறகு எதிரகான குறைங்ள, இனப்படுச்காறல 
என்்பவறறை இறழத்திருககின்ைகார்ள என்்பற்ததய ்காடடுகின்ைது" 
எனவும் கூறியுளளகார.
 திரு சி.விகதனஸவரன் அவர்ளின் இந்த உறரயின் 
உணறெ்றள உல் வல்லகாணறெ்ளும்,பிரகாநதிய தெலகாணறெ 
்ளும் ஏறறு, ்பயங்ரவகா்தத் ்தற்டசெட்ட அணுகுமுறையில் 
ஈழத்்தமிழர பிரசசிறனறய அணுகும் முறைறய ெகாறறி ஈழத் 
்தமிழர்ளுற்டய உரிறெ்றளப ்பகாது்காத்து, மீணடும் ஒரு இன 
அழிபபுககு அவர்ள ஆளகா்கா்தவகாறு ்தடுப்ப்தறகுரிய எல்லகா ந்டவடிக 
ற்்றளயும் எடுக் புலம்ச்பயர ்தமிழர்ள உறழக்க ்்டறெப 
்படடுளளகார்ள என்்பத்த இலககின் இவவகாரக ்ருத்்தகா் உளளது.

Mrphpah;

14.12.2006 அன்று  ஈழத்தமிழர்களின் விடு்தரலை 
ைைலைாறறில் ப்தசததின் ஒளியான கலைாநிதி அன்ைன் 
பாலைசிஙகம் அைர்கள் ப்தசததின் குைலைாக ஈழமண் 
ணில் நிரலை நபற்ற ொள்.

 ஈழத்தமிழர்களின் சு்தந்திை இயக்கததின், அைசியல் இைாஜ்தந்திை ெகர்வு 
களில் ப்தசியத ்தரலைைர் அைர்களுக்குப் பக்கபலைமாக இருந்து நசயறபட்ட 
ப்தசததின் ஒளிவி்ளக்கு எனத ்தரலைைைால் பபாற்றப்பட்ட கலைாநிதி அன்ைன் 
பாலைசிஙகம் அைர்கள், ப்தசததின் குைலைாக பூ்தவுடல் விடுதது புகழுடம்பு நபற்ற 
ொள். 
 14 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்்த அந்்த ைைலைாறறு மாற்றததின் விர்ளைாக 
இன்று ைரை ஈழமக்கள் அந்்தத ப்தசததின் குைபலை எஙகள் மண்ணுக்கான 
விடு்தரலைக் குைலைாக ொம் ஏறறு ெடக்க பைண்டிய குைல் என்்ற ெம்பிக்ரகயுடன் 
நசயறபட ரைததுக் நகாண்டிருக்கி்றது. 
 இ்தறகுக் காைணம் ப்தசததின் குைல் கலைாநிதி அன்ைன் பாலைசிஙகம் அைர் 
கள் ஈழமக்களின் உண்ரம ைாழ்ரை, அந்்த ைாழ்வின் ப்தரைகர்ள, அந்்தத 
ப்தரைகள் அைர்களுக்கான பாதுகாப்பான அைர்களுரடய ஆட்சியில்்தான் 
ெரடமுர்றச் சாததியமாகும் என்்ற உண்ரமரய உலைகுக்கு எந்்த சததிகளுக்கும் 
அஞசாது மிகத ந்தளிைாக எடுததுச் நசால்லிய அந்்த உறுதி என்்றால் மிரகயா 
காது. 
 இந்்த உறுதியின் அடிப்பரடயில்்தான் ப்தசியத ்தரலைைர் அைர்களுக்கும் 
அன்ைன் பாலைசிஙகம் அைர்களுக்கும் இரடயில் ெட்பு, பாசம் ை்ளர்ந்்தது 
என்பர்த கலைாநிதி அன்ைன் பாலைசிஙகம் அைர்கள் காலைம் ஆகிய பெைததில், 
அைருக்குத ப்தசததின் குைல் என்்ற நபருமதிப்பிரன அளித்த பெைததில் ்தரலைைர் 
கூறிய பின்ைரும் ைார்தர்தகள் எடுதது வி்ளக்குகின்்றன. 
 “பழக ஆைம்பித்த ொள் மு்தபலை எமக்கிரடபய இருந்்த ஒரு இனம்புரியா்த 
புரிந்துணர்வு ஏறபட்டது. அந்்தப் புரிந்துணர்ைால் எழும் பறறு்றைால் பிரணந்து 
நகாண்டு, எமது உ்றவு ெல்லு்றைாகப் பரிணமித்தது. சிந்்தரனயாலும், 
நசயலைாலும் ஒன்றுபட்ட மனி்தர்களின் சஙகமமாக அந்்த உ்றவு மலைர்ந்்தது. தினம் 
தினம் ொம் பகிர்ந்து நகாண்ட ைாழ்வியல் அனுபைததில் ைலிரம நபறறு 
ை்ளர்ந்்தது. சா்தாைண மனி்த உ்றவுகளிலிருந்து இது முறறிலும் பைறுபட்டது. 
காலைத்தால் கனிந்து ைைலைாற்றால் ைடிைம் நபற்ற ஒரு அலைாதியான இலைட்சிய 
உ்றவு. அது பாலைாண்ரணரய ொன் ஆழமாக பெசிதப்தன். விடு்தரலை இயக்கம் 
என்்ற நமாநபரும் குடும்பததின் ஒரு மூத்த ்தரலைமகனாகப் - பி்தாமகனாக மூன்று 
்தசாப்்தஙகள் ைாழ்ந்்தைர் அைர். ொனும் அைரை அப்படித்தான் பொக்கிபனன். 
ஒரு குடும்பமாக ஒன்றுபசர்ந்து ஒததிரசைாக ஒன்றிந்திருந்்த ொட்களில் அைர் 
ஒரு சா்தாைண மனி்தப்பி்றவியல்லை என்பர்தக் கண்டு நகாண்படன். பமாசமாகச் 
சுகவீனமுறறுத தினம் தினம் சாவுடன் பபாைாடியபபாதும், ்தாஙக முடியா்த உடல் 
உபார்தக்ளால் ைருந்திய பபாதும் ்த்ளர்ந்து பபாகா்த உறுதிப்பாடு அைரிடம் 
இருந்்தது. அைரின் இந்்த இலைட்சிய உறுதி எனது நெஞரசத ந்தாட்டு நின்்றது.” 
என்பது ப்தசத்தரலைைரின் இ்தயநமாழி. 
 இந்்த உறுதிப்பாடு ்தான் பாலைாண்ணரன மக்களின் ைாழ்வின் ைைலைா 
றறின் உண்ரமகர்ள நசால்லைாக்கும், எழுத்தாக்கும், பபச்சாக்கும் பபைாற்றரலை 
அைருக்கு அளித்தது. இதுபை அைரை மூத்த அைசியல் பபாைாளியாக, மதியுரை 
ஞைாக, ஒரு ்தததுைாசிரியைாக ப்தசத்தரலைைரின் உற்ற ெண்பனாக ைாழ்வில் 
பரிணமிக்க ரைத்தது. அைரை அைசியல் இைாஜ்தந்திை முன்நனடுப்புகளுக்கு 
மூலைா்தாைமாக முன்னின்று நசயறபட ரைத்தது
 அந்்த ைரகயில் கலைாநிதி அன்ைன் பாலைசிஙகம் அைர்களின் இைாஜ்தந்திை 
ஆறறுப்படுத்தலில் திம்புப் பபச்சுைார்தர்த பமரசயில் பின்ைரும் ொன்கு 
தீர்மானஙகள் பஙபகற்ற ்தமிழர் ்தைப்பால் ஏகமன்தாக முன்ரைக்கப்பட்டது .

1. �மிழ் மக்கள் ஒரு �னித்துவமோன ச�சிய இனக ்கடடமமபமபக 

த்கோணடவர்்கள் 

2. �மிழ் மக்களுககு இனங்கோணக கூடிய �னித்துவமோன �ோய்கம் உணடு

3. �மிழர் ச��த்திற்கு எவரோலும் பறித்த�டுக்க முடியோ� சுயநிர்ணய உரிமம 

உணடு. 

4. �்கல �மிழ் மக்களுககும் முழுமமயோன குடியுரிமமயும் மற்றும் அடிபப 

மடயோன உரிமம்களும் உணடு
 திம்புப் பபச்சுக்களில் ்தமிழர் ்தைப்பால் நிர்றபைற்றப்பட்ட இந்்த ொன்கு 
அடிப்பரடகளுபம இன்று ைரை ஈழத்தமிழர் அைசியல் தீர்வுக்கான அடிப்பரடத 
்த்ளமாக உள்்ளது. 
 கலைாநிதி அன்ைன் பாலைசிஙகம் அைர்கள் ்தனது பபாரும் சமா்தானமும் 
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அைசியல் ரகதிகள் விடயம் ந்தாடர்பாக பலை 
்தடரைகள் ஆட்சியா்ளர்களுடன் பபசப்பட்டுள் 
்ளது. ந்தாடர்சியாக ொம் பபசி ைந்துள்ப்ளாம். 
 இந்்த நிரலையில், கடந்்த ப்தர்்தல் காலைத 
தில் ்தறபபாது அரமச்சைாகவுள்்ள டக்்ளஸ் ப்தைா 
னந்்தா, அைசியல் ரகதிகள் ந்தாடர்பில் ஒரு 
நபயர்ப்பட்டியரலை பிை்தமர் மகிந்்தவிடம் ரகய 
ளிததிருந்்தார். ஆ்தரனத ந்தாடர்ந்து ்தமிழ்த ப்தசி 
யக்கூட்டரமப்பின் பாைாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
எம்.ஏ.சுமந்திைன் ஒரு நபயர்ப் பட்டியரலை ரகயளி 
த்தார். பின்னர் நீதியைசர் க.விக்பனஸ்ைைனும் ஒரு 
பட்டியரலை ரகயளிததிருந்்தார். 
 இப்பபாது இைண்டாம் கட்டமாக அைச  சார்பு 
ொடாளுமன்்ற உறுப்பினர்கள் நீதி அரமச்சருடன் 
சந்திப்ரப பமறநகாண்டு, அைசியல் ரகதிகர்ள 
விடுவிக்கக் பகாரி மகஜரை ரகயளிததுள்்ளதுடன்,  
ஜனாதிபதியுடன் கர்தப்ப்தறகு ொள் குறிததிருப்ப 
்தாகக் கூ்றப்படுகி்றது. இந்்த நிரலையில், ்தமிழ் 
ொடாளுமன்்ற உறுப்பினர்கள் பிை்தமரை சந்திதது 
அைச ்தைப்பிடம் பகாரிக்ரக விடுததுள்்ளார்கள். 
 மு்தல் கட்டததில்  பபாட்டி மனப்பான் 
ரமயுடன் அைசியல்  ைாக்குைஙகிரய ்தக்க ரைப் 
ப்தறகு அைசியல் ரகதிகளின் நபயர்ப் பட்டியல் 
ஒன்்றன் பின் ஒன்்றாக பிை்தமரிடம் நகாடுக்கப் 
பட்டது.  அைச ்தைப்பு அர்த ஏறறுக் நகாள்ைார் 
க்ளா? இல்ரலையா என அைர்களுக்கு ந்தரிந்தும் 
சுயலைாபம் கருதி அந்்த பட்டியல் நகாடுக்கப் 
பட்டது. 
 இப்பபாது அைசியல் நகாரலை குற்றச் 

சாட்டில் மைண்தண்டரனக் ரகதியாக உள்்ள  துமிந்்த 
சில்ைாரை விடு்தரலை நசயய பைண்டும் எனஅைச 
்தைப்பினர், எதிர்த ்தைப்பினர் இரணந்து ரகநயா 
ப்பமிட்டு பகாரிக்ரக ஒன்ர்ற முன்ரைததுள் 
்ளார்கள். 
 இந்்த நிரலையில், இைண்டாம் கட்டமாக, 
மனசாட்சி உந்்தப்பட்டைர்க்ளாக ்தான் அைசியல் 
ரகதிகள் விடு்தரலை ந்தாடர்பில் ஒரு பைண்டு 
பகார்ள முன்ரைததுள்்ளார்கள். இதில் நபரும் 
அைசியல் சுயலைாபம் முன்ரைக்கப்படுைர்த ொம் 
பார்க்கிப்றாம். 
 இது உண்ரமயான அைசியல் ரகதிகளின் 
விடு்தரலை ந்தாடர்பான பைண்டுபகா்ளா? அல்லைது 
அைசியல் கட்சிக் காைர்களின் சுயெலைமா என்்ற 
பகள்வி எழுகி்றது.

 
 

அைசியல் ரகதிகள் ந்தாடர்பில் காலைததுக்கு 
காலைம் பகாரிக்ரககர்ள முன்ரைக்கி்றார்கப்ள 
்தவிை  ந்தாடர்சியான தீர்வுக்கு மக்கள் பிைதிநிதி 
கள்   பைரலைநசயயவில்ரலை என எமக்கு ந்தரியும்.  
்தமிழ் ்தரலைரமகள் அைசியல் ரகதிகள் விடயம் 
ந்தாடர்பாக ந்தாரலைக்காட்சிகளுக்கு ைந்து முகம் 
நகாடுப்பதும், அறிக்ரககள் விடுைதுடனுபம 
நின்று விட்டார்கள். பைறு ஒன்றும் நசயயவில்ரலை. 
 ெல்லைாட்சிக் காலைததில் இைர்களுக்கு பலை 
சந்்தர்ப்பஙகள் கிரடத்தது. இைர்கள் ஒன்றும்  
நசயயவில்ரலை. ஆனால் இப்பபாது ஏன்  கூட்டுச் 
பசர்ந்்தார்கள். இந்்த கூட்டில் சந்ப்தகம் உள்்ளது.   

 

அைச   ்தைப்பினர் துமிந்்த சில்ைாவின் விடு்தரலைக் 
காக அைசியல் ரகதிகர்ள பகரடக்காயாக பயன் 
படுததுகி்றார்கள். அைசியல் ரகதிகர்ள அைர்கள் 
பாவிப்பர்த ொம் ஏறறுக் நகாள்்ள முடியாது. 
்தமிழ் ்தரலைரமகள் இ்தறகு இடம் நகாடுக்கப் 
பபாகி்றார்க்ளா? 
 எமக்கு ந்தரியும். இந்்த ஆட்சிய்ளர்கள் 
ப்தவிக்கு ைைமுன்னபை இந்்த ொட்டில் அைசியல் 
பிைச்சிரன இல்ரலை. நபாரு்ளா்தாை பிைச்சரன ்தான் 
உள்்ளது என கூறி ஆட்சிக்கு ைந்்தார்கள்.  இனைா்த, 
ம்தைா்த, பபரினைா்த சிந்்தரனயில்  மக்கர்ள உசுப் 
பபததி அதிக ைாக்குகர்ளப் நபறறுள்்ளார்கள்.

 இந்்த நிரலையில், அைசியல் ரகதிகர்ள விடு 
வித்தால் இந்்த ொட்டில் அைசியல் பிைச்சிரன இரு 
ப்பது என்பர்த ஏறறுக் நகாள்ை்தாக அரமந்து 
விடும். அ்தறகு இந்்த அைசு முன்ைருமா? அர்த ொம் 
சிந்திக்க பைண்டும். 

அைசியல் ரகதிகர்ள எந்்த ைரகயில் விடு்தரலை 
நசயயப் பபாகி்றார்கள். எந்்த ைரகயில் ைரகப்படு 
த்தப் பபாகி்றார்கள் என்்ற பகள்வி உள்்ளது. அைசி 
யல் ரகதிகள் பலை ைரகயினர் உள்்ளனர். இைர் 
கர்ள ைரகப்படுத்தல்  என்பது அைசியல் ரகதி 
கர்ள  சிர்ததது விடும். 
 எனபை அைச ்தைப்பினர்  சிஙக்ள பபரின 
ைா்ததர்த சிைததின் பமல் நகாண்டுள்்ள இந்்த 
காலைததில், அைசியல் ரகதிகள் என்பபாரை விடு 
்தரலை நசயை்தறகு எந்்த ைரகயில் துணிந்து இருப் 
பார்கள். 
 மகிந்்த ஆட்சிக் காலைததிபலைபய அைசியல் 
ரகதிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கலைாம் ஆனால் 
விடு்தரலை நசயயப்படவில்ரலை அைர் பபாைாளி 
கர்ள சமூகமயப்படுததினார். அ்தறகு சிஙக்ள 
மக்கள் எதிர்க்கவில்ரலை. அப்பபாது விடு்தரலை 
நசயதிருக்கலைாம். ஆனால் நசயய வில்ரலை. எனபை 
இரை அைசியல் ொடகம்.  ொம் சிந்திக்க பைண்டும். 

அைசியல் ரகதிகள் விடு்தரலைக்கு மு்தலில் ொட் 
டில் உள்்ள பயஙகைைா்தத ்தரடச் சட்டம் நீக்கப்பட 
பைண்டும். ஆனால் அர்தச் நசயய அைசு எந்்த 
ைரகயிலும் ஆயத்தாமாக  இல்ரலை. இப்பபாது 
ரகது நசயயப்படுபைர்கள் அந்்த சட்டததில் ்தான் 
ரகது நசயயப்பட்டுக் நகாண்டு இருக்கி்றார்கள். 
 அடுத்த்தாக அைசியல் தீர்மானம் எடுதது, 
ரகதிகள் நிபந்்தரன இன்றி விடு்தரலை நசயயப்பட 
பைண்டும். அ்தறகு எமது அைசியல்ைாதிகள் எந்்த 
அ்ளவுக்கு அழுத்தம் நகாடுக்கப் பபாகி்றர்கள் என் 
பர்த நபாறுததிருந்து்தான்  பார்க்க பைண்டும். 
அதில் ்தான் அைர்கள் விடு்தரலை ்தஙகியுள்்ளது. 
 அைசு ்தமது இந்்த பகாரிக்ரகரய நிர்றபை 
ற்றாவிட்டல், இைர்கள் என்ன நசயயப் பபாகி்றார் 
கள் என தீர்க்கமான முடிவு ்தமிழ் அைசியல்ைாதி 
களிடம் இல்ரலை. அர்த பதிவு நசயயவும் இல்ரலை. 
எனபை இவைா்றான நசயறபாடுகள் அைர்களின் 
அைசியல் ெலைன் சார்ந்்த்தாகபை உள்்ளது. அைர்களி 
டம் இருந்து விடு்தரலைரய எதிர்பார்க்க முடியாது.

�மிழ்க் கட்சிகளின் அைசியல் சிர்தவு, கட்சி முைண் 
பாடு என்பன நபரும் பிைச்சரனயாகவுள்்ளது. 
இைர்கள்  சுயமாக ரகதிகள் விடயம் குறிதது பபச 
வில்ரலை சூழ்நிரலை்தான் இந்்த நிரலைக்கு இைர் 
கர்ளத ்தள்ளியுள்்ளது. ஆனால் அர்தக்கூட இைர் 
கள் எவைாறு ரகயா்ளப் பபாகி்றார்கள் என ந்தரிய 
வில்ரலை
 எனபை ரகதிகளின் விடு்தரலைக்காக ொம் 
நபரும் பைரலைத திட்டம் ஒன்ர்ற பமறநகாள்்ள 
வுள்ப்ளாம். அ்தாைது ஆளும் ்தைப்பினரையும், எதிர் 
த்தைப்பினரையும் ஒரு ரமயப்புள்ளியில் இரண 
க்கும் நசயறபாட்ரட ஆைம்பிததுள்ப்ளாம். ்தற 
பபாது நகாபைானா சூழலில் ்தாம்தமரடந்துள்்ளது.
இந்்த நசயறபாட்டின் ஊடாகத்தான் எமது பகாரிக் 
ரககர்ள முன்ரைதது அைர்கள் ஊடாக ஒைணியில் 
அைசியல் தீர்மானம் எடுக்கலைாம். இ்தன் மூலைபம 
அைசியல் ரகதிகளின் விடு்தரலை சாததியமாகும். 
அதுைரை அைசியல் ரகதிகர்ள ைரகப்படுத்த 
கூடாது என்பதில் மிக ந்தளிைாக இருக்கிப்றாம்.

jkpo; murpay; ifjpfs; 

gfilf;fhahf;fg;gLfpwhu;fs;.

mUl;je;ij k.rf;jpNty;

 அரெ ்தரபபின் ெரண்தண்டறனக ற்தி ஒருவ 
ரின் விடு்தறலக்கா் ்தமிழ் அரசியல் ற்தி்ள அறன 
வரும் ்ப்ற்டக்காயகாக்ப்படுவற்த நகாம் ஒருத்பகாதும் ஏறறுக 
ச்காளள ெகாடத்டகாம் என அரசியல் ற்தி்றள விடு்தறல 
செயவ்தற்கான த்தசிய அறெபபின் ஒருஙகிறணப்பகாளர 
அருட்தநற்த ெ.ெகதிதவல் அவர்ள ச்தரிவித்துளளகார. 
்தமிழ் அரசியல் ற்தி்ள வி்டயம் ச்தகா்டர்பகா் அவரி்டம் 
‘இலககு’ மின்னி்தழ் தெறச்காண்ட தநர்காணலின் த்பகாத்த 
அவர இ்தறன ச்தரிவித்துளளகார. அந்த தநர்காணலின் 
்ருத்து வடிவம். 

அரசியல் சுயலோபம் ்கருதி ச்கோரிகம்க்கள் 
முனமவக்கபபடுகின்றன

நல்லோடசியில் ம்கதி்கமை விடுவிக்க முயற்சி 
த�யயவில்மல

�மிழ் அரசியல் ம்கதி்கள் 
ப்கமடக்கோயோக்கபபடுகி்றோர்்கள்.

அரசியல் ம்கதி்கமை வம்கபபடுத்� 
அனுமதிக்கக கூடோது. 

பயங்கரவோ� �மடச் �டடம் நீக்கபபட 
சவணடும்.

அர� மற்றும்  எதிர்த் �ரபபினமர ஒரு 
மமயபபுள்ளியில் இமணக்க சவணடும். 



05,jo;
108 brk;gu;; 13> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

்தமிழ்த ப்தசியததின் விடு்தரலைப் பபாைாட்டம் 
என்பது என்றும் கிழக்கு மாகாணததிரன 

ரமயப்படுததிய்தாகபை இடம்நபறறு ைந்்தது.
 ைடக்கில் இருந்து ப்தசிய விடு்தரலைப் 
பபாைாட்டததிறகான ்தரலைரமகள் பமல் எழுந்்தா 
லும், கிழக்கில் முன்நனடுக்கப்பட்ட இன முைண் 
பாடுகப்ள ்தமிழர் ப்தசிய பபாைாட்டம் முரனப்புப் 
நபறுை்தறகு முக்கிய காைணமாக இருந்்தன.
 ஒரு ்தடரை ்தமிழீழ விடு்தரலைப்புலிகள் 
இயக்கததின் ்தரலைைர் பம்தகு பை.பிைபாகைரன 
பிபைம்தாச அரழதது, ைடக்கிரன ்தமிழீழமாக 
பிைகடனப்படுததுகின்ப்றன், கிழக்கிரன விடுஙகள் 
என்று பகாரியபபாது, எஙகளுக்கு கிழக்கு மாகா 
ணபம முக்கியமானது. அ்தரன ்தமிழீழமாக பிைகட 
னப்படுததுஙகள்; ைடக்கில் எர்தயாைது நசயது 
நகாள்ளுஙகள் என்று ந்தரிவித்த்தாக ஒரு ்தடரை 
விடு்தரலைப்புலிகளின் அைசியல் ஆபலைாசகர் அன் 
டன் பாலைசிஙகம் ஒரு பெர்காணலில் கூறியிருந்்தார்.

 இவைாறு கிழக்கின் முக்கியததுைம்  என் 
பது அன்று ந்தாடக்கம் ்தமிழ்த ப்தசியப் பபாைாட் 
டததில் மிக முக்கிய இடததிரனக் நகாண்டிருந்்தது 
என்பது இன்றுள்்ள இ்ளம் ்தரலைமுர்றயினருக்கு 
எந்்த்ளவுக்கு ந்தரிந்து நகாள்ளும் ைாயப்புள்்ளது 
என்பது புரியா்த நிரலைபய இருந்து ைருகின்்றது.
 குறிப்பாக ைடகிழக்கிரனப் நபாறுத்த 
ைரையில், ்தமிழர்கள் சிஙக்ள பபரினைா்தததினால் 
ெசுக்கப்படும்பபாது, அதில் இருந்து கி்ளம்பிய 
நெருப்பு ்தணல்க்ளாக பல்பைறு பபாைாட்டஙகள் 
ைட கிழக்கில் நைடித்தன.
 உ ண ர் வு க ர ்ள அ ட க் கு ம் ப ப ா து அ து 
அகிம்ரச  ைழி பபாைாட்டஙக்ளாகவும், ஆயு்தம் 
்தாஙகிய பபாைாட்டஙக்ளாகவும் இரு கட்டஙக்ளாக 
உருநைடுத்தன. ்தமிழர்களின் உணர்வு நைளிப் 
பாடு, சர்ைப்தசம் ைரையில் இன்று நீதி பகட்கும்ள 
வுக்கு நகாண்டு நசன்றுள்்ளது.
 ்தமிழர்கள் என்ர்றக்கும் வீதிக்காகபைா, 
க ட் ட ட ங க ளு க் க ா க ப ை ா அ ல் லை து ்த ம க் க ா ன 
ந்தாழில் ைாயப்புக்காகபைா இந்்த ொட்டில் பபாைா 
டவில்ரலை. 
 இந்்த ொட்டில் சிஙக்ள மக்கள் அனுபவி 
க்கும் அரனதது உரிரமகர்ளயும் ்தஙகள் இன மக் 
களும் அனுபவிக்க பைண்டும் என்ப்ற பபாைாடினா 
ர்கள்; ்தஙகள் பகுதிகர்ளத ்தாஙகப்ள ஆ்ள பைண் 
டும் என்று பபாைாடினார்கள்; ்தஙகள் பகுதிகர்ள 
பாதுகாதது, ்தஙக்ளது எதிர்காலை சந்்ததிக்கு ைழஙக 
பைண்டும் என்று பபாைாடினார்கள். இ்தரன  இன்று 
ள்்ள சமூகம் ென்குணரும் என ெம்புகின்ப்றன்.
 காலைததிறகு காலைம் இவைா்றான பபாைாட் 
டஙகர்ள ெசுக்குை்தறகு பல்பைறு உததிகர்ள 
சிஙக்ள அைசுகள் முன்நனடுதது ைருகின்்றன. 
 அ்தன் கட்டமாக கடந்்த அகிம்ரச ரீதியான 
பபாைாட்டஙகர்ள முன்நனடுக்கும்பபாது, அதில் 
உள்்ள முக்கிய ்தரலைைர்கள் விரலை பபசப்பட்டனர். 
சிலைர் விரலையும் பபாயினர். அ்தன் காைணமாக பலை 
அகிம்ரசப் பபாைாட்டஙகள் நசயலிழந்துபபான 

நிரலையில், ஆயு்தப் பபாைாட்டமாக உருப்நபற்றது.
அந்்த ஆயு்தப் பபாைாட்டமும் பல்பைறு துபைாகங 
கள் காைணமாக நமௌனிக்கப்பட்ட நிரலையில், 
அைசியல் ரீதியான பபாைாட்டஙகள், இைாஜ்தந்திைப் 
பபாைாட்டஙக்ளாக, ்தமிழர்களின் பபாைாட்டஙகள் 
மாற்றமரடந்துள்்ளன.
 ்தமிழர்கள் மததியில் உள்்ள உணர்வு ரீதி 
யான பபாைாட்டஙகப்ள ்தமிழர்களின் உரிரமக் 
கான பபாைாட்டததின் அததிபாைஙக்ளாக காணப் 
படும் நிரலையில், அந்்த உணர்விரன பமல் 
எழும்புைர்த விரும்பா்த சிஙக்ள அைசு பல்பைறு 
அழுத்தஙகர்ளயும், நெருக்கடிகர்ளயும் முன்நன 
டுதது  ைருகின்்றது.
 இந்்த நிரலையில் கிழக்கு மாகாணததில் 
கடந்்த ஆட்சிக் காலைததில், ்தமிழர் அைசியல் - 
்தமிழர்  ்தரலைைர்கள் நசய்த இணக்க அைசியல் காை 
ணமாகவும், கடந்்த காலைததில் ்தமிழர்கள் மததியில் 
காணப்பட்ட அைசியல் பபாட்டிகள் காைணமாகவும் 
்தமிழ் இர்ளஞர்கள் மததியில் ்தமிழ் ப்தசிய உணர் 
ைானது மஙகிச் நசல்லும் நிரலையிரன ப்தாறறு 
விததிருந்்தது.
 சிஙக்ள அைசினாலும் அைர்களின் ரகப் 
நபாம்ரமகளினாலும் ்தமிழர் பகுதிகளில் அபிவிரு 
ததி என்னும் மாரயயும், ந்தாழில் ைாயப்புகள் 

என்னும் மாரயயும் உருைாக்கப்பட்டு ்தமிழர்கள் 
மததியில் ்தமிழ்த ப்தசிய உணர்விரன ைலுவிழக் 
கச் நசயயும் நசயறபாடுகர்ள சிஙக்ள அைசு முன் 
நனடுதது ைந்்தது.

 

கிழக்கு மாகாணததிரனப் நபாறுத்தைரையில், 
முஸ்லிம் சமூகததின் ை்ளர்ச்சிப் பபாக்கிரன 
சிஙக்ள அைசின் அபிவிருததி என்னும் மாரய காட் 
டப்பட்டு, ்தமிழர்கள் மததியில் ்தமிழ்த ப்தசிய 
உணர்விரன இல்லைாமல் நசயயும் ெடைடிக்ரககள் 
கனகச்சி்தமாக முன்நனடுக்கப்பட்டன.
 இ்தன் எதிநைாலியாகபை கடந்்த பாைாளு 
மன்்றத ப்தர்்தலில் பிள்ர்ளயானும், வியாபழந்திை 
னும் சிஙக்ள அைசின் சார்பிலைான உறுப்பினர்க்ளாக 
ப்தர்வு நசயயப்படுை்தறகு கிழக்கில் ஒரு இலைட்ச 
ததிறகும் அதிகமானைர்கள் ைாக்களிததிருந்்தனர்.
 இைர்கள் ்தமிழ்த ப்தசியததின் மீது 
குற்றஞ சுமததுைர்த விட முஸ்லிம் சமூகததின் 
ை்ளர்ச்சிப் பபாக்கிரனயும் அபிவிருததி என்னும் 
மாரயரயயும் காட்டி ந்தாடர்ச்சியாக பிைசாை 
ெடைடிக்ரககள் முன்நனடுக்கப்பட்டு ைந்்த நிரலை 
யில், அ்தறகு எதிைான பிைசாைஙகள் ்தமிழ்த ப்தசிய 
அைசியலில் முன் நனடுக்கப்படா்த நிரலை காணப் 
பட்ட்தால், நபரும்ளைான ்தமிழர்கள் மூர்ளச் 
சலைரை நசயயப்பட்டனர்.
 ்தமது உணர்வுகளுக்கு அப்பால் முன்நனடு 
க்கப்பட்டு ைந்்த சிஙக்ள ப்தசியைா்தததின் நகாள் 

ரகப்பைப்பு ெடைடிக்ரககள் நைறறிகைமாக 
்தமிழர்கள் மததியில் புகுத்தப்பட்டப்த மட்டக்க்ள 
ப்பு மாைட்டததில் இைண்டு ்தமிழர்கள் ்தமிழ் 
ப்தசியததிறகு எதிைாக ந்தரிவு நசயயப்படுை்தறகு 
காைணமாக அரமந்்தன.
 சிஙக்ள அைசுகள் எவைாறு்தான் ்தமது 
நகாள்ரகப் பைப்பிரன நபாயப் பிைசாைஙகள் மூலை 
மாக முன்நனடுத்தாலும், அ்தன் முகததிரைகள் 
இலைகுவில் கிழிதந்தறியப்படும்  நிரலையுருைாகி 
யுள்்ளது.
 
 

கிழக்கு மாகாணததில் அபிவிருததி என்னும் 
மாரயரய மாவீைர்கள் உரடதந்தறிந்துள்்ளனர். 
கிழக்கு மாகாணம் ்தமிழர்கள் பூர்வீக மாகாணம் 
என்பர்த பலைமாக இந்்த ொட்டுக்கு ந்தரிவிக்கும் 
நிரலை ஏறபட்டுள்்ளது.
 சிஙக்ள அைசாஙகம் கிழக்கில் ப்தர்்தல் காலை 
ததில் முன்நனடுதது ைந்்த பிைச்சாைஙகளுக்கு பெர் 
மா்றான ெடைடிக்ரககள் முன்நனடுக்கப்பட்டு 
ைரும் நிரலையில், ்தமிழர் மததியில் மூழ்கியிருந்்த 
அபிவிருததி என்னும் பபாலி உருைாக்கம் சிர்த 
யும் நிரலையுருைாகியுள்்ளது.
 இந்்த மண்ணின் விடு்தரலைக்காக பபாைாடி 
உயிர்நீத்த மாவீைர்களின் தினததில் அ்தறகான 
சாவுமணிரய சிஙக்ள அைசு அடிததுள்்ளது. இன்று 
கிழக்கில் திட்டமிட்டு முன்நனடுக்கப்படும் ்தமி 
ழர்களுக்கு எதிைான பல்பைறு நசயறபாடுகர்ள 
யும் ்தட்டிக்பகட்க முடியா்த ரகயாலைாகா்த நிரலை 
யில் அபிவிருததி ொயகர்கள் இருக்கும்பபாது, 
்தமிழர்கள் மததியில் அைர்களுக்கு எதிைான குைல் 
கள் ஓஙகிநயாலிக்க ஆைம்பிததுள்்ளன.
 கிழக்கில் ஏறபட்டுள்்ள காணி அபகரிப்பு 
கள், ந்தால்நபாருள் நசயலைணிகள் குறிதது ைாய 
தி்றக்க முடியா்த நிரலையில், ஆளுந் ்தைப்பில் பைனி 
ைரும் கிழக்கிரனச் பசர்ந்்த உறுப்பினர்கள் இருக்கி 
ன்்றரம ்தமிழ் மக்கள் மததியில் நபரும் அதிருப் 
திரய ஏறபடுததியுள்்ளது.
 கிழக்கிரன மீட்கப் பபாகின்ப்றாம் என்று 
கூறிச் நசன்்றைர்களினால் கிழக்கில் இருந்து பிரித 
துச் நசல்லைப்படும் ஒரு புல்ரலைக்கூட மீட்கமுடி 
யா்த ைக்கற்ற நிரலையில் இருப்பது ்தமிழர்கள் மததி 
யில் பல்பை்றான பகள்விகர்ள ஏறபடுததியுள்்ளது.
 
 

எல்லைாைறறுக்கும் பமலைாக ்தமிழர்கள் மததியில் 
ந்தயைஙக்ளாக பபாற்றப்படும் மாவீைர்கர்ள 
நிரனவு  கூருை்தறகும், அைர்கள் ந்தாடர்பான 
நிரனவிரன மீட்டுை்தறகும் முறபட்ட ்தமிழ் 
இர்ளஞர்கள் ரகது நசயயப்பட்டு ்தமிழர்களின் 
உணர்விரன அடக்குை்தறகு பமறநகாள்்ளப்பட்ட 
ெடைடிக்ரககள் ்தமிழர்களுக்கு அபிவிருததியும் 
ப்தரையில்ரலை, பைரலைைாயப்பும் ப்தரையி 
ல்ரலை, எஙகளுக்கான உணர்பை ப்தரைநயன் 
பர்த மீண்டும் உணர்ததியுள்்ளது.
 இதில் மிகவும் முக்கியமாக கைனிக்கப்பட 
பைண்டிய விடயம் கிழக்கு மாகாணததில் குறிப் 
பாக மட்டக்க்ளப்பு மாைட்டததில் முகப் புத்தகம் 
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நகாபைானாவினால் மைணமரடந்்த முஸ் 
லிம் ்தம்பதிகளின் 20 ொட்கப்ளயான 

சிசு கடந்்த திஙகட்கிழரம நகாழும்பில் ைலுக் 
கட்டாயமாகத ்தகனம் நசயயப்பட்டிருக்கின்்றது. 
முஸ்லிம்கள் மததியில் கடும் அதிர்ச்சிரய 
ஏறபடுததியிருக்கும் நசயதி இது. “இந்்த அப்பாவி 
20 ொள் குழந்ர்த ்தனது உடல் ்தகனம் நசயயப் 
படும்ளவிறகு நசய்த பாைம் என்ன?” என 
பகள்வி எழுப்பியுள்்ளார் முன்னாள் ொடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர் அலிஸாஹிர் நமௌலைானா.
 இந்்தக் பகள்விக்குப் பின்னால் உள்்ள ஆற 
்றாரம, குழ்றல் இலைஙரகயில் ெரடநபறும் சிறுபா 
ன்ரம இன மக்களுக்கு எதிைான ஒடுக்குமுர்றக்குள் 
இருந்து மீ்ளமுடியாமல் முஸ்லிம்கள் ்தத்தளிததுக் 
நகாண்டிருப்பர்தக் காட்டுகின்்றது.
 “ொன் மனமுரடந்துள்ப்ளன். நைறுப்புண 
ர்வின் எல்ரலைரயக் கடந்து விட்படன்”என டுவிட் 
டரில் பதிவிட்டுள்்ள முன்னாள் ொடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர், “ொம் இன்னும் எவை்ளவு நகாடுரம 
ரயயும் காட்டுமிைாண்டித்தனதர்தயும்  சகிததுக் 
நகாள்்ள  பைண்டும்?” எனவும் பகள்வி எழுப்பியுள் 
்ளார். இலைஙரகயில் பகாட்டாபய அைசாஙகம் நசல் 
லும் பார்தரயயும், யார்த்த நிரலைரமரயயும் இது 
நைளிப்படுததுகின்்றது.
 நகாபைானா ரைைஸினால் உயிரிழக்கும் 
முஸ்லிம்களுரடய ஜனாஸாக்கர்ள (உடல்கர்ள) 
அடக்கம் நசயை்தா, ்தகனம் நசயை்தா என்்ற சர் 
ச்ரச இலைஙரக அைசியலில் உச்ச நிரலையில் இருந்்த 
பபாது்தான் அந்்த 20 ொள் குழந்ர்த நகாழும்பிலு 
ள்்ள பலைடி றிச்பை ரைததியசாரலையில் கடந்்த 
திஙகட்கிழரம மைணமரடந்்தது.  மருததுைமரன 
யில் பமறநகாள்்ளப்பட்ட பரிபசா்தரனயில் மைண 
ததுக்குக் காைணம் நகாபைானா எனத ந்தரிவிக்கப் 
பட்டது.

 அ்தரனயடுதது குழந்ர்தயின் ்தந்ர்தயி 
டம் சிலை ஆைணஙகளில் ரகநயாப்பமிடுமாறு  
மருததுைமரன நிர்ைாகம் ைலியுறுததியது. 
ஆனால், ்தந்ர்த மறுதது விட்டார். ந்தாடர்ந்தும் 
அைர்கள் ைலியுறுததிய்தால், குழந்ர்தயின் உடரலை 
அஙபகபய விட்டுவிட்டு அைர் நைளிபயறி விட் 
டார். பின்னர், குழந்ர்தயின் உடல் கனதர்த மயா 
னததில் ்தகனம் நசயயபடுை்தாக ்தந்ர்தக்குத 
ந்தரிவி க்கப்பட்டது. ்தந்ர்த உடனடியாக மயான 
ததுக்கு ஓடிச்நசன்்ற பபாதிலும், ்தனது குழந்ர்த 
்தகனம் நசயயப்படுைர்த அைர் பார்க்க விரும்ப 
வில்ரலை. பார்க்கும் மன நிரலையில் அைர் இருக்க 
வில்ரலை.
 கடந்்த திஙகட்கிழரம இடம்நபற்ற இந்்தச் 
சம்பைம் முஸ்லிம்கள் மததியில் அதிர்ச்சிரய ஏறப 
டுததியரமக்குப் பலை காைணஙகள் உள்்ளன. முஸ் 
லிம்கர்ளப் நபாறுத்தைரையில் மைணிப்பைர்க 
ளின் ஜனாஸாக்கர்ள அடக்கம் நசயைது அைர்க 
்ளது ைழரம. இஸ்லைாததில் அவைாறு்தான் கூ்றப் 
பட்டுள்்ளது. பாைம் நசயபைர்கர்ள மட்டுபம 
்தகனம் (எரித்தல்) நசய்தல் பைண்டும் எனச் நசால் 
லைப்பட்டிருக்கின்்றது. அ்தனால்்தான், “அந்்த 20 
ொள் குழந்ர்த என்ன பாைம் நசய்தது?” என்்ற 
பகள்விரய அலிஸாஹிர் நமௌலைானா எழுப்பியி 

ருந்்தார்.
 கு ழ ந் ர ்த யி ன் ம ை ண த ர ்த ய டு த து 
நகாபைானா ரைைஸினால் மைணமரடயும் முஸ் 
லிம்களுரடய ஜனாஸாக்கர்ள அடக்கம் நசயை்தா 
அல்லைது ்தகனம் நசயை்தா என்்ற சர்ச்ரச பாைாளு 
மன்்றததில் மீண்டும் எதிநைாலிததுள்்ளது. பிைச் 
சிரன இலைஙரகயின் எல்ரலைரயத ்தாண்டி சர்ை 
ப்தச அைஙகிலும் பபசு நபாரு்ளாகியிருக்கின்்றது.

 திஙகட்கிழரம பாைாளுமன்்றததில் உரை 
யாறறிய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாைாளுமன்்ற 
உறுப்பினர் ேலீம், இவவிடயததில் முஸ்லிம்களு 
ரடய கரிசரனரய நைளிப்படுததியதுடன், “அடக் 
கம் நசயய அனுமதிக்க முடியாது” என்று  அைசாஙகம் 
நியமித்த ந்தாழில் நுட்பக் குழுவின் பிடிைா்தமான 
நிரலைப்பாட்ரடயும் பகள்விக்குட்படுததினார். 
ந்தாழில்நுட்பக் குழுவின் தீர்மானததின் பின்னணி
குறித்த பலை பகள்விகர்ள அைைது உரை எழுப்பியிரு 
க்கின்்றது.
 இவவிடயததில் மனி்த உரிரம அரமப் 
புக்கள், அைசியல் கட்சிகள் முன்ரைத்த பகாரிக்ரக 
கர்ள அைசாஙகம் பு்றக்கணிதது விட்டது. ்தகனம் 

நசயைர்தத்தான் கட்டாயமாக்கியிருக்கின்்றது சிறு 
பான்ரமயினரின் ம்த ெம்பிக்ரகக்கு எதிைான இந்்த 
ஒடுக்குமுர்ற இப்பபாது சர்ைப்தச கைனதர்தயும் 
நபறறுவிட்டது.
 இலைஙரகயில் நகாபைானா பைைத ந்தாடங 
கிய காலைததிலிருந்ப்த இந்்தப் பிைச்சிரன சர்ச்ரசக் 
குரிய ஒன்்றாகத்தான் இருந்து ைருகின்்றது. இந்்த 
விடயததில் ்தமக்கு இருக்கக்கூடிய நபாறுப்ரபத 
்தட்டிக்கழிதது விடுை்தறகான உபாயமாகத்தான் 
ந்தாழில்நுட்பக் குழு ஒன்ர்ற அைசாஙகம் அரம 
த்த்தா என்்ற பகள்வியும் எழுகின்்றது.
 இந்்த விைகாைம் நீதிமன்்றததுக்கும் 
நகாண்டு நசல்லைப்பட்டது. நீதிமன்்றம் இ்தரன 
விசாைரணக்கு எடுததுக்நகாள்்ளாமல் ்தள்ளுபடி 
நசயது விட்டது. உண்ரமயில், பிைச்சிரன சட்டதது 
ர்றயுடன் சம்பந்்தப்பட்டது அல்லை. இது அைசியல் 
ரீதியான ஒரு பிைச்சிரன. இ்தரன அைசியல் ரீதியாக 
த்தான் அணுக பைண்டும்.
 அைசாஙகம் இவவிடயததில் ெழுைல் 
பபாக்கிபலைபய நசயறபடுகின்்றது. அ்தரன சைாலு 
க்கு உள்்ளாக்கி அைசுக்கு அழுத்தம் நகாடுக்கக் கூடி 
ய்ளவுக்கு முஸ்லிம் ்தரலைரமகளும் பலைமான்தாக 
இல்ரலை. உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலின் பின்ன 
ைான நிகழ்வுகள் முஸ்லிம்கர்ள முற்றகபை ைலு 
விழக்கச் நசயது விட்டது.
 “இந்்த ொட்டில் ைாழும் அரனதது மக்களி 
னதும் ம்த உரிரமகர்ள உறுதி நசயை்தறகும், 
அைர்களுரடய பாைம்பரியஙகளுக்கு மதிப்பளிப்ப 
்தறகும் ஏதுைான ைரகயிபலைபய அைசாஙகம் நசயற 
படும்” என பிை்தமர் மஹிந்்த ைாஜபக்சவும் உறுதிய 
ளிததிருந்்தாலும் கூட, நிரலைரமகள் அவைாறி 
ல்ரலை.
 ஆனால், “நகாபைானா ரைைஸினால் மைணி 
ப்பைர்களின் உடல்கர்ள ்தகனம் நசயை்தறகான 
தீர்மானம் சுகா்தாைப் பிரினரின் ைழிகாட்டல்க ளுக்கு 

அரமைாகபை பமறநகாள்்ளப்பட்டது. இதில் 
அைசியல் ்தரலையீடுகள் எதுவும் இல்ரலை” எனவும் 
மஹிந்்த கூறியிருப்பது அைசாஙகததின் அணுகு 
முர்றயில் மாற்றம் ைைப்பபாைதில்ரலை என் 
பர்தத ்தான் உணர்ததுகின்்றது.
 நகாபைானாவினால் மைணிப்பைர்களின் 
உடல்கர்ள அடக்கம் நசயய முடியும் என உலைக 
சுகா்தாை நிறுைனம் கூட கூறியிருக்கின்்றது. இ்தன் 
அடிப்பரடயில் 180 இறகும் அதிகமான ொடு 
கள் ஜனாஸாக்கர்ள அடக்கம் நசயை்தறகான உரி
ரமரயக் நகாடுததிருக்கின்்றன.“மைணிப்பைர்களி
ன் உடலில் இருக்கும் ரைைஸ் ஒருபபாதும் நீருடன் 
பைைப்பபாைதில்ரலை” என உலைக சுகா்தாை அரமப் 
புடன் சம்பந்்தப்பட்ட மருததுைர்கப்ள ந்தளிைா 
கக் கூறிவிட்டனர்.
 ஜனாஸாக்கர்ள அடக்கம் நசயயும்பபாது 
அ்தறகான சுகா்தாைப் பாதுகாப்பு ெரடமுர்றகர்ளப் 
பின்பறறினால் பாதிப்பு ஏறபடப்பபாைதில்ரலை 
என்பதும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்்றது.
 இ்தறகுப் பின்னரும் ந்தாழில்நுட்பக் குழு 
எடுத்த தீர்மானமும், அததீர்மானதர்தத்தான் ெரட 
முர்றப்படுத்தப் பபாை்தாக அைசாஙகம் நசால்லிக் 
நகாள்ைதும், முஸ்லிம்கள் மததியில் சந்ப்தக 
தர்த ஏறபடுததுகின்்றது. “ஒரு இனதர்தப் பழிைா 
ஙகுை்தறகான நசயறபாடா இது?” என பாைாளு 
மன்்ற உறுப்பினர் ேலீம் பகள்வி எழுப்பியிருப்பது 
அரனதது முஸ்லிம் மக்களினதும் ஆ்தஙகதர்த 
நைளிப்படுததுகின்்றது.
 “ஒரு ொடு, ஒரு சட்டம்” என்பர்தத ்தமது 
பிை்தான பகாசமாக முன்ரைததிருக்கும் பகாட் 
டாபய ைாஜபக்ச அைசாஙகம், சிறுபான்ரமயினரு 
ரடய ம்த ெம்பிக்ரககளுக்கு இடமளிக்கும் ஒரு 
ெரடமுர்றரய ஏறறுக்நகாள்ளும் என எதிர்பா 
ர்க்க முடியாது. நபௌத்த ம்தக்பகாட்பாடுகளின் அடி 
ப்பரடயில்்தான் அரனததும் ெரடநப்ற பைண் 
டும் என்பது்தான் அைசாஙகததின் எதிர்பார்ப்பு. ்தற 
பபார்தய அைசாஙகம் அந்்த அடிப்பரடயில்்தான் 
கட்டியரமக்கப்பட்டிருக்கின்்றது.
 இஙகு நபௌத்த ம்தம் ்தவிர்ந்்த அரனததும் 
ம்தஙகளும் இைண்டாம் பட்சம்்தான். அதுபபாலைத 
்தான் ம்த ெம்பிக்ரககளும். மறந்றாரு ம்தததினரின் 
ெம்பிக்ரககளுக்கு இடமளிப்பது அ்தறகான அஙகீ 
காைதர்தக் நகாடுப்ப்தாக அரமந்துவிடும் என்்ற 
அச்சம் நபௌத்த ம்தததினரிடம் இருக்கி்றது. அதி 
லும் குறிப்பாக உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலின் பின் 
னர் முஸ்லிம்கர்ள இலைக்கு ரைத்த நசயறபாடுகள் 
தீவிைப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.
 அைசாஙகததினால் அரமக்கப்படும் குழுக் 
கள் கூட, அைசாஙகததுக்குச் சஙகடதர்தக் நகாடு 
க்கும் முடிவுகர்ள எடுக்கப்பபாைதில்ரலை. அைசாங 
கததின் விருப்பஙகர்ள நிர்றபைறறுைது்தான் 
அைறறின் பணியாக இருக்கும். அந்்த ைரகயில் 
்தான் அைசாஙகம் நியமித்த ந்தாழில்நுட்பக்குழு 
கூட, அைசு விரும்பக்கூடிய பதிரலைத்தான் நகாடுத 
திருக்கின்்றது.
 அலி ஷப்ரி என்்ற முஸ்லிம் ஒருைரைபய  
நீதி அரமச்சைாக நியமிததிருக்கும் நிரலையில் 
்தான்  இந்்தநசயறபாட்ரட பகாட்டாபய முன்நன 
டுக்கின்்றார். ்தமிழ் மக்களின் குைல்ைர்ளரய 
நெரித்த பபரினைா்தம் இப்பபாது முஸ்லிம் மக்க 
ளுரடய குைல்ைர்ளரய நெரிக்கத ந்தாடஙகி 
யிருக்கின்்றது.
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இந்தியா உ்தவி ைருகின்்றது. யுத்தததின் பின்னர் 
ைடக்கு - கிழக்கில் ்தனது அபிவிருததித திட்டங 
கர்ளமுன்நனடுத்தஇந்தியா, ்தறபபாது ந்தன் 
பகுதிகளிலும் அ்தரன முன்நனடுக்கின்்றது.
 இப்தபைர்ள இலைஙரக13ஆைது திருத்த 
தர்த நீக்கினால் இந்தியா எவைா்றான நசயற 
பாடுகர்ள பமறநகாள்ளும் என்்ற பகள்விக்கு 
அைர் பதிலைளிக்க மறுததுள்்ளார்.

இந்திய உயர்  ... த�ோடர்ச்சி...



jhafj;jsk;
07,jo;

108 brk;gu;; 13> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

இலைஙரகயின் நீதிததுர்றயும், அ்தரனச் சார்ந்்த 
ஜனொயக உரிரம நிரலைரமயும் ்தறபபா 

ர்தய ஆட்சியில் கடுரமயான விமர்சனததுக்கு 
உள்்ளாகி இருக்கின்்றன.
 சா்தாைண  சமூக மட்டதர்தக் கடந்து 
ொடா ளுமன்்றம் என்்ற சட்டைாக்கததிறகான உயர் 
சரபயில் இந்்த விமர்சனஙகள் எழுந்திருக்கின்்றன. 
இது ொட்டின் நீதிததுர்றயினுரடய நிரலைரம 
குறிதது ஆழமான பகள்விகர்ள எழுப்பி இருக்கி 
ன்்றது. நீதி இல்லைா்த இந்்த ொட்டில் எ்தறகாக நீதி 
அரமச்சர் என்று ்தமிழ்தப்தசியக் கூட்டரமப்பின் 
உறுப்பினர் சுமந்திைன் ொடாளுமன்்றததில் காை 
சாைமாகக் பகள்வி எழுப்பியுள்்ளார்.
 ொட்டில் நீதி என்பது நபருந்ப்தசியைா்தத 
தின் அடிநயாட்டிய நசயறபாடுகர்ளக் நகாண்டது 
என்்ற சந்ப்தகம் அடக்குமுர்றக்கும், ஒடுக்குமுர்ற 
களுக்கும் ந்தாடர்ச்சியாக ஆ்ளாக்கப்பட்டுைந்து 
ள்்ள சிறுபான்ரம ப்தசிய இனத்தைைாகிய ்தமிழ் 
மக்கள் மததியில் நீண்ட காலைமாகபை நிலைவி 
ைருகின்்றது. முஸ்லிம் மக்களின் மனஙகளிலும் 
இந்்தக் பகள்வி வீச்பசாடு இப்பபாது எழுந்திரு 
க்கின்்றது.
 ஒரு சிலை நீதிமன்்றஙகளிலும், உச்ச நீதிமன்்றத 
தின் ஒரு சிலை ைழக்குகளிலும் நீதியான நசயற 
பாடுகள் இடம்நபறறிருக்கின்்றன. இடம் நபறறும் 
ைருகின்்றன. இ்தரன எைரும் மர்றக்கவும் முடி 
யாது. மறுக்கவும் முடியாது.
 ்தாம்தமாகின்்ற நீதி என்பது நீதி மறுக்கப் 
படுை்தறகு ஒப்பானது என்று கூறுைார்கள். ஆனால் 
ஒப்பீட்ட்ளவில் சா்தாைண மக்கப்ள நியாயமானது, 
நீதியானது என உணர்கின்்ற விடயஙகளில் நீதி 
இழுத்தடிக்கப்படுைர்தபய காண முடிகின்்றது. 
ஆயினும் ொட்டில் நீதி நிலைவுகின்்றது. நீதிததுர்ற 
யில் எைரும் ்தரலையிடுைதில்ரலை என்ப்ற அைசாங 
கம் கூறுகின்்றது. ஆனால் க்ள நிரலைரமகள் அவ 
ைாறில்ரலை. நீதிரயப் நபாறுத்த்ளவில் முைண்பா 
டான நிரலைரமபய நிலைவுகின்்றது. இனததுை ரீதி 
யில் சிறுபான்ரம இன மக்களின் அடிப்பரட 
உரிரமகள் சார்ந்்த விடயஙகளிபலைபய இந்்த முைண் 
நிரலைரம காணப்படுகின்்றது.
 நீதிததுர்ற சு்தந்திைமானது என்பப்த ஜன 
ொயக ஆட்சியின் உறுதியான நிரலைப்பாடு. அது 
ஆட்சியா்ளர்களின் ரகப்நபாம்ரமயாகச் நசயற 
படக் கூடாது. நசயறபடவும் முடியாது. நீதிதது 
ர்றரய ஜனொயகததின் ஏரனய தூண்க்ளாகிய 
சட்டைாக்கததுர்றபயா அல்லைது நிர்றபைற்றதி 
காைபமா பமவிச் நசயறபட முடியாது. நீதிததுர்ற 
ரயத ்தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் நசயறபடச் நசயய 
வும் முடியாது.
 நீதிததுர்ற, சட்டைாக்கததுர்ற, நிர்றபைற 
்றதிகாைம் என்்ற மூன்றும் ்தனிததுைமாகவும் சுந்திை 
மாகவும் நசயறபட பைண்டும் என்பப்த ஜனொய 
கததின் பண்பு. ஆனால் நீதிததுர்றயில் அைசியல் 
கலைப்பதுவும், அைசியல் ெலைன்களுக்காக, அது 
ெசிந்து நெகிழ்ைதும் அ்தன் உண்ரமயான சு்தந்திை 
மாகபைா அல்லைது ்தனிததுைமாகபைா நகாள்்ள 
முடியாது.
 நீதிமன்்றததின் ஊடாகத ்தனக்கு நீதி கிரட 
க்கும் நியாயமான நிைாைணம் கிரடக்கும் என்்ற 
ெம்பிக்ரகயில்்தான் பாதிக்கப்படுபைர்கள் நீதி 
மன்்றதர்த ொடுகின்்றனர். அந்்த ெம்பிக்ரகயின் 
அடிப்பரடயில் ்தான் நீதிமன்்றததிடம் நியாயம் 
பகட்டு முர்றயிடுகின்்றார்கள். ைழக்குத ்தாக்கல் 
நசயகின்்றார்கள்.
 நபாதுமக்களுரடய ெம்பிக்ரகரயத ்தக்க 
ரைதது, அைர்களின் நியாயமான எதிர்பார்ப்ரப 
பக்கச்சார்பின்றி, ெடுநிரலையில் நின்று நிர்றபைற்ற 
பைண்டியது நீதிமன்்றஙகளின் ்தரலையாய கடரம 
யாகும். அது நீதிததுர்றயின் ்தட்டிக்கழிக்க முடியா்த 

நபாறுப்புமாகும்.
 ஆனால் இத்தரகய கடரமயும், நபாறுப் 
பும் ொட்டின் நீதிப்நபாறிமுர்ற ஊடாக நிர்றபை 
ற்றப்படுகின்்ற்தா என்பது குறிதது இப்பபாது பகி 
ைஙகமாகக் பகள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்்றன.
 பயஙகைைா்தத ்தரடச் சட்டததின்கீழ் 
ரகது நசயயப்பட்ட ்தமிழ் இர்ளஞர்கள் அப்த 
சட்ட விதிகளின் கீழ் சட்ட ெடைடிக்ரககளுக்கு 
உட்படுத்தப்படுகின்்றார்கள். பயஙகைைா்தத ்தரடச் 
சட்டம் என்பது அைசியல் ரீதியான உரிரமகர்ள 
நைன்ந்றடுப்ப்தறகாக முன்நனடுக்கப்பட்ட ஆயு 
்தப் பபாைாட்டதர்த ெசுக்கும் பொக்கததுடன் ்தமிழ் 
இர்ளஞர்களுக்கு எதிைாகக் நகாண்டு ைைப்பட்டது.
 இ்தரனத ்தறகாலிக சட்டம் என்று அந்்த 
சட்ட ஏறபாட்டின் ்தரலைப்பில் குறிப்பிட்டுள்்ள 
பபாதிலும், ொன்கு ்தசாப்்தஙகளுக்கு பமலைாக 
அந்்தச் சட்டம் நிைந்்தைமாக ெரடமுர்றயில் இரு 
ந்து ைருகின்்றது. இந்்தச் சட்டததின் கீழ் குற்றம் 
சாட்டப்பட்ட சிலைர் அைசியல் காைணஙகளுக்காக, 
சுய அைசியல் இலைாபஙகளுக்காக அதிகாைத்தைப் 
பினைால் விடு்தரலை நசயயப்பட்டிருக்கின்்றார்கள்.

 அப்தபைர்ள, நியாயமான காைணஙகளு 
க்காக நீதியான முர்றயில் நீதிமன்்றஙகள் இத்த 
ரகய ைழக்குகளில் எதிைாளிகர்ள விடு்தரலை நசய 
திருக்கின்்றன. ஆனால் பலை சந்்தர்ப்பஙகளில் அதி 
காை பின்புலைம் நகாண்ட சுய அைசியல் இலைாபங 
களுக்காகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டைர்கள் விடு 
்தரலை நசயயப்பட்டிருக்கின்்றார்கள். இத்தரகய 
நெகிழ் ்தன்ரமயிலைான நீதிப்நபாறிமுர்றபய 
ொட்டில் நசயறபட்டு ைருகின்்றது.
 இ்தரன ொடாளுமன்்றததில் விலைாைாரி 
யாகச் சுட்டிக்காட்டிய ொடாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
சுமந்திைன் நீதிபய இல்லைா்த இலைஙரகக்கு எ்தறகாக 
நீதி அரமச்சர் என அைச ்தைப்பினரை பொக்கி 
ஆபைசமாக வினவியிருக்கின்்றார்.
 மனி்த உரிரமகள் அப்பட்டமாக மீ்றப்பட் 
டுள்்ள சம்பைஙகள் ந்தாடர்பிலைான விடயஙகளில் 
நீதி ைழஙகப்படவில்ரலை. நீண்ட காலைமாக இழுத 
்தடிப்புச் நசயயப்பட்டிருக்கின்்றது. நீதி மறுக்கப்பட் 
டிருக்கின்்றது என்பர்த அைர் ொடாளுமன்்றததில் 
பட்டியலிட்டு எடுததுரைததிருக்கின்்றார்.
 திருபகாணமரலையில் ஐந்து மாணைர்கள் 
படுநகாரலை நசயயப்பட்டரம, நகாழும்பில் 11 
மாணைர்கள் கடத்தப்பட்டரம, ொடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர்க்ளாகிய பஜாசப் பைைாஜசிஙகம், 
சிைபெசன், ைவிைாஜ் ஆகிபயாரின் படுநகாரலைகள் 
ந்தாடர்பிலைான விசாைரணகளுக்கு என்ன ெடந்்தது, 
ஏன் நீதி ைழஙகப்படவில்ரலை என அைர் பகள்வி 
எழுப்பியுள்்ளார்.

 ஊடகவியலைா்ளர்கள் பலைர் நகால்லைப்பட் 
டிருக்கின்்றனர். காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கின் 
்றனர். இத்தரகய பாைதூைமான விடயஙகளில் எல் 
லைாம் இன்னும் நீதி ைழஙகப்படவில்ரலை என்பதும் 

அைசாஙகததிறகுச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்்ளது.
 ொடாளுமன்்ற உறுப்பினர் பஜாசப் பைைாஜ 
சிஙகம் நகாரலை ைழக்கில் ொலைரை ஆண்டுகள் 
அைசியல் ரகதியாகபை விடு்தரலைப்புலிகள் அரம 
ப்பின் முன்னாள் உறுப்பினர் பிள்ர்ளயான் என்்ற 
சிைபெசதுரை சந்திைகாந்்தன்்தடுதது ரைக்கப்பட் 
டிருந்்த்தாக சபாொயகர் ந்தரிவித்த்தாகக் குறிப் 
பிட்ட சுமந்திைன், உண்ரமயான அைசியல் ரகதிக 
ளின் நிரலை என்ன? இருபது முப்பது ஆண்டுக 
்ளாகத ்தடுதது ரைக்கப்பட்டுள்்ள உண்ரமயான 
அைசியல் ரகதிகளின் கதி என்ன என்றும் வினா 
க்கர்ள அடுக்கியுள்்ளார்.

அப்தபைர்ள பிை்தான எதிர்க்கட்சியாகிய ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியின் ொடாளுமன்்ற உறுப்பினர் ஒருை 
ரும் ொட்டின் ைழுவிய நீதி முர்ற குறிதது ொடாளு 
மன்்றததில் குைல் எழுப்பியுள்்ளார்.  விஜி்த பேைத 
என்்ற அந்்த ொடாளுமன்்ற உறுப்பினர் நீதிமன்்றத 
தீர்ப்புக்களில் சுயாதீனத ்தன்ரம இல்லைாமல் 
பபாைது பாரிய ஆபததுக்பக ைழிைகுக்கும் என  
எச்சரிததிருக்கின்்றார்.
 ொட்டில் நீதிததுர்ற ்தனது சுயாதீனதர்த 
– சு்தந்திைமான நசயறபாட்ரட இழந்துள்்ளது என 
உரைததிருப்ப்தன் மூலைம் ொட்டில் நீதி இல்ரலைபய 
என்்ற சுமந்திைனின் கூறர்ற அைர் உறுதி நசயதிரு 
க்கின்்றார்.
 நீதிமன்்றத தீர்ப்புக்களில் சுயாதீனத்தன்ரம 
இல்லைாமல் பபாைந்தன்பது, நீதிததுர்ற அைசியல் 
கலைப்படததுக்கு உள்்ளாகியிருக்கின்்றது என்பர்த 
நைளிப்படுததுை்தாகும். சிறுபான்ரம இன மக்களு 
ரடய விடயஙகளிலும், அைர்களுக்கு இரழக் 
கப்பட்ட அநீதிகள் ந்தாடர்பான விடயஙகளிலும் 
நீதி ைழஙகப்படவில்ரலை என்பது ஒரு பு்றமிருக்க, 
ஏரனயைர்களுக்கு ைழஙகப்படுகின்்ற தீர்ப்புக்க 
ளும் சுயாதீனமற்றது என்பர்த அைருரடய கூறறு 
உறுதி நசயதிருக்கின்்றது.
 குறிப்பாக ்தமிழ் அைசியல் ரகதிகள் விடயத 
தில் நீண்ட காலைமாகபை ஆட்சியா்ளர்கள் பாைாமு 
கமாகபை நசயறபட்டு ைருகின்்றனர். அைசியல் 
பொக்கததிறகாகபை விடு்தரலைப்புலிகள் ஆயு்தத 
ர்தக் ரகயில் எடுததிருந்்தார்கள். யுத்தம் முடிவுக்கு 
ைந்்தர்தயடுதது, இைாணுைததினரிடம் சைணரட 
ந்்த பபாைாளிக்ளாகிய முன்னாள் விடு்தரலைப்புலி 
உறுப்பினர்களில் 12 ஆயிைம் பபரை புனர்ைாழ்ை 
ளிதது, நபாதுமன்னிப்பு ைழஙகி மகிந்்த ைாஜபக்ச 
அைசு சமூகததில் இரணததிருக்கின்்றது.
 ஆனால் சூழ்நிரலை காைணஙகளினால் 
விடு்தரலைப் புலிகளுக்கும் அந்்த அரமப்புக்கும் 
உ்தவி புரிந்்தார்கள் என்்ற காைணததிறகாகக் ரகது 
நசயது சிர்றச்சாரலைகளில் ்தடுதது ரைக்கப்பட் 
டுள்்ள அைசியல் ரகதிகர்ள விடு்தரலை நசயை 
்தறகு நீதி விசாைரணகள் ்தரடயாக இருப்ப்தாக 
அைச ்தைப்பில் காைணம் கூ்றப்படுகின்்றது.
 உண்ரமயான நீதிப்நபாறிமுர்ற ெரட 
முர்றயில் இருக்குபமயானால் முன்னாள் விடு்த 
ரலைப்புலி உறுப்பினர்க்ளாகிய பிள்ர்ளயான் மற 
றும் கருணா பபான்்றைர்கள் எவைாறு சட்ட ெரட 
முர்றகளில் இருந்து விலைக்குப் நபறறு நைளியில் 
உலைை முடியும் என்்ற பகள்வி எழுகின்்றது.
 அப்தபபான்று ரமததிரிபாலை சிறிபசன 
ஜனாதிபதியாக இருந்்த 2016ஆம்ஆண்டு ஜனைரி 
மா்தம் பதது ைருடச் சிர்றத்தண்டரன விதிக்கப் 
பட்டு ்தண்டரன அனுபவிதது ைந்்த முன்னாள் 
விடு்தரலைப்புலி உறுப்பினைாகிய சிைைாஜா நஜனி 
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1995ஆம் ஆண்டு சந்திரிகாவின் ஆட்சிக் 
காலைததின் பபாது யாழ். குடாொடு 

மீ்தான நபரும் பரடநயடுப்பின் காைணமாக பலை 
இலைட்சக்கணக்கான மக்களின் இடப்நபயர்வினால் 
துயருற்ற அப்துல் ைவூப் அைர்கள் ஈழத்தமிழர்கள் 
மீ்தான சிறீலைஙகா அைச பயஙகைைா்ததர்த எதிர்தது 
15.12.1995 அன்று ஈழத்தமிழர்களுக்காக ்தமிழ்ொடு 
திருச்சியில் ்தன்ரனநயரிதது ஈரகச்சாைரடந்்தார். 
ஈழத்தமிழர்களிறகாக தீக்குளிதது சாைரடந்்தமு்தல்
்தமிழக உ்றவு அப்துல் ைவூப் என்பது குறிப்பிடத்தக் 
கது. ்தன் இனததின் துயர் துரடக்க ்தன்ரனத தீயில் 
ஆகுதியாக்கிய இந்்த ஈரகத்தமிழனுக்கு நிரனவு 
ைணக்கம் நசலுததுகிப்றாம்.
 1995ஆம் ஆண்டு சந்திரிகாவின் ஆட்சிக் 
காலைததின் பபாது யாழ். குடா ொடு மீ்தான நபரும் 
பரடநயடுப்பின் காைணமாக பலை இலைட்சக்கணக் 
கான மக்களின் இடப்நபயர்வினால் துயருற்ற 
அப்துல் ைவூப் அைர்கள், ஈழத்தமிழர்கள் மீ்தான 
சிறீலைஙகா அைச பயஙகைைா்ததர்த எதிர்தது தீக்குளி 
தது சாைரடந்்த மு்தல் ்தமிழக உ்றவு அப்துல் ைவூப் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 ்தமிழகததில் ஈழ நெருப்ரப மூட்டிய அப் 
துல் ைவூப்பின் ஈகம் பறறிய சுருக்கமான ைைலைாறறு 
நிகழ்வுகர்ள ‘மு்தல் நெருப்பு’ என்்ற ்தரலைப்பில் 
ைழக்கறிஞர் பச.நஜ. உமர் கயான் நூலைாக்கித 
்தந்துள்்ளார். பதிரனந்து ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு அப் 
துல் ைவூஃப் பி்றந்து, ைாழ்ந்து மர்றந்்த ஊரில் 
்தைவுகர்ள திைட்டித ந்தாகுதது பதிவு நசயைது 
கடினமானது்தான். அப்துல் ைவூப்பின் ஈகம் பறறிய 
ைைலைாறர்ற பதிவு நசயய பலைர் முன்ைந்்த பபாதும் 
உமர் கயான் மூலைம் இது நிர்றபைறியுள்்ளது. 
 அப்துல் ைவூப்பின் ஈகததிறகு பி்றகு ைழக்கு 
ரைஞர் ்தமிழகன் (்தமிழ் காவிரி மா்த இ்தழின் 
ஆசிரியர், ்தமிழக ஆறுகள் இரணப்பு இயக்கததின் 
்தரலைைர், திருச்சி) அைர்கள் ைவூப்பின் சுருக்கமான 
ைைலைாறறுடன் நெருப்பின் ைரிகள் என்னும் 
கவிர்தத ந்தாகுப்பிரன நைளியிட்டார். அது ஒரு 
ஆைணமாக இன்றுள்்ளது.
 அப்துல் ைவூப் நெருப்பானான் என்்ற நசயதி 
கிரடதது ொன் ஓடிச்நசன்று அைரனப் பாத்த 
பபாது, அைனது உள்்ளாரட கஙகுகளில் கனன்்ற 
நெருப்பிரன என் ரகயாபலைபய அரணதப்தன். 
என்ன ைாஜா இவைாறு நசயது விட்டாபய என்று 
பகட்டபபாது, அைன் நசான்னான் “பாபு அழாதீர் 
கள், நெஞரச நிமிர்ததி நில்லுஙகள், மாவீைரனப் 
நபற்ற ்தந்ர்தயாக நில்லுஙகள், ஈழத ்தமிழரை 
காப்ப்தறகாக உஙகள் மகன் உயிர்ததியாகம் நசயதி 
ருக்கி்றான் என்று நபருரமப்படுஙகள்” என்று பட 
படத்தான்.
 அர்தயும் மீறி ொன் அழு்தபபாது அைன் 
நசான்னான், “என்ன பாபு உஙகர்ளபய ொன் மாவீை 
னாக நிரனததுக் நகாண்டிருக்கிப்றன், நீஙகப்ள 
அழலைாமா?”

 “கண்ணா ஈழத்தமிழரை காப்பாற்ற எத்த 
ரனபயா ்தரலைைர்கள் இருக்கி்றார்கள், எத்த 
ரனபயா ைழிமுர்றகள் இருக்கி்றது” என்று கூறிய 
பபாது, “இ்தரனத ்தவிை எனக்கு பைறு ைழி ந்தரிய 
வில்ரலை பாபு” என்்றான்.
 மருததுைமரனயில் கணீர் குைலில் அைன் 
பபசிய பபச்சுக்கள் நூலில் பதிவு நசயயப்பட்டுள் 
்ளது.
 முன்னாள் பிை்தமர் ைாஜீவகாந்தி மர்றவிற 
குப் பி்றகு ெடக்கக் கூடா்த சம்பைம் ்தமிழகததிபலை 
ெடந்துவிட்டப்த என எண்ணி ்தமிழக மக்கள், விடு்த 
ரலைப்புலிகள் பபரில் நைறுப்புடன் இருந்்த பெைம், 
ஈழததில் சிஙக்ளக் காரடயர்க்ளால் ்தமிழர்கள் 
ஈவு இைக்கமின்றி நகான்று குவிப்பர்த அறிந்தும், 
ைாயதி்றைாமல் நமௌன சாட்சியாக இருந்்த பெைம், 
யாழ். ெகை மக்கள்  லைட்சம்பபர் ்தம் உயிரைக் 
காப்பாறறிக்நகாள்்ள புலைம்நபயர்ந்து காடுகளில் 
்தஞசம் புகுந்தும், நைளிொடுகளில் ஏதிலிக்ளாக 
்தஞசம் அரடந்்த பெைம், நைளிொடுகளில் உள்்ள 
்தமிழர்கள், இனி ஈழம் என்பது கனவு்தாபனா 
என்று எண்ணிய பெைம், ்தாய ்தமிழகததின் ஆ்த 
ைவு எமக்கில்ரலைபயா என விடு்தரலைப் புலிகள் 
பசார்ந்திருந்்த பெைம், அப்துல் ைவூப் ்தன் உயிரை 
ஈகம் நசய்தது ்தமிழ் மக்களிரடபய விழிப்புண 
ர்ரை ஏறபடுததியது என்்ற ைைலைாறறுப் பதிைாக இந் 
நூல் இருக்கும்.
 எந்்தக் கட்சிரயயும் சார்ந்்தைன் அல்லை 
என்று ஓஙகிய குைலில் அைன் ஒலித்தபபாதும், 
அைன் ஏறறுக் நகாண்ட ்தரலைைர் ரைபகா மட் 
டுபம என்பது எனக்கும் ைவூப்புக்கும் மட்டுபம ந்தரி 
ந்்த உண்ரம.
 அைனது மர்றவிறகுப் பி்றகு, மகபன பபான 
பி்றகு அைன் நிழறபடஙகள் எ்தறகு, அைன் பபா 
றறிய காசி ஆனந்்தனின் கவிர்த நூல்கள், ரைபகா 
வின் பாைாளுமன்்ற பபச்சு ந்தாகுப்பு நூல்கள், 
இன்ன பி்ற நூல்கள் அத்தரனரயயும் அைனது 
்தாய சாம்பலைாக்கியபபாது, நமௌனமாக பார்த்தர்த 
த்தவிை என்னால் ஒன்றும் நசயய முடியவில்ரலை.
 ைவூப்பின் மர்றரைத ந்தாடர்ந்து, அணி 
அணியாக, ்தனித்தனியாக, கட்சி, சாதி ம்த பைறுபா 
டுகள் இன்றி எஙகர்ள சந்திதது ஆறு்தல் கூறியைர் 
கர்ள ென்றிபயாடு நிரனததுப் பார்க்கின்ப்றன்.
 ைவூப் மர்றந்து மூன்று மா்தஙகளுக்குப் 
பி்றகு ஈழததிலிருந்து ்தமிழீழ விடு்தரலைப்புலிகளின் 
்தரலைைர் ைகசியமாக இருைரை அனுப்பி ஆறு்தல் 
கூறினார். அப்துல் ைவூப்பிறகாக மாவீைர் கல் ெடப்பட் 
டுள்்ளது என்்ற நசயதிரயக் கூறியதுடன், ர்தரியமு
டன் இருஙகள் என்று கூறிய ப்தசியத ்தரலைைர் 
்தம்பி பிைபாகைன் அைர்கர்ளயும் ென்றியுடன் 
நிரனவு கூருகிப்றன்.
 துக்கதர்தப் பகிர்ந்து நகாண்ட அததுரண 
அைசியல் ்தரலைைர்கர்ளயும் ென்றிபயாடு நிரனத 
துப் பார்க்கிப்றன்.
 பா.ம.க. கட்சி நிறுைனர் மருததுைர்அயயா 
இைாம்தாசு அைர்கள் ்தன்னுரடய ைாக்குறுதியின் 
படி எனக்கும், என் குடும்பததிறகும் பாதுகாப்பு 
ைர்ளயதர்த ஏறபடுததி, இன்்ற்ளவும் காப்பாக 
இருந்து ைருைர்த நெஞசார்ந்்த ென்றியுடன் 

நிரனவு கூருகின்ப்றன்.
 அப்துல் ைவூப்பின் அண்ணன் ஆசிக் அலி 
(நபாறியா்ளர்)இறகு ்தமிழக அைசில் பைரலை 
ைாஙகிக் நகாடுக்க நபருமுயறசி நசயது, இயலைா 
மல் பபானாலும் அைர் எஙகள் குடும்ப ெலை ைாழ் 
விறகு முயன்்றர்த ைாழ்ொள் முழுரமயும் நிரன 
தது ஆறு்தல் நபறுகிப்றாம்.
 அருரமத ்தம்பி நசந்்தமிழன் சீமான், 15 
ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு, ஈகி அப்துல் ைவூப்ரப கண்ட 
றிந்து வீைைணக்கம் நசயது ்தமிழகம் முழுரமயும் 
அைன் புகழ் பைப்பி ைருைர்தயும், அைன் நபயரில் 
ொம் ்தமிழர் மாணைர் பாசர்றயின் குறியீடாக 
ஆக்கியுள்்ளர்த நெஞசம் நெகிழ அைரை ைாழ்தது 
கிப்றாம்.

 
 "உன் புதைகுழி
உன் உடலத்திற்கா்
ையகாரிக்ப்படட சிதையலல
ஒரு இனபபுரடசிக்காய்
நீ தைகாடங்கி தைத்ை அலுைல் அதை"

– வழககுமரஞர் ஆ . இரோ�ோ
(முனனோள் மத்திய அமமச்�ர்)

 
 உலைகிபலைபய, ்தம் இனததிறகாக மு்தல்மு்த 
லைாக ்தன்னுயிரை ஈகம் நசய்தைரின் ்தந்ர்த என்்ற 
நபருமி்ததப்தாடு நிர்றவு நசயகிப்றன்.

 
�மிசழோடு �மிழரோய வோழ்சவோம்

ைாழ்ததுக்களுடன்
 

அ.அசன்முகமது,
நபைம்பலூர்.

அ.அசன்முகமது.
 

நனறி:-  ‘�மிழ் அருள்’
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ஊடாக ்தமிழீழ ப்தசியத ்தரலைைருக்கு பி்றந்்த 
ொள் ைாழ்தது ந்தரிவித்தைர்களும், மாவீைர்களுக்கு 
நிரனைஞசலி நசலுததியைர்கள் என்்ற குற்றச் 
சாட்டில் ரகது நசயயப்பட்டைர்களில் பலைரும் 
கடந்்த ப்தர்்தலில் நபாதுஜன நபைமுனவுக்கு 
ைாக்கு பசகரிப்பில் ஈடுபட்டைர்க்ளாைர்.
 இவைா்றான பார்த ்தைறியைர்கர்ள இந்்த 
மாவீைர் தினம் ்தமிழ் ப்தசிய பார்தயில் மீண்டும் 
நகாண்டு ைந்துள்்ளது.
 கிழக்கு மாகாணததில் ்தமிழர்கள் மததியில் 
படிப்படியாக இல்லைாமல்பபான ்தமிழ் ப்தசிய 
பார்தயுடன் கூடிய உரிரமக்கான குைல்கள் மீண் 
டும் பலைமரடய ஆைம்பிததுள்்ளன.
 இந்்தக் குைல்கள் சரியான முர்றயில் ைழிப் 
படுத்தப்பட பைண்டும். இந்்த மண்ணில் ஆகுதியா 
கியுள்்ள மாவீைர்களின் கனவுகள் நமயபிக்கப்பட 
பைண்டும்.
 கிழக்கு மாகாணம் ்தமிழ் ப்தசியததின்  
தூண் என்பர்த கிழக்கு மக்கள் மட்டுமன்றி, 
ைடகிழக்கில் ைாழும் அரனைரும் உணர்ந்து 
நசயறபடுை்தறகான காலை சூழ்நிரலையிரன 
பயன்படுததி எதிர்காலை முன்நனடுப்புகள் பமற 
நகாள்்ளப்பட பைண்டும்.
 கிழக்கு மாகாணததில் நைறறிடமாகவுள்்ள 
்தமிழ் ப்தசிய அைசியல் நைறறிடஙகள் பூர்ததி 
நசயயப்படபைண்டுமானால்,கிழக்கில் ்தமிழ்த 
ப்தசிய ்தரலைரமகள் உருைாக்கப்பட பைண்டும் 
இன்று கிழக்கில் ்தமிழர்கள் பிைச்சிரன நீறு பூத்த 
நெருப்பாகவுள்்ள நிரலையில், அ்தரன சரியான 
முர்றயில் முன்நனடுப்ப்தறகு அரனதது ்தமிழ்த 
ப்தசியசக்திகளும் ஒன்றிதது பயணிக்க முன் ைை 
பைண்டும் என்பப்த இன்று அரனைைது எதிர் 
பார்ப்பாகும்.

விடு�மலப சபோரோ    ... த�ோடர்ச்சி...

ஈற்த்்தமிழன் அபதுல் ரவூப அவர்ளின் 25ஆம் 
ஆணடு நிறனவு நகாள  15.12.2020 இல் 

அனுஷ்டிப்பற்தயிடடு இக்டடுறர பிரசுரெகாகிைது.   



பிரித்தானிய ெடுைர் மன்்றம் கடந்்த அக்ப்தாபர் 
திஙகள் ்தமிழீழ விடுரலைப் பபாைாளிகர்ளக் 

நகாண்ட விடு்தரலைப்புலி இயக்கததிறகு ்தரட 
விதிததிருப்பது ்தைறு என்்ற தீர்ப்பு ைழஙகியது. 
அ்தன் பி்றகு சிஙக்ள பபரினைா்த, நபௌத்த இைா 
ணுை அைசு ்தரடரய நீக்கக் கூடாந்தன இஙகி 
லைாந்து அைரச ைலியுறுததுகி்றது. 
 இந்திய அைசின் ஆ்தைரையும் நப்ற முயறசி 
க்கி்றது. 15. 11. 2020 ஞாயிறு அன்று கனடாவில் உள்்ள 
ஒந்்தாரிபயா நகாள்ரக ஆயவு ரமயம் ்தரடரய 
நீக்குை்தால் ைரும் கறபரன நசயயப்பட்ட ஆபதது 
கர்ளப்பறறி கருத்தைஙகு ெடததியது. அதில் பிைகாசு 
ஆ. ஷா, மிசுக்கா குவசுகா, மனிசு ஆப்பைட், பெவில் 
பகைாசு ஆகிபயார் கலைந்துநகாண்டு கருததுரை 
ைழஙகினர். 

 ்தரடரய நீக்கபைண்டுநமன்று ்தமிழர்கள் 
இ ர ண ய த ்த ்ள த தி ன் ை ழி ய ா க ர க ந ய ழு த து 
பைட்ரட  ெடததினர். அந்்த இரணய்த்ளதர்த   
்தரடநசயய பல்பைறு முயறசிகள் நசயது ைருகி 
ன்்றனர். ்தரடரய நீக்குை்தறகு ஆ்தைைாக ெடத்தப் 
படும் முகநூல், இரணய்த்ளம், துண்டறிக்ரககள் 
பபான்்ற ஊடக ைழிகர்ள ்தரடநசயை்தறகு ந்தாட 
ர்ந்து முயறசி எடுக்கின்்றனர். இைர்கள் விடு்தரலைப் 
புலிகள் இயக்கம் ஓரு தீவிைைா்த அரமப்பு என்று 
ஆ்தாைமற்ற ்தைவுகர்ள முன் ரைக்கின்்றனர். 
 ்தஙக்ளது தீவிைைா்த நசயல்கர்ள மூடி 
மர்றப்ப்தறகாக ்தமிழர்கர்ளயும் அைர்கள் சார்ந்்த 
பபாைாளி இயக்கஙகர்ளயும் ்தரடநசயது, பிரிதது 
அடிரமயாக்கி, அச்சதர்த உருைாக்கி, ்தாஙகள் 
நசய்த இனஅழிப்புக்கான ்தடயஙகர்ள அழிதது, 
புதிய ைடிைமான பயஙகைைா்த நசயல்கர்ள நசய 
கி்றது. நிரனவு ொர்ள அனுசரிக்கும் உரிரமரய 
பறிதது, மறுதது பாசிச பயஙகைைா்த அைசாக நசயல் 
படுகி்றது. 
 ்தரடக்கு ஆ்தைைாக இருக்கும் அரனைரும் 
விடு்தரலைப்புலிகள் இயக்கம் ஒரு தீவிைைா்த 
இயக்கம் என்்ற நபாயரயச் நசால்லி பைப்புரை 
நசயது ைருகின்்றனர். இலைஙரகயில் பகாப்பாய, 
யாழ்ப்பாணம் காைல்துர்றயினர் விடு்தரலைப் புலி 
கள் அரமப்பு இலைஙரகயில் ்தரட நசயயப்பட்ட  
அரமப்பு என்றும், அந்்த அரமப்பில்  உயிரிழந்்தைர் 
கர்ள நிரனவு கூருைர்த சட்டவிபைா்தம் என்று 
யாழ். ெடுைர் மன்்றததில் 20. 11. 2020 அன்று ைழக்கு 
ந்தாடர்ந்்தனர்.  
 இர்த மறுதது விடு்தரலைப்புலிகள் ெமது 
உரிரமப் பபாைாளிகள், விடு்தரலைப் பபாைாட்ட  
வீைர்கள், சு்தந்திை ஈகிகள் என்று உண்ரம ைைலைா 
றர்ற உலைகறிய ந்தாடர்ந்து பைப்பி இந்்த ்தரடரய 

நீக்க பைண்டும்.

�மடககு  �ரமற்்ற ்கோரணங்கள்

  விடு்தரலைப்புலிகள் அரமப்பின் ்தரலைைர் 
சார்ந்்த உள்்ளடக்கஙகர்ள பதிவிட்ட்தறகாக முக 
நூல் பதிவுகள், கணக்குகள், முகநூல் பக்கஙகளும் 
நீக்கப்பட்டன. அ்தறகு பிபிசி ்தமிழ் பெைடியாக 
முன்ரைத்த வினாக்களுக்கு நபாதுப் பரடயான 
பதிரலை முகநூல் நிறுைனததின் நசயதி ந்தாடர் 
பா்ளர் கீழ் கண்டைாறு ்தருகி்றார்: “மக்கள் ்தஙக்ளது 
எண்ணஙகர்ள நைளிப்படுத்தவும் முக்கியமான 
பண்பாட்டு, குமுக, அைசியல் ெகர்வுகள் குறித்த 
கருததுகர்ள நைளிப்படுத்தவும் முகநூலுக்கு ைரு 
ைர்த ொஙகள் மதிக்கிப்றாம். எனினும் நைளிப் 
பரடயாக ைன்முர்றயான திட்டதர்த அறிவித்த 
அல்லைது ைன்முர்றயில் ஈடுபட்ட குழுக்கள், 
்தரலைைர்கள் அல்லைது ்தனிெபர்கர்ள பாைாட்டும் 
அல்லைது ஆ்தரிக்கும் பதிவுகர்ள முகநூல் ந்தாட 
ர்ந்து நீக்கும்”. நைறுப்ரபபயா, ைன்முர்றரயபயா 
பைப்பும் ைரகயில் முகநூல் பயன்படுகி்றந்தன 
எைர் கூறியர்த இந்்த நிறுைனம் ெம்புகி்றது. 
 சிஙக்ள பபரினைா்த அைசும், ஆட்சியா்ளர் 
களும் நசய்த நைறுப்பும், தீவிைைா்த நசயல்களும் 
பைப்பப்படுை்தறகு இந்்த முகநூல் துரண பபாகி 
்றது. ொட்டின் இர்றயாண்ரம, ஒறறுரம என்்ற 
பபார் ரையில் ்தமிழர்களின் உரிரமகர்ளப் பறிதது, 
அடி ரமயாக்கி, நகாரலை, நகாள்ர்ள நசயது ைருகி 
்றது  சிஙக்ள பபரினைா்த இைாணுை அைசு. 
 ம ா ற று க் க ரு த ர ்த கூ று ப ை ர் க ர ்ள யு ம் , 
உரிரமக்காக பபாைாடுபைர்கர்ளயும் அ்றம் காக்க 
ஆர்தந்தழுபைர்கர்ளயும் தீவிைைாதிக்ளாக முத 
திரை குததி நகான்ந்றாழிக்கின்்றனர். அந்்த அைரச 
்தரட நசயயாமல் விடு்தரலைப் பபாைாட்ட அரமப் 
புகர்ள ்தரடநசயைது சர்ைாதிகாைம்,பாசிசம், 
ொசிசம் ஆகியரை ை்ளர்ை்தறகு இந்்த முகநூல் நிறு 
ைனம் துரண பபாகி்றது. அது ஊடக அ்றநெறிரய 
மீறுகி்றது.
 பமலும் அைர் “ஆபத்தான அரமப்புகர்ள 
்தரட நசயயும்பபாது அைறறின் இருப்ரபயும்  
அகறறுைது எஙக்ளது பொக்கமாக உள்்ளது. எங 
க்ளது முர்றகளிலிருந்து ்தப்பிததுக் நகாள்்ள எடுக் 
கும் முயறசிகர்ள ்தடுக்க ந்தாடர்ந்து ெடைடிக்ரக 
கர்ள எடுதது ைருகின்ப்றாம்” என்று கூறினார். 
 விடு்தரலைப்புலிகள் இயக்கம் ஓர் ஆபத்தான 
இயக்கம் என்று எர்த ரைதது முகநூல் நிறுைனம் 

முடிவு நசய்தது. கருததுச் சு்தந்திைததிறகு ்தரட 
நசயைது அடிப்பரட உரிரமரய பறிப்ப்தறகு 
சமம். ்தரடநசயைப்த ஒரு தீவிைைா்த நசயலைாகும். 
இ்தறகு சிஙக்ள பபரினைா்த அைசும் பிரித்தானிய 
ெடுைர்  மன்்றம் விதித்த ்தரடயும் காைணஙக்ளாக 
இருக்கின்்றன. 
 அைசு ்தரட நசய்தது. அ்தனால் ொஙகளும் 
்தரடநசயகிப்றாம் என்பது சரியான, ெயன்ரமயான
நசயல் அல்லை. அடிப்பரடயில் எல்பலைாரும் முன் 
ரைக்கும் நசால் ‘தீவிைைா்தம்’. ்தஙக்ளது உரிரம 
க்காக பபாைாடுைதில் தீவிைம் அல்லைது ஆர்ைம் 
காட்டுைது ஆக்கபூர்ைமான தீவிைைா்தமாகும். இந்்த 
ஆக்கபூர்மான தீவிைைா்ததர்த உயிர் ைாழ உரிரம 
உள்்ளைர்கள், சா்தரன பரடக்க விரும்புைர்கள், 
இனம் காக்க பாடுபடுபைர்கள் எல்பலைாரும் கரட 
ப்பிடிக்க பைண்டிய அ்றநெறிச் நசயல்பாடாகும்.  
ஆனால் உரிரமக்காக தீவிைம் காட்டக்கூடாந்தன 
்தடுப்பது அழிவுபூர்மான தீவிைைா்தமாகும்.
 இந்்த அழிவுபூர்ைமான தீவிைைா்ததர்த ஆட் 
சியா்ளர்களும், பணமு்தரலைகளும், அதிகாைநைறி 
பிடித்தைர்களும் கரடபிடிக்கின்்றனர். அைசும் ஆட்சி 
யா்ளர்களும் அதிகாை ைர்க்கததினரும் உரிரமக 
ர்ளப் பறிப்ப்தன்மூலைம், ைாழ்ைா்தாைஙகர்ள அழி 
ப்ப்தன்மூலைம் ஆக்கபூர்ைமான தீவிைைாதிகர்ள 
உருைாக்குகின்்றனர். 
 ஊடகதர்தப்பபாலை பல்பைறு ொட்டின் 
அைசுகளும் சிஙக்ள பபரினைா்த, இைாணுை அைசும் 
சிஙக்ள பபரினைாதிகளும் ்தரும் ஆைணஙகர்ள 
ரைததுக்நகாண்டு விடு்தரலைப் பபாைாட்ட அரம 
ப்பான விடு்தரலைப் புலிகள் இயக்கதர்த ்தரட 
நசயதிருக்கின்்றன. இந்்த ்தரடரய ரைததுக் 
நகாண்டு உ்றவுகளின் நிரனவு ொட்கர்ள நகாண் 
டாட முடியவில்ரலை.
 இலைஙரக ்தரட விதித்த்தால் இலைஙரக 
யின் ெட்பு ொடுகளும் ்தரடவிதிததிருக்கின்்றன 
்தமிழீழ விடு்தரலைப்புலிகளின், ்தமிழீழ மக்களின் 
விடு்தரலைப் பபாைாட்டததின் உண்ரமயான 
பொக்கதர்த புரியாமல் ்தரட விதிததிருக்கின்்றன. 
 ்தஙகளின் ஆ்தாயததிறகாக ்தரட விதித 
திருக்கின்்றன. சீனா இந்தியப் நபருஙகடலில் 
இைாணுைத ்த்ளதர்த உருைாக்கி, ந்தறகாசிய ொடு 
கர்ள ்தனது கட்டுப்பாட்டில் ரைக்கவும், பமரலை 
ொடுகளின் ஆதிக்கதர்த ்தடுக்கவும், இலைஙரகரய 
்தனது கட்டுப்பாட்டில் நகாண்டு ைைவும் இலைங 
ரகரய ஆ்தரிக்கி்றது. 
 விடு்தரலைப்புலிக்ளால் ஆபதது என்்ற 
நபாயயான பைப்புரைரய ெம்பி, சிலை ொடுகள் 
்தரட விதிததிருக்கின்்றன. சிஙக்ளப் பபரினைா்த 
அைசு்தரும் ஆ்தாைமற்ற்தைவுகர்ள பலை ொடுகள் 
ெம்புகின்்றன. ஆனால் சிஙக்ளப் பபரினைா்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட  ்தமிழீழ மக்கள் ்தைவுகர்ள ஏறக 
மறுக்கின்்றனர். 
 சிஙக்ள நபௌத்த பபரினைா்த இைாணுை 
அைரச  பாதுகாத்தல் உலைக ொடுகளின் தீவிைைா 
்ததர்த நைளிப்படுததுகி்றது. தீவிைைா்ததர்த கரட 
ப்பிடிப்பைர்கள் மற்றைர்கர்ள தீவிைைாதிகள் 
என்று அரழப்பர். மஞசள் கண்ணாடி பபாட்டைர் 
களுக்கு பார்ப்பந்தல்லைாம் மஞச்ளாக ப்தான்றும். 
 அதுபபாலை தீவிைைாதிகளுக்கு பார்ப்பைர் 
கள் எல்லைாம் தீவிைைாதிகள்்தான். பகுத்தறிபைாடு 
சிந்திக்க மறுக்கும் அைசுகள், ்தரலைைர்கள், ஆட்சியா 
்ளர்கள் ொட்ரட ொசமாக்குகின்்றனர். சிஙக்ள 
நபௌத்த பபரினைா்த ொடாக இலைஙரகரய உருைா 
க்க பகுத்தறிரை இழந்து, மனி்ததர்த அழிதது, ்தன் 
மானதர்த அடகுரைதது, புத்தரின் பபா்தரனக 
ர்ளக் காறறில் ப்றக்கவிட்டு, அழித்தரலை ்தனது 
ஆயு்தமாக ஏந்தி, நசயல்படுகி்ற அைசு ஒரு பயஙக 
ைைா்த அைசாகும். 
 அந்்த பயஙகைைா்ததர்த நியாயப்படுத்த 
இர்றயாண்ரம, ஒறறுரம, சமததுைம் பபான்்ற 
புரியா்த, புதிைான கருததுகர்ளப் பயன்படுததுகி 
ன்்றனர்.
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எக்குைப்தார் ொட்டில் அரமந்துள்்ள அமபசான் 
பிைப்தசதர்தச் பசர்ந்்த பூர்வீகக்குடி மக்களின் 
்தரலைவி, பகால்ட்மன் (Goldman environmental prize) 
அடிமட்டச் நசயறபாடுகளுக்கு முன்னுரிரமரய 
ைழஙகுகின்்ற சுறறுச்சூழல் பரிசுக்குரிய நைறறி 
யா்ளைாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கி்றார்.
 எண்நணய ப்தாண்டிநயடுக்கும் நசயறபா 
ட்டிலிருந்து 500,000 (ஐந்நூறு ஆயிைம்) ஏக்கர் 
நிலைஙகர்ளப் பாதுகாக்கும் பபாைாட்டததில் நைறறி 
யீட்டியிருக்கி்ற நெநமாந்ப்த நெஙகுயிபமா (Nemon-
te Nenquimo) இப்பரிசுக்காகத ப்தர்வு நசயயப்பட்டிரு
க்கி்றார்.
 ்தஙகள் நிலைப்பிைப்தசதர்த விறபரன  
நசயய முடிவு நசய்த எக்குைப்தார் அைசு பமற 
நகாண்ட திட்டதர்த எதிர்தது, நெஙகுயி பமாவும், 
ைஓைணி (Waorani) பூர்வீக இனதர்தச் பசர்ந்்த 
ஏரனய உறுப்பினர்களும் அந்்த அைசுக்கு எதிைாக 
நீதிமன்்றததில் ைழக்குத ந்தாடர்ந்்தார்கள்.
 அைர்கள் 2019ஆம் ஆண்டில் நபறறுக் 
நகாண்ட சட்டரீதியான நைறறி, பூர்வீக குடிமக் 
களின் உரிரமரய எதிர்காலைததில் ைலுப்படுத்தக் 
கூடிய ஒரு முன்னு்தாைணமாக அரமந்திருக்கி்றது.

எமது மமழக்கோடு விற்பமனக்கோனது அல்ல
 நெநமாந்ப்த நெஙகுயிபமாரைப் நபாறுத 
்தைரையில் சுறறுச்சூழரலைப் பாதுகாப்பது என் 
பது அைைது ஒரு ந்தரிவு என்ப்தறகு பமலைாக 

்தான் ந்தாடர்ந்து ஆற்ற பைண்டும் என்று ்தனது 
முன்பனார் ்தனக்காக விட்டுச் நசன்்ற ஒரு பணி 
யாகபை அ்தரனக் கருதுகி்றார்.
 ைாஓைணி மக்கள் எப்பபாதுபம பாதுகாக் 
கின்்றைர்க்ளாகபை இருந்திருக்கின்்றார்கள். பல் 
லைாயிைம் ைருடஙக்ளாகத ்தஙக்ளது பிைப்தசதர்தயும் 
்தமது கலைாச்சாைதர்தயும் ்தாம் பாதுகாதது 
ைந்துள்்ள்தாக அைர்கள் பிபிசியிடம் ந்தரிவிததிரு 
க்கி்றார்கள்.
 ்தான் ஒரு சிறுபிள்ர்ளயாக இருந்்தபபாது, 
்தமது பிைப்தசததுக்கு 1950 ஆம் ஆண்டில் மர்றப் 
பணியா்ளர்கள் ைருை்தறகு முன்னர், ைஓைணி 
மக்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ைாழ்க்ரகரய ைாழ்ந் 
்தார்கள் என்பது பறறிய பலை கர்தகர்ள முதியைர் 
களிடமிருந்து  ்தான் பகட்டறிந்்த்தாக நெஙகுயிபமா 
கூறினார்.
 எனது பாட்டனார் எமது மக்களுக்குத 
்தரலைைனாக இருந்து, அந்நியரின் ஊடுருைல்களி 
லிருந்து எமது நிலைதர்தப் பாதுகாதது ைந்திருக்கி்றார். 
உண்ரமயில் ரகயில் ஈட்டிரய ரைததுக் 
நகாண்டு எமது பிைப்தசததுக்குள் நுரழபைாரை 
எதிர்க்கும் நசயறபாட்டுக்கு அைர் ்தரலைரம ்தாஙகி 
னார்.
 ்தனது ஐந்து ையதிலிருந்ப்த ஒரு ்தரலை 
வியாக ைருை்தறகு முதியைர்கள் ்தனக்கு ஊக்கமும் 
உறசாகமும் ்தந்்த்தாக நெஙகுயிபமா ந்தரிவித்தார்.
 ‘ைைலைாறறு ரீதியாகப் பார்க்கும் பபாது, 
ஆண்கள் பபாருக்குச் நசன்்ற பபாது, நபண்கப்ள 
முடிவுகர்ள எடுப்பைர்க்ளாக இருந்திருக்கி்றார் 
கள்” என்று அைர் வி்ளக்கம் ்தந்்தார். ‘ஆண்கள் 
்தாஙகள் நசால்ைர்தக் பகட்டுச் நசயறபடக்கூடிய 
ஒரு நிரலைரய ைஓைணிப் நபண்கள் உருைாக்கி 
யிருந்்தார்கள். ஆனால் ‘இைாஞ நசலிக்கல்’ என்்ற 

ரழக்கப்படுகின்்ற கிறிஸ்்தை மர்றப் பணியா்ளர் 
கர்ளத ்தாம் சந்தித்த பின்னர் கடவுள் மு்தலில் 
ஆ்தாரமப் பரடத்தார். இைண்டாை்தாக அைைது 
விலைா எலும்பிலிருந்து ஏைாள் பரடக்கப்பட்டாள் 
என்று எஙகளுக்குச் நசால்லைப்பட்டது. அ்தன் 
பின்னர் ்தான் சமூகததில் நபண்களுக்குரியஇடம் 
ந்தாடர்பான குழப்பம் எஙகள் ெடுவில் ஏற 
பட்டது.”
 ‘ைஓைணிச் சமூகததில் நபண்களின் பஙகு 
இன்னும் முக்கியமான்தாகபை இருக்கி்றது. முடிவு 
கள் எடுக்க பைண்டிய ்தருணஙகள் ைருகின்்ற பபாது 
நபண்கள் மிகவும் உறுதியாகபை இருப்பார்கள். 
அப்பபாது எல்பலைாருபம அைர்கள் நசால்ைர்தக் 
பகட்பார்கள்.”

 பாஸ்டாசா மாகாணததில் ைாழுகின்்ற 
ைஓைணி மக்களின் மு்தல் நபண் ்தரலைவியாக 
்தாபன மு்தன் மு்தலில் ப்தர்ந்ந்தடுக்கப்பட்டிருப்ப 
்தாகவும், அப்த பைர்ளயில் எண்நணய ப்தாண்டி 
எடுக்கும் நசயறபாட்டிலிருந்து ்தமது பிைப்தசத 
ர்தப் பாதுகாக்கும் பபாைாட்டததில் ைஓைணி 
ரயச் பசர்ந்்த பலை நபண் ்தரலைவிகள் ்தனக்கு 
ைழிகாட்டியிருப்ப்தாகவும் நெநமாந்ப்த நெஙகு 
யிபமா ந்தரிவித்தார்.
 எண்நணய எடுக்கப்படா்த ஒரு மரழக்கா 
ட்டுப் பகுதியிபலைபய ்தான் ை்ளர்ந்்த்தாகவும்  எண் 
நணய எடுக்கப்படும் ஒரு பகுதியில் ்தனது மாமி 
மார் ைாழ்ந்்த்தாகவும் கூறிய நெஙகுயிபமா ்தனது 
்தந்ர்தயுடன் அைர்கர்ள மு்தலில் நசன்று சந்தித்த 
அனுபைதர்தயும் நிரனவுகூர்ந்்தார்.
 ‘மு்தலில் ஒரு சிறிய ைள்்ளததில் ொங கள் 
அஙகு நசன்ப்றாம். அ்தன் பின்னர் 19 மணிததியா 
லைஙகள் ொஙகள் ெடந்து நசன்ப்றாம். ொஙகள் 
ந்தாரலைவில் ைருகின்்ற பபாப்த அந்்தச் சத்ததர்த 
என்னால் பகட்க முடிந்்தது. அப்பபாது எனக்கு 
பன்னிைண்டு ையது. எண்நணயக் கிணறறிலிருந்து 
கி்ளம்பிய தீச்சுைாரலையும் புரகயும் என்னிபலை 
மிகவும் பலைமான ஒரு ்தாக்கதர்த அந்பெைததில் 
ஏறபடுததியிருந்்தது.

 அந்பெைததில் அைருக்கு அதிர்ச்சிரய ஏறப 
டுததியது சுறறுச்சூழல் ்தாக்கம் மாததிைம் அல்லை. 
அ்தறகு பமலைாக அந்்தக் குடியிருப்பில் ைாழ்ந்்த 
ைஓைணி குடும்பஙகளின் ைாழ்க்ரகயில் அரை 
ஏறபடுததிய எதிர்மர்றயான ்தாக்கஙகளும் அை 
ரிபலை ஆழமான பாதிப்ரப ஏறபடுததியிருந்்தன.
 ‘அஙகு ்தமது ைாழ்க்ரக ெல்லை்தாக இருக்க 
வில்ரலை என்று எனது ்தந்ர்தயின் சபகா்தரி என் 
னிடம் ந்தரிவித்தார். ்தனது ஆண்பிள்ர்ளகள் எண் 
நணய ந்தாழிலில் பணிபுரிந்்த்தாகவும், ்தாஙகள் 
பைரலை நசயது நபற்ற ஊதியதர்தக் நகாண்டு 
அைர்கள் மதுபானஙகள் ைாஙகிய்தாகவும் அைர் 
ந்தரிவித்தார். சிலைர் மது பபார்தயில் ைன்முர்ற 
யா்ளர்க்ளாகி, ்தமது மரனவியரை அடிக்கத ந்தாட 
ஙகினார்கள்” என்று கூறி ்தனது நிரனவுகர்ள 
அைர் பகிர்ந்து நகாண்டார்.
 ‘அந்்த சத்தஙகள் எல்லைாைறறுடனும் மக்க 
்ளால் எப்படி அஙகு ைாழ முடியும் என்று எனக்குத 

ந்தரியாது. பெநமான்பா்ற (Nemonpare) என்்ற இடத 
திலுள்்ள எனது இல்லைதப்தாடு அ்தரன ஒப்பிடபை 
முடியாது. அஙபக இைவு பெைஙகளில் ெட்சததிைங 
கர்ள மட்டுபம எஙக்ளால் பார்க்க முடியும். 
மிருகங கள் எழுப்புகின்்ற ஒலிகர்ள மட்டுபம 
எஙக்ளால்  பகட்க முடியும்.”
 கிட்டத்தட்ட 20 ைருடஙகளுக்குப் பின்னர் 
எழுபது இலைட்சம் ஏக்கர் அமபசான் மரழக் காட் டுப் 
பிைப்தசததில் எண்நணய ப்தாண்டக்கூடிய 16 
புதிய இடஙகர்ள ஏலைததில்விடப் பபாை்தாக எக்கு 
ைப்தார் அைசு அறிவித்தது. அப்பபாது்தான் நெஙகு 
யிபமா இந்்த எண்நணய எடுக்கும் நசயறபாட்டுக்கு 
எதிைான ்தனது பபாைாட்டதர்தத ந்தாடஙகினார்.
 அைைது முப்பது ையதுகளில் பாஸ்டாசா 
(Pastaza) பிைப்தசததில் ைாழ்ந்்த ைாஓைணி மக்க 
ளின் ்தரலைவியாக மட்டுமல்லை பூர்வீகக் குடிகளின் 
உரிரமகர்ளயும் கலைாச்சாைதர்தயும் பபணிப் 
பாதுகாக்கும் பொக்குடன் ்தாபிக்கப்பட்ட சீபபா 
அரலையன்ஸ் (Ceibo Alliance) என்று அரழக்கப்படும் 
அரமப்பின் இரண ்தாபகைாகவும் அைர் வி்ளஙகி 
னார்.
 ‘எமது மரழக்காடு விறபரனக்குரியது 
அல்லை” என்்ற ஒரு எண்ணிம பைப்புரைரயயும் (dig-
ital campaign) அைர் ஆைம்பித்த பைர்ளயில், உலைகம் 
முழுைதிலும் இருந்து ஏ்றத்தாழ 400,000 ஒப்பஙகள் 
எண்நணயக்காக காணிகள் ஏலைததில் விடுை்தறகு 
எதிைாக இடப்பட்டன.

எதிர்்கோலத்தில் ்கோத்திரமோன �ோக்கத்ம� 
ஏற்படுத்�ககூடிய �டடரீதியோன தவற்றி

 ைாஓைணி மக்கள் ைாழுகின்்ற பிைப்தசததில் 
அந்்த மக்களின் சம்ம்தம் இன்றி அப்பிைப்தசத 
திலுள்்ள காணிகர்ள ஏலைததில் விடுைர்த ஆட்பச 
பிதது எக்குைப்தார் அைசுக்கு எதிைாக ஒரு ைழக்ரக 
அைர் முன்நனடுத்தார்.
 அந்்த ைழக்ரக விசாரித்த நீதிபதிகள் 2019 
ஆம் ஆண்டு, ஏப்பிைல் மா்தததில் ைாஓைணி மக்க 
ளுக்குச் சா்தகமான வி்தததில் தீர்ப்ரப ைழஙகி 
னார்கள். பமறகுறிப்பிட்ட தீர்ப்பு, 500.000 ஏக்கர் 
நிலைஙகர்ள எண்நணய எடுக்கும் நசயறபாட்டிலி 
ருந்து பாதுகாப்பப்தாடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், 
எதிர்காலைததில் பைறு ஏ்தாைது காணிகர்ள அைசு 
ஏலைததில் விடபைண்டும் என்்றால் முன் கூட்டிபய, 
அந்்த மக்களிரடபய சு்தந்திைமான முர்றயில் 
அைர்க்ளது சம்ம்ததர்தப் நப்ற பைண்டும் என்றும் 
தீர்ப்பு ைழஙகியது.
 எதிர்காலைததில் காததிைமான ்தாக்கதர்த 
ஏறபடுத்தக்கூடிய இந்்தத தீர்ப்பு நபருநிறுைனங 
கர்ளயும் அைரசயும் எதிர்தது பூர்வீகக் குடிமக்கள் 
நபறறுக்நகாண்ட மிக அரி்தான ஒரு தீர்ப்பு என்்ற 
ைரகயில் உலைக்ளாவிய ைரகயில் சுறறுச் சூழல் 
ஆர்ைலைர்க்ளால் நகாண்டாடப்பட்டது. 
 ்தமது ைழக்கில் ்தமக்கு நைறறி நிச்சயமாகக் 
கிரடக்கும் என்று ்தானும் ்தனது ைாஓைணி மக்க 
ளும் எப்பபாதுபம ெம்பிக்ரகபயாடிருந்்த்தாக 
நெஙகுயிபமா ந்தரிவிக்கி்றார். ‘இந்்தப் பிைப்தசம் 
எஙகளுக்குச் நசாந்்தமானது, ொஙகப்ள இதில் 
ைாழ்ந்துநகாண்டிருக்கிப்றாம். எனபை இ்தரன 
அனுமதிக்க முடியாது என்பதில் ொஙகள் மிகவும் 
உறுதியாகபை இருந்திருக்கிப்றாம்.”
 எதிர்காலைததில் காணிகர்ள ஏலைததில் 
விடுை்தாயின், பூர்வீக மக்களின் அனுமதிரய 
முன்கூட்டிபய நபறறுக்நகாள்்ள பைண்டும் என்்ற 
விடயதர்த உள்்ளடக்கி ஒரு சட்டதர்த ைரைய 
பைண்டும் என்று எக்குைப்தாரின் சட்டஙகர்ள 
இயறறும் ப்தசிய பபைரைரய இந்்தத தீர்ப்ரப 
ைழஙகிய நீதிமன்று பகட்டிருக்கி்றது.
 ஏறகனபை ைரையப்பட்டிருக்கின்்ற சட் 
டம், பூர்வீகக் குடிமக்களின் பஙகளிப்பு எதுவு 
மின்றி ைரையப்பட்டிருப்ப்தாக நெஙகுயிபமா 
உள்்ளடஙகலைாக, பூர்வீக குடிமக்களின் ்தரலைைர்கள் 
இம் மா்ததந்தாடக்கததில் ந்தரிவிததிருந்்தனர்.
 ‘எம்ரமயும் எமது  பபாைாட்டதர்தயும் பலை 
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ச�சிய ஓவியம் (national art)
 ‘ஈழத்தமிழ்த ்தன்ரமரய 
(Eelam Tamilness) ரமயமாகக் 
நகாண்டு அ்தரனப் பிைதிபலிதது 
பிைதிநிதிததுைப்படுததும்ஓவியப் 

பரடப்புக்கள் ்தமிழ்த ப்தசிய ஓவியப்பரடப்புக் 
க்ளாக நைளிைருகின்்றன. ்தமிழ்தப்தசிய அக 
நிரலைத ்தன்ரமயின் நகாதிநிரலையும், அ்தன் பின் 
னைான எழுச்சியும் ப்தசிய ஒன்றுதிைட்டலுக்கு 
ைழிைகுக்கின்்றன. ‘ஈழத்தமிழ்த ்தன்ரம’்தான் 
ப்தசிய கூட்டு அரடயா்ளதர்தக் கட்டரமக்கின் 
்றது. இக்கூட்டு  அரடயா்ளததின் நபாதுப் புள்ளி 
இன அரடயா்ளமாகும். இனக்குழுமதர்த பின் 
ைருமாறு ைரையறுக்கலைாம். “ஒரு நபயர் குறிப்பி 
டப்பட்ட இனக்குழுமம் ்தனக்குரிய நபாதுப் பாை 
ம்பரிய ஐதீகஙகப்ளாடும், ைைலைாறறு நிரனவுததி்ற 
தப்தாடும், பகிைப்பட்ட கலைாச்சாைததுடனும்,  ைைலைா 
றறுத ந்தாடர்புரடய நிலைப்பைப்புடனும் கூட்நடா 
ருரமயுடனும் இருத்தல்” (Anthony D.Smith -1995)
 ப்தசிய ைா்தததின் எழுச்சியுடன் குழுமங 
கள் ்தஙகளுரடய ைைலைாறறியரலை ‘இனம்’ சார்ந்து 
மீள்ைாசிக்கின்்ற உணர்வு நிரலை பமபலைாஙகியது, 
இைர்கள் இவவுணர்வு நிரலைரய இன – கலைாச்சாை, 
பண்பாட்டு குழுமமாக மீள் கட்டரமததுக் நகாண் 
டார்கள். ்தமிழ்த ப்தசிய விழிப்புணர்வு நிரலையும் 
பமறகூ்றப்பட்ட மீள்ைாசிப்ரப அகையப்படுததிக் 
நகாண்டது. ஓவியப் பரடப்புக்களிலும் கூட இவ 
ைா்றான ைைலைாறறு கூருணர்வுததி்றம் (historical Sen-
sitivity) இன-ைைலைாறறு (ethno-history) ஓவியப்பரடப் 
புக்கர்ள உருைாக்கியது (Athena S.Leoussi 2004). 
 இவைா்றான இன – ைைலைாறறு மீள்ைாசி 
ப்பு, கூட்டு அரடயா்ள உணர்வு நிரலைரய அடுத்த 
கட்டததிறகு ெகர்ததியது. குழுமஙகள் ்தஙகர்ள 
ப்தசமாகப் பிைதிபலிதது இன – ப்தச (ethno – national) 
அனுபைஙகர்ள ைலுப்படுததி இன அரடயா்ளத 
ர்தயும், இன அரடயா்ளக் கூட்நடாருரமரயயும், 
்தன்னாட்சி உரிரமரயயும் நிரலை நிறுததிக் நகாண் 
டன (A.D.Smith 1991). இன – ைைலைாறறு மீள் ைாசிப்பு, 
ப்தசம் பறறிய கனவுகர்ள ஓவியப்பரடப் புக்களில் 
உள்ைாஙகி பிைதிபலித்தது. இ்தறகு உ்தாைணமாக 
Alphone Mucha வினுரடய The Slav Epic (1900 – 1928) 
இருபது ஓவியப் பரடப்புக்கர்ள முக்கியமாகக் 
குறிப்பிட்டுக் கூ்றலைாம் (Athena S.Leoussi 2004). 

 ்தமிழ்தப்தசிய கூட்நடாருரம விழிப்புண 
ர்வு நிரலை ்தனக்கான அடக்குமுர்ற விடு்தரலை 
மன நிரலைரயயும், ைாக்களிக்கப்பட்ட ப்தசதர்தப் 
பறறிய கனரையும் எப்பபாதும் நகாண்டிருக்கி 
ன்்றது என்பர்த மறுப்ப்தறகில்ரலை. இன உணர்வு 
நிரலை விழிப்புணர்வில் உடல் அரமப்பு, நி்றம், 
கலைாச்சாை விழுமியஙகள், ைாழ்வியல் முர்றரம, 
பாைம்பரிய கவின் கரலைகள் பபான்்றரை ந்தாடர் 
பிலைான நபருமி்தம் முன்ரைக்கப்பட்டது. ைைலைா 
றறு  புைாணக் கர்தகளுடன் ந்தாடர்புபடுத்தப்பட்டு 
மனி்த குலைததின் பல்ைரகத ்தன்ரமரயப் பபணு 
ைதில் இன – ைைலைாறறு ஓவியப் பரடப்புக்களுக்கு 
அதிக பஙகு இருக்கின்்றது. மனி்த குலைதர்த ஒபை 
வி்தமான கலைாச்சாைததிறகுள் உள்ைாஙக முடியாது. 
 Autum Gustav Matos (1912) என்பைைது கருதது 
ப்படி ‘ஓவியரும், ஓவியரின் பரடப்புக்களும் அைரு 
ரடய இன அரடயா்ளததின் சூழ்நிரலையின், 

்தருணஙகளின் விர்ளைாகும். குறிப்பாக ப்தசிய 
சந்்தர்ப்பஙகளின் (national cirucumstances) விர்ளைா 
கும்’. ஓவியப் பரடப்புக்கர்ள சந்்தர்ப்பஙகளின் 
விர்ளவுக்ளாக மட்டும் பார்க்காமல், சந்்தர்ப்பஙக 
ளின் விர்ளவுகளுக்கு எதிர்விரனயாகவும் பார்க்க 
பைண்டும். அதுபை சமூகததில் ்தாக்கதர்த  ஏறபடுத 
துை்தறகுரிய காைணிக்ளாகவும் அரமயலைாம். 
ஓவியர் மீ்தான சமூகததின் சூழ்நிரலைத ்தாக்கமும், 
ஓவியர் சமூகததின் மீது ஏறபடுததும் ்தாக்கமும் 
இரு ைழிப்பயணம் பபான்்றது. அது பபாலைபை 
்தான் ப்தசிய ஓவியப் பரடப்புக்களும் ஒரு சமூகம் 
அடக்குமுர்றக்குட்பட்டிருக்கி்றது. அவைடக்கு 
முர்றச் சமூகததில் ைாழ்கின்்ற ஓவியப்பரடப்பாளி 
யாக, அச்சூழ்நிரலையினால் பாதிக்கப் படமுடியா்த 
ைைாக ப்தசிய ஓவியப்பரடப்பாளி இருக்க முடி 
யாது. பாதிக்கப்பட்ட்தன் விர்ளைாக எழும் எதிர் 
விரனயினால் சமூகததில் நசல்ைாக்ரக, சமூக 
விடு்தரலை பொக்கி அைைது ஓவியப் பரடப்புக்கள் 
அரமயாவிடின் ய்தார்த்தததிறகும், ய்தார்த்ததர்த 
பிைதி நிதிததுைப்படுததுை்தறகும் இரடபய ந்தாட 
ர்பற்ற நிரலை காணப்படுகின்்றது. ப்தசிய ஓவியர் 

களின் பஙகளிப்பு இவவிரட நைளிரய நிைப்பு 
ை்தாக அரம்தல் பைண்டும். Antum Gustav Matos 
ந்தாடர்ந்து குறிப்பிடுரக யில் ‘ஒவநைாரு ப்தசிய 
ைா்தமுபம ஒரு பபாைாட்டததின் ைடிைம், அந்்த 
பபாைாட்டததில் ப்தசிய ஓவியம் பஙபகற கின்்றது. 
அந்்த பஙபகறபு பெைடி யாகவும் இருக்கலைாம். எதிர் 
மர்றயாகவும் இருக்கலைாம் (“Since every nation-
alism is a form of fight, art also participates in that fight 
either directly or indirectly) பஷக்ஸ்பியரினுரடய 
பரடப்புக்கள் ஆஙகிலை ப்தசியைா்ததர்த பைப்புை 
்தறகுரிய கருவியாக பயன்படுத ்தப்படுகின்்றது. 
 ஐக்கிய இைாச்சிய அைசியல்ைாதிகர்ள விட 
வும், பரடக் கட்டுமானதர்த விடவும் பஷக்ஸ்பியர் 
ஆஙகிலை ப்தசியைா்ததர்த பைப்புை்தறகு அதிக பங 
களிப்புச் நசயதிருக்கின்்றார் (Ibid). ப்தசபக்திக்கும் 
(Patriotism) ப்தசியைா்தததிறகும் (nationalism) இரட 
யிலைான பைறறுரமயின் ந்தளிவு அைசியம். ப்தசிய 
ைா்தததின் இலைக்கும், பொக்கும் பைந்துபட்டது. 
ஆனால் ப்தசபக்தியின்இலைக்கும் பொக்கமும் குறுகி 
யது. ஓவியதர்த ஓவியததிறகாக மட்டும் பரட 
ப்பது ப்தசிய ஓவியப்பரடப்புக்களின் பொக்க 
மன்று. ப்தசியைா்தம் ்தன்னகதப்த அடிப் பரடைா்த 
உள் பொக்கதர்த நகாண்டிருப்பதில்ரலை. ஆனால் 
எப்பபாது ப்தசியைா்தம் அடிப்பரடைா்தமாக 
மாறுகின்்றந்தன்்றால், காலைனிததுை ஏகாதிபததிய 
உள்பொக்கதர்த நகாண்டிருக்கின்்ற பபாது. பமற 
கதர்தய ப்தசியைா்த அறிவியறபைப்பில் ப்தசதர்த 
ைரையறுக்கும் இருவி்தமான கருததியல்கள்பமபலைா 
ஙகிக் காணப்பட்டன. மு்தலைாைது ெகை – அைசுக்ளால் 
ைடிைரமக்கப்பட்ட குடிரம, இைண்டாைது கிைாம 
ப்பு்ற குழுமஙக்ளால் ைடிைரமக்கப்பட்ட பண் 
பாடு. பமறகுறிப்பிட்ட இைண்டு கருததியல்களும் 
சமூகஙகர்ளயும் அைசுகர்ளயும் ப்தசிய மூலைக் 
பகாட்பாட்டின் அடிப்பரடயில் மீள்கட்டுமானம் 
நசய்தன (Athena S. Leoussi 2016). 
  இந்்த மீள்கட்டுமானததில் ஓவியப்பரடப்பு 
க்களும் பஙகளிப்புச் நசயதிருந்்தன. ‘இல்லைா்தர்த 
பிைதிநிதிததுைப்படுததுைதினூடாக’ ஓவியப்பரட 
ப்புக்கள் புதிய சமூகம் பறறிய புதிய பொக்ரக 
முன்ரைத்தன (Ibid). இப்புதிய பொக்கில் கூட்டுத 
்தன்னுணர்வுநிரலை (collective consciousness) எழுச்சி 
வீச்சுப் நப்ற ஆைம்பித்தது. எழுச்சி நபற்ற கூட்டுத 
்தன்னுணர்வு நிரலைரய இயக்கமாக்கிபடிம ைரைய 
ர்றகர்ளக் நகாண்டு கனவு ப்தசதர்த உருைாக் கும் 
பஙகளிப்ரப ஓவியர்கள் ைழஙகினார்கள். ஓவியப் 
பரடப்புக்களுக்கூடாக. அதுபை காட்சிப்புலை 
ப்தசிய அரடயா்ளதர்தயும் கட்டரமத்தது (Ibdi). 

இைறறிறகு உருைப்பட ைரைபுகளின் (Portraiture) 
உள் ைாஙகலும் காைணமாய அரமந்திருந்்தது. 
ப்தசிய கட்டுமானததிறகு பஙகளிப்புச் நசய்தைர் 
களின் உருைப்பட பரடப்புக்கள் மட்டுமல்லைாது 
அைர் க்ளது சிறபஙகளும் குறிப்பிடத்தக்கனைாகும்.
 முன்ரனய பகுதியில் குறிப்பிட்டதுபபாலை 
ைாழ்வியலின் தினசரித்தன்ரமரய பிைதிநிதிதது 
ைப்படுததுை்தாக ஓவியப்பரடப்புக்கள் ப்தசிய 
ைா்த பிைதிபலிப்பில் பமபலைாஙகி காணப்பட்டன. 

அைறறிலும் விளிம்பு நிரலை ைாழ்வியரலையும், 
விளிம்புநிரலை ைாழ்வியல் அகையப்படுததிய 
இன – பண்பாட்டு விழுமியஙகர்ளப் பிைதிநிதித 
துைப்படுததுைதும் ஒரு நசல்நெறியாக உருைா 
க்கம் நபற்றது. மிக அண்ரமயில் ‘்தட்டிைான்’ 
ஓவியம் ைடக்கில் மிகப் பிைபல்யம் அரடந்்ததிறகு 
காைணம் அ்தனது ைைலைாறறுத ்தன்ரம. குறிப்பாக 
பபார்க்காலைஙகளில் கிைாமப் பு்ற ைாழ்வியல் முர்ற 
ரமகளும், விழுமியஙகளும் ப்தசிய கருததியரலை 
யும் அ்தன் விழுமியதர்தயும் பிைதிநிதித துைப்படுத 
துை்தா ப்தாற்றம் உருைானது. பாைம்பரிய ைாழ்வி 
யல் முர்றகளும், கரலைகளும், ப்தசிய ஓவியப் 
நபாதுநைளிரய அலைஙகரித்தன. இர்த ‘மக்கர்ள 
ப்தசியமயப்படுத்தல் (nationalization of the masses 
– Mosse 1975) நபாறிமுர்றயூடாக ப்தசிய ்தன்ணு 
ணர்வு விழிப்புநிரலைரய (national consciousness) 
கட்டரமப்ப்தறகு ஓவியப்பரடப்புக்கள் உ்தவி 
புரிந்்தன. ைடக்கில் ‘பரனமைததின்’ பிைதிபலிப்பும் 
கிழக்கில் ‘ந்தன்ரன மைமும்’ நபாதுைாக எல் லைாப் 
பரடப்புக்களிலும் பிைதிநிதிததுைப்படுத்தப்ப 
ட்டன. இவவிைண்டு மைஙகளினதும் எதிர் விரசப் 
பின் (resilience) ஆற்றலும் குறிப்பாக பரனயின் 
பிைப்தசததிறகுரிய ்தனித்த ்தன்ரமயும் சுட்டிக் 
காட்டப்பட்டது. பரனயின் நைவபைறு பண்புகள் 
ப்தசியம் சார்ந்து ந்தளிவுரை நபற்றது. உ்தாைணமாக 
நீண்டகாலை நிரலைக்கும் ்தன்ரம, அ்தனுரடய 
ைலிரம, ைர்ளந்து நகாடுக்காரம. ப்தசிய ஓவியப் 
பரடப்புக்களில்  இயறரகக்காட்சி ஓவியம் (land-
scape) ப்தசிய முக்கியததுைம் நபற்றது. இவைா்றான 
இயறரகக் காட்சி ப்தசிய ஓவியப்பைப்பில், 
‘இனததுைநைளிரய (ethnoscape - A.D.Smith 2002) 
பிைதிபலித்தல் அதிகமாகியது. இனம் சார்ந்்த நைளி 
்தனிமனி்த நைளியின் நீட்சியாக ப்தசிய நைளிக் 
குள் உள்ைாஙகப்பட்டது (A.S.Leoussi 2016 சஙககாலை 
நிலைம் சார்ந்்த ைாழ்வியல் முர்றரமகள் மீள் அறி 
மு கம் நசயயப்பட்டன. குறிஞசி, முல்ரலை, மரு்தம், 
நெய்தல், பாரலை, இல்ைாழ்க்ரக முர்றரயப் 
பிைதிநிதிததுைப்படுததும் ஓவியப்பரடப்புக்கள் 
இனததுை நைளியூடாக பிைதிபலித்தன பமறகூ்ற 
ப்பட்ட சஙககாலை நிலைைரகரயச் சார்ந்்த ஓவியப் 
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பரடப்புக்கள் ப்தசிய ஓவியப் பைப்பிறகுள் உள் 
ைாஙகப்பட்டன. இவைா்றான பிைதிநிதிததுைப்படு 
த்தல் கூட்டுத ்தன்னுணர்வில் ைைலைாறறு பைர்கர்ள 
யும் பூர்வீகதர்தயும் பொக்கிய ப்தடலைாக அரமந் 
திருந்்தது. நீண்ட ைைலைாறறுப் பூர்வீகததின் ந்தாடர் 
ச்சியில் இரணை்தனூடாக கூட்டுத்தன்னுணர்வு 
உ்ளவியலுக்கு நபருமி்ததர்தச் பசர்கின்்ற ஊக்கி 
யாக இருந்்தது எனலைாம்.

்கலோச்�ோர, பணபோடடுத் ச�சியவோ�ம் - Cultural 
nationalism 

 கலைாச்சாை, பண்பாட்டுத ப்தசியைா்தம் 
நமாழிரய ரமயமாகக் நகாண்ட இயக்கமாகும். 
இ்தறகு விததிட்டைர் பஜர்மனிரயச் பசர்ந்்த Herder 
என அறியப்படுகின்்றது. Herder ஐ நபாறுத்தைரை 
யில் நமாழி்தான் ஒரு ப்தசததின் உள்ளுணர் 
நிரலைரய நைளிப்படுத்தைல்லைது எனக் கூறுகின் 
்றார். ‘ப்தசததின் ்தனித்த பண்பாண்ரம (ethos), 
ந்தாடர்ச்சியான அரடயா்ள ைைலைாறு, அ்ற ஒறறு 
ரம (John Hutchinson 2016) ்தமிழ்தப்தசியததின் அடி 
ொ்தமும் கூட. ்தமிழ்நமாழியும் அ்தரனச் சூழ கட்ட 
ரமக்கப்பட்ட அரடயா்ளமும் உ்தாைணமாக, 
்தமிழ்க் கலைாச்சாைம், பண்பாடு, ்தமிழ் ைாழ்வியல் 
முர்ற, ்தமிழ் ைைலைாறறியல், ந்தால்லியல் இன்னும் 
பலை. நமாழி என்பது நைறுமபன நமாழி மட்டு 
மல்லை அது சார்ந்்த மக்களின் கூட்டு அரடயா்ள 
‘ஈழத்தமிழ்த்தன்ரம, அ்தனால் கட்டரமக்கப்படும் 
ஈழத்தமிழ் இருப்பு பறறியது.
 ‘கலைாச்சாை, பண்பாட்டு 

ப ்த சி ய ை ா ்த த தி ன் 
பிை்தான இலைக்காக  இரு
ப்பது, ஒரு    இனக்குழு 
மததின் கூட்டு அரடயா
்ள க் க ட் ட ர ம ப் பி ன் 
பைைான, பிை்தான ்தனித 
்தன்ரமயும், அருந்்தனிப் 
பண்பான  மூலைதர்தயும், 
ப ்த ா ற று ை ா 

ரயயும், ைைலைாறர்றயும், பண்பாட்ரடயும்  
கலைாச்சாைதர்தயும் ்தாய ொட் ரடயும், சமூக – 
அைசியல் நசயறபாடுகர்ளயும் அரடயா்ளம் 
காண்ப்தாகும் (Ibid). கலைாச்சாை, பண் பாட்டு 
ப்தசியைா்தம்பறறி பல்பைறு கருததுக்கள் முன் 
ரைக்கப்படுகின்்றன. குறிப்பாக Gellner கூறும் 
பபாதுஇதப்தசியைா்தம் அைசியல் ப்தசியைா்தத 
திலிருந்து நபரிதும் பைறுபட்ட்தாக இல்ரலை 
எனக் குறிப்பிடுகின்்றார் (Ibid) ஏநனன்்றால் ப்தசி 
யைா்தததின் அடிப்பரட இலைக்கு அைசியல் சார் 
ந்்தது. இர்றரமயுள்்ள ொடு பொக்கிய கனவு.
 ஏறகனபை குறிப்பிட்டது பபாலை கலைாச்சாை, 
பண்பாட்டு ப்தசியைா்தததின் இலைக்ரக ப்தசிய 
கலைாச்சாைதர்த, பண்பாட்ரட கட்டரமத்தலைாகும். 

இக் கலைாச்சாை, பண்பாட்டு கட்டரமப்பு பல்பைறு 
பண்புகள் பறறி கைனம் நசலுத்த பைண்டியுள்்ளது. 
்தாயநிலை கலைாச்சாைப் பண்புகள், புைாணக் கர்தகள், 
நமாழி, ொட்டார் இலைக்கியம்,கரலைகள், மண்சார் 
ைாழ்வியல் இன்னும் பி்ற. இரைகர்ள மீள் கட்டு 
மானம் நசய்தல் எனக் கூறும் பபாது ெவீனதர்த 
முற்றாக மறுத்தல் என்று அர்த்தம்நப்றாது. இத 
ப்தசியைா்தததின் சி்றப்பியல்பாக, மக்களுரடய 
ைாழ்வியல் முர்றரம ரமயததிலிருந்து ப்தசிய 
ைா்தம் கட்டரமக்கப்படு்தல், விளிம்புரமய அணு 
குமுர்ற அல்லைது கீழிலிருந்து பமல்பொக்கிய 
அணுகுமுர்ற. முற்றாக மக்கள் மயப்படுததிய 
இயஙகு ்த்ளததிலிருந்து ஏகாதிபததியதர்த எதிர்த 
்தல் என்பது இலைகுைான அணுகுமுர்றயாகும்.
 கலைாச்சாை, பண்பாட்டுத ப்தசியைா்தம் 
ப்தசிய கலைாச்சாைதர்த, பண்பாட்ரட மீ்ள உயிர் ப்பி 
க்கின்்ற்தறகான காைணம் பறறி அை்தானித்தால், 
அடக் குகின்்ற அைசு அல்லைது ஏகாதிபததியம், அட 
க்குமுர்றக்குட்பட்டைர்களின் கலைாச்சாைதர்த (பண் 
பா ட்ரட கீழ்த ்தைமான்தாக அல்லைது பைண்டா்த்தா 
கக் கட்டரமக்கின்்றது இ்தன் மூலைம் மக்கர்ள 
அைர்களுரடய கலைாச்சாைததிலிருந்து பண்பாட்டி 
லிருந்து அந்நியப்படுததுகின்்றது), அந்நியப்படுத 
்தல் நசயறதிட்டம் கூட்டு அரடயா்ளம் கட்டரமக் 
கின்்ற பண்புகர்ளயும் சிக்கலுக்குட்படுததுகின்்றது. 
அந்நியப்படுத்தலும், சிக்கலுக்குட்படுததுகின்்ற 
நசயறதிட்டஙகளும்கூட்டு அரடயா்ள கட்டவிழ் 
ப்புக்கு இட்டுச் நசல்லுகின்்றது என்பது நைள்ளி 
ரடமரலை. இப்நபாறிமுர்ற ஒரு இனக்குழுமதர்த 
ப்தசிய நீக்கம் நசயகின்்றது.
 இ்தறகு மா்றாக கலைாச்சாை, பண்பாட்டுத 
ப்தசியைா்தம் கூட்டு அரடயா்ளப் பண்புகர்ள 
ைலுவூட்டுகின்்றது. ்தனிெபர், ்தான் சார்ந்து கூட்டு 
அரடயா்ளததிலிருந்து பகிருகின்்ற அரடயா்ளத 
ர்தப் பறறி நபருரம நகாள்்ளச் நசயகின்்றது. 
அர்தபய இயக்கமாக்கி ஏகாதிபததியததிற 
நகதிைான அணிதிைட்டலைாக மாறறுகின்்றது. கலைாச் 
சாை, பண்பாட்டு மீள் எழுச்சி பைைலைாக ரமய 
அைசுகள் விளிம்பு நிரலை மக்களின் உரிரமக் 
பகாரிக்ரக கர்ள நிைாகரிக்கின்்ற பபாதும், அைறர்ற 
அடக்கு முர்றக்குள்்ளாக்கும் பபாது உருைாைர்த 
பின்ை ரும் ொடுகளின் அனுபைஙகளுடு வி்ளஙகிக் 
நகாள் ்ளலைாம். உ்தாைணமாக அவுஸ்பைலியாப் 
பழஙகுடி மக்கள், ஸ்பானியாவில் கட்டலைான் 
எழுச்சி, இன் னும் பலைைறர்றக் குறிப்பிடலைாம். 
USSRலிருந்து பிரிந்து பபான ொடுகர்ளயும் இந்்தப் 
பட்டியலில் உள்்ளடக்கலைாம்.

நோைோந்� ச�சியவோ�ம் (Everyday Nationalism)
 ொ்ளாந்்த ப்தசியைா்தததின் பொக்கமாக எவ 
ைாறு மக்கள் ்தஙகளுரடய ொ்ளாந்்த ைாழ்க்ரக 
யில் ொ்ளாந்்த நசயறபாடுகளுடாக ப்தசியைா்த 
தர்த அர்த்தம் நப்ற ரைக்கின்்றார்கள் என்ப்தாகும். 
்தாஙகள் ஒரு ப்தசததிறகு உரிததுரடயைர்கள் 

என்பர்த மக்கள் எவைாறு ்தஙகளுரடய ொ்ளா 
ந்்த ைாழ்க்ரகச் நசயறபாடுகள் மூலைம் பிைதி 
பலிக்கின்்றார்கள் என்பர்த ஆயைப்த தினசரி 
ப்தசிய ைா்தததில் இலைக்காகும் (Atsuko Ichijo 2016). 
ஏறகனபை குறிப் பிட்டது பபாலை ொ்ளாந்்த ப்தசிய 
ைா்தம் கீழிலிருந்து பமல்பொக்கிய அணுகுமுர்ற 
ரயக் நகாண்டது. ப்தசியதர்த ொ்ளாந்்த ைாழ்வில் 
விளிம்புநிரலை மக்கள் மிக அொயாசமாக நமாழி 
நபயர்ததுக் நகாண்படயிருக் கின் ்றார்கள். அ்தறகாக 
இன்நனாரு ைலிந்்த முயறசி ப்தரையில்ரலை.
 Jonatham Fox k; Cynthia Miller – Idriss (2008) 
ொ்ளாந்்த ப்தசியதர்த மக்கள் பின்ைரும் ொன்கு 
ைழிமுர்றயினூடு பிைதிபலிப்ப்தாகக் குறிப்பிடுகி 
ன்்றனர். ‘மு்தலைாைது, ப்தசதர்த எப்பபாதுபம பபசு 
நபாரு்ளாக்கு்தல் (talking the nation)இ ப்தசதந்தரிவு 
(choosing the nation)இ இைண்டாைது ப்தசியம் மக் 
களுரடய ந்தரிவில் எவைாறு நசல்ைாக்குச் நசலுத 
துகின்்றது, மூன்்றாைது ப்தசதர்த விரனயாறறுரக 
நசய்தல் (Performing the nation) குறியீடுகளுடு ப்தச 
தர்த பிைதிபலிதது பிைதிநிதிததுைப்படுத்தல், ொன் 
காைது ப்தசதர்த நுகர்்தல் (Consuming the nation) ொ்ளா 
ந்்த ப்தசியைா்தததிறகும் கலைாச்சாை, பண்பாட்டு 
ப்தசிய ைா்தததிறகுமிரடபய நெருஙகிய ந்தாடர் 
பிருக்கின்்றது. 
 Michael Billig (1195) ஆல் அறிமுகப்படுத்தப் 
பட்ட ‘Banal Nationalism’ப்தசததின் இருப்பு எஙகுபம 
கிரடக்கக்கூடிய்தாக இருக்கின்்றது, அது மீ்ளவும் 
நிறுைனமயப்படுத்தப்பட்ட ைடிைஙகளுக்கூடாக, 
கலைாச்சாை கரலைப்நபாருட்களுக்கூடாக இன்னும் 
பி்றைறறினூடு மீள் உருைாக்கப்படுகின்்றது. உ்தாை 
ணஙகளுடு வி்ளக்க முறபட்டால், ப்தசியக் 
நகாடிரய தினசரி பயன்படுதது்தல்,ொணயப் பயன் 
பாடு, ப்தசபக்தி குழுக்கள், கழகஙகள், ப்தசிய ஊடகத 
தினூடு ஊடகததின் நமாழிப்பயன்பாடு (ொம், 
ொஙகள், எஙகளுரடயபபான்்றன) நபரும்பாலுபம 
அைச நிறுைனஙகள், திரணக்க்ளஙகளுடு முன்நன 
டுக்கப்படுகின்்றன. இது ஒரு பமலிருந்து கீழ் பொக் 
கிய அணுகு முர்றரயக் நகாண்டது. அதிகமாக, 
அைசியல் புவியியலில் (Political geography) பயன் 
படுத்தப்படுகின்்றது. தினசரி ப்தசியைா்தததிறகும் 
Banal nationalism ததிறகும் பைறுபாடுகள் இருக்கின் 
்றன. அைறர்ற ஆைாயைது இக்கட்டுரையின் 
பொக்கமன்று.
 ொ்ளாந்்த ப்தசியைா்தம் மக்களுரடய சா்தா 
ைண ைாழ்வில் சா்தாைண சமூக நசயறபாடுகளுடாக 
பல்பைறு ெபர்களினால்,பல்பைறு சமூக ்த்ளஙகளின் 
எவைாறு மீள் உருைாக்கம் நசயயப்படுகின்்றது 
என்பர்த அை்தானிப்ப்தலைாகும் (Jon E.Fox 2018).
 ொ்ளாந்்த ப்தசியைா்ததர்த ஓவியததில் பிைதி 
நிதிததுைப்படுத்தலில் ்தான் ப்தசியைா்ததர்த 
மக்கள் மயப்படுததும் நசயறபாடு ்தஙகியுள்்ளது.
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நூலில் “ஐ.ொ. சாசனததில் நபாறிக்கப்பட்டிருக்கும் 
சமஉரிரமகளும் மக்க்ளது சுயநிர்ணயமும் என்்ற 
விதிக்கு இணஙக எல்லைா மக்களும் நைளிப் 
பு்றத ்தரலையீடு எதுவுமின்றி, ்தமது அைசியற 
்தரகரமரயச் சு்தந்திைமாகத தீர்மானிப்ப்தறகும், 
்தமது நபாரு்ளா்தாை, சமூக, கலைாசாை ை்ளர்ச்சி 
கர்ளப் பபணுை்தறகும் உரிரம உரடயைர்க 
்ளாைர். இந்்தச் சாசனததின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு 
அரமய ஒவநைாரு அைசும் இந்்த உரிரமக்கு 
மதிப்பளிக்கக் கடரமப் பட் டிருக்கி்றது. 
 இந்்த சுயநிர்ணய உரிரமயானது ைழரம 
யான உள்ளீட்டாக அ்தாைது ஒரு அைச கட்டரம 
ப்புக்கு உட்பட்ட்தாக நிர்றவுநப்ற பைண்டும். 
சு்தந்திைமான, இர்றயாண்ரமயுரடய அைசுக ளின் 
பிைப்தச ஒருரமப்பாட்டு உரிரமரய இப்பிைக 
டனம் உறுதிப்படுததுகி்றது. ஆனால் அப்த 
பைர்ள பிைப்தச ஒருரமப்பாட்டு உரிரமரய 
ைலியுறுததும் அைசுக்கள் சிலை ்தரகரமகர்ளப் 

நபறறிருக்க பைண்டும் என்கி்றது இப்பிைகடனம். 
அ்தாைது எல்லைா மக்களுக்கும் சமஉரிரமகர்ள 
யும், சுயநிர்ணய உரிரமரயயும் ைழஙகி, இன, 
ம்த பைறுபாடின்றி அந்ொட்டிலுள்்ள மக்கள் 
சமூகததினர் அரனைரையுபம பிைதிநிதிததுைப் 
படுததும் ஒரு அைசுக்கு மட்டுபம பிைப்தச ஒரு 
ரமப்பாட்ரட ைலியுறுததும் ்தகுதியும் ்தரகரம 
யும் உண்டு. என்கி்றது இப்பிைகடனம். 
 சுயநிர்ணய உரிரம குறித்த இவவி்ளக்கங 
களின் மூலைம் பாலைா அண்ணன் மிகதந்தளிைான 
முர்றயில் ஈழத்தமிழர்களுக்குச் சுயநிர்ணய 
உரிரம உண்டு என்பர்தயும் சிறீலைஙகா அைசாஙகத 
திறகு பிைப்தச ஒருரமப்பாடு என்கி்ற நபயரில் 
ஈழத்தமிழர்கர்ள அடிரமப்படுததி ஆ்ள அரனத 
துலைக சட்டததில் இடமில்ரலை என்பர்தயும் 
எடுதது வி்ளக்குகின்்றார். 
 இவைாறு ப்தசததின் குைல் இன்றும் 
ஈழமக்கள் உரிரமகள் மீட்புக் குைலைாக, ஈழமக்க 
ளுக்குத ந்தளிந்்த அைசியல் ைழிகர்ள வி்ளக்கும் 
குைலைாக ஒலிததுக் நகாண்டு இருக்கி்றது. இன்று 

ஈழத்தமிழர்களின் அைசியல் கட்சிகளின் ்தரலைை 
ைாக உள்்ளைர்கள் இக்குைலுக்குச் நசவிநகாடுதது 
குைல் காட்டும் ைழியில் அைசியலில் ஈடுபட்டால் 
மட்டுபம இைர்க்ளால் ஈழத ்தமிழர்களின் உரிரம 
கர்ளப் பாதுகாக்க முடியும். இைர்கள் பாலைா 
அண்ணனின் நூல்கர்ள ஆக்கஙகர்ள படிதது, 
அ்தன் ைழி ெடப்பப்த அைருக்கு ஒவநைாரு 
ஈழத்தமிழனும் நசயயும் உயர் மதிப்பளிப்பாக 
அரமயும். அப்தபைர்ள பாலைா அண்ணனின் நூல் 
கர்ள, ஆக்கஙகர்ளப் படிக்ரகயில் ஒவநைாரு 
ஈழத்தமிழனுக்கும் ்தனது ைைலைாறு மு்தல் அைசி 
யல் ைரையான ந்தளிைான அறிவு ை்ளரும். அந்்த 
அறிவு ்தரும் உறுதி பாலைா அண்ணன் பபாலைபை 
அரசயா்த உறுதியுடன் எைர்க்கும், எ்தறகும் 
அரசயாது, ைர்ளயாது நகாண்ட நகாள்ரகயில் 
பெர்ரமயுடனும் உண்ரமயுடனும் ைாழ சக்தி 
்தரும்.
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பட்டு ைருை்தாகவும் அப்பகுதி மீனைர்களினால் 
குற்றம் சுமத்தப்படுகின்்றது.
 இந்நிரலையில், டிசம்பர் 22 ஆம்  திகதி மற 
றும் 30ஆம்திகதிகளில் இந்திய, இலைஙரக மீனைர் 
களுக்கிரடயிலைான  பபச்சுைார்தர்த ெடத்தப் 
படும் என இலைஙரக மீன் ை்ளததுர்ற அரமச்சர் 
டக்்ளஸ் ப்தைானந்்தா அறிவிததுள்்ளார்.
 கடந்்த 2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய 
மீனைர்களின் எல்ரலை ்தாண்டி மீன் பிடிப்பது 
ந்தாடர்பாக இரு ொடுகளுக்கும் இரடயிலைான 
பபச்சுைார்தர்தகள் ந்தாடர்ந்து 5 முர்ற ெடந்துள் 
்ளன. இருந்தும் எந்்த தீர்வும் எட்டப்படா்த நிரலை 
யில் பபச்சுைார்தர்த மீண்டும் ஆைம்பிக்கப்படவு 
ள்்ள்தாக அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.
 இந்நிரலையில், சமீபகாலைஙக்ளாக ்தமிழக 
மீனைர்கள் இலைஙரகயின் கடறபரடயால் ்தாக்கு 
்தலுக்கு உள்்ளாைதும் படகுகள் பச்தப்படுத்தப் 
படுைதும் அதிகரிததுள்்ளன அப்த  பபால் இந்திய 
மீனைர்களும் இலைஙரக கடறபைப்புக்குள் அதது 
மீறி மீன்பிடியில் ஈடுபடுை்தால் ்தமிழ் மீனைர் 
களும் பாதிக்கப்பட்டு ைருகின்்றனர் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.
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�மட நீக்கம் �ரும் பணி்கள்
ஒனறு. 
 ்தனிமனி்த அைசியல், நபாரு்ளா்தாை, பண்பா 
ட்டு முன்பனற்றதர்த ்தமிழீழ முன்பனற்றமாக 
கருதுைது ெமது அறியாரமரயக் காட்டுகி்றது. 
இனமாக, அரமப்பாக, குழுைாக முன்பனறுைது 
்தான் உண்ரமயான, ஆபைாக்கியமான, நீண்டகாலை 
முன்பனற்றமாகும். ்தரடரய நீக்குைதுெம்ரம 
அரமப்பு ரீதியாக முன்பனறறுை்தறகு ைழி 
ைகுக்கும். 
இரணடு. 
 ்தமது உரிரமகர்ள உலைக அ்ளவிலும், ்தமி 
ழீழ அ்ளவிலும் நிரலைநிறுத்த இந்்த்தரட  நீக்கம் 
பயன்படுகி்றது. எடு. நிரனவுொர்ளக் நகாண்டாடு 
்தல், உரிரமகர்ள நிரலைநிறுதது்தல், ்தமிழீழ விடு்த 
ரலையின் பொக்கதர்த உலைகறியச்நசய்தல் பபான் 
்றைறர்ற நசயல்படுத்த உ்தவுகி்றது. அ்தறகாக 
ெமது ந்தால்லியல் ஆ்தாைஙகர்ளயும் ைைலைாறறு 
உண்ரமகர்ளயும்  பாதுகாதது உலைகறிய பைப்ப 
பைண்டும். 
மூனறு. 
 ்தரடயின் உள்பொக்கதர்த உலைகறியச் 
நசயய பைண்டும். விடு்தரலைப் புலிகள் அரம 

ப்பின் ெறபணிகர்ளயும்,  எண்ணஙகர்ளயும், பொக் 
கதர்தயும், காைணஙகர்ளயும் ஆ்தாைஙகளுடன் 
நைளி உலைகிறகு ந்தாடர்ந்து, பல்பைறு ைழிகளில், 
ைடிைஙகளில் காட்ட பைண்டும். 
நோனகு. 
 ்தரட நசயயப்பட்ட ொடுகளில் ந்தாடர்ந்து 
ைழக்குகர்ளப் பபாட்டு, ஆட்சியா்ளர்கர்ளத 
ந்தாடர்ந்து சந்திதது, சரியான ்தைவுகர்ளக் நகாடு 
தது, வி்ளக்கமளிதது, புரியரைதது, ்தரடரயநீக்க 
ொளும் நசயல்பட பைண்டும். இந்்த ொடுகள் ஊடக 
வியலைா்ளர்களின் சந்திப்பில் ்தமிழீழப் பிைச்சிரன 
பறறி ்தரும் பமபலைாட்டமான உரைகர்ள ஒரு 
பபாதும் ெம்பாமல், ்தனிப்பட்ட முர்றயில் 
சந்திதது, ொடாளுமன்்றததின் ைழியாகத தீர்மான 
தர்த நகாண்டுைை உரழக்க பைண்டும். 
ஐந்து. 
 ்தரட நசய்த ொடுகளின் அைசுகர்ள யும், 
ெமது விடு்தரலைப் பபாைாட்டதர்த ஆ்தரிக்கும் 
ொடுகர்ளச் சந்திக்கும் பபாது சுவிட்சர்லைாந்து 
ெடுைர் மன்்றம் ்தந்்த தீர்ப்ரபயும், ஐபைாப்பிய 
ஒன்றியம் ்தந்்த தீர்ப்ரப யும், இத்தாலிய ெடுைர் 
மன்்றம் ்தந்்த தீர்ப்ரபயும், கத்தபலைானியா ொடு 
நகாண்டு ைந்்த தீர்மானதர்தயும், ்தமிழ்ொட்டு 
சட்டமன்்றம் நகாண்டு ைந்்த தீர்மானதர்தயும், 
இலைஙரக ைடக்குமாகாண அரை நகாண்டுைந்்த 

தீர்மானதர்தயும் ்தக்க வி்ளக்கஙகளுடன் ந்தாடர் 

ந்து எடுததுரைக்க பைண்டும்.
 இறுதியாக, விடு்தரலைப் புலிகள் தீவிை 
ைா்த அரமப்பு என்்ற மாரயரயயும், ்தை்றான 
கருததியரலையும் மாற்ற ொம் அதிகமாக உரழக்க 
பைண்டும். அ்தறகுத ந்தருவில் நின்று கூக்குைல் 
எழுப்புைப்தாடு மட்டும் நின்று  விடாமல் அறிவுத 
்த்ளததில் அரமப்புரீதியாக அணுகி, முடிவு எடுக் 
கும் அதிகாைமுள்்ள அரமப்புகப்ளாடும், அதிகாரி 
கப்ளாடும் ந்தாடர்பு ரைதது, உண்ரமரயப் புரிய 
ரைக்க பைண்டும். 
 பசார்ந்து விடாமல் ந்தாடர்ந்து ெம்பிக்ரக 
யுடன் ஆைணஙகர்ளயும், ஆ்தாைஙகர்ளயும் பசர் 
க்க பைண்டிய இடததில்பசர்தது ்தரடரய 
நீக்ககும் நசயறபாட்ரட அரமதியாக, 
விபைகமாக, விரைைாக நசயது முடி 
க்க பைண்டும்.

�மடமய நீககினோல்   ... த�ோடர்ச்சி...

பன் என்பைரை நபாதுமன்னிப்பளிதது விடு்தரலை 
நசயதிருந்்தார்.
 சிர்றத்தண்டரன அனுபவிதது ைந்்த அைரு 
க்கு எதிைாக நபாலிசார் யாழ் பமல் நீதிமன்்றததில் 
்தாக்கல் நசயதிருந்்த மறறுநமாரு பயஙகைைா்தத 
்தரடச்சட்டததின் கீழான ைழக்கு விசாைரணயில் 
அப்பபார்தய அஙகு பணியாறறிய பமல் நீதிமன்்ற 
நீதிபதி மாணிக்கைாசகர் இ்ளஞநசழியன் தீர்ப்பு 
ைழஙகுகின்்ற கட்டதர்த நெருஙகி இருந்்தார். 
அந்்தத ்தருணததில் மிக அைசை அைசைமாக அந்்த ைழ 
க்கு விசாைரண ்தடுதது நிறுத்தப்பட்டு முன்னாள் 
ஜனாதிபதி ரமததிரிபாலை சிறிபசனவினால் நஜனி 
பன் நபாதுமன்னிப்பின் கீழ் விடு்தரலை நசயயப் 
பட்டிருந்்தார்.
 ஜனாதிபதி மகிந்்த ைாஜபக்ஷ ்தரலைரமயி 
லைான அைசாஙகததில் ரமததிரிபாலை சிறிபசன 
முக்கிய அரமச்சைாக இருந்்தபபாது 2006ஆம் 
ஆண்டு அைரைக் நகாரலை நசயை்தறகு சதித 
திட்டம்தீட்டினார் என்்ற குற்றச்சாட்டின் பபரில் 
நஜனிபன் ரகது நசயயப்பட்டு சிர்றத ்தண்டரன 
ைழஙகப்பட்டிருந்்தார். ்தன்ரனக் நகாரலைநசயய 
முயறசித்த முன்னாள் பபாைாளியாகிய விடு்தரலை 
ப்புலி உறுப்பினர் ஒருைரை ஜனாதிபதி ரமததிரி 
பாலை சிறிபசன ்தனது ஓைாண்டுகாலை ஜனாதிபதி 
ப்தவிக்காலை நிர்றவின் பபாது, மனி்தாபிமான 
அடிப்பரடயில் விடு்தரலை நசய்த்தாக அப்பபாது 

அைசியல் ரீதியாப் பிைசாைம் நசயயப் பட்டது.
 அப்தபைர்ள, சிர்றச்சாரலைகளில் விசாை 
ரணகளின்றி பலை ைருடஙக்ளாகத ்தடுதது ரைக்கப் 
பட்டுள்்ள ்தமிழ் அைசியல் ரகதிகர்ள விடு்தரலை 
நசயை்தாக திகதி குறிதது அளிததிருெ்த உறுதி 
நமாழிரய அைர் நிர்றபைற்றபை இல்ரலை. இத 
்தரகய லைட்சணததில்்தான் ஆட்சியா்ளர்கள் ்தமிழ் 
அைசியல் ரகதிகள் ந்தாடர்பிலைான ்தமது நீதி நியாய 
ெடைடிக்ரககர்ள முன்நனடுதது ைருகின்்றனர்.
 அைசாஙகததின் முக்கிய அரமச்சர்களில் 
ஒருைைாகிய ஜி.எல்.பீரிஸ் அைசாஙகம் நகாண்டு 
ைைவுள்்ள புதிய அைசியலைரமப்பில் நீதிததுர்றயி 
லும் மாற்றஙகள் நகாண்டு ைைப்பட பைண்டும் 
என்று கூறியுள்்ளார். ெரடமுர்றயில் உள்்ள ொட்டின் 
நீதிப் நபாறிமுர்றயானது நபாருத்தமில்லைா்தது அல் 
லைது மிகுந்்த குர்றபாடுரடயது என்பர்த அைச 
்தைப்பும் ஏறறுக்நகாண்டுள்்ளது என்பர்தபய காட்டு 
கின்்றது.
 மனி்த உரிரம மீ்றல்கள் சர்ைப்தச மனி 
்தாபிமான சட்ட மீ்றல்கள் என்பைறறில் பாதிக் 

கப்பட்ட ்தமிழ் மக்கள் மறறும் சிறுபான்ரம  ம்த  
ரீதியில் அடிப்பரட உரிரமகள் மீ்றப்பட்டுள்்ள  
முஸ்லிம் மக்கள் ந்தாடர்பில் இந்்த ொட்டின் 
நீதிப்நபாறிமுர்ற நியாயமான நசயறபாடுகர்ளக் 
நகாண்டிருக்க வில்ரலை என்பதுடன், பபரின மக்க 
ளுக்கும் அநீதி இரழக்கப்பட்டிருக்கின்்றது என்ப 
்தறகான ைாக்குமூலைஙக்ளாகபை ொடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர் விஜி்த பேைத   மறறும் அரமச்சர் 
ஜி.எல்.பீரிஸ் ஆகிபயாரின் பாைாளுமன்்ற உரைகள் 
அரமந்திருக்கின்்றன.
 இத்தரகய நிரலைரமயில்்தான் சிறுபா 
ன்ரம ப்தசிய இனமாகிய ்தமிழ் மக்கள், ெரடமு 
ர்றயில் உள்்ள ொட்டின் நீதிப்நபாறிமுர்றயின் 
ஊடாகத ்தஙகளுக்கு நீதி கிரடக்கப் பபாைதில்ரலை 
என்பர்த ஏறகனபை எடுததுரைதது சர்ைப்தச நீதி 
ப்நபாறிமுர்றயின் கீழ் ்தமக்கு நீதி ைழஙகப்பட 
பைண்டும் என பகாரி ைருகின்்றனர்.
 குறிப்பாக ைலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட 
ைர்களுக்காகக் குைல் நகாடுதது பபாைாடி ைருகின்்ற 
அைர்களின் உ்றவினர்கள் சர்ைப்தச நீதி விசாை 
ரணபய ப்தரை. அ்தன் ஊடாகத்தான்  ்தஙகளுக்கு 
உண்ரமயான நீதி கிரடக்கும் என்பர்த ைலியு 
றுததி இருக்கின்்றார்கள்.

�னித்துவமிழந்�  ... த�ோடர்ச்சி...

வி்ளக்கதர்த ்தமக்கு ைாக்களித்த மக்களுக்கு 
அைர்கள் ந்தரிவிக்கவில்ரலை. 
 ஊடகவியலைா்ளர் ஒருைர் ்தமிழ்த ப்தசியக் 
கூட்டரமப்பின் உள்ளூர் பிைமுகர் ஒருைரை 
ந்தாடர்புநகண்ட பபாது, ்தமிழ்த ப்தசியக் 
கூட்டரமப்பு அபிவிருததிக்கு எதிைானது அல்லை. 
ைடக்கு மறறும் கிழக்கு அபிவிருததிக்கு ஆ்தைைா 
னது என்ப்தறகாக கடந்்த ஆட்சிக் காலைததின் 
பபாதும் ைைவுநசலைவுத திட்டததிறகு ஆ்தைைாக 
ைாக்களிததுள்்ளது என அைர் ந்தரிவிததுள்்ளார். 
ஆனால் மாகாணசரப ப்தர்்தரலை ந்தாடர்ந்து 
பிறபபாட்டுைரும் அைசின் ைைவு-நசலைவுத திட்ட 
தர்த ்தமது கட்சி நமௌனமாக ஆ்தரிததுள்்ளது 
என்பர்த அைர் கூ்றவில்ரலை. எனினும் மாகாண 
சரபக்கு அதிக அதிகாைஙகள் பைண்டும் என 
அைர்கள் ந்தாடர்ந்து பகாரிக்ரக விடுதது 
ைருகின்்றனர்.
 ஆனால் உண்ரமயில் என்ன இடம்நப 
ற்றது என்பர்த அைர் இந்்த கலைந்துரையாடலில் 

கூறிவிட்டார். ைாக்நகடுப்பில் கலைந்து நகாள்ைதி 
ல்ரலை என்்ற முடிவு ஏறகனபை புதுடில்லியில் 
எடுக்கப்பட்டு விட்டதுடன், அது ந்தாடர்பில் 
கூட்டரமப்புக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்்தது.
 இந்தியாவின் ப்தசிய பாதுகாப்பு 
ஆபலைாசகர் அஜித படாைல் சிறீலைஙகாவில் 
உள்்ள இந்தியா கவுஸ் இல் கூட்டரமப்பின் 
்தரலைைர் சம்பந்்தரன சந்திததிருந்்தார். அது 
மட்டு மல்லைாது கூட்டரமப்புக்கும் இந்தியப் 
பிை்தமர் ெபைந்திை பமாடிக்குமிரடயிலைான சந்தி 
ப்பு ஒன்றும் விரைவில் இடம்நப்றவுள்்ளது. 
இந்தியா மீண்டும் ்தனது பரழய நகாள்ரகரய 
பயன்படுததுகின்்றது. ்தமிழ் மக்களின் அைசியரலை 
பயன்படுததி சிறீலைஙகா அைசுக்கு நசயதிரய 
அனுப்ப முறபட்டுள்்ளது.
 எனபை ்தமிழ் அைசியல் கட்சிகளின் பபச்சு 
க்கள் மறறும் அைர்களின் நசயறபாடுகள் ந்தாடர் 
பில் ்தமிழ் மக்களும், ப்தசியச் நசயறபாட்டா 
்ளர்களும் அதிக கைனம் நசலுத்த பைண்டிய 
கட்டம் ஏறபட்டுள்்ளது என அைசியல் அை்தானி 
ஒருைர் இலைக்கு மின்னி்தழுக்கு ந்தரிவிததுள்்ளார்.

வரவு த�லவுத்திடட   ... த�ோடர்ச்சி...
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நபண் என்பைள் வியப்பிறகுரியைள். இர்ற 
ைன் பரடப்பிபலை மன உறுதி நகாண்ட 

உயர்ைான சிறபம். நபண்கள் பபாற்றப்பட 
பைண்டியைர்கள் மட்டுமல்லை, பின்பற்ற பைண்டிய 
ைர்களும் கூட. சர்ைப்தச மகளிர் தினம் என்பது 100 
ைருடஙகளுக்கு முன்னர் ந்தாழிலில் நபண்களின் 
பஙகளிப்ரப நகௌைவிப்பர்தயும், அைசியல் உரிரம 
கர்ளயும் முன்னிறுததுைர்தயும் பணியிடஙகளில் 
பாைபட்சம் மறறும் ஒடுக்குமுர்றரய முடிவிறகுக் 
நகாண்டு ைருைர்தயும் பொக்கமாகக் நகாண்டு 
ைருடாந்்த பாைம்பரியமாக ஆைம்பமானது.

 இந்்த விடயததில் நபண்கள் ஏறபடுததி 
யுள்்ள முன்பனற்றஙகள் குறிதது சிந்திப்ப்தறகும், 
மாற்றஙகர்ள பகாருை்தறகும், ொடுகளிலும் ்தங 
கள் சமூகஙகளிலும் ்தமது துணிச்சல் மறறும் மன 
உறுதி காைணமாக மாற்றஙகர்ள ஏறபடுததிக் 
நகாண்டிருக்கும் நபண்கர்ள ைாழ்ததுை்தறகும், 
பாைாட்டுை்தறகும் நபண்களின் நைறறிரய உறுதி 
நசயை்தறகான முயறசிகர்ள தூண்டுை்தறகும் 
ஒவநைாரு ைருடமும் மார்ச் மா்தம் 8ஆம் திகதி 
உலைநகஙகிலும் உள்்ள மக்கள் அணி திைள்கின்்றனர்.
இவைாறு இருப்பினும் நபண்களுக்கு இரழக்கப் 
படும் அநீதிகள், சிறுையது அல்லைது கட்டாயத 
திருமணம், நபாது மறறும் ந்தாழில் புரியும் 
இடஙகளில் ஏறபடும் துன்புறுத்தல்கள் என்பன 
இன்றுகூட மாறியபாடில்ரலை. நபண்களுக்காக 
பலைர் குைல் நகாடுத்தாலும், ெரடமுர்ற என்று 
ைரும் நபாழுது அரனததும் நசயலிழந்து பபாகி 
ன்்றது. நபண் என்பைள் எவை்ளவு ்தான் இலைக்ரக 
பொக்கிச் நசல்லை முயன்்றாலும், ஏப்தா ஒரு இடத 
தில் கூண்டிலைரடக்கப்பட்டு ஒரு ைட்டததிறகுள் 
நின்று விடுகின்்றனர். 

 

இலைஙரகயின் நமாத்த ந்தாழிலைா்ளர்களில் 38 வீ்த 
மாபனார்  நபண்க்ளாைார். எனினும் 8 வீ்தத 
திறகும் குர்றைான நபண்கப்ள உயர் ப்தவி ைகிக்கி 
ன்்றனர். ந்தாழில்துர்றகளில் ஈடுபடுபைாரிலும் 
அதிகமாபனார் கூலித ந்தாழில் மறறும் ஊதிய 

மற்ற குடும்ப ரீதியான விைசாய ெடைடிக்ரககளில் 
ஈடுபடுபைர்க்ளாைார். மததிய கிழக்கு ொடுகளுக்கு 
வீட்டுப் பணிப்நபண்க்ளாக பல்லைாயிைக் கணக் 
கான இலைஙரகப் நபண்கள் பணிபுரிைதும் ஒரு 
பாரிய சைாலைாகபை கரு்த பைண்டும்.
 குடும்பச் சுரமரயப் நபாறுப்பபறறுக் 
நகாண்டு ெகர்ப்பு்றஙகளுக்கு பைரலை ப்தடி ைரும் 
நபண்கள், மு்தலில் சமூகதர்தக் காைணமாக 

நகாண்டு ஒதுக்கப்படுகின்்றனர். பைரலைத ்த்ளங 
களில் ஆண்களின் அதிகாைம் காைணமாக ஏறபடும் 
அழுத்தஙக்ளால், பைரலைரய விட்டு விலைக பைண் 
டிய நிரலைரம ஏறபடுைர்தயும் காணக்கூடிய்தாக 
உள்்ளது.
 கலைாசாைம், சமூகம், நபாரு்ளா்தாைம், அைசி 
யல் என்்ற அம்சஙகள் மூலைமாக கிைாமப்பு்றப் நபண் 
கள் அதிகமாகப் பாதிக்கப்படுை்தாக சிலைர் கருதுகின் 
்றனர். ஆனால் கிைாமப்பு்றப் நபண்கர்ளப் பபாலை 
பை, ெகைப்பு்றப் நபண்களும் இந்்தப் பிைச்சிரன 
களுக்கு முகம் நகாடுக்கின்்றனர். அதிலும் ஆண்க 
ளின் அதிகாைம் காைணமாக ெகர்ப்பு்றப் நபண்கள் 
அைசியமற்ற அழுத்தஙகளுக்கு உள்்ளாகின்்றனர். 
இது சகலை ப்தவிகளிலும் இடம்நப்றக்கூடும்.
 இலைஙரக பபான்்ற ொடுகளில் சமூக, 
அைசியல் நபாரு்ளா்தாை நபாதுத ்த்ளஙகளில் நபண்க 
ளின் ைகிபாகம் மறறும் சமூக ரீதியான பிரழயான 

சித்தரிப்புகப்ள நபண்களின் பஙகளிப்பு வீ்தம் 
குர்றைரடந்து காணப்படுை்தறகான பிை்தான காை 
ணமாகும். இலைஙரகயில் நபண்களின் பாைாளு 
மன்்ற பிைதிநிதிததுைம் 6 வீ்ததர்தயும் விடக் 
குர்றைாகும். ந்தறகாசிய ொடுகளில் இது 18 வீ்தமா 
கும். அைசியல் ரீதியாக உள்ளூைாட்சி மன்்றஙகளில் 
ஏறபடுத்தப்பட்ட மாற்றஙகளுக்கு அரமய 25 வீ்த 
மான நபண்களின் பிைதிந்திததுைம் ்தறபபாது 
உறுதி நசயயப்பட்டுள்்ளது.
 இருப்பினும் பெைடித ப்தர்்தல் க்ளததில் ்தமது 
ைட்டாைஙகளில் நைறறி நபறறு ந்தரிவு நசயயப் 
பட்ட நபண்களின் எண்ணிக்ரக சமூகததில் மிகக் 
குர்றைாகும். இது ்தவிை இலைஙரகயின் நமாத்தக் 
குடும்பஙகளில் 24 ச்தவீ்தம் நபண்கள் ்தரலைரம 
்தாஙகும் குடும்பஙக்ளாகவும், குறிப்பாக ைடக்கில் 
இது 40 ச்தவீ்தமாகவும் காணப்படுகின்்றது. அதிக 
மான ைறுரமக் பகாட்டின் கீழ் ைாழும் குடும்ப 
ஙகள் மறறும் சமூகஙக்ளால் ஒதுக்கப்பட்ட குடும் 
பஙக்ளாக நபண் ்தரலைரம ்தாஙகும் குடும்பஙகப்ள 
காணப்படுகின்்றன.
 இவை்ளவு பிைச்சிரனகளுக்கு மததியிலும் 

இலைஙரகயில் நபண்களுக்கு சா்தகமான சூழல் 
இல்லைாமலில்ரலை.  உ்தாைணமாக பிைசைததின் 
பபா்தான சிசு இ்றப்பு ஒரு இலைட்சம் பி்றப்புகளுக்கு 
34ஆகக் காணப்படுைது ஒரு சி்றந்்த நிரலையாகும். 
ந்தறகாசிய ொடுகளில் சிசு இ்றப்பு அண்ண்ளைாக 
182 ஆகும். அப்தபபாலை ஆைம்ப, இைண்டாம், 
மூன்்றாம் கல்வி நிரலைகர்ள பூர்ததி நசயயும் 
நபண்களின் வீ்தமும், பல்கரலைக்கழகஙகளுக்குத 
ந்தரிைாகி உயர் கல்விரயப் பூர்ததி நசயயும் நபண்க 
ளின் வீ்தமும் அதிகரிததுச் நசல்கின்்றது. 
 நபண்கள் எந்்த நபாரு்ளா்தாைததிலும் 
சாததியமான மனி்த மூலை்தனததில் 
அரைைாசியாகக் காணப்படு 
கின்்ற நிரலையில், நபண்கர்ள துர்றசார்  நபாரு்ளா 
்தாைச் நசயறபாடுகளிலிருந்து ்தவிர்ப்பது குர்றந் 
்த்ளவு ைருமான மட்டததிறகும் அதிக்ளவு ைறுரம 
க்கும் ைழிைகுக்கின்்றது. சர்ைப்தச ொணய நிதிய 
ததின் புள்ளிவிபைஙகளின் பிைகாைம், ந்தாழில் புரி 
ைதில் நபண்கள் எதிர்நகாள்ளும் சட்ட ரீதியான 

இடர்ப்பாடுகள் காைணமாக உள்ொட்டு நமாத்த 
உறபததியில் 30 வீ்த இழப்பு ஏறபடுகின்்றது. நபண் 
கள் ஆண்களுக்கு சமமாக பஙகளிப்பு நசய்தால் 
2025இறகுள் உலைகின் ைருடாந்்த நமாத்த உள்ொட்டு 
உறபததியில் 28 ரில்லியன் நடாலைர்கள் (அநமரிக்கா, 
சீனாவின் ்தறபபார்தய நமாத்த உள்ொட்டு உறபததி 
யிலும் பார்க்க அதிகம்)பசர்ததுக் நகாள்்ள முடியும் 
என ஆயவுகள் குறிப்பிடுகின்்றன.
 உலைக ொடுகள் அரனததிலும் நபண்கள் 
நைறறி நபறும் பபாது, ஒட்டுநமாத்தச் சமூகமும் 
நைறறி காண்கி்றது. சிறுமியரும், நபண்களும் 
கல்வி கறகும் பபாது, முழுச் சமூகமும் கற்ற சமூக 
மாக மாறுகின்்றது. வீட்டிபலைா அல்லைது பணியி 
டததிபலைா அரனதது ெபர்களும் நபண்களிறகான 
ைாயப்புகர்ள ைழஙகுைதுடன் நபண்களுக்கான  
உரிரமரய ைழஙகி, ஆணும், நபண்ணும் சமமா 
னைர்கள் என ைாசகததின் மூலைம் மட்டுபம நைளிப் 
படுத்தாது அ்தரன ெரடமுர்றயிலும் நகாண்டு ைரு 
ை்தறகான ைழிமுர்றகர்ள பமறநகாள்பைாமாக! 

ngz; ntw;wp ngWk; NghJ 
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ரும் அறிகின்்ற ைாயப்ரப ைழஙகி, இந்்தப் பூபகா 
்ளததின் ென்ரம கருதிபய ொம் நசயறபடுகி 
ன்ப்றாம் என்்ற விழிப்புணர்ரை இப்பரிசு ஏறபடு 
ததும் என்று ொம் எதிர்பார்க்கிப்றாம்” என்று 
அைர் பமலும் ந்தரிவித்தார்.
 கானா, பிைான்சு, மியன்மார், போமாஸ், 
நமக்சிபகா பபான்்ற ொடுகர்ளச் பசர்ந்்தைர்களும் 
இப்பரிரசப் நபறறிருக்கி்றார்கள் என்பது குறிப்பி 
டத்தக்கது.

நனறி: பி.பி.சி
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