
https://twitter.com/Ilakku1www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.org

GLOBAL TAMIL MEDIA CENTER

Ilakku2009@gmail.com

thuhe;j kpd;dpjo;

,jo;

109

www.ilakku.org

brk;gu;; 20> 2020

Nfhtpl; - 19,d; 

gpd;duhd $l;L 

cUthf;f 

murpaypy;

 cyfKk; 

<oj;jkpoUk;

mfpyd;

R+.Nah. gw;wpkhfud;

fhy mtfhrkh ?

Gjpa jPu;khdkh ?

NguitapypUe;J 

ntspNaWtjh?

nra;jp Mf;fk; gpugh

tuT nryT thf;nfLg;Gk;
tOf;fpa “jkpo;” 

fl;rpfSk;
gp.khzpf;fthrfk;

murpay; ifjpfs; tptfhuk;:

rl;l eltbf;if vd;gJ 

fhyk; flj;JtNjh? .....

,uh[je;jpug; Nghupy; 

,e;jpa Mf;fpukpg;Gg; gilia 

Njhw;fbj;j Nghuhsp

Mu;j;jpfd; 

Njrpa ,dj; jhaf mopg;gpy;

Gjpa Ntshz; rl;lq;fs;!

ng. kzpaurd; 
jiytu; - jkpo;j; Njrpag; Ngupaf;fk;.

Nfhtpl; -19 cld; 

fle;J nry;Yk; 

2020 

Vw;gLj;jg; NghFk; 

Gjpa cyf xOq;F

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

19.12.2020

kpURtpy; 

gLnfhiy ehs;

tptrhak;
fhg;Nghk;

Ntyk;Guhrd;.tpJ[h 
%d;whk; tUld; ,uz;lhk; miuahz;L> 

r%ftpay; Jiw> aho;. gy;fiyf;fofk;

jkpou; njhy;Fb 

tuyhw;Wj; Njly;  

- New;Wk; - ,d;Wk;

Gyth; rptehjd;

Njly; 05



02
brk;gu;; 20> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;
nra;jpfs;

,jo;
109

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சசயலா 
ளர் நாயகத்தின் கீழ் ைணியாற்றும் 
அரசியல் மற்றும் அபமதி நபைவடி 
க் ப க க ளு க் க ா ன அ தி க ா ரி ய ா ன 
ற�ாஸ் றமரி ஏ டிகார்றலா அவர்கள் 
எதிர்வரும் வருைத்தின் முற்ைகுதி 
யில் சிறீலஙகாவுக்கு வருபகதர 
வுள்ளார்.
 அசமரிக்கா மற்றும் பிரித்தா 
னியா தபலபமயிலான குழுவினர் 
புதிய தீர்மானம் ஒன்ப� சகாண்டு 
வருவதற்குரிய முன் நைவடிக்பக யா 
கறவ இவரின் வருபக அபமந்துள் 
ளது. 

 

அறதசமயம் சிறீலஙகாவின் நை 
வடிக்பககள் சதாைர்பில் றமற்குலக 
இராஜதந்திரிகள் தமது நாடுகளுக்கு 
தகவல்கபள உைனுக்குைன் அனு 
ப்பி வருவதாக சதரிவிக்கப்ை 

எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் சஜனீவா 
வில் இைம்சைறும் ஐக்கிய நாடுகள் 
சபையின் மனித உரிபமகள் ஆபை 
க்குழுவின் 46 ஆவது கூடைத் 
சதாைரில் சிறீலஙகாவுக்கு எதிராக 
புதிய தீர்மானம் ஒன்ப� சகாண்டு 
வரு வதற்கு அசமரிக்கா முயற்சி 
ஒன்ப� றமற்சகாண்டுள்ளது.
 மனித உரிபமகள் ஆபைக் 
குழுவில் முன்னர் முன்பவக்கப் 
ைடை 30/1 தீர்மானத்தில் இருந்து 
சிறீல ஙகா அரசு விலகுவதாக அறி 
வித்த பின்னர், புதிய தீர்மானம் 
சதாைர்பில் அசமரிக்காவும், பிரித் 
தானியாவும் இபைந்து சசயற் 
ைடடிருந்தன. முன்பனய தீர்மான 
த்பத 2015 ஆம் ஆண்டு ஆடசியிலி 

ருந்த சிறீலஙகா அரசு ஏற்றுக் 
சகாண்டிருந்தது.
 அதபனத் சதாைர்ந்து 34/1 
மற்றும் 40/1 என்� இரு தீர்மானங 
கள் முன்பனய தீர்மானத்பத வலுப் 
ைடுத்துமுகமாக சகாண்டுவரப்ைட 
டிருந்தன. றைாரின் றைாது றமற் 
சகாள்ளப்ைடை மனித உரிபம  மீ� 
ல்களுக்கான நீதி றகாரல் மற்றும் 
ந ல் லி ை க் க ை ா டு க ள் ச த ா ை ர் ை ா 
கறவ தீர்மானம் சகாண்டு வரப்ைட 
டிருந்தது. 
 இந்த தீர்மானம் சதாைர்பில் 
சிறீலஙகாவுக்கான அசமரிக்க தூது 
வர் அபலனா சதப்லிஸ் தமிழ்த் 

rpwPyq;fhTf;F vjpuhf Gjpa jPu;khdk; 

சகாழும்பு புதிய மகசின் சிப�ச்சா 
பலயில் தடுத்து பவக்கப்ைடடுள்ள 
தமிழ் அரசியல் பகதிகள் மத்தியில் 
றகாவிட - 19 சதாற்று ஏற்ைடடுள்ள 
பத யடுத்து, அவர்கள் அச்சமபைந் 
துள்ளனர். இதனால் உைனடி விடுத 
பலக்கும் தஙகளது உைல், உளநல 
றமம்ைாடடுக்கும் உதவி புரியுமாறு          
ச ம் ை ந் த ப் ை ட ை வ ர் ளி ை ம் ற க ா ரி 
க்பக விடுத்துள்ளனர்.
 தமிழ் அரசியல் பகதிகள் 
மத்தியில் நைத்தப்ைடை PCR ைரிறசா 
தபனயின் றைாது றகாவிட -19 
சதாற்று உறுதிப்ைடுத்தப்ைடை 
பதத் சதாைர்ந்றத தமிழ் அரசியல் 
பகதிகள் ஊைக அறிக்பகசயான் 
றின் மூலம் இந்தக் றகாரிக்பகபய 
விடுத்துள்ளனர்.
 அந்த அறிக்பகயில், சகாழு 
ம்பு புதிய மகசின் சிப�ச்சாபலயின் 
G மற்றும் H ஆகிய இரண்டு விடுதி 
களில் 48 தமிழ் அரசியல் பகதி கள் 
தடுத்து பவக்கப்ைடடுள்றளாம். 
சகாழும்பு நகரப் ைகுதிகளிலும் 
சிப�ச்சாபலகளுக்குள்ளும் அதிக 
ரித்துக் சகாண்டிருக்கும் றகாவிட 
- 19 சதாற்று காரைமாக, நாம் 
தடுத்து பவக்கப்ைடடுள்ள விடுதி 
களிறலறய எமக்கான சுய தனிபமப் 
ைடுத்தபலக் கபைப்பிடித்து வந்திரு 
ந்றதாம்.  எனினும், கைந்த இரண்டு 
வாரஙகளாக அபனத்து அரசியற் 

பகதிகளுக்கும் கடுபமயான காய்ச் 
சலுைன் கூடிய உைாபதகள் ஏற்ைட 
டுள்ளன.
 இவவாறிருக்பகயில், கைந்த 
சவள்ளியன்று எமது விடுதிகபளச் 
றசர்ந்த சிலருக்கு PCR ைரிறசாதபன 
றமற்சகாள்ளப்ைடைது. அதன் 
றைாது அவர்களுக்குக் சகாறரானா 
சதாற்று உறுதிப்ைடுத்தப்ைடடு 
ள்ளது.
 ஆகறவ, மகசின் சிப�ச்சா 
பலயில் தடுத்து பவக்கப்ைடடுள்ள 
அபனத்து தமிழ் அரசியல் பகதி 
களுக்கும் சகாறரானாசதாற்று ஏற் 
ைடடுள்ளதாக சிப�ச்சாபலயின் 
சைாதுச் சுகாதாரப் பிரிவு கவனப் 
ைடுத்தியுள்ளது.றைாதிய சதாற்று 
நீக்கல் சசயற் திடைஙகள் மற்றும் 
றைாஷாக்கான உைவுப் ைராமரிப்பி 
ன்பமகளுக்கு மத்தியிலும் நாம் 
சதாைர்ந்து விடுதிகளிறலறய சுய 
தனிபமப்ைடுத்தல் முப�யிபனப் 
றைணி வருகின்ற�ாம்.
 மிக நீண்ைகால சிப�த்தடுப்
பிலுள்ள எம்மவர்களுள் சதாற்�ா 
றநாய்களால் ைாதிக்கப்ைடைவர்க 
ளும், வயதானவர்களும் இருப்ை 
தால், அரசியல் பகதிகள் மத்தியில் 
அச்ச உைர்வு ஏற்ைடடுள்ளது 
என்ைபத கவபலயுைன் சதரியப்ை 
டுத்துகிற�ாம்.
 இவறவபளயில், தமிழ் 
அரசியல் பகதிகளாகிய எஙகளது 
விடுதபலக்குத் துரிதமாக வழிசபம 
ப்ைதுைன்,எமது உைனடி உைல் 
உளநல றமம்ைாடடுக்கும் உதவி 
புரியுமாறு சம்ைந்தப்ைடைவர்க 
ளிைம் றகாரி நிற்கின்ற�ாம்.” 
என்றுள்ளது.

kfrpd; rpiwr;rhiyapy; nfhNuhdh njhw;W: 
mr;rj;jpy; murpay; ifjpfs;  

தமிழர் தாயகக் கைற்ைரப்புக்குள் 
அத்துமீறி மீன்பிடித் சதாழிலில் 
ஈடுைடடு  வரும் இந்திய  மீனவர்க 
ளின்  சசயற்ைாடுகபளக்  கண்டித்து,  
முல்பலத்தீவு  மீனவர்கள்  சதாைர்  
றைாராடைத்தில்  ஈடுைடடு வருகின் 
�னர்.

 அண்பமய நாடகளாக முல் 
பலத்தீவுக் கைற்ைரப்புக்குள் இந் 
திய மீனவர்கள் இழுபவப் ைைகுக 
பளப் ையன்ைடுத்தி மீன்பிடியில் 
ஈடுைடடு வருகின்�னர்.
 இதன் காரைமாக சதாைர்ச்சி 
யாக தமது வாழ்வாதாரம் ைாதிக்கப் 
ைடுவதாக வைைகுதி மீனவர்கள் 
குற்�ம் சுமத்தியுள்ளனர். றமலும்  
இந்திய  இலஙபக  அரசாஙகஙகள்  
உரிய  வபகயில்  றைச்சுவார்த்பத 
கபள  நைத்தி  எல்பல  மீறி   
இலஙபக  கைற்ைகுதிக்குள்  வருகி 

mj;JkPWk; ,e;jpa kPdtu;fs;

- Ky;iyj;jPtpy; njhlu; Nghuhl;lk;

Gjpa jPu;khdk; - 
rpwPyq;fh tUfpwhu; I.eh mjpfhup

- mnkupf;fh Kaw;rp

முஸ்லிம்மக்களுக்கு தஙகள் மதக் 
சகாள்பககள் அடிப்ைபையில் உை 
ல்கபள அகற்றுவதற்கு உள்ள உரி 
பமபய மறுப்ைது, அடிப்ைபை 
உரிபமபய மறுக்கும் சசயல் என 
தமிழ்த் றதசியக் கூடைபமப்பு சதரி 
வித்துள்ளது.
 தமிழ்த் றதசியக் கூடைபம 
ப்பின் றைச்சாளர் எம்.ஏ சுமந்திரன் 
அறிக்பகசயான்றில் இதபனத் 
சதரிவித்துள்ளார். அதில் சதரிவிக் 
கப்ைடடுள்ளதாவது; தமிழ்த் றதசி 
யக் கூடைபமப்பின் நாைாளும 
ன்�க் குழு இன்று நபைசைற்� 
அதன் கூடைத்தில் பின்வரும் தீர்மா 
னஙகபள எடுத்துள்ளது.
 றகாவிட - 19 காரைமாக 
உயிரிழந்த   முஸ்லிம்களின் உைல் 
கள் சதாைர்பில் தாமதமின்றி இறுதி 
முடிபவ எடுப்ைது அவசியமான 
தாகும். மருத்துவ நிபுைர்களின் 
கருத்துப்ைடி உைல்கபள புபதப் 
ைது ஏபனயவர்களிற்கு ைாதிப்பை 
ஏற்ைடுத்தாது றைால றதான்றுகின் 

�து.
 உலகின் ைல நாடுகளில் 
ஏபனயவர்களிற்கு எந்தப் ைாதிப் 
பும் ஏற்ைைாது என்� அடிப்ைபை 
யில் உைல்கள் புபதக்கப்ைடுகின் 
�ன என றதான்றுகின்�து. இவவா 
�ான சூழ்நிபலயில் இந்த விையம் 
குறித்து முஸ்லிம் தபலவர்களுைன் 
றைச்சு வார்த்பதகபள றமற் 
சகாண்டு நியாயமான றநரிய முடி 
சவா ன்றிற்கு வரறவண்டிய கைப் 
ைாடு அரசாஙகத்திற்குள்ளது என 
நாஙகள் சதரிவித்துக் சகாள்கின் 
ற�ாம்.
 முஸ்லிம் மக்களிற்கு தஙகள் 
மத சகாள்பககள் அடிப்ைபையில் 
உைல்கபள அகற்றுவதற்கு அவர் 
களிற்குள்ள உரிபமபய மறுப்ைது 
அவர்களின் அடிப்ைபை உரி 
பமபய மறுக்கும் சசயலாகும். 
இது சதாைரக்கூைாது என சதரிவி 
த்துக் சகாள்கிற�ாம்.

K];ypk;fspd; mbg;gil cupik
kPwg;gLtJ njhluf; $lhJ

- jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G mwpf;if

த�ொடர்ச்சி 04ஆம் பக்கம்

றகாவிட-19 றநாய்க்கு எதிரான 
தடுப்பு மருந்பத வாஙகுவதற்கு 10 
பில்லியன் ரூைாய்கள் றதபவசய 
னவும், அதற்கான சதாபகபய கை 
னாக வழஙகுமாறு சிறீலஙகா அரசு 
உலக வஙகியிைம் றகாரிக்பக விடு 
த்துள்ளது.
 அதிக வடடியில்லாத ஒரு 
சமன்பமயான கைன் உதவிபய 
உலக வஙகியிைம் றகாரியுள்ள 
சிறீலஙகா, ஆசிய அபிவிருத்தி 
வஙகி மற்றும் ஐறராப்பிய ஒன்றி 

யம் ஆகியவற்றிைம் தடுப்பு மரு 
ந்து வாஙகுவதற்கு நிதி உதவி 
வழஙகுமாறும் றகாரிக்பக விடுத் 
துள்ளது.
 இதனிபைறய, சிறீலஙகாவு 
க்குத் றதபவயான தடுப்பு மருந்து 
களில் 20 விகிதமானவற்ப� வழஙகு 
வதற்குத் தாம் உதவிகபள வழஙகு 
வதாக      உலக சுகாதார          நிறுவனம் 
சதரிவித்துள்ளதும் இஙகு குறிப்பிை 
த்தக்கது.

jLg;G kUe;ij thq;Ftjw;F fld; 

Nfl;fpwJ rpwPyq;fh

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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thuhe;j kpd;dpjo;;

    

<oj;jkpou;fspil nghWg;Gs;s
$l;likT mtrpak;

 ஈழத்தமிழர்களுக்கு நல்லாட்சி, மனி்த உரிமம்கள், வளரச் 
சி்கள் என்னும் மூன்றுமம இன்மறைய சிறீ்ங்கலா அரசலாங்கத்தலால 
உறுதி சசயயப்படலாது உள்ளது என்்பது சவளிப்பமடயலான 
உணமம. நலாள்ம்தலாறும் கிமடக்கும் சசயதி்களும், ்த்கவல்களும், 
அறிக்ம்க்களும், மவணடும்கலாள்்களும் இ்தமன ்கள ஆயவு நிம் 
யிலும் உறுதிப்படுததி வருவம்த உ்்க நலாடு்களும், அமமபபு்களும் 
நன்்கறிவர. 
 இந்நிம்யில, ஈழமக்்களின் இந்்த நலாளலாந்்த வலாழ்வியம் 
வலாரதம்தப்படுததி, உள்ளம்த உள்ளவலாறு சவளிப்படுததும் ஊட்கத 
்தம்மம்கமளலா, அரசியல ்தம்மம்கமளலா இல்லாதிருக்கிறைது. 
இ்தனலாம்மய 21ஆம் நூறறைலாணடின் உ்்க வர்லாறறின் மி்கக் 
ச்கலாடிய மனி்த இனஅழிபபு என்று வர்லாறு ்பதிந்துள்ள முள்ளி 
வலாயக்்கலால ஈழத்தமிழின அழிபபு நமடச்பறறு 11 ஆணடு்கள் 
நிமறைவு ச்பறறுள்ள இன்மறைய சூழலிலும், ்பலாதிக்்கப்பட்ட ஈழத 
்தமிழர்கள் அதீ்த மனி்தலாய ம்தமவ்களுடன் இன்றும் வலாழ்ந்து 
ச்கலாணடிருக்கின்றைனர. இவர்களுக்்கலான அமனதது்்கச் சட்டங்கள் 
வலியுறுததும் நிம்மலாறறை நீதிமயலா துயர மலாறறும் ச்பலாருளலா்தலார 
சமூ்க உ்தவி்கமளலா இல்லா்த மக்்களலா்க சிறீ்ங்கலாப ்பமட்களலால  
வலுக்்கட்டலாயமலா்கக் ்கலாணலாம்லாக்்கப்பட ்தங்களின் கிட்டிய குடும்்ப 
உறுபபினர்கமள எணணி எணணி ஏஙகிச் சலாகும் சமு்தலாயமலா்கத 
்தவிததுக் ச்கலாணடிருக்கின்றைனர. 
 அம்தமவமள ்பதிசனலாரு ஆணடு்களலா்க ஈழததிலும் பு்ம்ச்பயர 
நி்ங்களிலும் ஈழத்தமிழர்கள் மமல ஆரவமும், அக்்கமறையும் 
ச்கலாணடவர்கள் ்ப்வழி்களில ்ப் குழுக்்களலா்கத ்தலாங்கள் ஏம்தம்தலா 
ஈழத ்தமிழர்களுக்்கலா்கச் சசயகின்றைலார்கள் என்றை சசயதி்களும், 
்த்கவல்களும், ்பதிவு்களும் கூட நிமறைய உணடு. ஆயினும் 
இவறறின் ்ப்ன் சிறீ்ங்கலா 2009 வமர ஒரு தீவுக்குள் இரு 
நலாடு்கள் என உ்்கமம ஏறறுக் ச்கலாணட ஈழத்தமிழ்த ம்தசதம்த 
அ்தனு மடய மக்்கமள இனஅழிபபு சசய்த ம்கலாத்த்பலாய ரலாஜ்பக்சலா 
்தம்மம யி்லான   அம்த ்தம்மம ்தறம்பலாது ஈழமணணின் 
மலானிட வியல, ச்தலாலலியல, சமூ்கவியல அமடயலாளங்கமள அ்தன் 
வர்லாறறு க்கு முற்பட்ட ்தன்மம சனநலாய்கததின் வழி உணமம்கள் 
மீள் நிறுவப்பட உ்தவும் என்றை அடிப்பமடயில ்பண்பலாட்டு இனஅழிபபு 
சசயது வருகிறைது. கூடமவ ்தமிழர ்தலாய்கங்களில ஈழத்தமிழ் 
மக்்களின் ்பலாரலாளுமன்றை சட்டவலாக்்கப பிரதிநிதிததுவ உரிமமமய 
மமலும் குமறைவமடயத்தக்்க வம்கயில குடிதச்தலாம்கயில சிங்கள 
ச்பரும்்பலான்மமமய நிம்ச்பறைக் கூடிய முமறையில அமனதம்தயும் 
சசயது வருகின்றைது. கூடமவ வமட, ம்தலாமச சலாபபிட்ட ஈழத 
்தமிழர்களுக்குத ்தலாங்கமள பிட்சலா சலாபபிடப ்பழக்கிய்தலா்க நீதி 
மன்றைங்களிம்மய ச்பருமம ம்பசி ஈழத்தமிழர்களின் ்பண்பலாட்மடமய 
்தலாம் மலாறறி வருவம்த அவர்களின் வளரச்சியலா்க வலாதிடவும் 
சசயகின்றைனர. 
 இந்்த நிம்மமக்குக் ்கலாரணம் என்ன என்றைலால, வள்ளுவர 
அ்தற்கலான ச்தளிவலான ்பதிம்ச் சுருக்்கமலா்கத ்தருகின்றைலார. 
"்பலகுழுவும் ்பலாழ்சசயயு முட்்பம்கயும் மவந்்தம்க்கும் - ச்கலால குறும்பு 
மில்து நலாடு" என்னும் வள்ளுவம் எமக்குள் நலாம் ்பலகுழுவலா்க 
உள்ளமமயும், ்பம்கமம ச்கலாணடவர்களலா்க வலாழ்வதும் எங்கள் 
மணணில அரசமன அஞ்சும் அளவுக்கு ச்கலாம்த்தனமலான வலாழ்வு 
ச்தலாடர அனுமதிக்கிமறைலாம் என்கிறை உணமமமய உணரததுகிறைது. 
எனமவ ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல ்தம்மம்கள் ்தமக்குள் 
ச்பலாதுக் ச்கலாள்ம்க, ச்பலாது மவம்ததிட்டம் என்்பவறமறை மக்்களின் 
்தலாய்க, ம்தசிய, ்தன்னலாட்சி உரிமம்களில எந்்த விட்டுக்ச்கலாடுபம்பயும் 
சசயயலா்த நிம்யில ஏற்படுத்த மவணடும். இ்தறகுத ்தனிமனி்த 
விருபபு சவறுபபு்கமளப ச்பலாதுவலாழ்வில சவளிப்படுததும் சீரம்கட்மட 
நிறுத்த மவணடும்.
 அவவலாமறை ம்தலாலவி ்கணட உணரவினரலா்க துன்்பக்்கலா்தம்த 
மநலாக்்கலாது அ்தமன மலாறறும் ஆறறைம் உருவலாக்கும் ்கலா்மலா்க 
இக்்கலா்தம்த எதிரச்கலாள்ள மவணடும். "்தள்ளலா விமளயுளுந் 
்தக்்கலாருந் ்தலாழ்வி்லாச் - சசலவருஞ் மசரவது நலாடு" என்று 
வள்ளுவர கூறியுள்ளலாமர ்தவிர, ஆட்சி குறிதம்தலா அதி்கலாரம் 
குறிதம்தலா ஏன் எலம்்கள் குறிதம்தலா வள்ளுவர கூறைவிலம். 
எனமவ நமது மக்்கள் ்தமது மணணில ்தள்ளலாவிமளயுமளப 
ச்பறறுப ச்பலாருளலா்தலார வளம் ச்பறைவும் வலாழ்வ்தறகுத ்தக்்கலாரலா்கத்தம் 
அறிமவயும், ஆறறைம்யும் வளரப்ப்தறகும் நிதி வளம் குன்றைலாது 
வலாழ்விக்கும் சசலவர்கள் அஙகு உருவலாவ்தறகும் உமழப்பம்த 
எமது ஈழமணணினதும் மக்்களினதும் ம்தசதம்தக் ்கட்டிசயழுபபும் 
்பணியலா்க மவ்கமலா்கத ச்தலாடரவறைலாது சசயயப்பட மவணடும். இ்தற்கலான 
கூட்டுத ்தம்மம்கள் பு்ம்ச்பயர ஈழத்தமிழரிமட வளரக்்கப்பட 
மவணடும் என்்பம்த இ்க்கின் இவவலார இ்க்்கலா்க அமமகிறைது.

Mrphpah;

“மீண்டும் காலக்சகடு விதிப்ைதால் 
தற்றைாபதய நிபல மாறும் என்று 
எவவாறு முடிவுக்கு வந்துள்ளீர்கள்? 
உண்பமயில் றமலும் காலக்சகடு 
அளித்தால் இன்ப�ய அரசாஙகமானது 
தமிழ், முஸ்லிம் சமூகஙகபள இனி 
இல்பல என்று ஆக்கி விடுவார்கள் 

என்ைபத உைர்ந்தீர்களா? அது தான் தற்றைாது நைந்து சகாண்டிருக்கின்�து.”  
என தமிழ்த் றதசியக் கூடைபமப்பின் றைச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந்திரனிைம் றகள்வி 
எழுப்பியுள்ளார், தமிழ் மக்கள் றதசியக் கூடைணியின் தபலவரும், யாழ். 
மாவடை ைாராளுமன்� உறுப்பினருமான சி.வி.விக்றனஸ்வரன்.
 சஜனீவா மனித உரிபமகள் றைரபவயில் தமிழ்க் கடசிகளின் சார்பில் 
பகயளிப்ைதற்கான றயாசபனகபள உள்ளைக்கிய ஆவைம் ஒன்று கைந்த 
வாரம் சுமந்திரனால் விக்றனஸ்வரனிைம் பகயளிக்கப்ைடடிருந்தது. அது குறித்த 
கருத்பத சுமந்திரன் றகடடிருந்தார். அதற்குக் சகாடுத்திருக்கும் ைதிலிறலறய 
விக்றனஸ்வரன் இதபனத் சதரிவித்திருக்கின்�ார். அவரது ைதிலின் முழுவிைரம் 
வருமாறு;
 “எனது ைார்பவக்காக என்னிைம் பகயளித்த ஆவைத்திற்கு நன்றி. அது 
ஐக்கிய நாடுகள் உயர் ஸ்தானிகருக்கும், ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் 
றைரபவ அஙகத்தவர்களுக்குமான கடிதத்தின் முதல் வபரவாகும்.
 அதன் முதல் ஐந்து ைக்கஙகளிலும் நீஙகள் குறிப்பிடடிருப்ைபவ 
அபனத்தும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் றைரபவயினர் முற்றிலும் 
அறிந்த விையஙகறள. அம்முதல் வபரவின் முன்னுபரயில் நீஙகள் இரு 
சாராரும் இயற்றிய மனித உரிபம மீ�ல்கள் ைற்றிக் கூறியுள்ளீர்கள். நாஙகள் 
இவவிையத்தில் பு�நிபல கூர் றநாக்கர்களாக இருக்க றவண்டுமா அல்லது சுய 
நிபல முப�ப்ைாடைாளர்களாக மா�றவண்டுமா என்ைதில் எனக்கு மயக்கம் 
இருக்கின்�து.
 எது எவவாறு இருப்பினும், உஙகளால் ைரிந்துபரக்கப்ைடை ஒறரசயாரு 
திைமான சசயற்ைாைானது இதுவபர காலமும் றதால்விபயத் தழுவிய கூட 
ைத் தீர்மானம் றைான்� பிறிசதாரு கூடைத் தீர்மானத்பத மீண்டும் சகாண்டு 
வருவதாகும். அதுவும் இலஙபக அரசாஙகம் ஒற்றுபமக் கூடைத் தீர்மானமான 
மாக முன்னர் சகாண்டுவந்த தீர்மானத்தில் இருந்து பின்வாஙகிய பின்னர் 
இவவா�ான ஒரு கருத்பத சவளியிடடுள்ளீர்கள். 
 மீண்டும் காலக்சகடு விதிப்ைதால், தற்றைாபதய நிபல மாறும் என்று 
எவவாறு முடிவுக்கு வந்துள்ளீர்கள்? உண்பமயில் றமலும் காலக்சகடு அளித் 
தால், இன்ப�ய அரசாஙகமானது தமிழ், முஸ்லிம் சமூகஙகபள இனி இல்பல 
என்று ஆக்கி விடுவார்கள் என்ைபத உைர்ந்தீர்களா? அது தான் தற்றைாது நைந்து 
சகாண்டிருக்கின்�து. நீஙகள் உஙகள் முதல் வபரவில் மிகச் சரியாகப் பின் 
வருமாறு கூறியுள்ளீர்கள். 
 “தற்றைாது அவர்கள் குடியியல் ைதவிகளுக்கு ைபையினபரத் சதாைர் 
ந்து நியமித்து வருகின்�ார்கள், தமிழ் மக்களின் காணிகபளக் பகப்ைற்றி வருகி 
ன்�ார்கள், சதால்லியல் றமலாண்பம என்� சையரில் கிழக்கிலஙபகயில் 
காணிப் ைஙகீடபை நைாத்த சைௌத்த மதவாளர்கபள நியமித்துள்ளார்கள், ைாதிக் 
கப்ைடை குடும்ைத்தவர்கள், மனித உரிபம சசயற்ைாடைாளர்கள், ைத்திரிபகயா 
ளர்கள் றைான்ற�ாபரக் கண்காணிக்கவும் ையமுறுத்தவும் நைவடிக்பககள் 
எடுத்து வருகின்�ார்கள். றமலும் முஸ்லிம் சமூகத்தவரின் மதம் சார்ந்த நல்லைக் 
கச் சைஙகுகபளத் தபைறைாடடுத் தடுத்து வருகின்�ார்கள்.
 அத்துைன் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமப் றைரபவயில் மிக்க சசல் 
வாக்குள்ள அஙகத்தவராக மாறிவரும் சீனாவானது 2020ஆம் ஆண்டு ஒக்றராைர் 
மாதம் 9ஆந் திகதியன்று ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமப் றைரபவ அைஙகிய 
உலக ஸ்தாைனஙகளில் இலஙபகக்கு முழு ஆதரபவ வழஙகியும் ைாதுகாப்பை 
யும் வழஙகப் றைாவதாக சவளிப்ைபையாக அறிவித்துள்ளது.”
 இவவாச�ல்லாம் நைக்கின்�ன என்று கூறும் நீஙகள், எதற்காக இலங 
பகக்கு றமலும் காலக்சகடு அளிக்க முன்வந்துள்ளீர்கள்?
 நீஙகறள உஙகள் ைரிந்துபரசயான்றில் காலக்சகடு அளிப்ைதால் ஆவ 
சதான்றில்பல என்� கருத்பதப் பின்வருமாறு சவளியிடடுள்ளீர்கள்.
  “தாமதமானது றமலும் நீடித்தால் சிஙகள சைௌத்தர்களின் ஆதிக்கமானது 
றமலும் வலுவபைந்து இலஙபகயின் சிறுைான்பமயினர் அபனவபரயும் 
கீழைக்கும் காலம் விபரவில் வரவிருக்கின்�து என்� ைாதிக்கப்ைடை சமூகத்தி 
னரின் சடை ரீதியான ஏக்கத்பதக் கவனத்தில் எடுக்க றவண்டும்” என்று 
கூறியுள்ளீர்கள்.
 இவற்ப� எல்லாம் சதரிந்து சகாண்டும் றமலும் காலக்சகடு இலஙபகக்கு 
வழஙக நீஙகள் முன்வருவது எனக்கு மபலப்பை ஏற்ைடுத்துகின்�து. 
 உஙகள் ைரிந்துபரயானது இனவழிப்பு சசய்த ஒரு அரசாஙகத்திற்கு 
முன்னர் அளித்த சலுபககபள சர்வறதச நாடுகள் மீண்டும் அளிக்க றவண்டும் 
என்� சதானிப்ைைறவ அபமந்துள்ளது. அதில் மனவருத்தத்திற்குரியது என்ன 
சவன்�ால், இந்தக் றகாரிக்பகபய ைாதிக்கப்ைடை மக்கள் சார்பில் நீஙகள் 
முன்பவக்க முன்வந்துள்ளீர்கள். உஙகள் ஆவைத்பதயும், ைரிந்துபரகபளயும் 
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2020ஆம் ஆண்டு உலக அரசியலிலும் ஈழ அரசி 
யலிலும் ‘புசளாக்ஸ்’ என்று ஆஙகிலத்திலும் 
‘கூடடு’ எனத் தமிழிலும் சுடைப்ைடும் அரசியல் 
முப�பமபய மீண்டும் அரசியல் வழக்கு முப� 
யாக்கி யுள்ளது. 
 சீனாவின் சில்க் ைாபதத் திடைத்தின் 
சவற்றி, அதபனத் தபரவழி, கைல்வழி உலகச் 
சந்பதபய ஆடடிப்ைபைக்கும் சைாருளாதாரப் 
ைலத்பதச் சீனாவுக்கு அளித்து வருகி�து. இதபன 
றகாவிட - 19 வீரியின் சதாற்றுப் ைரவல் கூைப் 
சைரிதாகப் ைாதிக்கவில்பல. இதன் காரைமாக 
உலக வல்லாண்பம நிபலயில் சீனாவின் றமலா 
ண்பம பூதாகரமான வளர்ச்சிபயக் கண்டுள்ளது.
 இதபன றநருக்குறநர் நின்று தடுத்து வந்த 
அசமரிக்க றமலாண்பமயும்கூை டிரம்ப் ஆடசிக் 
காலத்து முன்றநாக்கு இல்லாத் தீர்மானஙகளால் 
தடுமாறிப் றைாயுள்ளது. இந்நிபலயில் புதிதாக 
அசமரிக்காவின் ஆடசிப்சைாறுப்பை ஏற்கவுள்ள 
பைைன் அவர்களுக்கு றகாவிட – 19 இன் பின்ன 
ரான உலக அரசியலில் புதிய ஒழுஙகு முப� 
ஒன்ப� உருவாக்க றவண்டிய சைரும் சைாறுப்பு 
அபமகி�து. இதபன 1945ஆம் ஆண்டு 2ஆவது 
உலகப் சைரும்றைாருக்குப் பின்னர் உருவாக்கிய 
ஒழுஙகுமுப�யில் இருந்து முற்றிலும் றவறுைா 
ைான வபகயில் ஐறராப்பிய - அசமரிக்க உலகத் 
தபலபமத்துவத்பதவிை றமலான சமூக, சைாரு 
ளாதார, அரசியல் சத்தியாக உள்ள ஆசியத் 
தபலபமயிபன எதிர்சகாண்ை நிபலயில் கடை 
பமக்க றவண்டிய இக்கடைான நிபல உள்ளது. 
இவவிைத்தில்தான் இந்துமாகைல் றமலான கடடு 
ப்ைாறை உலக அரசியல் சமநிபலக்கான முக்கிய 
வழியாக அபமகி�து. 
 இதபனச் சீனா ைாகிஸ்தான் சிறீலஙகா 
வுைன் இபைந்த நிபலயில் மிக உறுதியான 
முப�யில் கடைபமத்துள்ளது. இந்தக் கடைபமப்பு 
இந்திய ஒருபமப்ைாடடுக்கும், ைாதுகாப்புக்குமான 
சீன - ைாகிஸ்தான் அச்சுறுத்தலாகவும், வளர்ச்சி 
சைற்று வருகி�து. மற்ச�ாரு தீசைத்தாக காஷ்மீர் 
மாறிவிைக்கூடிய அைாயத்பத உைர்ந்றத இந்தியப் 
பிரதமர் றமாடி அவர்கள் தபலபமயிலான அரசா 
ஙகம் ைாகிஸ்தான் ஊடுருவபலக் கடடுப்ைடுத்த 
காஷ்மீருக்கான விறசை தகுதி நிபலகபள விலக்கி 
அதபனயும் இந்தியாவின் ஒரு சாதாரைமான 
மாநிலமாக்கியது. அறயாத்தி றகாவில் பிரச்சிபன 
க்கு வலுக்கடைாயத் தீர்சவான்ப� நபைமுப� 
ப்ைடுத்தியது. ஆனால் இந்தியாவின் சதன்னிந்தியக் 
கைற்கபரறயாரத்தில் சிறீலஙகாவினூைாக கண்ணு 
க்குத் சதரியாத நிபலயில் ஆழப்ைைத் சதாைஙகி 
விடை ைாதுகாப்பின்பமயின் வளர்ச்சி பயத் தடுக்க 
முடியாது ைலமாகச் சிந்திக்கி�து. 
 இதனால் இந்துமாகைலில் றதான்றி விடை 
இந்திய எதிர்ப்புத் தன்பமபய றமலும் வளரவி 
ைாது தடுப்ைதற்கான கூடடு�வாக அசமரிக்கா 
தனது ைபைைலத்பத சதன்னிந்தியக் கைலில் வளர் 
ப்ைதன் மூலம் றகாவிட – 19இற்குப் பின்னரான 
புதிய உலக ஒழுஙகு முப�பய உருவாக்கும் 
என்ைது உறுதியாகி விடைது. இவவிைத்தில்தான் 
சிறீலஙகா என்� அரச கடைபமப்பை அதனு பைய 
ஈழத்தமிழின அழிப்பு யுத்தக்குற்�ச் சசயல் கள், 
மனிதாயத்திற்கு எதிரான குற்�ஙகள் என்ைவற்று 
ைன் தஙகளுைன் இபைத்துக் சகாள்வதற்கான 
இராஜதந்திர முயற்சிகளில் இந்தியாவும், அசமரிக் 

காவும் கூடைாகப் ைலமுயற்சிகபளத் சதாைஙகி 
யுள்ளன. 
 ஆயினும் சிறீலஙகாவால் இலகுவில் 
தீர்க்கப்ைை முடியாத அளவுக்குச் சிறீலஙகா சீனா 
விைம் ைடுகைனில் சிக்கியுள்ளது. அத்துைன் 
பகச்சாத்தான சீன - சிறீலஙகா நீண்ை கால ஒப்ைந் 
தஙகள் சிறீலஙகாபவ சீனாவின் ஆடசிக்குடைடை, 
வபர யறுக்கப்ைடை சுதந்திரமுள்ள நாைாகறவ 
மாற்றி விடைது. இதபன மீறி இந்தியா, அசமரிக்கா 
எதிர் ைார்க்கும் இந்துமாகைல் ைாதுகாப்பில் 
சிறீலஙகா றநரடியாக இபைவது நபைமுப�ச் 
சாத்தியமற்� ஒன்று. 
 இஙகுதான் மிகப்சைரிய மனித ஆளுபம 
யாக 1972 முதல் 2009 வபர 37 ஆண்டுகள் இந்து 
மாகைலில் ைலம் சைாருந்திய கடடுப்ைாடபை 
றமற்சகாண்டிருந்த ஈழமக்களால் மடடுமல்ல 
உலகில் உள்ள முழுத் தமிழர்களாலும் தமிழர்களின் 
றதசியத் தபலபமயாக விளஙகிய ஈழமக்களின் 
தபலவர் றவலுப்பிள்பள பிரைாகரன் அவர்களின் 
ைலம் உலகுக்கு  ஈழத்தமிழர்களின் இந்துமாகைல் 
ைாதுகாப்பு வலிபமபய நிரூபித்தபமபய இந்தியா 
வும், அசமரிக்காவும் மீள் கவனத்தில் எடுத் 
துக் சகாள்ள றவண்டிய றதபவ ஏற்ைடுகி�து. 

 ைாதிக்கப்ைடை அதீத மனிதாய றதபவக 
ளுைன் உள்ள ஈழத்தமிழ் மக்களுைான கூடடு ஒன்று 
ஏற்ைடுத்தப்ைடைாறல, இம்மக்களின் வரலாற்று 
க்கு முற்ைடை காலம் முதலான இந்து மாகைல் 
அனுைவத்தின் அடிப்ைபையில் இந்துமா கைபல 
அபமதிக் கைலாகப் றைணுவதற்கான உறுதிபய 
அதிகரிக்கலாம். 
 இவவிைத்தில் இந்தக் கூடடு சிறீலஙகா 
வின் இப�பமபய மீறும் சசயலாகுமா என்�ால், 
ஈழத்தமிழர்கள் 22.05.1972 முதல் நாைற்� றதச இன 
மாக உள்ளார்கள் என்� அடிப்ைபையில் இல்பல 
என்ற� அபனத்துலக சடைஙகள் ைதிலளிக்கும். 
 இவவிைத்தில்தான் இன்ப�ய ஈழத்தமிழர் 
களின் அரசியல் தபலபமகளும், தஙகளுக்குள் 
இந்த உண்பமபய உறுதிப்ைடுத்தக் கூடிய மீள் 
கூடடு ஒன்ப� உருவாக்க றவண்டிய றதபவ ஏற் 
ைடுகி�து. அபனத்துலக மனித உரிபம ஆபை 
யத்திைறமா அல்லது அபனத்துலக யுத்தக் குற்� 
நீதிமன்�த்திைறமா ஈழத்தமிழ் அரசியல் தபல 
பமகள் தஙகள் ஈழமக்களின் இப�பமயும் 
தன்னாடசியும் 22.05.1972 முதல் இன்று வபர சிறீல 
ஙகாவின் ைபைைலத்தால் அவர்களுபைய அரசியல் 
ைணிபவப் சைறும் சைாறி முப�யூைாகறவ சை� 
ப்ைடுகி�து என்ைபத சவளிப்ைடுத்தும் பமய 
றநாக்குைறனறய தஙகளிபையான கூடடு அபம 
ப்பை உருவாக்க றவண்டும். 
 சிறீலஙகாவின் ‘றைாருக்குப் பின்னரான’ 
என்� சசால்லாடசிபய சிறீலஙகாவின் ‘இனஅழி 
ப்புக்குப் பின்னரான’ எனத் திருத்திக் சகாள்ள 
றவண்டும். அபனத்துல மன்�த்திைறமா அல்லது 

அபனத்துலக நீதிமன்�த்திைறமா ‘சிறீலஙகாவின் 
மனித உரிபம’ என்� அடிப்ைபையில் ஈழத்தமி 
ழர்கள் மனித உரிபமபய எடுத்து றநாக்காது, 
‘ைாதிக்கப்ைடை ஈழத்தமிழர்களின்’ மனித உரிபம 
என்� அடிப்ைபையில் கவனத்துக்கு எடுக்குமாறு 
வலியுறுத்த றவண்டும். 
 இந்தியாவுைன் ஈழத்தமிழர் பிரச்சிபன 
என்ைது அவர்களுக்கும் இந்தியாவின் தமிழகத்திற் 
கும் இருக்கும் பிரிக்கப்ைை இயலாத மானிைவியல், 
சமூகவியல், வரலாற்றியல் சதாைர்புகளின் அடிப் 
ைபையிலான நிகழ்வுகபள முன்னிறுத்தி, சிஙகள 
சைௌத்த றைரினவாதம்  ஈழத்தமிழர்களுக்கு  உரி 
பமபய அளித்தால் அது சிறீலஙகா மீதான இந்திய 
ஆடசி விரிவாக்கமாகி விடும் என்ற� சிஙகள 
மக்க பளத் தூண்டி வருகி�து என்ைதபனக் கவன 
த்தில் எடுத்து, இதபன இன்சனாரு நாடடின் 
பிரச்சிபனயாகப் ைார்க்காமல், இந்தியத் றதசியப் 
பிரச்சிபனயின் கைல் கைந்த வடிவமாகறவ 
ைார்த்து, அதற்கான ஏற்புபைய தீர்பவ துணிந்து 
முன்சமாழியுமாறும் சிறீலஙகாவிைம் அந்தத் 
தீர்பவ நபைமுப�ப்ைடுத்துமாறு அழுத்தஙக 
பளப் பிரறயாகிக்குமாறும் வலியுறுத்தக் கூடிய 
கூடைபமப்பை  ஈழத்தமிழ் அரசியல் தபலபமகள் 
உருவாக்க றவண்டும். 
 சகஞ்சிப் சைறும் ஒன்�ல்ல ஈழத்தமிழர் 
உரிபமகள்.  ஈழமக்கபள ைபை ைலத்தால் மிஞ்சி 
அைக்கினாலும், அழிக்கப்ைை முடியாத உரிபமகள் 
ஈழத்தமிழர் உரிபமகள். இந்த உண்பமயின் 
அடிப்ைபையில் நல்லாடசி மனித உரிபமகள் 
சைாருளாதார வளர்ச்சி என்ைன மறுக்கப்ைடும் 
றைாது ஈழத்தமிழர்களின் இப�பம இயல்ைாகறவ 
அதபனச் சசய்யும் அரசாஙகத்தில் இருந்து  விலகி 
விடும் என்ைது அபனத்துலக இப�பமகள் குறித்த, 
தன்னாடசி குறித்த சடைஙகளுக்கு இயல்ைான  
உண்பம. 
 இதபனறய அன்று தந்பத சசல்வநாயகமும் 
பின்னர் றதசியத் தபலவர் அவர்களும்  இன்று சிறீ 
லஙகாவின் முன்னாள் நீதியரசரும் முன்னாள் வை 
மாகாைசபைத் தபலவரும் இன்ப�ய தமிழ்த் 
றதசியக் கடசி யாழ்.மாவடைச் சிறீலஙகாப் 
ைாராளுமன்� உறுப்பினருமாகிய மதிப்புக்குரிய 
சி. விக்றனஸ்வரன் அவர்களும் மிகத் சதளிவாக 
எடுத்துக் கூறுகின்�னர். இது பிரிவிபன அல்ல 
தன்னாடசி உரிபம. ஆதலால் ஈழத்தமிழர்களின் 
இன்ப�ய அரசியல் தபலபமகளின் கூடடு என்ைது 
எவவாறு உலகத் தபலபமகளின் கூடடு சதளிவாக 
இந்துமாகைபல அபமதிக் கைலாக பவத்திருக்க 
முயல்கி�றதா அவவாற� ஈழத்தமிழர்களின் வரலா 
ற்றுத் தாயகத்பதத் றதசியத் தன்பமபயத், தன் 
னாடசிபய சவளிப்ைபையாகப் ைாதுகாத்தல் என் 
ைபத முன்னிபலப்ைடுத்தி அபமக்கப்ைை றவண் 
டிய றநரமிது. இதுறவ ஈழத்தமிழர்களின் அபனத் 
துப் பிரச்சிபனகளின் தீர்வுக்கான சதாைக்க கால 
மாக றகாவிட – 19 க்குப் பின்னரான காலத்பத 
மாற்றும்.  
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றதசியக் கூடைபமப்பின் றைச்சாளர் எம்.ஏ 
சுமந்திரபன இந்த வாரம் திடீசரன சந்தித்து 
றைசியுள்ளார். 
 இந்தத் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தருவதாக 
சுமந்திரன் சதரிவித்துள்ள றைாதும், இந்தத் தீர் 
மானத்தில் இனப்பிரச்சபனக்கான தீர்வும் உள்ள 
ைக்கப்ைை றவண்டும் என அவர் சதரிவித்துள் 
ளார். இது சதாைர்பில் அவர் நாைாளுமன்� 
உறுப்பினர்கள் கறஜந்திரகுமார் சைான் னம்ைலம் 
மற்றும் சி.வி விக்றனஸ்வரன் ஆகிறயாரிைமும் 
சதரிவித்துள்ளார்.
 ஆனால் முன்பனய தீர்மானஙகபள சிறீ 
லஙகா அரசு நபைமுப�ப்ைடுத்த தவறியுள்ளதால் 
தமிழ் மக்கள் மீது றமற்சகாள்ளப்ைடை றைார்க் 
குற்�ஙகளுக்கான நீதிறகாரி சிறீலஙகா அரபச 
அபனத்துலக குற்�வியல் நீதிமன்�த்தில் நிறுத்த 
றவண்டும் என்� நிபலப்ைாடபை சகாண்ைவர் 
கள் அவர்கள்.

சிறீலங்கொவுககு ... த�ொடர்ச்சி...
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ஐ.நா. மனித உரிபமகள் றைரபவயின் 
அடுத்த கூடைத் சதாைர் ஆரம்ைமா 

வதற்கு சுமார் இரண்டு மாதஙகள் மடடுறம 
உள்ள நிபலயில், சஜனீவா குறித்த இராஜதந்திரக் 
காய்நகர்த்தல்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. 
 2021 சைப்ரவரி 22 முதல் மார்ச் 19 வபர  மனித 
உரிபமகள் அபமப்பின் 46ஆவது கூடைத்சதாைர் 
நபைசை�வுள்ளது. 47 நாடுகள் அஙகம் வகிக்கும் 
இந்தக் கூடைம் ஈழத் தமிழபரப் சைாறுத்தளவில் 
மிகமிக முக்கிய மானது. அடுத்ததாக என்ன நபை 
சை�ப் றைாகின்�து என்ைது இந்தக் கூடைத் 
சதாைரில் தீர்மானிக்கப்ைடும்.
 இலஙபகயில், தமிழ்த் றதசியக் கூடைபம 
ப்பின் ஆதரவுைன், ‘நல்லாடசி’ ைதவிக்கு வந்த 
பின்னர், 2015ஆம் ஆண்டு சசப்ைம்ைர் மாதம் 
25ஆம் திகதி இலஙபக சதாைர்ைான 30/1 இலக்கத் 
தீர்மானம் சஜனீவாவில் நிப�றவற்�ப்ைடைது. 
 இலஙபகயின் றைார்க்குற்�ம், சைாறுப்புக் 
கூ�ல், சர்வறதச நீதி விசாரபைப் சைாறிமுப� 
ஆகியவற்றுக்கான இத்தீர்மானத்பத அசமரிக்கா 
முன்சமாழிந்தது. ‘நல்லாடசி’ அரசு இதற்கு இபை 
அனுசரபை வழஙகியது. இபை அனுசரபைபய 
வழஙகுவதற்கான தீர்மானத்தின் ‘காரத்பத’ குப�ப் 
ைதில் இலஙபக சவற்றிசைற்�து.
 தீர்மானம் ஏகமனதாக நிப�றவறியது. 
தீர்மான முடிவுகபள நிப�றவற்� இலஙபக அரசு 
க்கு மூன்று வருை அவகாசம் வழஙகப்ைடைது. பின் 
னர் றமலும் இரண்டு வருைகால நீடிப்பு வழஙகப் 
ைடைது. பமத்திரிைால – ரணில் அரசுைன், தமிழ்த் 
றதசிய கூடைபமப்றை முன்னின்று இக்கால நீடிப் 
பைப் சைற்றுக் சகாடுத்தது. கூடைபமப்பில் 
அஙகம் வகிக்காத மற்ப�ய தமிழ்த் றதசிய அரசி 
யல் தரப்புகள் இதபன வன்பமயாகக் கண்டித்தன 
வாயினும், அவர்களின் குரல்கள் எடுைைவில்பல.
 காலநீடிப்பு முடிவபைய ஒரு வருைம் 
இருக்கும் நிபலயில், ராஜைக்சக்களின் ஆடசி 
இலஙபகயில் மீண்டும் வந்துள்ளது. இபை அனுச 
ரபையிலிருந்து சவளிறயறுவது என்� தீர்மான 
த்பத எடுத்துள்ள ராஜைக் சக்கள் அதபன சஜனீ 
வாவிலும் உத்திறயாகபூர்வமாக அறிவித்து விடை 
னர். வரப்றைாகும் அமர்வு முக்கியத்துவம் சைறுவத 
ற்கு முதலாவது காரைம் அதுதான். ஐந்தாண்டு 
அவகாசம் முடிவபையும் காலமாக அடுத்த அமர்வு 
மார்ச்சில் வருகி�து. அடுத்த கடைம் என்ன? 
ராஜைக் சக்கபள சஜனிவா எவவாறு பகயாளப் 
றைாகி�து?

சுமந்திரனின் ய�ொசனை்கள்:
 மீண்டும் ஒரு கால அவகாசத்பத வழஙகு 
வது என்ைது ராஜைக்சக்களுக்கு ‘சவற்றுக் 
காறசாபல’பய வழஙகுவதாக அபமந்துவிடும் 
என புலம்சையர்ந்த தமிழ்த் தரப்புக்கள் அழுத்தம் 
சகாடுத்து வருகின்�ன. ஆனால், இலஙபக மீதான 
‘பிடி’பயத் சதாைர்ந்தும் பவத்திருப்ைதற்கு கால 
அவகாசம் வழஙகுவதுதான் ஒறர சதரிவாக இருக் 
கும் என்� கருத்து சில மடைஙகளில் காைப்ைடுகி 
ன்�து. ஆனால், பிறரரபைபய ஏற்றுக் சகாள்வ 
தற்றகா, அதபன நபைமுப�ப்ைடுத்துவதற்றகா 
தயாராக இல்பல என்ைபதப் ைகிரஙகமாகக் கூறிக் 
சகாள்ளும் ராஜைக்சக்களுக்கு கால அவகாசத்பத 
வழஙகுவதால் ைலனுள்ளதா என்� றகள்வியும் 
இவவிைத்தில் எழுப்ைப்ைடடுள்ளது.
 அசமரிக்கா, கனைா, பிரித்தானியா, ஐறரா 
ப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் தூதுவர்களுைன் 
றைசிய பின்னர், தமிழ்த் றதசியக் கூடைபமப்பின் 
றைச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் தயாரித்த ஆவைம் 

ஒன்றுதான் தமிழ் அரசியல் ைரப்பில் கைந்தவாரம் 
ைரைரப்பை ஏற்ைடுத்தியிருந்தது. சஜனீவாவில் 
பகயளிப்ைதற்சகனத் தயாரிக்கப்ைடை இந்த றயாச 
பனகள், தமிழ்த் றதசிய மக்கள் முன்னணியின் 
தபலவர் கறஜந்திரகுமார் சைான்னம்ைலம், தமிழ் 

மக்கள் றதசியக் கூடைபமப்பின் தபலவர் சி.வி.
விக்றனஸ்வரன் ஆகிறயாருக்கு வழஙகப்ைடைது. 
இருவருறம சுமந்திரனின் றயாசபனகபள அடி 
றயாடு நிராகரித்து விடைனர்.

 வழபமயாக  தமிழ்த் றதசியக்  கூடைபமப்பு 
த்தான் இதில் தனித்த நிபலப்ைாடபை எடுப்ைது 
வழபமயாக இருந்த றைாதிலும், ஆகஸ்ட மாதத் 
தில் நபைசைற்� சைாதுத் றதர்தலில் கறஜந்திர 
குமார் சைான்னம்ைலம், விக்றனஸ்வரன் ஆகி 
றயார் நாைாளுமன்� உறுப்பினர்களாகியிருக்கும் 
நிபலயில் அவர்களுபைய கருத்துக்கபள அறிவதி 
லும் சர்வறதச சமூகம் ஆர்வம் காடடி வருகின்�து. 
அதபனவிை, அவர்களும் இம்முப� சஜனீவாபவ 
அணுகுவதற்கான புதிய வியூகஙகபள அபமத்து 
வருகின்�ார்கள். இந்த நிபலயில் அவர்கபளயும் 
அபைத்துக்சகாண்டு சசல்ல றவண்டிய றதபவ 
சுமந்திரனுக்கு ஏற்ைடைது.

விககி, ்கஜன் நிரொ்கரிப்பு:
 கறஜந்திரகுமார் இந்த ஆவைத்பதப் சைற் 
றுக்சகாண்ை றைாது, சதளிவாக ஒரு விையத்பத 
சுமந்திரனிைம் கூறியிருந்தார். “இந்தப் பிரச்சிபன 
பயப் சைாறுத்தவபரயில் ஐ.நா. மனித உரிபமகள் 
றைரபவயில் ையனில்பல. அதற்குள்ளாகத்தான் 
பிரச்சிபனபயத் றதை றவண்டும் என்�ால் எமக்கு 
அதில் உைன்ைாடில்பல” என கறஜந்திரகுமார் உறுதி 
யாகக் கூறியிருந்தார். “இந்தப் பிரச்சிபனபயத் 
சதாைர்ந்தும் றைரபவயில் பவத்திருப்ைசதன்ைது 
உண்பமயில் விசாரபை நைத்தப்ைை றவண்டிய 
இைத்துக்கு இதபனக் சகாண்டு சசல்வபதத் தடுப் 
ைதாகறவ இருக்கும்” என்ைதுதான் தமது நிபலப் 
ைாடு என கறஜந்திரகுமார் சைான்னம்ைலம் 
சதரிவித்தார்.

 

விக்றனஸ்வரனும் சுமந்திரனின் றயாசபனபய 
திடைவடைமாக நிராகரித்திருக்கின்�ார். சர்வறதச 
அரசியல் நிபுைர்கள் சிலருைன், இது ைற்றி ஆரா 
ய்ந்த விக்றனஸ்வரன் எழுத்து மூலமாக சுமந்திர 
னுக்குப் ைதிலளித்திருக்கின்�ார். “எம்முபைய தற் 
றைாபதய சிந்தபனப்ைடி சடை ரீதியாக மூன்று 
விதமான நீதிமன்�ஙகபள நாம் நாைலாம்” எனக் 

குறிப்பிடடிருக்கும் விக்கிறனஸ்வரன் பின்வரும் 
மாற்று றயாசபனகபள முன்பவத்திருக்கின்�ார்.

1.சர்்வய�ச குற்றவி�ல் மன்்றம் International Criminal 
Court (ICC)
2.சர்்வய�ச குற்றவி�ல் தீர்ப்பொ�ம்; International 
Criminal Tribunal (ICT)
3.சர்்வய�ச நீதிமன்்றம் International Court of Justice 
(ICJ)
 இதில் சர்வறதச நீதிமன்�றம (ICJ) எமக்கு 
உகந்த மன்�மாகத் சதரிகின்�து” என விக்றன 
ஸ்வரன் தன்னுபைய நிபலப்ைாடபை சதளிவாகக் 
கூறியிருக்கின்�ார். அவரும் ஐ.நா. மனித உரிபம 
கள் றைரபவக்குள் பிரச்சிபனபய பவத்திருப் 
ைபத விரும்ைவில்பல என்ைது இதன் மூலம் புல 
னாகின்�து. மனித உரிபமகள் றைரபவக்குள் 
றளறய சிக்குண்டிருந்தால், இலஙபக அரபசப் 
சைாறுப்புக்கூ� பவக்க முடியாது என அவர் கருது 
கின்�ார்.
 இந்த நிபலயில் “றதசியத்துக்காகக் குரல் 
சகாடுக்கும்” தமிழ்க் கடசிகள் எனக் கூ�ப்ைடும் 
கடசிகளிபைறய இரண்டு விதமான நிபலப்ைாடு 
இருப்ைது சதரிகின்�து. கூடைபமப்பு கால அவகா 
சத்பத அல்லது றைரபவக்குள் பிரச்சிபனபய 
பவத்திருப்ைபத விரும்புகின்�து. சுமந்திரனின் 
றயாசபன அதபன உைர்த்துகின்�து. கூடைபம 
ப்பின் ஏபனயவர்கள் அதபன ஏற்கின்�ார்களா 
அல்லது இது சவறுமறன சுமந்திரனின் முடிவா 
என்� றகள்வியும் உள்ளது.
 கஜன், விக்கி தரப்புக்கள் றைரபவயிலிருந்து 
சர்வறதச நீதிமன்�த்துக்குப் பிரச்சிபன சகாண்டு 
சசல்லப்ைை றவண்டும் என்ைபத விரும்புகின்�ன. 
ஆக, இந்த மூன்று தரப்புக்களுக்குள்ளும் ஒற்றுபம 
- அல்லது ஒருமித்த அணுகுமுப�க்கு சாத்தியம் 
இருப்ைதாகத் சதரியவில்பல.

அதமரிக்கொ புதி� பியரரனை?
 இறதறவபளயில், இலஙபக அரசாஙகத் 
தின் சைாறுப்புக் கூ�பல வலியுறுத்தும் வபகயில், 
புதிய பிறரரபை ஒன்ப�க் சகாண்டுவருதற்கு 
இலகுவானதாக இருக்கும் என இலஙபக மற்றும் 
மாபலதீவுக்கான அசமரிக்க  தூதுவர் அபலனா 
சைப்லிஸ் சதரிவித்திருப்ைது இவவிையத்தில் ஒரு 
புதிய திருப்ைமாகக் கருதப்ைடுகின்�து. தமிழ்த் 
றதசியக் கூடைபமப்பின் றைச்சாளர் சுமந்திரபன 
வியாழக்கிழபம சந்தித்தறைாறத இதபன அவர் 
கூறியிருக்கின்�ார்.
 இலஙபக அரசாஙகம் 30/1 தீர்மானத்திலிந்து 
சவளிறயறியுள்ள நிபலயில், அறத தீர்மானத்பத 
நபைமுப�ப்ைடுத்துமாறு றகாரும் தீர்மானம் 
ஒன்ப� மீண்டும் சகாண்டுவந்து, அதற்காக கால 
அவகாசத்பதக் சகாடுப்ைது அர்த்தமுள்ளதாக 
இருக்காது என்ைதால்தான், புதிய பிறரரபை 
ஒன்ப�க் சகாண்டுவருவதற்கு அசமரிக்கா விரும் 
புவதாக தூதுவர் சதரிவித்திருக்கின்�ார். சைாறுப் 
புக் கூ�பல வலியுறுத்துவதாக புதிய பிறரரபை 
இருக்கும் என தூதுவர் சதரிவித்திருக்கின்� றைாதி 
லும், அது குறித்த விைரஙகள் எதுவும் சவளியி 
ைப்ைைவில்பல.
 ஐ.நா. மனித உரிபமகள் றைரபவயில் 
கைந்த ஆண்டுகளில் சகாண்டுவரப்ைடை பிறரர 
பைகளின் பின்னணியில் அசமரிக்காறவ 
இருந்தது. தற்றைாது, அசமரிக்கா, றைரபவயின் 
உறுப்பினராக இல்பல என்� றைாதிலும், சஜனீ 
வாவில் சசல்வாக்பகச் சசலுத்தக் கூடிய நாைாக 
இருக்கின்�து. அந்த வபகயில்தான் புதிய 
பிறரரபை ஒன்ப�க் சகாண்டுவர றவண்டும் 
என்ைதில் அசமரிக்கா அக்கப� சகாண்டிருப் 
ைதாகத் சதரிகின்�து. வரக்கூடிய பிறரரபை  
கடுபமயானதாக இருக்க றவண்டுமானால், 
அதற்கான அழுத்தஙகபளக் சகாடுப்ைதில் புலம் 
சையர்ந்த தமிழ் அபமப்புக்களுக்குப் சைரும் 
சைாறுப்பு இருக்கின்�து.

mfpyd;

   த�ொடர்ச்சி 08ஆம் பக்கம்
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தமிழ் மக்களின் றதசிய விடுதபலக்கு குரல் 
சகாடுப்ைதாக கூறிக்சகாண்டு சிறீலஙகாவின் 

நாைாளுமன்�த்தில் உபரயாற்றும் ைல தமிழ் 
நாைாளுமன்� உறுப்பினர்களின் சசயல்கள் தமிழ் 
மக்கபள சதாைர்ந்தும் ஏமாற்றும் வண்ைறம 
அபமந்துள்ளது.
 சிறீலஙகா அரசின் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 
வரவுசசலவுத் திடைத்தின் மூன்�ாவது கடை 
வாசிப்பின் றைாது தமிழ்த் றதசியக் கூடைபமப்பு 
வாக்சகடுப்பில் கலந்துசகாள்ளவில்பல. கைந்த 
10 ஆம் நாள் இைம்சைற்� இந்த வாக்சகடுப்பில் 
நாைாளுமன்� உறுப்பினர் சி.வி. விக்றனஸ்வரனும் 
கலந்து சகாள்ளவில்பல.
 எனினும் தமிழ்த் றதசிய மக்கள் முன்ன 
ணியின் நாைாளுமன்� உறுப்பினர்கள் கறஜந்திர 
குமார் சைான்னம்ைலம் மற்றும் சச. கறஜந்திரன் 
ஆகிறயார் அதற்கு எதிராக வாக்களித்திருந்தனர்.
 ைாதுகாப்புக்கு அதிகளவு நிதி ஒதுக்கப் 
ைடடுள்ள வரவுசசலவுத் திடைத்திற்கு எதிராக 
நாைாளுமன்�த்தில் றைசிய தமிழ் நாைாளுமன்� 
உறுப்பினர்களில் ைலர் ஏன் எதிர்த்து வாக்களிக்க 
வில்பல என்ைதற்கான விளக்கத்பத தமக்கு வாக்க 
ளித்த மக்களுக்கு அவர்கள் சதரிவிக்கவில்பல. 
 சதன்னிலஙபக ஊைகவியலாளர் ஒருவர் 
தமிழ்த் றதசியக் கூடைபமப்பின் உள்ளூர் பிரமுகர் 
ஒருவபர சதாைர்புசகண்ை றைாது, தமிழ்த் றதசி 
யக் கூடைபமப்பு அபிவிருத்திக்கு எதிரானது 
அல்ல எனறவ வைக்கு மற்றும் கிழக்கு அபிவிரு 
த்திக்கு ஆதரவானது என்ைதற்காக கைந்த ஆடசிக் 
காலத்தின் றைாதும் வரவுசசலவுத் திடைத்திற்கு 
ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளது என அவர் சதரிவித் 
துள்ளார். ஆனால் மாகாைசபைத் றதர்தபல 
சதாைர்ந்து பிற்றைாடடு வரும் அரசின் வரவு சசல 
வுத் திடைத்பத தமது கடசி சமௌனமாக ஆதரித் 
துள்ளது என்ைபத அவர் கூ�வில்பல. எனினும் 
மாகாை சபைக்கு அதிக அதிகாரஙகள் றவண்டும்  
என அவர்கள் சதாைர்ந்து றகாரிக்பக  விடுத்து 
வருகின்�னர்.
 ஆனால் உண்பமயில் என்ன இைம் சைற் 
�து என்ைபத அவர் இந்த கலந்துபரயாைலில் 
கூறிவிடைார். வாக்சகடுப்பில் கலந்து சகாள்வ 
தில்பல என்� முடிவு ஏற்கனறவ புதுடில்லியில் 
எடுக்கப்ைடடு விடைதுைன் அது சதாைர்பில் 
கூடைபமப்புக்கும் அறிவிக்கப்ைடடிருந்தது.
 இந்தியாவின் றதசிய ைாதுகாப்பு ஆறலா 
சகர் அஜித் றைாவல் சிறீலஙகாவில் உள்ள இந் தியா 
கவுஸ் இல் கூடைபமப்பின் தபலவர் சம்ைந் தபன 
சந்தித்திருந்தார். அது மடடுமல்லாது கூடைபம 
ப்புக்கும் இந்தியப் பிரதமர் நறரந்திர றமாடிக்கு 
மிபையிலான சந்திப்பு ஒன்றும் விபரவில் இைம் 
சை�வுள்ளது. இந்தியா மீண்டும் தனது ைபழய 
சகாள்பகபய ையன்ைடுத்துகின்�து. தமிழ் மக்க 
ளின் அரசியபல ையன்ைடுத்தி சிறீலஙகா அரசுக்கு 

சசய்திபய அனுப்ை முற்ைடடுள்ளது.
  எனறவ தமிழ் அரசியல் கடசிகளின் 
றைச்சுக் கள் மற்றும் அவர்களின் சசயற்ைாடுகள் 
சதாைர்பில் தமிழ் மக்களும், றதசியச் சசயற் 
ைாடைாளர் களும் அதிக கவனம் சசலுத்த றவண் 
டிய கடைம் ஏற்ைடடுள்ளது என அரசியல் அவ 
தானி ஒருவர் இலக்கு மின்னிதழுக்கு கைந்த வாரம் 

சதரிவித்திருந்தார்.
 இந்த கருத்துக்கு அபமவாக  நைவடிக்பக 
யில் ஈடுைடடு மக்களுக்கு உண்பம நிபலபய 
எடுத்துக் கூறும்முகமாக எமது ஊைகக் குழுவினர் 
கைந்த வாரம் றநர்காைல் நைவடிக்பக ஒன்ப� 
றமற்சகாண்டிருந்தனர்.
 தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக தமிழ் நாைாளு 
மன்� உறுப்பினர்கள் ஏன் சசயற்ைடைனர் என்ைது 

சதாைர்பில் ஐந்து றகள்விகபள முன்பவத்து 
தமிழ்த் றதசியக் கூடைபமப்பு நாைாளுமன்� 
உறுப்பினர்களிைமும், நாைாளுமன்� உறுப்பினர் 
திரு விக்றனஸ்வரனிைமும் கருத்துக்ககபள றகட 
டிருந்றதாம்.

நொம் முன்ன்வத� ய்கள்வி்கள் ்வருமொறு:

ய்கள்வி: 
 ்வரவு தசலவுத திடடததின் யபொது 
பொரொளுமன்்றததில் அரனச எதிர்தது ்கொரசொரமொ்க 
உனர�ொறறி�்வர்்கள், அய� ்வரவு தசலவுத 
திடடததிறகு எதிர்ப்னப ்கொடட ��ஙகி�து 
யபச்சு ஒன்று தச�ல் ஒன்்றொ்க �மிழ் மக்கனை 
ஏமொறறும் தச�லொ்கொ�ொ?

ய்கள்வி: 
 முள்ளி்வொயக்கொலின் பின்ைர் மக்க 
ைொல் த�ரிவு தசய�ப்படட பிரதிநிதி்கள் 
நொடொளுமன்்றததில் ய�ர்வு தசய� மக்களின் 
விருப்பங்களுககு அபிலொனச்களுககு மொ்றொ 
்கய்வ தச�றபடடு ்வருகி்றொர்்கள் என்்ற குற்றச் 
சொடடு பர்வலொ்க முன்ன்வக்கப்படடு ்வருகி்றது. 
அதுய்வ ்வரவு தசலவு திடட வி்வொ�ததிலும் 
இடம்தபறறுள்ைது. இது எப்படி சைநொ�்கமொ்க 
இருக்க முடியும்? ்வழி்கொடடு்வ�றகும் தநறிப் 
படுதது்வ�றகுமொை எங்கைது விடு�னல அனம 
ப்பின்றிப் யபொைய� இ�ற்கொை பிர�ொை ்கொரை 
மொ்க ஏறறுக த்கொள்ைப்படுகி்றது. இ�ற்கொை 
உங்கைது பதில் என்ை?

ய்கள்வி: 
 சிறீலங்கொ அரசின் பனட ஆககிரமிப்புககு 
எதிரொ்க குரல் த்கொடுககும் நீங்கள், அந்� பனட 
யிைருககு அதி்க நிதின� ஒதுககி ஒரு திடட 
மிடட இை அழிப்னப யமறத்கொள்ளும் அரசின் 
்வரவு தசலவுத திடடததிறகு எதிரொ்க ்வொக்க 
ளிக்க ��ஙகி�து ஏன்?

ய்கள்வி: 
 ்வரவு தசலவுத திடடததிறகு எதிரொ்க 
்வொக்களிக்க ய்வணடொம் எை இந்தி�ொ கூறி��ொ்க 
கூடடனமப்பு உறுப்பிைர் ஒரு்வர் த்கொழும்பில் 
இருந்து த்வளி்வரும் சன்யட னரம்ஸ் என்்ற 
ஊட்கததிறகு ்வழஙகி� ்கருதது த�ொடர்பில் 
என்ை கூ்ற விரும்புகிறீர்்கள்?

ய்கள்வி: 
 �மிழர்்களின் இன்ன்ற� ய�ன்வ இைக்க 
அரசி�லொ? நடுநினல அரசி�லொ? எதிர்ப்பு 
அரசி�லொ? என்்ற ய்கள்வி �மிழ் ய�சி�க ்கடசி 
்களிடம் இன்று எழுந்திருப்பது யபரிை்வொ� 
அரசி�லிடமும் பிரொந்தி� அரசி�லிடமும் 

சரைொ்கதி அனடந்துவிடட�ன் த்வளிப்பொடொ்க 
த்கொள்ைலொமொ?

 இந்த றகள்விகள் பின்வரும் தமிழ்த் றதசியக் 
கூடைபமப்பு நாைாளுமன்� உறுப்பினர்களிைம் 
றகடகப்ைடைது.

திரு எம். சுமந்திரன்
திரு தசல்்வம் அனடக்கலநொ�ன்.
திரு எஸ். சிறீ�ரன்
திரு சொள்ஸ் நிர்மலநொ�ன்
திரு வியைொ யநொ்கரொ�லிங்கம்

 ஆனால் இந்த றகள்விகளுக்கு ைதில் தர 
மறுத்த உறுப்பினர்கள், றகள்விகபள வாசித்த 
பின்னர் எமது ஊைகவியலாளர்களின் அபழப்பு 
க்கபள துண்டித்து விடைனர். கைந்த வாரம் முழு 
வதும் நாம் ைல வழிகளில் முயற்சித்தும் அவர்கள் 
அதற்கு ைதிலளிக்க மறுத்து விடைனர்.
 சில சந்தர்ப்ைஙகளில் றநரிபையாக சதாை 
ர்பு சகாண்ைறைாது ைதிலளிக்காதவர்களுக்கு 
அவர்களின் சநருஙகிய சதாைர்பில் உள்ளவர்கள் 
ஊைாக முயற்சி சசய்றதாம். அதற்கும் அவர்கள் 
ைதில் தர மறுத்து விடைனர்.
 சிலர் ைதில் தருவதாக கூறியறைாதும், றகள் 
விகபள ைார்த்த பின்னர் அதபன முற்று முழுதாக 
நிராகரித்து ஒளிந்து சகாண்ைனர். ஒரு நாளில் ைல 
றகள்விகளுக்கு ைதிலளிக்கும் இவர்கள், இந்த 
றகள்விகபள ைார்த்ததும், தப்பிறயாடியதன் மூலம் 
அவர்கள் மக்கபள ஏமாற்றுவது சவளிப்ைபையாக 
சதரிகின்�து.
 கடசித் தபலபமயிைம் தான் இந்த றகள் 
விகபள றகடகறவண்டும் என நாைாளுமன்� உறுப் 
பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் சதரிவித்திருந்தார்.
 வாக்களிக்கும் றைாது நான் அஙகு இருக்க 
வில்பல, சிறீதரனிைம் தான் றகடக றவண்டும் 
றகடை பின்னர் கூறுகின்ற�ன் என நாைாளுமன்� 
உறுப்பினர் சுமந்திரன் சதரிவித்திருந்தார். ஆனால் 
அவர் பின்னர் ைதில் தரவில்பல.

இருந்�யபொதும் பின்்வரும் இரு ய்கள்வி்களுககு 
சுமந்திரன் த�ரிவித� ்கருததுக்கனை இஙகு 
�ருகின்ய்றொம்.

ய்கள்வி: 
 முள்ளி்வொயக்கொலின் பின்ைர் மக்க 
ைொல் த�ரிவு தசய�ப்படட பிரதிநிதி்கள் 
நொடொளுமன்்றததில் ய�ர்வு தசய� மக்களின் 
விருப்பங்களுககு அபிலொனச்களுககு மொ்றொ 
்கய்வ தச�றபடடு ்வருகி்றொர்்கள் என்்ற குற்றச் 
சொடடு பர்வலொ்க முன்ன்வக்கப்படடு ்வருகி்றது. 
அதுய்வ ்வரவு தசலவு திடட வி்வொ�ததிலும் 
இடம்தபறறுள்ைது. இது எப்படி சைநொ�்கமொ்க 
இருக்க முடியும்? ்வழி்கொடடு்வ�றகும் தநறிப் 
படுதது்வ�றகுமொை எங்கைது விடு�னல அனம 
ப்பின்றிப் யபொைய� இ�ற்கொை பிர�ொை ்கொரை 
மொ்க ஏறறுக த்கொள்ைப்படுகி்றது. இ�ற்கொை 
உங்கைது பதில் என்ை?

பதில்: 
 சிக்கலொை ய்கள்வி, ய்வறு ய்கள்வி 
�ரமுடியுமொ?

ய்கள்வி: 
 ்வரவு தசலவுத திடடததிறகு எதிரொ்க 
்வொக்களிக்க ய்வணடொம் எை இந்தி�ொ கூறி 
��ொ்க கூடடனமப்பு உறுப்பிைர் ஒரு்வர் 
த்கொழும்பில் இருந்து த்வளி்வரும் சன்யட 
னரம்ஸ் என்்ற ஊட்கததிறகு ்வழஙகி� ்கருதது 
த�ொடர்பில் என்ை கூ்ற விரும்புகிறீர்்கள்?

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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இலஙபகயில் அரசியல் பகதிகள் இருக்கின்�ார் 
களா, இல்பலயா என்ைது சர்ச்பசக்குரிய 

விையமாகி உள்ளது. அரசியல் பகதிகள் விடுதபல 
சசய்யப்ைை றவண்டும் என்ைது அரசியல் காரைங 
களுக்காகக் பகது சசய்யப்ைடடு சிப� பவக்கப் 
ைடடுள்ளவர்களின் றகாரிக்பக.
 ஆனால், இவர்கள் ையஙகரவாதத் தபைச் 
சடைத்தின் கீழ் பகது சசய்யப்ைடைவர்கள். விடுத 
பலப்புலிகளுக்கு உதவினார்கள்; அவர்களுைன் 
றசர்ந்து ையஙகரவாதச் சசயற்ைாடுகளில் ஈடுைட 
ைார்கள் என்ைறத இவர்கள் மீதான அரச தரப்பின் 
குற்�ச்சாடடு.
 ையஙகரவாதச் சசயற்ைாடுகளில் ஈடுைடடி 
ருந்தார்கள் என்ைதற்காகறவ அவர்கள் பகது 
சசய்யப்ைடைார்கள். அவர்கள் ையஙகரவாதிகள்; 
ையஙகரமான குற்�ச் சசயல்கபளப் புரிந்தவர்கள்; 
அரசியல் பகதிகள் அல்ல; அரசியல் காரைஙகளு 
க்காகக் பகது சசய்யப்ைடைவர்கள் எவரும் சிப� 
ச்சாபலகளில் இல்பல; ையஙகரவாதிகறள உள்ள 
னர். அரசியல் பகதிகள் விவகாரத்தில் இது தான் 
அரசாஙகத்தின் நிபலப்ைாடு.
 இதபன அபமச்சரபவ இபைப் றைச்சாளர் 
உதய கம்மன்பில திடைவடைமாகத் சதரிவித்துள் 
ளார். ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தின் கீழ் பகதான 
வர்கள் அரசியல் றநாக்கஙகளுக்காகறவ அரசியல் 
பகதிகள் என சையர் சூடைப்ைடடுள்ளனர் என்றும், 
அரசியல் காரைஙகளுக்காகக் பகது சசய்யப்ைடை 
அரசியல் பகதிகள் என எவரும் சிப�ச்சாபல 
களில் இல்பல என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 

சாதாரைமாக இந்தக் கருத்பத அவர் சவளியிை 
வில்பல. அபமச்சரபவப் றைச்சாளர் என்� ைதவி 
நிபல சைாறுப்பில் இருந்து உறுதியாகத் சதரிவிப் 
ைதாக அவர் சசய்தியாளர்களுைனான இபைய 
வழிச் சந்திப்பில் குறிப்பிடடுள்ளார். ையஙகரவாதத் 
தபைச் சடைத்தின் கீழ் பகது சசய்யப்ைடடுள்ளவர் 
கபள ையஙகரவாதிகள் என்ற� கூ� றவண்டும். 
அவர்கபள அரசியல் பகதிகள் என கூ� முடியாது 
என்றும் உதய கம்மன்பில சதரிவித்துள்ளார்.
 “சிப�ச்சாபலகளில் அரசியல் பகதிகள் 
என எவரும் கிபையாது என்ைபதப் ைலமுப� 
குறிப்பிடடுள்றளாம். ையஙகரவாதத்தபைச் சடைத் 
தின் கீழ் பகது சசய்யப்ைடை ையஙகரவாதிகறள 
உள்ளனர். அவர்கள் ஆண் சைண் என்று ைால் நிபல 
ரீதியாகவும் குற்�ச் சசயற்ைாடுகளின் அடிப்ைபை 
யிலும் பகதிகள் றவறுைடுத்தப்ைடடிருக்கின்�ார் 
கள்” என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 “ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தின் கீழ் பகது 
சசய்யப்ைடடுள்ளவர்களுக்கு சடை நைவடிக்பக 
கள் எடுக்கப்ைடடிருக்கின்�ன. அவர்கள் சதாைர் 
பில் நீதிமன்�றம தீர்மானம் எடுக்கும். அரசியல் 
காரணிகள் சசயற்ைடுத்தப்ைைமாடைாது” என்ை 
தும் அபமச்சரபவ இபைப்றைச்சாளர் உதய 
கம்மன்பிலவின் வாய்வழியிலான அரசாஙகத்தின் 
கூற்று.

 நாடடில் குற்�வியல் சடைஙகள் இருக்கின் 
�ன. குற்�வியல் நைவடிக்பகக் றகாபவ என்� 
சையரில் ைல்றவறு குற்�ச் சசயல்களுக்கான சடை 
நைவடிக்பககள், தண்ைபன முப�கள் என்ைவ 
ற்ப� இந்தச் சடைஙகள் சதளிவுைடுத்துகின்�ன. 
குற்�ச்சசயல்களுக்கு ஏற்� வபகயில் என்சனன்ன 
தண்ைபனகள் வழஙகப்ைடும் என்ைபதயும் இந்தச் 
சடைவிதிகள் வபரயறுத்திருக்கின்�ன.
 தமிழ் இபளஞர்கள் தமிழ் மக்களின் 
அரசியல் உரிபமகளுக்காகறவ ஆயுதறமந்திப் 
றைாராடினார்கள். அந்த ஆயுதப் றைாராடைம் தனி 
நாடபை இறுதி இலக்காகக் சகாண்டிருந்தது. 
இந்த நாடடின் சைரும்ைான்பம இன மக்களாகிய 
சிஙகள மக்களுைன் இபைந்து வாழ்வது இயலாத 
காரியமாகி உள்ளது. அதற்கு அவர்களுபைய சைரு 

ந்றதசியவாதப் றைாக்கு தபையாக உள்ளது என்� 
காரைத்தினால்தான் தமிழர்கள் தனிநாடடுக் றகாரி 
க்பகபய முன்பவத்தார்கள். அந்த அரசியல் இல 
க்பக அபைவதற்காகறவ தமிழ் இபளஞர்கள் 
தமது றைாராடைத்பத ஆயுதவழியில் தீவிரப்ைடு 
த்தி இருந்தார்கள். இதுறவ நாடடில் யுத்தம் மூண்ை 
தற்கான அடிப்ைபை காரைம்.
 தமிழ் இபளஞர்களின் ஆயுதப் றைாராடை 
த்பத ஆயுத வழியில் மாத்திரம் முறியடிக்க முடி 
யாது என்று உைர்ந்த அரசு, ையஙகரவாதத் தபைச் 
சடைத்பத உருவாக்கியது. சகாடூரமான சடை விதி 
கபளக் சகாண்ை இந்தச் சடைத்பதப் ையன்ைடுத்தி 
கண்ணில் கண்ைவர்கபளயும் எதிரில் அகப்ைடை 
வர்கபளயும் றகடடுக் றகள்வியின்றிபகது சசய் 
யும் அதிகாரஙகள் சைாலிசாருக்கு மடடுமல்லாமல் 
முப்ைபையினருக்கும் வழஙகப்ைடடிருந்தது.
 இந்தச் சடை வலிபமறயாடு துப்ைாக்கிகள், 
பகக்குண்டுகள் சகிதம் வீதிகளில் இ�ஙகி, ஊர்க 
ளில் பிரறவசித்து வீடுகளில் புகுந்த ைபையினர் 
வபக சதாபகயின்றி கண்ணில் அகப்ைடைவர்கள் 
அபன வபரயும் பகது சசய்தனர். குறிப்ைாக 
அவர்கள் தமிழ் இபளஞர்கபள இலக்கு பவத்து 
சந்றதகத்தின் அடிப்ைபையில் பகது சசய்வதாகக் 
கூறினார்கள்.
 ையஙகரவாதம் என்� குற்�ச்சசயபலக் 
கடடுப்ைடுத்துவதற்காகறவா அல்லது ையஙகரவா 
திகள் என கருதப்ைடை குற்�வாளிகபளக் பகது 
சசய்வதற்காகறவா குற்�வியல் ரீதியாகப் ையஙகர 
வாதத் தபைச்சடைம் ையன்ைடுத்தப்ைைவில்பல. 
உண்பமயில் அது இனவாத ரீதியில் தமிழ் மக்க 
ளுக்கு எதிரான அரசியல் றநாக்கத்பதறய அடிப்ை 
பையாகக் சகாண்டிருந்தது. சகாண்டிருக்கின்�து.
 அைக்குமுப�பயயும், ஆக்கிரமிப்பையும், 
ஒடுக்குமுப�பயயும் கருவிகளாகக் சகாண்டு 
அந்தச் சடைம் நபைமுப�ப்ைடுத்தப்ைடுகின்�து. 
ையஙகரவாதம் என்� குற்�ச் சசயபலக் கடடுப்ைடு 
த்துவதற்கான குற்�வியல் சடைமாக அது நபை 
முப�ப்ைடுத்தப்ைைவில்பல. அப்ைடைமாக அநீதி 
யான முப�யில் முழுக்க முழுக்க தமிழினத்திற்கு 
எதிரான அரசியல் காரைஙகளுக்காகறவ அது 
நபைமுப�ப்ைடுத்தப்ைடடு வருகின்�து.
 இந்த நாடடின் குற்�வியல் சடைஙகள் 
வபரயப�கபளக் சகாண்டிருக்கின்�ன விதிமுப� 
களுக்கபமய அபவகள் வடிவபமக்கப்ைடடிருக்கி 
ன்�ன. குற்�ஙகளுக்கு ஏற்� வபகயில் அந்தச் 
சடைஙகளில் தண்ைபனகள் ைரிந்துபரக்கப்ைடடி 
ருக்கின்�ன. தண்ைம் (தண்ைப் ைைம் சசலுத் துதல்) 
சிப�வாசம், மற்றும் மரை தண்ைபன என அந்தச் 

சடைஙகளின் தன்பமகள் குற்�ச் சசயல்களுக்கு 
ஏற்� வபகயில் தரம் பிரிக்கப்ைடடிருக்கின்�ன.
 ஆனால் ையஙகரவாதச் சசயல்கபளக் கடடு 
ப்ைடுத்துவதற்காகக் சகாண்டு வரப்ைடடுள்ள 
ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தில் ையஙகரவாதம் 
என்�ால் என்ன, ையஙகரவாதச் சசயல் என்�ால் 
என்ன என்ைதற்கான வபரயப� உள்ளைக்கப்ைை 
வில்பல. ஆனால் ையஙகரவாதச் சசயற்ைாடுகளுக் 
கான தண்ைபன என்ன என்ைது அதில் விைரிக்கப் 
ைடடிருக்கின்�து.
 ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தின் கீழ் ஒரு 
வபர ைதிசனடடு மாதஙகளுக்குத் தடுத்து பவத்தி 
ருக்க முடியும். ஆனால் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு 
தைபவ அந்த உத்தரவு புதுப்பிக்கப்ைை றவண்டும். 
அந்த சந்றதகநைர் சடைவிறராத நைவடிக்பகயுைன் 
சதாைர்புபையவர் என்று நியாயமான சந்றதகம் 
இருப்ைதாக ைாதுகாப்பு அபமச்சர் (அபமச்சருக் 
குப் ைதிலாக அதிகாரமளிக்கப்ைடை ைாதுகாப்பு 
அபமச்சின் சசயலாளர்) உைர்ந்தால், மூன்று மாத 
ஙகளுக்கு ஒரு தைபவ அவருக் கான இந்தத் தடுப்பு 
க்காவல் உத்தரபவப் புதுப்பிக்க சடைத்தில் வழி 
சசய்யப்ைடடிரு க்கின்�து.
 
 

சுவசராடடிகபள ஒடடுவது உள்ளிடை ைல 
விையஙகள், ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தின் 
கீழான குற்�ச் சசயல்கள் அல்லது சடைத்திற்கு 
விறராதமான சசயல் என்று வபரயறுக்கப்ைடடிரு 
க்கின்�து. இந்தக் குற்�ச்சசயல்களுக்குச் சிப�த் 
தண்ைபன மற்றும் மரை தண்ைபனயும் தண்ைபன 
களாகப் ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தில் உள்ளைக் 
கப்ைடடிருக்கின்�ன.
 ையஙகரவாதத் தபைச்சடைம் என்ைது தனித் 
துவமான சடைமாக அல்லாமல், நாடடின் குற்� 
வியல் நைவடிக்பகக் றகாபவயில் குறிப்பிைப் 
ைடடுள்ள குற்�ச் சசயல்களுக்கான தண்ைபனக 
பளயும் உள்ளைக்கியதாகறவ நபைமுப�ப்ைடுத்த 
ப்ைடடு வருகின்�து. அந்த வபகயிறலறய இந்தச் 
சடைத்தின் கீழ் ஆயுள் தண்ைபன மற்றும் மரை 
தண்ைபன என்ைன வழஙகப்ைடுகின்�ன.
 ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தின் கீழ் பகது 
சசய்யப்ைடுைடடு தடுப்புக்காவலில் இருப்ைவர் 
கள் சித்திரவபத விசாரபைகளுக்கு உள்ளாக்கப் 
ைடுகின்�ார்கள். அவர்கள் சசால்சலாைாத துன்ைங 
கபளயும் கஸ்ைஙகபளயும் அதன் றைாது அனுை 
விக்க றநரிடுவதாக, அதிஸ்ைவசமாக  விடுதபல 
யாகி வந்துள்ளவர்கள் சதரிவித்திருக்கின்�னர்.
 சடைவிறராத நைவடிக்பககள் என ையஙக 
ரவாதத் தபைச்சடைத்தின் கீழ்குற்�ச் சசயல்களா 
கக் குறிப்பிைப்ைடடுள்ள சசயல்கள் (சுவசராடடி 
கபள ஒடடுதல், ைாதிக்கப்ைடைவர்களுக்கு நியா 
யம் றகாருதல், அவர்களுக்கு றநர்ந்த அநியாயங 
களுக்காகக் குரல் சகாடுத்தல் றைான்�பவ) 
அரசியல் காரைஙகளுக்காகறவ முன்சனடுக்கப்ை 
டடிருந்தன. இந்த அரசியல் காரைஙகளுக்காகக் 
பகது சசய்யப்ைடுைவர்கள் அரசியல் பகதிகறளய 
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கிளிசநாச்சியில் நான் ஆசிரியனாகப் ைணியா 
ற்றிய காலஙகளில், ைபளயிலிருந்து கிளிசநா 

ச்சி வபரயிலான எனது அன்�ாைப் றைருந்துப் 
ையைத்தின் றைாது எனக்கு ஏற்ைடை ஆபனயி�வுப் 
ைாலச் றசாதபனச் சாவடி அனுைவஙகள் என் 
வாழ்வில் ம�க்க முடியாதபவ.
 ஒரு நாடடின் இராணுவக் கலாச்சாரத்பத 
அதுவும் ஓர் இனசவறியின் றகார முகம் தாஙகிய, 

மானிைத்பத மதிக்காத மக்கபள அலடசியப் 
ைடுத்தி, அவர்கபள அச்சத்தின் பிடியில் நடுஙக 
பவக்கின்� ஓர் இராணுவக் கலாச்சாரத்பத 
றநரிற் சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடடியறத 
இக்காலத்திற்தான். என் றைான்� மிகவும் காருண்யக் 
சகாள்பககபள நம்பி வாழுகின்�வர்கள் எதிர் 
சகாண்டு அனுைவித்து, கஸ்ைஙகபளயும், கனஙக 
பளயும் நான் கண்ைறத இக்காலத்திற்தான்.
 குறிப்ைாக இளம் சைண்கள், தாய்மார்கள், 
முதியவர்கள் இராணுவத்தின் ைார்பவக்கும்,  அவர் 
களது அதடைல்களுக்கும் ஆளாகும்றைாது, அவர் 
கள் ஏறதா அடுத்த றதசத்துப் பிரபஜகள்றைான்� ஓர் 
உைர்வுக்கு உடைடுவபத நான் ைல தைபவகளில் 
கண்டு சைாருமியிருக்கிற�ன்.
 நான் சிறுவனாகவும், இபளஞனாகவும் 
இருந்த காலஙகளில் சஙகாபனக் காவல் நிபலய 
த்பதக் கைக்கும் றைாது, ஏறதாசவாரு ையம் எம் 
பமச் சூழ்ந்து சகாள்ளத் தவறுவதில்பல. இத்த 
பனக்கும் ஒரு தவறும் இபழக்காத றைாதுகூை 
‘சைாலிஸ்காரன்’ என்�ாறல ையப்ைடுகின்� ஒரு 
சந்ததியில் வளர்ந்த இபளய சமுதாயத்பதச் றசர்ந்த 
வர்கள் நாம். 
 சைாலிபைறயா, இராணுவத்பதறயா எதிர் 
த்துப் றைசும் வல்லபமறயா, வாழ்க்பகப் பின் 
னணிறயா இல்லாத ையந்தாங சகாள்ளிகளாகறவ 
நாம் இருந்றதாசமன்ைபத என்னால் ம�ந்துவிை 
முடியாது.
 இரவில் தனிறய றைாவதற்கு அஞ்சியவன் 
நான். ஒரு நாபயக் கல்லால் அடிப்ைதற்குக்கூைத் 
துணிவற்று, நாய், பூபன, பு�ாக்களின் துன்ைம் கண்டு 
விழிநீர் வடித்த அனுைவஙகள் எனக்கு உண்டு. ஒரு 
பூச்சிபயறயா புழுபவறயா நசுக்கும் சுைாவறமா, 
மறனாைாவறமா அற்� ஒரு ைண்ைாடடில் என் 
தாயால் வளர்க்கப்ைடைவன் நான். பு�ாவிபனக் 
கூண்டில் அபைக்க முயன்�தற்காக என் தாயால் 
கடுபமயாகத் தண்டிக்கப்ைடைவன் நான். 
 1970களின்  முற்ைகுதியில் எனது சகாழும்பு 
வாழ்வின் றைாது யாழ்ப்ைாைம் –சகாழும்பு 
சதாைருந்திற் ையைம் சசய்யும் றவபளகளிசலல் 
லாம் சிஙகளப் சைௌத்த இராணுவ முகஙகபளயும், 
இபவ சார்ந்த ஏபனய காபைத் தனஙகபளயும் 
நான் சந்தித்துள்றளன். எனினும்.. இத்தபனக்கு 
மத்தி யிலும் என்னால் சாதாரை சிஙகள மக்க 
பளறயா அல்ல சைௌத்த மதத்பதறயா – புத்தரின் 
அன்புக் சகாள்பககபளறயா சவறுக்கும் உளப் 
ைாஙகிபனப் சை�முடியவில்பல யாபரயும் சவறு 
க்கும் கலாச்சாரத்பத எமது ைள்ளிக் காலத்திறலா, 
கல்விக் காலத்திறலா நாம் சை�வில்பல.
 நான் முன்னர் குறிப்பிடைது றைால 1956 

இன் சிஙகள சமாழித் திணிப்பு, 1958இன் சகாடிய 
இனக்கலவரம் எனத் சதாைர்ந்து இபழக்கப்ைடை 
ைல அநீதிகபள ஏற்றுக் சகாள்ளாத நிபலயில் 
அதபனப் பின்னின்று நிகழ்த்திய சிஙகள இனவாதக் 
கடசிகள், அவற்றின் தபலபமகள்,அரசுகள், ஆடசி 
கள், அபமப்புகள், நிறுவனஙகள், ஊைகஙகள், 
கூலிப் ைபைகள் என இவற்றின் மீது எனக்கு 
சவறுப்பும் அதிருப்தியும், விரக்தியும் விபளந்தறத 

சயாழிய, சாதாரை சிஙகள மக்கள் மீது எதுவித 
காழ்ப்பும், கசப்பும் உருவாகவில்பல. ஏவி விடை 
வர்கபளயும், ஏவப்ைடைவர்கபளயும் இனங 
காணும் ஓர் உைர்வு நிபல எமக்கு எப்றைாதும் 
இருந்தது.
 எனது இளபமக்காலக் கவிபத, கபலப் 
ைபைப்புகளில் எமது சசாந்த இனத்தில் காைப் 
ைடை சமுதாயச் சீர்றகடடுக்சகதிராகறவ எமது 
ைபைப்புகள் யாவும் இருந்து வந்தன எனலாம். 
சாதி, சமய, இை ஏற்�த் தாழ்வுகள் மலிந்த ஒரு 
சமுதாயமாக திகழ்ந்த தமிழர் சமுதாயத்திபனத் 

தடடிசயழுப்புகின்� ஒரு தாகறம ைல இளங 
கவிஞர்கள், கபலஞர்கள், ைபைப்ைாளிகள் இதய 
ஙகளில் இைம்பிடித்தன என்�ால் அது மிபகயா 
காது.
 சைண்ைடிபம, சீர்வரிபசக் சகாடுபம, 
தீண்ைாபம என்னும் தீச்சுவாபலகள் ைற்றிக் 
சகாண்ை ஒரு தாழ்வுற்� சமுதாயமாகறவ இலங 
பகத் தமிழ்ச் சமுதாயம் தன்பன இயக்கி வந்தது 
ஒரு மிகவும் கசப்ைான வரலாற்று உண்பமயாகும்.
சமைந்தி றைாசனஙகள், ஆலயப் பிரறவசஙகள், 
கலப்புத் திருமைஙகள் என்னும் தபலப்புகளின் 
கீழ் தமிழ்த் றதசிய வாதம் தாண்ைவமாடிக் 
சகாண்டிருந்தது. 
 இதன் விபளவாக, திராவிைக் சகாள்பக, 
மாக்சிசக் சகாள்பக, நாத்திகக் சகாள்பக, மதமாற் 
�ஙகள் எனப் ைற்ைல ைக்க விபளவுகள் எம்மிபை 
வந்து புகுந்து சகாண்ைன. இதன்வழி தமிழ்த் 
றதசியத்தின் தமிழர் சதால்குடி வரலாற்றின் 
ஆணிறவர்கள் நீரின்றிக், காற்றின்றி, நிலத்தின் 
வளமின்றி வாடிவந்தன. ஒருமுபனயில் சிஙகளப் 
சைௌத்த இனவாத அரசியல், மறுமுபனயில் 
தமிழ் சமுதாயச் சீர்றகடடுக்சகதிரான அ�ச் சீற்�ம். 
இவற்றின் மத்தியில் ஈழத்தமிழினம்.
 உண்பமயில் கூ�ப் றைானால், நாம் சிஙகள 
சமாழிபயக் கற்காமல்றைானதற்குக் காரைம், 
சிஙகள சமாழி மீறதா, சிஙகள மக்கள் மீறதா 
நாம் சகாண்ை சவறுப்ைல்ல. சிஙகள சமாழித் 
திணிப்பின்மீதும், சிஙகளப் சைௌத்த இன, மத 
சவறியர்களின் சடைத்திற்கும், சனநாயகத்திற்கும் 
அடிப்ைபை மனித உரிபமகடகும் எமது றதச, 
றதசிய சதய்வ இப�பமகடகும் எதிரான சகடுபி 
டிகள், சகாடூரச் சசயல்களின் மீது நாம் சகாண்ை 
அதிருப்தியும், அருசவருப்புறம என்று கருத 
முடியும்.
 அறியாபமயும், ஆற்�ாபமயும், ஆதிக்க 

சவறியும் சகாண்ை சிஙகளத் தபலபமகபள 
அகிம்பச முப�யில் சனநாயக முப�யில் சமரச, 
சமத்துவக் றகாடைாடுகள் மூலம் பகயாளலாம் 
என்� குருடடு நம்பிக்பகயுைன் தான் நாமும், 
அக்காலத்தில் வாழ்ந்து வந்றதாம்  என்ைறத ஒரு 
வரலாற்று உண்பமயாகும்! தமிழர்கள் றதாலில் 
சசருப்புத் பதப்றைன் என்�வர்கூைச் சிஙகள 
அரசியற் கூைாரத்தில் வலம் வந்த ஒரு வரலாறு 
உண்டு. 
 இறதறவபள, தமிழர்களிற்கான உரிபம 
கபள அவர்களது நியாயமான றகாரிக்பககபள 
வழஙகுவது சிஙகள அரசுகளின் முக்கிய சைாறு 
ப்பும், கைபமயும் என வலியுறுத்திய சிஙகள 
இைதுசாரியபமப்புகளும், அக்காலத்தில் எம்முட 
ைலபர ஈர்த்து வந்துள்ளன என்ைதபன ஈண்டு 
குறிப்பிடறையாக றவண்டும்! எனினும் இந்த நல்ல 
உள்ளஙகளின் சகாள்பககபள சிஙகளப் சைரும் 
ைான்பமயின் அரசியற் கலாச்சாரம் ஏற்றுக் சகாண் 
ைதாக இல்பல. தமிழர்கறளாடு சநருஙகிப் 
ைழகிய அதுவும் நடபு நிபலயில் - உ�வு நிபலயில் 
சநருஙகிப் ைழகிய சிஙகள மக்களாலும் ஊைக 
நிறுவன சக்திகளாலும்கூை தமிழினத்திற்கு எதி 
ரான - எமது றதசிய இப�பமகடகு எதிரான - 
தமிழர் தம் சதால்குடி வரலாற்றுத் சதான்பமக்கும், 
சதாைர்சிக்கும் எதிரான கூச்சல்கபளயும், கூப்ைா 
டுகபளயும், குற்�ஙகபளயும் தடுக்கறவா, தணிக் 
கறவா முடியவில்பல! இதன் பின்னணியில்.. 
எவராலுறம முடியாததால், சிஙகள இனவாத 
அரசியபலப் சைாறுத்தவபர எமது இளபமக் 
காலத்தில் இலஙபகயில் தமிழர்கள் வந்றதறு 
குடிகறளசயன்� வாதறம வலுப்சைற்று வியாபித்து 
நின்�சதனலாம்.
 இந்நிபலயில்தான், கல்விக் சகாள்பககளிற் 
தரப்ைடுத்தல் என்னும் தீப்ைந்தம் தமிழின சந்ததியின் 
மீது எறியப்ைடைது. ைல்கபலக்கழகப் புகுமுகப் 
ைரீடபச தமிழர்களின் கல்வித் தபகபமகள், 
தி�பமகள் ஆற்�ல்கள் இவற்றில் ைற்றிய தீ ஈழத் 
தமிழர் அரசியல் வரலாற்ப�றய புரடடிப் றைாடை 
சதனலாம். அரசியல் சமாழிக்கான ஒரு மாற்�ம் 
றதபவசயனும் நிபல ஈழத் தமிழர்கள் மத்தியில் 
முகிழ்த்து முபனப்ைபைந்தது.
 1972 என நம்புகிற�ன்! நான் அப்றைாது 
கிளிசநாச்சி உருத்திரபுரம் மகாவித்தியாலயத்தில் 
கற்பித்துக் சகாண்டிருந்றதன். ஒரு நாட காபல யாழ் 
ப்ைாைம் ைஸ்தரிபில் நின்று சகாண்டிருந்றதன். 

(த�ொடரும்….)
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 மனித உரிபமகள் றைரபவயில் சகாண்டு 
வரப்ைடும் எந்தவிதமான தீர்மானத்பதயும் ஏற்ை 
தில்பல என்ைதில் ராஜைக்சக்கள் உறுதியாக 
இருக்கும் நிபலயில், அசமரிக்கா சகாண்டு 
வரப் றைாவதாகச் சசால்லும் புதிய பிறரரபை 
கூை, ையனற்�தாகப் றைாகக்கூடும். இந்த நிபல 
யில்தான் கறஜந்திரகுமார் சசால்லும், “இந்தப் 
பிரச்சிபனபயத் சதாைர்ந்தும் றைரபவயில் 
பவத்திருப்ைசதன்ைது உண்பமயில் விசாரபை 
நைத்தப்ைை றவண்டிய இைத்துக்கு இதபனக் 
சகாண்டு சசல்வபதத் தடுப்ைதாகறவ இருக்கும்” 
என்� கருத்து முக்கியத்துவம் சைறும்.
 ‘மீண்டும் கால அவகாசம்’ என்� கருத்பத 
ஏற்றுக்சகாள்ள இப்றைாது யாரும் தயாராக 
இல்பல. அதனால், கடுபமயான ஒரு புதிய பிறரர 
பைபயக் சகாண்டுவருவது என்ைது குறித்றத 
அதிகளவுக்கு அக்கப� சசலுத்தப்ைடுவபத 
சகாழும்பு அரசியல், இராஜதந்திர வடைாரங 
களிலிருந்து அறியவருகின்�து. அறதறவபள 
யில் நபைமுப�ப் பிரச்சிபனகளால் கஜன், 
விக்கி றைான்�வர்கள் சசால்லும், சர்வறதச 
நீதி மன்�த்துக்குக் சகாண்டு சசல்வதற்கான 
வாய்ப்புக்களும் உைனடியாக இருப்ைதாகத் 
சதரியவில்பல. 

்கொல அ்வ்கொசமொ?  ... த�ொடர்ச்சி...



09,jo;
109 brk;gu;; 20> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;
koiyau;jsk;

gpuftp : juk; 5

Nyh[pj; : juk; 6

ytpNd\; : juk; 3

koiyau; Mf;fk;



நறரந்திர றமாடி அரசு சகாண்டு வந்துள்ள மூன்று 
றவளாண் அழிப்பு சடைஙகளுக்கு எதிராக, புது 

தில்லியில் வரலாறு காைாத றைாராடைம் நைந்து 
வருகி�து. மிகக்கடும் குளிரிலும், ைனியிலும் 
சீக்கிய உழவர்களும் வைநாடடுப் சைாதுமக்களும் 
சதாைர்ந்து 23 நாடகபளக் கைந்து தில்லிபய 
முற்றுபகயிடடுப் றைாராடி வருகின்�னர். அவர்க 
ளுக்கு ஆதரவாக நாசைஙகும் உழவர்களின்  றைாரா 
டைஙகள் ஆஙகாஙகு நைந்து வருகி�ன.
 

இந்திய நாடடின் உழவர்கபள ஒடடுசமாத்த 
மாக நிலத்பத விடடு சவளிறயற்றிவிடடு, நிலம், 
றவளாண்பம, றவளாண் விபளசைாருள் வணிகம் 
மூன்ப�யும் ைன்னாடடு மற்றும் வைநாடடு ஆரிய 
பவசியப் சைருஙகுழும நிறுவனஙகளிைம் (கார்ப் 
ைறரடடுகளிைம்) ஒப்ைபைக்கும் சதாபல றநாக்கு 
ைன்தான் ஆரிய பவசியரான றமாடி அரசு இந்த 
மூன்று றவளாண் அழிப்புச் சடைஙகபள சகாண்டு 
வந்துள்ளது.
 இந்தியா என்ைது ைல்றவறு றதசிய இனஙக 
பளக் சகாண்ை நாடு! ஆனால், அபத ஒற்ப�த் 
றதசமாகக் கடைபமக்க றவண்டுசமன ஆரிய 
பிராமணிய இந்தியத்றதசிய ஆதிக்கவாதிகள் சதாை 
ர்ந்து திடைமிடுகின்�னர். தற்றைாது இந்தியாபவ 
ஆளும் ைா.ச.க. அரசு, ஒறர றதசம், ஒறர ைண்ைாடு, 
ஒறர மதம், ைாரதீயன் என்� ஒறர இனம், ஒறர 
தபலபம – என்� ஆரிய பிராமைர்கள் மற்றும் 
பவசியர்களின் இலடசியத்பத நிப�றவற்றி, 
றதசிய இனஙகபளயும், அதன் சமாழி – இனத்  
தாயகஙகபளயும் அழிக்க முயன்று வருகி�து.
 இந்தியாவின் ைல்றவறு றதசிய இனஙக 
ளும் சமாழிகளும் தஙகளின் ஆணிறவபரக் சகாண் 
டுள்ள இைஙகளாக கிராமஙகள் விளஙகுகின்�ன. 
கிராமஙகளின் அடித்தளம் உழவர்கள் – உழவுத் 
சதாழிலாளர்கள். இவர்களின் தாய்மடி றவளாண் 
நிலஙகள்! நம் மண்றைாடு பிபைக்கப்ைடை 
வாழ்வு, மரபுப் சைருபம, வரலாற்றுக் சைருபம, 
தாய்சமாழிப் பிபைப்பு, சமூகப் ைாசம் அபனத் 
தும் கிராமஙகறளாடு இபைந்துள்ளன.
 எனறவ, கிராமஙகளில் உள்ள றவளாண் 
நிலஙகபளப் ைறித்து, றதசிய இனஙகளின் சிபத 
வுக்குத் திடைமிைறவ இந்த மூன்று றவளாண் 
அழிப்பு சடைஙகபளக் சகாண்டு வந்துள்ளது 
றமாடி அரசு!
 சசழித்து வளர்ந்திருந்த காடுகபள அழித்து 
விடடு, அஙசகல்லாம் றகாப்பி – றதயிபலத் றதாட 
ைஙகபள உருவாக்கி, அந்தத் றதாடைஙகளில் 
ைணிபுரியும் சதாழிலாளிகளாக ைழஙகுடியின 
மக்கபள மாற்றினார்கள் ஆஙகிறலயர்கள்! இப் 
றைாது, ஆரிய பவசியரான றமாடி, தமிழ்நாடடின் 
கிராமஙகபளசயல்லாம் அம்ைானி – அதானிகளின் 
ஒப்ைந்தப் ைண்பைகளாக்கி, அதில் றவபல ைார் 
க்கும் கூலிகளாக மடடுறம உழவர்கபள பவத் துக் 
சகாள்ளத் திடைமிடுகி�து. அதிலும், நம் உழவர் 
கள் அஙகு இருக்க மாடைார்கள் என்ைது அடுத்த 
ஆைத்து!
 அதானி – அம்ைானி சைருஙகுழும நிறுவன 

ஙகளின் ஒப்ைந்தப் ைண்பைகளில் தானியஙகி 
எந்திரஙகள் மூலம் றவளாண்பம நபைசைறும். 
அப்றைாது றதபவப்ைடும் மிகக்குப�ந்த சதாழிலா 
ளிகபளயும் வைநாடடிலிருந்து தமிழ்நாடடில் 
இ�க்குமதி சசய்வார்கள். ைண்பை அதிகாரிகள் 
– ஊழியர்கள் தமிழ் சதரியாத வைநாடடினராக 
இருப்ைர். ஒப்ைந்தப் ைண்பையில் றசர்ந்து றவளா 
ண்பம சசய்யும் உழவர்கள், தஙகள் நிலங களில் 
றவபல சசய்வதற்குரிய சதாழிலாளிகபள 
ைண்பை நிறுவனத்திைமிருந்து சைற்றுக்சகாள்ள 
றவண்டும் என்� விதியும் இருக்கி�து. அந்தத் 
சதாழிலாளிகள் “சதாழில் தி�ன் மிக்கவர்கள்” 
என்று அந்த விதி கூறுகி�து.
 வைநாடடிறலா நிலத்பதயும் உழவுத் 
சதாழிபலயும் இழந்த மக்கள் பிபழப்புத் றதடி 
அயல் மாநிலஙகளுக்கு அதிகமாகப் புலம்சையர் 
வார்கள். வைமாநிலஙகளிலிருந்து புலம்சையர் 
றவார் தஙகள் தாயகத்பத – இனமரபை இழப்ைர். 
அவர்கள் தமிழ் நாடடில் குவிவதால், தமிழ்நாடு 
தனது இனக்கடடுக் றகாப்பையும், தமிழ் சமாழி 
ஆளுபமபயயும் இழக்கும்.

 அடுத்த இனத்பத றவடபையாடுவது, 
அடிபமகபள பவத்துக் சகாள்வது, தன்னல நுகர்வு 
சவறிக்கு மற்� இனத்தாபரப் ைலியிடுவது, மிபக 
நுகர்வு றைான்� “ைண்புகள்” ஐறராப்பியர்களுக்கும் 
இந்திய ஆரியர்களுக்கும் சைாதுவானபவ! எனறவ, 
இருதரப்ைாரின் சைாருளியல் சகாள்பக சைாருந் 
திப் றைாவதில் வியப்பில்பல.
 இன்சனாருபு�த்தில், இன்றியபமயாப் 
ைண் ைஙகள் கடடுப்ைாடடுச் சடைத்திலிருந்து  
சநல், றகாதுபம உள்ளிடை உைவுப் சைாருடகள், 
ைருப்பு வபககள், எண்சைய் வித்துகள், சவஙகா 
யம், உருபளக்கிழஙகு றைான்�வற்ப� நீக்கும் 
சடைத்பதக் சகாண்டு வந்து, இந்தியா முழுவபத 
யும் ஒறர றவளாண் வணிக மண்ைலமாக்கத் திடை 
மிடுகி�து.
 உைவுப் சைாருடகபள இன்றியபமயாப் 
ைண்ைஙகள் கடடுப்ைாடடிலிருந்து நீக்க றவண்டும் 
என்று அரசுக்குக் றகாரிக்பக பவத்தவர்கள் யார்? 
உழவர்கறளா, உழவர் சஙகஙகறளா இக்றகாரிக்பக 
பவக்கவில்பல. உலக வணிக நிறுவனமும் (WTO), 
சைருஙகுழும வணிகத் திமிஙகிலஙகளும் தாம் 
இந்தக் றகாரிக்பகபய பவத்தன.
 அறதறைால், நிலஙகபளப் சைருஙகுழுமங 
களிைம் ஒப்ைந்தப் ைண்பையத்தின் கீழ் ஒப்ைபை 
த்து அவற்றின் அதிகாரத்தின் கீழ் றவளாண்பம 
சசய்ய றவண்டும் என்று எந்த உழவரும், உழவர் 
அபமப்பும் றகாரிக்பக பவக்கவில்பல. இதுவும் 
றமற்ைடி ைன்னாடடு – உள்நாடடு வணிகத் திமிஙகி 
லஙகளின் றகாரிக்பகறய.
 றதசிய இனஙகபள அழிப்ைறதாடு, வைநா 
டடு வணிகப் சைருஙகுழுமஙகளின் இலாை றவட 
பைக்காகவும் உழவர்கபளப் ைலியிை இந்தச் சடை 
ஙகள் றமாடி அரசுக்கு உதவுகின்�ன.
 இந்தக் சகாறரானாக் காலத்தில் இந்தியத் 
சதாழில் உற்ைத்தித் துப�யும் வணிகத் துப�யும் 
வீழ்ச்சியபைந்து, அவற்றில் ஈடுைடடிருந்த ைல 

றகாடி மக்கபளக் சகாடிய வறுபமயிலும் றவபல 
யின்பமயிலும் வீழ்த்திவிடைன. இந்த நிபலயில் 
இன்று இந்திய மக்கபளத் தாஙகிப் பிடித்துப் ைாது 
காப்ைது றவளாண்பமத் துப� மடடுறம! உழவர் 
களும் உழவுத் சதாழிலாளிகளும் மடடுறம!
 சதாழில் உற்ைத்தித் துப�யில் இன்றும் 
வல்லரசு நாடுகபளச் சார்ந்திருக்கி�து இந்தியா. 
ஆனால் றவளாண் உற்ைத்தித் துப�யில் இந்தியா 
உைரி உற்ைத்தி நாைாக உள்ளது. இபத வீழ்த்தி 
றவளாண் துப�யிலும் தஙகபள அண்டிவாழும் 
நாைாக இந்தியாபவ மாற்� றவண்டும் என்� உத்தி 
யுைன் உலக வணிக நிறுவனத்தின்மூலம் வல்லரசு 
நாடுகள் – இந்தியாவின் றவளாண்பமபயக் 
பகப்ைற்�த் திடைம் தீடடிச் சசயல்ைடுகின்�ன. 
அந்த வல்லரசுகளின் நம்பிக்பகக்குரிய நண்ைராகச் 
சசயல்ைடடு நறரந்திர றமாடி சசாந்த நாடடு மக்க 
ளுக்குத் துறராகம் சசய்கி�ார்.
 றவளாண் உற்ைத்திப் சைாருடகபள 
இந்தியா முழுவதும் சகாண்டு றைாய்த் தாராளமாக 
விற்கும் வாய்ப்புக் கிபைக்கப் றைாகி�து. அதனால் 
றைரம் றைசி அதிக விபலக்கு விற்று அதிக இலா 
ைம் அபையலாம் என்று உழவர்களுக்கு ஆபச வார் 
த்பத கூறுகி�து றமாடி அரசு.
 அவவாறு இந்தியா முழுவதும் சசன்று 
விற்கும் வசதியும் வாய்ப்பும் உழவர்களுக்கு 
இல்பல. தாஙகள் உற்ைத்தி சசய்த றவளாண் 
சைாரு டகபள தஙகள் சைாறுப்பில் றசமித்து 
பவக்கும் வாய்ப்புகூை இல்பல. சைருஙகுழும 
நிறுவனஙகளுக்றக அவவாய்ப்புகள் உள்ளன. 
எனறவ அந்நிறுவனஙகள் றவளாண் விபள சைாரு 
டகபள எவவளவு றவண்டுமானாலும் வாஙகிக் 
குவித்து, ைதுக்கி, சசயற்பகயாகக் கடடுப்ைாடபை 
உண்ைாக்கி பின்னர் அதிக விபலக்கு விற்ைதற்காகக் 
கதவுகபளத் தி�ந்துவிடடுள்ளது.
 றவளாண் விபளசைாருடகபள விற்ைதற்கு 
இப்றைாதுள்ள றவளாண் விபளசைாருள் ஒழுஙகு 
முப� விற்ைபனக் கூைம் என்� தற்சார்பு அபமப்பை 
நபைமுப�யில் சசயலற் �தாக முைக்கப் றைாகி�து 
றமாடி அரசு! அதற்கா கறவ, இன்றியபமயாப் 
ைண்ைஙகளிலிருந்து இப்சைாருடகபள நீக்கி, 
எவவளவு றவண்டுமானாலும் தனிநைர் குவித்துக் 
சகாள்ளலாம் என்று தி�ந்துவிடடுள்ளது. இந்தியா 
முழுவதும் சைருஙகுழுமஙகள் றவளாண் விபள 
சைாருடகபள குவித்து பவத்துக் சகாள்வதற்கும், 
விற்ைதற்கும் அனுமதி வழஙகியுள்ளது இப்புதிய 
சடைம்!
 இதற்றகற்ை ஒப்ைந்தப் ைண்பையச் சடை 
த்பதயும் சகாண்டு வருகி�து. ைல்லாயிரக் கைக் 
கான உழவர்களின் நிலஙகபளப் சைருங குழுமத் 
திைம் உழவர்கள் ஒப்ைந்தம் சசய்து றவளாண்பம 

சசய்ய றவண்டும் என்கி�து இத் திடைம். அந்த 
ஒப்ைந்தப் சைரு நிறுவனம் சசால்கின்� ையிபரத் 
தான் தனிநைராய் உள்ள உழவர்கள் சாகுைடி சசய்ய 
றவண்டும். அப்சைரு நிறுவனத்துைன், சாதாரை 
உழவர்கள் றைரம் றைசி விபலபய உயர்த்திக் 
சகாள்ளலாம் என்கி�து றமாடி அரசு. அது முடி 
யறவ முடியாது! சைரு நிறு வனஙகள் அடிமாடடு 
விபலபய நிர்ையிக்கும்.
 குப�ந்தைடச ஆதரவு விபல என்று இப் 
றைாது அரசு நிர்ையித்து வழஙகும் விபல இனி 
றவளாண் உற்ைத்திப் சைாருடகளுக்குக் கிபையாது. 
ஒப்ைந்த நிறுவனஙகள் கபைபிடிப்ைதற்குக் குப� 
ந்தைடச விபலத் திடைம் எபதயும் இப்புதிய 
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தமிழீழ விடுதபலப் றைாரடைத்தின் ஆரம்ை 
நாடகளில் அதில் இபைந்து சநருக்கடியான 

காலகடைஙகளில் அதபன முன்நகர்த்துவதில் 
துபைநின்� ைலபர நாம் ைடிப்ைடியாக இழந்து 
வருகின்ற�ாம். அதன் சதாைர்ச்சியாக தமிழ் மக்க 
ளின் சைாருளாதார அபிவிருத்திக்கான கடைபமப் 
ைாக தமிழீழ விடுதபலப்புலிகளால் உருவாக்கப் 
ைடை ‘தமிழீழ ஆய்வு நிறுவன’த்தின் நிறுவுநர் 
களில் ஒருவரான அப்பையா சிறீதரன் (Root Sri) 
அவர்கள் பிரித்தானியாவில் கைந்த 07ஆம் திகதி  
மரைமபைந்துள்ளார். இந்த தமிழீழ ஆய்வு நிறுவ 
னறம பின்னர் ‘தமிழீழப் சைாருண்மிய றமம்ைா 
டடு நிறுவன’மாக உருசவடுத்து சைருமளவான 
தமிழ் மக்களுக்கு வாழ்வளித்தது. 
 1983 ஆம் ஆண்டு சிறீலஙகா அரசு திடை 
மிடை முப�யில் றமற்சகாண்ை இனப்ைடுசகாபல 
யில் சைருமளவான மக்களும், சிப�யில் இருந்த 
றைாராளிகளும், சிப�யில் இருந்த தமிழ் மக்களும் 
சகால்லப்ைடை சம்ைவமானது, தமிழ் மக்களிைம் 
மிகப்சைரும் விடுதபல றவடபகபய தூண்டியிரு 
ந்தது. சகால்லப்ைடை மக்களுக்கு நீதி றவண்டியும், 
தமிழ் இனத்திற்கு விடுதபல றவண்டியும் களமி�ங 
கிய ைல நூறு தமிழ் இபளஞர் மற்றும் யுவதிகளில் 
சிறீ அண்ைாவும் ஒருவர். 
 பிரைலமான சைாளதீகவியல் ஆசிரியராக 
அந்த நாடகளில் ைணியாற்றிய அவர், தனது 
சதாழிபல பகவிடடு தமிழினத்தின் விடுதபல 
றவண்டி தனது நண்ைர்கள் நால்வருைன் விடுதபல 
ப்புலிகள் இயகத்தில் 1983 ஆம் ஆண்டு இபைந்து 
சகாண்ைார். 
 ஆரம்ை நாடகளிறலறய றதசியத் தபலவர் 
றவ. பிரைாகரன், கப்ைன் ைண்டிதர், றகைல் கிடடு 
அண்ைா ஆகிறயார் உடைை எல்லா றைாராளிகளி 
னதும் அன்புக்கும், மதிப்புக்குமுரியவாரக றைாற் 
�ப்ைடை சிறீ அண்ைா. தியாகதீைம் திலீைனுைன் 

இபைந்து அரசியல் ைணிபய முன்சனடுத்திருந் 
தார். அது மடடுமல்லாது சிறீலஙகா அரசினால் 
திடைமிடை முப�யில் அழிக்கப்ைடும் தமிழ் 
மக்களின் சைாருளாதாரத்பதக் கடடிசயழுப்பும் 
ைணியாக தமிழீழ ஆய்வு நிறுவனத்பத கடை 
பமத்து வழிநைத்தி வந்தார். 
 றைாராடைத்தின் வடிவ மாற்�மாக இந்தி 
யப் ைபையினருக்கும் விடுதபலப்புலிகளுக்கும் 
இபையில் ஏற்ைடை றைாரின் றைாது, இந்தியாவில் 
இருந்து அரசியல் மற்றும் இராஜதந்திரப் ைணிகபள 
முன்சனடுப்ைதில் அவர் றமற்சகாண்ை ைணிகள் 
என்ைது இந்தியப் ைபையினபர தமிழீழ மண்ணில் 
இருந்து அகற்றுவதற்கு இராஜதந்திர ரீதியில் வழி 
ஏற்ைடுத்திக் சகாடுத்தது என்�ால் மிபகயாகாது. 

 1988 ஆம் ஆண்டு றகைல் கிடடுவின் வழி 
காடைலில், தமிழீழ மண்ணில் இருந்து இந்திய 
ஆக்கிரமிப்பு ைபையினபர சவளிறயற்� றவண் 
டும் என்� கருத்பத முன்நிறுத்தி சைல்லி வபர 
சசன்று 1988 சதாைக்கம் 1989ஆம் ஆண்டு வபர 
ஒருவருைம் ஆடசியில் இருந்த இந்தியப் பிரதமர் 
வி.பி. சிங அவர்கபள சந்தித்து ஒரு இராஜதந்திரப் 
றைாபர றமற்சகாண்டிருந்தார். அந்த றைார் பின்னா 
ளில் தமிழ் மக்களுக்கு அளப்சைரும் சவற்றிபய 
யும் ஈடடித் தந்தது. 
 சைல்லிக்கு மடடுமல்லாது, கர்நாைகா 
சசன்று இராமகிருஸ்ை செக்றை உடைை ைல 
முன்னணி அரசியல் தபலவர்கபள சந்தித்தும் 
றைச்சுக்கபள றமற்சகாண்டிருந்தார். அரசியலில் 
உள்ளக அரசியல் மற்றும் சவளியக அரசியல் என 
இரு வபக இருக்கின்�து. அதில் விடுதபலப் புலிக 
ளின்  உள்ளக  அரசியலின் இந்தியாவுக்கான இராஜ 
தந்திரப் றைச்சாளாராக சிறீ அண்ைா அவர்கறள 
இயஙகி வந்தார். அவபர திருவான்மியூரில் இந்திய 
அரசால் வீடடுக்காவலில் பவக்கப்ைடடிருந்த 
றகைல் கிடடு அவர்கள் வழிநைத்தியிருந்தார். 
 இராஜதந்திர அரசியலில் நிரந்தர நண்ைனு
மில்பல, நிரந்தர எதிரியுமில்பல என்ைதற்கு 
சான்�ாக அவர் அன்று தனக்குசகாடுக்கப்ைடை 
ைணிபய நிப�றவற்றுவதற்காக சந்தித்த தபலவர் 
கள் ஏராளம். அவர்களில் தமிழீழ றைாராடைத்திற்கு 

ஆதரவானவர்களும் உண்டு, எதிரானவர்களும் 
உண்டு. எதிரிகளிைமும் ஒரு கருத்து மாற்�த்பத 
விபதக்க முற்ைடடிருந்தார் அந்த இராஜதந்திரப் 
றைாராளி. 
 இந்த முயற்சியில் அன்று அவர் சந்தித்தவர் 
களில் கபலஞர் கருைாநிதி, பவ. றகாைால்சாமி, 
ைழ. சநடுமா�ன், இந்து ைத்திரிபக ஆசிரியர் ராம், 
1988 ஆம் ஆண்டு தமிழக முன்றனற்� முன்னணி 
என்� கடசியின் தபலவராக இருந்த சிவாஜி 
கறைசன், துக்ளக் ஆசிரியர் றசா. இராமசாமி, எழுத் 
தாளர் சஜயகாந்தன், திராவிைக் கடசித் தபலவர் 
வீரமணி என சந்தித்த தபலவர்கள் ஏராளம். 
 சடைத்தரணி தி.க அருள்சமாழி அவர்களு 
ைன் இபைந்து கல்லூரி மாைவர்கபள ஒருஙகி 
பைத்து வீதி ஊர்வலஙகபள நைத்துவதிலும் அவர் 
அரும்ைஙகாற்றியிருந்தார். Youto India என்� நூபல 
சவளியிடுவதற்காக கிடைண்ைாவின் அறிவுறுத்த 
லின் றைரில் நியூ சசஞ்சுரி புத்தகசாபலயில் ஆறு 
மணி றநரம் காத்திருந்து, தனக்கு வழக்கப்ைடை 
ைணிபய நிப�றவற்றியதும் இன்று நிபனவில் 
நிழலாடுகின்�து. 
 கல்வி, வீரம், சமூகப்ைணி என மூன்று தளங 
களில் இருந்தும் தமிழினத்திற்காக ைணியாற்றி சிறீ 
அண்ைா தனது இரு பிள்பளகபளயும் இபைத்து 
மாைவர் ைபை ஒன்ப�யும் கடடியபமத்திருந்தார். 
 மிகவும்சநருக்கடியான கால கடைஙகளில் 
ைல்றவறு தளஙகளில் இருந்து அரும்ைணியாற்றிய 
சிறீ அண்ைா அவர்கள் தாயகத்திலும், பிரித்தானி 
யாவிலும் ைல்துப� கல்வியாளர்கபளயும் உருவா 
க்கியுள்ளார். மிகவும் சமன்பமயான சுைாவம் 
சகாண்ை இவபர “மிதித்தால் புல்லுக்கும் வலிக் 
காத றைாராளி” என தபலவர் சசல்லமாக அபழப் 
ைதுண்டு. 
 தமிழ் இனத்தின் விடுதபலப் றைாரானது 
மிகப்சைரும் இராஜதந்திர நகர்பவ றநாக்கி இன்று 
நகர்ந்து வருபகயில், அந்தத் தளத்தில் அனுைவம் 
வாய்ந்த சிறீ அண்ைாபவ இழந்தது என்ைது 
சைரும் இழப்ைாகும். 
 அவர் விடை ைணிபய சதாைர்ந்து எம்மக் 
களின் விடுதபலபய சவன்ச�டுப்ைறத நாம் இந்த 
றைாராளிக்கு சசலுத்தும் அஞ்சலியாகும்.
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சடைம் கூ�வில்பல.
 கடடுப்ைடியில்லாத விபலக்குத் தஙகள் 
உற்ைத்திப் சைாருபள விற்கும் கடைாயத்பத 
இந்தச் சடைம் உருவாக்குகி�து. காலப்றைாக்கில் 
உழவர்கள் ஓடைாண்டிகளாகி, அந்தந்த நிறுவன 
ஙகளிைம் நிலத்பத விற்றுவிடடு ஓை றவண்டும் 
என்ைறத இத்திடைத்தின் இலக்கு!

இந்தச் சடைஙகள் உழவர்கபள மடடும் ைாதிக்கும் 
என்று மக்கள் கருதக் கூைாது.
 ஒப்ைந்தப் ைண்பையம், சைருஙகுழும 
வணிகம் என்று வந்து விடைால் அதன்பி�கு சநல் 
சகாள்முதல் நிறுத்தப்ைடடுவிடும். இந்திய உைவுக் 
கழகத்பத (FCI) மூை றவண்டும் என்று உலக 
வணிக நிறுவனம் (WTO) சதாைர்ந்து வலியுறுத்தி 
வருகி�து. றமாடி அரசு 2015இல் அபமத்த சாந்தகு 
மார் குழு, ைடிப்ைடியாக இந்திய உைவுக் கழகச் 
சசயல்ைாடபைக் குப�த்து மூடிவிை றவண்டும் 
என்று ைரிந்துபர வழஙகியுள்ளது.
 ஒடடுசமாத்த உழவர்களுக்கும் மக்களுக் 

கும் எதிரான றமாடி அரசின் சைருஙகுழும 
றவடபைச் சடைஙகபளத் தமிழ்நாடு முதலபமச்சர் 
எைப்ைாடி ைழனிச்சாமி ஆதரிப்ைதன் மூலம் 
சசாந்த மக்களுக்குத் துறராகம் சசய்து விடைார். 
தம்பம விவசாயி என்று கூறிக் சகாள்ள எைப்ைாடி 
சவடகப்ைை றவண்டும்!
 மாநில அரசு சகாள்முதல் நிபலயஙகபள 
மூைாது எனக் கூறுகி�ார், எைப்ைாடியார். ஆனால், 
இப்றைாதுகூை மாநில அரசு சசாந்தமாகக் சகாள் 
முதல் சசய்யவில்பலறய? இந்திய அரசின் உைவுக் 
கழகத்திற்காகத் தாறன சகாள்முதல் சசய்து 
சகாண்டுள்ளது? உைவுக் கழகத்பதறய மூை 
இந்திய அரசு திடைமிடடுள்ள நிபலயில், எைப் 
ைாடியார் யாருக்காகக் சகாள்முதல் சசய்வார்?
 சநல் சகாள்முதல், றவளாண் விபள 
சைாருள் சகாள்முதல் ஆகியபவ இல்பலசயன் 
�ால் நியாய விபலக் கபைகளும் மூைப்ைடும்!
 நிலம், றவளாண்பம, றவளாண் விபள 
சைாருள் விற்ைபன ஆகியபவ அரசபமப்புச் சட 
ைத்தில் மாநில அதிகாரப் ைடடியலில் இருக்கி 
ன்�ன. தனது அரசின் அதிகாரஙகள் ைறிறைாவபதப் 
ைற்றிக் கூை கவபலப்ைைாமல், இச்சடைஙகபள 

ஆதரிக்கி�ார்.
 மாநில அதிகாரப் ைடடியலில் உள்ள றவளா 
ண்பமபய, இச்சடைஙகளின் வழிறய தனது முற்று 
முழுதான அதிகாரத்தின் கீழ் சகாண்டு சசல்கி�து 
றமாடி அரசு. மிகப்சைரும் றைாராடைஙகளின் 
விபளவாக ஐடறராகார்ைன் திடைஙகளுக்கு 
எதிராக எைப்ைாடி அரசு தபைச்சடைம் சகாண்டு 
வந்துள்ளதல்லவா, அந்தச் சடைஙகபளசயல்லாம் 
இந்த புதிய றவளாண் சடைஙகள் உபைத்சதறிந்து 
விடும். இதுகுறித்சதல்லாம் எைப்ைாடியாருக்கு 
ஒரு கவபலயும் இல்பல!
 இந்த மூன்று றவளாண் அழிப்புச் சடைங 
களும் ஒடடுசமாத்த இந்திய மக்கபளப் சைருங 
குழுமஙகள் றவடபையாடி, வறுபமயிலும் ைடடி 
னிச்சாவிலும் வீழ்த்தும் தன்பம சகாண்ைபவ. 
றதசிய இனத் தாயகஙகபள சிபதக்கக்கூடியபவ. 
எனறவ, இதபன முறியடிக்கும் றைாராடைஙகபள 
இன்னும் வீச்சுைன் விரிவுைடுத்த றவண்டியறத 
காலத்தின் றதபவ!

ய�சி� இைத    ... த�ொடர்ச்சி...
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றகாவிட-19 என்� உலகளாவிய சதாற்றுறநாயின் 
தாக்கதினால் மிகப்சைரும் சைாருளாதார, உயிர் 
மற்றும் சமூக ைாதிப்புக்கபள உலகம் சந்தித்த 
ஆண்ைாக 2020 கைந்து சசல்கின்�து. இரண்ைாம் 
உலகப்றைாருக்கு பின்னர் குறுகிய காலத்தில் அதிக 
சைாருளாதார மற்றும் உயிரிழப்புக்கபள உலகம் 
சந்தித்தது இந்த வருைம் தான்.

 

இந்த தாக்கத்தின் விபளவுகள் எவவாறு இருக் 
கும் என்ைறத தற்றைாதுள்ள றகள்வி. எதிர்வரும் 
வருைஙகளில் பூறகாள அரசியலில் இதன் தாக்கம் 
எவவாறு இருக்கும் என்ைதுைன் இது உள்நாடடு 
அரசியல் மற்றும் சைாருளாதார சகாள்பககளில் 
மாற்�த்பத ஏற்ைடுத்துமா என்�ால், அந்த மாற்�த் 
திற்கு முதலில் ைலியானவர் அசமரிக்க அதிைர் 
சைானால்ட  டரம்ட தான்.
 அதாவது சகாறரானா பவரஸின் தாக்கத் 
திற்கு பின்னரான உலக ஒழுஙகு என்ைது ஒரு புதிய 
வடிவத்திற்குள் சசல்லும் சாத்தியஙகள் உள்ளதா 
கறவ சதன்ைடுகின்�து. இரண்ைாவது உலகப் 
றைாருக்கு பின்னர் உலக ஒழுஙகில் ஏற்ைடை 
மாற்�ம் ஒன்றுக்கு ஒப்ைான மாற்�ஙகள் நிகழலாம் 
என்� எதிர்ைார்ப்பும் றமறலாஙகி வருகின்�து.

 

எதிர்வரும் வருைஙகளில் சமாத்த உற்ைத்தியிலும், 
வர்த்தகத்திலும் சீனாவின் சைாருளாதாரம், அசமரி 
க்காவின் முதலாவது இைத்பத பகப்ைற்றிவிடும். 
சீனாவின் சைாருளாதார வளர்ச்சி என்ைது ைபைத் 
துப� வியூகம் சார்ந்தது அல்ல என றமற்குலகம் 
நம்பிவந்த றைாதும், அதுவும் தவ�ான கணிப்பு 
என்ைது தற்றைாது சமல்ல சமல்ல சவளிவருகி 
ன்�து.
 இந்த நிபலயில் அசமரிக்காவின் சவளிவி 
வகாரக் சகாள்பககள் என்னவாக இருக்கும் 
என்� றகள்வியும் உள்ளது. ஆனால் அசமரிக்கா 
தனது முன்பனய சகாள்பககளான சைாருளாதார 
பமயம், சதாழில்நுடைத்தில் முதன்பம, ைபைத் 
துப� வல்லாதிக்கம் றைான்�வற்ப�றய தக்க 
பவக்க முற்ைடும். ஆனால் றகாவிட ஏற்ைடுத்தியு 
ள்ள தாக்கம் அதில் எதிசராலிக்கும்.
 எனறவ தனது சைாருளாதார வளர்ச்சி 
மற்றும் ைபைத்துப� றகந்திர உறுதித்தன்பம 
றைான்�வற்ப� ைாதுகாப்ைதற்கு அசமரிக்கா மிகக் 
கடுபமயாக நைந்துசகாள்ளும் என்� றைாதும், 
மிகப்சைருசமடுப்பிலான ைபை நைவடிக்பக 
கபள அது தவிர்க்கறவ முற்ைடும்.

 அதாவது கைந்த இரு தசாப்தஙகளாக 
மப�ந்து றைான ைனிப்றைார் நிபலபய அசமரிக்க 
- சீனா றமாதல்கள் மீண்டும் உருவாக்கும் நிபலபய 
எடடியுள்ளது. எனினும் ைபைத்துப� அஞ்சறலாட 
ைஙகளில் ரஸ்யாவும் பு�க்கணிக்க முடியாத சக்தி 
யாக வளர்ந்து வருகின்�து. அதிஉயர் சதாழில்நுடை 
ஏவுகபைகள் (hypersonic rockets) மற்றும் 
அணுவாயுதஙகளில் அதன் வளர்ச்சி அதிகம். 
அதன் எரிசைாருள் வளமும் உலக சைாருளாதார 
வளர்ச்சியில் முக்கியத்துவம் வகிக்கும். சிரியா 
மற்றும் கிபரமியா விவகாரஙகளில் அதன் மீள்பிர 
றவசத்பதக் கண்டிருந்றதாம். அதாவது மூன்று 
முபனவாக்கம் உள்ளதாக உலகம் பிளவபையப் 
றைாகின்�து.
 சீனாவும், ரஸ்யாவும் றமாதிக்சகாண்ைால், 
அசமரிக்காவுக்கு அனுகூலமாகலாம். ஆனால் 
தற்றைாது இரு நாடுகளும் சைாருளாதார நலன் 
களில் தஙகியிருக்கின்�ன. எனறவ அதற்கான சாத்தி 
யஙகள் அருகில் இல்பல.

 இந்த வருைம் ஏற்ைடை சகாறரானா 
சநருக்கடி அசமரிக்க - சீனா உ�பவ அதிகம் 
ைாதித்துள்ளது. ஏற்றுமதி கடடுப்ைாடுகள், ையை 
த்தபை, சீன நிறுவனஙகள் மீதான தபை, சீன 
சமூகவபலத்தள நிறுவனஙகள் மீதான தபை, 
சதாழில்நுடை நிறுவனஙகள் மீதான தபை 
என்ைவற்ப� அசமரிக்கா சீனா மீது சகாண்டு 
வந்துள்ளது. அதற்கு சீனாவும் ைதிலடிகபள சகாடு 
த்றத வந்துள்ளது.
 டரம்ப் றமற்சகாண்ை இந்த நைவடிக்பக 
களில் ைலவற்ப� பைைனும் சதாைரறவ சசய்வார். 
அதுமடடுமல்லாது, இந்து-ைசுபிக் பிராந்தியத்தில் 
உள்ள நாடுகள் இந்த றைாடடியில் சிக்குண்டு 
கடுபமயான விபளவுகபளச் சந்திக்கலாம். இந்த 
பிராந்திய ஆதிக்கப் றைாடடியில் பிரான்பை 
சதாைர்ந்து றஜர்மனியும் தன்பன இபைத்துக் 
சகாண்டுள்ளது. இது ஐறராப்பிய ஒன்றியத்தின் 
தபலயீடபை இந்து-ைசுபிக் பிராந்தியத்தில் உருவா 
க்கியுள்ளது.
 அதாவது சகாறரானாவுக்கு பிந்திய உலகம் 
மூன்று முபனவாக்கம் சகாண்ைதாக அல்லது, ைல 
முபனவாக்கஙகபளக் சகாண்ைதாக இருக்கும் 
என்� எதிர்ைார்ப்பும் றதான்றியுள்ளது. ஐறராப்பிய 
ஒன்றியமும் இதில் கனதியான ைாத்திரம் வகிக் 
கும். பிரான்ஸ் அதிைர் மக்றரான் மற்றும் றஜர்மனி 
யின் தபலவர் அஞ்சஜலா ஆகிறயாரின் அண்பமய 
நைவடிக்பககள் அதபனத் தான் காடடுகின்�ன.
 அதாவது உலகமயமாக்கல் மப�ந்து, ஒவ 
சவாரு நாடும் தன்பனயும் தனது நலன்கபளயும் 
முன்நிறுத்தும் நிபல ஒன்று உருவாகி வருகின்�து. 
அதபன தான் அசமரிக்கர்கறள முதன்பமயான 
வர்கள் என்� டரம்பின் சகாள்பகயும், ஐறராப்பிய 
ஒன்றியத்தில் இருந்து சவளிறயறிய பிரித்தானியா 
வின் முடிவும் எடுத்துக் காடடுகின்�ன. இந்த நிபல 
ப்ைாடபை சகாறரானா பவரஸ் சநருக்கடி றமலும் 
விபரவுைடுத்தியுள்ளது.
காலநிபல மாற்�ம், மனித உரிபமகள், குடிவரவு, 
வர்த்தகம் றைான்� துப�களில் அசமரிக்கா, சீனா 
மற்றும் ரஸ்யாவின் நைவடிக்பககளில் அழுத்த 
ஙகபள ஏற்ைடுத்தம் தகபம ஐறராப்பிய ஒன்றி 
யத்திற்கு உண்டு. இலத்தீன் அசமரிக்கா மற்றும் 
கரிபியன் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகள் றமற் 

கூறிய நாடுகளின் கூடைணியில் இபைந்து 
தமக்குத் றதபவயானவற்ப� சை�றவ முற்ைடும். 
எனினும் அவற்ப� ஒருஙகிபைக்கும் வழிபய 
பிறரசில் றதைக்கூடும்.
 ஆபிரிக்க நாடுகள் ைல விையஙகளில் தமக் 
கிபையிலான ஒற்றுபமபய வலுப்ைடுத்த முற் 
ைடும். ஆசிய நாடுகளும் றமற்கூறிய நாடுகளின் 
கூடைணியில் இபைந்து தமக்குத் றதபவயான 
வற்ப� சை�றவ முற்ைடும். 
 ஆனால் சீனாவுக்கு எதிரான கூடைணிபய 
வலுப்ைடுத்துவதில் அசமரிக்கா அதிக அக்கப� 
சசலுத்தும். அண்பமயில் கூை பிறரசில், இஸ்றரல், 
இந்தியா, அவுஸ்திறரலியா, யப்ைான் மற்றும் 
சதன்சகாரியா ஆகிய நாடுகளின் சவளிவிவகார 
அபமச்சர்கபள அசமரிக்கா ஒருஙகிபைத்து 
கூடைம் ஒன்ப� நைத்தியிருந்தது. ஆனால் ஐறரா 
ப்பிய நாடுகள் இதில் ைஙசகடுக்கவில்பல.
 றகாவிடடுக்கு பின்னரான உலக மாற்�ம் 
என்ைது உலக நாடுகளுக்கு இபையிலும், நாடுகளு 
க்குள்றளயும் இைம்சை�லாம் என்ைறத தற்றைா 
பதய கணிப்பு. அசமரிக்காவில் ஏற்ைடை கறுப் 
பின மக்களின் றைாராடைம் ைல நாடுகளிலும் 
ைரவத் தபலப்ைடடுள்ளது. அதாவது காலனித்து 
வத்தினால் இபைக்கப்ைடை இனஙகள் அல்லது 
ஒடுக்கப்ைடைவர்கள் றைாராைத் தபலப்ைடடுள் 
ளனர்.

 சுகாதார வசதிகள், சலாச்சாரம், சமாழி. 
சமூக மற்றும் ைண்ைாடு என்� ைல விையஙகளில் 
இனஙகள் தமது நாடடுக்குள்றளறய முரண்ைடும் 
ஏதுநிபல ஒன்றும் உருவாகியுள்ளது. சைாருளாதார 
முதலாளித்துவம் அல்லது நிறுவனஙகளுக்கு 
எதிராகவும் மக்கள் கிளர்ந்து எழுந்துள்ளனர். சிலி, 
சகாலம்பியா மற்றும் ஈகுவாறைார் ைகுதிகளில் 
இைம்சைற்� றைரணிகளின் சதாைர்ச்சியாக தற் 
றைாது இந்தியாவிலும் விவசாயிகளின் றைார் 
சவடித்துள்ளது. இந்த றைாராடைத்திற்கான பிர 
தான காரைஙகளாக றவபலவாய்பின்பம, சைாரு 
ளாதார வீழ்ச்சி, ைடடினி என்ைவற்ப� குறிப்பிை 
லாம்.
 ைல நாடுகளில் ஏற்கனறவ உள்ள இன 
முரண்ைாடுகபள றகாவிடடுக்கு பின்னரான நிபல 
றமலும் விரிவாக்கம் அபையச் சசய்வதுைன், 
ஒடுக்கப்ைடும் மக்களும் தமக்கான சுதந்திரத்பத 
றதடுவர்.
 புதிய றைய்களின் கூடடு என்� அசமரிக் 
காவின் சகாள்பகக்குள் அைஙகும் ஈரான், வை 
சகாரியா, சவனிசுலா மற்றும் சிரியா றைான்� 
நாடுகள் கூை முறியடிக்கப்ைை முடியாத சக்திகளாக 
வளர்ந்துள்ளன. அதற்கான காரைம் இந்த உலக 
முபனவாக்கத்தில் அபவதாம் தப்பிப்பிபழப்ைதற் 
கான வழிபய றதடிக்சகாண்டுள்ளறத.
 அதாவது எதிர்வரும் வருைஙகளில் உலகில் 
உள்ள அபமப்புக்களிலும், உள்நாடடு அரசியலி 
லும், உலக பூறகாள அரசியல் ஒழுஙகிலும் ைல 
மாற்�ஙகள் நிகழலாம். இந்த மாற்�ஙகபள உள் 
வாஙகி ஒற்றுபமயாகவும், உறுதியுைனும் சசயற் 
ைடும் இனம் தன்பன தக்கபவத்துக் சகாள்ளும் 
என்ைறத இயற்பகயின் நியதி.
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ன்றி, சாதாரை குற்�ச் சசயல்கபளப் புரிந்த குற்� 
வாளிகள் அல்ல; ையஙகரவாதிகளுமல்ல.
 நீதிமன்�த்தின் உத்தரபவப் சைற்று விளக் 
கமறியலில் தடுத்து பவக்கப்ைடடிருப்ைவர்கபள 
விசாரபைக்காக சவளியில் சகாண்டு சசல்வ 
சதன்�ால், உரிய நீதிமன்�த்தின் உத்தரபவப் 
சைற்றிருக்க றவண்டும். ஆனால், ையஙகரவாதத் 
தபைச் சடைத்தின் கீழ் பகது சசய்யப்ைடடு விளக்க 
மறியலில் பவக்கப்ைடடிருப்ைவர்கபள எந்தவித 
அனு மதியுமின்றி இராணுவ புலனாய்வாளர்களும், 
ையஙகரவாதத் தடுப்புப் சைாலிஸ் பிரிவினரும் 
தமது முகாம்களுக்கு சகாண்டு சசன்� விசாரபை 
சசய்கின்� நபைமுப�கள் இைம்சைற்று வருகி 
ன்�ன.
 அதபனயும்விை சித்திரவபத முப�யிலான 
விசாரபைகளின்றைாது சந்றதக நைர்களினால் 
சதரிவிக்கப்ைடுகின்� வாக்குமூலஙகள், ஒப்புதல் 
வாக்கு மூலமாக, நீதிமன்� விசாரபைகளின் 
றைாது அவர்களுக்கு எதிராகப் ையன்ைடுத்துகின்� 
றமாசமான மனிதாபிமானமற்� சசயற்ைாடும் 
ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தில் சடைரீதியாக 
பகக்சகாள்ளப்ைடுகின்�து.
 இதுறைான்� மனிதாபிமானறம இல்லாத 
சகாடுபமயான சடைவிதிகபளயும், சடைரீதியான 
நபைமுப�கபளயும் சகாண்ை ையஙகரவாதத் 
தபைச்சடைம் யுத்தம் முடிவபைந்து ைதிசனாரு 
ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னரும் சதாைர்ந்து சசயற்ைடு 

த்தப்ைடடு வருகின்�து.
 இந்தப் ையஙகரவாதத் தபைச்சடைத்தின் 
கீழ் பகது சசய்யப்ைடை ைலர் இன்னும் சிப�ச் 
சாபலகளில் தடுத்து பவக்கப்ைடடிருக்கின்�ார்கள். 
அவர்கபளப் பிபையில் சசல்ல அனுமதிக்க 
றவண்டும் அல்லது அவர்களுக்கு எதிரான நீதிமன்� 
விசாரபைகபளத் துரிதப்ைடுத்தி வழக்குகபள 
முடிவுறுத்த றவண்டும் என்� றகாரிக்பககள் சசவி 
ைன் காதில் ஊதிய சஙகாகி இருக்கின்�ன.
 விடுதபலப்புலிகளின் அபமப்பில் இபை 
ந்து இராணுவத்திற்கு எதிரான யுத்தத்தில் றநரடி 
யாகப் ைஙறகற்றிருந்தவர்கள் புனர்வாழ்வுப் ையற்சி 
முகாம்களில் தடுத்து பவக்கப்ைடடிருந்து சைாது 
மன்னிப்பின் கீழ் விடுதபல சசய்யப்ைடடிருக்கி 
ன்�ார்கள்.
 ஆனால் விடுதபலப்புலிகள் அபமப்பு 
இராணுவ ரீதியாக அழிக்கப்ைடை நிபலயில், அந்த 
அபமப்பினருக்கு உதவினார்கள் என்� காரைத்தி 
ற்காக சந்றதகத்தின்றைரில் பகது சசய்யப்ைடடுள்ள 
தமிழ் அரசியல் பகதிகளுக்குப் சைாதுமன்னிப்பு 
மில்பல; சாதாரை நிபலயிலான பிபை அனுமதி 
யுமில்பல; அல்லது விடுதபலயும் இல்பல.
 அபதயும்விை றமாசமான நிபலபம 
என்னசவன்�ால், றைாராடைஙகளில் றநரடியாகப் 
ைஙறகற்றிருந்தவர்கபளவிை சந்றதகத்திற்குரிய 
இவர்கபளறய அரசாஙகஙகளும், ஆடசியாளர்க 
ளும் ையஙகரவாதிகள், ையஙகரமானவர்கள் எனக் 
கூறி ைல வருைஙகளாக அவர்கபள சிப�ச்சாபல 

களில் அபைத்து பவத்திருக்கின்�ார்கள்.
 ையஙகரவாத அபமப்பு என்று பிரகைனப் 
ைடுத்தி, தபை சசய்யப்ைடை விடுதபலப்புலிகள் 
அபமப்பும் இல்பல. அதன் உறுப்பினர்களான 
ஆயுதறமந்திப் றைாராடுகின்� விடுதபலப்புலி 
களும் இல்பல. இந்த நிபலபமயில் அவர்களுக்கு 
உதவினார்கள் என்� சந்றதகத்தின்றைரில் பகது 
சசய்யப்ைடை சூழ்நிபலக் பகதிகபள ையஙகர 
வாதிகள் என எப்ைடி கூ� முடியும்? ையஙகரவாதி 
கள் எனக் கூறி அவர்கபள எத்தபன காலத்துக்குத் 
தடுத்து பவத்திருக்க முடியும்?
 அவர்கபள அரசியல் பகதிகளாக ஏற்றுக் 
சகாள்ள பிடிவாதமாக மறுத்து வருகின்� அரசாங 
கம், அவர்கள் சதாைர்பில் நீதிமன்�றம தீர்மானம் 
எடுக்கும். அரசியல் காரணிகள் சசயற்ைடுத்தப்ைை 
மாடைாது என்று அரசாஙகத்தின் நிபலப்ைாடபை 
அபமச்சரபவ இபை றைச்சாளர் உதய கம்மன்பில 
கூறியிருப்ைது றவடிக்பகயாக இருக்கின்�து.
 சடைரீதியான நீதிமன்� நைவடிக்பககள் 
என்ைது காலம் கைத்தாமல் முன்சனடுக்கப்ைை 
றவண்டியது. அதுறவ நீதித்துப�யின் இலடசைம். 
சைாலிஸ் விசாரபைகபளயும் நீதிமன்� விசார 
பைகபளயும் சாம்ைாராகக் கலந்து காலம் கைத்து 
வது ஒருறைாதும் சடை நைவடிக்பகயாகாது. நீதி 
மன்�  நபைமுப�யுமாகாது. இது அப்ைடைமான 
இனவாதப் றைாக்கிலான அரசியல் ைழிவாஙகல்.
சகாடுஙறகாலாடசியின்சவளிப்ைாறையன்றி 
றவச�ான்றுமில்பல.
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எவவாறு நாம் ஏற்க முடியும்? அவ ஆவைத்பத 
நாம் முற்�ாக நிராகரிக்கின்ற�ாம்.
 ஐஙகிய நாடுகள் மனித உரிபமப் றைர 
பவத் தீர்மானத்தில் இருந்து தள்ளி நின்று 
அதற்கு எமது ைபகபமபய சவளிக்காடடுவது 
சரியானதா என்� றகள்வி உஙகள் மனதில் பூதா 
காரமாக எழுந்துள்ளபத நான் அவதானிக்கக் 
கூடியதாக உள்ளது. ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள் 
குற்�வியல் நீதிமன்�த்திற்றகா ஐக்கிய நாடுகள் 
நீதி மன்�த்திற்றகா இலஙபகபயக் சகாண்டு 
சசல்ல தமிழர் தரப்ைார் இதுவபரயில் எந்த 
நைவடிக்பககபளயும் எடுக்கவில்பல. ஐக்கிய 
நாடுகள் மனித உரிபமப் றைரபவக் கூடடுத் 
தீர்மானத்பத எதிர்க்க றவண்டும் என்ற�ா  றைர 
பவபயப் ைகிஸ்கரியுஙகள் என்ற�ா நான் கூ�வி 
ல்பல. நான் கூறுவது என்னசவன்�ால், றைரபவ 
யின் கூடடுத் தீர்மானத்பத றமலும் ைலப்ைடுத்த 
றமல் நைவடிக்பககள் எடுக்க றவண்டும் என்ைறத 
யாகும்.
 வைக்கு மாகாைசபையும், தமிழ்த்றதசியக் 
கூடைபமப்பு சார்ந்த உள்ளூராடசி மன்�ஙகள் 
சிலவும் ஏற்கனறவ இலஙபகபய சர்வறதச குற்� 
வியல் நீதிமன்�த்திற்குப் ைாரப்ைடுத்த றவண்டும் 
என்று ஒருமனதாக கூடடுத் தீர்மானஙகபள 
நிப�றவற்றியுள்ளன. அத்துைன் TELO, EPRLF, 

TULF, PLOTE றமலும் ஈழத்தமிழ்ச் சுயாடசிக் கழ 
கம் ஆகியவற்றுைன் எனது கடசியும் றசர்ந்து 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமப் றைரபவ 
ஆபையாளரிைம் சசன்� வருைறம மார்ச் 
மாதத்தில் இலஙபகபய சர்வறதச குற்�வியல் 
நீதிமன்�த்திற்குப் ைாரப்ைடுத்தக் றகாரியுள்றளாம்.
ஆகறவ இன்ப�ய நிபலயில் ஐக்கிய நாடுகள் 
சைாதுச் சபையினரிைறமா, ஐக்கிய நாடுகள் 
ைாதுகாப்புச் சபையினரிைறமா இலஙபகபய 
சர்வறதச குற்�வியல் நீதிமன்�த்திற்றகா ஐக்கிய 
நாடுகளினால் விறசைமாக நியமிக்கப்ைடை 
சர்வறதச குற்�வியல் தீர்ப்பு ஆயத்திற்றகா ைாரப் 
ைடுத்துமாறு றகாரிக்பக விடுக்க றவண்டும் 
என்று ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமப் றைரபவ 
யிைம் நாம் றகடகலாம்.
 அறத றநரத்தில் சமாந்திரமாக நாம் இலங 
பகபய சர்வறதச நீதிமன்றின் முன் கூடடிச் 
சசல்ல நைவடிக்பக எடுக்க றவண்டும். இது 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமப் றைரபவ முன் 
ைான சைாறிமுப�களுக்கு அப்ைாற்ைடை ஒரு 
நபைமுப�ச் சாத்தியமான சசயற்ைாைாகும். 
இவற்ப�ச் சசய்ய முடியுமா, முடியாதா என்று 
மயஙகி நிற்கக் கூைாது. எமது மக்களின் பிரதி 
நிதிகள் என்� முப�யில் இவற்ப�ச்  சசய்வது 
எமது கைபமயும், கைப்ைாைாகவும் அபமகி 
ன்�து.
 இலஙபகபய சர்வறதச குற்�வியல் 

நீதிமன்�த்திைம் ைாரப்ைடுத்த றவண்டும் என்று 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமப் றைரபவயிைம் 
றகாரிக்பக விடும் அறத றநரம், ஐக்கிய நாடுகள் 
விறசை ஆய்வாளர் ஒருவபர நியமிக்க றவண்டும் 
என்றும் அந்தப் றைரபவயிைம் றகாரிக்பக 
விைலாம். அதாவது இலஙபகயில் நபைசைறும் 
மனித உரிபம மீ�ல்கள், காணி அைகரிப்பு 
றைான்�வற்ப�க் கண்காணிக்கவும், ஆராயவும் 
இவவா�ான ஒரு ஆய்வாளபர நியமிக்கக் றகார 
லாம். அத்துைன் ஒரு சுயாதீனமான விசாரபைப் 
சைாறிமுப�சயான்ப�யும் தாபித்து சைாறுப்புக் 
கூ�பலயும் றைார்க்குற்� சசயல்ப்ைாடுகபளயும் 
ஆராயுமாறு றகாரலாம்.
 இவற்ப� முழுமனதுைன் நபைமுப�ப் 
ைடுத்த நீஙகள் முன்வர றவண்டும் என்று 
றகாரி க்பக விடுக்கின்ற�ன். இந்த அடிப்ைபை 

யில் ஒரு கடிதத்பத வபரந்து தமிழ்க் கடசிகள் 
எல்றலாரும் றசர்ந்து பகசயழுத்திடடு அதபனப் 
ைாரப்ைடுத்தலாம். நீஙகளும் தமிழ்த்றதசியக் 
கூடைபமப்பும் இவற்ப�ச் சசய்ய ஒத்துபழப் 
பீர்கள் என்று நம்புகின்ற�ன்.
 நாம் ஒன்று றசர்ந்து இந்த நைவடிக்பக 
கபள எடுப்றைாமாக! எனது கடசி இதற்காக உஙக 
ளுக்கு முழு ஆதரபவயும் நல்கும் என்� நம்பி 
க்பக எனக்குண்டு.” என்று அந்தக் கடிதத்தில் 
குறிப்பிடடுள்ளார்.

யமலும் ்கொலகத்கடு   ... த�ொடர்ச்சி...

பதில்: 
 ய்கள்வி த�ளிவில்லொ�து.

 நாைாளுமன்� உறுப்பினர் திரு விக்றனஸ் 
வரனிைம் றகடைறைாது, தான் தனது நைவடிக் 
பகக்கு விளக்கம் சதரிவித்து அறிக்பக விடுத்துள் 
ளதாக சதரிவித்து ைதில் தர மறுத்துள்ளார்.
 இந்தச் சம்ைவஙகளின் ஊைாக நாம் 
ஒன்ப� சதளிவாக புரிந்து சகாள்ள முடிகின்�து. 
அதாவது தமிழ் நாைாளுமன்� உறுப்பினர்களில் 
சைரும்ைாலனர்களின் றைச்சுக்கும் சசயற்ைாடுக 
ளுக்கும் றவறுைாடுகள் உண்டு. அதாவது தமிழ் 
மக்கபள அவர்கள் சதாைர்ந்து ஏமாற்றுகின்�னர்.

்வரவு தசலவுததிடட  ... த�ொடர்ச்சி...
ன்� மீன்பிடிப்  ைைகுகபள கடடுப்ைடுத்த 
றவண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 றமலும் எல்பல தாண்டிவருகின்� மீனவர் 
கபள கடடுப்ைடுத்த இலஙபக கைற்ைபையினர் 
எந்தவிதமான நைவடிக்பககபளயும் எடுக்கவி 
ல்பல எனவும் உரிய வபகயில் எல்பல தாண்டி 
வரும் இந்திய மீனவர்கபளக் கடடுப்ைடுத் 
தினால் தமது வாழ்வாதாரம் சி�ந்த முப�யில் 
இருக்கும் என்றும் றைாராடைத்தில் ஈடுைடடுள்ள 
மீனவர்கள் சதரிவித்துள்ளனர்.
 அறத றநரம் இந்திய மீனவர்களின் அத்து 
மீ�பலத் தடுக்கும் முகமாக எதிர்வரும் 30ஆம் 
திகதி இலஙபக மற்றும் இந்தியா இபையில் 
றைச்சுவார்த்பத இைம்சை�வுள்ளதாக கைற் 
ச�ாழில் நீரியல் வளத்துப� அபமச்சர் ைக்ளஸ் 
றதவானந்தா சதரிவித்துள்ளார்.

 கைந்த 2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய 
மீனவர்களின்  அத்துமீ�ல் சசயற்ைாடுகள் சதாைர் 
ைாக இரு நாடுகளுக்கும் இபையிலான றைச்சு 
வார்த்பதகள் சதாைர்ந்து 5 முப� நைந்துள்ளன.  
ஆனாலும் ஆறராக்கியமான எந்த முடிவுகளும் 
எடைப்ைைவில்பல என்ைது குறிப்பிைத்தக்கது.

அததுமீறும் ....த�ொடர்ச்சி ...

டுகின்�து.
 இதனிபைறய, 89 பில்லியன் ரூைாய்கள் 
சைறுமதியான மிறலனியம் சலஞ்ச் என்னும் 
உைன்ைாடபை பகவிை அசமரிக்கா தீர்மானித் 
துள்ளது. சிறீலஙகா அரசு ஒத்துபழக்காதறத 
அதற்கான காரைம் என சதரிவிக்கப்ைடுகின்�து.

புதி� தீர்மொைம்  ....த�ொடர்ச்சி ...
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“பலகுனட நீழலும் �ஙகுனடககீழ்க ்கொணபொர்
அலகுனட நீழ ல்வர்”

 “உழுவதனால் தானிய வளத்பத உபைய 
உழவர், உலகம் முழுவதிலுமுள்ள ைல அரசர் 
நாடபையும் தமது குபையின் கீழாகறவ காண்ைா 
ர்கள்” எனும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கு ஏற்ை றகாளமய 
மாக்கப்ைடை நவீன யுகத்தில் மனிதர்கள் இயந்தி 
ரமாக மாறி வருவது நாம் அறிந்த உண்பமறய. 
இருப்பினும் அபிவிருத்தியில் எந்த அளவிற்கு 
உயரத்திற்கு சசன்�ாலும், உண்ணும் உைவிபன 
சைாறுத்த மடடில் அபனவருறம விவசாயத்திற்கு 
கீழ்ப்ைடைவர்கறள என்ப�க்கு மனிதர்கள் தனது 
றதபவக்காகவும், சதாழிலுக்காகவும் நகரஙகபள 
றநாக்கி இைம்சையர்ந்து சசல்லத் சதாைஙகினார் 
கறளா அன்றில் இருந்றத மனிதர்கள் நவீன உலகத் 
திற்கு தம்பம ைழக்கப்ைடுத்திக் சகாண்டு விடைார் 
கள். சதாழிநுடை விருத்தியில் உச்சம் சதாடும் 
சதாழிநுடை நிறுவனஙகளின் அடியில் ைல விவ 
சாய நிலஙகள் அபையாளம் இன்றி நசுக்கப்ைடுகி 
ன்�ன. அது றைாதாது என்று நச்சு வாயுக்களும், 
திண்மக் கழிவுகளும் தம் ைஙகிற்கு விவசாயத்பத 
சீர்குபலக்கின்�ன. இவவா�ான சிக்கலான கால 
கடைத்தில் விவசாயம் ைற்றியும் விவசாயத்தின் 
அவசியம் ைற்றியும் எடுத்துபரப்ைது அவசியமான 
ஒன்�ாகின்�து.
 இவ விவசாயம் என்ைது உழவு, றவளா 
ண்பம, கமம் றைான்� சவவறவறுைடை சையர் 
களினால் கூ�ப்ைடுகின்�து. உைவு உற்ைத்தி ையிர் 
கபள உற்ைத்தி சசய்தல், கால்நபை வளர்த்தல் 
என்ைவற்ப�க் குறிப்ைதாக விவசாயம் காைப்ைடு 
கின்�து. விவசாயிகள் ஆரம்ை காலஙகளில் எந்த 
வித நவீன யுத்திகபளயும் ையன்ைடுத்தாது இயற் 
பகயாகறவ சைற்றுக் சகாள்ளப்ைடுகின்� சைாரு 
டகபளக் சகாண்றை தமது விவசாயத்பதப் றமற் 
சகாண்ைனர்.
 “சநல்லுக்கு நண்றைாை வாபழக்கு வண்டி 
றயாை சதன்பனக்குத் திருவாரூர்த் றதறராை” 
எனும் ைழசமாழிக்கபமவாக ஒவசவாரு ையிபர 
யும் அதற்குரிய சதாழிநுடைத்திற்கு தகுந்தாற் 
றைால் ையிரிை றவண்டும். அதன்ைடி காலநிபல, 
நிலத் றதாற்�ம், மண்வளம், நீர்வளம் றைான்�பவ 
விவசாயத்தில் தாக்கம் சசலுத்துவதனூைாக விவசா 
யத்தில் றவறுைாடுகபளயும், விவசாயத்தின் ைரவ 
பலயும் நிர்ையம் சசய்கின்�ன. இவற்ப�க் கருத் 
தில் சகாண்றை எந்த எந்தக் காலஙகளில் என்ன 
ையிர் சசய்ய றவண்டும், எந்த நிலத்திற்கு எந்த 
ையிர் உகந்தது, எந்த ையிபர எப்சைாழுது எந்த 
நிலத்தில் ையிரிடைால் விபளச்சல் அதிகமாகக் 
கிபைக்கும் என்ச�ல்லாம் தீர்மானிக்கப்ைடடு 
விவசாயம் றமற்சகாள்ளப்ைடுகின்�து. இந்த வபக 
யிறல விவசாயமானது ஒருஙகிபைப்பு தன்பம, 
பகயாழும் முப�கள், விபளயும் ையிர் என்ைவற் 
ப�க் கருத்தில் சகாண்டு

• �ன்னின்றவு ய்வைொணனம
• மொறறிட ய்வைொணனம
• தீவிர ய்வைொணனம
• ்வணி்க ய்வைொணனம
• பரந்� இ�ந்திரங்கள் ப�ன்படுததும் ய்வைொ  
  ணனம
•  ்கலப்பு ய்வைொணனம என்்ற்வொறு ்வன்கப்படு 
 த�ப்படுகின்்றது.

�ன்னின்றவு ய்வைொணனம
 இது, எளிய தன்னிப�வு றவளாண்பம, 
தீவிர தன்னிப�வு றவளாண்பம என இரண்ைாக 
வபகப்ைடுத்தப்ைடுகின்�து. விவசாயிகள் தமக்கும் 
தமது குடும்ைஙகளுக்கும் என தமக்கு றைாதுமான 
அளவு ையிர்ச்சசய்பகபய றமற்சகாள்ளும் முப� 
பமறய தன்னிப�வு றவளாண்பம ஆகும். 

மொறறிட ய்வைொணனம
 மக்கள் தமது நிலத்தில் ஒரு ைகுதிபய சரி 
சசய்து மண்பைப் ைண்ைடுத்தி அதில் விவசாய 
த்பத றமற்சகாள்வர். அறுவபை முடிந்ததும் அந்த 
நிலஙகள் தரிசு நிலஙகளாக விைப்ைடடு றவறு ஒரு 
நிலத்பத அவவாற� ைண்ைடுத்தி விவசாயத்பத 
றமற்சகாள்வர். இம் முப�பமறய மாற்றிை றவளா 
ண்பம எனப்ைடுகின்�து இதன் காரைமாக இைப் 
சையர்வு றவளாண்பம எனவும் அபழக்கப்ைடுகி 
ன்�து. மண்ணிற்கான ஊடைச் சத்துக்கபள வழஙகு 
வதற்கும் பூச்சிக் கடடுப்ைாடடிபன றமற்சகாள்வத 
ற்கும் இவவாறு றமற் சகாள்ளப்ைடுகின்�து. இம் 
முப�பம பிறரசில் - சராக்கா எனவும், மத்திய 
அசமரிக்கா - மில்ைா எனவும், இந்தியா - றைவார், 
றைாைா என்ச�ல்லாம் றவறுைடை சையர்களுைன் 
அபழக்கப்ைடுகின்�து.

தீவிர ய்வைொணனம
 இஙகு விவசாய நிலஙகள் ஒரு றைாதும் 
சவற்று நிலஙகளாக விைப்ைைாமல் உரவபககள் 
அதிக விபளச்சல் தரும் விபதகள் ஆகியவற்ப�ப் 
ையன்ைடுத்தி குடும்ை உறுப்பினர்கள் இபைந்து 
தீவிர விவசாயத்தில் ஈடுைடுகின்�னர். இம் முப� 
மக்கள் சதாபக அதிகளவில் சகாண்ை ஆசியப்ைகுதி 
களிறல காைப்ைடுகின்�து. அதிகளவிற் இஙகு 
சநற்ையிர்கறள ையிரிைப்ைடுகின்�ன.

்வணி்க ய்வைொணனம
 இஙகு இயந்திரஙகபளப் ையன்ைடுத்தி 
ையிர்கள் ையிரிைப்ைடுகின்�ன. இதன்ைடி இந்த 
முப� ைரந்த றவளாண்பம முப� எனப்ைடுகின் 
�து. இஙகு றகாதுபம அதிகளவில் ையிரிைப்ைடுவ 
துைன் சதன் அசமரிக்கா, வை அசமரிக்கா றைான்� 
ைகுதிகளில் இம்முப� காைப்ைடுகின்�து.

ய�ொடடப்பயிர்்கள்
 இது சதாைர்ந்து ைல வருைஙகளுக்கு ையன 
ளிப்ைதற்காக ையிரிைப்ைடுகின்� முப� ஆகும். 
இது அயன மண்ைல ைகுதிகளில் சைரும் நிலப்ைரப் 
புக்கபள அடியாகக் சகாண்டு றமற்சகாள்ளப்ைடு 
வதுைன், இஙகு றதயிபல, றகாப்பி, இ�ப்ைர் 
றைான்� ையிர்கள் ையிரிைப்ைடுகின்�ன. இலஙபக, 
இந்தியா, இந்றதாறனசியா றைான்� நாடுகளில் 
இவ றவளாண்பம முப� பின்ைற்�ப்ைடுகின்�ன.

்கலப்புப் பணனை
 இஙகு ையிர் விபளவித்தலுைன் கால்நபை 
வளர்ப்பும் இபைத்து றமற்சகாள்ளப்ைடுகின்�து. 
இதன் அடிப்ைபையில் இது ஒருஙகிபைந்த 
ைண்பை முப� எனவும் அபழக்கப்ைடுகின்�து. 
ையிர்களுைன் இபைத்து ைால், முடபை, இப�ச்சி 
என்ைன உற்ைத்தி சசய்யப்ைடுவதனால் இஙகு 
இழப்பீடுகபள சரிப்ைடுத்திக்சகாள்ள முடியும். 
றமற்கு ஐறராப்ைாவில் இம் முப� சைாதுவானதாக 
காைப்ைடுவதுைன் உலகின் ைல ைாகஙகளிலும் இக் 
கலப்பு முப�யிலான றவளாண்பம பின்ைற்�ப் 
ைடுகின்�து.

 இவவாறு ைல்றவறு வபககளில் வபகப்ைடு 
த்தப்ைடும் விவசாயமானது, இன்று இலஙபக, 
இந்தியா றைான்� சில வளர்முக நாடுகளில் ஆை 
த்பத எதிர்சகாள்ளும் இக்கடைான நிபல காைப் 
ைடுகின்�து. அபிவிருத்திபய றநாக்கி முன்றனறு 
வதபன றநாக்காகக் சகாண்டு முன்றனறிச் சசல்வ 
தில் கவனத்பத சசலுத்தும் வளர்முக நாடுகள் 
ைாதிப்பை எதிர்சகாள்ளும் குழுக்கள் சதாைர்பில் 
கவனம் சசலுத்துவதில்பல. விவசாயத்பத றமற் 
சகாள்வதற்சகன ைல கைன் நிறுவனஙகளிலும், 
வஙகிகளிலும் தவபை முப�யில் கைன்கள் சை� 
ப்ைடுகின்�ன. இந்தியாவில் ைல விவசாயிகள் 
விவசாயத்திபன றமற்சகாள்வதற்கு கைன்கபள 
சைற்று கைன்கபளக் கடை முடியாது இ�ந்து 
றைாகின்� நிபல காைப்ைடுகின்�து. விவசாயமும் 
விவசாயத்பத றமற்சகாள்ளும் மக்களும் இன்று 
கீழ் மடைத்திற்கு சசல்ல ஒரு வபகயில் நாமும் 
காரைமாகத்தான் இருக்கின்ற�ாம். வியர்பவ 
சிந்தி உபழக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் பிள் 
பளகள் ைலர் இன்று உள்நாடுகளிலும், சவளிநாடு 
களிலும் மண் தபரயில் கால் ைைாமல் வாழ்கின்� 
னர். ஆனால் அவர்கள் அந்த நிபலக்கு வருவதற்கு 
காரைமான விவசாயத்பத பகவிடடு விடுகின்� 
னர். இல்பல எனில் தமது அந்தஸ்திபன காடடி 
தமது சைற்ற�ாபர விவசாயம் றமற்சகாள்ளாது 
தடுத்து விடுகின்�னர். 
 அதற்கு ைதிலாக தமது அந்தஸ்திபன 
அடியாகக் சகாண்டு விவசாயத்திபனறயா, விவசா 
யிகபளறயா முன்றனற்றுவதற்கான நைவடிக்பக 
கபள எடுப்தில்பல. அபிவிருத்திபய றநாக்கி முன் 
றனறிச் சசல்லும் நாடுகள் தமது நிதியில் ஒரு ைங 
கிபன விவசாயத்திறலா அல்லது விவசாயம் குறித்த 
கல்வியிறலா  முதலிடுவசதன்ைது குப�வாகறவ 
காைப்ைடுகின்�து. சமூகத்பத சரியான ைாபதயில் 
சகாண்டுசசல்ல றவண்டிய இன்ப�ய கால இளம் 
தபலமுப�யினர் கூை கல்விக்காகவும் சதாழில் 
வாய்ப்பிற்காகவும் சவளிநாடுகபள றநாக்கி 
இைம் சையர்ந்து சசன்று விடுகின்�னர். ைசிறயாடு 
ஒருவன் பிசியாக இன்சனாரு வன் என அடுத்தவர் 
நன்�ாக வாழ றவண்டும் என எண்ணுைவர்கபள 
விை அடுத்த வபன விை நன்�ாக வாழ றவண்டும் 
என்ைறத இன்று ைலரின் தாரக மந்திரமாகக் காைப் 
ைடுகின்�து. 
 கைவுளிற்கு பவக்கும் பூ மாபல பிளாஸ் 
ரிக் ஆக மாறும் றைாதும், உைவு உண்ணும் 
வாபழ இபல பிளாஸ்ரிக் ஆக மாறும் றைாதும் 
கவபலப்ைைாமல் இருந்த நம்மவர்கள், அரிசி 
பிளாஸ்ரிக்காக மாறும் றைாது கவபலப்ைடுகி 
ன்�னர் என்�ால், அரிசியின் அவசியமும் அபத 
ையிரிடும் விவசாயியின் மகத்துவமும் எப்சைா 
ழுறதா எமக்கு சதரிந்திருக்க றவண்டும். நாட டின் 
முதுசகலும்ைான விவசாயிகளின் கீழ் நாக்கிற்கு 
ருசியாக உைவு உண்டு வாழும் நாம் விவசாயி 
கபளயும் விவசாயத்பதயும் முன்றனற்� எம்மால் 
இயன்� முயற்சிபய சசய்யாது றைானால் எவவ 
ளவு தூரம் அபிவிருத்தியில் முன்றனறினாலும் 
அபிவிருத்திபய எடை முடியாது றைாய்விடும். 
காரைம் கடடுக் கடைாக சைடடியில் ைைம் 
இருந்தாலும் உயிர்வாழ உைவு றதபவ. அதபன 
விவசாயிகளாலும் விவசாயத்தாலுறம சை� முடி 
யும். நகரமயமாதல் காரைமாக ஏற்ைடும் சைாருளா 
தார முன்றனற்�த்தினால் மக்கள் கிராமப்பு�ங 
கபள பகவிடடு நகரஙகபள றநாக்கி இைம் 
சையர்ந்து சசல்கின்�னர். இது விவசாயத்தில் 
மாறுைடை சூழ்நிபலகபளத் றதாற்றுவிக்கின்�து. 
மக்கள் சதாபக அைர்த்தி மற்றும் கலாசாரம் 
என்ைனவும் இதனுள் உள்ளைஙகும். இதன்ைடி 
கீழ்நிபலயில் சசன்று சகாண்டிருக்கும் விவசா 
யத்பத றமம்ைடுத்த றவண்டிய கைப்ைாடு எம் ஒவ 
சவாருவருக்கும் உள்ளது.
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