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2004 ஆம் ஆண்டு மார்கழி மாதம் 
26 ஆம் நாள் இடம்்பெற்ற ஆழிப் 
பபெரலை சம்பெவத்தில் பெலியானவர 
்களுக்கு தமிழர தாய்கத்தில் பநறறு 
(26) நிலனவு வணக்்கம் ்சலுத்தப் 
பெடடது.
 

புதுக்குடியிருப்பு ஒடடுசுடடான் 
வீதியில் அலமக்்கப்பெடடுள்்ள ஆழி 
ப்பபெரலை நிலனவிடத்தில் தமது 
அ்கவணக்்கத்லதத் தமிழ் மக்்களும் 
அரசியல் தலைவர்களும் ்சலுத் 
தினர.
 பிரதான நிலனவுச்சுடலர

தமிழரசுக் ்கடசிலயச் பசர்நத முன் 
னாள் நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர 
மாலவ.பசனாதிராஜா ஏறறினார. 
அதலனத் ்தாடர்நது நாடாளு 
மன்்ற உறுப்பினர்க்ளான ்ச. ்கபஜ்ந 
திரன், விபனா பநா்கராதலிங்கம், 
முன்னாள் நாடாளுமன்்ற உறுப்பி 
னர சிவபமா்கன் மறறும் புதுக்குடி 
யிருப்புப் பிரபதசசலபெ தவிசா்ளர 
தவக்குமார ஆகிபயார இலண்நது 
பிரதான சுடலர ஏறறினர.
    

இதில் ்பெரும்ளவான மக்்களும் 
்கை்நது்்காண்டு தமது அஞசலி 
்கல்ள ்சலுத்தினர. இதனிலடபய, 
மடடக்்க்ளப்பு ்கல்ைடி மறறும் வட 
மராடசி உடுத்துல்ற ஆகிய பெகுதி 
்கள் உடபெட வடக்கு மறறும் கிழ க்கு 
பெகுதி்களில் உள்்ள பெை பெகுதி்களில் 

சிறீைங்கா வஙகி்களின் வரத்த்க 
நடவடிக்ல்க்கள் ் தாடரபொன ்கடன் 
ப்காரிக்ல்க்கல்ள ்வளிநாடடு வங 
கி்கள் பு்றக்்கணிப்பெதால், சிறீைங்கா 
வில் உள்்ள வியாபொரி்கள் ்கடுலம 
யா்க ் நருக்்கடி்கல்ள எதிர்்காண்டு 
ள்்ளதா்க ்தரிவிக்்கப்பெடுகின்்றது.
 ்பொருட்கல்ள ்வளிநாடு 
்களில் இரு்நது இ்றக்குமதி ்சய்யும் 
வரத்த்கர்கல்ள இது அதி்கம் பொதித் 
துள்்ளது. இைஙல்க வஙகியினால் 
வழங்கப்பெடட ்கடன் உறுதிபெத்திர 
த்லத பிரித்தானியா, சுவிறசைா்நது 
மறறும் நியூசிைா்நது ஆகிய நாடு 
்களின் வஙகி்கள் ்கட்நத வாரம் நிரா 

்கரித்துள்்ளன.
 இது சிறீைங்காவானது மி்கப் 
்பெரும் ்பொரு்ளாதார அழிலவ 
பநாக்கிச் ்சல்வலதக் ்காண்பிப்பெ 
தா்க வரத்த்கப் பிரமு்கர ஒருவர 
்தரிவித்துள்்ளார.
 இதனிலடபய, சிறீைங்கா 
வஙகி்க்ளால் ஏற்கனபவ வழங்கப்பெ 
டட ்கடன் உறுதிப்பெத்திரங்கல்ளயும் 
்வளிநாடடு வஙகி்கள் இலடநிறு 
த்தி வருகின்்றன. இ்றக்குமதிக்்கான     
தலடலய   சிறீைங்கா      அரசு அறிவி 
க்்க முன்னபர இ்நத நடவடிக்ல்க 
்கல்ள ்வளிநாடடு வஙகி்கள் 

rpwPyq;fh tq;fpfis Gwf;fzpf;f 
ntspehl;L tq;fpfs; KbT

ஆழிப்பபெரலை ஏறபெடுத்திய பொதி 
ப்புக்்களில் இரு்நது 16 வருடங்களின் 
பின்னரும் மடடக்்க்ளப்பு மாவடட 
த்தின் நாவைடி ்கடற்கலர பிரபதசம் 
தனது முன்லனய நிலைக்கு திரும்பெ 
வில்லை என ்தரிவிக்்கப்பெடுகி 
ன்்றது.
 ஆழிப்பபெரலையின்பபொது 
இ்நதப் பிரபதசம் வலரபெடத்தில் 
இரு்நது முற்றா்க மல்ற்நது பபொகும் 
அ்ளவுக்கு முற்றா்க பசதமலட்நதிரு 
்நதது. ஆயிரத்திறகு பமறபெடட வீடு 
்கள் முற்றா்க பசதமலட்நததுடன், 

5000 இறகு பமறபெடட  வீடு்கள் பசத 
மலட்நதிரு்நதன.
 அஙகு 1,452 பபெர ்்கால்ைப் 
பெடடதுடன், 630 பபெர ்காணாமல் 
பபொயிரு்நதனர. பமலும் ஆயிரம் 
பபெர ்காயமலட்நதிரு்நதனர. பெை 
பெகுதி்களில் இரு்நது பதவாலைய 
வழிபொடடுக்கு வ்நதிரு்நத பெைரும் 
இதில் பெலியாகியிரு்நதனர.
 தறபபொது இ்நத கிராமம் முன் 
லனய இடத்தில் இரு்நது 300 மீற்றர 
்தாலைவில் அலமக்்கப்பெடடுள்்ள 
பபொதும், பெைர 5 கி.மீ ்தாலைவில் 
உள்்ள தடடிமடு பெகுதிக்கு இடம் 
்பெயர்நதுள்்ளனர.
 மடடக்்க்ளப்பு மாவடடத் 
தில் மடடும் 2,836 பபெர ்்கால்ைப் 
பெடடதுடன், ஆயிரத்திறகு பமறபெட 
டவர்கள் ்காணாமல்பபொயுள்்ளனர.

gjpdhW Mz;Lfspd; gpd;dUk; kPshj kl;lf;fsg;G

Mopg;Nguiyapy; kuzkile;jtu;fSf;F mQ;ryp

ப�ொைநறுலவ மறறும் அம்பொ 
ல்றப் பெகுதியிலிரு்நது அத்துமீறி 
பெயிரச் ்சய்ல்கயில் ஈடுபெடும் 
்பெரும்பொன்லம சமூ்கத்தினரால் 
மயிைத்தமடு மறறும் மாதவலன  
பெகுதியில் பமய்ச்சல் தலரயில் 
உள்்ள  பெசுமாடு்கள் ்்காலை ்சய்ய 
ப்பெடடு வருவதா்க அப்பெகுதி பமய் 
ச்சல்தலர பெண்லணயா்ளர்கள் ்தரி 
விக்கின்்றனர.
 

பநறல்றய தினம் சுமார ஆறு பெசு 
மாடு்கள்  துப்பொக்கியால் சுடப்பெட 
டும், உழவு இய்நதிரத்தினால் அடி 
த்தும், அத்துடன்  ்வடடியும் 
்்காலை ்சய்யப்பெடடுள்்ளதா்க 
்தரிவிக்கின்்றனர.
 அதில்  குறறுயிரா்க ்காயப்பெ 
டுத்தியும்,  ் ்காலை ் சய்த பெசுக்்கல்ள 
யும் இல்றச்சிக்்கான பெகுதி்கல்ள 
எடுத்துவிடடு  எச்சங்கல்ள வீசிவிட 

jkpou;fspd; Nka;r;ry; epyg; gFjpapy;

njhlUk; gRf;nfhiy 

எதிரவரும் மாரச் மாதம் ்ஜனீவா 
வில் இடம்்பெ்றவுள்்ள ஐக்கியநாடு 
்கள் சலபெ மனித உரிலம்கள்ஆலண 
க்குழுவின் 46 ஆவது கூடடத் 
்தாடரில்சிறீைங்காவுக்கு எதிரா்க 
புதிய தீரமானம்  ்்காண்டுவரப்பெ 
டுவது உறுதியாகியுள்்ளதா்க ் தரிவி 
க்்கப்பெடுகின்்றது.
 அபதசமயம், மனித உரிலம 
்கள் ஆலணக்குழுவின் ஆலணயா 
்ளரின் சிறீைங்காவுக்்கான அலுவை 
்கத்தினால் தயாரிக்்கப்பெடட அறி 
க்ல்க ஒன்று சிறீைங்கா அரசுக்கு 
முன்னதா்கபவ அனுப்பெப்பெடடுள் 
்ளது. முன்லனய தீரமானம் மறறும் 
அதலன நலடமுல்றப்பெடுத்தத் தவ 
றிய சிறீைங்கா அரசின் நடவடி க்ல்க 
்கல்ள அடிப்பெலடயா்கக்்்காண்பட      
இ்நத       அறிக்ல்க தயாரிக்்கப்பெடடு 

ள்்ளது.
 அதற்கான பெதிலை அடுத்த 
வாரம் அனுப்பெவுள்்ளதா்க சிறீைங்கா 
்தரிவித்துள்்ளது. சிறீைங்காவுக்கு 
எதிரான இ்நதப் புதிய தீரமானத்லத 
்்காண்டுவரவுள்்ள குழுவுக்கு பிரித் 
தானியாபவ தலைலம தாங்கவுள் 
்ளது.
 தீரமானத்தின் வலரபில் உள் 
்ளடக்்க பவண்டிய தமிழ் தரப்பின் 
்கருத்துக்்கள் ்தாடரபில் ்்காழும் 
பில் உள்்ள பமறகுை்க நாடு்களின் 
ராஜத்நதிரி்கள் தமிழ் அரசியல் ்கடசி 
்கல்ள   ச்நதித்து ்கட்நத வாரங்களில் 
்கை்நதுலரயாடியுள்்ளனர.
 சிரியா மறறும் மியான்மார 
மீது ்்காண்டுவரப்பெடும் தீரமானங 
்கல்ள ஒத்த தீரமானங்கள் ்்காண்டு 
வரப்பெட பவண்டும் என தமிழ் 
்கடசி்களின் ஒரு தரப்பினர ்தரிவி 
த்துள்்ளதா்க ்்காழும்பு த்கவல்்கள் 
்தரிவித்துள்்ளன.
 ஆனால் சிறீைங்கா அரசுக்கு 
ஆதரவா்க தாம் மனித உரிலம்கள் 
ஆலணக்குழுவில் குரல் ்்காடுக் 

rpwPyq;fhTf;F vjpuhd Gjpa jPu;khdk; cWjp

ப�ொடர்ச்சி 16ஆம் �க்கம்

ப�ொடர்ச்சி 07ஆம் �க்கம்

ப�ொடர்ச்சி 07ஆம் �க்கம்

புதிதா்க பெரம்பெலர மூைக்கூறு மாற 
்றமலட்நதுள்்ள ்்காபராபனா 
லவரஸ் இறகு எதிரா்கவும் தமது 
தடுப்பு மரு்நலத பெயன்பெடுத்த 
முடியும் என் லபெபயா என் ்ரக் 
எனப்பெடும் நிறுவனத்தின் தலைவர 
ஓ்கர சகின் ்கட்நத ்சவவாய்க் 
கிழலம (22) ்தரிவித்துள்்ளார.
 பிரித்தானியாவில் உருவாகி 
யுள்்ள பெரம்பெலர அைகு மாற்றம 
லட்நதுள்்ள புதிய ்்காபரானா 
லவரஸின் ்தாறறும் பவ்கம் முன் 
லனயலத விட 70 விகிதங்கள் 
அதி்கமா்க உள்்ளதா்கவும், அதனால் 
பிரித்தானியாவில் அதி்க மக்்கள் 
பொதிப்பெலட்நது வருவதா்கவும் 
்வளியாகியுள்்ள த்கவல்்கல்ளத் 
்தாடர்நது அவர இ்நத ்கருத்லத 
்வளியிடடுள்்ளார.
 எனினும் இது ்தாடரபில் 
பமலும் ஆய்வு்கல்ள நாம் பமற 
்்காண்ட பின்னபர உறுதியா்க கூ்ற 
முடியும். விஞ்ான ரீதியா்க 
பொரக்கும் பபொது எமது தடுப்பு 

மரு்நது புதிய லவரஸிறகு எதிரா 
்கவும் பவலை்சய்யும் சாத்தியங 
்கப்ள உள்்ளது. ஏ்னனில் புதிய 
லவரஸின் புரத மூைக் கூ்றானது 
முன்லனய லவரஸின் புரதத்துடன் 
99 விகிதங்கள் ஒத்ததா்கபவ உள் 
்ளது. எனபவ எமது தடுப்பு மரு்நது 
பெயனளிக்கும்.
 ஆனால் நாம் சிை பெரிபசாத 
லன்களின் பின்னபர இதலன 
உறுதிப்பெடுத்த முடியும். தறபபொது 
நாம் பெரிபசாதலன்கல்ள ஆரம்பித் 
தாலும் த்கவல்்கல்ள ்பெறுவதறகு 
இரு வாரங்கள் எடுக்கும் என அவர 
பமலும் ்தரிவித்துள்்ளார.
 ஆ்மரிக்்காவின் லபெசர 
மறறும் பஜரமனியின் லபெபயா என் 
்ரக் நிறுவனங்கள் கூடடா்க தயாரி 
த்த தடுப்பு மரு்நலத 45 இறகு பமற 
பெடட நாடு்கள் அஙகீ்கரித்துள்்ளன. 
இதுவலரயில் பெை இைடசம் மக்்களு 
க்கு அது பெயன்பெடுத்தப்பெடடுள்்ளது.

Gjpa nfhNuhdh itui]Ak; jLf;Fk; rf;jp 

nfhz;lJ igru; jLg;G kUe;J

ப�ொடர்ச்சி 07ஆம் �க்கம்



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

110 brk;gu;; 27> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

இைஙல்கயிலும் லவரஸ் பி்றழ்வு ஏறபெடக்கூடும் 
என்பெதால் நாடடில் ப்காவிட-19 பெரவலை முடிவு 
க்குக் ்்காண்டுவருவது மி்க முக்கியமானது என 
தலைலம ் தாறறு பநாயியல் நிபுணர மருத்துவர 
சுடத் சமரவீர பநறறுத் ்தரிவித்துள்்ளார.

 இ்நத லவரஸ் இஙகிைா்நது அல்ைது ஐபராப்பொ 
வில் மடடுமல்ை இைஙல்கயிலும் மா்றக்கூடும் 

என மருத்துவர சமரவீர கூறினார.
 இது ப்காவிட-19 லவரஸின் இயல்பு. இதனால் தான் விலரவில் லவர 
ஸிலிரு்நது விடுபெடுவது மி்க முக்கியமானது என அவர கூறினார.
 ஒருவர புதிய ப்காவிட-19 பி்றழ்வுக்கு ஆ்ளானாரா என்பெலத அலடயா 
்ளம் ்காண்பெது ்கடினம். ஏ்னனில் ் பெரும்பொைான  ப்காவிட-19 பநாயா்ளர்கள் 
அறிகுறியற்றவர்கள் என்்றார.
 ஒரு சாதாரண பிசிஆர பசாதலனயால் லவரஸின் வி்காரத்லத பவறு 
பெடுத்த முடியாது. மரபெணுக்கூறு்கல்ள ஆய்வு ்சய்வதிலிரு்நது மடடுபம 
அலடயா்ளம் ்காண முடியும் என்்றார.
 ஒக்படாபெர ்தாடக்்கத்தில் ்கண்டறியப்பெடட ப்காவிட-19 லவரஸின் 
இரண்டாவது அலை ஓர்ளவு ்கடடுப்பொடடுக்குள் ்்காண்டுவரப்பெடடு 
ள்்ளது எனக் கூறிய அவர, “மக்்களின் உதவி வழங்கப்பெடடால் ப்காவிட-19ஐ 
்கடடுப்பெடுத்துவதில் ஒரு சி்ற்நத பெணிலய நாங்கள் ்சய்ய முடியு்மன்்ற 
நம்பிக்ல்க எமக்குள்்ளது” என்்றார.

    

<oj;jkpou; jk;ikj; Njr,dkhf
cyFf;Fg; gpufldg;gLj;jpa 75MtJ Mz;L

 ஈழத்தமிழர்கள் பிரித்ததானிய ்கதாலனிததுவ ஆட்சியில் இருந்து 
விடுபட வவண்டுமெனப் வபதாரதாடியமெ வரலதாறு. ஆனதால் 17.05.1946 
இல் பிரித்ததானிய ஆட்சிக்குழு ஆமைய்கம் இலஙம்கக்்கதான புதிய 
அரசியலமெப்புப் பிர்கடனதம்த மவளியிட்டது. இது ஈழத்தமிழர்களின் 
இமைமெயின் அடிப்பமடயில் அவர்களுக்்கதான சு்தந்திரதம்த வழங 
்கதாது, ்தங்களது ்கதாலனிததுவ ஆட்சிக்குப் பதிலதா்கச் சிங்களக் ்கதாலனி 
ததுவ ஆட்சி ஒன்மை ஈழத்தமிழர்கள் வெல் வ்ததாற்றுவித்தது. ஈழத 
்தமிழர்களுக்கு இந்்தச் சிங்கள ்கதாலனிததுவம் பிரித்ததானியதாவதால் ஏற்படு 
த்தப்பட்ட்தன் 75ஆவது ஆண்டு 2021இல் ம்ததாடஙகுகின்ைது. 
 இவவவமளயில் ஈழத்தமிழர பிரச்சிமனமய ்கதாலனிததுவததில் 
இருந்து விடு்தமல அளிப்ப்தற்குரிய அமனததுல்க சட்டங்களின் 
அடிப்பமடயில் எடுதது வ�தாக்்க வவண்டும் என்பது பலெதா்க வலியுறுத்தப்பட 
வவண்டும். 
 இ்தமன விடுதது ஈழத்தமிழர வ்தசியப் பிரச்சிமனமய சிங்கள 
மபௌத்த வபரினவதா்த அரசின் உள்�தாட்டுப் பிரச்சிமனயதா்கவவ எடுதது 
வ�தாக்கும் உல்க வழமெவய 1956 மு்தல் இன்றுவமர 65 ஆண்டு்களதா்கத 
ம்ததாடரச்சியதா்கவும், வ�ரடியதா்கவும், ெமைமு்கெதா்கவும் ஈழத்தமிழர்கமள 
சிங்கள அரசு இனஅழிப்புக்கு உள்ளதாக்கி வருவ்தற்்கதான மூல ்கதாரை 
ெதாகிைது. 
 இ்தன் ம்ததாடரச்சியதா்கவவ ஈழத்தமிழர்களின் வரலதாற்றுத ்ததாய்க 
ததில் அவர்களின் இருப்மபக் குமலக்கும் இனஅழிப்பு, இனததுமடப்பு, 
பண்பதாட்டு இனஅழிப்புச் மசயற்பதாடு்கள் என்பவற்மைச் மசய்கிைது. 
 இந்்த இனஅழிப்மபச் சிறீலங்கதா �தாட்டின் இமைமெமயயும், 
ஒருமெப்பதாட்மடயும் பதாது்கதாக்கும் வ்தசிய பதாது்கதாப்பு �மடமுமை்கள் என்ை 
மபயரில் நியதாயப்படுததி ஈழத்தமிழரின் மசயற்பதாட்மடப் பயங்கரவதா்தமென 
திரிபுவதா்தம் மசய்து வருகிைது. இவவதாறு அரசு என்னும் ்தகுதிமயத 
்தனது சரவதாதி்கதார அரசுக்கு நிமல�தாட்டிக் ம்கதாள்ளும் சிறீலங்கதா, 
்தனது இனஅழிப்புக்குத ்தமடயதா்க உள்ளனவற்மை நீக்கிட இன்மைய 
அரசியலமெப்மப முழு்ததா்க ெதாற்றிப் புதிய அரசியலமெப்மபயும் விமர 
வில் உருவதாக்்கவுள்ளது. இந்்த புதிய அரசியலமெப்பின் வ�தாக்்கம் 
வரலதாற்ைக்கு முற்பட்ட ்கதாலம் மு்தலதா்க இலஙம்கததீவில் வரலதாற்றுத 
்ததாய்கதம்தயும் ்தன்னதாட்சி உரிமெமயயும் வ்தசியத ்தன்மெமயயும் உமடய 
ஈழத்தமிழர்களுக்்கதான அமனதது உரிமெ்கமளயும் ெறுதது, சிறீலங்கதா 
என்னும் �தாடு சிங்கள இனத்தவருக்கும், மபௌத்த ெ்தத்தவருக்குவெ 
இமைமெயும், ்தன்னதாதிக்்கமும் உமடய �தாடு என நிமலநிறுததுவ்ததா்க 
உள்ளது. ஈழத்தமிழர்களின் ெதானிடவியல், ம்ததால்லியல், சமூ்கவியல் 
ம்ததான்மெமயத ம்ததாடரச்சிமய பமடபலப் பின்னணியில் அழிப்பம்தப் 
மபௌத்தததின் ம்ததான்மெமய ்தமிழர ்ததாய்கங்களில் மீள்நிறுவு்தலுக்்கதான 
புனி்தச் மசயற்திட்டெதா்க 2020 மு்தல் சிறீலங்கதா முன்மனடுக்்கத ம்ததாடஙகி, 
மசவத திருத்தலங்களில் எல்லதாம் முன்னதால் மபௌத்த வி்கதாமரமயயும் 
அமெக்கும் ெ்தச்சு்தந்திர ெறுப்மபயும் ம்ததாடஙகியுள்ளது. 
 இந்வ�ரததில் இன்மைய ஈழத்தமிழர பதாரதாளுென்ை உறுப்பினர 
்கவேந்திரகுெதார மபதான்னம்பலம் அவர்கள் சிறீலங்கதாப் பதாரதாளுென்ைத 
துள்ளும், மவளியிலும் ஈழத்தமிழர்களின் இமைமெயும், ்தன்னதாதிக்்கமும் 
்கவனததில் எடுக்்கப்பட்டு ஆட்சிமுமை ெதாற்ைங்கள் அமெய வவண்டும் 
என்னும் முக்கியெதான வவண்டுவ்கதாமள முன்மவதது வருகின்ைதார. 
 இந்்தக் வ்கதாரிக்ம்கக்கு வலுச்வசரக்கும் வம்கயில் இவரின் 
்தந்ம்தவழிப் வபரனும், ஈழத்தமிழ்த ்தமலவர்களுள் முக்கியெதானவரும், 
அகில இலஙம்கத ்தமிழ்க் ்கதாஙகிரஸ் ்கட்சியின் ்தமலவரதா்க 
விளஙகியவருெதான அெரர  ஜி.ஜி.மபதான்னம்பலம் அவர்கள் 03.11.1945 
அன்று அன்மைய ்கதாலனிததுவச் மசயல்கததிற்குச் செரப்பித்த அறிக்ம்க 
அமெகிைது,  பிரித்ததானியதாவின் இந்திய அலுவல்கப் பதிவு CO 
54/987/1, No 96 இலக்்கப் பதிவில் இன்றும் ்கதாைக்கூடிய  அந்்த 
அறிக்ம்க அரசியல் நிரையசமப ஒன்மைத ்தமிழர்கமளயும் உள்ளடக்கி 
அமெயதாெல் விட்டமெவய ஈழத்தமிழர பிரச்சிமனக்கு மூல்கதாரைமெனத 
ம்தளிவதா்கக் கூறியுள்ளதார. 
 இவ அறிக்ம்கமயத ம்ததாடரந்து 15.01.1946ஆம் தி்கதி  
அன்று அகில இலஙம்கத ்தமிழ்க் ்கதாஙகிரசின் மசயலதாளர எஸ் 
சிவசுப்பிரெணியம் அவர்கள் ்கதாலனிததுவ மசயல்கததிற்கு அனுப்பிய 
CO 54/986/ 9. No9ஆம் இலக்்க அறிக்ம்க ஈழத்தமிழர்கள் 
சிறுபதான்மெயினெல்ல வ்தசஇனம் என்பம்தத ம்தளிவதா்க பிரித்ததானிய 
்கதாலனிததுவ அரசிடம் வலியுறுததியது. 
 இவவுண்மெ்களின் அடிப்பமடயில், ஈழத்தமிழர ்தங்கமளத வ்தச 
இனெதா்கப் பிரித்ததானியதாவுக்குப் பிர்கடனப்படுததிய 75ஆவது ஆண்டில் 
ஈழத்தமிழர்கள் ்கதாமலடுதது மவக்கும் இந்வ�ரததில், ்ததாய்க ததிலும் 
உலம்கஙகும் ஈழத்தமிழர்கள் ்தங்கள் இனததுவதம்தச் சிறுபதான் 
மெயினெல்ல, ஈழததுத வ்தச இனம் என்ை உரிமெ வ்கதாரலுடன் மவளி 
ப்படுததுவ்தன் மூலவெ சிறீலங்கதாவின் ஒரு இனம் ஒரு ெ்தச் சரவதாதி 
்கதார ஆட்சிக்கு எதிரதா்க ஈழத்தமிழர உரிமெ்கமள 2021 இல் நிமல 
�தாட்டலதாம் என்பவ்த இலக்கின் ்கருத்ததா்க அமெகிைது. 

Mrphpah;

்்காபரானாத் ்தாறறு உடபெடட 
பநாய்த் தாக்்கங்க்ளால் 48 தமிழ் 
அரசியல் ல்கதி்கள் பொதிக்்கப்பெடடு 
ள்்ளனர. இதில் 14 பபெரின் விபெரங 
்கல்ள ‘குரைற்றவர்களின் குரல்’ 
அலமப்பு ்வளியிடடுள்்ளது. 

 இது ்தாடரபில்அ்நத அலமப்பி 
னால் ்வளியிடப்பெடடுள்்ள ஊட்க 
அறிக்ல்கயில் ்தரிவிக்்கப்பெடடுள் 
்ளதாவது,

 லவத்தியர சிவரூபென், இரகுபெதி சரமா உடபெட 14 தமிழ் அரசியல் ல்கதி 
்கள் ்வலிக்்கலட சில்ற மருத்துவமலனயில் அனுமதிக்்கப்பெடடுள்்ளனர. 
நாடடில் ்்காபரானாத் ்தாறறு பெை ்்காத்தணி்க்ளா்க உரு்வடுத்து மி்க பவ்க 
மா்கப் பெரவி பொதிப்புக்்கல்ள ஏறபெடுத்தி வருகி்றது. அ்நத வல்கயில், சில்றச் 
சாலை ப்காவிட ் ்காத்தணி மூைம் இதுவலர 3111 ல்கதி்களுக்கு ் தாறறு உறுதிப் 
பெடுத்தப்பெடடு அவர்கள் சிகிச்லச ்பெறறு வருகி்றார்கள். ஐ்நது ல்கதி்கள் லவரஸ் 
்தாறறினால் உயிரிழ்நதுள்்ளனர. தமிழ் அரசியற ல்கதி்கள் தடுத்து லவக்்கப் 
பெடடுள்்ள ்்காழும்பு புதிய ம்கசீன் சில்றச்சாலையில் 810 ல்கதி்கள் பநாய்த் 
்தாறறுக்குள்்ளாகி இருக்கி்றார்கள்.
 ஏலனய சில்றச்சாலை்களுடன் ஒப்பிடுல்கயில் ம்கசின் சில்றச்சாலை 
யிபைபய ்தாறறுக்குள்்ளாகி பொதிக்்கப்பெடுபெவர்களின் ்தால்க அதி்கரித்துக் 
்காணப்பெடுகி்றது.
 இ்நத நிலையில், ம்கசீன் சில்றச்சாலையில் தடுத்துலவக்்கப்பெடடிரு்நத 
48 தமிழ் அரசியல் ல்கதி்களுக்கும் ்்காபரானா ்தாறறு ஏறபெடடிரு்நதது. இவர 
்களில், நீரிழிவு பபொன்்ற ்தாற்றா பநாய்்க்ளால் பொதிக்்கப்பெடடிருப்பெவர்கள் 
அடங்கைா்க, லவத்தியர சிவரூபென், இ்நது மதகுருவான இரகுபெதி சரமா உடபெடட 
14 தமிழ் அரசியல் ல்கதி்கள் ்வலிக்்கலட சில்றச்சாலை மருத்துவமலனயில் 
அனுமதிக்்கப்பெடடுள்்ளனர.

 

ஆகிபயாபர சில்ற மருத்துவமலன்களில் சிகிச்லச ்பெறறுவருகின்்றனர. சில்றச் 
சாலை்களில் ஏறபெடடுள்்ள ்நருக்்கடி்கல்ள குல்றக்கும் மு்கமா்க சிை ்பொறி 
முல்ற ்களுக்கூடா்க அரசாங்கம் 6000 ல்கதி்கல்ள விடுவித்துள்்ளது. ஆன பபொதி 
லும். அதில் ஒரு தமிழ் அரசியற ல்கதிபயனும் உள்வாங்கப்பெடவில்லை. 
இதனால், அரசியற ல்கதி்களின் ் பெறப்றார, உறிவினர மிகு்நத ்கவலைக்கு உள்்ளா 
கியுள்்ளனர.

48 jkpo; murpay; ifjpfSf;F nfhNuhdh:
14 Ngu; kl;Lk; kUj;Jtkidapy; mDkjp

,q;fpyhe;J Nghy ,yq;ifapYk;
itu]; gpwo;T Vw;gLk; Mgj;J
- njhw;W Nehapay; epGzu; vr;rupf;if

01. சின்லனயா சிவரூபென்
02. சி.ஐ. இரகுபெதி சரமா
03. எடபவட சாம் சிவலிங்கம்
04. தங்கபவல் சிவகுமார
05. நா்கலிங்கம் மதனபச்கர
06. பதவச்காயம் உதயகுமார
07. குைசிங்கம் குபை்நதிரன்

08. றுபெட்ஷன் யது்ஷன்
09. பசவியர பஜாண்்ஷன் டடலி
10. தாவீது நிமல்ராஜ் பிரான்சிஸ்
11. விநாய்கமூரத்தி ்நஜிைன்
12. இரத்தினம் கிருஷணராஜ்
13. சின்னமணி தபனஸ்வரன்
14. ்ானபச்கரம் ராசமதன்
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khuPrd;

vO ,dkhf!

Ntjid tpf;fpukd;

mbik tpyq;Filj;njwpa 

,jotpo;g;gha; Gj;jhz;Nl

ப�ோப�ோய்ந்து ஆண்டு�ல ஆனோலும் சிங்களத்துப்
ப�ோலலோத ப�ரினத்தோர் உளளமின்னும் இள்கவில்ல
பே�றுத்துத் தமிழினத்்தச் சோய்த்த ப�ோதும் வீழந்தழியும்
பேந்தே்�த் பதற்றுகின்்ற நலலுளளம் பதோன்்றவில்ல
சீர்கு்லந்து தடுமோறி உருக்கு்லயும் தமிழர்்களும்
பசர்ந்பதோன்்றோய்த் தி�ண்படெழுந்து விடியலுக்்கோயுறுதியுடென்
பசோர்வுநி்ல ய்கற்றியுளளத் துடிப்ப�ோடு ப�ோ�ோடி
அடி்மவிலங கு்டெத்பதறிய இதழவிழப்�ோய் புத்தோண்படெ

சுயநலத்தின் பே�றுத்துக் ்க�மி்ைத்து ஒன்றி்ைந்து
மனிதபநயம் ேளர்த்பதடுத்து மபனோதிடெத்தில தளர்ந்திடெோது
்கயேர்்களின் சதிே்லக்குள வீழந்திடெோத ேலி்மயுடென்
்கர்மவி்ன த்கர்த்பதறிந்து தோர்மீ்க பநறிசுமந்து
�யம்கற்றி அடெக்கியோளும் ஆட்சியோளர்க்கு இறுங்கோது
�்்கபயதிர்க்கும் மோனமுளள வி்லப�ோ்கோத் த்ல்மயின்கீழ
வியக்குபமோரு சக்தியோ்கத் தி�ண்படெழுந்து ப�ோ�ோடி
அடி்மவிலங கு்டெத்பதறிய இதழவிழப்�ோய் புத்தோண்படெ

பதசியத் த்லம்கனின் இறுங்கோத ஆண்்மயுடென்
பதசத்தில விலஙகு்டெக்்க தமிழமக்்கள �லம்ப�ருக்கி
பதசியம் ்கோக்குபமோரு தன்னோட்சித் தீர்வுக்்கோய்
தமிழினத்தோர் நோபமோன்்றோய்த் தயங்கோது தி�ண்படெழுந்து
நீசர்்களின் இனமழிக்கும் பசயல த்கர்த்துத் தோய்கத்தில
நிர்க்்கதியோய் இடுக்்கண்ணுறும் உ்றவு்க்ள மீட்படெடுக்்க
�ோசத்தின் துடிப்ப�ோடு உ்றவு்கள நோம் ப�ோ�ோடி
அடி்மவிலங கு்டெத்பதறிய இதழவிழப்�ோய் புத்தோண்படெ

இ�ோணுேத்தின் இறுக்்கத்தில தோய்கத்து உ்றவு்களும்
நிலமிழந்து ம்னயிழந்து உ்றவிழந்து ேோழவிழந்து
பே�றுந்த ம�மோ்கச் சோய்ந்தஙகு சரி்்கயிபல
புலம்ப�யர்ந்த உ்றவு்களும் பிரிவி்னக்கு இடெஙப்கோடெோது
சர்ேபதச ஆத�வுக் ப்கோருமனதோய்க் கு�பலழுப்பி
சந்ததியின் நலனுக்்கோய்த் தன்னோட்சி மீட்படெடுக்்க
ஒட்டுபமோத்தத் தமிழர்்களும் ்க�மி்ைத்துப் ப�ோ�ோடி
அடி்மவிலங கு்டெத்பதறிய இதழவிழப்�ோய் புத்தோண்படெ

தமிழீழம் என்ற ஒற்்ற இலக்கை ந�ோககி
தமது நதசத்தில் நினறு ந�ோரோடிய  தமிழினம்-இனறு �ரந்து�ட்ட 
உரி்ம நதடி �ோரரங்கும் �ரந்து �யணிககி்றது.  

ஒற்்றத் த்ல்மத்துவத்தின வழிகைோட்டலினறி �லவோய் �ரவி கி்டககி்றது. 
தனிரயோரு துணிந்த த்ல்மயின கீழ் தன உரி்ம்ய ரவல்நவோம் 
என வோழ்ந்த தமிழினம் இனறு  
எமது நிலரமது? எமது வளரமது? எமது நத்வ எனன?
எமது உரி்ம எனன ?
எ்த எங்நகை? எப�டி நகைட�து? எனறு ரதரியோத குழந்்தகைளோய் 
தவிககி்றது.

சிங்கைளவன கைோலில் விழு கி்்டககும் எல்லோம் எனறு ந�ோதிககும் ஒரு 
வஞசகைர் கூட்டம்,
நசர்ந்து வோழலோம் எனறு �ம்பும் நசோம்�ல் கூட்டம், இந்தியோ தருரமனறு 
இனரனோரு கூட்டம்,
ஐ.�ோ, அரமரிககைோ, நமறரகைன நதடும் அடுத்த கூட்டம்.

�னனிரு மோதமும் �னி மடடும் விழும் நதசத்தில் மணல் வீ்டோ கைட்ட 

முடியும்?
ஆழ்கை்டலில் ஆழ்து்ளயிடடு நகைோடிகைள் ரகைோடடி வீர்டோனறு கைடடி 
ரவறித்து வோனத்்த �ோர்ககை நவண்டிய நத்வ தோன எனன ?
நிலம் தோநன இல்்ல கை்டலிநல கைப�ல் கைடடி கைோலத்்த கை்டத்துவம் 
என�து சோத்தியமோ?

உள்ள வளம் ரகைோண்டு, உரிய �லம் ரகைோண்டு ஓயோத அ்லரயன 
உன நதசத்்த ந�ோககிநய வீசி கை்ர நசர வழி நதடு.

கைோந்டோ? கைரம்்�நயோ? ரகைோடடிநலோ? கூ்டோரநமோ?
வீந்டோ? ரவள்்ள மோளி்கைநயோ? நவண்டும் நிமிர்ந்த வோழ்வு!

எது நவண்டுரமன முடிவு ரசய்!
அ்த �ோடி ரதோ்டர் �யணம் ரசய்!

விழு �ல் வி்தயோகை!
உழு ஆழ நவரோகை!
எழு �யனுறு வனமோகை!
அதுநவ நி்லககும் இனமோகை!!
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மானிப்பொலயச் பசர்நத இராசதுலர 
அல்ைது இராலசயா என அலழக்்கப் 

பெடட அப்லபெயா அண்ணர 1978 ்காைப்பெகுதியில் 
பதசியத் தலைவர அவர்கப்ளாடு இலண்நது 
தமிழீழ விடுதலைப் பபொராடடத்தில் பெங்களிக்்க 
முன்வ்நதிரு்நதார. ஆரம்பெத்தில் சு்காதாரத் திலணக் 
்க்ளத்தில் மடடக்்க்ளப்பு, வவுனியா என சிை இடங 
்களில் பெணியாறறிய அவர, தமிழீழ விடுதலைப் 
பபொராடடம் முலனப்்பெடுப்பெதறகு முன்பபெ  திரும 
ணமாகி இரு்நத பபொதிலும், இயக்்கத்தில் இலண 
்நது ்்காண்டிரு்நதார. விடுதலைப்புலி்கள் தலை 
மல்றவு வாழ்க்ல்க வாழ்்நத ்காைத்தில் அவர்களுக்கு 
தஙகும் இடங்கல்ள ஏறபெடுத்திக் ்்காடுத்து, பபொரா 
ளி்களின் தாக்குதல் நடவடிக்ல்க்களுக்கு வா்கனங 
்கல்ள ஏறபொடு ்சய்து, அவர்க்ளது முக்கியமான 
பெணி்கல்ள நில்றவு ்சய்து வ்நதார. அவர அரச 
ஊழியரா்க இரு்நத ்காரணத்தினால் மக்்கப்ளாடு 
மக்்க்ளா்க வாழ்்நது ்்காண்டு பபொராளி்கல்ளப் 
பொது்காத்து வ்நதார.
 1981 ஜூன் மாதம் முதல் வாரம் பதசியத் 
தலைவரும் மறறும் சிை பபொராளி்களும் தமிழ் 
நாடடுக்கு வ்நது பசர்நத பின், ஈழத்தில் தஙகி 
நின்று ்சயறபெடட பபொராளி்கப்ளாடு  பசர்நதி 
ரு்நது அவர்க்ளது பொது்காவல் நடவடிக்ல்க 
்கல்ள பமற்்காண்டவர அப்லபெயா அண்ணர.
 1982 ்சப்டம்பெர 26ஆம் தி்கதி யாழ்ப் 
பொணம் ்சன்றிரு்நத பஜ.ஆர. ்ஜயவரத்தனா 
வுக்கு எதிரப்புத் ் தரிவிக்கும் மு்கமா்க ் பொன் 
னாலை பொைத்தில் லவத்து 
அவவழிபய வரும் ்கடறபெலட 
வா்கனங்களுக்கு ்கண்ணி ்வடி 
த்தாக்குதல் நடத்தத் திடடமிட 
ப்பெடடது. புலி்கள் ்கண்ணி ்வடி்கல்ளப் புலதத் 
துவிடடு ்காத்திரு்நதனர. பொரசல் குண்டுத் தாக்கு 
தல்்கள், ்கண்ணி்வடிச் ்சயறபொடு்கள், ்வடி 
மரு்நதுப் பொவலன என்பெனவறறில் ஆரம்பெ ்காைப் 
பெகுதியில் இரு்நபத மி்கவும் ஈடுபொடு ் ்காண்டிரு்நத 
அப்லபெயா அண்ணரும், ்பொன்னாலைத் தாக்குதல் 
நடவடிக்ல்கயில் பெஙப்கறறிரு்நதார. மின் பி்றப்பொ 
க்கி ஒன்றின்மூைம் மின்சார இலணப்பு்கள் ் பொருத் 
தப்பெடடு, ்கண்ணி ்வடி்கள் புலதக்்கப்பெடடி 
ரு்நதன. 
 அதி்காலை 6.30 மணிய்ளவில் மி்கப் பெயங 
்கர சப்தத்துடன் குண்டு்கள் ்வடித்தன. ஆயினும் 
அதில் ஏறபெடட சிறு தவறு ஒன்றின் ்காரணமா்க 
வா்கனங்கள் பசதங்கள் ஏறபெடாமல் தப்பித்துக் 
்்காண்டன. உடனடியா்க வா்கனங்கல்ள விடடி்ற 
ஙகிய ்கடறபெலடயினர  பபொராளி்கல்ளத் துரத்திச் 
்சன்்றனர. பபொராளி்கள் தப்பிச்்சன்று விடட 
பபொதிலும் அவர்கள் பொவித்த மின்பி்றப்பொக்கி 
்கடற பெலடயினரால் ல்கப்பெற்றப்பெடடது. அ்நத 
மின்பி்றப்பொக்கி அப்லபெயா அண்ணரின் ்சா்நதப் 
்பெயரில் வல்்வடடித் துல்றயில் உள்்ள ்கலட்யா 
ன்றில் ்்காள்வனவு ்சய்யப்பெடடிரு்நதது. அதலன 
்தாடர்நது அப்லபெயா அண்ணனும் தலைமல்றவு 
வாழ்க்ல்கக்குத் தள்்ளப்பெடடார. 

 ஈழத்தில் இரு்நதால் அவர ல்கது ்சய்யப் 
பெடைாம் என்பெதனால், அப்லபெயா அண்ணரும் 
தமிழ்கம் வ்நது பசர்நதார. அக்்காைப் பெகுதியில் 
பதசியத் தலைவர அவர்களும் பொண்டிபெஜார துப் 
பொக்கிச் சூடடுச் சம்பெவத்திலனத் ்தாடர்நது 
மதுலரயில் வீடடுக்்காவலில் லவக்்கப்பெடடிரு்ந 
தார. மதுலர திருப்பெரஙகுன்்றத்தில் உள்்ள பெலழய 
சத்திரம் ஒன்றில் பபொராளி்கள் சிைர தஙகியிரு்நதனர. 
அப்லபெயா அண்ணரும் அவர்கப்ளாடு இலண்நது 

்்காண்டார.
82ஆம் ஆண்டு நவம்பெர மாதம் 20 ஆம் தி்கதி 

்ைப்டினன்ட சங்கர ்பொலிசாரின் துப்பொக்கிச் 
சூடடுக்கு இைக்்காகி 25ஆம் தி்கதி அ்ளவில் 
தமிழ்கம் ்்காண்டு வரப்பெடுகின்்றார. மதுலரயில் 

தனியார மருத்துவமலன ஒன்றில் சங்கருக்கு 
சிகிச்லச அளிக்்கப்பெடடது. ஆயினும் சிகிச்லச்கள் 
பெைன் அளிக்்காது சங்கர உயிர து்றக்்க பநரிடடது.
 1982 ஆம் ஆண்டு நவம்பெர 27 ஆம் நாள் 
உயிரநீத்த சங்கரின் உடல் மதுலரயில் உள்்ள மயா 
னம் ஒன்றில் தீபயாடு சங்கமித்தது. அப்லபெயா 
அண் ணபர சங்கரின் உடலுக்குக் ்்காள்ளி லவத் 
தார. 1983இன் முறபெகுதியில் தலைவர அவர்கள்  
நாடடுக்குத் திரும்பியலதத் ்தாடர்நது அப்லபெயா 
அண்ணர உடபெடட பபொராளி்களும் தமிழீழம் 
திரும்பினர. 1983ஆம் ஆண்டு இடம் ்பெற்ற வரைா 
றறு முக்கியத்துவம் வாய்்நத சிறீைங்கா இராணு 
வத்தினர மீதான திரு்நல்பவலி ்கண்ணி ்வடித் 
தாக்குதலில் பதசியத் தலைவர உடபெடட மறல்றய 
பபொராளி்கப்ளாடு அப்லபெயா அண்ணரும் பெஙப்க 
றறிரு்நதார. ஐம்பெது வயதான அப்லபெயா அண்ணர 

இல்ள்ர்கப்ளாடு இலண்நது மி்கவும் ்கடினமான 
பெணியில் ஈடுபெடடார. ்கண்ணி்வடி புலதப்பெ ்த 
ன்பெது மி்கவும் ்கடினமான பெணியாகும். தார பராட 
டில் கிடஙகு ்வடடி அதனுள்ப்ள ்வடிமரு்நலத 
அலடக்கும் பெணியில் ்ைப்டினன்ட ்சல்ைக்கிளி, 
்ைப்டினன்ட ப்கணல் விக்டபராடு இலண்நது 
அப்லபெயா அண்ணரும் ஈடுபெடடார.
 83 ஆடிக் ்கைவரத்லத ்தாடர்நது இ்நதிய 
அரசு ஈழப்பபொராளி்கள் அலமப்பு்களுக்கு ஆயுதப் 
பெயிறசிலய வழங்க முன்வ்நதது. ஆயுதப் பெயிறசிக் 
்்கன ஈழத்தில் இரு்நது தமிழ்கம் வ்நதிரு்நத விடு 
தலைப்புலிப் பபொராளி்கப்ளாடு அப்லபெயா அண் 
ணரும் வ்நதிரு்நதார.அவரது வயது ்காரணமா்க 
இ்நதியப் பெயிறசி்களுக்கு ்பொறுப்பொ்க இரு்நதவர 
்கள் அப்லபெயா அண்ணலன பெயிறசிக்கு பசரத்துக் 
்்காள்்ளவில்லை. அவர்களிடம் பெயிறசி ்பெறறிருக் 
்காவிடினும் இயக்்கத்தின் பெல்பவறு தாக்குதல் 
நடவடிக்ல்க்களில் அப்லபெயா அண்ணர பெஙகுபெறறி 
யிரு்நதார.
 1987 இல் இ்நதிய ஆக்கிரமிப்புப் பெலடயி 
னபராடு யுத்தம் ஆரம்பெமாகி நலட்பெற்ற்காைப் 

பெகுதியில் பதசியத் தலைவரும் இயக்்கமும் 
பொது்காக்்கப்பெட பவண்டும்என்பெதனால் பதசி 
யத் தலைவர அவர்களும் குறிப்பிடட சிை 
மூத்த பபொராளி்களும் மணைாறறுக் ்காடடுக்கு 
்சன்்றனர. பதசியத் தலைவர      மணைாறறுக் 
்காடடில் புனித பூமியில் வாழ்்நத ்காைப்பெகுதி 
யில் அப்லபெயா அண்ணரும் அஙகு வாழ்்நது 

தனது பெணி்கல்ள பமற்்காண்டி 
ரு்நதார. பிபரமதாசா அரசு இய 
க்்கத்திறகு ஆயுத உதவி்கள் வழ 
ஙகிய ்காைப்பெகுதியில் மணைா 

றறுப்  பிரபதச எல்லையில் உள்்ள சிங்க்ள இரா ணுவ 
மு்காம் ஒன்றின் வழியா்க ஆயுதங்களும் பபொரத் 
த்ளபொடங்களும் புலி்களிடம் ஒப்பெலடப்பெதறகு 
ஏறபொடு்கள் ்சய்யப்பெடடன. 
 புனிதபூமி மு்காமில் யா்ரல்ைாம் ்சன்று 
ஆயுதங்கல்ளப் ்பெறறு வருவ்தன ்பெயரப் 
பெடடியல் தயாரிக்்கப்பெடடபபொது, அப்லபெயா 
அண்ணரும் பதவர அண்ணாவும் தங்கள் ்பெயர 
்கல்ள வழஙகியிரு்நதார்கள். மறுநாள் ்காலையில் 
‘்கம்பொை’ (மு்காம் வாழ்வுக்கு பதலவயான ்பொரு 
ட்கல்ள ்தாஙகு லபெ்களில் மரத்தடி அல்ைது ்கம்பு 
ஒன்றில் ்கடடி ்காவும்நலடமுல்ற )   ்சல்வதற்கா்க 
பெழசு்கள் இரண்டும் ்கம்பு ஒன்றுடன் தயாரா்க 
நின்றிரு்நதனர. அஙகு வ்நத தலைவர அவர்கள் 
“என்ன நீங்களும் பபொறீங்கப்ளா?்காடடுக்குள்ல்ள 
்கனதூரம் நட்நது பபொய் தூக்கிக் ்்காண்டு வர 
பவணும். உங்களுக்கு ்கஷடமாய் இருக்கும். பபொ்க 
பவண்டாம்” என்்றார. “இல்லைத் தம்பி எங்களுக்கு 
்கஷடம் இல்லை.லநன்ரியள் நாங்களும் எல்ைா 
பவலையும் ்சய்வம் எண்டலத இஙல்க சிைருக்கு 
்காடட பவணும். எங்கல்ள மறியாலதயுஙப்கா” 
என்று ்சால்லி ‘்கம்பொை’ ்சன்று  ஆயுதப் ்பெடடி 
ஒன்ல்ற சும்நது ்்காண்டு வ்நது பசரத்திரு்நதார்கள். 
இப்பெடி அப்லபெயா அண்ணர வயதில் மூத்தவரா்க 
இரு்நதாலும் தன்லனயும் ஈடுபெடுத்தி உலழத்து 
வ்நதார. 
 இயக்்கத்தின் ்கடடுப்பொடடுக் ்காைப்பெகு 
தியில் 90 ்களில் அப்லபெயா அண்ணர தயாரித்த 
்நல்லிரசம் யாழில் பிரபெல்யம் ்பெறறு வி்ளங 
கியது. அதன்மூைம் கிலடக்கும் வருவாயில் ஒரு 
பெகுதிலய இயக்்கத்திறகு வழஙகி வ்நதார. தனது 
இறுதிக்்காைம் வலர இயக்்கத்தின் ்்காடுப்பென 
லவப் ்பெ்றாமல் தனது ஓய்வூதியப் பெணத்தின் 
உதவிபயாடு வாழ்்நது வ்நதார. இறுதிக் ்காைப்பெ 
குதியில் இயக்்கப் பெணி்களில் இரு்நது ஓய்வு 
்பெறறு தனது மலனவிபயாடு மல்ைாவிப் பெகுதி 
யில் வாழ்்நது வ்நதார. 24.12.97 அன்று மல்ைாவி 
யில் இரு்நது வவுனியாவில் தஙகியிரு்நத வ்ளரப்பு 
ம்கல்ள ச்நதிப்பெதற்கா்க தனது சிறியர்க பமாடடார 
வண்டியில் ்காடடுப் பொலதயினூடா்கச் ்சன்்ற 
பபொது எதிரி்கள் அவரது உயிலரப் பெறித்்தடுத்தி 

epidtpy; ePq;fhj
nyg;bdd;l; Nfzy; 

Njth; mz;zh

24.12.2020 அனறு விடுத்லப புலிகைளின 
மூத்த உறுபபினரோன அப்�யோ அண்ணரின 
23ஆவது நி்னவு தினத்்தரயோடடி இந்தக 

கைடடு்ர பிரசுரிககைப�டுகின்றது.
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உை்க நாடு்கள் அலனத்லதயும் பபொைபவ 
ஈழத் தமிழர்களுக்கும் 2020 என்பெது ்்காடூ 

ரமான ஒரு வருடமா்கபவ ்கட்நது ்சன்றிருக்கின் 
்றது. 2020 மாரச் நடுப்பெகுதியில் இைஙல்கக்குள் 
பிரபவசித்த ் ்காபரானா, தீவின் ் பொரு்ளாதாரத்லத 
ஸ்தம்பிதமலடயச்  ் சய்து விடடது. நாடடின் அலச 
வியக்்கத்லதயும் இது  ்பெரும்ளவுக்குப்புரடடிப் 
பபொடடு விடடது. புதிய அரசியல் குழப்பெங்களுக் 
கும் இது ்காரணமாகி விடடது.
 ்்காபரானாவின் மரண அச்சுறுத்தலுக்கு 
மத்தியிலும், பபெரினவாதம்தான் இைஙல்கலய 
ஆடசி ்சய்யப் பபொகின்்றது என்பெது 2020 இல் நாம் 
்கறறுக்்்காண்ட பொடம். 2020 இல் ஏறபெடட ஆடசி 
மாற்றம், சிறுபொன்லமயினலர முற்றா்க ஓரங்கட 
டும் அவர்களுலடய ்சயறபொடு்கள் இைஙல்கலய 
ஒரு ்பெௌத்த சிங்க்ளக் குடியரசு என்்ற நிலைக்குக் 
்்காண்டு ்சன்றிருக்கின்்றது. ஆடசியா்ளர்களின் 
விருப்பெமும் அதுதான்.
 தமிழ் அரசியல் பெரப்பிலும், 2020 ஒரு முக்கி 
யமான மாற்றத்லத ஏறபெடுத்திய ஆண்டு எனச் 
்சால்ைைாம். தமிழ்த் பதசியக் கூடடலமப்புக்கு 
இரு்நத தனித்துவம் ்தளிவா்க உலடக்்கப்பெடட 
ஆண்டு இதுதான். ஆ்கஸ்டடில்நலட்பெற்ற  ் பொதுத் 
பதரதலில் கூடடலமப்புக்கு ஏறபெடட பின்ன 
லடவு, தமிழ் அரசியல் பெரப்பில் அவர்கள்தான் ஏ்க 
பிரதிநிதி்கள் என்்ற நிலைப்பொடலட முடிவுக்குக் 
்்காண்டு வ்நதது.

ஆட்சி மொற்றம்
 2020 ஒரு ஆடசி மாற்றத்துடன் தான் 
பி்ற்நதது. 2019 நவம்பெரில் இடம்்பெற்ற ஜனாதிபெதித் 
பதரதலில் ்வறறி்பெறறு ஆடசிப்பீடம் ஏறிய 
ப்காடடாபெய ராஜபெக்ச, 2020 ஜனவரி 2 ஆம் தி்கதி 
பொரளுமன்்றத்தில் நி்கழ்த்திய உலர முக்கியமானது. 
இைஙல்க பபெரினவாதப் பபொக்கில் மடடுமன்றி 
சரவாதி்காரப் பபொக்கிலும் ்சல்ைப்பபொகின்்றது 
என்பெலத அவரது உலர ்வளிப்பெடுத்தியது.

 பொராளுமன்்றம் பெதவிபயற்ற நான்்கலர 
மாதங்கள் பூரத்தியான உடனடியா்கபவ ்பெப்ரவரி 
இறுதியில் தனக்குள்்ள அதி்காரத்லதப் பெயன்பெடுத்தி 
பொராளு மன்்றத்லத ப்காடடாபெய ்கலைத்தார. 
ஏப்ரலில் ்பொதுத் பதரதல் நலட்பெறும் என எதிர 
பொரக்்கப்பெடடது. ஆனால், மாரச்சில் இைஙல்க 
க்குள் ்்காபரானா புகு்நது்்காண்டதால், ்பொதுத் 
பதர தலை நடத்த முடியாத நிலை உருவாகியது.
 சுமார ஆறு மாத ்காைம் பொராளுமன்்றம் 
இல்ைாமபைபய ஜனாதிபெதியால் ஆடசி நடத்தப்பெ 
டடது. ்்காபரானா பெரவைால் ஏறபெடட நிலை, 

்பொரு்ளாதாரம், நிதி ஒதுக்கீடு பபொன்்றலவ ்கார 
ணமா்க ்கலைக்்கப்பெடட பொராளுமன்்றத்லத மீ்ளக் 
கூடட பவண்டும் என எதிரக்்கடசி்கள் முன்லவத்த 
ப்காரிக்ல்க நிரா்கரிக்்கப்பெடடது. நீதிமன்்றத்தில் 
தாக்்கல் ்சய்யப்பெடட மனுக்்கள் தள்ளுபெடி ்சய் 
யப்பெடடன.
 இ்நதப் பின்னணியில் ஆ்கஸ்ட மாதம் 
- ப்காவிட அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் ்பொதுத் 
பதரதல் நடத்தப்பெடடு ராஜபெக்சக்்களின் ஆடசி 
மீண்டும் ஏறபெடுத்தப்பெடடது. புதிய பொராளுமன்்றத் 
தில் தமக்கு ஆதரவளிக்்கக்கூடிய ்கடசி்கல்ளயும் 
இலணத்து மூன்றில் இரண்டு ்பெரும்பொன்லமலய 
அரசாங்கம் ்பெறறுக்்்காண்டது. அரசியைலமப்பு 
க்்கான 20 ஆவது திருத்தத்லத நலடமுல்றக்குக் 
்்காண்டுவருவதறகு இது ராஜபெக்சக்்களுக்கு 
உதவியது. இதன்மூைம் ்பெௌத்த சிங்க்ள பபெரின 
வாதத்லத அடிப்பெலடயா்கக்்்காண்ட ஒரு சரவா 
தி்கார - ராஜபெக்சக்்களின் குடும்பெ ஆடசி இைஙல்க 
யில் உறுதிப்பெடுத்தப்பெடடது. 2020 இல் ஏறபெடட 
முக்கிய மாற்றம் இது!

�மிழ் அரசியலில்
 தமிழ் அரசியல் பெரப்பிலும் 2020 முக்கிய 
மான மாற்றங்கள் நில்ற்நத ஒரு ஆண்டா்கத்தான் 
அலம்நதது. ஆ்கஸ்டடில் நலட்பெற்ற ்பொதுத் 
பதரதல் தமிழ்த் பதசியக் கூடடலமப்புத்தான் 
தமிழ் மக்்களின் ஏ்க பிரதிநிதி்கள் எனக் ்காணப் 
பெடட நிலைலய முறியடித்தது. வடக்கு கிழக்கில் 
கூடடலமப்பு 10 ஆசனங்கல்ள மடடுபம ்பெறறு 
க்்்காண்டுள்்ள நிலையில், ்கபஜ்நதிரகுமார தலை 
லமயிைான தமிழ்த் பதசிய மக்்கள் முன்னணி 
இரண்டு ஆசனங்கல்ளயும், விக்கிபனஸ்வரன் 

ஒரு ஆசனத்லதயும் ்பெறறுக்்்காண்டுள்்ள அபத 
பவல்ளயில், அரசுக்கு ஆதரவான டக்்ளஸ் பதவான 
்நதா இரண்டு ஆசனங்கல்ளயும் ்பெறறுக் ்்காண் 
டனர.
 அதலனவிட ஆளும் ்கடசியில் பபொடடி 
யிடட அங்கஜன் இராமநாதன், வியாபழ்நதிரன், 
சிவபனசதுலர ச்நதிர்கா்நதன் ஆகிபயாரின் ்தரிவு 
தமிழ் மக்்கள் கூடடலமப்புடன் மடடும் இல்லை 
என்்ற ்சய்திலயத் ்தளிவா்கச் ்சால்லி யிருக்கின் 
்றது. இது கூடடலமப்பின் தனி ஆதிக்்கத்துக்கு 
விடப்பெடடுள்்ள முக்கிய சவால். அபிவிருத்திலய 
யும் தமிழ்மக்்கள் எதிரபொரக்கின்்றார்கள் என்்ற 
்சய்தி - அரசுடன் இலண்நதிருக்கும் தமிழ்க் ்கடசி 
்களுக்குக் கிலடத்த ஆதரவு ்வளிப்பெடுத்தியிருக்கி 
ன்்றது. இது கூடடலமப்பின் ்கட்நத 10 வருட்காை 
தனித்துவத்துக்குக் கிலடத்த அடி.
 விக்கிபனஸ்வரனும், ்கபஜ்நதிரகுமாரும் 
தமிழ்த் பதசியவாதத்லத ் வளிப்பெடுத்தி வருவதும் 
பொராளுமன்்றத்தில் அவர்கள் நி்கழ்த்திவரும் உலர 
்களில் ்காணப்பெடும் தீவிரமும், ்கருத்துச் ்சறிவும் 
கூடடலமப்புக்குச் சவால்விடக்கூடியவர்க்ளா்க 
அவர்கல்ள முன்னிறுத்தியிருக்கின்்றது. சிங்க்ளத் 
பதசியவாதி்கள் அவர்கல்ளத் தான் தமது பிரதான 
லவரி்க்ளா்கப் பொரக்கும் நிலை உருவாகியுள்்ளது. 
இ்நத நிலை வரும் வருடங்களிலும் ்தாடரைாம். 
அதற்கான ஏதுநிலை்கள் ்தளிவா்கக் ்காணப்பெடு 
கின்்றன.

முஸ்லிம் எதிர்ப் ப�ொககு
 ்்காபரானாவுடன் இைஙல்கத் தீவில் உரு 
வாகியிருக்கும் “புதிய வழலம நிலை”யில் முக்கிய 
மான ஒரு அம்சமா்க முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரான 
பபொக்கு ்காணப்பெடுகின்்றது. ்்காபரானாவால் 
மரணமலடயும் அலனவலரயும் த்கனம் ்சய்ய 
பவண் டும் என்்ற அரசாங்கத்தின் உறுதியான நிலை 
ப்பொடு நிச்சயமா்க முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரானது 
தான். உைகின் 190 நாடு்கள் ்்காபரானாவினால் 
மரணிப்பெவர்கல்ள அடக்்கம் ்சய்ய அனுமதி வழ 
ஙகியுள்்ளன. உை்க சு்காதார நிறுவனமும் அதறகு 
அஙகீ்காரம் வழஙகியுள்்ளது. இ்நத நிலையில், 
சிறுபொன்லமயினத்தவர்களின் மதக் ப்காடபொடு்க 
ளுக்கு இடமளிக்்கக்கூடாது என்பெதில் ப்காடடாபெய 
உறுதியா்க இருக்கின்்றார.

 இது உ்ளவியல் ரீதியா்க சிறுபொன்லம 
யினலரத் தனிலமப்பெடுத்துவதறகும், நம்பிக்ல்க 
இழக்்கச் ்சய்வதறகுமான ஒரு முயறசி. இது 
்வறுமபன முஸ்லிம் மக்்களுக்கு எதிரான ஒரு 
்சயறபொடு எனக் ்கருத முடியாது. கிறிஸ்தவ மக்்க 
ளும் இ்ற்நத தமது உ்றவு்கல்ள அடக்்கம் தான் ்சய் 
கின்்றார்கள். அவர்களுலடய மத நம்பிக்ல்கயும் 
மீ்றப்பெடுகின்்றது. “ஒரு நாடு ஒரு பதசம்” என்்ற 
அரசின் நி்கழ்ச்சி நிரலின் ஒரு அங்கம்தான் இது. 
இதன் அடுத்த ்கடடங்கள் இன்னும் பமாசமானதா்க 
இருக்்கைாம். ்்காபரானா உருவாக்கிய அவைங 
்களின் மத்தியிலும், தமது இனவாதப் பபொக்ல்கத் 
தீவிரப்பெடுத்துவதற்கான உபொயங்கல்ள தான் அரசு 
வகுத்து வருகின்்றது என்பெது 2020 இல் நாம் ்கறறுக் 
்்காண்ட ஒரு பொடம். 
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தமிழ் மக்்களின் வாழ்வியலில் ்கலை்களுக்கும் 
சி்றப்பொன இடமுண்டு. நடனம், நாடடியம், 

சிறபெம் ்சதுக்்கல், ஓவியம் என ்கலை்கள் நீண்டு 
்சல்கின்்றன. புராதன மன்னராடசிக் ்காைத்தில் 
இரு்நது இ்நத ்கலை்கள் தனித்துவமான இடத்லதப் 
்பெறறுள்்ளதுடன், ஆையங்கல்ள லமயமா்க ் ்காண் 
டும் ்கலை்கள் வ்ளரச்சியலட்நதுள்்ளன. ஒவ்வாரு 
்கலை்களிலும் ல்கபதர்நதவர்கள் இரு்நது வ்நதது 
டன், அவர்கள் பெரம்பெலர பெரம்பெலரயா்க அதலன 
தமது ச்நததிக்கு ்்காண்டும் ்சன்றுள்்ளனர. 

 ்கலை்ர்களின் தி்றலமயும், நுணுக்்கமும் 
பெைலரயும் ்கவர்நதுள்்ளதுடன், ்கலை்கள் ்கலை்களு 
க்்கா்க அல்ை. மக்்களுக்்கா்கபவ ்கலை்கள் என்்ற சி்நத 
லனக்கு அலமவா்க அவர்கள் ்கலை்கல்ள தமது 
் த ா ழி ை ா ்க ் ்க ா ண் டு வ ா ழ் வ ா த ா ர த் ல த யு ம் 
்்காண்டு நடத்தியுள்்ளனர. மன்னர ஆடசிக் ்காை 
த்தில் மன்னர்களுக்கு பு்கழ் பொடி பெரிசு ் பெறுபெவர்கள் 
இரு்நதார்கள். ஆனால் தறபபொது ்கலை்க்ளால் 
மக்்கல்ள மகிழ்வித்து பெணம் சம்பொதித்து வாழும் 
்கலை்ர்களும் உள்்ளனர. 
 அ்நத வல்கயில், சிறபெக்்கலையில் சி்ற்நது 
வி்ளஙகி ப்காவிட - 19 தாக்்கத்தால் பொதிப்பெலட்நத 
வவுனியாலவச் பசர்நத ஒரு ்கலை்ரின் ்கலதபய 

இது. ்கட்நத 38 வருடங்க்ளா்க சிறபெக்்கலை பவலை 
யில் ஈடுபெடடு, தறபபொது வாழ்வாதாரத்திற்கா்க 
பபொராடுகி்றார 52 வயது அ்நபதானி பயசுதாஸ்.  

 வவுனியாவின் பின்தஙகிய மீள்குடிபயற்ற 
கிரா மபம சு்நதரபுரம். இஙகுள்்ள மக்்களில் பெைர 
தினக் கூலி  பவலை ்சய்பெவர்க்ளா்கவும், சிைர 
விவசா யம் ்சய்பெவர்க்ளா்கவும் உள்்ள நிலையில், 
்கட்நத 38 வருடமா்க தனது ்சா்நத முயறசியால் 
தனக்கு ்தரி்நத சிறபெத் ்தாழிலை ்சய்து, அதன் 
மூைம் 5 பிள்ல்ள்களின் ்கற்றல் ்சயறபொடு்கல்ள 
பமற ்்காண்டு, தமது குடும்பெத்லதக் ்்காண்டு 
நடத்தி வருகி்றார.

 

்கருங்கல்லிலனப் ்பெறறு அதலனக் ்்காண்டு 
சிறிய்ளவிைான இய்நதிரங்களின் துலண யுடன் 
்தய்வ உருவங்கள், சிலை்கள், நிலனவு நடு 
ல்கக் ்கற்கள், மறறும் வீடடுப் பொவலனப் ்பொரு 
ட ்க்ளான அம்மி, ஆடடுக்்கல், ்கல் உரல் என 
பெைவல்கயான சிறபெச் ்சதுக்்கல் பவலை்கல்ள 
்சய்து வ்நதார. வவுனியா மடடுமன்றி யாழ்ப்பொ 
ணம், மடடக்்க்ள ப்பு, ்்காழும்பு, புத்த்ளம், கிளி 

்நாச்சி என ் வளி மாவடடங்களில் இரு்நது வரும் 
வாடிக்ல்கயா்ளர்களுக்கும் தனது ல்கவண்ணத்தில் 
சிறபெங்கல்ளயும், வீடடுப் பொவலனப் ்பொருட்க 
ல்ளயும் ்சதுக்கி ்்காடுத்து வ்நதார. 
 இதன் மூைம் மாதம் ஒன்றுக்கு 50 ஆயிரம் 
ரூபொய் ்தாடக்்கம் ஒரு இைடசம் ரூபொய் வலர 
வருமானம் ்பெற்ற இவர, தனது மூத்த ்பெண் 
பிள்ல்ளக்கு அ்நத வருமானத்லதக் ்்காண்டு 
திருமணம் ்சய்தும் லவத்துள்்ளதுடன், நான்கு 
பிள்ல்ள்களின் ்கல்விச் ்சைலவயும், நா்ளா்நத 
குடும்பெ வாழ்வாதார ்சைலவயும் பமற்்காண்டு 
வ்நதார. 

 

இ்நநிலையில், ப்காவிட - 19 இன் தாக்்கத் தால் 
இவரது சிறபெச் ்சதுக்்கல் பவலை்களும் ஆட டம் 
்கண்டுள்்ளது. ஊரடஙகுச் சடட அமுல், ்வளி யிட 
பபொக்குவரத்துத் தலட, ஆைய விபசட நி்கழ்வு 
்களுக்்கான தலட என்பென ்காரணமா்க சிறபெச் ்சது 
க்்கல் பவலைப்பொடு்களுக்்கான ப்கள்வி இல்ைாமல் 
பபொயுள்்ளது. இதனால் வருமானமின்றி தனது 
நா்ளா்நத வாழ்வாதாரத்லத பபொக்குவதற்கா்க பிள் 
ல்ள்களுடன் பபொராடுகின்்றார இ்நத ்கலை்ர.

 

புைம் ்பெயர உ்றவு்கள் பெல்பவறு துல்றயி 
னருக்கும் உதவி ்கல்ள வழஙகும் நிலையில், தங்க 
ல்ளப் பபொன்்ற சிறபெக் ்கலை்ர்கல்ளயும் ்கண்டு 
்்காள்வதுடன், தங்கள் வீடடு சலமயைல்றயிலும் 
அடுப்்பெரிய உதவ பவண்டும் என்பெபத அவரது 
அங்கைாய்ப்பு. இதுபவ இன்று பெை சிறபெக்்கலை 
்ர்களின் எதிரபொரப்பொ்கவும் உள்்ளது என்பெபத 
உண்லம.
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டுச் ்சன்றுள்்ளதா்கவும் உயிரிழ்நத பெசு மாடு்க 
ளின் உரிலமயா்ளர ்தரிவித்தார.
 வயிறறில் பெசுக்்கன்று உள்்ள பெசு  மாடு்கல்ள   
இல்றச்சிக்்கா்க   பெயன்பெடுத்தி விடடு  வயிறறில்  
இரு்நத சிறிய ்கன்ல்ற எறி்நதுவிடடு ்சன்றுள்்ள 
தா்கவும் ்தரிவித்தனர.
 பெயிரச்்சய்ல்கயில் ஈடுபெடுகின்்றவர்கள் 
பெண்லணயா்ளர்கல்ள  ஒவ்வாரு நாளும் அச்சுறு 
த்துவதுடன், தினமும் அழித்து வருவலதயும் 
்காணமுடிகின்்றது.
 அரசியல்வாதி்களும், அதி்காரி்களும் மயி 
ைத்தமடுப் பெகுதிக்கு வ்நது பொரத்து விடடுச் 
்சன்்றாலும்,  எ்நதத் தீரவும் கிடடவில்லை என 
பெண்லணயா்ளர்கள் குற்றஞசாடடுகின்்றனர. 
 மயிைத்தமடு  மறறும் மாதவலனப் பெகு 
திக்கு  மாடு்கல்ளக்்்காண்டு ்சல்லுங்கள் என்று 
அதி்காரி்கள் கூறுகி்றார்கள் ஆனால் இஙகு அத்து 
மீறிப் பெயிரச் ்சய்ல்கயில் ஈடுபெடுகின்்றவர்கள் 

எங்கல்ளத் துரத்துகி்றார்கள்.  நாங்கள் என்ன பெசு 
மாடு்கல்ள ்கடலில் ்்காண்டு விடுவதா என பெண் 
லணயா்ளர்கள் ப்கள்வி்யழுப்புகின்்றனர.
 ஒவ்வாரு நாளும் எங்களுலடய பெசுமா 
டு்கல்ள அடித்தும், சுடடும் ்்கால்லுகின்்றார்கள். 
்கட்நத ்காைத்திலிரு்நது இப்்பொழுது வலரக்கும் 
எங்களுலடய பெசுமாடு்கள் ்க்ளவாடப்பெடடு, 
துப்பொக்கிச் சூடு நடத்தப்பெடடுக் ்்கால்ைப்பெ 
டடும், ்வடடிக் ்்காலை ்சய்தும், இல்றச்சிக் 
்கா்கவும் ்்காண்டு ்சல்கின்்றார்கள். இதனால் 
தமது ்பொரு்ளாதாரம் ்தாடரச்சியா்க அழிக்்க 
ப்பெடடு வருவதா்கவும் ்கால்நலட பெண்லண 
யா்ளர்கள் ்தரிவிக்கின்்றனர.
 ்காைங்காைமா்க ்கால்நலட வ்ளரப்பு பமற 
்்காள்்ளப்பெடும் தமது மண் அபெ்கரிக்்கப்பெடடு 
அத்துமீறிய குடிபயற்றங்கள் முன்்னக்்கப்பெடு 
வது ஒரு இனத்தின் மீதான அடக்குமுல்றயாகும் 
என  பெண்லணயா்ளர்கள் ்தரிவிக்கின்்றனர.

�மிழர்்களின் பமயச்்ச   ... ப�ொடர்ச்சி...

நிலனவு நாள் அனுஸ்டிக்்கப் பெடடது.
 2004 ஆம் ஆண்டு இடம்்பெற்ற ஆழிப் 
பபெரலையில் சிறீைங்காவில்  40,000 இறகு 
பமறபெடடவர்கள்  மரணமலட்நதிரு்நதனர. அவர 
்களில் ்பெரும்பொைானவர்கள்வடக்கு மறறும் 
கிழக்கு பெகுதி்களில் மரணமலட்நதிரு்நதனர.

ஆழிப்ப�ரலையில்  ... ப�ொடர்ச்சி...

்கப் பபொவதா்க ்கட்நத ஒக்படாபெர மாதம் சீனா 
்வளிப்பெலடயா்க ்தரிவித்ததும் இஙகு குறிப்பி 
டத்தக்்கது.
 இதனிலடபய,்்காபராபனா லவரசின் 
தாக்்கத்தினால் இ்ற்நத முஸ்லீம் மக்்களின் உடல் 
்கல்ள எரிக்கும் சிறீைங்கா அரசின் நடவடிக் 
ல்கக்கு எதிரா்க அறிக்ல்க ஒன்ல்ற மனித உரிலம 
்கள் ஆலணக்குழுவில் சமரப்பிப்பெதறகு சிறீைங 
்காவில் உள்்ள முஸ்லீம் ்பொது அலமப்புக்்கள் 
முயறசி்கல்ள பமற்்காண்டு வருவதா்க ்தரிவி 
க்்கப்பெடுகின்்றது.

சிறீைங்கொவுககு எதிரொ   ... ப�ொடர்ச்சி...
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கிழக்கு மா்காணம் இயறல்கயின் உல்றவிடமா 
்கவும், சுறறுைாத்துல்றயினலரக் ்கவரும் பெகுதி 

யா்கவும் ்கருதப்பெடுகின்்றது. குறிப்பொ்க வடகிழக்கு 
பெகுதி்யன்பெது இயறல்க அன்லனயின்  ்்காலட 
யா்க ்கருதப்பெடுகி்ற பபொதிலும், இன்னும் உைகின் 
்கண்்களுக்கு ்தரியாத பெகுதியா்கபவ ்காணப்பெடு 
கின்்றது.
 தமிழர்கள் தங்க்ளது இயறல்கலயப்பபெணி, 
அதலன ஏலனயவர்கள் ்கண்டு ரசிக்கும் நிலை 
யிலன ஏறபெடுத்துவதன் மூைமா்க எதிர்காைத்தில் 
பொரிய வருமானங்கல்ள இப்பெகுதி ஈடடுவதற்கான 
்சயறபொடு்கள் முன்்னடுக்்கப்பெட பவண்டும் 
என்்ற ப்காரிக்ல்க நீண்ட ்காைமா்க வலுப்பெடடு 
வருகின்்றது.
 வ ட கி ழ க் கி ல் சு ற று ை ா த் து ல ்ற யி ல ன ப் 
பபெணுவதறப்கா, அஙகு சுறறுைாப் பெயணி்கள் 
வ்நது ்சல்லும் நிலையிலன ஏறபெடுத்துவதறப்கா 
இைஙல்க அரசு்கள் எ்நத விதமான நடவடிக்ல்கயி 
லனயும் இதுவலரயில் எடுக்்கவில்லை.
 சிங்க்ளவர்கள் ்காணி்கல்ள அபெரித்து உல் 
ைாச விடுதி்கள் ்கடடுவதறகும் ஏலனய நடவடிக்ல்க 
்களுக்கும் அரசாங்கம் முயறசி்கல்ள பமற்்காள்கி 
ன்்றபத தவிர, கிழக்கில் சுறறுைாத்துல்றயிலன 
அபிவிருத்தி ்சய்து அதன் மூைம் அப்பெகுதி மக்்கள் 
வருமான மீடடும் எ்நதத்துல்றயும், எ்நத முயறசியும் 
இதுவலரயில் பமற்்காள்்ளப்பெடவில்லை.
 குறிப்பொ்க கிழக்கு மா்காணத்தில் திருப்கா 
ணமலையிலனயடுத்து அதி்க்ளவான இயறல்க 
வனப்பு்கல்ளக் ்்காண்டதா்கவும் சுறறுைாத்துல்ற 
யினலர ்கவரக்கூடிய இடமா்கவும் மடடக்்க்ளப்பு 
மாவடடம் ்காணப்பெடுகின்்றது.
 மடடக்்க்ளப்பு மாவடடத்திலன எடுத்துக் 
்்காண்டால், ்பெரும் ்சாத்தா்க ்காணப்பெடுவது 
மடடக்்க்ளப்பு வாவியாகும். இைஙல்கயில் மி்கப் 
்பெரும் வாவி்களில் மடடக்்க்ளப்பு வாவி முத 
ன்லம ்பெறுகின்்றது.
 இ்நத வாவி மடடக்்க்ளப்புப் பிரபதசத்லத 
ஊடறுத்து, வடக்குத் ்தற்கா்க அலம்நதுள்்ளது. 
சுமார 30 லமல் நீ்ளமான ஏ்றத்தாழ 27,527 ஏக்்கர 
பெரப்பிலனக் ்்காண்டது. இைஙல்கயின் மி்கப் 
்பெரிய வாவி என்று ்கருதப்பெடுகி்றது. ்தறகு பமற 
்கா்கக் ்கடலுடன் ்கைக்கும் இவவாவி ்கடலிலிரு்நது 
ஏ்றக்குல்றய இருபெது லமல் நீ்ளம்வலர உவர நீலர 
யும் ஏலனய பெகுதி்களில் நன்னீலரயும் ்்காண்டு 
ள்்ளது. உப்பு நீரப் பெகுதியில் மீன்பிடித்தலும் நன் 
னீலரப் பெயன்பெடுத்தி பவ்ளாண்லமயும் நலட்பெறு 
வதால் இப் பெகுதி மக்்களின் வாழ்க்ல்கத் பதலவ 
க்கு இன்றியலமயாததா்க உள்்ளது.
 இ்நத வாவியானது, தமிழர்களின் அலடயா 
்ளம் என்றும் கூ்ற முடியும். இ்நத வாவியில் சுமார 
112இறகும் அதி்கமான மீன் வல்க்கள் ்காணப்பெ 
டுகின்்றன. இ்நத மீன்்களில் பொடுமீன் என்்ற மீனும் 
இரு்நததா்க ்கட்நத ்காை ஆய்வு்கள் ்தரிவிக்கின் 
்றன. அதன் ்காரணமா்க மடடக்்க்ளப்புக்கு பொடுமீன் 
என்்ற ்பெருலமயும் உள்்ளது.
 இவவா்றானா சி்றப்பு்கள் ்்காண்ட இ்நத 
வாவியானது, இன்றுவலரயில் முல்றயான திடடங 
்கள் ஏதுவும் இன்றி அதன் பெயன்்கல்ள தமிழ் 
மக்்கள் அனுபெவிக்்க முடியாத நிலைபய இரு்நது 
வருகின்்றது.
 இன்று மடடக்்க்ளப்பு மாவடடத்தில் 

உள்்ள பெல்பவறு பெகுதி்களிலும் இரு்நது ்வளிபய 
ற்றப்பெடும் ்கழிவு்கள், மடடக்்க்ளப்பு வாவிக்குள் 
்கைப்பெதன் ்காரணமா்க அரிய வல்க மீன் இனங்கள் 
அழி்நது ்சல்லும் நிலைபயறபெடடுள்்ளது. வாவி 
அசுத்தமலட்நதுள்்ளதனால் 28  வல்கயான மீன் இன
ங்கள்அருகிப்பபொயுள்்ளதா்கமீன்பிடித் திலணக்்க்ள 
அதி்காரி்கள் ்தரிவித்துள்்ளனர.
 இதன் ்காரணமா்க பொடுமீன்்கள் வல்க்களும் 
அருகி விடடதா்கவும் ஆய்வு்கள் ்தரிவிக்கின்்றன. 

்வளிநாடு்களில் இரு்நது அறிமு்கப்பெடுத்தப்பெடட 
திைாப்பியா (்சல்வன் அல்ைது ஜப்பொன் மீன்) 
வல்க மீன்்களும் இ்நத பொடும் மீன்்களின் அழிவுக்கு 
ஒரு ்காரணமா்க அலமகின்்றன.
 அதுமடடுமன்றி இைஙல்கக்ப்க உரித்தான 
அரிய வல்க நண்டு்கள் இ்நத வாவியில் ்காணப்பெடு 
வதா்க கிழக்குப் பெல்்கலைக்்கழ்கத்தின் விைஙகியல் 
துல்ற பபெராசிரியர டாக்டர. பி. விபனாபொபொ ஒரு 
பநர்காணலில் ்தரிவித்திரு்நதார.

 இைஙல்கக்ப்க உரித்தான நண்டு்கள் மாத்தி 
ரமன்றி, மடடக்்க்ளப்பில் பிரபெைமா்கப் பபெசப்பெடும் 
பொடும் மீன்்களும் தற்காைத்தில் அருகி வருவதா்க 
வும் அவர பநர்காணலில் ்தரிவித்திரு்நதார.
 மனிதனால் பமற்்காள்்ளப்பெடுகின்்ற அபி 
விருத்தித் திடடங்கள், நீர நிலை்களின் ஆழம் 
குல்றதல், வயல்்களில் பெயன்பெடுத்தப்பெடும் இரசா 
யன உரவல்க்கள் ஆகியனவும் இ்நத மீன்வல்க்கள் 
மறறும் நண்டு இன வல்க்கள் அழிவத றகு ்காரணம் 
என்றும் ்தரிவித்திரு்நதார.
 இபதபபொன்று, ்காத்தான்குடி, ஏ்றாவூர 
பபொன்்ற முஸ்லிம் பிரபதசங்களில் பச்கரிக்்கப்பெடும் 
்கழிவு்கள் மடடக்்க்ளப்பு வாவிபயாரமா்க ்்காடட 
ப்பெடடு அலவ நிரப்பெப்பெடடு வாவியின் பெரப்பிலன 
குல்றக்கும் வல்கயிைான ்சயறபொடு்கள் ்கட்நத 
10வருடமா்க திடடமிடடு முன்்னடுக்்கப்பெடுகின் 
்றன. இது ்தாடரபில் இது வலரயில் யாரும் எ்நத 
விதமான நடவடிக்ல்க்களும் எடுத்ததா்க ்தரிய 
வில்லை. இது ்தாடரபில் ஊட்கங்கள் ்தாடரச்சி 
யா்க முன்்னடுத்த ்வளிக் ்்காணரல்்கள் ஓர்ளவு 
நிலைலமயிலன மாறறியிரு்நதாலும் இன்னும் 
அலவ முன்்னடுக்்கப்பெடபட வருகி ன்்றன.
 இவவாறு மடடக்்க்ளப்பு வாவியின் நிலை 
லம்யன்பெது நாளுக்கு நாள் மி்க பமாசமான நிலை 
யிலன அலடகின்்றது. இன்று மடடக்்க்ளப்பு வாவி 
யிலன நம்பி 6000இறகும் பமறபெடட மீன்பிடி குடும் 
பெ ங்கள் இருக்கின்்றன. இவர்கள் இ்நத மீன் பிடிலய 
நம்பிபய வாழ்கின்்றனர. இவவா்றான நிலையில் 

வாவி அசுத்தப்பெடுத்தப்பெடடு மீன் இனங்கள் இல் 
ைாமல்பபொகும் நிலைலமபயறபெடடால் மீனவர 
்களின் எதிர்காைம் பொரிய சவாைா்க அலம்நது 
விடும்.
 மி்க முக்கியமா்க ்கட்நத 2004ஆம் ஆண்டு 
ஏறபெடட சுனாமி அனரத்தத்தின்பபொது ்பெரும்ள 
வான ்கழிவு்கல்ள ்கடல் அலை்கள் இ்நத வாவிக்குள் 
தள்ளியுள்்ளன. இதன் ்காரணமா்க வாவிக்குள் ்பெரு 
ம்ளவான ்பொருட்கள் இன்னும் அ்கற்றப்பெடாத 
நிலையிபைபய இரு்நது வருகின்்றது.
 இ்நத நிலையில் கிழக்கு மா்காணத்தின் 
்பொரு்ளாதார ப்க்நதிரத்துவம் வாய்்நத இ்நத வாவி 
யிலன பொது்காத்து அதலன ்பொரு்ளாதார வ்ளம் 
்்காண்டதா்க மாறறுவதறகு எவவா்றான நடவடிக் 
ல்கயிலன முன்்னடுக்்க முடியும் என்பெலத சி்நதி 
க்்க பவண்டிய நிலையில் இருக்கின்ப்றாம்.
 மடடக்்க்ளப்பு வாவியானது தூய்லமப்பெடு 
த்தப்பெட பவண்டும். அதற்கான திடட வலரவு்கள் 
மடடக்்க்ளப்பு மாவடட ்கடற ் தாழில், நீரியல்வ்ள 
திலணக்்க்ளத்திடம் இருக்கின்்றது. சிங்க்ள அரசு்கள் 
தமிழர பெகுதி என்்ற ்காரணத்தினால் அதற்கான 
நிதிலய வழங்காத நிலையில் அது கிடப்பில் பபொட 
ப்பெடடுள்்ளது.
 இதற்கான திடடங்கல்ள முன்்னடுப்பெ 
தறகு முதலீடடா்ளர்கள் முன்வரும்பபொது, இ்நத 
வாவியின் மூைம் தமிழர்களின் வருமானம் உயரவத 
ற்கான வாய்ப்பு்கள் அதி்கமா்க ்காணப்பெடுகின்்றன.
 வாவியின் 30லமல் நீ்ளமும் இயறல்க வனப் 
பு்கள் நில்ற்நத பெகுதியா்க ்காணப்பெடுவதன் ்காரண 
மா்க இப்பெகுதியில் இயறல்கயுடன் இலண்நது 
்சல்லும் ்தாழில்துல்ற்கல்ள முன்்னடுக்்க 
முடியும்.
 குறிப்பொ்க ப்கர்ளாவில் உள்்ளது பபொன்்ற 
பெடகுப் பெயணங்கல்ள பமற்்காள்வதற்கான ஏது 
வான நிலை்கள் மடடக்்க்ளப்பு வாவியில் ்காணப் 
பெடுகின்்றன. வாவியில் தரித்து நின்று மடடக்்க்ளப்பு 
வாவியில் உள்்ள மீன்்கல்ள உண்டு மகிழ்்நது 
்பொழுலதக் ்கழிக்கும் வல்கயிைான ஏறபொடு்கள் 
்சய்யும்பபொது அது மாவடடத்திறகு அதி்க்ளவான 
சுறறுைாப்பெயணி்கல்ள ஈரக்கும் வல்கயில் அலம 
வதுடன் ்தாழில் வாய்ப்பு்கல்ளயும் ்பெருக்கும் 
துல்றயா்க மாறும்.
 இபதபபொன்று தறபபொது மடடக்்க்ளப்பு 
வாவிக்குள் ்கழிவு்கல்ள ்வளிபயறறும் நடவடிக் 
ல்க்கல்ள ்கடடுப்பெடுத்தி அதலன பமம்பெடுத்துவ 
தற்கான திடடங்கல்ள உள்ளுராடசி மன்்றங்களிடம் 
ஒப்பெலடத்து, அதன் ஊடா்க மீனவர்கல்ள பெயன் 
பெடுத்தி மீன்பிடி நடவடிக்ல்க்கல்ள விரிவுபெடுத்து 
வதன் ஊடா்க மீன்்களும் அதி்க்ளவில் பிடிபெடும் 
அபதபபொன்று மீனவர்களின் வாழ்க்ல்கயும் பமம் 
பெடும். அபத பபொன்று மடடக்்க்ளப்பு மீன்்களுக்்கான 
ஏறறுமதி வசதி்களும் ஏறபெடுத்தப்பெட பவண்டும்.
 அபதபபொன்று மடடக்்க்ளப்பு வாவியிலன 
பெயன்பெடுத்தி தூய்லமயான குடிநீர உறபெத்தி்கல்ள 
பமற்்காள்்ள முடியும். இன்று வடகிழக்கிலனப் 
்பொறுத்தவலரயில் பபொத்தல்்களில் அலடக்்கப்பெ 
டட குடிநீர்கள் ்தறகு பெகுதி்களில் இரு்நபத வட 

கிழக்கு மா்காணத்திறகு இ்றக்குமதி ்சய்யப்பெடுகி 
ன்்றன. ஆனால் மடடக்்க்ளப்பு வாவியிலனப் பெயன் 
பெடுத்தி இ்நத குடிநீர உறபெத்தி்கல்ள நடத்தக் கூடிய 
சாத்தியங்கள் அதி்க்ளவில் இருக்கின்்றன.
 இபதபபொன்று வாவியிலன த்ளமா்க 
்்காண்டு நன்னீர மீன் ஏறறுமதிலய ்சய்யக்கூடிய 
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தமிழ் அரசியல் ல்கதி்கள் விவ்காரம் மி்கபமாச 
மான நிலைலம்கல்ள பநாக்கி ந்கர்நது ்்காண் 

டிருக்கின்்றது. தமிழ் மக்்கல்ளப் ்பொறுத்த மடடில் 
இது ஓர எரியும் பிரச்சிலன. அரசாங்கத்லதப் ் பொறு 
த்தமடடில் சில்ற்களில் அலடக்்கப்பெடடுள்்ளவர 
்களின் உயிர்களுடனான வில்ளயாடடு. அதுவும் 
பூலன்களுக்குக் ்்காண்டாடடம். எலி்களுக்குத் 
திண்டாடடம் என்்ற அரசியல் ரீதியான வலி்கள் 
நில்ற்நத வில்ளயாடடா்க மாறியிருக்கின்்றது. மாற 
்றப்பெடடிருக்கின்்றது.
 சடட ரீதியா்க நீதிமன்்றத்தின் ஊடா்கபவ 
இ்நதப் பிரச்சிலனக்குத் தீரவு ்காணப்பெடும் என்பெது 
அரசாங்கத்தின் நிலைப்பொடு. ஆனால் நீதிமன்்றச் 
்சயறபொடு்கள் நத்லத பவ்கத்திலும் முக்கியமான 
தருணங்களில் பசறறில் சிக்கிய வண்டிலயப் 
பபொன்று சில்்ைடுக்கும் விவ்காரமா்கவும் மாற்ற 
ப்பெடடிருக்கின்்றது.
 உண்லமயில் அரசியல் ல்கதி்களின் விடய 
மானது அரசியல் ரீதியா்கக் ல்கயா்ளப்பெட பவண்டி 
யது. அரசியல் ரீதியா்க முடிவுறுத்தப்பெட பவண்டி 
யது. சடட ரீதியா்க நீதிமன்்றத்தின் ஊடா்கத் தீரவு 
்காண்கின்்ற ்கடடத்லத அது ்கட்நது பெை வருடங்க்ளா 
கின்்றன. நீதிமன்்றத்தின் ஊடா்க இ்நதப் பிரச்சிலன 
க்கு முடிவு ்காண்கின்்ற நடவடிக்ல்கயானது, பவண் 
டு்மன்ப்ற ்காைம் ்கடத்தி பு்ற்நதள்ளுகின்்ற வல்க 
யில் ல்கயா்ளப்பெடடு வருகின்்றது.
 நீதிமன்்ற நடவடிக்ல்க்களில் சடட நியதி 
்கப்ள முதன்லம ்பெறுகின்்றன. ஒரு வழக்குத் தாக் 
்கல் ்சய்யப்பெடடதும், ்காைம் தாழ்த்தாமல் நீதி 
மன்்றம் விதிக்கின்்ற ்காைக்்்கடுவுக்்கலமய விசார 
லண்கள் நலட்பெ்ற பவண்டும். வழக்குத் தவலண 
்களுக்்கான தி்கதி்கள் வழக்்காளி மறறும் எதிரத்தர 
ப்பு சடடவாதி்களின் வசதிக்கு ஏற்ற வல்கயில் 
நீதி மன்்றம் தீரமானிக்கின்்றது. அ்நதத் தி்கதி்களில் 
வழக்கில் சம்பெ்நதப்பெடட தரப்பினர தவ்றாமல் 
நீதிமன்்றத்திறகு வருல்கதர பவண்டியது அவசியம். 
அபதபபொன்று வழக்குடன் ்தாடரபுலடய சாடசி 
்களும் தவ்றாமல் நீதிமன்்றத்தில் முன்னிலையா்க 
பவண்டும். இது மி்கவும் ்கண்டிப்பொன நீதிமன்்ற 
நலடமுல்ற.
 சாதாரண வழக்கு்களில் வழக்குத் தவலண 
யின்பபொது சம்பெ்நதப்பெடட தரப்பினர நீதிமன்்றத் 
தில் முன்னிலையா்கத் தவறினால் அவர்கள் ்கடி்நது 
்்காள்்ளப்பெடுவார்கள். சிை ச்நதரப்பெங்களில் தண் 
டலன வழங்கப்பெடுவதும் உண்டு. அது மடடுமல் 
ைாமல் அத்தல்கய அக்்கல்றயற்ற ்சயறபொடு்க 
ல்ளப் ்பொறுக்்காத நீதிமன்்றம் அ்நத வழக்கு்கல்ள 
விசாரலண்களில் இரு்நது தள்ளுபெடி ்சய்து விடுவ 
தும் உண்டு.

 ஆனால் பெயங்கரவாதத் தலடச்சடட வழக்கு 
்களில் அரச தரப்பு சடடத்தரணி்கள் அல்ைது சடடமா 
அதிபெரின் பிரதிநிதி்கள், வழக்ல்கத் ்தாடுத்த 
்பொலிஸ் தரப்பினர முன்னறிவித்தலின்றி வழக்குத் 
தவலண தி்கதி்களில் நீதிமன்்றத்தில் முன்னிலை 
யா்கத் தவறுவது சாதாரண நி்கழ்வா்கக் ்காணப்பெடு 
கின்்றது.
 அரச தரப்பினரால் தாக்்கல் ்சய்யப்பெடடு 
ள்்ள இத்தல்கய வழக்கு்களில் எதிரத்தரப்பினர முன் 
னிலையா்கத் தவறினால், நீதிமன்்றத்தின் ப்காபெத்திற 
கும் வழக்்காளி்களின் அதிருப்திக்கும் ஆ்ளா்க பநரி 

டும். ஆனால் அரச தரப்பொகிய வழக்குத் ்தாடுநர  
தரப்பில் இவவாறு சம்பெ்நதப்பெடடவர்கள் முன்னி 
லையா்கத் தவறினால், அ்நதத் தருணத்தில் ் தரிவிக் 
்கப்பெடுகின்்ற ்காரணங்கல்ள நீதிமன்்றம் ஏறறுக் 
்்காண்டு வழக்ல்க பவ்்றாரு தி்கதிக்கு ஒத்தி 
லவத்து வருகின்்றது.
 வழக்கு விசாரலண்கல்ளத் துரிதமா்க முடி 
க்்க பவண்டும் என்பெதற்கா்கபவா என்னபவா சாதா 
ரண வழக்கு்களில் ்கலடப்பிடிக்்கப்பெடுகின்்ற ஒழு 
ஙகு முல்றச் ்சயறபொடு்கள், பெயங்கரவாதத் தலடச் 
சடட வழக்கு்களில் ்கலடப்பிடிக்்கப்பெடுவதில்லை. 
இதுபவ பொதிப்புக்கு உள்்ளாகிய அரசியல் ல்கதி்க 
ளின் ்கசப்பொன அனுபெவம்.

ஒப்பு�ல் வொககுமூைம்
 பெயங்கரவாதத் தலடச் சடடத்தின் கீழ் 
வழக்குத் தாக்்கல் ் சய்யப்பெடடுள்்ள அரசியல் ல்கதி 
்களிடமிரு்நது ்பெ்றப்பெடுகின்்ற வாக்குமூைங்கள், 
குற்றம் ் சய்தலத வழக்கு்களில் ஒப்புக்்்காள்கின்்ற 
முக்கிய சாடசியமா்க நீதிமன்்றங்களினால் ஏறறுக் 
்்காள்்ளப்பெடுகின்்றன. ஒருசிை வழக்கு்களில் ஒரு 
சிை பமல் நீதிமன்்றங்களில் மாத்திரபம இ்நத ஒப்பு 
தல் வாக்குமூைத்தின் உண்லமத்தன்லம குறித்து 
ப்கள்வி எழுப்பெப்பெடுகின்்றது. அபந்கமான வழக்கு 

்களில் இ்நத ஒப்புதல் வாக்குமூைங்கள் பொதிக்்கப்பெட 
டவரினால் அச்சுறுத்தைற்ற நிலையில், சுய விருப்பெ 
த்தின்பபெரில் அளிக்்கப்பெடடதா என ப்கள்வி எழுப் 
பெப்பெடுவதில்லை.
 தடுப்புக் ்காவலில் லவக்்கப்பெடடிருக்கின்்ற 
ச்நபத்க நபெர்கள் மீது பெயங்கரவாதத் தலடச் சடட 
த்தின் கீழ் மி்க பமாசமான குற்றச்சாடடுக்்கள் சுமத் 
தப்பெடடு, விசாரலண்கள் நடத்தப்பெடுகின்்றன. 
அ்நதத் தருணங்களில் அச்சுறுத்தல்்களுக்கும் உடல் 
ரீதியான சித்திரவலத்களுக்கும் உ்ள ்நருக்கீடு்களு 
க்கும் ல்கதி்கள் உள்்ளாகின்்றார்கள்.
 தமிழ் அரசியல் ல்கதி்கல்ளப் ்பொறுத்தம 
டடில், விசாரலணயா்ளர்கள் விரும்புகின்்ற விடயங 
்கல்ள அவர்களின் எதிரபொரப்புக்கு ஏற்ற வல்கயில் 
சாடசியமா்கக் கூறியதா்க வாக்குமூைங்கள் பெதிவு 
்சய்யப்பெடுகின்்றன. இத்தல்கய வழக்கு்களில் 
‘தவல்ள தன் வாயால் ்்கடடது’ பபொன்்ற அவை 
நிலைலமக்கு இ்நதக் ல்கதி்கள் ஆ்ளாகின்்றார்கள். 
அதனடிப்பெலடயில் பெைரும் தண்டிக்்கப்பெடுகின் 
்றார்கள்.
 சிை வழக்கு்களில் இ்நத ஒப்புதல் வாக்கு 
மூைம் சவாலுக்கு உடபெடுத்தப்பெடுகின்்ற தருணங்க 
ளில், நீதிமன்்றங்கள் அ்நத சாடசியங்களில் உள்்ள 
ஓடலட்கல்ளக் ்கவனத்திற ்்காண்டு, அ்நத சாடசி 
யத்லத நிரா்கரித்து, குற்றம் சாடடப்பெடடவர்கல்ள 
விடுதலை ்சய்ததும் உண்டு. இல்லை்யன்று கூ்ற 
முடியாது. ஆனால் ்பெரும்பொைான வழக்கு்களில் 
ஒப்புதல் வாக்குமூைத்தின் உண்லமத் தன்லமலயக் 
்கண்டறிகின்்ற இ்நத நடவடிக்ல்க இடம்்பெறு 
வதில்லை என்பெதும் அரசியல் ல்கதி்களின் அனுபெ 
வமா்க உள்்ளது.
 ஓர ஒப்புதல் வாக்குமூைம் ல்கதி ஒருவரு 
க்கு எதிரான வழக்கில் ் சல்லுபெடியற்றது என்று  நீதி 
மன்்றம் ஒன்றில் தீரப்பெளிக்கும்பபொது, அத்துடன் 
அதன் வலிலம அறறுப் பபொவதில்லை. அல்ைது 
்சல்லுபெடித்தன்லம முறறுப் ்பெறுவதில்லை. நீதி 
மன்்றம் நிரா்கரித்த பின்பும் ஒப்புதல் வாக்கு மூைம் 
பவ்்றாரு நீதிமன்்றத்தில் உயிர ்பெறுகின்்ற சடட 
முரணான நிலைலமபய ்காணப்பெடுகின்்றது.
 ஒரு நீதிமன்்றத்தில் நிரா்கரிக்்கப்பெடட அபத 
ஒப்புதல் வாக்குமூைத்லதப் பெயன்பெடுத்தி அதில் 
அடஙகியுள்்ள பவறு ஏபதனும் விடயங்கல்ளச் 

சுடடிக்்காடடி பவறு நீதிமன்்றத்தில் வழக்குத் தாக் 
்கல் ்சய்கின்்ற நலடமுல்றயும் நீதித்துல்றயில் 
்கலடப்பிடிக்்கப்பெடடு வருகின்்றது. இது பெயங்கர 
வாதத் தலடச் சடடத்தின் உச்சக்்கடட பமாசமான 
பெயன்பொடு்களில் ஒன்்றாகும். நீதி நலடமுல்றயில் 
அதலன பமாசடியான பெயன்பொடு என குறிப்பிட 
டாலும் தகும்.

மனி�ொபிமொனம் மு�ன்லம ப�றுவதில்லை
 பெயங்கரவாதத் தலடச் சடட வழக்கு்கள் 
உண்லமயில் மனித உரிலம்கள் மறறும் சரவபதச 
மனிதாபிமான நியமங்கல்ளச் சார்நதலவ்க்ளா்க 
இருக்கின்்றன. ஏ்னனில் பெயங்கரவாதத் தலடச் 
சடடம் என்பெபத பெயங்கரமானது. பமாசமான விதி 
முல்ற்கல்ளக் ்்காண்டது. அடிப்பெலட உரிலம 
்கல்ள அப்பெடடமா்க மீறும் வல்கயில் அ்நதச் சட 
டம் வடிவலமக்்கப்பெடடிருக்கின்்றது.
 ஒப்புதல் வாக்குமூைத்லதப் பெயங்கரவாதத் 
தலடச் சடட ச்நபத்க நபெர ஒருவருக்கு எதிரா்க 
ஒன்றுக்கும் பமறபெடட வழக்குத் தாக்்கல் ்சய்வத 
ற்கா்கப் பெயன்பெடுத்தப்பெடுவலதப் பபொைபவ, ஒரு 
சம்பெவம் ்தாடரபில் ல்கது ்சய்யப்பெடுகின்்ற 
ச்நபத்க நபெர்களுக்கு எதிரா்க பவறு நீதிமன்்றங்க 
ளிலும் பவறு பவறு ்காரணங்கல்ளக் குறிப்பிடடு 
வழக்கு்கள் தாக்்கல் ்சய்யப்பெடுகின்்றன.
 உதாரணமா்க ஒருவர ஆயுதங்கல்ள லவத்தி 
ரு்நதார என்்ற குற்றச்சாடடில் ல்கது ்சய்யப்பெடடு 
வழக்குத் தாக்்கல் ்சய்யப்பெடடால், அவர விடுத 
லைப்புலி்களிடம் பெயங்கரவாதச் ்சயல்்களுக்்கான 
ஆயுப் பெயிறசி ்பெற்றார என குற்றம் சுமத்தி பவறு 
ஒரு நீதிமன்்றத்தில் மறறு்மாரு வழக்கு தாக்்கல் 
்சய்யப்பெடடு விடுகின்்றது. இதனால் ஒரு வழக்கில் 
விடுதலையாகின்்ற அரசியல் ல்கதி ஒருவர  பவறு 
பவறு வழக்கு விசாரலண்களுக்்கா்கப் பெயங்கரவா 
தத் தடுப்புப் பிரிவின் கீழ் தடுத்து லவக்்கப்பெடு 
கின்்றார.
 வழக்கு்களில் மூன்று மாதங்கள் அல்ைது 
ஆறு மாதங்கள் என்்ற அடிப்பெலடயில் நீதிமன்்றங 
்களில் பெயங்கரவாதத் தலடச்சடட வழக்கு்கள் 
தவலண இடப்பெடுகின்்றன. இதனால் வழக்கு்கள் 
வருடக்்கணக்கில் நீதிமன்்றங்களில் நிலுலவயில் 
இருக்கின்்றன. விசாரலண்களும் துரிதப்பெடுத்தப் 
பெடுவதில்லை. அபதபவல்ள, ஒன்றுக்கும் பமறபெ 
டட வழக்கு்கல்ள எதிர்்காள்கின்்ற நிலைலம்களு 
க்கும் அரசியல் ல்கதி்கள் ஆ்ளாக்்கப்பெடுகின்்றார்கள். 
இ்நத ்காரணங்களினால் அ்நதக் ல்கதி்களின் நீடசி 
யான சில்றவாசம் நியாயப்பெடுத்தப்பெடுகின்்றது.
 அது மடடுமல்ைாமல், ச்நபத்கத்தின்பபெரில் 
ல்கது ் சய்யப்பெடடு, விசாரலண்கள் முறறுப் ் பெ்றா 
மலும், வழக்குத் தாக்்கல் ்சய்யப்பெடாமலும் பெை 
ல்கதி்கள் சில்றச்சாலை்களில் தடுத்து லவக்்கப்பெட 
டிருக்கின்்றார்கள்.

 இ்நதத் தடுப்புக்்காவலினால் அரசியல் ல்கதி 
்கள் வழக்கு விசாரலண்களில் நீதிமன்்றத் தீரப்பு 
க்்கள் இல்ைாமபைபய வருடக்்கணக்கில் தடுத்து 
லவக்்கப்பெடடிருப்பெதன் மூைம் நீண்ட சில்றத் 
தண்டலனலய அனுபெவிக்்க பநர்நதிருக்கின்்றது. 
உண்லமயில் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பெடுகின்்ற 
குற்றச் ்சயல்்களுக்கு வழங்கப்பெடுகின்்ற சில்றத் 
தண்டலனயும், உ்ள ்நருக்கீடடுத் தண்டலனயும் 
ஒப்பீடட்ளவில் இ்நதத் தடுப்புக் ்காவல் தண்ட 
லனலயவிட குல்றவானதா்கபவ இருக்கும்.
 அத்துடன் நீண்ட ்காைம் தடுப்புக்்காவலில் 
லவக்்கப்பெடடிருக்கின்்ற ல்கதி்களுக்கு எதிரான 
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அறிமு்கம்:
 இைஙல்கயின் கிழக்கு மா்காணத்தில் 
வாழும் தமிழ் பபெசுகின்்ற, இ்நது சமயத்தினர எனப் 
்பொதுவா்க அலடயா்ளப்பெடுத்தப்பெடும்  மக்்களினு 
லடய பெண்பொடடில், மி்கவும் முக்கியம் ்பெறறு 
வரும் சமய நலடமுல்ற்களுள் ஒன்்றா்க,  வருடா்ந 
தம் நடத்தப்பெடடு வரும் சடஙகு விழாக்்கள் வி்ள 
ஙகி வருகின்்றன.
 அதாவது கிழக்கிைஙல்க மக்்களின் சமய 
வாழ்வில் சடஙகு்கள் மிகு்நத முக்கியத்துவமுலட 
யதா்க வி்ளஙகுகின்்றன. சடஙகு்கப்ள இவர்களின் 
பொரம்பெரிய சமய வழிபொடடின் எச்சங்க்ளா்கத் 
்தாடரகின்்றன. வாழ்வியல் பதலவ்கல்ள, குறிப் 
பொ்க ்பொரு்ளாதாரத் பதலவலயப் பூரத்தி ்சய்வ 
தறகு இயறல்கயில் தஙகி வாழும் கிழக்கிைஙல்க 
மக்்கள், தங்களின் பதலவ்கள் பெைவறல்றயும் 
பூரத்தி ்சய்த ்தய்வங்களுக்கு ஆண்டுக்்்காரு 
தடலவ சடஙகு ் சய்தல் கிழக்கிைஙல்கயில் இன்று 
வலர ்தாடரகி்றது. கிழக்கிைஙல்க மக்்க்ளால் நி்க 
ழ்த்தப்பெடும் சடஙகு இயறல்கலயக் ்்கௌரவித்தல், 
இயறல்கக்கு நன்றி ்சலுத்தல், பதலவ்கல்ளப் 
பூரத்தி ்சய்து தருமாறு இயறல்கயிடம் பவண்டு 
தல் ்சய்தல் என்னும் பெை பநாக்்கங்களுக்்கா்க பமற 
்்காள்்ளப்பெடுகி்றன.
 இவவாறு கிழக்கிைஙல்கயில் பிரபெல்யம் 
்பெற்றதா்க வி்ளஙகி வரும் சமய வாழ்வியலை சிறு 
்தய்வ வழிபொடு, கிராமியச் சமயச் சடஙகு வழி 
பொடு, ஆ்கம முல்ற சாராத பெத்ததி வழிபொடடுமுல்ற 
எனவும் அலழக்கின்்றனர.

 இவவிதம் பெைவாறு அலழக்்கப்பெடும் இச்ச 
டஙகு வழிபொடடு முல்ற ‘கிழக்கிைஙல்கச் சமூ்கத் 
திலிரு்நது உருவாகிய பூசாரியால் நி்கழ்த்தப்பெடுகி 
்றது. இவர்கள் பிராமணக் குருக்்கள் பபொன்று 
அல்ைாது சடஙகு விதி்கல்ள தமது மூதாலதயர்களி 
டமிரு்நது ்கறறு முன்பனார நி்கழ்த்திய அபத முல்ற 
யில் தாமும் நி்கழ்த்தக் ்கறறுக் ்்காள்கின்்றனர. 
இஙகு பொரம்பெரியம், ல்கயளிப்பு முக்கியத்துவம் 
்பெறுகின்்றது. சடஙகு விதி்கல்ள ஓலைச் சுவடி்க 
ளில் எழுதிப் பொரம்பெரியமா்கப் பொது்காத்து வருகி 
ன்்றனர. இதலனப் பெத்ததி என அலழப்பெர. ஒவ 
்வாரு ்தய்வத்திற்கான சடஙகு விதி்களும் 
தனித்தனிப் பெத்ததி்க்ளா்க வகுக்்கப்பெடடுள்்ளன. 
ஒவ்வாரு பெத்ததியும் எத்்தய்வத்திறகு உரியபதா 
அத்்தய்வத்தின் ்பெயரால் மாரியம்மன் பெத்ததி, 
்கண்ணகியம்மன் பெத்ததி, பபெச்சியம்மன் பெத்ததி, என 
அலழக் ்கப்பெடும். இப்பெத்ததி்கள் பொரம்பெரியமா்க 
சடஙகு ்சய்யும் பூசாரியாரால் லவத்துப் பொது 
்காக்்கப்பெடும். பெத்ததியில் வகுத்தளிக்்கப்பெடட விதி 
யின்பெடி சடஙகு்கல்ள பமற்்காள்வர. அபன்கமான 
ப்காவில் ்களில் பெத்ததிலய ‘பெத்தாசி’ என்ப்ற 
அலழக்கின் ்றனர.

 இதன் ்காரணமா்க இச்சடஙகு்கல்ளப் பெத் 
தாசிச் சடஙகு்கள் என அலடயா்ளங ்காணும் மரபு 
வலுவா்கவுள்்ளது.

 

கிழக்கிைஙல்கயில் வாழும் பெல்பவறு சாதியினருக் 
கும் தனித்தனியா்க சடஙகுக் ப்காவில்்கள் இருக்கி 
ன்்றன. மி்கப்்பெரும்பொலும் சாதி்களின் குை ்தய் 
வங்கல்ள லமயப்பெடுத்தியதா்க இப் பெத்ததிச் சடங 
கு்கள் நடத்தப்பெடடு வருகின்்றன. இச் சடஙகு்கள் 
கிழக்கில் வாழும் பெல்பவறு சமூ்கங்களினதும் 
சமூ்க, சமயப் பெண்பொடடுப் ்பெரு விழாவா்கபவ 
வருடா வருடம் ஒவ்வாரு சமூ்கத்தினராலும் முன்      
்னடுக்்கப்பெடடு வருகின்்றன.
 இன்ல்றய ஏ்காதிபெத்திய நவ்காைனித்துவ 
நு்கரவுப் பெண்பொடடுத் திணிப்பு யு்கத்தில், சவால் 
்கல்ள எதிர ்்காள்ளும் பெல்பவறு சுயசாரபொன பெண் 
பொடடு வாழ்வியல் பெண்பு்கள், வலுக்குன்்றாமல் 
தாக்குப்பிடித்து நிறபெதற்கான ்பொறி முல்றலம்க 
ல்ளக் ்்காண்ட சமயச் சடஙகு்க்ளா்க கிழக்கிைங 
ல்கயின் பெத்ததிச் சடஙகு்கள் முக்கியத்துவம் 
்பெறறு வருகின்்றன.
 இவவிதமா்க இன்ல்றய சூழலில் முக்கிய 
த்துவம் ்பெறும் கிழக்கிைஙல்கயின் பெத்ததிச் சடங 
கு்கள் அதன் தத்துவாரத்த அடிப்பெலடயிலும் நலட 
முல்றப்பெடுத்தப்பெடும் ்சயறபொடு்களிலும் பெல்லு 
யிர பபெணும் வல்கயில் இயக்்கம் ்பெறறு வருவ 
தலன இவவாய்வு எடுத்துக் ்காடட முலனகின்்றது.

�ல்லுயிர் ப�ணலுக்கொன �த்துவொர்த்� 
அடிப்�லட

 பெத்ததிச் சடஙகு்களின் தத்துவாரத்த பநாக்கு 
இவவுை்க வாழ்வியலைப் பிரதானப்பெடுத்தும் வல்க 
யில் இருக்கின்்றலம ்கவனத்திறகுரியது. சடஙகு 
்கள் ‘உைகுக்குள்ப்ள உல்ற்நத ்பொருல்ள உணரவ 
தாகிய ்பொருள் முதல்வாத சி்நதலனயிலன அடி 
்யாறறியதா்கபவ ்காணப்பெடுகின்்றது. அதாவது 
வாழ்லவயும், உைல்கயும் மாலய்யனக் ்காணும் 
்கருத்து முதல்வாத பநாக்கிலிரு்நது மாறுபெடடதா 
்கபவ இச்சடஙகு்கள் நடத்தப்பெடடு வருகின்்றன.
 இவவுைகிலனயும் அதில் வாழும் பெல்பவறு 
உயிரினங்கல்ளயும் பெறறிய அக்்கல்றக்கு இவவுை 
்கம் நித்தியமானது என்பெலத ஏறறுக் ்்காள்வது 
அவசியமாகின்்றது. நாம் வாழும் பூமியும் அதன் 
இயல்பு்களுபம நமது வாழ்வியலின் ஆதாரம் என் 
பெலத ஏறகும் பபொது தான் இ்நத உைகில் வாழும் 
பெல்லுயிர்களிலும் நமக்கு அதீத அக்்கல்ற உருவா 
கும். இ்நத அக்்கல்றயிலிரு்நபத அதற்கான சடங்கா 
சாரங்களும் விருத்தி ்பெறும். இதன்பெடிபய கிழக்கி 
ைஙல்கச் சடஙகு்களின் நலடமுல்ற்கள் உருவாக்்கம் 
்பெறறுள்்ளலத ஆய்்நதறிய முடிகின்்றது. இதன் 
்காரணத்தினால்தான் கிழக்கிைஙல்கச் சடஙகு்கள் 
்சாரக்்கம், நர்கம் பெறறிப் பபெசுவதில்லை. இ்நதப் 
பூமியில் மனிதர்களின் மகிழ்ச்சி்கரமான வாழ்தல் 
பெறறிபய பபெசுகின்்றன எனக் கூ்றப்பெடுகின்்றது.

 சடஙகு்கள் பெல்லுயிர பபெணுதலுக்்கான 
உை்க உண்லமயிலன ஏறறுக்்்காள்ளு்ந தன்லம 
யிலன பபெராசிரியர பஜம்ஸ் பின்வருமாறு உறுதிப் 
பெடுத்துகின்்றலம மனங்்காள்்ளத்தக்்கது. கூடடு 
வாழ்க்ல்கயிலிரு்நது மக்்கள் இயறல்கயதீதச் சக்தி்க 
ளின் துலணக்்்காண்டு ்பொது நைனுக்்கா்கப் பொடு 
பெடடலதபய சடஙகு்கள் குறித்து நிறகி்றது. உணவு 
பதடுதல், பி்றப்பு, ச்நததி விருத்தி, இ்றப்பு முதலிய 
எ்நதத் துல்றயிைாயினும் சரி மக்்கள் நைனுடன் 
இவவுைகிலும் பின்னரும் வாழ விரும்பியலத 
ம்நதிர மரபு ்காடடுகி்றது. எனபவ மக்்களின் அன் 
்றாட வாழ்க்ல்கயிறப்றான்றிய ஆபெத்தான, ்கவரச்சி 
்கரமான, ்கவலைக்கிடமான அனுபெவங்கல்ள அடிப் 
பெலடயா்கக் ்்காண்டு கூடடு வாழ்க்ல்கப் பெண்பி 
லனப் ்பெறறு அதிபை ்காணப் ்பெறும் சிக்்கல்்கள், 
இன்னல்்கள், தண்டலன்கள் ஆகியவறல்றச் சமாளி 
க்கும் வல்கயிபை பதான்றினபவ சடஙகு்கள்.
 இவவா்றா்க கிழக்கிைஙல்கச் சடஙகு்கள் 
பெல்லுயிர பபெணுதலுக்்கான தத்துவாரத்த அடிப்பெ 
லடயில் நி்கழ்த்தப்்பெறறு வருவதலன நாம் ்காண் 
கின்ப்றாம். இனி பெல்லுயிர பபெணுதல் எவவாறு 
கிழக்கிைஙல்கச் சடஙகு்களில் பிரபயா்க ரீதியில் 
முன்்னடுக்்கப்பெடடு வருகின்்றன என்பெலதப் 
பொரப்பபொம்.

�ல்லுயிர் ப�ணும் நலடமுல்ற்கள்
 ஒவ்வாரு சமூ்கத்தினதும் பெைதரப்பெடட 
மனிதர்களும் வருடத்திறகு ஒருமுல்ற ஒன்றிலண 
்நது பெக்திபூரவமா்கக் ்்காண்டாடித் திருப்தியுறும் 
கிழக்கிைஙல்கயின் பெத்ததிச் சடஙகு்களில், பிரதா 
னம் ்பெறும் ்பெண்்தய்வங்கள், சடஙகு்கள் நடத் 
தப்பெடும் பெருவ ்காைம், சடஙகு்கள் நி்கழ்த்தப்்பெறும் 
இடங்களின் தன்லம, சடஙகு்களில் மரங்கள் ் பெறும் 
முக்கியத்துவம், சடஙகுடன் ் தாடரபுலடய வாத்தி 
யங்களின் உருவாக்்கம், சடஙகு்களில் நீரும் நீர 
நிலை்களும் ்பெறும்முக்கியத்துவம், சடஙகு்களின் 
அைங்காரங்கள், சடஙகு்களில் பிரதானம் ்பெறும் 
பெழ வல்க்கள் மறறும் தானியங்கள், பநரத்திப் 
்பொருட்கள் என்பெனவறல்ற குறிப்பொ்கப் பொரத்து 
அதனூடா்கப் பெல்லுயிர பபெணும் தன்லமலய 
எடுத்துக் ்காடட முடிகின்்றது.

ப�ணப�யவங்கள் பிர�ொனம் ப�று�ல்
 கிழக்கிைஙல்கப் பெத்ததிச் சடஙகு்களில் 
மி்கப் ்பெரும்பொலும் பிரதானம் வகிக்கும் ்தய்வ 
ங்க்ளா்கப் ்பெண் ்தய்வங்கப்ள வி்ளஙகி வருகின் 
்றன. முத்துமாரி, ம்கமாரி, ்கண்ணகி, பெத்தினி, வீர 
மா்காளி, பெத்திர்காளி, வடபெத்திர்காளி, பபெச்சி,  தி்ரௌ 
பெலத, ்கன்னிமார, ்கடல் நாச்சி, ்கஙல்கயம்மன், 
பிரத்தியஙகிரி்காளி எனப் ்பெரும்பொலும் ்பெண் 

்தய்வங்கப்ள அதி்க முக்கியத்துவங ்்காடுக்்கப் 
பெடடு வழிபெடப்பெடுகின்்றன. கிழக்கிைஙல்கச் சட 
ஙகு வழிபொடடில் ்பெண் ்தய்வங்கப்ள ஆளுலம 
மிக்்கனவா்க  வி்ளஙகுகின்்றன. புராதன  சி்நது ் வளி 
ப்பெண்பொடடிலிரு்நது திராவிட நா்கரி்கத்தில் ்பெண் 
்தய்வ வழிபொடு நிைவி வருவதா்க ஆராய்ச்சி்கள் 
உறுதிப்பெடுத்தியுள்்ளன.‘பவத ்காை ஆரியர்க்ளது 
வருல்கக்கு முன்னர விவசாயப் பெண்பொடடின்   
்வளிப்பொடான  சாஙகியம், த்நதிரம் பபொன்்ற 
தத்துவங்கள் ்காணப்பெடடுள்்ளன. இத் தத்துவங்கள் 
்பெண்லண முதன்லமப்பெடுத்து வனவும் ்பொருள் 
முதல்வாத பநாக்குலடயனவுமாயிரு்நதன.
 இவவிதம் ்பெண் ்தய்வ வழிபொடு 
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பருப்புக் கறியும்
சோறும் சேர்ந்து
பிசேந்து பிசேந்து 
குசைத்துத் தந்தாள்
பாேமான அம்மா!

குருவி காட்டி
ககாக்கு காட்டி
பறந்து கேல்லும்
கிளிசைக் காட்டி

பாேமாக ஊட்டிவிட்்ாள்
பாேக்கார அம்மா

வளர்ந்து நானும்
கபரிைவனாகி பல
சவலகள் கேயை
வீரம்சவண்டுகமனசற
பரிவுகாட்டி
உண்்ணசகோனனாள்
புருவம் விரித்து அம்மா

fp. eh;j;jdd;: juk;-4

md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கைோல சிறபிகைளோன 
தமிழ் சி்றோர்கைளின தமிழ்ரமோழி 
மறறும் �ண்�ோடடு நமம்�ோட டி்ன 
இலககைோகை ரகைோண்டு ரவளிவரும் 
இலககு வோர இதழின சிறுவர் தளத் 
திறகைோன தங்கைள், கைடடு்ரகைள், 
கைவி்தகைள், ஓவியங்கைள் மறறும் 
வோழ்வுககு வழிகைோடடும் தமிழர் 
�ோகைரீகைம் ரதோ்டர்�ோன சிறு குறிபபு 
கைள் ஆகியவற்்ற �கிர்ந்து ஓர் 
ரசழிப�ோன நி்லத்த எதிர்கைோல 
தமிழ் சந்ததி்ய உருவோககை 
இ்ணயுமோறு இலககு உங்கை்ள 
வரநவறகி்றது!
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எதிரவரும் வருடத்தின் முறபெகுதியில் ் ஜனீவா 
வில் இடம்்பெறும் ஐக்கிய நாடு்கள் சலபெ 

மனித உரிலம்கள் ஆலணக்குழுவின் கூடடத் 
்தாடரில் சிறீைங்கா மீதான நடவடிக்ல்க்கல்ள 
தீவிரப்பெடுத்தும் முயறசி்கள் ்தாடரபில் புைம் 
்பெயர தமிழ் அலமப்புக்்களும், தாய்கத்தில் உள்்ள 
பதசிய நைன்சார அரசியல் ்கடசி்களும் அதி்க 
்கவனம் ்சலுத்தி வருகின்்றன.
 அபதசமயம், 2015 ஆம் ஆண்டு ்்காண்டு 
வரப்பெடட 30/1 என்்ற தீரமானத்திறகு மனித உரி 
லம்கள் அலணக்குழுவின் ்சயல் அமரவு்கள் 
்தாடர்நது ்காை அவ்காசம் வழஙகியபபொதும், 
சிறீைங்காவின் புதிய அரசு அதில் இரு்நது விைகி 
யுள்்ளது.
 சிறீைங்கா அரசு விைகிய ்காைம் முதற 
்்காண்டு புதிய தீரமானம் ஒன்ல்ற ்்காண்டு 
வருவதறகு அ்மரிக்்காவும், பிரித்தானியாவும் 
இலண்நது ்சயறபெட ஆரம்பித்த பபொதும், தற 
பபொது அதலன ஆலணக்குழுவில் சமரப்பிப்பெதற 
்கான இறுதிக்்கடட பெணி்கல்ள அவர்கள் பமற 
்்காண்டு வருகின்்றனர.
 அதன் ்தாடரச்சியா்கபவ சிறீைங்காவுக் 
்கான அ்மரிக்்க தூதுவர அலைனா ்தப்லிஸ் 
தமிழ்த் பதசியக் கூடடலமப்பின் பபெச்சா்ளர சும்ந 
திரன் அவர்கல்ள ச்நதித்து ்கை்நதுலரயாடியுள்்ளது 
டன், தமது தீரமானத்திற்கான ஆதரலவயும் ப்காரி 
யுள்்ளார. அதலன ்தாடர்நது பிரித்தானியத் தூது 
வரும் அவலர ச்நதித்துள்்ளார.
அபதசமயம், பிரித்தானிய அரசும் புைம்்பெயர சமூ 
்கத்லத ்தாடரபு்்காள்ளும் முயறசி்கல்ள பமற 
்்காண்டுள்்ளது. 
 பூப்கா்ள பிரா்நதிய வல்ைாதிக்்க ்க்ளத்தில் 
சிக்குண்டுள்்ள சிறீைங்காவானது, பமறகுை்கத்லத 
அனுசரித்து பபொ்கமுடியாத ஒரு நிலைப்பொடடு 
க்குள் ்சன்றுள்்ளபத எதிரவரும் மனித உரிலம 
்கள் அலணக்குழுவில் அதன் மீதான தீரமானம் 
்தாடரபில் பமறகுை்கத்தின் நடவடிக்ல்க்கல்ள 
தீவிரப்பெடுத்தியுள்்ளது.

 2015 ஆம் ஆண்டு சிறீைங்காவின் அரசி 
யல் ்க்ளநிைலமலய முறறுமுழுதா்க லமயமா்க 
்்காண்டு முன்லவக்்கப்பெடட தீரமானமானது, 
அஙகு ஒரு ஆடசி மாற்றம் நி்கழ்்நததும் நீரத்துப் 
பபொனது நாம் அறி்நதபத. ஆனால் தறபபொலதய 
தீரமானம் என்பெது 2015 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர 
அ்மரிக்்காவின் ்வளிவிவ்காரச் ்சயைா்ளர 
லமக் ்பொம்பிபயா இ்நத ஆண்டு சிறீைங்காவுக்கு 
பமற ்்காண்ட பெயணத்தின் பதால்வி. அதலனத் 
்தாடர்நது அ்மரிக்்கா ்கடுலமயான முயறசி 
்சய்த மிபைனியம் சைஞச் என்்ற உடன்பொடடின் 
பதால்வி என்பெவறல்ற ் தாடர்நது பமறகுை்கத்தால் 
முன்லவக்்கப்பெடும் தீரமானம் என்பெ தால் அதலன 

தமிழ் சமூ்கமும், சிறீைங்கா அரசும் உன்னிப்பொ்க 
அவதானித்து வருகின்்றன.

 பிரித்தானியாவில் உள்்ள தமிழ் சமூ்கத்துட 
னான ்தாடரபு்கல்ள பிரித்தானியா அரசு பமற 
்்காள்்ள ஆரம்பித்ததும், பிரித்தானியாவில் உள்்ள 
சிறீைங்கா தூதர்கம் பிரித்தானியாவில் உள்்ள சிை 
தமிழர்கல்ள அலழத்து  ்கை்நதுலரயாடியுள்்ளது.
அதாவது பிரித்தானியா தலைலமயிைான இலணத் 
தலைலமக்குழுவினர ்ஜனீவாவில் ்்காண்டு 
வரவுள்்ள தீரமானத்லத நீரத்துப்பபொ்கச் ்சய்வதில் 
சிறீைங்கா அரசு தீவிரமா்க ்சயறபெடடுவருகின்்றது 
அது இ்நதியாவின் உதவிலயயும் நாடக்கூடும்.

 இ்நத நிலையில் தான் சிறீைங்கா மீதான 
தீரமதனத்லத வலுப்பெடுத்தி தமிழ் இனத்தின்மீது 
பமற்்காள்்ளப்பெடட இனஅழிப்புக்கு நீதி ப்காரும் 
நடவடிக்ல்க்கல்ள தீவிரப்பெடுத்த பவண்டிய 
பதலவ ஒன்று தமிழ் மக்்களுக்கு முன் முதன்லம 
யான ்கட லமயா்க எழு்நதுள்்ளது. 
 ‘இனஅழிப்பு’ என்்ற ்சால்லை மனித 
உரிலம அமரவு்களில் வாரத்லத்க்ளா்கபவா அல் 
ைது அறிக்ல்க்களில் ்சாற்க்ளா்கபவா பெயன்பெடுத்த 
ைாமா என்்ற குழப்பெமும் சிை ‘மனித உரிலம ் சயற 
பொடடா்ளர்கள்’ என ்சால்லி ்்காள்பெவர்கள் 
மத்தியில் உள்்ளது.
 எனினும் இனஅழிப்பு என்்ற ்சால்லை 
பெயன்பெடுத்துவது தவறு என எ்நத ஆவணமும் 
்தரிவிக்்கவில்லை, ஆனால் ஒரு தரப்பினர அதலன 
பெயன்பெடுத்தும் பபொது எதிரத்தரப்பு அதற்கான 
எதிரப்லபெ அலவயில் ்தரிவிக்்கைாம். இரு்நத 
பபொதும் அதலன பெயன்பெடுத்துவதறகு தலட 
யில்லை என ்ஜனிவாவில் பெணியாறறும் அலனத் 
துை்க ஈழத்தமிழர உரிலம்கள் லமயத்தின் துல்ற 
சார நிபுணர்கள் ்தரிவித்தனர.
 அது மடடுமல்ைாது, ஐக்கிய நாடு்கள் 
சலபெயின் மனித உரிலம ஆலணக்குழுவில் உள்்ள 
சரத்துக்்கள் மறறும் உடன்பெடிக்ல்க்கள், விபசட 
அறிக்ல்கயிடல் குழுக்்கள் என்பெவறறினூடான 
்தாடர அழுத்தங்கல்ள தமிழர தரப்பு முறறுமுழு 
தா்க சிறீைங்கா அரசுக்கு எதிரா்க பெயன்பெடுத்த 
வில்லை என்்ற ்கருத்துக்்களும் முன்லவக்்கப்பெடடு 
ள்்ளன. வருட்மான்றுக்கு 4000 இறகும் பமறபெடட 
மனித உரிலம்கள் சார்நத முல்றப்பொடு்கள் அல்ைது 
அறிக்ல்க்கள் மனித உரிலம ஆலணய்கத்திறகு 
கிலடப்பெதா்க புள்ளிவிபெரங்கள் கூறுகின்்றன. இது 
வலரயில் 2009 இறகு பின்னர தமிழர சாரபொ்க 
சமரப்பிக்்கப்பெடட அறிக்ல்க்களில் 42 அறிக்ல்க 
்கப்ள ஏறறுக்்்காள்்ளப்பெடடு மனித உரிலம்கள் 
ஆலணயத்தின் சிபொரிசு்களுக்்கான ஆதாரமா்க பெயன் 

பெடுத்தப்பெடடுள்்ளன எனும் விபெரத்லத அண்லம 
யில் ஐ. நா மனித உரிலம ஆலணய்க த்கவல் பசமி 
ப்புபெகுதிலய ஆய்வு ்சய்த இ்ளம் மனித உரிலம 
்சயறபொடடா்ளர ்தரிவித்தார. அலவ தவிர 
பமலும் சிை தனிநபெர்களின் அறிக்ல்க்களும் சமரப் 
பிக்்கப்பெடடிருக்்கைாம். அவவா்றான ஆவணங்கள் 
பொது்காப்புக் ்கருதி ்பொது ஆவணப்பெகுதி்களில் 
்வளிப்பெடுவதில்லை.
 ஐ.நா மனித உரிலம்கள் அலணக்குழுவில் 
உள்்ள பெை சரத்துக்்களின் லமயமா்கக் ்்காண்டு பெை 
ச்நதரப்பெங்களில் பெை நாடு்க்ளால் சமரப்பிக்்கப்பெடட 
அறிக்ல்க்களின் அடிப்பெலடயில் நாம் பின்வரும் 
விடயங்கல்ள உள்்ளடக்கி அ்நத்நத சரத்துக்்களுக்கு 
அலமவா்க ஐ.நா மனித உரிலம்கள் அலணக்குழு 
வில் அறிக்ல்க்கல்ள சமரப்பித்து ்தாடர்நது அதற 
்கான நடவடிக்ல்க்கல்ள ப்கார முடியும்.

நொம் ்கவனத்தில் ப்கொள்்ளபவணடிய பிரிவு்கள்:
 சிறுவர உரிலம்கள், பபொரினால் பொதிக்்கப் 
பெடடு அங்கவீனமலட்நபதார ்தாடரபொன விட 
யம், பபொரில் பொதிக்்கப்பெடட தமிழ் மக்்களின் 
வறுலம மறறும் பெடடினி ்தாடரபொன விடயம், 
அவர்களின் மனித உரிலம்கள் பொது்காப்பு, இனப் 
பொகுபொடலட நீக்குவதற்கான அலனத்துை்க தினம் 
்தாடரபில் சிறீைங்கா அரசு இலழத்துவரும் இனப் 
பொகுபொடு ்தாடரபொ்க தமிழ் இனம் தயாரிக்கும் 
ஆண்டு அறிக்ல்க, மருத்துவம், சமூ்கம் மறறும் பொது 
்காப்பு ்தாடரபில் தமிழ் மக்்கள் எதிரபநாக்கும் 
இனப்பொடுபொடு அல்ைது பு்றக்்கணிப்பு, ்கைாச்சார 
உரிலம்களில் இழக்்கப்பெடடுவரும் அநீதி்கள், 
தமிழ் மக்்களின் மத சுத்நதிரம் மீது சிங்க்ள ்பெௌத் 
தம் அரசு பமற்்காள்ளும் அடக்கு முல்ற்கள், 
தமிழ் இனத்தின் உணவு மறறும் விவசாய உரிலம 
்கள் மீதான ்நருக்்கடி, பெயங்கரவாதத்திறகு எதி 
ரான நடவடிக்ல்க்கள் என்்ற பபொரலவயில் பமற 
்்காள்்ளப்பெடும் மனித உரிலம மீ்றல்்கள், சிறு 
பொன்லம இனம் எதிர்்காள்ளும் ்நருக்்கடி்கள், 
தமிழ் மக்்களின் ்பொரு்ளாதார வ்ளங்கள் அல் ைது 
்பொரு்ளாதார நடவடிக்ல்க்கள் மீது அரசு பமற 
்்காள்ளும் அழுத்தங்கள் அல்ைது அச்சுறுத்தல்்கள், 
பொது்காப்பொன வாழ்விடம் மறறும் ்காணி அபெ்கரி 
ப்பு ்தாடரபொனஅறிக்ல்க, மனித உரிலம ்சயற 
பொடடா்ளர்கள் மீது பமற்்காள்்ளப்பெடும் அச்சுறுத் 
தல்்கள், சிறீைங்கா பெலடயினரால் பமற்்காள்்ளப் 
பெடும் துன்புறுத்தல்்கள், சிறுவர மறறும் ்பெண்்கள் 
மீதான பொலியல் துன்புறுத்தல்்கள், சிறுவர்களுக்கு 
எதிரான வன்முல்ற்கள், எழு்நதமானமான ல்கது 
்கள், அரசியல் ல்கதி்கள் விவ்காரம் மறறும் ்காணா 
மல் பபொபனார விவ்காரம்.
 இ்நத விவ்காரங்கள் மீது ்கவனம் ்சலுத்தி 
அற்கான ்சயறதிடடங்கல்ள ஒவ்வாரு அலமப் 
பும் அல்ைது அரசியல் ்கடசி்களும் முன்்னடுத்து 
ஐ.நா மனித உரிலம்கள் ஆலணக்குழுவின் ஊடா்க 
நீதிலய ப்காரைாம்.
 ஒபர விடயத்லத எல்பைாரும் முன்லவ 
ப்பெலத விடுத்து சிறீைங்கா அரசின் திடடமிடட 
இனஅழிப்புக்கு எதிரா்க எல்ைா வழி்களிலும் நாம் 
நடவடிக்ல்க்களில் இ்றஙகும்பபொது மி்கப்்பெரும் 
அழுத்தம் ஒன்ல்ற சிறீைங்கா அரசு மீது ஏறபெடு 
த்துவதுடன், அதன் இனஅழிப்பு ்சயறபொடு்கள் 
மீதும் தலட்கல்ள ஏறபெடுத்தைாம்.
 தறபபொது சிறீைங்காவில் ஏறபெடடுள்்ள 
அரசியல் மாற்றம், இ்நதுசமுத்திரப் பிரா்நதியத்தில் 
ஏறபெடடுள்்ள பூப்கா்ள ் நருக்்கடி மறறும் சிறீைங்கா 
வுக்கும் பமறகுை்கத்திறகும் இலடயில் ஏறபெட 
டுள்்ள முறு்கல்நிலை பபொன்்றவறல்ற ்கருத்தில் 
்்காண்டு மனித உரிலம்கள் ஆலணக்குழுவில் 
எமது நடவடிக்ல்க்கள் பெைப்பெடுத்த பவண்டிய 
்கடப்பொடு ஒன்று தமிழ் மக்்கள் முன் உள்்ளது என் 
பெலத நாம் ம்ற்நதுவிடைா்காது. 
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Vann Nath  (வன் நத்) உலடய ஓவியங்கள் ்கம்பபொ 
டிய ்பொல் ்பொடடினுலடய (Pol Pot) இனப் பெடு 
்்காலையின் ்்காடூரத்லத பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தி 
யது. தனது S -21 சித்திரவலத மு்காம் அனுபெவங 
்கல்ள ஓவியத்தினூடு அவர ஆவணமாக்கியிரு்ந 
தார. சித்திரவலத மு்காம்்களில் திடடமிடடு அரங 
ப்கற்றப்பெடட சித்திரவலத்கல்ளயும், மரணத்லத 
யும் தனி உதிரியான தூரில்க ்்காண்டு கூடடு 
சித்திரவலதலயயும், மரணத்லதயும் பிரதிநிதித்து 
வப்பெடுத்துவ்தன்பெது இைகுவானதா்க இரு்நதி 
ருக்்க முடியாது. அவருலடய தூரில்கதான் அவ லரக் 
்காப்பொறறியது (M.Leclezio 2017). Vann Nath  தினு லடய 
ஓவியங்கள், முன்னர S -21 சித்திரவலதக்கூடமா்க 
இரு்நது தறபபொது அருங்காடசிய்கமா்க மாற்றப் 
பெடடு, ்வளியில் மக்்கள் பொரலவக்்கா்க தி்றக்்கப் 
பெடடுள்்ளது. ஆனால் சம்காை ஓவியப்பபொக்கில் 
்கம்பபொடிய இனப் பெடு்்காலைலய பிரதிநிதித்து 
வப்பெடுத்துவதிலும், பிரதிபெலிப்பெதிலும் பின்ன 
லடவு இருப்பெதான பதாற்றம் பெறறிய விமரசன 
ங்கள் எழாமல் இல்லை. தற்காை ்கம்பபொடிய 
ஓவியங்களில் தலை தூக்கும் அழல்க லமயப்பெடுத்தி 
ஆனால் இனப்பெடு ்்காலை பிரதிபெலிப்பின்லம 
்காடசிப் பெடிமங்கல்ள இன்்னாரு ப்காணத்தில் 
நு்கரவதற்கான அலழப்பொ்க ்கருதைாம் என வி்ளக் 
குபவாரும் உ்ளர (Ashley Thompson 2013). இனப்பெடு 
்்காலைலய பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்துவதில் உள்்ள 
அடக்கு முல்ற, அ்நத அடக்கு முல்றயினால் ஏறபெ 
டும் ்வளிலய நிரப்புவதறகு நிைக்்காடசி்களின் 
அழகு ஓர உத்தியா்கப் பெயன்பெடுத்தப்பெடுகின்்றது. 
இ்ந நிரப்புல்க, இன்லமலய இருப்பெதா்கக் ்காட 
டுகின்்றது. (the absent are present) இன்லமலய முன் 
லவப்பெதனூடு, இனப்பெடு ்்காலை அனுபெவத்திற 
கூடான பெயணம் என்பெது விபெரிக்்கப்பெட முடியாதது 
அல்ைது பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்த முடியாது என் 
பெலத குறியிடடுக் ்காடடுகின்்றார்கள் (Ibid).
 ஓவியம், இனப்பெடு்்காலை என்பெலவ 
பெறறிக் குறிப்பிடுகின்்ற பபொது இனப்பெடு்்காலை 
்தாடரபில், ஓவியம் பெல்பவறு நிலை்களில் உதா 
ரணமா்க இனப்பெடு்்காலை, பிரதிநிதித்துவம் 
்தாடரபில், மறுக்்கப்பெடும் இனப்பெடு்்காலைலய 
எதிர்்காள்வதற்கான ்கருவியா்க, இனப்பெடு 
்்காலை நிலனவுத்தினக் ்கடடலமப்பில், துயரு 
றுதல் ஆறறுல்க ்தாடரபில், இனப்பெடு ்்காலை 
க்்கான நீதி பவண்டி என பென்மு்க வகிபெஙல்கச் 
்சலுத்துகின்்றது என்பெலத மறுப்பெதறகில்லை. 
பமற கூ்றப்பெடட ஓவிய முயறசி்கள் எல்ைாபம 
இன்்னாரு இனப்பெடு்்காலை நி்கழாமல் தடுப்பெ 
தற்கான முன் முயறசி்க்ளா்கபவ பமற்்காள்்ளப் 
பெடுகின்்றன. ஒவ்வாரு இனப்பெடு ்்காலையின் 
பின்னரும் பெயன்பெடுத்துகின்்ற பெதம், never again  
‘மீ்ளவும் இல்லை’ ஆனால் அதுபவ மீ்ளவும் மீ்ள 
வும் பெயன்பெடுத்தப்பெடுகி்றது.
 யூத இனப்பெடு்்காலைலய (Holocaust) ஓவி 
யங்கள் பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தியலம ்தாடரபில் 
தாரா்ளமான ஆய்வு்கள் பமற்்காள்்ளப்பெடடன, 
இன்னும் பமற்்காள்்ளப்பெடடு வருகின்்றன 
ஆனால் 1990்களில் இனப்பெடு்்காலை ் தாடரபொன 
ஓவிய ்வளிப்பொடடில் அதி்க ஈடுபொடடுத்தன்லம 

ஏறபெடடிருப்பெதா்கக் கூ்றப்பெடுகின்்றது. யூத இனப் 
பெடு்்காலைலய மடடுமல்ைாது, ஆரபமனிய இன 
ப்பெடு்்காலை, பெழஙகுடி அ்மரிக்்கர்களின் இனப் 
பெடு்்காலை, ்பொஸ்னிய, ஆபிரிக்்க இனப் பெடு 
்்காலை்கல்ள ஓவியத்தினூடு ்வளிப்பெடுத்தும் 
பபொக்கு முன்னிலைப்பெடுத்தப்பெடடது. Karl Stojko  
யூத இனப்பெடு்்காலையினதும் ப�ாமா – சி்நதி 
நாபடாடி்களின் இனப்பெடு்்காலையினதும் சாடசி 
ஓவியரா்க வாழ்்நது வருபெவர. தன்னுலடய மனவடு 
க்்களிலிரு்நது (S.C.Feinstein 1999) ் வளிவருவதற்கான 
ஆறறுல்கயா்க ஓவியத்லத அவர பெயன்பெடுத்தியு 
ள்்ளார. இனப்பெடு்்காலை்களுக்கூடா்க பெயணித்த 
்கலை்ர்களுக்கு, இனப் பெடு்்காலையின் பின்னர 
்கவின் ்கலை்கள் சாத்தியமா என்்ற ப்கள்வி எழு்ந 
தலத வரைாறு ம்றக்்கவில்லை அடிக்்கடி அறிவியற 
்சால்ைாடல்்களில் பமறப்காள் ்காடடப்பெடுவது. 
அ்தாரபனாவின் ‘அவுஸ்விடசுக்குப் பின்னர 
்கவிலத சாத்தியமா’ என்பெது. ஆனால் ‘்மௌனம்’ 
அல்ைது ‘ அலமதி’ என்பெது இவறறிற்கான பெதிைா்க 
அலமய முடியாது.
 20ம் நூற்றாண்டின் முதல் பெடு்்காலையா்க 
்கருதப்பெடுவது ஆரபமனியப் பெடு்்காலை (1915), 
துருக்கி இன்னும் ஆரபமனியப் பெடு்்காலைலய 
மறுத்து வருகின்்றது. ஆரபமனியாவில் பி்ற்நத 

ஓவியரான Arshile Gorky தன்னுலடய சப்காதரிக்கு 
எழுதிய ்கடிதத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்்றார. 
‘நாங்கள் ்தாலைத்த அழ்கான ஆரபமனியாலவ 
நான் மீண்டும் என்னுலடய ஓவியங்களூடு மீண்டும் 
உலடலமயாக்கிக் ்்காள்கின்ப்றன். என்னுலடய 
தூரில்க ்்காண்டு, முழு உை்கமுபம பொரக்கும் 
வண்ணம், ஆரபமனியாலவ உயிரப்பிப்பபென்’ 
(quoted in Ibid). தறபபொது புைம்்பெயர இரண்டாம், 
மூன்்றாம் தலைமுல்ற ஆரபமனிய ஓவியர்கள் 
இனப்பெடு்்காலைலய பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்துகி
ன்்றார்கள். எவவாறு துருக்கி நூறு வருடங்களுக்கு 
பமைா்க ஆரபமனிய பெடு்்காலைலய மறுத்து 
வருகின்்றபதா அபத பபொைத் தான் சிறிைங்காவும் 
தமிழ் இனப்பெடு்்காலைலய மறுக்்கப் பபொகின் ்றது. 
அதற்கான மறுப்புப் ்பொறிமுல்றலய சிறிைங்கா 
ஏற்கனபவ உருவாக்கி விடடது. ஆரபமனியர்கள் 
குறிப்பொ்க புைம்்பெயர்நது வாழும் ஓவியர்களில் 
இரண்டாம், மூன்்றாம் தலைமுல்றயினர இன்றும் 
ஆரபமனியப் பெடு்்காலைலய ஓவியப்பெலடப் 
புக்்கள் மூைம் பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தி நீதிப் பபொரா 
டடத்லத வலுப்பெடுத்தி வருகின்்றனர. இவவா 
்றான உத்திலய ஏலனய இனப்பெடு ்்காலைலய 
பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தும் ஓவியர்களும் ல்கயா 
ண்டு வருகின்்றனர.
 தமிழினப் பெடு்்காலைலய பிரதிநிதித்து 
வப்பெடுத்தும் இரு சாரார உள்்ளனர. இன்று ஈழத் 
தில் உள்்ளவர்கள், இரண்டாவது ஈழத்திறகு 
்வளிபய உள்்ளவர்கள். ஈழத்திறகுள்ப்ள வாழும் 
சாடசியங்களின் (இனப்பெடு்்காலை) இருப்பும், 
் வ ளி ப் பெ டு த் த லு ம் ் ந ரு க் ்க டி க் கு ள் ்ள ா கி ன் ்ற 
அரசியல் வரைாறறுச் சூழலில் தமிழினப் பெடு 
்்காலைலய ஈழத்திறகு ்வளியிலிரு்நது சரவபதச 
பெரப்பில் குறிப்பொ்க ஓவியப்பெரப்பில் பிரதிநிதித்து 
வப்பெடுத்துவது வரைாறறுக் ்கடடாயமாகின்்றது. 
சிறிைங்காவின் இனப்பெடு்்காலை மறுப்புபிரதி 
நிதித்துவம் சரவபதச ஓவிய ்வளியில் மி்கவீரி 
யமா்க பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தப்பெடுகின்்றது. ் நருக் 
கீடு்கள் நில்ற்நத ஈழத்து ஓவிய ்வளியிலும் தமிழி 
னப் பெடு்்காலைலய பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தும் 
ஓவியப்பெலடப்புக்்கள் ்வளி வ்நதன என்பெலத 
மறுப்பெதறகில்லை. ஈழத்திலும், புைத்திலும் தமிழி 
னப் பெடு்்காலைலய பிரதி நிதித்துவப்பெடுத்தி 
்வளிவ்நத ஓவியப்பெலடப்புக்்கள் நீதி பவண்டிய 
பெயணத்திறகு ்பெரிதும் பெயன்பெடுத்தப்பெடடன. 
ஆனால் ்காைப்பபொக்கில் அவறறின் வீரியத்தன்லம 
குல்ற்நது விடடதா என எண்ணத் பதான்றுகின்்றது. 
சிறிைங்காவின் மறுப்பு ்பொறிமுல்றயின் வீரிய 
த்துடன் ஒப்பிடும் பபொது ம்நதுவிலில் அலமக்்கப் 

பெடடிருக்கும் ்வறறி ்்காண்ட பபொர வீரனின் 
சிலைலய ்சய்தது. (‘Theertha’)இ ‘தீரத்த’ என்கின்்ற 
்கலை்ர்கள் குழு, இக் குழுபவதான் 2014ல் இை 
ண்டனில் சிறிைங்காலவப் பிரதிநிதித்துவப்பெடுத் 
தியது.
 ்�்ளசன் (Howson)இ ்பொஸ்னியாவில் 
நட்நத இனப்பெடு்்காலைலய ஆவணப்பெடுத்துவ 
தற்கா்க ்சன்றிரு்நதார. பபொர ஓவியர்கள் (war art-
ists) என்்ற குழுமத்தினுலடய இைக்்கா்க பபொலர 
ஆவணப்பெடுத்தும் ் சயறபொடு இரு்நது வருகின்்றது. 
இவவாறு தான் ்�்ளசனும் ்பொஸ்னியாவிறகு 
அனுப்பெப்பெடுகின்்றார. ்�்ளசனுலடய ஓவியப் 
பெலடப்புக்்களின் தனிச்சி்றப்பொ்க வி்ளஙகுவது, 
்�்ளசன், பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்்றார, 
‘எனது இைக்கு நீங்கள் பொரக்்காத பெடிமங்கல்ளப் 
பெலடப்பெது தான். குறிப்பொ்க … வலுச்்சறி்நத 
பெடிமங்கல்ள உருவாக்குவது’. இலத S.C.Feintein  
(1999) ்பொஸ்னியாவில் முஸ்லிம் ்பெண்்கல்ள 
பசரபியப் பெலட்கள் வன்புணரவுக்கு உடபெடு த்திய 
பின்னணியிலிரு்நது வி்ளக்குகின்்றார. ‘வன்புணரவு, 
குடும்பெங்கல்ள சித்றடிப்பெ தற்கான, குை மரலபெக் 
்கடடுலடப்பெதற்கான ்பொறிமுல்றயா்கவும், அபத 
பவல்ளயில் வன்புணரவுக்குடபெடடவர்கல்ள ்காப் 
பொற்றமுடியாத வலுவிழ்நத நிலையில் முஸ்லிம் 
ஆண்்கள் இரு்நததா்கவும் பசரபியபெலட்கள் ்கட 
டலமத்தன’. இவவா்றான நிலை யூத இனப் பெடு 
்்காலையில் ஒப்பீடடு ரீதியில் குல்றவா்க இரு்ந 
ததா்கக் குறிப்பிடுகின்்றார. ஏ்னனில்   தூய பஜரம 
னிய உருவாக்்கமும், பொது்காத்தலும், யூத ்பெண்்க 
ளுடான வன்புணரலவத் தடுத்தது (Ibid). இரு்நதா 
லும் Jerome Witkin Dila - The beating station Berlin 1933 
குறிப்பிடத்தக்்கது.
 வன்புணரலவ ஓவியங்களிபை எவவாறு 
பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்துவது என்பெதற்கான இைகு 
வான பெதிலை யாரும் கூறியதா்க இல்லை. வன் 
புணரலவ பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்த முயன்்ற ஓவி 
யர்களில் குறிப்பொ்க, Ruben (Rape of the Daughters 
of Leucippius), Poussin Dila Rape of the Sabino women  
இரண்டு பெலடப்புக்்களுபம வன்புணரலவ பிரதி 
நிதித்துவப்பெடுத்த முயன்்றாலும், அப்பெலடப்புக்்க 
ளில் அழகியல் பமபைாஙகியிருப்பெதா்க S.C.Fein-
stein  (1999) குறிப்பிடுகின்்றார. ்�்ளசனுலடய 
Croatian and Muslim, Serb and Muslim, House warming 
இம் மூன்று ஓவியங்களுபம ்பொஸ்னியாவில் 
பசரபிய பெலட்க்ளால் வன்புணரப்பெடட  முஸ்லிம் 
்பெண்்கல்ள பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்துகின்்றது.
 குற்றவாளி்கல்ளப் பபொர ஓவியங்களிபை 
பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தல் என்பெது ்பொதுவான 
பெண்பொ்க இரு்நது வருகின்்றது. குற்றவாளி்கல்ள 
விடவும் விடுதலைக்்காய், சமூ்க நீதிக்்காய், அடக்கு 
முல்றக்்்கதிராய் பபொராடியவர்கல்ள பிரதிநிதித்து 
வப்பெடுத்தும் பெண்பு ஓவியத்தில் நீண்ட வரைாற 
ல்றக் ்்காண்ட பொரம்பெரியமா்க வி்ளஙகுகின்்றது.
 ருவாண்டா இனப்பெடு்்காலைலய லமயப் 
பெடுத்தி ஓவியப்பெலடப்புக்்கள் உருவாகின. இனப் 
பெடு்்காலை அனுபெவத்தின் பின்னர சிறுவர்கள் 
பெலடத்த ஓவியங்கள் இனப்பெடு்்காலையின் 
்்காடூர மு்கத்லத பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தின. 
இனப்பெடு்்காலை ்தாடரபொன புல்கப்பெடங்கள் 
அழகுக் ்கலை நயத்லத அவவ்ளவா்கப் பிரதிபெலி 
ப்பெதில்லை. ஆனால் இனப்பெடு்்காலை ஓவியங 
்கள் அழகுக்்கலை நயத்தினூடு ‘இன்லமலய 
இருப்பெ தாக்்க’ முயறசிக்கின்்றன. எல்ைா இனப் 
பெடு்்காலையிலுபம வன்புணரவு ஓர திடடமிட 
ப்பெடட ஆயுதமா்க பெயன்பெடுத்தப்பெடடது, சமூ்கக் 
்கடடுமானங்கல்ள ்கடடவிழ்ப்பெதற்கா்கவும், பெை 
வீனப்பெடுத்துவதற்கா்கவும், பமைாண்லம ஏ்காதி 
பெத்தியத்லத உறுதிப்பெடுத்துவதற்கா்கவும் திடடமி 
டப்பெடட வன்புணரலவ எவவாறு பிரதிநிதித்து 
வப்பெடுத்துவது என்்ற சிக்்கல் எழு்நதது. ்பெரும்பொ 
ைான ஓவியர்கள் இன்லமயூடா்க அவவா்றான 
யதாரத்தத்லத பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்த முயன்்றார 
்கள். (Make absent present). இவவா்றான இன்லமலய 

XtpaKk;

,dg;gLnfhiyAk; 

vopy;

gFjp

06

   ப�ொடர்ச்சி 16ஆம் �க்கம்



fl;Liu

14,jo;
110 midj;Jyfj;jsk; brk;gu;; 27> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

்கடலமயில் ஈடுபெடடிருக்கும் ்காவல்துல்றயி 
னலரக் ்கா்ணாளி எடுக்கின்்ற ்சயறபொட 

லடக் குற்றச்்சயைா்க வல்கப்பெடுத்தும் உத்பதச 
பொது்காப்புச் சடடத்தின் ஒரு பெகுதிலய நீக்்க 
பவண்டும் எனக் ப்காரி, ஆயிரக்்கணக்்கான மக்்கள் 
அண்லம நாட்க்ளா்க பொரிஸ் ந்கர வீதி்களில் இ்றஙகி 
ஆரப்பொடடங்கல்ள பமற்்காண்டு வருகி்றார்கள். 
வீதி்களில் ஆரப்பொடடத்லத பமற்்காண்ட மக்்கள் 
்வளிப்பெடுத்திய ப்காபொபவசம், சடடவலரபின் 
குறிப்பிடட பெகுதிலய தாம் மீ்ள எழுதுகின்ப்றாம் 
என்று அரசு அறிவிப்லபெ பமற்்காள்வதற்கான 
அழுத்தத்லத ஏறபெடுத்தியிருக்கி்றது. அ்நதச் சடட 
த்லத முழுலமயா்கக் ல்கவிடுவபத அரசு உண்லம 
யில் பமற்்காள்்ள பவண்டிய ்சயறபொடாகும்.
 ்காவல்துல்றலயச் பசர்நத தனிநபெர்கள் 
்சய்கின்்ற தவ்றான ்சயறபொடு்கல்ள இப்பெடிப் 
பெடட ்கா்ணாளி்கள் ்வளிச்சத்துக்குக் ்்காண்டு 
வருவது மடடுமல்ைாது, பி்ரஞசு சமூ்கத்திலும் 
அரச நிறுவனங்களிலும் நிைவுகின்்ற ்கடடலமப்பு 
ரீதியிைான இனவாதத்லத பெகிரங்கப்பெடுத்தி, அலவ 
பெறறிய ஒரு விவாதத்லதத் பதாறறுவித்திருக்கி 
ன்்றன. உண்லமயில் இ்நத விடயம் ்தாடரபொ்க 
அதி்க ்கவனயீரப்பும், அதி்க ஊட்கப் பெதிவு்களும் 
ஒளிநாடாக்்களும் அபத பவல்ளயில் அதி்கமான 
்பொறுப்புக்கூ்றலும் ் ்காண்டுவரப்பெட பவண்டுபம 
்யாழிய, இலவ எ்நத வல்கயிலும்தடுக்்கப்பெடபவா 
குல்றக்்கப்பெடபவா கூடாது.
 சிை வாரங்களுக்கு முன்னர, ்கறுப்பினத் 
லதச் பசர்நத ஒரு இலசயலமப்பொ்ளரான மிப்ஷல் 
்சக்கிப்ளர (Michel Zecler) என்பெவர ்காவல் துல்ற 
யினரால் மி்கவும் குரூரமா்க அடித்துத் துன்புறுத்த 
ப்பெடுகின்்ற நி்கழ்லவ, அப்பெடிப்பெடட ஒரு 
்கா்ணாளி ்வளிச்சத்துக்குக் ்்காண்டு வ்நதது. 
்சக்கிப்ளரின் இலசக் ்கலைய்கத்தில் (music studio) 
மூன்று ்காவல்துல்றயினரால் பெை நிமிடங்க்ளா்க 
அவர ்காைால் உலதக்்கப்பெடுவலதயும், ல்க்க்ளால் 
குத்தப்பெடுவலதயும் ்காண்பிக்கும் ்கா்ணாளி லூப் 
லசடர ் சய்தி நிறுவனத்தால் (Loopsider News) ் வளி 
யிடப்பெடடது. நான்்காவது ்காவல்துல்ற உறுப்பினர 
்கண்ணீரப் புல்கலயக் ்்காண்ட உருல்ளலயக் 
்கடடடத்துக்குள் எறிவலதயும் அக்்கா்ணாளியில் 
பொரக்்கக் கூடியதா்க இரு்நதது.
 இறுதியில் துப்பொக்கி முலனயில் ்சக்கி 
ப்ளர ்கலைய்கத்துக்கு ்வளிபய பெைவ்நதமா்கக் 
்்காண்டு்சல்ைப்பெடுவலத, ்சக்கிப்ளரின் அயை 
வர்க்ளால் எடுக்்கப்பெடட ்கா்ணாளி்களிலும் இலச 

க்்கலைய்கத்தின் சிசிரிவி (CCTV) ஒளிப்பெடக் ்கருவி 
்க்ளால் எடுக்்கப்பெடட ்கா்ணாளி்களிலும் பொரக்்கக் 
கூடியதா்கவிருக்கி்றது. தறபபொலதய ப்காவிட 
19 பநாய்ப்பெரம்பெல் சூழலமவின் நலட முல்றக் 
ப்கறபெ, நாறபெத்்தாரு வயது நிரம்பிய இ்நத இலசப் 
பெலடப்பொ்ளர மு்கக்்கவசம் (mask) அணி்நதிரு்நதாரா 
என்பெது ்தாடரபொன ஒரு ்கருத்து முரண்பொடடின் 
்காரணமா்கபவ இ்நத சம்பெவம் ்தாடஙகியதா்கச் 
்சால்ைப்பெடுகி்றது.

 இ்நதக் ்கா்ணாளி்கள் மடடும் இல்லை 
்யன்்றால், குறிப்பிடட சம்பெவம் ்தாடரபொ்கக் 
மிப்ஷபை தங்கல்ள முதலில் தாக்கியதா்கவும், வன் 
முல்றலய அவபர முதலில் ்தாடஙகியதா்கவும் 
கூறுகின்்ற ்காவல்துல்றயினரின் ்கலதலயபய தனது 
நண்பெர்களும் குடும்பெத்தவர்களும் ப்கடடிருப்பொர 
்கள். அதுமடடுமன்றி அலவபய உண்லம என்றும் 
அவர்கள் நம்பியிருப்பொர்கள் என்று மிப்ஷல் ்தரி 
விக்கி்றார. ஒருபவல்ள அவர சில்றயிலும் அலடக் 
்கப்பெடடிருப்பொரமிப்ஷல் இன்று சுத்நதிரமா்க 
உைவுவதறகு இக்்கா்ணாளி்கப்ள அடிப்பெலடக் 
்காரணமாகும்.
 புதிய பொது்காப்புச் சடடத்தின் ்காரணமா்க 
்சக்கிப்ளலரப் பொது்காத்தவர்கள் ்சய்தலதப் 
பபொன்று, ்கா்ணாளி்கல்ள எடுத்து ் வளியிடுகின்்ற 
வர்கள் எதிர்காைத்தில் குற்றவாளிக் கூண்டில் நிறுத் 
தப்பெடக்கூடிய ஆபெத்து இருப்பெது ்கவனத்தில் 
்்காள்்ளப்பெட பவண்டிய விடயமாகும்.
 ்கடலமயில் ஈடுபெடுகின்்ற ்காவல்துல்ற 
யினலர உடலியல் ரீதியா்கபவா அன்ப்றல் உ்ளவி 
யல் ரீதியா்கபவா பொதிப்புக்கு உள்்ளாக்்கக்கூடிய 
விதத்தில் அவர்கள் ்தாடரபொன ்காடசி்கல்ள 
்வளியிடுபவாரின் ்சயறபொடு, குற்றவியல் ்சய 
றபொடா்கக் ்கருதப்பெடடு குறிப்பிடட உத்பதச சடட 
த் தின் 24வது பெகுதியின் பெடி, அப்பெடிப்பெடடவர்க 
ளுக்கு, ஒரு வருட சில்றத்தண்டலனயும் 45,000 
யூபராக்்கள் அபெராதமும் விதிக்்கப்பெடும்.
 குறிப்பிடட சடடம் வலரயல்ற இல்ைாது 
மி்கவும் விரிவா்க இருப்பெதன் ்காரணமா்கவும் 
அதன் ்மாழிநலட ்தளிவறறு இருப்பெதன் ்காரண 
மா்கவும் பி்ரஞசு மக்்களின் உரிலம்கள் மறறும் 
சுத்நதிரம் ் தாடரபொ்க அச்ச உணரலவத் பதாறறுவித் 
திருப்பெதா்க ஊட்கவியைா்ளர்களும் சிவில் சமூ்கக் 
குழுக்்களும் ்கருத்துத் ்தரிவித்திருக்கின்்றன.

 ‘தீய பநாக்ப்காடு” ்காவல் துல்றயினலரக் 
்கா்ணாளி எடுப்பெவர்களுக்ப்க குறிப்பிடட சடடம் 
்பொரு்நதும் என்று ்காகிதத்தில் குறிப்பிடப்பெடடி 
ருக்கி்றது. ஆரப்பொடடங்கள் நலட்பெறும் பபொது, 
ஆரப்பொடடங்களின் முன்னணி வரிலச்களில் ் பொது 
மக்்களுக்கும் ்காவல்துல்றயினருக்கும் பமாதல்்கள் 
ஏறபெடும் பபொது, ்கா்ணாளி எடுப்பெவர்களின் 
பநாக்்கம் எதுவா்க இருக்கும் என்்ற முடிலவ ்காவல் 
துல்றயினபர எடுப்பொர்கள். அதறகு ஏற்றவல்கயில் 
அவர்கள் ல்கது்சய்யப்பெடடு அவர்கள் பமல் 
வழக்குத் ்தாடரப்பெடும் நிலை இருக்கி்றது. இதன் 
்பொருள் என்ன்வன்்றால், சடடத்துக்கு முர ணான 
வல்கயில் ்காவல்துல்றயினர நடக்கும்பபொது அவர 
்கல்ளக் ்கா்ணாளியில் பெதிவு ் சய்யும் ் சயறபொடு, 
சடடத்துக்கு முரணானதா்கக் ்கருதப்பெடடு, அப்பெடிக் 
்காவல்துல்றயினர பமற்்காள்ளும் வன்முல்ற்க 
ல்ளயும் தவ்றான ்சயறபொடு்கல்ளயும் ்வளிச்சத் 
துக்குக் ்்காண்டுவர முயறசிப்பெவர்கள் குற்றவாளி 
்கள் என வலரயல்ற ்சய்யப்பெடுவார்கள்.
 நீதிமன்று்கள் இப்பெடிப்பெடட ஒரு சடடத் 
துக்கு எப்பெடி வி்ளக்்கம் ்்காடுக்கும் என்ப்றா 
எதிரப்புப் பபொராடடங்கல்ள அலமதிப்பெடுத்த அச் 
சடடத்லத அரசு எப்பெடி மீ்ளவும் எழுதப் பபொகி 
ன்்றது என்பெது ்தாடரபொ்கபவா இன்னமும் ்தளி 
வா்கவில்லை. ஆனால் தறபபொது முன் லவக் ்கப்பெட 
டுள்்ள விமரசனங்கல்ள உரிய முல்றயில் ்கவனத்தி 
்ைடுத்து சடடத்தில் ்காத்திரமான முல்றயில் உருப் 
பெடியான திருத்தங்கள் பமற ் ்காள்்ளப் பெடும் என்று 
எண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்ப்ற கூ்ற 
ைாம்.
 நிறுவனமயமாக்்கப்பெடட இனவாதம் மி்க 
அதி்க்ளவில் ்காணப்பெடும் ஒரு நாடடில் குறிப்பிடட 
இனங்களுக்கு எதிரான ்காவல் துல்றயின் மிரு்கத் 
தனமான ் சயறபொடு்கள் மக்்க்ளால் ் தரிவு ் சய்யப் 
பெடும் அதி்காரி்க்ளால் இன்னும் மறுதலிக்்கப்பெடும் 
சூழலில், ்வள்ல்ள இனத்லதத் தவிர்நத ஏலனய 
இனத்தவர்களுக்கு இ்நதச் சடடம் மி்கவும் பமாச 
மான ஒரு ஆபெத்லத ஏறபெடுத்தியிருக்கி்றது. ்கா்ணா 
ளி்கல்ளப் பெதிவு ்சய்வபத, பிரான்சு நாடலடப் 
்பொறுத்தவலர ்காவல் துல்றயினரின் வன்முல்றச் 
்சயறபொடு்கல்ள ்வளிச்சத்துக்குக் ்்காண்டுவரு 
வதறகு, ்கறுப்பின மறறும் பெழுப்பு (brown) நி்ற மக்்க 
ளுக்கு இருக்கின்்ற ஒபர்யாரு வழியாகும்.
 ்கறுப்பின மக்்கல்ளயும் பெழுப்பு நி்ற மக்்க 
ல்ளயும் இைக்கு லவத்து பிரான்சில் நீண்ட ்காைமா்க 
பமற்்காள்்ளப்பெடடு வருகின்்ற இன பவறுபொடு 
மிக்்க துஷபிரபயா்கமான அலடயா்ளத்லதப் பெரிபசா 
திக்கின்்ற ் சயறபொடலட ் வளிச்சத்துக்குக் ் ்காண் 
டுவருகின்்ற ஒரு அறிக்ல்கலய, மனித உரிலம்கள் 
்கண்்காணிப்பெ்கம் (Human Rights Watch) ்கட்நத ஜூன் 
மாதத்திபை தான் ்வளியிடடிருக்கி்றது. ்வள்ல்ள 
இனத்தவர்களுடன் ஒப்பிடும் பபொது, ்கறுப்பின 
த்தவர்கள் 3.3 ்தாட க்்கம் 11.5 தடலவ்கள் அதி்க 
மா்க வும், அபத பவல்ள யில் அராபியர்கள் 1.8 இலி 
ரு்நது 14.8 தடலவ்கள் அதி்கமா்கவும் தடுத்து நிறுத் 
தப்பெடும் நிலை இருப்பெதா்க தி்ற்நத சமூ்க நீதிச் 
்சயறபொடு (Open Society Justice Initiative) ஒரு அறிக் 
ல்கலய ்வளியிடடிருக்கி்றது.
 உண்லமயில் இஙகுள்்ள பிரச்சிலன என்ன 
்வன்்றால், ்காவல்துல்றயில் ஒருசிை ்கறுப்பொடு்கள் 
மடடும் இருக்கின்்றன என்பெதற்கப்பொல், இது ்கடட 
லமக்்கப்பெடட்தான்று என்பெது ்கவனத்தில் ்்காள் 
்ளப்பெடபவண்டியதாகும். இது பிரான்சின் ்காைனீய 
்காைத்திலிரு்நது ்தாடர்நது வருகின்்ற ஒரு ்கடட 
லமப்பு ரீதியிைான பிரச்சிலன என்பெதறகு ஏரா்ள 
மான ஆதாரங்கள் இருக்கின்்றபபொதிலும், ‘பி்ரஞசு 
்காவல்துல்றயினர   பதலவப்பெடும் அ்ளவான வன் 
முல்றலயபய பெயன்பெடுத்துகின்்றர்கள்”பிரான்சின் 
உள்துல்ற அலமச்சரான ்ஜரா தரமானின் (Gerard 
Darmanin) ஜூலை மாதம் ்தரிவித்திருக்கி்றார.
 உண்லமயிபை இஙகு ஒரு பிரச்சிலன 
இருக்கின்்றது என்பெலத மறுதலிப்பெதற்கப்பொல், 
பி்ரஞசு பொது்காப்புப் பெலடயினரின் அத்துமீ்ற 
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வல்கயிைான மீன் உறபெத்தி்கல்ள இ்நத வாவியில் 
பமற்்காள்்ள முடியும். இதன்மூைம் மடடக்்க்ளப்பு 
மாவடடத்திறகுரிய மீன்்கல்ள ்வளிநாடு்களுக்கு 
ஏறறுமதி ்சய்வதற்கான வாய்ப்பு்கள் அதி்கம் 
இருக்கின்்றது. மடடக்்க்ளப்பு வாவியின் மீன்்கள் 
சுலவ கூடியது என்பெதனால் அதற்கான ச்நலத வாய் 
ப்பு்கள் அதி்கமா்கபவ இருக்கும்.
 மடடக்்க்ளப்பு வாவியிலன லமயமா்க 
்்காண்டு எதிர்காைத்தில் ்க்ள ஆய்வு்கள் ்சய்யப் 
பெட பவண்டும். அவவாறு ்க்ள ஆய்வு்கள் ்சய்ய 
ப்பெடடு முதலீடு்கள் முன்்னடுக்்கப்பெடும்பபொது 
எதிர்காைத்தில் மடடக்்க்ளப்பு மாவடடம் மடடு 
மன்றி கிழக்கு மா்காணபம ்பொரு்ளாதாரத்தில் 
பமபைாஙகும் நிலைபயறபெடும்.
 இதற்கான முயறசி்கல்ள புைம்்பெயர்நது 
வாழும் உ்றவு்கள் முன்்னடுக்்க பவண்டும். 
மடடக்்க்ளப்பு வாவி ்வறும் நீரநிலையல்ை. 
அது தமிழர்களின் ்சாத்து. இதலன முல்றயா்க 
பெயன்பெடுத்தி தமிழர்களின் ்பொரு்ளாதாரத்தி 
லனயும், வ்ளத்திலனயும் பமம்பெடுத்த முன்வர 
பவண்டும்.

இயறல்க வனப்புலடய   ... ப�ொடர்ச்சி...

ல்்கல்ளயும் இனவாதத்லதயும் ்வளிச்சத்துக்குக் 
்்காண்டுவருகின்்றவர்களின் வாலய அடக்்க 
பி்ரஞசு அதி்காரி்கள் முலனப்பொ்க ்சயறபெடு 
வலத இஙகு அவதானிக்்கைாம்.
 ்வள்ல்ள இனத்தவர்கள் அல்ைாதவர்கள் 
அதி்கமா்க வாழுகின்்ற பு்றந்கரப்பெகுதி்களிலும் சிறு 
ந்கரங்களிலும் நலட்பெறுகின்்ற வன்முல்ற்கல்ளக் 
்கா்ணாளியாக்குகின்்ற ஊட்கவியைா்ளர்கல்ள 
நீண்ட ்காைமா்கபவ பி்ரஞசு அரசு இைக்குலவத்து 
வருகின்்றது. அத்துடன் இ்நதக் ்கசப்பொன உண் 
லமலய ்வளிக்்்காணரகின்்ற ஊட்கவியைா்ளர்க 
ளின் ்சயறபொடு்களுக்கு இலடயூறு வில்ளவிப்பெ 
தறகு அதி்க அதி்காரத்லத ்்காடுப்பெதற்்கன்ப்ற 
புதிய பொது்காப்புச் சடடம் ்தளிவா்க வலரயப் 
பெடடிருக்கின்்றது என்பெலதயும் ்காணக் கூடியதா்க 
இருக்கி்றது.
 எடுத்துக்்காடடா்க, 2019 ஜூன் மாதத்தில் 
பொரிஸ் பு்றந்கரப் பெகுதியில் உரிய ஆவணங்கள் 
இல்ைாத ்தாழிைாளி்கள் முன்்னடுத்த ஆரப்பொ 
டடத்லதக் ்கா்ணாளிப்பெடம் எடுத்ததற்கா்க, ‘La-
bas Si J’suis’  என்்ற ்சய்தி இலணயத்த்ளத்தில் 
பெணிபுரியும் ஒரு ்சய்தியா்ளரான தா�ா பு�ா 
வஸ் (Taha Bouhafs) என்பெவலர மி்கவும் வன் முல்ற 
யான வல்கயில் பி்ரஞசு ்காவல் துல்றயினர 
ல்கது ்சய்ததுடன் அவரது அலை பபெசிலயயும் 
பெறிமுதல் ்சய்திரு்நதனர. ்காவல்துல்றயினலர 
அவமதித்ததா்கவும் ்கை்கத்லதத் தூண்டியதா்க 
வும் குற்றஞசாடடப்பெடட இ்நத ஊட்கவியைா்ளர, 
அடுத்த நாள் விடுதலை ்சய்யப்பெடடார. பி்ரஞசு 
்காவல்துல்றயினரின் வன்முல்றலயக் ்வளிக் 
்்காணரும் ்சயறபொட டில் பி்ரஞசுப் பொது்காப் 
புப்பெலடயினரின் ப்காபெத்லதச் சம்பொதித்தது 
பு�ாவலஸைப் ்பொறுத்தவலரயில் இது முதற 
தடலவயல்ை.
 பி்ரஞசு அதிபெரான இம்மானுபவல் மக் 
பரானின் (Emmanuel Macron) பெணிமலனயில் பெணி 
புரிபவாரின் உதவிப் ்பொறுப்பொ்ளரா்கவிருக்கின்்ற 
அ்ைக்சான்டர ்பெனல்ைா (Alexander Benalla) 
என்பெவர 2018இல் ஆரப்பொடடக்்காரர ஒருவலரத் 
தாக்கிய பபொது பமறகுறிப்பிடட ஊட்கவியைா்ள 
ரால் எடுக்்கப்பெடட பெடம் குறிப்பிடட அ்நத அதி்காரி 
மீது விசாரலண பமற்்காள்்ளப்பெடக் ்காரணமா்க 
அலம்நததால், அக்்கணத்திலிரு்நது பி்ரஞசு ்காவ 
ல்துல்றயினரஅ்நத ஊட்கவியைா்ளலரத் துன்புறு 
த்த ஆரம்பித்தனர.
 குறிப்பிடட இனங்களுக்கு எதிரா்க பி்ரஞ 
சுக் ்காவல் துல்றயினர பமற்்காள்கின்்ற வன் 
முல்ற்கல்ள ்வளிக்்்காணரகின்்ற பு�ாவஸைம், 

அவலரப் பபொன்்ற ஊட்கவியைா்ளர்கள் பெைரும் 
்கட்நத சிை வருடங்க்ளா்கப் பி்ரஞசு ்காவல் 
துல்றயினரால் இைக்கு லவக்்கப்பெடடு, தடுத்து 
லவக்்கப்பெடடு, துன்புறுத்தப்பெடடிருக்கி்றர்கள். 
இலவ்யல்ைாம் பி்ரஞசு அரசின் ஆதரவுட 
பனபய நலட்பெறுகின்்றன என்பெது குறிப்பிடத் 
தக்்கது.
 ஊட்கவியைா்ளர்கள் சுத்நதிரமா்கவும், பொது 
்காப்பொ்கவும் தமது பெணிலயச் ்சய்வதறகு புதிய 
பொது்காப்புச் சடடத்தின் 24ஆவது பெகுதி தலடயா்க 
அலமயும் என்்ற விமரசனம் முன்லவக்்கப்பெடட 
பபொது, ‘ஒவ்வாரு பி்ரஞசுப் பிரலசயுபம 
தன்லன ஒரு ஊட்கவியைா்ளர என்று அலழக்்க 
முடியாது” என்று ஆடசியதி்காரத்தில் இருக்கின்்ற 
ஒரு ்கடசியான ‘பெயணிக்கும் குடியரசு’ (The Republic 
on the Move) என்்ற ்கடசிலயச் சார்நத  ஓபரா பபெரஜ் 
(Aurore Berge) என்்ற நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர 
்தரிவித்தார.
 ஆரப்பொடடங்கல்ள பமற்்காள்்ள முடியா 
தவாறு தலட்கல்ளக் ்காவல்துல்றயினர ஏறபெடு 
த்திய நி்கழ்வு்கல்ளக் ்கா்ணாளி்க்ளாக்கி ்பொது 
மக்்கள் சமூ்க வலைத்த்ளங்களில் பெதிபவற்றம் 
்சய்த பபொது, மக்பரான் நிரவா்கம் குறிப்பிடத்தக்்க 
வல்கயில் தங்கல்ள நியாயப்பெடுத்தியிருக்கி்றது. 
ஆரப்பொடடங்களின் பபொது, ்காவல்துல்றயினர 
பமற்்காண்ட மிரு்கத்தனமான ்சயறபொடு்கள் 
்தாடரபொன ்கா்ணாளி்கல்ளச் சமூ்கவலைத்த 
்ளங்களில் பெதிபவற்றம் ்சய்து பி்ரஞசு அரசுக்கு 
மி்க அதி்க தலையிடிலய ஏறபெடுத்திய மஞசட 
சடலடக்்காரர்களுக்கு (Gilet Jaunes)  எதிரா்கக் ் ்காண் 
டுவரப்பெடடபத இ்நதப் புதிய சடடமாகும். ்பொது 
மக்்கள் முன்்னடுக்கின்்ற ஆரப்பொடடங்கல்ளத் 
தலட்சய்யும் அரசின் ்சயறபொடு ்தாடரபொன 
விழிப்புணரலவயும், உலரயாடல்்கல்ளயும் மடடுப் 
பெடுத்தும் வல்கயில் சடடங்கல்ள வலரகின்்ற 
அரசின் ்சயறபொடு, நாடடில் இனங்களுக்்கான 
நீதிலய நிலைநாடடுவது ்தாடரபொ்க உருவாகும் 
இயக்்கங்களின் எதிர்காைத்லதக் ப்கள்விக்குறிக்கு
ள்்ளாக்கியிருக்கி்றது.
 என்ப்றா தீரக்்கப்பெடடிருக்்க பவண்டிய 
இனங்களுக்்கான நீதிக்்கான பபொராடடத்தின் நடு 
வில் இன்று பிரான்சு நாடு இருக்கி்றது. நாடடின் 
பிரலச ஒவ்வாருவரும், தமது பதாலின் நி்றம் 
எதுவா்க இரு்நதாலும், பொது்காப்புணரலவக் ் ்காண் 
டிருக்கும் ஒரு நாடா்க பிரான்சு வி்ளங்க பவண்டும் 
என்பெதற்கா்க அ்நத நாடடின் பிரலச்கள் இன்று 
பபொராடிக்்்காண்டிருக்கி்றார்கள். இனவாதத்துக்கு 
எதிரா்கப் பிரான்சில் உருவாகியிருக்கும் இயக்்கம் 
நாளுக்கு நாள் பெைமாகிக்்்காண்பட வருவதுடன், 
இ்நதக் ்கடடலமப்பு ரீதியிைான இனவாதத்லத 

ஒரு முடிவுக்்்காண்டு வரபவண்டும் என மக்்கள் 
அரசுக்கு அழுத்தத்லதயும் ்்காடுத்துக் ்்காண்டிரு 
க்கி்றார்கள்.
 ‘்கறுப்பின மக்்களின் உயிர்களும் முக்கிய 
மானலவ” (Black Lives Matter) என்்ற பபொராடடத்து 
க்கு தமது ஆதரலவத் ்தரிவித்து, நாறபெதாயிரத்து 
க்கு பமறபெடட எண்ணிக்ல்கயிைான மக்்கள் இ்நத 
வருடம் ஜூன் மாதத்தில் பொரிசின் வீதி்களில் இ்றங 
கினார்கள். நாடு முழுவதும் பெை வாரங்க்ளா்க 
இப்பெடிப்பெடட ஆரப்பொடடங்கள் ்தாடர்நது 
நலட்பெற்றன. இனங்கள் ்தாடரபொன நீதிலய 
நிலைநாடட பவண்டும் என்்ற ப்காரி க்ல்க மி்கப் 
பெைமாகிக்்்காண்டு ்சல்கின்்ற பவல்ளயிலும், 
அரசியல்வாதி்கள் இப்பிரச்சிலனலயத் ்தாடர்ந 
தும் அைடசியப்பெடுத்திக் ்்காண்டிருப்பெது மடடு 
மன்றி, ்வள்ல்ளயினத்லதச் சாராத மக்்கல்ளத் 
துன்புறுத்துகின்்ற ்காவல்துல்றயினலரக் குற்றவா 
ளிக் கூண்டில் நிறுத்துவதறகுப் பெதிைா்க ்பொது 
மக்்கல்ளயும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தர முன் வருபெ 
வர ்கல்ளயும் குற்றவாளி்க்ளாக்கும் சடடங்கல்ள 
இயறறுவதில் முலனப்பொ்க இருக்கின்்றனர.
 ்காவல்துல்றயினர பமற்்காள்ளுகின்்ற வன் 
முல்றலய ஆவணப்பெடுத்துவது ஒரு வல்கயான 
பபொராடடமாகும். நாடடில் புலரபயாடிப் பபொயி 
ருக்கின்்ற ்கடடலமப்பு ரீதியிைான இனவாதத்லத 
்காவல் துல்றயினர பமற்்காள்ளும் மிரு்கத்தன 
மான ்சயறபொடு்கள் ்தாடரபொன ்கா்ணாளி்கள் 
்வளிச்சத்துக்குக் ்்காண்டுவருவதுடன், நாடடி 
லும் பென்னாடட்ளவிலும் ்கவனத்லத ஈரக்கும் 
்சய்தி்க்ளாகி, இப்பிரச்சிலன ்தாடரபொ்க நடவடி 
க்ல்க எடுக்்க பவண்டிய அழுத்தத்லத அரசுக்குக் 
்்காடுக்கி்றது. இனவாதம் ்தாடரபொ்க நாளுக்கு 
நாள் வ்ளர்நதுவருகின்்ற விவாதத்லதயும் இனங்க 
ளுக்்கான நீதி ்தாடரபொ்க நாடடில் முன் லவக்்கப் 
பெடடு வரும்  ப்காரிக்ல்கலயயும் தலட ்சய்வதில் 
அரசு முலனப்பொ்க இருக்கின்்றது என்பெலதபய 
புதிய பொது்காப்புச் சடடம் ்வளிப்பெடுத்துகி்றது.
 இதன் ்காரணமா்கபவ பி்ரஞசு மக்்கள், 
24வது பெகுதிலய மாறறுவதறகுப் பெதிைா்க அதலன 
முறறுமுழுதா்கக் ல்கவிடவும் நாடடில் உள்்ள 
்கடடலமப்பு ரீதியிைான இனவாதத்லத ஒழித்து, 
பிரான்சில் வதிகின்்ற ்வள்ல்ள இனத்தவரல்ைாத 
வர்களின் உள்்ளங்களில் ஏறபெடுத்தப்பெடடுள்்ள  ்காய 
ங்கல்ள ஆற்றக்கூடிய சடடங்கல்ளயும் ்்காள்ல்க 
்கல்ளயும் உருவாக்குவதில் அரசு ்கவனஞ ்சலுத்து 
வதற்கான அழுத்தத்லத ஏறபெடுத்த பவண்டும்.

நன்றி: அல்்ஜசீரொ

்கொவல்துல்றயினரின்   ... ப�ொடர்ச்சி...

வழக்கு்களில் தீரப்பு வழங்கப்பெடும்பபொது அ்நத 
நீண்ட தடுப்புக்்காவல் ்காைம் ்கவனத்திற ்்காள் 
்ளப்பெடுவதில்லை. மா்றா்ககுற்றச்்சயல்்களுக்கு 
ஏற்ற முல்றயான சில்றத்தண்டலனலய முழுலம 
யா்க அனுபெவிக்்க பவண்டிய நிலைலமக்ப்க 
அவர்கள்  ஆ்ளாக்்கப்பெடுகின்்றார்கள் இ்நதத் தீரப் 
புக்்களில் அல்ைது வழக்கு்களின் முடிவின் 
பபொது சடட வலரயல்ற்கப்ள ்தாழில்நுடபெ ரீதி 
யில் ்கவனத்திற ்்காள்்ளப்பெடுகின்்றன. அஙகு 
நியாயபமா அல்ைது மனிதாபிமானபமா முத 
ன்லம ்பெறுவதில்லை.
 இத்தல்கய ஒரு பின்புைத்திபைபய தமிழ் 
அரசியல் ல்கதி்கள் பெை ஆண்டு்க்ளா்க சில்றச்சா 
லை்களில் தடுத்து லவக்்கப்பெடடிருக்கின்்றார்கள். 
அவர்கல்ள அரசியல் ல்கதி்க்ளா்க ஏறறுக்்்காள்்ள 
மறுக்கின்்ற அரசாங்கத்தின் பிடிவாதப் பபொக்கும் 
இவர்களின்  நீண்ட சில்றத்தடுப்புக்கு முக்கிய 
்காரணமாகின்்றது.
 ்்காபரானாவின் ்்காடிய ்கரங்கள் சில்ற 
ச்சாலை்கல்ளயும் விடடு லவக்்காத சிக்்கைான 
நிலைலம்களிலும் தமிழ் அரசியல் ல்கதி்களின்   
விடுதலை      சாத்தியமற்றதா்கபவ      மாறியிருக்கி 
ன்்றது.

நீதிமன்்றம்   ... ப�ொடர்ச்சி...
பிரதானப்பெடுத்தப்பெடுவதன் பநாக்்கம் பெல்லுயிர 
பபெணும் வாழ்வியலை பொது்காப்பெபத ஆகும். 
புராதன மனிதனுக்குத் தங்களின் குைவிருத்தி 
முக்கியத்துவம் உலடயதா்க வி்ளஙகியது பபொன்று 
அவர்களின் ஏலனய உறபெத்தி்க்ளான தாவர 
உறபெத்தி, விைஙகுறபெத்தி பபொன்்றவறல்றயும் 
்பெருக்்க பவண்டிய ஒரு பதலவ இரு்நதது.மீள் 
பெலடப்பொற்றல் ்பெண்்க்ளால் மடடுபம சாத்திய 
மாகி்றது. எவவாறு ச்நததித் ்தாடரச்சியும், மக் 
்கள் ்தால்கப் ்பெருக்்கமும் தாயிபைபய தஙகி 
யிருக்்க பவண்டியதாகி்றபதா அவவாப்ற, உள் 
்ளலவ அலனத்திறகும், அதன் ்தாடரச்சிக்கும் 
தாய்லமபய ஏது என்்ற ஒப்பீடடுப் பிரமாணத்தின் 
அடிப்பெலடயில் ் தய்வங்களும் ் பெண்்க்ளா்கபவ 
உருவகிக்்கப்பெடடன. இவவிதமா்க கிழக்கிைங 
ல்கச் சடஙகு்களில் ்பெண் ்தய்வங்கள் முக்கியத் 
துவம் ்பெறுவதானது அதன் பெல்லுயிர பபெணும் 
வாழ்வியலை அலடவதறப்க என்பெது மனங 
்்காள்்ளத்தக்்கது.

ப�ொடரும்....

கிழககிைஙல்கயின்   ... ப�ொடர்ச்சி...
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சமீபெ ்காைமா்க உைல்கபய தன்வசத்தில் லவத் 
துக்்்காண்டிருக்கும் ்்காடிய பநாய் என்று 

எல்பைாராலும் பபெசப்பெடும் ்்காபரானாவானது, 
அது ்தாடஙகிய ்காைத்திலிரு்நது இன்றுவலர 
அதன் பிடிலய சறறும் த்ளரத்தாமல் ் பெறுமதி யான 
மனிதனின் உயிருடன் வில்ளயாடி வருகின்்றது. 
சிறியவர, ்பெரியவர என்று பொராது, தன் குணத்லத 
சிறிதும் மாற்றாது ஒபர வல்கயான தாக்்கத்லதக் 
்காடடி வருகின்்றது. இதறகு எதிரா்க பெைவிதமான 
முயறசி்கள் எடுத்தும் எவவித பெைனும் அளிக்்க 
வில்லை.
 “்கல்வி என்பெது இவவுைகில் ்பெரிதும் 
மதிக்்கப்பெடும் ஒன்று. ்கல்வி ஒன்ப்ற இ்நத உைல்க 
மாற்றக்கூடிய சக்தி வாய்்நத ஆயுதம்” என்பெது 
்நல்சன் மண்படைாவின் வாக்கு. ஒரு மரத்திறகு 
எப்பெடி அதன் பவர்கள் முக்கியபமா; அதுபபொை 
மனிதனுக்குக் ்கல்வி இன்றியலமயாதது. இன்ல்றய 
்காைத்தில் ்கல்வி அத்தியாவசிய பதலவயா்க மாறி 
விடடது. ்கல்விலயக் ்கறபெதனால் மனிதர உயர்நத 
இடத்திலன அலடகின்்றனர. இதனால் ்கல்விலய 
எவவாப்றனும் ் பெ்ற பவண்டும் என்்ற நிலைப்பொடு 
உருவாகி்றது.
 தறபபொது நாடடின் அசாதாரண சூழ்நிலை 
்காரணமா்க வீடடினுள் முடஙகியிருக்கும் நிலை 
ஏறபெடடுள்்ளது. இைஙல்கயின் பபொக்குவரத்துச் 
பசலவ்கள், வஙகிச் பசலவ்கள், ்கல்விச் பசலவ 
்கள் மறறும் தனியார ்சயறபொடு்கள் அலனத்தும் 
இலடநிறுத்தப்பெடடுள்்ளன. சு்கமான வாழ்வுக்்கா்க 
நாடு முழுவதும் ஊரடஙகு சடடம் பி்றப்பிக்்கப் 
பெடடுள்்ளது. இதனால் மக்்கள் வீடலடவிடடு 
்வளிபய ்சல்ை முடியாத நிலை உள்்ளது. பொட 
சாலை்கள், பெல்்கலைக்்கழ்கங்கள், தனியார ்கல்வி 
நிறுவனங்கள் என்பென இலடநிறுத்தப்பெடடுள்்ளன. 
இைஙல்கயில் இயஙகி வரும் பொடசாலை்கள் ்காை 
வலரயல்ற இன்றி மூடப்பெடடுள்்ளன. இதனால் 
மாணவர்களின் ்கல்வி நிலை பொதிக்்கப்பெடடு ம்நத 
நிலையில் ்சல்கின்்றது.
 மாணவர்கள் அலனவரும் வீடடில் எவ 

வித ்கற்றல் ்சயறபொடு்களும் இன்றி இருக்கின்்ற 
அபதபவல்ள, ்கற்றலில் ம்நதநிலை எறபெடடுள் ்ளது. 
்்காபரானா விடுமுல்றயினால் மாணவர்களுக்கும், 
்கல்விக்குமான இலட்வளி அதி்கரித்துச்  ் சல்கின் 
்றது. ்்காபரானா விடுமுல்ற மாணவர்களுக்கு எவ 
வித பெயலனயும் அளிக்்கவில்லை. அதறகுப் பெதிைா்க 
்தாலைக்்காடசி மறறும் வில்ளயாடடுடன் இவர 
்கள் வாழ்க்ல்கயிலனக் ்கழிக்கின்்றனர. பொடசாலை 
நலட்பெ்றாத ்காரணத்தால் மாணவர்கள் ்கல்விலய 
விருப்பெத்பதாடு ்கறபெதற்கான சூழல் அரிதா்கபவ 
்காணப்பெடுகி்றது. ்பெறப்றார்களும், பொடசாலை்கள் 
நலட்பெ்றாத விடத்து தங்கள் பிள்ல்ள்கல்ள ்கல் 
விலய ்கறபெதற்கா்க வறபுத்துவதும் இல்லை.
 

இன்ல்றய இடர்காைச் சூழலில் மாணவர்கள் 
்தாடரசியா்கக் ்கல்வியிலனக் ்கற்க முடியாமல் 
இடரபெடுகின்்றனர. இச் சூழலில் ்கற்றல், ்கறபித்தல் 
என்பெது சவாைான விடயமாபவ      ்காணப்பெடுகின் 
்றது. முதைாவதா்க   மாணவர சார்நத சவால்்கல்ள 
பநாக்குகின்்ற பபொது மாணவர்களுக்கிலடபய 
்காணப்பெடும் வசதிவாய்ப்புக்்கள் ஒவ்வாருமாண 
வ ர்களுக்கும் இலடபய பவறுபெடுகின்்றன. ்பெரும் 
பொைான மாணவர்களின் ்பெறப்றார ்பொரு்ளாதார 
நிலையில் பின்தஙகியவர்க்ளா்க அன்்றாடக் கூலி 
பவலை்கல்ள பமற்்காள்பெவர்க்ளா்கபவ ்காணப் 
பெடுகின்்றனர. அவர்களிடம் சாதாரண ் தாலைபபெசி 
ஒன்று இருப்பெது கூட அரிதா்கபவ்காணப்பெடுகி்றது. 
இ்நநிலையில் அவர்கள் வறசப்,  லவபெர குழுக்்களி 
லும், நி்கழ்நிலை வகுப்புக்்களிலும் ்கற்றலில் ஈடு 
பெடுவது எவவாறு சாத்தியமாகும் என்பெது முதைா 

வது வினாவாகும். 
 இபதபவல்ள நடுத்தரக் குடும்பெங்களில் 
பி்ற்நத மாணவர்களிடம் ஓர்ளவு ்தாழில்நுடபெ 
வசதியுள்்ள ்தாலைபபெசி ்காணப்பெடடாலும், அவ 
றல்ற பெயன்பெடுத்துவதற்கான  ் தாலைபபெசிக் ்கடட 
ணங்கல்ளச் ் சலுத்தும் வசதியுடன் ் பெரும்பொைான 
குடும்பெங்கள் ்காணப்பெடுவதில்லை. ஓர்ளவு 
வசதியு ள்்ள மாணவர்கள் இதலனப் பெயன்பெடுத்திக் 
்கறகின்்றனர என்பெதலன அவதானிக்்கக் கூடியதா 
்கவுள்்ளது. அபத சமயம் வசதியுள்்ள மாணவர ்கள் 
உள்்ள குடும்பெங்களிலும் ஒன்றுக்கு பமறபெடட 
பிள்ல்ள்கள் உள்்ள பபொது ஒன்றுக்கு பமறபெடட 
்தாழில்நுடபெ வசதியுள்்ள ்தாலைபபெசி்கள் 
பதலவ. இதுவும் ஒரு பொத்கமான விடயம் ஆகும்.
 இபத பவல்ள இடர்காைச் சூழலில் மாண 
வர்கள் தமது குடும்பெத் ்தாழில்்களில் ஈடுபெடுகின் 
்றலமயால் ்கற்றல், ்கறபித்தல் பமலும் ஒரு சவாைா 
்கபவ ்காணப்பெடுகின்்றது. இைஙல்க ்கலரபயாரப் 
பிரபதசங்கல்ளக் ்்காண்ட விவசாய நாடா்க இரு 
ப்பெதனால், பொடசாலை்கள் இயங்காத இடர ்காை 
ங்களில் மாணவர்கள் த்நலத மறறும் உ்றவினர 
்களுடன் இலண்நது மீன்பிடி, விவசாயம் பபொன்்ற 
வறறில் ஈடுபெடுவதுடன் ஊடா்க தமது குடும்பெங 
்களின் ்பொரு்ளாதார உயரச்சிக்கு உதவிபுரிகின்்ற 
னர. இவர்கல்ள இலணயவழிக் ்கல்வியின்பொல் 
திருப்புதல் சவாைான விடயமா்கபவ ்காணப் 
பெடுகின்்றது.
 எது எவவா்றா்க இரு்நத பபொதும், மாணவர 
்கல்ள ஏபதா ஒரு வழிமுல்ற மூைமா்க ஆவது 
்கற்றலுடன் ்தாடரபுபெடுத்தி லவத்திருத்தல் நல் 
ைது. ்கற்றல் பெர்நதுபெடடது. அலத வகுப்பெல்றயில் 
அலடக்்கக் கூடாது. மாணவனுக்கு தனது வகுப்பெ 
ல்றலயயும் தாண்டி ்கற்றலுக்கு பெை வழி்கள் உண்டு 
என இக்்காைம் உணரத்துகின்்றது. அவறறில் ஒன்று 
தான் இலணயவழிக் ்கல்வி. எவறல்றப் பெயன் 
பெடுத்தியும் மாணவர்கள் ்கற்க முடியும். ஆனால் 
மாணவர்கல்ள எதன் முன்பும் ்தாடரச்சியா்க 
உட்கார லவப்பெதால் மாத்திரம் முழுலமயான 
்கற்றல் நலட்பெறுவதில்லை என்பெதலன அலன 
வரும் உணர பவண்டும். 

“எணபணன்� ஏலன எழுத்ப�ன்� 
இவ்விரணடும்  ்கணபணன்� வொழும் 

உயிர்ககு.”

nfhNuhdhTk; jw;Nghija 
rpwhu;fspd; fy;tp epiyAk;

nja;Nte;jpuk; t[pjh 
%d;whk; tUlk; ,uz;lhk; miuahz;L 

r%ftpay; Jiw aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;

பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்துகின்்றமுல்ற, ஈழத்து ஓவி 
யப் பெலடப்புக்்களில் உள்்ளதா என்பெது ்தளி 
வில்லை. மனித உரிலம மீ்றல்்கள் பெறறிய ஓவியப் 
பிரதிநிதித்துவப் பபொக்கு இரு்நதாலும் திடட 
மிடட வன்புணரலவ ஓவியப் பெலடப்புக்்கள் 
எவவாறு உள்வாங்க பவண்டும் என்்ற ்கலை நயம் 
உருவாக்்கப்பெட பவண்டும். முள்ளிவாய்க்்காலுக் 
குப் பின்னரான அரசியறபெரப்பில் பெலடக் ்கடடு 
மானம் திடடமிடட வன்புணரலவ ஆயுதமா்கப் 
பெயன்பெடுத்திய உண்லம ் பொதுவா்க ஏறறுக் ் ்காள் 
்ளப்பெடட்தான்று. ருவாண்டா இனப் பெடு்்கா 
லைலய பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்துவதில் ஓவியர 
Jaar னுலடய பெலடப்புக்்கள் குறிப்பிடத்தக்்கன.
 Michael Rothberg  இனப்பெடு்்காலைலயயும், 
ஏலனய மனிதப் பெடு்்காலை்கல்ளயும் ஓவியப்பெ 
லடப்புக்்களில் பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தும் பநாக் 
கில் ‘Trauma realism’  மனவடு யதாரத்தவாதம் என்்ற 
்கருத்தியலை அறிமு்கப்பெடுத்துகின்்றார. பமற 
குறிப்பிடட சி்நதலனக் ்கருத்தியலூடு இனப்பெடு 

்்காலைலய பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்துவது ஓர 
உத்தியாகும் எனக் ்கருதுகின்்றார. இனப்பெடு 
்்காலைக் ்்காடூரங்கல்ள முழுலமயா்க ஓவிய 
பிரதிநிதித்து வத்தினூடு பிரதிபெலிக்்க  முடியுமா 
என்்றவாதம் ்தாடர்நது ்்காண்டிரு்நதாலும், 
இன்லமக்கூடு இருப்பெதா்க ்வளிக் ்்காணர்நத 
்பெரும்பொைான ஓவியர்கள் பெயன்பெடுத்துகின்்ற 
நிலையில்  தமிழினப் பெடு்்காலைலய பிரதி 
நிதித் துவப்பெடுத்துவதற்கான ஓவிய ஊட்கத்தின் 
நுணுக்்கங்கள் தனித்துவம் வாய்்நதனவா்க இரு 
க்்க பவண்டும் அ்நத தனித்துவத்தன்லமதான், 
அல்ைது தனித்துவத்தன்லமலயப் பிரதிநிதித்து 
வப்பெடுத்தலில் தான் தமிழினப் பெடு்்காலைலய 
ஏலனய பெடு்்காலை்களிலிரு்நது பவறுபெடுத்த 
முடியும். 

 தமிழினப் பெடு்்காலை ் தாடரபொன ஓவிய 
பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தலில் முள்ளிவாய்க்்கால் 
பெயண அனுபெவம் அ்கவயப்பெடுத்தப்பெடட நிலை 
யும், ஈழத்தமிழ்த்தன்லமயும் முக்கிய கூறு்க்ளா்க 
வி்ளங்கப் பபொகின்்றன. முள்ளிவாய்க்்கால் அனுபெ 

வத்லதத் தவிரத்து முள்ளிவாய்க்்காலுக்குப் பின் ன 
ரான ஓவியப்பெலடப்புக்்கல்ளயும், ஓவியக்  ்கருத்தி 
யல்்கல்ளயும் முன்்னடுப்பெது அசாத்தியபம.

ப�ொடர் நில்றவுப�ற்றது.

ஓவியமும்   ... ப�ொடர்ச்சி...

ரு்நதனர. விடுதலைப்புலி்கள் இருக்கும்வலர 
என்்்றன்றும் பபொராளி்களின் மனங்களில் 
அப்லபெயா அண்ணரின்்பெயர நிலைத்திருக்கும் 
என்பெதில் ஐயமில்லை.

நிலனவில் நீங்கொ�   ... ப�ொடர்ச்சி...

ஆரம்பித்துள்்ளன.
 உைகின் ்கடன் ்பெறும் தரம் ்தாடரபொன 
தரப்பெடுத்தல் நிறுவனமான பிறச் நிறுவனம் 
சிறீைங்காவின் ்கடன் ்பெறும் தரத்லத ்கட்நத 
மாதம் பி லமனஸ் என்்ற தரத்தில் இரு்நது சி.சி.
சி பி்ளஸ் என்்ற தரத்திறகு தரமி்றக்கியிரு்நதது 
இஙகு குறிப்பிடத்தக்்கது.

சிறீைங்கொ வஙகி  ... ப�ொடர்ச்சி...


