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யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தில இரு 
ந்த முள்ளிவாய்காலில க்காலைப் 
பட்ட மக்களின்  நிலைவு ஆைய 
த்ல்த அழிககுமறு யாழ். பல்கலை 
க்கழத்தின் துலைவவந்தவே எம 
ககு அழுத்்தம் ்தந்தார். அது இை 
நலலிைக்கப் பாடடுககு அச்சுறுத்்த 
ைாைது எை துலைவவந்தர் சிறீசற் 
குைோஜா எம்மி்டம் க்தரிவி 
த்்தார் எை  சிறீைங்கா பல்கலைக 
்கழ்கங்கள் மானிய ஆலைககு 
ழுவின்   ்தலைவர்     வபோசிரியர் 
சம்பத் அமேதுங்கா க்தரிவித்துள் 
ளார்.
இது க்தா்டர்பில அவர் வமலும் 
க்தரிவித்துள்ள்தாவது:
 சிறீசற்குைோஜா ஒரு நலை 
நிர்வாகி, இந்த சின்ைம் வ்டககு 
மற்றும் க்தன்னிைஙல்கக்காை உற 
வு்கலள சீர்குலைககும் எை அவர் 
அடிக்கடி க்தரிவித்து வந்தார். 

எைவவ ்தான் அ்தலை அழிக 
குமாறு அவர் உத்்தேவிட்டார். யாழ். 
பல்கலைக ்கழ்கத்தில 1500 சிங்கள 
மாைவர்்கள் ்கலவி ்கற்கின்றைர். 
 அவர் இந்த சின்ைத்ல்த அழி 
ப்ப்தற்்கா்க சரியாை வநேத்ல்த க்தரி 
வுகசயதுள்ளது வபாற்றத்்தக்கது எை 
அவர் வமலும் க்தரிவித்துள்ளார்.
 அவ்தசமயம், 1990்களில விடு 
்தலைப்புலி்களுககு ஆ்தேவா்க கசய 
ற்படடு   ்தைது ப்தவிலய ்தக்க  
லவத்்த சிறீசற்குைோஜா, அ்தன் 
பின்ைர்  சிங்கள அேசு்டன் இலை 
நது கசயற்படடு துலைவவந்தர் 
ப்தவிலய ல்கப்பற்றியிருந்தார் எை 
யாழ்.பல்கலைக்கழ்கத்தின் விஞ்ா 
ைபீ்டத்தில பணியாற்றிய முன்ைாள் 
விரிவுலேயாளர் ஒருவர் இைககு 
ஊ்ட்கத்திற்கு க்தரிவித்துள்ளார்.
 1990்களின் நடுப்பகுதியில 
பல்கலைக்கழ்க ஆசிரியர் சங்க உறு 
ப்பிைோ்க இருந்த அவர், ்தைது ப்த 
விலய ்தக்கலவப்ப்தற்்கா்க ஏலைய 
விரிவுலேயாளர்்களின் பிேச்சலை்க 
லளக கூ்ட ்கண்டுக்காள்வதிலலை 

இநதியா, யப்பான் மற்றும் சிறீை 
ங்கா அேசு்கள் கூட்டா்க வமற் 
க்காள்ள திட்டமி்டப்பட்ட க்காழு 
ம்பு துலறமு்க கிழககு பகுதி க்காள் 
்கைன்்கள் ல்கயாளு்தல அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் மீது சீைாவின் ்தலை 
யீடு்கள் அதி்கரித்து வருவது இநதி 
யாவுககு சீற்றத்ல்த ஏற்படுத்தியுள் 
ள்தா்க க்காழும்பு ்த்கவல்கள் க்தரி 
வித்துள்ளை.
 இந்த விவ்காேம் க்தா்டர் 
பா்கவவ 5 நாட்களுககு முன்ை்தா்க 
அறிவித்்தல க்காடுத்துவிடடு இந 

திய கவளிவிவ்காே அலமச்சர் எஸ் 
கஜயசங்கர் அவசேமா்க க்காழும்பு 
வநதிருந்தார்.
 இந்த திட்டத்தின் மீது சீைா 
வின் புைைாயவுத்துலற அதி்க அக 

,e;jpahtpd; jpl;lq;fs; kPJ rPdhtpd; mOj;jk;

முள்ளிவாயக்காலில க்காலைப்ப 
ட்ட ்தமிழ் மக்களின் நிலைவா்க 
அலமக்கப்பட்ட நிலைவுச் சின்ை 
த்ல்த கவள்ளி நள்ளிேவு சிறீைங்கா 
இோணுவம் இடித்துள்ளல்த க்டன் 
மார்க மற்றும் ஐவோப்பிய ஒன்றியம் 
என்பை வன்லமயா்க ்கண்டிப்பது 
்டன், அஙகு இ்டம்கபற்ற இைப்படு 
க்காலை க்தா்டர்பில சுயாதீைமாை 
விசாேலை்களுக்காை அழுத்்தங்க 
லளயும் சிறீைங்கா அேசு மீது பிேவயா 
கிக்க வவண்டும் எை ஐவோப்பிய 
ஒன்றியத்தின் நா்டாளுமன்ற உறுப் 
பிைர் நிவ்காை விலும்சன் க்தரிவித் 
துள்ளார்.
க்டன்மார்ககில உள்ள கபரும 
ளவாை மக்களுககு அஙகு இ்டம் 

கபற்ற க்காடுலமயாை வேைாறு 
க்தரியாது. முள்ளிவாயக்காலில 
இ்டம்கபற்ற வபாரில 40,000 க்தா்ட 
க்கம் 1,00,000 வலேயிைாை மக்கள் 
க்காலைப்படடிருந்தைர். அவர்்க 
ளில கபருமளவாவைார் பாது்காப்பு 
வலையம் எை அறிவிக்கப்பட்ட 
இ்டங்களின் மீது சிறீைங்கா 

INuhg;gpa xd;wpak; mOj;jk; nfhLf;f Ntz;Lk; 
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மட்டக்களப்பு  மயிைத்ல்தமடு மற் 
றும் மா்தவலை எலலைப் பகுதியில 
ஆறு பண்லையாளர்்கலள இன்று 
்காலை கபரும்பான்லம சமூ்கத் 
ல்தச் வசர்ந்த சிைர் ்க்டத்திச் கசன்று 
்கடடி லவத்து அடித்்தது்டன், அவர் 
்கலள இைம் க்தரியா்த இ்டத்தி 
ற்கு ்க்டத்திச் கசன்றுவிட்ட்தா்க 
பண்லையாளர்்கள் க்தரிவித்துள் 
ளைர்.
இது குறித்து வமலும் க்தரியவரு 
வ்தாவது,
 மட்டக்களப்பு மயிைத்ல்த 
மடு மற்றும் மா்தவலை எலலைப் 
பகுதியில ஆறு பண்லையாளர் 
்கலள இன்று ்காலை கபரும்பா 
ன்லம சமூ்கத்ல்தச் வசர்ந்த சிைர் 
்க்டத்திச் கசன்று ்கடடிலவத்து 
அடித்்தது்டன் பின்ைர் அவர்்களு 

ல்டய அலைத்து க்தாலைவபசி 
லயயும் பறித்து   லவத்்தது்டன் அவர் 
்களுல்டய க்தா்டர்பு்கள் அலைத்ல்த 
யும் துண்டித்து அவர்்கலள இைம் 
க்தரியா்த இ்டத்திற்கு ்க்டத்திச் 
கசன்று விட்ட்தா்க வநரில ்கண்்ட 
பண்லையாளர்்கள் க்தரிவித்துள் 
ளைர்.
 இ்தைால மயிைத்ல்தமடு மற் 
றும் மா்தவலைப் பகுதியில ஒரு 
ப்தட்டமாை சூழ்நிலை ஏற்படடு 
ள்ள ்தா்க பண்லையாளர்்கள் க்தரி 

kl;lf;fsg;G vy;iyapy; MW Ngu; 
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இநவ்தாவைசியா ்தலைந்கர் ஜ்கார் 
த்்தாவில இருநது 62 பயணி்களு்டன் 
கசன்ற விமாைம் ஒன்று ்க்டலில 
வீழ்நது கநாருஙகிய்தால அதில 
பயைம் கசய்தவர்்கள் அலைவரும் 
க்காலைப்படடிருக்கைாம் எை நம்ப 
ப்படுகின்றது.
 அகமரிக்கத் ்தயாரிப்பாை 
வபாயிங-737 ே்க பயணி்கள் விமா| 
ைவம ்காைாமலவபாயுள்ளது. விமா 
ைம் ்காைாமலவபாவ்தற்கு முன்ைர் 
அது 3000 மீற்றர் கீழ் வநாககி கசன்ற 
்தா்க க்தரிவிக்கப்படுகின்றது.
விமாைத்ல்த வ்தடும் பணி்கள் வமற் 
க்காள்ளப்படுவ்தா்க இநவ்தாவை 
சியாவின் வபாககுவேத்து அலமச்சு 
க்தரிவித்துள்ளது. எனினும் விமா 
ைம் ்தலேயிறஙகும் வநாக்கத்து்டன் 
விமாை நிலையத்திற்கு திரும்பிய 

்தா்கவும், அந்த சமயம் அது தீப்பிடி 
த்து ்க்டலில வீழ்ந்த்தா்கவும் ்க்டலில 
மீன்பிடித்துக க்காண்டிருந்த மீை 
வர் ஒருவர் க்தரிவித்துள்ளார்.
 விமாைம் ்க்டலில வீழ்ந்த 
வபாது கபரும் கவடிவயாலச எழுந 
்த்தா்கவும் அவர் வமலும் க்தரிவித்து 
ள்ளார்.
 ்காைாமலவபாை விமாைம் 
வபாயிங-737 மகஸ் எைப்படும் அடி 
க்கடி விபத்துககுள்ளாகும் விமாை 
வல்கலய வசர்ந்தது அலை எை 
க்தரிவிக்கப்படுகின்றது.
 இந்த வல்க விமாைம் 
ஒன்று 2018 ஆம் ஆண்டு 189 பயணி 
்களு்டன் இந்தவைசியாவில வீழ்நது 
கநாருஙகியிருந்தது குறிப்பி்டத்்தக 
்கது.

,e;NjhNdrpahtpy; gazpfs; tpkhdk; flypy; tPo;e;jJ
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இந்த நிலைவுச் சின்ைம் ்தல்ட 
கசயயப்பட்டால, இது முன்ைர் அ்க 
ற்றப்படடிருக்கைாம். ஆைால அது 
ந்டக்கவிலலை.  இப்வபாது இந்த 
நிலைவுச்சின்ைம்  மக்களின் இ்தய 
ங்களில வவரூன்றிய  பின்ைர் அ்கற்ற 
ப்பட்டது என்பது ஒரு   பரி்தாபம் 
எை முள்ளிவாயக்கால நிலைவுச் 
சின்ைம் அழிக்கப்பட்டது குறித்து 
எஸ்.இ. ே்தை வ்தேர் ்கருத்து கவளியி 
டடுள்ளார்.
இது குறித்து வமலும் அவர் க்தரிவி 
கல்கயில,
 “நம் நாடல்டக ல்கப்பற் 
றிய கவளிநாடடிைரின் கபயரி்ட 

ப்பட்ட பை ்கடடி்டங்களும், வீதி 
்களும், ந்கேங்களும், சிலை்களும் 
நம் நாடடில உள்ளை.
 அவர்்கள் நம் நாடடிககு 
கசய்த அழிவு ம்கத்்தாைது. ஆைால 
யாரும் அவர்்கலள எதிர்க்கவி 
லலை.
 இந்த முள்ளிவாயக்கால 
நிலைவுச் சின்ைத்தின் அழிவு அநி 
யாயமாைது.எந்த இை பாகுபாடும் 
இலைாமல இல்த ்கவனிக்க வவண் 
டும்.
 இது இைகவறியின் கநரு 
ப்லப புதுப்பிக்க்கககூடிய ஒரு 
கசயல. அத்்தல்கய தீ  உ்டைடியா்க 
க்தா்டங்கைாம் ஆைால கவளிவய 
ற்ற வநேம் எடுககும். அல்த நாம் 
அலைவரும் அனுபவத்திலிருநது 
அறிவவாம்.
 எலவைாரும் சரியா்க 
இலலை, ஆைால அவர்்களின் 
கசாந்த ்தவறு்கலள சரிகசயய முடி 
யும்” என்று குறிப்பிடடுள்ளார்.

nghWik rpwe;j MAjk;

 - v];.,. ujd Njuu;

- INuhg;gpa ehlhSkd;w cWg;gpdu;

த�ாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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ntspg;gilahd ,dj;Jilg;G
cyfk; vd;d nra;ag; NghfpwJ?

 ஈழத் தமிழர்கள்  மீதான முள்ளிவாய்க்கால் இனஅழிப்புச் 
செயற்ாட்டின் 12ஆவது ஆண்டு சதாட்க்கம் ச்ற்றதும் ச்்றாததுமா்க 
08.01.2021 இல் இன்்்றய சிறீலங்கா அரொங்கம்  யாழப்்ாணப் 
்ல்்க்ல்கழ்கத்தில் 2018 முதல் ்ல்்க்ல்க்கழ்க மாணவர்களால் 
அ்ம்க்கப்்ட்டு எல்லாத் தமிழர்களதும் ப்ாறறுதலு்ககுரியதா்கத் 
தி்கழந்து வந்த முள்ளிவாய்க்கால் இனஅழிப்பு நி்னவுத்தூபி்ய தனது 
ஏவலாளார்களான யாழப்்ாணப் ்ல்்க்ல்கழ்கத்தின் இன்்்றய து்ண 
பவந்தரதும் நிரவா்க்க குழுவினதும் து்ண ச்காண்டு இடித்துத் தள்ளி 
இனத்து்டப்புச் செயதுள்ளது. 10.01.1974இல் நான்்காவது உல்கத் 
தமிழராயச்சி மாநாட்்ட வன்மு்்றப்்டுத்தி ஈழத்தமிழ ம்க்கள் மீது 
்ண்்ாட்டு இனஅழிப்புச் செயது ்திசனாரு தமிழர்க்ள உயிரிழ்க்கச் 
செயத்மபய ஈழத்தமிழ ம்க்களின் ஆயுத எதிரப்பின் சதாட்க்கமானது 
என்்து வரலாறு. இன்று 47 ஆண்டு்களாகியும் கிட்டத்தட்ட அ்ர 
நூற்றாண்டு ்காலமா்க சிறீலங்கா எவ்வித அச்ெமுமின்றி ்ண்்ாட்டு 
இனஅழிப்்்த் சதாடரந்து ச்காண்பட இருப்்தறகு இன்்்றய ெம்்வம் 
ொன்்றாகி்றது.   
 ஈழத்தமிழர்கள் நடு்கல் வழி்ாட்டு மு்்ற்மயி்னத் தமது 
்ண்்ாடா்க்க ச்காண்டவர்கள். அந்த வ்்கயில் இந்தச் செயல் வழி்ாட்டு 
ரி்ம்யயும், ் ண்்ாட்டு உரி்ம்யயும் இல்லாசதாழி்ககும் மனித உரி்ம 
வன்மு்்றயாகி்றது. எல்லாவறறு்ககும் பமலா்க உள்ளத்தில் நி்னந்து 
ப்ாறறுதல் என்னும் மனித சிந்த்ன உரி்ம்யயும் இல்லாசதாழி்ககும் 
மி்கப்ச்ரிய மனிதாயத்திறகு எதிரான குற்றமா்கவும் தி்கழகி்றது. 
 இது  ஒரு சவளிப்்்டயான இனத்து்டப்புச் செயற்ாடு என்்்த 
ஐ்ககிய நாடு்கள் அ்மப்பின் இனத்து்டப்பு குறித்த S/ 1994/674 
இல்க்க விள்க்கத்தில் ்காணலாம். "ஒரு குறித்த புவியியல் நிலப்்ரப்பில் 
இன்சனாரு இன அல்லது மத ம்க்க்ள வன்மு்்ற்கள் மூலமும் 
்யங்கரவாதத்தின் வழியா்கவும் சவளிபய்ற ்வப்்தற்கான திட்டமிட்ட 
ச்காள்்்க்க்ள வ்ரந்து ச்காள்ளுதல்" என இனத்து்டப்பு என்்றால் 
என்ன என்்்த சதளிவா்க ஐ்ககிய நாடு்கள் ெ்் விள்ககியுள்ளது. 
அத்துடன் அத்த்்கபயாரின் சொத்து்க்க்ள அழித்தலும் இனத்து்டப்ப் 
என்்்தயும் இவ்விள்க்கம் உள்ளட்ககியிரு்ககி்றது. கூடபவ அவ் 
விள்க்கம் இனத்து்டப்பு மனிதாயத்திறகு எதிரான குற்றமா்கவும், யுத்த்க 
குற்றமா்கவும், ்கருதப்்ட்டு இனஅழிப்பு ஒழிப்பு மரபுொெனத்தின்கீழ 
தண்டி்க்கப்்ட பவண்டிய ஒன்று எனவும் பமலதி்க விள்க்கமும் அளி்க 
்கப்்ட்டுள்ளது. எனபவ இச்செயற்ாட்்ட சிறீலங்காவின் உள்நாட்டுப் 
பிரச்சி்னயா்கப் ்ார்க்காமல் உல்கம் அ்னத்துல்கப் பிரச்சி்னயா்கப் 
்ார்க்க பவண்டிய பநரமிது. 
 இத்னச் செயவதறகு உடந்்தயா்க இருந்த சிறீலங்காவின் 
ஏவலாளரான யாழ.்ல்்க்ல்க்கழ்கத் து்ணபவந்தர அவர்க்ளயும் 
அவரது நிரவா்க்ககுழு்வயும் இனத்து்டப்பு்க குற்றத்திறகு உறுது 
்ணயா்க இருந்த குற்றவாளி்கள் என்்ற வ்்கயில் ்தவி விலத்த 
உல்க நாடு்களும் அ்மப்பு்க்களும் சிறீலங்கா்வ வறபுறுத்த பவண்டும். 
தமிழநாட்டின் முதல்மச்ெர மதிப்பு்ககுரிய எடப்்ாடி ்ழனிச்ொமி உட்்ட 
்ாரதிய ஜனதா ்கட்சியின் தமிழ்கத் த்ல்ம்கள் வ்ர முழுத் 
தமிழ்கமுபம இந்தச் செய்ல்க ்கண்டித்துள்ள நி்லயில், அவர்க்ளப் 
்தவி வில்க்கபல முழுத்தமிழினத்திறகும் சிறிதளவாவது அ்மதி்ய 
அளி்ககும். 
 ஈழத்தமிழர்கள் தங்கள் பமல் நடாத்தப்்டும் இனஅழிப்பு, 
்ண்்ாட்டு இனஅழிப்பு, இனத்து்டப்பு என்்வறறி்ககு ெனநாய்க வழி்களில் 
ப்ாராடுவ்தத் தடு்ககும் பநா்ககிபலபய ஈழத்தமிழர்களின் நிரவா 
்கத்தி்ன எந்த இராணுவ அதி்காரி்கள் அவர்க்ள இனஅழிப்புச் 
செயதார்கபளா அவர்களின் நிரவா்கத்தின் கீபழபய இன்்்றய சிறீலங்கா 
ஜனாதி்தி செயற்டுத்தி வருகி்றார என்்து உல்கறிந்த விடயம். 
ப்காபரானா்க ்காலத்்த்க கூட எவ்வாறு தனது இனழிப்பு இராணுவத் 
த்ல்ம்க்ள அ்னத்துல்கச் ெட்டங்களிலிருந்து ்கா்க்க இன்்்றய 
சிறீலங்கா ஜனாதி்தி ்யன்்டுத்துகி்றார என்்்த அ்னத்துல்க 
நீதி்ககும் அ்மதி்ககும் ் ாடு்டும் அ்மப்பு்க்கள் உலகு்ககு சவளிப்்டுத்தி 
வருகின்்றன. 
 ஆனால்  யார எம்்ம என்ன செயயலாம் என்னும் ெரவாதி்கார 
உணரவுடன் சிறீலங்கா ஜனாதி்தி சிறீலங்கா, ஒருஇன- ஒருசமாழி - 
ஒருமத நாடு என்னும் ்காட்டுமிராண்டித்தனமான சிங்கள ச்ௌத்த ப்ரினவா 
தத்்த தனது சிங்களப் ச்ரும்்ான்்மப் ்ாராளுமன்்ற்க ச்காடுஙப்கான் 
்மயாலும், ்்ட்ல நிரவா்க ஆட்சியாலும் ஈழத்தமிழர்களு்ககுச் ெட்ட 
வாட்சி மறு்க்கப்்ட்ட நி்லயில் முன்சனடு்ககி்றார. 
 இந்த இன்்்றய சூழலில் உல்கம் என்ன செயயப் ப்ாகி்றது? 
உல்கத்தமிழர்கள் என்ன செயயப் ப்ாகி்றார்கள்? இந்த்க ப்கள்வி்களு்க்கான 
வி்ட்களால், ெரியான்தச் ெரியான மு்்றயில், ெரியான பநரத்தில் 
செயய ்வப்்திபலபய ஈழத்தமிழர்களின் உரி்ம்கள் மீட்பு ந்டமு்்றச் 
ொத்தியமாகும். 

 Mrphpah;

“�மிழ் மக்களின் உணர்வு்களின் தெளிபபாடா்க - அெர்்களுடடய அன்புககுரிய 
உறவு்கடை நிடைவு கூருெ�ற்கா்க யாழ். பல்கடைக்கழ்கத்தில அடமக்கபபட் டது 
�ான் முள்ளிொயக்கால நிடைவுச் சின்ைம். இராணுெப பாது்காபபுடன் இ�டை 
நிர்மூைமாககுெது �மிழ் மக்களின் உணர்வு்கடை நசுககுெ�றகு ஒபபாைது” 
எைத் க்தரிவித்திருககும் ்தமிழ் மக்கள் வ்தசியக கூட்டணியின் ்தலைவரும், யாழ். 
மாவட்ட பாோளுமன்ற உறுப்பிைருமாை சி.வி.விகவைஸ்வேன், “பல்கலைக 
்கழ்கப் பகுதியில இோணுவத்ல்தக குவிக்க வவண்டிய அவசியம் எதுவும் 
இலலை. உ்டைடியா்க இோணுவம் அஙகிருநது கவளிவயற்றப்ப்ட வவண்டும்” 
எைவும் வலியுறுத்தியிருககின்றார். 
 யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தில ்தற்வபாது உருவாகியிருககும் நிலைலம்கள் 
க்தா்டர்பா்க ்கருத்து கவளியிட்டவபாவ்த இவவாறு விகவைஸ்வேன் க்தரிவித் 
்தார். அவர் இது குறித்து வமலும் க்தரிவித்்தலவ வருமாறு;
 “இப்வபாது இடிக்கப்பட்ட முள்ளிவாயக்கால நிலைவுத்தூபி. யாழ் பல 
்கலைக்கழ்கத்தில பணியாற்றி, முள்ளிவாயக்காலில க்காலைப்பட்ட மாைவர் 
்கள், விரிவுலேயாளர்்கள், ஊழியர்்கள், பல்கலைக்கழ்க சமூ்கத்திைர் மற்றும் 
அவர்்களின் உறவு்களுக்கா்க அலமக்கப்பட்டது. மாைவர்்கள், விரிவுலேயாளர் 
்கள், பல்கலைக்கழ்க சமூ்கத்திைர் எை அலைத்துத் ்தேப்பிைரும் இலைநவ்த 
இ்தலை அலமத்்தார்்கள். இ்தலை நிர்மூைமாக்க வவண்டும் என்ற அேசின் உயர் 
்தேப்பிைரின் அழுத்்தங்கலளயடுத்து, பல்கலைக்கழ்க நிர்வா்கம், இோணுவப் 
பாது்காப்பு்டன் இ்தலை அ்கற்றியிருககின்றது. 
 ்க்டந்த ்காைங்களில ்தமிழ் மக்களுககு இலழக்கப்பட்ட அநீதி்கள், 
அவர்்கள் மீ்தாை படுக்காலை்கள் வபான்றவற்றின் நிலைவு்கலள முழுலமயா்க 
அ்கற்றிவி்ட வவண்டும் என்பது ்தற்வபால்தய அேசாங்கத்தின் நி்கழ்ச்சிநிேலில 
முககிய இ்டத்ல்தப் கபற்றிருககின்றது. அ்தன் ஒரு அங்கமா்கத்்தான் முள்ளி 
வாயக்கால நிலைவுத்தூபி நிர்மூைமாக்கப்படடுள்ளது. அேசாங்கம் முன்கைடு 
ககும் மி்கவும் ஆபத்்தாை வவலைத் திட்டங்களில  இதுவும் ஒன்று. இது வபான்ற 
பை திட்டங்கள் இந்த அேசி்டம் இருப்ப்தா்கத் க்தரிகின்றது. 
 பல்கலைக்கழ்க மாைவர்்கள், விரிவுலேயாளர்்கள் ்தமது உைர்வு்களின் 
கவளிப்பா்டா்க, ்தமது அன்புககுரிய உறவு்கலள நிலைவுகூர்வ்தற்்கா்க அலமத்்த 
நிலைவுத் தூபிலய ஒவே இேவில அோஜ்கமா்கத் ்த்கர்த்க்தறிவது என்பது ்தமிழ் 
மக்களின் உைர்வு்கலளச் சீண்டி நசுககுவ்தற்கு ஒப்பாைது. இவவாறாை கசயற் 
பாடு்களின் மூைம் ஒருவபாதும் நலகைண்ைத்ல்த ஏற்படுத்திவி்ட முடியாது. 
இது இோணுவ ஒடுககுமுலறக வ்காேத்தின் கவளிப்பா்டா்கத்்தான் இருககின்றது. 
அத்து்டன் எம்மவரின் பயத்தின் உச்ச்கட்டமா்கவும் ்காைப்படுகின்றது.
 பல்கலைக்கழ்கம் அலமநதுள்ள பகுதியில இோணுவம், அதிேப்பல்டயி 
ைலேக குவித்து, துப்பாககி முலையில மாைவர்்கலளயும், கபாது மக்கலளயும் 
அச்சுறுத்திப் பணியலவப்ப்தாைது இோணுவ அ்டககுமுலறயின் அசிங்க 
மு்கத்ல்தவய கவளிப்படுத்துகின்றது. இந்தப் பகுதியில இோணுவத்ல்தக குவிக்க 
வவண்டிய அவசியம் எதுவும் இலலை. உ்டைடியா்க இோணுவம் அஙகிருநது 
திரும்பப் கபறப்ப்ட வவண்டும். இப்கபாழுது இஙகு ந்டப்பது கவகுவிலேவில 
சிங்களப் பகுதி்களிலும் ஏவ்தா ஒரு வி்தத்தில நல்டகபறப் வபாகின்றது என்பல்த 
எமது சிங்கள சவ்கா்தே சவ்கா்தரி்கள் உைர்வார்்களா்க!
 அவ்தவவலள, இந்த நிலைவுத்தூபி இடிப்பு வி்டயத்தில பல்கலைக 
்கழ்க நிர்வா்கம் ந்டநது க்காண்்ட முலறலம குறித்து விமர்சைங்கள் முன்லவக 
்கப்படுகின்றை. ஒரு இழிவாை கசயலை கசயதுவிடடு அ்தலை வமலி்டத்து 
உத்்தேவு என்று ்காேைம் கூற முடியாது. ஒரு ்தவறாை ்காரியத்ல்த கசயயுமாறு  
வமலி்டத்து உத்்தேவு வருமாைால, அ்தலை கசயவதில உள்ள பிலழ அலைது 
அ்தைால ஏற்ப்டககூடிய விலளவு்கள் ஆகியவற்லற வமலி்டத்துககு எடுத்துககூறி 
புரிய லவப்பது சம்பந்தப்பட்டவர்்களின் ்க்டலம. இது இந்த வி்டயத்தில எந்த 
ளவுககு நல்டகபற்றிருககிறது என்பது எைககு க்தரியாது.  எது எப்படி இருந்தா 
லும், இதுவலே ்காைமும் இந்த நிலைவுத் தூபிலய அ்கற்றுவ்தற்கு பல்கலைக 
்கழ்கத்தின் முன்லைய இேண்டு நிர்வா்கங்களும் ந்டவடிகல்க எடுக்கவிலலை 
என்பது ்கருத்தில க்காள்ளப்ப்ட வவண்டும்.”

,uhZt xLf;FKiwf;; Nfhuj;jpd;
ntspg;ghNl gy;fiyf;fof rk;gtk;

epidTj; J}gp ,bg;G Fwpj;J tpf;Nd];tud; mwpf;if



“யாழ்ப்பாை பல்கலைக்கழ்க வளா 
்கத்தில முள்ளிவாய்கால நிலைவுத் 
தூபி இேவவாடு இேவா்க திருடடுத் 
்தைமா்க இடித்து அழிக்கப்படடுள் 
ளது. இச்சம்பவம் அலைத்து ்தமிழ் 
உைர்வாளர்்கலளயும் சீண்டும் 
வ்காலழத்்தைமாைது இ்தலை வன் 
லமயா்கக ்கண்டிககிவறன். 

fz;ld Fuy;fs;
04,jo;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

fl;likf;fg;gl;l ,d mopg;gpd; tbtNk 
Ks;sptha;f;fhy; epidTj;J}gp mopg;G 

ய ா ழ் . ப ல ்க ல ை க ்க ழ ்க த் தி ல 
“முள்ளிவாயக்கால நிலைவுத்தூபி 
இடித்து அழிக்கப்பட்டலம ்தமிழி 
ைத்தின் ஆன்மாலவவய அழித்்த 
மி்கக க்காடூேமாை கசயைாகும். 
இந்த அோஜ்கத்ல்த இைஙல்கத் 
்தமிழ ேசுக ்கடசியும், ்தமிழ்த் வ்தசியக 
கூட்டலமப்பும் மி்கவும் வன்லம 
யா்கக ்கண்டிககின்றை”என்று க்தரி 
வித்துள்ளார்.

khit. Nrdhjpuh[h 
,yq;ifj; jkpouRf; fl;rpapd; 

jiytu;  

- cyfstpy; fz;ldf; Fuy;fs;
	 இலங்கையில்	தமிழரகைளுக்கு	எதிரான	இறுதிப்	ப�ாரில்	ககைால்லப்�ட்ட	மக்கைள்	நி்னவாகை	கை்டநத	2019ஆம்	
ஆண்டு	யாழ்.	�ல்கை்லக்கைழகைத்தில்	அ்மக்கைப்�ட்ட	முள்ளிவாயக்கைால்		நி்னவுத்தூபி			கை்டநத	8ஆம்	திகைதி	
இடித்து	அழிக்கைப்�டடுள்்ளது.	அத்பதாடு	இரு	�ல்கை்லக்கைழகை	மாணவரகைளும்	்கைது	கெயயப்�டடுள்்ளனர.
இலங்கை	அரசின்	இநத	ந்டவடிக்்கைக்கு	இலங்கை	மற்றும்	தமிழகைம்	உள்ளிட்ட	அரசியல்	த்லவரகைள்	உட�்ட	
�ல	த்லவரகைளும்,	அ்மப்புகைளும்	தமது	கைண்்டனஙகை்்ள	முன்்வத்து	வருகின்்றனர.

“இைஙல்க அேசாங்கத்திைால முன் 
கைடுக்கப்பட்ட இைப் படுக்கா 
லைலய மூடி மலறப்ப்தற்்கா்கவவ 
நிலைவுத்தூபிஉல்டப்பு வபான்ற 
திட்டங்கள் முன்கைடுக்கப்படடு 
வருகின்றை” எை ்கண்டித்துள்ளார்.

v];.fN[e;jpud;
jkpo; Njrpa kf;fs; Kd;dzpapd; 

ehlhSkd;w cWg;gpdu; 

“முள்ளிவாயக்கால நிலைவுச் சின் 
ைத்ல்த உல்டத்து அழித்்தலம இைப் 
படுக்காலையின் மறுவடிவமா 
்கவவ வநாக்க வவண்டும்” எை ்தைது 
்கண்்டைத்ல்த பதிவு கசயதுள்ளார்.

,yq;if

“இைஙல்க முள்ளிவாயக்காலில 
இறுதிக்கட்டப் வபாரில இேக்க 
மின்றி க்காலைப்பட்ட பல்கலை 
்கழ்க மாைவர்்கள் மற்றும் கபாது 
மக்கள் நிலைவா்க அலமக்கப்ப 
டடிருந்த நிலைவுதூண் இேவவாடி 
ேவா்க அழிக்கப்படடுள்ளலம 
வபேதிர்ச்சி ்தருகின்றது.  
 உை்கத் ்தமிழர்்கலள கபரும் 
வவ்தலையில ஆழ்த்தியுள்ள இை 

vlg;ghb godpr;rhkp
jkpof Kjy;tu;  ஈழப்வபாரில ஈவு இேக்கமின்றி 

க்காத்துகக்காத்்தா்க க்காலைப்ப 
ட்ட மக்களுககு நீதி கில்டக்க வபாோ  
டிக க்காண்டிருககிறவவலளயில, 
்தமிழ்்களின் உைர்லவ வமலும் 
ேைப்படுத்தும் இைகவறியரின் 
இந்த இழிகசயல ்கடும் ்கண்்டைத் 
திற்குரியது. ஏற்றுக க்காள்ள முடி 
யா்த இகக்காடுஞ கசயலை மி்கவும் 
வன்லமயா்கக ்கண்டிககிவறன் எை 
்தைது ்கண்்டைத்ல்தத் க்தரிவித்து 
ள்ளார்.

X.gd;dPu;r;nry;tk;
jkpof Jiz Kjy;tu;  

“யாழ் பல்கலைக்கழ்கத்தில முள்ளி 
வாயக்கால நிலைவுச் சின்ைத்ல்த 
இடித்துள்ள இைஙல்க இைகவறிப் 
பல்டயிைரின் இந்த இழிகசயலை 
விடு்தலைச் சிறுத்ல்த்கள் ்கடசி வன் 
லமயா்க ்கண்டிப்ப்தா்க குறிப்பி 

”ஈழத்தில இேண்டு இைடசம் ்தமிழ 
ர்்கலளக க்கான்றுமுடித்து, அந்த  
இழப்புககு நீண்்ட்காைமாய நீதி 
வ்கடடு உை்கத்்தமிழர்்கள் உள்ளம் 
கு மு றி க க ்க ா ண் டி ரு க ல ்க யி ல , 
கவந்த புண்ணில வவலைப் பாயச் 
சுவது வபாைச்சிங்களப் வபரிைவா 
்தத்்தால  முள்ளிவாயக்கால நிலை 

“முள்ளிவாயக்கால நிலைவுத்தூபி 
என்பது பலியாை சவ்கா்தே சிவில 
்தமிழ் உறவு்கலள நிலைவூடடும் 
ஆத்மார்த்்த மனி்தாபிமாை சின்ைம். 

gh.mupaNej;jpud;
,yq;if jkpouRf; fl;rp

,k;uhd; 
jpUNfhzkiy khtl;l If;fpa kf;fs; 

rf;jp ehlhSkd;w cWg;gpdu;;  

tp.kzptz;zd;
aho;. khefu rig Kjy;tu; 

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

jkpofk;

njhy;.jpUkhtstd;
tpLjiyr; rpWj;ijfs; fl;rpapd; jiytu;    

த்காத்துகக்காத்்தா்க அப்பாவி 
மக்கள் கசாலைப்பட்டல்த மறக்க 
முடியாது. சேைல்டய வந்தவர் 
்கலளயும் சா்கடித்்தது மறவாது. 
முள்ளிவாயக்கால நிலைவி்டம் என் 
பது கவறும் ்கடடுமாைம் கில்ட 
யாது. வேைாறு மாறாது. நிலைவுச் 

fky;`hrd;
kf;fs; ePjp  ka;ak; fl;rpapd; jiytu;;    “யாழ்.பல்கலைக்கழ்க முள்ளிவா 

யக்கால நிலைவுத்தூபிலய அழிப் 
பது வவ்தலையாை வி்டயம். ்தமிழ் 
மக்களுககு அேசாங்கத்தின் மீ்தாை 
நம்பிகல்கலய வமம்படுத்தும் முயற் 
சி்கவள வ்தலவ. இது துேதிர்்ஷ்டவச 
மாைது. இநதிய கவளிவிவ்காே 
அலமச்சர் ்தைது சமீபத்ல்தய 

thdjp rPdpthrd;;
gh[f Njrpa kfspuzp jiytu;

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்    த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

rPkhd;;;
ehk; jkpou; fl;rpapd; xUq;fpizg;ghsu; 

“முள்ளிவாயக்கால யுத்்தம் ந்டநது 
12 ஆண்டு்கள் ்க்டநதும் கூ்ட நீதி 
கில்டக்கா்த நிலையில, உை்கத் ்தமி 
ழிைம் வபாோடிக க்காண்டிருககிற 
இச்சூழலில முள்ளிவாய 

t.nfsjkd;
jkpo;g; NguuR fl;rpapd; nghJr; nrayhsu;    

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

“ஈழத் ்தமிழர்்களின் பாேம்பரிய 
நிலைவுச் சின்ைங்கள் சில்தக்கப்ப 
ட்ட்தன் க்தா்டர்ச்சியா்க யாழ். 
பல்கலைக்கழ்கத்தில முள்ளிவாயக 
்கால நிலைவுத் தூணும் இடிக்கப் 
பட்ட்தற்கு எைது ்கடும் ்கண்்ட 
ைங்கள்! பிே்தமர் வமாடி இந்த 
அதிர்ச்சி சம்பவத்திற்கு ்கண்்டைம் 
க்தரிவித்தி்ட வவண்டும்! இது உை 
்கத் ்தமிழர்்களின் எதிர்பார்ப்பு!” 
என்று க்தரிவித்துள்ளார்.

K.f.];lhypd;
jpKf jiytu; 

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்



நிலைவுச் சின்ைங்கள் பின்ைர் 
வரும் சந்ததியிைருககு நிலைவு 
்கலள பகிரும் என்ப்தால, இவ 
ற்லற அழித்திருககின்றார்்கள். 
இநதிய கவளியுறவு அலமச்சர் 

கஜய சங்கரின் க்காழும்பு விஜய 
த்தின் வபாது, ்தமிழர் பிேச்சிலைலய 
சிறீைங்கா அேசாங்கவம தீர்க்க 
வவண்டும் என்று கூறியல்தத் 
க்தா்ட ர்நவ்த யாழ். பல்கலைக்கழ்க 
சம்ப வம் நல்டகபற்றது. இநதியா 
வின் ல்தரியத்தில்தான் இைஙல்க 
அ ே ச ா ங ்க ம் இ ய ங கு கி ன் ற து . 
வபாோட்ட நிலைவுச் சின்ைங்கலள 
அழித்்தாலும், மக்களின் மைதில 
ம ா வீ ே ர் ்க ள் , மு ள் ளி வ ா ய க ்க ா ல 
நிலைவு்கள் இருககும். இச்கசயல 
மி்கவும் ்கண்டிக்கத்்தக்கது.

fp.ntq;fl;uhkd;
jkpou; Ngupaf;f nghJr; nrayhsu;.

fz;ld Fuy;fs;
05,jo;

112 [dtup 10> 2021
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fl;likf;fg;gl;l ,d mopg;gpd; tbtNk 
Ks;sptha;f;fhy; epidTj;J}gp mopg;G 

முள்ளிவாயக்கால நிலைவுத்தூண் 
இடிக்கப்பட்ட்தற்கு ்கண்்டைம் 
க்தரிவித்து வரும் 11ஆம் தி்கதி 
கசன்லையில உள்ள இைஙல்க 
துலைத்தூ்தே்கத்ல்த முற்றுல்க 
யிடும் வபாோட்டம் நல்டகபறும் 
என்று க்தரிவித்்த லவவ்கா, படு 
க்காலையின் அல்டயாளங்கள்கூ்ட 
இருக்கககூ்டாது என்ப்தற்்கா்க 
நிலைவுத்தூபிலய சிங்கள அேசு 
இடித்துள்ளது என்று ்கண்டித்து 
ள்ளார்.

itNfh
kjpKf nghJr; nrayhsu; 

jkpofk;... njhlh;r;rp...

“இைஙல்க முள்ளிவாயக்காலில 
இைப்படுக்காலை கசயயப்பட்ட 
ஈழத்்தமிழர்்களின் நிலைவா்க யாழ் 
ப்பாைம் பல்கலைக்கழ்கத்தில 
அலமக்கப்படடிருந்த நிலைவு 
த்தூண் இேவவாடு இேவா்க சிங்கள 
அேசால ்த்கர்க்கப்படடிருப்பது 
அதிர்ச்சியளிககிறது. இது ்கண்டிக்க 
த்்தக்கது.
 இைப்படுக்காலை கசயயப் 
பட்ட ஈழத்்தமிழர்்களுககு நிலைவு 
த்தூண் அலமப்பல்தக கூ்ட அனும 
திக்கா்க ஆடசியில ஈழத்்தமிழர்்கள் 
எவவாறு சம உரிலமயு்டனும், 

்கவுேவத்து்டனும் வாழ முடியும்? 
என்பல்த இநதிய அேசு சிநதிக்க 
வவண்டும்.
 முள்ளிவாயக்கால நிலைவு 
த்தூண் ்த்கர்க்கப்பட்டல்த இநதியா 
்கண்டிக்க வவண்டும். ஈழத்்தமிழர் 
விவ்காேத்ல்த ல்க்கழுவி வி்டாமல, 
அவர்்களுககு வாழ்வுரிலமலய 
கவன்கறடுத்துக க்காடுக்க இநதிய 
அேசு ந்டவடிகல்க எடுக்க வவண் 
டும்” என்று அவர் க்தரிவித்துள்ளார்.

 lhf;lu; uhkjh]; 
ghkf epWtdu;

- cyfstpy; fz;ldf; Fuy;fs;

இைஙல்க இைகவறி அேசு 

கசய்த இைப்படுக்காலைககு நீதி  
வவண்டியும், வலிநது ்காைாமல 
ஆக்கப்பட்டவர்்கலள மீட்கவும் 
சர்வவ்தச சமூ்கத்தி்டம் மன்றாடி 
வரும் வவலளயில, சிங்கள வபரிை 
வா்த இைகவறி அேசு கசயகிற 
இ து வ ப ா ன் ற அ ட டூ ழி ய ங ்க ள் 
கபரும் ்கண்்டைத்திற்குரிய்தாகும். 
பன்ைாடடு சமூ்கம் இந்த அோஜ்க 
மாை மனி்தவநயமற்ற கசயலை 
வன்லமயா்க ்கண்டிக்க வவண்டும். 
நாங்கள் ்கடடி லவத்்த நிலைவி 
்டவம உங்கலள அச்சுறுத்துகிறது 
என்றால, நாங்கள் மீண்டும் ்களம் 
்கண்்டால என்ை ஆவீர்்கள்? சிநதித் 
துப் பாருங்கள். என்று ்தைது ்கண் 
்டை அறிகல்கயில குறிப்பிடடு 
ள்ளார்.

K.fsQ;rpak;;
jpiug;gl ,af;FeUk;> jkpou; eyk; 

Ngupaf;fj; jiytUk;

முள்ளிவாயக்கால நிலைவுத்தூபி 
இடிக்கப்பட்ட்தற்கு வ்தமுதி்க ்தலை 
வர் ்கப்்டன் விஜய்காநத் ்கண்்டைம் 
க்தரிவித்து ்தைது ருவிற்றரில பதி 
விடடுள்ளார். அவேது பதிவில, 
“இைஙல்க அேசு, இேவவாடு இே 
வா்க முள்ளிவாயக்கால நிலைவுத் 
தூலை கபாகலைன் இயநதிேம் 
மூைம் இடிக்கப்பட்ட நி்கழ்வு 
்கடும் ்கண்்டைத்திற்குரியது. இச்சம் 
பவத்திற்கு மத்திய மாநிை அேசு்கள் 
உ்டைடியா்க ்கடும் ்கண்்டைம் க்தரி 
விக்க வவண்டும் என்று க்தரிவி 
த்துள்ளார்.

fg;ld; tp[afhe;j;
NjKjpf jiytu;

“ இது ்தமிழ் மக்கள் மீ்தாை இை 
அழிப்பில வமற்க்காள்ளப்படும் 
க்காடுலமயாை வன்முலற. 
இ்தலை எலைா அேசியல ்தலைவர் 
்களும், மனி்த உரிலம்களுக்கா்க 
வபோடும் எலைா அலமப்புக்களும் 
்கண்டிக்க வவண்டும்” எை ஒன்ோ 
ரிவயா மாநிைத்தின் நா்டாளு மன்ற 
உறுப்பிைர் குோ்டான் சிங க்தரிவித் 
துள்ளார்.

 “பை பத்்தாயிேம் மக்கள் முள்ளி 
வாயக்காலில க்காலைப்பட்டல்த 
நிலைவுகூரும் மு்கமா்க அலமக்கப் 
பட்ட நிலைவுச் சின்ைத்ல்த அழித் 
்தது என்பது ்கட்டலமக்கப்பட்ட 
ஒரு இைஅழிப்பாகும்” எைக கூறியு 
ள்ளார் பிோம்்டன் ந்கேத்தின் மு்தல 
வர் பற்றிக பிேவுன் .
 “படுக்காலை கசயயப்பட்ட 
மக்கலள நிலைவுகூரும் சின்ை 

த்ல்த அழிப்பது என்பதும் அவர் 
்களின் வேைாற்லற அழிககும் ஒரு 
இைஅழிப்பாகும்” எை பிேம்்டன் 
ந்கேத்தின் ந்கேசலப உறுப்பிைர் 
மாடன் கமடிவறாஸ் ்கண்்டைம் 
க்தரி வித்துள்ளார்.
 “்தமிழ் மக்களின் வேைாற்லற 
அழிககும் இந்த ந்டவடிகல்க என் 
பது இைஅழிப்பின் ஒரு பகுதி” எை 
பிேம்்டன் ந்கே சலபயின் உறுப்பி 
ைர் ஹர்கிேட சிங  ்கருத்து கவளியி 
டடுள்ளார்.
 “இதுவும் சிறீைங்கா அேசின் குற்ற 
மாை ந்டவடிகல்க. இவவாறாை 

ந்டவடிகல்க்கலள நிறுத்்த வவண் 
டும் என்றால சிறீைங்காவில நீதி 
நி ல ை ந ா ட ்ட ப் ப ்ட வ வ ண் டு ம் ” 
என்று ஸ்்காபுவறா பிேவ்தசத்தின் 
நா்டாளுமன்ற உறுப்பிைர் ஹரி 
ஆைந்தசங்கரி க்தரிவித்துள்ளார்.
 “மக்கள் க்காலைப்பட்டல்த 
நிலைவுகூர்வ்தற்்கா்க அலமக்கப் 
பட்ட சின்ைத்ல்த சிறீைங்கா அேசு 
அழித்்தல்த நான் வன்லமயா்க 
்கண்டிககிவறன்” எை ஸ்்காபுவறா 
பிேவ்தசத்தின் நா்டாளுமன்ற உறுப் 
பிைர் விஜய ்தணி்காசைம் க்தரிவி 
த்துள்ளார்.

fNdba murpay; jiytu;fs;
“முள்ளிவாயக்கால நிலைவுத் 
தூபிலய அ்கற்றுவக்தன்பது அேசின் 
ஒத்்த அேசியல கசாலைா்டலை ்தக்க 
லவப்பவ்தாடு ்கட்டலமக்கப்பட்ட 
இ ை ப் ப டு க ்க ா ல ை ல ய 
க்தா்டர்வதுமாகும்” எை ்தமிழர் 
மேபுரிலமப் வபேலவ சுடடிக்காடடி 
யுள்ளது.
 அலைத்துை்க ஈழத்்தமிழர் 
மக்களலவ கவளியிடடுள்ள அறிக 
ல்கயில, “சிங்களத்தின் அடிவருடி 

யாை துலைவவந்தருககு ப்தவி 
வழஙகிய வபாது முன்லவக்கப் 
பட்ட நிபந்தலையின் கவளிப் 
பாவ்ட முள்ளிவாயக்கால நிலைவு 
த்தூபி இடித்்தழிப்பு. இன்று விலை 
வபாகும் ஒருசிை ்தமிழர்்கலள 
லவத்வ்த ்தமிழை அழிப்லபக 
்கச்சி்தமா்கச் கசயயும் சிங்கள அேலச 
வன்லமயா்கக ்கண்டிககின்வறாம்.” 
என்றுள்ளது.

mikg;Gf;fspd; fz;ldq;fs; jiytu;fs;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

யாழ்ப்பாைப் பல்கலைக்கழ்கத்தில ்க்டந்த 
இேண்டு, மூன்று நாட்களா்க நல்ட 

கபறும் நி்கழ்வு்கள் மூன்று கசயதி்கலள எமககுத் 
க்தளிவா்கத் க்தரிவித்திருககின்றை.

ஒன்று - ்தமிழ் மக்களி்டம் ்காைப்படும் ்க்டந்த 
்காை நிலைவு்கலள - குறிப்பா்க வபாரு்டன் சம்பந 
்தப்பட்ட நிலைவு்கலள - முழுலமயா்க அழித்து 
வி்ட வவண்டும் என்பதில வ்காட்டாபய ோஜபகச 
அேசாங்கம் தீவிே முலைப்பா்க இருககின்றது 
என்பது.

இரண்டு - இவற்லறத் ்தாமா்கச் கசலவல்தவி்ட, 
்தமககுச் வசவ்கம் கசயயக கூடிய அதி்காரி்கள் 
மூைமா்கச் கசயதுவிடுவது இைகுவாைது - சர்வவ்தச 
அேஙகில ்தமககுப் பிேச்சிலைலயக க்காடுக்காது 
- என்பல்த அவர்்கள் புரிநதுக்காண்டிருப்பது்டன், 
அ்தலை நிலறவவற்றுவ்தற்்காை கபாறிமுலற்க 
லளயும் லவத்திருககின்றார்்கள் என்பது.

மூன்று - மக்கள் மத்தியில உருவா்கககூடிய எதிர் 
ப்புக்கலள இோணுவம், அதிேடிப்பல்டலயக 
க்காண்டு அல்டககிவி்ட முடியும். அதிலும் ்தற் 
வபால்தய க்காவோைா ்காை ்தனிலமப்படுத்்தல 
சட்டங்கலள இ்தற்குப் பயன்படுத்்த முடியும் என் 
பல்தயும் அேசாங்கம் புரிநதுக்காண்டிருககின்றது 
என்பது.
 ்தமது இைககு்கலள நிலறவவற்றிக க்காள் 
வதில அேசாங்க இயநதிேம் கசம்லமயா்கத் திட்ட 
மிட்ட முலறயில கசயற்படுகின்றது என்ப்தற்கு, 
யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தில அலமக்கப்படடிருந்த 
முள்ளிவாயக்கால நிலைவுச் சின்ைம் கவள்ளிக 
கிழலம இேவவாடிேவா்க நிர்மூைமாக்கப்பட்டலம 
யும், அ்தலைத் க்தா்டர்நது இ்டம்கபறும் சம்ப 
வங்களும் உள்ளை. பல்கலைக்கழ்க நிர்வா்கம், 
இோணுவம், கபாலிஸ் என்பவற்றின் துலையு்டன் 
்தான் இ்தலைச் கசயதிருககின்றது.

நிடைவுச் சின்ைமும், அரச அழுத்�ங்களும்
 இடிக்கப்பட்ட முள்ளிவாயக்கால நிலை 
வுத் தூபி. யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தில பணியாற்றி, 
முள்ளிவாயக்காலில க்காலைப்பட்ட மாைவர்்கள், 
விரிவுலேயாளர்்கள், ஊழியர்்கள், பல்கலைக்கழ்க 
சமூ்கத்திைர் மற்றும் அவர்்களின் உறவு்களுக்கா்க 
2018 வம மா்தம் அலமக்கப்பட்டது. ஆைால, முழு 
லமயாக்கப்ப்டவிலலை. அது ்கட்டப்பட்டவபாவ்த 
பல்கலைக்கழ்க நிர்வா்கத்தின் அனுமதியின்றி மாை 
வர் ்தேப்பிைால அது நிர்மாணிக்கப்பட்ட்தால, 
அல்த நிறுத்தும்படி அப்வபால்தய துலை வவந்தர் 
விககிவைஸ்வேனுககு பல்கலைக்கழ்க மானிய 
ஆலைககுழுவிைால்கடும் உத்்தேவு பிறப்பிக்கப் 
பட்டது.
 அவர் அ்தலை மாைவர்்களுககுத் க்தரியப் 
படுத்தியல்தயடுத்து, அது அலமககும் வவலை 
2019 கபப்ேவரியில நிறுத்்தப்பட்டது. எனினும் 
2019 ஏப்ேலில அ்தன் பை பகுதி்கலள கவளிவய 
்தயாரித்து எடுத்து வநது உள்வள கபாருத்தி, 
நிர்மாைம் பூர்த்தி கசயயப்பட்டது. அஙவ்கவய 
முள்ளிவாயக்கால நிலைவவந்தல ்காைத்தில 
நிலைவு நி்கழ்வு்களும் இ்டம்கபற்று வந்தை. அந்த 
நிலைவுத் தூபிலய அ்கற்றும்படி வபாட்ட வமலி்ட 
உத்்தேலவ நிலறவவற்றத் ்தவறியலமயிைாவைவய 

முன்ைாள் துலைவவந்தர் விககிவைஸ்வேன் 
க்காழும்பு ஆடசிப் பீ்டத்திைால இல்டவழியில 
ப்தவி பறிக்கப்படடு ஒதுக்கப்பட்டார்.
 இப்வபால்தய புதிய துலைவவந்தர் ப்தவி 
வயற்று சிை மா்தங்களுககுள்வளவய அந்த வவலை 
மி்க இே்கசியமா்கத் திட்டமிடடு, ்கை்கச்சி்தமா்க 
க்காழும்பின் உத்்தேலவ அவர்கசயது முடித்திருக 
கின்றார். பல்கலைக்கழ்க மானியங்கள் ஆலைக 
குழுவின் ்தலைவரும், இோணுவத் ்தளபதியும் 
நிலைவுச் சின்ைம் அ்கற்றப்பட்டலமககும் ்தமக 
கும் க்தா்டர்பு இலலை எைத் திட்டவட்டமா்கக 
கூறிவிட்டார்்கள். இது துலைவவந்தோல திட்ட 
மிடடு முன்கைடுக்கப்பட்ட ஒரு ந்டவடிகல்க 
என்பது்தான் அவர்்களுல்டய ்கருத்து.

 

நிலைவுச் சின்ைங்கள் அ்கற்றப்ப்டககூ்டாது 
என்பதும், நிலைவவந்தல உரிலம பாது்காக்கப்ப்ட 
வவண்டும் என்பதும் சர்வவ்தசத்்தால ஏற்றுகக்கா 
ள்ளப்பட்ட ஒன்று. கஜனீவாவிலும் அது அஙகீ்கரிக 
்கப்படடிருககின்றது. ்தற்வபாது கஜனீவா கூட்டத் 
க்தா்டர் ஆேம்பமா்கவிருககும் நிலையில, அ்தலைக 

வ்கள்விககுள்ளாக்க அேசாங்கம் விரும்பவிலலை. 
அ்தைால, இந்த விவ்காேத்தில ்தான் வநேடியா்கச் 
சம்பந்தப்ப்டாமல, யாழ். பல்கலைக்கழ்க துலை 
வவந்தர் மூைமா்கவவ ்தைது ்காரியத்ல்த அேசாங்கம் 
சாதித்துக க்காண்்டது. ப்தவி நீடிப்லபயும், சலுல்க 
்கலளயும் எதிர்பார்ககும் துலைவவந்தர் அ்தற்கு 
துலை வபாயிருககின்றார்.

பபாரின் பின்ைரும் த�ாடரும் அழிபபு
 2009 வம மா்தம் வபார் முடிவல்டநது 
விட்ட்தா்கச் கசாலைப்பட்டாலும், ்தமிழருககு 
எதிோை இை அழிப்பு அ்தற்குப் பின்ைர் பலவவறு 
வடிவங்களில முன்கைடுக்கப்பட்டது. ்காணி அப 
்கரிப்பு, இோணுவமயமாக்கல, க்தாலகபாருட 
திலைக்களத்ல்தப் பயன்படுத்தி சிங்களமயமாக 
்கல என்பை ்களத்தில இ்டம்கபற்ற அவ்தவவலள 
யில, அேசியலில ்தமிழ்த் வ்தசிய நீக்கம், நிலைவு 
்கலள அழித்்தல என்பைவும் இைவா்த நி்கழ்ச்சி 
நிேலில முககிய அம்சங்களா்க இருந்தை. சலுல்க 
அேசியல மூைம், அேசியலில ்தமிழ்த் வ்தசிய நீக்கம் 
முன்கைடுக்கப்பட்டது.
 அவ்தவவலளயில ்தமிழ் மக்களின் மைங 
்களில நிலறநதிருக்கககூடிய நிலைவு்கலள அழித் 
்தல - அ்தற்்கா்க நிலைவுச் சின்ைங்கலள அழித்்தல 
என்பை வபார் முடிவல்டந்த உ்டைடியா்கவவ 
ஆேம்பமாகி விட்டது. மு்தைாவ்தா்க மாவீேர் துயி 
லும் இலைங்கள் புலவ்டாசர்்களால அழிக்கப்பட 
்டது. துயிலும் இலைங்கள் மக்கள் மத்தியில ்தமது 
வ்தசிய உைர்வு்கலளத் தூண்டிவி்டக  கூடியலவ 
எை அேசாங்கம் ்கருதுவது இ்தற்குக ்காேைம். 
மாவீேர்்கலள நிலைவுகூருவல்தயும் அேசாங்கம் 
்தடுத்்தது.

 அவ்தவபாை, முள்ளிவாயக்காலில இ்டம் 
கபற்ற க்காடூேமாை இைப்படுக்காலை நிலைவு 
கூேப்படுவல்தயும் அேசாங்கம் விரும்பவிலலை. 
க்காத்துகக்காத்்தா்க ஆயிேக்கைக்காை மக்கள் 
இைப்படுக்காலைககுள்ளாைலமலய அேசாங்கம் 
க்தா்டர்நதும் மலறத்வ்த வருகின்றது. சர்வவ்தச 
சமூ்கத்தின் முன்பா்க அது அேசுககு கநருக்கடிலயக 
க்காடுத்துகக்காண்டு்தான் இருககின்றது. இந்தப் 
படுக்காலை்கலள நிலைவுகூேக கூடிய சின்ைம் 
ஒன்று பல்கலைக்கழ்கம் ஒன்றில இருப்பது அ்தற் 
்காை வேைாற்று ஆவைமா்க இருககும் என்பது்தான் 
அேசின் அச்சம். அ்தலைத் ்தாவை அ்கற்றாமல, பல 
்கலைக்கழ்க துலைவவந்தலேக க்காண்டு அ்தலை 
அ்கற்றியிருப்பது அேசின் உபாயத்துககுக கில்டத்்த 
ஒரு கவற்றி.

உைகில எஙகும் இலைா� ்காட்டுமிராண்டித் 
�ைம்

 யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தில அலமக்கப்பட 
டிருந்தது க்காலைப்பட்ட அப்பாவிப் கபாதுமக்க 
ளுக்காை நிலைவுத் தூபி்தான். வபாரில க்காலைப் 
பட்ட எதிரியின் நிலைவுக ்கலலைககூ்ட பாது 
்காப்பது்தான் வபாரியல நா்கரீ்கம். சர்வவ்தசரீதியா்க 
ஏற்றுகக்காள்ளப்பட்ட நல்டமுலறயும் அது்தான். 
க்காலைப்பட்ட அப்பாவிப் கபாது மக்களின் 
நிலைவுத் தூபிலய இேவவாடிேவா்க இோணுவப் 
பாது்காப்பு்டன் புலவ்டாசர்்கலளக க்காண்டு நிர் 
மூைமாககுவது என்பது உைகின் எந்த நாடடிலும் 
இலைா்த ்காடடுமிோண்டித்்தைமாை ஒரு நல்ட 
முலற. படுக்காலை கசயயப்பட்டவர்்கலள நிலை 
வவந்த வி்டாமல ்தடுப்பதும் இைப்படுக்காலை 
யின் ஒரு அம்சம்்தான்.

 “எந்தத் ்தலைவர்்களின் உத்்தேவு ்காேைமா்க 
்தமிழ் மக்கள் க்காலைப்பட்டார்்கவளா அவர்்களின் 
நிலைவுத்தூபிலய சில்தப்ப்தற்கு இேவின் இருளில 
இயநதிேங்கலள அந்தத் ்தலைவர்்கவள அனுப்புவது 
இழிவாைது – இைகவறி -க்காடுேமாைது” எை 
கிேவுண்ட வியுஸ் இலையத்்தளத்தின் ஆசிரியர் 
அமாலினி டி சயோ ருவிட்டரில பதிவிடடுள்ளார். 
சிங்கள புத்்தஜீவி்கள் மத்தியில கூ்ட இந்தச் சம்பவம் 
பாரிய ்தாக்கத்ல்த ஏற்படுத்தியிருப்பல்த அவேது 
்கருத்தின் மூைம் புரிநதுக்காள்ள முடிகின்றது.
 சிங்கள மக்கள் மத்தியில உள்ள முற்வபாககு 
சகதி்கள் இ்தலை ்கடுலமயா்கக ்கண்டிககின்றார்்கள். 
குறிப்பா்க, வஜ.வி.பி. கிளர்ச்சியின் வபாது க்கால 
ைப்பட்டவர்்களின் நிலைவுச் சின்ைங்கள் க்தன்னி 
ைஙல்கப் பல்கலைக்கழ்கங்களில ்தற்வபாதும் 
உள்ளை. அவற்லற அ்கற்ற வவண்டும் எை யாரும் 
குேல க்காடுக்கவிலலை. ்தமிழர்்கள் ்தம்மீ்தாை 
படுக்காலை்கலள நிலைவுகூருவதும், அ்தற்்காை 
சின்ைங்கலள லவத்திருப்பதும்்தான் அேசுககு 
அச்சுறுத்்தைா்க இருககின்றது. இ்தற்குக ்காேைம்; 
இைப்படுக்காலையின் சாடசியங்களா்க அலவ 
இருப்பதும். அடுத்்த ்தலைமுலறககு அந்தத் ்த்கவ 
லைக க்காண்டுகசலவதும்்தான். 

jhafj;jsk;
fl;Liu

epidTr; rpd;dq;fs; muRf;F
mr;rj;ijf; nfhLg;gJ Vd;?

mfpyd;



fl;Liu

jhafj;jsk;
07,jo;

112 [dtup 10> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

்காலநல்டலய நம்பித்்தான் எங்கள் குடும் 
பம் இருககின்றது. இது்தான் எங்கள் 

க்தாழில, எங்கள் வாழ்கல்க, எங்கள் உை்கம். 
இ்தலை இலைாமல கசயவ்தன் மூைம் எங்கலள 
அழித்து வி்டைாம் எை சிங்களவர்்கள் நிலைககின் 
றார்்களா? எை மட்டக்களப்பு மாவட்ட ்கால நல்ட 
வளர்ப்பாளர்்கள் வ்கள்விகயழுப்புகின்றைர்.
 
 
 

கிழககு மா்காைத்தின், மட்டக்களப்பு மாவட்டத் 
தில ்க்டந்த பை மா்தங்களா்க வபசப்படடுவரும் 
வி்டயவம வமயச்சல்தலேப் பிேச்சிலையாகும். 
இந்த வமயச்சல ்தலே பிேச்சிலையாைது, சர்வவ்தசம் 
வலேயில வபசுகபாருளா்க இருந்தது. அேசியல 
்கடசி்களின் அேசியல கபாருளா்கவும் இருந்தது. 
ஆைால இன்று அலவகயலைாம் மறநது கசலலும் 
நிலைககு வநதுள்ளது.
 குறிப்பா்க மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 
ஏறாவூர்ப்பற்று, கிோன் பிேவ்தச கசயை்கர் பிரிவுக 
குடபட்ட பகுதி்களில உள்ள மயிைத்்தமடு, மா்த 
வலை பகுதியில ்காலநல்ட வளர்ப்பாளர்்கள் 
இன்று கபரும் ்கஸ்்டங்கலள எதிர்வநாககி வருகி 
ன்றைர்.
 பை ்தசாப்்தங்களா்க ்காலநல்ட வளர்ப் பிலை 
க்தாழிைா்கக க்காண்்ட ்தமிழர்்கள், ்தமது பாேம்பரிய 
க்தாழிலை இழக்கச் கசயயும் நிலையிலை 
சிங்கள வ்தசம் இன்று வமற்க்காண்டுள்ளது. வலுக 
்கட்டாயமா்க ்தமது க்தாழிலை இழக்கச் கசயயும் 
வல்கயிைாை ந்டவடிகல்க்கள் திட்டமிடடு முன் 
கைடுக்கப்படுவ்தா்க ்காலநல்ட வளர்ப்பில ்க்டந்த 
20வரு்டமா்க ஈடுபடடு வரும் சித்்தாண்டிலய 
வசர்ந்த ம.இோவஜநதிேன் க்தரிவிககின்றார்.
 “எைககு ்காலநல்ட வளர்ப்பிலையும் விவ 
சாயத்திலையும் ்தவிே வவறு க்தாழில க்தரியாது. 
விவசாயம் ்காைத்திற்குக ்காைம் நட்டத்திலை எங 
்களுககு ்தருகின்றது. விவசாயத்தில ஏற்படும் நஸ் 
்டங்கலள இந்த ்காலநல்ட வளர்ப்பின் மூைம் கபற 
ப்படும் இைாபத்திவைவய ஈடு கசயகின்வறாம்.
 ்காைங்காைமா்க நாங்கள் ்காலநல்ட்கலள 
வளர்த்்த இ்டங்கள் இன்று அப்கரிக்கப்படடு விட 
்டை. எங்களால அவர்்களுககு எதிோ்க வபாோ்ட 

முடியவிலலை. நாங்கள் வபாோ்டத் க்தா்டஙகி 
ைால, நாங்கள் அ்தைால பாரிய இழப்பு்கலள 

சநதிக்கைாம். அ்தன் ்காேைமா்கவவ நாங்கள் 
கமௌைமா்க ்தாஙகி நிற்கின்வறாம்” எை க்தரிவிக 
கின்றார்.
 “வமயச்சல்தலே பிேச்சிலைககு மூன்று 
மா்தங்களில தீர்வு வழஙகுவவாம் என்று கூறியிருக 
கின்றார்்கள். எங்கலளப் கபாறுத்்தவலேயில, அது 
வமயச்சல்தலே பிேச்சிலைலய தீர்ப்ப்தற்்காை 
்காைகக்கடு இலலை. எங்களது ்காலநல்ட்கலள 
அழிப்ப்தற்்காை ்காைகக்கடுவா்கவவ நாங்கள் பார் 
ககின்வறாம்” எைவும் அவர் ்கவலையு்டன் க்தரி 
விககின்றார்.
 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில நான்கு இை 
டசத்திற்கும் அதி்கமாை ்காலநல்ட்கள் உள்ளை. 
அவற்றில இேண்டு இைடசத்திற்கும் அதி்கமாை 
்காலநல்ட்கள் மயிைத்்தமடு, மா்தவலை பகுதியில 
உள்ளை. இவற்றின் மூைம் பால  உற்பத்தி நிலைய 
த்திற்கு, ஓரு நாலளககு குலறந்தது ஆறாயிேம் 
லீற்றர் பால வழங்கப்படுகின்றது. இ்தன்மூைம் 
பை குடும்பங்கள் வாழுகின்றை என்பது்டன், இந்த 
நாடடின் கபாருளா்தாேத்திற்கும் பங்களிப்பு கசய 
கின்றது. அவவாறு என்றால ஏன் எங்கள் வமயச்சல 
நிைங்கள் அப்கரிக்கப்படடு எங்கலள துேத்்த நிலை 
ககின்றார்்கள் எை கிோன், ஏறாவூர்பற்று ்கமநை 
்காலநல்ட பண்லையாளர் சங்கத்தின் ்தலைவர் 
இ.நிமைன் வ்கள்விகயழுப்பிைார்.

 

‘இன்று ்காலநல்ட வளர்ப்வபார் ்தங்களது 
்காலநல்ட்கலள எப்படி வளர்ப்பது, ்தமது கபாருளா 
்தாேத்திலை எவவாறு முன்வைற்றுவது என்ப்தற் 
்காை வழிக்தரியா்த நிலையிவைவய இருககின்றைர்.

 ்காலநல்ட வளர்ப்புக்கா்க பயன்படுத்்தப் 
பட்ட நிைங்கள் அலைத்தும் அப்கரிக்கப்படடு பயிர் 
கசயயப்படடுள்ளது. அேசாங்கத்தின் முழுலம 
யாை ஆ்தேவு்டன் வவறு மாவட்டங்கலளச் 
வ ச ர் ந ்த க ப ரு ம் ப ா ன் ல ம யி ை த் ்த வ ர் ்க ளி ை ா ல 
இவவாறு அப்கரிக்கப்படடு பயிர்ச்கசயல்க வமற் 
க்காள்ளப்படடுள்ளது.
 இது க்தா்டர்பில நாங்கள் அலைத்துத் 
்தேப்பிைரின் ்கவைத்திற்கும் க்காண்டு கசன்வறாம், 
அலைத்து அேசியலவாதி்கலளயும் அலழத்து ்காடடி 
யிருநவ்தாம். சிைர் எங்களது பண்லையாளர்்கலள 
லவத்து குளிர்்காயும் நிலைவய இருககின்றவ்த்தவிே, 
எங்களுக்காை எந்தவி்தமாை தீர்வும் இது வலேயில 
கில்டக்கவிலலை.
 ்காலநல்ட வளர்ப்பாளர்்கள் ்காலநல்ட 
்கலள இன்று ்காடு்களில்தான் வமயத்து வருகின் 
றைர். ்காலநல்ட வளர்ப்புக்காை வமயச்சல்தலே 
்கள் அப்கரிக்கப்படடு விட்டை. இனிவரும் ்காைங 
்களில மாடு்கலள வளர்க்க முடியாமல அ்தலை 

விற்றுவிடடு கசலைவவண்டிய நிலைககு ்தள்ளப் 
படடுள்வளாம்.
 இன்று திைமும் ்காலநல்ட்கள் க்காலைப் 
படுகின்றை. ்காலநல்ட்கள் ்களவா்டப்படுகின்றை. 
வமயச்சல்தலேக ்காணிலய அப்கரித்து விவசாயம் 
கசயயும்வபாது அந்த வமயச்சல ்தலேயிலை 
வநாககி மாடு்கள் கசலலும் நிலைவயற்படுகின்றது. 
அவவாறு கசலலும் மாடு்கள் திரும்பி வருவதி 
லலை. இது க்தா்டர்பில ்கேடியைாறு கபாலிஸ் 
நிலையத்தில முலறயிட்டாலும், எந்தவி்த ந்டவடிக 
ல்க்களும் எடுக்கப்படுவதிலலை. திைமும் மாடு 
்கலள இழககும் நிலைவய இருநது வருகின்றது.
 ்காைங்காைமா்க ்தமது வாழ்வா்தாேத்திலை 
்காலநல்ட மூைம் வளப்படுத்தி வந்த ஒரு பேம்ப 
லேவய அழியும் நிலையுருவாகியுள்ளது. எங்களா 
லும் ஓேளவு்தான் வபாோ்ட முடியும். நீதிமன்றத்தி 
லும் வழககுத் ்தாக்கல கசயயப்படடிருககின்றது. 
அ்தன் மூைமாவது எங்களுககு ஒரு நலை தீர்வு 
வரும் என்று நம்புவவாம்” என்றார்.

 ‘நாங்கள் எங்கள் மாவட்டத்தில எங்கள் 
மண்ணில க்தாழில கசயகின்வறாம். ஆைால கபாை 
நறுலவயில இருககின்ற வைஇை்காவிைர் வநது 
எங்கலளக ல்கது கசயது கசலகின்றைர். நாங்கள் 
்காைங்காைமா்க வமயச்சல ்தலேயா்க பயன்படுத்தும் 
எங்கள் நிைத்துககுள் நாங்கள் இருககும்வபாது 
்காடு்கலள வச்தப்படுத்துவ்தா்க எங்கலள வநது 
ல்கதுகசயது கசலகின்றைர். அவர்்கள் கபாைநறு 
லவயில உள்ள நீதிமன்றங்களிலும் அம்பாலற 
யில உள்ள நீதிமன்றங்களிலும் வழககு ்தாக்கல 
கசயகின்றைர். ஒரு ்தல்டவ நீதிமன்றம் கசன்று 
வருவ்தற்கு 20ஆயிேம் ரூபாவுககு வமல கசைவா 
கின்றது. இவவாறாை துன்ப நிலையிவைவய 
நாங்கள் இருநது வருகின்வறாம். இது க்தா்டர்பில 
அதி்காரி்கள் க்தா்டக்கம் அேசியலவாதி்கள் வலே 
யில க்தரிவித்திருககின்வறாம். ஆைால எந்தவி்த 
ந்டவடிகல்கயும் இலலைகயை’ இஙகு ்காலநல்ட 
வளர்ப்பில ஈடுபடடுள்ள சா.்தம்பிப்பிள்லள என் 
னும் ்காலநல்ட வளர்ப்பாளர் ்கவலையு்டன் க்தரி 
விககின்றார்.
 ‘எங்களின் ்கழுத்தில ்கத்தி லவக்கப்படடு 
ள்ளது. இந்த அேசாங்கத்திலை ்தாஙகிப்பிடிககும் 
அேசியலவாதி்கலள ்காைமுடியவிலலை. வாககு 
்கலள வாஙகி கவற்றிகபற்ற பின்ைர், அவர்்கலள 
சநதிக்க முடியவிலலை. மூன்று ்த்டலவ இோஜா 
ங்க அலமச்சர் வியாவழநதிேனி்டம் கசன்று இஙகு 
ள்ள பிேச்சிலை க்தா்டர்பில ்கல்தத்துள்வளாம். 
ஆைால பாோளுமன்றத்தில ஒரு ்த்டலவ கூ்ட இந்த 
வமயச்சல்தலே பிேச்சிலை க்தா்டர்பா்க ்கல்தக 
்க விலலை. ்தங்களது ப்தவி பறிவபாயவிடும் 
என்று ்தான் இவர்்கள் வாயமூடி கமௌனி்களா்க 
உள்ளைர். ்தமிழர்்களுக்கா்க என்லறககும் வபாோ 
டுவவன் என்று என்னி்டம் கசான்ைார். ஆைால 
இன்று அ்தலை மறநது விட்டார். எங்களி்டம் சிங 
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வமஜர் வசாதியாவு்டன் இறுதி வநேத்தில 
பயணித்்த முன்ைாள் வபாோளி ஒருவர் 

அவரின் நிலைவு்கலள எங்களு்டன் பகிர்நது 
க்காள்கின்றார்.  11.01.2021 அன்று வமஜர் வசாதியா 
அவர்்களின் 31ஆவது நிலைவு திைத்ல்த முன்னி 
டடு இக்கடடுலே பிேசுேமாகின்றது.
 

1985ஆம் ஆண்டு ஓ்கஸ்ட 18ஆம் நாளில இநதியா 
வில ஆேம்பிக்கப்பட்ட  மு்தைாவது ம்களிர் பயிற்சி 
மு்காமில பயிற்சியிலை முடித்து, வசாதியா என்ற 
கபயரு்டன் கவளிவயறுகிறார் லமகவ்கல வசநதி.
  அந்தக ்காை்கட்டங்களில வபாோட்டத்தில 
இலைந்த கபண்்கள், ‘சு்தநதிேப் பறலவ்கள்’ என் 
னும் கபயரில பை வவலைத் திட்டங்கலள வமற் 
க்காண்டிருந்தைர். ்தமிழீழத்தில அ்தற்குப் கபாறு 
ப்பா்க தியா்க தீபம் கைப்.வ்கைல திலீபன் அவர்்கள் 
இருந்தா். அவ்த ்காை்கட்டத்தில ்தான் இேண்்டாவது 
பயிற்சிப் பாசலறககுப் கபண்்கள் வசர்க்கப்பட 
்டார்்கள். 
 1987ஆம் ஆண்டு திருகநலவவலியிலுள்ள 
எமது மு்காமில ்தான் நான் வசாதியா அக்காலவ 
மு்தன்மு்தலில பார்த்வ்தன். மு்தல பார்லவயிவைவய 
அவலே எைககுப் பிடித்து விட்டது. லசககிளில 
வருவார், வபாவார். அவர் எமது மு்காமில ஒரு அலற 
யில க்தாலைத் க்தா்டர்பு வவலை்கலள கசயது வந 
்தார். யாழ். வ்காடல்ட முற்றுல்க சண்ல்டயின் பின் 
ைர் நான் அவலேப் பார்க்கவிலலை. 
 பின்ைர் ஒரு வரு்டம் ்கழித்து புனி்தபூமி 
மு்காமில ்தான் நாம் ஒன்றா்கச் சநதித்வ்தாம். அப் 
வபாது வ்தசியத் ்தலைவரின் வநேடிக ்கண்்காணி 
ப்பில  இருந்த ்காைம். அஙவ்க ம்களிர் மருத்துவப் 
வபாோளியா்க நான் வசாதியா அக்காலவப் பார்த் 
வ்தன்.
 

அவலே ஓர் அன்பாை ்தாயா்கப் பார்த்வ்தன். அவ 
ரின் அன்பு, ்கவனிப்பு, அேவலைப்பு மி்கவும் 
புனி்தமா்க இருந்தது. ்கம்பீேமாை அந்தத் வ்தாற்றம், 
எலவைாலேயும் ்கவரும் அந்த துலலியமாை 
பார்லவ, அன்பாை அேவலைப்பு எலைாம் வபாோ 
ளி்கலளயும் ்கவர்நது விட்டது. பிரிக்க முடியா்த ஒரு 
உறலவ உருவாககி விட்டது. 
 இன்பங்கள், துன்பங்கள், பாசங்கள் எலைாம் 
்க்டநது எமது வாழ்கல்க வபாயகக்காண்டிருந்தது. 
அவ்தவவலளயில ம்களிர் அணியில அங்கத்்தவர்  

வசர்கல்க அதி்கமாகியது. இந்தவவலளயில எமது 
்தலைவர் அவர்்கள், வசாதியாலவ ம்களிர் பல்டய 
ணியின் ்தளபதியா்க நியமித்்தார்.

 இநதிய இோணுவ ஆககிேமிப்புக ்காைம். 
்காடடு வாழ்கல்க. ம்களிர் வளர்ச்சி அசுே வவ்கத்தில 
நல்டகபற்றுக க்காண்டிருந்தது.
 அவ்தவவலள நான் அஙவ்க மருத்துவப் 
வபாோளியா்க  வசாதியா அக்காவு்டன் ்க்டலமயாற் 
றிக க்காண்டிருநவ்தன்.
 1989ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மா்தம். அ்தாவது 
கிறிஸ்து பிறந்த கிறிஸ்மஸ் வநேம். வபாோட்டங 
்களு்டன் மி்கவும் மகிழ்ச்சியா்க நாங்கள் இருந்த 
்தருைம் மறக்க முடியாது. இறுதியா்க அவரின் 
சநவ்தாசம் 1990 ஆஙகிைப் புதுவரு்டம் ஆகும்.
 பச்லசப்பவசல எை இருந்த அந்த இயற்ல்க 
அ்டஙகிய மைைாறுக ்காடு. வசாதியா அக்காவிற்கு 
உ்டல நிலை சரியிலைாமல வபாைது. இந்தச் கசயதி 
்தலைவருககு  அறிவிக்கப்பட்டது. அப்வபாது மரு 
த்துவப் பிரிவிற்குத் ்தலைலம ்தாஙகியவர் ஓர் ஆண் 
லவத்தியர் ஆவார். அவலே அலழத்்த ்தலைவர் 
அவர்்கள், என்லையும் அலழத்்தார். வநேடியா்க 
வசாதியாலவப் பார்லவயிடடு மருத்துவம் பார்க 
கும்படி ்கட்டலள இட்டார். அ்தலை நாம் கசயற் 
படுத்திவைாம். எமது இ்டத்தில இருநது வசாதியா 
அக்காவின் விடியல மு்காம் 15 நிமி்ட நல்ட தூேம். 

அஙகு வபாய மருத்துவம் பார்த்து வநவ்தாம். ஆைால 
அவரின் உ்டல நிலை நாளுககு நாள் வமாசமாகிக 
க்காண்வ்டயிருந்தது. அ்தன் ்காேைத்திைால நான் 
்தலைவர் அவர்்களி்டம் நிலைலமலய எடுத்துலே 
த்வ்தன். உ்டைடியா்க வசாதியாலவ இஙவ்க அலழ 
த்து வாருங்கள் எை கசான்ைார். நாமும் வபாய 
அவர் கசான்ைல்தச் கசான்வைாம். ஆைால 
வசாதியா அக்கா வருவ்தற்கு மறுத்து விட்டார். 
புதிய வபாோளி்கள் மைம் ்கைஙகி நிற்கிறார்்கள். 
அது ஒரு பயிற்சி மு்காம். என்னுல்டய பிள்லள 
்கலள விடடு நான் வேமாடவ்டன். எை கபரும் 
வபாோட்டம் ந்டந்தது. எலவைாரும் முயற்சி கசய 
வ்தாம். ஒருவாறு அழுல்கயு்டன் விடியல மு்காமில 
இருநது வில்டகபற்று புனி்தபூமி மு்காமிற்கு 
வந்தார்.  

 உ்டல நிலை முடியா்த வசாதியா அக்கா 
லவப் பார்க்க ்தலைவர் வந்தார். அப்வபாது ்தலை 
வலே சு்கம் விசாரிக்க வி்டாமல, அண்லை நான் 
என்னுல்டய பிள்லள்களி்டம் வபா்க வவண்டும் 
என்று வ்கடடு ்கண்ணீர் விடடு அழு்தார். ்தலைவர் 
ஆறு்தல கூறிைார். இவவாறு இருககும் வபாது 
வமலும் உ்டல நிலை வமாசமாகி விட்டது. லவத்தி 
யரின் ஆவைாசலைப்படி, கவளியில அனுப்பி 
லவத்தியம் பார்ப்பது நலைது என்று முடிவு எடுக்க 
ப்பட்டது. 
 அப்வபாது ்தலைவர் என்லை அலழத்து, 
கவளியில நீங்கள் வசாதியாலவ கபாறுப்கபடுத் 
துக க்காண்டு வபாய இநதியா கசலலுங்கள் என்று 
கூறிைார். நானும் விடியல மு்காம் கசன்று கபாறு 
ப்பாளரி்டம் ்த்கவலைத் க்தரிவித்வ்தன். ்தலைவர் 
என்னு்டன் இருவலே உ்தவிககு அலழத்துச் கசல 
லும்படி கூறிைார். கபாறுப்பாளரின் அனுமதியு்டன் 
நான் லபேவி மற்றும் ்க்டற்புலி்களின் துலைத் 
்தளபதியாை மாவீேர் சு்கன்யாலவயும் க்தரிவு 
கசயவ்தன். அது மடடும் அலை, ஆயு்தம் ்தாஙகிய 
கபண் வபாோளி்கலளயும் எம்மு்டன் அனுப்பி 
லவத்்தார் ்தலைவர். எம்லம கஜயநதி அக்கா 
்தலைலம ்தாஙகி வலகவடடித்துலறககு கூடடிச் 
கசன்றார். எமது லவத்தியரும் எம்மு்டன் வநதிரு 
ந்தார். வசாதியா அக்காவின் பாது்காப்பிற்கு ்தலை 

வோல அனுப்பப்பட்டவர்்களில வமஜர் ்தாேணி, 
வமஜர் அஞசைா ,்கப்்டன் உஷா ஆகிவயார் வசாதியா 
அக்காவு்டன் மு்தைாவது பயிற்சிப் பாசலறயில 
பயிற்சி எடுத்்தவர்்கள் என்பது குறிப்பி்டத்்தக்கது.
 அவ்தவவலள வசாதியா அக்காவின் வீட 
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ஜைநாய்கம் என்பது மக்களால மக்களுக்கா்க 
ந்டத்்தப்படுகின்ற ஆடசி முலறலம. இது 

நியாயமாை விடடுகக்காடுப்பு்கலளயும் நீதியாை 
சகிப்புத் ்தன்லமலயயும் க்காண்டிருத்்தல வவண் 
டும் என்று வலியுறுத்்தப்படுகின்றது. சிறுபான்லம 
இை மக்களின் உரிலம்கள், வாழ்வியல இருப்பு 
்கள் என்பை பன்லமத்்தன்லமயின் அடிப்பல்ட 
யில கபரும்பான்லமயிைோல உறுதிப்படுத்்தப்ப்ட 
வவண்டும். பாது்காக்கப்ப்ட வவண்டும். இது ஜை 
நாய்கத்தின் வ்காடபாடு.
 ஆசிய பிோநதியத்தில நீண்்ட மேலபக 
க்காண்டுள்ள்தா்கக கூறப்படுகின்ற இைஙல்கயின் 
ஜைநாய்கம் வநர் முேைாை நிலையிவைவய ்காைப் 
படுகின்றது. ஆஙகிவையரி்டம் இருநது நாடு சு்தந 
திேம் அல்டந்த நாள் மு்தைா்க ஜைநாய்கத்தின் வழி 
யில ஆடசி நல்டகபற்று வநதிருககின்றது. ஆைால 
அந்த ஜைநாய்க ஆடசிமுலறலம படிப்படியா்க 
வளர்ச்சியல்டநது சிறப்பல்டவ்தற்குப் பதிைா்கத் 
வ்தயபிலற வடிவில நலிவல்டநது கசலவல்தவய 
வேைாறு சுடடிக்காடடுகின்றது. இ்தைால அ்தன் 
உண்லமத் ்தன்லமயும் எதிர்்காை நிலைலமயும் 
வ்கள்விககு உள்ளாகியிருககின்றது.
 சிறுபான்லம வ்தசிய இைமாகிய ்தமிழ் 
மக்களின் அடிப்பல்ட ஆடசி உரிலம்களும் வாழ் 
வுரிலம்களும் படிப்படியா்க மறுக்கப்படடு, அ்ட 
ககு முலறககு உள்ளாக்கப்படடிருப்பவ்த இந்த 
நிலைலமககுக ்காேைம். மறுக்கப்பட்ட ஜைநா ய்க 
உரிலம்கலள கவன்கறடுப்ப்தற்்கா்கவவ ஆயு்தப் 
வபாோட்டம் முன்கைடுக்கப்பட்டது. உரிலம்க 
லளப் கபற்றுகக்காள்வ்தற்்காை ்தவிர்க்க முடியா்த 
அேசியல வ்தலவயா்கவவ அது முகிழ்த்திருந்தது.
 ஆைால அந்த அேசியல உரிலமக்காை ஆயு 
்தப் வபாோட்டத்ல்த அேசு பயங்கேவா்தமா்கச் 
சித்்தரித்்தது. ்தைது ஆடசி அதி்காே கசலவாகல்கப் 
பயன்படுத்தி பிற நாடு்களின் உ்தவியு்டன் வமாச 
மாைவ்தார் இோணுவ ந்டவடிகல்கயின் மூைம் 
அந்தப் வபாோட்டத்ல்த கவற்றி்கேமா்க முறிய 
டித்்தது.
 ஆைால யுத்்தம் முடிவுககுக க்காண்டுவேப்ப 
ட்டல்தத் க்தா்டர்நது யுத்்தம் மூள்வ்தற்கு அடிப் 
பல்டயாை இைப்பிேச்சிலைககு ஓர் அேசியல 
தீர்லவக ்காை அேசு ்தவறிவிட்டது. யுத்்தத்தில 
அல்டந்த கவற்றிலயப் கபருலமககு உரிய்தா்கப் 
வபாற்றுகின்ற கபருநவ்தசியவாதி்கள், அ்தலைவய 
்தமது அேசியல மு்தலீ்டாககிக க்காண்்டார்்கள். 
இதில யுத்்தத்தில கவற்றி கபற்ற ோஜபகசாக்கவள 
முன்ைணியில இருககின்றார்்கள்.

 யுத்்த கவற்றி என்ற அேசியல வபால்த 
அவர்்கலள இோணுவமயப்படுத்்தப்பட்ட ஒரு 
குடும்ப ஆடசிலய நிறுவுவதில ஆர்வம் க்காள் 
ளச் கசயதுவிட்டது. யுத்்தத்தின் பின்ைர் யுத்்த 
வமா்தல்கள் இ்டம்கபற்ற வ்டககு கிழககுப் பிேவ்த 
சங்கலள இோணுவ மயமாககிைார்்கள். இோணுவ 
நிழல படிந்த ஆடசி நிர்வா்கவம அஙகு வ்காவைாச் 
சியது.
 இோணுவ முலைப்பு க்காண்்ட அவர்்களது 
ஆடசிககு 2015 ஆம் ஆண்டு முடிவவற்பட்ட 

வபாதிலும், நான்கு வரு்டங்களின் பின்ைர் அவர் 
்கவள மீண்டும் ஆடசிலயக ல்கப்பற்றிைார்்கள். 
யுத்்த கவற்றிலயயும் வமவைாஙகிய இைவா்தத்ல்த 
யும் ்தமது பிேசாேமாககிய அவர்்கள், சிங்கள 
கபௌத்்த மக்களின் வபோ்தேவு்டன் ஜைாதிபதி 
ப்தவிலயயும், மூன்றிலிேண்டு கபரும்பான்லம 
பைத்ல்தக க்காண்்ட நா்டாளுமன்ற ஆடசி அதி்காே 
த்ல்தயும் இைகுவா்கத் ்தங்கள் வசமாககிக க்காண் 
்டார்்கள்.
 இருப்தாவது அேசியைலமப்பு திருத்்தச் 
சட்டத்ல்த நா்டாளுமன்றத்தில நிலறவவற்றி ்தங்க 

ளது வசதிகவ்கற்றவாறு ஆடசி அதி்காேங்கலள 
வகுத்துக க்காண்்டார்்கள். இது அேசியல வேைாற் றில 
ஒரு திருப்புமுலையா்கவவ வநாக்கப்படுகின்றது. 
இந்தத் திருப்புமுலை வளர்ச்சிப் வபாககிைாை 
்தலை. நாடடின் எதிர்்காை சுபிடசத்துக்காைதுமலை. 
இைவா்தத்தின் மீது ்கடடிகயழுப்பப்படடுள்ள 
இந்த அேசியல கவற்றிலயத் க்தா்டர்நது அவர்்கள் 
‘இோணுவ ஜைநாய்க வழிமுலற’யில  அடிகயடு 
த்து லவத்துள்ளார்்கள்.
 மகிந்த ோஜபகச அேசியல பின்ைணிலயக 
க்காண்்டவோ்கத் தி்கழ்ந்த வபாதிலும், ோஜபகச 

குடும்பத்தில மற்றுகமாரு ஜைாதிபதியா்கத் க்தரி 
வாகியுள்ள அவேது சவ்கா்தேர் வ்காத்்தபாய ோஜபகச 
இோணுவ பின்ைணிலயக க்காண்்டவர். இோணுவ 
அதி்காரியா்கப் பணியாற்றி, பணியில இருநது 
விைகியிருந்த அவர், மகிந்த ோஜபகச ஜைாதிபதி 
யாகியதும், விடு்தலைப்புலி்களுககு எதிோை யுத்்த 
த்ல்த வழிந்டத்துவ்தற்குப் கபாறுப்பாை பாது்கா 
ப்பு அலமச்சின் கசயைாளோ்கப் கபாறுப் வபற்றுக 
க்காண்்டார்.
  அேசியல வழி்களிலும் 
பார்க்க இோணுவ வழிமுலற யிவைவய 
பிேச்சிலைககுத் தீர்வு ்காைப்ப்ட வவண் டும் 
என்ற முலைப்வப அப்வபாது அேச ்தேப்பில 
முலைப்புப் கபற்றிருந்தது. எந்த வி்டயத்திலும் 
விடடுகக்காடுக்கா்த ்கடும்வபாககு வபச்சுவார்த்ல்த 
முயற்சி்கலளத்  வ்தாலவி அல்டயச் கசய்தை. அேசி 
யல ரீதியாை பிேச்சிலைக்கா்கவவ ்தமிழ்த் ்தேப்பிைர் 
ஆயு்தவமநதிைர் என்ற ய்தார்த்்தத்ல்த ஏற்்க மறுத்து, 
பயங்கேவா்தத்ல்த முறியடிப்பவ்த யுத்்தத்திற்கு 
முடிவு ்காண்ப்தற்்காை ஒவே வழி கயன்ற பிடிவா்தப் 
வபாககில அேச ்தேப்பிைர் கசயற்படடு கவற்றியும் 
அல்டந்தைர்.
 யுத்்த கவற்றியின் பின்ைரும் ்தமிழ்த்்தேப் 
பின் விடடுகக்காடுப்பு்டன் கூடிய அேசியல 
நிலைப்பாடும், அேசியல தீர்வுககுரிய ந்கர்வும்கூ்ட 
நியாயமாைக்தாரு ந்டவடிகல்கயா்க அேச ்தேப்பி 
ைால ஏற்றுகக்காள்ளப்ப்டவிலலை. மீண்டும் 
பயங்கேவா்தம் ்தலைதூககிவிடும் என்ற அேசியல 
மாலயககுள் சிங்கள மக்கலளச் சிக்கலவத்து, 

இைப்பிேச்சிலைககு அேசியல தீர்வுக்காை வழிலய 
முழுலமயா்க அல்டத்துவிடுவதிவைவய ோஜபகசா 
க்கள் தீவிேம் ்காடடிைர். ்காடடி வருகின்றைர்.
 இைப்பிேச்சிலை என்று எதுவும் கில்டயாது. 
அேசியல உரிலம சார்ந்த பிேச்சிலையும் இலலை. 
்தமிழ் மக்கள் கபாருளா்தாேப் பிேச்சிலைகவ்க 
மு்கம் க்காடுத்திருககின்றைர். கபாருளா்தாே ரீதி 
யாை வளர்ச்சிவய அவர்்களுல்டய வ்தலவ என்று 
இைப்பிேச்சிலையின் ்தாற்பரியத்ல்தவய ோஜபகசா 
க்கள் புேடடிப் வபாடடிருககின்றைர். அது மடடுமல 
ைாமல நாடடின் சிறுபான்லம வ்தசிய இைத்தின் 
்தனித்துவம், அ்தன் ்தாய்கம் சார்ந்த வேைாற்று ரீதி 
யாை பிோநதிய உரிலம என்பக்தலைாம் விடு்த 
லைப் புலி்கலள மீண்டும் உயிர்ப்பிப்ப்தற்்காை 
பிரிவிலைவா்த அேசியல ்தநதிவோபாயம் என்ற 
பிேசாேத்ல்தவய முன்கைடுத்திருககின்றைர்.
 நாடடில யுத்்தத்ல்த முடிவுககுக க்காண்டு 
வந்த்தன் மூைம் பயங்கேவா்தத்ல்த இலைாமல 
கசயதிருப்ப்தா்கப் கபருலம வபசி, ‘ஒவே நாடு 
ஒவே சட்டம்’ என்ற ஒற்லறச் சிந்தலைலய நிலை 
நிறுத்துவ்தற்கும் அவர்்கள் ந்டவடிகல்க்கலள எடுத் 
துள்ளார்்கள். வபரிைத்்தவோகிய சிங்களவர்்கள் எங 
கும் வாழைாம். எஙகும் கபௌத்்தவம நிலை கபற் 
றிருக்க வவண்டும் என்ற இைவா்த வநாககி லும் 
இந்த ‘ஒவே நாடு ஒவே சட்டம்’ என்ற க்காள்ல்கலய 
நிலைநாட்டவும், நல்டமுலறப்படுத்்தவும் அவர் 
்கள் முயன்று வருகின்றார்்கள்.
 அவர்்களின் இந்த இைவா்தச் கசயற்பாடு 
்களுககு இோணுவமயப்படுத்்தல கபரிதும் துலை 
புரிகின்றது. இறுதி யுத்்தத்தில மனி்த உரிலம 
மீறப்படடிருககின்றை. சர்வவ்தச மனி்தாபிமாை 
சட்டங்கள் புறக்கணிக்கப்படடிருககின்றை என் 
பது ஆ்தாேபூர்வமா்க நிறுவப்படடிருககின்றது. இ்த 
ற்கு ஐ.நா அறிகல்க்கள் ஆவைங்களா்க அலமநதிரு 
ககின்றை. அ்தன் அடிப்பல்டயிவைவய உரிலம 
மீறல்களுககு அேசு கபாறுப்பு கூற வவண்டும். 
நிலைமாறு்காை நீதிலய நிலைநாட்ட வவண்டும் 
என்று ஐ.நா பிவேேலை்களின் மூைம் வலியுறுத்தி 
இருககின்றது.
 ஆயினும் உரிலம்கள் எதுவும் மீறப்ப்ட 
விலலை. உரிலம மீறல்களில இோணுவத்திைர் ஈடு 
ப்டவிலலை. எைவவ கபாறுப்பு கூற வவண்டிய 
அவசியமிலலை என்ற வபாககிவைவய ஐ.நாவின் 
கபாறுப்பு கூறு்தலுக்காை பிவேேலை்களில இருநது 
விைகுவ்தா்க ஜைாதிபதி வ்காத்்தாபாய ்தலைலம 
யிைாை அேசாங்கம் அறிவித்திருககின்றது.
 விடு்தலைப்புலி்களுககு எதிோை இோணுவ 
ந்டவடிகல்க்கலள முன்கைடுத்்த இோணுவத்திைர் 
ஒருவபாதும் மனி்த உரிலம்கலள மீறவிலலை. 
எைவவ இோணுவத்திைர் எவரும் மனி்த உரிலம 
மீறலுக்கா்க நீதிவிசாேலைககு உடபடுத்்தப்படு 
வல்தத் ்தாங்கள் அனுமதிக்கப் வபாவதிலலை 
என்று ோஜபகசாக்கள் சூளுலேத்திருககின்றைர். 
அ்தன் அடிப்பல்டயில 2000 ஆம் ஆண்டு மூன்று 
குழநல்த்கள் உடப்ட 8 ்தமிழர்்கலளப் படு 
க்காலை கசய்த்தா்கக குற்றம் நிரூபிக்கப்படடு 

உச்ச நீதிமன்றத்திைால 2015 ஆம் ஆண்டு மேை 
்தண்்டலை வழஙகி ்தண்டிக்கப்பட்ட முன்ைாள் 
இோணுவ சார்ஜன்ற் சுனில இேத்நாயக்காலவ 2020 
ஆம் ஆண்டு மார்ச் மா்தம் ஜைாதிபதி வ்காத்்தாபாய 
ோஜபகச கபாதுமன்னிப்பளித்து விடு்தலை 
கசய்தார்.
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எமது விடு்தலை அலமப்பின் அத்திவாேம் 
வபா்டப்பட்ட வபாது ேவீநதிேன் என்ற இயற் 

கபயலேக க்காண்்டவரின் ஆழுலமயும் அறிவும் 
பண்பும் ஒருஙவ்க அலமநதிருந்த்தால எலைா 
மூத்்த உறுப்பிைர்்களும் அவலேப் பண்டி்தர் என்வற 
அலழத்்தைர். மு்தல மாவீேோை சங்கரின் அயல 
வீடடிைரும் கநருஙகிய நண்பருமாை பண்டி்தர் 
வசதி பல்டத்்த குடும்பத்தில பிறக்காவிடினும் 
்தமிழ் மக்களின் விடு்தலைக்கா்க வநர்லமயு்டனும் 
்க்டலம ்கண்ணியத்து்டனும் கசயற்பட்ட ஒரு சிந்த 
லையாளர். நான் பண்டி்தர் என்ற உயர் சிந்தலை 
க்காண்்டவலே 1981 ஆேம்ப ்காைங்களில சநதித்்த 
வபாது மி்கவும் பயத்து்டவைவய சநதித்வ்தன். அந்த 
மு்தல சநதிப்பிவைவய அந்தப் பயம் முற்றா்க நீஙகி 
விடடிருந்தது. க்தத்திப்பல, அலமதியாை வபச்சு. 
புன்சிரிப்பு, புலி்களின் உறுப்பிைர்்கள் எப்படி 
இருப்பார்்கள் என்ற எமது ்கற்பலை்களுககு அப்பா 
ற்பட்ட எளிலமயாை மி்கச் சா்தாேை மனி்தோ்கவவ 
அறிமு்கமாகி அவவாவற வாழ்ந்தார். பின்பு அவலே 
்கலவியங்காடடிலிருந்த நீர்ப்பாசைத்துலற அலுவ 
ை்கத்தில அவந்கமா்க ஒவகவாரு நாளும் பிற்ப்க 
லில சநதிப்வபாம். பை இலளயவர்்கலள எமது 
வபாோட்டத்தில இலைப்ப்தற்்கா்க பண்டி்தரி்டம் 
அறிமு்கம் கசயது லவத்வ்தன். பண்டி்தோல துண் 
டுப்பிேசுேங்கள் க்காடுககின்ற பணியும் என்னி 
்டம் ்தேப்பட்டது. அப்வபாது எமது இயக்கத்தில 
புலிச்சின்ைம் கபாறிக்கப்பட்ட துண்டுப் பிேசுேங 
்கள் எலவைாருககும் கில்டப்பதிலலை. அ்தலைப் 
கபற்றுக க்காள்கின்றவர்்கள் கபருலமயா்க மகிழ் 
வல்தப் பார்ககின்ற வபாது துண்டுப் பிேசுேங்கலள 
வழஙகுகின்ற எமககும் கபரிய மகிழ்வா்க இருக 
கும். பண்டி்தர் வலகவடடித்துலற வநது மீண்டும் 
யாழ் கசலலும் வபாது மண்்டான் என்ற சிறிய 
கிோமம் வழியா்க சிறிய ஆற்லறக ்க்டநது ்கப்பூது 
என்ற சிறிய கிோமம் வழியா்கச் கசலவல்த வழக 
்கமா்கக க்காண்டிருநவ்தாம். அப்வபாது ஆற்றின் 
நீலேக குடித்து ்தமிழீழம் கில்டத்்த பின்பு இந்த 
ஆற்லறப் பாது்காப்பதும் ்கப்பூது கிோமத்ல்த லமய 
மா்கக க்காண்டு அலைத்து வசதி்களு்டனும் கபரு 
ந்கேமா்க மாற்ற வவண்டும் என்பல்தயும் ஆற்லற 
யும் பயைத்துககு பயன்படுத்்த வவண்டுகமன்ற 
்தைது ்கைலவயும் கசாலலிக க்காண்வ்ட வருவார்.
 ்காைம் இப்படிவய ஓ்ட 1983 யூலை மா்தம் 
திருகநலவவலியில எமது இயக்கத்தின் மி்கப் 
கபரிய இோணுவத்தின் மீ்தாை ்தாககு்தலைத் 
க்தா்டர்நது சிங்கள இைகவறியின் வ்காேத்்தாண் 
்டவம் ்தலைவிரித்்தாடியது. திருப்பித் ்தாக்க 
வவண்டுகமன்ற உைர்வவ வயது வவறுபாடின்றி 
எலவைாரி்டமும் வமவைாஙகி இருந்தது. மி்கவும் 
இே்கசியமா்கவவ கசயற்பட்ட எமது இயக்கத்தில 
வசே வவண்டுகமன்று ஓடித் திரிந்தார்்கள். எமது 
விடு்தலை இயக்கம் என்றுநம்பி மாற்று இயக்கங 
்களில வசர்ந்தவர்்களும் ஏோளம். ஒருநாள் அவசே 
மா்க என்லை சநதித்து இநதியா வுககு புறப்படு 
வ்தற்குத் ்தயாோகுமாறு கூறிைார். நான் அறிமு்கப் 
படுத்திய பைர் பண்டி்தரு்டன் யாழ். பல்கலைக 
்கழ்கத்துககு அண்லமயில உள்ள வீடடில ்காத்தி 
ருந்தார்்கள். அன்றிேவவ நாம் அலைவரும் இநதியா 
வுககுப் புறப்படவ்டாம். புறப்படுவ்தற்கு முன்ைர் 
பண்டி்தர் பயிற்சி முடிந்ததும் நீ உ்டன் ்தாய்கம் 
திரும்ப வவண்டுகமை அன்புக ்கட்டலளயிடடு 
வழி அனுப்பி லவத்்தார். ்கார்த்தில்க மா்தம் 
இமயமலைச் சாேலிலுள்ள இநதிய இோணுவப் 
பயிற்சி மு்காமில பயிற்சி முடித்து பஙகுனி 
மா்தம் றஞசன் ைாைா, புவைநதிேன், சநவ்தாசம் 

மாஸ்ேர், பார்த்தீபன் எை வமலும் பைர் ்தாய்கம் 
திரும்பிவைாம். இருநாளிவை பண்டி்தலேச் சநதித் 
வ்தன்.
 அநநாட்களில ்தமிழீழத்துககு பிேதித் ்தலை 
வோ்க பண்டி்தர் ்தான் நியமிக்கப்படடிருந்தார். 
இோணுவத்தின் வ்தடு்தல்களும் சுற்றிவலளப்புக்க 
ளும் நாளாந்தம் நல்டகபற்றுக க்காண்டிருந்த 
்காைம். பண்டி்தரும் கிட்டரும் என்லை வ்டம 
ோடசி வலகவடடித்துலறகவ்க வபாகுமாறுகூறிய 
வபாது மு்தலில மறுத்்தாலும் பின்ைர் ஏற்றுக 
க்காண்வ்டன். நான் வ்டமோடசி கசன்று எைது 
வபாோட்ட வாழ்கல்கலய கபாலி்கண்டியில பதி 
கைாரு உறுப்பிைர்்கவளாவ்ட ஆேம்பித்வ்தன். 
எமககு மூத்்த உறுப்பிைர் றஞசன் ைாைா கபாறுப் 
பாளோ்கவும் வமஜர் ்கவைஸ் இேண்்டாம் நிலைப் 

கபாறுப்பாளோ்கவும் கசயற்பட்டார்்கள். அநநாட 
்களில பண்டி்தர் எம்மி்டம் அடிக்கடி வநது ்தஙகி 
விடடுச் கசலவார். ஆஸ்துமா வநாயாளியாை 
பண்டி்தருல்டய மருநதுப் கபாருட்களும் இன்ை 
பிறவும் என்னி்டம் ்தேப்படடிருந்தது. அத்வ்தாடு 
பண்டி்தர் வரும்வபாக்தலைாம் அவருக்காை 
அலைத்ல்தயும் கசயது க்காடுககின்ற பணியும் 
என்னி்டவம ஒப்பல்டக்கப்படடிருந்தது. ்தமிழீழ 
த்தில கசயயப் படுகின்ற அலைத்து வவலை்களு 
ககும் பண்டி்தர் கபாறுப்பாை்தால அலைத்ல்தயும் 
எழுத்து வடிவிவைவய லவத்திருந்தார். எலைாவற் 
றிககும் ்கைககு லவத்திருந்தார். யார் எந்த 
மாவட்டத்தில கசயற்ப்ட வவண்டும் எந்தப் 
கபாறுப்புக்கலள யாரி்டத்தில க்காடுக்க வவண்டு 
கமன்பதில மி்கவும் நி்தாைமா்கவவ முடிகவடுப் 

பார். எைககு மு்தலில க்காடுக்கப்பட்ட வவலை 
த்திட்டம் எம்மி்டம் வநது வபாகின்ற அலைத்து 
இோணுவப் கபாருட்கலளயும் எமது இே்கசிய 
உ்தவியாளர்்கள் மூைம் ்களஞசியப்படுத்திப் பாது 
்காப்பவ்த.
 பண்டி்தவே நிதிக ல்கயாள்ல்க்கலளயும் 
வமற்க்காண்்ட்தால ஒவகவாரு மாவட்டப் 
கபாறுப்பாளர்்களும் அவரி்டம் வநது ்கைககுக 
்காடடிவய வமைதி்க நிதி்கலளப் கபற்றுச் கசல 
வார்்கள். அந்த வி்டயத்தில மி்கவும் இறுக்கமாை 
நிலைப்பாடல்டக க்காண்டிருந்தார். மூத்்த 
்தளபதி்கள் உடப்ட பைர் கவளிவய ்காத்து நின்று 
்கைககுக ்காடடிச் கசன்றதும் இப்வபாதும் வபால 
நிலைவில உள்ளது. பாேபடசமிலைா்த அவேது 
நிர்வா்கத் திறலம ்கண்டு நான் பை வவலள்களில 
வியந்ததுண்டு. குறுகிய ்காைத்திவைவய இயக ்கம் 
விரிவாக்கம் ்கண்டிருந்தது. அேசியல வவலைத் 
திட்டமும் எலைா ஊர்்களிலும் விரிவாக்கம் 
கபற்றிருந்தது. இோணுவத் ்தாககு்தல்கள் சிறிது 
சிறி்தா்க முன்வைற்றமல்டய ஆேம்பித்்தை. எமது 
மக்களுல்டய பூேை ஆ்தேவும் அேவலைப்பும் 
எமது வளர்ச்சிககு கமருகூடடிை. எமது மக்கவள 
எம்லமப் பாது்காககின்ற கபாறுப்லப எடுத்து 
விடடிருந்தார்்கள் என்வற கூற வவண்டும். எமது 
உறுப்பிைர்்களில அக்காவும் ்தம்பி யுமா்க இருவர் 
நீர்க்காழும்பிலிருநது வநது இலைநது கசயற் 
படடுக க்காண்டிருந்தார்்கள். அவர்்களு்டன் 
பண்டி்தர் க்காழும்பு கசன்று வந்த ்காைமும் 
உண்டு. அவர்்களில ்தம்பிககு என்லைப் வபான்ற 
வவலைத்திட்டமும் க்காடுக்கப்படடிருந்தது. அத் 
்தலை நம்பிகல்கயாைவர். 1984 மார்்கழி மா்தம் 
்கல்டசியில வவலைத்திட்டமா்க க்காழும்புககும் 
பின்ைர் நீர் க்காழும்பில அவர்்களது வீடடிற்கும் 
அனுப்பி லவக்கப்படடிருந்தார்்கள். ்தற்கசயைா்க 
அவர்்கள் இருவரும் அயைவர்்களால ்காடடிக 
க்காடுக்கப்படடு இோணுவத்திைோல குடும்ப 
மா்கவவ ல்கது கசயயப்பட்டார்்கள். இோணுவ 
த்தின் சித்திேவல்த்களால பண்டி்தருல்டய 
அச்சுவவலி மு்காமும் புத்தூரில எமது ஆயு்த 
்களஞசியக கி்டஙகும் ்காடடிக க்காடுக்கப்ப 
ட்டது. பண்டி்தருல்டய அச்சுவவலி மு்காம் 1985 
ல்த மா்தம் 9ஆம் தி்கதி அதி்காலை முற்றுல்கயி 
்டப்பட்டது. ்தன்னு்டனிருந்த வபாோளி்கலளப் 
பாது்காப்ப்தற்்கா்க இோணுவத்து்டன் சமரிடவ்ட 
பண்டி்தர் உடப்ட ஆறுவபர் வீேச்சா ல்டந்தார் 
்கள். அதில எமது மூத்்த உறுப்பிைர் புவைநதிேன் 
உடப்ட பத்துப் வபேளவில ்தப்பித்திருந்தார்்கள். 
இைஙல்க அேசுககு கபரிய கவற்றியா்க பண்டி 
்தருல்டய உ்டலை க்தாலைக ்காடசி்களில 
க்தா்டர்நது ஒளிபேப்பிக க்காண்வ்ட இருந்தார் 
்கள். ல்கப்பற்றிய ஆயு்தங்கள் இைஙல்க இோணு 
வத்தி்டவம அப்வபாது இருக்கவிலலை. பண்டி 
்தருல்டய மு்காம் முற்றுல்கயின் மு்தல நாள் 
கூ்ட அச்சுவவலி கசன்றிருநவ்தன். அந்தக ்காைங 
்களில எமககு க்தாலைத் க்தா்டர்பு வசதி்கள் 
இருக்கவிலலை. நாம் பயைம் கசயது ்தான் 
எ்தலையும் கசயற்படுத்தியிருந்த்காைம். பண்டி 
்தர் வீேச்சாவல்டவ்தற்கு ஒருவாேம் முன்பு்தான் 
எமககு குறுநதூே, கநடுநதூே க்தாலைத் 
க்தா்டர்பு சா்தைங்கள் கில்டத்திருந்தை. எமது 
பயன்பாடடுககு வருவ்தற்கு முன்வப இோணு 
வத்்தால அலவ ல்கப்பற்றப்படடிருந்தை. அச்சு 
வவலி மு்காம் முற்றுல்கலய உல்டப்ப்தற்கு 

jhafj;jsk;
fl;Liu

fg;ld; gz;bju;
vkJ tpLjiy mikg;gpd; %j;j cWg;gpdUk; 

mtuJ MSikAk;> topfhl;lYk;

nfsuprq;fu;

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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FwSk; fijAk;
 "சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூ உங்கு
ஆக்கம் எ்வன�ோ உயிர்ககு
ச�ோருள்:அறம், சிறப்்�யும் செல்வத்்தையும் அளிககும் ஆ்்கயோல 
உயிர்ககு அத்தை்்கய அறத்்தைவிட நன்மையோ்வது ன்வறு யோது?
 இக குறளுக்கோ� குட்டி ்க்தை.....
ஒரு ஊரில சுப்்�யோ எனும் சதைோழிலோளி ்வோழ்ந்து ்வந்தைோர். அ்வர் 
்வறு்மைக ன்கோட்டின கீழ் ்வோழ்ந்து ்வருகிறோர். இப்�டி இருக்்கயில, 
அ்வர்  ச்வள்ளிககிழ்மை்களில குடும்�த்துடன ன்கோயிலுககுச் செனறு 
்கடவு்ை ்வணங்கி விட்டு ச்வளினய ்வரும் ன�ோது ச்வளினய ்வோெலில 
இருககினற பிச்்ெக்கோரர்்களுககு தைர்மைம் செய்வோர். இப்�டி அ்வர் 
செய்வதைன மூலம் செல்வமும், சிறப்பும் ச�ருகியது.
இதை�ோல அ்வரின ்வறு்மை நீங்கி மி்கவும் ெந்னதைோெமைோ்க ்வோழ்ந்து 
்வந்தைோர். அறம் செய்வதைன மூலம் தைோன ்வறு்மை நீங்கி ெந்னதைோெமைோ்க 
்வோழ்கிறோர் என�தை்�ப் புரிந்து ச்கோணடோர். இதை�ோல அ்வர் இறககும் 
தைறு்வோயில கூட எந்தைவிதை  துன�மும் இலலோமைல இறந்தைோர். ஆ்கன்வ 
இ்வ்ர ன�ோனறு நோமும் தைர்மைம் செயது ெந்னதைோெமைோ்க ்வோழ்ன்வோம். 
�ய்� அ்ட்வதைற்கு ஒவச்வோரு வீட்டிலும் சிறிய நூல்கங்்கள் 
அ்மைத்து ்வோசிப்பில ஈடு�ட ன்வணடும். இவ்வோறு செய்வதைன மூலம் 
உலகில ்வோழ்்வோங்கு ்வோழ முடியும்.
 னமைலும் ்வோசிப்பு மைனிதை்� பூர்ணப்�டுத்தும் ்வோசிப்பு 
இலலோதை மைனிதைன கு்ற மைனிதைன எனறும் ஆனனறோர் கூற்றிற்கு 
இணங்்க ்வோசிப்பிற்கு முககியத்து்வம் ச்கோடுத்து ்கலவி்யப் ச�ற்று 
நோட்டில நலல பிர்ையோ்க உரு்வோகுன்வோம்.

md;G Neah;fSf;F!
 எமைது எதிர்்கோல சிற்பி்கைோ� 
தைமிழ் சிறோர்்களின தைமிழ்சமைோழி 
மைற்றும் �ண�ோட்டு னமைம்�ோட் டி்� 
இலக்கோ்க ச்கோணடு ச்வளி்வரும் 
இலககு ்வோர இதைழின சிறு்வர் தைைத் 
திற்்கோ� தைங்்கள், ்கட்டு்ர்கள், 
்கவி்தை்கள், ஓவியங்்கள் மைற்றும் 
்வோழ்வுககு ்வழி்கோட்டும் தைமிழர் 
நோ்கரீ்கம் சதைோடர்�ோ� சிறு குறிப்பு 
்கள் ஆகிய்வற்்ற �கிர்ந்து ஓர் 
செழிப்�ோ� நி்லத்தை எதிர்்கோல 
தைமிழ் ெந்தைதி்ய உரு்வோக்க 
இ்ணயுமைோறு இலககு உங்்க்ை 
்வரன்வற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

f.etul;r;rdp: juk;-7 
kfh[dh fy;Y}hp

aho;g;ghzk;

j.kfpopdp: juk;-6 
fpsp / gue;jd;/ 

,e;J kfhtpj;jpahyak; 

ijg; nghq;fy;
்தப்ச்ாங்கல் விழா என்்து ஒரு ெ்மய விழா அல்ல, 
அது தமிழரின் ்ண்்ாட்டு விழா. 
தரணி்யச்  த்ழ்க்கச் செயயும் ்தம்கள் பி்றப்பிறகும் 
எருதின் உ்ழப்பிறகும் நன்றி சொல்லும் நன் நாள். 
மஞெல் இ்லபயாடு இஞசி தண்படாடு எறும்பூரும் ்கரும்ப்ாடு 
வட்ட புது ்ா்ன விளிம்ச்ல்லாம் ்ால் ச்ாங்க, 
ச்ாஙகி வரும் ச்ாங்கல் இது. 
தமிழனு்க்கா்க ஒரு ்ண்டி்்க. இயற்்க்ய சதயவமா்ககும் 
்தப் ச்ாங்கல் ்ண்டி்்க. 
விவொயின் மதிப்்் உணரும் ்ண்டி்்க இது.

kfPrd;: juk;-4 
aho;. ,e;J Muk;g ghlrhiy

R.jpfopdp: juk;-9
 jp.nry;tehaf Guk; ,e;J kfh 

tpj;jpahiyak; jpUNfhzkiy

K.rQ;Rjd;: 
juk;-6 

N[u;kdp
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எதிர்வரும் மார்ச் மா்தம் இ்டம்கபறவுள்ள ஐககிய 
நாடு்கள் சலபயின் மனி்த உரிலம்கள் ஆலைக 
குழுவின் 46 ஆவது கூட்டத்க்தா்டர் க்தா்டர்பில பை 
ந்கர்வு்கலள சிறீைங்காவும், ்தமிழர் ்தேப்புக்களும் 
முன்கைடுத்துவரும் நிலையில, இநதியாவும் 
்தைது ்கவைத்ல்த திருப்பியுள்ளது.
 ்க்டந்த நவம்பர் மா்தம் இநதியாவின் 
பாது்காப்புச் கசயைாளர் சிறீைங்கா வநது கசன்ற 
பின்ைர், ்தற்வபாது இநதியாவின் கவளிவிவ்காே 
அலமச்சர் எஸ். கஜயசங்கர் இந்த வாேம் சிறீைங்கா 
வுககு 3 நாள் பயைமா்க வநது கசன்றுள்ளார்.

 அகமரிக்காலவ எதிர்ககும் நிலைககு சிறீ 
ைங்கா கசன்றது்டன், சீைாவு்டன் கநருஙகி வரு 
வல்த க்தா்டர்நது, இநதியா ்தைது ந்டவடிகல்க 
்களில ்கவைம் கசலுத்்த ஆேம்பித்துள்ளது. எனினும் 
சிறீைங்கா அேலச அேவலைத்து கசலலும் ்தைது 
நிலையில இருநது ்தற்வபாதும் இநதியா விை்க 
விலலை என்பவ்த கஜயசங்கரின் பயைத்தின் 
முடிவா்க உள்ளது.
 என்றுமிலைா்தவாறு பை ்தமிழ் ்கடசி்கலள 
அவர் சநதித்துள்ள வபாதும், ்தமிழ் மக்களின் 
பிேச்சிலை்களுக்காை தீர்லவ சிறீைங்கா அேசி்டம் 
விடடுச் கசன்றதும் சநவ்த்கத்ல்த வ்தாற்றுவித்து 
ள்ளது. 
 சிறீைங்கா மீது ஒரு தீர்மாைத்ல்த பிரித்்தா 
னியா ்தலைலமயில அகமரிக்கா க்காண்டுவேத் 
தீர்மானித்துள்ள நிலையில, அது க்தா்டர்பில 
இநதியா என்ை நிலைப்பாடடில உள்ளது என்பது 
பற்றி அறிநதுக்காள்ள சிறீைங்கா அேசு முயன்று 
வருவது்டன், இநதியாவு்டன் நடலப பாோட்டவும் 
முற்படடு வருகின்றது.
 முன்லவக்கப்படும் தீர்மாைத்ல்த இநதியா 
எதிர்க்காது; ஆைால அ்தலை ஆ்தரிக்கவும் கசய 
யாது; எனினும் அ்தலை நீர்த்துப்வபா்கச் கசயயும் 
சாத்தியங்கள் அதி்கமுள்ளது என்ற நிலைப்பாவ்ட 
சிறீைங்காவின் ்தேப்பில உள்ளது.
 எனினும் ஆசியாவின் வநடவ்டா எைப் 
படும் அகமரிக்கா, இநதியா, யப்பான் மற்றும் 
அவுஸ்திவேலியா இலைநதுள்ள குவாட என்ற 
பாது்காப்பு கூட்டணியாைது, சீைாவின் வளர்ச் 
சிககு எதிோைது. அது சிறீைங்காவுககு அனுகூை 
மாைது அலை. இந்த நிலையில ்தான் வநபாள 
பயைத்தின் வபாது சிறீைங்காவுககும், சீைாவுககும் 
இல்டயிைாை உறவு்கள் க்தா்டர்பில ்காட்டமாை 
்கருத்து ஒன்லற இநதியப் பாது்காப்புச் கசயைாளர் 
க்தரிவித்திருந்தார்.
 இநதிய அதி்காரி்களின் க்தா்டர் சிறீைங்கா 
பயைத்தின் வநாக்கம் என்பது, ்தமிழர் ்தேப்பு வமற் 
குை்கத்து்டன் அலைது அலைத்துை்க சமூ்கத்து்டன் 
கநருஙகிவி்டக கூ்டாது என்பல்த மு்தன்லமயா ்கக 
க்காண்்ட்தா்கவவ அவ்தானி்களால வநாக்கப்படு 
கின்றது.
 எதிர்வரும் கஜனீவா கூட்டத்க்தா்டர் க்தா்ட 
ர்பில ்தமிழ்த் ்தேப்பு முன்ைலேவி்ட அதி்க அக்க 

லறயு்டன் கசயற்படடு வருகின்றது. பிரித்்தானி 
யாலவத் ்தளமா்கக க்காண்்ட ஏறத்்தாள 250இற்கு 
வமற்பட்ட அலமப்பு்கள் மற்றும் நிறுவைங்கள் 
இலைநது பிரித்்தானிய பிே்தமர் மற்றும் கவளி 
யுறவு அலமச்சருககு ்கடி்தம் ஒன்லறயும் இந்த 
வாேம் அனுப்பியுள்ளை. பிரித்்தானியா ்தலைலம 
்தாஙகும் இந்த தீர்மாைமாைது, முன்லைய தீர் 
மாைத்ல்த வபால இலைாது ்காத்திேமா்க இருக்க 
வவண்டும் என்பது ்கடி்தத்தில வலியுறுத்்தப்ப 
டடுள்ளது.

 அவ்தசமயம், சிறீைங்காவிலை அலைத் 
துை்க வபார்ககுற்ற நீதிமன்றத்தில நிறுத்துவது 
க்தா்டர்பில பின்வரும் வி்டயங்கலள ்தமிழ் 
நா்டாளுமன்ற உறுப்பிைர்்கள் ்கவைத்தில எடுத்து, 
அ்தலை ஐ.நா மனி்த உரிலம்கள் ஆலைககுழுவின் 
ஆலையாளருககு க்தரிவிக்க வவண்டும் என்ற 
வ்காரிகல்க்கள் அலைத்துை்க ஈழத்்தமிழர் மனி்த 
உரிலம லமயத்திைால முன்லவக்கப்படடுள்ளது.

அெர்்கைால முன்டெக்கபபட்ட 
்கருத்துக்களின் முககிய பகுதி்கள் ெருமாறு:

 ்க்டந்த்காை ந்டவடிகல்க்களின் விலளவா்க 
்தமிழ் மக்கள் ஐ.நா மனி்த உரிலம்கள் ஆலைககுழு 
மீ்தாை நம்பிகல்கலய இழநதுள்ளைர். ஐ.நா 
தீர்மாைத்தில இருநது சிறீைங்கா அேசு கவளிவய 
றியது என்பது இந்த நம்பிகல்கலய முற்றா்க 
சீேழித்துள்ளது.
 30/1 தீர்மாைம் என்பது நீர்த்துப்வபா்கச் 
கசயயப்பட்ட ஒன்று. ்கைப்பு நீதிமன்ற விசாேலை 
்கள் வவண்டும் எை மனி்த உரிலம்கள் ஆலைககுழு 
பரிநதுலே கசய்தவபாதும், தீர்மாைத்தில திட்ட 
மிட்ட ரீதியில அது உள்ள்டக்கப்ப்டவிலலை. எனி 
னும் உள்ள்க விசாேலை்கள் மூைம் சிறீைங்காவில 
யாரும் நீதி விசாேலை்களுககு உடப்டவிலலை. 
நீதிலய நிலைநாடடுவ்தற்கு உறுப்பு நாடு்கள் 
முன்வே வவண்டும் எை ஆலைககுழுவின் 40 
ஆவது கூட்டத்க்தா்டரிலும், அ்தன் ்தலைவர் வ்காரி 
கல்க விடுத்திருந்தார். ஆைால எதுவும் இ்டம் 
கபறவிலலை.
 இந்த நிலையில ்தான் சிறீைங்காவில இ்டம் 
கபற்ற வபார்க குற்றங்கள் க்தா்டர்பாை விசாேலை 
்கலள வமற்க்காள்வ்தற்கு ஐ.நா பாது்காப்பு 
சலபலய அலைது அலைத்துை்க குற்றவியல 
நீதிமன்றத்ல்த ஆலைககுழு பரிநதுலே கசயய 

வவண்டும் எை ்தமிழ் மக்கள் வவண்டி நிற்கின்றைர்.
ஆலைககுழுவின் பரிநதுலே்கள் நீதிலய கபற்றுத் 
்தரும் என்பதில நம்பிகல்கயிலலை. எைவவ இந்த 
தீர்மாைத்தின் மீது அலைத்துை்க சமூ்கத்தின் அழு 
த்்தங்கள் வ்தலவ. இதுவவ வபார் நிலறவல்டநது 
10 ஆண்டு்கள் ்க்டந்த பின்ைரும் நீதி கில்டக்காது 
்தவிககும் ்தமிழ் மக்களுககு நீதிலய கபற்றுத்்தரும்.
 தீர்மாைம் க்தா்டர்பில சிறீைங்கா அேசு 
எந்த ந்டவடிகல்கயும் எடுக்கவிலலை என்ப்தால 
அது க்தா்டர்பில அலைத்துை்க கபாறிமுலற ஒன்று 
க்தா்டர்பில உறுப்பு நாடு்கள் சிநதிக்க வவண்டும் 
எை 36 மற்றும் 37 ஆவது கூட்டத்க்தா்டரில ஆலை 
யாளர் க்தரிவித்திருந்தார்.
 இந்த நிலையில ஐ.நா மனி்த உரிலம்கள் 
ஆலைககுழுவின் அறிகல்க மற்றும் ஏலைய ஐ.நா 
அறிகல்க்கள் க்தா்டர்பில அலைத்துை்க ந்டவடி 
கல்க வ்தலவ என்பல்தவய நாம் இஙகு வலியுறு 
த்துகிவறாம்.
 ஐ.நா மனி்தஉரிலம்கள் ஆலைககுழுவின் 
அறிகல்க மற்றும் ஐ.நா கசயைாளர் நாய்கத்தின் 
உள்ள்க விசாேலை குழு சமர்ப்பித்்த அறிகல்க 
(கபற்றி அறிகல்க 2012) என்பை அலைத்துை்க 
நாடு்கலள ஒருஙகிலைத்து அலைத்துை்க விசாே 
லைக்காை வ்காரிகல்கலய விடுப்பது க்தா்டர்பில 
ஆலையாளருககு அதி்காேத்ல்த வழங்க வலைது.
 1948 ஆம் ஆண்டு ஐ.நாவிைால அலமக்கப் 
பட்ட இைப்படுக்காலைககு எதிோை தீர்மாைத் 
தில சிறீைங்காவும் ஒரு அங்கத்துவ நாடு. இந்த 
தீர்மாைத்தின் அடிப்பல்டயில அங்கத்துவ நாடு 
்களில இ்டம்கபறும் இைப்படுக்காலை க்தா்டர் 
பில உள்நாடடில அலைது கவளிநாடடில விசாே 
லை்கலள வமற்க்காண்டு ்தண்்டலை்கலள வழங்க 
முடியும் என்பல்த சிறீைங்கா நிலைவில க்காள்ள 
வவண்டும்.
 ஆலைககுழுவின் தீர்மாைத்தில இைப்படு 
க்காலை என்ற ப்தம் இலலை. அதில வபார்க 
குற்றங்கள் க்தா்டர்பாை விசாேைக்காை பரிநது 
லே்கவள உள்ளை. ஆைால நீதிமன்ற விசாேலை 
்களின் முடிவில அது இைப்படுக்காலையா்க 
மாறைாம் எை 2015 ஆம் ஆண்டு ஆலைககுழு 
வின் தீர்மாைத்ல்த கவளியிட்ட பின் வபசிய 
ஆலையாளர் கசயிட அல குலசன் க்தரிவித்தி 
ருந்தார்.
 எைவவ விசாேலை்களில கில்டககும் 
ஆ்தாேங்கலள ஐ.நா ஆலைககுழு அலைத்துை்க 
நீதிமன்ற விசாேைககு பரிநதுலே கசயய முடியும்.
சிறீைங்காவில ஒரு இைப்படுக்காலை இ்டம் 
கபற்றுள்ள்தா அலைது அ்தலை வமற்க்காள்ள அேசு 
முற்படடு வருகின்ற்தா என்பது க்தா்டர்பில வ்கள்வி 
எழுநதுள்ளது. உயர் அேச அதி்காரி்களின் உத்்தேவுககு 
அலமவா்க கபருமளவாை மக்கள் படுக்காலை 
கசயயப்படடுள்ளைர் எை அவுஸ்திவேலியா, கமல 
வபர்ன் பல்கலைக்கழ்கத்தின் அலைத்துை்க மற்றும் 
அேசியல ்கற்ல்க்களுக்காை வபோசிரியர் ்டாமியன் 
கின்ஸ்கபரி க்தரிவித்துள்ளார்.
 சிறீைங்கா அேசு க்தா்டர்நது திட்டமிட்ட 
ரீதியில ்தமிழ் மக்கலள அழித்து வருவ்தா்கவும், 
ஆைால அஙகு வாழும் ்தமிழ் மக்கள் சுயஉரிலம 
்களு்டன் வழ உரிலம உல்டயவர்்கள் எைவும் அவர் 
வமலும் க்தரிவித்துள்ளார்.
 ்க்டந்த ஆண்டு 2020 இ்டம்கபற்ற 43ஆவது 
மனி்த உரிலம்கள் ஆலைககுழுவின் கூட்டத் 
க்தா்டரில கவளியி்டப்பட்ட ஆலையாளரின் 
அறிகல்கயில சிறீைங்காவில எந்தவி்தமாை முன் 
வைற்றமும் ஏற்ப்டவிலலை எை க்தரிவிக்கப்படடு 
ள்ளது. 
 இந� நிடையில புதிய தீர்மாைத்தில 

பின்ெரும் விடயங்கள் ்கெைத்தில த்காள்ைபபட 
பெண்டும் எை �மிழ் மக்கள் எதிர்பார்ககின்றைர்:

 ஐ.நா மனி்த உரிலம்கள் ஆலைககுழுவின் 
விசாேலை அறிகல்கயின் வபாது வச்கரிக்கப்பட்ட 
ஆவைங்கள் மற்றும் ஆ்தாேங்கலள அலைத்துை்க 
குற்றவியல நீதிமன்றத்தில ல்கயளிக்க வவண்டும்.
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அகமரிக்கத் வ்தர்்தலின் பின்ைர் மாநிைங்கள் 
ரீதியா்கத் க்தரிவுகசயயப்பட்ட பிேதிநிதி்கள் 

கசலுத்திய வாகல்க எண்ணி, வஜா லப்டவை ஐககிய 
அகமரிக்காவின் அதிபோ்கத் க்தரிவு கசயயப்படடி 
ருககிறார் என்ற வி்டயத்ல்த உத்திவயா்க பூர்வமா்க 
உறுதிப்படுத்தும் வநாக்கத்வ்தாடு ்தற்வபாது துலை 
அதிபோ்கக ்க்டலமயாற்றிக க்காண்டிருககும் லமக 
கபன்ஸ் (Mike Pence) ஜைவரி 6ஆம் தி்கதி அகமரிக்க 
்காஙகிேசின் இேண்டு சலப்கலளயும் கூடடிைார். 
வழலமயா்க இந்த நி்கழ்வு மி்க எளிலமயாை ஒரு 
நி்கழ்வா்கவும் ஒரு மணித்தியாைத்தில ந்டநது முடி 
கின்ற முழுக்க முழுக்கச் சம்பிே்தாயபூர்வமாை ஒரு 
நல்ட முலறயா்கவுவம இதுவலே இருநது வநதிரு 
ககிறது. ஆைால இம்முலற அப்படி வழலமயாை 
க்தாரு நி்கழ்வா்க அது அலமய விலலை.
 மு்தைாவ்தா்கக குடியேசுக ்கடசிலயச் 
வசர்ந்த நா்டாளுமன்றப் பிேதிநிதி்கள் பைர், டேம் 
லபத் க்தா்டர்நது அதிபோ்க லவத்திருப்பல்த 
வநாக ்கா்கக க்காண்டு, அதிர்ச்சியூட்டத்்தக்க 
வி்தத்தில வ்தர்்தலின் பின் க்தரிவு கசயயப்பட்ட 
பிே்தநிதி்களால கசலுத்்தப்பட்ட வாககு்கள் 
க்தா்டர்பா்க ்தமது எதிர்ப்பு்கலள கவளியிடடு, 
இந்த நல்டமுலற ஒரு முடிவுககு வோமல 
நீண்டு க்காண்டு வபா்கச் கசய்தார்்கள். பின்ைர், 
அகமரிக்க வேைாற்றில முன்கைப்வபாதும் ந்டநதி 
ருக்கா்த வி்தத்தில வ்தர்்தலின் முடிவு்கலளத் ்தலை 
கீழா்க மாற்றியலமககும் வநாககு்டன் ஆயிேக 
்கைக்காை டேம்புககுச் சார்பாை ஆர்ப்பாட்டக 
்காேர்்கள் ்கப்பிற்றல ஹில (Capitol Hill) என்று 
அலழக்கப்படும் அகமரிக்க நா்டாளுமன்றக ்கட்ட 
்டத்ல்த முற்றுல்கயிடடு அ்தலைத் ்தம்வசம் லவத் 
திருந்தார்்கள். ‘அகமரிக்காவின் பு்கலழ மீண்டும் 
நிலைநாடடுங்கள்” என்ற சுவைா்கத்ல்தக குறிக 
கும் (Make America Great Again)  `MAGA’  என்ற 
வார்த்ல்த கபாறிக்கப்பட்ட க்தாப்பி்கலள அணி 
நது க்காண்டு, டேம்பின் கபயர் கபாறித்்த க்காடி 
்கலளப் பிடித்துகக்காண்டு, நா்டாளுமன்றத்தின் 
பணிமலை்கலள அடித்து உல்டத்து நா்டாளு 
மன்ற அமர்வு்கள் நல்டகபறும் ்கட்ட்டத்துககுள் 
நுலழந்தார்்கள். அவவவலளயில நா்டாளுமன்றத் 
தில அவ்தானிப்பாளர்்களுககு ஒதுக்கப்பட்ட 
பகுதி யில பாது்காப்லபத் வ்தடுமாறு அவவவலள 
யில அஙகிருந்த நா்டாளுமன்றப் பிேதிநிதி்கள் 
பணிக்கப்பட்டார்்கள். அகமரிக்காவின் ்தலைந்க 
ோை வவாஷிங்டன் டி.சி யின் ந்கே பி்தாவாை (May) 
மியூரிகயல பவசர் (Muriel Bowser) உ்டைடி யா்கத் 
்தலைந்கரில ஊே்டஙகுச் சட்டத்ல்த அமுைாக 
கியது்டன் அஙகு இேண்டு வாேங்களுககு அவசே 
்காை நிலைலயயும் பிே்க்டைம் கசய்தார். 
 அகமரிக்க சைநாய்கத்தின் லமயமா்க 
விளங குகின்ற நா்டாளுமன்றக ்கட்ட்டத்தில நி்கழ்த் 
்தப்பட்ட இந்தக ்கைவேம் க்தா்டர்பாை ப்டங்கள் 
க்தாலைக்காடசித் திலே்கலளயும் சமூ்க வலைத் 
்தளங்கலளயும் நிேப்பத் க்தா்டங்க, அகமரிக்கா 
விலும் உை்கம் முழுவதிலும் வாழும் பை மிலலி 
யன் எண்ணிகல்கயிைாை மக்கள் அதிர்ச்சியல்டந 
்தார்்கள். இன்கைாரு வல்கயில பார்க்கப் வபாைால 
இநநி்கழ்வு்கள் அதிர்ச்சிககுரியலவ அலை என்ற 
வி்டயத்ல்தயும் புரிநது க்காள்ள வவண்டிய வ்தலவ 
இருககிறது.
 அகமரிக்க அதிபோை க்டாைாலட டேம் 
லபப் கபாறுத்்த வலேயில, அவர் எந்தகவாரு 
அடிப்பல்டயுமின்றித் வ்தர்்தலில பேவைா்க 
வமாசடி்கள் நல்டகபற்ற்தா்கவும் ‘அதிபர் ப்தவி 
்தன்னி்டமிருநது ்களவா்டப்படடு விட்டது” 
என்றும் ்கல்த கசாலலி, மி்கவும் அலமதியா்க 
நல்டகபறுகின்ற அதி்காே மாற்றத்ல்த வன்மு 
லற்கள் மூைம் ்தடுத்து நிறுத்்த ்தைது ஆ்தேவா 

ளர்்கலளத் தூண்டிகக்காண்டிருந்தார். ்தன்லைப் 
ப்தவியில லவத்திருப்ப்தற்்கா்க அேசியைலமப்பின் 
சட்டதிட்டங்கலள அைடசியப்படுத்தும்படி ்தைது 
அதி்காரி்கள் வமலும் குறிப்பா்க துலை அதிபர் 
கபன்சின் வமலும் கவளிப்பல்டயா்கவவ அவர் 
அழுத்்தங்கலளக க்காடுத்துக க்காண்டிருந்தார். 
இது மடடுமன்றி வஜார்ஜியா மாநிைத்தின் அேச 
கசயைோ்கப் பணியாற்றுகின்ற பிேடறவ கவன் 
ஸ்வபர்்கர் (Brad Raffensperger) என்பவருககுத் 
க்தாலைவபசி அலழப்லப ஏற்படுத்தி அந்த 
மாநிைத்ல்த கவலவ்தற்குத் ்தைககுத் வ்தலவயாை 
வாககு்கலளத் வ்தடிக்கண்டுபிடிககும் படியா்கவும் 
அவலேக வ்கடடிருககிறார்.

 வவாஷிஙேன் டி.சியில இந்தக ்கைவேம் 
நல்டகபறுவ்தற்கு ஒரு சிை மணித்தியாைங்களுககு 
முன்ைர் கவள்லள மாளில்கககு அரு்காலமயில 70 
நிமி்டங்கள் க்தா்டர்நது ஆற்றிய உலேயின்வபாது, 
நல்டகபற்ற வ்தர்்தலின் முடிலவ ‘எமது சைநாய்கத் 

துககு விழுந்த பைத்்த அடி” எை விபரித்்தவ்தாடு, 
‘நா்டாளுமன்றத்துககு ந்டநது கசலலுங்கள்” ‘பைவீ 
ைமா்க இருநது க்காண்டு எமது நாடல்ட நாங்கள் 
மீளவும் எம்தாக்க முடியாது” என்று மி்கவும் கவளி 
ப்பல்டயா்கவவ டேம்ப் ்தைது ஆ்தேவாளர்்கலளக 
வ்கடடிருந்தார்.
 பு்தன்கிழலம நல்டகபற்று முடிந்த ்கைவேத் 
துககுத் ்தனிவய டேம்ப் மடடுவம கபாறுப்பு என்று 
கசாலலிவி்ட முடியாது. குடியேசுக ்கடசிலயச் சார்ந்த 
நா்டாளுமன்றப் பிேதிநிதி்கள் பைரும் அதி்காரி ்கள் 
பைரும், பழலமவா்தக க்காள்ல்கயுள்ள ஊ்ட்கவி 
யைாளர்்களும் ஆயிேக்கைக்காை டேம்பின் ஆ்தே 
வாளர்்கள் ‘வ்தர்்தல ்தங்களி்டமிருநது ்களவா்டப் 
படடு விட்டது” என்ற வி்டயத்ல்த முழுலமயா்க 
நம்புவ்தற்குக ்காேைமாைவர்்களா்க இருநதிருககி 
றார்்கள். ்தமது க்காள்ல்க வமல க்காண்டிருந்த 
பற்றின் ்காேைமா்கவவா, மி்கக குறுகிய வநாககுள்ள 
அேசியல நல்டமுலறத்்தன்லம ்காேைமா்கவவா 
அலைது கவறும் ்கடசியின் நைலை வநாக்கா்கக 
க்காண்வ்டா வன்முலறயில ஈடுப்டத் ்தைது ஆ்தே 
வாளர்்கலள டேம்ப் தூண்டி வி்டவும் அகமரிக்க 
அேசியைலமப்லப அவர் அவமதித்து வ்தர்்தல 
நல்டமுலறலயக வ்கலிககூத்்தாக்க அவர்்கள் உ்தவி 
யா்க இருநதிருககிறார்்கள்.
 பை மிலலியன் எண்ணிகல்கலயக 
க்காண்டிருககும் டேம்பின் ஆ்தேவாளர்்கள், ்தமககுத் 
்தநதுக்காண்டிருககின்ற ஆ்தேலவ இழநதுவி்டக 
கூடும் எைப்பயநது, குடியேசுக ்கடசியின் மி்க 
முககிய ்தலைவர்்கள் பைர் ்கல்டசி நிமி்டம் வலே 
வ்தர்்தல முடிவு்கலள ்தலைகீழா்க மாற்றியலமக்க 
டேம்ப் எடுத்்த சட்டவிவோ்த முயற்சி்கலளக 
்கண்டிப்ப்தற்குத் ்தவறியிருககிறார்்கள். அவ்தவநேம் 
இன்னும் பைர் அதிபர் டேம்பின் முயற்சி்கள் 
விலேவில சகதியிழநதுவிடும் என்று கசாலலிக 
க்காண்டு டேம்பின் முயற்சி்கலள அைடசியப் 

படுத்தி வநதிருககிறார்்கள். இ்தற்கில்டயில 
வைது சாரி ்களின் தீவிேவா்தம் மி்கப்பைமாை ஒரு 
நிலைலய எடடியிருககிறது.
 இப்வபாது நா்டாளுமன்றத்தின் பாது்காப் 
பும் லப்டனின் கவற்றியும் உறுதிப்படுத்்தப்பட்ட 
பின்ைர், அேசியற் க்காள்ல்கயின் இரு பக்கங்கலள 
யும் சார்ந்த அேசியலவாதி்கள் டேம்பின் கசயற்பாடு 
்கலள கவளிப்பல்டயா்கவவ ்கண்டித்திருப்பவ்தாடு 
புதிய நிர்வா்கமும் நாடும் எதிர்வநாககியிருககும் 
சவால்கலளக வ்காடிடடுக ்காடடியிருககிறார்்கள். 
‘கவளிநாட்டவர்்கலள கவறுப்பு்டன் பார்த்துப் 
பிரிவிலை்கலள ஏற்படுத்்தககூடிய முலறயில 
உலேயாற்றி வந்த டேம்பின் கசயற்பாடு்கள் இது 
வலே ஏற்றுகக்காள்ளப்பட்டது ஏன்?” என்ற 
வ்கள்வி எழுப்பப்படுகிறது. வ்தர்்தலைத் க்தா்டர் 
நது வந்த வாேங்களிலும் அவர் அதிபோ்கப் பணி 
யாற்றிய ்காைம் முழுவதும் சட்டத்தின் ஆடசிலய 
யும் அதி்காே வேம்பு்கலளயும் அவமதிக்க டேம்ப் 
ஏன் அனுமதிக்கப்பட்டார்? கவள்லள இைவம 
உயர்ந்தது என்று எண்ணுவவாருககும் இைவாதி்கள், 
வன்முலறலய ஏற்படுத்தும் பாசிசவாதி்கள், வபான் 
வறாலேயும் உசுப்வபத்திவிடும் வல்கயில டேம்ப் 
வபசியது  அைடசியம் கசயயப்பட்டது ஏன்? மி்க 
வும் பகிேங்கமா்கவவ டேம்பாலும் அவேது ஆ்தே 
வாளர்்களாலும் தூண்்டப்படடு, பு்தன்கிழலம 
நல்டகபற்ற கிளர்ச்சிலயத் ்தடுக்க அகமரிக்க அேசு 
்தவறியது ஏன்?
 இவவாறாை ஒரு வன்முலறலய எதிர் 
க்காள்ள ஊ்ட்கங்கள் கூ்ட ஆயத்்தமா்க இருக்க 
விலலை. பை வல்க்களில பை மா்தங்களா்க, கவளி 
ப்பல்டயா்கவவ ஒரு சதிப்புேடசிலய ஏற்படுத்துவ 
்தற்்காை ஆயத்்தங்கலள டேம்ப் கசயதுக்காண்டிரு 
ந்தார். ‘்களவாடுவல்த நிறுத்துங்கள்” என்று வ்காச 
மிடடுகக்காண்டு ்தமது துப்பாககி்கலளத்         தூககிக 
க்காண்டு ஆயிேக்கைக்கைக்காவைார் வீதி்களில 
ஆர்ப்பாட்டங்கலளச் கசயதுக்காண்டிருந்தார்்கள். 
உண்லமயில அகமரிக்காவில ந்டந்த இந்த நி்கழ்வு, 
இைத்தீன் அகமரிக்காவிவைா, க்தன் ஐவோப்பா 
விவைா அலைது கிழககு ஐவோப்பாவிவைா 
அலைது ஆபிரிக்காவிவைா அலைது உைகின் வவறு 
ஏ்தாவது ஒரு பகுதியில நல்டகபற்றிருந்தால, 
அகமரிக்க ஊ்ட்க நிறுவைங்கள் ்தமது கசயதி 
யாளர் குழுக்கலள அவசேம் அவசேமா்க சம்பந 
்தப்பட்ட நா்டாளுமன்றத்துககு அனுப்பித் வ்தர்்தல 
நல்டமுலற்கள் க்தா்டர்பா்க நிைவுகின்ற உறுதி 
யற்ற ்தன்லம்கள் க்தா்டர்பா்கவும் வமற்க்காள்ளப் 
படுகின்ற வன்முலற்கள் க்தா்டர்பா்கவும் ஏோள 
மாை கசயதியறிகல்க்கலள கவளியிடடிருககும். 
அகமரிக்காவில அப்படி நல்டகபறவிலலைவய. 
அ்தற்்காை ்காேைம் என்ை?
அகமரிக்க சைநாய்கம் மி்கப் பைமா்க இருப்ப்தன் 
்காேைமா்க அது வ்தாலவியல்டவ்தற்கு எந்த வாய 
ப்பும் இலலை என்ற எண்ைவம இ்தற்்காை ஒரு 
்காேைமாகும். அகமரிக்காவின் பிேத்திவய்கத் 
்தன்லமலயயும் ஆஙகிைகமாழி வபசும் நாடு்களில 
உள்ள சுயாதீை நிறுவைங்கள் உயர்ந்தலவ என்ற 
எண்ைம் என்பவற்லற இலைத்துப் பார்ககும் 
வபாது, அகமரிக்காவின் ்தற்வபால்தலய நிலை 
லயப் புரிநதுக்காள்ளககூடிய்தா்க இருககிறது.
 வபர்லின் சுவர், வசாவியத் ஒன்றியம் 
ஆகியலவ வீழ்ச்சியல்டந்த்தன் பின்ைர், அகமரிக்க 
சைநாய்கமும் அகமரிக்க நிறுவைங்களும் என்றுவம 
‘கவற்றி க்காள்ளப்ப்ட முடியா்தலவ” என்ற 
குறுகிய எண்ைம் பைமா்கத் க்தா்டஙகியது. பைேது 
பார்லவயில சர்வாதி்காேத்ல்தத் வ்தாற்்கடித்து 
சைநாய்கம் கவற்றிக்காண்டிருககிறது என்றும் 
இ்தற்கு வமைா்க வேைாற்றில எதுவும் உருவா்கப் 
வபாவதிலலை என்ற சிந்தலையும் உருவா்கத் 
க்தா்டஙகியது.
 வ்தர்நக்தடுக்கப்பட்ட ்தமது பிேதிநிதி்கள் 
அதி தீவிே வ்தசியவா்தத்ல்தயும் வன்முலறமிக்க 
வைதுசாரித் தீவிேவா்தத்ல்தயும் ்தமது அேசியல 
ஆ்தாயத்துக்கா்க ஊககுவிககும் ஒரு ்காை 
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 இது இைஙல்கயின் நீதித்துலறலயயும், ஐ.நா 
வலியுறுத்தியுள்ள யுத்்தக குற்றச்சாடடுக்களுககு 
கபாறுப்பு கூறுகின்ற ்க்டப்பாடல்டயும் வ்கலிககு 
உள்ளாககி இருககின்றது. அது மடடுமன்றி இோ 
ணுவமயவா்த ஆடசிச் சிந்தலைப் வபாகல்கக 
க்காண்்ட ஜைாதிபதி வ்காத்்தபாய ோஜபகச நாட 
டின் அேச நிர்வா்கத்ல்தவய படிப்படியா்க இோ 
ணுவ மயமாககி வருகின்றார். இ்தைால இைஙல்க 
யின் சிவில நிர்வா்கம் இனி கமலைச் சாகும் என்ற 
நிலைலமககு ஆளாகி இருககின்றது. 
 வ்தர்்தலில கவற்றி கபற்று ஜைாதிபதியா்கப் 
கபாறுப்வபற்ற சூடவ்டாடு சூ்டா்க முன்ைாள் 
இோணுவ அதி்காரியாகிய வமஜர் கஜைேல 
்கமால குைேத்ைலவ பாது்காப்பு அலமச்சின் 

கசயைாளோ்க நியமித்்தார். இறுதி யுத்்தத்தில 
முககிய பஙவ்கற்று மனி்த உரிலம மீறல்களில 
ஈடுபட்ட்தா்கக குற்றம் சாட்டப்படடிருந்த இவர், 
2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில இோணுவத்தின் 
கஜைேைா்க ஜைாதிபதியிைால ்தேம் உயர்த்்தப்பட 
டிருககின்றார். அவ்தவவலள சர்வவ்தச மட்டத்தில 
யுத்்தக குற்றச்சாடடுக்கள் சுமத்்தப்படடுள்ள இோ 
ணுவத் ்தளபதியும் க்காவோைா ்தடுப்புக்காை 
ந்டவடிகல்கக குழுவின் ்தலைவருமாகிய கைப்டி 
ைன் கஜைேல சவவநதிே சிலவாலவயும் கஜைே 
ைா்க ஜைாதிபதி ்தேம் உயர்த்தியுள்ளார்.
 க்காவோைா லவேஸ் ்தாக்கத்ல்தக ்கடடுப் 
படுத்துகின்ற சு்கா்தாேத்துலற சார்ந்த கசயற்பாட 
டின் ்தலைலம அதி்காரியா்க இோணுவத் ்தளபதிவய 
சர்வ வலைலம க்காண்்டவோ்க நியமிக்கப்படடு 
ள்ளார். சு்கா்தாேத்துலற அதி்காரி்களுககு வமைா்க 
இோணுவவம நாடடில க்காவோைா லவேஸ் பேவ 
லைத் ்தடுப்ப்தற்்காை ந்டவடிகல்க்களில முன்னி 
லைப்படுத்்தப்படடிருககின்றது. இது இோணுவத் 
ல்தப் பயன்படுத்தி சு்கா்தாேத்துலற சார்ந்த 
க்காவோைா க்தாற்று என்ற வ்தசிய பிேச்சிலைக குத் 
தீர்வு ்காை முடியும் என்ற இோணுவமயச் சிந்தலை 
யின் அல்டயாளமாகும்.
 அது மடடுமலைாமல நா்டளாவிய ரீதியில 
க்காவோைா லவேஸ் க்தாற்று நிலைலமலயக 
ல்கயாள்வ்தற்கு நாடடின் 25 மாவட்டங்களுககும் 

இ ல ை ப் ப தி ்க ா ரி ்க ள ா ்க இ ே ா ணு வ அ தி ்க ா ரி ்க 
லளவய அேசாங்கம் நியமித்திருககின்றது. மனி்த 
உரிலம மீறல்கள் இ்டம்கபற்ற இறுதி யுத்்தத்தில 
இவர்்க ளில 16 வபர் முககிய பஙவ்கற்றிருந்தவர்்கள் 
என்று அல்டயாளப்படுத்்தப்படடிருககின்றைர்.
 யுத்்தத்தின்வபாது இோணுவத்திைர் வவண் 
டுகமன்வற குண்டுத்்தாககு்தல்கள் மற்றும் எறி 
்கலை ்தாககு்தல்கலள வமற்க்காண்்டைர் என்றும், 
லவத்தியசாலை்கள் மீது ்தாககு்தல ந்டத்தி, அத்தியா 
வசிய உைவுப் கபாருள் விநிவயா்கத்ல்தத் ்தடுத்து 
மக்கலளப் படடினி வபாட்டது்டன், உயிர் ்காககும் 
மருநது்கலள மறுத்்த அவ்த இைஙல்க இோணுவ 
அதி்காரி்கள் ்தற்வபாது மக்களின் சு்கா்தாேத்ல்தப் 
பாது்காப்பார்்கள் எை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது 
என்று நீதிககும் சமா்தாைத்துககுமாை சர்வவ்தச 
அலமப்பின் பணிப்பளார் ஜஸ்மின் சூக்கா இந்த 
இோணுவ அதி்காரி்களின் நியமைம் குறித்து ்கருத்து 
லேகல்கயில சுடடிக்காடடியுள்ளார்.
 “அவர்்களது நியமைமாைது வ்காவிடடின் 
(க்காவோைா லவேஸின்) அவேசே்காை நிலைலயப் 
பயன்படுத்தி ஒரு ்கலறபடிந்த அலமப்பிலை சுத் 
்தம் கசயயும் ஓர் இழிவாை முயற்சியாகும்” எை 
ஜஸ்மின் சூக்கா வர்ணித்துள்ளார்.
 அத்து்டன் சர்வவ்தச சமூ்கத்திற்கும் இது ஒரு 
பாேதூேமாை பிேச்சிலைலய ஏற்படுத்துகின்றது. 
இோஜ்தநதிரி்களும் நன்க்கால்ட வழஙகும் நாடு்க 
ளும் சிவில நிர்வா்கம் அ்கற்றப்படடு -வலுவற்ற 
்தா்கச் கசயயப்படும் இந்தச் கசயற்பாடடிற்கு 
துலை வபா்கககூ்டாது என்பது அவேது வ்காரிகல்க.
 

சிவில நிர்வா்கத்திற்குப் கபாறுப்பா்க இோ ணுவ 
்கட்டலள அதி்காரி்கலள நாடு முழுவ்தற்கும் 
நியமித்திருப்பது ்தற்வபாதுள்ள அேசாங்க அதி்காரி 
்களின் அதி்காேத்ல்த வலுவிழக்கச் கசயவ்தா்க 
உள்ளது. சு்கா்தாேம் க்தா்டர்பாை அவசே நிலை 
ஒருவபாதும் ஜைநாய்கத்ல்த அழிப்பல்த நியாயப் 
படுத்்த மாட்டாது எை நீதிககும் சமா்தாைத்துககு 
மாை சர்வவ்தச அலமப்பின் பணிப்பாளர் ஜஸ்மின் 
சூக்கா இடித்துலேத்துள்ளார்.
 அவருல்டய இந்தக கூற்று இைஙல்கயின் 
இோணுவமயமாை ஆடசிப் வபாககின் ஆபத்்தாை 
நிலைலம குறித்்த எச்சரிகல்கயா்கக க்காள்ளத் 

்தக்கது.

 க்காவோைா லவேஸ் க்தாற்று நிலை 
லமலய நா்டளாவிய ரீதியில ல்கயாள்வ்தற்கு 
மடடுமலைாமல சு்கா்தாே அலமச்சு, விவசாய 
அலமச்சு உள்ளிட்ட அலமச்சுக்கள் சிைவற்றிற்கும் 
இோணுவ அதி்காரி்கவள கசயைாளர்்களா்க நியமிக 
்கப்படடிருககின்றைர். வபா்தாககுலறககு வா்கை 
ஓடடுநர் உரிலமப் பத்திேம் ்தயாரிககின்ற பிேசுே 
பணி்களும் இோணுவத்திைரி்டம் ஒப்பல்டக்கப் 
படடிருககின்றது. பா்டசாலை்களில ஆஙகிைம் 
வபாதிப்ப்தற்்காக ்க்டற்பல்டயிைலே நியமிககின்ற 
ந்டவடிகல்க்கலளயும் அேசு முன்கைடுத்திருககி 
ன்றது.
 ல்கதி்கள் நிேம்பி வழிகின்ற சிலறச்சாலை 
்களின் நிர்வா்கத்ல்த சீர்கசயவ்தற்்கா்க இோணுவ 
்கட்டலமப்பு ஒன்லற உருவாககுவ்தற்கும் ந்டவடி 
கல்க எடுக்கப்படடிருககின்றது. சிலறச்சாலை 
்களின் பாது்காப்லப உறுதி கசயது சிலறககுள்வள 
இருந்தவாறு வபால்தப்கபாருள் ்க்டத்்தல மற்றும் 
விநிவயா்கச் கசயற்பாடு்கலள முன்கைடுககின்ற 
பா்தாள உை்கக குழுவிைலேக ்கடடுப்படுத்துவ்த 
ற்்கா்கவவ இந்த ந்டவடிகல்க என்பவ்த இ்தற்்காை 
அேச ்தேப்பின் விளக்கம். 
 இத்்தல்கய ந்டவடிகல்க்கள் யுத்்த ்காைத் 
தில பயங்கேவா்தத் ்தல்டச்சட்டத்தின் கீழ் வலேய 
லறயற்ற அதி்காேங்களின் அனுகூைங்கலள சுய 
இைாபத்திற்கும் ஊழல கசயற்பாடு்களுககும் பயன் 
படுத்திய இோணுவத்திைரின் நைன்்கலள யுத்்தத் 
தின் பின்ைரும் வபணுவ்தற்்கா்கவவ முன்கைடுக 
்கப்படடிருககின்றை.
 கமாத்்தத்தில இோணுவத்தின் நைன்்கலள 
வலேயலறயற்ற வபாககில அதி்கரிககின்ற ஜைாதி 
பதி வ்காத்்தாபாய ோஜபகசவின் இோணுவமய 
ஆடசியாைது நாடல்ட முழுலமயாை சர்வாதி்காே 
நிலைலமலய வநாககி ந்கர்த்திச் கசலவல்தவய 
நி்தர்சைமா்கக ்காை முடிகின்றது. 

தமலைச் சாகும்    ... த�ாடர்ச்சி...

எை அவர் வமலும் க்தரிவித்துள்ளார்.
 இ்தனில்டவய, துலைவவந்தர் ப்தவிலய 
அவருககு வழஙகுவ்தற்்கா்க சிறீைங்காவின் அேச 
்தலைவர் வ்காத்்தபாயா ோஜபகசாவிைால முன் 
லவக்கப்பட்ட நிபந்தலை்களில ஒன்று்தான் 
முள்ளிவாயக்கால நிலைவுச் சின்ைத்ல்த அழித் 
்தல. எைவவ அ்தலை சிறீசற்குைோஜா நிலறவவ 
ற்றியுள்ளார் எை யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தின் 
முன்ைாள் சட்டத்துலற விரிவுலேயாளர் குமாே 
வவல குருபேன் ்தைது ருவிட்டர் ்தளத்தில 
க்தரிவித்துள்ளார்.

்கலற கசலுத்தி வருவ்தா்க இநதியா ்கவலை 
க்காண்டுள்ளது. இநதியா, யப்பான் மற்றும் சிறீை 
ங்கா ஆகிய நாடு்கள் இலைநது 2019 ஆம் 
ஆண்டு இந்த திட்டத்தில ல்கச்சாத்திடடிருந்தை. 
இநதியாவின் அ்தானி குழுவிைோல வமற்க்காள் 
ளப்படும் இந்த திட்டத்திற்கு எதிோ்க க்காழும் 
பில எதிர்ப்புக்களும் கிளம்பியிருந்தை.
 இ்தனில்டவய, திருமலையில அலமநது 
ள்ள எண்லைககு்தங்கலள ல்கப்பற்ற சீைா 
முயன்று வருவ்தா்கவும் இநதிய அச்சமல்டநது 
ள்ளது. எைவவ ்தான் எண்லைக கு்தங்கலள 
கவளிநாடு்கள் எ்தற்கும் வழங்கககூ்டாது எை 
கஜயசங்கர் சிறீைங்காலவ வ்கடடுக க்காண்டு 
ள்ளார்.
 850 ஏக்கர் ்காணியில 1930 ்களில பிரித்்தா 
னியாவிைால அலமக்கப்பட்ட 101 எண்லைக 
கு்தங்களில 99 பயன்படுத்தும் நிலையில உள்ளை.
இ்தனில்டவய, இநதியா மற்றும் யப்பான் 
ஆகிய நாடு்கள் இலைநது ்தயாரித்்த இயற்ல்க 
எரிவாயு திட்டத்ல்தயும் 2018 ஆம் ஆண்டில 
இருநது சிறீைங்கா அேசு ்தாம்தப்படுத்தி வருவது 
இநதியாலவ சிைமல்டய லவத்துள்ளது. இது 
க்தா்டர்பில 2018 ஆம் ஆண்டு ஒகவ்டாபர் மா்தம் 
இநதிய பிே்தமர் நவேநதிே வமாடி ்தைது ்கவ 
லைலய கவளியிடடிருந்தார்.

இநதியாவின் திட்ட   ... த�ாடர்ச்சி...

விககின்றார்்கள். ்க்டத்்தப்பட்ட 6 பண்லையாளர் 
்கலளயும் வ்தடிச் கசன்ற ச்க  பண்லையாளர் 
்கலளயும் அத்துமீறி பயிர்ச் கசயல்கயில ஈடுப 
டடு வருபவர்்கள் அச்சுறுத்தி துேத்திய்தா்கவும் 
அ்தைால பண்லையாளர்்கள் அச்சத்தில  திரும்பி 
வநதுள்ள்தா்க பண்லையாளர்்களின் ்தலைவர் 
க்தரிவித்்தார்.
 இவ்தவவலள 8ஆம் தி்கதி இேவு இைம் 

க்தரியா்தவர்்கள் பைர் ஆயு்தங்களு்டன் வநது  
பண்லையாளர்்கலள அச்சுறுத்திய்தா்கவும், பண் 
லையாளர்்களின் குடியிருப்புக்கலள வசா்தலை 
கசயது ஆயு்தங்கள் லவத்திருககிறீர்்களா எை 
வ்கடடு அச்சுறுத்திய்தா்க அவவி்டத்தில இருந்த 
பண்லையாளர்்களின் ்தலைவர் க்தரிவித்்தார்.
 இது குறித்து ்கேடியைாறு கபாலீஸ் 
நிலையத்தில முலறப்பாடு பதிவு கசயய கசன்று 
ள்ள்தா்க பாதிக்கப்பட்ட பண்லையாளர்்கள் 
க்தரிவித்துள்ளைர்.

மட்டக்கைபபு எலடை  ... த�ாடர்ச்சி...

பல்டயிைர் வமற்க்காண்்ட ்தாககு்தலில 
க்காலைப்பட்டவர்்கள்.
 இந்தப் படுக்காலை்கள் க்தா்டர்பில 
ஐககிய நாடு்கள் சலப நீதி விசாேலை்கலள 
வ்காரிய வபாதும் சிறீைங்கா அேசு க்தா்டர்நது 
மறுத்து வருகின்றது. இந்த நிலையில, ்தற்வபாது 
யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தில இருந்த நிலைவுச் 
சின்ைத்ல்தயும் அழித்துள்ளது எை அவர் 
வமலும் க்தரிவித்துள்ளார்.

ஐபராபபிய ஒன்றியம்   ... த�ாடர்ச்சி...துடணபெந�பர   ... த�ாடர்ச்சி...
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டின் அருகில ்தான் நாம் ்தஙகியிருநவ்தாம். அப் 
வபாது கபாறுப்பாளரும் அவரு்டன் கசன்ற 
எலவைாரும் வசாதியா அக்காவின் அம்மா, அப்பா 
லவக கூப்பிடடு வசாதியா அக்காலவப் பார்ப்ப்த 
ற்கு ஒழுஙகு்கள் வமற்க்காண்டு, வசாதியா அக்கா 
வி்டம் அனுமதி வ்கட்டைர். ஆைால அவர் மறுத்து 
விட்டார். நமது க்காள்ல்க, ்கடடுப்பாடு, ்கட்டலள 
்கலள மீறா்த ஒரு கபரும் ்தளபதியா்க அஙகு நான் 
அவலேப் பார்த்வ்தன். எமககு வமலும் எடுத்துக 
்காட்டா்க அவர் விளஙகிைார்.
 எமது லவத்தியரிைால இநதியாவில உள்ள 
லவத்தியருககு வசாதியா அக்காவின் நிலை குறித்து 
ஒரு ்கடி்தம் எழு்தப்பட்டது. அக்கடி்தத்திலை என் 
னி்டம் க்காடுத்து எவவாறு வபச வவண்டும் என்ற 
விளக்கம் ்தேப்பட்டது. நாமும் ஆயத்்தமாகி உல்ட 
மாற்றி விடவ்டாம். அப்வபாது வ்டமோடசிப் 
கபாறுப்பாளர் வஜமஸ் அண்ைா ஒரு கபண் லவத் 
தியலே அலழத்து வநது வசா்தலை கசய்தார். அந்த 
லவத்தியர் என்ை கசான்ைார் என்பது க்தரியவி 
லலை. ஆைால நாம் இநதியா கசலை இருந்த பய 
ைம் நிறுத்்தப்பட்டது.  
 எங்கலள இநதியாவிற்கு அனுப்பி லவக்க 
இருந்த சமயம் ்தலைவர் அவர்்கள் என்னி்டம் 
கூறிய வார்த்ல்த்கலள இன்றும் என்ைால மறக்க 
முடியாதுள்ளது. “நீங்கள் குப்பிலயக க்காண்டு 
கசலலுங்கள். வசாதியாவின் குப்பிலயயும் லவத் 
துக க்காள்ளுங்கள். ்க்டலிவைா அலைது இோணு 
வத்திவைா நீங்கள் பிடிபட்டால, உங்கள் இைடசி 
யத்ல்த நிலறவவற்றுங்கள்.” எை ்தலைவர் அவர் 
்கள் கூறும் வபாது, அவரின் ்கண்்களில வ்காபக 
்கைல க்தரிந்தது.  நம்பிகல்க வமலும் பிறந்தது. என் 
இரு்தயம் கவடிப்பது வபால இருந்தது. எ்தற்்கா்க 

என்பது இன்றுவலே எைககுப் புரியவிலலை
 வசாதியா அக்கா மதிய உைவு சாப்பிடடு 
சநவ்தாசமா்க இருந்தார். மாலை 6 மணியளவில 
எமது வபாோளி்கள் கவளியில கசன்று க்காத்து 
கோடடி வாஙகி வந்தார்்கள். வசாதியா அக்காவிற்கு 
முடல்டக க்காத்து க்காடுக்கப்பட்டது. அவர் 
க்காஞசமா்க சாப்பிடடு விடடு மீதிலய என்னி்டம் 
க்காடுத்து விட்டார். இேவு உைவு வவலள 
முடிந்தது.
 இேவு எடடு மணி இருககும் வசாதியா அக 
்காலவக ்காைவிலலை எை லபேவி என்ற வபாோளி 
என்னி்டம் கசான்ைார். நானும் வ்தடிவைன். அப் 
வபாது அவர் கிைற்றுக ்கடடில இருந்தார். அக்கா 
வாஙவ்கா என்று அலழத்்த வபாது வாசுகியின் 
சடல்டலயக க்காடு என்று வ்கட்டார். நாம் புரியாது 
நின்வறாம். வாசுகி என்ற கபயரில்தான் லவத்தியரு 
ககு ்கடி்தம் எழு்தப்படடு, வசாதியா அக்காவிற்கு 
வாசித்துக ்காட்டப்பட்டது. அது அவரின் மைதில 
பதிநது விட்டது எை நாம் நிலைத்வ்தாம். 
 பின்பு எலவைாரும் படுகல்கககுப் வபாய 
விட்டார்்கள். நான் அவரு்டன் க்தா்டர்நது தூக்கம் 
இலைாது  அவலே எைது மடியில இேண்டு மூன்று 
்தலையலை வபாடடு படுக்க லவப்வபன். ஆைால 
அன்று அவர் என்லைப் படுககும்படி கூறிைார். 
வசாதியா அக்காலவ ்கடடிலில படுக்க லவத்து  நான் 
கீவழ படுத்வ்தன். 15 நிமி்டங்கள் நான் அசநது தூஙகி 
விடவ்டன். பின்பு எழுநது பார்த்்தால அவலேக 
்காைவிலலை. வ்தடிப் பார்த்வ்தன். வாசலில இருந 
்தார். நான் வாஙவ்கா என்று கூப்பிடும் வபாது, 
அவரின் கசயற்பாடு்கள் மாறு்தைா்க இருந்தை. 
நான் கூறுவல்த கசய்தார். மூச்சுவி்ட சிேமப்பட 
்டார். வயிறு வீக்கமாகி ந்கங்கள் நிறம் மாறிை. 
உ்டன் ்காவல ்க்டலமயில இருந்த ்தனுஜா என்ற 

வபாோளிலய அலழத்து, ்த்கவலை கஜயநதி அக்கா 
வி்டம் கூறும்படி கசான்வைன். உ்டைடியா்க எமது 
லவத்தியர் இருககும் இ்டம் வபாய ்த்கவலைத் 
க்தரிவித்து, அவலேக கூடடி வந்தார்்கள்.  எமது 
லவத்தியரின் உ்தவியு்டன் வலலவ ஊறணி லவத் 
தியசாலைககு க்காண்டு கசன்வறாம். வபாகும் வழி 
யில அதி்காலை 2.58 மணியளவில வசாதியா அக்கா 
எைது மடியில ஒரு கபருமூச்சு விட்டார். லவத்திய 
சாலைககு க்காண்டு கசன்வறாம். எமது லவத்தியர் 
ப்தட்டமா்கவவ ்காைப்பட்டார். அஙகு அவருககு 
லவத்தியம் பார்க்கப்பட்டது. 
 ஆைால அவலேக ்காப்பாற்ற முடியவி 
லலை. அவரின் உயிர் எமது மண்லை விடடுப் 
பிரிநது விட்டது. எமது  வபாோளி்களின் ்க்தறல 
சத்்தம் இன்னும் எைது ்காது்களில ஒலித்்த வண் 
ைவம உள்ளது. பின்பு சீருல்ட மாற்றப்படடு, 
மைைாற்றுக ்காடடிலுள்ள புனி்தபூமி மு்காமிற்கு 
க்காண்டு கசலைப்பட்டது. அவரின் உ்டலிற்கு 
அஙகு எமது ்தலைவர் உடப்ட எலைாப் வபாோளி 
்களும் அஞசலி கசலுத்திைர். வசாதியா அக்காவின் 
்தநல்தயும் அஙகு வநதிருந்தார். பின்ைர் அவரின் 
கபற்வறாரின் விருப்பத்தின் வபரில மீண்டும் உ்டல 
அவரின் கசாந்த ஊருககுக க்காண்டு கசலைப்படடு, 
அவர்்களின் குடும்ப இடு்காடடில கபண் வபாோளி 
்களின் அணிவகுப்பு மரியால்தயு்டன் வீே உ்டல 
வில்தக்கப்பட்டது. அவரின் நிலைவுக்கல வ்டமோ 
டசி எள்ளஙகுளம் மாவீேர் துயிலும் இலைத்தில 
அலமக்கப்படடுள்ளது. 

 14.07.1996இல பசாதியா அக்காவின் 
நிடைொ்க பசாதியா படடயணி உருொக்கம் 
தபறறது.

்களம், ்தமிழ், முஸ்லிம் என்ற வவற்றுலமயிலலை. 
எங்கலள வாழவிடுங்கள் என்று ்தான் வ்கடகின் 
வறாம். அலைவரும் ஒற்றுலமயா்க இருநது வாழ் 
வவாம். நாங்கள் வபாோ்ட முடியாது. ஆைால 
எங்களுக்காை நீதிவவண்டும்.” எை இஙகு நீண்்ட 
்காைமா்க ்காலநல்ட வளர்ப்பில ஈடுபடடு வரும் 
இ.சாமித்்தம்பி என்னும் ்காலநல்ட வளர்ப்பாளர் 
்கவலை க்தரிவிககின்றார்.
 நாங்கள் இப்பகுதியில ்காலநல்ட வளர்ப் 
ப்தைால இஙகுள்ள பை குடும்பங்கள் வாழுகின் 
றை. எங்களது ்காலநல்ட பண்லையாளர்்களி்டம் 
சுமார் 2500இற்கும் வமற்பட்டவர்்கள் க்தாழில 
கசயகின்றைர். இஙகு கபறப்படும் பால மூன்று 
பகுதி்களுககு கசலகின்றது. ஒரு பகுதி மிலவ்கா 
நிறுவைத்திற்கு கசலகின்றது. மறுபகுதி ்தனியார் 
துலறயிைருககு வழங்கப்படுகின்றது. இன்னு 
கமாரு பகுதி ்தயிர் உற்பத்தியாளர்்கள், கநய உற்பத்தி 
யாளர்்களுககு கசலகின்றது. இவர்்களில கபரும் 
பாைாைவர்்கள், குடும்பத்திலை ்தலைலம ்தாஙகும் 
கபண்்கள் உள்ளைர். இன்று வமயச்சல ்தலேயில 
ஏற்படடுள்ள பிேச்சிலையிைால இவர்்களின் வாழ் 

வா ்தாேங்களும் பாதிக்கப்படடுள்ளை. இன்று 
்காலநல்ட பண்லையாளர்்கள் பாலை கபறமுடி 
யா்த நிலைவய இருககின்றது. ்காலநல்டக்காை 
வமயச்சல ்தலே்கள் முற்றா்க அப்கரிக்கப்படடுள்ள 
நிலையில இன்று ்காலநல்ட்கலள ்காடு்களில 
வளர்ககும் நிலைவய இருககின்றது. ்காலநல்ட்கள் 
திைமும் க்காலைப்படுகின்றை. க்காலைப்படும் 
்காலநல்ட்கலள ்த்டம் க்தரியாமல புல்தககின்றைர். 
சிறிய மாடு, ்கன்று்கலள ்க்டத்திச் கசலகின்றைர். 
நாங்கள் கபாலிஸ் நிலையங்களில முலறயிடடும் 
இதுவலேயில எந்தவி்த ந்டவடிகல்கயும் இலலை. 
மாடு்கள் பயிர் நிைங்களுககு கசலைக கூ்டாது 
எை எச்சரிககும் கபாலிஸார் எமது ்காலநல்ட்கள் 
க்காலைப்படுவது, ்க்டத்்தப்படுவது குறித்து பாோ 
மு்கமா்க இருப்ப்தா்க ்காலநல்ட பண்லையாளர் 
சங்கத்தின் கசயைாளோ்க இருககும் கபான்னுத் 
துலே என்பவர் க்தரிவிககின்றார்.
 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில வமயச்சல 
்தலே பிேச்சிலைகயன்பது யாரும் சிறிய பிேச்சிலை 
லயவபால பார்ககும் நிலை மாற்றப்ப்ட வவண் 
டும். இன்று ஓரு சமூ்கத்தின் ஜைாசா எரிப்புககு 
அலைவரும் இலைநது குேல க்காடுககும் வபாது 

ஒரு இைத்தின் முதுக்கலும்பா்க இருககின்ற 
்காலநல்ட வளர்ப்பாளர்்கள் குறித்து ்கரிசைம் 
்காட்டாமல இருப்பது மி்கவும் ்கவலைககுரிய 
்தாகும்.
 இந்த ்காலநல்ட வளர்ப்பாளர்்களின் வமய 
ச்சல ்காணி்கள் இன்று திட்டமிட்ட வல்கயில 
இன்னுகமாரு இைககுழுமத்திைால அப்கரிக்கப் 
படடு அந்த இைத்திற்கு எதிோ்க ்கடுலமயாை 
சித்திேவல்த்கள் நி்கழும்வபாது அ்தலை உை்கம் 
வவடிகல்க பார்ப்பது என்பது மனி்த உரிலம்களு 
க்கா்க குேலக்காடுககும் அலமப்பு்கள் குறித்து 
சநவ்த்கம் க்காள்ள லவககின்றது.
 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில ஆயிேக்கை 
க்காை ்காலநல்ட வளர்ப்பாளர்்கலள பாதிக்கச் 
கசயது ஒரு இைத்திலை வாழலவககும் வல்கயில 
திட்டமிடடு வமற்க்காள்ளப்படும் இந்த கசயற் 
பாடு்கள் சர்வவ்தச சமூ்கத்தின் ்கவைத்திற்கு 
க்காண்டு கசலைப்படடு, அந்த மக்களுககு தீர்வி 
லைப் கபற்றுகக்காடுக்க புைம்கபயர் சமூ்கம் 
முன்வேவவண்டும் என்பவ்த எமது வ்காரிகல்க 
யாகும்.

மட்டு. பமயச்சல ... த�ாடர்ச்சி...

ஐ.நா பாது்காப்புச்சலப வபான்ற அலமப்புக்க 
ளு்டன் இலைநது மனி்த உரிலம்கள் ஆலைககுழு 
கசயற்படுவது்டன் சிறீைங்கா மீ்தாை அலைத்துை்க 
விசாேைககும் வ்காரிகல்க விடுக்க வவண்டும்.
 இைப்படுக்காலைககு எதிோை ஆவைாச்கர் 
ஒருவலே நியமித்து சிறீைங்காவின் ந்டவடிகல்க 
்கலள ்கண்்காணிப்பது்டன், அஙகுள்ள ்தல்டயங்கள் 
மற்றும் சாடசியங்கலளயும் பாது்காக்க வவண்டும்.
 வபார்ககுற்ற விசாேை்கலை வமற்க்காள்ள 
சிறீைங்கா அேசு மறுத்து வருவ்தற்கு எதிோ்க அங 
்கத்துவ நாடு்கள் ்தமது எதிர்ப்புக்கலள க்தரிவிக்க 
வவண்டும் என்ற வ்காரிகல்கலய ஆலைககுழு 
அ்தன் அங்கத்துவ நாடு்களி்டம் விடுக்க வவண்டும். 
மறுக்கப்படும் நீதி அஙகு வமலும் வன்முலற்கலள 
உருவாக்கைாம்.
 ஐ.நா மனி்த உரிலம்கள் ஆலைககுழுவின் 
அறிகல்கயில க்தரிவிக்கப்பட்டதுவபாை, அலைத் 

துை்க குற்றவியல நீதிமன்றத்தில சிறீைங்கா 
இலைய வவண்டும்.
 உறுப்பு நாடு்கள் அலைத்துை நீதி கபாறி 
முலற்கலள சிறீைங்கா மீது நல்டமுலறப்படுத்து 
வது்டன், ஐவோப்பிய ஒன்றியத்தின் மனி்த உரிலம 
்கள் குழு வபான்ற குழுங்களும் சிறீைங்காவில 
இ்டம்கபறும் மனி்த உரிலம மீறல்கள் க்தா்டர்பில 
நவடிகல்க்கலள வமற்க்காள்ள வவண்டும்.
 சிறீைங்காவில இ்டம்கபறும் ்தற்வபால்தய 
ந்டவடிகல்க்கலள ்கண்்காணிப்ப்தற்கு சிறப்பு தூது 
வர் நியமிக்கப்ப்ட வவண்டும்.
 அறிகல்கயில க்தரிவிக்கப்பட்டல்தப் 
வபாை வ்டககு கிழககில இோணுவ பிேசன்ைத்ல்த 
குலறத்து கபாதுமக்களின் சு்தநதிேத்ல்த பாது்காக்க 
வவண்டும். அ்தலை அலைத்துை்க சுயாதீை அதி 
்காரி வமற்பார்லவ கசயய வவண்டும்.
 முன்லைய குற்றங்கள் க்தா்டர்பில விசாே 
லை்கலள வமற்க்காள்ளாது விட்டால, அது மீண் 

டும் நி்கழ்வ்தற்கு வாயப்புக்கள் உள்ளது.
 ஆலைககுழுவின் தீர்மாைத்தில இருநது 
சிறீைங்கா கவளிவயறியுள்ள நிலையில, சிறீைங்கா 
மீது அலைத்துை்க நீதி விசாேலை்கலள க்காண்டு 
வருவது க்தா்டர்பில ஆலைககுழு தீர்மானிக்க 
வவண்டும் எை அலைத்துை்க ஈழத்்தமிழர் உரிலம 
லமயம் க்தரிவித்துள்ளது.
 ்தற்வபாது ்தமிழ் மக்களி்டம் ஏற்படடுவரும் 
மாற்றம் என்பது இநதுசமுத்திேப் பிோநதிய 
ஆதிக்கப் வபாடடியில அவர்்கள் ஒரு புறக்கணிக்க 
முடியா்த சகதி்களாகி விடுவார்்கவளா என்ற அச்ச 
த்ல்த இநதியாவுககு வ்தாற்றுவித்துள்ளது. எைவவ 
எதிர்வரும் நாட்களில நாம் பை மாற்றங்கலள 
பார்க்கைாம். அ்தலை எதிர்க்காள்ள ்தமிழ் சமூ்கம் 
்தன்லை ்தயார்ப்படுத்்த வவண்டியவ்த ்தற்வபால்தய 
வ்தலவயா்க உள்ளது.
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நாம் ்தயாோை வபாதும் எலைாவம பிநதிப் 
வபாயிருந்தை. எமது வ்தசியத் ்தலைவர் ்தைது 
வைது ல்கலய இழநது விடவ்டகைைக கூறியி 
ருந்தார். இந்தச் சம்பவம் எமது வபாோட்டது 
ககு பாரிய பின்ைல்டலவ அப்வபாது ்தநதிருந 
்தாலும் சயலைடடின் வ்தலவ உடபட்டபை 
வி்டயங்களின் வ்தலவலய உைர்த்திய ்கைதி 
யாை நி்கழ்வா்கவும் எமது விடு்தலை அலமப் 
பால அந்தக ்காைத்தில வநாக்கப்பட்டது. 
பண்டி்தரின் இழப்பின் ்தாக்கம் முள்ளிவாய 
க்கால வலே உைேப்பட்ட்தா்கவவ நான் ்கருது 
கிவறன். பண்டி்தருல்டய இழப்பு இன்று வலே 
என்னுள்வள கபரிய ்தாக்கமா்கவவ உள்ளது. 
பண்டி்தர் வபாை அேசியல அறிவு, உயர்ந்த 
நி்தாைமாை சிந்தலை, நீண்்ட்காைத்திட்டம், 
எலவைாரு்டனும் அன்பா்க சமமா்கப் பழகுகின்ற 
்தன்லம, எளிலம, ஆவைப்படுத்தும் கபாறு 
ப்பு இலவயலைத்தும் க்காண்்டவர்்கள் மி்கமி்க 
அரி்தா்கவவ வ்தசியத் ்தலைவவோடு பயைப் 
படடிருககின்றார்்கள். இன்றும் பைர் ்தாம் பண்டி 
்தலே ஒருமுலற ்கண்வ்டாம் ்கல்தத்வ்தாகமன்று 
கூறுகின்ற வபாது அவவோடு விடு்தலைப் பயை 
த்தில ்கைதியா்க இலைநதிருந்தது கபருலமயா்க 
இருந்தாலும் என் மைம் இப்வபாதும் அவலே 
எண்ணி அழுகின்றது. எைது விடு்தலைப் 
பயைம் நிர்ப்பந்த ்காேைங்களால க்தா்டர்நது 
கசயற்ப்ட முடியா்த நிலைலய ஏற்படுத்தியிரு 
ந்தது. பண்டி்தர் எம்மு்டன் இருநதிருந்தால 

அவலேப் பற்றிய நிலைலவ பகிர்நது க்காள் 
கின்ற வாயப்பு ்கல்டசிவலேயும் கில்டத்வ்த 
இருக்காது. நான் எமது பண்டி்தலே ்தமிழ் மக்க 
ளின் வசகுவவோவா்கவவ பார்ககின்வறன். நாம் 
கபற்கறடுககும் ்தமிழீழத்தில பண்டி்தர் உட 
பட்ட அலைத்து மூத்்த உறுப்பிைர்்களும் மாவீேர் 
்களும் உயர்ந்த இ்டத்தில லவத்துப் வபாற்றப்படு
வார்்கள்,பூசிக்கப்படுவார்்கள்.

 இைஙல்க தீவில ்தமிழ்மக்கள், உயிரிழ 
ந்த ்தமது உறவு்கலளககூ்ட நிலைவுகூே முடியா்த 
அவை நிலை ஏற்படடுள்ளது.  இது ஏற்றுக க்கள் 
ளப்ப்ட முடியா்த அடிப்பல்டஉரிலம மீறல 
ஆகும்.
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ப்பகுதியில, ‘்தமது சைநாய்கம் என்றுவம வ்தால 
வியல்டய முடியா்தபடி மி்கவும் பைமா்க இருக 
கின்றது” எை இன்னும் நம்பிகக்காண்டிருககும் 
அகமரிக்கர்்களுககும் (வமற்குைல்கச் வசர்ந்த 
அலைவருககும்) இந்த நாள் ஆழ்ந்த சிநதித்துப் 
பார்க்க வவண்டிய ஒரு நாளாகும். ்தமது நாடு ஒரு 
விதிவிைககு என்று இன்றும் பார்ப்பல்த விடுத்து, 
்தமது நாடடின் அண்லமய வேைாற்லறயும் ஏலைய 
நாடு்களின் வேைாற்லறயும் உற்றுவநாககி, பாசிசச் 
கசயற்பாடு்கலளயும் சைநாய்கத்துககு எதிோை 
கசயற்பாடு்கலளயும் கபாறுத்துக க்காண்டிருப்ப 
்தால ஏற்ப்டககூடிய ஆபத்துக்கலள அவர்்கள் சிநதி 
த்துப் பார்க்க வவண்டும்.
 உ்தாேைமா்க, மு்தைாம் உை்கப்வபாருககும் 
இேண்்டாம் உை்கப் வபாருககும் இல்டப்பட்ட 
்காைப்பகுதியில, ஐவோப்பாவில இருந்த பழலம 
வா்தக க்காள்ல்கயுல்டவயார் அதிதீவிே வ்தசிய 
வா்தத்ல்தயும் வன்முலறச் கசயற்பாடல்டயும் 
ஏற்றுகக்காள்ளககூடிய லவயா்கக ்கருதிைார்்கள். 
பாசிசத்ல்தப் பயன்படுத்திகக்காண்வ்ட சம ்காைத் 
தில ்தமது நாடு்களின் சைநாய்கத் ்தன்லமலயயும் 
வபணிப் பாது்காக்கைாம் என்றும் அவர்்கள் எண்ணி 
ைார்்கள். இ்தன் விலளவா்க, ஐவோப்பாவின் பை 
நாடு்கலள பாசிசக க்காள்ல்கயுல்டய சர்வாதி்காரி 
்கள் ஆளு கின்ற நிலை ஏற்பட்டது, வைதுசாரித் 
தீவிேவா்தப் வபாககுல்டவயாரின் வன்முலறககு 
ஆளா்க வநரிட்டது, அலைது சர்வாதி்காே அேசு்கலள 
ஏற்படுத்தும் நிலைககுத் ்தள்ளப்பட்டார்்கள்.
 இருப்தாம் நூற்றாண்ல்டப் பின்வைாககிப் 
பார்ககும் வபாது, இைத்தீன் அகமரிக்காவிலிருநது 
ஐவோப்பா வலே, சர்வாதி்காரி்களும் பாசிசவாதி 
்களும் வ்தர்்தல்கள் மூைமா்க சட்டபூர்வமா்கவவ 
அதி்காேத்துககு வந்தார்்கள். ஆைால அ்தன்பின்ைர் 
அவர்்கள் நிறுவைங்கலளப் படிப்படியா்க அழி 
த்து, சட்டத்தின் ஆடசிலய அவமதித்்தவ்தாடு 
்தமது ஆடசிக்காைத்தில ்தமககு எதிோ்கக குேல 
க்காடுப்வபாலே இலைாக்தாழிக்கத் க்தா்டஙகிைார் 
்கள். இப்படிப்பட்ட வி்டயங்கள் பை ஆண்டு்க 
ளுககு மடடுமலை பை ்தசாப்்தங்களுககும் க்தா்டர் 
ந்தவ்த வேைாறு. சர்வாதி்காே ஆடசி்கள் வமற்க்காள் 
ளப்பட்ட இக்காைப் பகுதி்கள் சைநாய்க ஒழுஙகு 
முலற்களுககு ஏற்பட்ட கநருக்கடி்களா்கவவா 
அன்வறல அவற்றின் வீழ்ச்சியா்கவவா பார்க்கப் 
பட்டை.

 இஙவ்க ்கவலைககுரிய வி்டயம் என்ை 
கவன்றால, நல்டமுலற ய்தார்த்்தத்ல்த ஏற்றுக 
க்காள்ள மறுககும் அவ்த வவலள, ஐககிய இோச் 
சியத்திலிருநது வபாைநது வலே உள்ள வமற் 
குை்க நாடு்களிலும் இன்று அகமரிக்காவிலும் 
சைநாய்கத்துககு ஏற்படடிருககின்ற கநருக்கடி 
லயவய இது பிேதிபலிககின்றது. வைதுசாரித் 
தீவிேவா்தம் கபாது அேசியல நீவோட்டத்தில பை 
மாகும் வவலளயில அறிவு சார்நது சிநதிக்காது 
மக்களின் கவறும் உைர்ச்சி்களுககு மடடும் தீனி 
வபாடுகின்ற ்தலைவர்்கள் ஆண்்டாண்டு ்காை மா்க 
அேசியல நிறுவைங்கலள அவமதிக்க அனுமதி 
க்கப்படுகிறார்்கள்.
 ்தமது நாடடு மக்களில்டவய ஏற்படடுள்ள 
்காயங்கலளக குைமாககி, ்தமது சைநாய்கத்ல்த 
மீளக ்கடடிகயழுப்ப வவண்டுமாயின் அகமரிக 
்காவின் புதிய ்தலைவர்்கள் இந்த ய்தார்த்்தத்ல்த 
ஏற்றுகக்காண்டு அகமரிக்காவின் ‘பிேத்திவய்கத் 
்தன்லமலயக” ல்கவிடடு, ்தமது ச்க அேசியலவாதி 
்கள் வமற்க்காள்ளுகின்ற சைநாய்கத்துககுவிவோ்த 
மாை, பாசிச கசயற்பாடு்களுககு முற்றுப்புள்ளி 
லவக்க வவண்டும்.
 அண்லமக ்காைத்தில சைநாய்க கநருக 
்கடி்கலளச் சநதித்்த நாடு்களின் வேைாற்றிலிருநது 
இன்கைாரு பா்டத்ல்தயும் அவர்்கள் ்கற்றுக க்காள்ள 
வவண்டியிருககிறது. அ்தாவது “டேம்பிசம்“வபான்ற 
ஆபத்்தாை அேசியலக்காள்ல்க்கள், வ்தர்்தல்களிலும் 
நீதிமன்றங்க ளிலும் வ்தாற்்கடிக்கப்ப ட்டா லும் கூ்ட, 
இேவவாடிேவா்க மலறநது வி்டப் வபாவதிலலை.
 உ்தாேைமா்க வபர்லுஸ்வ்காணியின் க்காள் 
ல்கலய (Berlusconism) நாம் எடுத்துக க்காள்ளைாம். 
இத்்தாலியின் ஊ்ட்கத் துலறயில க்காடி்கடடிப் பறந 
்தவரும் அந்த நாடடின் முன்ைாள் பிே்தமருமாை 
வபர்லுஸ்வ்காணி, ்தான் அதி்காேத்தில இருந்த 
ஒன்பது ஆண்டு்காைப் பகுதியில பிேதிநிதித்துவ 
முலறலய அவமதிககும் வல்கயில கசயற்படடு, 
நீதிநிர்வா்க நல்டமுலற்களுககுப் பாதிப்பு்கலள 
ஏற்ப டுத்தி ஊழலைச் சா்தாேை நல்டமுலறயாககி 
முலறயா்க அேசியல கசயயும் அேசியலவாதி்கலளக 
்கடுலமயா்க விமர்சிககும் ஒருவோ்கவவ கசயற் 
பட்டார்.
 ஒரு ஐவோப்பிய சைநாய்க நாடல்ட 
ஆளுவ்தற்குப் கபாருத்்தமற்ற, அடிக்கடி பாலியல 
விவ்காேங்களிலும் ஊழல்களிலும் சிககுப்படு 
கின்ற, ந்டத்ல்தப்பிறழ்லவக க்காண்்ட ஒருவவே 

வபர்லுஸ்வ்காணி என்று கசாலைப்பட்டாலும், 
2011இல ்தைது ப்தவிலயத் துறககும் வலே இேண்டு 
்தசாப்்த ்காைமா்க இத்்தாலிய அேசியலில அவர் 
முன்ைணி வகிப்பவோ்கவவ இருந்தார். இத்்தாலிய 
அேசியலின் ்தலைலமப் ப்தவியிலிருநது அவர் 
கவளிவயறி இருந்தாலும் அது அவேது க்காள்ல்க 
யின் முடிவா்கப் பார்க்கப்ப்டவிலலை. அதி்காேத் 
துககு மீண்டும் திரும்புவ்தற்கு க்தா்டர்நது 
அவர் முயற்சி எடுத்்தது மடடுமன்றி, இத்்தாலிய 
ஊ்ட்கங்களுககும் அேசியலுககும் அவர் அறிமு்கம் 
கசய்த, சா்தாேை மக்கலளத் திருப்திப்படுத்துகின்ற 
அணுகுமுலறயும் அவோல ஏற்றுகக்காள்ளப்பட்ட 
வ்தசியவா்தமும் புதிய பாசிசமும் இன்று வலே 
ககும் இத்்தாலிய அேசியலை ஆடடிப்பல்டப்பல்த 
அவ்தானிக்கககூடிய்தா்க இருககின்றது. ஊ்ட்க 
ங்களிலும் அேசியலிலும் க்தா்டரும் அவேது 
பிேசன்ைமும் மத்வ்தவயா சலவீனி (Matteo Salvini) 
வபான்ற அதீ்த வைதுசாரிக க்காள்ல்கயுல்டயவர் 
்களின் பிேபலயமும் வபர்லுஸ் வ்காணியின் 
க்காள்ல்க்கள் இத்்தாலியில இன்னும் உயிவோடு 
இருககின்றை என்பல்தவய எடுத்துக ்காடடு 
கின்றை.
 இவ்த நிலைலம அகமரிக்காவில டேம்பின் 
க்காள்ல்கலயப் பின்பற்றுபவர்்களுககும் ஏற்ப்ட 
ைாம். கவள்லள மாளில்கயில இருநது டேம்ப் 
இறுதியா்க கவளிவயற்றப்பட்டாலும், அகமரிக 
்காவில ஒரு ்காைத்தில ஏற்று கக்காள்ளப்ப்டாது 
்தள்ளி லவக்கப்படடிருந்த ந்டத்ல்த்கலள அஙகீ 
்கரித்்த்தன் மூைம் அவர் விலளவித்திருககும் 
வச்தம் எதிர்வரும் ்காைங ்களில சைநாய்கத்ல்தச் 
சீர்கசயய முன்கைடுக்கப்ப்டவிருககின்ற குைமா 
ககும் கசயற்பாடு்களுககு க்தா்டநதும் முடடுக 
்கடல்ட்கலளப் வபா்டப்வபாகின்றது.
 ஆ்கவவ, சுருங்கச் கசாலவ்தாயின், அகமரி 
க்கா எந்த விதிககும் விதிவிைக்கலை. வ்தாலவி 
யல்டய முடியா்தபடி அகமரிக்க சைநாய்கம் எவ 
வி்தத்திலும் பைமாை்தலை. அதிபர் டேம்பின் 
க்காள்ல்க்கள் க்தா்டேத்்தான் வபாகின்றை. புதிய 
அதிபோ்கத் வ்தர்நக்தடுக்கப்படடிருககின்ற வஜா 
லப்டன் கசாலவல்தப் வபான்று ‘மீண்டும் சிறப் 
பாை வி்தத்தில அகமரிக்காலவக ்கடடிகயழுப்ப 
வவண்டுமாயிை”; இந்த ய்தார்த்்தபூர்வமாை 
உண்லம்கலள அகமரிக்கா ஏற்றுகக்காண்்டா்க 
வவண்டும்.

நன்றி: அல்ஜசீரா

அதமரிக்க சைநாய்கம் ... த�ாடர்ச்சி...

பண்டி�ர் எமது  ... த�ாடர்ச்சி...

அது பயங்கேவா்தம் சார்ந்த அலைது  பல்டயி 
ைலே சாடுகின்ற குறியீடு அலை. க்தன் பகுதி 
யில அலமநதுள்ள பல்கலைக ்கழ்கங்களில   கூ்ட    
்க்டந்த்காை     அேசஎ திர்ப்பு கிளர்ச்சி்களில பலியா 
ைவர்்களுக்காை நிலைவுத்தூபி்கள் உள்ளை.”  
என்று குறிப்பிடடுள்ளார்.

இம்ரான்    ... த�ாடர்ச்சி...

ஙல்க அேசின் மாபா்த்க கசயலுககும், அ்தற்கு 
துலைவபாை யாழ் பல்கலை்கழ்க துலைவவந 
்தருககும் எைது ்கடும் ்கண்்டைங்கலள க்தரிவித் 
துக க்காள்கின்வறன்” என்று கூறியுள்ளார்.

எடபபாடி பழனிச்சாமி  ... த�ாடர்ச்சி...

வி்டம் இேவவாடு இேவா்க இடித்துத் ்த்கர்க்க 
ப்படடுள்ள இகவ்காேச்சம்பவம் ஏற்றுக க்காள் 
ளவவ முடியா்த வன்லமயாை ்கண்்டைத்தி 
ற்குரியது”என்று க்தரிவித்துள்ளார்.

சீமான் ... த�ாடர்ச்சி...

சின்ைத்ல்த இடித்்தவர்்கவள நிலைவு்கலள என்ை 
கசயவீர்்கள்? எை ்கண்்டைம் க்தரிவித்துள்ளார்.

்கமல்ாசன்  ... த�ாடர்ச்சி...

இைஙல்க விஜயத்தின் வபாது ்தமிழர்்கள் குறித்து 
்கருத்து கவளியிடடிருந்தார்” என்று கூறியுள்ளார்

ொைதி சீனிொசன்  ... த�ாடர்ச்சி...

டடுள்ள திருமாவளவன், ்தமிழைத்தின் விடு 
்தலைப் வபாோட்டவீேச்சுவடு்கலள முற்றா்க 
சில்தககும் சிங்களர்்களின் ஆதிக்கத்ல்த ்த்கர் 
ப்வபாம்” என்று குறிப்பிடடுள்ளார்.

திருமாெைென்  ... த�ாடர்ச்சி...

க்கால நிலைவு சின்ைத்ல்த இை அழிப்பாளர் 
வ்காத்்தபாயாவின் வழி்காடடு்தலின்படி யாழ். 
பல்கலைக்கழ்க துலைவவந்தர் சிறீ சற்குை 
ோஜாவின் ்தலைலமயில ்தலைக்கவசம் அணிநது 
வந்த இோணுவககும்பல பாது்காப்பளிக்க 
இடித்து ்தள்ளியிருப்பது வ்காலழத்்தைத்து்டன் 
கூடிய ்காடடுமிோண்டித்்தைம். இது ்கடும் ்கண்்ட 
ைத்திற்குரியது.

ெ.த்கை�மன்  ... த�ாடர்ச்சி...


