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சிறீலங்காவுக்கு எதிரகா் ஐக்கிய 
நகாடு்ள்  சபையின் மனித உரிபம 
்ள் ஆபைக்குழுவில் தீரமனதபத 
க்காண்டுவருவதில் முக்கிய ைஙகு 
வகிதத சமநதகா ைவருக்கு தற்ைகாது 
்�கா பைடனின் அரசில் அபமசசர 
ைதவி வழங்பைட்டுள்்ளது.

 

தீரமகானம் க்காண்டுவரபைட்ட 
்ைகாது அவர அகமரிக்்காவுக்்கான 
ஐ.நகா பிரதிநிதியகா் ைதவி வகிததிரு 

நதகார. தற்ைகாது அவர அகமரிக்்கா 
வின் அபனததுல் அபிவிருததி 
அபமசசரகா் நியமனம் கைறறுள் 
்ளகார.
 மனிதகாபிமகானததுபையில் 
ைவர மி்வும் அரிய ைணி்ப்ள 
ஆறறியுள்்ளகார. ஐ.நகாவுக்்கான தூது 
வரகா் ைணியகாறறிய்ைகாது மனிதகா 
பிமகானம் மறறும் துணிசசகாலகான 
நடவடிக்ப்்ள் மூலம் அகமரிக்்கா 
வின் மதிபபை உயரததியவர என 
ைவரின் நியமனம் கதகாடரபில் 
்ருதது கதரிவிதத்ைகாது பைடன் 
கதரிவிததுள்்ளகார.
 ைகாது்காபபு சபையில் அங 
்ம் வகிதத்ைகாது, மனித உரிபம 
்ளுக்கு ைவர முன்னுரிபம வழஙகி 
யிருநததகா் அவர ்மலும் கதரிவித 
துள்்ளகார.

எதிரவரும் ் ம மகாதம் 28 ஆம்  தி்தி 
இடம்கைைவுள்்ள தமிழ்ததின் 
சட்டசபை ்தரதபல முன்னிட்டு 
எதிரவரும் சனிக்கிழபம (23) அன்று 
்சசதீவுக்கு அண்பமயகா்வுள்்ள 
்டல் ைகுதியில் ்றுபபுக்க்காடி 
ஏநதி எதிரபபு ்ைகாரகாட்டம் ஒன்பை 
்மறக்காள்்ள தமிழ் மீனவர்ள் 
திட்டமிட்டுள்்ளதகா் கதரிவிக்்ப 
ைடுகின்ைது.
 தமிழ் மீனவர்ளிடம் இரு 

நது ப்பைறைபைட்ட 100 ைடகு 
்ப்ள சிறீலங்கா அரசு ஏலததில் 
விறைபன கசயய திட்டமிட்டு 
வருவதறகு எதிரபபு கதரிவிததும், 
அநத ்டல் ைகுதியில் மீன் பிடிப 
ைதறகு அனுமதி மறுக்்பைடுவத 
றகு எதிரபபு கதரிவிததும் மீனவர 
்ள் இநத ் ைகாரகாட்டததில் ஈடுைடவு 
ள்்ளனர.
 இநத வகாரம் ்லநதுபரயகா 
டிலில் ஈடுைட்டிருநத இரகா்மஸ் 
வரம் ைகுதிபய ் சரநத மீனவர குழு 
க்்ள் இது கதகாடரபில் தீரமகானம் 
ஒன்பையும் நிபை்வறறியிருநத 
னர. 1974 ஆம் ஆண்டு ்மறக்காள் 
்ளபைட்ட இநதிய - இலஙப் உட 
ன்ைகாட்டின் அடிபைபடயில்  ்சச 
தீபவ இநதியகா இலஙப்க்குவழங 
கியிருநதது.

fr;rjPtpy; fWg;Gf; nfhb Nghuhl;lk;

தமிழ்தசிய கூட்டபமபபின் முன் 
னகாள் நகாடகாளுமன்ை உறுபபினர 
்�காசப ைரரகா�சிங்ம் க்காபல 
வழக்கிலிருநது சிவ்சனதுபர 
சநதிர்காநதகான் உட்ைட நகால்வரும், 
சட்டமகா அதிைர திபைக்்்ளம் 
வழக்ப் ப்விடுவதகா் கதரிவிதத 
பின்னர விடுதபல கசயயபைட்டிரு 
பைது நீதியின் ்தகால்வி என  சரவ 
்தச மன்னிபபுசசபை கதரிவிதது 

ள்்ளது.
  ்�காசப ைரரகா�சிங்ம் 
க்காபல வழக்கு ப்விடபைட் 
டபம யுததததின் ் ைகாது இபழக்்ப 
ைட்ட குறைங்ளிற்கா் நீதிபய 
வழஙகுவதறகு இலஙப் அதி்கா 
ரி்ள் தவறியுள்்ள இன்னுகமகாரு 
்வபல தரும் பமல்்ல் என சரவ 
்தச மன்னிபபுசசபை கதரிவிதது 
ள்்ளது.
 சரவ்தச மன்னிபபுச சபை 
யின் கசயலகா்ளர நகாய்ததின் அலுவ 
ல்ததின் இயக்குநர ்டவிட் 
கிரிவ்தஸ் இதபன கதரிவிததுள் 
்ளகார. இநத க்காபல வழக்கு குறி 
தத விசகாரபை்ப்ள மீ்ள ஆரம்பி 
பைது குறிததஆரவம் எதபனயும் 
சட்டமகா அதிைர திபைக்்்ளம் 
கவளிபைடுததவில்பல என அவர 
கதரிவிததுள்்ளகார.

ePjpapd; Njhy;tp - ru;tNjr kd;dpg;Gr; rig

mikr;ruhfpd;whu; rke;jh gtu;

இரபைமடுக் கு்ளததின் 101ஆம் 
ஆண்டு கைகாங்ல் விழகாபவ முன் 
னிட்டு 101 ைகாபன்ள் பவதது ்ன 
்காம்பிப் அம்மன் ஆலய முன்ை 
லில் ்நறறு (16) கைகாங்ல் விழகா 
சிைபைகா் இடம் கைறைது. 
 இநத நி்ழவில் மகாவட்ட 
அரசகாங் அதிைர திருமதி. ரூைகாவதி 
்்தீஸ்வரன், ்பரசசி பிர்தச 

ச ப ை யி ன் க ் ௌ ர வ த வி ச கா ்ள ர 
திரு.அ.்வழமகாலிகிதன் மறறும் 
்பரசசி பிர்தச சபையின் க்ௌரவ 
உறுபபினர்ளும் ்லநது சிைபபித 
தனர. 
 நி்ழபவ இரபைமடுக்கு்ள 
்மக்்காரர அபமபபு பிரதிநிதி்ளும் 
அபைகுதி விவசகாயி்ளும் இபை 
நது சிைபைகா் நிபை்வறறினர. 

,uizkLf; Fsj;jpd; 101 MtJ 
Mz;L tpoh 

எதிரவரும் மகாரச மகாதம் ஆரம்ைமகா 
்வுள்்ள ஐக்கிய நகாடு்ள் சபையின் 
மனித உரிபம்ள் ஆபைக்குழு 
வில் சிறீலங்காவுக்கு எதிரகான தீரமகா 
னதபத முன்பவபைதறகு பிரிததகா 
னியகா, கமகான்்ரகா நீக்கு்ரகா, வட 
மச்டகானியகா, ்னடகா  மறறும் ்�ர 
மனி ஆகிய நகாடு்ள் திட்டமிட்டு 
ள்்ள நிபலயில், அதில் இபைநது 
க்காள்்ளப ்ைகாவதில்பல என சிறீ 
லங்கா கதரிவிததுள்்ளது.

 இது கதகாடரபில் தமக்கு 
அபழபபு விடுக்்பைட்டதகா்வும், 
ஆனகால் தகாம் அதபன நிரகா்ரிதது 
விட்டதகா்வும் சிறீலங்கா அரசு 
கதரிவிததுள்்ளது.
 நகாம் எதிரக்கும் தீரமகானத 
திறகு ஆதரவகா் நகாம் இபைநது 
க்காள்வது அரசியலில் சவகாலகானது 
என  சிறீலங்கா கவளிவிவ்கார அபம 
சசின் கசயலகா்ளர க�யநகாத க்கால 
ம்ை்் கதரிவிததுள்்ளகார.

,izj;jiyik FOtpy; ,izag; Ngtjpy;iy 

பாகிஸ்தகானின் பிரதமர இம்ரகான் 
்கான் சிறீலங்காவுக்கு ையைம் ்மற
க்காள்்ளவுள்்ளதகா் கதரிவிக்்பைடு 
கின்ைது.
 உயர மட்ட அரசியல் குழு 
ஒன்றுடன் அவர சிறீலங்காவுக்கு 
வருவதகா்வும், ஒரு சில தினங்ளில் 
அவரின் ையைம் திட்டமிடபைட்ட 
்ைகாதும் தற்ைகாது அது சில வகாரங் 
ளுக்கு பிற்ைகாடபைட்டுள்்ளது என 
சிறீலங்கா கவளிவிவ்கார அபமச 
ச்ததின் த்வல்்ள் கதரிவிததுள் 
்ளன.

 இநதிய கவளிவிவ்கார 
அபமசசர சிறீலங்கா வநது கசன்று 
ள்்ள நிபலயில் தற்ைகாது ைகாகிஸ் 
தகானின் உயரமட்டக்குழு  சிறீலங்கா 
வருவது குறிபபிடததக்்து.

rpwPyq;fh tUfpwhu; ghfp];jhd; gpujku;

- rpwPyq;fh

 101 ghidfspy; nghq;fy;

சிறீலங்காவுக்கு கதகாடரநது உதவி 
்ப்ள வழஙகி, சிங்்ள மக்்ளுக்கு 
கதகாடரநது நன்பம்ப்ள புரிநது 
வரும் இநதியகா தற்ைகாது சிறீலங்கா 
வகான்ைபடபய ைலபைடுததும் மு் 
மகா் 341 ரடகார ைகா்ங்ப்ள வழஙகி 
யுள்்ளது. 
 200 மில்லியன் ரூைகாய்ள் 
கைறுமதியகான இநத ைகா்ங்ள் 
இநதியகாவின் வகான்ைபட அன்ர 

்னகாவ்-32 விமகானங்ள் மூலம் 
்டநத 10 ஆம் நகாள் சிறீலங்காவுக்கு 
எடுததுவரபைட்டுள்்ளன. 
 2011 ஆம் ஆண்டு இநதிரகா 
எம்.்் 2 என்ை வகான்ைகாது்காபபு 
்ண்்காணிபபு ரடகார கதகாகுதிபய 
இநதியகா சிறீலங்காவுக்கு வழஙகி 
யிருநதது. அதபன ைரகாமரிபை 
தற்கான உதிரிபைகா்ங்ப்ளயும் 

rpwPyq;fh thd;gilia gyg;gLj;Jk; ,e;jpah 

ததாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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<oj;jkpou; cupik kPl;G
gpuhe;jpa nghUshjhu kPl;nlLg;Gf;F mtrpak;

 க�ொர�ொனொவுக்குப் பினன�ொன பி�ொந்திய க�ொருளொதொ� மீடகடெடுப்பு 
என�து, இனறு இந்திய அ�சின முக்கிய சிந்தனன�ளில் ஒன்ொ� 
அனைந்துளளனத, இலஙன�க்கு வருன� தந்த இந்திய கவளிவி�ொ� 
அனைச்சர் �லொநிதி சுப்பி�ைணியம் கெய்சங�ர் அவர்�ள மி�தகதளிவொ� 
உலகுக்கு கவளிப்�டுததியுளளொர். 
 கதற�ொசியப் பி�ொந்தியததின முக்கிய ்சந்னதயொ� உளள இந்தியச 
்சந்னத சுதந்தி�ைொ�வும், உறுதியொ�வும் கதொழிற�டெ க�ொருட�ளும், ஆட� 
ளும் தனடெயினறி இந்திய துனைக்�ணடெ நிலப்��ப்பிலும், அதனனச 
சூழவுளள இந்துைொ �டெல் ��ப்பிலும் ர�ொக்குவ�வு க்சயதல் என�து 
அதிமுக்கிய ரதனவயொ�வும் இந்தியொவுக்கு உளளது. 
 இந்த வன�யிரலரய க�ொழும்பு க்சயறன�த துன்மு�ததின 
கிழக்கு முனனயதனதயும், திருர�ொைைனல இயறன�த துன்மு�தனதயும் 
இந்தியொ தனது க�ொருட�ளினதும், ஆட�ளதும் நடெைொடடெததிறகு தனடெ 
யில்லொ வன�யில் னவததிருப்�தற�ொன அனனதது முயறசி�னளயும் 
க்சயதல் என�து இந்தியத துனைக்�ணடெததின �ொது�ொப்பு என�ரதொடு 
அனையொது, இந்தியச ்சந்னத நலன�ளுடெனும் கதொடெர்�ொன ஒன்ொ�வும் 
உளளது. 
 இந்த அடிப்�னடெயில் இந்தியொ இலஙன� அ�்சொங�ததுடென 
இைக்�ப்�ொடடு உ்வுமுன்யினனப் ர�ை முற�டுதல் என�தும் அ�சுக்கும் 
அ�சுக்கும் இனடெயிலொன இயல்�ொன கதொடெர்�ொடெல் முயறசியொ�வும் 
உளளது. 
 இந்தச ்சந்னதநல இ�ொணுவ நினலப்�ொடடுக் க�ொளன� வகுத 
தலில் இலஙன�யின ஒருனைப்�ொடடுக்கும் இன்னைக்கும் �ங�ம் 
இல்லொத வன�யில் இலஙன�க்கு ஊக்�மும், ஆக்�மும் அளிததல் 
எனகி் இ�ொ்சதந்தி� உததினய முனநிறுததி முயலுதல் என�து இந்தியொ 
வின கதொடெர்சசியொன முயறசியொ� உளளது. 
 இந்த முயறசியில் ஈழததில் வ�லொறறுக்கு முற�டடெ �ொலம் 
முதலொ� தொய�, ரதசிய, தனனொடசி உரினையினனத கதொடெர்சசியொ�க் 
க�ொணடுளள ஈழததமிழர்�ளின உரினை�னள சிங�ள க�ௌதத ர�ரின 
வொத அ�சுடெனொன சுமு�ைொன உ்வொடெலுக்�ொ�க் �வனததில் எடுக்�ொத 
க்சயற�ொரடெ, சிறீலங�ொ தனனன யொ�ொலும் தடடிக் ர�ட� இயலொத 
இன்னையுளள கதற�ொசிய அ�சு�ளில் ஒன்ொ� முனனிறுததி, ‘ஒரு 
நொடு ஒரு இனம்’ எனகி் ்சர்வொதி�ொ� ஆடசி முன்னைனய இந்த 
21ஆம் நூற்ொணடிலும் ்சனநொய� குடிய�சு ஆடசிகயன கதொடெ� ஊக்� 
மும், ஆக்�மும் அளிதது வருகி்து.  
 முனனொள இந்தியப் பி�தைர் யவர்�லொல் ரநரு அவர்�ள 
ைனலய�த தமிழர்�ளுக்கு நனடெமுன் ஆடசி உரினை உணடு; முழு 
அளவிலொன ஆடசி உரினை ர�ொருங�ள என அவருனடெய ைனலய� 
வருன�யின க�ொழுது �கி�ங�ைொ�ச க்சொல்லி 1927 �ளிரலரய பினனர் 
சிங�ள ரைலொணனை ஆடசி ரதொன்ொது தடுக்� முற�டடெவர். 
 முனனொள �ொ�தப் பி�தைர் இந்தி�ொ �ொந்தி அவர்�ள ஈழத 
தமிழர்�ளின உரினை மீடபுக்கு முழுஅளவிலொன ஆத�னவ அளிதது, 
ஈழததமிழர்�ளின உயின�யும், உனடெனை�னளயும், நொளொந்த வொழனவயும் 
ஆயுத எதிர்ப்பின மூலம் �ொது�ொக்� ரவணடிய �டெனைனயச க்சயயப் 
பு்ப்�டடெ விடுதனலப்புலி�ள உட�டடெ ஈழததமிழப் ர��ொளி�ளுக்கு தனது 
�னடெ�ள மூலம் ஆயுதப்�யிறசி�னள வழஙகியவர். கூடெரவ 1983ஆம் 
ஆணடு இலஙன�யில் தமிழர்�ள ரைல் நடெொததப்�டடெ ஆடிக் �லவ�தனத 
உலகின தீர்வுக்குரிய பி�சசினனயொ� ஆர்ெனடீனொ மூலம் அனனததுல� 
ைன்ததின �ொது�ொப்புச ்சன�யின �வனததிறகு க�ொணடு க்சனறு 
வொக்�ளிப்பு நனடெக�்ச க்சயது ஈழததமிழர் பி�சசினனனய உலகின 
தீர்வுக்குரிய பி�சசினனயொ� அனர் இனங�ொடடியவர்.
 தமிழ�ததில் ர��றிஞர் அணைொ முதலனைச்ச�ொ� இருந்த 
�ொலம் முதலொ� இனன்ய தமிழ� முதலனைச்சர் எடெப்�டி �ழனி்சொமி 
அவர்�ள �ொலம் வன� அததனன முதலனைச்சர்�ளும் இந்திய ைததிய 
அ�சிடெம் ஈழததமிழ ைக்�ளின உரினை�னளப் �ொது�ொக்� உதவும்�டி 
கதொடெர்ந்து ர�ொரிக்ன� னவதது வருவது வ�லொ்ொ� உளளது. 
 இந்த வ�லொறறு உணனை�ளின அடிப்�னடெயில் இனன்ய 
இந்தியப் பி�தைர் நர�ந்தி�ரைொடி அவர்�ளும் அவரின கவளிவிவ�ொ� 
அனைச்சரும், �ொது�ொப்பு அனைச்சரும் ஈழததமிழர்�ளின உரினை�ள 
மீடபு என�தனன இந்திய இலஙன� உ்வொடெல் வழி உரிய முன்யில் 
உரிய ரந�ததில் அவர்�ள அனடெந்திடெ உதவிடெல் ரவணடும். 
 இதனன ஈழததமிழர்�னளயும் உளளடெக்கிச க்சயவதறகு, இந்தியொ 
ஈழததமிழர்�ளிடெம் அவர்�ளின உரினை�ள மீடபுக் குறிதத ரதனவ�னளக் 
�ருததுக்�னள ஈழததிலும் உல�ததிலும் ஈழததமிழர்�ளுடென ரந�டித 
கதொடெர்பு�னள ஏற�டுததிக் ர�டடெறிய ரவணடும்.
 ஈழததமிழ ைக்�ளுடெனொன உன�யொடெல், உ்வொடெல் என�து  
ர�ொவிட பினன�ொன பி�ொந்திய க�ொருளொதொ� மீடகடெடுப்புக்கு இந்துைொ �டெல் 
பி�ரத்சததில் ஏற�டெக் கூடிய தனடெ�னள கவல்வதறகு, உல�ளொவிய 
நினலயில் வொழும் ஈழததமிழர்�ளின அறினவயும், மூலதனங�னளயும், 
ஆற்ல்�னளயும் இனைக்கும் க்சயற�ொடெொ�வும் அனையும்.
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ஸ்க்காட்லகாநதின் ்தசியக் ்விஞர 
ரகாைரட் ைரன்ஸ் கையரில் ஆண்டு 
்தகாறும் வழங்பைடும் மனித்நய 
விருதின், 2021ஆம் ஆண்டிற்கான 
விருதிறகு ஈழதது டகாக்டர வரதரகா�கா 
துபரரகா�கா உட்ைட மூன்று ்ைர ைரிந 
துபர கசயயபைட்டுள்்ளனர. முள்ளி 
வகாயக்்கால் இறுதிப ்ைகாரின்்ைகாது 
மூன்ைபர இலட்சம் மக்்ள் சுறறி 
வ ப ்ள க் ் ப ை ட் டு த கா க் ் ப ை ட் ட 
்ைகாது, எநதவித உதவி்ளும் இல் 
லகாத நிபலயில்  டகாக்டர வரதரகா�கா 
ைணியகாறறி, ைலரின் உயிபரக் ் காபைகா 
றறினகார. அநதத தகாக்குதல் ைறறி 

இஙகிலகாநதில் நபடகைறை நி்ழசசி்ளிலும், ்னடகா நகாடகாளு மன்ை உறுபபினர 
்ளிடமும் வி்ளக்கிக் கூறி, எததப்ய அவலம் அஙகு நபட கைறைது என்ைபத 
உல்ததிறகு அவர எடுததுபரததகார. 
 இலஙப்யின் திரு்்காைமபல மகாவட்டதபதச ்சரநத தம்ைல்காமம் 
என்ை சிறிய கிரகாமதபதப பிைபபிடமகா்க் க்காண்ட பு்ழகைறை மருததுவ 
்லகாநிதி, வரதரகா�கா துபரரகா�கா அவர்ளும் இநத விருதிறகு கதரிவகாகி இருபைது 
என்ைது தமிழ ்ைசும் ஒவ்கவகாருவருக்கும் ்மலும் மனிதகாபிமகானதபதப 
்ைகாறறும், அநீதிக்கு எதிரகா் ்ைகாரகாடும் அபனவருக்கும் கிபடதத கவறறி 
என்்ை கசகால்லலகாம்.
 யுதத வலயததில் கைகாது மக்்ளுடன் இரவும், ை்லும் தஙகியிருநது 
உபழதது, அவசர்கால முதலுதவி மறறும் உயிர ் காக்கும் அறுபவச  சிகிசபச்ப்ள 
்மறக்காண்ட சில மருததுவர்ளில் இவரும் ஒருவர. மட்டுபைடுததபைட்ட 
மறறும் குபைநத மருததுவப கைகாருட்்ள் மூலம் மருததுவ ்லகாநிதி வரதரகா�கா 
மறறும் அவரது ஊழியர்ள் ஆயிரக்்ைக்்கான உயிர்ப்ளக் ்காபைகாறறினர. 
யுததம் தீவிரமபடநத ்ைகாது, ஆரம்ைததில் தனி ஒரு பவததியரகா் வகா்பரயில் 
மிகுநத உயிர அசசுறுததலிலும் இரவும், ை்லும் ்டபமயகாறறிய அவர, 
வகா்பரப ைகுதிபய இலஙப் அரச ைபட்ள் ப்பைறறிய பின்பு வன்னிக்குச 
கசன்று மீண்டும் ்சபவ புரிநதகார.
 இடம்கையரநத மக்்்்ளகாடு மக்்்ளகா் கசன்ை அவர, கதகாடரநது தற்கா 
லி் மருததுவமபன்ப்ள ஏறைடுததி தன்னுயிபரயும் துசசகமன எண்ணி, யுததத 
தினகால் ைகாதிக்்பைட்ட அபைகாவி மக்்ளுக்கு தன்னி்ரறை ்சபவ புரிநதகார. 
யுததம் முடியும் வபர அவர கைகாது மக்்ளுடன் இருநதகார. இறுதியில் அவ்ர 
்காயமபடநது அரசகாங்ப ைபட்்ளகால் சிபைபபிடிக்்பைட்டகார. உயிரகாைதபத 
ஏறைடுததிய ்காயங்ளுடன் ைல நகாட்்ள் சிகிசபச அளிக்்பைடகாது, விசகாரபை 
என்ை கையரில் கசகால்கலகாைகாத துயரங்ப்ள அனுைவிததகார. சரவ்தச அழுத 
தம் ்காரைமகா் சிபையில் இருநது விடுவிக்்பைட்ட அவர, இலஙப் அரசின் 
கதகாடரசசியகான உயிர அசசுறுததல் ்காரைமகா் நகாட்பட விட்டு கவளி்யறி 
அகமரிக்்காவிறகு புலம்கையரநதகார.
 அகமரிக்்காவில் வகாழநதகாலும் கதகாடரநதும் தமிழ மக்்ளுக்்காய குரல் 
க்காடுதது வருகின்ைகார. இலஙப்யில் தமிழ மக்்ளுக்கு நி்ழததபைட்ட 
இனபைடுக்காபல்ளுக்கு சரவ்தச விசகாரபை ஒன்பைக் ்்காரி க�னீவகா, 
்னடகா, ் �ரமனி, லண்டன், கதன்னகாபிரிக்்கா உட்ைட ைல நகாடு்ளுக்கும் கசன்று 
குரல் க்காடுதது வருகின்ைகார.
 2017ஆம் ஆண்டில் ஒட்டவகாவில் மருததுவ ்லகாநிதி திரு வரதரகா�கா 
துபரரகா�கா சிைபபுபரயகாறறியபதத கதகாடரநது மபைநத ் ்னடிய நகாடகாளுமன்ை 
உறுபபினரும், மனித உரிபம்ள் ்ண்்காணிபை்ளருமகான ைகால் ்தவர அவர்ள் 
டகாக்டர வரதபன “ஒரு கசல்வகாக்கு மிக்் மனித உரிபமப ைகாது்காவலரகா், 
முள்ளிவகாயக்்கால் இனபைடுக்காபல நி்ழும் ்ைகாது ைல உயிர்ப்ள ்காப 
ைகாறறியது மட்டுமல்லகாமல், தனக்கு உயிரகாைதது ஏறைட்ட கைகாழுதும் அபதப 
கைகாருட்ைடுததகாமல் கதகாடரநது மருததுவதபதக் ்படபபிடிததகார” என்று 
ைகாரகாட்டினகார.
 ‘ைகாது்காபபு வலயததிலிருநது ஒரு குறிபபு’ (‘Note From The No Fire 
Zone’) என்ை தபலபபில் அவரது நிபனவுக் குறிபபு்ள் 2019 ்ம மகாதம் கவளி 
யிடபைட்டது. அததுடன் முள்ளிவகாயக்்கால் அவலங்ப்ள பிரதிைலிக்கும் வப் 
யில் ‘கைகாயயகா வி்ளக்கு’ என்ை ஆவைபைடமும் அவரது நடிபபில் கவளியிடப 
ைட்டுள்்ளது.
 அகமரிக்்காவில் மீண்டும் தனது மருததுவ ையிறசிபயத கதகாடர முயறசித 
துக் க்காண்டிருக்கும் அவர, ்மகாதல் ைகுதி்ளில் கைகாது மக்்ள் மறறும் மருதது 
வப ைணியகா்ளர்ப்ளப ைகாது்காபைதற்கா் விழிபபுைரபவ ஏறைடுததுவதறகும், 
உள்நகாட்டுப ்ைகாரில் ைகாதிக்்பட்டவர்ளுக்கு மனிதகாபிமகான உதவி்ப்ள 
க்காண்டு வருவதறகும் கதகாடரநது ைகாடுைட்டு வருகின்ைகார.
 இவ்விருது குறிதது மருததுவ ்லகாநிதி திரு வரதரகா�கா அவர்ள் ்ருததுத 
கதரிவிக்ப்யில், “இநத அறபுதமகான விருதுக்கு நகான் ைரிநதுபரக்்பைட்டபதக் 
்்ட்டு நகான் மி்வும் மகிழசசியபடகின்்ைன். எனது மருததுவ அனுைவங்்ளகால் 

];nfhl;yhe;J murpd; uhgu;l; gu;d;]; 
kdpjhgpkhd tpUJf;F gupe;Jiuf;fg;gl;l 
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thuhe;j kpd;dpjo;;

Ks;sptha;fhy; epidTj;J}gp mopg;G 
- rpwPyq;fhitAk;> ,e;jpahitAk; 

cYf;fpa epfo;T

முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுததூபி 
இடிததது கதகாடரபில் அதிரசசி 
அபடநத இநதியத தூதுவர சிறீல 
ங்கா பிரதமபர அவசரமகா் சநதித 
தன் மூலம் நிலபமபய ்ட்டுபைகா 
ட்டுக்குள் க்காண்டுவநதகா் கதரிவி 
க்்பைடுகின்ைது.
 நிபனவுததூபி இடிதததும் 
சிறீலங்கா பிரதமர மகிநத ரகா�ைச 
சகாபவ சநதிபைதறகு இநதியததூது 
வர ்்காைகால் ைக்்ல முயன்ை 
்ைகாதும்,  மகிநத குருநகா்ல் ைகுதி 
க்கு கசன்ைதகால் அவரகால் சநதிக்் 
முடியவில்பல. எனினும் ்டநத 
ஞகாயிறு மகாபல மகிநத க்காழும்பு 

திரும்பியதும் உடனடியகா் மகிநத 
பவ அவரின் இல்லததுக்கு கசன்று 
இநதிய தூதுவர சநதிததிருநதகார. 

 

இநதிய கவளிவிவ்கார அபமசசர 
எஸ். க�யசங்ர சிறீலங்காபவ 
விட்டு கவளி்யறிய 24மணி்நர 
ததினுள் தூபிபய இடிததது தமிழ 

kfpe;jtplk; mtrukhf Xba ,e;jpaj; J}Jtu;

தூபி இடிக்்பைட்டது தமக்கு கதரி 
யகாது எனவும், அதறகு யகார அனு 
மதி தநதது எனவும் சிறீலங்கா பிரத 
மரின் கசயலகா்ளர அலுவல்ம் யகாழ. 

ைல்்பலக்்ழததின் துபை்வநதர 
்ைரகாசிரியர சி.சிறீசறகுைரகா�கா 
பவத கதகாடரபுக்காண்டு வி்ளக்்ம் 
்்ட்டிருநததகா் கதரிவிக்்பைடுகி 
ன்ைது.
 எனினும் நடநதபவ எல்லகா 
வறபையும் உரிய வி்ளக்்ங்ளுடன் 
பிரதமரின் கசயலகா்ளர அலுவலக்தி 
றகு கதரியபைடுததியுள்்ளதகா் 
துபை்வநதர கதரிவிததுள்்ளதகா் 
க்காழும்புத த்வல்்ள் கதரிவிக் 
கின்ைன.

kfpe;jTf;F njupahky; J}gpia ,bj;jhuhk; rpwPrw;Fzuh[h

தூபி இடிக்்பைட்ட நடவடிக்ப் 
யகானது சிறீலங்கா அரசுக்கும், நகாட் 
டுக்கும் ைகாரிய ்சததபத ஏறைடு 
ததியுள்்ளதுடன், இது நகாட்டின் 
்தசிய புலனகாயவுததுபையின் 
்தகால்வி; அதகாவது அரசியல் மறறும் 
ைகாது்காபபுததுபை என்ைன ஒருஙகி 
பைநது கசயலகாறைவில்பல என 
சிறீலங்கா அரச வட்டகாரங்ள் கதரி 
விததுள்்ளன.
 சிறீலங்கா புலகானகாயவுத 

துபையின் முறைகான ்தகால்வியின் 
கவளிபைகாடு இது. எநத ஒரு அபம 
பபும் இதபன அரச அதி்காரி்ளு 
க்்்கா அரசியல் தபலவர்ளுக்்்கா 
முன்கூட்டி்ய கதரிவிக்்வில்பல.
 அதன் எதிரவிபனபயயும் 
அவர்ள் ் ணிக்்த தவறி விட்டனர. 
அதகாவது அரச இயநதிரங்ள் தன்னி 
சபசயகா் கசயறைடுவதகா் அரச 
வட்டகாரங்ள் அதிரசசி அபடநது 
ள்்ளன.

Gydha;Tj;Jiwapdiu Njhw;fbj;j JizNte;ju;

சிறீலங்கா அரசினகாலும், யகாழ ைல் 
்பலக்்ழ் நிரவகா்ததினகாலும் 
திட்டமிட்ட முபையில் அழிக்்ப 
ைட்ட முள்ளிவகாயக்்கால் நிபன 
்வநதல் தூபி விவ்காரதபத பிரித 
தகானிய அரசு ஐக்கிய நகாடு்ள் சபை 
யின் மனித உரிபம்ள் ஆபைக் 
குழுவில் சமரபபிக்கும் தீரமகானத 
தில் உள்்ளடக்் ்வண்டும் என 
பிரிததகானியகாவின் மிசசம் ைகுதியின் 
நகாடகாளுமன்ை உறுபபினர சி்யகா 
ைன் மக்்டகானகா கதரிவிததுள்்ளகார.
 இது மத சுதநதிரதபத மறு 

க்கும் கசயலகாகும்; எனது ைகுதியில் 
கைரும்ளவகான தமிழ மக்்ள் வசிக் 
கினைனர என அவர ் மலும் கதரிவி 
ததுள்்ளகார.

J}gp ,bg;G tptfhuk; I.ehtpy; ghug;gLj;j Ntz;Lk;

- gpupj;jhdpah ehlhSkd;w cWg;gpdu;

சிறீலங்கா அரசினகாலும் யகாழ. ைல் 
்பலக்்ழ் நிரவகா்ததினகாலும் 
அழிக்்பைட்ட முள்ளிவகாயக்்கால் 
நிபனவுததூபி நடவடிக்ப்க்கு 
எதிரபபுத கதரிவிக்கும் மு்மகா் 
்னடகா வகாழ தமிழ மக்்ள் ்டநத 
வகாரம் வகா்னப ்ைரணி ஒன்பை 
்மறக்காண்டிருநதனர.
 வி டு த ப ல ப பு லி ் ளி ன் 
க்காடிபய தகாஙகியவகாறு ைல நூறு 
வகா்னங்ள் வீதியகால் அணிவகுதது 
கசன்ைதுடன், ஒலி்ப்ள எழுபபி 
மக்்ளின் ்வனதபதயும் ஈரததிரு 
நதனர.
 இநத வகா்னத கதகாடரணி 

யின் ்காகைகாளிபய தகாம் ைகாரதத 
தகா்வும், அதில் புதிய வப் கமர 
சடிஸ் கைன்ஸ், பி.எம்.டபிள்யூ, 
அவுடி மறறும் டபிள் ்ப ்ைகான்ை 
வகா்னங்்்ள அதி்்ளவில் கசன்ை 
தகா்வும் க்காழும்பில் இருநது 
கவளிவரும் த சண்்ட பரம்ஸ் கதரி 
விததுள்்ளது.
 இது தமிழ மக்்ளின் கைகாரு 
்ளகாதகார வ்ளரசசிபய ் காட்டுவதுடன், 
தமிழ மக்்ளின் இநத கைகாரு்ளகாதகார 
வ்ளரசசி அநத நகாடு்ளின் அரசியல் 
தபலவர்ளின் ்வனதபத திருபை 
வல்லது எனவும் அது ்மலும் கதரி 
விததுள்்ளது.
 இதனிபட்ய, ்்னடிய பிர 
தமர �ஸ்ரின் ரூ்டகாவும் முள்ளி 
வகாய்கால் நிபனவுததூபி அழிபபு 
கதகாடரபில் தனது ் வபலபய கதரி 
விததுள்்ளகார.

fNdba jkpo; kf;fspd; nghUshjhu tsu;r;rp fz;L 

mjprapj;j nfhOk;G Clfk;

முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுத 
தூபிபய இடிதததறகு எதிரகா் யகாழ 
மகாந்ர சபையில் ்டநத புதன்கி 
ழபம (13) ்ண்டனத தீரமகானம் 
ஒன்று நிபை்வறைபைட்டுள்்ளது 
டன், தூபிபய அ்த இடததில் மீ்ள 
அபமக்குமகாறும் அதில் கதரிவி 
க்்பைட்டுள்்ளது.

aho; khefurigapy; 
epiwNtwpa jPu;khdk;

யாழ. ைல்்பலக்்ழ்ததில் அபம 
க்்பைட்டிருநத முள்ளிவகாயக்்கால் 
நிபனவுச சின்னம் அழிக்்பைட் 
டது தமக்கு மிகுநத ்வபல அளித 
துள்்ளதகா் ஐ்ரகாபபிய ஒன்றியம் 
தனது ருவிட்டர சமூ்வபலத த்ளத 
தில் கதரிவிததுள்்ளது.

 இ வ் வ கா ை கா ன க த கா ரு 
பின்னணியில் நல்லிைக்்ம் மற 
றும் சிறுைகான்பமயினருக்்கான நீதி 
என்ைவறபைஉறுதிபைடுததுவத 
றகு அவசியமகா் ஒததுபழபபு்ப்ள 
வழஙகுவதறகுத தயரகா் இருப 
ைதகா் அது ்மலும் கதரிவிதது 
ள்்ளது.

சிறீலங்கா அரசினகாலும், யகாழ 
ைல்்பலக்்ழ் நிரவகா்ததினகாலும் 
திட்டமிட்ட முபையில் அழிக்்ப 
ைட்ட முள்ளிவகாயக்்கால் நிபன 
்வநதல் தூபிபய மீ்ள அபமபைத 
றகு தமிழ மக்்ள் அபனவரும் 
தம்மகால் இயன்ை உதவி்ப்ள 
வழங் ்வண்டும் என யகாழ. ைல்் 
பலக்்ழ் மகாைவர ஒன்றியம் 
்டநத 13 ஆம் நகாள் கவளியிட்டுள்்ள 
அறிக்ப்யில் கதரிவிததுள்்ளது.

epidTj;J}gpia mikg;gjw;F epjp 

cjtp NfhUfpd;wdu; khztu;fs;

யாருக்கும் கதரியகாமல் முள்ளி 
வகாயக்்கால் நிபனவுததூபிபய 
துபை்வநதர எவ்வகாறு இடிதது 
அழிததகார என்ை விைரங்ள் தற 
்ைகாது கவளியகாகியுள்்ளன.
 ்டநத ஒக்்டகாைர மகாதம் 
யகாழ. மகாவட்ட பிரதி ்காவல்துபை 
மகா அதிைரினகால் தூபிபய இடிக்கு 
மகாறு அறிக்ப் ஒன்று இர்சியமகா் 
துபை்வநதருக்கு அனுபைபைட் 
டது. அநத அறிக்ப்யில் சிறீலங்கா 
புலனகாயவுததுபையின் த்வல்் 
ளு ம் உ ள் ்ள ட க் ் ப ை ட் டி ரு ந த ன 
அதன் பின்னர இரகாணுவததினர 
ம ற று ம் ் கா வ ல் து ப ை யி ன ரு ட ன் 

துபை ்வநதர ்மறக்காண்ட ்ல 
நதுபர யகாடல்்ளிலும், அது கதகாட 
ரபில் ்ைசபைட்டிருநதது.

 அதபன கதகாடரநது நிபனவு 
ததூபிபய இடிபைதறகு துபை 
்வநதரும் ைதிவகா்ளர வி. ்காண்டீ 
ைனும் இர்சியமகா் திட்டம் தீட்டி 

El;gkhf fha; efu;j;jpa JizNte;ju;

INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; ftiy

ததாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம் ததாடர்ச்சி 07ஆம் பக்கம்

nra;jpj; njhFg;G:  gpugh
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அன்ைகான உைவு்ள் அபனவருக்கும் வைக்்ம். 
்டநத 08.01.2021 அன்று எங்ள் யகாழ. ைல்்பலக் 
்ழ்ததில், ்படசி யுதததததின் ்ைகாது, அதகாவது 
முள்ளிவகாயக்்கால் வபர கசன்று உயிரிழநத 
எங்ள் யகாழ. ைல்்பலக்்ழ்ததி்ல ்ல்வி ்றை 
மகாைவர்ள் மறறும் மகாைவர்ளின் உைவு்ள், 
அவர்ளின் நண்ைர்ள் மறறும் யகாழ. ைல்்பலக் 
்ழ்தபதச சகாரநதவர்ள் மறறும் சகாரநதவர்ளின் 
உைவு்ப்ள முன்னிறுததி, அவர்ளுபடய ஞகாை் 
மகா் அபமக்்பைட்ட முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவு 
த தூபி, அரசகாங்ததினுபடய அழுததம் ் காரைமகா் 
எங்ள் யகாழ. ைல்்பலக்்ழ் நிரவகா்ததினரகால் 
த்ரதது அழிக்்பைட்டது.  
 

இநத தூபியின் த்ரபபின் ்காரைமகா் அதபன 
ஏறறுக் க்காள்்ள முடியகாத மகாைவ சமுதகா 
யமகானது, எங்ள் தமிழ ்ைசும் உைவு்ள் மறறும் 
புலம்கையரநது வகாழும் தமிழ ்ைசும் உைவு்ள் 
இநதத தூபி ைல்்பல்ழ்ததி்ல ்காைபைட 
்வண்டும் என தமது ஆதரபவ கவளிபைடுததிய  
முஸ்லிம் சமுதகாயததினர மறறும் அயல் நகாட்டு 
அரசகாங்ததின் அதிைர்ள் அபனவரும் தங்ள் 
பூரை ஆதரபவத கதரிவிதததன் ைலனகா் இநதத 

தூபி மீண்டும் அபமக்்பைடுகமன, யகாழ. ைல் 
்பலக்்ழ் துபை்வநதர அவர்ள் எமக்கு 

வகாக் குறுதி வழஙகியிருநதகார. 
 அநத வகாக்குறுதியின் ையனகா், இநத தூபி 
த்ரக்்பைட்டதன் விப்ளவகா் எங்ள் 
யகாழ. ைல் ்பலக்்ழ் மகாைவர்ள் 

உண்ைகாவிரதததி்ல ஈடு 
ைட்டிருநதகார்ள். அநத 

உ ண் ை கா வி ர த த தி ் ல 
ஈடு ைட்டிருநத 

மகாைவர்ளுக்கும், எங்ள் 
மகாைவர ஒன்றியததிறகும் அதி்காபலயில் 
துபை்வநதர அவர்ள் வருப்தநது இநதத 
தூபியகானது நிசசயமகா் ்ட்டடப ைடும். 
அ்த வடிவததி்ல ்ட்டபைடும். அ்த 
இடததி்ல, அ்த கையரி்ல ்ட்டப ைடும் என 
வகாக்குறுதிதநததன்ையனகா் அநத உண்ைகாவிரதம் 
முடிவிறகுக் க்காண்டுவரப ைட்டிருநதது. அநத 
உண்ைகாவிரதததின் விப்ளவகா் அன்பைய தினம் 
்காபல 7 மணிய்ளவில் நிபனவுத தூபிக்்கான 
அடிக்்ல்லும் நகாட்டப ைட்டது. 
 இநத நிபனவுததூபியின் முக்கியததுவமகா் 
நகாங்ள் ்ருதுவது என்னகவன்ைகால், உங்ளுக்குத 
கதரியும் எங்ள் மக்்ள் க்கால்லபைட்டிருக்கின் 
ைகார்ள். அநத மக்்ப்ள நிபனவுகூருகின்ை உரிபம 
அபனவருக்கும் இருக்கின்ைது. இதில் எநதவித 
இன, கமகாழி ் வறுைகாடு இன்றி முள்ளிவகாயக்்காலில் 
இைநத மக்்ப்ள நிபனவுகூருவதற்கான உரிபம 
அபனவருக்கும் இருக்கின்ைது. 

 என்வ தகான் முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுத 
தூபியகானது யகாழ. ைல்்பலக்்ழ்ததி்ல அபமக் 
்பைட்டிருநதது. யகாழ. ைல்்பலக்்ழ்ம் அபனதது 
சமூ்ததினரின் கசயறைகாடு்ளிலும், எங்ள் தமிழ 
மக்்ளின் உரிபமக்்கா்க் குரல் க்காடுக்கின்ை ஒரு 
த்ளமகா்வும் ்காைபைடுகின்ைது. இதன் ்காரைமகா 
்த தகான் இநத முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுத தூபி 
யும் இங்் அபமக்்பைட்டிருநதது. 
 இநத முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுததூபியகா 
னது எங்ளின் இனததின் வடுக்்ப்ள அடுதத சந 
ததிக்கு ்டததுகின்ை ஒரு த்ளமகா்க் ்காைபைடுகி 
ன்ைது. இது தகான் இநதத தூபியின் முக்கியததுவம். 
அது மகாததிரமல்ல, அடுதத சநததியினருக்கு இநத 
நிபனவுததூபியின் வரலகாறு்ள் ்டததபைடுவதன் 
ஊடகா் இனிவரும் ்காலங்ளில் எங்ளுபடய 
மக்்ள் இனபைடுக்காபல கசயயபைடக்கூடகாது. 
இனி்மலும் இவ்வகாைகான யுததங்ள் இடம் கைைக் 
கூடகாது. தமிழ மக்்ளுக்்கான உரிபம்ள் என்றும் 
ஏறறுக் க்காள்்ளபைட ்வண்டும். அவர்ளுக்்கான 
உரிபம்ள் அபனததும் வழங்பைட ்வண்டும்  
என்கின்ை அபனதது வரலகாறு்ப்ளயும் ்டததுகி 
ன்ை ஒரு முக்கிய த்ளமகா்த தகான் நகாங்ள் இநத 
நிபனவுத தூபிபயக் ்ருதுகின்்ைகாம். 

 அது மகாததிரமல்ல இநதத தூபியகானது, 
முறறுபகைைகாமல் ் வகைகாரு வடிவம் கைறும் என்று 
அபனவரும் கசகால்லிக் க்காண்டிருக்கின்ைகார்ள். 
ஆனகால் அது முறறிலும் கைகாயயகான ஒரு ்ருதது. 
இநதத தூபியகானது, முறறுப கைறும் வபர அ்த 
கையரி்ல, அ்த வடிவததி்ல, அ்த இடததி்ல 
முறறுப கைறும் வபர மகாைவ சமுதகாயமகானது 
கதகாடரநதும் இதற்கான  பூரை ஒததுபழபபை 
வழஙகிக் க்காண்டிருக்கும். அதற்கான விடகா முயற 
சியி்ல ஈடுைட்டு, இநதத தூபியிபன முறறுபகைை 
பவக்கும்.   இதறகு அபனதது தமிழ ்ைசும் உைவு 
்ள், இநத தூபி அபமக்்பைட ்வண்டும் என 
ஆதரவு வழஙகிய அபனதது சமுதகாயததின் ஒதது 
பழபபுடனும் எநதக் ்ஸ்டததிலும் இநதத தூபி 
முறைகா் அபமக்்பைடும். 
 அன்ைகான உைவு்்்ள இநதத தூபி அபம 
பைதற்கான உங்ள் முழுபமயகான ஆதரவு்ப்ள 
எதிரைகாரதது நிறகின்்ைகாம். எங்ள் யகாழ. ைல்்பல 
க்்ழ் மகாைவர ஒன்றியமகானது உங்ளின் முழு 
பமயகான ஆதரபவ எதிரைகாரதது நிறகின்ைது. 

நன்றி

  

தற்ைகாது எமது முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுததூபி 
யிபன மீ்ள நிரமகாணிக்கின்ை ைணி்ள் ஆரம்பிக் 
்பைட்டுள்்ளன. இநத வப்யில் ்டநத புதன்கிழ 
பமயன்று, எமது ைல்்பலக்்ழ் கைகாறியியலகா்ளர 
்்ளகால், நில அ்ளவீடு மறறும் ஏபனய விடயங்ள் 
கதகாடரைகா் ஆரகாயபைட்டது. 
 அடுதத ் ட்டமகா் மகாைவர ஒன்றியததிடம் 
இநதத தூபி எவ்வகாறு அபமய ்வண்டும் என் ைது 
ைறறிய அஙகீ்ரிக்்பைட்ட வபரைடம் ்்காரபை 
ட்டுள்்ளது. அது கதகாடரைகா் மகாைவர்ளும், 
மகாைவர ஒன்றியமும் புதியகதகாரு வபரைடதபதத 
தயகாரிததுக் க்காண்டிருக்கின்ைனர. அபத கவகு 
விபரவில் கைகாறியியலகா்ளரிடம் ப்யளிக்்வுள் 
்்ளகாம். 
 அததுடன் இநதத தூபிபய மீ்ளக் ்ட்டு 
வதன் ்நகாக்்ம், அடுதத சநததியினருக்கு இவ் 
வகாைகான, இது கதகாடரைகான ஒரு இன அழிபபு ைறறி 
விழிபபுைரவு ஏறைடுததுவதற்கா்வும், அடுதத 
தபலமுபையினருக்கு இது ்டததபைட ்வண்டும் 
என்ைதற்கா்வும் தகான்.   
 இதற்கான அடுதத ்ட்டப ைணி்ப்ள 
ஆரம்பிக்்வுள்்்ளகாம். ஏபனய நிரமகாைப ைணி்ள், 
ஏபனய ைணி்ள் ைறறி எதிர்காலததில் கூைபைடும். 
இதற்கான ்வபல்ப்ள நகாங்ள் கவகு விபரவில் 
ஆரம்பிக்்வுள்்்ளகாம் என்ைபதயும் கூறிக் க்காள்கி 
ன்்ைகாம்.

ghf;fpaehjd; c[he;jd;>
 fiyg;gPl khztu; xd;wpaj; jiytu;>

aho;.gy;fiyf;fofk;

jhafj;jsk;

cyf kf;fspd; MjuTld; 
epidTj;J}gpia kPz;Lk; 

mikf;fpNwhk;

சிறீலங்கா அரசு மற்றும் யகாழ். பல்லலக்ழ் 
நிர்கா்ம் ஆகிய்ற்றினகால அழிக்பபட்ட முள்ளி 
்காயக்கால நிலனவுத்தூபி மற்றும் அதன் பின்ன 
ரகான ந்ட்டிகல்்ள் குறித்து, யகாழ். பல்லல 
க்ழ் மகாண் பிரதிநிதி்ள் ‘இலககு’ ஊ்ட்த்தி 
ற்கு ் ழஙகிய ் ருத்துக்லை இஙகு தருகிற�காம்

mD[d;

 khztu; xd;wpaj; jiytu; aho;. gy;fiyf;fofk;
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வளம்மிக்க தமிழீழ மண்ணெல்லாம் 
்்கலாள்ளயிட்டு

்ெழிப்புடனே வலாழ்நதவ்ை நிரக்கதியலாய் 
விைட்டிநினனறே

அழித்தலாழிககும் ப்்கக்்கதிைலாய்க 
்்கலாதித்தழு்நத த்்வனுககு

தளபதியலாய்க ்்க்்கலாடுதத மனேவனே 
மறேப்னபலாமலா?

்பரு்மடுப்பில ப்டந்கரததிப் 
பிை்ெ்க்ளக ்க்ககி நினறே

அைசிேரும் ்கதி்க்ங்கித திணெறிடனவ 
அதிைடியலால

உரும்றேதது உ்்கறியச் ெலாத்ே்கள 
ப்டததுவிட்டு

்கருகி்ேனய ்ெ்நதணெலில மனேவனே 
மறேப்னபலாமலா

பைம்ப்ையலாய் நலாமலாணட மைபிே்ைன 
றுணெரததுதற்கு

அரியப் ெலாத்ே்கள புரி்நதவற்றேலால 
நீயுயர்நதலாய்

குைலவ்ள்ய ்நரிக்க வ்நத ப்டயிே்ை 
மு்கலா்மலாடுககி

வை்லாற்்றே எழுத ்வதத மனேவனே 
மறேப்னபலாமலா

்கற்றுயர்நத ்பரு்நத்்வர ்கட்மயி்ேப் 
புறேக்கணிததலார

ெற்னறேனும் துணிவுமில்லாப் னபடி்களலா 
யுடலசும்நதலார

பற்்றேலானறேத தமிழீழக ்கேவு்க்ள 
நி்றேனவற்றேக

்கற்றூணெலாய்த னதலாள்்கலாடுததலாய் 
மனேவனே மறேப்னபலாமலா

அ்ெயலாத ்நஞெதனதலா டணணெ்வன ்நறி 
நினறு

பிெகினறிக ்கட்ட்ள்கள ்நறிப்படுததும் 
விதத்கேலாய்

நசித்தம்்ம யலாளவதற்கு வி்ழ்நதுநினறே 
்்கலாடியவரின

்பலாசிப்்பலானறேலாய்ச் சிதறே்வததலாய் 
மனேவனே மறேப்னபலாமலா

வீதி்களில வ்ம்வ்நது னவத்ே்கள 
புரி்நதவ்ை

னமலாதியுளனள முடங்்க்வதத வீைத்த 
மறேப்னபலாமலா

நீதி்நறி ்கலாப்பதற்கு மனறு்க்ள ய்மதது 
்வதத

மலாதவததின மனேவனே ம்றே்நதலாலும் 
மறேப்னபலாமலா?

தமிழீழக ்கலாற்்றேல்லாம் பறே்நது்நதன 
பு்கழெலாற்றும்

ெ்மககினறே நூ்்ல்லாம் நினெரி்த 
எழுதி்வககும்

எமக்்கனறு ஒருநலாட்டுக ்கடியிட்ட 
த்்வ்ேலாடு

சும்நதலானய துனபங்்கள மனேவனே 
மறேப்னபலாமலா

்க்்யலாவுன சி்நத்ே்கள ்நஞ்ெவிட் 
ட்க்லானவ

த்்வலா நின இ்ட்சியங்்கள எங்்கட்ன்கலார 
்நடும்பலாடம்

வி்்யில்லா வுயிர்்கலாடுதது வீைததி 
்ேழில்பருககி

நி்்யலாே பு்கனழ்நதி ம்றே்நதலாலும் 
மறேப்னபலாமலா

ெதி்கலாைர குண்டறியக ்கலா்்லான்றே 
யிழ்நதலாலும்

பதியலா்கத தி்கழகினறே த்்வ்ே நீ 
பிரி்நதலானயலா

மதிவல் ம்நதிரியலாய் புவி்யங்கும் 
நி்்யு்ைதது

விதிெலாய்தது அழிதததுனவலா மனேவனே 
மறேப்னபலாமலா
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ெல்லிக்�டடில் 
�னடெசி ைொடு  

அனனவரும் ஆவலுடென எதிர்�ொர்தத 
‘ �ரூர் கவளனள’ 

யொ�ொலும் அடெக்� முடியொத 
ர�ொயில் �ொனள என்ொர்�ள 

அ�க்�னனப்ர�ொல  
வொடி வொ்சலில் திமிறி நிறகி்து 

ைொடடுக்�ொ�ன 
அடெக்கிக்�ொடடுகி்வனுக்கு 
ஐந்து தங�க் �ொசு�ள 

தொன தருவதொ� ்சவொல் விடுகி்ொன 
இனனும் யொர் யொர�ொ தரும் 

தங�க் �ொசுள 

�ரிசுப்க�ொருள�ள 
எந்தக் �ொனளக்கும் 

இவவளவு �ரிசு அறிவிக்�ப்�டடெதில்னல 
என ஆர்�ரிக்கி்ொன  

ஊர் ்சன� வர்ைனனயொளன 
ைொடுபிடிப்�வர்�ள 

வொடிவொ்சல் முன நினறு ஆர்�ரிக்கி்ொர்�ள 
ைொடனடெ கவளிரய அனுப்� 
குசசியொல் குததுகி்ொர்�ள 

‘�ரூர் கவளனள’ அன்சயரவயில்னல 
ரந�ம் �டெக்கி்து 

ைொடடின ரைல் �யின்ப்ர�ொடடு 
இழுக்கி்ொர்�ள 
அப்ர�ொதும் அது  

இருந்த இடெம் விடடு ந��வில்னல 
தனனன அடெக்� ்சவொலுக்கு அனழக்கும் 

சிறுவர்�னள ்சலனைறறு 
�ொர்ததுக்க�ொணடிருக்கி்து 

�ரூர் அங�ொள��ரைஸவரி அம்ைன 
ர�ொயில் �ொனளயொகிய 

�ருர் கவளனளனய 
�ளமி்க்கும் எல்லொ முயறசி�ளும் 

ரதொல்வியனடெகின்ன 
ர�ொடடி ரந�ம் முடிவனடெகி்து 

எல்ரலொரும் ஏைொற்ைனடெகின்னர் 
�ரூர் கவளனள 

அந்தியின இருளில் 
ைொடடுக்�ொ�ரனொடு 

கைளனைொ� திரும்பிச க்சல்கி்து 
கவல்ல முடியொத வீ�ரனொடு 

்சணனடெயிடுவது 
அவன ்சணனடெனய  

விரும்பும்ர�ொது ைடடுரை ்சொததியம் 
எப்ர�ொதொவதுதொன 
அவன உங�ளுக்கு 

அந்த அதிர்்ஷடெதனத தருகி்ொன 
ஒரு கவல்ல முடியொத �ொனள 
்சணனடெக்�ொன ரந�தனத  

அதுதொன 
முடிவு க்சயகி்து 
அதனொல்தொன  

அது கவல்ல முடியொததொ� இருக்கி்து
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னர. தமது நடவடிக்ப்்ப்ள இர்சியமகா் 
்ைணிய அவர்ள், ்்காவிட்-19 கநருக்்டிபய 
அதறகு ையன்ைடுததிக் க்காண்டனர.
 கைகாறியியலகா்ளர்ள் மறறும் ்னர் 
வகா்ன நிறுவனம் ்ைகான்ைவறறுடனகான கதகாட 
ரபு்ளும் இர்சியமகா் ்ைைபைட்டன. கவள் 
ளிக்கிழபம (8) இரவு 10 மணிக்கு இடிபைது என 
திட்டமிடபைட்டது. அன்று இரவு ்வறு ்காரை 
ங்ள் கூைபைட்டு மகாைவர்ள் வ்ளகா்தபத 

விட்டு கவளி்யறைபைட்டனர.
 துபை்வநதரும், ைதிவகா்ளரு்ம அஙகு 
இருநதனர. கதல்லிபைப்ளயில் உள்்ள தனியகா 
ருக்கு கசகாநதமகான தூபிபய இடிக்கும் கூபரயில் 
கவளிசச வி்ளக்கு கைகாருததபைட்ட ்னர் வகா் 
னம் வகாபடப்க்கு  அமரததபைட்டது. 
 திட்டமிட்டைடி 10 மணிய்ளவில் இடிக் 
கும் ைணி்ள் இர்சியமகா் ஆரம்ைமகாகின. 
ஆனகால் இடிக்கும் சததம் ்்ட்டு கைகான் இரகாம 
நகாதன் வீதி மறறும் ைர்மஸ்வரகா சநதி ஆகிய 
வறறில் இருநத அயலவர்ள் விழிததுக் க்காண் 

டனர.
 கைகாதுமக்்ளும், மகாைவர்ளும் வ்ளகா் 
ததிறகு கவளி்ய அணிதிரண்டனர. அவர்ள் 
அணிதிரளும்்ைகாது தமிழ மக்்ள் சநதிதத இன 
அழிபபின் வரலகாறபை சுமநது நின்ை நிபன 
வகாலயம் கவறும் ்றகுவியலகா் இருநததுடன், 
அதபன ்னர் வகா்னம் அபபுைபைடுததும் ைணி 
யில் ஈடுைட்டிருநதது.

க�னீவகா மனித உரிபம்ள் ்ைரபவ 
விடயததில் பிரதகான தமிழத ்தசியக் 

்ட்சி்ள் மூன்றும் இபைநது கைகாதுவகான ்்காரி 
க்ப் ஒன்பை முன்பவததுள்்ளன. இதற்கான 
உடன்ைகாட்டில் ப்கயகாபைமிட்டுள்்ள மூன்று 
்ட்சி்ளின் தபலவர்ளும், மனித உரிபம்ள் 
்ைரபவயிலுள்்ள 47 நகாடு்ளின் பிரதிநிதி்ளுக் 
கும் தமது ்்காரிக்ப்பய அனுபபி பவததிருக் 
கின்ைகார்ள். கதகாடரசசியகான இழுைறி்ளுக்கு 
மததியில் பிரதகான தமிழத ்தசியக் ்ட்சி்ளுக்கு 
இபடயில் இதற்கான உடன்ைடிக்ப் ஒன்று 
ஏறைட்டிருபைது முக்கியமகான ஒரு திருபபு முபன 
தகான்.
 ைல்்வறு தரபபு்ளின் கதகாடரசசியகான 
அழுததம் ்காரைமகா் தமிழத ்தசிய வகாழவுரிபம 
அபமபபின் தபலவர சிவ்ரன் ஏறைகாடு கசயதி 
ருநத கூட்டம் ஒன்றி்ல்ய, கைகாதுவகான ்்காரி 
க்ப் ஒன்பை முன்பவபைதற்கான இைக்்ம் 
ஏறைடுததபைட்டது. அநதக் கூட்டம் கூட, ்டுபம 
யகான வகாதப பிரதிவகாதங்ளுக்கு மததியில்தகான் 

நபடகைறைது. சிவ்ரன் தபலபம தகாஙகுவதறகுக் 
கூட எதிரபபுத கதரிவிக்்பைட்டு, இறுதியில் வை 
பிதகா ஒருவரின் தபலபமயில் அநதக் கூட்டம் 
நபடகைறைது.
 சரசபச்ளுக்கு மததியில் தமிழத ்தசியக் 
கூட்டபமபபின் தபலவர இரகா.சம்ைநதன், தமிழத 
்தசிய மக்்ள் முன்னணியின் தபலவர ்்�ந 
திரகுமகார கைகான்னம்ைலம், தமிழ மக்்ள் ்தசியக் 
கூட்டணியின் தபலவர சி.வி.விக்்னஸ்வரன் 
ஆகி்யகார உட்ைட ் மலும் சில ் தசியக் ் ட்சி்ளின் 
தபலவர்ளும், சிவில் அபமபபுக்்ளின் பிரதிநிதி 
்ளும், ைகாதிக்்பைட்டவர்ளுக்்கான அபமபபுக்் 
ளின் பிரதிநிதி்ளும் இநத இைக்்பைகாட்டு ஆவ 
ைததில் ப்கயகாபைமிட்டுள்்ளனர. இவ்வகாைகான 
இைக்்பைகாடு ஏறைட்டிருபைது தமிழ மக்்ள் மததி 
யில் கைரும் வர்வறபைப கைறறிருக்கின்ைது.

தமிழர் தரப்பினரின் பிரதான க்காரிக்்க
 தமிழர தரபபின் இநத இைக்்பைகாட்டுக் 
்்காரிக்ப்யில், “கைகாறுபபுக்கூைல் விடயததில் 
இலஙப்பய இைங் பவதது நடவடிக்ப்்ப்ள 
எடுபைதறகு ்டநத ைதது ஆண்டு்்ளகா் க�னீவகா 
மனித உரிபம்ள் ்ைரபவயில் ்மறக்காண்ட 

முயறசி்ள் எல்லகாம் ்ைகாதும். எதபனயும் இல 
ஙப் கசயயப்ைகாவதில்பல. இனியும் இதில் 
மனித உரிபம்ள் ்ைரபவயில் சகாதிததுச கசயலகா 
றறுவதறகு எதுவுமில்பல. ஆ்்வ ்காலதபத 
்மலும் வீைடிக்்காமல், விடயதபத ஐ.நகா கைகாதுச 
சபையிட்மகா, ைகாது்காபபுச சபையிட்மகா, சரவ 
்தசக் குறைவியல் நீதி மன்ைததிட்மகா ப்யளிக்் 
நடவடிக்ப் எடுங்ள்” என வலியுறுததபைட்டி 
ருக்கின்ைது.
 

இநதக் ்்காரிக்ப் மி்வும் நியகாயமகானதும், 
்காலததுக்குப கைகாருததமகான ஒன்றுதகான். ் டநத ைல 

வருட்காலமகா் க�னீவகாவில் க்காண்டுவரபைட்ட 
தீரமகானங்ளினகால் மகாறைங்ள் எதபனயும் ஏறை 
டுததிவிட முடியவில்பல. தீரமகானங்ள் க்காண்டு 
வரபைடும்்ைகாது அதறகு இபை அனுசரபை 
வழஙகுவதகா்க் கூறி, ்்ளததில் இைஙகும் இலங 
ப்த தரபபு, தீரமகானததில் இருக்்க்கூடிய ்டுபம 
யகான தன்பமபயக் குபைபைதில் தகான் கவறறி 
கைறுகின்ைது பின்னர அதபனக் கூட இலஙப் 
அரசகாங்ம் நிபை்வறறுதில்பல. அதனகால், நிபல 
மகாறு்கால நீதி என்ைது தமிழர்ளுக்குக் கிட்டகாத 
ஒன்ைகா்்வ இருநது வருகின்ைது.
 க�னீவகாவில் நிபை்வறைபைடும் எநத 
கவகாரு தீரமகானதபதயும் நிபை்வறறுவதறகு, 
குறிபபிட்ட நகாட்டின் ஒததுபழபபு - இைக்்பைகாடு 
அவசியம். இலஙப்யின் ஒததுபழபபு இல்லகாத 
நிபலயில், அதபன நிபை்வறைச கசயவதற்கான 
கைகாறிமுபை எதுவும் க�னீவகாவிடம் இல்பல. 
அதபன இலஙப் தனக்்கான வகாயபைகா்்வ இது 
வபரயில் ையன்ைடுததிவநதிருக்கின்ைது.
 கவறும்ன ஐ.நகா. மனித உரிபம்ள் ்ைர 
பவக்குள் இருநதுக்காண்டு எதபனயும் சகாதிக்் 
முடியகாது என்ை ் ருதது வலுவபடவதறகு இது தகான் 
்காரைம். அதனகால்தகான் “பிரசசிபனபய சரவ ்தச 
குறைவியல் நீதிமன்ைததுக்குக் க்காண்டுகசல்ல 
்வண்டும்” என்ை ்ருதது ்்�நதிரகுமகார கைகான் 
னம்ைலததினகால் கதகாடரசசியகா் வலியுறுததப 
ைட்டு வநதிருக்கின்ைது. நீதியரசர விக்்னஸ்வரனும் 

இநதக் ்ருதபத்ய வலியுறுததியிருநதகார. சுமநதி 
ரனும் இதபன இப்ைகாது ஏறறுக்க்காண்டி ருபைது 
முக்கியமகான ஒரு திருபைம்!

புதிய தீர்்ானத்தில் உள்ளடக்கப்படு்ா?
 இலஙப் அரசகாங்ம் இபை அனுசரபை 
வழஙகினகாலும், அதபன நிபை்வறை ஒரு ் ைகாதும் 
ஒததுபழக்்ப்ைகாவதில்பல என்ைது கவளிப 
ைபட. ்டநத வருடங்ளில் இது கதளிவகா் உைர 
ததபைட்டு விட்டது. இநத நிபலயில், தமிழத 
தரபபினரகால் தற்ைகாது முன்பவக்்பைட்டிருக்கும் 
்்காரிக்ப், ்ைரபவயின் உறுபபு நகாடு்்ளகால் 
புைக்்ணிததுவிடக்கூடிய ஒன்ைகா் இருக்்ப்ைகா 
வதில்பல. புதிய தீரமகானம் ஒன்பைக் க்காண்டு 
வருவதற்கா் திட்டமிடும் பிரதகான நகாடு்ள் இநதக் 
்்காரிக்ப்யிலுள்்ள அம்சங்ப்ள உள்வகாங் 
்வண்டிய அழுததங்ளுக்கு உள்்ளகாவகார்ள் என 
எதிரைகாரக்்லகாம்.  பிரதகான 3 தமிழக் ்ட்சி்ளின் 
தபலவர்ள் ப்கயகாபைமிட்டிருபைதகால், இநதக் 
்்காரிக்ப் வலுவகானதகா்்வ இருக்கும்.

 தமிழ்த் தரப்பால் முன்்வைக்கப்பட்டுள்ள 
க்காரிக்்க்களில் 4 முககிய விடயங்கள உள்ளடங 
குகின்்றன. அ்வையாவைன

01. இலங்்க்ய இனப்படுத்கா்ல, ்னிதாபி்ா 
னத்துககு எதிரான குற்றங்கள, யுத்த குற்றங்கள 
உளளிட்ட குற்றங்க்்ள விசாரிப்பதற்கா்க சர்வைகதச 
குற்றவியல் நீதி்ன்்றத்திறகும் கவைறு தபாருத்த 
்ானதும் தசயறபடுத்தககூடியது்ான சர்வைகதச 
தபாறுப்புககூ்றல் தபாறிமு்்ற்களுககும் பாரப்படு 
த்துவைதற்கான நடவைடிக்்க்க்்ள ஐ. நா. தபாதுச் 
ச்ப, ஐ. நா. பாது்காப்புச்ச்ப கபான்்ற்வை எடுக்க 
கவைண்டுத்ன்று இப்புதிய தீர்்ானத்தில் உறுப்பு 
நாடு்கள வைலியுறுத்த கவைண்டும்.

02. ஐ. நா.்னித உரி்்ப் கபர்வையின் த்லவைர் 
இவ்விடயத்்த க்ல் கூ்றப்பட்டபடி நடவைடிக 
்்கக்கா்க மீ்ளவும்தசயலா்ளர் நாய்கத்திறகு அனு 
ப்பி ்வைக்க கவைண்டும்.

03. ஐ. நா. ்னித உரி்் உயர் ஸ்தானி்கரின் 
அலுவைல்கம் இலங்்கயில் ததாடர்ந்து ந்டதபறு 
கி்ற மீறுதல்்க்்ள ்கண்்காணிக்கவும் இலங்்கயில் 
அவ்வைலுவைல்கத்ான்்்ற ஸ்தாபித்தல் கவைண்டும்.

04. க்கல 01 இல் கூறியதறகு பங்கமில்லா்ல் ஐ. 
நா. தபாதுச் ச்பயின் உப பிரிவைா்க, சீரியா சம்பந் 
த்ா்க உருவைாக்கப்பட்ட சாட்சி்க்்ள கச்கரிககி்ற 
தபாறிமு்்ற கபான்்றததான்்்ற (IIIM) ்கடு்்யான 
12 ்ாத அவை்காச நிபந்த்னகயாடு ஏறபடுத்துதல்.

 க�னீவகாவிலிருநது பிரசசிபனபய 
கவளி்ய எடுபைதறகு முன்னர அதபன மறகைகாரு 
இடததுக்குக் க்காண்டு கசல்வபத உறுதிபைடுதத 
்வண்டும். சரவ்தச குறைவியல் நீதிமன்ைததுக்குக் 
க்காண்டுகசல்வது உடனடியகா் சகாததியமகாகுமகா? 
என்ை ்்ள்வி எழுபைபைட்டிருக்கின்ைது. அதற 
்கான ஒரு மகாறறுத திட்டமகா்ததகான் 04 ஆவது 
்்காரிக்ப் முன்பவக்்பைட்டுள்்ளது. அதறகு ஒரு 
வகார்கால அவ்காசம் வழங்பைடுகின்ைது.
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இரகாணுவ உ்ளவியல் நிரவகா் வழிப்ைகாக்கும், 
இனங்ப்ளப பிரிததகாளும் ஆட்சி முபையி 

லகான �னகாதிைதி ்்காததகாைகாய அரசகாங்ததின் 
நடவடிக்ப்்ளும் சிறுைகான்பம ்தசிய இன மக் 
்ப்ள மட்டுமல்லகாமல் கைரும்ைகான்பம இன மக் 
்ப்ளயும் ைதம் ைகாரக்்த கதகாடஙகியிருக்கின்ைன.
 சிங்்ள கைௌதத மக்்ளின் கைரும்ைகான் 
பமயகான வகாக்கு்ப்ளப கைறறு ஆட்சி அபமத 
துள்்ள ்ைகாதிலும், சிங்்ள மக்்ளின் மனங்ப்ள 
கவல்வதறகு அரசு தவறியிருபைதகா்்வ கதன் 
ைகுதியில் உைரபைடுகின்ைது.
 குறிபைகா் க்கா்ரகானகா கதகாறறினகால் உயிரி 
ழநத முஸ்லிம்்ளுபடய உடல்்ளுக்கு எரியூட்டும் 
விவ்காரததிறகு முடிவு ்காைகாமல் இழுததடிக்கி 
ன்ை அரசகாங்ததின் ்ைகாக்கு குறிதது கைரும்ைகா 
ன்பம இன மக்்ளின் சில தரபபுக்்ளில் அதிருபதி 
உைரவு தபலதூக்கியுள்்ளது.
 முஸ்லிம்்ப்ள மத ரீதியகா் கநருக்்டிக்கு 
உள்்ளகாக்கி வருகின்ை அரசகாங்ததின் இனவகாதப 
்ைகாக்கு க்கா்ரகானகா கதகாறறினகால் உயிரிழநத முஸ் 
லிம்்ளின் உடல்்ப்ள எரிக்கும் விவ்காரததின் 
மூலம் உசசக் ்ட்டதபத எட்டியுள்்ளது.
 முஸ்லிம்்ளுக்கு எதிரகா் மத ரீதியிலகான 
கு்ரகாததபத சிங்்ள கைௌதத மக்்ள் மததியில் 
வ்ளரதகதடுபைதில் கவறறி ்ண்டிருநத ரகா�ைக் 
சகாக்்ளின் மதவகாதப ்ைகாக்கு, இநத விவ்காரததின் 
மூலம் ‘எல்பலபயக் ்டநது விட்டது’ என்ை ரீதியி 
லகான சிநதபனப ்ைகாக்கு கதன்னிலஙப்யில் 
துளிரவிடத கதகாடஙகியிருபைபத அவதகானிக்் 
முடிகி ன்ைது.
 க்கா்ரகானகா கதகாறறினகால் மரைமபடநத 
முஸ்லிம்்ளின் உடல்்ப்ள எரிபைதகா, புபதபைதகா 
என்ை ்்ள்வி விஸ்வரூைகமடுதது ்தசிய அ்ளவி 
லகான ஓர எரியும் பிரசசிபனயகா்த தபலதூக்கி 
உள்்ளது. அநத உடல்்ப்ள எரிக்்க்கூடகாது அடக் 
்ம் கசயய ்வண்டும் எனக் ்்காரி முஸ்லிம்்ள் 
்ைகாரகாட்டம் நடததி வருகின்ைகார்ள். ஆனகால் 
இநத விடயதபத மத உைரவு ரீதியில் அல்லகாமல் 
அறிவியல்பூரவமகா் அணுகி, பிரசசிபனக்குத தீரவு 
்காைப்ைகாவதகா் அரசகாங்ம் ்ைகாக்கு ்காட்டி 
இழுததடிபபுச கசயது வருகின்ைது.
 நிபுைர்ள் அடஙகிய குழுக்்ப்ள அபம 
தது இநதப பிரசசிபனக்கு முடிவு ்காண்ைதற்கா் 
அரசகாங்ம் ்மறக்காண்டிருநத நடவடிக்ப் 
கவறும் ்ண்துபடப்ை என்ைபத முஸ்லிம்்ள் 
மட்டுமல்லகாமல், சிங்்ள மக்்ள் மததியில் உள்்ள 
புததிஜீவி்ளும் �னநகாய்ததின் மீது ைறறுள்்ளவர 

்ளும் நன்கு புரிநது க்காண்டிருக்கின் ைகார்ள். இநத 
உைரவு அரசகாங்ததின் மீதகான அதிருபதியகா்ப 
ைரிைமிக்்த கதகாடஙகியிருக்கி ன்ைது.

 முஸ்லிம் அடிபைபடவகாதி்்ளகான ையங்ர 
வகாதி்ளிடம் இருநது நகாட்டு மக்்ப்ள – குறிபைகா் 
சிங்்ள கைௌதத மக்்ப்ளப ைகாது்காபைதற்கா் 
முன்னுரிபம அடிபைபடயில் ்தசிய ைகாது்காப 
பைப ைலபைடுதத ்வண்டும் என்ை ்தபவபய 
ரகா�ைக்சகாக்்ள் தமது ் தரதல் பிரசகாரங்ளின்்ைகாது 
முதன்பமபைடுததி யிருநதனர.

 ஆனகால் ரகா�ைக்சகாக்்ளின் அரசு ஒரு வருட 
்காலதபதக் ்டநதுவிட்ட ்ைகாதிலும், உயிரதத 
ஞகாயிறு தின கதகாடர தறக்காபலக் குண்டுத தகாக்கு 
தல்்ப்ள நடததியவர்ள் எவரும் முபையகா்த 
தண்டிக்்பைடவில்பல என்ைபத சனநகாய்ம் 
மறறும் நல்லகாட்சியின் மீது ைறறுள்்ள கதன்னிலங 
ப்பயச ்சரநத முக்கியஸ்தர்ள் சுட்டிக்்காட்டியு 
ள்்ளனர.
 ்தசிய ைகாது்காபபு என்ைது உண்பமயகான 
்தசப ைகாது்காபபையும்விட தமிழ, முஸ்லிம் சிறு 
ைகான்பம இன மக்்ப்ள கைரும்ைகான்பம இன 
மக்்ளுடன் ஐக்கியமகா் வகாழகின்ை நிபலயில் 
இருநது ஒதுக்கி பவததிருபைதி்ல்ய தஙகியிருப 
ைதகா்க் ்ருதி இநத அரசு அதில் ்ருததூன்றிச 
கசயறைடுகின்ைது என்ை உைரவு அவர்ளிடம் 
தபலதூக்கி இருக்கின்ைது.
 நகாட்டின் ைல்லின மக்்ள் மததியில் 
நல்லிைக்்தபத உருவகாக்கி ்தசததின் ஐக்கிய 
தபத ்ட்டிகயழுபபுவதறகு அரசகாங்ம் முறைட 
வில்பல என்ை குபைைகாட்பட அவர்ள் சுட்டிக் 
்காட்ட முபனநதுள்்ளகார்ள். இனங்ப்ளப பிரித 
தகாள்வதன் ஊடகா்த தமது குடும்ை ஆட்சிபய 
மன்னரகாட்சி முபைக்கு ஒபைகானவப்யில் வ்ளர 
ததுக் க்காள்வதறகும் நிரநதரமகா் நிபலநிறுததிக் 

க்காள்வதறகு்ம ரகா�ைக்சகாக்்ள் முயன்றிருக்கின் 
ைகார்ள். அதில் கவறறியும் கைறறிருக்கின்ைகார்ள் 
என்ை சிநதபனயும் கதன்ைகுதியில் ்காைபைடுகி 

ன்ைது.
 இதனடிபைபடயில் கதன்னிலஙப்யில் 
விடுதபல இயக்்ம் (லிை்ரஷன் புகரகான்ட்) என்ை 
அபமபபு ்தகாறைம் கைறறிருக்கின்ைது. அநத 
அபமபபு இலஙப் குடிமக்்ளுக்கு என விளிதது 
கவளியிட்டுள்்ள அறிக்ப்கயகான்றில் ‘பிரிததகாளும் 
முயறசி்ப்ள ஏறைடுததி எம்பமப பின்்னகாக்கி 
இழுக்கும் அரசியல் மறறும் ஆட்சி முபைபமபய 
முறியடிபைதறகு அபனதது சமூ்ங்ப்ளயும் இன, 
மத ்வறுைகாடு்ப்ளத தகாண்டிச கசயறைட’ முன்வ 
ருமகாறு அபழபபு விடுததிருக்கின்ைது.
 ‘பிரிததகாளும் தநதி்ரகாைகாய ஆட்சி 
முபைபம ்காரைமகா் சுதநதிரததின் பின்னர இன 
மறறும் மத குழுக்்ள் தங்ளுக்கிபடயில் ைப் 
பமபயப ைகாரகாட்டி வநதுள்்ளன. இதன் விப்ளவகா 
்ப கைரும்ைகான்பம சிங்்ள சமூ்ம் சிறுைகான்பம 
சமூ்ங்ளுடன் இபைவது தடுக்்பைடுவதுடன் 
அரசகாங்ததின் கைகாறுபபு கூறும்நிபலயில் இருந 
தும் தடுததுள்்ளது’ என்று விடுதபல இயக்்ம் 
என்ை அபமபபு தனதுஅறிக்ப்யில் சுட்டிக் ்காட்டி 
யுள்்ளது.
 நகாட்டில் கைரிய மகாறைதபத ஏறைடுததப 
்ைகாவகாத் சூளுபரதது, இனவகாத பிரசகாரததின் 
வழி்ய ஆட்சிபயக் ப்பைறறிய ரகா�ைக்சகாக்்ளின் 
அரசகாங்ம் ்தகால்வியபடநது கசல்வதகா்்வ 
்ருதபைடுகின்ைது. இதறகு அதன் இனவகாதப ் ைகாக் 
கும் இனங்ப்ள அதனூடகா்ப பிரிததகாள்கின்ை 
ஆட்சி முபைபம்ய முக்கிய ் காரைம் என கதன்னி 
லஙப்யில் இருநகு குரல் எழுநதுள்்ளது.
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யகாழபைகாைம் ைஸ்தரிபபு நிபலயமும் 
அதபனச சுறறிய கதருக்்ள், வீதி்ளும் 

ஒரு்காலததில், ஒரு கசயதிபைரபபு பமயமகா்ச 
கசயறைட்டதுண்டு!
 நீலநிை அஙகியுடன் தமது அஙகியின் முன் 
னும் பின்னுமகா் ‘பவரமகாளிப்’ எனும் எழுதது 
க்்ப்ளப ைதிததவகாறு தமது ்மிபீரமகான குரலில் 
மி்வும் நப்சசுபவயும், நளினமும் ்லநத 
சுவகாரசியமகான கதகானியில் கலகாததர சீட்டு்ப்ள 
விறைவகாறு ைதிரிப்்ளில் வநத அன்ைகாடத தபல 
பபுச கசயதி்ப்ள அறிவிததவகாறு சுறறிவருவகார 
சறறு உயரமகான ்ருமகாநிைமுள்்ள ஒரு முதுபமத 
் த கா ற ை மு ள் ்ள க ை ரி ய வ ர ! ‘ ் ் கா கி ல கா ம் ை கா ள் 
க்காபல வழக்கு நடநத ்காலங்ளில் இவர தகான் 
யகாழபைகாைப ையணி்ளின் நடமகாடும் கசயதி 
நிபலயமகா் இயஙகி வநதபதப ைலரும் அறிவர!
 இலஙப் அரசியல் ைறறிய கசயதி்ப்ள 
யும் அவரமூலம் அறிவதில் ஒருவித மகிழசசியும், 
கநகிழசியும் எமக்கு ஏறைடுவதுண்டு! சுதநதிரன், 
தீபகைகாறி ்ைகான்ை ைததிரிப்்ளில் வரும் தபல 
பபு்ப்ள இவர வகாயகாற ்்ட்ைதில் ஒரு சு்மும், 
சுபவயும் இருக்கும்! 
 அன்றும் தமிழர அரசியற ்ட்சி்ள் ஒன்றி 
பைநது தமிழர ஐக்கியக் கூட்டபமபபு உருவகாக் 
்ம் கைறை கசயதி யகாழபைகாை ந்ரப ையணி்ள் 
கசவிவழி நுபழநது மக்்ள் மததியிற ைரைரபைகா்ப 
்ைசபைடத கதகாடஙகியது.
 14.05.1972இல் தமிழரசுக் ் ட்சியின் தபலவர 
தநபத கசல்வகா அவர்ளின் தபலபமயிலகான 
ஓரபமபபுக் ்ட்டபமக்்பைட்டதபனத கதகாடர 
நது 22.05.1972 இல் திைநது பவக்்பைட்ட இலஙப் 
்தச அரசபை (National State Assembly) யின் ஆரம்ை 
விழகாவிபன தமிழப ைகாரகாளுமன்ை அங்ததவர்ள் 
புைக்்ணிதத கசயதி எமது கசவி்ளுக்கு எட்டியது. 
இது்வ இலஙப்யில் தமிழத ்தச, ்தசிய வர 
லகாறறின் அரசியல் முன்கனடுபபுக்்ளில் முதன்பம 
யகானதகா்ப ைலரகாலும் ்ருதபைட்டகதனலகாம்.
 1969, 70, 71்ளில் ஆங்காங்் முகிழதகத 
ழுநத தமிழத ்தச விடுதபலப ்ைகாரகாட்ட அபல 
்ளுடன் 1972இல் தமிழர அரசியல் ையைததின் 
புதிய ்ைகாக்கும் எமது தகாய்ததின் எதிர்காலம் 
ைறறிய ஒரு புதிய ைகாபதபயயும், ையைதபதயும் 
திைநது பவததன என்்ை நம்ை பவக்கின்ைன.
 தங்ததுபர, குட்டிமணி, சததியசீலன், 
பிரைகா்ரன், சிறீசைகாரததினம் என்ை கையர்ளும் 
தமிழர  மகாைவர ்ைரபவ ்ைகான்ை இப்ளய தபல 
முபையினரின் தபலகயடுபபு்ளும் எமது ்தச, 
்தசிய வரலகாறறில் இடம்பிடிக்்லகாயின.
 1972, 1973்ளில் சிங்்ள கைௌதத இனகவறி, 
அடக்குமுபை்ளுக்கு எதிரகான ்ைகாரகாட்டம் ைற 
றிய கசயதி்ள் இலஙப்த தீவில் கைகாதுவகா்வும், 
தமிழ மக்்ளிபட குறிபைகா்வும், ்வ்மகா் அடி 
ைடத கதகாடஙகின.
 1973 புரட்டகாதி மகாதம் மல்லகா்ததில், 
தமிழர ஐக்கிய முன்னணியினகால் அதன் 12ஆவது 

மகாநகாட்டில் தமிழர தன்னகாட்சிப பிர்டனம் கசயயப 
ைட்டகதன நிபனக்கி்ைன். ஓர இபையகாண்பம 
யுள்்ள, தன்னகாட்சித தப்பமயுள்்ள ்தசமகா்த 
தமிழர்ள் தம்பமப பிர்டனபைடுததிக் க்காண்டு, 
தநபத கசல்வகா அவர்ப்ளத ‘்தசததின் தநபத’ 
எனத தமிழ மக்்ள் ஏறறுக் க்காண்டு இயங் முற 
ைட்டனர.
 உண்பமயில் தநபத கசல்வகா அவர்்்ள 
‘தமிழ மக்்ளுக்்கான தகாய்ம்’ என்னும் க்காள்ப் 
யிபன ஈழத தமிழர அரசியல் வரலகாறறில் 
இபைததுக் க்காண்டவர என்றும்  கூறு்வகார 
உண்டு.

 

‘சமஷ்டி’ ஆட்சி ைறறிப ்ைசி, அகிம்பசப 
்ைகாரகாட்டங்ப்ள நடததி, ைறைல உடன்ைடிக்ப் 
்ப்ள ்மறக்காண்டு அததபனயும் சிங்்ள 
கைௌதத அரச ையங்ரவகாதததின் முன்னர ்தகாற 
றுப ்ைகானதன் விப்ளவகா், தனிநகாட்டுப பிரி 
விபன ்்காரிக்ப்க்கு தமிழினம் தள்்ளபைட்ட 
அ்த்வப்ள, கதகாடரசசியகான இனக்்லவரங்ள், 
அசசுறுததல்்ள், மிரட்டல்்ள், இரகாணுவ  ந்ரவு்ள், 
கைகாலிஸ் அடகாவடிததனங்ள், ்காபடயர க்காட் 
டங்ள் எனவும் சிங்்ள கமகாழித திணிபபு, தரப 
ைடுததல் ்ைகான்ை அதரம அரச நடவடிக்ப்்ள், 
தீரமகானங்ள், திட்டங்ள்எனவும்சிங்்ளக் குடி்ய 
றைங்ள் தமிழர கசகாததுபைறிபபு்ள் எனவும் 
கதகாடரசசியகா் நி்ழவுறை க்காடுபம்்ளகால் விரக் 
தியும், கவறுபபுமபடநத இப்ளய சநததியினரின் 
ஆயுதப ்ைகாரகாட்ட உைரவு்ளும் தபலதூக்்த 
கதகாடஙகின. 
 1972 அல்லது 1973 என நிபனக்கி்ைன். 
யகாழபைகாை ந்ர மண்டைததில் ஒரு கூட்டததில் 
நகானும் ைகாரபவயகா்ளனகா்க் ்லநது க்காண்்டன். 
எனது ைக்்ததில் எமது தகாய்ததின் உைரசசிக் 
்விஞரும், எனது அன்புச ச்்காதரருமகான ் காசி ஆன 
நதன் அவர்ள் தபரயில் அமரநதிருநதகார. 
 தநபத கசல்வகா அவர்ள் மி்வும் ஆழ 
மகான கநஞ்சுறுதி மிக்்  அ்த்வப்ள உருக்்மகான 
ஒரு உபரபய ஆறறியபதக் ்்ட்டு நகாம் அபன 
வரும் ்ண்்லஙகி்னகாம். “இரததம் சிநதியகாவது 
எமது மக்்ப்ள மீட்்ைகாம்” என்ை கதகானியல் 
அவர ்ைசியது இன்றும் என் ்காதில் ஒலிததுக் 
க்காண்டிருக்கிைது.
 ஒரு புல்பலயும் நசுக்கும் தன்பமயறை ஒரு 

கமன்பமயகான மனிதர. ஒரு தபலவர. இரததம் 
சிநதியகாவது தனது இனதபத மீட்் ்வண்டு 
கமனக் கூறிய கைகாழுது, அவரது உள்்ளம் எததப்ய 
்வதபனயில் ்தகாயநதிருக்் ்வண்டும் என்ைபத 
எம்மகால் உைர முடிகிைது. 
 “தமிழ மக்்ப்ளக் ்டவுள் தகான் ்காபைகாறை 
்வண்டும்” என்றும் இநதத ்தசத தநபத தகான் 
கூறியதகா் நகாம் அறிகி்ைகாம்.
 இவறபை நகான் இங்் குறிபபிடுவதறகுக் 
்காரைம், தமிழ மக்்ப்ளப கைகாறுததவபர எமது 
்தசததிபன, ்தசியததிபன, ்தச, ்தசிய வரலகாற 
றிபன நகாம் ்ைணிப ைகாது்காபைதற்கா் நகாம் 
கதகாடரசசியகா் எடுதத ந்ரவு்ள், முயறசி்ள், 
முபனபபு்ள், மு்ஙக்காடுபபு்ள் அபனதபத 
யு்ம முறியடிதது, எம்பம ஏதிலி்்ளகா்வும், ைகாது 
்காபைறை ைர்தசி்்ளகா்வும், நலிவுறை அ்தி்்ளகா் 
வும் ஆக்் முயன்ை ஓர அரச ையங்ரவகாத ஆதிக்் 
கவறியகா்்வ சிங்்ளப கைௌதத கைரும்ைகான் 
பமபய எதிரக்காண்டு வநதுள்்்ளகாம் என்ைகால் 
அது மிப்யகா்காது.
 நகான் முன்னர குறிபபிட்டது ்ைகால, 
அடிததவபனயும் திருபபியடிக்்க் கூசும் சநததியிற 
பிைநத ஒரு சமுதகாயததின் ப்யில் ஆயுதததிபன 
ஏநத ஆபையிட்ட அர்ச, சிங்்ள கைௌதத இன 
வகாத அரசகாகும்.
 தகாபயயும், தகாரதபதயும், ் சபயயும், சிறுவ 
பரயும், தஙப்்ப்ளயும், தம்பி்ப்ளயும், அண்ை 
ன்்ப்ளயும், அக்்காமகாபரயும், ஊர்ப்ளயும், உைவு 
்ப்ளயும் துடிதுடிக்்ப ைறிக்காடுதத ஒரு மக்்ளின் 
மனப ்ைகாரகாட்டததின் விப்ளவல்லவகா எம் மண் 
ணில் எழுநத ஆயுத விடுதபலப ்ைகாரகாட்டம்.
 1972, 73, 74்ளில் நகான் கிளிகநகாசசியில் ஆசி 
ரியனகா்க் ்டபமயகாறறிய ்காலங்ளில் கசவியுறை 
கசயதி்ள் ஏரகா்ளம். அப்ைகாதுகூட நகாம் அரசியல் 
்ட்சி்ப்ள்ய நம்பியிருந்தகாம். அவர்ள் பின் நிற 
ை்த அறிவுபடபம என்று அவர்்்ளகாடு ையணித 
்தகாம். 
 எனினும் இலஙப்பயப கைகாறுததவபர 
நகாடகாளுமன்ைப பிரிதிநிதிததுவததிபன பமயமகா 
்க்க்காண்ட ைகாரகாளுமன்ை சனநகாய் அபமபபு 
அஙகு வகாழகின்ை வரலகாறறுத கதகான்பமயும், 
கதகாடரசசியும் வகாழவியறைண்ைகாடு, வழபம்ளும் 
விழுமியங்ளும் வழிைகாட்டுச கசழுபம்ளும் 
க்காண்ட ஒரு தமிழத ்தசிய இனததிற்கான 
உரிபம்ப்ள்யகா இல்பலப ைகாது்காபபை்யகா 
ஒரு்ைகாதும் வழங்ப ்ைகாவதில்பலகயன்ை ஓர 
எண்ைபைகாடு, ஓர உைரவுநிபல, ஓர உறுதிபைகாடு   
எமது தகாய் மக்்ளிபட அரசியல் கைகாரு்ளகாதகார 
சமூ் நிபல்ளில் ஊன்றி, உருவகாகி ்வ்மகா்ப 
ைரவத கதகாடஙகியகதனலகாம்! மனத்ளவில்  
கமௌன கமகாழியில் மக்்ள் சனநகாய்ததின்மீதகான 
நம்பிக்ப்பயப ைடிபைடியகா் இழக்்த கதகாட 
ஙகிய ்காலம் இதுகவனலகாம்! இலஙப்ததீவில் 
வகாழும் தமிழர்ப்ள அழிதது ஒழிததுக்்ட்டுவ்த 
சிங்்ளப கைௌததததிற்கான அவரதம் மதபீடங 
்ளுக்்கான ்ட்சி அரசியல் கவறறிக்்கான சனநகாய் 
கநறி என்ை ஒருைகாரபவ்ய நிதரசனக்்காட்சியகா் 
கவளிபைட்டு விரிவபடநது கசயறைடுததபைட்ட 
பதத தமிழினம் நன்குைரத கதகாடஙகியது!
 அநநிய ஏ்காதிைததியங்ளின் ஆக்கிரமிபபு 
ஊடுருவல்்ளின் விப்ளவகா் எமது தமிழினம் 
ைடிபைடியகா் இழநத வரலகாறறு அரச ஆட்சி இபை 
பமபய, ்தச ்தசியப ைகாது்காபபு உரிபம்ப்ள 
அடிபைபட மனித உரிபம்ப்ள மீட்ைதற்கான 
கமகாழியும் வழியும் இதுவல்ல என்ை ம்னகாநிபல 
எமது இப்ளய சமுதகாயததின் மததியில் கவகுவகா் 
உருவகாக்்ம்கைைத கதகாடஙகியகதனலகாம்!
 ்ல்வி்றறு அதன்மூலம் ைட்டமும் ைதவி 
யும் கைறறுத திருமைவகாழவு ்ண்டு குடும்ை 
வகாழவிபன  அனுைவிபை்த வகாழவின் குறிக் 
்்காள்  என நம்பிய ஈழததமிழ மக்்ளிபட்ய 
தகாய கமகாழக்்கா்வும், தகாய்ததின் விடுதபலக் 
்கா்வும் தமது உயிபரயும் ைையம் 
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சடஙகு்கள ந்டதபறும் பருவை ்காலம்
 கிழக்கிலஙப்யில் ைதததிச சடஙகு்ள் 
மி்ப கைரும்ைகாலும் நடததபைடும் ைருவ்காலமகா் 
சிததிபர கதகாடக்்ம் ஐபைசி வபரயகான மகாதங்ள் 
வி்ளஙகி வருகின்ைன. இக்்காலபைகுதி கைரும்ைகா 
லும் வரட்சியகான ்காலமகா்்வ அபமநது வருகின் 
ைது. இக்்காலததில் இயறப்யிலிருநது வகாழவகாதகார 
ங்ப்ளப கைறறுக் க்காள்வது ்டினமகானதகா் 
இருபைதுடன் மனிதர்ள் வழபம்ைகால் இக்்காலத 
திலும் இயறப்யிபன நு்ரவு கசயய முறைட்டகால் 
பிை ஜீவரகாசி்ளுக்்கான வகாழவகாதகாரங்ப்ளப கைற 
றுக் க்காள்வதில் சவகால்்ள் எழுவது தவிரக்் முடி 
யகாததகாகி விடும்.
 

அதகாவது வரட்சியகான ்காலங்ளில் இயறப்யகான 
ைல்லுயிர ்ைணும் உைவுச சஙகிலியில் மனிதத 
தபலயீடு்ள் தவிரக்்பைடும் ்ைகா்தகா!அல்லது   
ம ட் டு ப ை டு த த ப ை டு ம் ் ை கா ் த கா ! ை ல் லு யி ர 
்ைணுப் நிபலதது நிறகும் தன்பமயி பனப 
கைறறுக் க்காள்்ள முடியும். இநத நபடமுபைக்கு 
ஏதுவகா்்வ வரட்சியகான ்காலங்ளில் சடஙகு 
்ப்ள நடததும் முபைபம ்தகாறறுவிக்்பைட்டு 
ள்்ளது எனலகாம். அதகாவது சடஙகு்ளின் கைகாருட்டு 
மனிதர்ள் ஆறு்ள், வகாவி்ள், கு்ளங்ள் முத 
லகான நீர  நிபல்ளில் வகாழும் உயிரினங்ப்ள 
நு்ருவபத நிறுததுகிைகார்ள், ்வட்படயகாடபலத 
தவிரததுக் க்காள்கின்ைகார்ள், சடஙகு நபடகைறும் 
சூழலி்ல்ய  தஙகி வகாழுகிைகார்ள். இது மனிதரல் 
லகாத பிை உயிரினங்ளின் ைல்வப் பமயிபன 
வைட்சியகான ைருவ ்காலததில் ைகாது்காக்கும் நபட 
முபையகா்ப ைதததிச சடஙகு்ப்ள பமயபைடுததி 
கிழக்கிலஙப்யில் முன்கனடுக்்பைட்டு வருகி 
ன்ைது.
 இதபன்ய மட்டக்்்ளபபு தகாமபரக்்்ணி 
மகாரியம்மன் ஆலய பூச்ரின் பின்வரும் குறிபபு 
உறுதிபைடுததுகின்ைது. ‘கிழக்கிலஙப்யில் மட்டக் 
்்ளபபி்ல ஆண்டு ்தகாறும் ைல்்வறு பிர்தசங 
்ளி்ல இசசடஙகு விழகாக்்ள் கைரும்ைகாலும் 
கவபை ்காலமகாகிய சிததிபர மகாதம் கதகாடஙகி 
ஐபைசி மகாதம் வபரயகான ்காலபைகுதியி்ல்ய 
நபடகைறுகின்ைன. இக்்காலபைகுதிபய அக்கினி 
நகாட்்ள் எனவும் கூறுவர. இக்்காலபைகுதியில்தகான் 
எமது நீர நிபல்ளில் நீர வறறும், மபழ இரகாது, 
கவபைம் தகிக்கும் என்வதகான் இக்்காலபைகுதி 
யில் மக்்ள் மகாரியம்மன், ்காளியம்மன், பவரவர, 
வீரைததிரர, ்ைசசியம்மன், ்ண்ைப்யம்மன் 
்ைகான்ை கதயவங்ளுக்கு சடஙகு விழகாக்்ள் 
க்காண்டகாடி மபழபய ்வண்டி நிறைர.

சடஙகு்கள ந்டதபறும் இடங்கள:
 கிழக்கிலஙப்யில் ைதததிச சடஙகு்ள் நட 
ததபைடும் இடங்ள் உயிரபைல்வப்பமயிபனப 
ைகாது்காக்கும் சூழல்்்ளகா்்வ கைரும்ைகாலும் ் காை 

பைடுகின்ைன. சடஙகு வழிைகாட்டிடங்ள் புனிதமகா 
னதகா்வும், வழிைகாட்டுக்குரிய சிைபபுப ைண்பு் 
ப்ளக் க்காண்டனவகா்வும் வி்ளஙகுகின்ைன. இபவ 
வரலகாறறு ரீதியகா்வும், இயறப்யின்ைகாலும் சமூ 
்ததகால் முக்கியபைடுததபைடும் இடங்்ளகா் வி்ள 
ஙகுகின்ைன. இவ்வகாைகான இடங்்ளகா் நீரூறறு, 
ஆறு குறுக்கிட்டுப ைகாயுமிடம், அறுவபட கசயயும் 
இடம், மரங்ள், மபல அல்லது குன்று ்ைகான்ை 
னவி்ளஙகு கின்ைன.
 ‘ஆலயங்ள் ்தகான்றும் முன்ன்ர சடஙகு 
முபையகான வழிைகாடு தமிழரிபட்ய ்தகான்றி 
விட்டது. இவ்வழிைகாட்பட நடகாததுவதறகு ஒரு 
இடதபதத தயகார கசயய ்வண்டும். அதபன்்ளன் 
இபழததல் எனக் கூறுவர. கிழக்கில் ்தகாட்டங் 
ளிலும், நதி்யகாரங்ளிலும், வயல்கவளி்ளிலும், 
்காட்்டகாரங்ளிலும் இததப்ய சடஙகு்ள் நபட 
கைறறு வநதன
 சூழலிலுள்்ள ைல்்வறு உயிரினங்ளும் 
வகாழவதற்கான மனிதத தபலயீடு்ள் அறை சரைகா 
லயமகா் சடஙகு்ள் நடததபைடும் ்்காவில்்ளும் 
அவறறின் சூழலும் வி்ளஙகி வருகின்ைன. வருடத 
தில் குறிதத சில தினங்ளுக்கு மகாததிர்ம இச 
சூழலில் சடஙகு வழிைகாடு்ள் இடம்கைறுவதகால் 
ஏபனய ்காலங்ளில் ைல்லுயிர்ளினதும் நடமகா 
ட்டததிறகும் வகாழதலுக்கும் உரிய சகாத்மகான ஏது 
நிபல்ள் க்காண்ட இடமகா் இபவ வி்ளஙகி வரு 
கின்ைன.

 

‘தகாவரங்ள் கதயவங்ள் உபையும் இடம், தகாவர 
மூலங்ள் ்நகாய நீக்்ததிறகுரிய சக்திபயக் க்காண் 
டபமநதுள்்ளன என்னும் நம்பிக்ப்்ள் கிழக்கில 
ஙப்யில் ஆழமகா் ்வரூன்றியுள்்ளன.  ஒவ்கவகாரு 
சடஙகுக் ்்காவில்்ளிலும் கதயவங ்ள் உபையும் 
மரங்ள் எனப ைல மரங்ள் ்ைைப ைட்டும் ைகாது 
்காக்்பைட்டும், வழிைடபைட்டும் வருகின்ைன.
 இததுடன் சடஙகு வழிைகாட்டில் ்வபை 
மரததின் இபல மி்வும் முக்கியமகான வழிைகாட்டுப 
கைகாரு்ளகா் இருக்கின்ைது. ்வம்பு இபல்ப்ள 
பவத்த கும்ைம் பவக்்பைடும், ்வம்பு இபலக் 
க்காததிபனக் ப்யில் க்காண்்ட ்பல்யறி ஆடு 
்வகார இயஙகுவர. இதனகால் சடஙகுக் ்்காவில் 
்ளில் ்வம்பு மரங்ள் இருக்் ்வண்டியது இன்றி 
யபமயகாததகாகிைது. கிழக்கின் சடஙகுக்்்காவில் 
வ்ளகா்ங்ள் மரச்சகாபல்்ளகா்்வ ்காைபைடுவ 
தபன அவதகானிக்் முடிகின்ைது.
 இதன் ்காரைமகா் ந்ர மயமகாக்்ம் எனும் 
அசசுறுததல்்ளுக்குள், ைைபவ்ளும் பூசசி புழுக்் 
ளும் தம்பமப ைகாது்காதது வகாழவதறகுரிய மரங்ள் 
நிபைநத வனபபு மிகு உயிரப ைல்வப்பமக்்கான 
சரைகாலயங்்ளகா் ைதததிச சடஙகுக் ் ்காவில்்ளின் 
வ்ளகா்ங்ள் வி்ளஙகி வருகின்ைன.
 கிழக்கிலஙப்ச சடஙகு்ளில் ்தகாரைம் 
்ட்டுதல் பிரதகானம் கைறுகின்ைது. இது சமூ்ப 
ைஙகுைறைல் கசயறைகாடகா் நபடகைறறு வருகின் 
ைது. ் தகாரைம் ் ட்டி அதபன வீதி உலகாக் க்காண்டு 
வநது ்்காவில் மு்பபில் ்ட்டுதல் ்தகாரைச சடங 

கின் கசயல்முபையகா் உள்்ளது. இத்தகாரைததிற 
்கான மரங்ளும், க்காடி்ளும், கசடி்ளும் கிழக்கி 
லுள்்ள ்காடு்ளிலிருந்த கைைபைடுகின்ைன. ்தகார 
ைம் ்ட்டுவதற்கான மரஞ்கசடி க்காடி்ப்ளப 
கைறுவதறகுச கசல்லுதல், மரங்ப்ள கவட்டுதல் 
என்ைன ையைக்தியுடன் ்காடு்ளின் ்ைண்தகு 
தன்பமயிபன உறுதிபைடுததும் வப்யிலகான சடங 
்காசகாரங்ளுட்ன்ய நபடகைறறு வருகின்ைன. 
இத்தகாரைச சடங்கானது ்காடு்ளின் ்தபவயி 
பனயும், அக்்காடு்ளில் வகாழும் ைல்லுயிர்ளின் 
அவசியதபதயும் தபலமுபை்ளுக்குக் ்டததும் 
ஒரு சடங்கா்வும் நபடகைறறு வருவது அவதகானத 
திறகுரியது.
 இ்த்ைகால் கிழக்கிலஙப்ச சடஙகு்ளில் 
நபடகைறும் ்ல்யகாைக்்கால், ்ன்னிக்்கால் கவட் 
டும் சடஙகு்ளும், க்காம்புமுறி ஆறறுப்யும் ைல் 
லுயிர்ளும் வகாழவதற்கான ைகாரம்ைரிய மரங்ளின் 
இருபபிபன மீ்ள மீ்ள வலியுறுததி வருகின்ைன.

 மட்டக்்்ளபபு திரகாயமடு எனும் ஊரிலுள்்ள 
வீர வள் அல்லது வீரைததினி என அபழக்்பைடும் 
்்காவிலுக்குரிய சடஙகு விழகாக் ்காலததில், இக் 
்்காவிலுக்குரிய சமூ்ததினர ைைபவ்ளின் 
முட்பட வப்்ப்ள உண்ைக்கூடகாது என்ைதும், 
திரகாய சகாபபிடக் கூடகாது என்ைதும், மரங்ப்ள 
கவட்டக் கூடகாது என்ைதும் நியதி்்ளகா்க் ்படப 
பிடிக்்பைட்டு வருகின்ைன. இக்்காரியங்ள் இக் 
கிரகாமததில் வகாழும் பிை சீவரகாசி்ளின் இனப கைரு 
க்்ததிற்கான முழுச சநதரபைதபதயும் வழஙகும் 
நகாட்்்ளகா் சடஙகு நபடகைறுங ்காலதபத ஆக்கி 
யிருக்கின்ைது.
 கிழக்கிலஙப்ச சடஙகில் கதயவங்ளுக் 
்கா் மனிதர வழஙகும் ்நரததிப கைகாருட்்ளுள் 
அதி்ம் முக்கியததுவம் கைறைபவயகா் மகாடு, ஆடு, 
்்காழி என்ைன வி்ளஙகுகின்ைன. மனித உயிர்ளின் 
நீண்ட ஆயுளுக்்கா் பிறிகதகாரு விலஙப்்யகா! 
ைைபவயிபன்யகா! ையைக்தியுடன் ்டவுளுக்குக் 
்காணிக்ப்யகா்க் க்காடுக்கும் ஓர உ்ள நல மருததுவ 
முபையகா் இந்நரததி வழிைகாடு அபடயகா்ளங 
்காைபைடுகின்ைது.

 இன்று ஏ்காதிைததிய வணி்ம் மரைணு 
மகாறைம் கசயதுள்்ள மகாடு, ஆடு, ்்காழி முதலியன 
வறபைப ைரவலகாக்கி வரும் சூழலில், சடஙகு்ளில் 
ைகாரம்ைரியமகான உள்ளூர மகாடு, ஆடு,்்காழி என்ை 
பவ்ய ்நரததிக்்கா்க் ப்யளிக்்பைடல் ்வண் 
டும் என்ைது ்ட்டகாயமகா் உள்்ளதகால், உள்ளூர 
மகாடு, உள்ளூர ஆடு, உள்ளூர ்்காழி முதலிய வில 
ஙகு, ைைபவ்ளின் உயிரபைகாது்காபபு உறுதிபைடுத 
தபைட்டு, இவறறின் இனபகைருக்்ம் வலுவகாக்்ப 
ைட்டு வருகின்ைது எனலகாம். கிழக்கிலஙப்யில் 
சடஙகுக் ்காலததில் உள்ளூர நகாட்டுக் ்்காழி் 
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பதில்:

 தாய்ததில் மகாததிரமல்ல, புலம்கையரநத 
நகாடு்ளிலும் ஒறறுபமயின்பம என்ைது இருக்கி 
ன்ைது. அததுடன் சரியகான இரகா�தநதிர, மூ்லகாைகா 
யதபத ந்ரததும் இடததில் புலம்கையரநதவர்ள் 
இருபைதகா்த கதரியவில்பல. அவர்ளிபட்யயும் 
அரசியல் முரண்ைகாடு்ள் இருக்கின்ைன. தகாய்த 
தில் இது ஏறறுக் க்காள்்ளக்கூடியதகா் உள்்ளது. 
ஏகனனில், ்தரதல் அசியல் என்று வரும் ்ைகாது, 
்ட்சி்ள் கவல்ல ்வண்டும் என்ைதி்ல இநத 
முரண்ைகாடு்ள் இருக்கின்ைன. ஆனகால் புலம்கையர 
நகாடு்ளில் அபைடியகான ஒரு அரசியல் இல்பல. 
இருக்் ் வண்டிய ் தபவயும் இல்பல. ஏகனனில், 
்தரதல் அரசியல் இஙகு இல்பல. 
 அடிபைபடயகா் சில கதளிவகான விடயங 
்ப்ள முன்பவக்் ்வண்டிய இடததில் புலம் 
கையர மக்்ள் இருக்கின்ைனர. இன்னுகமகாரு 
விடயம். தகாய்ததி்ல இலஙப் அரசகாங்ததின் 
கதகாடரசசியகான இன அழிபபு நடவடிக்ப்யிலி 
ருநது  அவர்ப்ளப ைகாது்காக்்க்கூடிய ஒருதரபபு 
அஙகு இல்பல. 1983இல் இனக்்லவரம் நடநத 
்ைகாது, தமிழ மக்்ப்ள ்பைல்்ளில் ஏறறி யகாழ. 
குடகாநகாட்டிறகு அனுபபி பவததகார்ள். அப்ைகாது 
யகாழ.குடகாநகாடு ஓர்ளவு ைகாது்காபைகா் இருநதது. 
அதறகுப பின்னர நபடகைறை இன அழிபபின் 
்ைகாது தமிழீழ விடுதபலப புலி்ள் ஓர ைகாது்காபபு 
அரைகா் நின்று கசயறைட்டனர என்ைது மறுக்் 
முடியகாத உண்பம. 1983இல் நபடகைறைது 
்ைகான்ை இனக்்லவரம் ஏறைடகாது இருபைதறகு 
்காரைமகா் விடுதபலப புலி்ள் ஓர ஆயுத அபமப 
ைகா் இருநதது. 2009இறகுப பின்னர அநதப ைலம் 
இல்லகாது ்ைகாயவிட்டது. இப்ைகாது இபைடியகான 
இன அழிபபு வருவதற்கான எல்லகா அறிகுறி்ளும் 
இருக்கின்ைது. 
 ஐ.நகா.வில் அல்லது ஒரு சரவ்தச ஆயவு 
்ளில் ஒரு இன அழிபபை முன்கூட்டி்ய அறியக் 
கூடிய ்காரணி்ள் கதகாடரைகா் ஆயவறிக்ப்்ளில் 
கூைபைடும் விடயங்ள் அபனததும் இலஙப்யில் 

கதன்ைடுகின்ைது. இநதத தருைததில் இநத மக் 
்ப்ள ைகாது்காபைதற்கான ஒ்ரகயகாரு தரபைகா் – 
அரைகா் – புலம்கையர மக்்்்ள கசயறைடுகின் 
ைகார்ள். கசயறைடப ்ைகாகின்ைகார்ள். முதலகாவது 
உலக்ஙகும் தகாய்ததில் உள்்ள மக்்ளுக்்கா் ஒலி 
க்்பைடும் ஒ்ரகயகாரு குரலகா் இருக்்க் கூடியவர 
்ளும், கைகாரு்ளகாதகார ரீதியகா் அறிவுசகார உதவி 
்ப்ள உடனடியகா் வழங்க்கூடிய நிபலயிலும் 
புலம்கையர தமிழர்்்ள இருக்கின்ைகார்ள். 
 இநத இபைபபை உபடபைதற்கா் இல 
ஙப் அரசகாங்ம் கதகாடரசசியகா் சில கசயறைகாடு 
்ப்ள கசயதுக்காண்டு வருகின்ைது. இன்கனகாரு 
தடபவ இபதப ைறறிப ்ைசலகாம். தமிழரதரபபி 
லும் கூட இது கதகாடரைகா் மக்்ள், தபலவர்ள் 

்காகைகாளி்ப்ளப ைகாரத்தன். புலம் கையர மக்்ள் 
எங்ள் அரசியலில் தபலயிடத ்தபவயில்பல 
என்று ்காகைகாளியில் கூறிவருகின்ைனர. இநதக் 
்ருதபத ஆழமகா்ப ைகாரததகால் அறிவீனமகானது. 
ஏகனனில், 2009இன் பின்னர 11 வருடங்ளில் அநத 
மக்்ப்ள கைகாரு்ளகாதகார நிபலயில், புவிசகார அரசியல் 
நிபலயில் இநத நிபலக்கு எடுதது வநதததறகு 
்ணிசமகான ைஙப் புலம்கையர தமிழர்ள் வகித 
திருக்கிைகார்ள். 
 தற்ைகாதும் ்தசியக் ்ட்சி்ளுக்கு இநத 
அரசியபல ந்ரததுவதற்கான உதவி்ள் புலம் 
கையர மக்்ளிடம் இருநது தகான் வநது க்காண்டிரு 
க்கின்ைது. எபைடியகா் அவர்ள் இபைநது ஒ்ர 
தரபைகா் ஒ்ர குரபல க்காடுக்்ப ்ைகாகின்ைகார்ள் 
என்ைதற்கா் புலம்கையர அபமபபு் ளுக்கு ஒரு 
சநதரபைம் க்காடுக்்பைட்டுள்்ளது. 
 இநத இடததில் சுமநதிரன் ்ைகான்ைவர்ள், 
அல்லது இலஙப் அரசகாங்தபதப ைகாது்காக்் 
்வண்டும் என நிபனக்கிை தமிழ அரசியல் தபல 
வர்ள் பவக்கும் வகாதம் ்டுபமயகான அழுததங 
்ப்ளப பிர்யகாகிததகால், இலஙப் மனித உரி 
பமக் ்ழ்ததிலிருநது கவளி்யறிவிடும். அபைடி 
கவளி்யறும் ைட்சததில் எங்ளுக்கு எநதவிதமகான 
ஒரு நீதிபயயும் கைைமுடியகாது ்ைகாயவிடும் என்ை 
வகாததபத அவர்ள் பவக்கின்ைகார்ள். இலஙப்க் 
்கான அழுதததபத மனித உரிபமக் ்ழ்ததகால் 
க்காடுக்கின்ை இநத நகாடு்ள், புவிசகார அரசியபல 
பமயமகா் பவததுக் க்காடுக்கின்ைகார்ள் என்ைபத 
மைநதுவிடக்கூடகாது. இபத சுமநதிரன் ்ைகான்ைவர 
்ளும் ஒததுக் க்காள்வகார்ள். இதில் எநதவிதமகான 
மகாறறுக் ்ருததுக்்ளும் இல்பல. 

 இன அழிபபிற்கான ைகாது்காபபு, இனி்மல் 
இபைடியகான இன அழிபபு வரக்கூடகாது, இன 
அழிபபிற்கான ்நரபமயகான சரவ்தச விசகாரபை 
என்ைது உண்பமயி்ல்ய மனித உரிபமக்்ழ்த 
திறகுள் நடக்்ப ்ைகாவதில்பல. அது ைகாது்காபபுச 
சபை அல்லது அபனததுல் நீதி விசகாரபை 
ஒன்றிறகு ஊடகா், குறைவியல் நீதிமன்ைததிறகு 
ஊடகா்த தகான் நபடகைைமுடியும். இது்வ எங்ள் 
ஒட்டுகமகாததத தரபபின் ்வண்டு்்கா்ளகா்வும், 
நிபலபைகாடகா்வும் இருநதகால்,  மனித உரிபமக் 
்ழ்ததிலிருநது இலஙப் விலகிச கசன்ைகால்கூட 
அது எங்ப்ளப ைகாதிக்்ப ்ைகாவதில்பல. ஏகன 
னில், இலஙப்க்்கான அழுததம் அடுதத ்ட்டததி 
றகு ந்ரததுவதறகு இநத புவிசகார அரசியல் நிசசய 
மகா் ைகாது்காபபுச சபை, அல்லது ்வறு ஒரு விட 
யங்ளுக்கு ஊடகா் இபத ந்ரததப ்ைகாகின்ைது.
 

பதில்:
 இலஙப் அரசகாங்ம் தகான் எநத இன 
அழிபபையும் கசயயவில்பல. எநதக் குறைமும் 
புரியவில்பல  என்று மறுதது வருகின்ைது. ஆனகால் 
இபத நிரூைனபைடுததும் கதகாடரசசியகான  ் வபலத 
திட்டதபத எங்ள் தரபபில் சரியகா் கசயயபைட 
வில்பல என்ைது தகான் எனது வகாதமகா் உள்்ளது. 
இன்று ்ைகாகிஙகியகா மக்்ளுக்்கான இன அழிபபு 
என்ை விடயதபத இபையததில் ் தடல் கசயதகால், 
குபைநதது 30இறகு ்மறைட்ட ஆவைபைடுததப 
ைட்ட நூல்்ள் கவளியிடபைட்டுள்்ளன. இலஙப் 
கதகாடரைகான ஆவைபைடுததல் நூல்்ப்ளப ைகாரத 
தகால் ஒன்றிரண்டு நூல்்ப்ளத தவிர ் வறு இல்பல. 
இது முக்கியம்.
 ைதிகனகாரு வருடமகா் இபைடிகயகாரு இன 
அழிபபு நடநதிருக்கின்ைது. உல் அ்ளவில் மனித 
உரிபம கசயறைகாடு்ளில் நூறு, இருநூறு ்ைர ஈடு 
ைடுகின்ைனர. ஐம்ைதிலிருநது அறுைது வபரயகா 
்னகார க�னீவகாவிறகு ையைமகாகின்ைகார்ள். 
ஆனகால் எங்்ளகால் இநத வ்ளங்ப்ள ஒருமு்ப 
ைடுததி எங்ள் இன அழிபபுத கதகாடரைகா் இது 
சகாரநத ஆயவு அறிக்ப்்்ளகா், ்ட்டுபர்்ளகா், 
நூல்்்ளகா் அழுததம் திருததமகா் எங்்ளகால் இன் 
னும் ைதிவு கசயய முடியவில்பல. இபைடியகான 
விடயங்ள் தகான் சரவ்தச அரஙகி்ல ஒரு நிபுைத 
துவம் வகாயநதவர்்ளகா், ்ல்விமகான்்்ளகா் இநத 
விடயங்ப்ள ்நகாக்கி ந்ரைவர்ளுக்கு ஆதகாரமகா 
்வும், சரவ்தச அரசியல் அடிதத்ள அழுததமகா 
்வும் இருக்்ப ்ைகாகின்ைது. இநத விடயதபத 
நகாங்ள் கசயயவில்பல. கசயயத தவறிக் க்காண் 
டிருக்கின்்ைகாம். 
 அடுதததகா் சரவ்தச அரசியலில், சரவ்தச 
அழுததங்ள் க்காடுக்்க்கூடிய உள்்ள் அரசியல் 
அதகாவது ்னடகா, பிரிததகானியகா, அகமரிக்்கா, ஐ்ரகா 
பபிய நகாடு்ளில் இருக்கின்ை தமிழ மக்்ளின் 
அழுததம் என்ைது  ்தரதல் அரசியல் சகாரநதும் 
இருக்கின்ைன. இநத அழுததததிறகு ஊடகா் ஒட்டு 
கமகாததமகா் எங்ளுக்கு நடநதது இன அழிபபு 
என்ைபத எல்லகாத த்ளததிலும் கசகால்வதறகு பின் 
நிறகின்்ைகாம். இதறகுக் ைல ்காரைங்ள் கூைபைட் 
டகாலும் இது தமிழ அரசியல் த்ளததி்ல ஒரு பின் 
னபடவகா், ்தகால்வியகா்்வ இருக்கின்ைது.

க்களவி:  
 புலம் தபயர்ந்த பல நாடு்களில், பல 
வைருடங்க்ளா்க, பல அ்்ப்பு்கள இயஙகி 
வைருகின்்றன. தறகபாது ந்டதப்றவுள்ள 
ஐ.நா. அ்ர்விற்கா்க இந்த அ்்ப்பு்கள ்கணி 
ச்ா்க தங்கள கவை்ல்க்்ள தசய்து த்காண்டி 
ருககின்்றார்்கள. இ்வை எந்த்ளவில் தாக்கத்்த 
– ்ாற்றத்்தக – ஏறபடுத்தும். இவைர்்களுடன் 
நீங்கள ்கடந்த ்காலங்களில் கவை்ல தசய்துள 
ளீர்்கள. தறகபாதும் பங்களிப்்ப வைழஙகுகி 
ன்றீர்்கள அவைர்்கள ஐ.நா. ்ன்்றத்தின் முன் 
நின்று சமூ்கவை்ல த்த்ளங்களின் ஊடா்க தங்கள 
பங்களிப்்பக ்காட்டிக த்காண்டிருககி்றார் 
்கள. இ்த எவ்வைாறு பார்ககிறீர்்கள?

க்களவி:
 அடுத்த ்கட்ட அழுத்தத்்தக த்காடு 
ப்பதறகு என்ன தசய்யலாம்? இவ்வை்ளவு ஆதார 
ங்க்்ள ்வைத்துக த்காண்கட ்னித உரி்்க 
்கழ்கத்தில் ஒன்றும் தசய்ய முடியாத நி்ல, 
அத்துடன் எங்கள தமிழர் தரப்பும் அவைர்்களுககு 
ஆதரவு வைழஙகிக த்காண்டிருககும் இந்த நி்ல 
யில் எப்படி நாங்கள அடுத்த ்கட்டத்திற்கான 
அழுத்தத்்தக த்காடுக்கப் கபாகின்க்றாம்?

பிரித்தானியதாவைத ்ளமதாகக் ககதாண்ட 
விரிவுவையதாளரும், மனி் உரிவம 
ஆரைலருமதான  ந. இைதாச்குமதார 

அைரகள், அவனததுலக உயிரைதாவ்ட 
்மிழ் ைதாகனதாலிக்கு ைழங்கிய 

ரநரகதாணலின் இைண்டதாைது பகுதி. 
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தற்ைகாது உலப் ஆட்டிபைபடக்கின்ை 
்்காவிட்-19 ்நகாயின் ்காரைமகா் உல்்ளகாவிய 

வப்யில் இைநதவர்ளின் எண்ணிக்ப் இருைது 
இலட்சங்ப்ளக் ்டநது விட்டது.

 ஒரு வகாரததுக்கு முன்னதகா், இைபபு எண்ணி 
க்ப் இரண்டு மில்லியன்்ப்ள எட்டியது. உலகின் 
ைல நகாடு்ளில் ்்காவிட்-19க்கு எதிரகான தடுபபூசி 
தற்ைகாது மும்முரமகா் வழங்பைட்டு வருவது 
நகாம் அறிநத விடயம். இத தடுபபூசி வழஙகும் 
விடயதபதப கைகாறுதத வபரயில் நகாடு்ளுக்கு 
இபட்ய சமததுவம் இல்லகாத தன்பமபய 
அவதகானிக்் முடிகிைது. ஒரு சில நகாடு்ளில் தடுபபூசி 
விறுவிறுபைகா் வழங்பைட்டுக்க்காண்டிருக்கும் 
அ்த ்வப்ளயில், உலகின் ்வறு சில ைகா்ங்ளில் 
தடுபபூசி கிபடததற்ரிய விடயமகா்்வ ைகாரக்் 
பைடுகின்ைது.
 சீன ந்ரமகான வூ்கானில் ்்காவிட்-19 
்நகாயதகதகாறறுத கதகாடஙகி கிட்டததட்ட ஒரு 
வருடம் நிபைவுறை சில வகாரங்ளில் இநத ் நகாயின் 
்காரைமகா் இைநதவர்ளின் எண்ணிக்ப் இநத 
எல்பலபயத தகாண்டியிருக்கிைது. அகமரிக்்காவி 
லுள்்ள ்�காண் க�காபகின்ஸ் ைல்்பலக்்ழ் 
ததகால் (John Hopkins University) ்மறக்காள்்ளபைட்ட 
இக்்ணிபபின்ைடி இதுவபர இைநத மக்்ள் 
கதகாப், பிரகசல்ஸ், கமக்்கா, மின்ஸ்க் அல்லது 
விகயன்னகா ்ைகான்ை ந்ரங்ளின் சனதகதகா 
ப்க்குச சமனகானதகாகும்.
 ்�காண் க�காபகின்ஸ் ைல்்பலக்்ழ 
்ததின் தரவு்ளின்ைடி, இநத க்கா்ரகானகா பவரஸ் 
்நகாயதகதகாறறு கதகாடஙகியதிலிருநது உல்்ளகா 
விய வப்யில் 93 மில்லியன் எண்ணிக் ப்யிலகான 
மக்்ள் (930 இலட்சம்) இநத ்நகாய தகதகாறறுக்கு 
உள்்ளகானது உறுதிபைடுததபைட்டிருக்கிைது.
 இதுவபர 650,560 எண்ணிக்ப்யிலகான 
மக்்ளின் இைபபைப ைதிவுகசயதிருக்கும் ஐ்ரகாப 
ைகாக் ்ண்ட்ம இநத ்நகாயதகதகாறறினகால் மி் 
அதி் ைகாதிபபுக்குள்்ளகான ்ண்டமகா் அறியபைடு 
கிைது.
 இலததீன் அகமரிக்்காவிலும், ்ரிபியன் 

தீவு்ளிலும் 542,410 இைபபு்ள் ைதிவுகசய 
யபைட்டிருக்கும் அ்த ்வப்ளயில், அகமரிக்்கா 
விலும் ்னடகாவிலும் 407,090 எண்ணிக்ப்யி லகான 
இைபபு்ள் ைதிவுகசயயபைட்டிருக்கின்ைன.
 இநத எண்ணிக்ப்பயக் ்ண்டு தனது 
ஆழநத அதிரசசிபய கவளியிட்டிருக்கும் ஐக்கிய 
நகாடு்ள் அபமபபின் கைகாதுச கசயலரகான 
அன்்ரகானி்யகா குட்கடர்ரஸ் (Antonia Guterres) 
உல் நகாடு்ள் அபனததும் ஒருஙகிபைநது இநத 
்நகாயதகதகாறபைக் ப்யகா்ள ்வண்டும் என 
அபழபபு விட்டிருக்கிைகார.
 ஓர ஒருஙகிபைநத உல்்ளகாவிய அணுகு 
முபை இல்லகாததன் ்காரைததினகா்ல்ய இநத 

்நகாயத கதகாறறின் தகாக்்ம் அதி்ரிததிருக்கிைது 
என்று அவர ்காகைகாளிகயகான்றில் தனது ்வ 
பலபய கவளியிட்டிருக்கிைகார.

 துரித ் தியில் உருவகாக்்பைட்டு, விபரவகா் 
அனுமதி வழங்பைட்ட தடுபபூசியின் முதறைகுதி 
கசல்வநத நகாடு்்ளகான அகமரிக்்கா, ஐக்கிய 
இரகாசசியம், இஸ்்ரல், ்னடகா, ்�ரமனி ்ைகான்ை 
நகாடு்ளில் ைல மில்லியன் ்ைக்்கான மக்்ளுக்கு 
வழங்பைட்டிருபைதன் ்காரைததினகால் அஙகு 
ள்்ள மக்்ளுக்கு ஓர்ளவு ைகாது்காபபு வழங்ப 
ைட்டிருக்கின்ைது.
 அ்த்வப்ளயில் தடுபபூசி வழஙகும் 
கசயறைகாடு இன்னும் ைல நகாடு்ளில் இன்னும் 
ஆரம்பிக்்பைடவில்பல. ஈரகான், இநதியகா, கமக் 
சி்்கா, பி்ரசில் ்ைகான்ை நகாடு்ள் இன்னும் ஒரு 
வருடம் இநத ்நகாயதகதகாறறின் ்காரைமகா் ஏற 
ைடும் உயிரிழபபு்ப்ளச சநதிக்் ்வண்டியிருக் 
கும் என்று ைல நிபுைர்ள் எதிரவு கூறுகின்ைகார 
்ள். உல்்ளகாவிய வப்யில் ஏறைட்ட இழபபு 
்ளில் நகான்கில் ஒரு ைகுதி இநத நகாடு்ளி்ல்ய 
ஏறைட்டது என்ைது குறிபபிடத தக்்து.
 ‘நகாடு என்ை ரீதியிலும், சமூ்ம் என்ை 
ரீதியிலும் குடிமக்்ள் என்ை வப்யிலும் இன் னு்ம 
நகாங்ள் இநத யதகாரதததபதப புரிநது க்காள் ்ள 

வில்பல” என்று ்டநத ைல மகாதங்்ளகா் ்்காவிட் 
-19 ்நகாயகா்ளர்ப்ள ்நகாயகா்ளர ்காவு வண்டியில் 
மருததுவமபன்ளுக்கு ஏறறிசகசன்ை கமக்சி்்கா 
ந்ரில் ைணிபுரியும் மருததுவப ைணியகா்ளரகான 
்்காமஸ் மி்வும் ்வபலயுடன் கூறினகார.
 ‘இது ஒரு விப்ளயகாட்டு அல்ல மகாைகா் ஒரு 
உண்பமயகான பிரசசிபன என்ைபத இன்னு்ம 
நகாங்ள் வி்ளஙகிக்க்காள்்ளவில்பல”
 இநத ்நகாயதகதகாறறின் ்காரைமகா் மி் 
்மகாசமகா்ப ைகாதிக்்பைட்ட, நூறறு முபைது(130) 
மில்லியன் மக்்ப்ளச சனதகதகாப்யகா்க் க்காண் 
டுள்்ள கமக்சி்்கா நகாட்டில் 500,000 தடுபபூசி்்்ள 
இதுவபர வழங்பைட்டிருக்கின்ைன. அதிலும் 
அபரப ைங்கான தடுபபூசி்்்ள மருததுவப ைணி 
யகா்ளர்ளின் ்ரங்ளுக்குக் கிபடததிருக்கின்ைன.
 இநத க்கா்ரகானகா பவரசின் ்காரைமகா் 
உலகி்ல்ய மி் அதி்மகான இைபபு்ப்ளப 
(390,000) ைதிவு கசயத நகாடகான அகமரிக்்காவில் 
ஆயிரக்்ைக்்கான மக்்ள் நகா்ளகாநதம் தடுபபூசி 
பயப கைறறு வருகிைகார்ள்.
 உலகின் அபிவிருததியபடநது வரும் நகாடு 
்ளுக்குத தடுபபூசிபய வழங்கவன ஐக்கிய நகாடு 
்ள் அபமபபினகால் உருவகாக்்பைட்ட அபமப 
ைகான ்்காவகாக்ஸ் (COVAX) தனது கசயறைகாட்பட 
முன்கனடுபைதறகுத ்தபவயகான தடுபபூசி்ள், 
ைைம், மறறும் நபடமுபை உதவி்ள் இன்றித 
திண்டகாடிக் க்காண்டிருக்கின்ைது.
 இவறறின் ்காரைமகா் இவ்வருடம் கூட்டு 
நிரபபீடனதபத (herd immunity) உருவகாக்கும் கசயற 
ைகாடு சகாததியபைடகாது என்று உல் சு்காதகார தகாைனத 
தின் தபலபம விஞ்ஞகானி எசசரிக்ப் கசயதிருக் 
கிைகார. ஏகனன்ைகால் உல்்ளகாவியவப்யில் இபை 
டிபைட்ட கூட்டு நிரபபீடனதபத ஏறைடுததுவதறகு 
உலகின் 70 வீதமகான மக்்ளுக்குத தடுபபூசி வழங 
்பைட்டிருக்் ்வண்டும்.
 தடுபபூசி்ப்ளப ைரவலகா்வும் விபரவகா 
்வும் வழங்த தவறும் ைட்சததில் அநத  இபடக் 
்காலததில் இநத பவரஸ் தன்பன உருமகாறறிக் 
க்காள்ளும் ஆைதது இருக்கிைது என்று சு்காதகார 
நிபுைர்ள் அசசம் கதரிவிததிருக்கிைகார்ள்.
 இன்பைய சூழநிபல்ப்ள அவதகானிக்கும் 
்ைகாது எநத எண்ணிக்ப் ஆசசரியதபதத தரவி 
ல்பல என்று இஙகிலகாநது கலஸ்டர ைல்்பலக் 
்ழ்தபதச ்சரநத மருததுவர �ூலியன் ரகாங (Ju-
lian Tang) கதரிவிததகார.
 ‘புதிதகா் கவளிபைட்டிருக்கும் இநத 
பவரபச எதிரக்கும் ்நகாய எதிரபபுச சக்தி எவரி 
டமும் இல்பல. அதுமட்டுமன்றி இப்ைகாது குளிர 
்காலம் என்ை ைடியகால் சுவகாச மண்டலதபதத 
தகாக்கும் இபைடிபைட்ட பவரஸ் இனங்ள் அதி்ரி 
பைதற்கான வகாயபபு இருக்கிைது” என்று அவர 
அல்�சீரகாவுக்குக் கூறினகார. 

 ‘உண்பமயில் இநத க்கா்ரகானகா பவரசு 
க்்கான தடுபபூசி மி்வும் தகாமதமகா்்வ அறிமு் 
பைடுததபைட்டிருக்கிைது. ஆ்்வ இநதக் குளிர 
்காலம், தடுபபூசி வருவதில் ஏறைட்ட தகாமதம், 
குளிர்காலததில் வீடு்ளிலும் ஏபனய மூடிய ்ட்ட 
டங்ளிலும் ஏறைடக்கூடிய அதி்ரிதத மக்்ள் 
எண்ணிக்ப் ்ைகான்ை ்காரணி்ப்ள ஒன்ைகா்ச 
்சரததுப ைகாரக்கும் ்ைகாது, ஏறைடக்கூடிய ்நகாய 
தகதகாறறு அதி்ரிபபும் இைபபுக்்ளின் அதி்ரிப 
பும் ஆசசரியமகான விடயங்ள் அல்ல” என்று அவர 
்மலும் கதரிவிததகார.
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பவப்ைகாகமனும் ஒரு சநததி உதிபைதற்கான 
அறிகுறி்ள் ஆங்காங்் கதன்ைடத கதகாடஙகின! 
தமிமீழம் எனும் ைதம் வலுபகைறறு ஒரு விருட் 
சமகா் வ்ளரத கதகாடஙகிய ்காலமும் இது்வ! 
 ‘இலஙப்யில் தமிழர்ள் வந்தறு குடி 
்்ளல்ல! இவர்்்ள அததீவின் வரலகாறறுக் குடி 
்ள்’ என்ை உண்பமபயத ்தடும் முயறசி்ளுக் 
்கான புைசசூழலும் அ்சசூழலும் உருவகாக்்ம் 
கைைத கதகாடஙகின!    
 இக்்காபபின்னணியிறைகான்  1974 சனவரி 
மகாதம் மூன்ைகாம் தி்தியிலிருநது ைததகாம் தி்தி 
வபர தமிழரக்்கான ஒரு கைருங க்காண்டகாட் 

டம். தமிழுக்்கான ஒரு கைரு விழகா நபடகைறு 
வதற்கான திட்டங்ள், தமிழுள்்ளங்்ளகால் தமி 
ழறிஞர்்ளகால் தீட்டபைட்டன.
 ஆம்! ‘நகான்்காம் உல்த தமிழ ஆரகாயசசி 
மகாநகாடு’ எங்ள் உள்்ளங்ப்ள நிபைததது. எத 
தபன எதிரைகாரபபு்ள்! ஏறைகாடு்ள்!  எததிபச திரு 
ம்பினும் இ்த ்ைசசு!. இ்த மூசசு! எண்ைறை 
ஆயதத ்வபல்ள் ஆரம்ைமகாகின. எனினும் 
தபட்ள், தடுபபு்ள், தவிரபபு்ள், எனச சவகால் 
்ளும் எழுநதன.
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இனவகாத்ம இநத அரசகாங்ததின் ்தகால் 
விக்கு முக்கிய ்காரைம் என அரசியலில் மகாறை 
ங்ளுக்்கா்க் குரல் க்காடுததுள்்ள கதன்னிலஙப் 
யின் விடுதபல இயக்்ம் அநதத ்தகால்விபய 
மக்்ளிடம் இருநது மபைபைதற்கா் இனவகாதத 
பத்ய அரசு ்ருவியகா்ப ையன்ைடுததுகின்ைது 
என்றும் கூறியுள்்ளது.
 யகாழ. ைல்்பலக்்ழ் முள்ளிவகாயக்்கால் 
நிபனவுச சின்னம் இடிததழிக்்பைட்டபத வன்பம 
யகா்க் ்ண்டிதது, ‘முபைவழியகான இனவகாத மற 
றும் ஒடுக்குமுபை’யின் கவளிபைகாடகா் அதபன 
அநத அபமபபு அபடயகா்ளபைடுததி இருக்கின்ைது.
 மகா்காைசபைத ்தரதல்்ள் கநருஙகிக் 
க்காண்டிருக்கின்ைன. க்கா்ரகானகா பவரஸ் கதகாற 
றுப ைரவபலத தடுபைது கதகாடரபிலகான திைனறை 
கசயலகாண்பமயினகால் அரசகாங்ததின் கசல் வகாக்கு 
வீழசசி அபடநதுள்்ள சூழலில் யகாழ. ைல்்பலக் 
்ழ் முள்ளிவகாயய்கால் நிபனவுத தூபிபய இடித 
தழிக்கும் நி்ழவு அங்்றியிருக்கின்ைது. இது 
நகாட்டு மக்்ளின் ்தபவ்ப்ள நிவரததி கசயது, 
அவர்ப்ளப ைகாது்காக்்த தவறுகின்ை அரசகாங்த 
தின் கதரிவிறகுரிய - ்வனதபதச சிதைடிபைதற 
்கான இனவகாத நடவடிக்ப்யகா் அநத விடுதபல 
இயக்்ம் இனம் ்ண்டிருக்கின்ைது.
 நகாட்டின் புலம்கையர கதகாழிலகா்ளர்ள் 
தமது ்வபலத த்ளங்ளில் இருநது வருப் 
தநது இநத அரசகாங்தபதப ைதவிக்குக் க்காண்டு 
வருவதற்கா்்வ ்தரதலில்  வகாக்்ளிததிருநதகார 
்ள்.  க்கா்ரகானகா கதகாறைைகாயம் ஏறைட்டுள்்ள 
நிபலயில் அவர்ள் உைவுக்கு வழியின்றி இருக்் 
இடமின்றி ைகாலியல் கதகாழிபல நகாட்வண்டிய 
அவல நிபலக்கு ஆ்ளகாகி, நகாடு திரும்புவதறகுத 
தனியகார்்ளகான க்காபடயகாளி்ப்ள நகாட்வண்டிய 
நிபலபமக்கு ஆ்ளகாகியுள்்ள ் ைகாதிலும், இது விடய 
ததில் அரசு ைகாரகாமு்மகான்ைகாக்ப்்ய க்காண்டி 
ருக்கின்ைது.
 இ்த்ைகான்று க்கா்ரகானகா கதகாறறு ்காரை 
மகா்ப ைகாதிக்்பைட்டுள்்ள உல்லகாசப ையைத 
துபை சகாரநத சகாரதி்ள் உள்ளிட்ட ைல்்வறு கதகாழி 
லகா்ளர்்ளது வகாழவகாதகாரமும் ைகாதிக்்பைட்டிருக் 
கின்ைது. அவர்ளுக்்கான நிவகாரை உதவி்ளில் 
அக்்பையறறிருக்கின்ை அரசு உல்லகாசப ையைத 
துபையில் கைகாருளீட்டுவதற்கா் க்கா்ரகானகா 
்ைரகாைதது மிக்் உக்பரன் நகாட்டு உல்லகாசப ையணி 
்ளின் வருப்பய அரசகாங்ம் உறசகா்பைடுதது 

வதில் கூடிய ்வனம் கசலுததியிருக்கின்ைது.
 உக்பரன் நகாட்படச ்சரநதவர்ளின் வரு 

ப்யினகால் உருவகாகிய ஆபடத கதகாழிறசகாபல 
்ளின்  க்கா்ரகானகா கதகாறறு க்காததணியினகால் 
ைகாதிக்்பைட்டுள்்ள கதகாழிலகா்ளர்ள் கதகாழிபல 
இழ நது ைகாதிக்்பைட்டிருநத ் ைகாதிலும், அவர்ளு 
க்்கான நிவகாரை உதவி்ளில் அரசு அக்்பையறறி 
ருக்கின்ைது. கமகாததததில்க்கா்ரகானகா கதகாறறு ்கார 
ைமகா்ப ைகாதிக்்பைட்டுள்்ளவர்ளுக்கு வழங்ப 
ைட ்வண்டிய ையனுறுதி மிக்் நலன் புரி நடவடிக் 
ப்்ப்ள அரசு ்மறக்காள்்ளத தவறியிருக்கின்ைது. 
அவர்ளின் சமூ்ப ைகாது்காபபும் ப்விடபைட்டி 
ருக்கின்ைது.
 இநத வரிபசயில் க்கா்ரகானகா கதகாறறினகால் 
மரைமபடநத முஸ்லிம்்ளின் சடலங்ப்ளப பிடி 
வகாதமகா் எரிபைதில் அரசு தீவிரமகா் ஈடுைட்டிருக் 
கின்ைது. இதனகால் முஸ்லிம்்ள் ்லகாசகார ரீதியகா்ப 
ைகாதிக்்பைட்டிருக்கின்ைகார்ள்.
 இநத வரிபசயி்ல்ய யகாழ ைல்்பலக்்ழ் 
முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுத தூபி இடிததழிக்்ப 
ைட்டபத அரசகாங்ததின் ்மகாசமகான இனவகாதச 
கசயலகா் கதன்னிலஙப்யின் விடுதபல இயக்்ம் 
என்ை அபமபபு சுட்டிக்்காட்டி இருக்கின்ைது.

 அரசகாங்ததின் உததரவுக்்பமய யகாழ. 
ைல் ்பலக்்ழ் துபை்வநதரினகால் இடிததழிக் 
்பைட்ட முள்ளிவகாயக்்கால் நிபனவுததூபிபய 
அ்த இடததில் மீ்ளவும் ்ட்டி எழுபபுவதற்கான 
நடவடிக்ப்்ள் முன்கனடுக்்பைட்டிருக்கின்ைன.
இருபபினும் இநத நிபனவுச சின்னம் இடிததழிக்்ப 
ைட்டபம கதகாடரபில் ைகாது்காபபு, புலனகாயவு 
மறறும் ்ல்வி அபமசசு ஆகிய துபை்ளின் உயர 
அதி்காரி்ளினகால் அறிவுறுததபைட்டதகா் (அழுத 
தம் க்காடுக்்பைட்டதகா்) கவளிநகாட்டு ஊட்ம் 
ஒன்றிறகுக் ்ருததுபரதத்ைகாது கதரிவிததுள்்ள 
யகாழ ைல்்பலக்்ழ்த துபை்வநதர சறகுை 
ரகா�கா, தகான் நிரவகா்ப கைகாறுபபுக்்ப்ள நிபை்வ 
றறுகின்ை ஒரு சிவிலியன் என கதரிவிததுள்்ளகார.
 அரசகாங்ம் என்ன கூறுகின்ை்தகா அதபன 
அபைடி்ய கசயறைடுததுவ்த தனது ்டபமயும் 
கைகாறுபபும் என்ைபத இதன் மூலம் அவர கவளிப 
ைடுததி உள்்ளகார. அரச ்மலிடதது உததரவகானகா 
லும் நீதி நியகாய நிபலபம்ப்ளயும், சமூ் உைரவு 
்ப்ளயும் ்ருததிறக்காண்டு தறதுணிவுடன் கசயற 
ைட ்வண்டிய கைகாறுபபும் ைல்்பலக்்ழ்ம் 
்ைகான்ை உயர ்ல்வி நிறுவனத தபலவருக்கு 
இருக்கின்ைது என்ைபத அவர ்வனததிற க்காள்்ள 
வில்பல என்ைது கதளிவகாகின்ைது.
 இததழிக்்பைட்ட முள்ளிவகாயக்்கால் நிபன 
வுததூபி மீண்டும் ் ட்டிகயழுபைபைடும் என்று அரச 
தரபபில் உததரவகாதம் அளிக்்பைட்டிருக்கின்ைது 
என்ை ்தகாறைபைகாட்டில் அதற்கான ஆரம்ை நட 
வடிக்ப்்ள் ஆரம்பிக்்பைட்டுள்்ள ்ைகாதிலும், 

அது முழுபமயகா் நிபை்வறைபைடுமகா என்ைது 
சந்த்்ம.
 மீ்ளவும் நிரமகாணிக்்பைடவுள்்ளதகா்க் கூை 
பைடுகின்ை நிபனவுததூபியின் ்ட்டிட நிரமகாை 
்வபல்ளுக்்கான எழுதது மூல அதி்காரம் க்காண்ட 
அனுமதி அரசகாங்ததிடம் இருநது இன்னும் 
வநததகா்த கதரியவில்பல. கவறும் வகாயகமகாழி 
ஊடகான இைக்்பைகாட்டின் அடிபைபடயி்ல்ய 
்காரியங்ள் ஆரம்பிக்்பைட்டிருக்கின்ைன. இநத 
நடவடிக்ப்்ள் நிபனவுததூபி இடிததழிக்்ப 
ைட்ட அரகா�் கசயறைகாட்டுக்கு எதிரகா் சரவ்தச 
மட்டம் அ்ளவில் கி்ளம்பியுள்்ள எதிரபபு்ப்ளத 
தநதி்ரகாைகாய ரீதியில் சமகாளிபைதற்கா் முன்கனடு 
க்்பைட்ட ஒரு நடவடிக்ப்யகா்க்கூட அபமய 
லகாம்.
 க�னிவகா அமரவு நபடகைைவுள்்ள 
மகாரச மகாதம் வபரயில் இழுததடிதது ்காலதபதக் 
்டததிவிட்டு, அதறகு அதன் பின்னர நிபனவுததூபி 
விவ்காரதபதக் ப்நழுவவிடவும் கூடும். ரகா�ைக்ச 
அரசகாங்ம் மட்டுமன்றி, கைருந்தசியவகாதி்்ளகான 
கைரும்ைகான்பம அரசியல்வகாதி்ளின் ் டநத ் காலச 
கசயறைகாடு்ள் இததப்ய நடவடிக்ப்்ப்ள்ய 
தமிழ மக்்ளுக்குக் ்சபைகான ைகாடமகா்ப பு்ட்டி 
இருக்கின்ைன.
 எனினும், யகாழ ைல்்பலக்்ழ் முள்ளிவகா 
யக்்கால் நிபனவுததூபி இடிததழிக்்பைட்ட சம்ைவ 
ததின் கதகாடர விப்ளவகா் சரவ்தச மட்டததில் 
அரசகாங்ததின் இனவகாத ்ைகாக்கிறகு எதிரகா்க் 
கி்ளரநதுள்்ள உைரவுபூரவமகான நிபலபம்ப்ள 
யும், நகாட்டின் கதன்ைகுதியில் ைல்்வறு சிவில் 
அபமபபுக்்ப்ளயும் சனநகாய்ததின் மீதும் நல்லகா 

ட்சி மீதும் ைறறுக்காண்டுள்்ள கசயறைகாட்டகா்ளர  
்ப்ளயும் உள்்ளடக்கிய கதன்னிலஙப்யின் விடு 
தபல அபமபபின் முன்னுதகாரைச கசயறைகாட்பட 
யும் தமிழத தரபபு தனது ்தசிய நலன்்ளுக்்கா் 
உரிய முபையில் ையன்ைடுததிக் க்காள்்ள முன்வர 
்வண்டும்.
 இநத நிபலபம்ளின் ஊடகா் ்மகலழுந 
துள்்ள சக்தி்ப்ள இபை சக்தி்்ளகா்வும் நட்பு 
சக்தி்்ளகா்வும் க்காண்டு தமிழ மக்்ளுக்்கான 
நீதிபய நிபலநகாட்டிக் க்காள்்ளவும், அதன் ஊடகா் 
ஓர அரததமுள்்ள அரசியல் தீரபவ ்நகாக்கிய ்காய 
ந்ரததபல சகாமரததியமகா் ்மற க்காள்வதறகும் 
முயறசிக்் ்வண்டும்.

இனவைாத ஒடுககு ... ததாடர்ச்சி...

தமிழர்  ததால்குடி ... ததாடர்ச்சி...

நகான் ஒரு மனித உரிபம ஆரவலர ஆ்னன். நகான் 
ஒரு மருததுவரகான ்ைகாது அடிபைபட வசதி்ள் 
மறுக்்பைட்ட மக்்ளுக்கு உதவ இநத யுதத 
வலயப ைகுதி்ளில் ைணியகாறை விரும்பி்னன். 
சமூ்ததிறகு நகான் கசயத ்சபவ்ப்ள 
அஙகீ்ரிதது எனக்கு வகாக்்ளிதத அபனவருக்கும் 
எனது நன்றிபயத கதரிவிததுக் க்காள்கி்ைன்” 
எனத கதரிவிததுள்்ளகார. 
 இஙகிலகாநதில் மது அடிபம்ப்ள 
மீட்கும் நகாட்க் குழுபவ நடததி வரும் 
மகாரக் வில்லியம்்ஸன், இஙகிலகாநது, ்னடகா 
உள்ளிட்ட நகாடு்ளில் புறறு்நகாய சிகிசபச 
அளிபை்தகாடு நிக்்ரகுவகா ைல்்பலக்்ழ்ததில் 
்ைரகாசிரியரகா்வும் உள்்ள டகாக்டர 
அகலக்்ஸகான்டர ைறைரசன் ஆகி்யகாரும் இநத 
விருதிற்கான இறுதிப ைரிநதுபரப ைட்டியலில் 
உள்்ளனர. இம்மகாதக் ்படசியில் விருது 
அறிவிக்்பைட உள்்ளது.

ஸ்த்காட்லாந்து அரச     ... ததாடர்ச்சி...



ளுக்கு ் டும் கிரகாக்கி நிலவி வருகின்ைது. இக் ் காலத 
தில் கவபைம் அதி்மகா் இருபைதகால் ்்காழி்ளு 
க்கு ஏறைடும் ்நகாயததகாக்்தபத சகாத்மகா்க் 
ப்யகாளும் ஓர உததியகா்வும் ்நரததிக்்கா் உள்ளூ 
ரக் ்்காழி்ப்ள வழஙகும் நபடமுபை வி்ளஙகுகி 
ன்ைது என்ை தும் ்வனததிறகுரியது.
 இததுடன் கிழக்கிலஙப்ச சடஙகு்ளில் 
்தகால் வகாததியங்ள் பிரதகானம் கைறுகின்ைன. 
‘மட்டக்்்ளபபில் சடஙகுக் ்்காயில்்ளில் சடஙகு 
நி்ழவின் ்ைகாது ைபை அடிக்்பைடும், சடஙகு 
நி்ழததுப்்ளின் ைல்்வறு ்ட்டங்ளிலும் உடுக் 
கிபசததல் பிரதகான அம்சமகா் இடம்கைறறு வருகி 
ன்ைது இவ்வகாததியங்ளுக்்கான ்தகால் உள்ளூர 
மிரு்ங்ளிலிருநது கைைபைடுவதகால் ைதததிச சட 
ஙகு, சூழலில் வகாழுகின்ை மிரு்ங்ளின் இருபபி 
பனயும் அவறறின் கதகாடரசசியிபனயும் ்வண்டி 
நிறகின்ைது.
 அதகாவது ்தகால் வகாததியங்ளின் உருவகாக் 
்ம் உயிரபைல்வப்பமயிபனப ைகாது்காபைதகா 
்்வ வி்ளஙகி வருகின்ைது. ‘மட்டக்்்ளபபின் 
ைல ைகுதி்ளிலும் ்தகால் வகாததியக் ்ருவி்ப்ள 
உருவகாக்கும் ்பலஞர்ள் வகாழகின்ைனர. நவீன 
முபைபம்ள், சகாதனங்ப்ள உள்வகாங்காது ைகாரம் 
ைரிய முபைபைடி்ய இவர்ள் வகாததியங்ப்ள 
உருவகாக்குகின்ைனர. ்தகால் வகாததியக் ்ருவி்ளின் 
உருவகாக்்ததிறகு மகான், மபர, உடும்பு, ஆடு, 
மகாடு, குரஙகு முதலிய மிரு்ங்ளின் ்தகாபலயும், 
ைலகா, ்வம்பு முதலிய மரங்ப்ளயும் மூலப 
கைகாருட்்்ளகா்ப ையன்ைடுததுகின்ைனர14 ைகாரம் 
ைரிய முபையுடனகான ்தகால்வகாததியத கதகாழில் 

நுட்ைமகானது உயிரபைல்வப்பமயிபனப ைகாது்கா 
தது, உயிர்ளின் ்ைண்தகு தன்பமயிபனப ்ைணு 
கின்ை ்ருததியலுடன் கூடிய கைகாறி முபையுட 
்ன்ய ்ட்டபமக்்பைட்டிருக்கும் நிபலயில், 
கிழக்கிலஙப்ச சடஙகு்ள் அதறகுத ்தபவயகான 
வகாததியங்ளின் ையன்ைடுததுப் மூலமகா், ைல் 
லுயிர ் ைணும் தன்பமயிபன முக்கியததுவபைடுத 
திப ைகாது்காதது வருவதபனக் ்காை முடியும்.
 கிழக்கிலஙப்யின் ைதததிச சடஙகு வழிைகா 
ட்டில் வதனமகார சடஙகு பிரதகானமகானது. ‘விவசகா 
யம் மறறும் ்கால்நபட்ளுடன் கதகாடரபுபடய 
வர்ள் தங்ளின் வ்ளங்ள் கைரு் ்வண்டும் 
என்ை ்நகாக்கில் வழிைடும் ்டவு்ளகா் வதனமகார 
்காைபைடுகின்ைகார15 இசசடஙகு பிை உயிர்ப்ளத 
கதயவமகா் வழிைடும் சடங்கா் இடம் கைறறு 
வருகின்ைது.
 ்மலும் கிழக்கிலஙப்ச சடஙகு்ளில் 
ையன்ைடுததபைடும் பூபசக்குரிய கைகாருட்்்ளகான 
நிலதது நீர, ்வபைம் ைததிரம், தகாமபரபபூ, ்மு்ம் 
ைகாப்ள, கதன்னம் ைகாப்ள, கதன்னங குருதது, 
ைபன்யகாபலப கைட்டி, ைகாய, ைலகாபைழம், மகாம் 
ைழம், ்தலி, கமகாநதன் வப்பயச ்சரநத வகாபழ 
பைழங்ள், ்தன், ைகால், கநய, தயிர, மண்ைகாபன, 
மகாவிபல, கவறறிபல, ்மு்ம் ைகாக்கு, இ்ளநீர, 
்தங்காய முதலிய கைகாருட்்ள்யகாவும் இயறப் 
யுடன் கநருஙகியபவ்்ளகா்வும் குறிபைகா் உயிரப 
ைல்வப்பமயிபனப ைகாது்காக்கும் இயறப்யின் 
வ்ளங்்ளகா்வும் இருக்கின்ைன. என்வ சடஙகின் 
வழிைகாட்டுப கைகாருட்்ள் யகாவும் ைல்லுயிர ் ைணு 
தல் எனும் அடிதத்ளததிலிருந்த வடிவபமக்்ப 
ைட்டுள்்ளது என்ைபத இதனூடகா் இனங ்காண் 
கின்்ைகாம்.

 இவ்விதமகா் கிழக்கிலஙப்யில் நபட 
கைறறு வரும் ைதததிச சடஙகு்ள் அதன் தததுவகா 
ரதத அடிதத்ளததிலும் நபடமுபைப பிர்யகா்ங் 
ளிலும் ைல்லுயிர ்ைணுதல் எனும் ைண்பிபனக் 
க்காண்டதகா் இயக்்ம் கைறறு வருவதபன உறுதி 
பைடுததிக் க்காள்்ள முடிகின்ைது.
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கிழககிலங்்கயின்   ... ததாடர்ச்சி...

 இபவ இபைடியிருக்், வீடு்ளில் வ்ளரக் 
்பைடும் விலஙகு்ள் தவிரநத ஏபனய விலஙகு 
்ளிலிருநது மனிதருக்குப ைரவி யிருக்கிைது என 
நம்ைபைடும் இநத பவரஸ் ்தகான்றிய விடயம் 
கதகாடரைகா் ஆயவு கசயயும் அரசியல் ரீதியகா்ச 
சிக்்லகான தகாக்்ங்ப்ள ஏறைடுததக்கூடிய ஒரு 
ைணிபய ்மறக்காள்வதற்கா் உல் சு்காதகார 
தகாைனததின் தபலபமயில் உல்்ளகாவிய ஆயவகா 
்ளர்ள் குழு ஒன்று ்டநத வியகாழக்கிழபம 
(சீனகாவின்) வூ்காபனச கசன்ைபடநதிருக்கிைது.
 ைதிகனகாரு மில்லியன் மக்்ள் எண்ணிக் 

ப்பயக் க்காண்ட இநத ந்ரததில் மீண்டும் 
வழபமயகான கசயறைகாடு்ள் ்ப்ள்ட்டியிருக்கி 
ன்ைன. உண்பமயில் இங்் ்்காவிட்-19 ்நகாய 
க்குக் ்காரைமகான க்கா்ரகானகா பவரஸ் உருவகா 

கியகதன்்ைகா அல்லது இநத ந்ரம் 76 நகாட்் 
ளுக்கு முடக்்பைட்டிருநதகதன்்ைகா, இங்் 
3800 ்நகாயகா்ளர்ள் இைநதகதன்்ைகா தற்ைகாது 
நம்ைமுடியகாதிருக்கிைது. 
 ‘்டநத ்காலததில் இருநதது ்ைகால இப 
்ைகாது எங்ளுக்கு எநதவித ைய்மகா ் வபல்யகா 
இல்பல” என்று ஒரு நூடில்ஸ் வியகாைகாரியகான 
குயின் கு்யகாங எம்மிடம் கூறினகார.
 ‘நகாங்ள் தற்ைகாது இயல்பு வகாழக்ப்பய 
வகாழகி்ைகாம். நிலக்கீழ கதகாடருநது எடுத்த 
எனது ்படயில் ்வபல கசயய ஒவ்கவகாரு 
நகாளும் நகான் வருகின்்ைன். எங்ள் வகாடிக்ப் 
யகா்ளர்ள் மட்டும் மு்க்்வசம் அணிநதுக்காள்்ள 
்வண்டும். அதுதவிர மறபையபவ எல்லகாம் 
வழபமபயப ்ைகால்வ இருக்கின்ைன”
 உல்்ளகாவிய வப்யில் இநத ்நகாயத 
கதகாறறின் ்காரைமகா் இைநதவர்ளின் எண்ணி 
க்ப்பய அரச நிறுவனங்்்ள வழஙகிக்க்காண் 
டிருக்கின்ைன. உண்பமயில் இநத ்நகாயதகதகாற 
றின் ்காரைமகா் உல்ம் பூரகாவும் இைநதவர் 
ளின் கதகாப்பயப ைகாரக்கும் ்ைகாது, உண்பம 
யகான எண்ணிக்ப் இன்னும் ்ணிசமகான அ்ளவு 
அதி்மகா் இருக்கும் என்்ை நம்ைபைடுகிைது.

நன்றி: அல்ெசீரா

்ததில் கைரும் க்காநதளிபபு்ப்ள ஏறைடுததும் 
என இநதியத தூதுவர மகிநதபவ எசசரிதததுடன், 
உடனடிய் நிலபமபய சீர கசயயுமகாறும் ்டு 
பமயகான கதகானியில் ்்ட்டிருநதகார.
 இதபனத கதகாடரநது உடனடியகா் நட 
வடிக்ப்யில் இைஙகிய மகிநத, ைல்்பலக்்ழ் 
மகானியங்ள் ஆபைக்குழுவின் தபலவர ்ைரகா 
சிரியர சம்ைத அமரதுங்காபவ கதகாடரபுக்காண்டு 
்ைசியதுடன், அமரதுங்கா உடனடியகா் யகாழ . ைல் 
்பலக்்ழததின் துபை்வநதர ்ைரகாசிரியர சி. 
சிறீசறகுைரகா�காபவ கதகாடரபு க்காண்டிருநதகார.
 அதன் பின்னர திங்ட்கிழபம(11) அதி 
்காபல துபை்வநதர மகாைவர்ளுடன் இபை 
நது புதிய தூபிக்்கான அடிக்்ல்பல நகாட்டியிருந 
தகார. தூபி இடிக்்பைட்ட 60 மணி ்நரததிறகுள் 
இபவ அபனததும் நடநது முடிநதுள்்ளன.

்கிந்தாவிடம்  ... ததாடர்ச்சி...

க்காவிட்-19 கநாயின்    ... ததாடர்ச்சி...

இநதியகா கதகாடரநது வழஙகி வருகின்ைது. 
 இதபன ப்யளிக்கும் பவைவம் ்நறறு 
(16) ்ட்டுநகாயக்்கா வகான்ைபடதத்ளததில் இடம் 
கைறைது அதில் சிறீலங்காவுக்்கான இநதித தூது 
வர ்்காைகால்ைகா்ல மறறும் சிறீலங்கா வகான் 
ைபடத த்ளைதி ஏயர மகாரசல் சுதரசனகா ைததிரனகா 
ஆகி்யகார ்லநது க்காண்டனர. 

விடுத்லப்புலி்களின் வி்ானங்க்்ள 
அழிப்பதறகு இந்தியா வைழஙகிய 

ஏவு்க்ே்கள பரிகசாதிப்பு 
 விடுதபலபபுலி்ளுக்கும் சிறீலங்கா அரசு 
க்குமிபடயில் ்ைகார உக்கிரமகா் இடம்கைறை 

2007 ஆம் ஆண்டு ்காலபைகுதியில் இநதியகாவி 
னகால் சிறீலங்காவுக்கு வழங்பைட்ட 54 இக்லகா 
வப் தபரயில் இருநது வகானுக்கு கசலுததும் 
ஏவு்பை்ளின் ஆயுட்்காலதபத இநதிய அதி்காரி 
்ள் ைரி்சகாதிதது உறுதிபைடுததியுள்்ளனர. 
 இநத நி்ழவு ்நறறு (16) இடம் கைறறு 
ள்்ளது. 2007 ஆம் ஆண்டு ்ைகார இடம் கைறை 
்ைகாது விடுதபலபபுலி்ளின் வகான் ைபட 
பிரிவு க்காழும்பு ்ட்டுநகாயக்்கா மறறும் ைலகாலி 
விமகானதத்ளங்ள் மீது வகான் தகாக்குதல்்ப்ள 
கவறறி்ரமகா் நி்ழததியிருநதனர. 
 சிறீலங்கா வகான்ைபடயினரகால் விடுத 
பலபபுலி்ளின் வகான்ைபட விமகானங்ப்ள 
தகாக்கியழிக்் முடியகாத நிபலயில், இநதியகா 
ரகாடகார மறறும் ஏவு்பை்ப்ள சிறீலங்காவுக்கு 
வழஙகியிருநதது. இநதியகாவின் ரகாடகார்ள் வவு 

னியகா வகான்ைபடத த்ளததிலும் நிறுவபைட்டி 
ருநதது. 
 தற்ைகாது சிறீலங்காவுக்கு வநதுள்்ள 
இநதிய வகான்ைபட கைகாறியியலகா்ளர்ள் ஏவு் 
பை்ப்ள ைரி்சகாதிததுள்்ளதுடன், சிறீலங்கா 
ைபடயினருக்கு ையிறசி்ப்ளயும் வழஙகியுள் 
்ளனர. இநத உதவிபய இநதியகா வருடம் ்தகாறும் 
சிறீலங்காவுக்கு வழஙகி வருகின்ைது. அதற்கான 
கசலவு்ப்ளயும் இநதியகா்வ கைகாறுபகைடுதது 
ள்்ளது. 
 அண்பமயில் சிறீலங்கா வநதிருநத 
இநதிய ைகாது்காபபு ஆ்லகாச்ர அஜித ்டகாவல் 
சிறீலங்கா, இநதியகா மறறும் மகாபலதீவு ஆகிய 
நகாடு்ள் இபைநத ்டறைகாது்காபபு உடன்ைகாடு 
குறிததும் ்லநதுபரயகாடியிருநதகார.
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