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ப�ோர்க் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட 
சிறீலங்ககா அரச அதி்ககாரி்கள் மறறும் 
பட்ட அதி்ககாரி்களின் வெளிநகாடு 
்களில் உள்்ள வசகாத்துக்்கட்ள மு்டக் 
குதல் மறறும் அெர்்கள் மீதகான பய 
ணத்தட்ட்கட்ள வ்ககாண்டு ெருதல் 
பபகான்்ற வி்டயங்கள் ஐக்கிய நகாடு 
்கள் சடபயின் ஆடணயகா்ளரினகால் 
சமர்ப்பிக்்கப்பட்டவுள்்ள அறிக்ட்க 
யில் பரிந்துடர வசயயப்படடுள்்ள 
தகா்க வதரிவிக்்கப்படுகின்்றது.
 ஐ.நகா மனித உரிடம்கள் 
ஆடணக்குழுவின் ஆடணயகா்ளரின் 
அறிக்ட்கயகானது, சிறீலங்ககா அரசு 
க்கு அனுப்பப்படடிருந்தது. அதற 
்ககான பதிடல சிறீலங்ககா அரசு எதிர் 
ெரும் 27 ஆம் நகாளுக்கு முன்னர் 
அனுப்ப பெண்டும்.
 இந்த நிடலயில் அறிக்ட்க 
யில் உள்்ள வி்டயங்கள் ஊ்ட்கங்களு 
க்கு வெளியி்டப்படடுள்்ளது.
 அந்த அறிக்ட்கயில் சிறீல 
ங்ககா அரச அதி்ககாரி்கள் மறறும் பட்ட 
அதி்ககாரி்கள் மீதகான பயணத்தட்ட 
மறறும் அெர்்களின் வசகாத்துக்்கட்ள 

மு்டக்குதல் பபகான்்ற விட்டயங்கள் 
ப ரி ந் துட ர வ ச ய ய ப் ப ட டுள் ்ள து. 
பமலும் சிறீலங்ககாவில் பமறவ்ககாள் 
்ளப்பட்ட மனித உரிடம மீ்றல்்கள் 
வதகா்டர்பில் விசகாரடண்கட்ள பமற 
வ்ககாள்ெதறகு அடனத்துல்க குற்ற 
வியல் நீதிமன்்றத்தின் விசகாரடண 
டயயும் ஆடணயகா்ளர் மிபசல் பவச 
வலட பரிந்துடர வசயதுள்்ளகார்.
 அபதசமயம் சிறீலங்ககாவில் 
பமறவ்ககாள்்ளப்பட்ட பபகார்க்குற்ற 
ங்கள் வதகா்டர்பில் ஆதகாரங்கட்ள 
பச்கரிக்்கவும், விசகாரடண்கட்ள 
பமறவ்ககாள்ெதறகும் அடனத்துல்க 
வபகாறிமுட்றடய பமறவ்ககாள்ெது 
வதகா்டர்பிலும் அெர் தனது அறிக் 

மனித உரிடம மீ்றல் வதகா்டர்பில் 
ஜனகாதிபதி ப்ககாட்டகாபய ரகாஜபக்ச 
நியமித்துள்்ள ஆடணக்குழு மீது 
நம்பிக்ட்க டெக்்க முடியகாது என 
தமிழ்த் பதசியக் கூட்டடமப்பின் 
நகா்டகாளுமன்்ற உறுப்பினர் இரகா.
சகாணக்கியன் வதரிவித்துள்்ளகார்.
 இலஙட்கயில் இ்டம்வபற்ற 
மனித உரிடம மீ்றல்்கள் குறித்து 
ஆரகாயெதற்ககா்க ஜனகாதிபதி ப்ககாட 
்டகாபய ரகாஜபக்ச ஆடணக்குழுவெகா 
ன்ட்ற நியமித்துள்்ளகார். உயர்நீதி 
மன்்ற நீதிபதி ஏ.எச்.எம்.டி.நெகாஸ் 
தடலடமயில் இந்த ஆடணக்குழு 
அடமக்்கப்படடுள்்ளது.
 இந்த ஆடணக்குழுவில் 
ஓயவு வபற்ற வபகாலிஸ் மகா அதிபர் 
சந்திரகா வபர்ணகான்ப்டகா மறறும் 
ஓயவு வபற்ற மகாெட்ட வசயலகா்ளர் 
நிமல் அபபசிறி ஆகிபயகார் நியமிக்்க 
ப்படடுள்்ளனர்.
 பமலும் ்க்டந்த 20ஆம் தி்கதி 
முதல் அமலுக்குெரும் ெட்கயில் 
இந்த ஆடணக்குழு அடமக்்கப்பட 
டுள்்ளதகா்க ஜனகாதிபதி வசயலகா்ளர் 
பி.பீ.ஜயசுந்தர ெர்த்தமகானி அறிவி 
ப்பு வசயதுள்்ளகார்.
 ஜனகாதிபதி ப்ககாட்டகாபய ரகாஜ 
பக்ச நியமித்துள்்ள இந்த ஆடணக் 
குழுவில் தமிழர் எெரும் நியமிக்்க 
ப்ப்டவில்டல என்பது குறிப்பி்டத் 
தக்்கது.
 இந்நிடலயில் இந்த அறிவி 
ப்பு வதகா்டர்பகா்க தமிழ் அரசியல் 
்கடசி்கள் ்கருத்து வதரிவிக்ட்கயில்,  
இந்த ஆடணக்குழு நியமனம் 
தமிழ் மக்்கட்ளயும், சர்ெபதசத்தி 

டனயும் ஏமகாறறுகின்்ற ஒரு ்கண் 
துட்டப்பு வசயல் என தமிழ்த் பதசிய 
கூட்டடமப்பின் முன்னகாள் நகா்டகாளு 
மன்்ற  உறுப்பினர் ஞகா.சிறிபநசன் 
குறிப்பிடடுள்்ளகார். அபத பபகால் 
“மனித உரிடம மீ்றல் வதகா்டர்பில் 
ஜனகாதிபதி ப்ககாட்டகாபய ரகாஜபக்ச 
நியமித்துள்்ள ஆடணக்குழு மீது 
நம்பிக்ட்க டெக்்க முடியகாது” என 
தமிழ்த் பதசியக் கூட்டடமப்பின் 
நகா்டகாளுமன்்ற உறுப்பினர் ஆர்.
சகாணக்கியன் வதரிவித்துள்்ளகார்.
 பமலும் “ஐ.நகா மனிதஉரிடம 
ஆடணய்கத்டத சமகாளித்து மீண் 
டும் ்ககால அெ்ககாசம் வபறறுக்வ்ககாள் 
ளும் பநகாக்்கத்திபலபய இந்த 
ஆடணக்குழு நியமிக்்கப்படடுள் 
்ளது” என ஐக்கிய மக்்கள் சக்தி 
யின் நகா்டகாளுமன்்ற உறுப்பினரகான 
மபனகா ்கபணசன் வதரிவித்துள்்ளகார்.
 தமிழ்த் பதசிய மக்்கள் முன்ன 
ணியின் வபகாதுச் வசயலகா்ளர் வசல் 
ெரகாசகா ்கபஜந்திரன் கூறுட்கயில், 
இலஙட்க அரசகாங்கம் மனித 
குலத் திறகு எதிரகான யுத்தக் குற்ற 
ந்டெடிக்ட்க்களில் ஈடுபட்டது என் 
பது தமிழர்்கள், சர்ெபதச அடமப் 
புக்்களின் குற்றச்சகாடடு மடடுமல்ல; 
ஐ.நகாவின் குற்றச்சகாடடும் அதுபெ.  
இந்த குற்றங்கட்ள இடழத்தெர் 
என்்ற குற்றச்சகாடடு தறபபகாடதய 
ஜனகாதிபதி ப்ககாட்டகாபய ரகாஜபக்ச 
மறறும் அெரது அரசகாங்கத்திலுள்்ள 
முக்கியஸ்தர்்கள் மீதும் சுமத்தப் 
படடுள்்ளது. எனபெ அவெகா்றகான 
குற்றச்சகாடடுக்்கட்ள இடழத்த 
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இந்திய குடியரசு தினத்தன்று 
வ்டல்லியில் டிரகாக்்டர் (உழவு இயந் 
திரம்) பபரணி ந்டத்தப் பபகாெதகா்க 
அறிவித்த விெசகாயி்களின் பபகாரகாட 
்டத்திறகு   வ்டல்லி வபகாலிஸ்   அனு 
மதி அளித்துள்்ளது.
 ்க்டந்த வசப்்டம்பர் 20 மற 
றும் 22ஆம் தி்கதி்களில் இந்திய 
நகா்டகாளுமன்்றத்தில் மூன்று பெ்ளகா 
ண்மபசகாதகாக்்கள் நிட்றபெற்றப்பட 
்டன.  இதன் மூலம் ஏறவ்கனபெ 
வசயல்படடுக் வ்ககாண்டிருக்கும் 
ஏ.பி.எம்.சி. மண்டி்களு்டன் தனி 
யகார் துட்றயினரும் ஒப்பந்த அடிப்ப 
ட்டயில் பெ்ளகாண் உறபத்தி, வ்ககாள் 
முதல், பசமிப்பு மறறும் ெர்த்த்கத் 

தில் ஈடுப்ட இந்தச் சட்டங்கள் 
ெட்க வசயகின்்றன.
 ஆனகால் இந்தச் சட்டங்கள் 
தனியகாருக்கு பயன் தருெதகா்கத்தகான் 
இருக்குபம தவிர, விெசகாயி்கள்  
பகாதிக்்கப்படுெகார்்கள் எனக் கூறி, 
குறித்த சட்டங்கட்ள இரத்து வசய 
யுமகாறு ்க்டந்த இரு மகாதங்க்ளகா்க 
தடலந்கர் வ்டல்லியில் விெசகாயி 
்கள் பபகாரகாட்டத்தில் ஈடுபடடு ெரு 
கின்்றனர்.
 பமலும் இந்த சட்டங்கள்  
வதகா்டர்பகா்க 11 ்கட்டப் பபச்சுெகார் 
த்டத்கள் தீர்வின்றி ந்டந்து முடிந் 
துள்்ளன.
 இந்நிடலயில் குடியரசு தின 
த்தன்று வ்டல்லியில் டிரகாக்்டர் 
பபரணி ந்டத்தப்பபகாெதகா்க விெசகா 
யி்கள் அறிவித்திருந்தனர். அந்தப் 
பபகாரகாட்டத்துக்கு இதுெடர அனு 
மதி அளிக்்ககாமல் இருந்து ெந்த 
வ்டல்லி வபகாலிஸ்  தறபபகாது அனு 
மதி அளித்துள்்ளது.
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அவமரிக்்ககாவின் பநஷனல் ்ககார்டு 
எனப்படும் பதசியப் பகாது்ககாப்புப் 
பட்ட  தடலெரி்டம்  புதிதகா்க அதிபர் 
பதவி ஏறறுள்்ள பஜகா டப்டன் 
மன்னிப்புக் ப்ககாரியுள்்ளதகா்க வதரிவி 
க்்கப்படுகின்்றது.
 டப்டன் பதவிபயறபுக்்ககா்க 
அவமரிக்்க நகா்டகாளுமன்்றக் ்கட்ட்ட 
மகான ப்கப்பி்டலில் குவிக்்கப்பட்ட 
பநஷனல் ்ககார்டு எனப்படும் பதசி 
யப் பகாது்ககாப்புப் பட்டயினர் அந்த 
்கட்ட்டத்துக்கு அருகில் உள்்ள ்ககார்   
நிறுத்துமி்டத்தில் உ்றஙகும்  புட்கப் 
ப்டம் வெளியகாகி விமர்சனத்துக்கு 
ள்்ளகானது.
 இடதயடுத்பத  அதிபர் பஜகா 
டப்டன் அந்தப் பட்டத் தடலெ 
ரி்டம் வதகாடலபபசி மூலம்   மன்னி 
ப்பு ப்கடடுள்்ளகார். இம்மகாத வதகா்ட 
க்்கத்தில் ப்கபிட்டல் ்கட்ட்டத்தில்  

முன்னகாள் அதிபர் டிரம்ப் ஆதரெகா 
்ளர்்கள் புகுந்து ்கலெரத்தில் ஈடுபட 
்டனர். அத்து்டன் டப்டன் பதவிபய 
றடப ஒடடி ஆயுதம் தகாஙகிய 
பபகாரகாட்டங்கள் ந்டக்்கலகாம் என்று 
உ்ளவுத்துட்ற எச்சரிக்ட்க அளித்தி 
ருந்தது.
 இடதயடுத்து, டப்டன் பதவி 
பயறபு நி்கழ்ச்சியின்பபகாது ெகாஷிங 
்டன் டி.சி.யில் 25 ஆயிரத்துக்கு பமற 
பட்ட பட்டயினர் பகாது்ககாப்புப்பணி 
யில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
 இந்நிடலயில் ப்கப்பிட்டல் 
பகாது்ககாப்புப் பணியில் ஈடுபடடிரு 
ந்த பகாது்ககாப்புப் பட்டயினர் சிலர் 
நகா்டகாளுமன்்ற உறுப்பினர்்கள் 
வசன்்ற பின் ப்கப்பிட்டல் ்கட்ட்ட 
த்துக்கு அருகில் உள்்ள ்ககார் நிறுத்தும் 
இ்டத்தில் படுத்து உ்றஙகும் சில 
புட்கப்ப்டங்கள் வெளியகாகி சர்ச் 
டசடய ஏறபடுத்தின.
 இடதயடுத்து, பநஷனல் 
்ககார்டு பீபரகா தடலெடர அடழத்த 
அதிபர் டப்டன் அெரி்டம் மன்னி 
ப் பு ப ்க ட டு க் வ ்க கா ண் ்ட ப த கா டு , 
மகாறறு ஏறபகாடு என்ன வசயயலகாம் 
என்றும் அெரி்டம் ப்கட்டதகா்க 
அவமரிக்்க ஊ்ட ்கங்கள் வதரிவித்து 
ள்்ளன.

Njrpag; ghJfhg;Gg; gil jiytuplk;
 kd;dpg;Gf; Nfhupa Gjpa mjpgu; N[h igld;

மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தின் மயி 
லத் தமடு மகாதெடன பகுதியில் 
வதகா்டர்ச்சியகா்க ்ககால்நட்ட்கட்ள 
அழிக்கும் வசயறபகா டு்கட்ள அஙகு 
அத்துமீறிய பயிர்ச்வசயட்கயகா்ளர் 
்கள் பமறவ்ககாண்டு ெருெதகா்க ்ககால் 
நட்ட பண்டணயகா்ளர்்கள் வதரிவிக் 
கின்்றனர்.
 நீண்்ட்ககாலமகா்க தமிழர்்க ளின் 
்ககால்நட்ட்கட்ள ெ்ளர்க்கும் பமயச் 
சல்தடர ்ககாணிடய அப்கரித்து வபரு 
ம்பகான்டமயினத்தெர்்கள்பசடன 
பயிர்ச்வசயட்கயிடன முன்வனடு 

த�ோடர்ச்சி 04ஆம் �க்கம்

 -  kpNry; gnrnybd; gupe;Jiufs;

- jkpo; murpay; fl;rpfs;

Nka;r;ry; epy tptfhuk; - 

njhlu;e;J  nfhiy nra;ag;gLk; khLfs;

த�ோடர்ச்சி 04ஆம் �க்கம்

த�ோடர்ச்சி 04ஆம் �க்கம்



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

114 [dtup 24> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

    

fhyjhkjkpy;yhj midj;Jyf
tprhuiz cld; Njit

 இலங்கைத் தீவில் உண்மையும், நீதியும், இழப்பீடுகைளும் முன் 
னெடுககைப்்பட்டு, இனிமமைல் முன்்ெய நிகைழ்வுகைள் இடம்ன்பறா்மை உறுதி 
னெயயப்்படல் மேணடும் என்்பது ஐககிய நாடுகைள் ெ்்பயின் மைனிதஉரி்மை 
ஆ்ையகைத்தின் நி்லமைாற்று நீதி மு்ற்மையாகை தீரமைாெம் 30/1 
மூலம் ்பரிந்து்ைககைப்்பட்டது. 
 ஆயினும் 2020ஆம் ஆணடு ன்பப்ைேரியில் சிறீலஙகைா இந்தப் 
்பரிந்து்ைகைளுககைாெ ேழிகைாட்டல் தீரமைாெத்தில் இருந்து விலகிகனகைா 
ணடது. 
 அமத மநைத்தில் கைடந்த ஆணடு முழுேதும் சிறீலஙகைா ெட்ட 
த்தின் ஆட்சிககு மைதிப்்பளிககைாத ே்கையில் நடந்து னகைாணடுள்்ள்த 
அ்ெத்துலகை மைன்னிப்புச் ெ்்ப பின்ேருமைாறு  ்பட்டியலிட்டு உலகிற்கு னேளிப் 
்படுத்தியுள்்ளது. 
 01. ஐககிய நாடுகைள் மைனித உரி்மை ஆ்ையகைத்தால், மைனித 
உரி்மை மீறல்கை்்ளச் னெயத ்ப்டயிெர எெ விொரிககைப்்பட மேணடும் 
என்று யார ்பட்டியலிடப்்பட்டாரகைம்ளா அேரகைளுககுச் சிறீலஙகைா அைொஙகைம் 
மைதிப்்பளித்து, தெது ்ப்டகைளின் த்ல்மைப் ன்பாறுப்புககைளில் அமைரத்திக 
னகைாணடது. 
 02. கைடந்த ஆணடு மைாரச் 2020 இல் மிருசுவிலில் 5, 13, 
15 ேயதுச் சிறுேரகைள் உட்்பட எட்டுத் தமிழ்ைச் சித்திைே்த னெயது 
னகைான்றழித்த சுனில் இைத்நாயககைா என்ற இைாணுேப் ன்பாறுப்்பதிகைாரிககு 
ேழஙகைப்்பட்ட நீதிமைன்றத் தணட்ெயில் இருந்து அே்ெ சிறீலஙகைா 
ஜொதி்பதி விடுத்ல னெயதார. 
 03. முள்ளிோயககைால் ஈழத்தமிழிெ அழிப்பு நி்ெவு நா்ளாெ 
மமை 19 ஐ சிறீலஙகைா தெது மதசிய வீைரகைள் திெமைாகை அறிவித்து, கைடந்த 
2020ஆம் ஆணடு அன்்றய திெம் ஐககிய அைசின் சிறீலஙகைாத் தூதைகை 
அதிகைாரியாகை இருந்து எந்த இைாணுேத்திென், இலணடனில் அ்மைதிப் 
ம்பாைாட்டத்தில் ஈடு்பட்டிருந்த பிரித்தானியத் தமிழருககுப் ்பகிைஙகைமைாகைக 
னகைா்ல அச்சுறுத்தல் விடுத்துக குற்றோளியாகைக கைாைப்்பட்டாமொ, 
அேனுககு உயரேளித்துப் ம்பாற்றவும் னெயதது. 
 04. 1995ஆம் ஆணடில் நோலிக கைத்மதாலிககை மதோலயத்தில் 
நடாத்தப்்பட்ட இெஅழிப்பு மநாககிலாெ விமைாெககுணடு வீச்சு நி்ெவி்ெ 
நி்ெவு கூரந்தேரகை்்ளச் சிறீலஙகைாப் ்ப்டயிெர  09.07. 2020 இல் 
தள்ளிக குழப்பியுள்்ளெர. 
 05. னெப்னடம்்பரில் ஐககிய நாடுகைள் ெ்்பயின் ேலுககைட்டாயமைாகைக 
கைாைாமைல் ஆககைப்்பட்மடாரின் திெத்தன்று மைட்டககை்ளப்பில், நடத்த முற்்பட்ட 
அ்மைதிப் ம்பாைாட்டத்தில் ்பாதிப்புற்றேரகைள் ஒன்று கூடுே்தச்  சிறீலஙகைா 
மகைாவிட் 19 ஐச் ொட்டாகை ்ேத்து நீதிமைன்றத் த்டயுத்தை்ேப் ன்பற்று 
தடுத்தது. 
 06. சிறீலஙகைா அைசியல்மைப்பின் 19ஆேது பிரிவு ேழஙகிய 
நீதித்து்ற மைற்றும் நிறுேெஙகைளின் சுதந்திைமைாெ னெயற்்பாட்டு உரி்மை்ய 
இன்்றய சிறீலஙகைா  அைொஙகைம் கைடந்த ஆணடு ஒகமடா்பரில் நி்ற 
மேற்றிய அைசியல்மைப்பின் 20ஆேது திருத்தத்தின் ேழி நீககி, அைெ 
அதி்பர இடத்தில் அதிகைாைக குவிப்பு ஏற்்படச் னெயதது. 
 07. இந்த ஆணடு  2021 ெெேரியில் சிறீலஙகைா அைொஙகைம், 
்பாைாளுமைன்ற உறுப்பிெர மயாெப் ்பைைாஜசிஙகைம் னகைா்ல ேழக்கைத் னதாடை 
அனுமைதி மைறுத்து, குற்றம் ொட்டப்்பட்டிருந்த அைெ ஆதைவுக கைட்சியில் 
ம்பாட்டியிட்டு, மதரதலில் னேற்றி ன்பற்ற சிேமநென் ெந்திைகைாந்தனுககு 
உதவியது. 
 08. இந்த ஆணடு ெெேரி 8ஆம் நாள் யாழ். ்பல்கை்லககைழகைத்தில் 
மைாைேரகை்ளால் அ்மைககைப்்பட்ட முள்ளிோயககைால் இெஅழிப்பு நி்ெவு 
ச்சின்ெத்்த மகைாவிட் 19 தனி்மைப்்படுத்தல் சூழ்லச் ொதகைமைாகைப் 
்பயன்்படுத்தி தகைரத்தது.  
 இவோறு சிறீலஙகைாவில் ெட்டத்தின் ஆட்சி இல்லாத நி்ல்ய 
னேளிப்்படுத்தியுள்்ள அ்ெத்துலகை மைன்னிப்புச் ெ்்ப, சிறீலஙகைா அைெ 
அதி்பர புதிதாகை ஜொதி்பதி ஆ்ைககுழு ஒன்்ற அ்மைத்து விொரிககை 
முற்்படுேது குறித்து ஐககிய நாடுகைள் ெ்்பயின் மைனித உரி்மைகைள் 
ஆ்ையா்ளர கூறிய "கைடந்த கைாலஙகைளில் உள்ளூர னெயற்்பாடுகைள் 
ன்பாறுப்புக கூறலில் னதாடரச்சியாகைத் மதால்வி அ்டந்துள்்ள நி்லயில், 
புதிய ஆ்ைககுழுனோன்று எந்த முன்மெற்றத்்தயும் தைாது, இதன் 
வி்்ளோகைத் னதாடரந்தும் ்பாதிப்புற்மறாரககு நீதி மைறுககைப்்படும். கைடந்த 
கைாலஙகைளில் நிகைழ்ந்தது ம்பான்ற மைனித உரி்மை மீறல் ேன்மு்றகைள் 
இனியும் நிகைழாது என்்பதற்கும் எந்த உத்தைோதமும் இல்்ல" என்ற 
கூற்்றயும் சுட்டிககைாட்டியுள்்ளது. 
 இதன் மூலம் அ்ெத்துலகை விொை்ையின் மத்ே்ய 
அ்ெத்துலகை மைன்னிப்புச் ெ்்ப உலகின் முன் முன்னிறுத்தியுள்்ளது. 
உலனகைஙகும் உள்்ள தமிழரகைள் அ்ெத்துலகை மைன்னிப்புச் ெ்்பயின் 
சிறீலஙகைா குறித்த இந்த அறிக்கை தரும் னெயதியாெ அ்ெத்துலகை 
விொை்ை்ய கைாலம் தாழ்த்தாது உடன் நடாத்தப்்படல் மேணடும் எெ 
ஒன்றி்ைந்து, தாஙகைள் ோழும் நாடுகைளின் அைசுககைளிடம் ேலியுறுத்தி 
்பாதிப்புற்ற மைககைளுககு நீதி கி்டககைச் னெயதல் மேணடும்.

 Mrphpah;

இலஙட்கயில் தமிழ் மக்்களுக்கு எதிரகான ஒடுக்குமுட்ற கிழக்கு மகா்ககாணத்தில் 
புதிய ெடிெம் வபறறிருக்கின்்றது. ்ககால்நட்ட ெ்ளர்ப்பபகாபர இந்த ஒடுக்கு 
முட்றக்கு ஆ்ளகாகியிருக்கின்்றகார்்கள். ்ககால்நட்ட்களின் ெகாழ்ெகாதகாரமகாகிய பமய 
ச்சல் தடரடய சிங்க்ளெர்்கள் ஆக்கிரமித்திருப்பபத இதறகுக் ்ககாரணம்.
 இந்த நிலங்கள் பல தசகாப்தங்க்ளகா்க பமயச்சல் தடரயகா்கப் பயன்படடு 
ெந்தன. ்ககால்நட்ட ெ்ளர்ப்புக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலத்டத ஆக்கிரமிப் 
பகா்ளர்்கள் பயிர் வசயயும் நிலமகா்க மகாறறியிருக்கின்்றகார்்கள். இது ்ககால்ந ட்ட்கட்ள 
பமயச்சலுக்கு ெழியில்லகாத அெல நிடலடமக்கு உள்்ளகாக்கியிருக் கின்்றது.    
 மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தின் நகான்கு இலடசத்திறகும் அதி்கமகான ்ககால் 
நட்ட்களில் இரண்டு இலடசத்திறகும் அதி்கமகானடெ மயிலத்தமடு, மகாதெடன 
பபகான்்ற பகுதி்களில் இருக்கின்்றன. இந்தக் ்ககால்நட்ட்களில் இருந்து நகா்ளகாந்தம் 
ஆ்றகாயிரம் லீற்றர் பகால் உறபத்தியகாகின்்றது. இதுபெ அந்தக் ்ககால் நட்ட ெ்ளர் 
ப்புக் குடும்பங்களின் பகாரம்பரிய ெகாழ்ெகாதகாரம். இந்தப் பகால் உற பத்தி மகாெட 
்டத்தின் வபகாரு்ளகாதகாரத்தில் முக்கிய பஙகு ெகிக்கின்்றது.
 பமயச்சல் நிலங்கள் அப்கரிக்்கப்படடிருப்பதனகால், 2  ஆயிரத்து 500இறகும் 
பமறபட்ட ்ககால்நட்ட ெ்ளர்ப்பகா்ளர்்களின் ெகாழ்ெகாதகாரம் மி்க பமகாசமகா்கப் பகாதி 
க்்கப்படடிருக்கின்்றது. இது ெகாழ்ெதறகு ெழியின்றி ்ககால்நட்டப் பண்டணயகா்ள 
ர்்கட்ள அந்த மகாெட்டத்தில் இருந்து துரத்தியடிப்பதற்ககான திட்டமிட்ட இன 
ஒடுக்குமுட்றயகாகும் என ்ககால்நட்ட பண்டணயகா்ளர் சங்கத்தினர் கூறுகின்்றனர்.
 பல மகாதங்க்ளகா்கத் வதகா்டர்கின்்ற இப்பிரச்சிடன முதலில் அரசியல் 
ெகாதி்களின் தீவிர ்கெனத்டதப் வபறறிருந்த பபகாதிலும், இப்பபகாது ்கெனிப்பகா 
ரற்ற வி்டயமகா்க மகாறியிருக்கின்்றது என ்ககால்நட்ட ெ்ளர்ப்பகா்ளர்்கள் ்கெடல 
அட்டந்துள்்ளகார்்கள். பமயச்சல் தடரயின்றி ்ககால்நட்ட்கள் பகாதிக்்கப்படடிருப்ப 
தனகால், பமயச்சலுக்கு என்ன வசயெவதன்று வதரியகாமல் ்ககால்நட்ட ெ்ளர்ப்பகா 
்ளர்்கள் தடுமகாறுகின்்றகார்்கள்.
 விெசகாயமும், ்ககால்நட்ட ெ்ளர்ப்பும் கிழக்கு மகா்ககாண மக்்களின் பிரதகான 
வதகாழில்்க்ளகாகும். பமயச்சல் தடர இல்லகாத ்ககாரணத்தினகால் ்ககால்நட்ட பண் 
டணத் வதகாழில் பல வநருக்்கடி்களுக்கு மு்கம் வ்ககாடுத்திருக்கின்்றது.
 பழக்்கபதகாசத்தில் பமயச்சல் தடர்க்ளகாகிய ஆக்கிரமிக்்கப்படடுள்்ள பயி 
ர்ச் வசயட்க நிலங்களுக்குச் வசல்லும் ்ககால்நட்ட்கள் தினமும் வ்ககால்லப்படடு 
த்டம் வதரியகாமல் புடதக்்கப்படுகின்்றன. ்கன்று்கள் ்க்டத்தப்படுகின்்றன. இது 
குறித்து ்ககாெல் துட்றயில் முட்றயிட்டகாலும், அெர்்கள் ந்டெடிக்ட்க எடுப்ப 
தில்டல. பயிர்ச்வசயட்க நிலங்களுக்கு ்ககால்நட்ட்கட்ளச் வசல்லவி்டக் கூ்டகாது 
என அெர்்கள் எச்சரிக்ட்க வசயகின்்றகார்்கள். ஆனகால் ்ககால்நட்ட்கள் வ்ககால்லப் 
படுெடதயும், ்க்டத்தப்படுெடதயும் ்கெனிப்பகார் எெருமில்டல என்று பண் 
டணயகா்ளர்்கள் ்கெடலப்படுகின்்றகார்்கள்.
 பமயச்சல் தடரயில்லகாத நிடலயில், பபகாதிய பமயச்சலின்றி பகாதிக்்கப் 
பட்ட ்ககால்நட்ட்களில் பகாலுறபத்தி பகாதிக்்கப்படடிருக்கின்்றது. பகாலுறபத்தி 
யிலும், அதடனச் சகார்ந்த வதகாழில் முயறசி்களிலும் ஈடுபடடுள்்ள வபண்்கட்ளக் 
குடும்பத் தடலடமயகா்கக் வ்ககாண்டுள்்ள பல குடும்பங்கள் இதனகால் தமது ெகாழ் 
ெகாதகாரத்டத இழந்துள்்ளன.
 வதகாடலவி்டங்களில் உள்்ள ்ககாடடுப்பகுதி்களில் ்ககால்நட்ட்கட்ள பமய 
ச்சலுக்்ககா்கக் வ்ககாண்டு வசல்ல பெண்டிய நிடலடமக்கு ஆ்ளகாகியுள்்ள ்ககால்நட்ட 
பண்டணயகா்ளர்்கள்  இதற்ககா்க கூடிய பநரத்டதச் வசலவி்ட பெண்டியுள்்ளது. 
மகாறறு ெழியகா்கப் பலர் தமது ்ககால்நட்ட்கட்ள விற்க பெண்டிய நிடலடமக்கு நிர்ப் 
பந்திக்்கப்படடிருக்கின்்றகார்்கள். இது அெர்்க்ளது இருப்டப ப்கள்விக்கு உள்்ளகா 
க்கி உள்்ளது.
 இந்த நிடலயில் ்க்டத்தப்பட்ட ்ககால்நட்ட்கட்ளத் பதடிச் வசன்்ற தமிழ் 
்ககால்நட்டப் பண்டணயகா்ளர்்கள் சிலர் சிங்க்ளெர்்களினகால் ்க்டத்தப்படடு பமகாச 
மகா்கத் தகாக்்கப்பட்டபதகாடு அெர்்கட்ள  ்ககாெல்துட்றயினரி்டம் ஒப்பட்டத்து 
சட்ட ந்டெடிக்ட்கக்கு ஆ்ளகாக்கியுள்்ளகார்்கள்.   இந்த சம்பெம் பமயச்சல் தடரப் 
பிரச்சிடனடய பமகாசமகாக்கியுள்்ளது.
 இந்தபமயச்சல் தடரப் பிரச்சிடனயில் கிழக்கு மகா்ககாண ஆளுநபர 
பின்னணியில் உள்்ளகார் என்பது ்ககால்நட்டப் பண்டணயகா்ளர்்களின் சந்பத்கம். 
தங்க்ளது பமயச்சல் தடர்களில் சிங்க்ளெர்்கள் பயிர் வசயெதறகு அனுமதிய 
ளித்து, தமிழர்்க்ளகாகிய தங்க்ளது பண்டணத்வதகாழிடல இல்லகாமல் வசயெதறகுத் 
திட்டமிட்ட ெட்கயில் அெர் வசயறபடுெதகா்கபெ அெர்்கள் நம்புகின்்றகார்்கள்.
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எமது பல்்கடலக்்கழ்கத்தில்  ்க்டந்த 08ஆம் தி்கதி 
இரவு முள்ளிெகாயக்்ககால் நிடனவுச் சின்னம் இடித் 
த்கற்றப்பட்டடம அதிர்ச்சி தரும் வி்டயமகாகும். 
 இறுதி யுத்தத்தில் உயிரிழந்தெர்்களின் 
நிடனெகா்க இந்த தூபி அடமக்்கப்ப்ட பெண்டியது 
மி்கவும் அெசியமகானவதகான்று. அடத முட்றப்படி 
அடமக்்க பெண்டும் என நகாம் விரும்புகிப்றகாம். 
மீண்டும் இபத பபகான்்ற வநருக்்கடி்கள் ெரகாதெகாறு 
இந்த தூபி அடமக்்கப்ப்ட பெண்டும். 
 இந்த தூபி, இ்றந்தெர்்கட்ள நிடனவுகூருெ 
தறகு ஏற்ற ெட்கயில் புனிதமகான முட்றயில் அடம 
க்்கப்ப்ட பெண்டும். இதில் தனிப்பட்டெர்்களின் 
சுயலகாபங்கட்ள உடபுகுத்தக் கூ்டகாது என்பதில் 
நகாம் ்கெனமகா்க இருக்கிப்றகாம். 
இடத ்கடடிமுடிப்பதறகு மகாணெர்்கள் எடுத்த 
முயறசிடய ெரபெறகிப்றகாம். அ்டகாத்தகா்க சில வி்ட 
யங்கட்ள வசயய முறபட்டகால், இருப்படதயும் 
இழக்கும் நிடல உருெகாகும். அடதயும் சிந்தித்து 

நகாம் மி்கவும் ்கெனமகா்க ந்டந்துவ்ககாண்டு எமது 
பதடெடய நிட்றபெற்ற பெண்டும். 

 இப்பபகாதும் இந்த தூபிடய முட்றப்படி 
்கடடி முடிப்பதறகு மகாணெர்்கள் முயறசித் 
துள்்ளகார்்கள். ஆனகால் அது எந்த அ்ளவுக்கு 
சகாத்தியமகாகும் என எமக்கு  வதரியகாது. 

மட்றமு்கமகா்க இந்த வி்டயத்தில் 
பபரின ெகாத சக்தி ஆடசி 

வசயகி்றது. இடத மீண்டும் 
தடுப்பதறகு அெர் 

்கள் முயறசி்கட்ள பமற 

வ்ககாள்ெகார்்கள் என்பதில் சந்பத்கம் இல்டல. 
எனபெ மி்கவும் ்கெனமகா்க இந்த வி்டயத்டத 
ட்கயகாள்ெது முக்கியம் என நிடனக்கிப்றகாம்.

விடுதடலக்்ககா்க வதகா்டர்ச்சியகா்க பபகாரகாடிய தமிழி 
னம் 2009 ஆம் ஆண்டில் திட்டமிட்ட இனெழிப்பின் 
மூலம் இலடசக் ்கணக்்ககா்க மக்்கள் வ்ககால்லப் 
படடு இனப்படுவ்ககாடல வசயயப்படடு  12ஆண்டு 
்கட்ள ்க்டந்து நிறகின்்ற இந்தக் ்ககாலப்பகுதியில் 

விடுதடலப் பபகாரின் எச்சங்கள் எல்லகாம் அழிக்்கப் 
படடு மீண்டும் திட்டமிட்ட ்கட்டடமப்பு ரீதியகான 
இனப்படுவ்ககாடலடய எதிர்வ்ககாண்டிருக்கின்்றது 
தமிழினம். 
 இந்த ்ககாலப்பகுதியில் பல்்கடலக்்கழ்க 
ெ்ளகா்கத்தில் இனப்படுவ்ககாடலயின் சகாடசியகா்க 
எங்கள் ஒவவெகாருெரினதும் ஆத்மகாவில் குடிவ்ககா 
ண்டுள்்ள  உணர்வின் பிரதிபலிப்பகா்க ்ககாடசி தந்த 
முள்ளிெகாயக்்ககால் நிடனவுத் தூபியகானது இரபெகா 
டிரெகா்க இடித்தழிக்்கபடடுள்்ளடமயகானது, பல்்க 
டலக்்கழ்க மகாணெர்்கள் ஆகிய எங்கட்ள மி்கவும் 
சினஙவ்ககாள்்ள டெத்திருக்கி்றது.
 யகாழ். பல்்கடலக்்கழ்கம் தமிழ் ்கடல 
்கலகாச்சகாரங்கட்ள பிரதிபலிக்்கக்கூடிய வபரும் 
வபகாக்கிசமகா்க ்ககாணப்படுகி்றது. அஙகு தமிழினத் 
தின் அழிப்டப  நிடனவுகூரும் மு்கமகா்க தூபி 
அடமக்்கப்படுெது அெசியம். எமது ெரலகாறட்ற 
நிடனவுகூர எமக்கு உரிடம உள்்ளது. பபகாரின் 
பபகாது எம்மக்்கள் வ்ககாத்துக்வ்ககாத்தகாய வ்ககான் 
வ்றகாழிக்்கப்பட்டடமக்கு சகாடசியமகா்க நிடனவு 
தூபி ்ககாணப்பட்டது.
 ஒரு பல்்கடலக்்கழ்கம் என்பது ஒரு சமூ 
்கத்தின் பகாது்ககாப்பு ்கட்டடமப்பகா்க வி்ளஙகி 
ெருகின்்ற அபத பெட்ளயில், சமூ்கத்தின் ெழி 
்ககாடடியகா்க வதகா்டர்ந்தும் வசயறபடுெபதகாடு பல் 
்கடலக்்கழ்கங்கள் தகான் மகாணெர்்கட்ள அரசியல் 
ரீதியகா்க சிந்திக்்க ்கறறுக்வ்ககாடுக்கின்்ற ஓர் த்ளமகா 
்கவும் இயஙகி ெருகின்்றது. அந்தெட்கயில் யகாழ். 
பல்்கடலக்்கழ்கத்திறகும் எமது இன விடுதடலப் 
பபகாரகாட்டத்திறகும் ்ககாலகாதி்ககாலமகா்க ்கனத்த 
வதகா்டர்பு்கள் ஓர் பபண்தகு இட்டத் வதகா்டர்பின் 
அடிப்பட்டயில்,  பல்பெறு ்கட்டங்களில்  வசயல் 
வீச்சுப் வபறறு எழுச்சி வ்ககாண்டிருக்கின்்றது. அதன் 
ஓர் அங்கமகா்க தங்க்ளது தகாய, தந்டத, சப்ககாதரர், 
மடனவி, ்கணென் என தங்கள் வசகாந்தங்கட்ள 
இனப்படுவ்ககாடல மூலம் பறி வ்ககாடுத்த மகாணெர் 
்கள் அெர்்களின் நிடனெகா்க அந்த ்கரிய ெரலகாறட்ற 
அடுத்த தடலமுட்றயி்டம் ட்கயளிக்்க பெண்டும் 
என்்ற பெணகாெகாவில் உருெகாக்்கப்பட்ட நிடனவுத் 
தூபி அழிக்்கப்பட்டடமயகானது, இன ெழிப்பின் 
இன்வனகாரு ெடிெமகா்கபெ நகாங்கள் பகார்க்கிப்றகாம்
 எமது  ெரலகாறட்ற அடுத்த சந்ததிக்கு ்க்டத் 
துெது எமது ்க்டடம. எனபெ யகாழ். பல்்கடலயில் 
இந்த நிடனவுத்தூபிடய மீண்டும் அடமக்்க பெண் 
டியது பல்்கடல சமூ்கத்தின் ்க்டடம ஆகும். எந்த 
தட்ட ெந்தகாலும், இந்த தூபி அடமக்்கப்ப்ட பெண் 
டும் என்பபத எமது விருப்பம்.

jq;fNty; rpt&gd;
 aho;.gy;fiyf;fof Copau; rq;f jiytu;

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

kjpaurd; fpU\he;jp

Clfj;Jiw khztp> aho; gy;fiyf;fofk;

nrd;w thu njhlh;r;rp

ட்கயில் வதரிவித்துள்்ளகார்.
 இதனிட்டபய ஐ.நகா மனித உரிடம்கள் 
ஆடணக்குழுவின் தடலெரின் அறிக்ட்கயகானது 
புலம்வபயர் சமூ்கத்தின் ்கருத்துக்்கட்ள அப்ப 
டிபய பிரதிபலிப்பதகா்க சிறீலங்ககாவின் வெளி 
விெ்ககாரச் வசயலகா்ளர் அடமிரல் வஜயநகாத் 
வ்ககாலம்பப்க வதரிவித்துள்்ளகார்.
 முன்டனய அறிக்ட்கடய வி்ட இது மி்க 
வும் பமகாசமகான அறிக்ட்க. அதகாெது வெளி 
நகாடடு நீதிபதி்கள் தவிர்ந்த  30/1 தீர்மகானத்தின் 
சரத்துக்்கள் அடனத்டதயும் நிட்றபெற்ற பெண் 
டிய ்கட்டயத்திறகு சிறீலங்ககா தள்்ளப்படடுள் 
்ளது என அெர் பமலும் வதரிவித்துள்்ளகார்.

த்து ெருகின்்றனர்.
 இது வதகா்டர்பில் பல தரப்பகாலும் பல்பெறு 
ந்டெடிக்ட்க்கள் முன்வனடுக்்கப்பட்ட பபகாதிலும் 
எதுவித சகாத்கமகான நிடலடமயும் ஏறப்டகாத 
நிடலயில் ்ககால்நட்ட பண்டணயகா்ளர்்கள் பமயச் 
சல் தடரயில் இருந்து துரத்தப்படடுள்்ளனர்.
 இது குறித்து மயிலத்தமடு மகாதெடன 
்ககால்நட்ட பண்டணயகா்ளர்்கள் ்கமநல அடம 
ப்பின் தடலெர் சீனித்தம்பி தியகா்கரகாஜகா “இது 
ெடரயில் 58மகாடு்களுக்கு பமல் உயிரி ழந்துள்்ளது. 
 32மகாடு்கள் மின்சகார பெலி்களில் சிக்கியும்  
26மகாடு்கள் துப்பகாக்கிசூடடுக்கு இலக்்ககாகியும்  
இ்றந்துள்்ளது. மகாடு்களுக்கு சரியகான உணவு்கள் 
கிட்டக்்ககாத ்ககாரணத்தினகால் நூறறுக்்கணக்்ககான 

மகாடு்கள்  உயிரிழக்கும் நிடலயில் உள்்ளது” 
என்று கூறி யுள்்ளகார்.
 இந்நிடலயில் சட்டவிபரகாதமகா்க குடிபயறி 
யெர்்கள் தமது பயிர்்கட்ள ்ககால்நட்ட்கள் அழித்து 
விட்டதகா்க கூறி 17ெழக்கு்கட்ள ்கரடியனகாறு 
வபகாலிஸ் மூலமகா்க ஏ்றகாவூர் நீதிமன்்றத்தில் 
தகாக்்கல் வசயதுள்்ளனர் என்பது குறிப்பி ்டத்தக்்கது.

பமயச்்சல் நில   ... த�ோடர்ச்சி...

ெர்்கள் தங்கப்ள விசகாரடண்கட்ள ந்டத்தி தங 
்கட்ள தகாங்கப்ள தண்டித்துக்வ்ககாள்்ளப் பபகாெ 
தில்டல” என்்றகார்.

ப்கோடடோ�ய   ... த�ோடர்ச்சி...

�யணத�டட, த்சோதது   ... த�ோடர்ச்சி...



அன்று 1987, ஜனெரி 28ஆம் நகாள். மட்டக்்க்ள 
ப்பு மகாெட்டம் படுெகான்்கடர வபருநிலவம 

லகாம் மகானகாெகாரி வநல் அறுெட்டக்்ககாலம். அப் 
பபகாது படுெகான்்கடர வபருநிலம் விடுதடலப்புலி 
்களின் ்கடடுப்பகாடடுப் பிரபதசம்.

 ஆம்! அன்று அதி்ககாடல ெ்டக்ப்க ெவுணதீவு 
பகாலம் ஊ்டகா்கவும், வதறப்க படடிருப்புப் பகாலம் 
ஊ்டகா்கவும், பமறப்க பகாடலயடிெடட்ட வெல்லகா 
வெளி ஊ்டகா்கவும் மூன்று முடன்களில் இரகாணு 
ெப் பட்டயணி்கள் ்கெசெகா்கனம், பீரஙகி பூடடிய 
ெகா்கனங்களு்டன் மூன்று பக்்கங்களிலும் இருந்து 
படுெகான்்கடர வபருநிலத்டத பநகாக்கி ந்கர்ந்து 
ெருகின்்றனர்.
 அந்தப் பட்ட்களுக்கு துடணயகா்க இரண்டு 
ெகான் ஊர்தி்களில் இரகாணுெத்தினடர ஏறறிக் 
வ்ககாண்டு பட்ட்கள் வமதுெகா்க ந்டந்து வசல்லும் 
அபதபெட்ள, தகாண்டியடி, மணல்பிடடி சந்தி, அம் 
பி்ளகாந்துட்ற தகாமடரப்பூ சந்தி, பழு்ககாமம் தும்பங 
ப்கணிசந்தி்கள் எல்லகாம் தகாழப்ப்றந்து ெகானூர்தி 
்கள் பட்டயினடர இ்றக்கிவிடடு பபரிரச்சலகா்க 
வ்ககாக்்கடடிச்பசகாடல பகுதி்கட்ள அண்டிய அம்பி 
்ளகாந் துட்ற, ்கடுக்்ககாமுடன, அரசடித்தீவு ஊ்டகா்க 
ஒரு பட்டய்டணியும், மணல்பிடடி வ்ககாக்்கடடிச் 
பசகாடல, மகிழடித்தீவு பகுதி்களில் ெட்டம் இட 
டுக் வ்ககாண்டிருந்தன. நிலத்தகால் இரகாணுெம் ந்கர் 
ந்து வசன்்றது.
 இதனகால் அச்சத்தகால் முடனக்்ககாடு, முதடல 
க்கு்டகா, மகிழடித்தீவு, பண்்டகாரியகாவெளி, வ்ககாக்்கட 
டிச்பசகாடல பகுதி்கட்ளச் பசர்ந்த அப்பகாவி இட்ள 
ஞர்்கள், வபரியெர்்கள் எல்பலகாரும் தமக்கு பகாது 
்ககாப்பு அரணகா்க முதடலக்கு்டகா ெகாவிடய அண்டிய 
அமரிக்்கன் நிறுெனத்தின் அணுசரடணயு்டன் இய 
ஙகிய ‘இ்றகால் ெ்ளர்ப்பு பண்டண’யில் தஞசம் 
அட்டந்தனர். அந்த பண்டணயில் வதகாழில் புரியும் 
அலுெலர்்கள், ஊழியர்்களும் அஙகு சமு்கமகாய 
இருந்தனர்.

 ெயல்்களில் அறுெட்ட வசயதெர்்கள், 
வீதியகால் வசன்்றெர்்கள் என பலபபடர ்கண்்ட 
்கண்்ட இ்டத்தில் சுடடுக் வ்ககாடல வசயத ெண்ணம் 
ப்ககார மு்கத்து்டன் மணல்பிடடி சந்திடய ்க்டந்து 
வ்ககாக்்கடடிச்பசகாடல ஊடர அண்டியதும், அஙகு 
பிரபல தனியகார் டெத்தியசகாடலடய ந்டத்திெரும் 
டெத்திய ்கலகாநிதி ்கந்டதயகா என்்ற வபரியெர் 
பட்டயினரு்டன் ஆஙகிலத்தில் உடரயகாடியபபகாது, 
அெடரயும் அெரின் இட்ளய ம்கடனயும் அபத 
இ்டத்தில் சுடடுக்வ்ககாடல வசயதுவிடடு, ஈறறில் 
இ்றகால் பண்டணக்குள் நுடழந்தெர்்கள் அஙகு 
இருந்த அடனெடரயும் சுடடுக் வ்ககான்்றனர்.
 அன்று மகாடலபநரம் இ்றகால் பண்டணயில் 
இ்றந்தெர்்களின் உ்டலங்கட்ள ஒவவெகான்்றகா்க 
உழவு இயந்திரத்தில் ஏறறி, மகிழடித்தீவு சந்தியில் 
பெலிக்்கடட்ட்கட்ள அடுக்குெது பபகான்று பரப்பி 
டெத்து, அெர்்களில் சிலர் ட்க்களில் அணிந்திருந்த 

பமகாதிரம் மறறும் சடட்டப் டப்களில் இருந்த 
பணம் வபகாருட்கட்ள எடுத்துவிடடு மீண்டும் 
உழவு இயந்திரங்களில் உ்டலங்கட்ள ஏறறி அம்பி 
்ளகாந்துட்ற தகாமடரப்பூ சந்தி முரு்கன் ப்ககாயிலுக்கு 
முன் குவித்து, பக்்கத்தில் இருந்த ஒடல வீடடு 
கூடரடய பிரித்து ச்டலங்களுக்குபமல் பபகாடடு 
வபறப்றகால் வதளித்து எரிக்்கப்ப்டனர்.

 இந்த படுவ்ககாடலயில் இ்றகால் ெ்ளர்ப்பு 
பண்டணயில் மடடும் சுமகார் 87, தமிழர்்களும், 
இ்றகால் ெ்ளர்ப்பு தவிர்ந்த படுெகான்்கடர வபரு 
நிலம், ஊர் ெயல் ெகாடி கிரகாமங்கள் எல்லகாம் பலர் 
வ்ககாடல வசயயப்பட்டதகா்க அப்பபகாது பலர் வதரிவி 
த்தனர்.
 இந்தப் படுவ்ககாடல வதகா்டர்பகா்க சுதந்தி 
ரமகான நீதி விசகாரடண ந்டத்தப்ப்ட பெண்டும் என 
மட்டக்்க்ளப்பு பிரடஜ்கள் குழு ப்ககாரிய பபகாதிலும், 
அதடன அப்பபகாது ஜனகாதிபதியகா்க இருந்த 
பஜ.ஆர்.வஜயெர்த்தனகா தடலடமயிலகான அரசு 
நிரகா்கரித்திருந்திருந்தது. வ்ககால்லப்பட்டெர்்கள் 
அடனெரும் பயங்கரெகாதி்கள் என சிறீலங்ககா 
அரசகாங்கம் அறிவித்தது.
 

இந்தப் படுவ்ககாடலச் சம்பெம் வதகா்டர்பகா்க 
சர்ெபதச மனித உரிடம்கள் அடமப்பு உடப்ட 
சர்ெபதச சமூ்கம் இலஙட்க அரசு மீது அவபெட்ள 
ென்டமயகான ்கண்்டனத்டத வெளியிடடிருந்தன.
இதன் பின்னர் வசரன்டிப் சீபூட நிறுெனம் தமது 
இ்றகால் பண்டண வதகாழிலகா்ளர்்கள் வ்ககால்லப்ப 
ட்டடம வதகா்டர்பகா்க அவமரிக்்க பெகாஷிங்டன் 
நீதிமன்றில் ெழக்குத் தகாக்்கல் வசயதிருந்தது.
 இச்சம்பெங்களின் பநரடி சகாடசி்கட்ள 
அவமரிக்்ககாவிறகு அடழத்து வசன்று, சகாடசி 
வசகால்ல டெத்தனர். ஆனகால் இலஙட்க அரசகாங்கம் 

இவ ெழக்கிறகு சமு்கமளிக்்கவில்டல. இதில் 
வ்ககால்லப்பட்டெர்்கள் அடனெரும் அப்பகாவிப் 
வபகாது மக்்கள் என்றும், இெர்்களின் உ்றவினர்்களு 
க்கு நஷ்டஈடு ெழங்கப்ப்ட பெண்டும் என்றும் நீதி 
மன்்றம் தீர்ப்பளித்தது.

 இ்றந்தெர்்களுக்கு மடடும் அந்த நிறுெனம் 
தலகா 60ஆயிரம் ரூபகா நஷ்டஈடு ெழங்கப்பட்டது. 
ஆனகால் இலஙட்க அரசகாங்கம் இ்றந்தெர்்களுக்ப்ககா 
்ககாயமட்டந்தெர்்களுக்ப்ககா நஷ்டஈடட்ட ெழங்க 
வில்டல.
 சர்ெபதசம் ்கண்்டனம் மடடுபம வதரிவி 
த்தது. எந்த நீதி விசகாரடணயும் இலஙட்கயில் இல் 
லகாமல், ்ககாலம் ்க்டந்து, இன்று 34, ெரு்டங்கள் 
நிடனவு்கட்ள மடடுபம எம்மகால் அனுஷடிக்்க முடி 
கி்றது. அதுகூ்ட சுதந்திரமகா்க நிடனவுகூர முடியகாத 
பல தட்ட்கள், ்கண்்ககாணிப்பு்கள், அச்சுறுத்தல்்கள் 
மத்தியிபலடய இந்த நிடனவும் ்க்டந்து வசல்கி்றது.

 இந்த படுவ்ககாடலச் சம்பெம் இ்டம் 
வபறறு சரியகா்க 14 ெரு்டங்களின் பின்னர் 1991 யூன் 
மகாதம் 12ஆம் தி்கதி இ்டம் வபற்ற மறறுபமகார் 
படுவ்ககாடலச் சம்பெம் மகிழடித்தீவு ஊரில் அரங 
ப்கறியது. இரகாணுெத்தினரகால் வபண்்கள், குழந் 
டத்கள் உடப்ட 152 பபர் படுவ்ககாடல வசயயப் 
படடிருந்தனர் என்பதும் இஙகு குறிப்பி்டத் தக்்கது.
 இந்தப் படுவ்ககாடலச் சம்பெத்துக்கு அப் 
பபகாது பகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினரகா்க இருந்த பஜகாசப் 
பரரகாசசிங்கம் சர்ெபதச சமூ்கம் முன் மகிழடித்தீவு 
படுவ்ககாடலடய வ்ககாண்டு வசன்்றதகால், ஒரு 
ஆடணக்குழு அடமக்்கப்படடு விசகாரடண ந்டந் 
தது. இலஙட்க அரடச சர்ெபதசம் ்கண்டித்தது. 
ஆனகால் எந்த நீதியும் அதறகுக் கிட்டக்்கவில்டல.
 1987, ஜனெரி 28ஆம் தி்கதி இ்டம் வபற்ற 
இ்றகால் ெ்ளர்ப்பு பண்டண படுவ்ககாடலயும், 1992, 
யூன் 12ஆம் தி்கதி இ்டம்வபற்ற மகிழடித்தீவு படு 
வ்ககாடலயும் பசர்ந்து வமகாத்தமகா்க படுவ்ககாடல 
வசயயப்பட்ட ஏ்றக்குட்றய 239, தமிழர்்கட்ளயும் 
நிடனவு கூரும் ெண்ணபம ‘வ்ககாக்்கடடிச்பசகாடல 
படு வ்ககாடல நிடனவுத்தூபி’ 2000ஆம் ஆண்டு 
மகிழடித் தீவுச் சந்தியில் அடமக்்கப்பட்டது.
 இந்த தூபியில் உயிர் நீத்த எல்பலகாரினதும் 
வபயர்்கள் இ்டம்வப்றகா விட்டகாலும், அந்தக் ்ககால 
ப்பகுதியில் கிட்டத்த வபயர்்கள் மடடும் அதில் 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது.
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கிழக்கு மகா்ககாணத்தில் மடழயு்டனகான ்ககால 
நிடல நீடித்து ெருகின்்றது. மடழ ்ககாலங்களில் 

கிழக்கு மகா்ககாணத்தின் பல பகுதி்கள் வெள்்ளத்தில் 
மூழ்கும் நிடலயிடனக் ்ககாணமுடிகின்்றது.
 கிழக்கு மகா்ககாணத்தின் மட்டக்்க்ளப்பு மகாெ 
ட்டத்திடனப் வபகாறுத்தெடரயில், நீர்நிடல்களும் 
்க்டல் பகுதியும் சூழ்ந்த பிரபதசமகா்கவும், விெசகாய 
நிலங்கட்ள அதி்க்ளவு வ்ககாண்்ட பகுதியகா்கவும் 
்ககாணப்படுகின்்ற பபகாதிலும்,்க்டந்த ்ககாலங்கட்ள 
வி்ட ்க்டந்த 10ெரு்ட ்ககாலத்தில் வெள்்ளத்தினகால் 
்கடுடமயகா்க பகாதிக்்கப்படும் பகுதியகா்க மட்டக் 
்க்ளப்பு மகாெட்ட ்ககாணப்படுகின்்றது.
 மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் யுத்த ்ககாலத்தி 
றகு பின்னரகா்க ்ககாலப்பகுதியிபலபய வெள்்ளப் 
பகாதிப்பு்கள் அதி்க்ளவில் ஏறபடடு ெருகின்்றடம 
டயயும் ்ககாணமுடிகின்்றது.
 யுத்ததிறகு பின்னர் சர்ெபதச சமூ்கம் ெ்ட 
கிழக்கிடன ்கடடிவயழுப்புெதற்ககா்க ஒதுக்கிய 
வபரும்ளெகான நிதி்கள் முட்றயகா்க திட்டமிடடு 
பமறவ்ககாள்்ளப்ப்டகாமல் சர்ெபதச சமூ்கத்திறகு 
எடதயகாெது வசயது ்ககாடடிவிடடு வபரும்ளெகான 
நிதி்கட்ள சிங்க்ளப் பகுதிக்கு வ்ககாண்டு வசல்ெ 
டதபய பநகாக்்ககா்க வ்ககாண்டு வசயறபட்டபத இன்று 
இந்த நிடலடமக்கு ்ககாரணமகா்க அடமந்துள்்ளது.
 மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் ்க்டந்த ்ககால 
த்தில் முன்வனடுக்்கப்பட்ட அபிவிருத்தி்களும் 
மகாெட்டத்தில் முட்றயகா்க பபணப்ப்டகாத மடழநீர் 
பசமிப்புத் திட்டங்கள் ்ககாரணமுமகா்கபெ வதகா்டர்ச்சி 
யகா்க வெள்்ளத்தில் மூழ்கும் நிடலபயறபடடுள்்ளது.
 

அதுமடடுமன்றி ப்ககாட்ட ்ககாலத்தில் அதி்க ்ளவில் 
ெ்றடசியினகால் பகாதிக்்கப்படும் மகாெட்ட மகா்கவும் 
மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டம் ்ககாணப்படுகின் ்றது. 
25வீத நிலத்தில் நீர்நிடல்கள் ்ககாணப்படுகின்்ற 
பபகாதிலும், அதி்ளவில் ெ்றடசியினகால் பகாதிக்்கப் 
படும் மகாெட்டமகா்கவும் மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டம் 
்ககாணப்படுகின்்றது.
 இக்்ககாலப்பகுதியில் மட்டக்்க்ளப்பு மகாெ 
ட்டத்தில் உள்்ள பல கு்ளங்கள் நீர்ெறறி மக்்கள் 
குடிநீடரப் வபறறுக்வ்ககாள்ெதறப்க மி்கவும் ்கஸ்்ட 
மகான நிடலயிடன எதிர்பநகாக்கும் நிடல பல ெரு்ட 
ங்க்ளகா்க அனுபவித்து ெருகின்்றனர்.
 மடழ ்ககாலங்களில் வெள்்ள நீர் அடனத்தும் 
்க்டலுக்குள் அனுப்பபடுகின்்றது. பல கு்ளங்கள் 

மட்டக்்க்ளப்பில் இருக்கின்்ற பபகாதிலும், உன்னிச் 
டசக் கு்ளத்திடன தவிர நீடர பசமிக்கும் ெட்கயி 
லகான கு்ளங்கள் மட்டக்்க்ளப்பில் ்ககாணப்ப்டகாத 
நிடலபய உள்்ளது.
 

குறிப்பகா்க நெகிரி, புளுகுணகாடெ, கித்துள், 
ெகா்கபனரி பபகான்்ற கு்ளங்கள் பிரதகான கு்ளங்க்ளகா்க 
உள்்ள பபகாதிலும், அெறட்ற ்க்டந்த ்ககாலங்களில் 
மடழ நீடர பசமிக்கும் ெட்கயிலகான நிடலயில் 
விரிெகாக்்கம் வசயயப்ப்டவில்டலவயன்பது நீண்்ட 
்ககால குட்றபகா்டகா்க மக்்களி்டம் இருந்து ெருகின்்றது.
 அத்து்டன் மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் 
பல சிறு கு்ளங்கள் உள்்ளன. அெறறிடன தூர்ெகாரி 
அெறறிடன ஆழப்படுத்துெதன் மூலம் மடழ நீடர 
பசமித்து ெ்றடசி்ககாலத்தில் விெசகாயி்களுக்கு பயன் 
படுத்தும் ெட்கயிலகான வசயறபகாடு்கட்ள முன்வன 
டுக்்க முடியும்.
 அபதபபகான்று இன்று மட்டக்்க்ளப்பு மகாெ 
ட்டத்தில் குடிநீர் திட்டங்கட்ள முன்வனடுப்ப 
தறகு உன்னிச்டசக் கு்ளம் மடடுபம பயன்படுத்தப் 
படுகின்்றது. சில பகுதி்களுக்கு அம்பகாட்றயில் 
உள்்ள கு்ளத்தில் இருந்பத வபறறுக்வ்ககாள்்ள பெண் 
டிய நிடலயுள்்ளது. ஏடனய கு்ளங்கட்ள புனரடம 
த்து குடிநீர் விநிபயகா்க திட்டங்கட்ள முன்வனடுக்்க 
பெண்டிய சகாத்தியங்கள் உள்்ளபபகாதிலும், இது 
ெடரயில் அதற்ககான எந்த ந்டெடிக்ட்க்களும் முன் 
வனடுக்்கப்ப்டவில்டல.
 யுத்தம் முடிந்த ்ககாலம் வதகா்டக்்கம் ரூ்கம் 
கித்துள் கு்ளங்கட்ள இடணத்து வபரிய கு்ளம் 
ஒன்றிடண அடமப்பதற்ககான ந்டெடிக்ட்க்கள் 
முன்வனடுக்்கப்படுகின்்ற பபகாதிலும், இதுெடர 

யில் அது வதகா்டர்பகான நிர்மகாணப் பணி்கள் பபச்ச்ள 
விபலபய ்ககாணப்படுகின்்றன.
 மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் உள்்ள கு்ள 
ங்கள் புனரடமக்்கப்படடு விரிெகாக்்கப்படும் நிடல 
பயறபடுமகானகால் வபயதுெரும் மடழ நீர் ்க்டலுக் 
குள் வசல்லும் நிடலயிடன ்கடடுப்படுத்த முடியும் 
என நீண்்ட்ககாலமகா்க நிபுணர்்களினகால் திட்டங்கள் 
முன்டெக்்கப்படுகின்்றன. ஆனகால் அடெ வதகா்டர் 
பில் அரசகாங்கம் ்கெனம் வசலுத்துெதகா்க இல்டல.
 மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் மடழ ்ககாலங 
்களில் கு்ளங்கள் நிரம்பி ெழிெதன் ்ககாரணமகா்க 
ஆயிரக்்கணக்்ககான ஏக்்கர் விெசகாய நிலங்கள் அழிந்து 
வசல்லும் நிடலடமபய இருந்து ெருகின்்றது. மடழ 
வபயயும்பபகாது விெசகாயி்கள் மகிழ்ச்சி வ்ககாள்ெத 
றகுப் பதிலகா்க மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் விெ 
சகாயி்கள் ்கெடலயட்டெடதபய அதி்கமகா்க ்ககாண 
முடிகின்்றது.
 விெசகாயத்திடனபய வபரும்பகாலகாபனகார் 
தமது வதகாழிலகா்க வ்ககாண்டுள்்ள நிடலயில், 
இந்த நிடலடமயினகால் மி்கவும் பகாதிக்்கப்படும் 
சமூ்கமகா்க விெசகாய சமூ்கம் ்ககாணப்படுகின்்றது. 
இலஙட்கயில் அரசி உறபத்தியில் வபரும்ளெகான 
பங்களிப்பிடன மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டம் ெழஙகி 
ெரும் நிடலயில் இந்த விெசகாயத்திடன பகாது்ககாப் 
பதற்ககா்க அரசகாங்கம் முட்றயகான திட்டங்கட்ள 
ெகுக்்ககாதது ்கெடலக்குரியதகாகும்.

 மகாற்றகாந்தகாய பகார்டெயு்டன் அரசகாங்கம் 
ெ்டகிழக்கு மக்்கட்ள பநகாக்குெதன் ்ககாரணமகா்கபெ 
ெ்ளங்கள் பல இருந்தும் முன்பனற்றம் ்ககாணமுடி 
யகாத நிடலயில் தமிழர்்கள் ெகாழும் நிடலயுள்்ளது.
 இன்று விெசகாய புரடசி என்்ற மகு்டத்து 
்டன் அரசகாங்கம் இலஙட்கயின் பல பகா்கங்களிலும் 
பல்பெறு வசயறறிட்டங்கட்ள முன்வனடுத்து 
ெரும் பபகாது வபயர்ளவிபலபய அந்த திட்டங்கள் 
இஙகு வசயயப்படுகின்்றபத தவிர விெசகாயத்திடன 
பகாது்ககாக்்கபெகா அல்லது அெர்்களின் விெசகாய 
பமம்பகாடடுக்்ககா்கபெகா இது ெடரயில் எந்தவித 
திட்டங்கட்ளயும் முன்வனடுக்்கவில்டல.
 விடுதடலப்புலி்களின் ்ககாலத்தில் உன்னிச் 
டசக்கு்ளம் புனரடமக்்கப்பட்டதன் ்ககாரணமகா்க 
இன்று மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டம் பயனட்டகி 
ன்்றது. இதுபபகான்று ஏடனய கு்ளங்களும் புனரடம 
க்்கப்படும்பபகாது இந்த மகாெட்டத்தில் குடிநீர் 
பிரச்சிடனபயகா, விெசகாய அழிவு்கப்ளகா ஏறபடுெ 
தற்ககான சகாத்தியங்கள் இல்டல.
 மகாரி ்ககாலங்களில் மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்ட 
த்தில் ்ககாணப்படும் மடழயின் ்ககாரணமகா்க கு்ளங்கள் 
நிரம்பும்பபகாது மு்கத்துெகாரம் ஊ்டகா்க ்க்டலில் 
்கலக்்கப்படுகின்்றது. இந்த மு்கத்துெரகாம் ஊ்டகா்க 
வெள்்ள நீர் வெளிபயற்றப்படும் வசயறபகா்டகானது 
மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் பகாரிய தகாக்்கத்திடன 
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�தில்:
 இந்தக் ப்கள்விடய ்க்டந்த நகான்கு ஆண்டு 
்களில் பலமுட்ற எதிர்வ்ககாண்டிருக்கிப்றன். 
‘விெசகாயத்துட்றபயகாடு வதகா்டர்புப்டகாத ஒருென் 
எவெகாறு இயறட்க விெசகாயம் பறறி பபசுகி 
்றகான்’ என்்ற பயகாசடன மற்றெர்்களுக்கு பதகான்றி 
யதகால் இந்தக் ப்கள்வி அெர்்களுள் எழுந்திருக் 
்கலகாம் என்று எனக்குள் நகாபன பதில் வசகால்லிக் 
வ்ககாண்ப்டன்.
 

இயறட்க சகார்ந்த ஈடுபகாடு, அறிவு வதரிந்த நகாள் 
முதல் என்னுள் இருந்தது. மரங்கள், வசடி்கள், 
ப்றடெ்கள் மீது என்னுட்டய தகாயரின் ஈடுபகாடு 
என்னுள்ளும் வதகாறறிக் வ்ககாண்்டது. இருெருமகா்க 
வசவெரத்டத மரங்களில் பலெர்ண ஒடடு கிட்ள 
்கட்ள உருெகாக்கி ஒபர மரத்தில் பலெர்ண வசவ 
ெரத்டத பூக்்கட்ள பூக்்க டெத்திருக்கிப்றகாம். 
அப்பபகாது எனக்கு ெயது எடப்டகா ஒன்பது. இப் 
படியகா்க என்னுள் இருந்த இயறட்க மீதகான ஈடு 
பகாடு ்க்டந்த 2018ஆம் ஆண்டு தமிழ்கத்தில் இருந் 
தும் ெந்திருந்த இயறட்க விெசகாயி்கள் ந்டகாத்திய 
இயறட்க விெசகாய ்கருத்தரஙகு்கள் மறறும் பயி 
றசிப் பட்டட்ற்களின் பின்னர் இன்னும் ெலுப் 
வபற்றது.
 ‘புதிய வெளிச்சம்’ என்்ற தடலப்பில் இலங 
ட்கயின் ெ்டபகுதியில் ்கல்விசகார் ்கருத்தரஙகு்கள் 
மறறும் இயறட்க விெசகாய ்கருத்தரஙகு்கட்ள 
ந்டத்த ெல்வெடடித்துட்றடய பசர்ந்த, தறபபகாது 
்கன்டகாவில் ெகாழும் நண்பர் அனந்தரகாஜ் நெஜீென் 
எனது ஒத்துடழப்டப ப்கடடிருந்தகார். அதன்படி 

அெரது ஒத்துடழப்பபகாடு அெரது எண்ணத்துக்கு 
நகான் வசயல் ெடிெம் வ்ககாடுத்பதன்.
 2018ஆம் ஆண்டு ஜனெரி மகாதம் 1ஆம் தி்கதி 
முதல் 14ஆம் தி்கதி ெடரயகான இருெகார ்ககாலமும் 
இலஙட்கயின் ெ்டபகுதியில், யகாழ்ப்பகாணம், 
கிளி வநகாச்சி, முல்டலத்தீவு, மன்னகார் மறறும் ெவு 
னியகா மகாெட்டங்களில் இயறட்க விெசகாய ்கருத் 
தரஙகு்கள் மறறும் பயிறசிப் பட்டட்ற்கட்ள ந்டத் 
தியிருந்பதகாம். தமிழ்கத்தில் இருந்து இயறட்க 
விெசகாய ெல்லுநர்்க்ளகான திரு பகாமயன், திரு 
சுந்தர்ரகாமன், திரு சதுரகிரி, திரு ரவி மறறும் திரு 
்கஜன் ஆகிபயகார் ெருட்க தந்திருந்தகார்்கள். அபத 
பபகால ஈழத்தில் ்ககாடரந்கடரச் பசர்ந்த, சுவீ்டன் 
நகாடடில் பல்்கடலக்்கழ்கத்தில் பபரகாசிரியரகா்க 
்க்டடமயகாறறி, தறபபகாது பிரித்தகானியகாவில் 
ெகாழ்ந்து ெரும் பபரகாசிரியர் ந்டரகாஜகா சிறீஸ்்கந்த 
ரகாஜகா அெர்்களும் பபரகாசிரியர் திருமதி சிறீபதவி 
சிறீஸ்்கந்தரகாஜகா அெர்்களும் ெந்திருந்தகார்்கள்.

முழுநகாள் ்கருத்தரஙகு்கள் மறறும் பயிறசிப் பட்ட 
ட்ற்களில் இயறட்க விெசகாயம் சகார்ந்தும், அதில் 
உள்்ள நன்டம்கள் பறறியும், இயறட்க ெழி அற்ற 
விெசகாய முட்ற்க்ளகால் நகாம் உண்ணும் உணபெ 
நஞசகா்க மகாறியுள்்ளது பறறியும் பல த்கெல்்கட்ள 
அறியக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிட்டத்தது. பல்பெறு 
இ்டங்களில் முன்னபர ப்கள்விப்படடிருந்தகாலும், 
விபரமகா்க அறிந்த பபகாது, எமது பிள்ட்ள்களுக் 
்ககாெது நஞசற்ற உணடெ ெழங்க பெண்டும் 
என்்ற எண்ணம் மனதில் பதகான்றியது. அபதபபகால 
்கருத்தரஙகு்கள் முடிவில் இய்றக்ட்க ெழி இயக்்க 
மும் பதகாற்றம் வபற்றது.
 ஆரம்பத்தில் நகாங்கள் இயறட்க முட்றயில் 
விெசகாயம் என்று பபசிய பபகாது பலரும் வபரிய 
அ்ளவில் ஆர்ெம் வ்ககாள்்ளவில்டல, ஆனகால் 
இந்த நகான்்ககாெது ஆண்டின் வதகா்டக்்கத்தில் ஏ்றக் 
குட்றய முழு உல்கமும் இயறட்க விெசகாயம் 
பறறியும், எமக்்ககான உணடெ நகாபம உறபத்தி 
வசயபெகாம் என்றும் பபசிக்வ்ககாண்டிருக்கி்றது.

�தில்:
 ்க்டந்த ்ககாலங்களில் எமது முன்பனகார்்கள் 
எவெகாறு பநகாயவநகாடி இன்றி ெகாழ்ந்தகார்்கள் 
என்று மக்்களுக்கு எடுத்துக் கூறினகாபலபபகாதும், 
அது எவெகாறு மகாறிப்பபகானது என்படத அெர் 
்கப்ள வதரிந்து வ்ககாள்ெகார்்கள். ்ககாட டிபல ெகாழ்ந்த 
மனிதனும் பூரண உணடெதகான் உண்்டகான், அந்த 
உணபெ அெனுக்கு மருந்தகா்கவும் இருந்தது, 
இன்று நகாம் பநகாய தரும்உணடெ வதரிந்பத 
உண்கிப்றகாம், அதறகு    பல ்ககாரணங்கள்      இருக் 

்கலகாம்,      ஆனகால் இப்பபகாது மக்்கள் தகாம் உண் 
ணும் உணடெ பறறிய புரிதடல வ்ககாண்டிருக்கி 
்றகார்்கள் என்ப்ற நகான் ்கருதுகிப்றன். மக்்கள் மருந் 
தடிக்்ககாத மரக்்கறி்கட்ள பதடி ெகாங்க வதகா்டஙகி 
யிருக்கி்றகார்்கள், வீடடுத் பதகாட்டங்கட்ள அடமக் 
கி்றகார்்கள். மூலிட்கத் தகாெரங்கட்ள வீடடில் ெ்ளர் 
ப்பதில் ஆர்ெம் வ்ககாண்டிருக்கி்றகார்்கள். இந்த 
மகாற்றங்கட்ள விரிெட்டயச் வசயெபத எமது 
பநகாக்்கமகா்க இருக்கி்றது.

�தில்:
 இயறட்கக்கு முரணகா்க என்னவெல்லகாம் 
நகாம் வசயகிப்றகாபமகா, அடெ எல்லகாெறட்றயும் 
மீடடுத்தரும் ெல்லடம இயறட்க ஒன்றுக்ப்க 
உண்டு. அபசதன பூச்சிக்வ்ககால்லி்கள், ஊக்கி்கள் 
என்படெ பகாவித்த நிலத்டத மீண்டும் அபசதன 
மருந்து்கள் பகாவித்து விெசகாயத்துக்கு உ்கந்த 
நிலமகா்க மகாறறிவி்ட முடியகாது. மருந்து பகாவித்து 
விெசகாயம் வசயயலகாம், அவெகாறு வசயயும் 
விெசகாயத்தின் விட்ளவு முழு நஞசகா்கபெ இரு 
க்கும், குழந்டதக்கு நஞடச தகாயப்பகாபலகாடு ஊட 
டுெது பபகான்்றது அது. ஆனகால் விட்ளயகாத நில 
த்டத, இயறட்க முட்றயில் சி்றந்த விட்ளச்சடலக் 
வ்ககாடுக்கும் நிலமகா்க மகாறறும் ஆற்றல் இயறட்க 
ெழியில் உண்டு.

�தில்:
 அதி்கம் கூ்றபெண்டியதில்டல, ்க்டந்த 
ஆண்டு வ்ககாபரகானகா என்னும் வபருபநகாய உலட்க 
உட்றந்து பபகா்கடெத்த சில மகாதங்களில் பல 
இ்டங்களில் ெளிமகாசு மி்கப்வபரிய்ளவில் குட்ற 
ெட்டந்திருந்தது. சூரியனிலிருந்து ெரும் மனித 
உ்டலுக்கு தீஙகிடழக்்க கூடிய பு்றஊதகாக் ்கதிர்்க 
ட்ள பூமிக்கு ெர வி்டகாமல் தடுக்கும் ஓபசகான் 
ப்டலத்தில் இருந்த ஓடட்ட கூ்ட அட்டபடடு 

விட்டதகா்க கூ்றப்படுகி்றது. இடெவயல்லகாம் 
நகாம் ஓரிரு மகாதங்கட்ள இயறட்கக்கு ஊறு வசய 
யகாமல் இருந்ததகால் ெந்த நன்டம்கள், அப்படி 
வயன்்றகால், நகாம் முழுெதுமகா்க இயறட்கடய 
அரெடணத்து ெகாழ்ந்தகால், நீர்ெ்ளம் வபரு கும், 
நிலம் வ்ககாழிக்கும், வபகாருண்மியம் உச்சம் 
வதகாடும். மக்்கள் வதகாட்கக்கு ஏடப விெசகாயம் 

,aw;if top tptrhaj;ij Nehf;fp 
kf;fis efu;j;j Kaw;rpf;fpNwhk;

ப்கள்வி:  
 ்கடந� நூற்ோண்டில் எமது �ோரம்�ரிய 
விவ்சோயம் எவவோறு சீர்குடலக்கப�டடது. 
அ�னோல் எம்மண்ணும், எம் வோழ்வும் எவவோறு 
சிட�நது ப�ோயின என�ட� ஆ�ோரங்களுடன 
எம் மக்களுககு எடுததுக கூ் முடியுமோ?

ப்கள்வி:  
 இவ அழிவு்களிலிருநது எம்டம மீட 
தடடுககும் வழி வட்க்கள் எடவ என ்கருதுகி 
றீர்்கள்?

ப்கள்வி:  
 த�ோருண்மிய இலககு, மடடுப�டுத�ப 
�டட நில, நீர்வளம், அதி்கரித� மக்கள் த�ோட்க 
என�வறறுகப்கற� இயறட்க விவ்சோய 
உற�ததித தி்னோல் ஈடு த்கோடுக்க முடியோது 
எனும் ்கருததுககு உங்கள் �திதலனன?

ப்கள்வி:  
 இயறட்க வழி இயக்கததின ப�ோற்ம், 
இவவிடயம் த�ோடர்�ோ்க �ங்கள் ஈடு�ோடடின 
்கோரணம் என�வறட் அறியத�ர முடியுமோ?

இயற்கை விவசாயம் பரவலாகை 
தமிழர் தாயகைப் பகுதிகைளில் 
அதன் முக்கியத்துவம் கைருதி 

முன்்னெடுக்கைப்பட்டு வருகின்்றது. அநத 
வ்கையில்  (OMNE - Organic Mov-
ment North East) வடக்கு மறறும் 
கிழக்கு மாகைாணஙகைளில்  ்சயறபட்டு 

வரும் இயற்கை வழி இயக்கைம் 
என்்ற அ்மப்பின் ்சயறபாட்டாளர் 
குலசிங்கம் வசீ்கரன் ‘இலக்கு’ 
ஊடகைத்திறகு வழஙகிய ்சவ்வி... 

   த�ோடர்ச்சி 13 ஆம் �க்கம்

Neh;fhzy;
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thuhe;j kpd;dpjo;;
rpWth;jsk;

md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான 
தமிழ் சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி 
மற்றும் பணபகாட்டு மமம்பகாட்டினன 
இலக்கா் ்்காணடு ்ெளிெரும் 
இலககு ெகார இதழின் சிறுெர தளத் 
திற்்கான தங்ள், ்ட்டுனர்ள், 
்வினத்ள், ஓவியங்ள் மற்றும் 
ெகாழ்வுககு ெழி்காட்டும் தமிழர 
நகா்ரீ்ம் ்தகாடரபகான சிறு குறிப்பு 
்ள் ஆகியெற்னற பகிரந்து ஓர 
்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் 
இனையுமகாறு இலககு உங்னள 
ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

Ju;rhe;jpdp: 
juk;-4 

aho; ,e;J Muk;g ghlrhiy

R.JthfP]; 
tpGyhde;jh fy;Yhup> jpUNfhzkiy

jp.khtyd;: 
juk;-9

 gue;jd; ,e;J kfhtpj;jpahiyak;

 அம்மகா…
 ்ருவிமல என்னனத் தகாஙகி, நீ பட்ட 
்பரும் பகாடு நகான் அறிமென் அம்மகா. என்னுயிர 
ெகாழ உன் உயினர ்மழு்கா் உருககியெள் நீ.
 நகாளும் ்பகாழும் என்னன நீ சுமககும் 
மபகாது, நீ பட்ட துயனர நகான் அறிமென் தகாமய. 
இரத்தத்னத பகாலகாககி எமககூட்டிய  என்னம்மகா 
பகாலுகாட்டி சீரகாட்டி எம்னம பககுெமகாய் 
பகாது்காத்து ெளரத்தெள் நீ. என் பசினய 
தீரப்பதற்கு உன் பசினய மறந்தெளும் நீ. நகான்  
தூங் உன் தூக்த்னதயும் ்னலத்துவிட்டகாய். 
மநகாய் ்்காணடு நகான் உழலும் மபகாது நிம்மதி 
இழந்து ்ணனை இனம ்காப்பது மபகால் ்காத்து 
நின்றகாய் தகாமய. தத்தி நனட நடக் னெத்து 
்ெல்ல ் மகாழி மபெ னெத்து. மகிழ்ந்து நின்றகாள். 
உள்ளம் மநகா்காது ் ெல்லம் ் ்காடுத்து மகாரமபகாடு 
்ட்டியனைத்து நல்லறிவுனர்னளக கூறி ெகாழ 
னெத்தகாள்.
 அன்னனயின் மடிதகான் முதல் 
பகாடெகானல, எனககு அறிவு ்ணனை திறந்து 
னெத்தகாய். அன்னனககு நி்ரகா் இவ்வுலகில் 
எதுவும் இல்னல.

gp. kjpepytd;: 
GJf;FbapUg;G kj;jpa fy;Y}hp

01)  tzq;fj;jf;ftu;fs;                

 : jhAk; > je;ijAk;

02)  te;jhy; NghfhjJ                    

 : Gfo;> gop

03)  Nghdhy; tuhjJ                      

 : khdk;> capu; 

04)  jhdhf tUtJ                         

 : ghtk;> Gd;dpak;

05) mlf;f KbahjJ                     

 : Mir >Jf;fk; 

06) ek;khy; gpupf;f KbahjJ       

 : ge;jk;> ghrk;

07)  mopitj; jUtJ.                    

 : nghwhik> Nfhgk;

08)  vy;NyhUf;Fk; rkkhdJ .     

 : gpwg;G> ,wg;G 

09)  xUtd; nfLtJ.                     

 : ngha;rhl;rp> nra;ed;wp                                                                                    

 kwg;gJ

10)  tUtJk; NghtJk;.                 

 : ,d;gk; >Jd;gk; 

11)  jtpu;f;f KbahjJ.                  

 : grp> jhfk;

rpe;jidj;  Jspfs; 

Ju;rhe;jpdp: jpUNfhzkiy
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thuhe;j kpd;dpjo;;

தமிழ்கத்தில் ெசிக்கும் ஓவியர் பு்கபழந்தி 
அெர்்கள் தனது புதிய நூலகா்க, தகான் ஈழத்தில் 

தன்னு்டன் பழகிய பபகாரகாளி்களின் நிடனவு்கட்ள 
தகாஙகிய ‘நகான் ்கண்்ட பபகாரகாளி்கள்:்க்ளமும் ெகாழ் 

வும்’ என்னும் நூடல வெளியீடு வசயதுள்்ளகார். 
அத்து்டன் தமிழீழ விடுதடலப் பபகாரகாட்டம் 
வதகா்டர்பகா்க அெர் 36 ஆண்டு்க்ளகா்க, தமிழீழம் 
உடப்ட உலகின் பல்பெறு நகாடு்களில் ்ககாடசிப்படுத் 
தப்பட்ட 102 ஓவியங்களின் வதகாகுப்பகான ‘பபகார் 
மு்கங்கள்: ஈழப் பபகார் ஓவியங்கள்’ என்்ற நூடலயும் 
வெளியிடடுள்்ளகார். தமிழீழத்தின் அடுத்த தடல 
முட்ற்களி்டம் இந்த ஆக்்கங்கட்ள ட்கயளிக்கும் 
ெட்கயில் அெரது இல்லத்தில் 27.12.2020 அன்று 
வெளியீடடு நி்கழ்வு நட்டவபற்றது.
 தனது ஓவியத்தின் மூலம் ஈழ விடுதடலப் 
பபகாரகாட்டத்டத உல்கறியச் வசயதெர்்களில் ஓவியர் 
பு்கபழந்தி அெர்்கள் முக்கியம் வபறுகின்்றகார். 
ஈழப் பபகாரகாட்டம் வதகா்டர்பகா்க தகான் ெடரந்த 
ஓவியங்கட்ள ஈழத்திலும், இந்தியகாவிலும், வெளி 
நகாடு்களிலும் ்ககாடசிப்படுத்தி, மக்்களின் மனதில் 
ஈழப் பபகாரகாட்டம் பறறிய வதளிடெ ஏறபடுத்தி 
யெர். 
 ஈழத்திறகு ெருட்க தந்திருந்த சமயம், 
பதசியத் தடலெர் அெர்்களின் பெண்டுப்ககாளுக்கு 
இணங்க பபகாரகாளி்களுக்கு ஓவியப் பட்டட்ற ந்ட 
த்தி, அெர்்களுக்கு ஓவியம் ெடரெதறகு ்கறறுக் 
வ்ககாடுத்திருந்தகார். 
 ‘நகான் ்கண்்ட பபகாரகாளி்கள்: ்க்ளமும் ெகாழ் 
வும்’ என்்ற நூலில் தகான் சந்தித்த 33 பபகாரகாளி்கள் 
குறித்த அனுபெத்டதயும் பகிர்ந்துள்்ளகார். மி்கவும் 
உணர்வுபூர்ெமகா்க இந்த ஆக்்கத்டத எழுதியிருக்கி 
ன்்றகார். 
 வசன்டனயில் நட்டவபற்ற நூல் வெளி 
யீடடு விழகாவில், பல இட்ளய சமுதகாயத்தினர் 
்கலந்து வ்ககாண்்டது்டன், அெரின் நூடல ஆர்ெத்து 
்டன் வபறறுக் வ்ககாண்்டனர். நி்கழ்வில் தமிழர் 
பபரியக்்கத் தடலெர் வப.மணியரசன் அெர்்கள் 
்கலந்து வ்ககாண்்டகார். 

Xtpau; GfNoe;jpapd;; 
‘ehd; fz;l Nghuhspfs; : 

fsKk; tho;Tk;’
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ஜன. 29 - முத்துக்குமகாரின் நிடனவு நகாட்ள 
வயகாடடி அெரின் ஆக்்கம் பிரசுரமகாகின்்றது.

 முத்துக்குமகாருட்டய உயிர்த்தியகா்கம் நி்கழ் 
ந்து பதிவனகாரு ஆண்டு்கள் ்கழிந்து பனிவரண்்டகா 
ெது ஆண்டு வதகா்டஙகுகி்றது.  ஆனகால் அெரது 
உயிர்த்தியகா்கத்தின் பநகாக்்கம் ஏற்கனபெ இருந்த 
நிடலடய வி்ட பின்னட்டந்துள்்ளது.  அெரது உயிர் 
த்தியகா்கத்தின் உ்டனடி பநகாக்்கமகான ஈழ ஆதரவு 
வ்ககாந்தளிப்பு அப்பபகாது நிட்றபெறினகாலும், அெ 
ரது நீண்்ட்ககால பநகாக்்கம் நிட்றபெ்றபெ இல்டல. 
 அவெகாறு நிட்றபெ்றகாது என்பதற்ககான 
த்டயங்கள் அெரது உ்டடல சுடு்ககாடடுக்கு வ்ககாண்டு 
வசல்ெடத ஒடடிபய நன்கு வதரிந்து விட்டது.  
இன்றுெடரயிலும் அவெகாப்ற. முத்துக்குமகாரின் 
உயிர்த் தியகா்கத்தினகால் முக்கியமகான இரு சகாத்கங 
்கள் மடடும் ஏறபட்டன. 

மு�லோவது
 தமிழ்கத்தில் ஈழச் சிக்்கல் பமலும் முன்வன 
ப்பபகாதும் வி்ட பரெலகான ்கெனத்டதப் வபற்றது. 

இரண்டோவது
 எண்ணற்ற நடுத்தர ெர்க்்க மகாணெர்்கள் 
மறறும் இட்ளஞர்்கள் பலர் அரசியல் அரஙகிறகு 
ெந்தனர். 
 ஆனகால் இவெகாறு ெந்பதகாரில் ஏ்கப்வப 
ரும்பகான்டமயினடர  தி்டப்படுத்தகாமல் இருக்்கபெ 
வசயதன முதன்டமயகான ஈழ ஆதரவு அடமப்பு்கள். 
முத்துக்குமகாரின் உயிர்த்தியகா்கமகானது ஈழ ஆதரவு 
அடமப்பு்கள் புதியடெ பதகான்றுெதறகும் ்ககாரண 
மகா்க இருந்தது. இத்தட்கய புதிய அடமப்பு்கள் 
ஈழச் சிக்்கலுக்்ககா்கபெ முதன்டமயகா்கச் வசயற 
படுெதறகு பதகான்றின. 
 ஆனகால் இடெ முள்ளிெகாயக்்ககாலின் முதன் 
டமயகான பபகார் குற்றெகாளியகான இந்திய விரிெகா 
திக்்க அரடச அவெகாறு அம்பலப்படுத்துெதறகு 
தயகாரகாய இல்லகாத அரசியல் ்கண்பணகாட்டத் தில் 
இருக்கின்்றன. இப்வபகாழுபதகா இலஙட்கயில் 
இந்திய விரிெகாதிக்்க அரசின் கூடப்டகாடு முள்ளி 
ெகாயக்்ககாடல அரஙப்கறறிய கும்பபல மீண்டும் 
அஙகு அதி்ககாரத்டத ட்கப்பறறியுள்்ளது. இந்தியகா 
வின் ஆதரபெகாடு. ஈழச் சிக்்கலுக்்ககான முதன்டம 
யகான படழய மறறும் புதிய அடமப்பு்கள் இடத 
தடுப்பதறகு வபரிதகா்க ஏதும் வசயயவில்டல. 

அ�றகு இரு ்கோரணங்கள் மடடும் 
இருக்கககூடும்.

மு�லோவது ்கோரணம் எனனதவனில் 
 இத்தட்கய ஈழ ஆதரவு படழய மறறும் புதிய 
அடமப்பு்கள் தமிழ்கத்தின் அரசியல் சூழலுக்கு 
மு்கஙவ்ககாடுப்பதிபலபய சிக்கியிருக்்கக்கூடும். 

இரண்டோவது ்கோரணம் எனனதவனில்
 முள்ளிெகாயக்்ககால் பபகார் குற்றச் வசயல் 
கும்பலகான இரகாஜபக்ச கும்பலகானது  இலஙட்க 
யில் ஆடசிக்கு ெந்தகால் சீன சகாயவு ஆடசிடய 
ந்டத்தும்படசத்தில் அதறகு எதிரகாய இந்தியகா தடல 
யிடும் எனும் அனுமகானம் ஆகும். எவெகா்றகாயி 
னும் இந்த அனுமகானம் தெப்ற. இந்தியகா தடலயி 
ட்டகாலும் ஈழம் கிட்டக்்ககாது. இந்தியகாதகான் 
முதன்டமப் பபகார் குற்றெகாளியகா்க இருக்கும் நிடல 
யில் அடத எதிரியகாய ெடரயறுக்்ககாத அம்பலப் 
படுத்தகாத நிடலயில் ஈழம் அ்றபெ கிட்டக்்ககாது. 
இடத இன்னமும் அஙகீ்கரிக்்கத் தயகாரகாய இல்டல 
ஈழ ஆதரவு படழய மறறும் புதிய அடமப்பு்கள். 
முத்துக்குமகாரின் உயிர்த்தியகா்கம் ஏறபடுத்திய வ்ககாந் 
தளிப்பு ெழஙகிய ெகாயப்பிலும் அதன் பின்னர் பத்து 
ஆண்டு்கள் ்கழிந்த பின்னரும் இபத நிடலடமதகான்.  
இந்நிடலயில் முத்துக்குமகாரின் உயிர்த்தியகா்கம் ஏற 
படுத்திய உணர்டெ தடடிவயழுப்பினகால்தகான் அத் 
தியகா்கத்தின் பநகாக்்கத்டத பநகாக்கி ந்கருெதறகு முடி 
யும். அதறகு யகார் உண்டமயகான எதிரி்கள்/துபரகா 
கி்கள்/சந்தர்ப்பெகாதி்கள் என்படத சரியகாய ெடர 
யறுப்பதும் அெசியம். “ யகார் உண் டமயகான தமிழ் 
பதசியெகாதி்கள்/எதிரி்கள்/துபரகாகி்கள்/சந்தர்ப்ப 
ெகாதி்கள்.....”
 ஈழ ஆதரவு அடமப்பு்கள் இட்டபய  இந்த 
விஷயத்தில் வதளிவு இல்டல. அதனகால் முத்துக்கு 
மகாரின் உயிர்த்தியகா்கம் வீணகாகிவிடும் அபகாயம் 
இருக்கி்றது.

Kj;Jf;FkhUila  capu;j;jpahfj;jpd; 
Nehf;fk; epiwNtwhjJ Vd;? 
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தமிழ்க மீனெர்்கட்ள இலஙட்கக் ்க்டறபட்டயி 
னர் ட்கது வசயெதும், வ்ககாடல வசயெதும்; 

தமிழ்க மீனெர்்கள் எல்டல தகாண்டி இலஙட்க 
ெ்டபகுதிக் ்க்டலில் மீன் பிடிப்பதும், ெ்டபகுதி 
மீனெர்்களின் வசகாத்துக்்கட்ள பசதப்படுத்துெதும் 
பபகான்்ற சம்பெங்கள் தீர்வு எட்டப்ப்டகாத ஒரு 
வதகா்டர் ்கடதயகா்கபெ இருந்து ெருகின்்றன. சம்ப 
ெம் நட்டவபறும் சந்தர்ப்பங்களில் பலர் இது 
வதகா்டர்பகா்க தமது ்கண்்டனங்கட்ளத் வதரிவிப்பதும், 
மீண்டும் சம்பெங்கள் நட்டவபறுெதும் சகாதகாரண 
ஒரு வி்டயமகா்க அடமந்து விட்டது. 

 அண்டமயில் இரகாபமஸ்ெரத்டதச் பசர்ந்த 
4 மீனெர்்கள் இலஙட்கக் ்க்டறபட்டயகால் வ்ககாடூர 
மகா்க வ்ககால்லப்படடிருக்கும் சம்பெமகானது, தமி 
ழ்க மீனெர்்கள் மத்தியில் வபரும் அதிர் ச்சிடய 
ஏறபடுத்தியுள்்ளது. 
 புதுக்ப்ககாடட்ட மகாெட்டம், ப்ககாடட்டப் 
படடினம் ்க்டற்கடரயில் இருந்து ்க்டந்த 18ஆம் தி்கதி 
இரகாபமஸ்ெரம் அருப்க தங்கச்சிம்டத்டதச் பசர்ந்த 
ஆபரகாக்கிய பசசு என்பெரின் விடசப்ப்டகில் மீன 
ெர்்கள் வசந்தில்குமகார்(32), நகா்கரகாஜ்(52), வமசியகா 
(30), சகாம்சன் ்டகாவின் (இலஙட்க அ்கதி - 28) ஆகி 
பயகார் மீன்பிடிக்்கச் வசன்்றனர். இெர்்கள் வநடுந் 
தீவிறகும், ்கச்சதீவிறகும் இட்டயில் மீன் பிடித்துக் 
வ்ககாண்டிருந்த பபகாது, பரகாந்து ெந்த இலஙட்கக் 
்க்டறபட்டயினர் மீனெர்்களின் ப்டட்க ெழிமறித்து, 
அெர்்கட்ள சரமகாரியகா்கத் தகாக்கியுள்்ளனர். 
 

நீண்்ட பநரம் மீன்பிடிப் ப்டட்க நிறுத்தி 
டெத்திருந்த இலஙட்கப் பட்டயினர், தங்கள் 
பரகாந்துக் ்கப்பலகால் மீனெர் ப்டகின் மீது பமகாதி 
பசதப்படுத்தியுள்்ளனர். இதனகால் ப்டகு ்க்டலில் 
மூழ்கியது. மீனெர்்கள் ்க்டலில் குதித்தகா்கவும், 
பின்னர் ்ககாணகாமல் பபகாயினர் என்றும் த்கெல்்கள் 
வெளியகாகின. ்ககாணகாமல் பபகான மீனெர்்கட்ளத் 
பதடிச் வசன்்றெர்்கட்ள இலஙட்கக் ்க்டறபட்ட யினர் 
துரத்தி விட்டதகா்கவும் வதரிவிக்்கப்படுகின்்றது.
 பின்னர் 20ஆம் தி்கதி இரு மீனெர்்களின் 
உ்டல்்களும், 21ஆம் தி்கதி இரு மீனெர்்களின் 
உ்டல்்களும் மீட்கப்படடு, யகாழ்ப்பகாணம் அரசு 
மருத்துெமடனயில் டெக்்கப்பட்டன. மீட்கப் 
பட்ட உ்டல்்கள் எரிந்து ்கருகிய நிடலயில் 
இருந்ததகா்க வசகால்லப்படுகின்்றது. 4 மீனெர்்க 
ட்ளயும் இலஙட்க ்க்டறபட்டயினர் வ்ககாடூர 
மகான முட்றயில் தகாக்கியும், பின்னர் ப்டகில் 
இருந்த டீசடல, அெர்்கள் மீது ஊறறி எரித்துக் 
வ்ககான்றிருப்பதகா்கவும் ஊ்ட்கங்கள் த்கெல் வெளியி 
ட்டன. அத்து்டன் ப்டட்க மூழ் ்கடித்திருப்பதும் 

வதரிய ெந்துள்்ளதகா்க தமிழ்க மீன ெர்்கள் வதரிவி 
க்கின்்றனர்.    
4 மீனெர்்களின் உ்டல்்களும் உ்டறகூ்றகாயவு 
வசயெதற்ககா்க யகாழ். மருத்துெமடனயில் டெக்்கப் 
படடுள்்ளதகா்க வதரிவிக்்கப்பட்டது. இதில் இலஙட்க 
அ்கதியகான சகாம்சன் ்டகாவின் உ்டடல இந்தியகாவி 
றகு அனுப்பகாது விடுெதகா்கவும் த்கெல்்கள் வெளி 
யகாகின. ஆனகால் அெரின் மடனவி, குழந்டத(20 
நகாள்) இந்தியகாவில் இருப்பதகால், அெரின் உ்டடல 
அனுப்பி டெக்குமகாறு மடனவி ப்ககாரியிருந்தகார். 
மீனெர்்கள் 4 பபரின் உ்டல்்கட்ளயும் பிபரத பரி 
பசகாதடன வசயயகாமல் ஒப்பட்டக்்க ெலியுறுத்தி, 
தங்கச்சிம்டத்தில் மீனெர்்கள் ஆர்ப்பகாட்டம் வசய 
தனர். இெர்்களின் வ்ககாடல வதகா்டர்பகா்க மத்திய, 
மகாநில, புலனகாயவுத்துட்ற அதி்ககாரி்கள் தீவிரமகா்க 
விசகாரித்து ெருகின்்றனர். 
 இலஙட்க ்க்டறபட்டயகால் வ்ககால்லப்பட்ட 
தமிழ்க மீனெர்்கள் 4 பபரின் உ்டல்்களும் பநறறு 
(23) ்ககாஙப்கசன்துட்ற துட்றமு்கத்தில் இருந்து ்கப் 
பலில் எடுத்து ெரப்படடு, இந்திய ்க்டபலகார ்ககாெல் 
பட்ட அதி்ககாரி்களி்டம் ஒப்பட்டக்்கப்பட்டது.  

்க்டறபட்டயினர் மதியம் புதுக்ப்ககாடட்ட மகாெட 
்டம் மணபமல்குடி அருப்க, ப்ககாடட்டப் படடினம் 
மீனெர்்களி்டம் மீன்ெ்ளத்துட்ற அதி்ககாரி்கள் முன் 
னிடலயில் ச்டலங்கட்ள ஒப்பட்டத்தனர்.
 மீனெர்்களின் வசகாந்த ஊர்்களுக்கு தனித் 
தனி ஆம்புலன்ஸ்்களில் உ்டல்்கள் அனுப்பி டெக் 
்கப்பட்டன. வமசியகாவின் உ்டல் ்ககாெல்துட்ற 

யகால் இரகாபமஸ்ெரம் அருப்க தங்கச்சிம்டத்தி றகு 
வ்ககாண்டுெரப்பட்டது. பசகா்கத்து்டன்  உ்றவினர்்கள் 
்கதறி அழுது ்ககாத்து வ்ககாண்டிருந்த இ்டத்தில் நிறுத் 
தகாமல் பநரடியகா்க ்கல்லட்றத் பதகாட்டத்திறகு 
வ்ககாண்டு வசன்்றனர். இதனகால் மீனெ மக்்கள் 
ஆபெசம் அட்டந்து தடுப்பு்கட்ள டெத்து மறித்து 
இரகாபமஸ்ெரம் - மதுடர பதசிய வநடுஞசகாடலயில் 
சகாடல மறியல் பபகாரகாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
 இபதபெட்ள, நடுக்்க்டலில் மீனெர்்களின் 
ப்டட்க மூழ்்கடித்த இலஙட்க ்க்டறபட்டயினர் மீது 
வ்ககாடல ெழக்கு பதிவு வசயய ெலியுறுத்தியும், 
மீனெர்்களின் உ்டல்்கட்ள தமிழ்கம் எடுத்து ெந்து 
உ்டறகூறு ஆயவு வசயய பெண்டும் எனவும், இ்றந்த 
மீனெர்்களுக்கு உரிய நீதி கிட்டக்்க பெண்டியும் 
இரகாபமஸ்ெரம் மீனெர்்கள் 24ந்பததி (இன்று) 
முதல் சகாகும்ெடர உண்ணகாவிர பபகாரகாட்டத்தில் 
ஈடுப்ட உள்்ளதகா்க மீனெர்்கள் அறிவித்துள்்ளனர்.

இந�ச் ்சம்�வம் குறிதது �லரும் �ங்களது 
்கண்டனங்கடளத த�ரிவிததுள்ளனர்.

 தமிழ்க முதல்ெர் எ்டப்பகாடி பழனிசகாமி 
வெளியிடடுள்்ள அறிக்ட்கயில், “இவவிபத்தில் 

இ்றந்த மீனெர் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த 
இரங்கடல வதரிவித்துக் வ்ககாள்ெது்டன், அெர்்க்ளது 
குடும்பத்தினருக்கு முதலடமச்சர் வபகாது நிெகாரண 
நிதியிலிருந்து 10 லடசம் ரூபகாய ெழங்க உத்தரவிட 
டுள்ப்ளன். இப்படிப்பட்ட தகாக்குதலில் ஈடுபடடு 
தமிழ்நகாடடு மக்்களின் ெகாழ்ெகாதகாரத்டத சிடதக் 
கும் இலஙட்க ்க்டறபட்டயின் வசயடல நகான் 
ென்டமயகா்க ்கண்டிக்கிப்றன். இச்சம்பெம் குறித்து 
இந்திய தூதர்கத்தின் மூலம் உரிய விசகாரடண 
பமறவ்ககாள்்ள ெலியுறுத்தி, மகாண்புமிகு பகாரத 
பிரதமர் அெர்்களுக்கு ்கடிதம் எழுதி உள்ப்ளன்.” 
என்று குறிப்பிடடுள்்ளகார்.
 பமலும் இலஙட்க அரடசயும் மத்திய அர 
டசயும் ்கண்டித்து ஜனெரி 25 ஆர்ப்பகாட்டம் நட்ட 
வபறும் என மதிமு்க வபகாதுச் வசயலகா்ளர் டெப்ககா 
வதரிவித்துள்்ளகார். 
 மக்்கள் நீதி மயயத் தடலெர் ்கமல்்காசன் 
இது குறித்து ்கருத்துத் வதரிவிக்ட்கயில், எங்கள் 
மீனெர்்கள் உயிரிழக்்கக் ்ககாரணமகான, இலஙட்கக் 
்க்டறபட்டயின் ஈவு இரக்்கமற்ற வசயடலக் ்கண்டி 
க்கிப்றன். பகாரம்பரிய ்க்டல் பகுதியில், எம் மீனெர் 
்கள் நிம்மதியகா்க மீன் பிடித் வதகாழில் வசயெதறகு, 
உரிய ந்டெடிக்ட்க்கட்ள அரசு வசயய பெண்டும்.” 
என்று கூறியுள்்ளகார்.
 இலஙட்கக் ்க்டறபரப்டப ஒடடி தமிழ்க 
மீனெர்்கள் நகால்ெர் வ்ககால்லப்பட்ட சம்பெத்துக்கு 
இலஙட்கயி்டம் இந்தியகா ்கடும் ்கண்்டனம் வதரிவி 
த்திருக்கின்்றது. புதுடில்லியில் உள்்ள இந்தியகாவிற 
்ககான இலஙட்கப் பதில் தூதுெடர அடழத்து இந் 
திய வெளிவிெ்ககார அடமச்சு ்கடும் ்கண்்டனத்டத 
வதரிவித்த அபதசமயம், இலஙட்கயில் உள்்ள 
இந்தியத் தூதுெர் இலஙட்க வெளிவிெ்ககார அடமச் 
சிறகு தமது அரசின் ்கண்்டனத்டத வதரிவித்து 
ள்்ளகார்.
 இலஙட்க மீன்ெ்ளத்துட்ற அடமச்சர் 
்டக்்ளஸ் பதெகானந்தகா தனது அறிக்ட்கயில், “குறித்த 
மீனெர்்கள் எல்டல தகாண்டி மீன்பிடித்துள்்ளடம 
உறுதியகாகியுள்்ளது. அெர்்கள் எல்டல தகாண்டியடம 
யினகாபலபய இலஙட்க ்க்டறபட்ட அெர்்கட்ள 
ட்கது வசயய முயறசித்தது. எல்டல தகாண்டிய 
மீனெர்்கட்ள ட்கது வசயய முயறசித்த தருணத்தில், 
எதிர்பகாரகாத விதமகா்க விபத்வதகான்று ஏறபடடு, நகால் 
ெர் உயிரிழந்துள்்ளனர்.” என்று வதரிவித்துள்்ளகார். 
 பமலும் ்க்டந்த ்ககாலங்களில் இந்திய மீன 
ெர்்கள் அத்துமீறி, இலஙட்க ்க்டறபரப்பிறகுள் 
ெருட்கத் தந்து, ெ்டக்கு தமிழ் மீனெர்்களின் 
வசகாத்துக்்களுக்கு பசதம் விட்ளவித்திருந்தடதயும் 

அெர் நிடனவுபடுத்தினகார். இந்தச் சம்பெம் எதிர் 
பகாரகாது ந்டத்ததகா்க கூறிய அெர், தமிழ்கத்தினகால் 
முன்டெக்்கப்படும் குற்றச்சகாடடு்கட்ளயும் நிரகா்கரி 
த்தகார்.
 தமிழ்க மீனெர்்களின் அத்துமீ்றடலக் ்கண் 
டித்து ெ்டமரகாடசி ெ்டக்கு ்க்டறவ்றகாழிலகா்ளர்்கள் 
சமகாசம் ெ்டக்கு தழுவிய ்கதெட்டப்புப் பபகாரகா 
ட்டத்திறகு  அடழப்பு விடுப்பதகா்க சங்கத்தின்  
தடலெர் ந. ெர்ணகுலசிங்கம் வதரிவித்துள்்ளகார்.
 அத்து்டன், ்கருப்புக் வ்ககாடி்கட்ளப் ப்டகில் 
்கடடிக் வ்ககாண்டு மீன்பிடிக்்க எமது எல்டலக்குள் 
ெருபெகாம் என இந்திய மீனெர்்கள் அறிவித்துள் 
்ளடத அனுமதிக்்க முடியகாது என்்றகார்.
 இந்தச் சம்பெம் குறித்து விசகாரிப்பதற்ககா்க 
இரு குழுக்்கள் நியமிக்்கப்படடுள்்ளன. ஜனகாதிபதி 
ப்ககாட்டகாபய ரகாஜபக்சவினகால் ஒரு குழுவும், ்க்டற 
வ்றகாழில் அடமச்சர் ்டக்்ளஸ் பதெகானந்தகாவினகால் 
மறறுவமகாரு குழுவும் நியமிக்்கப்படடுள்்ளன.
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�தில்:
 அரசியல் த்ளத்தில் ஏன் இெர்்கள் இன 
அழிப்பு என்படத ஏறறுக் வ்ககாள்கின்்றகார்்கள் 
இல்டல என்படத புரிந்து வ்ககாள்்ள பெண்டும். 
அெர்்கள் ஏன் அப்படிச் வசகால்கி்றகா்்கள் என்்றகால், 
சர்ெபதச குற்றங்களுக்கு எதிரகான சட்டம் என்பது 
எல்லகா நகாடு்களுக்கும் வபகாதுெகானது. ஐ.நகா.
வில் முதலகாெதகா்க எழுதப்பட்ட சகாசனம் இன  
அழிப்பு பகாது்ககாப்பிற்ககான சகாசனம். இன்று பல 
மகாற்றங்களுக்கு ஊ்டகா்க இந்த சகாசனம் ெந்திருக் 
கின்்றது. ஏபதகா ஒரு நகாடடில் இன அழிப்பு ந்டக் 
கின்்றது என்று ஒத்துக் வ்ககாண்்டகால், உ்டனடியகா 
்கத் தடலயிடடு, அந்த இன அழிப்டப நிறுத்த 
பெண்டிய அல்லது தடுக்்க பெண்டிய அடிப்ப 
ட்டக் ்கட்டப்பகாடு எல்லகா நகாடு்களுக்கும் இருக் 
கின்்றது. அந்தக் ்க்டப்பகாடடிலிருந்து தப்பிப்பதற 
்ககா்கபெ அந்த ெகார்த்டதடய வசகால்ல பெண்்டகாம் 
என்று எங்களுக்குச் வசகால்கின்்றகார்்கள். அடத 
முதலில் புரிந்து வ்ககாள்்ள பெண்டும்.
 தங்களுக்கு இலகுெகான ெழியில் ந்கர்ெ 
டதபய இரகாஜதந்திரம் என்று வசகால்ெகார்்கள். எங 
்கள் பக்்கத்தகால் அழுத்தம் குட்றெகா்க இருந்தகால் 
அெர்்கள் எங்கள் பக்்கத்தகாபலபய ந்கர்ெகார்்கள். 
இலஙட்க அரசகாங்கத்தின் பக்்கம் அழுத்தம் மி்க 
மி்கக் ்கடுடமயகா்க இருப்பதகால், அந்தப் பக்்கம் 
ந்கர மகாட்டகார்்கள். 
 அந்த அடிப்பட்டயில் நகாங்கள் இடத 
அழுத்தம் திருத்தமகா்க இன அழிப்பு என்று 
வசகால்ல பெண்டியது எங்கள் ்க்டடம. இன 
அழிப்பு இல்டல என்பதறகு அெர்்கள் பல ்ககார 
ணங்கட்ளச் வசகால்லிக் வ்ககாண்டிருப்பகார்்கள்.  
ஏவனனில், எந்தக் ்கட்டத்தில் அெர்்கள் அடத 
ஏறறுக் வ்ககாள்கின்்றகார்்கப்ளகா அந்தக் ்கட்டத்தில் 
அெர்்கள் வசயறப்ட பெண்டியது என்பது அெர்்க 
ளின் சர்ெபதசக் ்க்டடம. இந்த அடிப்பட்டயில் 
தகான் அெர்்கள் இடதக் ்கடதக்்க  பெண்்டகாம் 
என்கி்றகார்்கள். இதுமுதலகாெது.
 இரண்்டகாெது இது வதகா்டர்பகா்க ஐ.நகாவில் 
முக்கியமகா்க மனித உரிடமக் ்கழ்கத்தில் பபசும் 
பபகாது, இலஙட்க அரசகாங்கம் ஐ.நகாடெ விடடு 
விடடுப் பபகாயவிடுெகார்்கள். அப்படி விடடு 
விடடுப் பபகானகால், இலஙட்க அரசகாங்கத்து்டன் 
வசயறப்ட முடியகாது என்்ற ஒரு வநகாண்டிச் 
சகாடட்ட சர்ெபதசம் வ்ககாடுக்கின்்றது. 
 இலஙட்கக்கு எதிரகான தட்ட்கள் வதகா்ட 
ர்பகான உடரயகா்டல்்கள் சர்ெபதசத்தில் பபசப்படு 
கின்்றது. இவெகாறு பபசுகின்்றகார்்க்ளகா்க இருந்தகால், 
இலஙட்க மனித உரிடமக் ்கழ்கத்திலிருந்து வெளி 
யில் பபகானகால், எப்படி இலஙட்கடய வபகாறுப்பு 
க்கூறும் ந்டெடிக்ட்கக்கு வ்ககாண்டு ெரபெண்டும் 
என்்ற அடுத்த ்கட்ட ந்டெடிக்ட்கயகா்க ஐ.நகா 
வின் பகாது்ககாப்புச்சடபயில் இந்த வி்டயம் ந்கர்த் 
தப்ப்டலகாம். 
 ஆ்கபெ இன அழிப்பு என்படத அெர்்கள் 
வசகால்லகாமல் இருப்பதற்ககான ்ககாரணம் தகாங்கள் 
சர்ெபதசக் ்க்டடம்களிலிருந்து தப்பிக் வ்ககாள்ெதற 

்ககா்கபெ. ஆனகால் நகாங்கள் வசகால்லகாமல் இரு 
ப்பது அெர்்கட்ளத் திருப்திப்படுத்துெதற்ககா்கபெ 
என்பது என் ்கருத்து. எங்களுக்கு ந்டந்தது இன 
அழிப்பு என்படத ஆயவு்கள் ரீதியகா்கவும், ்கல் 
வியியல் ரீதியகா்கவும், சட்ட ரீதியகா்கவும், நிரூபிக் 
்கப்ப்டக்கூடியது. பநகாக்்கம் என்படத நிரூபிக்்க 
பெண்டுமகாயின் முழுடமயகான ஒரு விசகாரடண 
ந்டத்தப்ப்ட பெண்டும்.
 இன அழிப்பு நட்டவபற்றடத விசகாரிக்்க 
பெண்டும். அது இன அழிப்பகா இல்டலயகா 
என்்ற தீர்ப்பு அடுத்த வி்டயம். ஆனகால் தமிழ் 
மக்்கட்ளப் வபகாறுத்தமடடில் இது இன அழிப்பு. 
இதறகு உ்டனடியகான தீர்வு பெண்டும். இடத 
நிறுத்த பெண்டும் எனச் வசகால்ல பெண்டியது 
தமிழ் மக்்களின் ்க்டடம. அரசியல் தடலடம்க 

ளின் ்க்டடமயும் ஆகும். இடத சட்டபூர்ெமகா்க, 
ஆதகாரபூர்ெமகா்க, தர்க்்கபூர்ெமகா்க நிறுெச் வசகான் 
னகால்கூ்ட நிறுெ முடியும். இடதப் பபசுெதறகுப் 
பலர் இருக்கின்்றகார்்கள்.  கிழக்கு மகா்ககாணத்தில் 
ெரலகாறறு ஆயவு்கள், அ்கழ்ெகாரகாயச்சி்களுக்்ககான 
ஒரு குழு (Task Force) ஒன்ட்ற அரசு நியமித்தி 
ருக்கின்்றது. இந்தக் குழுவின் பநகாக்்கபம தமிழ் 
மக்்களின் ஆதகாரங்கள், அ்கழ்ெகாரகாயச்சி்கட்ளப் 
பலவீனப்படுத்தி, அடத சிங்க்ள மக்்களின், 
அல்லது சிங்க்ள பதசிய அட்டயகா்ளங்க்ளகா்க மகாற 
றுெபத அெர்்களின் பநகாக்்கம். அது எல்பலகாருக் 
கும் வதரிந்தது. பல ்கல்வி சகார் சமூ்கத்தினர் இது 
பறறி வசகால்கின்்றகார்்கள். இதுவும் ஒரு உதகாரணம். 
இடதப் பபகால பல உதகாரணங்கட்ள நகாங்கள் 
வ்ககாண்டுெர முடியும்.

�தில்:
 நிச்சயமகா்க. புலம்வபயர் பதசத்தில் இந்த 
வி்டயங்கட்ள ந்கர்த்தக்கூடிய பல தி்றடமசகாலி 
்கள் இருக்கின்்றகார்்கள். ஒரு நி்கழ்ச்சி நிரலில் இடத 
ந்கர்த்துெதறகும், அதற்ககான நிதி ெ்ளத்டதச் 
பசர்க்்கக்கூடிய நிடலயிலும் புலம்வபயர்ந்த 
அடமப்புக்்கள் இருக்கின்்றன. ஆனகால் அது இது 
ெடர ந்டக்்கவில்டல என்பது தகான் எனது ்கருத் 
தகா்க இருக்கின்்றது. அதற்ககான ்ககாரணங்கள் பல 
கூ்றலகாம்.  அது ஒரு தூர பநகாக்்ககா்கபெ இருக் 
கின்்றது. இப்படியகான நிபுணத்துெம் ெகாயந்த 
ெர்்கட்ள இந்தத் துட்றயில் இருத்தி இந்த 
பெடல்கட்ளச் வசயெதற்ககான தன்டம தமிழ் 
மக்்களின் மத்தியில் ஒரு வெறறி்டமகா்கபெ 
இருக்கின்்றது. 
 ஊ்ட்க பரப்பிபல ெரக்கூடிய தங்களு 
ட்டய அடமப்பிறகு ஒரு  பிரபல்யத்டத ஏறப 

டுத்தக்கூடிய வி்டயங்களில் தகான் அடெ ஈடுப 
டுகின்்றபதகா என்்ற ஒரு சந்பத்கம் எனக்கு ெருகி 
ன்்றது. இப்படியகான ஆதகாரங்க்ள்டன் சம்பந் 
தப்பட்ட வி்டயங்கள் தூர பநகாக்ப்ககாடு வசயயப் 
ப்ட பெண்டிய வி்டயங்கள். இடெ வசயயப்ப 
டுெதில்டல. 2010ஆம் ஆண்டு மி்க முக்கியமகான 
ஒரு சர்ெபதச அ்ளவில் இயஙகிய தமிழ் அடம 
ப்பு இன்று நிடல வதரியகாது பபகான ஒரு அடம 
ப்பி்டம் நகான் பநரடியகா்க ப்கட்ட ப்கள்வி இது 
தகான். ஆதகாரங்கள் எல்லகாம் நீங்கள் எடுக்கின்றீர் 
்கள். இந்த ஆதகாரங்கட்ள எல்லகாம் நகாங்கள் 
ஐ.நகா.விறகு வ்ககாடுக்கின்ப்றகாம். அஙப்க வ்ககாடு 
க்கின்ப்றகாம், இஙப்க வ்ககாடுக்கின்ப்றகாம். தமி 
ழடர டமயமகா்க இந்த ஆதகாரங்கட்ள டெத்திரு 
க்கும் ஒரு அடமப்பு இருக்கின்்றதகா? ஏவனனில், 
நகாட்ள ஒரு விசகாரடண என்று ெரும் பபகாது, 
நகாங்கள் வ்ககாடுத்த ஆதகாரங்கட்ள வ்ககாடுத்த இ்ட 
ங்களில் பபகாய எடுக்்க முடியகாது. அத்து்டன் எங 
்கள் ஆதகாரங்கட்ள ெழஙகியெர்்க ள்கூ்ட உயிரு 
்டன் இருப்பகார்்கப்ளகா என்்ற ஒரு ப்கள்வி இருக்கி 
ன்்றது. 
 எங்களுக்கு ந்டந்த இன அழிப்பு 2003ஆம் 
ஆண்டிறகுப் பின்னர் ந்டந்து வ்ககாண்டிருந்த பல 
வசயறபகாடு்கள் வதகா்டர்பகா்கவும், 2009இல் ந்டந்த 
வசயறபகாடு்கள் வதகா்டர்பகா்கவும்  முக்கியமகான 
நகாடு்க்ளகா்க அவமரிக்்ககா, பிரித்தகானியகா, ஐபரகாப் 
பிய ஒன்றியம், இந்தியகா பபகான்்ற நகாடு்களி்டம் 
பல ஆதகாரங்கள் இருக்கின்்றன. இந்த ஆதகாரங 
்கட்ள  ்கட்டங்கட்டமகா்க, ஏபதகா ஒரு விதமகா்க 
அெர்்களி்டமுள்்ள சட்ட இட்டவெளி்களுக்கு 
ஊ்டகா்க எடுத்து வபகாதுடமப்படுத்தி ஒரு ஆதகார 
மகா்க டெக்்க பெண்டிய ஒரு ்க்டடம இருக்கி 
ன்்றது. 
 ஒரு உதகாரணம் தருகின்ப்றன். பில் மிலர் 
என்கின்்ற ஒரு ஊ்ட்கவியலகா்ளர், 5, 6 ெரு்டங 
்க்ளகா்க தன் முழு பநரத்டதப் பபகாடடு பிரித்தகா 
னியகாவின் கூலிப்பட்ட எப்படி நகாடு்களில் 
பபகார்க் குற்றங்கட்ள இடழத்திருக்கின்்றது என்்ற 
ஆதகாரங்கட்ள பசரத்திருக்கின்்றகார். அடத கீனி 
மீனி என்்ற ஒரு புத்த்கமகா்கபெ வெளியிடடிருக்கி 
ன்்றகார். அெர் மி்கவும் ்கடினப்படடு, சட்டத் தின் 
ஊ்டகா்க பிரித்தகானிய அரசகாங்கத்தி்டமிருந்பத 
இெறறிற்ககான ஆதகாரங்கள் பலெறட்ற எடுத்திரு 
க்கின்்றகார். அப்படியகா்க நகாங்கள் வசயறப்ட பெண் 
டிய ்கட்டத்தில் இருக்கின்ப்றகாம். 
 ஆதகாரங்கள் இருக்கும் இ்டங்களில் இருந்து 
அெறட்றப் வபறறு ஒரு தமிழர் அடமயமகா்க 
வபகாதுடமயகான இ்டத்தில் அெறட்ற டெக்்க 
பெண்டிய ஒரு ்கட்டகாயம் இருக்கின்்றது. 
 இந்த வி்டயத்டத நகாங்கள் முன்னிடலப் 
படுத்திவில்டல. இடெ எல்லகாம் நகாம் முக்கிய 
மகா்க வசயய பெண்டிய வி்டயமகா்க இருந்தகா 
லும், இன்று எம் முன் இருக்கின்்ற ஒரு அெசர 
வசயறபகா்டகா்க, இந்த வி்டயங்கள் சகார்ந்து தமிழர் 
்களுட்டய ஒரு நிடலப்பகா்டகா்க, வதளிெகா்க அந்த 
நிடலப்பகாடட்ட டெக்்க பெண்டிய ்கட்டத்தில் 
இருக்கின்ப்றகாம். அடத நகாங்கள் வசயய பெண் 
டிய ்கட்டகாயம் இருக்கின்்றது என்று தகான் நகான் 
நிடனக்கின்ப்றன். பல அடமப்புக்்கள் இதற்ககான 
முயறசி்கட்ள வசயகின்்றகார்்கள். ஆனகால் எல்லகா 
அடமப்புக்்களும் ஒபர த்ளத்தில் ெந்ததகா்க 
இல்டல.

ப்கள்வி:  
 இன அழிபபு என் ��தட�ப �ோவிப 
��றகு ்சர்வப�்சம் முடடுக்கடடட ப�ோடடுக 
த்கோண்டு �ோன இருப�ோர்்கள். ஏதனன்ோல், 
இது ஒரு ஆரம்�ப புள்ளியோகி விடும். �லருககு 
�ல வி�ங்களில் பிரச்சிடனடய ஏற�டுததும் 
எனறு கூறினோர்்கள். இதில் எவவளவு உண்டம 
யிருககி்து.

ப்கள்வி:
 புலம்த�யர்ந� நோடு்களில் இவறட் 
்சரியோன �ோட�யில் எடுததுச் த்சல்வ�றகு 
எங்களிடம் ்சரியோன வளம் இருககின்�ோ? 
அழுத �தட�க த்கோடுப��றகு ்கோததிரமோ்க 
த்சயற�டுவ�றகு அடமபபுக்கள் இருககின 
்�ோ? 
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தனது அஙகுரகார்ப்பண நி்கழ்வு நிட்றவுவபற்ற 
சில மணித்தியகாலங்களுக்குள்ப்ளபய, தகான் ஒப் 

பமிட்ட 17 நிட்றபெறறுக் ்கட்டட்ள்கள், ம்கஜர் 
்கள், பிர்க்டனங்கள் என்பெறறின் மூலம் நகாடடுக்கு 
மி்க அதி்கமகான பகாதிப்பு்கட்ள ஏறபடுத்தியடெ 
என அெரது உதவியகா்ளர்்கள் ்கருதிய டரம்ப் ்ககால 
த்து நிர்ெகா்கக் வ்ககாள்ட்க்கட்ள டப்டன் (Biden) மகாற 
றியடமத்திருக்கி்றகார்.
 தனது அஙகுரகார்ப்பண உடரயில் ஒறறுடம, 
விடடுக்வ்ககாடுப்புபபகான்்ற வி்டயங்கட்ள டப்டன் 
ெலியுறுத்திய பபகாதிலும், டப்டன் முதன்முதலகா்க 
முன்வனடுத்த வசயறபகாடு்கள் முன்டனய அதிப 
ரகான டரம்ப்பின் ப்ககாவிட பநகாயத்வதகாறட்றக் 
ட்கயகாளும் அணுகுமுட்றடயத் தள்ளி டெத்து, 
்ககாலநிடல மகாற்றம் வதகா்டர்பகா்க அெருக்கிருந்த 
அணுகுமுட்றடய முறறிலும் மகாறறி, குடிெரவுக்கு 
எதி ரகான அெரது வ்ககாள்ட்க்கட்ளத் தூக்கிவயறிந்து, 
த்ளம்பல் நிடலயிலிருந்த வபகாருண்மியத்டத ெலு 
ெகாக்கி, பல்லினத் தன்டமடய ஊக்குவிக்கும் 
அரசின் வசயறபகாடு்களுக்கு மீண்டும் வசயல் 
ெடிெம் வ்ககாடுத்திருக்கி்றகார்.

அவர் முனதனடுத� த்சயற�ோடு்களின பநோக 
்கங்கள் எனனதவனறு இபப�ோது �ோர்க்கலோம்.

ப்கோவிட-19 பநோயப �ரம்�ல் த�ோடர்�ோ்க
 வஜவறி டி ஸிவயன்ஸ் (Jeffrey D Zients) 
என்பெடர ப்ககாவிட-19 பநகாடயக் ட்கயகாள்ெத 
ற்ககான இடணப்பகா்ளரகா்க நியமிக்கின்்ற நிட்றபெ 
றறுக் ்கட்டட்ளயில் டப்டன் ஒப்பமிடடிருக்கி்றகார். 
இந்பநகாயத் வதகாறறுத் வதகா்டர்பகா்க மி்கவும் ்ககாத்தி 
ரமகான வசயறபகாடு்கட்ள நகாடு தழுவியெட்கயில் 
முடுக்கிவிடும் பநகாக்கில் முன்வனடுக்்கப்படும் 
ந்டெடிக்ட்க்களில் அதிபருக்குப் வபகாறுப்புக்கூறும் 
பணி இெருட்டயதகாகும். முன்னர் அதிபரகா்க 
இருந்த டரம்ப் ்கடலத்த நகா்ட்ளகாவிய பகாது்ககாப்பு 
சடபயில் ஒரு அங்கமகா்க இருந்த பூப்ககா்ள சு்ககாதகாரப் 
பகாது்ககாப்பு மறறும் உயிரியல் ஆபத்துக்்களுக்்ககான 
பகாது்ககாப்பு என்பெறறுக்குரிய தடலடமப் பணி 
மடனடய டப்டன் மீண்டும் நிறுவியுள்்ளகார்.
 மு்கக்்கெசம் ்கட்டகாயம் அணிெது வதகா்டர் 
பகா்க ஒரு நகா்ட்ளகாவிய சட்டத்டத அமுலகாக்குெ 
டதத் தவிர்த்து அடனத்து அரச பணிமடன்களிலும் 
அடனத்து அரச பணியகா்ளர்்களும் மு்கக்்கெசம் 
அணிந்து வ்ககாள்்ள பெண்டும் என்படதக் டப்டன் 
்கட்டகாயமகாக்கியிருக்கி்றகார். அடனத்து அவமரிக்்கர் 
்கட்ளயும் மு்கக்்கெசம் அணிய ெலியுறுத்தி, ‘நூறு 
நகாட்கள் மு்கக்்கெசம் அணியும் திட்டத்டதத்” 
வதகா்டக்கி டெத்தது்டன் ப்ககாவிட-19 பமலும் பரெகா 
மல் இருக்்கப், வபகாது மக்்களுக்்ககான வசயறபகாடு 
்கட்ள முன்வனடுக்கும் படி எல்லகா அரச மறறும் 

உள்ளுர் அதி்ககாரி்கட்ளயும் டப்டன் பணித்திருக் 
கி்றகார்.
 உல்க சு்ககாதகாரத் தகாபனத்திலிருந்து தமது 
உறுப்புரிடமடய நீக்கியது மடடுமன்றி அதற்ககான 
நிதியுதவிடயயும் முன்டனய அதிபரின் நிர்ெகா்கம் 
நிறுத்தியிருந்த நிடலயில், அந்த அடமப்பு்டனகான 
உ்றவு்கட்ள மீண்டும் டப்டன் ஏறபடுத்தியிருக்கி 
்றகார். பமறபடி அடமப்புக்்ககான அவமரிக்்ககாவின் 
பிரதிநிதி்கட்ளக் வ்ககாண்்ட குழுவுக்கு அந்தனி 
பவுச்சி (Dr.Anthony S. Fauci) தடலடம தகாஙகுகி்றகார். 
இந்த ெகாரபம அெர் இந்தப் பணிடய ஆரம்பிக்கும் 
வபகாருடடு குறிப்பிட்ட அடமப்பு்டன் ஒரு சந்திப்பு 
ஒழுஙகுபடுத்தப்படடிருக்கி்றது.

குடிவரவு மறறும் �யண அனுமதி வழஙகுவது 
த�ோடர்�ோ்க

 ெழடமயகா்க ‘்கனவு ்ககாண்பெர்்கள்” (dream-
ers) என அடழக்்கப்படும் அவமரிக்்ககாவுக்குக் 
வ்ககாண்டுெரப்படுகின்்ற சிறுெர்்கட்ள நகாடு்க்டத்து 
கின்்ற வசயறபகாடட்ட தடுக்கின்்ற ‘சிறுெர் ெரு 
ட்கத் திட்டத்டத’ டப்டன் ஒரு நிட்றபெறறுக் 
்கட்டட்ளடய ெழஙகி மீண்டும் வசயறபடுத்தியிரு 
க்கின்்றகார். டரம்ப் இத்திட்டத்டத இல்லகாமல் 
வசயதிருந்தகார் என்பது நிடனவிற வ்ககாள்்ளப்ப்ட 
பெண்டும். ‘DACA” என்று அடழக்்கப்படும் சிறு 
ெருக்குச் சகாத்கமகான ஒரு திட்டத்டத முறறிலும் 
நிறுத்துெதறகு டரம்ப் முன்னர் முயறசி்கட்ள எடு 
த்துக்வ்ககாண்டிருந்தகார். இப்படியகான சிறுெருக்கு 
நிரந்தர ெதிவி்ட உரிடமடய ெழஙகிக், ்ககாலப்பபகாக் 
கில் அெர்்களுக்குக் குடியுரிடமடய ெழங்க இந்த 
நிட்றபெறறுக் ்கட்டட்ள ெழிெகுக்கி்றது.
 சனத்வதகாட்கக் ்கணக்வ்கடுப்பில் குடியுரி 
டமயற்றெர்்கட்ள விலக்கி டெக்கும் ்கட்ட 
ட்ளடய டரம்ப் பி்றப்பித்திருந்தகார். இதடனயும் 
தனது நிட்றபெறறுக் ்கட்டட்ளயகால் டப்டன் 
மகாறறியடமத்திருக்கி்றகார். சட்டபூர்ெ மற்ற முட்ற 
யில் நகாடடில் தஙகியிருக்கின்்ற குடிபயறி்கட்ளப் 
பிடித்து நகாடு்க்டத்துகின்்ற வசயறபகாடடுக்கும் 
தட்ட பபகா்டப்படடிருக்கி்றது. அவமரிக்்ககாவில் தற 
பபகாது ெகாழ்ந்துவ்ககாண்டிருக்கும் டலபீரிய நகாட்ட 
ெர்்கட்ள நகாடு ்க்டத்துகின்்ற வசயறபகாடும் இக் ்கட 
்டட்ளயகால் தடுக்்கப்படடிருக்கின்்றது.
 குடிெரடெ மடடுப்படுத்தும் பநகாக்கு்டன் 
முன்னகாள் அதிபர் பமறவ்ககாண்டிருந்த ஒரு முயறசி 
க்குப் பகாரிய அடி விழுந்திருக்கி்றது. முஸ்லிம் 
மக்்கள் அதி்கமகா்க ெகாழும் பல நகாடு்களிலிருந்தும் 
சில ஆபிரிக்்க நகாடு்களிலிருந்தும் புதிய குடிபயறி்கள் 
அவமரிக்்ககாவுக்கு ெருெதறகு விதிக்்கப்படடிருந்த 
தட்டடயயும் டப்டன் தறபபகாது நீக்கியிருக் 

கின்்றகார். பகாதிக்்கப்பட்ட நகாடு்களிலிருந்து பமற 
வ்ககாள்்ளப்பட்ட விசகா விண்ணப்பங்கட்ளப் பரி 
சீலடன வசயயும் படியும் முன்னர் அமுலில் 
இருந்த இத்தட்டயின் ்ககாரணமகா்கப் பகாதிக்்கப்பட 
்டெர்்களுக்கு உரிய நிெகாரண ந்டெடிக்ட்க்கட்ள 
பமறவ்ககாள்ளும் படியும் இரகாஜகாங்க அடமச்டச 
டப்டன் பணித்திருக்கி்றகார்.
 வமக்ஸிப்ககா எல்டலயில் நிர்மகாணிக்்கப் 
படடு ெருகின்்ற எல்டலச் சுெரின் ்கடடுமகான 
ங்கட்ளயும் டப்டன் தறபபகாது நிறுத்தி டெத்திருக் 
கி்றகார். பமறபடி எல்டலச் சுெரின் ்கடடுமகானப் 
பணிக்வ்கனப் பல பில்லியன் வ்டகாலர்்கட்ளத் 
திருப்பிவிடுெதறகு ெழிசடமத்த ‘நகா்ட்ளகாவிய 
அெசர்ககாலப் பிர்க்டனத்டதயும்” டப்டன் முடிவு 
க்குக் வ்ககாண்டுெந்திருக்கி்றகார். எல்டலச் சுெடரக் 
்கடடுெதறகு அரச நிதிடயப் பயன்படுத்திய வசய 
லின் சட்டபூர்ெத் தன்டம பறறியும் ஆழமகா்க 
ஆயவு வசயயப்படும் எனவும் அக்்கட்டட்ள வதரி 
விக்கி்றது.

்கோலநிடல மோற்ம் த�ோடர்�ோ்க
 ்ககாலநிடல மகாற்றத்டதக் ட்கயகாளும் வி்ட 
யம் வதகா்டர்பகா்க டப்டன் பமறவ்ககாண்்ட நிட்ற 
பெறறுக் ்கட்டட்ள்களில் முக்கியமகானது, பகாரிஸ் 
்ககாலநிடல மகாற்ற ஒப்பந்தங்களில் மீ்ள இடண 
ெதற்ககான ஒரு ்கடிதத்தில் டப்டன் ஒப்பமிட்ட 
தகாகும். இக்்கடிதத்தின் படி ஒப்பமிட்ட 30 நகாட 
்களில் அவமரிக்்ககா இந்த ஒப்பந்தங்களில் மீ்ளவும் 
இடணந்து வ்ககாள்ளும். பூப்ககா்ளம் வெப்பமகாதல்,  
மறறும் புடதபடிெங்களிலிருந்து வப்றப்படும் 
நிலக்்கரி, எண்வணய, இயறட்க ெகாயு பபகான்்றெ 
றட்ற எடுக்கின்்ற வசயறபகாடு்கட்ள முடிவுக்குக் 
வ்ககாண்டுெரும் பநகாக்கு்டன், 200 நகாடு்களினகால் 
பமறவ்ககாள்்ளப்படடிருந்த கூட்டடமப்பிலிருந்தும் 
வெளிபயறுெதகா்க 2019ஆம் ஆண்டு டரம்ப் உத்தி 
பயகா்கபூர்ெமகா்க அறிவித்திருந்தகார். 
 இன்னும் சில நிட்றபெறறுக் ்கட்டட்ள 
்கள் மூலம் சுறறுச் சூழல் வதகா்டர்பகா்க டரம்ப் 
நிர்ெகா்கம் வ்ககாண்டிருந்த வ்ககாள்ட்க்கள் தடல 
கீழகா்க மகாற்றப்படடிருக்கின்்றன. ்கன்டகாவின் அல் 
பபட்டகாக் ்கழிமு்கத்திலிருந்து அவமரிக்்ககாவின் 
இடலவநகாய (Illinois), வரக்சகாஸ் (Texas) பபகான்்ற 
மகாநிலங்களுக்கு எண்வணய பரிமகாற்றத்துக்வ்கன 
ெடிெடமக்்கப்படும் Keystone XL pipeline என்னும் 
குழகாயத்வதகாகுதிக்குரிய உரிமமும் இரத்துச்வசயய 
ப்படடிருக்கின்்றது. ெகா்கனங்களிலிருந்து வெளியி 
்டப்படும் புட்க வதகா்டர்பகா்க த்ளர்த்தப்படடிருந்த 
வி தி மு ட ்ற ்க ளு ம் ம கா ற றி ய ட ம க் ்க ப் ப ட டி ரு க்
கின்்றன. பல பதசிய நிடனவுச் சின்னங்களின் 
அ்ளடெக் குட்றக்கின்்ற முடிவுமகாற்றப்படடிருக்கி 
ன்்றது. ஆடடிக் பதசிய ெனவிலஙகுச் சரணகாலய 
த்தில் ெழங்கப்படடிருந்த  எண்வணய மறறும் 
இயறட்க ெகாயுக் குத்தட்க்களும் தற்ககாலி்கமகா்க நிறு 
த்தி டெக்்கப்படடிருக்கின்்றன. அத்து்டன் பசுடம 
இல்ல ெகாயுக்்களின் வசலவு வதகா்டர்பகா்க ஆரகாயும் 
குழுவின் வசயறபகாடும் மீ்ளவும் ஆரம்பிக்்கப்படடி 
ருக்கி்றது.
 டரம்ப் நிர்ெகா்கத்தின் ‘1776 ஆடணயத்தின்” 
வசயறபகாடட்டயும் டப்டன் முடிவுக்குக் வ்ககாண்டு 
ெருகி்றகார். பமறபடி ஆடணயம் ்க்டந்த திங்கட 
கிழடம வெளியிடடிருந்த அறிக்ட்கயில் அவமரிக் 
்ககாவின் ெரலகாறு வதகா்டர்பகான பல வி்டயங்களின் 
நடுவில் ‘அடிடமமுட்ற ெகித்த பஙகு’ திரிபுபடு 
த்தப்படடிருக்கின்்றது என்று ெரலகாறறு ஆசிரியர் 
்கள் ்கருத்துத் வதரிவித்திருக்கி்றகார்்கள். பல்லினத் 
தன்டமடய ஊக்குவிக்்கவும் எல்லகா விதமகான மக் 
்கட்ள உள்ெகாங்கவும் பயிறசி்கட்ள ந்டத்துெதறகு 
அரச நிறுெனங்கள், ஒப்பந்தக்்ககாரர்்கள், ஏடனய 
நிறுெனங்கள் பபகான்்றெறட்றக் ்கடடுப்படுத்த 
ெழங்கப்படடிருந்த நிட்றபெறறுக் ்கட்டட்ளயும் 
மீ்றப்வப்றப்படடிருக்கின்்றது.
 அடனத்து அரச நிறுெனங்களும் ்கட்டடம 
ப்பு ரீதியிலகான இனெகாதத்டத பெபரகாடு அ்கறறு 
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ெ த ற ்க கா ்க நி று ெ ப் ப ட டி ரு க் கு ம் உ ள் ந கா ட டு க் 
வ்ககாள்ட்கச் சடப (Domestic Policy Council) என் னும் 
அடமப்புக்கு தடலவியகா்க, நிறுெனங்களுக்கிட்ட 
யிலகான மி்கக் ்ககாத்திரமகான ந்டெடிக்ட்க்கட்ள 
முன்வனடுக்கும் இலக்கு்டன் சூசகான் ட்றஸ் (Su-
san E.Rice) என்பெடர டப்டன் நியமித்திருக்கி்றகார். 
தமது நிறுெனங்களில் ்ககாணப்படும் சமத்துெத் 
தன்டம வதகா்டர்பகா்கவும் வ்ககாள்ட்க்களிலும் திட 
்டங்களிலும் ெகாயப்பு்கட்ள ெழஙகுெதில்உள்்ள 
தட்ட்கட்ளயும் ஆயந்து 200 நகாட்களுக்குள் ஒரு 
அறிக்ட்கடயச் சமர்ப்பிக்கும்படி அடனத்து நிறுெ 
னங்கட்ளயும் அெரது ்கட்டட்ள பணித்திருக்கி்றது. 
எல்லகாப் பின்னணி்கட்ளயும் பசர்ந்த அவமரிக்்கர் 
்கள் அரச நிறுெனங்களின் ெ்ளங்கள், நன்வ்ககாட்ட 
்கள், பசடெ்கள் என்பெறட்றசமத்துெமகான முட்ற 
யில் வபறுெதற்ககான உத்தரெகாதத்டத இக்்கட 
்டட்ள ெழஙகுகி்றது. அரச நிறுெனங்களில் சமத்து 
ெத்டதயும் பல்லித் தன்டமடயயும் ெ்ளர்க்்க பமற 
வ்ககாள்்ளப்படும் முயறசி்கள் வதகா்டர்பகா்க மதிப்பீடு 
்கட்ள பமறவ்ககாள்்ளத் பதடெயகான புதிய ெழி 
ெட்க்கட்ளயும் ஒரு தரவு பச்கரிக்கும் குழுடெயும் 
இந்தக் ்கட்டட்ள ஆரம்பிக்கி்றது.
 
இனம் மறறும் �ோலின ்சமததுவம் த�ோடர்�ோ்க

 பகாலின ஈடுபகாடு வதகா்டர்பகா்கபெகா, பகாலின 
அட்டயகா்ளம் வதகா்டர்பகா்கபெகா அரச நிறுெனம் 
எப்படிப்பட்ட பெறறுடமயும் ்ககாட்டக்கூ்டகாது 
என்று ெலியுறுத்தும் 1964ஆம் ஆண்டு ஏறபடுத்தப் 
பட்ட குடிமக்்கள் உரிடமச் சட்டத்தின் 7ஆெது 
வி்டயத்டத இன்வனகாரு நிட்றபெறறுக் ்கட்டட்ள 
மீ்ள அமுல்படுத்தியிருக்கி்றது. டரம்ப் நிர்ெகா்கத்தின் 
வ்ககாள்ட்கட்ள இச்வசயறபகாடு முறறிலும் மகாறறிய 
டமக்கி்றது.

த�ோருண்மியம் த�ோடர்�ோ்க
 வீடு்களிலிருந்து மக்்கட்ள வெளிபயறறும் 
வசயறபகாடு்கட்ள நகா்ட்ளகாவிய ெட்கயில் நிறுத்தி 

டெக்கும் முடிடெ பநகாக்கி டப்டன் ந்கர்ந்து 
வ்ககாண்டிருப்படத அெதகானிக்்கக்கூடியதகா்க இருக் 
கி்றது. ப்ககாவிட-19 பநகாயப் பரம்பலின் ்ககாரணமகா்க, 
அ்டமகானக் ்க்டன்்கட்ள அ்றவிடும் வசயறபகாடு 
தற்ககாலி்கமகா்க நிறுத்தி டெக்்கப்படடிருந்தது. 
இந்தச் வசயறபகாடட்ட வதகா்டர்ந்தும் நீடிக்கும்படி 
விெசகாயம், ஓயவு வபற்ற இரகாணுெ வீரர்்கள் 
சகார்ந்த வி்டயங்கள், வீ்டடமப்பு மறறும் ந்கர 
அபிவிருத்தி பபகான்்றெறட்றக் ட்கயகாளும் அரச 
நிறுெனங்கட்ள டப்டன் பணித்திருக்கி்றகார். இந்த 
நீடிப்பு மகார்ச் மகாதத்தின் நடுப்பகுதி ெடரயகாெது 
வதகா்டருெதறகு ெகாயப்பிருக்கி்றது.
 மகாணெர்்களுக்கு  அரசினகால்  ெழங்கப்பட்ட 
்க்டன்்களுக்்ககான ெடடிடயயும் முக்கிய ்கட்டணங 
்கட்ளயும் அ்றவிடுகின்்ற வசயறபகாடு தறபபகாது 
நிறுத்திடெக்்கப்படடிருக்கி்றது. இந்த முடிவும் 
வசப்வ்டம்பர் ெடர வதகா்டர பெண்டும் என்பது 
டப்டனின் விருப்பம். ஆனகால் அபத பநரம் சில 
முறபபகாக்குக் குழுக்்களும் அவமரிக்்க ்ககாஙகிரசில் 
உள்்ள சில சனநகாய்கக் ்கடசி உறுப்பினர்்களும் 
டப்டன் இன்னும் அதி்கப்படி வசன்று ஒவவெகாரு 
மகாணெருக்கும் 50,000 வ்டகாலர் ெடர ்க்டடன 
இல்லகாமற வசயய பெண்டும் என்று ப்ககாரியிருக் 
கின்்றனர்.

அர்ச த�ோறுபபுககூ்ல் த�ோடர்�ோ்க
 அரசில் தனக்கு முதல் அதிபர்்க்ளகா்க பணியகா 
றறிய ஒரு சிலரின் எடுத்துக்்ககாடட்டப் பின்பறறி 
டப்டனும் மக்்கள் மீண்டும் அரசில் நம்பிக்ட்க 
வ்ககாள்்ளக்கூடிய விதத்தில் தனது நிர்ெகா்கத்தில் 
பணிபுரியும் அடனெருக்கும் ஒரு அ்றவநறிக் 
ப்ககாடெடய உருெகாக்கியிருக்கி்றகார். தனது நிட்ற 
பெறறுப் பகுதியில் பணிபுரிய நியமிக்்கப்பட்டெர் 
்கள் ஒப்பமிடுெதறவ்கன ஒரு அ்றவநறி ெகாக்கு 
றுதிடய டப்டன் யகாத்திருக்கி்றகார்.
 முன்டனய அதிபரினகால் அமுலகாக்்கப்பட்ட 
அடனத்து ஒழுஙகுமுட்ற்கட்ளயும் ஆயவு வசயது 
வபகாருத்தமகானெறட்ற பதர்ந்வதடுப்பதற்ககான 
்ககாலத்டத ெழஙகும் பநகாக்கு்டன் டப்டன் தற்ககாலி 

்கமகா்க அெறட்ற நிறுத்தி டெத்திருக்கி்றகார். பதர்தல் 
நட்டமுட்ற்களுக்கு முக்கியத்துெம் தரகாத ெட்கயில் 
ஒரு முறறிலும் வசயறறி்றன் அற்ற அதிபரினகால் 
உருெகாக்்கப்ட்ட ‘நள்ளிரவு விதிமுட்ற்கள், வ்ககாள் 
ட்க்கள்” என்று அடழக்்கப்பட்டெறட்ற தவிர்க் கும் 
பநகாக்கு்டன் இந்த ம்கஜர் (Memorandum) இயற்றப் 
ப ட டி ரு க் கி ன் ்ற து . வ ப கா து ம க் ்க ப ்ள கா அ ல் ல து 
வதகாழில்துட்ற்கப்ளகா வ்ககாள்ட்க்கட்ள மீ்ளகாயவு 
வசயெதற்ககான ெகாயப்டப விடரந்து வசயறபடும் 
இந்த நட்டமுட்ற இல்லகாவதகாழிக்கி்றது.
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வசலுத்திெருகின்்றது.
சிலர் இதடன வெள்்ள நீர் வெளிபயறறும் வசயற 
பகா்டகா்க பகார்க்கின்்றபபகாதிலும் நிபுணர்்களின் ்கருத் 
து்களின்படி மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்தில் வதகா்டர் 
ச்சியகான ெ்றடசி நிடலக்கும் இதுவும் ்ககாரணமகா்க 
அடமக்கின்்றது.
 நீர்வெளிபயற்றபடும்பபகாது நிலக்கீழ்நீரும் 
இழுத்துச் வசல்லப்படுெதகா்கவும் இதன் ்ககாரண 
மகா்க குறுகிய ்ககாலத்தில் வெள்்ளம் ெடிந்து வசல் 
லும்பபகாது மகாெட்டத்தில் ெ்றடசி நிடலபயறபடு 
ெதகா்க சுடடிக்்ககாடடியுள்்ளனர்.இவெகா்றகான நிடல 
யில் மடழ நீடர பசமிக்கும் ெட்கயில் மட்டக்்க்ள 
ப்பு மகாெட்டத்தில் உள்்ள கு்ளங்கள் புனரடமக்்கப் 

படடு விரிவுபடுத்த பெண்டியது ்ககாலத்தின் ்கட்டகா 
யமகாகும்.
 இதற்ககான அழுத்தங்கட்ள அரசியல்ெகாதி 
்களும் அதி்ககாரி்களும் முன்வனடுக்கும்பபகாபத எதிர் 
்ககாலத்தில் மட்டக்்க்ளப்பு மகாெட்டத்திடன அழிவு 
்களில் இருந்து பகாது்ககாக்்க முடியும்.
 ஏற்கனபெ திட்டமிட்ட குடிபயற்றங்கள், 
அத்துமீறிய ்ககாணி அப்கரிப்பு்கள், பமயச்சல்தடர 
பிரச்சிடனவயன பல பிரச்சிடன்கட்ள மட்டக்்க்ள 
ப்பு மகாெட்ட தமிழ் மக்்கள் எதிர் பநகாக்கிெரும் 
நிடலயில், எதிர்்ககாலத்தில் இவெகா்றகான நீண்்ட்ககால 
திட்டங்கள் வதகா்டர்பில் ்கெனம் வசலுத்த பெண்டி 
யது பகாரிய ்க்டடமயகாகும்.
 தமிழர்்களின் வபகாரு்ளகாதகாரத்திடன ப்கள் 
விக்குடபடுத்தி வபரும்பகான்டம மக்்களிடன பமம் 

படுத்துெதன் மூலம் சிறுபகான்டம மக்்களின் குரல் 
்கட்ளயிடனயும் அெர்்களின் பபரம் பபசும் சக்தி 
யிடனயும் இல்லகாமல்வசயயும் முயறசியகா்கவும் 
இவெகா்றகான வசயறபகாடு்களில் அரசு்கள் அக்்கட்ற 
்ககாட்டகாமல் இருக்கின்்றது.
 இனிெரும் ்ககாலங்கள் தமிழர்்களுக்கு பகாரிய 
செகால் மிக்்க ்ககாலமகா்க இருப்பதனகால், எதிர்்ககாலத் 
தில் முன்வ்ககாண்டு வசல்லபெண்டிய  வசயறபகாடு 
்கள் வதகா்டர்பில் திட்டங்கட்ள ெகுப்பதறகு தமிழ் 
்கல்விமகான்்களும் முன்ெர பெண்டும் என்பபத 
எமது எதிர்பகார்ப்பகாகும்.
 தமிழர்்கள் இருப்பின் அத்திபகாரமகா்க இரு 
க்கும் விெசகாயத்துட்றயிடன ெ்ளர்ப்பதறகு எதிர் 
்ககாலத்தில் அடனெரும் ட்கப்ககார்க்்க பெண்டும்.

மடழ தவள்ளததில்    ... த�ோடர்ச்சி...

அத்து்டன் தூத்துக்குடியில் 10.01.2021 அன்று ‘நகான் 
்கண்்ட பபகாரகாளி்கள்: ்க்ளமும் ெகாழ்வும்’ நூல் 
வெளியீடு நட்டவபற்றது. அணுஉடல எதிர்ப்பு 

இயக்்க பபகாரகாளி சு.ப. உதயகுமகார் அெர்்கள் 
நூடல வெளியி்ட இட்ளஞர்்கள் பலர் நூடல 
வபறறுக் வ்ககாண்்டகார்்கள்.

ஓவியர் பு்கபழநதியின    ... த�ோடர்ச்சி...
கூடும். இயறட்கடய விடுத்து நீடர, உணடெ 
நகாம் பெறு எந்த ெட்கயிலும் வபறறுக் வ்ககாள்்ள 
முடியகாது.

�தில்:
 இயறட்க எம்டம ்ககாக்கும் என்படத 
யகாருக்கும் விஞஞகான ரீதியகா்கபெகா, புள்ளி விபரங 
்களினூ்டகா்கபெகா நிரூபிக்்க பெண்டியதில்டல 
என்படத ்ககாலம் ்கறபித்துள்்ளது. அப்படி நிரூ 
பிக்்க பெண்டுவமன்்றகால், அது பல்்கடலக்்கழ்கங 
்களின் ்க்டடம, நகாங்கள் மக்்கப்ளகா்ட இயஙகுபெ 
ர்்கள், மக்்களுக்கு புரியும் வமகாழியில் , பகாமர மக்்க 
ளின் ெழியில், அடனெருக்கும் வி்ளஙகும் ெட்க 
யில் கூறுகிப்றகாம். எமது பகாட்டன், பூட்டன் உள்ளி 
டப்டகாரும் விெசகாயி்கள், அெர்்கள் அடனெரும் 
சரகாசரி வதகாண்ணூறு ெயதுெடர ெகாழ்ந்திருக்கி 
்றகார்்கள். அவெகாறிருக்்க எமது சந்ததி சரகாசரி அறு 
பது ெயதுெடர மடடுபம ெகாழ்கி்றது. நகாறபது 
ெயதுக்குள்ப்ளபய வதகா்டர் மருத்துெ பரிபசகாத 
டன்களுக்கு வசல்லபெண்டியிருக்கி்றது. ஏன் 
இந்த பெறுபகாடு என்்றகால், எமது பட்டன் பூட்ட 
னின் உணவு முட்றக்கும், எமது சந்ததியின் 
உணவு முட்றக்கும் உள்்ள பெறுபகாப்ட ்ககாரணம். 
இதனகால் தகான் நகாங்கள் பகாட்டன், பூட்டன் வசயத 
இயறட்க ெழி விெசகாயத்டத பநகாக்கி மக்்கட்ள 
ந்கர்த்த முயறசிக்கிப்றகாம்.
 இயறட்கடய இயறட்கயகா்க மனிதன் எடு 
த்துக்வ்ககாண்டு ெகாழபெண்டும். இயறட்கடய 
வசயறட்கயகா்க மனிதன் எடுத்துக்வ்ககாண்டுவி்டக் 
கூ்டகாது. அதகாெது இயறட்க விெசகாயத்டத விெ 
சகாயி வசயயபெண்டும், வியகாபகாரி அல்ல.

ப்கள்வி:  
 இயறட்க விவ்சோயம் எங்கடள ்கோககும் 
என�ட� விஞ்ோன விளக்கங்கள், புள்ளிவி�ர 
்கணிபபு்களுடன விளக்க முடியுமோ?

இயறட்க வழி    ... த�ோடர்ச்சி...

அதி�ரோ்கப ��வி   ... த�ோடர்ச்சி...
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்க்டவுள்   மனிதனின் உயிர் ்ககாக்்கவும், மகான 
த்டதக் ்ககாக்்கவும், பூமிக்கு இருெடர அனுப்பி 

டெத்தகார். ஓன்று விெசகாயி. மறவ்றகா ன்று வநசெகாளி 
ஆகும். உழவு அல்லது பெ்ளகா ண்டம அல்லது 
்கமம் அல்லது விெசகாயம் என்பது உணவுக்்ககா்கவும், 
ஏடனய பயன்பகாடு்களு க்்ககா்கவும் சில ெட்க 
பயிர்்கட்ள உறபத்தி வசய ெது, மறறும் ்ககால்நட்ட 
ெ்ளர்ப்டபயும் குறிக்கும். மனிதன் பெடட்டச் 
சமூ்கமகா்கவும், பமயச்சல் சமூ்கமகா்கவும் குறிஞசி, 
முல்டல நிலங்களில் ெகாழ்ந்த ்ககால்கட்டத்தில் 
அந்நிலங்களில் ெரகு, திடன முதலியெறட்ற 
விட்ளவித்தகான். ஆனகால் விட்ளச்சலின் பயன் 
அெனுக்கு ெகாயக்கும், ட்கக்கும் எட்டகாத நிடலபய 
இருந்தது. ்க்டன் ெகாஙகிப் பிடழக்்க பெண்டிய 
்கட்டகாயத்திறகு அென் தள்்ளப்பட்டகான்.

 உழென் உலகின் உயிர், உடழப்பகாளி, 
்ககாடு, ்க்டல், நிலம், ெணி்கம் எனப் பல த்ளத்திலும் 
உடழப்பகான். உயிர்்களுக்கு அன்டனடயப் பபகான் 
்றெர் “சுழன்றும் ஏர்பின்னது உல்கம் அதனகால் 
உழந்தும் உழபெ தடல” என்று உழவுத் வதகாழில் 
பபகாற்றப்பட்டது. உல்கம் பல வதகாழில்்கட்ளச் 
வசயதும் சுழன்்றகாலும், ஏர்த் வதகாழிலின் பின் தகான் 
நிறகின்்றது. எவெ்ளவு துன்புற்றகாலும் உழவுத் 
வதகாழிபல சி்றந்தது. 
 உண்டமயில் வசகால்லப் பபகானகால், உழவு 
அெனுக்கு வதகாழில் அல்ல. ெகாழ்க்ட்க முட்ற ஆகும். 
அதனகால் தகான் தமிழன் நிலத்டதக்கூ்ட  குறிஞசி, 
முல்டல, மருதம், வநயதல் என மடல, ்ககாடு, 
ெயல், ்க்டல் என வபரும்பகாலும் இயறட்க சகார்ந்பத 
ெட்கப்படுத்தினகான். அென் ெ்ளர்த்வதடுத்த தகாெ 
ரங்கள் அெனது ெயிறறுத் பதடெடயப் பூர்த்தி 
வசயதன. பருத்தி பபகான்்ற பயிர் ெட்க்கள் அெனது 
உ்டல்த் பதடெடயப் பூர்த்தி வசயதன. மண், மரம் 
அெனது உட்றவி்டத்திறகு உதவின. மகாடு அெனது 
விெசகாயத்திறகு பயன்பட்டது. முக்கியமகா்க அெ 
னது அன்ட்றய விெசகாயத் வதகாழில் தறசகார்பு 
நிடலயில் இருந்தது. உழென் பி்றரி்டம் ட்கபய 
ந்தகாமல் ெகாழ்ந்து ெந்தகான்.
 திருக்கு்றளில் உழவு அதி்ககாரம் 104ஆெது 
அதி்ககாரமகா்க அடமந்துள்்ளது. எந்த ஒரு வதகாழிடலப் 
பறறியும் பபசகாத ெள்ளுெர், உழவுத் வதகாழிடலப் 
பறறி மடடும் தனி அதி்ககாரம் அடமத்து ஆரகாயெது 
நம்டம ஆரகாயத்தூண்டுகி்றது. பெடட்டச் சமூ்கமகா்க 
இருந்த மனித சமூ்கம், நகா்கரீ்க சமூ்கம் ஆனதறகுக் 
்ககாரணம் உழவுத் வதகாழிபல. சமவெளி்களிபல 
தஙகி விட்ட மனிதன் ்கண்டு பிடித்த முதல் வதகாழில் 

உழவுத் வதகாழில்தகான். பத்தகாயிரம் ஆண்டு்களுக்கு 
முன்பப உழவுத் வதகாழில் பதகான்றி விட்டது. 
மற்ற மிரு்கங்களி்டமிருந்து பமம்பட்டெனகா்க 
மனிதடன மகாறறியது.
 படழடமடய ம்றந்துவி்டகா பண்பு 
வ்ககாண்்ட ெள்ளுெர் இயல்பகா்கபெ உழவு பறறிப் 
பபச தனி அதி்ககாரம் பட்டத்துள்்ளகார். திருக்கு 
்றளில் ‘உழவு’ என்்ற அதி்ககாரத்தில் “உழுெகார் 
உல்கத்தகார்க்கு ஆணி, அஃதகாற்றகாது எழுெகாடர 
எல்லகாம் வபகாறுத்து” என்்ற திருக்கு்றள் வெளி 
ப்படுத்துெது யகாவதனில், உழெர் அச்சகாணி பபகான் 
்றெர் என்பதகாகும். அதகாெது உழவுத் வதகாழில் 
வசயயும் ெலிடம இல்லகாது பி்ற வதகாழல் வசய 
கின்்றெடரயும் தகாஙகுெதகால், உல்கத்தகார்க்கு அச் 
சகாணி பபகான்்றெர் என்பதகாகும்.

 சங்கத் தமிழர் ்ககாலத்தில் உழவுத் வதகாழில் 
அதன் சி்றப்டப எடடியது. சமுதகாயத்தின் தடல 
யகாய பதடெயகா்க உழவு சி்றப்பிக்்கப்படடுள்்ளது. 
பண்ட்டய தமிழர்்கள் மண்ணின் பல்பெறு ெட்க 
்கட்ள அறிந்தெர்்கள். எந்த மண்ணில் எந்தப் பயிர் 
வசயய முடியும் என்று அறிந்து டெத்திருந்தனர். 
நிலங்கட்ள அதன் ெ்ள ஆதகாரங்களுக்கு ஏறப 
ென்புலம், வமன்புலம், பின்புலம் என்று பிரித்து 
டெத்திருந்தனர். உப்பு நிலத்டத ்க்ளர் நிலம் 
அல்லது உெர் நிலம் என்று தனியகா்கப் பிரித்து 
டெத்திருந்தனர்.

 

ட்கயினகால் வதகாழில் வசயது உடழத்து உண் 
ணும் வதகாழிலகா்ளர் பி்றரி்டம் வசன்று எடதயும் 
யகாசிக்்க மகாட்டகார். வெள்்ளத்திலும், ெ்றடசியிலும் 
தம்டம யகாசித்தெர்க்கு ம்றக்்ககாமல் வ்ககாடுப்பகார். 
ஒரு நல்ல உழென் தன் நிலத்திலிருந்து கிட்டக்கும் 
டெக்ப்ககாடலச் பசர்த்து டெத்திருப்பகான். நகாள் 

பதகாறும் உழுது ஏடரப் பபகாறறுெகான்.
 ஆறு, கு்ளம், ஏரி முதலிய நீர்நிடல்களில் 
இருந்து உழெர்்கள் ெயலிறகு நீர் பகாயச்சினர். 
உழுது பச்றகாக்கி வதகாளி ்கலக்கினர். பரம்படித்துப் 
பண்படுத்தினர். ப்றடெ்களும், விலஙகு்களும் 
பயிடர அழித்து வி்டகாமல் பகாது்ககாத்தனர். வநல்டல 
அறுத்து பபகாரடுக்கினர். பிடணயல் அடித்துப் 
வபகாலி தூறறினர். வநல்டல மடலபபகாலக் குவித் 
தனர். குவித்த வநல்டல ஆண்்டட்க்களின் மடன 
்களில் இருந்த வநற கூடு்களில் இடடு நிரப்பினர். 
இது குறித்து சங்க இலக்கியங்கள் விரிெகா்க கூறுகி 
ன்்றன.
 
 

“ஏரின் உழகா அர் உழெர் புயவலன்னும் ெகாரி 
ெ்ளஙகுன்றி ்ககால்“ என ெகான் சி்றப்பு கு்றள் 14இல் 
திருெள்ளுெர் மடழயின் சி்றப்டபப் பகா்ட ெந்தெர் 
‘ஏர்’ என்றும், ‘உழெர்’ என்றும் பநரடியகா்க உழவு 
பறறிப் பகாடியுள்்ளகார். குட்றவில்லகாது வபகாழிய 
பெண்டிய மடழ இல்லகாது பபகாகுமகானகால், 
உழெர் தங்களுட்டய ஏர்்கட்ளப் பூடடி உழடெ 
பமறவ்ககாள்்ள மகாட்டகார் என்பது இதன் பநரிட்டப் 
வபகாரு்ளகாகும்.
 மடழ இல்டலவயன்்றகால் உழெர் படுத் 
துக் வ்ககாள்ெகார். உழெர் படுத்து விட்டகால், உல்கம் 
படுத்துவிடும் என்பது இதன் மட்ற வபகாரு 
்ளகாகும். இஙப்க குறிப்பகால் உணர்த்திய ெள்ளு 
ெர் ‘உழவு’ என்னும் அதி்ககாரத்தின் முதற கு்றளிபல 
வெளிப்பட்டயகா்க வசகால்லி விட்டகார். ெள்ளுெ 
டரப் வபகாறுத்தெடர உழெர்்கப்ள சமுதகாயத்தின் 
பமறகுடி மக்்கள்.
 மற்றெர்்கள் பெறு வதகாழில் வசயயக் ்ககாரண 
மகானெர்்கள் உழெர்்கப்ள. அரசன் முதல் ஆண்டி 
ெடர உழெர்்கட்ள நம்பித்தகான் ெகாழ பெண்டி 
யுள்்ளது. உழெர்்கள் மடடும் தகான் உண்டமயகா்க 
ெகாழ்பெர்்கள். ஏடனய வதகாழில் புரியும் அடன 
ெரும் அெர்்கட்ள வதகாழுது உணவுக்கு நம்பியிரு 
ப்பெர்்கள்.
 நமது உணவு, உட்ட, விட்ளயகாடடு, ெழி 
பகாடு என எத்தடனபயகா இருந்தகாலும், வதகாழில் 
்களில் அடெ எல்லகாெறட்றயும் முந்தி, இன்னும் 
வசகால்லப் பபகா னகால், எல்லகாெறறிறகும் ஆதகாரமகா்க 
உள்்ளது. எந்தத் வதகாழில் நமது பகாரம்பரியத்டத 
ெ்ளர்த்வதடுத்தது எனக் ப்கட்டகால், இதில் யகாரி 
றகும் இரண்டு விதமகான ்கருத்துக்்கள் இல்டல. 
அது விெசகாயம் தகான்.
 விெசகாயத்தில் இருந்து உணவும், உட்ட 
யும் கிட்டத்தது. ஆனகால் இன்று விடதக்கும், 
உரத்திறகும், நீருக்கும் அென் வெளிபய ட்கபய 
ந்தும் நிடல உள்்ளது. இதறவ்கல்லகாம் முக்கிய 
்ககாரணம் நகாம் நமது பகாரம்பதியத்டத ம்றந்தபத. 
முக்கியமகா்க நமது விெசகாயத்டத ம்றந்தபத. “தனி 
வயகாருெனுக்கு உணவில்டலவயனில், ஜ்கத்திடன 
அழித்திடுபெகாம்” என்்றகார் பகாரதியகார். தறபபகாது 
விெசகாயம் வபகாயத்துப் பபகாய, இனி வநறபயிர் 
விட்ளயுமகா என்னும் பயம் ெந்து விட்டது. இருப்பில் 
இருக்கும் அரிசி எத்தடன நகாளுக்குப் பயன்தரும். 
இருப்பது பயமுறுத்தும் உணவுப் பிரச்சிடன 
தடலக்கு பமல் வதகாஙகும் ்கத்தி பபகால் உள்்ளது. 
உழபெகாடு பின்னிப்பிடணந்து ெகாழ்ந்து ெந்தெர் 
்கள் நம் முந்டதய தடலமுட்றயினர். 50, 60ஆம் 
ஆண்டு்களில் ெகாழ்ந்து ெந்த மக்்கள் தம் பிள்ட்ள 
்களுக்கு அரசகாங்க பெடல கிட்டத்தகாலும் பபகா்க 
வி்டமகாட்டகார்்கள். சகாமி சண்ட்டக்்ககாரனகா்கப் 
பபகானகாலும், பூமி நம்டமக் ட்கவி்டகாது.
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