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தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இை 
ஙலக நிைப்்பரப்பில் ததோறகடிககப் 
்பட்டதறகு இந்தியோவின் நெருங 
கிய உறதே கோரணம் என ஜனோதி்ப 
தியின் மூதத ஆதைோசகர் ைலித 
வீரதுஙக நதரிவிததுள்்ோர்.

 இந்தியோவினோல் இைஙலக 
ககு ென்நகோல்டயோக ேழஙகப்்பட்ட 
தகோவிட தடுப்பூசிகல் நசலுததும் 
ஆரம்்ப நிகழ்வில் கைந்து நகோண்டு 
உலரயோறறியத்போதத அேர்  இந்த 
தகேலை நேளியிடடுள்்ோர்.
 தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளு 
்டனோன த்போலர நேறறி நகோள்ேத 
றகு, முன்னோள் ்போதுகோப்பு நசயைோ 
்ரோக க்டலையோறறிய இன்லறய 
ஜனோதி்பதி தகோட்டோ்பய ரோஜ்பகச, 
ந்போரு்ோதோர அபிவிருததி முன் 
னோள் அலைசசர் ்பசில் ரோஜ்பகச 
ைறறும் ஜனோதி்பதி நசயைோ்ரோக 
இருந்த  தோன் உள்ளிட்ட  குழுவினர் 
இந்தியோவு்டன் நெருஙகி நசயற்பட 
்டதோகவும் அேர் கூறியுள்்ோர்.
 இந்தியோவு்டனோன த்பசசு 

யாழ்ப்்போணம் லதயிடடியில் தனி 
யோர் கோணியில் புதத விகோலர அலை 
ப்்பதறகோன அடிககல் ெோடடும் நிக 
ழ்வு இ்டம்ந்பறறுள்்து.
 இரோணுேத த்்பதி சதேந் 
திர சில்ேோ இந்த அடிககல்லை ெோட 
டியுள்்ோர்.
 ேலி ே்டககு பிரததச ஒருஙகி 
லணப்பு குழு கூட்டததில்  விகோலர 
அலைப்்பதறகு கடும் எதிர்ப்பு நேளி 
யி்டப்்படடு, நிரந்தரக கடடி்டம் 
அலைப்்பதறகு தல்ட விதிககப்்பட 
டு ள் ் நி ல ை யி த ை த ய இ ந் த 
விகோலரககோன அடிககல் ெோடடும் 

நிகழ்வு இ்டம்ந்பறறுள்்து.
 இந்த விகோலர தனியோர் கோணி 
யில் 100 அடி உயரததில் கடடுேதறகு 
தீர்ைோனிககப்்படடுள்்தோகவும் 
தகேல் நேளியோகியுள்்து.
 தமிழர் தோயகைோன ே்டககு 
ைறறும் கிழககில்  சமீ்பகோைைோக 
நதோ்டர்ந்து லசே ஆையஙகள் ைற 
றும் தனியோருககு நசோந்தைோன நிைங 
கள் அ்பகரிககப்்படடு ந்பௌதத 
விகோலரகள் அலைப்்பதறகோன ெ்ட 
ேடிகலககள் ரோஜ்பகதச அரசோஙகத 
தோல் மிகத தீவிரைோக முன்நனடுக 
கப்்படடு ேருகின்றலை குறிப்பி்டத 
தககது.

jdpahu; fhzpapy; 100 mb 
cauj;jpy; tpfhiu

,e;jpahTldhd neUq;fpa cwNt  
Gypfis nty;y cjtpaJ 

இைஙலக இரோணுேம் த்போர் 
விதிமுலறகல் மீறியுள்்லை 
நதோ்டர்்போக நீதி தகடகும்  தமிழர் 
தரப்பு,  அந்தக குறறஙகல்ப் புரிந் 
தேர்கள் ைோணேர்களுககு ்பயிற 
சிலய ேழஙகுேலத ஏறறுக நகோள் 
ேது, குறறம் இலழததேர்கல் 
ெோதை பிலண எடுப்்பதறகு நிகரோன 
தோகும் என முன்னோள் ைோகோண 
சல்ப உறுப்பினரும் நரதைோ இல் 
ஞர் அணி நசயைோ்ருைோன ச்போ 
குகதோஸ் நதரிவிததுள்்ோர்.
 இைஙலகயில் கட்டோயைோக 
18 ேயதுககு தைற்படத்டோர் இரோ 
ணுேப் ்பயிறசி ந்பற தேண்டும் 
என்று லேஸ் அடமிரல் சரத வீர 
தசகர  அறிவிததிருந்தோர்.
 இந்நிலையில், லேஸ் அடமி 
ரல் சரத வீரதசகரோவின் இந்த அறிவி 
ப்பு குறிதது கருததுத நதரிவிததுள்் 
ச்போ குகதோஸ், “இைஙலக அரசோங 
கததின் ந்போது ைககள் ்போதுகோப்பு 
அலைசசர் கூறிய 18 ேயதிறகு தைற 
்பட்டேர்களுககோன இரோணுேப் 
்பயிறசி, இந்த ெோடடின் தமிழ் சிஙக் 
ைககளில்டதய இன ெல்லிண 
ககம் ஏற்ப்டோைல் நதோ்டர்ந்தும் சந் 
ததகஙகள், முரண்்போடுகள், ்பரஸ் 
்பரம் இனஙகளில்டதய உரிலை 
கல் ்பகிர்ந்து நகோள்்ோலை, த்போர் 
ககுறறஙகள் ைனிதப் ்படுநகோலைக 
கோன நீதி நியோயஙகள் கில்டககப் 

ந்பறோத ேலர இரோணுே ்பயிற 
சிலய தமிழர் தலைலைகள் முழு 
லையோக ஏறறுக நகோள்ளுதல் இன 
ரீதியோக ்போரிய ஆ்பததுககல் உரு 
ேோககும்.
 இைஙலக அரசோஙகம் கட்டோ 
யப்்படுததலில் இரோணுே ்பயிற 
சிலய ைோணேர்களுககு ே்டககு 
கிழககில் நகோடுப்்பது தேறு. 
அதலன தமிழர் தரப்பு தலைலை 
களின் ஆதரவு்டன் நகோடுப்்பது இன 
ததின் நீதிககோன ்பயணததில் பின்ன 
ல்டலே உருேோககும்.
 இைஙலக இரோணுேம் த்போர் 
விதிமுலறகல் மீறியுள்்லை 
நதோ்டர்்போக நீதி தகடகும்  தமிழர் 
தரப்பு, அந்த குறறஙகல் புரிந்த 
இரோணுே த்்பதிதய ந்போறுப்்போக 
இருககும் த்போது, இந்த இரோணுே 
தலத ேழி ெ்டோததிய ஆடசியோ்ர் 
கத் ஆடசிக கதிலரயில் இருக 
கும் த்போது அேர்களின் ்பயிறசிலய 
ெோதை ஏறறுக நகோள்ேது குறறம் 
இலழததேர்கல் ெோதை பிலண 

,dg;gpur;rpidf;F jPu;T Vw;glhj 

,uhZt gapw;rp Mgj;jhdJ

முல்லைததீவு – தண்ணிமுறிப்பு, 
குருந்தூர்ைலையிலிருந்த தமிழர்க 
ளின் ேழி்போடடு அல்டயோ்ஙகள் 
கோணோைல் ஆககப்்பட்ட வி்டயம் 
உண்லையோனது என்்பதலன முன் 
னோள்  ே்டைோகோணசல்ப  உறுப் 
பினர் துலரரோசோ ரவிகரன்   கோேல் 
துலறககு    தெரடியோக     உறுதிப் ்படுததி 
யுள்்ோர்.
 குருந்தூர் ைலையிலிருந்த 
தமிழர்களின் ேழி்போடடு   அல்டயோ 
்ஙகள் கோணோைல் ஆககப்்பட்டலை 
நதோ்டர்பில் ரவிகரன், முல்லைததீவு 
கோேல் நிலையததில் முலறப் 
்போடு ஒன்றிலன ்பதிவு நசய்திருந்த  
நிலையில், அதலன உறுதிப்்படுதத 
தேண்டுநைன கோேல்துலறயினர் 
நதரிவிததிருந்தனர்.
 இந் நிலையிதைதய அஙகி 
ருந்த தமிழர்களின் ேழி்போடடு 
அல்ட யோ்ம்     கோணோைல் ஆககப்்பட 
்டலை உண்லை என க் நிைலை 
கல் தெரடியோக உறுதிப்்படுததியு 
ள்்ோர் ரவிகரன்.
 இது நதோ்டர்பில் தைலும் 

நதரியேருலகயில்,
 குருந்தூர்ைலையில் இருந்த 
சூைம் உட்ப்ட தமிழர்களின் ேழி்போ 
டடு அல்டயோ்ஙகள் அழிககப்்பட 
்டது்டன், அஙகு    தமிழ்     ைககள்      நசன்று 
ேழி்படுேதறகும் தல்டவிதிககப் 
்படடுள்்து.
 இந் நிலையில்,  ரவிகரன் முல் 
லைததீவு – கோேல் நிலையததில் 
முலறப்்போடு ஒன்றிலன ்பதிவுநசய் 
திருந்தோர். அதததோடு கோணோைல் 
ஆககப்்பட்ட தமிழ் ைககளுல்டய 
ேழி்போடடு அல்டயோ்ஙகள் மீண் 
டும் இருந்த இ்டததில் நிறுேப்்ப்ட 
தேண்டும் எனவும், தமிழ் ைககள் 
குருந்தூர்ைலைககுச நசன்று ேழி்போ 
டுகல் தைறநகோள்் அனுைதிகக 
ப்்ப்ட தேண்டும் எனவும் ரவிகரன் 

FUe;J}upy; jkpou;fspd;  topghl;L milahsq;fs; 
fhzhky; Mf;fg;gl;lJ cz;ik

இைஙலகயின் சுதந்திர தினதலத 
தமிழர்கள் கரிெோ்ோக அனுடடிககு 
ைோறு ேலிந்து கோணோைல் ஆககப் 
்பட்டேர்களின் உறவினர்கள் அலழ 
ப்பு விடுததுள்்னர்.
 ைன்னோர் ெகர ந்போதுப் 
த்போககுேரதது தரிப்பி்டததிறகு 
முன்்போக ேலிந்து கோணோைல் ஆககப் 
்பட்டேர்களின் உறவினர்கள் நீதி 
தகோரி முன்நனடுதத கேனயீர்ப்புப் 
த்போரோட்டததின் த்போது  இந்த அறி 

விப்பு நேளியி்டப்்பட்டது. 
 கோணோைல் ஆககப்்பட்ட தம் 
உறவுகளுககு நீதிதகோரியும், கோணோ 
ைல் ஆககப்்பட்ட உறவுகள் நதோ்டர் 
பில் அரலச ்பதில் அளிககக தகோரி 
யும் ்பததோண்டுகள் க்டந்தும் தோம் 
முன்நனடுததுேரும் த்போரோட்டத 
திறகு இதுேலர நசவிசோய்ககோத 
இைஙலக அரசின் சுதந்திர தினைோன 
ந்பப்ரேரி 04ஆம் ெோல் கரிெோ்ோக 

- Nfhl;lhgatpd; MNyhrfu; yypj; tPuJq;f

,yq;ifapd; Rje;jpu jpdj;ij jkpou;fs; 

fupehshf mDl;bf;FkhW miog;G.

ததாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

ததாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

- fhty;Jiwf;F fs epiyia Neubahf fhz;gpj;j utpfud;

அநைரிககோவின் கலித்போர்னியோ 
ைோநிைததில் உள்் பூஙகோவில் 
லேககப்்படடிருககும் கோந்தி சிலை 
யின் அடிதத்தலத அல்டயோ்ம் 
நதரியோத ெ்பர்கள் தசதப்்படுததி 
உள்்னர்.
 இந்தச சம்்பேததோல் அதிர்சசி 
யல்டந்துள்் அந்ெோடடில் உள்் 
இந்திய அநைரிககர்கள், இந்தச 
சம்்பேதலத நேறுககததகக குறற 
ைோக விசோரிகக தேண்டும் என 
அநைரிகக அதிகோரிகளி்டம் தகோரி 

கலக லேததுள்்னர்.
 ே்டககு கலித்போர்னியோவின் 
்டோவிஸ் ெகரில் அலைந்துள்் ைத 
திய பூஙகோவில், லேககப்்படடிருந்த 
294 கிதைோ எல்ட நகோண்்ட 6 அடி 
உயர கோந்தி சிலையின் கணுககோல் 
நேட்டப்்படடு இருப்்பததோடு, முக 
ததின் ்போதி தசதப்்படுததப்்படடு 
கோணோைல் த்போய் இருப்்பதோக  
்டோவிஸ் ெகரில் நேளியோகும் உள் 
ளூர் தினசரி ஒன்று நசய்தி நேளியி 
டடுள்்து.

mnkupf;fhtpy; Njjg;gLj;jg;gl;l fhe;jp rpiy
 - ,e;jpah fz;ldk;

ததாடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
ததாடர்ச்சி 05ஆம் பக்கம்
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cyfpd; mikjpf;Fk; ghJfhg;Gf;Fk;
rthyhf tpsq;Fk; rpwPyq;fh

 இன்றைய உலகில் சிறீலங்காவின செயற்காடு்ள் உல் அ்ைதிக்கும், 
்காது்காப்புக்கும் நேரடியகான ெவகால்்்ைத் ந�காறறுவித்து வருகிறைது. உல் 
ேகாடு்ளின அ்ைப்்கான ஐக்கிய ேகாடு்ள் ெ்்யின ந�காறறைத்தினதும், 
செயற்காட்டினதும் மி் முக்கியைகான நேகாக்கு மு�லகாவது, இரண்காவது உல்ப் 
ச்ரும் ந்கார்ைகால் உல் அ்ைதியும், ்காது்காப்பும் இழக்்ப்்ட்்து ந்கானறை 
ஒரு சூழ்நி்ல மீணடும் இவ்வுலகில் ஏற்்காது �டுப்்�காகும்.

சிறீலங்கா ஐக்கிய ேகாடு்ள் ெ்்யின இநநேகாக்கிறகு எதிரகா்

• இநதுைகா ்்்ல ஆதிக்் ந்காட்டி்ளின ்ைைகாக்கும் ச்காருைகா�கார, 
இரகாணுவ உ்ன்டிக்்்்ள் மூலமும்,

• அ்னத்துல்ச் ெட்்ங்ள், மு்றை்ை்ளுக்கு ்ட்டுப்்்கா� வ்்யில் 
ைனி� உரி்ை மீறைல்்்ை சவளிப்்்்யகா்நவ மீறி, �னது ்காரகாளுைனறைச் 
சிங்ைப் ச்ரும்்கான்ையி்னப் ்யன்டுத்தி, ஒரு இனம் - ஒரு ை�ம் - ஒரு 
ேகாச்னறை இரகாணுவ ஆட்சி்யப் ்காரகாளுைனறை ச்காடுஙந்கான்ை ஆட்சியகா் 
ே்த்தியும்,
 உலகின அ்ைதிக்கும் ்காது்காப்புக்கும் ெவகால்்்ை உருவகாக்கி வருகிறைது.

 ஐக்கிய ேகாடு்ள் ெ்்யின ைனி�உரி்ை ஆ்ைய்த்�கால் ைட்டுநை 
ஐக்கிய ேகாடு்ளின ச்காதுச்ெ்்க்கு ் காது்காப்புச்ெ்்யின ரத்து உரி்ை்யயும் 
மீறி ஒரு ேகாட்டின மீது ைனி�உரி்ை்ள் ச�கா்ர்கா் ே்வடிக்்் எடுப்்�ற 
்கான ந்காரிக்்்்யச் ெைரப்பித்து மூனறில் இரணடு அறுதிப் ச்ரும் 
்கான்ை வகாக்கு்ைகால் அல்ல, ெகா�காரை ச்ரும்்கான்ை வகாக்கு்ள் மூலம் 
அ�்ன நி்றைநவறறிக் ச்காள்ை அதி்காரம் உணடு. இத்�்்ய உலகின 
மீயுயர ெக்தி ்்்த்� ைனி�உரி்ை ஆ்ைய்த்தின சேறிப்்டுத்�ல் 
ஒழுஙகுமு்றையகான 2015ஆம் ஆணடின 30/1 தீரைகானத்திற்கான �னது 
இ்ை அனுெர்ை்யத்�கான ்்ந� ஆணடு இன்றைய சிறீலங்கா அரசு 
விலத்தியது. அ�ன மூலம் உல் நீதிைனறைத்�கால் தீரக்்ப்்் நவணடிய உல்ப் 
பிரச்சி்னயகா் இந�ப் பிரச்சி்ன்யச் சிறீலங்கா ைகாறறிக் ச்காண்து.
 இந� உண்ை நி்ல்ய இன்றைய சிறீலங்கா அரெ அதி்ரின 
விெகார்ை ஆ்ைக்குழு அறிவிப்்், உள்ளூர விெகார்ை எனறை வ்்யில், 
இதுவ்ர ே்ந� ெம்்வங்ளின அடிப்்்்யில் ஏற் முடியகாச�னறை ஐக்கிய 
ேகாடு்ள் ைனி� உரி்ை ஆ்ையகாைரின இவ்வகாணடு அறிக்்் உலகுக்கு 
மீணடும் ச�ளிவு்டுத்தியுள்ைது. இ�னகால் ஐக்கிய ேகாடு்ள் ெ்்யின 
ச்காறுப்புள்ை உறுப்புரி்ை ேகாடு்ள் ஒவ்சவகானறுக்கும் சிறீலங்காவில் ைனி� 
உரி்ை்ய நி்லேகாட்் இவ்வகாணடில் ஐக்கிய ேகாடு்ள் ைனி�உரி்ை 
ஆ்ைய்ம் முனசைகாழியும் தீரைகானத்்� முனசனடுக்் நவணடிய ்்்ை 
இயல்்காகியுள்ைது.
 ஐக்கிய ேகாடு்ளின ைனி� உரி்ை ஆ்ைய்த்தின தீரைகானத்்�ப் 
்லவீனப்்டுத்�ச் சிறீலங்கா, ‘அரசு’ எனறை மு்றையில் �னக்கு ைற்றைய 
ேகாடு்ளு்ன உள்ை ெந்� ைறறும் இரகாணுவ உறைவு்்ைப் ்யன்டுத்�த் 
ச�கா்ஙகியுள்ைது.
 அசைரிக்்காவும், பிரித்�கானியகா உட்்ட்் ஐநரகாப்பிய வல்லகாண்ை்ளும் 
ந்ச்சுவகாரத்்�்ள் மூலம் உறைவகா்  உரி்ை ச்றறை இநதுைகா ் ்லின ் ்ரநயகார 
ேகாடு்ளின அ்ைப்பின �்ல்ைப் ் �வியில் சிறீலங்கா்வ இநதியகா செயற்் 
்வத்தும், இநதியகா �காங்ள் விடு�்லப்புலி்ளு்னகான யுத்� ்காலத்தில் 
வழஙகிய்� வி் அதி்ைகான ேவீன ஆயு�ங்்ை நேரடியகா் அளித்தும், 
ச்காருைகா�கார உ�வி்்ை அள்ளி வழஙகியும், சீனகாவு்்ய இ்றை்ைக்குரிய 
இ்ைகா் இலங்்த்தீவு ைகாறைகாது ்காது்காக்்வும், ்காகிஸ�கானு்ன இரகாணுவப் 
்யிறசியில் சிறீலங்கா நேரடியகா்க் ்்குலுக்்த் ச�கா்ஙகியுள்ை்� விலக் 
்வும் ் ்கா�்காடு்டுகிறைது. இ்வ்ள் சிறீலங்கா ஐக்கியேகாடு்ள் ைனி� உரி்ை 
ஆ்ையத்தின செயற்காடு்ளில் இருநது �ன்னப் ்காது்காக்கும் ்வெைகா் 
இநதியகா்வ முனனிறுத்தும் என்�ற்கான சவளிப்்காடு்ைகா்வும் உள்ைது.
 இநநி்லயில், ஈழத்�மிழர்ளின ைனி� உரி்ைப் பிரச்சி்ன இனறு 
உள்ேகாட்டுப் பிரச்ெ்னயல்ல. அ்னத்துல்ப் பிரச்சி்ன. அ�னகாநலநய 
�மிழ்க்்ட்சி்ள் ஒனறி்ைநது ஐக்கியேகாடு்ள் ெ்்யின ைனி� உரி்ைப் 
ந்ர்வயின உறுப்புரி்ை ேகாடு்ளுக்கு இலங்்யில் இ்ம்ச்றறை ைனி� 
உரி்ை மீறைல்்ள், ந்காரக்குறறைங்ள், இனப்்டுச்கா்ல்ள், ைனி�காயத்திறகு 
எதிரகான குறறைங்ள் என்வற்றை விெகார்ை செயய அ்னத்துல்ப் ச்காறி 
மு்றை ஒன்றை உருவகாக்் நவணடும். இந� விவ்காரம் செனிவகாவில் இருநது 
நியூநயகாரக்கு ைகாறறைப்்் நவணடும் எனகிறை ஏந்காபித்� குர்ல எழுப்பியுள்ைன.
 ஈழத்�மிழர்ளின இந�க் குரல், உல் அ்ைதிக்்கான குரல். உல்ப் 
்காது்காப்புக்்கான அ்ழப்பு. இ�்னக் ்காலம் �காழ்த்�காது உலச்ஙகும் புலம் 
்திநது வகாழும் ஈழத்�மிழர்ள் �காங்ள் வகாழும் ேகாடு்ளின ைக்்ளுக்கும், 
ஊ்்ங்ளுக்கும், அரெகாங்ங்ளுக்கும் அறிவித்து ச�ளிவகாக்் நவணடும். 
அத்து்ன புலத்தில் உள்ை அ்னத்து �மிழர அ்ைப்புக்்ளும் ஒனறி்ைநது 
ஒநர குரலில் இலங்்யில் இருநது விடுக்்ப்்ட்டிருக்கும் �மிழர்ளின ந்காரிக் 
்்க்கு ்லமும் வைமும் நெரக்் நவணடும். இ�றகு உ்ழக்் புலம்ச்யர 
�மிழர்்ை அ்ழப்்ந� இலக்கின இவ்வகார இலக்்கா் உள்ைது.

 Mrphpah;

யாழ்ப்்போணப் ்பல்கலைககழகததில் இடிததழிககப்்பட்ட த்போர்ககோை 
முள்ளிேோய்ககோல் நிலனவுத தூபிலய ‘அலைதித தூபி’ என்ற ந்பயரில் 
மீண்டும் கடடிநயழுப்்ப ்பல்கலைககழகப் த்பரலே அனுைதி ேழஙகி 
யிருககிறது.
 ைோதததின் இறுதி சனிககிழலையோன தெறறு ெல்டந்பறற யோழ் 
ப்்போணப் ்பல்கலைககழகததின் த்பரலேக கூட்டததில் இந்த வி்டயம் 
ஆரோயப்்படடு முடிவு எடுககப்்பட்டது.
 தூபி விேகோரம் நதோ்டர்பில் ெ்டந்தேறலற துலணதேந்தர் சிறி 
சறகுணரோஜோ  நீண்்ட அறிகலக ஒன்றின் மூைம் த்பரலே உறுப்பினர்களு 
ககுத நதளிவு்படுததினோர். அதன் பின்னர் முன்லனய தூபி இருந்த 
இ்டததில் அலைதித தூபிலய அலைப்்பதறகோன அனுைதிலயப் த்பரலே 
ேழஙகியது.
 இறுதிப் த்போரில் உயிரிழந்த தமிழர்களின் ஞோ்பகோர்ததைோக யோழ்ப் 
்போணப் ்பல்கலைககழகததில் அலைககப்்படடிருந்த நிலனவுத தூபி நிர் 
ேோகததினரின் ஏற்போடடில் இரதேோடு இரேோக இடிததழிககப்்பட்டது. 
்பல்கலைககழக ைோனியஙகள் ஆலணககுழு, இரோணுேம், ந்போலிஸ் 
ஆகிய தரப்புகளின் நதோ்டர்சசியோன அழுததம் கோரணைோகதே தூபிலய 
இடிகக தேண்டிதயற்பட்டது என்று துலணதேந்தர் நதரிவிததிருந்தோர்.
 தூபி இடிததழிககப்்பட்ட சம்்பேம் தமிழ் ைககள் ைததியில் ந்பரும் 
உணர்வுக நகோந்தளிப்ல்ப ஏற்படுததியிருந்தது. தூபி இடிககப் ்பட்டதலத 
எதிர்ததும் அழிககப்்பட்ட தூபி அதத இ்டததில் மீ்வும் கட்டப்்ப்ட 
தேண்டும் என்று ேலியுறுததியும் ைோணேர்கள் சிைர் ்படடினிப் த்போரோ 
ட்டதில் குதிததனர். அரசியல்ேோதிகள் ைறறும் ந்போது அலைப் புககல்ச 
தசர்ந்தேர்கள் இந்தப் த்போரோட்டததிறகுப் த்பரோதரவு ேழஙகினர்.
 தூபி இடிப்ல்பக கண்டிதது ே்டககு கிழககு ைோகோணம் முழுேதும் 
ஒரு ெோள் கல்டயல்டப்புப் த்போரோட்டமும் ெ்டததப்்பட்டது. தமிழ் ைககள் 
ைததியில் ஏற்பட்ட இந்த மிகப் ந்பரிய நகோந்தளிப்பு ெோடுகல்க க்டந்து, 
இந்தியோ ைறறும் தைறகு ெோடுகளுககும் விரிேோககம் ந்பறறது. இதனோல் 
ஏற்பட்ட அழுததம் கோரணைோக தூபிலய மீ்க கடடுேதறகு ெ்டேடிகலக 
எடுககப்்படும் என்று துலணதேந்தர் சிறிசறகுணரோஜோ ்பல்கலைககழக 
ைோணேர்களுககு உறுதிநைோழி ேழஙகினோர். அதலன உறுதி்படுததும் வித 
ைோக ைோணேர்கத்ோடு இலணந்து புதிய தூபிககோன அடிககல்லையும் ெடடு 
லேதது ைோணேர்களின் ்படடினிப் த்போரோட்டதலத முடிததுலேததோர்.
 இலே அலனததும் ெ்டந்த பின்னர் ெல்டந்பறற முதைோேது 
த்பரலேக கூட்டததில் தூபிலய மீண்டும் நிறுவுேதறகுரிய முலறயோன 
அனுைதிலய த்பரலே ேழஙகியது. முன்னர் அலைககப்்படடிருந்த தூபி 
யோழ். ்பல்கலைககழக நிர்ேோகத தரப்பு அல்ைது ்பல்கலைககழக ைோனிய 
ஙகள் ஆலணககுழு ஆகியேறறின் முலறயோன அனுைதியின்றிக கட்டப் 
்படடிருந்தது. இதலனக கோரணைோகககோடடி, சட்டததிறகு முரணோன 
அந்தக கடடுைோனதலத அகறறதேண்டும் என்று ்பல்கலைககழக நிர்ேோ 
கததிறகு அழுததம் நகோடுககப்்பட்டது.
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கிழககு ைோகோணததின் மிகவும் ந்பரும் பிரசசி 
லனயோக தைய்சசல் தலரககோணி பிரசசிலன 

உருநேடுதது கோணப்்படுகின்றது. தமிழர்கள் ்பல் 
தேறு ்பககததிலும் நெருககுேோரஙகளுககு உட 
்படடு ேரும் நிலையில், தைய்சசல் தலரக கோணிகள் 
மிக தேகைோக அ்பகரிககப்்படும் நிலை ெல்ட 
ந்பறறு ேருகின்றன.
 இன்று ே்டகிழககில் ்பல்தேறு பிரசசிலன 
கள் குறிதது த்பசப்்படடுேரும் நிலையில் கிழககில் 
தமிழர்கள் எதிர்நகோண்டுேரும் தைய்சசல் தலரக 
கோணிப் பிரசசிலன குறிதது த்பசப்்படுேது மிகவும் 
குலறேோன நிலையிதைதய இருந்து ேருகின்றது.
 குறிப்்போக ைட்டகக்ப்பு ைோேட்டததில் 
திட்டமிட்ட குடிதயறறஙகல் முன்நனடுப்்பதற 
கோக தைய்சசல் தலரககோணிகள் அ்பகரிககப்்படடு 
ேருகின்ற நிலையில், இந்த தைய்சசல் தலரயிலன 
்போதுகோப்்பதறகும், கோல்ெல்ட ே்ர்ப்்போ்ர்களுககு 
ஆதரேோக குரல்நகோடுப்்பதறகுைோன நிலை இன்று 
மிகவும் குலறேல்டந்த நிலையில் இருப்்பது கே 
லையோன வி்டயைோகதே ்போர்கக தேண்டியுள்்து.

 கிழககு ைோகோணததில் ஏறகனதே அம் 
்போலற ைோேட்டமும், திருதகோணைலை ைோேட்ட 
மும் சிஙக்ையப்்படுததப்்படடுள்் நிலையில், 
ைட்டகக்ப்பு ைோேட்டம் ைடடுதை தப்பிப்பிலழ 
தது ேந்தது. இன்று ைட்டகக்ப்பு ைோேட்டததின் 
எல்லைப்்பகுதிகள் ஊ்டோக தைது இனப் ்பரம்்பலை 
விஸ்தரிககும் ேலகயிைோன ெ்டேடிகலககள் திட 
்டமிடடு முன்நனடுககப்்படடு,  இந்த தைய்சசல் 
தலரககோணிகள் அ்பகரிககப்்படும் நிலையிலன 
கோணமுடிகின்றது.
 2010ஆம் ஆண்டு நதோ்டககம் திட்டமி்டப் 
்படடு முன்நனடுககப்்பட்ட இந்த திட்டஙகள் 
2015ஆம் ஆண்டு ெல்ைோடசிக கோைததில் தமிழ் 
கடசிகள் ேழஙகிய அழுததஙகள் மூைம் அததுமீறிய 
குடிதயறறஙகள் அகறறப்்படடு, அப்்பகுதிகள் 
தைய்சசல் தலரககு ேழஙகப்்படடிருந்தது. ஆனோல் 
மீண்டும் அந்த ்பகுதிகள் பிடிககப்்படடு குடிதயற 
றஙகல் தைறநகோள்ேதறகோன ெ்டேடிகலககள் 
முன்நனடுககப்்படடுள்்ன.
 ையிைததைடு, ைோதேலன ்பகுதிகளில் சுைோர் 
3000 ஏககருககு தைற்பட்ட தைய்சசல் தலர கோணிகள் 
தசலனப் ்பயிர்சநசய்லக என்ற த்போர்லேயில் அ்ப 
கரிககப்்படடுள்்து்டன், இதுேலரயில் தைய்சசல் 
தலரயில் கோல்ெல்டகல் ே்ர்தத கோல்ெல்ட 
்பண்லணயோ்ர்கள் கோடுகளுககுள் கோல்ெல்டகல் 
ே்ர்ககும் நிலைதயற்படடுள்்து.
 இப்்பகுதியில் கோல்ெல்டகளுககு உரிய - 
த்போதிய - உணவு  கில்டககோத கோரணததினோல், தற 
ந்போழுது ஒரு ைோதததிறகு  தைைோக நதோ்டர்சசியோக 
இப்்பகுதியில் ைோடுகள் இறந்து ேருேதோக கோல் 
ெல்ட ே்ர்ப்்போ்ர்கள் நதரிவிககின்றனர். ஒரு 
ைோதததுககுள்  ஒவநேோரு ்பண்லணயோ்ருககும்  
சுைோர் ெோன்கு இைடசததுககும்தைல் ந்பறுைதியோன  

20இறகும் தைற்பட்ட  ்பசுைோடுகள்  இறந்துள்்தோக 
நதரிவிககின்றோர்கள். க்டந்த கோைஙகளில்  ்போரிய 
நதோரு நிைப்்பரப்பில்  மூன்று இைடசததுககு தைல் 
்பசுைோடுகள்  ே்ர்தது ேந்த நிலையில், தறந்போழுது  
கோடுகளுககுள்  ்பசு ைோடுகல் ே்ர்கக தேண்டிய 
நிலை  ஏற்படடுள்்து.
 தறந்போழுது ந்பய்து ேரும் ைலழயு்டன் 
கூடிய கோைநிலை, அதது்டன்  கோடுகளுககுள் ்பசு 
ைோடுகள் தைய்ேதறகோன த்போதிய  புல் ேசதியில் 
ைோலை என்ற இரண்டு பிரதோன கோரணஙகளினோல்  
குறிதத ்பகுதியில்  நதோ்டர்சசியோக ்பசு ைோடுகள் 
இறந்து விடுேதோக நதரிவிககின்றோர்கள்.

 ்பசுககளுககு உணவு இல்ைோலை கோரணைோக,  
்பசுககளில் இருந்து ்போல் கறப்்பலத  சுைோர் மூன்று 
ைோதததுககு தைைோக ஒவநேோரு ்பண்லணயோ்ர் 
களும் லகவிடடுள்்னர். இந்த நிலையில்  தஙகள் 
்பை இைடச ரூ்போய் ந்பறுைதியோன ைோடுகல் 
இழந்து ேருேது்டன்,  தஙகளுல்டய ேோழ்ேோதோர 
தலத நகோண்டு நசல்ை முடியோத நிலைலையிலும்  
ஒவநேோரு ்பண்லணயோ்ர்களும்  ந்பரும் சிரைதது 
ககு உள்்ோகி இருப்்பதோகவும் நதரிவிககப்்படுகி 
ன்றது.
 ஒவநேோரு ேரு்டமும் விேசோய நசய்லக 
யின்த்போது கோல்ெல்டகல் ையிைததைடு ைறறும் 
ைோதேலன ்பகுதிககு நகோண்டு நசல்ை தேண்டும்  
என அரசு அதிகோரிகள்  அரசியல்ேோதிகள்  நதரிவித 
தோலும் இம்முலற  தைய்சசல் தலரயிலிருந்து  அதது 
மீறி விேசோயததில் ஈடு்படுகிறேர்கள் எஙகளுல்டய 
்பசுைோடுகல் நேடடுதல், துப்்போககியோல் சுடுதல்,  
மின்சோரததினோல் மின்சோரதேலி அலைதது ைோடுக 
ல்க நகோல்லுதல்,  ்பண்லணயோ்ர்கல் அடிதது 
விரடடுதல் த்போன்ற நசயற்போடுகல் தைறநகோள் 
ேதன் கோரணைோக  கோல்ெல்ட ே்ர்ப்்போ்ர்கள் 
அஙகிருந்து நேளிதயறறப்்படடுள்்னர்.
 

இததத்போன்று ைட்டகக்ப்பு ைோேட்டததின் ்பட 
டிப்்பல் பிரததச நசயைோ்ர் பிரிவுககுட்பட்ட 
நகவிழியோைடு கிரோை தசலேயோ்ர் பிரிவிலும் 
சுைோர் 1500 ஏககருககு தைற்பட்ட கோணிகல் 
தேலியிடடு அல்டககும் ்பணிகல் சிஙக் ஊர் 
கோேல் ்பல்டயினர் தைறநகோண்டு ேருகின்றனர்.
 இதன் கோரணைோக அப்்பகுதியில் கோல்ெல்ட 
கல் தைய்ப்்பேர்கல் அஙகிருந்து அகறறும் ெ்ட 
ேடிகலககள் முன்நனடுககப்்படடுள்்ன. இது 
நதோ்டர்பில் அலனதது தரப்பினரின் கேனததிறகும் 
நகோண்டுநசன்றுள்் நிலையிலும் எந்தவிதைோன 
ெ்டேடிகலககளும் முன்நனடுககப்்ப்டவில்லை.
 ைட்டகக்ப்பு ைோேட்டததின் எல்லைப் 
்பகுதிகளில் தமிழர்கள் ்பைைோக இருப்்பதறகு 
இந்த கோல்ெல்ட ே்ர்ப்பும் ஒரு கோரணைோக 

இருந்து ேருகின்றது. ந்போரு்ோதோர ே்ம் இந்த 
கோல்ெல்டகள் ஊ்டோக தமிழர்களி்டம் ்பைம்ந்பறு 
ேதன் கோரணைோக அேறறிலன தடுககும் உ்போய 
ைோகவும் இந்த தைய்சசல் தலர அ்பகரிப்பு முன் 
நனடுககப்்படுகின்றதோ என்ற சந்ததகம் இன்று 
எழுந்துள்்து.
 தைய்சசல் தலரககோணிகள் பிடிககப்்படுேது 
ைடடுைன்றி கோல்ெல்டகல் நகோல்லும் நசயற்போடு 
களும் நதோ்டர்சசியோக முன்நனடுககப்்படுகின்றது. 
இதன்மூைம் தமிழர்களின் ந்போரு்ோதோரததிலன 
சிலதககும் ேலகயிைோன நசயற்போடுகளும் முன் 
நனடுககப்்படுகின்றன.

 

ைட்டகக்ப்பு ைோேட்டததிலன ந்போறுதத 
ேலரயில் தமிழர்களின் ந்போரு்ோதோரம் என்்பது 
விேசோயம், மீன்பிடிககு அடுதததோக இந்த கோல் 
ெல்ட ே்ர்ப்பிதைதய தஙகியுள்்து. அதிலும் இந்த 
கோல்ெல்ட ே்ர்ப்்போனது ைோேட்டததின் எல்லைப் 
்பகுதிகல்க நகோண்்டதோக ்பை ஆண்டுக்ோக முன் 
நனடுககப்்படுகின்றது.
 இந்த நிலையில் ைட்டகக்ப்பு ைோேட்ட 
ததில் நதோ்டர்சசியோக தைய்சசல் தலர கோணிகல் 
அ்பகரிககும் நசயற்போடுகள் திட்டமிடடு முன்நன 
டுககப்்படுகின்றன. ந்போரு்ோதோரததிலன அழிப் 
்பது, தமிழர்களின் நிைஙகல் அ்பகரிப்்பது என 
ஒரு கல்லில் இரண்டு ைோஙகோலய அடிககும் நசயற 
்போடடிலன த்பரினேோத அரசு முன்நனடுதது 
ேருகின்றது.

 இவேோறோன நிலையில், இந்த பிரசசி 
லனலய தடுதது நிறுததி தமிழர்களின் ந்போரு்ோதோ 
ரததிலனயும், இருப்பிலனயும் ்போதுகோப்்பதறகோன 
ெ்டேடிகலககள் எதுவும் தைறநகோள்்ப்்ப்டோத 
நிலைலைதய இருந்துேருேலத கோணமுடிகின்றது. 
நதோ்டர்சசியோன அழுததததிலன ேழஙகி த்பரின 
ேோத அரசுகளின் இவேோறோன அ்பகரிப்பு நசயற்போ 
டுகல் முன்நனடுப்்பதறகோன ஜனெோயக ேழி 
யோன எந்த வித எதிர்ப்பிலனயும் ்பைைோன முலற 
யில் நேளிப்்படுதத ே்டகிழககில் உள்் ந்போது 
அலைப்புகளும் அரசியல்ேோதிகளும் தேறியு 
ள்்ன.
 அண்லையில் ்பல்கலைககழகததில் முள்ளி 
ேோய்ககோல் நிலனவுததூபி அகறறப்்பட்டத்போது 
முன்நனடுககப்்பட்ட ஜனெோயக ேழி த்போரோட்டம் 
மீண்டும் அந்த நிலனவுததூபிலய நிர்ைோணிகக 
லேததுள்்து. ஆனோல் தைய்சசல் தலர நதோ்டர்பில் 
தமிழ் ததசிய கடசிகளும் புைம்ந்பயர் அலைப்பு 
களும், ந்போது, சிவில் அலைப்புகளும் நைௌனிக 
்ோகதே இருந்து ேருகின்றனர்.
 இந்த நிலைலைதய இன்று ே்டகிழககில் 
த்பரினேோதிகள் தமிழர்களின் இருப்பின் மீது லக 
லேப்்பதறகோன நிலைலையிலன ஏற்படுததியுள் 
்து. தைய்சசல் தலர அ்பகரிககப்்படும்த்போது அத 
றகு எதிரோக ஜனெோயக ரீதியில் ே்டகிழககு தமிழர் 
தோயகததில் நதோ்டர்சசியோன த்போரோட்டஙகள் 
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நகோழும்பு துலறமுகததின் கிழககு முலன 
யதலத இந்தியோவுககு ேழஙகுேநதன 

அரசோஙகம் கடுலையோன அழுததஙகளுககு ைததியி 
லும் முடிநேடுததலைககு ்பை கோரணஙகள் நசோல் 
ைப்்பட்டோலும், நஜனீேோவில் உருேோகியிருககும் 
நிலைலைதோன் இதறகு உ்டனடிக கோரணம். நஜனீ 
ேோவில் நெருககடி ஒன்று உருேோகும் என்்பலத 
இைஙலக அரசோஙகம் கணிததிருந்த த்போதிலும், 
அது இந்த்வுககு தைோசைோனதோக ேரும் என்்பலத 
எதிர்்போர்ககவில்லை.
 ைனித உரிலைகள் த்பரலேயின் 46 ஆேது 
கூட்டத நதோ்டர் ந்பப்ரேரி 22ஆம் திகதி ஆரம்்ப 
ைோகவிருககும் நிலையில், அதில் சைர்ப்பிககவுள்் 
அறிகலகலய ைனித உரிலைகள் ஆலணயோ்ர் 
மிசநசல் ்பசசநைட இைஙலக அரசின் ்பதிலுககோக 
அனுப்பி லேததோர். அந்த அறிகலகயின் உள்்்டக 
கம் தோன் நகோழும்பில் இப்த்போது கைககதலத 
ஏற்படுததியுள்்து. நஜனீேோவுககு அஞசப்த்போே 
தில்லை என ஆளும் தரப்பினர் வீரோதேசைோகப் 
த்பசினோலும்,  ஆளும் கடசிககுள்த்தய நஜனீேோ 
விேகோரம் குழப்்பதலத ஏற்படுததியிரு ந்தது.
 அரச தலைலை இப்பிரசசிலனலயக லகயோ 
ண்்ட முலற குறிதது அதிருப்திகள் நதரிவிககப்்பட 
்டன. குறிப்்போக - இரோணுே அணுகுமுலறயிதைதய 
இந்தப் பிரசசிலனலய அரசோஙகம் லகயோள்ேதோக 
குறறஞசோட்டப்்பட்டது. நேளிவிேகோரச நசயைோ 
்ரோகவுள்் அடமிரல் ஜயெோத நகோைம்்பதக தோன் 
இைஙலக அரசின் சோர்பில் தறத்போது நஜனீேோ 
விேகோரஙகல்ப் ந்பருை்வுககுக லகயோள்ேதோ 
கத நதரிகின்றது. அேர் தோன் அது நதோ்டர்பில் அன் 
றோ்டம் அறிகலககல் நேளியிடடும் ேருகின் றோர். 
க்டற்பல்டயின் முன்னோள் த்்பதியோன அேர் மீதும் 
்பல்தேறு ைனித உரிலைமீறல் குறறசசோடடுககள் 
இருககின்றன.
 ்பல்டயினலரப் ்பயன்்படுததிதய நகோதரோ 
னோவுககு எதிரோன ெ்டேடிகலககல் அரசோஙகம் 
முன்நனடுககின்றது. 25 ைோேட்டஙகளுககுைோன 
தகோவிட-19 ஒழிப்பு ெ்டேடிகலககளுககோன இலண 
ப்்போ்ர்க்ோகவும் இரோணுே அதிகோரிகத் நியமிக 
கப்்படடுள்்னர். ஆரம்்பததில் நகோதரோனோவுககு 
எதிரோன அசின் ெ்டேடிகலககள் நேறறி ந்பறறது 
த்போன்ற ஒரு ததோறறதலத ஏற்படுததியிருந்தோலும், 
தறத்போது நகோதரோனோ ்பரேலின் தேகம் அதிகரித 
திருககின்றது. அரசோஙகம் அதலனக லகயோண்்ட 
முலறயிலுள்் தேறுதோன் அேறறுககுக கோரணம் 
என்ற குறறசசோடடும் முன்லேககப்்படுகின்றது.
 அததத்போை, நஜனீேோலேக லகயோள்ேத 
றகு அரசோஙகம் க்மிறககியுள்்ேர்கள், முன்னோள் 
்பல்டயினரோகதே உள்்னர். இது நதோ்டர்பில் 
ஆளும் கடசிககுள்த்தய விைர்சனஙகள் உருேோ 
கத நதோ்டஙகியிருப்்பதோகத நதரிகின்றது. சர்ேததச 
விேகோரஙகல்க லகயோண்்ட  அனு்பேம் உள்் 
எேரும் நகோழும்புத தரப்பில் ஐ.ெோ. ைனித உரிலை 
கள் த்பரலேயின் விேகோரததில் முடிவு எடுதது, 
வி்டயஙகல் முன்நனடுககும் நசயல்்போடடில் 
சம்்பந்தப்்ப்டதேயில்லை என்று ஆளும் கடசித 
தரப்பில் விசனம் நதரிவிககப்்படுகி ன்றது.

 பிரதைர் ைகிந்த ரோஜ்பகச, ஜனோதி்பதி 
நசயைணியின் தலைேர் ்பஸில் ரோஜ்பகச, முன்னோ 
ளில் ஐ.ெோ.வி்டயஙகளில் சம்்பந்தப்்பட்ட ைஹிந்த 
சைரசிஙக, த்பரோசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் என்று வி்டய 
ைறிந்த எல்தைோரும் ஆளும் கடசிககுள் இருககின்ற 
த்போதிலும், அேர்கள் இவவி்டயததிலிருந்து ஒதுக 
கப்்படடிருப்்பதோகதே நசோல்ைப்்படுகின்றது. ஐ.ெோ. 
ைனித உரிலைகள் த்பரலேயில் வி்டயஙகல் அரசு 
லகயோள்ேது நதோ்டர்பில் ஊ்டகஙகளில்ேருேலதத 
தோன் நசய்தியோக அறியும் நிலையில் அேர்கள் 
இருப்்பதோகவும் தகேல் உள்்து.
 அனு்பேம் இல்ைோதேர்கள் இந்த விேகோ 
ரதலதக லகயோள்ேதோல்தோன் நஜனிேோவில் இை 
ஙலக ந்பரும் பின்னல்டலேச சந்திககப் த்போகி 
ன்றது என்று அரசின் மூதத தலைேர் ஒருேர் தனககு 
நெருககைோனேர்களுககுத நதரிவிததிருககின்றோர். 

தகோட்டோ்பய ரோஜ்பகசலே ஜனோதி்பதிப் ்பதவிககுக 
நகோண்டுேருேதில் ந்பரும் ்பஙகளிப்ல்பச நசய்த 
‘வியதைக’ அலைப்பினர்தோன் நஜனீேோ விேகோர 
தலத இப்த்போது லகயோள்ேதில் முன்னிறகின்றோர் 
கள். அேர்கள்தோன் ஜனோதி்பதிலய ேழிெ்டதது்ப 
ேர்க்ோகவும் உள்்னர்.
 இைஙலக அரசோஙகதலதப் ந்போறுததேலர 
யில், நஜனீேோவுககுத தோம் அஞசப்த்போேதில்லை 
எனக கூறிகநகோண்டிருந்தோலும்கூ்ட, ஐ.ெோ. ைனித 
உரிலைகள் ஆலணயோ்ர் மிசநசல் ்பசசநைட 
அனுப்பிலேததுள்் அறிகலக அதிர்சசிலயக 

நகோடுததிருககின்றது. இைஙலக ்பதிலைத தயோரி 
ப்்பதறகு ேசதியோக இந்த அறிகலக முன்கூடடிதய 
நகோழும்புககு அனுப்பி லேககப்்படடிருந்தோலும், 
்பதிைளிப்்பதில் இைஙலக தடுைோறியது. குறிப்பி 
ட்ட கோைததுககுள் இைஙலகயோல் ்பதிைளிகக முடி 
யவில்லை. தைல்டகளில் த்பசுேலதப் த்போை ஐ.ெோ.
வுககு ்பதிைளிப்்பது இைகுேோனதல்ை என்்பது தோன் 
இதன் கருதது.
 பிரசசிலன நஜனீேோவிதைதய இருககுைோ 
னோல் அதலனச சைோளிப்்பது இைகுேோனது என்ற 
கருதது இைஙலக அரசுககுள்்து. கோை அேகோசத 
லதப் ந்பறறுகநகோள்ளும் இரோஜதந்திரததில்தோன் 
நகோழும்பு ெம்பிகலக லேததிருககின்றது. க்டந்த 
ேரு்டஙகளிலும் அதலனததோன் நசய்ேது. அதலன 
வி்ட, இைஙலகயின் ஆதரவு இல்ைோைல் எந்தநேோரு 
தீர்ைோனதலதயும், ைனித உரிலைகள் த்பரலேயோல் 
நசயற்படுதத முடியோது. அதனோல்தோன், அரசோஙகம் 
ெம்பிகலகயு்டன் இருந்தது.

 ஆனோல், ைனித உரிலைகள் ஆலணயோ்ரின் 
அறிகலகயில் நதளிேோக ஒரு வி்டயம் நசோல்ைப் 
்படடிருககின்றது. இைஙலக விேகோரம் சர்ேததச 
குறறவியல் நீதிைன்றததுககுப் ்போரப்்படுததப்்ப்ட 
தேண்டும் என்்பதுதோன் அேரது ்பரிந்துலர. இது 
நேறுைதன ்பரிந்துலரதோன். இதலன நிலறதேறறு 
ேதோயின், ைனித உரிலைகள் த்பரலேயிலுள்் 47 
உறுப்பு ெோடுகளில் 24 ெோடுகளின் ஆதரலேயோேது 
ந்பறறுகநகோள்் தேண்டும். அது சோததியைோகுைோ 
என்்பது முககியைோன தகள்விதோன். ஆனோல், 
தைறகு ெோடுகள் ்பைவும் இவவி்டயததில் இைஙலக 
ககு எதிரோக அணிேகுதது நிற்பது தகோட்டோ்பய 
அரசுககுப் ந்பரும் அதிர்சசிலயக நகோடுததிருககி 
ன்றது.
 இந்த நிலைலைகல்ச சைோளிப்்பதறகோ 
கததோன் ைறநறோரு ஆலணககுழுலே ஜனோதி்பதி 
அேசரைோக அலைததிருககின்றோர். ஆனோல், இந்த 
ஆலணககுழுலேக கோடடி நிலைலைகல்ச சைோ 
ளிததுவி்ட முடியோது. அதலன ைனித உரிலைகள் 
அலைப்புககளும், தைறகு ெோடுகளும் திட்டேட 
்டைோக நிரோகரிததுவிட்டன. சீனோ, ரஷயோ த்போன்ற 
ெோடுகளின் ஆதரவு்டன் நஜனீேோலேச சைோளிதது 
வி்ட முடியும் என்ற ெம்பிகலக இைஙலக அரசுககு 
முதலில் இருந்தது. அந்த ெம்பிகலக இப்த்போது 
கோணோைல்த்போயுள்்து. கோரணம் தைறகு ெோடுகள் 
கடுலையோக இருப்்பதுதோன்.
 நகோழும்புத துலறமுக கிழககு முலனய 
விேகோரததினோல், இந்தியோ ைடடுைன்றி அநைரிக 
கோவும் இைஙலக மீது சீறறைோக இருககின்றது. 
சீனோவின் ஆதிககதலத ஓர்வுககோேது சைப்்படுதது 
ேதறகு கிழககு முலனயதலதப் ந்பறறுக நகோண் 
த்டயோக தேண்டும் என்்பது இந்தியோவின் நிலைப் 
்போடு. இதறகோன ெகர்வுகளின் ஒரு கட்டம் தோன் 
ைனித உரிலைகள் ஆலணயோ்ரின் அறிகலக. 
அநைரிககோவுககும் இந்தியோவுககும் இன்றுள்் 
ஒதர துருப்புச சிடடு நஜனீேோதோன். கிழககு முலன 
யம் இந்தியோவி்டம் நகோடுககப்்படுேதத ந்போருத 
தைோனது என அநைரிககோவும் கூறி விட்டது.
 இந்தப் பின்னணியில்தோன் கிழககு 
முலனயதலத இந்தியோவுககுக நகோடுப்்பதறகோன 
அலைசசரலே அஙகீகோரதலதப் ந்பறறுக நகோள் 
ேதறகோன முயறசிகல் தகோட்டோ்பய ரோஜ்பகச 
தைறநகோண்டுள்்ோர். ெோல் திஙகடகிழலை இவ 
விேகோரம் அலைசசரலேயில் ஆரோயப்்ப்டைோம் 
எனத நதரிகின்றது. “49 வீதைோன ்பஙகுகல் ைட 
டுதை இந்தியோவின் அதோனி நிறுேனததுககுக 
நகோடுககப்த்போகின்தறோம். மிகுதி 51 வீதைோன 
்பஙகுகள் இைஙலக துலறமுக அதிகோரசல்பயி்டதை 
இருககும்” எனக கூறி சிஙக் ததசியேோதிகல் 
சைோளிததுவி்ட முடியும்” என்ற ெம்பிகலகயு்ட 
தனதய தகோட்டோ அரசு இப்த்போது கோய் ெகர்தது 
கின்றது.
 கிழககு முலனயதலத துரும்புச சீட்டோகப் 
்பயன்்படுததி நஜனீேோலே இைஙலகயோல் சைோளி 
ததுவி்ட முடியுைோ? 
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குறிதத முலறப்்போடடினூ்டோகக தகோரியிருந்தோர்.
 தைலும்      கோேல்துலறயினதரோடு,  துலரரோசோ 
ரவிகரன் ைறறும் கலரதுலறப்்பறறு பிரததசசல்ப 
உறுப்பினர் சின்னரோசோ தைோதகஸ்ேரன் ஆகி 
தயோர் குருந்தூர் ைலைககுச நசன்று அஙகு தமி 
ழர்களின் ேழி்போடடு அல்டயோ்ஙகள் கோணோ 
ைல் ஆககப்்படடுள்்லத கோேல்துலறயினருககு 
உறுதிப்்படுததியுள்்ோர்.
 இந்நிலையில் குருந்தூர் ைலைப் ்பகுதி 
ககுள் முலறப்்போட்டோ்ரோன ரவிகரன் ைறறும் 
அேரு்டன் தைலும் ஒருேர் ைோததிரதை நசல்ை 
கோேல்துலறயினரோல் அனுைதிததது்டன்,  ஊ்டக 
ஙகளுககும் அனுைதி ைறுககப்்படடிருந்தலை 
குறிப்பி்டத தககது.

குருந்தூரில் தமிழர்    ... ததாடர்ச்சி...
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இைஙலகயின் நீதி நியோயச நசயற்போடுகள் 
ெடுநிலையோனலேதோனோ என்ற தகள்வி 

கோைததுககுக கோைம் எழுப்்பப்்படடு ேந்திருககி 
ன்றது. நீதி நியோயப்்படுதத ேல்ைதோக இருகக தேண் 
டும். ்போதிககப்்பட்டேர்களுககு நியோயதலதயும், 
நிேோரணதலதயும் ேழஙக தேண்டும். ்போதிப்பு 
களில் இருந்து ்போதுகோப்்பளிகக தேண்டும். ்போதிப் 
புகள் மீண்டும் நிகழோலைலய உறுதி நசய்ேதும் 
நீதிப் ந்போறிமுலறயின் தலையோய க்டலையும், 
ந்போறுப்பும் ஆகும்.
 ஆனோல் நீதி நியோயம் நதோ்டர்பிைோன இந்த 
நியதிகளும் சோதோரண ைககளின் இேறறுககோன 
எதிர்்போர்ப்பும் இைஙலகயின் நீதிததுலறயினோல் 
நிலறதேறறப்்ப்டவில்லை என்்பதத ேரைோறு.
 அரசியல் நசல்ேோககிறகு உள்்ோேதும், 
நிலறதேறறதிகோரததின் ததலேகல்ப் பூர்ததி 
நசய்ய தேண்டிய கட்டோய நிலைலையுதை நீதித 
துலறயின் ்பைவீனைோன நிலைலைககுக கோரணம்.

 ஒரு ஜனெோயக ெோடடில் நீதிததுலற, சட்ட 
ேோககததுலற, நிலறதேறறதிகோரம் என்்பன தன்ன 
்வில் சுதந்திரைோகவும், ஒன்று ைறநறோன்றில் 
தலையீடு நசய்யோததோகவும் இருததல் தேண்டும். 
இதுதே ஜனெோயகததின் அடிப்்பல்டப் ்பண்பு.
 ஆனோல் நீண்்டகோை ஜனெோயக ்போரம்்பரி 
யதலதக நகோண்்டதோகக கருதப்்படுகின்ற இைங 
லகயில் இததலகய ்பண்பியலைக கோண முடிய 
வில்லை.
 நீதி அலைசசு, சட்டைோ அதி்பர் திலணக 
க்ம், நீதிசதசலே ஆலணககுழு, நீதிைன்றஙகள் 
த்போன்றலேதய நீதிததுலறயின் பிரிவுக்ோகப் 
ந்போதுேோகக கருதப்்படுகின்றன. விதச்டைோக நீதி 
ைன்றஙகளினோல் ேழஙகப்்படுகின்ற தீர்ப்புகள், 
தண்்டலனகளின் தன்லை, ்பை ேழககுகளில் ேழ 
ஙகப்்படுகின்ற பிலண அனுைதி என்்பனவும் நீதித 
துலறயின் சீரோன நசயற்போடுகல் ைதிப்பிடுேதற 
குக கருததிற நகோள்்ப்்படுகின்றது.
 இைஙலகயின் நீதிததுலறயில் ்பயஙகரேோ 
தத தல்டச சட்டததின் கீழோன ேழககுகளும், 
அலேகள் நீதிைன்றஙகளில் லகயோ்ப்்படுகின்ற 

முலறயும், இந்த ேழககு விசோரலணகளில் சட்ட 
ைோ அதி்பர் திலணகக்ம் ைறறும் ்போதுகோப்பு 
அலைசசின் நசயைோ்ருல்டய சட்டரீதியோன தலை 
யீடடுச நசயற்போடு என்்பனவும் இைஙலகயின் 
நீதிததுலறயின் நிலைலைலய நேளிப்்படுததுேன 
ேோக அலைந்திருககின்றன.
 நீதிைன்றஙகளுககு அப்்போல் சிை ந்போது 
வி்டயஙகள் நதோ்டர்பில் விசோரலணகல் தைற 
நகோள்ேதறகோக அரசோஙகததினோல் நியமிககப்்படு 
கின்ற ஆலணககுழுககளின் விசோரலண ெல்டமுலற 
களும், அேறறின் ்பரிந்துலரகளும் ெோடடின் நீதித 
துலறயில் நசல்ேோககு நசலுததுகின்றன. இதனோல் 

நீதிததுலறயில் தலையீடு நசய்ேதறகோகதே இதத 
லகய விசோரலண குழுககள் நியமிககப்்படுகி 
ன்றனதேோ என்ற சந்ததகமும் எழுந்திருககின்றது.
 இந்த பின்புைததில், யுதததலத முடிவுககுக 
நகோண்டு ேந்ததன் மூைம் ேரைோறறு ெோயகனோகக 
கருதப்்படுகின்ற ைகிந்த ரோஜ்பகசவின் ஆடசித 
நதோ்டரில் அேரது சதகோதரரோகிய ஜனோதி்பதி தகோத 
தோ்போய ரோஜ்பகசவின் ஆடசி நிர்ேோகததில் ்போதிககப் 
்பட்டேர்களுககு நீதி கில்டகக ைோட்டோது என்ற 
ைன நிலைலைகதக ைககள் ஆ்ோகியிருககின்றோர் 
கள்.
 குறிப்்போக யுததததின் த்போது இ்டம்ந்பறற 
ைனித உரிலை மீறல்கள், சர்ேததச ைனிதோபிைோன 
சட்டமீறல்கள் ைறறும் த்போர்ககுறறச நசயற்போடு 
கள் நதோ்டர்பில் நீதிலய நிலைெோடடி ந்போறுப்பு 
கூற தேண்டிய க்டப்்போடல்டத தடடிககழிதது 
ேந்துள்் அரசு மீது தமிழ் ைககள் ெம்பிகலக 
இழந்துள்்ோர்கள். அந்த அரசின் நீதிப் ந்போறிமுலற 
மீதும் அேர்களுககு ெம்பிகலக இல்லை. இதன் 
கோரணைோகதே ந்போறுப்பு கூறும் க்டப்்போடடில் 
சர்ேததச விசோரலணதய தேண்டும் என ேலியுறு 
ததி ேருகின்றோர்கள்.
 ஆனோல் சர்ேததச விசோரலணகத்ோ அல் 
ைது சர்ேததச நீதி்பதிகல்தயோ ேழககுதநதோடு 
ெர்கல்தயோ ெோடடுககுள் அனுைதிகக முடியோது. 
அது இைஙலகயின் இலறலைலய மீறுகின்ற 
நசயல். அதுைடடுைல்ைோைல் ெோடடின் அரசியல் 
சட்டததிறகு விதரோதைோன நசயற்போ்டோகும் எனக 
கூறி ஐ.ெோ ைனித உரிலைப் த்பரலேயில் இலண 
அனுசரலண ேழஙகிய பிதரரலணகல்யும், சர்ே 
ததச விசோரலணலயயும், அது சோர்ந்த நசயற்போடு 
கல்யும் ைறுததுலரததுலரதது ேருகின்றனர். ஏற 
கனதே ஐ.ெோவின் பிதரரலணககோன இலண அனுச 
ரலணயில் இருந்து ஜனோதி்பதி தகோததோ்போய அரசு 
தன்னிசலசயோக விைகியிருககின்றது.
 ஆனோல் ெல்டமுலறயில் உள்் நீதிப் 
ந்போறிமுலறயின் ஊ்டோகதே ந்போறுப்பு கூறும் 

நசயற்போடுகள் முன்நனடுககப்்படும் என்றும் 
ஆடசியோ்ர்கள் கூறுகின்றனர்.
 இந்த நிலையில் நீதிததுலறயினதும், நீதிப் 
ந்போறிமுலறயினதும் உண்லையோன நிலைலை 
என்ன  என்்பலத ஜனோதி்பதியினோல் நியமிககப்்பட்ட 
ஒரு விசோரலணககுழுவின் அறிகலக இப்த்போது 
ததோலுரிததுக கோடடியிருககின்றது.
 யுததததில் நேறறி ந்பறறதன் மூைம் 
்பயஙகரேோதததின் பிடியில் இருந்து ெோடல்டயும் 
ைககல்யும் மீடந்டடுதத மீட்பரோகத திகழ்ந்த 
த்போதிலும் 2015 ஆம் ஆண்டு ததர்தல்களில் ைகிந்த 
ரோஜ்பகச ததோல்விலயத தழுவினோர். ெல்ைோடசி 
அரசோஙகம் ஆடசிலயக லகப்்பறறியது. ஆயினும் 
அடுதது ேந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனோதி்பதி ததர் 
தலில் அேருல்டய சதகோதரன் தகோததோ்போய ரோஜ 
்பகச நேறறியீடடியது்டன், மூன்றிலிரண்டு ந்பரும் 
்போன்லை ்பைதது்டன் ந்போதுத ததர்தலிலும் ரோஜ 
்பகசோககள் நேறறி ந்பறறனர்.

 இந்த மீள்ேருலகயு்டன் அேர்க்து இரோ 
ணுே முலனப்பு மிகக ஆடசி முன்னரிலும்்போர்கக 
வீறுநகோண்டு ெல்டத்போ்டத நதோ்டஙகியிருககின் 
றது. தஙகல்த ததர்தலில் ததோல்வியல்டயசநசய்த 
ெல்ைோடசி அரசோஙகம் தைககு உறுதுலணயோக 
நசயற்பட்டேர்கல்யும் ஆதரேோகச நசயற்பட 
்டேர்கல்யும் அரசியல் ்பழிேோஙகல்களுககு உள் 
்ோககியது எனககூறி, அதலன விசோரிப்்பதறகோக 
ஆலணககுழு ஒன்லற, 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனேரி 
ைோதம் 9 ஆம் திகதி ஜனோதி்பதி தகோததோ்போய 
ரோஜ்பகச நியமிததோர்.
 நிதிக குறறவியல் விசோரலணப் பிரிவு, 
இைஞச ஒழிப்பு ஆலணககுழு, விதச்ட ந்போலிஸ் 
புைனோய்வு பிரிவு ஆகியேறறின் ெ்டேடிகலககள் 
நதோ்டர்பில் விசோரலணகல் ெ்டததி அறிகலக 
சைர்ப்பிககுைோறு ஜனோதி்பதி இந்த ஆலணககுழு 
வுககுப் ்பணிததிருந்தோர்.
 ்பணி ஓய்வு ந்பறற உசச நீதிைன்ற நீதியரசர் 
உப்்போலி அத்பரடனவின் தலைலையில் ்பணிஓய்வு 
ந்பறற தைன்முலறயீடடு நீதிைன்ற நீதி்பதி தயோ 
சந்திரசிறி ஜயதிைகக ஆகிய மூேர்டஙகிய அந்த 
ஆலணககுழு 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்்பர் ைோதம் 8 
ஆம் திகதி தனது விசோரலணகள் நதோ்டர்பிைோன 
அறிகலகலய ஜனோதி்பதியி்டம் லகயளிததது. ெல் 
ைோடசி அரசோஙகததில் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனேரி 
ைோதம் 8 ஆம் திகதி நதோ்டககம் 2019 ெேம்்பர் 16 
ஆம் திகதி ேலரயிைோன கோைப்்பகுதியில் இ்டம் 
ந்பறறதோகக கூறப்்பட்ட அரசியல் ்பழிேோஙகல்கள் 
நதோ்டர்்போக இந்த ஆலணககுழு விசோரலணகல் 
ெ்டததி இருந்தது.
 அரசியல் ்பழிேோஙகல்கள் குறிதது 1971 
முலறப்்போடுகள் நசய்யப்்படடிருந்தன. அேறறில் 
198 விசோரலணகள் நதோ்டர்பிைோன தகேல்கல், 
மூன்று நதோகுதிகள் அ்டஙகிய 2043 ்பககஙகல்க 
நகோண்்ட அறிகலகயில் இந்த ஜனோதி்பதி ஆலணக 
குழு நேளியிடடிருககின்றது. இந்த அறிகலக 
இன்னும் அதிகோரபூர்ேைோக நேளியி்டப்்ப்டவி 
ல்லை. ஆனோல் இரகசியைோக சமூக ேலைத த்ங 
களில் கசிந்து நதன்னிைஙலக ஊ்டகஙகளில் முக 
கிய இ்டம் பிடிததிருககின்றது. 
 ெல்ைோடசி அரசோஙகததில் மிகதைோசைோன 
குறறச நசயல்கள் என்றும் மிக தைோசைோன த்போர் 
ககுறறச நசயல்கள் என்றும் மிக தைோசைோன ஊழல் 

   ததாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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நான்ாவது உல்த்தமிழராய்ச்சி 
மாநாடு! 

 எஙகும் இதத த்பசசு! எதிலும் இதத கூறறு! 
எஙகள் தமிழுகதகோர் எழுசசிேோரநைனப் ந்போங 
கியநதம்முள்்ம்! ந்பருகியது தமிழ்நேள்்ம்! 
 இப்த்பநரழுசசி நகோடியிலிருந்த சிஙகததி 
றகுச சீறறதலதக  நகோடுததிருகக தேண்டும்! அன் 
லறய பிரதைரோகவிருந்த சிறிைோதேோ அம்லையோ 
ரின் ஆடசிககு அரிப்ல்பயும், எரிசசலையும் ஊடடி 
யிருகக தேண்டும்! நெருப்ல்பயும், நெரு்ட லையும் 
அேர்கள் முகோமுககுள் மூடடியிருகக தேண்டும்!
 சிறீைோதேோவின் சிஙக்ப் ந்பௌதத அர 
சின் சிரசு சிைந்திேலை கட்டத நதோ்டஙகியது! 
தம்தைோடு கூடிநின்ற ‘தமிழ்க கூட்டோளிகல்யும், 
கூலிப்்போட்டோளிகல்யும்’ உரசி உள்ேோஙகத நதோ்ட 
ஙகியது! ஏறகனதே இேர்கத்ோடு கூடிககுைவி… 
ஆடிப்்போடி… அரேலணதது… ஆடசியில் அருகி 
ருந்த அரசியல்ேோதிகள்ைடடுைன்றி… இப்பின்னல் 
ேலைககுட  சிககியேர்கள்்படடியலில் ஒருசிை 
்பல்கலைககழகத தமிழ்ப் த்பரோசிரியர்கள் என்ற 
நசய்திகளும் அவேப்த்போது தமிழ்ைககள் ைததியிற 
கசிந்தேண்ணதத இருந்தன! இேர்களின் ந்பயர் 
கல் இைஙலகத தமிழர் ேரைோறு நிசசயம் 
்படடியல் நசய்யோைல் வி்டோது!
 இந்தநேோரு பின்னணியில்… சிறீைோதேோ 
அம்லையோரின் அரசு ைோெோடடிறகு உைகெோடு 
களிலிருந்து ேரவிருந்த நேளிெோடடுத தமிழறி 
ஞர்கள், ஆய்ேோ்ர்கள், ஆறறுலகயோ்ர்கள்… ஆளு 
லைகள்… ஆர்ேைர்கள்… உணர்ேோ்ர்கள்…. ஊ்டக 
வியைோ்ர்கள்… ஆகிதயோரின் ேருலககல்த தடு 
ப்்பதறகும்… ைோெோடடின் ஏற்போட்டோர்கல்… 
இ ல ண ப் ்ப ோ ் ர் க ல ் … இ ய ங கு 
சகதிகல் அசசுறுததி.. ஒறுதது… ஒடுககி…அ்டககி 
யோளு ேதறகும்… தம்ைைோலியன்றேலர…்பற்பை 
முயறசிகல் எடுததுேந்தலத எைது தமிழ் 
சதசோலைகளிலும், ததோட்டஙகளிலும் ்பறந்து 
திரிந்து ேந்த ஊர்ககுருவிகளும் தீர்ககதரிசிகளும் 
எைது ைககளுககு உ்டனுககு்டன் நதரிவிததுேந்தன! 
‘விசோ அனுைதி ேழஙகுேதில் எததலகய 
அழுததஙகல்க நகோடுகக முடியுதைோ…எததலகய 
நி்பந்தலனகல் விதிகக முடியுதைோ… அததலகய 
அழுததஙகல்யும், நி்பந்தலனகல்யும் அம்லை 
யோரின் அரசும் அதன் சிரசும் அதன் அஙகோளி 
்பஙகோளிகளும் அளிததும் ஆறறியும் ேந்தனர் 
எனைோம்!
 ‘தனிசசிஙக் ைதசோதோ’ அல்ைது சிஙக் 
நைோழித திணிப்பின் ேழி… தமிழ் நைோழியுரி 
லையழிப்பு’ மூைம்… சிறீைோதேோ அம்லையோரின் 
துலணேர்… எஸ் ்டபிள்யூ ஆர் டி ்பண்்டோரெோயககோ 
அேர்கள் நசய்த இைஙலகத தமிழர்களுகநகதிரோன 
இனஅழிப்பின் முன்நைோழிவிலன… ‘ெோன்கோம் 
உைகததமிழ் ைோெோடடிறகோன கடுலையோன எதி 
ர்ப்பின் மூைமும் இம்ைோெோடடின் ்பததோம் ெோளில் 
நிகழ்ததிய அரச்பயஙகரேோத ெ்டேடிகலக மூை 
மும் அம்லையோர் அேர்கள் ேழிநைோழியத தலை 
ப்்பட்டோர் எனவும் கருதமுடியும்!

 எது எவேோறிருப்பினும்… இம்ைோெோடல்ட 
இததலன எதிர்ப்புகளின் ைததியிலும் நசம் 
நைோழியோம் தமிழ்நைோழியின் இலறலை யும்…. 
இைஙலகததமிழ் ைககளின் தோய்நைோழி மீதோன 
ஒப்புேலையறற உன்னதைோன தமிழ்ப் ்பறறும் 
உைகததமிழரின் ேறறோத தமிழுணர்வும்… த்பரோசி 
ரியர் விததியோனந்தன்… தனிெோயகம் அடிகள்… 
கட்ட்டததுலற நிபுணர் துலரரோஜோ த்போன்தறோர் 
தலைலையில்… இம்ைோெோடடிலன யோழ்ப்்போணத 
தில் ெ்டந்ததற லேததன!

இம்மாநமாடு பற்றிய உண்்ச் சமபவங்க்ையும 
அ்வபற்றிய த்கவல்க்ையும…

 ‘Fourth International conference Seminar of Tam-
il Studies, Jaffna, SriLanka, / January 1974’ edited by Dr 
Kopalapillai Mahadeva (IATR Srilanka National Unit, Co-
lombo. VolI 3.070pp) ைறறும் ்பை ்பை சமூக ேலை 
த்ஙகளிலும் ேோசகர்கள் அறிந்து நகோள்்ைோம்!
 தமிழகததின் தமிழ்ப் த்பரறிஞர்கள் ்டோக்டர் 
சோலை இ்ந்திலரயன்… அேரது துலணவியோர் 
்டோக்டர் சோலினி இ்ந்திலரயன் ஆகிதயோர்..’தமிழ் 
ைோெோடு’ எனும் தலைப்பிைோன கடடுலரத நதோகுப் 

ந்போன்றிலன எழுதித தந்துள்்னர்!  
 இம்ைோெோடு எனது தனிப்்பட்ட ேோழ்வி 
லும் மிகவும் ஆழைோன உ்வியற தோககஙகல்யும் 
உணர்வுசோர் ைோறறஙகல்யும் வில்விததது என் 
்பலத ஈண்டு வி்ககுேது அேசியநைன எண்ணு 
கின்தறன்! ‘ேோழ்ேோ? சோேோ?; எனனும் விளிம்பில் 
ெோன் நின்ற கணஙகல்… அந்த ைகததோன அனு 
்பேததிலன ‘ெோன்கோேது உைகத தமிழரோய்சசி 
ைோெோடு’ எனககு அருளியது என்த்பன்! எனககு 

தைல் ஒரு சகதி… ஓரோறறல் இருந்து எம்லை 
இயககுகிறது… என்ற ஆழைோன ெம்பிகலகலய 
எனது உயிரின் ஆழததில் ஊன்றியது இம்ைோெோத்ட! 
‘்பரோசகதி! ்பரோசகதி’ என்று எனது ஞோனகுருேோன 
்போரதி ைடடுைோ ெம்பினோன்! ெோனும் தோன் ெம்பி 
அேத் சரநணன அேள் கோைடியிற கி்டந்து இக 

கணம்ேலர கதறியழுகிதறன்!
 ெோன் முன்னர் குறிப்பிட்டது த்போை…
இககோைகட்டததில்… கிளிநெோசசி உருததிரபுரம் 
்பததோம் ேோய்ககோலில் ஆசியரியனோகப் ்பணியோற 
றிய யோன் அப்த்போநதல்ைோம் கவியுை தகோடும் 
்பததிரிலகயுைதகோடும் கலையுை தகோடும் நெருகக 
ைோன உறவுநகோண்்டேனோக இருந்து ேந்திருக 
கிதறன்! 
 கூதது, வில்லுப்்போடடு, கவியரஙகம், கரு 
ததரஙகம், ெோ்டகம், ஊ்டகம் என எனது தமிழ் 
சோர்ந்த அனு்பேஙகள் ெடபு… உறவுநிலைகள் 
என்லன எப்த்போதும் விழிப்த்போடும் வீசதசோடும் 
லேததிருந்தன எனைோம்! எனது ந்பறதறோரின்  
தேேோழ்வும்… ைகோகவி ்போரதியின் கவிதோசகதியின் 
தோககமும்… என்லன எனது சிறுேயிதிலிருந்தத 
ஆககிரமிதது ஆண்டுநகோண்்டதன் வில்ேோகதேோ 
என்னதேோ… தைலும் எனககு ேழிகோடடிய  
ஆசிரியர்கள்.. எனது ்போல்ய ேயதிலிருந்து என் 
தனோடு ்பயணிதத ெண்்பர்கள்.. என்தனோடு நெருங 
கிப்்பழகிய கவிஞர்கள்.. எழுததோ்ர்களின் உணர்வூ 
ட்டதைோ என்னதேோ… எனது தோயக ஆககஙகள் 
ஆறறுலககந்ல்ைோம்…ஈழததமிழரில்ட ைலிந்து 
நசறிந்து கி்டந்த சோதி சைய இ்ட ஏறறததோழ்வு 
கள் தீண்்டோலை… ந்பண்ணடிலை… சீர்ேரிலச 
சோர்ந்த மூ்டகநகோள்லககள்.. அறியோலைகள் இேற 
றிறநகதிரோன முழககைோகதே எனது ்போர்லேயும், 
்போலதயும், ்பயணமும் அககோைஙகளில் இருந்து 
ேந்தனதேநயோழிய கடசி அரசியலை லையப்்படு 
ததிய சிஙக் ைககளுகநகதிரோன ைதனோநிலை 
எனககு இருந்தததயில்லை என்று உறுதியோக 
என்னோற கூறமுடியும்! 
 இவேோறோன ஒரு ெம்பிகலகச சூழலில்… 
இம்ைோெோடடில்… எனது வில்லுப்்போடடும் நிகழ் 
ேதறகோன ஓரலழப்பு ஒருகடிதமூைம் ஒருெோட 
கோலை ெோன் எனது ்போ்டசோலையின் இரசோயன 
கூ்டததிற ்போ்டம் ெ்டததிக நகோண்டிருந்தத்போது 
என்லகககுேந்து எடடியது எனது ஞோ்பகததில் 
உள்்து! எனினும் ஏநதோநேோரு கோரணததினோல் 
ெோன் இந்த அரிய சந்தர்ப்்பதலத இழந்து விடத்டன்!
எனினும் இவவிழோவிலனநயோடடி.. ைோெோடடின் 
முதல்ெோளில் நிகழவிருந்த தமிழ் ே்ர்தத ஈழத 
துப் புைேர்… ஆன்தறோர், சோன்தறோர், அறிஞர் களின் 
திருவுருேச சிலைகள்… திருவுருேப்்ப்டஙகள் 
த்பரூர்ேைததினில் எனது தந்லதயோர் ேடடுக 
தகோடல்ட முதுதமிழ்ப் புைேர் மு. ெல்ைதம்பி 
அேர்கல்யும் இலணததுஅேலரப் ந்பருலைப் 
்படுதத எைது ஊர் ைககள் விரும்பியதன் வில் 
ேோக… அதறகோன அனுைதிலயப் ந்பறுேதறகு 
ெோன் அந்த ைோெோடடுக கோரியோையததிறகுச நசல்ை 
தேண்டி தெர்ந்தது! அஙகு நசன்றத்போது தோன்… 
ஈழததுப்புைதேோலர ைதிப்்பதிலும் யோழ்ப்்போ ணத 
துத தமிழர்கள் எவே்வு ‘தடிப்்போனேர்கள்’ என் 
்பலத ெோன் மீள்்பதிவு நசய்துநகௌ்ளும் ேோய்ப்பு 

jkpo;j;Njrpa vOr;rpapd; capNuL!

   ததாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

jkpou; njhy;Fb tuyhw;Wj;Njly;;

- New;Wk; ,d;Wk;

 Gytu;  ey;yjk;gp rptehjd;Njly; 7
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md;G Neah;fSf;F!
 எ்து எதிர்கமால சிற்பி்கைமான 
தமிழ் சிறமார்களின் தமிழ்்்மாழி 
்ற்றும பணபமாட்டு ம்மபமாட்டி்ன 
இலக்கமா்க ்்கமாணடு ்வளிவரும 
இலககு வமார இதழின் சிறுவர தைத் 
திற்்கமான தங்கள், ்கட்டு்ர்கள், 
்கவி்த்கள், ஓவியங்கள் ்ற்றும 
வமாழ்வுககு வழி்கமாட்டும தமிழர 
நமா்கரீ்கம ்தமாடரபமான சிறு குறிப்பு 
்கள் ஆகியவற்்ற பகிரந்து ஓர 
்சழிப்பமான நி்லத்த எதிர்கமால 
தமிழ் சந்ததி்ய உருவமாக்க 
இ்ையு்மாறு இலககு உங்க்ை 
வரமவற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

tp.[pJu;rd;: 
juk;-2 

aho; ,e;J Muk;g ghlrhiy

குறளும் ்த்தயும்
Fws; : 

 kidj;jf;f khz;G cilas; Mfpw; jw; nfhz;lhd;   tsj;jf;fhs; 

tho;f;ifj;  Jiz 

nghUs;: 

 ,y;tho;f;iff;F Vw;w ew;gz;G cilatshfpj; jd; fztDila 

nghUs; tsj;Jf;Fj;   jf;f tho;f;if elj;Jfpd;wtNs tho;f;ifj; Jiz 

Mths; 

 

fij :

 rpwpa fpuhkj;jpy; G+k;Gfk; vd;Dk; ,lk; cs;sJ. mt;tplj;jpy; Gul;rp vDk; ngaUi-

la xU rpwpa tzpf tpahghup tho;e;J te;jhd;.  mtd; kpfTk; twpatd;. mg;nghOJ me;j 

,lj;jpy; tho;e;j xU ngupastpy; tzpfk; nra;Ak; tpahghup xUtu; ,tdpd; Neu;ikia 

ghu;j;J mtupd; kfis jpUkzk; nra;J itj;jhu;.  mts; Mlk;gu tho;f;if tho;e;J 

te;jts;. mtSf;F vy;yhNk GJikahf ,Ue;jJ. MdhYk; jd; Mlk;gu  tho;f;if 

kwe;J vspikahfTk; jd; fztid Gupe;J nfhz;L ,y;ywj;ij ,dpikahf tho;e;jhs;. 

,jidg; ghu;j;j me;j Cu; kf;fs; mtis cz;ikahd Gupe;Jzu;T nfhz;l kidahs; 

vd;W $wpdhu;fs;.

R.jpfopdp
jp. nry;tehafGuk;>

,e;J kfhtpj;jpahiyak;> 

jpUNfhzkiy

Nfhth;j;jdh =fhw;jd;: juk;-10
tTdpah k. k. tp

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

fz; ftUk; vk; Njrj;jpd; fhl;Lg; G+f;fs;!

Mu;. r[Pgd;;: juk;-10
tTdpah kj;jpa 

kfh tpj;jpahyak;
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பதில்: 
 இன்லறய நிலையில், இந்ததோ்பசுபிக 
ைறறும் இந்திய அரசியல், இைஙலக அரசியல் 
சூழலை லேததுப் ்போர்ககும் த்போது, இந்தியப் 
ந்பருஙக்டலிலும், ஐ.ெோ. நசயற்போடடிலும் எதத 
லகய ெ்டேடிகலககல் தைறநகோள்்ைோம் 
என்்பதும், தமிழீழம் சோர்ந்த உரிலைப் த்போரோட்ட 
ததிலும், அதறகோன முன்நனடுப்புகல்யும் ்பற 
றிப் ்போர்ககும் ந்போழுது, ்பதது ஆண்டுகளின் 
பின்னர், அதோேது ந்பரிய இனப்்படு நகோலைககுப் 
பின்னர் ஒரு தீர்லே தேண்டி நிறகும் கோை கட 
்டததில், இைஙலகயில் ைடடுைல்ைோைல், உைக 
ெோடுகளிலும், ஐ.ெோ. ைனித உரிலை ைன்றததிலும், 
உைக்ோவிய ரீதியில் தமிழினம் அரசியல் ரீதியோ 
கவும், இயஙகுேதறகு ததலேயோன முன்நனடுப் 
புகல் மிகததுரிதைோக நசயற்படுதத தேண்டும் 
என்்பது தோன் ெம்முல்டய ஒரு முதல் இைககோகும். 
 உைக்ோவிய அரசியல் என்று நசோல்லும் 
ந்போழுது, உைக ெோடுகளிலும், ஐ.ெோ. ைனித உரிலை 
ைன்றததிலும், அலதயும் க்டந்து ஐ.ெோவிலும் 
அரசியல் தீர்விலனப் ந்பறறுக நகோள்் எதத 
லகய ெோடுகல் ெோஙகள்  சோர்பு நகோள்் தேண் 
டும். எந்த ெோடுகள் இைஙலகககு எதிரோக ைடடு 
ைல்ைோைல், ைனித உரிலை வி்டயதலத, ைனித 
தெய உரிலைக குரைோகப் ்போர்ககககூடிய ெோ்டோக, 
- அது இைஙலகயின் ெடபு ெோ்டோகககூ்ட இருக 
கைோம் - ைனித உரிலை என்று ்போர்ககும் ந்போழுது 
தமிழர்களுககும், தமிழினததிறகும் ஒரு புரிதலை 
உருேோககககூடிய ஒரு சகதிலய ெோஙகள் உருேோ 
ககிக நகோள்் தேண்டும்.
 இதறகோக ே்டககு கிழககில் ைடடுைல் 
ைோது, தமிழர்கள் ேோழும் உைக ெோடுகளிலும் ஒரு 
அரசியல் ்போர்லேலய ே்ர்ததுக நகோள்் தேண் 
டிய ஒரு கட்டோயததில் ெோஙகள் இருககின்தறோம். 
 மூன்றோேதோக ெோம் தமிழினதலதயும், தமிழ 
ர்கல்யும் ்பறறிப் ்போர்ககும் த்போது, முப்்பது 
ஆண்டு கோைைோக ஆயுதப் த்போரோட்ட கோைததிலும், 
அறேழிப் த்போரோட்ட கோைததிலும், சிஙக்ேரி்டம் 

இருந்து தோன் ஒரு தீர்லேப் ந்பறறுக நகோள்் 
தேண்டும் என்ற நிலையிலிருந்து இன்று உைக 
்ோவிய ரீதியில் த்பசைோம், இந்தியோவு்டன் த்பச 
ைோம் என்ற நிலைககு ைோறியிருப்்பது, மிகப் 
ந்பரியநதோரு அரசியல் ைோறறம். அரசியல் முன் 
தனறறம். ஆனோல் அதறகோன அரசியல் சகதியோக 
ெம்லை ெோதை ே்ர்ததுக நகோள்ேதும், பின்னர் 
அந்த அரசியல் சகதியோக ெம்லை ெோதை ்போர்ப்்ப 
தும்கூ்ட முககியம். இந்தத தன்லை தமிழர்களி 
்டததில் குலறேோக உள்்து என்்பலத ேருதததது 
்டன் ்பதிவு நசய்கின்தறன். இந்த நிலையிலிருந்து 
மீண்ந்டழ தேண்டும். ெம்லை ெோதை ்போர்ககின்ற 
்போர்லேயில் ஒரு ைோறறம் தேண்டும்.
 ெோம் ஒரு ஆளுலையோன சமூகம். இலறயோ 
ண்லைலய மீண்டும் ்போர்ககும் ஒரு சமூகம். 
அந்த இலறயோண்லைலய நதரியப்்படுததும் ஒரு 
நிலையில் ெோம் இருககின்தறோம். அதனோல்தோன் 
இந்த புவிசோர் அரசியல் புரிதலையும், ெோம் உள் 
ெோடடு அரசியலில் உரிலை தேண்டும் என்ற 
ஒரு கோைகட்டதலதக க்டந்து, உைக ெோடுகளி 
ல்டதய ெ்டந்த இனப்்படுநகோலைககும், த்போர்க 
குறறததிறகும், அநீதிககும் ஒரு தீர்வு தேண்டு 
ேததோடு ைடடுைல்ைோைல், ெோம் ்போர்ககும் புவி 
சோர் அரசியலிலும் ந்பரும் ைோறறம், ஒரு ே்ர்சசி 
இருகக தேண்டும் என்்பதிலும் தோன்  ெோம் முககி 
யைோக ்போர்கக தேண்டிய ஒரு கருததோகும்.

பதில்:
 அரசியல் ்போர்லேயில் ைோறறம் தேண்டும் 
என்்பது்டன், புவிசோர் அரசியலில் நகோடுததலத 
எடுததுக நகோள்ேது்டன் ைடடுைல்ைோைல், ெோம் 
தகடகின்ற நீதிககு இைஙலக அரசோஙகததி்டமி 
ருந்து 70 ஆண்டுக்ோக மிகக நகோடூரைோன ஒரு 
இனப்்படுநகோலைலய சந்திதத பிறகு சரியோன 
ஒரு அரசியல் தீர்லே இன்லறய சமூகம் தேண்டி 
நிறகின்றது. இதததேல்யில், இலறயோண் 
லைலய லகயோ்ககூடிய ஒரு சமூகதலத ெோம் 
கடடிநயழுப்்ப தேண்டும். 
 உள்ெோடடு அரசியலில் இன்று ெோம் ேோழ் 
ேோதோரஙகளுககோகதே த்போரோடிகநகோண்டிருக 
கின்தறோம். ெைது அல்டயோ்ஙகளுககோக ெோங கள் 
த்போரோடிக நகோண்டிருககின்தறோம். ேரைோறறு 
நிலனவுச சின்னஙகல் இைஙலக அரசு அழித 
துக நகோண்டிருககும் நிலையில் அலத மீடந்டடு 
கக தேண்டிய ஒரு கட்டோயததில் ெோஙகள் த்போரோ 
டிக நகோண்டிருககின்தறோம். இவேோறோன சையத 
தில் ெோம் அரசியல் தீர்விறகோக த்போரோ்ட முடியுைோ 
என்றோல்,  அன்றோ்ட ேோழ்ேோதோரததிறகோக த்போரோ 
டுகின்ற ைனிதர்கள், ஒரு உரிலைககோகவும், நீதிக 
கோகவும், விடுதலைககோகவும் த்பசுேதறகு நிசச 
யம் முடியும். ெோம் ெம்முல்டய ேோழ்ேோதோரதலத 
ைடடுைல்ை, ந்போரு்ோதோரதலத ைடடுைல்ை,  
ெைது சமூக அல்டயோ்ம், ெைது சுதந்திரதலத 
இழந்து நிறகின்தறோம். 
 ெோம் சுதந்திரதலத மீடந்டடுததோல் தோன் 

இலே அலனதலதயும் மீடந்டடுகக முடியும் 
என்ற கருததோககததில் ஒரு ைோறறம் ஏற்பட்டோல் 
தோன், ெைது சமூகததில் ஒரு சமூக, ந்போரு்ோதோர, 
கட்டலைப்புகல் ெம்ைோல் உருேோகக முடியும். 
அந்தக கட்டலைப்ல்ப உருேோககுேதறகு சுதந் 
திரம், இலறயோண்லை என்ற முககியைோன  மூதைோ 
்போயஙகல் ெோஙகள் கண்ந்டடுகக தேண்டும் 
என்றோல், அதறகுரிய திறன் சமூதோயதலத  மீண் 
டும் உருேோககிக நகோள்் தேண்டும். 
 இந்தியப் ந்பருஙக்டலில் க்டலும், நிை 
மும் சூழ்ந்த எைது ஈழ நிைததில் ெைகநகன்று 
ஒரு நெடிய நீண்்ட ேரைோறு இருககின்றது. அந்த 
வீரமிகு ேரைோறறில் நதறகோசியோவில் ைடடு 
ைல்ைோைல், நதன்கிழககோசியோவிலும் ஆளுலை 
நகோண்்ட ஒரு தமிழ்ச சமூகைோக நைோழி, கலை, 
கைோசசோரம் இேறறிறகு நீண்்ட ேரைோறு உண்டு. 
அந்த  அல்டயோ்ஙகல் ஈழததிதைோ அல்ைது 
தமிழர்கள் ேோழும் நிைஙகளிதைோ  பிரதோனைோக 
கோணமுடியவில்லை. இந்த அல்டயோ்ஙகல் 
ஒரு சமூக, ந்போரு்ோதோர கைோசசோர அல்டயோ 
்ஙக்ோக ்போர்ககோது, அரசியல் இலறயோண்லை 
சோர்ந்த அல்டயோ்ஙக்ோக ்போர்ப்த்போைோனோல், 
ெைககு ெோதை ெம்முல்டய சரிததிரதலதயும், 
ேரைோறலறயும்  இலறயோண்லைத தததுேதலத 
அடிப்்பல்டயோக லேதது ஒரு அரசியல் ரீதியோக 
தததுேோர்ததஙகல் முன்நனடுகக தேண்டிய 
ஒரு ேரைோறறுக கட்டோயததில் ெோம் இருககின் 
தறோம். 
 இந்த ேரைோறறுக கட்டோயததில் இயங 
கிக நகோண்டிருப்்பேர்கள் அரசியல் தீர்வு தேண் 
டும் த்போது, அரசியல் சோதுரியம், அண்ல்ட ெோடு 
களு்டனோன அரசியல் உறவு, தைறகதலதய ெோடு 
கள், சீனோ, ரஷயோ த்போன்ற ெோடுகளு்டனோன அரசி 
யல் உறவு ்பறறி விைோேோரியோக த்பசுேது்டன் 
ைடடுைல்ைோைல், இந்தியப் ந்பருஙக்டலில் ெைது 
இருப்பி்டம், ெைது இருப்பு, ெம்முல்டய எதிர் 
கோைம் என்று நசோல்லும் ந்போழுது, ெைது எதிர் 
கோைததிறகுதிய திட்டஙகல் தீடடுேது்டன், 
அதறகுரிய கட்டலைப்புகல் உருேோககுேதறகு 
மிகப் ந்பரிய ஒரு சிந்தலனக க்தலத உருேோகக 
தேண்டும். 
 இதறகு புவிசோர் திறன் ேல்லுெர்கள் 
ெைககுத ததலே. அரசியல், இலறயோண்லை ்பறறி 
சிந்திககககூடிய ேல்லுெர்கள் ெைககுத ததலே. 
அதது்டன் ெைது ந்போரு்ோதோர கட்டலைப்ல்ப 
ஒருஙகலைககககூடிய ேல்லுெர்களும் ெைககுத 
ததலே. ேல்லுெர்கள் என்்பது ஆரோய்சசியோ்ர்கள் 
இல்லை. ஒரு ஆழைோன நிலையில் சமூகதததோடும், 
சமூகப் ந்போரு்ோதோர அரசியல் இயககஙகளு்டன் 
இலணந்து நசயற்படுததி ேடிேலைககககூடிய, 
கட்டலைப்ல்பக நகோண்டு ேரககூடிய இல்ஞர் 
கள், ைோணேர்கள், முன்தனோடிகல் ஒருஙகிலண 
கக தேண்டிய கோைகட்டததில் ்பணியோறறிக 
நகோண்டிருககின்தறோம் என்்பலதத தோன் ெோன் 
்பணிவு்டன் நசோல்லிக நகோள்் விரும்புகி 
ன்தறன்.

க்கள்வி:  
 இதற்கா்க தமிழர்்கள் உடனடியா்கவும், 
நடுததர, நீணட ்கால கநாககில் ்கடடமை 
க்க கேணடிய மூகலாபாயங்கள், தந்திகராபா 
யங்கள், தெயறபாடு்கள் ைறறும் நிறுேன 
ங்கள் பறறிய தங்கள் பரிந்துமர்கள் எமே?

க்கள்வி:  
 இன்று இலஙம்க, இந்தியா, இந்கதா 
பசுபிக பிராந்தியம், ைறறும் உல்களவில் நில 
வும் அரசியல், தபாருளாதார தந்திகராபாய 
ந்கர்வு்கமளயும், ஐ.நா உடபட பன்னாடடு 
நிறு ேனங்களின் நிமலபபாடு்கமளயும் 
தமிழினம் எவோறு தைககு ொத்கைா்க 
பயன்படுததிக த்காள்ள முடியும்?

சென்னைப் பல்க்ைக்கழ்கத்தின 
அரசியல மற்றும் சபொதுநிர்ொ்கத் து்ை 

த்ை்ர பபரொசிரியர 
,uhK.kzptz;zd; 

அ்ர்கள் ஐ.நொ. கூட்டத்சதொ்டரில 
தமிழரின நி்ைப்பொடு குறித்து 
‘இலககு’ ஊ்ட்கத்திற்கு ்ழங்கிய 
பிரத்திபய்க பநர்கொணலின ்டி்ம்

jkpou;fspd; gpur;rpidf;F cyfshtpa 

uPjpapy; Ngryhk; vd;w epiyf;F 
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thuhe;j kpd;dpjo;;
Gyk;ngah;jsk;

எதிர்ேரும் ைோதம் 
இ ்ட ம் ந ்ப று ம் 
ைனித உரிலைகள் 
ஆலணககுழுவின் 
கூட்டத நதோ்டரில் 

சைர்ப்பிககப்்படும் அறிகலகலய 
பிரிததோனியோ கருததில் நகோள்ேது 
்டன், அதறகோன ஆதரலேயும் ேழ 
ஙகும் என ஐககிய ெோடுகள்சல்ப 
யின் நஜனீேோவுககோன பிரிததோனி 

யோவின் நிரந்தர பிரதி நிதி ஜூலியன் 
பிரதநேய்ட நதரிவிததுள்்ோர்.
 சிறீைஙகோவில் ைனித  உரி 
லைகல் நிலைெோட்டவும், ைககளு 
ககு நீதி கில்டககவும் எதிர்ேரும் 
கூட்டத நதோ்டரில் பிரிததோனியோ 
தனது ஆதரவுகல் ேழஙகும் என 
அேர் தைலும் நதரிவிததுள்்ோர்.

jkpo; kf;fSf;F ePjp fpilf;f gpupj;jhdpah MjuT toq;Fk;

சி றீ ை ங க ோ வி ல் 
இ ்ட ம் ந ்ப ற ற 
ைனித உரிலை 
மீறல்கள் நதோ்டர் 
பில் கோததிரைறற 

தீர்ைோனம் ஒன்லற ைனித உரிலை 
கள் ஆலணககுழுவில் நகோண்டு 
ேருேது ததலேயறறது. அதலன 
தஜர்ைனி ஆதரிககோது என சிறீைங 

கோவுககோன தஜர்ைன் தூதுேர் 
ந�ோல் ஜர்சித்பர்ட தனது ருவிட 
்டர் த்ததில் க்டந்த ேோரம் நதரிவித 
துள்்ோர்.
 கோததிரைோன, ஆககபூர்ே 
ைோன ைறறும் கடுலையோன தீர்ைோன 
தலத முன்லேகக தேண்டிய 

fhj;jpukw;w jPu;khdj;ij N[u;kdp Mjupf;fhJ 

சிறீைஙகோவில் 
இ ்ட ம் ந ்ப று ம் 
ைனித உரிலை 
மீ ற ல் க ளு க கு 
எதிரோக பிரிததோ 

னியோ தனது கேலைலய நேளியி 
டடுள்்து.
 சிறீைஙகோவுககோன பிரிததோ 
னியத தூதுேர் சோரோ �ல்்டன் இந்த 
தகேலை தனது ருவிட்டர் த்ததில் 
நேளியிடடுள்்ோர்.

 இதன் அடிப்்பல்டயில் எதிர் 
ேரும் ேோரம் ஐககிய ெோடுகள் சல்ப 
யின் ைனித உரிலைகள் ஆலணககுழு 
வில் அறிகலக சைர்ப்பிககப்்ப்டவு 
ள்்து. இறந்தேர்கல் ்பை 
ேந்தைோக எரிககும் நசயற்போடுகள் 
உட ்ப்ட ்பை ைனித உரிலை மீறல்கள் 
சிறீைஙகோவில் தைறநகோள்்ப்்ப 
டுகின்றன.

rpwPyq;fhtpy; kdpj cupik kPwy;fs; 

சிறீைஙகோவில் இ்டம்ந்பறற 
த்போரில் ந்பருை்ேோன ைனித 
உரிலை மீறல்கள் ைறறும் த்போர்க 
குறறஙகளில் ஈடு்பட்ட ்பல்ட அதி 
கோரிகள் மீது ்பயணததல்டகல் 
நகோண்டுேருேது நதோ்டர்பில் ெோடு 
கள் சிந்திகக தேண்டும் என ஐக கிய 
ெோடுகள் சல்பயின் ைனித உரிலை 
கள் ஆலணககுழுவின் ஆலணயோ 

்ர் மிநசல் ்பநசநைட தேண்டு 
தகோள் விடுததுள்்ோர்.
 அேர் நேளியிட்ட அறிகலக 
யிதைதய இவேோறு நதரிவிததுள் 
்தோக த நரோய்ட்டர் நசய்தி நிறுே 
னம் நதரிவிததுள்்து.
 ெோடுகள் இது நதோ்டர் 

rpwPyq;fh gil mjpfhupfs; kPJ gazj;jil 

 - [_ypad;

சிறீைஙகோ நதோ்டர்பில் நகோண்டு 
ேரப்்படும் தீர்ைோனம் கடுலையோன 
தோகவும், தறத்போது அஙகு ஏற்படடு 
ள்் ைனித உரிலை நசயற்போடுக 
ளுககோன அசசுறுததல்கல் த்போககு 
ேதோகவும், ்போதிககப்்பட்ட ைககளு 
ககு நீதிலய ந்பறறுத தருேதோகவும் 
இருகக தேண்டும் என ைனித 
உரிலைகள் கண்கோணிப்்பகததின் 
தஜர்ைன் ெோடடு ்பணிப்்போ்ர் 
நேன்சில் மிசல்ஸ்கி தனது சமூக 

ே ல ை த த ் த 
தி ல் த ே ண் டு 
தகோள் விடுதது 
ள்்ோர்.
இது நதோ்டர் பில் 
தஜர்ைன் ்பணி 
யோறறுேது்டன், 
அதறகோன தலை லைததுேதலதயும் 
எடுகக தேண்டும் என அேர் 
தைலும் நதரிவிததுள்்ோர்.

fLikahd jPu;khdj;ij N[u;kd; cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; 

சி றீ ை ங க ோ 
அரச தலைேர் 
த ற த ்ப ோ து 
அ ல ை த து ள் ் 
வி ச ோ ர ல ண க 
கு ழு ே ோ ன து 
நீ தி ல ய 

நிலைெோடடுேதறகுஅல்ை; அது 
ெோடுகல்யும், ைனித உரிலைகள் 
ஆலணககுழுலேயும் ஏைோறறும் 
நசயற்போடு என ைனித உரிலை 
கள் கண்கோணிப்்பகததின் ஐதரோப் 
பிய ஒன்றியததிறகோன ஊ்டகப் 
பிரிவு பிரதித தலைேர் ஜோன்குதே 

நதரிவிததுள்்ோர்.
 எனதே சிறீைஙகோ நதோ்டர் 
பில் நகோண்டுேரப்்படும் தீர்ைோனம் 
அஙகு ஏற்படடுள்் ைனிதஉரிலை 
நசயற்போடுகளுககோன அசசுறுததல் 
கல் த்போககுேதோகவும், ்போதிக கப் 
்பட்ட ைககளுககு நீதிலய ந்பறறுத 
தருேதோகவும் இருகக தேண்டும் 
என்்பலத ெோன் எல்ைோ ெோடடு இரோ 
ஜதந்திரிகளுககும் நிலனவு்படுதத 
விரும்புகிதறன் என அேர் தைலும் 
நதரிவிததுள்்ோர்.

சி றீ ை ங க ோ 
வில் ெல்லி 
ணககம் ைற 
றும் ந்போறுப்பு 
க கூ ற ல் 
ஆ கி ய ே 
ற ல ற உ று தி 

நசய்ேதன் அேசியதலத ைனித 
உரிலைகள் ஆலணககுழுவின் அறி 
கலக சுடடிககோடடி யிருப்்பதோக 
கன்டோ நதரிவிததுள்்து.
 நஜனீேோ கூட்டதநதோ்டர் 

குறிதத தனது ருவிட்டர் ்பதிவி 
தைதய கதனடிய நேளிவிேகோர 
அலைசசர் ைோர்க கோர்தனோ இந்த 
வி்டயதலத நதரிவிததுள்்ோர்.
 தைலும் இைஙலகயில் 
அலைதி, ெல்லிணககம், ந்போறுப்பு 
ககூறல் என்்பேறலற உறுதி நசய் 
ேதறகோக முன்நனடுககப்்படும்        ெ்ட 
ேடிகலககளுககு       முழுலையோன 
ஆதரலே கன்டோ ேழஙகும் என 
குறிப்பிடடுள்்ோர்.

nghWg;Gf; $wYf;F KOikahd MjuT 

எதிர்ேரும் ைனித உரிலைகள் 
ஆலணககுழுவின் கூட்டத நதோ்ட 
ரில் பிரிததோனியோ ஒரு கோததிரைோன 
தீர்ைோனதலத முன்லேகக தேண் 
டும். அதலன ெல்டமுலறப்்படுதது 
ேதில் ைனித உரிலைகள் ஆலண 
ககுழு அதிக அககலற கோண்பிகக 
தேண்டும் என அலனததுைக ைன் 
னிப்புச சல்ப நதரிவிததுள்்து.

 இது நதோ்டர்பில் அதன் ்பணி 
ப்்போ்ர் த்டவிட கிறிபிற தைலும் 
நதரிவிததுள்்தோேது:
 த்போர் நிலறேல்டந்து 12 
ேரு்டஙகள் க்டந்த நிலையிலும் 
அஙகு ைனித உரிலைகளின் தைம் 
்போடு நதோ்டர்பில் ெ்டேடிகலககள் 

jdJ gupe;Jiufis Mizf;FO epiwNtw;w Ntz;Lk;

rpwPyq;fh kPz;Lk; Vkhw;w Kw;gLfpd;wJ 

ததாடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

nra;jpj; njhFg;G:  gpugh

vjpu;tUk; khjk; I.eh kdpj cupikfs; Mizf;FOtpy; rpwPyq;fh njhlu;gpy; 

Kd;itf;fg;glTs;s jPu;khdk; Fwpj;J midj;Jyf ehLfs; kw;Wk; 

mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfs; ntspapl;Ls;s fUj;Jf;fs;.

- kd;dpg;Gr; rig

- kpnry; gnrnyl;

- n`hy;[u; rpNgu;l;

- gpupj;jhdpah ftiy

fz;fhzpg;gfk;

- [hd; FNt

ததாடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

சிறீைஙகோ மீதோன ஐ.ெோ ைனித 
உரிலைகள் அலைப்பின் பிடி இறுகி 
ேருலகயில், அலனததுைகததின் 
கேனதலத திலசதிருப்புேதறகோக 
ைறறுநைோரு விசோரலணக குழுலே 
அலைததுள்்ோர் சிறீைஙகோ அரச 
தலைேர் தகோதத்போயோ ரோஜ்பகசோ 
என அலனததுைக ைனித உரிலைகள் 
கண்கோணிப்்பகததின் நதன்னோசியோ 
பிரோந்தியப் ்பணிப்்போ்ர் மீனோடசி 

கஙகுலி நதரிவி 
ததுள்்ோர்.
அ ல ன த து ை க 
ச மூ க த தி ன் 
அ ழு த த ங க ள் 
க ோ ர ண ை ோ க 
ந்பருை்ேோன ஆலணககுழுககள் 
சிறீைஙகோவில் க்டந்த கோைஙகளில் 

midj;Jyfj;jpd; ftdj;ij jpirjpUg;Gfpwhu; Nfhj;jh 

ததாடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

- kPdhl;rp fq;Fyp

- fdlh

சிறீைஙகோ நதோ்டர்்போக ைனித 
உரிலைகள் ஆலணககுழு நேளியி 
டடுள்் அறிகலகலய அேதோன 
ைோக ஆரோய்ந்து ேருகின்தறோம். அறி 
கலகயில் குறிப்பி்டப்்படடுள்் 
ததசியேோதம், இரோணுேையைோக 
கல் ைறறும் ைனித உரிலை நசயற 
்போடுகளின் மு்டககம் த்போன்றலே 
கேலை தரும் வி்டயஙகள் என 
அநைரிககோவின் நேளிவிேகோர 
திலணகக் த்பசசோ்ர் நெட பிரிஸ் 
நதரிவிததுள்்ோர்.
 ைனித உரிலைகல் ைதித 
தல் ைறறும் அதலன நிலைெோட 
டுேதறகு கோததிரைோன நசயற்போடு 
கல் முன்நனடுததல் என்்ப ேறறில் 

தோன் சிறீைஙகோவின் எதிர்கோைம் 
தஙகியுள்்து. முன்லனய ைனித 
உரிலை மீறல்கள் நதோ்டர்பில் ெ்டே 
டிகலக எடுகக தயஙகுேது அது 
மீண்டும் நிகழ்ேதறகு ேழி ஏற்ப 
டுததும் என அேர் தைலும் நதரிவி 
ததுள்்ோர்.

jPu;khdj;ij epiwNtw;Wtjpy; jhd; rpwPyq;fhtpd; 

vjpu;fhyk; jq;fpAs;sJ 

- mnkupf;fh

ததாடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

ததாடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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thuhe;j kpd;dpjo;;
Gyk;ngah;jsk;

பதில்:
 ஆம். சர்ேததச குறறவியல் நீதிைன்றத 
திறகோன முயறசி என்்பது இரண்டு மூன்று 
தரப்பினரோல் தைறநகோள்்ப்்படடு ேந்து நகோண் 
டிருககின்றது. அலத முன்னகரததி நசல்ேதறகு 
ஒரு ெோடு ேம் த்போது தோன் நேறறி ததோல்வி 
என்்பது இருககின்றது. ஒரு ெோடு சம்்பந்தைோகத 
தோன் அலத எடுததுக நகோண்டு நசல்ைைோம். 
சட்டஙகள் அப்்படியிருககின்றது. இைஙலக 
அதில் ஒரு ்பஙகுதோரரோக இல்ைோதிருப்்பதும் ஒரு 
கோரணைோக இருககின்றது. சர்ேததச நீதிை ன்றத 
திறகு நகோண்டு நசல்ேது என்்பது ெல்ை வி்டயம். 
ஆனோல் அதறகோன அரசியல் ஏது நிலைகல் 
சர்ேததச அழுததஙகள் ஊ்டோகவும்,  சர்ேததச 
நசயற்போடுகள் ஊ்டோகவும் தோன் ஏற்படுதத முடி 
யும். இது ஒரு ெல்ை வி்டயம். இதிதை ெோன் முககி 
யைோக நசோல்ை ேருகின்ற வி்டயம், 
 இந்த நிலைலய உருேோககுேதறகு இன்று 
இருககும் சந்தர்ப்்பம் அதோேது இைஙலக அரசோ 
ஙகம் இந்த விசோரலணயிலிருந்து நேளிதய 
நசல்ை முயறசிககும் தெரம் இந்த நிலைப்்போல்ட 
எடுப்்பது முககியம். இந்த நிலைப்்போடல்ட 
எடுதது சர்ேததச ைனித உரிலைகள் அலைப்பில் 

உள்் ெோடுகல்க க்டந்து இருககும் ெோடுகளு 
ககும் இந்த நிலைப்்போடல்ட நேளிப்்படுதத 
தேண்டிய ஒரு கட்டோயததில் ெோஙகள் இருககி 
ன்தறோம். இந்த நசயற்போடு ஒரு விலனததிற 
னு்டன் ெ்டப்்பதோக ெோன் கோணவில்லை. விலன 
ததிறனு்டன் ெோஙகள் அலத நசய்தேோைோக இருந் 
தோல், சர்ேததச நீதிைன்றததிறகுக நகோண்டு நசல் 
ேதறகோன ஒரு சரியோன ேழி உருேோகும். அதற 
கோன ஏது நிலைகள் இருககின்றது. 

 

இைஙலக விசோரலண நதோ்டர்்போன முன் 
நனடுப்புகள் ஒன்லறயும் எடுககவில்லை. அேர் 
களுககுக நகோடுககப்்பட்ட கோை அேகோசம் என் 
்பது, அேர்கள் இந்த விசோரலணகல் இழுததடி 
தது,  இதிலிருந்து  தப்பிக நகோள்ேதறகோக அசிய 
லையும், புவிசோர் அரசியலையும் ்போவிததுக 
நகோண்டிருககின்றோர்கள் என்ற வி்டயதலத மிகத 
நதளிேோக முன்லேதது, இன அழிப்பிறகுத 
ததலேயோன விசோரலண தோன் எஙகளுககுத 
ததலே என்்பலத மிகத நதளிேோக லேகக 
தேண்டும். 
 இந்த இ்டததில் நதளிேோகப் ்போர்ககப் 
்ப்டககூடிய உ்டனடிப் பிரசசிலனகல்யும் 
ெோஙகள் நதளிேோகப் ்போர்கக தேண்டும். அதில் 
கோணோைல் த்போனேர்கள் பிரசசிலன நதோ்டர் 
்போன முடிவு இன்று சர்ேததச அ்விதை எடுக 
கப்்ப்ட தேண்டும் என்ற அழுதததலதக நகோடுகக 
தேண்டும். ஏநனனில், சிை சிை வி்டயஙகல் 
சர்ேததசம் எடுககைோம். கோணோைல்த்போனேர்கள் 
்பறறி விசோரிககின்தறோம் என்று கூறி இழுததடி 
ததுக நகோண்டிருககின்றோர்கள். கோணோைல் த்போன 
ேர்களின் உறவினர்கள் இததலன ேரு்டஙக்ோக 
அலதக தகடடுக தகடடு எந்தவித ்பயனும் 
இல்ைோைல் இருககின்றது. இது நதோ்டர்்போக 

உ்டனடியோக சர்ேததச விசோரலண ஒன்று ஏற்ப 
டுததப்்ப்ட தேண்டும். 
 எஙகளின் இன அழிப்பு நதோ்டர்்போக த்பசும் 
த்போது, அசியலைப் ்பறறிப் த்பசோைல் இருப் 
்பது முககியம். அரசியல் தீர்லேயும், இந்த வி்ட 
யதலதயும் ஒன்றோக இலணதது சர்ேததசதது்டன் 
த்பசும் த்போது, சர்ேததசததின் ைததியில் அரசி யல் 
தீர்லே ஏற்படுததுேதறகோகத தோன் இந்த இன 
அழிப்ல்ப முன்னகர்ததிக நகோண்டிருககின்தறோம் 
என்ற நிலைப்்போடல்டத ததோறறுவிககும். அலத 
ெோஙகள் ஏற்படுததக கூ்டோது. 
 ஏநனனில், எஙகளின் இன அழிப்பிறகோன 
நீதி விசோரலண, இன அழிப்பிறகோன ்போதுகோப்பு 
என்்பது தேறு. அதறகோன நிரந்தரத தீர்ேோக 
அரசியல் தீர்வு என்்பது நிசசயைோக ெோஙகள் 
்போர்கக தேண்டிய வி்டயம். இலே இரண்ல்ட 
யும் இலணப்த்போைோக இருந்தோல், அரசோஙகம் 
இன அழிப்பு விசோரலணயிலிருந்து தப்பிக 
நகோள்ேதறகு, ெோஙகள் அரசியல் தீர்லேக 
நகோடுககப் த்போகின்தறோம் என்று த்பரம்த்பசும் 
நிலைலயக நகோண்டு ேந்து எஙகள் நசயற 
்போடுகல் ்பைவீனப்்படுததியலத ெோஙகள் 
க்டந்த கோைஙகளில் ்போர்தததோம். அந்தக கோரண 
ஙகளுககோக இந்த இரண்ல்டயும் இலணககக  
கூ்டோது என்்பது எனது தோழ்லையோன கருதது. 

முறறும்

க்கள்வி:  
 இலஙம்கயில்  கதர்தல் நடந்த ெையம், 
தமிழ் ைக்களுககு ஒரு நீதிமயப தபறறுக 
த்காடுபபதறகு ெர்ேகதெதமத நாடப 
கபாகின்கறாம் என்று அரசியல்ோதி்கள் 
கூறிகத்காணடிருந்தார்்கள். ஆனால் இப 
கபாது அேர்்களின் அணுகுமுமற்கமளப 
பார்ககும் கபாது,  ெர்ேகதெததிறகு நாங்கள் 
கபாய் தெய்ேது ்கடினைா்க இருக்கப கபாகி 
ன்றது. ெர்ேகதெ குறறவியல் நீதிைன்றததிறகு 
குறறமிமழததேர்்கமள  விொரிபபதறகு ஒரு 
அழுததம் த்காடுக்கலாம் என்று ைாறி ேரு 
ேமத உணரககூடியதா்க இருககின்றது. இது 
எவேளவிறகு ொததியம்? இது ததாடர்பா்க 
யாராேது முயறசி எடுககிறார்்களா? 

gpupj;jhdpahitj; jskhff; nfhz;l tpupTiuahsUk;> kdpj cupik Mu;tyUkhd  

e. ,uhr;Fkhu; mtu;fs;> midj;Jyf capNuhil jkpo; thndhypf;F toq;fpa Neu;fhzy;

 எதிர்ேரும் ேோரம் சைர்ப்பிககப்்படும் 
ஐ.ெோ அறிகலகயிலும் இது நதோ்டர்்போன வில்ட 
யஙககள் கருததில் நகோள்்ப்்படும் என அேர் 
தைலும் நதரிவிததுள்்ோர்.

சிறீலங்காவில் ைனித   ... ததாடர்ச்சி...

தெரம் ேந்துள்்து. அது ைனித உரிலைகள் 
ஆலணயோ்ர் தனது அறிகலகயில் நதரிவிதத 
சிறீைஙகோவின் தறத்போலதய நிலைலய பிரதி்ப 
லிப்்பதோக இருகக தேண்டும் என அேர் தைலும் 
நதரிவிததுள்்ோர்.

்காததிரைறற தீர்ைா   ... ததாடர்ச்சி...அலைககப்்படடிருந்தன. ஆனோல் அலே எலே 
யும் விசோரலணகல்தயோ அல்ைது கோணோைல் 
த்போனேர்கல் கண்்டறிேலததயோ தைறநகோள் 
்வில்லை.
 அேர்களின் அறிகலககள் கூ்ட நேளியி 
்டப்்ப்டவில்லை. ்பரிந்துலரகள் நிலறதேறறப்்ப்ட 
வில்லை.
 எனதே தறத்போது எசசரிகலக எழுந்து 
ள்்து. ைனித உரிலைகள் ஆலணககுழு புதிய 
தீர்ைனதலத நகோண்டுேருேது்டன் அதன் ெல்ட 
முலறகல் அேதோனிப்்பது, ஆய்வு நசய்ேது, 
தகேல்கல் திரடடுேது சோடசியஙகல் ்போது 
கோப்்பது த்போன்ற ்பணிகல் முன்நனடுகக தேண் 
டும். சிறீைஙகோவின் ந்போய்யோன ேோககுறுதிகல் 
ெம்புேலத உறுப்பு ெோடுகள் தவிர்கக தேண்டும் 
என அேர் தைலும் நதரிவிததுள்்ோர்.

அமனததுல்கததின் ்கே   ... ததாடர்ச்சி...

பில் ெ்டேடிகலக எடுகக தேண்டும். இவேோ 
றோன குறறஙகளில் ஈடு்பட்டேர்கள் மீதோன 
்பயணததல்ட ைறறும் அேர்களின் நசோததுக 
கல் மு்டககுதல் த்போன்ற ெ்டேடிகலககல் 
தைறநகோள்் தேண்டும்.
 28 இறகு தைற்பட்ட ்பல்ட அதிகோரிகள் 
ைறறும் புைனோய்வு அதிகோரிகல் சிறீைஙகோ 
அரச தலைேர் ந்போதுைககளுககோன தசலே 
்பணிகளில் நியமிததுள்்ோர். ஆனோல் அேர்களில் 
்பைர் த்போர்க குறறேோளிகள் என ஐககிய ெோடு 
கள் சல்பயின் அறிகலகயில் இனஙகோ 
ணப்்பட்டேர்கள் என அேர் தைலும் நதரிவித 
துள்்ோர்.

சிறீலங்கா பமட     ... ததாடர்ச்சி...

தைறநகோள்்ப்்ப்டோதது அஙகுள்் நிைலைலய 
தைலும் தைோசைோககியுள்்து.
 க்டந்த ேரு்டம் ந்பப்ரேரி ைோதம் சிறீைஙகோ 
அரசு 30/1 என்ற தீர்ைோனததில் இருந்து விைகி 
யுள்்து. அதோேது அஙகு த்போரினோல் ்போதிககப் 
்பட்ட ைககளுககோன நீதிலய அது நதோ்டர்ந்து 
ைறுதது ேருகின்றது. இந்த நிலையில் ைனித 
உரிலைகள் ஆலணககுழு தனது அடுதத கட்டத 
திறகு ெகர தேண்டும்.
 தனது ்பரிந்துலரகல் நிலறதேறறும் 
ந்போறிமுலற ஒன்லற ைனித உரிலைகள் 
ஆலணககுழு தைறநகோள்் தேண்டும். சோடசியங 
கல் தசகரிதது சிறீைஙகோவின் தறத்போலதய 
நிலைலய உன்னிப்்போக அேதோனிதது நசயற 
்படும் குழுலே அலைகக தேண்டும்.
 பிரிததோனியோ அரசு தனது கூட்டணி ெோடு 
களு்டன் இலணந்து கோததிரைோன தீர்ைோனதலத 
முன்லேகக தேண்டும் என அேர் தைலும் 
நதரிவிததுள்்ோர்.

தனது பரிந்துமர்கமள    ... ததாடர்ச்சி...

khu;r; khjk; $lTs;s  I.eh. $l;lj;njhlupy;

jkpou;fspd; epiyg;ghL vd;d? 
mij ehq;fs; vg;gb Kd;itf;fg;Nghfpd;Nwhk;? 

,Wjpg; gFjp

எடுப்்பதறகு நிகரோனதோகும் இஙகு தோன் தமி 
ழர்களுககு ஆ்பதது உருேோகிறது.
 இரோணுேப் ்பயிறசி தலைலைததுே ்பண் 
புகல், ென் ெல்டதலதகல் உருேோககும் என் 
்பதில் ைோறறுக கருததுககு இ்டம் இல்லை.  ஆனோல் 
அப்்பயிறசி நகோடுககும் தரப்பி்டம் அவேோ 
றோன எண்ணம் உள்்தோ என்்பலத ெோம் ஆரோய 
தேண்டும்.
 முன்னோள் த்போரோளிகல் நதோ்டர்ந்தும் 
விசோரலணயில் சந்ததக  கண் நகோண்டு புைனோய் 
ேோர்களின் கிடுககுப் பிடியில் லேததிருககும் 
இரோணுே இயந்திரததி்டம், தமிழ் நைோழிலயப் 
புறககணிககும் ெ்டேடிகலகலய ஒரு நிகழ்சசி 
நிரைோக நசய்யும் அரசோஙகததி்டம், நதன்னிந்திய 
தமிழர்களின் ஆதரவு ஈழத தமிழர்கள் ்பககம் 
இருப்்பலத ந்போறுததுக நகோள்்ோைல் தமிழக 
மீனேர்கல் ஈவிரககம் அறற ேலகயில் நகோன் 
நறோழிதத இைஙலக அரசோஙகததி்டம் ெல்நை 
ண்ண நேளிப்்போடுகல் எதிர்்போர்கக முடியுைோ? 
தமிழர் தலைேர்கள் நிதோனைோன முடிவுகல் 
கருததுககல் முன் லேப்்பது்டன், தமிழர் ததசம் 
்பைம் இழககும் நிலைககு ்போலத அலைககக 
கூ்டோது” என்றோர்.

இனபபிரச்ெமனககு    ... ததாடர்ச்சி...

Neh;fhzy;
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க்டந்த ஜனேரி 10ம் திகதி, அநைரிககோவின் 
அன்லறய இரோசோஙக அலைசசரோன லைக 

ந்போம்ந்பதயோ (Mike Pompeo) ே்டதயைலன (North 
Yemen) தைது கடடுப்்போடடில் லேதது, ெல்ட 
முலற அரலச (de facto state) ெ்டததி ேருகின்ற 
�ூததி (houthi) இனதலதச சோர்ந்த இயககைோகிய 
அன்சோர் அல்ைோ (Ansar Allah) தன் ்பயஙகரேோத 
ெ்டேடிகலககளுககுப் ந்போறுப்புககூற தேண்டும் 
என்னும் தெோககதததோடு அதலன ஒரு ்பயஙகரேோத 
அலைப்்போக அறிவிததிருககிறோர். ஏறகனதே ்பை 
விைர்சகர்கள் சுடடிககோடடியது த்போன்று, தயை 
னில் ஏறகனதே நிைவுகின்ற மிக தைோசைோன 
ைனிதோய நிலைலைகல் இந்த அறிவிப்பு தைலும் 
சிககலுககுள்்ோககி, தறத்போது அந்த ெோடடுககு 
அேசரைோகத ததலேப்்படுகின்ற உதவிகல் ேழங 
கும் நசயற்போடுகல் ஒரு இககட்டோன நிலைககுத 
தள்ளியிருப்்பது ைடடுைன்றி, அலைதியோன ேழி 
முலறகளில் த்போலர முடிவுககுக நகோண்டுேர 
எடுககப்்படும் முயறசிகளுககும் குந்தகைோக அலை 
ந்திருககிறது.

 எந்தநேோரு அடிப்்பல்டக நகோள்லகயு 
மின்றி, ்பயஙகரேோத முததிலரலய தைது அரசிய 
ைோககும் அநைரிககோவின் இந்தப் த்போககும், இச 
நசயற்போடல்டத தைது அரசியல் எதிரிகளுககு 
எதிரோன ஒரு த்போர்ததந்திரைோகப்  ்பயன்்படுததும் 
அநைரிககோவின் அணுகுமுலறயும் ்பல்தேறுவித 
ைோன ்போதிப்புகல் ஏற்படுததுகின்ற த்போதிலும், 
இலே ்பன்னோடடுச சமூகததினோல் ந்போதுேோகக 
கேனிககப்்ப்டோத வி்டயஙக்ோகதே இருந்து 
ேருகின்றன. உண்லையோன தரவுகளின் அடிப்்பல்ட 
யில், ்போர்படசமின்றி ்பயஙகரேோதச நசயற்போடு 
களில் ஈடு்படுகின்றேர்கல், ்பயஙகரேோதிக்ோக 
அறிவிககும் நசயற்போடுகளில் அநைரிககோ நகோண் 
டிருககும் ெம்்பகததன்லைலய இது தகள்விககுரி 
யதோககுகின்றது. க்டந்த ஆறு ேரு்டஙக்ோக 
தயைன் ெோடடு ைககளின் ேோழ்கலகலய நதரிந்து 
நகோண்த்ட சீரழிதத ஒரு த்போர்ககுணம்நகோண்்ட 
ெோ்டோக அநைரிககோ தன்லன நேளிப்்படுததியிரு 
ககிறது.
 சவுதி அதரபியோவும் ஐககிய அரபு அமீர 
கமும் இலணந்து, 2015 ைோர்ச ைோதததில் தயைன் 
மீது த்போர் நதோடுதததிலிருந்து, இந்தப் த்போரில் 
சம்்பந்தப்்பட்ட அலனததுத தரப்பினருதை 
த்போரில் கல்டப்பிடிககப்்படும் விதிமுலறகளுககு 
முறறிலும் எதிரோன முலறயில் அப்்போவிப் ந்போது 

ைககள் மீது மிகக குரூரைோன தோககுதல்கல் தைற 
நகோண்டிருககிறோர்கள். ந்போதுைககள் ேோழும் ்பகுதி 
களில் மிதைசசததனைோன தோககுதல்கல் தைற 
நகோள்்ல், உணவு ைறறும் ைருததுே உதவிகல்த 
தடுததல், சிறுேர் த்போரோளிகல்ப் ்பயன்்படுததுதல் 
த்போன்ற வி்டயஙகள் நதோ்டர்்போக அன்சோர் அல்ைோ 
வின் த்போர் விதிமீறல்கள் ஏறகனதே ென்கு ஆேண 
ப்்படுததப்்படடிருககின்றன.

 அ்வு, தீவிரததன்லை, தைறநகோள்்ப் 
்பட்ட த்டலேகள் என்று ்போர்ககும் த்போது,  சவூதி-
அமீரகக கூட்டணியோல் தைறநகோள்்ப்்பட்ட 

த்போர்ககுறறஙகள் மிகவும் தைோசைோனலேயோகும். 
அப்்போவி தயைன் ந்போதுைககல்ப் பீதிககுள் 
்ோககும் ேலகயில் தேண்டுநைன்தற அேர்கள் 
தைல் நதோடுககப்்பட்ட மிதைசசததனைோன தோககு 
தல்கள், 112,000 சிறுேர்கள் ்போதிககப்்படுேதறகுக 
கோரணைோக அலைந்த சிறுேர்கள் மீது தைற 
நகோள்்ப்்பட்ட தோககுதல்கள் என்்பன இப் த்போர்க 
குறறஙகளுககுள் அ்டஙகுகின்றன.
 இரண்்டோயிரததுப் ்பதினோறோம் ஆண்டில் 
(2016) எடுககப்்பட்ட தரவுகளின் ்படி தயைனில் 
ஏற்படுததப்்பட்ட அப்்போவிப் ந்போதுைககளின் 
நைோதத  இறப்பு எண்ணிகலகயில் மூன்றில் இரண்டு 
்பஙகு கூட்டணியின் விைோனத தோககுதல்க்ோல் 
ஏற்படுததப்்பட்டலேயோகும். மிகவும் ்பரேைோன 
விதததிலும் ஒழுஙகலைககப்்பட்ட ேலகயிலும் 
தயைன் ைருததுேைலனகள், ைருததுே நிலையங 
கள், ்போ்டசோலைகள், ்பல்கலைக கழகஙகள், நதோழிற 
சோலைகள், திருைண நிகழ்வுகள், சோவு நிகழ்வுகள், 
ைககள் அதிகைோக ேோழுகின்ற ்பகுதிகள் என்்பேற 
றின் மீது அநைரிககோவினோல் ேழஙகப்்பட்ட குண்டு 
கல்ப் ்பயன்்படுததிகூட்டணி தோககுதல்கல் 
தைறநகோண்டிருககிறது.

 முன்நனப்த்போதும் இல்ைோத ேலகயில் 
தலரேழி, ேோன்ேழி, க்டல்ேழிப்்போலதகள் மு்டகக 
ப்்படடிருப்்பதன் கோரணைோக உணவு, ைருந்து, 
எரிந்போருள் த்போன்றேறலற ெோடடுககுள் இறககு 
ைதி நசய்யும் நசயற்போடல்ட முறறிலும் தைற 
நகோள்் முடியோத நிலை ததோறறுவிககப்்படடி 
ருப்்பதனோல் தயைலன கூட்டணி தைலும் தைோச 
ைோன நிலைககுத தள்ளியிருககிறது. இேறறின் 
கோரணைோக ேரைோறு கோணோத ேலகயில் ்பசியோலும், 
த்போதிய ஊட்டசசததின்றியும், தெோயினோலும் 
தயைன் ைககள் ்போதிககப்்படடிருககிறோர்கள். இந் 
தப் த்போரில் சவுதி அதரபியோ-அமீரகக கூட்டணி 
கோடடிேரும் ந்போறுப்்பறற தன்லை, றியோத, அபுதோபி 
ஆகியேறறினோல் தைறநகோள்்ப்்படடுேரும் அச 
சுறுததல்கள், இைஞசஙகள் என்்பேறறுககு ெடுவி 
லும் ஐககிய ெோடுகள் ைறறும் உைகம்பூரோவும் 
இருககின்ற ்பை அரசுகளின் கண்்டனஙகளுககு 
உள்்ோகியிருககின்றது.

 முன்நனடுககப்்பட்ட இப்த்போரின் ஒரு 
தரப்்போக இருந்து, புைனோய்வு உதவி, எரிந்போருள் 
நிரப்புதல் என்்பேறறு்டன் சவூதி அதரபியோ, 
அமீரகம் ஆகியேறறுககு ்பை பில்லியன் ந்டோை 
ர்கள் ந்பறுைதிேோய்ந்த ஆயுதஙகள் ேழஙகுதல் 
த்போன்ற உதவிகல் ேழஙகி, இப்த்போரில் அநை 
ரிககோ ேகிககும் ்பஙகு என்்பது தயைனில்்போரிய 
அழிலே ஏற்படுததியிருககிறது என்்பது ைடடு 
ைன்றி உள்ெோடடில் ்பை சேோல்கல்த ததோறறு 
விததிருப்்பததோடு அநைரிககோ இலழததிருக கக 
கூடிய த்போர்ககுறறஙகள் நதோ்டர்்போன கேலை 
லயயும் ததோறறுவிததிருககிறது.

 ஒ்போைோ கோைததில் ்பணியோறறிய 24ககு 
தைற்பட்ட அதிகோரிகள் தயைன் த்போரிதை அநைரி 
ககோ தனது ்பஙலக முடிவுககுக நகோண்டுேர 
தேண்டும் என்று தகடகும் ஒரு கடிதததில் ஒப்்ப 
மிடடிருந்தோர்கள். இந்தப் த்போருககுப் ்பசலசக 
நகோடி கோடடியது தேறோனது என்்பலதப் ்பகிரஙக 
ைோக ஏறறுகநகோள்ளும் ஒரு நசயற்போ்டோக இது 
அலைந்திருந்தது. அநைரிகக ெோ்டோளுைன்றமும் 
இப்த்போரில் அநைரிககோ தனது ்பஙலக ஒரு முடிவு 
ககுக நகோண்டுேரதேண்டும் என்றும் சவூதி அதர 
பியோவுககு ேழஙகப்்படும் ஆயுத உதவிகல் 
நிறுததக தகோரியும் ்பல்தேறு தீர்ைோனஙகல் 
இயறறியிருந்தது. ஆனோல் முன்லனய அதி்பர் 
டரம்ப் தைககிருந்த வீறதறோ அதிகோரதலதப் ்பயன் 
்படுததி இேறலறத தகக லேததிருந்தோர்.
 தயைன் த்போர் நதோ்டர்்போக எழுதப்்பட்ட 
கடிதததில் ஒப்்பமிட்ட அன்ரனி பிளிஙகன் (Ant-
ony Blinken)இ நேன்டி தேர்ைன் (Wendy Sherman)
இ தஜக சளிேன் ((Jake Sullivan)த்போன்றேர்கல்த 
தனது உதவியோ்ர்க்ோகக நகோண்டிருககும் அதி 
்பர் தஜோ ல்ப்டன், தோன் ஏறகனதே ேோககுறுதி 
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நசயற்போடுகள் என்றும் கருதப்்பட்ட சம்்பேஙகள் 
நிகழ்வுகள் வி்டயஙகள் நதோ்டர்்போன விசோரலண 
கல் ெ்டததிய ந்போலிஸ் ைறறும் அதிகோரிகளுககு 
எதிரோகச நசய்யப்்பட்ட முலறப்்போடுகள் இந்த 
விசோரலணகளில் முககியததுேம் ந்பறறிருந்தன.

 

இந்தக குறறச நசயல்களில் ஈடு்படடிருந்த தோக 
விசோரலணகளில் கண்்டறியப்்படடிருந்த ரோஜ 
்பகசோககளின் உறவினர்கள் ைறறும் தேண்டியேர் 
க்ோகிய ்பல்டததரப்பினர் ைறறும் அரச அதிகோரி 
கள் அலனேலரயும் எந்தவித குறறசசோடடுககளு 
மின்றி விடுதலை நசய்யுைோறு இந்த ஆலணககுழு 
தனது விசோரலணகளின் அடிப்்பல்டயில் ்பரிந்துலர 
நசய்திருககின்றது.

 இதறகலைய ்பை நகோடூரைோன குறறச 
நசயல்கல்ப் புரிந்த நகோலையோளிகள், த்போர்ககுற 
றேோளிகள், க்டததல்கோரர்கள், நிதி தைோசடி நசய் 
தேர்கள் என ்பைருககு அரசு இழப்பீடடுத நதோலக 
லயப் ்பரிசோக ேழஙகி, அதறகோன குறறசசோடடுககள் 
விைககப்்படடு, ேழககுகளும் முடிவுறுததப்்பட 
டிருககின்றன. அேர்களும் விடுதலை நசய்யப்்பட 
டிருககின்றனர். 
 ஊ்டகவியைோ்ர் ைசந்த விககிரைதுஙக 
க்டததப்்படடு, கப்்பம் ந்பறறு நகோலையுண்்டலை, 
இைஙலகக க்டற்பல்ட உயரதிகோரி ஒருேரின் 
தலைலையில் 11 ைோணேர்கள் நகோழும்பில் க்டத 
தப்்பட்டலை, சிை ேரு்டஙகளுககு முன்னர் இ்டம் 
ந்பறற நேலிககல்ட சிலறசசோலை ்படுநகோலை, 
முன்னோள் ைட்டகக்ப்பு ெோ்டோளுைன்ற உறுப்பி 
னர் தஜோசப் ்பரரோஜசிஙகததின் ்படுநகோலை ஊ்டக 
வியைோ்ர்க்ோன உப்்போலி நதன்னகதகோன், கீத 
தெோயர் ஆகிதயோர் மீதோன தோககுதல்கள் என்்பன 
த்போன்றலே நதோ்டர்பிைோன ேழககுகளிதைதய 
இததலகய நீதி நிலைலை நிைவுகின்றது.
 இைஙலகயின் த்போர்ககுறறஙகள், ைனித 
உரிலை மீறல்கள், சர்ேததச ைனிதோபிைோன சட்ட 
மீறல்களுககுப் ந்போறுப்பு கூறும் வி்டயததில் 

ஐ.ெோ ைனித உரிலைகள் த்பரலே விதச்ட கேனம் 
நசலுததி புதிய பிதரரலண ஒன்லறக நகோண்டு 
ேரவுள்் தருணததில் நீதிமுலறலைககு தெர்மு 
ரணோன ேலகயில் ஜனோதி்பதியினோல் நியமிககப் 
்பட்ட ஆலணககுழு தனது ்போகு்போ்டோன அரசியல் 
ையப்்பட்ட ்பரிந்துலரகல்க நகோண்்ட இந்த அறி 
கலக நேளியோகியிருககின்றது.
 இது ஜனோதி்பதி தகோததோ்போய அரசோஙக 
ததின் இரோணுே த்போககிைோன ஜனெோயக விதரோத 
ஆடசிமுலற ெ்டேடிகலககளுககு அப்்பட்டைோன 
சோடசியைோக அலைந்திருககின்றது.
 அது ைடடுைல்ைோைல், முறறிலும் இரோணுே 
ெைன்சோர்ந்த ேழிதத்டததிைோன நீதிப்ந்போறிமுலறச 
நசயற்போடல்டயும் இது துைோம்்பரைோககி உள்்து.
 தைோசைோன ைனித உரிலை மீறல்கள், த்போர் 
ககுறறச நசயற்போடுகள், சர்ேததச ைனிதோபிைோன 
சட்டமீறல்கள் என்்பேறறினோல் ்போதிககப்்படடு 
நீதிககோக ஏஙகிக நகோண்டிருககின்ற தமிழ் ைககளு 
ககு சர்ேததச நீதிப்ந்போறிமுலற ஒன்றின் ஊ்டோகதே 
ந்போறுப்பு கூறப்்படும், நீதியும் நியோயமும் ேழஙகப் 
்ப்ட முடியும் என்ற யதோர்தததலத உறுதிப்்படுதது 
ேதோக இந்த அறிகலக அலைந்திருககின்றது.

த்காடூரக குறறங்க    ... ததாடர்ச்சி...

அளிததது த்போன்று சவூதி அதரபியோவுககோன ஆயுத 
விற்பலனலயயும் தயைன் த்போரிதை தைது ்பங 
லகயும் முடிவுககுக நகோண்டு ேருேோரோ என்்பலதப் 
ந்போறுததிருந்து தோன் ்போர்கக தேண்டும்.
 தயைனில் குண்டுகல் வீசுேதறகு ்பை 
பில்லியன்கல்ச நசைேழிதத த்போதிலும் சவூதி 
அதரபியோவினோலும் ஐககிய அரபு அமீரகததோலும் 
அன்சோர் அல்ைோ அலைப்ல்பத ததோறகடிகக முடிய 
வில்லை. இதனோல் ஏற்பட்ட விரகதியின் கோரண 
ைோக கடுலையோன ந்போரு்ோதோரத தல்டகல் 
அநைரிககோ விதிப்்பலதத தூண்டும் விதததில் 
அன்சோர் அல்ைோலே ஒரு ்பயஙகரேோத அலைப் 

்போக அறிவிககும் ்படி இந்த இரு ெோடுகளும் அநை 
ரிகக அரசோஙக அலைசசில் ்பரப்புலர நசய்து 
ேந்திருககின்றன. ஈரோன், நேனிசுதேைோ, கியூ்போ 
த்போன்ற ெோடுகளின் மீது ்பயஙகரேோத முததிலர 
குததி அேறறின் தைல் ந்போரு்ோதோரத தல்டகல் 
ெல்டமுலறப்்படுததியது த்போன்று, அன்சோர் அல்ைோ 
லேயும் ்பயஙகரேோத அலைப்்போக அறிவிதத 
அநைரிகக அரசோஙக அலைசசின் நசயற்போடு, 
க்ததிலுள்் தரவுகளின் ்போர்படசைறற ைதிப்பீ 
டல்டதயோ அன்தறல் இப்்படி ப்்பட்ட நகோள்லக 
யின் ென்லை தீலைகல்தயோ பிரதி ்பலிககவில்லை.
 இதறகு ைோறோக, தைது தகோரிகலககளுககு 
அடி்பணிந்து அதிகோரததிலிருந்து நேளிதயறுேோ 
ர்கள் என்னும் தெோககு்டன், த்போரிதை ்பயன்்படுத 

தப்்படும் ஒரு ந்போருண்மிய ஆயுதைோக இந்த அணு 
குமுலற அநைரிககோவினோல் லகயோ்ப்்படுகிறது. 
இவேோறோக இைககு லேககப்்பட்ட ஒவநேோரு 
அரசுதை இன்னும் அதிகோரததில் நிலைதது நிறகி 
ன்றது என்்பதறகப்்போல் விதிககப்்படும் ந்போருண் 
மியத தல்டகள், தைது அரசுகள்தைற நகோள்ளுகின்ற 
அல்ைது தைறநகோள்்த தேறுகின்ற நசயற்போடு 
கள் நதோ்டர்்போக எந்தவித தோககமும் நசலுதத முடி 
யோத அப்்போவிப் ந்போதுைககளின் ெோ்ோந்த ேோழ் 
கலகலயதய அதிகம் ்போதிககின்றது என்்பதத 
இஙகு நேளிப்்படும் உண்லையோகும்.

நன்றி: அல்்ஜசீரா

ஹூததி்கள்மீது அதைரிக்காவின் ..

முன்நனடுககப்்படடிருந்தோல் இன்று ஏலனய 
்பகுதிகளில் லகலேப்்பதறகு சிஙக் ததசியம் 
சிந்திததிருககும். ஆனோல் அதலன நசய்ய தேறி 
யதத இன்று ே்டகிழககில் முன்நனடுககப்்படும் 
ஆககிரமிப்புககோன நசயற்போ்டோகும்.
 இந்த தைய்சசல் தலரப்பிரசசிலனலய தீர்ப் 
்பதறகு நீதிைன்றைோேது ெ்டேடிகலககள் எடுப்்பத 
றகு முயறசிககவில்லை என்்பது மிகவும் கேலை 
ககுரிய வி்டயைோகும். ்போரோளுைன்ற உறுப்பினரும் 
சிதரஸ்்ட சட்டததரணியுைோன சுைந்திரன் தலைலை 
யிைோன குழுவினர் தைய்சசல் தலரப்்பகுதிககு 
நசன்று அஙகு தமிழர்கள் எதிர் நகோண்டுள்் பிரச 
சிலன நதோ்டர்பில் ்போர்லேயிட்டது்டன், அது நதோ்ட 
ர்பில் சட்ட ெ்டேடிகலககள் எடுககவுள்்தோக 
நதரிவிததிருந்த த்போதிலும் இதுேலரயில் அது 

நதோ்டர்பில் எந்த ெ்டேடிகலகயும் எடுககப்்ப்ட 
வில்லை. எனினும் அரசோர்்பறற நிறுேனம் ஒன்று 
்பண்லணயோ்ர்கள் சோர்பில் ைட்டகக்ப்பு தைல் 
நீதிைன்றில் ேழகநகோன்றிலன தோககல் நசய்துள் 
்து. அதன் மூைம் கோல்ெல்ட ்பண்லணயோ்ர்க 
ளுககு சிறிய அனுகூைம் கில்டககும் என எதிர் 
்போர்ககப்்பட்டத்போதிலும் இன்று தைய்சசல் தலர 
முறறுமுழுதோக அ்பகரிககப்்படடுள்்து.
 ெோஙகள் எதிர்நகோண்டுள்் இந்த தைய்சசல் 
தலர பிரசசிலனககு ஒன்று்பட்ட குரலும் ஜனெோயக 
ரீதியோன த்போரோட்டஙகல்யும் ே்டகிழககு ரீதியோக 
முன்நனடுப்்பதன் மூைதை இந்த பிரசசிலனககோன 
அழுததஙகல் ேழஙக முடியும். நேறுைதன இந்த 
பிரசசிலனககு ைட்டகக்ப்பு ைோேட்டததிறகுள் 
ைடடும் ெோஙகள் த்போரோடுேதன் மூைைோக தீர்வி 
லனப் ந்பறறுவி்டமுடியோது. அததத்போன்று இந்த 

பிரசசிலனயின் தீவிரததிலன சர்ேததசததின் கேன 
ததிறகும் நகோண்டுநசல்ைப்்படடு இைஙலக அரசோ 
ஙகததிறகு அழுததஙகல் ேழஙகுேதறகோன ெ்ட 
ேடிகலககல் அலனதது தரப்பினரும் முன்நனடு 
கக தேண்டும்.
 ைககள் ஏற்போடுநசய்து ெ்டோததும் த்போரோட 
்டஙகளில் கைந்துநகோண்டுவிடடு ஊ்டகஙகளுககு 
கருதது நசோல்லிவிடடு பின்னர் அந்த பிரசசிலன 
கல் ைறந்தேர்க்ோக நசயற்படும் தமிழ் அசியல் 
ேோதிகள் கோல்ெல்ட ே்ர்ப்்போ்ர்களின் நிலைலை 
ைறறும் இன்று தமிழர்களின் இருப்புககு எழுந்து 
ள்் சேோல் நிலையிலன உணர்ந்து அலனேலரயும் 
ஒருஙகிலணதது தமிழர்களின் ஜனெோயக ேழியோன 
த்போரோட்டததிலன தலை லைதோஙகி முன்ெகர்தத 
முன்ேர தேண்டும் என்்பதத அலனேரது எதிர் 
்போர்ப்்போகும்.

தமிழர் தாய்கைான    ... ததாடர்ச்சி...

எனககுக கிடடியது!
‘யோழ்ப்்போணத தமிழர்களின்’ ஆதிககததில் அே 
தியும் அேைோனமும் அல்டந்த ஈழததமிழினததின் 
பிரிதிநிதிகளுட சிைதர இம்ைோ ெோடடிலும் முத 
ன்லை ேகிததோர்கள் என்்பதலன ஈண்டு ்பதிவு நசய் 
யோைல் என்னோல் இருகக முடியவில்லை! இது 
ஈழததமிழினததின் சீரழிவுககோன  நகோடுஞசோ்ப 
ைல்ைேோ?

இனி மாநாட்டின மகிழ்விற்விற்கும் 
நநகிழ்விற்கும் வருகிறறன

1974 ெனவரி… வந�து!
ஊர்ளின ஊரவலம்! உைரச்சியின சீரவலம்!
வகானமும் �னது நீர ச்காணடு எங்்ை வகாழ்த்தியது!

 நகோடடும் ைலழயிலும்… எடடும் திலச 
நயைோம் எழுசசிமிகு தமிழ்முழககதததோடு;;; ஒலி 
ந்பருககிகளிள் விழோ வி்ககதததோடு…. யோழ்ப்்போ 

ணதலத தெோககி… ்பை ஊர்களிலிருந்தும்… ஊர்தி 
களிலும்… ேோகனஙகளிலும்… எைது ஆன்தறோரும் 
சோன்தறோரும் புைேர்களும் புரேைர்களும் ேரிலச 
ேரிலசயோக வீதிேழி விழோததைம்தெோககி ஊர்ேைம் 
ேந்தனர்! எனது தோயூரோம் ேடடுக தகோடல்டயிலி 
ருந்து… எனது தந்லதயோர் முதுதமிழ்ப்புைேர் மு 
ெல்ைதம்பி அேர்களின் திருவுருேப் ்ப்டததலனத 
தோஙகிய ேோகனதது்டன் ெோமும் நகோடடும் ைலழ 
யில் ெலனந்த்படி ஊர்ேைததிற நசன்தறோம்! இந்த 
உணர்வுதோன்பின்நனோருெோள்…

 ‘்கமார்்ழ ம்்கங்கள் ்பமாழியவில்ல! 
 ்கண்கள் ்பமாழிகின்றன!
 ஊரவலம அஙம்க நடகவில்ல!
 ஊர்கள் நடக்கவில்ல’ 

 என்ற ்போ்டைோக எனது உயிரில் இருந்து 
எழுந்தததோ நதரியவில்லை! இப்்போ்டலை எஙகள் 
தோயகததின் தனிப்ந்பரும் இலசயோளுலை ந்போன். 
சுந்தரலிஙகம் அேர்கள் இறுநேடடிற ்போடிவிடடு 

என்லனக கண்டு இப்்போ்டலின் சிறப்புப்்பறறிப் 
்போரோடடியலத நிலனவு கூர்கிதறன்!

1974 சனவரி 10ஆம் திகதி!
 என்றும் த்போல் அன்றும் இனிதத விடிந்தது! 
கன்றுகளும், கோல்களும், ந்பண்டுகளும், பிள் 
ல்களும் நகோண்டும் நகோடுததும் ்பண்டிருந்த 
்பண்்போடல்டப் ்பகிர்ந்து நகோண்டிருந்தனர்!

தமிழர் ததால்குடி    ... ததாடர்ச்சி...

ேோர்தலதகளின் த்போது, இைஙலக ைறறும் 
இந்தியோ ஆகிய இரண்டு தரப்பினரும் ஒதர வித 
ைோன நிலைப்்போடல்ட நகோண்டிருந்ததோக வும்  
குறிப்பிடடுள்்ோர்.
 தைலும் யோரோலும் நேறறி நகோள்் 
முடியோது என அலனேரும் நதரிவிதத த்போலர, 
இந்தியோவின் உதவியு்டன் தோஙகள் நேறறி 
நகோண்்டதோகவும் அேர் கூறியுள்்ோர்.

இந்தியாவுடனான   ... ததாடர்ச்சி...
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விேசோயம் என்்பது உணவு ைறறும் தேறு 
உ்பதயோகஙகளுககோக சிைேலகப் ்பயிர் 

கல் உற்பததி நசய்ேலதயும், வீடடு மிருக ே்ர் 
ப்ல்பயும் குறிககும். விேசோயம் வீடடு ே்ர்ப்புப் 
பிரோணிகள் ைறறும் தோேரஙகளின் உதவி லயக 
நகோண்டு ெோகரீகஙகளுககு ேழிேகுத திட்ட முககி 
யைோன ே்ர்சசியோகும். உணவு உ்பரிகல் உருேோ 
ககிக நகோள்ேதோனது, அ்டர்ததியோன ைககள் 
நதோலக அடுககுக நகோண்்ட சமூகஙகல் ே்ர்த 
நதடுகக உதவுகிறது.
 விேசோயததின் ே்ர்சசி 10,000கி.மு. ஆண்டு 
கள் என்்பதோல், நிைப்்பரப்பிலும் ந்பரிய அ்வில் 
விரிேல்டந்துள்்து. இந்த விரிேோககததினூ்டோக, 
புதிய நதோழில்நுட்பஙகளும் புதிய ்பயிர்களும் 
ஒருஙகிலணககப்்படடுள்்ன.

 ்பை புதிய நெல் ரகஙகள் அறிமுகைோகியுள்் 
த்போதும், ெோறறு ெடடு ்பயிரிடும் முலறதய கல்டப் 
பிடிககப்்படடு ேருகிறது. இந்த முலறயிலிருந்து 
சறதற விததியோசைோன முலறயில் நெல் சோகு்படி 
நசய்ேதறகோக சிேகஙலக ைோேட்டம் ைோனோைதுலர 
ஓ.வி.சி. அரசு உதவி ந்பறும் ்பள்ளியின் உயிரியல் 
ஆசிரியர் அருள் விதனோதகுைோர் நஜைடடின் டியூப் 
களில் (capsule) நெல் விேசோயம் நசய்யும் புதிய 
முலறலய அறிமுகப்்படுததியுள்்ோர். 
 இப்புதிய முலற நெல் விேசோயம் ்பறறி 
விதனோதகுைோர் பின்ேருைோறு வி்ககைளிககிறோர். 
“இந்த நஜைடடின் டியூப்கள் புரதப் ந்போருளினோல் 
ஆனதோல், ைண்ணுகதகோ, ைனிதனுகதகோ ்போதிப் 
பில்லை. நெல் தூவும் த்போது ஏககருககு 25 கிதைோ 
நெல் ததலேப்்படுகிறது. நஜைடடின் டியூப்களில் 
்பயிரிடும் முலறயில் மூன்று கிதைோ விலத நெல் 
த்போதுைோனது. 10 லீறறர் அதசோஸ்ல்பரில்ைதலத 
100 லீறறர் தண்ணீரில் கைந்து அதில் விலத 
நெல்லை ஒரு ெோள் முழுேதும் ஊறலேதது, இர 
ண்டு ெோடகள் நிழலில் உைர்தத தேண்டும். தேப் 
்பம் புண்ணோககு, க்டலைப் புண்ணோககு, எள்ளுப் 
புண்ணோககு ஆகியேறலற சை அ்வில் எடு 
தது அலரகக தேண்டும். இந்தக கைலேயு்டன் 
நெல்லை டியுப்பில் அல்டகக தேண்டும்.
 ேயலிலும் நீர்ததஙகியிருகக தேண்டியதி 
ல்லை. நஜைடடின் டியூப் ைண்ணில் நசல்லும் 

அ்வு ஈரப்்பதம் இருந்தோல் த்போதும். மூன்று ெோட 
களில் நஜைடடின் டியூப் கலரந்து விலத நெல் 
முல்கக ஆரம்பிககும். நெல்லைப் ்பயிரிடும் 
முன்்போக சணப்பு, தகலகப் பூண்டு, அகததி என 
்பசுந்தோள் உரஙகல் ்பயிரிடடு பூககும் ்பருேததில் 
ை்டககி உழ தேண்டும். இந்த முலறயில் நசய்தோல், 
ைண்ணில் தலழசசதது, ைணிசசதது, சோம்்பல் சதது 
நிலறந்து ைண் ே்ைோக இருககும்.

 

நுண்ணூட்டம் ந்பறற நெல்லை ெடும் 
த்போது, 25 ெோடகளில் ்பயிருககுத ததலேயோன 
அலனததுச சததுககளும் கில்டதது விடும். 25 cm 
இல்டநேளியில் டியூப்பில் நெல்லை ெடும் த்போது 
அதிக கோறதறோட்டம் கில்டககிறது. அததத்போை 
கல்களும் குலறயும். அதிக்படசைோக 80 தூர் ேலர 
பிடிதது கதிர்கள் நிலறயக கில்டககும். ேழககைோக 
ஏககருககு 45 மூல்ட நெல் வில்யும் என்றோல், 
டியூப் முலறயில் 60 மூல்ட நெல் உற்பததி கில்ட 
ககும்” என அேர் வி்ககம் தருகின்றோர். 
 அததத்போை நஜைடடின் டியூப்பில் 
நேஙகத்டஸ் ேரன் என்்பேர் நெற சோகு்படி 
நசய்து ேருகிறோர். இது ்பறறி நேஙகத்டஸ்ேரன் 
குறிப்பிடும் ந்போழுது, “டியூப்பில் இரண்டு 
நெல்ைணிகள், இயறலக முலறயில் தயோரோன 
தேப்்பங நகோடல்டத தூள், எரு, நுண்ணூட்ட 
சதது ைறறும் பூசசி நகோல்லிகள் ஆகியலே 
நிரப்்பப்்படுகின்றன.
 

ஒரு ஏககர் சோகு்படி நசய்ய சுைோர் 60 ஆயி ரம் 
நஜைடடின் டியூப் வீதம் ததலேப்்படும் என் 
கிறோர் நேஙகத்டஸ்ேரன். இந்த முலறலய ்பயன் 
்படுததுேதோல் நூற பூசசி, தேர்ப் பூசசித்போன்ற 
தெோய்கள் ்பயிலரத தோககோது என்றும், இம்முலற 
யில் சோகு்படி நசய்யும் த்போது தெரம், நீர் மிசசைோே 
து்டன், வில்சசல் அதிகைோேததோடு அதிக தெோய் 

தோககுதலும் ஏற்படுேதில்லை எனவும் கூறுகிறோர்.
 அததத்போை இம்முலறயின் மூைம் ்பயிர் 
நசய்யும் த்போது 90 ெோடகளில் இருந்து 120 ெோடக 
ளுககுள் அறுேல்ட நசய்யைோம் என்கிறோர். தைலும் 
ெோறறஙகோல் முலறககு ஏககருககு சுைோர் 30 கிதைோ 
விலத நெல் ததலேப்்படும். நஜைடடின் டியூப் 
முலறயில் 2600 கிரோம் விலத நெல்தை த்போதும்” 
எனவும் நதரிவிககின்றோர்.   
 இந்த நஜைடடின் டியூப் முலற சோகு 
்படிலய எள், கததரி, தககோளி த்போன்ற சிறிய விலத 
களுககுககூ்டப் ்பயன்்படுததைோம். இதறகோன 
ததலே அதிகரிககும் த்போது விலத நஜைடடின் 
டியூப் தயோரிககும் இயந்திரஙகளில் சிை ைோறறங 
கல் நசய்து ்பயன்்படுது்தினோல் சிை ைணி தெரங 
களில் இைடசக கணககோன நஜைடடின் டியூப் 
விலதகல் தயோர் நசய்து வி்டைோம். தைலும் 
ெோறறு ெடும் இயந்திரஙகளில் சிை ைோறறஙகல் 
நசய்ேதன் மூைம் எதிர்கோைததில் அதிக விேசோ 
யிகள் இந்த முலறலய ்பயன்்படுதத முடியும்.  

 இன்லறய கோைகட்டததில் நதோழில்நுட்பம், 
ைருததுேம், ந்போறியியல், ேர்ததகம் என அலன 
ததுத துலறகளிலும் புதுலைலய ெோடுகின்ற ெோம், 
ஏன் விேசோயததில் ைடடும் புதிய ைோறறதலத 
ஏறறுக நகோள்்த தயஙகுகின்தறோம்?  ைனிதனின் 
சுய ததலேகல்ப் பூர்ததி நசய்யும் எந்தநேோரு 
ந்போரு்ோனோலும், வி்ம்்பரததின் மூைம் அந்த 
புதிய நதோழில்நுட்பஙகல் உ்டனடியோக ைககளி 
்டம் நகோண்டு தசர்ககின்றோர்கள். அதனோல் ைககள் 
தஙகளுல்டய ேோழ்கலக முலறககுத ததலேயோன 
புதிய ைோறறஙகல் உ்டனடியோக ஏறறுக நகோள் 
கின்றோர்கள். அதுதே விேசோயததில் புதிய நதோழி 
ல்நுட்பம் மூைம் கண்டுபிடிககப்்படும் உரஙகள், 
விேசோய உ்பகரணஙகள், விேசோய முலறகள் 
எனில் ்பை எதிர்்போர்ப்புகள் ேருகின்றன.
 இருந்தும்கூ்ட ஆரம்்பகோை விேசோய முலற 
த்போை இன்றில்லை. ஒவநேோரு விதததிலும் 
அதோேது புதிய நதோழில்நுட்பஙகல்ப் ்பயன்்படு 
ததி, அதிக வில்சசல், விலத, உரம், பூசசி ைருந்து, 
புதிய விேசோய உ்பகரணஙகள் என ்பல்தேறு 
ேழிகளில் ைோறறமும், முன்தனறறமும் அல்டந்து 
ேந்துள்்து. 
 எனதே விேசோய முலறயில் ைோறறம் என 
அறிந்த உ்டதனதய அது எைது உ்டலிறகுத தீங 
லகதய வில்விககப் த்போகின்றது எனக கருதோது, 
புதிய முலறகல் ேரதேறறு, உழேர்க ளுககு 
ெோமும் ெவீனமுலற விேசோயதலத ஊககு விப்்பதன் 
மூைம் ்பயனல்டதேோம்
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தமிழர்கள் அனுடடிகக தேண்டும் என்று த்போரோ 
ட்டததில் ஈடு்படத்டோர் அறிவிததனர்.
 இதன் பிரகோரம் ந்பப்ரேரி 02ஆம் திகதி 
முதல் 06ஆம் திகதி ேலர கிளிநெோசசி கந்தசோமி 
தகோவில் முன்்போகவும், ைட்டகக்ப்பில் 03ஆம், 
04ஆம் திகதியும் ேலிந்து கோணோைல் ஆககப்்பட 
்டேர்களின் உறவினர்கள் உணவுத தவிர்ப்புப் 
த்போரோட்டததில் ஈடு்ப்டவுள்்தோகவும் அேர்கள் 
அறிவிததுள்்னர்.
 இந்நிலையில் ந்போதுைககள், ந்போது அலை 
ப்புககள், அரசியற பிரமுகர்கள் அலனேரும் இன 
ைத த்பதஙகள் இன்றி தைககு ஒததுலழப்ல்ப ேழ 
ஙகி, த்போரோட்டததிறகு ேலுச தசர்கக உதவுைோறு 
அேர்கள் தகோரிகலக விடுததுள்னர்.
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