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தமிழர்களுக்கு எதிரா்க அடக்கு 
முறை்கறை ்கண்டித்து, ்கடநத 3ஆம் 
தி்கதி “ப�ாத்துவில் பதாடக்்கம் 
ப�ாலி்கண்டி வறரயில்” எனை 
பதானிப் ப�ாருளில் கிழக்கு மா்கா 
ணத்திலிருநது வடக்கு மா்காணத்தி 
ற்கு ஆரப்�ாடடப் ப�ரணிப�ானறு 
ஏற்�ாடு பெய�ப்�டடது.
 தமிழர  பிரபதெங்கள் ப�ௌத்த 
ம�மாக்்கல், தமிழர்களின நிலங்கள் 
ஆக்கிரமிக்்கப்�டுகினைறம, அரசி 
�ல் ற்கதி்களின விடுதறல, ப�ருந 
பதாடடத் பதாழிலாைர்களின 1000 
ரூ�ாய ெம்�ை உ�ரவு, ்காணாமல் 
ஆக்்கப்�டபடார  விவ்காரம், முஸ் 
லிம்்களின உடல்்கள் எரிக்்கப்�டு 
வ து உ ள் ளி ட ட அ ர ெ ா ங ்க த் தி ன 
பெ�ற்�ாடு்கறை எதிரத்து இநத 
ப�ாரா டடம் ஆரம்பிக்்கப்�டடது.
 தமிழ் பதசி� அரசி�ல் ்கடசி 

்கள், தமிழ் சிவில் அறமப்புக்்கள் 
இறணநது ஆரம்பித்த இநத ஆரப்�ா 
டடப் ப�ரணிக்கு வலுச் பெரக்கும் 
வற்கயில் முஸ்லிம்்களும் ற்கப்கா 
ரத்திருநதனர.
 ஆரப்�ாடடம் ஆரம்பிக்்கப் 
�டட நாள் முதல் பதாடரச்சி�ா்க 
்காவல்துறை, நீதிமனை தறட உத்தர 
வு்கறை ப�ற்று, ஆரப்�ாடட ப�ர 
ணிற� தடுக்்க மு�ற்சித்தப�ாதி 
லும், ஆரப்�ாடடக்்காரர்கள் தறட 
உத்தரவு்கறை ப�ாருட�டுத்தாது, 
பதாடரநதும்  ப�ரணிற� நடத்திச் 
பெனைனர.
 குறித்த ப�ரணி, இனறை� 
தினம் �ாழ்ப்�ாணம் ப�ாலி்கண்டி 
�குதியில் நிறைவறட�வுள்ைதா்க 
அறிவிக்்கப்�டடுள்ைது.
 இநத  ப�ாராடடத்தில்  ்கலநது 
ப்காண்ட அரசி�ல் தறலவர்கள், 
அறமப்புக்்களின பிரதிநிதி்கள்  ்கரு 
த்து பதரிவிக்ற்கயில்,  “தமிழர்கறை 
யும் முஸ்லிம்்கறையும் ஒதுக்கி 
றவத்துவிடடு,ப்காடடா�� அரொ 
ங்கம் இனவாத இராஜ்ஜி�த்றத 
உருவாக்கியுள்ைது.    வரலாற்றில் 
எங்களுக்கும் �ஙகு உள்ைது என� 

தற்்கான குரல் ஓஙகி ஒலித்துக் 
ப்காண்டிருக்கினைது” என மறல 
�்க மக்்கள் முனனணி தறலவர 
மபனா ்கபணென பதரிவித்துள்ைார.
 தமிழ்த் பதசி�க் கூடடறம 
ப்பின நாடாளுமனை உறுப்பினர 
இரா.ொணக்கி�ன-  
 “தமது இநத ப�ாராடடத்றத 
முறி�டிப்�தற்கு அரொங்கம் �ல் 
பவறு மு�ற்சி்கறை பமற்ப்காண் 
டது. பமலும்  நீதிமனை தறடயுத்த 
ரறவ ்காவல்துறையினர ப�ற்றுக் 
ப்காண்டிருநதனர.  எங்கறை அச்சுறு 
த்தும் வற்கயில் ்காவல்துறையினர 
�டங்கறை எடுத்து, பதாறலப�சி 
இலக்்கங்கறை ப�ற்றுக்ப்காண்ட 
னர. இலஙற்கயில்  உள்ை   குறை�ாடு 
்கறை பவளிப்�டுத்துவதற்்கா்கபவ 
இநத ப�ாராடடம் முனபனடுக்்கப் 
�டடது” எனைார.
  வடக்கு மா்காண ெற�யின 
முனனாள் உறுப்பினர எம்.ப்க.சிவா 
ஜிலிங்கம், “விழ விழ எழுபவாம், 

வீறுப்காண்டு எழுபவாம் எனைதன 
அடிப்�றடயிபலப� நாங்கள் இநத 
��ணத்றத பதாடஙகிபனாம்” என 
ைார.
 “இநதப் ப�ாராடடம் முடிவு 
அல்ல. இது ஆரம்�ப் ப�ாராட 
டபம. எமது இலக்ற்க அறடயும் 
வறர  ப�ாராடடம் பதாடரும்” என 
தமிழ்த் பதசி�க் கூடடறமப்பின 
தறலவர இரா.ெம்�நதன பதரிவித் 
துள்ைார.
 தமிழ் பதசி� கூடடறமப் 
பின நாடாளுமனை உறுப்பினர 
எம்.ஏ.சுமநதிரன,“ப�ராண்றம 
ஆடசி, எங்கறை அடக்குகினை 
ஆடசி, எங்களுக்கு சுதநதிரம் இல் 
லாமல் அடக்கி ஒடுக்கி ஆடசி பெய 
கினை முறைற� எதிரத்து �ல விட 
�ங்கறைமுனறவத்துள்பைாம். 
அ ற ன த் து இ ட ங ்க ளி லு ம் எ ங ்க 
பைாடு மக்்கள் இறணநது ப�ாராடு 
கினைார்கள்” எனைார.
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இநதி� விவொயி்களின ப�ாராட 
டங்கள் குறித்து ்கருத்து பதரிவித்து 
ள்ை ஐ.நா மனித உரிறம ஆறண 
�ம், இரு தரப்பும் ப�ாறுறமற�க் 
்கறடபிடிக்்க பவண்டும் எனறு ப்கட 
டுக்ப்காண்டுள்ைது.
 விவொயி்கள் ப�ாராடடம் 
குறித்து ஐ.நா மனித உரிறம 
ஆறண�ம் தனது ருவிடடர �க்்கத் 
தில், நறடப�ற்று வரும் விவொ 
யி்கள் ப�ாராடடத்தில் அதி்காரி்க 
ளும் ப�ாராடு�வர்களும் அதி்க�டெ 
ப � ா று ற ம ற � க் ்க ற ட பி டி க் ்க 
பவண்டும். அறமதி�ான முறை 
யில் கூடுவது, ்கருத்றத பவளிப்� 
டுத்துவதற்்கான உரிறம, அறனத்து 
வற்கயிலும் �ாது்காக்்கப்�ட பவண் 
டும். பமலும் மனித உரிறம்கறை 
மதித்து ஒத்த முடிறவ எடட 
பவண்டும்” என �திவிடப்�டடுள் 

ைது.
 இ ந தி � ம த் தி � அ ர சு 
ப ்க ா ண் டு வ ந து ள் ை மூ ன று  
பவைாண் ெடடங்கறை முழுறம 
�ா்க இரத்துச் பெய� வலியுறுத்தி 
தறலந்கர படல்லியில் 70 நாட்களு 
க்கு பமலா்க  விவொயி்கள்  ப�ாராட 
டங்கறை முனபனடுத்து வருகினை 
னர.
 இநத ப�ாராடடங்களில் வன 
முறை்கள் இடம்ப�ற்றுள்ைபதாடு 
50க்கும் பமற்�டட விவொயி்கள் 
உயிரிழநதுள்ைனர. �லர ்காணாமல் 
ப�ாயுள்ைதா்கவும் ப�ாராடும் விவ 
ொயி்கைால் குற்ைம் சுமத்தப்�டடு 
ள்ைது. இநத ப�ாரா டடம் தற்ப�ாது 
ெரவபதெ அைவில் ்கவனம் ப�ற்று 
ள்ைறம குறிப்பிடத்தக்்கது.

,e;jpa tptrhapfs; Nghuhl;lk;

க�ொழும்பு துறைமு்கத்தின கிழ 
க்கு ப்காள்்கலன முறன�த்றத 
பமம்�டுத்துவதற்்கா்க  இநதி� 
ரிபெவ் வஙகியிடமிருநது ப�ற்றுக் 
ப்காண்ட ்கடன பதாற்க   மீைச் பெலு 
த்தப்�டடுள்ைதா்க இலஙற்கஅரசு 
தனது ருவிடடர �க்்கத்தில் பதரி 
வித்துள்ைது.
 இலஙற்கயிலுள்ை ப்காழு 
ம்பு துறைமு்கத்தின கிழக்கு ப்காள் 
்கலன முறன�த்றத (ECT) பமம்�டு 
த்துவதற்கு இலஙற்க, �ப்�ான, 
இநதி�ா ஆகி� மூனறு நாடு்கள்  
இறணநது முத்தரப்பு புரிநதுணரவு 
ஒப்�நதம் ஒனறை ்கடநத 2019ஆம் 
ஆண்டு பெயதுப்காண்டன.
 இநத நிறலயில்  இநத  ஒப்�ந 
தத்றத ெமீ�த்தில்  தனனிச்றெ�ா்க 
இரத்து பெயத இலஙற்க அரசு, 
பதாழிற்ெங்கங்களின ்கடும் எதிர 

ப்பு ்காரணமா்க குறித்த ஒப்�நதம் 
இ ர த் து ப ெ ய � ப் � டு வ த ா ்க வு ம் 
ப்காழும்பு துறைமு்கத்தின கிழக்கு 
ப்காள்்கலன முறன�த்றத  பமம்� 
டுத்தும் �ணி இலஙற்க துறைமு்க 
அதி்கார ெற�யின கீழ் ப்காண்டு 
வரப்�டும் எனறும்  அறிவித்தது.
 ஆனால் இதற்கு ்கடுறம�ான 
எதிரப்ற� பதரிவித்துள்ை இநதி�ா, 
2019ம் ஆண்டு பம மாதம், ப�ாட 
டுக்ப்காண்ட ஒப்�நதத்றத உடனடி 
�ா்க அமுல்�டுத்த பவண்டும் என 
வலியுறுத்தி�து.
 இறத�டுத்து  இநதி�ாவிடம் 
இருநது  ப�ற்றுக்ப்காண்ட  ரூ. 3 
ஆயிரம் ப்காடி ்கடன பதாற்கற� 
இலஙற்கதிருப்பி பெலுத்தி உள்ைது 
என  இலஙற்க மத்தி� வஙகி அறிவி 
த்துள்ைது.

,e;jpahtplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;l flid 

jpUg;gpr; nrYj;jpaJ ,yq;if!

க�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக�ம்

 - I.eh  mwpTiu

்காஷ்மீர மக்்களுக்கு நீதி ப்கடடு 
ப்காழும்பில் உள்ை ஐக்கி� நாடு 
்கள் ெற�யின இலஙற்கக்்கான ்காரி 
�ால�ம் முன ப�ாராடடம் ஒனறு 
இடம்ப�ற்றுள்ைது.
 1991ஆம் ஆண்டு முதல் �ாகி 
ஸ்தானின நிரவா்கத்துக்கு உட�டட 
்காஷ்மீர �குதியில் இருக்கும் 
ப்காடலி எனும் இடத்தில் ‘்காஷ்மீர 
ஒற்றுறம நாள் கூடடம்’ பிப்ரவரி 
5 நாள் ப்காண்டாடப்�டடு வருகி 
னைது.
 எனபவ ‘்காஷ்மீர ஒற்றுறம 
நாறை முனனிடடு, பிர�ல ெமூ்க 
பெ�ற்�ாடடாைரும் ்காஷ்மீருக் 
்கான குரல்்கள் அறமப்பின தறல 
வருமான மிப்ைால் பமௌலவியின 
தறலறமயில் அறட�ாைப் ப�ாரா 
டடம் ஒனறு ப்காழும்பில் முனபன 
டுக்்கப்�டடது.
 ்காஷ்மீரில் வாழும் மக்்களுக் 
கும் உணரவு்களும் உரிறம்களும் 
உண்டு. அஙகு து�ரில் வாடும் மக் 
்களுக்கு ெரவபதெ அறமப்புக்்கள் 
தறலயிடடு நீதி ப�ற்றுக்ப்காடு 
க்்கப்�டல் பவண்டும் எனும் 
ப்காரிக்ற்க்களுடனும் சுபலா்கங்க 

ளுடனும், இலஙற்க பதசி�க் 
ப்காடிற� ஏநதி இநத ப�ாராடடம் 
முனபனடுக்்கப்�டடிருக்கினைது.
 அபத பநரம் இநதி� உ�ரஸ் 
தானி்கர ்காரி�ால�த்திலும் இது 
பதாடரபிலான ம்கஜர ஒனறும் ற்க� 
ளிக்்கப்�டடுள்ைது.
 இநநிறலயில், �ாகிஸ்தா 
னின நிரவா்கத்துக்கு உட�டட ்காஷ் 
மீர �குதியில் நறடப�ற்ை  ‘்காஷ்மீர 
ஒற்றுறம நாள் கூடடத்தில் உறர�ா 
ற்றி� �ாகிஸ்தான பிரதமர இம்ரான 
்கான, “்காஷ்மீர விவ்காரத்தில்  ஐநா 
நிறைபவற்றி� தீரமானத்தின �டி 
ப�ாது வாக்ப்கடுப்புஇ நடத்தப் 
�டடால் ்காஷ்மீர மக்்கள் தங்கைது 
விருப்�ப்�டி,  �ாகிஸ்தானுடன 
இறண�லாம் அல்லது சுதநதிர 
நாடா்க இருக்்கலாம்” எனைார.
 ்கடநத 1948ஆம் ஆண்டு ஐ.நா 
வின �ாது்காப்புச் ெற�இ ்காஷ்மீர 
மக்்கள் இநதி�ாவுடபனா அல்லது 
�ாகிஸ்தானுடபனா இறண�வறத 
முடிவு பெய� ப�ாது மக்்கள் 
வாக்ப்கடுப்ற� நடத்துமாறு தீரமா 
னம் நிறைபவற்றி�து என�து குறிப் 
பிடத்தக்்கது.

fh\;kPu; kf;fSf;F ePjp Nfl;L nfhOk;gpy; Nghuhl;lk;

�மிழர தா�்கத்தின வட�குதி�ான 
அனறலதீவு மற்றும் நயினாதீவு 
ஆகி� தீவு்கறை சிறீலங்கா அரசு 
சீனாவுக்கு வழஙகி�து குறித்து 
இநதி�ா தனது ்கடுறம�ான ஆடபெ 
�றனற� பதரிவித்துள்ைது.
 தீவ்கப் �குதி்களில் மாெற்ை 
எரிப�ாருள் உற்�த்தி திடடங்கறை 
அறமப்�தற்கு சீனாவிற்கு அனு 
மதி வழங்கப்�டடுள்ைது. அதற் 
்கான அனுமதிற� சிறீலங்கா 
அறமச்ெரறவ ்கடநத 18 ஆம் நாள் 
வழஙகியுள்ைது.
 ப்காழும்புத் துறைமு்கத்தின 
கிழக்கு பிராநதி� ப்காள்்கலன 
ற்க�ாளும் �குதிற� இநதி�ா மற் 
றும் �ப்�ான ஆகி� நாடு்களுக்கு 
வழஙகுவதற்கு மறுத்த சிறீலங்கா 
அரசு, தற்ப�ாது சீனாவுக்கு இநதி 
�ாவின பதன முறனயில் இருநது 

48 றமல்்கள் பதாறலவில் உள்ை 
தீவுக் கூடடங்கறை வழஙகியுள் 
ைதானது இநதி�ாறவ ்கடுறம�ா்க 
சினமறட� றவத்துள்ைது.
 இநத நடவடிக்ற்க மூலம் 
இநதி�ாவின �ாது்காப்பு அச்சுறுத் 
தலுக்கு உள்ைாகியுள்ைதா்க இநதி�ா 
பதரிவித்துள்ைது. �ாக்கு நீரிறண 
யில் மறு�க்்கமுள்ை இநத தீவு்கள் 
இநதி�ாவின இராபமஸ்வரம் ்கட 
ற்்கறரக்கு மி்க அண்றம�ா்கஉள்ை 
த ா ன து இ ந தி � ா ற வ ்க ல ங ்க 
றவத்துள்ைது.
 12 மில்லி�ன படாலர்கள் 
ப�றுமதி�ான இநத திடடதிற்்கான 
நிதி உதவிற� ஆசி� அபிவிருத்தி 
வஙகி வழஙகுகினைது. திடடத்றத 
சீனாவின எற்ச்வின நிறுவனம் முன 
பனடுக்்கவுள்ைது.
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ek;gpf;if jUk; mnkupf;fh
 அமெரிக்காவின் இன்்றைய அரச அதிபர் ெதிப்புககுரிய ்படன் 
அவர்்ள் "அமெரிக்கா ப்ைய நி்ைககு வருகிறைது" என்னும் த்ைப்பில் 
அமெரிக்கா ெனிதஉரி்ெ்்ைப் பகாது்காககும் விடயத்தில் முன்பு பபகாை உைகில் 
மசயறபடும் என உறுதியளித்துள்ைது நம்பிக்் தரும் உறுதி மெகாழியகா் 
உள்ைது. இநபநரத்தில் ஈைத்தமிைர்்ளின் ெனித உரி்ெப் பிரச்சி்ன 
என்பது அவர்்ளு்டய தன்னகாட்சி உரி்ெயுடன் மதகாடர்பகானது. ஆ்்யினகால் 
அத்னக ்வனத்தில் எடுத்து ெனித உரி்ெ்ள் பபணல் இைங்்யில் 
முன்மனடுக்ப்பட பவண்டும் என்ப்த உை்த் தமிைர்்ள் அமெரிக்காவிடம் 
வலியுறுத்த பவண்டும். 
 குடிபயறறைவகாதத்திலிருநது ஈைத்தமிைர்்ள் சுதநதிரம் மபறறை 
73ஆவது ஆண்டு 04.02.2021இல் நி்றைவு மபறறுள்ை இநபநரத்தில், 
ஈைத்தமிைர்்ளின் தன்னகாட்சி உரி்ெ்ய மீைப்மபறும் பபகாரகாட்டெகா்பவ அது 
அ்ெநதது என்றை வரைகாறறு உண்்ெ்ய நகாம் உைகுககுத் மதளிவுபடுத்த 
பவண்டும்.    
 இைங்் தீவு குடிபயறறை ஆட்சிககுட்பட்ட ்காைம் முதைகா் அதன் 
பதச இனங்ைகா் இருநத ஈைத்தமிைர்்ளும், சிங்ைவர்்ளும் தங்ளு்டய 
தன்னகாட்சி்ய மீை நிறுவப் பபகாரகாடினகார்்ள்.  யகாழப்பகாண அரசின் 
இ்றை்ெ்ய பபகார்த்துகப்யரிடம் 1621 இல் இைநத ஈைத்தமிைர்்ள், 
அன்று முதல்  1948ஆம் ஆண்டுவ்ரயகான 327 ஆண்டு்ள் பபகாரகாடினர். 
பண்டகாரவன்னிய்னப் பிரித்தகானியர் 1832இல் ்்ப்பறறியதனகால் தங்ள் 
இ்றை்ெ்ய இைநத வன்னிச் சிறறைரசின் ஈைத்தமிைர்்ள் 116 ஆண்டு்ள் 
பபகாரகாடினர். 1505இல் தெது இ்றை்ெ்யப் பபகார்த்துகப்யரிடம் இைநத 
ப்காட்பட அரசின் ்்ரபயகாரச் சிங்ை ெக்ள், 443 ஆண்டு்ள் பபகாரகாடினர். 
1815இல் பிரித்தகானியர்்ளிடம் தெது இ்றை்ெ்ய இைநத  ்ண்டி அரசின் 
்ண்டிச் சிங்ை ெக்ள் 133 ஆண்டு்ள் பபகாரகாடினர். 
 சுருக்ெகா்ச் மசகால்வதகானகால் தனித்தனி இ்றை்ெயுள்ை ஈைத் 
தமிழ ெக்ளும் சிங்ை ெக்ளும் தங்ள் தங்ள் இ்றை்ெ்்ை 
குடிபயறறைவகாதத்தில் இருநது மீட்மடடுப்பதறகு ஒன்றி்ணநது நடகாத்திய 
விடுத்ைப்பபகாரகாட்டத்தில் தமிழபபசும் ெக்ைகா் இைங்்யில் நீண்ட்காைெகா் 
வகாழவிட உரி்ெ்ள் ம்காண்ட முஸ்லிம்்ளும், ெ்ைய்த் தமிைர்்ளும் 
தங்ள் தங்ள் அரசியல் உரி்ெ்ளுக்கா் இ்ணநத விடுத்ை வரைகாறைகா் 
இைங்்த் தீவின் குடிபயறறைவகாதத்திறகு எதிரகான பதசிய விடுத்ைப் 
பபகாரகாட்டம் அ்ெநதது. 
 மெகாழிவழியகா்த் தமிழ  சிங்ை பதச இனங்ளுககு ஒவமவகாரு 
பிரதிநிதித்துவத்்த அளித்பத 1833இல் பிரித்தகானிய குடிபயறறைவகாத அரசு 
ப்கால்புறூக ்ெபரகான் அரசியை்ெப்்ப நிறுவி வரைகாறறில் அதுவ்ர 
இல்ைகாத வ்்யில் இைங்்்ய ஒருநகாடகா் ெக்ளின் விருப்பு ப்ட்்ப்படகாத 
நி்ையில் பிர்டனப்படுத்தியது. ஆயினும் 1923இல் ென்னிஙஸ் அரசியல் 
சீர்திருத்தக ்காைம் வ்ர 90 ஆண்டு்ள் மெகாழிவகாரிப் பிரதிநிதித்துவ மு்றை 
்ெககு ஊடகா்ச் சிங்ைப் மபரும்பகான்்ெ்யத் தவிர்த்பத பிரித்தகானியகா 
ஆட்சி மசயதது. ஆயினும் 1931இல் பிரித்தகானியகா அளித்த மடகானமூர் 
அரசியல் சீர்திருத்தம் பதசஇனங்ளின் உரி்ெ்ள் பகாது்காக்ப்படகாத 
வ்்யிைகான வகாககுரி்ெ மு்றையி்ன அறிமு்ம் மசயத்ெபய சிங்ைப் 
மபரும்பகான்்ெ ஆட்சி இைங்்யில் பதகான்றை வழிவகுத்தது.  மதகாடர்நது 
பிரித்தகானியகா 1948இல் பசகால்பரி அரசியல் அ்ெப்பு 29 (2) து்ண 
விதியின் மூைம் இைங்்யில் இனங்ள் ெதங்ளுககு எதிரகான பகாரகாளுென்றை 
சட்டவகாக்த்திறகு எதிரகா்ப் பிரித்தகானியப் பிரிவுக்வுன்சிலுககு பென்மு்றையீடு 
மசயயைகாம் என்னும் ்காப்புரி்ெ்ய அளித்து இைங்்ககுச் சுதநதிரத்்த 
அளித்தது. இநத பசகால்பரி அரசியை்ெப்்ப வன்மு்றைப்படுத்தி 1972இல் 
ஈைத்தமிைர்்ளின் விருப்புப் மபறைப்படகாத சிறீைங்கா அரச பிர்டனபெ 
ஈைத்தமிைர்்்ை நகாடறறை பதசஇனெகாககி இன்று வ்ரயகான ெனித உரி்ெப் 
பிரச்சி்ன்ளின் மூை்காரணெகா் உள்ைது. இத்ன இன்்றைய அமெரிக் 
அரசு ்வனத்தில் எடுத்து ஈைத்தமிைர்்ளின் தன்னகாட்சி உரி்ெ்ய உறுதி 
மசயவதன் மூைெகான ெனித உரி்ெ்ள் பபணலுககு சிறீைங்கா்வ 
எதிர்வரும் ெனித உரி்ெ்ள் ஆ்ணய் அெர்வில் மநறிப்படுத்தினகாபை அது 
பிரச்சி்னக்கான இயல்பகான தீர்வுககு வழிச்ெககும்.  
 அபத பநரத்தில் ெனித உரி்ெ ்ண்்காணிப்பு என்னும் உை் 
அ்ெப்பும் சிறிைங்காவின் ெனித உரி்ெ மீறைல்்ள் குறித்த மி்த் மதளிவகான 
அறிக்்்ய மவளியிட்டதும் அல்ைகாெல் அதி் அைவு தமிைர்்்ைத் 
தனது குடி்ைகா்க ம்காண்டுள்ை ்னடகா அரசு எதிர்வரும் ெகார்ச் ெகாத ெனித 
உரி்ெ்ள் குறித்த ெனித உரி்ெ ஆ்ணய் அெர்வில் உரிய மு்றையில் 
முடிவு்ள் அ்ெய த்ை்ெப் மபகாறுப்பு்டய நகாடகா் உள்ைது என்ப்தயும் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ைது. இத்னபய ஈைத்தமிைர்்்ை அதி் அைவில் 
குடி்ைகா்க ம்காண்ட பிரித்தகானியகா உட்பட்ட ஐபரகாப்பிய அவுஸ்திபரலிய 
நகாடு்ளும் மசயய பவண்டும் என்பது இைககின் எதிர்பகார்ப்பகா் உள்ைது.

 Mrphpah;

கப�ருக்ப்கற்�பவ ெத்தி�ம் ்காத்த 
உத்தமனா்க இநத நாடடுப்�ற்ைாைன 
உைஙகிப்ப�ா்க,   ப�ற்ைவர்களும் அவ 
றனப் ப�ற்ை புண்ணி�வான்கைா்க 
்கால ஏடடில் �திநதுப�ானார்கள் என 
ைால் அது மிற்க�ா்காது

  தனது ஆற்ைல்்கைால் மடடுமனறி 
தனது உ�ர �ண்பு்கைாலும் �லராலும் 
அறி�ப்�டடு பநசிக்்கப்�டட ஊட்க 
வி�லாைர பு. ெத்தி�மூரத்தி அவர்கள், 
ஒரு �ல்துறை நா�்கன.  தா�்க 

மண்ணில் ்காத்திரமான தடங்கறைப் �தித்த அவரது சுவடு்கள் அழ்கானறவ 
மடடுமல்ல ஆழமானறவயுஙகூட. 
 ஐப்�சித் திங்கள் 30ஆம் நாள் 1972 அனறு இணுவில் றவத்தி�ொறலயில் 
மலரநத இம்மலர ஈழப்ப�ாரின இறுதிக் ்காலப்�குதியில், மாசி 12, 2009 அனறு 
பதவிபுரத்தில் தனது விழி்கறை மூடி உதிரநதுப�ானறத இனனமும் தான 
�லரது இத�ங்கள் ஏற்றுக்ப்காள்ை மறுக்கினைன. 
 தாற�ப் ப�ாலபவ தாயமண்ணும் ப�ருறமப்காள்ை வாழ்நது பெனை 
வர்களில் ஒருவனா்க தனறனயும் அறட�ாைப்�டுத்தி நிற்கும் ெத்தி�மூரத்தி 
அவர்கள் ஒரு �ல்துறை நா�்கன.  �த்திரிற்க, ெஞ்சிற்க, வாபனாலி, பதாறல 
க்்காடசி என �ல்பவறு ஊட்கங்களிலும் அவர தனது சிைகு்கறை விரித்திரு 
நதார.  
 ஆரம்�த்தில் ப�ாருண்மி� பமம்�ாடடு ்கழ்கத்தில் இறணநத ெத்தி 
�மூரத்தி அவர்கள் ‘ஆதாரம்’ ெஞ்சிற்கயின பவளியீடடுப் பிரிவில் பெ�லாற்ைத் 
பதாடஙகினார. பினனர ஈழநாடு, ஈழநாதம், ஈழமுரசு ஆகி� �த்திரிற்க்களில் 
அரசி�ல் ்கைநிலவரம், விமரெனம் மற்றும் �ல ்கடடுறர்கறை ஆழமா்க எழுதி 
வநதார. 
 அபதபவறை பவளிச்ெம் ெஞ்சிற்கயில் ்கவிறத, சிறு்கறத என �ல்பவறு 
ஆக்்கங்கறை தனது ப��ரிலும் �ல்பவறு புறனப��ர்களிலுமா்க (பு. சிநதுஜன, 
விபவ்கானநதன, ்கதிர்காமத்தம்பி, ஹம்ெத்வனி) பவளியிடடுக்ப்காண்டிருநதார. 
இதில் சிநதுஜன என�து அவரது உடனபிைநத ெப்காதரனுறட�தாகும் (மாவீரன 
்கப்டன சிநதுஜன). அநநிறனவா்க தனது ஆருயிர ம்களுக்கும் சிநது எனபை 
ப��ரிடடார.
 எழு்கறல இலக்கி�ப் ப�ரறவ என�தன மூலமா்க வனனியில் உள்ை 
எழுத்தாைர்கள், ப�ாராளி எழுத்தாைர்களின ஆக்்கங்கறை பெ்கரித்து நூல்்கைா்க 
பவளியீடு பெயதிருநதார. திருமணத்திற்கு முனபும் பினபுமா்க, அவரது அருறமத் 
துறணவி�ார நநதினி அவர்கள், இப்�ணி்களில் ெத்தி�மூரத்திக்குத் துறண 
�ா்க இருநதார என�து குறிப்பிடத்தக்்கது.
 ப�ரும் ெமர்கள் நடக்கும்ப�ாது �ல பநரடி வரணறன்கறை ஈழநாதம் 
�த்திரிற்கக்்கா்க பெயதிருநதார. புலி்களின குரல், ஐ.பி.சி. மற்றும் ்கபனடி�த் 
தமிழ் வாபனாலி என�னவற்றில் அவரது ்கருத்துப் �திவு்கள் பதாடரநத வண் 
ணம் இருநதன. 
 அறனத்துல்கத் பதாடர�்கத்தின ரீ.ரீ.என. பதாறலக்்காடசியில் நாள் 
பநாக்கு, அரசி�ல் ்கைம் ப�ானை நி்கழ்ச்சி்கறை வழஙகியிருநதார. நிதரெனம் 
பதாறலக்்காடசியில் நிலவரம் நி்கழ்ச்சிற� திைம்�ட பெயதுப்காண்டிருநதார. 
இவ்வாறு �திவு பெய�ப்�டட �ணி்கள் ஒருபுைமும் �திவுக்கு அப்�ாற்�டடு, 
பதெப்�ற்பைாடும் ்கருறண உள்ைத்பதாடும் அவர ஆற்றி� அரும் பெறவ்கள் 
மறுபுைமுமா்க அவரது வாழ்வி�ல் நீண்டு விரிநது பெல்கிைது. 
 எநதவித பவறு�ாடு்களும் இனறி மனிதர்கறை மதித்து நடக்கும் 
ம்கத்தான �ண்புக்கு இலக்்கணமா்கபவ இறுதிவறர அவர வாழ்நதார என�து 
எவராலும் மறுக்்கப்�ட முடி�ாதது. 
 ஆற்ைலும் அறிவும் அவறர ்கனம் பெயதப�ாதும் அறவ தறலக்கு ஏைா 
மல் தனறனக் தற்்காத்துக்ப்காண்ட இனி� �ண்�ாைர.  இைகி� பநஞ்ொைர. 
பொல் பவறு பெ�ல் பவறு எனறில்லாது எப்ப�ாதும் பொல்லுக்கு முன பெ� 
லாய நடநது ்காடடி�வர.  
 ஆஸ்த்துமா பநா�ால் அவர ்கடுறம�ா்கப் �ாதிக்்கப்�டடப�ாதும், அவ்வ 
லி்கறை புைநதள்ளி தான எடுத்துக்ப்காண்ட �ணி்கறை இரவு�்கல் �ாராது 
்கண்விழித்து ெரி�ான பநரத்தில் மி்கபநரத்தி�ா்க முடித்துக்ப்காடுப்�தில் 
்கரமவீரனா்கத் தி்கழ்நதார. பநஞ்ெத்தில் தூயறமயும், பநரவிழியில் வாயறம 
யுமாய வலம் வநத அநத நல்பலானிடமிருநது நாம் ்கற்றுக்ப்காள்ை ஏராைம் 
உள்ைது. 
 இறுதிப்ப�ாறர ொடசி்கைற்ை யுத்தமா்க முடித்துவிட சிங்கைம் 
�ாடு�டடுக்ப்காண்டிருநதது. அவ்பவறையில் உள்பை நடப்�வற்றை 
பவளியுலகிற்கு பதரி�ப்�டுத்தும் �ணி மி்கவும் முக்கி�மானதா்கவும் 
அபதபவறை மி்கவும் ஆ�த்தானதா்கவும் இருநதது. ்கற்�றனக்கும் 
அப்�ாற்�டட அநத ப்காடி� யுத்தத்திலும் அநத தனது குடும்�ம் குழநறத எனறு 
்கடடுண்டு கிடக்்காது, பதெத்றதயும் இனத்றதயும் முனனிறு த்தி தனது ஊட்கப் 
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வடக்கு கிழக்கு தமிழர்களின தா�்கம், 
தமிழ் ப�சும் மக்்கள் இநத நாடடின 

பதசி� இனங்கள், தமிழ் ப�சும் இனங்கறை 
தமது தா�்கத்தில் சுதநதிரமா்க வாழவிடுங்கள் 
ப�ானை �ல பெயதி்கறை கிழக்கில் ஆரம்�மான 
‘ப�ாத்துவில் பதாடக்்கம் ப�ாலி்கண்டி வறர’�ான 
தமிழர எழுச்சிப் ப�ாராடடம் இனறு ெரவபதெத் 
திற்கு எடுத்துச் பொல்லியுள்ைது.

 இநத எழுச்சிப் ப�ாராடடம் சிங்கை பதெத் 
திற்கு மடடுமல்ல, ெரவபதெத்திற்கும் தமிழ்த்பதசி� 
மக்்களுக்கும், அது ொரநதவர்களுக்கும் �ல்பவறு 
பெயதி்கறை வழஙகியுள்ைது.
 இநத எழுச்சிப்ப�ரணி, கிழக்கின தமிழ் 
பதசி �த்தின மீதான �ற்றும், கிழக்கில் தமிழ் மக்்கள் 
எதிரப்காண்டுள்ை பநருக்்கடி்கறையும் வடகிழக்கு 
இறணநத தா�்கம் என�தன முழுறம�ான அரத்த 
த்திறனயும் இனறு அறனவருக்கும் சுடடிக்்காட 
டியுள்ைது.
 வடக்கு முதனறமப்�டுத்தி� தமிழர்களின 
பெ�ற்�ாடு்கள் கிழக்கிறன பிரித்தாளும் ெக்தி்களு 
க்கு ொத்க நிறலறமயிறன ஏற்�டுத்தியிருநத 
நிறலயில், இநத ப�ாராடடத்தின மூலம் அநத 
ெக்தி்களின சூழ்ச்சி்கபைலாம் இனறு த்கரத்பதறி�ப் 
�டடுள்ைது.
 ்கடநத 03ஆம் தி்கதி ப�ாத்துவிலில் இருநது 
ப�ாலி்கண்டி வறரயில் ஆரம்பிக்்கப்�டட இநத 
ப�ாராடடம் வடகிழக்கில் தமிழ் ப�சும் மக்்கள் 
எதிரப்காண்டுவநத �ல்பவறு பிரச்சிறன்கறை முன 
னிறுத்தி�தா்க முனபனடுக்்கப்�டடது. இது பதாடர 
பில் வடகிழக்கில் உள்ை சிவில் அறமப்பு்கள் 
இறணநது வடகிழக்கில் உள்ை முக்கி� �ல 
பிரச்சிறன்கறை பவளிக்ப்காணரும் வற்கயில்கீழ் 
உள்ைவற்றிறன தமது ப்காரிக்ற்க�ா்க பவளி 
யிடடது,

 

யுத்தம் நிறைவறடநது ்கடநத �த்து ஆண்டு ்களில் 
வடகிழக்ற்க இராணுவ ம�மாக்கிவரும் இலஙற்க 
அரொங்கம், தமிழ் மக்்களின ்கலாொர, �ண்�ாடடு 
அறட�ாைங்கறை அழிப்�துடன வட கிழக்கு 

பூரவீ்க குடி்கைான தமிழர்களின இனப் �ரம்�லில் 
மாற்ைத்றத உருவாக்கி, அவர்கைது இருப்ற� 
இல்லாமல் பெயவதற்்கா்க �ல வற்கயிலும் ்கடட 
றமக்்கப்�டட ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்ற்க்கறை 
அரசு  முனபனடுத்து வருகினைது.

 இதன அடிப்�றடயில் பதால்ப�ாருள் 
திறணக்்கைம், வனஜீவராசி்கள் திறணக்்கைம், 
வனப் �ாது்காப்பு திறணக்்கைம் மற்றும் ம்காவலி 
அபிவிருத்தி அதி்காரெற� ஊடா்க ப�ௌத்தம�மா 
க்்கல் திடடங்கறை இலஙற்க அரொங்கமானது 
முறனப்ப�ாடு நறடமுறைப்�டுத்தி வருகிைது.
 இதன மூலம் வடக்கில் குருநதூரமறல 
ஐ�னார ப்காயில், பவடுக்குநாறிமறல சிவன 
ப்காயில், நிலா வறர, மற்றும் கிழக்கில் ்கனனி�ா 
பிள்றை�ார ப்காயில், குெனார முரு்கன ஆல�ம், 
பவற்றுச்பெறன சித்தி விநா�்கர ஆல�ம் உட �டட 
�ல ஆல�ங்களில் தமது �ாரம்�ரி�, ்கலா ொர, ெம�, 
வழி�ாடு்கறை பெய� முடி�ாதவாறு ஆல�ங்கள் 
ஆக்கிரமிப்பு பெய�ப்�டுவபதாடு, அஙகு ப�ௌத்த 
ஆல�ங்கறை நிறுவுவதற்கும் மு�ற்சி்கள் நறட 
ப�றுகினைன. பமலும் வடகிழக்கில் உள்ை சுமார 
200 இற்கும் பமற்�டட �ாரம்�ரி� இநது ஆல� 
ங்கறை ற்க�்கப்�டுத்துவதற்்கான மு�ற்சி்களும் 
நறடப�ற்று வருகினைன.
 அத்துடன மனித உரிறம மீைல்்கறை 
பவளிக் ப்காண்டு வரும் ஊட்கவி�லாைர்களும், 

மனித உரிறம மீைல்்களுக்கு எதிரா்க ப�ாராடட 
ங்கறை முனபனடுத்து வரும் சிவில் ெமூ்க பெ�ற் 
�ாடடாைர்களும் அச்சுறுத்தப்�டுவதுடன, அவர 
்கள் பதாடரநதும் ்கண்்காணிக்்கப்�டடு வருகின 
ைனர. இது அவர்களின ப�ச்சுரிறம, அடிப்�றட 
உரிறம ்கறை மீறும் பெ�லாகும். அத்பதாடு தமிழ் 
மக்்களின வாழ்வாதாரத்றத அழிக்கும் சிங்கை 
குடிப�ற்ைங்கறை பதாடரநதும் பமற்ப்காண்டு 
வருகினைனர.
 மடடக்்கைப்பு மாவடட எல்றலயில் உள்ை 
மயிலத்தமடு, மாதவறன பமயச்ெல்தறர ்காணி 
்கறை அ�்கரித்து, சிங்கைக் குடிப�ற்ைம் ஒனறை 
உருவாக்்க மு�ற்சி்கள் நறடப�ற்று வருகினைன. 
மடடக்்கைப்பில் உள்ை �ண்றண�ாைர்களின 
வாழ்வாதாரத்றத அழிக்கும் பநாக்குடன �ால் 
தரும் �சுக்்கறை திடடமிடட வற்கயில் �டு 
ப்காறல பெயயும் நடவடிக்ற்க்களும் நடநபதறி 
வருகினைன. இதன ஒரு ்கடடமா்க ்காடு்கள் 
அழிக்்கப்�டடு சிங்கை குடிப�ற்ைங்கறை பமற் 

ப்காண்டு வருகினைனர.
 இஸ்லாமி� மக்்களின மத ரீதி�ான 
�ாரம்�ரி� ெம� ெடங்கான ஜனாொக்்கறை 
புறதக்கும்  பெ�ற்�ாடு்கறை இல்லாமல் பெயது, 
ஜனாொக்்கறை எரியூடடி வருகினைனர. இதற்கு 
எதிரா்க ப�ாராடும் முஸ்லிம் ெமூ்கத்றதயும் 
அடக்கி ஆை முறனகினைனர. உயிரத்த ஞாயிறு 
குண்டுத் தாக்குதலின பினனர �லதரப்�டட இஸ் 
லாமி� மக்்கறை ��ங்கரவாத தறடச் ெடடத் 
திறன ��ன�டுத்தி தடுத்து றவத்துள்ைனர. 

இபத ��ங்கரவாத தறடச் ெடடத்தின கீழ் தமிழ் 
இறைஞர்கள் �லறரயும் ற்கது பெயது �ல வருட 
ங்கைா்க தடுத்து றவத்துள்ைனர.
 இபதப�ானறு சிறை்களில் விொரறண்கள் 
இனறி தமிழ் அரசி�ல் ற்கதி்கைா்க �லர உள்ைனர. 
ஆனால் �ல குற்ைவாளி்களுக்கு ப�ாது மனனிப்பு 
வழஙகியுள்ை அரொங்கம், இநத அரசி�ல் ற்கதி 
்கறை விடுதறல பெய�  பதாடரநதும் மறுப்புத் 

பதரிவித்து வருகிைது.
 வடகிழக்கில் ்காணாமல் ஆக்்கப்�டபடா 
ரின உைவு்கள் தங்கைது ்காணாமல் ஆக்்கப்�டட 
உைவு்கறை பதடி வருடக்்கணக்கில் பதாடரச்சி�ா்க  
ப�ாராடி வருகினைனர. ஆனால் அவர்களுக்்கான 
நீதிற� வழங்காது அரொங்கம் ஏமாற்றி வருகிைது.
 அத்துடன மறல�்க தமிழ் மக்்கள் தங்கைது 
நாைாநத வாழ்வாதாரத்திற்்கா்க 1000 ரூ�ாய ெம்�ை 
உ�ரவு ப்கடடு ப�ாராடி வருகினைனர. அவர்களின 
ப்காரிக்ற்க்கறை நிறைபவற்ைாது  அரொங்கம் இழு 
த்தடிப்புச் பெயது வருகினைது.
  �ல்பவறு ப்காரிக்ற்க்கறை முனனிறுத்தி� 
இநத ப�ாராடடம் ப�ாத்துவிலில் ஆரம்பிப்�தற் 
்கான ஏற்�ாடு்கள் முனபனடுக்்கப்�டடப�ாது, 
இநத ப�ாராடடத்திறன தடுப்�தற்கு இலஙற்க 
அரொங்கம் �ல்பவறு பெ�ற்�ாடு்கறை முனபன 
டுத்தது.
 குறிப்�ா்க கிழக்கு மா்காணத்தில் இநத 
ப�ாராடடம் எழுச்சிப�ற்றுவிடக்கூடாது என அர 
ொங்கம் முனபனடுத்த �ல்பவறு பெ�ற்�ாடு்கள், 
தறட ்கள் துறடத்பதறி�ப்�டடுள்ைன.
 இபதப�ானறு பிரபதெவாதத்திறன மூலத 
னமா்க ப்காண்டு அரசி�ல் பமற்ப்காண்டுவரும் 
கிழக்கில் உள்ை அரசி�ல் ்கடசி்களுக்கு பெருப் 
�டிற� இநத ப�ாத்துவில் பதாடக்்கம் ப�ாலி 
்கண்டி வறர�ான தமிழர எழுச்சிப்ப�ரணி �றைொ 
ற்றியுள்ைது.
 கிழக்கு மா்காணத்தில் புதி� அரொங்கம் 
்கடறமப�ற்ை ்காலம் பதாடக்்கம் தமிழர்களின 
குரல்வறையிறன நசுக்கும் பெ�ற்�ாடு்கள் திடட 
மிடட வற்கயில் முனபனடுக்்கப்�டடு வநதன. 
இதன மூலம் ்கடநத ்காலத்தில் தமிழ் பதசி� ்கடசி 
்கள் மீது பவறுப்புக்ப்காண்டு அபிவிருத்தி அரசி 
�றல பநாக்கிச் பெனைவர்கறைக்கூட இனறும் 
மீண்டும் தமிழ் பதசி� அரசி�லுக்குள் ப்காண்டு 
வநதுள்ைது.
 இபதப�ானறு தமிழ்த் பதசி� அரசி�ல் 

jhafj;jsk;
04,jo;

116
fl;Liu

ngg;utup 07> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

kl;L. efuhd;

க�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக�ம்

‘ek; jhafj;jpy;  ehk; Rje;jpukhf tho Ntz;Lk;’ 
- nghj;Jtpy; Kjy; nghypfz;b tiuahd Nghuhl;lk;...



jhafj;jsk;
05,jo;

116 ngg;utup 07> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

“இநதி�ாவுடனான பிரச்சிறனற� �ரஸ்�ர 
ப�ச்சுவாரதறத்கள் மூலமா்கத் தீரத்துக் 

ப்காள்ை முடியும்” என பிரதமர மஹிநத ராஜ�க்ெ 
பதரிவித்திருப்�து, இரு தரப்புக்கும் இறடயில் 
பநருக்்கடி ஒனறு உருவாகியிருப்�றத உறுதிப் 
�டுத்தியிருக்கினைது.  அபதபவறையில், இநதப் 
பிரச்சிறனற�த் தீரத்துக்ப்காள்ைா விடடால், பநரு 
க்்கடி பமலும் அதி்கரிக்்கலாம் எனை எச்ெரிக்ற்க 
உணரவுடன ராஜ�க்ெக்்களின அரசு இருப்�றதயும் 
புலப்�டுத்தியிருக்கினைது.

 ப்காழும்பு துறைமு்கத்தின கிழக்கு முறன� 
த்றத இநதி�ாவுக்குக் ப்காடுப்�தில்றல எனை 
முடிறவ ்கடநத திங்கடகிழறம இலஙற்க அர 
ொங்கம் உத்திப�ா்கபூரவமா்க அறிவித்தறத�டுத்து, 
இலஙற்க மீது அதி்கைவுக்கு அழுத்தங்கறைக் 
ப்காடுக்கும் வற்கயில் இநதி�ாவின பெ�ற்�ாடு்கள் 
அறமநதுள்ைன. இநதி� நாடாளுமனைத்திலும் இந 
தப் பிரச்சிறன எதிபராலித்திருக்கினைது.
 “ஐக்கி� இலஙற்கக்குள் ெமத்துவத்துக்கும் 
நீதிக்கும் ெமாதானத்துக்குமான தமிழ் மக்்களின 
எதிர�ாரப்ற� ப்கௌரவமான முறையில் பூரத்தி 
பெய� பவண்டும். இதுபவ, இலஙற்கயின பொநத 
நலனுக்கு உ்கநதது” என இநதி� பவளிவிவ்கார 
அறமச்ெர எஸ்.பஜயெங்கர பதரிவித்திருக்கினைார. 
இநதி�ாவின பமல் ெற��ான ராஜ்� ெ�ாவில் 
ப்கள்வி ஒனறுக்குப் �திலளித்து உறர�ாற்றி� 
ப�ாபத பஜயெங்கர இதறனத் பதரிவித்திருக்கி 
னைார.
 இலஙற்க பதாடர�ா்க பஜயெங்கர இரண்டு 
நாட்களுக்குள் இரண்டாவது தடறவ�ா்க அநதநா 
டடு நாடாளுமனைத்தில் ்கருத்து பவளியிடடதன 
பினனணியில் முக்கி�மான இராஜதநதிர ந்கர 
வு்கள் இருக்கினைன. இலஙற்கத் தமிழர்கள் குறித் 
தும், தமிழ்க மீனவர்கள் குறித்தும் ஈழத் தமிழர 
்கள் குறித்தும் இநதி�ப் �ாராளுமனைத்தில் எழுப் 
�ப்�டட ப்கள்வி்களுக்கும், அதற்கு இநதி� பவளி 
விவ்கார அறமச்ெர ப்காடுத்த �திலுக்கும் பினன 
ணியில் இருப்�து ப்காழும்பு துறைமு்க கிழக்கு 
முறன� விவ்காரத்தில் இநதி�ா எமாற்ைப்�ட 
டறம தான என�தில் ெநபத்கம் இல்றல.
 கிழக்கு முறன�ம் ப�ாருைாதார ரீதி�ாவும், 
ப்கநதிர அடிப்�றடயிலும் இநதி�ாவுக்கு முக்கி 
�மானது. அதிலும் குறிப்�ா்க அம்�ாநபதாடறட 
முறைமு்கம், ப்காழும்பு துறைமு்க ந்கரம் என�ன 
சீனாவின ்கடடுப்�ாடடில் இருக்கும் நிறலயில், 
கிழக்கு முறன�த்தின 49 வீதமான �ஙற்க�ாவது 
ஜப்�ானுடன இறணநது ப�ற்றுக் ப்காண்டுவிட 
பவண்டும் என�தில் இநதி�ா அக்்கறை�்க இரு 
நதது. அபமரிக்்கா உடட பமற்கு நாடு்களும் கிழக்கு 
முறன�ம் இநதி�ாவுக்குக் ப்காடுக்்கப்�ட பவண் 
டும் என�திபலப� தீவிரமா்க இருநதன. அபமரி 
க்்கா ்கடநத வாரத்தில் இதறனப் �கிரங்கமா்கபவ 
அறிவித்திருநதது.
 இநதி�ாவினதும், பமற்கு நாடு்களினதும் 
எதிர�ாரப்புக்கு முரணா்க - இலஙற்க அரொங்கம் 
எடுத்துள்ை முடிவு இநதி�ாவுக்கும், அதன பநெ 
நாடு்களுக்கும் அதிரச்சிற�க் ப்காடுத்திருக்கினைது. 
இநத நிறலயில்தான அவெரம் அவெரமா்க இலங 
ற்கக்கு பநருக்்கடிற�க் ப்காடுக்கும் வற்கயிலான 
புதி� ந்கரவு்கறை இநதி�ா பமற்ப்காண்டிருக்கி 
னைது.
 கிழக்கு முறன�த்றத �ாருக்கும் விற்்கப் 
ப�ாவதில்றல எனவும், அதன �ஙகு்கள் முழுறம 
�ா்க துறைமு்க அதி்கார ெற�யிடபம இருக்கும் 
எனவும் பிரதமர மஹிநத ராஜ�க்ெ ்கடநத 

திங்கடகிழறம அறிவித்தார. அனறு இடம்ப�ற்ை 
அறமச்ெரறவக் கூடடத்திலும் இதற்்கான அஙகீ 
்காரம் வழங்கப்�டது. கிழக்கு முறன�த்றத �ாரு 
க்கும் வழஙகுவதில்றல எனவும் அதற்குப் �திலா்க 
பமற்கு முறன�த்றத வழங்கலாம் எனவும் அறம 
ச்ெரறவ தீரமானித்தது. அறமச்ெரறவயின இநதத் 
தீரமானம் துறைமு்கத் பதாழிற்ெங்க  தறட உத்தர 
றவயும் மீறி பதாடரநது வநத ப�ாராடடங்கறை 
முடிவுக்குக் ப்காண்டுவநதது.
 2019 ஆம் ஆண்டில் இநதி�ா, ஜப்�ான, 

இலஙற்க ஆகி� முத்தரப்பினரால் ற்கச்ொத்திடப்� 
டட உடன�டிக்ற்கற� இது மீறுவதா்க அறமந 
திருப்�தா்க இநதி�த் தூதர்கப் ப�ச்ொைர ஒருவர 
உடனடி�ா்கபவ அறமச்ெரறவயின முடிவுக்கு 
தமது எதிரப்ற� பவளிப்�டுத்தினார. மறுநாள் 
ப்காழம்பிலுள்ை இநதி� உ�ர ஸ்தானி்கர ஜனாதி 
�தி, பிரதமர, பவளிவிவ்கார அறமச்ெர ஆகி 
ப�ாறர பநரில் ெநதித்து தமது நிறலப்�ாடறட 
பவளிப்�டுத்தினார. குறிப்�ா்க, முத்தரப்பு உடன 
�டிக்ற்கற� இலஙற்க அரொங்கம் ஒருதறல 
ப்�டெமா்க மீறிச் பெ�ற்�ட முடி�ாது என�றத 
அவர பதரிவித்தார.

 இவ்வாறு பெவ்வாயகிழறம எதிரப்ற�த் 
பதரி�ப்�டுத்தி� அபதபவறையில், அரசி�ல் ரீதி 
�ா்கவும் சில ந்கரவு்கறை இநதி�ா முனபனடுத் 
தது. ப்காழும்பிலுள்ை இநதி�த் தூதர்க அதி்காரி 
ஒருவர சிறு�ானறமயினக் ்கடசி்களின பிரதிநிதி 
்கறைச் ெநதித்தார. குறிப்�ா்க விநா�்கமூரத்தி 
முரளீதரன (்கருணா), சிவபநெத்துறர ெநதிர்காநதன 
(பிள்றை�ான), ராவூப் ஹக்கீம் ப�ானைவர்களுடன 
இடம்ப�ற்ை ெநதிப்புக்்களின ப�ாது மா்காண 
ெற�்கள், 13 ஆவது திருத்தம் ப�ானை விட�ங்கபை 
முக்கி�மா்க ஆரா�ப்�டடன. 13 ஆவது திருத்தத் 
றதப் �லப்�டுத்துவது உட�ட �ல விட�ங்களில் 
இநதி�ா ப்காண்டுள்ை அக்்கறை இதன ப�ாது 
பவளிப்�டுத்தப்�டடதா்கத் பதரிகினைது.
 டில்லியிலும் இநதப் பிரச்சிறன ்கடநத 
சில நாட்கைா்க எதிபராலித்தது. இநதி�ப் �ாராளு 
மனைக் கூடடத் பதாடர நறடப�ற்றுவரும் ்கலமா்க 
இது இருப்�தால், இநதி�த் தரப்பு அதறனப் ��ன 
�டுத்திக்ப்காண்டதா்கத் பதரிகினைது. தமிழ்க மீன 
வர்கள் நால்வர இஙற்கக் ்கடற்�றடயினரால் ப்கால் 
லப்�டட விவ்காரம் ்கடநத புதனகிழறம இநதி� 
நாடாளுமனைத்தில் எதிபராலித்தது. இநதச் ெம்�வ 
த்றத வனறம�்கக் ்கண்டிப்�தா்க இநதி� பவளி 
விவ்கார அறமச்ெர எஸ்.பஜயெங்கர பதரிவித்தார.
 இபதப�ால வி�ாழக்கிழறமயும் இலஙற்க 
விவ்காரம் இநதி� நாடாளுமனைத்தில் எதிபரா 
லித்தது. ப்கள்வி ஒனறுக்குப் �திலளித்த இநதி� 
பவளிவி்கார அறமச்ெர, “ஐக்கி� இலஙற்கக்குள் 
ெமத்துவத்துக்கும் நீதிக்கும் ெமாதானத்துக்குமான 
தமிழ் மக்்களின எதிர�ாரப்ற� ப்கௌரவமான 
முறையில் பூரத்தி பெய� பவண்டும். இதுபவ, 
இலஙற்கயின பொநத நலனுக்கு உ்கநதது” எனக் 
கூறினார. இது ஒரு அறிவுறர ப�ால இருநதாலும், 
இதில் மறைமு்கமான எச்ெரிக்ற்க ஒனறிருப்� 
றதயும் அவதானிக்்கலாம்.
 ்கடநத மாதம் ப்காழும்பில் உ�ர மடட 
தறலவர்களுடன உறர�ாடி�ப�ாது நல்லிணக்்க 
பெ�ல்முறைக்கு இநதி�ாவின ஆதரறவ மீண்டும் 
வலியுறுத்துவதா்க அறமச்ெர பஜயெங்கர இதன 
ப�ாது பமலும் பதரிவித்தார. “ஐக்கி� இலஙற்கக் 
குள் ெமத்துவம், நீதி, ெமாதானம் மற்றும் ப்கௌர 

வம் ஆகி� தமிழ் மக்்களின எதிர�ாரப்பு்கள் பூரத்தி 
பெய�ப்�டுமானால், அது, 13ஆவது திருத்தம் 
உள்�ட அரத்தமுள்ை ஓர அதி்கார �ரவலாக்்கலுக் 
்கா்க இலஙற்க அரசு அளித்த உத்தரவாதத்றத 
பெ�ல்�டுத்துவதா்க அறமயும். 1987 இலஙற்க – 
இநதி� ஒப்�நதத்றத நறடமுறைப்�டுத்த இல 
ஙற்க அரறெ இநதி�ா வற்புறுத்தி வருகிைது. 
எனது அண்றம� விஜ�த்தினப�ாது (ஜனவரி 
5 – 7) ஜனாதி�தி ப்காடடா�� ராஜ�க்ெ, பிரதமர 
மஹிநத ராஜ�க் ெ, திபனஷ் குணவரத்தன ஆகி 

ப�ாருடனான ெநதிப்பில் இது பதாடரபில் ்கலந 
துறர�ாடிபனன. இலஙற்கயில் நல்லிணக்்க 
பெ�ல்முறைக்கு இநதி�ாவின ஆதரவு நீண்ட 
்காலமா்க உள்ைது என�றத நான மீண்டும் அவர 
்களிடம் வலியுறுத்திபனன. தமிழர்களின நலறனப் 
�ாது்காப்�து பதாடர�ான பிரச்றன்களுக்கு தீரவு 
்காண்�தற்்கான உறுதிப்�ாடறட நிறைபவற்ை 
அறனத்து மடடங்களிலும் இநதி�ா இலஙற்கக்கு 
பதாடரநது அறழப்பு விடுத்துள்ைது” எனறும் 
பஜயெங்கர பதரிவித்தார.
 ்கடநத ஆடசிக் ்காலத்தில் ஈழத் தமிழர 
பிரச்சிறன குறித்து இநதி�ா ப�ருமைவுக்கு பமௌன 
மா்கபவ இருநதது. ராஜ�க்ஷக்்களின ஆடசி மீண் 
டும் ஏற்�டட பினனரதான இநதப் பிரச்சிறனற� 
அதி்கைவுக்கு அவர்கள் ப�ெத் பதாடஙகியுள்ைார 
்கள். “அறனத்து இன மக்்களினதும் அபிலாறை்க 
ளுக்கு ஏற்ைவாறு தீரவு ்காணப்�ட பவண்டும்” 
என�துதான இநதி�ாவின நிறலப்�ாடா்க அண் 
றமக்்காலம் வறரயில் இருநதிருக்கினைது. 
ஆனால், இப்ப�ாது தமிழ் மக்்களுறட� அபிலா 
றை்கள் குறித்து இநதி�ா ‘மீண்டும்’ ப�ெத் 
பதாடஙகியிருக்கினைது.
 இது தமிழ் மக்்கள் மீது ஏற்�டட திடீரக் 
்காதலாபலா அல்லது, ஈழத் தமிழர்களின பிரச்சி 
றனக்கு நி�ா�மான தீரவு கிறடக்்க பவண்டும் 
என�தாபலா அல்ல. “இநதி�ா எம்முடன நிற்கின 
ைது” எனபவா, ப்காழும்பின மீது அழுத்தம் ப்காடுக் 
கினைது எனபைா இதறனப் �ாரத்து தமிழ் மக்்கள் 
புழ்காஙகிதம் அறடநதுவிட முடி�ாது. 1980 ்களில் 
பிராநதி�த்தில் அபமரிக்்காவின ஆதிக்்கத்றத எதிர 
ப்காள்வதற்கு தமிழர பிரச்சிறனற� இநதி�ா 
எப்�டிப் ��ன�டுத்தி�பதா, அபதப�ால, இப் 
ப�ாது சீனாறவ எதிரப்காள்ை தமிழர பிரச்சி 
றனற� புதுடில்லி ற்க்களில் எடுக்கினைது.
 முள்ளிவாயக்்கால் �டுப்காறல்கள் இடம் 
ப�ற்ை ப�ாது, அறமதி�ா்க இருநத இநதி�ா, �ாழ். 
�ல்்கறலக்கிழ்கத்தில் முள்ளிவாயக்்கால் நிறன 
வுச் சினனம் அழிக்்கப்�டட ப�ாது அதற்கு 
எதிரா்க உடனடி�ா்கபவ ்கைத்தில் இைஙகி�து. 
இநதி�த் தூதுவர பிரதமர மஹிநதவுக்கு ப்காடுத்த 
அழுத்தத்றத�டுத்பத பிரச்சிறனயில் முக்கி�மான 
திருப்�ம் ஏற்�டடது என�து இர்கசி�மானதல்ல. 
கிழக்கு முறன�த்றதப் ப�ற்றுக்ப்காள்வதற்்கான 
அழுத்தங்கறைக் ப்காடுக்்க அதறன இநதி�ா 
��ன�டுத்தி�து. அதறனவிட, பஜனீவாவும் இநதி 
�ாவின துரப்புச் சிடடுக்்களில் ஒனறு.
 இநதைவு துருப்புச் சீடடுக்்கறைப் ��ன� 
டுத்தியும், கிழக்கு முறன�ம் இநதி�ாவுக்குக் 
கிறடக்்கவில்றல. இநத நிறலயில்தான இநதி� 
நாடாளுமனைத்திலும் இநதப் பிரச்சிறன எதிபரா 
லிக்்கத் பதாடஙகியுள்ைது. இநத நிறலயில்தான, 
இநதி�ாவுடனான பிரச்சிறன்கறை �ரஸ்�ரம் 
ப�ச்சுக்்களின மூலமா்கத் தீரத்துவிட முடியும் என 

jkpou; gpur;rpidia ‘kPz;Lk;’ iffspy; vLf;fpwJ ,e;jpah

mfpyd;

fl;Liu

fpof;F Kida tptfhuj;ijaLj;J> 

,U jug;G cwTfspy; Gjpa neUf;fb

க�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக�ம்



fl;Liu

06,jo;
116 jhafj;jsk; ngg;utup 07> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

திருப்காணமறலயில் உள்ை தமிழ் 
ப�சும் மக்்கள் ப�ப்ரவரி 4ஆம்  

தி்கதி சுதநதிர தினத்றதத் துக்்கதினமா்க 
அனுஸ்டிக்்க முடிவு பெயதார்கள். 
 அஙகு வாழ்நத சிங்கை மக்்கள் 
சுதநதிர தினத்றதக் ப்காண்டாட விரும் 
பினார்கள். எனபவ இருொராருக்கும் 
த்கராறு ஏற்�டாமல் �ாது்காக்்க பவண்டி� ப�ாறு 
ப்பு மா்காண அதி�ர திரு.மக்ப்கயைருக்கும் 
ப�ாலிஸாருக்கும் ஏற்�டடது. 

சமரச விவ�ொரம்
 அரொங்க ஏஜனட திரு.மக்ப்கயைர 3ஆம் 
தி்கதி ஞாயிற்றுக்கிழறம ஒரு ம்காநாடு கூடடி 
தமிழ் மக்்கள் துக்்கம் அனுஸ்டிக்்கவும், சிங்கை 
மக்்கள் சுதநதிரதினம் ப்காண்டாடவும் எப்�டி 
வெதி பெய�லாம் எனறு ஆபலாெறன நடத்தி 
னார. 
 இநத ஆபலாெறனயின பிர்காரம் ்காறல 6 
பதாடக்்கம் பிற்�்கல் 2 மணி வறர தமிழ் ப�சும் 
மக்்கள் துக்்கதின ஆரப்�ாடடங்கறை நடத்துவ 
பதனறும், பிற்�்கல் 2 மணி முதல் மாறல 6 
மணிவறர சிங்கை மக்்கள் சுதநதிர தினத்றதக் 
ப்காண்டாடுவபதனறும் முடிவு பெய�ப்�டடது. 
 தமிழர தங்கள் இல்லங்களிலும், ஸ்தா�ன 
ங்களிலும் ்கறுப்புக்ப்காடி உ�ரத்துவபதனறும் 
சிங்கைவர்கள் தங்கள் இடங்களில் சிங்கக்ப்காடி 
உ�ரத்துவபதனறும் ஒருவறரப�ாருவர நிரப்�ந 
திப்�தில்றல எனறு முடிவு பெய�ப்�டடது. 

கபொதுச்சந்� விவ�ொரம்
 ஆனால் திருமறல ப�ாதுச்ெநறத �ற்றி 
ஒரு பிரச்சிறன கிைம்பிற்கு.  திருமறல ப�ாது 
ச்ெநறத ந்கரெற�க்கு பொநதமான ்கடடடமா 
கும். திருமறல ந்கரெற�, ெற�க் ்கடடடத்திலும், 
அதற்கு பொநதமான இடங்களிலும் ்கறுப்புக் 
ப்காடி உ�ரத்துவபதன முடிவு பெயதிருநதது. 
இதன�டி ப�ாதுச்ெநறத பதாகுதியிலும் ்கறுப்புக் 
ப்காடி உ�ரத்த ந்கர ெற�க்கு உரிறமயுண்டு. 
ஆயினும் ப�ாதுச்ெநறத முழுவதிலும் சிங்கை 
வி�ா�ாரி்கபை இடம்பிடித்திருநதறம�ால் 
அஙகு ்கறுப்புக்ப்காடி ஏற்றுவது அவர்கறைப் 
புண்�டுத்தும் எனறு வாதிக்்கப்�டடது. 
 முடிவில் ப�ாதுச்ெநறத ்கடடடத்தில் சிங 
்கக்ப்காடியும் ஏற்ைக்கூடாது, ்கறுப்புக்ப்காடியும் 
ஏற்றுவதில்றல. அதறன ஒரு ப�ாது இடமா்கக் 
�ாவிக்்க பவண்டும் எனறு சுமூ்கமான முடிவு 
பெய�ப்�டடது.
 இநதைவிற்கு திருமறலயில் வாழும் தமிழ்  
ப�சும் மக்்களும், ந்கர ெற�யினரும் ப�ருநதன 
றம�ா்க விடடுக்ப்காடுத்தனர. மரக்்கறிச் ெநறத 
யிலும் மீன விற்�னவுச் ெநறதயிலும் எநதவித 
மான ப்காடியும் ஏற்றுவதில்றலப�னை முடிறவ 
தமிழரும் சிங்கைவரும் ஒப்புக்ப்காண்டனர.

ஊர்வலம்
 4ஆம் தி்கதி ்காறலயில் �ல்லாயிரக்்கணக் 
்கான தமிழ் ப�சும் மக்்கள் ்கறுப்புக் ப்காடி்கறைப் 
பிடித்துக் ப்காண்டும் ்கறுப்புச் சினனங்கறை 
அணிநது ப்காண்டும் மடத்தடி ெநதியிலிருநது 
ந்கரெற� ்காரி�ால�த்றத நாடி அறமதியுடன 
ஊரவலமா்கச் பெனைனர.
 இவ்வூரவலத்றதத் திருமறல பிரதிநிதி 
திரு. என.ஆர. இராஜவபராத�ம், ஊர்காவற்றுறை 
பிரதிநிதி வி.ஏ.்கநறத�ா, ்கப்டன ஏ.ஸி.்கன்க 
சிங்கம், டாக்டர துறரநா�்கம் ஆகிப�ார முனனி 
னறு நடத் தினர. 
 ஊரவலம் ந்கரெற�க் ்காரி�ால�த்றத 
அறடநததும் ந்கரெற� தறலவர திரு.த.ஏ்கா 
ம்�ரம் அஙகு ஒரு ்கறுப்புக் ப்காடிற� ஏற்றி 
றவத்து உணரச்சி்கரமா்க ஒரு பொற்ப�ாழிறவ 
நி்கழ்த்தினார. பினனர அஙகு திரைா்க பெனறு 
திருமறல மணிக்கூண்டுக் ப்காபுரத்தின மீதும் 
்கறுப்புக்ப்காடி உ�ரத்தினார.
 இறதத் பதாடரநது திருமறல ்காளி 

ப்காயில் முனைலில் ஒரு பிரமாண்டமான ப�ாது 
க்கூடடம் நறடப�ற்ைது. அக்கூடடத்தில் திரு. 
இராஜவபராத�ம் தறலறமதாஙகி சுமார மூனறு 
நிமிடங்கள் ப�சியிருக்்கலாம்.  அப்ப�ாது கூடடத் 
தில் ஒரு �ர�ரப்பு ஏற்�டடது. வீர இறைஞர்கள் 
மரக்்கறி – மீன ெநறதற� நாடி ஓடடம் பிடித 
தனர. எனன ்காரணம் எனறு �ாரத்தப�ாது, 
்கண்ணி�மா்கச் பெ�ற்�டட ஒப்�நதத்றதமீறி 
சிங்கைவர்கள் சிலர மீன ெநறதயிலும், மரக்்கறி 
ெநறதயிலும் தனிச் சிங்கை ப்காடி்கறை ஏற்றி 
றவத்து விடடனர எனறு பதரி�வநதது.

�ொவல்து்ை, இரொணுவம்
 உடபன அஙகிருநத தறலவர்களும் அநத 
இடத்திற்குச் பெனைனர. மா்காண அதி�ருக்கும், 
மாவடட நீதி�திக்கும், ப�ாலிஸாருக்கும், 
பதாறலப�சி அறழப்பு விடுக்்கப்�டடது.  அறன 
வரும் அஙகு வநது பெரநதனர.  இராணுவமும், 
ப�ாலிஸ் �றடயும் கூட துப்�ாக்கி்கள் ெகிதம் 
அஙகு வநது வடடமிடடு அணிவகுத்து நினைன.

முடி்வ மீறுவ�ொ?
 மா்காண அதி�ர மக்ப்கயைரும் தறலவர 
்களும் ப�ாதுச்ெநறத ்கடடடங்களிலிருநது சிங்கக் 
ப்காடி்கறை இைக்கி ெமாதானத்றதக் ்காக்கு 
மாறும் அன�ா்க பவண்டுப்காள் விடுத் தனர.  
ஆனால் சிங்கைவர்கபைா, மணிக்கூண்டு ப்காபுரத் 
தின மீது ஏற்ைப்�டட ்கறுப்புக்ப்காடிற� இைக்்க 
பவண்டும் எனறு அடம்பிடித்தனர. 
 அவர்களின ப்காரிக்ற்க நி�ா�மற்ைது 
எனறும் மணிக்கூண்டு ப்காபுரம் ந்கரெற�யின 
உடறம எனறும் முதல் நாள் மாநாடடில் ப�ாது 
ச்ெநறத மடடுபம ப�ாது இடமா்க ஒப்புக் 
ப்காள்ைப்�டடபதனறும், மணிக்கூண்டு ப்காபு 
ரம் ப�ாது இடமா்காது எனறும் வாதிக்்கப்�டடது. 
 தமிழ் ப�சும் மக்்கள் அநத இடத்தில் 
ஆயிரக்்கணக்கில் திரண்டுவிடடனர. சிங்கை 
வர்கள் எல்பலாரும்கூடடமா்கத் திரண்டு ப�ாதுச் 
ெநறதயின இரு தறலவாெல்்கறையும் அறடத்து 
நினைனர.

துபபொககி முழங்கிற்று
 இநத பநரத்தில் டும்..டும்..எனறு இரு 
பவடிப�ாறெ்கள் கிைம்பின. எஙப்கப�ா �ட 
டாசு ப்காளுத்தப்�டுகிைபதனறு ஆரம்�த்தில் 
மக்்கள் எண்ணினார்கள். 
 ஆனால் அநபதா �ரிதா�ம்..! கூடடத்தில் 

கூக்குரல் கிைம்பிற்கு.  நடராஜா 
எனகிை இறைஞரின மாரபில் குண்டு 
�ாயநததினால் அவர ்கதறிக் ப்காண்டு 
அடிொயநதாரதுடிக்்கத் துடிக்்க அவர 
உயிர பிரிநதது. திரு.வ.நடராஜா எனகிை 
மற்பைாரு இறைஞர �டு்கா�ப் �டடார. 
முதி�வர ஒருவரின ்கண்்களினூடா்க 

குண்டு �ாயநதுவிடடது. இனபனாரு இறைஞ 
ருக்கு பநற்றியில் ்கா�ம்�டடது. மற்றும் �லரு 
க்கும் ்கா�ங்கள் ஏற்�டடன. ென ெமுத்திரம் 
அல்பலால்கல்பலாலப்�டடது. எஙகும் குழப் 
�ம். எஙகும் ்கலவரம். எஙகும் ��ங்கரத் தத்தளி 
ப்பு நிலவி�து. கூடட த்றதக் ்கறலநது ப�ாகு 
மாறு மாவடட நீதி�தி திரு. ்கநதொமி ்கடடறை 
யிடடார. கூடடம் ்கறலநதது. 
 துப்�ாக்கியினால் தாக்குண்டவர்கள் ஆஸ் 
�த்திரி பநாக்கி விறரநது எடுத்துச் பெல்லப்�ட 
டனர.  நடநதது இதுதான பவளியில் தறலவர்க 
ளும், மக்்களும் ப�ச்சுவாரத்றத நடத்திக் ப்காண் 
டிருக்ற்கயில், சிங்கைவர்கள் திரண்டு ப�ாதுச் 
ெநறத வாயில்்கறை மறைத்து நிற்்க, சிங்கைவர 
ஒருவர ப�ாதுச்ெநறதக்குள் மறைநது நினறு, 
ப�ாதுச்ெநறத கிராதித் துவாரத்தின மூலம் இரட 
றடக் குழல் துப்�ாக்கியினால் குருடடுவாக்கில் 
கூடடத்றத பநாக்கி இரண்டு முறை சுடடிருக்கி 
ைார. ரறவ்கள் நாலா திறெ்களிலும் �ாயநது, 
தமிழ் மக்்கறைப் �லிப்காண்டன. 
 ப்காடி ்காக்கும் �ணியில் தி�ாகி நடராஜன 
தன இனனுயிறரப் �றண�ம் றவத்தார. 

ஒருவர் ்�து
 பமற்�டி துப்�ாக்கி ெம்�வம் ெம்�நதமா்க 
ெநபத்கத்தின ப�ரில் எல்.ஜி.மனுவல் சில்வா 
எனை சிங்கைவர ற்கதுபெய�ப்�டடிருக்கிைார. 
ப்காரடடில் ஆஜர பெயதப�ாது இம்மாதம் 15ஆம் 
(1957) தி்கதிவறர அவறர விைக்்கமறி�லில் 
றவக்கும்�டி நீதி�தி உத்தரவிடடிருக்கிைார. 
 திருமறல துப்�ாக்கிச்சூடடு ெம்�வத்றத 
�டுத்து ந்கரத்தில் �ல �குதி்களிலும் ஆங்காஙகு 
சில சிறுசிறு ்கலவரங்கள் ஏற்�டடன. சிங்கைவர 
்கள் பதருக்்களில் தாக்்கப்�டடனர எனறும், சிங 
்கை வர்களுக்கு பொநதமான சில ்கறட்கள் தீயி 
டப்�டடனபவனறு பதரிகிைது. 

சிங்�ளவர் கவளியேற்ைம்
 திருமறலயில் இருநத �ல சிங்கை முத 
லாளி்களும், மற்றைப�ாரும் குடும்� ெகிதம் திரு 
மறலற�விடடு பவளியூர்களுக்கு பெனைனர 
எனறு பதரிகிைது. இப்ப�ாது திருமறலயில் 
அறமதி நிலவுகிைது. 
 இராணுவமும் ப�ாலிஸாரும் ்காவல் 
புரிகினைனர. ஆயினும் இநத நிமிடம் வறரயில் 
்கலவரங்கள் தனிநதுவிடடதா்கத் பதரி�வில்றல. 
ஒரு றமல தூரத்திற்கு இறுதி ஊரவலம்.
 துப்�ாக்கிக் குண்டுக்கு இறர�ான திரு 
நடராஜன ஸ்தலத்திபலப� மரணமானார. குண்டு 
மாரபின ஊடா்கப் �ாயநதிருநதது. திரு. நடராஜனு 
றட� பிபரதத்றதயும், மற்றும் ்கா�ப்�டடவர 
்கறையும் உடனடி�ா்கத் திருமறல ஆஸ்�த்திரி 
க்கு எடுத்துச் பெனைனர. அவர்கறைப் பின 
பதாடரநது திரு.வி.ஏ.்கநறத�ா ஆஸ்�த்திரிக்கு 
பெனைார. 

�ந்�ேொவின் �ண்ணீர்
 ஆஸ்�த்திரியின முனனால் திரு.நடரா 
ஜனின பிபரதம் வைரத்தப்�டடிருநதறதக் ்கண்ட 
திரு.வி.ஏ.்கநறத�ா்க வாயவிடடுக் ்கதறி�ழுதார. 
அவருறட� ்கண்்களிலிருநது ்கண்ணீர ொறர 
ொறர�ா்க ஓடிற்று. பிபரதத்றதச் சுற்றியிருநத 
வர்கள் திரு. ்கநறத�ாறவக் ்கண்டதும் “ஐ�ா 
முடிநதது, வைரத்திவிடபடாம்.. இபதா �ாருங்கள் 
ஐ�ா” எனறு ்கதறினார்கள். 

   க�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக�ம்
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ப�ாரக்்காலத்தில் உயிரப் �ாது்காப்பு 
என�பத ப�ாதுமக்்களின ஒபர இல 

க்கு. பமாதல்்களில் ஈடு�டடிருநத தரப்பினர 
எப்�டி ப�னும் பவற்றி�றடநதுவிட பவண்டும் 
எனை முறனப்பில் இருநதனர. ஆனால் இறடயில் 
அ்கப்�டடிருநத ப�ாதுமக்்கறை உயிரச்ெபம ஆட 
ப்காண்டிருநதது. மரணம் எநதபவறையிலும் எநத 
வடிவத்திலும் வரலாம் என�பத அனறை� நாளின 
நிரநதர விதி�ா்க இருநதது. இதறன அவர்கள் நிதர 
ெனமா்க உணரநதிருநதார்கள்.
 உயிர்கறைக் ப்கால்வது �ாவம் என�து 
மனுக்குலப் ப�ாது நி�தி. ஆனால் ப�ாரக்்கைங 
்களில் எதிரி�ா்கக் ்கைத்தில் இருப்�வர்கறைத் தாக் 
கிக் ப்கால்கினை உயிரக்ப்காறல அஙகீ்கரிக்்கப்�டட 
ஒனைா்க இருநதது. இருக்கினைது. அநத அஙகீ்காரத் 
திலும் ப�ாரக்்கை தரமம் அல்லது யுத்த தரமம் 
்கறடப் பிடிக்்கப்�ட பவண்டும் எனை நி�தி – நி�ந 
தறன முக்கி�மானது.
 இது அரெர ்காலத்துக்கு மடடுபம உரி�தல்ல. 
நவீன ்காலத்திலும் இது வலியுறுத்தப்�டுகினைது. 
வற்புறுத்தப்�டுகினைது. ஆனால் அது முறை�ா்கக் 
்கறடப்பிடிக்்கப்�டவில்றல என�பத வரலாறு.
 ப�ாரக்்காலத்தில் மனித உரிறம்கள் மதிக்்க 
ப்�டவில்றல. ப�ாரக்குற்ைங்கள் இறழக்்கப்�ட 
டன என�து பதாடரச்சி�ான குற்ைச்ொடடு. இநதக் 
குற்ைச்ொடடுக்கு ஓர ஆதாரமா்க அனறை� �ாது்காப் 
புக்்கா்க மக்்கள் �ங்கர்கறை - �துஙகுகுழி்கறைநாடி 
இருநதார்கள்.
 �துஙகுகுழி �ாது்காப்ப�ன�து உல்கைா 
வி�து. உல்க ம்கா யுத்தங்களில் இநத �துஙகுகுழி 
்கள் அ்கழி்கைா்க அறமக்்கப்�டடு, ப�ாரில் ஈடு�ட 
டிருநதவர்களுக்கும், ப�ாதுமக்்களுக்கும் �ாது்கா 
ப்பு வழஙகி இருக்கினைன. அதன அடிப�ாடடி 
இலஙற்க யுத்தத்திலும் மக்்கள் �துஙகு குழி்களில் 
தஞ்ெம் புகுநதிருநதார்கள். வீடு்கள்பதாறும் இநத 
�ங்கர்கள் அறமக்்கப்�டடிருநதன. �ாடொறல்கள், 
அலுவல்கங்கள் ப�ானை ப�ாது இடங்களிலும் 
அறமக்்கப்�டடிருநத �ங்கர்கள், வானவழி தாக்கு 
தல்்கள் மிகுநதிருநத தருணங்களில் மாணவர்கள், 
சிறுவர்கள், ப�ரி�வர்கள் என �லறரயும் �ாது 
்காத்திருக்கினைன.
 இத்தற்க� அனறை� ‘�ங்கர வாழ்வி� 
றலத்’ தத்ரூ�மா்கப் �டம்பிடித்துக் ்காடடியிருக்கி 
னைது ‘�ங்கர’ நூல்.
 எங்கட புத்த்கங்கள் அறமப்பின நிறுவுநர 
குலசிங்கம் வசி்கரனின தறலறமயில்  இநத நூல் 
07.02.2021 ஞாயிைனறு �ாழ்ப்�ாணம் ப�ாதுநூல்க 
மண்ட�த்தில் அரஙப்கறுகினைது. இநத விழாவு 
க்்கான அறழப்பிதழின�டி - நி்கழ்வின பதாகு 

த்தளிப்பு - உைாநதன, வரபவற்பு 
ைஞ்சுதமலர,அறிமு்கம்ப�ா.
புரடசி,பவளியீடு இநத நூலுக் 
்கான ஆக்்கங்கறை அளித்த 
்கறத�ாைர்கள், நூல்ந�த்தல் 
மணலாறு விஜ�ன, இறெ�ாைர 
்களின இறெ விருநது, நூபலா 
டும் �லபவாடும்  நிலாநதன என 
அறிவிக்்கப்�டடிருக்கினைது.
  இநத நூல் ஈழத் 
தமிழ் இலக்கி� உலகில் ப�ார 
க்்கால வாழ்க்ற்கயின ஒரு புதி� 
தரிெனத்றதப் பிரெவித்திருக்கின 
ைது எனக் கூறினால் மிற்க�ா 
்காது. அதுபவார இலக்கி�ப் 
�றடப்�ா்க - வரலாற்றுப் �தி 
வா்க, ஒரு வாழ்வி�லின ஆவண 
மா்க மிளிரகினைது.
 ப � ா ர க் ்க ா ல த் தி ல் 
சீ றி வ ந த ( ப ை ல் ்க ள் ) எ றி 

்கறண்கள், பீரஙகி்களில் இருநது �ாயநது வநத 
குண்டு்கள், வானில் இருநது பவ்கமா்க வநது 
தாக்கி� விமானக் குண்டு்கள், திடீபரன தாக்கி� 

பதாடடாக்்கள் என�வற்றில் இருநது இநத �துஙகு 
குழி்கள்தான இலடெக் ்கணக்்கான மக்்களின 
உயிர்கறைப் �ாது்காத்தன.
 

அவற்றில் பிரெவங்கள் நறடப�ற்றிருக் 
கினைன. ப�ாழுறதப் ப�ாக்கி ப�ாரச்ெத்தின மத் 
தியிலும் மனங்கறை இலகு�டுத்தி� �கிடி ்கறத்க 
ளும் இவற்றில் ப�ெப்�டடிருக்கினைன. மருத்துவ 
சிகிச்றெ அளிக்்கப்�டடிருக்கினைன. ஆைாத் து�ர 
த்றத ஆற்றிக் ப்காள்வதற்்கா்க ்கண்ணீர ஆைா்கப் 
ப�ருக்ப்கடுத்துமிருநதன. அபத �துஙகு குழி்களுக் 
குள் சிக்கி �லர மாண்டுப�ான து�ர ெம்�வங்களும், 
்கா�ங்களுக்கு உள்ைாகிக் குற்றுயிபராடு இருநதவர 
்கறைக் ற்கவிடடு வநத ெம்�வங்களும் இல்லாமல் 
இல்றல. உயிபராடு இருநதவர்கறை �ங்கர்களில் 
ற்க நழுவ விடடுவநது ஆற்ைாறமயினால் அழுது 
அரற்றுகினை அனு�வங்களும் இருக்கினைன.
 இநதப் �துஙகு குழி்களுக்குள் அரத்தமுள்ை 
அற்புதமான வாழ்க்ற்கயும் அடஙகி இருக்கினைது. 
பநஞ்றெ முறித்து நிறனக்கும் பதாறும் ம�ஙகிச் 
ெரி�ச் பெயகினை நிறலறம்களும் அவற்றில் இருக் 
கினைன. இறவ குறித்து 26 ப�ர தங்களுறட� 
வாழ்வி�ல் அனு�வங்களின ஊடா்க இநத நூலில் 
ப�சியிருக்கினைார்கள். ்கருறண நதி நாவலின 
�றடப்�ாளியும் ்கவிஞருமாகி� மித�ா ்கானவி 

மற்றும் அவருறட� புதல்வி ்கானநிலா உட�ட 
மருத்துவர்கள், எழுத்தாைர்கள், �றடப்�ாளி்கள் 
என �லதரப்�டடவர்களும் இநத நூலுக்்கான 
ஆக்்கங ்களில் �ங்கர ்காலத்து வாழ்க்ற்கற�ப் �ற்றி 
்கறத ்கறத�ா்க அவர்கள் வி�ரித்திருக்கினைார்கள். 
அவற்றுக்கு ஓவி�ங்களும் உயிரூடடி இருக்கின 
ைன.
 ‘இநதக் ்கறத்களும் ஓவி�ங்களும் வாழ்நத 
வாழ்வி�ல் தருணங்கள். எநத அலங்காரங்களும் 
மிற்கப்�டுத்தல்்களும் இல்லாத உண்றம்கள்’ 
என�து, இநத நூல் �ற்றி� அதன பதாகுப்�ாசிரி�ர 
பவற்றிச்பெல்வியின கூற்று.
 உயிர்காக்கும் துறண�ா்கத் தி்கழ்நத �ங்கர 
்கள் �ற்றி� �றடப்புக்்கள் அரிதா்கபவ இருக்கி 
னைன எனை உணரவு உநதித் தள்ை அநத ஊக்்கமும் 
ஆரவமுபம அவறர �ங்கர ்கறத்கறைத் பதாகுத்து 
நூலாக்்கச் பெயதது.
 ‘ஈழத்தமிழ் மக்்கபைாடு இரண்டைக் ்கலநத 
வாழ்க்ற்க முறை�ாகியிருநத �துஙகு குழி்காலங 
்கறை மீட்க முடிநததில் நிறைபவ’ என இநத நூலா 
க்்க மு�ற்சியின பவற்றி குறித்து பவற்றிச் பெல்வி 
திருப்தி ்காண்கினைார.
 இநத நூலுக்்கான ஆக்்கங்கறை அளித்துள்ை 
வர்களில் ்கானநிலா குறிப்பிடத் தக்்கவர. துடிப்பும் 
பெ�ல்பவ்கமும் மிக்்க 17 வ�து �ாடொறல 
மாணவி. சுவிற்ெலாநதில் ஐநது வருடங்கைா்க 
வசித்து வருகினைார. அநத நாடடின ்கல்வி முறை 
றமக்்கறம� இரண்டாம் வருட ்கல்லூரி மாணவி. 
அபதபவறை, பஜனிவா தமிழ்ப்�ள்ளி யில் 12 ஆம் 
வகுப்பில் ்கல்வி �யில்கினைார.
 �ங்கர நூலுக்்கான ஆக்்கம் தா�்கத்திலான 
தனது குழநறதப் �ருவத்றத மீண்டுபமாருமுறை 
வாழ்நத அனு�வத்திற்கு தனறன உள்ைாக்கி� 
தா்கக் ்கானநிலா குறிப்பிடுகினைார.
 ‘்கறத்கள் எழுதி அவ்வைவா்கப் �ழக்்கம் 
இல்றல. அதனால் ்கறத எனைவுடன ெற்று த�ஙகி 

பனன. இக்்கறதற� எழுத முற்�டும்ப�ாது, எனது 
குழநறதப் �ருவத்றத இனபனாரு முறை வாழ் 
வது ப�ாலிருநதது. எனது குழநறதப் �ருவத்றத 
மறுமுறை வாழ்வதில் எனக்கு ஆனநதபம. இருப் 
பினும் �ல மைக்்க முடி�ாத ெம்�வங்கள் நடநத 
தாபலா எனனபவா சில பநரம் அறவ ்கெப்�ாய 
பதரிகினைன. இநதக் ்கறதற�த் பதாடஙகி� 
ப�ாது ப்காஞ்ெம் ��மா்கபவ இருநதது. பினதான 
உணரநது ப்காண்படன - இது ்கறத�ல்ல. என 
வாழ்க்ற்க எனறு’ என�து அவருறட� ்கனனி 
எழுத்தனு�வம்.
 ‘முதன முறை�ா்க என ்கறத, புத்த்கத்தில் 
வரப்ப�ாகும் பெயதி ப்கடடு துள்ளிக் குதித்பதன. 
இநத மகிழ்வான தருணத்தில் என ்கறதற�யும் 
இநதப் புத்த்கத்தின ஓர அங்கமா்க ஏற்றுக்ப்காண்ட 
பூறனக்குடடிக்கும் (சிறுவ�து முதபல தனது 
தா�ாரின பதாழி�ாகி� பவற்றிச்பெல்விற� நனகு 
அறிநதவர. அவறர பூறனக்குடடி எனபை அறழ 
ப்�து வழக்்கம்) என குழநறதப் �ருவத்றத மனதில் 

   க�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக�ம்
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இராணுவ முறனப்புக் ப்காண்ட ஆக்கிரமிப்பு 
ஆடசிக்கு எதிரா்கத் தமிழ்ப�சும் மக் ்கள் 

வரலாறு ்காணாத வற்கயில் எழுச்சி ப்காண்டிருக் 
கினைார்கள். இநத எழுச்சிக்கு ஆடசி�ாைர்களின 
இன றம�க் ப்காள்ற்கப� முக்கி� ்காரணம்.
சிங்கை ப�ௌத்த பதசி�பம ஆடசி�ாைர்களின 
நீண்ட பநடுங்கால அரசி�ல் ப்காள்ற்க. அநத ஆடசி 
வழித்தடத்தில் ராஜ�க்ொக்்கள் தனனின உ�ரபமா்க 
அடிப்�றடவாதி்கைா்க மாறியிருக்கினைனர.
 பவல்ல முடி�ாததா்கக் ்கருதப்�டட யுத்த 
த்தில் அவர்கள் அறடநத இராணுவ பவற்றிப� 
இநத மாற்ைத்திற்கு முக்கி� ்காரணம். அதியுச்ெ 
இராணுவ �லப்பிரப�ா்கமும் ெரவபதெ நாடு்க 
ளின ஒத்துறழப்புபம இநத பவற்றிக்்கான மூலாதா 
ரம். அநத இராணுவ பவற்றி அவர்கறை இனறம 
�வாதி்கைாக்கி இருக்கினைது. அநத இனறம� 
வாத மனப்ப�ாக்கிபலப� ஜனாதி�தி ப்காத்தா 
�ா� ராஜ�க்ெவின ஆடசி முறைறம ‘ஒபர நாடு 
ஒபர ெடடம்’ எனை ப்காட�ாடடின கீழ் வடிவம் 
ப�ற்றிருக்கினைது.
 ஆனால் இராணுவ பவற்றி என�து 
நிறலத்து நிற்்கத்தக்்க அரசி�ல் ப்காள்ற்க�ா்க 
முடி�ாது. ஆயினும் சிங்கை ப�ௌத்த பதசி�ப் 
ப�ாக்கில் சிங்கை மக்்கறை இநதக் ப்காள்ற்கயில் 
அவர்கள் பவற்றி்கரமா்கத் தம்வெப்�டுத்திக் 
ப்காண்டுள்ைார்கள்.
 “நான ஒரு சிங்கை ப�ௌத்த தறலவர. அறத 
பவளிப்�டுத்த ஒருப�ாதும் த�ங்கமாடபடன. 
ப�ௌத்த ப�ாதறன்களின�டிப� நான இநத 
நாடறட நிரவகிக்கிபைன” எனறும் “நீங்கள் ப்கடட 
தறலவர நான. நீங்கள் எனனிடம் ஒப்�றடத்த 
ப�ாறுப்ற� நான குறைவினறி நிறைபவற்று 
பவன” எனறும் 73 ஆவது சுதநதிரதின றவ�வத்தில் 
‘நாடடு மக்்களுக்கு’ ஆற்றி� உறரயில் ஜனாதி�தி 
ப்காத்தா�ா� ராஜ�க்ெ பதரிவித்துள்ை கூற்று 
அவருறட� ஆடசி முறையின தனறமற� பவளி 
ப்�டுத்தி இருக்கினைது.
 சிங்கை ப�ௌத்த பதசி�க் ப்காள்ற்கயின 
அடிப்�றடயில் இநத நாடு சிங்கை ப�ௌத்தர்க 
ளுக்ப்க உரி�து என�து ப�ரின அரசி�ல்வா 
தி்களின ஆடசிக் ப்காள்ற்க. ஆனால் சிங்கை ப�ௌத் 
தர்கள் தவிரநத ஏறன� இனத்தவர்களுக்கு இஙகு 
இடமில்றல என�து ராஜ�க்ொக்்களின அடிமன 
அரசி�ல் நிறலப்�ாடு. இதுவும் ஜனாதி�தியின 
சுதநதிர தின உறரயில் துல்லி�மா்க பவளிப்�ட 
டிருக்கினைது.
 ஏபனனில் அவருறட� உறரயின அடிநா 
தம் நாடடில் உள்ை அறனத்து மக்்களுக்்கா்கவுமா்க 
அறம�வில்றல. மாைா்க இனவாத அரசி�ல் பிர 
ொரத்தில் எடு�டட நிறலயில் ஜனாதி�தி பதரத 
லில் தனக்கு வாக்்களித்த 69 இலடெம் சிங்கை 
ப�ௌத்த மக்்கறை பநாக்கி, திருப்திப்�டுத்தி அவர 
்களுக்கு மகிழ்வூடடும் வற்கயிபலப� அவர உறர 
�ாற்றி உள்ைார.
 இராணுவ பவற்றி என�து ஓர அரசி�ல் 
ப�ாறத�ா்கபவ ராஜ�க்ொக்்கறை ஆக்கிரமித்திருக் 
கினைது. ஜனநா�்க ஆடசி முறையின கீழான சிவில் 
நிரவா்கத்தில் இராணுவ அதி்காரி்கறையும், யுத்தக் 
குற்ைச்ொடடுக்்களுக்கு உள்ைாகி�வர ்கறையும் 
உள்வாஙகி இருக்கினை ஜனாதி�தி ப்காத்தா�ா� 
வின ஆடசி நிரவா்கப் ப�ாக்கு இதறன உறுதிப்� 
டுத்துவதா்க அறமநதிருக்கினைது.
 ஜனாதி�தி ப்காத்தா�ா�வின இராணுவ 
ம�மான நிரவா்கப் ப�ாக்கும் ப�ரினச்ொரபு முறன 
ப்பும், அரசி�ல் பிடிவாத நிறலப்�ாடும் அவறர 
ெரவாதி்காரப் ப�ாக்கில் இடடுச் பெல்வறதக் ்காண 
முடிகினைது. ஆனால் அவருறட� தனனின தனமத 
உ�ரபமா்க நிறலப்�ாடு, அரொங்கத்தின இநத 

ஆ�த்தான ப�ாக்ற்க சிங்கை மக்்களின ்கண்்களில் 
இருநது மறைத்திருக்கினைது.
 இறுதி யுத்தத்தில் இடம்ப�ற்ை மனித 
உரிறம மீைல்்கள், ெரவபதெ மனிதாபிமான ெடட 
மீைல்்கள், ப�ாரக்குற்ைங்கள் என�வற்றுக்கு ப�ாறு 
ப்பு கூை பவண்டி� ்கடடா�க் ்கடப்�ாடடில் அரசு 
சிக்கியிருக்கினைது.
 யுத்தம் முடிநத சூடபடாடு சூடா்க இலங 
ற்கக்கு விஜ�ம் பெயத அப்ப�ாறத� ஐ.நா 
பெ�லாைர நா�்கம் �ான கீ மூனிடம் மனித 
உரிறம மீைல்்கள் உள்ளிடட ப�ாரக்்கை மீைல் 
பெ�ற்�ாடு்களுக்கு ப�ாறுப்பு கூறுவதா்க அனறை� 
ஜனாதி�தி மகிநத ராஜ�க்ெ ஒப்புக்ப்காண்டிரு 
நதார. இதனடிப்�றடயில் இருவரும் இறணநது 
அறிக்ற்கப�ானறையும் பவளியிடடிருநதனர.
ஆனால் ்காலப்ப�ாக்கில் ப�ாறுப்பு கூைலுக்்கான 
ஒப்புதறலப் �ைநதள்ளி� மகிநத ராஜ�க்ெ இராணு 
வம் எநதபவாரு மனித உரிறம மீைல் பெ�ற்�ாடு 
்களிலும் ஈடு�டவில்றல என அடித்துக்கூறி, ப�ாறு 
ப்பு கூறும் ்கடப்�ாடறடப் புைக்்கணித்திருநதார.
 ஆனால் ஆடசிமாற்ைத்றத�டுத்து, ஐ.நாவி 
னதும், ெரவபதெத்தினதும் பநருக்குதல்்கறை எதிர 

த்து மு்கம் ப்காடுக்்க முடி�ாத நிறலயில் றமத்திரி 
– ரணில் கூடடு அரொங்கம் ஐ.நா மனித உரிறமப் 
ப�ரறவயின 30/1 தீரமானத்றதயும் அதறனத் 
பதாடரநது பமற்ப்காள்ைப்�டட தீரமானங்களுக் 
கும் இறண அனுெரறண வழஙகி ப�ாறுப்பு கூறு 
வதா்க ஒப்புக்ப்காண்டது.
 ஆனால் இராணுவ பினபுல அனு�வத் 
பதாடு, பநரடி�ா்க ஜனாதி�தி�ா்க அரசி�லுக்குள் 
பிரபவசித்துள்ை ஜனாதி�தி ப்காத்தா�ா� ராஜ�க்ெ 
மீண்டும் முருஙற்க மரத்தில் ஏறி� பவதாைமா்க 
ப�ாறுப்பு கூறும் ்கடப்�ாடறடப் புைநதள்ளியுள் 
ைார.
 ஐ.நா மனித உரிறமப் ப�ரறவயின தீர 
மானங்களுக்கு அரசு எனை ரீதியில் வழங்கப்�டட 
இறண அனுெரறணயில் இருநது உடனடி�ா்க 
அவர விலகி இருக்கினைார. அத்துடன ப�ாரக்குற்ை 
ங்கள் எதுவும் இறழக்்கப்�டவில்றல. ப�ாறுப்பு 
கூை பவண்டி� அவசி�மில்றல எனறு மு்கத்திலடி 
த்தாற்ப�ானறு ஐ.நா மனித உரிறம ஆறண�ாைர 
மிச்பெல் �ச்லடடின அறிக்ற்கக்கு இலஙற்கயின 
ஐ.நாவுக்்கான நிரநதரப் பிரதிநிதி பமா்கான பீரிஸின 
ஊடா்கப் �திலளித்துள்ைார.
 ஐ.நா மனித உரிறமப் ப�ரறவயின தீரமா 
னங்களுக்்கறம� உரிறம மீைல்்களுக்கும் ப�ார 
க்குற்ைங்களுக்குப் ப�ாறுப்பு கூை பவண்டி� ்கடப் 
�ாடு என�து ொதாரண விட�மல்ல. அது ெரவபதெ 
அைவிலான மி்கவும் தீவிரமான அரசி�ல் ொரநத 
ஒனைாகும். ஆனால் அதறன உள்ளுர அரசி�றலக் 
ற்க�ாளும் வற்கயிபலப� ஜனாதி�தி ப்காத்தா 
�ா� தறலறமயிலான அரொங்கம் ற்க�ாை முற்� 
டடிருக்கினைது.
 ஜனவரி மாதம் 28 ஆம் தி்கதி நறடப�ற்ை 
ப�ாதுச்ெற� அமரவில் ஐநாவின பெ�லாைர 
நா�்கம் அனடனிப�ா குடரஸ் தனது வருடாநத 
அறிக்ற்கற� வாசித்தளித்தப�ாது, ்கருத்துறரத்த 
இலஙற்கக்்கான ஐநா வதிவிடப் பிரதிநிதி பமா்கன 
பீரிஸ் ‘வித்தி�ாெமான �ங்கரவாதத்றதக் ்கடட 
விழ்த்துவிட, பவனைடக்்கப்�டட ��ங்கரவாதி்க 
ளும் ��ங்கரவாதமும் உல்கத்றதப் �ாது்காப்�தற் 
்கான அநத நா்கரி்கப் ப�ாறிமுறை்கறைப் ��ன�டு 
த்துகினைார்கபைா எனறு பதானறுகினைது’ என 
ஐநா மனித உரிறம ஆறண�ாைரின இலஙற்க 
பதாடர�ான அறிக்ற்க குறித்து குற்ைம் சுமத்தும் 
வற்கயில் ்கருத்துறரத்திருநதார.

பவனைடக்்கப்�டட (விடுதறலப்புலி்கைான) ��ங 
்கரவாதி்களின மீள்வருற்கக்கு பஜனிவா ஒரு ்கருவி 
�ா்கப் ��ன�டுகினைபதா என�பத அவருறட� 
குற்ைச்ொடடாகும்.
 அறனத்துல்க நாடு்களும் இலஙற்க பதாடர 
�ான எநதபவாரு விட�மும் குறிப்பிடப்�டாத 
ஐநா பெ�லாைர நா�்கத்தின அறிக்ற்கயில் ்கவனம் 
குவித்திருநத தருணத்தில் பவண்டாத விருந தாளி 
எனை வற்கயில் அவருறட� ்கருத்து அறமநதிருந 
ததா்க அவதானி்கள் சுடடிக்்காடடியிருக்கினைனர.
 பமா்கன பீரிஸின ்கருத்றத உடனடி�ா்கபவ 
்கடிநதுறரத்த ஐநா பெ�லாைர நா�்கம் அனரனிப�ா 
குடரஸ், முரண்�ாடடுக்குப் பினனரான நிறலயில் 
நல்லிணக்்கத்திலும், ப�ாறுப்பு கூைலிலுபம அறன 
த்துல்கமும், உல்க அறமப்புக்்களும் ஆரவம் ்காடடி 
வருகினைன. இதறன இலஙற்க நனகு புரிநது 
ப்காள்ை பவண்டும். நல்லிணக்்கத்றதயும் ப�ாறு 
ப்பு கூைறலயும் அரத்தமுள்ை வற்கயில் பமற் 
ப்காள்வதற்கு ஒத்துறழப்�தற்்கானபத இலஙற்க 
மீதான இறடயீடு்கள் அறனத்தும் என�றதயும் 
உணரநது அதற்ப்கற்ை வற்கயில் பெ�ற்�ட பவண் 
டும். என இடித்துறரத்துள்ைார.
 முனனாள் நீதி�ரெர சிராணி �ண்டா 
ரநா�க்்காறவ அரசி�ல் �ழிவாங்கலின மூலம் 
�தவி இைக்கி அநத இடத்திற்கு அரசி�ல் பெல் 
வாக்கின மூலம் ற்கப்�ற்றியிருநத பமா்கான 
பீரிஸ் ஜனாதி�தி ப்காத்தா�ா� ராஜ�க்ஷவினால் 
ஐ.நாவின இலஙற்கக்்கான நிரநதர வதிவிடப் 
பிரதிநிதி�ா்க நி�மிக்்கப்�டடிருக்கினைார என�து 
குறிப்பிடத்தக்்கது.
 நீதித்துறையின ்கைங்கம் நிறைநத அறட�ா 
ைமா்கக் ்கருதப்�டுகினை பமா்கான பீரிஸ் ஆடசி 
�ாைர்களின மனங்கறைக் குளிரச் பெயவதற்்கா 
்கபவ பவண்டாத ்கருத்துக்்கறை ஐநா ப�ாதுச்ெற� 
அமரவினப�ாது பவளியிடடதா்க அவதானி்கள் 
கூறுகினைனர.
 இபதபவறை, ஐநாவின தறலயீடடுடன 
�க்்கொர�ற்ை சு�ாதீன ெரவபதெ ப�ாறுப்புக்கூைல் 
ப�ாறிமுறைப�ானறை நிறுவ பவண்டும் எனறு 
ஐநாவின 16 நிபுணர குழுக்்கள் ப்காரிக்ற்க விடு 
த்திருக்கினைன.
 சுதநதிரமான ஒனறுகூடல், ஒனறிறணவு 
உரிறம மற்றும் வலிநது ்காணாமல் ஆக்்கப்�டுவது 
பதாடரபிலான ஐநாவின பெ�ற்�ாடடுக்குழு 
உள்ளிடட �ல்பவறு மனித உரிறம்கள் ொரநத 
விட�ங்களுக்்கான நிபுனர்கள் குழுபவ இநத ப்காரி 
க்ற்கற� முனறவத்திருக்கினைன.
 இநத நிபுணர்கள் குழுக்்கள் 2015 ஆம் ஆண்டு 
பதாடக்்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வறரயில் இலங 
ற்கக்கு பமற்ப்காண்ட �த்து விஜ�ங்களினப�ாது 
்கண்டறிநத விட�ங்களின அடிப்�றடயில் முன 
றவத்துள்ை 400 �ரிநதுறர்கள் �ற்றி� அரொங்கத் 
தின பெ�ற்�ாடு்கள் பதாடரபிலான மதிப்பீடடி 
பலப� இநத ப்காரிக்ற்க அறமநதுள்ைது.
 எங்களுறட� விஜ�ங்களினப�ாது இ�ங 
்காற்ைல் மிக்்க ஒரு சிவில் ெமூ்கத்திற்்கான வாயில் 
திைக்்கப்�டடிருநதறத ்கண்ணாரக் ்கண்படாம். 
ஆனால் அது மீண்டும் �ாது்காப்�ற்ைதா்கவும் 
இருண்டு மூடி�தா்க மாறியிருப்�றதயும் அவதா 
னித்பதாம் எனறு அவர்கள் குறிப்பிடடிருக்கின 
ைனர.
 ்கடநத்கால குற்ைங்களுக்குப் ப�ாறுப்பு 
கூை பவண்டும். �ாதிக்்கப்�டடவர்களுக்கு நீதி 
வழங்கப்�டுவதுடன அறனத்து ெமூ்கங்களுக்கி 
றடயிலும் நல்லிணக்்கத்றத ஊக்குவிக்்க பவண் 
டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கினைனர.
 ்கடும் ப�ாக்கிலான ஐநா மனித உரிறம 
்கள் ஆறண�ாைரின அறிக்ற்கற�த் பதாடரநது 
பவளிவநதுள்ை இநத ஐநா நிபுணர்கள் குழுவின 
ப்காரிக்ற்கயும் ஐநாவில் இலஙற்கக்்கான வதி 
விடப் பிரதிநிதி நடநது ப்காண்டிருநத முறையும் 
இலஙற்க அரசுக்கு ெரவபதெ அைவில் அதி்க 
பநருக்்கடி்கறையும் ்கடினமான நிறலறம்களுக்கு 
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ராஜ�க்ெ ெப்காதரர்கள் ப்காழும்பு துறைமு்கத் 
தின கிழக்கு முறன�த்றத பவளிநாடு்களு 

க்கு விற்�றன பெய� மாடபடாம் என பதாடரநது 
முழஙகி வநதனர. 2019 நவம்�ரில் நடநத குடி�ர 
சுத் தறலவர பதரதலுக்கும் 2020 ஓ்கஸ்டடில் நட நத 
நாடாளுமனைத் பதரதலுக்கும் �ரப்புறர பெயயும் 
ப�ாதும் அவர்கள் இறத அடிக்்கடி பதரிவித்திரு 
நதனர. ஆனால் கிழக்கு முறன�த்றத விற்�றன 
பெய� முடிவு பெயதனர. பினனர அழுத்தம் ்காரண 
மா்க அநத முடிவில் இருநது பினவாஙகியுள்ைனர.

க�ொழும்புத் து்ைமு�த்தின் வரலொறு
 இரண்டாயிரம் ஆண்டு்களுக்கு பமலா்க 
வரத்த்க முக்கி�த்துவம் மிக்்க ப்காழும்பு துறை 
மு்கம் உலகின 24ஆவது ப�ரி� துறைமு்கமாகும். 
ப்காழும்புத் துறைமு்கம் அபரபி�ர்கள், சீனர்கள், 
பராமர்கள் அதி்கம் வரத்த்கம் பெயயும் இடமா்க 
பெ�ற்�டட ப�ாது �ல அபரபி�ர்கள் அறதச் சுற் 
றிக் குடிப�றி இருநதனர. 1505ஆம் ஆண்டு இலங 
ற்கற� ஆக்கிரமித்த ப�ாரத்துக்ப்க�ர அரபுக்்க 
றை அஙகிருநது விரடடினர. 1656ஆம் ஆண்டு இல 
ஙற்கற�க் ற்கப்�ற்றி� ஒல்லாநதர ப்காழும்ற� 
தமது தறலந்கராக்கினர. 1976இல் வநத பிரித்தா னி� 
ஆக்கிரமிப்�ாைர்கள் ப்காழும்பு துறைமு்கத்தில் 
�ாரி� அபிவிருத்தி்கறைச் பெயதனர. 1953ஆம் 
ஆண்டு துறைமு்கத்தில் பமலும் அபிவிருத்தி்கள் 
பமற்ப்காள்ைப்�டடன.. 

பல மு்ைேங்�ள்
 ஆசி� நாடு்களின ப�ாருைாதார வைரச்சி 
யின விறைவா்க 1980்களில் ப்காழும்பில் இரண்டு 
ப்காள்்கலன முறன�ங்கள் உருவாக்்கப்�டடன. 
பின 1990்களில் பமலும் மூனறு முறன�ங்கள் 
உருவாக்்கப்�டடன. எரிப�ாருள் ப்காள்்கலன ்கறை 
ற்க�ாளும் வெதி்கள் 1997ஆம் ஆண்டு உருவாக் 
்கப்�டடது. 1996ஆம் ஆண்டு ஒரு மில்லி�ன 
ப்காள்்கலன்கறை ற்க�ாண்ட ப்காழும்புத் துறை 
மு்கம் 1997இல் ஒனைறர மில்லி�ன ப்காள் ்கலன 
்கறை ற்க�ாளும் துறைமு்கமா்க வைரநதது. 
ப்காழும்புத் துறைமு்கத்தின அதி்க இலா�்கரமான 
Colombo International Container Terminal (CICT) 
எனனும் பதற்கு முறன�ம் சீனாவின China Mer-
chant Holding  நிறுவனத்திற்கு 2011இல் விற்�றன 
பெய�ப்�டடது. முதலில் சீன நிறுவனத்திற்கு 50% 
Aiken Spence   நிறுவனத்திற்கு 35% ப்காழும்பு துறை 
மு்க அதி்காரெற�க்கு 15% என �னனாடடு முறன� 
த்தின உரிறம �கிரப்�டடது. பினனர சீன நிறுவ 
னம் Aiken Spence   இடமிருநது 35% உரிமத்றதயும் 
ப�ற்றுக் ப்காண்து. சீனா அஙகு இலத்திரனி�ல் 
முறைறமயிலான ்கப்�ல் மற்றும் ப்காள்்கலன 

ற்க�ாைறல அறிமு்கம் பெயதது. 
 இருநதும் ப்காழும்பு துறைமு்கத்திற்கு 
வரும் ்கப்�ல்்களின எண்ணிக்ற்க அதி்கரித்துக் 
ப்காண்டு ப�ா்க �ல ்கப்�ல்்கள் �ல வாரங்கைா்க 
துறைமு்கத்தில் ்காத்திருக்்க பவண்டி� நிறல ஏற்� 
டடது. இதனால் கிழக்கு முறன�த்றத அபிவிருத்தி 
பெய� பவண்டி� அவசி�ம் ஏற்�டடது. அபிவிரு 
த்திற� ஆரம்பித்த இலஙற்க அரொல் நிதிப் �ற்ைா 
க்குறை ்காரணமா்க அறத பதாடர முடி�ாமல் 
ப�ானப�ாது இநதி�ாவும் ஜப்�ானும் கிழக்கு 
துைமு்கத்தின உரிமத்றத வாஙகி அறத அபிவிருத்தி 
பெய� முனவநதன. 

இநதிேொவிற்கு விற்ப்ை கசயே எதிர்பபு
 ரணில் – றமத்திரி ஆடசியின இறுதிக் 
்கடடத்தில், 2019 பம மாதம் 28ஆம் தி்கதி, ப்காழு 
ம்புத் துறைமு்கத்தின கிழக்கு முறன�த்றத இநதி 
�ாவிற்கும் ஜப்�ானிற்கும் விற்�றன பெயயும் 
ஒப்�நதம் பெய�ப்�டடது. சீனா பதற்கு முறன 
�த்தில் இர்கசி� �றட நிறல்கறை ஏற்�டுத்தா 
மல் இருப்�றத உறுதி பெய� இநதி�ாவிற்கு 
கிழக்கு முறன�ம் அவசி�ம் பதறவப்�டடது. 

அபமரிக்்காறவப் ப�ாறுத்தவறர இலஙற்க இநதி 
�ாவின ஆதிக்்கப் பிராநதி�த்திற்கு உட�டடது. 
இநதி�ா முழுறம�ான நிதி முதலீடு பெய�ா மல் 
ஜப்�ாறனயும் இறணத்துக் ப்காண்டது. ஆனால் 
கிழக்கு முறன�த்றத விற்�றன பெய� மாட 
படாம் என முழஙகி� ராஜ்�க்ெ ப்காதரர்கள் விற் 
�றன பெய� த�ஙகினர. இநதி�ாவிடமிருநது 
அவர்கள் மீது பதாடரநது அழுத்தங்கள் பெய�ப் 
�டடன. பினனர கிழக்கு முறன�த்தின பெறவ 
்கறைக் ற்க�ாளும் நிறுவனம் ஒனறு உருவாக்்க 
ப்�டடு அதன உரிமத்தில் 51% இலஙற்கக்கு 
எனறும் 49% இநதி�ாவிற்கும் ஜப்�ானி ற்கும் 
என ஒத்துக் ப்காள்ைப்�டடது. இநத முடிவின 
அறமச்ெரறவ அஙகீ்காரத்றத ப�ற்ை ப்காத்த�ா� 
ராஜ்�க்ெ அறத ப்காண்டு ப�ௌத்த மதபீடமான 
அஸ்கிரி�விற்கு பெனைார. இலஙற்கயின பொத்து 
க்்கறை பவளிநாடு்களுக்கு விற்�றன பெயவறத 
தாம் எதிரப்�தா்க பீடாதி�தி்கள் பதரிவித்தனர. 
அவர்கறைத் பதாடரநது இலஙற்க துறைமு்கத் 

பதாழிற்ெங்கங்கள் துறைமு்க விற்�றனற� ்கடு 
றம�ா்க எதிரத்து பவறல நிறுத்தம் பெயதன. அவர 
்களுக்கு �ல பதாழிற்ெங்கங்கள் ஆதரவு பதரிவித்தன. 
ராஜ்�க்ொக்்களின ஆளும் கூடடறமப்பில் உள்ை 
�த்து ்கடசி்களும் தம் எதிரப்ற�க் ்காடடின. இநதி 
�ா ொரபில் கிழக்கு முறன�த்தில் முதலிடப் 
ப�ாவது அதானி குழுமம் என�றத அறிநத பின 
எதிரப்பு பமாெமாகி�து. இதனால் ராஜ�க்ெ ெப்கா 
தரர்கள்தங்கள் முடிறவமாற்றிக் ப்காண்டனர. 
கிழக்கு முறன� நிரவா ்கத்றத இநதி�ா விற்கும் 
ஜப்�ானுக் கும் �ாரம் ப்காடுப் �றத நிறுத்தி பமற்கு 
முறன�த்றத அவர்கறை அபிவிருத்திபெயயும்�டி 
பவண்டுப்காள்விடுத்தனர. பமற்கு முறன�ம் 
முழுக்்க முழுக்்க ஆரம்�த்தில் இருநபத நிரமாணிக் 
்கப்�ட பவண் டி� நிறலயில் உள்ைது. 

சீைொவிற்கு இல்லொ� எதிர்பபு இநதிேொவிற்கு 
ஏன்?

 ப்காழும்புத் துறைமு்கத்தின பதற்கு முறன 
�ம் சீனாவிற்கு விற்�றன பெய�ப்�டடப�ாது 
கிைம்�ாத எதிரப்பு கிழக்கு முறன�த்தின 
மு்காறம ற்க�ளிக்்கப்�டும் ப�ாது கிைம்பி�து 
ஏன? முதலாவது ்காரணம் சிங்கைவர்கள்இறடப� 
உள்ை இநதி� விபராதம். சிங்கைவர்கள் சீனாறவ 
தமது எல்லாச் சூழல் நண்�னா்கப் �ாரக்கினைார 
்கள்.  �ல ்கடடங்களில் அப்�டித்தான சீனா நடந 
தது. இலஙற்கயில் தமிழ் �றடக்்கலன குழுக் 
்கறை இநதி�ா எண்�து்களின ஆரம்�த்தில் உரு 
வாக்்க முனனம் இருநபத இநதி�ா மீது சிங்கை 
வர்களுக்கு பவறுப்பு இருக்கினைது.மக்்கள் விடு 
தறல முனனணியினர (பஜவிபி) தமது ப�ாரா 
டடத்றத அழித்த நாடா்கப் �ாரக்கினைனர. 
ப�ௌத்த மதத்திற்கு இநதி�ாவால் ஆ�த்து என 
சிங்கை மதவாதி்கள் �லர நிறனக்கினைனர. சீனா 
இவர்கறை இப்ப�ாது தனது பதறவ்களுக்்கா்க 
��ன�டுத்தக் கூடி� சூழல் ஏற்�டடுள்ைது. சிங்கை 
மதவாதி்கறையும் இடதுொரி அரசி�ல்வாதி்கறை 
யும் அவர்கைது பதாழிற்ெங்கங ்கறையும் சீனா 
இலஙற்க மீதான அரசுைவி�ல் பநம்பு ப்காலா்கப் 
�ாவிக்்கக் கூடி� சூழல் உருவாகி யுள்ைது. 
 இநதி� பவளியுைவுத்துறை அறமச்ெர 
2021ஆம் ஆண்டின ஆரம்�த்தில் ப்காழும்பிற்கு 
மூனறு நாைா்க நடத்தி� ப�ச்சுவாரத்றதயின பின 
னபர கிழக்கு முறன� மு்காறம இநதி�ாவின 
அதானி குழுமத்திற்கும் ஜப்�னிற்கும் விற்�றன 
பெயயும் முடிவு இலஙற்க அரொல் எடுக்்கப்�டடது. 
அதன பினனர ப�ௌத்த குருமார்கள், அரசி�ல் 
்கடசி்கள், பதாழிற்ெங்கங்கள் ்கடும் எதிரப்புக் ்காட 
டி�தன பினனணியில் சீனா இல்றல எனச் பொல்ல 
முடி�ாது. 

Nty;jh;kh

Nghl;bf; fskhfpa nfhOk;Gj; JiwKf 

fpof;F Kidak;

மு்கம் ப்காடுக்்க பவண்டி� நிரப்�நதத்றதயும் 
பவளிப்�டுத்தி இருக்கினைன.
 இத்தற்க� ஒரு தருணத்தில் �ாதிக்்கப் 
�டட தமிழ் மக்்கள் தங்களுக்கு எதிரான 
அடக்்கமுறை்கள் மற்றும் அரெ நீதிவிபராத 
நி�ா�மறுப்புச் பெ�ற்�ாடு்களுக்கு எதிரா்கக் 
கிைரநபதழுநது நடத்தி வருகினை ப�ாராடடச் 
பெ�ற்�ாடு்கள் இலஙற்க அரசுக்கு அ்கத்திலும் 
ெரவபதெ அைவிலும் தாக்்கத்றத ஏற்�டுத்து 
வனவா்க அறமநதிருக்கினைன.
 தமிழ் மக்்களின நீதி நி�ா�ம் மற்றும் உரி 
றம்களுக்்கான ப�ாராடடம் ெரவபதெ அைவில் 
ஒரு திருப்புமுறனற� எற்�டுத்தியுள்ை இநதச் 
ெநதரப்�த்றதத் தமிழ்த்தரப்பினர பவறுமபன 
ப�ாராடடங்களுடன திருப்திப்காள்ைாமல், 
அதறன சு� அரசி�ல் நலன்களுக்குள் ஆழ்த்தி 
விடாமல் ெமப�ாசிதமா்கவும் பதாறலபநாக்குட 
னும் முறை�ான ்காயந்கரத்தல்்கறை பமற் 
ப்காள்ை முனவர பவண்டும். இது அ்கத்திலும் 
பு்கத்திலுமா்க �ரநத அைவில் பமற்ப்காள்ைப்�ட 
பவண்டி� மி்க முக்கி�மான ந்கரவு என�றதயும் 
்கவனத்திற் ப்காள்ை பவண்டி�து அவசி�ம்.

அதி�ரிககின்ை கெருக�  ... க�ொடர்ச்சி...

�ணி்கறை வீச்பொடு முனபனடுத்துச் பெனைார 
ெத்தி�மூரத்தி என�றத இனறு மடடுமல்ல 
எனறுபம தமிழ் மக்்கள் நனறிப�ாடு நிறனவில் 
ப்காள்வார்கள்.

ெொட்டுபபற்ைொளர் ஊட�   ... க�ொடர்ச்சி...

பிரதமர மஹிநத ராஜ�க்ெ பதரிவித்திருக்கினைார. 
ப�சுவதன மூலமா்கத் தீர்கக்கூடி� பிரச்சிறன�ா்க 
இது இருக்குமா என�து பதரி�வில்றல. கிழக்கு 
முறன�த்துக்குப் �திலா்க பமற்கு முறன�த்தின 
85 வீதமான �ஙற்கத் தரத் த�ார என�துதான 
ப்காழும்பு முனறவத்துள்ை மாற்றுத் திடடம். 
இதறன ஏற்கும் நிறலயில் இநதி�ா இல்றல. 
ஆ்க, இராஜதநதிர பநருக்்கடி பதாடரும் நிறல 
ததான ்காணப்�டுகினைது. 

�மிழர் பிரச்சி்ை்ே   ... க�ொடர்ச்சி...
 இதுகுறித்து இலஙற்க மத்தி� 
அரசின ருவிடடர �திவில், “இநதி�ாவிடம் 
இருநது ப�ற்ைக் ்கடன பதாற்கற� உரி� 
்காலத்தில் அநநாடடு ரிெரவ் வஙகியிடம் பெலு 
த்தப்�டடுவிடடது.
 இநத பதாற்கற� முன கூடடிப� பெலு 
த்தும்�டி இநதி�ாவிடம் இருநது எநத சிைப்பு 
ப்காரி க்ற்கயும் விடுக்்கப்�டவில்றல. இரு 
நாடடு கூடடு மு�ற்சி்கள் எதிர ்காலத்திலும் 
பதாடரும்”  எனறு பதரிவிக்்கப்�டடுள்ைது.

இநதிேொவிடமிருநது   ... க�ொடர்ச்சி...
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thuhe;j kpd;dpjo;;

KUfjh]h....

Kj;Jr;rpupg;Gf; nfhz;ltNd

KUfjh]h! tPu tpj;Jf;fs; 

tPo;e;jNghJ cd;id ePNa 

tPuj;jP %l;bf;nfhz;lha;....

tpLjiy Kw;wk; gw;wpnaupifapy;

tPudha; vOe;Jepd;W cd;idNa jPahf;fp cz;ikf;fha; xsp je;jha;!

cd; Kfj;jpw;Fs; ,Ue;j gutrj;jpy;

cd; mfj;jpw;Fs; Fbnfhz;ljPia - ahUNk fz;Lnfhs;sNt ,y;iy...!

rpdf;ff;$lj; njupahj rpupj;jKfj;jpy; vg;gb ,e;jr; rpWj;ijapd; rPw;wj;ij kiwj;Jitj;jha;...?

mfpk;ir topapy; mwg;Nghupd; 

MAjkha; epd;W neUg;ig 

ms;spj; jpd;wtNd!

vk; Njrj;jha;kbapy; 

jtOk; neUg;Gf;Foe;ijalh eP...

KUfjh]h cd;id epidf;ifapy; cUFjlh vk; neQ;rk;...

Cikaha;f; fplf;fpd;w cyfpd; thapy;

cz;ikf;Nfd; ,d;Dk; gQ;rk;... 

eP fhw;NwhL fye;j me;j kz;zpy;jhNd

fhy;eilaha; te;JNghfpNwhk;...

eP fw;G+ukha;g;Nghd Kd;wypy; jhNd

vk; jiytpjp vOjpg;Nghf tUfpNwhk;

rpwFtpupj;J neUg;Gg; gwitaha; eP gwe;JNghd jpirNehf;fpg; ghu;j;Jf;fplf;fpNwhk; - tPu

kwtu;fs; mzpepd;w Njrj;jpd;

Rje;jpuk;Njbf; fhj;Jf;fplf;fpd;Nwhk;!

fhe;js;
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பதில்:
 பதாழிற்்கடசி ொரநத ஒரு நாடாளுமனை 
உறுப்பினர எனை வற்கயிலும், ஓர எதிரக்்கடசி 
உறுப்பினர எனை வற்கயிலும் பிரித்தானி� அரசு 

எப்�டிப்�டட நடவடிக்ற்கற� முனபனடுக்்க 
ப்ப�ாகினைது என எனனால் கூை முடி�ாது. 
ஆனால் ப�ப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தி்கதி, 
பிரித்தானி� நாடாளுமனைத்தில் (House of Commons)  
சிறீலங்காவில் பமற்ப்காள்ைப்�டபவண்டி� நல் 
லிணக்்கம், ப�ாறுப்புக்கூைல், மனித உரிறம 
்கள் ப�ானை விட�ங்கள் பதாடர�ா்க ்கடசி்க 
ளுக்கிறடயிலான ஒரு விவாதத்றத ெற�யில் 
நான பமற்ப்காள்ை இருக்கிபைன. இநத விவா 
தத்துக்கு அரறெச் ொரநத அறமச்ெர ஒருவர 
�திலிறுப்�ார. எதிரவரும் மனித உரிறம அமர 
வில் பிரித்தானி� அரசு எடுக்்கவிருக்கும் நிறல 
ப்�ாடு பதாடர�ா்க அவ்பவறையில் பதளிவு ஏற் 
�டும் என நான நம்புகிபைன.

பதில்:
 தங்கைது உள்நாடடு மற்றும் நாடு ொரநத 
பிரதிநிதி்கறைத் பதாடரபுப்காண்டு மனித 
உரிறம ஆறண�த்தின 46ஆவது அமரவில் 
எவ்வாைான பெ�ற்�ாடு்கறை அவர்கள் முன 
பனடுக்்க இருக்கிைார்கள் என�றத பநரடி�ா்கபவ 
அவர்களிடம் ப்கடடுத் பதரிநதுப்காள்வது நல் 
லது எனக் ்கருதுகினபைன.

பதில்:
 சிறீலங்காவின தற்ப�ாறத� பிரச்சி 
றன்கள் மி்கவும் சிைப்�ா்க ஆவணப்�டுத்த 
ப்�டடிருக்கினைன. ப�ாரின ்கறடசிக் ்கடடத்தில் 
தமது பொநத மக்்கைாகி� ஆயிரக்்கணக்்கான 
அப்�ாவித் தமிழ்மக்்கள் ப்கால்லப்�டுவதில் தாம் 
வகித்த �ஙகு பதாடர�ா்க தற்ப�ாறத� அதி�ரும் 
அவரது ெப்காதரரான பிரதம அறமச்ெரும் 
மனித குலத்துக்ப்கதிரான குற்ைங்கறை இறழ 
த்தார்கள் எனை குற்ைச்ொடடுக்கு உள்ைாகியிரு 
க்கிைார்கள். ப�ாரக்குற்ைங்கறை இறழத்தார்கள் 
எனக் குற்ைஞ்ொடடப்�டும் இராணுவ அதி்காரி 
்கள், ஊழல்்கள், வனமுறை்கள் மற்றும் ப�ாது 
வான குற்ைச்பெ�ல்்களில் ஈடு�டடவர்கள் ப�ான 
ைவர்கள் உட�ட தங்கள் பநருஙகி� ெ்காக்்கள் 
�லறர அரசின உ�ர �தவி்களுக்கு அவர்கள் 
நி�மித்திருக்கிைார்கள். நாடாளுமனைத்தில் 
எதிரவரும் நாட்களில் நறடப�ை இருக்கினை 
விவாதத்தில் இநத விட�ங்கள் பதாடர�ா்க நான 
உரத்துக் ப்கள்வி எழுப்புபவன. சிறீலங்காவில் 
பதாடரச்சி�ா்க பமற்ப்காள்ைப்�டுகினை அநீதி்க 
ளுக்கு எதிரா்கவும்  ெனநா�்கம், மனித உரிறம்கள், 
ப�ானைவற்றை அஙகு நிறலநாடடவும் ெடடத் 
தின ஒழுஙற்கப் ப�ணவும் பிரித்தானி�ா எடுக்்கப் 
ப�ாகும் நடவடிக்ற்க்கபை �னனாடடு அரஙகில் 
நாம் வகிக்்கப் ப�ாகும் தறலறமத்துவத்றதத் 
தீரமானிக்்கப் ப�ாகினைன.

ய�ள்வி:  
 சிறீலங்�ொவில் யபொர்ககுற்ைங்�ள் 
இ்ழத்�ொர்�ள் எைக குற்ைஞசொட்டப படு 
கின்ைவர்�ள் கபொறுபபுககூைலுககு உட் 
படுத்�பபடுவ�ற்கும், பொதிக�பபட்ட �மிழ் 
மக�ளுககு உரிே நீதி வழங்�பபடுவ்� 
உறுதிபபடுத்துவ�ற்கும் பலமொை மற்றும் 
�ொத்திரமொை ெடவடிக்��்ள ஐ.ெொ மனி� 
உரி்ம�ள் ஆ்ைேம் எடுபபது க�ொடர்பொ� 
இந� ஆ்ைேத்தின் உறுபபு ெொடு�ள் மீது 
�ொே�த்திலும் புலம் கபேர்நதும் வொழுகின்ை 
இலங்்�த் �மிழ் மக�ள் எவவொைொை 
அழுத்�த்்�ப பிரயேொகிக�லொம் என்று 
நீங்�ள் எண்ணுகிறீர்�ள்?

ய�ள்வி:  
 ய�ொட்டொபே �்ல்மயிலொை �ற் 
யபொ்�ே சிறீலங்�ொ அரசு, ஐ.ெொ மனி� 
உரி்ம ஆ்ைேத்தில் 2015ஆம் ஆண் 
டில் இடம்கபற்ை அமர்வின் யபொது யமற் 
க�ொள்ளபபட்ட 30/1 தீர்மொைத்திலிருநது 
�ற்யபொது கவளியேறிவிட்டது. அவவொைொை 
ஒரு பின்புலத்தில் 2009 இல், சிறீலங்�ொவில் 
முடிவுககு வந� இைவழிபபுப யபொரின் 
யபொது இ்ழக�பபட்ட குற்ைங்�ளுககுப 
கபொறுபபுககூறுவ்� உறுதிபபடுத்துவ�ற் 
�ொ� எதிர்வரும் கெனீவொ மனி� உரி்ம 
ஆ்ைேத்தின் 46ஆவது அமர்வுககுத் 
�்ல்ம �ொங்கும் எை எதிர்பொர்க�ப படும் 
பிரித்�ொனிே அரசு ் �கக�ொள்ளவிருககின்ை 
மூயலொபொேம் என்ைகவன்று விளக� 
முடியுமொ?

ஐ.நா அமர்வு த�ாடர்்ாக, 
‘இலக்கு’ த�ாடுத� வினாக்களுக்கு  
பிரித�ானியாவின் த�ாழிறகட்சியயச் 
சார்்ந�  நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர்  

\pNthz; (Siobhain) 
அளித� ்திலகள்

Neh;fhzy;

ehlhSkd;w tpthjj;jpy; 
rpwPyq;fh njhlu;ghf 
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ய�ள்வி:  
 பல முககிே குடிசொர் கபொறுபபு�ளுககு 
இரொணுவ அதி�ொரி�்ளத் �ற்யபொ்�ே சிறீ 
லங்�ொவின் அதிபர் ய�ொட்டொபே இரொெபகச 
நிேமித்து வருகிைொர். இவவொைொை ஒரு 
�வ்ல �ரும் சூழ்நி்லயில், ெொடொளுமன்ை 
சைெொே� மரபில் உேர்நது நிற்கும் பிரித் 
�ொனிேொ எவவொறு பதிலிறுக�ப யபொகிைது?

்கடநத வாரம் பிரம்டன மாந்கரெற� நிறை 
பவற்றி� தீரமானபமானறு ஈழத்பதசி�த்றத 

பநசிக்கும் தமிழர்களுக்கு தித்திப்�ா்க இருநதிரு 
க்்கக் கூடும். 
 2009ஆம் ஆண்டு ஆண்டு பம மாதம் இல 
ஙற்க அரெ �றட்கைால் இனப்�டுப்காறல பெய 
�ப்�டட இலடெத்துக்கு பமற்�டட ப�ாதுமக் 
்கறை நிறனவுகூரும் வற்கயில் நிறல�ான 
நிறனவுத்தூபி ஒனறை தமிழர்களுக்கு அறமத்துக் 
ப்காடுப்�து எனை தீரமானபம அது. 
 இநத பெயதி, ்கனடாத் தமிழர்களுக்கு மடடு 
மல்ல, உலப்கஙகும் �ரநது வாழும் தமிழர்கள் 

�லருக்கும் ஆறுதலா்கவும் மகிழ்ச்சி�ா்கவும் இரு 
நதிருக்கும். 
 தமிழர்கள் ப்கால்லப்�டட ப�ாதுமக்்க 
ளின நிறனவா்க ஒபரப�ாரு நிறனவுத் தூபிற� 

�ல்்கறலக்்கழ்க வைா்கத்துக்குள் நிரமாணித்திருந 
தார்கள். அறதவிட பவறு நிறனவுத்தூபி்கள் எங 
கும் ப�ரி�ைவில் ்கடடப்�டவில்றல. ்கடநத �ல 
ஆண்டு்கைா்க �ல்்கறலக்்கழ்க மாணவர்களுடன 
ப�ாதுமக்்களும் இஙகுகூடி வணக்்கம் பெலுத்துவது 
வழக்்கம். 
 இலஙற்க அரசின ஏவலில்,  அனறு இரவு 
பநரத்தில் ்காவல்துறையின உதவியுடன, முனனறி 
வித்தலினறி இத்தூபி அடித்துறடக்்கப்�டடு 
அப்புைப்�டுத்தப்�டடது. இநத அடாவடித்தனம் 
உலப்கஙகிலும் வாழும் தமிழர்கறைத் திரண்பட 
ழச் பெயதது.

 இைநபதாரின நிறனவா்கத் தமிழர்கள் 
கூடிக் கூடடு வணக்்கம் பெயவது பநடுங்கால 
�ண்�ாடடு மரபு. இநத �ண்�ாடடு மரபு மாவீரர 
நாளின ப�ாதும் மறுக்்கப்�டடிருநதது. அதன 

பதாடரச்சி�ா்க பம மாதத்தில் தமிழர்கள் கூடி 
வணக்்கம் பெலுத்தும் இடமான இநதநிறனவுத் 
தூபியும் அப்புைப்�டுத்தப்�டடது. இது தமிழர்க 
ளின அடிப்�றட உரிறம்கள் மறுக்்கப்�டுவறத 
யும் தமிழர்கள் மீதான �ண்�ாடடு அழிப்ற�யும் 
பவளிப்�டுத்தி�து.
 இச்பெ�ல் இனவழிப்பின ஓர வடிவம் 
என�றத வாழிட நாடு்களின அரெ அலகு்களுக்குத் 
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இநத வாரம் மீண்டும் நான்காவது தடறவ இரா 
ணுவ ஆடசியினுள் பெனறுள்ைது மி�ான 

மார. முனனர மூனறு தடறவ்கள் அஙகு ப்காண்டு 
வரப்�டட இராணுவ ஆடசி என�து 51 ஆண்டு்கள் 
நீடித்திருநதது.
 ்கடநத நவம்�ர மாதம் இடம்ப�ற்ை 
பதரதலில் ப�ரும்�ானறம�ா்க பவற்றிப�ற்ை 
பதசி� ஜனநா�்க லீக் ்கடசிற� பெரநத ஆங ொங 
சூகி மற்றும் அரெ தறலவர யூ வின மியினற் ஆகி 
ப�ார உட�ட நூற்றுக்கு பமற்�டட நாடாளுமனை 
உறுப்பினர்கறை சிறைப்பிடித்த இராணுவம், ்கட 
நத முதலாம் நாள் அனறு அதி்கா ரத்றத ற்கப்�ற்றி 
யிருநதது.
 

மி�ானமாரில் இராணுவம் மி்கவும் ெக்தி வாயநத 
இ�நதிரம், மி�ானமாரின சுதநதிரத்திற்்கா்க ப�ாரா 
டி�, தற்ப�ாது தடுப்புக்்காவலில் உள்ை சூகியின 
தநறத�ான பஜனரல் ஆங ெங, மி�ானமாரின 
இராணுவத்றத �ப்�ானின துறணயுடன 1940்க 
ளின ஆரம்�த்தில் �லம் ப�ாருநதி� அறமப்�ா்க 
்கடடி�றமத்திருநதார. 
 எனினும் அவர 1947 ஆம் ஆண்டு �டு 
ப்காறல பெய�ப்�டடிருநதார. ஆனால் அவரினால் 
உருவாக்்கப்�டட இராணுவம் ப�ாதுமக்்களின 
ஆதரவுடன மி்கப்�லம் ப�ாருநதி�தா்க வைரநதிரு 
நதது. அதறன அரசி�ல் ்கடடுப்�டுத்தவில்றல, 
இராணுவ ஆக்கிரமிப்புடனதான 1948 ஆம் ஆண்டு 
பிரித்தானி�ாவிடம் இருநது சுதநதிரம் ப�ற்ை 
�ரமா (அனறு �ரமா எனபை அறழக்்கப்�டடது) 
மலரநதிருநதது.
 ப�ௌத்த ெங்கங்களுக்கு நனப்காறட்கறை 
வழஙகுதல், அதற்்கான மட ஆல�ங்கறை அறமத் 
தல் ப�ானை விட�ங்கள் மூலம் இராணுவம் எப் 
ப�ாதும் தனக்்கான ஆதரவு்கறை அதி்கரித்பத வநது 
ள்ைது.
 அபதெம�ம், சீனாவிற்்கான இநது ெமுத் 
திரத்தின நுறழவுப் �ாறத�ா்க மி�ானமாபர விை 
ஙகி�தால் மி�ானமாரின ந்கரவு்களில் சீனாவின 
�ஙகு மி்க அதி்கமா்கபவ இருநதது. 
 எனினும் சீனாறவ புைம்தள்ளும் பநாக்கு 
டன அஙகு ஜனநா�்கத்திற்்கான ஆடசிற� ப்காண்டு 
வருதல் எனை நடவடிக்ற்கயில் பமற்குல்கம் தீவிர 
மா்க இருநதது. 1988 ஆம் ஆண்டு அஙகு ஏற்�டட 
மாணவர ப�ாராடடத்றத இராணுவம் அடக்கி� 

ப�ாது 5000 ப�ர ப்கால்லப்�டடாலும், அஙகு ஜன 
நா�்கம் பமல்ல பமல்ல வைரவறத �ாராலும் 
தடுக்்க முடி�வில்றல. ஆங ொங சூகியின பதசி� 
ஜனநா�்க லீக் ்கடசியின அழுத்தம் இராணுவ 
அரறெ பதரறல நடத்துவதற்கு நிரப்�நதித்தது.
 இது அபமரிக்்காவுக்கு கிறடத்த பவற்றி 
�ா்கபவ �ாரக்்கப்�டடது, சூகிக்கு பநா�ல் �ரிசும் 
வழங்கப்�டடது. சீனாவின ப்கால்லப் புைத்தில் 
அபமரிக்்கா ப�ற்ை பவற்றிற� பதாடரநது, 22 
ஆண்டு்களின பினனர 2012 ஆம் ஆண்டு அபமரிக்்கா 
மி�ானமாருக்்கான தனது தூதுவறர நி�மித்தது. 

 சூகி அடிக்்கடி அபமரிக்்க தூதர்கத்திற்கு 
பெனைார, அதன பினனர கூகுள், ப�ப்சி ப�ானை 
நிறுவனங்கள் மி�ானமாரில் தமது முதலீடு்களு 
க்்கான இடங்கறை பதடின. 2018 ஆம் ஆண்டு 
மி�ானமார மக்்களின பதாழில்நுட� வைரச்சிக்கு 
என அபமரிக்்க றம�மும் அஙகு திைக்்கப்�டடது. 
அஙகு ஆஙகில மற்றும் ்கணினி �யிற்சி்கள் வழங 
்கப்�டடன. சூகி அபமரிக்்கா பெனறு ஒ�ாமா 
மற்றும் கிலாரி கிளிஙடன ஆகிப�ாறரயும் ெநதித் 

தார. 2011 ஆம் ஆண்டு மி�ானமாரில் ஜனநா�்க 
ஆடசி மலரநத பநரம் சீனாவின 3.6 பில்லி�ன 
படாலர மினஉற்�த்தி திடடத்றத மி�ானமார 
ற்கவிடடது. இறவ சீனாவின முதலீடு்களுக்கு 
ஆ�த்தா்க மாறி�றத சீனா உணரநது ப்காண்டது.
 சூகிற� தவிரத்து �றட அதி்காரி்களுடன 
உைறவ வைரத்துக் ப்காண்டது சீனா. 2013 ஆம் 
ஆண்டில் இருநது �றட அதி்காரி்கள், அரசி�ல் 
வாதி்கள், ப�ாது அறமப்புக்்களின பிரதிநிதி்கள், 
ஊட்கவி�லாைர்கள் என 1000 ப�ருக்கு பமற்�டட 
பிரதிநிதி்கறை அறழத்து சீனா உ�ெரித்ததா்க ரங 
கூறன தைமா்கக் ப்காண்ட சிநதறனக்குழாம் பதரி 
வித்துள்ைது.
 ஆனால் 2012 ஆம் ஆண்டு ப�ௌத்தர்களுக் 
கும், முஸ்லீம் மக்்களுக்கும் இறடயில் ஏற்�டட 
இனக்்கலவரம் 2017 ஆம் ஆண்டு இனப்�டுப்காறல 
�ா்க மாற்ைம் ப�ற்ைது. ெமாதானப் புைாவா்க �தவி 
ப� ற்ை சூகி பினனர இனப்�டுப்காறல இராணு வத் 
திற்கு ஆதரவா்க குரல் ப்காடுத்தார. அறனத்துல்க 
குற்ைவி�ல் நீதிமனைத்தில் பதானறியும் இராணுவ 

த்றத ்காப்�ாற்ைப் ப�ாராடினார, அஙகு இனப்�டு 
ப்காறல நி்கழ்நதது என�றத மறுத்தார. 
 மி�ானமார மீதான பிடிற� பமலும் 
இறுக்்க பைாகிஙகி�ா �குதியில் இடம்ப�ற்ை 
இனப்�டு ப்காறலற� பநாக்கி தமது �ாரறவற� 
திருப்பி�து பமற்குல்கம். அதறன எதிரத்த சூகியும் 
அறனத்துல்க மடடத்தின தனக்கிருநத மதிப்ற� 
இழநதார.
 ஆனால் பைாகிஙகி�ா விட�த்தில் சீனா 
மி�ானமாருக்கு உதவி�து. உ�ர நிறல இராணுவ 
பஜனரல் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் மாதம் சீனா 
வுக்கு பெனைார. சீனாவில் வழங்கல் �ாறத திடட 
த்திற்கு தாம் உதவுவதா்கவும் பதரிவித்தார.
 ்கடநத வருடம் சீனாவின அரெ தறலவர ஜி 
ஜிபிங மி�ானமாருக்கு ��ணம் பமற்ப்காண்டார. 
20 வருடங்களுக்கு பினனர சீனாவின உ�ரமடடத் 
தறலவர பமற்ப்காண்ட ��ணம் இதுவாகும்.
 முதலில் சீனாவின திடடங்கறை எதிரத்த 
சூகி பினனர அதறன ஏற்றுக்ப்காள்ை இணஙகினார. 
எனினும் சீனா �றட அதி்காரி்கறைப� நம்பி�து. 

இதுவறரயில் 24 பில்லி�ன படாலர்கள் ப�றுமதி 
�ான 34 அபிவிருத்தி திடடங்கறை சீனா அஙகு 
பமற்ப்காண்டு வருகினைது.
 இநத நிறலயில் தான ்கடநத நவம்�ர 
மாதம் இடம்ப�ற்ை பதரதலில் சூகியின ்கடசி ப�ரு 
ம்�ானறம பவற்றிப�ற்று இராணுவத்தினரின 
ஆதரவுக் ்கடசிற� பதாற்்கடித்திருநதது. ஆனால் 
பூப்காை அரசி�ல் ப�ாடடி அஙகு மீண்டும் இரா 
ணுவ ஆடசிற� ப்காண்டு வநதுள்ைது.
  ஓ�ாமா அரசு எடுத்த மு�ற்சிற� 
அபமரிக்்கா முழு மு�ற்சியுடன பதாடரவில்றல 
அதனால் அதான இநத நிறல எனகிைார அறனத்து 
ல்க வியூ்கங்களுக்்கான ்கற்ற்கத் துறையின அதி்காரி 
பஜாரச் ப�ாலிங, ஆனால் இநது ெமுத்திரப் பிராநதி 
�த்தில் நிக்ப்கா�ார மற்றும் அநதமான தீவு்களில் 
சிறீலங்காவின அம்�ாநபதாடறடதுறைமு்கத்திற்கு 
எதிரா்க இநதி�ா ்கடற்�றடத் தைங்கறை அறமப் 
�றத சீனா �ாரத்துக் ப்காண்டிருக்்காது. தற்ப�ாது 
இநதி� ்கடற்�றடத் தைங்கறை பநரிறட�ா்க 
்கண்்காணிக்கும் தூரத்திற்குள் சீன வநதுள்ைது.
 இராணுவப் புரடசிக்கு எதிரா்க ஐ.நா 
�ாது்காப்புச் ெற�யில் ்கண்டனத் தீரமானத்றத 
ப்காண்டுவருவதற்கு பிரித்தானி�ா மற்றும் அபமரி 
க்்கா தறலறமயிலான பமற்குல்க நாடு்கள் முற்� 
டட ப�ாதும் அதறன சீனா தனது வீடபடா அதி்கா 
ரத்றத ��ன�டுத்தி முறி�டித்துள்ைது.
 சீனாவுடன இறணநத ரஸ்�ாவும் தமக்கு 
அதி்க ்கால அவ்காெம் பவண்டும் என பதரிவித்து 
ள்ைது. மி�ானமார மீது தறட்கள் ஏதும் விதிக்்கப் 
�டாத பவறும் ்கண்டனத் தீரமானத்றதப� சீனா 
முறி�டித்துள்ைது.
 அது மடடுமல்லாது, ஏற்றுமதி இைக்குமதி 
ெடடங்கறை மீறி சில பதாறலபதாடரபு ொதனங 
்கறை ெடடவிபராதமா்க இைக்குமதி பெயததா்க 
சூகி மீது வழக்கும் �திவு பெய�ப்�டடுள்ைது. 
இது அவறரயும், அவரின ்கடசிற�யும் நிரந 
தரமா்க அரசி�லில் இருநது அ்கற்றும் நடவடி 
க்ற்க என பதரிவிக்கினைாரசிங்கப் பூறரத் தைமா 
்கக் ப்காண்ட மி�ானமார ஊட்கவி�லாைர             
தின லி வின.
 பமற்குல்கம் தறட்கள் மற்றும் ்கடடுப் 

   க�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக�ம்
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எனைால் வடக்கு தறலறம�்கம் என�து ப�ானறு 
பெ�ற்�டட அரசி�ல்வாதி்கறை கிழக்கு மா்காண 
த்திற்கு இழுத்துச் பெனறுள்ைது இநத ப�ரணி. அது 
மடடுமல்ல கிழக்கு மா்காணத்தில் தமிழ் பதசி� 
்கடசி்கள் ஒனறிறணநது பெ�ற்�ட பவண்டி� 
முக்கி�த்துவத்திறனயும் இனறு கிழக்கு தமிழ் 
மக்்கள் பவளிப்�டுத்தியுள்ைனர.
 ப�ாத்துவில் பதாடக்்கம் கிழக்கு மா்காண 
த்தின தறலந்கரான திருப்காணமறல வறரயில் 
நறடப�ற்ை ப�ரணி�ானது யுத்தத்திற்கு பினனர 
கிழக்கில் முனபனடுக்்கப்�டட மி்கப்ப�ரும் வர 
லாற்று முக்கி�த்துவம் வாயநத எழுச்சி�ா்கபவ 
பநாக்்கப்�ட பவண்டியுள்ைது.
 யுத்த ்காலத்திலும் ஏற்�டாத எழுச்சி�ா்க 
தமிழ் ப�சும் முஸ்லிம்்களும் தமிழர்கள் தா�்கத் 
திறன அஙகீ்கரித்து இனறு தமிழர்களுடன ற்க 
ப்காரக்்க றவக்கும் நிறலயிறன இனறு ப�ரும் 
�ானறம அரசி�ல் ெக்தி்கள் ஏற்�டுத்தியுள்ைனர. 
முஸ்லிம்்கள் மீது தமிழர்களுக்கு ெநபத்கங்கள் �ல 
இருநதாலும், இனறு அவர்களுக்கு ற்கப்காடுக்கும் 
தரப்�ா்க தமிழர்கள் மடடுபமயுள்ைது நிதரெனமா 
கும். இனறை� ்காலம் என�து வடகிழக்கு இறண 
நத தமிழர்களின தா�்கம் அல்லது தமிழ் ப�சும் 

மக்்களின தா�்கம் என�றத இரு இனங்களும் 
இறணநது பிர்கடனப்�டுத்தும் நிறலப�ற்�டடு 
ள்ைது.
 சிங்கை பதெத்தின பிரித்தாளும் தநதிரத்தில் 
்கடடுப்�டடிருநத முஸ்லிம் இனம் இனறு சுதா 
்கரித்துக் ப்காண்டு தமிழர்களுடன ற்கப்காரக்்க 
வநதுள்ைதானது, எதிர்காலத்தில் தமிழர தா�்கத் 
திற்கு ஒரு சிைநத முனபனாடடமா்கவும் பநாக்்க 
பவண்டியுள்ைது.
 இனறை� ்காலத்தில் வடகிழக்கிறனப் 
ப�ாறுத்தவறரயில், தமிழர்களின தா�்கத்திறன 
அறட� பவண்டுமானால், அதற்கு முஸ்லிம்்களின 
ஆதரவிறனயும் ப�ைபவண்டி�து அவசி�மாகும். 
அதற்்கான ெநதரப்�ம் �ல வழி்களில் எம்றம 
பநாக்கி வருகினை நிறலயில், அவற்றிறன புத்திொ 
லித்தனமா்க ற்க�ாண்டு ஒருஙகிறணக்்க பவண்டி 
�து சிவில் ெமூ்கத்தின தாரமீ்க ப�ாறுப்�ாகும்.
 இனறு அறனத்து அரசி�ல் ்கடசி்கள், 
அறனத்து சிவில் ெமூ்க அறமப்பு்கள், மதத்தறலவர 
்கள் ஒருஙகிறணக்்கப்�டடுள்ை நிறலயில், இநத 
கூடடுக்குள் எவ்வித முரண்�ாடு்கள் ஏற்�ாடடா 
லும் அறவ்கள் தீரக்்கப்�டடு இநத கூடடு பதாடர 
ச்சி�ா்க முனபனடுக்்கப்�டும்ப�ாது எதிர ்காலத் 
தில் வடகிழக்கில் �ாரி� ஒருஙகிறணநத பவறலத் 
திடடங்கறை முனபனடுக்்ககூடி� ொத்தி�ங்கள் 

உள்ைன.
 இநத நிறலயில், கிழக்கு மா்காணத்தில் 
உள்ை தமிழ் மக்்கள் மத்தியில் இருநத நீண்ட்கால 
ஏக்்கம் தீரக்கும் ஆரம்�ப்புள்ளி றவக்்கப்�டடுள் 
ைது. வடகிழக்கு தா�்கத்தில் எனறும் கிழக்கு 
முதன றம�ானது என�து கிழக்கு மக்்கள் மத்தியில் 
மீண்டும் பொல்லப்�டடுள்ைது. கிழக்கு தமிழர 
்கறை புைக்்கணித்து எநத தமிழ் பதசி� அரசி�லும் 
பெய�முடி�ாது என�றத வடக்கு அரசி�ல் தறல 
றம்களுக்கு கிழக்கு மக்்கள் மீண்டும் உணர றவத்து 
ள்ைனர.
 எதிர்காலத்தில் வடகிழக்கு இறணநத அர 
சி�ல் பெ�ற்�ாடு்கள் முனபனடுக்்கப்�ட பவண் 
டும். கிழக்கிலும் தமிழ் பதசி� ்கடசி்கள் தறலறம 
த்துவங்கறை வழங்க பவண்டும். கிழக்கில் தமிழ் 
பதசி� ்கடசி்களும் சிவில் ெமூ்க அறமப்பு்களும் 
இனிவரும் ்காலங்களில் கூடி� ்கவனம் பெலுத்த 
பவண்டும்.
 எவ்வாைாயினும் ப�ாத்துவில் பதாடக்்கம் 
ப�ாலி்கண்டி வறர�ான தமிழர எழுச்சிப் ப�ரணி 
�ானது �ல்பவறு விட�ங்கறை இனறு தமிழர 
பதெத்தில் பவளிக்்காடடியுள்ைது. அவற்றிறன உண 
ரநது எதிர்கால பெ�ற்�ாடு்கள் முனபனடுக்்கப்�ட 
பவண்டும் என�பத அறனவரது எதிர�ாரப்�ாகும்.

‘ெம் �ொே�த்தில்  ெொம்     ... க�ொடர்ச்சி...

ஆழமா்கப் �தித்த அப்�ாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் 
நனறி கூைக் ்கடறமப்�டடுள்பைன’ என ்கானநிலா 
கூறுகினைார. ஆயினும் இநத மகிழ்வான தருண 
த்தில் தா�்கத்தில் இல்றலப� என�து அவருறட� 
்கவறல, ஏக்்கம் எனறுகூட குறிப்பிடலாம்.
 ‘�ங்கர’ நூறல தனது முதலாவது பவளியீ 
டா்கக் ப்காண்டு வநதுள்ை குலசிங்கம் வசி்கரன 
‘எங்கட புத்த்கங்கள்’ அறமப்பின மூபலா�ா�ச் 
பெ�ற்�ாடடைர. ஈழத்துப் �றடப்�ாளி்களின நூல் 
்களுக்குப் �ல வழி்களிலும் தைமறமத்துக் ப்காடுக்்க 
பவண்டும் எனை எண்ணத்தின  ப�ராவபல எங்கட 
புத்த்கங்கள் அறமப்பின உயிர மூச்சு.
அவருக்குள்பை சிறு ப�ாறி�ா்க பதானறி� ‘எங்கட 
புத்த்கங்கள் - ்கண்்காடசி மற்றும் விற்�றன’. எனை 

எண்ணபம எங்கட புத்த்கங்கள் எனை அறமப்பின 
பிைப்புக்குக் ்காரணம். இது 2020 ஜனவரியில் பெ� 
ல்வடிவமாகி, �ாழ்ப்�ாணத்தில் நறடப�ற்ை ெரவ 
பதெ வரத்த்கக் ்கண்்காடசியில் ப�ரும் வரபவற் 
ற�ப் ப�ற்ைது.
 ‘ஈழத்து எழுத்தாைர்கறை �லரும் அறி� 
றவப்�து, உரி� அஙகீ்காரத்றத அவர்களுக்குப் 
ப�ற்றுக்ப்காடுத்து அவர்களின புத்த்கங்கறைச் 
சிைநத முறையில் ெநறதப்�டுத்துவது, வாசிப்புப் 
�ழக்்கத்றதத் தூண்டுவது ப�ானை விட�ங்கபை 
எனது இநத மு�ற்சிக்கு ்காரணமா்க அறமநதி 
ருநதன. அதன பதாடரச்சி�ா்க ‘எங்கட புத்த்கங்கள்’ 
இப்ப�ாது �திப்புத் துறையிலும் ்கால் �தித்துள்ைது’ 
என �ங்கர நூலுக்்கான �திப்புறரயில் வசி்கரன 
கூறியுள்ைார.
 ‘குறிப்பிடட ்காலப்�குதியில் எமது பதெத் 

தில் ‘�ங்கர’ எனகினை வாரத்றத ஒலிக்்காத வாய 
்கபை இல்றல எனும் அைவுக்கு அவசி�மான 
ஒனைா்க ஒவ்பவாருவர வாழ்க்ற்கயிலும் �ங்கர 
இருநதிருக்கிைது........’எனறு வசி்கரன தனது அனு� 
வத்தின ஊடா்க �ங்கறர எறட ப�ாடடிருக்கின 
ைார.  
 ‘எம் இனத்தின வரலாற்றின �திவா்க, ஆவ 
ணமா்க இநத �ங்கர பதாகுப்பு அறமநதிருக்கிைது’ 
- இது அவருறட� நம்பிக்ற்க.
 அவருறட� கூற்று எத்தற்க�து என�றத 
இநத நூறல வாசிக்கினை வாெ்கர்கள் நிச்ெ�ம் புரி 
நது ப்காள்வார்கள்.

 அநதக் ப்காலத்றதத் திரு. ்கநறத�ாவினால் 
ெகித்துக்ப்காள்ை முடி�வில்றல. எனினும் அவர 
ெ்கலருக்கும் ஆறுதல் கூறி, “சுதநதிரப் ப�ாராட 
டத்தில் இறதப�ல்லாம் ெகித்துக்ப்காண்டு பதெத் 
திற்்கா்கவும், பமாழிக்்கா்கவும் பமலும் பமலும் 
தி�ா்கம் பெய�த் த�ாரா்க இருக்்க பவண்டும்” 
எனைார. அப்�டி கூறும் ப�ாது அவரது நா தைர 
நதது. 
 பின திரு. ்கநறத�ா்க ்கா�ப்�டட மற்ை 
வர்கறைப் �ாரறவயிடடு ஆவன பெயதார. 
திருமறல ஆஸ்�த்திரியில் ெத்திரசிகிச்றெ நிபுணர 
இல்லாத ்காரணத்தினால் ்கா�ப்�டட இருவர 
உடனடி�ா்க குருநா்கல் ஆஸ்�த்திரிக்கு அனுப்� 
ப்�டடனர. மற்றும் இருவர ்கண்்களில் ்கா�ம் 
�டடதனால் ்கண்டி ்கண் ஆஸ்�த்திரிக்கு அனுப்� 
ப்�டடனர. பினனர திரு.்கநறத�ா்க மரண விொ 
ரறணயில் ்கலநது ப்காண்டார. 

�மிழரசுக �ட்சி ்�யேற்ைது
 தி�ாகி நடராஜனின ெடலத்றத இலஙற்க 
தமிழரசுக் ்கடசியின திருப்காணமறல கிறை 
ற்கப�ற்ைது. திரு.நடராஜனுக்கு திருப்காண 
மறலயில் உற்ைார உைவினர �ாரும் கிறட�ாது 
என�து குறிப்பிடத்தக்்கது. 
 ெடலம் திருமறலத் தமிழரசுக் ்கடசியின 
்காரி�ால�த்தில் ெ்கல மரி�ாறத்களுடனும் 
ப�ாது மக்்கள் �ாரறவக்்கா்க றவக்்கப்�டடி 
ருநதது. தமிழ் ப�சும் ப�ாதுமக்்கள் “கியூ” வரி 
றெயில் நினறு ெடலத்றதப் �ாரறவயிடடு 
ொம்பிராணி புற்கத்து, மலர வறை�ங்கள் சூட 
டித் தமிழ் தி�ாகி்களுக்குத் தங்கள் இறுதி மரி�ா 

றதற� பதரிவித்துக்ப்காண்டனர. 

ஊர்வலம்
 5ஆம் தி்கதி பெவ்வாயக்கிழறம (1957) 
பிற்�்கல் பிபரத ஊரவலம் நறடப�ற்ைது. ஆயிர 
க்்கணக்்கான மக்்கள் சுமார ஒரு றமல் நீைத்திற்கு 
இநத ஊரவலத்தில் ்கலநதுப்காண்டனர. பதரு 
பநடுகிலும் ப�ண்்கள் கூடி நினறு ்கண்ணீர வடி 
த்தனர. 
 திரு. நடராஜனின பிபரதப் ப�டடிற� 
திருமறல ந்கரெற�த் தறலவர திரு. த. ஏ்காம் 
�ரம், திருவாைர்கள் வி.ஏ. ்கநறத�ா, எம்.பி.என.
ஆர.இராஜவபராத�ம் எம்.பி., எம். தாபமாதரம் 
பிள்றை, ெடடத்தரணி துறரநா�்கம், ்கப்டன, 
ஏ.ஸி.்கன்கசிங்கம் ஆகிப�ார ற்கப�நதித் தூக்கிச் 
பெனறு ஊரவலத்றத ஆரம்பித்துறவத்தனர.
 பிபரத ஊரவல ஏற்�ாடு்கறை எல்லாம் 
திரு. எம். இராமநாதன ்கவனித்துக் ப்காண்டார. 
பதாண்டர்கள் சுமார 50 மலர வறை�ங்கறைத் 
தாஙகிச் பெனைனர. 

பியர� அடக�ம்
 “்கநதைாய ம�ானத்தில் பிபரதம் நல்ல 
டக்்கம் பெய�ப்�டடது” 
 பிபரதத்றத அடக்்கம் பெயத இடத்தில் 
ஒரு ஞா�்காரத்த ்கடடடத்றதக் ்கடடி, தமிழ் 
பமாழிற�யும், ப்காடிற�யும் ்காக்்க உயிரநீதத 
தி�ாகி நடராஜன எனறு ப�ாறிக்்க பவண்டும் 
எனறு எல்பலாராலும் அபிப்பிரா�ப்�டடதனா 
பலப� பிபரதம் த்கனம் பெய�ப்�டாமல் அடக் 
்கம் பெய�ப்�டடது எனறு பதரி�வருகிைது.

ென்றி – சு�நதிரன் 10.02.1957

திேொகி திரும்ல ெடரொ     ... க�ொடர்ச்சி...

யபொர்க�ொல வொழ்விே   ... க�ொடர்ச்சி...

தமிழர பதரி�ப்�டுத்தினர. 
 பிரம்டன மாந்கரத்தின பம�ரான திரு 
�ற்றிக் பிரவுண், தமிழர்களின து�ர வரலாற்றைத் 
துல்லி�மா்க அறிநத அரசி�லாைர. �ல்பவறு 
சூழ்நிறல்களிலும் தமிழருக்்கா்கக் குரல் 
ப்காடுத்து வரு�வர. 
 தமிழர்கள், ப்கால்லப்�டட உைவு்களின 
நிறனவு்கறை ஒருஙகிறணத்து பமற்ப்காள்ளும் 
கூடடு நி்கழ்வுக்்கான உரிறமற� இலஙற்க 
அரசு மீண்டுபமாருமுறை மறுத்திருப்�றத 
�ற்றிக் பிரவுண் நனகுணரநதிருநத நிறலயிபல 
இத்தீரமா னம் நிறைபவற்ைப்�டடிருக்கினைது. 
 இரு வாரங்களுக்கு முன பிரம்டன மாந 
்கரெற� உறுப்பினர திரு. மாரடடின அவர்கள் இநத 
தீரமானத்றத முனபமாழியும்வறர தமிழர்கள் 
உட�ட, �லரும் இறத அறிநதிருக்்கவில்றல. 
இறத அவர முனபமாழிநதப�ாது அறனவரும் 
ப�ரு மகிழ்பவாடு, அறத வரபவற்று ஏற்றுக் 
ப்காண்டார்கள். மாந்கரெற� நிரவா்கத்துடன 
இறணநது �ணி�ாற்றும் தமிழ் அன�ர்களின 
மு�ற்சி்களும் இச்பெ�ற்�ாடடுப் பினனால் 
இருக் கினைது என�றத மறுப்�தற்கில்றல. 
 தமிழர தறலமுறை தறலமுறை�ா்க 
வாழ்கினை மண்ணில், ப்கால்லப்�டடவர்கறை 
நிறனவுகூரும் அடிப்�றட உரிறம்களும் 
மறுக் ்கப்�டும் நிறலயில், தமிழர குடிப�றி 
வாழும் நாபடானறின அரெ நிரவா்க அலகு, 
தமிழர்களுக்்கா்க ஒரு நிலத்றத ஒதுக்கி, அதில் 
நிறனவுத் தூபிற�க் ்கடட முனவநதிருப்�து 
ப�ாற்றுதற்குரி�தாகும். 
 இச்பெ�ல், தமிழர்கள் தாம் வாழும் நாடு 
்களில் ப�ற்றுவரும் வலுநிறலற� உணரத்துவ 
பதாடு, உரிறம்கறை மறுக்கும் இலஙற்க அரசுக் 
கும் ஒரு பெயதிற�க் கூறியிருக்கினைது.

�ைடொவில் ‘இைவழிபபு   ... க�ொடர்ச்சி...
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புற்றுபநா�ானது, உலகில் ஏற்�டும் அதி்கமான 
இைப்பு்களுக்்கான ்காரணி்களில் 2ஆம் இட 

த்றத வகிக்கும் அபத பநரம், இலஙற்கயில் றவத் 
தி�ொறல்களில் இடம்ப�ைம் இைப்புக்்கான ்கார 
ணி்களிலும் 2ஆம் இடத்றத வகிக்கினைது. உல்க 
ைாவி� ரீதியில் 2018ஆம் ஆண்டு 9.6 மில்லி�ன 
இைப்பு ஏற்�டடுள்ைது. இலஙற்கயில் புற்றுபநா 
�ாைர்களின எண்ணிக்ற்க 2008ஆம் ஆண்டு 20,246 
ஆ்கவும்  2014இல் 23,105 ஆ்கவும் அதி்கரித்து 
ள்ைது. இபதபவறை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 
மா்காணத்திலும் புற்றுபநா�ாைர்களின எண்ணி 
க்ற்க அதி்கரித்து வருகினைது. வட மா்காணத்தில் 
2010ஆம் ஆண்டு 445 ஆ்க இருநத புற்றுபநா�ாைர 
்களின எண்ணிக்ற்க 2011ஆம் ஆண்டு 513 ஆ்க அதி 
்கரித்துள்ைது. கிழக்கு மா்காணத்திலும் 2010ஆம் 
ஆண்டு 745 ஆ்க இருநத புற்றுபநா�ாைர்களின 
எண்ணிக்ற்க 757 ஆ்க அதி்கரித்துள்ைது.

விழிப்புணர்வில் வினைத்திறன் வேண்டும்
 வடகிழக்கில் புற்றுபநாய அதி்கரிப்பிற்கும், 
அதறன தடுப்�தற்கும் தறட�ா்க நவீனத்துவமான 
ஆடம்�ர   வாழ்க்ற்கமுறை, இலா� பநாக்்கம் 
ப்காண்ட உணவு உற்�த்தி்கள், அதி்கரிக்கும் மது 
மற்றும் புற்கயிறல ப�ாருட்களின �ாவறன 
ெமூ்கத்தில் உள்ை மூடநம்பிக்ற்க்கள் என�ன 
அடிப்�றடக் ்காரணமா்க அறமகினைன. வட 
கிழக்கில் புற்றுபநாய �ற்றி� விழிப்புணரவு �ல் 
பவறு விதத்தில் மக்்கறை பெனைறடநதாலும், 
முக்கி �மா்க கிராமம் மற்றும் பினதஙகி� இடங 
்களில் உள்ை மக்்கறை பெனைறட�ாததாலும்,  
விழிப்புணரவு ஏற்�டுத்தி� மக்்கறை பதாடரச்சி 
�ா்க ்கண்்காணிப்பு பெய� முடி�ாததன ்காரணமா 
்கவும் விழிப்புணரவின நனறமற� ஏற்�டுத்த 
முடி�வில்றல.  இதற்கு முக்கி� ்காரணமா்க சு்கா 
தார துறையில் உள்ை திடடமிடல் மற்றும் பெ�ற் 
�டுத்தல் ெமூ்க மடட விழிப்புணரவு குறைவு என� 
வற்றை குறிப்பிடலாம்.  
 ெநறதயில் அதி்கரிக்்கப்�டடுள்ை அபெதன 
உணவு்கள், சுறவயூடடி்கள் மற்றும் நிைமூடடி்கள் 
��ன�டுத்தப்�டட உணவு்கள் இலகுவா்க நு்கரக் 
கூடி� முறையில் அனுமதிக்்கப்�டடறமயினாலும்   
மக்்களின பநர மடடுப்�ாடால் கூடி� பநரத்திறன 
ப�ாருட்கள் ப்காள்வனவு பெயவதில் பெலவ 
ழிக்்க முடி�ாததாலும் புற்றுபநாய தாக்்கமானது 
அதி்கரிக்கினைது என நிபுணர்கள் பதரிவிக்கினைனர.  
.
 தற்ப�ாது வடகிழக்கு மா்காணங்களில் 
உள்ை இைம் ெமுதா�த்தினரது மது, புற்கத்தல், 
ப�ாறதப்ப�ாருள் �ாவறன ப�ானை �ழக்்கம் 
அவர்களின பவறலயினறம, பவறலயினறம�ால் 
உருவாகும் அதி்கரித்த ஓயவு, அதி்கரித்த �ணப் 
புழக்்கம், ப�ற்பைாரின ்கவனக்குறை�ாடு்கள் 
ப�ானைவற்ைால் அதி்கரிக்கினைது. இச் பெ�ற்�ாடு 
மூலமும் புற்றுபநாயத் தாக்்கமானது அதி்கரிக்கி 
னைது.
 அதி்கரித்த பதாழில்நுட� வெதி ்காரணமா்க 
உடற்பெ�ற்�ாடு்கள் குறைநது இ�நதிர �ாவறன 
அதி்கரிப்பு மற்றும்  ப்காழுப்பு, துரித உணவு்கள் 
இனிப்பு, குளிர�ானங்கள் என�வற்றின �ாவறன 
அதி்கரிப்பின மூலம் ஏற்�டும் உடற்�ருமன அதி 
்கரிப்பு புற்றுபநாயக்்கான மற்றுபமாரு ்காரணி�ா்க 
அதி்கரிக்கினைது.
 ப�ாதி� சு்காதார பமற்�ாரறவயினறம 
யின ்காரணமா்க சு� �ாது்காப்பு அற்ை முறையில் 
ஊழி�ர்கள் புற்றுபநாய தாக்்கத்துக்கு இலகுவா்க 
உட�டுகினைனர. உதாரணமா்க வீதி்களில் பவறல 
பெயபவார, சுத்தி்கரிப்பு பதாழிலாைர்கள், ்கடடு 

மான பதாழிலில் ஈடு�டுபவார, ஆறடத் பதாழி 
ற்ொறல ஊழி�ர்கள், கிருமிநாசினி விசிறுபவார 
எனப�ார மு்கக்்கவெம் மற்றும் ஏறன� உரி� 
�ாது்காப்பு அஙகி்கள் இனறி பவறல பெய� அனு 
மதித்தல் என�னவும் ்காரணங்கைா்க அறி�ப்�டடு 
ள்ைன.
சிகிசனசை ேசைதிகளும் இனைவேளிகளும்   

 பதல்லிப்�றழ புற்றுபநாய றவத்தி� 
ொறல (Thellippalai Cancer Hospital)  புற்றுபநா�ாைர 
்களுக்்கான ஒபரப�ாரு றவத்தி�ொறல�ா்க வட 
மா்காணத்தில் உள்ைது. ப�ாக்குவரத்து வெதி, �ண 
விர�ம் என�வற்றின ்காரணமா்க ஏறன� மா்கா 

ணங்களில் உள்ை மக்்களும் இவ் றவத்தி�ொறலக்கு 
சிகிச்றெக்்கா்க வருற்கதருவதில் சிரமங்கறை 
எதிர ப்காள்கினைனர. இவ் றவத்தி�ொறலயில் 
புற்றுபநாயக்்கான ப�ாதி� சிகிச்றெ வெதி்கள் 
உருவாக்கி ப்காண்டிருநதாலும் மத்தி� மா்காண 
நிரவா்கங்களுக்கு இறடயில் ்காணப்�டும் அதி்கார 
ப�ாடடியின ்காரணமா்கவும் உரி� நிதி ஒதுக்கீடு 
்கள் இல்லாறம�ாலும் றவத்தி�ொறலற� 
பமலும் பமம்�டுத்த முடி�ாதுள்ைது. புற்று பநாய 
க்்கான நவீன சிகிச்றெ முறை்கள் உலப்கஙகும் 
அறிமு்கப் �டுத்தப்�டட ப�ாதும் இலஙற்க 
ப�ானை இலவெ மருத்துவ பெறவ வழஙகும் வைர 
மு்க நாடு்களில் அறவ முழுறம�ா்ககிறடப்� 
தில்றல.  அபதபவறை தனி �ார நிறல�ங்களூடா்க 
ப�ைக்கூடி� சில சிகிச்றெ க்்கான மருநது்களின 
அதி்கரித்த விறல �ல வறி� பநா�ாைர்கள் சிகிச் 
றெற� பதாடர முடி�ாத நிறலற� ஏற்�டுத்து 
கிைது.  

இறுதி பராமரிப்பு ேசைதிகளும் 
இனைவேளிகளும்

 வடகிழக்கு மா்காணங்களில் ப�ாரின 
்காரணமா்க ஏற்�டட புலம்ப��ரவு, இழப்புக்்கள் 
என�ன இஙகு வாழும் மக்்களிடம் குடும்� ஆதர 
வினறம, தனிறம என�வற்றை உருவாக்கியு 
ள்ைது. இக் குடும்� சூழலில் உள்ை மக்்களுக்கு 
புற்றுபநாய ஏற்�டடால் அவர்களின வாழ்க்ற்கத் 
தரம் முழுறம�ா்க �ராமரிப்பு இனறி �ாதிக்்கப்�டு 
வதுடன இறுதி �ராமரிப்பு ப்கள்விக்குறி�ாகின 
ைது. இந நிறலறமற� குறைப்�தற்்கா்க புற்று 
பநாய ்காப்�்கங்கைான CANE ்காப்�்கம் வடக்கிலும், 
EASCCA ்காப்�்கம் 2019 இல் கிழக்கிலும் ஆரம்பிக் 
்கப்�டடன. ப்கன (CANE) நிறுவனம் 1993 ஆம் 
ஆண்டு பதாடக்்கம் இலஙற்கயில்வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு மா்காணத்தில் உள்ை புற்றுபநா�ாைர 
்களுக்கு பெறவ்கறை ஆரம்பித்த பதாடு 2009ஆம் 
ஆண்டில் இருநது ப்கன பதாண்டு நிறுவனமானது 
எல்லா மா்காணங்கறையும் உள்ைடக்கி� அறன 
த்து மக்்களுக்்கான இலவெ பெறவ்கறை வழஙகி 

வருகினைது.

வகனின் வசைனேகள்
• இலவச �ங்குமிட யச்வ வழங்கு�ல்.
• இலவச ஆயரொககிேமொை உைவு வழங்�ல்
• இலவச மருத்துவ யச்வ�்ள வழங்கு�ல்.
• இலவச யபொககுவரத்து யச்வ�்ள வழங்கு�ல்.
• யெொேொளர்�ளுக�ொை �ரமொை யச்வ்ே பயிற்சி 
கபற்ை அனுபவம் வொயந� யச்வேொளர்�்ளக 
க�ொண்டு வழங்கு�ல்.

• புற்றுயெொய சம்பந�மொை பரியசொ�்ை கசயவ� 
ற்கு வசதிேற்று வறு்மகய�ொட்டிற்கு கீழ் வொழ்ப 
வர்�ளுககு ்வத்திே நிபுைரின் சிபொர்சின் அடி 
பப்டயில் பரியசொ�்ை கசலவு�்ள கபொறு 
பகபடுத்�ல்.

வகன் நிறுேைத்தின் வேறு வசைனேகள்.
• �ொதிேர் மற்றும் பரொமரிபபு �ற்்�கெறி்ே 
க�ொடர இருககும் வறு்மகய�ொட்டின் கீழ் உள்ள 
மொைவர்�ளுக�ொை புல்மபபரிசில் வழங்�ல்
• ய�ன் நிறுவைமொைது வீடு�ளில் �ங்கியிருககும் 
புற்றுயெொேொளர்�ளிடம் விஐேம் கசயது அவர்�ளு 
ககு இலவச ்வத்திே ஆயலொச்ை மற்றும் 
பரொமரிபபு யச்வ்ே வழங்கு�ல்.
• புற்றுயெொய சம்பந�மொை விழிபபுைர்வு �ருத்�ர 
ங்கு�்ள இலவசமொ� ெடொத்து�ல்.

இக் காப்பகத்தின் மூலம் 
எதிர்காலத்தின் திடைமிைப்படடுள்்ள 

வசைனேகள்
1. வொய, மொர்பு, �ருப்ப புற்றுயெொய�ளுக�ொை 
ஆரம்ப பரியசொ�்ை்ே க�ொடங்கு�ல்.
2. இறுதிப பரொமரிபபிற்குரிே �ொபப�மொ� முழு்ம 
ேொ� மொற்று�ல். 
 இக் ்காப்�்கத்தின பெறவற� பமம்�டுத்தி 
புற்றுபநா�ைர்களின வாழ்க்்கற்கத் தரத்றத பமலும் 
உ�ரத்துவதற்கும் புற்றுபநாற�த் தடுப்�தற்கும் 
மக்்களின ஆதரவு மி்கவும் முக்கி�மா்க உள்ைது. 
 எனபவ மைக்்கப்�டடு வரும் புற்றுபநா�ா 
ைர்களின எண்ணிக்ற்கற� குறைக்கும் விழி 
ப்புணரவு பெ�ற்�ாடு்களுக்கும், சிகிச்றெக்கும் 
இறுதிக்்கால �ராமரிப்பிற்கும் எம்மாலான உதவி 
்கறை வழஙகி புற்றுபநா�ாைர வாழ்வில் மறும 
லரச்சிற� ஏற்�டுத்த அறனவரும் ஒனறிறண 
பவாம். எமது உைவு்கள் புற்றுபநா�ால் �ாதிக்்கப் 
�டடு இைநத ப�ாது அவர்கள் அனு�வித்த துன� 
ங்கறை இனனுபமாருவர அனு�விக்்க கூடாது 
என ஒவ்பவாருவரும் எண்ணுபவாம் அதற்்கா்க 
�ாடு�டும் நிறுவனங்களூபட உதவிக்்கரம் நீடடு 
பவாம்.
 உதவி வழங்க விரும்புபவார வடக்கு 
கிழக்கு புற்றுபநாய ெங்கத்தினறர கீழ்வரும் மு்கவரி 
்களில் அல்லது பதாறலப�சி இலக்்கத்தினூடு 
பதாடரபு ப்காள்ைலாம். 

இலக்கம்-05, சபாபதிப்பிள்ளை ற�ாட், 
உடுவில், சுன்ா்கம் யாழப்பாணம்.

cane_jaffna@yahoo.com
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�ாடு்கள் பதாடரபில் ப�சினாலும், இநதி�ா, 
ப்காரி�ா, ரஸ்�ா மற்றும் �ப்�ான ஆகி� 
நாடு்கள் பதாடரநதும் மி�ானமார �றட்களுக்கு 
ஆயுதங்கறை வழஙகி வருவதா்கவும் அவர பதரி 
வித்துள்ைார. எனபவ இராணுவம் இநத தறட 
்கள் குறித்து ஒருப�ாதும் ்கவறலப்�டுவதில்றல.
 சிறீலங்காறவ �ாதிக்்காதவாறு சீனாறவ 
ற்க�ாை இநதி�ா நிக்ப்கா�ார தீவு்கறை பதரநபத 
டுத்தால், சீனா மி�ானமாறர தனதாக்கி அதறன 
யும் முறி�டித்துள்ைது. எனபவ சிறீலங்கா பதாட 
ரபில் இநதி�ா அதி்க ்கவனம் பெலுத்துவதும், 
தமிழ் மக்்கறை அரவறணப்�தும்தான எதிர்கால 
த்தில் இநதி�ாவின �ாது்காப்புக்கு உ்கநதது.

இநதுசமுத்திரப   ... க�ொடர்ச்சி...


