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அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன் 
்றத்தின் பிரதம வழககறிஞராக பிரித் 
தானியானவச் சேர்நத கரீம் கான் 
(50) நியமைம் பெறறுள்ார.
 பிரதாை வழககறிஞனர 
பதரிவு பேயவதறகு இடம்பெற்ற 
சதரதலில் 123 உறுப்பு நாடுகளில் 
72 நாடுகள கானுககு ஆதரவாக 
வாககளித்துள்ை. இ்நத ெதவிககு 
பிரித்தானியா, இத்தாலி, ஸபெயின் 

மறறும் அயரலா்நது ஆகிய நாடுக 
ன்ச் சேர்நத வழககறிஞரகள சொட் 
டியிட்ரு்நதைர.
 இவரின் நியமைத்னத வர 
சவறறுள் பிரித்தானிய பவளிவி 
வகார அனமச்ேர படமினிக ராப்,  
அனைத்துலக ேட்டவிதிகளில் அதிக 
அனுெவம் வாய்நத கான், உலகில் 
ொதிககப்ெட்ட மககளுககு நீதினய 
பெறறுதருவதறகு ெணிபுரிவார 
எை பதரிவித்துள்ார.
 முன்ைாள யுசகாஸலாவா 
ககியா மறறும் றுவாணடா ஆகிய 
நாடுகளில் இடம்பெற்ற இைப் 
ெடுபகானலகள பதாடரபில் விோர 
னைகன் சமறபகாணட ேட்டவா 
்ரகளில் கானும் ஒருவர என்ெது 
இங்கு குறிப்பிடத்தககது.

midj;Jyf Fw;wtpay; ePjpkd;wj;jpw;F 

gpupj;jhdpa tof;fwpQu; epakdk;

சிறீலங்காவில் இடம்பெற்ற மனித 
உரினம மீ்றல்கள மறறும் சொரக 
குற்றங்கள பதாடரபில் ஐககிய 

நாடுகள ேனெ மனித உரினமகள 
ஆனைககுழுவின் ஆனையா்ர 
மிசேல் ெபேலற இைால் பவளியி 
டப்ெட்ட அறிகனகனய சிறீலங்கா 
அரசு நிராகரித்துள்து.
 ஆனையா்ரின் 17 ெகக 
அறிகனகககு 30 ெகக அறிகனகயாக 
தைது ெதினல பவளியிட்டுள் சிறீ 
லங்கா அரசு ஆனையா்ரின் அறிக 
னகயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள் ெய 
ைத்தனட, போத்துககன் முடக 
குதல், அனைத்துலக குற்றவியல் 
நீதிமன்்றத்தில் ொரப்ெடுத்துதல், 
அனைத்துலக விோரனைககு ெரி்ந 
துனர பேயதல் சொன்்றவறறிறகு 
தகு்நத ஆதாரங்கள இல்னல எை 
பதரிவித்துள்து

I.eh kdpj cupikfs; Mizahsupd; 
mwpf;ifia epuhfupj;jJ rpwPyq;fh

சிறீலங்காவில் இடம்பெற்ற 
மனித உரினம மீ்றல்கள மறறும் 
சொரக குற்றங்கள பதாடரபில் 
ஐககிய நாடுகள ேனெ மனித உரி 
னமகள ஆனைககுழுவில் ேமரப்பி 
ககப்ெடவுள் தீரமாைத்னத வலு 
வ ற ்ற த ா க கு ம் மு ய ற சி க ள ச ம ற 
பகாள்ப்ெடுவதாக பகாழும்பு 
தகவல்கள பதரிவித்துள்ை.
 பிரித்தானியாவிைால் ேமரப் 
பிககப்ெடும் தீரமாைத்தில் 90 பதாட 
ககம் 95 விகிதமாை ெரி்நதுனரகள 
ஐககிய நாடுகள ேனெ மனித உரினம 
கள ஆனைககுழுவின் ஆனையா 
்ர மிசேல் ெபேலற இைால் பவளி 
யிடப்ெட்ட அறிகனகனய தழுவிய 
தாக இருப்ெதாக இராஜத்நதிர 
வட்டாரங்கள பதரிவித்துள்ை. 
அதனை பிரித்தானியத் தரப்பும் 
உறுதி பேயதிரு்நதது.
 எனினும் கட்நத வாரம் 
சிறீலங்காவில் உள் பிரித்தானியத் 
தூதுவர ோரா ஹட்டன், கசைடிய 
தூதுவர சடவிட் னமகிசைான் 
மறறும் சஜரமன் தூதுவர சகாஜர 
சேசெட் ஆகிசயார சிறீலங்காவின் 
பவளிவிவகார அனமச்ேர திசைஸ 
குைவரத்தைா, அனமச்ேர ஜி.எல்.

பீரீஸ, அனமச்ேர மகி்நத ேமரசிங்கா 
மறறும் பவளிவிவகார பேயலா 
்ர பஜயநாத் பகாலம்ெசக ஆகி 
சயானர ே்நதித்திரு்நதைர.
 அதன் பின்ைர அவரகள கட 
்நத வியாழககிழனம(11) சிறீலங்கா 
அரே தனலவர சகாத்தொயா 
ராஜெகேனவ ே்நதித்திரு்நதைர. 
இதனை பதாடர்நது தீரமாைத்தின் 
ேரத்துககள பதாடரபில் அவரகள 
மீ்ாயவு பேயய வாயப்புககள உள 
்தாக பகாழும்பு தகவல்கள பதரி 
வித்துள்ை.
 எைசவ இது பதாடரபில் 
தயாகத்தில் உள் தமிழ் அரசியல் 
கட்சிகளும், புலம்பெயர தமிழ் ேமூ 
கமும் இனைத்தலனம நாடுகளுககு 
அழுத்தங்கன் பகாடுகக சவண 
டும் எை அரசியல் அவதானி ஒரு 
வர இலககு ஊடகத்திறகு பதரிவித் 
துள்ார.

jPu;khdj;ij tYtw;wjhf;f Kaw;rp?

இலங்னக விவகாரத்தில் உறுதி 
யாை நடவடிகனககன் எடுப்ெத 
றகாை துணிச்ேல் ஐ.நாவிடம் 
இல்னல எை முன்ைாள ஐநா 
அதிகாரியாை  ோரல்ஸ பீட்சர (For-
mer Assistant Secretary General and for-
mer Chair of a UN Panel Charles Petrie) 
பதரிவித்துள்ார.
 உலக தமிழர செரனவ, மனித 
உரினமகள மறறும் ேரவசதே நீதி 
ககாை நினலயம், இலங்னகயில் 
நீதி மறறும் ேமாதாைத்துககாை 
ெரப்புனர கசைடிய தமிழ் காங்கிரஸ 
ஆகிய இனை்நது முன்பைடுத்த 
இனையவழி கருத்தரங்கில் கருத்து 
பதரிவிகனகயில், அவர இதனை 
பதரிவித்துள்ார.

 இலங்னக விவகாரத்தில் உறு 
தியாை நடவடிகனககன் எடுப்ெ 
தறகாை துணிச்ேல் ஐ.நாவிறகு 
இல்னல என்றும்,  இலங்னக விவ 
காரத்னத னகயாளவதறகாை அனம 
ப்பு முன்ற தன்னிடம் இல்னல எை 
ஐ.நா பதரிவிகக முடியாது என்றும் 
அவர குறிப்பிட்டுள்ார.
 பகாழும்பிலும் ஏனைய ெகு 
திகளிலும் ேரியாை விடயங்கன் 
பேயய விரும்பும் அதிகாரிகள உள 
்ைர எனினும் ஐ.நாவிறகு நடவ 
டிகனக எடுப்ெதறகாை துணிச்ேல் 
இல்னல. தமிழ் மககள ஐ.நானவ 
நம்பியிருகககூடாது. ஐ.நானவ நம் 
பியிரு்நதால் தமிழ் மககள ஏமா 
ற்றமனடவாரகள எைவும் அவர 
பதரிவித்துள்ார.
 தமிழ் மககள தங்கள உறுதி 
ப்ொட்டில் நினலயாகயிரு்நதால் 
ஐ.நா பேயறொட்டால் எதிரொராத 
பவறறிகள கினடககலாம் எைவும் 
அவர பதரிவித்துள்ார.

,yq;if tptfhuj;jpy; KbntLf;f I.ehTf;F mr;rk;

இலங்னகனய குற்றவியல் நீதிம 
ன்்றத்திறகு அனுப்பும் நடவடிக 
னககன் சீைா தடுகக முயன் 
்றால், சீைாவின் முயறசினய 
எதிரககும் நாடுகளின் நடவடிகனக 
கள தீவிரப்ெடும் எை  நாடு கட்நத 
தமிழீழ அரோங்கம்  பதரிவித்து 
ள்து.
 இது பதாடரொக நாடு கட 
்நத தமிழீழ அரோங்கம்  சமலும் 
பதரிவிகனகயில், பொத்துவில் 
முதல் பொலிகணடி வனரயிலாை 
தமிழரகளின் நீதிககாை நனடெய 
ைம் பெப்ரவரி மூன்்றாம் திகதி 
முதல் ஏழாம் திகதி வனர இடம்பெ 
ற்றது.
 இலங்னகனய ேரவசதே குற 
்றவியல் நீதிமன்்றத்தில் ொரப்ெடு 
த்த சவணடும் என்ெசத  குறித்த 
செரணியில் கல்நது பகாணடவர 
களின் பிரதாை சகாரிகனகயாக 
காைப்ெட்டது.
 ஜைவரி 27ஆம் திகதி பவளி 
யிட்ட அறிகனகயில் ஐககிய நாடு 
கள மனித உரினம ஆனையா்ர, 
மனித உரினம செரனவயின் உறுப் 
புநாடுகன் இலங்னக விவகார 
த்னத ேரவசதே குற்றவியல் நீதிம 
ன்்றத்திறகு ொரப்ெடுத்துவதறகாை 
நடவடிகனககன் எடுககுமாறு 
சவணடுசகாள விடுத்திரு்நதார.
 அனைத்துலக குற்றவியல் 
நீதிமன்்றத்தின் ொரனவககு அனுப் 

பும் முயறசி நட்நதால் ஐநா ொது 
காப்புப் செரனவயில் அதனை 
சீைா (வீட்சடா) தடுப்ெதிகாரத்தால் 
அதனை தடுத்து விடும் என்ெதால், 
இத்தனகய முயறசியால் ஒன்றும் 
ஆகப் சொவதில்னல என்று சில 
வட்டாரங்களில் கருத்துகள செேப் 
ெடக சகட்கிச்றாம்.
 முதலாவதாக தாரஃபூர 
பதாடரொக சூடான் அனைத்துலக 
குற்றவியல் நீதிமன்்றத்தின் ொர 
னவககு அனுப்ெப்ெட்ட சொது, 
சீைாவிறகு சூடானுடன் நல்ல 
வணிக உ்றவு இரு்நத சொதிலும் 
அது இம்முடினவ எதிரககவில்னல
சீைா தைது வீட்சடா தடுப்ெதிகாரம் 
பகாணடு தடுத்தால் தடுககட்டும் 
எை பதரிவித்துள்சதாடு ஐ.நா 
ொதுகாப்புப் ேனெயில் சிறீலங்கா 
பதாடரபில் கருத்து சமாதல் வரட் 
டும். பேன்்ற வாரம் மியான்மர 
ஆட்சிக கவிழ்ப்பு பதாடரொகப் 
ொதுகாப்புப் செரனவயிலிரு்நது 
ஒருமித்த அறிகனக வர விடாமல் 
சீைம் மறித்து விட்டது. 
 இதன் பொருள மியான்மர 
ஆட்சிக கவிழ்ப்பு ென்ைாட்டு 
அககன்றககுரியதாக இல்லாமற 
சொயவிட்டது என்ெதன்று. இ்நத 
அககன்றனய சீைத்தால் வழிமறிகக 
முடியவில்னல. சமலும் மியான்மர 
சொன்்ற நாடுகளில் ேைநாயகம் மீ் 
சவணடும் என்்ற அன்றகூவலுககு 
சீைத்தின் பேயல் உரமூட்டியுள்து.
 இசத சொல்      சிறீலங்கானவ      
அனைத்துலகக குற்றவியல் நீதிம 
ன்்றத்தின் ொரனவககு அனுப்பும் 
முயறசினய சீைம் வழிமறிககுமா 
ைால் இருதரப்ொகசவா ெலதரப் 
ொகசவா நடவடிகனககள எடுகக 
மற்ற நாடுகளின் முயறசிகளுககு 
அது ஊககமாகும்”என்று சமலும் 
பதரிவிககப்ெட்டுள்து.

,yq;iff;F vjpuhd eltbf;iffspy; rPdh 
jiyapl;lhy; mjw;F vjpuhf eltbf;iffs; njhlUk;

- ehL fle;j jkpoPo murhq;fk; 

 - rhu;y;]; gPl;Nu
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thuhe;j kpd;dpjo;;

     

<oj;jkpou; gpur;rpid midj;Jyfg; gpur;rpid
midj;Jyf ePjpNa gpur;rpidf;fhd jPu;thFk;

 ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிபம ஆபைக்குழுவின் 46ஆவது 
அமர்வு பைப்ரவரி மாதம் 22ஆம் திகதி ஆ்ரம்ைமாகவுள்்ளது. இநத அமர்வில் ஈழத் 
தமிழர் அபைத்துலகப பி்ரச்சிபைக்கு அபைத்துலக நீதி வழங்கு முபைபம 
எநத அ்ளவுக்குச் பசயறைடுத்தபைடப பைாகிைது என்ைது உலபகங்கும் உள்்ள மனித 
உரிபமகள் மறறும் அபமதிக்காை மக்க்ளதும், அபமபபுக்க்ளதும் மிகபபைரிய 
எதிர்ைார்பைாக உள்்ளது. 
 தறபைாது சிறீலங்காவில் அ்ரசாங்கம் அபைத்துலக சடடங்களுக்கு, - 
மனித உரிபமகள் ம்ரபுசாசைம் உடைட - தைது ஆடசிபை்ரபபு எல்பலக்குள் தான் 
கடடுபைடப பைாவதில்பல என்கிை உறுதியாை முடிவில் இறுக்கமாக உள்்ளது. 
அபைடியாைால், உலகில் எநத ஒரு நாடும் தைது இபைபம என்ை மீயுயர் 
உரிபமபயப ையன்ைடுத்தி ைா்ராளுமன்ை ஆடசிமுபைக்கு ஊடாை சர்வாதிகா்ர ஆடசி 
முபைபமபய இநத 21ஆம் நூறைாண்டில் நபடமுபைப ைடுத்துவதறகாை பைாக்பக 
உலக மக்களின் அபமதிக்கும், ைாதுகாபபுக்கும் பைாறுபபு வகிக்கும் அபைத்துலக 
நாடுகளின் அபமபைாை ஐக்கிய நாடுகள் சபை அனுமதிக்கபபைாகிைதா? இது 
அபைத்துலக சடடங்கள், ஒழுங்குகள் பதாடர்ைாக சிறீலங்கா பதாறறுவித்துள்்ள மிக 
முக்கியமாை பகள்வி. இநதக் பகள்விக்காை ைதிலிபலபய 21ஆம் நூறைாண்டின் 
உலக அபமதியும், ைாதுகாபபும் உறுதி பைறும் என்ைது பவளிபைபடயாை உண்பம. 
 அபதபவப்ள ஈழத்தமிழர் பி்ரச்சிபை, அது பதான்றிய விதத்திலும் தீர்பவ 
நாடும் விடயத்திலும் உலகப பி்ரச்சிபையாகபவ அன்றும் இன்றும் உள்்ளது. 

• பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆடசியின் தவைாை முடிவுக்ளால் 1833 முதல் 
1948 வப்ர உலகின் காலனித்துவ ஆடசிப பி்ரச்சிபையாகவும்,

•  04.02.1948 முதல் 22.05. 1972 வப்ர சிங்க்ள பைௌத்த பைரும் 
ைான்பமப ைா்ராளுமன்ை ஒறபையாடசி என்னும் உலகின் நவகாலனித்துவப 
பி்ரச்சிபையாகவும்,  

• 22.05. 1972 முதல் 18.05. 2009 வப்ர நாடறை பதச இைமாக்கபைடட 
ஈழத்தமிழ் மக்களின் நபடமுபை அ்ரசு ஒன்றுக்காை உலக நாடுகளின் 
அங்கீகா்ரப பி்ரச்சிபையாகவும்,

• இநத 37 ஆண்டுகால தமிழீழ அ்ரசு பநாக்கிய அ்ரசின் நபடமுபைச் 
பசயறைாடபடச் சிறிலங்கா இைஅழிபபு மூலம் இல்லாபதாழித்ததின் விப்ளவாக 
18.05.2009 முள்ளிவாயக்கால் ஈழத்தமிழர் இைஅழிபபு முதல் இன்று வப்ர 
இநத இைஅழிபபுக்காை அபைத்துலக நீதிபயயும்,  தங்களின் மனிதஉரிபமகள் 
மறறும் மக்கள் உரிபமகப்ளப பைணுவதறகு அபைத்துலக சடடங்கள், 
ஒழுங்குகள், வழபமகள் மூலமாை வழிகாடடபலக் பகாரும் ஈழத்தமிழர் பதசியப 
பி்ரச்சிபை என்னும் அபைத்லுகப பி்ரச்சபையாகவும் 

 ஈழத்தமிழர் பி்ரச்சிபை என்றும் அபைத்துலக நீதிக்காை பி்ரச்சிபையாகபவ 
பதாடர்கிைது.  ஈழத்தமிழர்களின் பதசியப பி்ரச்சிபை என்ைது எநத ஒரு வ்ரலாறறு 
நிபலயிலும் சிங்க்ள ஆடசிக்குள் உடைடட மக்களின் பி்ரச்சிபையாக உலகின் 
முன்பவக்கபைடவில்பல என்ைபத இங்கு முக்கியமாைது. இதைால் ஈழத்தமிழர் 
பி்ரச்சிபை சிறீலங்காவின் உள்விவகா்ரப பி்ரச்சிபைபயா அல்லது அதன் இபை 
பமக்கு உடைடட பி்ரச்சிபைபயா அல்ல. உலகால் தீர்த்து பவக்கபைட பவண்டிய 
அபைத்துலகப பி்ரச்சிபை என்ைது பதளிவாை விடயமாக உள்்ளது. 
எைபவ மனித உரிபமகள் மீைல்கள், யுத்தக் குறைங்கள், மனிதாயத்திறகு எதி்ராை 
குறைங்கள் என்கிை வபகயில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு சிறீலங்கா பசயத, பசயகிை 
இைஅழிபபுக்கப்ள ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் ஆபையகம் மடடுபைடுத்தக் 
கூடாது என்ைபத பைாத்துவில் முதல் பைாலிகண்டி வப்ரயாை ஈழத்தமிழர்களின் 
P2P குறியீடடால் சுடடபைடட மக்களின் சைநாயகப பைா்ராடடம் அபமநதது.  
 இைஅழிபபு ஒன்றுக்காை நீதி, இைஅழிபபுக்கு உள்்ளாை மக்களுக்காை 
தீர்வு என்கிை இரு அடிபைபடகளில் உலகநாடுகளும், உலக அபமபபுக்களும் 
ஈழத்தமிழர் பி்ரச்சிபைபய அணுக வழிகாடட பவண்டும். இநத அடிபைபடயில் 
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிபமகள் ஆபையகம் ஈழத்தமிழர் பி்ரச்சிபைபய 
ஐக்கிய நாடுகளின் பைாதுச்சபைக்கு பகாண்டு பசல்ல பவண்டும். அபைத்துலக 
நீதிமன்ைத்திறகு எடுத்துச் பசல்ல பவண்டும்.
 இதபைச் பசயயுமாறு புலம்பையர் தமிழர்களின் அபமபபுக்கள் தாங்கள் 
வாழும் நாடுகப்ள உரிபமயுடன் வலியுறுத்த பவண்டும். இது பகஞ்சிப பைறும் 
விடயமல்ல. விடடுக்பகாடுபபுக்களுக்காை பை்ரம் பைசும் அ்ரசியல் பைச்சுவார்த்பதகளும் 
அல்ல. யா்ராலும் எக்காலத்திலும் பிரிக்கமுடியாத ஈழத்தமிழ் மக்களின் மனித 
உரிபமகள் மறறும் தன்ைாடசி உரிபமகள். 
 இநதத் தன்பமயுடன் ஈழத்தமிழ் மக்களின் நலனில் அக்கபை காடடும் 
தமிழக அ்ரசும், இநதிய மத்திய அ்ரபச ஈழத்தமிழர்கள் பி்ரச்சிபைபய சிறீலங்காவின் 
உள்நாடடு விடயமாக அல்லாது உலகின் மனித உரிபமத் தீர்வுக்காை அபைத்துலகப 
பி்ரச்சிபையாக அணுகும்ைடி வறபுறுத்த பவண்டும். 
 இவறபைச் பசயவதறகாை அ்ரச ஆத்ரவுகப்ளத் தி்ரடட தி்ரள்நிபல ஊடகப 
ைலத்பத வ்ளர்க்க பவண்டிய, சமுக ஊடகங்கப்ள ஊக்கபைடுத்த பவண்டிய  முக்கிய 
வா்ரமாக ஈழத்தமிழர்களுக்கும் உலகத்தமிழர்களுக்கும்  இவவா்ரம் அபமகிைது. 

 Mrphpah;

 “கட்நத காலங்களில் பொறுப்புககூ்றலிறகு 
என்ை நட்நதது எை ஆராயவதறகாக ஆனைக 
குழுபவான்ன்ற சிறீலங்கா அரோங்கம் நியமித்துள 
்தாக அறிகின்ச்றாம். இது கதனவ மூடுவதற 
காை இன்பைாரு முயறசி. நீதினய தடுப்ெதற காை 
இன்பைாரு முயறசி” எை அபமரிககாவின் யுத்த 
குற்ற விவகாரங்களிறகாை முன்ைாள தூதுவர 
ஸடீென் ரப் பதரிவித்துள்ார

 உலகத் தமிழர செரனவ, மனித உரினமகள மறறும் ேரவசதே நீதிககாை 
நினலயம், இலங்னகயில் நீதி மறறும் ேமாதாைத்துககாை ெரப்புனர, கசைடிய 
தமிழ் காங்கிரஸ ஆகியை இனை்நது முன்பைடுத்த இனையவழி கருத் தரங்கில் 
கருத்து பதரிவிகனகயில் அவர இதனை பதரிவித்துள்ார. அவர குறிப்பிட்டுள் 
தாவது.
 “இதுபதாடரபில் நான் இலங்னகககு 2012இல் சமறபகாணட விஜயத்னத 
நினைவுெடுத்த விரும்புகின்ச்றன்
 முதலாவதாக ேகமனிதரகள என்்ற அடிப்ெனடயில் உலகத்தின் அனை 
த்து ெகுதியிலும் மனித உரினமகன் ேரவசதே மனித உரினமகன் ொதுகாப் 
ெதறகாை கடப்ொடு எங்களுககு உள்து. இதில் ொரிய மனித உரினம மீ்றல்க 
ளுககாை உணனம மறறும் நீதிககாை உரினமயும் உள்து.
 அப்சொது ொதுகாப்புச் பேயலா்ராக இரு்நத இப்சொனதய ஜைாதிெதி 
சகாட்டாெய ராஜெகேவிடம் இது குறித்துப் செசியனம எைககு நினைவில் 
இருககின்்றது. “குற்றங்கன் இனழத்த தனிநெரகளுககு எதிராக நம்ெத்தகு்நத 
ோட்சியங்கள இரு்நதால் மீ்றல்களுககாக அவரகள மீது நடவடிகனககள எடுக 
கலாம். அதறகு நாங்கள உதவத் தயாராக இருககின்ச்றாம்” என்ச்றன். ஆைால் 
ேரைனட்நத பின்ைர அத்தனகசயார - அவரகள அறுெது செர வனர - அல்லது 
அதறகு சமலும் இருககலாம் - பகால்லப்ெட்டு விட்டைர. எைசவ யுத்தக க்த் 
தில் இரு்நத - குற்றம் சுமத்தப்ெடககூடிய ே்நசதக நெரகள - உயிருடன் இல்னல. 
எைககு நினைவிருககின்்றது ொதுகாப்புச் பேயலா்ர கூறிைார. “விோரனை, 
விோரனை என்று நீணட காலம் இழுெடும், ேம்ெ்நதப்ெட்சடார தப்பி விடுவர” 
என்்றார. “அதைால் நான் அவரகன்க பகான்ச்றன்; நான் அவரகன்க பகான் 
ச்றன்; நான் அவரகன்க பகான்ச்றன்” என்்றார ொதுகாப்புச் பேயலா்ர. 
ஆைால் இது நீதி முன்றனமசய அல்ல.  
 நான் முல்னலத்தீவிறகு பேன்்ற அன்று பெணகள குழுபவான்று காைமல் 
சொை தங்கள பிளன்களின் ெடங்கன் காணபித்தாரகள. அவரகளின் பிள 
ன்கள விடுதனலப்புலிகளின் ஒரு ெகுதியாக காைப்ெட்டவரகள. ெலவ்நத 
மாக சிறுவர ெனடயணிகளில் சேரககப்ெட்டவரகள. அவரகளில் அசைக 
மாைவரகன் சமமாதத்தில் விடுதனலப்புலிகள சதாறகடிககப்ெட்ட பின்ைர 
ொரத்ததாக அவரகள பதரிவிககின்்றைர. அதன் பின்ைர அவரகள காைாமல் 
சொைதாக அ்நத பெணகள பதரிவித்தைர.
 நான் அ்நத விடயத்தில் அககன்ற காட்டுவதாக என்ை நட்நதது எை 
பதரிவிப்ெதாக பதரிவித்சதன். அதறகு சில நாட்களின் பின்ைர அவரகள 
ொதுகாப்பு ெனடயிைரால் துன்புறுத்தப்ெட்டதாக அறி்நசதன். அவரகன் சின்ற 
யில் அனடககப்சொவதாக அச்சுறுத்தியதாகவும் அறி்நசதன். அதறகு ெதிலளி 
த்த அ்நத தாயமாரகள எங்கள அன்புககுரியவரகள குறித்த தகவனல எங்க்ால் 
பெ்றமுடியாது என்்றால் எங்கன் பகானல பேயயுங்கள. அதன் பின்ைர வாழ் 
வதில் அரத்தமில்னல எங்கன் பகானல பேயயுங்கள எை அவரகள பதரிவித் 
ததாக எைககு பமாழிபெயரப்பில் உதவியவர பதரிவித்தார.
 இரணடாவது பிரச்சினை எதிரகாலத்தில் சமலும் வன்முன்றகள 
பதாடரவது பதாடரொைது. சமலும் குற்றங்கள பதாடரொைது. சதசிய 
அதிகாரிகன் தங்கள கடப்ொடுகன் நின்றசவறறுமாறு வலியுறுத்துவசத 
மூன்று வருடங்க்ாக எங்கள சநாககமாக காைப்ெட்டது- அபமரிககாவின் 
த்நதிசராொயமாக காைப்ெட்டது. நாங்கள இதிலிரு்நது நகரசவணடும், 
அபிவிருத்தி குறித்து கவைம் பேலுத்தசவணடும் – அது சதேத்தின் வீரரகன் 
தனினமப்ெடுத்தும் எை பதரிவிககப்ெடுவனத நான் பேவிமடுத்துளச்ன். 
இ்நத விடயங்கள மிகவும் கடிைமாைனவ எை போல்லப்ெடுவனத பேவிம 
டுத்துளச்ன்.
 வன்முன்றகள பதாடரகின்்றை என்ெனத நான் அவரகளுககு சுட்டிக 
காட்டிசைன். அனவ முன்ைர காைப்ெட்ட வன்முன்றக்ாகயிருககலாம் 
ஆைால் ஆட்கள கடத்தப்ெட்டாரகள, குற்றங்கள ஊழல்கள காைப்ெட்டை. 
முன்ைர இடம்பெற்ற ேம்ெவங்களுடன் வன்முன்றகளுடன் பதாடரபுனடய 
அசத ஆட்கள இ்நத குற்றங்களில் ஈடுெட்டைர. தணடனையிலிரு்நது விலககளி 
ககப்ெடுவது ஒரு பதாறறுசநாய சொல காைப்ெட்டது. அப்ொவிகன் பகானல 
பேயதால் நீங்கள தணடனையிலிரு்நது தப்ெலாம். ேரைனட்நதவரகன் 
பகானல பேயதால் தப்ெலாம் என்ெசத இதன் மூலம் பதரிவிககப்ெடுகின்்ற 
பேயதியாக காைப்ெட்டது.

 இலங்னகயின் ஆனைககுழுகக்ால் நிருபிககப்ெட்ட குற்றங்களில் 
ஈடுெட்டவரகள கூட தணடனையிலிரு்நது விடுெடலாம் என்்ற நினல 
காைப்ெட்டது. கட்நத சில வருடங்க்ாக முககியமாை ேம்ெவங்கள குறித்து 
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வடகிழககு தமிழரக 
ளின் ெகுதிகள அெகரிககப்ெட்டு 
வரும் நினலயில், தமிழரகளின் தாயகத் 
தினை ொதுகாகக நாங்கள என்ை 
நடவடிகனககள எடுத்சதாம் என்ெனத அனை 
வரும் ஒருதரம் சி்நதிகக சவணடிய காலத்தில் நிறகி 
ன்ச்றாம்.
 நாங்கள வடகிழககில் காணிகள அெகரி  
ககப்ெடுவதறகு எதிராக குரல் பகாடுககின்ச்றாம், 
சொராடுகின்ச்றாம். ஆைால் இருககும் காணிகன் 
ொதுகாப்ெதறகு அல்லது அதனை தககனவப்ெதறகு 
எவவா்றாை திட்டங்கள முன்பைடுககப்ெடுகின் 
்றை என்்றால், எதுவும் இல்னலபயன்ெசத உணனம 
யாகும்.
 வடகிழககில் உள் தமிழரகளின் காணி 
கன் பெரும்ொன்னமயிைர அெகரிககும்சொது 
அதறகு எதிராக மககள சொராடுகின்்றைர. அ்நத 
ேமயங்களில் அரசியல்வாதிகள பவறும் நாடகத் 
தினை மட்டும் காட்டுகின்்றாரகச் தவிர உணனம 
யில் காணிகன் ொதுகாப்ெதறகாை ஆககபூரவ 
மாை நடவடிகனககன் முன்பைடுககாத 
நினலசய இருககின்்றது.
 குறிப்ொக கிழககில் சிங்க் பெரும்ொ 
ன்னமயிைத்தவரகள தங்க்து இைத்தினை விரிவு 
ெடுத்தி தமது பெரும்ொன்னமயினை அதிகரிப் 
ெதறகும், இைவிகிதாோரத்தில் மாற்றத்தினை ஏற 
ெடுத்துவதறகும் மிகவும் திட்டமிட்ட வனகயில் 
பேயறொடுகன் முன்பைடுத்து வருகின்்றைர.
 ஆைால் வடகிழககில் தமிழரகளின் காணி 
கன் ொதுகாப்ெதறகு எ்நதவிதமாை திட்டங்களும் 
இல்னல. குறிப்ொக கிழககு மாகாைத்தில் தமிழர 
களின் காணிகன் மாறறு இைங்கள அெகரிப் ெத 
றகு மிக முககியமாை காரைமாக இருப்ெதும் 
இ்நத திட்டமிடல் இல்லாத நினலசய ஆகும்.
 நாங்கள சமயச்ேல் தனரப்பிரச்சினைகன்ப் 
ெறறி கனதககின்ச்றாசம தவிர, யுத்தம் நின்றவுற்ற 
இத்தனை வருடத்திறகு அ்நத சமயச்ேல் தனரக 
காணிகன் அனடயா்ப்ெடுத்தி அவறறினை 
எல்னலயிட்டு அவறறினை அரோங்கத்தின் ஊடாக 
வரத்தமானி அறிவிப்பிறகு உட்ெடுத்துவதறகு எ்நத 
வித நடவடிகனககளும் முழுனமயாக முன்பைடு 
ககப்ெடவில்னல.

 கிழககு மாகாைத்தில் அதிக்வாை நிலப் 
ெரப்பினை தமிழர சதேம் பகாணடுள்து. அனை 
த்து வ்ங்கன்யும் பகாணட இ்நத நிலப்ெரப்பு 
கன் தமிழரகள ெயன்ெடுத்தாத காரைத்திைால் 
அவறறினை சமாப்ெம் பிடித்தும், எமககு மத்தியில் 

உள் சில புல்லுருவிகள மூலமும் அனடயா்ப் 
ெடுத்தி அவறறினை முதலீடுகள, சுறறுலாத்துன்ற, 
சேனைப்ெயிரச்பேயனக எை ெல்சவறு காரைங்கள 
கூ்றப்ெட்டு ெல்லாயிரககைககாை ஏககர காணிகள 
அெகரிககப்ெட்டை.
 மறுபு்றத்தில் எல்னலப்பு்றப் ெகுதிகளில் 
உள் வ்ம்பகாணட ெகுதிகன் ெல்சவறு 
காரைங்கள பகாணடு அெகரிககப்ெடுகின்்றை.
இவவாறு பதாடரச்சியாக காணிகள அெகரிககப்ெ 
டுகின்்ற சொதிலும் நாங்கள எமது வ்த்தினைப் 
ொதுகாப்ெதறகு இன்றுவனரயில் எ்நத நடவடிக 
னககளும் எடுககவில்னல.

 கிழககு மாகாைத்தினைப் பொறுத்தவனர 
யில், தமிழரகள மத்தியில் ெல்சவறு பிரச்சினைகள 
இருககின்்றை. தமிழ்த் சதசிய பிரச்சினைகளுககு 
அப்ொல் ெல்சவறு பிரச்சினைகள இருககின்்றை. 
கிழககு மாகாைத்தில் அனைத்து வழங்களும் 
உள் நினலயில், இன்றும் தமிழரகள மூன்்றாம் 
நினலயிசலசய உள்ைர.
 
 
 
 
 
 
 

பதாழில் இல்லாப் பிரச்சினை, வறுனம நினல 
சொன்்ற ெல்சவறு காரணிகளிைால் தமிழரகளின் 
நினலபயன்ெது கீழ் நினலயிசலசய காைப்ெடுகி 
ன்்றது. அனைத்து வ்த்தினையும் பகாணட தமிழர 
ெகுதிகளில் இ்நத நினல காைப்ெடுவதறகு என்ை 
காரைம் என்ெனத நாங்கள ஆராயசவணடிய 
நினலயில் இருககின்ச்றாம்.
 குறுகிய நிலப்ெரப்புகன் தன்ைகத்சத 
பகாணடுள் சிங்க், முஸலிம்கள அதில் தமது 
இருப்பினை உறுதிப்ெடுத்தும் பேயறொடுகன் 
முன்பைடுப்ெதுடன் பொரு்ாதார ரீதியாை முன் 
சைற்றம் உட்ெட அனைத்து சதனவகன்யும் 
பூரத்தி பேயயும் வனகயிலாை பேயறொடுகன் 
முன்பைடுககின்்றைர.
 இசதசொன்று தமிழரகளின் ெகுதிகளில் 
உள் காணிகன்யும் திட்டமிட்ட வனகயில் 
அெகரித்து தமது சதனவயினை பூரத்தி பேயவதற 
காக அவறறினை ெயன்ெடுத்துகின்்றைர. ஆைால் 
தமிழரகள தமது வழங்கன் எ்நத்வுககு ெயன்ெ 
டுத்தியுள்ைர. குன்ற்நதது தமிழரகளின் ெகுதிக 
ளில் உள் வ்ங்கள பதாடரபிலாை எ்நத ஆயவி 
னையும் யாரும் முன்பைடுககாத நினலயில் 
ம ா ற று ே மூ க ம் அ வ ற றி ன ை மு ன் ப ை டு த் து 
வருகின்்றது.
 இன்று சமயச்ேல் தனர காணிகள அெகரி 
ககப்ெட்டு, சமயச்ேல் தனரப்ெகுதிபயன்ெது அனட 
யா்ப்ெடுத்த முடியாத்வுககு அங்கு சேனைப் 
ெயிரச்பேயனக முன்பைடுககப்ெட்டுள்து. அங்கு 
சேனைப்ெயிரச்பேயனக சமறபகாளெவரகள மட்ட 
கக்ப்பு மாவட்டத்தினை சேர்நதவரகளஅல்ல. 
பொலநறுனவ, அம்ொன்ற மாவட்டங்கன் சேர்ந 
தவரகள. ஆைால் அப்ெகுதியில் இரு்நதுசுமார 
30 கிசலாமீற்றரகளுககுள தமிழரகளிைால் எ்நத 
சேனைப்ெயிரச் பேயனகயும் முன்பைடுககப்ெட 
வில்னல. வ்ங்கள இருககின்்றது. யாரும் அதனை 
ெயன்ெடுத்தவில்னல.

 

கட்நத 30வருடகால யுத்தம்; அதன் பின்ைர 
சமறபகாள்ப்ெட்ட நடவடிகனககள இன்றும் 
எமது மககன் மாற்றானிடம் னகசய்நதும் நினல 
யினைசய ஏறெடுத்தியுள்து.
 இன்று மட்டகக்ப்பு மாவட்டத்தினை 
எடுத்துகபகாணடால், 25வீதமாை ெகுதி நீரநினல 
கள சூழ்்நததாக காைப்ெடுகின்்றை. இங்கு நன்னீர, 
உவரநீர ஆகிய ெகுதிகள காைப்ெடுகின்்றை இசத 
சொன்று நூறறுககைககாை சிறிய கு்ங்கள காைப் 
ெடுகின்்றை. கடல் வ்ம் காைப்ெடுகின்்றது, இல 
ங்னகயில் மிகவும் நீணட வாவியும் காைப்ெடுகின் 
்றது. ஆைால் இங்கிரு்நது மீன் ஏறறுமதி மிகவும் 
குன்றவாக காைப்ெடுகின்்றது.
 மட்டகக்ப்பு மாவட்டத்தில் அதிக்வில் 
பிடிககப்ெடும் மீன்கள முஸலிம் ெகுதிகளிசலசய 
காைப்ெடுகின்்றை. கடல் வ்ங்கன்யும் அதிக 
்வில் சிங்க் – முஸலிம்கச் ெயன்ெடுத்துகி 
ன்்றைர. தமிழரகளின் ெகுதிகளில் மிகவும் குன்ற 
வாை நினலயிசலசய மீன்பிடி நடவடிகனககள 
முன்பைடுககப்ெடுகின்்றை. இவறறினை அப்ெகு 
தியில் உள் வரத்தகரகளும், அரசியல்வாதிகளும் 
அவரகன் ஊககுவிககும் நினலயும் காைப்ெடு 
கின்்றது.

 ஆைால் தமிழரகள ெகுதிகளில் அதிக 
்வாை கடல் ெகுதி காைப்ெடுகின்்ற சொதிலும், 
மீன்பிடியில் ஒரு சிலசர ஈடுெட்டு வருகின்்றைர. 
அதுவும் அன்்றாட குடும்ெ வருமாைத்தினை மட் 
டுசம பெறும் வனகயிசலசய இ்நத நடவடிகனக 
கள முன்பைடுககப்ெடுகின்்றை.
 மீன் உறெத்திகன் பேயது அதனை ஏறறு 
மதி பேயவதறகாை அனைத்து வழங்களும் கிழ ககு 
மாகாைத்தில் காைப்ெடுகின்்றது. கிழககு மாகா 
ைத்தில் தமிழரகளின் வறுனம நினலயினை நீகக 
வும், தமிழரகள மத்தியில் காைப்ெடும் பதாழில் 
இல்லா பிரச்சினைனய ஓர்வு தீரககவும் இ்நத மீன் 
உறெத்திகன் எதிரகாலத்தில் முன்பைடுப்ெதன் 
ஊடாக நின்றசவறறிக பகாள்முடியும்.
 னகவிடப்ெட்டுள் நூறறுககைககாை கு் 
ங்கன் புைரனமத்து, அவறறில் மீன் உறெத்திகன் 
சமறபகாள் முடியும். நீரநினலகளில் உவர மறறும் 
நன்னீர மீன்பிடிகன் சமறபகாள்முடியும். மீன் 
வ்ரப்பினை சமறபகாணடு, அவறறினை ஏறறு 
மதி பேயவதறகாை ஏது நினலகள குறித்து எதிர 
காலத்தில் சி்நதிககசவணடிய நினலயில் இருககின் 
ச்றாம்.
 எமது எல்னலப்பு்றப் ெகுதிகளிலும் இவ 
வா்றாை மீன் வ்ரப்பு மறறும் ெல்சவறு வியாொர 
துன்றோர்நத பேயறொடுகன் முன்பைடுப்ெதன் 
ஊடாக எதிரகாலத்தில் எமது எல்னலகன் ொது 
காகக முடிவதுடன், தமிழரகளின் பொரு்ாதாரத் 
தினையும் உயரத்திகபகாள் முடியும்.
 பவறுமசை பவறறுகசகாேங்கன் மட் 
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மு தலீடுகள என்்ற சொரனவயில் இலங்னக 
யின் வடககில் கால் ெதிககும் சீைாவின் 

முயறசிககு இ்நதியா கடுனமயாை எதிரப்னெ 
பவளியிட்டுள்து. இராஜத்நதிர மட்டத்தில் இ்நத 
எதிரப்னெ பவளியிட்டுள் புதுடில்லி, வடககில் 
இவவாறு சீைா கால்ெதிப்ெது இ்நதியாவின் சதசிய 
ொதுகாப்புககும் அச்சுறுத்தலாக உள்து என்ெ 
னதயும் சுட்டிககாட்டியிருககின்்றது. 
 பகாழும்புத் துன்றமுகத்தின் கிழககுமுனை 
யம் தமககுக கினடககும் எை இறுதிக கைம்வனர 
யில் எதிரொரத்திரு்நது ஏமாற்றமனட்நத இ்நதியா 
வுககு, கட்நத வாரத்தில் மறப்றாரு அதிரச்சினயக 
பகாடுத்திருககின்்றது சகாட்டாெய அரசு. யாழ்ப்ொ 
ைத்திறகு அருகில் உள் மூன்று தீவுகன் சீை 
நிறுவைபமான்றுககு மின் திட்டங்கன் ஆரம்பி 
கக வழங்கவுள்து என்ெதுதான் அ்நத அதிரச்சித் 
தகவல். 
 இதறகுத்தான் இ்நதியத் தரப்பு இப்சொது 
தமது எதிரப்னெ பவளிப்ெடுத்தியுள்து. தமிழகத் 
தின் இராசமஸவரத்திலிரு்நது சில னமல் பதானல 
விசலசய இ்நதத் தீவுகள அனம்நதிருககின்்றை.  
 யாழ். தீவுகளில் சீைா கால் ெதிப்ெது 
இ்நது ேமூத்திரத்தில் இ்நதியாவின் ஆதிககத்துககு 
ேவாலாை ஒன்று. இலங்னக அரோங்கம் திட்ட 
மிட்ட முன்றயிசலசய இதனைச் பேயவதாக 
இ்நதியா கருதுகின்்றது. 
 பநடு்நதீவு, நயிைாதீவு, அைனலதீவு ஆகிய 
தீவுகளில் அனமககப்ெடவுள் காற்றானல மறறும் 
சூரிய ேகதினயக பகாணட மீன்திட்டங்கன்த் 
தான் சீைா பேயறெடுத்தப் சொகின்்றது. இதறகாக 
இ்நதியாவும் விணைப்பித்திரு்நத சொதிலும், சீைா 
வின் திட்டசம கவரச்சிகரமாைதாக இரு்நததாகக 
கூறிசய அ்நதநாட்டு நிறுவைம் ஒன்றுககு இத் 
திட்டத்னதக பகாடுப்பதை இலங்னக அரசு முடி 
பவடுத்தது. இ்நதத் திட்டத்னதப் பெறறுக பகாண 
டுள் சிசைாேர இபடகவின் நிறுவைம் சீை அரசின் 
ஒரு பிைாமி நிறுவைம் எைக கூ்றப் ெடுகின்்றது. 

கிழக்கு முனையம்
 கிழககு முனைய விவகாரத்தில் ஏமாற்றப் 
ெட்டுவிட்டதாக சீற்றத்தில் உள் இ்நதியா, தீவு 
கள விவகாரத்தால் பெரும் குழப்ெத்துககுள்ாகியி 
ருப்ெதாகத் பதரிகின்்றது. கிழககு முனைய விவகா 
ரத்னதப் பொறுத்தவனரயில் அதில் மூன்று நாடு 

கள ேம்ெ்நதப்ெட்டிரு்நதை. இலங்னக, இ்நதியா, 
ஜப்ொன் என்ெைசவ அனவ. இ்நத மூன்று நாடு 
களும் னகச்ோத்திட்டிருப்ெதால், அது ஒரு ேரவ 
சதே உடன்ெடிகனக. இதனைத் தான் மீ்றப் சொவ 
தில்னல எை இறுதிவனரயில் பதரிவித்து வ்நத 
ஜைாதிெதி சகாட்டாெய இறுதியில் னககன் 
விரித்து விட்டார. 

 துன்றமுக ஊழியரகளின் 
சொராட்டத்தின் முன்ொக 
தன்ைால் எதுவும் பேயய 
முடியவில்னல என்ெது 

இதனை நியாயப்ெடுத்துவதறகாக சகாட்டாெய 
போல்லிக பகாணட காரைம். 
 இ்நத ேமாதாைம் இ்நதியானவச் ோ்நதப் 
ெடுத்தாது என்ெது ஒருபு்றம். உளளூர அரசியலில் 
பேல்வாககுச் பேலுத்தககூடிய ஒரு ேகதியாக சீைா 
வ்நதுவிட்டது என்்ற அொயச் ேங்கு இதன்மூலம் 
ஊதப்ெட்டுள்து. இ்நதியானவக குழப்பும் விவ 
காரம் அதுதான். பதாழிறேங்கப் சொராட்டங்களின் 
பின்ைணியில் சீைா இரு்நதிருகக சவணடும் என்்ற 
ே்நசதகம் இ்நதியாவுககு எழுவதறகு நியாயமாை 
காரைங்கள உள்ை. கடுனமயாை அழுத்தங்க 
ன்க பகாடுத்தும் கிழககு முனையத்னதக னகப் 
ெற்ற முடியாமல் சொைனம இ்நதிய இராஜத்நதிரத் 
துககு ஒரு ெடுசதால்வி என்ச்ற ொரககப்ெடுகி 
ன்்றது. 

 இ்நதப் பின்ைணியில்தான் 3 தீவுகளில் 
மின்ேகதித் திட்டத்துககாை அனுமதினய சீைாவு 
ககுக பகாடுப்ெதறகு அனமச்ேரனவ அங்கீகாரம் 
வழங்கியிருககின்்றது. பொரு்ாதார இராஜத்நதிரம் 
என்னும் அடிப்ெனடயிசலசய இவவா்றாை விட 
யங்கள சமறபகாள்ப்ெடுகின்்றை. ஆைால்  இ்நதி 
யாவுடைாை திட்டங்களின் சொது, பொரு்ாதார 
இராஜத்நதிரம் இரணடாம் நினலககு தள்ப்ெடுகி 
ன்்றது என்ெதுதான் புதுடில்லியின் கவனல. 

ஜெனீவாவில் இந்தியா
 
 

பஜனீவாவில் இலங்னக எதிரபகாள்ப் 
சொகும் பநருககடினயக காட்டித்தான் தைககுத் 
சதனவயாைனவகன்ப் பெறறுகபகாள் இ்ந 
தியா வியூகம் வகுத்திரு்நதது. பஜனீவாவில் இம் 
முன்ற பநருககடி தீவிரமாக இருககும் என்ெனதத் 
பதரி்நதிரு்நதும், இ்நதியாவின் ெககம் ோயவதறகுத் 
தாம் தயாராகவில்னல என்ெனதத்தான் பகாழும்பு 
உைரதிகபகாணடிருககின்்றது. 
 பஜனீவா மனித உரினமகள செரனவயில் 
இலங்னகககு எதிராை எ்நத ஒரு தீரமாைத்னதயும் 
பகாணடுவ்நது நின்றசவற்ற உறுப்பு நாடுக்ாக 
உள் 47 நாடுகளில் 24 நாடுகளின் ஆதரவுசதனவ. 
இ்நதியா மன்றமுக அச்சுறுத்தல்கன் விடுத்தாலும், 
சநரடியாக க்த்தில் இ்றங்காது எை பகாழும்பு 
நம்புகின்்றது. இலங்னகயில் இ்நதியாவின் நலன் 
கள அதிக்வுககு இருப்ெது இதறகு ஒரு காரைம். 
இ்நதிய அழுத்தங்கள அதிகரித்தால், இலங்னக 
சமலும் அதிக்வுககு சீைாவின் ெககம் பேன்று 
விடும் என்்ற அச்ேம் இரணடாவது காரைம். 
 மனித உரினமகள செரனவயில் முஸலிம் 
நாடுகள அதிக்வுககுள்ை. அவறறின் ஆதரனவத் 

தககனவப்ெதறகாை ஒரு முயறசியாகத்தான் ொகி 
ஸதான் பிரதமர இம்ரான் கான் பகாழும்புககு 
அனழககப்ெட்டுள்ார. பஜனீவா கூட்டத் பதாடர 
ஆரம்ெமாகும் எதிரவரும் 22 ஆம் திகதிசய இம்ரான் 
கான் ொராளுமன்்றத்தில் உனரயாற்றவுள்ார. 
அவர மூலமாகவும் தமது இ்நத நினலப்ொட்னட 
உறுதிபேயவது பகாழும்பின் திட்டம்.  
 இ்நதியாவின் தரப்பிலுள் ெலவீைங்கள 
பகாழும்புககுத் பதரியும். அதன் அடிப்ெனடயில் 
தான் பகாழும்பின் காயநகரத்தல்கள உள்ை. 
இ்நதியானவ உசுப்செத்திவிடுவதறகு தமிழ்க 
கட்சிகள முயன்்றாலும், இ்நதியாவின் நகரவுகள 
நிதாைமாகசவ இருககும். பகாழும்னெப் ெனகக 
காமல், எதனையாவது ோதிகக நினைத்து சமலும் 
ெல விட்டுகபகாடுப்புககன்ச் பேயவது இ்நதியா 
வுககு “வழனமசொல” தவிரகக முடியாததாகசவ 
இருககப்சொகின்்றது. 

இந்தியாவுக்கு எச்சரிக்னகை
 வடமாகாை முன்ைாள முதலனமச்ேரும், 
யாழ். மாவட்ட ொராளுமன்்ற உறுப்பிைருமாை 
சி.வி.விககிசைஸவரன் இது பதாடரபில் பதரிவித் 
திருககும் கருத்துககள முககியமாைனவ. இவர 
போல்லியிருப்ெது இதுதான்;
 “யாழ்ப்ொைத்திறகு அருகில் உள் மூன்று 
தீவுகன் இலங்னக அரோங்கம் சீை நிறுவை 
பமான்றுககு மின் திட்டங்கன் ஆரம்பிகக வழங்க 
இருப்ெதாகவும் பேயதிகள பவளிவ்நதுள்ை. இது 
மிகவும் ொரதூரமாை ஒரு விடயம்.  இனியாவது 
இலங்னகத் தீவில் நிர்நதர நம்பிகனகககுரிய 
தரப்ொக இ்நதியா தமிழ் மககன்க கருதி அவர 
களின் தாயகமாை வடககு - கிழககில் அவர களின் 
அதிகாரம் மறறும் ொதுகாப்னெ உறுதி பேயவனத 
னமயப்ெடுத்தி தைது பகாளனகனய மாறறி 
அனமகக சவணடும் என்று சவணடிக பகாள 
கின்ச்றன்.

 இ்நதியாவின் பதன்சகாடி ொதுகாப்ொக 
இருககசவணடுமாைால் வடககு - கிழககில் தமிழ் 
மககள உச்ே்வு அதிகாரப் ெகிரவுடன் ஆட்சி 
பேயயசவணடும். இதனை உறுதிப்ெடுத்தும் வனக 
யில் தமிழ் மககளுககாை நிர்நதரமாை அரசியல் 
தீரவு ஒன்றினை தமிழ் மககச் பதரிவு பேயயும் 
வனகயில் ேரவசதே ேமூகத்திைால் வடககு கிழககில் 
பொது வாகபகடுப்பு ஒன்ன்ற நடத்துவதறகாை 
நடவடிகனகனய இ்நதியா தனலனம ஏறறு நடத்த 
முன்வர சவணடும். கிழககு முனை விடயத்தில் 
நட்நதசத நான் 13ஆவது அரசியல் திருத்த விட 
யத்திலும் நடககும். ஒறன்ற ஆட்சியின் கீழாை 
எ்நதத் தீரவுககும் இ்நத நினலனமசய ஏறெடும் 
என்ெனத இ்நதியா உைர்நதுபகாள் சவணடும்.”
 விககிசைஸவரனின் கருத்து முககியமாை 
துதான். ஆைால், இதறகாக இ்நதியா என்ை பேய 
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தமிழ் மககளின் சொராட்டம் என்ெது ோதாரை 
அரசியல் வின்யாட்டல்ல. அது நீதிககும் 

நியாயத்துககுமாைது. அரசியல் உரினமகள ோர 
்நதது. அடிப்ெனட உரினமகளுககாைது. அது அவர 
களுனடய வாழ்வுககும் இருப்புககுமாைது.

 தமிழ் மககள ோதாரை மகக்ல்ல. அவர 
கள வ்நசதறு குடிகளுமல்ல. வாழ்வியல் வழியில், 
கனல, கலாோர, மத, ெணொடு, அரசியல் ரீதியாை 
வரலாறறு ொரம்ெரியத்துடைாை தாயகப் பிரசதேத் 
னதக பகாணடவரகள. ஆைால் பெரு்நசதசியப் 
சொககில் தனி இைத்துவ அரசியல் மமனதயில் 
சிங்க் பெௌத்த சதசியக பகாளனகயின் அடிப் 
ெனடயில் அவரகள அடககி ஒடுககப்ெடுகின்்றார 
கள.
 அவரகளுனடய நிலங்கள ெறிககப்ெட்டிரு 
ககின்்றை. உரினமகள மறுககப்ெட்டிருககின்்றை. 
அரசியல், கல்வி, கனல,  கலாோரப் ெணொட்டு 
நினலனமகளில் ஒடுககப்ெட்டிருககின்்றாரகள. 
ஓரங்கட்டப்ெட்டிருககின்்றாரகள. காலத்துககுக 
காலம் என்்ற ரீதியில் அதிகாரப்ெல பின்புலத்தில் 
அவரகளுககு எதிராகத் பதாடரச்சியாக வன்முன்ற 
கள கட்டவிழ்த்து விடப்ெட்டிரு்நதை. கட்டவிழ்த்து 
விடப்ெட்டுக பகாணடிருககின்்றை.
 ஒசர நாடு ஒசர மதம் ஒசர இைம் என்்ற தனி 
இை, மதத்துவ சமலாணனமயின் கீழ் தமிழ் மககள 
இை அழிப்புககு உள்ாககப்ெட்டிருககின்்றாரகள. 
அவவப்சொது இடம்பெற்ற தனிச்சிங்க் ேட்ட 
நின்றசவற்றத்தின் பின்ைராை வன்முன்றகள, கறு 
ப்பு ஜுனலயின் அப்ெட்டமாை இை அழிப்பு வன் 
முன்றகள, ஆயுதப் சொராட்டத்னத அதீத ெலம் 
பகாணடு அடககி அழிககப்ெட்ட முளளிவாயககால் 
ஊழிப் செரவலம் என்று ெடுபகானல ரீதியாை இை 
அழிப்பு நடவடிகனககளின் ெட்டியல் நீ்மாைது.
 கறுப்பு ஜுனலயின்சொது ெடுபகானலகளி 
லும் ொரகக, நாட்டின் பதன்பிரசதேம் எங்கும் 
செரிை தீவிரவாத பவறியரகள தமிழ் மககளின் 
பொரு்ாதாரத்னத இலககு னவத்து அடித்து பநாறு 
ககி எரித்து அழித்தாரகள.

 அரசியல் உரினமககாை மிதவாத அரசியல் 
சொககின் வழியில் முன்பைடுககப்ெட்ட ோத்வீகப் 
சொராட்டங்கள ஆயுத முனையில் அதிகாரெலம் 
பகாணடு அடககி ஒடுககப்ெட்டது. அ்நதப்சொரா 
ட்டம் இன்றனமயின் அடிப்ெனடயிலாை அதிகா 

ரப் ெகிரனவ அடிப்ெனடயாகக பகாணடிரு்நதது. 
அ்நதப் சொராட்டங்கள அடககி வன்முன்றகள 
மூலம் உயிரழிப்புச் பேயறொடுகள தனலபயடுத் 
திரு்நதை. இதறகு எதிராகசவ ஆயுதப் சொராட்டம் 
கி்ர்நபதழு்நதது. ஆயுதப் சொராட்டத்தின் இலககு 
உரித்துககன்யும் உரினமகன்யும் பகாணட 
தாயக மணமீட்னெயும் தமிழ் மககளின் ொதுகாப் 
னெயும் உறுதியாை இலககாகக பகாணடிரு்நதது.
 ஆைால் ஆயுதங்கள பமௌனிககப்ெட்ட 
2009 ஆம் ஆணடின் பின்ைர ஏறி மிதிககப்ெட்ட ேமூ 
கமாக தமிழ் மககள ஆகிப்சொைாரகள. யுத்த 
த்னத முடிவுககுக பகாணடு வ்நததன்மூலம் 
ஆயுதப் பிரசயாகமும், குணடுத் தாககுதல்களின் 
இடிசயானேகளும் நின்று சொயிைசவ தவிர, தமிழ் 
மககளுககு எதிராை யுத்தம் நிறுத்தப்ெடவில்னல. 

இராணுவ மயப்ெடுத்தப்ெட்ட அடககுமுன்ற 
களும், ஆககிரமிப்புககளும் முடிவுககு வரவில்னல. 
அனவகள மன்றகர நினலயில் ஆட்சியா்ரகள 
பதாடர்நது சமறபகா ணடு வருகின்்றாரகள.

 பவல்ல முடியாதபதன்று கருதப்ெட்ட யுத் 
தத்னத முடிவுககுக பகாணடு வ்நத ராஜெ 
கோககளின் அரோங்கம் மட்டுமல்ல. ரணில் - னமத் 
திரி தனலனமயிலாை நல்லாட்சி அரோங்கமும் 
இ்நதக கெட நாடகத்னதசய ஆடியது. ஆட்சி 
மாற்றம் ஏறெட்ட 2015 இன்  பின் நினலனமகளில் 
மாற்றங்கள ஏறெட்டது சொலவும் அடககுமுன்ற 
கள இல்லாதது சொலவுமாை சொலித்சதாற்றம் 
மட்டுசம நல்லாட்சி அரோங்கக காலத்தில் பவளி 
ப்ெட்டிரு்நதது. யுத்தத்தின் பின்ைராை நினலனம 
களில் இைககவழியில் தீரவு காைப்ெட்டிருகக 
சவணடிய பிரச்சினைகள எதறகுசம முடிவு காைப் 
ெடவில்னல.
 நல்லாட்சி அரோங்கம் கவிழ்்நது 2019இல் 
மீணடும் ஆட்சி அதிகாரத்னதக னகப்ெறறிய ராஜ 
ெகோககள முன்ைரிலும் ொரகக இை, மதவாத, 
இராணுவ மயப்ெடுத்தப்ெட்ட ஆட்சினய கூடிய 
அதிகார ெலத்துடன் நிறுவி இருககின்்றாரகள. 
தமிழ் மககள மீதாை அடககுமுன்றகளும் நில 
ஆககிரமிப்புச் பேயறொடுகளும் அரசியல் ரீதியாக 
மட்டுமல்லாமல் மத, கனல, கலாோரப் ெணொட்டு 
ரீதியில் முன்பைடுககப்ெட்டிருககின்்றை. இதைால் 
உயிரிழப்புகன்க பகாணட பவளிப்ெனடயாை 
இை அழிப்பு நடவடிகனககள ெணொட்டுக சகால 
த்திலாை இை அழிப்பு நடவடிகனகயாகத் பதாடர 
கின்்றது.
 இ்நத நினலயில் ஐநா மனித உரினமகள 
செரனவயின் பிசரரனைகளுககனமவாக நினல 
மாறு கால நீதியின் வழியில் பொறுப்பு கூறுகின்்ற 
கடப்ொட்னட ஜைாதிெதி சகாத்தாொய அரசு பு்ற்ந 
தளளித் தூககி எறி்நதுள்து. சீைச்ோரபு பவளி 
யு்றவுக பகாளனகனயயும், இராணுவமயம் ோர்நத 
அதிகார சமலாணனம ஆட்சினயத் பதாடரகின்்றது.

 பதானலசநாககற்ற பவளியு்றவுக பகாள 
னகச் பேயறொடுகளும், ஜைநாயக வழிமுன்ற 
கன்ப் பு்ற்நதளளி ேரவாதிகாரத்னத சநாககிய 
ஆட்சி வழிமுன்றனயயும் பகாணட இலங்னகயின் 
சொககு ேரவசதேத்னத முகம் சுழிககச் பேயதிருககி 
ன்்றது. ஐநா மனித உரினமப் செரனவயும் கடுப்ொக 
சவணடிய நினலனமககு ஆ்ாகியிருககின்்றது.
 இத்தனகய பின்புலத்தில்தான் பொத்துவில் 
பதாடககம் பொலிகணடி வனரயிலாை செரணி 
சொராட்டத்தில் சிறுொன்னம சதசிய இைத்தின் 

எழுச்சி பவளிப்ெட்டிருககின்்றது. இ்நத எழுச்சி 
இலங்னக அரோங்கத்னத அதிரச்சி அனடயச் 
பேயதிருககின்்றது. ேரவசதேத்னத வியப்சொடு 
திரும்பிப் ொரககச் பேயதிருககின்்றது.
 இ்நத இை எழுச்சி அரப்ெணிப்பு மிககது. 
இை உைரனவயும் நீதிககாை சவட்னகனயயும் 
பகாணடது. அநீதிகளுககும் அடககுமுன்றகளு 
ககும் எதிராகக கி்ர்நபதழு்நத ேமூக ஆசவேம். அது 
தரமாசவேத்தின் ொறெட்டது. சிறு பொறியாகத் 
பதாடங்கிய அ்நத முயறசி செபரழுச்சியாக வியா 
பித்திரு்நதது. இதுசவ பொத்துவில் - பொலிகணடி 
சொராட்டப் செரணியின் பவறறிககாை ஊறறு.
 இ்நத மககள எழுச்சி உரிய முன்றயில் 
செைப்ெட சவணடும். வ்ரச்சிப் சொககில் முன் 
பைடுத்துச் பேல்லப்ெட சவணடும். ஐநா மனித 
உரினமப் செரனவயின் 2021 மாரச் மாத அமர 
வில் இலங்னக விவகாரம் தீவிர கவைத்துககு 
உட்ெடுத்தப்ெடவுள்தாக ேரவசதே நினலனமகள 
பவளிப்ெடுத்தி இருககின்்றை. கடுனமயாைபதாரு 
நினலப்ொட்டில் புதிய தீரு;மாைம் ஒன்று பகாணடு 
வரப்ெடலாம் என்்ற எதிரொரப்பும் நம்பிகனகயும் 
ெரவலாகக காைப்ெடுகின்்றை.
 இதறகு இலங்னக பதாடரபில் ஐநா மனித 
உரினமகள ஆனையா்ர மிச்ேல் ெச்லட்டின் 
கடும் சொககிலாை அறிகனகசய தூணடுசகாலாக 
அனம்நதுள்து. அ்நத அறிகனக ொதிககப்ெட்ட 

தமிழ் மககளுககு ஓர உத்சவகத்னதயும் உறோகத் 
னதயும் அளித்திரு்நதது. அசதசவன் தமிழ் அரசி 
யல் கட்சிகள ஒன்றினை்நது தமிழ் மககளின் பிரச் 
சினைகளுககுத் தீரவு காைப்ெட சவணடியதன் 
அவசியத்னல வலியுறுத்தி அறிகனகபயான்ன்றயும் 
அனுப்பி னவத்துள்ை. இ்நத அறிகனகககுப் 
ெலம் சேரககவும், பஜனிவாவில் கனி்நதுள் 
ோதகமாை நினலனமககு சமலும் சவகமூட்டும் 
வனகயிலும் பொத்துவில் பதாடககம் பொலி 
கணடி வனரயிலாை சொராட்டப் செரணி அனம்ந 
துள்து.
 இ்நத நினலயில் அ்நதப் செரணியின் மககள 
எழுச்சி கட்சி அரசியல் சொட்டியில் சிககித் தவிகக 
சநரிட்டுவிடுசமா என்்ற அச்ேம் எழு்நதிருககின்்றது. 
இ்நதப் செரணியில் ோைககியனுடன் முன்ைணி 
யில் ெங்சகறறிரு்நத சும்நதிரன் நாடாளுமன்்றத்தில் 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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1974 ேைவரி 10ஆம் திகதி! 
 என்றும் சொல் அன்றும் இனிசத விடி்ந 
தது! கன்றுகளும் கான்களும் பெணடுகளும் 
பிளன்களும் பகாணடும் பகாடுத்தும் ெணடிரு்நத 
ெணொட்னடப் ெகிர்நது பகாணடிரு்நதைர!
 சிறீமாசவா அம்னமயாரின் சிங்க்ப் 
பெௌத்த அரோங்கத்தின் நாடி நரம்புக்ாக வி்ங்கி 
இயங்கி நிகழவிரு்நத நான்காம் உலகத் தமிழா 
ராயச்சி மாநாட்டிறபகதிராை அத்தனை பகடுபிடி 
கன்யும், சகடுகன்யும் வின்வித்த சிங்க்-
தமிழ்ப் பிரமுகரகள அறிவியல், பமாழியியல், ேமூக 
அரசியற பொரு்ாதார சமலா்ரகள இரா ணுவ 
காவறறுன்ற அதிகாரிகள ஆட்சிபீட அலுவலரகள 
எை  அத்தனைசெரது முனைப்புகள முயறசிகன் 
பயல்வாம் முறியடித்த நினலயில் மாநாட்டு ஆய 
வரங்க, அறிவரங்க, கனலயரங்க, கல்வியரங்க நிகழ் 
வுகள 3ஆம் திகதியிலிரு்நது மும்முரமாக நிகழ்்நது 
நின்றசவறி ஏ்றககுன்றயப் ெத்தா யிரம் செரமட்டில் 
ேைத்திரள கூடியிரு்நத ஒரு மாபெரும் நிகழ்வாக 
மாநாட்டின் நின்றவுநாளநிகழ்வு அ்நத அழகாை 
மானலப் பொழுதில் நிகழ்்நது பகாணடிரு்நதது!

அரங்கிசல தமிழறிஞர அணி குழுமியிரு்நதது! 
தமிழ்த்தாயின் புகழ் பெருகிவழி்நதது!

அரங்கின்முன்சை 
 தமிழராரவலரகள, தமிழ்ப்புரவலரகள, தமி 
ழ்ப்ெற்றா்ரகள, தமிழுைரவா்ரகள, பெறச்றா 
ரகள, பெரிசயாரகள, கறச்றாரகள, கனலஞரகள, 
மழனலயரகள, முதிசயாரகள, தாயரகள, த்நனதயர 
கள  சேயரகள, சிறுவரகள, மாதரகள, மங்னகயரகள, 
இன்ஞரகள, யுவதிகள எை மககள பவள்ம் 
அனலதிரணடு காைப்ெட்டது!

இவவா்றாை ஒரு உைரவுச் சூழலில்…
 செராசிரியர னநைா முகமது அவரகளின் 
ஒப்ெற்ற செருனரனயச் பேவிமடுத்தவாறு அவரது 
சி்நதனைச் பேம்மாப்பினை உளப்டுத்தவாறு 
பமயம்ற்நது நாபமல்சலாரும் முத்தமிழில் முககு 
ளித்துக பகாணடிரு்நத சவன்யது!
 இப்சொது திடீபரை எம்னமச்சுறறி ஓர 
அொயத்தின் அதிரவனலகள வ்நது சூழ்்நது பகாள 
கி்றது! எம்னமயறியாத ஒரு பீதி எம்னமவ்நது 
பகௌவிகபகாளகி்றது!
 ‘ஜீப்’ வணடிகளின் ேத்தமும் ெனடயணியி 
ைரின் ‘பூட்ஸ’ ஓனேயும் ெடிப்ெடியாக எமககுக 
சகட்கத் பதாடங்கவும் மககளினடசய ஓர அச்ே 
உைரவும் ெரெரப்பும் எழத்பதாடங்குகி்றது!
அரங்கினையும் பமௌ்் பமௌ்் இப்ெரெரப்புத் 

பதாறறிகபகாளவனத அவதானிகக முடி்நதது!
 எனதயும் அறியத்துடிககும் இ்வயதிை 
ராகவிரு்நத என்சொன்்றவரகள நினலனமனயயும் 
நிகழ்வுகன்யும் மிகவும் வினரவாகச் சுதாகரித்துக 
பகாணசடாம்!
 ‘பொலீஸ’ ‘ஜீப்’பிலும் பலாறியிலும் வ்நதி 
்றங்கிய காவறெனடயிைர அதட்டும் குரல்களில் 
மககள கூட்டத்தினை விரட்டியவாச்ற நட்நது 
பகாணடிரு்நத விழா நிகழ்வினைக குனலத்துப் 

ொரனவயா்ரகன்க கனலககமுனை்நது முய 
ன்று பகாணடிருப்ெதனை  நாம் அவதானிகக முற 
ெட்சடாம்!
 ஒரு பொலிஸ லாரி நிரம்பிய 40இறகும் 
சமறெட்ட ‘கலவர எதிரப்ெணியிைனர’ ஏறறிய 
வாறு மாநாட்டுத்தலத்திறகுள அன்ன்றய யாழ்ப் 
ொை துனைப்பொலிஸ மாஅதிெர ே்நதிரசேகர 
அவரகளும் அவரது ெனடயிைரும்  அத்துமீறி 
நுனழ்நததன் பிரதிெலிப்ொகசவ விழாகசகாலம் 
பூணடிரு்நத அ்நதப் ‘புனித இடம்’  இைபவறிப் 
ெனடயணியின் ேைவிசராதக க்மாக மாறியுள்து 
என்்ற உணனமனய நாம் ஊகித்துப் புரி்நது 
பகாள் அதிக சநரம் எடுககவில்னல! சொரகக் 
த்திசலா அல்சலல் ஒரு கலவரம் நிகழ்்நத தலத் 
திசலா எவவாறு இப்ெனடயணியிைர நட்நது 
பகாளவாரகச்ா அவவாச்ற இவரகள அவ 
சவன்யும் நட்நதுபகாைடனத எம்மால் உைர 
முடி்நதது! எதிரிகன்ச் சுறறி வன்ப்ெதுசொன்்ற 
இவரக்து அத்துமீறிய அட்டகாேமாை இப்பிர 
சவேம் மககன்ப் ெயத்திலும் பீதியிலும் அச்ேத் 
தின் பிடியிலும் பினைத்துப் பின்னியது!‘சிரசுப் 
ொதுகாப்புக கவேம்’ அணி்நத ெனடயணியிைர 
மககன் அணுகியவாறு ம்நனதககூட்டத்னதத் 
துரத்துவதுசொல  தமககு வழிவிடுமாறும் அவவிட 
த்னதவிட்டு நகருமாறும் அங்கிரு்நது அகலு மாறும்  
கட்ன்யிட்டுக பகாணடிரு்நதைர! 
 அன்பினையும் அ்றத்தினையும் அகிலத்னத 
யனைத்திருககும் ெணபினையும் ஈதனலயும் இனே 
ெடவாழ்தனலயும் பகாணடாடிக குதூகலித்த ஒரு 
மககள எடுத்த பெருவிழாவினை செதலிப்பின் 
ொதிப்ொக மாறறியது சிறீமாசவா அம்னமயார 
ஏவிவிட்ட ‘ஏவற’ெனடயணி!
 குடிமககளின் பமாழி கனல இலககியம் 
ெணொடு வராலாறு ோர்நத மகிழ்ச்சிப் செரனலனய 
பநகிழ்ச்சி நிகழ்வனலனய ஆட்சியா்ரின் ஆதிகக 
அடககுமுன்றககாை ஓர ‘ஆடுக்மாக’ மாறறிக 
காட்டியது சிறீமாசவா அம்னமயாரின் சிங்க்ப் 
பெௌத்த பெரும்ொன்னம அரசு என்்றால் அது 

மினகயாகாது! (ஆட்சிககு வரும்சொது‘னகயில் 
விரனலனவத்தாற கடிப்ொசரா?’ என்று சகட்கத் 
தகக அ்விலாை அரசியல் அனுெவம் பகாணடி 
ரு்நத அம்னமயாரிை ஆட்சிககாலம் ஈழத்தமிழர 
சதசிய எழுச்சிககு உரமிட்ட’ காலம் என்று கூறுவ 
தில் எதுவித தவறும் இருககாபதை நினைககி 
ச்றன்!) 
 ஒருசில நிமிடத்துளிகளில் கணணீரப்புனக 
துப்ொககி மறறும் குணடா்நதடி ஏ்நதிய ெனடயிைர 
தமது ொனதயின் தினேயில் நின்்ற அப்ொவி மகக 
ன்த் தாககியவாச்ற துரத்தத் பதாடங்கிைர ‘கலவ 
ரத்னதத் தூணட வ்நத’ சிறீலங்காவின்  ‘கலவர 
எதிரப்ெணியிைர’!
 இவசவன் திடீபரைத் துப்ொககிச் சூடுகள 
வாசைாககி எழு்நதை! மின்ோரககம்பிகன் சநாககி 
யும் துப்ொககிககுணடுகள ொய்நதனதத் பதாடர 
்நது மககள கூட்டம் சிதறி ஓடத்பதாடங்கியது! 
 அககூட்டத்தில் நானும் ஒருவன்! அடிகக 
அடிகக உனதகக உனதகக ஓடிய தமிழரகளுள 
வாழ்்நது ெழகிய நானும் ஒருவன்! ேைநாயகத் 
னதயும் அ்றத்னதயும் அன்னெயும் நீதினயயும் 
ேட்டத்தனதயும் ேமாதாைத்னதயும் எல்வாவறறிற 
கும் சமலாக ேத்தியத்னதயும் தரமத்னதயும் உறுதி 
யாக நம்பியவரகளுள ஒருவைாக வாழ்்நது ெழகிய 
நானும் ஒருவன்! என்ச்றா ஒருநாள… சிங்க்ப் 
பெரும்ொன்னம இைத்திலும் நல்ல தனலனமகள 
உருவாகும் எை நம்பி வாழ்்நது ெழகிய நானும் 
ஒருவன்! 
 அதுவும் குறிப்ொக இலங்னகயின் சுத்நதிர 
திைத்தினைபயாட்டிய சதசிய கீதத்தினைத் தமிழில் 
யாத்தவர எைது த்நனதயார முதுதமிழ்ப்புலவர 
நல்லதம்பி அவரகள ெலருமறி்நத என்ெது ஓh 
வரலாறறு உணனம! எைது த்நனதயார காலத்திசல 
இலங்னகத் சதசியம் என்்ற ெதம் ஒன்று செேப் 
ெட்டும் எழுதப்ெட்டும் நம்ெப்ெட்டும் வ்நதுள் 
பதன்ெனத நாபமல்சலாரும் கறறும் சகட்டும் 
அறி்நதும் வ்நதிருககிச்றாம்! ஆங்கிசலயரிடமிரு்நது 
விடுதனலபெற்றதாக எணணிகபகாணடு‘கறுப்புத் 
சதால்நி்றக’ கறுவாத்சதாட்ட பவளன்ககாரரக 
்ால் ஆ்ப்ெட்ட ஒரு வரலாறறில் ‘ஈரிைங்கள 
பகாணட ஒரு சதேம்’ என்்ற அரசியற சித்தா்நதம் 
சமசலாங்கி நின்்ற காலத்தின் எச்ேங்களின் எச்ேங் 
க்ாகசவ நம்முட்ெலரும் இரு்நதிருககிச்றாபமன் 
ெதில் எதுவித மறுப்பும் கூறுவதற கில்னல!
 எைசவ அன்று உயினரப் ொதுகாகக ஓடிய 
கூட்டத்தில் எல்லாவனகத் தமிழரும் இரு்நதைர! 
ஈழத்தமிழரகள தமது போ்நதத் தாயகத்திற தமது 
தமிழ்த் சதே சதசிய தன்ைாட்சி  இன்றனமகச்ாடு 
வரலாறறு வாழ்வியல் ெணொட்டு விழுமியங்க 
ச்ாடு வாழும் உரினமகளுககாக அ்றவழியிலும் 
அன்புவழியிலும் ஏன் ம்றவழியிலும் கூடப் 
சொராட சவணடும் எை நம்பியவரகளும் அன்று 
ஓடிய கூட்டத்தில் இரு்நதிருககககூடுபமை நான் 
எணணுகின்ச்றன்!
 எைது ெககத்தில் ஓடியவரகளுள எமது 
தாயகத்தின் நாயை வாத்திய சமனதகளுள ஒருவ 
ராை ெத்மநாதன் அவரகளும் ஒருவராவார! (1976 
ஆம் ஆணடு அல்லது 1977ஆம் எை எணணுகி 
ன்ச்றன்! இம்சமனதனய Indian YMCA இல் நிகழ்்நத  
ஒருவிழாவிறகு அனழத்து அவனரக பகௌரவித்து 
அவரது இனேமனழயில் நனை்நத அனுெவம் 
நினை விறகு வருகின்்றது! அப்சொது  ‘அனமச்சூரத் 
தமிழ்க கனலஞர குழு’ எனும் ஓர அனமப்பினை 
எைது நணெரகள ஒரு சிலருடன் நடாத்தி வ்நத 
இனிய நாட்க்னவ! அவனர அறிமுகம் பேயயும் 
சொது அவரும் நானும் மாநாட்டிலிரு்நது துரத்த 
ப்ெட்டு ெககத்தில் ஓடிய அனுெவத்தினை ஞாெகப் 
ெடுத்தியசொது அவரும் அதனை நினைவுெடுத்திக 
பகாணடனத அவதா னித்சதன்!) 
 உயினரப்ொதுகாகக ஓடிய மககள கூட்டத் 
தில் எமது அன்ன்றய தமிழரகூட்டணியின் ஒரு 
மிக முககிய ொராளுமன்்ற அங்கத்தவனரயும் 
நான் ஒரு கட்டடத்தினுட் கணசடன்! தமிழரின் 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் சிறகார்ளின் 
தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாட்டு மமம்பகாட்டினன 
இலக்கா் ்்காணடு ்ெளிெரும் இலககு ெகார 
இதழின் சிறுெர தளத் திற்்கான தங்ள், ்ட்டுனர்ள், 
்வினத்ள், ஓவியங்ள் மற்றும் ெகாழ்வுககு 
ெழி்காட்டும் தமிழர நகா்ரீ்ம் ் தகாடரபகான சிறு குறிப்பு 
்ள் ஆகியெற்னற பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த 
எதிர்கால தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் இனையுமகாறு 
இலககு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

v];. kjPrd;: 
juk;-2 

aho; ,e;J Muk;g ghlrhiy

re;jpuh: 
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பதில்:
 இ்நதிய அரசியலனமப்புச் ேட்டம் பிரிவு 
370 விதி எண 35(அ) காஷ்மீர மககளின் நில 
உரினமனய ெல காலமாக ொதுகாத்து வ்நதது. 
இதன்ெடி பவளி மாநிலத்தவர காஷ்மீரில் நிலம் 
வாங்க இயலாது. அணனமயில் இ்நதிய அரசு 
பிரிவு 370 மறறும் விதி 35(அ) இரணனடயும் 
நீககிய பி்றகு காஷ்மீரின் நிலமும் அதன் இயறனக 
வ்ங்களும் இ்நதிய பெரு முதலாளிகளுககும் 
ென்ைாட்டு காரப்ெசரட் கம்பெனிகளுககும் 
முற்றாக தி்ற்நது விட்டுள்து.
 சமலும் காஷ்மீரில் வாழும் இஸலாம் 
மககள பதானகனய குன்றககவும் அனத பி்ற 
இ்நதியரகளின் குடிசயற்ற காலனியாககவும் 
இதன் மூலம் இை அழிப்பு பேயயவும்   திட்ட 
மிடுகி்றது இ்நதிய அரசு. காஷ்மீரில் 15 காஷ்மீரி 
களுககு ஒரு இராணுவ வீரர என்றிரு்நத 
இ்நதிய அரசின் முறறுனக நடவடிகனகயிைால் 
காஷ்மீரில் 4.5 லட்ேம் இராணுவ ெனடயிைரும் 
முகாமிட்டிரு்நதைர.
 காஷ்மீர பிரிவினைககுப் பின் சமலும் 45 
ஆயிரம் ெனடயிைனர இ்நதிய அரசு அனுப்பி 
னவத்து, அரசியல் தனலவரகள ெல கட்சித் 
பதாணடரகள, இஊடகவியலா்ரகள, ேமூக பேய 
றொட்டா்ரகள எை  நான்காயிரத்துககும் சமற 
ெட்சடானர பொது ொதுகாப்புச் ேட்டத்தின் கீழ் 
னகது பேயது சின்றயில் அனடத்தது இ்நதிய அரசு.
 இ்நத நடவடிகனககளின் மூலம் அவர 
கன் அரசியல் நடவடிகனகயில் இரு்நது முறறி 
லும் விலககி இதைது திட்டங்கன் தனடயின்றி 
பேயது முடிகக துடிககி்றது மத்தியில் ஆளும் 
ொஜக அரசு.

 
 
 

 

பதில்: 
 காஷ்மீருககு சுத்நதிரம் வழங்க தயார என்று 
ொகிஸதான் அதிெர கூறியதன் உணனமயாை 
சநாககம் தான் ஆககிரமித்துள் காஷ்மீருககு 
சுத்நதிரம் வழங்குவது அன்று. காஷ்மீரில் சொரா 
டும் முஸலிம்கன் இ்நதியாவுககு எதிராக 
தூணடி விடுவதும், அதைால் இ்நதிய அரசுககு 
சமலும் சிககல்கன் உருவாககுவனதயுசம சநாக 
கமாகக பகாணடது.
 சமலும், தங்கள அரசுககு எதிராக ொகிஸ 
தான் முழுகக எழு்நதுள் மககள சொராட் 
டங்கன்யும், மககள பவறுப்னெயும் தினேதி 
ருப்பும்  சநாககமாகசவ இனதப் ொரகக சவண 
டும். இ்நதியானவப் சொலசவ ொகிஸதானும் 
ஆககிரமிப்பு நாடுதான் . ெலுசிஸதான் ெழங்குடி 
மககள இன்னும் தங்கள நாட்னட ொகிஸதான் 
ஆககிரமித்துக பகாணடதாக கூறி அதறகு எதி 
ராகப் சொராடி வருகி்றாரகள.

பதில்: 
 எ்நத மாற்றத்னதயும் ஏறெடுத்த வாயப் 
பில்னல . காரைம் ொகிஸதானில் இன்று வனர  
ஜைநாயகம் முழுனமயாக பேயறெடவில்னல 
என்்ற மைககுன்ற காஷ்மீர மககளினடசய 
இருககி்றது.
 சமலும் ஒட்டுபமாத்த ொகிஸதானும் 
வறுனம- சவனலயின்னம- பொரு்ாதார சதகக 
நினலயால்  திணடாடிக பகாணடிருககி்றது. என் 
ெனத அவரகள உைர்நசத உள்ைர . போ்நத 
நாட்டு மககன்சய துன்ெத்திலும் துயரத்திலும் 
னவத்திருப்ெவரகளுககு இன்பைாரு நாட்டின் 
விடுதனலனய ெறறி செே என்ை இருககி்றது 
என்ெது இன்ன்றய காஷ்மீரிகளின் எணைமாக 
இருககி்றது.
 இதைால் இ்நதிய ஆளுனகககுள இரு்நதா 
லும் இஎ்நத ஒரு காஷ்மீரியும்  ொகிஸதானுககு 
பேல்ல விரும்புவதில்னல.

பதில்: 
 காஷ்மீர மககளுககு விடுதனல கினட 
த்தால் இலங்னகயில் தங்களுககும் ஒரு தனிநாடு 
கினடத்துவிடும் எை சிங்க் முஸலிம்கள 
எணைககூடும். ஆைால் 100 ேதவீதம் முஸலி 
ம்கச் உள் காஷ்மீரில் இன்றுவனர விடுதனல 
என்ெது ோத்தியமாகாத சொது, இலங்னக மககள 
பதானகயில் 20%உள் சிங்க் முஸலிம்களுககு 
இது ோத்தியமில்னல என்ச்ற சதான்றுகி்றது.
 சமலும் தமிழீழ விடுதனலககு இலங்னக 
முஸலிம்கள முழுனமயாக ெங்களிககவில்னல  
என்்ற உணனமனய நாம் இங்கு குறிப்பிட்டாக 
சவணடும்.

பதில்: 
 1947 முதல் 70 ஆயிரத்துககும் சமறெட்ட 
காஷ்மீர மககள பகால்லப்ெட்டுள்ைர. ெல்லா 
யிரககைககாை மககள சின்றப்ெடுத்தப்ெட்டு 
சித்திரவனதககு உள்ாகி வருகின்்றைர. சமலும் 
ஆயிரககைககாசைார காைாமல் சொயுள்ைர .
காைாமல்சொை ெலரின் உடல்கள துப்ொககி 
சதாட்டாககள துன்த்த அனடயா்ங்களுடன் 
காஷ்மீர முழுவதுமுள் புனதகுழிகளில் உள 
்னத காஷ்மீர மாநில மனித உரினம ஆனையம் 
தைது விோரனை மூலம் கணடறி்நதது.
 காஷ்மீர பொது ொதுகாப்பு ேட்டத்தின்ெடி 
ஒருவனர எ்நத குற்றச்ோட்டும் விோரனையும் 
இல்லாமல் இரணடு ஆணடுகள வனர சின்றயில் 
அனடகக முடியும் 2012 இல் பகாணடுவரப்ெட்ட 
இச்ேட்டத்தின்ெடி 18 வயதுககுட்ெட்சடானர 
னகதுபேயய தனட இரு்நதும்இ இன்றுவனர 
இது முறறிலும் மீ்றப்ெட்டு 18 வயதுககுட்ெட்ட 
குழ்நனதகள- சி்றாரகள மசூதிககு பேல்லும் 
வழியிலும் ஏன் வீட்டில் தூங்கிக பகாணடி 
ருககும் சொது கூட கடத்தப்ெட்டு னகது பேயய 
ப்ெட்டுள்ைர. அதில் ெலர காைாமல் ஆககப் 
ெட்டைர. உ்றவிைரகளின் உயிரிழப்புகளமறறும் 
சித்திரவனதகளிைால் காஷ்மீரில் 49% குழ்நனதகள 
மை சினதவு சநாயககு ஆ்ாகியுள்ைர. 
2012இல் ஐ.நா அனமப்புகள எடுத்த ஆயவின்ெடி 

க்கள்வி:  
 ்கொஷ்மீரின் நில உரிமை சடடம் நீக 
்கபபடடது ைற்றும் அரசியல் �மலவர்்கள் 
மீ�ொன தெருக்கடி்கள், அங்கு ைக்கள் ைத்தி 
யில் என்ன ைொதிரியொன ைொற்்றத்ம� த்கொண்டு 
வந்துள்்ளது?

க்கள்வி:  
 ்கொஷ்மீருககு சு�ந்திரம் வழங்்க �யொர் 
என பொகிஸ�ொன் அதிபர் கூறியிருபப�ன் 
அரசியல் கெொக்கம் என்ன?

,U ehLfspilNa rpf;fpj; jtpf;Fk; 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

fh\;kPu; Rje;jpuk; ngWkh?
1947ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்ானுக்கு இடையில் மூன்று முடை பபார் 
மூண்டிருக்கிைது. அதில் இரு முடை காஷ்மீருக்காகப் பபார் நைந்துள்ளது. இரு நாடுகளுபம 
காஷ்மீடை முழுடமயாக உரிடம பகாருகிைார்கள. எல்டலைக் கட்டுப்பாட்டு பகாட்டுப் பகுதி 
(டலைன் ஆஃப் கன்ட்பைால்) என்ைடைக்கப்படும் எல்டலைப் பகுதிக்ளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் 
குறிப்பிட்ை பகுதிகட்ள மட்டுபம இருநாடுகளும் நிர்்வகித்து ்வருகின்ைன.

   இந்நிடலையில், 1948ஆம் ஆண்டு ஐ.நாவின் பாதுகாப்புச் சடப காஷ்மீர் மக்கள 
இந்தியாவுைபனா அல்லைது பாகிஸ்ானுைபனா இடை்வட் முடிவு சசயய சபாது மக்கள 
்வாக்சகடுப்டப நைத்துமாறு தீர்மானம் நிடைப்வற்றியது. ஆனால் காஷ்மீர் ் னி நாைாக இருக்கலைாம் 
என்கிை ்வாயப்பு சகாடுக்கப்பைவில்டலை. அப் பநைம்  காஷ்மீருக்கு ்வைஙகப்பட்டிருந்் சிைப்பு 
அந்்ஸட் இந்தியா முழுடமயாக இைத்து சசயதுள்ளது.

   இந்் சூைலில், கைந்் 5ஆம் திகதி  பாகிஸ்ானின் நிர்்வாகத்துக்கு உட்பட்ை காஷ்மீர் 
பகுதியில் இருக்கும் பகாட்லி எனும் இைத்தில் ‘காஷ்மீர் ஒற்றுடம நாள கூட்ைம்’ நடைசபற்ை 
பபாது, அதில் உடையாற்றிய பாகிஸ்ான் பிை்மர் இம்ைான் கான், காஷ்மீர் வி்வகாைத்தில்  
ஐ.நா நிடைப்வற்றிய தீர்மானத்தின்படி சபாது ்வாக்சகடுப்பு நைத்்ப்பட்ைால், காஷ்மீர் மக்கள 

்ஙக்ளது விருப்பப்படி பாகிஸ்ானுைன் இடையலைாம் அல்லைது சு்ந்திை நாைாக இருக்கலைாம் என்று ச்ரிவித்்ார்.
 அ்வருடைய இந்் அறிவிப்பு ச்ாைர்பாக, ்மிழ் நாட்டைச் பசர்ந்் ஊைகச் சசம்மல் ப்வா சமத்து்வன் ‘இலைக்கு’ ஊைகத்திற்கு 
்வைஙகிய பநர்காைடலை இஙகு ்ருகிபைாம்.

“Clfr; nrk;ky;” 

gth rkj;Jtd;> 
(epWtdu;- jiytu;> ,e;jpa 

r%fePjp Clf ikak;)

க்கள்வி:  
 அது ்கொஷ்மீர் ைக்களிடம் என்ன 
ைொற்்றத்ம� ஏற்படுத்தும் என எதிர்பொர்க்கபப 
டுகி்றது?

க்கள்வி:  
 ்கொஷ்மீர் ைக்களுககு ஆ�ரவொ்க த்கொழு 
ம்பில் சிங்்க்ள முஸலிம் ைக்கள் கைற் 
த்கொண்ட கபொரொடடத்தின் அரசியல் பின் 
னணி என்ன?

க்கள்வி:  
 ்கொஷ்மீரில் இந்திய பமடயினர் கைற் 
த்கொள்ளும் ைனி� உரிமை மீ்றல்்கள் குறி 
த்து ஏன் இந்திய ைக்கள் ்கவமல த்கொள்வதி 
ல்மல?
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தமிழ் மககளிடம் ஏறெட்டுவரும் ஒருங்கினைவு 
எமது விடுதனலப் சொருககு வலுச்சேரத்து 

வருவனத அணனமககாலமாக காை முடிகின்்றது. 
பொத்துவில் பதாடககம் பொலிகணடிவனர 
எை சிறீலங்கா அரசின் அடககுமுன்றகளுககு 
எதிராக சமறபகாள்ப்ெட்ட சொராட்டத்திறகு 
எதிராக சிறீலங்கா அரசு அதிக்வாை தனடகன் 
ஏறெடுத்தி, மிரட்டல்கன் விடுத்திரு்நததுடன், 
சிறீலங்காவின் பகாழும்னெத் த்மாகக பகாணட 
ஊடகங்களும் அதனை இருட்டடிப்பு பேயயும் 
முயறசிகன்யும் சமறபகாணடிரு்நதை.
 சிறீலங்கா அரசு ோரப்பு ஊடகங்களின் 
இ்நத பு்றககணிப்பு பதாடரபில் பகாழும்பில் 
உள் அபமரிககத் தூதுவர அனலைாவும் சகளவி 
எழுப்பியிரு்நதார. அது மட்டுமல்லாது சொராடு 
வது மககளின் உரினம எைவும் அவர பதரிவிககத் 
தவ்றவில்னல.
 இ்நத சொராட்டத்திறகு உலகம் முழுவ 
தும் உள் புலம்பெயர தமிழ் ேமூகம் தைது ஆதர 
வுகன் வழங்கி செராட்டங்கன் முன்பைடு த்த 

சொதும், சுவிஸ நாட்டில் உள் னேவ ஆலயங் 
கள அதில் இனை்நது பகாணடது எமககு ஒரு 
பேயதினய கூறியுள்து. அதாவது எதிரவரும் கால 
ங்களில் சமறபகாள்ப்ெடும் சொராட்டங்களில் 
அ்நத அ்நத நாடுகளில் உள் ஆலயங்கள, ேமூக 
அனமப்புககள, ொடோனலகள, வரத்தக அனமப்பு 
ககள எை எல்லாவறன்றயும் நாம் இனைப்ெதன் 
மூலசம அ்நத அ்நத நாடுகளின் கவைத்னத ஈரகக 
முடியும்.

 அதறகு சி்ற்நத உதாரைமாக பிரித்தானி 
யாவில் உள் அனமப்புககள, வரத்தக னமயங்கள, 
ஆலயங்கள, ொடோனலகள எை 514 அனமப்புக 
கள இனை்நது னகபயாப்ெமிட்டு ஐ.நா மனித 
உரினமகள ஆனைககுழுவில் பிரித்தானியா காத்தி 
ரமாை தீரமாைத்னத பகாணடுவர சவணடும் 
என்்ற கடிதத்னத பிரித்தானியா பிரதமருககு அனுப் 
பியுள்னத குறிப்பிடலாம்.
 இ்நத மாதம் ஆரம்ெமாகவுள் ஐ.நா 
மனித உரினமகள ஆனைககுழுவின் கூட்டத் 
பதாடர பதாடரபில் சிறீலங்கா அரசு தைது நடவடி 
கனககன் தீவிரப்ெடுத்தியுள் அசதேமயம், 
தமிழ் மககளின் சொராட்டங்கன் இருட்டடிப்பு 
பேயயும் பதன்னிலங்னக ஊடகங்கள தறசொது 
சிறீலங்காவுககு எதிராக தீரமாைத்னத பகாணடு 
வரும் சமறகுலக நாடுகள மீது சே்றடிககும் ெணி 
னயயும் ஆரம்பித்துள்ை.
 பகாழும்பில் இரு்நது பவளிவரும் ஊடகங் 

கள தறசொது காலணித்துவ ஆட்சியில் பிரித்தா 
னிய ெனடயிைர இ்நதியாவில் சமற பகாணட 
மனித உரினம மீ்றல்கன்யும் சதடி எடுத்து எழு 
துகின்்றை. 
 அசதேமயம், தீரமாைத்னத சதாறகடிப்ெத 
றகு சதனவயாை நாடுகளின் ஆதரவுகன் திரட் 

டுவதறகு சிறீலங்கா அரசு தீவிரமாக பேயறெட்டு 
வருகின்்றது. எதிரவரும் வாரம் சிறீலங்கா வரும் 
ொகிஸதான் பிரதமர ஊடாக அரபு நாடுகள, சீைா 
மறறும் ரஸயாவின் ஆதரவுகன் பெறுவதறகும் 
அது முயறசி பேயகின்்றது. பகாழும்பு துன்ற 
முகத்தின் கிழககு ெகுதி பகாளகலன் னகயாளும் 
விவகாரத்தில் இ்நதியா மறறும் யப்ொன் ஆகிய 
நாடுகன் இழ்நத சிறீலங்கா தறசொது ொகிஸ 
தானை அணுகி யுள்து.
 அதறகு அனமவாகசவ சகாவிட்டிைால் 
இ்ற்நத முஸலீம் மககளின் உடல்கன் புனத 
ப்ெதறகும் சிறீலங்கா அரசு தறசொது ேம்மதித்து 
ள்து.
 அது மட்டுமல்லாது பொத்துவில் பதாட 
ககம் பொலிகணடி வனரயிலுமாை சொராட்டத்தில் 
தமிழ் மககளுடன் முஸலீம் மககள இனை்நதது 
பதாடரபில் அதிரச்சியனட்நத அரசு தறசொது 
அதனை தடுககும் சநாககத்துடன் இ்நத தனட நீக 
கத்னத சமறபகாணடுள்து.

 ொகிஸதான் மறறும் சிறீலங்கா இனடசய 
ெல விடயங்களில் நின்றய ஒறறுனமகள உணடு. 
இரு நாடுகளும் பொரு்ாதார ரீதியில் முற்றாை 
வீழ்ச்சினய ே்நதித்துள்ை. ொகிஸதானின் 2020 
ஆம் ஆணடு கடன் சுனம 270 பில்லியன் படாலர 
கள, இது அதன் பமாத்த வருமாைத்தில் 106 விகிதம் 

சிறீலங்காவின் கடன் பதானக 51 பில்லியன் 
படாலரகள இது அதன் பமாத்த வருமாைத்தில் 
98 விகிதம். சிறீலங்கானவ சொலசவ சீைாவின் 
கடன் சுனமயில் தான் ொகிஸதான் தப்பி பினழத்து 
வருகின்்றது. 62 பில்லியன் படாலர கடன் ெரி 
மாற்றம் மறறும் வரத்தக பினைப்புககன் இரு 
நாடுகளும் பகாணடுள்ை.
 எைசவ தான் உகுர இை முஸலீம் மகக 
ளுககு எதிராக சீைா சமறபகாளளும் நடவடிகனக 
கள பதாடரபில் ொகிஸதான் பமௌைம் காத்து 
வருகின்்றது. 
 இதனினடசய, உகுர இை மககளுககு 
எதிராை சீைாவின் நடவடிகனககன் அபமரிககா 
தனலனமயிலாை சமறகுலகம் தீவிரமாக ஆராய்நது 
வருகின்்றது. ஐ.நா மனித உரினமகள ஆனைககுழு 
மறுசீரனமககப்ெட சவணடும் அதன் மூலம் தான் 
அது தைது இலகனக அனடய முடியும் எைவும் 
அபமரிககாவின் பவளிவிவகாரச் பேயலா்ர 
அ்நசதானி பிங்கன் கட்நத வாரம் பதரிவித்துள்ார.
னெடன் தனலனமயிலா அரசு மீணடும் மனித 
உரினமகள ஆனைககுழுவில் இனைவதுடன், 
அதனை வழிநடத்துவதில் முன்நிறகும் எைவும் 
அவர பதரிவித்துள்ார.
 அசதேமயம், கைடா, சஜரமனி, வட மபே 
சடானியா மறறும் பமான்சராநீகசரா ஆகிய உறு 
ப்பு நாடுகளுடன் இனை்நது புதிய தீரமாைம் 
ஒன்ன்ற சிறீலங்கா விவகாரம் பதாடரபில் பகாணடு 
வரவுள்தாக பிரித்தானியா பதரிவித்துள்து. 2015 
ஆம் ஆணடு பகாணடுவரப்ெட்ட தீரமாைமும் 
இ்நத நாடுக்ால் தான் பகாணடுவரப்ெ ட்டிரு்நதது.
 ஆைால் இ்நத முன்ற பகாணடுவரப்ெடும் 
தீரமாைம் பெரும்ொலும் ஐ.நா மனித உரினமகள 
ஆனைககுழுவின் ஆனையா்ரிைால் பவளியிட 
ப்ெட்ட அறிகனகயின் ேரத்துககன் உள்டககிய 
தாக இருககும் என்ெனதயும் பிரித்தானியா சகாடி 
ட்டுக காட்டியுள்து.
 ஆனையா்ரின் அறிகனகயில், சிறீலங்கா 
வுககாை ெரி்நதுனரகள, உறுப்பு நாடுகளுககாை 
ெரி்நதுனரகள மறறும் அனைத்துலக ேமூகத்திற 

காை ெரி்நதுனரகள என்ெை உள்டககப்ெட்டு 
ள்துடன், ெயைத்தனட, பொரு்ாதார முடககம், 
ஐ.நா அனமதிப்ெனடயில் சிறீலங்கா ெனடயிைனர 
இனைப்ெனத மீ்ாயவு பேயதல் என்ெை உள் 
டங்கியுள்தும் கவனிககத்தககது.
 ஆைால் ேனெயில் வாககளிககும் நாடுகள 
தமது நாடுகளின் நலன்களின் அடிப்ெனடயில்தான் 
வாககளிப்ெதுணடு. தீரமைாத்னத பகாணடு வருெ 
வரகளும் தமது நலன்கள ோர்நசத அதன் மீதாை 
அககன்றகன் பேலுத்துவதுணடு. ஏனைய நாடு 
கன் கட்டுப்ெடுத்தும் ஒரு பமன்னமயாை ஆயுத 
மாக அவரகள அதனை ெயன்ெடுத்துவதுணடு.
 எைசவ 47 நாடுகன் பகாணட இ்நத ேனெ 
யில் தீரமாைத்னத நின்றசவறறுவதறகு 24 நாடுக 
ளின் ஆதரவுகள சதனவ தறசொது கினடககப் 
ெட்ட உள்கத் தகவல்களின் அடிப்ெனடயில் 17 
நாடுகளின் ஆதரவுகள உணடு, எைசவ சமலும் 
குன்ற்நதது 7 நாடுகளின் ஆதரவுகள சதனவ. 
அதனை திரட்டுவசத தறசொது தமிழ் மககளின் 
முதன்னமயாை ெணியாக உள்து.
 நாம் ஒன்ன்ற கவனிகக சவணடும், தீரமா 
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நூ   று வனகயாை இைககுழுமங்கன்க பகாண 
டதும் இ்நதியா, ெங்க்ாசதஷ், சீைா, 

லாசவாஸ, தாயலா்நது சொன்்ற நாடுகளுடன் 
எல்னலகன்ப் ெகிர்நதுபகாளகின்்ற ஒரு பதன் 
கிழககாசிய நாடுமாை மியான்மாரில், அங்குள் 
அரனே இராணுவம் னகப்ெறறி விட்டது என்்ற 
பேயதிசயாடு கட்நத வாரம் விடி்நதது. அ்நத நாட் 
டின் தனலவர ஆங் ோன் சூகி (Aung San Suu Kyi) அவ 
ரது மிக பநருங்கிய ேகாவும் மியான்மாரின் அதிெரு 
மாை வின் மியின்ற (Win Myint) ) அவரது கட்சியின் 
உறுப்பிைரகள, சதசிய ேைநாயக ேனெ (National 
League of Democracy - NLD)  சொன்ச்றார மியான்மார 
இராணுவத்தால் சின்றப்பிடிககப்ெட்டு தடுத்து 
னவக கப்ெட்டிருககின்்றைர. ஓராணடு காலம்  நீணடு 
பேல்லும் அவரேகாலச் ேட்டத்னத அ்ந நாட்டு இரா 
ணுவம் உடைடியாகப் பிரகடைம்பேயதிருககி்றது.
 மகக்ால் சதரதல் மூலமாகத் சதரவு பேய 
யப்ெட்ட அரசுகன்க கவிழ்ககும் சொது அ்நத 
அரசுகள ‘ஊழல்கள” ‘சமாேடிகள” சொன்்ற குற்றச் 
பேயல்களில் ஈடுெட்டதாகக கூறிசய அனைத்து 
ஆட்சிக கவிழ்ப்புகளும் நிகழ்த்தப்ெடுகின்்றை என் 
ெது அனைவரும் அறி்நத அப்ெட்டமாை உணனம 
யாகும். ‘ரறமசடா’ (Talmadaw) என்்ற உத்திசயாக 
பூரவ பெயனரக பகாணட மியான்மார இரா ணுவம் 
இசத குற்றச் ோட்னடசய தாம் கவிழ்த்த அரசின் 
மீதும் சுமத்தியிருககி்றது.
 கட்நத நவம்ெர மாதம் நனடபெற்ற சதரத 
லில் 80 வீதமாை வாககுகன்ப் பெறறு சதசிய 
ேைநாயகக கட்சி அசமாக பவறறி பெறறிரு்நதது. 
இராணுவம் பெற்ற வாககுகளுடன் ஒப்பிடும் 
சொது, 2019ஆம் ஆணடில் நனடபெற்ற சதரதனல 
விட அதிக வித்தியாேத்சதாடு ஆளுங்கட்சி பவறறி 
பெற்றது. அவசவன்யில் ஆங் ோன் சூகியின் 
கட்சி, வாககு சமாேடி பேயததாக இராணுவம் குற 
்றஞோட்டியிரு்நதது,
 சூகியின் என்எல்டி கட்சி நாடாளுமன்்றத்தி 
லுள் 476 ஆேைங்களில் 396 ஆேைங்கன்ப் னகப் 
ெறறிய அசதசவன் இராணுவத்துககுச் ோரொை 
யூனியன் ஒறறுனம மறறும் அபிவிருத்திக கட்சி 
(Union Solidarity and Development Partu - USDP) சதரத 
லில் 33 ஆேைங்கன் மட்டுசம பெறறிரு்நதது.
 சதரதல் நின்றவுபெறறு, அடுத்த அரனே 
அங்கீகரிப்ெதன் மூலம் சதரதல் முடிவுகன் நனட 
முன்றப்ெடுத்தும் நாடாளுமன்்றத்தின் முதலாவது 
அமரவு நனடபெ்ற இரு்நத நாளுககு முன்னைய 
நாள அரனேக கவிழ்ககும் நிகழ்வு (Coup d’etat) 
அரங்சகற்றப்ெட்டது.
 மியான்மார நாட்டின் அரசியலில் குறிப்பி 
டத்தகக பேல்வாகனகச் பேலுத்தி வருகின்்றவரும், 

அ்நநாட்டில் 2011ஆம் ஆணடில் ஒரு ஆரம்ெகட்ட 
ேைநாய மாற்றம் பதாடங்கப்ெட்ட சூழலிலும் 
இராணுவத்தின் வலினமனய பவறறிகரமாகத் தகக 
னவத்து வ்நதவருமாை, ொதுகாப்பு சேனவகளின் 
உயர கட்டன் அதிகாரியாை (Commander-in-Chief) 
மீன் ஆங் ஹசலங் (Min Aung Hlaing) தறசொது 
நாட்டின் அதிெராக இருககி்றார.

இராணுவ ஆட்சிக்கைாலத்தில்
 பஜைரல் ஆங் ோனின் (Aung San) மகச் 
சூகி (Suu Kyi) ஆவார. பிரித்தானிய காலனீய ஆட்சி 
யிலிரு்நது 1948ஆம் ஆணடில் மியான்மாரின் விடு 

தனலனய பவன்ப்றடுத்தவராக அவர சொற்றப் 
ெடுகி்றார. அரசுககு எதிராகக கி்ரச்சி பேயததா கக 
குற்றஞோட்டப்ெட்டு, சூகி 2010ஆம் ஆணடு வனர 
யும் ஏறகைசவ 15 ஆணடுக்ாக வீட்டுக காவலில் 
தடுத்து னவககப்ெட்டு உலகில் அதிகம் அறிமுக 

மாை அரசியல் னகதி எை அறியப்ெடுகி்றார.
 வீட்டுககாவலில் னவககப்ெட்டிரு்நத 
சொது 1991ஆம் ஆணடு சூகிககு சநாெல் ெரிசு 
வழங்கப்ெட்டதுடன் ‘வலினமயற்றவரகளின் வலி 
னமககு எடுத்துககாட்டாைவர” என்்ற புகழாரமும் 
அவருககுச் சூட்டப்ெட்டது.
 கட்நத முதலாம் திகதி திங்கட்கிழனம 
ஆட்சி கவிழ்ககப்ெட்ட சநரத்தில், மககள தங்கள 
எதிரப்னெ பவளிப்ெடுத்த முன்வர சவணடுபமன்று 
சூகி அன்றகூவல் விடுத்திரு்நத சொதிலும், வீதி கள 
அனைத்தும் அங்கு அனமதியாகசவ காட்சியளிக 
கின்்றை. அத்துடன் நகரங்கள எல்லாவறறிலும் 
இராணுவம் தமது சரா்நது நடவடிகனகனய சமற 
பகாணடிருப்ெதுடன் இரவு சநர ஊரடங்குச் ேட்ட 
மும் அங்கு அமுல் நடத்தப்ெடுகி்றது.
 ஒரு சில பொதுமககள மட்டும் கறுப்புப் 
ெட்டினயத் தங்கள ஆனடகளில் அணி்நதிருககும் 
அசதசவன், சில மருத்துவப் ெணியா்ரகள 

அனமதிப் சொராட்டம் என்ெனதக குறித்துக காட் 
டும் சிவப்புப்ெட்டிகன் அணி்நதிருககி்றாரகள. 
முன்ைர இராணுவ ஆட்சி நனட பெற்ற காலங்களில் 
இராணுவமயமாககலுககுத் அனமதியாை தமது 
எதிரப்னெப் ெதிவு பேயவதறகாக பவவசவறு 
நி்றப்ெட்டிகன் அணியும் சொராட்டம் முன்ைர 
னககபகாள்ப்ெட்டிரு்நதது.
 கட்நத காலங்களில் நாட்டில் நிகழ்த்தப் 
ெட்ட குருதி சதாய்நத ஆட்சிககவிழ்ப்பு நிகழ்வுக 
ளும் அவறன்றத் பதாடர்நது சமறபகாள்ப்ெட்ட 
ஆயிரககைககாைவரகள ெடுபகானல பேயயப்ெ 
ட்ட நிகழ்வுகளின் நினைவுகளும் மககள மைங்க 
ளில் இன்னும் ெலமாக இருப்ெதால் இன்ன்றய 
சூழ்நினலயில் பொது மககள தமது எதிரப்னெக 
காட்டத் துணி்நது முன்வரமாட்டாரகள.
 முன்ைர ெரமா என்று அனழககப்ெட்ட 
மியான்மாரில் 1962ஆம் ஆணடு சமறபகாள்ப் 
ெட்ட ஆட்சிககவிழ்ப்பின் பின்ைர பதாடர்நது 12 
வருடங்க்ாக நாட்டில் இராணுவ ஆட்சி நனட 
பெற்றது. இககாலப் ெகுதியில் சதசிய பொருண 
மியம், அரசியல், அரே அதிகார நனடமுன்ற (state bu-
reaucracy) சொன்்ற விடயங்களில் இராணுவத்தின் 
ெங்கு மிகவும் ெரவலாககப்ெட்டது.
 மீணடும் ‘8888” என்்ற பெயரில் முன்பை 
டுககப்ெட்ட நாட்ாவிய மககள எழுச்சிப் சொரா 
ட்டத்தின் பின்ைர, 1988ம் ஆணடில் இராணுவம் 
ஆட்சினயக னகப்ெறறியசதாடு, 2013ஆம் ஆணடு 
வனரயும் அதாவது, 2011இல் தமககுச் ோரொை 
கட்சியாை யுஎஸடிபியிடம் ஆட்சினயக னகயளிக 
கும் வனரயும் 23 வருடங்களுககு இராணுவம் தமது 
ஆட்சினயத் தககனவத்திரு்நதது.

இைம�ாதல்கைள்
 இராணுவ ஆட்சி மட்டுமன்றி, அங்கு 
நிகழ்கின்்ற உளநாட்டுப் பிரச்சினைகளும் அ்நத 
நாட்டின் இன்பைாரு முககிய பிரச்சினையாகும். 
ெரமாவின் சதசியவாதத்னதயும் சதரவாத புத்த 
மன்றனயயும் ஒருங்கினைத்து, அனர நூற்றாணடு 
காலமாக மியான்மானர ஆட்சி பேயத இராணுவ 
அதிகாரிக்ால் முன்பைடுககப்ெட்ட இராணுவ 
ஆட்சி, கிட்டத்தட்ட 100 இைககுழுமங்கள வாழ் 
கின்்ற அ்நத நாட்டில் சிறுொன்னம மககன் அடக 
கியாளும் ஒரு ஆட்சியாகசவ இரு்நதிருககி்றது.
 அ்நத நாட்டில் நனடபெறறுவருகின்்ற 
இை அடிப்ெனடயிலாை சமாதல்கன் சநாககும் 
சொது, அது ஏழு தோப்தங்களுககு சமலாக நீணடு 
பேல்கின்்ற, உலகில் மிக நீணட காலம் நீடிககின்்ற 
இைசமாதல் என்று போல்வது மினகயாகாது.
 மியான்மார அரசும் அ்நநாட்டு இராணுவ 
மும் ஆயுதப் சொராட்டத்னத முன்பைடுககும் 16 
இைககுழுமங்களுககு எதிராகப் சொராடி வருகி 

ன்்றை. இவறறில் சில குழுககள தமது சுயநிரைய 
உரினமககாகப் சொராடிவருகின்்ற அசதசவன் 
சவறு சில குழுககள தமது சுத்நதிரத்துககாகவும் 
அதிகரிககப்ெட்ட தன்ைாட்சிககாகவும் அல்லது 
அ்நநாடு மாநில சுயாட்சிமுன்றனய ஏறறுகபகாள் 
சவணடும் என்்ற சநாககத்துககாகவும் சொராடி 
வருகின்்றை.
 நினலத்து நிறகும் சமாதல் தவிரப்னெயும் 
நீடித்த அனமதினயயும் ஏறெடுத்த ெல முயறசிகள 
கட்நத காலங்களில் முன்பைடுககப்ெட்ட சொதி 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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லும் அனவ எதுவுசம பவறறிபெ்றவில்னல. 
2015ஆம் ஆணடில் நனடபெற்ற சதரதனலத் பதாட 
ர்நது, சூகியின் என்எல்டி கட்சி ஆட்சினயக னகப் 
ெறறிய சொது, இ்நத சமாதல்கன் ஒரு முடிவு 
ககுக பகாணடுவருகின்்ற அனமதிப் செச்சுவாரத் 
னதகன் முன்பைடுப்ெனதசய தைது ஆட்சியின் 
முககிய இலககாக அவர பகாணடிரு்நதார.
 ென்ைாட்டுச் ேமூகத்தால் வரசவறகப்ெட்ட 
இ்நத நகரசவ, ேைநாயகத்னத சநாககிய மியான் 
மாரின் ெயைத்தின் ஒரு முககிய இலககாக இரு்ந 
தது. அரசுககும் ெல்சவறுெெட்ட ஆயுதப் சொரா 
ட்ட குழுககளுககும் முககியமாக கச்சின் மககளு 
ககாை கச்சின் சுத்நதிர அனமப்பு (Kachin Independence 
Organization - KIO)  காயா மாநிலத்தின் கபரன்னி 
இராணுவம் (Karenni Army) ஷான் மககளின் ஷான் 
மாநில இராணுவம் (Shan State Army) சொன்்ற குழு 
ககளுககினடசய செச்சுவாரத்னதகள முன்பைடுக 
கப்ெட்டை.
 அது ஒரு இலகுவாை ொனதயாக இருகக 
வில்னல என்ெது மட்டுமன்றி அனமதினய சநாக 
கிய மியான்மார நாட்டின் ெயைமும் ெலர ஏறக 
ைசவ அறி்நதிருப்ெது சொன்று, தீரககப்ெட சவண 
டிய பிரச்சினைகள அதிகமாக இருப்ெதன் காரை 
மாக, பமன்னமயாை ஒன்்றாகவும் இருககப்சொவ 
தில்னல. இப்சொது இராணுவம் மீணடும் ஆட்சி 
னயக னகப்ெறறி இருககின்்ற காரைத்திைால் இ்நத 
உளநாட்டு சமாதல்கள மீணடும் ஏறெடுவதறகாை 

வாயப்பு இருககின்்றது.
 ஹிசலங்கின் தனலனமயில் இராணுவத்தி 
ைால் சமறபகாள்ப்ெட்ட ஆட்சிககவிழ்ப்பின் 
உணனமயாை சநாககம் எதுபவன்று இன்னும் 
பதரியவில்னல. ஆைால் நாட்டின் அரசியல் 
பேய றொடுகள அனைத்திலும் இராணுவத்தின் 
முககிய ெங்னகப் செணிப்ொதுகாப்ெசத அதன் 
முககிய சநாககமாக இருககும் எை ஊகிககலாம். 
அபமரி ககா, ஏனைய சமறகுலக அரசுகள, துருககி 
ஆகியனவ, நடத்தப்ெட்ட ஆட்சிககவிழ்ப்பு பதாட 
ரொகத் தமது கணடைத்னதப் ெதிவு பேயதிருககி 
ன்்றை. ஆைால் துரதிட்டவேமாக, ஐநா ொதுகாப்பு 
மன்்றம் பகாணடுவ்நத ஒரு கணடைத் தீரமாைத்னத 
தைது வீட்சடா அதிகாரம் மூலம் சீைா தடுத்திருக 
கி்றது.
 உணனமயில் செஜிங்குககும் (Beijingசூகி, 
என்எல்டி கட்சி என்ெவறறுககும் இனடசய நல்ல 
உ்றசவ இதுவனர இரு்நது வ்நதிருககி்றது. ஆைால் 
மியான்மாரின் இராணுவத்தின் மீது முன் னவககப் 
ெடும் உலக்ாவிய கணடைம் நினலனமனய 
இன்னும் சமாேமாகக வழிபேயயும் என்று சீைா 
எணணுவது இதறகுக காரைமாக இருககலாம்.
 ஆயுதப் சொராட்டங்கன் முன்பைடுககும் 
சில இைககுழுமங்களுககு சீைா ஆதரனவ வழங்கி 
வருகி்றது என்று மியான்மாரின் இராணுவ அரசு 
அதன் சமல் முன்ைர குற்றம் சுமத்தி வ்நதிருககும் 
நினலயிலும், நீணட கால அடிப்ெனடயில் மியான் 
மாரின் இராணுவ அரசும் சீைாவும் நல்லு்றனவப் 
செணுவதறகாை வாயப்புகச் அதிகமாகத் பதன் 

ெடுகின்்றை.
 இன்பைாரு வனகயில் ொரத்தால், மியான் 
மார நாட்டின் சமல் ென்ைாட்டுச் ேமூகத்தால் பிர 
சயாகிககப்ெடும் அழுத்தம் குறிப்பிட்ட பிரசதே 
த்தில் சீைா பகாணடிருககும் நலன்களுககுச் ோதக 
மாக அனமயாது.
 இது இப்ெடியிருகக, 2021 ஜூனலககு 
முதல் ஹிசலங் ஓயவுபெ்ற இருககி்றார என்ெ 
துடன் சீரதிருத்தத்னத சமறபகாள்ககூடிய 
ஒருவர கட்டன் அதிகாரியாைால் இராணுவம் 
னவத்திருககும் நிகழ்ச்சி நிரலுககு அது ோதகமாக 
அனமயப் சொவதில்னல.
 ஓயவு பெற்ற பின்ைர ஹிசலங்கின் ெலம் 
குன்றயககூடிய வாயப்பு இருககின்்ற காரை 
த்தால் அவவனகயில் ஹிசலங்குககு தனிப்ெட்ட 
விதத்திலும் ஓர ஆெத்து இருககி்றது. உசராகிங்கியா 
மககளுககு எதிராக இனழத்த குற்றங்களுககாக 
ெல ென்ைாட்டு நீதிமன்றுகளில் அவர பொறுப்பு 
ககூ்றலுககு உட்ெடுத்தப்ெடுவார.
 ஆயுதப் சொராட்டத்னத முன்பைடுககும் 
குழுககச்ாடு செச்சுவாரத்னதகன் இராணுவ 
அதிகாரம் பதாடர்நது முன்பைடுககுமா அல்லது 
முன்பைடுப்ெது சொன்று காணபிககுமா என்ெது 
இன்னும் பதளிவாகத் பதரியவில்னல. ஆைால் 
உசராகிங்கியா முஸலிம் மகக்து பிரச்சினைனய 
மட்டும் இ்நத இராணுவ அதிகாரம் னகயிபலடுக 
காது என்ெனத உறுதிெடக கூ்றமுடியும்.

சூகிக்கொ்க வருந்து   ... த�ொடர்ச்சி...

தனல விதினய எணணிப் பெருமூச்சுவிட்டுக 
பகாணசடன்!
 சமலும் எம்னமப் பொறுப்புைரசவாடு 
‘காககசவணடியவரகளின்’ பகாடிய தாககுதல்க 
ளுககுத் தப்பி எமது உயிருககுப் ொதுகாப்புத்சதடி 
நம்முட்ெலர யாழ்ப்ொை னவத்தியோனலனய 
சநாககி ஓடிசைாம்!
 அங்சக னவத்தியோனல வாேலில் நின்று 
பகாைடிரு்நத மருத்துவமனையின் பிரதம னவத் 
திய அதிகாரி எமககுத் தஞேமளித்தார!
 அப்சொதுதான் அ்நத மிகவும் பநஞனே 
உலுககும் பேயதி எம்னம வ்நது எட்டியது! மாநா 

ட்டில் எமது உ்றவுகள உயிரிழ்நத பேயதினய அறி 
்நது எைது விழிகளிலிரு்நது நீரபகாட்டியது!
 மின்ோரககம்பியின் தாககுதலால் இவர 
கள உயிரிழ்நதாரகப்ன்்ற பேயதியும்  எமககுககிட் 
டியது!
 ஓரிரு மணித்துணிகளுககுள மாநாட்டிற 
ெனடயிைராற ெடுபகானல பேயயப்ெட்ட தமிழு 
்றவுகளின் ேடலங்கள மருத்துவமனைககுக பகாண 
டுவரப்ெட்டை!
 அச்ேடலங்கன் யார யாபரை இைங் 
காணுமாறு னவத்தியோனலயின் முன்கூடத்தில் 
நின்று பகாணடிரு்நத எம்னம அனழத்தைர மரு 
த்துவமனையின் ெணியா்ரகள சிலர! அவரகன் 
இைங்காைச் பேன்்றவரகளுளநானும் ஒருவன்! 

இருெத்து நான்கு அகனவ பகாணட இன்ஞைா 
கவும்      ஓர வீறுபகாைட் இ்ங்கவிஞைாகவும் 
வீச்சுள் அரங்கப் செச்ோ்ைாகவும் கூத்து நாடக 
வில்லுப்ொட்டு ஆகிய கிராமியக கனலகளின் 
ஆறறுனகயா்ைாகவும் வ்ரத்துடித்த நானும் 
அன்று அ்நதச் ேடலங்கன் இைங்காைச் பேன் 
ச்றன்! அப்சொது எைககிரு்நத உைரவுகன் விெரி 
கக இப்சொதும் என்னிடம் வாரத்னதகளில்னல! 
 இவவா்றாை உைரச்சிப்பி்ம்பின் உச்சி 
யில் நான் இன்னும் ெலசராடு மருத்துவமனையின் 
முன்கூடத்தில் நின்று பகாணடிரு்நசதன்!
 எைது தனலபயழுத்னதப் பிரமசதவன் 
மீ்ாயவு பேயதுபகாணடிரு்நதான்!

த�ொடரும்

�மிழர் த�ொல்குடி     ... த�ொடர்ச்சி...

விோரனைகள இடம்பெற்றனத நாங்கள ொரத்தி 
ருககின்ச்றாம். இனவ முடிவனட்நத சநரடி யுத்தத் 
துடன் பதாடரபுெட்டனவயில்னல. என்ைால்  
திருசகாைமனலயில் 11 செர பகால்லப்ெட்ட 
ேம்ெவத்தினை நினைவுகூரமுடியும். 11 அப்ொவி 
ொடோனல மாைவரகள சமாதல்களுடன் பதாட 
ரபில்லாதவரகள கடத்திபகால்லப்ெட்டைர. யுத்தம் 
இடம்பெற்ற காலப்ெகுதியில் இது இடம்பெற்றது- 
இது அரசியலுடன் பதாடரபுனடயது இல்னல- 
அவரகள ெயங்கரவாதிகள இல்னல- அவரகள 
சவறு இைத்னத சேர்நதவரகள ெல அதிகாரிக்ால் 
கடத்தப்ெட்டு திருசகாைமனல கடறெனட த்த் 
தில் தடுத்து னவககப்ெட்டைர- கப்ெம்பெறும் 
சநாககத்துடசைசய இது இடம்பெற்றது. அவர 
கன் பகானல பேயது பெறச்றாரிடமிரு்நது ெை 
த்னத பெறுவது அவரகளின் சநாககமாக காைப் 
ெட்டது.
 இ்நத ேம்ெவம் குறித்து விோரனைகன் 
சமறபகாளவதறகு தனடகன்யும் மீறி கடும் 
முயறசிகள இடம்பெற்றை.ெல அதிகாரிகள குற 
்றம் ோட்டப்ெட்டைர. ஆைால் தறசொனதய 
அரோங்கத்தின் கீழ் இவவா்றாை நடவடிகனககள 
ஏனைய ேம்ெவங்களிறகு நீதினய வழங்கும் நடவடி 
கனககள தடுககப்ெடுவனத நாங்கள ொரத்திருககி 
ன்ச்றாம்.
அரசியல் ெழிவாங்கல் பதாடரொை ஆனைககுழு 
என்ெது உணனமயில் நீதியில் குறுககீடு பேய 
வதறகாை ஆனைககுழு. அ்நத ஆனைககுழுவின் 
தனலவர அப்ொவி இன்ஞரகன் கடத்தி 

பகானல பேயவதவரகன் விோரனைபேயவனத 
தடுத்து வருகின்்றார.அவசர தறசொது காைாமல் 
சொைவரகள குறித்த அலுவலகத்தின் தனல 
வராக காைப்ெடுகின்்றார. இது ேட்டத்தின் ஆட் 
சினய ெதிலளிககும் கடப்ொடு என்்ற எணைக 
கருனவ மீறும் பேயல். இ்நத காரைத்திறகாகசவ 
நாங்கள நடவடிகனக எடுககசவணடும் பேயறெட 
சவணடும்..
 ெரைகம ஆனைககுழு ேரைனட்நதவரகள 
பவளன்பகாடியுடன் வ்நதவரகள குறித்து 
செசியது 12 வயது சிறுவன் பகானல பேயயப் 
ெட்டது குறித்து செசியது. நம்ெகதன்னம மிகக 
ஆதாரங்கள காைப்ெடுவனத கணடுபிடித்தது 
ஆைால் அதன் பின்ைர நடவடிகனககள எனவயும் 
எடுககப்ெடவில்னல. தறசொது அரோங்கம் ஐநா 
மனித உரினம செரனவயின் தீரமாைத்னத தவிரப் 
ெதறகாக கட்நதகாலங்களில் பொறுப்புக கூ்றலிறகு 
என்ை நட்நதது எை ஆராயவ தறகாக ஆனைக 
குழுபவான்ன்ற நியமித்துள்தாக நாங்கள அறிகி 
ன்ச்றாம். இது கதனவ மூடுவதறகாை இன்பைாரு 
முயறசி. நீதினய குழப்புவதறகு குறுககிடுவதற 
காை இன்பைாரு முயறசி. 
 ெத்துவருடங்கள காத்திரு்நத பின்ைர அனை 
த்தும் சொதும் கதவுகன் மூடுங்கள அவரகள 
தங்கள சவனலகன் ொரககட்டும் என்ெது இல 
ங்னக பதாடரொை பேயறொடுகளில் இரு்நது பதரி 
விககப்ெடும் பேயதியாகயிரு்நதால் ஏனைய நாடு 
களில் ொதிககப்ெட்டவரகளுககு அது எதனை பதரி 
விககின்்றது. மனித உரினமகன் நனடமுன்றப் 
ெடுத்துவது பின்ெறறுவது பதாடரொை விட 
யங்களின் எதிரகால இது தணடனையின் பிடியி 

லிரு்நது விலககளிககப்ெடுதலின் பதாறறு சநாயாக 
காைப்ெடாது ஆட்பகால்லி சநாயாக மாறும். 
இலங்னக மககளின் உணனம மறறும் நீதிககாக 
சொராட சவணடிய கடப்ொட்னட அனைவரும் 
ெறறிகபகாள்ாவிட்டால் உலகம் எதிர பகாள்ப் 
சொகின்்ற ஆெத்து இதுதான்

இறுதிபகபொரின்      ... த�ொடர்ச்சி...

யப்சொகின்்றது. பதாடர்நதும் ஏமாற்றப்ெடும் 
இ்நதியாவிடம் இலங்னகயில் அதிகரித்துவரும் 
சீைாவின் ஆதிககத்னதக கட்டுப்ெடுத்துவதறகு 
என்ை உொயம் இருககின்்றது?
 யாழ்ப்ொைத்திலுள் தீவுகன் சீைாவு 
ககுக பகாடுககும் முடிவு நிச்ேயமாக இ்நதியா 
னவக குழப்பியிருககின்்றது. தமிழகத்திலிரு்ந 
தும் இதறகு எதிராககடுனமயாை கணடை 
ங் க ள எ ழு ்ந தி ரு க கி ன் ்ற ை . க ா ற ்ற ா ன ல 
அனமப்ெது என்்ற பெயரில் கால்ெதிககும் 
சீைா, அதனுடன் நின்றுவிடாது என்ெது இ்நதி 
யாவுககுத் பதரியும். தீவுப் ெகுதிகளில் 
நினலபகாணடால், இ்நதியாவின் பதன்சகாடினய 
கணகாணிகக முடியும். அசதசவன்யில், தீவு 
களில் உள் மககளுனடய சூறறுச்சூழல் பிரச்சி 
னைகளுககும் இது காரைமாக அனமயலாம். 
 இ்நத நினலயில் இலங்னகனயப் 
ெணிய னவகக இ்நதியாவுககு இன்றுள் 
ஒசர வாயப்பு பஜனீவாதான். பஜனீவாவில் 
இலங்னகககாை பநருககடிகளும் இன்று தீவிர 
மாகசவ உள்து. இ்நத நினலயில், இ்நதியா 
பஜனீவானவ எப்ெடிப் ெயன்ெடுததப்சொ 
கின்்றது?

யொழில் ்கொல் பதிககும்      ... த�ொடர்ச்சி...
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காஷ்மீரில் 2 லட்ேத்து 15 ஆயிரம் குழ்நனதகள  
அைானதகள ஆககப்ெட்டு ள்ைர.
 சமலும் அவவாணடிசலசய எடுககப்ெ 
ட்ட ஒரு கைகபகடுப்பின்ெடி 20 ஆணடுகால 
வனரககுள 17,000 செர தறபகானல பேயது 
பகாணடுள்ைர அவரகளில் பெரும்ொன்னமயி 
ைர பெணகள.
 காஷ்மீரில் நடககும் மனித உரினம மீ்ற 
ல்கன் ஐ.நா அனவயின் உயர ஆனையம் மட்டு 
மின்றி ேரவசதே மறறும் இ்நதிய மனித உரினம 
அனமப்புகள(PUDR/APCLC) கணகாணித்து கண 
டித்து வ்நதாலும், இனவ இ்நதிய மககளின் கவ 
ைத்திறகும் வராமல் சொவதறகு காஷ்மீர ெறறிய 
உணனம பேயதிகள இ்நதிய மககளிடம் ேரிவர 
பேன்று சேராதசத காரைம்.
 பெரும்ொன்னமயாை ஊடகங்கள 
இ்நதிய அரசின் நலன் காப்ெனவயாக இருப்ெசத 
இதறகு முககியமாை காரைம்.

பதில்: 
 ஒருசொதும் வழங்காது. காரைம் இ்நதி 
யாவின் அரசியலனமப்புச் ேட்டம். இ்நதியாவின் 
அரசியலனமப்புச் ேட்டம் என்ெசத ஆதிகக 
விரிவாகக சநாககம் பகாணடது என்ெது 
அனத அறி்நதவரகளுககு பதரியும். இ்நதிய 
அரசியலனமப்புச் ேட்டத்தில் உள் முதல் 
அட்டவனையும்(Schedule) முதல் பிரிவும் 
இ்நதிய ஆட்சிப் ெரப்பு ெறறியது.
 அ்நத அட்டவனை ஒன்றில்(Article 1) 
உள் மூன்்றாவது உட்பிரிவு.

1) இ்நதியாவின் ஆட்சிப் ெகுதி என்ெது பின் 
வருவைவறன்ற உள்டககியதாய  இருககும்.

 அ) மாநிலங்களின் ஆட்சி ெகுதிகள (Union – 
States)

2) முதல் அட்டவனையில் குறிககப்ெடும் உள் 
ஒன்றிய ஆட்சிப் பிரசதேங்கள. (Union Terriory 
எ.கா. ொணடிச்சேரி)

3)ஈட்டி சேரககக கூடிய சவறு ஆட்சிப்   
பிரசதேங்கள.
 இதில் முககியமாக நாம் கவனிகக சவண 
டிய ஒன்று இ்நதிய அரசியலனமப்புச் ேட்ட 
த்தின்ெடி இ்நதியா சவறு ஒரு நிலப்ெரப்னெ  
தைதாகக முடியுசம ஒழிய இ இ்நதிய ஆட்சி 
ெரப்புககுள உள் மாநிலங்கள அல்லது யூனியன் 
பிரசதேங்கள தன்னுரினம அடிப்ெனடயிசலா 
அல்லது சவறுவனகயிசலா  பிரி்நது சொக 
வழியில்னல .
 மூன்று ெககமும் கடலால் சூழப்ெட்ட 
தீெகறெ நாடாை இ்நதியானவ சுறறி ஆட்கள 
அற்ற நிலப்ெரப்பு ஏதும் இல்லாத நினலயில் 
இலங்னக- சநொ்ம்- பூடான்- வங்கசதேம்- 
மியான்மர- சொன்்ற நாடுகள விரும்பிசயா விரும் 
ொமசலா எதிரகாலத்தில் இ்நதியாவுடன் 
இனைய   வழிவனக பேயயும் சநாககம் இதில்  
இருககி்றது. 1975இல் சிககிம் இப்ெடி த்தான் 
இ்நதியா தைது நிலப்ெரப்பிறகுள இழுத்துக 
பகாணடது.
 சமலும், இ்நதியா என்ெது சதசிய இைங் 
களின் சின்றக கூடம்.இச் சின்றககூடத்திறகு 
ஒருவர உளச்  முடியுசம தவிர பவளியில் பேல் 
வதறகு வழிசய இல்னல.
 காஷ்மீரும் இ்நதியாவிறகுள அனடெட்ட 
சின்றககூடம் தான்

க்கள்வி:  
 பொகிஸ�ொன் �னது பகுதியில் உள்்ள 
்கொஷ்மீருககு சு�ந்திரம் வழங்கினொல், இந்தி 
யொவும் �னது பகுதியில் உள்்ள ்கொஷ்மீருககு 
சு�ந்திரம் வழங்குைொ?

ஆறறிய உனர பதாடரபில் பகாதித்பதழு்நதுள் 
கசஜ்நதிரகுமார, சும்நதிரன் தமிழ் மககன்க 
பகாச்னேப்ெடுத்திவிட்டார. தமிழிைத்திறகும் துசரா 
கம் இனழத்து விட்டார எை ோடியிரு்நதார.
 தமிழ்த்சதசிய கூட்டனமப்பு தங்களுனடய 
பேயறொடுகளில் சும்நதிரனைத் பதாடர்நதும் 
கல்நதுபகாளவதறகு அனுமதிககப் சொவதாக 
இரு்நதால் தமிழ்த்சதசிய மககள முன்ைணி அவ 
வா்றாை பேயறொடுகளில் கல்நது பகாள் முடி 
யாத நினலனம ஏறெடும் என்றும் அவர கூறியு 
ள்ார. இதுவிடயத்தில் தமிழ் சிவில் ேமூகேம்சம 
்ைம் ஒரு விோரனைனய நடத்தி தாம் ஏறறுக 
பகாள்க கூடிய ெதினலத் பதரிவித்து இதறகு 
முடிவு கட்ட சவணடும் என்று சகாரியிருக கின்்றார. 
சிவில் ேமூக அனமப்பின்முககியஸதரக்ாகிய 
தவத்திரு சவலன் சுவாமிகள 
மறறும் அருட்த்நனத லிசயா ஆம் 
ஸசராங் ஆகிசயாரிடம் இ்நதக சகாரிகனக முன்னவ 
ககப்ெட்டிருககின்்றது.
 நாடாளுமன்்ற உறுப்பிைரக்ாகிய சும்நதி 
ரன் மறறும் கசஜ்நதிரகுமார ஆகிய இருவருககும் 
இனடயிலாை இ்நதப் பிரச்சினை ஓர அரசியல் 
ேரச்னேயாகத் தனலபயடுத்திருககின்்றது. இது விட 
யத்தில் சவலன் சுவாமிகளும் லிசயா ஆம் 
ஸசராங் அடிக்ாரும் என்ை பேயயப் சொகின்்றார 
கள என்ெது உடைடியாகத் பதரியவில்னல.
 ஆைால், வடககு கிழககு சிவில் அனமப்புக 
களின் ஒன்றினைவில் ெலதரப்பிைனரயும் உள் 
டககியதாக  இ்நத எழுச்சி ஒரு செரியககமாகக 
கட்டி பயழுப்ெப்ெடவுள்தாக தவத்திரு சவலன் 
சுவாமி கள பதரிவித்துள்ார. அசதசவன், 
மககளின் இ்நத எழுச்சியாைது சில்லன்ற 
விடயங்களுககாகப் பிரி்நதுவிடக கூடாது என்று 
கூறியிருககின்்றார.
 சிவில் அனமப்புககளின் முன்முயறசியில் 

உருவாகிய இ்நத மககள எழுச்சி செரணியில் பவறறி 
பெறுவதறகு அரசியல் தனலனம பெரு்நதுனை 
புரி்நதிருககின்்றது என்ெனத மறுப்ெதறகில்னல. 
அசதசவன், இ்நத மககள எழுச்சியும் அரசியல் 
கட்சிகள, அரசியல் தனலவரகள, முககியஸ 
தரகள, பொது அனமப்புககள மதத் தனலவரகள, 
சொராட்டக குழுககள (தன்பைழுச்சிபெறறு 
காைாமல் ஆககப்ெட்டவரகளுககு நியாயம் 
சகாரி யும் மண மீட்புககும், அரசியல் னகதிகளின் 
விடுதனலககுமாகப் சொராடுெவரகள), ெல்கனலக 
கழக மாைவரகள எை ெலதரப்ெட்டவரகன் யும் 
ஒன்றினைத்துள் இ்நத எழுச்சி அரசியல் துன்ற 
யினுள கனர்நது சொயவிடக கூடாது.
 சிவில் அனமப்புககள, மதத்தனலனமகள, 
பொது அனமப்புககள, சொராட்ட குழுககள, அரசி 
யல் ேகதிகள, ெல்கனலககழக மாைவரகள, பொது 
மககள எை ெலதரப்ெட்ட பிரிவிைரும் தங்கள 
தங்கள அரப்ெணிப்சொடும் உைரவு ரீதியாகவும் 
கல்நது பகாணடனமயிைாசல தான் அ்நதப் 
செரணி எழுச்சி பெற்றது. சொராட்டமும் பவறறி 
பெற்றது இதனை மைங்பகாளளுதல் அவசியம்.
 இ்நதப் செரணியின் மூலம் ஏறெட்டுள் 
ஒன்றினைவும் ஐககியமும் கட்டிககாககப்ெடுவது 
மிக மிக முககியம் அதுமட்டுமல்லாமல், இ்நத 
எழுச்சியின் தூணக்ாகத் திகழ்கின்்ற அனைத்து 
ேகதிகன்யும் ஒன்றினைத்து ஓர உயர நினலயில் 
வழிநடத்தவும் பவளித்த்த்தில் - இராஜத்நதிர 
மட்டத்தில் விடயங்கன்க னகயா்வும் தகக ஓர 
உயர மட்டக குழுபவான்று அனமககப்ெடுதல் 
அவசியம் என்்ற சதனவனயயும் பொத்துவில் 
பதாடககம் பொலிகணடி வனரயிலாை செரணியும் 
அதன் பின்ைர எழு்நதுள் ேரச்னேகளும் ெலியுறுத் 
துவதாக அனம்நதிருககின்்றை.
 சொராட்டங்களுககாை ேகதிகன் ஒன்றி 
னைத்தல், பேயறெடுதல், வழிநடத்தல் சொன்்ற 
முககிய அம்ேங்களில் - காரியங்களில் ெலதரப்ெட்ட 

ேகதிகளும் ெங்சகறறிரு்நதனத இ்நதப் செரணியில் 
அவதானிகக முடிகின்்றது. அசதசவன் எ்நத 
பவாரு ேகதியும் ஒன்ன்றபயான்று சமவியதா 
கசவா உயர்நது நின்று உரினம சகாரத்தககதா கசவா 
அனம்நதிருககவில்னல என்ெனதயும் புரி்நது 
பகாள் முடிகின்்றது. ஏபைனில் இதில் ெங்சக 
றறிரு்நத ஒவபவாரு பிரிவிைருககும் தங்கள தங்கள 
அ்வில் எல்னலகள இருககின்்றை என்ெனதயும் 
அவறன்ற மீறிச்பேயறெட முடியாது என்ெனதயும் 
இ்நதப் செரணியும் எழுச்சியும் துல்லியமாக எடுத் 
துக காட்டியிருககின்்றது.
 எைசவ பேயல் வல்லனம பகாணடபதாரு 
வழிநடத்தல் குழுசவா அல்லது கூட்டுத்தனலனமக 
குழுசவா, அது எ்நதப் பெயரிலாவது அனமயலாம், 
அத்தனகய கட்டனமப்பொன்று உருவாககப்ெடுதல் 
அவசியம். அவேரமாைதும்கூட.

இமைவு - எழுச்சி    ... த�ொடர்ச்சி...

இரு ெொடு்களி     ... த�ொடர்ச்சி...

ைத்னத முன்னவககவுள் இனைககுழு நாடு 
களில் உள் கைடா, பிரித்தானியா மறறும் 
சஜரமனி சொன்்ற நாடுகளில் பெரும்வாை 
தமிழ் மககள வாழ்கின்்றைர. அவரகள அ்நத 
நாடுகளில் அரசியல் மறறும் பொரு்ாதார 
நடவடிகனககளிலும் ெங் பகடுககின்்றைர. 
எைசவ இ்நத நாடுகள மூலம் ஐ.நா மனித 
உரினமகள ஆனைககுழுவில் உள் உறுப்பு 
நாடுகளுககு தீரமாைத்னத ஆதரிககுமாறு 
அழுத்தங்கன் நாம்; சமறபகாள்லாம்.
 அசதேமயம் சநரினடயாகவும் உறுப்பு 
நாடுகளுடன் பதாடரபுகன் சமறபகாணடு 
எமககாை நீதி சகாரலுககு உதவிகன் 
வழங்குமாறு சகாரிகனககன் விடுககலாம்.
 ஐககிய நாடுகள மனித உரினமகள ஆனை 
ககுழுவின் நடவடிகனககள மூலம் உடைடியாை 
தீரசவா அல்லது நீதிசயா கினடககுமா என்ெதறகு 
அப்ொல் எமககு கினடககும் ே்நதரப்ெங்கன் 
வலுவாக ெலப்ெடுத்தி நகரசவணடிய சதனவ 
ஒன்று எமககு முன் உள்து என்ெனத நினைவில் 
பகாள்சவணடும்.
 ஐ.நா ேனெசயா அல்லது அதன் 
அனமப் புககச்ா ெல விடயங்கன் அதனை 
வழிநடத்தும் நாடுகள ோர்நது சமறபகாணடு 
வருகின்்றசொதும், காலத்துகசகறெ மாறிவரும் 
பூசகா் நிலனம அவரகளின் முடிவுகளில் 
மாற்றங்கன் ஏறெடு த்தியதுணடு. அதன் மூலம் 
ெல புதிய நாடுகள உருவாகிய வரலாறுகன்யும் 
நாம் அறிசவாம்.
 தறசொது சிறீலங்காவுககு எதிராை புதிய 
தீரமாைத்னத முன்னவககவுள் இனைத் 
தனலனம நாடுகளின் குழுவில் உள் பமான் 
சராநீககுசராவும் அவவா்றாை பூசகா் அரசியல் 
மாற்றம் ஊடாக உருவாகிய புதிய நாடு தான் 
என்ெனத நாம் ம்ற்நதுவிடலாகாது.

ஐ.ெொ தீர்ைொனத்ம�   ... த�ொடர்ச்சி...

டும் எழுப்பிகபகாணடிருககாமல், எமது ெகுதி 
னய ொதுகாப்ெதறகாை ஆககபூரவமாை நடவ 
டிகனககள எடுககசவணடிய அவசியம் 
காைப்ெடுவதுடன், அதனை ொதுகாப்ெதறகு 
சொராடசவணடிய நினலயும் காைப்ெடுகின்்றது.
 கிழககு மாகாைத்தின் எல்னலப்ெகுதிகள 
மறறும் ஏனைய ெகுதிகளில் காைப்ெடும் வ் 
ங்கள பதாடரபில் கிழககு ெல்கனலககழகம் 
மறறும் யாழ். ெல்கனலககழகங்கள இனை்நது 
ஆயவுகன் முன்பைடுத்து, அதனை ஒரு கட்ட 
னமப்ொக மாறறி பேயறொடுகள ரீதியாை முன் 
பைடுககும்சொது கிழககு மாகாைத்தினை 
தமிழரகள ஓர்வு ொதுகாப்ெதறகாை நினல 
யுள்து. இதனை உைர்நது எதிரகால நடவ 
டிகனககன் அரசியல்வாதிகளும், சிவில் ேமூக 
அனமப்புகளும் முன்பைடுகக சவணடும்.

‘சிங்்க்ள க�சைொகும்    ... த�ொடர்ச்சி...
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இருெதாம்  நூற்றாணடின் பெரும் ேவாலாக இன் 
றுவனர மனித குலத்னத கலங்க னவத்துக 

பகாணடிருககும் மகுட நுணணி பதாறறு சநாய-
19 (சகாவிட் -19), மனித ஆற்றல் மீது மனிதனுககு 
இருககும் நம்பிகனகனய ஆட்டம் காை னவத்து 
ள்து என்்றால் மினகயாகாது. மனிதகுல வரலாற 
றில் ெல்சவறு பதாறறு சநாயகள ெல சகாடி உயிரிழ 
ப்புகன் ஏறெடுத்தியனமககாை தடயங்கள இரு்நத 
சொதும் தறசொனதய உலக்ாவிய பதாறறு ெற 
றிய தகவல்கள ஒப்பீட்ட்வில் துல்லியமாக ெதிவு 
பேயயப்ெட்டு வருவதும், ெகிரப்ெட்டு வருவதும் 
நவீை பதாடரொடல் உலகில் சநாயத் பதாறன்ற 
தவிரப்ெதறகு ெதிலாக பீதினய ஏறெடுத்துவதாக 
வும், எதிரமன்ற வின்வுகன் சதாறறுவிப்ெதா 
கவும் இருப்ெது கவனலககுரியசத. இதறகு கார 
ைம் ோதாரை குடிமகனும் தன் புரிதலுகசகறெ 
கருத்துககன் உலபகங்கும் எடுத்துபேல்லக கூடிய 
நவீை தகவல் பதாழில்நுட்ெ வேதிபயன்்றால் 
மினக யாகாது. இன்று ெல்சவறு தரப்பிைரும் தம் 
மைதில் ெடும் கறெனைவாத கருத்துககன் விஞ 
ஞாைத்தின் பெயரால் பவளியிட்டு வரும் வியாொர 
சொட்டியும், அரசியல் தனலயீடுகளும்இதறகு கார 
ைம் என்ெதும் மறுகக முடியாதது. இன்று நாம் 
செய கனதகன் சகட்டு மிரளும் சிறு பிளன் 
கன் சொல் எது ேரி? எது பினழ? எப்ெடி இ்நத 
செயிடம் இரு்நது தப்ெலாம் எை எணணும் 
குழ்நனத மைப்ொங்கில் சுருணடு கிடககிச்றாம். 
இ்நத நினலனமயில் இரு்நது பவளிவருவதறகு 
நாம் சில விஞஞாைபூரவமாை ஆதாரங்கன் சீர 
தூககி ொரகக சவணடும்.

ஆக்கைவும் அழிக்கைவும் கூடிய நவீை 
விஞ்ாை ஜதாழில் நுட்பம்

 நவீை விஞஞாை பதாழில் நுட்ெங்கள 
நுணணுயிரகன்யும் (micro-organisms) அதாவது 
தம்னம தாசம பெருகக கூடிய உயிர கலங்கன்யும்,  
அதனிலும் சிறிய நுணணிகன்யும் அல்லது னவரசு 
ககன்யும் (தம்னம தாசம பெருகக முடியாதனவ) 
அவறறினுள்ாை நுண கூறுகன்யும் ெகுத்து 

ஆயும் அதியுயர தி்றன் பகாணடனவயாக உள்ை. 
இத்தி்றனை ஆககவும் அழிககவும் ெயன்ெடுத்த 
முடியும் என்ெதும் இங்கு கவனிகக சவணடியது. 
இது மனிதாபிமாைமற்ற மனித குல சவறறுனம 
உைரவுக்ால் பி்வுெட்ட வல்லரசு சமலாதிகக 
சொட்டிகன் பகாணட அரசுகளின் பேயறொடு 
களுடன் இனைத்து ொரககும் ோதாரை மனிதரகள 

மத்தியில் ெயத்னத ஏறெடுத்துவதாக அனமகி்றது. 
எனினும் சகாடிக கைககாைவரகள உலபகங்கும் 

பகால்லப்ெடும் சொது அசத விஞஞாைம் ஆககத் 
தி்றன் மீது தன் வல்லனமனய பிரசயாகிகக தவ்றாது 
என்ெதும் மறுகக முடியாதது.  
 அ்நத வனகயிசலசய உலகின் முன்ைணி 
மருத்துவ விஞஞானிகளின் வினரவாை அதியுயர 
பதாழில்நுட்ெ முன்பைடுப்புகள காரைமாக ஐம்ெ 
திறகும் சமறெட்ட தடுப்பு மரு்நது கணடுபிடிப்பு 
முயறசிகள பதாடரகின்்றை. இவறறுள ஆறு பதாழி 
ல்நுட்ெ வனககன் ோர்நத இருெத்பதாரு தடுப்பு 
மரு்நதுகள மூன்்றாம் கட்ட ெரிசோதனைகளுககு 
உட்ெடுத்தெட்டுள்ை. அவறறுள ெத்துவனகயாை 
தடுப்பூசிகள ெல நாடுக்ாலும் நாடுகளின் கூட்ட 
னமப்புக்ாலும் அவேர கால அனுமதி வழங்க 
ப்ெட்டு ொவனைககு விடப் ெட்டுள்ைஎனினும் 
உலக சுகாதார நிறுவைம் இதுவனர னெேர,  அஸட்ரா 
பேபைகா ஆகிய இர ணடு தடுப்பூசிகன் அவேர 
ொவனைககுரிய ெட்டி யலில் இனைத்துள்துடன்  
இ்நதியா, பகாரியா, சீைா ஆகிய நாடுகன் சேர்நத 

மூன்று தடுப்பூசிகள  இறுதி அனுமதிககாை ஆயவு 
நினலயில் உள்தா கவும் அறிவித்துள்து.   இனவ 
தவிர சமலும் ெத்து தடுப்பூசிகள அவேர ொவனை 
அனுமதி ெட்டியல் ெரிசீலனையில் உள்ை.

தடுப்பூசிகைளும் அனவ ஜதாடரபாை 
மதனவயற்ற பயமும்

 பதாறறு சநாயகளுககு எதிராை தடுப்பூசிகள 
ெல்சவறு சநாயகளில் இரு்நதும் மனித குலத்னத 
ொதுகாத்து வருவது அனைவரும் அறி்நதசத. 
அதறகாக ஓர பதாறன்ற ஏறெடுத்தும் கிருமி பேயல் 
தி்றன் குன்றககப்ெட்டும், பகால்லப்ெட்டும், அல் 
லது அதறகாை பி்ற பொருள எதிரி வடிவிலும், 
அககிருமிகளின் மனித கலங்கன் இைங்காணும் 
சமறெரப்பு புரதங்கன் ஒத்த புரத வடிவிலும், 
மனிதரில் தாககம் ஏறெடுத்தாத கிருமிகளினுள 
சநாயககாரணியின் புரதங்களுககாை மரெணுக 
கன் பேலுத்தியும்  அல்லது புரதங்கன் உருவா 
கக கூடிய மரெணு தகவல் சகாப்புககன் பேலுத் 
தியும் தடுப்பூசிகள உருவாகக ெடுகின்்றை. இவற 
றுள சநாயககிருமியின் மரெணு னகயா்ப்ெடும் 
பொறிமுன்றகள மிக நவீைமா ைனவ என்ெதால் 
நீணட காலத்தின் பின் ஏறெட கூடிய எதிர வின் 

வுகள பதாடரொை ெல்சவறு ே்நசதகங்களும் சில 
ஊடகங்க்ாலும் தனிப்ெட்ட விஞஞாை ஆராயச்சி 
யா்ரக்ாலும் முன் னவககப்ெட்டு வருகின்்றை. 
எனினும் இன்று வனரயாை ஆராயச்சிகள இத் 
தடுப்பூசிகள ஏனைய தடுப்பூசிகள சொலசவ ொது 
காப்ொைனவ என்றும் வீரியமாக பேயறெடக 
கூடியனவ என்றும் உறுதிப்ெடுத்தியுள்ை. 
 பெப்ரவரி 2ஆம் திகதி 2021 வனர உலக 
சுகாதார நிறுவைத்தால் அவேர ொவனைககாை 
அனுமதி வழங்கப்ெட்ட னெேர நிறுவை தடுப்பூசி 
95% வினைத்தி்றன் மிககதும் நீணடகால மரெணு 
மாற்றங்கன் ஏறெடுத்தும் தன்னமயற்றதுமாகும். 
ஆைால் இத்தடுப்பூசியின் வினைத்தி்றனைசெை 
ெயன்ெடும் சில மூலககூறுகள மிகச்சிறிய அ்வி 
லாசைாருககு (0.001%) ஒவவானமனய ஏறெடுத் 
தலாம் என்ெதுடன் மிக மிக சிறிய (0.000001%) 
எணணிகனகயிைரில் ஒவவானம அதிரச்சினய 
ஏறெடுத்தலாம் எை இன்றுவனரயாை ெயன்ொட் 
டின் பின்ைாை ஆயவுகள பதரிவிககின்்றை. இ்நத 
தடுப்பு மரு்நது உறெத்தி பேலவு, அதீத குளிர 
நினலயில் (70 ொனக பேல்சியஸ) செணுதல் 
சொன்்றவற்றால் ஒருவருககாை தடுப்பூசியின் 
பேலவு ஆகககுன்ற்நதது 40 படாலர அல்லது இல 
ங்னக ெைத்தில் 8000 ரூொய வனரயாக வனர 
யறுககப்ெட்டுள்னம, பின் தங்கிய நாடுகளில் 
பொரு்ாதார ேரிவு மறறும் அதீத குளிரூட்டல் 
வேதிகளின்னம என்ெை இ்நத தடுப்பூசி பின்தங்கிய 
நாட்டு மககளுககு கினடககும் வாயப்னெ இல் 
லாது பேயதிருககி்றது.  
அசதசவன் உலக சுகாதார நிறுவைத்தால் 
அவேர ொவனை அனுமதி வழங்கப்ெட்டுள் 
அஸட்ரா பேபைகா தடுப்பூசி பேயறறி்றன் 70-90% 
வனர காைப்ெடுவதாகவும், ஒவவானம ெகக 
வின்வுகளும் னெேர தடுப்பூசியின் அ்னவ 
ஒத்ததாகசவ உள்தாகவும் ஆயவுகள பதரிவிக 
கின்்றை. அத்துடன் இத்தடுப்பூசி ோதாரை குளிரூ 
ட்டிகளில் ொதுகாகக ெடககூடியதாக இருப்ெதும் 
ஒரு நெருககாை பேலவு 6 படாலரகள வனர 
இருப்ெதும் அனைத்து நாடுகளிலும் தடுப்பூசினய 
வழங்க கூடிய நினலனய சதாறறுவித்துள்து. 
சமலும் உலக சுகாதார நிறுவைம், உலக வங்கி, 
யுனிபேப் சொன்்ற அனமப்புக்ால் உருவாகக 
ெட்டுள் சகாவாகஸ எனும் அனைவருககும் 
தடுப்பூசி பெறறு வழங்கும் திட்டத்தில் 350 மில் 
லியன் அஸட்ரா பேபைகா தடுப்பூசிகள பகாள 
வைவு பேயய திட்டமிடப் ெட்டுள்தாலும் இத் 
தடுப்பூசி அசநக வறிய நாடுகளுககு ஓர வரப்பிர 
ோதமாக அனமயும்.
 இனவ தவிர தறசொது அபமரிககா, சீைா, 
ருசியா, இ்நதியா ஆகிய நாடுகளில் அனுமதியளி 
ககப்ெட்டுள் ஏனைய தடுப்பூசிகளும் நாடுக 
்ாலும் உலக சுகாதார நிறுவைத்தாலும் அனுமதி 
ககப்ெடும் சொது உலகின் ேைத்பதானகயில் 
20% வனரயில் இவவாணடின் இறுதியில் மகுட 
நுணணி சநாய -19 இறகாை தடுப்பூசிகன் பெற 
றுகபகாளளும் வாயப்பு கிட்டும் எை எதிர ொர 
ககலாம். 
 இன்றுவனர உலபகங்கணும் 178 மில்லி 
யன் தடுப்பூசிகள வழங்கப் ெட்டுள்தாக தகவ 
ல்கள பதரிவிககின்்றை. இதைால் ஏறெட்ட ஒவ 
வானம மறறும் தடுப்பூசி ோர்நத இ்றப்பு ொதி 
ப்புகள என்ெது மிக போறெசம என்ெனத கருத்தில் 
பகாணடும், தடுப்பூசிககாை சகளவி அதிகமாதல், 
நாடுகளில் ஏறெடும் மகுட நுணணி சநாய-19  
தாககம் என்ெவறன்ற கருத்தில் பகாணடு வாயப்பு 
கினடககும் அனைவரும் இ்நத தடுப்பூசிகன் 
பெறறுகபகாளவசத இ்நத உலக்ாவிய பதாறறில் 
இரு்நது நாம் வினரவில் விடுெடுவதறகும் எம் 
அன்்றாட வாழ்னவ வழனம சொல் பதாடரவதற 
கும் வழி ேனமககும்.

tpf;fpukd;

fz;Zf;F 

njupahj 

kFl Ez;zpAk;>

fyq;fp epw;Fk; kdpj kdq;fSk;.


