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வடக்கு கிழக்கு வலிந்து காணாமல் 
ஆக்கப்படடவரகளின் உறவுகள் 
நேற்று(20) கிளிநோச்சியில் தீச்்சடடி 
ந்பாராடடம் ஒன்்ற முன்நனெடுத் 
திருந்்தனெர. 
 இ்தன்ந்பாது வடக்கு கிழக்கு 
வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படட 
வரகளின் உறவுகள் தீச்்சடடிக்ை 
ஏந்தியவாறு கிளிநோச்சி கந்்த 
சுவாமி ஆலய முன்றல் வ்ர ஏ9 
வீதி ஊடாக ந்பாராடடத்தில் ஈடு 
்படடனெர.

கிளிநோச்சியில் வலிந்து காணாமல் 
ஆக்கப்படடவரகளின் உறவுகைால் 
ஆரம்பிக்கப்படட ந்தாடர ந்பாரா 
டடத்தின் 4 ஆவது ஆண்டு நி்ற 
வ்டந்து ஐந்்தாவது ஆண்டு ஆரம் 
பித்துள்ை இன்்றய ோளில் குறித்்த 
ந ்ப ா ர ா ட ட ம் மு ன் ந னெ டு க் க ப 
்படடது.
 இ்தன்ந்பாது கிளிநோச்சி 
கந்்த சுவாமி ஆலயம் முன்்பாக 
ந்பாரா டடத்தில்  ஈடு்படடவரகள் 

Koq;fhypypUe;J gps;isfisj; 

Njb fjwp mOj jha;khu;!

இ்ணத்  ்த்ல்ம ோடுகைால் 
ஐ.ோ மனி்த உரி்ம ந்பர்வ 
யிநல நி்றநவற்றவுள்ை தீரமானெ 
த்தின் மு்தலாவது வ்ரபில் திருபதி 
இல்்ல எனெ கநேந்திரகுமார 
ந்பான்னெம்்பலம் ந்தரிவித்துள்ைார.
 நமலும் ஐ.ோ மனி்த உரி்ம 
ந்பர்வயில் நி்றநவற்றவுள்ை 
தீரமானெத்தின் மு்தலாவது வ்ர்்ப 
நகா குரூப ோடுகள் நவளியிடடுள் 
ைனெ. குறித்்த வ்ரபு நவளியிடுவ 

்தற்கு மு்தல் இங்கு இருக்கக் கூடிய 
கடசிகளும் சிவில் ்சமூகமும் 
இ்ணந்து கடி்தம் ஒன்்ற மனி்த 
உரி்ம ஆ்ணயாைருக்கும் உறு 
பபு ோடுகளுக்கும் விந்சடமாக 
இ்ணத் ்த்ல்ம  ோடுகளுக்கும் 
அனுபபியிருந்்தது.
 ந்பாறுபபுக்கூறல் என்ற விட 
யம் மனி்த உரி்ம ந்பர்வயில் 
இருந்து எடுக்கப்படடு நமல் இடத் 
திற்கு அனுப்பப்பட நவண்டும் எனெ  
குறிபபிடப்படடிருந்்தது.
 இரண்டாவ்தாக இலங்்க 
ந்தாடர்பாக ந்தாடரந்து ேடக்கின்ற 
மனி்த உரி்மக்ை அவ்தானிக்க 
மனி்தஉரி்ம அலுவலகம்  ஒன்்ற 
அ்மப்பது ந்தாடரபிலும், மூன்றா 
வ்தாக நீதிமன்ற வி்சார்ணக்ை 

I.ehtpd; KjyhtJ tiugpy; jpUg;jp ,y;iy

வழக்கமாக மநலசிய குடிவரவுத் 
்தடுபபு முகாம்களில் உள்ை குடிநய 
றிக்ை ோடுகடத்தும் அங்கமாகநவ 
மியன்மாரிக்ை ோடுகடத்தும் ேட 
வடிக்்கயும் நமற்நகாள்ைப்படு 
கிறது எனெ குடிவரவுத்து்ற இயக்கு 
ேர நேனெரல் ்கரூல் டஸ்மி 
ந்தரிவித்துள்ைார. 
  முன்னெ்தாக மியன்மாரில் 
ேனெோயக அரசு க்லக்கப்படடு 

இராணுவ ஆடசி ஏற்்படடுள்ை 
நி்லயில்,  மநலசியாவின் பிடியில் 
உள்ை 1,200 மியன்மார ோடடவர 
க்ை ோடுகடத்்த மநலசியஅரசு 
திடடமிடடிருக்கிறது.இந்்த நி்ல 
யில் மநலசியாவில் ்தஞ்சம்நகாரிய 
அகதிகைாக உள்ை எவ்ரயும் 
மியன்மாருக்கு ோடுகடத்்தக்கூடாது 
எனெ ஐ.ோ. அகதிகள் ்ச்்ப ந்தரிவித் 
திருந்்தது. 
 மநலசியா  குடிவரவுத் ்தடுபபு 
முகாம்களில் உள்ை மியன்மார 
ோடடவரக்ை அ்ழத்துக் 
நகாள்ை 3 கடற்்ப்ட கப்பல்க்ை 
அனுபபுவ்தாக மியன்மார ்தரபபில் 
ந்தரிவிக்கப்படட்்த அடுத்து 

kpad;khupfis ehLflj;Jk; eltbf;ifapy; 
Nuh`pq;fpahf;fs; cs;slf;fg;gltpy;iy

‘’நேனீவா தூதுக்குழுக்களி்டநய 
சிறீலங்கா ்சம்்பந்்தமாக ் கயளிக்கப 
்படட ‘சீநரா’ வ்ரபு,  கு்ற்பாடு 
உள்ை்தாகவும் ஏமாற்றம் ்தருவ்தா 
கவும்  இருக்கின்றது” என்று க.விக் 
நனெஸ்வரன்  ந்தரிவித்துள்ைார.
 நேனீவா தூதுக்குழுக்களி 
்டநய சிறீலங்கா ்சம்்பந்்தமாக 
்கயளிக்கப்படட ‘சீநரா’ வ்ரபு 
குறித்து  நீதியர்சரும் ோடாளுமன்ற 
உறுபபினெருமானெக.விக்நனெஸ்வரன் 

ஊ ட க ங் க ளு க் கு அ ளி த் து ள் ை 
நகள்வி ்பதிலில்,
 “மனி்த உரி்மகள் உயர 
ஸ்்தானிகரின் காரியாலயத்தினெதும் 
உயர ஸ்்தானிகர ்பச்்சநலட அவர 
களினெதும் சி்பாரிசுகளுக்குக் கு்ற 
வாகக் குறித்்த வ்ரவு காணப்படு 
வது மிகவும் மனெ நவ்த்னெ அளிக்கி 
ன்றது. குறித்்த வ்ரவு 30/1 தீரமா 
னெத்தின் ்படிநி்லக்குக் கூட கு்ற 
வாக இருக்கின்றது. அத் தீரமானெநமா 
அ்தனு்டய கு்ற்பாடுகைால்்தான் 
ந்தால்விய்டந்்தது.
 ்தமிழ் மக்களுக்குத் ந்த்வ 
யானெதும் ்சரவந்த்ச ்சமூகம் 

cs;sff; FO mq;fj;Jt ehLfspd; jiytu;fs; 

ntl;fpj; jiyFdpa Ntz;Lk; 

எதிரவரும் வாரம் ஆரம்்பமாகவு 
ள்ை ஐக்கிய ோடுகள் ்ச்்ப மனி்த 
உரி்மகள் ஆ்ணக்குழுவின் கூட 
டத்ந்தாடரில் பிரித்்தானியா்வ 
்த்ல்மயாகக் நகாண்ட இ்ணத் 
்த்ல்ம ோடுகைால் முன்்வக் 
கப்படவுள்ை தீரமானெம் 2015ஆம் 
ஆண்டு முன்்வக்கப்படட தீரமா 
னெத்்்த விட வலி்மயற்றது எனெ 
வும் ஒடடுநமாத்்த ்தமிழ் மக்களும் 
ஏ ம ா ற் ற ப ்ப ட டு ள் ை ்த ா க வு ம் 
ந்தரிவிக்கப்படுகின்றது.
 அவரகள் ்சமரபிக்கவுள்ை 
தீரமானெத்தின் பூச்சிய இலக்கம் 
நகாண்ட வ்ரபு இலக்கு ஊடகத் 
திற்கு கி்டத்துள்ைது.
அதில் உள்ை முக்கிய விடயங்கள் 
வருமாறு:
 இனெப்படுநகா்ல, ந்பாரக் 
குற்றங்கள் என்ற வாரத்்்தகள் முற் 
றாக ்தவிரக்கப்படடுள்ைனெ.
 ்தமிழரகள் என்ற ந்சால்்ல 
்பயன்்படுத்துவ்்த ்தவிரத்துள்ை 
னெர. அ்தாவது அங்கு இடம்ந்பற்ற 
மனி்த உரி்ம மீறல்கள் என்்பது 
ந்பாதுவானெது. ்தமிழ் மக்களுக்கு 
எதிரானெது அல்ல என்்பது அறிக் 
்கயின் ்சாராம்்சம்.

 சிறீலங்காவின் ஒரு்மப்பா 
ட்ட தீரமானெம் உறுதிப்படுத்துகி 
ன்றது.
 சிறீலங்கா அரசு அ்மத்்த 
காணாமல்ந்பாநனொர அவலுவலக 
த்தின் ந்சயற்்பாட்ட தீரமானெம் 
்பாராடடியுள்ைது.
 இறந்்த முஸ்லீம் மக்களின் 
உடல்க்ை எரிக்கும் அரசின் ந்சய 
ற்்பாட்ட கண்டித்துள்ைது.
 தீரமானெத்தில் ஒரு இடத்தில் 
முஸ்லீம் மக்கள் என்று குறிபபிடப 
்படடுள்ைது. ஆனொல் சிறீலங்காவில் 
்த மி ழ் ம க் க ள் இ ரு ப ்ப ்த ற் க ா னெ 
அ்டயாைத்்்தநய தீரமானெம் 
ம்றத்துள்ைது.
மாகாண்ச்்ப ந்தர்த்ல ேடத்்த 
நவண்டும் எனெ கூறும் தீரமானெம், 
அ்த்னெ ந்பாதுவாகநவ ந்தரிவித் 
துள்ைது.
 சிறீலங்கா்வ அ்னெத்துலக 
குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ்பாரப 
்படுத்துவ்தற்கானெ எந்்தவி்த நகாரிக் 
்ககளும் இல்்ல.
 ஐ.ோ மனி்த உரி்ம ஆ்ண 
யாைரின் அறிக்்கயில் குறிபபிடப 
்படட எந்்த விடயங்களும் உள்ைடக் 

jkpou;fs; vd;w ehkj;ijf; $l jtpu;j;j 
,izj;jiyik ehLfs;

fN[e;jpuFkhu; nghd;dk;gyk;

-f.tpf;Nd];tud;

அம்்பா்ற மாவடடத்தில் ந்பாத் 
துவில் ந்தாகுதியில் உள்ை ்தங்க 
நவலாயு்தபுரத்்்த அண்டிய கிரா 
மம் ்தான் உடும்்பன்குைம். இது 
திருக்நகாவில் ்பகுதியிலிருந்து 20 
கிநலா மீற்றருக்கு அப்பால் உள்ை 
விவ்சாய கிராமம்.
 உடும்்பன்குை ்படுநகா்ல 
ே்டந்பற்று மூன்று ்த்சாப்தங்கள் 
கடந்து விடட ந்பாதிலும் அந்்த 
்சம்்பவத்தின் அதிரச்சியிலிருந்து - 
இழபபிலிருந்து மீை முடியா்தவரக 
ைாகநவ அவரகள் உள்ைனெர
 19-02-1986 அன்று கா்ல இச் 
்சம்்பவம் இடம் ந்பற்ற்தாக கூறப 
்படுகின்றது. இச் ்சம்்பவத்தில் 132 
அப்பாவித் ்தமிழ் மக்கள் நகா்ல 
ந்சயயப்படடனெர. 

இப்படுநகா்ல ்சம்்பவம் ்பற்றி 
நகள்விப்படட மடடக்கைபபு 
பிர்ேகள் குழுத்்த்லவரவண.
பி்தா ்சந்திரா ந்பரனொண்நடா ்த்ல 
்மயிலானெ பிர்ேகள் குழுவினெர 
மனி்த உரி்ம அ்மபபுஒன்றின் 
உ்தவியுடன் ்சம்்பவம் ே்ட ந்பற்ற 
இடத்திற்கு ந்சன்று ்பாதிக்க 

cLk;gd;Fs gLnfhiy epidT

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

118 ngg;utup 21> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

     

rpwPyq;fhit midj;Jyf ePjpkd;w
tprhuizf;Fg; ghug;gLj;j Ntz;Lk;.

 இருபத்தொனபதுக்கு மேறபட்ட கைக்குழநகதைள் உடப்டத தஙைள் குடும் 
பஙைளில் இருநது சிறீலஙைொவொல் வலிநது ைொணொேல் ஆக்ைபபட்ட 18000இறகு 
மேறபட்டவரைளுக்டய நீதிக்ைொை, அவரைளின கிடடிய குடும்ப உறுபபினரைள் 
இம்ேொதம் 18ஆம் திைதியு்டன 1400 நொடைகை ை்டநது தொஙைள் சொகும்வகை 
நீதிக்ைொைப மபொைொடுமவொம் எனப மபொைொடி வருகின்றனர. ஆனொல் சிறீலஙைொமவொ 
இதுவகை எநதப ்பொறுபபுக் கூ்றகலயும் ்சொல்லவுமில்கல, நிகலேொறறு நீதிகய 
அவரைள் ்பறுவதறைொன எநத வழிமுக்றைகையும் மதொறறுவிக்ைவுமில்கல. 
தஙைளுக்கு நீதி கிக்டக்ைொத துயைநிகலயிமலமய 83 தொயதநகதயர ைொலேொன 
துயை வைலொறக்றயும் இபமபொைொட்டம் பதிவு ்சயதுள்ைது. அமத மவகை ைொணொேல் 
மபொனவரைள் குறிதத புைொரைகைப பதிவு ்சயய அகேக்ைபபட்ட அலுவலைததின 
ஆகணயொைரி்டம் கையளிக்ைபபட்ட சொன்றொதொைஙைளு்டன கூடிய புைொரைளுக்குக் கூ்ட 
அநத அலுவலைமும் எவ்வித தீரகவயும் இதுவகை ஏறபடுததவில்கல. 
 இநநிகலயில் 2009ஆம் ஆண்டு சிறீலஙைொவின முள்ளிவொயக்ைொல் ஈழத 
தமிழினப படு்ைொகலைளின மபொது யொவரும் பொரக்ைச் சிறீலஙைொப பக்டைளி்டம் 
சைணக்டநதவரைகையும், பினனர சிறீலஙைொப பக்டைைொல் கைதொக்ைபபடடு சைணக்டந 
தவரைகையும் யுததததின விகைவொல் இ்றநதவரைள் எனபதொல் விசொைகணைள் 
மேற்ைொள்ைபப்டத மதகவயில்கல என உண்கேக்கு ேொ்றொன அறிவிபகப சிறீலஙைொ 
அைசத தகலவமை ் வளியிட்டகே உலை ேனித உரிகேைள் மபணும் அகனவருக்கும் 
அதிருபதிகய ஏறபடுததியது.  
 ்தொ்டரநது சிறீலஙைொ ஐக்கிய நொடுைள் ேனித உரிகேைள் ஆகணயைததின 
்நறிபபடுததல்ைளுக்கு முதலில் அணுசைகணயொை ந்டபபதொைக் கூறிக் ைொலஅவைொச 
தகதப ்பற்றதன பினனர அநத அணுசைகணகயயும் சிறீலஙைொ ை்டநத 
ஆண்டில் விலததிக் ்ைொண்்டது. கூ்டமவ ஐக்கியநொடுைள் ேனித உரிகேைள் 
ஆகணக்குழுவொல் யுததக்குற்றச் ்சயல்ைள், ேனிதொயததிறகு எதிைொன குற்றஙைள், 
ேனிதஉரிகே வனமுக்றபபடுததல்ைள் எனபனவறறில் ஈடுபட்ட சநமதை நபரைள் எனப 
படடியலி்டபபட்ட பக்டததகலகேைளி்டமே இனறு ேக்ைளின நொைொநத நிரவொைதகத 
ந்டொததும் அகேச்சரைகையும், அகேச்சுக்ைகையும், ்ைொடுததுள்ைகே சிறீலஙைொ 
்பொறுபபுக் கூ்றலுக்ைொன சொடசிைகை மு்டக்குகி்றது எனபகதத ்தளிவொக்கியுள்ைது. 
கூ்டமவ சிறீலஙைொவின நீதிேன்றததொல் ்ைொகலக்குற்றஙைளுக்ைொைத தண்்டகன 
வழஙைபபட்டவரைகைமய அைச அதிபரின நீதிேன்றச் சுதநதிைத தகலயீடடின மூலம் 
விடுவிதது சட்டததின ஆடசி என்ற மபச்சுக்மை இ்டமில்கல எனபகதயும் உறுதிபபடுததி, 
நிகலேொறறு நீதி எனபதறகு இ்டமில்கல எனபகதயும் ்தளிவொக்கியுள்ைது. 
 இததகைய சூழலிமலமய சிறீலஙைொகவ அகனததுலை குற்றவியல் விசொை 
கணக்கு, அகனததுலை குற்றவியல் நீதிேன்றததுக்குப பொைபபடுததித தஙைளுக்ைொன 
நீதிகய வழஙகுேொறு வலிநது ைொணொேலொக்ைபபடம்டொரின கிடடிய உ்றவினரைள் 
ேனித உரிகேைள் ஆகணயததி்டம் மைொரிக்கை விடுததுள்ைனர. ஐக்கிய நொடுைள் 
ேனித உரிகேைள் ஆகணயரும் சிறீலஙைொகவ அகனததுலைக் குற்றவியல் 
நீதிேன்றததுக்கு பொைபபடுததி விசொரிக்ை மவண்டு்ேன தனது உகையில் ஏறைனமவ 
விதநதுகைததகே இவரைளுக்கு நம்பிக்கையூடடியிருநதகே குறிபபி்டததக்ைது. 
ஐக்கியநொடுைள் சகபயின ேனிதஉரிகே ஆகணயை இவ்வொண்டுக்ைொன அேரவுைள் 
்தொ்டஙைவுள்ை இநமநைததில், ஐக்கிய இைொச்சிய அைசி்டம் பிரிததொனியத 
தமிழரைளின அகேபபுக்ைள், சிறீலஙைொவின மேல் இனஅழிபபு விசொைகணைள் 
மேற்ைொள்ைபப்ட மவண்டும், அகனததுலை குற்ற நீதிேன்றததிறகு விதநதுகைைள் 
மேற்ைொள்ைபப்ட மவண்டும் எனனும் மைொரிக்கைகய முனகவததன. இதறகு பிரித 
தொனியொவின ்வளிநொடடு ்பொதுநலவொயநொடுைள் அபிவிருததி அலுவலைததின 
்தறைொசியததுக்றயினர, பிரிததொனியத தமிழரைள் எழுபபியுள்ை மைொரிக்கைைளில் 
தொஙைள் ைவனம் ் சலுததுவதொை அளிததுள்ை பதிலில் பிரிததொனிய அைசின நிகல 
பபொடக்டக் குறிதது விைக்கியுள்ைனர. 
 ஐக்கிய நொடுைள் சகபமய ஒருநொடடின மேலொன குற்றவியல் விசொைகணக்கு 
அநநொடக்ட அகனததுலை குற்றவியல் நீதிேன்றததுக்குப பொைபபடுதத மவண்டும் 
எனனும் மைொரிக்கைகய ேனித உரிகேைள் ஆகணயம் முன்ேொழியும் ்பொழுது 
அதகன சொதொைண மேலதிை வொக்ைொல் நிக்றமவறறி அநநொடக்ட அகனததுலை 
நீதிேன்ற விசொைகணக்குப பொைபபடுததலொம். அல்லது அகனததுலை குற்றவியல் 
நீதிேன்ற விசொைணகய ஒருநொடு ஏறறுக்்ைொண்்டொமல அதகன நக்டமுக்றபபடுதத 
முடியும். ஒருநொடக்ட குற்றவியல் நீதிேன்றததிறகு விசொைகணக்குப பொைபபடுததுவதறகு 
அநநொடு இதுகுறிதத உமைொகேய ஒபபநதததில் கை்யழுததிடடிருக்ை மவண்டும். 
ஆனொல் சிறீலஙைொ அதில் கை்யழுததி்டவில்கல. எனமவ இநத முயறசி எதிரபொர 
க்கும் பலகன தைொது எனப பிரிததொனியொ ைருதுவகதத ்தரிவிததுள்ைது.   
 இஙகுதொன ஈழததமிழரைளின பிைச்சிகனகய சிறீலஙைொவின ேனித 
உரிகேபபிைச்சிகனயொைமவ உலைம் பொரக்கின்றது எனபது ்தளிவொகி்றது. இநநிகல 
ேொற்றபபடடு ஈழததமிழரைளின பிைச்சிகன இனஅழிபபுக்ைொன நீதி மைொரும் 
பிைச்சிகன என்ற ்தளிகவ உலைத தமிழரைள் உறுதிபபடுதத மவண்டும். இதறகு 
ஈழததமிழரைளின ேனித உரிகேைளுக்ைொை உகழபபவரைள் தொஙைள் சநதிக்கும் 
நொடுைளின பிைதிநிதிைள், அகேபபுக்ைளின பிைதிநிதிைள் உ்டனொன மபச்சுக்ைளின 
மபொது அநநொடுைளின நலனைளுக்கு ஏற்ற ேொதிரி தொஙைள் தஙைகை ேொறறி 
உ்றவொடும் நிகலகய விடுதது ஈழததமிழரைளின பிைச்சிகனகய உறுதியு்டன 
முனனிறுததி அதகன அவரைள் ஏறை கவக்ை மவண்டும். இநத விடடுக் ்ைொடுபபு 
இல்லொ உறுதிபபொம்ட உரிய தீரகவ மநொக்கி அவரைகை நைரததும். இதகன 
நக்டமுக்றச்சொததியேொக்குவதறகு புலம்்பயர ஈழததமிழரைள் தஙைளுக்கு இக்டயில் 
உள்ை ் சயறபொடடு ேொறுபொடுைகை ேதிதது அமத மவகையில் ஒமை குைலொை ஒலிக்கும் 
தேது ை்டகேகயச் ்சயய மவண்டும். இநதக்ை்டகேயுணரமவ ஈழததமிழரைளின 
உரிகேைகை சிறீலஙைொவின உரிகேைளிலிருநது மவறுபட்ட்தன்ற உண்கேகய 
உலகை உணைகவக்கும் ைருவியொகும்.

Mrphpah;

1952ம் ஆண்டில் ந்பபரவரி 
21ஆம் ோள் கிழக்கு வங்காைத்தில் 
(இன்்றய ்பங்கைாந்த்சத்தில்) 
்தங்கள் ்தாயநமாழிக்காகப ந்பா 
ராடியவரகள் சுடடுக்நகால்லப 
்படட்்த நி்னெவுகூரந்து ந்பாற் 
றும் முகமாக 1999ஆம் ஆண்டு 
மு்தல் ஐக்கிய ோடுகள் ்ச்்ப 
உலகத்்தாயநமாழி ோ்ைக் 
நகாண்டாடி வருகிறது. 

 அவவ்கயில் ஈழத்்தமிழ் மண்ணிலும் ்தமிழகத்திலும் உலநகங்கும் 
எங்கள் ்தாயநமாழியாம் ்தமிழுக்காக உ்ழத்்தவரக்ையும், உருகி நமழுகாகி 
உயிரத்தீ்பங்கைாக ்தமிழுலகில் ஒளிவீசி நிற்்பவரக்ையும் இந்ோளில் 
உலகத் ்தமிழினெம் ேன்றியுடன் நி்னெந்து ந்பாற்றுகின்றது. அதிலும் சிறப்பாக 
எங்கள் ஈழமண்ணில் 11.01.1974ஆம் ோள் அன்று ோன்காவது உலகத்்தமிழாரா 
யச்சி மாோடடின் ந்பாழுது சிறீலங்கா ந்சய்த ்பண்்பாடடு இனெஅழிபபின் வி்ை 
வாக உயிரத்தியாகம் ந்சய்த 11ந்ப்ரயும் நி்னெந்து எங்கள் ்தாயநமாழி ோ்ைக் 
நகாண்டாடத் ந்தாடங்கும் ோம் அன்று ந்தாடங்கிய ஈழத்்தமிழர ந்தசிய 
விடு்த்ல என்னும் புனி்த ்பயணத்தில் ்தங்கள் இன்னுயிரக்ை ஈகம் ந்சயதும், 
சிறீலங்காப ்ப்டகைாலும் இந்திய அ்மதி காக்கும் ்ப்டகைாலும் உயி்ர 
இழந்தும், எங்கள் ந்த்சத்தின் நமாழிக்காவல் ஒளித்தீ்பங்கைாக எந்ோளும் 
ந்பநராளி ்பரபபி நிற்கும் ்பல்லாயிரக்கணக்கானெ இன்்தமிழரகளுக்கு இந்ோளில் 
வீரவணக்கம் ந்சலுத்தி நிற்கின்நறாம். 
 இன்று உலகில் வழக்கில் உள்ை 6000 நமாழிகளில் 43வீ்தமானெ நமாழிகள் 
வழக்கு இறந்து இறக்கும் ந்பர்பாயத்தில் உள்ைது என்்பது ஐக்கிய ோடுகள் 
்ச்்பயின் இன்்றய எச்்சரிப்பாக உள்ைது. இ்தனொல் ்தாயநமாழிக்கல்வி ந்தாட 
டில் மு்தல் பிள்்ைக்கு ஊடடப்படும் அமு்தமாக அ்மய நவண்டும் என்்பது 
இன்று ஐக்கிய ோடுகள் ்ச்்பயின் அ்னெத்துலகக் கல்வி ்பண்்பாடடு அறிவியல் 
்மய அ்மபபின் நவண்டுநகாைாக உள்ைது. எனெநவ ்பள்ளிக்கல்வி ந்தாடங் 
கப்பட முன்னெநம ்தாயநமாழி்யப பிள்்ை விைங்கவும் ந்ப்சவும், எழு்தவும் 
அறிந்திருக்கச் ந்சயதிடல் முக்கியம் என்்பது ஐக்கிய ோடுகள் ்ச்்பயின் 
இன்்றய நவண்டுநகாைாக அ்மந்துள்ைது. 
 உலகில் 1.5 மில்லியன் மாணவரகள் இன்்றய நகாவிட-19 வீரியத் 
ந்தாற்றால் ்தனி்மப்படுத்்தலால் ்தாயநமாழிக்கல்வி்யப ந்பற இயலா்த 
சூழ்நி்லயில் உலகில் ்தவிப்ப்்தயும், உலநகங்கும் ்பண்்பாடடு விழாக்கள் 
நகாண்டாடப்பட இயலா்த சூழ்நி்ல்யக் நகாவிட-19இன் வி்ரவுப ்பரவல் 
ந்தாற்றிவித்துள்ை இன்்றய நி்லயில் இ்ையவரகளுக்கு ்தாயநமாழித் 
்தன்்ம்ய வைரத்்தல் என்்பது ந்பற்நறாரகளின் ்த்லயாய கட்மயாக 
மாறியுள்ைது என்்ப்்தயும் ஐக்கி ோடுகள் ்ச்்ப சுடடிக்காடடி உள்ைது. 
 இன்று ஐக்கிய ோடுகள் ்ச்்ப சுடடிக்காடடும் ்தாயநமாழி்யப ந்பற் 
நறார வைரக்க இயலா்த மனி்தஉரி்ம அவலநி்ல்ய 1956ஆம் ஆண்டு ஆனி 
மா்தம் 5ஆம் திகதி சிங்கைம் மடடும் ்சடடத்்்த ஈழத் ்தமிழரகள் நமல்  சிங்கை 
ந்பௌத்்த ந்பரினெவா்த அர்சாங்கங்கள் ந்தாடரச்சியாக ஒரு நமாழிக் நகாள்்க 
்யத்  திணித்து வரும் சூழலில் ்தாயகத் ்தமிழ்க்கல்விக்கு உ்தவும் உலகத் ்தமிழர 
திடடங்கள் நவகப்படுத்்தப்பட நவண்டும்.  
 அந்த நவ்ை இவவாண்டின் ஐக்கியோடுகள் ்ச்்ப இவவாண்டில் 
கல்வியும் ்சமூகத்திலும் ்பன்நமாழிப்பண்்பாடு ஊக்குவிக்கப்பட நவண்டும் எனெ 
நவண்டுநகாள் விடுத்துள்ை நி்லயில் சிறீலங்காவில் ஒரு இனெம் ஒரு நமாழி 
ஒரு ோடு என்னும் கிடலரி்சம் இந்்த 21ஆம் நூற்றாண்டின் கல்வித் திடடமாகச் 
சிறீலங்கா ்தான் ந்சய்த ஈழத்்தமிழினெ அழிபபுக்கானெ ந்பாறுபபுக்கூறலும் நி்ல 
மாற்று நீதி வழங்கலும் மறந்தும் கூடச் சிங்கைப ந்பரும்்பான்்ம அர்சாங் 
கங்கைால் எக்காலத்திலும் முன்நனெடுக்கப்படடு விடக் கூடாந்தன்்ப்்த 
ஆழப்படுத்்தநவனெத் திடடமிடட ்பண்்பாடடு இனெஅழிபபு நோக்குடன் அர்ச 
நகாள்்கயாக முன்நிறுத்்தப்படடுள்ைது. 
 இந்நேரத்தில் ஐக்கிய ோடுகள் ்ச்்பயின் உலக அ்மதிக்கும், ்பாது 
காபபுக்குமானெ அ்னெத்து முயற்சிக்ையும் ஈழத்்தமிழரகளுக்குத் ்த்ட ந்சயது 
வரும் சிறீலங்காவின் சிங்கைப ந்பரும்்பான்்மப்பாராளுமன்ற ஆடசி யின் 
ஆ்தரவுடன் கூடிய சிறீலங்கா அர்ச அதி்பர ்சரவாதிகார ஆடசியில் இருந்து 
அவரக்ை விடுவிக்கும் ஈழத்்தமிழரகளின் நவளியக ்தன்னொடசி உரி்ம்ய 
உலகோடுகளும் உலக அ்மபபுக்களும் கால்தாம்தமின்றி முன்நனெடுத்்தாநல 
ஈழத்தில் ஈழத்்தமிழரகளின் ்தாயநமாழியாம் ்தமி்ழச் சிறீலங்கா ்பண் ்பாடடு 
இனெஅழிபபுச் ந்சயவதில் இருந்து காப்பாற்றி ஐக்கியோடுகள் ்ச்்பயின் 
சிறுவரகளுக்கானெ ்தாயநமாழிப ்பாதுகாப்்ப உறுதி ந்சயய இயலும் என்்ப்்த 
உலகத் ்தமிழரகள் ந்தளிவாக உலக ோடுகளுக்கும் உலக அ்மபபுக்களுக்கும் 
எடுத்து்ரக்க நவண்டிய நேரமிது.
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பதில்: 
 மடடக்கைபபு நில ஆக்கிரமிபபிற்கு 
எதிராக ்தமிழ்க் கடசிகள் மடடும்்தான் கவனெம் 
ந்சலுத்தியிருக்கின்றந்த ்தவிர, நவறு எந்்தக் கட 
சியும் கவனெம் ந்சலுத்்தவில்்ல. அதிலும் குறிப 
்பாக ்தமிழ்த்ந்தசியக் கூடட்மபபு மடடுநம 
ஏந்தாநவாரு ேடவடிக்்க எடுத்திருக்கின்றது 
்பாராளுமன்றத்தில்கூட ோன் ்தான் ஒரு ஒத்தி 
்வபபு பிநரர்ண்ய நகாண்டு வந்து அது 
ந்தாடரபில் நகள்விநயழுபபிய்தனொல், இந்்த 
வருடம் நமயச்்சற் ்த்ரப ்பகுதியில் ்பயிரந்சயயும் 
ேடவடிக்்க்ய ்த்டந்சயவ்தாக வாக்குறுதி 
அளித்திருக்கின்றனெர. 
 அந்தநேரம் ்தமிழ்த் ந்தசியக் கூடட்ம 
பபின் ்பாராளுமன்ற உறுபபினெராகிய ோனும் 
நகாவிந்்தன் கருணாகரம் அவரகளும்்தான் நகாழு 
ம்பில் வழக்குத் ்தாக்கல் ந்சயதிருக்கின்நறாம். 
்தமிழ்த் ந்தசியக் கூடட்மபபின் ஊடகப ந்பச் 
்சாைரும் ேனொதி்பதி ்சடடத்்தரணியுமாகிய எம்.ஏ. 
சுமந்திரன் அவரகள்்தான் இலவ்சமாக அ்தற்காக 
ஆேரானொர. நவறு எந்்தக் கடசியும் எந்்தநவாரு 
ேடவடிக்்கயும் எடுக்கவில்்ல. ஆகக் கு்றந்்தது 
ஆளுங்கடசி்ய ந்சரந்்தவரகளுக்கு ோங்கள் 
்சடட விநரா்தமானெந்தாரு தீரமானெத்்்த எடுத்துத் 
்தருமாறு மாவடட அபிவிருத்திக் குழுக்கூடட 
த்தில் நகடடிருந்தும்கூட ்தங்களு்டய ்தனிப்ப 
டட அரசியல் இலா்பங்கள் இல்லாமல் ந்பாகும் 
என்்ப்தற்காக அர்சாங்கத்துடன் இ்ணந்திருக்கி 
ன்ற ்தமிழ் ்பாராளுமன்ற உறுபபினெரகள்கூட 
அ்த்னெ கவனெத்தில் எடுக்காதிருக்கின்றனெர.
 ்தமிழ்த் ந்தசியத்துடன் ்பயணிக்கின்ற 
கடசிகள்கூட குறிப்பாக ்்சக்கிள் கடசியினெர 
்பார்வயாைரகைாக சுற்றுலாப்பயணம் வந்்தது 
ந்பால அ்த்னெ வந்து ்பாரத்துச் ந்சன்ற்்தத் ்தவிர 
நவறு எதுவும் ந்சயயவில்்ல. விக்நனெஸ்வரன் 
ஐயாவின் கடசி ்சார்பாக எவரும் நமயச்்சற்்த்ரப 
பிரச்சி்னெ்ய ்பாரக்கவுமில்்ல.

பதில்: 
 ்தமிழ் மக்களின் ந்பாருைா்தாரம் மடடு 
மல்ல ்தமிழ் மக்களின் நில அ்பகரிபபு, அந்்த 
இனெத்தின் அ்டயாைங்க்ை அழிக்கும் ந்சயலா 

கநவ இ்த்னெ ்பாரக்கின்நறன். 

பதில்: 
 ்தமிழ்த் ந்தசியக் கூடட்மப்பானெது வழக் 
குத் ்தாக்கல் ந்சயது நீதிமன்ற வி்சார்ணக்கு 
ந்சன்றிருக்கின்நறாம். 23ஆம் திகதி 2ஆம் ்தவ்ண 
வருகின்றது. ோனும் அ்தற்கு முன்னி்லயாக 
நவண்டும்.
 ்தமிழ்த் ந்தசியக் கூடட்மப்்பச் ந்சரந் 
்தவரகள் கிராமந்ச்வயாைர ந்தாடங்கி இந்்த 
ோடடின் ேனொதி்பதி வ்ர அ்னெத்து அதிகாரி 
க்ையும் அ்மச்்சரக்ையும் பிர்தம்ரயும் ்சந்தி 
த்து இது ந்தாடரபில் கலந்து்ரயாடி இவவி 
டயத்்்த உடனெடியாக நிறுத்துமாறு நகாரிநனொம்.

பதில்: 
 ந்தாடரச்சியாக மு்றப்பாடுகள் வந்து 
நகாண்டிருக்கின்றனெ. அண்்மயில் சில கன்றுக் 
குடடிக்ைக்கூட கைவாடிய்தாக சில புகாரகள் 
வந்திருக்கின்றனெ. அந்தநேரம் சில ்பண்்ணயா 
ைரக்ை ்தாக்கிய மகாஓயா காவல் து்றயினெர 
அவரகளுக்கு எதிராக வழக்குத் ்தாக்கல்  ந்சயய 
முயற்சித்்தந்பாழுது மனி்த உரி்ம ஆ்ணயாைர 
அ ம் பி க ா அ வ ர க ளு ட ன் ந ்த ா ட ர ் ்ப ந ம ற் 
நகாண்டு மு்றப்பாடுக்ை ந்சயதிருக்கின் 
நறாம். ்தமிழ்த் ந்தசியக் கூடட்மபபின் பிரந்த்ச 
உறுபபினெர முரளி அவரகள் இ்தற்கு எதிரானெ 
ஆரப்பாடடங்க்ைக் கூட ஏற்்பாடு ந்சயதிருந் 
்தார. இந்்த விடயங்கள் ந்தாடர்பாக ோங்கள் 
ந்தாடரச்சியாக ்பண்்ணயாைரகளுடன் ந்தாடர 
பில் இருக்கின்நறாம்.

 

பதில்: 
 ந்பாத்துவில் ந்தாடக்கம் ந்பாலிகண்டி 
வ்ரயானெ மாந்பரும் ந்பாராடடத்தின் ்பத்து 
விடயங்களில் ஒரு விடயமானெ மகாவலி அதி 
கார்ச்்பயினொல் காணி அ்பகரிக்கப்படுவ்தற்கு 
எதிராக இலட்சக்கணக்கானெ மக்கள் வீதியில் 
இறங்கியிருக்கின்நறாம். ்பத்து அம்்சங்களில் ஒரு 
அம்்சமாகநவ ோங்கள் அ்த்னெ முன்்வத்திரு 
ந்ந்தாம். இது ந்தாடர்பானெ மாந்பரும் ந்பாராட 
டங்கள் இலங்்கக்குள் ந்தாடரச்சியாக ேடக்கும். 
இந்்தப ந்பாராடடங்களுக்கு ்பலம் ந்சரக்கும் 
வ்கயில் சிவில் ்சமூகங்கள், ஏ்னெய அரசியற் 
கடசிகள், ந்பாதுமக்கள் அ்னெவரும் ஆ்தரவு 
்தந்திருந்்தாரகள். இவரகளு்டய ்பங்களிபந்பா 
டு்தான் இது ேடந்்தது. இன்று இந்்த பிரச்சி்னெ 
க்காக அ்னெவரும் ஒன்றி்ணக்கப்படடுள்ைார 
கள். இ்த்னெ அ்னெவரும் முன்நகாண்டு ந்சல் 
லும்ந்பாது இந்்த பிரச்சி்னெ ்சரவந்த்சத்தின் 
கவனெத்தி்னெ ஈரக்ககூடிய்தாகயிருக்கும். இவவா 
றானெ முயற்சிக்ை ோங்கள் ந்தாடரந்து முன்நனெ 
டுபந்பாம். இ்தற்கு அ்னெவரும் ்பக்க து்ணயாக 
ந்சயற்்பட முன்வர நவண்டும். இது ந்தாடர்பானெ 
நேரம்றயானெ விமர்சனெங்கள் இருந்்தால் அவற் 
றி்னெ ந்பசி தீரத்து ோங்கள் ந்தாடரந்து முன் 
நனெறிச் ந்சல்லநவண்டும்.

பதில்: 
 ்தற்ந்பாது நி்ல்ம ோளுக்குோள் நமா்ச 
மாகிக்நகாண்டிருக்கின்றது. ்தற்ந்பாதும்  சில ்பகுதி 
கள் ்பயிரச்ந்சய்கக்காக துப்பரவுந்சயயப்ப 
டடுக்நகாண்டிருக்கின்றனெ. இன்னும் நி்ல்ம 
நமா்சமாகிக்நகாண்நட ந்சல்லும். மடடக்கைப 
பில் மடடுமல்ல வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற 
எமது நிலங்க்ை ்பாதுகாத்துக் நகாண்டிருப்பது 
்பண்்ணயாைரகள் ்தான். அந்்த ்பால் ்பண்்ண 
யாைரக்ை அழிப்ப்தனூடாக ்தமிழ் மக்களின் 
காணிக்ை அழிக்கின்ற நோக்கமாகநவ இ்த்னெ 
ோங்கள் ்பாரக்க நவண்டும்.
 நவடிக்்கயானெ விடயம் என்னெநவன்றால் 
உலகநம இயற்்க ்பாலுற்்பத்தி்ய ்பயன்்படுத்்த 
நவண்டும் என்ற நி்லக்கு வரும்ந்பாழுது இலங் 
்கயில் ஒரு முக்கியமானெ அ்மச்்சர ்சமல் 

க்கள்வி:  
 மடடக்களப்பு கமயச்்சற�ரை ஆககி 
ைமிப்புககு எதிைொ்க �மிழ் ்கடசி்கள் ்கவனம் 
த்சலுத�விலரலை என்ற குற்றச்்சொடடு முன 
ரவக்கப்படுவது ஏன?

க்கள்வி:  
 சிறீலைங்கொ அைசின இந� நடவடிகர்க 
�மிழ் மக்களின தபொருளொ�ொைதர� அழி 
ககும் நடவடிகர்கயொ்க நீங்கள் ்கருதுகின 
றீர்்களொ?

க்கள்வி:  
 �மிழ் அைசியற ்கடசி்கள் கமயச்்சற 
�ரை விடயம் த�ொடர்பொ்க எவ்வி�மொன 
நடவடிகர்க்கரள கமறத்கொண்டு வருகின 
்றன?

க்கள்வி:  
 �மிழர்்களின வொழ்வுரிரமரயயும் 
எதிர்்கொலை ்சந�தியின இருப்ரபயும் க்கள்வி 
ககுள்ளொககும் இநநடவடிகர்க்கடகு எதி 
ைொன ்சடட மறறும் மக்கள் கபொைொடடதர� 
ஒழுங்கரமககும் வர்கயிலைொன மக்கள், 
்சடடவலலுனர்்கள், ்சமூ்க �ரலைவர்்கரள 
உள்ளடககிய ஓர் அரமப்பின மூலைம் நொட 

க்கள்வி:  
 கமயச்்சற�ரை பிைச்சிரன த�ொடர்பில 
பொதிக்கப்படடவர்்கள் ்சொர்பில இதுவரை 
உங்களிடம் எவ்வொ்றொன முர்றப்பொடு்கள் 
கிரடததிருககின்றன? அ�ற்கொன நடவடிக 
ர்க்கள் எனன?

க்கள்வி:  
 கமயச்்சற�ரை த�ொடர்பில �றதபொ 
ழுது நிரலைரம எவ்வொறு இருககின்றது?

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

,uh.rhzf;fpad;
kl;lf;fsg;G khtl;l jkpo; 

Njrpa $l;likg;G 

ghuhSkd;w cWg;gpdu; 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மயிலத்்தமடு, மா்தவனை மமய்ச்சற்தனை விவ்காைம் இன்று 
யாரும் ்கவனிப்்ாைற்ற நினலயில் உளளது. ப்ாத்துவில் ப்தா்டக்கம் ப்ாலி்கண்டி வனை 

யாை ம்ாைாட்டத்திறகு வித்திட்டவர்கள, இந்த மமய்ச்சற்தனை விவ்காைம் குறித்து ம்சும் 
நினலபயன்்து மி்கவும் குன்றவா்கமவ இருககின்்றது.
  இன்று மமய்ச்சல் ்தனை்கள அ்்கரிக்கப்்டடு அங்குளள ்ண்னணையாளர்கள துைத் 
்தப்்டடுளள நினலயில், திைம் திைம் அவர்கள ்ல்மவறு துன்புறுத்்தல்்களுககு மத்தியில் 
வாழ்நது வருகின்்றைர. 
 இந்த நினலயில் இந்த மமய்ச்சல் ்தனை விவ்காைம் குறித்து மட்டக்களப்பு மாவட்ட ்தமிழ் 
ம்தசிய கூட்டனமப்பு ்ாைாளுமன்்ற உறுப்பிைர இைா.்சாணைககியன் அவர்கள ‘இலககு’ ஊ்ட்க
த்திறகு வழங்கிய மேர்காணைல்.

jkpo; kf;fspd; epy mgfupg;G 
me;j ,dj;jpd; milahsq;fis mopf;Fk; nrayhFk;

- ,uh.rhzf;fpad;

டிலும், பனனொடடு நிறுவனங்களூடும்  கபொைொ 
டடங்கரள முனதனடுககும் முயறசி ஏ�ொ 
வது கமறத்கொள்ளப்படடுள்ள�ொ? இலரலை 
தயனில அ�ற்கொன முயறசி்கரள கமற 
த்கொள்வ�ற்கொன �டங்கல்கள் ஏ�ொவது 
உண்டொ?



jhafj;jsk;
05,jo;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

ஐ.ோ. மனி்த உரி்மகள் ந்பர்வயின் 
46 ஆவது கூடடத் ந்தாடர ோ்ை 

திங்கட கிழ்ம ஆரம்்பமாகவுள்ை நி்ல 
யில், அ்னெத்துத் ்தரபபினெராலும் எதிர 
்பாரக்கப்படட இலங்்க குறித்்த பிநரர 
்ணயின் ேகல் நவளிவந்திருக்கின்றது. 
நேனிவாவில் ்தமிழரகளுக்கு நீதி கி்ட 
க்கும் எனெ எதிர்பாரத்்த அ்னெவருக்கும் 
கடும் ஏமாற்றத்்்தக் நகாடுப்ப்தாக இந்்த 
ேகல் பிநரர்ண அ்மந்திருக்கின்றது. கடந்்த 
வருடங்களில் ஏமாற்றப்படட்்தப ந்பால இந்்த 
வருடமும் ்தமிழ் மக்கள் ஏமாற்றப்படப ந்பாகின் 
றாரகள் என்்ப்தற்கானெ ஒரு முன்னெறிவித்்தலாக 
இந்்தப பிநரர்ண அ்மந்திருக்கின்றது.
 நேனிவா கூடடத் ந்தாடர ்தமிழ் மக்களுக்கு 
ேம்பிக்்க்யயும், எதிர்பாரப்்பயும் இம்மு்ற 
ஏற்்படுத்தியிருந்்த்மக்கு ்பல காரணங்கள் இரு 
ந்்தனெ. ந்பாறுபபுக் கூறல் உள்ளிடட நி்லமாறு கால 
நீதி்ய நி்லோடடுவ்தற்கு ந்தாடரச்சியாக சிறீ 
லங்காவிற்கு வழங்கப்படடுவந்்த கால அவகா்சம் 
முடிவுக்கு வருகின்றது என்்பது மு்தலாவது கார 
ணம். கால அவகா்சத்்்தத் ந்தாடரச்சியாகப ந்பற் 
றுக் நகாண்ட சிறீலங்கா அர்சாங்கம் ந்பாறுபபுக் 
கூறல் என்்பனெ உட்படட விடயங்களில் ஆக்க 
பூரவமானெ எந்்த ஒரு ந்சயற்்பாட்டயும் முன்நனெ 
டுக்கவில்்ல என்்ப்்த மனி்த உரி்மகள் ந்பர 
்வயின் ஆ்ணயாைர கூட ்தனெது அறிக்்கயில் 
சுடடிக்காடடியிருந்்தார.
 மூன்று பிர்தானெ ்தமிழ்க் கடசிகள் இ்ண 
ந்து ்தமது நகாரிக்்கக்ை எழுத்து மூலமாக 
மனி்த உரி்மகள் ந்பர்வயின் உறுபபு ோடுகளு 
க்கு அனுபபி ்வத்திருந்்தனெ. இ்ணத்்த்ல்ம 
ோடுகள் ்தயாரிக்கும் பிநரர்ணயில் ்தாக்கத்்்த 
ஏற்்படுத்துவ்தாக இது அ்மயும் என்்பது இரண் 
டாவது காரணம். மூன்று பிர்தானெ ்தமிழ்க் கடசி 
க்ைவிட, வடக்கு கிழக்கில் தீவிரமாகச் ந்சயற் 
்படடுவரும் சிவில் ்சமூக அ்மபபுக்களும் 
இந்்தக் நகாரிக்்க மனுவில் ்கச்்சாத்திடடிருந் 
்தனெ என்்பதும் கவனிக்கத்்தக்கது. இம்மு்ற பிநர 
ர்ண கடு்மயாக இருக்கும் எனெ எதிர்பாரக்கப 
்படுவ்தற்கு இது இரண்டாவது காரணம்.
 “ந்பா - ந்பா” ந்பரணி மூலமாக ்தமிழ் மக்கள் 
்தமது நகாரிக்்க என்னெ என்்ப்்தத் ந்தளிவாகக் 
கூறியிருந்்தாரகள். மனி்த உரி்மகள் ந்பர்வயில் 
மக்களின் இந்்தக் நகாரிக்்ககளும் ந்சல்வாக்்கச் 
ந்சலுத்தும் எனெ எதிர்பாரக்கப்படடது. இ்த்னெவிட 
இலங்்கயில் ந்தாடரச்சியாக இடம்ந்பற்றுவரும் 
திடடமிடட நில ஆக்கிரமிபபு, இராணுவமயமாக் 
கல், காணாமல் ஆக்கப்படடவரகளின் ந்தாடர 
ந்பாராடடங்கள், ேனெோயக விநரா்த ந்சயற்்பாடு 
கள் என்்பனெவும் ்சரவந்த்ச ரீதியாக ்தாக்கத்்்த ஏற் 
்படுத்துவனெவாகநவ இருந்துள்ைனெ. இ்வ அ்னெ 
த்தும் கடு்மயானெ தீரமானெம் ஒன்றுக்கு ந்பர 
்வ்ய நிரப்பந்திக்கும் என்ற எதிர்பாரபபு காணப 
்படடது.

 இ்த்னெவிட ஐ.ோ. மனி்த உரி்மகள் 
ந்பர்வயின் ஆ்ணயாைர  ்பச்்சநலட முன் 
்வத்்த சி்பாரசுகளில் கு்றந்்த ்பட்சமாவது 
இந்்தப பிநரர்ணயில் உள்வாங்கப்படும் எனெ 
எதிர்பாரக்கப்படடது. ்சரவந்த்ச மன்னிபபுச்்ச்்ப, 
மனி்த உரி்மகள் ந்பர்வயின் முன்னொள் 
ஆ்ண யாைரகள் - நிபுணரக்ைக் நகாண்ட குழு 
ந்பான்றனெ நவளியிடட அறிக்்ககளும் ஆ்ண 
யாைர ்பச்்சநலடடின் ்பரிந்து்ரக்ை அடிநயாற்றி 
ய்தாகநவ அ்மந்திருந்்தது. ்தமிழர ்தரபபுக்கு 

இ்வ உற்்சாகத்்்தக் நகாடுத்்தனெ.
 ந்பாறுபபுக்கூறல் என்ற விடயம் மனி்த 
உரி்மகள் ந்பர்வயிலிருந்து எடுக்கப்படடு, 
்சரவந்த்ச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்ப 
ப்பட நவண்டும் என்்பது முக்கியமானெ விடயமா 

கக் குறிபபிடப்படடிருந்்தது. இரண்டாவ்தாக சிறீல 
ங்கா ந்தாடரபில் ந்தாடரந்து ேடக்கின்ற மனி்த 
உரி்மக்ை அவ்தானிக்க மனி்த உரி்மகள் 
அலுவலகம் ஒன்்ற அ்மப்பது ந்தாடரபிலும், 
மூன்றாவ்தாக நீதிமன்ற வி்சார்ணக்ை நமற் 
நகாள்வ்தற்கு ்சாடசியங்க்ை திரடடுவது உள்ளி 
டட விடயங்கள் அதில் குறிபபிடப்படடிருந்்தது.

 இவவாறானெ நி்லயில், ்தற்ந்பாது நவளி 
யானெ வ்ர்்ப ்பாரக்கின்றந்பாது, இதுவ்ர 
நி்றநவற்றப்படட தீரமானெங்களில் மிகவும் 
்பலவீனெமானெ வ்ர்பாகத்்தான் இ்்தப ்பாரக்க 
நவண்டும். ந்பாறுபபுக்கூறல் என்ற விடயத்்்த 
நவளியில் எடுக்க நவண்டும் என்று வலியுறுத் 
்தப்படடிருக்கின்ற நி்லயில், அவ விடயம் ந்பரி 
யைவில் குறிபபிடப்படவில்்ல. ்சரவந்த்ச குற்ற 
வியல் வி்சார்ணகள் ேடத்்தப்பட நவண்டும் எனெ 
வலியுறுத்்தப்படடுள்ைது. ஆனொல் குற்றவியல் நீதி 
மன்றத்துக்கு நகாண்டு ந்சல்லநவண்டும் என்ற 
நகாரிக்்க ்தவிரக்கப்படடுள்ை்மயானெது ்தமிழர 
்தரபபுக்கு கடும் ஏமாற்றமாக உள்ைது.
 ஆ்ணயாைரின் அறிக்்கயில் சுடடிக்காட 
டப்படடிருந்்த உலகைாவிய நீதிபந்பாறிமு்றயின் 
ஊடாக, இலங்்க விவகாரத்்்த ்கயாளுவது, 
ந்பாருைா்தார மற்றும் ்பயணத் ்த்டக்ை நமற் 
நகாள்வதுந்பான்ற எந்்தநவாரு விடயமும் உத்ந்த்ச 
அறிக்்கயில் இல்்ல. ஏற்கனெநவ முன்்வக்கப 
்படட பிநரர்ணகளின் அடிப்ப்டயில், ந்பாறுப 
புக்கூறல் மற்றும் ேல்லிணக்கத்்்த ஏற்்படுத்துவதில் 
இலங்்க அர்சாங்கத்திற்குள்ை கடப்பாடுக்ை 
பிநரர்ண மீைவும் வலியுறுத்துகின்றது. ஆ்ண 
யாைரின் அறிக்்கயுடன் ஒபபிடடால், உத்ந்த்ச 
அறிக்்க மிகவும் ்பலவீனெமானெந்தார அறிக்்க.
 ஆனொல் இதிலுள்ை விடயம் என்னெநவன் 
றால், இவவாறானெந்தாரு நமன்ந்பாக்குள்ை பிநரர 
்ண்யக்கூட, நகாடடா்பய ராே்பக்்ச அர்சாங்கம் 
ஏற்றுக்நகாள்ைபந்பாவதில்்ல. வழ்மந்பால் 
இ்த்னெயும் நிராகரிக்கப ந்பாகின்றனெர. அ்மச் 
்சர்வ இ்ணப ந்பச்்சாைர உ்தய கம்மன்பில 
இ்த்னெத் ந்தரிவித்திருக்கின்றார. “சிறீலங்காவிற்கு 
எதிராக ஏற்கனெநவ முன்்வக்கப்படடுள்ை ்பல 
பிநரர்ணகள் அர்சாங்கத்தினொல் நிராகரிக்கப்பட 
டுள்ைனெ. அந்தந்பான்று எதிரவரும் காலங்களில் 
சிறீலங்காவிற்கு எதிரானெ பிநரர்ணக்ை நிரா 
கரிக்கவுள்ை்தாகவும் அவர ந்தரிவித்திருக்கின்றார.
 இறுதியாக நவளிவந்திருந்்த 30-1 பிநரர 
்ணயில் அரசியல் தீரவு ந்தாடர்பாகத் ந்தரிவிக் 
கப்படடிருந்்தது. குறிப்பாக 13 ஆவது திருத்்தத்தின் 
மூலமாக அரசியல் தீரவு காணப்பட நவண்டும் 
என்்பது வலியுறுத்்தப்படடிருந்்தது. 13 ஆவது 

திருத் ்தத்்்த ்தமக்கானெ இறுதித் 
தீரவாக ்தமிழ்த்்தரப பினெர ஒரு ந்பாதும் 
ஏற்றுக் நகாள்ைவில்்ல. இரு ந்்த 
ந்பாதிலும், ்தற்ந்பா்்தய  நி்லயில் 
இருக்கக் கூடிய கு்றந்்த்பட்சத் தீரவாக 
அது்தான் உள்ைது. அ்த்னெக்கூட 
இல்நலாந்தாழிக்க நவண்டும் என் 
்பது ்தற்ந்பா்்தய அர்சாங்கத்தின் 
நி்லப்பாடாக உள்ை நி்லயில், புதிய 

உத்ந்த்ச பிநரர்ண அது குறித்து கூட எ்த்னெயும் 
ந்தரிவிக்கவில்்ல.
 ்தமிழ் மக்களுக்கானெ அரசியல் தீரவு குறித்து 
்தமிழ்க் கடசிகள் அ்மபபுக்களிடம் கூட ந்தளிவானெ 
- உறுதியானெ நி்லப்பாடு ஒன்று இல்லாதிருப்பது 
கூட இ்தற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்ற 
கருத்து ஒன்றும் முன்்வக்கப்படடுள்ைது. மூன்று 
்தமிழ்க் கடசிகள், சிவில் அ்ம பபுக்கள் இ்ணந்து 
அனுபபி்வத்்த நயா்ச்னெயில் கூட அது குறித்து 
ந்தளி வானெ விைக்கம் இல்்ல. முக்கியமானெ 
விவகாரங்களில் ஒருமித்்த குரலில் ந்ப்சக்கூடிய 
நி்லயில் ்தமிழர ்தரபபு இல்்ல என்்பது எமது 
்பக்கத்திலுள்ை முக்கிய கு்ற்பாடு. அவவாறானெ 
நி்லயில், ்சரவந்த்ச ்சமூகத்துக்கு அழுத்்தம் 
நகாடுப்பதும் ்சாத்தியமற்ற்தாகலாம்.
 இபந்பாது நவளிவந்திருப்பது மு்தலாவது 
வ்ரபு்தான். இதில் திருத்்தங்க்ை முன்்வக்க 
முடியும். இ்த்னெ இன்னும் ்பலப்படுத்்தவும் முடி 
யும். ்பலவீனெப்படுத்்தவும் முடியும். கடந்்த வருடங் 
களில் நவளிவந்்த தீரமானெங்க்ைப ந்பாறுத்்த 
வ்ரயில் மு்தல் வ்ர்்பப ்பலவீனெப்படுத்தும் 
ந்சயற்்பாடுகளில் இலங்்க அர்சாங்கம் நவற்றி 
ந்பற்றிருந்்தது. பிநரர்ணக்கு இ்ண அனு்சர 
்ண்ய வழங்குவ்தாகக்கூடிநய அ்த்னெ அவர 
கைால் ந்சயய முடிந்்தது. ்தற்ந்பா்்தய அர்சாங்கம் 
இ்ண அனு்சர்ணக்கு முன்வரும் என்்பது எதிர 
்பாரக்கக்கூடிய்தல்ல. அ்தனொல், ்தற்ந்பா்்தய 
வ்ரவு இறுதியாக்கப்படுவ்தற்கு முன்னெர அதில் 
மாற்றங்க்ைச் ந்சயவ்தற்கானெ முயற்சிக்ை 
்தமிழர ்தரபபு முன்நனெடுக்க முடியும்.
 ஆனொல், நேனீவாவுக்குள் எல்லாவற்்ற 
யும் ்சாதித்துவிட முடியும் என்்பது எதிர்பாரக்கக் 
கூடிய்தல்ல. ஐ.ோவின் முன்னொள் உ்தவிச் ந்சய 
லாைர ோயகமும், இலங்்க குறித்து ஆராயவ 
்தற்காக ஐ.ோ. ந்பாதுச் ந்சயலாைரினொல் நியமி 
க்கப்படட குழுவின் ்த்லவராகச் ந்சயற்்படட 
வருமானெ ்சாள்ஸ் பீடறி ந்தரிவித்திருக்கும் கரு 
த்து ஒன்றும் முக்கியமானெது. “இலங்்கயில் 
யுத்்தத்தின் ந்பாது நமா்சமாகப ்பாதிக்கப்படட 
- நவண்டுநமன்நற அநீதி இ்ழக்கப்படட 
- மக்களுக்கு நீதி கி்டப்ப்தற்காக ஐ.ோவில் 
்தங்கியிருப்பதில் ்பயனில்்ல” என்று அவர கூறியி 
ருந்்தார. ஐ.ோ.வுடன் ்பல வருட அனு்பவத்்்தக் 
நகாண்ட அவர, அ்தன் அடிப்ப்டயில்்தான் 
இந்்தக் கருத்்்த முன்்வத்திருக்கின்றார.
 “்தங்கியிருப்பதில் அரத்்தநமா, ்பயநனொ 
ஏதுமில்்ல. இலங்்க மக்கள் ஐ.ோ்வ ேம்பி 
அதில் ்தங்கியிருந்்தால் ஏமாற்றநம அ்டவாரகள். 
இத்்த்கய விடயங்களில் உண்்ம்யப ந்பற்றுக் 
நகாடுப்ப்தற்கானெ ஒழுங்கு மு்றகள், ஏற்்பாடுகள், 
விதிகள் ஐ.ோவிடம் உள்ைனெ. ஆனொல், அ்தற்கானெ 
கடட்மபபுத் திட்சங்கற்்பம் ஐ.ோவிடம் இல்்ல. 
ஆகநவ அ்்த - ஐ.ோ்வ - ேம்பியிராமல், ்தமக்கு 
இ்ழக்கப்படட அநீதிகளுக்கானெ நீதி்யத் ந்தடும் 
முயற்சி்ய ்சம்்பந்்தப்படநடார ்தம்்பாடடில் முன் 
நனெடுத்துச் ந்சல்ல நவண்டும். நவறு வழியின்றி 
அ்தற்குப பின்னொல் ஐ.ோ. வரும்.அப்படி நிகழ்ந் 
்தால் எதிர்பாரா்த நவற்றியாக அது அ்மயும்” 
என்றும் அவர கூறியிருக்கின்றார.
 ்தமிழர ்தரப்்பப ந்பாறுத்்தவ்ரயில், 
இறுதி நவ்ையில்்தான் அவரகள் ந்சயற்்படத் 
ந்தாடங்கியிருந்்தாரகள். திடடமிடட மு்றயில் 
கடந்்த வருடத்திலிருந்ந்த இராே்தந்திர மடடத் 
தில் ந்சயற்்படடிருேந்்தால் சில மாற்றங்க்ை 
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நேனிவாவில் உருவாகி வருகின்ற நேருக்கடி 
களுக்கு உறுதிநயாடு முகம் நகாடுப்ப்தற் 

கானெ ஆயத்்தங்களில் அரசு ஈடு்படடிருக்கின்றது. 
அ்த்னெ ்பகீர்தப பிரயத்்தனெம் என்று கூட குறிபபிட 
லாம்.
 ஐ.ோ மனி்த உரி்மகள் ந்பர்வயின் 
‘நகார குறூப’ எனெ குறிபபிடப்படுகின்ற முக்கிய 
உறுபபு ோடுகள் இலங்்கக்கு எதிராக கடு்ம 
யானெந்தாரு தீரமானெத்்்தக் நகாண்டு வருவ்தற் 
கானெ முயற்சிகளில் ஈடு்படடிருப்ப்தாக நவளியா 
கிய அறிக்்கநயான்்றயடுத்து அரசு இந்தியாவின் 
உ்தவி்ய ோடியுள்ை்தாகத் ந்தரிகின்றது. அ்தற்கானெ 
அவ்சர நகாரிக்்கக் கடி்தம் ஒன்று இந்திய அர்சாங் 
கத்திற்கு அனுபபி ்வக்கப்படடிருப்ப்தாகத் ்தகவ 
ல்கள் நவளியாகி இருக்கின்றனெ.
 அந்தநவ்ை, ேனொதி்பதி நகாத்்தா்பாய 
அர்சாங்கத்தின் ேடபு ்சக்திகைாகிய ோடுகளின் 
உ்தவி ஒத்து்ழப்்பயும் ஏற்கனெநவ அது ேம்பிக் 
்கயுடன் ோடியிருக்கின்றது. இலங்்க விவகார 
த்தில் நேனிவாவின் அணுகுமு்ற இ்ற்மயு 
ள்ை ஒரு ோடடின் மீ்தானெ அத்துமீறிய ந்சயல் என்றும் 
அ்தற்கு எதிராகக் குரல் நகாடுக்கபந்பாவ்தாகவும் 
சீனெ ்தரபபில் ந்தரிவிக்கப்படடிருக்கின்றது. இ்த 
்னெயடுத்து, சீனொ உள்ளிடட ோடுகளின் உ்தவி 
யுடன் நேனிவாவில் எழுகின்ற நேருக்கு்தல்க்ை 
முறியடிபந்பாம் என்று அர்ச்தரபபின் முக்கியஸ்்தர 
கள் ்பலரும் முன்ந்ப சூளு்ரத்திருக்கின்றனெர.
 இருபபினும் ஐ.ோ மனி்த உரி்மப ந்பர்வ 
யின் ‘நகார குறுப’ ோடுகளின் அணிக்கு எதிராக ்பல 
முள்ைந்தார எதிரணி்ய உருவாக்குவதில் அரசு 
எந்்த அைவுக்கு நவற்றி ந்பறப ந்பாகின்றது என்்பது 
நிச்்சயமாகத் ந்தரியவில்்ல. அந்தந்பான்று மனி்த 
உரி்மப ந்பர்வயில் எதிர்பாரக்கப்படுகின்ற 
புதிய பிநரர்ண்ய எவவாறு இலங்்க ஏற்றுக் 
நகாள்ைப ந்பாகின்றது அல்லது மறுத்து நிராகரி 
க்கப ந்பாகின்றது என்்பதும் ந்தரியவில்்ல.
 ்சரவந்த்ச வல்லாண்்மப ந்பாடடி, அரசி 
யல், ந்பாருைா்தார, பிராந்திய ்பாதுகாபபு உள்ளிடட 
்பல்நவறு அம்்சங்களின் நி்ல்மகளிநலநய 
நேனிவாவில் இலங்்கக்கானெ ஆ்தரவும், எதிரணி 
உருவாக்கமும் அ்மந்திருக்கின்றனெ. இந்்த நி்ல 
மகளில் ஏற்்படுகின்ற மாற்றங்கநைஅ்த்னெ தீரமா 
னிக்க வல்ல்வ. எனெநவ இந்்த மாற்றங்கள் எந்்த 
நவ்ையிலும் இடம்ந்பறலாம். அல்லது இடம் 
ந்பறாமலும் ந்பாகலாம். அது அந்்தந்்தத் ்தருணத் 
தின் பிராந்திய அரசியல், ந்பாருைா்தார, ்பாதுகாபபு 
நி்ல்மகளிநலநய ்தங்கியிருக்கின்றது.
 மறு்பக்கத்தில் ்பாதிக்கப்படட ்தரபபினெர, 
முக்கியமாக ்தமிழ்த்்தரபபு நேனிவா்வ எவவாறு 
எதிரநகாள்ைப ந்பாகின்றது அல்லது எவவாறு 
அ்த்னெக் ்கயாைப ந்பாகின்றது? - இந்்தக் 
நகள்வி மில்லியன் நடாலர ந்பறுமதியு்டய்தாக 
இபந்பாது எழுந்து நிற்கின்றது.
 ந்பாத்துவில் ந்தாடக்கம் ந்பாலிகண்டி 
வ்ரயிலானெ மக்கள் ந்பநரழுச்சி ்தமிழ்த் ந்தசிய 
மக்களு்டய்தாக மடடுமன்றி முஸ்லிம் மக்க்ை 
யும் உள்ைடக்கிய சிறு்பான்்ம இனெ மக்களின் 
ஒன்றி்ணந்்த எழுச்சியாகப ்பரிணமித்திருக்கி 
ன்றது. இது இனெபபிரச்சி்னெ ந்தாடரபிலும், இலங் 
்கயின் ந்பாரக்குற்றச் ந்சயற்்பாடுகளுக்கானெ நீதி 
நகாருவதிலும் ்சரவந்த்ச அைவில் முக்கியத்துவம் 

மிக்க அம்்சமாகி இருக்கின்றது. நேனிவா 
விவகாரத்்்தத் ்தமிழ்த்்தரபபினெர எதிர நகாள்வ்தற் 
கும், அ்த்னெக் ்கயாள்வ்தற்கும் இது ஓர உந்து 
்சக்தியாகவும் அ்மந்திருக்கின்றது.

 

ஆனொல் இந்்த உந்து ்சக்தி மடடுநம நேனி 
வாவில் இலங்்க அர்்சக் ்கயாள்வ்தற்கு ்தமிழ் 
த்்தரபபுக்குப ந்பாதும் என்று திருபதி அ்டய 
முடியாது. ஏநனெனில் இலங்்க அரசு ந்பாறுபபு 
கூறும் விடயத்தில் ஏற்கனெநவ மனி்த உரி்மப 
ந்பர்வயின் 30-1 தீரமானெத்தின் இ்ண அனு்ச 
ர்ணயில் இருந்து ஒரு்த்லப்பட்சமாக விலகி 
யிருக்கின்றது.
 அது மடடுமல்லாமல் உரி்ம மீறல்கள், 
ந்பாரக்குற்றச் ந்சயல்கள் என்்பனெ இடம்ந்பற 
வில்்ல  என்று பிடிவா்தமாக வா்தாடி வருகின்றது. 
இறுதி யுத்்தத்தின்ந்பாது இராணுவம் மனி்தஉரி்ம 
மீறல்களில் ஈடு்படநவ இல்்ல. அங்கு இடம் 
ந்பற்ற அத்துமீறல்கள் ந்பாரக்குற்றங்கள் என்்பவ 
ற்றிற்கு விடு்த்லபபுலிகநை காரணம் எனெ குற் 
றம் ்சாடடியிருக்கின்றது. இந்்தப பிடிவா்தப ந்பாக் 

கும், குற்றச்்சாடடுக்களும் ந்பாதுப ்பாதுகாபபு 
அ்மச்்சர ்சரத் வீரந்சகர உள்ளிடட அ்மச்்சரகளி 
னொல் ோடாளுமன்றத்திலும் ந்பாது அரசியல் 
நவளியிலும் முன்்வக்கப்படடிருக்கின்றனெ.
 சிங்கை ந்பௌத்்த மக்க்ை உசுபந்பற்று 
கின்ற வ்கயிலானெ இந்்தக் கருத்துக்கள் நவறுமநனெ 
அரசியல் பிர்சாரம் மடடுமல்ல. இராணுவமயமானெ 
ஆடசிப ந்பாக்கில் ோட்டக் நகாண்டு ேடத்தி 
வருகின்ற ேனொதி்பதி நகாத்்தா்பாய ராே்பக்்சவின் 
கருத்துக்கைாகநவ அ்வகள் நவளியிடப்படடு 
வருகின்றனெ. நமாத்்தத்தில் நேனிவாவில் எந்்த 
வி்தத்திலும் எ்தற்கும் இலங்்க ந்பாறுபபு கூற 
நவண்டிய அவசியமில்்ல என்்பதில் ேனொதி்பதி 
நகாத்்தா்பாய ராே்பக்்ச கரண கடூர நி்லப்பாட 
்டக் நகாண்டிருக்கின்றார.
 அ்தற்கும் அப்பால் சீனெ ஆ்தரவுப ந்பாக்்க 
இறுக்கமாகப ்பற்றிபபிடித்து, முக்கியமாக சீனொ, 
ரசியா ந்பான்ற ோடுக்ையும் அவற்றின் ேடபு 
ோடுக்ையும் வ்ைத்துப ந்பாடடுக் நகாள்ை 
முடியும் என்று அரசு திடமாக ேம்பியிருக்கின்றது. 
அத்்த்கய ஆ்தர்வத் திரடடி, ்தனெது நி்லப 
்பாட்ட உறுதிப்படுத்திக் நகாள்வதில் அரசு தீவிர 
மாக ஈடு்படடிருக்கின்றது. இதுநவ நேனிவா 
ந்தாடரபிலானெ அர்ச ்தரபபு அரசியலின் ய்தாரத்்த 
நி்ல்ம.
 இத்்த்கய அரசியல் பின்புலத்தில் ்தமி 
ழ்த்்தரபபு என்னெ ந்சயயப ந்பாகின்றது, எவவாறு 
ேடந்து நகாள்ைப ந்பாகின்றது என்்பது ஆழ்ந்்த 

சிந்்த்னெக்கு உரியது. ்தைரவில்லா்த ந்சயற்்பாடடி 
ற்கானெ உறுதியானெ தீரமானெத்துக்கும் உரியது.
இலங்்கயில் இடம்ந்பற்ற மனி்த உரி்ம மீறல் 
கள், ந்பாரக்குற்றச் ந்சயற்்பாடுகளுக்கு ந்பாறுபபு 
கூற நவண்டும். ்பாதிக்கப்படட மக்களின் நீதிக்கானெ 
நீண்டகால ஏக்கத்திற்கு அரசியல் ரீதியானெ முடிவு 
காணப்பட நவண்டும். அ்தற்குரிய ந்பாறிமு்றகள் 
உருவாக்கப்பட நவண்டும். ந்பாரக்குற்றங்கள் இட 
ம்ந்பற்ற ஆயு்த முரண்்பாடடு நி்ல்மகள் மீண் 
டும் இடம்ந்பறா்த வ்கயில் உறுதியானெ முடிவு 
களும் ேடவடிக்்ககளும் எடுக்கப்பட நவண்டும். 
இனெங்களுக்கி்டயில் அ்மதி, ஐக்கியம் என்்பனெ 
ஏற்்படுத்்தப்படவும் நவண்டும் - இதுநவ ஐ.ோ 
மனி்த உரி்ம ஆ்ணயாைரினெதும், மனி்த உரி 
்மப ந்பர்வயினெதும் நோக்கமாகும்.
 ஆயினும் அரசு ந்பாறுபபு கூறுகின்ற கடப 
்பாட்ட அ்தற்குரிய கடட்மபபுக்களின் ஊடாக 
நி்றநவற்ற நவண்டும் என்ற ஐ.ோ மனி்த உரி ் மப 
ந்பர்வயின் தீரமானெங்கள் எழுத்்தைவிநலநய 
எஞசிக் கிடக்கின்றனெ. ந்சயல்வடிவங்களின்ஊடாக 
அவற்றுக்கு உயிரூடடுகின்ற ்சக்தி ஐோவுக்கு 
இல்்ல என்்பந்த ்சரவந்த்ச நி்ல்மயின் ய்தார 
த்்தம்.
 இந்்த நி்லயில் மீண்டும் ஒரு தீரமானெத் 
்்தக் நகாண்டு வந்து நி்றநவற்றுவ்தன் ஊடாக 
இலங்்க அர்சாங்கத்்்த எந்்த வ்கயில் ந்சயற் 
்படச் ந்சயய முடியும் என்ற நகள்விக்கு உடனெடி 
்பதில் ஏதும் காணப்படவில்்ல.
 குறிப்பாக மனி்த உரி்மப ந்பர்வயின் 
தீரமானெத்்்த நி்றநவற்றச் ந்சயவ்தற்கு இல 
ங்்க மீது அழுத்்தம் நகாடுக்கத்்தக்க ்பல்நவறு 
ேடவடிக்்கக்ை முன்நனெடுக்க உறுபபு ோடுகள் 
முன்வரநவண்டும் என்று மனி்த உரி்மகள் 
ஆ்ணயாைர ்தனெது அறிக்்கயில் ்பரிந்து்ரத் 
திருக்கின்றார. அந்்த அறிக்்க ்பல்நவறு விடயங் 
க்ை உள்ைடக்கி கடும் ந்சாற் பிரநயாகத்தில் 
இலங்்கயின் மனி்த உரி்மகள் மற்றும் ேனெோயக 
விநரா்த நி்லப்பாட்டத் ந்தாலுரித்துக் காடடி 
யிருக்கின்றது.

 ந்பாறுபபு கூறுகின்ற கடப்பாட்ட நி்ற 
நவற்றுவ்தாக ஐ.ோவிடம் உறுதிப்படுத்தி அ்தற் 
கானெ நவ்லத்திடடங்க்ை உள்ைடக்கிய தீரமா 
னெங்களுக்கு இ்ண அனு்சர்ண வழங்கிய அரசு 
அ்த்னெ மீறிச் ந்சயற்்படடு வந்துள்ைது. அது மடடு 
மல்லாமல் அந்்தத் தீரமானெங்களுக்கானெ இ்ண 
அனு்சர்ண்யயும் தூக்கி எறிந்து ந்பாறுபபு கூற 
முடியாது என்று முரடடுத் ்தனெமாக மறு்தலித்து 
நிற்கின்றது.
 எனெநவ தீவிரமானெ இனெ, ம்தவா்தப ந்பாக்கு, 
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பின்காலனித்துவ, உலகமயமாக்கற் சூழலில் 
அ்டயாை அரசியல் மிகவும் பிர்தானெமானெ 

்தாக நமநலழுந்து வந்துள்ைது. இந்்த அ்டயாை 
அரசியலில் ஆதிக்க மு்ற்மகளும், ்தற்காபபு 
மு்ற்மகளும் ந்சல்வாக்குச் ந்சலுத்துவ்த்னெக் 
காண்கின்நறாம்.
 ்பல்வ்க்மகளின் வித்தியா்சங்க்ை மதி 
த்து நவற்று்மயில் ஒற்று்ம அல்லது ஒரு்ம 
ப்பாடு காணும் அ்டயாை அரசியல் ஒரு வ்க. 
இது ஆக்கபூரவமானெ, காத்திரமானெ அ்டயாை அர 
சியல் ந்சயற்்பாடாக கவனிபபிற்குள்ைாகின்றது. 
 ்பல்வ்க்மக்ை மறு்தலித்து நமலாதிக் 
கப பிரிவினெரு்டய அ்டயாைங்க்ை ந்பாது்ம 
ப்படுத்தும் அ்டயாை அரசியல் இன்நனொரு 
வ்க. இதில் தூய்மவா்தம், அடிப்ப்டவா்தம், 
வகுபபுவா்தம், நிறவா்தம், ந்பரும்்பான்்மவா்தம் 
மு்தலியனெ நமநலாங்கிக் காணப்படுகின்றனெ.
 ந்பரும்்பாலும் அ்டயாை அரசியலின் 
ஆ்தாரமாக நமாழி விைங்கி வருவ்த்னெக் காண 
லாம். ஒரு மனி்தக் குழுமத்தின் நமாழி நவறுமநனெ 
ந்தாடர்பாடலுக்கானெ ஊடகம் மடடுமல்ல; மாறாக 
அக்குழுமத்தின் க்லகள், ்தத்துவம், வி்ை யாடடு, 
ேம்பிக்்ககள், ந்பாருளியல், அரசி யல், சூழலியல், 
அறிவியல் எனெ ஒடடுநமாத்்தமானெ ்பண்்பாட்டக் 
கடடி வைரக்கும் ஆ்தாரமாக விைங்கி வருகின்றது.
 ஆகநவ ஆக்கபூரவமானெ அ்டயாை அரசி 
யற் ந்சயற்்பாடுகளில் சுந்த்ச அல்லது ்தாயநமாழி 
களின் இருபபும், ந்தாடரச்சியும் வலியுறுத்்தப 
்படடு வருகின்றது.
 வங்காை நமாழியி்னெ அர்ச கரும நமாழி 
யாக ஆக்கக் நகாரிய வங்கந்த்ச மாணவரகளின் 
எழுச்சியும் அ்தன் ந்பாது மரணித்்த மாணவரகளின் 
நி்னெவும் அது ந்தாடர்பானெ வங்கந்த்சத்தின் 
நகாரிக்்ககளும் ்சருவந்த்ச ்தாயநமாழி ோ்ை 
பிரகடனெப்படுத்்த யுநனெஸ்நகாவிற்கு வாயபபி்னெ 
வழங்கியுள்ைது.
 இந்்த வ்கயில் இலங்்கத்தீவில் 
வாழும் ்தமிழ் நமாழி்யத் ்தாயநமாழியாகக் 
நகாண்ட ்சமூகங்க்ைச் ந்சரந்்தவரகள் இன்்றய 
உலகமயமாக்கல் சூழலின் ்சவால்க்ை எதிர 
நகாண்டு ்தமது நமாழி்ய ஆ்தாரமாகக்நகாண்ட 
்தம் ்பண்்பாடடின் ்தனித்துவங்க்ைப ்பாதுகாத்து 
அவற்்ற வலுவூடடி முன்நனெடுத்்தலுக்கானெ ந்சய 
ற்்பாடுகள் குறித்து ஆரவஞந்சலுத்்த நவண்டியது 
காலத்தின் ந்த்வயாக உள்ைது.
 உலகந்்தழுவி நவற்று்மகளுள் ஒற்று்ம 
கண்டு ்தமிழ்ப்பண்்பாடுக்ை வைப்படுத்தி வலு 
வூடடி முன்நகாண்டு ந்சல்வ்தற்கானெ காத்திரமானெ 
உ்ரயாடல்க்ை ்சரவந்த்ச ்தாயநமாழித் தினெ 
த்்்த ்மயப்படுத்தி உ்ரயாடுவது ந்பாருத்்த 
மாகும். இவவு்ரயாடல்கள் ்தமிழ் சூழலில் கிழக் 
கிலங்்கயில் ஏற்நகனெநவ  ஆரம்பிக்கப்படடு காத்தி 
ரமானெ ந்சயற்்பாடுகளும் நமற்நகாள்ைப்படடு 
வருகின்ற்ம குறிபபிடத்்தக்கது.
 ்சருவந்த்ச ்தாயநமாழி ோள் யுநனெஸ்நகா 
வால் பிரகடனெப்படுத்்தப்படட ஆண்டிலிருந்ந்த 

இத்தினெத்தி்னெ பிரக்்ஞைபூரவமாகக் நகாண்டா 
டும் ேடவடிக்்ககள் கிழக்கிலங்்கயில் குறிப்பாக 
மடடக்கைபபில் ந்தாடங்கப ந்பற்றுள்ைனெ. இதில் 
மூன்றாவதுகண் உள்ளுர அறிவு  திறன் ந்சயற் 
்பாடடுக் குழுவினெரும்,  கிழக்குப ்பல்க்லக்கழக 
நுண்க்லத்து்றயும், 2015 இன் பின்னெர சுவாமி 
விபுலானெந்்தா அழகியற் கற்்ககள் நிறுவகமும் 
ந்தாடர ேடவடிக்்கக்ைநமற் நகாண்டு வந்துள் 
ை்ம குறிபபிடத்்தக்கது.

 2002 ஆம் ஆண்டு ந்பபரவரி 21 அன்று 
கிழக்குப ்பல்க்லக்கழகத்தின் க்லப்பண்்பாடடு 
பீட மாணவர அ்வயின் ஏற்்பாடடில் இத்தினெம் 
கிழக்குப்பல்க்லயில் மு்தன் மு்தலாகக் நகாண் 
டாடப்படடது. சுந்த்ச நமாழிகளின் இருபபும் முன் 
நனெடுபபும் குறித்து காத்திரமானெ உ்ரயாடல்கள் 
இதில் ே்டந்பற்றிருந்்தனெ.

மூன்றாவதுகண் நண்பரகள் 
குழுவினரின செயறபறாடுகள்

 இந்தநவ்ை (2002 இலிருந்து) மூன்றா 
வதுகண் ேண்்பரகள் ்தாம் ந்சயற்்படட இடங்களில் 
்தமிழ் நமாழியில் து்ற்சார அறிவு அனு்பவ ஆற்றல் 
க்ைப ்பகிரும் ஆளு்மக்ை அ்டயாைங்கண்டு 
அவரகைது இல்லம் ந்சன்று மல்லி்க மலர 
நகாடுத்து வாழ்த்துக் கூறும் ந்சயற்்பாட்ட குறித்்த 
தினெத்தில் நமற்நகாண்டாரகள்.

 ்பண்டி்தரகள், ்பாரம்்பரியக் க்லஞைரகள், 
அண்ணாவிமார, ்பாரம்்பரிய ்வத்தியரகள், 
ந்சாதிடரகள், ஆசிரியரகள் எனெத் ்தமிழில் அறிவு 
அனு்பவங்க்ை வழங்கி வரும் ஆளு்மகள் ்பலர 
வாழ்த்திக் நகௌரவிக்கப்படடாரகள். விந்சட மாக 
சிறுவர குழுவினெர இச்ந்சயற்்பாட்டச் ந்சயய 
வழிப்படுத்்தப்படடிருந்்தாரகள்.
 இத்தினெத்தில் சிறு சிறு விழாக்க்ை ஏற்்பாடு 
ந்சயது ேடத்து்தல் முக்கியம் ந்பற்றுள்ைது. இதில் 
உ்ரயாடல்கள், ஆற்று்ககள், நகௌரவிபபுக்கள் 
எனெப்பல ந்சயற்்பாடுகள் ே்டந்பற்றுள்ைனெ.
 இத்ந்தாடு ்தாயநமாழிகள் தினெம் குறித்்த 
வாழ்த்து மடல்கள், பிரசுரங்கள் ்தயாரித்து வழங் 

கும் ந்சயற்்பாடுகளும் ந்தாடரச்சியாக முன்நனெடுக் 
கப்படடுள்ைனெ.
 பிரசுரங்களில் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் 
்தமி்ழ வைமூடடி முன்நனெடுத்்தலுக்கானெ உ்ரயா 
டல்கள் நமற்நகாள்ைப்படடுள்ைனெ. அ்தாவது 
உலகம் முழுவதும் நவவநவறு ்பண்்பாடுகளின் 
அனு்பவங்களில் வாழும் இலங்்கத் ்தமிழரகள் 
்தகவல் ந்தாடர்பாடல் இ்ணயவழித் ்தமிழினூ 
டாக ஒன்றி்ணந்து காரியமாற்றுவ்தற்கானெ ்சாத் 
தியங்கள் ந்தாடர்பாகவும், நவவநவறு ்பண்்பாடு 
களின் அனு்பவங்க்ை நேரடியாகத் ்தமிழுக் குத் 
்தரும் ேடவடிக்்ககள் மூலமாகத் ்தமிழ் நமாழி்ய 
21 ஆம் நூற்றாண்டில் உலகின் அறிவு அனு்பவங் 
க்ை உடநகாண்ட நமாழிகளுள் ஒன்றாக  வை 
மூடடி வலுவூடடி முன்நனெடுப்ப்தற்கானெ ந்பாருத் 
்தப்பாடுகள் குறித்தும் முன்நமாழியப்படடு உ்ர 
யாடப்படடிருந்்தது.
 அத்ந்தாடு ஆங்கிலம் வழியாக மடடுமன்றி 
நேரடியாக உலகின் அனு்பவங்க்ை அந்்தந்்த 
நமாழிகளின் மூலத்திலிருந்ந்த ்தமிழுக்கு நகாண்டு 
வரும் வல்ல்ம உலகில் ்பரந்தும் சி்தறியும் வாழும் 
இலங்்கத்்தமிழ் புலம்ந்பயர ்தமிழ் ்சமூகத்்தால்  
்சாத்தியப்படக்கூடிய வல்ல்மகள் குறித்தும் உ்ர 
யாடப்படடிருந்்தது.
 நமலும் ்தமிழ் நமாழியில் உள்ை ஆண் 
ஆதிக்க, ்சாதி நமலாதிக்க நமாழியாளு்கயின் 
்தன்்மகள் ந்தாடர்பானெ விமர்சனெங்களும் அவ 
ற்்ற நீக்கி அ்னெத்து மனி்தரகளுக்கும் உரிய 
நமாழியாக மீளுருவாக்குவதின் அவசியம் ்பற்றியும் 
காத்திரமானெ உ்ரயாடல்களும் ந்சயற்்பாடுகளும் 
நமற்நகாள்ைப்படடு வருகின்றனெ.
 இந்்த வ்கயில் இவவருடம்      ்தமிழி்்சயால் 
எழுநவாம் என்ற ந்தானிபந்பாருளில் ்தமிழ் 
நமாழியின் இருபபிற்கும், வைரச்சிக்கும் வரலாறு 
நேடுகிலும் அடிப்ப்டயாக இருந்து வரும் இ்்ச 
நமாழியின் முக்கியத்துவத்்்த முன்னிறுத்தி 
்தாயநமாழித் தினெம் நகாண்டாடப்படுவ்தற்கானெ 
ஏற்்பாடுகள் மூன்றாவதுகண் ேண்்பரகைால் நமற் 
நகாள்ைப்படடு வருகின்றனெ.
 அ்தாவது ்தமிழ்ப்பண்்பாடடில் அறிவிய 
்லயும், புதிய அனு்பவங்க்ையும் நவகு்சனெப்ப 
டுத்துவதில் இ்்சநமாழியின் வகி்பாகம் குறிபபி 
டத்்தக்க்தாக இருந்து வருகின்றது. ்தமிழ்ப ்பண்்பா 
டடில் ்சவால்கள் ்பல ந்தான்றிய ந்பாது அச்்சவா 
ல்க்ை எதிரநகாண்டு ்தமிழ்ப்பண்்பாடுக்ை 
உயிரபபுக் நகடாமல் ்த்ழத்ந்தாங்கச்  ந்சயவதில் 
்தமிழில் உள்ை ்பல்நவறு இ்்ச நமாழிகளும் இ்த 
்னெக் ்கயாண்ட இ்்சக் க்லஞைரகைது ந்சயற் 
்பாடுகளும் கவனிபபிற்குரிய்வயாகவுள்ைனெ.
 குறிப்பாக இலங்்கத் ்தமிழ் இ்்சநமாழி 
யின் வரலாற்றில் ்பல்நவறு வித்தியா்ச வித்தியா்ச 
மானெ உள்ளுர இ்்ச வடிவங்களும், இ்்ச ஆற்று 
்ககளும் இடம்ந்பற்று வருவ்த்னெக் காண்கின் 
நறாம். இவற்்ற நமற்நகாள்ளும் க்லஞைரகளும் 
ந்சயற்்பாடடாைரகளும் ்பல்நவறு இடர்பாடுகளு 
க்கு மத்தியிலும் ்தத்்தமது ந்சாந்்த முயற்சி்யயும் 
அரப்பணிப்்பயும் மூல்தனெமாகக் நகாண்நட இத் 
்த்கய முன்நனெடுபபுக்களில் ஈடு்படடு வருகின் 
றாரகள்.
 எனெநவ இத்்த்கய ்பல்வ்கயானெ உள்ளுரத் 
்தமிழ் இ்்சநமாழியின் முக்கியத்துவத்்்தயும் 
உள்ளுரத் ்தமிழ் இ்்ச நமாழியாைரக்ையும் 
அ்ட யாைங்கண்டு அவரகளினெது ந்சயற்்பாடு 
களின் முக்கியத்துவத்்்த ந்பாது நவளியில் உ்ர 
யாடலுக்குக் நகாண்டு வந்து அவரக்ை மாண்பு 
ந்சயது நமலும் ்தமிழ் இ்்சநமாழியின் ்பல்வ்க 
ப்பரிமாணங்களுடாக உலநகலாம் ்தமிழ் நமாழி 
்த்ழத்ந்தாங்கப ்பணி ந்சயநவாம்.
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பதில்: 
 ஐ.ோவில் முன்்வக்கப்படட அறிக்்க 
காத்திரமானெ அறிக்்க என்று ோங்கள் கரு்தவி 
ல்்ல.  இந்்த அறிக்்கயானெது மிகத் ந்தளிவாக 
சிறீலங்கா அரசின் மீ்தானெ குற்றத்்்த வ்ரயறு 
த்திருக்க நவண்டும். அப்படியானெ முழு வ்ர 
ய்ற என்்பது அந்்த அறிக்்கயில் முன்்வக்க 
ப்படவில்்ல. மனி்த குலத்திற்கு எதிரானெ 
குற்றங்கள் குறித்்தானெ ஒரு வி்சார்ண நமற்நகாள் 
ைப்பட நவண்டும் என்று ந்சால்கிறாரகள். 
ந்த்வப்படின், ்சரவந்த்ச நீதிமன்ற வழிமு 
்றகளுக்கு சிறீலங்கா்வ நகாண்டு ந்சல்ல 
நவண்டும் என்றும் அவரகள் முன்நமாழிகிறார 
கள். முன்பிருந்்த்்தவிட ஒரு ்படி நமலாக இதில் 
்சரவந்த்ச அரங்கம் குறித்து அவரகள் ந்பசியி 
ருக்கிறாரகள். ஆனொல் கடந்்த 2015இநல நி்ற 
நவற்றப்படட தீரமானெத்திநல மிக முக்கியமாக 
முன்நமாழியப்படடது, சிறீலங்கா அரசின் உள் 
ோடடு ந்பாறிமு்ற அல்லது வி்சார்ணமு்ற 
என்்பது முற்றிலுமாகத் ந்தால்விய்டந்திருப்ப 
்தனு்டய காரண காரியங்க்ை இந்்த அறிக் 
்கயிநல ந்தளிவாக சுடடிக்காடடியிருக்க நவண் 
டும். அந்்த உள்ோடடு வி்சார்ண மு்றகள் 
அல்லது உள்ோடடு நீதி ்பரி்பாலனெ மு்றகள்  
ஏன் ந்தால்விய்டந்்தது. அ்தன் காரணம் என்னெ 
என்்ப்்த அரசின் நகாள்்கயாக இருக்கக் கூடிய 
ந்பரினெவா்தத்்்தக் குறித்்தானெ விைக்கங்கள்  
மிகத் ந்தளிவாக ்சரவந்த்ச மடடத்திநல முன் 
்வக்கப்படடிருக்க நவண்டும்.
 அது மடடுமல்லாது ேடந்்த்்த ஒரு இனெ 
ப்படுநகா்லயாகத் ்தான் ்தமிழினெம் வ்ரயறு 
க்கிறது என்று ்தமிழினெத்தின் நகாரிக்்க்ய மட 
டுநம கணக்கில் எடுத்து நமற்நகாள்ை நவண்டும் 
என்று ோங்கள் ந்சால்லவில்்ல. மாறாக ்சரவந்த்ச 
அைவில் இருக்கக்கூடிய இனெப ்படுநகா்ல 
குறித்து வழக்காடியவரகள், அ்தற்கானெ நீதிக்காக 
ந்பாராடியவரகள், ஐ.ோவில் ்பங்குவகித்்த ந்பாறு 
ப்பாைரகள் எனெ அ்னெவருநம இலங்்கயில் 

ேடந்்தது ஒரு இனெப்படுநகா்ல என்று திடட 
வடடமாக, தீரமானெகரமாக ந்சால்லியிருக்கி 
றாரகள். இது குறித்து இந்்த அறிக்்கயில் எந்்த 
வி்தமானெ குறிபபுகளும் இல்்ல. இனெப்படு 
நகா்ல குறித்்தானெ அக்க்றயும், ஒரு கவ்ல 
யுநமா அல்லது அது குறித்்தானெ ்பார்வயுநமா 
இந்்த அறிக்்கயில் இல்்ல.  அது ேம்மு்டய 
நகாரிக்்கயில் ந்தளிவானெது. இனெப்படுநகா்ல 
என்று வரும் ந்பாழுது ்தான் ்தமிழினெம் குறித்்தானெ 
நகள்விகளும், ்தங்கள் சுயநிரணய உரி்ம்ய 
நி்லோடடுவ்தற்கானெ ந்த்வ்யயும் ்சரவந்த 
்சம் புரிந்து நகாண்டு அங்கீகரிக்கும். 
 சுயநிரணய உரி்ம குறித்்தானெ நகள்விகள் 
எழுப்பப்படுவ்தற்கானெ அறிகுறிகள் அல்லது அது 
குறித்்தானெ வ்ரய்றக்ை இந்்த அறிக்்கயில் 
என்னொல் ்பாரக்க முடியவில்்ல. இ்்த ்வத் 
துக் நகாண்டு இலங்்க அர்்ச என்னெ ந்சயயப 
ந்பாகின்றாரகள் என்்பது குறித்து ்தான் எங்களுக்கு 
்பல்நவறு ஐயங்கள் எழுகின்றனெ. 
 குறிப்பாக ஐ.ோவில் நகாண்டு வரப்படுகி 
ன்ற அல்லது காத்திரமானெ என்று ந்சால்லி 
விைம்்பரப்படுத்்தப்படுகின்ற தீரமானெங்கள் எப 
ந்பாழு தும் சிறீலங்கா அரசிற்குள் அல்லது இலங் 
்கக்குள் ஒரு ஆடசி மாற்றத்திற்கானெ கருவி யாகத் 
்தான் ்பயன்்படடிருக்கின்றனெ. இபந்பாழுதும் 
அப்படியாகத் ்தான் இது முன்்வக்கப்படடிருக் 
கின்றது என்்ப்்த ோம் மறந்துவிடக் கூடாது. 
ஆகநவ ்தமிழரகள் விழிபபுடன், இந்்தக் காத்தி 
ரமானெ நி்லப்பாடடில் ஏந்தா ்சரவந்த்ச ோடு 
கள் எல்லாம் ேமக்கு ்சா்தகமாக வந்துவிடடனெ 
என்கின்ற நி்லப்பாட்ட எடுத்துவிடக் கூடாது 
என்று நம 17 இயக்கம் நகடடுக் நகாள்கின்றது.

பதில்: 
 சிறீலங்கா மீது நகாண்டுவரப்படக்கூடிய 
தீரமானெம் என்னெ காரணத்திற்காக முன்நமாழியப 
்படடிருக்கிறது என்்ப்்த ோம் கவனெத்தில் 
எடுத்துக் நகாள்ை நவண்டும். ்சரவந்த்ச அரங் 
கிநல இந்்த ந்தற்காசிய பிராந்தியம் என்்பது மிக 
முக்கியமானெ ்பகுதியாக மாறியிருக்கிறது. குறிப 
்பாக சீனொ்வ சுற்றியிருக்கிற கடற்்பகுதியில் 
இரண்டு கடற்்பகுதிக்ைப ்பாரக்கலாம். ஒன்று 
ந்தன்சீனெக் கடல் மற்்றயது ந்தற்காசியக் கடல். 
ந்தன்சீனெக் கடலில் இருக்கின்ற நேருக்கடி 
்யப ந்பான்று ந்தற்காசியாவில் இருக்கக்கூடிய 
்தங்களு்டய ேலன்க்ை நமம்்படுத்திக் நகாள் 
வ்தற்காக நமற்குலகம் குறிப்பாக அநமரிக்கா 
வும், இங்கிலாந்தும் ்பல முயற்சிக்ை முன்நனெ 
டுத்து வருகிறாரகள். இந்தநவ்ை ்தன்்னெ 

நி்லோடடுவ்தற்காக சீனொவும் ்பல்நவறு 
முயற்சிக்ை முன்நனெடுத்து வருகின்றது. 
 ஆகநவ இந்்த இரண்டு அணிகளிற்கி்ட 
யிலானெ ந்பாடடியின் வி்ைவாகத்்தான் ்பல்நவறு 
ேகரவுகள் ்சரவந்த்ச மடடத்தில் ஏற்்படுகின்றனெ. 
அந்்த வ்கயில் ்தான் இன்்றக்கு சிறீலங்காவில் 
நகாண்டுவரப்படக் கூடிய தீரமானெங்கள் எல் 
லாம் இலங்்கக்குள்ைாக நமற்குலகத்திற்கு ்சா்த 
கமானெ ஒரு ஆடசி மாற்றத்்்தக் நகாண்டுவர 
நவண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்ப்டயில் 
்தான் முன்நமாழியப்படுகிறது என்று நம 17 இய 
க்கம் உறுதியாக ேம்புகிறது.  குறிப்பாக ந்சால்ல 
நவண்டுநமன்றால், இந்்தக் கடற் பிராந்தியத்தில் 
இந்தியா, அவுஸ்திநரலியா, யப்பான் ோடுக 
நைாடு அநமரிக்காவும் இ்ணந்து குவாட என்று 
ந்சால்லப்படுகின்ற ஒரு கூடட்மப்்ப, கூடடு 
கடற்்பயிற்சி்ய ந்சயது வருவ்்த ோம் ்பாரத்தி 
ருக்கின்நறாம். 
 இந்்தக் கூடடுப ்பயிற்சிக்கு மிக முக்கிய 
மானெ ்தைமாக விைங்குவது இலங்்கயாக 
இருக்கிறது. இலங்்கயில் சீனொவிற்கும் இடம் 
இருக்கிறது. அ்தனு்டய கப்பல் வந்து ந்சல்வ 
்தற்கானெ வழிமு்றகள் இருக்கின்ற. சீனொவும் 
அங்நக ஒரு து்றமுகத்்்த ந்சாந்்தம் நகாண்டாடி 
வருகின்றது. 
 இந்்த ்சமயத்தில் ்தான் கிழக்கு நகாள்வனெவு 
மு்னெயம் என்று ந்சால்லப்படுகின்ற நகாழு 
ம்புத் து்றமுகத்தின் ந்தற்குப ்பகுதியில் ஒரு 
்பகுதி்ய ஒரு து்றமுகத்்்த ்தன்னு்டய நிறு 
வனெங்களுக்கு வழங்க நவண்டும் என்று இந்தியா 
முடிவு ந்சய்தது. இ்தற்கு உ்தவியாக யப்பானின் 
நிதியு்தவியும் முன்நமாழியப்படடது. இந்்த இர 
ண்டு ோடுகளினு்டய ந்த்வக்நகற்்ப குறிப்பாக 
இந்தியாவினு்டய  ந்பரு வணிகர அ்தானி நிறு 
வனெத்திற்கு  ஏற்்ப அவரகளுக்கு ்சா்தகமாக இந்்த 
து்றமுகம் ஒப்ப்டக்கப்பட நவண்டும் என்ற 
அந்்த முயற்சியில் நகாத்்த்பாய அரசு அ்்த முற் 
றிலுமாக மறுத்து, நிராகரித்து சிறீலங்கா அரந்ச 
அ்்த ஏற்று ேடத்தும் என்று முன்நமாழிந்்தந்த 
இந்தியாவிற்கும், இலங்்கக்கும்  இ்டயிலானெ 
முரண்்பாடுக்ை வைரத்திருக்கிறது. யப்பானும் 
இ்தற்கானெ வன்்மயானெ கண்டனெங்க்ைத் ந்தரி 
வித்திருக்கிறாரகள். 
 இப்படியானெ ஒரு சூழ்நி்லயில் இலங்்க 
சீனொவின் ்பக்கம் ்சரிகின்றது என்ற ஒரு ஐயம் 
்சரவந்த்ச மடடத்தில் எழுந்திருக்கிறது. சீனொவின் 
்பக்கம் ந்சல்கின்ற இலங்்க அர்்ச ்தன் கடடிற் 
குள் நகாண்டுவர நவண்டும் என்று இந்்த ோன்கு 
ோடுகளும் முயன்று நகாண்டிருக்கின்றனெ. 
ஆகநவ இந்்த தீரமானெத்திற்கு ஆ்தரவாக, - இந்்த 
தீரமானெத்தின் பின்புலத்தில் – இந்்த ோடுகள் 
இருக்கின்றனெ. இந்்த ோடுகளு்டய பிராந்திய 
ேலன் – சுயேலன் – என்்பது அ்மந்திருக்கிறந்த 
்தவிர ்தமிழனுக்குத் தீரவு ்தரநவண்டும் என்கின்ற 
எந்்த நோக்கமும் இந்்தத் தீரமானெத்தில் இல்்ல 
என்்ப்்த ோம் புரிந்து நகாள்ை நவண்டும்.
 ஆகநவ இந்்தப பிராந்தியத்தில் ஒரு 

jpUKUfd; fhe;jp
Nk 17 ,af;fk;

கேள்வி:  
 ஐ.நா மனித உரிமமேள் ஆமையாளரி 
னால் முனமவைகேப்பட்ட  மிேவும் ோத்திரமான 
அறிகமே ததா்டர்பில் உஙேள் ேடசி எனன  
ேருத்மத தோண்டுள்ளது?

08,jo;
118 ,e;jpaj;jsk; ngg;utup 21> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

Neh;fhzy;

   த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்

I.eh jPu;khdk; njhlu;gpy; jkpofj;jpd; epiyg;ghL 
vd;d ?

சிறீலங்கா அரசு மேற்்காண்ட ம�கார்க் குற்றங்ள் ேறறும் ேனித உரிமே மீ்றல்ள் குறித்து தீர்ேகானம் ஒனம்ற ்்காணடுவருவதறகு 
இமைத்தமலமே நகாடு்ள் தீர்ேகானித்துள்்ளன. அமத சேயம், சிறீலங்கா அரமச அமனத்துல் குற்றவியல நீதிேன்றத்தில நிறுத்த மவணடும் 
என்ற ம்காரிக்ம்்ளும் வலுப�ட்டு வருகின்றன.
 இநத நிமலயில தீர்ேகானத்மத ஆதரிப�தகா் இநதியகா ்ருத்து எதமனயும் ்தரிவிக்்விலமல. தமிழ்த்தின அழுத்தம் என�து இநதிய 
ேத்திய அரசின ம�காக்கில ேகாற்றங்ம்ள ஏற�டுத்தலகாம் என்ற ்ருத்துக்்ளும் உணடு.
 எனமவ இது ்தகா்டர்பில ‘இலக்கு’ ஊ்ட்ம் தமிழ்த்தில உள்்ள ஆளும் ேறறும் எதிர்்ட்சி்ள் உட்�்ட �ல அரசியல ்ட்சி்ளி்டம் எேது 
ம்ள்வி்ம்ள முனமவத்திருநமதகாம். அதறகு ்ட்சி்ள் ேறறும் அரசியல பிரமு்ர்்ள் அளித்த �தில்ம்ள இஙகு தருகினம்றகாம்.
 சில சநதர்ப�ங்ளில ம்ள்விக்்கான �தில்ள் ் தகா்டர்பும்டயதகா் இருக்்காது, எனினும் அரசியல பிரமு்ர்்ளின உணமேயகான ் ருத்துக்்ம்ள 
பிரதி�லிப�தற்கா் நகாம் அதில திருத்தம் ்சயயகாது அப�டிமய வகாச்ர்்ளுக்கு தருகினம்றகாம். அடுத்த இதழிலும் மநர்்காைல ்தகா்டரும்.

murpay; fl;rpfs;> mikg;Gfspd; fUj;Jf;fis ,q;F gjpT nra;fpd;Nwhk;

கேள்வி:  
 சிறீலஙோ அரசு நீதிமய நிமலநாட்ட 
தவைறுவைது்டன, ததா்டர்ந்து மனித உரிமம மீறல் 
ேளில் ஈடு்படடும் வைருகினறது. இந்த நிமலயில் 
சிறீலஙோ மீது தோண்டுவைரப்படும் தீர்மானத்திற்கு 
இந்தியா ஆதரவு வைழஙே கவைண்டியது குறித்து 
நீஙேள் எனன ேருதுகினறீர்ேள்?
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்பகுதியில் ்பரமாவிநல ேடக்கின்ற ஆடசி 
மாற்றம் அல்லது அங்நக ே்டந்பற்ற இராணுவ 
ஆடசி, மறுபுறத்தில் இலங்்கயில் ஏற்்படடுக் 
நகாண்டிருக்கக் கூடிய இராணுவமயமாக்கல் 
அல்லது நகாத்்த்பாய ராே்பக்்ஸவினு்டய இரா 
ணுவ ரீதியிலானெ அணுகுமு்ற மற்றும் சீனொவு 
டன் அவர காடடுகின்ற நேருக்கம். இவற்்ற 
முன்்வத்துத் ்தான் இந்்த ேகரவுகள் ்சரவந்த்ச 
மடடத்தில் ஏற்்படுத்்தப்படுகின்றனெ. ஆனொல் 
இந்்த வாயப்்ப ்தமிழரகள் மிகக் கவனெமாகப 
்பயன் ்படுத்திக் நகாண்டு குறிப்பாக இந்்த ந்பாத்து 
வில் ந்தாடக்கம் ந்பாலிகண்டி வ்ரயில்என்று 
ந்சால்லப்படுகின்ற ்தமிழரகளின் எழுச்சிப ந்பர 
ணிநயன்்பது ்சரவந்த்ச மடடத்தில்  ்தமிழரகள் 
்பக்கம் ்த்ல்ய திருபபிப ்பாரக்க்வத்துள்ைது. 
 ்தமிழரக்ை நீங்கள் உ்தாசீனெப்படுத்திவிட 
முடியாந்தன்று ்தமிழரகள் உரக்கச் ந்சால்லியிருக் 
கிறாரகள். குறிப்பாக ம்த எல்்ல்யக் கடந்து 
்தமிழரகள் ்்சவ ம்தத்்தவரும், இஸ்லாமிய ம்தத் 
்தவரும், கிறிஸ்்தவ ம்தத்்தவரும் ஒன்று ்படடு 
நிற்்ப்்த உலகம் ்பாரத்திருக்கிறது. 
 ஆகநவ ்தமிழரக்ை உ்தாசீனெப்படுத்தி, 
தீர்வத் திணித்துவிட முடியாது. ்தமிழரக்ை 
ஏமாற்றி, ்தங்களுக்கு ்சா்தகமானெ தீரவுக்ை 
நகாண்டுவந்துவிட முடியாது என்்ப்்த ்தமிழர 
கள் உணரந்திட நவண்டும். அந்்த வ்கயில் 
இந்்தத் தீரமானெங்களுக்கு எல்லாம் ஏமாந்து விடா 
மல், தீரமானெங்களு்டய வ்லப பின்னெல்களு 
க்குள் சிக்கி விடாமல் ்தமிழரகள் ்தங்கள் இனெப 
்படுநகா்லக்கானெ நீதி நவண்டும் என்ற நகாரிக் 
்க்ய அவரகள் முன்்வக்க நவண்டும். 
 அந்்த இனெப்படுநகா்லக்கானெ நீதியும் குறி 
ப்பாக இந்்த ்தமிழினெ விடு்த்லக்கானெ ந்பாது 
வாக்நகடுபபுக் குறித்்தானெ நகாரிக்்க்யயும், 
முழக்கத்்்தயும் முன்நனெடுக்க நவண்டும் என்று 
நம 17 இயக்கம் விரும்புகிறது. அ்்தத்்தான் தீர 
வாக இந்்த ்சமயத்தில் ோங்கள் முன்்வக்கின் 
நறாம்.

பதில்: 
 கடந்்த ோற்்பது ஆண்டுகளில் இந்தியா 
்தமிழரகளுக்கு எந்்த ேல்லவி்த முயற்சிக்ையும் 
எடுத்துவிடவில்்ல. இபந்பாதுகூட இந்தியப 

பிர்தமர ந்சால்லியிருக்கக்கூடிய அந்்த அறிவி 
ப்பானெது இலங்்கக்குள் ்தங்கள் ஆதிக்கத்்்த 
நி்லோடடிக் நகாள்ை நவண்டும் என்்ப்தற்காக 
இந்தியா எடுத்்த முயற்சி்யத் ்தான் அவர 
அவவாறு குறிபபிடடிருப்பாநர ்தவிர ்தமிழர 
ேலன் ்சாரந்்த்தாக ேடவடிக்்க எடுப்ப்தாக அவர 
ந்சால்வதில் எந்்தவி்த உண்்மயும் இல்்ல. அப 
்படியாக ்தமிழரகள் ஏமாந்துவிடக் கூடாது என் 
்ப்்த ந்சால்லிக்நகாள்ை விரும்புகின்நறாம். 
 இந்திய அரசு அ்தன் நவளியுறவுக் 
நகாள்்க என்னெ என்்ப்்த அது நவளிப்ப்டயாக 
அறிவிக்க நவண்டும். அ்தன் நவளியுறவுக் 
நகாள்்க என்னெ என்்ப்்த ோம் புரிந்து நகாள் 
ைாமல் இந்தியா ேமக்கு ஆ்தரவளிக்கிறது,து்ண 
ந்சயகிறது என்நறல்லாம் ்பரப்பப்படுகின்ற 
ந்சயதிக்ை ேம்பி ்தமிழரகள் ஏமாந்துவிட நவண் 
டாம் என்று ந்சால்லிக்நகாள்ை விரும்புகின் 
நறாம். ஏநனென்றால், ்தமிழ் ோடடிற்குள்ைாகநவ 
்பாேக வின் நமாடி அரசு ்தமிழினெத்  துநராகமாக 
ந்சயகின்ற ்பல்நவறு ேடவடிக்்கக்ைப ்பார 
த்து வருகிறது. 
 ்தமிழினெத்தின் இந்்த நேருக்கடியானெது, 
்தமிழ்ோடடிற்குள் ேடக்கக்கூடிய இந்்த சூழ்நி 
்ல்யப புரிந்து, அந்்த அடிப்ப்டயில் ்தான் 
அவரகளும் அந்்த நி்லப்பாட்ட நமற்நகாள்கி 
றாரகள். ்தமிழ்ோடடிற்குள்ைாகநவ ஒரு நி்ல 
யானெ ்தமிழரகளுக்கு ்சா்தகமானெ நி்லப்பாட்ட 
எடுக்கா்த, அல்லது ்தமிழர ேல்னெ நகாண்டுவர 
விரும்்பா்த  ்பாேக அரசு, எப்படி ்தமிழீழ மக்க 
ளுக்குக் நகாண்டுவரும் என்ற நகள்வி்ய ோங் 
கள் எழுப்ப விரும்புகின்நறாம். 
 ஆகநவ இப்படியாக ஈழத் ்தமிழரகளுக்கு 
ஆ்தரவாக நமாடி அரசு ந்சயற்்படுகிறது. அ்த ற்கு 
உறுது்ணயாக நிற்கும் என்று ந்சால்லுவந்த 
ல்லாம், ்தமிழரகள் ேம்பி ஏமாந்துவிட நவண் 
டாம். முப்பது ஆண்டாக சிறீலங்கா அரசு ந்சயது 
வரும் இனெப்படுநகா்ல்ய இந்தியா ்தடுத்து 
நிறுத்திய்தாக ஒரு வரலாநற இல்்ல. அப்படி 
யிருக்கக்கூடிய ்பட்சத்தில் இ்தற்கு நமலும் வாயச் 
ந்சால்்ல ேம்பி ்தமிழரகள் ஏமாந்துவிட கூடாது 
என்றும் எங்கைது நகாரிக் ்க்ய முன்்வக்க 
விரும்புகின்நறாம்.

பதில்: 
 இந்தியா இந்்த தீரமானெத்தின் பின்னொல் 
நின்று ேகரத்துகின்றது என்்ப்்த புரிந்து நகாள்ை 

நவண்டும். மற்ற்படி இந்தியா இந்்த தீரமானெத்்்த 
ஆ்தரிப்ப்தல்ல. நமற்குலகம் ்தனெது ேலன் ்சாரந்து 
நகாண்டுவரும் இந்்த தீரமானெத்்்த நிச்்சயமாக 
நி்றநவற்றி விடும். இந்திய அரசு வழக்கம் 
ந்பால ்தனெக்கும் இ்தற்கும் ந்தாடரபில்்ல என்்ப 
்்தப ந்பான்ற ஒரு கள்ை முகத்்்தக் காடடி கடந் 
துவிட விரும்புவாரகள். 
 உண்்ம்யச் ந்சால்ல நவண்டும் என் 
றால், இனெப்படுநகா்ல்யக் குறித்ந்தா, ்தமிழீ 
ழம் குறித்ந்தா அல்லது இலங்்க அரசு மீ்தானெ 
்சரவந்த்ச வி்சார்ண குறித்ந்தா எந்்தவி்தமானெ 
கருத்தும் ந்சால்லா்த இந்திய அரசு, இ்்த ஆ்த 
ரித்துவிடும் என்று எதிர்பாரத்துவிட முடியாது. 
 ஆகநவ இப்படியானெ ஒரு சூழல், குறிப 
்பாக ்தமிழ்ோடடில் ந்தர்தல் ேடந்து நகாண்டி 
ருக்கக் கூடிய சூழலில் இது ந்பான்ற ோடகங் 
க்ை இந்திய அரசு ேடத்தும் என்்ப்்த ோம் 
புரிந்துநகாள்வது ேல்லது.

பதில்: 
 உலகத்தின் மிகபந்பரிய ேனெோயக ோடாக 
இந்தியா இருந்்தது என்ற காலம் என்்பது நவறு. 
இபந்பாது இந்தியாவின் நி்ல என்்பது நவறு. 
உலக அைவில் ேனெோயக உரி்மகள் மறுக் 
கப்படட, மறுக்கப்படுகின்ற ோடாக இந்தியா 
மாறிக்நகாண்டிருக்கின்றது என்்ப்்த ்பல்நவறு 
்சமீ்பத்திய நிகழ்வுகள் ேமக்குக் காடடிக் 
நகாண்டிருக்கின்றனெ. இதுந்பான்ற ேனெோயக 
உரி்மகள் மலிந்து கிடக்கின்ற இந்தியா, ஒரு 
ேனெோயக ேடவடிக்்கயின் தீரமானெத்்்த ்சரவ 
ந்த்ச மடடத்தில் முன்்வக்கும் என்்ப்்த ோம் 
எந்்த வ்கயில் ேம்புவது என்று ந்தரியவில்்ல. 
 ஆகநவ ்தமிழரகள் ்தான் இ்தற்கானெ 
ஒரு வலுவானெ ந்பாராடடத்்்த முன்நனெடுக்க 
நவண்டும். குறிப்பாக ஐநராபபிய ்தமிழரகள். 
இந்்தப பிரச்சி்னெ குறித்து ்தங்கள் ோடுகள் 
மீ்தானெ ஒரு கடு்மயானெ அழுத்்தத்்்தக் குறித்து 
ேமது விடு்த்லக்கானெ ஒரு ்பணியி்னெ நமற்நகா 
ள்ைக்கூடிய வ்கயிநல அந்்தந்்த ோடுகளில் 
ஒரு தீரமானெத்்்தக் நகாண்டுவர நவண்டும். 
குறிப்பாக ்தமிழீழத்திற்கானெ ந்பாதுவாக்நகடு 
பபும், இனெப்படுநகா்லக்கானெ சு்தந்திர ்சரவ 
ந்த்ச வி்சார்ணயும். இது இரண்்டயும் நகாண் 
டுவர நவண்டும். இவற்்ற ்தமது ோடுகளில் 
நகாண்டுவரும் ந்பாது ேமக்கானெ ்சா்தகமானெ 
சூழ்நி்ல்ய நகாண்டுவர முடியும் எனெ ேம்புகி 
ன்நறாம். 

கேள்வி:  
 சிறீலஙோ தமிழர்ேளின நலனேமள 
உறுதி தெயய ந்டவைடிகமே எடுத்துள்களாம்  என 
இந்தியப பிரதமர் நகரந்திர கமாடி இந்த வைாரம் 
தமிழேத்திற்கு கமற்தோண்்ட ்பயைத்தின க்பாது 
ததரிவித்துள்ளார். க்பாரினால் ்பாதிகேப்பட்ட 
தமிழ் மகேளுககு நீதி கிம்டப்பதற்ோே இந்தியா 
இதுவைமர எனன முயற்சிேமள எடுத்துள்ளது?

கேள்வி:  
 தமிழ் மகேள் மீது இந்தியா அகேமற 
தோண்டுள்ளதானால் ஐ.நா மனித உரிமமேள் 
ஆமைககுழுவில் முனமவைகேப்படும் தீர்மான 
த்மத இந்தியா ஆதரிககுமா?

கேள்வி:  
 அதமன ஆதரிகே கவைண்டியது உலகில் 
மிேபத்பரும் ஜனநாயே நாடு எனக கூறும் 
இந்தியாவின ே்டமம அல்லவைா?

பதில்: 
 அ்னெத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன் 
நனெற்றக் கழகம், ஈழத்்தமிழரகளின் ஆ்தரவு நி்ல 
ப்பாடடில் எபந்பாதும் உறுதிநயாடு இருக்கிறது. 

பதில்: 
 சிறீலங்கா அரசு நீதி்ய நி்லோடடத் 
்தவறிய்்த கண்டித்து அ்னெத்திந்திய அண்ணா 
திராவிட முன்நனெற்றக் கழகம் ்சடடமன்றத்தில் 
தீரமானெம் நி்றநவற்றியது. கடந்்த கால ராே்பக்்ச 
அரசின் மீது ந்பாருைா்தாரத் ்த்ட விதிக்க நவண் 
டும் என்று தீரமானெம் நகாண்டுவரப்படடது. 

மனி்த உரி்ம மீறல்களில் ந்தாடரந்து சிறீலங்கா 
அரசு ஈடு்படடால், அ்்த அ்னெத்திந்திய 
அண்ணா திராவிட முன்நனெற்றக் கழகம் கண்டி 
க்கும். இந்திய அர்்ச வலியுறுத்தி மனி்த உரி்ம 
க்ைப ்பாதுகாக்க நவண்டும் என்று நகாரிக்்க 
்வக்கும்.

பதில்: 
 ந்பாரினொல் ்பாதிக்கப்படட ்தமிழ் மக்களு 

கேள்வி:  
 ஐ.நா மனித உரிமமேள் ஆமையாளரி 
னால் முனமவைகேப்பட்ட  மிேவும் ோத்திரமான 
அறிகமே ததா்டர்பில் உஙேள் ேடசி எனன  ேரு 
த்மத தோண்டுள்ளது?

itifr; nry;td;
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கேள்வி:  
 சிறீலஙோ அரசு நீதிமய நிமலநாட்ட 
தவைறுவைது்டன ததா்டர்ந்து மனித உரிமம மீறல் 
ேளில் ஈடு்படடும் வைருகினறது. இந்த நிமலயில் 
சிறீலஙோ மீது தோண்டுவைரப்படும் தீர்மானத்திற்கு 
இந்தியா ஆதரவு வைழஙேகவை ண்டியது குறித்து 
நீஙேள் எனன ேருதுகினறீர்ேள்?

கேள்வி:  
 ஈழத் தமிழர்ேளின நலனேமள உறுதி 
தெயய ந்டவைடிகமே எடுத்துள்களாம்  என 
இந்தியப பிரதமர் நகரந்திர கமாடி இந்த வைாரம் 
தமிழேத்திற்கு கமற்தோண்்ட ்பயைத்தின க்பாது 
ததரிவித்துள்ளார். க்பாரினால் ்பாதிகேப்பட்ட 
தமிழ் மகேளுககு நீதி கிம்டப்பதற்ோே இந்தியா 
இதுவைமர எனன முயற்சிேமள எடுத்துள்ளது?

I.eh jPu;khdk; njhlu;gpy; jkpofj;jpd; epiyg;ghL ... njhlu;r;rp... 
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பதில்: 
 உலக மக்களின் ்சமூக நீதி என்்பது, கடந்்த 
முப்பது ஆண்டுகைாக ே்டமு்றயிலுள்ை  
உலகமயமாக்கம், ்தனியாரமயமாக்கம், ்தாராை 
மயமாக்கம் என்ற நகாள்்கயின் காரணமாக 
ந்பரும் ்பாதிபபிற்கு உள்ைாகியிருக்கிறது. ந்பரு 
ம்்பாலானெ மக்க்ை ந்பரும் ்பாதிபபிற்கு உள் 
ைாக்கியிருக்கிறது என்்ப்்த உலகத்தின் இன் 
்றய நி்லயாக ோம் காண்கிநறாம். 

பதில்: 
 ந்பாதுவாகநவ ்சமூக நீதி என்்பது, 
ந்சால்லாக மடடும் ்தான் அறிமுகமாகியிருக்கின் 
றந்த ்தவிர, ே்டமு்றயில் எந்்தைவிற்கு இருக்கி 
ன்றது என்்ப்்த ோம் எண்ணிப ்பாரக்கின்ற 

ந்பாது, அ்தற்கு ்சா்தகமானெ ்பதி்ல ேம்மால் 
ந்பற முடியவில்்ல. மூன்றாம் உலக ோடுகள், 
இன்று இருக்கிற வைரா்த ோடுகள், வைரந்்த 
ோடுகைால் சுரண்டப்படடு வருவது அதிகமாகிக் 
நகாண்டிருக்கின்றது. மக்களின் உரி்ம, சு்தந்தி 
ரம் என்்பது, ்பறிக்கப்படட நி்லயில் ்தான்; 
இனெங்களின் சு்தந்திரம் ்பறிக்கப்படட நி்லயில் 
இருப்ப்்த ்தான் இன்்றய நி்லயில் ோம் காண் 
கிநறாம். ்பல ோடுகளில், அந்்த ோடடில் வாழ் 
கிற குறிபபிடட ்பகுதி மக்க்ை விலக்கி 
்வக்கிற்்தப ்பற்றி ்சமூகம் இன்று ந்பசுகிறது. 
விலக்கி ் வத்திருப்ப்்தயும், அந்்த மக்களுக்கானெ 
உரி்மக்ை, இருந்்த உரி்மக்ை ்பறிக்கிற 
ோைாகவும், விரும்புகிற உரி்ம்ய ்தடுக்கிற 
ந்பாக்்கயும் ்தான் இபந்பாது ோம் காண்கிநறாம். 

பதில்: 
 ோன் ஏற்நகனெநவ குறிபபிடது ்தான். 
உலகமயமாக்கம், ்தனியாரமயமாக்கம், ்தாராை 
மயமாக்கம் என்ற நகாள்்கயில் வைரும் ோடு 
க்ை ந்பருமைவில் சுரண்டுகிற ந்பாக்காக, அவ 
ரகளுக்கு ்தங்களுக்கு ்தனித்்த உரி்மயாய 
இருந்்த ்பலவற்்ற இழக்கிற ோைாக, வைம் 
ந்பாருந்திய ோடுகள் ்பலவீனெமானெ ோடுகளின் 
அரசியலில் ்த்லயிடடு ்தங்கள் விருப்பத்திற்கும் 
ந்பாருைா்தாரத்திற்கும் ்சா்தகமானெ சூழ்ல 
மாற்றி ்வக்கிற, மாற்றி அ்மக்கிற ந்பாக்்கத் 
்தான் கடந்்த முப்பது ஆண்டுகைாக ோம் ்பார 
த்து வருகிநறாம். அது எவவி்த நகள்வியும் இல் 
லாமல், நகள்விக்கு உட்படுத்்தாமல் இருந்து வந் 
துள்ைது என்்பது ்தான் ேம் கருத்்தாகும்.

பதில்: 
 ்தற்ந்பா்்தய அரசியல் நிலவரமாக 
சிறு சிறு மாறு்தல்க்ை ோம் காணத் ந்தாடங் 
கியிருக்கிநறாம் என்று ்தான் ந்சால்ல நவண்டும். 
கடந்்த ்பத்து ஆண்டுகைாக வலது்சாரி சிந்்த 
்னெயாைர  ்கயில் ்தான் உலகம் முழுதும், 
உலக ோடுகள் ந்பரும்்பாலானெவற்றில் அரசியல் 
்த்ல்மகள் இருந்து வந்திருக்கின்றனெ. டரம்ப 
பின் வீழ்ச்சி ந்தாடங்கி ஒரு சிறு மாற்றத்்்த அது 
கண்டிருக்கிறது. 
 அரசியல் ஒழுங்க்ம்வப ந்பாறுத்்தவ 
்ரயில் ேம்மு்டய ேம்மு்டய ந்தற்காசிய 
மண்டலங்களில் இபந்பாதும் இந்தியாவிற்கும், 
சீனொவிற்கும் உள்ை முரண்்பாடு நவறு வ்கயானெ 
ஒரு அரசிய்ல எதிரநோக்கி நிற்கிறது. இந்்த 
சூழலில் இந்தியாவில் இருக்கிற ்தமிழ்ோடும், 
இலங்்கயில் இருக்கிற ்தமிழீழமும் ்தங்களு 
க்கானெ உரி்ம்யப ந்பறுவ்தற்கு இந்்த சூழலில் 
என்னெ ந்சயய நவண்டும் என்்ப்்தத் ்தான் 
நயாசிக்க நவண்டியவரகைாக இருக்கிநறாம். 
 குறிப்பாக மனி்த உரி்ம ஆ்ணயம் கூட 
இருக்கிற இந்்த சூழலில் இபந்பாது மாறிவரும் 
உலக ஒழுங்க்ம்வக் கருத்தில் நகாண்டு 
ேமக்கு ்சா்தகமானெ ேகரவுகள், ்தமிழீழத்திற்கு 
்சா்தகமானெ ேகரவுகள் இருக்கலாம் என்று ேம்மால் 
எதிர்பாரக்க முடியும். இபந்பாது ஈழத் ்தாயகத்தில் 
இருந்திருக்கிற மக்கள் ந்பாராடடங்களும், 
நகாடூரமானெ அடக்கு மு்றக்கு எதிராக கிைரந் 
திருக்கிற இந்்த மக்கள் ந்பாராடடம், அது நவளி 
ப்படுத்துகிற உணரச்சிய்லகள் புலம்ந்ப யரந்்த 
ோடுகளில் இருக்கிற ஈழத் ்தமிழரகளுக்கும், இனெ 
வழித் ந்தாடரபு நகாண்டுள்ை ்தமிழ்ோடடுத் 
்தமிழரகளுக்கும் ஒரு உந்து்த்லக் நகாடுத்து 
அ்தன் வழியாக எழுகிற ந்பாராடடங்கள், முன் 
நனெடுக்கிற ேடவடிக்்ககள், முன்னெகரவுகள் 
ஒரு ்சா்தகமானெ சூழ்ல உருவாக்கும் எனெ 
ேம்புகிநறாம். உருவாக நவண்டும் என்று விரும் 
புகிநறாம்.

க்கள்வி:  
 உலை்க ்சமூ்கநீதி தினம் த்கொண்டொடப் 
படுகின்றது. இந� நிரலையில �றகபொர�ய  
உலை்க நொடு்களில உள்ள மக்களிடம் ்சமூ்க நீதி 
எவ்வொறு உள்ளது?
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க்கள்வி:  
 மக்களுக்கொன ்சமூ்க நீதி �றகபொது 
எவ்வொறு அைசியலமயப்படுத�ப் படடுள் 
ளது. அ�ன மூலைம் மக்கள் �மக்கொன ்சமூ்க 
நீதிரய அனுபவிககின்றனைொ?

க்கள்வி:  
 பலை பதது வருடஙகுளுககு முனனர் 
இருந� ்சமூ்க நீதிககும் �றகபொர�ய உலை்க 
ஒழுஙகில உள்ள ்சமூ்க நீதிககும் இரடயில 
எனன கவறுபொடு்கரள ்கொண்கினறீர்்கள்?

க்கள்வி:  
 �றகபொது உள்ள உலைகில ்சமூ்க நீதி 
எனபது மக்களுககு எவ்வளவு அவசியமொ 
னது எனபது த�ொடர்பில உங்கள் ்கருதது 
எனன?
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 இன்று உல்க ்சமூ்க நீதி ோள. ்சமூ்க நீதி என்்து ்ல்மவறு ப்ாருள்கனள 
உளள்டககிய ப்சால்லாகும். அது மனி்த உரினமனய இழந்தவர்களுககு மனி்த 
உரினமனய மீடடுத் ்தருகி்ற ோளா்க; வறுனமயில் வாடுகி்றவர்களுககு வறுனமயிலிருநது 
மீடசி ப்காடுககி்ற ஒரு ோளா்க; ்சமூ்கத்தில் பு்றக்கணிக்கப்்டடிருககி்ற மக்களுககு 
்சமத்துவ உரினமனயக ப்காடுககி்ற ோளா்க; ப்ண்ணைடினமத்்தைம் தி்கழ்கி்ற ோளில் 
ப்ண்ணைடினமத்்தைம் குறித்து சிநதிக்க னவககி்ற ோளா்கத் ்தான் அறிவிக்கப்்டடு, 
்க்டந்த ோன்கு ஆண்டு்களா்க ேன்டமுன்றயில் இருநது வருகின்்ற ஒரு ோளாகும்.

கப்படவில்்ல. உ்தாரணமாக ந்பாருைா்தாரத் 
்த்ட, ்பயணத்்த்டக்கானெ நகாரிக்்ககள்.
 ஐக்கியோடுகள் மனி்த உரி்ம ஆ்ணயா 
ைர அலுவலகம் ஆ்தாரங்க்ை ஒருங்கி்ணத்்தல், 
்பகுப்பாயவு ந்சய்தல் மற்றும் ்பாதுகாத்்தல் ஆகிய 
ேடவடிக்்கக்ை முன்நனெடுக்கநவண்டும் எனெ 
ந்தரிவிக்கப்படடுள்ைது.
 சிறீலங்கா நமற்நகாள்ளும் வி்சார்ணகள் 
ந்தாடரபில் ஐ.ோ மனி்த உரி்ம ஆ்ணக்குழு 
எதிரவரும் 49 மற்றும் 51ஆவது கூடடத் ந்தாடர 
களில் அறிக்்க ்சமரபபித்து அ்த்னெ ோடுகள் 
விவாதிக்கும் எனெ தீரமானெம் நி்றவு ந்பறுகி 
ன்றது.

�மிழர்்கள் என்ற   ... த�ொடர்ச்சி...
கறுபபு  துணிகைால் கண்க்ை கடடி முழங்காலில் 
இருந்து ந்பாராடடத்தில் ஈடு்படடனெர.
 ந்தாடரந்து ஐக்கிய ோடுகள் ்ச்்பயின் 
மனி்த உரி்மகள் ஆ்ணயாைருக்கு அனுபபி 
்வத்துள்ை கடி்தத்தி்னெ அவரகள் ஊடகங்களி 
ற்கு வழங்கியிருந்்தனெர. இ்தன்ந்பாது இரண்டு 
்தாயமார மயக்கம்டந்்த்மயும் குறிபபிட 
த்்தக்கது.
 குறித்்த ந்பாராடடத்தில் ்தமிழ்த் ந்தசியக் 
கூடட்மபபின் ோடாளுமன்ற உறுபபினெர 
சி.சிறீ்தரன், எம் நக. சிவாஜிலிங்கம் பிரந்த்ச ்ச்்ப 
்தவி்சாைரகள், உறுபபினெரகள் உள்ளிடட மக்கள் 
பிரதிநிதிகளும் கலந்து நகாண்டிருந்்தனெர.

முழங்கொலிலிருநது   ... த�ொடர்ச்சி...
மநலசியா இவரக்ை ஒப்ப்டக்க ஒபபுக் 
நகாண்ட்தாகவும் ந்தரிவிக்கப்படடிருந்்தது. 
 இன்்றய நி்லயில் மநலசியாவில் 
மியன்மா்ரச் ந்சரந்்த 154,000 ்தஞ்சக் நகாரிக்்க 
யாைரகள் ்தங்கியுள்ை்ம இங்கு குறிபபிடத்்த 
க்கது. 
 மியன்மார ்தற்ந்பாது இராணு ஆடசியின் 
கீழ் நகாண்டுவரப்படடுள்ைது. எனெநவ மியன் 
மாரில் இடம்ந்பற்ற நராஹிங்கியாக்களுக்கு எதி 
ரானெ வன்மு்ற்யத் ந்தாடரந்து அங்கிருந்து 
அண்்ட ோடுகளுக்கு புலம்ந்பயரந்்த நராஹிங் 
கியாக்கள் ்தற்ந்பாது ோடு திரும்புவ்தற்கு அச்்சம் 
அ்டந்துள்ை்ம குறிபபிடத்்தக்கது.

மியனமொரி்கரள   ... த�ொடர்ச்சி...
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்சனெோயகத்தின் வடிவமாகப ்பாரக்கப்படட 
ஆங் ்சான் சூகியின் நிகழ்ச்சி நிரலில் உநரா 

கிங்கியா மக்களின் விடயம் ஒருந்பாதுநம உள்ை 
டக்கப்படடிருக்கவில்்ல. 
 

நமலும் உநராகிங்கியா மக்களின் உரி்ம கள் 
மதிக்கப்பட நவண்டும் எனெ விடுக்கப்படட 
அ்றகூவல்கள் என்எல்டிக் கடசியினொல் மீண்டும் 
மீண்டும் கடு்மயானெ மு்றயில் மறுக்கப்படடனெ. 
உண்்மயில் மியான்மார ோட்ட நீங்கள் ்தரிசிக்கச் 
ந்சல்கின்ற ந்பாது, அங்குள்ை அரசியல்வாதிகளு 
டநனொ அன்நறல் வீதிகளிலுள்ை ந்பாதுமக்களு 
டநனொ உ்ரயாடல்க்ை நமற்நகாள்ளும்ந்பாது 
‘உநராகிங்கியா’ என்ற ந்சால் ்தவிரக்கப்படும்   (ta-
boo) ஒரு ந்சால்லாக இருப்ப்்தக் காணலாம். 
‘உநராகிங்கியா’ என்ற வாரத்்்த்யப ்பயன்்படு 
த்துவ்தற்கு 2012ம் ஆண்டு அரசினொல் ்த்டவிதி 
க்கப்படடது.
 திருத்்தந்்்த பிரான்சிஸ் அவரகள் (Pope 
Francis) 2017ம் ஆண்டு மியான்மார ோட்டத் 
்தரிசித்்த ்தனெது ்பயணத்தின் ந்பாது, உநராகிங்கியா 
முஸ்லிம்க்ை ்பகிரங்கமாகப ந்பயரந்சால்லி 
அ்ழப்ப்்தத் ்தவிரத்திருந்்தார. ‘உநராகிங்கியா’ 
என்ற ந்சால்்ல உச்்சரிப்ப்தற்கு அருகிலுள்ை ்பங்க 
ைாந்தஷ் ோடடுக்குச் ந்சல்லும் வ்ர அவர காத்தி 
ருந்்தார.

 அப்படிச் ந்சயவது ‘அவரகளின் முகத்தில் 
அடிப்பது ந்பால இருந்திருக்கும்” என்று ந்சால்லி 
அவர ்தனெது முடி்வ நியாயப்படுத்தியிருந்்தார.
 அரசியல் ரீதியில் கவனெமானெ ்தனெது அணு 

குமு்றயின் காரணமாக உநராகிங்கியா மக்க 
ளுக்கு எதிராகக் குரூரமானெ ்பரபபு்ரக்ை நமற் 
நகாண்டிருந்்த அதி்பர ஹிநலங்குடன் ஒரு ்தனிப 
்படட ்சந்திப்்ப நமற்நகாண்டு ‘கடந்்த காலத்தில் 
நமற்நகாள்ைப்படட ்பயங்கரங்கள் மீண்டும் 
ந்தாடரக்கூடாது” என்்ப்்த அவரிடம் நேரில் ந்தரி 
விக்க ்தனெக்கு உ்தவிய்தாகத் திருத்்தந்்்த ந்தரிவி 
த்திருந்்தார.
 உநராகிங்கியா முஸ்லிம் மக்கள் மீது கடட 
விழ்த்து விடப்படட நகாடூரங்கள் ந்தாடர்பாக 
ஐக்கிய ோடுகளில் முன்்வக்கப்படட கண்டனெங்க 
ளிலிருந்து மியான்மா்ர எபந்பாதும் ்பாதுகாக்கி 
ன்ற ோடுகைாகநவ சீனொவும் ரஷ்யாவும் இருந்து 

வந்திருக்கின்றனெ. ஆனொல் ்தனெது ோடடில் உநராகி 
ங்கியா முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராக இ்ழக் 
கப்படட நகாடு்மக்ை முற்று முழு்தாக மறுத் 

்த்தன் காரணத்தினொல், மனி்த உரி்மகளின் ்பாதுகா 
வலராகப ந்பாற்றப்படட ஆங் ்சான் சூகி உலகத் 
தின் ேன்மதிப்்ப இழக்க நேரிடடது.
 இதில் கவ்ல ்தரும் விடயம் எதுநவன் 
றால், ஏ்னெய இனெக்குழுமங்கள் அ்னெத்தும் இந்்த 
முஸ்லிம் சிறு்பான்்மச் ்சமூகத்்்த எபந்பாதும் 
அலடசியப்படுத்திநய வந்திருக்கின்றனெ. அப்படிப 
்பாரக்கும் ந்பாது முஸ்லிம் மக்கள் நமல்மியான்மார 
ோடடின் ந்பாதுமக்கள் நகாண்டிருந்்த அபிபபிரா 
யத்்்தப ்பாரக்கும் ந்பாது, அரசு அவரக்ைப 
்பற்றிக் நகாண்டிருந்்த அபிபபிராயத்திலிருந்து அது 
ந்பரிதும் நவறு்பட வில்்லஎன்்பந்த உண்்ம 
யாகும்.
 முன்னெர ‘அறக்கனெ’ (Arakan) எனெ அ்ழக் 
கப்படடு ்தற்ந்பாது ‘றக்்கன்’ (Rakhine) எனெ அ்ழ 
க்கப்படும் பிரந்த்சத்தில் 18ம் நூற்றாண்டிலிருந்து 
உநராகிங்கியா முஸ்லிம் மக்கள் வசித்து வருகி 
றாரகள். ஆனொல் 1982ம் ஆண்டில் அவரகளுக்குக் 

குடியுரி்ம மறுக்கப்படடது.’்சடடவிநரா்தக் குடி 
நயறிகள்’ என்று மியான்மார அரசு அவரக்ை 
இன்றும் அ்ழக்கிறது.
 ஓர குறிபபிடட இனெத்்்தயும் ஓர குறிப 
பிடட ம்ற்யயும் ்சாரந்திருப்ப்தன் காரணத்தி 
னொல் கடு்மயானெ துன்புறுத்்தல்க்ையும் கடு்ம 
யானெ இனெவா்தத்்்தயும் ந்தாடரந்து அதிகரித்துச் 
ந்சல்கின்ற வன்மு்றக்ையும் உநராகிங்கியா 
முஸ்லிம் மக்கள் இன்றுவ்ர ்சந்தித்து வந்திருக்கி 
றாரகள். காரணமின்றிக் ்கதுந்சயயப்படல், சித் 
திரவ்்தகள், அடி்ம நவ்ல, கிராமங்கள் எரிக்க 
ப்படல், ்பாலியல் வன்புணரவுகள்ந்பான்ற அநீதிக 
ளுக்கு அவரகள் ஆைாகியிருக்கிறாரகள்.
 மியான்மாரிலிருந்து ந�ாங்நகாங் ோட 
டுக்கு 2009 இல் வந்்த ஒரு தூதுவர, அவலட்சண 
மானெ அரக்கரகள் ((ugly ogres) என்று உநராகிங்கியா 
முஸ்லிம் மக்க்ை ்பகிரங்கமாகநவ அ்ழத்திரு 
ந்்தார. உநராகிங்கியா மக்க்ை ்சா்தாரண மனி்தர 
கைாநவ கரு்தா்த ்பல்ர மியான்மார ோடடில் 
நீங்கள் ்சந்திக்கலாம்.

இனச்சுத்திகரிப்பு
 உலகிநல மிக நீண்ட காலமாகநவ அதிக 
துன்புறுத்்தல்களுக்கு உள்ைாகி வருகின்றவரகள் 
என்்பதுடன் எவராலும் மதிக்கப்படா்தவரகள் என்று 
கரு்தப்படும் உநராகிங்கியா மக்களுக்குப ந்பௌத்்த 
ம்ற்யப ந்பரும்்பான்்ம ம்றயாகக் நகாண்ட 
ோடடில் எந்்தவி்த ்சடடபூரவ உரி்ம்யயும் 
இல்்ல என்்பது நோக்கத்்தக்க்தாகும்.

 இராணுவம் இந்்த மக்கள் நமல் வன்மு 
்றத் ்தாக்கு்தல்க்ை நமற்நகாள்கின்றது என்்ப 
்தற்கப்பால், உநராகிங்கியா மக்களுக்கு எதிரானெ 
உணரவுக்ைக் கிைறி, றக்்கன் பிரந்த்சத்தில் நமற் 
குறிபபிடட மக்கள் மீது வன்மு்றக் கும்்பல்கள் 
்தாக்கு்தல்க்ைத் ந்தாடுப்ப்தற்கு ந்பௌ த்்த ம்ற 
்சாரந்்த துறவிகள் காரணமாகஇருந்திருக்கின்றனெர.
 எடுத்துக்காடடாக, ந்பௌத்்த ந்தசியவா்த 
த்்்த முன்நனெடுக்கும் 969 இயக்கம், இச்சிறு்பா 
ன்்ம மக்கள் அழித்ந்தாழிக்கப்பட நவண்டும் 
எனெ மீண்டும் மீண்டும் அ்றகூவல் விடுத்திருக் 
கிறது. முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரானெ நவறுப 
பூடடும் ந்பச்சுகளும் காலத்துக்குக் காலம் நமற் 
நகாள்ைப்படட திடடமிடப்படட்பரபபு்ரகளும் 
இம் மக்கள் குழுமத்தின் மீது மிக நமா்சமானெ 
வன்மு்றத் ்தாக்கு்தல்க்ைத் தூண்டி, ஆயிரக் 
கணக்கானெ உநராகிங்கியா ்சமூகங்க்ை அழித்து, 
750,000க்கு நமற்்படட மக்கள் இடம் ந்பயரந்து 
ந்சல்லக் காரணமாக அ்மந்திருக்கின்றனெ.
 மியான்மாரில் முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரா 
கக் கடடவிழ்த்து விடப்படடிருக்கும் வன்மு்ற 
க்ை ‘இனெச்சுத்திகரிபபு’ என்று மனி்த உரி்ம 
ஆரவலரகள் ந்பயரிடடு அ்ழக்கிறாரகள்.
உநராகிங்கியா மக்களுக்கு எதிராக மனி்த குலத் 
துக்நகதிரானெ குற்றங்கள் இ்ழக்கப்படடிருக்கின் 
றனெ எனெ ‘ஐக்கிய ோடுகள்’ ஏற்றுக்நகாண்டிருக் 
கிறது. உநராகிங்கியா முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதி 
ராக மியான்மாரில் நமற்நகாள்ைப்படட்வ, இனெ 
வழிபபு என்ற வ்ரவிலக்கணத்துக்குள் உள்ைடக்க 
ப்படக்கூடிய்வ என்றும் உநராகிங்கியா மக்கள் 
ேடத்்தப்படட மு்ற இனெவழிப்்பச் சுடடி நிற்கி 
றது என்றும் அநமரிக்காவிலுள்ை யூ்த மக்களுக்கு 
எதிரானெ இனெவழிபபு ந்தாடர்பானெ அருங்காடசிய 
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ராே்பக்்ச அவரகள் நவளிோடடிலிருந்து ்பால் 
மாடுக்ை இறக்குமதி ந்சயது அ்தற்கு விடடமின், 
ந்பா்சாக்குள்ை உணவுக்ை நகாடுத்து கூடியைவு 
்பால் கறக்கலாம் என்கிறார.
 உலகநம இயற்்க ்பாலுற்்பத்திக்ை 
்பயன்்படுத்்த நவண்டும் என்று ந்சால்கின்றந்பாது 
இலங்்க மடடும் 20வருடங்கள் பின்நோக்கி 
ந்சன்று இயற்்க ்பா்ல விடுத்து ந்சயற்்கயானெ 
ஓநமான்கள் நகாடுக்கப்படடு ந்பறப்படட 
்பா்ல வழங்கி இலங்்க வாழ் மக்களின் சுகா 
்தாரத்்்தப ்பற்றி சிந்திக்காமல் காணி்யபிடிக்க 
நவண்டும் என்ற ஒநர நோக்நகாடு ந்சயற்்படு 
கின்றது.

பதில்: 
 அவரகளின் நி்ல்ம நமா்சமாக இருக்கி 
ன்றது. அண்்மயில் சில வய்தானெ ்பண்்ணயா 
ைரகள் ந்தாடரச்சியாக சிங்கைவரகளுடன் முரண் 
்பட முடியாது என்்ப்தால் ்தங்களு்டய கால் 
ே்டக்ை மிகக் கு்றந்்த வி்லக்கு விற்றுள்ை 
னெர. ்பாதுகாபபிற்நகனெ அங்கு வந்துள்ை விந்சட 
அதிரடிப ்ப்டயினெர சிலர ்சடடவிநரா்தமாக 
அங்கு குடிநயறியிருக்கின்றவரகளின் உறவினெர 
கைாக இருக்கின்றனெர. அவரகள் ்பண்்ணயா 

ைரக்ை ்தாக்கிய காரணத்்தால் அவரகள் ்வத்தி 
ய்சா்லகளுக்கு ந்சல்ல நவண்டிய நி்லகூட 
வந்திருக்கின்றது. ்தற்ந்பாழுது ்பண்்ணயாைர 
களின் நி்ல்ம நகள்விக்குறியாகநவ இருக்கி 
ன்றது.

பதில்: 
 ோங்கள் இ்தற்கு எதிராக ்சடட ேடவடிக்்க 
மடடுநம இந்்த ோடடில் எடுக்க முடியும். ஒரு 
்தவறி்னெ ந்சயவதி்னெ அறியா்தவரக்ை ோங் 
கள் ்தவறு ேடக்கின்றது என்று கூறி திருத்திக் 
நகாள்ை முடியும். அந்்த முயற்சிக்ை ோங்கள் 
முன்நனெடுத்திருந்ந்தாம். ேனொதி்பதி வ்ரக்கும் 
இ்த்னெ ோங்கள் நகாண்டுந்சன்றிருந்ந்தாம். 
அவரகள் இ்த்னெ ந்தரிந்து்தான் ந்சயகின்றாரகள். 
ந்தரிந்து ந்சயவது்தவறு அல்ல, அது திடடமிடட 
்சதி. அந்்த ்சதிக்குஅரசியல் ரீதியானெ நீதி்ய எதிர 
்பாரக்க முடியாது. எனினும் ோங்கள் நீதிமன்றங் 
க்ை ோடியிருக்கின்நறாம். 

பதில்: 
 மிகவும் நமா்சமானெ நி்லயில் உள்ைது. 
அர்ச ்தரபபில் உள்ை ்பாராளுமன்ற உறுபபினெரகள் 
மக்களுக்காக ந்சயற்்படாமல் அவரகளின் எே 
மானெரகைானெ நமாடடுக்கடசிகளின் ்த்ல்ம 
களுக்காக ந்சயற்்படுகின்றனெர. நமயச்்சற்்த்ரப 
பிரச்சி்னெகளில் ்பாதிக்கப்படடுள்ை ்பலர அர்ச 
்தரபபு ்பாராளுமன்ற உறுபபினெரகளுக்கு வாக்க 
ளித்்தவரகளும் உள்ைனெர. ஆனொல் அவரகளின் 
பிரச்சி்னெகள் குறித்து ந்தா்லந்பசியில் கூட 
ந்பசுவ்தற்கு ்தயாரில்்லநயனெ ்பண்்ணயாை 
ரகள் என்னிடம் ந்தரிவித்்தனெர. மாவடட அபிவி 
ருத்திக் குழுவின் ்த்லவ்ர ்சந்திக்க முடியாது 
எனெவும் கூறுகின்றனெர. மயிலத்்தமடுவில் ்பயிரச் 
ந்சய்கயில் ஈடு்படடுள்ைவரகள் ்சடடவிநரா்த 
மானெ ந்சயற்்படுகின்றனெர என்்பது அ்னெவருக் 
கும் ந்தரிந்்த விடயம். ஆனொல் மாவடட அபிவிரு 
த்திக்குழு கூடடத்தில் அ்தற்கு எதிராக தீரமானெம் 
ஒன்்ற நி்றநவற்றுமாறு நகாரியந்பாது 
்தமிழ் மக்களின் வாக்குகளினொல் வந்்த பிரதிநிதி 
அ்த்னெ விரும்்பா்த நி்லநய இருந்்தது. மக்க 
ளின் இன்்றய ந்த்வ வா்ழச்ந்ச்னெ ்சந்தி 
யில் சி்ல ்வப்பது அல்ல. நிலங்க்ை ்பறி 
நகாடுத்து விடடு சி்லக்ை ்வப்ப்தால் எந்்த 
பிரநயா்சனெமும் இல்்ல. அர்ச ்தரபபில் உள்ை 
பிரதிநிதிகள் எந்்த ந்சயற்்பாடடி்னெயும் திருபதி 
கரமாக முன்நனெடுக்கவில்்ல. ோங்கள் அ்த்னெ 
எதிர்பாரக்கவும் இல்்ல.

க்கள்வி:  
 கமயச்்சற�ரை்கள் அப்கரிக்கப்படட 
�ன பினனர் ்கொலநரட வளர்ப்பொளர்்களின 
நிரலைரம எவ்வொறிருககின்றது?

க்கள்வி:  
 இ�றகு எனன நடவடிகர்க எடுக்க 
முடியும்?

க்கள்வி:  
 இந� கமயச்்சற�ரை பிைச்சிரன 
த�ொடர்பில மடடக்களப்பு மொவடடததில 
உள்ள அை்ச �ைப்பு பொைொளுமன்ற உறுப்பினர் 
்களின த்சயறபொடு்கள் எவ்வொறு உள்ளன?

�மிழ் மக்களின நிலை      ... த�ொடர்ச்சி...

இராணுவமய ஆடசி, ்சரவாதிகாரத்்்த நோக்கிய 
நி்லப்பாடு என்்பவற்்ற மூரக்கத்்தனெமாகக் 
நகாண்டுள்ை இலங்்க்ய ந்பாறுபபு கூறுகின்ற 
கடப்பாடடில் வழிக்குக் நகாண்டு வருவந்தன்்பது 
இலகுவானெ காரியமாகத் ந்தன்்படவில்்ல.
 ஐ.ோ மனி்த உரி்மப ந்பர்வயும், அ்தன் 
உறுபபு ோடுக்ையும் உள்ைடக்கிய ்சரவந்த்சம் 
நவறும் வாயச்ந்சாற்களினொலும், தீரமானெங்கள் 
மற்றும் அறிக்்க வடிவங்களிலானெ அழுத்்தங்களின் 
ஊடாக மடடும் இலங்்க்ய ந்பாறுபபுக்கூறச் 
ந்சயய முடியாது.  இ்த்னெ ்படடவரத்்தனெமாகத் 
்தனெது ந்சயற்்பாடுகளின் மூலம் இலங்்க அரசு 
நவளிப்படுத்தி வருகின்றது. 
 இந்்த நி்லயில் ோடடில் நீதியானெந்தார 
ஆடசி்யயும் குறிப்பாக இறுக்கமானெ ்பன்்ம 
த்்தன்்ம்யக் நகாண்ட உறுதியானெ ேனெோயக 
நி்ல்ம்யயும் ்சரவந்த்சத்தினொல் உருவாக்க 
முடியுமா என்்பதும் நகள்விக்கு உரியது.
 உரிய ந்பாறிமு்றகளின் ஊடாக ந்பாரக் 
குற்றச் ந்சயற்்பாடுகளுக்குப ந்பாறுபபு கூறுவது, 
மனி்த உரி்ம நி்ல்மக்ைப ந்பணுவது 
உள்ளிடடச் ந்சயற்்பாடுக்ை முன்நனெடுப்பது 
என்்பது உடனெடியாகச் ந்சயயப்படத்்தக்க ்பணிக 
ைல்ல. அவற்றுக்குக் காலம் எடுக்கும். ஒரு நீண் 
டகால திடடத்தின் கீழ் துரி்த அக்க்றயானெ 
ந்சயற்்பாடடின் மூலநம அவற்்ற நி்றநவற்ற 
முடியும்.
 வழங்கப்படட உறுதி நமாழிக்ையும் 
ஏற்றுக்நகாண்ட உடன்்பாடுக்ையும் ்தனெது வ்சதி 
க்கும், சுய அரசியல் இலா்பத்திற்கும் ்பலிக்கடாக்க 
ைாக்கி காலத்்்த இழுத்்தடித்து, ந்பாறுபபுடன் 
நமற்நகாள்ைப்பட நவண்டிய ்பணிக்ைக் ் கவிடு 
வந்த அர்சாங்கத்தின் வழ்மயானெ நி்லப்பாடு.
 இந்்த நி்லயில் எதிர்பாரக்கப்படுகின்ற 
ஐ.ோவின் பிநரர்ணயானெது, எதிர்பாரபபுக 
ளுக்க்மய கடு்மயானெ்தாகவும்,  நி்ைநவற் 
றப்பட நவண்டிய்தாகவும் அ்மந்்தாலும்கூட 
அர்சாங்கம் முழு்மயாக அ்த்னெக் க்டப 
பிடிக்குமா என்்பது ்சந்ந்தகம். ஆகநவ ந்தாடர 
ச்சியானெ அழுத்்தமும் ந்சயற்்படு நி்லக்கானெ 
நவளித்தூண்டு்தல்களும் இருக்க நவண்டியது அவ 
சியமாகும்.

 ்சரவந்த்ச ோடுகநைா ஐ.ோ மன்றநமா 
கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து ந்சயற்்படு நி்ல 
க்குரிய ந்தாடரச்சியானெ அழுத்்தத்்்தயும், நவளி 
த்தூண்டு்தல்க்ையும் வழங்குமா என்்பது நிச்்சய 
மற்ற ஒன்றாகநவ ந்தரிகின்றது. இந்்த நி்லயில் 
்பாதிபபுக்கு உள்ைாகிய ்தமிழ்த்்தரபபினெர ்சரவந்த்ச 
இராே்தந்திர மடடங்களில் தூண்டுவி்்சயாகச் 
ந்சயற்்பட நவண்டிய ந்த்வ உள்ைது.
 இராே்தந்திர மடடத்திலானெ தூண்டுவி்்ச 
என்்பது ்தமிழ்த்்தரபபின் கடட்மக்கப்படட 
ஒரு ந்பாறிமு்ற உருவாக்கத்தின் ஊடாகநவ 
்சாத்தியமாகக் கூடும். இத்்த்கய ந்பாறிமு்ற 
அல்லது கடட்மபபு என்்பது கைத்தில் மடடு 
மல்லாமல் புலம்ந்பயர ்தைம், ்தமிழகம் மற்றும் 
்தமிழகத்்்தயும் கடந்்த ேடபுச் ்சக்திக்ை 
உள்ைடக்கிய இந்தியத் ்தைம் ஆகியவற்றுடன் 
்சரவந்த்ச இராே்தந்திர கைத்தின் ஆ்தர்வயும் 
நகாண்ட்தாக உருவாக்கப்பட நவண்டும்.

 அரசியல்வாதிகள், சிவில் அ்மபபுக்கள், 
ந்பாது அ்மபபுக்கள், (மண் மீடபு, ஆடகள் வலிந்து 
காணாமல் ஆக்கப்படட்ம, அரசியல் ்கதிகளின் 
விடு்த்ல ந்பான்ற பிரச்சி்னெகளுக்காகப ந்பாரா 
டடங்களில் ந்தாடரச்சியாக ஈடு்படடு வருகின்ற) 
ந்பாராடட ்சக்திகள், து்ற ்சாரந்்த நிபுணரகள், மனி்த 
உரி்மச் ந்சயற்்பாடடாைரகள், ஊடகத்து்றயினெர 
உள்ளிடட ்பல ்தரபபினெ்ரயும் உள்ைடக்கிய்தாக 
இந்்தக் கடட்மபபு உருவாக்கப்பட நவண்டும்.
 சிறு்பான்்ம இனெ, ம்த அடக்குமு்றகள், 
ஒடுக்குமு்றகள், ்தாயகப பிரந்த்ச க்பளீகரம், 
கலா்சாரப ்பண்்பாடடு ரீதியானெ இனெ அழிபபுச் 
ந்சயற்்பாடுகள் என்்பவற்றுக்கு து்ற்சாரந்்த நி்ல 
யில் ந்பாராடடச் ந்சயற்்பாடுக்ை கைத்தில் முன் 

நனெடுப்ப்தற்குரிய இராே்தந்திர ரீதியிலானெ வழிகா 
டடல்க்ை இந்்தக் கடட்மபபு வழங்கக் கூடிய 
்தாக இருத்்தல் நவண்டும்.
 இந்்தப ந்பாராடடங்கள் கைத்திற்கு நவளி 
யில் ்தமிழகம், ்தமிழக எல்்ல்யக் கடந்து 
ஏ்னெய மாநிலங்களிலும், புலம்ந்பயர ோடுக 
ளிலும் முன்நனெடுப்ப்தற்குரிய ஏற்்பாடுகள் வழித் 
்தடங்க்ை நமற்நகாண்டு ந்சயற்்பட நவண்டியதும் 
இந்்தக் கடட்மபபின் ந்சயற்்பாடாக இருத்்தல் 
நவண்டும்.
 அந்தநவ்ை, இந்்தக் கடட்மபபின் முக் 
கிய பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழுநவான்று முழு 
நேரமாக இராே்தந்திர மடடங்களில் ்பல்நவறு 
்தரபபினெருடனொனெ ந்தாடரபுக்ை நமற்நகாண்டு 
்சரவந்த்ச அைவில் ்தனெது ந்சயற்்படு ்தைத்்்தக் 
நகாண்டு இயங்க நவண்டியதும் அவசியம்.
 இத்்த்கய ஒரு கடட்மபபு ஐோ மனி்த 
உரி்மப ந்பர்வயின் 46 ஆவது அமர்வநயாடடி 
உருவாக்கப்பட நவண்டும். அந்்த அமரவு காலத்தில் 
இ்த்னெ உருவாக்க முடியாது. அது ்சாத்தியமில்்ல. 
ஆனொல் இந்்த அமரவின் பின்னெரானெ நி்ல்மகள் 
்தமிழ்த்்தரபபுக்கு ்சா்தகமாக இருந்்தாலும்்சரி, 
இல்லாவிடடாலும்்சரி, கைத்திலும் புலத்தி 
லும் இராே்தந்திர ரீதியானெ ந்பாராடடச் ந்சயற் 
்பாடுக்ைத் ந்தாடரந்து முன்நனெடுக்க நவண்டிய 
ந்த்வ காணப்படுகின்றது.
 வலுமிக்கந்தார ஆயு்தப ந்பாராடடம் முறி 
யடிக்கப்படடு, ஒரு ்த்சாப்த காலம் கடந்துள்ை 
நி்லயில் ேனெோயக வழிமு்றயின் ஊடாகநவ 
்தமிழ் மக்களுக்கானெ அரசியல் உரி்ம, மற்றும் 
நிரந்்தரமானெ இருபபுடன் கூடிய வாழ்வியல் 
உரி்மப ந்பாராடடத்்்த முன்நனெடுக்க நவண் 
டிய கடடாய நி்ல்மக்குள் ்தமிழ் மக்கள் ்தள்ைப 
்படடிருக்கின்றாரகள்.
 இந்்தப ந்பாராடடமானெது, இதுவ்ரயில் 
முன்நனெடுக்கப்படட கைநி்ல என்ற எல்்ல 
்யக் கடந்து ்பல்நவறு வடிவங்களில் முன்நனெ 
டுக்கப்பட நவண்டிய கடடாய நி்ல்ம உருவாகி 
இருக்கின்றது.
 எனெநவ ்பரந்்த அைவிலானெ ந்பாராடடச் 
ந்சயற்்பாடடுக்குரிய கடட்மப்்ப உருவாக் 
குவது குறித்து உடனெடியாகச் சிந்திக்க நவண்டும். 
ந்சயற்்படவும் நவண்டும்.

இைொஜ�நதிை ஜனநொ    ... த�ொடர்ச்சி...



ப்படடவரகளுக்கு உ்தவிக்ை புரிந்்தனெர.
இத்்த்கய இடரகால ந்பரு்தவிக்ை புரிந்்த 
வண.பி்தா. ்சந்திரா ந்பரணாண்நடா அவரக்ை 
மடடக்கைபபு புனி்த மரியாள் ந்தவாலயத்திற்குள் 
்வத்து சுடடுப ்படுநகா்ல ந்சய்தது சிறீலங்கா 
்ப்ட.
 1986ஆம் ஆண்டு மாரச் மா்தம் ே்டந்பற்ற 
ஐக்கிய ோடுகள் மனி்த உரி்ம பிரிவின்  அமரவில் 
இந்திய பிரதிநிதிகள் குழுவுக்கு ்த்ல்ம 
்தாங்கிய டி.எஸ்.டிநலான் உடும்்பன்குைம் ்படு 
நகா்ல ்சம்்பவம் ந்தாடர்பாக ஐ.ோவின் கவனெத் 
திற்கு நகாண்டு வந்திருந்்தார. 
 இக்கூடடத்ந்தாடரில் அவுஸ்திநரலிய 
்பாராளுமன்ற குழுவின் ்த்லவர ந்சனெடடர 
ஏ.எல்.ஹிஸ்்ஸன் அவரகளும் இப்படுநகா்ல 
ந்தாடர்பாக ஐ.ோ.வின் கவனெத்திற்கு நகாண்டு 
வந்திருந்்தார.

 பிரித்்தானியா்வ ்த்ல்மயகமாக 
நகாண்ட  ்சரவந்த்ச மன்னிபபுச்்ச்்பயின்1986 ஆம் 
ஆண்டு ஆண்டறிக்்கயிலும் உடும்்பன் குைம் 
்படுநகா்ல ்பற்றி வி்பரிக்கப்படடிருக்கிறது. 
இந்்த ்படுநகா்ல்ய யார ந்சய்தாரகள் என்ற 
வி்பரங்க்ை ்சரவந்த்ச மன்னிபபுச்்ச்்ப ்தனெது 
ஆண்டறிக்்கயில் ந்தரிவித்திருந்்தது.
 எனினும் இப ்படுநகா்லக்கானெ நீதி 
இன்று வ்ர ்பாதிக்கப ்படடவரகளுக்கு கி்டக்க 
வில்்ல.
 இச்்சம்்பவத்தில் உயிரிழந்்தவரகளின் 
நி்னெவாக அவரகளின் உறவுகைால் ஒவநவாரு 
வருடமும் உடும்்பன் ம்லயடிவார முருகன் 
நகாவிலில் தீ்பநமற்றி வழி்பாடு நமற் நகாள்ைப 
்படடு வருகின்றது.

உடும்பனகுள படு   ... த�ொடர்ச்சி...
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கம் ்சாரந்்த ஆயவாைரகள் அண்்மயில் ந்தரிவித்தி 
ருந்்தாரகள்.
 ்பன்னொடடுச் ்சமூகத்தின் அழுத்்தம் கணி்ச 
மாக அதிகரித்்த்தன் காரணமாக, 2017ம் ஆண் டில் 
்பல்லாயிரக்கணக்கானெ உநராகிங்கியா ஏதிலி 
க்ை, நகாக்ஸ் ்ப்ஸார (Cox Bazaar) என்னும் இடத் 
தில் அ்மந்துள்ை அகதி முகாம்களில் ்வத்துப 
்பராமரிக்கின்ற அண்்டய ோடானெ ்பங்கைாந்த 
சுடன் நமற்்படி ஏதிலிகள் மீண்டும் மியான்மாரில் 
குடியமரத்்தப்படுவாரகள் என்று ந்பருவிருபபின் 
றிநய ஒப்பமிடட இரு்தரபபு ஒப்பந்்தத்்்த ே்ட 
மு்றப்படுத்்த ்தாம் அர;ப்பணிபபுடன் இருப 
்ப்தாக என்எல்டிக் கடசி கடந்்த வருடம் ந்தரிவித் 
திருந்்தது.
 ஒரு ஊடகவியலாைர என்ற வ்கயில் ்பல 
ந்பாரகள் ந்தாடர்பானெ ந்சயதிக்ை ோன் ந்சகரித் 
திருக்கிநறன். நமா்தல்கள் ே்டந்பறும் இடங்களி 
லிருந்து ந்பாரக்குற்றங்கள் ந்தாடர்பாக நேரடியா 
கநவ ்தகவல்க்ைத் திரடடியிருக்கிநறன். ்பாலியல் 
வன்புணரவுகள், வன்மு்றகள், சித்திரவ்்தகள் 
ந்பான்ற ்பல்நவறு வி்தமானெ துஷ்பிரநயாகங்க 
ளுக்கு முகம் நகாடுத்்தவரக்ையும் ்சந்தித்திருக் 
கிநறன். ஆனொல் உநராகி;ங்கியா முஸ்லிம் மக் 
கள் ்படட துன்்பங்க்ை மடடும் நவறு எவரது 
துன்்பங்களுடனும் ஒபபிட முடியாது.
 இந்்த மக்களுக்கு ோடு என்று எதுவும் 
இல்்ல. அண்்டய ோடுகளில் ஏதிலிகைாக 
இவர கள் வாழ்ந்துநகாண்டிருக்கிறாரகள். ஆனொல் 
உண்்ம யில் இவரக்ைப ்வத்துப ்பராமரிப 

்ப்தற்கு இந்்த ோடுகள் விரும்்பவில்்ல. அவரகளு 
க்கு உ்றவிடங்கள் இல்்ல. உண்வயும் தூய 
குடிநீ்ரயும் ந்பறுவ்தற்நக இவரகள் ோைாந்்தம் 
ந்பாராட நவண்டியிருக்கிறது.
 இவரகளிடம் ஆ்டகநைா காலணிகநைா 
இல்்ல, இவரகள் வாழ்ந்்த இல்லங்களும் 
கிராமங்களும் அழிக்கப்படடுவிடடனெ. இம்மக் 
கள் மீது நமற்நகாள்ைப்படட ்படுநகா்லகள் 
காரணமாக இவரகளில் ந்பரும்்பாலாநனொர 
்தமது குடும்்ப உறவுக்ையும் இழந்திருக்கிறார 
கள். அரிவாடகைால் ்தாம் ்படுநகா்ல ந்சயயப 
்படுவ்்தத் ்தவிரப்ப்தற்காக இவரகள் ்தபபிநயா 
டுகிறாரகள். அவரகளுக்கு மிஞசியது எல்லாம் 
வறு்மயும் துன்்பமும் நவ்த்னெயும் அதிரச்சி 
யானெ நிகழ்வுகளின் நி்னெவு களும் கண்ணீரும் 
்தான்.
 மியான்மார இராணுவம் அண்்மயில் 
நமற்நகாண்ட ஆடசிக்கவிழ்பபின் காரணமாக 
அந்்த ோடடில் வாழும் அ்னெத்து மக்களும் 
ஆழமாகப ்பாதிக்ப்படபந்பாகிறாரகள் என்்பது 
அ்னெவரும் அறிந்்த விடயமாகும். இருபபினும் 
இவவாடசிக் கவிழ்பபின் காரணமாக வாரத் 
்்தகைால் வி்பரிக்க முடியா்த மிகப்பயங்கரமானெ 
சூழ்லச் ்சந்திக்கப ந்பாவது உநராகிங்கியா 
முஸ்லிம் மக்கநை என்்பது மறுக்கப்பட முடியா்த 
உண்்மயாகும். இந்்த மக்களுக்கு ஆண்டவனின் 
து்ண கி்டக்கடடும்!

முறறும்

நனறி: 
த்டயலிெ்பா.தோம் (dailysabah.com)

ஆங ்சொன சூகி மீது   ... த�ொடர்ச்சி...
க்கு நீதி கி்டப்ப்தற்காக உணவு, மருந்து ந்பான்ற 
ந்பாருள்க்ை அனுபபி ்வக்க நவண்டும் 
என்று ்தமிழக அரசு வலியுறுத்தியது. இன்னும் 
அவரகளுக்கு என்னெநவல்லாம் ந்த்வநயா 
அ்்த ந்சயவ்தற்கு ்தமிழக அரசு ்தயாராக இருக் 
கிறது. 

பதில்: 
 ்தமிழ் மக்கள் மீது இந்தியா எபந்பாதுநம 
மனி்தநேயத்ந்தாடு ந்சயல்்படடு வருகிறது. 
மனி்த உரி்மகள் ஆ்ணக்குழுவில் முன் 
்வக்கப்படும் தீரமானெத்்்த உள்து்ற மற் றும் 
நவளியுறவுத்து்ற கலந்்தாநலாசித்து உரியமு 
்றயில் ேடவடிக்்க எடுக்க நவண்டும் என்று 
்பார்தபபிர்தம்ர ்தமிழக அரசு வலியுறுத்தும்.

பதில்: 
 உலகின் மிகபந்பரிய ேனெோயக ோடு 
இந்தியா ்தனெது கட்ம்ய மானுடப்பற்நறாடு 
நவளிப்படுத்திக் நகாண்நட இருக்கும்.

கேள்வி:  
 தமிழ் மகேள் மீது இந்தியா அகேமற 
தோண்டுள்ளதானால் ஐ.நா மனித உரிமமேள் 
ஆமைககுழுவில் முனமவைகேப்படும் தீர்மானத் 
மத இந்தியா ஆதரிககுமா?

கேள்வி:  
 அதமன ஆதரிகே கவைண்டியது உலகில் 
மிேபத்பரும் ஜனநாயே நாடு எனக கூறும் 
இந்தியாவின ே்டமம அல்லவைா?

ரவர்கச் த்சலவ கநர்  ... த�ொடர்ச்சி...

நமற் நகாள்வ்தற்கு ்சாடசியங்க்ை திரடடுவது 
உள்ளிடட விடயங்கள் அதில் குறிபபிடப்படடி 
ருந்்தது.
 இவவாறானெ நி்லயில், ்தற்ந்பாது நவளி 
யானெ வ்ர்்ப ோங்கள் ்பாரக்கின்ற ந்பாது 
இது வ்ர நி்றநவற்றப்படட தீரமானெங்களில் 
மிகவும் ்பலவீனெமானெ வ்ர்பாகத்்தான் ோங்கள் 
அ்்த ்பாரக்க நவண்டும். ந்பாறுபபுக்கூறல் என்ற 
விடயத்்்த நவளியில் எடுக்க நவண்டும் என்ற 
நோக்கங்கநை நகடகப்படடிருக்கின்ற இடத்தில், 
அவவிடயம் ந்பரிய அைவில் குறிபபிடப்பட 
வில்்ல என்்ப்்த ஏற்றுக்நகாள்ைக் கூடிய்தாக 
இருக்கின்றது.
 ்சரவந்த்ச குற்றவியல் வி்சார்ணகள் ேடத் 
்தப்பட நவண்டும் என்ற ந்த்வ வவியுறுத்்தப 
்படடுள்ை்ம்ய அவ்தானிக்க முடிகின்றது. 
ஆனொல் துரதிஸ்டவ்சமாக குற்றவியல் நீதிமன் 
றத்திற்கு நகாண்டு ந்சல்ல நவண்டும் என்ற 
நகாரிக்்க ்தவிரக்கப்படடுள்ை்மயானெது கடும் 
ஏமாற்றமாக உள்ை்தாகவும் அவர ந்தரிவித்து 
ள்ைார.

ஐ.நொவின மு�லைொவது   ... த�ொடர்ச்சி...

எதிர்பாரப்பதுமானெ குறிக்நகாள்கள் ்சம்்பந்்தமா 
கப ்பாரக்கும் ந்பாது இவவாறானெ ஒரு வ்ரவு 
சிறீலங்கா அர்சாங்கத்திற்கு முரணானெ ஒரு 
கருத்்்தக் நகாண்டு ந்சல்வ்தாக அ்மகின்றது. 
்தாம்தம் அ்டயும் நீதி மறுக்கப்படட நீதியாகும். 
ஏற்கனெநவ ஆறு வருடங்கள் ந்சன்று விடடனெ. 
சிறீலங்கா அர்சாங்கம் ்தான் ந்சயவ்தாகக் கூறிய 
வற்றில் எ்த்னெயும் மனெமுவந்து ந்சயயவில்்ல.
 சிறீலங்காவிற்கானெ ஐக்கிய ோடுகள் மனி்த 
உரி்மப ந்பர்வயின் உள்ைகக் குழுவானெது 
நவகுேனெ நகா்லயாளிக்ையும் கற்்பழிப்பா 
ைரக்ையும் ்பாதுகாக்கும் வண்ணம் இவவாறானெ 
ஒரு வ்ர்்பத் ்தயாரித்்த்ம மனெ நவ்த்னெ்ய 
யும் அதிரச்சி்யயும் அளிக்கின்றது.
 சிறீலங்கா அர்சாங்கத் ்த்லவரகள் இது 
கண்டு விருந்துகளிலும், களியாடடங்களிலும் 
ஈடு்படுவாரகள். இவவாறானெ வ்ரவானெது 
ந்பாரக் குற்றங்க்ையும், மனி்தத்திற்நகதிரானெ 
குற்றங்க்ையும், இனெப்படுநகா்லக்ையும் 
எந்்தவி்தப ்பயமும் இன்றி இயற்றலாம் என்ற 
ஒரு கருத்்்த உலகைாவிய அர்சாங்கங்களுக்குக் 
நகாடுப்ப்தாக அ்மயும். 
 மனி்த உரி்மகள் ்சம்மந்்தமாகவும் அடி 
ப்ப்ட ேன்ேடத்்்த ்சம்்பந்்தமாகவும் கவனெம் 
ந்சலுத்தும் யாவருக்கும் இவவாறானெஒரு 
வ்ரபு மனெ நவ்த்னெ்ய அளிக்கும். பிரித்்தா 

னியா, கனெடா, நேரமனி, நமான்டிநீக்குநறா, மசி 
நடானியா வடக்கு ஆகிய உள்ைகக் குழு அங்க 
த்துவ ோடுகளின் ்த்லவரகள் நவடகித் ்த்ல 
குனிய நவண்டும். 
 இவவாறானெ வ்ரவுகள் ஐக்கிய ோடு 
களின் வருங்காலத்திற்கு ேன்்ம ்பயக்காது 
என்்ப்்த ோம் உணர நவண்டும். அந்த நேரம் 
இலங்்கயின் வட கிழக்கில் இருந்தும் உலக 
ோடுகளில் இருந்தும் ே்டந்பற்ற P2P ந்பரணிகள் 
்தமிழ் மக்களி்டநய மதிபபு மிக்க அரசியல் 
தீரநவான்்றக் நகாண்டுவர நவண்டும் என்்ப 
தில் புது நவகத்்்தயும் ஐக்கியத்்்தயும் நவளிப 
்படுத்தியுள்ை்்தக் காணுகின்நறாம். 
 புதியந்தாரு தீரமானெமானெது ்பாதிக்கப 
்படட ்தமிழ் மக்க்ையும் அவரகளு்டய ்பாது 
காப்்பயும் ேலவுரித்துக்க்ையும் அவரகளின் 
வருங்கால எதிர்பாரபபுக்க்ையும் காப்பாற்று 
வ்தாக அ்மய நவண்டும். ்தமிழ்த் ்த்லவர 
கள் என்று கூறுநவார சிலர உறுபபு ோடுகளிடம் 
ந்சன்று எங்கள் பிரச்சி்னெக்ைக் கு்றத்துக் 
கூறினொரகநைா ோன் அறிநயன்.
 சிறீலங்கா ்பற்றிய ேடவடிக்்கயானெது 
இன்று ஐ.ோ. ந்பர்வ்ய ஒரு ்தராசில் ்தடுமா 
றிக் நகாண்டிருக்க ் வத்துள்ைது!” என்று ந்தரிவி 
த்துள்ைார.

உள்ள்கக குழு அங்க   ... த�ொடர்ச்சி...

ஏற்்படுத்தியிருக்க முடியும். ்சரவந்த்ச ோடுகள் 
்தமது ேலன்க்ை இலக்காக ்வத்துத்்தான் ந்சய 
ற்்படுவாரகள். ்தமிழ்த் ்த்ல்மகள் இந்்த 12 
வருடகால அனு்பவத்தில் எவவாறு ்சரவந்த்ச 
்சமூகத்்்த அணுக நவண்டும் என்்ப்்தக் கற்றுக் 
நகாள்ைவில்்ல. அ்தனொல், ந்பார முடிவுக்கு 
வந்து 12 வருடங்களின் பின்னெரும் ்தமிழ் மக்க 
ளுக்கு நீதி்யப ந்பற்றுக்நகாடுக்க முடியவி 
ல்்ல. மீண்டும் ஏமாற்றம்்தான் மிஞசியுள்ைது. 
இந்்த நி்லயிலிருந்து அடுத்்த கடடத்துக்குச் 
ந்சல்வ்தற்கு என்னெ ந்சயய முடியும்?

தஜனிவொவில   ... த�ொடர்ச்சி...
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்தகவல் ்பரிமாற்றம் காலத்துக்கு காலம் மாற் 
றம்டந்து வந்துள்ைது. மனி்தன் ந்தான் றிய 

காலத்திநலநய இந்்த ்தகவல் ந்தாடர பும் ந்தாற்றம் 
ந்பற்றுது. ஒலி, தீ,்்ச்க என்்பனெநவ மனி்தனின் 
ஆரம்்பகடட ்தகவல் ்பரிமாற்ற நுட்பமாக 
காணப்படடது. இ்த்னெயடுத்து கல்நவடடு, 
ஓ்லச்சுவடி, ந்சபந்படுகள் ந்பான்ற்வநயாடு 
இயல், இ்்ச வாயிலாகவும் கருத்துக்க்ை பிற 
ருக்கு மனி்தன் நவளிப்படுத்தினொன்.
 அ்தன் பின்பு ்தகவல் ந்தாடரபு அச்்சடித்்த 
காகி்தங்கள், புத்்தகங்கள் என்று வைரந்துது விஞ 
ஞைானெ வைரச்சிக்கு ஏற்்ப ்த்பால், ்தந்தி, ந்தா்ல 
ந்பசி என்று ்தகவல் ந்தாடரபு ்சா்தனெங்கள் கண்டு 
பிடிக்கப்படடு ்தகவல்க்ை உடனுக்குடன் மக் 
களிடம் நகாண்டு ந்சரத்்தனெ. இ்தன் ஊடாக 
்தகவல் ந்தாடரபு து்றயில் ஒரு புதிய அத்தி 
யாயம் ஆரம்பிக்கப்படடது. 
 ஆரம்்ப காலகடடத்தில் உலகம் என்்பது 
்பரந்து்படட ஒன்றாகக் காணப்படடது. ஆனொல் 
இன்று ்தகவல் ந்தாடர்பாடல் ந்தாழில்நுட்பத்தின் 
ந்சல்வாக்கின் வி்ைவாக உலகம் இன்று ஓரு 
சிறு குடும்்பம் ந்பால சுருங்கி விடடது. ஆரம்்ப 
கால கடடங்களில் ோடடு ேடபபுக்க்ை ந்தரி 
ந்து நகாள்வ்தற்கு ந்சயதிக்ையும், ்பத்திரி்க 
க்ையும் எதிர்பாரத்து நின்நறாம். ஆனொல் 
இன்று அந்நி்ல மாற்றம் ந்பற்று ே்டந்பறும் 
அ்னெத்து விடயங்களும் உடனுக்குடன் அந் 
நோடிகளிநலநய அறிந்து நகாள்ைத்்தக்க்தாக உள் 
ைது. காரணம் ்தகவல் ந்தாழில்நுட்பத்தின் அ்பரீ்த 
வைரச்சி.

 

இவவாறானெ online  மயமாகக் காணப்படுவ்தனொல் 
மாணவரகளின் கல்வியில் ்பாரிய ்பங்களிபபு 
ந்சயகிறது. அ்தாவது உலகில் ேடக்கும் அ்னெ 
த்து விடயங்களும் உடனுக்குடன் Update ந்சயவ 
்தானெது மாணவரகளின் நுண்ணி்ல வைரச்சி 
அ்டயச் ந்சயவதுடன் அவரக்ை ோ்ைய 
உலகின் பிரச்சி்னெகளுக்கு முகம் நகாடுப்ப்தற் 
கும் ்தயார்படுத்துகின்றது.
 இந்்த ்தகவல் ந்தாடர்பாடல் ந்தாழில்நு 
ட்பம் மாணவரகைது கல்வியில் மாத்திரமின்றி 
அ்னெத்து மனி்தரது வாழ்க்்கயிலும் ்பாரிய 
ந்சல்வாக்கு ந்சலுத்துவ்தாக உள்ைது. இன்்றய 
நி்ல்ய ந்பாறுத்்தமடடில் சிறு பிள்்ைகளின் 
்க்யயும் இ்தன் ந்சல்வாக்கு விடடு ்வக்க 
வில்்ல. இன்று பிள்்ைகள் இயற்்கயில் 
வி்ையாடுவ்்த காடடிலும் அதிகமாக ந்தா்ல 
ந்பசி மற்றும் ஏ்னெய video games வி்ையாடு 
வந்த அதிகமாக காணப்படுகின்றது. 

 அ்தாவது ேன்்ம எனும் ந்பாது sateillite im-
age ந்பற்றுக் நகாள்ைப்படுகின்றது. நமலும் CCTV 
ந்தாழில்நுட்ப ்பயன்்பாடு ஓரு நிறுவனெத்தின் 
்பாதுகாபபி்னெ உறுதிப்படுத்திக் நகாள்ை முடி 
கின்றது. இன்னும் ்பல்நவறு ேன்்மகள் காணப 
்படுகின்றது. 
 இவவாறானெ ந்தாடர்பாடல் ந்தாழிநுட்பம் 
இன்்றய உலகத்தின் மூலபந்பாருள் என்்பதில் 
்தவறில்்ல. இ்தன் வி்ைவாக எந்்தைவு ேன் 
்மகள் காணப்படுகின்றந்தா அந்த அைவானெ 
பிரதிகூலங்களும் காணப்படுகின்றனெ. அ்தாவது 
இத் ்தகவல் ந்தாடர்பாடல் ந்தாழிநுட்பத்தின் 
வி்ைவாகநவ hackers நவ்லப்பாடுகள் அதிகரி 
த்துள்ைது. இது இன்்றய உலகின் மிகபந்பரிய 
ஒரு அச்சுறுத்்தலாக மாற்றம்டந்துள்ைது.   
 

ந்தாழில்நுட்பமானெது வைங்களினெதும், விழுமி 
யங்களினெதும் ்பாவ்னெ ந்தாடர்பானெ ஓர 
வடிவமாகநவ உள்ைது. இது அ்னெத்து மனி்த 
்சமூகத்திலும் காணப்படுகின்றது. அ்தாவது ஆர 
ம்்ப கால ்சமூகத்தில் அவரகைது அறிவு, திறன் மு்த 
லானெவற்்றப ்பயன்்படுத்துவ்தன்மூலமாகத் 
ந்தாழில்நுட்ப ரீதியானெ சிந்்த்னெகள் உருவாக்கம் 
ந்பற்றனெ. இ்வ ஆரம்்பகால ்சமூகம் மு்தற் 
நகாண்டு ்தற்கால ்சமூகமானெ ேவீனெ ்சமூகம்வ்ர 
யும், ்பரந்்தைவில் ந்ச்வ்ய ேல்குவ்தாகக் காண 
ப்படுகின்றது.
 அந்்தவ்கயில் ந்தாழில்நுட்பமானெது மனி்தர 
களினு்டய அன்றாட வாழ்க்்கயில் ஏற்்படுத் 
துகின்ற ்சா்தகமானெ ்தாக்கங்கள் ்பற்றி நோக்கு 
கின்ற ந்பாது ந்தாழில் நுட்பங்கள் மனி்தரகளி 
னு்டய நவ்லப்பழு்வக் கு்றத்துவிடட 
நி்ல்ய அவ்தானிக்க முடிகின்றது. உ்தாரண 
மாக விவ்சாயத் து்ற்ய எடுத்துக் நகாண்டால் 
்பசு்மபபுரடசியின் வி்ைவினொல் இயந்திர 
வழு ்பயன்்படுத்்தப்படடு மக்களுக்குத் ந்த்வ 
யானெ உற்்பத்்தப ந்பாருடகள் கு்றந்்த நேரத்தில் 
அதிகைவாகப ந்பற்றுக்நகாள்ை வழிவகுத்்தது. 
இ்தனொல் மனி்தரகளினு்டய ந்த்வகள் உட 
னுக்குடன் நி்றவு ந்சயயக்கூடிய நி்ல்ம 
யில் காணப்படுகின்றது. அத்துடன் ேவீனெத்து வ 
த்தின் ந்தாற்றத்தினொல் ்பாரம்்பரியத் ந்தாழில்க 
ளிலிருந்து விடு்படடு இலத்திரனியல் ்சார 
ந்தாழில்களில் மனி்தரகள் ஈடு்படுவ்தனொல் 
உயரந்்த ஊதியம் கி்டக்கின்றது. அ்தனொல் 
அவரகைது வாழ்க்்கத் ்தரம் உயரவ்டகின்றது. 
அத்துடன் நேரவிரயங்கள் ந்தாழில்நுட்ப விருத் 
தியினொல் கு்றக்கப்படடுள்ைது. இவவாறானெ 

விடயங்கள் ்சமூகத்தில் முன்நனெற்றத்்்த ஏற்்ப 
டுத்்த காரணமாகின்றனெஆகநவ்தான் ந்தாழில்நுட 
்பமானெது மனி்தரகளினு்டய அன்றாட வாழ்க் 
்கயில் ்சா்தகமானெ்தாக்கத்்்த ஏற்்படுத்து 
கின்றது என்்ப்த்னெ ஏற்றுக் நகாள்ைக்கூடிய்தாக 
உள்ைது.
 அதுமடடுமல்லாமல் ந்தாழில் நுட்பங்களி 
னொல் ்தகவல் ந்தாடரபு ்சா்தனெங்கள் அதிகரித்து 
ள்ைனெ. உலகமயமா்தல் ந்சயன்மு்ற மூலமாக 
உலகம் சுருங்கிவிடட நி்ல்ம காணப்படுகின் 
றது. உடனுக் குடன் ்தகவல் ்பரிமாற்றங்க்ை 
நமற்நகாள்ைவும் இலகுவாக அ்மகின்றது. 
அதுமடடுமல்லாமல் மின்வணிகம் மூலமாக 
உடனுக்குடன் ந்த்வயானெ ந்பாருடக்ைப 
ந்பற்றுக்நகாள்வதும், இலத்திரனியல் அட்டக 
்ைப ்பயன்்படுத்துவதும் அதிகரித்துக் காணப்ப 
டுகின்றது. இ்வ ந்பான்ற ந்சயற்்பாடுகள் 

ந்தாழில்நுட்ப வைரச்சியின் மூலமாகநவ 
கி்ட க்கப ந்பற்றனெ. ஆகநவ இ்வ மனி்தரக 
ளினு்டய அன்றாட வாழ்க்்கயில் ்சா்தகமானெ 
்தாக்கங்க்ை ஏற்்படுத்தி வருகின்ற்ம்ய 
எடுத்து்ரக்கின்றனெ. 
 அடுத்து ந்தாழில்நுட்பங்களினு்டய அதி 
கரித்்த ஆக்கிரமிபபின் காரணமாக மனி்தரகளி 
னு்டய நவ்ல நேரங்கள் கு்றக்கப்படுகி 
ன்றனெ. அ்தனொல் மனி்தரகள்  ்தனி்மயில் காண 
ப்படுவதுடன் தீய ்பழக்கவழக்கங்களுக்கு உட 
்படுவ்தற்கு துண்டு்தலாக அ்மகின்றனெ. அ்தாவது 
ந்பா்்தவஸ்துக்க்ைப ்பாவித்்தல், சீடடாடடம், 
சூ்தாடடங்களுக்கு அடி்மயா்தமல் மு்தலானெ 
ந்சயற்்பாடுகளில் ஈடு்படுவ்தற்கு ஏதுவாக அ்ம 
கின்றனெ. அ்தனொல் குடும்்பசூழ் நி்லகள் ்பாதிக் 
கப்படுவதுடன் ்சமூக ரீதியாக அந்நியமா்தலுக்கு 
உட்படவும் காரணமாக அ்மகின்றது. இவ 
வாறானெ ந்தாழில் நுட்ப முன்நனெற்றங்கள் மனி 
்தரகளினு்டய அன்றாட வாழ்க்்கயில் ்பா்தக 
மானெ்தாக்கங்க்ை ஏற்்படுத்துகின்றனெ என்்ப்்தக் 
குறிபபிட முடிகின்றது.
 ந்தாழில்நுட்ப வைரச்சி காரணமாக மனி 
்தரகளினு்டய வாழ்க்்க மு்றகளிலும் மாற் 
றங்கள் ஏற்்படடுள்ைனெ. அ்தவது ஆரம்்ப காலங் 
களில் காணப்படட கூடடுக்குடும்்ப மரபுகள் 
மாற்றம்டந்து ்தனிக்குடும்்ப மரபுகள் வைரச்சி 
ய்டந்து வருகின்ற்மயானெது மனி்தரகளினு 
்டய குடும்்பக்கடட்மபபில் ஏற்்படடுவரு 
கின்ற ்பா்தகமானெ ்தாக்கநம ஆகும். அ்தாவது 
சுயம் ்சாரந்்த சிந்்த்னெப ந்பருக்கங்கள் அதிகரித்து 
வருகின்ற்மயும் இ்தனொநலயாகும்
 எனெநவ ்தான் ்தற்கால உலகிற்கு ்தகவல் 
ந்தாடர்பாடல் ந்தாழில்நுட்பத்தின் வைரச்சி இன் 
றிய்மயா்த ஒன்றாக காணப்படும். அந்தநவ்ை 
அ்தன் ்பக்க வி்னெவுகளும் ்தவிரக்க முடியா்த 
்தாக உள்ைது. ஆகநவ ோம் ்தான் அ்த்னெ ்பயன் 
்படுத்துவதில் அதிக அவ்தானெம் எடுத்துக் 
நகாண்டு எமது வாழ்க்்க ்தரத்்்தயும் உயரத்து 
நவாம். 
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