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இலங்கையில் இடம்பெற்ற இன 
பபெடு்கைொ்லக்கு நீதி வேண்டி பிரி 
த்ொனியொவில் ேசிக்கும அமபி்கை 
்ெல்ேகுமொர் எனபெேர் ெொகுமே்ை 
யிலொன உணவு ்விர்பபு வபெொைொட் 
டம ஒன்்ற முன்னடுததுள்ொர்.
இலங்கை்ய குற்றவியல் நீதிமன 
றில் நிறுத் வேண்டும என்ற வகைொரி 
க்்கை உட்பெட நொனகு வகைொரிக்்கை 

கை்் முன்ேதது அேர் இந் 
வபெொைொட்டத்் ஆைமபிததுள்ொர்.
  ்னது வபெொைொட்டம குறிதது 
கைருதது ் ்ரிவிததுள் அேர்,  “ஐ.நொ 
மனி் உரி்ம வபெை்ேயில் மீண் 
டும சிறீலஙகைொவுக்கு கைொல அேகைொெ 
த்் ேழஙகி சிறீலஙகைொவின நீதிய 
ற்ற உளளுர் ்பெொறிமு்்றக்குள 

,dg;gLnfhiyf;F ePjp Ntz;b 
czT jtpu;g;G Nghuhl;lk;

தமிழ் மக்கைளுக்கு எதிைொன நடே 
டிக்்கைகை்் எதிர்்கைொளேது என்ற 
விடயததிவல  அ்னேரும  ஒனறு 
வெை வேண்டும என சுமநதிைன 
வேண்டுவகைொள விடுததுள்ொர்.
 ்மிழைசுக் கைட்சியின மததிய 
்ெயறகுழு கூட்டம ேவுனியொ குரு 
மனகைொட்டில் அ்மநதுள் ்னி 
யொர் விருநதினர் விடுதி ஒனறில்  
ந்ட்பெற்றது.
 இந் கைலநது்ையொடல் 
்்ொடர்பில் கைருதது ்்ரிவித் 
்மிழ்த வ்சியக் கைட்சியின நொடொளு 
மன்ற உறுபபினர் சுமநதிைன,
 “ஒறறு்மயொன முன்னடுபபு 
எனபெது அைசியல் கூட்வடொ வ்ர்்ல் 
கூட்வடொ அல்ல. ்மிழர்கைளுக்கு 
எதிைொன விடயஙகைளில் அ்னதது 
்ைபபுகைளும ஒனறு வெை வேண்டிய 
வ்்ே இருக்கி்றது. ்மிழ்  மக்கைள 
மததியிவல இது ்்ொடர்பெொன 
எ தி ர் பெ ொ ர் ப பு கை ளு ம இ ரு க் கி ்ற து .
எனவே அைசியல் ்்ல்மததுேம 
்கைொடுக்கை வேண்டியது எஙகை்து 
் பெ ொ று ப பு . அ ந ் ் பெ ொ று ப ் பெ 
நி்்றவேறறுே்் அைசியலுக்கைொகை 
்ெய்கிவ்றொம எனறு ்ெொனனொல் 
அ்்ன ஏறகைமுடியொது. 
 அததுடன இலங்கை ்்ொடர் 
பெொன தீர்மொனம நி்்றவேற்றபபெ 
டுேது குறிதது இனறு வபெசிவனொம. 
மனி் உரி்ம வபெை்ே ்னக்கு 
உரிய அதிகைொை ேைமபுகை்் பெயன 

பெடுததி ்மது ேொர்த்் பிைவயொகைங 
கைளிறகு ஊடொகை சில முக்கியமொன 
விடயஙகை்் இந் ே்ைபிறகு 
ளவ் உளடக்கியிருக்கி்றது.  இல 
ங்கை ்்ொடர்பெொன விடயம ெர்ே 
வ்ெ வமறபெொர்்ேயின கீவழ ்்ொட 
ர்ச்சியொகை இருக்கைவேண்டும. அந் 
தீர்மொனம நி்்றவேற்றபபெடுே்ற 
கைொன ்ெயறபெொடுகை்் இ்ண 
அனுெை்ண நொடுகைளுடன வெர்நது 
எடுததிருக்கிவ்றொம. 
 இந் அைெொஙகைததினவபெொக்கு 
்மிழர்கைளிறகு எதிைொகை இருக்கி்றது 
எனபெது ்்ரிந் விடயம. ்றவபெொது 
அைெொஙகைத்ொல் முன்னடுக்கைப 
பெடும  திட்டஙகைள எமது மக்கைளின 
ேொழ்க்்கை்ய பெொதிக்கின்றது. இரு 
ப்பெ பெொதிக்கின்றது. ்்ொல்லியல் 
தி்ணக்கை்ம ேனே்த தி்ணக் 
கை்ம ஆகியன  முன்னடுக்கும 
நடேடிக்்கைகை்்எவேொறு எதிர் 
்கைொள்லொம என   கைலநது்ையொடி 
யிருநவ்ொம.
 புதிய அைசியல் அ்மபபு  
்்ொடர்பெொகை ஜனொதிபெதியொல் உருேொ 
க்கைபபெட்ட குழுவிறகு எமது பிவை 
ை்ணகை்் முன்ேததிருநவ்ொம. 
அ்னடிபபெ்டயில்   மூன்றொேது 
குடியைசு அைசிய்லபபு ஒனறு 
உருேொக்கைபபெட வேண்டுமொகை இரு 
ந்ொல், அது ் மிழ்வ்சிய  பிைச்சி்ன 
க்கு முழு்மயொன தீர்்ே உள் 
ட க் கி ய ் ொ ன ே ் கை யி ல் இ ரு க் கை 
வேண்டிய்ன அேசியத்் ெமபெந 
்ன ஐயொ அேர்கைள ேலியுறுததியு 
ள்ொர்.இ்னொல் நன்ம ேருமொ 
இல்்லயொ எனபெது எஙகைளுக்கு 
்்ரியொது” என்றொர்.

jkpou;fSf;F vjpuhd eltbf;iffis 

vjpu;nfhs;s  midtUk;  xd;W Nru Ntz;Lk; 

சமூகை ஊடகைஙகைளில் கைருதது ்்ரி 
வித்்றகைொகை, ்கைது ்ெய்யபபெட்டு 
கைடந் ஓைொண்டொகை சி்்றயில் இரு 
ந் ேஙகைவ்ெ எழுத்ொ்ர் சி்்றயில் 
உயிரிழநதுள்ொர்.
 ்கைொவைொனொ ்பெருந்்ொற 
றின வபெொது, ்ே்றொன நிர்ேொகைம 
மறறும ஊழலில் ேஙகைவ்ெ பிை்மர் 
வேக் ஹசீனொ ்்ல்மயிலொன 
ஆட்சி ஈடுபெட்ட்ொகை  கைொட்டூன மற 
றும கைருதது பெகிர்ந் குற்றச்ெொ ட்டில் 
முஸடொக் அகைமது உளளிட்ட 11 
வபெர் ்கைது ்ெய்யபபெட்டனர்.
 “ஒறறு்ம, நிதி நடேடிக்்கை 

கைள, பெொதுகைொபபு, ம் விழுமியஙகைள 
அல்லது நொட்டின ்பெொது ஒழுக் 
கைம” ஆகியேற்்ற மீறிய்றகைொகை 
கைடந் 2018ஆம அண்டு ்கைொண்டு 
ேைபபெட்ட டிஜிட்டல் பெொதுகைொபபு 
ெட்டததின கீழ் முஸ டொக் ்கைது 
்ெய்யபபெட்ட்ொகை ்்ரி விக்கைபபெடு 
கின்றது.
 இந் நி்லயிவலவய அேர் 
சி்்றயில் ்னது 54ஆேது ேயதில் 
மைணம அ்டநதுள்ொர். அேைது 
மைணம குறிதது விெொை்ணகைள 
முன்னடுக்கை வேண்டும என அே 
ைது உ்றவினர்கைள வகைொரிக்்கை முன 
்ேததுள்னர்.
 கைடந் ஓைொண்டில் மட்டும 
ேஙகைவ்ெ அைெொஙகைத்் விமர்சித 
்்றகைொகை பெததிரி்கையொ்ர்கைள, 
மொணேர்கைள, அைசியல் விமர்ெகைர் 

muRf;F vjpuhf fUj;J njuptpj;j tptfhuk;
 - tq;fNjr vOj;jhsu; rpiwapy; kuzk;

மட்டக்கை்பபு மொேட்டததின 
மயிலத்மடு, மொ்ே்ன பெகுதியில் 
மொடுகை்் வமய்ததுக்்கைொண்டிரு 
ந் இருே்ை அபபெகுதியில் அதது 
மீறிய பெயிர் ்ெய்்கையில் ஈடுபெட்ட 
ேர்கைள பிடிதது கைொேல்து்்றயின 
ரிடம ஒபபெ்டத் நி்லயில் அே 
ர்கைள நீதிமனறில்  முறபெடுத்பபெட்டு 
ள்னர்.
 இேர்கைள இருேரும மகைொ 
ஓயொ நீதிமனறில் முறபெடுத்பபெட்டு, 
14நொட்கைளுக்கு வி்க்கைமறியலில் 
்ேக்கைபபெட்டுள்னர்.
 இவ்வநைம கைொடுகைளுக்குள 
கைொல்ந்ட பெண்்ணயொ்ர்கைள ்ங 
கை்து மொடுகை்் வமய்ததுேரும 
வே்்யில், ஒரு சில மொடுகைள 
அததுமீறிய பெயிர்ச் ்ெய்்கையொ்ர் 
கைளின பெயிர்கைளுக்குள ்ெல்லும 
வபெொது அந் மொடுகை்் அேர்கைள 
பிடிதது கைட்டி ்ேததுள்்ொகைவும 
பெண்்ணயொ்ர்கைள ்்ரிவிக்கின்ற 
னர்.
 மயிலத்மடு, மொ்ே்ன 
பெகுதியில் அததுமீறி பெயிர்ச்்ெய்்கை 
வமற்கைொள்பபெட்டுள்துடன 

அபபெகுதியில் விகைொ்ை்யொனறும 
அ்மக்கைபபெட்டுள்்ொகைவும விகைொ 
்ைக்கு அருகில் உள் கைொணியில் 
்மது மொடுகை்் கைட்டி்ேததுள் 
்ொகைவும  அேறறி்ன ேழஙகை மறு 
தது ேருே்ொகைவும பெண்்ணயொ்ர் 
கைள ்்ரிவிக்கின்றனர்.
 இதுே்ையில் 85இறகும 
வமறபெட்ட மொடுகைள இவேொறு பிடி 
க்கைபபெட்டு கைட்டி்ேக்கைபபெட்டுள 
்்ொகைவும, இது ்்ொடர்பில் கைைடிய 
னொறு கைொேல் நி்லயததில் மு்்றப 
பெொடு பெதிவு்ெய்துள் வபெொதிலும, 
இதுே்ையில் எந்வி் நடேடிக் 
்கையும எடுக்கைபபெடவில்்ல்யன 
வும அேர்கைள ்்ரிவிக்கின்றனர்.
 வமய்ச்ெல் ்்ைகைள இல்லொ் 
கை ொ ை ண த தி ன ொ ல் ் ் ொ ட ர் ந து ம 

Nka;r;ry; jiu mgfupg;ghy;

 cztpd;wp capupof;Fk; khLfs;

Rke;jpud;

ஐ.நொ மனி் உரி்ம ெ்பெயில், 
இநதியொவில் ந்ட்பெறறு ேரும 
விேெொயிகைள வபெொைொட்டம, ஊடகைவி 
யலொ்ர்கைள மீ்ொன வ்ெததுவைொகை 
குற்றச்ெொட்டுக்கைள, ெமூகை ஊடகைங 
கைள மீ்ொன கைட்டுபபெொடுகைள ஆகி 
ய்ே குறிதது  ஐ.நொ மனி் உரி்ம 
ஆ்ணயொ்ர் ்மக்்கைல் வபெச் 
்லட் வகைளவி எழுபபியுள்ொர். 
ஐ.நொ ெ்பெயின மனி் உரி்ம 

அ்ேயில் வபெசிய பெச்்லட், ஸ்பெ 
யின மு்ல் சூடொன ே்ையிலொன 
50 நொடுகைளின மனி் உரி்ம பிைச்சி 
்னகைள ்்ொடர்பெொகை ்னது கைே 
்ல்ய ்்ரிவிததுள்ொர்.
 வமலும இநதியொவில் ந்ட 
்பெறறு ேரும விேெொயிகைளின 
வபெொைொட்டஙகைள “ெட்டஙகைள மற 
றும ்கைொள்கைகைள ெமமந்பபெட் 
டேர் கைளுடன அர்த்முள் ஆவலொ 
ெ்னகைளின அடிபபெ்டயில் இரு 
பபெ்் உறுதி ்ெய்ே்னமுக்கியத 
துேத்் எடுததுக்கைொட்டுகின்றன” 
எனறும “விேெொயிகைளுடன மத 
திய அைசு நடததும உ்ையொடல் 

,e;jpahtpy; eilngWk; kdpj cupik kPwy;fs; 

ftiy mspf;fpd;wJ

ததொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ததொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ததொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ததொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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Mizafj; jPu;khdq;fspd; mbg;gilapy; 
<oj;jkpou; cupikfis Kd;ndLj;jy;

 ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிபமகள் சபையின் 2021ஆம் ஆண் 
டுக்கான 46ஆவது அமர்வில், இலஙபகயில் நல்லிணக்கதபத ஏறைடுததுதல், பைாறுப்பு 
க்கூறபல முன்பனடுததல், மனித உரிபமகபை மமம்ைடச் பசயதல் பதாடர்ைான மதிப்பீட்டு 
அறிக்பக பவளியிடப்ைட்டு, அதபனச் பசயறைடுததலுக்கான ஏழு தீர்மானஙகளும் விதந்துபை 
க்கப்ைட்டுச், சபையினால் ஏறறுக் பகாள்ைப்ைட்டுள்ைது. 
பெனிவாவிறகான இந்தியாவின் நிைந்தை வதிவிடப் பிைதிநிதி இந்திைாமணி ைாண்மட ‘மதிப்பீட்டு 
அறிக்பக பதாடர்ைான தனது உபையில், 
1. மமாதலின் பின்னைான 12 ஆண்டுகள் குறிதத மனித உரிபமகள் ஆபணயக 
உயர் ஆபணயாைரின் மதிப்பீட்டு அறிக்பக மிகவும் கவபலயளிக்கிறது. இது குறிதது 
சிறீலஙகா அைசு தனது நிபலப்ைாட்பட பவளிப்ைடுததியுள்ைது. இைண்படயும் மதிப்பீடு 
பசயவதிமலமய இந்தப் பிைச்சிபனக்கு நீடிதத மறறும் ையனுள்ை தீர்பவக் காணமுடியும். 
இதறகான உறுதிப்ைாட்டின் மூலம் நாம் வழிநடததப்ைட மவண்டும்.
2. இலஙபகயின் ஒறறுபம மறறும் பிைாந்திய ஒருபமப்ைாட்டுக்கான ஆதைவு, 
மறறும் சமததுவம், நீதி, அபமதி, கண்ணியததிறகான இலஙபகத தமிழர்களின் அபிலா 
பசகளுக்கு உறுதியளிததல், ஆகிய இருபிைதான தூண்கபை பமயப்ைடுததியதாகமவ எமது 
நிபலப்ைாடு உள்ைது. 
3. இபவ தவிை மவறு தீர்வுகளில்பல. அர்ததமுள்ை அதிகாைப்ைகிர்வு உட்ைட 
தமிழச்சமூகததின் உரிபமகபை மதிப்ைது இலஙபகயின் ஒருபமப்ைாட்டிறகும் மநைடியாகப் 
ைஙகளிப்புச் பசயயும் என உறுதியாக நம்புகின்மறாம். எனமவ தமிழச் சமூகததின் நியாயமான 
அபிலாபசகபை நிபறமவறறுவது இலஙபகயின் சிறந்த நலன்களுக்கானது என்ைபதமய 
இந்தியா ைரிந்துபைக்கிறது.
4. நல்லிணக்கச் பசயல்முபறகள் மறறும் இலஙபக அைசியலபமப்பின் 13ஆவது 
திருதததபத முழுபமயாக அமுல்ைடுததுவது உள்ளிட்ட இததபகய அபிலாபசகளுக்கு தீர்வு 
காண மவண்டிய நடவடிக்பககபை முன்பனடுக்க இலஙபகபயக் மகட்டுக் பகாள்கிமறாம். 
எனத பதரிவிததுள்ைார்.
 ஒவபவாரு நாடுகளும் தஙகள் புவிசார் நலன்கள், இைாணுவச் சந்பத 
நலன்கள் என்ைவறறின் பின்னணியிமலமய இம்முபறயும் தமிழர் பிைச்சிபனபய அணுகியு 
ள்ைபத இந்தியப் பிைதிநிதியின் மைச்சும் உறுதிப்ைடுததுகிறது.  இது ஈழததமிழர்களுபடய 
உரிபமகபை முழு அைவில் உறுதி பசயயாத நிபலமய இம்முபறயும் பதாடர்வபத 
பவளிப்ைடுததியுள்ைது.  இனஅழிப்பு என்ற வபகபமக்குள் அபமய மவண்டிய அபனத 
துலக மனித உரிபமகள் ஆபணயகததின் பசயறைாட்பட மட்டுப்ைடுததிய பசயலாகவும் 
இவவறிக்பக உள்ைது. இதபன ஈழததமிழர்கள் மனித உரிபமக்காக இதுவபை 
முன்பனடுக்கும் தமிழர் அபமப்புக்களும் தஙகள் ைணிகபைச் சரிவைசச் பசயயாததின் 
விபைவாகவும் கருத இடமுண்டு.   
 ஆயினும் ஈழததமிழர் உரிபமகள் மீட்புக்கான புதிய கைமாக ஐக்கிய நாடுகள் 
மனித உரிபமகள் ஆபணயகம் தான் இலஙபகயில் தபலயிடுவதறகு முன்பவததுள்ை 
மூன்று காைணஙகபை முன்பனடுக்க மவண்டிய நபடமுபறத மதபவயும் உள்ைது. 
அபவயாவன :- 
01. பதாடர்ந்தும் ைாழாக்குதலுக்கு உள்ைாகிப் ைாதிக்கப்ைட்டு வரும் குடும்ைஙகள், சிறுவ 
ர்கள், உறவினர்களின் அன்புக்குரியவர்களின் தபலவிதிக்குரிய உண்பமகபைக் கண்டறிந்து 
நீதி வழஙகி அவர்களுக்கான உடனடியானதும், அடிப்ைபடத மதபவயானதுமான மறுவா 
ழவிபன அளிக்கும் முயறசிகளில் கடந்த காலஙகளில் ஏறைடுததப்ைட்டுள்ை மதால் 
விகள்.
02. 2030ஆம் ஆண்படக் கால எல்பலயாகக் பகாண்ட ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 
நிபலயான பைாருைாதாைம், நிபலயான அபமதி என்ைவறறுக்கான முயறசிகளுக்குத 
மதால்விபய ஏறைடுததக் கூடிய வபகயில் பைாறுப்புக்கூறபலயும், நல்லிணக்கதபதயும் 
அலட்சியப்ைடுததி, மீண்டும் பதாடர்ச்சியான மனித உரிபம வன்முபறகபை ஊக்கப்ைடுததி 
எதிர்காலததில் யுததஙகள் உருவாக தூவப்ைடும் விபதகைாக உள்ை பசயறைாடுகள்.
03. மனித உரிபமகள் ஆபணயகததிறகும், ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கும் அவறறின் 
முைண்ைாடுகள் ஏறைடாதவாறு மக்கபைப் ைாதுகாக்கும் அவறறின் தபலயாய கடபமப்ைணிக்கு 
ஏறைடுததப்ைட்டு வரும் தபடகள். 
 இந்த மூன்று முக்கிய காைணிகளுக்காக அபனததுலகச் சட்டஙகளுக்கு கீழ 
சனநாயக வழிகளில் மைாைாட மவண்டிய கைமாக இன்பறய ஈழததமிழர்கள் வாழவ 
பமகிறது. 
 அமத மவபை மனித உரிபமகள் ஆபணயகததின் தபலவி நீதிபய நிபல 
நாட்ட சிறீலஙகா மமல்  குறறவியல் நீதிமன்ற விசாைபண விதந்துபைக்கப்ைட 
மவண்டுபமன பநறிப்ைடுததியபம உடனடியாக அறிக்பகயில் நபடமுபறப்ைடுததப்ைடாத 
மைாதிலும், உறுப்புரிபம நாடுகள் சிறீலஙகாபவ அபனததுலகக் குறறவியல் குறறவி 
சாைபண நீதி மன்றததிறகு பகாண்டு மைாவதறகுப் ைரிந்துபைப்ைதறகு முன்னதாக 
ஏறபுபடய எல்பல கடந்த அல்லது எல்பலக்குட்ைட்ட நீதி விசாைபணகபை சிறீலங 
காவுள் ஊக்கப்ைடுததி குறறவியல் குறறச்சாட்டுக்கபைக் குறிதத விசாைபணகள் 
முன்பனடுக்கப்ைட மவண்டியதன் அவசியமும் அறிக்பகயில் மைசப்ைட்டுள்ைது. 
 உறுப்புரிபம நாடுகள் இததபகய குறறஙகளில் சம்ைந்தப்ைட்டவர்கள் அல்லது சம்ைந் 
தப்ைட்டவர்கள் எனச் சந்மதகிக்கப்ைடக் கூடிய சான்றாதாைஙகபைக் பகாண்டவர்களின் 
மமலானவர்களின் பசாததுக்கபை உபறய பவததல்,  அவர்களுக்கான ையணக் கட்டுப்ைா 
டுகபை மமறபகாள்ளுதல், மைான்ற தபடகபை பசயறைடுததுவதன் மூலம் ைாதிக்கப்ைட்டவர் 
களுக்கான பைாறுப்புக்கூறபலயும், அபனததுலக விசாைபணக்கான முபறபமகபையும் 
ஊக்கப்ைடுதத மவண்டுபமனவும் அறிக்பக மனித உரிபமகபை ஒழுஙகுைடுததிப் 
மைணுவதறகான ஆமலாசபனகபை வழஙகியுள்ைது. 
இபவகபைல்லாம் நபடமுபறயாக்கப்ைடுவதறகுத 
 01. தமிழர்களின் அறிவார்ந்த நிபலயிலான பசயறைாடுகபையும், 
 02. தமிழ மக்களின் மைபைழுச்சிபயயும், 
 03. பைாருைாதாைததில் தமிழர்களின் சமுக மூலதனஙகபையும் 
 எந்த அைவுக்குத தமிழர்கள் பைருக்கிக் பகாள்கிறார்கமைா அந்த அைவுக்மக ஐக் 
கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் ஆபணயகத தீர்மானஙகள் வழியாக ஈழததமிழர்களின் உரிபம 
கபை மீட்ைதறகான ஆறறலாக வைர்ததுக் பகாள்ைப்ைடலாம் என்ைமத இலக்கின் முன்பமா 
ழிவாக உள்ைது.

Mrphpah;

முனனொள அைெொஙகைம இ்ழத் 
்ேறுகைொைணமொகை 99 ேருடகைொல 
குத்்கைக்கு சீனொவிறகு ேழஙகைப 
பெட்ட அமபெொநவ்ொட்்ட து்்ற 
முகைத்் சீனொ 198 ஆண்டுகைளுக்கு 
நீடிக்கை கூடும என இலங்கை 
்ேளிவிேகைொை அ்மச்ெர் திவனஷ் 
குணேர்த்ன்ே வமறவகைொள 

கைொட்டி சீனொவின South China Morning Post பெததிரி்கை ் ெய்தி ் ேளியிட்டுள்து.
 து்்றமுகை ஒபபெந்த்் இலங்கை அைெொஙகைம மீளபெொர்்ேக் 
குட்பெடுததுகின்றது என ்ேளியொன ்கைேல்கை்்யடுதவ் சிறீலஙகைொ 
்ேளிவிேகைொை அ்மச்ெர் இவேொறு ்்ரிவிததுள்்ொகைவும  அந்ச் 
்ெய்தியில் வமலும ்்ரிவிக்கைபபெட்டுள்து.
 சீனொவிடம்பெற்ற கைடனகை்் திருபபிச் ்ெலுததுே்றகு ேழியினறி 
முன்னய ்மததிரி-ைணில் ‘நல்லொட்சி’ அைெொஙகைம  அமபெொநவ்ொட்்ட 
து்்றமுகைத்் சீனொவிறகு 99ேருட குத்்கைக்கு ேழஙகும ஒபபெந்ததில் 
்கைச்ெொததிட்டது.
 2019ம ஆண்டு நேமபெர் மொ்ததில் ஜனொதிபெதியொகைப பெ்விவயற்ற 
வகைொட்டொபெய ைொஜபெக்்ஸ ்ொம ஆட்சிக்கு ேநது சில நொட்கைளில் ்மது 
மூத் ெவகைொ்ைர் மஹிந் ைொஜபெக்்ஸ ஜனொதிபெதியொகை இருந்வபெொது 
ஆைமபிக்கைபபெட்ட அமபெொநவ்ொட்்ட து்்றமுகைம ்்ொடர்பெொகை 2017இல் 
்ெய்து்கைொள்பபெட்ட ஒபபெந்த்் மீள பெொர்்ேக்குட்பெடுத்பவபெொே்ொகை 
அறிவிததிருந்வபெொதும, சீனத ்ைபபினர் ்ேளிபபெடுததிய எதிர்ப்பெ 
அடுதது ஒபபெந்த்் மீளபெொர்்ேக்குட்பெடுததும திட்டமில்்ல என சில 
நொட்கைளிவலவய கூறியிருந்ொர்.
 இருந்வபெொதும ்பெபைேரி 6ஆமதிகைதி சிவலொன டுவட பெததிரி்கைக்கு 
ேழஙகியிருந் வநர்கைொணலில் ஜனொதிபெதி வகைொட்டொபெய அமபெொநவ்ொட்்ட 
து்்றமுகை ஒபபெந்த்் மீளபெொர்்ேக்குட்பெடுத்வுள்்ொகை து்்றமுகை 
அதிகைொை ெ்பெயின ்்லேர் ்ஜனைல் ்யொ ைதனொயக்கை ்்ரிவிததிருந்ொர்.
 இந்த து்்றமுகைததில் இருநது இலங்கை எ்்னயுவம ்பெறறுக் 
்கைொள்வில்்ல என கூறியிருந் ்யொ ைதனொயக்கை சீன அதிகைொரிகைவ்ொடு 
நடததிய பெல சுறறு கைலநது்ையொடல்கை்் அடுதது சீனொவின கைட்டுபபெொட்டின 
கீழுள் பெகுதியிலிருந் கைடறபெ்டத்்த்்யும வேறிடததிறகு மொறறி 
விட்ட்ொகை சுட்டிக்கைொட்டியிருந்ொர்.
 ்பெபைேரி 20ஆமதிகைதி ெனிக்கிழ்ம சிவலொன டுவட பெததிரி்கை 
க்கு  கைருதது ்ேளியிட்டுள் ்ேளிவிேகைொை அ்மச்ெர் திவனஷ் 
குணேர் த்ன “முன்னய அைெொஙகைம,  2015ம ஆண்டு பெ்விக்கு ேந் 
்்யடுதது அமபெொநவ்ொட்்ட ஒபபெந்த்் இைததுச் ்ெய்் பின 
கைட்னக் கைட்டேழியினறி மீண்டும சீனொவுடன 2017இல் ஒபபெந்ம ்ெய்து 
்கைொண்டவபெொது   99 ேருட நீண்டகைொல குத்்கைக்கு ேழஙகியது மட்டு 
மனறி  அந் ்ே்ண முடிந்வுடன வமலும 99ேருடஙகைளுக்கு குத்்கைய 
புதுபபிக்கைக்கூடியேொ்றொன ெைத்்யும ஒபபெந ்ததில் உள்டக்கியுள்்ொகை 
குறிபபிட்டுள்ொர். அைெொஙகைம ஒபபெந்ததில் மொற்றம ்ெய்ய உதவ்சித 
துள்்ம பெறறி ்ேளிவிேகைொை அ்மச்ெர் எ்்னயும குறிபபிடவில்்ல.
 இ்னி்டவய அமபெொநவ்ொட்்ட ஒபபெந்ம மீளபெொர்்ேக்குட்பெடு
த்பபெட்டுள்்ொன ்ெய்திகை்் சீனொ மறுததுள்து. பு்னகிழ்ம வபெசிய 
சீன ்ேளிவிேகைொை அ்மச்சின வபெச்ெொ்ர் ேொங ்ேனபின து்்றமுகை நடே 
டிக்்கைகைள விஸ்ரிக்கைபபெட்டுேருே்ொகை ்்ரிவிததுள்ொர்.
 இருநொடுகைளுக்கும இ்டவய இடம்பெற்ற ெமநி்லயொன ்னனொர்ே 
வபெச்சுக்கைளின வி்்ேொகைவே இந் ஒபபெந்ம ்கைச்ெொததிடபபெட்ட்ொகை 
கூறியுள் சீன ் ேளிவிேகைொை வபெச்ெொ்ர் இநதுெமுததிைததின வபெொக்குேைதது 
்கைத்்ொழில் மறறும இடேெதிவயறபெடுத்ல் வகைநதிை ஸ்ொனமொகை து்்ற 
முகைத்் மொறறுேவ் வநொக்கைம எனச் சுட்டிக்கைொட்டியிருந்ொர்.
 சீனொவின ெர்ச்்ெக்குரிய ஒரு மண்டலம மறறும ஒரு பெொ்் அனவ்றல் 
பெட்டுபபெொ்் திட்டததில் அமபெொநவ்ொட்்ட முக்கியஸ்ொனத்்ப 
்பெறுகின்ற்ம குறிபபிடத்க்கைது.
 இலங்கையின ்்ன மு்னயில் அ்மநதுள் அமபெொநவ்ொட்்ட 
து்்றமுகைம ்்றகைொசியொவின முக்கியமொன கைடறபெொ்்கைளுக்கு அருவகை 
அ்மநதுள்்மயொல் எதிர்கைொலததில் முக்கியமொன கைடறவபெொக்குேைதது 
வகைநதிைமு்னயமொகை அ்மே்றகைொன ெொததி யக்கூறுகை்்க் ் கைொண்டுள்து.
புவிெொர் அைசியலில் ்ெல்ேொக்குச் ்ெலுததுே்றகைொகை சீனொ கைடன்பெொறி 
இைொஜ்நதிைததின கீழ் இநதுெமுததிைததில் வகைநதிை முக்கியததுேமுள் 
இலங்கையிலுள் இடஙகை்் ்கையகைபபெடுததுே்ொன ெர்ேவ்ெ 
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்பெருநவ்ொட்டத ்்ொழிறறு்்றயின ெம 
கைொல வபெொக்குகைள திருபதி ்ைொ் நி்ல 

யில், வ்ொட்டஙகைளின இருபபு மறறும இமமக் 
கைளின அ்டயொ 
்ம குறிதது அச்ெ 
மொன சூழ் நி்ல 
இபவபெொது வம்ல 
ழு ந தி ரு க் கி ன ்ற து . 
இ த து ் ்ற ் ய க் 
்கைொண்டு நடொததுே 
தி ல் நி று ே ன த தி ன ர் 
்ேளிபபெடுததும பிடிேொ் மறறும ்பெொருத் 
மற்ற ்கையொளு்கைகைள, ்்ொழிலொ்ர்கைளின எதிர் 
கைொலத்் வகைளவிக்குறியொக்கி ேருகின்றன. இவ் 
வே்் ம்லயகை அைசியல் ்்ொழிறெஙகைேொதிகை 
ளின, இமமக்கைள குறித் பெொைொமுகைமும, இம 
மக்கைளின எழுச்சி குறித் சிந்்னகை்் மழுங 
கைடிததிருக்கின்றன. இநநி்லயில், அைசியல் 
்்ொழிறெஙகை மொ்யகைளில் இருநது விடுபெட்டு 
கைல்வி்மயச் ெமூகைமொகை ம்லயகை ெமூகைம உரு்ே 
டுக்கும பெட்ெததிவலவய பெல வகைளவிகைளுக்கும 
வி்ட கி்டக்கும எனறு புததிஜீவிகைள ேலியுறு 
ததி இருக்கின்றனர்.
 ஒரு ெமூகைததின பெல்து்்ற வம்லழுமபு்கை 
எனபெது அவே்வு இலகுேொகை ெொததியபபெடக் 

கூடிய ஒரு விடயமல்ல. ெமூகைம ெொர்ந் பெல்வேறு 
்ைபபினர்கைளினதும அர்பபெணிபபு, விட்டுக்்கைொடு 
பபு, ஆக்கைபூர்ேமொன ்ெயறபெொடுகைள, முன்னடு 
பபுக்கைள எனபென இநநி்ல்ய அ்டே்றகு 
ேலு வெர்பபெ்ொகை உள்ன. ம்லயகை ெமூகைத்்ப 
்பெொறுத்ே்ையில், இது ெறறு அதிகைமொகைவே 
வ்்ேபபெடுகின்றது. சுமொர் 200 ேருடகைொல ேைலொ 
ற்்றக் ்கைொண்ட இச்ெமூகைம ேைலொறு குறிதது 
்பெரு்மபபெட்டுக் ்கைொண்டிருக் கின்றவ் ்விை, 
ேொழ்க்்கை நி்ல்மகைளில் ்பெரு்மபபெட 
முடிய வில்்ல. ஏ்னய ெமூகைஙகைளின ேொழ்க்்கை 
நி்ல்ம கைளுடன ஒபபிடுமிடதது இச்ெமூகைததில் 
ேொழ்க்்கை நி்ல்மகைள மிகைவும பினன்டவு 
கைண்டுள்ன எனபெது ் ெொல்லித ் ்ரிய வேண்டிய 
விடயமில்்ல. ேொக்குறுதிகை்் ேழஙகி இம 
மக்கைளின மன்் நிைபபுே்றகு முயலும ஆட்சி 
யொ்ர்கைளும, ம்லயகை அைசியல் ்்ொழிறெஙகை 
ேொதிகைளும இமமக்கைளின நி்ல்ம உணர்நது 
அேர்கைளுக்கு வெ்ேயொறறுே்ொகை இல்்ல. 
வபெொட்டி அைசியலொல் ஒரு ெமூகைம பு்்நது 
்கைொண்டிருக்கின்றது. ே்ர்த் கைடொ மொர்பில் பெொய் 
ந்்்ப வபெொனறு இச்ெமூகைத்்ச் வெர்ந் சிலவை 
இச்ெமூகைததின பினன்டவுகைளுக்கு உநதுெக்தி 
யொகை இருநது ேருகின்ற்ம ்ேட்கித ்்ல 
குனிய வேண்டிய ஒரு விடயமொகும.
 ம்லயகை மக்கைள இனனும பெல்து்்ற 
ெொர்ந் அபிவிருததி்யப ்பெறறுக் ்கைொள் 
வேண்டிய வ்்ே இருக்கின்றது. இேற்்றப 
்பெறறுக் ் கைொளே்றகு ஒருமித் பெயணம அேசிய 
மொகைவுள்வபெொதும, நி்ல்மகைள அவேொறு 
கைொணபபெடவில்்ல எனபெது ேருந்த்க்கை விடய 
மொகும. ்பெருநவ்ொட்டத ்்ொழிலொ்ர்கைளின ெம 
பெ் விடயம இழுபெறியொகி ேருகின்ற நி்லயில், 
உரிய ெமபெ்த்்ப ்பெறறுக் ்கைொடுக்கை திைொணி 
யற்றேர்கை்ொகை ம்லயகை அைசியல் ்்ொழிறெஙகை 
ேொதிகைள மொறி இருக்கின்றொர்கைள. ஊடகை அறிக்்கை 
கைளில் உயிர் ேொழும இேர்கைளில் பெலர் ெமூகைததின 

புல்லுருவிகை்ொகை இருபபெது பெலர் 
அறிந் உண்்மயொகும. ெமபெ் 
நிர்ணய ெ்பெயின மூலமொகை 

ஆயிைம ரூபெொ்ே 
ே ழ ங கி வி ட் டு 
்்ொழிலொ்ர் 
கை ளி ன 
ஏ்னய உரி 
்மகை்் ஏபபெமி 
டு ே ் ற கு தி ட் ட ம 
ேகுக்கைபபெட்டு ேருகின்ற நி்லயில், 
சில ம்லயகை அைசியல்ேொதிகைள இனனும பிள 
்்ப பூச்சியொகைவே இருநது ேருகின்றனர். இது 
இச்ெமூகைததிறகு இ்ழக்கைபபெடும மிகைப்பெரும 
அநீதியொகும. பெொமை மக்கைள எனபெ்ொல் பெல ேழி 
கைளிலும இேர்கைள ஏமொற்றபபெடுேது எவவி்த 
திலும நியொயமல்ல.
 நிறுேனஙகைளின ெமகைொல இழுபெறி நி்ல 
யினொல் ்பெருநவ்ொட்டஙகைள இநதியொவின 
அ்ொனி நிறுேனததிறகு ்கைமொற்றபபெடுே்ற 
கைொன ேொய்பபுக்கைள அதிகைமுள்்ொகை ்்ரிய 

ேருகின்றது. அத்்கைய ஒருநி்ல ஏறபெடுமொ 
னொல், ஆயிைம ரூபெொய் கி்டக் கைலொம. ஆயினும 
எதிர்கைொலததில் வ்ொட்டஙகைளில் மனி்ே் மழு 
ஙகைடிபபு ஏறபெடக் கூடு்மனறும, ்்ொழில்நுட்பெ 
விருததி மறறும இலொபெத்் ்மயபபெடுததிய 
கைொய் நகைர்த்ல்கைள எனபெேறறின கைொைணமொகை 
்்ொழிலொ்ர் உரி்மகைள வமலும பெொதிபபெ்ட 
யலொ்மனறும எதிர்வு கூ்றபபெட்டுள்து. இ் 
னொல் வ்ொட்டஙகைளின இருபபும, ்்ொழிலொ்ர் 
கைளின ெமூகை அ்டயொ்ஙகைளும ்மனவமலும 
வகைளவிக்குறியொகைலொம. எனவே்ொன வ்ொட்டங 
கைள நிறுேனஙகைளின ்பெொறுபபில் இருபபெவ் 
்்ொழிலொ்ர்கைளுக்கு நன்ம வி்்விபபெ்ொகை 
அ்மயு்மனறு வபெைொ்்னப பெல்கை்லக்கைழகை 
சிவைஷ்ட விரிவு்ையொ்ர் கைலொநிதி இைொ.ைவமஷ் 
வபெொன்றேர்கைள ேலியுறுததி ேருகின்றனர்.  அைெொ 
ஙகைம சிலவே்் வ்ொட்டஙகை்் ்பெொறுபவபெ 
றகுமொகை இருந்ொல், ்்ொழிலொ்ர்கைளின நி்ல 
்மகைள வமலும வமொெம்டயலொம. அைெொஙகைத 
தின ்பெொறுபபில் உள் வ்ொட்டஙகைளில் ்்ொழி 
லொ்ர்கைளபெடும துனபெஙகைள ்கைொஞெநஞெமல்ல 
ேருமொனக்கு்்றேொல் வம்லழுநதுள் பெசி, பெட் 
டினி எனபெேறறின மததியில் இமமக்கைளின ெமூகை 
ேொழ்க்்கையும வகைளவிக்குறியொகி ேருகின்றது.
 கைமபெனிகைளின ்பெொறுபபில் ெமகைொலததில் 
வ்ொட்டஙகைள இருபபெ்ொல் ்ேளியொரின ஊடுரு 
ேல் கு்்றேொகை உள்து. எனினும இநநி்ல 
மொற்றம்டயுமிடதது ்ேளியொரின ஊடுருேல் 
அதிகைரிக்கும; அவ்வே்் வ்ொட்டஙகை்் கைொடு 
கை்ொக்கி, நிலஙகை்் ்ேளியொருக்குப பெகிர்ந 
்ளிக்கும அைசின நீண்டகைொல கைனவும நனேொகும. 

இத்்ன இருநதும ம்லயகை அைசியல்ேொதிகைள 
சிலர் இனனும ்பெொறுபபில்லொ் நி்லயிவலவய 
இருநது ேருகின்ற்ம்யயும கூறியொகை வேண் 

டும.
 ்பெருநவ்ொட்டத ்்ொழிலொ்ர்கை 
ளின பிைச்சி்ன எனபெது ் ேறுமவன 
ெமபெ்ததுடன மட்டுவம முறறுப 
்பெ்றவில்்ல. இனனும பெல பிைச்சி 
்னகைளும அேர்கைளி்டவய ் ்ொக்கி 
நிறகின்றன. குடியிருபபு, ெமூகை ேொழ் 
க்்கை, சுகைொ்ொைம மறறும மருததுே 

ேெதிகைள, ்்ொழில் ேொய்பபு என இன 
வனொைனன பிைச்ெ்னகைளும இதில்உள் 
டக்குகின்றன. ஒரு மனி்னின அபிவிரு 
ததி்யததீர்மொனிபபெதில் வீடு மறறும 

அேன ேொழுகின்ற சூழல் முக்கியததுேம 
மிக்கை்ொகை வி்ஙகுகின்றன. இந் நி்லயில், 
ம்லயகை மக்கைளின வீட்டுச் சூழல் பெல்து்்ற 

அபிவிருததிக்கு ஏறபு்டய்ொகை இல்்ல.
ஒற்்ற லயன குடியிருபபு, இைட்்ட லயன 
குடியிருபபு, ்றகைொலிகை குடி்ெகைள எனறு இம 
மக்கைளின குடியிருபபு நி்ல்மகைள ்்ொடர்நது 
்கைொண்டிருக்கின்றன. அஙகுமிஙகுமொகை சில 
்னி வீடுகைள அளளித ்்ளித்து வபெொல் கைொணப 
பெடுகின்றன. இ்ேயும இம மக்கைளின ்னி 
வீட்டுக் கைன்ே உரியேொறு நனேொக்குே்ொகை 
இல்்ல எனபெதும குறிபபிடத்க்கை்ொகும.  
ெமகைொல வீட்மபபு இழுபெறிகைளுக்கு மததியில் 
்னிவீட்டுக் கைன்ே நனேொக்குே்றகு இன 
னும பெல ேருடஙகைள ்ெல்லக் கூடும எனறு 
கைரு்பபெடுகின்றது. இவ்வே்் மு்்றயொன 
வீட்மபபு திட்டமிடல் ்கைொள்கை ஒனறு 
ம்லயகை அைசியல்ேொதிகைளி்டவய கைொணபபெட 
வில்்ல. அவேபவபெொது கூட்டதவ்ொடு வகைொவி 
ந்ொ வபெொடும நி்ல்மகைவ் கைொணபபெடுகின்றன. 
இநநி்ல மொற்றபபெட்டு ்னியொன வீட்மபபு 
குறித் திட்டமிடல் ்கைொள்கை ஒனறி்ன உரு 
ேொக்கி, இ்்ன நி்்றவேற்ற அைெொஙகைததிறகு 
ம்லயகை அைசியல் ்்ொழிறெஙகைேொதிகைள அழு 
த்ம ்கைொடுக்கை வேண்டும எனறு கைருததுகைள 
்ேளிபபெடுத்பபெட்டு ேருகின்றன. அைசியல் 
்்ொழிறெஙகை வேறுபெொடுகைள மறறும முைண்பெொடு 
கைளுக்கு அபபெொல் இவேொறு  ஐக்கியததுடனொன 
்ெயறபெொடுகைள வமற்கைொள்பபெடு்ல் வேண் 
டும.
 ஒவ்ேொரு ெமூகைததினரும இனறு ்மது 
அ்டயொ்ததி்னயும, இருபபி்னயும உறுதிப 
பெடுததிக் ்கைொளேதில் மு்னபபுடன ்ெயற 
பெட்டு ேருகின்றனர். ்மது நிகைழ்கைொலமும, எதிர் 
கைொலமும இேறறிவலவய ்ஙகி இருக்கின்றது 
எனபெ்்ன இேர்கைள ்்ளிேொகை உணர்நது, 
அ்்ன அ்டநது ் கைொளே்றகைொன கைொய்நகைர்த்ல் 

கை்் வமற்கைொண்டு ேருகின்றனர். ம்லயகை 
ெமூகைததினர் இ்்ன ஒரு முனமொதிரியொகை 
்கைொள் வேண்டும. மக்கை்் இவவிடயததில் 
்்ளிவுபெடுத் வேண்டிய வ்்ே அைசியல் 
்்ொழிறெஙகைேொதிகைளுக்கும, சிவில் அ்மபபுக் 
கைளுக்கும இருக்கின்றது. ஒரு ெமூகைததின அைசி 
யல் பிைதிநிதிததுேம எனபெது ்்ொழில் இல்லொ் 
ஒருேருக்கு ்்ொழில் ேழஙகும ஒரு ்ெயறபெொடு 
அல்ல. அல்லது ்ேறுமவன நொறகைொலிகை்்ச் 
சூவடறறுகின்ற ஒரு ெமபிை்ொயமும அல்ல. 
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ஐ.நொ மனி் உரி்மகைள ஆ்ணயொ்ர் மிச்்ெல் 
பெச்்லட்டின கைொைெொைமொன அறிக்்கை்ய 

யடுதது சூவடறியிருந் இலங்கையின ்பெொறுபபு 
கூ்றல் விேகைொைம, ஐ.நொ மனி் உரி்மகைள வபெை்ே 
யில் ஒரு ்கைொதிநி்ல்ய எட்டி இருக்கின்றது. 
்கைொதிநி்ல எனபெ்்யுமவிட அந் அைஙகு ஒரு 
வபெொர்க்கை்மொகை மொறியிருக்கின்றது எனவ்ற கூ்ற 
வேண்டும. அவேொறு குறிபபிடுேதில் ்ேறிருக்கை 
முடியொது.

 அதீ் ஆயு் பெலத்்யும ஆக்கிைமிபபு 
வபெொக்்கையும பெயனபெடுததி விடு்்லபபுலிகை்் 
யுத்ததில் ்ேறறி்கைொண்ட ைொஜபெக்ெக்கைள 2015 
வ்ர்்லில் வ்ொல்வி்யத ்ழுவிய பினனர் மீண் 
டும 2019 இல் ஆட்சி்யக் ்கைபபெறறிய உடன 
முன்னய அைெொஙகைததின ஐ.நொ பிவைை்ணக்கைொன 
இ்ண அனுெை்ணயில் இருநது ்னனிச்்ெயொகை 
விலகிக் ்கைொண்டொர்கைள.
 ஐ.நொ மனி் உரி்மப வபெை்ேயின பிவைை 
்ணகை்்யும, அேறறில் முன்ேக்கைபபெட்டுள் 
பெரிநது்ைகை்்யும இலங்கை நி்்றவேற்றப 
வபெொேதில்்ல என்ற அழுத்மொன ்ெய்தி்யவய 
இந் விலகைல் ்ேளிபபெடுததி இருந்து.
 உலகின 47 நொடுகை்் உறுபபினர்கை்ொகைக் 
்கைொண்டுள் ஐ.நொ மனி் உரி்மப வபெை்ேயின 
தீர்மொனததில் இருநது விலகிக் ்கைொளே்்னபெது 
ெொ்ொைண விடயமல்ல. ஜனொதிபெதி வகைொத்ொபெொய 
ைொஜபெக்ெவின இந் நடேடிக்்கை பெல்ையும அதிர் 
ச்சிய்டயச் ்ெய்திருந்து.
 அ்றகும வமலொகை, ஐ.நொ மனி் உரி்மப 
வபெை்ேயின 46 ஆேது அமர்்ே்யொட்டி, மனி் 
உரி்ம ஆ்ணயொ்ர் மிச்்ெல் பெச்்லட் ் ேளியிட் 
டிருந் இலங்கையின மனி் உரி்மகைள நி்ல்ம 
்்ொடர்பெொன கைடினமொன அறிக்்கை்ய அைசு முற 
்றொகை நிைொகைரிதது விட்டது. அது மட்டுமல்லொமல், 
அந் அறிக்்கை இலங்கையின இ்்ற்ம்ய மீறு 
கின்ற ே்கையிலொன அமெஙகை்்க் ்கைொண்டிருபபெ 
்ொகைவும, யுத்ததின மூலம ்ேறறி்கைொள்ப 
பெட்ட பெயஙகைைேொ்த்் (விடு்்லப புலிகை்்) 
மீண்டும உயிர்்பெ்றச் ் ெய்ே்றகைொன கைருவியொகைவே 
மனி் உரி்ம அலுேலகைம ்ெயறபெடுகின்றது 
என்ற மிகைவமொெமொன ஒரு குற்றச் ெொட்்டயும 
மனி் உரி்மகைள வபெை்ே அமர்வின ஆைமபெ 
நிகைழ்வில் ஐ.நொவுக்கைொன இலங்கையின ேதிவிடப 
பிைதிநிதியொகிய முனனொள நீதியைெர் ்மொஹொன 
பீரிஸ முன்ேததிருந்ொர்.
 அேரு்டய கூறறு அந்ப வபெை்ேயில் 
சிறு ெலெலப்பெ ஏறபெடுததி இருந்து. அ்றகு 
முகைததிலடித்ொறவபெொனறு ஐ.நொ மன்றச் ் ெயலொ்ர் 
நொயகைம அனவைொனியொ குட்ைஸ பெதிலளிததிருந்ொர்.
 ்்ொடர்நது அந்ப வபெை்ேயில் இலங்கை 
விேகைொைம ஆய்வுக்கு எடுததுக் ்கைொள்பபெட்ட ்ரு 
ணததிலும இலங்கை மனி் உரி்ம ஆ்ணயொ் 
ரின அறிக்்கை நிைொகைரிததிருந்து.
 மனி் உரி்ம மீ்றல்கைளுக்கைொன ்பெொறுபபு 

கூறு்்ல ேலியுறுததுே்ன மூலம, நொட்டின 
இ்்ற்ம்ய மீறுகின்ற நடேடிக்்கை்ய ஐ.நொ 
வமற்கைொண்டிருக்கின்றது எனறு குற்றஞெொட்டிய 
சிறீலஙகைொ ்ேளிவிேகைொை அ்மச்ெர் திவனஸ 
குணேர்்ன, வபெை்ேயின உறுபபு நொடுகை்்த 
்மது நொட்டுக்கு எதிைொகைக் ்கைொண்டு ேைபபெட்ட 
தீர்மொனத்் எதிர்க்கை வேண்டும. அ்்ன ஏறறுக் 
்கைொள்க் கூடொது என வகைொரியிருந்ொர்.
 இலங்கையின மனி் உரி்மகைள நி்ல்ம 
கை்்ச் சுட்டிக்கைொட்டி, வபெொர்க்கைொல உரி்ம மீ்றல்கைளு 
க்கு ்பெொறுபபு கூ்ற வேண்டும என ஐ.நொ மனி் உரி 
்மகைள ஆ்ணயொ்ரும, வபெை்ேயும ேலியுறுதது 
ே்் அைசு ்ஙகைளுக்கு எதிைொன நடேடிக்்கையொ 
கைவே கைருதுகின்றது. குறிபபெொகை மனி் உரி்மகைள 
ஆ்ணயொ்ரும மனி் உரி்மகைள வபெை்ேயும 
்ஙகை்் வீணொகைக் குற்றம சுமததுகின்றொர்கைவ் 
என்ற மனபபெொங்கைவய ்கைொண்டிருக்கின்றது.
 மனி் உரி்ம நி்ல்மகைள சீைழிநதிருக் 
கின்றன. ஜனநொயகைச் ்ெயறபெொடுகைள பு்றக்கைணிக்கை 
பபெட்டிருக்கின்றன எனறு நொட்டின நி்ல்மகை்் 
ய்ொர்த்மொகைச் சுட்டிக்கைொட்டுே்் வகைொத்பெொயொ 

அைசு பெ்கை்மப பெொர்்ேயிவலவய அணுகுகின்றது.
இந் நடேடிக்்கை நொட்டின இ்்ற்ம்ய மீறி 
அைசியல் ரீதியொகைப பெழிேொஙகை முறபெடுகின்றது. 
யுத்த்் ்ேறறி்பெறுே்றகைொகைப வபெொரிட்ட இைொ 
ணுேததின்ைப பெலிக்கைடொக்கை்ொக்கைவே முயறசிக் 
கின்றது என்ற நி்லபபெொட்டில் ஒரு விவைொ் நி்ல 
யிலொன அணுகு மு்்ற்ம்யவய ்கையொண்டு 
ேருகின்றது.
 மனி் உரி்மகைள அைசியல் இலொபெ வநொக்கை 
ஙகைளுக்கைொகைவே மீ்றபபெடுகின்றன. மனி் உரி்ம 
மீ்றல்கை்்யும அது ெொர்ந் வபெொர்க்குற்றச் ்ெயல் 

கை்்யும அைசியல் வநொக்கைஙகைளுக்கைொகைவே மறுதது 
்ைக்கைபபெடுகின்றன. நிைொகைரிக்கைபபெடுகின்றன. இத 
்்கைய ஒரு நி்லயில்்ொன இலங்கை விேகைொைம 
ஐநொ மனி் உரி்மகைள வபெை்ேயில் ்கைொதிததுக் 
்கைொண்டிருக்கின்றது.
 இந் விேகைொைம குறித் ேடமொகைொணததின 
பெல்வேறு இடஙகை்்யும வெர்ந் சில்ைத ்்ொட 
ர்பு ்கைொண்டு வகைட்டவபெொது அேர்கைள பெல்வேறு 
கைருததுக்கை்் ்ேளியிட்டொர்கைள.
 
ஜெகநாதன்
 ஐ.நொவினொல் இலங்கை்யக் ் கையொ் முடி 
யொதிருக்கின்றது எனறு து.அ.்ஜகைநொ்ன ேர்ணி 
த்ொர்.
 ‘ஐ.நொவின மனி் உரி்மப வபெை்ேயி 
னொல் இலங்கை்ய ேழிக்குக் ்கைொண்டு ேை முடி 
யொதுள்து. இ்னொல் ெர்ேவ்ெ குற்றவியல் நீதி 
மன்றததின மூலவம இலங்கைக்கு எதிைொகை நட 
ேடிக்்கைகைள எடுக்கை வேண்டும. யுத்க் குற்றம 
புரிந்ேர்கைள அ்னேரும ்ண்டிக்கைபபெட வேண் 

டும. ஆனொல் இனபபிைச்சி்ன்யப ்பெொறுத் 
மட்டில் இலங்கைக்குளவ்வய தீர்வு கைொணபபெட 
வேண்டும’ என்றொர் அேர்.

ஜெ.ெந்திரகுமார்
 ்மிழ் விருட்ெம என்ற மனி்வநய ்ெயற 
பெொட்டு அ்மப்பெச் வெர்ந் ்ெ.ெநதிைகுமொர் 
(கைண்ணன) கைருதது கூறு்கையில், ‘ஜனொதிபெதி வகைொத 
்ொபெொய ைொஜபெக்ெ அைெொஙகைததிறகு எதிைொகைப பிவை 
ை்ண ்கைொண்டு ேருேதில் முனனணியில் இருக் 
கின்ற நொடுகைள  பிைச்சி்னகைளுக்குத தீர்வுகைொண 
உ்பபூர்ேமொகை விருமபியிருந்ொல், யுத்ம முடிவு 
க்கு ேந் கைடந் 12 ேருடஙகைளில் எபவபெொவ்ொ 
முடிவு கைண்டிருக்கைலொம. ்மிழ் மக்கைளின நீதிக் 
கைொன வகைொரிக்்கை்யயும ஏக்கைத்்யும அந் நொடு 
கைள ்ஙகை்து அைசியல் நலனகைளுக்கைொகைவே பெயன 
பெடுததுகின்றன. அடுத்டுதது இலங்கை ்்ொடர் 
பில் ஐநொ மனி் உரி்மகைள வபெை்ேயில் பிவைை 
்ணகை்்க் ்கைொண்டு ேநது ்பெொறுபபு கூ்ற வேண் 
டும எனறு ்ேறுமவன ேலியுறுததுேது எனபெது 
ஒரு கைண்து்டபபு நடேடிக்்கைவய அல்லொமல் 
வேறில்்ல’ என கைெபபெொன மன உணர்வுடன 
கூறினொர்.

திவியா சிவகுமார்
 ‘நீதி வகைொரி ் மிழ் மக்கைள விடுகின்ற கைண்ணீர் 
வீணொகை முடியொது. அ்றகு பெதில் ்ெொல்லபபெட 
வேண்டும. அேர்கைளுக்கு நீதி ேழஙகிவய ஆகை 
வேண்டும’ என ஊடகைவியலொ்ைொகிய திவியொ சிே 
குமொர் குறிபபிட்டொர்.
 ‘யுத்த்் முடிவுக்குக் ்கைொண்டு ேந்வு 
டன உரி்ம மீ்றல்கைளுக்கு ்பெொறுபபு கூறுே்ொகை 
ஐ.நொ ் ெயலொ்ர் நொயகைம பென கீ மூனிடம வநைடியொகை 
உறுதியளித் அன்்றய ஜனொதிபெதி மகிந் ைொஜபெக்ெ 
்னது உறுதி்மொழி்ய நி்்றவேற்றவில்்ல. 
ஐ.நொ தீர்மொனததிறகு இ்ண அனுெை்ண ேழஙகி 
்பெொறுபபு கூறுே்ொகை ஒபபு்ல் அளித் ைணில் 
- ்மததிரி அைசும ்மது ேொக்குறுதி்ய நி்்ற 
வேற்றவில்்ல. இந் அைசுகைள கைொலம கைடததி 
பிைச்சி்னகை்் மழுஙகைடிபபெதிவலவய குறியொகை 
இருந்ன.  புதிய அைெொஙகைம முன்னய அைசுகை்்ப 
வபெொலல்லொமல் வநைடியொகைவே ்பெொறுபபு கூ்ற 
முடியொது. ஐ.நொவுக்குக் கைட்டுபபெட முடியொது 
என ்்ரிவிததிருக்கின்றது. இந் நி்ல்ம கைே 
்லக்குரியது’ என்றொர் திவியொ.
  
மன்்ார் ஜெனில்
 மொறறுததி்றனொளியும ஈழதது இலக்கிய 
உலகில் நனகு அறியபபெட்ட கைவிஞருமொகிய மன 
னொர் ்பெனில் கைருதது்ைக்்கை, மனஙகைளில் ஏக்கைங 
கை்்யுவம விட்டுச் ்ெனறிருக்கின்றன கைொலம 
கைடநவ்னும இந் அமர்வினவபெொது நீதி கி்ட 
க்கும எனறு எதிர்பெொர்த் எஙகைளுக்கு ஏமொற்றவம 
மிஞசியிருக்கின்றது’ என ்்ரிவித்ொர். அேரு 
்டய குைலில் ஆற்றொ்ம நி்்றநதிருந்து.
 ‘பெல்லொயிைம  உயிர்கை்் கைண்முனவன இழ 
நவ்ொம. எத்்னவயொ உ்றவுகை்் ேலிநது கைொணொ 
மல் ஆக்கைபபெட்டேர்கை்ொகை உயிருடன ்்ொ்லதது 
விட்டு மனவநொயொளிகை்ொகைப வபெொைொடி ேருகின 
வ்றொம. ்ொயகை மண்்ண பெடிபபெடியொகை இழநது 
்கைொண்டிருக்கினவ்றொம. பெனனிைண்டு ஆண்டுகை 
்ொகை நொம ஐ.நொ்ே நமபியிருநவ்ொம. இனனும 
ஐ.நொ்ே நமபுகிவ்றொம. இ்்த ்விை வேறு மொர் 
க்கைம எஙகைளுக்குத ்்ரியவில்்ல. இேறறுக்்கைல் 
லொம எபவபெொது முடிவு கைொணுேது?  ஏன ்மிழர் 
நொம ெர்ேவ்ெததினொல் இவேொறு ேஞசிக்கைபபெடுகி 
னவ்றொம?’ எனறு மனனொர் ்பெனில் வகைளவி எழுப 
பினொர்.

ககாமகன்
 “்ஜனிேொ நி்ல்மகைள கைே்ல அளிப 
பெ்ொகைவே இருக்கின்றன” எனறு கைருதது ்ேளியி 
ட்ட வகைொமகைன, ‘அைசு ்னது பிடிேொ்ப வபெொக்கில் 

   ததொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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மபெமொகியிருக்கும நி்லயில், மொறறு ேழிகைள 
குறிதது கைருததுக்கைள முன்ேக்கைபபெட்டுள்ன. 
இந்க் கைருததுக்கைள ்மிழ் மக்கைளுக்கு நமபிக்்கை 
்யக் ்கைொடுபபெ்ொகைவும, இலங்கை அைெொஙகைத்் 
எச்ெரிபபெது வபெொலவும இருக்கைலொம. ஆனொல், ந்ட 
மு்்றயில், இவேொறு மொறறு ேழிகைள ெொததியமொ 
ன்ொ என்ற வகைளவி ஒனறும உள்து.
 பிரித்ொனியொ ்்ல்மயிலொன இ்ணத 
்்ல்ம நொடுகை்ொல் ்ஜனிேொவில் முன ்ேக்கை 
பபெட்டிருக்கும ‘பூச்சிய ே்ைபு’ எனபபெடும பிவைை 
்ணயில் மொறறு ேழிகைள ்்ொடர்பெொகை எதுவும 
குறிப பிடபபெடவில்்ல. கைடந் ேருடஙகைளில் 
முன்ேக்கைபபெட்ட தீர்மொனஙகை்் ஒத்்ொகைவே 
இந்ப பிவைை்ணயும உள்து. ்மிழர் ்ைபபும, 
மனி் உரி்ம அ்மபபுக்கைளும பிவைை்ணயில் 
மொற்றஙகைள ்ெய்யபபெட வேண்டும என ்றவபெொது 
ேலியு றுததிேருே்றகு அது்ொன கைொைணம.
 வபெொர் முடிவுக்கு ேநது 12 ேருடஙகைள 
கைடநதுவிட்ட வபெொதிலும, பெொதிக்கைபபெட்ட மக்கைளு 
க்கு இதுே்ையில் நீதி ேழஙகைபபெடவில்்ல. சிறீ 
லஙகைொ அைெொஙகைம அ்்னத ்ைபவபெொேதில்்ல 
என்ற நி்லயில்்ொன பிைச்சி்ன மனி் உரி்மகைள 
வபெை்ேக்குச் ்ென்றது. 12 ேருடகைொலமொகை வபெை 
்ேயொல் எதுவும ்ெய்ய முடியொமல் வபெொய்விட்ட 
நி்லயில் - ்மிழ் மக்கைள நமபிக்்கை இழநதுவிட்ட 
பினனணியில்்ொன மொறறு ேழிகைள குறிதது இப 
வபெொது அதிகை்வுக்குப வபெெபபெடுகின்றது.

ஆணையாளர் அணைப்பு

 மனி் உரி்ம ஆ்ணயொ்ர் மிச்்ெவல 
பெச்்ெ்லட்  இலங்கை குறிதது கைடந் பு்னகி 
ழ்ம நிகைழ்ததிய உ்ையிலும இந் மொறறு ேழிகைள 
குறிதது வபெசியிருக்கின்றொர். அேர் ்னது உ்ையில், 
“கைடந் கைொலததில் இ்ழக்கைபபெட்ட மனி் உரி்ம 
மீ்றல்கைளிறகு ்பெொறுபபுக்கூ்ற்ல முன்னடுக்கை 
மறுத்்ன மூலமும ்ஜனீேொ தீர்மொனததிறகைொன 
ஆ்ை்ே விலக்கிக்்கைொண்ட்ன மூலமும ஏ்னய 
நடேடிக்்கைகைள  மூலமும வ்சிய ந்டமு்்றகைள 
மூலம ்ண்ட்னயின பிடியிலிருநது விலக்கைப 
பெடு்்ல முடிவிறகு ்கைொண்டுேருே்றகைொன  
வநர்்மயொன முனவனற்றததிறகைொன கை்வுகை்் 
அைெொஙகைம அ்டதது விட்டது. இந் கைொைணத 
திறகைொகை நொன ெர்ேவ்ெ அ்வில் பெல்வேறுே்கைப 
பெட்ட ்பெொறுபபுக்கூ்ற்ல முனவனொக்கி நகைர்ததுே 
்றகைொன புதியேழிே்கைகைள குறிதது ஆைொயுமொறு 
மனி் உரி்ம வபெை்ேக்கு அ்ழபபு விடுக்கி 
னவ்றன” எனறு குறிபபிட்டி ருந்ொர்.
 இவேொறு அ்ழபபு விடுததிருக்கும 
ஆ்ணயொ்ர், “எதிர்கைொல ்பெொறுபபுக்கூ்றலிறகைொன 
ஆ்ொைஙகைள மறறும ்கைேல்கை்் வெகைரிதது பெொது 
கைொபபெ்றகைொன நடேடிக்்கைகைளிறகு ஆ்ை்ே அளி 
க்குமொறும உறுபபுநொடுகைளில் ்பெொருத்மொன நீதி 
ந்டமு்்றகைளிறகு ஆ்ைேளிக்குமொறும வகைட்டுக் 
்கைொளகினவ்றன” எனவும ்்ரிவிததிருக்கின்றொர். 
ஆ்ணயொ்ர்எவேொ்றொனகைருததுக்கை்்முன 

்ேதது உ்ையொறறினொலும, அேைது பெரிநது்ைகைள 
்ஜனிேொவில் நி்்றவேற்றபபெடும தீர்மொனததில் 
உள்டக்கைபபெடுமொ?
 மனி் உரி்மகைள வபெை்ேயின பிைதி 
ஆ்ணயொ்ர் ்ேளியிட்டிருக்கும இரு அறிக்்கை 
கைள இவவிடயததில் முக்கியமொன்ே. மனி் 
உரி்மகைள வபெை்ேயின அமர்வில் உ்ையொற றிய 
வபெொது்ொன இந் அறிவித்்ல அேர் ்ேளியி 
ட்டொர். அேைது மு்லொேது அறிவித்லில், பிவைை 
்ண்ய இலங்கை அைெொஙகைம ஏறகை மறுத்ொலும, 
வபெை்ே அ்்ன ந்டமு்்றபபெடுததும எனத 
்்ரிவிததிருந்ொர். இைண்டொேது அறிவித்லில் 
பிவைை்ணயில் திருத்ஙகை்்ச் ்ெய்ே்றகு 3 
ேொை கைொல அேகைொெம ேழஙகைப பெடும எனக் குறிபபி 
ட்டிருக்கின்றொர்.

மாற்று வழி உளளதா?
 பிரித்ொனியொ ்்ல்மயிலொன  மு்ன்ம 
நொடுகைளின குழுவினொல் ் யொரிக்கைபபெட்டு ் றவபெொது 
்ேளியொகியிருக்கும பிவை்ணயின மு்லொேது 
நகைல் ்மிழ்த ்ைபபினைொல் முன்ேக்கைபபெட்டுள் 
வகைொரிக்்கைகை்் எந்ே்கையிலும உள்டக்கை 
வில்்ல. கைடந் கைொலஙகைளில் முன்ேக்கைபபெட்டு 
நி்்றவேற்றபபெட்ட பிவைை்ணகை்்ஒத்்ொகைவே 

இந் நகைலும இருபபெது ்மிழ்த்ைபபினருக்கு 
்பெரும ஏமொற்றத்்க் ் கைொடுததிருக்கின்றது. ் மது 
அதிருபதி்ய அேர்கைள ்ேளிபபெடுததியிருக்கின 
்றொர்கைள.
 வபெை்ேயின ஆ்ணயொ்ர் ்்ரிவிததிருப 
பெ்்பவபெொல, மொறறுேழிகைள குறிதது உதவ்ெ 
பிவைை்ணயில் எதுவும ்்ரிவிக்கைபபெடவில்்ல. 
்்ொடர்நதும வபெை்ேக்குள பிைச்சி்ன்ய ்ேத 
திருபபெ்் இலக்கைொகைக் ்கைொண்ட்ொகைவே அந்ப 
பிவைை்ண உள்து. அ்்னவிட, மீண்டும 18 
மொ் கைொலக்்கைடு விதிக்கைபபெட்டிருக்கின்றது. கைொலக் 
்கைடு விதிபபெ்்னபெது இலங்கை அைெொஙகைமொனது 
சிஙகை் மயமொக்கைல் வபெொன்ற ் மது ் ெயறபெொடுகை்் 
முன்னடுபபெ்றவகை ேழிேகுக்கும. இ்னொல்்ொன 
பிைச்சி்ன்ய ெர்ேவ்ெ குற்றவியல் நீதிமன்றத 
துக்குக் ்கைொண்டு ்ெல்ல வேண்டும என ்மிழ்த 
்ைபபினர் ேறபுறுததிேருகின்றொர்கைள.

 இந் நி்லயில் பிைச்சி்ன்ய ெர்ேவ்ெ 
குற்றவியல் நீதிமன்றததுக்குக் ்கைொண்டு ்ெல்ல 
வேண்டும எனபெது உட்பெட 3 வகைொரிக்்கைகை்் 
முன ்ேதது லண்டனில் அமபி்கை ்ெல்ேகுமொர் 
என்ற ்பெண்ணி ெொகும ே்ையிலொன உண்ணொ 
விை்ப வபெொைொட்டத்் ஆைமபிததுள்ொர். 500 
அ்மபபுக்கைளின ெொர்பில் முன்ேக்கைபபெட்டிருந் 
வகைொரிக்்கைக்கு பிரித்ொனிய அைெொஙகைம பெதிலளிக் 
கைொ்்்்யடுதவ் இந்ப வபெொைொட்டத்் அேர் 
ஆைமபிததிருக்கின்றொர். இதுவும பிரித்ொனிய அைெொ 
ஙகைததுக்கு ்பெரும அழுத்த்்க் ்கைொடுபபெ்ொகை 
அ்மயும.

நாடுகளின் உொயம்?
 எனன்ொன அழுத்ஙகை்்க் ்கைொடுத 
்ொலும, மனி் உரி்மகைள வபெை்ே எனபெது அைசு 
கைளின ெ்பெ. உலகில் உள் ் பெருமபெொலொன நொடுகைள 
மனி் உரி்ம மீ்றல்கைள குறித் பிைச்சி்ன்ய 
எதிர்்கைொளகின்றன. இலங்கைக்கு எதிைொகைக் ் கைொண் 
டுேைபபெடக்கூடிய கைடு்மயொன பிவைை்ண ஒனறு 
- எதிர்கைொலததில் ்மக்கு எதிைொகைவும பெயனபெடுதது 
ே்றகைொன முனனு்ொை ணமொகிவிடலொம என்ற 
அச்ெம அந் நொடுகைளுக்குள்து. அததுடன, மனி் 
உரி்மகைளஎன்ற விடயத்்விட, சிறீலஙகைொவு 
டனொன உ்றவு அேர்கைளுக்கு முக்கியம.
 இலங்கை்யத ்மது பிடிக்குள ்ேததிரு 
பபெ்றகைொன ஒரு துருமபுச் சீட்டொகைத்ொன இந் 
விேகைொைத்் அ்மரிக்கைொ வபெொன்ற வமறகு நொடு 
கைள  பெயனபெடுததிக்்கைொளகின்றன. வபெை்ேயிலி 
ருநது பிைச்சி்ன்ய ்ேளிவய எடுதது - ஐ.சி.சி. 
எனபபெடும ெர்ேவ்ெ குற்றவியல் நீதிமன்றததுக்கு 
்கைொண்டு ் ென்றொல், இலங்கை ் மது பிடியிலிருநது 
்ேளிவய ்ெல்லும எனபெது -அேர்கைளுக்குத ்்ரி 
யும. அ்னொல், மொறறு ேழிகைள குறிதது வபெை்ே 
யின ஆ்ணயொ்ரும இலங்கையிலுள் அ்மரி 
க்கைத தூதுேரும எனன்ொன ்ெொல்லிக் ்கைொண்டொ 
லும, அ்றகைொன ெொததியம எந்்வுக்கு இருக்கும 
எனபெது வகைளவிக்குறி்ொன எனகின்றொர் கைள ஒரு 
்ைபபினர்.
 ஆ்ணயொ்ரின அறிக்்கை கைடு்மயொகை 
இருபபெ்றகும, இ்ணத ் ்ல்ம நொடுகை்ொல் முன 
்ேக்கைபபெட்டிருக்கும ‘பூச்சிய ே்ைபு’ ்மன்ம 
யொன்ொகை இருபபெ்றகும இது்ொன கைொைணம. 
உண்்மயில், மனி்உரி்மகைள வபெை ்ேயின 
ஆ்ணயொ்்ைப ்பெொறுத்ே்ையில், அேருக்கு 
முனனொல் மனி் உரி்ம ெொர்ந் கைரிெ்ன மட்டுவம 
இருக்கின்றது. ஏ்னனில், அேர் மனி்உரி்மகைள 
வபெை்ேயின ஆ்ணயொ்ர் மட்டுவம. எனவே, 
அேர் எபவபெொதும ‘மு்லில் மனி் உரி்மகைள’ 
எனனும ்கைொள்கையின அடிபபெ்டயில்்ொன 
்ெயற பெடுேொர். அேைது அறிக்்கையும கைருததுக் 
கைளும அ்்னத்ொன பிைதிபெலிக்கும.
 வபெை்ேயில் அஙகைம ேகிக்கும நொடுகை்்ப 
்பெொறுத்ே்ையில், அேர்கைளுக்கு மனி் உரி்ம 
கைள மு்ன்மயொன விடயமல்ல. அேர்கைளுக்கு 
அேர்கை்து ் ெொந் நலனகைவ் மு்ன்மயொன்ே. 
வபெை்ேயில் முன்ேக்கைபபெடும பிவைை ்ண்ய, 
அேர்கை்து ்ெொந் நலனகைளிலிருநது்ொன அணுகு 
ேொர்கைள. ்ஙகைளின ்ெொந் நலனகைளும பிவைை்ண 
யும ெநதிக்கைமுடியொமல் வபெொகும வபெொது, அேர்கைள 
பிவைை்ணக்கு எதிைொகைவே ்ெயறபெடுேொர்கைள. 
்ஜனிேொவில் ந்ட்பெறுேது இது்ொன.

மாற்்றம் வருமா?
 இந் அைசிய்லக் கைேனததிற ்கைொண்டு 
்ொன ்மது பிவைை்ண்ய இ்ணத்்ல்ம 
நொடுகைள ்ேளியிடுகின்றன. ்றவபெொதும ்ேளியி 
ட்டுள்ன. இனறு விேொ்ததுக்குள்ொகியிருக்கும 
‘பூச்சிய ே்ைபு’ எனபபெடும மு்லொேது ே்ைபு 
கூட இவேொறு முன்ேக்கைபபெட்டஒனறு்ொன. 
ேழ்மயொகை இவேொ்றொன ே்ைபு ஒன்்ற முன 
்ேததுவிட்டு அ்ன பினனர் ேைக்கூடிய அழுத 
்ஙகைள - நொடுகைளின நலன கை்் அடிபபெ்டயொகைக் 
்கைொண்டு அதில் மொற்றஙகை்்ச் ்ெய்ேது ்ொன 
ேழ்மயொகை இடம்பெறறிருக்கின்றது.
 கைடந் கைொலஙகைளில் ்மததிரி - ைணில் 
்்ல்மயிலொன ‘நல்லொட்சி’ அைசு பிவைை்ணக்கு 
்ொமும இ்ண அனுெை்ண்ய ேழஙகுே்ொகைக் 
கூறி, பிவைை்ண்ய நீர்ததுபவபெொகைச் ்ெய்ேதில் 
்ேறறி்பெறறிருந்து. பினனர் அேற்்ற ந்ட 
மு்்றபபெடுததுே்றகைொன எந் முயறசிகை்்யும 
அேர்கைள வமற்கைொளேதில்்ல. வபெை்ேயும அ் 
்னக் கைண்டு்கைொளேதில்்ல. ஆனொல், ்றவபெொ 
்்ய நி்லயில் இலங்கை அைெொஙகைம இ்ண 
அனுெை்ண ஒனறுக்கு முனேைபவபெொேதில்்ல. 
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  jpfopdp: jp/nry;tehafGuk; ,e;J kfh tpj;jpahyak;> jpUNfhzkiy.

R. JthfP];;: 

jp / tpGyhde;jh fy;Y}up

jpUNfhzkiy

 

Fws;: xOf;fj;jpd; va;Jtu; Nkd;ik ,Of;fj;jpd; va;jhg; gop 
  

nghUs; : 

  xOf;fj;jhy; midtUk; Nkd;ik milthu;; xOf;fj;jpypUe;J jtWtjhy; milaj; jfhj   

  ngUk; gopia milthu; 

 fij : 

 xU Cupy; ,uhika;ah vd;Dk; ngaUila ,sk; taJila xUtd; tho;e;J te;jhd;.mtd; kpfTk; 

xOf;fj;jpy; rpwe;jtdhf fhzg;gl;lhd;. vg;nghOJk; Neu;ikahdtdhfTk;> newp jtwhjtdhfTk; ,Ue;jhd;.  

,jdhy;  Cu; kf;fs; vy;yhUk; mtid ghuhl;bdhu;fs;.  

 xU ehs; mtDf;F gzk; Njitg;gl;ljhy; jdJ ez;guplk; rpwpjsT gzk; flDf;F thq;fpdhd;.  

Mdhy; mtdhy; me;j gzj;ij jpUg;gp nfhLf;f Kbahky;     NghdJ. me;j gzj;ij vg;gbahtJ nfhLj;J 

tpl Ntz;Lk; vd KbT nra;jhd;. mjw;F vd;d nra;tJ vd;W Nahrpj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. 

 ,Wjpapy;  ahuplkhtJ jpULtJ vd;W $wpaNjhL jdJ kdjpy; xU jlit jhNd jpUl NghfpNwhk; vd 

epidj;jhd;. gpd;G md;wpuT xU ngupatupd;  tPl;by; jpUl nrd;whd;.  mg;nghOJ me;j tPl;bd; fhtyhspfshy; 

ifAk; fsTkhf gpbgl;lhd;.  gpd; me;j ngupatu; jkJ Cu;j;jiytuplk; nfhz;L nrd;W xg;gilj;jhu;.  

 me;j Cu;j;jiytu; ,td;jhd; xOf;fkhdtd; Nghy ebj;J vy;Nyhuplj;jpYk; jpUb tUfpwhd; vd KbT 

nra;jhu;. mtDf;F jz;lidAk; tpjpf;fg;gl;lJ. mtd; nra;j xU rpwpa jpUl;lhy; ngUk; gopia Rkf;f Ntz;-

bajhapw;W. MfNt khztu;fNs ve;epiyapYk; jPa tplaq;fis nra;tjw;F Kay Ntz;lhk;. ,jdhy; ePq;fs; 

vt;tsT xOf;fkdhtdhf ,Ue;jhYk; ePq;fs; nra;Ak; xU rpwpa jtwhy; ngUk; gopia Rkg;gPu;.

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

jhaf kf;fspd; 

  tPjpNahu tpahghuk;...



ெதில்: 
 கைடந் பெனனி்ைண்டு ஆண்டுகை்ொகை ஈழத 
்மிழர்கைள ஐ.நொ. மனி் உரி்ம மன்றததிலும, 
பெனனொட்டுத ்்ஙகைளிலும, ஊடகைம, அைசியல் 
மறறும அ்னததுலகை நொடுகைள ்ழுவிய கைட்ட்ம 
பபுகைளிலும, இலங்கையில் ந்ட்பெற்ற இனபபெடு 
்கைொ்ல்யப பெறறிப வபெசுேதும, அ்றகைொன 
நீதி்ய வ்டுேதும, இலங்கையில் ந்ட்பெறும 
அைசியல் பிைச்சி்னக்குத தீர்வு வேண்டுேதும; 
இலங்கை அைசியல் ்்லேர்கைளுக்கு ்ண்ட்ன 
கி்டக்கை வேண்டும எனபெதும நமது கைருததுக் 
கி்டயொது. 
 ஈழத ்மிழர்கைளுக்கு நீதி கி்டக்கை வேண் 
டும. இனபபெடு்கைொ்ல நடததிய இலங்கை அைெொ 
ஙகைததிறகும, அ்் ேழிநடததிய இலங்கை அதிகைொை 
்மயஙகைளுக்குமகூட ்ண்ட்ன ேழஙகுேதுடன, 
இத்்கைய இனபபெடு்கைொ்ல ந்ட்பெ்றொது ்டுப 
பெ்றகும நமக்கு ஒரு அ்னததுலகை வம்ட வ்்ே 
பபெடுகின்றது எனபெவ் நமது கைருதது,
 ந்ட்பெற்ற இனபபெடு்கைொ்ல்ய உலகை 
அ்வில் எடுதது மிகைப ்பெரிய கைேனயீர்பபுப 
வபெொைொட்டம நடததுே்றகு ஐ.நொ. மனி் உரி்ம 
மன்றம ஒரு கைருவியொகை இருக்கின்றது எனபெ்் 
மறுக்கைவே முடியொது. நொம இத்்கைய ்்ஙகைளில் 
்ொன சுழனறு ்கைொண்டிருக்கினவ்றொம எனபெ்் 
மறுக்கைவும முடியொது. 
 கைடந் பெனனி்ைண்டு ஆண்டுகை்்க் 
கைடநது அறுபெது எழுபெது ஆண்டுகை்ொகை இலங்கை 

யின ேடக்கிலும, கிழக்கிலும ஈழத ்மிழர்கைள 
அேர்கைளின அடிபபெ்ட உரி்மகைளுக்கைொகைவும, 
ேொழ்ேொ்ொைஙகைளுக்கைொகைவும, கைல்வி, மறறுமஏ்னய 
உரி்மகைளுக்கைொகைவும வபெொைொடி ேரும நி்லயில், 
ஏவ்னும ஒரு ே்கையில் கைலொச்ெொை இனபபெடு 
்கைொ்ல நடநது ்கைொண்டு்ொன இருந்து. 
 2009இன பினனர் வபெொரின சூழலொகை ஒரு 
இனபபெடு்கைொ்ல நடந்்்ப பெொர்க்கினவ்றொம. 
அ்றகைொன நீதி்யத ் ொன உலகை நொடுகைள, அேர்கைளின 
பெொர்்ேக்கும, அேர்கைளின புரி்லுக்கும உட்பெ 
டுத்பபெட்ட நிகைழ்ேொகை இருபபெ்ொல்்ொன வமற 
கைத்்ய நொடுகை்்யும, ஏ்னய அ்னததுலகை 
நொடுகை்்யும நீதிக்கைொகை வேண்டி நிறகினவ்றொம. 
வமறகைத்்ய நொடுகைள மறறும ஏ்னய நொடுகைள 
நமமு்டய வேண்டுவகைொ்் உ்ொசீனபபெடுதது 
ேவ்ொ அல்லது அைசியல் ரீதியொகை பெயனபெடுததுே் 
றகுக் கைொைணம, அைசியவல ஆகும. எந் ஒரு விடய 
ததிலும அைசியல் இல்லொமல் இல்்ல. ஆனொல் 
ஐ.நொ. மனி் உரி்ம மன்றமும, ஐ.நொ. கைட்ட்மப 
பும, உலகை நொடுகைளில் இயஙகைக்கூடிய பெனனொட்டுத 
்்மும நமக்கு மிகைமிகை முக்கியம. 
 இத்்ன கைொலமொகை இலங்கைத தீவில் 
இருக்கின்ற இனபபிைச்சி்னக்கு உளநொட்டிவலவய 
தீர்வு கைொணவேண்டும எனறு கூறி சிறீலஙகைொ அைெொ 
ஙகைம கைொலம ்ொழ்ததியதுமட்டுமல்லொமல், எத் 
்கைய தீர்வி்னயும முன்ேக்கைொது ்ென்றது்ொன 
ெரிததிைம. அத்்கைய நி்லயிலிருநது இநதியொ 
வபெொன்ற நொடுகைளின ்்லயீட்டினொல் ஏ்ொேது 
ஒரு சிறிய மொற்றம நடக்கும எனறு எதிர்பெொர்த 
வ்ொம. அதுவும நடக்கைவில்்ல. இநநி்லயில் 
பெனனொட்டுத்்ம எனபெது ஒரு ்விர்க்கைமுடியொ் 
ஒரு ்்ம. பெனனொட்டுத ்்த்்ப பெறறி நமக்கு 
நி்்றய வகைளவிகைள இருக்கைலொம. அதில் இயஙகி 
ேருகின்ற அைசுகைளின, அதிகைொை ்மயஙகைளின எதிர் 
பெொர்பபுகைள,  அைசியல் வி்்யொட்டுகைள, இைொஜ்நதி 
ைஙகைளவபெொன்ற அ்னததும நடபபெது்ொன உலகை 
அைசியல். இவேொறு ்ெய்கின்றொர்கைள எனபெ்றகைொகை 
அேர்கைளு்டய நொட்டின எண்ணத்்வயொ, 
வ்்ேகை்்வயொ ்ொண்டி மிகைப ்பெரிய ஒரு மொறு 
்்லக் ்கைொண்டுேைபவபெொேதில்்ல. அேர்கைளு 
்டய வ்்ேகைளுக்கு உட்பெடுததிய எமது அைசியல் 
தீர்வி்ன நொம வேண்டிவய நிறகினவ்றொம. 
 அ்்த ்ொன புவிெொர் அைசியல் பெறறி 
ஈழத ்மிழர்கைள வபெசிேதும, ஈழத ்மிழர்கைளின 
்பெொரு்ொ்ொைத்்ப பெறறிப வபெசுேதும, மனி் 
இனததிறகு எதிைொன மிகைப ்பெரிய ேனமு்்றகைள 
நடநவ்றிய்்ப பெறறிப வபெசுேதும; இது எல்லொ 
நொடுகைளுக்கும ்பெொருநதும. 
 இ்னொல் வமறகைத்்ய நொடுகைள ்ஙகைள 
அைசியலுக்கைொகைவும, ்பெொரு்ொ்ொைம, இைொஜ ்நதி 
ைம மறறும புவிெொர் பிைொநதிய அைசியலுக்கைொகை எனறு 
பெொர்த்ொலுமகூட, அேர்கைளு்டய அைசிய்ல யும 
உ்டதது எழுச்சியொகை நிறகைக்கூடிய ஒரு விடய 

மொகும. நமக்கு இந் விடயததிலும, இந் பெனனொ 
ட்டுத ் ்ததிலும என்்றக்கும விட்டுவிலகைொ் ஒரு 
நமபிக்்கை இருக்கை வேண்டும. இ்் விட்டு விட்டு 
வேறு ஒரு ்்ததில் நொம அைசியல் ்ெய்யலொம. 
இலங்கை அைெொஙகைத்் பெனனொட்டு குற்றவியல் 
நீதிமன்றததிறகுக் ்கைொண்டு ்ெல்ல வேண்டும 
எனபெ்்வயொ, ஐ.நொ. மனி் உரி்மகைள மன்றத்் 
விட்டு விலகி, ஐ.நொவின வேறு ஒரு கைட்ட்மபபி 
றகு ்ெல்லலொம என்றொலுமகூட; அது நடந்ொல் 
மிக்கை மகிழ்ச்சி்ொன. இருபபெ்் வீசி எறிநது விட்டு,  
புதிய்்ொரு பெொ்்்யத வ்டுே்்விட, இருக்கி 
ன்ற பெொ்்்ய ்ெம்மபபெடுததுேதும, பெனனொட் 
டுத ்்ததில், பெனனொட்டு அைசியல் கைட்ட்மபபுத 
்்ததில் ஐ.நொ.விலும கூட அத்்கைய புதிய பெொ்் 
கை்்த வ்டுே்றகு இது ஒரு இ்டயூ்றொகை இருக் 
கைவே இருக்கைொது எனறு ்ொன நமபுகினவ்றன.

ெதில்: 
 ஐ.நொ. மனி் உரி்ம மன்றததில் ்றவபெொது 
இருக்கும தீர்மொனததிறகைொன ஒரு வி்ட மறறும 
ஒரு அைசியல் தீர்்ே வேண்டி நிறகுமவபெொது,  வமற 
கைத்்ய நொடுகை்் நொம எவேொறு பெொர்க் கினவ்றொம 
என்ற ஒரு நி்ல இருக்கி்றது. உலகை நொடுகைளின 
அைசியல், வமறகைத்்ய நொடுகைளின அைசியல், 
இநதியொ வபெொன்ற நொடுகைளின அைசியல் நி்லப 
பெொடு வபெொன்ற இ்ே அ்னத்்யும ஒருஙகி்ண 
ததுத ்ொன நொம நமமு்டய அைசிய்லயும பெொர்க்கை 
வேண்டும. 
 இபவபெொது ்மிழர்கைள என்றொவல, அதுவும 
ஈழத ்மிழர்கைள என்றொவல இருக்கின்ற பி்வுகை 
்்த ்ொன  பெொர்க்கின்றொர்கைள. அது இநதியொேொகை 
இருந்ொலும ெரி, சிஙகை்ேைொகை இருந்ொலும ெரி, 
உலகை நொடுகை்ொகை இருந்ொலும ெரி, இந்ப பிைச்சி 
்னக்கைொன தீர்விறகைொகையொருடன அமர்நது நொம வபெெ 
வேண்டும எனபெவ் வகைளவியொகை உள்து. ஒருஙகி 
்ணந் ஒரு ்்ல்ம இல்லொ்து, ஒரு மிகைப 
்பெரிய இ்டயூறு அல்லது கைொலத்ொல் ஏறபெடு 
த்பபெட்ட ஒரு நிகைழ்வு, ேருந்்க்கை ஒரு சூழல்.  
 ்றவபெொது ்ொயகைததில் எனறு ்ெொல்லும 
்பெொழுது ேடக்கு கிழக்கில் அ்னதது ்மிழ் மக்கை 
ளின ஆ்ைவுடன ஒருஙகி்ணந் ஒரு அைசியல் 
அ்மபபு இல்லொ்து ஒரு ்பெரும பினன்டவு. 
 ்ொயகைததில் உள் ்மிழீழ மக்கைளின குை 
்லயும, புலம்பெயர்ந் ெமூகைததில் உள் ்மிழர் 
கைளின குை்லயும இ்ணதது ஒரு பெொலமொகை இ்ண 
க்கைக்கூடிய இ்ணபபுப பெொலம நமக்கு இல்லொ்து 
ஒரு பினன்டவு.
 இ்் எவேொறு ெரி்ெய்யலொம எனறு 

கேள்வி:  
 ஈழத்தமிழர் ்தமது உரிமமகேகான க�காரகாட்ட 
தம்த �னனகாடடு ்தளததிற்கு எடுததுச்செல்ல 
ஐ.நகா மனி்த உரிமமேள் ஆமையதம்த சுற்றிகய 
வரும் நிம்லயில, ்தமிழருககு உ்தவுவ்தகாேகூறி 
அங்கும் கமற்கு்லே நகாடுேள் ஏமகாற்றி வருகின 
றனர் என அணமமகேகா்லமகாே ேருததுகேள் 
்வளிவருகினறன. இது ்்தகா்டர்பில ்தங்ேள் 
�கார்மவ எனன?
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thuhe;j kpd;dpjo;;

Neh;fhzy;

   ததொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்

rpwPyq;fh muR Nkw;nfhz;l Nghu;f; Fw;wq;fs; kw;Wk; kdpj cupik kPwy;fs; Fwpj;J jPu;khdk; xd;iw nfhz;LtUtjw;F ,izj;jiyik 

ehLfs; jPu;khdpj;Js;sd. mNj rkak;> rpwPyq;fh muir midj;Jyf Fw;wtpay; ePjpkd;wj;jpy; epWj;j Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;iffSk; 

tYg;gl;L tUfpd;wd.

 ,e;j epiyapy; jPu;khdj;ij Mjupg;gjhf ,e;jpah fUj;J vjidAk; njuptpf;ftpy;iy. jkpofj;jpd; mOj;jk; vd;gJ ,e;jpa kj;jpa 

murpd; Nghf;fpy; khw;wq;fis Vw;gLj;jyhk; vd;w fUj;Jf;fSk; cz;L.

  vdNt ,J njhlu;gpy; ‘,yf;F’ Clfk; jkpofj;jpy; cs;s MSk; kw;Wk; vjpu;fl;rpfs; cl;gl gy murpay; fl;rpfsplKk;> jkpo; 

Mu;tyu;fsplKk; vkJ Nfs;tpfis Kd;itj;jpUe;Njhk;. mjw;F mtu;fs; mspj;j gjpy;fis ,q;F jUfpd;Nwhk;.

 rpy re;ju;g;gq;fspy; Nfs;tpf;fhd gjpy;fs; njhlu;Gilajhf ,Uf;fhJ> vdpDk; gpuKfu;fspd; cz;ikahd fUj;Jf;fis gpujpgypg;g-

jhw;fhf ehk; mjpy; jpUj;jk; nra;ahJ mg;gbNa thrfu;fSf;F jUfpd;Nwhk;.

கேள்வி:  
 இந்த நிம்லயில ஈழத்தமிழர்ேளின முன 
்னடுப்புேள் எவவகாறு அமமய கவணடும்?

Nguhrpupau; ,uhK.kzptz;zd; 
nrd;idg; gy;fiyf;fof

murpay; kw;Wk; nghJepu;thfj; Jiw 

jiytu;  

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

murpay; fl;rpfs;> mikg;Gfs;> jkpo; Mu;tyu;fspd; fUj;Jf;fis ,q;F gjpT nra;fpd;Nwhk;

vd;d ?



்ெொனனொல், இ்ே அ்னததுவம எல்லொ வநைததி 
லும எல்வலொருக்கும அ்மயும எனறு ்ெொல்ல 
முடியொது. ஆனொல் இத்்கைய ஒரு பெொலஙகை்் 
உருேொக்கிக் ்கைொள் வேண்டும எனறு ்ொன நொன 
்ெொல்லுகிவ்றன. 
 நொம பெல குழுமஙகை்ொகை ்ெயறபெட்டொலும 
கூட, ்ொயகைததில் இருநது ஒரு குைல், புலம்பெயர் 
ெமூகைததிலிருநது ஒரு குைல்,  பெல நொடுகைளிலிருநதும 
குைல்கைள. எத்்கைய தீர்வு வேண்டும எனறு பெல 
்ைபபெொன குைல்கைள இருக்கும சூழலில், நொம எம 
க்கு எனன வேண்டும எனபெ்் வபெசி முடிவு எடு 
ததுக் ்கைொள் வேண்டும. அ்றகைொகை ஒருகுழு மற 
்்றொரு குழுவுடன வபெசுேவ்ொ அல்லது ்ொயகைத 
தில் இருக்கின்ற மக்கைள வேண்டுேது எனன? 
புலம்பெயர் ெமூகைம வேண்டுேது எனன? எத்்கைய 
அைசியல் தீர்்ே வேண்டுகினவ்றொம. இேற்்ற 
ஐ.நொ.விலுள் ்பெொதுக்குழுவிறகு எடுததுச் ்ெல் 
ேவ்ொ அல்லது பெொதுகைொபபுச் ெ்பெக்கு நொம்ெல்ல 
வேண்டுமொ? அல்லது ஐ.நொ. மனி் உரி்ம மன்றத 
திவலவய இ்றகு ஒரு அடிபபெ்டயொன முன்ன 
டுபபுகை்் குறிபபெொகை குற்றவியல் நீதிமன்றததிறகு 
எடுததுச் ்ெல்லலொமொ? எனறு 3 வி்மொகை நொம ஒவை 
வநைத தில் வபெசும வபெொது, தீர்க்கைமொகை நமக்கு எனன 
வேண்டும எனபெ்்ப வபெசுே்றகு ஒரு அழுத் 
மொன ஒரு தீர்க்கைமொன ஒருஙகி்ணந் ஒரு பெொர்்ே 
வேண்டும. இ்்த ்ொன நொம ்றகைொலிகை அைசியல் 
சூழலில் ்ெய்ய வேண்டிய ஒரு பிை்ொன வே்ல 
யும, கைட்மயும ஆகும.

ெதில் : 
 2009 இனபபெடு்கைொ்லக்குப பினனர், ஈழத 
்மிழர்கைளும, புலம்பெயர் ெமூகைமும இ்ணநது 
ஒவை குைலொகைவும, பெல மு்னகைளிலிருநதும ஐ.நொ. 
மனி் உரி்ம மன்றததில் நொம வபெசி ேருகினவ்றொம. 
கைடந் சில ஆண்டுகை்ொகை கைொணொமல் ஆக்கைபபெட் 
வடொர் விடயஙகை்்க் ்கையொளுேதில்கூட ்பெரிய 
்்ொரு முனவனற்றம இருநது ேருகின்றது. முன 
வனற்றம எனறு ்ெொல்லும வபெொது, அ்் ஒரு 
அழுத்மொகைவும, தீர்க்கைமொகைவும ்ேளிபபெடுத்க் 
கூடிய ஒரு ்ன்ம உருேொகி ேருகின்றது. 
 வகைொத்பெொய ைொஜபெக்ெ ஜனொதிபெதியொகை 
பெ்விவயற்ற பினனர், அண்்மக் கைொலமொகை உலகை 
நொடுகைளின பெொர்்ேயில் சில மொற்றம நிகைழ்நதிருக்கி 
ன்றது. மனி் உரி்ம ெொர்ந் விடயமொகை இருக் 
கைலொம. புவிெொர் அைசியலொகை இருக்கைலொம. இலங்கை 
– சீனொ நட்பு இது வபெொன்ற பெல கைொைணஙகைள இருக் 
கைலொம. ஆனொல் இத்்கைய ஒரு அைசியல் புவி ெொர் 
சூழ்ல ஈழத ்மிழர்கைளும, புலம்பெயர் ெமூகை 
முமகூட ஒரு அைசியல் ரீதியொகை பெயனபெடுததிக் 
்கைொள் வேண்டும எனபெது ்ொன எனனு்டய ஒரு 
கைருதது. இ்்த ்ொன நொம நி்்றவேற்ற வேண்டிய, 
நடத ் க்கூடிய ஒரு அைசியல் வபெொைொட்டததில் உலகை 
அைசியலில் என்னனன மொற்றஙகைள நிகைழ்நது 
்கைொண்டிருக்கின்றன. பிைொநதிய அைசியலில் என 
்னனன மொற்றஙகைள நிகைழ்நது ்கைொண்டிருக்கி 
ன்றன எனபெ்் துல்லியமொகைப பெொர்பபெவ்ொடு 
மட்டுமல்லொமல், அேறறிறகு ஏற்றபெடி நமமு்டய 
நகைர்வுகை்் நொம ்ெய்ேதும, வ்்ேபபெட்டொல் 
நமமு்டய அனுெை்ண்ய மொறறிக் ்கைொளே 
துமகூட ஒரு இைொஜ்நதிை பெொர்்ேயொகை அ்மயும. 
இ்் ்பெரிய அ்விலும, சிறிய சிறிய அ்வில் 
பெல மு்னகைளிலும ்கையொ் வேண்டும எனபெது 
கூட எனது ஒரு அைசியல் கைணிபபு. 
 இேறறுடன, ஐ.நொ. மனி் உரி்ம மன்ற 
ததின மூலமொகை நமமொல் எனன ெொதிக்கை முடியும, 
எனன முடியொது எனபெது பெறறிய ஒரு அழுத்மொன 
ஒரு பெொர்்ே வேண்டும. 
 அததுடன ஐ.நொ. மனி் உரி்மமன்றததின 
ஊடொகை பெனனொட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றததிறகு 
சிறீலஙகைொ அைெொஙகைத்் நொம எடுததுச் ்ெல்ல 

முடியுமொனொல், அ்ன பினனர் நொம எனன ்ெய்ய 
வேண்டும. இ்்த ்ொன நொம ஒரு அைசியல் ரீதி 
யொகைவும, விடு்்லப வபெொைொட்டததிலும, அைசியல் 
தீர்வு வேண்டி நிறகும ஒரு ெமூகைததிலும ஒரு 
்்ொ்லவநொக்குப பெொர்்ேயும வேண்டும. ஒரு 
அண்்மக்கைொலததிறகைொன ஒரு  அைசியல்  முன்ன 
டுபபும வேண்டும. இ்் ஒருஙகி்ணததுச் ்ெல் 
லக் கூடிய ஒரு ்்ல்மவயொ, ஒரு கைட்ட்மபவபெொ 
அல்லது ஒரு குழு நமக்குத வ்்ேபபெடுகின்றது. 
இ்் பெல ்்ஙகைளிலிருநதும, பெல மு்னகைளிலி 
ருநதும நொம வபெெ வேண்டும. 
 நமக்கு ஒரு அைசியல் தீர்வு வேண்டும எனறு 
நொம வபெசுகினவ்றொம. நொம முைணொகை எ்்யும வபெெ 
வில்்ல. இலங்கையில் உள் அைசியல் கைட்சிகைளின 
ஊடொகை இலங்கையில் மனி் உரி்ம மீ்றல்கைள 
நடந்து உண்்ம. இனபபெடு்கைொ்ல நடந்து 
உண்்ம. இது இனபபெடு்கைொ்லயொகை ஏறறுக் 
்கைொள்பபெடொது விட்டொலுமகூட, மிகைப ்பெரிய 
ஒரு வபெொர்க் குற்றஙகைள நிகைழ்ததியது உண்்ம 
எனறு எடுததுக் கூறி, அேர்கைளுக்கு ்ண்ட்ன 
எனபெ்்விட, ்மிழர்கைளுக்கு எத்்கைய நீதி்ய 
நொம ்பெறறுத ்ைவேண்டும எனபெ்்ப பெறறி ஒரு 
விேொ்ம வேண்டும. அ்்த ்ொன நொம எடுததுச் 
்ெல்ல வேண்டிய ஒரு அைசியல். இன்்றய கைொல 
கைட்டததில் அடுத் கைட்டததிறகு நகைர்ே்றகைொன 
ஒரு ெொ்கைமொன சூழ்ல உருேொக்கும எனறு நொன 
நி்னக்கினவ்றன. 
 நமது மொறறுக் கைருததுக்கை்்வயொ, முைண் 
பெொட்டுக் கைருததுக்கை்்வயொ கு்்றததுக் ்கைொண்டு, 
நொம அ்னே்ையும ஒருஙகி்ணக்கைக்கூடிய 
கைருததுக்கை்் முன்ேதது, மற்றேர் ்ெய்ே்் 
்ேறு எனறு ்ெொல்ே்்விட அேர்கைள எனன 
ெரியொகை ்ெய்கின்றொர்கைள. நொம எனன ெரியொகை ்ெய் 
கினவ்றொம, இ்ே இைண்்டயும இ்ணதது ஒரு 
அைசியல் கை்ததிறகு எடுததுச் ்ெல்லலொமொ என 
பெ்் நொம பெொர்தவ்ொமொனொல், நிச்ெயமொகை நொம 
அ்னேரும இ்ணநது ்ெயறபெடுே்றகைொன ஒரு 
ேழிமு்்றகை்் நொம பெொர்க்கைலொம.
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ெதில்: 
 ஐ.நொ. மனி் உரி்ம ஆ்ணயர் ஒருேர் 
சிறீலஙகைொ அைசு ் ெய்் குற்றஙகைள குறிதது புலனொய்வு 
்ெய்ய அ்னததுேலகை குற்றவியல் நீதிமன்ற 
ததிறகு ் கைொண்டு ் ெல்ல வேண்டும என்ற முடி்ே 
ேந்்டநதுள்து இதுவே மு்ல் மு்்றயொகும. 
 உளநொட்டுப புலனொய்வுக்கு இருமு்்ற 
ஐ.நொ இ்ெவு ் ்ரிவிததிருந்து. ஆனொல், சிறீலஙகைொ 
அைசு இவவிெயததில் ்னது இயலொ்ம்யயும, 

விருபபெமின்ம்யயும ்ேளிபபெடுததியுள்து 
எனறு ்ெொல்லி உளநொட்டுப புலனொய்வு எனபெ்் 
நிைொகைரிக்கி்றொர் ஆ்ணயர். 
 புவிெொர் அைசியலின ்பெயைொல் உறுபபெை 
சுகைள இதிலிருநது பினேொஙகும எனபெ்்ப புரி 
நது்கைொண்டு அ்னததுலகை குற்றவியல் நீதிமன்ற 
ததிறகு அனுபபுேவ்ொடு வெர்தது உறுபபெைசுகைள 
்த்மது நொடுகைளில் உள் வ்சிய நீதிமன்றங 
கைளில் புலனொய்வு ்ெய்ய முடியுமஎனறும குற்றஞ 
ெொட்டபபெட்டேர்கைளுக்குப பெயணத ்்ட, ்ெொதது 
முடக்கைம ஆகிய்ேப பெறறி பெரிசீலிக்கை வேண்டும 
எனறும எடுததுக்கைொட்டியுள்ொர். 
 சிறீலஙகைொவில் கைடந் ஓைொண்டொகை நிலவி 
ேரும ஆபெத்ொன ஆறு வபெொக்குகைள மீண்டும 
்பெரிய அ்விலொன மனி் உரி்ம மீ்றல் ஏறபெடு 
ே்றகைொன சூழலுக்கு ேழிேகுக்கும எனறு 
கைே்ல ்்ரிவிததுள்ொர். மிவெல் பெெவல சிலியின 
முனனொள அதிபெர் இைொணுே ஆட்சியின கீழ் 
சிததிைே்், ேலிநது கைொணொமலொக்கைபபெடு்ல் 
ஆகிய்ே பெறறிய பெட்டறிவு ்கைொண்டேர் என்ற 
ே்கையில் அேைது இந் அறிக்்கை்ய அவே்வு 
எளிதில் எேைொலும பு்றந்ளளிவிட முடியொது. 
 புவிெொர் அைசியல் எனனும கைடலில் ்த் 
ளிததுக் ்கைொண்டிருக்கும ்மிழர்கைளுக்கும கி்டத 
துள் முக்கியமொன துருபபுச் சீட்டு இது. இந் 
அறிக்்கையின முடிவுகை்்யும பெரிநது்ைகை்்யும 
நி்்றவேற்றக் வகைொரி ்மிழர்கைள ்ொம இருக்கும 
நொட்டைசுகைளிடம வபெொைொட்டத்் முன்னடுக்கை 
வேண்டும.

ெதில்: 
 சிறீலஙகைொ குறிதது ்கைொண்டுேைபபெடும 
தீர்மொனம உளநொட்டுப புலனொய்்ே ஏறகை மறுதது 
சிறீலஙகைொ ்ெய்் இன அழிபபு குற்றஙகைள, மனி் 
குலததிறகு எதிைொன குற்றஙகைள, வபெொர்க்குற்றஙகைள 
ஆகியேற்்றப புலனொய்வு ்ெய்ய அ்னததுலகை 
குற்றவியல் நீதிமன்றததிறகு அனுபபெ ேலியுறுத 
துே்ொகை இருக்கை வேண்டும. 
 இதுவே ்மிழர்கைளின வகைொரிக்்கை ஆகும. 
அத்்கைய தீர்மொனத்் வே்்றந் நொவடனும 
முன ்ேத்ொல் அ்் இநதிய அைசு ஆ்ரிக்கை 
வேண்டும. வேறு எந் உறுபபெைசும முன்ேக்கைொ் 
நி்லயில் இநதிய அைசு ்ொவம அபபெடி்யொரு 
தீர்மொனத்் முன்ேக்கை வேண்டும எனறு நொஙகைள 
வகைொருகிவ்றொம. இபவபெொது முன்ேக்கைபபெடும 
தீர்மொன ே்ைவு அ்னததுலகை குற்றவியல் நீதி 
மன்றததிறகு சிறீலஙகைொ்ே அனுபபுமொறு ேலி 
யுறுத்வில்்ல. எனவே, இநதிய அைசு ்மிழர் 
கைளின வகைொரிக்்கை்ய ேலியுறுததி புதிய தீர்மொனம 
ஒன்்ற முன்மொழிய வேண்டும.

கேள்வி:  
 ஐ.நகா மனி்த உரிமமேள் ஆமையகாளரி 
னகால முனமவகேப்�ட்ட  மிேவும் ேகாததிரமகான 
அறிகமே ்்தகா்டர்பில உங்ேள் ேடசி எனன  ேரு 
தம்த ்ேகாணடுள்ளது.?

Njhou; nre;jpy; 
xUq;fpizg;ghsu; ,se;jkpofk;; 

(save tamils )

கேள்வி:  
 சிறீ்லங்ேகா அரசு நீதிமய நிம்லநகாட்ட ்தவ 
றுவது்டன ் ்தகா்டர்நது மனி்த உரிமம மீறலேளில 
ஈடு�டடும் வருகினறது. இந்த நிம்லயில சிறீ்லங்ேகா 
மீது ் ேகாணடுவரப்�டும் தீர்மகானததிற்கு இநதியகா 
ஆ்தரவு வழங்ேகவணடியது குறிதது நீங்ேள் 
எனன ேருதுகினறீர்ேள்.?

கேள்வி:  
 ஈழத்தமிழ் மகேள் மீது 2009 இல 
கமற்்ேகாள்ளப்�ட்ட இனப்�டு்ேகாம்லகேகான நீதி 
மயப் ் �ற்றுக்ேகாள்வ்தற்ேகாே ஈழத்தமிழ் அமம 
ப்புேளும், பு்லம்்�யர் அமமப்புேளும்  க�காரகாடி 
வருகினறன. இந்த முயற்சியில ்வற்றியம்டவ 
்தற்கு இந்த அமமப்புேள் ்தமது அணுகுமுமற 
யில மகாற்றதம்த ஏற்�டுத்த கவணடு்மனக ேரு 
துகினறீர்ேளகா?

I.eh jPu;khdk; njhlu;gpy; jkpofj;jpd; epiyg;ghL ... njhlu;r;rp... 

   ததொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

இரொமு.மணிவண்ணன்      ... ததொடர்ச்சி...
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மிகைவும சினனம சிறிய சிறீலஙகைொ அைசு உலகை 
நொடுகை்் ஒரு அணியில் இ்ணதது ்மிழ் 

மக்கைளுக்கு எதிைொன வபெொ்ை நடததியிருந்து. இந் 
அணியில் எதிரும புதிருமொகை இருபபெ்ொகை நொம 
கைருதும இநதியொவும, பெொகிஸ்ொனும இருந்ன, 
அ்மரிக்கைொவும ைஸயொவும இருந்ன.

 ஏன ்றவபெொ்்ய எதிரிகைள என நொம கைரு 
தும, சீனொ, இநதியொ, அ்மரிக்கைொ மறறும யபபெொனும 
இருந்ன. சிறீலஙகைொவின இந் ்ேறறியொனது 
அ்ன இைொஜ்நதிைததிை அணுகுமு்்றக்கு கி்ட 
த் ்ேறறியொகும.
 ்னது அணுகுமு்்றயில் சிறீலஙகைொ அைசு 
வமலும முனநகைர்நதுள்்்வய ்றவபெொது ்ஜனீ 
ேொவில் இடம்பெறறுேரும ஐ.நொ மனி் உரி்மகைள 
ஆ்ணக்குழுவின கூட்டத்்ொடர் ்்ொடர்பெொன 
்கைேல்கைள எடுததுக் கைொட்டுகின்றன.
 சிறீலஙகைொ ்்ொடர்பெொன தீர்மொனம குறித் 
விேொ்ததில் சிறீலஙகைொவுக்கு ஆ்ைேொகை 21 நொடுகைள 
்மது ேொ்ஙகை்் முன்ேததுள்்ொகை கைடந் 
்ேளளிக்கிழ்ம (26) ்கைொழுமபு ்கைேல்கைள  ்்ரி 
விததிருந்ன. அ்றகு எதிைொகை 15 நொடுகைவ் உள் 
்ொகை அ்ே வமலும ்்ரிவிததுள்ன. 
 பிரித்ொனியொ ்்ல்மயிலொன இ்ணக் 
குழு நொடுகைள முன்ேத் தீர்மொனம எனபெது 
யொருக்கு எதிைொகை மனி் உரி்ம மீ்றல்கைள வமற 
்கைொள்பபெட்டுள்து எனபெ்் சுட்டிக்கைொட்ட 
்ேறியவ் அ்ன மீ்ொன ்மிழ் மக்கைளின நமபி 
க்்கை்ய ்கைர்தது விட்டது.
 தீர்மொனம ஒனறு முன்ேக்கைபபெடவுள் 
்ொகை ்ெய்திகைள ேந்வபெொவ், புலம்பெயர் ்மிழ் 
அ்மபபுக்கைளும, ்ொயகைததில் உள் ்மிழ் கைட்சி 
கைளும ்மது வகைொரிக்்கைகை்் முன்ேததிருந்ன. 
அதில் வபெொர்க்குற்றம, ்மிழ் மக்கைள மீ்ொன இன 
அழிபபு மறறும பெொதிக்கைபபெட்டேர்கைளுக்கைொன 
நீதி வகைொைல் எனபென ்்ளிேொகை குறிபபிடபபெட் 
டிருந்ன.

 அ்்ன உளேொஙகி ்ேளிேரும தீர்மொ 
னததிறகு நொம ஆ்ைவு அளிதது பெலபபெடுத் வேண் 
டும என்ற கைருததுக்கைளும பெைேலொகை முன்ே 
க்கைபபெட்டிருந்ன. ஆனொல் ்றவபெொது முன்ேக் 
கைபபெட்டுள் பூச்சிய ே்ைபு தீர்மொனம எனபெது 
சிறீலஙகைொவில் ் மிழ் மக்கைள ேொழ்ே்றகைொன அ்ட 
யொ்த்்யும, அஙகு ்மிழ் மக்கைள மீது வபெொர் 
வமற்கைொள்பபெட்டது, அேர்கைள இனபபெடு 

்கைொ்ல ்ெய்யபபெட்டனர், அேர்கைளுக்கு எதிைொகை 
மனி்ொபிமொன குற்றஙகைள இ்ழக்கைபபெட்டது 
என்ற ேைலொறுகை்்யும முற்றொகை ம்்றததுள்து.
 அ்ொேது ்மிழ் மக்கைளின வகைொரிக்்கைகைள 
எ்்னயும உளேொஙகைொது, பிைொநதிய மறறும உலகை 
ேல்லைசுகைளின அைசியல் அபிலொ்ெகை்் முன 
நிறுததி ே்ையபபெட்ட ே்ைபெொகைவே இ்்ன நொம 
பெொர்க்கை முடியும. 
 இ்்ன ே்ைந் இ்ணக்குழு நொடுகை 
ளில் ்மிழர்கைள அதிகைம ேொழும நொடுகை்ொன பிரித 
்ொனியொ, கைனடொ மறறும வஜர்மனி ஆகிய நொடு கைள 
உள்டஙகியிருந்வபெொதும, புலம்பெயர் அ்மபபு 
க்கை்ொல் அந் நொடுகைள மீது ஒரு அழுத்த்் 
ஏறபெடுத் முடியவில்்ல எனபெது, புலம்பெயர் 
அ்மபபுக்கைள, அந் நொடுகைளில் பெ்விகைளில் உள் 
்மிழ் அைசியல்ேொதிகைள மறறும அஙகுள் அைசி 
யல் கைட்சிகைளில் அஙகைமேகிக்கும ்மிழ் மக்கைள 
ஆகிவயொரின ஒட்டு்மொத் வ்ொல்வியொகும.
 இேர்கைள ெநதித் இந் வ்ொல்வி எனபெது 
எதிர்ேரும கைொலததில் வமற்கைொள்பபெடும வபெொைொ 

ட்டஙகைளில் மக்கைள ்ேக்கும நமபிக்்கை்ய சி்்ற
டிக்கும எனபெது உண்்மயொனது. ்றவபெொது கூட 
புலம்பெயர் அ்மபபுக்கை்ொல் ஒழுஙகை்மக்கைபபெ 
டும வபெொைொட்டஙகைளில் பெஙகுபெறறும மக்கைளின 
்்ொ்கை்ய ் கைொண்டு நொம அந் அ்மபபுக்கைளின 
்ெயறபெொடுகைள மீ்ொன மக்கைளின நமபிக்்கை்ய 
கைணிபபிட்டுக் ்கைொள்லொம. 
 அதுமட்டுமல்லொது, புலம்பெயர் ்மிழ் 
அ்ம பபுக்கைள ்ொம ேொழும நொடுகை்்வயொ அல் 
லது அங் பிைொநதியததில் உள் நொடுகை்்வயொ 
்ேன்்றடுக்கைொது, அேர்கைளின நிகைழ்ச்சி நிைலுக்குள 
்ெனறு ்மிழ் மக்கை்் ஏமொற்ற ்்லபபெட்டு 
ள்்்யும வபெொர் நி்்றே்டநது 12 ேருடஙகை 
ளின பினனர் ்ேளிேநதுள் இந் தீர்மொனம 
எடுததுக்கைொட்டியுள்து. அ்ொேது ்மது இருப்பெ 
்க்கை்ேபபெ்வகை இந் அ்மபபுக்கைள வபெொைொடுே 
்ொகை கைரு்பபெடுகின்றது.

 புலம்பெயர் வ்ெஙகைளில் வமற்கைொள்ப 
பெடும வபெொைொட்டஙகைளில் பெல அ்மபபுக்கைள ்மது 
இருப்பெ ்க்கை்ேபபெ்றகைொன வபெொைொட்டஙகைவ் 
்விை ்மிழ் மக்கைளின உரி்மகைளுக்கைொன வபெொைொ 
ட்டஙகைள அல்ல என்ற உண்்ம்யயும ்மிழ் 
மக்கைள ்றவபெொது ்மல்ல ்மல்ல உணைத ்்லப 
பெட்டுள்னர்.
 ்றவபெொ்்ய வ்ொல்வி எனபெது நொம அடு 
தது எனன ்ெய்ய வேண்டும எனபெ்் எமக்கு 
எடுதது்ைபபெொ்கைவே நொம பெொர்க்கை வேண்டும. 
எமது சிந்்னகைள, ்ெயறபெொடுகைள, வபெொைொட்ட 
ேழிமு்்றகைள, இைொஜ்நதிை அணுகுமு்்றகைள, 
அ்்ன ேழிநடததுபெேர்கைள மறறும அ்மபபுக் 
கைள எனபென கைடு்மயொன மீள பெரிவெொ்்னக்கு 
உள்ொக்கைபபெட வேண்டும.
்ெயறபெட முடியொ் புலம்பெயர் அ்மபபுக்கைள, 

ஆளு்மயற்ற ்்ல்மகைள ்மது ்ேறுகை்் 
உணர்நது ஆளு்மயுள் அடுத் ெந்தியிடம 
வபெொைொட்டததிறகைொன கைட்மகை்் ஒபபெ்டதது 
ஒதுஙகுேவ் ்மிழ் இனததிறகு அேர்கைள ஆறறும 
மிகைச் சி்றந் பெணியொகும.
 ஏன இந் முடி்ே கூறுகினவ்றன என்றொல், 
பிரித்ொனியொ தீர்மொனததிறகைொன ே்ை்பெ வமற 
்கைொண்ட வபெொது புலம்பெயர் ்மிழ் அ்மபபுக் 
கைளின பிைதிநிதிகைள மறறும பிரித்ொனியொவின 
ஆளும மறறும எதிர்க்கைட்சிகைளின ்ெயறபெொட் 
டொ்ர்கைள என ்ம்ம பிைநிதிததுேபபெடுததும 
சிலர் பிரித்ொனியொவின ்ேளிவிேகைொை மறறும 
்பெொதுநலேொய நொடுகைளின பிைதிநிதிகை்் ெநதிதது 
்மிழ் மக்கைளின வகைொரிக்்கைகைள ்்ொடர்பெொகை கைலநது 
்ையொடியிருந்னர்.
 ்மிழ் மக்கைளின வகைொரிக்்கைகை்் முன்ே 
தது கைனடொவில் உள் அ்மபபுக்கைளும ்ெயற 
பெொட்டொ்ர்கைளும, வபெொைொட்டஙகை்்யும, இைொஜ 
்நதிை அணுகுமு்்றகை்்யும வமற்கைொண்டிருந 
்னர் 
 ஆனொல் தீர்மொனததில் ்மிழ் இனம எனவ்ற 
்ெொறபெ்வம இல்்ல. நொசிகைள இனபபெடு்கைொ 
்ல்ய வமற்கைொண்டனர் எனக்கூறும வபெொது 
அது யூ்ர்கைளுக்கு எதிைொனது எனறு குறிபபிடபபெ 
டுகின்றது. ்கைொவெொவேொ இனபபெடு்கைொ்ல என 
னும வபெொது அது வெர்பியர்கைள, அல்வபெனியர்கைளுக்கு 
எதிைொகை வமற்கைொண்ட்ொகைவே குறிபபிடபபெடுகி 
ன்றது.

 ஆனொல் தீர்மொனததில் ்மிழ் இனம ்னது 
உரி்மகைளுக்கைொகை வபெொைொடியொ்ொகைவேொ, அேர்கைள 
மீது இந் வபெொர்க் குற்றஙகைள இ்ழக்கைபபெட்ட்ொ 
கைவேொ எந் ்டயஙகைளும இல்்ல.
 இது ்மிழ் மக்கை்் ேழிநடததுகினவ்றொம 
அல்லது அேர்கைளின பிைதிநிதிகைள என கூறிக்்கைொ 
ளளும புலம்பெயர் அ்மபபுக்கைள ெநதித் மிகைப 
்பெரும வ்ொல்வியொகும. எனவே ்றவபெொதுள் 
வகைளவி எனன்ேனில், இந் வ்ொல்விக்கைொன 
்பெொறுப்பெ யொர் ஏறறுக்்கைொளேது?
 அைசியல்ேொதிகைள ்ேறி்ழக்கும வபெொது 
பெ்விவிலகுமொறு வகைொரிக்்கை விடும நொம ஏன இந் 
அ்மபபுக்கைள மறறும ்ெயறபெொட்டொ்ர்கைளின 
்ேறுகை்் கைண்டு்கைொளேதில்்ல? இேர்கைளின 
இயலொ்மயொல் ஒரு இனம மிகைப்பெரும அழிவின 
விழிமபில் நிறகின்றது. இந் நி்ல்ய ்மது 
பெ்விக்கைொகைவும, கைதி்ைக்கைொகைவும ்்ருச்ெண்டியர்கை 
்ொகை மொற்றம ்பெறறுேரும அ்மபபுக்கைள உணர் 
நது்கைொளளுமொ?
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்பெஙகைளூரின வீதிகைளில் ஆர்பபெொட்டக்கைொைர் 
கைள ஒனறு கூடினொர்கைள. மொணேர்கைளு 

டனும மனி் உரி்ம ஆர்ேலர்கைளுடனும 
இ்ணநது அந் நகைைததில் ேொழும மக்கைளும இந் 
ஆர்பபெொட்டததில் ்ம்ம இ்ணததுக்்கைொண்டொ 
ர்கைள. “விேெொயி கைளுக்கு ஆ்ைேொகைக் குைல் 
்கைொடுபபெது கி்ர்ச்சியொ கைொது” “அநீதி ெட்டபூர் 
ேமொக்கைபபெடும வபெொது அ்்ன எதிர்பபெது எமது 
கைட்ம” வபெொன்ற சுவலொ கைஙகை்்த ்ொஙகிய அட் 
்டகை்் அேர்கைள ்ேததிருந்ொர்கைள. முகைததில் 
புனசிரிபபுடன கைொண பபெட்ட 22 ேயது நிைமபிய 
டிேொ ைவியின (Disha Ravi) பெடத்் அேர்கைளில் 
்பெருமபெொலொவனொர் தூக்கி ்ேததிருந்ொர்கைள.
 சுறறுச்சூழல் விடயஙகைள ்்ொடர்பெொகை 
்பெஙகைளூர் நகைைததில் மிகைவும துடிபபெொகைச் ்ெயறபெ 
ட்டு ேருகின்ற ஆர்ேலர்கைள நடுவில், கைடந் மூனறு 
ேருடஙகை்ொகை மிகைவும அறியபபெட்ட ஒருேைொகைவே 
டிேொ இருநதிருக்கி்றொர். ஆனொல் ் ம்ம எதிர்பபெேர் 
கை்் இருமபுக்கைைம ்கைொண்டு அடக்குகின்ற ஓர் 
அைசு அே்ைக் ்கைது்ெய்திருக்கி்றது.
 இரு ேொைஙகைளுக்கு முனனர், ெனிக்கிழ்ம, 
்னது ்ொயொருடன டிேொ ேதியும  இல்லததிவல 
்ேதது அேர் ்கைது்ெய்யபபெட்டு, விமொனததிவல 
்டல்கிக்குக் ்கைொண்டு்ெல்லபபெட்டு, கி்ர்ச்சி 
்ெய்்்ொகைவும அைசுக்கு எதிைொகைச் ெதி ் ெய்்்ொகைவும 
குற்றஞெொட்டபபெட்டு, எந்வி் ெட்டத்ைணிகைளின 
உ்வி்யயும நொட முடியொ் ே்கையில் ்டல்கி 
கைொேல்து்்றயின கைொேலில் ்ேக்கைபபெட்டொர்.
 “இநதிய அைசு சுறறுச்சூழல் ஆர்ேலர்கைள 
வமல் ்ொக்கு்்லத ்்ொடுததிருக்கி்றது எனபெது 
மட்டுமனறி மிகைத ்்ளிேொன, கைே்ல்யத 
்ை ேல்ல ஓர் அணுகுமு்்ற்ய இஙவகை 
்்ளிேொகை அே்ொனிக்கைக்கூடிய்ொகை இருக்கி்றது” 
எனறு ்பெஙகைளூ்ை ேதிவிடமொகைக் ்கைொண்ட 
சுறறுச்சூழல் ஆர்ே லைொன லிவயொ ெல்்ொனொ 
்்ரிவித்ொர். “சுறறுச் சூழல் ஆர்ேலர்கைளின 
எதிர்ப்பெ நிர்மூலமொக்கி அ்்ன முறறு முழு்ொகை 
அழிதது விடுேவ் இேர் கை்து வநொக்கைமொகும” 
எனறு அேர் வமலும கூறியி ருக்கி்றொர்.

 இநதியொவில் விேெொயிகைளினொல் அண்்ம 
க்கைொலமொகை வமற்கைொள்பபெட்டு ேருகின்ற எதிர் 
பபு ஆர்பபெொட்டஙகைள ்்ொடர்பெொகை சுறறுச் சூழல் 

்்ொடர்பெொகைக் குைல்்கைொடுபபெேர்கைள வமலதிகை 
்கைேல்கை்் எவேொறு ்பெறறுக்்கைொள்லொம என 
பெ்் வி்க்குகின்ற ஓர் ஆேணம (‘toolkit’ document) 
்்ொடர்பெொகைவே டிேொ குற்றஞெொட்டபபெட்டிருக்கி 
்றொர். இநதியொவுக்கு எதிைொகை மிகைவும ஒருஙகி்ணக் 
கைபபெட்ட ே்கையில் ெதி நடேடிக்்கை வமற ் கைொள் 
பபெட்டுள்து எனறு கைொேல் து்்ற கூறியிருக்கி்றது.

 ்ஙகைள ேொழ்ேொ்ொைத்் தீர்மொனிக்கின 
்றேர்கை்ொகை ்னியொர் நிறுேனஙகைள மொறிவிடும 
ஆபெதது ்மக்கு ஏறபெட்டிருக்கி்றது என்ற கைொைணத 
தினொல் விேெொயிகைள ்்ொடர்பெொகை அைசு புதி்ொகை 
இயறறியிருக்கும மூனறு ெட்டஙகை்்யும அைசு 
மீ்ப்பெ்ற வேண்டும எனக்வகைொரி, கைடந் நேமபெர் 

மொ்ததிலிருநது பெல்லொயிைக்கைணக்கைொன விேெொயி 
கைள ்டல்கி நகைைத்்ச் சுறறிக் கூடொைமிட்டிருக்கி 
ன்றொர்கைள. பெல விேெொயிகைளின வபெைபபிள்்யொகை 
வி்ஙகுகின்ற டிேொ, இந் விேெொயிகைளின வகைொரி 
க்்கைக்கு ்னது உ்பபூர்ேமொன ஆ்ை்ே ேழஙகி 
யிருக்கி்றொர்.
 சுறறுச்சூழல் ்ெயறபெொடுகை்்ப ்பெொறுத் 
ே்ையில் டிேொ ஒனறும புதியேைல்லர். ‘பூவகைொ்ம 
்ேபபெம்டயும’ பிைச்சி்ன உரிய மு்்றயில் 
்கையொ்பபெடொ்்் எதிர்தது,  பெொடெொ்ல்யப 
பு்றக்கைணிக்கின்ற, உலகைம பூைொவும ேொழ்கின்ற 
பெல மில்லியன கைணக்கிலொன பெொடெொ்ல மொண 
ேர்கை்் உறுபபினர்கை்ொகைக் ்கைொண்ட ‘எதிர்கைொலத 
துக் கைொன ் ேளளிக்கிழ்ம’ (Fridays for Future) எனறு 
அ்ழக்கைபபெடுகின்ற அ்மப்பெத ்ொபித், சுவீ 
டன நொட்்டச் வெர்ந் சுறறுச் சூழல் ஆர்ேலைொன 
கிவைற்றொ துனவபெர்க் (Greta Thunberg) எனபெேரின 
்ெயறபெொடுகை்ொல் தூண்டபபெட்டு, கிவைற்றொவுடன 
இ்ணநது, டிேொ அந் அ்மபபின இநதிய நொட் 
டுக்கைொன கி்்்ய ்ொபிதது, நொடுபூைொவும வே்ல 
நிறுத்ஙகை்் ஒழு ஙகு ்ெய்து ேநதிருந்ொர்.
 ்னது ் ெொந் ேொழ்வில் கைொலநி்ல மொற்றம 
ஏறபெடுததுகின்ற ்ொக்கைஙகை்் டிேொ ஏறகைனவே 
உணைத ் ்ொடஙகியிருந்ொர். ் ன்னத ் னி யொகைவே 
ே்ர்த்்டுத் ்னது ்ொயுடன ேதிகின்ற அந்ப 
பெட்டணதது வீட்டில் (city house) ம்ழ ்பெய்கின்ற 
ஒவ்ேொரு ்ட்ேயும ்ேள்ம ஏறபெடுே்் 
டிேொ பெொர்ததிருக்கி்றொர். ேருடொேருடம இந் நி்ல 

இனனும வமொெமொகிக் ்கைொண்டு இருபபெவ்ொடு 
இனனும சில ஆண்டுகைளில் ்பெஙகைளூர் நகைைமும 
்ண்ணீர்த ்ட்டுபபெொட்்ட வி்ைவில் ெநதிக்கும 
எனறும எதிர்வு கூ்றபபெட்டிருக்கி்றது. கைொலநி்ல 
மொற்றததினொல் வ்ொறறுவிக்கைபபெடுகின்ற ேைட்சி, 
பெயிர்கைள மு்்றயொகை ே்ர்நது பெயன்கைொடுக்கைத 
்ேறு்ல், ் ேள்ம ஏறபெடு்ல் வபெொன்றேறறினொல் 
விேெொயத்்ொழி்ல  வமற்கைொளளுகின்ற ்னது 
பெொட்டனொர்கைள, விேெொயத்்த ்்ொடர்நது ்ெய்ய 
முடியொது திண்டொடிக்்கைொண்டிருபபெ்் டிேொ நன 
்றொகைவே அறிநது ்ேததிருக்கி்றொர்.
 “விேெொயிகை்ொன எனது பெொட்டனொர்கைள 
கைொலநி்ல மொற்றததினொல் ஏறபெட்ட வி்்வுகைளின 
கைொைணமொகை ்மது ்்ொழி்ல வமற்கைொள் முடி 
யொது பெட்ட துனபெஙகை்்ப பெொர்த் பினனர்்ொன 
கைொலநி்ல ்்ொடர்பெொன ்ெயறபெொடுகைளில் ஈடு 
பெட வேண்டும என்ற ஆர்ேம எனனிவல ஏறபெ 
ட்டது” எனறு 2019 வமற்கைொள்பபெட்ட ஓர் வநர் 
கைொணலில் டிேொ குறிபபிட்டிருந்ொர். “எனது பிை 
வ்ெததிவல கைொலநி்ல ்்ொடர்பெொன கைல்வி எதுவும 
இருக்கைொ் பெடியொல் அேர்கைள ெநதித் பிைச்சி்ன 
கைள உண்்மயிவல கைொலநி்ல மொற்றம ்்ொடர் 
பெொன்ே எனபெ்் அபவபெொது நொன புரிநதிருக்கை 
வில்்ல.”
 சுறறுச்சூழல் ்்ொடர்பெொன வே்லநிறுத 
்ஙகை்் ஒழுஙகு ்ெய்ே்ொகை இருந்ொ்லனன, 
ஏரிகை்்த துபபுைவு ்ெய்யும ்ெயறபெொடுகை்ொகை 
இருந்ொ்லனன, மைம நடு்கைத திட்டத்் முன 
்னடுபபெ்ொகைவேொ அல்லது கைொலநி்லச் ்ெயற 
பெொடுகைள ்்ொடர்பெொன ்ெயலமர்வுகை்் நடததுே 
்ொகை இருந்ொ்லனன எல்லொேறறிலுவம டிேொ 
்ே்றொது பெஙகுபெறறுே்் அே்ொனிக்கைக் கூடிய்ொகை 
விருந்து. அபபெடிபபெட்ட விடயஙகைள ்்ொடர்பெொகை 
மிகைவும ஆழமொன அறி்ேயும ்்ளி்ேயும 
டிேொ ்கைொண்டிருந்ொர். அேைது குடுமபெததுக்கு 
வேண்டிய ேருமொனததுக்கைொகை உ்ழக்கை வேண்டிய 
்பெொறுபபு அேருக்கு மட்டுவம இருந்்ொல், ்ொேை 
ஙகை்் அடிபபெ்டயொகைக் ்கைொண்டு உண்ேத 
்யொரிக்கும ஒரு நிறுேனததில் வே்ல ்ெய்ே்் 
யும அ்வனொடு ஓர் மனி் உரி்ம ஆர்ேலைொகை 
உ்ழபபெ்்யும அேர் ெமொளிதது ேந்ொர்.
 மிகை மிகைக் கைடு்மயொகை உ்ழக்கின்ற 
ஒருேைொகைவும சுறறுச்சூழல் ்ெயறபெொடுகைளுக்கு 
்ன்ன முறறிலுவம அர்பபெணிததுவிட்ட ஒருே 
ைொகைவும வி்ஙகிய டிேொ, ்னது அர்பபெணததின 
கைொைணமொகை ்ன்னவய உருக்கிப பெணியொறறிக் 
்கைொண்டிருந்ொர். “்னது ்ெயறபெொடுகைளின கைொைண 
ததினொல் ்னது  ்ெொந் நலனகை்்வய தியொகைம 
்ெய்து ்கைொண்டிருந் டிேொ ்்ொடர்பெொகை நொன 
கைே்ல ்கைொண்டிருநவ்ன” எனறு ்பெஙகைளூரில் 
அேருடன இ்ணநது பெணியொறறும ்பெயர் 
குறிபபிட விருமபெொ் ஓரு ஆர்ேலர் ்்ரிவித்ொர்.

 FFF  இயக்கைததின ்ெயறபெொடுகைள ்்ொடர் 
பெொகை பெனனொட்டு ஊடகைஙகைள ்ெய்திகை்்த ்்ொகு 
தது ேழஙகும வபெொ்்ல்லொம, ஊடகைவியலொ்ர்கைள 
டிேொ்ேத ்ே்றொது வநர்கைொணல் ்ெய்ேது ேழக் 
கைம. இவேொ்றொன வநர்கைொணல்கைளில் எல்லொம 
வமொடி்யத ்்ல்ம அ்மச்ெைொகைக் ்கைொண்ட 
அைசின ்கைொள்கைகை்் மிகைக் கைடு்மயொகை விமர்சி 
பபெேைொகைவே டிேொ இருநதிருக்கி்றொர்.
 “எதிர்கைொலததுக்கைொகை மட்டும நொஙகைள 
வபெொைொடவில்்ல. நிகைழ்கைொலததுக்கைொகைவும வெர்தவ் 
நொஙகைள வபெொைொடுகினவ்றொம” எனறு 2020ஆம 
ஆண்டு அேர் கைொடியன (Guardian) ஊடகைததுக்கு 

   ததொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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ேழஙகிய வநர்கைொணலில் குறிபபிட்டிருந்ொர். “மிகை 
வும அதிகைமொகைப பெொதிக்கைபபெட்டேர்கைள நடு வில் 
இருநது ேருகின்ற எஙகை்்ப வபெொன்றேர்கைள, 
கைொலநி்ல ்்ொடர்பெொகை முன்னடுக்கைபபெடும 
வபெச்சுேொர்த்்கைளின வபெொது வமற்கைொள்பபெடும 
உ்ையொடல்கை்் மொறறிய்மதது, அைசின சிறு 
சிறு குழுக்கைளுக்கைொகை அனறி மக்கைளுக்கு நன்ம 
பெயக்கின்ற மீட்சித திட்டஙகைளுக்கு அேற்்ற 
இட்டுச் ்ெல்ல விருமபுகிவ்றொம.”
 இநதியொவின Friday For Future அ்மபபு 
ஏறகைனவே ்டல்கி கைொேல்து்்றயொல் கைண்கைொணிக் 
கைபபெட்டு ேந்து. சுறறுச்சூழல் ்்ொடர்பெொன 
விதிமு்்றகை்் நீர்ததுப வபெொகைச் ்ெய்யக்கூடிய 
ஒரு ெட்டத்் 2020 இல் அைசு அமுலொக்கைம 
்ெய்ய இருந் வநைததில் இந்க் குழு அ்்ன 
எதிர்தது இ்ணயத ்்ததில் ஓர் பெைபபு்ை்ய 
முன்னடுத் வபெொது, ்டல்கி கைொேல் து்்றயின 
இ்ணயக் குற்றப பிரிவினொல் அந்க்குழுவின 
இ்ணயத்்ம ்றகைொலிகைமொகை நீக்கைபபெட்டிருந்து.
 ்னது குடுமபெம விேெொயததுடன பினனி 
பபி்ணநது இருபபெ்ன கைொைணததினொல் இநதிய 
நொட்டின விேெொயிகைளின வபெொைொட்டததுக்கு ஆ்ை 
ேொகை கைடந் ்ெபடமபெர் மொ்ததிலிருநது டிேொ 
முறறு முழு்ொகைத ்ன்ன ஈடுபெடுததி ேநதிருக்கி 
்றொர். இ்்னச் ்ெய்ய வேண்டொம எனறு ்ொம 
டிேொ்ே எச்ெரிக்்கை ் ெய்்்ொகை அேருடன இ்ண 
நது பெணி புரிகின்ற சுறறுச்சூழல் ஆர்ேலர்கைள சிலர் 
்்ரிவிக்கின்றொர்கைள. விேெொயிகைளின வகைொரிக்்கைகை 
ளுக்கைொகைக் குைல் ்கைொடுபபெது, இப வபெொைொ ட்டததில் 
பெஙகுபெறறியேர்கைள, அேர்கைளுக்கைொகைக் குைல் ்கைொடு 
த்ேர்கைள, ஏன அேர்கைள வபெொைொட்டஙகைள ்்ொடர் 
பெொகை ் ெய்திகை்் ் ேளி யிட்டேர்கைளமீதும இருமபு 
க்கைைம ்கைொண்டு அடக்குகின்ற அதிகைொரிகைளினதும 
அைசினதும அநொேசியமொன கைேனத்் டிேொ 
மட்டில் ஈர்க்கும எனபெது உணைபபெட்டிருந்து. 
 ஊடகைவியலொ்ர்கைள, ் ெயறபெொட்டொ்ர்கைள, 
அைசியல்ேொதிகைள எனபெேர்கைள ஏறகைனவே குற்றஞ 
ெொட்டபபெட்டிருந்ொர்கைள. அததுடன விேெொயிகைள 
ஆர்பபெொட்டம ்ெய்் முகைொமகை்்ச் சுறறி ்கைொங 
கிறீட்டினொலொன ்்டச்சுேர்கைள, முட்கைமபி வேலி 
கைள வபெொன்ற்ே கைொேல்து்்றயினொல் வபெொடபபெட் 
டிருந்ன. ஒரு வபெைணியின வபெொது ேனமு்்ற்யத 
தூண்டினொர்கைள எனறு குற்றஞ ெொட்டபபெட்ட 
விேெொயிகைள பெயஙகைைேொ்ச் ெட்டஙகைள ஏேபபெட்டு 
ஆறு மொ்ஙகைளுக்கு அேர்கைளுக்குப பி்ண ேழங 
குேது ்்ட்ெய்யபபெட்டிருக்கி்றது.
 விேெொயிகைளின வபெொைொட்டததுக்கு ்ொன 
ஆ்ைேளிக்கினவ்றன என்ற ்ெய்தி்ய சுறறுச் 
சூழல் ஆர்ேலைொன கிவ்றற்றொ துனவபெர்க் டுவிற்றர் 

ே்லத்்ம மூலமொகை ்ேளியிட்டவபெொது, 
பெகிர்நது்கைொள்பபெட்ட ‘ரூல்கிற’ என்ற ஆேணததி 
லிருநது்ொன டிேொவுக்குப பிைச்சி்னகைள ஆைமபி 
த்ன. விேெொயிகைளின வபெொைொட்டததுக்கு ஆ்ை 
ேளிதது உ்ே விருமபுகி்றேர்கைளுக்கு து்ண 
்ெய்யும முகைமொகை இந் ‘ரூல்கிற’ ஆேணம 
்யொரிக்கைப பெட்டிருந்து. பெலவி்மொன ்கைேல் 
கைளின ்்ொகுபபெொகைவும, ெமூகை ே்லத்்ஙகை 
ளில் பெயனபெடுத் வேண்டிய ஹொஸடொக்குகைள, 
முன்னடுக்கைபபெடக்கூடிய ்ெயறபெொடுகைள, பெல் 
வேறு வயொெ்னகைள,்்ொடர்பு ்கைொள்பபெட 
வேண்டியேர்கைள ்்ொடர்பெொன ்்ொடர்பு விபெை 
ஙகைள வபெொன்ற்ே வமறகுறிபபிட்ட‘ரூல்கிற’ 
ஆேணததில் உள்டக்கைபபெட்டிருந்ன.
 டுவிற்றர் மூலமொகை கிவ்றற்றொ ்ேளியிட்ட 
்ெய்தி, அ்்ன ்ேளிநொடுகைளின ்்லயீடொகைப 
பெொர்த்ேர்கைளுக்கு கைடு்மயொன வகைொபெத்்த வ்ொற 
றுவிததிருந்துடன அேைது முகைத்்த ்ொஙகிய 
உருேப ்பெொம்மகைளும அ்்ன எதிர்த்ேர்கைளி 
னொல் எரியூட்டபபெட்டன.
 அவவே்்யில் கிவ்றற்றொேொல் பெகிைப 
பெட்ட அந்க் குறிபபிட்ட ஆேணத்்க் கைொேல் 
து்்ற ்கையகைபபெடுததி, இநதியொவுக்கு எதிைொகை 
்பெொருண்மிய, ெமூகை, பெண்பெொட்டு மறறும பிை 
வ்ெ ரீதியொகை ஒருஙகி்ணக்கைபபெட்ட ஒரு ெதி 
முயறசி வமற்கைொள்பபெடுகி்றது என்ற குற்றச் 
ெொட்டுக்கு அந் ஆேணம ஒரு ெொனறு என 
ேொதித்ொர்கைள. பெயஙகைைேொ் அ்மபபுகைளுடன 
இ்ணநது வமறகுறிபபிட்ட ஆேணத்்த்யொரி 
த்ொகைவும மில்லியன கைணக்கில் ்ன்னப பின 
்்ொடர்பெேர்கைளுடன கிவ்றற்றொ அ்்னபபெகிைத 
தூணடிய்ொகைவும டிேொ மீதும இனனும இருேர் 
மீதும குற்றஞெொட்டபபெட்டது.
 அக்குறிபபிட்ட ஆேணததில் இைண்டு ேரி 
கை்் மட்டுவம ் ொன ெரி்ெய்்்ொகைவும கி்ர்ச்சி்ய 
ஏறபெடுத் வேண்டும என்ற எந்வி்மொன எண் 
ணமும ்னக்கு இருக்கைவில்்ல எனறும இரு 
ேொைஙகைளுக்கு முனனர் டிேொ நீதிமன்றததில் ்்ரி 
வித்ொர். “விேெொயிகைளுக்கு எனது ஆ்ை்ே நொன 
ேழஙகிவனன. விேெொயிகைவ் எஙகைள எதிர்கைொலம 
எனபெ்ொலும நொம எல்வலொரும ெொபபிட வேண்டும 
எனபெ்றகைொகைவுவம விேெொயிகைளுக்கு நொன ஆ்ைே 
ளிதவ்ன” எனறு  ஐநது நொட்கைள ்டுபபுக் கைொேலில் 
்ேக்கைபபெட முனனர் டிேொ அழு்பெடிவய நீதி 
மனறில் ்்ரிவித்ொர்.
 டிேொ ்கைது்ெய்யபபெட்ட வே்்யில் 
சுறறுச்சூழல் ஆர்ேலர்கைள நடுவில் அது அச்ெ 
அ்லகை்்த வ்ொறறுவித்து. பெயததின கைொைண 
மொகை அேருடன இ்ணநது பெணியொறறும ஆர் 
ேலர்கைள ஊடகைஙகைளுக்கு வநர்கைொணல்கை்் ேழங கு 

ே்்த ்விர்த்வ்ொடு அக்குழுவினொல்  அதுே்ை 
பெயனபெடுத்பபெட்டு ேநது ‘ேட்ஸஅப’(WhatsApp) 
குழுக்கைளும அ்மதிகைொக்கைத ்்ொடஙகின.
 டிேொ ்கைது்ெய்யபபெட்ட்ம ்்ொடர்பெொகை 
மிகைக் கைடு்மயொன எதிர்பபு கி்மபியது. டிேொ 
்ேத ்டுதது ்ேததிருக்கும ்ெயறபெொடு “மிகைக் 
்கைொடு்மயொனது” எனபெதுமட்டுமனறி “எந்வி் 
அேசியமும இனறி வமற்கைொள்பபெடும ஒரு 
துனபுறுத்லும அச்சுறுத்லும ஆகும” எனறு 
முனனொள சுறறுச் சூழல் அ்மச்ெைொன ்ஜய்ைொன 
்றவமஷ் ் ்ரிவித்ொர். அவ் வே்்யில் 50 கைல்வியி 
யலொ்ர்கைள, கை்லஞர்கைள மறறும ஆர்ேலர்கைள 
கூட்டொகை ்ேளியிட்டிருக்கும ஒரு அறிக்்கையில், 
்டல்கி கைொேல்து்்றயின ்ெயறபெொடுகைள “ெட்ட 
விவைொ் ்ன்ம்யக் ்கைொண்ட்ே”எனறும 
அைசு இவவிடயததில் “வ்்ேக்கைதிகைமொகைச் ்ெயற 
பெட்டிருக்கி்றது” எனறும குறிப பிட்டிரு க்கி்றொர்கைள.
 டிேொ வமல் ்்ொடைபபெட்டுள் ேழக்கு 
்்ொடர்பெொகை வமலதிகைமொன ்கைேல்கை்்த ்மக்கு 
ேழஙகுமொறு வகைட்டு, ்பெண்கைளுக்கைொன ்டல்கி 
ஆ்ணயம கைடந் ேொைம ்ெவேொய்க்கிழ்ம 
கைொேல்து்்றக்கு ஒரு அறிவித்்ல அனுபபியி 
ருக்கி்றது. “அபெத்மொன நொடகை அைஙகைொகை இநதியொ 
மொறிக்்கைொண்டிருக்கி்றது” எனறு முனனொள நிதிய 
்மச்ெர் பெொ.சி்மபெைம கூறியிருக்கி்றொர்.

குறிப்பு: 
 ்பெபைேரி 23 இல் டிேொ ைவி பி்ணயில் 
விடு்்ல
 ேனமு்்றயொ்ர்கைளுக்கும டிேொவின ்ெய 
றபெொடுகைளுக்கும எந்வி்மொன ்்ொடர்்பெயும 
கைொணமுடியவில்்ல எனபெ்்த ்்ரிவிதது டிேொ 
ைவி்ய ்டல்கி நீதிமனறு ்பெபைேரி 23ஆம திகைதி 
பி்ணயில் விடு்்ல ் ெய்திருக்கி்றது. டிேொவுக்கு 
எந்வி்மொன குற்றபபினனணியும இல்்ல எனபெ 
்்க் குறிபபிட்டு இநதிய அைசியல்மபபின 
19ஆேது ெைததில் குறிபபிடபபெட்டுள் வபெச்சுச் 
சு்நதிைததுக்கைொன உரி்ம்யயும இனனும பெல 
விடயஙகை்்யும வகைொடிட்டுக்கைொட்டி நீதியொ்ர் 
டிேொ ைவி்யப பி்ணயில் விடு்்ல ்ெய்திரு 
க்கி்றொர்.

நன்றி: ்கொடியன் (www.theguardian.com)

இருநது மொ்ற வேண்டும’ என கூறினொர்.
 ்்ொடர்நது கைருதது்ைத் வகைொமகைன;, 
“சிறுபெொன்ம வ்சிய இனமொகிய ்மிழ் மக்கைளின 
பு்றக்கைணிததுச் ்ெயறபெடுே்்ப வபெொனறு ெர்ே 
வ்ெத்்ப பு்றக்கைணிததுச் ்ெயறபெட முடியொது. 
ெர்ேவ்ெம அ்்னத ்்ொடர்நதும ்பெொறுததுக் 
்கைொள் மொட்டொது. இ்்ன அைசு புரிநது்கைொள் 
வேண்டும. புரிநது ் கைொண்டு அ்றவகைற்ற ே்கை யில் 
்ெயறபெட வேண்டும. இல்்லவயல் நொடு வமொெ 
மொன நி்ல்மகை்் எதிர்்கைொள் வேண்டிய 
ெொததியவம கைொணபபெடுகின்றது” என்றொர்.

ெமூகச் ஜெயற்ொட்ாளர்
 ்னது ்பெய்ைக் குறிபபிட வேண்டொம 
என்ற வேண்டு்வலொடு கைருதது்ைத் ஒரு ெமூகைச் 
்ெயறபெொட்டொ்ர், “்ஜனிேொவில் நில்மகைள 
வமொெம்டேது நல்ல்ல்ல” என ்்ரிவித்ொர். 
அேரு்டய குைலில் எச்ெரிக்்கையும எதிர்கைொலம 
குறித் கைே்லயும ்்ொனித்ன.
 “நொன ஒரு ெமூகைச் ்ெயறபெொட்டொ்ர் என்ற 
ஒவை கைொைணததிறகைொகை நொன விெொை்ணகைளுக்கு 
உள்ொகிவனன. ்பெொததுவில் ்்ொடக்கைம ்பெொலி 

கைண்டி ே்ையிலொன வபெைணியில் நொன கைலநது்கைொள 
்வே இல்்ல. வீட்டிலிருந்என்ன விெொை்ண 
்ெய்்ொர்கைள. எனனிடம ேொக்குமூலம ் பெற்றொர்கைள. 
இந் நொட்டில் நீதி இல்்ல. நியொயமும இல்்ல. 
நீதி கி்டக்கும எனறு எதிர்பெொர்பபெது நிைொ்ெயொ 
கைவே முடியும. ்ஜனிேொவுக்கு அபபெொல் ெர்ேவ்ெ 
்பெொறிமு்்ற ஒனறின ஊடொகைவே நீதி்ய நி்ல 
நொட்ட முடியும. இ்்ன உலகை நொடுகைவ் முனனி 
னறு ்ெய்ய வேண்டும” என்றொர் ்னது ்பெய்ைக் 
கூறுே்றகு மறுததுவிட்ட அந் ெமூகைச் ்ெயறபெொ 
ட்டொ்ர்.  
 ஐநொ மன்றம உலகை்ொவிய நொடுகை்் 
உள்டக்கிய ஓர் அ்மபபெொகைவும, அதில் மனி் 
உரி்மகைள வபெை்ே ஒரு முக்கிய உறுபபெொகைவும 
இருக்கின்ற வபெொதிலும, ஐ.நொவுக்குமெரி மனி் 
உரி்மகைள வபெை்ேக்குமெரி, அேறறின ் ெயறபெடு 
பெைபபிறகு ஓர் எல்்ல உண்டு. இலங்கையின 
்பெொறுபபு கூ்றல் விேகைொைததில் ஐ.நொ மனி் உரி்ம 
கைள ஆ்ணயொ்ர் ்னது ்ெயறபெடு எல்்லயின 
உச்ெகைட்டத்் எட்டிவிட்டொர் எனவ்ற வ்ொனறுகி 
ன்றது.
 ஏ்னனில் மனி் உரி்மகைள ஆ்ணயொ் 
ரின பெரிநது்ைகை்்யும உள்டக்கி  பிவைை்ண 
கை்் நி்்றவேறறி அேற்்ற நி்்றவேற்ற வேண் 

டும எனறு பெல ்ட்ேகைள ேறபுறுததியுமகூட 
இலங்கையில் மொறி மொறி ேந் அைசுகைள அ்ற 
கை்மய ்பெொறுபபுக்கை்் நி்்றவேற்றவில்்ல. 
ஆனொல் 2021 இல் ்பெொறுபபு கூறும விடயததிலும, 
ஜனநொயகைத்்ப வபெணுேதிலும புதிய அைசு ஐநொ 
மனி் உரி்மகைள வபெை்ேக்குக் கைட்டுபபெடொமல் 
திமிறிக் ்கைொண்டிருக்கின்றது. அதுவும ெொ்ொைண 
திமி்றலல்ல. ஐநொ மனி் உரி்மகைள ஆ்ணயொ 
்்ையும மனி் உரி்மகைள வபெை்ே்யயும 
ெேொலுக்கு உட்பெடுததும ே்கையிலொன திமிைொகை 
இருக்கின்றது.
 இந் நி்லயில் இலங்கை விேகைொைம குறி 
தது வபெை்ேயின உறுபபு நொடுகைள மொறறு ேழியின 
ஊடொகை இலங்கை்யக் ்கையொ் வேண் டும எனறு 
மனி் உரி்மகைள ஆ்ணயொ்ர் மிச்்ெல் பெச்்லட் 
ேலியுறுததி வகைொரியிருக்கின்றொர். இது ஐ.நொ மனி் 
உரி்மப வபெை்ே அ்ன உச்ெத்்த்்ொட்டு நிற 
பெ்ன அறிகுறியொகைவே ்ேளிபபெட்டிருக்கின்றது.
 இந் நி்லயில், இலங்கை விடயம ்்ொட 
ர்பில் ெர்ேவ்ெததின அடுத் கைட்ட நடேடிக்்கை 
எனன,  அடுத் கைட்ட நகைர்வு எனன எனபெது மில்லியன 
்டொலர் வகைளவியொகை எழுநதிருக்கின்றது.

ஐ.நொவில் திமிறும்    ... ததொடர்ச்சி...

டிஷொ ரவி:     ... ததொடர்ச்சி...

 ்ே்றொனதும, ்கை்மயற்றதுமொன அ்மப 
புக்கை்்வயொ, அைசியல்ேொதிகை்்வயொ அல்லது 
்ெயறபெொட்டொ்ர்கை்்வயொ ் மது பிைதிநிதிகை்ொகை 
ஏறறுக்்கைொளளும இனம ஒருவபெொதும ்மது 
இலக்்கை அ்டயபவபெொேதில்்ல. அவேொறு 
அ்டந்்றகைொன ேைலொறும இல்்ல.

தெனீவொ பின்்னடட     ... ததொடர்ச்சி...
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அர்த்புஷ்டியொன ்மது ெமூகைம ெொர்ந் ்ெய 
றபெொடுகை்ொல் அைசியல் பிைதிநிதிததுேததிறகு 
ேலு வெர்க்கை வேண்டிய ்பெொறுபபு ஒவ்ேொரு 
ம்லயகை அைசியல்ேொதிக்கும இருக்கின்றது. இதி 
லிருநதும இேர்கைள விலகிச்்ெல்ல முறபெடு்ல் 
கூடொது.
 நொட்டில் இடம்பெற்ற அெொ்ொைண சூழ்நி 
்லகைள கைொைணமொகை நொட்டின பெல பெகுதிகைளுக்கும 
இடம்பெயர்ந் இநதிய ேமெொேளி மக்கைளின 
அ்டயொ்ஙகைள இனறு ்டமிழநதிருக்கின்றன. 
கைொலி, மொத்்்ற, கைளுதது்்ற வபெொன்ற பெல இடங 
கைளில் ேசிக்கின்ற இநதிய ேமெொேளி மக்கைள 
்பெயை்வில் மட்டுவம ்மிழர்கை்ொகை இருநது 
ேருகின்றனர். சிந்்னகைள, ்ெயறபெொடுகைள, கைலொ 
ெொை விழுமிய பினபெறறு்ல்கைள உளளிட்ட பெல 
விடயஙகைளிலும ்பெருமபெொன்ம கைலொெொை ததின 
்கையொளு்கைவய இடம ் பெறறுக் ் கைொண்டிருக்கின 
்றது. இந்ப  வபெொக்கு மிகைவும ஆபெத்ொன்ொகும. 
்பெருமபெொன்ம இனேொதிகைளின எண்ணஙகைளு 
க்கு தீனி வபெொடுே்ொகை இத்்கைய நடேடிக்்கை 
கைள அ்மநது விடுகின்றன. மீன ்ொனொகைவே 
ேநது ே்லயில் மொட்டிக் ்கைொளே்றகு ஒபபெொகை, 
நொம நொமொகைவே முனேநது எமது கைலொெொை 
விழுமியஙகை்் ்ொ்ை ேொர்தது ேருேது புததி 
ெொலிகைளின ்ெயறபெொடு ஆகைொது. எனவே இவவி 
டயததில் ம்லயகைத்ேர் ஒவ்ேொருேரும விழி 
பபுடன நடநது்கைொள் வேண்டும. அததுடன 

ஒவ்ேொரு ்ைபபினரும ்னது ேகிபெொகைததி்ன 
உணர்நது ்பெொறுபபுடன ்ெயறபெட வேண்டிய 
தும மிகைவும அேசியமொகின்றது.
 ம்லயகை மக்கைள எதிர்வநொக்கும இனவனொ 
ைனன பிைச்ெ்னகைள, இ்ே தீர்க்கைபபெடொ் நி்ல 
யில் ்்ொடரும இழுபெறிகைள, இேர்கைளின ேொழ் 
க்்கை மு்்ற, ்்ொடர்ச்சியொன வபெொைொட்ட ேொழ் 
க்்கை, திருபதியற்ற ்ேளிபபெொடுகைள எனபபெல 
ேற்்றயும ்மயபபெடுததி வநொக்கு்கையில், இந 
நி்லக்கு ெொபெக்வகைடு கைொைணவமொ எனறு எண் 
ணத வ்ொனறுகின்றது. இ்யம கைனக்கின்றது. 
எனினும இ்ேகை்்ப பு்றந்ளளி வெொகை ேைலொ 
ற்்ற சுகைமொன ேைலொ்றொகை மொறறிய்மக்கை 
வேண்டிய முக்கிய வ்்ே கைொணபபெடுகின்றது. 
எமது துனபெஙகைளுக்கு அடுத்ே்ைக் கு்்ற கூறி 
பெயனில்்ல.
 அைசியல்ேொதிகை்்யும, ்்ொழிறெஙகைேொ 
திகை்்யும நமபி நமபி ஏமொந்து ்ொன மிச்ெவம 
்விை உருபபெடியொன ்ெயறபெொடுகைள இேர்கை்ொல் 
எதுவும இடம்பெற்ற்ொ? எனறு எண்ணிபபெொர்க்கை 
வேண்டி இருக்கின்றது. இநநி்லயில் அைசியல் 
்்ொழிறெஙகை மொ்யகைளில் இருநது விடுபெட்டு 
கைல்வி்மயச் ெமூகைமொகை ம்லயகை ெமூகைம உரு 
்ேடுக்கை வேண்டும. இ்ன மூலம வி்ட கி்ட 
க்கைொ் பெல வகைளவிகைளுக்கும வி்ட கி்டக்கும. 
வீட்டுக்கு ஒருே்ைனில் கைல்வி கைற்றொல் அந் விதி 
்யொனவ்ற வபெொதும; ்்ல விதி்ய மொற்றஎன்ற 
உண்்ம்ய ம்லயகை ெமூகைம புரிநது ்கைொள் 
வேண்டும.

ெதில்: 
 அைசியல் ்கைதிகைள விடு்்ல, ேலி நது 
கைொணொமற ஆக்கைபபெட்வடொருக்கு நீதி, வபெொரி னொல் 
து்ணயிழந் பெல்லொயிைக்கைணக்கைொன ்பெண் 
கைளுக்கு புனர்ேொழ்வு, ேடக்குகிழக்கு ்மிழர் 
்ொயகைப பெகுதியில் இைொணுேக் கு்்றபபு, ேட 
க்கு கிழக்கு இ்ணபபு எனறு எ்்யும வமொடி 
்்ல்மயிலொன இநதிய அைெொல் ்ெய்ய முடி 
யவில்்ல. இலங்கை அைசு இநதியொவிடம ஒப 
புக்்கைொண்ட 13 ஆேது ெட்டததிருத்த்்க்கூட 
கைடந் 33 ஆண்டுகை்ொகை ந்டமு்்றக்கு ்கைொண்டு 
்ெல்ல முடியவில்்ல. வமொடி ஆட்சிக்கு ேநது 6 
ஆண்டுகைள நி்்றே்டநது விட்டன. 
 அேைொலும இதுவிெயததில் எ்்யும ் ெய்ய 
முடியவில்்ல. இன அழிபபுக் குற்றஙகைள ்ெய்் 
சிறீலஙகைொ்ேப பெனனொட்டு அைஙகில் பெொதுகைொததுக் 
்கைொண்டிருக்கும இநதிய அைசு ்மிழர்கைளின 
நலனுக்கு எனறு எ்்யும ்ெய்துவிடவில்்ல. 

இதில் துயைம எனன்ேன்றொல், ஈழத ்மிழர்கைள 
இன அழிபபுக்கு உள்ொகியிருக்கி்றொர்கைள எனவ்றொ, 
அ்றகு நீதி உறுதி்ெய்யபபெட வேண்டு்மனவ்றொ 
இநதிய பிை்மர் வமொடி ஒரு ேொர்த்்க்கூட 
வபெசியதில்்ல.

ெதில்: 
 இநதிய அைசு எக்கைொலததிலும ்மிழ் மக்கை 
ளிடம அக்கை்்ற ்கைொண்டிருக்கைவில்்ல. ்னது 
பிைொநதிய விரிேொதிக்கை நலனுக்கு ஏறபெ நி்லபபெொ 
டுகை்் எடுததுேநதுள்து. 
 இபவபெொதுமகூட ்கைொவைொனொவுக்குப பிந 
்்ய ெர்ேவ்ெ அைசியல் சூழலில் அ்மரிக்கை – 
சீன முைண்பெொடு கூர்்மபபெட்டிருக்கும நி்ல 
யில், பிைொநதிய அ்வில் இலங்கைத தீவில் 
சீனொவின ்ெல்ேொக்கு ்மனவமலும அதிகைரிததுக் 
்கைொண்டிருக்கும நி்லயில் இநதிய அைசு  ்மி 
ழர்கைளின ்்ல்யப பெகை்டக்கைொயொகை உருட் 
டக் கூடும. 
 கைடந் கைொல ஐ.நொ. அனுபெேததிலிருநது 
பெொர்க்கும ்பெொழுது, தீர்மொனத்் நீர்ததுப 
வபெொகைச் ்ெய்ே்ன மூலம சிறீலஙகைொ்ேத ்ன 
கைட்டுபபெொட்டுக்குள ்கைொண்டுேைவே இநதிய அைசு 
முயலும.

ெதில்: 
 இநதியொ ஒரு ஜனநொயகை நொடல்ல. இப 
வபெொது தில்லியின எல்்லகைளில் 90 நொட்கை்ொகை 
நடநதுேரும உழேர் வபெொைொட்டத்் இநதிய 
அைசு எதிர்்கைொளளும வி்ததில் இருநவ் இ்் 
எளிதில் புரிநது ்கைொள்முடியும. ஒருே ரியில் 
்ெொல்ே்ொனொல் பெொர்பபென – பெனியொ ்பெருமு்லொ 
ளிகைளின வேட்்டக்கைொடு இநதியொ.  பெனிபவபெொர் 
கைொலததில் இநதிய அைசு ்்னனொபிரிக்கை விடு் 
்லப வபெொைொட்ட ஆ்ைவு, பெொலஸதீன ஆ்ைவு என 
சில முறவபெொக்கைொன நி்லபபெொடு எடுததுள்து. 
ஆனொல், பெனிபவபெொர் கைொலததிறகுப பிந்்ய 
உலகைமய, புதிய ்ொைொ்ேொ் ெகைொப்ததில் இநதிய 
அைசு அத்்கைய முறவபெொக்கைொன பெொததிைம எ்் 
யும பெனனொட்டைஙகில் ேகிக்கைவில்்ல. ஈழ 
விடு்்லக்கு ஆ்ைேொகை ் மிழ்நொட்டில் இருநது எழ 
வேண்டிய கைடு்மயொன அழுத்மும இலங்கை தீவு 
முழுேதும சீனொவின முழுக் கைட்டுபபெொட்டுக்குப 
வபெொய்விடக் கூடும என்ற பெ்ற்றமும்ொன இநதிய 
அை்ெ ்மிழர்கைளுக்கு ஆ்ைேொகை ்ெயல்பெட ்ேக் 
கும.

ஐ.நொ தீர்மொ்னம்    ... ததொடர்ச்சி...

கேள்வி:  
 சிறீ்லங்ேகா ்தமிழர்ேளின ந்லனேமள 
உறுதி ் செயய ந்டவடிகமே எடுததுள்களகாம்  என 
இநதியப் பிர்தமர் நகரநதிர கமகாடி இந்த வகாரம் 
்தமிழேததிற்கு கமற்்ேகாண்ட �யைததின க�காது 
்்தரிவிததுள்ளகார். க�காரினகால �காதிகேப்�ட்ட ்தமிழ் 
மகேளுககு நீதி கிம்டப்�்தற்ேகாே இநதியகா இது 
வமர எனன முயற்சிேமள எடுததுள்ளது.?

கேள்வி:  
 ்தமிழ் மகேள் மீது இநதியகா அகேமற 
்ேகாணடுள்ள்தகானகால ஐ.நகா மனி்த உரிமமேள் 
ஆமைககுழுவில முனமவகேப்�டும் தீர்மகான 
தம்த இநதியகா ஆ்தரககுமகா?

கேள்வி:  
 அ்தமன ஆ்தரிகே கவணடியது உ்லகில 
மிேப்்�ரும் ஜனநகாயே நகாடு எனக கூறும் 
இநதியகாவின ே்டமம அல்லவகா?

பபொட்டி அரசியலொல்    ... ததொடர்ச்சி...
ஆனொல், வேறு நொடுகைளின மூலமொகை பிவைை்ணயின 
கைொைத்்க் கு்்றக்கைச் ்ெய்ே்்றகைொன முயறசி 
கை்் முன்னடுக்கைலொம.
வபெை்ேயில் ்கைொண்டுேைபபெட்டு நி்்றவேற்றப 
பெடவுள் தீர்மொனததில் மொற்றஙகைள ேைலொம. 
ஆனொல், அந் மொற்றஙகைள மனி் உரி்மகை்்ப 
வபெண வேண்டும எனபெ்்வயொ அல்லது, ஈழத 
்மிழர்கைளுக்கு நீதி்யக் ்கைொடுக்கை வேண்டும 
எனபெ்்வயொ இலக்கைொகைக் ்கைொண்ட்ொகை இருக்கைப 
வபெொேதில்்ல. அது நொடுகைளின நலனகை்் 
இலக்கைொகைக் ்கைொண்ட்ொகைத்ொன இருக்கும! !

மொற்று வழி்கடை    ... ததொடர்ச்சி...

கைள உளளிட்ட 138 வபெர் ்கைது ்ெய்யபபெட்டி 
ருபபெ்ொகை ஆசிய மனி் உரி்ம ஆ்ணயம  
குற்றம சுமததியுள்்ம குறிபபிடத்க்கைது.

அரசுககு எதிரொ்க     ... ததொடர்ச்சி...

்மிழ் மக்கைளின நீதி்ய முழு்மயொகை நீர்தது 
பவபெொகை ்ெய்யும அவ் வே்், ்றவபெொது ்ொய 
கைததில் ்மிழ் மக்கைள மீ்ொன இன அழிப்பெ 
சிறீலஙகைொ வபெரினேொ் அைசு ்்ொடர்ே்றகும 
அஙகீகைொைம ேழஙகும ே்கையில் மனி் உரி்ம 
வபெை்ேயில் நொன ேொழும பிரித்ொனியொ  நொட் 
டின ்்ல்மயில் சிறீலஙகைொ குறிதது இ்ணத 
்்ல்ம நொடுகைள இ்ணநது தீர்மொனத்் 
முன்ேக்கைவுள் ்ெய்தி உலகைம எஙகும பெைநது 
ேொழும ்மிழ் மக்கைளுக்கும மனி் வநயத்் 
வநசிக்கும அ்னேருக்கும ்ொயகைததில் வபெொைொடி 
ேரும மக்கைள மறறும அைசியல் கைட்சிகைளுக்கும 
மன வே்்ன்யயும ஏமொற்றத்்யும ்நது 
ள்து.

 இநநி்லயில், எமது ்ொயகைததில் ேொழும 
மக்கைளுக்கு நீதி கி்டக்கை வேண்டும எனபெ்ற 
கைொகை நொன ெொகும ே்ையிலொன உணவு ்விர்பபு 
வபெொைொட்டத்் முன்னடுததுளவ்ன” எனறு 
்்ரிவிததுள்ொர்.
 வமலும அேர் ்னது வபெொைொட்டததிறகு 
ஆ்ைவு ேழஙகுமொறும உலகை ்மிழர்கைளிடம 
வேண்டுவகைொள விடுததுள்ொர்.

இ்னப்படுத்கொடலககு    ... ததொடர்ச்சி...

அ்னேரின உரி்மகை்்யும மதிக்கும இந் 
்நருக்கைடிக்கு ஒரு ெமமொன தீர்வுக்கு ேழிேகு 
க்கும” என நமபுகினவ்றொம எனறு அேர் கூறியு 
ள்ொர். 
 வமலும வபெொைொட்டஙகைள குறித் கைருதது 
க்கை்் ்ேளியிடும ஊடகைவியலொ்ர்கைள மீது 
ேழக்கு பெதிவு ்ெய்ேதும, ெமூகை ஊடகைஙகைளில் 
கைருதது ்்ரிவிபபெ்் ்டுக்கும முயறசிகைளும 
அடிபபெ்ட மனி் உரி்ம மீ்றல் எனறும அேர் 
சுட்டிக்கைொட்டியுள்ொர்.
 அவ் வநைம கைொஷ்மீரில் சிவில் ெமூகை 
ஆர்ேலர்கைள மீ்ொன ்்ட மறறும ்கைேல் ்்ொட 
ர்புகைள குறித் கைட்டுபெொடுகைள கைே்ல அளிபபெ்ொ 
கைவும கூறியுள்ொர்.
 இ்்யடுதது ஐ.நொ மனி் உரி்ம ஆ்ண 
யொ்ரின இந் குற்றச்ெொட்டுக்கை்் இநதிய அைசு 
மறுததுள்து.

இந்தியொவில் நடட     ... ததொடர்ச்சி...

மொடுகை்் கைொடுகைளுக்குள வமய்ச்ெலுக்கு 
விடுே்ன கைொைணமொகை மொடுகைளின இ்றபபு அதிகை 
ரிததுேருே்ொகைவும, வமலும உணவு இல்லொ் 
கைொைணததினொல் இ்றபபுகைள அதிகைமொகை உள்்ொகை 
வும பெண்்ணயொ்ர்கைள கைே்ல ்்ரிவிக்கின 
்றனர்.

பமயச்சல் தடர     ... ததொடர்ச்சி...

அே்ொனததிறகும குற்றச்ெொட்டுகைளுக்கும 
அமபெொநவ்ொட்்ட து்்றமுகைம இலக்கைொகியுள 
்்ம குறிபபிடத ்க்கைது.

அம்பொந்பதொட்டட     ... ததொடர்ச்சி...
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நவீன உலகில் அ்னேரும வேகைமொன ேொழ் 
்ேத்ொன ேொழ்நது ேருகினவ்றொம. கைொ்ல 

எழுந்வுடன ஆைமபிக்கும பெைபெைபபு இைவு 
தூஙகும ே்ை நம்ம விடுேதில்்ல. இ்ன 
வி்்ேொகை மன அழுத்ததிறகு உட்பெடுகின 
வ்றொம. மன அழுத்ம ஒரு வநொய். இன்்றய 
கைொலகைட்டததில் நொளி்ழ்கைளில்அ்்ப பெறறிய 
்ெய்திகை்் நொம பெொர்க்கினவ்றொம. உலகை்வில் 
ஏறபெடும வநொய்கைளில் மன அழுத்ம ்ொன 
மு்லிடததில் உள்து. ஆனொல் ்பெருமபெொலொன 
வநைஙகைளில் பெலரும இ்் ஒரு வநொய் வபெொனவ்ற 
உணருேதில்்ல. மன அழுத்ம எனபெது ஒரு 
தீவிைமொன மனவநொய் ஆகும. 
 வநொய்கை்் உண்டொக்கைக்கூடிய உடல்  அல் 
லது மன ரீதியொன பெ்ட்டம அளிக்கும எந்்ேொரு 
உடலியல் மறறும இைெொயன அல்லது மனவியல் 
கைொைணகை்் மன அழுத்ம எனக் கைரு்லொம. 
அதிர்ச்சி, வநொய்த ்்ொறறு, விேம, உடல்நலக் 
கு்்றபெொடு மறறும கைொயஙகைள வபெொன்றேற்்ற 
உடலியல் மற்றம இைெொயன கைொைணிகை்ொகைக் 
கூ்றலொம. பெல ே்கையொன மனவியல் கைொைணிகைள 
இருக்கின்றன. 
 முைண்கைள நி்்றந் ேொழ்வு விந்்யொனது 
மட்டுமல்ல, ெேொல்கைள நி்்றந்துமகூட. ஆ்ெ 
நிைொ்ெயொேதும, உ்றவு பிரிேதும ேொழ்வியல் 
ேொடிக்்கை. ெமநி்லயில் இருக்கும மனதிறகு 
அது ்்ரியும. இருபபினும உண்்ம்ய எதிர் 
்கைொளளும வபெொது, ேொழ்வின ஏமொற்றத்்யும, 
பிரிவின துய்ையும ஏறறுக் ்கைொள் முடியொமல் 
மனி் மனம ்டுமொறும. ்டம மொறும. பின சில 
மணி வநைததிவலொ, சில நொட்கைளிவலொ மனம ்ன 
இயல்பிறகு திருமபும. ஏமொற்றஙகைளும, பிரிவு 
கைளும, இழபபுகைளும ்ொஙகிக் ்கைொள்முடியொ் 
அ்விறகு ஆழமொன்ொகை இருந்ொல், மனம 
இயல்பு நி்லக்குத திருமபெ முடியொமல் வெொகை 
ததில் வ்ஙகி விடும. இந் வ்க்கை நி்ல அ்ொேது, 
நிஜத்் ஏறகை மறுக்கும மனதின வபெொைொட்டம 
மன அழுத்ததின ஒரு ே்கை ஆகும. 
 

மன அழுத்ம என்றவுடன, அ்னொல் பெொதிக்கைப 
பெட்டேர்  வெொகைமொகை ேலம ேருேொர்கைள எனவ்றொ 
எநவநைமும அழுே்றகுத ் யொைொகை இருபபெொர் கைள 
எனவ்றொ எண்ண வேண்டொம. ேொழ்வின முக்கிய 
நிகைழ்வுகைளினமீ்ொன ஈடுபெொட்டுக்கு்்றவே மன 
அழுத்ம. மன அழுத்ததிறகு உள்ொனேர்கைள 
அதிகைமொகைவேொ, கு்்றேொகைவேொ ெொபபிடுேொர்கைள. 

தூஙகுேொர்கைள. சுற்றத்் விட்டு விலகுேொர் கைள. 
நட்்பெத ்விர்தது ்னி்ம்ய விருமபுேொர் 
கைள. ேழக்கைமொன ்ெயல்கைளில் நொட்டமினறி 
இருபபெொர்கைள. “பூஞ்ெ மனம ்கைொண்டேர் 
மன அழுத்ததிறகு உள்ொகும வபெொது எளிதில் 
உ்டநது, மனம வெொர்ே்டநது வீழ்நது விடுகி 
்றொர்கைள. உறுதியொன மனம ்கைொண்டேர்கைள 

முயறசிகைளின அ்்ே இைண்டு மடஙகைொக்கி 
மன அழுத்ததிலிருநது ்ேளிேை முயறசி 
்ெய்ேொர்கைள.” என கைொண்வடொபெர் கூறுகின்றொர். 
எனினும இக்கூறறு அறிவியல் ரீதியொகை நிரூபிக் 
கைபபெடவில்்ல.

 மன அழுத்ததிறகு உட்பெட்டேர்கைள ஒரு 
்ெய்லச் ்ெய்ே்றகைொன ஆற்றல் கு்்றந்ேர்கை 
்ொகைவேொ, ஆற்றல் இல்லொ்ேர்கை்ொகைவேொ இரு 
பபெொர்கைள. ேழக்கைததிறகு மொ்றொகை அதீ் ம்றதியு 
டன ஒருவி் குழபபெ மனநி்லயில் இருபபெொர்கைள. 
வகைொபெமும, ேருத்மும, பெயமும மிகுநது ஒரு 
வி் விளிமபு நி்லயில் அல்லது உணர்ச்சிகைள 
்ேடிதது விடும நி்லயில் அேர்கைள இருபபெொர் 
கைள. 
 மன அழுத்ம எனபெது ேயது விததியொெம 
இல்லொமல் ஆண் மறறும ்பெண் என இரு 
பெொலினத்ேர்க்கும ் பெொருந்க்கூடிய ஒவை அ்வி 
லொன்ே கி்டயொது. இன்்றய கைொலகைட்டததில் 
வே்ல ஒதுக்கைபபெட்ட பின, ்ஙகைளின மூத் 
பெணியொ்ர்கைள மறறும வமலொ்ர்கை்் திருப 
திபபெடுததும முயறசிகைளில் பெலருக்கும மன 
அழுத்ம ஏறபெடுகின்றது. இலக்்கை அ்டயொ் 
வநைததில் ்ொன மன அழுத்ம ஏறபெடுகின்றது.
 முனனர் ்ெய்திகைளில் அதிகைமொகை இடம 
்பெ்றொமல் இருந் மன அழுத்ம, கைடந் பெதது 
ஆண்டுகைளில் அதிகைரிததுள்து. அபிரிமி்மொன 
அ்வில் அதிகைரிததுள்து. 30 வகைொடிக்கும அதிகை 
மொன மக்கைள அ்ொேது உலகை மக்கைள ்்ொ்கை 
யில் சுமொர் 4 ெ்வீ்ததினர் மன அழுத்ததிறகு 
ஆ்ொகியுள்னர் என உலகை சுகைொ்ொை அ்மபபு 
(WHO)  2015இல் ்ேளியிட்டபுளளி விபெைஙகைள 
்்ரிவிக்கின்றன. மறறும முனகூட்டடிவய மைண 
ததிறகைொன கைொைணததில் மன அழுத்ம பெத்ொேது 
இடததில் உள்து.
 19 ேயதிறகும 29 ேயதிறகும இ்டபபெட் 
டேர்கைளின மைணததிறகு இைண்டொேது முக் 
கிய கைொைணம ்ற்கைொ்ல ஆகும. ்ற்கைொ்லக் 
கும மன அழுத்ததிறகும ்நருஙகிய ்்ொடர்பு 
உண்டு. உலகில் ஒரு நிமிடததிறகு இருேர் 
இ்னொல் உயிரிழபபெ்ொகை புளளிவிபெைஙகைள ்்ரி 
விக்கின்றன. உலகை அ்வில் மனி்ர்கைளிடமுள் 
கு்்றபெொட்டில் மன அழுத்வம மு்லிடததில் 
உள்து.
 மனவநொயொல் பெொதிக்கைபபெட்டேர்கை்் 
வபெய் பிடிததுள்து எனறு கைருதி ெமூகைததிலிருநது 

விலக்கி ்ேபபெவ்ொ, மநதிைேொதிகைள எனக் கைருது 
பெேர்கைளிடம ்கைொண்டு ்ெல்ேவ்ொ முனபு ேொடி 
க்்கையொகை இருந்து. அந்க் கைொலகை ட்டததுடன 
ஒபபிடும வபெொது இனறு மன அழுத்ம குறித் 
விழிபபுணர்வு முனவனற்றம அ்டநது ள்து. 
எனினும மன அழுத்த்ொல் பெொதிபபிறகு உள்ொ 
னேர்கைள இனறும ்ே்றொகை புரிநது ்கைொள்ப 
பெடுகின்றனர்.
 மன அழுத்ம இருந்ொல், பெ்ட்டம ஏறபெ 
டும. இவேொறு பெ்ட்டததின வபெொது இ்யத 
துடிபபெொனது அ்விறகு அதிகைமொகை இருபபெ்ொல் 
உயர் குருதி அழுத்ம ஏறபெடும. ஆகைவே அடி 
க்கைடி பெ்ட்டம ஏறபெட்டொல், மருததுே்ை அணுகை 
வேண்டும. ்பெொதுேொகைவே பெ்ட்டம ஏறபெட் 
டொவல ்்லேலி ஏறபெடும எனபெது ்்ரிந் 
ஒனவ்ற. ஆனொல் அதிகை்வில் மன அழுத்ம 
இருந்ொல், மூ்்க்கு ்ெல்லும இைத்க் குழொய் 
கைளிலும அழுத்ம மறறும துடிபபு அதிகைரிக்கும. 
இ்னொல் கைடு்மயொன ஒற்்றத ்்லேலி 
ஏறபெடும. 
 நவீன உலகில் கூந்ல் உதிர்்லுக்கு முக் 
கிய கைொைணம மன அழுத்ம ்ொன. சிலருக்கு 
இ்்மயிவலவய ேழுக்்கை ஏறபெடுே்றகுக் 
கைொைணமும மன அழுத்ம ்ொன. எனவே அதிகை 
வே்லபபெழுவினொல் பெ்ட்டடம மறறும மன 
அழுத்ம இருந்ொல், உடவன ெரி்ெய்து பெொடல் 
வகைட்பெது, உடறபெயிறசி ் ெய்ேது, வி்்யொடுேது 
வபெொன்ற ்ெயல்கைளில் ஈடுபெட வேண்டும. மன 
அழுத்ம இருந்ொல் அடிக்கைடி ம்றதி ஏறபெடும. 
ஏ்னனில் ேொழ்க்்கையொனது ஒவை அழுத்ததில் 
இருக்கும வபெொது எ்்யும ஞொபெகைததில் ்ேததி 
ருக்கை முடியொது. எனவே இவேொறு ம்றதி ஏறபெட் 
டொல் உடவன மன்் அ்மதி அ்டயச் ்ெய்ய 
வேண்டும.
 ்பெொதுேொகை ந்ை முடியொனது பெைமபெ்ை 
ேழியொகை அல்லது மன அழுத்ததினொல் ்ொன 
ஏறபெடும. அதிலும ் றவபெொது இ்ம ேயதிவலவய 
ந்ைமுடியொனது ேநது விடுகின்றது. எனவே 
இவேொறு இ்ம ேயதிவலவய ந்ைமுடி ஏறபெட் 
டொல், உடவன அ்்னச் ெரி்ெய்ய முயறசி்ெய்ய 
வேண்டும. மன அழுத்மொனது அதிகைம இருந 
்ொல், சீக்கிமொகைவே முது்மத வ்ொற்றம ேநது 
விடும.

 ெமூகை அறிவிய்ல அறிநவ்ொர் மன அழுத 
்ததிறகு உள்ொகி நொம கைண்டதி ல்்ல. கை்ததில் 
நினறு நித்ம எத்்னவயொ வபெொைொட்டஙகை்் 
கைொண்வபெொர் மன அழுத்ததிறகு உள்ொகுேதி 
ல்்ல. இத்்ன க்கும அேர்கைள கைொணொ் ேலி, 
துயைம, இனனல்கைள இல்்ல. மனனியுஙகைள என 
மனனிபபுத ்ொன மன அழுத்மற்றேர்கைளின 
்ொைகை மநதிைம. மனனிக்கும மனம இருபபெேர் 
கைளுக்கு மன அழுத்ம ேருேதில்்ல. அபபெடிவய 
ேந்ொலும அது அேர்கைளிடம ்ஙகுேதில்்ல.
 ்றகைொலிகை மன அழுத்ம எனபெது அதுேொ 
கைவே ெரியொகி விடும. ஆனொல் சில பிைச்சி்னகை 
்ொல் ெொபபிட முடியொமல், தூஙகை முடியொமல் 
வபெொனொவலொ, வே்லகைளில் பெொதிபபு ஏறபெட் 
டொவலொ அது தீவிை மன அழுத்ம. இ்றகு  
மருததுே்ை ெநதிதது சிகிச்்ெ எடுததுக் ்கைொள 
ேவ் சி்றந்து. 
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