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மறைந்த முன்னாள் மன்னார் ஆயர் 
இரனாயப்பு யயனாசப் அவர்்கள் ஒரு 
கிறிஸ்தவ ம்தத் ்தறைவர். ஆயினும் 
ம்த எலறை்கறைக் ்கடநது மனி்தம் 
எனகினை ்தைத்தில இயங்கியவர். 
அ்த்னால    ்தமிழர்்கள் ம்ங்்களில 
ஏன ்தமிழ்னாட்டு உைவு்களின உள்ை 
ங்்களிலும் மனி்தம் எனகினை ்தைத் 
தில இயங்கும் அற்வர் இ்தயங் 
்களிலும் இடம் பிடித்்தவர்.
 ்த்து சமயக் ்கடறம்கறை 
சசவவய் நிறையவற்றிய அய்த 
யவறையியை அற்த்து மனி்தர்்க 
றையும் அனபுள்ைத்ய்தனாடு ய்சித்து 
யவறுபனாடினறி ய்தறவயில இருப் 
யபனாருக்கு உ்தவி சசய்யும் ்ல 
உள்ைத்தி்ர்.  யபனார்க் ்கனாைத்தில மனி 
்தய்ய பணி்கறை முழு வீசயசனாடு 
முனச்டுத்்ததும் அலைனாமல நீதி 
யயனாடு கூடிய அறமதி ஏற்பட 

யவண்டும் எனப்தற்்கனா்க சம்பந்தப் 
பட்ட ச்கை ்தரப்யபனாடும்   யபசசுவனா 
ர்த்ற்த்கள், சநதிப்புக்்கறை அனுச 
ரறை சசய்து அர்ப்பைத்ய்தனாடு 
உறழத்்தவர்.
 சர்வய்தச ்தரப்பு்களிடம் ்தமி 
ழர் ்தரப்பு நியனாயங்்கறை ்தயங்்கனாது 
எடுத்துறரத்்தவர். அ்த்னால எத்்தரப் 
பிலிருநதும் என் எதிர்ப்பு வந்தனா 
லும் துணியவனாடு உண்றம யபசிய 
அஞசனா ச்ஞசி்ர். குறிப்பனா்க 
யபனாரின முடிவினபின ்தமிழர் ்தரப் 
பில துணியவனாடு குரசைழுப்ப 
யனாருயம இலைனா்த நிறையில ் டந்த 
இ் அழிப்றப துணியவனாடு யபசு 
சபனாருைனாக்கியவர்.
 இ்த்னால ்தமது திரு அறவ 
யின ச்கனாழும்பு றமயத் ்தறைறம 
த்துவத்தின அதிருப்திறய சநதித்்த 
யபனாதும் சரி அரச ்தறைறம்களின 
எதிர்ப்றப சம்பனாதித்்த யபனாதும் 
்த்து நிறைப்பனாட்டிலும் சசயற்பனா 
ட்டிலும் ஓரடிகூட பினவனாங்கியவர் 
அலை. மனாைனா்க கிறிஸ்தவ விடு்த 
றைக் ்கருத்தியல பனாற்பட்ட இவரது 
முயற்சி்கள் இனனும் உத்யவ்கம் 
சபற்ை்.
 குறிப்பனா்க 2011ஆம் ஆண் டில 
இைங்ற்க அரசனாங்்கத்்தனால அறம 
க் ்கப்பட்ட ்கற்றுக்ச்கனாண்ட பனாடங் 

Mau; ,uhag;G N[hrg; mtu;fSf;F 
mQ;rypfSk; ,Wjp tzf;fKk;

மட்டக்்கைப்பு மனாவட்டத்தின 
பட்டிப்பறை பிரய்தச சசயைனாைர் 
பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில மரமுந 
திரிற்கச சசய்ற்க எனை சபயரில 
யமய்சசல ்தறர ்கனாணி்கறை அப்கரி 
க்கும் சசயற்பனாடு்கள் முனச்டுக்்க 
ப்பட்டு வருவ்தனா்க பண்றையனாைர் 
்கள் ச்தரிவிக்கினை்ர்.

 

பட்டிப்பறை பிரய்தச சசயைனாைர் 
பிரிவிலுள்ை ச்கவிழியனா மடு கிரனாம 
யசறவயனாைர் பிரிவுக்குட்பட்ட 
்க ந ்த ர் ம ல லி ச ய ச ற ் , ச வ ட் டி ப் 
யபனாட்ட யசற் உட்பட பை பகுதி 
்களில இவவனாைனா் யமய் சசல ்தறர 
்கனாணி்கறை அப்கரிக்கும் ்டவடிக் 
ற்க்கள் முனச்டுக்்கப்பட்டு வரு 

கினை்.
 மட்டக்்கைப்பு மனாவட்டத் 
தில ஏைனாவூர்ப்பற்று பிரய்தச சசயைனா 
ைர் பிரிவுக்குட்பட்ட மயிைத்்தமடு, 
மனா்தவற் பகுதியில ஏற்்க்யவ 
சிங்்கை மக்்கறைக் ச்கனாண்டு 
யசற்ப் பயிர்ச சசய்ற்க எனை 
யபனார்றவயில ்கனாணி்கள் அப்கரிக்்க 
ப்பட்ட நிறையில, பட்டிப்பறை 
பிரய்தச சசயைனாைர் பிரிவில சிவில 
பனாது்கனாப்பு உத்தியயனா்கத்்தர்்கறைக் 
ச்கனாண்டு இந்த ்டவடிக்ற்க்கள் 
முனச்டுக்்கப்பட்டுள்ை்.
 இப்பகுதியில வ் இைனா்கனா, 
பட்டி ப்பறை பிரய்தச சசயை்கத்  
தின அனுமதியிலைனாமல மட்டக்்க 
ைப்பு மனாவட்டத்திற்குரிய ்கனாணியில 
அம்பனாறை மனாவட்டத்தில உள்ை 
சிவில பனாது்கனாப்பு பிரிவி்ர் சுமனார் 
1500 ஏக்்கரில சுமனார் ஆைனாயிரம் மர 
முநதிரிற்க மரங்்கறை ்டும் ்டவ 

டிக்ற்க்கறை முனச்டுத்து வருகி 
னை்ர்.
 இப்பகுதியில உள்ை யமய் 
சசல ்தறரக்்கனாணி்களில ்டப்படும் 
மரமுநதிரிற்க சசய்ற்கயிற் பரனா 
மரிப்ப்தற்்கனா்க சிவில பனாது்கனாப்பு 
பறடயி்ர் ஒருவருக்கு இரண்டு 
ஏக்்கர் வீ்தம் ்கனாணி்கறை வழங்கு 
வ்தற்்கனா் ் டவடிக்ற்கயும் முனச் 
டுக்்கப்பட்டு வருவ்தனா்க அப்பகுதி 
்கனால்றட பண்றையனாைர்்கள் ச்தரி 
விக்கினை்ர்.
 குறித்்த பகுதியில பை ஆண் 
டு்கனாைமனா்க   ்கனால்றட்கறை வைர்ப் 
ப்தனா்கவும் ஆ்னால ்தற்யபனாது மனாடு 
்கறை யமய்ப்ப்தற்கு ச்கனாண்டு 
சசலைனா்த வற்கயில பறடயி்ர், 
மு்கனாம் அறமக்கும் யவலி ்கம்பி 
்கறைக்ச்கனாண்டு யவலி்கள் அறமக் 
்கப்பட்டுள்ைதுடன யவலி்களுக்கு 

Nka;r;ry; jiu fhzpfis Fwp itj;J mgfupf;Fk; ngUk;ghd;ikapdu;

ஜ்னாதிபதி ய்கனாட்டபனாய ரனாஜபக்ச 
வடக்கு மனா்கனாைத்திற்்கனா் மு்தல  
பயைமனா்க  வவுனியனாவில உள்ை 
சிங்்கை குடியயற்ை கிரனாமமனா் ்கைனா 
யபனா்கஸசவவ பகுதிக்கு  பயைம் 
சசய்்தனார்.
 17ஆவது கிரனாமத்துடன ்கைந 
துறரயனாடல நி்கழவு வடக்கு மனா்கனா 
ைத்தியை மு்தனமுறையனா்க ஜ்னாதி 
பதி ய்கனாட்டபனாய ரனாஜபக்ச  ்தறை 
ற ம யி ல ய ் ற் று இ ட ம் ச ப ற் றி 
ருந்தது.  
 குறித்்த நி்கழவில ்கைநது 
ச்கனாண்ட ய்கனாட்டபனாய ரனாஜபக்ச 
்கைனாயபனா்கஸசவவ  பகுதி  மக்்களின 
குறைநிறை்கள் ச்தனாடர்பனா்க ய்கட்ட 
றிநது,  கிரனாமிய அபிவிருத்தி ச்தனாட 
ர்பிலும் ய்கட்டறிநதுள்ைனார் எ் 
ச்தரிய வருகினைது.
 மு்தனமுறையனா்க வடக்கு  
மனா்கனாைத்திற்கு பயைம் சசய்்த  
ய்கனாட்டபனாய, யபனாரி்னால   பனாதிக்்கப் 
பட்ட  ்தமிழ கிரனாமங்்களுக்கு சசலை 
விலறை.  ஆ்னால சிங்்கைக் கிரனாமம் 
ஒனறுக்கு  சசனறிருப்பது, ்தமிழ 
மக்்கள் மீ்தனா் அவருறடய சவறு 
ப்றபயய ்கனாட்டுகினைது.
 யபனாரின பின்ர், ்தமிழ மக் 
்களின ்கனாணி்கறை சபௌத்்த குருமனா 
ர்்கள் மற்றும் இரனாணுவம், ்கனாவலது 
றையி்ரின துறையுடன  சிங்்கை 

மக்்கள் அப்கரித்து வருகினை்ர்.
 இவவனாறு அப்கரித்து உருவனா 
க்்கப்பட்ட சிங்்கைக் குடியயற்ை 
கிரனாமயம வவுனியனா  ்கைனாயபனா்கஸ 
சவவ. இது இவவனாறிருக்்க   ்கைனாயபனா 
்கஸசவவ சிங்்கை கிரனாமத்திற்கு 
ய்கனாட்டபனாய  பயைம் சசய்்தறம 
குறித்்த   எவவி்த  ்த்கவல்களும் சவளி 
யில வநதுவிடக்கூடனாது எனப்தற் 
்கனா்க திட்டமிட்டு  ஊட்கவியைனாைர் 
்களுக்கு அனுமதி்கள் மறுக்்கப்பட் 
டுள்ை்.
 சிங்்கை குடியயற்ைங்்கறை 
்தமிழர் ்தனாய்கத்தில ஊக்குவிப் 
ப்தற்கும், அவவனாறு குடியயறியவ 
ர்்களுக்கு அரசின உ்தவி ஒத்்தனாறச 
்கறை வழங்குவ்தற்்கனா்கவுயம ய்கனாட் 
டபனாயவின பயைத்தின ய்னாக்்கம் 
அ ற ம ந து ள் ை து . இ ்த ன ஊ ட னா ்க 
்தமிழ மக்்கள் ய்கனாட்டனாபய ரனாஜபக்ச 
விடம் இருநது துரும்பும் எதிர்பனார் 
க் ்க மு டி ய னா து . எ தி ர் ப னா ர் க் ்க வு ம் 
கூடனாது எனப்தற்யய உைர்த்தி 
நிற்கினைது.

rpq;fs FbNaw;wq;fis Cf;Ftpf;fNt 
Nfhl;lgha  tlf;fpw;F gazk; 

அண்றமயில, நியூசிைனாநற்தச யசர் 
ந்த 15 வயது சிறுவன ்னாடு்கடத்்தப் 
பட்ட விவ்கனாரத்தில அவுஸதியர 
லியனா- நியூசிைனாநது உைவில முறு்க 
ைனா் நிறை ஏற்பட்டுள்ைது.
 கு ற் ை ப் பி ன ் ணி ற ய க் 

ச்கனாண்ட அவுஸதியரலியர்்கள் அல 
ைனா்தவர்்கறை சவளியயற்றுவற்த 
‘குப்றப்கறை சவளியயற்று்தல’ 
எனை ப்தத்தில அவுஸதியரலிய உள் 
துறை அறமசசர் பீட்டர் டட்டன 
குறிப்பிட்டது சபரும் சர்சறசறய 
ஏற்படுத்தியிருந்தது. குற்ைப்பின 
்ணி, குை்ைன அடிப்பறடயில 
ய ம ற் ச ்க னா ள் ை ப் ப டு ம் இ ந ்த 
்னாடு்கடத் ்தல முறை பற்றி ்தற்யபனாது 
இரு ்னாட்டுத் ்தரப்பிலும் பலயவறு 
விவனா்தங்்கள் யமசைழுநதுள்ை்.

mT];jpNuypah- epA+rpyhe;J cwtpy; 

KWfy; epiyia Vw;gLj;jpAs;s ‘ehLflj;jy; tptfhuk;’

நேற்று (03) இநதியனாவின சண்டிஸ 
்கனார் மனாநிைத்தின கிழக்கு பகுதியில 
மனாயவனாஸட் பறடயி்ருடன 
இடம் சபற்ை யமனா்தலில 5 இநதிய 
இரனாணுவத்தி்ர் ச்கனால ைப்பட்டுள் 
ை்தனா்க மூத்்த ்கனாவலதுறை அதி்கனாரி 
டி எம்அவஸதிச்தரிவித்துள்ைனார்.
 ்க னா வ ல து ற ை யி ் ரு க் கு 
கிறட க்்கப்சபற்ை புை்னாய்வுத் ்த்க 
வறைத் ச்தனாடர்நது நூற்றுக்கு யமற் 
பட்ட ்கனாவலதுறையி்ரும், இரனாணு 

வத்தி்ரும் மனாயவனாயிஸட்்களின 
மறைவிடத்ற்த சுற்றிவறைத்து ்தனாக் 
கியயபனாய்த இந்த யமனா்தல இடம் 
சபற்றுள்ைது.
 ்னானகு மணிய்ரம் இடம் 
சபற்ை இந்த யமனா்தலில 5 பறடயி்ர் 
ச ்க னா ல ை ப் ப ட் ட து ட ன , 1 5 ய ப ர் 
படு்கனாயமறடநதுள்ை்ர்.யமலும் 
15 யபர் ்கனாைனாமலயபனாயுள்ை்தனா்க 
ச்தரிவிக்்கப்படுகினைது. மனாயவனாயி 
ஸட் ்தரப்பில ஒருவர் ச்கனாலைப்பட் 
ட்தனா்கவும் ச்தரிவிக்்கப்படுகினைது

khNth];l;LfSld; ele;j Nkhjypy; 

5 ,e;jpa gilapdu; gyp

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fof khztu; r%fk;

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

Clfq;fSf;Fk; mDkjp kWg;G
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thuhe;j kpd;dpjo;;

     

jd;dhl;rp cupikia mq;fPfupg;gNj 

,dmopg;igj; jLf;f xNutop
 
 சிறீலங்கா ஐ.நகா. மனித உரிமம்ள் பேரமையின் தீரமகானங்மை மீண்டும் ஏற் மறுத்துள்ைது. 
சுருக்மகா்ச் ச�கான்னகால் ஈழத்தமிழர்ளுமைய உள்ை் தன்னகாட்சி உரிமமமய உறுதிபேடுத்துதலில் 
அமனத்துல் நகாடு்ளும், அமனத்துல் அமமபபுக்ளும் ேன்னிசரண்டு ஆண்டு்ைகா்த் சதகாைரந்து 
பதகால்வி அமைந்து ைருைது மீண்டும் உறுதியகாகியுள்ைது. இம்முமை ஐ.நகா. தீரமகானங்ள் சைளிைந்ததின் 
பின்னர சிறீலங்கா அர� அதிேர ச�ய்துள்ை சில பைமல்மையும் எடுத்துள்ை முடிவு்மையும் எடுத்து 
பநகாககுைது; அடுத்து எதமனச் ச�ய்து, எபேடிச் ச�ய்து  ஈழத்தமிழர்ள் தங்ள் உரிமம்மைப ேகாது 
்காக்லகாம் என்ேதில் சதளிவு சேை உதவும். 
 சிறீலங்காவின் அர� அதிேர சைளிபேமையகா்பை மீண்டும் தன்னுமைய உயிமரவிைத் தன்மனத் 
சதரிவுச�ய்தைர்ளின் பநகாகம் அதகாைது சேரும்ேகான்மமயினரின் விருபபுக்மை நிமைபைறறுைபத 
தன் ்ைமமசயன சேகாதுககூட்ைங்ளில் பேசியுள்ைகார. இதுபை தனது அர�காங்த்தின் ச்காள்ம் 
எனவும் இதமன இலஙம்த் தமிழர்மையும், தமிழசமகாழி பேசும் முஸ்லீம் மக்மையும், மமலய்த் 
தமிழர்மையும், ேமைேலம் ச்காண்டு ஏற் மைபேபத தனது அர�காங் நிரைகா்ம் எனவும் அைர மீைவும் 
மீைவும் அமனத்துல் �ட்ைங்ளுகப்கா முமைமம்ளுகப்கா எந்தவித அச்�முமின்றி ேகிரங்மகா் 
சைளிபேடுத்தி ைருகின்ைகார. இதன்ைழி சிறீலங்காவின் அர� ச்காள்ம்யகா்பை ஈழத்தமிழினத்தின் 
பமலகான இனஅழிபபு, இனத்துமைபபு, ேண்ேகாட்டு இனஅழிபபு என்ை மூன்றுபம என்றும் சதகாைரும் என்ேதும்,  
தமிழசமகாழி பேசும் அமனைரது மனித உரிமம்மையும் ைன்முமைபேடுத்தல் நகாட்டின் பதசிய ேகாது்காபபு 
ஒருமமபேகாடு என முன்சனடுக்பேடும் என்ேதும் மீண்டும் உலகுககு உறுதிபேடுத்தபேட்டுள்ைது. அத்துைன் 
தமிழசமகாழி பேசும் முஸ்லீம் �ப்காதர்ளுககு எதிரகான எல்லகா விதமகான குறைப ேத்திரிம்்ளும் 
புமனயபேட்டு அைர்மைப ேயங்ரைகாதக குறைச் ச�யல்்மைச் ச�ய்யும் இனமகா்ப ேரபபுமர்ள் 
ச�ய்யபேடுைது இவ் அரசின் தந்திபரகாேகாயமகா்த் சதகாைரகிைது.  அபத பநரத்தில், ஈழத்தமிழர்ளும், 
தமிழபேசும் மக்ளும் ஒருஙகிமைந்து அரசியல் எதிரபமே �னநகாய் ைழி்ளில் உருைகாககுைமதத் 
தடுக் இனத்தின் மதத்தின் பேரகால் அரசியல் ்ட்சி்மைப ேதிய முடியகாது என்கிை �ட்ைத்மதயும் 
சிறீலங்கா உருைகாககி ைருகிைது.      
 ஆயினும் சிறீலங்காமை எந்த அைவுககு உல்ம் புரிந்து ச்காள்ைத் சதகாைஙகி விட்ைது 
என்ேதறகு உதகாரைமகா் பயரமனிய பிபிசி ஊை்வியலகாைர டிம் ச�ேஸ்ரியன் அைர்ளின் சிறீலங்கா 
சைளிவிை்காரச் ச�யலகாைர உைனகான ச�வ்வி அமமந்துள்ைது.  சிறுைர்மைக ச்கான்ைழிககும் 
மகாேகாத்ச் ச�யலுககுக கூை மன்னிபபு அளித்து சீரச�ய்யும் அர� அதிேரகா் உலகில் சிறீலங்கா அர� 
அதிேர விைஙகுகிைகார என டிம் ச�ேஸ்ரியன் அைர்ள், அச்ச�வ்வியில் குறைம்சுமத்திய சேகாழுது 
சிறீலங்காவின் சைளிவிை்காரச் ச�யலர ேதில் கூை முடியகாது திைறினகார. கூைபை பமலும் ேல 
ப்ள்வி்ள் மூலம் சிறீலங்காவின் மனிதஉரிமம்ள் ைன்முமைமய அச்ச�வ்வி உல்த்தைரககுத் 
பதகாலுரித்துக ்காட்டியது. சிறீலங்கா �ட்ைத்தின் ஆட்சிமய, நீதிமய, ஈழத்தமிழர்ளுககு மறுபேமதயும், 
அமனத்துல்ச் �ட்ைங்மை ைன்முமைபேடுத்துைமதயும் இனியும் உல்ம் ஏறறுகச்காள்ைகாது என்ேமத 
பநரடியகா்பை சிறீலங்காவுககு எந்தவித ஒளிவுமமைவுமின்றி  அச்ச�வ்வி விைககியுள்ைது. அத்துைன் 
தனிபேட்ை நகாடு்ள் �ம்ேந்தபேட்ை குறைைகாளி்ளுககு ேயைத்தமை்மை, சேகாருைகாதகாரத் தமை்மை விதி 
ககும் என்ேமதயும் விைககி அச்ச�வ்வி சிறீலங்காமை எச்�ரித்துள்ைது.   
 இந்த உல் எதகாரத்தம் சிறீலங்காவின் அர� அதிேருககு நன்கு சதரிந்துவிட்ைதகாபலபய 
மனிதகாயத்திறகு எதிரகான குறைங்மை, யுத்தககுறைங்மை, மனிதஉரிமம்மை ைன்முமைபேடுத்திய 
குறைங்மைத் தனது ஆமையின் கீழ தனது ைழி்காட்ைலில் ச�ய்த தனது சிறீலங்காப ேமையினமர 
அமனத்துல்ச் �ட்ைங்ள், அமனத்துல் நீதி முமைமம்ள் என்ேைறறிலிருந்து ேகாது்காபேதற்கா்ச் 
சிறீலங்காவின் அரசியலமமபபில் ேமையினருககும் தண்ைமன விலககுரிமம அளிககும் விதி்மைப 
புகுத்தி,  மனிதஉரிமம்மை ைன்முமைபேடுத்தும் அரசியலமமபபுச் �ட்ைைகாக்த்மத உருைகாக் முயறசித்து 
ைருகிைகார.  இதமனச், சிறீலங்காவின் உயர்ல்வித்துமை அமமச்�ர; �ட்ைத்துமைப பேரகாசிரியர ஜி. எல். 
பீரிஸ் ஊை்ங்ளுககுத் சதரிவித்துள்ைகார.  
 பமலும் சிறீலங்காவின் சேௌத்த பதரர்ள் ேன்னிருைர இந்தியகாவின் 13ஆைது அரசியலமமபபு 
விதிமய நமைமுமைபேடுத்தி ‘தமிழர்ளுக்கான மரியகாமதககுரிய ைகாழமை’ உறுதி ச�ய்யுங்ள் என்ை 
சநறிபேடுத்தமல எதிரத்து இந்தக குமைந்தேட்� அதி்காரபேரைலகாக்மலக கூை ஏற்ககூைகாசதனத் 
தங்ள் ைகாரத்மதமயக ்ைவுளின் ைகாரத்மதயகா்க ்ருதி நமைமுமைபேடுத்தும் தங்ளின் அர� 
அதிேருககுக ்ண்ைனக ்டிதமும் அனுபபியுள்ைனர.  
 இவ்ைகாைகான இன்மைய ்ை எதகாரத்தத்தின்ேடி அமனத்துல் �ட்ைங்ளும், முமைமம்ளும் 
ஈழத்தமிழர்ளின் உள்ை் தன்னகாட்சி முமைமமமயப சேறறுக ச்காடுபேதில் சதகாைரந்து பதகால்வி ்ண்டு 
ச்காண்பை ைருகின்ைன என்ேது உறுதியகாகிைது. இதனகாபலபய சிறீலங்காவினகால் இனஅழிபபுககு உள்ைகா 
க்பேட்டுகச்காண்டிருககும் ஈழத்தமிழினம் உலகின் ்ண் முன்னகாபலபய சதகாைரந்து இனஅழிபபுககு 
உள்ைகாகி ைருகிைது. இதமனத் தடுபேதறகு அமனத்துல் நகாடு்ளும், அமமபபுக்ளும், ் காலந்தகாழத்தகாது 
ஈழத்தமிழரின் சைளிய் தன்னகாட்சி உரிமமமய ஏறறு அஙகீ்ரிபேபத ஒபர ைழியகா் உள்ைது. இதுபை 
அமனத்துல் �ட்ைங்ளுககு அமமைகான ஈழத்தமிழர பிரச்சிமனக்கான நிரந்தரமகான தீரைகா் அமமந்து 
அைர்ளுக்கான ேகாது்காபேகான அமமதிமய அளிககும். எனபை ஈழத்தமிழர்ளின் அரசியல் ்ட்சி்ளும், 
உல்த்தமிழர்ளும் ்காலந்தகாழத்தகாது தமது அரசியல் ச்காள்ம்யகா் ஈழத்தமிழர்ளின் சைளிய் 
தன்னகாட்சிக்கான அஙகீ்காரத்மத ஒன்றிமைந்து ப்காரபைண்டும் அதமன அமைைதறகு ஒன்றிபபுைன் 
உமழத்து உல் மக்ைதும், நகாடு்ைதும் ஆதரமைத் திரட்ை பைண்டும் என்ேபத ‘இலககின்’ சதளிைகான 
பைண்டுதலகா் உள்ைது. 

 Mrphpah

ஈழத்தின  ்கறை  இைக்கியப் புைத்திலும், அர்ப்பணிப்புள்ை 
சமூ்கப்பணி்களிலும்,  ்கறை இைக்கியப் பனாரம்பரியத்திலும் 
்த்து பணி்களி்னாலும் ்கறை ஆளுறமயி்னாலும் மு்தன 
றமப்படுத்்தப்பட்ட  அருட்்கைனாநிதி நீ. மரியயசவியர் அடி 
்கள். ்த்து 81ஆவது வயதில இவவுைற்க நீத்்தனார்.
 ்கடந்த ஆறு ்தசனாப்்த்கனாைமனா்க ்கறை இைக்கியத் 
துறை்கயைனாடும், சமு்கப்பணி்கயைனாடும் ்தனற்க் ்கறரத் 
துக் ச்கனாண்டவர், இ்ம், ம்தம் சமனாழி்கடநது ‘மனி்தம்’ 
எனை உயரிய சிநற்தற்றய வனாழவனாக்கிக் ச்கனாண்டவர், 
திருமறைக் ்கைனாமனைம் எனை ்கைனாசனார நிறுவ்த்திற் 
உருவனாக்கி அ்தனுடனா்க இறுதிவறரயும், ்னாடு்தழுவியும் 
்னாடு்கடநதும் பணியனாற்றிக் ச்கனாண்டிருந்தவர். அம்மன 
ைத்தினூட்க உருவனாக்்கம் சபற்ை பை பறடப்பனாளி்கள் 
இனறு உை்கம் முழுவதும் இயங்கிக் ச்கனாண்டிருக்கிைனார்்கள்.
 ஈழத்தியை யுத்்தம் ச்கனாழுநதுவிட்சடரிந்த ்கனாைத் 
தில ்தனித்து நினறு ்கறைசசய்து ்கறையினூடனா்க ்தமிழ 
இ்த்தின துயரங்்கறை உை்கறிய சசய்்ததுடன, துயருற்ை 
மக்்களுக்்கனா் ்கறைவழி ஆற்றுப்படுத்்தறையும் சசய்்த 
வர். இத்ற்கய சிைப்புக்குரிய ்கறைக்குருவனாகிய மரியசவி 
யர்அடி்கள் ்கடந்த மு்தைனாம் தி்கதி இறைவ்டி யசர்ந்தனார். 
்னாறை மறுதி்ம் சசவவனாய்க்கிழறம அவரது இறுதிச 
சடங்கு்கள் ்றடசபறுகினை்.

 மரியயசவியர் அடி்கள், 03.12.1939 அனறு இைவனாறை 
யில பிைந்தனார். ்கறைப் பூமியனாகிய இைவனாறையில பனாைப் 
பருவத்தில இருநய்த கூத்துக்்களில ்டித்்தது மட்டுமனறி 
ய்கனாவில பனாட்கர் குழனாமில பனாடல்கறைப்பனாடு்தல, பனாட 
சனாறையில ்னாட்கங்்கள் ்டித்்தல எ் ்த்து ்கறை ஆர்வத் 
திற் வைர்த்துக்ச்கனாண்டவர்,
 1963 ஆம் ஆண்டில இருநய்த ்கறைச சசயற்பனாடு 
்கறை ஆற்ைத் ச்தனாடங்கிய மரியயசவியர் அடி்கள் திருமறை 
க்்கைனாமனைம் எனனும் அறமப்பிற் 1965 ஆண்டு 
ஆரம்பித்து இனறு வறரக்கும் அ்தன இயக்கு்ரனா்க இருநது 
பணியனாற்றிக்ச்கனாண்டிருப்பவர். ஆரம்பத்தில ்தனியய திரு 
ப்பனாடு்களின ்கனாட்சி்கறையும் ்னாட்கங்்கறையும் மட்டும் 
நி்கழத்தும் நிறுவ்மனா்க உருவனாக்கி 1988 ஆம் ஆண்டில 
இருநது இ் ம்த சமனாழி ்கடநதியங்கும் ்கைனாசனார றமயமனா்க 
பலயவறுபட்ட பணி்கறை்கறையும் ஆற்றிவரும் நிறுவ் 
மனா்க இ்தற் வைர்த்ச்தடுத்்தனார்.
 ச்தனாண்ணூறு்களில யுத்்தம் முற்ப்புசபற்ை ்கனாைத் 
தில ்தமிழ மக்்களின பிரசசிற்றய ச்தனபகுதியில 
யனாரும் யபசமுடியனா்த ்கனாைத்தில ‘்கறை’ எனை ்தைத்தில 
எலைனா மனி்தர்்கறையும் சநதிக்்கச சசய்யமுடியும் எனை 
ச்கனாள்ற்கயுடன சமனா்தனா்த்துக்்கனா் பலயவறு முயற்சி 
்கறையும் யமற்ச்கனாண்டனார். யுத்்தத்தின பயங்்கரத்திற் 
சவளிப்படுத்்தவும் சமனா்தனா்த்தின அவசியத்திற் வலி 
யுறுத்்தவும் ்தறை்்கரில ‘வனார்த்ற்த்கைற்ை ்னாட்கம்’  எனை 
வற்கறமறய  உருவனாக்கி. பை ்னாட்கங்்கறை யமறடயய 
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மு ன்னாள் மன்னார் ஆயர் இரனாயப்பு 
யஜனாசப் ஆண்டற்க அவர்்களின நிரந்தர 

இறைப்பனாற்ைல ்தமிழத் ்தரப்பி்ருக்கு ஈடு சசய்ய 
முடியனா்த ஒரு யபரிழப்பனாகும். ்கத்ய்தனாலிக்்கத் 
திருசசறபயின ஆயரனா்க இருந்த யபனாதிலும், சபனாது 
சவளியில பலலி் ம்தங்்கறைச சனார்ந்த மக்்களி 
்தும் அபிமனா்த்ற்தப் சபற்ைய்தனார் ஆனமீ்கத் 
்தறைவரனா்க அவர் தி்கழந்தனார். அத்்தற்கய ்தறைவ 
றரத் ்தமிழ உை்கம் இனறு இழநது நிற்கினைது.

 அவர், ச்கனாடூரமனா் யபனாரி்னால பனாதிக்்க 
ப்பட்ட மக்்களின மறுக்்கப்பட முடியனா்த நிரந்தர 
சனாட்சி. இழப்பு்களுக்கு உள்ைனாகி ஏதிலி்கைனாகியவர் 
்களின இரட்ச்கர். எதிர்்கனாைம் குறித்்த ்ம்பிக்ற்க 
யற்று வனாழக்ற்கயின விளிம்பில நினைவர்்களின 
்ம்பிக்ற்க ்ட்சத்திரம். இத்்தற்கய ஒரு ்தறைவறர 
்தமிழ உை்கம் இதுவறரயில சநதித்்ததிலறை. இனி 
யமலும் சநதிக்்கப் யபனாவதிலறை எனயை கூை 
யவண்டும்.

 ்தறைவர்்கள் உருவனாக்்கப்படுவதிலறை. 
்கனாைமும், சூழலும் அவர்்கறை உருவனாக்குகினை். 
அத்்தற்கய ஒரு பறடப்பனா்க துனபத்திலும், தீரனா்த 
துயரங்்களிலும் ஆழநதிருந்த மக்்களுக்கு யசறவ 
யனாற்றுவ்தற்்கனா்க அவர் இறைவ்னால ஆசீர்வதிக்்கப் 
பட்டிருந்தனார்.
 இயலபியையய துணிவும் தீரமும் மிக்்க 
இரனாயப்பு யஜனாசப் ஆண்டற்க அவர்்கள் மூர்க்்கமனா் 
யுத்்தச சூழலில உயிரனாபத்துக்்கறையும், அவமனா் 

ங்்கறையும் துசசமனா்க மதித்துச சசயற்பட்டிருந்தனார். 
பனாதிக்்கப்பட்டவர்்கள் மீது அனபும் ஆ்தரவும் 
ச்கனாண்டு பனாதிக்்கப்பட் டவர்்கறைத் ய்தடிசசசனறு 
அவர்்கறை ஆறு்தலபடுத்தி்னார். அவர்்கள் அ்னாற்த 
்களிலறை எனறு ய்தற்றி, அந்தத் துயரங்்களில 
இருநது மீள்வ்தற்்கனா் ம் வலிறமசபை உ்தவி 
்னார். ஆயர் எனை ்த்து சசயற்படு எலறைக்கு 
உட்பட்ட வற்கயில திக்்கற்றிருந்த மக்்களுக்்கனா் 
உ்தவி்கறையும், நிவனாரைத்ற்தயும் முடிந்தைவில 
வழங்கி்னார்.

 அவருறடய உ்தவி்கள் உட்டித் ய்தறவ 
்கறை மட்டும் இைக்்கனா்கக் ச்கனாண்டிருக்்கவிலறை. 
யபனாரி்னால பனாதிக்்கப்பட்ட சபண்்கள், சிறுவர்்கள், 
மற்றும் யமனாசமனா் ்கனாயங்்களுக்கு உள்ைனாகி அவய 
வங்்கறை இழந்தவர்்கள் எ் விளிம்பு நிறை மக்்க 
ளின ஈயடற்ைத்திற்்கனா் ்கட்டறமப்புக்்கறை அவர் 
உருவனாக்கி்னார்.
 அந்தக் ்கட்டறமப்புக்்கள், சிறுவர்்களுக் 
்கனா் பரனாமரிப்பு இலைங்்கைனா்க, இறைஞர் யுவதி 
்களின ச்தனாழிற்பயிற்சி நிறையங்்கைனா்க அவயவங் 
்கறை இழநது மனாற்றுத்திைனில ்தங்கியிருந்தவர் 
்களுக்்கனா் பரனாமரிப்பு மற்றும் வனாழவியல பயிற்சி 
நிறையமனா்க (வவுனியனா மன்னார் வீதியில அறம 
நதுள்ை வயரனாட் நிறுவ்ம்) சபண்்களின பரனாமரிப்பு 
றமயங்்கைனா்க, நீண்ட்கனாை மருத்துவயசறவ்கறைப் 
சபை ய்ர்ந்தவர்்களுக்்கனா் வனாழவிட றமயமனா்க 
ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் ஆண்டற்கயின சபயர் 
கூறுவ்தற்்கனா்க இப்யபனாதும் எஞசி இருக்கினை். 
அவருறடய அைப்பரிய மக்்கள் யசறவயின ஆ்தனா 
ரமனா்க அறவ்கள் தி்கழகினை்.
 பனாதிக்்கப்பட்ட மக்்கள் எத்்தற்யயனா யபர் 

மறுவனாழவு சபற்று யபரிழப்புக்்களில இருநது 
மீண்டு  ்தங்்களுறடய வனாழக்ற்கறயக் ச்கனாண்டு 
்டத்துபவர்்கைனா்க மனாறியிருக்கினைனார்்கள். அந்த 
மக்்களுக்்கனா் அவரது யசறவ ம்த ரீதியனா் நியதி்கள், 
்கட்டுப்பனாடு்கறைக் ்கடநது மனி்த ய்யம் எனை 
பரப்பில விரிநது பரநதிருந்தது, அந்த வற்கயில 
பனாதிக்்கப்பட்ட மக்்கள் அவறரத் ்தங்்களின இரட் 
ச்கரனா்கயவ ய்னாக்கி்னார்்கள். ்கத்ய்தனாலிக்்கத் திருச 
சறபயின ஓர் ஆயரனா்க அந்த ம்தத்ற்தச சனார்ந்தவரனா்க 
அவறர அவர்்கள் ய்னாக்்கவிலறை. ஆயருறடய 
சீருறடயில அவர் ்டமனாடிய யபனாதிலும், அவறரத் 
்தங்்களின உற்ை ்ண்ப்னா்க, ச்ருங்கிய உைவி் 
ரனாயவ பனாதிக்்கப்பட்டவர்்கள் ்கருதி்னார்்கள்.

 “பனாதிப்புக்கு உள்ைனா் இந்த மக்்களின 
ச்தனாற்க மி்கவும் அதிர்சசியூட்டுவ்தனா்க உள்ைது. 
இந்த மக்்களின நிறை மி்கவும் இரங்்கத் ்தக்்க்தனா்க 

இருக்கினைது. இவர்்கள் ்தமது எதிர்்கனாைம் குறித்து 
நிசசய மற்ை நிறையில அங்்கைனாய்ப்யபனாடும், ்ம்பி 
க்ற்கயினறமயயனாடும் வனாழநது ச்கனாண்டிருக்கின 
ைனார்்கள். இவர்்கைது நிறைறம இ்தயத்ற்த ச்கிழச 
சசய்வ்தனா்க உள்ைது. இவர்்களின ச்தனாற்கறயக் 
்கைக்ச்கடுத்துக் கூையவனா அலைது ்தரவு்களின 
வடிவில ்தரயவனா ்னான விரும்பவிலறை” எனறு 
யபனாரி்னால பனாதிக்்கப் பட்டவர்்கறைப் பற்றி ஆயர் 
இரனாயப்பு யஜனாசப் குறிப்பிட்டிருந்தனார்.
 பனாதிக்்கப்பட்ட மக்்கறைப் பனாதிக்்கப்பட்ட 
மனி்தர்்கைனா்க, அவர்்களுக்கும் எமக்கும் சம்பந்தமி 
லறை எ் ஒதுக்கிவிட முடியனாது. ஒதுங்கிவிடவும் 
முடியனாது. அவர்்கள் அனயபனாடும் உரிறமயயனாடும் 
ய்னாக்்கப்பட யவண்டியவர்்கள் எனபற்த அவர் 
சுட்டிக்்கனாட்டி இருந்தனார்.
 “இவர்்கள் ஒவசவனாருவரும் எமது அன 
பிற்கும் மதிப்பிற்கும் பனாத்திரமனா்க இருக்கினை 
மனி்தர்்கள். அவர்்களுறடய துனபங்்கறை, அவர் 
்களுறடய துயரங்்கறை வனார்த்ற்த்களில சசனாலலி 
விட முடியனாது. இ்தயத்தில்தனான ்தனாங்கிக் ச்கனாண்டு 
்னாம் ்டக்கினயைனாம். அவர்்களுறடய இழப்புக்்க 
ளின ்தனாக்்கம் அவர்்கைது மு்கங்்களிலும் இ்தயங்்களி 
லும் ஆைனா்த வடுக்்கைனா்க ்னாம் பனார்க்கினயைனாம்.
 உடல அவயவங்்கறை இழந்தவர்்கள் உைவு 

்கறை இழந்தவர்்கள், வீடு்கறை இழந்தவர்்கள், 
குடும்பங்்கறை இழந்தவர்்கள் சய்கனா்தரர்்கறை இழ 
ந்தவர்்கள் சபற்யைனாறர இழந்தவர்்கள் எ் இந்தப் 
பட்டியல முடிவினறி ச்தனாடர்கினைது”எனறு கூறிய 
ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் ஆண்டற்க அவர்்களின 
வனாத்ற்த்கள் சத்தியத்தின வனார்த்ற்த்கைனா்க மிளிர்கி 
னை். பனாதிக்்கப்பட்ட மக்்களின அவைங்்கறை 
அவர் எவவனாறு ய்னாக்கி்னார் எத்்தற்கய ம் உைர் 
வு்களுக்கு அவர் ஆைனாகி இருந்தனார் எனபற்தத் 
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பர்தன அண்ைனா எவவைவு ்கண்டிப் பனா்வயரனா 
அந்தைவிற்கு ்கரிசற்யும் உறடயவர். 

அது யபனாரனாளி்கைனா்க இருந்தனாலும் சரி, சபனாது 
மக்்கைனா்க இருந்தனாலும் சரி அ்தற்கு சிை உ்தனார 
ைங்்கறைக் கூைைனாம்.
 எ்க்கு ்னானற்கநது ்னாட்்கைனா்க உடம்பு 
வலியுடன கூடிய ்கனாய்சசல இருந்தது. சனா்தனாரை 
்கனாய்சசல எனறு ப்யடனாறைப் யபனாட்டுவிட்டு 
எ்து யவறை்கறைச சசய்து ச்கனாண்டிருநய்தன. 
்னாைனா்க ்னாைனா்க குறையவிலறை. எனற்ப் பனார் 
த்்த பர்தன அண்ைனா என் ் வீ்த்்தனார் ஒரு மனாதிரி 
யனா்க இருக்கிைனாய். உடம்பு சரியிலறையயனா எனறு 
ய்கட்டனார். ்கனாய்சசல யபனாலிருக்கிைது எனயைன. 
வனா ஆஸபத்திரிக்குப் யபனாயவனாம் எனைனார். 
இலறை ப்யடனால யபனாட்ட்னான. ஆ்க ஏைனாது 
விட்டனால யபனாயவனாம் எனறு சசனானய்ன. நீ 
யபனாய் படப்பு எனறு சசனான்னார். எ்க்கு ச்கனாஞச 
யவறை இருக்கிைது. முடித்துவிட்டு படுக்கியைன 
எனறு சசனானய்ன. அற்தப் பிைகு சசய்யைனாம். 
படுத்து எழும்பி்னால சு்கமனாயிருக்கும். யபனாய்படு 
எனறு சசனாலை, ்னானும் அறைக்குள் சசனறு படு 
த்துவிட்யடன. சிறிது ய்ரம் சசலை ்டுங்்கத் 
ச்தனாடங்கி விட்டது. சத்்தம் ய்கட்டு வநது பனார்த்்த 
வர் ்லைனா கூடிற்றுது யபனாை எனறு சசனாலலி, 
வனா்க்ம் ்தர்யமநதிரனாவில நிற்கிைது. எடுத்துக் 
ச்கனாண்டு வனாைன எனறு கூறி யபனார்றவயனால 
யபனார்த்்ததும், பயங்்கரமனா்க குைப்பன அடிக்்கத் 
ச்தனாடங்கி விட்டது. 
 அடுத்்த ்கையம எனற்த் தூக்கிக் 
ச்கனாண்டு அருகிலிருந்த திருச்லயவலி ய்ர்ஸிங் 
ய�னாமிற்கு யபனா்னார். எ்க்ய்கனா ்கற்தக்்க முடியனா்த 
்டுக்்கம். எனற்ப் பரியசனாதித்்த மருத்துவர் சிவ 
பனா்தசுந்தரம், இது சனா்தனாரை ்கனாய்சசல இலறை. 
இரத்்தப் பரியசனா்தற்யின மூைம் ்தனான ்கண்டு 
பிடிக்்கைனாம் எனறும், உட்டியனா்க இரத்்தப் பரி 
யசனா்தற்றய யபனாய் சசய்யும்படியும் கூறி்னார். 
அ்தற்குள் மணியண்ைனாவும் வனா்க்த்ற்தக் 
ச்கனாண்டு வநது விட்டனார். இரத்்தப் பரியசனா்தற் 
யில ்கடுறமயனா் ச்ருப்புக் ்கனாய்சசல எனறும் 
உட்டியனா்க அ்தற்்கனா் மருநது ஏத்்த யவண்டும் 
எ்வும், ஆ்னால மருநதுக்குத் ்தட்டுப்பனாடு. எங்கி 
ருந்தனாவது ச்கனாண்டு வந்தனால ்தனான ்கனாப்பனாற்ை 
முடியும் எனறும் சசனான்னார். பர்தன அண்ைனா 
வின மு்கம் மனாறிவிட்டது. அற்த சவளிக் ்கனாட் 
டனாமல எ்து ்தறைறயத் ்தடவி நீ ஒனறுக்கும் 
யயனாசிக்்கனாற்த ்னான மருநய்தனாடு்தனான வருயவன 
எனறு கூறி, திை்கற் எனய்னாடு நிற்கும்படி 
யும் சசனாலலி விட்டு சசனைனார். சிை மணித்தியனாை 
ங்்கள் ்கழித்து மருநய்தனாடு்தனான வந்தனார். உட் 
டியனா்க மருநது ஏற்ைத் ச்தனாடங்கி விட்டனார்்கள். 
 யவறைப் பழுவிலும் அடிக்்கடி வநது 
பனார்த்து மருத்துவரிடமும் ்கற்தத்துவிட்டு ்தனான 
யபனாவனார். ஒரு வனாரத்தின பின ்கனாய்சசல குறை 
நது விட்டது. அந்த சமயத்தில எனற்ப் யபனால 
சபண் பிள்றை ஒருவருக்கும் ்கனாய்சசல. மருநது 
ஏற்ை யவண்டும். மருத்துவர் பர்தன அண்ைனா 
விடம் நிறைறமறயக் கூறி மருநற்த அந்தப் 
பிள்றைக்கும் ச்கனாடுங்்கள். சபனாது மக்்கயைனா, 
யபனாரனாளியயனா உயிர்்தனான அவர்்களுக்்கனா்கத் ்தனாய் 
்னாம் யபனாரனாடுகினயைனாம் எனறு கூறி அந்தப் 
பிள்றைறயயும் பனார்த்து ஆறு்தல கூறி்னார். 
அந்தப் பிள்றை சு்கமனாகி ்தனாயனாருடன எமது மு்கனா 
மிற்கு வநதிருந்தனார். ்தனாயனார் பர்தன அண்ைனாவின 
ற்கறயப் பிடித்து அழு்த அந்த ச்கிழவனா் 
்தருைம் இனனும் மைக்்க முடியனா்த ஒரு நி்கழவு. 
 அவரின நிர்வனா்கத் திைறம பனார்ப்யபனாறர 
வியக்்க றவக்கும். அவரது ஆளுறமயின கீழ 
நி்தர்ச்ம், புலி்களினகுரல, ்தமிழீழ வனாச்னாலி, 
புற்கப்படம், ஒலி, ஒளி ்னாடனா சவளியீடு்கள், 
பயிற்சி வகுப்பு்கள் எ் அவரின ஆளுறம வியனா 
பித்திருந்தது. சபனாறுப்பனாைன எனைனால சபனாறுப் 

யபற்கும் பக்குவமும் யவண்டும். இ்தற்கு ஒரு 
சம்பவம் ்தறைவரின மனாவீரர்்னாள் யபசசு ஒலிப 
ரப்பில ்டந்தது. அப்யபனாது புலி்களின குரல 
ஒலி பரப்பிற்கு சிவனா அண்ைனா சபனாறுப்பனா்கவிரு 
ந்தனார். ்தறைவரின மனாவீரர் ்னாள் உறரயினயபனாது 
்தடங்்கல ஏற்பட்டது. ஒழுங்்கனா்க ்தயனாரிக்்கப்பட்ட 
உறரயின ஒலி ்னாடனாவிற்குப் பதிைனா்க யவறு 
யபனாடப்பட்டு விட்டது. பின இறட நிறுத்தி மீண் 
டும் ஒலிபரப்பப்பட்டது. ்தறைவரின உறரயில 
எப்படி இது ் டக்்கச சனாத்தியம் எனறு இனறு வறர 
புரியவிலறை. எலைனாம் சரிபனார்க்்கப்பட்டுத் ்தனான 
இறுதியனா்க ஒலிபரப்புக்குக் ச்கனாடுக்்கப்படும். உட 
்டியனா்க ்தறைவரிடம் சசனறு ்தவறுக்குத்்தனாய் 
சபனாறுப்யபற்றுக் ச்கனாண்டனார். 
 ்தவறிறழத்்தது அவரலை. ஆ்னாலும் 
்தனான முழுவ்தற்கும் சபனாறுப்பு எனப்தனால, அவர் 
சபனாறுப்யபற்றுக் ச்கனாண்டனார். ்தறைவரும் பரவனா 
யிலறை. பர்தன அடுத்்தமுறை இப்படி ் டக்்கனாமல 
நீங்்கயை ய்ரடியனா்க நினறு ்கவனியுங்்கள் எனறு 
சசனாலலியனுப்பனா்னார். இந்த நி்கழவு அவறர 
சவகுவனா்கப் பனாதித்திருந்தது. அ்தற்குப் பின ்தனி 
ஒலி்னாடனாவில பதியப்பட்டு அவயர ய்ரடியனா்கச 
சசனறு ச்கனாடுத்து ்கவனித்துக் ச்கனாள்வனார்.
 அவரது ஒலிபரப்பில உருவனா் மு்தைனா 
வது குறும்படம் ‘இனிசயனாரு விதி’ ்தரமனா்்தனா்க 
இருக்்க யவண்டும் எனப்தற்்கனா்க நிறைய ்தயனா ரிப்பு 
யவறை்கள். ஞனா்ர்தனின எழுத்துருவனாக்்கம். 
்னாவண்ைன அவர்்களின ம்கள், ஸ்ரீரனாம் (படப் 
பிடிப்பு யபனாரனாளி, பின்னாளில கிழக்கு மனா்கனாை 
்கடற்புலி்களின ்தைபதி) ்டித்திருந்த்ர். பர்தன 
அண்ைனாவிற்கு உ்தவியனாைரனா்க ்னான இருந ய்தன. 
்னாவற்குழிக்கும், ற்க்தடிக்கும் இறடப்பட்ட 
குைத்துடன யசர்ந்த வயல சவளியில படப் பிடி 
ப்பு ்றடசபற்ைது. ஒலி ஒளிக்ய்கனாறவ்களின 
பின்ர் 30 நிமிட குறும்படம் ்தயனாரனா்து. ்தயனா 
ரனா்வுடன ்தறைவர் எமது மு்கனாமிற்கு வநது 

படத்ற்தப் பனார்றவயிட்ட பின்ர் அவரு றடய 
மு்கத்தில ஒரு சபருமி்தம். ்லைனாச சசய்திருக்கி 
றியள். முப்பது நிமிடம் எனறீர்்கள் ச்கதியனாய் 
முடிநது விட்டது எனைனார். இந்த வனார்த்ற்தக்்கனா்கத் 
்தனான பர்தன அண்ைனாவும், ்னாமும் ்கனாத்திருந 
ய்தனாம். விறரவனா்க முடிநது விட்டது எனைனால 
சபரிய சவற்றி ்தனாய்.
 பின்ர் சவளியீட்டு விழனா ஸ்ரீ்தர் திறரயர 
ங்கில ்றடசபற்ைது. அங்கு ்தனான மு்தல ஒளிப 
ரப்பு சவளியனா்து. பை ் னாட்்கள் நிறைந்த மக்்களு 
டன இனிசயனாரு விதி ஒளிபரப்பனா்து.  
 அற்தத் ச்தனாடர்நது உ்தயம் ஒலி்னாடனா 
உருவனா்து. இ்தற்்கனா் ஒலிப்பதிவு்கள் யனாழ. 
ரமைன குழுவி்ரின இறசயறமப்பில ்தர்யம 
நதிரனா ்கறைய்கத்தில ்றடசபற்ை். சிை பனாடல 
்களுக்கு ்தவில, ் னா்தஸவர இறச யசர்க்்கப் பட்டது. 
இ்தன யபனாது ஒரு துயர் நி்கழவும் ஏற்பட்டது. 
அருகில இருந்த வீட்டுக்்கனாரர் மனாரறடப்பனால 
மரைமறடநது விட்டனார். அ்தற்்கனா்க அடுத்்த ்னாள் 
ஒலிபரப்பு நிறுத்்தப்பட்டு இறுதிக் கிரிறய்களின 
பினபு ்தனான மீண்டும் ஒலிபரப்பு ்றடசபற்ைது. 
இந்த ஒலிப்பதிவில வீரமணி ஐயரின பங்கும் 
மி்கவும் முக்கியமனா்து. 
 முழுக்்க முழுக்்க ்தமிழீழக் ்கறைஞர்்கறைக் 
ச்கனாண்டு ்தர்யமநதிரனா ்கறைய்கத்தில உருவனா் 
மு்தைனாவது ஒலி்னாடனா இதுவனாகும். இ்தன சவளி 
யீடும் மி்கவும் சிைப்பனா்க ்றடசபற்ைது.
 சண்றட்கள் உக்கிரமறடநதிருந்த ய்ரம், 
அப்சபனாழுது கிட்டண்ைனா ைண்டனில இயங்கிக் 
ச்கனாண்டிருந்தனார். அவர் பர்தன அண்ைனாவிடம் 
அந்த ய்ரத்தில ்டந்த நி்கழவு்கறைசயலைனாம் 
ஆவை ஒளிவீசசனா்க சசய்து அனுப்பும்படி கூறியி 
ருந்தனார். அ்தற்்கனா் யவறை்கள் ச்தனாடங்கிய 
நிறையில பர்தன அண்ைனா ஒனறில மட்டும் 
ச்தளிவனா்க இருந்தனார். ்தரமனா்தும், அய்தய்ரம் 
யமறைத்ய்தய ஊட்கங்்களுக்கு இறையனா்கவும் 
இருத்்தல யவண்டும் எனபது ்தனான அது.
 அந்த ய்ரம் ்தனான மனாங்குைம் மு்கனாம் 
மீ்தனா் ்தனாக்கு்தல முடிவிற்கு வந்த ய்ரம். யவறு 
இடங்்களில சண்றட மி்கவும் உக்கிரமனா்க ்றட 
சபற்றுக் ச்கனாண்டிருந்தது. எமது படப்பிடிப்பு 
யபனாரனாளி்கள் சபரும் குண்டு மறழயிலும் ்தம் 
மனால எடுக்்கக்கூடிய ்கனாட்சி்கறைசயலைனாம் 
எடுத்து அனுப்பிக் ச்கனாண்டிருந்தனார்்கள். யபனாரனாளி 
்களின வீரம், மக்்களின அவைங்்கள் அவர்்களின 
்கனாட்சி்களில சனாட்சியங்்கைனா்க அறமந்த். அவ 
ற்றில இருநது ஒரு ்தரம் வனாய்ந்த ஒரு ஒளி வீசசு 
ஆவைம் உருவனா்து. இதில பை பிரதி்கள் 
எடுக்்கப்பட்டு கிட்டண்ைனாவிற்கு அனுப்பி 
றவக்்கப்பட்டது. நித்திறரயற்ை்தன விறைவனா்க 
உடல அசதி ்கனாட்டத் ச்தனாடங் கியது. 

 அடுத்்த ்னாள் ்தறைவரின மனாவீரர் ்னாள் 
உறரக்்கனா் ஒலி, ஒளிப்பதிவு்கள் ்றடசபைவிரு 
ந்தது. அ்தற்்கனா் ஆயத்்தங்்கறையும் சசய்ய யவண் 
டும். மறு்னாள் அ்தற்்கனா் முனய்ற்பனாடு்கறை 
சசய்து விட்டு மீண்டும் ஒருமுறை எலைனாவற்றை 
யும் சரிபனார்த்துக் ச்கனாண்யடனாம். வருபவர்்களுக் 
்கனா் உைவு்களும் ்தயனாரனாகிவிட்டது. பர்தன அண் 
ைனாவும், கிருபனாவும் பங்்கருக்கு சசனறு விட்ட்ர். 
மீண்டும் ஒலிப்பதிவுக் ்கருவி்கறைப் பரியசனாதிப் 
ப்தற்கு ஆயத்்தமனாய்ன. ்னான முன வனாசலில 
உள்ை ்கதிறரயில இருநது ச்கனாண்டு ்கனாவலில 
நினை ரஞசனிடம் வனா்க்ம் வனா்க்ம் வந்தனால 
சசனாலலு எனறு சசனாலலி விட்டு அசநது தூங்கி 
விட்யடன. சஜயம் அண்ைனா வநது எழுப்பும் 
மட்டும் வனா்க்ம் வநது நினைது ச்தரியனாது. திடுக் 
கிட்டு முழித்து பினபக்்கம் சசலை முயனை யபனாது, 
அண்றை அருகில வநது விட்டனார். ்வீ்ன எனறு 
கூப்பிட்டு ய்கட்ட மு்தல ய்கள்வியயஎத்்தற் ்னாள் 
நித்திறர ச்கனாள்ைவிலறை எனபது்தனான. அ்தற்குள் 
பர்தன அண்ைனாவும்வநது விட்டனார். கிட்டண் 
ைனாவிற்கு அவசரமனா்க ஒளி்னாடனா அனுப்ப யவண்டி 
யிருந்த்தனால, இரண்டு ்னாைனா்க நித்திறரயிலறை 
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ஈழ மண்ணில மன்னார் மறைமனாவட்டத்தின 
்தறைசிைந்த ஆயரனா்க பணியனாற்றி ஐநது 

ஆண்டு்களுக்கு முன ஓய்வுசபற்ை, யம்தகு ஆயர் 
இரனாயப்பு யசனாசப்பு 01. 04. 2021 அனறு ்த்து 
80ஆவது அ்கறவயில இறைவ்டி யசர்ந்தனார். 
அவறர ்னான ்னகு அறியவன. ்லை ்ண்பர். 
அவரது மறைமனாவட்டத்தில எங்்களுக்கு இல 
ைம் ச்தனாடங்்க உ்தவி்னார். ்னான ஈழத்திற்கு 
சசலலும் யபனாச்தலைனாம் அவறர ்னான சநதித்து 
உறரயனாடிவிட்டு வருயவன. அவரிடமிருநது 
்னான ்கற்றுக்ச்கனாண்ட விடு்தறைப் பண்பு்கறை 
இங்கு பதிவுசசய்ய விரும்புகியைன.

செவிமடுக்கும் யாவே கடவுள்
 விவிலியத்தில யனாயவ ்கடவுள் யமனாயச 
யிடம் பினவருமனாறு கூறுகிைனார்: எகிப்தில என 
மக்்கள் படும் துனபத்ற்த என ்கண்்கைனால ்கண் 
யடன.... இசுரனாயயல மக்்களின அழுகுரல எனற் 
எட்டியுள்ைது. யமலும் எகிப்தியர் அவர்்களுக்கு 
இறழக்கும் ச்கனாடுறம்கறையும் ்கண்டுள்யைன 
(விடு்தறைப் பயைம் 3: 1 – 12). ஆயர் ஈழத்்தமிழர் 
்களின அழுகுரலுக்கு சசவிமடுத்்தனார். யனாயவ 
்கடவுறைப்யபனாை ்த்து ஆயர் அறழப்றப ச்தன 
அசமரிக்்க, எலசலவய்தனாரின யபரனாயர் ஆஸ்கர் 
சரனாயமயரனாறவப்யபனாை வனாழநது ்கனாட்டி்னார். 
பனாதிக்்கப்பட்டவர்்களின அழுகுரலுக்கு சசவிமடு 
க்்கனா்தவர் உண்றமயனா் விடு்தறைப் யபனாரனா 

ளியனா்க இருக்்கமுடியனாது. பனாதிக்்கப்பட்ட ்தமிழ 
ர்்கறை உட்டியனா்க சநதித்து, அவனா்கைது யவ்த 
ற்க்கு சசவிமடுப்பனார். ஈழத்்தமிழரின அழுகு 
ரலுக்கு சசவிமடுத்்த ்லை ஆயரனா்கவும், அவர் 
்களின விடு்தறைப் யபனாரனாட்டத்தில ்தனற்யய 
்கறரத்துக்ச்கனாண்ட யபனாரனாளியனா்கவும் வனாழந்தனார்.

ஈழத்தின் இறைோக்கினர்
 நீதிறய நிறை்னாட்ட துணிவு யவண்டும். 
ஒருமுறை மயைசியனாவிலிருநது மன்னாருக்கு 
வந்த ்கப்பல துறையின அதி்கனாரி திருமிகு கிம், 
ஆயரிடம் ய்கட்டனார்: “நீங்்கள் ்தமிழ மக்்களுக் 
கு்கனா்க ஏன யபனாரனாடுகிறீர்்கள்.?” அ்தற்கு அவர் 

பதிைளித்்தனார்: “சிங்்கைவர்்கைனால பனாதிக்்கப்பட்ட 
வர்்கள் ்தமிழர்்கள். எ்யவ பனாதிக்்கப்பட்டவர் 
எவரனா்க இருந்தனாலும் அவர் சனார்பனா்க நிறைப் பனாடு 
எடுத்து அவருக்கு நீதி கிறடக்்க யனாயவ ்கடவுறை 
ப்யபனாை, இயயசுறவப்யபனாை உறழப்யபன“ 
எனறுறரத்்தனார்(லூக். 4: 18 -19)
 பனாதிக்்கப்பட்டவர்்கள் சனார்பனா்க நிறைப் 

பனாடு எடுத்து நீதிக்்கனா்க உறழப்பவர் இறைவனாக் 
கி்ர். ் டுநிறை வகிப்பது விடு்தறைக்கு எதிரனா் 
அநீ்த சசயைனாகும் எனறு ச்தன அசமரிக்்க விடு 
்தறை இறையியைனாைர் சனான சசனாப்ரிய்னா கூறு 
கிைனார்.
 ஆயர் இரனாயப்பு ்தமிழர்்களின நீதிக்்கனா்க 
சிங்்கை சபௌத்்த யபரி்வனா்த அரசின ்தமிழ இ் 
அழிப்றப எதிர்த்்தனார். இந்த யபரி்வனா்த அரறச 
ஆ்தனாரிக்கும் ்கர்தி்னால மனால்கம் இரஞசித்ற்தயும் 
சிங்்கை இரனாணுவத்ற்தயும் துணிவுடன எதிர் 
த்்தனார்.
 சிங்்கை யபரி்வனா்த அரசு 1, 46, 000 ்தமி 
ழர்்கறைக் ச்கனாறை சசய்்தச்த் ஐ.்னா மனி்த 
உரிறம யபரறவயில உரக்்கச சசனான்னார். 
இசுரனாயயல அரசர்்கள் ஏறழ மக்்களுக்குச சசய்்த 
அநீதி்கறை(ய்ர்றமயனாைர்்கறை சவள்ளிக்்கனாசுக் 
கும் வறியவறர இரண்டு ்கனாைணி்களுக்கு விற்கி 
னை்ர்) ஆயமனாசு இறைவனாக்கி்ர்  துணிநது 
எடுத்துறரத்்தனார்(ஆயமனாசு 2: 6 – 8).
 அதுயபனாை ஈழத்து மண்ணில அரசின அநீதி 
்கறைத் துணிநது உரக்்கச சசனான்னார். எ்யவ 
அவர் ஈழத்து இறைவனாக்கி்ரனா்க வனாழந்தனார். 
இறைவனாக்கி்ர் அறிவித்்தல, அறிவுறுத்து்தல, 
ஆர்ச்தழு்தல ஆகிய முப்சபரும் பணிறய 
நீதிறய நிறைநிறுத்்த சசயலபடுத்துபவர். இந்தப் 
பணிறய திைம்பட சசய்்தவர்்தனான இந்த ஆயர்.

உரிறமக்குரலின் ஊற்று
 சனாதி சமயங்்கறைக் ்கடநது ்தமிழன எனை 
ஒற்றை அறடயனாைத்தில ்ய்ற்ை முறையில 
உரிறம்கள் பறிக்்கப்பட்ட ்தமிழர்்களின உரிறம 
க்குரைனா்க சசயலபட்டனார். அவர் அறமத்்த குடி 
றமக் குமு்கம்(சமூ்கம்) மி்கசசிைந்த எடுத்து ்கனாட் 
டனாகும்.
 ்லலிைக்்கத்ய்தனாடு வனாழந்த ்ற்பற்பண் 
பனாைர். பரத்்தறமயில(விபசசனாரத்தில) பிடிப 
ட்ட சபண்ணின உரிறமக்குரைனா்க இயயசு 
சசயலபட்டனார்(யயனாவனான 8: 1 -11). பனாதிக்்கப்ப 
ட்டவர்்கள் சனார்பனா்க நிறைப்பனாடு எடுத்து 
அவர்்களின உரிறமக்குரைனா்க ஒலிக்்கவிலறைசய 
னைனால சனாவனா் பனாவம் சசய்கிைனான. உரிறம 
க்குரைனா்க சசயலபடுவது ஓர் அைச்றிச சசயல, 
ஆண்டவனின அைப்பணி, புனி்தப் பணியனாகும்.
 இறுதியனா்க, மக்்கள் ஆயரனா்கவும், ்லை 
வழி்கனாட்டியனா்கவும், நுண்மதியனாைரனா்கவும் ஈழத்்த 
மிழர்்களின உரிறமக்குரைனா்கவும் வனாழந்த ஆயர் 
இயற்ற்க எய்தியது ஈழ மண்ணுக்கு மி்கப்சபரிய 
இழப்பனாகும். இவரது இைப்பிலிருநது 
்யனறமயுள்ை ்னாம் பிைப்சபடுக்்க யவண்டும். 
அவர் ்கண்ட ்க்றவ ்்வனாக்்க உறுதி எடுப் 
யபனாம். அவறர ்ம்மில வனாழ றவப்யபனாம். 
அவர் விட்டுசசசனை விடு்தறைப் பணி்கறைத் 
ச்தனாடருயவனாம். மனாமனி்தர் மறைந்தது ்ம்மில 
மைரயவ.
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ற்றி்னார். ‘புைம்’ ‘அயசனா்கனா’, ‘்தர்்ஷ்னா’ ‘கி.மு.200’... 
யபனானை அவரது ்னாட்கங்்கள் ்தறை்்கரில ்கணிச 
மனா் ்தனாக்்கத்திற் ஏற்படுத்தி். ‘ஊமம்’ 
முறைறமயில மரியயசவியர் அடி்களி்னால பரீட் 
சனார்த்்தமனா்க உருவனாக்்கப்பட்ட அவ வடிவம் எந்த 
சமனாழி யபசுபவரனாலும் புரிநது ச்கனாள்ைக்கூடிய, 
இைங் ற்கயில அறிமு்கப்படுத்்தப்பட்ட புதிய 
வடிவமனா்க அறமந்தது.
 புைம்சபயர்நது பலயவறு ்னாடு்களிலும் 
வனாழு கினை எம்மவர்்கறை இறைத்து அங்கு 
கிறை்கறை உருவனாக்கியதுடன, திருமறைக் 
்கைனா மனைத்தின பணி்கறை அங்கும் ஆற்றி வரு 
வதுடன  எம்மவர்்கறை சநதித்து மண்ணின உைவு 
்கறையும், ்கைனாசனார யவர்்கறையும் புத்துயிர்ப்பு 

சசய்யும் வற்கயிைனா் பலயவறு ்கைனாசனாரக் 
்கறைப்பயைங்்கறை அசனாத்திமனா் ்கனாைசசூழல 
்களிசைலைனாம் பகீர்த பிரயத்்த்ங்்களின மத்தி 
யில யமற்ச்கனாண்டு இங்கிருந்த எமது ்கறைஞர் 
்களுக்்கனா் சந்தர்ப்பங்்கறையும் ஏற்படுத்தி இது 
வறர 19 ்தடறவ்கள் சவளி ் னாட்டுக் ்கறைப் பயை 
ங்்கறையமற் ச்கனாண்டனார். இவரது ்கறைத்தூதுப் 
பயைங்்கறை மதித்து யயர்மன ஆனமீ்கப் பணி 
ய்கம் இவருக்கு 1998ஆம் ஆண்டு  ‘்கறைத் தூது’ 
எனை பட்டத்திற் வழங்கி ச்கௌரவித்்தது.
 சிறிய வயதில இருநய்த ்கலவியில சிைநது 
விைங்கிய இவர், இரட்றட வகுப்யபற்ைங்்களி 
்னால குறைந்த வயதியையய ்த்து குருத்துவக் 
்கலவிறய முடித்து, 22வயதில பனாப்பரசரின 
வியசட அனுமதியுடன குருவனா்க திருநிறைப்படுத் 
்தப்பட்டது மட்டுமனறி, உயரனாறமப் பல்கறைக் 

்கழ்கத்தில  இறையியலில ்கறை மனாணி, முது்தத் 
துவமனாணி ்கற்ற்க்கறை ்த்து இைவயதியையய 
நிறைவு சசய்்தனார். பின்ர், ்தமிழ்கத்தில மதுறர 
த்்தமிழச சங்்கத்தில ்தமிறழ சிைப்பு பனாடமனா்க 
பயினறு  ‘வித்துவனான புைவர்’ பட்டங்்கறைப் 
சபற்ைனார்,
 ்னாட்கம் பற்றி ்தமிழில மட்டுமனறி ஆங் 
கிைத்திலும் பலயவறு ்கட்டுறர்கறை எழுதியு 
ள்ைனார்.
 இவற்றைவிட திருமறைக் ்கைனாமனைத் 
தினூடனா்க  ‘்கறைமு்கம்’ எனனும் ்கறை இைக்கிய 
இ்தழிற் 1990 ஆம் ஆண்டுமு்தல பிர்தனா் ஆசிரி 
யரனா்க இருநது ்டத்தி வநதிருந்தனார், 

மரியநெவியர் என்ற ... த�ொடர்ச்சி...
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ஒரு மனி்தனின உரிறம்களுள் சமனாழியுரிறம 
முக்கிய இடம் சபறுகினைது. இவவுரிறமறய 

உரியவனாறு பனாது்கனாத்து முன சசலவ்தனால சனா்த்க 
விறைவு்கள் பைவும் ஏற்படுகினை். எனினும் 
மறைய்கத்ற்தப் சபனாறுத்்தவறரயில, சமனாழியு 
ரிறம பலயவறு சந்தர்ப்பங்்களில மீைப்பட்டு வருகி 
னைது எனபய்தனாடு, மக்்களும் இது குறித்்த விழிப் 
புைர்வு இலைனா்தவர்்கைனா்க இருநது வருகினைறம 
வருந்தத்்தக்்க விடயமனா்க உள்ைது.
 மனி்தனின ்கண்டுபிடிப்புக்்களுள் சமனாழி 
எனபது மி்கச சிைந்த ்கண்டுபிடிப்பனா்க விைங்குகி 
னைது. ஆதி்கனாைத்தில றசற்க்களின மூைமனா்க ்கரு 
த்துக்்கறை சவளிப்படுத்திய மனி்தர்்கள், இக்்கட் 
டனா் நிறைறம்கள் பைவற்றையும் எதிர் ச்கனாள்ை 
யவண்டியிருந்தது. எனினும் சமனாழி ்கண்டுபிடிக்்கப் 
பட்ட்தன பின்ர் ்கருத்துப் பரிமனாற்ை ்டவடிக்ற்க 
்கள் இைகுவனாகி்.
 அத்ய்தனாடு துரி்தமனா்கவும், ்டவடிக்ற்க்கள் 
பைவற்றையும் யமற்ச்கனாள்ைக் கூடிய்தனா்க இருந்தது 
எனபற்தயும் மறுப்ப்தற்கிலறை. ்தனாய்க்கு நி்கரனா்க 
சமனாழிறய சிைப்பித்துக் கூறுகினை ஒரு வழக்்கமும் 
எம்மிறடயய ்கனாைப்படுகினைது.
 இத்்தற் சிைப்புப் சபற்ை சமனாழியிற் 
்னாம் உரியவனாறு யபணி எமது ்டவடிக்ற்க்கறை 
யமற்ச்கனாள்ை யவண்டும். எனினும் மறைய்கத்ற்தப் 
சபனாறுத்்தவறரயில சமனாழியுரிறம எனபது ய்கள்வி 
க்குறியனா் ஒரு விடயமனா்கயவ ்கனாைப்படுகினைது. 
சமனாழி இந்த ்னாட்டில பலயவறு மனாறு்தல்கள் ஏற் 
படுவ்தற்கு உநதுசக்தியனா்க இருநதிருக்கினைது.
 1956ஆம் ஆண்டில முனறவக்்கப்பட்ட 
்தனிச சிங்்கைச சட்டம் இந்னாட்டில ்தமிழ மக்்களின 
சமனாழி உரிறமக்கு ஆப்பு றவத்்தது. பை ்தமிழர்்கள் 
இ்த்னால ்தமது ச்தனாழில்கறை இழக்கினை அபனாய 
்கரமனா் சூழநிறையும் உருவனா்து. இ்த்னால ஏற்ப 
ட்ட ்தழும்பு்கள் அய்்கமனாகும்.
 ்தனிச சிங்்கைம் எனும் ச்கனாள்ற்க இந்த 
்னாட்டில சபனாது வனாழக்ற்கயில ்தமிழ சமனாழிறய 
அ்தற்குரிய ஸ்தனா்த்தில இருநது சவறுமய் விை 
க்கி றவப்பற்த மட்டும் ்கரு்தவிலறை. ஆ்னால 
அது இந்த ்னாட்டின ்தமிழ சமனாழியபசும் மக்்கறை 
இைங்ற்கயின அரசியல, சபனாருைனா்தனாரம் மற்றும் 
்கைனாசசனார வனாழக்ற்க எனபவற்றில இருநய்த 
சவளியய ்தள்ளி றவக்கினைது எனறு ்தமிழரசுக் 
்கட்சியின முன்னாள் பனாரனாளுமனை உறுப்பி்ர் 
அ.அமிர்்தலிங்்கம் 1964 இல ச்தரிவித்திருந்தனார். 

 இக்கூற்றில இருநது ்தனிசசிங்்கை சட்ட 
த்தின ச்கனாடுறமத் ்தனறமறய எம்மனால விைங்கிக் 
ச்கனாள்ைக் கூடிய்தனா்க உள்ைது. ்தனிச சிங்்கைச சட் 
டத்ற்த எதிர்த்்தவர்்கள் கூட பின்ர் அரசியல இைனா 
பம் ்கருதி அ்தற்கு ஆ்தரவு வழங்கியறம ச்தரிந்த 
விடயயமயனாகும். இறவசயலைனாம் வரைனாற்றில 
்கறைபடிந்த அத்தியனாயங்்கயையனாகும்.
 13 ஆவது அரசியைறமப்பின ஊடனா்க 
்தமிழ சமனாழியும் அரச்கரும சமனாழியனா்க அங்கீ்கரிக் 
்கப்பட்டுள்ைது. இது ்தமிழ சமனாழிக்குக் கிறடத்்த 
ஒரு சிைப்பனாகும். எனினும் ்தமிழ சமனாழி அரச ்கரும 

சமனாழி்களுள் ஒனைனா்க இருந்தயபனாதும், அ்தன ் றட 
முறைப் பயனபனாடு எனபது திருப்தி ்தருவ்தனா்க 
இலறை. குறிப்பனா்க மறைய்கப் பகுதி்களில ்தமிழ 
சமனாழியின அமுைனாக்்கல குறித்து ்னாம் சிநதிக்்க 
யவண்டியுள்ைது.
 அரச அலுவை்கங்்களில ்தமிழ சமனாழியில 
்கனாரியமனாற்ைக்கூடிய வனாய்ப்பு்கள் இனனும்விருத்தி 
சபைவிலறை. பை யவறை்களில சிங்்கை சமனாழி 
யியையய ்கனாரியமனாற்ை யவண்டிய நிறைறம 
யமசைழுநது ்கனாைப்படுகினைது. யபருநது மற்றும் 
வீதி்களில ்கனாைப்படும் சபயர்ப்பைற்க்களில 

்தமிழ எழுத்துக்்களில அதி்கைவனா் பிறழ்கறை 
அவ்தனானிக்்கக் கூடிய்தனா்க உள்ைது. அரச அலுவை்கங் 
்களின சபயர்ப் பைற்க்கள் சிைவற்றிலும் இத்்தற்கய 
நிறைறமறயயய அவ்தனானிக்்க முடிகினைது. பிறழ 
யனா் எழுத்துக்்கறை திருத்தியறமக்்க யவண்டிய 
ஒரு ய்தறவ ்கனாைப்படுகினை யபனாதும், இது 
ச்தனாடர்பில ்கரிசற் இலைனா்த ்தனறமயய சவளிப் 
படுத்்தப்பட்டு வருகினைது.
 மறைய்க மக்்களிறடயய சமனாழி குறித்்த 
உைர்வு சவகுவனா்க குறைநது ்கனாைப்படுவ்தனா்க 
ஒரு விமர்ச்ம் இருநது வருகினைது. சமனாழி ரீதி 
யனா்க உரிறம்கள் மீைப்படுகினையபனாது அவர்்கள் 
பை சந்தர்ப்பங்்களில வனாய்மூடி சமௌனியனா்க இருக் 
கினைறம வருந்தத்்தக்்க விடயமனாகும். யபரனாசிரியர் 
யசனா.சநதிரயச்கரன முன்்தனா்க அரச்கரும சமனாழி 
்கள் ஆறைக்குழுவின ்தறைவரனா்கக் ்கடறமயனாற்றி 
இருந்தனார்.
 இ்தனயபனாது மறைய்கத்தில இருநது வரும் 
சமனாழி குறித்்த உரிறம மீைல குற்ைசசனாட்டுக்்கள் 
விரலவிட்டு எண்ைக்கூடிய வற்கயில மி்கவும் 
குறைவனா்கயவ ்கனாைப்பட்ட்தனா்க வருத்்தம் ச்தரிவித் 
திருந்தறமயும் குறிப்பிடத்்தக்்க்தனாகும். மறைய்கத் 
தின சிை ்கலவி வையங்்களில ஆசிரியர்்களுக்்கனா் 
சசயைமர்வு்கள் கூட ்தனிச சிங்்கை சமனாழியியையய 
்டனாத்்தப்படுவ்தனா்க குற்ைசசனாட்டு முனறவக்்கப் 
பட்டு வருகினைது.
 இ்த்னால பை ஆசிரியர்்கள் சமனாழி புரியனாது, 
கூைப்படுகினை விடயங்்கள் என் எனப்தற் 
அறிநது ச்கனாள்ை முடியனாது சபரும் சிரமத்திற்கு 
மு்கம் ச்கனாடுத்து வருகினைனார்்கள். ஆசிரியரனா்களின 
்தட்டிக் ய்கட்கும் திரனாணியற்ை நிறையனா்து 
சிங்்கை சமனாழியில சசயைமர்வு உள்ளிட்ட ்டவடி 
க்ற்க்கள் இடம்சபறுவ்தற்கு வலுசயசர்க்கினைது.
 இய்தயவறை சிை வையங்்களில இருநது 
பனாடசனாறை்களுக்கு அனுப்பப்படுகினை ்கடி்தங்்கள் 
மற்றும் சுற்ைறிக்ற்க்கள் உள்ளிட்ட பை ஆவைங்்கள் 
சிங்்கை சமனாழியியையய ்கனாைப்படுவ்தனா்க அதிபர் 
்களும், ஆசிரியர்்களும் குறைபட்டுக் ச்கனாள்வற்த 
யும் அவ்தனானிக்்கக் கூடிய்தனா்க உள்ைது. இறவயற் 
த்தும் சமனாழியுரிறம மீைலினபனாற்பட்ட விடயங்்க 
ைனாகும். இநநிறையில ்தமிழ அரச ்கரும சமனாழி 
்தனா்னா? எனறு சிநதிக்்க யவண்டியுள்ைது. 

 மறைய்கத்தில இடம் சபற்ை பலயவறு 
முரண்பனாட்டுச சூழநிறை்கள் ்கனாரைமனா்க இங்கு 
ள்ை மக்்களில சிைர் வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் ச்தன 
பகுதி்களுக்கு இடம்சபயர ய்ரிட்டது. இ்த்டிப் 
பறடயில 1972ஆம் ஆண்டு ்கனாணிச சுவீ்கரிப்பு 
்டவடிக்ற்க்கறைத் ச்தனாடர்நது உருவனா் பஞச 
நிறை மற்றும் யவறையினறம, 1983 ஜூறை 
இ்க்்கைவரம் யபனானை பை ஏதுக்்கைனால மறைய்க 
மக்்களின இடம்சபயர்வு துரி்தப்படுத்துப்பட்டது.
இவவனாைனா்க ச்தன பகுதிக்கு இடம் சபயர்ந்தவர் 
்கள் சபரும்பனானறம மக்்களுடன இறைநது வனாழ 
வ்தன ்கனாரைமனா்க ்தமது சமனாழி, ்கைனாசனாரம், அறட 
யனாைம், பண்பனாடு எனப் மழுங்்கடிக்்கப்பட்ட 
நிறையில இப்யபனாது வனாழநது வருகினைறமறய 
அவ்தனானிக்்க முடிகினைது. இவர்்களில சிைர் ்தமிழப்  
சபயரிற்க் ச்கனாண்டுள்ையபனாதும், ்தமிழில ஒரு 
வனார்த்ற்தறயக் கூட யபசுவ்தற்ய்கனா அலைது எழுது 
வ்தற்ய்கனா இயைனா்தவர்்கைனா்க ்கனாைப்படுகின ைறம 
வருந்தத்்தக்்க விடயயமயனாகும். ்தனாய் சமனாழிறய 
மைந்த நிறையில இவர்்களின வனாழக்ற்கப் பயைம் 
ச்தனாடர்நது ச்கனாண்டிருக்கினைது.
 மறைய்கத்ற்தச யசர்ந்த ்தமிழ இறைஞர்்கள் 
சிைர் சபரும்பனானறம இ்த்ற்தச யசர்ந்த யுவதி 
்கறை மைமுடித்து குடும்பம் ் டனாத்தி வருகினை்ர்.
இத்்தற்கய நிறைறம்கள் சமனாழி உரிறமக்கும் 
குந்த்கமனா்க அறமநதுள்ைது எ்ைனாம். இனனும் 
சிை மறைய்க ்தமிழ இறைஞர்்கள் வலிநது சிங்்கை 
சமனாழிறயப் யபசுவதில ஆர்வம் ்கனாட்டி வருகின 
ை்ர். இ்தற் அவர்்கள் ஒரு ச்கௌரவமனா்கக்்கருதி 
சசயற்படுகினை்ர். யபசும்யபனாது இறடயிறடயய 
்தமிழ சசனாற்்களுக்குப் பதிைனா்க சிங்்கை சமனாழிச 
சசனாற்்கறை இவர்்கள்அதி்கமனா்கப் பயனபடுத்துகி 
னை்ர். இது ்தமிழ சமனாழிக்கு ஏற்பட்டுள்ை ஒரு 
இழுக்்கனா்கக் ்கரு்தமுடியும்.
 ஒவசவனாரு சமூ்கத்தி்ருக்கும் அசசமூ்கத்தி 
்ருக்குரிய சடங்கு்கள், சம்பிர்தனாயங்்கள் மற்றும் 
கிரிறய்கள் உள்ளிட்ட பைவும் முக்கியத்துவம்மிக்்க 
்தனாகும். இவற்றை உரியவனாறு யபணி பின வரும் 
சந்ததிக்கு எடுத்துச சசலை யவண்டிய மி்கப் சபரும் 
சபனாறுப்பு அந்த சமூ்கத்தி்றரச சனார்ந்த்தனாகும்.
 எனினும் மறைய்க மக்்களின சிை சடங்கு 
சம்பிர்தனாயங்்களில கூட சபரும்பனானறம ்கைனாசனாரத் 
தின ்கைப்பு இடம்சபற்று வருகினைறமறயக் 
்கனாை முடிகினைது. இறவ்கறை ய்னாக்குற்கயில 
பினவரும் சந்ததி்கள் எமது ்கைனாசனார முக்கியத்து 
வத்திற் எவவனாறு விைங்கிக் ச்கனாள்ைப்யபனாகின 
ை் எனை ்கவறையய யமசைழும்புகினைது. 
எ்யவ சமனாழியுரிறமயுடன யசர்த்து மறைய்க 
மக்்களின ்கைனாசனார உரிறம்களும் சமதுசமதுவனா்கப் 
பறியபனாய்க் ச்கனாண்டிருக்கினை் எனப்தற் 
இங்கு கூறியனா்தல யவண்டும்.
 ்தமிழும் அரச்கரும சமனாழி எனை அடிப்ப 
றடயில ச்கை அரச நிறுவ்ங்்களிலும் எமது மக்்கள் 
சசனறு ்தங்கு்தறடயினறி யசறவயனாற்ைக்கூடிய 
சூழநிறை ஏற்படுத்்தப்பட யவண்டும். குறைந்த 
பட்சம் ்தமிழ மற்றும் சிங்்கைம் ஆகிய இரு 
சமனாழிப் பயிற்சி மிக்்க உத்தியயனா்கத்்தர்்கள் யசறவ 
க்கு உள்வனாங்்கப்பட யவண்டும். ச்தனாடர் பனாடல 
உத்தியயனா்கத்்தர்்களுக்கு இந்த இரு சமனாழிப் 
புைறம எனபது மி்கமி்க அவசியமனாகும்.
 ்தமிழ சமனாழியுரிறம மீைப்படுகினை சந்தர் 
ப்பங்்களில ்தட்டிக் ய்கட்கினை ஆளுறமறய ஒவ 
சவனாரு ்தமிழ ம்கனும் வைர்த்துக் ச்கனாள்ை யவண் 
டும். ்தமிழன எனறு சசனாலைடனா. ்தறை நிமிர்நது 
நிலைடனா எனபனார்்கள். இ்தற்ய்கற்ப ்தமிழுக்கு வலு 
யசர்ப்பது ஒவசவனாரு ்தமிழர்்களி்தும் ்கடறம 
யனாகும். ்தமிழ சமனாழிக்கு உரிய உரிறமறய ய்கட்டுப் 
சபைனாது குனிநது ச்கனாண்டிருப்யபனாமனா்னால 
்தறையில குட்டு விழுநது ச்கனாண்யட இருக்கும் 
எனப்தற் நிற்வில ச்கனாள்ை யவண்டும்.
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எ்து சசனாந்த அனுபவத்தில 1974இன ்தமிழனா 
ரனாய்சசி மனா்னாடு எமது ய்தசம், ய்தசியம் 

பற்றிய ஓர் அக்கினிப் பிரயவசமனா்கயவ என்னால 
உைரப்பட்டச்த்ைனாம்!
 ‘ஓர் அழகிய தீவினிற் பிைநய்தனாம்! ஆண் 
டனாண்டு ்கனாைமனாய் வனாழநய்தனாம்’ எனறு ்ம்பிய 
என யபனானைவர்்களின ய்தச, ய்தசிய ்ம்பிக்ற்க்கள் 
சமௌ்ை சமௌ்ைக் ்கறரநது ்க்வனா்கத் ச்தனாடங்கிய 
்னாட்்களிறவசயனயபன!

 1960்களின ்டுப்பகுதிசய் எண்ணுகின 
யைன! வட்டுக்ய்கனாட்றட இநதுக் ்கலலூரியில 
்னான படித்துக்ச்கனாண்டிருநயபனாது, ்கலலூரி மனாை 
வர்்களுக்்கனா் ஒரு சுற்றுைனாவில ்னானும் ்கைநது 
ச்கனாண்டு, இைங்ற்கயின பை பனா்கங்்களுக்கும் 
சசன றிருநய்தன! அசசுற்றுைனாவில சபனாை்றுறவ, 
அநுரனா்தபுரம், சிகிரியனா ஆகிய பகுதி்கறையும் 
சசனறு பனார்க்கும் வனாய்ப்பு எமக்குக் கிட்டியது! 
எமது சரித்திரபனாட ஆசிரியர் ‘திரு நீை்கண்டசிவம் 
மனாஸடர்’ ்தனான அந்தச சுற்றுைனாவிற்குத் ்தறைறம 
்தனாங்கி எம்றம அறழத்துச சசனை்தனா்க ஞனாப்கமி 
ருக்கிைது! அவர் அநுரனா்தபுரத்திலும், சபனாை்றுறவ 
யிலும் உள்ை சிவன ய்கனாவில்கறைப் பற்றியும், 
அறவ சனார்நது ்தமிழ மன்ர்்களின வரைனாறு பற்றி 
யும் எமக்குக் கூறிய யபனாது, எமக்குள் எம்றம 
யறியனாமயையய ஒரு சபருமி்தமும், மகிழசசியும் 
உருவனாகியற்த ்னான ஒருயபனாதும் மைந்ததிலறை! 
எமது முனய்னார் இைங்ற்கத் தீவின மு்தற்குடியனா்க 
வனாழந்தவர்்கசைனை ஓசரண்ைமும், எ்து ஆழ 
ம்தில வித்திடப்சபற்ை ்கனாைமும் இதுவனாகும்! 
இைங்ற்கத் ்தமிழர்்களுக்கும், ச்தன்்கத் ்தமிழர் 
்களுக்குமிறடயிைனா் ஒரு மி்கவும் பூர்வீ்கத் ச்தனாடர் 
சபனானறு இருநதிருக்்க யவண்டுசமனை ஒரு பிடி 
வனா்தமனா் ்ம்பிக்ற்க மட்டும் எ்க்கு அனறிலிரு 
நய்த துளிர்த்்தச்தனபது ஓர் உண்றமயனாகும்! அய்த 
யவறை குமரி்கண்ட வரைனாறு பற்றி ்னான அப் 
யபனாது அறிநதிருக்்க  நியனாயமிலறை  எனபதும் ஒரு 
உண்றமயனாகும்!
 இயக்்கர், ்னா்கர் பற்றியும் பறழய ்கற்்கனாைம், 
புதிய ்கற்்கனாைம், குறுணிக் ்கற்்கனாைம், சபருங் ்கற் 
்கனாைம் பற்றியும், ்கற்்கனாைச சின்ங்்கள் பற்றியும் 
அவவப்யபனாது பனாட ய்ரங்்களில நுனிப்புல யமயும் 
பனாணியில அறிநது வநதிருக்கியைய்சயனாழிய, 
அவற்றைசயலைனாம் கூர்நது சிநதிக்கும் வரைனாற்றுத் 
ய்தடல அப்யபனாச்தலைனாம் என யபனானைவர்்களுக்கு 
இருக்்கவிலறைசயனயை கூறுயவன! ்னான முன்ர் 
குறிப்பிட்டது யபனாை எமது இைறமக் ்கனாைங்்களில 
எமது ்தமிழர்  வனாழந்த பிரய்தசங்்கறைசயலைனாம் 
பனார்க்்கக்கூடிய வனாய்ப்பு்கள் எமக்குப் சபரிய 
அைவில இருந்த்தனா்கச சசனாலவ்தற்கிலறை! ஆ்க 

மிஞசிப் யபனா்னால ்கறைப்பிரிவு மனாைவர்்கள் 
அதுவும் குறிப்பனா்கப் பல்கறைக்்கழ்கப் பட்ட்தனாரி 
வகுப்பு மனாைவர்்கள் ்தமது பனாடத்திட்டத்தில 
இறவ பற்றி ஓரைவு அறிநது, ச்தரிநது றவத்திருப் 
பனார்்கயைசயனாழியமற்ைப்படிக்கு சனா்தனாரை ்தமிழ 
மக்்களிறடயய ்தமிழர் ச்தனாலகுடி வரைனாறு பற்றிய 
ச்தளிவும் விழிப்புைர்வும் சபரிய அைவில இருந்த 
ச்த் என்னாற் கூைமுடியனாது!
்னான ்ற்கசசுறவயனா்க அடிக்்கடி ஒனறைச சசனாலலி 
வநதிருக்கியைன!
 ‘்னாம் ்தமிழர்’ எனை எண்ைமும், எழுசசியும் 
எம்மிறடயய அக்்கனாைங்்களில இருந்த்தனா்கச சசனால 
வது ஒரு வரைனாற்றுத் ்தவசை்யவ ் னான கூறுயவன! 
எம்றமத் ்தமிழர்்கைனா்க ஒனறிறைத்்த சபருறம 

சிங்்கை சபௌத்்த இ்வனாதி்கறையய சனாரும் எ் 
்னான சசனாலவதுண்டு! 
 ‘்னான யனாழப்பனாைத்்தனான!’ ‘்னான மட்டக்்கை 
ப்பனான!’ ‘்னான திருய்கனாைமறையனான!’ ‘்னான வன 
னியனான!’ ‘்னான ச்கனாழும்பனான!’ ‘்னான மறை்னாட் 
டனான!’   ‘்னான இந்தச சனாதியனான அவன அந்தச சனாதி 
யனான’ ‘்னான இந்த ஊரனான அவன அந்த ஊரனான’ 
‘்னான இந்தக் குறிசசியனான அவன அந்தக் குறிசசி 
யனான’ எனறு பிைவுபட்டுப் பிணி ச்கனாண்டு பிரிநது 
கிடந்த ்தமிழறர ‘ச்தமிலு பள்ைனா’ எ் ஒனைனா்கச 
சுட்டியறழத்்த சனா்தற், சிங்்கைப் சபௌத்்த இ் 
சவயறியனாைர் ஈட்டிய சனா்தற்யய எனைனால அது 
மிற்கயனா்கனாது! 
 யமலும் ச்தனாடர்சசியனா்கப் பை நூற்ைனாண்டு 
்கைனா்க நி்கழந்த  ்கனாைங்்கனாைமனா் அநநிய ஆக்கிர 
மிப்பு்களி்னாலும், ஆதிக்்க ்டவடிக்ற்க்கைனாலும் 
1947இலிருநது ‘ச்்னாய்கப் பனாரனாளுமனைம்’ எனகி 
னை யபனார்றவக்குள் நி்கழந்த படிப்படியனா் திட்ட 
மிடப்பட்ட இ் அழிப்பு ்டவடிக்ற்க்கைனாலும், 
மு்கமும் அ்கமும் சிற்தத்துச சின்னாபின்ப்படுத் 
்தப்பட்டு வந்த ்தமிழர் ய்தச வரைனாைனா்து, ஒரு 
மீட்பிற்கும், மீளுருவனாக்்கத்திற்கும் உட்படுத்்தப்பட 
யவண்டும் எனை தீவிரமனா் நிறைப்பனாடு எமது 
இறைய சமு்தனாயத்தின மத்தியில யவரூனறி விழுது 
விட்ட ்கனாைம், 1974இன ்னான்கனாவது ்தமிழனாரனாய்சசி 
மனா்னாட்டிற்த் ச்தனாடர்நது வந்த ்கனாைசம்யவ 
எண்ைத் தூண்டுகிைது!
 இைங்ற்கத் தீவின வடக்கு கிழக்கு மனா்கனாை 
ங்்களிலும் மற்றும் ஏற்ய ்தமிழர் ்தனாய்கப் பிரய்தசங் 
்களிலும் ்தமிழருக்்கனா் ஒரு பனாது்கனாப்பனா் இருப்பி 
ற்யும், வரைனாற்றுத் ச்தனானறமயின ச்தனாடர்சசி 
றயயும், ய்தசிய இறைறமறயயும் யபைக் கூடிய 
சட்டம் நீதி வரம்புக்குட்பட்ட ஓர் அரசியல, சமூ்க 
சபனாருைனா்தனாரச சூழைறமவு சம்கனாைத்திலும், எதிர் 
்கனாைத்திலும் ஏற்படும் எனை ்ம்பிக்ற்க அையவ 
விைகிவிட்ட ்கனாைமனா்கவும் இ்தற் எம்மனாற் 
பனார்க்்க முடியும்!
 இைங்ற்கத் தீவிலிருநது ்தமிழர்்கறை விரட் 
டித் துரத்தியடிப்பய்த ்தமிழருக்்கனா் ஓர் அரசியற் 
தீர்வு எனை ‘இ்வனா்த’ அரசியறைறமயப்படு 

த்திய ச்்னாய்கப் பனாரனாளுமனை அறமப்யப 
்தறை தூக்கித் ்தனாண்டவமனாடுகினை ஒருநிறைறய 
உருவனாக்குவதில சிங்்கைப் சபரும்பனானறமயி்த் 
திற்த் ்தயனார் சசய்கினை பணியியையய சிங்்கை  
அரசியற் ்கட்சி்களும், சபௌத்்தம்த பீடங்்களும் மி்க 
வும் மும்முரமனா்க ஈடுபட்டு வந்தற்த அவ்தனானிக்்க 
முடிந்தது! இநநிறைறய எதிர்த்துக் ்கருத்து சவளி 
யிடக்கூடிய  அங்கிருந்த சிங்்கை ஊட்கங்ளும் சரி, 
இடதுசனாரிக் ்கட்சி்களும் சரி, ச்தனாழிைனாைர் யமம் 
பனாட்டிற் ய்னாக்கி இயங்கிய நிறுவ் அறமப்பு 
்களும் சரி ‘வலுவற்ை’ நிறையியையய அக்்கனாை்கட் 
டங்்களில வைம் வந்த் எ்ைனாம்! ்தமிழருக்்கனா்கக் 
குரல ச்கனாடுத்்தனால அவர்்கள் அரசியற் ்கைத்திலும் 
சரி, அனைனாட வனாழவியற் ்கைத்திலும்சரி நினறு 
பிடிக்்கக்கூடிய நிறைப்பனாடுஅங்கு  இருநதிருக்்க 
விலறை!
 இநநிறையில ‘இழந்த ்தனாய்க ய்தசத்ற்த 
மீட்பய்த’ இைங்ற்கத் தீவில வனாழக்கூடிய ்தமிழ 
மக்்களுக்்கனா் அரசியல இைக்கு எனை சிந்தற்க் 
்கருத்்தனாக்்கம் எமது இறைய சமு்தனாயத்தின உள்ை 
ங்்களில மி்கவும் ஆணித்்தரமனா்கவும், மி்கயவ்க 
மனா்கவும் யவரூனைத் ச்தனாடங்கியதில எதுவி்த 
ஆசசரியமும் இருக்்கவிலறை! எமது இறைய சமு 
்தனாயத்தின ்கரங்்களில ஆயு்தத்ற்தத் திணித்்தறம 
க்்கனா் முழுப் சபனாறுப்பும் ்தமிழ மக்்கள்மீது பிர 
யயனாகிக்்கப்பட்ட அநீதியனா் அடக்குமுறைறயயும்  
அவற்றின மூைம் ஏற்படுத்்தப்பட்ட இ் அழிப் 
பிற்யுயம சனாரும் எனபற்த மறுப்ப்தற்கிலறை!

உண்றமறயக் கூைப்யபனா்னால.. 
 இவயவறையிற்ைனான ‘ஆண்ட பரம்பறர 
மீண்டுசமனாருசமனாரு முறை  ஆை நிற்ப்பதில 
என் குறை?’ எனை உைர்சசிக் ்கவிஞர் ்கனாசி 
ஆ்ந்தன அவர்்களுறடய ்கவி வரி்களின ்கருவூை 
மனா்து.  உைர்சசிபூர்வமனா்கவும், ்தத்துவனார்த்்தமனா்க 
வும் ்தமிழ மக்்களிறடயய உருவனாக்்கம் சபற்று  
‘்தமிழீழம்’ எனகிை சபருவிருட்சம் ்தமிழிறைஞர் 
்கள் மத்தியில ஒரு சபருசவளிறயயும், யபசரனாளி 
றயயும் ய்தனாற்றுவித்்தச்த்ைனாம்! 
 ‘்தமிழீழம்’ எனபது ‘ஈழத்்தமிழர் பிைரிடம் 
இழந்த ய்தசம்’  ‘்தமிழர்்கள் மீண்டும் யபனாரனாடி மீட் 
்கப்பட யவண்டிய ய்தசம்’ எனை ்தனா்கத்துடன இறை 
ஞர்்களும், யுவதி்களும் அணிதிரை யவண்டிய உை 
வியல அரசியற் சூழறையும் அப்யபனாரனாட்டத்திற் 
்கனா் சிந்தற்த் ்தைங்்கறையும், சசயற்பனாடு்கறை 
யும் இக்்கனாை ்கட்டம் எமது ்தனாய்க பூமியில உரு 
வனாக்கியது!
 1956இலிருநது இைங்ற்கயில நி்கழந்த இ்க் 
்கைவரங்்கள், இ்அழிப்பு ்டவடிக்ற்க்கள், அரச 
பயங்்கரவனா்த ்டவடிக்ற்க்கள் மூைம் ்தனாமறடந்த 
ச்தனாடர்சசியனா் இழப்பு்கறையும், இன்ல்கறை 
யும், துனபங்்கறையும், துயர்்கறையும் ்கண்டும் 
ய்கட்டும் படித்தும் வந்த மக்்கள் அகிம்றச, சத்தி யம் 
எனும் அைவழி அனபுவழிப் யபனாரனாட்டங்்கறை 
்ம்பி வந்த மக்்களின மடியிற் ்தவழந்த அவர்்தம் 
குழநற்த்கள்; ்தங்்கள் ்கரங்்களில ஆயு்தயமநதிப் 
யபனாரடி  இரத்்தம் சிநதுகினை ஒரு வரைனாற்றுப் பய 
ைத்தில அடிசயடுத்து றவக்கும் அறிகுறி்கறை 
அவ்தனானிக்்கத் ச்தனாடங்கி்ர்!
 ்தனாய் சமனாழிறயயும், ்கறைறயயும், பண் 
பனாட்றடயும், ்தங்்கள் ்தனாய் நிைத்ற்தயும் அழிவிலிரு 
நது ்கனாப்பனாற்றிக் ச்கனாள்ளுவ்தற்்கனா் ஒயர சமனாழி 
ஆயு்த எழுத்துத்்தனான எனை ய்தனார்த்்தத்திற்கு எமது 
்தனாய்கம் உள்ைனா்து!
 பள்ளிப் படிப்றபயும், பனாடப் புத்்த்கத்ற்த 
யும், பட்டம் ப்தவி்கறையும், குடும்பம் பிள்றை 
குட்டி்கறையும் வட்டமிட்டுக் ச்கனாண்டிருநது, 
்தமிழர் வரைனாறு ச்கனாள்ளி றவக்்கவும் பிள்றை்களி 
லைனா்த ஒரு புதிய ச்கனாப்்தத்திற்குத் ்தனற்த் ்தயனார் 
ப்படுத்்தைனா்து!
 ய்தனாட்டத்துப் பூக்்களுக்கு நீர் வனார்த்்த சமன 
றமக் ்கரங்்கள் ய்கனாயிற் தீசசட்டிக்கு ச்ய் வனார்த்்த 
அனபுக் ்கரங்்கள் ய்தனாட்டனாக்்களுடன, குண்டு்க 
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மார்டின் லூதர்கிங் வழியில் 
உழைதத தநழத செல்வநாயகம்

ஏப்ரல 4ஆம் தி்கதி அற்த்துை்க ்கண்ணி 
சவடி்கள் விழிப்புைர்வு தி்த்துடன, ஏப்ரல 

மனா்தத்திற்்கனா் அற்த்துை்கத் தி்ங்்கறைத் 
ச்தனாட ங்கும் ஐக்கிய ்னாடு்கள் சறப; ஏப்ரல 5ஆம் 
தி்கதி அற்த்துை்க ம்சசனாட்சித் தி்த்ற்தக் 
ச்கனாண்டனாடுகிைது. அற்த்துை ்கண்ணிசவடி்கள் 
விழிப்புைர்வு தி்த்தில மனி்தர்்களி்தும், உயிரி் 
ங்்களிதும் வனாழவிற் அழிக்கும் இத்்தற்கய ஆயு்த 
ங்்கறைச சசய்யனாது பனாது்கனாக்்கவும், இப்பனாது்கனா 
ப்றப உறுதிப்படுத்தும் பங்்கனாைர்்கைனா்க உைகி்ர் 
வனாழவும், இத்்தற்கய ஆயு்தங்்கைனால பனாதிப்புற்ை 
வர்்களின வனாழறவ முனய்ற்ைவும் ஐக்கிய ்னாடு 
்கள் சறப அறழக்கிைது. உண்றமயில ஏப்ரல 
4ஆம் தி்கதியனறு ஈழத்்தமிழர்்கள் எலயைனாருக்கும் 
்தங்்கள் ்தனாய்கத்தில ்கண்ணி சவடி்களுக்குள் சிக்கி 
உயிரிழநய்தனார் நிற்வு்களும் ்கனாலிழநதும் வனாழவு 
க்்கனா்க ் ம்பிக்ற்கயயனாடு யபனாரனாடிக்ச்கனாண்டிருக்கும் 
யபனாரனாளி்களி்தும், சபனாதுமக்்கைதும் எண்ைங்்க 
ளும் அவர்்களுறடய ம்சசனாட்சியில எழுவது 
இயலபு. உயிரிற் அர்ப்பணித்்தவர்்கள் ய்னாக்கு 
நிறையவைவும், ்கனாலிழநது வனாழபவர் உடலவலு 
வற்ைவர் எனை எண்ைமினறி வனாழவில சிைநது 
வனாழவும் உறழப்ப்தற்்கனா் திட்டங்்கறையும், 
முயற்சி்கறையும் நிதியளிப்புக்்கறையும் சசய்ய 
யவண்டிய சபரும் சபனாறுப்புள்ைவர்்கைனா்க உை்கத் 
்தமிழர்்கள் வனாழநது ச்கனாண்டிருக்கினைனார்்கள். 
 அய்த யவறை ஏப்ரல 5ஆம் தி்கதி அனறு 

அற்த்துை்க ம்சசனாட்சித் தி்த்தில மனார்ட்டின 
லூ்தர் கிங் (15.01.1929 – 04.04.1968) அவர்்கள் அசம 
ரிக்்க நிைமக்்களின உரிறம்களுக்்கனா்கப் யபனாரனா டிய 
உறுதியும், யவனாசிங்டனில 28.08.1963இல 250000 
மக்்கள் முனபனா்க நி்கழத்திய “்னான ஒரு ்க்வு 
்கனாண்கியைன” எனனும் அவருறடய உை்கப் பு்கழ 
சபற்ை உறரயி்னால உை்கம்முழுதும் உள்ை மக்்களு 
க்கு அவர் அளித்்த, யபனாரனாடுவ்தற்்கனா் சக்தியும் 
அைப் பரியது. ஈழத்்த மிழரின அரசியல ்தறைவரனா்க 
1947 மு்தல 1976வறர அரும்பணியனாற்றிய சனாமு யவல 
யயம்ஸ யவலுப்பிள்றை சசலவ ் னாய்கம் (31.03.1898 
– 26.04.1977)  அவர்்கள் அவருறடய கிறிஸ்தவ 
ய்தவனாையத்தில ஞனாயிறு மறைஉறர்களின சபனாழுது 
மனார்ட்டின லூ்தர் கிங் அவர்்களின வனமுறை 
மறுப்பு யபனாரனாட்டங்்கறைக் ய்கட்டறிநது, அவற் 
ைனால ஈர்க்்கப்பட்டு ஈழத்்தமிழர்்களின அரசியலில 
வனமுறை மறுப்பு அரசியல யபனாரனாட்டங்்கறை 
முனச்டுத்்ததும் 1956ஆம் ஆண்டு சிங்்கைம் அரச 
்கரும சமனாழியனாக்்கப்பட்டு, ்தமிழர்்களின வனாழவி 
யல உரிறம சமனாழி வழி மறுக்்கப்பட்ட சபனாழுது 
்கனாலிமு்த்கத்திடலிலசத்தியனாக்கிர்கப் யபனாரனாட்டம் 
ச்தனாடங்்கப்பட்டது.
 அனறு மு்தல 1960்களில ்தமிழர் ்தனாய்கப் 

பகுதி்களில இைங்ற்க அரசனாங்்கத்ற்தயய 

சசயற்பட விடனாது மூனறு 
மனா்தங்்கள் ்தடுத்து ்டனாத்திய 
சத்தியனாக்கிர்கப் யபனாரனாட்டம் 
சி ங் ்க ை ப் ப ற ட ்க ை னா ல 
வ ன மு ற ை ய னா ல 
மு றி ய டி க் ்க ப் ப டு ம் வ ற ர 
வனமுறையற்ை அரசியல 
ய ப னா ர னா ட் ட த் ்த னா ல 
ஈ ழ த் ்த மி ழ ர் ்க ளி ன 

நியனாயமனா் அரசியல உரிறம்கள் கிறடக்கும் 
எனை ்ம்பிக்ற்க ஈழமக்்களுக்கு இருந்தது. ஆயி 
னும் அசமரிக்்க அரசியல ்கைனாசசனாரம் யவறு. 
சிங்்கை சபௌத்்த யபரி்வனா்த ்தமிழி் அழிப்பு 
அரசியல ்கைனாசசனாரம் யவறு எனபற்தப் புரிநது 
ச்கனாள்ைனாறமயய  ்தமிழர்்களின அரசியல பின் 
றட வுக்்கனா் வரைனாற்றுக் ்கனாரணி்கள் எ் இனறு 
வறர அரசியல ஆய்வனாைர்்கள் சுட்டிக்்கனாட்டி வருகி 
னை்ர். 
 ்தநற்த சசலவ்னாய்கம் அவர்்களும் இ்தற் 

்த்து ச்்னாய்கப் யபனாரனாட்டங்்கள் ்தந்த அனுப 
வத்தின வழி உைர்ந்தறம வரைனாறு.  இைங்ற்கத் 
்தமிழர்்களின இறைறமறயச சிங்்கைவர்்களின 
இறைறமயுடன யசனாலபரி அரசியல அறமப்பின 
29(2) ஆவது நிபந்தற்யின கீழ இறைத்து 
ஒற்றையனாட்சிப் பனாரனாளுமனைதில ஆட்சி சபை 
றவத்்த நிறையில, அந்த அரசியை றமப்றப வன 
முறைப்படுத்தி, 22.05.1972இல ்தனனிசறசயனா் 
முறையில சிங்்கை சபௌத்்த சிறீைங்்கனாக் குடியரறச 
சிங்்கை சபௌத்்த யபரி்வனாதி்கள் பிர்கட்ப்படுத்தி 
இைங்ற்கத் ்தமிழர்்கறை ்னாடற்ை ய்தச இ்மனாக்கி 
்ர்.  இ்தற் எதிர்த்து ்தநற்த சசலவ்னாய்கம் அவர் 
்கள் ்த்து ்கனாங்ய்கசனதுறைப் பனாரனாளுமனைப் 
பிரதிநிதித்துவத்ற்த இரனாஜி்மனாச சசய்து, சிறீை 
ங்்கனா குடியரறச இைங்ற்கத் ்தமிழர்்கள் ஏற்கின 
ைனார்்கைனா எனை அறடயனாை குடிசயனாப்பமனா்க அத் 
ய்தர்்தறை ்டனாத்தும்படி சிங்்கை அரசுக்குச சவனால 
விடுத்்தனார். இத்ய்தர்்தலில 16000 யமைதி்க வனாக்கு 
்கைனால சவற்றி சபற்ைற்த அடுத்து ்தமிழீழத் ய்தச 
த்ற்த மீைநிறுவுமனாறு 07.05.1975இல மக்்களுக்கு 
பினவரும் பகிரங்்க அறழப்பு விடுத்்தனார்.  
 “வரைனாற்றுக்கு முற்பட்ட ்கனாைத்திலிருநது 

அநநியரனாட்சி ஏற்படும்வறர சிங்்கைவர்்களும் 
்தமிழர்்களும் இந்த ்னாட்டின யவறு யவைனா் இறை 
றமயுள்ை இரு மக்்கள் இ்ங்்கைனா்கயவ இங்கு 
வனாழநது வநதுள்ை்ர். ்தமிழ மக்்கள் சு்தநதிரப் 
யபனாரில ்தங்்கள் விடு்தறைறய மீைப்சபைைனாம் 

எனனும் முழு ்ம்பிக்ற்கயுடய்யய யபனாரனாடி 
்னார்்கள் எனபற்த நிற்விருத்்த விரும்புகியைன. 
்கடந்த 24 ஆண்டு்கைனா்க சிங்்கைவர்்களுடன சமத்து 
வமனா் முறையில ஒனறுபட்ட இைங்ற்கயுள் 
எங்்களுறடய அரசியல உரிறம்கறைப் பனாது்கனா 
ப்ப்தற்கு எம்மனால இயனை ஒவசவனாரு முயற்சி 
றயயும் யமற்ச்கனாண்யடனாம். துக்்கரமனா் உண் 
றமசயன்சவனைனால, சு்தநதிரத்தின மூைம் 
்தங்்கள் யமல சபனாழியப்பட்ட அதி்கனாரத்ற்தப் 

பயனபடுத்தித் ச்தனாடர்நது வந்த சிங்்கை அரசனா 
ங்்கங்்கள் எலைனாயம எங்்களுறடய அடிப்பறட 
உரிறம்கறை மறுத்து எங்்கறை அடிறம மக்்கள் 
எனை நிறைக்குச சிறுறமப்படுத்தியுள்ை். ்தமிழ 
ர் ்க ளு ற ட ய வு ம் சி ங் ்க ை வ ர் ்க ளு ற ட ய வு ம் 
இறைறம சபனாதுவனா்க றவக்்கப்பட்டதி்னாயையய 
இந்த அரசனாங்்கங்்கள் இவவனாறு ்தமிழர்்களுக்கு 
எதிரனா்கச சசயற்படுகினை். இத்ய்தர்்தல தீர்ப்பின 
அடிப்பறடயில ்னான எ்து மக்்களுக்கு ்தமிழீழ 
மக்்கைனாகிய அவர்்கள் ்தங்்களின விடு்தறைறயப் 
சபற்யையனா்க யவண்டும் எ்வும், அ்தற்்கனா்கத் 
்தமிழர் கூட்டணி சசயற்படும் எ்வும் உறுதி 
யளிக்கியைன”. 
 இந்தப் பிர்கட்த்ற்தப் பின்ர் பனாரனாளு 
மனைத்தில சவளிப்படுத்தி பனாரனாளுமனைத்தில 
இருநது ்தனானும் ்தன ்கட்சியின பிரதிநிதி்களும் 
சவளியயறியறம வரைனாறு. இதுயவ ்தமிழீழய்தசம் 
எனனும் ்தங்்கள் வரைனாற்றுத் ்தனாய்கத்தில ்தமிழர் 
்கள் ்தங்்களின பிரிக்்கப்பட முடியனா்த ்தன்னாட்சி 
உரிறமயின அடிப்பறடயில்தங்்கள் ய்தசியத்ற்தக் 
்கனாத்து ்னாைனாந்த வனாழவில ்கனாைப்பட்ட இ்ங் 
்கனாைக்கூடிய அசசத்ற்த எதிர்த்து, ஆயு்த எதிர்ப்றப 
முனனிறைப்படுத்திய ்றடமுறை அரறச உருவனா 
க்கி முப்பத்தியயழு ஆண்டு்கள் ்னாட்டுக்குள் ்னாடு 
எனை ்லைனாட்சிறய ்டத்தி்னார்்கள். அ்தற்்கனா் 
அற்த்துை்க அங்கீ்கனாரத்தில ஏற்படுத்்தப்பட்ட 
்கனாை்தனாம்தயம ஈழத்்தமிழி்ம் முள்ளிவனாய்க்்கனால 
இ்அழிப்றப அனுபவிக்கும் வரைனாற்றுத் துனப 
த்ற்தக் ச்கனாடுத்்தது. 
 இனறும் ஈழத்்தமிழி்த்தின சவளிய்க 
்தன்னாட்சி உரிறம அற்த்துை்கத்்தனால அங்கீ்கரி 
க்்கப்படனா்த நிறை அவர்்கள் இ்அழிப்புக்்கனா் 
ஆபத்ற்த எதிரிய்னாக்கிய மக்்கைனா்கயவ வனாழ 
றவத்துக் ச்கனாண்டிருக்கிைது எனபய்த ்றடமுறை 
உண்றம.
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காற்றடிக்கும் மரஙகளாடும் இலைகள் வீழும்
கண்ணுக்குள் மண்்தெறிக்கும் கரகரக்கும்

ச�ாற்றடுப்பில் ்ெருப்்பெரியத் தெணல் பெ்றக்கும்
்�ால்ைாமல் மரம் முறிந்து தெலரயில் வீழும்

சமற்றளத்தில் ஓடுகளும் கைகைக்கும்
சமசைாடி உள்நுலைந்து கதெவுலைக்கும்

காற்றழுத்தெக் காற்றாடி வில�யாய்ச் சுறறும்
கைனிகளில் தெண்ணீரும் சீறிப்பெ ாயும்

வாலைகளும் குலைகசளாடு முறிந்து வீழும்
வளருகின்ற ஊதியத்தில் மண்லணப் சபொடும்
ஆள்ெைக்க வீசுஙகாறறு உந்தித் தெள்ளும்

அயைருகில் மண்லண்யல்ைாம் அள்ளிச் சிந்தும்
நீள்வீதி மண்ணுக்குள் புலதெந்து சபொகும்
செ்ரதிர ாய் வழிமறித்து மல்லுக்கட்டும்

வாழ்விைஙகள் புழுதியினால் வனப்பிைக்கும்
வ�ந்தெ காைம் பி்றக்கும் சபொது இலவ ெைக்கும்

மரஙகளிசை நீள்கிலளகள் முறிந்து வீழும்
மைருகின்ற பூக்க்ளல்ைாம் நிைத்தில் சிந்தும்

்�ா ரிகின்ற காய்பிஞ்சு கண்கைக்கும்
்�ாந்தெமாய் வளரப்பெ ா ரக்கு மனமுலைக்கும்
தெலரயினிசை வளருகின்ற பெயிரக்ளல்ைாம்
கலளயிைந்து இலைதுவண்டு வாடிச்ச�ாரும்

இலரமீட்கும் கால்ெலையின சமய்ச்�ல் காடும்
ஈ ரமினறிப் புல்கருகி வரண்டு சபொகும்

�முத்திரத்தில் நீரலைகள் சம்ைழும்பும்
�ை�ைக்கும் அலைகளிலை நுலரசுரக்கும்

அமுக்குகின்ற நீசர ாட்ைம் விலரவாய்ப் பெ ாயும்
ஆழ்கைலில் மீனினஙகள் சிதெறிசயாடும்
சுலமசயாடு ஓடிவரும் மரக்கைஙகள்
சுழியினிசை யகப்பெட்டு நீரில் மூழ்கும்

அலமதிலயசய சீ ரகுலைக்கும் ச�ாளகத்தொல்
அளவில்ைா அனரத்தெஙகள் செரக் காண்சபொம்

ஓதுகின்ற ஆையத்து மணிகளாடும்
ஒருசவலள யல�ந்தொடி ்யாலியுதிரக்கும்
சவதெசமாதும் பூ�கரும் விழித்துப் பெ ா ர ப்பெ ா ர

்வந்தெணலில் மிதித்தெது சபொல் திலகத்து நிறபெ ா ர
பீதிதெரும் சபெரிலரச்�ல் காலதெப் பிய்க்கும்

பெ்றந்து ்�ல்லும் பெ்றலவகளும் காறச்றாசைாடும்
ொதியறறுப் ்பெ ாதிசுமப்சபொ ர  சுைனறு வீழ்வா ர

ெ ாடுெகர ச� ாளகத்தொல் ொ�மாகும்

Nrhsfk; ngau;e;Jtpl;lhy;..

(ஈழத்து மூத்்த கவிஞர் மாரீசன் ஐயா, சித்திரையில் எஙகள் மண்,
வசந்தத்திரைக் கண்டிட இயறரகயுடன் நடத்தும் இயல்்ாை 
ப்ாைாடடத்ர்த இலக்கியப்டுத்திய அறபு்தமாை கவிர்த)

பசாளகத்துடன் ப்ாைாடிப ப்ாைாடி, ப்ாைாடடத்ர்தபய வாழவாகக் ககாண்ட ஈழமக்களின் வசந்த வாழவுக்காை 
ப்ாைாடடத்ர்த எந்த பமலாதிக்க சக்திகளாலும் என்றுபம அழிக்க இயலாது என்்்தறகாை வைலாறறு உ்தாைணம் 
ப்ார்த்துக்பகயைால் யாழப்ாண அைசில் ்தாம் கால் ரவத்்த 20.08.1560 மு்தல் 1621வரை 61 ஆண்டுகள் யாழப்ாண 
அைசின் இரைரமரயக் ரகப்றை இயலவில்ரல.

 இவவாண்டு பசாளகம் பிைக்கும் ப்ாது யாழப்ாண அைசின் இரைரமரயப ப்ார்த்துக்பகயர் ரகப்றறிய 400 
ஆவது ஆண்டு. - ்றறிமாகைன்

ftpij
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்கடந்த  ்கட்டுறரத்  ச்தனாடரில  உை்க 
ைனாவிய  ஆசியனாறவ  ய்னாக்கிய  வலு 
ப்சபயர்சசிறயக்  குறித்தும்,  அ்தன 
விறைவு்கறையும்,  சீ்னாவின  
சபரும்  வைர்சசிறயயும்  அ்தன  ்கரனா 

ைமனா்க  அசமரிக்்கனாவுக்கு  யபனாட்டியனா்க வைர்நதுள்ை  
உை்கைனாவிய ப ல து ரு வ உ ை ்க ஒ ழு ங் ற ்க 
யும்  குறித்து  அவ்தனானித்திருநய்தனாம்.  இக்்கட்டுறர 
ஏற்்க்யவ  மனாற்ைம்  சபற்றுவரும்  சர்வய்தச  அர 
சியலில  ஏற்பட்டுவரும்  இநநிைறம்கறை COVID - 
19  ச்தனாற்றுய்னாய்  எவவனாறு  யவ்கப்படுத்தி யுள்ைது  
எனப்தற்யும்,  அது  சர்வய்தச  உைவு்களில ஏற்ப 
டுத்தியுள்ை  ்தனாக்்கங்றையும்  ஆரனாய்கிைது.  
 COVID - 19  ச்தனாற்றுய்னாய்  உைற்க  உலுக் 
கிய  1923  மு்தல  1939  வறர  நீடித்்த  சபரும்  சபனாரு 
ைனா்தனார சீர்குறைவு  (Great depression)  மற்றும்  உை 
்கப்  யபனாருக்குப்  பின்ர்  நி்கழந்த  சர்வய்தச  அரசி 
யலில  சபரும் ்தனாக்்கங்்கறை  ஏற்படுத்திய  ஓர்  
உை்கைனாவிய  நி்கழவனா்க  ்கரு்தப்படுகிைது.குறை 
ந்தது  4.8  மிலலியன  மக்்கள் ஆறு  மனா்தங்்களுக்குள்  
பனாதிக்்கப்பட்டுள்ை்ர்.  300,000 இற்கும்  அதி்கமனா 
ய்னார்  இைநதுவிட்ட்ர்,  யமலும் பயனுள்ை  
்தடுப்பூசி்கள்  அலைது  சிகிசறச்கள்  இறு தியில  
உருவனாக்்கப்பட்டனாலும்,  இனனும்  பை  இைப்பு்கள் 
ச்தனாடர்நது ச்கனாண்டுள்ை்.  உை்க  சபனாருைனா்தனாரம்  
ச்ருக்்கடி்கறை  சநதித்து  மந்தநிறையில  உள்ைது.  
்கடன அைவு  உயர்நது  வருகிைது,  எதிர்்கனாை  வை 
ர்சசி  வனாய்ப்பு்கள்  குறைவறடயத் ச்தனாடங்கியுள் 
ை்.  இது  சிை வழி்களில  மனி்த  வரைனாற்றில 
மு்தன  முறையனா்க  ஓர்  முழுறமயனா்  உை்கைனாவிய  
ச்ருக்்கடியனா்க அறமநதுள்ைது.
 நீண்ட  ஆழமனா்  விறைவு்கள்  இருந்த 
யபனாதிலும்,  ்தற்யபனாற்தய  ச்தனாற்றுய்னாய்  உை்க  
அரசியலின அடிப்பறடத் ்தனறம்கறை  மனாற்ைப்  
யபனாவதிலறை.  அ்தனாவது  பிரனாநதிய  அரசு்கயை  
ச்தனாடர்நதும்  சர்வய்தச விவ்கனாரங்்களில  முக்கியமனா்க 
விருக்கும்  அய்தயவறை  ய்தசியவனா்தம்  ஒரு  சக்தி 
வனாய்ந்த  அரசியல  சக்தியனா்க மனாற்ைம்  சபற்றுள்ைது.  
ஆ்னால  COVID - 19  முன்ர்  ் டநது  ச்கனாண்டிருந்த  
பிைவுப்  யபனாக்கு்கறை  வலுப்படுத்்த அதி்க  வனாய்ப் 
பு்கறை  ஏற்படுத்தியுள்ை்.  குறிப்பனா்க,  இது  உை்க 
மயமனாக்்கலில  இருநது  பினவனாங்குவற்த யவ்கப் 
படுத்தியுள்ைதுடன, சர்வய்தச  வர்த்்த்கம்,  மு்தலீடு  
மற்றும்  பயைங்்கள்  ஆகியவற்றுக்குப்  புதிய 
்தறட்கறை  ஏற்படுத்தியுள்ை்.  
 யமலும்  ஜ்்னாய்க  மற்றும்  ஜ்்னாய்கமற்ை  
அரசனாங்்கங்்களுக்கு  அவர்்களின குடிமக்்களின  வனாழ 
க்ற்கயில  ்தமது  அதி்கனாரங்்கறை  மிற்கயனா்கப்  பிர 
யயனாகிக்கும்  சூழறையும்  ஏற்படுத்தியுள்ைது.
 சுருக்்கமனா்க  கூறுவ்தனா்னால  COVID - 19 இற் 
குப்  பிநற்தய  உை்கம்  ்தனாரனாைவனா்தத்  ்தனறம  
குறைந்த, அரசுக்ளுக்கிறடயிலும்  பிரனாநதிய  சக்தி 
்களுக்கிறடயிலும்  ச்ருக்்கடிறயயும்  யபனாட்டித் 
்தனறமறயயும் ஏற்படுத்தியுள்ைது.
 பனிப்யபனாருக்குப்  பின்னா்க  ்தமது  சபனாரு 
ைனா்தனார  அரசியல  ்ைன்களின  அடிப்பறடயில  
உை்கைனாவிய ்தனாரனாைமய  ஒழுங்ற்க  (liberal world 
order) உருவனாக்குவ்தற்்கனா்க,  ஜ்்னாய்கம்,  திைந்த  
சநற்த்கள்,  சட்ட  ஆட்சி  (Rule of law)  மற்றும்  பிை  
்தனாரனாைவனா்த  விழுமியங்்கறைப்  பரப்புவ்தற்்கனா்  
ஒரு  ச்தனாடர்சசியனா் முயற்சிறய  அசமரிக்்கனா  வழி 
்டத்தியது.  அசமரிக்்கத்  ்தறைவர்்கள்.  இத்்தனாரனாை 
வனா்தமனா்து  சீ்னா  மற்றும்  பிை ஐ்்னாய்கமற்ை  
்னாடு்கறை  யமலும்  ்தனாரனாைமய  ஐ்்னாய்கத்தின  

பக்்கம்  சசலவ்தற்கு  ஊக்குவிக்கும்  எ் யமற்குை 
்கமும்  அசமரிக்்கனாவும்  ்ம்பி்ர்.  இந்த  பனார்றவ  
1994  இல  உை்க  வர்த்்த்க  அறமப்றப  (World Trade 
Organistion WTO)  உருவனா்க  ஊக்்கமளித்்ததுடன  
வட  அசமரிக்்க  சு்தநதிர  வர்த்்த்க  ஒப்பந்தம்,  
ய்ட்யடனா விரிவனாக்்கம்  மற்றும்  ஐக்கிய  அசமரி 
க்்கனாவின  ்தறைறமயிைனா்  பிை  பனாது்கனாப்பு  
ஏற்பனாடு்கள்  யபனானை  பை்தரப்பு வர்த்்த்க  ஒப்பந 
்தங்்கள்  மற்றும்  நிதி  விதிமுறை்கறை  குறைப் 
ப்தற்கும்  சவளி்னாடு்களில  மு்தலீட்றட எளி்தனாக்கு 
வ்தற்கும்  பை  முயற்சி்கறை  யமற்ச்கனாண்ட்.  
இ்தன  ச்தனாடர்சசியனா்கயவ  ஐயரனாப்பிய  ஒனறியத் 
தின விரிவனாக்்கத்ற்தயும்  1999  இல  யூயரனாறவயும்  
பனார்க்்க  முடியும்.  இந்த  புதிய  உை்கமயமனாக்்கப் 
பட்டு  உைகில, சபரும்  அதி்கனார  வலுப்  யபனாட்டி்கள்  
மற்றும்  பறழய  ்கடந்த்கனாை  சவறுப்பு்கள்  வரைனா 
ற்றின  குப்றபத் ச்தனாட்டியுள்  எறியப்பட்டு விட்ட 
்தனா்கவும்  உைச்கங்கிலும்  உள்ை  மக்்கள்  ்தமது  
சசலவத்ற்தப் சபருக்குவதியையய  ்கவ்ம்  சசலு 
த்துவனார்்கள்  எனறும்  எதிர்பனார்க்்கப்பட்டது.
 எனினும்  எதிர்பனார்த்்த்தற்கு  மனாைனா்க  உை்க 
மயமனாக்்கலின  குறை்கள்  ஏற்ைத்்தனாழவு்கள்  
ச்கனாயரனா்னா  றவரஸ ய்தனானறுவ்தற்கு  நீண்ட  ்கனாை 
த் திற்கு  முனயப  அதி  உசச  உை்கமயமனாக்்கலுக்கு  
(hyper globalisation)  எதிரனா் ஒரு  பின்றடவு  
்டநது  ச்கனாண்டிருந்தது.  2008  நிதி  ச்ருக்்கடி  அதி்க  
நிதி  ஒருங்கிறைப்பின  அபனாயங்்கறை ்கனாட்டிய 
துடன  வைர்ந்த  ்னாடு்களில  சமத்துவமினறம  
ச்தனாடர்நது  அதி்கரித்து  வந்தது.  சிைவற்றில ச்தனாட 
ர்சசியனா்  யவறை  இழப்பு்கள்  மற்றும்  சமூ்க  
சபனாருைனா்தனார  சமத்துவமினறம  யபனானைவற்ைனால 
அசமரிக்்கனாவிலும்,  ஐயரனாப்பனாவிலும்  கீழ  மற்றும்  
்டுத்்தர  வர்க்்கங்்கள்  அதி்க  ்னறம்கறை  நீண்ட 
்கனாைப் யபனாக்கில  சபைவிலறை. இந  நி்கழவு்கள்  
ச்த் திரள்  ய்தசியவனா்த  அறை்கறை  பை  ்னாடு 
்களில  தூண்டி உ்தவியது டன  2016  இல  ஐயரனாப் 
பிய  ஒனறியத்ற்த  விட்டு  சவளியய றிய  பிரிட்ட 
னின  முடிவு  மற்றும் அசமரிக்்கனா வில  சடனா்னாலட் 
டிரம்ப்  ய்தர்நச்தடுக்்கப்பட்ட்தனமூைம்  உசசக்்கட் 
டத்ற்த  அறடந்தது.  டிரம்ப் பதிச்னாரு  ்னாடு்க 
ளுடன  ஒபனாமனா  அரசனால  யமற்ச்கனாள்ைப்பட்டு  
வர்த்்த்க  கூட்டனா் டிரனானஸ-பசிபிக் உடனபடிக் 
ற்கறய  விட்டு  (Trans pacific partnership) ்த்து  
மூனைனாம்  ்னாளில  சவளியயறி்னார். COVID - 19   
இற்கு  முனயப,  இந்த  முயற்சி்கள்  அசமரிக்்கனா 
றவயும்,  சீ்னாறவயும்  ்தங்்கள்  இறுக்்கமனா்க  இறை 
க் ்க ப் ப ட் டு ச ப னா ரு ை னா ்த னா ர ங் ்க ற ை ‘ து ண் டி க் ்க ’  
ச்தனாடங்்க  வழிவகுத்்த்.  இனறு  உை்கமயமனாக்்கல 
முடிவறடயவில றையனாயினும்  ்கடுறமயனா்  
ச்ருக்்கடி்களுக்கு  மு்கங்ச்கனாடுத்து  நிற்கினைது.
 COVID - 19   இற்கு  முனயப  உருவனாகிவிட்ட 
ய்தசியவனா்தம்  மீைவும்  எழுசசியுற்ைதுடன  வைர் 
நது  வரும்  சபரும் அதி்கனாரப்  யபனாட்டியும்  உை்க 
மயமனாக்்கத்ற்த  யமனாசமனா்  நிறைக்குத்  ்தள்ளி 
யுள்ைது.  அசமரிக்்கனாவிற்கும் சீ்னாவிற்கும்  இறட 
யிைனா்  அதி்கரித்துவரும்  யபனாட்டியில  இந்த 
யபனாக்கு  மி்கவும்  ச்தளிவனா்கத்  ச்தரிந்தது. யமலும்  
இது  ஐயரனாப்பிய  ஒனறியத்ற்த  விட்டு  சவளி 
யயறுவ்தற்்கனா்  பிரிட்டனின  முடிவும்  ரஷயனா 
விற்கும் யமற்கிற்கும்  இறடயிைனா்  உைவு்கள்  
யமனாசமறடநது  வருகினைறமயும்  இனறுள்ை  
்தனாரனாைவனா்தப்  யபனாக்குக்கு எதிரனா்  அறை்கைனா்கப்  
பனார்க்்க  முடியும்.  ்தனாரனாைமய  ஒழுங்கின  அங்்க 
மனா்  அரசு்களுக்கிறடயிைனா் உைவு்கறை  வழி 
்டத்தும்  விதி்கள்,  விதிமுறை்கள்  மற்றும்  அவர் 
்கைனால  உருவனாக்்கப்பட்ட  நிறுவ்ங்்கள் (western in-
stitutions)  பரவைனா்க  ச்ருக்்கடி்கறை  சநதித்துள்ை்.  
்தற்யபனாது  முக்கிய  சர்வய்தச சக்தி்களிறடயயயனா்  
யபனாட்டி்கைனால  அதி்கனார  சமநிறை  மனாற்ைம்  சபற்று  

இத்்தனாரனாைவனா்த  ஒழுங்கிற் ய்கள்விக்குட்படுத் 
தியுள்ை்.
 COVID - 19   இற்கு  பிநற்தய  உை்க  ஒழுங் 
கிற்  வறரயறுக்கும்  விடயம்  அசமரிக்்கனாவிற்கும்   
சீ்னாவிற்கும்  இறடயய  ஒரு  ்கடுறமயனா்  யபனாட் 
டியனா்க  இருக்கும்.  சர்வய்தச  அறமப்பில  மி்கவும் 
சக்திவனாய்ந்த  இரண்டு  சக்தி்கைனா்க  அசமரிக்்கனாவின  
்தனாரனாைமய  ஜ்்னாய்கத்திற்கும்  சீ்னாவின  ஒரு  ்கட்சி 
அரசிற்கும்  இறடயிைனா்  சவளிப்பறடயனா்  
யவறுபனாடு்கள்  இரு  ்னாடு்களிலும்  மத்தியில  சந 
ய்த்கங்்கறை அதி்கரித்துள்ை்.  யமலும்,அவர்்க 
ளின  பரந்த  மூயைனாபனாய  ய்னாக்்கங்்களும்  முரண் 
படுகினை்.  யூயரசியனாவில (Eurasia) அதி்கனார  சம 
நிறைறயப்  பனாது்கனாப்ப்தற்்கனா்  அ்தன  நீண்ட்கனாை  
உறுதிப்பனாட்டுக்கு  இைங்்க, அசமரிக்்கனா  ஆசியனா 
வில  சீ்னா  ஒரு ‘பிரனாநதிய  யமைனாதிக்்கமனா்க’  
மனாைனாமல  பனார்த்துக்  ச்கனாள்ை முயற்சிக்கும் சீ்னா 
வின  அதி்கனாரத்ற்தயும்  சசலவனாக்ற்கயும்  எதிர் 
ச்கனாள்வ்தற்கு  அசமரிக்்கனா  ஏற்ய  பகுதி்களுக்கு  
குறிப்பனா்க யமற்கு  அறரக்ய்கனாைத்தில  ஜப்பனான,  
இநதியனா,  ச்தன  ச்கனாரியனா,  சிங்்கப்பூர்,  அவுஸதி 
யரலியனா  மற்றும்  பை  ஆசிய  சக்தி்களுடன  ச்ருக் 
்கமனா்  பனாது்கனாப்பு  உைவு்கறைப்  யபை  முயற்சி 
க்கினைது.
 இ்தன  விறைவனா்க  சீ்  அசமரிக்்கப்  யபனாட் 
டியனா்து  வலு,  சசலவனாக்கு  மற்றும்  பனாது்கனாப் 
பிற்்கனா்  தீவிரமனா் யபனாட்டியனா்க  இருக்கும்,  இது  
உை்கைனாவிய  ஒத்துறழப்பின  (global cooperation)  
ய்னாக்்கத்திலும் ்றடமுறையிலும்  குறிப்பிடத்்தக்்க  
வறரயறை்கறை  ஏற்படுத்தியுள்ை்.  இது  யமலும்  
பிரனாநதிய  மற்றும் அலைது  ்கருத்தியல  வழி்களில  
பிரிக்்கப்பட்ட  உை்கைனாவிய  ஒழுங்கிற்கு  வழிவகு 
க்கிைது.
 இவவனாைனா்ய்தனார்  சூழலில,  ஐயரனாப்பனா  
அ்தன  ச்தனாடர்சசியனா்க  அ்தன  உள்  அரசியல  சபனாரு 
ைனா்தனாரப் பிரசசிற்்கைனால  பனாதிக்்கப்பட  வனாய்ப்பு 
ள்ைது.  சமதுவனா்  சபனாருைனா்தனார  வைர்சசி,  விறர  
வனா்க  வய்தனா்  மற்றும் சுருங்கி  வரும்  மக்்கள் 
ச்தனாற்க,  ஜ்்னாய்கத்திற்்கனா்அர்ப்பணிப்பு்கள்விக்
கு ரிய  தீவிர வைதுசனாரி  இயக்்கங்்களின  ச்தனாடர்சசி 
யனா்  வைர்சசிப்  யபனாக்கு  இ்தற்கு  சிைந்த  உ்தனாரைங் 
்கைனா்க அமநதுள்ை்.  “சபனாதுவனா்  சவளி ்னாட்டு  
மற்றும்  பனாது்கனாப்பு”  ச்கனாள்ற்கயின  (Common for-
eign and security policy) சனாத்தியமனா்  வைர்சசிறயத்  
்தவிர்த்து,  ஐயரனாப்பிய  ஒனறியம்உை்க  விவ்கனாரங்்க 
ளில  அ்தன சசலவனாக்கு  குறைநது  வருவ்தனால  எதிர் 
்கனாைத்தில  அ்தன  ்தனாக்்கம்  குறைநது  சசலவ்தற்்கனா்  
சனாத்தியங்்கயை உள்ை்.
 ஆ்னால  சீ்-அசமரிக்்க  யபனாட்டி  தீவிர 
மறடந்தனால,  ஐயரனாப்பிய  ் னாடு்கள்  ஒரு  யமனாசமனா்  
ய்தர்றவ எதிர்ச்கனாள்ளும்.  அ்தனாவது,  சபரும்பனா 
ைனா்  ஐயரனாப்பிய  ்னாடு்கள்  இரு  முக்கிய  சக்தி்க 
ளுக்கு  இறடயிைனா் புவிசனார்  அரசியல  யபனாட்டி 
யில  ்டுநிறை  வகிக்்கயவனா  அலைது  இரு  ்னாடு்க 
ளுடனும்  ச்ருக்்கமனா்  சபனாருைனா்தனார உைவு்க 
றைப்  யபணும்  நிறைக்ய்கனா  ்தள்ைப்படும்.  எனி 
னும்  ஐயரனாப்பனாவனால  அசமரிக்்கனாவிற்கும் சீ்னா 
விற்கும்  இறடயிைனா்  யபனாட்டியில  ்டுநிறை  
வகிக்்க  முடியனாது.  யமலும்  அசமரிக்்க பனாது்கனா 
ப்றப ச்தனாடர்நது  ் ம்பியிருக்்கவும்  முடியனாது.  சீ்-
அசமரிக்்க  யபனாட்டியினஓரத்தில  ஐயரனாப்பனா  இருக்்க 
முயற்சித்்தனால,  அது  ய்ட்யடனாவின  வீழசசிறய  
ய்னாக்கி  இட்டுச சசலலும்.  யமலும்  ஐயரனாப்பிய  
்னாடு்கள்  ்தங்்கள் சசனாந்த  பனாது்கனாப்புக்்கனா்  முழுப்  
சபனாறுப்றபயும்  ஏற்்க  யவண்டிய  ்கட்டனாயத்திலும்  
இனறு  உள்ை்.
 இவவனாைனா்ய்தனார்  பூய்கனாைப்  யபனாட்டி  
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ஐக்கிய ்னாடு்களின அ்கதி்களுக்்கனா் சனாச் 
த்தில ஐக்கிய இரனாசசியம் 1951 இல ஒப்பமி 

ட்டதிலிருநது, யபனாரிலிருநதும் பலயவறு துனபு 
று த்்தல்களிலிருநதும் பயங்்கரவனா்த ்தனாக்கு்தல 
்களிலிருநதும் ்தம்றமக் ்கனாத்துக் ச்கனாள்வ்தற்்கனா்கத் 
்தமது சசனாந்த ்னாடு்கறைவிட்டு சவளியயறி, 
எமது ்னாட்றடத்ய்தடி வந்த பலைனாயிரக் ்கைக்்கனா 
்வர்்களுக்கு அவர்்கள் இங்கு குடியிருப்ப்தற்்கனா் 
ஒரு வனாய்ப்றப எமது்னாடு வழங்கியிருக்கிைது. 
்தனாம் சசலுத்்தயவண்டிய வரி்கறை ஒழுங்்கனா்கச 
சசலுத்தி, எமது சமூ்கத் துக்குப் பனாரிய பங்்களிப்றப 
வழங்கி, மனாண்பு மிக்்க குடிமக்்கைனா்க அவர்்கள் ்தற் 
யபனாது விைங்குகிைனார்்கள். உண்றமயில இந்தக் 
ச்கனாயரனா்னா ய்னாய்த்ச்தனாற்றுக் ்கனாைத்தில ய்தசிய 
சு்கனா்தனார யசறவ்களில (NHS) பணியனாற்றியவர்்கள் 
இவவனாைனா்க அ்கதி்கைனா்க எமது ்னாட்டுக்கு வந்த 
வர்்கள் எனபது ் னாம் நிற்விற் ச்கனாள்ை யவண்டிய 
விடயமனாகும்.
 இந்த சனாச்த்தின 70ஆவது ஆண்டு 
நிறைறவ நிற்வுகூருகினை இத்்தருைத்தில 
எமது பனாது்கனாப்றப ்னாடிநிற்கினை அ்கதி்கறை 
வரயவற்ப்தன மூையம இந்த நி்கழறவ ்னாம் உரிய 
முறையில ச்கனாண்டனாட முடியும். ஆ்னால இ்தற்குப் 
பதிைனா்க உள்்னாட்டுச சசயைரனா் (Home Secretary) 
பிரீதி பட்யடல அவர்்கயைனா ஏற்ய ‘பனாது்கனாப்பனா் 
்னாடு்கள் ஊடனா்க’ பிரித்்தனானியனாவுக்குள் நுறழகி 
னை அ்கதி்களின ்தஞசக் ய்கனாரிக்ற்க நிரனா்கரிக்்கப் 
படும் எனறு சசனாலலியிருக்கிைனார். அய்த ய்ரத்தில 
‘சட்டபூர்வமனா் பனாற்த்கள்’ எனறு அறழக்்கப் 
படும் மீள்குடியயற்ைத் திட்டங்்களின ஊடனா்க இந்த 
்னாட்டுக்குள் வரும் அ்கதி்களுக்கு இந்த ்னாட்டியை 
வனாழவ்தற்கு உரிய அனுமதி வழங்்கப்படும் என 
றும் ச்தரிவித்திருக்கிைனார். இந்த அ்கதி்கள் பிரித்்தனா 
னியனாவுக்கு எப்படிப்பட்ட பனாற்த ஊடனா்கப் பய 
ைஞ சசய்திருக்கிைனார்்கள் எனபற்த றவத்துக் 
ச்கனாண்டு அந்த தீர்மனா்த்தின அடிப்பறடயில 
யபனாரிலிருநதும் பயங்்கரவனா்தத் ்தனாக்கு்தல்களிலிரு 
நதும் ்தப்பி வருகிைவர்்களிலயனாருக்கு இங்கு ்தஞ 
சம் வழங்்கப்பட யவண்டும் எனை முடிறவ யமற் 
ச்கனாள்வது உண்றமயனா் அ்கதி்களுக்கு அநீதி 
இறழப்ப்தனா்கயவ அறமயும்.

 ்தமது பனாது்கனாப்புக்்கனா்க அசனா்தனாரை வழிமு 
றை்கறை ்னாடுகினை மி்கச சனா்தனாரை மனி்தர்்கயை 
இந்த அ்கதி்கள். அவர்்கைது உயிருக்கு இருக்கினை 
ஆபத்து மி்கப்சபரி்தனா்க இருக்கினை ்கனாரைத்தி்னால 
அவர்்கள் மி்க விறரவனா்கயவ ்தமது சசனாந்த 

இடத்திலிருநது சவளியயறி யவறு எங்்கனாவது ்தமது 
வனாழக்ற்கறய அறமத்துக் ச்கனாள்ை யவண்டும். 
இற்தவிட அவர்்களுக்கு யவறு எந்தத் ச்தரிவுயம 
இலறை. பிரித்்தனானியனாவில பனாது்கனாப்றபத் ய்தடு 
வ்தற்்கனா்க சிை யவறை்களில மனி்தர்்கறை ஓரிடத் 
திலிருநது இனய்னாரிடத்துக்குக் ச்கனாண்டுசசலை 
உ்தவுபவர்்களுக்கு (people smugglers) மி்கப்சபரிய 
ச்தனாற்கறயச சசலுத்்த யவண்டிய ்கட்டனாயம் இவர் 
்களுக்கு இருக்கிைது.
 ‘குடியயற்ைத்துக்்கனா் புதிய திட்டத்தின 
ய்னாக்்கம்’ எனை பகுதியில குறிப்பிடப்படுவது 
யபனாை மனி்தர்்கறை ஏற்ய ்னாடு்களுக்குக் 
ச்கனாண்டு சசலகினைவர்்கறை உண்றமயில இந்த 
அரசு ய்தனாற்்கடிக்்க யவண்டுமனா்னால, யபனாதுமனா் 
அைவு பனாது்கனாப்பனா் பனாற்த்கறை அ்கதி்களுக்குத் 
திைநது விட யவண்டும். அப்படிச சசய்யும் பட்சத் 
தில பனாது்கனாப்றபத் ய்தடுபவர்்கள் ஆபத்்தனா்வர் 
்களின ற்க்களில அ்கப்பட்டு ்தமது உயிறரயயனா 
அனயைல அவயவங்்கறையயனா இழக்்க யவண்டிய 
நிறைறம ஏற்படனாது. 
 சிரியனாறவச சீர்குறைத்்த உள்்னாட்டுப் 
யபனாரின ்கனாரைமனா்க இடம்சபயர்ந்த 20,000 யபறர 
்கடந்த ஐநது வருட ்கனாைத்தில பிரித்்தனானியனா ஏற்றுக் 

ச்கனாண்டிருக்கிைது. உண்றமயில இது ஒரு மி்கச 
சிறிய எண்ணிக்ற்கயனாகும். ஒவசவனாரு ்னாடனாளும 
னைத் ய்தர்்தல ச்தனாகுதியிலும் ஒவசவனாரு வருட 
மும் ஆறு யபறர எடுப்ப்தற்கு இது சம்னா்து. 
உண்றமயியையய பனாது்கனாப்றபத் ய்தடுபவர்்களு 
க்கு உ்தவுவதில இந்த அரசு இ்தயசுத்தியுடன 
உ்தவ விரும்பி்னால, அதி்கமனா் அ்கதி்கள் இங்கு 
வருவ்தற்்கனா் பை பனாற்த்கறை அவர்்கள் திைநது 
விட யவண்டும். ஒவசவனாரு வருடமும் உள் வனாங் 
கும் அ்கதி்களின எண்ணிக்ற்கறய 125,000 ஆ்க 
றபடன ்தற்யபனாது உயர்த்தி இருப்பது ்கவ்த்தில 
ச்கனாள்ைப்பட யவண்டிய விடயமனாகும்.  அய்த ய்ரத் 
தில ஒருவருக்கு உண்றமயில பனாது்கனாப்பு ய்தறவ 
எனை விடயத்துக்கும் அவர் எந்த வழியனா்கப் 
பிரித்்தனானியனாவுக்குள் நுறழகிைனார் எனப்தற்கும் 
இறடயய எந்தவி்தமனா் ச்தனாடர்பும் இலறை 
எனபற்தப் புரிநதுச்கனாள்ை யவண்டியது அவசிய 
மனாகும். முறையனா் மற்றும் பனாது்கனாப்பனா் ஒரு 
வழிமுறையினூடனா்க ்னாட்டுக்குள் நுறழவது எல 
யைனாருக்கும் சனாத்தியமனா்கனாது. எடுத்துக்்கனாட்டனா்க 
சிம்பனாப்யவ ்னாட்டில வனாழுகினை மக்்கள் அரறச 
எதிர்ப்பனார்்கைனா்னால, அவர்்கள் துனபுறுத்்தப்படு 
வனார்்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில அவர்்கள் 
்தறைமறைவனா்க வனாழவனார்்கயை ஒழிய ்தமது சபய 
றரப் பதிவுசசய்வ்தற்்கனா்க ்னாட்டின எலறைறயக் 
்கடநது ஐக்கிய ் னாடு்களின ஒரு மு்கனா முக்குச சசலை 

மனாட்டனார்்கள்.
 ்தற்யபனாதிருக்கினை அ்கதித் ்தஞசம் வழங் 
குகினை ஒழுங்கு முறை சிைப்பனா்க இயங்்கவிலறை 
எனை விடயத்ற்த அரசு முனனிறுத்துவது ஏற்று 
க்ச்கனாள்ைக் கூடியது. அ்கதித் ்தஞசம் ய்கனாரி விண் 
ைப்பித்்த 60,000 விண்ைப்ப்தனாரி்களுக்கு இனனும் 
முடிவு ச்கனாடுக்்கப்படவிலறை. ்தமக்கு எப்படி 
ப்பட்ட ஒரு முடிவு ்கனாத்திருக்கிைது எனறு எண்ணி 
அலலும் ப்கலும் அங்்கைனாய்க்கினை ஒரு மனி்த 
இ்தயம் ஒவசவனாரு விண்ைப்பத்துக்கும் பின்னால 
இருக்கிைது எனபது இங்கு புரிநது ச்கனாள்ைப்பட 
யவண்டும். இங்ய்க முடிவு்கள் சரியனா்க எடுக்்கப் 

படனாமல யபனா்கைனாம். அடிப்பறடயனா் ்த்கவல 
்கள் ்கவனிக்்கப்படனாமல யபனா்கைனாம் அலைது 
அைட்சியப்படுத்்தப்படைனாம். இ்த்னால குறிப்பிட் 
டவர்்கள் யமற்ச்கனாண்டு சட்டபூர்வமனா் முயற்சி 
்கறை யமற்ச்கனாள்ை யவண்டிய நிறை ஏற்படும். 
உண்றமயில இது வனாழவனா சனாவனா எனை சூழநிறை. 
எ்யவ ்தனான ்தமது விண்ைப்பத்துக்கு ஆ்தரவனா்க 
இறைக்்கக்கூடிய சனானறு்கள் அற்த்ற்தயும் 
இறைப்ப்தற்கு இவர் ்களுக்கு வனாய்ப்பு வழங்்கப் 
பட யவண்டும்.
 ஒவசவனாரு விண்ைப்பத்துக்கும் பின்னால 
இருக்கினை மனி்த மு்கத்துக்கு முனனுரிறம 
ச்கனாடு த்து மனி்த ய்யத்துடனும் இரக்்கத்துடனும் 
அவவிண்ைப்பங்்கள் ற்கயனாைப்பட யவண்டும். 
அது ்தனான பனாது்கனாப்றபத் ய்தடுபவர்்களுக்கு 
உண்றமயியையய ய்தறவயனா் விடயமனாகும். 
வினட்ைஷ ஊழல (Windrush scandal) இந்தப் பனாட 
த்ற்த ஏற்்க்யவ ்கற்றுத்்தநதிருக்கிைது. எம் ஒவ 
சவனாருவறரயும் யபனாையவ அ்கதி்களும் ்தங்்கள் 
குடும்பங்்களுடன இறைநது வனாழயவ விரும்பு 
கிைனார்்கள். ஆ்கயவ அவர்்கள் மீள்குடியயற்ைத் 
திட்டங்்களுக்கு ஊடனா்க வந்தனாசைன் அலைது 
்தங்்கள் சசனாந்த முயற்சியில வந்தனாசைன், அவர் 
்கள் பிரித்்தனானியனாவில இருக்கினை ்தமது குடும்பத் 
்தவர்்களுடன இறைநது வனாழ உரிய அனுமதி 
வழங்்கப்பட யவண்டும். குடும்பங்்கள் ஒனறு யசர் 
வ்தற்ச்க் ்தற்யபனாது அமுலில இருக்கும் விதி 
முறை்கள் வறரயறைக்குட்பட்டறவயனா்க இருப் 
பய்தனாடு பை குடும்பங்்கள் இறைவ்தற்குத் ்தறட 
யனா்கவும் இருக்கினை். ்தமது உைவு்கள் ஆபத்்தனா் 
சூழநிறைக்குள் ச்தனாடர்நதும் இருப்ப்தன ்கனாரைத் 
தி்னால அப்படிப்பட்ட ்தமது உைவு்கறை எண்ணி 
வருநதுகினை அ்கதி்களில பைர் ்தமது வனாழக் 
ற்கறய மீைக்்கட்டி எழுப்ப முடியனா்த நிறையில 
இருக்கிைனார்்கள்.
 ்தனாம் யமற்ச்கனாண்ட அ்கதித் ்தஞசக் ய்கனாரிக் 
ற்கக்்கனா் முடிறவ எதிர்பனார்த்துக் ்கனாத்திருக்கினை 
்கனாைத்தில இந்த அ்கதி்கள் எப்படிப்பட்ட வி்தத்தில 
்டத்்தப்படுகிைனார்்கள் எனபது ்னாங்்கள் எப்படிப் 
பட்ட ஒரு ்னாட்டில வனாழநதுச்கனாண்டிருக்கியைனாம் 
எனபற்தக் ய்கனாடிட்டுக் ்கனாட்டுகினைது. யபனாரி்னா 
லும் மற்றும் துனபுறுத்்தல்களி்னாலும் உடல, 
உைப் பனாதிப்பு்களுக்கு உள்ைனாகி உயிர்்தப்பி வரு 
கினைவர்்கள் மனி்த ய்யத்துடன ்டத்்தப்பட 
யவண்டும் எனபது மட்டுமனறி, அவர்்கள் எங்ச்க 
லைனாம் வனாழகினைனார்்கயைனா அங்ச்கலைனாம் குறிப்பி 
ட்ட சமூ்கத்துடன அவர்்கள் இறைநது வனாழவ்தற்கு 
யவண்டிய உ்தவி்கள் அவர்்களுக்கு வழங்்கப்பட 
யவண்டும். இப்படிப்பட்டவர்்கறை இவர்்களுக் 
ச்க்உருவனாக்்கப்பட்ட மு்கனாமுக்குள் முடக்கும் 
அரசின முனசமனாழிவு்கள், இந்த அ்கதி்கள் சமூ்க 
த்துடன இறைநது வனாழவ்தற்்கனா் வனாய்ப்பு்கள் 
அற்த்ற்தயும் அவர்்களுக்கு இலைனாமற் சசய்கி 
னை். அ்கதித் ்தஞசக் ய்கனாரிக்ற்கக்கு விண்ைப் 
பிப்பவர்்களுக்கு யவறை சசய்வ்தற்்கனா் அனும 
திறய வழங்குவய்த உண்றமயில ்றடமுறைக்கு 
உ்கந்த ஒரு முடிவனா்க இருக்கும். அவவனாைனா் 
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ச்தளிவனா்கப் படம் பிடித்துக் ்கனாட்டுபறவயனா்க 
அறவ்கள் அறமநதிருந்த். இனறும் அறமநதிருக் 
கினை்.
 யபனாரில ய்ரடியனா்க யமனாசமனா்கப் பனாதிக்்கப் 
பட்டவர்்கள் மட்டுமலை. அரசியல ற்கதி்கள் 
மற்றும் வலிநது ்கனாைனாமல ஆக்்கப்பட்டவர்்கைது 
உைவு்களின துனபங்்கள், ம்த் துயரங்்கள் எனப 
வற்றிலும் அவர் ்கவ்ம் சசலுத்தி இருந்தனார். 
அவருறய இழப்பு யபனாரி்னால பனாதிக்்கப்பட்ட 
சனா்தனாரை மக்்கறை மட்டுமலை. அற்த்துத் ்தமிழ 
மக்்கறையும் சவகுவனா்கப் பனாதித்திருக்கினை். 
அய்தயபனானறு பலயவறு அரசியல ்தறைவர்்களும், 
அரசியலவனாதி்களும், சபனாது அறமப்புக்்கறைச யசர் 
ந்தவர்்களும் மனி்தய்யச சசயற்பனாட்டனாைர்்களும், 
ச மூ ்க ச ச ச ய ற் ப னா ட் ட னா ை ர் ்க ளு ம் அ வ ரு ற ட ய 
யசறவயின ம்கத்துவத்ற்தயும், அவரது சபறுமனா் 
த்ற்தயும் உைர்நது வருநதியிருப்பற்த அவர்்கள் 
சவளியிட்டிருக்கினை இரங்்கற் சசய்தி்கள், அனு்தனா 
பச சசய்தி்கள் எனபவற்றின ஊடனா்க அறிநது 
ச்கனாள்ை முடிகினைது.
 யபனார்க்்கனாைத்தில யபனாரி்னால பனாதிக்்கப் 
பட்டவர்்களுக்்கனா்கக் குரல ச்கனாடுத்்த அவறர அப் 
யபனாற்தய அரசும், புை்னாய்வப் பறடயி்ரும் 
தீவிர யபரி்வனாதி்களும் ்தங்்களுக்கு எதிரனா்வர் 
எனறும், விடு்தறைப்புலி்களின முக்கிய ஆ்தரைனாைர் 
எனறும், அவர்ளுக்்கனா்கயவ சசயற்படுகினைனார் என 
றும் ்கருதி இருந்தனார்்கள்.
 அனறைய ஜ்னாதிபதியனா்க இருந்த மகிந்த 
ரனாஜபக்ச ்கடும்யபனாக்குறடயவரனா்கவும் ்கடும் சசனாற் 
பிரயயனாகிப்பவரனா்கவும், ்தமிழ மக்்கறையும் விடு்த 
றைப்புலி்களுக்கு ஆ்தரவனா்வர்்கயை எனை பற்க 
றமப் யபனாக்கிைனா் ய்னாக்ற்கக் ச்கனாண்டிருந்தவரனா 
்கவுயம தி்கழந்தனார். அவரும் சநய்த்கக் ்கண்யைனாடு 
ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் ஆண்டற்க அவர்்கறை 
ய்னாக்கியிருந்த ்தருைத்தில யபனாரி்னால பனாதிக்்கப் 
பட்ட மக்்களுறடய ் ைனளுக்்கனா்க அசசமினறி மி்கத் 
துணியவனாடு ஜ்னாதிபதி மகிந்த ரனாஜபக்சவுடன 
ச்தனாடர்பு ச்கனாண்டிருந்தனார்.
 அப்யபனாற்தய நிறைறமயில அரசனாங்்கம் 
அற்வறரயும் இரண்டுவி்தக் ்கண்யைனாட்டத்துட 
ய்யய ய்னாக்கியது. அரசனாங்்கத்துக்கு சனார்பனா்வர் 
்கள் - பயங்்கரவனாதி்களுடன யபனாரிடுகினை அரசனாங் 
்கத்தின ச்கனாள்ற்கறய ஏற்றிருப்பவர்்கள் ஒரு 
சனாரனார். மறு சனாரனார் அரசனாங்்கத்திற்கு எதிரனா்க இரனா 
ணுவத்திற்கு எதிரனா்வர்்கைனா்க, விடு்தறைப்புலி்க 
ளுக்கு ஆ்தரவளிப்பவர்்கள் மற்றும் அவர்்களுறடய 
ச்ருங்கிய ஆ்தரவனாைர்்கள் எனை ்கண்யைனாட் 
டத்ற்த அரசு ச்கனாண்டிருந்தது.
 அந்த நிறையில பனாதிக்்கப்பட்ட மக்்களுக் 
்கனா்கச சசயற்பட்ட ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் ஆண்ட 
ற்கறய யபரி் தீவிரவனாதி்கள் அரசுக்கு எதிரனா் 
வர் மற்றும் விடு்தறைப்புலி்களின ஆ்தரவனாைர் 
எனறு விமர்சித்திருந்த்ர். ச்தனபகுதி ஊட்கங்்க 
ளும் அரசுக்கும் இரனாணுவத்துக்கும் வியரனா்தமனா் 
யபனாக்குறடயவர் எனை சர்சறசக்கு அவறர உட் 
படுத்தி இருந்த்.
 அத்்தற்கய ஒரு சூழலில அரசின முக்கியஸ 
்தர்்கறையயனா அலைது அரச ்தறைவர்்கறையயனா 
ய்ரடியனா்கயவனா யவறு ்தரப்பி்ர் ஊடனா்கயவனா 
சநதிப்பது எனபது ஆபத்்தனா் ்கனாரியம். அத்்தற்கய 
ஒரு நிறைறமயில்தனான ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் 
ஆண்டற்க ஜ்னாதிபதியுடன ச்தனாடர்புச்கனாண்டு 
பனாதிக்்கப்பட்ட மக்்களுக்்கனா்கக் குரல ச்கனாடுத்திரு 
ந்தனார். அய்தயபனானறு யுத்்த யமனா்தல சூழலுக்குள் 
சிக்கியிருந்த மடுமனா்தனா ஆையப் பிரய்தசத்ற்தப் பனாது 
்கனாப்ப்தற்்கனா்கவும் அவர் சபரும் பனாடுபட்டிருந்தனார்.
 இத்்தற்கய பினபுைத்தியையய ஆயர் இரனா 
யப்பு யஜனாசப்பின மறைறவயடுத்து, ‘யபனார்ச 
சூழலில மக்்களின துயரங்்கறைத் துறடப்ப்தற்்கனா்க 
அரும்பனாடுபட்டவர்’ எனறு அனறைய ஜ்னாதிபதி 
யும் இனறைய பிர்தமருமனாகிய மகிந்த ரனாஜபக்ச 
பு்கழனாரம் சூட்டியுள்ைனார்.
 பிர்தமர் ்த்து இரங்்கற் சசய்தியில ‘யபனார்ச 

சூழலில பலயவறு நிறை்களில துனபங்்கறைச 

சுமநது நினை மக்்களின துயரங்்கறைத் துறடக்்க 
வும் ஏறழ மக்்களுக்கு உ்தவவும் அவர் அரும்பனாடு 
பட்டனார்’ எ் குறிப்பிட்டுள்ைனார்.
 அதுமட்டுமலைனாமல ‘மடு அனற்யின 
ய்தவனாையத்ற்தப் பனாது்கனாப்ப்தற்்கனா் இரனாயப்பு 
யஜனாசப் ஆண்டற்கயின அர்ப்பணிப்றப இத்்தரு 
ைத்தில ் னறியுடன நிற்வுகூர யவண்டும்’ எனறு 
பிர்தமர் ்த்து இரங்்கற் சசய்தியில ச்தரிவித்திருக் 
கினைனார்.
 பலயவறு ்தரப்பி்ரும் மக்்கள் மீது இரனா 
யப்பு யஜனாசப் ஆண்டற்க ச்கனாண்டிருந்த அன 
றபயும், அக்்கறைறயயும், அர்ப்பணிப்புட்னா் 
யசறவறயயும் நிற்வுகூர்நது பனாரனாட்டி அவரது 
மறைவுக்்கனா்கத் ்தமது அனு்தனாபங்்கறைத் ச்தரிவித் 
திருக்கினை்ர்.
 ஆயர் அவர்்கள் ்தமிழ அரசியல ற்கதி்க ளின 
்ைன்களுக்்கனா்கவும், அவர்்களுறடய விடு்தறைக்்கனா 
்கவும் அர்ப்பணிப்புட்னா் அக்்கறைறயக் ச்கனாண் 
டிருந்தனார். அவர்்களுக்்கனா்க அவர் அரச உயர்மட்ட 
த்தில குரல ச்கனாடுத்து பனாடுபட்டிருந்தனார். இ்தற் 
்தமிழ அரசியல ற்கதி்கள் ்னறியுடன நிற்வு 
கூர்நது ‘சிறை அறை்களுக்குள் இருந்தபடி சிரம் 
்தனாழத்தி’ அஞசலித்திருக்கினை்ர்.
 ‘ஒடுக்்கப்பட்டவர்்களி்தும் திக்்கற்ைவர்்க 
ளி்தும் உண்றம குரைனா்கத் ய்தசம் ்தனாண்டி ஒலித்்த 
ஒரு ்தமிழப்பற்ைனாைர்’ எனறும், 
 ‘யவடமணிநது ய்கனா்ஷமிட்டு, மு்தனறம 
இருக்ற்க்கறைத் ்தம்வசப்படுத்தி மனாறை மரியனா 
ற்த்களுடன வைம் வருகினை சவற்றுச சமூ்கப் 
பற்ைனாைர்்கறைப் யபனாைனறி, சசனாலலுக்கும் சசயலு 
க்கும் உள்ை ஆழமனா் ச்தனாடர்றப சவளிப்படுத்தி, 
நீதி ய்ர்றமக்்கனா்கத் துணியவனாடு யபனாரனாடிய 
அைப்யபனாரனாளி’ எனறும்
 ‘ சி ற ை க் ச ்க னா ட் ட டி ்க ளி ல சி ற ்த வு ற் று க் 
ச்கனாண்டிருக்கும் ்தமிழ அரசியல ற்கதி்களின அத்தி 
யனாவசிய விடயங்்களில அறழயனா விருந்தனாளியனா்க 
்தனமுற்ப்பு ச்கனாண்டு பை ்ற்்கனாரியங்்கறைச 
சசய்்தவர்’ எனறும் ்தமிழ அரசியல ற்கதி்கள் கூறி 
யிருக்கினை்ர்.
 அத்துடன, ‘மனி்த ய்யமும் பிைர் அனபும் 
மிகுந்த சபருந்தற்கயனா் இவர், ்தமிழ அரசியல 
ற்கதி்கள் சிறைறவக்்கப்பட்டிருக்கும் அத்்தற் 
சிறைசசனாறை்களி்தும் வனாசல்கறைத் ்தரிசித்து 
ற்கதி்களின ம்ங்்களில ்தன்ம்பிக்ற்கறய ஊட்டி, 
ஓர் அனற்றயப் யபனாை ஆற்றுப்படுத்தி, ஆசிர் 

வதித்்தவர்’ எ் ்னறியறி்தலுடன நிற்வுகூர்நது 
ள்ை ்தமிழ அரசியல ற்கதி்கள் ‘பரநது விரிந்த 
சசயல எலறைறயக் ச்கனாண்டிருந்த அதி வைக்்கத் 
திற்குரிய ஆயர் அவர்்களின அர்ப்பணிப்பு்கறை 
இட்டு நிரப்ப முடியனா்த இறடசவளி ஏற்பட்டுள்ை 
றமயனா்து, சபரும் வருத்்தத்திற்குரியது’ எ் ்தமது 
இரங்்கற் சசய்தியில வருநதி இருக்கினைனார்்கள்.  
 முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் 
ஆண்டற்க அவர்்கள் பனாதிக்்கப்பட்டவர்்களுக்்கனா்கக் 
குரல ச்கனாடுத்துத் ்தமது துைவை வனாழக்ற்கறய 
ஆனமீ்க ச்றிபிைழனாமல அர்ப்பணித்துச சசயற்பட் 
டிருந்த்தன மூைம், ்தமிழத் ய்தசியப் பரப்றபக் 
்கடநது, சிறீைங்்கனாவின ய்தசிய அைவில ஒரு முன 
மனாதிரியனா் ஆனமீ்க வழிசனார்ந்த ய்தச மக்்களுக்்கனா் 
ச்தனாண்ட்னா்க வனாழநது ்கனாட்டி மறைநதுள்ைனார்.
 அதுமட்டுமனறி, இறடயைனா்த துனபங்்க 
ளிலும், இக்்கட்டனா் வனாழக்ற்க நிறைறம்களிலும், 
பலயவறு ம்தங்்கறையும் சனார்ந்த மக்்களுக்்கனா்க  
ஆனமீ்கத்தின ஊடனா்கப் பனாடுபட முடியும் எனப்தற் 
்கனா் ம்்த வனாழவின சிைந்த வழி்கனாட்டியனா்கத் 
தி்கழகினைனார் எனைனால அது மிற்கயிலறை.
 ச்தனனிைங்ற்கயின ம்தத் ்தறைவர்்களும் 
ஆனமீ்க வழியில பை ்கனாரியங்்கறைச சசய்து வருகி 
னைனார்்கள். ஆ்னாலும் சிங்்கை ய்தசியத்ற்த மு்தன 
றமப்படுத்தியுள்ை அவர்்கள் அடிப்பறடவனாதி்க 
ைனா்க சிங்்கைப் யபரி்த்்தவர்்கள் எனை குறுகிய 
வட்டத்திற்குள் இ்வனா்த சவறியர்்கைனா்கச சசயற் 
படுவற்தயய ்தமது வனாழவியல ச்றியனா்கக் ச்கனாண் 
டிருக்கினைனார்்கள்.
 இவர்்கள் ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் ஆண் 
டற்க அவர்்களின அர்ப்பணிப்பும், ய்ர்றம யும் 
மனி்த ய்யமும் ச்கனாண்ட வனாழவியறை ஒரு படிப் 
பிற்யனா்கக் ச்கனாண்டு உண்றமயனா் ஆனமீ்க 
வனாதி்கைனா்க – ஆனமீ்கத் ்தறைவர்்கைனா்க பனாதிக்்கப்ப 
ட்ட மக்்களுக்்கனா்கச சசயற்பட முனவர யவண்டும்.
 ்னாடு இனறு யமனாசமனா் நிறைறமயில 
சிக்கிக் ச்கனாண்டிருக்கினைது. சிறுபனானறம ம்த, 
இ் மக்்கள் யமனாசமனா் ச்ருக்குவனாரங்்களுக்கும், 
ஒடுக்குமுறை்களுக்கும் உள்ைனாகி இருக்கினைனார்்கள். 
அது மட்டுமனறி, ்னாட்டு மக்்கள் அற்வரும் 
யமனாசமனா் சபனாரு்னா்தனார ச்ருக்்கடிக்குள் சிக்கி 
யிருக்கினைனார்்கள். எ்யவ அற்த்து மக்்களின 
மீட்சிக்்கனா்கவும், ்லவனாழவுக்்கனா்கவும், ்தங்்கள் ்தங் 
்கள் ம்தங்்களின உண்றமயனா் ்ற்யபனா்தற் ச்றி 
்கறைக் ்கறடப்பிடித்து, ம்தக்்கட்டுப்பனாடு்கறைக் 
்கடநது, அர்ப்பணிப்புடன கூடிய மனி்தய்யத்துடன 
சசயற்பட யவண்டும்.
 அதுயவ, உண்றமயனா் மக்்கள் யசறவயின 
ஊடனா்க அர்ப்பணிப்புமிக்்க ஆனமீ்கத் ்தறைவரனா்க 
முழு்னாட்டுக்கும் சபருறமறயத் ய்தடித்்தநதுள்ை 
ஆயர் இரனாயப்பு யஜனாசப் ஆண்டற்க அவர்்களுக்கு 
ச ச லு த் து கி ன ை உ ண் ற ம ய னா ் அ ஞ ச லி ய னா ்க 
இருக்கும்.

ெம்்பநதப்பட்ட ஆன்மீகத தழைவர்களும், 
மதததழைவர்களும் செயவார்களா?

இரொயப்பு நஜொெப்    ... த�ொடர்ச்சி...
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சூழலில அவர்்கள் அரசின உ்தவியில எந்த வி்தத் 
திலும் ்தங்கியிருக்்க யவண்டிய சூழல இருக்்கனாது. 
சபனாருண்மியம் எனறு பனார்க்கும் யபனாது வர்த்்த்கத் 
தில முன்ணி வகிப்பவர்்களும் இ்தற் ஏற்றுக் 
ச்கனாள்வனார்்கள்.
 இரண்டனாம் உை்கப் யபனார் முடிவுற்ை 
்கனாைத்திலிருநது, ஆப்்கனானிஸ்தனான, ஈரனாக், ஈரனான, 
ஸிம்பனாப்யவ, சிரியனா யபனானை இனனும் பை ்னாடு 
்களிலிருநது யபனார் மற்றும் பயங்்கரவனா்தச சூழல 
்களிருநது உயிர் ்தப்பி வந்த பைறர ்னாம் வரயவற் 
றிருக்கியைனாம். இ்தன விறைவனா்க, எமது வர்த்்த்கச 
சசயற்பனாடு்கள், சபனாதுமக்்களுக்்கனா் யசறவ்கள், 
்கறை, பண் பனாடு, ்கலவி நிறையங்்கள் அற்த்துயம 
இவர்்கைனால பயன சபற்றிருக்கினை். அ்கதித் ்தஞ 

சக் ய்கனாரிக்ற்கக்்கனா் விண்ைப்பங்்களின எண்ணி 
க்ற்க அதி்கரிக்்கனாது வீழசசியறடநது வருவய்த 
இனறைய ய்தனார்த்்தமனாகும். உைகியை உள்ை அதி்க 
பைம் பறடத்்த ்னாடு்களில பிரித்்தனானியனாவும் 
ஒனைனாகும். ஆ்னால உைகிலுள்ை அ்கதி்களின 
சமனாத்்த எண்ணிக்ற்கயில ஒரு வீ்த மனா்வர் ்களுக்கு 
மட்டுயம ் னாம் பனாது்கனாப்றபக் ச்கனாடுக்கியைனாம் என 
பது குறிப்பிடப்படயவண்டிய ஒரு விடயமனாகும்.
 பூய்கனாைரீதியனா் சவனால்கறைக் ற்கயனாளும் 
விடயத்தில ்தனான முக்கிய பங்ற்க வகிக்்க விரும்பு 
வ்தனா்கக் கூறுகினை இந்தப் ‘பூய்கனாைப் பிரித்்தனானி 
யனாவின’ ்தறைறம அறமசசர் இப்படிப்பட்ட 
அ்கதி்களுக்கு இனனும் அதி்கமனா் உ்தவிறய 
வழங்்க முடியும். வழங்்கவும் யவண்டும். இரு 
படி முறை்கறை ஏற்படுத்தி இந்த அ்கதி்களில 
சிைறர அவர்்கள் பிரித்்தனானியனாவுக்குள் நுறழகினை 

வழி முறை்கறை றவத்துத் ்தண்டிப்பற்த 
விைக்கி, அ்கதி்களுக்கு பனாது்கனாப்பு வழங்கு்தல 
பிரித்்தனானியனா வின ்தறைசிைந்த விழுமியங்்களில 
ஒனறு என பற்த ்னாம் மி்கவும் சபருறமயுடன 
உைகுக்கு எடுத் துக்்கனாட்ட யவண்டும். இவவனாைனா்க 
அ்கதி்கறை இரண்டனா்கப் பிரிப்பது இப்படிப்பட்ட 
‘பூய்கனாைப் பிரித்்தனானியனா’ எனை எண்ைக்்கருவில 
ஏற்பட்டுள்ை ஒரு ்கறையனாகும். அய்த ய்ரம் அ்கதி 
்கறைப் பனாது்கனாக்கினை ஒரு ்னாடு எனறு நீண்ட 
்கனாைமனா்க எமக்கிருக்கினை ்னமதிப்புக்கும் குந்த 
்கம் விறைவிக்கும் ஒரு சசயற்பனாடும்  ஆகும்.

ேனறி: � ்கொடியன.த்கொம் (www.theguardian.com)

அ்கதித் �ஞெ    ... த�ொடர்ச்சி...

எனறு சசனாலை, அ்தற்கு ்தறைவர் இரவு நித்திறர 
முழித்து யவறை சசய்்தனால ்கட்டனாயம் ப்கலில 
குறைந்தது மூனறு மணிய்ரமனாவது நித்திறர 
ச்கனாள்ளுங்்கள் எனைனார். நீங்்களும் ்தனான எனறு 
பர்தன அண்ைனாறவப் பனார்த்துச சசனான்னார். 
 ்னான இற்தக் குறிப்பிட்ட்தன ய்னாக்்கம் 
்தறைவர் யபனாரனாளி்களிடத்தில எவவைவு அக்்கறை 
யும், ்கரிசற்யும் ச்கனாண்டவர் எனப்தற்்கனா் சிறு 
உ்தனாரையம. அண்றை ஒலிப்பதிவு முடித்துப் 
யபனா்கயவ ்டுசசனாமம் ஆகி விட்டது. அடுத்்த ்னாள் 
அடுத்்த ஓட்டத்திற்குத் ்தயனாரனாகி விடுயவனாம். 
இரண்டு ்னாட்்களில அடுத்்த ஒரு சபரிய நி்கழவு 
க்்கனா் ்தயனார்ப்படுத்்தல.
 அது புலி்களின குரல வனாச்னாலியின 
மு்த ைனாம் ஆண்டு நிறைவு விழனா. யனாழ. இநதுக் 
்கலலூரி மண்டபத்தில விழனா ஏற்பனாடு்கள் சசய்யப் 
பட்டு, விழனாவும் ச்தனாடங்கி விட்டது. அதில 
்லலூர் ஸ்ரீய்தவி விலலிறச் குழுவி்ரின விலலுப் 
பனாட்டு ்றடசபற்றுக் ச்கனாண்டிருந்தது. சபனாருைனா 
்தனாரத்்தறட பற்றி யபசியவர் சவர்க்்கனாரத்ற்த ்தறட 
சசய்து விட்டு எனறு கூறி… அப்யபனாற்தய ஜ்னாதி 
பதியின சனாதி பற்றி மறைமு்கமனா்க யமறடயில 
யபசியற்த அவ்தனானித்்த பர்தன அண்ைனா, உட்டி 
யனா்க அவர்்கைது நி்கழசசிறய நிறுத்தி திறரயபனாடச 
சசனான்னார். அவர்்கறை மண்டபத்திலிருநது 
சவளியய அனுப்பி விட்டு விழனாவிற்கு வந்தவர் 
்களிடம் ்டந்த சம்பவத்ற்த விைக்கி எங்்களுறடய 

நி்கழவில ்டந்த இந்தச சம்பவத்திற்்கனா்க மனனி 
ப்பும் ய்கட்டுக் ச்கனாண்டனார். இதில இரண்டு விட 
யங்்கள் புை்னாகியது. ஒனறு ச்கனாள்ற்கப்பற்று, 
மற்றையது முடிசவடுக்கும் திைன. 
 அந்த நி்கழவு எலயைனாரனாலும் பனாரனாட்டப் 
பட்டு புலி்களின நிறைறய வலியுறுத்திய யபசு 
சபனாருைனா்கவும் அறமந்தது. அய்தய்ரம் எதிரிறயக் 
கூட மதிக்கும் மனாண்பனாயும் அறமந்தது. இற்த 
்தறைவர் அறிந்தவுடன, பர்தன சசய்்தது ்தனான சரி. 
இது மற்ைவர்்களுக்கும் ஒரு பனாடமனா்க இருக்கும் 
எனைனார்.
 ்னான இவற்றைசயலைனாம் எழுதுவ்தன 
்கனாரைம் ய்தசத்தின மீதும், ய்தசியத் ்தறைவர் மீதும் 
எவவைவு பற்றுறுதியயனாடிருந்தனார் எனறும், அவரின 
ஆற்ைலும் அர்ப்பணிப்பு்களும் சனா்தனாரைமலை; 
ஊட்கத்துறையில அவர் ஏற்படுத்திய ்தனாக்்கங்்கறை 
ச்தரியப்படுத்்தவுயம.
 சிை வருடங்்களின பின ் னான யவறு யவறை 
க்கு சசனறு விட்யடன. அவரும் யவறு திறச. 
்னாட்டில அவறரக் ்கறடசியனா்கக் ்கண்டது 1996ஆம் 
ஆண்டின முற்பகுதியில மனாங்குைத்திற்கும், ்க்்க 
ரனாயன குைத்திற்கும் இறடப்பட்ட பகுதியில ஒரு 
குடிறசயில. அவர், விய்னா அக்்கனா, இரு பிள்றை 
்கள். இவர்்களுடன பர்தன அண்ைனாவின அப்பனா, 
அம்மனாவும். அந்த ய்ரம் மி்கவும் ்கஷடம். மிகுந்த 
சிரமத்திற்கு உள்ைனாகியிருந்த ய்ரம். இடப்சபயர் 
வின வலி அது. பின அங்கிருநது ஒருவனாைனா்க இை 
ண்டனுக்கு குடும்பத்துடன வநது விட்டனார். ்னான 

மீண்டும் பர்தன அண்ைனாறவச சநதித்்தது 1999ஆம் 
ஆண்டு. ்னான இைண்டன வந்தவுடன மு்தலில 
வநது பனார்த்்தது பர்தன அண்ைனா ்தனான. 
 அப்சபனாழுது அவர் இைண்டனில ஒளிப் 
படம் எடுக்கும் பணிறய சசய்து ச்கனாண்டிருந்தனார். 
அவருடன பை நி்கழவு்களில புற்கப்படம் எடுக்கும் 
வனாய்ப்றப எ்க்குத் ்தந்தனார். அந்தச சமயத்தில ்தனான  
மூனைனாவது ்கண்(THIRD EYE) எனனும் ஒளிப்பட 
நிறுவ்த்ற்த ச்தனாடக்கி ்டத்தி்னார். அவரனால இர 
ண்டு ஒளி ்னாடனாக்்களும் (UN TOLD STORY / MY NEI-
ROUR IN SRI LANKAN TAMIL) ்தயனாரித்து சவளியிடப் 
பட்டது. 
 அவர் ச்தனாடனா்த துறை்கயை இலறை. 
அவருக்கு எலைனாயம ச்தரிநதிருந்தது. அவருறடய 
்க்யவ எமது யபனாரனாட்டத்தின முழுறமயும் ஆவ 
ைப்படுத்தி அற்த அடுத்்த சந்ததியும் அறிநது 
ச்கனாள்ளும் வனாய்ப்றபயும் உருவனாக்்க யவண்டும் 
எனபது ்தனான. அவர் எந்தசவனாரு சூழநிறையிலும் 
ய்தசத்தின மீதும், ய்தச மக்்களின மீதும் ய்தசியத் 
்தறைவர் யமலும் ச்கனாண்டிருந்த ச்கனாள்ற்கப் பற் 
றும், அவர்்கள் மீ்தனா் பற்றுறுதியிலும் விை்கயவ 
யிலறை.
 

அவரின் கனழவ நனவாகக முன்்னாககிச் 
செல்்வாம்

உங்கள் நிழனவுகளு்டன் நவீைன்.

நீ தென்ற இட        ... த�ொடர்ச்சி...

ளுடன உைவனாடப் புைப்படும் பயைத்திற்குத் ்தம் 
றமத் ்தயனார் சசய்யத் ச்தனாடங்கி்!
 சங்்க இைக்கியத்திலும், சரித்திர ்னாவல்களி 
லும் ்கண்்கள் குவித்்தவர்்கள் வங்்க வரைனாற்றை 
மனாற்றும் வனாழவுக்கு வழிய்தடி நினைனார்்கள்!
 இப்யபனாதும் கூட ்னான கிளிச்னாசசி உருத்தி 
ரபுரம் ம்கனாவித்தியனாையத்தில ்கணி்தத்ற்தயும், விஞ 
ஞனா்த்ற்தயும், ்தமிறழயும் அங்குள்ை மனாைவச 
சசலவங்்களுக்குக் ்கற்பித்துக் ச்கனாண்டிருநய்தன! 
அவவப்யபனாது ஆங்்கனாங்ய்க நி்கழநது வந்த அதிர 
டித் ்தனாக்கு்தல்கள் பற்றிப் பத்திரிற்க்கள்வழியய 
அறிநது வநய்தன!  கிளிச்னாசசி, பறை, பரந்தன 
ஆகிய பகுதி்களில எ்து ்கவிற்த, ் னாட்க முயற்சி ்கள் 
ச்தனாடர்ந்த வண்ையமயிருந்த்! அப்யபனாச்தலைனாம் 
எமது இைக்கியப் பறடப்பு்கள் அய்்கமனா்க எமது 
்தமிழர் சமூ்கத்திறடயய மலிநது கிடந்த சனாதி, ம்த, 
இட ஏற்ைத்்தனாழவு்கள், சீர் வரிறசக் ச்கனாடுறம்கள் 
மூடக் ச்கனாள்ற்க்கறைச சனாடுவ்வனா்கயவ ஒலித்து 
வந்த்சவனினும், அவவப்யபனாது அரங்கு்களில 
எமது ்தனாய்சமனாழி, ்தனாய்கம், எமது ்கறை, இைக்கியம், 
பண்பனாடு, வரைனாறு எனப் எதிர்ச்கனாண்டுள்ை 
சனாவனால்கள் பற்றியும், அவற்றைக் ்கனாத்துப் யபை 
யவண்டிய்தன அவசியம் பற்றியும்,  ்தனாய்க ய்தசத்தின 
இறையனாண்றம பற்றியும் ்தர்மனாயவசத்ய்தனாடு ஓறச 
சயழுப்பி வநய்தனாம்!

த�ொடரும்….

�மிழர் த�ொல்குடி    ... த�ொடர்ச்சி...
நிறையில  ஐயரனாப்பனா  சர்வய்தச  விவ்கனாரங்்களில  
்த்து வலுவிற்  இழநதுச்கனாண்டு  இருக்கும்  
பின்ணியிலும்  சீ்  அசமரிக்்க  அதி்கனாரவலுப்  
யபனாட்டிறய றமயமனா்கக்  ச்கனாண்டு  இநய்தனா 
பசுபிக்  சமுத்திரத்தின  பூய்கனாை  அரசியல  நிை 
றம்கள் தீவிரமறடநதுள்ை  இநநிைறமயி லும் 
இைங்ற்கத்  தீவனா்து  இப்பூய்கனாை  அரசியற்  
யபனாட்டியின  ்தனாக்்கங்்களுக்கு மு்கங்ச்கனாடுத்து  
வருகினைது.
 வலுவிழநது  சசலலும்  யமற்குை்க  அரசி 
யற்  பைம்  அவர்்களி்னால  ய்தனாற்றுவிக்்கப்பட்டு 
ள்ை  ்தனாரனாைவனா்த யமற்குை்க  ஒழுங்கு  ய்கள்வி 
க்குள் ைனாகியிருக்கும்  இவயவறையில  ்தமழ  
மக்்கள்  முழுறமயனா்க  ்தமது அரசியற் சசயற்பனாடு 
்கறை  யமற்குைற்கயும்  வலுவற்ை  ஐக்கிய  ் னாடு்க 
றையும்  றமயப்படுத்தி  யமற் ச்கனாள்வ்தனா்து 
ஆழமனா்க  சிநதிக்்கப்பட யவண்டியச்தனானைனா்க  
அறமநதுள்ைது.  இய்தயவறை  வலுசசமநிறை  
ஆசியனாறவ ய்னாக்கிய  ்்கர்நதிருக்கும்  இவ 
யவறை  ்தமிழ  மக்்களின  சசயற்பனாடு்களும்  
இவவுை்க  மனாற்ைங்்கறை ்கருத்திற்ச்கனாண்டு ்தமது  
எதிர்்கனாைச  சசயற்பனாடு்கறை  ஆசியனாறவ றமயப் 
படுத்திய்தனா்கவும்  அய்தயவறை  யமற்குைகுட 
னும்  சரியனா் அணுகுமுறையுடனும்  ச்கனாண்டு 
சசலை  யவண்டிய  ்தருைத்தில  உள்ைனார்்கள்.

COVID - 19  த�ொற்று   ... த�ொடர்ச்சி...
மினசனார இறைப்பும்வழங்கியுள்ை்தனா்கவும் ்கனால 
்றட பண்றையனாைர்்கள் ச்தரிவிக்கினை்ர்.
 குறித்்த பகுதியில யமய்சசல ்தறர்கள் 
அப்கரிக்்கப்பட்டுள்ை்தன ்கனாரைமனா்க ஆயிரத்திற் 
கும் யமற்பட்ட பண்றையனாைர்்கள் பனாதிக்்கப் 
படும் நிறையில, மனாடு்கள் பசியனால இைக்கும் 
நிறை ஏற்பட்டுள்ை்தனா்கவும் ச்தரிவிக்கும் பண் 
றை யனாைர்்கள்,  இந்த நிை அப்கரிப்பு ்டவடிக் 
ற்கறய நிறுத்்த ்டவடிக்ற்க எடுக்்க யவண்டும் 
எ்   ய்கனாரிக்ற்க விடுத்துள்ை்ர்.

நமயச்ெல் �ரர    ... த�ொடர்ச்சி...

்களுக்கும் ்லலிைக்்கத்துக்குமனா் ஆறைக்குழு 
வின முனனிறையில இைங்ற்க அரச நிறுவ்ங் 
்களின பதிவு்கறை யமற்ய்கனாள்்கனாட்டி இறுதிப் 
யபனாரில 146,479 ்தமிழர்்கள் ்கனாைனாமல யபனாயுள்ை 
்ர். அவர்்களுக்கு அரசு சபனாறுப்புக்கூை யவண் 
டும் எனறு இவர் யமற்ச்கனாண்ட சமர்ப்பைம் 
வரைனாற்று முக்கியத் துவம்மிக்்க பதிவனாகியுள்ைது.
 இந்த நிறையியையய அவர் உயிர் பிரிநது 
ள்ைது. ்தமிழர்்களின உரிறமக்குரைனா்க ஓங்கி 
ஒலித்்த ஒரு ம்கனானின குரல ஓய்நது விட்டது. 
அவருக்கு அஞசலி சசலுத்தி நிற்கும் யனாழப் 
பனாைப் பல்கறைக்்கழ்க மனாைவர் சமூ்கம் ்தமிழ 
மக்்களுக்்கனா் அவரது இைக்கு்கள் நிறையவை 
ச்தனாடர்நதும் உறழக்குசம் உறுதி பூணுகிைது. 

ஆயர் இரொயப்பு     ... த�ொடர்ச்சி...


