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சிறீலங்காவுக்கு ஆதரவகான 
நிலல ஒனலறை அமெரிக்்காவில் 
ஏற்படுத்தும் ந�காக்்த்துடன அமெரி 

க்்காவின மதகாழிலதி்பர் ஒருவரு 
க்கு 6.5 மில்லியன மடகாலர்்லை 
சிறீலங்கா அரசு வழஙகியது தற 
ந்பகாது மதரியவந்துளைது.
 2014 ஆம் ஆண்டு சிறீலங்கா 
வின ெத்திய வஙகி ஊடகா் 
இந்த ்பணப் ்பரிெகாறறைம் நெற 
ம்காளைப் ்பட்டுளைது. ஆனகால் 
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mnkupf;fhtpy; khw;wj;ij Vw;gLj;j 

6 kpy;ypad; nlhyu;fis nrytpl;l rpwPyq;fh

அமெரிக்்க் ்டற்பலட  இலட்்ச 
த்தீவு்ளுக்கு நெறந் 130 ்டல் 
லெல் மதகாலலவில் உளை இந்தியகா 
வின சிறைப்புப் ம்பகாருைகாதகார ெண்ட 
லத்தில் ்பயிறசிலய இந்த வகாரம் 
நெறம்காண்டதகா்க் கூறைப்்பட்டு 
ளைது.
 இந்தப் ்பயிறசி  இந்தியகா 
விடம் முன அனுெதி ம்பறைகாெல் 
�டத்தப்்பட்டதகா் இந்தியத் தரப் 
பில் குறறைம் சுெத்தப்்பட்டுளைது.
 ஆனகால் இந்தப் ்பயிறசிலய 
நெறம்காளவதறகு தனக்கு உரிலெ 
யும், சுதந்திரமும் உளைதகா் அமெரி 
க்்காவின ஏழகாவது ்டற்பலட மதரி 
வித்துளைது. 
 நெலும் ்சர்வநத்ச ்சட்டத்தி 
ன்படிநய இந்தப் ்பயிறசி நெற 

ம்காளைப்்பட்டதகா் ஏழகாவது 
்பலடத் மதகாகுதியின அதி்காரப்பூர்வ 
அறிக்ல்யில் குறிப்பிடப்்பட்டுள 
ைது. இந்தியகாவின சிறைப்புப்ம்பகாரு 
ைகாதகார ெண்டலம் அல்லது துலணக் 
்ண்டப் ்பகுதியில் இரகாணுவப் 
்பயிறசி அல்லது ந்பகார்ப் ்பயிறசிக் 
்கான அனுெதி ம்பறைப்்படநவண்டும் 
எனறு ்சர்வநத்ச ்சட்டத்தில் குறிப் 
பிடப்்படவில்லல எனறு அந்த அறி 
க்ல்யில் குறிப்பிடப்்பட்டு ளைது.
 இ ந் நி ல ல யி ல் , ” சி றை ப் பு ப் 
ம ்ப கா ரு ை கா த கா ர ெ ண் ட ல த் தி லு ம் 
துலணக்்ண்டப் பிரகாந்தியத்திலும் 
பிறை �காடு்ள இரகாணுவ, ஆயுதப் 
்பயிறசி, குறிப்்பகா், ்டநலகார �காட் 
டின அனுெதியினறி ஆயுதங்ள 
அல்லது மவடிம்பகாருட்்ள ்பயன 
்படுத்தும் ்பயிறசிலய நெறம்காளை 
்டல்்சகார் ்சட்டம் குறித்த ஐ.�காவின 
்சட்டம் அதி்காரம் அளிக்்வில்லல 
என்பநத இந்தியகாவின நிலலப் 
்பகாடு” எனறு இந்தியகாவின மவளியு 
றைவு அலெச்ச்ம் கூறியுளைது.

,yl;rj;jPT mUNf mnkupf;f 
flw;gil gapw;rp  

கிளிம�காசசி உருத்திரபுரீஸவரன 
ஆலயத்தில் ம்பௌத்த வி்காலர 
அலெ க்்வுளைலெ மதகாடர்பில்   
் ல ந் து ல ர ய கா ட ல் ஒ ன று இ ட ம் 
ம்பறறைது.
 வடக்கு ெறறும் கிழக்கு ெகா்கா 
ணங்ளில் மதகால்லியல் ஆய்வு 
எனறை ம்பயரில் தமிழரின பூர்வீ் 
நிலங்லை அ்ப்ரிக்் சிறீலங்கா 
அரசு மி்வும் திட்டமிட்டு, தனது 
ம்சயற்பகாடு்லை முனமனடுத்து 
வருகினறைலெ  அண்லெய ்காலங 
்ளில் அதி்ரித்துளைது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்்து.
 இந்நிலலயில், கிளிம�காசசி 
உருத்திரபுரீஸவரன ஆலயத்திலும் 
சில ஆய்வு �டவடிக்ல்்ள நெற 
ம்காளைப்்பட்டதகா் த்வல் மவளி 
யகாகியிருந்தன.  
 இது குறித்து தமிழ்த் நதசி 
யக் கூட்டலெப்பின �காடகாளுெனறை  
உறுப்பினர்்ைகான எம் .ஏ . சுெந்திரன, 
எஸ.சிறிதரன ஆகிநயகார் தலலலெ 
யில்     உருத்திரபுரீஸவரன ஆலய 
ெண்ட்பத்தில்,  ்லந்துலரயகாடல் 

ஒனறு   �லடம்பறறைது.
 குறித்த ்லந்துலரயகாடலில் 
்லரசசி பிரநத்ச ்சல்ப தவி்சகாைர், 
உறுப்பினர்்ள, முனனகாள வடக்கு 
ெகா்காண ்சல்ப உறுப்பினர் உளளி 
ட்ட ்பலர் ்லந்து ம்காண்டனர்.
 குறித்த ஆலய வைகா்த்தில், 
அ்ழ்வு ்பணி்ள நெறம்காளைவ 
தறகு எடுத்த முயறசியிலன அடு த்து, 
அப்்பகுதியில் ம்பௌத்த வி்காலர 
அலெக்் �டவடிக்ல் எடுக்் முயற 
சிக்்லகாம் எனறை ்காரணத்தினகால், 
அது குறித்து எடுக்்ப்்பட நவண் 
டிய �டவடிக்ல்்ள மதகாடர்பில் 
குறித்த்லந்துலரயகாடல் �லட ம்பற 
றைதகா்மதரிவிக்்ப்்பட்டுளைது.

cUj;jpuGuP];tud; Myaj;jpy; ngsj;j 

tpfhiu mikg;gJ Fwpj;J    Muha;T

மட்டக்்ைப்பு ெகாவட்டத்தின 
ஏறைகாவூர்்பறறு பிரநத்ச ம்சயலகாைர் 
பிரிவுக்குட்்பட்ட ஈரைக்குைம் என 
னும் ்பகுதியில் ம்பௌத்தபீடம்அலெ 
ப்்பதற்கான �டவடிக்ல்்ள முன 
மனடுக்்ப்்பட்டு வருவதகா் த்வல் 
்ள மவளியகாகியுளைன.
 ஏறைகாவூர்ப்்பறறு பிரநத்ச ம்சய 
லகாைர் பிரிவுக்குட்்பட்ட ஈரைக் 
குைம் ்பகுதியகானது நூறுவீதம் தமிழ 
ர்்ள வகாழும் ்பகுதியகா் ்காணப் 
்படும் நிலலயில்,சுெகார் 400 ஏக்்ர் 
நிலப்்பரப்பில் இந்த ம்பௌத்த பீடம் 

அலெப்்பதற்கான �டவடி க்ல்்ள 
முனமனடுக்்ப்்பட்டுளைதகா் த்வ 
ல்்ள மவளியகாகியுளைன.
 இயறல் வனப்பும் வயல் 
நிலங்ளும் நிரம்பிய ஈரைக்குைம் 
்பகுதியகானது தமிழ் ெக்்ள பூர்வீ் 
ெகா் வகாழ்ந்துவரும் ்பகுதியகாகும். 
இப்்பகுதியில் கிழக்கில் மதகால் 
ம்பகாருள திலணக்்ைம் எனறைந்பகார் 
லவயில் ்பல இடங்ளில்ம்பௌத்த 
அலடயகாைங்லை நதடி அலலந்து 
திரியும் நிலலயில் ஈரைக்குைம் 

kl;L- <usf;Fsk;  gFjpapy; 

ngsj;j gPlk; mikf;f jpl;lk;

பிரித்தகானியகா ெ்காரகாணி இரண் 
டகாவது எலி்ச்பதின ் ணவரும் எடின 
்பநரகா ்பகுதியின இைவர்சருெகான 
பிலிப் ெவுன்பட்டன (99) ்டந்த 
மவளளிக்கிழலெ(09) வின்சர் அரண் 
ெலனயில் ்காலெகானதகா் ்பக்கிங 
்ம் அரண்ெலன மதரிவித்துளைது.

 1947 ஆம் ஆண்டு பிரித்தகா 

னியகாவின இைவரசிலய அவர் 
ெண முடித்த பினனர், ஐந்து வருடங 
்ளில் எலி்ச்பத் ெ்காரகாணியகா் 
முடிசூடப் ்பட்டிருந்தகார். அவர்்ளு 
க்கு �கானகு பிளலை்ளும், 8 ந்பரப் 
பிளலை்ளும் உண்டு.

18 ெகாத குழந்லதயகா் இருந்த 
ந்பகாது கிறீஸ �காட்டில் இருந்து 
நதகாடம்்பழ ம்பட்டிக்குள ெலறைந்து 
இருந்து பிரகானஸஇறகு அ்தியகா் 
குடும்்பத்துடன வந்த பிலிப், தனது 
முயறசியகால் மீண்டும் உயர்ந்து 
பிரித்தகானியகாவின அர்ச குடும்்ப 

gpupj;jhdpah ,sturu; gpypg; fhykhdhu;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

,e;jpah fz;ldk;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ஐக்கிய அரபு அமீர்த்தின முதல் 
ம்பண் விண்மவளி வீரகாங்லனயகா் 
�வரகா அல் ெறமறைகாஷி(Noura Al Ma-
trooshi) நதர்ந்மதடுக்்ப்்பட்டுளைகார் 
என அந்�காட்டின பிரதெர் நேக் 
மு்ெது பின ரஷீத் அல் ெக்தும்ெகால் 
அறிவித்துளைகார். இது குறித்து அவர் 
மவளியிட்டுளை த்வில், அரபுஅமீ 
ர்த்தின முதல் ம்பண் விண்மவளி 
வீரகாங்லனயகா் �வரகா அல் ெற 
மறைகாஷி(Noura Al Matrooshi)அறிவி 
க்்ப்்பட்டுளைகார். நெலும் 4000 விண் 
ணப்்பங்ளிலிருந்து இரு விண் 
மவளி வீரர் நதர்ந்மதடுக்்ப்்பட்டுள 
ைதகா்வும், அவர்்ள �வரகா அல் 
ெறமறைகாஷி ெறறும் மெகாஹம்ெது 

அல்முல்லகாவும் ஆவர். இவர்்ள 
அமெரிக்்காவின மடக்்சகாஸ ெகா்கா 
ணத்தில்உளை �கா்சகா விண்மவளி 
லெயத்திறகு ்பயிறசிக்்கா் அனுப்்ப 
ப்்பட உளைனர் எனறு மதரிவிக்்ப் 
்பட்டுளைது.

If;fpa muG mkPufj;jpd; Kjy; ngz; 

tpz;ntsp tPuhq;fid - mwptpg;G



Mrphpah; jiyaq;fk;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

     

jkpofj;jpd; Gjpa Ml;rp <oj;jkpou; 

ePjpf;fhd mKf;ff; FOthf Ntz;Lk;
 
 தமிழகத் ததரதல் களம் முடிவடைந்து வாக்கு எண்ணிக்டக எதிரவரும் தே ோதம் 2ஆம் 
திகதி இைம்்பெறவுளளது. இம்முடற புதியவரகள பெக்கம் ேக்களின் நாடைம் அதிகோக இருந்தடேயால், 
புதிதாகக் களமிறங்கியவரகளுக்கான வாக்குபபெலம் அதிகரித்திருபபெதாகவும், அது எவவாறு அடேகிறததா 
அதறதகறபெதவ ்பெரிய கடசிகளின் ்வறறி அடேயும் என்பெதும், எந்தக் கடசி ஆடசியானாலும் அது 
கூடைணிக்கடசிகளுைன் இடைந்தத அடேயும் என்பெதும் ஆயவாளரகளின் எதிரபொரபபொக உளளது. 
இம்முடறயும் ததரதல் களத்தில் வழடே தபொலதவ ஈழத்தமிழர பிரச்சிடனகள, தமிழ், தமிழர என்னும் 
்ோழி இன உைரச்சிகடளத் ததரதல் தநரத்தில் தூண்டுவதறகான பெரபபுடரக் கருவிகளாகக் டகயாளப 
பெடடுளளன.
 அதத தவடள, ஐக்கிய நாடுகள ேனித உரிடே ஆடையரக்கு சிறீலங்காவின் ேனித 
உரிடேகள மீறல்கள, யுத்தக்குறறங்கள, ேனிதாயத்திறகு எதிரான ்ெயல்கள குறித்த விொரடைகடள 
நைாத்தித் தகவல்கடளச் தெகரித்து தேலதிக நைவடிக்டககடள எடுக்க அலுவலகம் ஒன்டற நிறுவவும், 
பெணியாளரகடள நியமிக்கவும் 2.8 மில்லியன் ் ைாலர நிதி ஒதுக்கீடடுைன் ஆடையளித்த, ேனித உரிடேக் 
கவுன்சிலின் 2021ஆம் ஆண்டுத் தீரோனத்தில் இந்தியா கலந்து ்காளளாடேடய ஈழத்தமிழரகடள 
இந்திய ேத்திய அரசு கூடடு ்ோத்தோகக் காடடிக் ்காடுத்த ்ெயலாக அறிவித்த இந்தியாவின் 
முன்னாள நிதியடேச்ெர பெ. சிதம்பெரம் அவரகள "தமிழக ேக்கள தங்கள வாக்கினால் அவரகடளத் தண் 
டிக்க தவண்டும்" எனத் ததரதல் தவண்டுதகாடளயும் விடுத்தார.  அந்த வடகயில் தமிழகத் ததரதல் 
முடிவு காங்கிரஸ் கடசியில் முக்கியோனவரான திரு பெ. சிதம்பெரம் அவரகளால் இந்தியாவின் ேனிதஉரிடே 
தபெரடவயின் ்ெயறபொடடுக்கான தமிழக ேக்களின் விருபடபெ அறியும் அடையாளக் குடி்யாபபெோகதவ 
ோறறபபெடடு விடைது. 
 சுருக்கோகச் ்ொன்னால், தமிழகத்தின் முக்கிய கடசிகள எல்லாதே இடைந்து ஐ.நா. ேனித 
உரிடேகள ெடபெயின் சிறீலங்கா குறித்த தீரோனத்டத ஆதரிக்க தவண்டு்ேன ஒறறுடேயாக விடுத்த 
அடழபடபெ இந்திய ேத்திய அரசு அலடசியபபெடுத்திய ்ெயல், தமிழக ேக்கடள அவேதித்து, பொரதிய 
ெனதாவுைன் ததரதல் கூடடு டவத்துளள அண்ைா தி.மு.க வின் விக்்கடடை வீழ்த்த வீெபபெடை கிரிக் 
்கட பெந்து எனதவ ஊைகங்கள வரணித்தன.
 இதடனச் ெோளிக்கச் ்ென்டன வந்த இந்தியப பிரதேர ோண்பெடே நதரந்திரதோடி அவரகள 
்ென்டனயில் டவத்து ஈழத் தமிழரகளின் ெேத்துவமும், கண்ணியமுோன வாழ்டவ உறுதி ்ெயயத் 
தேது கடசி சிறீலங்காடவ வறபுறுத்தும் என உறுதியளித்து, இலங்டகயில் தமிழரகளுக்குப புனரவாழ்வு 
அளிபபெதறகுத் தாங்கள ்ெயது வரும் திடைங்கள, நிதியளிபபுகள குறித்தும் விரிவாக எடுத்துடரத்தார. 
ஆயினும் ஈழத்தமிழரகளின் ெேத்துவம், கண்ணியம் என இந்தியா எதடனக் கருதுகிறது என்ற 
விளக்கம் பொரதிய ெனதாக் கடசியிலிருந்து ்தளிவான முடறயில் இதுவடர எடுத்துடரக்கபபெைவில்டல.
திராவிை முன்தனறறக் கழகத்தின் 2021ஆம் ஆண்டு ததரதல் அறிக்டகயில் ஈழத்தமிழர நல்வாழ்வு 
என்னும் தடலபபில் இரண்டு வாக்குறுதிகள அளிக்கபபெடடிருந்தன. 13ஆம் பிரிவு, "இலங்டகயில் நடை்பெ 
றற ேனிதஉரிடே மீறல்கள, தபொரக்குறறங்கள, இனபபெடு்காடல ஆகியடவ குறித்துச் சுதந்திரோனதும், 
நம்பெகத்தன்டே வாயந்ததுோன ெரவததெ விொரடைடய தேற்காளள இந்திய அரசு உலகநாடுகடள 
வலியுறுத்திச் ்ெயல்பெடுத்த தவண்டு்ேன ேத்திய அரடெத் தி.மு. கழகம் ்தாைரந்து வலியுறுத்தும்." 
என அடேந்துளளது. 14ஆம் பிரிவு. இலங்டகயின் வைக்கு கிழக்கு ோகாைங்களில் முழுவதும் 
நீரத்துபதபொன அரசியல் அதிகாரப பெங்கீடுகதள அனுேதிக்கபபெடடுளளன. அங்குளள தமிழரகளின் 
விருபபெத்திறதகறறவாறு நிரந்தரோன அரசியல் தீரவு அடேய இலங்டகயில் உளள தமிழரகள ேறறும் 
புலம்்பெயரந்த ஈழத்தமிழரகளிடைதய ஐ.நா.ெடபெயின் தேறபொரடவயில், ்பொது வாக்்கடுபபு நைத்தவும், 
இலங்டகயில் புதிதாக உருவாகவுளள அரசியலடேபபுச் ெடைத்தில் முழுடேயான அதிகாரங்கள தமிழர 
களுக்குக் கிடைத்திடும் வடகயில், ெடைப பிரிவுகடள உருவாக்கவும், சிறீலங்கா அரடெ நிரபபெந்திக்க 
தவண்டு்ேன ேத்திய அரடெத் ்தாைரந்து வலியுறுத்தும் என எடுத்துடரக்கபபெடடிருந்தது. கூைதவ 
இந்தியாவில் அகதிகளாக வந்து வசிக்கும் 58,843 ஈழத்தமிழரகளுக்கும் அகதி முகாங்களில் 108 
முகாங்களில் வாழும் 34,135 ஈழத்தமிழரகளுக்கும்  30 ஆண்டுகளுக்கு தேலாக வாழ்பெவரகளுக்கு 
இந்தியக் குடியுரிடேயுைன் கூடிய இரடடைக் குடியுரிடேகடள ் பெறறுத்தர நைவடிக்டக எடுக்கபபெடும் எனவும் 
தி.மு.க ததரதல் அறிக்டக வாக்குறுதி அளித்துளளது. ்வளிநாடு வாழ் தமிழரகளின் நலடனபதபெை 
்வளிநாடுவாழ் தமிழரகள துடற அடேக்கபபெடும் எனவும் அதில் கூறபபெடடுளளது. 
 ்பொதுவாக எல்லாத் தமிழகக் கடசிகளுதே ஈழத்தமிழர பிரச்சிடனயில் ததரதல் களத்தில் 
அக்கடற காடடியளளனர. இந்நிடலயில் எவர ெடைெடபெயில் ஆடசிப ்பொறுபதபெறறாலும், அவரகள 
இனஅழிபபுக்கு உளளாகிக் ்காண்டிருக்கும் ஈழத்தமிழரகளுக்கான நீதிக்கான சிறந்த அமுக்கக் 
குழுவாகத் தேது இனத்துவக் கைடேடயச் ்ெயய தவண்டும்.  இந்தியா எக்காலமும் ஈழத்தமிழர 
பிரச்சிடனடய ஈழத்தமிழரகளுக்கான நீதியுைன் தீரபபெடதத் தனது பொதுகாபபுக்கும் ஒருடேபபொடடுக்கும் 
ஆபெத்தானது என்ற ் வளிவிகாரக் ் காளடகயுைன் ் ெயறபெடுவடத ோறறி உண்டேயில் ஈழத்தமிழரகளின் 
பொதுகாபபொன அடேதியான வாழ்தவ இந்துோ கைடல அடேதிக் கைலாக டவபபெதறகான சிறந்த 
நடைமுடற வழியாகவும், உலகத் தமிழினத்டத ஒன்றிடைத்து தமிழக ேக்கடளயும், ஈழேக்கடளயும் 
இந்தியா எதிரபொரபபெதுதபொல  ‘ெேத்துவோன கண்ணியோன’ ேக்களாக வாழவும், வளம்்பெற டவக்கும் 
வழியாகவும் உளளது என்பெடதயும் ேத்திய அரசுக்கு எடுத்து விளக்க தவண்டும். இவறடற முன்்னடுக்கக் 
கூடிய வடகயில், உலகத் தமிழரகள புதிதாகப பெதவி ஏறகும் தமிழக அரசுைன் உறவாைவும், உடரயாைவும் 
எல்லா வழிகளிலும் முயறசிக்க தவண்டும் என்பெதத ‘இலக்கின்’ எண்ைம்.
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யொழ். ெகா�்ர முதல்வர் ெணிவண்ணனுக்கு பிலண 
வழஙகியது மதகாடர்்பகா் அலெச்சர் டக்ைஸ நதவகான 
ந்தகா  மதரிவித்த ்ருத்து  குறித்து யகாழ்.ெகாவட்ட �காடகா 
ளுெனறை உறுப்பினரும் நீதியர்சருெகான ்.வி.விக்நன 
ஸவரன அவர்்ள ெணிவண்ணனுக்கு பிலண வழங 
கியது சிறீலங்கா அர்சகாங்ெகா? நீதிெனறைெகா? என 
ந்ளவி எழுப்பியுளைகார்.

இது மதகாடர்பில் அவகா் விடுத்துளை அறிக்ல்யில் 
நெலும் மதரிவித்துளைதகாவது:
 “யகாழ்.ெகா�்ர்சல்ப முதல்வர் விஸவலிங்ம் 
ெணிவண்ணன, மவளளிக்கிழலெ(9) இரவு யகாழ்ப் 
்பகாணம் நீதிெனறைத்தில் பிலணயில் விடுதலல ம்சய்ய 
ப்்படுவதறகு முனனதகா்நவ நதவகானந்தகா, ெணி 
வண்ணனுக்கு சிறீலங்கா ஜனகாதி்பதி ெனனிப்பு அளிப் 
்பதகா்த் தனனிடம் கூறியதகா் ஊட்ம் ஒனறுக்கு மதரி 
வித்துளைகார்.
 அலெச்சரின இந்தக் கூறறு இந்த �காட்டில் 
நீதிெனறைங்ளும், ்காவல்துலறையினரும் ம்பயரைவில் 
ெட்டுநெ இருக்கினறைனவகா எனறை ந்ளவிலயயும்,  
ஜனகாதி்பதியினதும்  அவரின அர்சகாங்த்தினதும் தனிப் 
்பட்ட விருப்பு மவறுப்புக்்ளுக்கு ஏற்பநவ அலவ 
ம்சயற்படுகினறைனவகா எனறை ந்ளவிலயயும் ஏற்படு 
த்தி உளைது.
 அநதநவலை, ெணிவண்ணன அரசியல் உள 
ந�காக்்ம் ்ருதி, நவண்டும் எனநறை ல்து ம்சய்ய 
ப்்பட்டிருக்கினறைகார் எனறை உண்லெலயயும் அலெ 
ச்சரின கூறறு மவளிப்்படுத்தி நிறகினறைது. ெணிவண் 
ணனுக்கு ஜனகாதி்பதி ெனனிப்பு அளித்தது உண்லெ 
எனறைகால், ெணிவண்ணன ஏநதகா தவறு ம்சய்துளைகார் 
எனறு அர்த்தப்்படும். ஆனகால், ெணிவண்ணன ம்சய்தது 
தவறு எனறு ்காவல்துலறையினரகால் நீதிெனறைத்தில் 
நிரூபிக்் முடியவில்லல. ஆ்நவ, ஜனகாதி்பதி எனன 
அடிப்்பலடயில் ெணிவண்ணனுக்கு ‘ெனனிப்பு’ வழங 
கியுளைகார்?
 அலெச்சர் ஏற்னநவ கூறியதுந்பகாலநவ, ெணி 
வண்ணன பிலணயில் விடுதலல ம்சய்யப்்பட்டுள 
ைதுடன, அவர் மீது ்பயங்ரவகாத தலடச ்சட்டத்தின 
கீழ் வழக்கு ்பதிவு ம்சய்யப்்படவில்லல.
 ஆனகால், அநதநவலை, யகாழ்ப்்பகாண நீதிென 
றைத்தில் ்காவல்துலறை ெறறும் ெணிவண்ணன தரப்பு 
வகாத பிரதிவகாதங்லைக் ந்ட்டு அறிந்த பினன நரநய 
ெணிவண்ணன பிலணயில் விடுதலல ம்சய்யப் 
்பட்டதகா் அறிகினநறைன.
 இதுமதகாடர்பில், ஜனகாதி்பதியும், அலெச்சர் 
டக்ைஸ நதவகானந்தகாவும் ெக்்ளுக்கு விைக்்ம் 
அளிக்் நவண்டும் எனறு ந்ட்டுக்ம்காளகினநறைன. 
அதி்காரத்தில் உளைவர்்ளின விருப்பு மவறுப்பு்ளுக் 
ந்ற்பநவ ம்பகாது ெக்்ள இம்ல்சப்்படப் ந்பகாகின 
றைகார்்ள எனறைகால் நீதிெனறைங்ள எதற்கா்? ்காவல்து 
லறையினர்  ஜனகாதி்பதியின ல்யகாட்்ைகா? விலட 
நவண்டும்” என மதரிவித்துளைகார்.
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்பயங்ரவகாதச ்சட்டம் எஙந்யும் ்பகாயும். 
எப்்படி மயல்லகாநெகா அதலனப் ்பயன்படுத் 

தலகாம். நதசிய சிறு்பகானலெ இன ெக்்ைகாகிய தமிழ் 
ெக்்லை இந்தச ்சட்டத்லதக் ம்காண்டு இயலுெகான 
வலர யில் விருப்்பப்்படி ஆட்டிப்்பலடக்்லகாம். 
இது தகான சிறீலங்கா எனறை இலஙல்யின இனலறைய 
நிலலலெ. யகாழ். �்ர நெயர் - அந்தப் ம்பரு �்ரின 
முதல்வர் விஸவலிங்ம் ெணிவண்ணன ல்து 
ம்சய்யப்்பட்ட ்சம்்பவம் இந்த அரசியல் யதகார்த்த 
த்லத ்சட்மடனப் புரிய லவத்திருக்கினறைது.
 ஒரு �்ர முதல்வர் என்பது ்சகாதகாரண ்பதவி 
யல்ல. ெக்்ைகால் மதரிவு ம்சய்யப்்படுகினறை ெக்்ள 
பிரதி நிதி – ெக்்ள தலலவன ஒருவருலடய முக் 
கிய ெகான ்பதவி அது.
 ஆனகால், அந்தப் ்பதவியில் உளை ஒரு 
வலர ்சகாதகாரண குறறைவகாளிலயப் ந்பகால ம்பகாலி 
்சகார், ந்ட்டு ந்ளவியினறி வி்சகாரலணக்கு உட்்படு 
த்தலகாம். �காட்டின மி் நெகா்செகான, ம்காடூரச  ்சட்ட 
ெகாகிய ்பயங்ரவகாதத் தலடச்சட்டத்தின கீழ் தடு 
த்து லவக்்லகாம். துருவித் துருவி வி்சகாரலண ம்சய் 
யலகாம் எனறை தகானநதகானறித் தனெகான ்சட்டவகாட்சி 
நிலலலெயின கீழ்தகான தமிழ் ெக்்ள இனறு 
வகாழ்கினறைகார்்ள. யகாழ்ப்்பகாணத்தில் அர்சகாங்ம் 
இதலன �லடமுலறையில் அப்்பட்டெகா்க் ்காட்டி 
இருக்கினறைது.
 தமிழர்்ளின ்லகா்சகாரத் தலல�்ரகாகிய 
யகாழ். �்லரச சுத்தெகா் - புனிதெகா் லவத்திருக்் 
நவண்டும். ஒரு �லடமுலறை ஒழுஙகின கீழ், அஙகு 
ெக்்ள ஒழு் நவண்டும் - �டந்து ம்காளை நவண் 
டும் என்பதற்கா், யகாழ். முதல்வர் ெணிவண்ணன 
எடுத்திருந்த ஒரு �டவடிக்ல்லய ம்பகாலி்சகார் 
்பயங்ரவகாதச ம்சயற்பகாடகா்க் ்காட்டி இருக்கின 
றைகார்்ள. அந்த �டவடிக்ல் நதசிய ்பகாது்காப்புக்கு 
அசசுறுத்தலகானது எனறை அ்பகாய அறிவித்தலலச 
ம்சய்திருந்தகார்்ள.

 யகாழ். �்ரத்லதச சுத்தெகா் லவத்திருக்் 
நவண்டும் என்பதற்கா் சில விதிமுலறை்லை, 
�லடமுலறை ஒழுஙகு விதி்லை அறிவித்து, 
அதலன மீறு்பவர்்ள மீது ்டுலெயகான தண்டம் 
விதிக்்ப்்படும். தண்டிக்்ப்்படுவகார்்ள என்பலத 
�லடமுலறைப்்படுத்துவதற்கா் நெயர் ெணிவண் 
ணன �டவடிக்ல் எடுத்திருந்தகார். அந்த விதி 
முலறை்லைக் ்ண்்காணித்துச ம்சயற்படுத்துவதற 

்கா் யகாழ். ெகா�்ர ்சல்பக்ம்ன தனியகான சில 
்காவலர்்லை நியமித்து, அவர்்ளுக்ம்ன ஒரு 
சீருலடலயயும் மதரிவு ம்சய்து அவர் வழஙகி 
இருந்தகார்.

 இந்தச சீருலட விடுதலலப்புலி்ளின 
்காவல்துலறையினர் ்பயன்படுத்திய சீருலடலய 
ஒத்ததகா் அலெந்திருக்கினறைது. இதன மூலம் ்பயங 
்ரவகாத �டவடிக்ல் ஒனலறை முதல்வர் நெறம்கா 
ண்டிருக்கினறைகார். விடுதலலப்புலி்லை மீளுருவகா 
க்்ம் ம்சய்துளைகார் என குறறைம் சுெத்திய ம்பகாலி 
்சகார் அவரிடம் விரிவகானமதகாரு வகாக்குமூலத்லதப் 
ம்பறறைகார்்ள. உடனடியகா்நவ அஙகு பிர்சனனெகா 
கிய ்பயங்ரவகாதப் புலனகாய்வு ம்பகாலி்சகார் அவலர 
யகாழ்ப்்பகாணத்தில் ல்து ம்சய்து வவுனியகாவுக்குக் 
ம்காண்டு ம்சனறு தடுத்து லவத்தகார்்ள.
 யகாழ். �்ர முதல்வர் எனறை ரீதியில் அந்த 
�்லரச சுத்தெகா் லவத்திருக்் நவண்டியது தனது 
்டலெ எனறும், அதற்கா் நெறம்கா ளைப்்பட்ட 
ஒரு �டவடிக்ல்க்்கா்த் தனலனக் ல்தும்சய்ய 
முடியகாது எனறு ெணிவண்ணன வகாதகாடினகார். 
தனக்கு ்சட்ட ரீதியகா் வழங்ப்்பட்டுளை அதி்காரங 
்லைப் ்பயனடுத்திச ம்சயற்பட்டதற்கா்த் தன மீது 
்பயங்ரவகாதத் தலடச்சட்டத்லதப் ்பகாய்ச்ச முடி 
யகாது என்பலத, ஒரு ்சட்டத்தரணி எனறை நிலலயில் 
ம்பகாலி்சகாருக்கு அவர் இடித்துலரத்தகார்.
 இதலனயடுத்து, ்சகாதகாரண ்சட்டத்தின கீழ் 
அவர் மீது குறறைம் சுெத்திய ம்பகாலி்சகார், அவலர 
யகாழ். ெகாவட்ட நீதி்பதியிடம் முனனிலலப்்படுத்தி 
னகார்்ள.
 அவர் மீது சுெத்தப்்பட்ட குறறைச்சகாட்டின 
அடிப்்பலடயில் வழக்குத் மதகாடு�ர் ெறறும் எதிர் 
த்தரப்பினர் ஆகிய இரண்டு ்பக்் ்சகாட்சியங்லை 
யும் ்சட்ட விவகாதங்லையும் ம்சவிெடுத்த நீதி்பதி 
ெணிவண்ணலன ்சரீரப் பிலணயின கீழ் ம்சல்ல 
அனுெதித்து, அவருக்கு எதிரகான வழக்ல் ஜுன 
ெகாதத்திறகுத் தி்தியிட்டு ஒத்தி லவத்தகார்.
 உட்்ட்சிப் பிரசசிலன்ள, எதிர்க்்ட்சி் 
ளின எதிர்ப்பு நிலலலெ்ளுக்கு ெத்தியில் �்ர 
முதல்வர்  ்பதவி ம்பகாறுப்ல்ப ஏறறுச ம்சயற்பட்டு 

வந்த ெணிவண்ணனின, யகாழ். �்லரத் தூய்லெ 
யகா் லவத்திருக்் நவண்டும் என்பதற்கான �டவ 
டிக்ல்லயக்  ்காட்டிக் ம்காடுத்ததன மூலம்தகான, 
ம்பகாலி்சகார் அவருக்கு எதிரகா்ப் ்பயங்ரவகாதத் 
தலடச்சட்டத்தின கீழ் �டவடிக்ல் எடுத்தகார்்நைகா 
எனறு சிலர் ்சந்நதகிக்கினறைகார்்ள.
 ஒரு ெகா�்ர ்சல்பயின விரல்விட்டு எண் 
ணக்கூடிய எண்ணிக்ல்யிலகான ்பகாது்காவலர்  நியெ 
னமும், அதற்கான சீருலடயும் ்பறறி �காடகாளுென 
றைத்தில் �காட்டின பிரதகான எதிர்க்்ட்சிலயச ந்சர்ந்த 
உறுப்பினர் ஒருவர், நதசிய ்பகாது்காப்புக்குப் ம்பரிய 
அைவில் ஏநதகா குந்த்ம் விலைவிக்்ப்்பட்டு 
விட்டது ந்பகானறை ்பதட்டெகான உணர்வு நிலலயில் 
�காடகாளுெனறைத்தின ்வனத்திறகுக் ம்காண்டு வந்தி 
ருந்தகார்.
 யகாழ். முதல்வர் யகாழ் ெகா�்ர்சல்பக்ம்ன 
்காவல்்பலடமயகானலறை உருவகாக்கி அதறகு விடுத 
லலப்புலி்ளின ்காவல்துலறையினருலடயலதஒத்த 
சீருலட வழங்ப்்பட்டுளைதகா் எதிர்க்்ட்சி உறுப் 
பினர் கிஙஸ ம�ல்்சன குறிப்பிட்டிருந்தகார்.
 ஒநர �காடு, ஒநர ்சட்டம் எனறைகால், சிறீலங்கா 
ம்பகாலி்சகாரின ்டலெலய எவவகாறு யகாழ். முதல் 
வரின ்பலடயணி முனமனடுக்் முடியும், எனறு 

அவர் ்காட்டெகா் அர்சகாங்த்லத ந�காக்கி ந்ளவி 
எழுப்பியிருந்தகார்.
 அநதநவலை, யகாழ் முதல்வர் தனது ்பதவி 
நிலல அதி்காரத்லதப் ்பயன்படுத்தி ்சட்டத்திறகு 
உட்்பட்டு, ம்காழும்பு ெகா�்ர்சல்பயில் உளைது 
ந்பகானறை சீலடலயக் ம்காண்ட தனியகான ்காவல 
ர்்லைநய நியமித்திருந்தகார். யகாழ். �்ர எல்லல 
க்குள குப்ல்ப்லைப் ந்பகாடு்பவர்்ளுக்கும் மவற
றிலல எசசிலலத் துப்பு்பவர்்ளுக்கும் எதிரகா் 
தண்டம் விதிக்கினறை தண்டலன �லடமுலறைலயக் 
ம்காண்ட ஒரு ம்சயற்பகாட்லடநய அவர் முனமன 
டுத்திருந்தகார்.
 இதலன விடுதலலப்புலி்ளின ்காவல்து 
லறைலயப் ந்பகானறை ்பலடயணி உருவகாக்்ப்்பட்டு, 

அதறம்ன அவர்்ளுலடய சீருலடலய ஒத்த 
சீருலட வழங்ப்்பட்டிருப்்பதகா்வும், ம்பகாலி்சகார் 
ம்சய்ய நவண்டிய ்டலெ்லை இந்தப் ்பலடய 
ணிநய ம்சய்யத் மதகாடஙகி விட்டதகா்வும் மில் 
ப்்படுத் தப்்பட்ட நிலலயில் அந்த விடயத்லத 
எதிர்க்்ட்சி உறுப்பினர் கிஙஸ ம�ல்்சன �காடகாளு 
ெனறைத்தின ்வனத்திறகுக் ம்காண்டுவந்திருந்தகார்.
யகாழ். முதல்வர் ெணிவண்ணன ்சகாதகாரண ஒரு 
ம்சயற்பகாட்லடநய முனமனடுத்திருந்தகார் என 
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ெகா்காண ்சல்ப்ளுக்்கான நதர்தல்்ள எப் 
ந்பகாது �டத்தப்்படும்? எந்த முலறையில் 

இந்தத் நதர்தல்்ள �டத்தப்்படும்?
 ம்காழும்பு அரசியலில் இப்ந்பகாது பிரதகான 
ந்ளவி்ைகா் இருப்்பலவ இலவதகான. மஜனிவகா 
கூட்டத் மதகாடரின பினனர் இலவ குறித்த ந்ளவி 
்ள ்பலெகா் எழுப்்பப்்படுவதறகு ்பல ்காரணங்ள 
உளைன. ெகா்காண ்சல்ப்ளுக்்கான நதர்தல்்ள 
விலரவில் �டத்தப்்பட நவண்டும் என அந்தத் தீர் 
ெகானத்திலும் மதரிவிக்்ப்்பட்டுளைது. அதலன 
விட, சிறீலங்கா அர்சகாங்மும் இது மதகாடர்பில் 
்சர்வநத்சத்துக்கும், இந்தியகாவுக்கும் உறுதி மெகாழி 
்லை வழஙகியிருந்தது.
 ஆனகால், ெகா்காண ்சல்ப்ளுக்்கான நதர்த 
ல்்ள எப்ந்பகாது �லடம்பறும் என்பது ந்ளவி 
க்குறியகாக்்ப்்பட்டிருக்கும் நிலலயில், அலனத்துக் 
்ட்சி்ளின கூட்டம் ஒனலறை பிரதெர் ெஹிந்த 
ரகாஜ்பக்்ச எதிர்வரும் 19 ஆம் தி்தி கூட்டவிருக் 
கினறைகார். நதர்தல்்லை எந்த முலறையில் �டத்துவது 
என்பது குறித்து இதனந்பகாது ஆரகாயப்்பட்டு இறுதி 
முடிமவடுக்்ப்்படும் என அர்சகாங்த் தரப்புத் த் 
வல்்ள மதரிவிக்கினறைன.
 வடக்கு, கிழக்கு உட்்பட �காட்டிலுளை 
ெகா்காண ்சல்ப்ள அலனத்தினதும், ்பதவிக் ்காலம் 
முடிவுக்கு வந்து மூனறு வருங்ளுக்கு நெல் 
ம்சனறிருக்கினறை ந்பகாதிலும், அலவ மதகாடர்ந்தும் 
ஆளு�ரின ஆட்சியில் இருப்்பதுதகான இந்தத் தீர் 
ெகானத்துக்குக் ்காரணம்.  ஆனகால், அர்சகாங்த்தில் 
ஒரு தரப்பினர் ம்சகால்லிக்ம்காளவலதப்ந்பகால, 
ெகா்காண ்சல்ப்ளுக்்கான நதர்தல்்ள விலரவில் 
�லடம்பறுெகா எனறை ந்ளவி எழுப்்பப்்படுவதறகு 
்பல ்காரணங்ள உளைன.

ப�ௌத்த அமைப்புக்கள் முனமவைத்த க்கோரிகம்க
 ்பலம்வகாய்ந்த 14 ம்பௌத்த அலெப்புக்்ள 
ஜனகாதி்பதி, பிரதெர் ஆகிநயகாருக்கு அவ்சர ்டிதம் 
ஒனலறை இரு தினங்ளுக்கு முனனர் அனுப்பிலவத் 
துளைன. ெகா்காண ்சல்பத் நதர்தல்்லை �டத்தும் 
முடிலவ உடனடியகா் நிறுத்துெகாறும், அவவகாறு 
நதர்தலல �டத்துவது ெக்்ளுலடய ஆலணக்கு 
முறறிலும் விநரகாதெகான ஒரு ம்சயற்பகாடு எனவும் 
அந்த அலெப்புக்்ள இந்தக் ்டிதத்தின மூலெகா் 
சுட்டிக்்காட்டியிருக்கினறைன.
 ெகா்காண ்சல்ப்ளுக்்கான நதர்தல்்லை 
ந�காக்கி அர்சகாங்ம் ம்சல்வலத எவவல்யிலகாவது 
தடுக்் நவண்டும் என்பதற்கா் இந்த அலெப்பு 
க்்ள உறுதியகா்க் ்காய்்லை �்ர்த்தத் மதகாடங 
கியுளைன.
 விலரவில் ெகா்காண ்சல்பத் நதர்தல் ்ள 
�லடம்பறும் எனறை எதிர்்பகார்ப்பு உருவகாகியிருந்த 
லெக்கு இந்த மஜனிவகா தீர்ெகானம் ெட்டும் ்கார 
ணெல்ல. ‘ந்காவிட் -19’ ஐ முறறைகா்க் ்ட்டுப்்பகாட் 
டுக்குள ம்காண்டுவந்துவிட்டு  ெகா்காண்சல்ப்ளுக் 
்கான நதர்தல்்லை இவவருட �டுப்்பகுதியில் 
�டத்தினகால் மவறறி்லைக் குவிக்் முடியும் 
எனறை எதிர்்பகார்ப்பு அர்சகாங் ெட்டத்திலும் ்காண 
ப்்பட்டது. அதறந்றறைவகாறு சீனகா, இந்தியகா, ரஷயகா 
ந்பகானறை �காடு்ளிலிருந்து ம்பருெைவு ந்காவிட் 
தடுப்பூசி்ளும் ம்பறைப்்பட்டு வருகினறைன.
 இதன மூலம் ந்காவிட்லட ்ட்டுப்்பகாட்டு 

க்குள ம்காண்டுவந்த �காடு எனறை ம்பருலெயுடன 
நதகார்தலுக்குச ம்சல்லலகாம் எனறை எதிர்்பகார்ப்பு 
அர்ச தரப்பில் ்காணப்்பட்டதகா் உளை்த் த்வ 
ல்்ள மதரிவித்தன. மதனனிலஙல்லயப் ம்பகாறு 
த்தவலரயில் ந்காவிட் ம்பருெைவுக்குக் ்ட்டுப் 
்படுத்தப்்பட்டிருக்கினறைது என்பதும் உண்லெதகான.
அரசுக்குள உருவகாகும் புதிய குழப்்பங்ள
 ஆனகால், அர்சகாங்த்தின ்சமீ்பத்திய �்ர்வு 
்ள ெகா்காண ்சல்பத் நதர்தல்்ள விலரவில் �லட 
ம்பறுெகா என்பது குறித்து ்பல்நவறு ந்ளவி்லை 
எழுப்பியிருக்கினறைது. முக்கியெகா் - உருவகாகியிருக் 
கும் ம்பகாருைகாதகாரப் பிரசசிலன - விலலவகாசி உயர்வு 
என்பவறலறை எதிர்க்்ட்சி்ள ்பயன்படுத்தும் நிலல 
்காணப்்படுகினறைது. இதலனவிட ஆளும் கூட்ட 
ணிக்குள உருவகாகியிருக்கும் முரண்்பகாடு்ள தீவிர 
ெலடந்து வருகினறைன. இந்த நிலல நதர்தல் குறி 
த்து சிந்திக்் முடியகாத நிலலலய அரசுக்கு ஏற்படு 
த்தியுளைது.

 இதலனவிட ெறமறைகாரு ் காரணமும் முக்கிய 
ெகானது. மஜனிவகா தீர்ெகானம் அர்சகாங்த்துக்கு 
ஒரு பினனலடவகா்க் ்ருதப்்படும் நிலலயில், 
சிங்ை ெக்்ள ெத்தியில் தெக்கிருக்கும் ம்சல்வகா 
க்ல்த் தக்்லவத்துக்ம்காளை நவண்டுெகானகால், 
அதில் மதரிவிக்்ப்்பட்டிருக்கும் விடயங்லை 
�லடமுலறைப்்படுத்தகாதிருப்்பது எனறை மதரிலவ 
ந�காக்கிநய அர்சகாங்ம் ம்சல்ல நவண்டியிருக்கி 
னறைது.
 அதில் ஒரு அங்ம்தகான ம்பௌத்த சிங்ை 
அலெப்புக்்ள மூலெகா்க் ந்காரிக்ல்்லை முன 
லவப்்பது. 14 அலெப்புக்்ள இலணந்து அனுப்பி 
லவத்துளை ்டிதத்தில், “�காடகாளுெனறைத் நதர்தல் 
வகாக்குறுதிக்கு அலெய நியமிக்்ப்்பட்டுளை புதிய 
அர்சலெப்பு வலரவுக் குழு, அதன ்பரிந்துலர்லை 
முனலவக்் முனனர் ெகா்காண ்சல்பத் நதர்தலல 
�டத்துவது, அலெச்சரலவயின தூரந�காக்்றறை ம்சய 
ற்பகாடகாகும்” எனறு மதரிவிக்்ப்்பட்டுளைது.
 ெகா்காண ்சல்பத் நதர்தலல �டத்தி, ெகா்காண 
்சல்ப்ள மீண்டும் ஸதகாபிக்்ப்்பட்டகால், அர்சலெ 
ப்பின 13 ஆவது திருத்தச ்சட்டத்துக்கு ஏற்ப அரசு 
ம்சயற்பட நவண்டிய நிலல ஏற்படும் எனறும் 
ம்பைத்த அலெப்பு்ள எச்சரித்துளைன. வகாக்்ளித்த 
ெக்்ளின மி் முக்கியெகான எதிர்்பகார்ப்ல்ப அரசு 
குறுகிய ் காலத்தில் ெறைந்தலெ ் வலலயளிக்கினறைது 
எனவும் ம்பைத்த அலெப்பு்ள ஜனகாதி்பதி ெற 
றும் பிரதெருக்கு அனுப்பி லவத்துளை அந்தக் ்டி 
தத்தில் நெலும் மதரிவித்துளைன.

க்தர்தல் முமை குறித்த குழப்�ம்
 ெகா்காண ்சல்ப்ளுக்்கான நதர்தலல �டத்து 
வதறகு - அரசியலலெப்பு ரீதியகா் தறந்பகாது தலட 
யகா் இருப்்பது எந்த முலறையில் ெகா்காண ்சல்ப 
்ளுக்்கான நதர்தலல �டத்துவது என்பதில் ்காண 
ப்்படும் சிக்்ல்தகான. முனலனய முலறையில் - அதகா 
வது விகிதகா்சகாரப் பிரதிநிதித்துவ முலறையில் நதர் 

தலல �டத்துவதகாயின, ்பகாரகாளுெனறைத்தில் ம்காண் 
டுவரக் கூடிய ஒரு சிறிய திருத்தத்தின மூலெகா் 
ெகா்காண நதர்தலல �டத்த முடியும். அவவிடயத்தில் 
அரசியல் ்ட்சி்ளிலடநய இணக்்ப்்பகாடு ஒனறு 
ஏற்னநவ உளைது.
 ஆனகால், அர்ச தரப்பு அதில் இப்ந்பகாது புதிய 
குழப்்பங்லை ஏற்படுத்துவதகா்நவ மதரிகினறைது. 
்லப்பு முலறையில் நதர்தலல �டத்துவது குறித்து 
அர்சகாங்ம் இப்ந்பகாது ஆரகாயத் மதகாடஙகியுளைது. 
இதன்படி நதர்தல்்லை �டத்துவதகாயின நதர்தல் 
மதகாகுதி்ளுக்்கான எல்லல நிர்ணயம் ம்சய்யப்்பட 
நவண்டும். இந்த எல்லல நிர்ணய விடயத்தில் 
ஏற்பட்ட குழப்்பங்ைகால்தகான ்லப்பு முலறையில் 
நதர்தலல �டத்தகாெல் தவிர்ப்்பது எனறை முடிலவ 
அலனத்துக் ்ட்சி்ளும் இலணந்து ஏற்னநவ 
எடுத்திருந்தன.
 ஆனகால், மீண்டும் ்லப்பு முலறையிலகான 
நதர்தல் குறித்து ஆரகாய்வதகா்த் மதரிவித்திருக்கும் 
அர்சகாங்ம், இது குறித்து ஆரகாய்வதறகு குழு 
ஒனலறை நியமித்திருக்கினறைது. நிச்சயெகா் ்காலதகாெ 
தத்லத ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு உ்பகாயெகா் ெட் 
டுநெ இது இருக்் முடியும்.
 இந்தக் குழுவின முடிவு, அதலனச ம்சயற 
்படுத்துவதற்கான �லடமுலறை்ள இலகுவகான 
தல்ல. இலவ அலனத்லதயும் ம்சய்வதறகு ஆறு 
ெகாதங்ள நதலவ என அலெச்சர் ந்பரகாசிரியர் 
ஜீ.எல்.பீரிஸ ்டந்த வகாரம் மதரிவித்தகார். ஆனகால், 
இதறகு ஒரு வருடெகாவது நதலவப்்படும் என 
பிரதகான எதிர்க்்ட்சியகான ஐக்கிய ெக்்ள ்சக்தி 
யின பிரதெ ம்காரடகா லக்ென கிரிமயல்லல 
மதரிவித்திருக்கினறைகார். எப்்படிப் ்பகார்ததகாலும் இவ 
வருடத்துக்குள நதர்தல் �லடம்பறுவதற்கான ்சகாத் 
தியக்கூறு்லைக் ்காண முடியவில்லல.

அரசிடம் உள்்ள இரு உ�ோயங்கள்
 ெகா்காண ்சல்பத் நதர்தல்்லைத் தகாெதப்்படு 
த்துவதறகு அர்சகாங்த்திடம் இப்ந்பகாது இரண்டு 
உ்பகாயங்ள ்காணப்்படுகினறைன. ஒனறு - நதர்தல் 
முலறை ெகாறறைம். இரண்டகாவது புதிய அரசியலலெ 
ப்பு. இந்த இரண்லடயும் லவத்து இந்தியகாவுக்கும், 
மஜனிவகாவில் தீர்ெகானத்லத நிலறைநவறறிய �காடு 
்ளுக்கும் ்பதிலளிப்்பதறகு அர்சகாங்ம் தீர்ெகானித்து 
விட்டதகா்நவ மதரிகினறைது. அதகாவது, மஜனிவகா 
தீர்ெகானத்துக்கு முரணகா்ச ம்சயற்படுவதனமூலம் 
தெது சிங்ை - ம்பௌத்த ்டும் ந்பகாக்்காைர்்லைத் 
திருப்திப்்படுத்த அரசு முற்படுகினறைது.  அர்சகா 
ங்த்லதப் ம்பகாறுத்தவலரயில், மஜனிவகாவுக்குப் 
்பதிலளிக்் அதறகு நவறு மதரிவு்ள இல்லல 
என்பதும் உண்லெ.
 மஜனிவகா தீர்ெகானம் உள�காட்டு விவ்கா 
ரத்தில் தலலயிடும் ஒரு ம்சயற்பகாடு எனறை ்ருத்து 
அர்ச தரப்்பகால் ெட்டுெல்ல, ம்பௌத்த சிங்ைக் 
்டும் ந்பகாக்்காைர்்ைகாலும் முனலவக்்ப்்படுகின 
றைது. அதறகுப் ்பதிலளிக்கும் வல்யில்தகான புலம் 
ம்பயர்ந்த அலெப்புக்்ள, அவறறின மயற்பகாட் 
டகாைர்்ள மீதகான தலடலய ்டந்த வகாரத்தில் 
அர்சகாங்ம் அதிரடியகா் அறிவித்தது. இப்ந்பகாது, 
ெகா்காண ்சல்ப்ளுக்்கான நதர்தல்லை பிறந்பகாடு 
வதற்கான உ்பகாயங்ளும் வகுக்்ப்்பட்டிருக்கின 
றைன.
 பிரதெர் அடுத்த வகாரம் கூட்டும் அலன 
த்துக் ்ட்சித் தலலவர்்ளின கூட்டத்தில் இது 
குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்்ப்்படும் எனச ம்சகால் 
லப்்பட்டகாலும், முனலனய முலறையில் நதர்தலல 
�டத்துவது என அதில் தீர்ெகானம் எடுக்்ப்்பட்டகால் 
ெட்டுநெ அடுத்த சில ெகாதங்ளில் நதர்தலல 
�டத்துவதற்கான வகாய்ப்பு கிலடக்கும். ்லப்பு 
முலறையில் �டத்துவதறகு முடிமவடுக்்ப்்பட்டகால், 
நதர்தல் இப்ந்பகாலதக்கு �லடம்பறைகாது என்பநத 
அதன அர்த்தெகா் இருக்கும். �ல்லகாட்சி அரசும் 
இநதந்பகானறை ஒரு குழப்்பத்லத ஏற்படுத்திநய 
நதர்தலல தவிர்த்து வந்தது. அநதந்பகானறை ஒரு 
�லடமுலறைலயத்தகான தறந்பகாலதய அரசும் பின்ப 
றறைப் ந்பகாகினறைதகா?
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பின முளளிவகாய்க்்கால் அரசி 
யல் தலலலெத்துவ மவற 

றிடம் ஆயர் இரகாயப்பு நயகாந்சப் 
அவர்்ளினகால் ஓரைவிறகு நிவர் 
த்தி ம்சய்யப்்பட்டது எனறு கூறினகால் மில்யகா்காது. 
நவறறுலெ்லை அல்லது நவறு்பகாடு்லைக் 
்டந்து ஈழத்தமிழினத்லத விடுதலல லெயப் 
புளளியில் ஒருஙகிலணக்்க் கூடிய தலலலெத்து 
வத்லத ெலறைந்த ஆயர் ம்காண்டிருந்தகார். ஆயலர 
மவறுெநன ்செயத் தலலவரகா் ெட்டும் பிரதி்ப 
லிக்் முற்படுவது அவரது தமிழினத்துக்்கான தூர 
தரி்சனத்லத ்செய வில்லல்ளுக்கூடகா் ெட் டும் 
்பகார்ப்்பதகான வலரயலறை்லைக் ம்காண்டிருக்கி 
னறைது. தமிழ்த்நதசியம்ஒருந்பகாதும் ெதவலரயலறை 
்ளுக்குட்்பட்டது அல்ல, ெதவலரயலறை்லைக் 
்டந்து ஈழத்தழிழினத்லத, ‘ஈழத் தமிழ்த் 
தனலெ’யின அடிப்்பலடயில் அடக்கு 
முலறைக்ம்திரகா் அணிதிரட்டுகினறை இய 
ஙகு ்சக்தியகா் இருக்கினறைது.

ஆயரின சர்சமசத ்தனமை
 எல்்சல்வநடகாரில் ந்பரகாயர் ஒஸ்கார் 
மறைகாநெநரகா ்பறறிய ம்பகாதுச ம்சகால்லகாடல் அவரு 
லடய திருப்புமுலனயிலிருந்து, அரசியல் தலல 
லெத்துவத்லதக் ம்காடுக்் முலனந்ததிலிருந்து, 
முறந்பகாக்்கான ந்பரகாயரகா் பிரதி்பலிக்்ப்்படு 
கினறைகார். எல்்சல்வநடகார் விவ்சகாயி்லை, அடித் 
தட்டு ெக்்லைப் ம்பகாறுத்தவலரயில் ந்பரகாயர் 
மவறும் ெதத் தலலவரல்ல, ெதங்லைக் ்டந்து, 
அடக்குமுலறைக்குட்்பட்ட ெக்்லை விடுதலலலய 
ந�காக்கி அணிதிரட்டிய ஒரு தலலவரகா்நவ 
ந�காக்்ப்்படுகினறைகார்.ெலறைந்த முனனகாள ஆயரின 
்சர்சல்சத் தனலெ ்பறறிய ்ட்டலெப்பு ்பறறி 
சுருக்்ெகா் ந�காக்கினகால் ஆயரும் அவருக்குரிய 
ந்பசும்பகாருளும் ்சர்சல்சக்குரியலவ்ள அல்ல, 
ஆனகால் அலவ ்சர்சல்சக்குரியலவ்ைகா் ்ட்டலெ 
க்்ப்்பட்டன. எல்்சல்வநடகாலரப் ம்பகாறுத்தவலர 
யில் அர்ச அடக்குமுலறைக்குஎதிரகா்ப்  ந்பகாரகாடுகினறை 
குருக்்லை அந்த அரசு ்சர்சல்சக்குரியவர்்ைகா் 
சித்தரிக்் முயனறைது. ஆனகால் இது ்சர்சல்சக்குரிய 
குருக்்ள ்பறறியது அல்ல. அடக்குமுலறையும் 
அதறந்றறைதகான எதிர்ப்பும், ெக்்ளின அரசியல் 
அணிதிரட்டலும் மதகாடர்்பகானது. அர்ச அடக்கு 
முலறை இருக்கும் வலர அடக்குமுலறைக்கு எதிரகான 
விடுதலல நவட்ல் இருந்தும்காண்நட இருக்்ப் 
ந்பகாகினறைது. 
 அரசின அடக்குமுலறைலய ்சவகாலுக்குட்்படு 
த்தி நீதிலய நிலல�காட்டுவதறகு ்பதிலகா் தனது 
குறறைத்லத அரசு இடம்ம்பயர்த்தி ்சர்சல்சக்குரி 
யவர்்ைகா் சித்தரிப்்பவர்்ள மீது ்பழிலயச சுெத்து 
கினறைது. ஆயர் இரகாயப்பு நயகாந்சப்பின கூறறு ் ளில் 
்சர்சல்சக்குரியலவ்ள எனறு எதுவும்இல்லல. 
அர்ச அடக்குமுலறைக்ம்திரகா் ெக்்லை அணிதிர 
ட்டுவது ்சர்சல்சயல்ல, அர்ச அடக்குமுலறை அ்சகாதகார 
ணெகானது. அடக்குமுலறைக்ம்திரகான எதிர்ப்பு 
்சகாதகாரணெகானது. இதில் ்சர்சல்ச எனப்்படுவது 
அ்சகாதகாரணெகான அர்ச ஒடுக்குமுலறைநய தவிர 
அடக்குமுலறைக்ம்திரகான எதிர்ப்பு அணிதிரட்டல் 
அல்ல. அரசு தனனுலடய அடக்குமுலறைலய  நியகாய 
ப்்படுத்துவதற்கா் ்சர்சல்சக்குரிய ்பலிக்்டகாக்்லை 
்ட்டலெக்கினறைது. இவவகாறைகான ்பலிக்்டகா ்ட்ட 
லெப்பு ஒரு ்சமூ்- அரசியல் ் ட்டலெப்பு. சிறீலங்கா 
அரசு இவவகாறைகான ்ட்டலெப்ல்ப மவறறி்ர 
ெகானதகா் முனமனடுப்்பதறகுப் ்பயன்படுத்தப் 
்படும் ்ருவியகா் அலெவது சிங்ை ம்பௌத்த இரு 
ப்பிறம்திரகான அசசுறுத்தல். அவவகாறைகான ஒரு 
அசசுறுத்தலகா்த்தகான ஆயலரச சிங்ை-ம்பௌத்த 
ஊட்ங்ளின துலணநயகாடு அர்ச இயந்திரம் 
ஆயருக்ம்திரகான ்பரப்புலரலய மதனனிலஙல் 
யில் முனமனடுத்தது. அதன விலைவகா் ஆயலர 
சிங்ை ம்பௌத்த இருப்பிறம்திரகானவரகா்க் ்ட்ட 
லெத்தது. ஓரு இனம் அர்ச அடக்குமுலறையகால் 
்பகாதிக்்ப்்படுகினறைது அதறம்திரகா் குரல் ம்காடு 
ப்்பது என்பது ம்பகாது அறைம் ்சகார்ந்தது. ்சர்சல்சக் 
குரியது அல்ல.

ஆயரின ்தமிழினததிற்கோன கூட்டுரிமைக 
க்கோரிகம்க

 ஆயர் தனது ம்பகாதுப்்பணிலய அரசு அடக் 
குமுலறை ்சமூ்-அரசியல் சூழ்நிலலயில் தகான 
ஆரம்பிக்கினறைகார். அவருலடய ்பட்டறிவும், அவர் 
்சகார்ந்த இனத்தின ்ட்டலெப்பும் மவவநவறைகா் 
இருந்ததில்லல. அடக்குமுலறைக்குட்்பட்ட ெக்் 
ளின அடக்குமுலறைக்ம்திரகான ்பயணத்தில் அவர் 
தனலன ஒருந்பகாதும் அந்நியப்்படுத்தியதில்லல. 
ஒரு இனத்தின உரிலெ மீறைப்்படுகினறைது, ெறுக் 
்ப்்படுகினறைது என்பலதத் தனி�்பர் ்சகார் உரிலெ 
மீறைல் ம்சகால்லகாடல் வில்லல்ளுக்குட்்பட்டு ்பகார் 
க்் முலனவது உண்லெலய ெலறைத்தலும், ெறுத் 

தலும் ஆகும். தனி�்பரின உரிலெ ெறுப்பும், மீறைலும் 
தனி�்பர் என்பதற்கா்ச ம்சய்யப்்பட்டது அல்ல, 
தனி�்பர் ஒரு இனக்குழுெ அலடயகாைத்லதக் 
ம்காண்டவர் என்பதகால், இனக் குழுெ அலடயகாை 
த்லதக்ம்காண்டு ்ட்டலெக்்ப்்படுகினறை இனப் 
்பகாகு்பகாடு ஏலநவ திட்டமிடப்்பட்டு விலனத்திறை 
நனகாடு ம்சயனமுலறைப்்படுத்தப்்படுவது. அர்ச அட 
க்கு முலறைக்ம்திரகான ஆயரின தமிழின கூட்டுரி 
லெக்ந்காரிக்ல்லய இனத்தின ்சகார்்பகா் அவர் 
முனலவத்தது வரலகாறறுக்கு முரணகானது அல்ல. 
அ ந் த கூ ட் டு ரி ல ெ க் ந ் கா ரி க் ல ் அ ர சி ய ல் தீ ர் வு 
மதகாடர்பிலும் ்சரி தமிழினப் ்படும்காலலக்்கான நீதி 
ந்காருவதிலும் ்சரி தமிழினத்தின கூட்டுரிலெலய 
முன நிறுத்திநய குரல் ம்காடுத்தகார்.

 சிறீலங்காவில் தமிழர்்ளுக்கு நி்ழ்த்தப்்ப 
ட்டது இனப்்படும்காலலநய என தனது நியகா 
யப்பிரச்சகாரத்லத உளளுரிலும், ்சர்வநத்சத்தி 
லும் நெறம்காண்டகார். பினமுளளிவகாய்க்்கால் அரசி 
யல் வரலகாறறில் சிறீலங்காவில் நவறு எந்த 
ஆயரகாலும் முனலவக்்ப்்படகாத ந்காரிக்ல்யகா் 
அது இருந்த ந்பகாதிலும் ெலறைந்த ஆயர் தமிழினக் 
ந்காரிக்ல்லய முனலவத்து, உல் வி்சகாரலண 
யில் எந்தவிதெகான �ம்பிக்ல்யும் தமிழர்்ளு 
க்கு இல்லல என்பது ெட்டுெல்ல, சிறீல 
ங்கா நீதித்துலறை நிறுவனம் தமிழர்்ளுக்கு 
நீதிலய ஒருந்பகாதும் வழங்ப் ந்பகாவதில்லல 
எனக் குறிப்பிட்டகார். உளை் வி்சகாரலணயில் 
வி்சகாரிக்ல்யில் குறறைவகாளி்ளிடநெ நீதி ந்காரு 
தலின அ்பத்தத்லதப்்பறறித் தனது ்சந்திப்புக்்ளில் 
விைக்்த்லதக் ம்காடுத் தகார். LLRCY  நிரகா்ரித்து 

மவளிநயறியது சிறீலங்கா அர 
சின உளை்ப் ம்பகாறிமுலறையின 
அறைத்லதயும் ்சட்ட வலுத்தன 
லெலயயும் சிக்்லுக்குட்்படுத் 

தியது.
 இனப்்படும்காலலக்்கான நீதி நவண்டிய 
்சர்வநத்ச வி்சகாரலணயில் சிறீலங்கா அரசு, தமிழி 
னத்லத அதனுலடய இன அலடயகாைத்லதலெ 
யப்்படுத்திநய இன அழிலவ நெறம்காளகினறைது. 
ஆ்நவ சிறீலங்கா அரசின இனப்்படும்காலல 
உளந�காக்்ம் வி்சகாரிக்்ப்்படுவது அவசியம் எனக் 
குறிப்பிட்டநதகாடு தமிழினத்லத அழிக்் நவண்டும் 
எனறை சிறீலங்கா அரசின உள ந�காக்்ம் வரலகாறறில் 
்பல்நவறு ்சந்தர்ப்்பங்ளில் மவளிப்்படுத்தப்்பட்டு, 
ஆவணப்்படுத்தப்்பட்டிருப்்பலதயும் எடுத்துலர 

த்து, தமிழினத்துக் குரிய அரசியல் தீர் 
வகா் திம்பு ந்காட்்பகாட்டின அடிப்்பலட 
யிலலெந்த (தகாய்ம், நதசியம், சுயநிர் ணயம்) 
தீர்லவ முனலவத்தகார். வடக்கு கிழக்கு நில, 
ஆட்புலக் ் ட்டுறுதியின இலணப்பு தமிழின 

அரசியல் தீர்வில் மி் அவசியெகானமதன குறிப் 
பிட்டநதகாடுஅல்லகாெல் தமிழர்்ள ஒரு நத்சத்து 
க்குரியவர்்ளஎன்பலதயும் சுட்டிக் ்காட்டினகார். 
சுயநிர்ணய உரிலெயின அடிப்்பலடயில் தமிழர் 
்ளின சுயகாட்சி நிர்ணயிக்்ப்்பட நவண்டும் 
என ்பதில் அவருலடய மதளிவு ்பல உலர்ளில் 
மவளிவந்தது. முளளிவகாய்க்்கால் தமிழினப் 
்படும்காலலயின ்சகாட்சியகா் இருந்து, உண் 
லெலய எடுத்துலரத்து, நீதிந்காரியது அவரது 
ம்பகாதுப்்பணியின சூழலெவு்சகார்ந்த புரிதலல 
மவளிக்்காட்டியது.அவருலடய எழுத்துக்்ளில் 
விடுதலல இலறையியலின தீவிரத் தனலெ 
மவளிப்்படகாவிட்டகாலும் கூட, அவருலடய வகாழ் 
தல், விடுதலல இலறையியலின அடிப்்பலடயகான 
(TRAXIS)  முனனிலலப்்படுத்தியது. 
 ஒஸ்கார் மறைகாநெநறைகாவினுலடய வகாழ்க்ல் 
யில் ஏற்பட்ட திருப்புமுலனந்பகானறைமதகாரு திருப்பு 
முலன குறிப்பிட்ட ்கால்ட்டத்தில் �டந்தது 
என இதுவலரக்கும் யகாரும் குறிப்பிடவில்லல, 
ஆனகால் அந்த திருப்புமுலன வரலகாறறில் வகாழ்தலி 
னூடு ஏற்பட்டது என �ம்புகினநறைன. சிறீலங்கா 
அரசின அடக்குமுலறை்ளூடகான ்பயணமும், அனு 
்பவமும் தனி�்பர் ்சகார்ந்த ்பயணம் அல்ல ஒரு 
கூட்டுப்்பயணம். ஓரு இனத்தினுலடய கூட்டு 
அனு்பவப்்பயணநெ அவலர ெக்்ள இயக்் 
அரசியலின தலலலெத்துவத்லத ஏற்நவண்டிய 
்கால்ட்டகாயத்திறகுள அவலர நிர்ப்்பந்தித்தது என 
லகாம்.

ைோறறு அரசியல் பிரதிநிதிததுவைமும் ைக்கள் 
இயக்க அரசியலின ்தமைமைததுவைமும்

 ்பகாரகாளுெனறை அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்து 
க்கு ்செகாந்தரெகா் ெகாறறு அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் 
வடக்கு- கிழக்கில் ்ட்டலெக்்ப்்பட நவண்டும் 
என்பலத உணர்ந்து அதற்கான ்பல்நவறு முயறசி 
்லை நெறம்காண்டிருந்தகார். சிவில் ்சமூ் அலெப்பு 
க்லை உருவகாக்கி வலுப்்படுத்தியநதகாடு அவறலறை 
ஒருஙகிலணப்்பதில் மி் முக்கிய ்பங்காறறினகார். 
தமிழ்த்நதசிய்சல்ப மதகாடர்பிலகான முனமனடுப் 
புக்்ளுக்கு ஆர்வம் ்காட்டி அதற்கான ஆரம்்ப 
்ட்ட �டவடிக்ல்்லைத் மதகாடக்கி லவத்தது 
வரலகாறறில் நிலனவிருக்கும். வடக்கு- கிழக்கில் 
சிவில் ்சமூ் அலெப்புக்்லையும், தமிழ்த்நதசிய 
்ட்சி்லையும் ஒருஙகிலணத்து அவவகாறைகான 
்சந்திப்புக்்ளுக்கு வலரயலறையினறி ்காலத்லதயும் 
வைங்லையும் முதலீடு ம்சய்தலத அதில் ்பஙகு 
்பறறிய அலனவரும் அறிவர்.
 ஆயர் ெலறைந்த பினனர் மவளிவந்த இரங்ல் 
உலர்ளும், அவர் மதகாடர்்பகான எழுத்துக்்ளும் 
அவருலடய தமிழினத்துக்்கான தீர்க்் தரி்சன 
ந�காக்ல் ெத வலரயலறை்ளுக்குட்்பட்நட ்பகார்க்் 
விரும்பின. தமிழ்த்நதசியம் ெத வலரயலறை்லைக் 
்டந்தது என்பலத தமிழ்த்நதசியத்லத ஆழெகா 
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“2.8 மில்லியன மடகாலலரச ம்சலவழித்து 
சிறீலங்காவின முப்்பலடயினலரயும் ல்து ம்சய்து 
்சர்வநத்ச நீதிெனறைத்தில் நிறுத்தும் ம்சயல், இலஙல் 
யில் ெனித உரிலெ மீறைல்்ள �லடம்பறும் என 
ஐக்கிய �காடு்ள ்சல்பயின ெனித உரிலெ ஆலண 
ய்ம் ்ருதுகிறைது. சிறீலங்காவிற்கான ்சட்டங்லை 
உருவகாக்குவது, அரசியல் அலெப்பில் ெகாறறைங் 
லைக் ந்காருவது முப்்பலடயினரதும் நியெனங 
்லை விெர்சிப்்பதன மூலம் ஐக்கிய �காடு்ள ெனித 
உரிலெ்ள ்சல்ப இலஙல்யின உளவிவ்காரத் 
தில் தலலயிடுகிறைது. இதலன அனுெதிக்் நவண் 
டுெகா? இது குறித்து �காடகாளுெனறைத்தின ்பங்ளி 
ப்பு எனன? இலவ்லைப் ம்பகாதுெக்்ள விைஙகிக் 
ம்காளை நவண்டும்” என சிங்ை ெக்்ளிடம் 
ஐக்கிய �காடு்ள ்சல்பயின தீர்ெகானத்லத இலஙல் 
க்கு எதிரகான தீர்ெகானெகா் ெலடெகாறறுச ம்சய்து 
்காட்டி ம்பௌத்த சிங்ை ந்பரினவகாதத்லதத் தூண்டி 
அதனவழி ்ட்சி ந்பதெறறை முலறையில் தீர்ெகான 
த்திறகு எதிரகான சிங்ை ம்பௌத்த நிறைமவறிலயக் 
்ட்டிமயழுப்பும் ந்பருலரலயச சிறீலங்காவின 
்ல்வி அலெச்சரும் ்சட்டத்துலறைப் ந்பரகாசிரியரு 
ெகான ஜி. எல். பீரிஸ சிங்ை ம்பௌத்தத்தின வரலகா 
றறுச சினனெகா் விைஙகும் ்ண்டியில் லவத்து நி் 
ழ்த்தியுளைகார். 
 ்சட்டரீதியகா் அலனத்துல் ்சட்டங்ளுக்கு 
எதிரகா்க் குறறைமிலழத்தவர்்லை சிங்ை ெக்்ள 
்சக்திலயக் ம்காண்டும், ்பகாரகாளுெனறை ்சட்டவகாக்் 
அதி்காரத்லதப் ்பயன்படுத்தியும் ்பகாது்காப்்பதற 
்கான சூழ்சசியகா் ஐக்கிய �காடு்ள ெனித உரிலெ 
்ள ்சல்பயின தீர்ெகானத்லத, இவவல்யில் சிறீலங 
்காவின ்ல்வி அலெச்சர்திரிபுவகாதம் ம்சய்துளைகார். 
கூடநவ இது குறித்து �காடகாளுெனறைத்தின ்பங்ளி 
ப்பு எனனமவனக் ந்ளவியும் எழுப்பிப் ்பகாரகாளு 
ெனறைத்தின ்சட்டவகாக்் அதி்காரத்லதப் ்பயன்ப 
டுத்தி தீர்ெகானத்திலன சிறீலங்காவின ஆதி்பத்திய 
இலறைலெயுளை இலஙல்க்குள �லடமுலறைப்்படு 
த்தப்்படகாது தடுக்்க் கூடிய வல்யில் அர்ச அதி்ப 
ருக்கு அரசியலலெப்்பகால் அளிக்்ப்்பட்டுளை 
தண்டலன விலக்குப் ்பகாது்காப்ல்ப ்பலடயினருக் 
கும் வழஙகுவதறகு புதிய அரசியலலெப்பு ஆவன 
ம்சய்ய நவண்டும் எனனும் அர்சம்காளல் உரு 
வகாக்்த் திட்டத்லதயும் அவர் சுட்டிக் ்காட்டியுள 
ைகார். ஏமனனில் ஐ.�கா. தீர்ெகானத்தின்படி இன அழி 
ப்புச ம்சய்த தனி ஆட்்ள நெநலநய அலனத்துல் 
குறறைவியல் நீதிெனறை வி்சகாரலண ம�றிப்்படுத்தப் 
்படும். ஆ்நவ தங்ைது ்பலடயினலரப் ்பகாது்காக்் 
ஜி எல். பீரிஸ ்பலடயினருக்கும் தண்டலன விலக் 
்ளிக்கும் முலறைலெலய அரசியலலெப்புச ்சட்ட 
ெகாக்் முயல்கினறைகார். 
 நெலும் ெனித உரிலெ்ள ஒழுங்காறறைலு 
க்்கான ம�றிப்்படுத்தலல சிறீலங்காவின இலறைலெ 
யுள தலலயிடுவதகா் ெலடெகாறறைம் ம்சய்து, அதன 
வழியகா் ஐக்கிய�காடு்ள ்சல்ப ஒரு �காட்டின 
இலறைலெக்குள தலலயீடு ம்சய்யக் கூடகாமதனறை 
இலறைலெப் ்பகாது்காப்பு விலக்ல் சிறீலங்காவுக்குச 
்சகாத்ெகா்ப் ்பயன்படுத்தவும் ்சட்டத்துலறைப் ந்பரகா 
சிரியரகான ஜி.எல். பீரிஸ முயறசிக்கினறைகார். இதன 
வழி சிறீலங்கா ெனித உரிலெ வனமுலறை்ள மீறைல் 
்ள, யுத்தக்குறறைங்ள, ெனிதகாயத்திறகு எதிரகான 
குறறைங்ள, இனஅழிப்பு என்பவறலறையநய தனது 
அரசியல் ந�காக்்கா்வும், நிர்வகா்ப் ந்பகாக்்கா்வும்,  
்சட்ட அமுலகாக்்ச ம்சயலகா்வும்ம்காண்டு ம்சயற 
்பட்டுத்  தகாநன தனது இலறைலெலய இழக்் லவத் 
துளைது எனறை உண் லெலய முழுப்பூ்சணிக்்காலயச 
ந்சகாறறுக்குள புலதப்்பது ந்பகால ஜி. எல். பீரிஸ 

அவர்்ள சிங்ைப் ந்பரின வகாதம் எனனும் தன 
க்கு உணவளிக்கும் ந்சறறுக்குள புலதத்து ஐக் 
கிய �காடு்ள ்சல்பயின ெனித உரிலெ்ள்சல்ப 
இலறைலெ இழப்ல்ப ஏற்படுத்தி வருவதகா்க் குற 
றைம் ்சகாட்ட முற்பட்டுளைகார். 
 சிறீலங்காவின மவளிவிவ்கார அலெசந்சகா 
்லக்்த்தில் ஒரு்படி நெநல ந்பகாய்,  ஐக்கிய�காடு 
்ள ெனித உரிலெ்ள ்சல்பத் தீர்ெகானத்லத நிறை 
மவறியகா்வும், ஆசிய ஊடுருவலகா்வும் ் காட்டி ஈழத் 
தமிழர்்ளின ெனித உரிலெப் பிரசசிலனக்்கான 
தீர்வு முயறசி்லைப் ்பகிரங்ெகா்க் ம்காசல்சப்்படு 
த்தி வருகினறைது. “மவளலையினத்தவர்்ள வகாழும் 
35 �காடு்லை ஒனறிலணத்து குறறைச்சகாட்டுக்்லை 
முனலவத்துளைனர். இந்தியகாவின பிரதிநிதி �காடு 
்லை இலக்கு லவக்கும் தீர்ெகானமென இதலனத் 
மதரிவித்து வகாக்ம்டுப்ல்பத் தவிர்த்துக் ம்காண் 
டகார்” எனனும் சிறீலங்காவின மவளிவிவ்காரச 
ம்சயலகாைர் ஜய�காத் ம்காலம்்பந்யின நயர்ென 
மதகாலலக்்காட்சிக்்கான ம்சவவிப் ந்பசசு இதலனத் 
மதளிவு்படுத்தியுளைது. 

 ஒரு �காட்டின ம்பகாறுப்பு மிகு ்பதவியில் 
உளைவர் மவளலையின முயறசி எனப் ்பசல்ச நிறை 
வகாதத்லதக் ் க்கி, ஆசிய நெறகுல்ப் ்பல் லெலய 
உருவகாக்கிஉலகின ்பகாது்காப்புக்கும், அலெதிக்கும் 
ஊறுவிலைவிக்் - வைர்க்் முயறசிப்்பலத உலகு 
கூர்லெயகா் அவதகானிக்கிறைது. அநதநவலை 
ம்பௌத்த சிங்ை �காட்லட மவளலையர்்ள �டத்த 
முற ்படுகிறைகார்்ள எனறை சிங்ை ம்பௌத்த இனமவ 
றிலயச சிங்ைர்்ளிலட தூண்டி, தீர்ெகானத்தின 
�லட முலறைச ம்சயலகாக்்த் திறைலன இலஙல்க்குள 
தடுக்் முயறசிக்கும் இக்கூறறுக்்ள எந்த அைவுக் 
குச சிறீலங்கா ஐ.�கா. தீர்ெகானத்தகால் ்லஙகிப் ந்பகாயு 

ளைது என்பலத உலகுக்குப் ்படம்பிடித்துக் ்காட்டு 
கிறைது. 
 அநத நவலை ஐக்கிய �காடு்ள ்சல்பக்்கான 
இந்தியப் பிரதிநிதி �காடு்லை இலக்கு லவக்கும் 
தீர்ெகானம் எனக் கூறியிருப்்பதகா் ஜய�காத் ம்கால 
ம்்பந்பயின கூறறு ஐக்கிய �காடு்ள ்சல்பத் தீர்ெகா 
னத்லத ஆசிய �காடு்ைகா் உளை இந்தியகா, ்பகாகி 
ஸதகான, ்பங்ைகாநதஸ, யப்்பகான, இரஸயகா, சீனகா 
ந்பகானறைனவும் ெறறும் சில ஆபிரிக்் �காடு்ளும் 
ஏன எதிர்த்தும், �டுநிலலயகா் வகாக்்ளிக்்காெல் 
விட்டும் எதிர் ம்காண்டன என்பதற்கான அவரின 
விைக்்ெகா் அலெகிறைது. இந்த விைக்்த்தினமூலம் 
ஆசிய, ஆபிரிக்் �காடு்லைத் தன சிங்ை ம்பௌத்த 
ந்பரினவகாதக் ந்காட்லடயின முனனரங்க் ்காவற 
்காரர்்ைகா் லவத்துத், தங்ளின ஈழத்தமிழினத்தின 
மீதகான இனஅழிப்ல்ப முனமனடுப்்பநத இதன 
பினனணியகா் உளைது.  
 உண்லெயில் இஙகுதகான உல்த் தமிழர்்ள 
இந்தியகா உட்்பட்ட ஆசிய �காடு்ளுடனும், ஆபிரி 
க்் �காடு்ளுடனும் ்சரியகான முலறையில் ஈழத் தமிழ 
ர் ்ள இனங்காணக் கூடிய அச்சத்திற குள சிறீலங 
்காவகால் �காைகாந்த வகாழ்வில் வகாழலவக்்ப்்பட்டு, 
உயிருக்கும், உலடலெ்ளுக்கும், �காைகாந்த வகாழ்வுக் 
கும்  ்பகாது்காப்பு ஏதுெறறைமுலறையில் வகாழ்ந்து வரும் 
அவல வகாழ்லவ மவளிப்்படுத்தத் தவறியதன 
விலைவகா்நவ இன அழிப்புக்குளைகாகும் ெக்்லை 
இந்�காடு்ள தங்ள �காடு்ளின ்பகாது்காப்புக்குள 
நெறகுல்த் தலலயீட்டிற்கான வழியகா் அலெந்து 
விடும் என அச்சப்்படுகினறைன எனகிறை உண்லெ 
மதளிவகாகிறைது.  
 அத்துடன சிறீலங்கா ம்சய்தது ந்பகானறை 
ெனிதத்துவத்லதநய தலலகுனிய லவக்கும் ம்சயற 
்பகாடு்லை எந்த �காடு ம்சய்தகாலும் அதன விலைலவ 
அவர்்ள அனு்பவிக்் நவண்டி வருநெ தவிர, ஈழ 
ெக்்ளின ெனித உரிலெ்லைப் ்பகாது்காப்்பதற 
்கான முயறசி எவவகாறு அந்த �காடு்லை இலக் 
்காக்கும் எனக் கூறை முடியுமெனறை ந்ளவிலய 
உல்த் தமிழர்்ள இந்த �காடு்ளிடம் ்சரியகான 
முலறையில் முனலவக்்த் தவறிவிட்டனர் என்பநத 
உண்லெ. இதலன உணர்ந்து உலம்ஙகும் வகாழும் 
ஈழத் தமிழர்்ள ஆசிய, ஆபிரிக்் �காடு்ளுக்கு ஈழத் 
தமிழர் பிரசசிலனயில் அவர்்ளின அச்சங்லைச 
்சந்நத்ங்லைப் ந்பகாக்்க் கூடிய வல்யில் இந் 
�காடு்ளுடன நதகாழலெலய வைர்க்்க் கூடிய ஓரு 
உயரகாய்வு லெயத்லத நிறுவ நவண்டிய ்காலெகா் 
இது உளைது.  
 அநத நவலை  உள�காட்டு ெனித உரிலெப் 
பிரசசிலன்ளுள அலனத்துல்த் தலலயீட்லட 
விரும்்பகாத இந்தியகாவின ந்பகாக்குத்தகான ஈழத் 
தமிழர்்ளின  பிரசசிலனலய ெனித உரிலெ மீறைல் 
வி்சகாரலணயகா் அலனத்துல் �காடு்ைகால் முன 
மனடுக்் விடகாது, தமிழரின அரசியல் பிரசசிலன 
யகா் அதலன மவளிப்்படுத்தி, இதறகு அரசியல் 
தீர்வு ்காணப்்பட்டகாநல ெனித உரிலெ்ள ஒழுங 
்காறறைப்்படுமெனனும்தனது ம்காளல்லய மவளி 
யிட லவத்துளைது.இதனவழி ஈழத் தமிழர்்ளின 
பிரசசிலனக்கு தீர்வு ் காண நவண்டிய சிறீலங்கா வின 
ம்பகாறுப்புத் தகான இந்தியப் பிரதிநிதியினந்பசசில் 
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•இது ஈழத்தமிழர்களின் உள்ள்க ்தன்்னாட் 
சியின் மூலம் உல்கநனாடு்கள அவர்களுக்கனா் 
பனாது்கனாபபனா் அமைதிமை சிறீலங்கனாவிடம் 
பபற்றுக ப்கனாடுக்க இைலனா்த நிமலயின் பவளி 
பபனாடு. 

•ஆ்தலனால் இது ஈழத்தமிழர்களின் பவளிை்க 
்தன்்னாட்சி உரிமையிம் உல்கநனாடு்கள ஏற்று, 
அவர்களுக்கனா் அரசிைல் எதிர்கனாலதம்த 
அவர்கள்ள அமைததுக ப்கனாளவ்தற்்கனா் அனு 
ைதிமை வழங்க மவபப்தற்்கனா் திறவுள்கனாலனா்க 
அமைகிறது. 

•இப பபருங்கலக்கததில் சிறீலங்கனா உள நனாட்டுத 
தூண்டு்தல்்கள, அைல்நனாட்டுத துமை்களமூலம்  
தீரைனா்தம்தச் பெைலிழக்கமவக்க ்த்து 
முைற்சி்கம்ளத ப்தனாடஙகியுள்ளது.

•இ்தம் எதிரதது தீரைனா்தம்த உறுதிைனா்கச் 
பெைற்பட மவக்க ளவண்டிை புலம் பதிந்த 
்தமிழர்கள்ளனா, தீரைனா்ம் ்தைககு முழுஅ்ளவில் 
ெனா்த்கமில்மலபை் விைரசிததுக ்கனாலதம்த 
வீைடிககின்ற்ர.

•இந்த நமடமுமறத ்தன்மைமை உைரநது 
ஈழத ்தமிழர்கள ்தனாை்கததிலும், புலததிலும் 
சிறீலங்கனாவிடம் ைண்டியிட்டு உரிமை ள்கனாரும் 
அரசிைமல விடுதது, உல்கததிடம் பவளிை்க 
்தன்்னாட்சி உரிமைமை ஏற்்கக ள்கனாரும் ஒன்று 
பட்ட முைற்சி்கம்ள ்கனால்தனாை்தமின்றி ளவ்கப 
படுத்த ளவண்டும்.
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தமிழர் தகாய்ப்்பகுதியகானது ்பல்நவறு அசசுறு 
த்தல்்ளுக்கும்,அடக்கு முலறை்ளுக்கும் உளைகா 

கிவரும் நிலலயில் தகாய்ப்்பகுதி்ளில் தமிழ்த் 
நதசியத்தின அலடயகாைங்லை ்பகாது்காப்்பதற 
்கான ம்சயற்பகாடு்ள என்பது எழுசசிம்பறை நவண் 
டும் என்பநத இனலறைய எதிர்்பகார்ப்்பகா்வுளைது.
 தமிழர்்ளின நதசிய விடுதலலப் ந்பகாரகாட் 
டங்ளில் �காங்ள புறைக் ் காரணி்ளில் அதி் ் வ னம் 
ம்சலுத்திவரும் நிலலயில், உளை் ்காரணி்லை 
வலுப்்படுத்துவதற்கான ம்சயறறிட்டங்ள எது வும் 
முனமனடுக்்ப்்படகாத நிலலநய இருந்து வருகி 
னறைது.
 ஆயுதப்ந்பகாரகாட்ட ்காலத்தில் ம்பரும் அசசு 
றுத்தல்்ளுக்கு ெத்தியில் ஆயுதப்ந்பகாரகாட்டத்தின 
்ட்டுப்்பகாட்டிலிருந்த ்பகுதி்ளில் புறைக்்காரணி 
்லை விட உளை் ்காரணி்ளுக்கு அதி்ைவு முக் 
கியத்துவம் வழஙகியதன ்காரணெகா்நவ ்சர்வநத்ச 
அைவில் தமிழர்்ளின ந்பகாரகாட்டம் ம்பருலெக்கு 
ரியதகா்வும்்பகாரகாட்டிறகுரியதகா்வும்்பகார்க்்ப் 
்பட்டது.
 �கான இஙகு குறிப்பிடும் உளை் ்காரணி 
மயன்பது தமிழர்்ள ெத்தியில் இனறு ஒரு ்ட்ட 
லெப்பில்லகாத - வல்யில்லகாத - நிலலநய ்காண 
ப்்படுகினறைது. தமிழ்த் நதசியத்தின முதும்லும்்பகா் 
்ருதப்்படும் தமிழ் மெகாழிலய நெம்்படுத்துவதற 
்கான ம்சயற்பகாடு்ள என்பது மி்வும் அரிதகான 
வல்யிநலநய முனமனடுக்்ப்்படுகினறைது. முன 
மனடுக்்ப்்படும் ம்சயற்பகாடு்ள தமிழ்த் நதசியத் 
துடன இலணந்ததகா் முனமனடுக்்ப்்படும்ந்பகாநத 
அது தமிழ் நதசியத்திற்கான ்பலெகான ்படியகா் 
இருக்கும்.
 இனறு வடகிழக்கில் தமிழர்்ளின ்பகுதி் 
ளில் தமிழ் மெகாழி இரண்டகாம் மெகாழியகா்நவ 
்ருதும் நிலல ்காணப்்படுகினறைது. தமிழ் மெகாழி 
க்்கான அந்தஸலத அலனவரும் வழஙகும்ந்பகாநத 
தமிழ் மெகாழியின்பகாலும், தமிழ் நதசியத்தின்பகாலும் 
இைம் ்சமூ்ம் திரும்்பகார்க்கும் நிலலநயற்படும்.

 தமிழ் நதசியத்தின உளை் ்காரணி்ைகா் 
்காணப்்படும் தமிழர்்ளின ்லல, ்லகா்சகார, ்பண்்பகா 
ட்டு அலடயகாைங்லை ்பகாது்காப்்பதும் அதன 
உனனத தனலெயிலன எதிர்்கால தமிழ் ்சமூ்த்திறகு 

ம்காண்டும்சல்வதும் தமிழ் நதசியத்தின அடுத்த 
்ட்ட �்ர்வின மி் முக்கியத்துவம் வகாய்ந்த ம்சயற 
்பகாடகாகும்.
 �காங்ள தமிழர்்ளின மெகாழி, தமிழர்்ளின 
்லல, ்லகா்சகார, ்பண்்பகாட்டு அலடயகாைங்லை 
்காணகாெல் ம்சய்துவிட்நடகா, அழித்துவிட்நடகா அடு 
த்த ்சந்ததிக்கு தமிழ் நதசியம் எனறை ஒனலறை எழு 
த்து வடிவில் ெட்டுநெ ம்காண்டும்சல்லும் நிலல 
நயற்படும். அந்த தமிழ் நதசியத்தில் எழுசசி 
என்பது �காவின நுனியில் உளை ஒனறைகா்வும் 
நதகானறி ெலறையும் உணர்வில் ஒனறைகா்வுநெ எதிர் 
்கால தமிழர் இைம் ்சமூ்ம் ந�காக்கும்.

 ஆயுதப் ந்பகாரகாட்ட ்காலத்தில் தமிழ் 
மெகாழிலய ்காப்்பதறகும், தமிழர்்ளின ்லல, ்லகா 
்சகாரங்லை ்பகாது்காப்்பதறகும் தமிழீழ விடுதலலப் 
புலி்ள முனமனடுத்த ம்சயற்பகாநட வடக்கு கிழக் 
கில் இனறும் தமிழ் நதசியம் எழுசசி ம்பறறுளை 
தறகு மி் முக்கிய ்காரணெகா் அலெந்துளைது.
 ஆனகால் இனறு அலனத்தும் சிலதவலடந்து 
்காணகாெல்ந்பகாகும் நிலலயிலன ் காணமுடிகினறைது. 
இனறு தமிழர் �்ரங்ளில் தமிழ் மெகாழிக்குரிய 
அந்தஸது என்பது ந்ளவிக்குரியகா்நவ இருக்கி 
னறைது.
 குறிப்்பகா் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தமிழ் 
நதசிய ்ட்சி்ளின ெகா�்ர்சல்ப்ளின ்ட்டுப்்பகா 
ட்டில் உளை �்ரங்ளிநலநய தமிழ் மெகாழிக்குரிய 
அந்தஸது இதுவலரயில் வழங்ப்்படவில்லல. 
அநதந்பகானறு தமிழர்்ளின ்பகாரம்்பரிய, ்லல 
்லகா்சரங்லை ந்பணும் எந்த முனமனடுப்பு்ளும் 
நெற ம்காளைப்்படவில்லல.
 இவவகாறைகான ம்சயற்பகாடு்ள ்காரணெகா 
்நவ வட கிழக்கில் மதகாடர்சசியகா் தமிழ் நதசியம் 
பினனலடவிலன எதிர்ந�காக்கி வருவதகா் உணரப் 
்படுகினறைது. தமிழர்்ளின மெகாழி, ்லல, ்லகா்சகார, 
்பகாரம்்பரியங்ள  ந்பணப்்பட்டு அலவ மதகாடர்்பகான 
ம்சயற்பகாடு்ள மதகாடர்சசியகா் முனமனடுக்்ப் 
்படும்ந்பகாது அது தமிழ் நதசியத்தின்பகால் ம்காண் 
டுளை ்பறறு அதி்ரித்து அதன மீதும்காண்டுளை 
உறுதிப்்படும் மதகாடர்ந்து நிலலக்கும் சூழ்நிலல 
நயற்படும்.
 இனறு தமிழர் ்பகுதி்ளில் தமிழர்்ளின 
்பகாரம்்பரிய விலையகாட்டு்ள ெலறைந்து ம்சனறு 
விட்டன. எெது ்பகாரம்்பரிய ்லகா்சகார நி்ழ்வு்ளும் 

மதகானறுமதகாட்டு வந்த ெரபு்ளும் ெலறைந்து வருகி 
னறைன. இவறறிலனமயல்லகாம் எதிர்்கால ்சமூ்த்தி 
றகு ம்காண்டு ம்சல்லப்்பட நவண்டுெகானகால் வட 
கிழக்கு இலணந்த தமிழ் ் லல்லகா்சகார,்பண்்பகாட்டு 
்ட்டலெப்பு ஒனறு உருவகாக்்ப்்பட நவண்டும்.
 

இனறு கிழக்கு ெகா்காணத்திலன ம்பகாறுத்த 
வலரயில் தமிழர்்ள ெத்தியில் இருந்த ்பல்நவறு 
விடயங்ள ்காணெல் ந்பகாயிருக்கினறைன. கிரகாெப் 
புறைங்ளில் ஓரைவு முனம்காண்டு ம்சல்லப்்பட்டகா 
லும், �வீனத்துவத்தின ்காரணெகா் ்பல விடயங்ள 
மதகாலலக்்ப்்பட்டுளைன.
 ்டந்த ்காலத்தில் தமிழ் நதசியத்திலனயும் 
தமிழர்்ளின வரலகாறு்லையும் இைந்தலலமுலறை 
யினருக்கு ம்காண்டும்சனறை ்பகாரம்்பரிய கூத்துக்்லல 
அழிந்து வருகினறைது. கிழக்கு ெகா்காணத்தில் குறிப் 
்பகா் ெட்டக்்ைப்பு ெகாவட்டத்தில் தனித்துவெகா் 
ந்பணப்்பட்டுவந்த இந்த கூத்துக்்லல்ள ெட்டு 
ப்்படுத்தப்்பட்டுளைது. அல்லது அருகி வருகினறைது. 
அதன ்லலஞர்்ள ்ண்டும்காளைப்்படகாத நிலல 
யில் அவறறிலன முனம்காண்டு ம்சல்ல முடியகாத 
நிலலக்கு தளைப்்பட்டுளைனர்.
 ஒரு சில ்பகுதி்ளில் அது மதகாடர்பில் ம்சயற 
்பகாடு்ள முனமனடுக்்ப்்பட்டகாலும் ம்பரும்்பகா 
லகான இடங்ளில் அதன தடயங்ள அழிந்நத 
வருகினறைது. �காங்ள எதற்கா் ந்பகாரகாடிநனகாநெகா, 
எதலன ்பகாது்காப்்பதற்கா் ந்பகாரகாடிநனகாநெகா 
அலவமயல்லகாவறறிலனயும் �காங்நை அழிக்கும் 
நிலலக்கு ம்சனறும்காண்டிருக்கினநறைகாம். மவறும் 
்ப்சப்பு வகார்த்லத தமிழ் நதசியம் ந்பசிக்ம்காண்டு 
அரசியலுக்்கா் வலம் வரும் அரசியல் வியகாதி்ள 
இது மதகாடர்பில் ்சறறும் சிந்திக்கும் நிலலயிலும் 
இல்லல.

 �காங்ள தமிழ் நதசி யத்திலனப் ம்பறறைகாலும் 
அதலன ்ட்டலெத்துக் ம்காண்டும்சல்ல தைம் 
இல்லலமயனறைகால் �காங்ள இழந்த இழப்புக்கும் 
அழிவு்ளுக்கும் எந்தவித பிரநயகா்சனமும் இல்லகாத 
நிலலநய உளைது.
 எனநவ எதிர்்கால தமிழ் நதசியம் ்பலெகான 
தகா்வும் வடகிழக்கு இலணந்த தகாய்த்தில் அலன 
த்து வைங்லையும் ம்காண்ட தமிழ்நதசிய ்ட்ட 
லெப்பு  உருவகா் நவண்டுெகானகால் தமிழர் தகாய்த் 
தில் ்பலெகான ்ட்டலெப்பு ஒனறு உருவகாக்்ப்்பட 
நவண்டியது ்காலத்தின ்ட்டகாயெகாகும்.
 தமிழ் நதசிய அரசியலல �காங்ள எவவகாறு 
ஒருக்கிலணக்கினநறைகாநெகா அநதந்பகானறைமதகாரு 
்லல, ்லகா்சகார நெம்்பகாட்டு ்ட்டலெப்பு அவ்சர 
ெகா் உருவகாக்்ப்்பட்டு வடகிழக்கில் தமிழர் தகாய் 
த்தில் தமிழ் மெகாழிலயயும் தமிழர் ் லகா்சகாரத்திலன 
யும் நெம்்படுத்தும் ம்சயற்பகாடு்ள முனமனடுக்்ப் 
்பட நவண்டும்.

kl;L. efuhd;

jkpou;fs; vOr;rp 
ngw Ntz;Lk; 

vd;gNj ,d;iwa epiy
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md;G Neah;fSf;F!
 எைது எதிர்கோை சிறபி்க்ளோன ்தமிழ் சிைோர்களின 
்தமிழ்பைோழி ைறறும் �ண�ோட்டு கைம்�ோட்டிமன 
இைக்கோ்க ப்கோணடு பவைளிவைரும் இைககு வைோர 
இ்தழின சிறுவைர ்த்ளத திற்கோன ்தங்கள், ்கட்டுமர்கள், 
்கவிம்த்கள், ஓவியங்கள் ைறறும் வைோழ்வுககு 
வைழி்கோட்டும் ்தமிழர நோ்கரீ்கம் ப்தோடர�ோன சிறு குறிப்பு 
்கள் ஆகியவைறமை �கிரந்து ஓர பசழிப்�ோன நிமைத்த 
எதிர்கோை ்தமிழ் சந்்ததிமய உருவைோக்க இமையுைோறு 
இைககு உங்கம்ள வைரகவைறகிைது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

 m. jD[d;:
tTdpah-jkpo; kj;jpa 

khfhtpj;jpahyak;.

  R.jpfopdp: juk;-8  
jp. nry;tehafGuk;> 

,e;J kfhtpj;jpahiyak;> jpUNfhzkiy

[dfjPgd; NfU\d;; : juk;-4

tTdpah jkpo; kj;jpakfh tpj;jpahyak;

gwf;Fk; eha;f;Fl;b nwNkh 
xU Cupy; xU mk;kh eha; xd;W tho;e;J te;jJ. mjw;F gj;Jf; 

Fl;bfs;. me;j eha;f; Fl;bfs; C..C..C... ts.. ts;.. vd;wthW rj;jkpl;lJ. vd;d mjprak; gj;jhtJ 

eha;f;Fl;bf;F ,wFfs; cs;sdNt! Mdhy; ekf;F ,wFfs; ,Ug;gjpy;iy. eha;f;Fl;bf; FQ;R vd;W 

kw;w eha;f; Fl;bfs; mtid Nfyp nra;jd. ,J vd;Dila tPL ,y;iyah vd;wJ gj;jhtJ eha;f;Fl;b 

nwNkh. mtDf;F ahUNk gjpy; $wtpy;iy. vy;yhk; Kw;wj;jpy; tpisahlr; nrd;wd. me;j eha;f;Fl;b 

ftiyAld; tPl;il tpl;L gwe;J NghdJ. ,e;j ,lk; vdf;FupaJ my;y vd;W Nahrpj;Jf; nfhz;lJ. 

NtW eha;f;Fl;bfis re;jpf;Fk; vz;zj;Jld; gwe;J nrd;wJ. rlf;.. rlf;..tpu;..tpu;u;.. mJ xt;nthU 

,lkhf miye;J jpupe;jJ. FQ;R vq;Fkpy;iy. fisj;Jg; Ngha; kuf;fpis xd;wpy; mku;e;J nfhz;lJ. 

mg;NghJ rpl;Lf;FUtp xd;W Nfhgj;Jld; ntspNa te;jJ. ePu; ahu; vd;Dila fpisapy; ,Uf;fpwPu;? 

vd;W fj;jpaJ. ehd; eha;f;Fl;b vd;wJ nwNkh. vdf;F eha;f;Fl;bf; FQ;Rfisg; gpbf;fhJ. J}ug; 

Ngha; tpL vd;W rpl;Lf;FUtp fj;jpaJ. nwNkh ftiyAld; J}ug; NghdJ. fisj;Jg; Nghd nwNkh  

goq;fs; epiwe;j gw;iw xd;wpDs; epj;jpiu nfhs;Stjw;fhf nrd;wJ. Mdhy; Xeha; xd;W mijf; fz;L 

tpl;lJ. `Nyh ePu; vd;d nra;fpwPu; vd;W Nfl;lJ Xeha;. me;j Xehapd; kQ;rs;epw fz; nwNkhtpw;Fg; 

gpbf;ftpy;iy. mq;fpUe;J jg;gpr; nrd;W tpl;lJ. nwNkh XehaplkpUe;J jg;g cjtpa vdJ ,wFfs; 

mw;Gjkhdit. MdhYk; NtW eha;f;Fl;bf; FQ;Rfis fz;Lgpbf;f KbatpyiyNa! vd;w ftiyAld; 

nwNkh nfhQ;rj; J}uk; gwe;J nfhz;bUe;jJ. mg;nghOJ nwNkh xU efiu mile;jJ. xU kdpjd; 

fz;Ltpl;lhd;. M.. M.. gwf;Fk; eha; vd;W fj;jpagb nwNkhit gpbf;f tiyAld; Xbdhd;. Mdhy; 

nwNkh gpbgltpy;iy. nwNkh me;j kdpjdpd; tiyAld; jg;gp tpl;lJ. nwNkh ePz;l J}uk; gwe;J nfhz;b 

Ue;jJ. mg;nghOJ rpy eha;f;Fl;bfs; tpisahbf; nfhz;bUe;jijf; fz;lJ.  vd me;j eha;f;Fl;bfs; 

nwNkh nwNkh Xbte;J nwNkhit mutizj;Jf; nfhz;ld. te;J tpl;lhah vd;wthW mk;kh eha; 

Xbte;J nwNkhtpd; cly; KOtijAk; ehtpdhy; jltpaJ. jd; md;ig nrhupe;J ,wFfs; mw;Gjkhdit 

vd;W jdf;Fj; jhNd epidj;Jf; nfhz;lJ nwNkh.

குறளும் கதையும்
Fws; : 

 Nfb ,y; tpOr; nry;tk; fy;tp xUtw;F; khL my;y kw;iwait. 

nghUs;: 

xUtDf;F mopT ,y;yhj rpwe;j nry;tk;  fy;tpNa MFk;. fy;tp jtpu kw;wg; nghUs;fs;  

(mj;jifa  rpwg;Gila) nry;tk; MFk;.
 

 xU rpwpa fpuhkj;jpy; kpfTk; twpa xU FLk;gk; tho;e;J te;jJ. me;j FLgj;jpy; je;ij ,y;iy. 
mk;khtpd; ciog;gpNy FLk;gk; tho;e;J te;jJ. me;jf; FLgj;jpNy jhd; nry;td; vDk; ngaUila  
rpWtDk; tho;e;J te;jhd;. mtd; kpfTk; fy;tpapy; Mu;tk; fhl;bdhd;. mg;gbapUf;ifapy; xUehs; jhahupw;F 
cly;epiy ghjpg;gile;J tpl;lJ. ,jdhy; mtd; $ypj; njhopYf;F nrd;whd;. mg;gbapUe;Jk; fy;tpia 
iftpltpy;iy. 

fhiy ghlrhiyf;F nrd;W khiyapy; Ntiyf;Fr; nry;thd;. mtd; Ntiy Neuj;jpYk; fy;tpia Nkw;nfhz; 
lhd;. gyjug;gl;l E}y;fis Njbj;Njb gbj;jhd;. ,g;gb gy Mz;Lfs; fope;jd. mtd; ed;whf  
gbj;J ey;y njhopiyg; ngw;whd;. mjd; gpwF ed;whf cioj;J jd; FLk;gj;ijAk; jd;idg; Nghd;W rpW 
tajpy; f\;lg;gLk; rpwhu;fSf;F cjtpAk; Gupe;jhd;. mj;Jld; mtd; tPl;by; nry;tKk; epiwe;jJ. ey;tho;it 
tho;e;jhd;.

xUtDf;F mopT ,y;yhj rpwe;j nry;tk; fy;tpNa MFk;. fy;tpia jtpu kw;iwa nghUs;fs; vy;yhk;   
mj;jifa  rpwg;Grpwg;GilaJ my;y vd;gjid Gupe;J nfhz;L khztuhfpa ehk; fy;tpapy; Kaw;rpAld; 
<Lgl Ntz;Lk;.
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இந்தியகாவின நிழல் பிரதெரகா்வும், அதி்காரபூர்வ 
பிரதெரகாவதறகு எத்தனிப்்பவரகா்வும் இருக் 

கும் அமித் ேகா அஸகாமில் ்சட்டெனறைத் நதர்தல் 
்பரப்புலரயில் ம்சனறை ்சனியனறு(03/04/2021)இருந் 
தகார்.
 ெத்திய இந்தியகாவில் அலெந்துளை ்சத்தீ 
ஸ்ர் ெகாநிலத்தில் ெகாநவகாயிஸடு்ள �டத்திய 
தகாக்குதலில் இரு்பத்து �கானகு ்பகாது்காப்பு ்பலட 
யினர் ம்கால்லப்்பட்டலத முனனிட்டு அமித் ேகா 
நதர்தல் ்பரப்புலரலய ்பகாதியிநலநய நிறுத்திவிட்டு 
மடல்லிக்கு ்பறைந்நதகாடினகார்.
 அவர் ெட்டும் அல்லகாெல் அநத அ்சகாமில் 
�லடம்பறும் ்சட்டெனறைத் நதர்தலல முனனிட்டு 
்காஙகிரஸ ்ட்சியின ம்பகாறுப்்பகாைரகாய் இருப்்பவ 
ரும் ்சத்தீஸ்ர் முதலலெச்சருெகான பூந்பஷ்பகாந் 
லும் ஆளும் ெகாநிலத்துக்கு ்பறைந் நதகாடினகார்தகான.
 ம்சனறை ஏப். 2 அனறு அரசுத் தரப்பின சிறைப்பு 
அதிரடிப் ்பலட(STF- Special Task Force), ெகாவட்ட 
ஊர்க் ்காவல்(DRG- District Rural Guard), ்சத்தீஸ்ர் 
ந்பகாலீஸின ெகாவட்டப் ்பலட, ெத்திய ரி்சர்வ 
ந்பகாலீஸ ்பலட(CRPF), இதன உயர்ெட்ட CoBRA 
்பலட(Commando Battalion for Resolute Action) ஆகிய 
வறலறை ந்சர்ந்த ஈரகாயிரம் ்பலட வீரர்்ள ்சத்தீஸ்ர் 
ெகாநிலத்தில் பிஜப்பூர் ெகாவட்டத்தில் ‘நதடுதல்  
நவட்லடயில்’ ஈடு்பட்டநத ஆகும்.

 ஈரகாயிரம் ்பலட வீரர்்ள அலனத்து ஏற 
்பகாடு்ளுடன இதில் ஈடு்பட்டகாலும் ெக்்ள திரள 
்ள ்பஙந்றபுடன ெணிக்்ணக்கில் �லடம்பறறை 
ெகாநவகாயிஸடு்ளின இந்த எதிர் தகாக்குதலில் ஈடு 
ம்காடுக்் முடியகாெல் அடுத்த �காளில் இரு்பத்து 
�கானகு அரசுத் தரப்பு ்பலட வீரர்்ள இறைந்தனர்.
 ெகாநவகாயிஸடு்ளின இத்தகாக்குதலகானது 
மூனறைகாண்டு்ளுக்குப் பின �லடம்பறறை ம்பரிய 
்சம்்பவெகான இதில் அரசுத் தரப்பில் இரு்பத்து 
�கானகு ்பலட வீரர்்ள இறைந்தநதகாடு முப்்பமதகானறு 
்பலட வீரர்்ள ்காயெலடந்தனர்.
 ம்ரில்லகா ம்சயலுத்தி்ளில் அதிஉயர் ்பயி 
றசி ம்பறறிருந்தும் நெற்காண் CoBRA ்ெகாண்நடகாக் 
்ள எழுவர் அரசுத் தரப்பில் உயிரிழந்தனர்.
 இந்த CoBRA ்பலடயகானது 2009ல் மதகாடங் 
ப்்பட்டதிலிருந்து இத்துலண ்ெகாண்நடகாக்்லை 
இழந்தது இதுநவ முதல் தடலவ.
 இதனகால் ெனத்திடம் குலலந்த இப்்பலட 
வீரர்்ள தெது ்ச்காக்்ளின இறைந்த உடல்்லை 
தம்முடன ம்காண்டு ம்சல்லகாெல் தப்பிநயகாடினர்.
 எனினும் ரகாந்ஷவர் சிங ெகானஹகாஸ 
எனும் CoBRA ்ெகாண்நடகா ெகாநவகாயிஸடு்ளிடம் 
பிடி்பட்டகார்.
 ெகாநவகாயிஸடு்ள �கானகு �காட்்ள ்ழித்து 
்பழஙகுடி ஆர்வலர்்ள, இதழியலகாைர்்ள ந்பகான 
நறைகாரிடம் ெக்்ள திரள்ள ்பலர் திரைகா் கூடியி 
ருந்த இடத்தில்தகான(ெக்்ள ெனறைம்) நெற ்காண் 

்ெகாண்நடகாலவ உயிநரகாடு ஒப்்பலடத்தனர்.
 ெகாநவகாயிஸடு்லை ்பயங்ரவகாதி்ள 
எனறு அவதூறு ்றபிக்்ப்்படுவது உண்லெ என 
றைகால் இவவகாறு ம்சய்திருக்்ெகாட்டகார்்ள.

 அத்துடன அவர்்ள மவளியிட்ட ஊட்ச 
ம்சய்தி அறிக்ல்யில் ்பலட வீரர்்ள தெக்கு எதிரி 
அல்ல எனவும் அர்சகாங்த்லதநய தகாம் எதிர்ப்்பதகா 
்வும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறைகார்்ள.
 ெகாநவகாயிஸடு்ளின தரப்பிநலகா �கால்வர் 
தகான இறைந்தனர்.
 ெகாநவகாயிஸடு்ளின மீதகான இத்தகாக்கு 
தலுக்கு ் காரணெகா் அவர்்ளின உயர் ெட்ட ்பலடத் 
தலலவர் ஹித்ெகா ்சம்்பவ இடத்தில் தெது ்பலட 
வீரர்்ளுடன இருந்தநத எனறு
 அரசுத் தரப்பின ெத்திய ரி்சர்வ ந்பகாலீஸ 
்பலடயின(சிஆர்பிஎப்) தலலலெ அதி்காரி குல்தீப் 
சிங ஒரு மதகாலலக்்காட்சி ஊட்த்திடம் மதரி 
வித்தகார்.
 இப்்பலட வீரர்்ள இத்தகாக்குலுக்கு முன 
்பகான நதடுதல் நவட்லடயினந்பகாது ்சம்்பவ இட 
த்லதச சுறறியுளை கிரகாெங்ள மவறிசந்சகாடிக் 
கிடப்்பலதக் ்ண்டந்பகாது ஏநதகா ஒனறு �டக்்ப் 
ந்பகாகிறைது எனறு ஊகித்தகாலும் அதறகு நெல் 
ஒனறும் முடிமவடுக்்வில்லல.
 அவர்்ள சுதகாரிப்்பதறகுள ெகாநவகாயிஸ 
டு்ள அவர்்லை சுறறிவலைத்து தகாக்கி ந்பரிழ 
ப்ல்ப ஏற்படுத்திவிட்டனர்.
 அரசுத் தரப்பின ்பலட வீரர்்ள தகாம் எப் 
ந்பகாதும் ்லடப்பிடிக்்நவண்டிய வழி்காட்டு 
ம�றி முலறை்லை(SoP- Standard of Procedure) ்லடப் 
பிடிக்்காதநத இப்ந்பரிழப்பிறகு ்காரணெகாய் ஊட் 
ங்ளும் ஓய்வு ம்பறறை இரகாணுவ அதி்காரி்ளும் 
குறிப்பிட்டகாலும்

 ெக்்ள திரள்ளின ்பஙந்றபு, ்சம்்பந்தப் 
்பட்ட நிலப்்பரப்பின �ல்ல ்பரிச்சயம் ெகாநவகாயிஸ 
டு்ளுக்கு இருத்தல் ந்பகானறைலவநய இதறகு உண் 
லெயகான ்காரணெகாகும்.
 இந்தியகாவின ‘இரும்பு ெனிதன’(?) ந்பகால் 
தனலன ்காட்டிக் ம்காண்டு அசசுறுத்திவரும் அமித் 
ேகாவினுலடய அதி்காரத்தின கீழ்தகான ம்கால்லப் 
்பட்ட இப்்பலட வீரர்்ள வந்தகாலும் இந்த உயிரி 
ழப்ல்ப தடுக்்முடியகாெல் அஸகாமில் நதர்தல் 
்பரப்புலரலய ்பகாதியில் நிறுத்திவிட்டு மடல்லிக்கு 
ஓடினகார்.
 ெகாநவகாயிஸடு்லை இறுதி வலர நவட்லட 

யகாடப் ந்பகாவதகாய் வீரவ்சனம் ந்பசுக் ம்காண்டி 
ருக்கும்ந்பகாநத அவரது CoBRA ்ெகாண்டர் ஒருவர் 
(ரகாந்ஷவர் சிங ெகானஹகாஸ)ெகாநவகாயிஸடு்ளின 
பிடியில்தகான இருந்தகார்.
 அமித் ேகாவின ஐஜி, CRPFன சிறைப்பு இயக் 
கு�ர், ஆநலகா்ரகா்ச ம்சயற்படும் முனனகாள டிஜி(-
Director General) ஆகிநயகார் ்சம்்பவ இடத்தில் மூனறு 
வகாரங்ைகாய் மு்காமிட்டுத்தகான அரசுத் தரப்பின 
இத்நதடுதல் நவட்லடயில் ஈடு்பட்டு வ்செகாய் 
சிக்கிக் ம்காண்டு அரசுப் ்பலட வீரர்்ளின ்பலி ம்காடு 
த்தனர்.
 ்பகுதியின நிலப்்பரப்ல்ப �னகு அறிந்த 
உளளூர் வட்டகார ்பழஙகுடி ெக்்ளின சிலலர 
ம்காண்டும் ்சரணலடந்த சில ெகாநவகாயிஸடு்லை 
யும் ம்காண்டு அலெக்்ப்்பட்ட ்பலட்ளின ்பங 
ந்றபுடநனநய அரசுப் ்பலடயினர் இத்நதடுதல் 
நவட்லடயில் ஈடு்பட்டகாலும் ெக்்ள திரள ்பங 
ந்றபுடன ெகாநவகாயிஸடு்ள முறியடித்து அமித் 
ேகாவின மூக்ல் உலடத்மதறிந்தனர்.
 அமித் ேகா ஒரு புறைத்தில் ெகாநவகாயிஸடு 
்லை ஒழித்துவிடுவதகா் வீரவ்சனம் ந்பசினகாலும் 
இனமனகாரு புறைத்திநலகா நவறு வழியினறி அவர் 
்லை ந்பசசு வகார்த்லதக்கும் அலழக்கினறைகார்.
 இந்துத்துவப் ்பகாசிஸடு கும்்பலின தலல 
வரும் இந்தியகாவின நிழல் பிரதெரும் அடுத்த 
பிரதெரகாவதறகு எத்தனிப்்பவருெகான அமித்ேகா 
இந்தியகாவின உளதுலறை அலெச்சரகான பின �லட 
ம்பறறை இத்தல்ய முதல் ்சம்்பவம் இதுநவ.

 இந்திய ஆட்சியகாைர்்ளின ெக்்ள விநரகாத 
ம்பகாருைகாதகாரக் ம்காளல் �லடமுலறைப்்படுத்து 
வதறகு எழும் ெக்்ள எதிர்ப்பு்லை ்பகாசி்ச ஆட்சி 
யின மூலம் எதிர்ம்காண்டுவிட முடியும் எனநறை 
நெகாடி-அமித் ேகா கும்்பல் ்ருதுகிறைது.
 இக்கும்்பலின இரண்டகாம் ஆட்சியின 
ந்பகாதுதகான குடியுரிலெ திருத்தச ்சட்டம், மூனறு 
நவைகாண் ்சட்டங்ள ஆகியவறறுக்கு எதிரகான 
ெக்்ள திரள்ளின ெக்்ள திரள வழியிலகான 
எழுசசி்ள இக்கும்்பலின முதல் ஆட்சியினந்பகாது 
�டக்்காதலவ.
 இனமனகாரு புறைத்தில் நெற்காண் கும்்பல் 
தனது இரண்டகாம் ஆட்சியினந்பகாது ெகாநவகாயிஸடு 
்லை �காமடஙகும் நவட்லடயகாடி ஏரகாைெகா 
நனகாலர ம்கானறு சிலறைப்்படுத்தினகாலும் அவர் 
்லை ஒழிக்்முடியவில்லல.
 ெகாநவகாயிஸட் ்ட்சி எனும் ம்பயரில் 2004 
முதறம்காண்டு ம்சயற்படத் மதகாடஙகி ்பதிநனழு 
ஆண்டு்ள ்ழிந்து ஆட்சியகாைர்்ைகால் சுெகார் 
ஐயகாயிரம் ெகாநவகாயிஸடு்ள ம்கால்லப்்பட்டு 
எண்ணறநறைகார் சிலறைப்்பட்டகாலும் அவர்்லை ஒழி 
க்்முடியவில்லல.
 அதறகும் ஆட்சியகாைர்்நை ் காரணம். அவர் 
்ள ் லடப்பிடிக்கும் ம்பகாருைகாதகாரக் ம்காளல்நய 
அக்்காரணம்.
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மதகாடர்சசியகா் ஆறு இரவு்ைகா் �லட 
ம்பறறை ்லவரங்ள வட அயர்லகாந்லத 

அதிர லவத்திருக்கினறைன. ்பல வருடங்ளுக்குப் 
பினனர் �லடம்பறறை இவவகாறைகான ்லவரங்ளில் 
55 ்காவல்துலறைப் ்பணியகாைர்்ள ்காயப்்பட்டிருக் 
கிறைகார்்ள.

உணமையில் வைடஅயரைோந்தில் ்தறக�ோது எனன 
நடககிைது?

 கிறிஸதவர்்ளின புனித �காைகாகிய ம்பரிய 
மவளளி தினத்தில் மதகாடஙகிய இக்்லவரங்ள, 
ஐக்கிய இரகாசசியத்துக்கு விசுவகா்செகான அஙகிளி 
க்்ன கிறிஸதவ பிரிலவச ்சகார்ந்த ெக்்ள அதி்ெகா் 
வகாழ்கினறை மடறி (Derry), ம்பல்்பகாஸட் (Belfast), 
அனட்ரிம் (Antrim) பிரநத்சத்லதச ்சகார்ந்த �்ரங்ள 
ந்பகானறை �்ரங்ளுக்குப் ்பரவியிருக்கினறைன.
 ெகிழூர்தி்ள ்பல எரிக்்ப்்பட்டதுடன 
ம்பறநறைகால் குண்டு்ள, ்ற்ள ந்பகானறை ்ட்டடப் 
ம்பகாருட்்ள எறியப்்பட்டதன ்காரணெகா் ம்பல்்பகா 
ஸட்டில் இதுவலர ்காணகாத மி் நெகா்செகான 
்லவரங்ள �லடம்பறறை புதனகிழலெ இரவு 
்காயப்்பட்ட எழுவர் உட்்பட 48 ்காவல்துலறை உறுப் 
பினர்்ள ்காயெலடந்திருக்கிறைகார்்ள.
 “்காவல்துலறைப் ்பணியகாைர்்ள மீது நெறம்கா 
ளைப்்பட்ட தகாக்குதல்்ள அதிர்சசி தருவனவகா் 
அலெந்திருக்கினறைன” எனறு வடஅயர்லகாந்தின 
்காவல்துலறை ஆலணயம் மதரிவித்திருக்கும் அநத 
ந�ரம், “�லடம்பறறை நி்ழ்வு்ள ்ண்டிக்்ப்்பட 
நவண்டியலவ” எனறு வட அயர்லகாந்தின நிலறை 
நவறறு அதி்காரக்குழு கூறியிருக்கிறைது.
 பிரித்தகானியகாவுக்கு விசுவகா்செகான ்சன�கா 
ய் ஒனறியக் ்ட்சியின (Democratic Unionsit Par-
ty) தலலவரும், �காட்டின தலலலெ அலெச்சரு 
ெகான ஆளீன ம்பகாஸரர் (Arlene Foster) ஓடிக் 
ம்காண்டி ருந்த ஒரு ந்பருந்தின மீது எரிகுண்டு 
்ள எறியப்்பட்ட விவ்காரத்லத மி்வும் ்டுலெ 
யகா்க் ்ண்டித்திருப்்பநதகாடு, “�லடம்பறறை குழப் 
்பங்ள ்சமூ்த்துக்குத் தலலகுனிலவ ஏற்படுத்தியி 
ருக்கினறைன” எனறும் மதரிவித்திருக்கிறைகார்.
 “உண்லெயில் இது எதிர்ப்பு ஆர்ப்்பகாட் 
டநெ அல்ல. இது நவண்டுமெனநறை அழிவு்லை 
ஏற்படுத்தும் ந�காக்்ம் ம்காண்டது என்பது ெட் 
டுெனறி ம்காலலமுயறசியகா்வும் ்பகார்க்்ப் ்படக் 
கூடியது. எெது ஒனறியக் ம்காளல்லயநயகா, 
விசுவகா்சத்தனலெலயநயகா இலவ எந்தவிதத்தி 
லும் பிரதி்பலிக்்வில்லல” எனறு தனது ருவிறறைர் 
ம்சய்திக்குறிப்பில் அவர் நெலும் குறிப்பிட்டி 
ருக்கிறைகார்.
 ஐக்கிய இரகாசசியத்துக்குச ்சகார்்பகான அங 
கிளிக்்ன ்சமூ்ங்ளும் அயர்லகாந்துக் குடியரசு 
க்குச ்சகார்்பகான ்த்நதகாலிக் ்சமூ்ங்ளும் வதிகினறை 
வகாழ்விடங்லைப் புவியியல் ரீதியகா் இலணக் 
கினறை ‘அலெதிசசுவர்’ அலெந்திருக்கினறை ேகாங 
கில் (Shankill) ஸபிறிஙபீல்ட் (Springfield) ்பகுதி 
்ளில், புதனகிழலெ இரவு ரயர்்ளும் குப்ல்ப 
வகாளி்ளும் எரியூட்டப்்பட்டலதத் மதகாடர்ந்து 
எதிர்ப்புக் ்லவரங்ள ஆரம்்பெகாகின. அந்த இர 
வில் ்லவரங்ள தீவிரெகாகியநதகாடு ஒரு ந்பருந் 
தின ்சகாரதி அதலன விட்டு மவளிநயறை முயறசித் 

துக் ம்காண்டிருந்த தருணத்தில் அதன மீது 
ம்பறநறைகால் குண்டு வீ்சப்்பட்டதுடன ‘ம்பல்்பகாஸட் 
மரலிகிரகாப்’ (Belfast Telegraph) எனறை �காளிதழின 
ஒளிப்்படவியலகாைரும் தகாக்்ப்்பட்டிருக்கிறைகார்.
 நெறகுறிப்பிட்ட ேகாஙகில் ெறறும் ஸபிறி 
ஙபீல்ட் �்ரங்ளில் இரு ்சமூ்ங்ளினதும் வகாழ் 
விடஙலையும் இலணக்கினறை வகாயிற்தவு்ளுக்கு 
அண்லெயில் கிட்டத்தட்ட 600 ந்பர் ஒனறு கூடிய 
தகா்வும் கூட்டங்லைக் ்லலப்்பதற்கா்க் குலறை 
ந்த ்பகாதிப்ல்ப ஏற்படுத்தும் 6 பிைகாஸரிக் ரலவ்ள 
புதனகிழலெ இரவு தங்ைகால் ்பயன்படுத்தப் 
்பட்டதகா்வும், ்காவல்துலறை வியகாழக்கிழலெ 
மதரிவித்தது.

 அச்சந்தர்ப்்பத்தில் 8 ் காவல்துலறை உறுப்பின 
ர்்ள ்காயெலடந்ததகா்வும் ்லவரத்லதத் தூண் 
டும் ம்சயற்பகாடு்ளில் ஈடு்பட்டதகா்க் குறறைஞ்சகா 
ட்டப்்பட்டு 28 வயதும் 18 வயதும் ம்காண்ட இரு 
ஆண்்ள ல்தும்சய்யப்்பட்டதகா்வும் ்காவல்து 
லறையினர் நெலும் மதரிவித்தனர்.

இக்கைவைரங்களில் ஈடு�டு�வைர்கள் யோர?
 �லடம்பறறை வனமுலறை்ள முதனலெயகா், 
ஐக்கிய இரகாசசியத்துக்கு விசுவகா்செகான ெக்்ள 
அதி்ம் வகாழ்கினறை மடறி (Derry), ்ரிக்ந்பர்்ஸ 
( C a r r i c k f e r g u s ) , நி யூ ட் ட ன அ பி ( N e w t o n a b b e y )
ந்பகானறை ்டலல அண்மித்த ்பகுதி்ளிலும் தலல 
�்ரெகான ம்பல்்பகாஸற �்ர லெயத்தில் அலெந்து 
ளை ேகாஙகில் ்பகுதியிலுநெ அதி்ெகா் இடம் 
ம்பறறிருக்கினறைன.
 இதுவலர ்லவரங்ளில் ஈடு்பட்டவர்் 
ளின எண்ணிக்ல் 20, 30, 40 என சிறிய எண்ணிக் 

ல்யகா்நவ இருந்திருக்கிறைது. ஆனகால் ்லவரங 
்ள இலடமவளியினறித் மதகாடர்ந்து �லடம்பறுவ 
தும், புதனகிழலெ இரவு �லடம்பறறை தகாக்குதல்் 
ளின தீவிரத்தனலெயும் ்பலலரயும் அதிர்சசிய 
லடய லவத்திருப்்பநதகாடு உரிய �டவடிக்ல் எடு 
க்்ப்்பட நவண்டும் எனறை ந்காரிக்ல்யும் முன 
லவக்்ப்்பட்டிருக்கிறைது.
 இக்்லவரங்ளில் 12 வயது ந்பகானறை ஆ்க் 
குலறைந்த வயதுளை சிறுவர்்ளின ்பங்ளிப்பு ்பலலர 
ஆழெகா்க் ் வலலயலடயச ம்சய்திருக்கிறைது. இதன 
்காரணெகா் திலரெலறைவில் இருந்தும்காண்டு 
யகாநரகா இதலன ம�றிப்்படுத்துகிறைகார்்ள எனறை ்சந் 
நத்மும் உருவகாகியிருக்கிறைது.

இக்கைவைரங்களின பினனணி எனன?
 ஜனவரி ெகாதத்தில் எல்லல்ளில் பிமரக் 
சிற ந்சகாதலன்ள மதகாடங்ப்்பட்ட பினனர், பிரச 
சிலன்ள தீவிரெலடயத் மதகாடஙகின. ஐக்கிய 
இரகாசசியத்தின �கானகு �காடு்ளில் ஒனறைகா் விைங 
கும் வடஅயர்லகாந்தின அரசியலலெப்பினநிலல 
அண்லெயில் முனமனடுக்்ப்்பட்ட பிமரக்சிற தீர் 
வின ்காரணெகா் ஆ்பத்தகான நிலலக்குத் தளைப்்ப 
ட்டிருப்்பதகா் ஐக்கிய இரகாசசியத்துக்கு விசுவகா 
்செகான ஒனறியக் ம்காளல்க்கு ஆதரவகான ெக்்ள 
அஞசுகிறைகார்்ள.
 ஐநரகாப்பிய ஒனறியத்தில் மதகாடர்ந்தும் 
இருப்்பதறகு ஆதரவகா் இக்குறிப்பிட்ட பிரநத 
்சம் வகாக்்ளித்தநதகாடு, டியுபி ்ட்சி (DUP) பிமர 
க்சிறறுக்கு ஆதரவகா் வகாக்்ளித்திருந்தது. இவவி 
டயத்தில் இக்குறிப்பிட்ட ்ட்சியின ்ருத்துக்்ள 
்வனத்தில் எடுக்்ப்்படகாெல் மவஸறமினிஸடர் 
அதி்காரம் தெது ்ருத்துக்்லை அவர்்ள நெல் 
திணித்தகா்க் ்ருதப்்படுகிறைது.
 ஐக்கிய இரகாசசியத்தினுளநை வடஅயர் 
லகாந்தின இடத்லத பிமரக்சிற வலுப்்படுத்தும் 
எனறு இந்தக் ் ட்சி ் ருதிய அநதநவலை, ம்பகாறிஸ 
நஜகாண்்சனுக்கும் பிரஸ்சல்சுக்குமிலடநய வலரய 
ப்்பட்ட ்டுலெயகான பிமரக்சிற வலரபில் (hard 
brexit) ஐக்கிய இரகாசசியத்தின இலறைலெலய லெய 
ப்்படுத்தும் விடயங்ளுக்ந் அதி் முக்கியத்துவம் 
ம்காடுக்்ப்்பட்டிருப்்பது உணரப்்பட்டிருக்கிறைது.
 தறந்பகாது வட அயர்லகாந்து மதகாடர்்பகா் 
வலரயப்்பட்ட ்சட்டங்ள ்காரணெகா் பிரித்தகா 
னியகாவிலிருந்து ம்காண்டுவரப்்படும் ம்பகாருட்்ள 
ந்சகாதலனயிடப்்படுவநத குழப்்பங்ள உருவகாகுவ 
தறகுக் ்காரணம் எனக் ்ருதப்்படுகிறைது. இப்பு 
திய �லடமுலறை ஐக்கிய இரகாசசியத்தினுள வடஅ 
யர்லகாந்தின வகி்பகா்ம் மதகாடர்்பகா்ச ்சந்நத்ங 
்லை உருவகாக்கியிருக்கிறைது.

கவைறு ஏ்தோவைது விடயங்கள் வைனமுமைமயப் 
�றை மவைததிருககிை்தோ?

 பிரித்தகானியகா ஐநரகாப்பிய ஒனறியத்தி 
லிருந்து மவளிநயறிய பினனர் அயர்லகாந்துக் 
குடியரசு மதகாடர்ந்தும் ஐநரகாப்பிய ஒனறியத்தின 
உறுப்பு �காடகா் இருக்கினறை ்படியகால் அயர்லகாந்து 
தீவுக்கும் ஐநரகாப்பிய ஒனறியத்துக்கும் இலடநய 
வழலெ ந்பகால் ம்பகாருட்்ள எடுத்துசம்சல்லப்்படு 
கினறைன. குறிப்்பகா் பிரித்தகானியகாவிலிருந்து வட 
அயர்லகாந்துக்குப் ம்பகாருட்்ள ம்காண்டுவரப்்படும் 
ந்பகாது அலவ ஐநரகாப்பிய ஒனறியத்தின தனிச 
்சந்லதக்குள வடஅயர்லகாந்து வழியகா் உளவகாங 
்ப்்படுவதன ்காரணத்தினகால் பிரித்தகானியகாவிலிரு 
ந்து வட அயர்லகாந்துக்குக் ம்காண்டுவரப்்படும் 
ம்பகாருட்்ள (குறிப்்பகா் உணவுப் ம்பகாருட்்ள) 
எல்லலப்்பகுதியில், ஐநரகாப்பிய ஒனறியத்தின 
விதிமுலறை்ளுக்கு அலெவகா்ச ந்சகாதலனக்கு உட் 
்படுத்தப்்படுகினறைன. இந்தப் புதிய ஒழுஙகு்ள 
‘வடஅயர்லகாந்து ம�றிமுலறை்ள’  (Northern Ireland 
Protocol)  எனறு அலழக்்ப்்படுகினறைன. இப் புதிய 
�லடமுலறை நீக்்ப்்பட நவண்டும் எனறு ்சன�காய 
ஒனறியக்்ட்சி ஒரு உத்திநயகா்பூர்வ ்பரப்புலரலய 
ஆரம்பித்தது. ஆனகால் ஐக்கிய இரகாசசியத்துக்கு 

jkpopy; n[ae;jpud;

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக் 
கின்்ற வட அயர்ாந்தில் இரு முக்கிய கிறிஸ்தவ 
பிரிவுகளைச் சேரந்்த மக்கள் வதிகி்றாரகள். இமம 
க்களில் ஒரு பகுதியினர இங்கி்ாந்தின் முக்கிய 
மள்றயான அங்கிளிக்கன் மள்றளயச் சேரந்்தவரகள். 
இவரகள் ஐக்கிய இராச்சியத்துடன் இளை 
ந்து வாழ விருமபுபவரகள். இவரகள் ஒன்றியக் 
ககாள்ளகயாைர  (unionists) அல்்து விசுவாேமா 
னவரகள் (loyalists) என அளழக்கபபடுகி்றாரகள். 
வடஅயர்ாந்தின் மறள்றய கிறிஸ்தவ பிரிவினர 
கத்ச்தாலிக்க மள்றளயச் ோரந்்தவரகள். இவரகள் 
கத்ச்தாலிக்க நாடான அயர்ாந்துக் குடியரசுடன் 
வடஅயர்ாந்து ஒன்்றாக சவண்டும என்்ற ககாள் 
ளகளயக் ககாண்டவரகள். இவரகள் குடியரசு 
வாதிகள் (republicans) அல்்து ச்தசியவாதிகள் 
(nationalists) என அளழக்கபபடுகி்றாரகள். 
1968 இலிருந்து 1998 வளரயான முபபது வருடக் 
கா்பபகுதியில் வடஅயர்ாந்து அரசுக்கும 
கத்ச்தாலிக்க மள்றளயச் சேரந்்த அயர்ாந்து 
குடியரசு இராணுவம என அளழக்கப்டட 
சபாராளிகளுக்கும இளடசய கடுளமயான 
சமா்தல்கள் இடமகபறறு வந்்தன. 1998ம 
ஆண்டு ஏபபிரல் மா்தம 10ஆம திகதி புனி்த 
கவள்ளித் தினத்்தன்று வளரயபப்டட அளமதி 
உடன்படிக்ளகயில் அளடயபப்டட அதிகாரபபகிர 
வுடன் வட அயர்ாந்தில் சமா்தல்கள் ஒரு முடிவு 
க்கு வந்திருந்்தன.
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முதனலெப்்படுத்தப்்பட்டது. தமிழர்்லைச ்செத்து 
வமும் ்ண்ணியமுெகா் வகாழ லவத்தல் என்பலத 
முதலிலும்  சிறீலங்காவின ஒருலெப்்பகாட்லடயும் 
இலறைலெலயயும் ந்பண உதவுதல் என்பலத அடுத் 
தும் எடுத்துக்கூறி இவஇருதைப் ம்பகாறுப்புக்்ள 
தங்ளுக்கு உண்மடனநவ இந்தியப் பிரதிநிதி ஐக் 
கிய �காடு்ள ்சல்பயில் விைக்்ம் அளித்தகார். 
 ஆனகால் சிறீலங்கா தனக்்ளிக்்ப்்பட்ட, 
தமிழர்்ளின பிரசசிலனக்குத் தீர்வு ்காணுங்ள 
என்பநத, இந்தியகா சிறீலங்காவின இலறைலெலய 
யும், ஒருலெப்்பகாட்லடயும் ந்பணுவதற்கான 
உதவிக்்கான முனநி்பந்தலன என்பலத ்வனத்தில் 
ம்காளைகாது, இந்தியகா மவறுெநன தனலன 
ஆதரிப்்பதகா் உலகிறகுக் ்காட்ட முற்படுவலத 
ஜய�காத் ம்காலம்்பந்யின கூறறுக்்ள நிரூபிக்கி 
னறைன. சிறீலங்காவின இந்த இலஙல்த் தீவின 
இனலறைய அரசு எனறை ்பதவிவழி அதி்காரப் 
ந்பகாக்ல் ஈழத்தமிழர்்ளுக்கு எதிரகா்ப் ்பயன்படு 
த்தும் நிலலலய ெகாறறி, ஈழத் தமிழர்்ளின 
இலஙல்த்தீவில் உளை ்செவலுத் தனலெலய 
உல்றிய லவப்்பதகாயின, ஈழத் தமிழர்்ள ஆசிய 
ஆபிரிக்் �காடு்ளுடன தங்ளுக்கு தகாங்ள 
ஆசியகாவின மதகானலெயும் மதகாடர்சசியுெகான குடி 
்ள எனறை வல்யில் அலெந்துளை வரலகாறறுக்கு 
முற்பட்ட ்காலம் முதலகான ்பண்்பகாட்டு வர்த்த்த் 
மதகாடர்பு்லை மீளவகாசிப்புச ம்சய்து ் ட்டி எழுப்பி,  
அவர்்ளுக்கு ஈழத் தமிழர்்ளின ந்காரிக்ல் அவர் 
்ளின வரலகாறறுத் தகாய்த்தில் அவர்்ள தகாய் 

நதசிய தனனகாட்சி உரிலெ்ளுடன வகாழ்வதற்கான 
அவர்்ளின நதசிய விடுதலலப் ந்பகாரகாட்டநெ 
தவிர, இவர்்ளுக்கு இந்தச சூழ்நிலலயின அடிப்்ப 
லடயில் அலனத்துல் ெட்டத்தில் எடுக்்ப்்படும் 
எந்த முடிவு்ளும் இந்த ஆசிய ஆபிரிக்் �காடு்ளுக்கு 
எந்தப் ்பகாதிப்பும் ஏற்பட இடெளிக்்காது என்பலத 
உறுதி ம்சய்ய நவண்டும்.  
 ஈழத்தமிழர் இந்தியகா உட்்பட ஆசிய, ஆபி 
ரிக்் ெக்்ளுடனகான தங்ள உறைவகாடல்்லை 
யும், உலரயகாடல்்லையும் வைர்க்்க் கூடிய ்பண் 
்பகாட்டுப் ந்பரலவ்லை உருவகாக்்ல், எல்லகா ெக்் 
ளும் ஒருஙகிலணந்து அவரவர்்ளின ்சமூ், ம்பகாரு 
ைகாதகார, அரசியல், ஆனமி் வைர்சசி்லை நவ்ப் 
்பட லவக்்க் கூடிய ் லலத்துவ ்பண்்பகாட்டு ஒருஙகி 
லணப்ல்ப ஏற்படுத்தும். இதுநவ ஈழத் தமிழர்் 
ளின தகாய்த்தின ்லரயகா் நீண்டு கிடக்கும் 
இந்துெகா ்டல் பிரநத்சத்லதயும் அலெதிப் ்பகுதி 
யகா் உல கில் நிலலநிறுத்த உதவும். இலவ எல் 
லகாநெ ஈழத்தமிழர்்ளின மவளிய் தனனகாட் 
சிலய இந்�காடு்ளும் தங்ைது ்ட்டலெப்புக்்ளு 
க்கு ஊறுவிலைவிக்்காது எனறை நிலலயில் ஏற்பதி 
நலநய வைமும் ்பலமும் ம்பறும். 
 இந்தப் ம்பரும் தகாய்க் ்டலெலய 
இனலறைய ்காலத்தில் �லடமுலறைப்்படுத்த நவண் 
டிய ம்பரும் ம்பகாறுப்பில் உளை ஈழத்தமி ழினத்தின 
உல்ப் ்பரம்்பலகா் உளை புலம்்பதிந்த தமிழர்்ள 
இதலன எதிர்த்து தீர்ெகானத்லத உறுதியகா்ச ம்சய 
ற்பட லவக்் நவண்டிய புலம் ்பதிந்த தமிழர் 
்நைகா, தீர்ெகானம் தெக்கு முழுஅைவில் ்சகாத்மி 
ல்லலமயன விெர்சித்துக் ்காலத்லத வீணடிக்கின 

றைனர். இதலன விடுத்து எந்த �காடகாயினும் தனது 
்சந்லத இரகாணுவ �லன்ளின பினனணியிநலநய 
எந்தப் பிரசசிலனலயயும் அணுகும் எனனும் �லட 
முலறைத் தனலெலய உணர்ந்து, இந்தச சூழலுள 
எெக்்கான ஆதரவகா் அவர்்லை எவவகாறு ம்சயற 
்பட லவப்்பது எனறை தந்திநரகா்பகாய அணுகு முலறை 
்லை புலம்்பதிந்த தமிழர்்ள அந்த அந்த �காட்டுச 
்சட்டங்ள ஒழுஙகு்ள முலறைலெ்ளுக்குள எடுக்் 
நவண்டும். 
 இவவிடத்தில் ஈழத்தமிழர்்ள தகாங்ள 
தங்ளுக்குத் தனனகாட்சி உரிலெயுண்டு எனறைகாநல 
ெறறைவர்்ளும் அதுகுறித்துச சிந்திப்்பர். எனநவ 
ஈழத்தமிழர்்ள தகாய்த்திலும் புலத்திலும் சிறீலங 
்காவிடம் ெண்டியிட்டு உரிலெ ந்காரும் அரசியலல 
விடுத்து, உல்த்திடம் மவளிய் தனனகாட்சி 
உரிலெ தங்ளுக்கு இருக்கும் இயல்புநிலலலய 
விைக்கி அந்த தனனகாட்சி உரிலெயின உளை்த் 
தனனகாட்சிலய சிறீலங்கா ெறுத்து அதலன உல் 
�காடு்ளும் அலெப்புக்்ளும் ம்பறறுத்தர இயலகா 
தநிலலயில், மவளிய் தனனகாட்சி உரிலெயின 
அடிப்்பலடயில் தங்ளுக்்கான அரசியல் எதிர்்கால 
த்லதத் தகாங்நை நிர்ணயிக்்க் கூடிய அலனத்துல் 
்சட்டங்ள, ஒழுஙகு்ளின வழி தங்ளுலடய 
்சன�காய் உரிலெலய �ல்லகாட்சிலய வைர்சசிலய 
ஏற்படுத்த உதவக் ந்காரும் ஒனறு்பட்ட முயறசி 
்லை ்காலதகாெதமினறி நவ்ப்்படுத்த நவண்டும். 
இதுநவ ஈழத்தமிழர்்ளின உரிலெ்ள மீைவும் 
நிலலம்பறுவதற்கான ஒநர வழியகா் இனறு 
உளைது. 
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ஆதரவகான பிரநத்சங்ளில் ஒழுங்லெக்்ப்்பட்ட 
குறறைசம்சயல்்ளுக்கு எதிரகா் ்காவல்துலறையகால் 
முனமனடுக்்ப்்பட்ட மவறறி்ரெகான �டவடிக் 
ல்்ளுக்்கான எதிர்விலைவகா்நவ இவவனம்சயல் 
்ள ந�காக்்ப்்படநவண்டும் எனறு நவறு சிலர் 
வகாதிடுகிறைகார்்ள.
 ஓர் இறுக்்ெகான பிமரக்சிற தீர்வு வட 
அயர்லகாந்தில் நதகாறறுவிக்்க்கூடிய பினவிலைவு 
்ள மதகாடர்்பகா் ம்பகாறிஸ நஜகாண்்சன மவளிப் 
்படுத்திய ந�ர்லெயினலெநய பிரித்தகானியகாவிலி 
ருந்து வடஅயர்லகாந்துக்குக் ம்காண்டுவரப்்படும் 
ம்பகாருட்்ள ந்சகாதலன ம்சய்யப்்படெகாட்டகாது 
என முனனர் �ம்பிய ஒனறியக் ம்காளல்யினரின 
ந்கா்பத்துக்குக் ்காரணம் என வட அயர்லகாந்தின 
நீதி அலெச்சரகான �நயகாமி நலகாங (Naomi Long) 
சுட்டிக்்காட்டியிருக்கிறைகார்.
 பிமரக்சிற ஜனவரி ெகாதத்தில் �லடம்பற 
றிருக்கும் ்பட்்சத்தில் வனமுலறை்ள தறந்பகாது 
இடம்ம்பறுவதற்கான ்காரணங்ள எலவ?
 பிமரக்சிற மதகாடர்்பகா் பிரித்தகானியகாவின 
மீதகான ந்கா்ப உணர்வு ்பல ெகாதங்ைகா்நவ புல்ந் 
தும்காண்டிருந்த ந்பகாதிலும் ம்காநரகாணகா முடக் 
்ம் மதகாடர்்பகான ஒழுஙகு்ளுக்கு முரணகா் 
அயர் லகாந்துக் குடியரல்ச ஆதரிக்கினறை சின 
ம்பயின (Sinn Fein) ்ட்சியினர் அக்குறிப்பிட்ட 
்ட்சியின முனனணி அரசியல்வகாதி ஒருவரின 
அடக்்ச்சடஙகுக்கு ம்சனறைது மதகாடர்்பகா் வட 
அயர்லகாந்தின ்சட்ட அமுலகாக்்த்துக்குப் ம்பகாறு 
ப்்பகானவர்்ள அவர்்ள மீது எவவித ்சட்ட �ட 
வடிக்ல்யும் எடுக்்காத விடயநெ வனமுலறை 
்லைத் தூண்டியிருக்கிறைது என �ம்்பப்்படுகிறைது.
 இக்குறிப்பிட்ட விடயம் மதகாடர்்பகா் 
்பணிலய விட்டு விலகுெகாறு ் காவல்துலறைத் தலலவர் 
மீது நீதியலெச்சர் மதகாடர்ந்து அழுத்தத்லதப் பிர 
நயகாகித்து வந்திருக்கிறைகார். ஒரு வகார்காலெகா்த் 
மதகாடர்ந்த இவவனமுலறை்ளுக்குப் பினனர், 
்சட்டத்லத மீறியவர்்ள மீது ்சட்டம் முழுலெயகா்ப் 
பிரநயகாகிக்்ப்்படநவண்டும் என நீதியலெச்சர் 
ம்பகாஸரர் அவருக்குக் கூறியிருக்கிறைகார்.

இக்கைவைரங்களுடன ப்தோடரபு�ட்டவைர்கள் யோர?
 குறறைசம்சயல் குழுக்்ள ெறறும் ந்பகாலத 

ப்ம்பகாருட் குழுக்்ள மீது ்காவல்துலறை ்டுலெ 
யகான �டவடிக்ல் எடுத்தலதத் மதகாடர்ந்து அக்கு 
ழுக்்ளின பினனகாலுளை துலண இரகாணுவக் 
குழுக்்நை இந்த வனமுலறை்ளுக்குக் ்காரணம் 
எனப் ்பலர் �ம்புகிறைகார்்ள. ம்பல்்பகாஸட் �்ர 
த்தின அலெதி வகாயிலில் புதனகிழலெ ஒழுஙகு 
ம்சய்யப்்பட்ட ஒனறுகூடல் ்சமூ் வலலத்த ைங 
்ளின உதவிநயகாடு ஒழுஙகும்சய்யப்்பட்டிருந்தது.

அரசியல்வைோதி்கள் பசோல்வைது எனன?
 அலனத்துச ்சமூ்ங்லைச ந்சர்ந்த அரசி 
யல்வகாதி்ளும் இந்த வனமுலறைலயக் ்ண்டித்தி 
ருக்கும் அநதநவலை, மவஸட்மினிஸரர் அதி்காரம் 
இதுவலர எந்த �டவடிக்ல்யும் எடுக்்காதிருப்்பது 
விெர்்சனத்துக்கு உளைகாகியிருக்கிறைது. புதனகிழலெ 
இரவு ந்பருந்தின மீது மதகாடுக்்ப்்பட்ட தகாக்கு 
தலலத் மதகாடர்ந்து, ம்பகாறிஸ நஜகாண்்சன முதற 
தடலவயகா் இவவிடயம் மதகாடர்்பகா்க் ்ருத்துத் 
மதரிவித்திருக்கிறைகார்.

்கோவைல்துமையினர எனன 
பசோல்லியிருககிைோர்கள்?

 “புதனகிழலெ இரவு �லடம்பறறை வனமு 
லறை்ள மதகாடர்்பகான ‘அதிர்சசியூட்டும் ்காட்சி 
்ள’ எெது ்சமூ்த்லதப் ்பல ஆண்டு்ள பினத 
ளைக்கூடிய ஆ்பத்து இருக்கிறைது” எனறு வட அயர் 
லகாந்தின ்காவல்துலறைச ்சம்நெைனம் மதரிவி 
த்திருக்கிறைது. அப்்படிப்்பட்ட ்காட்சி்ள வரலகாற 
றிடம் ்பகாரப்்படுத்தப்்பட்டுளைன. அலனத்துத் 
தரப்பு்லையும் ந்சர்ந்த தலலவர்்ள வனமுலறை 
்லை விலரவகா் ஒரு முடிவுக்குக் ம்காண்டுவரு 
வதறகு விலரவகா்ப் ்பணியகாறறை நவண்டும் 
எனறு நெற்படி ்சம்நெைனம் நவண்டுந்காள 
விடுத்திருக்கிறைது. “நெகாதல்்லை நிறுத்தி அலெ 
திலய ஏற்படுத்த இருெடங்கான முயறசி்ள 
நெறம்காளைப்்படநவண்டும் எனறும் ்சமூ்ங் 
ளுக்கும் ் காவல்துலறை அதி்காரி்ளுக்கு இலடநயயும் 
ந்பசசுவகார்த்லத்ள வடஅயர்லகாந்தின ்காவல்து 
லறையின அலனத்து ெட்டங்ளிலும் மதகாடர்சசியகா் 
முனமனடுக்்ப்்படநவண்டும்” எனறும் ்காவல் 
துலறை ஆலணயத்தின தலலவரகான டக் ்மரற (Doug 
Garrett) குறிப்பிட்டிருக்கிறைகார்.

ஆ்க கைோசைோ்க நமடப�ைககூடியது எது?

 வட அயர்லகாந்தின வரலகாறறில் ்டந்த 
்காலத்தில் இடம்ம்பறறைது ந்பகானறை வனமுலறை 
்ள மீண்டும் இடம்ம்பறும் எனறு எவரும் 
எதிர்்பகார்க்்வில்லல. ஆனகாலும் தறந்பகாலதய வன 
முலறை்ள முலையிநலநய கிளளிமயறியப்்படகா 
விட்டகால் அதி்காரத்லதப் ்பகிர்ந்தும்காளளும் 
ஒழுங ்லெப்பில் ஏற்படுத்தப்்படும் அழுத்தம் 
வடஅயர்லகாந்தின பிரசசிலனக்கு வழங்ப்்பட்ட 
அரசியல் தீர்லவப் ்பகாதிப்புக்கு உளைகாக்்லகாம் 
எனப் ்பலர் ்வலலப்்படுகிறைகார்்ள.

்தறக�ோது எடுக்கப்�டும் நடவைடிகம்க்கள் எமவை?
 �லடம்பறும் வனமுலறை்லை ஒரு முடிவுக் 
குக் ம்காண்டுவரும் ந�காக்குடன நிலறைநவறறு 
அதி்காரக் குழுவில் அங்ம் வகிக்கினறை ஐந்து 
அரசியற ்ட்சி்ளின தலலவர்்ளுடனும் அதன 
ம்சயலரகான பிரண்டன லூயிஸ (Brandon Lewis) 
்சந்திப்பு்லை நெறம்காளைவுளைகார்.
 ந்பகாறிஸ நஜகாண்்சனுக்கும் அயர்லகாந்தின 
தலலலெ அலெச்சரகான லெக்்ல் ெகாட்டீனுக்கும் 
இலடநய ஓர் உசசி ெகா�காடு �டத்தப்்பட நவண் 
டும் எனறு நீண்ட ்காலெகா் ஒரு ந்காரிக்ல் முன 
லவக்்ப்்பட்டு வருகிறைது. ‘வடஅயர்லகாந்து ம�றி 
முலறை்ள’ முறறைகா்நவ நீக்்ப்்படநவண்டும்எனப் 
்பரப்புலர ம்சய்து வரும் ்சன�காய் ஒனறியக் ்ட்சி 
யினலர எப்்படிச ்செகாளிப்்பது என்பதும் இந்தக் 
்லவரங்ளின பினனணியிலுளை ்டும் ந்பகாக்கு 
ஒனறியக் ம்காளல்யகாைர்்லை எப்்படிக்ல்யகா 
ளவது என்பதுநெ தறந்பகாதுளை மி்க் ் டுலெயகான 
அரசியல் ்சவகால்்ைகாகும்.
 ெகாட்டீனும் வடஅயர்லகாந்தின நிழற ம்சய 
லரகான லூயிஸ மஹய்யும் (Louise Haigh) அரசு் 
ளுக்கிலடநய அவ்சர ்சந்திப்பு்ளுக்கு அலழ ப்பு 
விடுத்திருக்கினறைகார்்ள. “இந்த அரசியல் பிரசசி 
லனலயத் தீர்ப்்பதறகு அரசியலலெப்பு ்சகார்ந்த 
அரசியநல உ்ந்த வழியகாகும்” எனறு மஹய் 
மதரிவித்திருக்கிறைகார்.

நன்றி: �்கொடியன்.த்கொம் theguardian.com
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றும், அதற்கா் ்பயங்ரவகாதப் புலனகாய்வு பிரிவி 
னரகால் அவர் ல்து ம்சய்யப்்பட்டிருப்்பதகா்க் குறிப் 
பிட்டு, தமிழ்த்நதசிய �காடகாளுெனறை உறுப்பினர்்ள 
ந்பகார்க்ம்காடி உயர்த்தி இருந்தகார்்ள.
 ம்காழும்பு ெகா�்ர்சல்பயில் �லடமுலறை 
யில் உளைது ந்பகானறைமதகாரு �டவடிக்ல் யகாழ்ப் 
்பகாணத்தில் நெறம்காளைப்்படும்ந்பகாது, அதலன 
எவவகாறு ்பயங்ரவகாத �டவடிக்ல்யகா்க் கூறை 
முடியும் என அவர்்ள ந்ளவி எழுப்பினகார்்ள. 
அதுெட்டுெல்லகாெல், ஜன�காய்த்திறகு விநரகாத 
ெகான முலறையிநலநய ெணிவண்ணன ல்து ம்சய் 
யப்்பட்டிருந்ததகா்வும், அது ஜன�காய் �லடமுலறை 
்லை மீறிய �டவடிக்ல் எனவும் குறிப்பிட்டு 
தெது ்ண்டனத்லத மவளியிட்டிருந்தனர்.
 தமிழ்த்நதசிய �காடகாளுெனறை உறுப்பினர்் 
ளுலடய ந்ளவிக்குப் ்பதிலளித்து உலரயகாறறிய 
அலெச்சர்்ைகான நஜகானஸடன ம்பர்னகாண்நடகா 
ெறறும் திநனஷ குணவர்தன ஆகிநயகார்  ம்பகாலிஸ 
அதி்காரங்லை யகாழ். முதல்வர் ல்யில் எடுக்் முடி 
யகாது. அதறகு இடெளிக்் முடியகாது என ்காட்ட 
ெகா்த் மதரிவித்தனர்.
 �காட்டின பிர்பலெகான ஒரு மதகாலலக்்கா 
ட்சிநய முதலில் இந்த விடயத்லத மவளிக்ம்காணர் 
ந்ததுடன, ம்பகாலி்சகாரின ் டலெ்லை யகாழ். ெகா�்ர 
்சல்பநய ம்சய்கினறைதகா எனறும், இந்த �காட்டின 
்சட்டம் எஙந் எனறும் அந்த ஊட்நெ ந்ளவி 
எழுப்பியிருந்ததகா்வும் குறிப்பிட்ட அலெச்சர் 
நஜகானஸடன ம்பர்னகாண்நடகா, எனநவ ்சட்டம் ்சரி 
யகா்ச ம்சயற்பட்டகா் நவண்டும் என மதரிவித்தி 
ருந்தகார்.  
 �காட்டில் ்சட்டம் ்சரியகா்நவ ம்சயற்படுகி 
னறைது என்பலதக் ்காட்டுவதற்கா்நவ யகாழ். முத 
ல்வர் ்பயங்ரவகாதத் தடுப்பு ம்பகாலி்சகாரினகால் ல்து 
ம்சய்யப்்பட்டு வி்சகாரலணக்கு உட்்படுத்தப்்பட்டகார் 
எனறு மதகானி ம்சய்யும் வல்யில் அந்த அலெச 
்சரின ்ருத்து அலெந்திருந்தது.
 அது ெட்டுெல்லகாெல், ்பயங்ரவகாதத் தலட 
ச்சட்டத்தின கீழ் அவர் ல்து ம்சய்யப்்பட்டிருந்தலெ 
யகால், அதுகுறித்து ்சம்்பந்தப்்பட்ட அலெச்சரினகால் 
ஆரகாய்ந்து ்படிப்்படியகான �டவடிக்ல்்ள குறித் 
து அறிவிக்்ப்்படும் என அலெச்சர் திநனஷ குண 
வர்தன, தமிழ்த்நதசிய �காடகா ளுெனறை உறுப்பி 
னர்்ளின ந்ளவி்ளுக்குப் ்பதிலளிக்ல்யில் 
குறிப்பிட்டகார்.
 ்பயங்ரவகாதத் தலடச்சட்டத்தின மூலம் 
ெகாத்திரநெ நதசிய ்பகாது்காப்ல்ப உறுதி ம்சய்வத 
ற்கான �டவடிக்ல்்லை எடுக்் முடியும் எனறை 
நதகாரலணயிநலநய ம்பகாலி்சகாரின �டவடிக்ல்்ள 
அலெந்திருக்கினறைன.
 நதசிய ்பகாது்காப்பு குறித்து அதீத ்பறறு 
ம்காண்டிருப்்பதகா்க் ்காட்டிக் ம்காண்டிருக்கினறை 

இநத பிரதிதி்ளதகான முனலனய அர்சகாங்த்தி 
லும், �காடகாளுெனறைத்தில் இருந்தகார்்ள. உயிர்த்த 
ஞகாயிறு தின குண்டுத் தகாக்குதல்்ள ்பறறி ்பயங்ர 
வகாதத் தகாக்குதல்்ள இடம்ம்பறுவதற்கான த்வல் 
்லை முனகூட்டிநய அயல்�காடகாகிய இந்தியகா 
அறியத் தந்திருந்தது. ஆனகால், உரிய ்பகாது்காப்பு 
எற்பகாடு்லைச ம்சய்ய அப்ந்பகாலதய அரசு தவறி 
விட்டது. மி் நெகா்செகான குண்டுத் தகாக்குதல்்ள 
இரண்டு நவறு நவறு ெகாவட்டங்ளில் கிட்டத் 
தட்ட ஒநர ந�ரத்தில் �டத்தப்்பட்டன.
 இருநூறலறைம்்பதுக்கும் நெற்பட்ட அப்்பகா 
விப் ம்பகாதுெக்்ள ஆலயங்ளில் பிரகார்த்தலன 
்ளில் ஈடு்பட்டிருந்த நவலையிலும், உல்லகா்ச விடு 
தி்ளில் அப்்பகாவி்ைகான விருந்தினர்்ள உணவரு 
ந்திக் ம்காண்டிருந்தந்பகாதும், நித்திலரயில் இருந்து 
எழுவதறகுத் தகாெதெகாகிய நிலலயில் இருந்தவர் 
்ளும் ந்காரெகா்க் ம்கால்லப்்பட்டகார்்ள.
 அத்தல்ய ம்காடூர ்சம்்பவத்லதத் தடுக்் 
முடியகாெல் ல்யகாலகா்காத நிலலயில் இருந்த 
அநத ெக்்ள பிரதிநிதி்ளதகான இப்ந்பகாது நதசிய 
்பகாது்காப்பின மீது அைவறறை ்பகா்சமும் ்பறறும் 
ம்காண்டவர்்ைகா் �காடகாளுெனறைத்திலும் மவளியி 
லும் ்ருத்துக்்லை மவளியிட்டு வருகினறைகார்்ள.

 குறிப்்பகா் ்பயங்ரவகாதம் மீண்டும் தலல 
மயடுக்்காெல் தடுப்்பதில் தங்லைவிட அக்்லறை 
யுளைவர்்ள நவறு எவரும் இருக்் முடியகாது 
எனறை நதகாரலணயில் ந்பரின அரசியல்வகாதி்ளும் 
�காடகாளுெனறை உறுப்பினர்்ளும் ம்சயற்பட்டுக் 
ம்காண்டிருக்கினறைகார்்ள.
 அரசியல் உரிலெ்ளுக்்கா் உயிர்்லைத் 
துச்சமென ெதித்துப் ந்பகாரகாடியவர்்லை ்பயங் 
ரவகாதி்ைகா்ச சித்தரித்து, அைவுக்கு மிஞசிய 
ஆயுத ்பலத்லதயும் ஆட்்பலத்லதயும் ்பயன்படுத்தி 
மில்்பட்ட இரகாணுவ ்சக்திலயப் பிரநயகாகித்து 
முளளிவகாய்க்்காலில் அ்பயம் நதடி இருந்த அப் 
்பகாவித் தமிழ் ெக்்லைக் ம்கானறு குவித்தகார்்ள.
 ந்காரெகான முலறையில் யுத்தத்திறகு முடிவு 
்ண்டு மவறறிவகால் சூடியந்பகாதிலும், இனப் 
பிரசசிலனக்கு அரசியல் தீர்வு ்காண்்பதில் அக்்லறை 
யறறைவர்்ைகா் இருக்கினறை அரசியல்வகாதி்நை 
இனவகாதப் ந்பகாக்கில் புலிப்்பயங்ரவகாதம் மீண் 

டும் உயிர்ம்பறறுவிடும் எனறு ந்பகாலியகான அச்ச 
த்லத மவளியிட்டு தெது ‘சிங்ை ம்பௌத்த நத்சப் 
்பறலறை’ மவளிப்்படுத்தி வருகினறைகார்்ள.
 இந்த ந்பகாலி நதசியப்்பறலறை மவளிப்்ப 
டுத்தும் வல்யிநலநய மில்ப்்படுத்தப்்பட்ட ் லத 
்லைக் கூறி யகாழ் முதல்வர் ெணிவண்ணலனக் 
ல்து ம்சய்திருந்தகார்்ள.
 ஆனகால் நீதி்பதியின முனனிலலயில் விடுத 
லலப்புலி்ளின ்காவல்துலறையினருலடயலதப் 
ந்பகானறை சீருலடலய அணிந்திருந்து ம்பகாலி்சகாரின 
்டலெ்லைச ம்சய்ய முற்பட்டிருந்தனர் எனறும் 
தெது குறறைச்சகாட்டுக்கு ஆதரகாெகா்த் மதரிவித்தி 
ருந்தகார்்ள. ஆனகால் விடுதலலப்புலி்ளின ்காவல் 
துலறையினருலடய சினனத்லத அவர்்ள அணிந்திரு 
க்்வில்லல என நீதி்பதி எழுப் பியிருந்து ந்ளவி 
ஒனறுக்கு அவர்்ள ்பதிலளிக்் ந�ர்ந்திருந்தது.
 அது ெட்டுெல்லகாெல், முதல்வர் ெணிவ 
ண்ணன நியமித்திருந்த ்காவலர்்ளுலடய சீருலட 
ம்காழும்பு ெகா�்ர ்காவலர்்ளின சீருலடலய 
ஒத்திருந்ததுடன, யகாழ் ெகா�்ர்சல்பயின சினனத் 
லதநய அந்த சீருலட்ளில் அவர்்ள ம்காண்டிருந் 
தகார்்ள என்பதும் ்சட்டத்தரணி்ளின ஊடகா் நீதி 
்பதிக்கு எடுத்துலரக்்ப்்பட்டது. அதலனயடுத்நத 
முதல்வர் ெணிவண்ணலன பிலணயில் ம்சல்வத 
றகு நீதி்பதி அனுெதித்திருந்தகார்.
 ்சர்சல்சக்குரிய அந்த ்காவலர்்ள ஒரு 
குண்டகாந்தடிகூட இல்லகாத நிரகாயுத்பகாணி்ைகா் 
வும், முதல்வரின உத்தரலவ மீறிசம்சயற்படு்பவர்் 
லைக் ் ண்்காணித்து, அவர்்ளிடம் இருந்து தண்டப் 
்பணத்லத அறிவிடுவதற்கா்நவ ்டலெயில் ஈடு 
்படுத்தப்்பட்டிருந்தகார்்ள.
 ெகா�்ர்சல்ப எல்லல்ளிலும் ெறறும் உள 
ளூரகாட்சி ்சல்ப்ளுலடய எல்லல்ளிலும் நிறுத்தப் 
்படுகினறை வகா்னங்ள வரிம்சலுத்த நவண்டும் 
எனறை �லடமுலறை �காட்டில் ்லடப்பிடிக்்ப்்பட்டு 
வருகினறைது. இந்தக் ்டலெலய எந்தநவகார் இடத் 
திலும் ம்பகாலி்சகார் ம்சய்வதில்லல. அது அவர்்ளுக் 
ம்ன குறித்மதகாதுக்்ப்்பட்ட ்டலெயகா்வும் குறி 
ப்பிடப்்படவில்லல.
 இந்த நிலலயில் யகாழ். ெகா�்ர எல்லலக்குள 
வீதி்ளில் குப்ல்ப்லைப் ந்பகாடு்பவர்்லையும் 
மவறறிலல எசசிலலத் துப்பி அசுத்தப்்படுத்து்பவர் 
்லையும் ்ண்டறிந்து தடுப்்பதறகும் ்ண்்காணி 
த்து தண்டப்்பணம் அறைவிடுவதறகுெகா்நவ ெணி 
வண்ணனினகால் விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய ்காவ 
லர்்ள நியமிக்்ப்்பட்டிருந் தகார்்ள.
 �காடகாளுெனறைத்தில் அர்ச தரப்பிலும் எதிர் 
க்்ட்சித் தரப்பிலும் கூறைப்்பட்டலதப் ந்பகானறு 
விடுதலலப்புலி்ளின ்காவல்துலறையினரது சீரு 
லடலய அணிந்த ்பலடயணி உருவகாக்்ப்்பட்டிரு 
க்்வில்லல.
 இவவகாறு அப்்பட்டெகான ம்பகாய்்லைக் 
கூறியும், மில்ப்்படுத்தப்்பட்ட ்லத்லைக் கூறி 
யும் ம்சயற்படுகினறை ந்பகாலித் நதசிய �டவடிக்ல் 
்லை ந்பரினவகாதி்ளும், ம்பகாலி்சகாரும், அரசின 
ரும் ல்விட நவண்டும். இல்லலநயல் மி் நெகா்ச 
ெகான ஜன�காய் விநரகாத �டவடிக்ல்்ளில் ஈடு்பட் 
டகார்்ள எனறை அவசம்சகால்லுக்கும், அவெகானத்தி 
றகுநெ அவர்்ள ஆைகா் ந�ரிடும். இதில் எந்தவித 
்சந்நத்மும் இல்லல.

த�சிய பொது்கொப்பு      ... த�ொடர்ச்சி...
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்பகுதியில் அலெக்்ப்்படவுளை ம்பௌத்த பீடம் 
மதகாடர்பில் தமிழ் ெக்்ளினகால் அச்சம் மதரிவிக் 
்ப்்பட்டுளைது.
 ஈரைக்குைம் ்பகுதியில் வயல்மவளி அதி் 
ைவில் ்காணப்்படுவதுடன, குைங்ள ெறறும் 
்காடு்ள ்சகார்ந்த ்பகுதி்ளும் ்காணப்்படுகினறைன. 
இஙகு ம்பௌத்த நதரர்்ளுக்்கான ்பயிறசி நிலலய 
மும் ம்பௌத்தபீடமும் அலெப்்பதற்கான �டவடி 
க்ல்்ள முனமனடுக்்ப்்பட்டு வருவதகா் 
தமிழ் உணர்வகாைர்்ள அலெப்பு சுட்டிக்்காட்டி 
யுளைது.
 இது மதகாடர்பில் மவளளிக்கிழலெ கிழ 
க்கு ெகா்காண ஆளு�ர் தலலலெயில் விந்சட கூட் 
டம் �டகாத்தப்்பட்டதுடன சில தினங்ளில் அதற 
்கான நவலலத்திட்டங்ள முனமனடுக்்ப்்படவு 
ளைதகா்வும் தமிழ் உணர்வகாைர் அலெப்பு மதரி 
வித்துளைது.
 கிழக்கு ெகா்காணத்தின ெட்டக்்ைப்பு 
ெகாவ ட்டத்திலன இலக்கு லவத்து நெய்ச்சல்தலர 
அ்ப்ரிப்பு எனனும் திட்டத்தின கீழ் சிங்ை 

குடிநயறறைங்ள முனமனடுக்்ப்்பட்டுவரும் 
நிலலயில், தறந்பகாது ம்பௌத்தபீடத்திலனயும் 
அலெக்கும் �டவடிக்ல்்ளும் முனமனடுக் 
்ப்்பட்டு வருகினறைன.
 இது மதகாடர்பில் ெட்டக்்ைப்பு ெகாவட் 
டத்தில் உளை ஆளும் ்ட்சி ்பகாரகாளுெனறை உறுப் 
பினர்்ள ்பகாரகாமு்ெகா் இருந்துவருவதகா்வும் 
தமிழ் உணர்வகாைர் அலெப்பு குறறைஞ்சகாட்டி 
யுளைது.

சிறீலங்காவினகால் இந்த ்பணிக்கு அெர்த்தப்்பட்ட 
இெகாட் சூந்பரி எனறை மதகாழிலதி்பர் ஒரு புலனகா 
ய்வு அதி்காரி அதி்காரியகாவகார்.
 தறந்பகாது அமெரிக்்காவின நீதி ெனறை 
வி்சகாரலண்ளுக்கு உளைகாக்்ப்்பட்டுளை இந்த 
அதி்காரி புதிய நிறுவனம் ஒனலறை ஆரம்பித்து 
அதன ஊடகா்நவ சிறீலங்காவில் இருந்து 
்பணத்லத ம்பறறைதகா்வும், அதில் ம்பரும் ்பகு 
திலய அவரும் அவரின ெலனவியும் ம்சலவிட்டு 
ளைதகா்வும் மதரிவிக்்ப்்படுகினறைது.

அதமரிக்கொவில் மொற்ற   ... த�ொடர்ச்சி...
த்தில் இலணந்து ம்காண்டது,�ம்பிக்ல் உலடய 
எவரும் வீழ்வதில்லல என்பலத ்காட்டியுளைது. 
 அவரின தந்லதயகார் மடனெகார்க்ல் ந்சர் 
ந்தந்பகாதும், தகாய் ரஸயகா �காட்லட ந்சர்ந்தவர் 
என்பதுடன இரண்டகாம் உல்ப்ந்பகாரினந்பகாது 
நஜர்ெனியில் இருந்த தனது உடனபிறைப்புக் 
்ளுக்கு எதிரகா்வும் அவர் ந்பகாரிட்டிருந்தகார்.
 பிலிப்பின இறுதிச்சடஙகு்ள எதிர்வரும் 
்சனிக்கிழலெ இடம்ம்பறும் என மதரிவிக்்ப் 
்படுகினறைது.

பிரித�ொனியொ இளவரசர்  ... த�ொடர்ச்சி...

மட்டு- ஈரளககுளம்   ... த�ொடர்ச்சி...
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்ப் புரிந்தும்காண்டவர்்ள அறிவகார்்ள எனும் 
ஆழ்ந்த �ம்பிக்ல் ஆயருக்கு இருந்தது. அந்த �ம்பி 
க்ல்யின புரிதலில் தகான ஆயரின முனமனடுப்பு 
க்்ள அலெந்திருந்தன.
 ெகாறறு அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்லத முன 
மனடுப்்பதறகுரிய ் காரணங்ள அவருக்கு இருந்தன. 
ஒறலறையகாட்சிப் ்பகாரகாளுெனறைப் பிரதிநிதித்துவத் 
தில் அவருக்கிருந்த அதிருப்தியும், ஒறலறையகாட்சிக் 
குள தமிழினத்துக்்கான நீதிகிலடக் ்ப்ந்பகாதில்லல 
எனறை ென உறுதியும் அவலர ெகாறறு அரசியல் 
பிரதிநிதித்துவத்லத, ்பகாரகாளுெனறை அரசியல் பிரதி 
நிதித்துவத்திறகு ்செகாந்தரெகா் ்ட்டலெக்் முற்ப 
ட்டதில் இருந்து மதளிவகாகினறைது. ஆயர் ்ட்ட 
லெக்் முனமனடுத்த ெகாறறு அரசியல் பிரதிநிதி 
த்துவம் தமிழ்த்நதசியமவளிக்குளநை ெட்டுநெ 
்ட்டலெக்் முடியும் என �ம்பியதகால்தகான ெத 
வலரயலறை்லைக் ்டந்து ெகாறறுப் பிரதி நிதித்து 
வத்திற்கா் எல்நலகாலரயும் ஒனறிலணக்் முற்பட் 
டலத வரலகாறு ம்சகால்லும்.
 ெக்்ள ்சக்தியின இயஙகுதலில் �ம்பிக்ல் 
ம்காண்ட ஆயர், தமிழ்த்நதசியம் �காைகாந்த இயஙகு 
தைத்தின இயக்்ெகாக்்ப்்பட நவண்டும் என விரும் 
பியதகால் தகான, தமிழ் ெக்்லைப் ்பகாதிக்கும் எல்லகா 
அர்ச ம�ருக்கீடு்லையும் ்ண்டித்து வந்தகார். குறிப் 
்பகா், ம்சறிவகா் இரகாணுவ ெயெகாக்்ப்்படும் 
வடக்கு- கிழக்கு சிங்ை-ம்பௌத்த ெயெகாக்்ம், 
அதன விலைவகான நில அ்ப்ரிப்பு, வரலகாறறுத் 
திரிபு, அரசியல் ல்தி்ள, வலிந்து ்காணகாெல் 
ஆக்்ப்்பட்நடகார் என ்பட்டியல் நீண்டும்காண்நட 
ந்பகானது. சிறீலங்கா அரசு ஆயுதெறறை ந்பகாலர  
வடக்கு- கிழக்கில் ஒவமவகாரு வகா்சலண்லடயும்  
திணித்தது. அப்ந்பகாரின ்பரிெகாணங்ள மவவ 
நவறு வடிவில் உருப்ம்பறறைன, மதகால்லியல், வன 
இலகா்கா, ெ்காவலி அபிவிருத்தி அதி்கார்சல்ப, 
தமிழினப்்படும்காலல ெறுப்பு, தமிழின ்படு 
ம்காலலக்்கான நீதி ெறுப்பு, உண்லெ ெறுப்பு. 
எண்ணிக்ல் மதகாடர்பில் 2008 ஒக்நரகா்பர் மதகாட 
க்்ம் 2009 நெ வலரக்கும் விைக்்ப்்பட முடியகாது 
புதிரகாகிப்ந்பகான 146,479 என முனமெகாழிந்தந்பகாது 
இதுவலரக்கும் அந்த எண்ணிக்ல்லய சிறீலங்கா 
அரசு ெறுத்ததகா்நவகா, நிரகா்ரித்தகா்நவகா எந்த 
உத்திநயகா்பூர்வ அறிவித்தலலயும் மவளியிட 
வில்லல.
 ஆயரினுலடய தலலலெத்துவத்லத மவறு 
ெநன ெதம்்சகார்ந்து ்ட்டலெப்்பது அவருலடய 
ெக்்ள இயக்் அரசியல் தலலலெத்துவத்லத 
வலுவிழக்்ச ம்சய்வதகாகும் அல்லது தலலலெ 
த்துவம் மதகாடர்்பகான அறைத்லத ்சவகாலுக்குட்்ப 
டுத்துவதகாகும். அவருலடய ெக்்ள இயக்் அரசி 
யல் தலலலெத்துவம் ெகாறறு அரசியல் பிரதி 
நிதித்துவத்திற்கான அறை ஒழுக்்த்லதயும், அறை 
நியகாயத்லதயும்  ்சட்ட வலுலவயும் வழஙகியது. 
அவவகாறைகான தலலலெத்துவத்திறகூடகா் அவரு 
க்கிருந்த அரசியல் ம்சயலகாண்லெ மு்வர் தன 
லெலய (Political Agency) இடம்ம்பயர்த்துவதகா 
்நவ அரசியல் தலலலெத்துவத்லத சிக்்லுக்குட் 
்படுத்தல் இட்டுசம்சல்கினறைது. அரசியல் ம்சயலகா 
ண்லெ மு்வர் தனலெலய இடம் ம்பயர்த்தல் 
அவருலடய அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்லதயும் 
ந்ளவிக்குட்்படுத்துகினறைது. அல்லது அவலர 
ெத வலரயலறை்ளுக்குட்்படுத்தல் அவருலடய 
அரசியல் பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தலல சிலதக்கி 
னறைது. ஆயர் குறிப்பிட்ட ெதவலரயலறை்ளுக்குள 
நினறு தமிழினத்தின அரசியல் ந்காரிக்ல்்லைப் 
பிரதி்பலித்து பிரநிதித்துவப்்படுத்தவில்லல.ெகாறைகா் 
ஒட்டுமெகாத்த அரசியல் ந்காரிக்ல்்லை ெகாறறு 
அரசியல் பிரதிநிதித்துவ மவளிக்கூடகா் தமிழி 
னத்தின பிரதிநிதியகா் நினறு மவளிப்்படுத்தியவர்.

ஆயரும் ்தமிழ்தக்தசியமும்
 2009 றகு பினனரகான தமிழ்த்நதசிய மவளி 
யின அரசியல் வரலகாறறுப் பினபுலம் ெகாறறை 
ெலடந்த சூழலெவில் தமிழ்த்நதசிய அரசியலின 

புரிதல் ்பறறிய ந்ளவி்ள ம்பகாதுமவளியில் 
எதிர் ெலறையகா் எழுப்்பப்்பட்டது. தமிழ்த்நதசிய 
மவளிலய சிலதப்்பதற்கான உத்தியகா் அது 
ல்யகாைப் ்பட்ட ந்பகாதும் அவஉத்தி்ள தமிழ்த் 
நதசிய அணுகுமுலறை்ள ்சகார்ந்தநத தவிர தமிழ்த் 
நதசியத்தின அடிப்்பலட்லை ஒருந்பகாதும் கூறு 
ந்பகாட்டதில்லல. வரலகாறறில் தமிழ்த்நதசியம் 
்பல்நவறு அணுகுமுலறை்லைப் ்பயன்படுத்தியது, 
அந்த அணுகுமுலறை்லைச சுய விெர்்சனத்திறகு 
ட்்படுத்தல் தமிழ்த்நதசியத்தின அடிப்்பலடத் 
தனலெக்கு வலுசந்சர்க்குநெ தவிர அடிப்்பலட 
த்தனலெயிலிருந்து வில்ப்ந்பகாவதில்லல. 
தமிழ்த் நதசியம் பிரத்திநய் அல்லது தவிர்த்தல் 
தனலெலய (ெறறைவர்்ளின இருப்ல்பத் தவிர்த்து 
அல்லது நிரகா்ரித்து தமிழ்த் நதசியம் ்ட்டலெக் 
்ப்்படவில்லல) ம்காண்டதல்ல என்பதறகு உதகார 
ணெகா் வடக்கிலிருந்த முஸஸிம்்லை மவளிநயற 
றியலத தவமறைனறு சுட்டிக்்காட்டினகார், அநதந்பகால் 
வடக்கு- கிழக்கில் ்பகாரம்்பரியெகா் முஸஸிம்்ள 
இருந்த இடத்தில் அவர்்ள மீள திரும்்ப நவண்டும் 
என்பதற்கா் உலழத்த அநத ந�ரத்தில் முஸஸிம் 
்ளின நில ஆக்கிரமிப்ல்ப ்ண்டிக்்வும் தவறை 
வில்லல. வடக்கு- கிழக்கில் ்பகாரம்்பரியெகா் இருந்த 
சிங்ை ெக்்லை வரநவறறைகார். ஆனகால் வடக்கு- 
கிழக்கு சிங்ை ெயப்்படுத்தலல தவிர்த்தகார். 
தமிழ்த்நதசியத் தனலெ இனமனகாரு குழுெத்தின  
கூட்டுரிலெலய ெறுப்்பதகா்நவகா, நிரகா்ரிப்்பதகா 
்நவகா இல்லல என்பநதகாடு ெட்டுெல்ல அவறலறை 
வலுவூட்டுவதகா்வும் அலெந்திருந்தது.
 தமிழ்த்நதசியத்லத பிரசசிலனக்குரிய அடி 
ப்்பலடக் ்காரணியகா் அரசியல் ்ட்டலெப்புச 
ம்சய்ய முற்பட்ட ந்பகாது தமிழ்த்நதசியம் அடக்கு 
முலறைக்ம்திர்விலனயகா் எழுசசி ம்பறறைநத 
எனவும் தமிழ்த்நதசியம் சிங்ை-ம்பௌத்த ெக்்ளுக் 
ம்திரகானதும் அல்ல, முஸஸிம் ெக்்ளுக்கும் 
எதிரகானது அல்ல, சிங்ை-ம்பௌத்த அடக்குமுலறை 
க்ம்திரகானது. ஆனகால் சிறீலங்காவின நதசிய ஊட 
்ங்ள அவவுண்லெ்லை ெழுங்டித்து ெலறைந்த 
ஆயலர சிங்ை, முஸஸிம் ெக்்ளினங்ளுக்கு 
எதிரகா் ்ட்டலெத்தலத வரலகாறு ஒருந்பகாதும் 
ெறைக்்காது. உண்லெ, நீதி ெறுக்்ப்்படும் ந்பகாது 
குரல் ம்காடுத்தலத விடுதலலப்புலி்ளும் ஏறறுக் 
ம்காளவர். விடுதலலப்புலி்ள மதகாடர்பில் அவர் 
்ளுலடய அணுமுலறை மதகாடர்்பகான விெர்்சன 
த்லத முனலவத்து அவர் எழுதிய ்டிதங்ள 
்சகாட்சியம் கூறும். தீவிரவகாதியகா், ்பயங்ரவகாதியகா 
்ச சித்தரித்து ெக்்ளிடமிருந்து ஆயலர அந்நியப் 
்படுத்துவதற்கான முயறசிலய சிறீலங்கா அரசு நெற 
ம்காண்டிருந்தலத ெக்்ள அலனவரும் அறிவர்.
 ்பல்்செய உலரயகாடல் முனமனடுப்புக்்ள 
மூலம் ஏலனய இன, ெதங்ளுக்கிலடநய தமி ழின 
ஆதரவு அலலலய திரட்டுவதன மூலம் தமிழின 
அரசியல் பிரசசிலனக்குரிய தீர்லவ முனமனடுக்் 
முடியும் என �ம்பினகார். ்பல மதறகு முறந்பகாக்கு 
்சக்தி்ளுடனகான உலரயகாடல்்ளிலிருந்து, முற 
ந்பகாக்குச சிந்தலனயுளை ்சக்தி்ளின கூட்டிலணவு 
தமிழின விடுதலலக்கு இனறியலெயகாதது எனக் 
கூறி வந்ததும் அவறலறை ஒருஙகிலணத்துத் தமிழின 
அழிப்பு ்பறறியும், தமிழின அரசியல் தீர்வு ்பறறியும் 
்லந்துலரயகாடல்்லை ஒருஙகிலணத்தகார். ஆயரின 
தமிழினப் ்படும்காலலக் ந்காரிக்ல்லய ்சர்சல்சக் 
குரியதகாக்கி அதிலிருந்து அரசியல் இலகா்பம்நதட 
முற்பட்டவர்்லை அறிந்திருந்தும், தமிழினப் 
்படும்காலலக் ந்காரிக்ல்லயயும்்சர்வநத்ச வி்சகார 
லணயூடு ெகாத்திரநெ நீதிகிலடக்் முடியும் என்ப 
திநல உறுதியகாய் இருந்தலெ விெர்்சனத்திறகுரிய 
தகாய் இருந்தும் இறுதிவ லரக்கும் தனது முடிவிநல 
உறுதியகாய் இருந்தலெ அவலரக் ்காணச ம்சனறை 
்பலருக்கு மதரிந்திருக்கும்.
 தமிழ்த் நதசிய அடிப்்பலடப்்பண்பு்லை 
வலுப்்படுத்திக் ம்காண்நட தமிழின விடுதலலலய 
அலடய முடியும் என ்ருத்தகாய் இருந்தது ெட்டு 
ெல்லகாெல், வடக்கு- கிழக்கு ஒனறிலண ந்த தகாய்ம் 
்பறறிய ்னலவ ்பல்நவறு ஒருஙகிலணக்கும் 
முயறசி்ளுக்கூடகா் ம்சயற்படுத்த முயனறைகார். 

ஓருஙகிலணக்்ப்்பட்டநத்சத்திலிருந்து  தமிழின 
அரசியல் தீர்வு அணு்ப்்பட நவண்டும் எனவும், 
ஒறலறையகாட்சிக்குள அரசியல் தீர்வு முறறைகா்ச ்சகாத்தி 
யெறறைது என இடித்துலரத்து, ்செஸடி முலறையினூ 
டகான அவசியத்லத முனலவத்தகார். ஒறலறையகாட்சி 
்சன�காய் முலறைலெயின ஒவவகாத் தனலெலயயும், 
அதன நதகால்விலயயும், ம்காழும்பு லெயத்தில் 
அதி்காரங்ள குவிக்்ப்்பட்டுளைலதயும் ம்பரும் 
்பகானலெவகாத ்சன�காய்த் தனலெலெலயயும் 
சிக்்லுக்குட்்படுத்தி சிறீலங்கா ்பல் நதசிய ்சன 
�காய் முலறைலெலய ந�காக்கி �்ர நவண்டிதன 
அவசியத்லத வலியுறுத்தினகார்.
 ‘ஈழத்தமிழ் தனலெதகான தமிழின அலட 
யகாை ்ட்டலெப்புக்கு அடிப்்பலட �காதெகா் உளை 
மதன �ம்பிக்ல் ம்காண்டு அந்த அலடயகாை 
அடிப்லடத் தனலெ வலுவிழந்துவிடகாது தக்் 
லவக்்ப்்பட நவண்டும் என வலியுறுத்தியதகால் 
அவலர அலடயகாை அரசியல் ம்சய்கினறைகார் என 
்பழி சுெத்தப்்பட்டதும் நிலனவில் இருக்கும்.
 ஆயலரத் தமிழ்த்நதசியத்தில் இருந்து அந் 
நியப்்படுத்த நவண்டும் எனறை சிறீலங்கா அரசின 
ம்சயறறிட்டத்துக்்கான ஒரு உதகாரணத்லத ெட்டும் 
ம்காடுக்்லகாம் எனறு நிலனக்கினநறைன. ஆயரின 
உடல் ஆயர் இல்லத்தில் அஞ்சலிக்்கா் லவக்்ப் 
்பட்ட ந்பகாது ஆயரில்லத்துக்கு மவளிநய சிவப்பு, 
ெஞ்சள வர்ணத்தில் வீதி அலங்ரிக்்ப்்பட்டிருந்தது. 
அவருலடய இறுதி ஊர்வலெகான திங்ட்கிழலெ 
இரகாணுவ வகா்னத்தில் வந்த இரகாணுவத்தினரகால் 
அலவ அ்றறைப்்பட்டதறகுப் ்பலர் ்சகாட்சி. அவருக் 
்கா் வழங்ப்்பட்ட இரங்ல் உலர்ள ம்பரும் 
்பகாலுநெ அவலரத் தமிழ்த் நதசியத்திலிருந்து 
அந்நியப்்படுத்திகுறிப்பிட்ட ெதத் தலலவரகா் 
்ட்டலெக்்ப்்பட்டம்சகால்லகாடல் ்பயன்படுத்தல்் 
லையும், அவர் முதனலெயகா் முனலவத்த ஈழத் 
தமிழ்த் தனலெ அலடயகாைத்லதமுனலவத்து 
சிங்ை அரசு நெறம்காண்ட தமிழின அழிப்புக் 
ந்காரிக்ல் ஒநரமயகாரு தடலவ ெட்டும் உசசிரிக் 
்ப்்பட்டலதயும் தமிழ்த்நதசிய நீக்் அரசியலி 
னுலடய பிரதி்பலிப்்பகா்நவ ம்காளை நவண்டி 
யிருக்கும்.

அரசியல் ்க்தோநோய்கத ்தனமைமய ்கட்டவிழ்த்தல்
 2009றகுப் பினனர் அரசியல் ்தகா�காய் 
தனலெ ்பகாரகாளுெனறை பிரதிநிதித்துவத்நதகாடு  ஒன 
றிக் ்ட்டலெக்்ப்்பட்டு, பிரதிநிதிலயச சுறறித் 
மதகாண்டர், பின்பறறு்பவர் வட்டத்லத உருவகாக் 
குகினறை தனலெ நதகாறறைம் ம்பறுவலத அவதகானி 
க்்லகாம். தலலலெத்துவத்திறகும் ்தகா�காய்த் 
தனலெ உருவகாக்குகினறை ்தகா�காய்ர்்ளில் தஙகி 
யிருக்கினறை மதகாண்டர் தனலெக்குமிலடநய 
்பகாரிய மவளி இருக்கினறைலத அறிகினறை ந்பகாது 
்தகா�காய்ர்்ள தலலவர்்ைகா் இருக்் முடியகாது. 
என்பலத தீர்ெகானிக்்லகாம். அநதநவலை தலல 
லெத்துவம் மதகாண்டர்்லை உருவகாக்் முடியகாது. 
அரசியல் ்தகா�காய்த் தனலெயில் நெநலகாஙகியிரு 
ப்்பது ‘விலரவகான ்பழுது நீக்கும் தனலெ’ (Quick re-
pair).
 அது ம்பரும்்பகாலும் மீட்்பர் ெனப்்பகான 
லெயில் ் ட்டலெக்்ப்்பட்டதகாய் அலெந்திருக்கும். 
மீட்்பர் ெனப்்பகாஙகு அடிப்்பலடயில் ்காலனித்துவ 
தனலெ ம்காண்டது. நெலிருந்து கீழ் ந�காக்கிய 
அணுகுமுலறையில் ெக்்ளுக்கும் ்தகா�காய்னுக்கு 
மிலடயிலகான அந்நியத் தனலெ அவர்்லை 
்தகா�காய்ர்்ைகா்க் ்ட்டலெக்கினறைது. அரசியல் 
்தகா�காய்த் தனலெ, தமிழ்த் நதசியத்துடன முரண் 
்பகாட்லடக் ம்காண்டிருக்கினறைது. விடுதலலப் 
ந்பகாரகாட்டத்தில் நீண்ட ் கால அர்ப்்பணிப்பு அவசிய 
ெகாகினறைது, ்தகா�காய்த் தனலெயில் அப்்படி 
யில்லல. தமிழ்த்நதசிய மவளியில் அரசியல் ்தகா 
�காய்ர்்ளின உடனடிப் ்பழுது நீக்கும் முலறைலெ 
ம்சல்லு்படியறறைது. ஆயர் நீண்ட ் கால அர்ப்்பணிப்பு 
டனகான தலலலெத்துவத்தில் �ம்பிக்ல் ம்காண்ட 
வரகாதலகால் தகான அரசியல் ்தகா�காய்த் தனலெலய 
்ட்டவிழ்க்் முற்பட்டகார்.

ஆயர் இரொயப்பு     ... த�ொடர்ச்சி...


