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தமிழக தேரேலில் - முேல் முறை 
யாக  முேலறைச்சராக மு.க.ஸ்ா 
லின் தேரிவாக வாய்ப்பு ஏற்பட்டு 
ள்ளது.
 ேமிழ்ாட்டில் உள்ள 234 
தோகுதிகளுக்கும் க்நே ஏப்ரல் 
6ஆம் திகதி  ்ற்த்பறை ்சட்்ைன் 
ைத்  தேரேலில், ஆட்சி அறைப்்பேறகு 
118 இ்ஙகளில் தவறறி த்பற 

ைாதல த்பாதும் என்ை நிறலயில் 
150 இறகு தைற்பட்் தோகுதி 
களில் திமுக கூட்்ணி தோ்ரநது 
முன்னிறல வகித்து வருகின்ைது.
 இறேயடுத்து தோ்ரசசி 
யாக 10 ஆண்டுகள நிலவி வநே 
அதிமுக ஆட்சி முடிவுக்கு வரும் 
நிறல ஏற்பட்டுள்ளது.

jkpofj;jpy; Ml;rp mikf;fg;NghFk; jp.K.f 
<oj;jkpou;fs; Fwpj;j mjd; Nju;jy; mwpf;ifia 

eilKiwg;gLj;j cyfj; jkpou;fs; tho;j;J 

அதைரிக்கா, ஐதராப்பிய ்ாடுகள 
ைறறும் இநதியா ஆகிய ்ாடுகள 
சிறீலஙகாவில் சீனாறவ வி் அதிக 
்ளவில் முேலீடுகற்ள தைறதகாண்டு 
ள்ளன, ஆனால் இலஙறக அதைரிக் 
காவின் அல்லது இநதியாவின் கால 
னித்துவ ்ாடு என யாரும் த்சால்வ 

தில்றல என இலஙறக நிதி அறை 
ச்சர அஜித் நிவாட் கப்ரால் க்நே 
வாரம் தேரிவித்துள்ளார.
 அவர தைலும் தேரிவித்துள 
்ளோவது:
 அதைரிக்காவுக்கு சீனா 1114 

,yq;ifapy; 65 ,e;jpa epWtdq;fs; 
KjyPL nra;Js;sd

ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

மகனின் விடுேறலறய எதிர்பார 
த்து 12 வரு்ஙக்ளாக  காத்திருநே 
ேமிழ அரசியல் றகதி ஒருவரின் 
ேநறே  உ்ல் நிறல ்பாதிக்கப்்பட்டு  
உயிரிழநதுள்ளார. ேநறேயின் 
இறுதி  நிகழவில்  கலநது தகாள்ள 
வும் ைகன்  வராேோல் உைவுகள 
த்பரும் த்சாகத்தில் ஆழநதுள்ளனர.
சுன்னாகம் த்சல்லாசசி அம்றையார 
வீதிறய த்சரநே எஸ.இரா்சவல்ல 
வன் (வயது 79) என்்பவதர உ்ல் 
நிறல ்பாதிக்கப்்பட்டிருநே நிறல 
யில்   உயிரிழநதுள்ளார.
 சுன்னாகத்றே த்சாநே இரா்ச 
வல்லவன் ேத்பாரூ்பன் (வயது 39) 
்பயஙகரவாே ேற்ச்சட்்த்தின் கீழ 
க்நே 2009 ஆம் ஆண்டு றகது த்சய் 
யப்்பட்்ார. அவருக்கான வழக்கு 
இ ் ம் த ்ப ற று க ் ந ே 2 0 1 9 ஆ ம் 
ஆண்டு  சிறைத்ேண்்றனயும் வழங 
கப்்பட்்து.
 ைகனின் ேண்்றனக் காலம் 
இன்னும் சில ஆண்டுகளில் முடிய 
வுள்ள நிறலயில், ேநறேயார உயிரி 

ழநேறை உைவினரகள ைத்தியில் 
த்பரும் த்சாகத்றே ஏற்படுத்தியு 
ள்ளது.
 இதுவறர சிறைகளில் உள்ள 
ேமிழ அரசியல் றகதிகளின் விடுே 
றலறய எதிர்பாரத்திருநே அவரக 
ளின் உைவுகள 17 த்பர வறரயில் 
உயிரிழநதுள்ளனர என்்பது குறிப்பி 
்த்ேக்கது. 

kfdpd; tpLjiyf;fhf fhj;jpUe;j 
murpay; ifjp xUtupd; je;ij kuzk;

மட்்க்க்ளப்பு ஏைாவூரப்்பறறுப் 
பிரதே்ச த்சயலா்ளர பிரிவிறகு 
ட்்பட்் ஈர்ளக்கு்ளம் புளுட்டுைா 
தனாற் ்பகுதியில் உள்ள ்பண் 
ற்ய வரலாறறு்ன் தோ்ரபு 
்பட்் பிரதே்சத் திறன, அர்ச அேகா 
ரிகள, தோல் த்பாருள திறைக்க்ள  
அதிகாரிகள,த்பௌத்ே பிக்குகள 
வருறக ேநது ்பாரறவயிட்்னர.
 அறேத் தோ்ரநது அவ்வி 
்த்தில் த்பௌத்ே ைத்தியஸோனம் 

அறைப்்பேறகான ஏற்பாடுகள  முன் 
தனடுக்கப்்பட்்ோக தவளிவநே 
த்சய்திகற்ளத் தோ்ரநது,   ேமிழத் 
தேசியக் கூட்்றைப்பின் ைக்கள 
பி ர தி நி தி க ள கு றி த் ே ்ப கு தி க் கு 
த்சன்று ்பாரறவயிட்டுள்ளனர.
 இப்பிரதே்சம் ்பண்ற்ய 
வரலாறறு்ன் தோ்ரபு்பட்் பிர 
தே்சைாக இருப்்பது்ன்  தோல்லி 
யல் ்சான்றுகளும் அஙகு காைப்்ப 
டுகின்ைறை குறிப்பி்த்ேக்கது.
 தைற்படி பிரதே்சம் தோல் 
த்பாருள ்சாரநே பிரதே்சைாக இரு 
நோலும், இேறன றவத்து இது 
த ்ப ௌ த் ே த் தி ற கு ரி ய து எ ன் று 
த்சால்லி த்பௌத்ே வி்யஙகற்ள 
மு ன் த ன டு ப் ்ப ற ே த ் ா க் க ா க க் 
தகாண்டு அரசு த்சயற்ப் முறன 
யக் கூ்ாது, அதிகாரிகளும் அவ்வா 

kl;lf;fsg;gpy; NkYk; gy ,lq;fis 

mgfupf;f jpl;lkpLk; muR

முல்றலத்தீவு ைாவட்்த்தின் சுைார 
10 ஆயிரம் ஏக்கரகளுக்கும் அதிக 
ைான ேமிழரகளின்  த்பரும்்பகுதி 
நிலஙகள,  ேனிச சிஙக்ளையைாகும் 
அ்பாயத்தில் உள்ளது.
 அோவது முல்றலத்தீவு 
ைாவட்்த்தின் கறரத்துறரப்்பறறு 

பிரதே்ச த்சயலா்ளர பிரிவின் 13 
கிராை த்சவகர பிரிவுகள ைகாவலி 
அதிகார ்சற்பயின் கீழ த்சயல்்ப் 
ஏற்பாடு த்சய்யுைாறு  ைகாவலி அதி 
கார ்சற்ப வ்க்கு ைாகாை  ஆளு 
்ரி்ம் த்ரில் தகாரிக்றக விடுத் 
துள்ளது.
 ேறத்பாறேய தவலிஓயா 
வில் இருநது தகாக்கு்ளாய், தகாக்குத் 
தோடுவாய், முளளியவற்ள,  ேண் 
ணீரூறறு என ைாவட்்ச த்சயலக 
த்றே அண்மித்ே பிரதே்சம் வறர 
யில், ைகாவலி அதிகார ்சற்பக்கு 
உட்்பட்் ்பகுதிதயன க்நே 2018 

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; ngUk; gFjp 

kfhtyp mjpfhu rig trk;

இநதியாவில் இது வறரயில் 
தகாதரானா தோறைால் 114 ்பத்திரி 
றகயா்ளரகள ்பலியாகியுள்ளனர 
என தெனிவாறவச த்சரநே ்பத்திரி 
றகயா்ளரகள ்ல அறைப்பு கூறியு 
ள்ளது.
 இநதியா தகாதரானா தோற 
றின் தகாரப்பிடிக்குள சிக்கியுள்ளது. 
இது வறரயில், 1.83 தகாடியாக 
தகாதரானா தோறைா்ளரகளின் எண் 
ணிக்றக அதிகரித்துள்ளது. அதே 
த்ரம் 2.04 இலட்்சத்துக்கும் தைற்ப 

ட்த்ார ்பலியாகியுள்ளனர.
 இநநிறலயில், தினம் க்ளத் 
தில் நின்று த்சய்தி த்சகரித்துக் 
தகாண்டிருக்கும் ்பத்திரிறகயா்ளர 
கள ஒவ்தவாரு ்ாட்டிலும் தகாதரா 
னாத் ோக்கத்ோல் ்பாதிக்கப்்பட்டு 
வருகின்ைனர.
 இதில், பிதரசிலில் 181, த்பரு 
வில் 140, இநதியாவில் 114த்பர என 
தகாதரானா தோறறுக்கு ்பலியாகி 
யுள்ளனர.
 தைலும் தைக்சிதகா 106, இத் 
ோலி 52, ்பஙக்ளாதேஷ் 51, தகாலம் 
பியா 4, அதைரிக்கா 47,ஈக்வ்ார 
46, ஐக்கிய இராசசியம் 28,  என 
தைலும் ்பல  ்ாடுகளில் ்பத்திரிறக 
யா்ளரகள தகாதரானாவுக்குப் ்பலி 
யாகியுள்ளனர என்்பது குறிப்பி்த் 
ேக்கது.

nfhNuhdh njhw;why; ,e;jpahtpy; 
114 gj;jpupifahsu;fs; gyp

ததொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

ஈழத்ேமிழரகளின் ்ன்றிக்குரிய 
வரும் ஈழத்ேமிழரக்ளால் என்றுதை 
ைைக்க முடியாேவருைான   த்சனல் 
4 ஊ்கத்தின் மூத்ே, மிகச சிைநே 

த்சய்தி தோகுப்்பா்ளர தொன் 
ஸதனா அவரகள 32 ஆண்டுகள 
த்சறவயாறறிய பின்னர ்சனல் – 4 
ஊ்கத்தின் த்சய்தித் தோகுப்்பா்ளர 
்பணியில் இருநது இநே ஆண்டு 
இறுதியில் ஓய்வு த்பறுவார என்று 
தொன் ஸதனா ஏப்ரல் 30இல் 
அறிவித்துள்ளார.
 உலகத்தின் ைன்சாட்சிறயத் 
ேட்டி எழுப்பிய  ்சனல் 4 தோறல 

‘,yq;ifapd; nfhiyf;fsq;fs;’   
Mtzg;glj;ij jahupj;j

ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

rdy; - 4 n[hd; ];Ndh Xa;T ngWfpd;whu;



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

128 Nk 02> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

     

<oj;jkpo; ciog;ghsu;fs; xUikg;ghLk;

nraw;ghLNk cupik kPl;Gf;F cld;Njit
 
 மே 1ஆம் திகதி என்றாமே உழைப்றாளர் தினம் என்து உேகறிந்த விடயம். 
இநதியறாவில் மேதினம், மு்தனமு்தலில் ்தமிைகத்தின செனழன ரிபளிககன கடறகழையில் 
்தறான, அககறாேத்து இநதுஸ்தறான ச்தறாழிேறாளர் கிெறான கட்சிழயச் மெர்ந்த ேேயபுைம் 
சிஙகறாைமேலுச் செட்டியறார் அேர்களறாமே 1923ஆம் ஆண்டு ச்தறாடஙகபச்ற்து. சு்த 
நதிை ேறாழழேக கட்டழேகக உேக உழைப்றாளர்கள் ெத்திழய ஒருஙகிழைத்்தல் என 
கி் ்தநதிமைறா்றாயேறாகமே மேதினத்ழ்தத் ்தமிைர்கள் முனசனடுத்்தனர். 
 இேஙழகயில் 1926 இல் மேதினத்ழ்த முனசனடுத்்த ஏ.ஈ.குைசிஙக என் 
ேஙகி ஊழியைறான ச்தறாழிறெஙகேறாதி அ்தழனச் சிஙகள ச்ௌத்்தர்களின மேேறாதி 
ககத்ழ்த நிழேநிறுத்துே்தறகறான ்தநதிமைறா்றாயேறாககிச் சிஙகளத்திறகும், ச்ௌத்்தத்திறகும் 
முனனுரிழே சகறாடுத்துத் ்தமிைர்களின ச்தறாழில் உரிழேகழள ேறுககும் இனேறா்த 
ெகதியறாகச் சிஙகள உழைப்றாளர் ெகதிழய  உருேறாறறினறார். 
 இந்த இனசேறியூட்டப்ட்ட சிஙகள உழைப்றாளர்கழளமய, சிஙகள அைசு, 
கல்மேறாயறாக குடிமயற்த்திட்டசேன் ச்யரில் ச்தன்தமிழீைத்தில் குடியேர்த்தியது. இ்தன 
விழளேறாகத் ்தமிைர் ்தறாயகத்தின விேெறாயப ச்ருநிேப்ைபபில் ச்ரிய்தறான அம்்றாழ் 
ேறாேட்டத்ழ்த முறறுமுழு்தறாக சிஙகளேயப்டுத்தினர். திருமகறாைேழே ேறாேட்டத்தின 
ஒரு்குதிழயச் மெருவிே எனச் சிஙகளத் ம்தர்்தல் ச்தறாகுதியறாககினர். 
 இவேறாறு ்தமிைர்களின நிேத்ழ்தயும், கடல்ேளத்ழ்தயும் அ்கரித்துத் ்தமிழ 
உழைப்றாளர்கழளச் சுைண்டுே்தன மூேமே இேஙழகத் ்தமிைர் பிைச்சிழனழய உரு 
ேறாககினர். இ்தன ச்தறாடர்ச்சியறாகமே நிேேள, கடல்ேள, கறாட்டுேள அ்கரிபபுககளறால் 
்தஙகள் ஆ்தறாை ேறாழவியழே இைந்த ்தமிைர்களின நடுத்்தை ேர்கக உழைப்றாளர்கள் 
ச்ருேளவில் அைெ மேழேயறாட்களறாகப ்ணிபுரிந்த நிழேயில், சிஙகளம் ேட்டும் 
ெட்டத்ழ்தக சகறாண்டு ேநது ்தமிழ நடுத்்தைேர்ககத்தின உழைபபிைபழ்யும் உருேறாககினர். 
்தமிைர் ்தறாயகப ்குதிகளில் ஆழேகள் அழேககவும், ச்ருமு்தலீடுகள் செயயவும் 
ம்தழேயறான ெட்ட அனுேதியும், மூேேள ேைஙகலுககறான அனுேதிகளும் ேறுககப்ட்டுத் 
்தமிைர்களின ச்தறாழிறெறாழே உற்த்திகளும், ேர்த்்தக ேளர்ச்சிகளும் திட்டமிட்ட 
முழ்யில் ்தடுககப்ட்டு அேர்களின அழனத்துேகத் ச்தறாடர்புகளும் முடககப்ட்டு 
அேர்கழள ்தனிழேப்ட ழேத்்தனர். இதுமே இனஅழிபழ் அழனத்துேகின கே 
னத்தில் இருநது மூடிேழ்ககும் இைறாஜ்தநதிைேறாகியது.  
 ஈைத்்தமிைர்களின கல்வி ேறறும் ச்தறாழில்நுட்் ேளர்ச்சிகள் ேழியறான 
ச்தறாழில்ம்று ஆற்ல்களும், உயர் கல்விககறான ்தைப்டுத்்தல்கள் மூேம் 
குழ்ககப்ட்டன. இது ்தமிைர்கழள அறியறாழேககுள்ளும், ேறுழேககுள்ளும் ்தள்ளும் 
கல்விக சகறாள்ழகயறாகமே ேளர்ககப்ட்டது. 
 இவேறாறு ்தமிழ உழைப்றாளிகளின ேறாழவுககறான அடிப்ழட ேனி்த உரிழேகள் 
ேறுககப்ட்ட ச்றாழுது, ெனநறாயக முழ்யில் ேனமுழ்யற் ேழிகளில் ்தமிைர்கள் 
்தஙகளுழடய ேறாழவிழனப ்றாதுகறாகக எடுத்்த முயறசிகழள ஆயு்தப்ழட்ேம் 
சகறாண்டு ஒடுககி இனஙகறாைககூடிய அச்ெத்ழ்தமய நறாளறாந்த ேறாழேறாககிய்தன 
விழளேறாகமே ஈைத்்தமிழ ேககள் ்தஙகளின ெனநறாயகப ம்றாைறாட்டத்ழ்தத் ம்தசிய 
விடு்தழேப ம்றாைறாட்டேறாக, ஆயு்த எதிர்ப்றாக சேளிப்டுத்தி 1976 மே ேறா்தம் 5ஆம் 
திகதி ‘்தமிழீை விடு்தழேபபுலிகள்’ எனனும் ேககள் ம்றாைறாட்ட அழேபழ்த் ம்தசியத் 
்தழேேர் மேலுபபிள்ழள பிை்றாகைன ்தழேழேயில் ம்தறாறறுவித்்தனர். 
 ்தஙகளின இத்ம்தசியத்்தழேழேயின கீழ ஈைத்்தமிைர்கள் மூனறு ்தெறாப்தகறாே 
நழடமுழ் அைழெ அளப்ரிய தியறாகஙகள் ேழி நழடமுழ்ப்டுத்தி, இேஙழகத் 
தீவில் ஒருநறாட்டுள் இரும்தெஙகள் என் ேைேறாறறு எ்தறார்த்்தத்ழ்த மீள நிறுவினர். 
இககறாேத்தில் மேதினம் ஈைத்்தமிழ உழைப்றாளிகளின அழனத்து உரிழேகழளயும் 
சேனச்டுப்்தறகறான அழனத்து செயற்றாடுகழளயும் கட்டழேகக ேககழள ஊக 
குவித்து உறெறாகப்டுத்தும் நறாளறாகக மகறாேறாகேேறாகக சகறாண்டறாடப்ட்டது.  
 மேதினம் சிஙகள ச்ௌத்்த ம்ரினேறா்த சிறீேஙகறா அைெறால் ்றாதிககப்ட்ட 
ஈைத்்தமிழ உழைப்றாளர்கழள ஒருஙகிழைத்து, ஈைத்்தமிைர்களின உரிழேகழள 
சேனச்டுககும் ேககள் ெகதியறாக அேர்கழள ேளர்ச்சிச்் ழேத்்தது. 
 இந்த முயறசிகழள எல்ேறாம், 2009 மே 18இல் முள்ளிேறாயககறால் 
ஈைத்்தமிழின அழிபபு மூேம் சிறீேஙகறா பினனழடயச் செயதுள்ளது. 
 இனழ்ய இநநிழேயில் உேசகஙகும் உள்ள ஈைத்்தமிழ உழைப்றாளர்கழள 
ஒருஙகழேத்துச் செயற்ட ழேப்ம்த, ம்தசியத்்தழேழே கறாட்டிய ்றாதுகறாப்றான 
அழேதியறான ேறாழழே ஈைத்்தமிைர்கள் ச்றறிட அேர்களின உரிழேகழள மீள்விககும் 
ஒமைேழியறாக அழேயும்.
 இ்தழன நிழ்மேறறிட இம்மேதினத்தில் எந்தப புேம்ச்யர்ந்த ேககளிடம் 
இந்த ஈைத்்தமிைர் விடு்தழேழய முனசனடுககும் ச்றாறுபழ்த் ம்தசியத் ்தழேேர் 
2008 ேறாவீைர் நறாளில் ஒபபுவித்்தறாமைறா, அந்த ேககள் இனறு புேம்்திந்த ேககளறாக 
அேைேர்கள் ேறாழும் நறாட்டின குடிகளறாக உள்ள உரிழேழயப ்யன்டுத்தி அந்த அந்த 
நறாட்டு அைசுககளின உ்தவியுடன, முயனறிட மேண்டும். இதுமே ம்தசியத்்தழேழேககறான 
்தஙகளின அைசியல் ்ணிழே சேளிப்டுத்தும் ெறான்றாக உேழக உைைப்ண்ணி, 
ஈைத்்தமிைர்களின ்தறாயக ம்தசிய ்தனனறாட்சி உரிழேகழள உேகு அஙகீகரிகக 
ழேககும் ்ணியறாகவும் சி்ககும். 
 அத்துடன 1972மே ேறா்தம் 22 ஆம் திகதி ஈைத்்தமிைர்கழள ஆளும் உரிழே 
யற் சிறீேஙகறாச் சிஙகள ச்ௌத்்த குடியைழெ நிறுவியது மு்தல் அழைநூற்றாண்டு 
கறாேேறாக ஈைத்்தமிைர்களுககு இருநது ேரும் நறாடற் ம்தெ இனத்்தேர் என் நிழே 
ேறாறி, இைந்த ஈைத்்தமிைர்கள் உரிழேகள் எல்ேறாம் மீளவும் செயயும்.

 Mrphpau;

மைவன்புலவு  ்சசசிோனநேன். இவர 
இலஙறக சிவத்சறன அறைப்பின் 
ேறத்பாறேய ேறலவர. இவர இல 
ஙறக ேமிழரசுக் கட்சியின் ஆயுட்கால 
உறுப்பினர. ஐ.்ா.்சற்பயின் ஆதலா்ச 
கராக ்பணியாறறியவர, ்பன்தைாழி 
புலறை மிக்கவர, விடுேறலப்புலிக 
ளு்ன் த்ருஙகிய உைவுகற்ளக் 
தகாண்டிருநேவர, இநதிய ைத்தியரசு 
்னும் த்ருக்கைான தோ்ரபுகற்ள 
தகாண்டிப்்பவர, சிைநே புத்திஜீவி, 
சிதரஷ்்த்துவம் என்று அவர ்பறறிய 
ேகவல் ்பட்டியல் நீளகின்ைது.

 இத்ேறகயவறர வ்ைாகாை முேலறைச்சர தவட்்பா்ளராக க்ள 
மிைக்குவேறகு இலஙறக, இநதிய இராெேநதிர ேரப்புக்கள தீவிர முயறசி 
கற்ள எடுத்துள்ளோக ்ம்்பகரைான வட்்ாரஙகளிலிருநது ேகவல் 
கிற்த்துள்ளது. 
 குறிப்்பாக ேமிழத் தேசியக் கூட்்றைப்பின் ஊ்ாகதவ இவறர 
க்ளமிைக்குவேறகான பூரவாஙக கலநதுறரயா்ல்கற்ள ஆரம்பிப்்பேறகு 
திட்்மிட்டு வருவோகவும் தைலும் அறிய முடிகின்ைது.
 2013ஆம் ஆண்டு வ்ைாகாை ்சற்பக்கான முேலறைச்சர தவட்்பா 
்ளராக முன்னாள நீதியர்சர சி.வி.விக்தனஸவரன் நியமிக்கப்்படுவதிலும் 
இநதிய, இலஙறக ேரப்பினரின் அனு்சரறை முழுறையாக காைப்்பட் 
டிருநேது.
 குறிப்்பாக ைஹிநே ராெ்பக்்சதவ விக்தனஸவரறன முேல் தேரி 
வாக கூறியதோடு அவர முேலறைச்சராக தவண்டும் என்்பதிலும் விருப் 
புக் தகாண்டிருநோர.
 அேன் காரைத்தினாதலதய அப்த்பாது ்பஙகாளிக் கட்சிக்ளாக இரு 
நே ஈ.பி.ஆர.எல்.எப், தரதலா, புத்ளாட் ஆகியவறறின் எதிரப்புக்கற்ள 
மீறி ்சம்்பநேனால் விக்தனஸவரன் நியமிக்கப்்பட்டிருநோர.
 அவ்வாறிருக்றகயில், இம்முறை ்சசசிோனநேன் மீது ்பாரறவ 
திரும்பியிருக்கின்ைது. ்சசசிோனநேறனப் த்பாறுத்ேவறரயில், அவர இந 
தியாவுக்கு விசுவா்சைாக இருப்்பார என்று இநதியத் ேரப்பு தி்ைாக ்ம்பு 
கின்ைது. அத்து்ன் இநதிய ைத்திய அரசின் ‘இநதுத்துவா’ தகாளறக 
றயதய தகாண்டிருப்்பவராக இருப்்பது தைலதிக ேகறையாக கருேப் 
்படுகிைது
 தைலும், வ்க்கில் ‘சீன’ பிரதவ்சத்திறகு இ்ைளிக்க ைாட்்ார 
என்றும் கருதுகின்ைர. அதேத்ரம் தகாளறக, தகாட்்பாடு, ்பண்்பாடு, 
கலா்சாரம் ஆகியவறறை விட்டுக்தகாடுக்காேவராகவும் இருநது வருகி 
ன்ைார. ஆகதவ அவ்விேைான ஒருவதர த்பாருத்ேைானவர என்றும் இநதி 
யத்ேரப்பு கருதுகின்ைது.
 ைறு்பக்கத்தில் இலஙறக அர்ச ேரப்பு,  ்சசசிோனநேன் , த்பௌத்ே 
சிஙக்ளத்திறன எதிரக்கைாட்்ார என்்பதில் ்ம்பிக்றக தகாண்டிருக்கி 
ன்ைது. ‘தேரருக்கு ேனது தவட்டிறய வழஙகியவர’ என்ை முன்னுோரைத் 
திறன ேனது ்ம்பிக்றகக்கு காரைைாக கூறுகின்ைது.
 இவ்வாறு ்பல வி்யஙகள இவறர முேலறைச்சர தவட்்பா்ளர என்ை 
ஸோனத்திறன த்ாக்கிய கருத்ோ்லுக்கு ேளளிச த்சன்றிருக்கின்ைது.
 எனினும், விடுேறலப்புலிகளுக்கும், முன்னாள பிரேைர வாஜ்பாய் 
க்கும் இற்யில் இறைப்்பா்ளராக த்சயற்பட்்வர, விடுேறலப்புலிகள 
ைறறும் புலம்த்பயர அறைப்புக்களு்ன் த்ருக்கைான உைவுகற்ளக் 
தகாண்டிருநேவர த்பான்ை வி்யஙகள இவர மீது புலனாய்வுத்துறை 
‘கண்’ றவத்திருப்்பேறகு காரைைாகின்ைது.
 ராஜிவ் காநதி தகாறல வழக்கில்   குறைச்சாட்டுக்களுக்கு முகங 
தகாடுக்கும் ஒருவரகளில் ்சசசிோனநேனும் ஒருவராக இருப்்பதோடு, 
ேறத்பாது வறரயில் அவர ேனது க்வுசசீட்டு உளளிட்் ஆவைஙகற்ள 
இலஙறக வருவேறகு முன்னோக இநதிய ேரப்பி்ம் ஒப்்பற்த்ே பின் 
னதர அனுைதி வழஙகப்்பட்டு வருகின்ைறை குறிப்பி்த்ேக்கது.
 எது, எவ்வாைாயினும், அண்றைக்காலஙகளில் வ்க்கு முேல்வர 
தவட்்பா்ளர என்ை ்பட்டியிலில் ்சசசிோனநேன் இப்த்பாறேக்கு புதுவர 
வாக இருக்கின்ைார. 
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தேசத்து மக்களைக ்காககும் பணியினில்
தினமும் உளைபபவர் வாழியதவ - இநேக

்காசினி மாண்புறப பபாருண்மியம் பபருகிடத்
திருவிளனப பளடபபவர் வாழியதவ

மானிடர்க ்காகிடும் உணவிளன வைங்கிடும்
மாண்புறு முைவர்்கள் வாழியதவ – எங்்கள்

்கானிளட ்கைனி்கள் பயிர்வைர்த் பேழில்பபறக
்கடுகி யுளைபபவர் வாழியதவ

மண்வைம் தேர்நேேன் நறபயன் பபறறிடும்
மண்ணியல் நிபுணர்்கள் வாழியதவ – தினம்
சுைன்றிடும் உலகினில் மாறிடும் இயல்பிளனக

்கறறுணர்ந துளைபபவர் வாழியதவ

தநாயுறும் மக்களின் உயிர்்களைக ்காத்திடும்
நறபணி மருத்துவர் வாழியதவ - இைம்

தசயிளனக ்காத்திடும் அன்ளனயின் அன்புடன்
ஆயுளை மீடபவர் வாழியதவ

ஆளல்கள் சாளல்கள் இயங்கிட ளவத்திடும்
இயநதிை விறபன்னர் வாழியதவ – எங்கும்
தசாளல்கள் அளமத்து நற சாளல்கள் தபணிட

தவளல புரிபவர் வாழியதவ

தவே பநறியினில் இளறபணி யாறறிடும்
உத்ேம குருக்களும் வாழியதவ – நம்முள்

தபே மறுத்துநல் லுறவு்கள் தமவிடத்
தீளம்கள் ே்கர்பபவர் வாழியதவ

ftpij
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வவுனியா பூநதோட்்ம் சிறி்கர கிராை 
ைக்கள, ேைக்கான வீட்டுத்திட்்ம், உட் 

கட்டுைான வ்சதிகள, காணிகளுக்கான உரிறைப் 
்பத்திரஙகள த்பான்ை வ்சதிகள இதுவறர அர்சாங 
கத்தினால் த்சய்து தகாடுக்கப்்ப்வில்றல எனவும், 
ேைக்கான தேறவகற்ள நிறைதவறறித் ேருைாறும் 
ஐநது தகாரிக்றககற்ள முன் றவத்து த்பாரா 
ட்்த்தில் ஈடு்பட்டுள்ளனர.
 வவுனியா பூநதோட்்ம் சிறி்கர கிராைத் 
தில் வாழும் ைக்கள அதிகம் வறுறைக்குட்்பட்்வர 
கத்ள. 26 வரு்ஙக்ளாகியும் ேைது கிராைத்திறகு 
காணி, உரிறைப் ்பத்திரஙகள வழஙகப்்ப்வில்றல. 
உட்கட்டுைான வ்சதிகள த்சய்து ேரப்்ப்வில்றல. 
றைோனம் இல்றல, வீட்டுத் திட்்ம் வழஙகவி 
ல்றல. உரிய அதிகாரிகளி்ம் முறையிட்டும் அவர 
கள இதுவறர எநேத் தீரறவயும் த்பறறுக் தகாடு 
க்கவில்றல. இேனால் அக் கிராை ைக்கள ஒன்றி 
றைநது ஐநது அம்்ச தகாரிக்றககற்ள முன் றவத்து 
்சத்தியாக்கிரக த்பாராட்்த்தில் ஈடு்பட்டுள்ளனர.

வவுனியா பூந்தாட்டம் சிறிநகர் கிராம மககள் 
முன்வதத ஐநது அம்்ச ்காரிக்ககளாவன:-

•26 வருடங்களொகியும் தமது கிரொமத்திற்கு 
வழங்கபபடொத ்கொணி உரிமமப பத்திரங்கள் 
வழங்கபபட வவண்டும்
•உட்கடடுமொன வசதி்கள் தசய்து தரபபட 
வவண்டும்.
•மமதொனம் அமமத்துத்தர வவண்டும். 
•வீடு அற்்றவர்்களுககு வீடடுத்திடட உதவி, 
சீரற்்ற வீடு்கமள திருத்தம் தசய்்ய நிதி உதவி 
்கள்   வழங்கபபட வவண்டும்.
•தபொதுவ�ொககு மண்டபம், முனபள்ளி, ஒழு 
ங்கொன வொய்க்கொல் வடி்கொலமமபபு வபொன்ற 
வசதி்கள் ஏற்படுத்தித் தர வவண்டும்.

 த்பான்ை தகாரிக்றககற்ள முன்றவத்து 
குறித்ே கிராை ைக்கள இநே ்சத்தியாக்கிரக த்பாரா 
ட்்த்றே க்நே த்பப்ரவரி 09 திகதி தோ்க்கம் 
தைறதகாண்டு வருகின்ைனர. உரிய அதிகாரிகள 
ேைக்கான நீதிறய த்பறறுத் ேருவாரகள என்ை ் ம்பி 
க்றகயில் இநேப் த்பாராட்்த்றே தோ்ரநே வண் 
ைம் உள்ளனர.
 ்பல வரு்ஙகள ஆகியும் ேைது தகாரிக்றக 
களுக்கு தீரவு கிற்க்கவில்றல. இது தோ்ர்பாக 
ெனாதி்பதி, ்பாராளுைன்ை உறுப்பினரகள, ஆளு்ர, 
அர்ச அதிகாரிகளுக்குத் தேரியப்்படுத்தியும் அவர 
கள எவரும் இவ்  வி்யத்தில் கரி்சறன தகாள்ள 
வில்றல. த்பாராட்்த்றே முன்தனடுத்து ஏழு்ாட் 
களவறர வன்னி ைாவட்்த்றே பிரதிநிதித்துவப் 
்படுத்தும் ைக்கள பிரதிநிதிகத்ளா, அர்ச அதிகாரி 
கத்ளா ேஙக்ளது பிரசசிறனகள தோ்ர்பாக தகட் 
்றியவில்றல என வி்சனம் தேரிவித்திருநேனர.
 இநநிறலயில், எட்்ாம் ்ாள த்பாராட்் 
இ்த்திறகு பிரதே்ச த்சயலா்ளர, பிரதே்ச ்சற்ப 
ேவி்சா்ளர ஆகிதயார த்சன்றிருநேது்ன், அவரகள 
ைக்களு்ன் கலநதுறரயாடி முேறகட்்ைாக கிரா 

ைத்தில் உள்ள 95 த்பருக்கு காணி உறுதிப்்பத்திரங 
கற்ள வழஙகுவேறகான ்்வடிக்றககற்ள தைற 
தகாளவது்ன், ஏறனய பிரசசிறனகள தோ்ர்பாக 
்சாேகைாக ஆராய்வோக தேரிவித்திருநேனர. எனி 
னும் குறித்ே ைக்களுக்கு உரிய அதிகாரிக்ளால் வழங 
கப்்பட்் வாக்குறுதிகள நிறைதவறைப்்ப்ாேறே 
தோ்ரநது த்பாராட்்ம் தோ்ரசியாக முன்தனடு 
க்கப்்பட்டு வருகிைது.

 இதேதவற்ள கிராைத்தின் பின்்பகுதியில் 
உள்ள கு்ளத்தின் நீதரநது ்பகுதியில் 55 த்பரது 
காணிகள அறைநதுள்ளன. அேறன விடுவிப்்பது 
தோ்ர்பாக ேைது ேறலறை அலுவலகதை தீரைா 
னிக்க முடியும். எனதவ நீஙகள தகாரிக்றககற்ள 
வழஙகினால் தைலதிக ்்வடிக்றககளிறகாக 
அேறன எைது ேறலறை அலுவலகத்திறகு அனு 
ப்பி றவப்்போக த்பாராட்்காரரகற்ள ்சநதித்ே 
நீரப்்பா்சன திறைக்க்ளத்தின் அதிகாரி ஒருவர தேரி 
வித்திருநோர.
 தோ்ரசசியாக முன்தனடுக்கப்்பட்் குறி 
த்ே த்பாராட்்ம் 50 ்ாட்கற்ள எட்டியும் தீரவு 
கிற்க்காறையினால், இது குறித்து குறித்ே கிராை 
ைக்க்ளால் துண்டுப்பிரசும் ஒன்று தவளியி்ப்்பட் 
்து. அதில் :

 எைது கிராைத்தின் அடிப்்பற்த் தேறவ 
கற்ள வலியுறுத்தி தோ்ரசசியாக எைது ்சன்சமூக 
நிறலய முறைத்தில் இரவு ்பகலாக ்சத்தியாக்கிரகப் 
த்பாராட்்த்தில் ஈடு்பட்டு வருகிதைாம். காணிகளு 
க்கு உறுதிப்்பத்திரம் வழஙகு.
 வீடு அறைவரகளுக்கு வீடு அறைத்துக் 
தகாடு, வறுறைக்தகா ட்டிறகு உட்்பட்் ைக்களின் 
வீடுகற்ள திருத்துவேறகு உேவு. த்பாதுத்ாக்கு 
ைண்்்பம், முன் ்பளளிக் கட்்றைப்பு, விற்ளயா 
ட் டு ற ை ே ா ன ம் , கி ர ா ை த் தி ன் வ டி க ா ல ற ை ப் பு 
த்பான்ை தகாரிக்றககற்ள முன்றவத்து த்பாராடி 
வருகிதைாம். 
 பிரதே்ச த்சயலா்ளர, உரிய திறைக்க்ள 
ஙகளு்ன் த்பசி பிரசசிறனகற்ள ்பதினான்கு ்ாட் 
களுக்குள தீரவு காண்்போக கூறிய த்பாதிலும், 
இன்னும் ்்வடிக்றககற்ள தைறதகாள்ளாைல் 
இருப்்பது எைக்கு கவறலயளிக்கின்ைது. எைது 
தகாரிக்றககள தேரேல் காலஙகளில் வாக்குறுதிக 
்ளாக வழஙகப்்பட்டு, தோ்ரசசியாக ஏைாறைப் 
்பட்டு வநேேன் விற்ளவாகதவ ்ாஙகள தோ்ர 
்சத்தியாக்கிரகப் த்பாராட்்த்தில் ஈடு்பட்டு வருகி 
ன்தைாம்.
 தேரேல் காலஙகளில் எஙகளுற்ய கிராைங 

களுக்குள ்பற்தயடுக்கும் இவ் அரசியல்வா 
திகள ஒரு ்பக்கம் ேமிழ, ேமிழன் எனக் கூறிக் 
தகாண்டு வாக்குகற்ள த்பறறுச த்சல்லும் அதே 
த்ரம், இன்தனாரு ேரப்பு அபிவிருத்தி, வீட்டுத் 
திட்்ம், தவறலவாய்ப்பு என ைக்கற்ள ்ம்்ப 
றவத்து ஏைாறறி வருகிைது.
 அது ைட்டுைன்றி இவரகளுக்கு வாக்களி 
த்துவிட்டு காலஙகாலைாக எஙக்ளால் ஏைாை முடி 
யாது. தைலும் வன்னி ைாவட்்த்தில் ஆறு ்பாராளு 
ைன்ை உறுப்பினரகள இருநதும் ்பாராளுைன்ை 
உறுப்பினர விதனா த்ாகராேலிஙகம் அவரகற்ள 
வி் தவறு யாரும் எஙகற்ள கண்டு தகாள்ளாைல் 
இருப்்பது ைக்களின் ்சரியான தகாரிக்றககற்ள 
தகவலப்்படுத்துவோகவும், இவ் அரசியல் அதிகார 
்சக்திகள ைக்கற்ள முட்்ாள ஆக்குவது த்பாலவும் 
இருநது வருகின்ைது.
 தைலும் இநே வி்யத்தில் எஙகளுற்ய 
தகாரிக்றககற்ள அறனத்து ேரப்பினருக்கும் தேரி 
யப்்படுத்தி விட்த்ாம். ஆனால் முடிவு ைட்டும் 
கிற்ப்்போக இல்றல. ஒவ்தவாரு அதிகாரியும் 
ஒருவறர ஒருவர ்பழிசுைத்தி விட்டு எஙகளுற்ய 
வரிப்்பைத்தில் ்சம்்ப்ளத்றேயும், ்சலுறககற்ளயும் 
அனு்பவித்துக்தகாண்டு எஙகற்ள தோ்ரசசியாக 
ஏைாறறி வருகிைாரகள.

 ்ாம் தகட்கும் தகாரிக்றகயானது அரசி 
னால் தீரத்து றவக்கக் கூடியது. எனதவ எஙகளு 
ற்ய ்சத்தியாக்கிரகப் த்பாராட்்த்திறகு தீரவிறன 
வழஙகுைாறு அர்சாஙகத்றேயும், உரிய த்பாறுப்பு 
வாய்நே அதிகாரிகற்ளயும் தகட்டு நிறகின்தைாம். 
என குறித்ே கிராைைக்கள துண்டுப்பிரசுரத்திறன 
வவுனியா ்கர உட்்ப் ்பல்தவறு கிராைஙகளுக்கு 
வழஙகியிருநோரகள.
 இவ்வாைான த்பாராட்்ஙகற்ள முன்தன 
டுத்தும், ேைக்கான ்சரியான தீரவு எட்்ப்்ப்ாே 
நிறலயில் குறித்ே கிராை ைக்கள ைாத்பரும் ைனிே 
்சஙகிலிப் த்பாராட்்த்திறன 19.04.2021அன்று வவு 
னியா ைாவட்் த்சயலகத்திறகு முன்னால் முன் 
தனடுத்திருநேனர .
 இப்த்பாராட்்த்தில் 70 ்ாட்க்ளாக தகாரிக் 
றககற்ள முன்னிறுத்தி தோ்ர த்பாராட்்த்தில் 
ஈடு்பட்டு வருகின்தைாம். எனினும் எஙக்ளது பிரச 
சிறனகற்ள தீரப்்பேறகு அதிகாரிகத்ளா, அரசியல் 
வாதிகத்ளா முன்வரவில்றல. எம் தேறவகற்ள 
நிறைதவறறித் ேருவோக பிரதே்ச த்சயலா்ளர எழு 
த்து மூலம் உறுதிதைாழி வழஙகியது்ன், எைக்கு 
14்ாட்களுக்குள இநே தகாரிக்றககளில் முேற 
கட்்ைாக அறலகறரப்்பகுதி காணிப்பிரசசிறன 
ைறறும் விற்ளயாட்டு றைோன பிரசசிறனகற்ள 
முடித்து ேருவோக கூறினார. எனினும் 70்ாட்கற்ள 
க்நதும் அவரகள விடுத்ே தகாரிக்றககளுக்கு 
்பதில் கிற்க்காே ்பட்்சத்திதல ைனிே ்சஙகிலிப் 
த்பாராட்்த்திறன முன்தனடுத்ேோக அவரகள 
தேரிவித்திருநேனர. 

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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வ்க்கு கிழக்கில் நிறனவுத்திை தவளியின் 
தவறுறையின் தோறைம், நிறனவுச சின்னங 

கற்ளப் ்பறறிச  சிநதிக்கின்ை த்பாது எழுவது நியா 
யைானது. ஈழத்ேமிழத் ேன்றைறய அற்யா்ளப் 
்படுத்திப் பிரதி்பலிக்கக் கூடிய வரலாறறுச சின்னங 
கள என்று த்சால்லக்கூடிய அ்ளவிறகு ேமிழ ைன் 
னரகளின் சிறலகற்ளத் ேவிர தவறு எறேயும் குறிப் 
பிட்டுச த்சால்ல முடியாதுள்ளது. நிறனவுத்திை 
தவளியின் தவறுறைத்ேன்றை திட்்மிட்டு ேக்க 
றவக்கப்்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்ைறே யாரும் 
அறியாைலில்றல. முளளிவாய்க்காலில் உள்ள உரு 
வச சிறலயும் ஒரு கூட்டு அழிவின் ்படிவைாக உள 
வாஙகப்்ப்வில்றல. இனப்்படுதகாறலச த்சால் 
லா்ல் தோ்ரபில் ்பல விவாேஙகள இன்னும் 
த ே ா ் ர ந து த க ா ண் டி ரு ந ே ா லு ம் , இ ன ப் ்ப டு 
தகாறலச த்சால்லா்ல் திட்்மி்ப்்பட்டு ேவிரக் 
கப்்பட்டு, நிராகரிக்கப்்பட்டு வநதிருக்கின்ைது  பின் 
முளளிவாய்க்கால் வரலாறறில். இனப்்படுதகாறல 
தோ்ர்பான விவாேமும் ைறுப்பும் நிராகரிப்பு 
நிறனவுத்திை தவளியின் தவறுறைறய ேக்கறவப் 
்பேறகான உத்தியாக றகயா்ளப்்பட்்ாலும், ஈழத் 
ேமிழினத்தின் கூட்்ழிவில் த்பாதுப் ்படிைம் 
ஒன்றை கட்்றைக்க தவண்டிய தேறவ கட்்ாயம் 
எழுநதுள்ளது. அநே கூட்டுப் ்படிைத்திறனச சுறறிய 
அணிதிரட்்லின் இயஙகுேல் அ்க்கு முறை எதிர 
ப்பிறகான ்சக்தியாக ைாறைப்்ப் தவண்டியேன் 
அவசியத்றே காலம் உைரத்திக் தகாண்டிருக்கி 
ன்ைது. ்பண்்பாட்டில் ்படிைவியல் (iconography) என் 
்பது அவசியைாகின்ைது.
 2001 ைாரகழி 6ஆம் திகதி ைரீனா க்றகறர 
யில் 33 வரு்ஙக்ளாக இருநே கண்ைகி சிறல அகற 
ைப்்பட்்து. அேறகான கண்்னத்றே கறலஞர 
கருைாநிதி பின்வருைாறு ்பதிவு த்சய்திருநோர: 
‘கண்ைகி  சிறல அகறைப்்பட்்து ேமிழின் த்பருறை 
க்கு இழுக்கு  அல்லது ்சவால் விடுவோகும்’எனவும் 
ேமிழரகற்ள, சிறல அகறறியேறதகதிராக ஓரணி 
யில் திரண்டு த்பாராடுைாறும் தகாரியிருநோர. 
சிறல அகறைப்்பட்் ‘தவறுறைறய’ திராவி் 
முன்தனறைக் கழகம் ஒரு த்பாராட்்க் க்ளைாக 
ைாறறியது. த்பாராட்்க் க்ளத்தில் இ்ளம் த்பண்கள 
கண்ைகி க்ளாக ேஙகற்ள அழகு்படுத்தி த்பாராட்் 
ஙகளில் ்பஙதகடுத்திருநோரகள. அறேத்தோ்ரநது 
கண்ைகிறய றையைாகக்தகாண்் ்பாரிய எழுசசி 
ஊ்கஙகளில் எழுநேறே குறிப்்பாக கண்ைகியின் 
்படிைஙகள ்பன்முறை அணுகுமுறையில் அவோனி 
த்திருக்கலாம். அேறனத் தோ்ரநது ேமிழ ்சான் 
தைார த்பரறவ ஐநது கண்ைகி தகாவில்கற்ள 
திருத்ல்தவலி, வாலியூர, தூத்துக்குடி, ஆழவார 
திரு்ாகரி, கன்னியாகுைாரித்பான்ை இ்ஙகளில் 
கட்டுவோக முன்தைாழிநதிருநேது. சிறல அகறைப் 

்பட்் தவறுறைறய கறலஞர ேமிழத் தேசியத்றே 
வலுவூட்டுவேறகாக ்பயன்்படுத்தினார (எம்.எஸ.
எஸ.்பாண்டியன் 2010). த்பாராட்்த்திறகு  அறழப்பு 
விடுத்ே பின்னர கறலஞர குறிப்பிட்டிருநோர. 
‘இப்த்பாராட்்ைானது ேமிழப் ்பண்்பாட்ற், 
தகௌரவத்றே, ைரற்ப த்பணுகின்ை த்பாராட்்ைாக 
இருக்கின்ைது’ எனக் குறிப்பிட்்ார.
 யூே இனப்்படுதகாறலயின் ்படிைஙகள 
என்கின்ை நூலில் ஒதரன் ்பாருக் (Oren Baruck Stier 
- 2015) குறிப்பிடுகின்ைார. யூே இனப்்படுதகாறல 
தோ்ரபில் ்ான்கு ்படிைஙகற்ள யூே இனப்்படு 
தகாறலயின் கூட்டுப் ்படிைஙக்ளாக முன்றவத்து 
இரயில் த்பட்டி, Arbeit macht frei (தோழில் ோன் 
ஒருவறன விடுேறல த்சய்யும்), ஆன் பிராங, 60 
இலட்்சம். இநே ்ான்கு ்படிைஙகற்ளயும் அவர 
தவறும் குறியீடுக்ளாக றகயா்ளவில்றல; ைாைாக 
்படிைஙக்ளாகக் றகயாண்டு ஒரு ்படிைம், ்படிைைாக 
இருப்்பேறகு வரலாறறு உண்றைகளும் சூழறை 
வும் மிக அவசியைானறவயாகும்.
 சிறுவரகளுக்தகதிரான வன்முறைறய,யூே 
இனப்்படுதகாறலயின் பின்னணியில், இரு றகக 

ற்ளயும் உயரத்திப் பிடித்ே்படி, ்சரைற்யும் ்சமிக் 
றஞயு்ன் உள்ள ‘தவாரத்சா ற்பயனுற்ய’ ்படிைம் 
ஏைக்குறைய ்சரவதே்ச ்படிைைாகக் கட்்றைக்கப் 
்பட்டுள்ளது. ்பல்தவறு ஓவியரகளினால் சிறுவரகளு 
க்தகதிரான வன்முறைறய பிரதிநிதித்துவப்்படுத்து 
வேறகாக அப்்படிைம்  ்பயன்்படுத்ேப்்படுகின்ைது. 
தவாரத்சா ற்பயன் ேறத்பாது யூே இனப் ்படு 
தகாறலப் பிரதிநிதித்துவத்றேயும் ோண்டி, உல 
கில் சிறுவரக்தகதிரான வன்முறையின் ்படிை பிரதி 
நிதித்துவைாகக் கட்்றைத்ேதில் ஓவியரகளின் 
்பஙகு ைட்டுைல்ல யூே பிரச்சார இயஙகு ே்ளத்தின் 
ஒட்டுதைாத்ே கூட்டுமுயறசிதய காரைம். தவார 
த்சா ற்பயனின் ்படிைம் ஒரு பூதகா்ள பிரதிநிதித்துவ 
்படிைைானாலும், அேன் முேன்றைப் பிரதி்பலத்ே 
லும்,பிரதிநிதித்துவப்்படுத்ேலும் யூே இனப் ்படு 
த க ா ற ல யு ் ன் த ே ா ் ர பு ்ப ட் ் து மு ே ன் ற ை ப் 
பிரதிநிதித்துவத்திறகூ்ாகதவ இரண்்ாம் பிரதி 
நிதித்துவப்்படுத்ேல் (பூதகா்ள பிரதி நிதித்துவப்்படு 
த்ேல்) அணுகப்்படுகின்ைது. 
 யூே இனப்்படுதகாறலயின் வரலாறறுப் 
பின்னணியில் ோன், பூதகா்ள பிரசசிறனயான சிறுவ 
ரகளுக்கு எதிரான வன்முறை பிரதிநிதித்துவப்்ப
டுத்ேப்்படுகின்ைது. ெப்்பானிய ஓவியர த்சறசுதகா 
ஓதனா (Setsuko Ono), தவாரத்சா ற்பயனுற்ய ்படி 
ைத்றே ‘எதிரக்கும் ்சக்தி’யாக பிரதி்பலித்ோர. யூே 
இனப்்படுதகாறலயின் அவலஙகற்ளத் ோண்டி, 
அ்க்குமுறைக்தகதிரான ்படிைைாக அது பிரதி்பலி 
த்ேது. ேறகாலத்திலும் அேனது தோ்ரற்ப, 
தேறவறய த்சால்லி நிறகின்ைது. யூே இனப் ்படு 
தகாறலத் ேருைத்தில் வன்முறை இ்ம்த்பறைது 
உண்றை. ஆனால் சிறுவரகள த்பாராட்்த்திலும், 

எதிரக்கும் ்சக்தியாகவும் இருநோரகள என்்பறேப் 
்படிைைாக்குவது ஓதனாவினுற்ய உளத்ாக்க 
ைாக இருநேது.
 2012இல் யூே இனப்்படுதகாறல ைறுப்புத் 
தீவிரைற்நேது. யூே இனப்்படுதகாறல ைறுப்புப் 
்பரப்புறரயில் ்பல்தவறு ேரப்்பட்்வரகள இறை 
நதிருநோரகள. ்படுதகாறல ைறுப்புப் ்பரப்புறர 
களுக்கு எதிரவிறனயாறறும் த்ாக்கில் இஸராதய 
றலச த்சரநே தைாஷிக் லின், தகலிச சித்திர 
ஓவியர, தவாரத்சா ற்பயறன வறரநதிருநோர. அக் 
தகலிசசித்திரம், தவாரத்சா ற்பயன் முன் ்சட்்கத் 
திறகு தவளிதய கால் ்பதிப்்போகவும், அோவது 
வாகனத் தோ்ரணிக்கு தவளிதய உள்ளறேப் 
த்பான்று, அேன் பின்னணியில் மூன்று ்ாசி இரா 
ணுவப் ்பற்வீரரகள உள்ளனர. அவரகளில் இரு 
வர ேஙகளுற்ய இயநதிரத் துப்்பாக்கிகற்ள 
ற்பயறன த்ாக்கி நீட்டுவோகவும், மூன்ைாவது 
இராணுவ வீரர பின்னணியில் இருநது ்பாரப்்பறேப் 
த்பான்றும் வறரயப்்பட்டுள்ளது. 
 எபிதரயத்தில் எழுேப்்பட்் வா்சகைாக, 
‘இறேயும் இன்தனாரு யூேக் கண்டுபிடிப்்பாக 
யாராவது த்சால்லக்கூடும்’  என்று லின் ஓவியத்தின் 
மூலம் யூே இனப்்படுதகாறல ைறுப்புக்தகதிரான 
எதிரப்ற்ப தவளிக்காட்டினார. Muriel Mezhnie Hel 
fman என்கின்ை ஓவியர தவாரத்சா ற்பயனுற்ய 
்படிைத்றேதய யூே இனப்்படுதகாறலக்கான நீதி 
தகாரிய தகாைத்தில் வறரநதிருக்கின்ைார. Avner 
Bar Homa என்கின்ை ஓவியர விவிலியத்தில் உள்ள 
‘ேறலமுறை’ என்ை த்சால்லு்ன், ைரைத்திறகான 
தூேனுற்ய ்படிைத்து்ன் தவாரத்சா ற்பயறன 
யும் இறைத்து யூேச சிறுவரகளின் இனப்்படு 
தகாறலயினூ்ாக ேறலவிதிறய வி்பரித்து, அதே 
த்ரம் ஒரு ேறலமுறையிலிருநது அடுத்ே ேறல 
முறைக்கு க்த்ேப்்படும் வண்ைம் ஓவியப்்பாணி 
அறைகின்ைது. 
 அதே த்ரம் தவறு சில ஓவியரகள யூே 
இனத்தின் அற்யா்ளத்றே வலுப்்படுத்துவேறகா 
கவும், யூேத்ேன்றையின், யூே இனத்றே அற்யா்ள 
ரீதியில் ஒருஙகிறைப்்பேறகாகவும் தவாரத்சா 
ற்பயறன வறரநதிருக்கின்ைாரகள. உ-ம் அற்யா 
்ளத்றே உறுதிப்்படுத்ே, தோப்பியிதலா அல்லது 
தைலுற்யிதலாதவளளி(*)அற்யா்ளத்றே 
யிட்டு, யூே அற்யா்ளத்றே வலுப்்படுத்தியுள்ள 
னர. R.Schlossக்கும் M.J.Toomyத்பான்ைவர களுக்கும் 
தவாரத்சா ற்பயன்யூே இனப்்படுதகாறலயில் 
ேஙகள கனவுகள நிறைதவைாது இழநதுத்பான, 

்சநேரப்்பஙகள ைறுக்கப்்பட்் எல்லாச சிறுவரகற்ள 
யும் குறித்து நிறகின்ைது. C.Latuff, Antunes, இவரகள 
இருவரும் தவாரத்சா ற்பயனுற்ய ்படிைத்றே 
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P2P த்பாத்துவில் தோ்க்கம் த்பாலிகண்டி 
வறரயான த்பதரழுசசி ைக்கள இயக்கம் அறனவ 
ராலும் க்நே ைாேஙக்ளாக உச்சரிக்கப்்பட்் வ்ச 
னம். ேமிழரகள ைத்தியில் ஓரு த்பதரழுசசிறய 
ஏற்படுத்திய இயக்கம். ேமிழரகளுக்கு இநே ்ாட் 
டில் இறழக்கப்்பட்் அநீதிறய ஓஙகி ஒலிக்கச 
த்சய்ே குரல். இன்று அேன் தேறவ மிக அதிகைாக 
உைரப்்பட்டு வருகின்ைது.
 சிவில் ்சமூக அறைப்புகளிறன ஒன்றிறை 
த்து ேமிழ தேசிய அரசியல் ்சக்திகற்ள ஒன்றிறை 
த்து முன்தனடுக்கப்்பட்் த்பாராட்்ம் என்ை காரை 
த்தினால் அநே த்பாராட்்ம் ைக்கள ைத்தியில் 
ைட்டுைன்றி இலஙறகறயயும் ்சரவதே்சத்றேயும் 
ஒரு கைம் ஆட்்ம்காை றவத்ேது.
 வ்கிழக்கு ேமிழ ைக்களுக்கு மிகவும் 
முக்கியத்துவேம் வாய்நேதும், இன்றைய காலகட்் 
த்தில் மிகவும் தேறவயான ஒன்ைாகவும் இநே 
த்பாத்துவில் தோ்க்கம் வறரயான த்பதரழுசசி 
ைக்கள இயக்கம் கருேப்்படுகின்ைது.
 அன்று ்சரவதே்ச ரீதியில் ேமிழ ைக்களின் 
ஓஙகிதயாலிக்கசத்சய்ே இநே குரலானது, தோ்ர 
சசியாக முன்தனடுக்கப்்ப்தவண்டிய காலத்தின் 
கட்்ாயத்தில் ்ாஙகள வாழதவண்டியுள்ளது.
 ேமிழத் தேசிய அரசியல் கட்சிகளுக்குள 

ஏற்பட்டுள்ள த்பாட்டி ைறறும் ேறலறைத்துவ பிரச 
சிறனகள காரைைாக அவரகளின் த்சயற்பாடுகள 
ேமிழ ைக்கள மீோன ்ன்றைகற்ளப் த்பறறுக் 
தகாடுப்்பதிலும் ்பாரக்க ேைது கட்சி்சாரநே ்லன் 
களிதலதய அதிக அக்கறை காட்டும் நிறலயிருநது 
வருகின்ைது.
 ேமிழ தேசிய கட்சிகளுக்கு ்சரியான மூக்க 
ைாஙகயிறு இல்லாே காரைத்தினால், அவரகளின் 
த்சயற்பாடுகள வ்கிழக்கு ைக்களுக்கு எநேவிே 
்சாேக நிறலயிறனயும் ஏற்படுத்ோே வறகயிதலதய 
முன் ்கரத்ேப்்படுகின்ைது.
 இவ்வாைான நிறலயில் அறனத்து ேமிழத் 
தேசிய ்சக்திகற்ளயும் ஒன்றிறைத்து முன்தகாண்டு 
த்சன்று ேமிழ ைக்களின் பிரசசிறனகற்ள தவளிக் 
தகாைர தவண்டிய ்பாரிய க்றை இன்று த்பாத்து 
வில் தோ்க்கம் த்பாலிகண்டி வறரயான த்பதரழு 
சசி ைக்கள இயக்கத்தின் றககளில் உள்ளது.
 குறிப்்பாக த்பாத்துவில் தோ்க்கம் த்பாலி 

கண்டி வறரயான த்பதரழுசசி ைக்கள இயக்கத்தின் 
த்சயற்பாடுக்ளானது, த்பாத்துவில் தோ்க்கம் 
த்பாலிகண்டி வறரயான த்பாராட்்த்து்ன் முடிவ 
ற்நது விட்்ோக இல்லாைல், அேறன ஒரு சிவில் 
்சமூக அறைப்்பாக கட்டிதயழுப்்பதவண்டிய ்பாரிய 
த்பாறுப்பு த்பாத்துவில் தோ்க்கம் த்பாலிகண்டி 
வறரயான த்பதரழுசசி ைக்கள இயக்கத்தின் 
வ்க்கு இறைப்்பா்ளர தவலன் சுவாமி, கிழக்கு 
இறைப்்பா்ளர சிவதயாக்ாேன் ஆகிதயாரின் 
ேறலகளில் சுைத்ேப்்பட்டுள்ளது.
 த்பாத்துவில் தோ்க்கம் த்பாலிகண்டி 
வறரயான த்பதரழுசசி ைக்கள இயக்கம் ஒரு புலிகள 
்சாரபு அறைப்்பாகவும், தவளி்ாட்டு புலம்த்பயர 
்சக்திகளின் ரிதைாட்்ாகவும் இலஙறக அர்சாஙகம் 
்பாரத்ோலும் இன்று ்சரவதே்ச ்சமூகம் அேறன ஒர 
ைக்கள அறைப்்பாகதவ ்பாரக்கின்ைது என்்பறே 
இஙகுள்ள இராெேநதிரிகளின் க்ளவிெயஙகள 
மூலம் தவளிப்்படுகின்ைது.
 கிழக்கு ைாகாைத்திறனப் த்பாறுத்ேவ 
றரயில், இன்று மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்நே 
தேறவயாக த்பாத்துவில் தோ்க்கம் த்பாலிகண்டி 
வறரயான த்பதரழுசசி ைக்கள இயக்கத்தின் 
த்சயற்பாடுகள தேறவயாகவுள்ளது. அரசியலுக்கு 
அப்்பால் கிழக்கில் முன்தனடுக்கப்்படும் ேமிழ 
ைக்களுக்கு எதிரான த்சயற்பாடுகற்ள ேடுக்கதவ 
ண்டிய காலத்தின் கட்்ாயத்தில் கிழக்கு ேமிழ 
ைக்கள இருக்கின்ைனர.
 கிழக்கு ைாகாைத்தின் ைட்்க்க்ளப்பு 
ைாவட்்த்தில் அண்றைக்காலைாக முன்தனடுக்க 
ப்்படும் காணி அ்பகரிப்புகள உட்்ப் ்பல்தவறு 
்சம்்பவஙகள இநே ைாவட்்த்தின் நிறலறையிறன 
மிகவும் கவறலதகாளளும் அ்ளவுக்குக் தகாண்டு 
த்சல்கின்ைன.
 ்ாஙகள எறேக்கூறினாவும் இநே ்ாட் 
டுக்கு எதிரானவரக்ளாக காட்டும் இநே அர்சாங 

கம், ேமிழரகளுக்கு த்சய்யும் அநீதிகற்ள தவளிப் 
்படுத்துதவாறர ்பல்தவறு வறகயிலும் அசசுறு 
த்தும் த்சயற்பாடுகற்ள தோ்ரசசியாக முன்தனடு 
த்து வருகின்ைது. இவ்வாைான நிறலயில் ஒரு 
சிவில் ்சமூக அறைப்்பாக அேறன ஓரு ்பலைாக 
அறைப்்பாக உருவாக்கி முன்தகாண்டு த்சல்லும். 
அேன் மீது எநேவிே அசசுறுத்ேறலயும் இலஙறக 
அர்சாஙகம் விடுக்காே நிறலதயற்படும்.
 இன்று கிழக்கு ைாகாைத்தில் ேமிழரகள 
எதிர த்ாக்கிவரும் ்பாரிய்ளவிலான நில ஆக்கி 
ரமிப்பு ைறறும் திட்்மிட்் குடிதயறைஙகற்ள 
ேடுத்து நிறுத்துவேறகு வ்கிழக்கு இறைநே 
சிவில் ்சமூக த்சயற்பாட்்ா்ளரகளின் த்சயற்பாடு 
கள மிகவும் அவசியைாக கருேப்்படுகின்ைது.
 கிழக்கு ைாகாைத்தின் ைட்்க்க்ளப்பு 
ைாவட்்த்தில் இன்று ்பாரிய்ளவில் இனப் ்பரம் 
்பறல ைாறறும் த்சயற்பாடுகள முன்தனடுக்கப் 
்பட்டு வருகின்ைன. இன்றைய காலகட்்த்தில் 
ைட்்க்க்ளப்பு ைாவட்்த்தில் முன்தனடுக்கப்்படும் 
இநே த்சயற்பாட்டிறன ேடுத்து நிறுத்துவேறகான 
அல்லது அேறன எதிரப்்பேறகான கட்்றைப்பு 

ஒன்று அரசியல் தவறு்பாடுகளுக்கு அப்்பால் உரு 
வாக்கப்்ப் தவண்டும்.
 இநே த்சயற்பாடுகள இலஙறக அர்சாங 
கத்திறகு எதிரானதோ அல்லது சிஙக்ள ைக்களுக்கு 
எதிரானதோ அல்ல. ைாைாக ைட்்க்க்ளப்பு ைாவ 
ட்் ேமிழ ைக்கள ேஙகள காணிகற்ள வ்ளஙகற்ள 
்பாதுகாப்்பேறகான உரிறையாகதவ தகாள்ளப்்ப் 
தவண்டும்.
 ைட்்க்க்ளப்பு ைாவட்்ைானது 93வீேம் 

ேமிழ த்பசும் ைக்கள வாழும் ்பகுதியாக காைப்்ப 
டுகின்ைது. சுைார ஆறு வீேத்திறகு அதிகைான சிங 
க்ள ைக்கள வாழகின்ைனர. இவரகளில் அதிகைான 
வரகள யுத்ேம் நிறைவற்நே காலப்்பகுதியில் 
இஙகு குடிதயறைப்்பட்் ைக்க்ளாகதவ உள்ளனர. 
இவ்வாைான நிறலயில் இநே சிஙக்ள ைக்களின் 
வீேத்திறன அதிகரிக்கும் வறகயிலான த்சயற்பாடு 
கற்ள அர்சாஙகம் திட்்மிட்் வறகயில் முன் 
்கரத்தி வருகின்ைது.

 குறிப்்பாக ையிலத்ேைடு, ைாவேறன தைய் 
ச்சல்ேறர பிரசசிறன த்பரும் பிரசசிறனயாக உரு 
தவடுத்து அேறன ேடுக்க நீதிைன்ைத்திறன ்ாடிய 
நிறலயில் ்பட்டிப்்பற்ள பிரதே்ச த்சயலா்ளர பிரிவு 
க்குட்்பட்் தகவிழியாைடு ்பகுதியில் முநதிரிறக 
்்ல் என்னும் திட்்த்தின் த்பரில் தைய்ச்சல் ேறர 
காணிகள அ்பகரிக்கப்்படுகின்ைன.
 இதேத்பான்று வவுைதீவு பிரதே்ச த்சயலா 
்ளர பிரிவுக்குட்்பட்் மிகவும் வ்ளஙகளதகாண்் 
உன்னிசற்சக் கு்ளத்திறன அண்டிய காலத்பாட்் 
ைடு ்பகுதியில் தைய்ச்சல் ேறரக்காணி அ்பகரிக்கப் 
்படுகின்ைது. இதேத்பான்று ைட்்க்க்ளப்பு ைாவட் 
்த்தின் த்சஙகலடி பிரதே்ச த்சயலா்ளர பிரிவுக்குட் 
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விலங்கு விரட்ட பிறநத ப்ற! 
்க விலங்கு ஒடிகக பிறநத ப்ற!
க்்டசி தமிழன இருககும் வ்ர!
காதில் ஒலிககும் ப்ழய ப்ற!

 
 என்னும் கவிப்த்பரரசு றவரமுத்துவின் 
வரிகள தவறும் வாரத்றேகள அல்ல. ஈழத்ேமிழ 
ைக்களின் உைரவுகளு்ன் இறைநே வரிகள. 
இன்றைய காலகட்்ஙகளிதல வழக்தகாழிநது 
காைப்்படும் ்பறை இற்ச என்்பது, ்பழஙகாலத் 
ேமிழர வாழவியலில் அ்ளப்்பரிய ்பஙகாறறியது 
என்்பது இன்று ைறுக்கப்்பட்டு வருகின்ை உண்றை 
யாகும். த்பாருக்கு எழுைாறு வீரரகற்ள அணிதிர 
ட்், தவறறி தோல்விகற்ள அறிவிக்க, காடுகளில் 
விலஙகுகற்ள விரட்், ைன்னரின் த்சய்திகற்ள 
ைக்களுக்கு தேரிவிக்க, வயல் தவறலகளின்த்பாது 
ஊக்கைளிக்க, த்பருகிவரும் புனறல அற்க்கவும் 
்பயன்்படுத்ேப்்பட்்து ைட்டுைன்றி, இயறறக 
வழி்பாடு, விழாக்கள, கூத்துக்கள, இைப்பு நிகழ 
வுகள என்்பவறறிலும் ்பறை இற்சயானது இரண் 
்ைக் கலநது காைப்்பட்்து என்்பதே உண்றை.
 இத்ேறகய த்பருறை வாய்நே ்பறை இற்ச 
என்்பது ்சமூகத்தில் ஏற்பட்் ்பல ைாறைஙகள 
காரைைாக வழக்தகாழிநது த்பாய்க்தகாண்டு இரு 
க்கின்ைது. இன்று ்பறை இற்சயும், ்பறை இற்சக்கும் 
ைக்களின் வாழக்றக நிறலயும் தகளவிக்குறியா 
கதவ காைப்்படுகின்ைது. ்சமூக வகுப்பு நிறலகளில் 
ஏற்பட்் ைாறைஙகள காரைைாக ்பறை இற்சக்குள 
ைக்களில் த்பரும்்பான்றையாதனார ேைது அநே 
ஸறே உயரத்திக்தகாண்டு அற்யா்ளத்றே ைாற 
றிக் தகாண்டு த்சல்கின்ை த்பாதும், ்பறை இற்சறய 
உயிராகக் கருதி ்பறை இற்ச ஊ்ாகதவ ேைது 
வாழக்றகறய ்்ாத்தி வருகின்ை ைக்கள எைது 
ஈழத்தில் இன்றும் வாழநது தகாண்டு ோன் இருக் 
கின்ைனர.

 ஈழத்ேமிழரகளின் அற்யா்ளைாகக் தகாள 
்ளப்்படும் ்பறை இற்ச என்்பது காலப் த்பாக்கில் 
்சாதிய தவறு்பாடுகளின் அடிப்்பற்யில் தோழில் 

நிறலறய குறிக்கும் த்சாறக்ளாக ்பறை எனவும், 
்பறை தை்ளத்றே வாசிப்்பவரகள ்பறையர எனவும் 
ைாறைம் த்பறைது. தோல்காப்பியம் (தேய்வம் 
உைாதவ ைாைரம் புட்்பறை…. த்பாருள- 20), குறுந 
தோறக (்பறை்ப்ப் ்பணிலம் ஆரப்்ப…. ஒ்ளறவ 
யார ்பா்ல்- 15) ்பரி்பா்ல் (உழவர களிதூஙக….
(றைதயா்க் தகாவனார-றவறய (7)-16-19), ்பதிறறு 
ப்்பத்து (வைஙகிய ்சாயல்……்பா்ல்-70-20-27), 

கலித்தோறக (ைறையின் ேன் யாழ தகட்்…
்ல்லநதுவனார- த்ய்ேறகலி- 26-10-16), ்றறிறை 
(றவகல் தோறும் இன்்பமும் இ்ளறையும்்பா்ல் 
-46), ்ான்ைணிக்கடிறக (்பறை்ப் வாழா அசு 
ைைா….்பா்ல்-04), திருக்குைள (அனிசப்பூக் கால் 
கற்ளயாள….குைள-1115) என ்பலவும் ்பறையின் 
த்பருறைறய கூறிக்தகாண்டு ோன் இருக்கின்ைன. 
இது ைட்டும் இன்றி ெநதிறைகளிலும் குறிஞ்சிப் 
்பறை, முல்றலப் ்பறை, ைருேப் ்பறை, த்ய்ேல் 
்பறை, ்பாறலப் ்பறை என  ்பறை முழஙகிய 
வரலாறும் உண்டு.
 இத்ேறகய சிைப்புக்கற்ள உற்ய ்பறை 
இற்சயானது, அரிப் ்பறை, ஆதைறிப் ்பறை, உவ 
றகப் ்பறை, ்சாப்்பறை, ்சாக்காட்டுப் ்பறை, தவட் 
டியான் ்பறை, த்ய்ேற ்பறை, ்பம்ற்ப, மீன்தகாட் 
்பறை, ைருே நிலப் ்பறை, கல்ல வ்ம், குரறவப்  
்பறை, ே்று, குறும் ்பறை, தகாடுதகாட்டி, தகா் 
்பறை, ேமுக்கு, நி்சா்ளம், சூசிகம், ேக்றக, ே்ாரி, 
்பறைத்ேப்்பட்ற், ேறலப் ்பறை, ்ப்றல, ்பண்்ார 
தை்ளம், ்பன்றிப் ்பறை, முர்சம், பூ்சறைண்ணுறை, 
முருகியம், தவறியாட்டுப் ்பறை, வீராைம், ்பஞ்்ச 
ைா்சத்ேம் என்ைவாைாக வறகப்்படுத்ேப்்பட்டு 
த்ாக்கப்்படுகின்ைன.
 இேன்்படி ஆதி திராவி் ேமிழரகளின் 
கறலயாகப் ்பாரக்கப்்பட்் ்பறை ஆட்்மும், ்பறை 
இற்சப்்பவரகளும் தைலாதிக்க ்சக்திகளின்மூலம் 
ோழத்ேப்்பட்் ைக்கள என முத்திறர குத்ேப்்பட் 
்னர. இேன்வழி அ்க்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப் 
்பட்்து்ன், கால ஓட்்த்தில் ்சாவு தை்ளம் அடிப் 
்பவரக்ளாகவும், குறிப்பிட்் சில நிகழவுகளிதல 
்பறை இற்சறய வாசிப்்பவரக்ளாகவும் ்பாரக்கப் 
்பட்்து்ன், ்பறை இற்ச என்்பது ்சாதியக் குறியீ்ா 
கவும், அடிறைத்ேனத்தின் அற்யா்ளைாகவும் 
்பாரக்கப்்பட்்து. இன்று சிறு தேய்வ வழி்பாட்டு 
ஆலயஙகளிலும், இைப்பு வீடுகளிலுதை ்பறை 

இற்சயிறனயும், ்பறை இற்சப்்பவரகளிறனயும் 
காைக்கூடியோக உள்ளது.

 ஈழத்றே த்பாறுத்ேவறரயிலும் இன்று 
்பறையர ்சமூகம் என்்பது ்சமூகத்ேவரகளினால் 
ேைக்கு இறையாக ஏறகப்்ப்ாேவரக்ளாகவும், 
உரிய அஙகீகாரம் இன்றியும் வாழநது வருகின்ைனர. 
தைலும் ்பறையர ்சமூகத்தினரின் பிறழப்பூதிய 
தோழில் முயறசியாகவும் ேைது குலத் தோழிலாக 
வும் ்பறை இற்ச ்பாரக்கப்்பட்டு வருகின்ைது. 
ைட்்க்க்ளப்பு, யாழப்்பாைம், வவுனியா, திருதகா 
ைைறல என ஈழத்தின் ்பல ்பகுதிகளிலும் இவர 
கள வாழநது வருகின்ைனர. 
 இஙகு ்பறைக்கான ்சமூக அஙகீகாரம் 
என்்பது இன்றும் கிற்க்கப்த்பறைோகத் தேரியவி 
ல்றல. ்பறை இற்சறய ்சாதிக்குரியோகவும், 
இைப்பு ்ச்ஙகுகள ்சம்ைநேப்்பட்்ோகவும் சுருக்க 
ப்்பட்டுக்தகாண்த் வருகின்ைது. ்பறை இற்சறய 
இற்சப்்பேறகான த்பாதிய்ளவு வருைானமும் அவர 
களுக்கு கிற்க்கப்த்பைாே நிலறைகள காைப்்படு 
கின்ைன. ்பறை இற்ச குறித்தும், ேைக்கான வருைா 
னம் குறித்தும் ைட்்க்க்ளப்பு, யாழப்்பாைம் 
த்பான்ை ்பகுதிகளிதல எதிரப்பு த்பாராட்்ஙகற்ள 
தைறதகாண்டிருநே த்பாதிலும், இவரகளுக்கான 
உரிய அஙகீகாரம் இன்னும் எட்்ப்்ப்வில்றல. 
 ஈழத்தில் ்பறை இற்சக்கும் ்பறை இற்சக் 
கறலஞரகளுக்கும், முேன்றை வழஙகுகின்ை ைட்் 
க்க்ளப்பில் தகா்ளாவில், களுோவற்ள, புன்றனக் 
கு்ளம், ஆறரயம்்பதி, கல்முறன, தவல்லாவளி, 
பிலாலி தவம்பு ஆகிய ்பகுதிகளிதல சிைப்்பாக 
்பறை இற்சயானது த்பைப்்பட்டு வருகின்ைது. 
இநே வறகயில் ைட்்க்க்ளப்பில் ்பறை இற்சக்கும், 
்பறையர ்சமூகத்திறகும் நீண்் ்பாரம்்பரியம் 
உண்டு. இஙகு ்சாதி ரீதியில் ்பறையர ்சமூகத்திறன 
அ்க்குமுறைக்கு உட்்படுத்துகின்ை த்சயற்பாடும் 
இ்ம்த்பறுகின்ைது.

 தகாக்கட்டிசத்சாறல ோன்தோன்றீஸவரர 
ஆலயத்தில் திருவிழா முடிநேதும் இ்ம்த்பறும் 
நிகழவில் ஒவ்தவாரு ்சாதியினரும் ேைது ேறல 
முறைகற்ளக் கூறி குல விருதுகற்ள த்பறுகின்ை 
னர. இேன்்படி ்பறையரகள ேைது  ேறலமுறைறயக் 
கூறி சின்னப்்பறை எனும் குல விருறே த்பறறுக் 
தகாளகின்ைனர. இநே வறகயில் ்பறை தை்ளக் 
கூத்தின் ஆறறுறகயா்ளரக்ளான ்பறையர ்சமுோய 
ைக்களிற்தய ோழவு ைனப்்பாஙகு, ்சாதி அடிப் 
்பற்யில் கீழ நிறலக்குத்ேள்ளப்்படுேல், ்சமூக அபி 
விருத்தி ைாறைஙகளுக்கு ஏற்பஇன்றைய இற்ள 
ஞரகள சிலர ்பறை இற்ச வாசிப்்பது ேைது அநே 
ஸது குறைவோக எண்ணுேல், ்பறை ்சமூகத் ேவர 
களின் பிளற்ளகள கல்வி கறகும் இ்ஙகளில்பிை 
ைாைவரக்ளால் ஒதுக்கப்்படும் நிறல என்்பன 

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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அரசியல் ஒரு ்சாக்கற் என்்பாரகள. அரசி 
யலில் குப்ற்பகள நிறைநதிருப்்பதே இேற 

குக் காரைம். அேனால் அது குப்ற்பயாக இருக் 
கின்ைது. அரசியலில் ்ல்லறவகளும் இல்லாைல் 
இல்றல. ஆயினும் ்ல்லறவ ஒப்பீட்்்ளவில் 
குறைவாக இருப்்பறே எவரும் ைறுக்க முடியாது.
 குப்ற்ப நிறைநே ்சாக்கற் ைட்டுைல்ல. 
அரசியல் தில்லுமுல்லுகளும் நிறைநதிருக்கும். 
தில்லுமுல்லு இல்றலதயல் அரசியதல இல்றல 
என்னும் அ்ளவில் த்பாதுவில் அரசியல் நிறலறை 
கள காைப்்படுகின்ைன. ஆனால் சிறீலஙகாறவப் 
த்பாறுத்ேைட்டில் தில்லுமுல்லுகத்ள அரசியலாகக் 
காைப்்படுகின்ைது.
 ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளவரகள ேைது சுய 
அரசியல் ்லன்களுக்காக எத்ேறகய தில்லுமுல்லு 
கற்ளயும் த்சய்யத் ேயாராகி விடுவாரகள. அதே 
த்பான்று அதிகாரத்தில் உள்ளவரகற்ளக் கீழிைக்கி 
விட்டு, ஆட்சிறயக் றகப்்பறறுவேறகாக எதிரணி 
யினர எத்ேறகய தில்லுமுல்லுகற்ளயும் ்பயன்்படு 
த்ேத் ேயஙகைாட்்ாரகள. இத்ேறகய தில்லு 
முல்லு த்பாக்கின் காரைைாகதவ சிறீலஙகா முன் 
தனறைைற்யாே ஒரு ்ா்ாகக் காைப்்படுகின் 
ைது. அரசியலிலும்்சரி, அபிவிருத்தியிலும்்சரி மிக 
வும் பின்ேஙகிய ்ா்ாக – ஒரு தோல்வியுறை ்ாடு 
என்ை நிறலறைறய த்ாக்கி ்கரநது தகாண்டி 
ருக்கின்ைது. 
 ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள தகாத்ோ்பாய 
ராெ்பக்்ச சீனச்சாரபு தகாளறகறயக் கற்ப்பிடித் 
ேவராக, இநதியா, அதைரிக்கா உளளிட்் தைறகுலக 
்ாடுகற்ளப் புைநேளளிச த்சயற்படுவதில் அதி 
தீவிரைாக ஈடு்பட்டிருக்கின்ைார. இநே சீனச ்சாரபு 
தகாளறகயானது, ராெ்பக்்சக்களின் குடும்்ப வம்்ச 
ஆட்சிறயத் தோ்ரநது த்பணுவேறகாகதவறகக் 
தகாள்ளப்்பட்டிருக்கின்ைது. ோஙகத்ள நிறைதவறை 
திகாரஙகள அறனத்றேயும் தகாண்் ராெவம்்சத்தி 
னராக அதிகாரத்தில் நீடித்திருப்்பேறகும் இநே அரசி 
யல் உத்திறய அவரகள பின்்பறறியுள்ளாரகள. 
 சீனாவின் ஆேரவு்ன் அதிகாரத்தில் எஞ்சி 
யிருப்்பேறகு முற்பட்டுள்ள அவரகள, பிரதியு்பகா 
ரைாக சீனா, சிறீலஙகாவில் உரித்து தகாண்் ்பங 
கா்ளராக மிளிரவேறகான வழி வறககற்ளயும் 
த்சய்து வருகின்ைாரகள. அநே வறகயில் த்பாரு்ளா 
ோரத்தில் மிக தைா்சைாகப்பின்ேஙகியுள்ள ் ாட்ற் 
முன்தனறறுவோகப் த்பாக்குக் காட்டி தகாழும்புத் 
துறைமுக ்கரத் திட்்த்றே அவரகள அறிமுகம் 
த்சய்துள்ளாரகள.
 இநேத் துறைமுக ்கரத்றே உலக ்ாடுகளி 
னதும், வல்லரசுகளினதும் த்பாரு்ளாோர தகநதிர 
நிறலயைாக உருவாக்குவேறகான ்்வடிக்றககள 
எ டு க் க ப் ்ப ட் டி ரு க் கி ன் ை ன . உ ல க த ை இ ன் று 
தகாவிட் 19 என்ை தகாடிய றவரஸின் பிடியில் சிக் 
கித் ேவித்துக் தகாண்டிருக்கின்ைது. இநேக் தகார 
உயிர தகால்லி அரக்கனின் ஆதிக்கத்தினால் ் ாடுகள 
த்பாரு்ளாோர, அரசியல், இராணுவ துறைகளில் 
த்பரும் ்பாதிப்புகற்ளச ்சநதித்து வருகின்ைன. 
தகாவிட் 19 ோண்்வைாடும் ்ாடுகளில் அரசியல் 
ஸதிரைறை ேன்றையும் த்பாரு்ளாோரப் பின்னற் 
வும் ேறலதயடுத்திருக்கின்ைன.
 தகாவிட் 19 சீனாவின் வூகான் பிரதே்சத்தி 
தலதய உற்பத்தியாகி (உற்பத்தியாக்கப்்பட்டு...?) 
உலக ்ாடுகளில் ்பரவச த்சய்யப்்பட்்ோக ஒரு 
த ்ப ா து வ ா ன கு ற ை ச ்ச ா ட் டு உ ள ்ள து . சீ ன ா த வ 
தகாவிட் 19 இனால் த்பரிதும் ்பாதிக்கப்்பட்் 
்ா்ாகத்  திகழநேது. ஆயினும் அநே ் ாத் தகாவிட் 
19 இன்  தகாரப்பிடியில் இருநது விறரவாக மீண்த் 

ழுநது உலக த்பாரு்ளாோரத்தில் முன்னணியில் திக 
ழும் ்ா்ாக ைாறைம் த்பறறுள்ளது.

 இநேப் பின்புலத்தில் சீனாவின் த்பாரு்ளா 
ோர ்பலத்றேப் பிரதயாகித்து, தகாழும்புத் துறைமுக 
்கரத்றே நிறுவி சிறீலஙகாவின் த்பாரு்ளாோரத்றே 
விருத்தி த்சய்யப் த்பாகின்தைாம் என்்பதே தகாத் 
ோ்பாய அர்சாஙகத்தின் குறிக்தகா்ளாக உள்ளது. 
 ேறல்கர தகாழும்புத் துறைமுகத்றே 
அண்டிய ஆழக்ல் பிரதே்சத்தில் சுைார ஆயிரம் 
ஏக்கர ்பரப்்ப்ளவில் ைண்றை நிரப்பி உருவாக்கப் 
்பட்் ேறரப்பிரதே்சத்தில் இநேத் துறைமுக ்கரம் 
உருவாக்கப்்பட்டிருக்கின்ைது. இது முழுக்கமுழுக்க 
த்சயறறகயாக உருவாக்கப்்பட்் ஒரு ேறரப் பிர 
தே்சைாகும். இநேத் ேறரப்பிரதே்சத்றே சிறீலஙகா 
அரசு சீனாவுக்குத் ோறர வாரத்துக் தகாடுத்திருக்கி 
ன்ைது என்்பது எத்ரக்கட்சிகளின் குறைச்சாட்டு. 
எதிரக்கட்சிகள ைட்டுைல்லாைல் சிறீலஙகா அரசிய 
லில் த்பரும் த்சல்வாக்கு த்பறறுள்ள த்பௌத்ேைே 
பீ்ாதி்பதிகளும்கூ் இநேத் துறைமுக ்கரத் திட்் 
த்தில் சீனாவின் ஆதிக்கத்றே எதிரத்திருக்கின்ைனர.  
 சீனாவின் உேவியு்ன் உருவாக்கப்்பட்டு 
ள்ள இநேத் துறைமுக ்கரத் திட்்ைானது முழுக்க 

முழுக்க சீனாவுக்தக வழஙகப்்பட்டு விட்்ோக 
வும், இேன் மூலம் ‘சீன ஈழம்’ அஙகு உருவாக்கப் 
்படுவோகவும் இநேத் திட்்த்றே எதிரப்்பவரகள 
வரணித்திருக்கின்ைாரகள.
 சிறீலஙகாவின் ்பழஙகுடி ைக்க்ளாகிய ேமிழ 
ைக்களின் ோயகப் பிரதே்சைாகிய வ்க்கு கிழக்குப் 
பிரதே்சஙகளில் ்ாட்டின் த்பரின ைக்க்ளாகிய சிங 
க்ள ைக்களுக்கு ்சைைாக ேனித்துவைான ஆட்சி உரி 
றை றயக் தகாண்டிருப்்பேறகு இ்ைளிக்காே சிறீல 
ஙகா அர்சாஙகதை ேறல்கரில் தகாழும்புத்துறை 
முக ்கரத் திட்்த்தின் மூலம் சீனாவின் ஆதிக்கத் 
திறகு வழிதயற்படுத்தி உள்ளது. 
 இநே ்ாட்டின் ்சக குடிைக்க்ளாகிய ேமிழ 
ைக்கள ேஙக்ளது வாழவுரிறையாகிய ேனித்துவ 
ைான அரசியல் உரிறைகளு்ன் வாழவேறகு இ் 
ைளிக்காே த்பரின ஆட்சியா்ளரகத்ள சீனாவின் 
ஆதிக்கத்திறகு வழி்சறைத்திருக்கின்ைாரகள.
 இநே ்ாட்டில் அறனத்து உரித்துகற்ளயும் 
தகாண்டுள்ள ேமிழ ைக்களுக்கான ோயகப் பிர 
தே்சத்றே – அஙகு அவரகளின் இறைறைறய அஙகீ 
கரிக்க ைறுத்துள்ள த்பரின ஆட்சியா்ளரகத்ள ேைது 
சுய அரசியல் ்லனுக்காக முழு ்ாட்டினதும் இறை 
றைறய சீனாவுக்குத் ேறலவாரத்துக் தகாடுக்கத் 
துணிநதிருக்கின்ைாரகள. இநே ்்வடிக்றகறய 
தில்லுமுல்லு ்்வடிக்றக என்றுோதன குறிப்பி் 
தவண்டும்?

இநேத் துறைமுக ்கரப் பிரதே்சத்தில் சீனாவின் 
முழு ஆதிக்கத்றேயும் உறுதிப்்படுத்துவேறகாகதவ 
அேன் நிரவாகப் த்பாறுப்ற்ப தகாழும்புத் துறை 
முக ்கர ஆறையகம் என்ை ஆறைக்குழு ஒன்றை 
உருவாக்கி அேனி்ம் முழுறையாக ஒப்்பற்ப்்ப 
ேறகு தகாத்ோ்பாய ராெ்பக்்ச அர்சாஙகம் ்்வடி 
க்றக எடுத்துள்ளது.
 அேறகான அரசியல் ்சட்் ஏற்பாடுகற்ளக் 
தகாண்் வறரபு உருவாக்கப்்பட்டு, அேறன ் ா்ா 
ளுைன்ை அஙகீகாரத்திறகாக அரசு ்சைரப்பித்துள 
்ளது. இநேச ்சட்் உருவாக்கம் குறித்து அர்ச வரத்ே 
ைானியில் அறிவித்ேல் த்சய்ே அரசு, அேறன ஆட் 
த்சபிப்்பேறகான கால அவகா்சத்றேயும் ்ரித்ேநதிர 
முறையில் வழஙகி இருநேது.
 சித்திறரப் புத்ோண்டு ேருைத்தில் த்பாது 
விடுமுறை தினஙகள அதிகைாகக் காைப்்பட்் 
ஒரு ்சநேரப்்பத்தில் இநே வரத்ேைானி அறிவித்ேல் 
தவளியி்ப்்பட்டு, அேறகான ஆட்த்ச்பறனகளுக் 
காக நீதிைன்ைத்றே ்ாடுவேறகான அவகா்சம் 
வழஙகப் ்பட்டிருநேது. த்பாதுவாக ஒரு ்சட்்மூலம் 
்சைரப்பிக்கப்்படும்த்பாது முழுறையான தவறல 
்ாட்கற்ளக் தகாண்் ஒருவார கால அவகா்சம் 
ஆட்த்ச்பறனகளுக்காக வழஙகப்்படுவதுண்டு.
 ஆனால் ்பல்தவறு ்சரசற்சகற்ளயும், விைர 
்சனஙகற்ளயும் ஏற்படுத்தியுள்ள தகாழும்புத்துறை 
முக ்கருக்கான ஆறைக்குழு நியைனம் தோ்ரபி 
லான ்ா்ாளுைன்ை அஙகீகாரத்திறகு ஆட்த்ச 
்பறன தேரிவிப்்பேறகாக ஒதரதயாரு தவறல 
்ாற்ளக் தகாண்் ஒரு வார கால அவகா ்சதை வழங 
கப்்பட்டிருநேது. இருப்பினும் அநே த்ருக்கடியான 
கால கட்்த்திலும் அர்சாஙகத்தின் இநேத் தில்லு 
முல்லு முயறசிக்கு ஆப்பு றவப்்பேறகாக ்பல் 
தவறு ேரப்பினரும்  19 ேனித்ேனி ஆட்த்ச்பறன 
ைனுக்கற்ள உச்ச நீதிைன்ைத்தில் ோக்கல் த்சய்துள 
்ளனர. இநே ஆட்த்ச்பறன ைனுக்களுக்கு ஆேரவாக 
இரண்டு இற்யீட்டு ைனுக்கள ோக்கல் த்சய்யப் 
்பட்டிருக்கின்ைன.
 அ த ே த வ ற ்ள , இ ந ே ்ச ட் ் மூ ல த் து க் கு 
ஆேரவாக ்பத்து இற்யீட்டு ைனுக்கள ோக்கல் 
த்சய்யப்்பட்டிருக்கின்ைன. இவறறில் ெனாதி்பதி 
யின் த்சயலா்ளர ெயசுநேர ்சாரபில் ோக்கல் 
த்சய்யப்்பட்டுள்ள இற்யீட்டு ைனு தோ்ரபில் 
ெனாதி்பதி ்சட்்த்ேரணி தராதைஸ டி சில்வா நீதி 
ைன்ைத்தில் முன்னிறலயாகி வாதிடுறகயில், முக்கி 
யைான ஒரு வி்யத்றேச சுட்டிக்காட்டி உள்ளார.
 தகாழும்புத் துறைமுக ்கர ஆறைக்கு 
ழுதவ அநே ்கரின் ்சகல நிரவாக ்்வடிக்றக 
களுக்கும் த்பாறுப்்பாக இருக்கும் என்றும், அநே 
ஆறைக்குழுவின் உறுப்பினரகற்ள ெனாதி்பதிதய 
ேன்னிசற்சயாக நியைனம் த்சய்வார என்றும், 
அவ்வாறு நியமிக்கப்்படுகின்ை உறுப்பினரகள 
சீனரக்ளாக இருக்கக் கூடும் என்றும் குறிப்பிட்டு, 
அத்ேறகய நியைனத்திறகு ஆட்த்ச்பறன தேரிவிக் 
கப் ்பட்டிருநேது. இத்ேறகய நியைனம் தகாழும்புத் 
துறைமுக ்கரத்றே முழுறையாக சீனாவுக்தக 
உரித்ோக்குவோக அறையும் என்றும் குறிப்பி்ப் 
்பட்டிருநேது.
 இநே நிறலயில், இது குறித்து ெனாதி்பதி 
யின் த்சயலா்ளருற்ய ைனு தோ்ரபில் நீதிைன் 
ைத்தில் வாேம் த்சய்ே ்சட்்த்ேரணி தராதைஸ டி 
சில்வா, சிறீலஙகாவின் பிரேை நீதியர்சராக உள 
்ாட்்வர ஒருவறர ைட்டுதை நியமிக்கப்்ப் 
தவண்டும் என்று ்ாட்டின் அரசியலறைப்பில் எங 
குதை குறிப்பி்ப்்ப்வில்றல என்றும், எனதவ 
தவளி்ாட்ற்ச த்சரநே ஒருவறர இநே ்ாட்டின் 
பிரேை நீதியர்சராக நியமிக்க முடியும் என குறிப்பி 
ட்்ார.
 அத்து்ன் அத்ேறகய ஒரு நிறலயில் 
தகாழும்புத் துறைமுக ்கர ஆறைக்குழுவுக்கு 
ெனாதி்பதியினால் யாறரயும் நியமிக்க முடியும் 
என ்சட்்த்ேரணி தராதைஸ டி சில்வா சுட்டிக் 
காட்டினார. ஆகதவ, தகாழும்புத் துறைமுக ்கர 
ஆறைக்குழுவின் உறுப்பினரகள தோ்ரபிதலா 

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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பதில் : 
 உயிரத்ே ஞாயிறு தின ோக்குேல்கள ்ற் 
த்பறறு இரண்டு வரு்ஙகள நிறைவற்கின்ைன. 
ோக்குேல் ்்த்தியவரகள யார என்்பது திட்்வட் 
்ைாகக் கண்்றியப்்ப்ாே நிறலயில் முஸலிம் 
அறைப்புகள மீது ேற் உத்ேரவு  பிைப்பிக்கப்்பட் 
டுள்ளது. 21, ஏப்ரல் 2019 ்ற்த்பறை உயிரத்ே 
ஞாயிறு ோக்குேறல அடிப்்பற்யாக றவத்தே 
ோன் ்ல்லாட்சி அர்சாஙகத்றே வீழத்தி இன்றைய 
தகாத்ே்பயா அர்சாஙகம் ஆட்சி பீ்ம் ஏறியது.  
 ேறத்பாறேய அர்சாஙகம் எதிரணியாக 
இருநே காலகட்்த்திதல ேறத்பாறேய அர்சாங 
கத்தின் ஒவ்தவாரு அறைச்சரகளும், அவரகள 
்சாரநே த்பௌத்ே பிக்குகளும், சிஙக்ள தேசியவாே 
அறைப்புகற்ள த்சரநேவரகளும் தினம் தினம் 
புலனாய்வுத்துறை த்பாலிஸ நிறலயத்திறகு(CID) 
த்பரும் தகாறவகளு்ன் த்சன்று வநோரகள.  
த்சல்லும் த்பாழுதும், வரும் த்பாழுதும் ஊ்க 
த்தினரு்ன் த்பசுவாரகள. இவரகளுக்கு ்சார்பான 
2 ேனியார சிஙக்ள தைாழி தோறலக்காட்சி ஊ் 
கஙகள அநே நிகழவுகற்ள மிகப் பிரைாண்்ைாக 
ைாறறி  திருத்தி எடுத்து, சிஙக்ள ைக்கள ைத்தியில் 
தகாண்டு த்சன்ைன. ேஙகளுக்கு இ்ப்்பட்் கட்் 
ற்ளகற்ளவி் அதிகைாகதவ த்சய்ோரகள. 
 அன்றைய காலகட்்த்திதல இன்றைய அர 
்சாஙகத்றேச ்சாரநேவரகள தேரிவிக்றகயில், எஙக 
ளி்ம் ்சாட்சியஙகள, ஆவைஙகள தேளிவாக 
இருக்கின்ைன.  யார சூத்திரோரிகள, யார பின்ன 
ணியா்ளரகள என்று எஙகளுக்கு ்ன்ைாகத் தேரி 
யும். ்ாஙகள ஆட்சிக்கு வநேவு்ன் ஒதர ைாேத் 
திதல குறைவாளிகற்ள நீதிைன்ைத்தில் நிறுத்தி 
ேண்்றன வாஙகிக் தகாடுப்த்பாம் என்று த்சான் 
னாரகள.  சில பிக்குகள இவரகற்ள யாழ. நீதிைன் 
றில் நிறுத்தி தூக்கில் தோஙகவிடுதவாம்என்று 
த்சான்னாரகள.  இேறகறைவாகத் ோன் கத்தோலி 
க்க குரு ைறைைாவட்் த்பராயர ைல்க்கம் 
ரஞ்சித் ஆண்்றக கூ் இநதிய அர்சாஙகத்திறகு 
்சார்பான ்பல கருத்துக்கற்ள த்ரடி யாகவும், ைறை 
முகைாகவும்  தேரிவித்துக் தகாண்த்யிருநோர. 
 வழறையாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, 

ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ைறறும் ஐக்கிய ைக்கள 
்சக்தி ்சாரநே வாக்குவஙகியாக இருநே சிஙக்ள 
கத்தோலிக்க வாக்கு வஙகியும்கூ்  இநே ஆண்் 
றகயின் கருத்துக்க்ளால் ேடுைாறிப்த்பாய் தேர 
ேலின் த்பாது ேஙகளின் வாக்குகற்ள த்பருவாரி 
யாக ராெ்பக்்ஸ அர்சாஙகத்திறதக வழஙகியது.  
இேறகுப் த்பரும் காரைம் ைல்க்கம் ரஞ்சித் 
ஆண்்றக ோன். எல்தலாரும் த்சரநது ஆட்சி 
பீ்ம் ஏறறி விட்்ாரகள. இன்று ்பாரத்ோல், அர்சா 
ஙகத்றே ்சாரநேவரகளின் த்ாக்கம் ஆட்சிபீ்ம் 
ஏறுவோக இருநேதே ேவிர ்சாட்சிகள, ஆவைங 
கள இல்றல என்்பது தவளிப்்பற்யாக தேரி நது 
விட்்து. எழுதிய, த்பசிய, முன்றவத்ே குறைச 
்சாட்டுகற்ள நிரூபிப்்பேறகுத் தேறவயான ்சாட்சி 
களும் அர்சாஙகத்தி்ம் இல்றல. 

 ஆகதவ ோன் இப்த்பாழுது இநே உயிரத்ே 
ஞாயிறு விவகாரம் திற்ச திரும்பி பூைராங 
த்பான்றுஅர்சாஙகத்றே த்ாக்கிதய ்பாய்கின்ைது. 
ஆகதவ ோன் இநே ேடுைாறைம். ேடுைாறைத்தின் 
விற்ளவாகத் ோன் முஸலிம் அறைப்புகற்ள 
அவரகள ேற் த்சய்திருக்கின்ைாரகள. முஸலிம் 
்்பரகற்ள, இஸலாமிய தைா்ளலவிகற்ள த்பயர 
த்சால்லி ேற் த்சய்திருக்கின்ைாரகள. இேறகு 
அப்்பால் புலம்த்பயரநே ேமிழ அறைப்புகற்ள 
யும், ்்பரகற்ளயும்கூ் அற்யா்ளம் காட்டி 
வித்ச் வரத்ேைானி மூலம் ேற் த்சய்திருக்கின் 
ைாரகள.
 இறவ எல்லாம் ராெ்பக்்ஸ அர்சாஙகம் 
ோஙகள ஆட்சிக்கு வரதவண்டும் என்்பேறகாகவும், 
ஆட்சிறய ேக்க றவப்்பேறகாகவும், ேமிழ, முஸ 
லிம் ைக்களுக்கு எதிரான இனவாேத்றேக்கக்கு 
வது என்ை நிரநேரக் தகாளறகக்கு உ்ன்்பா்ாக 
இருக்கின்ைன.

பதில் : 
 ேற் உத்ேரவு ்பாதுகாப்ற்ப உறுதி த்சய்யப் 
த்பாகின்ைோ என்்பது தகலிக்குரிய தகளவி என்று 
நிறனக்கின்தைன். இநே அர்சாஙகத்றேப் ்பறறி 
ைக்கள ைனஙகளில் இருக்கக்கூடிய கிண்்ல், 
தகலி றயத்ோன் நீஙகள உஙகள தகளவி மூலம் 
என்னி்ம் த்பாட்டிருக்கின்றீரகள என நிறனக் 
கிதைன். ஒருத்பாதும் ேற்யுத்ேரவுகள குண்டுத் 
ோக்குேறல ேற் த்சய்யாது. உண் றையில் இநேக் 
குண்டுத் ோக்குேலின் சூத்திரோரி யார என்்பறே 
்ாஙகள கண்்றிய தவண்டும். கண்்றிநோல் 
ோன் இநே ்சாரான் குழு ்சாரநே இநே ்பயஙகரவாே 
்சம்்பவஙகள ்ற்த்பைாது ேடுக்க முடியும்.  
 ்சாரான் ஒருத்பாதுதை சூத்திரோரி அல்ல. 
அவரும், அவறர ்சாரநே ்்பரகளும் தவறும் 
கருவிோன்.  எப்த்பாழுதுதை ஒரு இயக்கத்தின் 
– அறைப்பின் ேறலவர ேறதகாறலக் குண்டுோ 
ரியாக ைாறி ேன்றன அழித்துக் தகாள்ள ைாட்்ார. 
அத்ேறகய ைதனாதி்ம் அவருக்கு இருநோ 
லும்கூ் ேறலவர அழிநது த்பாய்விட்்ால், அநே 
இயக்ேக்றே முன்தனடுக்க ஆள இருக்க ைாட்்ார. 
உலதகஙகும் அப்்படி ்்க்காது. ஆகதவ ேன்றன 
ைாய்த்துக் தகாண்் ்சாரான் ஒருத்பாதும் இநே 
இயக்கத்தின் ேறலவராக இருக்க முடியாது. அவர 
ஒரு கருவி; அவ்வ்ளவுோன். அேறகு அப்்பால் 
யாதரா இருக்கின்ைாரகள. அவரகள யார என்று 
கண்டுபிடித்துச த்சால்ல தவண்டும். 
 இறேக் தகட்கும் த்பாதே நியாயைான, 
த்ரறையான ஒரு ்சநதேகம் ைக்கள ைனஙகளில் 
எழுகின்ைது. ேமிழ, முஸலிம் ைக்கற்ள விட்டு 
விடுஙகள. தேறகிதல சிஙக்ள ைக்கள ைத்தியிதல 
இது எழும்பியிருப்்பறே அறியக்கூடியோய் இருக் 
கின்ைது. 
 சிஙக்ள ஊ்கவியலா்ளரகள, சிஙக்ள அர்சா 
ஙக ஊழியரகள, சிஙக்ள த்பௌத்ே பிக்குகள, ்சமூக 
முன்தனாடிகள ைறறும் குறிப்்பாக இற்ளய ேறல 
முறையினர த்பான்தைார கருத்துக்கற்ள தவளிப் 
்படுத்ேக்கூடிய இ்ைான ்சமூக ஊ்கஙகள, 
த்பாராளிகளின் கருத்றேப் ்பாரத்ோல், அவரகள 
த்சால்ல வருவது என்னதவன்ைால், இநே உயிர 
த்ே ஞாயிறு குண்டுத் ோக்குேல் ஊ்ாக  மிக அதிக 
ைாகப் ்பயனற்நேது தவறு யாருைல்ல, இன் 
றைய ராெ்பக்்ஸ குடும்்ப அர்சாஙகம் ோன்.  
 ஆகதவ ோன் இநே அர்சாஙகத்தின் மீது 
்பல ்சநதேகஙகள இருநதுள்ளது. ்சநதேகத்றே 
எழுப்்பக்கூடிய  ஹரின் த்பரனான்த்ா, ைனுஷ 
்ாையக்கார, ்சம்பிக்க ரைவக்க, ைதனா கதை்சன். 

கேள்வி :  
 உயிர்த்த ஞாயிறு தின ்தாக்கு்தலேள் 
நடைபெற்று இரண்டு வருைஙேள் நிடைவடை 
கினைன. ்தாக்கு்தல நை்ததியவரேள் யார 
எனெது திடைவடைமாேக் ேண்ைறியபெைா்த 
நிடையில இந்த்த ்தடை உ்த்தரவு ஏன பிை 
பபிக்ேபெடடுள்்ளது? இ்தன பினனணி 
எனன?

கேள்வி :  
 குண்டு்த ்தாக்கு்தலேள் உண்டமயில 
மிேப ெயஙேரமானடவ. இந்த்த ்தடை உ்த்த 
ரவு எந்த வடேயில எதிரோை ொதுோபடெ 
உறுதி பெயயப கொகினைது?    ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

fle;j 2019k; Mz;L ,yq;ifapy; elj;jg;gl;l capu;j;j QhapW jw;nfhiyj;  

jhf;Fjypy; 250,w;Fk; Nkw;gl;ltu;fs; nfhy;yg;gl;L> 500,w;Fk; Nkw;gl;ltu;fs;  

gLhak; mile;jdu;.   ,e;jj; jhf;Fjy;  njhlu;ghf  Muha    [dhjpgjp  Mizf;FO   

mikf;fg;gl;L tprhuizfs; Kd;ndLf;fg;gl;ld.

 ,ijj ;njhlu;e;J 11 ,];yhka mig;fis jilnra;tjhf njuptpj;J> tu;j;jkhdp 

mwptpj;jy; xd;wpid fle;j 13Mk; jpfjp ,yq;if muR ntspapl;lJ.

 Nkw;Fwpj;j jhf;Fjypy; jw;nfhiyf; Fz;Lj;jhupfSf;F MjuT toq;fpajhf Fw;wk; Rkj;jp> mfpy ,yq;if kf;fs;  

fhq;fpu]pd; jiytUk;> If;fpa kf;fs; rf;jpapd; ehlhSkd;w cWg;gpdUkhd up\hl; gjpA+jPd; kw;Wk; mtuJ rNfhjuu; upah[; 

gjpA+jPd; MfpNahu;  fle;j 24Mk; jpfjp mjpfhiy ifJ nra;ag;gl;L jLj;J itf;fg;gl;Ls;sdu;. 

 jw;NghJ epfhg;> Gu;fh kw;Wk; Kfj;ij kiwf;Fk; MilfSf;Fj; jiltpjpg;gjw;F mikr;ruit mDkjp  

toq;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j tptfhuk; Fwpj;J jkpo; Kw;Nghf;F $l;lzpapd; jiytUk;> Kd;dhs; mikr;rUkhd  kNdh  

fNzrd; ,yf;F Clfj;jpw;F toq;fpa Neu;fhzy;

uh[gf;] FLk;g murhq;fk; jhd;...

capu;j;j QhapW jhf;Fjypy; mjpfkhf gad; mile;jJ 

kNdh fNzrd;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

fl;Liu

சீ  ன ்பாதுகாப்புத்துறை  அறைச்சர தெனரல் 
தவய் ஃத்பஙதக க்நே த்சவ்வாய்கிழறை 

்ளளிரவு இலஙறகக்கான இரண்டு ்ாள விெய 
த்றே ஆரம்பித்ே த்பாது, தகாழும்பு அரசியலில் 
முக்கியைான ஒரு ்கரவு அன்று ்பகல் இ்ம் 
த்பறைது. தகாழும்பிலுள்ள தைறகு ்ாடுகளின் 
தூதுவரகற்ள எதிரக்கட்சித் ேறலவர ்சஜித் பிதரை 
ோ்ச ்சநதித்து, முக்கியைான த்பசசுக்கற்ள ்்த்தி 
னார. சீனாவின் ்சக்திவாய்நே அறைச்சர ஒருவர 
தகாழும்புவரும் நிறலயில் இ்ம்த்பறை இநேச 
்சநதிப்பு ேறத்சயலானோக இருக்க முடியாது 
என்்பதே இராெேநதிரிகளின் கருத்து. இேன்மூலம் 
முக்கியைான ஒரு த்சய்திறய தைறகு ்ாடுகள 
த்சால்லியிருப்்போகதவ தேரிகின்ைது.
 தகாழும்புத் துறைமுக விவகாரம் அண் 
றைக்காலத்தில் இலஙறக அரசியலில் த்பரும் 
்பர்பரப்ற்ப ஏற்படுத்தியிருநேது. சீனாவின் நிதி 
உேவியு்ன் அறைக்கப்்பட்் இநே ்வீன ்கறர 
நிரவகிப்்பேறகான த்பாறுப்பு தகாழும்புத் துறை 
முக ்கர ஆறைக்குழு என்ை ஒரு அறைப்பி்ம் 
றகயளிக்கப்்ப்வுள்ளது. அேறகான ்சட்்மூலம் 
்பாராளுைன்ைத்தில் ்சைரப்பிக்கப்்பட்டிருக்கின்ைது. 
இநே ஆறைக்குழு சீனரகற்ளதய தகாண்டிருக்கும் 
என்்பது்ன், அேறகுக் தகாடுக்கப்்பட்டுள்ள அதிகா 
ரஙகள - துறைமுக ் கர ேனியான ஒரு ் ாட்டுக்குரிய 
அநேஸத்து்ன் த்சயற்ப் முடியும் எனவும் எதிர 
க்கட்சிகள தேரிவிக்கின்ைன.
 ஒருவாரகாலைாக இநேப் பிரசசிறன இல 
ஙறக அரசியறல ஆட்டிப்்பற்த்துவரும் நிறல 
யில்ோன் சீனப் ்பாதுகாப்பு அறைச்சர இலஙறக 
வநோர. இநே வருறக ்சரசற்சக்குரியோக த்ாக்கப் 
்பட்் நிறலயில்ோன் ்சஜித் பிதரைோ்ச தைறகு 
்ாடுகளின் தூதுவரகற்ளச ்சநதித்ோர. ்பல ஆயிரம் 
தகாடி ரூ்பா த்சலவில் துறைமுக ்கரத்றே கட்டி 
தயழுப்பியிருக்கும் சீனா, இலஙறகதயா அல்லது 
ைறதைாரு ்ாத்ா அேன் ்பலன்கற்ளப் த்பறறுக் 
தகாளவேறகு அனுைதிக்கப் த்பாவதில்றல என் 
்பது புரிநது தகாள்ளப்்ப்தவண்டிய ஒன்றுோன். 
ஆனால், இேறன முறியடிப்்பது எப்்படி என்்பது 
ோன் தைறகு ்ாடுகற்ளயும், இநதியாறவயும் 
இன்று குழப்பும் தகளவி.
 தைறகு ்ாட்டுத் தூதுவரகளு்னான ்சநதி 
ப்பின்த்பாது, தகாட்்ா்பய ஆட்சியில் இ்ம் 
த்பறும் ென்ாயக விதராேச த்சயற்பாடுகள குறி 
த்து ்சஜித் பிதரைோ்ச கூறியிருக்கின்ைார. “ைனிே 
உரிறைகள, ென்ாயக உரிறைகள ்பறிக்கப்்பட்டு 
மிக தைா்சைான அ்க்குமுறை ஆட்சிதயான்றை 
முன்தனடுக்க இநே அர்சாஙகம் முயறசிக்கிைது. 
அர்சாஙகத்துக்கு ்சவாலான ்பாராளுைன்ை உறுப் 
பினரகளின் பிரொவுரிறைறயப் ்பறிக்கும் அ்ளவு 
க்கு அர்ச அ்க்குமுறை றகயா்ளப்்படுகிைது” என 

்சஜித் பிதரைோ்ச இேன் த்பாது தூதுவரகளி்ம் 
சுட்டிக்காட்டியிருநோர. தகாதரானா விவகாரம் 
முேல், தகாழும்புத் துறைமுக ்கரம் வறரயிலான 
்பல வி்யஙகள இநேச ்சநதிப்பின்த்பாது த்ப்சப் 
்பட்டிருக்கின்ைன. 
 சீனாவு்ன் இலஙறக அதிக்ளவுக்கு த்ருங 
கிச த்சல்லும் நிறலயில், ஆட்சி ைாறைம் ஒன்றை 
த்ாக்கி தைறகு ்ாடுகள காய்்கரத்துவோன கரு 
த்து ஒன்றுள்ளது. க்நே ைாரச ைாேம் தெனிவா 
விதலதய இேறகான முயறசிறய தைறகு ்ாடுகள 
ஆரம்பித்துவிட்்ன. தகாழும்புத்துறைமுக ்கர 
குறித்ே ்சட்்மூலம் ஒன்று ்பாராளுைன்ைத்தில் முன் 
றவக்கப்்பட்டுள்ள நிறலயில், தைலும் த்பாறுத்துக் 
தகாள்ள முடியாது என்ை கட்்த்துக்கு தைறகு ்ாடு 
கள வநதுவிட்்ன. அேன் ஒரு ்பகுதியாகதவ எதிரக் 
கட்சித் ேறலவரின் அலுவலகத்தில் இ்ம் த்பறை 
்சநதிப்பு கருேப்்படுகின்ைது. 

 இநேச ்சநதிப்பு ்சஜித் பிதரைோ்சவுக்கு 
வழஙகப்்பட்டுள்ள ஒரு அஙகீகாரைாகதவ கருேப் 
்படுகின்ைது. இரண்டு கட்்ஙக்ளாக இநேச ்சநதி 
ப்பு இ்ம்த்பறைது. காறலயில் ஐதராப்பிய ஒன்றி 
யத்துக்குள வரும் ்ாடுகளின் தூதுவரகள ்சஜித்றே 
்சநதித்ோரகள. ைாறலயில் அதைரிக்கா, பிரித்ோ 
னியா, அவுஸதிதரலியா, கன்ா த்பான்ை தைறகு 
்ாடுகளின் தூதுவரகள ்சஜித்றே ்சநதித்ோரகள. இவ் 
வாறு தைறகு ்ாடுகள அறனத்தினதும் தூதுவரகள 
ஒதரயடியாக இலஙறகத் ேறலவர ஒருவறரச 
்சநதித்திருப்்பது இது முேல்முறையாக இருக்கலாம். 
இேன்மூலம் ்சஜித் பிதரைோ்சவுக்கு இநே ்ாடுகள 
ஒரு அஙகீகாரத்றேக் தகாடுத்துள்ளன.
 இதிலுள்ள இரண்்ாவது முக்கிய அம்்சம் 
என்னதவன்ைால், அவ்சர அவ்சரைாக இவ்வாைான 
ஒரு ்சநதிப்ற்ப எதிரக்கட்சித் ேறலவர அலுவலக 
த்தினால் ஏற்பாடு த்சய்திருக்க முடியாது. அறனத் 
துத் தூதுவரகற்ளயும் இவ்வாறு திடீதரன ஒன்றி 
றைப்்பது இலகுவானேல்ல. அேனால், இேறகான 
முேலாவது ்கரவு தைறகு ்ாடுகளின் ்பக்கத்திலி 
ருநதே வநதிருக்க தவண்டும் என்ை கருத்து முன் 
றவக்கப்்படுகின்ைது. எதிரக்கட்சித் ேறலவரின் 
அலுவலகத்தின் ஒத்துறழப்பு்ன் தைறகு ்ாடுகள 
சிலவறறின் இராெேநதிரிகளோன் இேறகான ஏற 
்பாடுகற்ளச த்சய்திருக்க தவண்டும் என்தை கருேப் 

்படுகின்ைது.
 சீனப் ்பாதுகாப்பு அறைச்சர இரவு வரவி 
ருநே நிறலயில் - ்பகலில் இ்ம்த்பறை இநேச 
்சநதிப்புக்களின் மூலம் தேளிவான சில த்சய்திகள 
தகாட்்ா்பய ராெ்பக்்ச அரசுக்குச த்சால்லப்்பட் 
டிருப்்போகதவ இராெேநதிர வட்்ாரஙகள கருது 
கின்ைன. அதில் முக்கியைானது ்சஜித் பிதரைோ்ச 
வுக்குக் தகாடுக்கப்்பட்் அஙகீகாரம்.
 க்நே காலஙகளில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 
றயயும், அேன் ேறலவர ரணில் விக்கிரைசிஙக 
றவயும் முன்னிறலப்்படுத்திதய தைறகு ்ாடுகள 
இலஙறக தோ்ரபில் ேைது ்கரவுகற்ள தைற 
தகாண்்ன. 2015 இல் கூ் இவ்வாைான ஒரு 
நிறலோன் இருநேது. ரணில் விக்கிரைசிஙக ெனா 
தி்பதித் தேரேலில் தவறறித்பறுவார என்்பது 
உறுதியறைோக இருநேறையால், றைத்திரி்பால 
சிறித்சனறவ க்ளமிைக்க தீரைானிக்கப்்பட்்து. 
ஆனாலும், தைறகு ்ாடுகளின் த்சல்லப்பிளற்ள 
ரணில்ோன் என்ை ஒரு கருத்து தோ்ரநதும் இரு 
நேது. இப்த்பாது, ்சஜித் பிதரைோ்சவில் ேைக்குள்ள 
்ம்பிக்றகறய தைறகு ்ாடுகள இநேச ்சநதிப்பின் 
மூலைாகப் புலப்்படுத்தியிருப்்போகதவ தேரிகிைது.
 ்சஜித் பிதரைோ்ச நீண்்காலைாக அரசிய 

லில் இருநோலும், ்சரவதே்ச உைவுகற்ள வ்ளரத்துக் 
தகாளவதில் அதிக்ளவுக்கு அக்கறை காட்் 
வில்றல. அேறகான ்சநேரப்்பத்றே ரணில் விக்கி 
ரைசிஙக வழஙகாைலும் இருநதிருக்கலாம். இப் 
த்பாது ரணிலின் வீழசசிக்குப் பின்னர அநே இ் 
த்றே நிரப்பிக்தகாள்ள தவண்டிய தேறவ ்சஜித்து 
க்கும் ஏற்பட்்து. தைறகு ்ாடுகளுக்கும் ரணிலு 
க்கு ைாறைான ஒருவறரத் தேடிக்கண்டு பிடிக்க 
தவண்டிய தேறவ இருநேது. இநேப் பின்னணியில் 
்சஜித் பிதரைோ்சறவ தைறகு ்ாடுகள அற்யா 
்ளம் கண்டுள்ளன. இநே வறகயில் ்சஜித்றே முன் 
னிறலப்்படுத்தி முக்கியைான காய் ்கரத்ேல் 
ஒன்றை தைறகு ்ாடுகள த்சய்வேறகுத் ேயாரா 
கின்ைன என்தை தகாழும்பில் அவோனிகள கருது 
கின்ைாரகள.

 சீனாவு்ன் தைலும் த்ருஙகிச த்சல்லும் 
தகாட்்ா்பய அரசுக்கு தேளிவான த்சய்திகள சில 
வறறை இநேச ்சநதிப்பு தகாடுத்திருக்கின்ைது. 
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ஐக்கிய்ாடுகள ்சற்பயின் கல்வி, அறிவியல், 
கலாச்சார அறைப்பு (யுதனஸதகா) உற்ய        

“உலகப் ்பத்திரிறகச சுேநதிர தினம்” இம்முறை 
03.05.21(்ாற்ள) இ்ம்த்பறுகிைது. ்மீபியாவின் 
வின்ட்தகாக் ்கரத்தில் உலகப் ்பத்திரிறகச சுேந 
திரம் குறித்ே பிரக்னம் தவளியி்ப்த்பறை முப்்ப 
ோவது ஆண்டுப் த்பருநிறனவாக இம்முறை 
்மீபிய அர்சாஙகம் உலக ைா்ாடு ஒன்றையும் ஏப் 
ரல் 29 முேல் தை 3 வறர ் ்த்தி, உலகப் ்பத்திரிறகத் 
தினத்திறகு ைதிப்்பளித்துள்ளது. 
 இவ்வாண்டு த்பாது ்ன்றைறயக் குறித்ே 
ேகவல்கள தவளியாவறே உறுதிப்்படுத்ே மூன்று 
த்சயறதிட்்ஙகற்ள யுதனஸதகா முன்றவத்துள 
்ளது. 

• தசய்தி ஊட்கத்தின தபொருளொதொர ஆற்்ற 
மலப வபணுதல்.
• வமலத்ததொடர்பு ்கம்தபனி்கள் குறித்த 
தவளிபபமடத்தனமமம்ய உறுதிபபடுத்த 
லுக்கொன தபொறிமும்ற்கமள வலுபபடு 
த்துதல்.
• ஊட்கத்தினதும், த்கவல் வழி அறிவூட 
டலதும் ஆற்்றல், மக்கமள மதித்தமல விழுமி 
்யமொ்கக த்கொண்டு, அவர்்கமள ஏற்்கமவக்கக 
கூடி்ய வம்கயில், அவர்்களுமட்ய வதமவம்ய 
யும் பொது்கொபமபயும் த்கொண்டிருநதொவல, 
ஊட்கத்தும்ற்யொல் தபொது�னமம குறித்த 
த்கவல்்கமள தவளியிட முடியும் எனபமத 
மலர்ச்சி அமட்யச் தசய்வது. 

இவறறு்ன் ஊ்கக் க்றையில் உயிர நீத்ேவரக்ளது 
நிறனதவநேல்கற்ளப் த்பாறறி அவரகளுற்ய 
த்பாது்ன்றைறயப் த்பணிய த்பரும்்பணிறயப் 
த்பாறறுேல் என்்பது ்பழக்கப்்படுத்ேப்்பட்டு, வழக் 
கப்்படுத்ேப்்ப்ல் தவண்டும் என்ை தவண்டுதகா 
ளும் உலகப்்பத்திரிறகச சுேநதிரதினத்தின் முக்கிய 
தவண்டுதகா்ளாக அறைகிைது. 
 யுதனஸதகாவின் இநே த்றிப்்படுத்ேலின் 
வழி ஈழத்ேமிழரகளுற்ய ்பத்திரிறகச சுேநதிர 
த்றே எடுத்து த்ாக்கின், அவரகளுற்ய தேசியத் 
ேறலறையின் கீழ அவரகளுற்ய ்ற்முறை 
அரசு த்சயற்பட்் மூன்று ே்சாப்ேஙகளிலும் இநே 
த்ாக்குகற்ள அவரகளுற்ய தேசியத் ேறலறை 
தகாண்டிருநேறே ஈழத்ேமிழரகள ்ன்கறிவர. 
இவறறுக்கு முன்னுரிறை தகாடுத்து அறனத்து 
ைக்களுக்குைான ஊ்கைாக ஈழத்ேமிழரகளின் 
ஊ்கத்துறை வி்ளஙக தவண்டும் என்னும் உறுதி 
யிதலதய தேசியத் ேறலவர அவரகள ்பத்திரிறககள 
த்சன்ைற்ய இயலாே ைக்களுக்கும் அறல வழி 
ேகவல் அறிவூட்்ல் வ்ளரக்கப்்ப் தவண்டும் என் 
னும் த்பருத்ாக்கில் வாதனாலிச த்சறவகற்ளத் 
தோ்ஙகவும், தோறலக்காட்சி த்சறவகற்ளயும், 
்சமுகவறலத்ே்ள உைவா்ல்கற்ளயும் வ்ளரக்க 
வலியுறுத்தினார. ோயகத்தில் இவறறை உறுதியான 
முறையில் வ்ளரக்கவும் இயன்ைதேல்லாம் த்சய் 
ோர.

 தகரைல் கிட்டு அவரகளும் இலண்்னில் 
அவர வாழநே காலத்தில் ஈழத்ேமிழ ைக்களின் 
த்பாதுக் கருத்துக்தகா்ளத்திறகான கட்்றைப்்பாக 
ஊ்கம் உ்னடியாக வ்ளரக்கப்்ப் தவண்டுதை 
னக் க்ளத்தில் ்பத்திரிறகறயயும் எரிைறல, சுேநதி 
ரப்்பைறவகள, த்பான்ை ைாே இேழகற்ளயும் ்பருவ 
இேழகற்ளயும் புலம் த்பயரநே ஈழத்ேமிழரகற்ளக் 
தகாண்டு உருவாக்கச த்சய்ோர. இேறகாக அரப்்ப 
ணிப்பு்ன் ்பணியாறறிய நிதியீட்்ம் த்சய்ே 
புலம்த்பயர ஈழத்ேமிழரகளின் அ்ளப்்பரிய ்பஙக 
ளிப்புகத்ள, ஈழத்ேமிழ ைக்களுக்கான ்பலம் த்பாரு 
நதிய மின்னியல் உலகம் கட்்றைக்கப்்பட்டு, 
ஈழத்ேமிழரகளின் த்பாது்ன்றை குறித்ே ேகவல்க 
்ளால் உலகுக்கு ஈழத்ேமிழரகள குறித்ே தவளிப் 
்பற்கள அறிவூட்்ப்்பட்்தும் அல்லாைல், 
ஈழத்ேமிழரகளின் உலக்ளாவிய த்பாதுக்கருத்துக் 
தகா்ளம் த்பருவ்ளரசசி த்பைவும் த்சய்ேது.
 இேனால் உலகத் ேமிழரகளின் தேசிய 
ஊ்கப் ்பலத்றே உற்ப்்பேறகான ்பலம்த்பாரு 
நதிய த்சயற்பாடுகற்ள சிறீலஙகா அரசு காலத்து 
க்குக் காலம் த்சய்து வநேறையின் உசசியாகப் 
்பாரிசில் ஊ்கப்த்பாராளி கென் இன அழிப்புக்கு 
ள்ளாக்கப்்பட்்து வரலாறு. அத்து்ன் ஈழத் ேமிழத் 
தேசிய ஊ்கத்திறன வரத்ேக ஊ்கஙக்ளாக ைாற 
றும் முயறசிறயயும் காலத்துக்குக் காலம் சிறீலஙகா 
தோ்ரசசியாகச த்சய்து வநேது. 
 2009ஆம் ஆண்டு முளளிவாய்க்கால் இன 
அழிப்பு மூலைாக ஈழத்ேமிழ ைக்களின் ்ற் 
முறை அரற்ச ஆக்கிரமிப்புச த்சய்து அவரகளின் 
ோயகஙகற்ள ேனது ்பற்்பல ஆட்சிக்குட்்படுத் 
தியுள்ள சிறீலஙகா அேன் பின்னர ேனது ஆயுே 
முறனயில் ைக்களின் அரசியல் ்பணிறவப் த்பறு 
வறேயும் ேனது இனஅழிப்பு, இனத்துற்ப்பு, 
்பண்்பாட்டு இனஅழிப்பு என்னும் மூவறக அறன 
த்துலகக் குறைசத்சயல்களும் குறித்ே ேகவல்கள 
உலறக வநேற்வறேத் ோைேப்்படுத்ேவும் கூடு 
ைானால் ேடுக்கவும் ஈழத் ேமிழரகளின் தேசிய 
ஊ்கப்்பலத்றேச சிேைடிப்்பது என்னும் ைனிே 
உரிறை மீைல் த்சயறதிட்்த்றேத் ேனது அர்சாங 
கத்தின் அரசியற த்சயறதிட்்ைாகதவ முன்தன 
டுத்து, ஈழைக்களின் ்பத்திரிறகசசுேநதிரத்திறகு 
ைட்டுைல்ல உலகின் ்பத்திரிறகச சுேநதிரத்திறதக 
மிகப்த்பரிய ்சவால்கற்ள ஏற்படுத்தி வருவறே 
2021 ஏப்ரல் ைாேம் 30ஆம் திகதிய ைனிே உரிறைகள 
கண்காணிப்புக்குழுவின்“சிறீலஙகா:‘அரசியல் 
்பழிவாஙகல்கற்ள ைறுக்கிைது – அர்சாஙகம்  இன் 
றைய சிறீலஙகா அதி்பர உள்ள்ஙகலாக குறைச 
த்சயல்களில்  ஈடு்பட்் ்சக்பாடிகளின் குறை முழுறை 

கற்ள ைறைத்து அவரகள தைல் நீதிறய நிறல 
்ாட்் வழக்குத் தோ்ரும் முறைறைகளில்இருநது 
காப்்பாறறுகிைது” என்ை  கவனப்்படுத்ேல் த்சய்தி 
கூ் உறுதியாக்கி வருகிைது. 
 2021 ைாரச 25ஆம் திகதிய ைனிே உரிறைகள 
கண்காணிப்புக் குழுவின் “சிறிலஙகா : நீதிறய 
முன்தனடுப்்பேறகான ஐ.்ாவின் முக்கிய தீரவு 
முறைறை – கவனத்தில் தகாண்டு அர்சாஙகம் உரி 
றைகளுக்காகக் குரல் எழுப்பு்பவரகற்ளப் ்பழி 
வாஙகுகிைது” என்ை கவனப்்படுத்ேல் த்சய்தியில், 
ஐக்கிய்ாடுகள ைனிே உரிறைகள ஆறையகம் 
உருவாக்க முயலும் சிறீலஙகாவின் யுத்ேக் குறைச 
த்சயல்கள, ைனிோயத்திறகு எதிரான குறைஙகள, 
ைனிேஉரிறை வன்முறைகள என்்பன குறித்ே 
ேரவுகற்ளயும், ேகவல்கற்ளயும் ைக்கள அளிப்்ப 
றேத் ேடுக்கும் வறகயில் ைக்கற்ளக் கட்டுப்்படு 
த்தும் ஆறைக்குழுதவான்றை உருவாக்கச சிறீல 
ஙகா ்சட்்வறரறவத் ேயாரித்துள்ளறைறயக் கடு 
றையாகக் கண்டித்து, ஐக்கிய்ாடுகள ்சற்ப நீதிறய 
ைறுத்து அட்டூழியஙகள த்சய்்பவரகளதைல் ேகுநே 
்்வடிக்றககற்ளத் தோ்ஙக தவண்டுதைன வலி 
யுறுத்தியுள்ளது. 

 அத்து்ன் அச்சப்்படுத்ேல் மூலமும், மிரட் 
்ல் மூலமும் ைனிே உரிறைகள குறித்ே உண்றை 
கற்ள தவளிவராது ேடுக்கும் சிறீலஙகாவின் மிகப் 
த்பரிய வரத்ேகப் ்பஙகாளிக்ளாகிய ஐதராப்பிய 
ஒன்றியமும் சிறீலஙகாவின் தவளி்ாட்டு த்ரடி 
முேலீட்்ா்ளரான ஐக்கிய இராசசிய அரசும், ஐக்கிய 
்ாடுகள ைனிே உரிறைகள ஆறையகத்தின் தீரைா 
னத்திறன முன்தனடுத்ேவரகள என்ை வறகயில் 
சிறீலஙகாவில் ைனிே உரிறைகள சீரத்பை ேஙகளு 
ற்ய அழுத்ேஙகற்ளப் பிரதயாகிக்க தவண்டுதை 
னவும் தவண்டுதகாள விடுத்துள்ளது. 
 இத்ேறகய சூழலில் ஈழத்ேமிழ ைக்களின் 
த்பாது ்ன்றைகள குறித்ே ேகவல்கற்ள உலகுக்கு 
தவளிப்்படுத்ே தவண்டிய தேசிய ஊ்கத்தின் 
தேறவயின் அவசியம் உைரப்்படுகிைது. எனதவ 
புலம்்பதிநே ஈழத்ேமிழரகள ேஙகளுக்கான தேசிய 
ஊ்கத்றே உருவாக்கல், அேறகான நிதியீட்்ஙக 
ற்ளச த்சய்ேல், ைக்கற்ள ைதித்து அவரகளுற்ய 
தேறவகற்ளயும், ்பாதுகாப்ற்பயும் தவளிப்்பற் 
யாக்கல், ஈழத்ேமிழ ்பத்திரிறகச சுேநதிரத்திறகாக 
உயிரிழநே ஊ்கவியலா்ளரகள நிறனதவநேல்க 
ற்ளப் த்பாறறுேல் என்னும் யுதனஸதகா காட்டிய 
த்றிமுறைகள மூலம் ேஙகளுக்கான தேசிய ஊ்க 
த்றேக் காலோை ேமின்றி கட்தயழுப்புேல் என்்பது 
ஈழத்தில் ேமிழ ைக்களின் உரிறைகற்ள மீட்்பேற 
கான உ்னடித்தேறவ என்்பறே ைனதிருத்திச 
த்சயற்ப் தவண்டிய காலமிது.
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சுவாசிப்்பேறகுத் தேறவயான ஒட்சி்சன் இல் 
லாது மூசசு வி் முடியாது தவேறனப்்பட்டு 

வீதிகளில் ைக்கள இைப்்பறேப் ்பாரக்கக்கூடியோக 
இருக்கிைது. தவண்டிய சிகிசற்சறயப் த்பறுவேறகு 
ைருத்துவைறனகளில் ்படுக்றக வ்சதிகளின்றித் ேவி 
க்கும் ைக்களின் ஓலத்றேயும் தகட்கக்கூடியோக 
இருக்கிைது. அதே த்ரத்தில் எரியூட்்ப்்படும் 
சிறேகளிலிருநது தோ்ரசசியாக தைதலழும்பும் 
கடும் புறகறயயும் காைக்கூடியோக இருக்கிைது.

 ஏப்பிரல் ைாேத்தின் ் டுப்்பகுதியின் பின்னர 
இநதியாவின் ேறல்கரிலிருநது உலகம் பூராவும் 
ஒளி்பரப்்பப்்படும் காட்சிகள இேயத்றே த்ாருக் 
கக்கூடியோகவும் த்பரழிறவச சுட்டுவோகவும் 
அறைநதிருக்கிைது. வ் இநதியாவிலுள்ள ஏறனய 
ைாநிலஙகளிலும் நிறலறை தைா்சைாகதவ இருக் 
கிைது. ஒட்சி்சன் வாயு நிறுத்ேப்்படுவேன் காரைத் 
தினால் அவ்சரசிகிசற்சப் பிரிவுகளில் சிகிசற்ச 
த்பறும் த்ாயா்ளரகளில் ஒரு தோகுதி அப்்படிதய 
இைநது த்பாவறேயும் அவோனிக்கக் கூடியோக 
இருக்கிைது.
 ்ாட்டின் கணி்சைான பிரதே்சஙகளில் ஏறக 
னதவ வலுவறைோகவும், வ்ளப்்பறைாக்குறைறயக் 
தகாண்்ோகவும் வி்ளஙகிய சுகாேரத் துறைறய, 
தகாவிட்-19 இன் இரண்்ாவது இநதிய அறல 
முழுறையாக நிறலகுறலய றவத்திருக்கிைது. 
ஏப்பிரல் ைாேத்தின் கற்சி வாரத்தில் ஒரு ்ாளில் 
ைட்டும் த்ாய்த்தோறறுக்கு உள்ளாகும் ைக்களின் 
எண்ணிக்றக ்ான்கு இலட்்சத்றேத் ோண்டி வர 
லாறு ்பற்த்திருக்கிைது. ்ா்ளாநேம் ஏற்படும் ்சாவு 
களின் எண்ணிக்றக 3645 என்ை இலக்றகத் தோட் 
டிருக்கிைது. இநே த்ாய்ப்்பரம்்பல் ஏற்பட்் காலத் 
திலிருநது ஒரு ்ாளில் மிக அதிக எண்ணிக்றகயா 
னவரகள இைநேறே இநே எண்ணிக்றக குறித்துக் 
காட்டுகின்ைது.

 இநதியா முழுவதுைாக த்ாய்த்தோறறுக்கு 
உள்ளானவரகளின் எண்ணிக்றக 18 மில்லியன்க 
ற்ளத் ேறத்பாது தோட்டு விட்்து. அத்தோடு இது 
வறர இைநேவரகளின் எண்ணிக்றக இரண்டு இலட் 
்சத்றேத் ோண்டிவிட்்து. இநே எண்ணிக்றக கூ் 
குறைத்து ைதிப்பி்ப்்பட்் எண்ணிக்றகயாகதவ 
்பலர கருதுகின்ைனர.
 இநதியாவில் உண்றையில் ் ்நேது என்ன? 
உலகிதலதய இரண்்ாவது த்பரிய இராணுவ 
்பல த்றேக் தகாண்்தும் விண்தவளி, அணு்சக்தி, 
த்ாய்களுக்கான ைருநதுகற்ளத் ேயாரித்ேல் 
த்பான்ை வி்யஙகளில் வல்லர்சாகவும், உலகின் 
ஐநோவது த்பாருண்மிய வல்லாண்றைறயயும் 
தகாண்் இநதியாவால், மிகவும் அடிப்்பற்த் 
தேறவயான ஒட்சி்சறன மூசசுவி் முடியாைற 
ேவித்ே ைக்களுக்கு வழஙக முடியாைற த்பானேற 
கான காரைம் என்ன?
 நிறலறை இவ்வ்ளவு தைா்சைானேறகுப் 
்பல காரைஙகள இருக்கின்ைன. ஆைவம், த்சயற 
றிைன் அறைேன்றை, சீராக இயஙகாே அர்ச நிறுவ 
னஙகள, முதுதகலும்்பறை ஊ்கத்துறை, ்ாட்டின் 
முன்னுரிறைகள அறனத்றேயும் ோண்டித் ேைது 
பிரேை ைநதிரியான ்தரநதிர தைாடியின் விம்்ப 
த்றே ைட்டும் முன்னிறுத்துகின்ை இநது தேசிய 
வாே அரசின் ற்பத்தியகாரத் ேன்றை வாய்நே த்சயற 
்பாடுகள த்பான்ை காரைஙகற்ளக் குறிப்பி்லாம்.

 இநே நிறலறைறய த்ரறையான கண் 
தைாட்்த்து்ன் ்பாரக்கும் த்பாது, தகாவிட்-19இன் 
முேலாவது அறலயின் உச்ச எண்ணிக்றகயின் 
மூன்று ை்ஙகுகளுக்கு தைலாக தோறைா்ளரகளின் 
எண்ணிக்றக ேறத்பாது அதிகரித்ேேன் காரைத்ோல் 
முழுக்கட்்றைப்பும் நிறலகுறலநதிருக்கிைது. 
இநதியாவின் த்பரு்கரஙகளிலும் சிறு ்கரஙகளி 
லும் மின்னல் தவகத்தில் ்பரவுகின்ை மிகவும் இலகு 
வாகத் தோறைக்கூடிய பி.1.617 என்ை த்பயறரக் 
தகாண்்  திரி்பற்நே றவரத்ச இேறதகல்லாம் 

காரைம் என எண்ைப்்படுகிைது,
 அதே த்ரம் 2020ம் ஆண்டில், த்ல்லி, 
மும்்பாய் த்பான்ை த்பரு்கரஙகளில் த்ாயா்ளர 
களின் எண்ணிக்றக கணி்சைான அ்ளவு அதிகரித்ே 
ேன் காரைத்ோல் சில ்ாட்களில் த்ாயா்ளரகளுக் 
குப் த்பாதிய ்படுக்றக வ்சதிகள இல்லாைற 
த்பானது உண்றை ோன். ஆனால் அப்்படியான 
த்ரஙகளிலும் கூ் த்ாயா்ளரின் உயிரகாப்புக்குத் 
தேறவயான ஒட்சி்சனுக்கு எநே விே ்பறைாக்குறை 
யும் இருக்கவில்றல. ஏப்பிரல் ைாேத்தின் முேல் 
வாரத்தில், த்ாய்த்தோறறுக்கு உள்ளான ைக்களின் 
எண்ணிக்றக அதிகரித்ேறேத் தோ்ரநது ்ாட்டின் 
ைருத்துவ ஒட்சி்சனின் தைாத்ேத் தேறவ 3,842 
தோன்களிலிருநது 6,875 தோன்க்ளாக அதிகரித்ேது.
 ேறத்பாது முழு இநதியாவுக்கும் தேறவ 
யான திரவ ஒட்சி்சன் மூன்று ை்ஙகு அதிகைாகக் 
றகயிருப்பில் இருக்கும் த்பாது, ்சரியான திட்் 
மி்ல் இல்லாைற த்பானதும், தேறவயான ஒட்சி 
்சறனக் தகாண்டு த்சன்று விநிதயாகிப்்பேறகு த்சயற 
றிைன்மிக்க த்பாக்குவரத்து ைறறும் விநிதயாக 
வ்சதிகள இல்லாைற த்பானதும் த்பரு ்கரஙகளில் 
த்பாதிய மீளநிரப்பும் வ்சதிகள இல்லாைறத்பான 
துதை உண்றையான பிரசசிறனயாகும். இநதியா 
வில் ்பயன்்படுத்ேப்்படும் ஒட்சி்சனின் த்பரும் 
்பகுதி அந்ாட்டின் தேறகு ைறறும் கிழக்குப் 
பிரதே்சஙகளிதலதய உற்பத்தி த்சய்யப்்படுகிைது. 
ஆனால் ்ாட்டின் தைறகு ைறறும் வ் பிராநதியங 
களிதல ோன் தகாவிட்-19 த்ாய்த்தோறறுக்கு 
உள்ளானவரகளின் எண்ணிக்றக மிகவும் அதிக 
ைாகக் காைப்்படுகிைது.

 ்சான்றுகளுக்கு முன்னுரிறை தகாடுக்காது, 
அரசியல் தேறவகற்ளயும் கருத்தியல் தகாளறக 
கற்ளயும் ைட்டும் முன்னிறுத்தி, அவறறை அடிப் 
்பற்யாகக் தகாண்டு முடிவுகற்ள தைறதகாளளு 
கின்ை பிரேை அறைச்சரான தைாடியின் இக்குைவி 
யல்த்ப தகாளறக வகுப்பு ்சரியான திற்சயில் தைற 
தகாள்ளப்்ப்ாேேறகான காரைைாகும்.
 சுயாதீனைாக முடிவுகற்ள தைறதகாள்ள 
க்கூடிய அதிகாரிகள ைறறும் ஆதலா்சகரகற்ள 
தவறுப்்பவராகதவ 2014ம் ஆண்டு ்பேவிக்கு வந 
ேதில் இருநது தைாடி இருநது வநதிருக்கிைார. 
இப்்படிப்்பட்் ேகுதிவாய்நே அதிகாரிகளுக்குப் 
்பதிலாக கட்சியில் அதிக ்பறறுள்ளவரகற்ளயும் 
குறிப்பிட்் துறைகளில் த்பாதிய பின்னணியில் 
லாேவரகற்ளயுதை அவர த்பாறுப்புகளில் நியமி 
த்து வநதிருக்கிைார.
 எடுத்துக்காட்்ாக, க்நே வரு்ம் ்வம்்பர 
ைாேம், ்ா்ாளுைன்றில் ்சைரப்பிக்கப்்பட்் ஒரு 
அறிக்றகயின் ஊ்ாக, இநதிய ்ா்ாளுைன்ை உறு 
ப்பினரகள இநே ஒட்சி்சன் ்பறைாக்குறை தோ்ர 
்பாக ஒரு கவனயீரப்ற்பச த்சய்திருநோரகள. “முகக் 
கவ்சத்தின்  ஊ்ாகச த்சலுத்ேப்்படும் ஒட்சி்சன் 
உருற்ளகளுக்கான தேறவறயத் ேறத்பாறேய 
த்ாய்ப் ்பரம்்பல் முன்தனப்த்பாழுதும் இல்லாே 
வறகயில் அதிகரித்திருப்்பதும் சில ைருத்துவைறன 
களில் ஒட்சி்சன் உருற்ளகள முறைாகதவ இல்லாை 
லிருப்்பதும் தைற்படி அறிக்றகயில் சுட்டிக்காட் 
்ப்்பட்டிருநேது.”
 துருக்கிய அதி்பர எரத்ாகான், பிதரசில் 
அதி்பர த்பால்த்சானாதைா, முன்னாள அதைரிக்க 
அதி்பர ட்ரம்ப் த்பான்ைவரகளின் வரிற்சயில் 
்தரநதிர தைாடியும் ‘்சக்திமிக்கவர’ என்று கூறி 
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இன்று ்பறை இற்ச ைழுஙகடிக்கப்்பட்டுக்தகாண்டு 
த்சல்வேறகான காரைஙக்ளாகக் காைப்்படுகி 
ன்ைன.
 இேன் விற்ளவுகள இன்று ்பறை இற்சறய 
ைட்டும் இன்றி ்பறை இற்சச ்சமூகத்றேயும் ்பாதி 
த்துள்ளது. ஈழ ைக்களின் அற்யா்ளைாகப் ்பாரக் 
கப்்பட்் ்பறை இற்ச, இன்று கிராமியக் தகாவில்களி 
லும், இைப்பு ்ச்ஙகுகளின் த்பாது ைட்டுதை 
்ப ய ன் ்ப டு த் ே ப் ்ப டு கி ன் ை து . ்ப ற ை இ ற ்ச ற ய 
வாசிக்கும் ்சமூகத்தில் இருநது தைல் நிறலக்கு 
வருகி ன் ைவரகள ேைது அற்யா்ளத்றே ைறைக் 
கின்ை நிறலயில்  ஒரு சிறு ்பகுதியினதர ்பறை இற்ச 
க்கு முக்கியத்துவம் வழஙகி த்பணி வருகின்ைனர.
 இதேதவற்ள எவ்வ்ளவு ்வீன வாத்திய 
ஙகளின் வருறக ஏற்பட்டிருநோலும், கிராமிய 
ஆலயஙகளில் ்பறை இற்சக்கு தேய்வஙகள உரு 
ஏறி ஆடுகின்ை ேன்றையும், ைரை வீடுகளில் ்பறை 
யின் முக்கியத்துவமுதை ்பறை இற்சறயயும் ்பறை 
இற்சச ்சமூகத்றேயும் பூரைைாக அழிநதுவி்ாைல் 
்பாதுகாத்து றவத்திருக்கின்ைன. எவ்வ்ளவு ோன் 
கறலகள தவறு வாத்தியக் கருவிகளின் ஊ்ாக 
அரஙதகறைப்்பட்்ாலும், ்பறை இற்ச மூலைான 
அரஙதகறைம் என்்பதே கறலகளின் அரஙதகறைத் 
திறகு பூரைத்துவத்றே வழஙகும். இேன்்படி 
2010ஆம் ஆண்டு ைட்்க்க்ளப்பு பிரதே்ச த்சயலக 
த்தினால் ைக்கள கறல இலக்கிய விழாவில் ்பறை 
தை்ளக் கூத்து ஆ்ப் ்பட்்து.
 ேறகாலஙகளில் ட்ைம்ப் த்பான்ை வாத்திய 
வறககள ்பறை வாத்தியத்திறகு ்பதிலாக ைரை 
வீடுகளில் ்பாவிக்கப்்பட்டு வருகின்ைன. ஆனால் 
்பறை தை்ளத்தின் ஓற்சறய அவறறில் காைமுடி 
வதில்றல. ஆகை வழிமுறைகளின்்படி பூற்சகள 
இ்ம்த்பறும் தகாவில்களில் ்பறை இற்சறய காை 
முடியாது த்பானாலும், ்பன்றித் ேறலசசி, புளியம் 
த்பாக்கறை, த்பாறிக்க்றவ, புதூர, வறைாப் 
்பற்ள த்பான்ை தகாவில்கள ஆகை வழிப்்படி 
இயஙகினாலும் த்பாஙகலின் த்பாது ்பறை தை்ளம் 
இற்சக்கப்்படுவேறனக் காைலாம். த்சல்வச்சநநி 
தியில் தவளிப்பிரகாரத்திலும் ்பறை இற்ச வாசிக் 
கப்்படுவதுண்டு. முளளியவற்ள காட்டு வி்ாயகர 
ஆலயத்திலும் ்பறை இற்சயின்்பஙகு அ்ளப்்பரியது. 
 இநே வறகயில் ்பறை தை்ளம் என்்பது 
வழக்தகாழிநது த்பாயினும், ஈழத்தில் கிராமிய 
வழி்பாடு என்று வருகின்ை த்பாது ்பறை தை்ளத் 
திறகு த்பரும் ்பஙகுண்டு. ஈழ ைக்களின் கலா்சார 
அற்யா்ளம் என்ை வறகயில் ்பறை இற்சறய 
த்பணிப் ்பாதுகாப்்பது என்்பது முக்கியைானது. 
இநே வறகயிதல ்பறை தை்ளம் இற்சப்்பவரகள 
்பாண்டித்தியம் த்பறைவரகளின் உேவியு்ன் 
அேறன முன்தனறை ்்வடிக்றக எடுக்க தவண் 

டும். யாழப்்பாைம், வவுனியா, திருதகாைைறல 
த்பான்ை இ்ஙகளில் அடுத்ே ேறலமுறையினருக்கு 
்பறை இற்சறய கறறுக் தகாடுக்கும் விேத்தில் 
்பயிறசி வகுப்புக்கள இ்ம் த்பறுகின்ைன. 
 தைலும் ்பறை இற்ச ்சமூகத்தில் இருநது 
வரும் இற்ளஞரகள ேைது அற்யா்ளத்றே விட் 
டுக்தகாடுக்காது அேறன முன்தனறறுவேறகான 
்்வடிக்றகறய தைறதகாளவேன் ஊ்ாக ஈழத் 
தின் அற்யா்ளத்றே த்பணிப் ்பாது காக்க முடியும்.  
 ஆரம்்பத்தில் ஏறனய இற்சகற்ள வி் 
முன்னுரிறை வழஙகப்்பட்் ்பறை இற்சயும் ்பறை 
இற்சக் கறலஞரகளும் வகுப்பு பிரிப்பிறனத் 
தோ்ரநதே தோழில் அடிப்்பற்யில் ்பறையர 
என்ை அற்ப்பிறகுள தகாண்டுவரப்்பட்்னர. 
காலப்த்பாக்கில் ்பறை இற்சயும் ்பறை இற்சக் 
கறலஞரகற்ளயும் புைக்கணித்து வரும் ்சமூகத்தில் 
சில ்சைய வழி்பாடுகளிலும் இைப்பு ்ச்ஙகுகளிலும் 
விரும்பிதயா விரும்்பாைதலா ்பறை இற்சறய 
ஆேரிக்க தவண்டிய தேறவப்்பாட்டில் காைப்்படு 
கின்ைனர. தகாவில்களில் தேய்வ பூற்ச, தகாவில் 
வழுநது ஏறைல், ்பற்யல் த்சய்ேல், கறலயாடுேல், 
காவடியாட்்ம் என நீண்டு தகாண்டு த்சல்கிைது 
்பறை இற்சக்கான முேன்றை நிறல.
 முளளியவற்ள காட்டு வி்ாயகர ஆலயத் 
தில் ்பக்ேரகள புைப்்பட்டு அ்ளம்பிக் க்லுக்கு 
த்சன்று அஙகு க்ல் நீறர ்பாறனயில் எடுத்து 
ஏழு ்ாட்கள வி்ளக்தகரிக்கப்்பட்டு தோ்ரநது 
பூறெகள இ்ம்த்பறும். இேன் த்பாது ஒவ்தவாரு 
தவற்ளயும் அரிப்்பறை இற்சக்கப்்படுவது வழறை. 
அதே த்பான்று ைற்ப்்பண்்ம் என்்பதும் கிராமி 
யக் தகாவில்களில் முேன்றை த்பறுகின்ைது.ைற் 
ப் ்பண்்ம் எடுக்கும் த்பாது அேறகு பூ்சாரி உரு ஏறி 
ஆடுவதும், ்பக்ேரகள சுவாமி காவு்பவரகள என 
அறனவரும் உருக்தகாலம்தகாண்டு ்பாரப்்பவரக 
ற்ளயும் முழுறையாக ்பக்தி நிறலக்குள தகாண்டு 
வருவதில் இப் ்பறை இற்சக்கு அ்ளப்்பரிய 
்பஙகுண்டு. இேறன வி் வவுனியா கி்ாசசூரி 
கண்ைகி அம்ைன் ஆலயத்தில் ஒவ்தவாரு வரு் 
மும் ்பறைதை்ள இற்சயு்ன் தேய்வஙகள ஊரவ 
லைாக வருவேறனப் ்பாரப்்பேறகு த்சல்லும் ்பக்ேர 
கள ்பறைதை்ள இற்சயு்ன் இரண்்ைக் கலநது 
விடுகின்ைனர.
 தோழில் அடிப்்பற்யில் கீழ நிறலயில் 
்பாரக்கப்்பட்்ாலும், இன்று ்சைய வழி்பாடுகளும், 
இைப்பு ்ச்ஙகுகளிலும் ்பறை இற்சறய ேட்டிக் 
கழிக்க முடிவதில்றல. ்பறை இற்சறய முழுறை 
யாக அழிநது த்பாய்வி்ாது ்பாதுகாப்்பதில் ்சைய 
்ச்ஙகுகளுக்தக முக்கிய ்பஙகுண்டு.
 ்பறை இற்சயிறனயும், ்பறை இற்சக் 
கறலஞரகளின் முக்கியத்துவத்திறனயும் ைைநது 
்சமூகத்தில் ்சாதிய அடிப்்பற்யில் முத்திறர குத்ேப் 
்படுவோதலதயா என்னதவா அவரகள ேம்றை 

்சமூகத்தில் அற்யா்ளப்்படுத்திக் தகாள்ள முன் 
வருவது இல்றல. ஆனால் ்ம் ்சமுோயம் ஒன்றை 
ைைநது விட்்து. வழக்தகாழிநது த்பாவது ேனித்து 
்பறை இற்ச ்சமூகம் ைட்டும் அல்ல; காலா காலைாக 
்ம் ்பண்்பாட்டிறன ்பாதுகாத்து றவத்திருக்கும் 
அற்யா்ளமும் இறைநது ோன் என்்பது. இன்றும் 
்பறை இற்சயில் ்பலவிே ோ்ள தைட்டுக்கற்ள 
தகட்்பவர ைனறேக் கவ ரும் வறகயில் இற்சக்கக் 
கூடிய ்பறை இற்சக் கறலஞரகளும் அவரகளின் 
திைன்களும் எத்ே றனதயா கூலி தவறலகளிறகு 
பின்னும் உயர நிறுவனஙகளிலும், கல்விக் கூ்ங 
களிலும் ஏறைத் ோழவு எனும் சுவரதகாண்டு 
ைறைக்கப்்பட்டு காைப்்படுகின்ைது. 
 ்பறை இற்சக் கருவி எைது ்பண்்பாட்டின் 
அற்யா்ளம் என்்பது ்சமூகத்ேவரகளுக்கு புரிய 
வருைா? அல்லது தோழில் அடிப்்பற்யில்தைலும் 
தைலும் கீழ த்ாக்கித் ேள்ளப்்பட்டு ேமிழர ்பாரம் 
்பரிய இற்ச அற்யா்ளம் இன்றி த்பாகுைா? 
என்்பது தகளவிக்குறியாகதவ காைப்்படுகின்ைது. 
்பண்்பாட்டின் அற்யா்ளம் என்ை வறகயில் ்பறை 
இற்சறய த்பணிப் ்பாதுகாக்க தவண்டியது எம் 
ஒவ்தவாருவரின் க்றை.
 

ஈழத்தில் பம்ற  ... ததொடர்ச்சி...

வவுனியா கு்ளத்திறன நிரவி வியா்பாரத்திறகா 
கவும், சுறறுலாத்துறைக்காகவும் கட்்்ஙகள 
அறைக்கப்்பட்டுவரும் நிறலயில், 26 வரு்ஙக்ளாக 
நிரநேர வீடுகள அறைத்து வசித்துவரும் எைக்கு 
காணி உறுதிகற்ள வழஙகுவேறகு ஏன் அதிகாரிகள 
பின்னடிக்கின்ைாரகள. ்ாமும் இநே ைாவட்்த்தின் 
்சாோரை ைக்கத்ள. எனதவ இறேயும் அர்ச அதிகாரி 
கள கண்டு தகாள்ளாே ்பட்்சத்தில் எைது த்பாராட்் 
வடிவத்றே தவறு்பட்் வடிவத்தில் தோ்ரநது 
முன்தனடுத்துக் தகாண்த் இருப்த்பாம் என்ைனர
 நூறறுக்கைக்கான ைக்கள குறித்ே த்பாராட் 
்த்தில் கலநது தகாண்டிருநேது்ன், சிறி்கர 
ைக்கள ைனிேரகள இல்றலயா, காணி உறுதிப் ்பத்தி 
ரத்றே வழஙகு. 26 வரு்ஙக்ளாக எம்றை ஏைாறறு 
வது ்சரியா? நியாயைான தகாரிக்றககளிறகு தீரவு 
என்ன? த்பான்ை வா்சகஙகள எழுதிய ்போறேகற்ள 
ஏநதியிருநேது்ன் தகா்சஙகற்ளயும் எழுப்பியிருந 
ேனர.
 எனினும் வவுனியா சிறி்கர ைக்க்ளால் 
முன்தனடுக்கப்்பட்் த்பாராட்்ம் இன்று்ன் 
(02.05) 84 ் ாட்கற்ள க்நதும் தோ்ரகின்ைது. அவர 
க்ளது தகாரிக்றககள நிறைதவறைப்்படும் என்ை 
்ம்பிக்றகயில் சிறி்கர கிராை ைக்கள தோ்ர 
சசியான த்பாராட்்ஙகற்ள முன்தனடுத்து வருகி 
ன்ைனர.

எமது வ்கொரிகம்க்கள்  ... ததொடர்ச்சி...

அல்லது அேன் த்சயற்பாடுகள குறித்தோ எவரும் 
ஆட்த்ச்பறன த்சய்வறே ஏறக முடியாது என்ை 
தோனியில் அவர ேனது கருத்து க்கற்ள தவளியிட் 
டிருநோர.
 உண்றையில் சிறீலஙகாவின் யுத்ே மீைல்கள 
ைறறும் ைனிே உரிறை மீைல்கள தோ்ரபிலான 
த்பாறுப்பு கூைலில் நிறலைாறு கால நீதிறய நிறல 
்ாட்டுவேறகான த்பாறிமுறையில் தவளி்ாட்டு 
நீதி்பதிகள, வழக்குத் தோடு்ரகள, ்சட்்வாதிகற்ள 
யும் உள்ள்க்கி ஒரு கலப்பு நீதிப்த்பாறி முறைறய 
உருவாக்க தவண்டும் என்று ஐ.்ா ைனிே உரிறை 
கள த்பரறவயின் தீரைானம் ஒன்றில் குறிப்பி்ப் 
்பட்டிருநேது.
 இநேத் தீரைானத்றே த்பாதுென த்பரமுன 
கட்சிறயச த்சரநே அரசியல்வாதிகள, அரசியல் 
ேறலவரகள ைறறும் சிஙக்ளப் த்பரினவாதிகள 
உளளிட்் ்பலரும் எதிரத்திருநேனர. அத்து்ன் 
த்பாறுப்பு கூைலுக்கான நீதிப் த்பாறிமுறையில் 
தவளி்ாட்்வரகற்ள நியைனம் த்சய்வதேன்்பது 
்ாட்டின் இறைறைறய மீறுகின்ை த்சயல் என்றும், 
்ாட்டின் அரசியலறைப்பில் அேறகு இ்மில்றல 

என்றும் உறுதியாக வாதிட்டிருநேனர. அநேப் 
த்பாறிமுறை உருவாக்கத்திறகுப் ்பரவலாக எதிரப் 
பிர்சாரஙகற்ளயும் முன்தனடுத்திருநேனர. இத்ே 
றகய பின்புலத்திதலதய அநநியர ஒருவறர சிறீலங 
காவின் பிரேை நீதியர்சராகக் கூ் நியைனம் த்சய்ய 
முடியும் என்றும் அநே வறகயில் தகாழும்புத் 
துறைமுக ்கர ஆறைக்குழுவுக்கு அநநியரகற்ள 
உறுப்பினரக்ளாக நியைனம் த்சய்வதில் ேவறி 
ல்றல. ்சட்்ப்பிரசசிறன எழ முடியாது என்ை 
வறகயில் ெனாதி்பதி ்சட்்த்ேரணி தராதைஸ டி 
சில்வா வாேம் த்சய்திருநோர.
 அவருற்ய இநேக் கருத்துக்கற்ள ஏறறுக் 
தகாளவறேப் த்பான்று அர்ச ேரப்பில் இருநது 
எவருதை ஆட்த்ச்பறன  எேறனயும் தேரிவிக்க 
வில்றல. அவருற்ய கருத்து ்சரியானது என்்பறே 
ஏறறுக் தகாளவறேப் த்பான்று தைௌனம் ்சாதித்து 
வருகின்ைனர.
 சிறீலஙகாவின் நீதித்துறை ்சாரநே வி்யத் 
தில் இத்ேறகய முரண்்பா்ான நிறலப்்பாடு 
நிலவுவது என்்பது சிறு்பான்றை இன ைக்களுக்கு 
எதிரானத்பாது ஒரு த்சயற்பாட்ற்யும், அதே 
த்பான்று ஆளும் ேரப்பினருக்குத் தேறவயான 

த்பாது ைாறு்பட்் த்சயற்பாட்ற்யும் முன்தன 
டுக்க முடியும் என்்பறே தவளிப்்படுத்தி இருக்கி 
ன்ைது.
 இநே நிறலப்்பா்ானது முழுக்கமுழுக்க 
சிறீலஙகாவின் ஆளுநேரப்பினரின் அ்ாவடி யான 
த்சயற்பா்ாகவும் தில்லுமுல்லு ்்வடிக்றகயாக 
வுதை தவளிப்்பட்டிருக்கின்ைது. இத்ேறகய ேன்ன 
லம் மிக்க அரசியல் த்சயற்பாட்ற்க் தகாண்டுள்ள 
சிறீலஙகா ஆட்சியா்ளரகளி்ம் யுத்ேத்தினால் 
்பாதி க்கப்்பட்் ேமிழ ைக்களுக்கு நியாயம், நீதி 
கிற்க்கும் என்று எதிர்பாரப்்பது வீண் முயறசி 
யாகதவ அறையும். அத்து்ன் இத்ேறகய ஒரு 
சூழலில் ்சரவதே்ச வி்சாரறை ஒன்றின் ஊ்ாக 
அல்லது ்சரவதே்ச நீதிப் த்பாறிமுறை ஒன்றின் 
வி்சாரறையின் ஊ்ாகதவ நீதிறய நிறல்ாட்் 
முடியும். நியாயத்றேப் த்பை முடியும் என்்பது 
உறுதியாக்கப்்பட்டிருக்கின்ைது.
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ேறத்பாறேய இஸராதயல் - ்பலஸதீன பிரசசிறன 
யின் சூழறைவில் பிரதி்பலிக்கும்த்பாது ஒரு 
அரசியல் த்சய்திறயயும் த்சால்ல முயன்றிருக்கின் 
ைாரகள. யூே இனப்்படுதகாறலறய எதிர தகாண்் 
இஸராதயல் தே்சம் எவ்வாறு இன்தனாரு ்பலஸ 
தீன தே்சத்றே அ்க்குமுறைக்குள்ளாக்க முடியும் 
என்று. யூே இனப் ்படுதகாறலறய அனு்பவித்ே 
்சாட்சிகள இல்லாைதலதய த்பாய்விட்் ்சநேர 
ப்்பத்தில் தைற குறிப்பிட்் தவாரத்சா ற்பயனின் 
்படிைம் கூட்டு நிறனவுத்  திைத்றேயும், கூட்டு அற் 
யா்ளத்றேயும், கூட்டு அ்க்குமுறைக்தகதிரான 
எதிரப்ற்பயும் ேறலமுறைக்கும் க்த்திக் தகாண் 
டிருக்கின்ைது.
 தொன்.டி.அலி்சரா (JoAnn D’ Alisera 2002)  ேன் 
னுற்ய கட்டுறரயில் ோய்்ாட்டுக்காக ஏஙகுேலின் 
்படிைஙகள என்ை ேறலப்பில் சியரா லிதயானின் 
புலம்த்பயர ைக்களுற்ய ோய்்ாட்டிறகான ஏக்க 
த்றேயும், நிறனவு திைத்றேயும் எவ்வாறு ஒரு 
்பருத்தி ்பஞ்சு ைரம் பிரதி்பலித்து பிரதிநிதித்துவப்்ப 
டுத்துவோக குறிப்பிடுகின்ைார. ோய் ்ாடு க்நது 

புலம்த்பயர தே்சஙகளில் வாழும் ோய்்ாட்டுக் 
கனவு ்பறறிய ஏக்கமும், அரசியல் ேஞ்்ச வாழக்றக 
யின் நிறனவுத்திைமும், ோய்்ாட்ற்ப் பிரிநே ஏக்க 
மும், ோய்்ாட்டில் தோ்ரபுகற்ளப் த்பை தவண் 
டும் என்ை ோகமும், புலம்த்பயர தே்சஙகளில் 
இருநே ேறலமுறையினரின் தவரகற்ளத் தேடிய 
்பயைமும், ேனித்ே, கூட்்ான அற்யா்ளக் கட்் 
றைப்பும், குறிப்்பாக ‘வீடும்’, ‘இழக்கப்்பட்் வீடும்’ 
இநே த்சால்லா்ல்கள தைல் கட்்றைக்கப்்படும் 
ேனி, கூட்டு அற்யா்ளமும் சியாராலிதயான் 
புலம்த்பயர தே்சத்தில் உள்ளவரகளுக்கு மிக முக்கி 
யைானோக உள்ளோக ஆய்வா்ளர குறிப்பிடுகி 
ன்ைார.
 ்ாடு க்நே நிறலயில் அல்லது ்ாடு 
க்த்ேப்்பட்் நிறலயில் ோய்்ாட்டிறகுத் திரும்்ப 
தவண்டும் என்ை ஏக்கம், அேன் விற்ளவாக ஏற 
்படும் வலி, அவறறை தவளிப்்படுத்துவேறகு 
்பயன்்படுத்ேப்்படும் த்சால்லா்ல்களும், அவரகள 
வாழநே நிறனவுகளு்ன் த்சரத்து த்சால்லா்ல் 
க்ளாக கட்்றைக்கப்்பட்டு, அேறன அடிப்்பற் 
யாகக் தகாண்டு புலம்த்பயர தே்சஙகளில் ேஙகளு 
க்கான ேனித்துவ அற்யா்ளத்றே உருவாக்குகி 

ன்ைன. ‘்ாஙகள எப்த்பாதுதை எஙகளுற்ய நிறன 
வுத்திைறன மீட்டுக் தகாளகின்தைாம். ேறத்பாறேய 
அற்யா்ளத்திறகு த்பாருநதுவோக’(தொன் கிபிஸ 
1994) இதுதவ ்ாஙகள அற்யா்ளத்றே, எஙகளு 
ற்ய நிறனவுத்திைனுக்கு ஏறைாற த்பால் கட்் 
றைக்கின்தைாம் எனவும் தகாள்ளலாம்.
 இவ்வாைான ோயகத்திறகும், புலம்த்பயர 
தே்சஙகளில் வாழும் ஈழத்ேமிழரகற்ள ஈழத்ேமிழத் 
ேன்றையில் ஒருஙகிறைத்து, அணி திரட்்க்கூடிய 
த்பாதுப்்படிைத்திறகுரிய தவளி தவறுறையாகதவ 
இருக்கின்ைது. அவ்வாைான த்பாது ்படிைத்திறகான 
தேறவ, ்பல்தவறு தகாரிக்றககளில் உ-ம் தவார 
த்சா ற்பயறனப் த்பால், ஈழத்ேமிழரகற்ள ஒன்றி 
றைக்கக்கூடிய அவசியம் ேறத்பாது எழுநதுள்ளது. 
அவ்வாைான ்படிைம் ஈழத்ேமிழின விடுேறலறய 
றையங தகாண்்ோக, அறனவறரயும் உளவாஙகி 
ோயகத்திலும், ோயகத்திறகு தவளிதயயும் ்பல 
ே்ளஙகளில் அணிதிரட்டுவேறகுரிய இயஙகு ே்ள 
த்றே உருவாக்கும் த்பாது ோன் அடுத்ே கட்்த்திறகு 
இன்தனாரு அடிறய எடுத்து ்கர முடியும்.

15,jo;
128 njhlh;r;rpfs; Nk 02> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

்பட்் ஈர்ளக்கு்ளம் கிராை த்சறவயா்ளர பிரிவுக்கு 
ட்்பட்் அலியாதராற் ்பகுதியில் கவர ைறல, 
த்ாரா த்பாரா ஆகிய ைறலச்சாரறல அண்டிய 
்பகுதியில் சுைார 400 ஏக்கர நிலப்்பரப்பில் த்பௌத்ே 
ைத்திஸோனம் அறைக்கும் ்பணிகள முன்தனடு 
க்கப்்பட்டுள்ளன. இநே ்பகுதியானது ையிலத்ேைடு, 
ைாவேறன தைய்ச்சல்ேறர ்பகுதிக்கு அண்றைய 
்பகுதியாகவும் குடும்பிைறல காட்டுப் ்பகுதிறய 
்சாரநேோகவும் உள்ளது. மிகவும் இயறறக வன 
ப்புமிக்க ்பகுதியான இப்்பகுதி த்பாராட்் காலம் 
தோ்க்கம் ேமிழரகளினால் ்பாதுகாக்கப்்பட்் 
்பகுதியாக இருநதுவருகின்ைது.
 மிகவும் திட்்மிட்் வறகயில் ைட்்க்க 
்ளப்பு ைாவட்்த்தின் ்படுவான்கறரயின் எல்றலப் 
்பகுதியில் திட்்மிட்் வறகயிலான குடிதயறைங 
கள முன்தனடுக்கப்்படுகின்ைன. மிகவும் தவளிப்்ப 
ற்யாகதவ இநே திட்்மிட்் ஆக்கிரமிப்புகள 
முன்தனடுக்கப்்படுகின்ைன. இேறகு எதிராக ்பாரா 
ளுைன்ைத்திலும் அேறகு தவளியி லும் ேமிழ தேசிய 
்பரப்பில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளினால் குரல் 
எழுப்ப்்ப்படுகின்ைத்பாதிலும், அறவ வழறையான 
அரசியல் குரலாகதவ த்ாக்கப்்படுகின்ைது. இவ்வா 
ைான த்சயற்பாடுகற்ள ேடுத்து நிறுத்ே அல்லது 

அவறறிறன தவளிப்்படுத்துவேறகு சிவில்்சமூக 
அறைப்புகளின் ஒன்று்பட்் த்சயற்பாடு ேறத்பா 
றேய காலத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்நே 
ோகவுள்ளது.
 இநே த்சயற்பாட்டிறனயும் சிஙக்ள அர்சா 
ஙகத்தின் வழறையான த்சயற்பாடு என ்ாஙகள 
்பாரத்துக்தகாண்டு தவறும் அறிக்றகயிறன தவளி 
யிட்டு விட்டு இருப்த்பாைானால், எதிரகாலத்தில் 
ைட்்க்க்ளப்பு ைாவட்்த்தில் ேமிழரகளின் இரு 
ப்பு என்்பது ்பாரிய த்ருக்கடிக்குள த்சல்ல தவண் 
டிய நிறலதயற்படும்.
 ஓருபுைம் முஸலிம் ்சமூகத்ேவரகளினாலும் 
ைறுபுைம் சிஙக்ள த்பரினவாேத்தினாலும் முன்தன 
டுக்கப்்படும் தோ்ரசசியாக திட்்மிட்் த்சயற 
்பாடுகள காரைைாக ேமிழரகளின் ்பாரம்்பரிய 
்பகுதிகள அழிநது எதிரகால ்சமூகத்திறகு அறவ 
இல்லாைல் த்சன்றுவிடும் என்்பது்ன், ேமிழரக 
ளின் விகிோ்சாரத்திலும் ்பாரிய ோக்கத்திறன த்சலு 
த்தும்.
 இன்று கிழக்கு ைாகாை்சற்ப உட்்ப் 
்பாராளுைன்ை ைறறும் உளளுராட்சிைன்ைஙகளின் 
த்சயற்பாடுகளில் ேமிழரகள ்சாரநே த்சயற்பாடுகள 
அதிக்ளவில் ைட்்க்க்ளப்பு ைாவட்்த்திதலதய 
உள்ளது. இதிலும் ைாகாை்சற்ப ைறறும் ்பாராளு 
ைன்ை உறுப்பினரகள வி்யத்தில் ைட்்க்க்ளப்பு 

ைாவட்்தை கிழக்கு ைாகாை ேமிழரகளின் இருப் 
பிறன இன்று ஓர்ளவு உறுதிப்்படுத்துகின்ைது.
 இவ்வாைான நிறலயிறன இல்லாைல் 
த்சய்து கிழக்கு ைாகாைத்தில் ேமிழரகளின் இருப் 
பிறன தகளவிக்குறியாக்குவேன் மூலம் எதிர 
காலத்தில் வ்கிழக்கு இறைநே ேமிழரகளின் 
ோயகம் என்்பறே தகாரமுடியாே நிறலக்கு 
தகாண்டு த்சல்லும் நிறலயிறன ஏற்படுத்துவேறகு 
கிழக்கு ைாகாை ஆளு்ர ேறலறையில் மிகவும் 
திட்்மிட்டு இநே த்சயற்பாடுகள முன்தனடுக்கப் 
்படுகின்ைன.
 இவறறிறனதயல்லாம் கருத்தில்தகாண்டு 
த்பாத்துவில் தோ்க்கம் த்பாலிகண்டி வறரயான 
த்பதரழுசசி ைக்கள இயக்கம் புத்துயிரளிக்கப்்பட்டு, 
அது ்பலப்்படுத்ேப்்பட்டு, கிழக்கு ைாகாைத்தில் 
ேமிழரகளுக்கு எதிரான முன்தனடுக்கப்்படும் த்சய 
ற்பாடுகற்ள ேடுத்து நிறுத்ே ேமிழ தேசிய அரசியல் 
்சக்திகற்ள ஒன்றிறைத்து த்பாரா் முன்வர தவண் 
டும். இேறன ்ாஙகள இன்று த்சய்ய ேவறுதவா 
ைானால், எதிரகால ்சநேதிக்கு கிழக்கிறன ்ாஙகள 
விட்டுசத்சல்ல எதுவும் இருக்காது. இேறன உைர 
நது விறரவாக அறன வரும் ஒன்றிறைநது த்சயற 
்ப் முன்வரதவண்டும்.

பறிவபொகும் கிழககு:   ... ததொடர்ச்சி...

எஙகள மீது ்பாய்நது வருவதில் எநே பிரதயா்ச 
னமும் கிற்யாது. ைாைாக ்சநதேக தகளவிகளு 
க்கு உரிய ்பதில்கற்ள ைக்கள முன்தன அர்சாஙகம் 
றவத்தி் தவண்டும். 
 ெனாதி்பதி ஒவ்தவாரு வாரமும் கிராைத்றே 
்சநதிக்கப் த்பாகின்தைன் என்று த்சால்லிப்த்பாய்; 
கிராைத்து துன்்பஙகள, துயரஙகற்ள துற்க்கப் 
த்பாகின்தைன் என்று த்பாய் ேனது துன்்பஙகற்ள 
ைக்களி்ம் அழுது, ஒப்்பாரி றவத்து, ஓலமிட்டு 
வருகின்ைார. ெனாதி்பதி தகாத்ே்பயா ராெ்பக்்ஸ 
அறே நிறுத்திவிட்டு இநே ்சநதேகஙகளுக்கு 
விற் ேரதவண்டும் என்று ்ாஙகள தகட்டுக் 
தகாளகின்தைாம். அேன் மூலாகத் ோன் இநேக் 
குண்டுத் ோக்குேல்கற்ள ேடுத்துநிறுத்ே முடியும்.

உயிர்த்த ஞொயிறு தொககு  ... ததொடர்ச்சி... எதிரகாலத்தில் இ்ம்த்பைப்த்பாகும் ்கரவுகளு 
க்கான ஒரு முன்னறிவிப்்பாகவும் இநேச ்சநதிப் 
ற்பக் கருேமுடியும். இநே நிறலயில், தகாட்்ா்பய 
அர்சாஙகத்றேப் த்பாறுத்ேவறரயில் சீனாவின் 
த்பாறியிலிருநது தவளிவரக்கூடிய நிறலயில் அது 
இல்றல. தகாட்்ா்பய அரற்சப் ்பாதுகாப்்பேறகான 
்கரவுகற்ள சீனா முன்தனடுக்கும் என்்பது எதிர 
்பாரக்கக்கூடிய ஒன்றுோன். இது இலஙறகயில் 
வல்லரசுகளின் த்பாட்டிக்க்ளம் ஒன்றை உருவாக்கு 
வோக அறையலாம்.
 ஆனால், 2015 இல் தைறதகாண்்றேப் 
த்பால ைறதைாரு ஆட்சிைாறைம் ்சாத்தியைானோ 
என்ை தகளவியும் உள்ளது.

சீன பொது்கொபபு   ... ததொடர்ச்சி...

நிமனவுத்தி்ற தவளி  ... ததொடர்ச்சி...

 இநநிறலயில், அதிகாரபூரவ முடிவுகள 
தவளிவருவேறகு முன்னோக திமுக கட்சி ேனி 
த்து 118 இ்ஙகளில் முன்னிறல த்பறறுள்ள 
நிறலயில், இநதிய ்பாதுகாப்புத்துறை அறை 
ச்சரும் ்பாெக முத்ே ேறலவருைான ராஜ்ாத் சிங 
மு.க.ஸ்ாலினுக்கு ருவிறைரில்  வாழத்து  தேரிவி 
த்துள்ளார.
 அதே த்பால் மு.க.ஸராலினுக்கு ்பல்தவறு 
ைாநிலஙகற்ள த்சரநே ேறலவரகள வாழத்து தேரி 
வித்து வருகின்ைனர.
 ஆட்சி அறைக்கும் திமுக ேறலவர திரு 
ஸராலின் அவரகள ஈழத்ேமிழ ைக்கள குறித்து தேர 
ேல் அறிக்றகயில் தேரிவித்துள்ள வாக்குக்குறு 
திகற்ள நிறைதவறறுவார என ஈழத்ேமிழ ைக்கள 
எதிர்பாரப்்பது்ன், அவருக்கு வாழத்துகற்ள யும் 
தேரிவிக்கின்ைனர.

தமிழ்கத்தில் ஆடசி   ... ததொடர்ச்சி...

ைான த்சயற்பாடுகளுக்கு ஒத்துறழப்பு ்ல்கக் 
கூ்ாது, அவ்வாைான ஒரு நிறலறை ஏற்படின் 
அேறதகதிரான ்்வடிக்றககற்ளத் ேமிழத் 
தேசியக் கூட்்றைப்பு தைறதகாளளும்  என 
குறித்ே  ்பகுதிறயப் ்பாரறவயிட்் ேமிழத்தேசி 
யக் கூட்்றைப்பின் ைக்கள பிரதி நிதிகள  தேரிவி 
த்துள்ளனர.

மடடக்களபபில்  ... ததொடர்ச்சி...

மில்லியன் த்ாலரகற்ள வழஙகியுள்ளது. அது 
அவரகளுக்கு இற்யிலான ்ட்ற்ப காட்டு 
கின்ைது. பிரித் ோனியாவும் சீனாவின் முேலீடு 
கற்ள வரதவறகின்ைது. சீனா ோன் த்பாரு்ளாோரத் 
தின் ்சக்தி றையம் ஆகும்.
 சீனா த்பாரு்ளாோரத்தில் வ்ளரநது வரு 
வறே சில ்ாடுகள விரும்்பவில்றல. இலஙறக 
யில் இநதியாறவ த்சரநே 65 நிறுவனஙகள 
முேலீடு த்சய்துள்ளன ஆனால் இலஙறக இநதி 
யாவின் காலணித்துவ ்ாடு என யாரும் கூறுவ 
தில்றல என அவர தைலும் தேரிவித்துள்ளார.

இலஙம்கயில் 65  ... ததொடர்ச்சி...

க்காட்சி  தவளியிட்் ‘இலஙறகயின் தகாறலக் 
க்ளஙகள’ என்ை  ஆவைப்்ப்த்திறன ேயாரித்ே 
தொன் ஸதனா, “உலக ்ாடுகள ்பலவறறில் 
காட்சிப்்படுத்ேப்்பட்டும், உலக ்சமுோயமும் 
ஐக்கிய ்ாடுகள ்சற்பயும் இலஙறகக்குத் ேண் 
்றன அளிப்்பதில் இருநது ஒதுஙகிக் தகாண்்ன. 
இநே ேருைத்தில்ோன் இநேக் காட்சிகற்ள 
தவளியிடுகிதைாம்” என்று கூறியிருநோர. 

‘இலஙம்கயின த்கொமல   ... ததொடர்ச்சி...
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அவரது குைஇயல்புகள தோ்ர்பாகத் ேம்்பட்்ம் 
அடிப்்பதில் முறனப்்பாக இருநே இநதிய அரசு, 
புத்தி்சாலித்ேனைான இநே அறிவுறரகளுக்குச 
த்சவி்சாய்க்கவில்றல. தகாவிட்-19 இன் முேலாவது 
அறல இயறறகயாகதவ ேணிநே த்பாது, த்ன் 
ைாரக்கின் அர்சர கனியூட், வ்தகாரிய அதி்பர கிங 
தயாங உன் த்பான்ைவரகளு்ன் ேஙகள ‘ைாண்பு 
மிக்க ேறலவறர’ ஒப்பிடுவேறகுத் அவரகள ேவை 
வில்றல.
 “முழு உலகிலுதை இநதியாதவ தகாதரானா 
வினால் மிக அதிகைாகப் ்பாதிக்கப்்ப்ப்த்பாகிைது 
எனச த்சால்லப்்பட்்து. இநதியாறவக் தகாதரா 
னா சுனாமி த்பாலத் ோக்கும் என்றும் த்சால்லப் 
்பட்்து. எழுநூறு, எண் ணூறு மில்லி யன்களுக்கு 
இற்ப்்பட்் எண்ணிக் றகயிலான ைக்கள த்ாய் 
த்தோறறுக்கு உள்ளாவாரகள என்றும் இரண்டு 
மில்லியன் ைக்கள இைப்்பாரகள என்றும் த்சால்லப் 
்பட்்து” என்று உலக நிபுைரகளின் கருத்துகற்ளக் 
தகலி த்சய்து சுவிற்சரலாநது த்விஸ ்கரில் ்ற் 
த்பறை உலகப் த்பாருண்மிய அறவயில் இவ் 
வாண்டு ெனவரி 28ம் திகதி ஆறறிய உறரயில் 
தைாடி தேரிவித்திருநோர. ‘தகாதராைாறவ தவற 
றிகரைாகக் கட்டுப்்படுத்தி ைனிே குலத்றேதய 
த்பரழிவிலிருநது இநதியா காப்்பாறறிவிட்்து’ 
என்றும் அவர ேம்்பட்்ம் அடித்ோர.
 இநதிய ்ாட்டின் விஞ்ஞான ஆய்வுகூ் 
ஙகளில் தைதலாஙகியிருக்கும் முக்கிய அரசியல் 
ஆளுறைகற்ள த்ரறையின்றிப் புகழநது ேளளும் 
இயல்பும் அரசியல் அழுத்ேஙகளுக்கு முகஙதகாடு 
க் க க் கூ டி ய வ ர க ள அ ங கு இ ல் ல ா தி ரு ப் ்ப து ம் 
நிறலறைறய இன்னும் தைா்சைாக்கியிருக்கிைது. 
்ாடு பூராவும் அடிைட்்ஙகளில் உள்ள ேரவுகற்ளச 
ஒழுஙகுக்கிரைைாகச த்சகரித்து அத்ேரவுகளின் 
துறைதயாடு ஒருஙகிறைக்கப்்பட்் முறையில் 
இநே த்ருக்கடிக்கு முகஙதகாடுக்கத் ேவறியிருப் 
்பது துறை்சார நிபுைத்துவம் இல்லாதிருப்்பேறகான 
ஒரு தவளிப்்பா்ாகப் ்பாரக்கப்்படுகிைது.
 ஆய்வு த்சய்யப்்ப் தவண்டிய முக்கிய 
வி்யஙகளில் ேரவுகள இருட்்டிப்பு த்சய்யப்்பட் 
்ேறகும் ேகவல்கள உண்றைத்ேன்றையு்ன் 
றகயா்ளப்்ப்ாேேறகும் எடுத்துக்காட்டுகள நிறை 
யதவ உண்டு. இவ்வாைாகப் ்பாரக்கும் த்பாது 
இரண்்ாவது அறல இநதிய ்ாட்ற் ஒரு சுனாமி 
யின் தவகத்தோடு ோக்கிய த்பாது, சுகாோரச 
த்சறவயின் உயரைட்்ஙகளில் இருநேவரகளுக்கு 
நிறலறைறய எப்்படிக் றகயாளவது என்ை எநேத் 
தேளிவும் இருக்கவில்றல.
 தகாவிட்-19 த்ாய்ப்்பரம்்பல் ஆரம்்ப கட்் 
த்தில் இருநே த்பாது, 2020 ைாரச ைாேம் 24ம் திகதி, 
அரசு அவ்சர அவ்சரைாக ஒரு ்ா்்ளாவிய ஒரு 
மு்க்கத்றே அறிவித்து, தவறும் ்ான்கு ைணித்தி 
யால அவகா்சத்தில் அேறன அமுல் ்்த்தியதிலி 
ருநது, அரசு ேவைான அணுகுமுறை ஒன்றைக் 
றகயாளகிைது என்ை உண்றை தவளிச்சத்துக்கு 
வநேது. த்ாய்த்தோறறுக்கு உள்ளானவரகற்ளப் 
பின்தோ்ரவும், அவரகற்ள இனஙகாைவும் 

த்ாயா்ளரகற்ள உரிய முறையில் ்பராைரிக்கவும், 
சுகாோரப் ்பணியா்ளரகளுக்குப் தவண்டிய 
்பயிறசிறய அளிக்கவும் ்பாதுகாப்பு உற்கள, 
ஒட்சி்சன் என்்பறவ த்பாதிய்ளவு கிற்ப்்பறே 
உறுதிப்்படுத்ேவும் எநே ஒரு ்்வடிக்றகயும் எடுக் 
காது, 1.3 பில்லியன் ைக்க்ளது இயல்பு வாழக்றகறய 
இநே மு்க்கம் திடீதரன நிறுத்திறவத்ேது.
 இநே மு்க்கத்தின் காரைைாக மில்லியன் 
கைக்கிலான புலம்த்பயரநே தோழிலா்ளரகள 
எநே ஒரு தோழிதலா, அர்ச ஆேரதவா இன்றி,ோம் 
தோழில்புரிநே ்கரஙகளில் மு்ஙகுவேறகு நிர்பந 
திக்கப்்பட்்து ைட்டுைன்றி, நூறறுக்கைக்கான 
கிதலாமீறைரகள கால்்ற்யாக ்்நது ேைது 
த்சாநேக் கிராைஙகளில் ்பாதுகாப்புத் தே்தவண் 
டிய துரப்்பாக்கிய நிறலக்கும் ேள்ளப்்பட்்ாரகள. 
இவரகளில் ்பலர ோம் ்பயைஞ் த்சய்ே வீதிகளில் 
்பசியாலும், ோகத்ோலும், விறரநது த்சன்ை வாகன 
ஙக்ளால் தைாேப்்பட்டும் இைநோரகள.
 பிரதே்ச ரீதியாக சுகாோரத்துக்குப் த்பாறு 
ப்்பான த்பருை்ளவிலான உட்கட்்றைப்புகற்ள 
யும் த்சயற்பாடுகற்ளயும் த்பருை்ளவில் தகாண்டி 
ருக்கின்ை ைாநிலஙகளு்ன் எநேவிே கலநோதலா்ச 
றனகற்ளயும் தைறதகாள்ளாது, இநே மு்க்கம் 
அமுல்்்த்ேப்்பட்்து. திடீதரன எடுக்கப்்பட்் 
இநே முடிவின் காரைைாக ஒரு குழுவாக இறை 
நது த்சயற்படுவேறகுப் ்பதிலாக தேறவயறை 
முரண்்பாடுகள அதிகாரிகள ்டுவில் தோறைம் 
த்பறைன.
 தகாவிட்-19 த்ாய்ப்்பரம்்பல் தோ்ர்பாக 
2021ஆம் ஆண்டின் தோ்க்கத்திலிருநதே தவறறி 
யற்நது விட்த்ாம் என்ைதவாரு ைனப்்பான்றை 
தைதலாஙகியிருநேதோடு, த்பாருண்மிய முயறசிக 
ற்ளத் தோ்ஙகுவதில் விதவகைறை அவ்சரம் 
காண்பிக்கப்்பட்்து ைட்டுைன்றி ்ாடு ேழுவிய 
வறகயில் ைக்கள த்பரும் எண்ணிக்றகயில் கூடு 
வேறகு விதிக்கப்்பட்் ேற்களும் ே்ளரத்ேப்்பட் 
்ன. இஙதக வகுக்கப்்பட்் தகாளறக க்நே 
வரு்த்தில் அமுல்்்த்ேப்்பட்் மிகக்கடுறையான 
மு்க்கத்ேலிருநது இவ்வரு்ம் ெனவரி ைாேத்தி 
லிருநது திருைைஙகள, தகாண்்ாட்்ஙகள, 
்சைய ஒன்றுகூ்ல்கள, தகளிக்றக நிகழவுகள என 
எல்லாச த்சயற்பாடுகளுக்கும் அனுைதி வழஙகும் 
அ்ளவுக்கு த்தரதிராக ைாறைை ற்நேது.
 இவ்வ்ளவுக்கும் ்டுவில், ்ாலு ைாநி 
லஙகளிலும் ஒரு யூனியன் பிரதே்சத்திலும் தேர 
ேறல ்்த்ேப்த்பாவோக தேரேல் ஆறையம் 
அறிவிப்ற்ப தவளியிட்்து. இேன் காரைைாக 
தேரேல் ்பரப்புறரகற்ள முன்தனடுக்கும் த்ாக் 
கில் த்பாதுைக்கள அதிக்ளவில் ஒன்றுகூடும் நிறல 
உருவாகியது. புதுத்ல்லியில் தகாவிட்-19 த்ாய் 
த்தோறறுக்கு உள்ளானவரகளின் எண்ணிக்றக 
விண்றைத் தோட்் அதே த்ரம், ஏப்பிரல் 
17ஆம் திகதி தைாடி எநேதவாரு முகக்கவ்சமும் 
அணியாது, தைறகு வஙகா்ளத்தில் ்்த்ேப்்பட்் 
தேரேல் கூட்்த்தில் ஒன்றுகூடிய ைக்கள கூட்்த் 
றேப் ்பாரத்து “இன்று எத்திற்சயிலும் பிரைாண்் 
ைான ைக்கள கூட்்த்றே ்ான் ்பாரக்கிதைன்… 
முேல் ே்றவயாக இப்்படிப்்பட்் ஒரு ைக்கள 

கூட்்த்றேப் ்பாரக்கிதைன்” என்று கூறி ேனது 
பிரமிப்பு உைரறவ தவளியிட்்ார.
 பின்னர ஏப்பிரல் ைாேத்தின் கற்சி வார 
த்தில், தகாவிட்-19 த்ாய்ப்்பரம்்பல் காலத்தில் 
தேரேல் ்பரப்புறரக் கூட்்ஙகளுக்கு அனுைதி 
வழஙகியேறகாக இநதியத் தேரேல் ஆறையத்தின் 
மீது த்சன்றன உயர நீதிைன்ைம் கடுறையான 
கண்்னத்றே தவளியிட்்தோடு இரண்்ாவது 
அறலக்கு தேரேல் ஆறையதை முழுப் த்பாறுப் 
ற்பயும் ஏறக தவண்டும் எனத் தீரப்்பளித்ேது. 
யாரும் எதிர்பாரக்காே விேத்தில் “உஙகள அதிகாரி 
கள மீது தகாறலக்குறைம் சுைத்ேப் ்ப் தவண்டும்” 
என்று நீதி்பதிகள தேரேல் ஆறையத்றேக் கண்டி 
த்திருநோரகள.
 ேைது அடிப்்பற்வாே இநதுக்கற்ளத் 
திருப்திப்்படுத்தும் த்ாக்கில் கும்்பதை்ளா நிக 
ழறவ ்்த்துவேறகு அனுைதி தகாடுத்ேதே 
இறவ எல்லாவறறிலும் மிக தைா்சைான ்்வடிக் 
றகயாகும். ்பன்னிரண்டு வரு்ஙகளுக்கு ஒரு 
ே்றவ ்ற்த்பறும் இநே ஒன்றுகூ்ல் த்சாதி்ர 
களின் அறிவுறரறயத் தோ்ரநது ஒரு வரு்ம் 
முன்னோகதவ கூட்்ப்்பட்்து. இேனால், 90 
இலட்்சம் ்சையப்்பக்தி நிறைநே இநது ைக்கள வ் 
இநதிய ்கரைான ஹரித்வாரில் புனிே கஙறக 
ஆறறில் மூழகி எழுநோரகள. இவ்வாைாக, வரலாற 
றில் என்றுமில்லாேவாறு ஒரு தோறறு த்ாய் 
மிகப்த்பரிய அ்ளவில் ்பரவுவேறகு வழி ்சறைக்கப் 
்பட்்து.
 தகாவிட்-19 த்ாய்ப்்பரம்்பலு்ன் த்பாரா 
டிக் தகாண்டிருநே உலக ்ாடுகள ்பலவறறு்ன் 
ஒப்பிடும் த்பாது, ‘ேடுப்பூசிறய உற்பத்தி த்சய்ே 
உலகின் மிகப்த்பரிய ்ாடு’ என்ை ேறகறைறய 
இநதியா தகாண்டிருநேது. ேைது அரசியல் எதிரிக 
ற்ளத் தோறகடிப்்பேறகான ஒரு உத்தியாக ேடுப்பூசி 
த்பாடும் த்சயற்பாட்ற் உ்பதயாகித்ே காரைத்தி 
னாலும் ேைது ேறலவர தைாடியின் விம்்பத்றே 
ஊதிப் த்பருப்பிப்்பேறகாகப் இேறனப் ்பயன்்படு 
த்தியேன் காரைத்தினாலும் இநே ்சாேக ேன்றை 
றயக்கூ் இநதிய அரசு வீைாக்கியிருக்கிைது.
 தவறு வாரத்றேகளில் த்சால்வோயின் 
இநதியா ேறத்பாது ்சநதித்துக்தகாண்டிருக்கும் 
தகாவிட்-19 த்பரழிவுக்குப் பின்வருைாறு வி்ளக்கம் 
தகாடுக்கலாம். இநதிய அரசு ேனது த்சாநே இலக் 
குகற்ள அற்ய தோ்ரசசியாக எடுத்ே முயறசி 
களின் விற்ளதவ இநேப் த்பரழிவாகும். ற்சற 
தைாக்கீன் புயறலப் த்பான்தை தகாவிட்-19 இன் 
மிகப் ்பயஙகரைான இயல்பு என்னதவன்ைால் 
உ்லின் த்ாதயதிரப்புச ்சக்திதய உ்லுக்கு எதி 
ராகத் திரும்புவோகும். ்ாடு ஓர த்பரிய த்ருக்கடி 
றயச ்சநதித்துக்தகாண்டிருக்கும் இத் ேருைத்தில் 
தைாடி அரசின் ்்த்றேகளும் இப்த்பரி்ருக்குக் 
காரைைாக அறைநதுவிட்்ன.
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ஆம் ஆண்டு அப்த்பாறேய ெனாதி்பதியும் ைகா 
வலி அபிவிருத்தி அறைச்சருைான றைத்திரி ்பால 
சிறீத்சனாவின் காலத்தில் அர்ச இேழ தவளியி 
்ப்்பட்்து.
 இவ்வாறு அர்ச இேழ தவளியி்ப்்பட்டும் 
ேைது அதிகார ்சற்பயின் நிரவாகத்தின்கீழ த்சயற 
்ப் வி்ாது ்பல ேற்கள ஏற்படுத்ேப்்படுகி 
ன்ைது என அண்றையில் த்பா்பஸதவவாவிறகு 
த்சன்ை ெனா தி்பதி தகாட்்ா்பயவி்ம் ைகாவலி 
அதிகார்சற்ப முறையிட்்து. இேன் த்பாது அர்ச 
இேழ இருப்்பேனால் அேறகான ஏற்பாட்டிறன 
தைற தகாளளுைாறு தகாட்்ா்பய ஆளு்ருக்கு 
்பணித்திருநோர.
 இேறகறைவாக க்நே புேன் கிழறை 
ஆளு்ர த்சயலகத்திறகு வருறகேநே முல்றலத் 

தீவு ைாவட்்த்தில் உள்ள த்பௌத்ே விகாறரயின் 
பிக்குகள, உளளூராட்சிைன்ை உறுப்பினரகள, 
ைகாவலி அதிகார ்சற்பயின் ைாவட்் அதிகாரி 
கள இது தோ்ர்பான ஆவைஙகள ைறறும் 
அேறகான வறர்ப்ஙகள ்சகிேம் ஆளு்ர உளளி 
ட்த்ாருக்கு காண்பித்து, அேறனத் தோ்ர அனு 
ைதி தகாரியிருநேனர.
 இநே தகாரிக்றககள தோ்ரபில் ஆராய்நே 
ஆளு்ர, தகாட்்ா்பயவும் கூறியேனால் அேறன 
த்சய்யுஙகள ஆனால் தவளியார எவருக்கும் 
அஙதக நிலம் வழஙகப்்ப்ாைல் இருப்்பேறன 
உறுதி த்சய்யுஙகள என தேரிவித்துள்ளார.
 ேைது  காணிகற்ள ைகாவலி அதிகார்சற்ப 
யி்ம் வழஙக ்சம்ைேம் தேரிவித்து வ்க்கு 
ைாகாை ஆளு்ர அலுவலகம்  எழுத்துமூல 
அறிவித்ேலும் வழஙகி விட்்து  என்்பேறன 
அறிநது ோம் அதிரசசி அற்நதுள்ளோக குறித்ே 

கிராைஙகற்ள த்சரநே  ேமிழ ைக்கள தேரிவிக்கின் 
ைனர.
 இதில் ேமிழ ைக்களுற்ய  6 கிராைத்சவகர 
பிரிவுகற்ளயும் ைகாவலி எல் வலயத்தில் இறை 
ப்்பேறகான முயறசி அண்றைய சிலகாலைாக 
்்நது வருகிைது. ஏறகனதவ இது ்பறறிய ேகவ 
ல்கள தவளியானதும், ேமிழ தேசிய ்பரப்பில் 
இயஙகும் ்ா்ாளுைன்ை உறுப்பினரகள அறன 
வரும் றகதயழுத்திட்டு கடிேதைான்றை ைாகா 
வலிக்கு த்பாறுப்்பான அறை்சர ்சைல் ராெ்பக்்ச 
வி்ம் றகயளித்திருநேனர. அநே வறகயில் இநே 
தவறல  திட்்ம் ேறகாலிகைாக  நிறுத்தி றவக்கப் 
்பட்டிருநேது. ேறத்பாது  வ்க்கு ஆளு்ரின் 
ஊ்ாக  மீண்டும் இநே திட்்ம்  றகயிதலடுக்கப் 
்பட்டுள்ளது.

முல்மலத்தீவு மொவடட  ... ததொடர்ச்சி...


