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தமிழ் மக்களுககு எதிரா்க இல  
ங்்க அரசு மமற்்காண்ட ந்டவடி 
க்்க இன அழிப்பு என்ப்ை ்கன்டா 
வின ஒனராறிம�ா நா்டாளுமன்றம் 
ஏறறுக ்்காணடுள்ளது.
 ்க்டநை வி�ாழககிழ்ம (6) 
்கன்டாவின ்்பரி� மாநிலமான 
ஒனராறிம�ா மாநிலத்தின நா்டாளு 
மன்றத்தில் இலங்்கயில் இ்டம் 
்்பற்ற இனஅழிப்பு என்பது ்ைா்ட 
ர்பில் மூன்றாம் ்கட்ட வாசிப்பு 

இ ்ட ம் ் ்ப ற ்ற து . வ ா சி ப் பி ் ன 
்ைா்டர்நது இ்டம்்்பற்ற விவாை 
த்தின பினனர் அ்னத்துக ்கடசி்க 
ளும் வாக்களித்து அை்ன ைமிழர் 
இன அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரமா்க 
அஙகீ்கரித்துள்ளன.
 நா்டாளுமன்ற உறுப்பின 
ரான விஜய் ைணி்காசலத்தினால் 
2019 ஆம் ஆணடு ைனிந்பர் சட்ட 
மூலமா்க ் ்காணடுவரப்்பட்ட இநை 
சட்ட மூலம், முைல் இரணடு வாக 
்்கடுப்புக்களின பினனர் நா்டாளு 
மன்ற   குழுவிறகு அனுப்்பப்்படடு 
அைன ்பரிநது்ரயின அடிப்்ப்்ட 
யில் விவாைத்திறகு எடுத்துக்்காள 
்ளப்்பட்டது.
 இராணியின உத்திம�ா்க 
பூர்வ  ் ்க்�ாப்்பத்தின பினனர்  இது 
சட்ட வ்ரபில் இ்ைக்கப்்படுவது 
்டன,  மம 18 ஆம் நா்்ள பிரைான 
மா்கக ்்காண்ட 7 நாட்கள ஒனரா 
றிம�ா மாநிலத்தில் ைமிழ் இனப் 

,dmopg;G vd;gij Vw;Wf;nfhz;l 

xd;uhwpNah ehlhSkd;wk;

தமிழ் மக்களுககு அநீதி இ்ழக்க 
ப்்ப்டாது என அ்மசசர் சமல் ராஜ 
்பகமச உறுதி�ளித்துள்ளைா்க இல 
ங்்க ைமிழரசு ்கடசியின ை்ல 
வர் மா்வ மசனாதிராஜா ்ைரிவி 
த்துள்ளார்.
 முல்்லத்தீவில் ம்காவலி 
அதி்காரச்்பககு எடடு கிராமமச 
வ்கர் பிரிவு்கள ் ்க�ளிக்கப்்படுவது 
்பறறியும், ்கல்மு்ன வ்டககு ைமிழ்ப் 
பிரமைச ச்்ப ைரமி்றக்கப்்பட்டது 
்பறறியும் சமல் ராஜ்பகமசவு்டன ்கல 
நது்ர�ாடி�்ம குறித்து ்கருத்து 
்ைரிவித்ை மா்வ, “ம்காவலி அதி 
்கார ச்்ப ்பகிர்நைளிப்்பது ்ைா்ட 
ர்பில் நா்டாளுமன்றக ்கட்ட்டத்தில் 

ந்்ட்்பற்ற கூட்டத்தில், அ்ை 
ை்்ட ்சய்வைா்க அ்மசசர் சமல் 
்ைரிவித்திருநைார்.
 இைறகு மா்றா்க நாமல் 
ராஜ்பகமச, குறித்ை பிரமைசங்க்்ள 
ம்காவலி அதி்கார ச்்பயி்டம் ்்க� 
ளிக்க வருகின்றார் என்ற ்சய்தி 

jkpo; kf;fSf;F mePjp ,iof;fg;glhJ 
vd mikr;ru; rky; cWjp

ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

முளளிவாய்க்காலில் ்படு்்கா்ல 
்சய்�ப்்பட்ட எம் உ்றவு்க்்ள அஞ் 
சலி ்சய்து நி்னவு கூருவை்ன 
�ாராலும் ைடுக்க முடி�ாது என  
்காைாமல் ஆக்கப்்பட்ட உ்றவு 
்க்்ள மைடிக ்கண்டறியும் சங்கத் 
தின ை்லவி ்காசிப்பி்்ள ்ஜ� 
வனிைா ்ைரிவித்துள்ளார்.
அவர் மமலும் ்ைரிவிக்்கயில்,
“இம்மாைம் 18ஆம் தி்கதி முளளி 
வாய்க்கால் நி்னவு தினம் வருகின 
்றது. அஙகு ்படு்்கா்ல ்சய்�ப் 
்பட்ட எம் உ்றவு்களுககு அஞ்சலி 
்சய்வது எமது ்க்ட்ம. நாம் 
நி்னவு கூருவை்ன �ாராலும் ைடு 
க்க முடி�ாது. நாங்கள ஒவ்வாரு 
வரு்டமும் முளளிவாய்க்காலுககு 
்சனறு இ்றநைவர்்க்்ள நி்னவு 
கூருமவாம். ஆனால் இவவரு்டம் 
நாடடில் ்்காமரானா ்வரஸ் 
்ப ர வ ல் அ தி ்க ரி த் தி ரு ப் ்ப ை ன ா ல் 
எனன ்சய்வ்ைன முடிவு ்சய்� 
வில்்ல. 

 ்க்டநை 2017 ஆம் ஆணடு 
்ை மாைம் 23ஆம் தி்கதி சாகும் 
வ்ர�ான உணைாவிரை ம்பாராட 
்டம் ஒன்்ற ஆரம்பித்து நானகு 
நாட்கள ்க்டநை நி்லயில் அப் 
ம்பா்ை� இராஜாங்க அ்மசசரா்க 
இ ரு ந ை ரு வ ா ன வி ஜ � வ ர் த் ை ன ,   
்காைாமல் ம்பான உ்றவு்களுக்கான  
தீர்வி்ன 02 ஆம் மாைம் 09ஆம் தி்கதி  
அரசாங்கத்தி்டம்  ் ்பறறுைருவைா்கக 
கூறி�்ை�டுத்து, நாம் முன்னடு 
த்திருநை சாகும் வ்ர�ான உணைா 
விரை ம்பாராட்டம் ்்கவி்டப் 
்பட்டது.   
 ஆனால் எமக்கான தீர்வு 
கி்்டக்கவில்்ல. எனமவ ்ைா்ட 
ர்நது 2017 ஆம் ஆணடு மாசி மாைம் 
24ஆம் தி்கதி சுழறசி மு்்றயிலான 
்ைா்டர் ம்பாராட்டத்்ை ஆரம்பித் 
மைாம். இப்  ம்பாராட்டம் இனறு்டன 
(09.05.2021) 1540 நாட்க்்ள ்க்டநது 
ள்ளது.  
 இநநி்லயில், அ்மரிக்கா,  
இநதி�ா,  ஐமராப்பி� ஒனறி� நாடு 
்கள,   ைமிழ் மக்களுககுமான தீர் 
வி்ன ்்பறறுைரும் என்ற நம்பிக 
்்கயில் எமது ம்பாராட்டம் ்ைா்டர் 
கின்றது“ என்றார்.

vk; cwTfSf;F mQ;ryp nra;tij 
jLf;f KbahJ

fh.n[atdpjh

இலங்்கயில் ்்காமரானா ்ைாற 
்றா்ளர்்களின எணணிக்்க 1,23,2340 
ஆ்க அதி்கரித்துள்ள அமை மநரம், 
764 ம்பர் ்பலி�ாகியுள்ளனர் என்பது 
குறிப்பி்டத்ைக்கது.
 மமலும் அரசாங்கத்ைால் நிர் 
வகிக்கப்்படடு வரும் 36ைனி்மப் 
்படுத்தும் நி்ல�ங்களில் 3892 ந்பர் 
்களும் 38 ைனி�ார் ைனி்மப்்படு 
த்தும் நி்ல�ங்களில் 2473 ம்பரும் 
ைனி்மப்்படுத்ைலுககு உட்படுத்ை 
ப்்படடுள்ளனர்.
 அமை மநரம் �ாழ்ப்்பாைம், 
திரும்காைம்ல, ்்காழும்பு என 
இலங்்கயின ்பல ்பகுதி்கள ைனி 
்மப்்படுத்ைல் விதி்க்்ள ்க்்டப்பி 
டித்து வருகின்றன.
 ்்காமரானா ்ைாறறுககுள 
்ளான 130 ்கர்ப்பிணி்கள ்வத்தி� 
சா்ல்களில் சிகிச்ச ்்பறுவைா்க 
குடும்்ப நல சு்காைார ்பணி�்கத்தின 
்பணிப்்பா்ளர் விமச்ட ்வத்தி� 

நிபுைர் சித்ரமாலி டி சில்வா 
் ை ரி வி த் து ள ்ள ் ை � டு த் து , 
்கர்ப்பிணி ைாய்மார்்கள மிகுநை அவ 
ைானத்து்டன ்ச�ற்ப்ட மவணடும் 
என இலங்்க மருத்துவ சங்கத்தின 
ை்லவர் ்பத்மா குைரத்ன ்ைரிவி 
த்துள்ளார்.
 ்கடு்ம�ான ந்கர்வுக ்கடடு 
ப்்பாடு்கள, மசாை்ன்க்்ள விரிவு 
்படுத்ைல், அறிகுறி�ற்ற மநா�ாளி 
்க்்ள வீடடில் ைனி்மப்்படுத்ைல் 
ம்பான்ற 7 ்பரிநது்ர்க்்ள குறிப் 
பிடடு அ்ை உ்டன ந்்டமு்்றப் 
்படுத்துமாறு மருத்துவ சங்கங்கள 
ஜ ன ா தி ்ப தி ம ்க ா ட ்ட ா ்ப � வி ்ட ம் 
ம்காரிக்்க விடுத்துள்ளன.

,yq;ifapy; mjpfupf;Fk; nfhNuhdh- 
700,w;Fk; Nkw;gl;Nlhu; gyp

மி�ானமரில் இராணுவ ஆடசி்� 
எதிர்த்து ந்்ட்்பறறு வரும் ம்பாரா 
ட்டங்களில் ்கலநது ்்காண்ட அந 
நாடடின பிர்பல ைற்காப்பு ்க்ல 
வீரர் ஃம்பா ைா்வ(Phoe Thaw) (36) 
இராணுவத்தினர் ்்கது ்சய்துள 
்ளனர்.
 ்க்டநை ்்பப்பிரவரி 1ஆம் 
தி்கதி மி�ானமரின ஆங சான சூகி 
உளளிட்ட முககி� அரசி�ல் ்கடசித் 
ை்லவர்்கள ்்கது ்சய்�ப்்படடு 
இராணுவம்  ஆடசி்� ்்கப்்பறறி 
யுள்ளது முைல் இராணுவத்திககு 
எதிரான ம்பாராட்டங்கள வலுவ 
்்டநது வருகின்றன.
 இநை ம்பாராட்டங்களில் ்கல 
நது ்்காண்ட சிறுவர்்கள உளளிட்ட  
772 ம்ப்ர இராணுவம் சுடடுக 

்்கான றுள்ளது.   அமை  மநரத்தில் 3,738 
ம்பர் ்்கது ்சய்�ப்்படடு ைடுத்து 
்வக்கப்்படடுள்ளனர்.  
 ்க்டநை ஏப்ரல் 8ஆம் தி்கதி  
இராணுவத்திறகு எதிரான ம்பாராட 
்டங்க்்ள ஆைரித்ை்மக்கா்க பிர 
்பல நடி்கர் ்்பங ைாம்கான  ்்கது 
்சய்�ப்்படடிருநைார்.
 இநநி்லயில், பிர்பல ைற்கா 
ப்பு ்க்ல வீரர் ஃம்பா ைா்வ இரா 
ணுவம் ்்கது ்சய்துள்ளது. இது 
குறித்து, இராணுவத்தின ்ைா்ல 
க ்காடசி�ான (Myawaddy TV) மி�ா 
வாடியில் ்வளியி்டப்்பட்ட ்சய்தி 
யில், ரஙகூனில் உள்ள மருத்துவ 
்னயில் சிகிச்ச ்்பறறு வநை 
ம்பாது ஃம்பா ைா ்்கது ்சய்�ப்்பட 
்டைா்க ் ைரிவிக்கப்்படடுள்ளது.   வி்ப 
த்து ஒனறில் சிககி ்கா�ம்்டநது 
மருத்துவம்னயில்அனுமதிக்கப் 
்படடிருநை ம்பாது அவர் ்்கது ்சய் 
�ப்்படடுள்ளைா்க்ைரிவிக்கப்்ப 
டடுள்ளது.
 ்க்டநை சில மாைங்க்ளா்க 
ந்்ட ்்பறறு வரும் ம்பாராட்டங 

kpahd;kupy; kw;nwhU gpugyk; ifJ

இநதி� அரசின ்பாது்காப்பு ஆரா 
ய்சசி மறறும் வ்ளர்சசி அ்மப்பு 
(DRDO) ை�ாரித்துள்ள ்்காமரானா 
்வரஸ் மருநது ஒன்்ற அவசர்கால 
மை்வககு ்ப�ன்படுத்ை இநதி� 
ை்ல்ம மருநது ்கடடுப்்பாட்டா 
்ளர் (டிசிஜிஐ) அலுவல்கம் ஒப்புைல் 
அளித்துள்ளது.
 2-டி�ாகசி- டி-குளுகம்காஸ் 
(2-deoxy-D-glucose (2-DG) எனப்்படும் 
இநை மருந்ை ்பாது்காப்பு ஆராய் 
சசி மறறும் வ்ளர்சசி அ்மப்பின 

ஓர் ஆய்வ்கமான இனஸ்டிடியூட 
ஒஃப் நியூகளி�ர் ்மடிசின அணட 
சயினஸ் (INMAS-DRDO), ் ைைரா்பா 
த்தில் உள்ள ்டாக்டர் ்ரடடிஸ் 
்லம்பாரட்டரீஸ் நிறுவனத்து்டன 
இ்ைநது உருவாககியுள்ளது.
 ம ரு த் து வ ம ் ன யி ல் சி கி 
ச ் ச ் ்ப ற று வ ரு ம் ம ்க ா வி ட 1 9 
்ைாற்றா ்ளர்்களுககு ்சலுத்தி மமற 
்்காள்ளப்்பட்ட மசாை்ன்களில், 
இநை மருநதில் உள்ள 2-DG மூலக 

mjpfupf;Fk; nfhNuhdh-2-deoxy-D-glucose (2-DG) 
jLg;G kUe;ij gad;gLj;j  ,e;jpa muR xg;Gjy;

ததொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

-khit

ததொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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Ks;sptha;f;fhy; <oj;jkpopd mopg;Gf;fhd ePjp

,d;iwa cyf mikjpf;fhd Njit 

 நேற்று, 08.05.2021 கிட்லரின் இன அழிப்பு ஆடசிக்கு பிரித்தானியதாவின் இணைவுடன் 
நேசேதாடுகளின் பணடயணிகள் அன்ணறைய நயர்மனிணயச் சரைணடய ணைத், ஐநரதாப்பதா ந்ம்லதான 
வைற்றிேதாள் (VE Day), 76ஆைது ஆணடதாக ந்மற்கு்லகில் வகதாணடதாடப்படடது. ஆயினும் 
யப்பதானின் ஹிநரதாசி்மதா ந்மல் 1945 ஆகஸ்ட 6ஆம் திகதியும், ேதாகசதாக்கி ந்மல் ஆகஸ்ட 
9ஆம் திக தியும் அவ்மரிக்கதா அணுக்குணடுகணை வீசி, யப்பதாணன 14ஆம் திகதி சரைணடய 
ணைத்ண் ஆகஸ்ட 15 இல் யப்பதான் ந்ம்லதான வைற்றி ேதாைதாக (VJ Day) ந்மற்கு்லகு 
வகதாணடதாடுகிறைது. இரணடு ேதாடகளிலும் இந் யுத்ஙகளில் பஙகுபற்றிய நபதார வீரரகணையும், உயிரி 
ழந் ்மக்கணையும் நபதாற்றி ைைஙகு்ல் இநேதாடகளின் சிறைப்பு நிகழைதாக உள்ைது. 
 ைருகிறை 18.05.2021இல் சிறீ்லஙகதாவின் இனஅழிப்பு ஆடசியில் முள்ளிைதாயக்கதாலில் 
2009 இல் இந் தினத்ன்று 40000க்கு ந்மற்படட ஈழத்மிழ ்மக்கள் சிறீ்லஙகதா அரசதால் 
உருைதாக்கப்படட பதாதுகதாப்பு பிரந்சஙகளில், சிறீ்லஙகதாப் பணடகைதால் இனஅழிப்புக்கு உள்ைதான; 
21ஆம் நூற்றைதாணடின் உ்லக இனப்படுவகதாண்ல தினதண் ஈழததிலும் ்மிழகததிலும் 
உ்லவகஙகும் உள்ை ்மிழரகள் ைலிசு்மந் நிணனைதாக நிணனநைந்ல் வசயகின்றைனர. இநேதாளில் 
முள்ளிைதாயக்கதால் ஈழத்மிழின அழிப்புக்கதான நீதிணய ைழஙகு்மதாறு உ்லக ேதாடுகணையும், உ்லக 
அண்மப்புக்கணையும், உ்லக ்மக்கணையும் வ்தாடரநதும் நகதாரவுள்ைனர. அந் நேரம் இந் இன 
அழிப்பில் இனப்படுவகதாண்ல வசயயப்படட ்மக்கணையும், ்ஙகள் ந்சிய விடு்ண்லப் நபதாரதாடடததில் 
இன்னுயிரகணை அரப்பணித் ்மதாவீரரகணையும் ைைஙகிப் நபதாற்றும் நிகழைதாகவும் ஈழத 
்மிழ ்மக்கள் இநேதாணை முன்வனடுக்கின்றைனர. 
 இநநேரததில் முள்ளிைதாயக்கதால் ஈழத்மிழின அழிப்புக்கதான நீதிணய ைழஙகுைதில் உ்லக 
ேதாடுகளும், அண்மப்புக்களும், உ்லகின் ்மக்களும் கதாடடி ைரும் கதா்ல்தா்ம்ம், சிறீ்லஙகதா ்தான் 
அணனதது்லகச் சடடஙகளில் இருநது ்ப்புை்ற்கதாக, ஒருேதாடடுக்குள் இருந்சஙகைதாக உள்ை 
்மிழ, சிஙகை ்மக்களின் இணறைண்மகணைச் சீனதாவின் இணறைண்மயுடன் இணைக்கின்றை ைரத்க 
கடன் ஒப்பந்ஙகள் ைழி, ்னக்கதான பதாதுகதாப்புச் சுைணரக் கடடி எழுப்பும் ்நதிநரதாபதாயததில் 
ப்லம்வபறுை்ற்கதான கதா்லஅைகதாசதண் ைழஙகுகிறைது. சிறீ்லஙகதாவின் இந் உ்லக சததிகணை 
ேடுநிண்லப்படுததிச் வசயற்படதா் ்நதிநரதாபதாயம், இ்லஙணகத தீணைச் சுற்றியுள்ை இநது்மதா கடலின் 
அண்மதியிணனயும், பதாதுகதாப்பிணனயும் சீரகுண்லதது அ்ணன ைல்்லதாணண்மகளின் நபதாடடிக்கை்மதாக, 
மூன்றைதாம் உ்லகப்நபதாருக்கதான கை்மதாக ்மதாற்றிக்  வகதாணடிருக்கிறைது. 
 இவ்விடததில், நடவிட ந்லதாகன் நகடடர என்னும் ஆயைதாைர, "மூன்றைதாைது உ்லகப் 
வபரும்நபதார: இது ஏற்கனநை வ்தாடஙகிவிடட்தா?" (World War 3 : Is it already hap-
pening?), என 1ஆம், 2ஆம் உ்லகப் வபரும் நபதாரகளுக்கதான கதாரைஙகணையும், ச்மகதா்ல 
உ்லக அரசியல் நபதாக்ணகயும் எடுதது ஆரதாயநது, எழுப்பியுள்ை நகள்வி சிந்ணனக்குரியது. 
இதில் 1ஆைது உ்லகப் நபதாரின் விணைைதாகநை 2ஆைது உ்லகப்நபதார வ்தாடரந்து என்பண்யும், 
இரணடதாைது உ்லகப் நபதாரின் விணைைதாக இன்ணறைய கதா்லகடடததில் எவ்ைதாறு மூன்றைதாைது 
உ்லகப்நபதார ைைரநது வசல்கிறைது என்பண்யும் வ்ளிைதாக்கியுள்ைதார. 
 சீனதா இன்று அ்னது நபதாரக்கண்லத ்ததுைதாசிரியர சன் டிசூ அைரகளின் "யுத்ததின் 
ந்மன்ண்மயதான நபதாரிடல் கண்ல என்பது எதிரியுடன் நபதாரிடதாது அடக்குைது" என்றை ் நதிநரதாபதாயததின் 
மூ்லம் வசயற்படடு ைருகின்றைது எனவும், இது மூன்றைதாைது உ்லகப்நபதார ஏற்கனநை வ்தாடஙகி 
விடடண் உைரததுகிறைது எனவும் ்னது ஆயவில் வ்ளிவுபடுததியுள்ைதார. இந் 21ஆம் 
நூற்றைதாணடுப் நபதார முணறையில் நபதார வசயயதாது எதிரிணய அடக்கும் நபதாரதாகநை நபதாரகள் 
முன்வனடுக்கப்படும். ஏவனனில் அணுக்குணடின் ்நண்யதான விஞ்தானி அல்நபரட அயன்ஸ்டின் 
"மூன்றைதாைது உ்லகப்நபதார எந் ஆயு்ஙகைதால் ேடத்ப்படும் என எனக்குத வ்ரியும். ஆனதால் 
ேதான்கதாைது உ்லகப்நபதார ்டிகைதாலும் கல்லுகைதாலுந்ம ேடத்ப்பட்லதாம்" எனக் கூறிய எச்சரிப்ணப 
எல்்லதா ைல்்லதாணண்மகளும் ேன்கறியும். 
 இந் ைணகயில்்தான் சிறீ்லஙகதாவுக்கதான கடன்கள் ைரத்கஙகள் ைழி சீனதா  ்னது 
இணறைண்மணய இ்லஙணகததீவில் அ்ணன ஆக்கிரமிக்கதா்மந்ல ஆக்கிரமிதது நிறுவிக் வகதாணடுள்ைது. 
இன்று சீனதாவும், வகதாஙவகதாஙகுந்ம சிறீ்லஙகதாவின் நேரடி மு்லீடுகளில் மு்லிரு இடஙகணையும் 
வபறுகின்றைனர. இநதியதாவுக்கும், பிரித்தானியதாவுக்கும் இருந் இடஙகள் பின்்ள்ைப்படடு விடடன. 
இவ்ைதாறு ்னது பதாரம்பரிய மு்லீடடதாைரகளிடம் இருநது வி்லகிச் சீனதாவிடம் இ்லஙணகததீவின் 
இணறைண்மணயச் சிறீ்லஙகதா பகிரநது வகதாள்ை்ற்குக் கதாரைம், சிறீ்லஙகதா ் னது ஈழத்மிழரகளின் 
ந்ம்லதான இனஅழிப்புத திடடதண் அணனதது்லகச் சடடஙகளும் அண்மப்புக்களும் ்டுக்கதாது 
்ப்பிததுக் வகதாள்ை்ற்நக. 
 ஆணகயதால் உ்லக ேதாடுகளும், அண்மப்புக்களும் ஈழத்மிழர பிரச்சிணனக்கதான தீரணை 
விணரவுபடுததுை்ன் மூ்லந்ம சீனதாவுடனதான சரிவுநிண்லயில் இருநது இ்லஙணகத தீணை 
மீடடு, இநது்மதா கடலின் அண்மதித ்ன்ண்மணயப் நபை முடியும். அந்நைணை எந் ேதாடும் 
உ்லகின் பதாதுகதாப்ணபயும் அண்மதிணயயும் உறுதிப்படுத் அணனதது்லக அண்மப்புக்கள் மூ்லந்ம 
சிறீ்லஙகதாவினுள் வசயற்பட முடியும் என்பது இன்ணறைய ஆடசியதாைரகளுக்கு ேன்கு வ்ரியும். 
இ்ற்கதாகநை சிறீ்லஙகதா அணனதது்லக ்மனி் உரிண்மகள் ஆணையகததின் ைழிகதாடடண்ல 
நிரதாகரிதது ்ன்ணனத ்னிண்மப்படுததுகின்றைது. 
 இநநிண்லயில் அணனதது்லக ேதாடுகளும், அண்மப்புக்களும் ஈழத்மிழரகளின் ந்சியப் 
பிரச்சிணனக்கு ஈழத்மிழரகளுக்கு, அணனதது்லகச் சடடஙகளுக்கு அண்மய நேரடித வ்தாடரபுகணை 
ந்மற்வகதாள்ை்ற்கதான பிரதிநிதிததுைதண்ப், பதா்லஸ்தீன ்மக்களுக்கு அைரகள் இஸ்நரயல் 
என்னும் ேதாடடுக்குள் இருக்கும் நிண்லயிந்லநய ைழஙகி ைருைது நபதா்ல, ைழஙகுைது அைசியம். 
ந்மலும் ேதாடடுக்குள் ந்சஙகள் என்றை அடிப்பணடயில் ஈழத்மிழரகளின் பிரச்சிணனக்கதான தீரவுக்கு 
அணனதது்லகச் சடடஙகளுக்கு ஏற்புணடயனைற்ணறைச் வசயயு்மதாறு ஈழத்மிழர பிரச்சிணனயில் 
நேரடித வ்தாடரபுணடய பிரித்தானியதா, இநதியதா உடபடட உ்லக ேதாடுகளிடம் ஈழ்மக்கள் வ்தாடரபுகணை 
ந்மற்வகதாணடு உணரயதாடல்கணைத வ்தாடஙக நைணடும். அப்வபதாழுது்தான் முள்ளிைதாயக்கதால் 
ஈழத்மிழின அழிப்புக்கதான நீதி என்பது இன்ணறைய உ்லகின் பதாதுகதாப்புக்கும், அண்மதிக்கு்மதான 
ந்ணை என்பண் இநேதாடுகளுக்குத வ்ளிைதாக எடுததுணரக்க முடியும்.

 Mrphpau;

ஒரு ைனித் மைசமா்க ்கருைப்்படு 
வைறகுத் மை்வ�ான ச்கல குைா 
திச�ங்களும் ைமிழர்்க்ளான எங்க 
ளுககு உணடு என ைமிழ் மக்கள 
மைசி� கூட்டணியின ை்லவரும், 
நா்டாளுமன்ற உறுப்பினருமான 
்க.வி.விகமனஸ்வரன ்ைரிவித்து 
ள்ளார்.

 வாராநை ம்களவி்களுககு ்பதில் அளிககும் வ்்கயில் 
அவர் ்வளியிடடுள்ள அறிக்்கயிமலம� இை்னக குறிப்பிட 
டுள்ளார்.
 இலங்்கத் தமிழ் மக்களின் தற்பொ்தய அவல 
நி்ல பறறி சுருக்கமொ்க விளக்க முடியுமொ? என்்ற ்்கள் 
விககு பதிலளிக்்கயில்,
 ைமிழர்்கள ஒரு ்பண்்ட� இனத்ைவர். ைமிழ் ம்பசும் 
மக்கம்ள இலங்்கயின பூர்வீ்கக குடி்கள. முைலில் ்சவர்்கள 
முழுத் தீ்வயும்  ஆககிரமித்து இருநைனர். வரலாறறுககு 
முற்பட்ட சிவன ம்காவில்்க்ளான நகுமலஸ்வரம்(வ்டககில் 
கீரிம்ல), திருகம்கதீஸ்வரம்(மனனார் மாவட்டம்), திருகம்கா 
மைஸ்வரம்(கிழககு திரும்காைம்ல மாவட்டம்), முனமன 
ஸ்வரம்(மமறகு சிலா்பம் மாவட்டம்) மறறும் ்ைாணம்ட 
ஸ்வரம்(்ைறகு மைமவநதிர மு்ன) ஆகி�்வ இநைத் தீவு 
மக்களின ஆதி சம�ம் ்சவம் என்பை்னக ்காடடுகின்றன. 
்பாணடி�ர்்கள, ்பல்லவர்்கள, மசாழர்்கள மறறும் மவறு 
்பலரின ்வறறி்கள இலங்்கயில் ைமிழரின எணணிக்்க்� 
அதி்கரிக்கச ்சய்துள்ளன. ்ைா்டர்சசி�ா்க சிங்க்ளப் ்்பரு 
ம்்பான்ம அரசாங்கங்கள சிங்க்ளம் ம்பசுமவாருககுச சார்்பா்க 
வ்டககு கிழககில்  மக்கள ்ைா்்க்� மாறறும் ந்டவடிக்்க 
்க்்ள மமற்்காண்ட ம்பாதிலும்,  இனறு வ்டககுக கிழககு 
மா்காைங்களில் ைமிழ் ்மாழி ம்பசும் மக்கம்ள ்்பரும்்பான 
்மயினரா்க உள்ளனர்.
 அரசி�ல் �ாப்பின சரத்து 29(2) ஆவது பிரி்வ நீககி� 
ைனூ்டா்க ஆஙகிமல�்ரயும், ைமிழ் ம்பசும் மக்க்்ளயும் ஏமா 
றறி� சிங்க்ளத் ை்லவர்்கள ைமிழ் ம்பசும் மக்க்்ள அடி்பணியும் 
இனமா்க ஆககும் வ்்கயில் அரசாங்கத்தின ஆடசி்� முழுத் 
தீவின மமல் ஏற்படுத்திக ்்காணடுள்ளனர். ம்பார் முடிநது 
12 ஆணடு்கள ்க்டநதும் வ்டககு கிழககில் இனனமும் ஒரு 
ஆககிரமிப்பு இராணுவத்்ை ்வத்திருககி்றார்்கள. எங்க்ளது 
வ்ளங்கள ்பறிமுைல் ்சய்�ப்்படுகின்றன. 
 ்ைா்டர்நது நிலங்கள அ்ப்கரிக்கப்்படடு சிங்க்ள ்மாழி 
ம்பசுமவாருககு வழங்கப்்படடு வருகி்றது. 60,000 ஏக்கர் அரசா 
ங்க ்காணி்க்்ளயும், 3000 ஏக்கர் ைனி�ார் ்காணி்க்்ளயும் 
இராணுவம் ்ைா்டர்நது ஆககிரமித்து ்வத்துள்ளது. ்பலைர 
ப்்பட்ட சாககுப் ம்பாககு்களின கீழ் அரசாங்க அனுமதியு்டன 
வ்டககு கிழககு ் ்பௌத்ை பிராநதி�மா்க மாற்றப்்படடு வருகி்றது. 
அரச மச்வ்களுககு ைமிழர்்கள உளவாங்கப்்படுவது மமலும் 
கு்்றவ்்டநை்படி ் சனறு ் ்காணடிருககி்றது. மவ்லயின்ம 
அதி்கரித்துள்ளது. ைமிழ் ம்பசத் ்ைரி�ாைவர்்கம்ள வ்டககு கிழக 
கில் ்காவல்து்்றயினரா்க உள்ளனர். 
 ்்காடுக்கப்்படும் பு்கார்்கள சிங்க்ளத்தில் ்பதி�ப்்படடு 
்மாழி ்்ப�ர்க்கப்்படுகின்றன. முைல்மசசரா்க நான இருநை 
ம்பாது மத்தி� அரசாங்கத்தி்டம் மவணடும்காள விடுத்திருநதும் 
ம்பாருககுப் பினனரான வ்டககு கிழககில் சரி�ான மை்வ 
்களின மதிப்பீம்டா அனறி ்்பாரு்ளாைாரத் திட்டமி்டமலா மமற 
்்காள்ளப்்ப்டவில்்ல. வ்டககுக கிழககில் ்கல்விககு மாற 
்றாந ைாய் மனப்்பான்ம ்காட்டப்்படுகி்றது. மவறு ்பல து்்ற 
்களிலும் இமை நி்ல்மைான. ஒரு மைசம் எனகி்ற வ்்கயில் 
ைங்க்ளது ்பாரம்்பரி� ைா�்கத்தின நிர்வா்கம் மறறும் ஆளு்்க 
மீது எதுவிை ்கடடுப்்பாடும் ைமிழ்ப் ம்பசும் மக்களுககு 
இல்்ல. நாங்கள ஒரு அடி்மப்்படுத்ைப்்பட்ட இனம் எனறு 
்பதிலளித்ைார்.
 ்மலும் இலங்்கயில் முதல் நிறுவபபடட தமிழ் 
அரசியல் ்கடசி ‘அகில இலங்்கத் தமிழ் ்கொஙகிரஸ்’ ஆகும். 
தற்பொது 20இறகும் அதி்கமொன பதிவு தெயயபபடட ்கடசி 
்கள் உள்ளன. தமிழ் மக்களி்ட்ய ்கொணபபடும் இநதப 
பிளவு்க்ள நீங்கள் எபபடிப பொர்ககிறீர்்கள்? என்்ற ்்கள் 
விககுப பதிலளிக்்கயில்,
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ததொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்
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"பசுந் தங்கம் புது வெள்ளி மாணிக்கம் 
மணி வெரம் 

இவெ யாவும் ஒரு தாய்ககு ஈடாகுமா..

விவை மீது விவை வெத்து க்கடடாலும் 
வ்காடுத்தாலும்

்கவட தன்னில் தாயன்பு கிவடக்காதம்மா."
 
 எனும் ்கவிஞர் வாலியின ்பா்டல் வரி்கள 
என்்றனறும் நம் மனங்களில் ஆழப் ்பதித்துக 
்்காள்ள மவணடி�்வ. சாைாரை ஒரு மனிைன 
45 ் ்டல் யுனிற அ்ளவிறகு ைான வலி்� ் ்பாறுத் 
துக்்காள்ள முடி�ம். ஆனால் ஒரு ்்பண பிரசவ 
த்தின ம்பாது 57 யுனிற அ்ளவிறகு வலி்� அனு 
்பவிககின்றாள. இது 20 எனபு்கள ஒமர ைருைத் 
தில் உ்்டவைனால் உண்டாகும் வலிககு சமம். 
அத்து்ை வலி்க்்ளயும் ஒரு ைா�ானவள ைன 
பிள்்ளக்கா்க ்்பாறுத்துக ்்காளகின்றாள. 
ைாயில் இருநது ைான ை்லமு்்ற ஆரம்பிககின 
்றது. சமுைா� மாற்றத்தி்னயும், ை்ல மு்்ற 
மாற்றத்தி்னயும் உண்டாக்க கூடி� சகதி ஒரு 
ைாயி்டம் மடடுமம ்காைப்்படுகின்றது என்பது 
நிைர்சனமான உண்ம. 

"என்னுவடய தாயின் ்காைடியில் தான் 
சுெரக்கம் இருககின்்றது"  – நபி்கள் நாய 
்கம்
"எனது நல்ை குணங்கள் அத்தவனககும் 
்காரணம் என்வனப் வபறவ்றடுத்த 
தாகய" – ஆபிர்காம் லிங்கன்
"மாதாவெ ஒரு நாளும் ம்றக்க கெணடாம்" 

- உலக நியதி 

 எனறு இனறு நாம் ்பறிககும் ்வறறிக 
்கனி்கள அ்னத்திறகும் பினனால் எம் ைாயின 
வி�ர்்வத் துளி்களும், ்கணணீரும் நிசச�மா்க 
்கலநதிருககும். ஒரு குடும்்பத்திமல மாைத் ்ைா்ட 
க்கத்தில் மவ்லககு ் சனறு வருகின்ற ஆணி்டம் 
ம்னவி எதிர்்பார்ப்்பது சட்்டப் ்்பயில் இரு 
ககும் சம்்ப்ளப் ்பைமா்க இருககும். அவனது 
பிள்்ள எதிர்்பார்ப்பு என்பது ்்கப்்்பயில் 
இருககும் ்நாறுககு தீனி�ா்க இருககும். ஆனால் 
ஒரு ைா�ானவள  ைன பிள்்ள இத்ை்ன மநரம் 
்கழித்து வீடடிறகு வருகின்றாமன உைவு உண 
்டானா இல்்ல�ா என அவனது இ்ரப்்்ப்� 
்பார்ப்்பவ்ளா்க இருப்்பாள. 
 இத்து்ை சி்றப்பு வாய்நை அன்ன�்ர 
்்கௌரவிககும் வ்்கயில் ைான ஆணடுமைாறும் 
மம மாைம் இரண்டாவது ஞாயிறறுக கிழ்ம 
யி்ன அன்ன�ர் தினமா்க ்்காண்டாடி வருகி 
னம்றாம். ஆனால் இவ அன்ன�ர் தினம் குறித் 
தும்  அைன ்காரை்கர்த்ைா்வ ்பறறியும் சறம்ற 
னும் சிநதித் திருப்ம்பாமா? 
 17ஆம் நூற்றாணடு ்ைா்டக்கத்தில் அன 
்ன�ர் தினம் ்்காண்டா்ட ஆரம்பித்ைார்்கள. 
பிரிட்டன உளளிட்ட நாடு்களில் ஓரி்டத்தில் இரு 
நது இன்னாரு இ்டத்திறகு மவ்லககு ்சல் 
்பவர்்களுககு ைங்கள ைா்� சநதிப்்பைற்கா்க 
வரு்டத்தில் மம மாைம் நான்காம் ஞாயிறறு 
கிழ்மயில் விடுமு்்ற வழஙகினார்்கள. அது 
“மைர்ஸ் சணம்ட” என அ்ழக்கப்்பட்டது. அைன 
ம்பாது ்பரிசுப் ்்பாருட்களு்டன ைமதுைா்�ச 
சநதிக்க ்சல்வார்்கள. 1870 ்களில் வ்ட அ்மரிக 
்காவில் ஜுலி�ா வார்ட என்ற ்்பண அன்ன�ர் 
தினம் ்்காண்டா்டப்்ப்ட மவணடும் என வலியு 
றுத்தினார். இைன ்படி  நூற்றாணடு ்காலமா்க 
்பல்மவறு வடிவங்களில் அன்ன�ர் தினமா னது 
மமற்்காள்ளப்்படடு வநதிருப்பினும், அ்ம 
ரிக்காவில் முகிழ்த்ை அன்ன�ர் தினம்ைான 

இன்்றககு உல்கம் எஙகும் ்்காண்டா்டப்்படுவ 
ைறகு ்காரைமா்க அ்மநைது.  
 1908ஆம் ஆணடு மம 10 ஆம் நாள 5000 ம்பர் 
அமரக கூடி� பில்்டல்பி�ா அரஙகில்  15,000 
ம்பர்்கள திரண்ட கூட்டத்தில் ஜார்விஸ் என்ற 
்்பண மசவகியின ம்கள ஜார்விஸ்  அன்ன�ர் 
தின உ்ர்� நி்கழ்த்தினார். இை்ன ் ைா்ட ர்நது 
அன்ன�ர் தின ்கமிடடி ஒனறு ஆரம்பிக்கப் 
்பட்டது. அம்்ம�ார் எதிர்்பார்த்ை்ை வி்ட 
1909ஆம் ஆணடு அ்மரிக்காவின 45 மாநிலங்க 
ளிலும் ஏ்ன� சில இ்டங்களிலும் அன்ன�ர் 
தின விமச்ட பிரார்த்ை்ன்கள ்வள்்ள மறறும் 
சிவப்பு துணி்க்்ள அணிநது சி்றப்்பா்க ்்காண 
்டா்டப்்பட்டது. 
 எல்மலாரும் ைங்க்ளது ைா்� அவர் உயி 
மராடு இருநைாலும், இல்லாவிட்டாலும் அவ்ளது 
தி�ா்கத்்ையும் ைங்களுககு அவள ்சய்ை ஈடு 
இ்ை�ற்ற ்பணி்�யும் நி்னத்து அவ்்ள 
்்கௌரவிக்க மவணடும் எனறு விரும்பினார்்கள. 
1913ஆம் ஆணடு ைன ்பணி நிமிர்த்ைம் ்்பனசில் 
மவனி�ா மாநிலத்தில் பில்்டல் பி�ாவில் குடி 
ம�றினர்.  ் ைா்டர்நது மமற்்காண்ட மு�றசியின 
்பலனா்க 1914ஆம் ஆணடு மம மாைம் 8ஆம் 
தி்கதி அதி்பர் வூடம்றாவில்சன கூட்டறிக்்கயில் 
்்கசசாத்திட்டார். இைன ம்பாது மம மாைம் இரண 
்டாம் ஞாயிறறுக கிழ்ம அன்ன�ர் தினம் 
்்காண்டா்டப்்படும் என குறிப்பி்டப்்பட்டது. 
 இை்ன அடிப்்ப்்ட�ா்கக ்்காணம்ட 
அன்ன�ர் தினம் வரு்டம் மைாறும் மம மாைம் 
இரண்டாம் ஞாயிறறு கிழ்ம அனறு எல்மலா 
ராலும் ்்காண்டா்டப்்படடு வருகின்றது. 
ைான ்கருத்ைரித்ைதில் இருநது ைன விருப்பு ்வறு 
ப்்்பத் து்றநது ைன பிள்்ளயின நலன ்கருதி ைான 
துன்பப்்படடு ைான ்கருவ்்றயில் சுமககும் ைன 
பிள்்ளயின சிறு அ்சவி்னக கூ்ட வலி�ா்கப் 
்பார்க்காது இனமு்கத்து்டன பூரித்து ்பார்த்து 
்பத்து மாைங்கள ைன பிள்்ளயின வரவிற்காய் 
்காத்திருநது பிரசவ வலி சுமநது பிள்்ள்� 
்்பற்்றடுககும் ம்பாது அவள அனு்பவிககும் 
வலி, அவ்்ள அறி�ாமமல ்கண்கம்ளாரம் 
்கசியும் ்கணணீர் என அ்னத்்ையும் ம்றநது, 
ைன மார்பில் மு்கம் பு்ைத்து ைன பிள்்ள ்பால் 
அருநதும் மவ்்ளயிமல அவள இைழ் ஓரம் ஏற 
்படுகின்ற புனன்்கயில் பூககின்ற ைாய்்மககு 
ஈடு இ்ை இவவுலகில் எதுவுமம இல்்ல 
எனலாம்.

வெவ்கயிை ஊர முழு்க
ெல்லூறும் கேரந்தழு்க
வ்கபிடியாய் கூடடிெந்து
்கவர கேரத்து விடடெகே
எனகவ்காணணு ஆனதுன்னா
ஒனககு கெறு பிள்வேயுணடு
ஒனகக்கதும் ஆனதுன்னா
எனககுகெ்ற தாயிருக்கா

 ஆம்! ஆயிரம் ஆயிரம் ்சாநைங்கள சுறறி 
இருநைாலும், ்பைத்தி்ன வாரி இ்்றத்ைாலும் 
ைாய் அன்்ப மடடும் எஙகும் வாஙகிவி்ட 
முடி�ாது. ்ைாப்பிள ்்காடியில் மநசம் ஊறறி 
மழ்லப் ்பருவத்தில் மடியில் ஏநதி ்பருவ 
வ�தில் ்்பருமிைம் அ்்டநது ்க்்டசி வ்ரயும் 
்கணணில் சுமக்க கூடி�வம்ள ைாய். நாம் பி்றககும் 
வ்ரககும் ைன அழகில் அக்க்்ற ்்காண்டவள, 
ைா�ா்க மாறும் ம்பாது உ்்ட வாஙகும் ம்பாதும், 
ந்்க வாஙகும் ம்பாதும் ைன பிள்்ளககு அை்ன 
அணிவித்ைால் எவவ்ளவு அழ்கா்க இருககும் 
எனம்ற ைன பிள்்ள்� ்பறறி மடடுமம சிநதி 
ககின்றாள. நாம் இனறு ஒருவருககு ஏமைனும் 
உைவி ்சய்து விட்டால் அை்ன ்பல மு்்ற 
அவரி்டம் ்சால்லிக ்காடடுகினம்றாம்; அல்லது 

   ததொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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பதில் : 
 ்பல ைசாப்ைங்க்ளா்க இலங்்க அரசினால் 
ைமிழர்்களுககு எதிரா்க மமற்்காள்ளப்்படடு 
வரும் இனஅழிப்பின உசசக்கட்டமா்க 2009 
மம முளளிவாய்க்கால் இனஅழிப்பு அ்ம 
நதிருநைது. இம் மனிைப் ம்பரவலத்்ை நி்னவு 
கூரும் மு்கமா்க யுத்ைத்தின இறுதிநா்ளான மம 
18ஆம் தி்கதி்� முளளிவாய்க்கால் நி்னமவந 
ைல் நா்ளா்க பிர்க்டனப்்படுத்தி, உல்கத் ைமிழர் 
்கள நி்னவுகூர்நது வருகின்றனர். இருப்பினும் 
ைற்கால சூழலில் எமககு முனனால் இருககும் 
சவால்்க்்ள மனதில் ்்காணடு, இந நி்னமவந 
ை்ல மவறு ்பல வழி்களிலும் முன்னடுப்்பது 
இனறி�்ம�ாைது என நாம் நம்புகினம்றாம். 
அவவா்றான ்பல ்ச�ற்பாடு்கள முன்னடுக 
்கப்்படடு வருகின்றன. அதில் ‘முளளிவாய்க்கால் 
்கஞ்சி’ அல்லது ‘Congee of Hope’ எனறு அ்ழக்கப் 
்படும் இக குறியீடடுச ்ச�ற்பாடும் ஒன்றாகும். 

இச ்ச�ற்பாடடில் முககி�மா்க 3 மநாக்கங்கள 
உள்ளது.
1. முளளிவாய்க்காலில் வஞ்சிக்கப்்படடுக 
்்கால்லப்்பட்ட அ்னவ்ரயும் மனதில் நிறுத்தி 
அவர்்களுககு மதிப்்பளித்ைல். 
 
2. அவர்்களுககு இ்ழக்கப்்பட்ட அநீதி்� 
அஙகு நி்கழ்நை சம்்பவங்களின ஊ்டா்க, ்க்ை்க 
ளின ஊ்டா்க எமது சமூ்கத்திறகும், மற்்ற� 
சமூ்கத்திறகும் முளளிவாய்க்கால் ்பறறி� ஒரு 
்கவனயீர்ப்்்ப ஏற்படுத்துவமைாடு, முளளிவாய்க 
்கால் ்பறறி� ஒரு உ்ர�ா்ட்லயும் உணடு ்பண 
ணுைல். 
 
3. முளளிவாய்க்காலில் நி்கழ்த்ைப்்பட்ட இன 
அழிப்பின வி்்ளவா்க விரகதியின விளிம்பில் 

துவணடு ம்பாய் ்சய்வைறி�ாது நிறகும் எமது 
சமூ்கத்தின நம்பிக்்க்�யும், ஒறறு்ம்�யும், 
துணி்வயும் ்கடடி்�ழுப்பும் விைமா்க இச 
்ச�ற்பாட்்ட முன்னடுககினம்றாம். 

இதில் குறிப்்பா்க மக்களி்டம் நாம் மூனறு வி்ட�ங 
்க்்ள முன்வககினம்றாம்.    அைாவது, 
• மம 12ஆம் தி்கதி ்ைா்டக்கம் 18ஆம் தி்கதி 
வ்ர முளளிவாய்க்கால் வாரமா்கப் பிர்க்டனப் 
்படுத்தி அவர்்களின வசதிககு ஏற்றவாறு முளளி 
வாய்க்கா்ல நி்னவு கூருைல். 
• இநைக ்காலப்்பகுதியில் ஒருமவ்்ளம� 
னும் ்கஞ்சி்� உைவாககி, முளளிவாய்க்கால் 
்க்ை்க்்ளயும் மசர்த்து ைமது குழந்ை்களுககும், 
அ�லவர்்களுககும், நண்பர்்களுககும் ்பகிர்நது 
முளளிவாய்க்கால் ்பறறி� ஒரு உ்ர�ா்ட்ல 
உணடு்பணணுைல்.
• இ்ை ஒவ்வாரு ஆணடும் மக்கள மீண 
டும் மீணடும் இமை ்காலப்்பகுதியில் அைாவது 
மம 12 ்ைா்டக்கம் 18 வ்ர�ான முளளிவாய் 
க்கால் வாரத்தில் ஒவ்வாரு ஆணடும் இ்ை 
முன்னடுப்்பைன மூலம் இ்ை முளளிவாய் 
க்காலில் மாண்டவர்்களுககு மதிப்்பளிககும் 
ஒரு ்பண்பாடடு நி்கழ்வா்க வரவிருககும் ்பல 
நூற்றாணடு்களுககு ைமிழர் வரலாறறில் இ்டம் 
பிடிககும் ஒரு நி்கழ்வா்க மாற்ற மவணடும். 
அைறகு மக்கள உறுது்ை�ா்க இருக்க மவண 
டும் என்பமை எமது ம்காரிக்்க. 

பதில் : 
 முளளிவாய்்கால் ்கஞ்சி என்பது ஒரு புதி� 
வி்ட�மல்ல. இது சில ஆணடு்களுககு முன்பா 
்கமவ ைா�்கத்திலும், புலம்்்ப�ர் நாடு்களிலும் 
முன்னடுக்கப்்படடு வருகின்ற ஒரு நி்கழ்வு. 
முளளிவாய்்கால் நி்னமவநைல் நா்ளான மம 
18ஆம் தி்கதி முன்னடுக்கப்்படும் நி்னமவந 
ைல் நி்கழ்வு்களில் ்கஞ்சி்� ை�ாரித்து, அஙகு 
வரும் மக்களுககுப் ்பகிர்நது அ்ை ஒரு நி்ன 
மவநைல் நி்கழ்வா்க ்க்்டப்பிடித்து வருகின்றனர். 

 

இருப்பினும் இம்மு்்ற நாம் ஒரு்படி மமமல 
்சனறு முளளிவாய்்கால் நி்கழ்வு ்பறறி� 
உ்ர�ா்ட்ல உருவாககும் ஒரு நி்கழ்வா்கவும், 
மற்்ற� சமூ்கங்களுககு இ்ை எடுத்துச ்சல் 
லும் ஒரு நி்கழ்வா்கவும், எமது மக்கள மத்தியில் 
ஒரு நம்பிக்்க்�யும், துணி்வயும் ்கடடி்�ழு 
ப்பும் ஒரு அ்்ட�ா்ளமா்கவும் இ்ை முன்னடு 
ப்்பது  எமது மநாக்கம். அவவா்றான மநாக்கங்க 
ம்ளாடு இ்ை மநர்த்தி�ா்க வடிவ்மத்து, திட்ட 
மிடடு இ்ை எங்கள மக்கள மத்தியிலும், எமது 
மக்கள சார்நது இ�ஙகுகின்ற அ்மப்பு்கள 
மத்தியிலும் ் ்காணடு ் சனறு இ்ை ஒரு உல்க்ளா 
வி� நி்கழ்வா்க மாறறுவமை எமது மநாக்கம். 
 இன அழிப்பு என்பது மனிைப் ்பண 
பு்களுககு அப்்பாற்பட்ட மி்க மமாசமான, மிரு்கத் 
ைனமான ஒரு ்ச�ல். மா்றா்க மக்கள அ்னவ 
ருககும் இருக்கககூடி� மனிைப் ்பணபு்களில் மி்க 
அடிப்்ப்்ட�ான, அவசி�மான மனிைப் ்பணபு 
என்றால் அது உைவும், உை்வப் ்பகிர்ைலும். 
 ்்காடி� ம்பாரினால் அ்டக்கப்்படடு, ஒடு 
க்கப்்படடு, இழக்கககூ்டாை எல்லாவற்்றயும் 
இழநை நி்லயில் உடுக்க உ்்டயினறி, உ்றங்க 
இ்டமினறி, அழிவின விழிம்பில் நின்ற எங்கள 
மக்கள; உண்ட அநை ஒருமவ்்ள உைமவ அவர் 
்க்்ள ்ைா்டர்நதும் ந்்டம்பாடும் வல்ல்ம்� 
ைநை ஒமர வி்ட�ம். உை்வத் ைவிர அவர்்கள 
அஙகு அனு்பவித்ை மவறு எநை்வாரு வி்ட� 
முமம அவர்்கள மவணடி, விரும்பி அனு்பவித்ை 
ைா்க இருக்க முடி�ாது. உைவு என்றால் மடடுமம 
ஒருவர் விரும்பி உணடிருப்்பார். விரும்பி அ்ை 
்சய்திருப்்பார் எனறு நாங்கள நம்்பலாம். 
 ஆ்கமவ அநை உைவு ஒனறு ைான அவர் 
்களுககு நம்பிக்்க�ா்கவும், அவர்்களுககு துணி 
சச்லயும் ைநதிருக்கககூடி� ஒமர வி்ட�ம். 
எமககு இ்ழக்கப்்பட்ட இநை அநீதி்� எமது 
மக்கள மத்தியிலும், மற்்ற� சமூ்கத்தின மத்தியி 
லும் வி்ைப்்பைறகு அல்லது அவர்்கள மத்தியில் 
இ்ை எடுத்துச ்சல்வைறகு எல்லா மனிைர்்களுக 
கும் ்்பாதுவா்க இருக்கககூடி� இநை உைவு 
ஒரு சி்றநை குறியீ்டா்க இருககும் என நாம் நம்பு 
கினம்றாம். 

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

cyfpw;F tpopg;G+l;Lk; epfo;thf

Ks;sptha;f;fhy; fQ;rp
,yq;if murpd; jkpo; kf;fs; kPjhd ,dmopg;gpd; cr;rf;fl;lkhf 2009 Mk; Mz;L Ks;sptha;f;fhy; rk;gtk;  

epfo;e;jpUe;jJ. ,jid jkpo; kf;fs; gy topfspy; epidT$u;e;J tUk; mNjrkak;> Ks;sptha;f;fhy; fQ;rpia toq;F 

tjd; %yk; jkpo; kf;fspd; ,dmopg;ig cyf kf;fspd; ftdj;jpw;F nfhz;L tUk; nraw;ghl;il Nk 11 Mk; ehs; Kjy; 

18 Mk; ehs; tiu Ks;sptha;f;fhypy; capu; jg;gpNahu; ,ize;J Kd;ndLj;Js;sdu;. ,J njhlu;gpy; mjd; nraw;ghl; 

lhsu; jpU ghujp mtu;fs; ‘,yf;F’ ,izaj;jpw;F toq;fpa Neu;fhzy; tUkhW:

கேள்வி :  
 முள்ளிவாய்கோல் ேஞ்சியை உலகேங் 
கும் முள்ளிவாய்கோல் வாரத்தில் கோடுப்ப 
தனூடாே ேவனயீரபய்ப நீங்ேள் ஏற்படுத்த 
உள்்ளதாே அறிகிக�ாம். அது கதாடர்பான 
வி்பரங்ேய்ளத் தரமுடியுமா?

கேள்வி :  
 இநதத் திடடம் கதாடர்பான எண்ணம் 
எப்படி, எவவாறு ஏற்படடது?

 Neu;fhzy;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

fl;Liu

மம - 18, 21ஆம் நூற்றாணடின இனப்்படு்்கா்ல 
நாள. ்க்டநை நூற்றாணடில் ஹிடலரின நாஜிக கூ்டா 
ரங்களில் 6மில்லி�ன யூைர்்கள இனப்்படு்்கா்ல 
்சய்�ப்்படடு, அநை நி்னவா்க ஒவ்வாரு ஆண 
டும் ஜனவரி 27ஆம் தி்கதி்� உல்கம் இத்ை்்க� 
இனப்்படு்்கா்ல உலகில் நி்கழககூ்டாது என 
்ப்ை வலியுறுத்தி ‘இனப்்படு்்கா்ல நாள’ எனக 
்்காண்டாடி வருகி்றது. இமை ம்பால 21ஆம் நூற்றா 
ணடில் சிறீலங்கா அரசாங்கத்ைால் ஈழத் ைமிழர்்கள 
வ்்க்ைா்்கயினறி இனப்்படு ்்கா்ல ்சய்�ப் 
்பட்ட உல்க வரலாற்்ற முனனிறுத்தி, மம-18ஐ 
‘இனப்்படு்்கா்ல நா்ளா்க’ உல்கம் ்்காண்டா்ட 
மவணடும். இநை மனிைக ்க்ட்ம்� உல்க மக்களு 
ககு நி்னவூடடும் வ்்கயில் ஒவ்வாரு ஆணடும் 
மம -18 ஐ ஈழத்ைமிழர்்களும், உல்கத் ைமிழினமும், 
‘இனப்்படு்்கா்ல நாள’ ஆ்கக ்்காண்டாடி 
வருகின்றனர். 
 1915ஆம் ஆணடு  ஆர்மமனி� மக்கள இன 
ப்்படு்்கா்ல ்சய்�ப்்பட்ட்ை அவர்்களு்்ட� 
106 ஆணடு்கால உறுதி�ான ம்பாராட்டத்தின வி்்ள 
வா்க இவவாணடுைான அ்மரிக்க ஜனாதி்பதி 
்்பருமதிப்புககுரி� மஜா ்்ப்டன அவர்்கள இனப் 
்படு்்கா்ல எனப் ்பகிரங்கமா்க அறிவித்துள்ளார்.  
ஆர்மமனி� மக்களின முனனுைாரைமானது ஈழத் 
ைமிழர்்களுககு மம-18 ஐ இனப்்படு ் ்கா்ல நா்ளா்க 
உறுதி�ா்கத் ்ைா்டர்நது முன்னடுக்க மவணடி 
�ைன முககி�த்துவத்்ை உைர்த்தியுள்ளது.  
 சிறீலங்காவில் யுத்ைககுற்றச ்ச�ல்்கள, 
மனிைா�த்திறகு எதிரான குற்றங்கள, மனிைஉரி்ம 
வனமு்்றப்்படுத்ைல்்கள ந்்ட்்பறறுள்ள்ை சான 
்றாைாரங்கள உ்டன ்பதிவாககி, அவவாைாரங்களின 
அடிப்்ப்்டயில் அ்னத்துல்க சட்டங்கள மு்்ற 
்ம்களுககு ஏற்ப சிறீலங்கா்வ அ்னத்துல்க 
விசார்ைககு உட்படுத்ை மவணடி� முககி� 
மை்வ்� உைர்நது ஐககி�நாடு்கள ச்்பயின 
மனிை உரி்ம்கள ஆ்ை�்கத்்ை அைற்கான ை்கவ 
ல்்க்்ளயும், ைரவு்க்்ளயும் சான்றாைாரத்து்டன 
்்பறுவைற்கா்க அலுவல்கத்்ை அ்மப்்பைற்கான 
ஆ்ை்� இவவாணடு அளித்து அைற்கான நிதி 
�த்்ையும் ஒதுககியுள்ளது. 
 இநை முககி�மான ்கால்கட்டத்தில் முளளி 
வாய்க்காலில் 2009 மம 18 இல் சிறீலங்காவால் நி்கழ் 
த்ைப்்பட்ட மனிைகுல வரலாறறுகம்க தீராை ்க்ளங 
்கத்்ை ஏற்படுத்தி� இனப்்படு்்கா்ல்களின 
12ஆவது ஆணடு நி்னவா்க 18.05. 2021 அனறு ஈழத் 
திலும் உல்்கஙகும் ‘இனப்்படு்்கா்லநாள’  ைமி 
ழர்்க்ளால் முன்னடுக்கப்்படுகி்றது.  
 இநமநரத்தில் யூைர்்கள இனப்்படு்்கா்ல 
்சய்�ப்்பட்ட்ை உலகின ‘இனப்்படு்்கா்ல 
நா்ளா்க’ நி்னவுகூரும் அ்மப்பினர், 2022ஆம் 
ஆணடு ஜனவரி 27ஆம் நாளுககு ‘ஒருநாள (One 
day)’ என்ப்ை ்ம�க்கருவா்க முன்வத்துள்ளது.
19.04.1943இல் ம்பாலநதின வார்மசாவில் ம்பால 
ந்ை ஆககிரமித்திருநை ஹிடலர் ‘ஒரு இனம் 
ஒருநாடு’ என்ற ைத்துவத்து்டன, 400000 யூைர் 
்க்்ள 1.3 சதுர்மல் பிரமைசத்துள ைடுத்து ்வத் 
ைான. இஙகுைான 92000 யூைர்்கள இன அழிப்புககு 
ள்ளான்ை உல்க வரலாறு ்பதிவு ்சய்ைது. இவ 
வாறு ‘ஒருஇனம் ஒருநாடு’ என்ற ம்காட்பாடு 
உலகில் மைாறறுவிக்கப்்பட்ட அநைக ்்காடி� 
நா்்ளத்ைான ‘ஒருநாள’ என்பைன மூலம் 2022ஆம் 
ஆணடு சனவரி 27ஆம் தி்கதி உல்்கஙகும் மீள 
நி்னவு்படுத்தி உலகில் ‘ஒருஇனம் ஒருநாடு’ என்ற 

ைத்துவமம மனிைா�த்திறகு எதிரான இனப்்படு 
்்கா்ல்க்்ளச ் சய்வைறகுரி� அரசி�ல் ைத்துவம் 
என்ற எசசரிப்்்ப உல்க மக்களுககுஅளிக்க இவ 
அ்மப்பினர் விரும்புகின்றனர். இநை ‘ஒருஇனம் 
ஒருநாடு’ எனனும் இனப் ்படு்்கா்ல்களுககு 
மவரா்க அ்மயும் ைத்துவத்்ைம� இன்்ற� சிறீ 
லங்கா அரசாங்கமும் ைனது அரசி�ல் ்்காள்்க 
�ா்கவும் நிர்வா்கமா்கவும் முன்னடுத்து வருவ 
ைால், இநை ‘ஒருநாள’ எனனும் இனப்்படு்்கா்லச 
சிநை்னக்கான ்ம�க ்கருவுள ைன்னயும் 
அ்டககிக ்்காளகி்றது. சிறீலங்கா அரசாங்கம் இநை 
‘ஒருஇனம் ஒருநாடு’ ைத்துவத்்ை ‘அம்ப ரட்ட 
(எங்கள நாடு) – அம்ப ஜாதி� (எங்கள இனம்) – அம்ப 
ஆ்கம� (எங்கள மைம்’) என்ற ்்பௌத்ை சிங்க்ளப் 
ம்பரினவாைத் ைத்துவமா்க 1956முைல் இனறு வ்ர 
65 ஆணடு ்க்ளா்க ஈழத்ைமிழர்்களுககு மமல் ்ப்்ட 
்பலம் ்்காணடு திணித்து 176,000இறகு அதி்கமான 
ஈழத் ைமிழர்்க்்ள இனஅழிப்புச ்சய்துள்ளது.  
இனறும் ஈழத்ைமிழின அழிப்்்பம� ைனது அரசின 
்்காள்்க�ா்கவும், நிர்வா்கமா்கவும் முன்னடுக 
கி்றது. இைற்கா்கச சட்டத்தின முன அ்னவரும் 
சமம் என்ற சட்டத்தின ஆடசி்� மறுத்துச ்ச�ற 
்படுகி்றது. 
 ஒரு சனநா�்க ஆடசிககுரி� முனநி்பநை 
்ன்க்ளா்கக ்கருைப்்படும், நல்லாடசி, மனிை உரி்ம 
்கள, வ்ளர்சசி்கள என்பவற்்ற ஈழத்ைமிழர்்களுககு 
அனுமதிக்காதுஅவர்்க்்ள ஆளவைற ்கான ைகுதி்� 
இழநதுவிட்ட சட்ட விமராை அரசா்கத் தி்கழ்கி்றது. 
இவற்்றச சீர்மக்கத் ைக்க அ்னத்துல்கச சட்ட 
ங்களுகம்கா மு்்ற்ம்களுகம்கா, அவற்்றச ்ச� 
ற்படுத்தும் அ்மப்புக்களுகம்கா ்கடடுப்்ப்டாது 
ைனனிச்ச�ா்க ந்டககி்றது. இைனவழி எநைநாடும் 
ைன்னப் பின்பற்றககூடி� அ்பா�த்்ைத் மைாற 
றுவித்து உலகின ்பாது்காப்புககும் அ்மதிககும் 
ைனது அரசு மு்்ற்மயின, முனமாதிரி்்க்க்ளால் 
அசசுறுத்ை்ல ஏற்படுத்தி வருகி்றது. இைனால் 
சிறீலங்காவின மமலானஅ்னத்துல்க சட்டங்க 
ளும், மு்்ற்ம்களும் ஐககி�நாடு்கள ச்்பயி 
னால் முன்னடுக்கப்்ப்ட மவணடி� ்கட்டா�ம் 
வலுவ்்டநது வருகி்றது. இநை உல்க அரசி�ல் 
மாற்றத்தில் ஈழத்ைமிழர்்களுககு நீதி்� வழங்கக 
கூடி� விைமா்கப் ்பங்களிப்புச ்சய்யுமாறு உல்க 
நாடு்க்்ள வலியுறுத்ை மவணடி�வர்்க்ளா்க உல்கத் 
ைமிழர்்கள உள்ளனர்.   
 மமலும், 12 யூ்ல 1955 இல் யூம்காசிமலவி� 
்்பாஸ்னி�ாவில் இருநது சுைநதிரம் ்்பற்ற்ை 
அடுத்து, ்்பாஸ்னி�ாவின மசர்பிக ந்கரில் வாழ் 
நது ்்காணடிருநை ்்பாஸ்னி� ஆண்க்்ள அவர்்க 
ளின ்்பண்கள குழந்ை்களில் இருநது பிரித்துப் 
‘்பாது்காப்புப் பிரமைசத்திறகு’ ்சல்லுமாறு ்பணி 
த்து அஙகு 8000 ஆண்க்்ள இனப்்படு்்கா்ல 
்சய்ை்ையும் இநை ‘ஒரு நாள’என்பது குறிககி்றது. 
அநை வ்்கயில் 22.05.1972இல் சிறீலங்காச சிங 
்க்ள ்்பௌத்ை குடி�ரசு என்ற சிங்க்ள ்்பௌத்ை 

ம்பரினவாை ஆடசிப் பிர்க்டனத்்ை அடுத்து, அன 
்்ற� ஈழத்ைமிழர்்களின அரசி�ல் ை்லவரான 
எஸ்.மஜ.வி. ்சல்வநா�்கம் அவர்்கள ஈழத்ைமிழர் 
்களின ைனனாடசி உரி்மப் பிர்க்டனத்்ைச சிறீ 
லங்காப் ்பாராளுமன்றத்தில் விடுத்துச சிறீலங்காப் 
்பாராளுமன்றத்தில் இருநது விலகினதின ்பழி 
வாங்கல் ந்டவடிக்்க�ா்கமவ சிறீலங்கா ஈழத்ைமி 
ழின அழிப்்்ப ்்பாஸ்னி�ா ம்பால் முன்னடுத்து 
வருகி்றது. மமலும், சிறீலங்காவும் முளளிவாய்க 
்காலில் 40000ககும் மமற்பட்ட ஈழத்ைமிழர்்க்்ள 
18.05.2009 இல் ்பாது்காப்புப் பிரமைசங்களுககுச 
்சல்லுமாறு ்பணித்து இனப்்படு்்கா்ல ்சய்ை 
வரலாற்்றக ்்காண டுள்ளது. இைனால் சிறீலங்கா 
வும் ்்பாஸ்னி�ா ம்பால் இனப்்படு ்்கா்ல அர 
சா்க அ்னத்துல்க விசார்ைககு உட்படுத்ைப்்ப்ட 
மவணடி� நி்லயில் உள்ளது. 
 17.04.1975இல் ்கம்ம்பாடி�ாவில் ்ைா்டங 
கி� கிமமார் ரூச ( Khmer Rouge) உ்்ட� ஆடசி 
யில் ஐநைாணடு்களில் இரணடு மில்லி�னுககு 
மமற்பட்ட மக்கள இனப்்படு்்கா்லககுள்ளா 
னார்்கள. இநை இனப்்படு்்கா்லக்கான ஆடசி 
மாற்றம் ஏற்பட்ட நா்்ளயும், இநை ‘ஒரு நாள’ 
என்ற ்ம�க்கரு சுடடிக்காடடுகின்றது. 22.05. 
1972இல் ஈழத்ைமிழர்்கள சிறீலங்காவின சிங்க்ள 
்்பௌத்ை குடி�ரசு பிர்க்டனத்ைால் நா்டற்ற மைச 
இனமாக்கப்்பட்டது முைல் இனறு வ்ர 49ஆணடு 
்க்ளா்க ஈழத்ைமிழர்்கள இனஅழிப்புககுள்ளாகி 
வருகின்றனர். எனமவ கிமமார் ரூசசின இனப் 
்படு்்கா்ல ஆடசி ம்பான்றைா்கமவ சிறீலங்கா 
ஆடசியும் ்ைா்டர்கி்றது.  ரூ்வன்டா இனப்்படு 
்்கா்ல குறித்ை ஆய்வு்களில் 06.04.1994 முைலான 
100 நாட்க்்ள மக்களுககு அ்பா�்காரமான ்கால 
மா்க இருநைைா்கக குறிப்பிடுவது வழ்ம. ஆனால் 
ஈழத்ைமிழ் மக்களுகம்கா, பிரித்ைானி�ாவி்டம் 
இருநை ஈழத்ைமிழ் மக்களின இ்்ற்ம்�, ்கால 
னித்துவ பிரித்ைானி� அரசாங்கம், சிங்க்ளவர்்களின 
இ்்ற்மயு்டன இ்ைத்து, சிங்க்ளப் ்்பரும்்பா 
ன்ம ஒற்்ற�ாடசிப் ்பாராளுமன்ற சனநா�்க 
ஆடசிககுட்படுத்தி� ்்பாழுது, சிறு்பான்மயின 
மை ்பாது்காப்்பா்க உருவாககி� மசால்்பரி அரசி� 
ல்மப்பின 29(2) வது பிரி்வ சிங்க்ள அரசாங்கம் 
வனமு்்றப்்படுத்தி, ஈழத்ைமிழர்்களின இ்்ற 
்ம்� ஆககிரமித்ை 22.05.72 முைல் இனறுவ்ர 
�ான அ்ர நூற்றாணடு ்காலமும் ‘இனப்்படு 
்்கா்ல அ்பா�்காலம்’ ஆ்கமவ ்ைா்டர்கி்றது.   
இநை வ்்கயிலும் சிறீலங்கா ைன்ன ‘ஒரு நாள’  
எனனும் இனப்்படு்்கா்ல ்ம�க்கருத்துள 
இனம் ்காடடுகி்றது.
 இறுதி�ா்க இநை ‘ஒருநாள’ எனனும் உல்க 
இனப்்படு்்கா்ல எதிர்ப்பு ்ம�க்கருத்தின 
மநாககு, இனப்்படு்்கா்லககு உள்ளாகும் மக்க 
ளின ‘விடுை்ல’யில்ைான இனப்்படு்்கா்லயில் 
இருநது விடு்படுவது ைஙகியுள்ளது என்ப்ை வலி 
யுறுத்துவைா்க அ்மகி்றது. விடுை்ல கி்்டககும் 
அநை ‘ஒருநாள’ வ்ர இத்ை்்க� துனபுறும் 
மக்களின வாழ்வு என்பது “ஒவ்வாருநாளும் 
துன்பது�ரங்களும் சித்தி்ரவ்ை்களும் உள்ளைா 
்கமவ ்ைா்டரும்”என்பது சில் ரசமன  எனனும் 
‘்க்்டசி திரிபிலிங்க யூைன’ எனனும் வரலாறறு 
நூ்ல எழுதி� ஆய்வா்ளரின மனிை அனு்பவப் 
பிர்க்டனமா்க உள்ளது.   “இனஅழிப்்்ப மநறறு ந்ட 
நைது எனம்றா நா்்ள ந்டக்கககூ்டா ் ைனம்றா சிநதி 
ப்்ப்ைவி்ட, இனறும் ந்டநது ்்காணடிருககி்ற இன 
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ஊ்ட்க சுைநதிரம் என்பது ஜனநா�்கத்தின 
அடிப்்ப்்ட உரி்ம. அது ஜனநா� 

்கத்தின நானகு தூண்களில் ஒன்றாகும். எஙகு ஊ்ட்க 
சுைநதிரம் ஒடுக்கப்்படுகின்றமைா அஙகு அராஜ்கம் 
ை்லதூககும்; அநி�ா�ங்கம்ள ம்காமலாசசும். இை 
றகு உல்க வரலாறு்கள அழிக்க முடி�ாை சானறு 
்க்ளா்கத் தி்கழ்கின்றன.
 ஜனநா�்கம் நிலவுவைா்கக கூ்றப்்படுகின்ற 
நாடு்களில் ்ைா்டர்சசி�ா்க அதி்காரத்்ைத் ைக்க 
்வத்துக ்்காளவைற்கா்க அரசி�ல்வாதி்கள அடிப் 
்ப்்ட உரி்ம்க்்ளயும், மனிை உரி்ம்க்்ளயும், 
ஜனநா�்க உரி்ம்க்்ளயும் மதிப்்பதில்்ல. அவ 
ற்்றப் ம்பணுவதில் உரி� ்கவனம் ்சலுத்து 
வதுமில்்ல.
 ஆனால் ஊ்ட்கவி�லா்ளர்்க்்ளயும், ஊ்ட்க 
நிறுவனங்க்்ளயும் ைங்கள ் ்க்களுககுள ் வத்துக 
்்காளவைற்கா்கவும், ைமது அதி்கார எல்்லககுள 
்்பாத்திப் ம்பணிக ்்காளவைற்கா்கவும் ்பல்மவறு 
ைநதிமரா்பா� ந்டவடிக்்க்க்்ள மமற்்காளவா 
ர்்கள.
 ஊ்ட்கவி�லா்ளர்்களுககு சலு்்க்க்்ள வழ 
ஙகுவைா்கவும், உரி்ம்க்்ள வழஙகுவைா்கவும் 
கூறி அவர்்கள ்ைா்டர்பிலான ்பல்மவறு மவ்லத் 
திட்டங்க்்ளத் ்ைா்டஙகுவார்்கள. ஆனால் அநை 
மவ்லத்திட்டங்களின உளம்ள வஞ்ச்ன நி்்ற 
நை நி்கழ்சசித் திட்டங்க்்ள அவர்்கள வகுத்திருப் 
்பார்்கள.
 அவர்்களு்்ட� திட்டங்க்்ள மமமலா 
ட்டமா்க மநாககும்ம்பாது, ஊ்ட்க சுைநதிரத்துககு 
உரி� மதிப்்பளித்து அவர்்கள ்ச�ற்படுவைா்கமவ 
மைானறும். ஆனால் கூர்நது ்கவனித்ைாமல அவ 
ர்்களு்்ட� வஞ்ச்ன�ான மு்கம்்க்்ளக ்காை 
முடியும்.
 ஊ்ட்க சுைநதிரம் ம்பைப்்படுவைா்கவும், 
ஜனநா�்க உரி்ம்கள மதிக்கப்்படுவைா்கவும் அவ 
ர்்கள பிரசாரங்க்்ள முன்னடுத்திருப்்பார்்கள. 
அமைமவ்்ள ைங்களு்்ட� அதி்காரப் பிடியில் 
அ்கப்்படடுள்ள ஊ்ட்கங்க்்ளயும், ஊ்ட்கவி�லா்ளர் 
்க்்ளயும் ்ப�ன்படுத்தி நாடடு மக்கள மீது ்கருத்துத் 
திணிப்்்ப மமற்்காளவார்்கள. உண்ம்க்்ள 
ம்்றத்து திரித்து ைமககு ஏற்ற வ்்கயில் ைங்களுககு 
நன்ம�ளிககும் வ்்கயிலான ்கருத்துக்க்்ள மக 
்கள மத்தியில் அவர்்கள மி்கவும் நுட்பமான மு்்ற 
யில் ்பரவச ்சய்வார்்கள.

 உண்ம்கள ம்்றக்கப்்படுவ்ையும், உண 
்ம்கள மறுக்கப்்படுவ்ையும் நாடடு மக்கள 
உைரமுடி�ாை வ்்கயில் ைமது அரசி�ல் ைனன 
லம் ்கருதி� பிரசாரங்க்்ள இலாவ்கமா்க முன்ன 
டுப்்பார்்கள. ்கருத்துத் திணிப்்ப்ையும், உண்ம 
்க்்ள ம்்றப்்ப்ையும் ஆடசி�ா்ளர்்கள ைமது 
ஆடசி அதி்காரச ்ச�ற்பாடடின முககி� அம்சமா 
்கக ்்காணடிருப்்பார்்கள.
 ஆடசி�ா்ளர்்களுககு சாை்கமான மு்்றயில் 
்கருத்துக்கள ைம்மீது திணிக்கப்்படுவ்ையும், உண 
்ம�ான ஆடசி மறறும் நாடடு நி்ல்ம்கள 
ைங்களி்டம் இருநது முழு்ம�ா்க ம்்றக்கப்்படு 
வ்ையும் நாடடு மக்கள அறி�ாைவாறு ்பார்த்துக 
்்காளவார்்கள.
 இத்ை்்க� ந்டவடிக்்க்களின மூலம் 
நாடடு மக்கள உண்மத் ை்கவல்்க்்ள அறிகின்ற 
உரி்ம்� இழநது விடுவார்்கள. ஏமாறறு அரசி 
�ல் ஆடசியின மூலம் அவர்்களு்்ட� நி�ா�மான 
உரி்ம்கள மறுக்கப்்படுவ்ையும் அவர்்கள உைர 
முடி�ாமற ம்பாய்விடும். அைற்கா்க உண்ம்க 
்்ளத் மைடிக ்கண்டறிநது ்வளிக ்்காணடு வர 
மு�றசிககின்ற ஊ்ட்கங்க்்ளயும், ஊ்ட்கவி�லா்ளர் 
்க்்ளயும் அவர்்கள ைமது அதி்கார ்பலத்்ைப் ்ப�ன 
்படுத்தி அ்டககி விடுவார்்கள. மை்வ�ாயின அவர் 
்க்்ள அழிப்்பைறகும் அவர்்கள ை�ங்க மாட்டார் 
்கள.
 இத்ை்்க� ந்டவடிக்்க்களின மூலம் 
பி்ழ�ா்க வழிந்டத்ைப்்படுகின்ற மக்கள ஆடசி�ா 
்ளர்்க்்ள நல்லவர்்க்ளா்கவும், அவர்்களு்்ட� ஆககி 
ரமிப்பு ஆடசி்� நல்லாடசி�ா்கவும் ்கருதி அவர் 
்களுககுப் பினனால் அணி திரணடிருப்்பார்்கள. 
அவர்்களு்்ட� ஆடசி்� நல்லாடசி�ா்கக ்கருதி 
அவர்்களுககுத் ைங்களு்்ட� ஆைர்வ வழஙகு 
வார்்கள.
 இத்ை்்க� ஆடசிப் ம்பாக்்கயும் ஊ்ட்க 
சுைநதிர நி்ல்ம்�யும் சிறீலங்காவில் நிைர்சன 
மா்கக ்காை முடிகின்றது. இநை வரு்டத்திற்கான 
சர்வமைச ஊ்ட்க சுைநதிர தினத்்ை்�ாடடி பிரைமர் 
மகிநை ராஜ்பகச நாடடு மக்களுககு விடுத்திருநை 
்சய்தியில் “நாங்கள ஆடசியில் இருநைம்பா்ை 
ல்லாம்  ஊ்ட்க சுைநதிரத்்ைப் ்பாது்காத்மைாம். ை்க 
வல் அறியும் உரி்ம்�யும் ஊ்ட்க சுைநதிரத்்ைப் 
ம்பணுவைறகும் ந்டவடிக்்க எடுத்மைாம் என 
்ப்ை உங்களுககு நி்னவூடடுகினம்றன” எனறு 
்ைரிவித்திருநைார்.
 “இநை நாடடின ஊ்ட்க சுைநதிரம் 

்கடு்ம�ா்கப் ்பாதிக்கப்்பட்ட விசித்திரமான ்காலங 
்க்்ள நாம் நி்னவு்படுத்ைத் மை்வயில்்ல. 
நாம் ஆடசியில் இருநைம்பா்ைல்லாம் ஊ்ட்க 
சுைநதிரத்்ைப் ்பாது்காத்மைாம். முழு உல்க மும் 
்்காமரானா ் ைாறறுககு உள்ளாகிப் ்பாதிக்கப்்படடு 
ள்ள சூழ்நி்லயில் ‘ை்கவல்்கள ்்பாதுமக்களின 
நலனுக்கானது’ எனும் ்ைானிப்்்பாருளில் சர்வ 
மைச ஊ்ட்க சுைநதிர தினம் ்்காண்டா்டப்்படுவது 
மி்கப் ்்பாருத்ைமானைாகும்” எனறும் அவர் கூறி 
யிருநைார்.
 ‘ை்கவல்்கள ்்பாதுமக்களின நலனுக்கா 
னது’ என்ற சர்வமைச ்ைானிப்்்பாரு்்ள எடுத்துக 
கூறியிருநை அவரு்்ட� அநை ஊ்ட்க சுைநதிர 
தினத்துக்கான ்சய்தியின ்ம ்காய்வைறகு முன 
ன ைா்கமவ ஊ்ட்கவி�லா்ளர் மயில் வா்கனம் நிமல 
ராஜன ்்கா்ல வழககில் குற்றம் சாட்டப்்படடு 
ள்ளவர்்களுககு எதிரான குற்றவி�ல் ந்டவடிக்்க 
்க்்ள முன்னடுத்துச ்சல்ல முடி�ாது எனறு 
சட்டமா அதி்பர் தி்ைக்க்ளம் �ாழ். நீைவான நீதி 
மன்றத்திறகு அறிவித்துள்ளது. இை்ன�டுத்து 
அநை வழககில் குற்றம் சுமத்ைப்்படடிருநை 6 
சநமை்க ந்பர்்க்்ளயும் விடுவிப்்பைறகு �ாழ். நீை 
வான நீதிமன்றம் உத்ைரவிடடுள்ளது.

 ்க்டநை ்பதி்னநது வரு்டங்களுககு மமலா்க 
சட்டமா அதி்பரின ஆமலாச்ன்களுக்கா்கக ்காத்துக 
கி்டநை இநைக ்்கா்ல வழககில் குற்றவி�ல் 
ந்டவடிக்்க்� முன்னடுத்துச ்சல்ல முடி�ாது 
எனறு சிறீலங்காவின சட்டத்து்்ற அறிவித்திருப் 
்பது ஊ்ட்க சுைநதிரத்தின மீது இநை அரசு எநை 
அ்ளவுககு அக்க்்ற ்்காணடிருககின்றது என்ப்ை 
்வளிப்்படுத்துவைா்க அ்மநதுள்ளது.
 ்க்டநை 2000 ஆம் ஆணடு ஒகம்டா்பர் மாைம் 19 
ஆம் தி்கதி இரவு ஊர்டஙகு உத்ைரவு ந்்டமு்்றயில் 
இருநை மவ்்ள, �ாழ். ்கசமசரி�டியின உ�ர் ்பாது 
்காப்பு வல�மா்க இருநை ்பகுதிககுளம்ள ைனது 
வீடடில் ்சய்திக்கடடு்ர எழுதிக்்காணடிருநை 
நிமலராஜன அவரு்்ட� வீடடிறகுள அத்துமீறிப் 
பிரமவசித்ை ஆயுைைாரி்களினால் சுடடுக ்்கால்லப் 
்பட்டார். அப்ம்பாது அவர் எழுதிக ்்காணடிருநை 
ம்ப்னயும் அவர் எழுதியிருநை வரி்களும் குருதி 
யில் மைாய்நைன.
 அவ்ரச சுடடுக ் ்கான்றவர் ்கள அத்து்டன 
நிற்கவில்்ல. அவரு்்ட� வீடடின உளம்ள 
்்கககுணடு ஒன்்ற வீசி ் வடிக்கச ் சய்துவிடடுச 
்சன்றார்்கள. இநைக குணடு ்வடிப்பினால் 
நிமலராஜனின ைாய், ைந்ை, ம்னவி மறறும் மரு 
ம்கன ஆகிம�ார் ்படு்கா�ம்்டநைனர்.
 ்்கா்ல�ாளி்கள நிமலராஜனின வீடடிறகு 
வருவைற்கா்கப் ்ப�ன்படுத்தி�ைா்கக ்கருைப்்பட்ட 
துவிசசக்கர வணடி்�ானறும் அவரு்்ட� வீட்டரு 
கில் ்கணடுபிடிக்கப்்பட்டது. ்ைா்டர்நது இ்டம் 
்்பற்ற விசார்ை்களில் 6 ம்பர் சநமை்க ந்பர்்க்ளா்க 
அ்்ட�ா்ளம் ்காைப்்படடிருநைனர். இவர்்களுககு 
எதிரா்கக குற்றம் சுமத்ைப்்படடிருநை ்்கா்ல 
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ம்ல�்க மக்கள உளளிட்ட சிறு்பான்ம 
சமூ்கத்தினர் மீைான ்நருககீடு்களின 

அதி்கரித்ை ைன்மயி்ன அவைானிக்கககூடி� 
ைா்க உள்ளது. இது இலங்்கயின வரலாறறில் 
்ைா்டர்சசி�ா்கமவ இ்டம்்்பறறு வருகின்ற ஒரு 
நி்கழ்வாகும். இத்ை்்க� நி்ல்ம்க்்ளச சமா 
ளிப்்பைறகு சிறு்பான்மயினரி்்டம� ஒரு ஐககி 
�ம் மிக்க சகதியி்னக ்கடடி்�ழுப்்ப மவணடி 
�து அவசி�மாகியுள்ளம்பாதும், இது ்கால்வ்ர 
இது சாத்தி�மா்கவில்்ல என்பது வருநைத்ைக்க 
ைாகும். இைனால் சிறு்பான்ம சமூ்கத்தினரின 
உ ரி ் ம ்க ள ம ழு ங ்க டி ப் பி ற கு உ ள ்ள ா கு ம் 
நி்லம� மம்லழுநது ்காைப்்படுகின்றது.
 இலங்்கககு இனவாைம் புதி�ைல்ல. அது 
சுைநதிரத்திறகு முனனரும் சரி, அல்லது பினனரும் 
சரி இனவாைத்தின ம்காரப்பிடி சிறு்பான்மயி 
ன்ர அழுத்திக ்்காணடுைான இருககின்றது. 
1947ஆம் ஆணடில் இ்டம்்்பற்ற்்பாதுத் மைர்ை 
லில் இநதி� சமூ்கத்தினர் ்்பறறுக்்காண்ட 
்வறறி ஐககி� மைசி�க ்கடசியினரின ்கண்க்்ள 
உறுத்தி� நி்லயில் அது இம்மக்களின பிரசாவு 
ரி்ம மறறும் வாககுரி்ம என்பன ்பறித்்ைடுக 
்கப்்படுவைறகு உநதுசகதி�ாகி இருநைது. இைன 
ைழும்பு்கள இனறும் ம்்றநை்பாடில்்ல என்ப 
தும் �ாவரும் அறிநை ஒரு வி்ட�மம�ாகும். 1948 
இறகும் 1988 இறகும் இ்்டப்்பட்ட்காலப்்பகுதி 
இம்மக்களின மசாை்னக்காலமா்க இருநைது. 
பிரசாவுரி்ம இல்லாை நி்லயில் அரசாங்க உத்தி 
ம�ா்கம் ஒனறிறகு விணைப்்பத்தி்னககூ்ட 
அனுப்்ப முடி�ாை நி்லககு இம்மக்கள ைள்ளப் 
்படடிருநைனர். அ்ைப்ம்பானம்ற வாககுரி்ம 
இல்லாை நி்ல இம்மக்களின அரசி�ல் பிரதிநிதி 
த்துவத்்ை மழுங்கடிக்கச ்சய்வைா்கமவ 
இருநைது.   

அரசியல் பிரதிநிதித்துவம்
 

ஒரு சமூ்கத்தின அபிவிருத்தியில் ஆக்கபூர் வமான 
அரசி�ல் பிரதிநிதித்துவம் மி்கவும் இனறி 
�்ம�ாைைா்கக ்கருைப்்படுகின்றது. இைனால் ்பல 

பினைஙகி� சமூ்கங்கள மமல் நி்லககு வநதிரு 
ககின்றன என்பதும் உண்ம�ாகும். எனினும் 
ம்ல�்க சமூ்கத்தின வாககுரி்ம இல்லாை நி்ல 
�ானது இம்மக்களின அரசி�ல் எதிர்்பார்ப்பு 
குறித்ை ்கனவி்னச சிை்றடித்திருநைது. இம்மக 
்களின பிரதிநிதி எனறு ்சால்லககூடி�வ்்கயில் 
அமரர் ்சௌமி�மூர்த்தி ்ைாண்டமான ்பாராளு 
மன்றத்திறகு நி�மன எம்.பி.�ா்க ்ைரிவு்சய்� 
ப்்படடு ம்ல�்க மக்களுககு ்பல்மவறு மச்வ 
்க்்ளயும் ்்பறறுக ்்காடுத்திருநைார். ்கல்வி 
அபிவிருத்தி, சமூ்க அபிவிருத்தி, சு்காைார அபிவி 
ருத்தி ம்பான்ற ்பல து்்ற்களிலும் ்கவனம் ்சலு 
த்தி, இம்மக்களின மமம்்பாடடுககு வித்திட்டார். 
இலங்்க ்ைாழிலா்ளர் ்காஙகிரஸ் ைனிப்்்பரும் 
்கடசி�ா்க ம்ல�்கத்தில் வீறுந்்ட ம்பாடடு, 
ம்ல�்கமக்களின வாழ்க்்கககு வழி்காடடி�து. 
பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட ்கடசிப்்்பருக்கங்களின 
்காரைமா்க ்ைாழிலா்ளர்்களின ஒறறு்ம சீர் 
கு்லநைமைாடு இம்மக்களின உரி்ம்களும் 
ம்களவிககுறி�ான்ம  மவறுவி்ட�மாகும்.
 ம்ல�்க மக்கள பிரசாவுரி்ம மறறும் 
வாககுரி்ம என்பன இல்லாது இருநை நி்லயில் 
இம்மக்க்்ள அரசி�ல் சகதி்கள ஏ்்றடுத்துப் 
்பார்க்காை ஒரு நி்லம� ்காைப்்பட்டது.  ம்ழக 
குக கூ்ட ல�த்தில் ஒதுஙகுவைறகு சிலர் ை� ஙகினர் 
எனறு புத்திஜீவி்கள இநை நி்லயி்ன ைனது 
ஆக்கங்களில் சுடடிக்காடடி இருககின்றனர். எனி 
னும் இநை நி்லயிலும் இலங்்க ்ைாழிலா்ளர் 
்காஙகிரஸ் ம்ல�்க மக்களுககு ்காவலனா்க 
இருநது மைாள ்்காடுத்து வநைது. இது ஒரு முன 
மாதிரி�ான ்ச�ற்பாம்ட�ாகும். ம்ல�்க மக்க 
ளின பிரசாவுரி்ம்�யும், வாககுரி்ம்�யும் 
்பறித்்ைடுத்து அம்மக்க்்ள நிர்வாைப்்படுத்து 
வதில் ஆர்வம் ்காடடி� ஐககி� மைசி�க்கடசி, 
அைன ம்கார எணைத்்ை நி்்றமவறறிக ்்காண 
்டது. இைறகுப் பிர�ாசசித்ைமா்க 1988ஆம் ஆண 
டில் மீணடும் பிரசாவுரி்ம்�யும், வாககுரி்ம 
்�யும் இம்மக்களுககு வழஙகி இக்கடசி ைனது 
்்க்� சுத்ைப்்படுத்திக ்்காண்டது. இருநை 
ம்பாதும், இைனால் ஏற்பட்ட ்க்்ற்கள இனனும் 
ம்ல�்க மக்களுககு நீஙகி�ைா்க இல்்ல.
 1956ஆம் ஆணடில் ்்காணடு வரப்்பட்ட 
ைனிச சிங்க்ளச சட்டம் இநதி� வம்சாவளி மக 
்க்்ள மடடுமல்லாமல் இலங்்கத் ைமிழர்்களுக 
கும் ்பாை்க வி்்ளவு்கள ்பலவற்்றயும் ஏற்படு 
த்தி இருநைது. அரசாங்க உத்திம�ா்கங்க்்ளப் 
்்பறறுக ்்காளவதில் ைமிழர்்களுககு இருநை 
வாய்ப்புக ்கைவு இைனால் மூ்டப்்பட்டது. ைமிழ் 
மக்களின ஒடடு்மாத்ை உரி்ம்களும் ்பறி 
ம்பாவைறகு ைனிச சிங்க்ளச சட்டம் வழி வகுத்ைது 
என்பை்ன மறுப்்பைறகில்்ல. 1972ஆம் ஆணடு 
்காணிச சுவீ்கரிப்பு சட்டம், 1983ஆம் ஆணடு வன 
்ச�ல் எனறு இநதி� வம்சாவழியினருககு எதி 
ரான இன்வாடுக்கல் ்ச�ற்பாடு்க்்ள ்படடி 
�ல்ப்்படுத்திக ்்காணம்ட ்சல்லலாம். இவறறி 
னால் ம்ல�்க சமூ்கத்தின ைழும்பு்களும் அதி்க 
ரித்துக ்்காணம்ட ்சல்கின்றன.

 இனவாை சிநை்ன்க்ளால் மவரறுக்கப்்ப 
ட்ட ம்ல�்க சமூ்கத்தின வரலாறு இனனும் 
்ைா்டர்நது ் ்காணடிருககும் நி்லயில், இசசமூ்க 
த்தினர் உட்ப்ட சிறு்பான்மச சமூ்கத்தினர் ஒன 
று்ப்ட மவணடி�ைன அவசி�ம் ்பலராலும் வலி 
யுறுத்ைப்்படடு வருகின்றது. எனினும் இது எநை 
்ளவுககு சாத்தி�மாகியுள்ளது என்பது ம்களவி 
ககுறி�ான வி்ட�மாகும். ம்ல�க ்கடசி்கள 
மறறும் அரசி�ல்வாதி்க்்ளப் ்்பாறுத்ைவ்ர 
யில், இவர்்கள ஒருவருக்்காருவர் மசறு பூசிக 
்்காளவது வழக்கமா்க உள்ளது. ்கடசிககுள உட 
பூசல்்கள அதி்கரித்து வரும் நி்லயில், ்கடசி்களு 
ககு இ்்டயிலான முரண்பாடு்களும் வலுவ்்ட 
நது வருகின்றன. வாரிசுக ்கலாசாரத்்ை ்ம�ப் 
்படுத்தி ம்ல�்க அரசி�ல் ்ைாழிறசங்கவாதி 
்கள  ்ச�ற்படடு வருகின்ற நி்லயில், சமூ்க 
நல்ன சிநதித்து ்ச�ற்ப்டாை ஒரு நி்லம� 
்காைப்்படுகின்றது என்பது ்சால்லித் ்ைரி� 
மவணடி�தில்்ல.

சவால்்கள்
 ம்ல�்க மக்கள ்பல்மவறு சவால்்க்்ள 

யும் இப்ம்பாது சநதித்து வருகின்றனர். வீ்ட்ம 
ப்பு, ்கல்வி, சு்காைாரம், ்்பாரு்ளாைாரம், ்ைாழில் 
வாய்ப்பு, சமூ்க வாழ்க்்க எனறு எநைத் து்்ற 
யி்ன எடுத்துக ்்காண்டாலும் ம்ல�்க மக 

்கள எதிர்்்காளளும் சவால்்கள அதி்கமா்கமவ 
்காைப்்படுகின்றன. ்ைாழிலா்ளர்்களின ல�த்து 
வாழ்க்்க இம்மக்களின பினன்்டவிறகு அதி்க 
மா்க வலுசமசர்ககின்ற நி்லயில், ைனிவீடடுக 
்கலாசாரத்தி்ன முன்னடுக்க மவணடி�ைன 
அவசி�ம் ்பலராலும் வலியுறுத்ைப்்படடுள்ளது. 
1996ஆம் ஆணடின ை்கவல் ஒனறின்படி ம்ல 
�்கப்  ்்பருநமைாட்டப் ்பகுதி்களில் இரட்்ட 
ல�ன ்காம்்பராக்கள 104556   அலகு்கள ்கா ப்்பட 
்டன. ஓற்்ற ல�ன ்காம்்பரா அலகு்கள 108825 
ஆ்கவும், குடி்ச்கள ைற்காலி்க குடில்்கள 22410 
அலகு்க்ளா்கவும், ைற்காலி்க வீடு்கள 35100 அலகு 
்க்ளா்கவும் ்காைப்்பட்டன. இம்மக்களின வீடடுத் 
மை்வ்கள நாளுககுநாள அதி்கரித்துக ் ்காணடிரு 

ககின்றன. குடி்ச்கள மறறும் ைற்காலி்க குடில்்க 
ளில் ்பல்மவறு சிக்கல்்களுககும் மத்தியில் ்ைாழி 
லா்ளர்்கள வாழ்நது வருகின்றனர். எல்லாத்து்்ற 
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பதில் : 
 ஒன்்ற நாங்கள புரிநது ்்காள்ள மவண 
டும். இது 2021ஆம் ஆணடு. உலகில் இனறு மனிை 
உரி்ம என்பது வ்ளர்சசி�்்டநை வி்ட�மா்க 
இருககின்றது. எநை்வாரு நாடும் நாடடிறகுளம்ள 
மனிை உரி்ம்க்்ள ஒழுங்கான மு்்றயில் முன 
்னடுக்கா விட்டால், உல்க நி�மங்கள அடிப்்ப 
்்டயில் ்ச�ற்ப்டாது விட்டால், அநை நாடு ஒது 
க்கப்்பட்ட நா்டா்க, ைளளி ்வக்கப்்பட்ட நா்டா்க 
்படிப்்படி�ா்க மாற்றப்்படடுவிடும் என்ப்ை 
இலங்்க அரசாங்கம் உைர மவணடும்.  ைற 
ம்பாது சீனா, அ்மரிக்கா, ரஸ்�ா ம்பான்ற்பலம் 
வாய்நை நாடு்கம்ள ஆங்காஙம்க ைங்கள நாடடி 
றகுளம்ளயும், உல்க ரீதி�ா்கவும் மனிை உரி்ம 
்க்்ள மீறுகின்றன ைான. இல்்ல்�னறு ்சால் 
லவில்்ல. ஆனால் அ்வ ்பலம் வாய்நை நாடு 
்கள என்ற ்காரைத்தினாமல அவர்்க்்ள ஒதுககி 
்வககும் ்காலம் ைாமைமா்க வரும். ஆனால் 
வநமை தீரும். 
 ஆனால் இலங்்க ஒரு சினனஞ்சிறி� நாடு. 
சீனா ைனது நண்பன என நி்னத்துக ்்காணடு 
இலங்்க  ைன்ன சீனாவா்க நி்னக்க முடி�ாது.  
சீனா மவறு. இலங்்க மவறு.  சீனாவிறகு இல 
ங்்க ்ப�ன்படும்வ்ர மை்வ�ானது. அவவ 
்ளவு ைான. அைறகுப் பி்றகு ்கறிமவப்பி்லம்பால் 
தூககி எறிநது விடுவார்்கள. ஆ்கமவ சினனஞ் 
சிறி� தீவான இலங்்க ைனது சகதிககு 

ஏற்றவாறு ைான ்காரி�ங்க்்ள ஆற்ற மவணடும். 
இப்்்பாழுது சீனா்வ நம்பி முழு உல்கத்்ையும் 
்ப்்கத்துக ்்காணடிருககின்றது. அ்மரிக்கா உட 
்ப்ட மமற்கத்்ை� நாடு்கள, இநதி�ா, ஜப்்பான 
உட்ப்ட ஆசி� நாடு்கள எல்லாவற்்றயும் ்ப்்க 
த்துக ்்காணடிருககின்றது. 
 இநநி்லயிமல உளநாடடிமல வாழும் 
சிங்க்ள ்்பௌத்ைர்்கள அல்லாை ைமிழ் மக்கள, 
முஸ்லிம் மக்கள, இநது மக்கள, ்கத்மைாலிக்க 
மக்கள, இஸ்லாமி� மக்கள ஆகி� இலங்்க�ர் 
்களுககு எதிரா்க ைானமைானறித்ைனமா்க, எமைச 
சாதி்காரமா்க இனவாை ரீதி�ா்க ்க்டநை ்காலங்க 
்்ளப் ம்பால இநை அரசாங்கம் நாட்டாண்ம 
்சய்� முடி�ாது. அ்டாவடித்ைனம் ்காட்ட 

முடி�ாது. குறிப்்பா்க இன்்ற� இலங்்க 
அரசாங்கத்தின வரலாறு உல்கத்திறகு அத்துப்்படி 
�ாகியிருககின்றது. ஆ்கமவ ைறம்பாது மனிை 
உரி்ம ஆ்ை�்கத்தில் ந்்ட்்பற்ற தீர்மானத் 
தின அடிப்்ப்்டயிமல இநை வரு்டம் ்சப்்்ட 
ம்்பர் மாைம் வாய்்மாழி அறிக்்க்�யும், 
அடுத்ை வரு்டம் 2022 மார்சசிமல எழுத்து மூல 
அறிக்்க்�யும் ைரமவணடும் எனறு மனிை 
உரி்ம ஆ்ை�ர் மனிை உரி்ம ஆ்ை�த்தின 
தீர்மானத்தினால் ்பணிக்கப்்படடுள்ளார். அடுத்து 
வரும் 2022 ்சப்்்டம்்பரிறகி்்டயிமல மனிை 
உரி்ம ரீதி�ா்க இலங்்க அரசாங்கம் ைன்ன 
வ்ளர்த்துக்்காள்ளா விட்டால், இலங்்க அரசாங 
்கத்திறகு எதிரா்க, நாடடிறகு எதிரா்க எனன 
ந்டவடிக்்க எடுப்்பது என்பது சம்்பநைமா்க 
எழுத்து மூலமான சி்பார்சு்க்்ளத் ைரும்்படியும் 
மனிை உரி்ம ஆ்ை�ர் ்பணிக்கப்்படடிருக 
கின்றார். 
 இலங்்க்� ்கண்காணிப்்பைற்கா்க ்பத்து, 
்பனனி்ரணடு அதி்காரி்கள நி�மிக்கப்்படடு, நிதி 
ஒதுக்கப்்படடு, ்பணி்கள ஆரம்பிக்கப்்படடுள்ளன. 
ஆ்கமவ ராஜ்பக்ஸ அரசாங்கத்திறகு எதிர்்காலம் 
இருண்டைா்கமவ இருக்கப் ம்பாகின்றது. சீனா்வ 
நம்பி ்பாது்காப்பு ச்்பககு இநைப் பிரசசி்ன 
்சல்லுமாயின, சீனாவின வீடம்டா இலங்்க்� 
்பாது்காக்கலாம்.  ஆனால் அரசி�ல், ் ்பாரு்ளாைார, 
்கலாசார ரீதி�ா்க இலங்்க்� ்பாது்காக்க சீனா 
வால் முடி�ாது. இலங்்கயின ஏறறுமதியின 
75%, 80%்சல்வது அ்மரிக்காவிறகும், ஐமராப் 
்பாவிறகும் ைான. மையி்ல, ்ைத்ை ஆ்்ட்கள, 
வாச்னத் திரவி�ங்கள எதுவா்க இருநைாலும் 
இஙகு ைான ்சல்கின்றது. மத்தி� கிழககு நாடு 
்களில் எண்ைய் வ்ளங்கள இருககின்றன. 
முஸ்லிம் மக்க்்ள ்ப்்கககும் ம்பாது இநை 

நாடு்கள இலங்்கயு்டன சநமைாசமா்க இருக 
்காது. அத்து்டன மமற்கத்்ை� நாடு்க்்ள ்ப்்கத் 
துக்்காணடு அரபு நாடு்கள ைனனிச்ச�ா்க இலங 
்்கககு உைவி ்சய்�ாது. எல்லாவறறிறகும் 
மமலா்க பிராநதி� வல்லரசான அ�ல் நா்டா்க 
இநதி�ா இருககின்றது. இலங்்க அரசாங்கம் 
இநதி�ா்வ எவவ்ளவு ்ப்்கக்க முடியுமமா 
அவவ்ளவு ்ப்்கத்துக ்்காணடிருககின்றது.  
இலங்்க வரலாறறிமல இநதி�ா்வ மி்க மி்க 
மமாசமா்க ஆத்திரமூட்டக கூடி�ைா்க ந்டககின்ற 
அரசாங்கம் இநை அரசாங்கமம. இைன வி்்ளவு 
்க்்ள நாங்கள ம்காவிட 19 அ்டஙகி� பினனர் 
்பார்க்கலாம் என நி்னககினம்றன. 
 இ்ைல்லாம் ந்டக்க மவணடும். ந்டநது 

விடும் என்ற ஆ்ச எனககுக கி்்ட�ாது.  ஆனால் 
ந்டநதுவிடுமமா என்ற ்ப�ம் எனககு இருககின்றது. 
நானும் இலங்்க�ன என்ற அடிப்்ப்்டயிமல 
இலங்்கயின நல்வாழ்வு, மக்களின நல்வாழ்வு, 
எனது மைசத்தின நல்வாழ்வு எனககும் மை்வ 
�ா்க இருககின்றது. ஆனால், இ்ை இநை அரசா 
ங்கம் உைரா விட்டால், உைரும் அ்ளவிறகு முதிர் 
சசியில்லாை ஒரு ஜனாதி்பதி இநை நாடடிமல 
இருப்்பாராமர�ானால், நாங்கள எதுவும் ்சய்� 
முடி�ாது. இலங்்க்� ்க்டவு்ளால்கூ்ட ்காப்்பா 
ற்ற முடி�ாது. ்்கௌைம புத்ைர் இன்னாரு பி்றவி 
எடுத்து வநைாலும்கூ்ட இலங்்க்� ்காப்்பாறறு 
வ்ை விடுத்து இன்்ற� இலங்்கககு, இநை 
சிங்க்ள ்்பௌத்ைர்்களுககு, தீவிரவாதி்களுககு 
ஒரு ைண்ட்ன்� அவமர வாஙகிக ்்காடுத்து 
விடுவார் என நி்னககினம்றன.

பதில் : 
 ரிசாட ்பதியுதீனின ்்கது திடீர் ்்கது 
அல்ல. எதிர்்பார்த்ை ்்கது ைான. இைறகு முனனர் 
ஒருமு்்ற ்க்டநை ஜனாதி்பதி மைர்ைல் ்காலத்தில் 
புத்ை்ளத்திலிருநது மனனாருககு வாக்கா்ள மக 
்க்்ள அரசாங்க விதி்�ப் ்ப�ன்படுத்தி ம்பருநது 
்க்்ள ஒழுஙகு ்சய்து ்்காணடு ்சன்றார் எனறு 
கூறி, பிரம�ாசனமற்ற குற்றசசாட்்ட ஏற்படுத்தி 
அவ்ரயும், அவரது சம்காைர்ரயும் ்்கது 

கேள்வி :  
 இனவாத கமலாதி்கேத்தின் விய்ளவு 
ேய்ள ்பாதி்கேப்படட கதசிை இனங்ேய்ள 
க�ா்ககி திருபபி விடும்இத்தயேை �டவடி 
்கயேேளின் விய்ளவுேள் எவவாறு இரு்க 
கும் என ேருதுகிறீரேள்?

fle;j 2019k; Mz;L ,yq;ifapy; elj;jg;gl;l capu;j;j QhapW jw;nfhiyj; jhf;Fjypy; 250,w;Fk; Nkw;gl;l-

tu;fs; nfhy;yg;gl;L> 500,w;Fk; Nkw;gl;ltu;fs; gLfhak; mile;jdu;.  ,e;j jhf;Fjy; njhlu;ghf Muha   [dhjpgjp 

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

 ,ijj; njhlu;e;J 11 ,];yhkpa mikg;Gfis 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;nfhiy Fz;LjhupfSf;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 uprhl; 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;fhzypd; ,Wjpg; gFjp.

கேள்வி :  
 ்பாராளுமன்� உறுபபினர ரிசாட ்பதி 
யூதினின் திடீர யேது குறித்து உங்ேள் 
ேருத்து?

   ததொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

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

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

,Wjpg; gFjp
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thuhe;j kpd;dpjo;;

fl;Liu

jhafj;jsk;

ைமிழ்கத்தில் ஏற்படடுள்ள   ஆடசி மாற்றம், ஈழத் 
ைமிழர் பிரசசி்னயில் சாை்கமான மாற்றங்கள 

எை்ன�ாவது ஏற்படுத்துமா?  ்க்டநை ஒருவார ்கால 
மா்க எழுப்்பப்்படும் பிரைான ம்களவி்களில் ஒன்றா்க 
இது இருககின்ற ம்பாதிலும், இவவி்ட�த்தில் நம்பி 
க்்க்� ஏற்படுத்ைக கூடி� சமிஞ்்ஞ்கள எை்ன 
யும் இதுவ்ரயில் ்காை முடி� வில்்ல.
 உல்கத் ைமிழர்்கள அ்னவரும் ்க்டநை 
வாரத்தில் நுணுக்கமா்க அவைானித்ை வி்ட�மா்க 
இருநைது, ைமிழ்கத்தில் இ்டம்்்பற்ற ஆடசி மாற்றம் 
ைான. ்ஜ�லலிைாவில் ்ைா்டஙகி எ்டப்்பாடி யில் 
முடிவ்்டநை அ.தி.மு.்க. ஆடசி ்பத்து வரு்டங்க்்ள 
நி்்றவு ்சய்திருககும் நி்லயில், ஆடசி மாற்றம் 
எதிர்்பார்க்கப்்பட்ட ஒனறுைான. ஒரு ைசாப்ைத்தின 
பினனர் தி.மு.்க. மீணடும் அரி�்ையில் ஏறியிருக 
கின்றது. ஸ்்டாலின முைல்மசசராப் ்பைவிம�ற 
றுள்ளார். இலங்்கத் ைமிழ்க ்கடசி்களின ை்லவர் 
்கள அறிக்்க்கள, ்கடிைங்கள மூலம் ஸ்்டாலினி்டம் 
்்பரும்ளவு எதிர்்பார்ப்புக்க்்ள ்வளியிடடு 
வருகின்றார்்கள. இநை எதிர்்பார்ப்புக்க்்ள ஸ்்டாலி 
னால் நி்்றமவற்ற முடியுமா?
 ஸ்்டாலின முைல்மசசராகியிருப்்பது இது 
ைான முைனமு்்ற�ா்க இருநைாலும், அரசி�லுககு 
அவர் புதி�வரல்ல. தி.மு.்க.வின ை்லவரா்க 
அவரது ைந்ைம� இருநைைால் ைனது மாைவப் 
்பருவத்திமலம� அரசி�லில் ்ச�ற்ப்டத் ்ைா்ட 
ஙகி�வர் அவர். அை்னவி்ட, ்கடசியிலும், 
அரசாங்கத்திலும் ்்பாறுப்்பான ்பைவி்க்்ள வகி 
த்ைவர் அவர். நிைானமா்க முனமனறி இனறு முைல 
்மசசர் ்பைவி்� அவர் பிடித்திருககின்றார். அரசி 
�லில் நி்்றநை அனு்பவத்்ைக ்்காண்டவர். 
்ஜ�லலிைாவின ம்்றவின பினனர் உறுதி�ான 
ஆடசி ஒன்்றக ்காைமுடி�ாதிருநை நி்லயில், 
மை்வககும் அதி்கமான ைனிப் ்்பரும்்பான்ம 
யு்டன ஆடசி்�க ்்கப்்பறறியிருககின்றார் 
ஸ்்டாலின. அநைப் ்்பரும்்பான்ம அவருககு 
மி்கப்்்பரி� ்பலம்.
 ஸ்்டாலின முைல்மசசரா்கத் ்ைரிவாகி 
யிருககும் நி்லயில், பிரைான ைமிழ்க ்கடசி்களின 
ை்லவர்்கள, புலம்்்ப�ர்நை நாடு்களில் ்ச�ற 
்படும் அ்மப்புக்கள என ் ைா்டர்சசி�ா்க அவருககு 
வாழ்த்துச ்சய்தி்� அனுப்பிக ்்காணடுள்ளன. 
ஈழத் ைமிழர்்களு்்ட� பிரசசி்ன்களுககுத் தீர் 
்வக ்காண்பைறகு அவர் உைவ மவணடும் என்ற 
ம்காரிக்்க்� - நம்பிக்்க்� அவர்்கள ்ைா்ட 

ர்நதும் முன்வத்து வருகின்றார்்கள. ்ஜ�லலி 
ைாவுககுப் பினனர் அ.தி.மு.்க.வின ஆடசி குழப் 
்பமானைா்கவும், ்பலமற்றைா்கவும் இருநை்ம�ால் 
அைனமீது நம்பிக்்க ்வத்து ்ச�ற்படும் நி்ல 
ஈழத் ைமிழர்்களுககு இருக்கவில்்ல. அைனால், 
ஈழத் ைமிழ்த் ை்லவர்்களுககு ஸ்்டாலினின 
வரு்்க ஒரு சிறி� நம்பிக்்க ஒளிககீற்்றக ்காட 
டியிருப்்பைா்கமவ ்ைரிகின்றது.
 தி.மு.்க. மடடுமனறி அ.தி.மு.்க.கூ்ட ைனது 
மைர்ைல் விஞ்ஞா்பனத்தில் ஈழத் ைமிழர் பிரசசி்ன 
குறித்து ்ைரிவித்திருநைது. முககி�மா்க நிரநைர 
அரசி�ல் தீர்வுககு அழுத்ைம் ்்காடுத்ைல், ம்பார்க 
குற்றங்கள குறித்ை சர்வமைச விசார்ை என்பன 
குறித்து இரணடு விஞ்ஞா்பனங்களுமம ்கவனத்்ைச 
்சலுத்தியிருநைன. மைர்ைல் விஞ்ஞா்பனங்களில் 
இ்வ குறித்து ் ைரிவிக்கப்்படுவது ஒரு சம்பிரைா� 
மாகியிருககின்றது. அை்னவி்ட, ைனி�ா்கக ்க்ள 
மி்றஙகி� ைமிழ்த் மைசி�க ்கடசி்களுககுச ்சல்லக 
கூடி� வாககு்க்்ளக ்கவர்வைற்கான ஒரு உத்தி�ா்க 
வும் ஈழப் பிரசசி்ன குறித்து இரு ்கழ்கங்களும் 
விஞ்ஞா்பனங்களில் முககி� இ்டத்்ைக ்்காடுக 
கின்றன.
 விஞ்ஞா்பனத்தில் ்சால்லப்்படடிருககின 
்றது என்பைால், உ்டனடி�ா்க ஈழப் பிரசசி்ன்� 
அவர் ்்க்களில் எடுப்்பார் என்பது எதிர்்பார்க்கக 
கூடி�ைல்ல.
 உறுதி�ான ஆடசி ஒன்்ற அ்மத்துள்ள 
ஸ்்டாலின முன்பா்க ைறம்பாது பிரமாண்டமான 
பிரசசி்ன்கள குவிநதுள்ளன. அைன முன்பா்க 
இலங்்கப் பிரசசி்ன எநை்ளவுககு எடு்படும் 
என்பது முககி�மான ம்களவி! மைர்ைல் விஞ்ஞா 
்பனம் என்பது மைர்ைல்்களுக்கா்க ்வளியி்டப்்படும் 
ஒரு ஆவைம் என்பைறகு மமலா்க, அை்ன �ாரும் 
ந ் ்ட மு ் ்ற ப் ்ப டு த் து வ ் ை யி ட டு ச சி ந தி ப் ்ப 
தில்்ல.  அைற்கான திட்டங்கள, உ்பா�ங்க ் ்ளயும் 
அவர்்கள ் வத்திருப்்பதும் இல்்ல. ஸ்்டாலி்னப் 
்்பாறுத்ை வ்ரயில் இப்ம்பாது அதி்காரத்துககு 
வநது விட்டார். இைறகு மமலும் இலங்்கப் பிரசசி 
்ன்�க ்்காணடு ்சல்லமவணடும் என்ற 
மை்வ அவருககு உ்டனடி�ா்க இல்்ல.
 அை்னவி்ட, மாநில அரசு்களுககு சில 
வ்ர�்்ற்களும் உள்ளன. அநை வ்ர�்்ற்க 
்்ளத்ைாணடி அது ் ச�ற்படும் என்பதும் எதிர்்பார்க 
்கக கூடி�ைல்ல. ்கருைாநிதி முைல்மசசரா்க இருநை 
ம்பாது விடுை்லப் புலி்களுககு சார்்பா்க அவர் 
்ச�ற்படுகின்றார் என்ற குற்றசசாடடில் அவரது 
ஆடசி ஒரு மு்்ற ்க்லக்கப்்பட்ட்ையும் ஸ்்டா 

லின ம்றநதிருக்க மாட்டார். மத்தி� அரசு ைமிழ்க 
அரசு்டன இ்ைநது ்ச�ற்படும் நி்லயில்ைான 
இநைப்  பிரசசி்னயில் ஸ்்டாலினால் எை்ன�ா 
வது ்சய்�க கூடி�ைா்க இருககும். ஆனால், ைற 
ம்பாது அவவா்றான உ்றவு இல்்ல.
 இப்ம்பாது அவர் முன்பா்க பூைா்கரமா்க 
உள்ள பிரசசி்ன தீவிரமா்கப் ்பரவும் ்்காமரா 
னா்வ எவவாறு ்கடடுப்்படுத்துவது என்பதுைான. 
்்காமரானா என்பது ்வறுமமன ஒரு மருத்துவ - 
சு்காைாரப் பிரசசி்ன என்பைறகு மமலா்க ்பாரி� 
்்பாரு்ளாைாரப் பிரசசி்ன ஒன்்றயும் ைமிழ்கத் 
துககுக ்்காணடு வநதிருககின்றது. ்பலர் மவ்ல 
யிழநதுள்ளார்்கள. ்ைாழில் மு�றசி்கள ்பல நிறு 
த்ைப்்படடுள்ளன. வர்த்ை்க ந்டவடிக்்க்கள ஸ்ைம்பி 
ைம்்டநதிருககின்றன. இ்வ ்்பாரு்ளாைாரத்தில் 
ஏற்படுத்ைப் ம்பாகும் ைாக்கங்கள ்பாரி�்ளவில் இரு 
க்கப் ம்பாகின்றது.
 இை்னவி்ட, ்்காமரானா ்பரவ்லக ்கட 
டுப்்படுத்துவைறகு இனறுள்ள ஒமர வழி ைடுப்பூசி 
ைான. ஆனால், ைடுப்பூசி விவ்காரம் மத்தி� அரசின 
கீழ் வருகின்றது. ்பாஜ்க அரசு்டன திமு்கவுககு ள்ள 
உ்றவு எப்்படி�ானது என்பது அ்னவருககும் 
்ைரியும். ந்்ட்்பற்ற சட்டமன்றத் மைர்ைலில் 

அதிமு்கைான ்பாஜ்கவு்டன உ்ற்வ ்வத்திருந 
ைது. திமு்க ைமது பிரசசாரங்களில் ்பாஜ்க்வ 
்கடு்ம�ா்கத் ைாக்க ை�ங்கவில்்ல. இநைப் பினன 
ணியில் ்்காமரானா ்பாதிப்பிலிருநது ைமிழ்கத்்ை 
மீட்பைறகு ஸ்்டாலின அரசு மத்தி� அரசு்டன 
ம்பாரி்ட மவணடியிருககும். குறிப்்பா்க மை்வ�ான 
அ்ளவு ைடுப்பூசி்க்்ளப் ்்பறறுக ்்காளவது 
பிரைான சவாலா்க இருக்கப் ம்பாகின்றது.
 இ்வ அ்னத்்ையும் ்பார்ககும் ம்பாது 
ஸ்்டாலி்ன வரமவற்பது - வாழ்த்துவது சரிைான. 
ஆனால், அவர் ஈழத் ைமிழர்்கள சார்பில் ஒரு புதி� 
மாற்றத்்ை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்்பார்த்ைால் 
ஏமாற்றம் மடடுமம மிஞ்சும். ைந்ை்�ப் ம்பால 
ை்ன�ன இருப்்பார் என்பது எதிர்்பார்க்கக கூடி� 
ைல்ல. ஆனால், ஈழத்ைமிழர் வி்ட�த்தில் மைர்ைல் 
விஞ்ஞா்பனத்தில் ்ைரிவிக்கப்்படடிருநைைறகு 
மமலா்க அவர் எை்னயும் ம்பசவில்்ல என்பதும் 
்கவனிக்கத்ைக்கது.
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 ைமிழர்்க்ளாகி� நாங்கள ஜனநா�்கத்்ை 
மி்கவும் அக்க்்றயு்டன பின்பறறுகிம்றாம் என்ப 
்ைம� அது ்காடடுகி்றது. எநை ஒரு ைனி ந்பரு 
கம்கா அல்லது ்கடசிகம்கா ஆதிக்கம் ் சலுத்ைமவா 
ஆ ை வ ப் ்ப டு த் ை ம வ ா உ ரி ் ம வ ழ ங ்க ப் ்ப ்ட 
வில்்ல. அது எப்்படி இருநை ம்பாதும் ்்காள்்க 
மறறும் மநாக்கம் ்ைா்டர்பில் அடிப்்ப்்டயில் 
்்பரும்்பான்ம�ான ்கடசி்களி்்டம� அதி்க 
மவறு்பாடு்கள கி்்ட�ாது. 
 ஒடடு்மாத்ைமா்க சமூ்கத்்ைப் ்பாதிககும் 
்்பாதுவான பிரசச்ன்களில் இநைக ்கடசி்கள 
ஒனறி்ைநது ்ச�ற்ப்ட மவணடி�ைன அவசி� 
த்்ை நான ஏறறுக ்்காளகிம்றன. உைாரைத் 
திறகுக கிழககு மா்காை ச்்பத் மைர்ை்ல ஒனறி 
்ைநது எதிர் ்்காள்ள மவணடும்.

மக்களி்ட்ய ்கொண    ... ததொடர்ச்சி...

்களில் ்கலநது ்்காண்ட ஃம்பா ைா, இராணுவ 
ை்லவ்ர சண்்டககு அ்ழககும் பு்்கப்்ப்டம் 
பிர்பலம் அ்்டநை்ம என்பது  குறிப்பி்டைக்கது.

மியொன்மரில் மறத்றொரு     ... ததொடர்ச்சி...
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ஒட ம ்ட ா ம ா ன 
ஏ்காதி்பத்தி�க (Ot-

toman Empire) ்காலத்தில் 
ம ம ற ் ்க ா ள ்ள ப் ்ப ட ்ட 
ஆர்மீனி�ன மக்களின 
்படு்்கா்ல்� ஓர் இன 
வழிப்பு எனறு உத்தி 
ம�ா்கபூர்வமா்க ஏறறுக 
் ்க ா ண ்ட மு ை ல ா வ து 
அ ் ம ரி க ்க அ தி ்ப ர ா ்க 
் ்ப ்ட ன தி ்க ழ் கி ்ற ா ர் . 
இநை அறிவிப்பு துருக 
கி� அரசுககும் அ்மரிக 
்காவுககும் இ்்டம� விரி 
சல்்க்்ள ஏற்படுத்ைலாம் 
எ ன ்ற ம ்ப ா தி லு ம் , 
்ப ன ன ா ட டு ரீ தி யி ல் 

மனிை உரி்ம்களுககு ்்ப்டனது ஆடசியில் முன 
னுரி்ம வழங்கப்்படும் என்ற ்பலமான சமிக 
்ஞ்� இநை அறிவிப்பு ஏற்படுத்தியிருககி்றது.
 “ஒடம்டாமான யு்கத்தில் நி்கழ்த்ைப்்பட்ட 
ஆர்மீனி�ன இனவழிப்பின ம்பாது இ்றநை ஒவ 
்வாருவ்ரயும் ஒவ்வாரு வரு்டமும் இககுறிப் 
பிட்ட நாளில் நாங்கள நி்னவு கூருகிம்றாம்” 
எனறு குறிப்பிட்ட ்படு்்கா்லயின 106 வது 
நி்னவுநாளில் ்வளியி்டப்்பட்ட அறிக்்கயில் 
்்ப்டன குறிப்பிடடிருநைார்.
 “இன்்ற� நாளில் நாம் இழநைவர்்க்்ளயும் 
இழநைவற்்றயும் நி்னவுகூரும் அமை மவ்்ள,  
எதிர்்காலத்்ை மநாககியும் அைாவது, எமது பிள 
்்ள்களுக்கா்க நாம் ்கடடி்�ழுப்்ப ஆசிககின்ற 
உல்கத்்ை மநாககியும் எமது ்பார்்வ்�த் திருப் 
புமவாம். இன, மை, ்மாழி வாைம் என்பவறறின 
்காரைமா்கவும் சகிப்புத்ைன்ம இல்லாை ்காரை 
த்ைாலும் நாளும் ந்்ட்்பறும் தீ்ம்க்ளால் ்க்்றப் 
்படுத்ைப்்ப்டாை, அமை மவ்்ள மனிை உரி்ம்கள 
மதிக்கப்்படடு, மாணபு்டனும் ்பாது்காப்பு்டனும் 
மனிைர் எல்மலாரும் ைங்கள வாழ்க்்க்� வாழக 
கூடி� ஓர் உல்்கயும் ்கடடி்�ழுப்்பமவ நாங்கள 
விரும்புகிம்றாம்.
 
 

இப்்படிப்்பட்ட ்்காடூரங்கள உலகிமல எஙகும் 
நி்கழாமல் ைடுப்்பைறகு எமககிருககும் அர்ப்்பணி 
ப்்்ப இநை மநரத்தில் நாம் புதுப்பித்துக ்்காள 
கிம்றாம். உலகில் வாழும் அ்னத்து மக்கள நடுவி 
லும் இ்ழக்கப்்பட்ட ்்காடூரங்களினால் ஏற்படு 
த்ைப்்பட்ட ்கா�ங்கள குைமா்கவும் நல்லிைக்கம் 
ஏற்ப்டவும் நாம் உ்ழப்ம்பாம்.”
 ஆர்மீனி�ன மக்கள மீது ஒரு நூற்றா 
ணடுககு முனனர் மமற்்காள்ளப்்பட்ட ஒழுங்க 
்மக்கப்்பட்ட ்படு்்கா்ல்�யும் இன்்ற� துரு 
ககிககு அவர்்கள நாடு ்க்டத்ைப்்பட்ட்ம்�யும் 

குறிப்்பைறகு இனவழிப்பு என்ற ்பைத்்ைத்ைான 
்ப�ன்படுத்துமவன எனறு ைனது மைர்ைல் ்பரப்பு 
்ரயில் ்்ப்டன அளித்ை வாககுறுதி்� நி்்றமவ 
றறுவைா்க ்்ப்டனின இநை அறிவிப்பு அ்மநதிரு 
ககி்றது. அககுறிப்பிட்ட பிரமைசத்தில் இருககின்ற 
ைமது ஒரு முககி� நடபு நாடடு்டன ஏற்கனமவ 
உள்ள உ்றவு ்பாதிக்கப்்ப்டககூ்டாது எனறு எணணி� 
முன்ன� அ்மரிக்க அதி்பர்்கள இனவழிப்பு 
என்ற ்பைத்்ைப் ்ப�ன்படுத்ை முனவரவில்்ல.
 ஆர்மீனி�ப் ்படு்்கா்ல்� ஓர் இனவழி 
ப்பு என அ்மரிக்க அதி்பர் அறிவிக்க இருககி்றார் 
என்ற ்சய்தி்� ைமது நிர்வா்கத்துககு ்வளிம� 
இருநது ்்காணடு இவவி்ட�ம் ்ைா்டர்்பா்க ஓர் 
உத்திம�ா்கபூர்வ அறிவிப்பு ் வளியி்டப்்ப்ட மவண 
டும் என்ற அழுத்ைத்்ை மமற்்காண்ட ைமது 
நடபு நாடு்களு்களு்டன அ்மரிக்க அதி்காரி்கள 
ஏற்கனமவ ்பகிர்நதிருநைார்்கள.  “எம்மமாடு இருக 
கும் உ்ற்வ அ்மரிக்கா இனனும் மமாசமாக்க 
விரும்பினால் அது அவர்்க்்ளப் ்்பாறுத்ைது” 
எனறு  அ்மரிக்கா இப்்படிப்்பட்ட அறிவிப்்்ப 
்வளியி்டககூடும் என்ற ்சய்தி ்கசிநை மவ்்ள 
யில் துருககியின ்வளிவிவ்கார அ்மச சரான 
்மவலுட சவுமசாலு (Mevlut Cavusoglu)  ஒரு துருக 
கி� வா்னாலிககு வழஙகி� மநர்்காைலில் ்ைரி 
வித்திருநைார்.
 இனவழிப்பு என்ற ்பைத்்ை ்்ப்டன 
்ப�ன்படுத்துவ்ை அங்கரா (Ankara) முறறுமுழுைா்க 
எதிர்ககி்றது எனறு இருவாரங்களுககு முனனர் 
சவுமசாலு ்ைரிவித்ைார். “எமது வரலாறு ்ைா்ட 
ர்்பா்க மவறு எவரி்டமிருநதும் நாங்கள ்பா்டம் 
்கற்கப் ம்பாவதில்்ல. அரசி�ல் சநைர்ப்்பவாைமம 
அ்மதிககும் நீதிககும் எதிரானைாகும். எநைவிை 
்்காள்்க்களும் இனறி மக்க்்ளக ்கவருவைற்கா்க 
மடடுமம மமற்்காள்ளப்்பட்ட இககூற்்ற நாங 
்கள முறறு முழுைா்க எதிர்ககிம்றாம்” எனறு ருவிற 

்ற ரி ல் ் வ ளி யி ட ்ட 
் ச ய் தி யி ல் ச வு ம ச ா லு 
்ைரிவித்ைார்.
 மு ை ல ா ம் 
உல்கப்ம்பாரின மி்கக 
்கடினமான சூழ்நி்ல 
்களில் உயிரிழநை ஒட 
ம்டாமான ஆர்மீனி�ர்்க 
ளுககுத் ைனது அநுைா்ப 
ங்க்்ளத் துருககி� அதி்ப 
ரான எர்ம்டா்கான ்ைரி 
வித்ைார். துருககி� ஆர்மீ 
னி�ர்்களின பிைாப்பிைா 
வான சைாக மஷா 
லி�ானுககு (Shak Masha 
lian) அவர் அனுப்பி 
்வத்ை ்சய்தி ஏப்பிரல் 

24ககு முனனர் எர்ம்டா்கான ்வளியிட்ட கூறறுக 
்க்்ளப் பிரதி்பலித்ைது்டன ்்ப்டன மமற்்காண்ட 
பிர்க்ட னத்துககு முனனைா்க ்வளிவநதிருநைது.
 “உளநாடடு அரசி�ல் ஆைா�ங்க்்ளக 
்கருத்திற்்காணடு வரலாற்்ற ைவ்றா்கச சித்ைரி 
ககும் ்்ப்டனின ்ச�ல் துருககி - அ்மரிக்க 
உ்ற்வப் ்்பாறுத்ைவ்ரயில் துரதிட்டமான 
ைாகும்” எனறு துருககி அதி்பரின ்ைா்டர்்பா்டல் 
்பணிப்்பா்ளரான ்பா்ரறறின அல்றறுன  (Fahrettin  
Altun) கூறினார்.
 துருககியின அரச ஊ்ட்கமான அனம்டா 
லுவின  (Anadolu) ்படி, துருககிக்கான அ்மரிக்கத் 
தூதுவரா்க வி்ளஙகுகின்ற  ம்டவிட எம் சற்றபீல் 
ட்்ட (David M.Satterfield)  துருககி அரசு அ்ழத்து, 
து்ை ்வளிவிவ்கார அ்மசசர் ்ச்டாற 
ஓைல் (Sedat Onal) மூலம் ைமது ஆடமச்ப்ன 
்�த் ்ைரிவித்ைைா்க துருககியின அரச ஊ்ட்கமான 
அனம்டாலு  ்ைரிவித்ைது.
 துருககியில் 1915ம் ஆணடில் ்ைா்டஙகி� 
நி்கழ்வு்க்்ளக குறிக்க இனவழிப்பு என்ற ்பை 
த்்ை ஒரு ்வளிநாடடு அரசு ்ப�ன்படுத்துமானால் 
துருககி அரசு வழ்ம�ா்கத் ைங்கள எதிர்ப்்்பப் 
்பதிவு்சய்யும். அது ம்பார்ந்்ட்்பற்ற்காலம் என 
றும், சம்்பநைப்்பட்ட இரு ைரப்பு்களிலுமம இழப் 
பு்கள இருநைன எனறும் குறிப்பிட்ட நி்கழ்வில் 
இ்றநைவர்்களின எணணிக்்க 300,000 மடடுமம 
எனறும் துருககி அரசு இனறுவ்ர ்சால்லி 
வருகி்றது.
 அங்கரா்வக ம்கா்பமூடடுவ்ைத் ைவிர்த் 
துக்்காளவைற்கா்க ்பரக ஒ்பாமாவும் ்்டானால்ட 
டரம்பும் இனவழிப்பு என்ற ்பைத்்ைப் ்ப�ன்படு 
த்துவ்ைத் ைவிர்த்து வநைார்்கள.
 ்க்டநை ்பல வரு்டங்க்ளா்க அ்மரிக்கத் 
துருககி உ்றவு ்ைா்டர்சசி�ா்க மமாசம்்டநது 
வநதிருநைாலும், ஒரு நூற்றாணடு ்காலப்்பகுதிககு 
முனனர் ஆர்மீனி�ன மக்கள அனு்பவித்ை இன 
னல்்க்்ள மு்்றப்்படி ஏறறுக்்காள்ளககூடி� இப் 
்பைத்்ைப் ்ப�ன்படுத்துவைறகு அது எநைவிைத் 
திலும் ை்்ட�ா்க அ்ம�ககூ்டாது என்பதில் மி்க 
வும் உறுதி�ா்க இருககும் அமை மவ்்ள மனிை 
உரி்ம்களுக்கான இன்்ற� ைங்கள அர்ப்்பைத் 
்ையும் அது சுடடுவைா்க அ்மயும் என்பது 
்்ப்டனின நம்பிக்்க ஆகும்.
 மனிை உரி்ம்க்்ளக ்காப்்பதிலும் எல் 
மலாருககும் ்்பாதுவான விழுமி�ங்க்்ளப் 

   ததொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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்களிலும் இக்கட்டான நி்ல்மம� ்காைப்்படு 
கின்றது. இவறறில் இருநது மம்லழும்புவைறகு 
ஐககி�ம் மிக்க ்ச�ற்பாடு்கள அவசி�மாகி 
ன்றன. எனினும் இது சாத்தி�மாவைா்க இல்்ல.
 மைாட்டத் ்ைாழிலா்ளர்்களின ஆயிரம் 
ரூ்பா சம்்ப்ள உ�ர்வு ்பல்மவறு இழு்பறி்களுககும் 
மத்தியில் இப்ம்பாது சாத்தி�மாகியுள்ளம்பாதும், 
மவ்ல நாட்கள மறறும் ஏ்ன� சலு்்க்கள 
்ைா்டர்பில் இழு்பறி�ான ஒரு நி்லம� ்காைப் 
்படுகின்றது. சம்்ப்ள நிர்ை� ச்்ப ஆயிரம் ரூ்பா 
வுககு வித்திடடுள்ள நி்லயிலும், கூடடு ஒப்்பந 
ைத்தின ஊ்டா்க ஏ்ன� சலு்்க்கள ்ைாழிலா்ளர் 
்களுககு ்்பறறுக ்்காடுக்கப்்படும் எனறு ்ைரிவி 
க்கப்்படடு வரும் நி்லயிலும் கூடடு ஒப்்பநைம் 
இனியும் சாத்தி�மாகுமா? என்பது ம்களவிககுறி 
ம��ாகும். கூடடு ஒப்்பநைம் சாத்தி�ப்்ப்டாவிட 

்டால், ் ைாழிலா்ளர்்களின ஏ்ன� உரி்ம்கள ்பறி 
ம்பாகும்அ்பா� நி்ல ஏற்படும். இநை இழு்பறி 
நி்லககு ம்ல�்க அரசி�ல் ்ைாழிறசங்கவாதி 
்களின ஐககி�மற்ற ்ச�ற்பாடு்கம்ள  உநதுசகதி 
�ா்க அ்மநதுள்ளன. இவர்்களுககு இ்்டயி 
லான பி்ளவு்கள மறறும் முரண்பாடு்கள ஒரு சமூ 
்கம் ைாழ்வ்்டவைறகு வலுசமசர்த்திருககின்றது. 
அதி்கரித்ை ் ைாழிறசங்கங்கள மறறும் ்கடசி்களின 
்நருக்கமானது அடுத்ை ்கட்ட முனமனாககி� 
ந்கர்விறகு முடடுக ்கட்்ட�ாகி இருககின்றது. 
்பல்மவறு வ்ளர்சசிப்்படி்க்்ளயும் எட்டவுள்ள 
ஒரு சமூ்கத்திறகு ஐககி�மின்ம என்பது மி்கப் 
்்பரும் சவாலா்க அ்மயும் என்பமை உண்ம 
�ாகும். இது விரும்்பத்ைக்கைல்ல.
 இனவாை சிநை்ன்கள, மவரறுப்புக்கள 
அதி்கரித்து வரும் நி்லயில், ம்ல�்க சமூ்கம் 
ைன்னச சார்நைவர்்களின பி்ளவு நி்லயின ்கார 
ைமா்க ் மனமமலும் வீழ்சசி நி்ல்� மநாககிச 

்ப�ணிப்்ப்ை ஏறறுக்்காள்ள முடி�ாது. ம்ல 
�்க அரசி�ல் ்ைாழிறசங்கவாதி்களின முரண்பா 
்டான ்ச�ற்பாடு்கள ைாமம ைமககு குழி மைாண 
டிக ்்காளளும் ஒரு நி்லககு ஒப்்பானைாகும். 
இநநி்ல ்க்்ள�ப்்படடு ஐககி�த்திறகு வித்தி 
்டப்்படுைல் மவணடும். இவறம்றாடு புதி� அரசி� 
ல்மப்பு ்ைா்டர்்பான வி்ட�ம் இப்ம்பாது 
முககி� ம்பசு்்பாரு்ளாகி இருககின்றது. புதி� 
அரசி�ல்மப்பின ஊ்டா்க விமச்ட உைவி்க்்ள 
ம்ல�்க மக்களுககு ் ்பறறுக ் ்காடுககும் வ்்க 
யில் ்காய்ந்கர்த்ைல்்கள இ்டம்்்ப்ற மவணடும். 
இதும்பானறு ்பல வி்ட�ங்க்்ளயும் சாை்கமாககிக 
்்காள்ள புரிநதுைர்வு்டன ்்க ம்கார்ப்்பமை 
அவசி�மாகும். சிறு்பான்மச சகதி்கள ைமககி 
்்டம� மவறு்பாடு்க்்ள வ்ளர்த்துக ்்காள்ளாது 
இ்ைநது ்ச�ற்ப்ட மவணடி�து ்காலத்தின 
்கட்டா�மாகும்.

ததொடரும் தெருககீடு்கள் ... ததொடர்ச்சி...

்சய்ைார்்கள. பினனர் 20ஆவது திருத்ைச சட்டத் 
திறகு அவரது ்கடசி்�ச மசர்நை மூனறு ்பாராளு 
மன்ற உறுப்பினர்்களின ஆைர்வப் ்்பறறுக 
்்காணடு அவ்ர விடுை்ல ்சய்ைார்்கள. 
 உயிர்த்ை ஞாயிறு குணடுத் ைாககுைலில் 
சம்்பநைப்்படடிருககின்றார் எனறு ்சால்லித்ைான 
அவ்ரக ்்கது ்சய்திருககி்றார்்கள. சில வாரங 
்களின முனனர் ஓர் ஊ்ட்க நி்கழ்வில் வரம்பு மீறி 
ம்பசிவிட்டார் எனறு கூறி அசாத்சாலி்�யும் 
்்கது ்சய்ைார்்கள. பினனர் உயிர்த்ை ஞாயிறு ைாக 
குைலு்டன ்ைா்டர்புள்ளைால் அவ்ரக ்்கது 
்சய்ைைா்க கூறுகின்றார்்கள. ைறம்பாது அரசாங 
்கத்திறகு சூத்திரைாரி �ார் எனறு இனங்கணடு 
்சால்ல மவணடி� ்கட்டா�ம் இருககின்றது. 
 அமைம்பால மல்க்கம் ரஞ்சித் ஆண்ட்்க 
அவர்்களுககும் உள்ளது. அவர் மீது எனககிருநை 
நம்பிக்்க ைறம்பாது கி்்ட�ாது. அவரின ்கருத்து 
க்கள அரசி�ல்வாதி்களின ்கருத்துக்கள ம்பால் 
நாளுககு நாள மாறிக ்்காணடிருககின்றது எனறு 
நான சநமை்கப்்படுகினம்றன. நான மடடுமல்ல 
குறிப்்பா்க நாடடிலுள்ள சிங்க்ள, ைமிழ் ்கத்மைா 
லிக்க மக்கம்ள இநை ஆண்ட்்க மீது சநமை்கப் 
்படுகின்றார்்கள. இநை அரசாங்கத்தின மீதும் 
்க்டநை அரசாங்கத்தின மீதும் நம்பிக்்கயில்்ல. 
சர்வமைச விசார்ை மை்வ எனறு ்சானனார். 
்க்டநை அரசாங்கத்தில் நம்பிக்்கயில்்ல எனறு 
கூறிவிடடு, ைறம்பா்ை� அரசாங்கத்்ை ்பைவி 
ககுக ்்காணடு வருவதில் ்பாரி� ்பங்களிப்்்ப 
வழஙகி�வர் அவர். பினனர் அது ்ைா்டர்்பா்க 
ம்பசசில்்ல.
 உயிர்த்ை ஞாயிறு ைாககுை்லப் ்பறறி 
ம்பசும் ம்பாது, முஸ்லிம், இஸ்லாமி� அடிப் 
்ப்்ட வாதி்கள இ்ை ்சய்�வில்்ல. அவர்்கள 
்ப�ன்படடிருப்்பார்்கள. ஆனால் பினனணியில் 
இருப்்பது அரசி�ல் சகதி்களைான எனறு ்சான 
னார்.  அப்்படி்�ன்றால் அது இன்்ற� அரசாங 
்கம் ைான என்ற அர்த்ைத்்ை அது ்்காடுத்து 
விட்டது. பினனர் எனன ந்டநைமைா ்ைரி� 
வில்்ல. எனன அழுத்ைம் பிரம�ாகிக்கப்்பட்டமைா 
்ைரி�வில்்ல. அடுத்ை நாள விமச்ட ஒனறு 
கூ்டலில் ம்பசும் ம்பாது, நான அப்்படி ்சால்ல 
வில்்ல. சர்வமைச இஸ்லாமி� சகதி்கள ைான 
பினனல் இருநதிருககும் எனறு  ்சானனார்.  அது 
எல்மலாருககும் ்ைரியுமம. 
 ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்கூ்ட இநை குணடு ்வடிப் 
புத் ைாககுைலுககு உரி்ம ம்காரவில்்ல. பினனர் 
மமலசி�ாவிலிருநது ஒருவர் ்ைா்டர்பு்்காணடு 
கூறி ைாமைமா்கத்ைான அவர்்கள உரி்ம ம்காரி 
னார்்கள என்ற ஒரு ்க்ையும் அநைக்காலத்தில் 
அடி்பட்டது. இநை வி்ட�ம் ்ைா்டர்்பா்க அரசாங 
்கம் ைன்ன குற்றவாளிககூணடிமல ைன்னத் 
ைாமன நிறுத்திக ்்காண்டது. அரசாங்க எம்.பிக 
்களும், அ்மசசர்்களும் ்பகிரங்கமா்க இ்ைக 
கூறிக்்காளகின்றார்்கள. 

 அண்மயில் ்கடசித் ை்லவர்்கள கூட 
்டத்தில்  பிரைம ்்கா்ற்டா மஜானஸ்்டன ்்பர்னா 
னம்டா கூறும் ம்பாது எல்மலாரும் மசர்நது 
எங்க்்ள குற்றவாளிககூணடில் நிறுத்தி விடடீ 
ர்்கள எனறு ம்பசி�்ை நான ம்கடம்டன. இைன 
பினனணியில் ைான ரிசாட ்்கது ்சய்�ப்்படடி 
ருககின்றார். அவ்ரக ்்கது ்சய்து சிங்க்ள மக 
்கள மத்தியில் ்காடடி இமைா ்பாருங்கள சூத்திர 
ைாரி்�ப் பிடித்து விடம்டாம் எனறு கூறுவைறகு 
அரசாங்கம் மு்னகி்றது. ஆனால் சாடசி�ங்கள 
இல்்ல. அத்ைாடசி்கள இல்்ல. ஆவைங்கள 
இல்்ல. இ்வ்கள இல்லாமல் ஒரு ்பாராளு 
மன்ற உறுப்பின்ர ்்கது ்சய்து விடடு அவ்ர 
குற்றவாளி எனறு தீர்மானிக்க முடி�ாது. உல்க 
நாடு்கள ்பார்த்துக ்்காணடிருககின்றன. சர்வமைச 
உல்கம் ்பார்த்துக ்்காணடிருககின்றது. நாங்கள 
்பார்த்துக ்்காணடிருககினம்றாம். 
 ரிசாட மீது நாடடிமல ்பல குற்றசசாடடு ்கள 
்காலங்காலமா்க சுமத்ைப்்படடுக ்்காணடிருககி 
ன்றன. சமூ்க ஊ்ட்கங்களிலும் ்சால்லப்்படுகி 
ன்றன. அவற்்றப் ்பறறி நாம் ம்பசவரவி ல்்ல. 
அ்வ சம்்பநைமா்க ்பதில்கூ்ற மவணடி� ்க்டப் 
்பாடு ரிசாடடிறகு இருககின்றது. அநைக குற்றச 
சாடடுக்க்்ள ்வத்துக ்்காணடு இநைக ்்க்ை 
நி�ா�ப்்படுத்ை முடி�ாது. ஒரும்பாதும் ஏறறுக 
்்காள்ள மாடம்டாம். 
 ்கா்ல ஒரு மணி�்ளவிமல ் சனறு வீட்்ட 
சுறறிவ்்ளத்து அதி்கா்ல 3 மணி�்ளவிமல 
்்பாலிசாரும், இராணுவத்தினரும் அவ்ரப் பிடி 
த்து வநதிருககின்றனர். அப்்படிப் பிடிககும் அ்ளவி 
றகு அவர் ை்லம்்றவா்க இல்்ல. ்பகிரங்க 
மா்க குடும்்பத்து்டன ்்காழும்பில் வாழ்கி்றார். 
அத்து்டன அரசாங்கத்தின அ்மசசு ்பாது்காப்பு 
உத்திம�ா்கத்ைர்்கள (MSD) ்்பாலிசார் இருககின 
்றார்்கள. அவர்்க்்ளக ம்கட்டால், அவர்்கள ரிசாட 
்பதியுதீன எஙகு இருககின்றார் எனறு ் சால்லுவார் 
்கள. ஆனால் அதி்கா்லயில் ்சனறு ்்கது ்சய்� 
மவணடி� ்காரைம் எனன? ஒரு ்பாைா்ள உல்கக 
ம்கடி்�ப் ம்பால அவ்ர பிடித்து இழுத்து வநதி 
ருககின்றார்்கள. 
 இைன மூலம் எதிர்க்கடசி�ாகி� ைமிழ் 
முஸ்லிம் ்பாராளுமன்ற உறுப்பினர்்க்ளாகி� எங்க 
ளுககுககூ்ட ஒரு எசசரிக்்க ்சய்தி்� அரசா 
ங்கம் விடுத்திருககின்றது. அைாவது ்கவனமா்க 
இருங்கள. வா்� மூடிக்்காணடு இருங்கள. 
அதி்கமா்கப் ம்பசினால் இழுத்துக ் ்காணடு ம்பாய் 
விடுமவாம் எனறு ்சால்லாமல் ்சால்கி்றார்்கள. 
 இநை உருட்டல்்களுககும், மிரட்டல்்களுக 
கும், எசசரிக்்க்களுககும், அ்பா� சமிக்ஞ்களுக 
கும் ்ப�நது வாய்மூடி, ்்க்கடடிக ்்காணடிருக 
கும் ந்பர்்கள நாங்கள அல்ல. நான அப்்படி �ல்ல. 
அப்்படியிருக்க முடி�ாது. இனறு குற்றவாளிக 
கூணடில் நிற்பது நாங்கள அல்ல. ரிசாடடும்அல்ல. 
 ைனமீது குற்றசசாடடு இருககுமானால் 
விசாரிககும்்படி அவமர ்சால்லியிருககின்றார். 
விசாரிக்கலாமம. விமல் வீரவனச என்ற அ்மசசர் 

கூறியிருநைார், ்க்டநை ்காலங்களில் ரிசாடடின 
அ்மசசின கீழ் வநதிருக்கககூடி� கூடடு்றவு 
்மாத்ை விற்ப்ன நிறுவனத்தின(CWE) வா்கன 
ங்கள ்காத்ைானகுடிககும், கிழககு 
மா்காைத்திறகும் ம்பாய் வநைன. குணடு்க்்ள 
சுமநது ்சன்றன. அைறகுரி� அத்ைாடசி்கள 
எம்மி்டம் இருககின்றன. GPS ை்கவலும் ைனனி்டம் 
உள்ளைா்க ்சானனார். இப்ம்பாது GPS உம் 
இல்்ல. விமல் வீரவனசவும் இல்்ல. ஆ்கமவ 
ரிசாட மீது குற்றசசாடடு சுமத்ை மவணடி�து 
அரசாங்கத்தின ்க்ட்ம. சுமத்தி� ்பழிககு 
குற்றவாளி�ா்க முடி�ாது. அது ஒருபு்ற மிருக்க 
ைறம்பாது குற்றவாளிககூணடில் இருப் ்பது 
நாங்கள அல்ல. இநை அரசாங்கம்ைான. ம்காத்ைா 
்ப�, மகிநை, ்பசில், நாமல் ஆகி� ராஜ்பக்ஸ சார்ந 
ைவர்்கள ைான இருககின்றார்்கள. 
 ஆ்கமவ இனிமமலாவது ம்காமாளித்ைன 
மவ்ல்கள ் சய்�ாமல், அரசாங்கம் உண்ம்� 
்வளிப்்படுத்ை மவணடும். ்சால்லா விட்டால், 
உண்ம நிசச�மா்க ் வளிவரும். ைாமைமா்கலாம். 
ஆனால் உண்ம வநமை தீரும். 

உயிர்த்த ஞொயிறு தொககு  ... ததொடர்ச்சி...

ஒரு மு்்ற�ாவது அ்ை ்பறறி ்க்ைக்காமல் 
விடடுவிடுவதில்்ல. ஆனால் ைன உ்டல் 
நி்ல்� ்கவனிக்காது கூலி மவ்லககு ் சல்வது 
மடடுமினறி ்பாககு விறறு, முட்்ட விறறு ைான 
சிறு்க சிறு்க மசர்த்ை ்பைத்தில் ைன பிள்்ள ஆ்ச 
ப்்படும் ்்பாருட்க்்ள வாஙகிக்்காடுத்து அழகு 
்பார்ககின்றாள. ஆனால் அ்ை  ஒருமு்்ற கூ்ட 
எம்மி்டம் ்சால்லிக்காடடியிருக்க மாட்டாள.
 இனறு எத்ை்ன ைாய்மார்்கள அன்ன�ர் 
தினத்தில் ம்பாற்றப்்படுகின்றனர் எனகின்ற ம்கள 
விககு அப்்பால் எத்ை்ன ைாய்மார்்கள முதி 
ம�ார் இல்லங்களில் ம்கட்பைறகு நாதி அறறு 
இருககின்றனர் என்பது நாம் அ்னவரும் எம்மி 
்டமம ம்கடடுக்்காள்ள மவணடி� ம்களவி. மாறி 
வரும் இந நவீன யு்கத்திலும் எத்ை்னம�ா ைாய் 
மார்்கள ைம் பிள்்ள்க்்ள வ்ளர்க்க மவணடும் 
எனகின்ற ்காரைத்தினால் ைம் ்கனவு்க்்ள மனதி 
றகுளம்ளம� பு்ைத்து விடடு வீடடிமலம� 
்கடடிப் ம்பா்டப்்படுகின்றனர். அவர்்க்ளது ்வளி 
உல்கம் என்பது நானகு சுவர்்களுககுள முடிவ 
்்டநது விடுகின்றது. 
 அன்ன�ர் தினத்தில் அன்ன�ர்்க்்ள 
பூஜிக்காது ம்பானாலும், அவர்்களுககு அன்ன�ர் 
தினத்திலாயினும் அன்னககுரி� மரி�ா்ை்� 
வழஙகுங்கள. ைாய்்ம மதிக்கப்்படுகின்ற ம்பாது 
நாடடில் உள்ள ்பல முதிம�ார் இல்லங்கள அழி 
க்கப்்படும் என்பை்ன நாம் அ்னவரும் ்கருத் 
தில் எடுக்க மவணடும். 

தாவய கபாறறி வீழொரும் இல்வை
தாவய தூறறி ொழொரும் இல்வை.

அன்்னயவள் அதிெயம்  ... ததொடர்ச்சி...
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ம்பணுவதிலும் ைாம்  ்்காணடுள்ள  அ்சக்க 
முடி�ாை அர்ப்்பைத்்ை அ்மரிக்கா மீணடும் 
ஒரு ை்ட்வ ்வளிப்்படுத்தியிருககி்றது எனறு 
்்ப்டனின அறிவிப்்்ப வரமவறறு ருவிற்றரில் 
்சய்தி்�ப் ்பகிர்நது்்காண்ட ஆர்மீனி�ன முைல் 
அ்மசசரான நிகம்கால் ்பஷின�ன (Nikol Pashinyan) 
குறிப்பிட்டார்.
 அ்மரிக்காவின இப்புதி� பிர்க்டனம் 
துருககி்�ப் ்்பாறுத்ைவ்ரயில் எநைவிை சட்ட 
ரீதி�ான ைாக்கத்்ைச ்சலுத்ைப் ம்பாவதில்்ல. 
ஆனால் இராஜீ்க உ்றவு்களில் இது்கணிசமான ைாக 
்கத்்ைக ்்காணடிருககும் என எதிர் ்பார்க்கப்்படு 
கி்றது.
 து்ை அதி்பர் என்ற வ்்கயில,  எர்ம்டா்கா 
னு்டன ்்ப்டன ்ைா்டர்பு்க்்ளப் ம்பணி�து்டன, 
எர்ம்டா்கானுககு எதிரா்க மமற்்காள்ளப்்படடுத் 
மைால்வி�்்டநை சதிமு�றசிககுப் பினனரான 
்காலம் உட்ப்ட நானகு ை்ட்வ்கள துருககிககு 
அவர் ்ப�ைஞ் ் சய்திருககி்றார். ஆனால் அக்காலப் 
்பகுதியிலிருநது துருககி� அதி்பர் ்ைா்டர்்பா்க 
்்ப்டனின புரிைல் எதிர்ம்்ற�ா்கமவ இருநது 
வருகி்றது.
 “எர்ம்டா்கானு்டன நி்்ற� மநரத்்ை நான 
்சலவிடடிருககிம்றன. அதி்காரம் முழுவ்ையும் 
அவர் ைனனி்டத்திமல ைான ்வத்திருககி்றார்”  
எனறு 2020ம் ஆணடில் நியூம�ார்க ்ரம்ஸ் 
நாளிைழின (New York Times) ஆசிரி�ர் குழுவி்டம் 
்்ப்டன ் ைரிவித்ைார். “மவறு விைமான ஒரு அணுகு 
மு்்ற்�த் ைான இப் ம்பாது நாங்கள அவரு்டன 
ம்பை மவணடும் என நான நி்னககினம்றன. 
எதிர்க்கடசி்களின ை்ல்மத்துவத்்ை நாங்கள 
ஆைரிககினம்றாம் என்ப்ை அவருககு நாங்கள 
்ைளிவு்படுத்ை மவணடும்.”
 இருவாரங்களுககு முன ்ைா்லம்பசி வழி 
�ா்க  எர்ம்டா்கானு்டன ்்ப்டன உ்ர�ாடினார். 
்பைவிககு வநை பின ்்ப்டன அவரு்டன மமற 
்்காண்ட முைலாவது உ்ர�ா்டல் இதுவாகும். 
அ்மரிக்க துருககி உ்றவுககு ்்ப்டன அதி்க முககி 
�த்துவம் ்்காடுக்கவில்்ல என்ற ்பார்்வ்� 
நீண்ட நாட்க்ளா்க ்்ப்டன எர்ம்டா்கானு்டன 
உ்ர�ா்டாை வி்ட�ம் ஏற்படுத்தியிருநைது.
 இவவரு்டம் ஆனி மாை நடுப்்பகுதியில் 
பிரஸ்்ஸல்சில் ந்்ட்்ப்றவிருககின்ற மநடம்டா 
வின உசசி மாநாடடின ம்பாது இருவரும் மநரடி 
�ா்கச சநதிப்்பைறகு இைஙகியிருககி்றார்்கள. ஓர் 
ஆக்கபூர்வமான இருைரப்பு உ்ற்வ முன்ன 
டுக்கத் ைான ஆர்வமா்க இருப்்பைா்கவும் மமலும் 
்பல வி்ட�ங்களில் இ்ைநது ்பணி�ாற்ற விரும்பு 
வைா்கவும் ைாம் உ்டன்ப்டாை வி்ட�ங்க்்ளப் 
்பககுவமா்க ்்க�ா்ளவிரும்புவைா்கவும் ்்ப்டன 
துருககி� அதி்பருககுத் கூறி�ைா்க ்வள்்ளமாளி 
்்கக குறிப்பு ்ைரிவித்ைது. ஆனால் ஆர்மீனி�ன 
இனவழிப்பு ்ைா்டர்்பா்க மமறகுறிப்பிட்ட அறிக 
்்கயில் எதுவும் குறிப்பி்டப்்படடிருக்கவில்்ல.

 ஒடம்டாமான ஏ்காதி்பத்தி�த்தின ை்லந 
்கரமா்கத் தி்கழ்நை ்்கானஸ்ைநதிமநாப்பிளில் (Con-
stantinople)  ஆர்மீனி� புத்திஜீவி்க்ளா்கவும் சமூ்கத் 
ை்லவர்்க்ளா்கவும் இருநை 250 ஆர்மீனி�ர்்க்்ள 
1915ம் ஆணடு ஏப்பிரல் மாைம் 23 மறறும் 24ம் 
மைதி்களில் துருககி� அதி்காரி்கள ் ்கது்சய்ை்ைத் 
்ைா்டர்நது ் ்ப்டன பிர்க்டனம் ் சய்ை இனவழிப்பு 
நி்கழ்வு்கள ஆரம்்பமாகின. அவர்்களில் ்பலர் ஒன 
றில் நாடு்க்டத்ைப்்பட்டார்்கள அல்லது ்்கால்லப் 
்பட்டார்்கள. சிவப்பு ஞாயிறு (Red Sunday) எனறு 

அ்ழக்கப்்படும் ஏப்பிரல் மாைம் 24ம் தி்கதி்� 
உல்்கஙகும் ்பரநது வாழும் ஆர்மீனி�ர்்கள இன 
வழிப்பு நி்னமவநைல் நா்ளா்க நி்னவு கூர் 
கி்றார்்கள.

 மமறகுறிப்பிட்ட ்படு்்கா்லயின ம்பாது 
்்கால்லப்்பட்ட ஆர்மீனி�ர்்களின எணணிக்்க 
்ைா்டர்்பா்க ்பலமான ்கருத்து மவறு்பாடு்கள ்காை 
ப்்படுகின்றன. ்்கால்லப்்பட்டவர்்களின எணணி 
க்்க ்ைா்டர்்பா்க மமற்்காள்ளப்்பட்ட ்கணிப்பு 
்கள, 1914ககும் 1923ககும் இ்்டம� ் ்கால்லப்்பட்ட 
ஆர்மீனி�ர்்களின எணணிக்்க்� 300,000இலி 
ருநது 2 மில்லி�ன வ்ர�ா்கக ்காடடுகின்றன. 
ஆனால் அஙம்க ்்கால்லப்்பட்ட அ்னவரும் 
ஒடம்டாமான ஏ்காதி்பத்தி�த்்ைச மசர்நைவர்்கள 
அல்ல என்பது ்கவனத்தில் ்்காள்ளப்்ப்ட மவண 
டி�து. ஆனால் ஒடம்டாமான அதி்காரி்க்ளாமலம� 
மமற்்காள்ளப்்பட்ட அதி்கமான ்கணிப்பீடு்கள - 
1915ககும் 1918ககும் இ்்டம� 800,000 ஆர்மீனி�ர் 
்கள ்்கால்லப்்பட்டைா்கக குறிப்பிடும் ்கணிப்பு 
உட்ப்ட - இநை எணணிக்்க்� 600,000 ககும் 
1.5 மில்லி�னுககும் இ்்டப்்பட்டைா்கக ்காடடு 
கின்றன.
 ்பலவநைமா்க நாடு்க்டத்ைப்்பட்டைன ்கார 
ைத்தினாமலா அல்லது ்படு்்கா்ல்சய்�ப்்ப 
ட்டைன ்காரைத்தினாமலா, 1914 இல் 2 மில்லி�ன 
்க்ளா்க இருநை துருககியில் வாழ்நை ஆர்மீனி� 
மக்களின எணணிக்்க 1922இல் 400,000 ஆ்கக 
கு்்றவ்்டநைது.
 ்்கால்லப்்பட்ட மக்களின ்மாத்ை எண 
ணிக்்கயில் ்கருத்து மவறு்பாடு்கள இருப்பினும் 
கூ்ட, ்படு்்கா்ல மமற்்காள்ளப்்பட்ட ்காலப் 
்பகுதியில் எடுக்கப்்பட்ட ஒளிப்்ப்டங்கள ்்பரும் 
எணணிக்்க�ான மக்கள ஒன்றா்கப் ்படு்்கா்ல 
்சய்�ப்்பட்ட்ை ஆவைப்்படுத்தியிருககின்றது. 
துணடிக்கப்்பட்ட ை்ல்களு்டன சில ஒடம்டாமான 
இராணுவ வீரர்்க்்ளப் ்பார்க்கககூடி�ைா்க இரு 
ககும் அமை மவ்்ள மவறு சில இராணுவ வீரர் 
்கள நிலத்திமல ்வக்கப்்படடிருககும் மண்்ட 
ஓடு்களுககு நடுவில் நிற்ப்ையும் ்காைக கூடி� 
ைா்கவிருககின்றது. ஒன்றா்க ்வத்து எரிக்கப்்படடு, 
ைணணிககுள மூழ்்கடிக்கப்்படடு, சித்திரவ்ை, 
வாயு, நஞ்சு, மநாய் மறறும் ்படடினி எனப் ்பல 
வ்்க�ான வழிமு்்ற்களமூலம் இநை மக்கள 
்்கால்லப்்பட்டைா்க அறிக்்கயி்டப்்படடிருககின 
்றது. சிறுபிள்்ள்கள ்ப்டகு்களில் ஏற்றப்்படடு ்க்ட லு 
ககுள ் ்காணடு ் சல்லப்்படடுப் பினனர் ்க்டலுககுள 
வீசி்�றிப்்படடிருககி்றார்்கள. ்பாலி�ல் வனபுைர் 
வு்கள மமற்்காள்ளப்்பட்டைா்கவும் ்பதிவாகியிருக 
கி்றது.
 அதி்பரா்க நான மைர்ந்ைடுக்கப்்பட்டால், 
ஆர்மீனி�ன மக்களின ்படு்்கா்ல்� ஓர் இன 
வழிப்்பா்க ஏறறுக்்காளளும் ஒரு தீர்மானத்துககு 
ஆைரவளிப்ம்பன எனறு உறுதி�ளிப்்பது மடடு 
மனறி, மனிை உரி்ம்க்்ளப் ம்பணுவைறகு எனது 
நிர்வா்கத்தில் மி்கவும் அதி்க முனனுரி்ம ்்காடுப் 
ம்பன எனறும் ைனது மைர்ைல் ்பரப்பு்ரயின ம்பாது 
அதி்பர் மவட்பா்ளரான ்்ப்டன ்ைரிவித்திருநைார்.
 இைறகு முைல் ஆடசியிலிருநை அ்மரிக்க 
அதி்பர்்கள இப்்படிப்்பட்ட உறுதி்மாழி்க்்ள முன 
னர் வழஙகியிருநை ம்பாதிலும் அ்வ ஒரும்பாதும் 
நி்்றமவற்றப்்ப்டவில்்ல. “ஆர்மீனி� இனவழிப் 
பிலிருநது உயிர்ைப்பி�வர்்களின வாரிசு்க்ளா்க 
இருககின்ற ஆர்மீனி� அ்மரிக்கர்்களின உைர்வு 
்க்்ளத் ைான ்பகிர்நது ்்காளவைா்கவும் இனவழி 
ப்்்ப நி்னவுகூரவும் அை்ன ஒரு முடிவுககுக 

்்காணடு வரவும் ைான உறுதி�ளிப்்பைா்கவும்” 
ஒ்பாமா ைனது மைர்ைல்்கால ்பரப்பு்ரயில் ்ைரி 
வித்திருநைார்.
 ஆனால் அதி்பரா்கப் ்பைவிம�ற்றதும் அவ 
ருககு முனனர் அதி்பர்்க்ளா்க இருநைவர்்க்்ளப் 
ம்பால இராஜீ்க அழுத்ைங்கள குறுககிட்டன. ைனது 
எடடு வரு்ட அதி்பர் ்பைவிக்காலம் பூராவும் ஏப்பிரல் 
நி்கழ்வு்க்்ள நி்னவுகூர்நை ்்பாழு்ைல்லாம் 
இனவழிப்பு என்ற ்பைத்்ைப் ்ப�ன்படுத்துவ்ை 
ஒ்பாமா ைவிர்த்மை வநதிருககி்றார். ஐசிஸ் இஸ்லா 
மி�ப் ்ப�ங்கரவாதி்களுககு எதிரான ம்பாரில் 
துருககி ஒரு முககி� ்பஙகுைாரரா்க இருநை ்காரைத் 
தினால் இனவழிப்்்பப் ்பறறி உ்ர�ாடுவது 
்்பாருத்ைமானைா்க இருக்கவில்்ல.
 ஒ்பாமா நிர்வா்கத்தில் ்பணி�ாறறி� 
மைசி� ்பாது்காப்புக்கான து்ை ஆமலாச்கர் ்்பன 
ம்றாடஸ் (Ben Rhodes) மறறும் ஐநாவுக்கான அ்மரி 
க்க தூதுவர் சமநைா ்பவர் (Samantha Power) ம்பான 
ம்றார் இவவி்ட�ம் ்ைா்டர்்பா்க ந்டவடிக்்க 
எடுக்காைது ்பறறிப் பினனாளில் ைமது ்கவ்ல்� 
்வளியிட்டார்்கள. ்பனனாடடு அபிவிருத்திக்கான 
அ்மரிக்க அ்மப்புககு ை்ல்ம ைாஙகும் 
்்பாறுப்புககு சமநைா ்பவரின ்்ப�்ர ்்ப்டன 
ைறம்பாது ்பரிநது்ர ்சய்திருககி்றார்.
 2019ம் ஆணடில், 1915 இலிருநது 1923 
வ்ர ்படு்்கா்ல ்சய்�ப்்பட்ட ஆர்மீனி� மக 
்களின ்படு்்கா்ல்� இனவழிப்பு என அ்ம 
ரிக்க நா்டாளுமன்றமும் ்சனட ச்்பயும் ஏறறு 
அஙகீ்கரித்ைது. துருககியு்டன அ்மரிக்கா மமற 
்்காணடு வரும் ம்பசசுவார்த்்ை்க்்ளப்்பாதிக்கக 
கூடும் என்ற ்காரைத்்ைக ்காடடி மமற்படி 
முடி்வ ஏ்கமனைா்க ஏறறுக்்காளவ்ை நிறுத்து 
மாறு டரம்ப் நிர்வா்கம் குடி�ரசுக ்கடசி்�ச மசர்நை 
்சனட ச்்ப உறுப்பினர்்க்்ளக ம்கடடிருநைது. 
ரஷ�ாவினால் ை�ாரிக்கப்்பட்ட விமான எதிர்ப்பு 
ஏவ்க்ைத் ்ைாகுதி்�த் துருககி வாஙகி�்ைத் 
்ைா்டர்நதும் சிரி�ாவில் துருககியின ஆைரவு்டன 
இ�ஙகும் ்ப்்ட்களினால் மனிை உரி்ம மீ்றல் 
்கள மமற்்காள்ளப்்பட்டைா்கக குற்றஞ்சாட்டப் 
்பட்டைன ்காரைத்ைாலும் அ்மரிக்க துருககி 
உ்றவு்கள ்பாதிக்கப்்பட்ட ம்பாதும் அதி்பர் டரம்ப் 
எர்ம்டா்கானு்டன நடபு்ற்வப் ம்பைமவ மு�றசி 
்சய்துவநைார்.
 ஆர்மீனி�ன இனவழிப்்்ப உத்திம�ா 
்கபூர்வமா்க ஏறறுக்்காளளுமாறு ம்கடடு, நூறறுக 
கும் அதி்கமான சனநா�்கக ்கடசி, குடி�ரசுக 
்கடசி ஆகி� இரு ்கடசி்க்்ளயும் மசர்நை நா்டாளு 
மன்ற உறுப்பினர்்கள ்க்டநை மாைம் ்்ப்டனுககு 
ஒரு ்கடிைம் எழுதியிருநைார்்கள. ்கலிம்பார்ணி�ா 
மாநிலத்்ைச மசர்நை சனநா�்கக்கடசியின நா்டாளு 
மன்ற உறுப்பினரான அ்டம் ஸ்கிவ (Adam Schiff) 
இநைக குழுவுககுத் ை்ல்ம ைாஙகினார். ஒரு 
மி்கப் ்்பரி� ஆர்மீனி� அ்மரிக்க சமூ்கத்தினர் 
ஸ்கிவவின மாவட்டமான ்லாஸ் ஏஞ்ச்லசிலும் 
சுறறுவட்டாரங்களிலும் வசிககி்றார்்கள. 
 “ஆர்மீனி�ன இனவழிப்பு நா்்ள உத்தி 
ம�ா்கபூர்வமான மு்்றயில் ஏறறு வரலாறறு 
முககி�த்துவம் வாய்நை இநை ந்டவடிக்்க்� 
மமற்்காண்டைன மூலம் அ்மரிக்க நா்டாளும 
ன்றத்து்டன ்்ப்டன இ்ைநதிருப்்பது ்ைா்டர் 
்பா்க எமது இை�ங்கள மட்டற்ற மகிழ்சசி�்்ட 
கின்றன” எனறு அ்மரிக்க நா்டாளுமன்றத்தின 
ச்பாநா�்கரான நானசி ்்பமலாசி (Nancy Pelosi)  
்வளியிட்ட  அறிக்்கயில் ்ைரிவித்திருநைார்.
 “மி்கப் புனிைமான இநை நி்னமவநைல் 
நா்்ள நி்னவுகூரும் ் ்பாருடடு  இனத்துமவசமும் 
வனமு்்ற்களும் உலகின எப்்பா்கத்தில் இ்டம்்்பற 
்றாலும் மி்கப் ்பலமா்க அவற்்ற எதிர்க்க உறுதி 
பூணுவது்டன இவவுலகில் வாழும் பிள்்ள்கள 
அ்னவருககும் நம்பிக்்க, அ்மதி, சுைநதிரம் 
ம்பான்ற விழுமி�ங்கள நி்்றநை எதிர்்காலத்்ைக 
்கடடி்�ழுப்்பவும் எங்க்்ள நாம் மீ்ளவும் அர்ப் 
்பணித்துக்்காளகிம்றாம்.”

ென்றி: சிஎன்என்.த்கொம், cnn.com

முதலொம் உல்கப ்பொரில்  ... ததொடர்ச்சி...



14,jo;
129 njhlh;r;rpfs; Nk 09> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

 மி்கக ்்காடி� ஒரு நி்கழ்்வ ஒரு சாைா 
ரை ்ச�ற்பாடடின மூலம் ்சால்வது மி்கப் 
்்பாருத்ைமானைா்க இருககும் என நாம் நம்பி� 
ைால், ்கஞ்சி்� ஒரு குறியீ்டா்க எடுத்து முளளி 
வாய்க்கால் ்பறறி� ஒரு உ்ர�ா்ட்ல உணடு 
்பணணுவமை இைன மநாக்கம். 
 சுருக்கமா்க ்சால்வைானால், ்கஞ்சிககு  
நாங்கள மதிப்்பளிப்்பது என்ப்ை வி்ட ்கஞ்சி்� 
ஒரு குறியீ்டா்கப் ்ப�ன்படுத்தி, முளளிவாய்க்கா 
லில் இ்ழக்கப்்பட்ட அநீதி்க்்ள ்சால்வதும், 
அஙகு மாண்ட மக்களுககு மதிப்்பளிப்்பதுமம 
இைன மநாக்கம். 
 சாைாரைமா்க  எமது உைவுப் ்பண்பாட 
டில் ்கஞ்சி என்பது மி்க எளி்ம�ான, அமைமநரம் 
ஏழ்்ம�ான வாழ்வின ஒரு அ்்ட�ா்ளமாகும். 
எம்மீது திணிக்கப்்பட்ட ம்பார்  முழு்ம�ான 
்்பாரு்ளாைாரத் ை்்டம�ாடு கூடி�து. ம்பாரும், 
ஏழ்்மயும், ்்பாரு்ளாைாரத் ை்்டயும் எமது மக 
்க்்ள முளளிவாய்க்காலுககு முனனமர ்கஞ்சி மட 
டுமம உைவு என்ற நி்லககு ்பலமு்்ற ைளளி 
விடடிருககி்றது.  உைாரைமா்க �ாழ்ப்்பாை இ்டப் 
்்ப�ர்வு.  அைறகு முனனரான வலி்காமத்தில் 
மமற்்காள்ளப்்பட்ட ்பல இராணுவ ந்டவடிக்்க 
மூலம் ஏற்பட்ட ்பல இ்டப்்்ப�ர்வு்கள, கிழககு 
மா்காைத்தில் இராணுவத்தினரால் மமற்்காள 
்ளப்்பட்ட ்பல இராணுவ ந்டவடிக்்க்க்ளால் 
ஏற்பட்ட அவலங்களின ம்பா்ைல்லாம் எமது 
மக்கள ைமது உயிர்்க்்ள ைக்க்வத்துக ்்காளவ 
ைறகும், ைமது ஏழ்்ம்�யும், வறு்மயின 
்காரைமா்க அடுத்ை நா்்ள மநாககி ைம்்ம ந்கர் 
த்துவைற்கான ஒமர உைவு மூலமா்க ்கஞ்சிம� 
அ்மநதிருநைது. ்கஞ்சி என்பது ம்பாராட்ட்காலச 
சூழலில் எப்்்பாழுது  ைமிழர்்களின ஒரு ்க்்டசி 
ஆயுைமா்க இருநது வநதுள்ளது. ஆ்கமவ ்கஞ்சி 
என்பது ஒரு அ்்ட�ா்ளமா்க மாறிப் ம்பாய் 
விட்டது. 
 ம்பாராட்டமும், அநைப் ம்பாராட்டத்திலிரு 
நது எம்்ம ைக்க ்வத்துக ்்காணடு அடுத்ை 
்கட்ட த்்ை மநாககி ந்கர்வைறகுமான அநைக 
்கால இ்்ட்வளியில் அநை இ்டத்்ை நிரப்புகி 
ன்ற ஒரு அ்்ட�ா்ளமா்க ்கஞ்சி எப்்்பாழுதுமம 
இருநதிருககி்றது. அவவாம்ற அது முளளிவாய்க 
்காலிலும் எம் மக்க்்ள அடுத்ை ்கட்டத்்ை 
மநாககி ந்கர்த்தும் ஒரு சகதி�ா்க இருநதிருககி்றது. 
 ஆ்கமவ ்கஞ்சி என்பது எமககு முனனால் 
இ்ை ்்கயி்லடுத்து ்ச�ற்படுத்தி� அ்னவ 
ருமம அ்ை சி்றப்்பா்க, சரி�ா்கப் புரிநது ் ்காணடு 
்சய்திருககி்றார்்கள எனம்ற கூ்றமவணடும். 
இதுமவ  நாம் ்கஞ்சி்� ஒரு ்ச�றதிட்டமா்க  
முன்னடுப்்பைறகு இமை ்காரைம். 

பதில் :  
 முளளிவாய்க்கால் ்கஞ்சி அல்லது ‘Congee 
of Hope’ எனனும் இநை ் ச�றதிட்டம் முளளிவாய் 
க்காலில் மநரடி�ா்கப் ்பாதிக்கப்்படடு, உயிர் 
ைப்பி, இனறு ் வளிநாடு்களில் வாழ்நது ் ்காணடி 
ருககும் ்பலர் இ்ைநது மமற்்காள்ளப்்படும் 
ஒரு மு�றசி. இதில் ்பல இ்்ளஞர்்கள ஈடு்படடி 
ருககின்றார்்கள. குறிப்்பா்க ்கன்டா, பிரானஸ், 
அவுஸ்திமரலி�ா, ஐககி� இராசசி�ம், இநதி�ா 
ம்பான்ற நாடு்களில் இருநது ்பலரும் ஈடு்படடி 
ருககின்றார்்கள. இநை இ்டத்தில் நாம் மக்களு 
ககு ஒரு மவணடும்கா்்ள விடுக்க விரும்புகின 
ம்றாம். முளளிவாய்க்காலில் ்்கானறு பு்ை 
க்கப்்பட்ட ்பல்லாயிரக்கைக்கான மக்கம்ளாடு 
மசர்த்து அவர்்க்ளது ்க்ை்களும் பு்ைக்கப்்படடு 
விட்டன. ஆ்கமவ உயிர் ைப்பி�வர்்க்ளாகி� எம 

ககு ஒரு ைார்மீ்க ்க்டப்்பாடு உணடு. ைங்க்ளது 
்க்ை்க்்ளயும், பு்ைக்கப்்பட்டவர்்க்ளது ்க்ை்க 
்்ளயும் மசர்த்மை எமது மக்களுககும், ஏ்ன� 
சமூ்கத்தினருககும் அ்ை ் ்காணடு ் சல்லமவண 
டி� ்க்ட்ம எமகம்க உணடு. 
 ஆ்்க�ால் முடிநைவ்ர உங்க்்ள இநை 
்ச�றதிட்டத்தில் ஈடு்படுத்ை முடியுமானால், 
ஈடு்படுத்துங்கள. உங்க்ளது ்க்ை்க்்ள எமககு 
அனுப்பி ்வயுங்கள. எங்கம்ளாடு ்ைா்டர்பு 
்்காணடு மசர்நது ்ப�ணிக்க முடியுமானால், 
மசர்நது ்ப�ணியுங்கள என மவணடிக ்்காளகி 
னம்றாம். 
 இச ் ச�றதிட்டத்தில் ஈடு்படடு ் ச�ற்படு 
வைறகு முககி�மா்க உயிர் ைப்பி�வரா்க மடடுமம 
இருக்க மவணடும் எனறில்்ல. �ார் மவணடும் 
என்றாலும் இச ்ச�றதிட்டத்தில் எமககு உைவ 
முடியும் என்ப்ையும் இவவி்டத்தில் ்ைரிவி 
த்துக ்்காள்ள விரும்புகினம்றாம். 
 முளளிவாய்க்கால் ்கஞ்சி ்ைா்டர்்பான 
்ச�றதிட்டத்்ை நாம் ்பல்மவறு வழிமு்்ற 
்களில் முன்னடுப்்பைா்க ஆரம்்பத்தில் திட்டமிட 
டிருநமைாம். இருப்பினும், ம்காவிட 19  ்்பருந 
்ைாறறுக ்காலத்்ை மனதில் ்்காணடு  இவவரு 
்டம் ்்பாதுவா்க மக்கள மத்தியில் இ்றஙகி 
மவ்லத் திட்டங்க்்ள முன்னடுக்க முடி�ாது. 
ஆ்்க�ால் சமூ்க ஊ்ட்கங்களின ஊ்டா்க மநரடி 
�ா்க எமது மக்க்்ள ்சன்ற்்டநது, அைன 
மூலம் மமற்்காள்ளககூடி� ்பணி்க்்ள ்சய் 
வமை இவவரு்டத்திற்கான திட்டம். அது ைவிர 
நாம் உல்்கஙகும் உள்ள ைமிழ் அ்மப்பு 
்களுககு ்கடிைங்க்்ள எழுதுகினம்றாம். இநை 
வி்ட�த்தில் மசர்நது ்ப�ணிக்க முனவருமாறு 
அவர்்களுககு மவணடும்காள விடுககினம்றாம். 
இநை வி்ட�த்்ை ைத்ைமது நாடு்களில் முன 
்னடுககுமாறு மவணடும்காள விடுககினம்றாம். 
ைவிர உங்க்்ளப் ம்பான்ற ஊ்ட்கங்களின ஊ்டா்க 
்சவவி்கள, ்கலநது்ர�ா்டல்்களில் ்பஙம்க றறு 
இ்வ ்பறறி� ஒரு ்கவனயீர்ப்்்ப ஏற்படுத்தி 
வருகினம்றாம். ைவிர இதில் ்பங்்கடுப்்பவர்்க 
ளும், முளளிவாய்க்காலில் உயிர்ைப்பி வநை 
ஏ்ன� ்பல மக்களும் ைங்க்ளது ்க்ை்க்்ள 
ஏற்கனமவ ்பரிமா்றத் ்ைா்டஙகி விட்டார்்கள. 
அவர்்க்ளது ்க்ை்க்்ள எமது இ்ை�த்ை்ளம், 
சமூ்க ஊ்ட்கங்களில் ்பகிர்நது வருகினம்றாம். 
congeeofhope.org என்ற இ்ை�த்ை்ளத்தில் எமது 
்ச�ற்பாடு ் ைா்டர்்பான  ை்கவல்்களும், முளளிவா 
ய்்காலில் உயிர் ைப்பி�வர்்களின ்க்ை்களும் ்பரி 
மா்றப்்படடு வருகின்றன. ைவிர மு்கநூல் ்பக்கத் 
திலும் ருவிற்றர், யூரியூப் இனஸ்்டகிராம் ்பக்கங 
்களிலும் எமது ்பதிவு்க்்ள மமற்்காணடு வருகி 
னம்றாம். மக்கள ைாரா்ளமா்க அவற்்ற ்சனறு 
்பார்்வயி்டலாம். மற்றவர்்களுககும் ்பகிரலாம். 
்பகிர்நது இது ்பறறி� ஒரு ்கருத்துருவாக்கத்்ை 
ஏற்படுத்ை உைவுமாறு மக்களி்டத்தில் மவணடு 
ம்காள விடுககினம்றாம். 
 இது ஒரு உைவுக குறியீடு ்ச�ற்பாடு 
என்பைனால், வருகின்ற ்காலப்்பகுதி்களில் அடு 
த்ைடுத்ை வரு்டங்களில் புலம்்்ப�ர் நாடு்களில் 
இருககின்ற எமது வி�ா்பார நிறுவனங்கள, உை 
வ்கங்கள ஊ்டா்க, எமது மக்களுககும், மற்்ற� 
மக்களுககும் எடுத்துச ்சல்லலாம் எனத் திட்ட 
மிடடிருககினம்றாம். உைாரைத்திறகு உைவ்கங 
்களுககு வரும் வாடிக்்க�ா்ளர்்களுககு ஒரு 
மவ்்ள உைவா்க இ்ை ்பரிமாறுமாறு உைவ 
்கங்க்்ள மவணடிக ்்காளளுைல். வி�ா்பார நிறு 
வனங்களில் ்கஞ்சிக்கான ஒரு சிறி� ்்பாதி்� 
மக்களுககு விநிம�ாகித்ைல். எதிர் ்காலத்தில் 
்வளிநாடு்களில் ஏ்ழ்களுககு உைவு ரீதி�ா்க 
உைவி ்சய்யும் அ்மப்புக்க்்ள அணுகி அவர் 
்கம்ளாடு மசர்நது ்ப�ணித்துஎமககு இ்ழக்கப் 
்பட்ட அநீதி்� அவர்்கள ஊ்டா்க மற்்ற� சமூ்க 
ங்களுககு ்்காணடு மசர்த்ைல் ம்பான்ற திட்ட 
ங்க்்ள ்்கயில் ்வத்திருககின ம்றாம். அடுத்ை 
டுத்ை வரு்டங்களில் அ்ை ்ச�ற்படுத்ை ்காத்திரு 
ககினம்றாம்.  

பதில் :  
 முளளிவாய்க்கால் ்கஞ்சி அல்லது ‘Congee 
of Hope’ எனனும் இநை ்ச�றதிட்டத்தின மூலம் 
நாம் எமது சமூ்கத்்ை மடடுமல்ல மற்்ற� 
சமூ்கங்க்்ளயும் ்சன்ற்்ட� முடியும் என நாம் 
உறுதி�ா்க நம்புகினம்றாம். ஏ்னனில், உைவு 
எனனும் ஒரு சாைாரை ்ச�ற்பாடடின மூலம் 
ஒரு ்சய்தி்� ்சால்வது என்பது மி்க எளி்ம 
�ான ்சய்்்க என நாம் நம்புகினம்றாம். உைவு 
்பரிமாறும் இ்டத்தில் மவறறு்ம்கள ்க்்ள� 
ப்்படடு எல்மலாரும் ஒமர மனநி்லயில் இருக 
கின்ற சூழல் அது. அநை சூழலில் ஒரு மனிைா 
பிமானமானம் ்ைா்டர்்பான  ்சய்தி்� ்பரிமா 
றுைல் என்பது மி்க அரு்ம�ானைா்க இருககும். 
இ்ை ைமிழர் ்பண்பாடடு நி்கழ்வா்க நாம் 
மாறறுமவாமா்க இருநைால், முளளிவாய்்கா்ல 
நி்னவுகூருகின்ற ஒரு ைமிழர் ்பண்பாடடு 
நி்கழ்வா்க ஒருசில வரு்டங்களில் நாம் இ்ை 
மாறறுமவாமா்க இருநைால், இனறு ைமிழர்்களின 
்பண்பாடடு நி்கழ்வு்கள மற்்ற� சமூ்கங்களுககு 
எவவ்ளவு மவ்கமா்க ்சன்ற்்டகின்றமைா அமை 
ம்பானறு முளளிவாய்க்கால் ்பறறி� ்சய்தி்களும் 
எமது ்பண்பாடடின ஊ்டா்க மற்்ற� சமூ்கங 
்க்்ள ்சன்ற்்டயும் என்பமை எமது நம்பிக்்க. 
 அது  ்வறும் ்பண்பாடடு நி்கழ்வா்க  மட 
டும் அல்லாமல் எமககு இ்ழக்கப்்பட்ட அநீதி 
்பறறி� முழு்ம�ான ்ைளி்வயும், ்கருத்்ை 
யும் மற்்ற� சமூ்கங்களுககு மத்தியில் ்்காணடு 
்சல்லும். விழிப்புைர்்வ ஏற்படுத்தும் என நாம் 
நம்புகினம்றாம். ைவிர முளளிவாய்க்காலுககு பிற 
்பாடு துவணடு ம்பாய், விரகதியின விளிம்பில் 
நினறு ்்காணடிருககின்ற எமது சமூ்கம், இனறு 
�ாரி்டம் நீதி ம்கட்பது, எவவாறு நீதி ம்கட்பது 
எனறு ்ைரி�ாை நி்லயில் இருககின்றது. அவ 
வா்றான எமது சமூ்கத்திறகு நம்பிக்்க்�யும், 
துணி்வயும் ்கடடி்�ழுப்பி மீ்ழழுசசி்்ப்றச 
்சய்து எமது இலக்்க அ்்ட� இநை ‘Congee of 
Hope’ உைவும் என நாம் நம்புகினம்றாம். 
 முளளிவாய்க்கால் ்கஞ்சி ம்பான்ற இவ 
வா்றான நி்கழ்வு்கள வரலாறறில் மவறு சமூ்கங்கள 
மத்தியிலும் இருககின்றது. உைாரைத்திறகு யூைர் 
்கள மத்தியில் 3000 ஆணடு்களுககு முனனர் அவர் 
்கள அடி்ம்க்ளா்க ்்காணடு ்சல்லப்்படடு, 
துன்பங்க்்ள அனு்பவித்ை ம்பாது நி்கழ்நை அவர் 
்களு்்ட� ்க்ை்க்்ள ைமது எதிர்்காலத்திறகு 
்க்டத்ை மவணடும் என்பைற்கா்க Passover food 
எனனும் உைவு ்பகிரும் ்காலத்்ைக ்க்்டப்பிடி 
த்து வருகின்றார்்கள. அநைக ்காலத்தில் அவர்்கள 
அநை உை்வ உணணுவமைாடு அவர்்களுககு 
இ்ழக்கப்்பட்ட அநீதி்க்்ளயும் ்பரிமாறுகி்ற 
ஒரு நி்கழ்வு அது. 
 அமைம்பானறு துருககியின ஆர்மமனி� 
்பகுதி்களில் வாழும் மக்கள ்பல ஆயிரக ்கைக்கான 
வரு்டங்களுககு முனபு ம்பரி்டரி்ன சநதித்ை 
ம்பாது ைமககு உைவிற்கான ்பஞ்சத்திலிருநது 
எப்்படி அவர்்கள மீண்டார்்கள என்ப்ை நி்ன 
வுகூரும் மு்கமா்க  ஒரு ்கஞ்சியி்ன ஒரு நி்னவு 
கூரும் நி்கழ்வா்க ்பகிர்வைன மூலம் ்பல்லாயிரக 
்கைக்கான வரு்டங்களுககுப் பிற ்பாடும் ைங்கள 
வரலாற்்றக ்க்டத்தி மற்்ற� சமூ்கத்தின மத்தி 
யிலும் அ்ை ்்காணடு மசர்ககி்றார்்கள. 
 ஆ்கமவ இவற்்ற ஒரு முனனுைாரைமா்க 
எடுத்து எமது ்கலாசசாரத்தில்கூ்ட ஆடிககூழ், 
்ைப் ் ்பாங்கல் எல்லாம் ஓர் உைவு சார்நை அமை 
மநரம் ஏமைா ஒரு வி்ட�த்்ை ்ப்்றசாறறுகி்ற 
்பண்பாடுைான. அமைம்பால் நாமும் அமை வழி 

உலகிறகு விழிபபூடடும் ... ததொடர்ச்சி...

கேள்வி :  
 இநதத் திடடத்யத ைார முன்கனடு்ககி 
ன்�ாரேள்? அதயன எவவாறு எமது ம்கேள் 
வாழும் உலேப ்பரபக்பங்கும் கோணடு 
க்பாயச் கசர்கேப க்பாகின்றீரேள்?

கேள்வி :  
 உலே ம்கேளிடம் இது எநத வயே 
ைான தா்கேத்யத ஏற்படுத்தும்? அது எநத 
வயேயில் வலிசுமநத, சும்ககும் எமது ம்கே 
ளு்ககு வலுச் கசர்ககும்?

   ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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வழககு விசார்ை்கள இழு்பறி நி்லயில் இருநை 
நி்லயிமலம� கி்டப்பில் ம்பா்டப்்படடிருநைது. 
்பதி்னநது வரு்டங்களின பினனர் நாடடின சட 
்டமா அதி்பர் தி்ைக்க்ளம் இநை வழககில் குற்ற 
வி�ல் ந்டவடிக்்க்�த் ்ைா்டரமுடி�ாது எனறு 
்ைரிவித்துள்ளது்டன, சநமை்க ந்பர்்க்்ள விடுவித்து 
14 நாட்களுககுள அறிக்்க சமர்ப்பிககுமாறு 
்காவல்து்்றயின சட்டப்பிரிவினருககு சட்டமா 
அதி்பர் உத்ைரவிடடுள்ளார்.
 நிமலராஜன மடடுமல்ல. இநை நாடடின 
ஊ்ட்கத்து்்றககும் நீதித்து்்றககும் இருண்டயு்க 
மா்கக ்கருைப்்பட்ட ராஜ்பகசக்களின ஆடசிக ்காலத் 
திலும் அைறகு முனனரும் இ்டம்்்பற்ற முககி� 
ைமிழ் ஊ்ட்கவி�லா்ளர்்க்ளான ைராககி என்ற ைர்ம 
ரத்தினம் சிவராம், நம்டசன உளளிட்டவர்்களின 
்படு்்கா்ல்கள ்ைா்டர்பிலான நீதி விசார்ை்க 
ளும் கி்டப்பில் ம்பா்டப்்பட்ட நி்லயிமலம� 
இருககின்றன.

 ஊ்ட்க அ்டககுமு்்ற ைாண்டவமாடி� 
்காரைத்தினால் நாற்பதுககும் மமற்பட்ட ஊ்ட்கவி� 
லா்ளர்்கள ்படு்்கா்ல ் சய்�ப்்படடும் ்காைாமல் 
ம்பாயும் உள்ளார்்கள. ஊ்ட்கவி�ா்ளர்்களமீைான 
அசசுறுத்ைலினால் ்பல ஊ்ட்கவி�லா்ளர்்கள ஐமராப் 
பி� நாடு்களில் ைஞ்சம் புகுநதுள்ளார்்கள. அவர்்கள 
மீணடும் நாடு திரும்்ப முடி�ாை நி்ல்மம� 
நிலவுகின்றது.
 குறிப்்பா்க 2015 ஆம் ஆணடு மைர்ைல்்களில் 
மைால்வி்�த் ைழுவி பினனர் 2019 ஆம் ஆணடு 
்கருத்துத் திணிப்பு மறறும் உண்ம்க்்ள ம்்றத்ைல் 
உத்தி்க்்ளக ்்காண்ட பிரசாரத்தின மூலம் மீண 
டும் ஆடசி அதி்காரத்்ைக ் ்கப்்பறறியுள்ள ராஜ்பக 
சக்களின ஆடசியில் ஊ்ட்கத்து்்ற மீணடும் இரு 
ண்ட யு்கத்திறகுள பிரமவசித்திருப்்பைா்கமவ ஜன 
நா�்கவாதி்களும் ஊ்ட்க சுைநதிரத்தின மீதும் நல்லா 
டசி மீதும் ்பறறு்்காணடுள்ளவர்்கள அசசம் ்வளி 
யிடடுள்ளார்்கள.
 இராணுவ மு்னப்பு்டனான சர்வாதி்கார 
ஆடசிப் ம்பாக்்கக ்்காணடுள்ள ஜனாதி்பதி 

ம்காத்ைா்பா� ராஜ்பகச மறறும் பிரைமர் மகிநை 
ராஜ்பகச ஆகிம�ாரின ஆடசி அதி்காரத்தின கீழ் 
நாடடு மக்களின ்கருத்துச சுைநதிரமும், ்கருத்து 
்வளிப்்பாடடுச சுைநதிரமும் ்நருக்கடிககு உள 
்ளாகி இருககின்றன.

 அண்மயில் சிறீலங்காவுககு விஜ�ம் 
மமற்்காணடிருநை சீன மைசத்தின ்பாை்காப்பு 
அ்மச சர் ்ப�ைம் ் சய்ை வா்கனத் ் ைா்டரணிககுப் 
்பாது்காப்பு வழஙகுவைற்கா்க முனனறிவித்ைல் எது 
வுமினறி ை்லந்கர் ்்காழும்பின முககி� வீதிச 
சநதி்�ானறில் வா்கனப்ம்பாககுவரத்து ை்்ட்சய் 
�ப்்படடிருநைது. இைனால் ்்பாறு்ம இழநது 
ஆத்திரமுற்ற இ்்ளஞன ஒருவர் ைனது வா்கன 
த்தின மைார்ன ஒலி்� எழுப்பி ஆடமச்ப்ை 
்ைரிவித்ைது்டன, ச்க வா்கன சாரதி்க்்ளயும் அவ 
வாம்ற ஒலி்�ழுப்புமாறு ம்காரி�்ை�டுத்து வா்க 
னங்களின ஒலி அநைப் பிரமைசத்்ைம� அதிரச 
்சய்திருநைது
 இநைச சம்்பவத்தின ்கா்ைாளி சமூ்க 

வ்லத்ை்ளங்களில் ்பரவலாகி ்்பாதுமக்களின 
்கவனத்்ை ஈர்த்திருநைது. சம்்பவம் ந்்ட்்பறறு 
இரணடு தினங்களின பினனர் ்்கது ்சய்�ப்்பட்ட 
அநை இ்்ளஞன மீது சட்டவிமராைமா்கக கூட்டம் 
கூடி ்்பாலிசாரின ்க்ட்ம்களுககு இ்்டயூறு 
வி்்ளவித் ைைா்கக குற்றம் சாட்டப்்பட்டைா்க 
்காவல் து்்ற ம்பசசா்ளர்  அஜித் மரா்கை 
்ைரிவித்திருந ைார்.
 ஆனால் அநை சம்்பவம் ்பறறி� ்கா்ைா 
ளியில் அநை இ்்ளஞமனா அல்லது ைமது ்ப�ை 
த்்ைத் ்ைா்டர்வைற்கா்கக ்காத்து நின்ற வா்கன 
சாரதி்கம்ளா சட்டவிமராைமா்கக கூட்டம் கூடி� 
ைா்கமவா அல்லது அஙகு ்க்ட்மயில் ஈடு்படடி 
ருநை ்காவல்து்்றயினருககு இ்்டயூறு வி்்ளவித் 
ைைா்கமவா ்காைப்்ப்டவில்்ல. அவர்்கள ைங்களு 
்்ட� இ்டங்களில் நினறிருநை வாறு வா்கன ங்களின 
ஒலி்� எழுப்பி�்ையும், இவவாறு வீதி்களில் 
முனனறிவித்ைலினறி ைடுக்கப்்படுவைற்கா்கமவா 

ைாங்கள இநை ஆடசி �ா்ளர்்களுககு வக்களித்மைாம் 
என ம்களவி எழுப்பி�்ையுமம அநைக ்கா்ைாளி 
யில் ்காை முடிநைது.
 ்்கது ்சய்�ப்்பட்ட அநை இ்்ளஞன 
பினனர் பி்ையில் ்சல்ல அனுமதிக்கப்்பட்டது 
்டன ்காவல்து்்றயினரி ்டமும், அரசாங்கத் தி்டமும் 
மனனிப்பு ம்காரியிருநைார். ஆனால் இவவாறு 
்்பாதுமக்கள அரசு மீைான ைமது அதிருப்தி்�த் 
்ைரிவிப்்பைறகு மவறு எவருககும் அநைவிை 
இ்்டயூறுமினறி சத்ைம் எழுப்புவது மக்களு்்ட� 
அடிப்்ப்்ட உரி்ம எனறும், அை்ன ஒரு குற்றச 
்ச�லா்கக ்கருதி எதிர் ந்டவடிக்்க எடுக்க முடி 
�ாது எனறும் இலங்்கயின உசச நீதி மன்றம் 1993 
ஆம் ஆணடு வழஙகி� தீர்ப்பு ஒனறில் கூறியிரு 
நை்ை இநை சம்்பவம் குறித்து ஆடமச்ப்ை 
்வளியிடடுள்ளவர்்கள சுடடிக ்காடடி உள்ளனர்.
 இதில் மவடிக்்க எனன்வன்றால், இமை 
ம்பான்ற்ைாரு சம்்பவத்தில் ைறம்பா்ை� நாடடின 
பிரைமராகி� மகிநை ராஜ்பகசமவ அன்்ற� 
ஐககி� மைசி� ்கடசியின ்ச�ற்பாடு்களுககு 
எதிரா்க ஊதுகுழல் ஒன்்றப் ்ப�ன்படுத்தி ்பலத்ை 
ஒலி எழுப்பி ம்பாராட்டம் ந்டத்தியிருநைார். அநை 
வழககிமலம� இநைத் தீர்ப்்்ப உசச நீதிமன்றம் 
வழஙகியிருநைது.
 மக்கள ம்காசம் என்ற ்்ப�ரிலான அநை 
‘ஒலி எழுப்பும்’ ம்பாராட்டத்்ை அன்்ற� எதிர 
ணியில் இருநை அரசி�ல்வாதி்க�ாகி� மகிநை 
ராஜ்பகசமவ முனனினறு ந்டத்தி இருநைார் என்பதும் 
குறிப்பி்டத்ைக்கது. ஆனால் அமை ராஜ்பகசக்கள 
ஆடசி அதி்காரத்தில் ம்காமலாசசு்்கயில் முன 
்னசசரிக்்கம�ா, முனனறிவித்ைமலா இனறி ஒரு 
முககி� பிரமு்கரு்்ட� வா்கனப் ம்பரணிக்கா்கப் 
்்பாதுமக்க்்ள முககி� வீதியில் ைடுத்து நிறுத்தி� 
்மக்கா்கத் ைமது அதிருப்தி்� ‘ஒலி எழுப்பி’ 
்வளிப்்படுத்தி�ைற்கா்க சட்ட விமராைமா்கககூட 
்டம் கூடி ்காவல்து்்றயினருககு இ்்டயூறு வி்்ள 
வித்ைைா்கக குற்றம் சுமத்தி நீதி மன்றத்தில் நிறுத்தி 
சட்ட ந்டவடிக்்க எடுக்கப்்படடிருககின்றது.
 இநை ந்டவடிக்்க�ானது மக்களின ்கரு 
த்து ்வளிப்்பாடடுச சுைநதிரத்்ை சட்டத்்ைத் 
ைவ்றா்கப் ்ப�ன்படுத்தி அ்டககி ஒடுககி�்ைம� 
எடுத்துக்காடடி இருககின்றது. அது மடடுமல்ல. 
ஆடசி�ா்ளர்்களின அராஜ்கப் ம்பாக்்கயும் சர்வா 
தி்கார ஆடசி மு்்ற்�யுமம ்வளிப்்படுத்தி 
உள்ளது. இைன ்காரைமா்கமவ நாடு மீணடும் ஓர் 
இருண்ட யு்கத்திறகுள பிரமவசித்திருககின்றது 
எனறு அசசம் ்வளியி்டப்்படடிருககின்றது.

இருணட யு்கத்்த .... ததொடர்ச்சி...

அழிப்புககு, எநை சி்றநை மு�றசி�ால் எவவாறு 
ஒனறு்படடு அை்ன முறி�டிப்்பது என்பமை முக 
கி�ம்” எனனும் இனப்்படு்்கா்லயில் இருநது 
ைப்பி� இபி கினில் என்பவரின ்கவிைா வரி்க 
்்ளம� இனப்்படு்்கா்லககு எதிரா்கப் ம்பாரா 
டும் உலகினர் ்பலமா்க உசசரிப்்பது வழ்ம. 
 ஈழத்ைமிழர்்களும் இை்னக ்கவனத்தில் 
எடுத்து மநறறு எனன ந்டநைது என்ப்ை சான்றாைா 
ரத்து்டன வரலா்றா்க ்கட்ட்மக்கத் ை்கவல்்க்்ள 
யும், ைரவு்க்்ளயும் வழஙகி உைவுவது்டன, 
இனறும் ்ைா்டரும் இனஅழிப்பு மு�றசி்க்்ள 
எவவாறு எநை மு�றசி�ால் முறி�டிப்்பது எனறு 
ஒனறு்படடுச சிநதித்து ்ச�லாறறி, விடுை்ல 
வாழ்்வ அ்்டயும் நா்்ள ஈழமக்கள உருவாககி, 
இனியும் இனப்்படு்்கா்லககு உள்ளா்காைவாறு 
வாழ உைவ மவணடும். இனப்்படு்்கா்லயின 
பினனான சூழலில் இனப்்படு்்கா்லக்கான நீதி 
என்பது ்பாதிப்புற்ற மக்களின விடுை்லயில்ைான 
ைஙகியுள்ளமை ைவிர பி்றர் அவர்்களுககு உைவுவார் 
்கள எனறு பி்றரில் ைஙகி வாழும் சிநை்ன்க்்ள 
வ்ளர்ப்்பதில் ்ப�னில்்ல. 
 ஈழத்ைமிழ் மக்கம்ள ைங்களுக்கான விடு 
ை்ல மு�றசியில் உறுதியின உ்்றவி்டமா்கத் 
ைங்க்்ள நி்லப்்படுத்தும் ் ்பாழுதுைான விடுை்ல 
வழி�ா்க இனப்்படு்்கா்ல அசசம் முடிவுககு 

வரும். எலி விய்சல் எனனும் இனப்்படு்்கா்ல 
எதிர்ப்புக ்கவிஞர் ைனது ‘இரவு’ எனனும் இனப் 
்படு்்கா்ல குறித்ை ்கவி்ையில் இத்ை்்க� துன்ப 
இரவு்களில் வாழ்நை மக்கள “எல்மலாரும் ஒருநாள 
விடுை்லயின நா்்ளக ்காண்பர்” எனனும் நம்பி 
க்்க்மாழி்� மனதிருத்துகின்றார். அநை ‘ஒரு 
நாளுக்கா்க’ ஈழமக்களும் ஒறறு்மயு்டன, ஒன 
றி்ைநை ்ச�ற்பாடுள்ள இனமா்க இனப்்படு 
்்கா்லககு எதிரான உல்க மக்களு்டன இ்ைநது 
உ்ழத்தி்ட உறுதிபூணும் நா்ளா்கவும், உல்க இன 
ப்்படு்்கா்ல நா்ளா்க மம18 ஐ நி்லநிறுத்தும் 
்பணியி்னச ்சய்ைல் ைங்கள ்க்ட்ம என்ப்ை 
நி்னநது ்ச�ற்ப்ட உறுதி எடுககும் நா்ளா்கவும்,  
ஒவ்வாரு ஆணடும் மம18 ஐ அ்மத்துக ்்காள 
வார்்க்ளா்க.

21ஆம் நூற்றொணடின்    ... ததொடர்ச்சி...

மு்்ற்க்்ள ்்க�ாணடு, முளளிவாய்க்கால் ்கஞ் 
சி்�, முளளிவாய்க்காலில் எமககு இ்ழக்கப் 
்பட்ட அநீதி்� உல்கத்திறகு வருங்காலத்திறகு 
்சால்லுகின்ற ஒரு வழிமு்்ற�ா்க ்்க�ாணடு, 
அதில் ்வறறி்காை முடியும் எனறு நாம் நம்பு 
கினம்றாம். இைறகு மக்க்ளாகி� நீங்கள இ்ைப் 
பின்பறறி, ஆைரவு ைநது இ்ை ்வறறி ்்ப்றச 
்சய்� மவணடு்மனக ம்கடடுக ்்காளகின 
ம்றாம்.

உலகிறகு விழிபபூடடும் ... ததொடர்ச்சி...

்வளி�ானது குறித்து, அ்மசசரி்டம் ம்பசி� 
ம்பாது, அவவாறு ந்்ட்்ப்றாது என உறுதி�ளித்து 
ள்ளார். ஆனால் குறித்ை பிரமைசங்களில் 
நவீன மு்்றயில் நீர்ப்்பாசன ந்டவடிக்்க்கள 
மமற்்காளவைறகு மு�றசிப்்பைா்கவும் அ்ம 
சசர் சமல் குறிப்பிட்டார்.
 இநநி்லயில், அப்பிரமைசங்களில் ம்கா 
வலி அபிவிருத்தி ச்்ப நீர்ப்்பாசன ந்டவடிக 
்்க்களின ம்பாது, ்்பரும்்பான்ம இனத்ை 

வர்்க்்ளக குடிம�றறி அப்பிரமைசங்க ளின இனக 
குடி்பரம்்ப்லச சீர்கு்லக்க மு�றசிக்கப்்படும் 
என்ற   ைமிழ் மக்களின அசசத்்ையும் அ்மசச 
ரி்டம் ்ைளிவு்படுத்திமனன. இைன ம்பாது, ைமிழ் 
மக்களுககு அநீதி இ்ழக்க இ்டமளிக்கப்்ப்டாது 
என அ்மசசர் உறுதி�ளித்ைார்”. என்றார்.

தமிழ் மக்களுககு  ... ததொடர்ச்சி...

்படு்்கா்ல அறிவூட்டல் வாரமா்க ்்காள்ள 
ப்்படும்.
 ்கன்டாவில் இ்டம்்்பற்ற இநை ந்கர்வு 
ஏ்ன� நாடு்களிலும் அை்ன ்்காணடுவரு 
வைறகு முனமனாடி�ா்க இருககும் என்பது்டன, 
இநை மு�றசி யில் ஈடு்பட்டவர்்கள ்பாராட்டப்்ப்ட 
மவணடும் என்பதும் இஙகு குறிப்பி்டத்ைக்கது.

இனஅழிபபு என்ப்த   ... ததொடர்ச்சி...
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“்்கத்்ைாழில் ஒன்்றக ்கறறுக்்காள. 
்கவ்ல உனககில்்ல   ஒத்துக்்காள” 

எனகின்ற முனமனார் ்மாழி, இனறும் ்்க்க்ளால் 
பு்னயும் ் ்கவி்ன ்க்லஞர்்களுககு ஓர் எடுத்துக 
்காட்டாகும். ்்பாறு்ம, ்கற்ப்ன, முைலீடு, மநரம் 
என இவற்்ற சார்நது உருவாக்கப்்படும் இவவ்்க 
்க்லப் ் ்பாருட்களுககு ் ைாழில் ரீதி �ா்கவும் நல்ல 
வரமவறபு உள்ளது. எளி� மூலப் ்்பாருட்க்்ளக 
்்காணடு, ஒருவரின ்ச�ற தி்ற்ன ஆைாரமா்கக 
்்காணடு ஆக்கப்்படும் ்்பாருட்க்்ள ்்கத் 
்ைாழில் உற்பத்தி்கள எனலாம். ்்கத்்ைாழில் 
கிராமப் ்்பாரு்ளாைாரத்தில் ஒரு முககி� ்பஙகு 
வகிககின்றது.
 நமது நாடடில் கிராமங்கம்ள ்பலவா்க 
உள்ளன. கிராமங்களில்்்பரும்்பாலாமனார் விவசா 
�த் ்ைாழி்லம� ்சய்கின்றனர். இவர்்கள வி்்ள 
்்பாருட்க்்ள மநரடி�ா்க  மக்களி்டம் ்்காணடு 
்சல்லாது மு்கவரி்டம் கு்்றநை வி்லயில் விற 
்ப்ன ்சய்கின்றனர். அை்னப் ்்பற்ற மு்கவர் 
இலா்ப மநாக்கத்தில் அதி்க வி்லயில் மக்க ளி்டம் 
விற்ப்ன ்சய்கின்றனர். இைனால் மக்களும் விவ 
சாயி்களும் ்பாதிப்்ப்்டகின்றனர். மறறும் கிராமங 
்களில் வசிககும் ்பலர் மட்பாண்டங்கள ்சய்ைல், 
எண்ைய் எடுத்ைல், உைவுத் ்ைாழிலுககுத் 
மை்வ�ான சில ்கருவி்க்்ளச ்சய்ைல், ்நரவுத் 
்ைாழில், ்பாய் பினனுைல், கூ்்டமு்்டைல், ஆடு, 
மாடு, ம்காழி வ்ளர்த்ைல் ம்பான்ற ்பலவ்்கக ்்கத் 
்ைாழில்்க்்ள ்சய்கின்றனர். ைமது வருவா்�  
்கருதி ்காடடுப் ்பகுதி்களில் உள்ளவர்்கள மைன 
எடுத்ைல், மரத்ை்ள்பா்டங்கள ்சய்ைல் ம்பான்ற 
்ைாழில்்க்்ளச ்சய்கின்றனர்.

 ்்கவி்ன மவ்ல்க்்ள ்சய்வது மன்ை 
ஒருமு்கப்்படுத்தும் ஒரு ் ச�ற்பாடு. நமது முனமனா 
ர்்கள கூ்்ட்க்்ள மு்்டநதும், ்பாய் பினனியும் 
மன்ை ஒருமு்கப்்படுத்தினார்்கள. ைங்கள அன்றா்ட 
வாழ்க்்கககுத் மை்வ�ான ்்பாருட்க்்ள ைாங 
்கம்ள ை�ாரித்ைார்்கள. நாம் இப்ம்பாது ்ைாழில்நுட 
்பங்களின து்ைம�ாடு வாழ்கினம்றாம். நாம் 
எ்ையும் உருவாக்கத் மை்வயில்்ல என்ற நி்ல 
யில் வாழ்கினம்றாம். ஆனால் ்பழங்காலத்தில் ் ்கத் 
ைறி்� ்்பண்கள அதி்கமா்க ்சய்ைனர். ைற்கால 

த்தில் ்்கத்ைறி்� உயிரூடடும் ஒரு ்ைாழிலா்க 
்பார்ப்்பைறகுப் ம்பாதுமான நி்ல இல்்ல. அ்ை 
நம்மு்்ட� முககி� ்ைாழிலா்க மாறறுவமைாடு 
நம்மு்்ட� எதிர்்கால சநைதியினருககு அை்னப் 
்பறறி ்ைரிநது ்ப�ன்்ட�க கூடி�வாறு மாற்ற 
மவணடும்.

 ்்கத்்ைாழில் வடிவ்மப்பு ் ்பாருட்க்்ள 
்கவர்சசி்கரமாககுகி்றது. அைனால் அைன ்்பறுமதி 
அதி்கரிககின்றது. அ்வ ் ்கத்்ைாழில், ் ்கப்்பணிப் 
்்பாருட்கள ்பரவலா்க விரிவ்்டவ்ை ஊககு 
விப்்பைன மூலம் ்்பாரு்ளாைார அபிவிருத்திககுப் 
்பங்களிப்பு ்சய்கின்றது. மறறும் அதி்க ்ைாழில் 
வாய்ப்பு்க்்ள உருவாககுகி்றது. “்்கத்்ைாழி்லக 
்கறறிருநைால் வாழ்க்்கயில் ்கவ்ல இல்்ல” 
என்பது ்பழ்மாழி. ்கற்ப்னத் தி்ற்னயும் ்்கத் 
்ைாழிலா்க மாறறிக ்்காண்டால், வாழ்க்்கயில் 
்வறறி ் வகு தூரத்தில் இல்்ல என கிராம மக்கள 
உைர்த்தி வருகின்றனர். இவர்்கள வித்தி�ாசமா்க 
வும், கு்்றநை வி்லயிலும் விைவிைமான ்்பாருட 
்களில் அணி்கலன்க்்ள ை�ாரித்து விற்ப்ன ்சய் 
கின்றனர். இவ விற்ப்னப் ் ்பாருட்களுககு ் ்பண 
்கள மத்தியில் அதி்க வரமவறபு உள்ளது.
 ்காலப்ம்பாககில் கிராப்ட எனகின்ற ்்கவி 
்னப் ்்பாருட்க்்ள உருவாககுைற்்கன பு்ன 
�ப்்பட்ட மினி ்கருவி்கள, சந்ையில் நல்ல வரமவ 
ற்்பப் ்்பறறிருககின்றன. கிளிஞ்சல்்கள, ஐஸ் 
குசசி, வணைக ்காகிைங்கள, ரி்பன, கிம்ள, மணி்கள, 
துணடுக ்கணைாடி்கள, ்ைர்மகம்கால், குளுஸ்ரிக, 
ஊசி, ம்கால்்டன, பி்ளாஸ்ரிக பூக்கள என ்பல வித்தி 
�ாசமான ்்பாருட்கள இநை ்்கவி்ன ்க்லப் 
்்பாருட்க்்ள உருவாககுவதில் இ்டம் பிடித்திரு 
ககின்றன. வீடடிலிருககும் ்்பண்கள ைங்கள 
மநரத்்ைப் ்ப�னு்ற ்சலவழிக்க இது ஒரு நல்ல 
்ைாழில் மாத்திரம் அல்ல. ைங்களின தி்ற்ம்க்்ள 
்வளிப்்படுத்ைககூடி� விைத்தில் அ்மயும் உத்தி 
யும்கூ்ட. இநை வ்்கயில் பூந்ைாடடி்கள, ்பல 
விைமான ்பரிசுப்ம்பாருட்கள, அலங்கார மைாரைம், 
ஆ்பரைங்கள, ை்ல�்ை ஆகி�வடிவங்க்்ள 
உருவாககுவதில் ்்கமைர்நை தி்ற்மசாலி்க்ளா்கக 
கூ்ட சி்றநது வி்ளஙகுகின்றனர்.  
 இன்்ற� ்காலத்தில் நவீன ்ைாழில்நு 

ட்பங்க்்ளப் ்ப�ன்படுத்தி ்சய்�ப்்படும் ்்க 
வி்னப் ்்பாருட்களின விற்ப்ன அதி்கரித்ை 
வணைம் உள்ள்ைக ்காைமுடிகின்றது. அைாவது 
்்கத்்ைாழிலா்ளர்்கள இ்ை�ம் மறறும் சமூ்க 
வ்லத்ை்ளங்க்்ளப் ்ப�ன்படுத்தி ைம் உற்பத்திப் 
்்பாருட்க்்ள இலவசமா்க வி்ளம்்பரப்்படுத்தி 
விற்ப்ன ் சய்�ககூடி�ைா்க உள்ளது. அமை சம�ம் 
இ்்டத்ைர்கர் மூலம் ்்பாருட்க்்ள விற்ப்ன 
்சய்�ாது, மநரடி�ா்க விற்ப்ன ்சய்வைால், முழு 
இலா்பத்்ையும் ஈடடிக ்்காள்ள முடிகின்றது. 
அமைம்பால வாடிக்்க�ா்ளர்்களும் வீடடிலிருநமை 
ைமககுத் மை்வ�ான ்்பாருட்க்்ள ்்பறறுக 
்்காள்ளககூடி� வசதி்கள ்காைப்்படுகின்றது.
 இக ்்கத்்ைாழில் மூலம் ்பலர் ்ப�ன்்டந 
ைாலும்கூ்ட, இ்ை�வழி விற்ப்னயில் வாடிக்்க 
�ா்ளர்்கள ஏமா்றககூடி� சநைர்ப்்பங்களும் ்காைப் 
்படுகின்றன. அைாவது ஒரு சிலரின ்பை மமா்கம் 
்காரைமா்க ைரமற்ற ்்பாருட்க்்ள விற்ப்ன 
்சய்வைனால், ஒழுங்கான மு்்றயில் ைரமான 
்்கத்்ைாழில் ்்பாருட்க்்ள விற்ப்ன ்சய்யும் 
வாடிக்்க�ா்ளர்்களுககும் அவப்்்ப�ர் கி்்டக்கப் 
்்பறும் நி்ல்ம ்காைப்்படுகின்றது.
 ்ைாழில்நுட்ப மாற்றம் ்்கத்்ைாழில் 
்சய்்பவர்்களுககு வாய்ப்்பா்கக ்காைப்்பட்டாலும், 
்பலவிைமா்க சிநதிககும் ம்பாது அதுமவ அசசுறு 
த்ைலா்கவும் ்காைப்்படுகின்றது. ைறம்பா்ை� 
்கால்கட்டத்தில் ் ்காமரானா ்காரைமா்க உள நாடடு 
்்கத்்ைாழில் உற்பத்தி�ா்ளர்்களுககு நி்ல்ம 
சாை்கமா்கமவ ்காைப்்படுகின்றது. அைாவது ்வளி 
நாடடுப் ்்பாருட்கள இ்றககுமதி ்சய்�ப்்ப்டாை 
்காரைத்தினால் உளநாடடுக ்்கத்்ைாழில் விற 
்ப்ன அதி்கரித்ை்ை்கணகூ்டா்கமவ ்காைமுடிகி 
ன்றது. மறறும் சிறு ்்கத் ்ைாழில் மு�றசி�ா்ளர் 
்களும்கூ்ட ைமது உற்பத்தி மறறும் தி்றன்க்்ள அதி 
்கரிக்கககூடி� நி்ல ்காைப்்படுகின்றது.

 முககி� இ்டத்்ை வகிககும் ஆ்்டக ்்கத் 
்ைாழிலானது மாவத்ை்க்ம, ்்பால்்காவ்ல, 
மீரி்க்ம, ்கடடுநா�க்க,பி�்கம, ்்கா்ற்ை, சீைா 
வாக்்க, ்்காக்க்ல, மல்வத்்ை, வத்துபிடி்வல, 
்கணடி ம்பான்ற வல�ங்களில் அதி்க்ளவு ந்்ட 
்்பறுகின்றது. நம் நாடடில் ஆ்்ட்கள உற்பத்தி 
ைரமானைா்கக ்காைப்்படுவைால், ்வளிநாடு ்களில் 
நம் ஆ்்ட உற்பத்திககு ம்களவி அதி்கமா்க உள்ளது. 
இைனால் ஆ்்ட ஏறறுமதி மூலம் நமது நாடு சி்றநை 
வருவா்� ஈடடிக ்்காள்ள முடிகின்றது. இவ 
ஆ்்ட உற்பத்தி மூலம் ்ைாழிலா்ளர்்களுககும் 
மவ்லவாய்ப்பு கி்்டககின்ற நி்ல ்காைப்்படு 
கின்றது. 
 நம் நாடடு ம்பர்ளவு, இ்்டநி்ல, சிற்ற்ளவு 
ம்பான்றவற்்ற அக்காலம் ்ைா்டக்கம் இக்காலம் 
வ்ரயிலும் ம்பணிப் ்பாது்காத்துள்ளனர். அபிவி 
ருத்தி அ்்டநது வரும் நி்லயில் ்்கத்்ைாழில் 
உற்பத்தியும் ஒரு முககி� ்பஙகு விககின்றது. எனமவ 
உளநாடடில் ்சய்�ப்்படும் ்்கத்்ைாழல் ்்பாருட 
்க்்ள அநநாடடு மக்களும் வாஙகுமி்டத்து ்்கத் 
்ைாழில் மமலும் வ்ளர்சசி அ்்டவமைாடு அது 
மீணடும் வீழ்சசி அ்்ட�ாது ்பாது்காக்கமுடியும்.
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கூறு, அவர்்கள வி்ரவில் குைம்்ட�வும் ்ச� 
ற்்க ஆகசிஜன மை்வ்� கு்்றக்கவும் ்ப�ன 
்படுகி்றது எனறு ்கண்டறி�ப்்படடுள்ளது.
 இ்ை�டுத்து குறித்ை மருநது அவசர்கால 
மை்வககு ்ப�ன்படுத்ை இநதி� ை்ல்ம 
மருநது ்கடடுப்்பாட்டா்ளர் (டிசிஜிஐ) அலுவல்கம் 
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.

அதி்கரிககும் த்கொ்ரொனொ  ... ததொடர்ச்சி...
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