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“தமிழ் மக்கள் மீதான அடககு 
முறையின் அதியுச்சமான முள்ளிவா 
யக்கால் நிறனவிட அழிபறபை வன் 
றமயா்க ்கண்டிபபைதா்க வடககு கிழ 
ககு ்காணாமல் ஆக்கபபைடடவர்க 
ளின் ்சங்கம் ததரிவித்துள்்ளது.

குறிதத சங்கம் வெளியிட்டுள்ள 
்கண்டன அறிக்்கயில்,
 “ இ ன ப பை டு த ்க ா ற ை யி ன் 
அதியுச்ச துயரமா்க எமது உைவு 
்கற்ள ததாறைத்துவிடடு மனத்து 
யருடன் வாழும் நாம், எம் மக்கற்ள 
வவரறுக்க இைஙற்க அரசினால் 
பைடிபபைடியா்க வமறத்காள்்ளபபைடட 
தமிழ் மக்கள் இனப பைாராம்பைரியம், 
்கடடுகவ்காபபு மரபுரிறம, வாழ் 
விட ்காணி உரிறம்கள், ்கல்வி ்கறை 
பைண்பைாடடுவிழுமியங்களூடா்க 
சிறதத்து, அழித்ததாழித்து தமிழ் 
மக்களின் இருபறபை சீரழித்த இனப 
பைடுத்காறையின் உச்சக்கடடமான 
யுத்த ்காைத்றத நிறனவு கூரவும், 
அதன் வலி்கற்ள எமது இற்ளய ்சநத 
திககு ்கடத்தவும் உரித்துறடயவர 
்கள். எமது இரத்த உைவு்கள் எஙகு?, 
எநத வநரத்தில்?, எபபைடி ? இைநத 
னர என்ைறியாது வபைாரின் இறுதி 
நாற்ளக த்காண்டு நிறனவுகூருகி 
வைாம். அதற்கா்க முள்ளிவாயக்கால் 
நிறனவுத் தூபி முறைத்றதவய 
நிறனவு த்காள்கிவைாம்.
 சிங்க்ள அரசு ்காைங்காைமா்க 
திடடமிடட முறையில் தமிழ் இன 
அழிபறபை நடாத்திகத்காண்டிருககி 
ைது. இவ் இன அழிபபின் ஒரு பைடி 
முறையா்க இறுதிபவபைாரின் வபைாது 

இனபபைடுத்காறைறய வமறத்கா 
ண்டும், பைல்ைாயிரக்கணக்கான 
வர்கற்ள ்காணாமல் வபைா்கவும் 
த்சயதுள்்ளது.
 அதன் உச்சக்கடட இன அழி 
பறபை 2009ஆம் ஆண்டு வம18 வறர 
நடத்தியது.

 இவ்வாறு ஒரு இனத்திறத்க 
திரா்க வமறத்காள்்ளபபைடட திடட 
மிடட அழித்ததாழிபறபை ற்க்கடடி 
தம்ளனியா்க பைாரத்துகத்காண்டிரு 
நத ்சரவவத்ச ்சமூ்கம், நறடதபைறறு 
முடித்த மனித அவைத்தின் பின் கூட 
இதுவறர  ஒரு ‘்சரவவத்ச நீதி’றய 
வழங்க முன்வராத ்காரணத்தினால் 
சிறீைங்கா அரசு துணிச்சைா்க மீண் 
டும் மீண்டும் தனது அராஜ்கத்றத 
அரஙவ்கறறி வருகின்ைது.
 ்சரவவத்ச நியமங்களில் ஏற 
றுக த்காள்்ளபபைடட அடிபபைறட உரி 
ற ம ய ா ன ‘ நி ற ன வ வ ந த ல் ’ உ ரி 
றமறய ததாடரசசியா்க மறுத்து  
வருகின்ைது. அத்துடன் முள்ளிவாய 
க்கால் முறைத்தில் அறமக்கபபைடடி 
ருநத நிறனவுத்தூபிறய மனித விழு 
மியங்கற்ளயும் மீறி தவளிபபைறட 
யா்க அழித்துள்்ளனர. என்று அறிக 
ற்க ததாடரநது த்சல்கிைது. 

vk; cwTfisg; Nghy> epidT fw;J}gpAk; 

fhzhky; Mf;fg;gl;Ls;sJ

இஸவரல் - பைாைஸதீனிய வமாத 
ல்்கள் வமலும் தீவிரமறடநதுள்்ளன. 
்காஸாவில்அல் ஜஸீரா(Al Jazeera) 
மறறும் அதமரிக்காவின் ஏ.பி.(As-
sociated Press) வபைான்ை ்சரவவத்ச 
த்சயதி ஊட்கங்கள் இயஙகிய 13 
மாடிக ்கடடடம் (Jala Tower) மீது 
இஸவரலியப பைறட்கள் இன்று 
தைாக்கற குண்டுத் தாககுதல் நடத்தி 
யுள்்ளன. ்கடடடத்றதக ்காலி த்சயயு 
மாறு அதன் உரிறமயா்ளருககு அறி 
வித்தல் விடுக்கப பைடட பின்னவர 

இஸவரல் அதறன தாககித் த்கரத்தி 
ருககிைது. 
 ்சரவவத்ச த்சயதியா்ளர்கற்ள 
அஙகிருநது தவளிவயறுமாறு உத் 
தரவு விடுக்கபபைடட ஒரு மணி 
வநரத்தின் பின்னர அநத மாடிக 
குடியிருபபுக ்கடடடம் மீது குண்டு 
்கள் வீ்சபபைடடன. ்கடடடம் இடிநது 
விழும் ்காடசி்கற்ள அல்-ஜஸீரா 
ததாறைக்காடசி ஒளிபைரபபியது. 
்சரவவத்ச த்சயதியா்ளர்கள் எவருக 
கும் பைாதிபபு ஏறபைடவில்றை என்று 
ததரிவிக்கபபைடுகிைது. ்கடடடம் 
தறர மடடமான ்காடசி்கற்ள ஒளி 
பைரபபிய அல் ஜஸீரா ததாறைக 
்காடசியின் அறிவிபபைா்ளர, “அல் 
தஜஸீரா அடஙகி விடாது. அல்ஜஸீ 
ராறவ தமௌனமாககி விட முடி 
யாது”-என்று அறிவித்தார.

,];Nuy; Fz;Lj; jhf;FjYf;F cs;shd 

my;[rPuh Clf fl;llk;

மே 18 அன்று மாறை 6 மணிககு 
சுடவரறறி, உைவு்கற்ள நிறனத்து 
அஞ்சலி த்சலுத்த வவண்டியது நம் 
ஒவ்தவாருவரினதும் ்கடறம  என 
இைஙற்க தமிழரசுக்கடசி தறைவர 
மாறவ. வ்சனாதிராஜா ததரிவித்துள் 
்ளார.
இது குறித்து அவர வமலும் ததரி 
விகற்கயில்,
 “ மு ள் ளி வ ா ய க ்க ா ல் 
பிரவத்சத்றத வதரநததடுத்து வம 18 
அன்று ்காறையில் அஙகு மக்கள் 

த்சன்று அஞ்சலிறய த்சலுத்துவது 
வழறமயான த்சயறபைாடு. இம் 
முறையும்  அநத நி்கழ்வுககு ஒழு 
ஙகு்கள் வமறத்காள்்ளபபைடடன.
 இநத நிறையில் நடு்கல் 
ஒன்றை நடுவதறகு ஏறபைாடடா்ளார 
்கள் ்கடநத 12 ஆம் தி்கதி  நடவடி 
கற்க எடுத்தார்கள். அது தடுக்கப 
பைடடது. அத்துடன் ஏற்கனவவ இரு 
நத நிறனவுச சின்னமும்  உறடக்கப 
பைடடுள்்ளது. இதறகு தமிழ் இனம் 
்சாரபைா்க எமது  ்கண்டனத்றத ததரி 
விககிவைாம்.
 த்காவரானா எனும் த்காடிய 
வநாய தாக்கம் உை்கம் முழுக்க தீவிர 
மறடநதுள்்ள இநத நிறையில், 
எமது பிரவத்சத்திலும் பைரவியுள்்ளது. 
இைபபுக்களும்  அதி்கரித்துள்்ளது. 

Nk 18 md;W gLnfhiy nra;ag;gl;l 
kf;fSf;F mQ;ryp nrYj;JNthk; 

- fhzhky; Mf;fg;gl;Nlhupd; rq;fk;

்கா்சா வான் தாககுதல்்கற்ள ்கண் 
டிபவபைாம் எனத் ததரிவித்த தமிழ் 
முறவபைாககு கூடடணியின் தறை 
வரும், நாடாளுமன்ை உறுபபினரு 
மான மவனா ்கவண்சன், உடல், 
தபைாருள், ஆவி இழநத மக்களுக 
்கா்க வருநதுகிவைாம் என்றும் கூறியு 
ள்்ளார.
 ்கா்சா பைகுதியில் உள்்ள 
ஹமாஸ  வபைாராளி்களுககும், இஸ 
வரலிய   பைறடயினருககும்   இறடவய 
நறடதபைறறு வரும் ்கடும்வமாதல் 
்க்ளால் இரு தரபபிலும் இைபபு்கள், 
வ்சதங்கள், துயரங்கள் அதி்கரித்துள் 
்ளன. சுமார100இறகும் வமறபைடட 
வர்கள் பைலியாகியுள்்ளனர. 1000 
வபைரவறரயில் ்காயமறடநதுள்்ள 
னர. இது ஒரு நீண்ட்காை வமாத 
லு க கு வ ழி வ கு த் து ள் ்ள த ா ்க 
வநாக்கர்கள் கூறுகின்ைறம குறிப 
பிடத்தக்கது.

இநநிறையில், பைாைஸதீன மக்க 
ளுககு கிறடத்திடட இநத உை்க 
அவதானம் கிறடக்காமல், இவத 
மாதிரி வான் தாககுதல்்கள் இை 
ஙற்க இறுதி வபைாரிலும் நி்கழ்நதன 
என்பைறத மனதில்த்காண்டு, இன் 
றைய வபைாராயுத உைகில் தமது 
மக்கற்ள ்காக்க முடியாத, வபைாராளி 
அறமபபு்கள், த்காடுஙவ்கால் அரசு 
்களுடன் வநரடியா்க வமாதுவறத 
மீ்ளாயவு த்சயய வவண்டுமா என் 
பைறத பைறறி ்கைநது உறரயாடு 
வவாம்? என மவனா ்கவண்சன் ததரி 
வித்துள்்ளார.

fhrh thd; jhf;Fjy;fisf; fz;bg;Nghk;

 ,ijg; Nghy; ,yq;ifapYk; epfo;e;jd

அவுஸதிவரலிய அரசு புைம்தபை 
யரவு ்சடடத்தில் Migration Amendment 
(Clarifying International Obligations for 
Removal) Bill 2021 ஏறபைடுத்தியுள்்ள 
புதிய திருத்தம், அ்கதி்கற்ள வாழ் 
நிறை முழுதும் ்காை வறரயின்றி 
சிறைறவககும் ஆபைத்துறடயது 
என மனித உரிறம அறமபபு்கள் 
எச்சரித்துள்்ளன.

இநத ்சடடத் திருத்தம், அவுஸதி 

வரலிய அரசு அ்கதி்களின் வ்காரிக 
ற்க்கற்ள இரத்து த்சயயும் அதி்கா 
ரத்றத வழஙகுகின்ைது. அவத ்சம 
யம், த்சாநத நாடடில் அசசுறுத் தறை 
எதிரத்காண்டுள்்ள அ்கதி்கற்ள நாடு 
்கடத்தும் அனுமதிறய வழங்க மறு 
பபைதால்,வி்சா இரத்து த்சய யபபைடட 
அ்கதி்கள் ்காைவறரயின்றி சிறைப 
பைடுத்தபபைடுவார்கள் எனச த்சால்ை 
பபைடுகின்ைது.

mfjpfis fhytiuapd;wp rpiwg;gLj;Jk; 

mT];jpNuypahtpd; Gjpa rl;lk;

- khit Nrdhjpuh[h

- kNdh fNzrd;

வதா்டர்ச்சி 22ஆம் பக்கம்
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"ப�ோர் மனித மனதிபேபே கட்டமமககப�டுவதோல், அமமதிககோன �ோதுகோபபும் மனித மனதிபேபே கடடியேழுப�ப�்டல் பவண்டும்" என�து ஐககிே நோடுகள் சம�யின கல்வி 
அறிவிேல் �ண்�ோடடு அமமபபின பிரக்டனம். 

இநத அமமதிககோன �ண்�ோடம்ட உருவோககத் தூண்டும் பிரக்டனத்தில் அமமதி என�து 
• யவறுமபன ப�ோர் அற்ற நிமே மடடுமல்ே 
• பநரோன அணுகுமும்றயில் இேங்கிேல் தனமமேோன யசேல் மும்றகள் மூேமோன, உமரேோ்டல்கள் வழி, 
• சிககமே ஓருவமர ஒருவர் புரிநது யகோள்ளுதல் ஊ்டோக விளங்கி, 
• அதமனத் தீர்ப�தறகோன கூடடு்றவுகமள வளர்ககும் மபனோநிமேமே 

உருவோககுதல் எனத் யதளிவோக விளககப�ட்டது. 
 இதமன நம்டமும்றப�டுத்துவதறகு, இனம், நி்றம், யமோழி, அரசிேல், கருத்து பவறு�ோடுகள், பதசிே இனத்துவ சமூக மூேங்கள், யசோத்துககள், உ்டல்வலுவினமமகள், 
பி்றபம� மமேப�டுத்திே சோதி, மறறும் தகுதி �ோர்த்தல் ப�ோன்ற எல்ேோவிதமோன  பவறு�ோடுகளும் நீககப�டுதல் பதமவ எனவும் இபபிரக்டனம் சுடடிககோடடிேது. இவறம்ற மனித 
குேத்திம்ட ஊககுவிககும் பநோககில் புதிே மில்பேனிேத்தின யதோ்டகக ஆண்்டோன 2000ஆம் ஆண்ம்ட ‘அமனத்துேக அமமதிககோன �ண்�ோடடு ஆண்டு’ என ஐககிே நோடுகள் 
சம� அறிவித்தது. கூ்டபவ 2001 முதல் 2010 வமரேோன �த்தோண்டுகமள ‘அமமதிககோன �ண்�ோடம்ட வளர்த்து, வனமும்றேற்ற உேமகச் சிறுவர்களுககுரித்தோககுதல்’ என்ற உேர் 
பநோகமக உருவோககும் கோேமோக அறிவிககவும் யசயதது. அத்து்டன ஒவயவோரு ஆண்டும் பம 16ஆம் திகதிமே அமமதிககோன �ண்�ோடம்ட வளர்ககும் ‘அமமதியில் இமைநது 
வோழவதறகோன அமனத்துேக நோள்’ ஆகவும் யகோண்்டோடுமோறு ஐ.நோ அமைபபும் விடுத்தது. 
 அமமதிேோக வோழதல், ய�ோறுமமயு்டன வோழதல், அமனவமரயும் ஏறறுவோழதல், ஒருவமர ஒருவர் புரிநது வோழதல், ஒறறுமமயு்டன வோழதல் என�வறம்ற வளர்ப�தறகோன 
மககள் சகதிகமள ஒருங்கிமைப�தறகோன நோளோக ‘அமமதியில் இமைநது வோழவதறகோன அமனத்துேக நோள்’ முனயனடுககப�்டல் பவண்டும் எனவும் ஐககிே நோடுகள் சம� 
சிறீேங்கோ உட�்ட தனது உறுபபுரிமம நோடுகளுககு எடுத்துமரத்தது.  
ஆனோல் சிறீேங்கோ இநத அமமதிககோன �ண்�ோடம்ட உருவோகக ஐககிே நோடுகள் சம� அமமத்த அபத �த்தோண்டு கோேத்தில்தோன அமமதிககோன �ண்�ோடம்ட அழிககும் ஈைத் 
தமிழினத்தின பமேோன இனஅழிபம� முனயனடுத்து, அதன உச்சமோக 18.05.2009 அனறு புதிே மில்பேனிேத்தின முதல் உேக இனப�டுயகோமே நோமள முள்ளிவோயககோலில் 
வரேோறறுப �திவோககிேது. 
 அனறு முதல் இனறு வமர ஈைத்தமிழினப �டுயகோமேகமளச் சிங்கள ய�ௌத்த ப�ரினவோதத்தின யவறறிேோக பம18இல் யகோண்்டோடி, ப�ோமர சிங்களவர்களின மனநிமேயில் 
உறுதிேோகக கட்டமமத்து, அமமதிககோன �ோதுகோபம�ச் சிங்களவர்களின மனதில் கடடியேழுப�ப�்ட இேேோத ஒன்றோககி வருகி்றது. ஒருநோடு ஒருசட்டம் எனனும் இனம்றே 
அரசோங்கத்தின அரசிேல் யசேறறிட்டத்மத சிங்கள மககளின மனதில் ய�ௌத்தத்திறகோன புனித யுத்தமோக முனயனடுகக, இேங்மகத் தீவு சிங்களவர்களுககு மடடும் யகோடுககப�ட்ட 
ஒபர நோடு, ஆதேோல் சிங்கள நோடு; அங்கு வோைபவண்டிேவர்கள் ஒபர இனத்தவர், அது சிங்கள இனத்தவர்; அங்கு உள்ளது ஒபர மதம், அது ய�ௌத்தமதம் எனனும் சிங்களத் 
யதோனமமோன மகோவம்ச மனநிமேமே சிங்கள மககள் மனதில் திணித்து, தனது ஈைத்தமிழின அழிபபுககோன சிங்களவர்களின ஆதரமவப ய�ருககி வருகி்றது. 
 இதனோபேபே சிறீேங்கோவின �ோதுகோபபுச் யசேேோளரோக இருநது 2009ஆம் ஆண்டின முள்ளிவோயககோல் ஈைத்தமிழினப �டுயகோமேேோளரோன பகோத்த�ோே இரோஜ�கச மீளவும் 
2020இல் பதர்தல் மூேம் அரச அதி�ரோகி, அரச அதி�ருககுரிே தண்்டமன விேககு உரிமமமேப �ேன�டுத்தி, தனமனப �ோதுகோத்ததும் அல்ேோமல், �ம்டயினர்ககும் தண்்டமன 
விேககு அளிககும் சட்டவோககத்மதயும் புதிே அரசிேல் அமமபபில் முனயனடுத்து வருகின்றோர். சிறீேங்கோவின இனம்றே அரச யகோள்மகயேன�து, இனப�டுயகோமேேோளர்களுககுத் 
தண்்டமன விேகமக உறுதிப�டுத்துவது, தங்கமள அமனத்துேகச் சட்டங்களில் இருநது கோப�ோற்றககூடிே அரசுகமள இேங்மகயின இம்றமமமேப �கிர்நது இேங்மகமேச் 
சுரண்்ட அனுமதிப�து, இத்தமகே தங்கமள இனப�டுயகோமேயில் இருநது கோப�ோற்றக கூடிே அரசுகமள இநதுமோ க்டலின அமமதிமேச் சீரழிககக கூடிே வமகயில் இேங்மகயின 
ஆதி�த்திே இநதுமோ க்டலில் நிமேயகோள்ள அனுமதிப�து எனனும் முககூடடு அரசிேற யகோள்மகேோகக கட்டமமகக�டடு வளர்ககப�டடு வருகி்றது. 
 இநநிமேயில் இநத வலுவோன அரசோங்கத்தின சீனோவின கூடடு ஐககிே நோடுகள் சம�பேோ அல்ேது அதன உறுபபுரிமம நோடுகபளோ உேக ஒழுங்குமும்றககுள்  சிறீேங்கோமவக 
யகோண்டு வருவதமே நம்டமும்றச் சோத்திேமில்ேோததோககுகி்றது. அவவோப்ற சிங்கள மககபளோ அல்ேது தமிழ மககபளோ அல்ேது முஸ்லீம் மககபளோ இநத வலுவோன அரசோங்கத்தின 
யகோமேககஞசோத �ம்டகமள எதிர்யகோண்டு, சனநோேக வழிகளில் ப�ோரோ்ட முடிேோது யகோமேகோரப�ம்ட அதிகோரிகமளபே அரசோங்கத்தின நிர்வோகத்திலும், சட்ட அமுேோகக 
நீதித்தும்றயிலும், அதியுேர் �தவிகளில் இனம்றே அரசோங்கம் நிேமித்து, ஆடசி புரிநது வருகி்றது. 
 இநதப �ம்டேதிகோரிகள் தங்களோல் இனப�டுயகோமேககும், வலிநது கோைோமல் ஆககப�டுதலுககும் உள்ளோனவர்களின நிமனபவநதல் சினனங்கமளச் சிமதத்து, அவர்கமள 
நிமனவுகூரும் மககளின அடிப�ம்ட மனித உரிமமயும் யதோ்டர்நது வனமும்றப�டுத்தி அச்சப�டுத்துவதோல், தங்களுககு எதிரோன ஆதோரங்கமளச் சோடசிேங்கமள அழித்து வருவமத 
முள்ளிவோயககோல் நிமனவுச்சினனம் உம்டககப�டடு யநோறுககப�ட்டதும், அங்கு நடடு வழி�ோடு யசயவதறகோகக யகோண்டு வரப�ட்ட நடுகல் திரு்டப�ட்டதுமோன இவவோரச் 
யசேற�ோடுகள் பமலும் உேகுககுத் யதளிவோககியுள்ளன. 
 இவவோறு தங்கள் யசோநத ஆடசிேோளர்கள் என உேகு நம்பு�வர்களோபேபே மகவி்டப�ட்ட நிமேயில் உள்ள மககளுககு புேம்�திநது வோழும் ஈைத்தமிைர்கள், தங்கள் சமூக 
மூேதன - புத்திஜீவித்தனப �கிர்வோல் சகதி அளித்து, அவர்களது வோழமவப �ேப�டுத்துவதோபேபே அவர்களும்டே மனதில் அமமதிககோன �ோதுகோபம�க கடடியேழுபபி, அவர்கமளச் 
சிறீேங்கோவின நம்டமும்ற இனஅழிபபுப ப�ோரிலிருநது அவர்கள் விடு�்ட மவகக முடியும். ஈைத்தமிழினத்மத உேகின சநமதப ய�ோருளோதோரத்திறகு �ங்களிககும் சமுதோேமோகவும், 
தங்கள் அறிவுப�ேத்தோல் தங்களுககோன அமமதிமே உருவோகக வல்ே சமுதோேமோகவும் மோறறுதல் எனனும் யசேறதிட்டத்தின மூேபம அவர்கமளக குறித்த அககம்றமேயும், 
ஆர்வத்மதயும் உேகு யகோள்ளச் யசயேேோம். அபய�ோழுதுதோன ஈைத்தமிைர்களின யவளிேகத் தனனோடசி உறுதிேோகி உேகநோடுகளும் அமமபபுககளும் ஈைத்தமிைர்களின உரிமமகள் 
மீள உதவும் கோேம் உருவோகும் என�பத இேககின இறுதியும் உறுதியுமோன எண்ைம். இதறகோகப புேம்�திநத தமிைர்கள் ஒருங்கிமைநது உமைப�து ஒனப்ற முள்ளிவோயககோலில் 
இனப�டுயகோமேககு உள்ளோனவர்களுககோன சி்றநத ப�ோறறுதேோக அமமயும். 

 Mrphpau;

<oj;jkpoupd; mikjpf;fhd ghJfhg;G
mtu;fs; kdjpNyNa fl;bnaOg;gg;gly; Ntz;Lk;

ஈழத்தமிழரின் உரிறம்கள் மீடபுக்கா்க அறமதி வழியில் ்சனநாய்கத் தத்துவங்களின் அடிபபைறடயில் உறழபபைதறகு உறுதிபூண்டவர்க்ளாகிய நாங்கள், 
முள்ளிவாயக்கால் ஈழத்தமிழின அழிபபு என்னும் 21ஆம் நூறைாண்டின் முதைாவது உை்கப இனபபைடுத்காறைத் தினமான 18.05.2009 ஐ வலிசுமநத 
தநஞசுடன் எண்ணிப பைாரககின்வைாம். அநநாளில் சிறீைங்கா தான் அறிவித்த யுத்தசூன்யப பிரவத்சத்தில் பைாது்காபபு வையங்கற்ள வநாககி வநது பு்கலிடம் 
வதடிய ஈழத்தமிழர்கற்ள நிரவாணபபைடுத்தியும், அவமானபபைடுத்தியும், கூடடா்கப பைாலியல் வன்முறைபபைடுத்தி, உள்்ளத்றதயும் உடறையும் வருத்தியும், 
சித்திரவறத்கள் த்சயது துடிக்கறவத்தும், உயிருடன் புறதத்தும், சிறதத்தும், த்காத்துககுண்டு வீசசு்க்ளாலும், ததாடர ஏவு்கறண வீசசுக்க்ளாலும், இரா்சயன 
ஆயுதப பிரவயா்கங்க்ளாலும் அழித்த இரத்தக்கறை பைடிநத மனிதகுை வரைாறறின் 12ஆவது ஆண்டான இன்று 18.05.2021 உை்க இனபபைடுத்காறைத் தினமா்க 
நிறனவவநதல் தபைறுகிைது. இநநாளில் பின்வரும் உறுதி தமாழி்கற்ள முன்றவத்து, நீதிக்கா்கவும், பைாது்காபபைான அறமதிக்கா்கவும் உறழககும் அறனத்து 
ஈழத்தமிழர்களுடனும்,  உை்கத் தமிழர்களுடனும், அறனத்துை்க மக்களுடனும், அறமபபுக்களுடனும், நாடு்களுடனும் இறணநது பையணிக்க ‘இைககு’ 
இவ்வாண்டில் ஆயத்தமா்க உள்்ளது. 

• உை்க வல்ைாண்றமயா்க பிரித்தானிய ்காைனித்துவ ஆடசி இைஙற்கயில் இருநத 1833இல் வ்கால்புறூக அரசியல் அறமபபு மூைம், இருவத்சங்க்ளா்க 
இருநத தமிழ் சிங்க்ள வத்சங்கற்ள ஒருநாடா்க ஈழத்தமிழர்களின் விருபபு அறியபபைடாது இறணத்ததின் பின்னணியில் 1921ஆம் ஆண்டு சிங்க்ளப 
தபைரும் பைான்றம ஆடசி மன்னிங சீரதிருத்தத்தின் வழியா்க ஏறபைடடறமவய ஈழத்தமிழின அழிபபுக்கான முதல் விறதயாயிறறு.  அவ்வாண்டு முதல் ஒரு 
நூறைாண்டா்க வ்ளரநது வரும் சிங்க்ள தபைௌத்த வமைாண்றம ஆடசி முறைறமவய இன்றுவறரயான ஈழத்தமிழின அழிபபுக்கான ஆறைறைச சிங்க்ள 
அர்சாங்கங்களுககு அளித்து வருகிைது. எனவவ ஈழத்தமிழர பிரசசிறன என்பைது ்காைனித்துவ்காைத்து தீரவு ்காணாத பிரசசிறனயா்கவவ ததாடரகிைது 
என்பைறத பிரித்தானியா உடபைடட அறனத்து நாடு்களுககும் எடுத்து வி்ளககி ஈழத்தமிழர்களுக்கான பைாது்காபபைான அறமதிறய மீள் நிறைநிறுத்துமாறு 
உறழபபைது.

,yf;fpd; Ks;sptha;f;fhy; cyf ,dg;gLnfhiy jpdj;jpd;  
12MtJ Mz;Lg; gpufldk; 

வதா்டர்ச்சி 22ஆம் பக்கம்



கேள்வி :  
 ‘தமிழின அழிப்பு அறிவியற் கிழமை’ 
என்ற இநத விடயதமத ஒன்ராறிகயரா 
நராடராளுைன்றம் மூலம் நிம்றகேற்்ற கேண் 
டும் என்ற எண்்ணம் உஙேள் உள்்ளததில் 
எப்்படி உதிததது?

பதில்: 
 நான் 14 வயசிை தராதைான்வரா ்கனடாவு 
ககு வநதனான். நானும் தமிழ் ஈழத்திை இருநது 
அநத இனவழிபறபை பைாத்திருககிைன். எங்கட 
ஒழுஙற்கயிலும் கூட நிறையப வபைர சிறீைங்கா 
ஆமியின் த்சல் அடித்து இைநத ஆக்கள் இருககி 
னம். நாங்களும் இடம்தபையரநது வபைாய ஒவ் 
தவாரு இடமாயப வபைாய அ்கதி்க்ளா்க வநதது. 
அநத ஒரு அனுபைவம் இருககு. பிைகு 2009 நடக 
வ்கக்க நான் இங்க யூனிவவசிடடியிை பைடிசசுக 
த்காண்டிருநதனான். 2009 என்பைது உங்களுககுத் 
ததரியும் உை்கத்திை, தாய்கமாய இருக்கைாம் அல் 
ைது புைத்திையாய இருக்கைாம். எல்ைா இடத்தி 
ையும் மக்களுககு அது ஒரு திருபபுமுறனயாய  
இருநதது. எல்ைாப பைாளிதமன்ருககு முன்னாை 
வபைாயும் நாங்கள் மன்ைாடிக வ்கடடுக த்காண்டு 
நிண்டனாங்கள். எங்கட மக்களுககு நடககிைது 
இனவழிபபு. அறத உை்க நாடு்கள் எபபைடியாவது 
தடுத்து நிறுத்த வவண்டும் எண்டு. நாங்கள் அப 
பைடி மன்ைாடிக வ்கடடும் உை்க நாடு்கள் த்சவி்சாய 
க்காமல் த்காத்துக த்காத்தாய த்கான்று அழிசசிரு 
ககினம். அபபை இங்க இருககிை எல்ைா இற்ள 
வயாருககும் ஒரு உணரவு வநதிருககும். எங்கட 
மக்களுககு நடககிை இனவழிபறபை நிறபைாடட 
வவண்டும். மறைது இனவழிபபு என்ைறத அஙகீ 
்கரிச்சால் தான் நீதிக்கான பையணத்தில் நாங்கள் 
அடுத்த ்கடடத்துககுப வபைா்கைாம் எண்டு ததரியும். 
நான் வநததிை இருநது இங்க இருககிை இற்ள 
வயார அறமபபுக்கவ்ளாட இறணஞசு வவறை 
த்சயது த்காண்டு இருநதனான். அதறகுப பிைகு, 
2009ககுப பிைகு யுனிவவசிடடியிை பைடிசசுகத்கா 
ண்டிருககும் வபைாதும் இதறகுப பிைகு பைடிசசு முடிச 
்சாபபிைகும் ்சமூ்கத்வதாடு இருநது த்சயறறிடட 
ங்களில் இருக்க வவண்டும் என்பைது – உை்கத்தி 
வைவய இற்ளவயார எல்வைாருககுவம அபபைடி 
இருககும் எண்டு நிறனககிைன். அநத ரீதியிை 
தான் வபைாயகத்காண்டிருநதது. பிைகு நான் finance 
துறையிை இருககிைதாை ்கனடாவிலுள்்ள prime 
ministerககு ஒரு fund raising த்சயய வவணும். ஒரு 
fund raiser ஆய வரவவணும். ஏதனண்டால் நான் 

business பைடிசசு financeககுள்்ள இருககிைன். ஆனால் 
அரசியல் மடடத்துத்துககுள்்ள வபைாைதுககு 

நாங்கள் எபபைவும் பின்னாை நிண்டு 
வவறை த்சயயிைதுககுத் தான் interest 
்காடடிக த்காண்டிருநதது. பிைகு இரண்டு 
மூண்டு தரம் தராதைான்வராவிை இருக 
கிை அண்ணாமார, அக்காமார தான் வ்கடட 

றவயள். so நான் இரண்டு வாடடி இல்றை 
தயண்டு த்சால்லி மூண்டாவது தடறவ 

ஒரு challenge ஆ்க எடுத்துச த்சயவம் எண்டு 
தான் ததாடஙகியது.

அதறகுப பிைகு தமிழ் மக்கள், அவர்க்ளது 
ஆதரவாை தான் உள்வ்ள வநதது. 

உள்வ்ள வநதாபபிைகு நாங்கள் 
2009இை நடநததுககு நான் 
இ ரு க கி ை ஒ ன் ர ா றி வ ய ா 
்சடட்சறபையிை எபபைடியா 
வது அஙகீ்காரம் த்காண்டு 
வ ர வ வ ண் டு ம் எ ண் டு , 
நாங்கள் எங்க வபைாவைாவமா 
அங்க எங்கட ்கறத்கற்ளச 
த்சால்வது தான் எங்கட 
வவறைத்திடடமாய இருக 

கும். அபபைடி வரகவ்கக்க ஒன்ராறிவயா மா்காணம் 
என்பைது வதசிய மடடமில்ைாமல் மா்காணம் எண்டு 
இருககிைபைடியால் அதில் தவளியுைவு அறமசசு 
Foreign Affairs Ministry ஒன்ராறிவயா மா்காணத்திை 
இல்றை.  ்கனடாவிை அது வதசிய அ்ளவிை தான் 
இருககுது. Tamil Remembrance Day  அதுக்கான 
அஙகீ்காரத்றதக  த்காண்டு வரும்வபைாது இங்க 
சு்காதாரமும் ்கல்வியும் தான் முதல் இரண்டு 
அறமசசு்க்ளாய இங்க ஒன்ராறிவயா மா்காண ்சடட 
்சறபையிை இருநதது. அபபை நாங்கள் இநதக ்கல்வி 
இருககும் வபைாது தான் தமிழின அழிபபு, ஒரு 
அறிவியறகிழறம, அறிவூடடல் வாரம் மாதிரிச 
த்சயய வவணும் எண்ட ரீதியிை நாங்கள் இறதக 
த்காண்டு வபைானது. அது வவறை ததாடஙகி இர 
ண்டு வரு்சத்துககு வமை ஆயிறறுது. அபபைடித் தான் 
இநதTamil Genocide Education Week உருபபைடடது.

கேள்வி :  
 நனறி. இம்ளகயரார் இச்செயற்்பராட் 
டில் அதிேைராே ஈடு்பட்டதராே அறிகிக்றராம். 
அமதப்்பற்றி எனன ் செரால்ல விரும்புறீஙே?

பதில்: 
 நிச்சயமாய இது நாங்கள் முதல் இநத 
்சடட்சறபை உறுபபினர்களுககுக த்காண்டு வநது 

அறிமு்கபபைடுத்துவதறகு முதவை இங்க ஒன்ரா 
றிவயா ்கனடாவில் இருககிை தமிழ் இற்ளவயார 
அறமபபைா்க இருக்கைாம் தமிழ் இற்ளவயார 
ஒன்றியமா்க இருக்கைாம் பிைகு இங்க இருககிை 
National Council of Canadian Tamils என்கின்ை மக்க்ள 
றவயா்க இருக்கைாம். எல்ைாரும் ஒரு குழுவாயப 
வபைாய, தமிழ் ்சமூ்கத்தின்ர ஒரு குழுவாயபவபைாய, 
எல்ைாக ்கடசி மடடத்றதயும் அறவயள் ்சநதிச 
்சறவயள். இங்க மூண்டு ்கடசி பிரதானமாய இருக 
கினம் அதாவது Progressive Conservative ்கடசி, Lib-
eral ்கடசி NDP ்கடசி எண்டு இருககினம். பிைகு 
Green Party யும் இருககுது. so ்கடசி வவறுபைாடு 
இல்ைாமல் எபபைவுவம எங்கட பிரசசிறனறயக 
த்காண்டு வபைாகும் வபைாது, தமிழ் மக்களுறடய 
பிரசசிறனறயக த்காண்டு வபைாகும்வபைாது, ்கடசி 
வவறுபைாடு இல்ைாமல் அநத அறிவூடடறைச 
த்சயய வவணும் எண்ட ரீதியிை இற்ளவயார்கள்  
அறத ஒரு தறைறமத்துவப பைதவிறய எடுத்து 
எல்ைா இடத்திையும் வபைாயச ்சநதிச்சாப பிைகுதான் 
நாங்கள் இதறன அறிமு்கபபைடுத்தினது ்சடட்சறபை 
யிை. அபபை ்சடட்சறபையிை அறிமு்கபபைடுத்தும் 
வபைாவத எல்ைாக்கடசியிையும் இதுக்கான ஒரு 
ஆதரவுக குரறைக த்காண்டு வநதிறவைாம். அதுக 
குப பிைகு அறிமு்கபபைடுத்தும் வபைாது முதைாவது 
வாசிபபு இரண்டாவது வாசிபபு ஏ்கமனதாய 
எல்ைாராையும் வாக்களிக்கபபைடடு அது நிறை 

வவறுது. அதுககுப பிைகு ததாடரநதும் அநத 
மின்னஞ்சல் ்சடட்சறபை உறுபபினர்களுககு எழுதி 
ைதாய இருக்கைாம் social media வாய இருக்கைாம் 
இறணயத் த்ளங்களில் தமிழின அழிபபின்ர விழிப 
புணரசசிறய எடுககிை campaign ஆய இருக்கைாம் 
என்று இதிை இற்ளவயாரும் தமிழ் மக்களும் தான் 
்காரணம். இது நிறைவவறுவதறகு ்சடடமூைம் 
நிறைவவறி இபபை ்சடடமாய ஆயிருககு. அதுககுத் 

Neu;fhzy;
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தமிழ் மக்கள் ்காரணம். குறிபபைாய இற்ளவயார்கள் 
்காரணம்.

கேள்வி :  
 இப்்ப நீஙே அமதச ்செய்து ஒரு 
மூன்றராேது ேராசிப்ம்ப முடிசசு ஒரு செட்டைராே 
அது ைராற்்றப்்பட்டிருக்குது. ஆனரால் இநத 
இ்ண்டு ேருசெம், இமத கநராக்கிய ஒரு 
்பய்ணம் ஒரு செேரால் நிம்றநத ஒரு ்பய்ண 
ைராய்ததரான இருநதிருக்கும். நிம்றயச 
செேரால் இருநதிருக்கும். ஆனரால் இதில நீங 
ேள் செநதிசசெ முக்கியைரான அல்லது ்்பரிய 
செேரால் எனறு நீஙேள் எமத நிமனக்கி 
றீஙே?

பதில்: 
 முககியமான ்சவால் எண்டு த்சால்லும் 
வபைாது சிறீைங்கா அரசு இநத Bill ஐ எபபைடியாவது 
நிபபைாடட வவணும் எண்ட வவறையிை அவர்கள் 
குறிபபைா்க இைஙகி இருநதறவ. அதுககு அவங்கள் 
த்சயத வவறை என்தனண்டால் இங்க ்சடட்சறபை 
உறுபபினர்க்ளாய இருககிை எல்ைாறரயும் இங்க 
இருககிை முதல்வராய இருக்கைாம். இல்ைாவிட 
டால் அறமச்சர்க்ளாய இருக்கைாம். இல்ைாடடி 
உறுபபினர்க்ளாய இருக்கைாம் எல்ைாறரயும் ்சந 
திசசு, த்காவரானா ததாறறுககு முதல் வநரா்கவும் 
த்காவரானா ததாறறுககுப பிைகு தமயநி்கரமூை 
மா்கவும் ்சநதிசசு இநததவாரு தபைாயபபிரச்சாரத் 
றதச த்சயதுத்காண்வட இருநதறவ. தபைாயபபிரச 
்சாரம் எபபைடிதயண்டால் - இபபைடிதயாரு விட 
யவம நடகவ்கல்ை – எங்கட மக்கள் அங்க த்கால்ைப 
பைடவவ இல்றை – அங்க safe zone ககுள்்ள த்காண் 
ணநதும் cluster bomb வபைாடடுக த்கால்வைல்ை 
எண்டும் hospitalககு த்சல் அடிகவ்கல்ை எண்டும் 
எல்ைாத்றதயும் ஒரு தபைாயப பிரச்சாரமா்க… 
ஆனால் எங்கட இன வழிபபு நடநவதறிய ்காை 
்கடடம் என்பைது ஒரு டிஜிடடல் ்காை ்கடடம். 
அதிை நிறையப பைடங்கள் இருககுது ஆதாரமாய. 
வீடிவயா satellite images, documentaries எண்டு 
நிறைய விடயம் இருககுது. அநதப தபைாயபபிரச 
்சாரம் எண்டது இங்க நிறைய தங்கட  resource 
எல்ைாத்றதயும் றவசசு ஒரு தபைரியததாரு முயறசி 
எடுத்தறவயள். எங்களுககுத் ததரியும் அறவ 
இறத நிபபைாடடப பைாககினம். ஏதனண்டால் உை 
்கத்திை ஒரு மூறையிையும் தமிழின அழிபபின்ர 
உண்றமயான அஙகீ்காரம் ஆருககும் கிறடக்கக 
கூடாது.  ஏதனண்டால் ஒரு இடத்திை கிறடசசுது 
எண்டால் எங்கட தமிழ் மக்கள் அறத எல்ைா நாடு 
்களுககும் த்காண்டு வபைாயசவ்சரத்து எல்ைா நாடு 
்களிையும் அஙகீ்காரத்றதக த்காண்டு வநதிடுவினம் 
எண்ட ஒரு அச்சத்திை அவர்கள் நிறைய எதிரபறபை 
அவர்களுககுத் ததரிவிசசுக த்காண்டிருநதறவயள். 
அது மூண்டாவது வாசிபபு முடிஞசு இநத Ontar-
io Governor General இன்ர ற்க தயழுத்துப வபைாடுை 
வறரககும் கூட இருநதது. இங்க இருககிை வதசிய 
மடடத்திை இருநதும் அழுத்தங்கள் வநதது. இைங 
ற்கயிை இருநதும் அநத அழுத்தங்கள் வநது 
த்காண்டிருநதது. அறதத் தான் ஒரு முககியமான 
ஒரு ்சவாைாய நான் பைாரக கிைன்.

கேள்வி :  
 இலஙமே அ்செராஙேம் அழுதததமதப் 
பி்கயராகிதத க்பராது அமத நீஙேள் எப்்படி 
்ேற்றி ்ேராண்டனீஙேள்? எனன மூகலரா 
்பராயதமத அதுக்கு நீஙேள் ்பராவிசசெனீ 
ஙேள்?

 

பதில்: 
 மக்கள் விடடுகத்காடுக்காமல் திரும்பைத் 
திரும்பை ்சடட்சறபை உறுபபினர்கவ்ளாட முககிய 
மாய இங்க ஒன்ராறிவயாவில் இருககிை முதல்வர, 
Premier Doug Fordககு அவ்வ்ளவு ஆதரவு ததரிவிச 
சுகத்காண்டிருநதறவ. இது எங்களுககு முககிய 
மானது. தங்கட வலி்கற்ளப பிள்ற்ள்கள் அம்மா 
அபபைா Black July இை பைடட  ஒரு வலியா்க இருக 
்கைாம் அல்ைது அவர்க்ளது உைவினர 2009 இை 
பைடட அவைமா்க இருக்கைாம். அநதக ்கறத்கற்ள 
இறணயத் த்ளத்தில் பைகிரத்ததாடஙகினறவ, அது 
ஆவணமாக்கபபைடத் ததாடஙகியது ஆவணமாக 
கிைது ஒரு முககியமான பைணிதயண்டு நாங்கள் 
வ்கள்விபபைடடிருககிவைாம். ஒரு facebookயிைவயா, 
instagramஇைவயா tweeter பைக்கத்திைவயா அறவயள் 
அறத ஆவணபபைடுத்தத் ததாடஙகினாபபிைகு 
நிறையப வபைர அறதபபைரபபி அறதச share பைண்ணிக 
த்காண்டிருநத வபைாது அரசியல் மடடத்திை அது 
நிறையப வபைறரப வபைாயச வ்சரநதது. அது தான் 
முதல் தவறறியா்க இருநதது. அறத மக்கள் ்சகதி 
எண்டு தான் த்சால் ைவவணும்.
 இரண்டாவது Ontario Government உம் Pre-

mier Doug Ford உம் 2020 ஓ்கஸட மா்சம் எல்ைாத் 
தமிழ் ஊட்கங்கற்ளயும் ்சநதிச்சவர. 13, 14 தமிழ் 
ஊட்கங்கற்ளச ்சநதிச்ச வபைாது தமிழ் ஊட்கங்கள் 
வ்கடடது – தமிழின அழிபபுச ்சடடமூைம் வநதி 
ருககுது அறதபபைறறி நீங்கள் என்ன முடிவு எடுத்தி 
ருககிறீங்கள் எண்டு த்சால்லும் வபைாது அவர அபபை, 
நான் அவருககுப பைக்கத்திை நிண்டனான். அவருக 
குத் ததரியும் மக்களுககு இது முககியமான ஒரு 
வதறவ எண்டு – அபபை முதவை எனககு அவர 
த்சால்வைல்ை. தமிழ் ஊட்கங்களுககு open ஆ்கச 
த்சான்னவர. Genocide is a terrible thing. It should 
not happen in Sri Lanka. It should not happen anywhere 
in the world என்ன த்சயததண்டாலும் I will take it 
to the third reading all the way pass பைண்ணுைதுககு 
நான் help பைண்ணுைன் எண்டு ஓ்கஸட மாதம் 
2020 த்சான்னவர. த்காவராணாத் ததாறறு உச்சக 
்கடடத்திை இருககிை ்காை்கடடத்திை தமிழ் ஊட்க 
ங்களுககு வீடிவயாவிை record பைண்வணக்க த்சால் 
லியிருககிைார. அபபை எங்களுககு ஒரு பூரிபபைாய 
இருநதது. எனககும் ஒரு தபைருறமயாய இருநதது. 
இபபைடி வநது தமிழ் ஊட்கத்துககு முன்னாை த்சால் 
ைைது எண்டது.
 அநத வீடிவயா தவளியிை வநதாப பிைகு 
இைஙற்க அர்சாங்கத்தினது அழுத்தம் எண்ைது 
எத்தறனவயா மடங்காய அதி்கரித்திருநதது. உங 
்களுககுத் ததரிஞசிருககும் எல்ைா நாடு்களிையும் 
அவர்கள் அபபைடியான வவறை்கற்ளச த்சயவா 
ர்கள். மக்களுறடய பைைமும் ஒன்ராறிவயா Premier 
Doug Ford உம் இருககும்வபைாது ஏறனய வவறு 
இன ்சடட்சறபை உறுபபினர்களும் இதுக்கான 
ஆதரவும் கூடத்ததாடஙகினது. அபபைடியான ஆதர 
வு்க்ளாை தான் இபபை இநத ்சடடமூைம் நிறை 
வவறைபபைடடிருககிைது.

கேள்வி :  
 இது செட்டைராகி அஙகீேரிக்ேப்்பட்டிரு
க்கின்ற்படியரால், எநதவிதைரான நடேடிக்மே 
ேம்ள முன்னடுக்ேக்கூடியதராே இருக்கும்? 
எப்்படிப்்பட்ட ் செயற்்பராடுேளில் நீஙேள் இப் 
க்பராது ஈடு்பட்டுக் ்ேராண்டிருக்கினறீர்ேள்?

பதில்: 
 ்சடட ரீதியான ஒரு தபைாறிமுறை ஒன்ராறி 
வயாவில் அமுல்பைடுத்தபபைடடுள்்ளது. இநத ்சடடம் 
எபபைடிதயன்ைால், 250 ஆண்டு்களின் பின்னர எங்கள் 
தறைமுறை, தறைமுறை தாண்டிய பின்னரும் 
இநதச ்சடடம் ஒன்ராறிவயாவில் ்சடடமா்கவவ 
இருக்கபவபைாகின்ைது. உதாரணமா்க இைஙற்க 
அர்சாங்கம் எபபைடி Sinhala Only Act என்ை ்சடடத்றதக 
த்காண்டு வநதவதா Standardization என்ை ஒரு 
்சடடத்றதக த்காண்டு வநதவதா அவறறைபவபைாை 
இபவபைா இன அழிபறபைப பைறறியததாரு ்சடடம். 
இது எபபைடிதயனில், ஒரு பைள்ளிககூடத்தில் ஒரு 
யூத மக்களுககு நடநதது  இனவழிபபு என்பைறத 
ஒரு பைாடமா்கப பைடிககின்ைார்கவ்ளா அவத வபைாை 

தமிழ் மக்களுககு நடநதது ஒரு இன அழிபபுத் 
தான் என்பைறத பைாடமா்கப பைடிபபைதறகுரிய ஒரு 
வாயபபு இதன் மூைமா்க வநதிருககின்ைது. இதற 
குப பின்னர இஙகு இருககும் எங்கள் தமிழ் 
மக்கள், புத்திஜீவி்கள், வழக்கறிஞர்கள், ்கல்வியிய 
ைா்ளர்கள், மனநைம் ்சாரநது வவறை த்சயபைவர்கள் 
எல்வைாரும் ஒன்ைா்க  வ்சரநது இஙகு இருககும் 
்கல்வி ்சறபை்களில் அவர்களுடன் இறணநது இதற 
்கான ஒரு பைாடத்திடடத்றத உருவாககும் வபைாது 
அதற்கான வாயபபு்கள் கிறடககும். ஒரு வாரத்தில் 
எல்ைாக ்கதவு்களும் திைக்கபபைடடுள்்ளன.
 ஒரு ்சரியான பைாடத்திடடத்றத ஒரு ்சமூ்க 
மா்க வநது முன்றவககும் வபைாது, அவர்கள் Profes-
sionals  முன்றவககும் வபைாது, ்கல்விச ்சறபை அறத 
ஏறறுக த்காள்ளும். ்கல்விச ்சறபைககு வமைா்க 
இருககும் ஒன்ராறிவயா அர்சாங்கம் அறத ்சடட 
மா்கக த்காண்டு வநதிருககுது. இது முதைாவது.
 இரண்டாவதா்க ்கல்லூரி்களிை universi-
ty ்களிை பைடிபறபை முடித்து post graduate பைடிபபு 
பைடிககிைவர்க்ளா்க இருக்கைாம். அவர்கள் Masters 
அல்ைது PhD பைடிககும் வபைாது ஒரு Thesis வபைபபைரில் 
தமிழின அழிபறபை ்சாரநத ஒரு தறைபறபை எடுத்து, 
அதற்கான ஆராயசசி்கற்ள வமறத்காள்்ளைாம். 
அதற்கான நிதியுதவிறய இஙகு இருககும் தமிழ் 
அறமபபுக்கள் ஒன்று வ்சரநது த்காடுத்து உதவ 
வவண்டும்.
 எபபைடி இறத வமறத்காள்்ள வவண்டு என் 
ைால், ஒருவர ஒரு ஆராயசசிறய வமறத்காண்டால், 
அறத றவத்து அடுத்த ஐநது வபைர இறத வமற 
த்காள்்ள வவண்டும். பின்னர இது 25ஆ்க மாறும். 
ஒரு பைல்்கறைக்கழ்கம், ்கல்லூரி்களில்கூட இநத 
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மு ள்ளிவாயக்கால் நிறனவவநதல் ஆரம் 
பைமாகியுள்்ள நிறையில், த்காவரானா 

ததாற றைப பையன்பைடுத்தி மறதைாரு இனபபைடு 
த்காறைககு அர்சாங்கம் திடடமிடுகின்ைதா என்ை 
வ்கள்வி தமிழ்த் தரபபினரால் எழுபபைபபைடடி 
ருககின்ைது. த்காவரானா ததாறறு இைஙற்க முழு 
வதிலும் வவ்கமா்கப பைரவி வருவதறகு அர்சாங 
்கத்தின் தவைான நிரவா்கம்தான் ்காரணம் என்பைறத 
சிங்க்ள மக்களும் புரிந துத்காள்்ளத் ததாடஙகி 
யுள்்ளறமதான் அரசுககு இன்றுள்்ள பிரசசிறன.
 சிங்க்ள மக்களிடமிருநது ்கடுறமயான 
எதிரபபு்கற்ள எதிரத்காள்்ள வவண்டியுள்்ள ஒரு 
நிறையில்தான், வடககில் புதிய பிரசசிறன்கற்ளக 
கி்ளபபுவதில் அரசின் ்கவனம் திரும்பியுள்்ளது. 
இதன் மூைம் சிங்க்ள மக்களின் எதிரபறபைச சிதை 
டிபபைது அரசின் வநாக்கம். முள்ளிவாயக்கால் 
நிறனவுத் தூபி அடித்து தநாருக்கபபைடடது இநதப 
பின்னணியில் தான். இராணுவத்தினர சூழவுள்்ள 
நிறையில், அவர்களுககுத் ததரியாமல் இநதச ்சம்பை 
வம் இடம்தபைறறிருக்க முடியாது என்பைது தபைாது 
வான ்கருத்து. முள்ளிவாய்காலில் ஒரு ்சரசற்சறய 
உருவாக்க அர்சாங்கம் முறபைடடிருபபைது இதன் 
மூைம் உறுதிபபைடுத்தபபைடடிருககின்ைது.
 வ்காடடாபைய ராஜபைக்ச அர்சாங்கத்றத 
ஆடசிககுக த்காண்டுவருவதில் முககிய பைங்காறறி 
யவர்கவ்ள இன்று அரசுககு எதிரா்க வபைாரகத்காடி 
தூககியுள்்ளார்கள். “ஆடசியா்ளர்கற்ள நம்பிய 
தபைாது மக்கள் இறுதியா்க வீதி்களில் இைநது கிடக 
கும் நிறைறய உருவாககிவிட வவண்டாம்” என 
அர்சாங்கத்துககு ்கடும் எச்சரிகற்கறய விடுத்திரு 
பபைவர வவறு யாருமல்ை. இநத அர்சாங்கத்றதப 
பைதவிககுக த்காண்டுவருவதில் முககிய பைங்காறறிய 
நாராதஹன்பிடடி அபையராம வி்காறரயின் வி்காரா 
திபைதி முருத்ததடடுவவ ஆனநத வதரர தான்  அவர.
 2015 இல் ஆடசி மாறைம் ஏறபைடடு, ராஜ 
பைக்சாக்கள் ்கடும் தநருக்கடிககுள் தள்்ளபபைடடி 

ருநத வநரத்தில் மஹிநத ராஜபைக்ச ஊட்கவியைா 
்ளர்கற்ளச ்சநதிககும் இடமா்க இருநதது இநத 
நாராதஹன்பிடடி அபையராம வி்காறரதான். சிறீ 
ைங்கா சுதநதிரக ்கடசி றமத்திரியின் ற்க்களுககுள் 
த்சன்றுவிடட நிறையில், ்கடசியும் இல்ைாமல் - 
அலுவை்கமும் இல்ைாமல் தடுமாறிக த்காண்டிரு 
நத மஹிநத ராஜபைக்ச புத்து யிர தபைறு வதறகுக ்க்ளம் 
அறமத்துக த்காடுத்தவர அபையராம வி்காறரயின் 
வி்காராதிபைதி முருத்ததடடுவவ ஆனநத வதரர தான்.
 இன்று அர்சாங்கத்றத - அதன் த்சயறபைாடு 
்கற்ள விமரசிபபைவர்களில் முதைாவது இடத்தில் 
இருபபைவரும் அவர தான். ராஜபைக்சறவ ஆதரித் 
தவர்கள் - அவர்கற்ளப பைதவிககுக த்காண்டு 
வருவ தற்கா்கப பைாடுபைடடவர்கள் இன்று ்கடும் 
விரகதி யில் இருககின்ைார்கள் என்பைதறகு முருத் 

ததடடுவவ ஆனநத வதரரின் ்கருத்துக்கள் ஒரு உதார 
ணம். த்காவரானாறவக ்கடடுபபைடுத்தத் தவறி யது 
மடடுமன்றி, அது ்கடடுமீறி நாடடுககுள் பைரவுவ 
தறகு வழிவகுத்ததும் அர்சாங்கத்தின் தவைான 
த்சயறபைாடு்கள் தான்.
 த்காவரானா அசசுறுத்தறை இராணுவத்றத 
முன்னிறைபபைடுத்தி ்கடடுபபைாடடுககுள் த்காண்டு 
வநதுவிட முடியும் என்ை ்கணிபபுடன், ்காய ந்கரத் 
திய ஜனாதிபைதி வ்காடடாபைய ராஜபைக்ச இநத முயற 
சியில் இபவபைாது வதால்வியறடநது விடடார என் 
பைது தவளிபபைறட. இருநத வபைாதிலும் அதறன 
ஏறறுகத்காள்வதறகு அவர்கள் தயாரா்க இல்றை 
என்பைதுதான் பிரசசிறன. தவறுமவன பிர்சாரங்க 
ளின் மூைம் ்க்ள நிறைறம்கற்ள மறைத்துவிட முடி 
யும் என அர்சாங்கம் த்சயறபைடடுக த்காண்டிருநத 
ஒரு நிறையில்தான் வதரர இநதக ்கருத்றத முன் 
றவத்திருநதார.

 இவ்விடயம் குறித்து அவர வமலும் ததரி 
வித்த ்கருத்துக்கள் உண்றமயில், மருத்துவ ்சமூ்கத் 
தின், நிபுணர்களின் நிறைபபைாடறடப பிரதிபைலிப 
பைதா்கவவ அறமநதிருநதது. “த்காவரானா விடய 
த்தில் அரசு இபவபைாதும் தபைாயயான தரவு்க 
ற்ளவய கூறுகின்ைது. ஆனால், அதமரிக்காவின் 
வவாஷிஙடன் பைல்்கறைக்கழ்க அறிகற்கயில் 
இைஙற்கயில் த்சபதடம்பைர மாத ம்ளவில் 20 
ஆயிரத் துககும் அதி்கமான த்காவரானா மரணங்கள் 
ஏறபைடும் எனக குறிபபிடபபைடடுள்்ளது. இநதத் 
தரவு்கள் அரசிடம் இருநதாலும் அவர்கள் அதறன 
தவளிபபைடுத்த மறுககின்ைனர. இபவபைாதுள்்ள 
நிறைறமயில் நாடறட முறையா்க நிரவகிக்காது 
விடடால், ஊழியர்கற்ள முறையா்க வழங்க முடியா 
விடடால், குறைநதது இரண்டு வாரங்கவ்ளனும் 
நாடறட முடக்காது விடடால் பைாரதூரமான விற்ள 
வு்கற்ள ்சநதிக்க வநரிடும்”  என்பைதுதான் வதரர 
தவளியிடட எச்சரிகற்க.
 த்காவரானா முதைாவது அறையின் தாக்கம் 
இைஙற்கயில் வமா்சமானதா்க இருக்கவில்றை. 
அதனால், இவ்வருட நடுபபைகுதிககுள் இைஙற்க 
யில் த்காவரானாறவ முழுறமயா்க ்கடடுபபைடுத்தி 
மா்காண ்சறபை்களுக்கான வதரதறை நடத்துவது 
அரசின் திடடமா்க இருநதது. இநதியா, சீனா 
உடபைட மறறைய நாடு்களிடமிருநதும் தபைைககூடிய 
தடுபபூசி்கள் மூைம் மக்கள் ததாற்கயில் ்கணி்சமா 
வனாருககு தடுபபூசிறயப வபைாடடு - த்காவரானா 
றவக ்கடடுபபைடுத்திய நாடு்களில் ஒன்று என்ை 
தபைருறமயுடன் மா்காண ்சறபை்களுககுச த்சல்வதற 
்கான திடடம் ஒன்று அரசிடம் இருநதது.
 இநத நம்பிகற்கயில் ்க்ள நிறைறம்களில் 
ஏறபைடட மாறைங்கற்ள அரசு துல்லியமா்க அவதா 
னிக்கத் தவறியது. ்கடடுபபைாடு்கள் த்ளரத்தபபைட 
டன. புத்தாண்டுக த்காண்டாடடங்கள் வழறம 

வபைாை நறடதபைறைன. தபைாரு்ளாதாரத்றதப பைாது 
்காக்க வவண்டும் என்ை தபையரில் த்காவரானாவால் 
மி்கவும் வமா்சமா்கப பைாதிக்கபபைடடிருநத உகவரனி 
லிருநது நூறறு க்கணக்கானவர்கள் உல்ைா்சப 
பையணி்க்ளா்கக த்காண்டு வரபபைடடனர. நாடு முழு 
வதும் அவர்களுககுச சுறறிக ்காண்பிக்கபபைடடது. 
இறவ அறனத்தும் புதிய திரிபு றவரஸ்கள் இைங 
ற்கககுள் உடபுகுவதற்கான வழிறய திைநது 
விடடது.
 நிறைறம்கள் வமா்சமறடயத் ததாடஙகிய 
வபைாவத மருத்துவ நிபுணர்களும், எதிரணியினரும் 
நாடறட இரு வாரங்களுக்காவது முறைா்க முடக 
குங்கள், இல்றைதயனில் ஆபைத்து என்ை வ்காரிக 
ற்கறய வலியுறுத்தினார்கள். ்கடநத வாரம் வறர 
யில் அதறன நிரா்கரித்து – தபைாரு்ளாதாரம்தான் 
முககியம் எனச த்சால்லிவநத அர்சாங்கம், ்கடநத 
வியாழககிழறம முதல் 3 நாட்களுககு நாடறட 
முடககியது.  அதன் பின்னர இம்மாத இறுதிவறர 
யில் - இரவு வநர ஊரடஙகு உடபைட ்கடடுபபைாடு 
்கள் ததாடரும் என அரசு அறி வித்திருககின்ைது.
 அவதவவற்ளயில் தடுபபூசி வழஙகுவதி 
லும் நிறைய குறைபைாடு்கள். அஸடிரா தஜவன்கா 
தடுபபூசிறய முதைாவது வடாஸா்கக த்காடுத்த 
அர்சாங்கம், இரண்டு மாத முடிவில் இரண்டாவது 
“வடாஸ” த்காடுபபைதறகு அஸடிரா தஜவன்கா 
தடுபபூசி இல்ைாததால் தடுமாறுகின்ைது. மறதைாரு 

வற்கயான தடுபபூசிறய இரண்டாவது வடாஸா்கக 
த்காடுக்க இபவபைாது திடடமிடபபைடுகின்ைது. இத 
னால் ஏறபைடக கூடிய பைாத்க விற்ளவு்கள் குறித்து 
மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்்ளார்கள். இது வபைான்ை 
பைை குறைபைாடு்கள் அரசின் மீதான நம்பை்கத் தன் 
றமறயத் த்கரத்து விடடது. அரற்ச ஆதரித்தவர 
்கவ்ள இன்று அதறன விமரசிக்கத் துணிநதுவிடட 
நிறைறம, அரசுககு தநருக்கடிறயக த்காடுக்கத் 
ததாடஙகியுள்்ளது.
 இநத நிறைறமயில்தான் இனவாதச த்சயற 
பைாடு்களின் மூைமா்க சிங்க்ள மக்களின் ்கவனத்றதத் 
திற்ச திருபபை அர்சாங்கம் முறபைடுகின்ைது. முள்ளி 
வாயக்கால் நிறனவவநதலுககு தபைாலிஸ நிறையங 
்களின் மூைம் தறடறயப தபைறுவதறகு அரசு வமற 
த்காண்ட முயறசி, நீதிமன்ைங்க்ளால் நிரா்கரிக்கப 
பைடடிருககின்ைது. இநத நிறையில்தான் முள்ளி 
வாயக்கால் நிறனவுத் தூபி அடித்து தநாருக்கபபைட 
டிருககின்ைது.
 இதறனவிட த்காவரானாறவக ்கடடுபபைடு 
த்துவதிலும் திடடமிடட முறையிைான புைக்கணிப 
றபைக ்காணக கூடியதா்கவுள்்ளது. ததன் மா்காண 
த்தில் - த்காழும்பு, ்களுத்துறை, ்கம்பைஹா மாவடட 
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epidtpy; me;j ehl;fs;
jkpo; <oNk

kyu;e;jJ Gd;difahy;
jpBnud;W Xu; ehs;
Nfl;lJ mtyf; Fuy;
jkpodpd; Xyf; Fuy;

jkpod; fz;zPUk;> ,uj;jKk;
khwpaJ nts;skha; – mtu;fspd;

tPuKk; cWjpAk; nfhz;l
cly;fs; kpje;jd ts;skha;

fUg;igapy; Rke;j jha;
,we;J Nghf – mts;

khu;gpNy ghy; Fbj;j gps;isapd;
fjwy;fs; jiytpjpah? 

mofhd G+f;fsha; kyu;e;jtu;
mopahj tuyhwha; thbdu;

G+f;fhj nkhl;Lf;fs; 
        mfjpfsha; nrhe;j kz;zpNy!.....

Kj;jkpl;l epyk;
Kw;whf mope;jJ

Ks;sptha;f;fhy; kz;
Kfk; rpije;J NghdJ

ePe;jpj; jpupe;j fly;
ePyk; xopj;jJ

epue;jukha; tho;T
epk;kjp ,oe;jJ.

ehlw;w khf;fsha;
ehlhz;l ,dnkd;W

ehw;jpir nry;ifapYk;
ek;gpf;if ePl;btpL

ehl;fNshbg; NghdhYk;
ehq;fs; nty;Nthnkd;W….

thd;kjp

cs;spUe;J capiu 

cUtpnaLf;fpwJ 

Ks;sptha;f;fhy; 

ngU typ !

<uhW Mz;Lfs; 

fle;Jk; kPz;L 

tuKbahj ngUtyp 

,Ufly; ,ilapdpy; 

Xupdk; kPJ 

gd;dhl;Lg; gilgyk; R+o 

eilngw;w eugyp !

fQ;rpf;F epd;w 

FQ;Rfs; nfhj;jha; 

nrj;Jf; Ftpe;jd >

rpjwpf; fple;j 

gpzq;fs; fzf;fpd;wp 

kzj;Jf; fple;jd>

kdr;rhl;rp ,oe;J 

khe;j Fyk; midj;Jk; 

nksdpj;J epd;wd. 

ve;ehs; epidg;gpDk; ngUtyp! 

Fz;Lfs; Jisj;j 

Gz; cly; KOf;f 

<f;fs; nkha;j;jgb!

fz;fNsh fiue;jgb!!

mirtw;Wf; fple;jdthk; 

capu; cs;s clyq;fs;! 

vl;lg; gwe;j iffSk; fhy;fSk; 

ntl;ba fplq;fpDs; 

$l;bf; Ftpj;J epug;gg;gl;l NghJ 

fz;fs; fiue;jgb 

mirtw;Wf; 

fple;jdthk; 

capu; cs;s rlyq;fshf..

Nfl;f Nfl;fg; ngUtyp  -,J 

cs;spUe;J capiu 

cUtp vLf;fpwJ. 

cg;gpy;yhf; fQ;rp 

jg;gpa xt;nthU jkpodpd; 

czu;Tf;Fs;Sk; 

nfhjpj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ 

jkpoPok; vd;Dk; 

gilaYf;fhf...

Cikauha; cw;Wg;ghu;f;Fk; 

cyfj;J ePjpkd;Nw 

nghWg;Gf; $W 

Fw;wf; $z;by; 

epWj;J 

nfhiyfhuf; FLk;gj;ij!

kdr;rhl;rp Ngrl;Lk;! 

khe;j Neak; - ,d;Dk;

capNuhL ,Ue;jhy;...

Ks;sptha;f;fhy; ngUtyp

Kj;jkpo;u[dp Rg;gpukzpak;

,yz;ld;

rpwg;gpjo;
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நாங்கள் அழுத நாள். அழுது அழுது அழிநத 
நாள்.இல்றை அழிக்கபபைடட நாள். தாய 

மார்கள் மாரபில் பைால் குடித்து, ஆற்ச தபைாங்கப 
தபைாங்க நாங்கள் ஊடடியதால் மிற்கயா்கப பைால் 
குடித்து வாயவழிவய பைால் ஒழு்கத் தாயமு்கம் 
பைாரத்துக குழநறத சிரிக்க அக குழநறத மு்கம் 
பைாரத்து நாங்கள் பைாரத்த ்காைம் ்கனவாயபவபைான 
நாள். குண்டு வீசசில் வாய வழிவய குருதி த்காப 
புளிக்கக குழநறத இைநத த்காடுறமயில் 
தாயும் துடித்து இைநத நாள். எங்கள் இனவம 
ஒரு தவடடதவளியில் குவிக்கபபைடடு நாைா 
பைக்கமும் மடடுமல்ை வான்பைக்கமுமா்கச வ்சரநது 
ஐநது பைக்கமுமா்கக த்காறை மின்னல் வ்கார இடி 
சூழ நாங்கள் அழிக்கபபைடட நாள். 
 எங்கள் ஓைத்றத உைகிற்கறிவிக்க ஏட 
்கம், ஊட்கம் எறவயும் இல்றை. ்கதிரவன் 
எரிக்க மறழ அடிக்க வயிறறில் பைசிக்கனல் 
வறதக்க யார பைக்கத்தில் யார இருககிைார்கள்; 
யார இைககிைார்கள்; யாம் எபதபைாழுது இைக 

்கப வபைாகிவைாம் என்று துடிதுடிக்க ஓடிப 
பைாரத்து ஒட முடியாமல் விழுநது எழுநது 
விழுநது எழ முடியாமல், சுருண்டு அழுது 
அழுத ஒலி யாருககும் வ்கட்காமல் உயிவராடு 
உயிரா்கக ்கரிநதழுது ்கறரபுரண்ட ்கண்ணீரும் 
குண்டுவீசசில் உடல்கிழிநத த்சநநீரும் வ்சரநது 
உபபுநீரும் த்சநநீரும் தபைரு்க எம் தாயநிைம் ஏர 
உழுத ்கழனியா்க - ஆறடயின்றி மாறறு உறட 
யின்றி இயறற்கக ்கடனடககி அடக்க முடியா 
மல் அவமானபபைடடு ஐவயா ஐவயா என்ை ஓைம் 
எஙகும் எஙகும் வ்கடடுக த்காண்வட இருககும் 
மரண ஓைங்களுககிறடயில் எம் இனம் சிககி 
அழிநத நாற்ள நிறனத்து நிறனத்து விம்மு 
கிவைாம். 
 எங்கள் அழுற்கறயயும் அவைத்றதயும்  
ஆயிரம் பைத்தாயிரம் இைக்கம் என்று தாண்டிச 
த்சன்ை ்சாவிறனயும் த்காண்டாடினான் பைற்க 
வன். அவனுககு ஆயுதம் த்காடுத்துப பைணம் 
த்காடுத்துக ற்கத்காடுத்து வவண்டிய வவண்டிய 
உதவி்கள் புரிநது ததாண்டு்கள் த்சயதது உை்கம். 
ஆண்டு்கள் த்சன்ைன. நாங்கள்  ்கண்ணீர சிநதியது 
உண்றம என்று  இன்று உை்கம் கூைத் ததாடஙகி 
யிருககிககிைது. துண்டுக ்காணியில் தூர வத்சத்தில் 
அபதபைாழுது நாங்கள் அழுத அழுற்க இன்று 
உை்கம் முழுதும் வ்கடகிைது. வீடு்களில், ததருக்க 
ளில், மருத்துவமறன்களில் சுடு்காடா்கப பிணம் 
எரிககும் இடங்களில் எஙகும் எஙகும். 
 நாங்க்ளாவது அழுது அழுது இைநவதாம். 
இநத த்காவரானா அறையில் உை்கம் அழாம 
வைவய இைககிைது. நாங்க்ளாவது ஒருவறர 
ஒருவர பைாரத்துக த்காண்டு இைநவதாம். இன்று 
பைாருங்கள் ்கணவறனப பைாரத்து மறனவி அழ 

முடியவில்றை; மறனவிறயப பைாரத்துக ்கணவன் 
அழ முடியவில்றை. எங்கள் அழுற்கறய உை்கம் 
பைாரக்கவில்றை. உைகின் அழுற்கறய நாங்கள் 
பைாரககிவைாம். எங்களுககு எவரும் மருநது, மருத் 
துவர அனுபபைவில்றை. இன்று எநத மருநதாலும் 
எநத மருத்துவராலும் உை்கத்திறகு எநத பையனும் 
ஏறபைடவில்றை. 
 எங்கள் நாடு அன்று சுடு்காடாய ஆனது. 
இன்று உை்கவம சுடு ்காடாகி எரிநது த்காண்டி 
ருககிைது. எங்கள் மருத்துவமறன்களில் பைற்கவன் 
குண்டு வீசினான். பைற்கவறனப பைாராடடிப பைக்க 
துறண த்சயதது உை்கம். இன்று உை்க மருத்துவ 
மறன்கள் த்சத்த பிணங்க்ளாலும் ்சா்கபவபைாகும் 
பிணங்க்ளலும் பிதுஙகி வழிகின்ைன. உை்க அரசு 
்கள் எல்ைாம் எங்கற்ள வவடிகற்க பைாரத்தன. 
இன்று உை்க அரசு்கற்ள நாங்கள் வவடிகற்க 
பைாரககிவைாம். 
 உை்கம்  கூடி எங்கற்ள அழித்த வபைாதும் 
எங்கள் தறைவர எவரி டமும் மண்டியிடவில்றை. 
வல்ைரசு்களும் அல்ைரசு்களும், புல்ைரசு்களும் 
இன்று நுண்நசசுத் ததாறறியின்முன் மண்டியிடடுக 
கிடககின்ைன. எங்கற்ள அர்சா்க அன்று உை்கம் 
ஏறறிருநதால், முழு உை்கத்திறகும் கூட நாங்கள் 
மருநது த்காடுத்துத் துறணயாகியிருபவபைாம். 
ஏதனன்ைால் மக்களுக்கான அரசிறன நாங்கள் 
எழுபபிக த்காண்டிருநவதாம். இநத உை்கம் 
மக்கள் ்சாவில் தன்றன இன்று இயககிக த்காண் 
டிருககிைது. உை்கத்திறகு நாங்கள் பைாடம் பு்கடட 
வில்றை. உை்கத்திறகுக த்காவரானா பைாடம் 
பு்கடடிக த்காண்டுள்்ளது. உைவ்க பைாடம் பைடி.
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உைத்கஙகும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அறன 
வருககும் என் அன்பு வணக்கம். அநத 

முள்ளிவாயக்கால் துயரம் நடநது 12 ஆண்டு 
்கற்ள நாம் ்கடநது விடவடாம். அது நம் வபைாராட 
டத்திற்கான ஒரு பின்னறடவுதான். அவத வநரத் 
தில் உைகில் எநத ஒரு விடுதறைப வபைாராடட 
மும் ஒவர வநர வ்காடடில் பையணித்ததில்றை. 
முன்னும் பின்னுமா்கத் தான் அநத ந்கரவு்கள் 
இருநதிருககின்ைன. இருபபினும் 2009 ஆம் 
ஆண்டு வறரயில் ஏைத்தாழ முபபைது ஆண்டு்கள் 
்க்ளத்திவைவய நின்ை தபைரும் வரைாறு ஈழத் தமிழ் 
மக்களுககுத் தான் உண்டு.  உைகில் வவறு எநத 
விடுதறைப வபைாராடடக குழுவிறகும் இல்ைாத 
அ்ளவுககு முபபைறட்கற்ளயும் றவத்திருநததும் 

தமிழீழ விடுதறைப புலி்கள் தான். முபபைது 
ஆண்டு்கள் ்க்ளத்தில் நிறபைது என்பைது அத்தறன 
எளிதன்று. அத்தறன துயரங்கற்ள ்சநதித்து வநர 
மு்கமா்கக த்காண்டு வாழ்நத அநத மக்கள் ஒரு 
பின்னறடவிறகு வபைாராடடத்தில் ஆ்ளானார்கள் 
என்பைது வருத்தத்திறகுரியது. 
 இது ஈழ மக்களுக்கான துயரம் மடடுமல்ை. 
உை்கத் தமிழர்கள் அத்தறனவபைருககுமான துயரம். 
இநதத் துயரங்கள், வ்சா்கங்கள் எல்ைாம் வ்சரநது 
தான் எநத ஒரு இனத்தின் வரைாைா்கவும் அறமயும். 
எனவவ ஈழ வரைாறறில் இது ஒரு ்கடடம். இது 
ஒரு தபைரிய வரைாறறுப புள்ளி. இஙகிருநதும் 
வரைாறு்கள் மறுபைடியும் ததாடஙகும் ததாடரும் 
ஒவ்தவாரு அனுபைவத்திலிருநதும் நாம் ்கறறுக 
த்காள்வதறகு எவ்வ்ளவவா இருககிைது. தபைாது 
வா்கச த்சல்வார்கள் தவறறிறயப தபைறறுக த்காள் 
்ளைாம் வதால்வியிலிருநது தான் ்கறறுகத்காள்்ள 
முடியும் என்று.  எனவவ ்கறறுகத்காள்வதறகு 
ஏரா்ளமா்க இருககிைது இன்னமும் இநத உை்க 
நாடு்களினுறடய தமௌனம் உறடத்ததறியபபை 
டாமல் தான் இருககிைது.  அதறகு புைம்தபையரநத 
தமிழர்கள் தான் தங்களின் பைணி்கற்ள ஆறைவவ 
ண்டியிருககும். 
 புைம்தபையரநத தமிழர்கள், ஈழத் தமிழர 
்கள், உை்கத் தமிழர்கள் என்று மூன்று வற்க 
தமிழர்களும் ஒருஙகிறணநது மறுபைடியும் நம் 
உரிறம்கற்ள மீடதடடுக்க உறுதி த்காள்கிை 
நா்ளா்க இநத நாற்ள நாம் எண்ணிப பைாரக்கைாம். 
இநத முள்ளிவாயக்கால் துயரத்றத அத்தறன 

எளிதில் எழுதிவிட முடியாது. அது எழுத்தில் 
அடங்காது.  த்சாற்களிலும் அடங்காது. ஒரு 
மாதபைரும் துயரம். ஒரு இனத்தினுறடய வரைா 
றறுத் துயரம். அறதயும் ்கடநது தான் நாம் இன் 
றைககு வநது த்காண்டிருககிவைாம் 
 எனவவ இநத ்காை்கடடத்தில் நம்முறடய 
வபைாராடடங்கள் பைை பைடிநிறை்கற்ளக ்கடநது 
வநதிருககின்ைன என்பைறத உணரநது   இதறன  
எபபைடி    வமலும் த்சழுறமபபைடுத்துவது எபபைடி 
த்சம்றமபபைடுத்துவது எபபைடி மக்களுககு பையன் 
பைடும் வற்கயில் த்சயவது என்பைறத எண்ணி 
முடிதவடுக்க வவண்டிய ஒரு ்கடடாயம் நம் 
எல்வைாருககுவம இருககிைது. இநத துயர நாளில் 
நாம் நிறனவு்கற்ள மறுபைடியும் ஒரு முறை 
எண்ணிப பைாரககிவைாம். தவறும் நிறனவுகூரு 
வதற்கா்க மடடுமல்ை. எதிர ்காைத்றத திடடமிடு 
வதற்கா்கவுவம இநத்சநதிபபு. இநத சிநதறன 
என்று ்கருத வவண்டி இருககிைது.  
 எனவவ இநத நாளில் நாம் அத்தறன 
வபைரும் உை்கத்தின் எநத மூறையில் இருநதாலும் 
ஒருஙகிறணநது ஒவர   சிநதறனயில் நின்று நம் 
தமிழீழ மக்களின் எதிர்காை வாழ்விறகு, எதிர்காை 
உரிறம்களுககு திடடமிட வவண்டும். அதறகு 
உங்கவ்ளாடு தமிழ்கத்தில் இருககிை நாங்களும் 
என்றும் ற்கவ்காரத்து நிறவபைாம். 

%d;W jiyKiwfs; fsj;jpNyNa epd;w ngUk; tuyhW 
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இைஙற்கத் தீவில் பைன்னிரு ஆண்டு்க்ளா்க, 
சிறீைங்கா முள்ளிவாயக்கால் இன அழிபபு 

மவனாநிறைறய மாறைாது, தனது அர்சாங்கங்களின் 
மாைாத அரசியல் த்காள்ற்கயா்கவும், ஈழத்தமிழர 
்கற்ளப பைைவழி்களில் இனஅழிபபுச த்சயயும் திட 
டங்கற்ளச சிறீைங்கா தனது அர்சாங்கத்தின் த்சயற 
திடடங்க்ளா்கவும் ததாடரநது வருகிைது. 
 முள்ளிவாயக்கால் உை்க இனபபைடு த்காறை 
நிறனவவநதல் நா்ளான வம18இல், பைாதிக்கபபைடட 
ஈழத்தமிழர்கள், தங்களின் கிடடிய குடும்பை உறுபபி 
னர்களுககு நிறனவவநதல் த்சயயும் அடிபபைறட 
மனித உரிறம, ஒன்று கூடுதலுக்கான அடிபபைறட 
மனித உரிறம, மத வழிபைாடடு உரிறம என்பைவற 
றைச சிறீைங்கா மறுத்துள்்ளது. இதன்பைடி மனித 
உரிறம்கள் வன்முறைறயத் ததாடரும் சிறீைங்கா 
வின் இனஅழிபபு மவனாநிறை மாைாது ததாடர 
வறத உைகு ததளிவா்கப புரிநது த்காள்்ளைாம்.
 தவ்சாகற்கதயாடடி வடககில் தபைௌத்த 
வி்காறர்கள் இருநதனதவன வவுனியா ்சபுமல்்கஸ 
்கட வி்காறர, ்கழடு்கநத வி்காறர,  யாழ்பபைாணம் 
்கதறுத்காட வி்காறர என மூன்று வி்காறர்களுககு 
நிறனவு முத்திறர தவளியிடடு,  நயினாதீவு ரஜ 
வி்காறரறய றமயமா்கக த்காண்டு தவ்சாக தினக 
த்காண்டாடடங்கற்ள தமிழர தாய்கப பைகுதி்களில் 
த்காண்டாடுமாறு அறழபபு விடுத்து, ஒருநாடு 
அது சிங்க்ள நாடு, ஒரு தமாழி அது சிங்க்ள தமாழி 
என்னும் தனது சிங்க்ள இன தவறிறயயும், ஒரு 
மதம் அது தபைௌத்த மதம் என்னும் தனது தபைௌத்த 
மத தவறிறயயும் வ்ளரக்க முறனயும் சிறீைங்கா, 
ஈழத் தமிழர்களின் அடிபபைறட மனித உரிறமயான 
்காைமானவர்களுககுக ்கல்நடடு வழிபைாடியறறும் 
அடிபபைறட மனித உரிறமறயக த்காவரானாப பைர 
வறைக ்காரணம் ்காடடி மறுத்து வருகிைது.  

 உண்றமயில் சிறீைங்கா த்காவரனா அச்சத்தி 
ற்கா்க அல்ை, தனது அர்ச அதிபைர வமலும் அவரது 
முள்ளிவாயக்கால் ஈழத்தமிழினப பைடுத்காறை்க 
ற்ளச த்சயத பைறடக குழுவினர வமலும் அறன 

த்துை்க ்சடடங்கள் வழி வி்சாரறண்கள் நடத்தி முள் 
ளிவாயக்கால் ஈழத்தமிழினப பைடுத்காறைககு நீதி 
வழஙகுமாறு ஈழத்தமிழ் மக்கள் உை்க மக்கற்ள 
வநாககி எழுபபும் ்சனநாய்கக குரறை, எழுபபைாத 
வாறு தடுத்து, அறனத்துை்கக குறைங்கற்ள இறழ 
த்த அர்ச அதிபைறரயும், பைறடயினறரயும் பைாது்காப 
பைவத சிறீைங்காவின் வநாக்கா்கவும், வபைாக்கா்கவும் 
உள்்ளது. 
 இதன் ஒரு அைகுதான் முள்ளிவாயக்கால் 
நிறனவவநதலுககுரிய சின்னங்கற்ளச சிறை 
்கற்ளச சிறதத்தல் என்னும் சிறீைங்காவின் பைறட்க 
ளின் திடடம். யாழ்.பைல்்கறைக்கழ்க வபைார நிறன 
வவநதல் சின்னத்றத இவ்வருட ஆரம்பைத்தில் 
சிறதத்து மகிழ்நத சிங்க்ளப பைறட்கள் தறவபைாது 
முள்ளிவாயக்கால் தபைாதுச சின்னத்றதத் சிறதத்து 
அ்கறறித், தங்கள் இன தவறிறய தவளிபபைடுத்தியு 
ள்்ளனர. கூடவவ புதிதா்க நடுவதற்கா்க அஙகு றவக 
்கபபைடடிருநத நடு்கல்றையும் ்க்ளவாடிச த்சன்று 
எநதச ்சடடத்றதயும் மீறிச சிங்க்ள தபைௌத்த இன 
மத தவறிறய நிறைவு த்சயவவாம் எனவும் மீண் 
டும் உைகுககு நிரூபித்துள்்ளனர.

 வபைார நிறனவுச சின்னங்கற்ளச சிறதப 
பைதும், அழிபபைதும் அறனத்துை்கக குறைம். இன 
அழிபபுககுச ்சமானமான முறையிவை தண்டிக்க 
பபைட வவண்டிய குறைம். ஆனால் தனது ஈழத் 
தமிழின அழிபறபைத் வதசியப பைாது்காபபு என்ை 
தபையரில் தான் நி்கழ்த்துவறத ஏறறுக த்காண்டு 
வரும் உை்கம், இதறனயும் அவ்வாவை தனது இரா 
ணுவ ்சநறத நைன்்களுக்கா்க ஏறறுத் தன்றனத் 
தண்டியாது அல்ைது தண்டிபபைது வபைாை ்காை இழு 
த்தடிபபுச த்சயயும் என்பைது சிறீைங்காவுககு நன்கு 
ததரியும். 
 ஆயினும் இத்தற்கய த்சயல்்கள் ஈழத்தமிழ 
ர்களுககு அவர்களின் மனறதவய உறுதியின் உறை 
விடமாககுகிைது என்பைறத மடடக்க்ளபபு நாடாளு 
மன்ை உறுபபினர ்சாணககியனின் அறிகற்க ததளி 
வாககியுள்்ளது. 
 அவர தன்னுறடய அறிகற்கயில் “உண்றம 
யிவைவய தமிழர்களுறடய உணரவு்கற்ள, நீங்கள், 
இவ்வாைான நிறனவுச சின்னங்கற்ள இடித்து 
அழிக்க முடியாது. நீங்கள் இடிககும் ஒவ்தவாரு 
நிறனவுச சின்னமும் தமிழர்களுறடய மனங்களில் 
ஒரு புதிய உணரறவ ஏறபைடுத்தும் ்சம்பைவமா்கத் 
தான் நான் பைாரககிவைன். நீங்கள் எவ்வாறு தான் 
எங்களுறடய உணரவு்கற்ளத் தடுக்க முயறசித் 
தாலும், நாங்கள் நடநத எநத விடயத்திறனயும் 
மைக்க மாடவடாம். இநத நாடடில் தமிழர்களுககு 
எதிரா்க நறடதபைறை எநத அநீதிறயயும் நாங்கள் 
மைக்க மாடவடாம். விவ்சடமா்க இநத வாரம் 
2009ஆம் ஆண்டு எத்தறனவயா ஆயிரக ்கணக்கான 
உைவு்கற்ள நாங்கள் இழநதிருநவதாம். அநத உைவு 
்கள், உயிரிழநத தி்கதிவயா உயிரிழநத இடவமா 
எங்களுககுத் ததரியாத நிறையிவை கூட அறன 

வறரயும் நிறனவுகூருகின்ை இடமா்க அநத நிறன 
வுச சின்னத்திறன நாங்கள் ்கடநத வருடங்களில் 
பையன்பைடுத்தியிருநவதாம். நீங்கள் தமிழர்களுறடய 
உணரவு்கற்ள அழிபபைதறகு வவறு புதிய வழி்க 
ற்ளத் வதட வவண்டும். ஏதனன்ைால், எங்களுறடய 
உணரவு்கற்ள உங்க்ளால் அழிக்க முடி யாது.” எனக 
குறிபபிடடுள்்ளார.
 இறதப பைாரககின்ை தபைாழுது, வட அயரைா 
நதில் 1974இல் பிரித்தானிய பைறட்க்ளால் சுட 
டுக த்கால்ைபபைடட பைத்துப வபைரினதும் மரணம் 
த்காறைதயன இவ்வாரத்தில் பிரித்தானிய நீதி 
மன்ைம் அறிவித்தறத அடுத்து, பிரித்தானிய இன் 
றையப பிரதமர தபைாரிஸ வயாண்்சன் அவர ்கள் வட 
அயரைாநது மாநிைச ்சடட்சறபைத் தறைவரிடமும், 
துறணத் தறைவரிடமும் மன்னிபபுக வ்காரிய 
வபைாது, தாங்கள் வரைாறறில் நடநதது எறதயும் 
மைக்க மாடவடாம் என வட அயரைாநதுக்கான 
த்சயைா்ளர கூறியது நிறனவுககு வருகிைது. 
 வரைாறறை யாராலும் மைக்க றவக்க முடி 
யாது. ்கடநத்காை வரைாறறை அனுபைவமா்கக 
த்காண்டு, நி்கழ்்காைத்றத அநத அனுபைவத்தின் 
அடிபபைறடயில் பைைபபைடுத்தி, எதிர்காைத்றதப 
புதுறமயுடனும், நம்பிகற்கயுடனும் எதிரத்காள் 
வவத வாழ்கற்க. எனவவ ஈழத் தமிழர்களின் வபைார 
க்காை நிறனவுச சின்னங்கற்ள அழித்தல் என்பைது 
அவர்களின் வரைாறறை அழிககும் பைண்பைாடடு 
இன அழிபபைா்கவும் அறமகிைது.  
 வமலும் சிறீைங்காவின் இத்தற்கய நிறன 
வுச சின்னங்கற்ளவய அழிககும் இனஅழிபறபை 
தமிழர பிரதிநிதி்கள் என நாடாளுமன்ைத்தில் 
உள்்ள அறனவரும் ்கண்டிக்க வவண்டுதமன நாடா 
ளுமன்ை உறுபபினர மி்க உருக்கமான வவண்டு 
வ்காற்ளயும் விடுத்துள்்ளார. தமிழ் மக்கவ்ள அவர்க 
ற்ளயும் ததரிவு த்சயதார்கள் எனவும், அநதத் 
தமிழ் மக்களின் உைவு்கள், நண்பைர்கள்தான் முள்ளி 
வாயக்காலில் த்கால்ைபபைடடார்கள் எனவும், அவர 
்களின் நிறனவுத் தூபி்கற்ள முழு அ்ளவில் பைாது 
்காபபைது பிரதிநிதி்களின் ்கடறம. எனவவ தமிழ் 
மக்களின் நாடாளுமன்ை பிரதிநிதி்கள் அறனவரும் 
தங்கள் ததாகுதிக்கான பிரதி நிதித்துவக ்கடறம 
யா்க சிறீைங்காறவக ்கண்டிக்க வவண்டுதமன 
நாடாளுமன்ை உறுபபினர ்சாணககியன் வமலும் 
வ்காரியுள்்ளார. 
 அத்துடன் இன்றைய அர்சாங்கம் பைதவிவய 
றறு ஒரு வருடத்திறகுள்வ்ளவய தனது இறுதி ஊர 
வைத்திற்கான பையணத்றதத் ததாடஙகி விடடது 
எனச ்சாணககியன் மி்கத்ததளிவா்க எடுத்துறரத்து 
ள்்ளார. நாடாளுமன்ை உறுபபினர ்சாணககியன் 
அவர்களின் இநத உறுதிககுப பைக்கபைைமா்க உை்க 
நீதிறயத் துறண நிறுத்த வவண்டிய தபைாறுபபு புை 
ம்பைதிநத தமிழர்களுறடயதாகிைது. 
 உை்கம் சிறீைங்காவின் இநத மாைாத முள்ளி 

   வதா்டர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

12 Mz;Lfshf khwhJ njhlUk; 

rpwPyq;fhtpd; Ks;sptha;f;fhy; ,dmopg;G kNdhepiy

Gyk;gjpe;j jkpou;fspd; xUq;fpize;j nghJNtiyj; 

jpl;lj;jhNyNa ,jid KbTf;Ff; nfhz;L tuyhk; 

R+.Nah. gw;wpkhfud;
KJepiy murpay; Ma;thsu; 

rpwg;gpjo;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

யு த்தம் தமௌனிக்கபபைடடு 12வருடங்கள் 
்கடநதுள்்ள வபைாதிலும், தமிழ் மக்களுக்கான 

எநத நீதியும் தபைறறுக த்காடுக்கபபைடவில்றை. 
ஆனாலும் நீதிறயப தபைறறுக த்காடுபபைதற்கான 
எமது வபைாராடடத்திறன நாங்கள் ஒருவபைாதும் 
ற்கவிடப வபைாவதில்றை என தமிழ்த் வதசிய 

கூடடறமபபின் பைாராளுமன்ை உறுபபினர இரா.
்சாணககியன் ததரிவித்தார.
 ‘இைககு’ வார இதழுககு வழஙகிய த்சவ் 
வியிவைவய அவர இதறன ததரிவித்தார.  அவர 
வமலும் ததரிவிகற்கயில்,
 2009ஆம் ஆண்டு இறுதி யுத்தத்தின்வபைாது 
பைல்ைாயிரக ்கணக்கான எமது உைவு்கள் த்கால்ைப 
பைடடார்கள். அவர்கற்ள நிறனவு கூருவது எமது 
அடிபபைறட உரிறம.
 முள்ளிவாயக்காலில் பைடுத்காறை த்சய 
யபபைடட மக்களுக்கான நீதி இது வறரயில் 
கிறடக்கவில்றை. ்சரவவத்சத்தின் ஊடா்க இநத 
மக்களுக்கான நீதிறயப தபைறறுக த்காள்வதறகு 
ததாடரநதும் நாங்கள் முயறசி்கற்ள வமறத்காள் 
வவாம்.

 முள்ளிவாயக்கால் என்பைது யுத்தத்திறகு 
அபபைால் ஆயிரக ்கணக்கான தபைாதுமக்கள் பைடு 
த்காறை த்சயயபபைடட ஒரு ்க்ளமா்கவவ பைாரக 
்கபபைட வவண்டும்.
 இராணுவத்தினரால் ஒரு பைக்கம் பைடுத்கா 
றை்கள் நடாத்தபபைடட நிறையில், உணவு்கற்ள 
தறட த்சயதும் ஆயிரக்கணக்கான தபைாதுமக்கற்ள 
த்காறை த்சயதனர. இவ்வாைான த்சயறபைாடு்கள் 
இன்று ்சரவவத்சத்திறகு த்காண்டு த்சல்ைபபைடடு 
ள்்ளன. அவர்கள் ஊடா்க இநத மக்களுககு நீதி 
தபைறறுக த்காடுக்கபபைட வவண்டும்.
 யுத்தம் தமௌனிக்கபபைடடு 12வருடங்கள் 
்கடநதுள்்ள வபைாதிலும், தமிழ் மக்களுக்கான 

jkpo; kf;fSf;F ,J tiuapy; ve;j 

ePjpAk; fpilf;ftpy;iy 

Ks;sptha;f;fhy; ,d mopg;Gg; gw;wp jhaf 
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“மு ள்ளிவாயக்கால் பைகுதியில் த்கால்ைப 
பைடட எமது மக்கற்ள நிறனவு கூரு 

வறத தடுககின்ை  நிறையிலிருநது நாங்கள் 
முன்வனறிச த்சல்ை வவண்டி இருககிைது” என 
நிறனவவநதல் குழுவின் வடகிழககு தபைாதுக 
்கடடறமபபின் இறணத் தறைவரும், தமிழர 
மரபுரிறம வபைரறவயின் இறணத் தறைவருமான, 
அருடதநறத சின்னத்துறர லிவயா ஆம்ஸவராங 
ததரிவித்தார.
 முள்ளிவாயக்கால் இன அழிபபு நிறன 
வவநதல் ததாடரபைா்க ‘இைககு’ மின்னிதழிறகு 
வழஙகிய விவ்சட த்சவ்வியிவைவய அவர இவ் 
வாறு ததரிவித்துள்்ளார,

அவர வமலும் ததரிவிகற்கயில்,
 முபபைது ஆண்டு்காைப வபைார முடிவறட 
நது, பைனிதரண்டு ஆண்டு்கற்ளக ்கடநது வபைாகிை 
நிறையிவை, முள்ளிவாயக்கால் பைகுதியிலும், 
அறத அண்டிய பைகுதி்களிலும், இறுதிப வபைாரக 
்காைங்களிவை த்கால்ைபபைடட மக்கற்ள நிறனவு 
கூரும் அநத நாள் மி்க அண்மித்துக த்காண்டிருக 
கிைது.
 எதிரவரும் பைதிதனடடாம் நாளிவை, இநத 
மண்ணில் த்கால்ைபபைடட மக்கற்ள நிறனவு 
கூருகின்ை அநத நாள், இநத த்காவரானாவினு 
றடய பைரவல் அதி்கரித்திருககின்ை சூழ்நிறை 
யிவை எம்றம அண்டிவர இருககிைது. 
 ்கனத்த இதயங்கவ்ளாடு தான் இநத நிறன 
வுகூருதறை நாங்கள் ்சநதிககின்வைாம். எம்றம 
சூழ இநத த்காவரானாவினுறடய தாக்கம் அதி்க 
மாகி வருகின்ைது. அத்துடன் எமது அயல் நாடாகிய 
இநதியா அதி்கம் பைாதிக்கபபைடடிருககிைது. வமலும் 
முழு உை்கமும், இநத த்காவரானா அறையினு 
றடய வவ்கத்றதக ்கடடுபபைாடடிறகுள் த்காண்டு 
வரககூடிய மருநது்கள் ததாடரபைா்கவும், இவறறி 
றகு பின்புைத்தில் இருக்கககூடிய புதிய அரசியல் 
வியாபைார நிறை்களுககும் மத்தியிவைவய தான், 

நாங்கள் இநத பைன்னிதரண்டாவது ஆண்றட 
நிறனவு கூருகின்வைாம்.
 அண்றமயிவை ்கடநத புதன்கிழறம (12) 
இரவு வழறமயா்க நாங்கள் நிறனவுகூருகின்ை 
முள்ளிவாயக்கால் கிழககு பைகுதியில் அறமநதிரு 
ககின்ை முள்ளிவாயக்கால் நிறனவவநதல் பைகுதி 
உறடக்கபபைடடு, அழிக்கபபைடடிருககின்ைது. அத 
னுறடய ஒரு தூண் ்சரித்து வீழ்த்தபபைடடிருநதது. 
இருநத ற்க்கள் முறித்ததறிக்கபபைடடிருநதன. 
இது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பைதாம் ஆண்டு அநத 
பைகுதி முழுவதும் சிதைடிக்கபபைடட எமது உைவு 
்களினுறடய உடைங்கற்ள நிறனவூடடுவதா்க 
அறமகின்ைது.
 ்கடநத ்காைங்களிவை இநத முள்ளிவாயக 
்கால் நிறனவு முறைத்தில் அஞ்சலி நி்கழ்வு்கற்ள 
முன்தனடுபபைதில் ஒருசிை குழபபைங்கள் இடம் 
தபைறறு வநதுள்்ளன. ்கடநத இரு ஆண்டு்கள் 
நாங்கள் முள்ளிவாயக்கால் தபைாதுக ்கடடறம பபு 
ஒன்றை உருவாககியதன் பின்னர இரு ஆண்டு 
்களிலும் நிறனவவநதல் நி்கழ்வு்கள் சுமு்கமா்க 
நறடதபைறறுள்்ளன. இநத வருடமும் தபைாதுக 

Ks;sptha;f;fhypy; kuzpj;j kf;fis epidT $UtJ 
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்கடடறமக்கபபைடட இன அழிபபு்கள் முள்ளி 
வாயக்காலுடன் நின்றுவிடாமல், ததாடரசசி 

யா்க முன்தனடுக்கபபைடடு வருகின்ைது என 
தமிழ்த் வதசிய மக்கள் முன்னணியின் வதசிய 
அறமபபைா்ளர தரமலிங்கம் சுவரஸ ததரிவித்தார. 
‘இைககு’ வார இதழுககு வழஙகிய த்சவ்வியி 
வைவய அவர இதறன ததரிவித்தார. 
அவர வமலும் ததரிவிகற்கயில்,
 “மி்கபதபைரும் வபைரழிவா்கவவ முள்ளிவாய 
க்கால் பைடுத்காறைச ்சம்பைவத்திறன நாம் பைாரககி 

ன்வைாம். முள்ளிவாயக்கால் பைடுத்காறை என்பைது 
உை்க நாடு்கள் தங்களுறடய பிராநதிய நைனுக 
்கா்க திடடமிடடு வமறத்காண்ட ஓர பைடுத்காறை 
யாகும். மனித இனத்திறகு எதிரா்க வமறத்காள்்ளப 
பைடட பைடுத்காறை. வற்க ததாற்கயின்றி, வயது 
வவறுபைாடு்களின்றி எமது மக்கள் த்கான்று குவிக 
்கபபைடடார்கள். நிராயுதபைாணி்க்ளா்க நின்ை சிறு 
வர்கள் முதல் தபைரியவர்கள் வறரயில் சுடபபைட 
டும், தவடடபபைடடும் பைடுத்காறை த்சயயபபைட 
டார்கள். மி்கபதபைரும் மனித பைடுத்காறை அரங 
வ்கறிய ஒரு ்க்ளமா்கத்தான் முள்ளிவாயக்கால் 
இருககின்ைது.
 எங்கற்ளப தபைாறுத்தவறரககும் இநத 
நாடடில் தமிழ் மக்களுககு எதிரா்க ்கடநத 72 
வருடங்களுககும் வமைா்க தபைரும்ளவிைான 
அடககுமுறை்கள் முன்தனடுக்கபபைடடு வருகின் 
ைன. இநத நாடடிறன சிங்க்ள தபைௌத்த நாடா்க 
றவத்துகத்காள்்ள வவண்டும் என்பைதற்கா்க இவ் 
வாைான பைடுத்காறை்கற்ள இநத நாடடு அரசு்கள் 
திடடமிடடு முன்தனடுத்து  வருகின்ைன. ்கடடறம 

க்கபபைடட இன அழிபபு்கள் முள்ளிவாயக்காலு 
டன் நின்றுவிடாமல், ததாடரசசியா்க முன்தனடுக 
்கபபைடடு வருகின்ைன.
 இநத த்சயறபைாடு்களுககு உடநறதயா்க 
்கடநத ்காைத்திவை தமிழ் தறைவர்கள் த்சயற 
பைடடு வநதுள்்ளார்கள். தறவபைாதும் அநத நிறைப 
பைாடடிலிருநது அநத தறைவர்கள் மாைவில்றை. 
அண்றமயில் தஜனிவாவில் இைஙற்க அரசுககு 
எதிரா்க த்காண்டு வரபபைடட 46/01 பிவரரறண 
யானது, முள்ளிவாயக்காலில் தமிழ் மக்களுககு 
இறழக்கபபைடட அநீதிறய மூடிமறைத்து, தமிழ் 
மக்களுக்கான நீதிறய வ்காருவறத வ்கள்விககுட 
பைடுத்தும் வற்கயில் த்காண்டு வரபபைடடிருநதது. 
அதறன ்கண்மூடித்தனமா்க தமிழ்த்வதசிய கூடட 
றமபபின் தறைவர ஆதரித்திருநதார.
 யுத்தம் முடிநது 12வருடங்கள் ்கடநதுள்்ள 
நிறையில், இஙகு நறடதபைறைது இனபபைடு 
த்காறை என்பைறத மூடிமறைபபைதற்கான நடவ 
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2002 தபைபரவரியில் யுத்தநிறுத்தம் அறிவிக 
்கபபைடடவுடன் இநத ்சமாதானம் 

முழுறம தபைறறு இயல்பு வாழ்கற்க திரும்பைாதா 
என்ை ஏக்கம் இைஙற்க மக்களின் மனறத அழுத் 
திய வபைாதும், இது ஒரு தபைரும் தமிழ் இன அழிப 
பிற்கான அத்திவாரம் என்று அன்று ஈழத் தமிழர்கள் 
சிறிதும் எதிரபைாரத்திருக்க மாடடார்கள்.
 தாயைாநது, வநாரவவ, வயரமன், யபபைான் 
என ஆறு ்கடடம் வறர வபைசசுவாரத்றத்கள் ததாட 
ரநத வபைாதும், ்சமாநதரமா்க ரணில் அவர்களின் 
தநதிர ந்கரவு்கள் புலி எதிரபறபை ்சரவவத்ச அ்ளவில் 
விஸதரித்திருநதது.

 2005 ்சனாதிபைதித் வதரதலில் மக்கள் இநத 
உறழபபிற்கான எநதப பைைறனயும் ரணிலுககு 
த்காடுக்காமல். மகிநத ராஜபைக்சாக்கற்ள ஆடசிப 
பீடத்தில் ஏறறினார்கள். இநத ்கடும் வபைாககு சிங்க்ள 
வபைரினவாத மகிநத குடும்பைம் வன்னியில் வாழ்நத 
ஒடடுதமாத்த ஈழத்தமிழர்களுககும் வறை விரித்து 
துறடத்தழிபபைதற்கான தபைாறிமுறைறய வகுத்துக 
த்காண்டது. இநத ்காரத்திற்க மாதம் மாவீரர்கற்ள 
நிறனவு கூரும் எழுசசியான தருணத்தில் புதிய அர 
சுத் தறைவரா்க மகிநத ஆடசியில் அமரநதது (13 
ஆம் தி்கதி) ஒரு துரதிஸடம் என்வை கூை வவண்டும்.

 2006, ஜனவரி 2ஆம் தி்கதி. வபைாரநிறுத்த 
உடன்பைடிகற்கயில் இருநது தவளிவயறுவதா்க 
வநாரவவயின் ஊடா்க இைஙற்க அரசு அறிவித்தது 
முதல், இைஙற்க இராணுவ இயநதிரம் துரித ்கதி 

யில் த்சயறபைடத் ததாடஙகியது. 
 யூதர்கற்ள அழித்ததாழித்த கிடைறர நிறன 
வுபைடுத்திய ராஜபைக்சாக்கள், ஈவிரக்கமறறு வபைார 
தவறி த்காண்டு நின்ைார்கள். மரபு வழியில் புலி 
்களின் முன் அரண்்கற்ள தாண்ட முடியாத இவர 
்கள், பைல்வவறு தநதிர ந்கரவு்கற்ள முன்தனடுத்தார 
்கள். இதறகு இநதியா உடபைட பைை நாடு்கள் இைங 
ற்கயுடன் ற்கவ்காரத்து, புலி எதிரபறபை தவளிபபைடு 
த்தி நின்ைறம, ஒரு ததற்காசிய ்சமநிறைக குழப 
பைத்தின் ஆரம்பைம் என்பைது அபவபைாது அவர்களுககு 
புரிநதிருக்கவில்றை.
 வபைாராடுபைவர்கற்ளக ்காடடிலும் வபைாராட 
டத்திறகு உநது ்சகதியா்க உறுதிவயாடு இருககும் 
மக்களின் மீவத இவர்களின் ்கவனம் அதி்கம் த்சன் 
ைது. உணவு மறறும் பைாது்காபறபை ஓர்ளவவனும் 
வபைணிகத்காண்டிருநத ்சரவவத்ச அர்ச ்சாரபைறை 
நிறுவனங்கற்ள தவளிவயறறி, முதைாவது தறடக 
்கல்றை தநதிரமா்க ந்கரத்தினார்கள் ஆடசியா 
்ளர்கள்.
 தகுநத உணவு, குடிநீர, மருநது, மருத்துவ 
சிகிசற்ச வபைான்ைவறறை தபைறறுகத்காள்்ள முடி 
யாத வற்கயில் வான் தாககுதல், த்காத்துககுண்டு, 
பைல்குழல் பீரஙகி, நீண்ட தூர ஏவு்கறண  என த்சறி 
வான தாககுதல்்க்ளால் மக்கற்ள கிலித்காள்்ள 
றவத்து, தவவ்வவறு இடங்களுககு இடம் தபையர 
றவத்தார்கள்.  மருத்துவமறன்கள், சு்காதார றமய 
ங்கள், பைாட்சாறை்கள், மக்கள் நைன் ்காபபை்கங்கள், 
பை.வநா.கூ ்சங்கங்கள் என எதறனயும் இயங்கவிடா 
மல், அவறறிற்கான உணவு மருநது விநிவயா்கங 
்கற்ள முறறிலும் தறட த்சயதார்கள். இதனால் 
குழநறத்கள், ்கரபபிணித் தாயமார, தபைண்்கள், 
இற்ளஞர, யுவதி்கள், வவயாதிபைர்கள் என யாவரும் 
மி்கவும் நலிவறடநது வநாயவாயபபைடும் நிறை 
ககுத் தள்்ளபபைடடார்கள்.

 இவ்வாைானவர்கள் இடம்தபையரநது பைாட 
்சாறை்களிலும், வ்காவில்்களிலும் தஞ்சமறடநத 
வபைாதும், அஙகும் இைககு றவத்து தாககுதல்்கள் 
நடத்தபபைடடதனால், மக்கள் த்சால்தைாணாத் 
துன்பைங்கற்ள அனுபைவித்தபைடி குடும்பைம் குடும்பை 
மா்க ஆயிரக்கணககில் த்கால்ைபபைடடார்கள். ்காய 

ங்கள் தபைருநததாற்கயில் அதி்கரித்துச த்சல்ை 
அதி்க்ளவு மருத்துவமறன்கற்ள த்சயறபைடுத்த 
வவண்டிய வதறவ ஏறபைடடது.
 அர்ச மருத்துவர்களும், விடுதறைபபுலி்க 
ளின் மருத்துவர்களும் இறணநது துரித ்கதியில் 
தவவ்வவறு இடங்களில் தற்காலி்க மருத்துவமறன 
்கற்ள அறமத்து, தம்மால் முடிநத முயறசி்கற்ள 
வமறத்காண்ட வபைாதும், மருத்துவமறன்கள் ததாட 
ரசசியா்க இைககு றவக்கபபைடடதனால் ்காயமறட 
நதவர்கற்ள மருத்துவமறனககு த்காண்டு த்சல்ை 
முடியாத நிறை ஏறபைடடது.
 இவ்வாறு மருத்துவமறன்களும் தபைாது 
இடங்களும் தாக்கபபைடடு மக்கள் த்கால்ைபபைட 
வவறு வழியின்றி கும்பைைா்க உறடத்துக த்காண்டு 
இராணுவத்திடம் ்சரணறடநது விடுவார்கள்; 
ததாடரநது அஙகு தஙகியிருக்க மாடடார்கள் என 
இராணுவமும், அர்ச அதி்காரி்களும் நிறனத்துக 
த்காண்டதனால், தாககுதலின் உககிரத்றத அதி்க 
ரித்தார்கவ்ள அன்றி த்காஞ்சம் கூட இரக்கம் ்காடட 
வில்றை. 

 புலி்களின் வ்காடறடயா்க ்கருதபபைடட 
புதுககுடியிருபறபை இராணுவத்தினர தநருஙகும் 
தறுவாயில், தபைபரவரி 6ஆம் தி்கதி அன்று தபைாது 
மக்களுககும், வபைாராளி்கள் குடும்பைத்திறகும் வ்சறவ 
வழஙகிய தபைான்னம்பைைம் ஞாபை்காரத்த மருத்துவ 
மறனறய இைககு றவத்து நி்கழ்த்தபபைடட வான் 
தாககுதலில் பைடுகற்கயில் இருநத 61 வநாயா்ளர 
்கள் த்கால்ைபபைடடதுடன், தபைரும்ளவாவனார 
்காயமறடநதார்கள். இதில் பைை மருத்துவர்களும், 
தாதி்களும் அதிஸடவ்சமா்க மயிரிறழயில் உயிர 
தபபினார்கள். ததாடரநது அவத மாதம் புதுககுடி 
யிருபபு அர்ச மருத்து வமறனயிலும் எறி்கறணத் 
தாககுதல்்கள் நி்கழ்த்தபபைட இதிலும் 18 வநாயா்ளர 
்கள் இைநததுடன் வமலும் தபைரும்ளவாவனார 
்காயமறடநதார்கள்.
 இவ்வாைான பைாது்காபபைறை நிறைறமறய 
ததாடரநது, பைாது்காபபு வறையம் என அரசு 
அறிவித்த புதுமாத்த்ளனில் அறமநதிருநத அர்ச 
பைாட்சாறைக ்கடடிடத்திறகு புதுககுடியிருபபு அர்ச 

   வதா்டர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்
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மு ள்ளிவாயக்காலில் இைஙற்க அரசு 
வமறத்காண்ட இன அழிபபுப வபைாரின் 

இறுதி நாட்களில் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதி்க்ளான 
தமிழ் நாடாளுமன்ை உறுபபினர்களும் மறறும் 
தாய்கத்திலும் உை்கம் எஙகும் பைரநது வாழும் 
தமிழ் மக்களும் நாதியறறு ்கைஙகி நின்ைவபைாது, 
ததன்னிைஙற்கயும், அதன் ஆதரவு ்சகதி்களும் பைை 
பைத்தாயிரம் மக்கற்ள பைடுத்காறை த்சயது நிறைவு 
ககு த்காண்டு வநத வபைாரின் மூைம் ஒரு இனத்றத 
அடிறமபபைடுத்தியறத எவ்வாறு த்காண்டாடினார 
்கள் என்பைது ததாடரபில் தமிழ்த் வதசியக கூடட 
றமபபின் நாடாளுமன்ை உறுபபினர பைா.அரியவநத் 
திரன் அவர்கள் ‘இைககு’ ஊட்கத்திறகு வழஙகிய 
்கருத்து வருமாறு:
 2009ஆம் ஆண்டு தமிழ்த்வதசியக கூட 
டறமபபு பைாராளுமன்ை உறுபபினர்கள் 22 வபைரும் 
த்சாநத மாவடடங்க்ளான வடககு கிழககிறகு 
த்சல்ை முடியாமல் த்காழும்பில் மாதிதவை பைாரா 
ளுமன்ை விடுதியில் முடஙகி இருநத ்காைம்.   
 ஆம்! 2009, வம மாதம் 18ஆம் தி்கதி திங்கட 
கிழறம, அன்று பி.பை 1, மணிககு வாதனாலி, ததாறை 
க்காடசி த்சயதி்களில் எல்ைாம் முள்ளிவாய்கால் 
வபைார தமௌனித்ததா்கவும், விடுதறைபபுலி்களின் 
தறைவர த்கால்ைபபைடடதா்கவும் இராணுவத் த்ள 
பைதி ்சரத் தபைான்வ்ச்க உத்திவயா்கபூரவமா்க அறிவித் 
துள்்ளார என்ை த்சயதிவய அர்ச, தனியார ஊட்கங்க 
ளில் தவளிவநத வண்ணம் இருநதன.

 நாங்கள் தவளியில் த்சல்ைாமல் விடுதியில் 

தமௌனமா்க இருநவதாம். ஜனாதிபைதி மகிநத ரா்ச 
பைக்ச அவர்கள் வம,18இல் வஜாரடான் நாடடில் இரு 
நது ்கடடுநாயக்கா விமான நிறையத்தில் வநதிைஙகு 
கிைார. த்சங்கம்பை்ளம் விரிக்கபபைடடு, அவருககு 
வரவவறபு நறடதபைறுகிைது. விமானத்தில் இருநது 
வநதிைஙகிய ஜனாதிபைதி, விமான நிறைய முறை 
த்றத முடடுக்காலில் நின்று ததாடடுக கும்பிடுகி 
ைார. (வணக்கம் த்சலுத்துகிைார) இநதக ்காடசி 

வநரடி ஒளிபைரபபைா்க ரூபைவாஹினியில் ்காடடபபைடு 
கிைது. அடிறமயா்க இருநத ஒருநாடு விடுதறை 
அறடநததா்க அநத ்காடசி அறமகிைது. “பையங்கர 
வாதம் நாடறட விடடு முழுறமயா்க ஒழிக்கப 
பைடடு விடடது” என ஜனாதிபைதி கூறினார. பின்னர 
ஜனாதிபைதி மாளிற்கயில் முபபைறடத் த்ளபைதி்கற்ள 
அறழத்து மாநாடு நடத்தபபைடுகிைது.
 ஊரப பைக்கம் என்ன நடககிைது என்று அறிய 
ததாறைவபைசியில் ததாடரபு த்காண்டு வ்கடட 
வபைாது, ்காத்தான்குடி, ஓடடமாவடி, ஏைாவூர எல் 
ைாம் முஸலிம் இற்ளஞர்கள் பைடடாசு த்காளுத்தி 
மகிழ்சசி ஆரவாரம் த்சயவதா்கவும், தமிழ்க கிராம 
ங்கள் எல்ைாம் தவறிசவ்சாடிக கிடபபைதா்கவும் ஊர 
த்சயதி்கள் ததரிவித்தன.
 மறுநாள் வம, 19, த்சவ்வாயகிழறம, பைாராளு 

மன்ைத்தில் ஜனாதிபைதி விவ்சட உறரயாறறுவதற 
்கான விபைரங்கள் அடஙகிய ற்கவயடு ஒன்றை ்சபைா 
நாய்கர ்ச்கை பைாராளுமன்ை உறுபபினர்களுககும் 
வழஙகுகின்ைார. பைாராளுமன்ைத்தில் தவறறி உறர 

யாறறுவதா்க அறிவிக்கபபைடடது. தமிழ்த் வதசிய 
கூடடறமபறபைச வ்சரநத 22 பைாராளுமன்ை உறுபபி 
னர்களும் அன்று பைாராளுமன்ைம் த்சல்ைவில்றை. 
மாதிதவை விடுதியில் த்சயவது அறியாது திற்கத்து 
நின்வைாம்,
 அன்று 2009,வம.19, ்காறை 9, மணிககு பைாரா 
ளுமன்ைத்தில் ்சபைாநாய்கரின் ்சபைாபீட ஆ்சனத்தில் 
ஜனாதிபைதி அமரகிைார. ஆளும்்கடசி, எதிர்கடசி 
சிங்க்ள, முஸலிம், தமிழ் பைாராளுமன்ை உறுபபினர 
்கள் மகிழ்சசி ்கைநத புன்முறுவலுடன் பைாராளுமன் 
றில் ஆரவாரம் த்சயகின்ைனர.
 உடவன அம்பைாறை மாவடட அக்கறரப 
பைறறுத் ததாகுதிப பைாராளுமன்ை உறுபபினரும், 
அறமச்சருமான அதாவுல்ைா தமது ற்கயில் இருநத 
தபைான்னாறடறய எடுத்துகத்காண்டு விறரவா்க 
த்சன்று ்சபைாநாய்கர ஆ்சனத்தில் இருநத ஜனாதிபைதி 
மகிநத ரா்சபைக்சவுககு வபைாரத்தி ்கடடித் தழுவி தமது 
மகிழ்சசிறயத் ததரிவிககிைார.
 ஏறனய பைாராளுமன்ை உறுபபினர்கள் 
வமற்ச யில் தடடி தமது ஆதரறவ தவளிக்காடடுகின் 
ைனர. இக்காடசி்கள் ததாறைக்காடசியில் வநரடியா 
்கக ்காடடபபைடுகிைது. நாம் ததாறைக்காடசிறய 
பைாரத்துகத்காண்டு இருநவதாம்.
 ஜனாதிபைதி தவறறி உறரயாறறுகிைார. விடு 
தறைபபுலி்களின் தறைவர பிரபைா்கரன் இைநது 
விடடதா்க உத்திவயா்கபூரவமா்க அன்று பைாராளு 
மன்ை ்சபைாநாயர ஆ்சனத்தில் இருநது ஜனாதிபைதி 
அறிவித்து விடடு, இன்று பி.பை. 1, மணிககு அவரின் 
உடைம் நாடடு மக்களுககு ததாறைக்காடசியில் 
்காடடபபைடும் எனவும் கூறுகின்ைார.
 ்சரியா்க 1.30, மணிககு பிரபைா்கரன் எனக 
கூைபபைடட ்சடைம் ததாறைக்காடசியில் ்காடடப 
பைடடு, இராணுவத் த்ளபைதி வமஜர தஜனரல் ்கமல் 
குணதரடண தறைறமயிைான 53ஆவது பைறடப 
பிரிவு பிரபைா்கரனின் உடறை ்கண்தடடுத்ததா்கவும், 
ததாறைக்காடசியில் இராணுவப வபைச்சா்ளர உதய 
நாணயக்கார கூறுகிைார.
 அன்று மாறை 4.30, மணிய்ளவில் அப 
வபைாது பிரதி அறமச்சரா்க இருநத ்கருணா எனப 
பைடும் விநாய்கமூரத்தி முரளிதரனும், விடுதறைப 
புலி்களில் இருநது இராணுவத்தில் ்சரணறடநத 
தயா மாஸடர என்பைவரும் அநத ்சடைத்திறகு 
அருவ்க த்சன்று அறடயா்ளம் ்காடடுகின்ைனர.
 அநத இடத்தில் ்கருணா வபைடடி த்காடுககி 
ைார. இன்று அதாவது (19/05/2021) ்காறையில் சிறு 
பைறறைக்காடு ஒன்றில் பிரபைா்கரன் மறைநது இருந 
ததா்கவும், அபவபைாது இராணுவத்தினர வமற 
த்காண்ட துபபைாககிச சூடடில் அவர த்கால்ைப 
பைடடதா்கவும் கூறினார.
 அன்று இரவு (வம,19) BBC வாதனாலியில் 
விடுதறைபபுலி்களின் ்சரவவத்ச தபைாறுபபைா்ளர 
என தன்றன அறிமு்கம் த்சயத த்சல்வரா்சா பைத்ம 
நாதன் எனபபைடும் வ்க.பி என்பைவர அல்ைது குமரன் 
பைத்மநாதன் என்பைவர தமது தறைவர பிரபைா்கரன் 
உயிருடன் இருபபைதா்கவும், அவர ்சா்கவில்றை 
எனவும் வபைடடி த்காடுககிைார. 

 இறதயிடடு அபவபைாது தமிழ்க முதல்வரா்க 
இருநத மு.்கருணாநிதியிடம் BBC நிருபைர, பிரபைா 
்கரன் இைநதுவிடடதா்க இைஙற்க அரசு கூறுகிைவத 
உங்கள் ்கருத்து என்ன? என வ்கடகிைார. அதறகு 
முதைறமச்சர மு.்கருணாநிதி “பிரபைா்கரன் மரணம் 

,d;Wk; kwf;f Kbatpy;iy

   வதா்டர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

jkpopdk; fyq;fp epw;f> 

njd;dpyq;ifapy; 

tpoh nfhz;lhbaij 

gh.mupaNej;jpud;

rpwg;gpjo;



14,jo;
130 Nk 16> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

fl;Liu

தமிழ்த் வதசிய விடுதறைப வபைாராடடம் என்பைது 
பைல்வவறு இழபபு்கற்ளயும், வவதறன்கற்ள 

யும் த்காண்ட இரத்தம் சிநதிய ்சறதயும், இரத்த 
மும் ்கைநததா்கவவ இருநது வநதது. இநதப வபைாரா 
டடத்தின் மூைம் பைைர த்சயத தியா்கங்கற்ள தமிழர 
்கள் மனதில் த்காள்்ள  வவண்டியது ்கடடாய ்கடறம 
யாகும். இன்று அபிவிருத்தி பைறறி வபைசும் தமிழர 

்கள், இநத இழபபு்கள் எதற்கா்க இடம்தபைறைன 
என்பைது பைறறி சிநதிக்க வவண்டியது ்காைத்தின் 
்கடடாயமாகும்.
 தமிழ் மக்கள் பைை இழபபு்கற்ள ததாடரச 
சியா்க அனுபைவித்தாலும், தமிழ் மக்களின் விடுத 
றைப வபைாராடடத்தின் மி்கவும் மைக்கமுடியாத 
அல்ைது இழபபின் உச்சமா்க அறமநதது முள்ளி 
வாயக்கால் அவைம் என்பைது யாரும் மறுக்க முடி 
யாத உண்றமயாகும்.
 கிழககு மா்காணம் 90்களில் பைல்வவறு பைடு 
த்காறை்கற்ள ்சநதித்திருநதது. இச ்சம்பைவங்கள் 
விடுதறைப வபைாராடடத்தில் தமிழர்கள் ்சநதித்த 
இழபபு்களின் பைடடியலில் ததாடரநது இடம் 
தபைறறு வருகின்ைது. இவதவபைான்று வடககில் 2009 
இன அழிபபின் உச்சமா்க முள்ளிவாயக்கால் ்சம்பை 
வங்கள் இடம்தபைறறிருநதன. இன்று ்சரவவத்சம் 
வறர இது வபை்சபபைடடு வருகின்ைது.
 இநத நிறையில், முள்ளிவாயக்கால் இறுதி 
யுத்தம் தமௌனிக்கபபைடும் ்காைபபைகுதியில் ஆயிரக 
்கணககில் தமிழர்கள் த்கால்ைபபைடும்வபைாது இைங 
ற்கயின் பைை பைா்கங்களிலும் வாழும் தமிழர்களின் 
மனநிறையில் ஏறபைடட தாக்கம் என்பைது இன்று 
வறர த்சால்ை முடியாத வலியா்கவவ இருநது வரு 
கின்ைது.

 இநத வலியானது தமிழ் மக்களுக்கான 
விடுதறைறயப தபைறறுக த்காடுககும் வறரயில் 
ததாடர வவண்டியது மி்கமுககியமாகும். இன்று 
உள்்ள இ்ளம் தமிழ் ்சமூ்கத்தின் மத்தியில் எமது 
வபைாராடடத்திறன வவறு திற்சககுத் திருபபும் 

த்சயறபைாடு்கள் திடடமிடடு முன்தனடுக்கபபைடுகி 
ன்ைன. தமிழர்கள் எதிரத்காண்ட இழபபு்கள் மறைக 
்கபபைடுகின்ைன. அறனத்றதயும் தவறுமவன அதி 
்காரப வபைாடடியில் இடம்தபைறை இழபபு்கள் என்ை 
வற்கயில் தமிழர்களின் விடுதறைப வபைாராடடத் 
திறன திற்ச திருபபும் த்சயறபைாடு்கள் முன்தனடுக 
்கபபைடுகின்ைன.
 இநத நிறையில் தமிழ் மக்கள் எதிரத்கா 
ண்ட இழபபு்க்ளானது, வரைாறறு ரீதியான விடயங 

்க்ளா்க இ்ளம் ்சமூ்கங்கள் மத்தியில் த்காண்டு த்சல் 
ைபபைட வவண்டும் என்பைதுடன், தமிழர்களின் விடு 
தறைப வபைாராடடம் ததாடரபிலும் இ்ளம் ்சமூ்கத் 
தின் மத்தியில் ்சரியான விடயங்கள் த்காண்டு த்சல் 
ைபபைட வவண்டும்.

 முள்ளிவாயக்காலில் இறுதி யுத்தம் நறட 
தபைறைவபைாது, தமிழ் மக்கள் எதிரத்காண்ட இன்னல் 
்கள் இன்றும் வபைசுதபைாரு்ளா்க உள்்ள நிறையில், 
அநத இன்னல்்கற்ள வடககு மக்கள் எதிரத்காண்ட 
வவற்ளயில் கிழககில் அதன் மீதான அதிரவறை 
்கள் என்பைது தபைரும்ளவான தாக்கமா்க இருநதது.
 இறுதி யுத்த்காைப பைகுதியில் எநத நாடாவது 
வநது தமககு உதவி த்சயயாதா? என்ை ஏக்கம் தமிழ் 
மக்கள் மத்தியில் ்காணபபைடடது. மக்கள் த்சறிநது 
வாழும் பைகுதி்கள் மீது ததாடரசசியான எறி்கறணத் 
தாககுதல்்கள் முன்தனடுக்கபபைடடவபைாது, தமிழ் 
உைவு்கள் த்சால்தைாணா துயரங்கற்ள அனுபைவித் 
தனர.
 தமது உைவு்கள் த்காத்துகத்காத்தா்க உயிரிழ 
ககும்வபைாதும், உைவு்கள் த்காத்துக த்காத்தா்க ்காய 
மறடநது குவியல் குவியைா்க மருத்துவமறன்க 
ளில் குவிக்கபபைடும்வபைாதும் கிழககு வாழ் உைவு 
்கள் இரத்தக ்கண்ணீர வடிககும் நிறையிறன அன் 
றைய ்காைத்தில் உணர முடிநதது.
 இறுதி யுத்தக்காைப பைகுதியில் அர்ச்சார 
பைறை நிறுவனம் ஒன்றில் பைணியாறறிய, மடடக்க்ளப 
பிறனச வ்சரநத வ்க.ராவஜநதிரன் என்பைவர ்கருத்துத் 
ததரிவிககும் வபைாது,  “நாங்கள் அநத யுத்த வநரத்தில் 
மடடக்க்ளபபில் பைை தநருககுவாரத்தில் இருந 
வதாம். எங்கற்ள எஙகும் ந்கர விடாமல் பைாது்காப 
புப பைறடயினர பைை தறட்கற்ள விதித்திருநதனர. 

ஆனால் முள்ளிவாயக்காலில் யுத்தம் நறடதபைறறுக 
த்காண்டிருககும் வபைாது அஙகு ஏறபைடட அழிவு்கள் 
ததாடரபைான த்கவல்்கள் எங்கள் ்கண்முன்பைா்க 
வநது த்சன்ைன. நாங்கள் இஙகுள்்ள சிை ்சமூ்க 
ததாண்டர்கற்ள அறழத்துக த்காண்டு திருவ்காண 
மறைககுச த்சன்வைாம். அஙகு யுத்தத்தில் ்காயம 
றடநத பைைர பைடகு்களில் அறழத்து வரபபைடடிருந 
தனர. அவர்களுககுத் வதறவயான உதவி்கற்ள வழ 
ஙகும் த்சயறபைாடு்கற்ள த்சயவதாம். அநத வவற்ள 
யில் அபபைகுதியில் நின்ை சிை ஒடடுககுழு உறுபபி 
னர்கள் எங்கற்ள துருவித் துருவி வி்சாரறண 
த்சயதனர.
 வமலும் அன்றைய தினம் எங்களுககு அழுவ 
தறகு கூட ்கண்்களில் ்கண்ணீர இல்ைாத நிறைவய 
இருநதது. திருவ்காணமறை றவத்திய்சாறையில் 
குவிக்கபபைடடிருநத வநாயா்ளர்கள், சிகிசற்ச பைைனி 
ன்றி உயிரிழநதவர்களின் ்சடைங்கற்ள அடக்கம் 
த்சயதல் என பைல்வவறு த்சயறபைாடு்கற்ள நாங்கள் 
முன்தனடுத்திருநவதாம்; அபவபைாது எங்க்ளது 
உணரவு்கள் மரத்துபவபைாயிருநதன. இநத நாடடில் 
நாங்கள் யார என்ை வ்கள்வி அன்றைய தபைாழுதில் 
என் மனதில் எழுநதிருநதது. நாங்கள் இநத மண் 
ணில் வாழ தகுதியறைவர்க்ளா என்ை வ்கள்வியும் 
அன்று எழுநதது. முள்ளிவாயக்காலில், அன்றைய 
்காைத்தில் எமது மக்கள் த்கான்று குவிக்கபபைடடி 
ருககும்வபைாது நாங்கள் எங்கள் உயிறரப பைறறி 
்கவறைபபைடவில்றை”தயன ததரிவித்தார.
 யுத்தத்தில் வலிநது ்காணாமல் ஆக்கபபைட 
டவரின் மறனவியான திருமதி வமரி கிறிஸடினா 
்கருத்துத் ததரிவிகற்கயில், “பைல்குழல் எறி்கறண 
்கள், வானூரதித் தாககுதல்்கள் எங்களுககு புதிதல்ை. 
ஆனால் வன்னி மீது இறுதியா்க நடத்தபபைடட அநத 
தாககுதலின் வபைாது நாங்கள் வ்கள்விபபைடட விடய 
ங்கள் எங்கற்ள நிறைகுறைய றவத்தன. அன்று 
வன்னிககு த்சல்வதற்கான வழி கிறடத்திருநதால், 
நாங்கள் த்சன்று அநத மக்களுடன் வபைாராடியிருப 
வபைாம். எங்க்ளது உைவு்கற்ள அநியாயமா்க 
த்கான்று குவித்தனர. நான் இநதப வபைாராடடத்தில் 
எனது ்கணவறன பைறித்காடுத்தவள். ஆனாலும், 
அன்று என்றனப பைறறிவயா எனது குடும்பைம் பைற 
றிவயா எனது ்கணவன் பைறறிவயா நான் சிநதிக்க 
வில்றை. முள்ளிவாயக்கால் என்பைது எமது இனத்தி 
றகு றவக்கபபைடட மரணப தபைாறியா்கவவ நான் 
உணரகின்வைன். முள்ளிவாயக்காலில் யுத்தம் ஆரம் 
பித்த ்காைம் ததாடக்கம் அது தமௌனிக்கபபைடட 
பின்னரும்கூட, அநத நிறைறமயிறன மைக்க முடி 
யாமல் இருநதது. இன்றுகூட அது நீங்காத இடத் 
திறன எனது மனதில் த்காண்டுள்்ளது.” என ததரி 
வித்தார.
 மடடக்க்ளபபில் நீண்ட ்காைமா்க வாடற்க 
வா்கனங்கள் த்சலுத்திவரும் தபையர குறிபபிட  விரு 
ம்பைாத ்சாரதிதயாருவர தனது ்கருத்றதத் ததரிவித்த 
வபைாது, வடககில் முள்ளிவாயக்கால் யுத்தம் நறட 
தபைறைவபைாது, கிழககில் அதன் தாக்கம் குறித்து எநத 
வித உணரவறை்களும் ஏறபைடடுவிடக கூடாது என்ை 
வற்கயில் ஒடடுககுழுக்களும், இராணுவத்தினரும் 
நடவடிகற்க்கற்ள வமறத்காண்டிருநதனர. ஆனால் 
மடடக்க்ளபபு மாவடடத்திலிருநது தபைரும்ளவா 
வனார வவுனியா மறறும் திருவ்காணமறைப பைகுதி 
்களுககு த்சன்று, இறுதி யுத்தத்தின் வபைாது விழுப 
புண் அறடநதவர்களுககுத் வதறவயான உதவி 
்கற்ள வழஙகினர. அநதவவற்ளயில் பைை இடரப 
பைாடு்கற்ள நாங்கள் ்சநதித்தவபைாதும், எங்களுககு 
அறவதயல்ைாம் தபைரிதா்கத் ததரியவில்றை. ஒரு 
பைக்கத்தில் மரண ஓைங்கள், இன்னுதமாரு பைக்கத் 
தில் தமது உைவு்கற்ள இழநதவர்கள், இன்னுதமாரு 
பைக்கத்தில் தமது உைவு்களுககு என்ன நடநதவதா 
என்று அறியாமல் அஙகுமிஙகும் அறைநது திரியும் 
கூடடத்தினர, இதறகு மத்தியில் பைாது்காபபைா்க 
அறழத்து வநத தமது உைவு்கற்ள பைறடயினர 
பிடித்துச த்சன்ை வபைாது அவர்கற்ள மீட்க வவண் 
டும் என்று அறையும் ஒருபைகுதியினர இவ்வாறு பைை 
தரபபைடடவர்களின் மரண ஓைங்கள் எங்களுககுள் 

Ks;sptha;f;fhy; Aj;jk;: 

fpof;F khfhz kf;fspd; 
kd czu;Tfs;

kl;L. efuhd;
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md;G Neah;fSf;F!
 எைது எதிர்ேரால சிற்பிே்ளரான தமிழ் 
சி்றரார்ேளின தமிழ்்ைராழி ைற்றும் ்பண்்பராட்டு 
கைம்்பராட்டிமன இலக்ேராே ் ேராண்டு ் ேளிேரும் 
இலக்கு ேரா் இதழின சிறுேர் த்ளத திற்ேரான 
தஙேள், ேட்டும்ேள், ேவிமதேள், ஓவியஙேள் 
ைற்றும் ேராழ்வுக்கு ேழிேராட்டும் தமிழர் நராேரீேம் 
்தராடர்்பரான சிறு குறிப்பு ேள் ஆகியேற்ம்ற 
்பகிர்நது ஓர் ்செழிப்்பரான நிமலதத எதிர்ேரால 
தமிழ் செநததிமய உருேராக்ே இம்ணயுைராறு 
இலக்கு உஙேம்ள ே்கேற்கி்றது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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thuhe;j kpd;dpjo;;

kA+ud; kJud;
juk;-8

K/FKoKid 

kfh tpj;jpahyak;

G.jf;rhapdp

  jpfopdp: 

mU\;zh Mj;jpjh

rpwg;gpjo;



Neu;fhzy;

16,jo;
130 Nk 16> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

பதில்: 
 தமிழீழத்தில் தமிழினத்திறகு எதிரா்க 
நடநவதறிய இனபபைடுத்காறை, தமிழ் ்சமூ்கத்தி 
றகு ஒரு அரசியல் த்சயதிறயயும், எதிர்காை 
்சநததியினர இறத மைக்கவவ கூடாது என்பைறதயும் 
அழுத்தம் திருத்தமா்க  ததளிவுபைடுத்துகின்ைது. 
அவதாடு மடடுமல்ைாமல், இைஙற்கயில் சிங்க்ள 
வபைரினவாதம், சிங்க்ள அரசு, சிங்க்ள இராணுவம் 
வபைான்ைவறறை உள்்ளடககிய அர்ச வபைரினவாதம் 
நடககும் சூழலில் இனபபைடுத்காறையின் ஊடா்க 
நாம் வதடுவது ஒரு அரசியல் தீரறவவய. இநத 

அரசியல் தீரவு மடடுவம தமிழ் மக்களுககு ஒரு 
தவளிச்சத்றதயும், விடுதறைறயயும் வவண்டி 
நிறகும். 
 இைஙற்கயில் தமிழீழப பைகுதியில் நடந 
வதறிய இனபபைடுத்காறை என்பைது, இன்னும் பைை 
நூறு ஆண்டு்களுககு ஒரு அரசியல் தவளிச்சத் றத 
யும் நமககுத் தநதிருககின்ைது. மி்கப தபைரிய ததாரு 
விறைறயக த்காடுத்துத் தான் இநத அரசியல் 
தவளிச்சத்றத நாம் தபைறறிருககின்வைாம். இதன் 

கேள்வி :  
 இலங்ே,தமிழினப்படுகேொ்ல 
க�ொல்லும் க�ய்தி எனன?

,dg;gLnfhiy Clhf ehk; Ntz;b epw;gJ

Xu; epue;jukhd murpay; jPu;itNa 

,uhK.kzptz;zd;

பதில்: 
 தமிழினப பைடுத்காறை நடநது பைன்னிதர 
ண்டு ஆண்டு்கற்ள ்கடநது த்காண்டிருககின் 
வைாம். ்சரவவத்ச அ்ளவிைான சுதநதிரமான வி்சா 
ரறண, இனபபைடுத்காறைக்கா்க இைஙற்க அர 
சின் மீது நடத்தபபைட வவண்டும். சுதநதிர தமிழீ 
ழத்திற்கான சூழ்நிறை உருவா்க வவண்டும் 
என்ை இரடறடக வ்காரிகற்கவயாடு தமிழீழம் 
்கடநத பைன்னிதரண்டு ஆண்டு்க்ளா்க நீதிககுப 
வபைாராடி வருகின்ைது. இநதக வ்காரிகற்க்கற்ள 
வலுபபைடுத்துகின்ை விதமா்க நாம் வாழுகின்ை 
நாதடஙகும் இதறகுரிய அழுத்தங்கற்ள, ததாடர  
வபைாராடடங்கற்ள, நிறனதவழுசசிக கூடடங 
்கற்ள  நடத்துவது மி்க முககியமானதா்க அறம 
கிைது. 
 அநத வற்கயில் 12ஆம் ஆண்டு நிறன 
வவநதல் தினத்தன்று உைத்கஙகிலும் வாழ்கின்ை 

தமிழ் த்சாநதங்கள் இநத இனபபைடுத்காறைறய 
பிை இன மக்களுககும், பிை ்சமூ்கத்திறகும் ததரி 
விககின்ை வற்கயிவை நிறனவுக கூடடங்கற்ள 
அல்ைது நிறனவவநதல் நி்கழ்வு்கற்ள நடத்துவ 
தன் மூைமா்க நமது வ்காரிகற்க்கற்ள நிறனவு 
பைடுத்த முடியும். 
 அது மடடுமல்ைாமல், இதறத்கன்று 
இநதியா முழுவதும் இருக்கககூடிய பைல்வவறு 
முறவபைாககு ஆறைல் த்காண்ட ததாடரபு்களுடன் 
இருக்கககூடியவர்களின் ஆதரறவத் திரடடுவ 
தும், அவதவபைான்ை ்சரவவத்ச அ்ளவிவை இவத 
வபைான்ை ஆதரவு்கற்ளத் திரடடுவதுமா்க நாம் 
ததாடரசசியா்க இயஙகினால் மடடும் தான் 
இதற்கான ஒரு வலிறமயான த்ளத்றத நாம் 
அறமக்க முடியும். இைஙற்க அரற்ச தனிறமப 

கேள்வி :  
 க்பொர் முடிந்து 12 ஆண்டுேள் ேட 
ந்த நி்லயில், நி்னவுகூரப்படும் இனப 
்படுகேொ்ல நொளில் தமிழ் மகேள் மற் 
றும் உலேததவர்ேளுககு எனன கூற விரும் 
புகினறீர்ேள்?

Rje;jpu jkpoPoj;jpw;fhd R+o;epiy cUthf Ntz;Lk;

jpUKUfd; fhe;jp 
Nk 17 ,af;fk;

பதில்: 
 ஈழத்தமிழ் மக்கள் இனபபைடுத்காறை த்சய 
யபபைடட நா்ளான இன்று, நமது தமிழீழத்தில் 
சிங்க்ள இனதவறியர்க்ளால் திடடமிடடு இனப 
பைடுத்காறை த்சயயபபைடட நமது ்சவ்காதரத் தமிழ் 
மக்கள், அவர்கற்ள நிறனநது இன்று நாம் அவர 
்களுககு அஞ்சலி த்சலுத்த வவண்டும். இனபபைடு 
த்காறை என்பைதறகுரிய இைக்கணத்றத ஐ.நா 
மனித உரிறம ஆறணயம் ததளிவா்க வகுத்திருக 
கிைது. ஒரு தமாழி வபைசுகிை மக்கற்ள, அல்ைது 
ஒரு மதம் ்சாரநத மக்கற்ள இன்தனாரு தமாழி 
வபைசுகிை மக்கள் அல்ைது மதம் ்சாரநத மக்கள் 
திடடமிடடு அழிபபைறதவய இனபபைடுத்காறை 
என அதறகு இைக்கணம் கூறியிருககிைது.
 அநத வற்கயில் பைாரத்தால், தமாழியாலும், 
்சமயத்தாலும் சிங்க்ளவர்கள், சிங்க்ள தமாழி 

வபைசுகிைவர்கள் மடடுமல்ை, புத்த ்சமயத்றதச 
்சாரநதவர்கள். தமிழர்களில் தபைரும்பைாைாவனார 
ற்சவ ்சமயத்றதச ்சாரநதவர்க்ளா்கவும், சிறுபைான் 
றமவயார முஸலிம்்க்ளா்கவும், கிறீஸதவர்க்ளா்க 
வும் இருககிைார்கள். ஆனால் தமிழர்கள் யாரும் 
தபைௌத்த மதத்றதச ்சாரநதவர்கள் அல்ை. சிங்க்ள 
இனதவறியர்கள், தமாழி தவறிவயாடு மடடு 
மல்ை, இனதவறிவயாடு மடடுமல்ை, மததவறி 
வயாடும் தமிழ் மக்கற்ளத் தாககி, திடடமிடவட 
இைஙற்கத்தீவில் தமிழினம் என்று ஒன்று இருக 
்கககூடாது. அறடயா்ளம் ததரியாமல் அழித் 
ததாழிக்கபபைட வவண்டும் என்று அவர்கள் 
ததாடரநது, இைஙற்க விடுதறை தபைறை நாளில் 
இருநது, அதாவது 1948ஆம் ஆண்டிலிருநது

கேள்வி :  
 க்பொர் முடிந்து 12 ஆண்டுேள் ேடந்த 
நி்லயில், நி்னவுகூரப்படும் இனப்படு 
கேொ்ல நொளில் தமிழ் மகேள் மற்றும் 
உலேததவர்ேளுககு எனன கூற விரும்பு 
கினறீர்ேள்? 

ru;tNjr cyfk; ,e;j ,dg;gLnfhiyia 

Ntbf;if ghu;j;Jf;nfhz;bUe;jJ

go. neLkhwd;
jkpou; Njrpa Kd;dzp jiytu;

   வதா்டர்ச்சி 20ஆம் பக்கம்

   வதா்டர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

பதில்: 
 வபைார முடிநது பைன்னிரண்டு ஆண்டு்கள் 
்கழிநதாலும், அதில் உயிர நீத்தாருககு நிறனவு 
கூருவதறகு உரிறமவய இல்ைாத ஒரு சூழவை 
நிைவுகிைது. வடககு முல்றைத்தீவு மாவடடத்தில் 
த்சன்ை புதன் அன்று புதிய நிறனவுக ்கல் றவக 
்கபபைடும்வபைாவத இராணுவமும் வபைாலீ்சாரும் 

எதிரத்திருககின்ைனர. பின்னர அது வ்சதாரம் 
த்சயயபபைடடுள்்ளது. இதுதான் இன்றைய சூழ 
லுககு குறியீடு. ஈழத்து மக்கள் ததாடக்கத்திலி 
ருநவத மீண்டும் ததாடங்க வவண்டியிருககிைது. 
ஆனால் அனுபைவம் இருககிைது. பைடிபபிறனதான் 
வதறவ. ஆனால் பைடிபபிறனறய ்கண்டு த்காள் 
்ளாத  வபைாகவ்க முதன்றமயா்க நிைவுகிைது. 

   வதா்டர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

<oj;J kf;fs; njhlf;fj;jpypUe;Nj kPz;Lk; 
njhlq;f Ntz;bapUf;fpwJ

Njhoh; gh];fu;

கேள்வி :  
 க்பொர் முடிந்து 12 ஆண்டுேள் ேட 
ந்த நி்லயில், நி்னவுகூரப்படும் இனப்ப 
டுகேொ்ல நொளில் தமிழ் மகேள் மற்றும் 
உலேததவர்ேளுககு எனன கூற விரும்பு 
கினறீர்ேள்?

Ks;sptha;f;fhy; ,d mopg;Gg; gw;wp ,e;jpa
murpay;thjpfs; kw;Wk; nraw;ghl;lhsu;fs;;; fUj;Jf;fs;

rpwg;gpjo;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

மனிதகுை வாழ்வியல் வரைாறறில் தமிழீழத் 
தாய்கத் தமிழினம், ஆளும் சிறீைங்கா அர 

சின் வன்த்காடுறம்களில் அனுபைவித்த அதியுச்ச 
வலி்கற்ளயும், இழபபுக்கற்ளயும் ஏறபைடுத்திய 
முள்ளிவாயக்கால் வறரயான அவைங்கற்ள 
்கடநது பைன்னிதரண்டு ஆண்டு்க்ளானாலும், 
வநறறு நடநதறவவபைாை எங்கள் மனத்திறரயில் 
அறை வீசிகத்காண்வட இருககின்ைன.
 இது ‘வபைாருககுள் வாழ்நவதாம்’ என்ை 
இரு த்சாறபைதங்களுககுள் அடக்கக கூடிய அல் 
ைது த்சால்லி விடடுக ்கடநது த்சல்ைககூடிய 
விடயம் அல்ை இநத முள்ளிவாயக்கால் 18 வம 
2009 வறரயான வபைரவைம். மனித வாழ்வுககு 
அடிபபைறடயான, அத்தியாவசியமானறவ எறவ 
என்ைால்? உணவு, உறட, உறையுள் என ்கல்விக 
குரிய வபைாதறன்களில் ஒன்ைா்க இருநத ்காைம் 
மாறி,  இடபதபையரவு வபைாரக்காை வாழ்வில் உயி 
றரக ்காக்க ஒரு வநரக ்கஞசி, உடறை பைாது்காக்க 
ஒரு பைதுஙகு குழி என்ை நிறைககுள் சிறுறமப 
பைடடுக த்காண்ட  வாழ் நிறையில் ஒரு வயது 
குழநறத, ஏழுவயது பிள்ற்ளதயன இரு ம்கள்்க 
ளின் தாயா்கவும், ஆசிரியத்துவ பைணியில் ஓர 
ஆசி ரிறய என்ை நிறையிலும் வாழ்நது வநது, 
நாம் ்கடநத பைாறதயில் முள்ளிவாயக்கால் வறர 
யான மனித வபைரவை பையணத்தின் பைன்னிதரண் 
டாண்டு்கள் ்கடநத நிறையில் என் ஆழ்மன பைதி 
வின், நாம் அனுபைவித்த - ்சநதித்த அவைங்களின் 
்காடசிப பைடிமானங்களின் ஒரு பைகுதியிறன இப 
பைத்தியூடா்க பைதிவிட முறனகின்வைன். 
 தாய்க விடுதறைக்கான  அ்ளபபைரிய தியா்க 
ங்களின் 25 வருடங்களின் மீடபின் பையனா்க 2001  
்சமாதான ்காைம் தனியரசுககுரிய சூழறமவு 
்கனிநத ்காைம். கிளிதநாசசி மண்ணில் வதசிய 
்கடறமயின் நிமித்தம் எனது ்கணவருக்கான பைணி 
யும், எனது ஆசிரிய பைணிக்கா்கவும் கிளிதநாசசி 
ந்கரில் குடியமரநவதாம். வபைாரக ்காைம் ஓயநது 
்சமாதான ்காைம் மைரவு தபைறை தருணம். தமிழீழ 
தனியரசின் அடிபபைறடக ்கடடுமானங்களும், 
விறரவான பைாரறவயில் உருவாக்கபபைடடு  ்சரவ 
வத்ச இராஜதநதிரி்கள் அடிக்கடி வரும் நிைமா்க 
கிளிதநாசசி ந்கர ்கற்ள்கடடியது. குறுகிய ்காைத் 
திறகுள்  பைாரிய, நிறையான அபிவிருத்திபபைணி 
்களில்  பைாட்சாறை்கள், அர்ச திறணக்க்ள ்கடடி 
டங்கள், ்கறைக கூடங்கள், மருத்துவமறன்கள், 
வீதி்கள், வணி்க நிறுவனங்கள் மறறும் தமிழீழ 
அரசுககுரிய நிரவா்க துறை்சார ்கடடறமபபுக 
்கள். வன்னி மண்ணுள் நுறழயும் ஒவ்தவாரு 
தவளிநாடடவறரயும், புைம்தபையர வத்சத்து 
உைவு்கற்ளயும் வியபபில் ஆழ்த்திய இடமா்க, 
கிளிதநாசசி மண் முககிய றமயபபைகுதியா்க 
அறமயப தபைறறிருநதது.
 இவ்வாைான சூழ்நிறையில் நான் கிளி 
தநாசசி மத்திய ்கல்லூரியில் ஆசிரிறயயா்க பைணி 
யாறறிவனன். இபபைாட்சாறை கிளி.ந்கரின் மத்தி 
யில் 1AB தர முதல் நிறைப பைாட்சாறை. 1800 
இறகும் வமறபைடட  மாணவர்கற்ளயும் 85இறகும் 
வமறபைடட ஆசிரியர்கற்ளயும் த்காண்டிருநதது. 
ஆண்டு வதாறும் 5ஆம் ஆண்டு புைறமப பைரிசில், 
்க.தபைா.த.்சா/த, ்க.தபைா.த.உ/த என்பைவறறில் சிைநத 
தபைறுவபைறு்கற்ள உருவாககிக த்காடுத்துவரும் 
தறைசிைநத பைாட்சாறையில் பைணியாறறுகின் 
வைன் என்ை மனநிறைவு வமவைாஙகியிருநதது. 
்சமாதான ்காைம் ஆறு வருடங்கள் ந்கரநது மீண்டு 
தமாரு வபைாறர சிறீைங்கா அரசு திடடமிடடு 
தமிழ் மக்கள் மீது நடத்தத் ததாடஙகியது. 
 இநதப வபைார, ்கடநத ்காைத்றதவிட  மக 
்கற்ள த்சாநத வாழ்விடங்களில் இருநது அடி 
வயாடு அழிககும் திடடமா்க அறமநதது. 2008 ஆம் 
ஆண்டு ததாடக்க ்காைம். மக்கள் இடபதபையரவு 
ஆரம்பைமாகியது. வவுனியா, மன்னார, வடமராடசி 
கிழககு மக்கள் கிளிதநாசசி, முல்றைத்தீவு 
வநாககி இடம்தபையரநதனர. இநத ்சம்காைத்தில் 

கிளிதநாசசி ந்கறரயும், குடியிருபபு்கற்ளயும் 
வநாககி அடிக்கடி வான்பைறட குண்டுத் தாககு 
தறை வமறத்காண்டு, மக்கற்ள நிறைகுறையச 
த்சயதது. அறனத்துப பைாட்சாறை்களிலும் மாண 
வர ்கல்விக்கா்க ்கழித்த ்காைத்றதவிட, பைதுஙகு 
குழிககுள் றவத்து பைாது்காத்து வீடடிறகு அனுப 
பிய வநரம் அதி்கம். இவ்வாறு பைாட்சாறை்கள் 
விமானத் தாககுதலுககு உடபைடுத்தபபைடடு, 
அன்று பைாட்சறைககு வராத மாணவர்கள் வீடு்க 
ளில் இருநத வவற்ள கிபிர விமானக குண்டுத் 
தாககுதலில் பைலியான வ்சா்கமான நி்கழ்வு்கள் 
ததாடக்கமா்க அறமநதது. இவ்வாறு நாங்களும் 
எனது இரண்டு பிள்ற்ள்களுடன் பைதுஙகு 
குழிககுள் த்சன்று தற்காத்து த்காள்ளும் நிறை 
யிறன எங்கள் வாழ்வில் இயல்பைாககிக த்காண் 
வடாம். 2008 த்சபடம்பைர மாதம் வபைாரின் உச்ச 
மா்க சிறீைங்கா அரசின் பைறட ந்கரவு கிளிதநாச 
சிறய வநாககி  தீவிரமாகின. கிளிதநாசசிறய  
றமயமா்க த்காண்டு இயஙகிய நிரவா்க அைகு 
்கள், மக்கள் என அறனவரும் தரமபுரம், விசுவ 
மடு வநாககி இடம் தபையரநத வவற்ளயில், நாங 
்களும் எங்கள் வீடடிலிருநத பைாவறனப தபைாரு 
ட்களுடன் இடம்தபையரநவதாம். எஙகு வபைாகின் 
வைாம் எதுவறர மடடும் வபைாவவாம் என்பைது 
பைறறி எநத இைககுமின்றி புைபபைடவடாம். 
்காணிறய விற்ள நிைமாககி, வீடு ்கடடி சிறிது 
சிறிதா்க வ்சமித்த உறழபபின் அறுவறடயின்றி 
வியரறவ ்காயுமுன் புைபபைடட மனக்கனதி இன் 
னும் ஆைவில்றை. இபபைடித்தாவன ஒவ்தவாரு 
மக்க்ளதும் வாழ்வு நிறை இருநதிருககும்.

 வீதிதயஙகும் ஒவ்தவாரு குடும்பைமும் தங்க 
்ளால் முடிநத்ளவு தபைாருட்கற்ள த்காண்டு ந்கரந 
தனர. ஒரு ற்சககிளில் த்காண்டு த்சல்ைககூடிய 
தபைாருட்கற்ள ஒரு மனிதன் சுமபபைறதயும், ஒரு 
ைாண்ட மாஸடரில் த்காண்டு த்சல்ைககூடிய 
சுறமறய ற்சககிளில் அல்ைது வமாடடார ற்சக 
கிளில் சுமபபைறதயும், ஒரு உழவு இயநதிரத்தில் 
ஏறைககூடிய சுறமறய ைாண்ட மாஸடரிலும் 
ஒரு பைாரஊரதியில் ஏறைககூடிய சுறமறய உழவு 
இயநதிரத்திலும் சுமநது த்சன்ைது இடபதபையர 
வின் வபைரவைம். மனிதரில் இருநது பைார ஊரதி 
வறர பைன்மடஙகு ்சகதிறய பையன்பைடுத்தி தபைாரு 
ட்கற்ள சுமநதன. பைரநதன் - முல்றைத்தீவு வீதி 

பைரநதனில் இருநது தரமபுரம் விசுவமடு வறர 
வடடக்கசசிதயன ்சனதநரு்சைாலும் வா்கனங்க 
்ளாலும் நிரம்பி வழிகின்ைன. நாங்களும்  உழவ 
னூர, தரமபுரத்தில் அறிமு்கமான ஒருவரது ்காணி 
ககுள் தற்காலி்க த்காடடில் மறறும் பைதுஙகு குழி 
அறமத்து இருநவதாம். இடம்தபையரநத சூழறம 
வுககு ஏறபை மாணவர ்கல்விக்கா்க பைாட்சாறை 
்களும் தற்காலி்க இடங்களில் இயங்கத் ததாடஙகி 
த்சயறபைடடது. 
 கிளி. மத்திய ்கல்லூரி, கிளி.தரமபுரம் 
அ.த.்க.பைாட்சாறை வ்ளா்கத்திறகுள் இயங்க ஆரம் 
பித்தது. இடதநருக்கடிறய ்கவனத்தில் த்காண்டு, 
்காறையில் ஒரு பைாட்சாறையும், பிறபை்கல் ஒரு 
பைாட்சாறையுதமன பைை பைாட்சாறை்கள் இயஙகு 
வதறகு ்கல்வி நிரவா்க அைகு்கள் திடடங்கற்ள 
வகுத்து த்சயறபைடத் ததாடஙகின. இரண்டு மாத 
ங்கள் கூட இவ்விடங்களில் இயங்கக கூடிய சூழ் 
நிறை அறமயவில்றை. சிறீைங்கா அரசின் வான் 
பைறடத் தாககுதலுடன் கிளிதநாசசியில் இருநது 
எறி்கறணத் தாககுதல்்கள் தரமபுரம், விசுவமடு 
என வரத் ததாடஙகின. இடம்தபையரநது வநத இவ் 
விடங்களும் பைாது்காபபைறை இடங்க்ளா்க மாறிக 
த்காண்டன. மக்கற்ள ததாடரசசியா்க நிறை 
குறைய றவத்த சிறீைங்கா இராணுவம், பைாது 
்காபபு வையம் என்ை வபைாரறவயில் சுதநதிரபுரம், 
உறடயார்கடடு பைகுதிககு த்சல்லுமாறு தபைாது 
அறிவிபபுக்கற்ள ்சரவவத்ச ததாண்டு நிறுவன 
ங்கள் மூைம் அறிவித்தனர. அதறனத் ததாடரநது 
தபைரும்பைான்றம மக்கள் இருநத தற்காலி்க இட 
ங்களிலிருநது உயிரிழபபுக்களுடனும் மீண்டும் 
வமறகுறிபபிடட மக்களுடன் நாமும் இடம் 
தபையரநவதாம். மார்கழி 2008 ததாடரசசியான 
மறழ தவள்்ளம் இயறற்கயின் சீறைங்கள் கூட 
மக்கள் துன்பியலில் வமலும் வவதறனறய 
ஏறபைடுத்தின.
 ததாடர இடபதபையரவுககுள்ளும் தமிழீழ 
நிரவா்க அைகு்கள், உரிய அர்ச திறணக்க்ளங்க 
ற்ளயும், மருத்துவமறன ்கற்ளயும் பை.வநா.கூ.்சங்க 
ங்கற்ளயும் இருககின்ை வ்ளங்கற்ளக த்காண்டு 
பைணித்சயய ஏறபுறடய ஒழுஙகு்கள் வமற 
த்காண்டு த்சயறபைடுத்தியறம குறிபபிடத்தக்கது.
 சிறீைங்கா அரசு அறிவித்த பைாது்காபபு 
வையமான சுதநதிரபுரம், உறடயார்கடடில் இர 
ண்டு வாரங்கள் கூட மக்கள் த்சன்று  ஆை அமர 
த்காடடில் பைதுஙகுகுழி அறமத்து இருக்கவி 
ல்றை. அடுத்தடுத்து தறரவழி, வான்வழி, ்கடல் 
வழி ஊடா்க அதி்க்ளவான மக்கற்ள த்கான்று 
குவித்தது சிங்க்ள இராணுவம். ்கண் முன்வன 
அறிநதவர்கள், அறியாவதார உடல்சிதறிப பைலி 
யாகினர. இதறனக ்கண்ட எங்களுககு வமலும் 
மனச்சஞ்சைத்றத ஏறபைடுத்தியது. இவத ்சம்காை 
பைகுதியில் புதுககுடியிருபபு றவத்திய்சாறை, மக 
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கேள்வி :  
 க்பரார் முடிநது 12ஆண்டுேள் ேடநத 
நிமலயில், நிமனவுகூ்ப்்படும் இனப்்படு 
்ேராமல நராளில் தமிழ் ைக்ேள் ைற்றும் 
உலேததேர்ேளுக்கு எனன கூ்ற விரும்பு 
கினறீர்ேள்?

பதில்: 
 அஙவ்க ஈழத்திவை 2009ஆம் ஆண்டு, வம 
மாதம் 18ஆம் தி்கதியுடன் முடிவுறை, திடடமிடட 
இன அழித்தல் வபைாரில் மி்கப தபைரிய அ்ளவிறகு, 
்கணககில் த்சால்ைப வபைானால், ஒன்வை முக்கால் 
இைட்சம் மக்கற்ள ஒரு குறுகிய ததாகுதிககுள் 
றவத்து, அறடத்து, த்காறை த்சயத அநத மாதபைரும் 
குறைச த்சயல் இன்ை்ளவும் எநதவிதமான நியாய 
மும் இன்றி, அவ்வாவை அநத உண்றம புறதநது 
கிடககிைது. புறதநது தான் கிடககிைவத தவிர, அது 
அழிநது வபைாய விடவில்றை. அழியவும் அழியாது. 
அதற்கான நியாயம் வ்கடடுத் தான் தமிழினம், குறிப 
பைா்க ஈழத் தமிழினம் புைம்தபையரநத நாடு்களிலும், 
தாய்கத்திலும் ததாடரநது வபைாராடிக த்காண்டிருக 
கிைது. 
 உை்க வாழ்கற்கயினுறடய முககியத்துவ 

த்றத, மானுட வாழ்கற்கயினுறடய அரற்சப 
வபைணக கூடிய அரசியல்வாதி்கள், ஆடசியா்ளர்கள், 
நீதிபைதி்கள், த்சயறபைாடடா்ளர்கள், உரிறமப வபைாரா 
ளி்கள் ஆகிவயார அறனவரும் அநதப பைடுத்கா 
றைறய ‘திடடமிடட இன அழித்தல்’ என்று தயங 
்காமல் த்சால்லி வருகின்ைனர. ஆனால் நாடு்கள் 
நியாயத்றதவிட, அரற்ச விட இபபைடிபபைடட ஒரு 
த்காடூர த்சயறைச த்சயத அநத அரற்ச, அதறகுத் 
துறணயா்க நின்ை அரசு்கற்ள தண்டிக்க வவண்டும். 
அது தான் இன அழித்தல் இதறகு வமலும் நி்கழாத 
அ்ளவிறகு தடுபபைதற்கான ஒரு ்சரியான வழி என் 
பைறத உணராமல், தங்களுறடய நாடடின், அரசின் 
நைறன முன்றவத்து எல்ைாவறறையும் பைாரககின் 
ைனர. இறதத் தான் தறைவர வமதகு வவ.பிரபைா 
்கரன் அவர்கள் 2008ஆம் ஆண்டு வபைசிய மாவீரர 
தின உறரயில் குறிபபிடடார. 

 “இநத உை்கத்தினுறடய ்சரவவத்ச ஒழுங்க 

றமபபு என்பைது, தபைரும்ளவிறகு தபைாரு்ளாதார 
நைன் ்சாரநததா்கவும், அரசியல் ்சாரநததா்கவும், 
ஆதிக்கம் ்சாரநததா்கவும் இருபபைதால், நமது 
வபைாராடடத்தினுறடய நியாயத்திறகு உரிய இட 
மும், முககியத்துவமும் கிறடக்கவில்றை. அதுவவ 
இன்றைககு இபபைடிபபைடட ஒரு நிறைறய நாம் 
எதிரத்காள்வதறகு அடிபபைறடக ்காரணமாகி 
ன்ைது” என்று த்சான்னார. அவர கூறியது மி்கமி்க 
முககியமானது. ஆழ்நத சிநதறனககுரியது. 
 இபபைடியான ஒரு வபைாருக்கான அடிபபை 
றடக ்காரணவம சிங்க்ள, தபைௌத்த இனவாதம் தான். 
இைஙற்கயினுறடய பூரவீ்கக குடிமக்க்ளாகிய 
தமிழர்கள் மீது தனது ஆதிக்கத்றத நிறைநிறுத்த 

வவண்டும் என்பைதற்கா்கவவ ததாடரநது ஒரு இனத் 
துவவ்சத்றதக கி்ளபபி விடடு, அறத மதவாத 
வழியில் த்காண்டு த்சன்று, சிங்க்ள மக்கற்ள 
ஒருஙகிறணத்து, அதன் மூைம் சிங்க்ள தபைரும் 
பைான்றமயின பைைத்தாைான அரற்சக த்காண்டு, 
ததாடரநது தமிழர்கள் மீது ்கடடவிழ்த்து விடட 
அநத அடககுமுறை, இன அழித்தல், இன ஒடுக்கல் 
த்காள்ற்க, அறத நிறைவவறை உச்சபைட்சமா்க அது 
நடத்திய அநத இன அழித்தல் வபைார, அதில் அழிநத 
இவ்வ்ளவு வபைர. இறவ அறனத்திறகும் ்காரணம் 
இநத ்சரவவத்ச ஒழுங்கறமபபு. 
 தனது தபைாரு்ளாதார, அரசியல் நைன்்களுக 
்கா்க நியாயத்றதக ்காண மறுத்தது தான், அது 
எல்ைா நாடு்கள் என்று நாம் தபைாதுவா்க த்சான்னா 
லும் கூட தமிழீழ விடுதறைப புலி்களுககும், 
இைஙற்க அரசிறகும் இறடயிைான இநதப 
வபைசசுவாரத்றதறய நாங்கள் முன்தனடுத்து, ஒரு 
்சமாதானத் தீரறவ த்காண்டு வருவவாம் என்று 
த்சான்ன நாடு்களுகவ்க இபபைடிபபைடட உள் 
வநாக்கம் இருநது தான் அவர்கள் த்சயறபைடடிரு 
ககிைார்கள் என்பைது பைல்வவறுபைடட ஆதாரங்களி 
லிருநது ததரிகிைது.  அபபைடிபபைடட ஆதாரங்களின் 
அடிபபைறடயில் தான் கிரீடம் அறமயும் என்ை 
புத்த்கத்றதவய நான் எழுதிவனன். எவ்வாறு ஒரு 
வபைசசுவாரத்றத என்கின்ை பைாறத இன அழித்தல் 
என்கின்ை ஒரு த்காடூரமான முடிவிறகு த்காண்டு 
த்சல்ைபபைடடது என்பைறத ஆழமா்க எழுதிவனன். 
 அநத வபைசும் ஆதாரங்கள், இன்றைககு 
அதில் ஈடுபைடடவர்கள் வபை்சககூடிய அநதத் ததானி 
யும் நமககு அறத உறுதி த்சயகிைது. எனவவ நியா 
யத்திற்கா்க வபைாராடககூடிய நமது வபைாராடடம் 
இன்றைககு பைன்னிதரண்டு ஆண்டு்கள் ஆகி 

விடடன என்று த்சால்கின்றீர்கள். நியாயத்திற்கான 
வபைாராடடத்திறகு ஏது ்காை இறுதி. நியாயத்திற 
்கான வபைாராடடம் தவல்வதற்கான ஒரு சூழ்நிறை 

வரும்வறர நியாயத்திற்கான வபைாராடடம் ததாடர 
வறதத் தவிர வவறு வழிவய இல்றை. 
 வபைார நடநத வபைாது அநதப வபைாறர எபபைடி 
முடிவிறகுக த்காண்டு வருவது? எபபைடி மக்கற்ளக 
்காபபைாறறுவது என்பைது குறித்து ஆராயநத வபைாது 
அபதபைாழுது இநதிய நாடாளுமன்ைத்தினுறடய 
தறைசிைநத நாடாளுமன்ைவாதியா்க தி்கழ்நத இரா.
த்சழியன் என்றன அறழத்துப வபைசினார. நாம் 
எதிரபைாரக்கக கூடிய விடுதறை அவ்வ்ளவு ்சாதார 
ணமா்கக கிறடத்து விடாது. இநதப வபைாரின்மூைம் 
நம்மால் இறத ்சாதித்து விடவும் முடியாது. ஏதன 
ன்ைால், நீங்கள் நன்ைா்க நிறனத்துப பைாருங்கள். 
இநதியா தனது விடுதறைக்கா்க 1801ஆம் ஆண்டு 
முதல் வபைாராடியது. ஆனால் விடுதறை வநதவதா 
1947ஆம் ஆண்டு. 150 ஆண்டு்களுககுப பிைகு.   
ஆனால் இைஙற்க எநத இடத்தில் வபைாராடடம் 
நடத்தியது. ஆனால் அதறகும் தான் விடுதறை 
கிறடத்தது. இறத நாம் த்சால்வதறகுக ்காரணம், 
்சரவவத்ச சூழல் மாறும் தபைாழுது நாம் ்கடினமா்க 
வபைாராடிய ஒரு இைககுககூட மி்க எளிதா்க அறம ந 
துவிடும் என்று த்சழியன் த்சான்னார. இறத நீங்கள் 
எடுத்துககூறுங்கள் என்று த்சான் னார. 
 அறதத் தான் இநத வநரத்திலும் உங்களு 

ககு நிறனவுகூரநது உங்களுககு த்சால்ைக ்கடறம 

பபைடடுள்வ்ளன். நாம் நடத்துகின்ை இநதப வபைாரா 
டடங்கள் பையனறைறவ என்று தயவு த்சயது ஒரு 
வபைாதும் நிறனத்து விடாதீர்கள். ஒவ்தவாரு வபைாரா 
டடமும் ஆழ்நத தபைாருளுறடயது. ஆழ்நத பைாதி 
பறபை ஏறபைடுத்தக கூடியது. உரிய பையறனத் தரக 
கூடியது. இதில் மாறுபைடட ்கருத்வத இல்றை. 
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மருத்துவமறனயில் இைநதவர்களின் உடல் 
்கள் றவக்கபபைடட அறையில் ஹ்சன் அல்- 

அறைார (Hasn al-Attar) எதுவுவம வபை்சாமல் தமௌன 
மா்க தனது ம்கள் ைம்யாவினதும் (Lamya) அவத 
குடும்பைத்றதச வ்சரநத ஏறனய மூன்று பிள்ற்ள்க 
ளினதும் இைநத உடல்்கற்ள தவறித்துப பைாரத்துக 
த்காண்டிருநதார. தீயறணபபுப பைறடவீர ருககுரிய 
அஙகிறய அணிநதிருநத அவர, குளிரூடடபபைடட 
அநத அறையின் ்கதவு்கள் மூடபபைடுவதறகு முன் 
னர தனது ம்கற்ளக த்காஞசு வதற்கா்கக குனிநதார.
 “அவளுக்கா்க இறைவறன வவண்டுங்கள்” 
என்று அவரது வதாற்ளத் தடடியவாறு அவரது 
உடன் பைணியா்ளர ஒருவர ஹ்சனுககுக கூறினார.
அமீர மறறும் இஸைாம் அல்-அறைாருறடய 
உடன்பிைபபு்க்ளான ைம்யாவும் ஏறனய பிள்ற்ள 
்களும் தவள்ளிககிழறம இரவு தபையிற ைாஹியா 
(Beit Lahia) என்ை இடத்தில் அறமநதிருநத தங்கள் 
வீடடில் இருநத வபைாது, அவர்கள் வீடடின் வமல் 
இரவிரவா்க இஸவரலினால் வமறத்காள்்ளபபைடட 
விமானத்தாககுதல்்களின் ்காரணமா்கக த்கால்ைப 
பைடடார்கள்.

 தபையிற ஹனூன் (Beit Hanoun) ஜபைால்யா (Ja-
balya) வபைான்ை ந்கரங்களுடன் ்காஸா ஓறடயிலுள்்ள 
இன்தனாரு ந்கரமா்க இருககின்ை தபையிற ைாஹியா 
ஆகிய ந்கரங்கள் மீது இறடவிடாத விமானத் 
தாககுதல்்கற்ளயும் மி்கசத்சறிவான ஆடடிைறி எறி 
்கறணத் தாககுதல்்கற்ளயும் இஸவரல் பைறட்கள் 
வமறத்காண்டிருநதன.  ்காஸா ந்கரத்தின் கிழககுப 
புைமா்க அறமநதிருககின்ை சுஜாஈயா (Shuja’iah) 
மீதும் தாககுதல்்கள் வமறத்காள்்ளபபைடடிருநதன.
 தவள்ளிககிழறம அதி்காறை முன்தனடு 
க்கபபைடட இத்தாககுதலில், ஆறு விமானத் த்ள 
ங்களிலிருநது ஒவர வநரத்தில் கி்ளம்பிய 160 வபைார 
விமானங்கள், 450 ஏவு்கறண்கள் மறறும் எறி்கறண 
்கற்ளப பையன்பைடுத்தி, 40 நிமிடங்களில் 150 இைககு 
்கற்ளக குறிறவத்ததா்க இஸவரலின் இராணுவப 
வபைச்சா்ளர ஒருவர குறிபபிடடார.
 ்காஸாவில் அறமநதிருககின்ை ஒரு நிைக 
கீழ் சுரங்கத் ததாகுதிறயத் தாககியழிபபைவத இத் 
தாககுதலின் வநாக்கமா்க இருநதது என்று தஜான 
தன் த்கான்றிக்கஸ (Jonathan Conricus) ததரிவித்தார.
 ஆனால், அபபைாவிப தபைாதுமக்கவ்ள இத்தா 
ககுதலில் குறிறவக்கபபைடடதா்க தபையிற ைாஹியா 
வில் வதிகின்ை அதபைடைாபவபைா அல்-அறைார 
(Abbedrabbo al-Attar) சுடடிக்காடடினார.

 ைம்யாவும் ஏறனய பிள்ற்ள்களும் வசித்த 
எங்கள் பைக்கத்து வீடு விமானத்தாககுதல் மூைம் 
தாககியழிக்கபபைடட வபைாது, நாங்கள் பையநது, 

அைறிக த்காண்டு, எங்கள் வீடறட விடடு உடவன 
தவளிவயறிவனாம் என்று ஆறு பிள்ற்ள்களின் 
தநறதயாகிய 40வயது அதபைடைாபவபைா வமலும் 
ததரிவித்தார.
 நாங்கள் எல்வைாருவம ்சா்கப வபைாகின்வைாம் 
என்று தான் நிறனத்வதாம். இநதத் தாககுதல்்கற்ள 
எதிரத்துப வபைாராடும் வபைாராளி்கள் எவரும் அப 
பிரவத்சத்தில் இருக்கவில்றை. இறடவிடாது 50 
விமானத்தாககுதல்்கள் இஸவரலினால் அபபிரவத்ச 
த்தின் மீது வமறத்காள்்ளபபைடடிருநதன.
 தனது குடும்பைமும் தனது ்சவ்காதரனது 
குடும்பைமும் 8 கிவைாமீறைர்கள் தூரம் ்கால்நறடயா்க 
நடநது, ்காஸா ந்கரத்தில் உள்்ள ஷீபைா (Shifa)  மருத் 
துவமறனககு முன்னால் அறமநதிருககின்ை ஐ.நா 
வினால் நிரவகிக்கபபைடும் பைாட்சாறைககு வநது 
வ்சரநததா்க அல்-அறைார ததரிவித்தார.
 எமது பிள்ற்ள்கள் எல்வைாரும் தவறும் 
நிைத்திவை தான் பைடுத்தார்கள் என்ைார அவர. 
எமது உறடறம்கள் எறதயுவம நாங்கள் எம்முடன் 
எடுத்து வரவில்றை. எங்கள் வீடு இன்னும் இருக 
கிைதா அல்ைது தாககியழிக்கபபைடடு விடடதா 
என்று எதுவும் எனககுத் ததரியவில்றை.

 ்காஸாவின் வடக்கா்க உள்்ள ந்கரங்களில் 
வாழும் ஏரா்ளமான குடும்பைங்கள் தறவபைாது இடம் 
தபையரநதிருககின்ைன. அபராஜ் அல்-நாடாவில் 
(Abraj al-Nada) அறமநதுள்்ள தபைாதுமக்கள் வதியும் 
்கடடடத்தின் மீது மி்கக ்கடுறமயா்கத் துபபைாககிப 
பிரவயா்கம் வமறத்காள்்ளபபைடடிருநததன் ்காரண 
த்தால் எமது வீடு்கற்ள விடடு எம்மால் தவளிவயை 
முடியவில்றை. இதன் ்காரணத்தினால் த்சஞசிலு 
றவச ்சங்கத்தின் உதவிறய நாங்கள் வ்காரிவனாம்.
 எனது வாழ்கற்கக ்காைத்தில் நான் ்சநதி 
த்த மி்கவும் வமா்சமான ்சண்றட இது. எனது வாழ் 
கற்கயில் பைை யுத்தங்கற்ள நான் பைாரத்திருககிவைன். 
இது மி்கவும் மூரக்கத்தனமா னதாகும்.

தம்ேழி நேர்வுக்குத தயரா்ராகும் 
இஸக்ல் இ்ராணுேம்

 ்காஸா சு்காதார அறமசசு தவளியிடட 
த்கவலின்பைடி, 39 சிறுவர்கள் 19 தபைண்்கள் உடபைட 
119 பைாைஸதீனியர்கள் இதுவறர த்கால்ைபபைடடிரு 
ககிைார்கள். வமலும் ஆ்கககுறைநதது 830 வபைர ்காய 
ங்களுககு உள்்ளாகியிருககிைார்கள்.
 ்காஸா ஓறடயிலிருநது இதுவறர 1050 
தராகத்கடடு்கள் ஏவபபைடடதா்க இஸவரறைச 
வ்சரநத சு்காதார அதி்காரி்கள் ததரிவிககிைார்கள். 

எடடு இஸவரலியர்களும் ஒரு இநதியரும் இதுவறர 
த்கால்ைபபைடடிருககிைார்கள். நூறறு முபபைதுககு 
(130) வமறபைடவடார ்காயபபைடடிருககிைார்கள்.

 இஸவரல் வத்சத்தில் அறமதியான சூழறை 
ஏறபைடுத்துவதற்கா்க இத்தாககுதல் ததாடரநது 
நறடதபைறும் என்று இஸவரல் பிரதம மநதிரி தபைஞ 
்சமின் தநத்தன்யாகு (Benjamin Netanyahu) சூளு 
றரத்திருககிைார.
 பைை இஸவரல் தாஙகி்கள் ்காஸா ஓறடறய 
வநாககி வியாழககிழறம முன்ன்கரத்தபபைடடு, 
இஸவரல் பைாது்காபபு வவலியிலிருநது ஒரு கிவைா 
மீறைர தூரத்தில் தறவபைாது நிறுத்தி றவக்கபபைடடி 
ருககின்ைன என்று அல்ஜசீராறவச வ்சரநத 
எலியாஸ ்காராம் (Elias Karram) ததரிவித்தார.
 வதறவவயறபைடும் வபைாது பைணியாறறும் 
16,000 இஸவரல் இராணுவத்தினர அறழக்கபபைட 
டிருபபைதா்கவும் இராணுவத்தினருக்கான விடு 
முறை்கள் அறனத்தும் இரத்துச த்சயயபபைடடிருப 
பைதா்கவும் ்காராம் வமலும் ததரிவித்தார.
 ்காஸா ஓறடயில் அறமநதிருககின்ை ந்கரங 
்கள் மீது அதி்காறையில் வமறத்காள்்ளபபைடட இத் 
தாககுதல்்கள் ்காரணமா்க அஙகு வதிகின்ை பைைர, 
்சமூ்க வறைத்த்ளங்களில் தங்கள் பிரியாவிறடச 
த்சயதி்கற்ளப பைகிரநதிருககிைார்கள். ்காஸா மீது 
இத்தாககுதல் வமறத்காள்்ளபபைடட வபைாது அநந 
்கரங்கள் அறனத்திலும் மின்்சகதி முறறுமுழு தா்கத் 
துண்டிக்கபபைடடிருநதது.
 சுஜாஈயா வாசியான தீயா வாடி(Diaa Wadi)  
டவீறைரில் பின்வரும் வநரடிப பைதிறவ வமற 
த்காண்டிருநதார.
 உைற்கச வ்சரநதவர்கவ்ள!  இஸவரல் ஆககிர 
மிபபைா்ளர்களின் ஆடடிைறி எறி்கறண்கள் மறறும் 
வபைாரவிமானங்களின் தாககுதல்்களுககு நான் தற 
வபைாது இைக்காகியிருககிவைன்.
 ஒவர அறையின் தவவ்வவறு மூறை்களில் 
நாங்கள் தறவபைாது தவவ்வவைா்கப பிரிநது இருக 
கிவைாம். எமது சிை ஆவணங்கற்ளயும், சிை 
உறட றம்கற்ளயும் உள்்ளடககிய ஒரு றபைறயக 
ற்கயில் பிடித்துகத்காண்டு ஒருவறரதயாருவர 
பைாரத்தபைடி என்னத்சயவததன்று ததரியாத நிறை 
யில் நாங்கள் இருககிவைாம். மி்கவும் பையநது நடுங 
கிக த்காண்டிருககிவைாம். எனது முழு வாழ்கற்க 
யிலுவம நான் இதறகு முன்னர அனுபைவித்திருக 
்காத மி்கக ்கடினமானதும், மி்கபபைாரமானதுமான 
உணரவு்கள் நிறைநத வநரமா்கவும் இது இருககிைது.

   வதா்டர்ச்சி 23ஆம் பக்கம்
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்கள் குடியிருபபுக்கள் என எல்ைா இடங்களிலும் 
்சம்காைத்தில் சிறீைங்கா அரசின் விமானத் தாககு 
தலினாலும், எறி்கறணத் தாககுதலினாலும் அதி்க 
்ளவு மக்கள் த்கால்ைபபைடடனர. அஙகும் த்சல்ை 
முடியாத நிறை. 
 அவறறைக ்கடநதும் இனி அதி்க மக்கள் 
இரறணபபைாறை, புதுமாத்த்ளன்,  அம்பைைவன் 
தபைாக்கறண, வறைஞரமடம், முள்ளிவாய்கால் 
இடங்கற்ள வநாககி ந்கரத் ததாடஙகிய வபைாது, 
நாங்களும் ந்கரத் ததாடஙகிவனாம். தபைரும்ளவு 
மக்கள் வதவிபுரம் ்காடடுபபைகுதி ஊடா்க ந்கர 
நதனர. நாங்கள் இரறணபபைாறை த்சல்வதறகு 
புதுககுடியிருபபு வழியா்க த்சன்வைாம். த்சல்லும் 
வழியில் துபபைாககி ரறவ்கள் எங்கற்ளக ்கடநது 
த்சன்ைன. எறி்கறண்கள் வழிதயஙகும் முன் பின் 
னா்க தவடித்தன. பைைரது உயிர பைாதி வழியில் ்காவு 
த்காள்்ளபபைடடன. யார யார  வபைாகும் வழியில் 
உயிர தபபுவவாம் என்று நிறனத்துககூட பைாரக்க 
முடியவில்றை. ஏவதா இரறணபபைாறைககு 
த்சன்று விடவடாம். அஙகு இரண்டு நாட்கள்கூட 
தரித்து இருக்க முடியவில்றை. த்சநதூரன் 
சிறைறய அண்மித்த ததன்னங ்காணியில் மக்கள் 
தநருக்கமா்க அரு்கருவ்க கூடாரம் அறமத்து இரு 
நவதாம்.
 ததாடரநது அஙகிருநது வறைஞரமடம் 
த்சன்று வமரி முன்பைள்ளி அருகில் மணறபைாங்கான 
நிைத்தில் சிரமத்தின் மத்தியில் பைதுஙகு குழி அறம 
த்து அதன்வமல் தைபபைாள் கூடாரமும் அறமத்து 
இருநவதாம். எம்றமபவபைாை பைைரும் அவ்சர 
அவ ்சரமா்க கூடாரங்கள் அறமத்து அறனவரும் 
மி்க தநருக்கமான சூழ்நிறைககுள் ஐநது இைட 
்சத்துககு வமறபைடட மக்கள் புதுமாத்த்ளன், அம்பை 
ைவன்தபைாக்கறண, வறைஞரமடம் ததாடக்கம் 
முள்ளிவாயக்கால்வறர நீவரரி விழிம்பிலும், ்கட 
ற்கறரயிலும் இருநவதாம். அவைமான துன்பியல் 
வாழ்வுககுள்  சிறீைங்கா அரசு எம்றம நிரக்கதியா 
ககியது  எம் மனங்களில் ஆைாத வடுவாகியுள்்ளது.
 தினநவதாறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் 
த்காத்துக குண்டு்க்ளாலும், எறி்கறண்க்ளாலும் 
த்கால்ைபபைடடுக த்காண்வட இருநதறத ்கண் 

முன்வன ்கண்டு தவித்து நின்வைாம். மறதைாரு 
புைம் அறவயங்கற்ள இழநது தவித்துக த்காண் 
டிருநத மக்கள். பைடடினியின் விளிம்பில் தவிப 
வபைார ஒரு புைம். விடிகின்ை ஒவ்தவாரு தபைாழு 
தும் இரவாகின்ை ஒவ்தவாரு தபைாழுதும் யார 
யார உயிவராடு இருபபைார்கள்  என்று நம்பிகற்க 
இழநத வாழ்வு இக்காைபபைகுதியில் இருநதது.  
ஒரு நாள் வமரி முன்பைள்ளியின் அத்தியாவசிய 
மருத்துவ  வ்சறவ வழங கிக த்காண்டிருநத உ்ள 
நை மருத்துவர சிவமவனா்கரனும் சிகிசற்ச தபைை 
வநத 20இறகு வமறபைடட மக்களும் த்காத்துக 
குண்டினால் துடிக்கத்துடிக்க த்கால்ைபபைடடறத 
்கண் முன்வன ்கண்ட அவைமான ்காடசிறய 
நிறனவில் த்காள்கிவைன்.
 இவ் அவைமான நிறையிலும் மக்களின் 
துயரிறன வபைாககி தங்கள் த்சயறதிைன் உள்்ள 
வறர தங்கற்ள நம்பி வநத மக்கற்ள ்காக்க 
வவண்டுதமன்ை இைடசியத்வதாடு தமிழீழ நிர 
வா்க அைகு்கள். ஆங்காஙகு இைநதவர்களின் 
உடல்்கற்ள உரிய வற்கயில் த்கனம் த்சயதும். 
்காயமறடநத ஒவ்தவாரு உயிர்களும் ்காக்கபபைட 
வவண்டியதறகு உரிய வ்ளங்கற்ள த்காண்டு 
அரபபைணிபபுடன் ்காத்த மருத்துவப பைணியும். 
பைசியாலும் பைடடினியாலும் எவரும் துவண்டு 
விடக கூடாது என ஒரு வநரக்கஞசி, வாயபபைன் 
குழநறத்களுக்கான பைால் மா என சிறுவர ததாட 
க்கம் வவயாதிபைர வறர வழஙகி ்காபபைாறறினர.
 அர்ச ஊழியர்களுககு மாத ஊதியம் கிறட 
க்க வாயபபில்ைாத வபைாதும், அவர்க்ளது தறதுணி 
வால் பிரத்திவய்க த்காடுபபைனவு வழஙகி வழிபபை 
டுத்தினர.
 வமலும் சிறீைங்கா அர்ச பைறடயினறர 
அறனத்து திடடமிடட இனபபைடுத்காறையிலி 
ருநது இறுதிவறர ்காக்க வவண்டுதமன வழிந 
டத்திய உத்தமமானவர்கற்ள நிறனத்து  தநஞசு 
்கனககிைது.
 எல்ைாம் நிறைவவறியது வபைாை ்சரவவத்ச 
பைாரறவககுள் எங்கள் அவைங்கள் ்கண்ணுககு 
ததரியாது வபைாயவிடட நிறையில், புதுமாத்த்ளன், 
வறைஞரமடம், அம்பைைவன் தபைாக்கறண, இரட 
றட வாயக்கால் ்கடநது வமலும் இவ்விடங்களில் 

இருநது 20 ஏபரல் 2009இறகு பின் முள்ளிவாய்கா 
லுககுள்வ்ள முடஙகிய துரபபைாககிய நிறை. 
எஙகும் மரணஓைம் ்கநத்க புற்கயின் மணத்றதத் 
தவிர எறதயுவம எவரும் அறிய முடியாத அவைம். 
நாட்கள் ஒவ்தவான்றும் எல்வைாருககும் மரணத் 
தின் விளிம்பு எவ்வற்கயானது என்பைறத உணர 
த்தி நின்ைது. எஞசிய 4 இைட்சத்திறகும் வமற 
பைடட மக்கள் ஒடுஙகிய நீவரரிப பைகுதியில் வாழ் 
நத  ஒவ்தவாரு மக்களின் குடும்பைங்களுககுள் 
ஏறபைடட இழபபுக்களும் துன்பியல் அவைமான 
்சம்பைவங்களும் ஒவ்தவாரு வரைாறு்கள். இவ்வாறு 
வலிநத இராணுவ சூழறமவுககுள் எஞசிவயார 
அ்கபபைடடது தவிரக்க முடியாத ஒன்ைாகி விட 
டது.  இவர்களுள் நாங்களும் ஒருவராகி, நறடப 
பிணங்க்ளாய ்கடைாலும், தறரயாலும் ஒரு 
த்காறை வறையத்தில் இருநது இன்தனாரு 
த்காறை வறையத்துககுள் வநது  வாழ்நததும், 
வருநதியதும், வலி சுமநது தவளிவயறியதும் எம் 
மரணம் வறர நிறனவு்க்ளா்க இருககும். இது 
எமது ்சநததிககும் உை்க மக்களுககும் ்கடத்தப 
பைடும்.
 மறைநத மன்னார மறைமாவடட ஆயர 
்கைாநிதி வணக்கத்திறகுரிய  இராயபபு வஜா்சப 
அவர்கள் ்சரவவத்ச மனித உரிறம ஆறணய்கத் 
திறகு ஆதாரமா்க வழஙகிய த்கவலுககு அறமய 
முள்ளிவாயக்கால் மண்ணில் இறுதிக ்கணம்வறர 
இருநது, ்காணாமல் வபைான 146,769 மக்களுககு 
என்ன நடநதது என்பைதற்கான  பைதிறை  மனித 
குைம் ஆயவுககுடபைடுத்தி, எம்மினத்தின் மீதான 
தும் மனித குைத்தின் மீதானதுமான வன்த்காடு 
றமறய முடிவுககு த்காண்டு வருவதும், மீ்ள 
நி்கழாறமறய உறுதிபபைடுத்தும் ்கண்ணியமான 
தீரறவ தபைறறு வழங்க வவண்டியதும், மனித நீதி 
யின் மறுக்க முடியாத பைணியா்க உள்்ளது. இதற 
்கா்க உறழபவபைாதமன உ்ளமார உறுதி பூண்டு 
த்சயறபைடுதவை விடுதறை வவண்டிநின்று வீழ்நத 
எம்மக்களுககும், எம்றமக்காக்க வபைாராடி மடிநத 
வபைாராளி்களுககும் நாம் த்சயயும் ற்க மாைா்க 
அறமயும்.

தமிழினம் ெலிசுேநத ... வதா்டர்ச்சி...

 அவர்கள் ததாடரநது இனபபைடுத்காறை 
த்சயது வருகிைார்கள். இதில் ற்சவ ்சமயத்றதச 
்சாரநத தமிழர்கள் மடடுமல்ை, கிறிஸதவ 
்சமயத்றதச ்சாரநத தமிழர்கள் ஆனாலும் இஸைாம் 
தழுவிய தமிழர்கள் ஆனாலும் அவர்கற்ளயும் 
சிங்க்ள இன தவறியர்கள் விடடுறவக்கவில்றை. 
அவர்க ற்ளயும் பைடுத்காறை த்சயகிைார்கள். இது 
ததாடர நது நறடதபைறறு வருகிைது.
 ஆனால் ்சரவவத்ச உை்கம் இநத இனபபைடு 
த்காறைறய வவடிகற்க பைாரத்துக த்காண்டிருந 
தவத தவிர,  இறதத் தடுத்து நிறுத்த வவண்டும் 
என்று முன்வரவில்றை. “யாதும் ஊவர யாவரும் 
வ்களீர” என்ை உன்னதமான த்காள்ற்கறய, வ்காட 
பைாடறடக ்கறடபபிடித்தவர்கள் தமிழர்கள்.  
“யாதானும் நாடாமல் ஊராமல்” என்று த்சான்ன 
வன் தமிழன், “ஒன்வை குைம் ஒருவவன வதவன்” 
என்ை உயரநத வ்காடபைாடறட வகுத்துத் தநதவன் 
தமிழன். உை்கம் பூராவும் ஒன்று, உை்க மக்கள்  
எநத நாடறடச வ்சரநதவர்க்ளா்க இருநதாலும், 
எநத இனத்றதச வ்சரநதவர்க்ளா்க இருநதாலும், 
எநத தமாழிறயச வ்சரநதவர்க்ளா்க இருநதாலும், 
அவர்கள் எல்ைாம் நம்முறடய உைவினர என்ை, 
“யாதும் ஊவர யாவரும் வ்களீர என்ை த்சம் 
மாநதர” என்று த்சான்ன தமிழறன சிங்க்ள இன 
தவறியர்கள் திடடமிடடு இனபபைடுத்காறை 
த்சயத வபைாது, உை்கம் என்னதவன்று வ்கட்கத் 
தவறிவிடடது. ஐ.நாப வபைரறவ முடஙகிவிடடது. 
முதைாம் உை்கப வபைார நறடதபைறை வபைாது, 1914 
இலிருநது 1918 ஆம் ஆண்டு வறரயும் நறடதபைறை 
அநத உை்கப வபைாரின் வபைாது, ஆரமீனிய மக 
்கற்ள, துருககியில் வாழ்நதவர்கற்ளத் துருககி 

அரசு இனபபைடுத்காறை த்சயதது. ஏைத்தாழ 100 
ஆண்டு்களுககு வமைாகி விடடது. ஆனால் அநத 
இனபபைடுத்காறை,  அது இனப பைடுத்காறைதான், 
துருககியில் வாழ்நத ஆரமீனிய மக்கள் பைடு 
த்காறை த்சயயபபைடடது; அது இனபபைடு 
த்காறை வநாக்கத்துடன் த்சயயபபைடடது என் 
பைறத இன்றைககு உை்கம் த்சால்லி, அதறகுத் 
துருககி அரசுககு எதிரா்க நடவடிகற்க எடுக்க 
வவண்டும் என்று பைல்வவறு நாடு்கள் வலியுறுத்தி 
யிருககின்ைன. 
 1971ஆம் ஆண்டில் ‘கிழககுப பைாகிஸதான்’ 
என்று த்சால்ைபபைடட கிழககு வங்கா்ளத்தில் 
வங்க முஸலிம்்கள்  பைாகிஸதான் இராணுவத்தால் 
திடடமிடட இனபபைடுத்காறைககு ஆ்ளாக்கப 
பைடட வபைாது, இநதியா துறணநின்று, வங்க மக்க 
ற்ளப பைாது்காத்தது மடடுமல்ை, வங்கவத்சம் 
பிைபபைதறகும் இநதியா துறண நின்ைது. இநதியா 
வில் உள்்ள ்ச்கை வதசிய இனமக்களும் அதறகு 
ஆதரவு த்காடுத்தார்கள். இது நடநது எத்தறன 
ஆண்டு்க்ளாகியிருககின்ைன. இன்றைககுக கிடட 
த்தடட 50 ஆண்டு்கள் ்கடநதுவிடட பின்னரும், 
அநதத் திடடமிடட இனபபைடு த்காறையில் ஈடு 
பைடடவர்கற்ளத் தண்டிக்க வவண்டும் என்று வங்க 
வத்சம் வலியுறுத்தி, அதற்கா்க நீதிமன்ைங்கள் 
அறமக்கபபைடடுச ்சம்பைநதபபைடட இராணுவ 
அதி்காரி்கள் தண்டிக்கபபைடடிருககிைார்கள்.
 ஐம்பைது ஆண்டு்களுககுப பின்னர இனப 
பைடுத்காறை புரிநத குறைவாளி்கள் தண்டிக்கப 
பைடடிருககிைார்கள். உை்கம் பூராவும் இறதப 
வபைாை நடநது த்காண்டிருககிைது. வமலும் யபபைா 
னியர்கள்  இரண்டாம் உை்கப வபைாரில் த்காரிய 
மக்கற்ள இனபபைடுத்காறை த்சயதார்கள் என்ை 
குறைச்சாடடின் கீழ் ்சரவவத்ச நீதிமன்ைத்தில் வி்சா 

ரிக்கபபைடடு, யபபைானிய இராணுவத் த்ளபைதி்கள் 
தண்டிக்கபபைடடார்கள்.
ஆனால், இைஙற்கயில் நம்முறடய தமிழ் மக்க 
ற்ளத் திடடமிடடு இனபபைடுத்காறை த்சயத 
சிங்க்ள இராணுவ அதி்காரி்கவ்ளா, வீரர்கவ்ளா 
அல்ைது அரசியல் தறைவர்கவ்ளா யாரும் இது 
வறர குறைவாளிக கூண்டிற கூட நிறுத்தபபைட 
வில்றை. டபளின் மக்கள் தீரபபைாயம், பிவரமன் 
மக்கள் தீரபபைாயம், இவர்கள் எல்ைாம் இைஙற்க 
யில் நறடதபைறைது இனபபைடு த்காறை தான்  
என்பைறத உறுதித்சயத பின்னரும் கூட, அதறகுக 
்காரணமான குறைவாளி்கற்ள, குறைவாளிக கூண் 
டில் நிறுத்தி, வி்சாரறண நடத்தித் தண்டிபபைதறகு 
உை்கம் முன்வரவில்றைவய ஏன்? உை்கம் பூரா 
வும் வாழ்கின்ை தமிழர்களின் உள்்ளங்களில் எதி 
தராலித்துக த்காண்டிருககின்ைது இநதக வ்கள்வி. 
எங்களுககு மடடும் ஏன் இநத அநீதிறய உை்கம் 
இறழககிைது? 
 இனபபைடுத்காறை நா்ளான இன்று உை்கம் 
பூராவும் வாழ்கின்ை தமிழர்கள் எநத நாடடில் 
வாழ்நதாலும், அவர்கள் உள்்ளங்களில் இநதக 
குமுைல் தபைாஙகிதயழுநது த்காண்டிருககிைது. 
இதறகுக ்காரணமானவர்கள் தண்டிக்கபபைட 
வவண்டும் என்பைது மடடுமல்ை, இனியாவது 
இைஙற்கயில் வாழ்கின்ை தமிழர்கள் இனபபைடு 
த்காறைகவ்கா, வவறு த்காடுறம்களுகவ்கா 
ஆ்ளா்காமல் ்காக்க வவண்டிய ்கடறம உை்கத் 
துககு உண்டு என்பைறத நிறனவூடடுவது தான் 
உை்கத் தமிழர்க்ளாகிய நமககு முன்னுள்்ள முககி 
யமான ்கடறம. அநதக ்கடறமறய இனப பைடு 
த்காறை நாளில் நாம் இன்று உறுதியா்க நிறை 
வவறறுவவாமா்க.

சர்ெமதச உல்கம்   ... வதா்டர்ச்சி...



வாயக்கால் இனஅழிபபு மவனாநிறைறய இனங 
்கண்டு, உரிய நடவடிகற்க்கற்ள எடுக்கப புைம் 
பைதிநத தமிழர்கள் ஒரு தபைாது வவறைத் திடட த்தில் 
்காைதாமதமின்றி இறணநது, அழுத்தங்கற்ள உரு 
வாககினாவை சிறீைங்காவின் இன்றைய அரசின் 
இநத இன அழிபபு மவனாநிறைறய முடிவுககுக 
த்காண்டு வரைாம். இதற்கான ்சரியான ்சனநாய்கச 
த்சயறபைாடு்கற்ளச ்சரியா்கச த்சயதறை ஒவ்தவாரு 
புைம்பைதிநத தமிழனும் தனது தாய்கக ்கடறமயா்க 
ஏறறுத், தானும் பைஙவ்கறறு தன் இற்ளய தறை 
முறைறயயும் பைஙவ்கறை றவக்க வவண்டும். 
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மருத்துவமறன  ந்கரத்தபபைடடது. அஙவ்க அர்ச 
மருத்துவர்களும், விடுதறைபபுலி்களின் மருத்து 
வர்களும்,  தமிழீழ சு்காதார வ்சறவயினரின் ஒத்து 
றழபபுடன் மக்களுக்கான வ்சறவறய ததாடரநதார 
்கள். ஆனாலும் இைஙற்க இராணுவத்தினதும், 
அர்ச சு்காதார வ்சறவயினரதும் மனிதவநயமறை 
நடவடிகற்க்களினால் எநதவித மருநதுப தபைாருட 
்களும் அனுபபி றவக்கபபைடாமல் வபைாராடிய 
்சமூ்கம் தனிறமபபைடுத்தபபைடடு, இனவழிபபிறகு 
உடபைடுத்தபபைடட நிறை மருத்துவர்கற்ள மி்கவும் 
துயரத்தில் ஆழ்த்தியது. 
 தினம் தினம் மருத்துவமறன வ்ளா்கத்தில் 
நூறறுக்கணக்கான உடல்்கள் அடுககி றவக்கபபைட, 
குடும்பைத்தினர சூழ்நது நின்று ்கத்தி ஒபபைாரி றவப 
பைது நா்ளாநத நி்கழ்வாகியது. றவத்திய்சாறைறய 
இராணுவம் ற்கபபைறறும் வறர இது நீடித்தது.  
 ஆனாலும்  மக்கள் இநதப வபைாராடடத்தின் 
வமல் த்காண்ட அற்சக்க முடியாத நம்பிகற்கயும், 
மனவுறுதியும் இநத உை்கத்றதவய ஆச்சரியபபைட 
றவத்திருககும் என்வை நம்புகிவைன்.
 தீவிர ்சத்திர சிகிசற்சககு குருதி வதறவ 
பபைடும் வபைாததல்ைாம், மி்கவும் நலிவுறை நிறை 
யிலும் நம்பிகற்க த்ளராமல் இற்ளஞர, யுவதி்கள், 
வயது வநதவர்கள் என்ை வவறுபைாடு்கள் இல்ைாது 
தன்னைமின்றி குருதித்தானம் த்சயதார்கள். இது 
வ்சாழ மன்னன் சிபிச ்சக்கரவரத்தி தரமம் நிறைக்க 
புைாவின் எறடககு ்சமனா்க தன் ்சறதறய தவடடிக 
த்காடுத்த வரைாறறை நிறனவுபைடுத்தியது.
 இைட்சத்திறகும் வமைான குழநறத்களுக 
கும், பைாலூடடும் தாயமாருககும் பைகிரநதளிபபைதற 
்கா்க அனுபபைபபைடட தவறும் ஆயிரம் ததாடக்கம் 
இரண்டாயிரம் வறரயிைான Anchor பைால் றபைக்கற 
று்கள். குருதிகத்காறட தநதவர்களுகவ்க த்காடுக்க 
வவண்டிய நிறை ஏறபைடடது. இதில் அைம் தவைா 
மல் த்சயறபைடட மருத்துவர்களின் மனநிறை வபைாரா 

டடத்தின் பைால் அவர்கள் த்காண்ட பைறறையும், 
நம்பிகற்கறயயும் தவளிபபைடுத்தி நின்ைன. அத்து 
டன் அர்ச இயநதிரத்துடன் ததாடரசசியா்க ததாடர 
பு்கற்ள ஏறபைடுத்தி, மக்கற்ள பைாது்காபபைதிலும், 
்காயமறடநதவர்கற்ள பைாது்காபபைா்க தவளிவயற 
றுவதிலும், மருநது்கற்ள வ்காரிப தபைறறுக த்காள்வ 
திலும் அதீத முறனபபுக ்காடடிய வபைாதிலும், 
உரிய பைைன் எதுவும் கிறடக்கவில்றை.
 அன்று ஞாயிறறுக கிழறம ஏபரல் 19ஆம் 
தி்கதி. வார இறுதி நா்ளா்க இருநதவபைாதும் ்காயம 
றடநதவர்கள் றவத்திய்சாறைககு த்காண்டு வரப 
பைடுவார்கள். உரிய அம்புைன்ஸ வண்டி கிறடயாது 
்காயங்கள் மி்கவமா்சமா்க இருநதாலும் ஈருருளி 
்கவ்ள இவர்கற்ளக ்காவிகத்காண்டு பைைத்காறைக 
்க்ளங்கற்ளத் தாண்டி வரவவண்டி இருககும்.
 அன்று எனது பை்கல் ்கடறம்கற்ள முடித்து 
விடடு றவத்திய்சாறைககு பின்புைம் இரண்டாவது 
ததருவில் இருநத மறனவி பிள்ற்ள்கள் தஙகியி 
ருநத மூடிய பைதுஙகு குழியுடன் கூடிய தற்காலி்க 
கூடாரத்றத அறடநவதன். அன்று இரவு வழறம 
ககு மாைா்க றவத்திய்சாறைச சுறைாடலிவைவய 
தாககுதல்்கள் மி்கவும் உககிரமறடநது ்காணபபை 
டடன. இரவு முழுவதும் தூங்க முடியாமல் 
அவ்காரத் தாககுதல்்கள். அதி்காறையில் றவத்திய 
்சாறை வ்ளா்கம்  இராணுவ வ்சமானறத உணரநது 
த்காள்்ள முடிநதது. ்காறையில் தவளிவய தறை 
நீடடிய வபைாது தபைரும்பைாைான கூடாரங்கள் தவறு 
றமயா்க ்காணபபைடடன. அண்ண்ளவா்க 50,000 
இறகும் வமறபைடட மக்கள் வவறு வழியின்றி இரா 
ணுவக ்கடடுபபைாடடுப பைகுதிககு வலிநது த்சன்று 
்சரணறடநதார்கள். பைைர இறட நடுவிவைவய 
த்கால்ைபபைடடார்கள்.
 நானும் மறனவி, குழநறத்களும் அஙகி 
ருநது தவளிவயறி ்கடற்கறர வநாககிய பைாறத 
வழியா்க நடநவதாம். ஒரு தபைண் தறைவிரி வ்காை 
மா்க நின்ைபைடி ்காயமறடநத தன் ்கணவன் பிள்ற்ள 
்கள் எல்வைாறரயும் உழவு இயநதிரத்தில் ஏறறி 

விடடு, யாராவது அநத உழவு இயநதிர வண் 
டிறய றவத்திய்சாறைககு ஓடடிசத்சன்று எனது 
குடும்பைத்றத ்காபபைாறறுங்கள் என்று இரநது 
வ்கடடு ்கதறி அழுதார. வமா்சமான துபபைாககி ்சன் 
னங்களுககு மத்தியில் அவர்கற்ள ்கடநது த்சல் 
லும் வபைாது என் இதயம் த்கரநது தநாருஙகியது. 
றவத்திய்சாறைறய இராணுவம் ற்கபபைறறி இரு 
பபைறத எபபைடி அவளுககு ததரியபபைடுத்துவது; 
அல்ைது ததரிநதுதான் வ்கடகிைா்ளா? என்று கூட 
உணர முடியவில்றை. என் குழநறத்கள் வவறு 
பையநது ்கதறுவறத தாஙகிக த்காள்்ள முடியாத இக 
்கடடான நிறை. மனறத திடபபைடுத்திக த்காண்டு 
அவர்கற்ள ்கடநது த்சன்வைன். எத்தறனவயா 
வ்காரமான ்சம்பைவங்கற்ள ்கடநது சிகிசற்ச வழங 
கிய வபைாதும் இது என்றன மி்கவும் பைாதித்த ்சம்பை 
வமா்க என் மனதில் ஆழப பைதிநது த்காண்டது.
 இவ்வாறு மருத்துவமறன்கள் த்காறைக 
கூடங்க்ளா்க மாறைபபைடட த்காறை தவறி, 21ஆம் 
நூறைாண்டின் மி்கவமா்சமான மனிதவநயமறை 
நிறைறமயிறனவய இஙகு தவளிபபைடுத்தியது.  
இதன் சூத்திரதாரி்கள் ராஜபைக்சாக்கள் மடடுமல்ை, 
அவர்களின் வல்ைறமககு அபபைால் அவர்களுககு 
உதவிய நாடு்களும் தான் என்பைது தவளிபபைறட 
யான உண்றம.
 இவ்வாறு தினம் தினம் நூறறுக்கணக்கான 
வர்கள் த்கால்ைபபைடடுக த்காண்டிருநதார்கள். இது  
வம 18ஆம் தி்கதி வறரயும் நீடித்தது என்பைதறகு 
இைட்சக ்கணக்காவனார ்சாடசியம். இதறகு அப 
பைால் நவீன ததாழில் நுடபை உச்சமும் ்சாடசி என்பை 
தறன யாரும் மறுக்க முடியாது.
 எனினும், இநத உண்றம்கற்ள அம்பைைப 
பைடுத்தி,   ்சரவவத்ச மடடத்தில் தபைாது விழிபபுண 
ரறவ ஏறபைடுத்தி, நியாயம் வதடிகத்காள்்ள தயஙகும் 
்சகதி்கள் யாருககு துறண வபைாகின்ைார்கள் என்ை 
வ்கள்வி எபவபைாதும் என்னுள் எழாமல் இல்றை.

இ�ட்்்டொயக்கால்   ... வதா்டர்ச்சி...

ஊடா்க நாம் வவண்டுவது விடு தறை மடடுமல்ைா 
மல், நமககுத் வதறவ இனப பிரசசிறனககு நிரந 
தரமான அரசியல் தீரவு மடடுவம. 
 இநத அரசியல் தீரவு, பைன்னாடு்களின் தறை 
யீடடுடன், உை்க நாடு்கள் அறனத்தின் பைாரறவ 
யின் ஊவட நமககு கிறடபபைதுடன், இவ்வ்ளவு 
தபைரிய அநீதி்கற்ளயும், வபைாரக குறைங்கற்ளயும், 
இனபபைடுத்காறை்கற்ளயும் நடத்திய இைஙற்க 
அரசு தண்டிக்கபபைட வவண்டும் என்பைதுமாகும். 
்சரவவத்ச குறைவியல் நீதிமன்றில் அவர்கள் வி்சா 
ரிக்கபபைட வவண்டும் என்பைது ஒரு பைக்கம் இருந 
தாலும், நாம் வவண்டுவது தமிழ் மக்களுக்கான 
ஒரு அரசியல் தீரறவவய ஆகும். 
 நமககுத் வதறவயான அரசியல் தீரவு 
என்பைது உை்க நாடு்க்ளால் நடத்தபபைடுகின்ை 
்சரவவத்ச குறைவியல் நீதிமன்ைம், ஐ.நா. மனித 
உரிறம மன்ைம், ஐ.நா. பைாது்காபபுச ்சறபை வபைான்ை 
வறறின் ஊடா்க நடத்த வவண்டிய ஒரு தபைாது 
வாகத்கடுபபு மூைம் இருநதாலும், தாய நாடடில் 
தமிழீழ மக்கவ்ள தீரமானிக்கககூடிய ஒரு அரசியல் 
தீரவா்க அறமய வவண்டும்.  அறத ஒரு தபைாது 
வாகத்கடுபபின் மூைமா்க வமற த்காள்்ளைாம். 

தறவபைாது அதற்கான சூழல் இருககுமா? என்பைது 
பைறறி ்காைம் தான் தீரமானிககும். அதற்கான 
ஒரு அரசியறை உருவாக்க வவண்டியதுடன், 
அதற்கான ஒரு ந்கரவு்கற்ள வமறத்காள்்ள 
வவண்டியது மி்கப தபைரிய ஒரு பைணியாகும். 
 நடநவதறிய இனபபைடுத்காறை ஊடா்க 
அன்றும், இன்றும், என்றும் நிறனவுபைடுத்துவது 
என்னதவன்ைால், நாம் வவண்டி நிறபைது ஒரு 
அரசியல் தீரவாகும்.

இனபபடுவ்கா்ல    ... வதா்டர்ச்சி...

12 ஆணடு்க்ளா்க ோ�ாது   ... வதா்டர்ச்சி...

பைடுத்த முடியும். இனபபைடுத்காறை அர்சான 
இைஙற்க அரற்ச அம்பைைபபைடுத்தி, நமக்கான 
நீதிறய தபைறுகின்ை ஒரு உறுதிதமாழி ஏறபைா்க 
இநத நிறனவவநதல் நி்கழ்வு்கள் ஊடா்க நாம் 
உைகிறகும் அறிவிபவபைாம். ்ச்க தமிழர்களுககும் 
இநத வ்காரிகற்கயின் நியாயங்கற்ள மீண்டும் 
வலியுறுத்துவவாம். நாம் ஒன்றுபைடட ்சாதி, ்கடசி, 
மத எல்றை ்கடநது தமிழினமா்க திரண்தடழு 
வவாம். நமது உரிறம்கற்ள தவன்தைடுபவபைாம் 
என்ை உறுதிதமாழிறய எடுபவபைாம்.

சுதநதி� தமிழீழ... வதா்டர்ச்சி...

உறுதிபபைடுத்தபபைடாறமயால், நான் எநதக ்கருத் 
றதயும் கூைமாடவடன்” என பைதில்த்சால்கிைார. 
 அறமச்சர டக்ளஸ வதவானநதா, புத்ளாட 
தறைவர சித்தாத்தன் ஆகிவயாரிடமும் BBC நிருபைர 
வபைடடி எடுககிைார. இருவருவம தமது மகிழ்சசி 
்கற்ள ததரிவித்தனர. தாம் எபவபைாவதா எதிர பைாரத் 
தது இபவபைாதுதான் நடநதுள்்ளது எனவும் கூறினர. 
வம,20 புதன் கிழறம, இரு வாரங்கள் பைரவைா்க வீதி 
ஓரங்கள், ்சநதி்கள் வபைான்ை எல்ைா இடங்களிலும் 
பைால்வ்சாறும், ்சம்பைலும் வழங்கபபைடடு, ததன்பைகுதி 
்களில் மி்கபதபைரிய மகிழ்சசி ஆரவாரங்கள் இடம் 
தபைறைறதயும் ததாறைக்காடசி்களில் ்காடடபபைட 

டன. வடககு கிழககிலும் முஸலிம் மக்களும் சிங 
்க்ள மக்களுடன் இறணநது தமது மகிழ்சசி்கற்ள 
தவளிக்காடடத் தவைவில்றை. 
 2009, வம 21, வியாழன் இநதியாவின் வதசி 
யப பைாது்காபபு ஆவைா்ச்கர எம்.வ்க.நாராயணன், 
மறறும் தவளியுைவு த்சயைர சிவ்்சங்கர வமனன் 
ஆகிய இருவரும் இைஙற்கககு வருற்க தநது, ஜனா 
திபைதி மகிநத ரா்சபைக்ச வழஙகிய இரவு வபைா்சன 
விருநதுபை்சாரத்தில் பைஙவ்கறைனர. அபவபைாது த்சயதி 
யா்ளர ்சநதிபபும் இடம்தபைறைது. அதில் பிரபைா்கரன் 
மரணம் ்சம்பைநதமான மரணச ்சான்றிதறழ தாம் 
வ்கடபைதற்கா்க இைஙற்கககு வநததா்கவும், அநத 
உத்திவயா்கபூரவ ்சான்றிதழ் கிறடத்தால் தாம் இநதி 
யப பிரதமரா்க இருநது த்காறை த்சயயபபைடட 

ராஜீவ் ்காநதியின் த்காறைவழகற்க மூடிவிடைாம் 
எனவும், பிரபைா்கரனுறடய மரணத்தில் தமககு எநத 
்சநவத்கமும் இல்றை எனவும் அவர்கள் வபைடடி 
வழஙகியிருநதனர என் பைதும் குறிபபிடத்தக்கது. 
 “2009, வம18, ததாடக்கம் வம20, வறர நான் 
்கண்ட விடயங்கற்ள மடடும், சிைவறறை பைாது்கா 
பபு ்காரணங்களுக்கா்க தவிரத்து வழஙகியுள்வ்ளன். 
இன்னும் த்சால்வதறகு நிறையவவ உண்டு ்காைம் 
வரும்வபைாது உண்றம்கள் உைங்காது” என மடடக 
்க்ளபபு மாவடட தமிழ் வதசிய கூடடறமபபு பைாரா 
ளுமன்ை உறுபபினர பைா.அரியவநத்திரன்  கூறினார.

தமிழினம் ்கலஙகி  ... வதா்டர்ச்சி...

பைைவிதமான தாக்கத்திறன ஏறபைடுத்தியது. நாங்கள் 
இதன் ்காரணமா்க பைைநாட்க்ளா்க உ்ளவியல் ரீதி 
யான பைாதிபபு்களுககு உள்்ளாவனாம்.” என ததரிவி 
த்தார.
 முள்ளிவாயக்கால் என்பைது ஒரு  பைடுத்காறை 
்க்ளம் அல்ை; தமிழர்களின் வபைாராடடத்தின் மறறு 
தமாரு வடிவத்திற்கான ஆரம்பைம். இதறன உணர 
நது எதிர்காைத்தில் தமிழ் அரசியல்வாதி்களும் 
தமிழ் வதசிய நைன் விரும்பி்களும் த்சயறபைட 
வவண்டும். நாங்கள் புறதக்கபபைடவில்றை விறதக 
்கபபைடடுள்வ்ளாம்.

முளளிொயக்கால்    ... வதா்டர்ச்சி...



ங்களில் தடுபபூசி வழஙகும் த்சயறபைாடு்கள் 
தீவிரமா்க முன்தனடுக்கபபைடுகின்ைது. அஸடிரா 
தஜவன்கா தடுபபூசி முடிவறட நதுவிடட நிறை 
யில் ரஷயாவிலிருநது த்காண்டுவரபபைடட ஸபுட 
னின், சீனாவிலிருநது த்காண்டு வரபபைடட தடுபபூசி 
என்பைன வழங்கபபைடுகின்ைது. பைை ்கடடங்க்ளா்க 
வழங்கபபைடடு இரண்டாது வடாறஸக த்காடுப 
பைதறகும் தயாரிபபுக்கள் முன்தனடுக்கபபைடுகி 
ன்ைன. அடுத்ததா்க, குருநா்கல் மறறும் வமல் மா்கா 
ணத்தில் தடுபபூசி வழங்கபபைடவுள்்ளதா்கத் ததரி 
விக்கபபைடுகின்ைது.

 ஆனால், தமிழ் மக்களின் தாய்கப பைகுதி 
்க்ளான வடககு, கிழககில் இதற்கான ஏறபைாடு்கள் 
எதுவும் இல்றை. வடககில் அதி்க்ளவு த்காவரானா 
வநாயா்ளர்கள் தின்சரி இனங்காணபபைடடு வரு 
கின்ைார்கள். அதறனவிட, தமிழ்கத்திலிருநது பைட 
கு்கள் மூைமா்க வருபைவர்களின் அசசுறுத்தலும் 
வடககில் அதி்கமா்கவுள்்ளது. அவ்வாறிருநதும் 
வபைாதிய்ளவுககு பி.சி.ஆர. பைரிவ்சாதறன்கள் வடக 
கில் வமறத்காள்்ளபபைடுவதில்றை. பைரிவ்சாதறன 

்கள் முன்தனடுக்கபபைடடாலும், தபைறுவபைறு்கள் 
உரிய வநரத்தில் வருவதில்றை. இநத நிறையில், 
தடுபபூசி வழஙகுவதில் இறுதி நிறையில்தான் 
வடககு, கிழககு உள்்ளதா்கத் ததரிகின்ைது.
 இதனால்தான், த்காவரானா பைரவறைப 
பையன்பைடுத்தி மறதைாரு இனபபைடுத்காறைககு 
அர்சாங்கம் திடடமிடுகின்ைதா என்ை வ்கள்வி எழு 
பபைபபைடுகின்ைது.

ேறவ�ாரு இனபபடு... வதா்டர்ச்சி...

• இநதியா பிராநதிய வமைாண்றமககுரிய 
தன்றமயுடன் ஈழத்தமிழர பிரசசிறனறய 
அணுகி வருவதால் ஈழத்தமிழர்களின் பைாது 
்காபபைான அறமதிககு உதவுவது இநதியா 
வின் ்கடறமயா்க உள்்ளது என்பைறத இநதி 
யாவுககு எடுத்து வி்ளககும் அணுகுமுறை 
்கற்ள உருவாககி, ஈழத்தமிழர்களுக்கான 
பைாது்காபபைான அறமதிறய மீள் நிறைநிறு 
த்துமாறு இநதியாறவக வ்காரிட தமிழ்கத் 
திலும் மறறைய மாநிைங்களிலும் உள்்ள 
மக்களுடன் வ்சரநது உறழபபைது
• ஐககிய நாடு்கள் ்சறபையும் அதன் உறுபபு 
ரிறம நாடு்களுககும் ஈழத்தமிழர பிரசசிறன 
உள்நாடடு பிரசசிறன என்ை அவர்களின் 
பைாரறவ யாவைவய  ஈழத்தமிழின அழிபறபைச 
சிறீைங்கா ததாடரகிைது என்பைறத உணரத்தி 
ஈழத்தமிழர பிரசசிறன அறனத்துை்கத்தால் 
தீரக்கபபைடவவண்டிய பிரசசிறன என்பைறத 
வலியுறுத்த தபைாதுக ்கருத்துக வ்கா்ளத்றத 
வ ்ள ர க ்க வ ல் ை ஈ ழ த் த மி ழ ர ்க ளு க ்க ா ன 

வதசிய ஊட்க வ்ளரசசிமூைம்  உறழபபைது.  
• உை்கத் தமிழினத்தில் தபைரும்பைான்றம 
யினரா்க உள்்ள புைம்பைதிநது வாழும் ஈழத் 
தமிழர்கற்ள, தாய்கத்தில் ஈழமக்களுககுச 
்சகதியளிககும் வற்கயில் ்சமூ்க மூைதனங 
்கற்ளயும், அறிவாறைல் ததாழில்நுடபை 
வ்ளரசசி்கற்ளயும் ஈழத்தமிழர்களுககு வழ 
ங்கத்தக்க வற்கயில் இறணத்திட உறழப 
பைது. இதன்வழி ஈழத்தமிழர்கற்ள உை்கச 
்சந றத்கககு பைங்களிபபுக்கற்ளச த்சயயக 
கூடிய ்சமுதாயமா்க வ்ளரசசி அறடயறவப 
பைதன் வழியா்கவவ அவர்களுக்கான பிரசசி 
றனத் தீரவுககும், உரிறம்கள் மீடசிககும் 
உை்க நாடு்களும், அறமபபுக்களும் உதவிடு 
வார்கள் என்ை எதாரத்தத்றத உணரநது 
அதற்கான ்கடடறமபபுக்கற்ள ஈழத்தமிழர 
வாழும் நாடு்களில் எல்ைாம் உருவாககிட 
உறழபபைது.

இலககின முளளிொய்க  ... வதா்டர்ச்சி...
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டிகற்க்கற்ள அர்சாங்கம் வமறத்காண்டு வநதது. 
அதறகு உடநறதயா்க தமிழ்த் தறைவர்கள் த்சயற 
பைடடிருககின்ைார்கள்.
 பைாதிக்கபபைடடுள்்ள வடகிழககு தமிழ் 
மக்கள் தங்களுக்கான பூரவீ்கமான வடகிழககிறன 
தாய்கமா்க த்காண்டவர்கள். எங்களுககு நறட 
தபைறை இனஅழிபபு்சார நடவடிகற்க்களுககு 
பைக்கச ்சாரபபைறை வி்சாரறணதயான்று முன்தன 
டுக்கபபைட வவண்டும். இஙகு நறட தபைறைது 
இனபபைடுத்காறைதயன்பைறத ்சரவவத்சத்திறகு 
தாய்க மக்கள் இடித்துறரக்க வவண்டும்.” என்று 
ததரிவித்தார.

்கட்்ட்ேக்கபபட்்ட  ... வதா்டர்ச்சி...

எநத நீதியும் தபைறறுக த்காடுக்கபபைடவில்றை. 
ஆனாலும் நீதிறயப தபைறறுக த்காடுபபைதற்கான 
எமது வபைாராடடத்திறன நாங்கள் ஒருவபைாதும் 
ற்கவிடப வபைாவதில்றை.
 எனககு தறவபைாது 30வயது முள்ளிவாய 
க்காலில் பைடுத்காறை த்சயயபபைடட மக்களுக 
்கான நீதி கிறடககும் வறரயில் எமது வபைாராடடம் 
ததாடரும்.

தமிழ் ேக்களுககு ... வதா்டர்ச்சி...

்கடடறமபபு ஊடா்கவவ நி்கழ்வு்கள் முன்தன 
டுக்கபபைடும். இநத தபைாதுக ்கடடறமபறபை 
உருவாககுவதில் அறனத்து ்சமூ்கத் தரபபினரும் 
எமககு ஒத்துறழபபு வழஙகு கின்ைனர. இனியும் 
வழஙகுவார்கள். 
 இநதக ்கடடறமபபு உருவாகிய சிை 
்காைத்தின் பின்னர 2019ஆம் ஆண்டு ஈஸடர குண்டு 
தவடிபபு நி்கழ்நதது. 2020ஆம் ஆண்டு த்காவரானா 
தாக்கம் ஏறபைடடது. இநத தநருக்கடிககுள்தான் 
நி்கழ்வு்கள் நடத்தபபைடடன. இம்முறையும் அவத 
வபைான்ைததாரு தநருக்கடியில் நாம் உள்வ்ளாம்.
 பைை த்சாபதங்க்ளா்க தமிழின மக்க்ளாகிய 
நாங்கள், சிங்க்ள அடககுமுறையினரால் இவ்வாறு 
பைல்வவறு அத்சௌ்கரியங்கற்ள ்சநதித்த வண்ணம் 
தான் இருககிவைாம்.  தமிழாராயசசி பைடுத்காறை, 
அதற்கான நிறனவு கூருதல்்கள் தடுக்கபபைடுதல், 
நூை்கம் எரிக்கபபைடுதல், இது வபைான்ை பைை 
நி்கழ்வு ்கள் எமது ்கடநத்காை வரைாறறிவை இருக 
கின்ைது.  எமது மக்கள் ்கடடறமக்கபபைடட ஒரு 
இனபபைடுத்காறை ஒன்றிறகு ஊடா்க ்கடநது 
த்சன்று த்காண்டிருககின்ைனர என்பைறத யாரும் 
மறுக்க முடியாது.
இரண்டாயிரத்தி ஒன்பைதாம் ஆண்டுககு பின்பும் 

பைல்வவறு விதமான நிறை்களிவை அரசு இயநதிரம், 
மக்கள் மீது இவ்வாைான ததாடரசசியான, பைை 
அடககுமுறை்கற்ள ஏறபைடுத்திக த்காண்டு தான் 
இருககிைது. 
 ஆ்கவவ, இநத நிறையிலும் நாங்கள்  
பைன்னிரண்டு ஆண்டு்களுககு முன், முள்ளிவாய 
க்கால் பைகுதியில் த்கால்ைபபைடட எமது மக்கற்ள 
நிறனவு கூருவது என்பைது எமது தாரமீ்க 
்கடறமயா்க இருககிைது.
 இநத நிறனவு கூருதறை தடுககின்ை அநத 
நிறையிலிருநது நாங்கள் முன்வனறிச த்சல்ை 
வவண்டி இருககிைது. நிச்சயமா்க இநத நிறனவு 
கூரபபைடுகின்ை அநத பைகுதி சிறதக்கபபைடடறமககு 
எதிரா்க உை்க தறைவர்களும், மக்களும் ்கண் 
டனங்கற்ள எழுபபை வவண்டும். அது மீ்ள ்கடட 
பபைடக கூடிய வற்கயில் பைைரும் இதறகு ஒத்து 
றழபபுத் தர முன்வர வவண்டும் என்பைறத இநத 
வவற்ளயிவை நாங்கள் வ்காரிகற்கயா்க முன் 
றவககின்வைாம்.
 த்காவரானாவினுறடய பைரவலின் ்காரண 
மா்க மக்கள் அறனவரும், இநத நிறனவு கூரு 
தறை, தங்களுறடய இல்ைங்களில் இருநது 
வமறத்காள்ளுமாறு, அன்புரிறமவயாடு வ்கடடுக 
த்காள்கிவைாம். 
சிைபபைா்க, ஒவ்தவாருவரும் தங்கள் பிரவத்சத்தில் 

இருககின்ை அறனத்து ஆையங்களிலும், மாறை 
ஆறு மணிககு மணி்கற்ள ஒலிக்கச த்சயது, மக்கள் 
அறனவரும் குடும்பைமா்க, ஒரு அ்கவணக்கத்றத 
த்சலுத்தும்பைடியும்,  சு்காதார நறடமுறை்கற்ள 
பின்பைறறி, அ்க வணக்கத்திவை பைஙத்கடுத்து, வி்ள 
கத்கான்றை ஏறறி, இைநதவர்களுக்கா்க பிராரத் 
தறன த்சயயுமாறும் அறழககின்வைாம்.
 அத்வதாடு அன்றைய நாளிவை, ஒரு வநர 
உணவா்க, முள்ளிவாயக்கால் ்கஞசிறய உணவா்க 
உடத்காள்ளுமாறும் நாங்கள் வ்கடடுகத்காள்கி 
வைாம். இதன் ஊடா்க, அநத மக்களுறடய வலி 
றயயும், துன்பைத்றதயும் நாங்களும் சுமநது, 
அறத ்கடநது த்சல்ைவும், ்கடத்திச த்சல்ைவும், 
வாயபபைா்க இருககும் என நம்புகின்வைாம். 
 ஆ்கவவ, இநத விடயத்றத நாங்கள் அறன 
வரும் நிறனவு கூருவவாம். நிறனவு கூருதல் 
என்பைது, எங்களுறடய அடிபபைறட விடயமா்க 
இருககிைது. இறத அறனவரும் இறணநது 
நிறனவு கூருவதன் ஊடா்க, நாங்கள் இன்தனாரு 
த்ளத்துககு, எங்களுறடய வாழ்றவ, எமது 
மக்கற்ள, எங்களுறடய எதிர்காைத்றத, ந்கரத்திச 
த்சல்ை முடியும் என எண்ணுகின்வைாம்.” என 
வமலும் ததரிவித்தார.

முளளிொயக்காலில்  ... வதா்டர்ச்சி...

இதறன ்கடடுபபைடுத்துவதற்கா்க உை்க சு்காதரார 
நிறுவனம் மற றும் இைஙற்க அரசு விதித்த 
்கடடுபபைாடு்கற்ள ்கவனத்தில் த்காண்டு,   வம18 
நிறனவவநதல் நி்கழ்றவ மி்க அவதானமா்க 
்கறடபபிடிக்க  ஆயத்தமாகிவனாம்.
 இநத நிறையில், தமிழ் மக்கள் இத்தறன 
பைாரிய அழிவுககு அபபைால் தமது உைவு்கற்ள 
நிறனத்து நிம்மதியா்க ்கண்ணீர விடக கூட முடி 
யாத சூழறை உருவாககியுள்்ள அ்ளவு  இநத நாட 
டின் நா்கரீ்கம் மி்க வமா்சமா்க  உள்்ளது. இது உை்க 
நாடு்க்ளால் ்கண்டிக்கபபைட வவண்டியது.
 இைஙற்க இனபபிரச்சறன தீரக்கபபைடா 
ததால் இநத பிரச்சறன தறவபைாது  ்சரவவத்சமய 
பபைடுத்தபபைடடுள்்ளது. இைஙற்கயில் இனப பைடு 
த்காறை நடநததற்கான ஆதாரங்கள் திரடடும் 
நிறையில் முள்ளிவாயக்கால் நிறனவிடம் சிறதக 

்கபபைடடு நடு்கல் மறைக்கபபைடடதும் ஆதரா மா்க 
உள்்ளது. அரசு அதறகு தபைாறுபபுககூை வவண்டி 
யது அவசியம் உள்்ளது.
 தமிழ் வதசிய இனத்தின் விடுதறைக்கான 
வபைாரில் இைநதவர்கற்ளயும், தமது உைவு்கற்ள 
பைலி த்காடுத்தவர்கள் நிம்மதியா்க நிறனவுகூர 
இநத நாடடில் அனுமதி இல்றை என்பைறத 
்சரவ வத்சத்துககு ததரிவித்து நிறகிவைாம். எநத 
நிறை இருநதாலும் தமிழ் மக்கள் அறனவரும் 
எமககு இதுவறர நடநத துயரங்கற்ள நிறனவில் 
த்காண்டு, இைடசிய தா்கத்றத இதயத்தில் 
நிறைத்து தாம் வாழும் இடங்களிலும், குடியிருக 
கும் குடில்்களிலும் வம 18 அன்று மாறை 6 மணிககு 
சுடவரறறி உைவு்கற்ள நிறனத்து அஞ்சலி த்சலு 
த்த வவண்டியது எம் ஒவ்தவாருவரினதும் ்கட 
றமயாகும்.” எனத் ததரிவித்தார.

மே 18 அனறு   ... வதா்டர்ச்சி...
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ஆயவுக்கான நிதிகத்காடுபபைனறவக த்காண்டு 
வரவவண்டும்.
 தவளியில் இறதப பைாரத்தால், ஒரு சிறிய 
பைாட்சாறையில் ஒரு ஆக்கம் த்சயயும் வபைாது, 
யூறையில் நடநத  ஒரு அபபைாவின் வலிறய 
த்சால்லும் வபைாது,  அவத இடத்தில் அநதப பிள் 
ற்ளயிடம் இறத மாறைம் த்சயயுங்கள், இது 
மிற்கபபைடுத்தபபைடடதா்க உள்்ளது என அவந்க 
இடங்களில் த்சால்ைபபைடடுள்்ளது. இனிவமல் 
அபபைடி யாரும் த்சான்னால், அவர்கள் தான் ்சடட 
த்திறகுப புைம்பைானவர்கள் என்பைார்கள். ஏதனனில், 
இது தறவபைாது ஒரு ்சடடமா்க வநதுள்்ளது. ்சடட 
த்திறகு உடபைடடதா்க இது மாறி விடடது என்று 
த்சால்ைைாம்.
 தவளியில் தமிழின அழிபபு இல்றை 
என்று நிரா்கரிபபைதால் அதி்கமானவர்கள் இது 
பைறறிப வபைசுவதில்றை. ஒரு தபைாது இடமா்க 
இருக்கைாம். வம 18இல் நாங்கள் நிறனவவநதல் 
த்சயயும் வபைாது யாராவது த்காத வாரத்றத்க்ளால் 
த்சான்னால்கூட அது ஒரு hate crime இறகுள் 
உடபைடுத்தபபைடும். அதாவது ஒரு ்சமூ்கத்திறகு, ஒரு 
இனத்திறகு எதிரான  discriminaiton ஆ்கப பைாரக்கக 
கூடும். ஏதனனில், அது அர்சாங்கத்தால் இன்று 
அஙகீ்கரிக்கபபைடடுள்்ளது. இதன் தாக்கம் என்பைறத 
எபபைடியும் எமது மக்களிடம் த்காண்டு வபைாய 
வ்சரக்கைாம்.
 இது நடநது முடிநத பின்னர ்கனடாவின் 
முககிய பைல்்கறைக்கழ்கத்றதச வ்சரநத ஒரு மாணவி 
ஒருவர தனது ருவிறைர பைக்கத்தில் ஒரு ஆயறவ 
வபைாடடிருநதார. அதறகு அநதப பைல்்கறைக்கழ்கம் 
இது ஒரு குறைம் ்சாடடபபைடட இன அழிபபு (Al-
leged genocide) என பைதிவிடடிருநதது. அபவபைாது 
அவர குறித்த பைல்்கறைக்கழ்கத்திறகு ருவிறைர 
பைக்கத்தில் பைதில் அளிகற்கயில், வநறறைய தினம் 
இநத ்சடடம் அனுமதிக்கபபைடடுள்்ளது. எனவவ 
நீங்கள் Alleged genocide எனப வபைாடவவண்டாம். 
எனது பைதிவில் அவ்வாறு வபைாடபபைடவில்றை. 
ஆனால் பைல்்கறைக்கழ்கம் அவ்வாறு வபைாடடுள் 
்ளது. இநதச ்சடடத்றத குறியீடா்க றவத்து 
சிபைாரசு த்சயயுங்கள் என்று த்சால்லிய சிை மணி 
வநரத்தில் அநத பைல்்கறைக்கழ்கம் அநதக குறியீ 
டறடபபைாரத்துவிடடு Alleged genocide என்ை வாரத் 
றதயில் Alleged  என்ை வாரத்றதறய எடுத்து  geno-
cide தான் இைஙற்கயில் நடநதிருககின்ைது என்று 
கூறி ருவிறைர பைக்கத்தில் மாறைம் த்சயதுள்்ளனர. 
இறத உதாரணமா்க த்சால்கிவைன். ஏதனன்ைால், 
இதறகு முன்னர பைல்்கறைக்கழ்கம் இறத உறுதிப 
பைடுத்துவதறகு ஆவணங்கள்  இல்றை என்று கூறிக 
த்காண்டிருநதார்கள். ஆனால் இபவபைாது அதற்கான 
மாறைம் ஏறபைடடுள்்ளது. இநதக குறியீடறடக ்காட 
டும் வபைாது ஒரு வழக்கறிஞரகூட வழககிறகு இறத 

றவத்து வாதாடககூடிய வாயபபு உள்்ளது.

கேள்வி :  
 முதல் தடமேயராே எஙேள் தராயே 
ததிற்கு ்ேளியில் எஙேளின ஈழததமிழ் 
ைக்ேளுக்கு இமழக்ேப்்பட்ட அநத அநீதி 
ஒரு இனஅழிப்பு எனறு ்செரால்லி ஒன 
்ராறிகயரா நராடராளுைன்றததில் அஙகீேரிக்ே 
ப்்பட்டுள்்ளது. இது செர்ேகதசெ அ்ளவில் எப் 
்படியரான தராக்ேதமத ஏற்்படுததும்? எஙேள் 
ஈழததமிழ் ைக்ேள் புலம்்்பயர்நது ்பல 
நராடுேளில் ேசிக்கின்றரார்ேள். அேர்ேளுக்கு 
நீஙேள் ்செரால்ல விரும்பும் ்செய்தி எனன?

பதில்: 
 எங்கள் தமிழ் உைவு்கள் உை்கப பைநதில் பைரநது 
விரிநது வாழ்நது த்காண்டிருககின்ைார்கள். எல்ைாத் 
தமிழ் மக்களும் இநத ஒரு வநாக்கத்திற்கா்கவவ 
பையணித்துக த்காண்டிருககின்ைார்கள். தமிழ் மக்க 
ளுக்கான நீதிறயத் வதடித்தான் பையணித்துக த்காண் 
டிருககின்ைார்கள். ்கனடாவிலுள்்ள ஒன்ராறிவயா 
நாடாளுமன்ைத்தில் வநத இநத ்சடடமூைம் இநதப 
பையணத்திறகு ஒரு வலுச வ்சரத்திருககின்ைது என 
நான் நிறனககிவைன். இநத உத்வவ்கத்துடன் வவறு 
புைம்தபையரநத நாடு்களில் வாழ்நது த்காண்டிருககி 
ன்ை தமிழ் மக்கள் அநதநத நாடு்களிலும் எமது 
மக்களுககு நி்கழ்நதது இனஅழிபபு தான் என்பைறத 
த்காண்டு வருவார்கள் என்ை நம்பிகற்க நிச்சயமா்க 
எனககு இருககின்ைது.
 இது 2021 வம 12ஆம் தி்கதி ்சடடமா்க 
நிறைவவறைபபைடடது.13ஆம் தி்கதி அவுஸதிவர 
லிய பைாராளுமன்ைத்தில் இருககின்ை வவறறின 
பைாராளுமன்ை உறுபபினரும் (Hugh McDermott) இப 
பைடியான ஒரு தனிநபைர பிர்கடன ்சடடமூைத்றதக 
த்காண்டு வரவவண்டும் என்று அறிமு்கபபைடுத்தி 
யுள்்ளார. அவர எபவபைாதும் தமிழ் மக்களுககு குரல் 
த்காடுத்துக த்காண்டிருபபைவர. அவரின் அநதக 
்காதணாளிறய நாங்கள் பைாரத்துள்வ்ளாம். அது தான் 
தமிழ் மக்களின் தவறறி என நிறனககின்வைன். 
ஏதனனில், ஒரு இடத்தில் த்சயதால், அறத எல்ைா 
இடமும் த்சயயும் ஆறைல் வ்ளம் எங்கள் தமிழ் 
மக்களிடம் இருககின்ைது.
 ஒன்ராறிவயா மா்காணம் வபைால் Quebec 
மா்காணத்திலும் நிறைய தமிழ் மக்கள் வாழ்நது 
த்காண்டிருககின்ைார்கள். அவதவபைால் ்கனடாவின் 
வதசிய மடடத்தில் இறத அஙகீ்கரிக்கககூடிய நட 
வடிகற்க்கற்ள மக்கள் முன்தனடுபபைார்கள் என்று 
நிச்சயமா்க எனககு நம்பிகற்க இருககின்ைது. 
அது தான் எங்கள் தமிழ் மக்களின் ஒறறுறமயா்க 
இருககும். எங்களின் இற்ளவயாரின் வீச்சா்கவும் 

இருககும் என நான் நம்புகின்வைன்.

	 உங்களின்	்கடுமையான	ஒரு	வேமை 
ப்பழுவிலும்	நீங்கள்	எங்களின்	இைக்கு	ோச 
்கர்களுக்கு	 உங்கள்	 வேர்காணமை	 தநத 
மைக்்கா்க	ேன்றி.	எங்கள்	இைக்கு	நிரோ்கம்	
சார்பா்கவும்,	ோச்கர்கள்	சார்பா்கவும்	எங்கள்	
ோழ்தமத்த	 ததரிவிக்கின்வறாம்.	 முள்ளி 
ோயக்்கால்	 இனப்படுத்காமையின்	 ்பன்னி 
தெண்ாேது	ஆணம்	இன்னும்	இெணடு	
ோட்களில்	 நிமனவு	 கூெப	 வ்பாகின்வறாம்.	
அப்படியான	ஒரு	சநதரப்ப்ததில்	எங்களின்	
ைக்்களுக்கு	 ஒரு	 ேம்பிக்ம்கமய்த	 தருகி 
ன்றததாரு	வி்யைா்க்த	தான்	இருக்கின்றது.	
அமத	நீங்கள்	்பை	சோல்்கள்,	தம்்கமைக்	
்க்நது	நீங்கள்	முன்தனடு்ததிருக்கின்றீர்கள்.	
எங்கள்	இைக்கு	மின்னிதழ	சார்பா்க	எங்கள்	
ோழ்ததுக்்கமை்த	ததரிவிக்கின்வறாம்.
 உங்கள்	தசயற்பாடு்கள்,	வி்யங்கமை	
எங்கள்	 ோச்கர்களுக்கு	 எடு்ததுச்	 தசல்ை	
ோங்கள்	ததா்ரநதும்	்பயணிபவ்பாம்.	இநத	
வேெ்தமத	 நீங்கள்	 ஒதுக்கி்த	 தநதமைக்கு	
மி்கவும்	ேன்றி.

 நீங்கள் என்னுடன் ததாடரபு த்காண்டு 
இைககு மின்னிதழில் இநதப பைதிறவயும் பைதிவு 
த்சயய வவண்டும் என்று நிறனத்தறமககு நன்றி. 
நீங்கள் வபைாடட பைாறதயில் தான் இற்ளவயார்கள் 
நாங்கள் பையணித்துக த்காண்டிருககின்வைாம். இநத 
இடத்தில் இைககு வா்ச்கர்கள் அறனவருககும் 
எனது நன்றிறயத் ததரிவித்துக த்காள்கின்வைன். 
ஏதனனில், எல்ைா நாடு்களிலும் இற்ளவயார முன் 
வநது மக்களுககு ஒரு விடயத்றத த்சயயும் வபைாது, 
அறத தடடிக த்காடுபபைதறகு நிறைய ஊட்கங்கள், 
அறமபபு்கள் எங்களுககு உதவி த்சயகின்ைது. 
இைககுப பைத்திரிற்கககு நன்றி.
 நாங்கள் எவ்வ்ளவு தறட்கள் வநதாலும், 
எவ்வ்ளவு தநருககுவாரங்கள் ஏறபைடுத்தபபைடடா 
லும் உை்கத் தமிழர்கள் எல்வைாரும் வ்சரநது இநத 
18ஆம் தி்கதி இனஅழிபபில் த்கால்ைபபைடட 
எங்கள் மக்களுக்கான  சுடறர ஏறறுவவாம். வம 
18 என்பைது எங்கள் மக்கள் வமல் உறுதி எடுககின்ை 
நாள். இநத நீதிக்கான பையணத்தில் நாங்கள் அறன 
வரும் ததாடரநது பையணிபவபைாம் என்று த்சால்லி 
விறடதபைறுகிவைன்

வ�ாவ�ானம�ாவில் ... வதா்டர்ச்சி...

இரண்டு மணித்தியாைங்களுககுப பிைகு, தாககுதல் 
்கள் தணிநத வபைாது, விடியற்காறைறயப பைாரக்க 
முடிநததா்க அவர ததரிவித்தார.

 முற்று முழுதராேப் ம்பததியக்ேரா்த 
தனைரான தராக்குதல்

 வபையிற ஹனூன் என்ை இடத்தில் மக்கள் 
வாழ்விடமா்க இருநத ஒரு பைகுதி முறைா்க அழித் 
ததாழிக்கபபைடடிருககிைது. முபபைது வீடு்கள் வறர 
அஙகு தாககி அழிக்கபபைடடதா்க அஙகு வாழ்நது 
த்காண்டிருககும் பைாைஸதீனரான தமாஹமட அல் 
வஸானி (Mohammed al-Zoni) ததரிவித்தார. எமது 
வாழ்வாதாரத்துககுத் வதறவயான  மகிழுநது்கள், 
வண்டில்்கள், வயல்்கள் எல்ைாவம அழிக்கபபைடடு 
விடடன.
 தாககுதல்்கள் ததாடஙகிய மறு்கணவம 
குடும்பைங்கள் தமது வீடு்கற்ள விடடு தவளிவயறிய 
்காரணத்தால் இறைவன் அரு்ளால் யாருவம அஙகு 
த்கால்ைபபைடவில்றை என்று தமாஹமட அல்-
வஸானி வமலும் கூறினார.

 எநததவாரு முன்தனச்சரிகற்கயும் இன்றி 
தாககுதல்்கள் ததாடங்கபபைடடவபைாது நாங்கள் 
எங்கள் வீடடிவை தான் இருநவதாம் என்ைார அவர. 
அதிரசசியினால் எமது யன்னல் ்கண்ணாடி்கள் 
உறடநது தநாருஙகி எங்கள் வமல் விழுநது 
த்காண்டிருநதன. இபவபைாறதககு எனது குடும்பைம் 
இன்தனாரு பிரவத்சத்தில் தஙகியிருககிைது. 
ஆனால் இஸவரல் அரசு ஒன்றைப புரிநதுத்காள்்ள 
வவண்டும். நாங்கள் ததாடரநதும் இஙவ்க தான் 
இருபவபைாம்.
 தமது முழு வாழ்கற்கக ்காைத்திலுவம 
தாங்கள் ்சநதித்த மி்க வமா்சமான இரவு என்று 
அவர்கள் விபைரிககின்ை தாககுதல்்களிலிருநது அஙகு 
ள்்ள மக்கள் ஒரு புைம் மீண்டு த்காண்டிருககும் அவத 
வவற்ள, மறுபுைம் மறைவர்கள் தமது அன்புககுரிய 
வர்கற்ள அடக்கம் த்சயதுத்காண்டிருககிைார்கள்.
 வட்காஸாவில் அறமநதிருககின்ை வேக 
ஸாயிட (Sheikh Zayed) பிரவத்சத்தின் வமல் புதன்கி 
ழறம இரவு வமறத்காள்்ளபபைடட தாககுதலில், 
ராவாற தனானியும் (Rafat Tanani) அவரது குடும்பைம் 
முழுவதுவம த்கால்ைபபைடடிருநதார்கள். அவர, 36 

வயது நிரம்பிய அவரது ்கரபபிணி மறனவி, ராவ்யா 
(Rawya) எடடு வயதுககுக குறைநத அவர்க்ளது பிள் 
ற்ள்க்ளான இஸமாயில் (Ismail),  ஆதாம் (Adham) 
அமீர (Amir), தமாஹமட (Mohammed)ஆகிய அறன 
வருவம த்கால்ைபபைடடு இடிபைாடு்களுககுள் புறத 
நது வபைாயிருநதார்கள்.
 அநதக குடும்பைத்றதச வ்சரநதவர்களின் 
உடல்்கற்ள ்கடடட இடிபைாடி்களுககு நடுவில் 
இருநது மீடதடடுபபைதறகு மீடபுககுழுவினருககு 
ஒரு முழுநாள் வதறவபபைடடது.
 அபபைாவிப தபைாதுமக்களின் வீடு்கற்ள 
இைககு றவத்து, சிறுவர்கற்ளக த்கான்று, மக்கற்ள 
அவர்கள் இல்லிடங்களிலிருநது இடம்தபையர 
றவககும் இசத்சயறபைாடு, மி்கவும் றபைத்தியக்காரத் 
தனமானது என்று ைபைாடடின் ஒன்று விடட 
்சவ்காதரர ஜமீல் (Jameel) அல்ஜசீராவுககுத் ததரிவித் 
தார. இரண்டாயிரத்துப பைதின்நான்்காம் (2014)
ஆண்டு வமறத்காள்்ளபபைடட தாககுதல்்கள் உடன் 
ஒபபிடும் வபைாது இது மி்க மி்க வமா்சமானதாகும்.

நனறி: அல்்ஜசீ�ா
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நான் தவறும் அரசியல் வமறத்கற்ள நம்பி 
எறதயும் வபை்சககூடியவன் அல்ை. நான் இறை 
நீதிறய மறுபபைவனும் அல்ை. ஏதனன்ைால், 
அது ஒவ்தவாரு ்கணத்திலும் நமது விதிறயயும் 
தாண்டி நம்றம வழிநடத்தக கூடிய ஆறைல் 
உள்்ளது. 

 எனவவ தான் நான் த்சால்கின்வைன். 
நாம் நடத்தக கூடிய இநதப வபைாராடடங்கள் 
உரிய பையறனத் தரவில்றைதயன்று, எவ்வ்ளவு 
நாள் வபைாராடுவது என்று எண்ணாதீர்கள். ஒரு 
தறை முறையிலிருநது அடுத்த தறைமுறை ககு 
வபைாராடடம் த்காண்டு த்சல்ைபபைட டது தான் 
இநதியப வபைாராடடம் தவறறி தபைறைதறகு 
அடிபபைறடக ்காரணம். அடுத்த தறைமுறைககு 
இநதப வபைாராடடத்றதக த்காண்டு த்சல்ை 
வவண்டும். நியாயத்றத, அதன் அவசியத்றத 
உணரத்த வவண்டும். 
 இன்றைககு நாம் பைை இைட்சக ்கண 

ககில் பைல்வவறு நாடு்களில்  வாழைாம்.  ்கனடா 
விலிருநது ஆரம்பித்து, அவுஸதிவரலியா, நியூ 
சிைாநது வறர வாழ்கிவைாம்.  ஆனால் நமக 
த்கன்று இருக்கககூடிய அநத நாடடில் த்சாநத 
இன மக்கள் எபபைடிபபைடட நிறையில் இருக 
கின்ைார்கள் என்று நாங்கள் மைக்க முடியுமா?  
அறத மாறறியறமக்க வவண்டும் என்ை அநதக 
்கடறமயில் இருநது தான் நாம் தவளிவயை 
முடியுமா? இது தான் இஙவ்க இருக்கககூடிய 
வ்கள்வி. அதற்கா்கத் தான் வபைாராடுகிவைாம்.

 இத்தறன ஆயிரம் வபைாராளி்கள் தங 
்கள் இன்னுயிறர, இ்ளறமறய, பைடிபறபை, 
வாழ்றவ, இன்பைத்றத எல்ைாம் துைநது நின்று 
தியா்கம் த்சயதார்கவ்ள. அவர்கற்ளத் தாவன 
நிறனவு கூருகின்வைாம். அபபைடிபபைடட தியாகி 
்கள் எல்ைாம் இபபைடிபபைடட ஒரு எதிர ்காைத்தி 
ற ்க ா ்க த் த ா வ ன , வி டு த ற ை க ்க ா ்க த் த ா வ ன , 
சுதநதிரக ்காறறை சுவாசிபபைதற்கா்கத் தாவன 
அவர்கள் வபைாராடினார்கள். 
 எனவவ  அபபைடிபபைடட  அநதப  வபைாராட 
டத்தினுறடய இைக்கான தமிழீழவிடுதறை 
என்கின்ை ஒன்றை அறடயும் வறர– எடடும் 
வறர நமது வாழ்வின் ஒரு அங்கமா்க வபைாராட 

டவம இருக்க வவண்டும். வபைாராடடவம 
நமது வாழ்கற்க என்று த்சால்ைககூடியவற்க 
யில் வாழ்நதிட வவண்டும். ஏவதா ஒரு தவளி 
யில் இருநது வபைசுகின்ைார என்பைது அல்ை. 
மனபபூரவமா்க உங்கவ்ளாடு மி்கப தபைரிய்ள 
வில் நான் ஈடுபைடடவன். ததாடரபு பூரவமா்க, 
அரசியல் பூரவமா்க உங்கவ்ளாடு  வ்சரநது 
இறணநது வாழ்நதவன். வாழுகின்ைவன். 
எனவவ நமககுள் எநத வித்தியா்சம், வவறு 
பைாடும் கிறடயாது. 
 ்கருத்துக்கள் எபவபைாதும் மாறுபைடடி 
ருககும். ஆனால் அது நமது வபைாராடடத்தினு 
றடய இைகற்க வநாககிச த்சல்ைககூடிய 
அநதப பைாறதயில் ஒரு இறடயூைா்க அறமநது 
விடக கூடாது.  அது தான் தமிழினத்திறகு இருக 
்கககூடிய ஒரு மி்கபதபைரிய தநருக்கடியா்க 
்கருதுகிவைன். 
 இன்றைககுகூட அவுஸதிவரலியாவின் 
நாடாளுமன்ைத்தில் ஒரு உறுபபினர அஙகு நடந 
தது இன அழிபபுத் தான். அறத நாம் அஙகீ்கரிக்க 
வவண்டும் என்று வபைசியிருககின்ைார. இபபைடி 
யான குரல்்கள் பைல்கிப தபைரு்க வவண்டும். 
நாம் அரசு்கற்ளவய வலியுறுத்திக த்காண்டிரு 
ககின்வைாம். மக்களிடம் வலியுறுத்த வவண்டும். 
மக்கள் அவர்கள் பிரதிநிதி்களிடம் வலியுறுத்த 
வவண்டும். அநதநத பிரதிநிதி்களின் வாயிைா்க 
அநதநத நாடடின் மக்க்ளறவயில், பிரதிநிதி்கள் 
்சறபையில் அது எதிதராலிக்க வவண்டும். 

 ஏதனன்ைால், இநத இடத்தில் ஈழத்தில் 
நடநத அநத இன அழிபபிறகு இநத உை்கம் 
நீதி ்காணத் தவறினால், அதன் பின்னர ஒவ் 
தவாரு நாடடிலும் இது நடககும். அறத 
தடுக்க முடியாது. மானுடத்தினுறடய ஒடடு 
தமாத்த அழிவிறகு வித்திடும். அறதயும் 
தடுக்க முடியாது. ஆனால் அபபைடிதயல்ைாம் 
நடக்கப வபைாவதுமில்றை. இற்ளவயார அறத 
அனுமதிக்கப வபைாவதுமில்றை. நாமும் விடப 
வபைாவதுமில்றை. 
 எனவவ இநத இன அழிபறபைப தபைாறு 
த்தவறரககும் நாம் வபை்ச வவண்டியது, நாம் 
த்சயய வவண்டியது எல்ைாவம நம்முறடய 
வபைாராடடத்திற்கான நியாயம் என்பைது எங்கள் 
வபைாராடடத்தில் நாங்கள் எவ்வ்ளவு வபைறர 
இழநவதாம் என்பைதற்கான நீதி கிறடபபைதில் 
தான் ததாடஙகுகிைது. இறத ஏவதா புதிதா்க 
நான் த்சால்ைவில்றை. ஐ.நா. தபைாதுச த்சய 
ைா்ளரான பைான் கீ மூன் த்சான்னார. நீதிககு 
முன் நியாயம் என்ைார. நியாயத்றத நிறைநிறு 
த்தாமல்  அஙவ்க அறமதி ஏறபைடாது. அதனால் 
தான் அறமதியறை ஒரு பூமியா்க அது இருககி 

ன்ைது. தபைாரு்ளாதார ரீதியா்கவும் அழிநது 
த்காண்டிருககின்ைது என்று த்சான் னார.

 எனவவ எனது மக்கவ்ள!  நாம் அறன 
வரும் இநதப வபைாராடட வாழ்கற்கறய ஒரு 
வபைாதும் ஒரு சுறமயா்கக ்கருதவவ கூடாது. 
இநதப வபைாராடடத்றத எவ்வ்ளவு ஆழமா்க 
நாம் முன்தனடுககின்வைாம்? இது ஒரு தனி 
மனிதப வபைாராடடத்திலிருநது ஆரம்பிககின் 
ைது. ்சமீபைத்தில் நமது ்சவ்காதரி ஒருவர ைண் 
டனில் நடத்திய அநதப வபைாராடடம் பைைரின் 
்கண்்கற்ளத் திைநதது. ஒரு ஒறறைக ்கருத்றத 
வநாககிய ஒரு வபைாராடடம். அதுதான் அஙவ்க 
முககியம். அது ஒரு தபைரும் தவறறி. அபபைடி 
யான த்சயல்்களில் தான் நாம் ததாடரநது 
ஈடுபைட வவண்டும். தனி மனிதர்கள் அ்ளவி 
லும், குழநறத்கள் அ்ளவிலும், ்கறத்க்ளா்க 
நாம் த்சால்லும் அ்ளவிலும், இதர நாடடின 
வராடு நாம் வபை்சககூடிய அ்ளவிலும் தான் 
இறத தவளிபபைடுத்த முடியும். இநத இன 
அழிபறபை நீங்கள் ்கண்டுத்காள்்ளாமல் இருக 
கின்றீர்கவ்ள? அதனால் தாவன உங்கள் நாடும் 
்கண்டு த்காள்்ளாமல் இருககின்ைது. அபவபைாது 
நியாயம் என்பைது எபபைடிக கிறடககும். என்பைறத 
தயல்ைாம் வலியுறுத்திப வபைசும்வபைாது தான் 
நமக்கான தீரறவ வநாககி நாம் உள்்ளபைடிவய 
வபைாராடுகின்வைாம் என்று கூைைாம். ஒவ்தவாரு 
தடறவயும் ஒடடுதமாத்தமா்க ஒரு இடத் 
தில் கூடி நடத்தககூடிய வபைாராடடம் தான் 
வபைாராடட வாழ்கற்க என்பைது ஒரு குறையான 
புரிதல் தான். 
 எனவவ நாம் ததாடரநது வபைாராடு 
வவாம். இநத நாற்ளப தபைாறுத்தவறரககும் 
நாம் ஏற்கனவவ உறுதி எடுத்துக த்காண்டது 
வபைாை, நாம் இதறகு வமல் உறுதியா்கத்தான் 
வபைாராடப வபைாகின்வைாம். தமிழீழ விடுதறை 
என்பைது நமது அரசியல் அபிைாற்ச. நியாய 
பூரவமானது. மானுடபூரவமானது. பிைவிபூரவ 
மானது. எனவவ இநத இடத்திலிருநது நாம் 
ஒருவபைாதும் பின்வாங்கப வபைாவதில்றை என் 
பைறத உை்கத்திறகு நாம் ததாடரநது த்சால்லிக 
த்காண்வடயிருக்க வவண்டும். நாம் தமிழீழ 
விடுதறைப புலி்களின் த்காடிறய உயரத்திப 
பிடிபபைதறகும் ்காரணம் அதுதான்.  எனவவ 
அநதப பைாறதயிலிருநது நாம் பின்வாங்காமல் 
ததாடரநது முன்வனறுவவாம்.

மபா�ாட்்டததிலிருநது... வதா்டர்ச்சி...


