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இலங்கையில் ்கைது செய்யப்படு 
வது மற்றும் துன்புறுத்தப்படுவது 
ச்தொடரவ்தொகைவும், அது ்பொதுகைொப 
்பொனது அல்ல எனவும் பிரித்தொனி 
்யொவின் உ்யர நீதிமன்்றம் ்தனது 
தீரபபில் ச்தரிவிததுள்ளது.
 பிரித்தொனி்யொவில் புகைலிடத 
்தஞெம் ககைொரி்ய இரு ்தமிழ் மககை்்ள 
இலங்கைககு மீண்டும் அனுபபி 
னொல் அவரகைள ்கைது செய்யப ்பட 
மொடடொரகைள என பிரித்தொனி்யொ 

வின் உளதது்்ற அ்மச்சு ச்தரிவி 
த்த கைருததுககு எதிரொகை இந்த தீரபபு 
அ்மநதுள்ளது.
 இலங்கையில் கைடந்த 2015 
ஆம் ஆண்டு மு்தல் 2018 ஆம் ஆண்டு 
வ்ரயிலும் 178 க்பர இலங்கை அரெ 
்ப்டயினரொல் துன்புறுத்தப்படட 
்தொகை உண்்மககும், நீதிககுமொன 
அ்னததுலகை செ்யல் திடட அ்ம 
பபு ஆவணஙகை்்ள ்பதிவு செயது 

,yq;if ghJfhg;ghdJ my;y 

வட சகைொரி்யொவில் இருககும் ஆ்தர 
வற்்றவரகைள, ்தன்னொரவலரகை்ளொகை 
முன் வநது அரெொஙகைததின் சுரஙகைங 
கைள மற்றும் ்பண்்ணகைளில் ்பணி்யொ 
ற்றுவ்தொகை வட சகைொரி்ய அரசு ஊட 
கைம் கூறியுள்ளது.
 நல்ல அறிவும், ்்தரி்யமும் 
உள்ள இ்ள்மக கைொலததில்  நூற்றுக 
கைணககைொன சிறுவரகைள, அரசு நடத 
தும் நிறுவனஙகைளில் உடல் உ்ைப 
்்பக சகைொடுககை தீரமொனிதது இருக 

கி்றொரகைள என ‘தி சகைொரி்யன் சென் 
டரல் நியூஸ் ஏசென்சி’ (KCNA) 
என்்ற்ைககைப்படும் அரசு ஊடகைம் 
கூறுகி்றது.
 அவரகைள வ்யது குறிதது 
ச்தளிவொன வி்பரஙகைள கி்டககை 
வில்்ல. ஆனொல் ்படஙகை்்ளப ்பொர 
ககும் க்பொது அவரகைள ்தஙகைளின் 
்பதின் வ்யதில் இருப்பது க்பொலத 
க்தொன்றுவ்தொகை ஆரவலரகைள ச்தரிவி 
ககின்்றனர.
 வட சகைொரி்யொ குைந்்தகை்்ள 
கைடடொ்ய உ்ைபபில் ஈடு்படுததுவ 
்தொகை மனி்த உரி்ம குழுவினர 
ச்தொடரநது குற்்றம்ெொடடி வருகி்றொ 
ரகைள. அ்்த வட சகைொரி்ய அரசு 
மறுதது வருகி்றது என்்பது குறிபபி 
டத்தககைது.

tlnfhupa Ruq;fq;fspy; Foe;ijg; gzpahsu;fs;

- gpupj;jhdpah ePjp kd;wk;

பணப ்பரிமொற்்றம் மூலம் 200 
மில்லி்யன் சடொலரகை்்ள வஙகைொ்ள 
க்தெததிடம் இருநது இலங்கை அரசு 
கைடனொகை ச்பற்றுகசகைொண்டுள்ளது.
 சகைொழும்பு கமற்சகைொண்ட 
கவண்டுககைொ்்ளத ச்தொடரநது வங 
கைொ்ளக்தெததின் வஙகி அ்தற்கைொன 
அனுமதி்்ய வைஙகியுள்ளது. ்தனது 
நிதிக ்கையிருபபு கைடு்ம்யொன வீழ் 
ச்சி கைண்டுள்ள்தொகைவும், அவெரஉ்தவி 
க்த்வ எனவும் இலங்கை அரசு 
ககைொரிக்கை விடுததிருந்தது.
 உலகின் கைடன் ்தரப்படுததும் 
நிறுவனமொன எஸ் அன்ட பி எனப 
்படும் நிறுவனம் இலங்கையின் 
கைடன் ச்பறும் ்தகுதி்்ய பி யில் 
இருநது சி யிற்கு கு்்றத்த்்த ச்தொட 
ரநது அ்னததுலகை நொடுகைளிடம் 

இருநது கைடன் ச்பறுவதில் இல 
ங்கை அரசு கைடும் சநருககைடிகை்்ள 
ெநதிதது வருகின்்றது.
 எதிரவரும் மூன்று மொ்தஙகை 
ளுககுள மீ்ளச் செலுத்த கவண்டிக்ய 
இந்தப ்பணத்்த சிறீலஙகைொ அரசு 
ச்பற்றுக சகைொண்டுள்ளது.வஙகைொ்ள 
க்தெததிடம் இருநது இலங்கை 
அரசு கைட்ன ச்பறுவது வரலொற் 
றில் இதுகவ மு்தல்த ்தட்வ என 
ச்தரிவிககைப்படுகின்்றது.
 இ்தனி்டக்ய, ச்தன்சகைொரி 
்யொவிடம் இருநது 500 மில்லி்யன் 
சடொலரகை்்ள கைடந்த மொ்தமும், 
அ்தற்கு முன்னர சீனொவிடம் இருநது 
அக்த அ்ளவொன ச்தொ்கை்்யயும் 
சிறீலஙகைொ அரசு ச்பற்றுகசகைொண் 
டிருந்தது.

tq;fhsNjrj;jplk; fld; thq;Fk; ,yq;if

epahag;gLj;Jk; muR

த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

�டுபபூசி செலுதது்தல் ச்தொடரபில் 
உரி்ய முன்னுரி்ம ்படடி்யல்  
ச்பொருத்தமொன ந்டமு்்றககு 
ெொததி்யமொன செ்யற் திடடம் ஒன் 
றி்ன உடனடி்யொகை ்த்யொர செயயு 
மொறு இலங்கை மனி்த உரி்மகைள 
ஆ்ணக குழு சுகைொ்தொர கெ்வகைள 
்பணிப்பொ்ளர நொ்யகைததுககு அறிவித 
துள்ளது.
 இலங்கை மனி்த உரி்மகைள 
ஆ்ணக குழுவுககு வைஙகைப்பட 
டுள்ள அதிகைொரததுககு அ்ம்ய, 

ஆ்ணக குழுவின் ்த்லவர ெகைத 
்பொலசூரி்யவின்  ்கைச்யழுததுடன் 
சுகைொ்தொர கெ்வகைள ்பணிப்பொ்ளர 
நொ்யகைம் ்வததி்யர அகெல குணவர 
்தனவுககு கைடி்தம் ஊடகை இது அறிவி 
ககைப்படடுள்ளது.
 ககைொவிட 19 ்தடுபபூசி செலு 
ததும் கவ்லத திடடததுககு முன் 
னுரி்ம வைஙகுவது ச்தொடர்பொகை 
எனும் ்த்லபபின் கீழ் அனுப்பப 
்படடுள்ள குறித்த கைடி்தததில், ்பல 

jLg;G+rp nrYj;Jk; eltbf;if

kdpj cupik Mizf;FO fbjk;

மஹி்யஙகை்ன ்பகுதியில் வசிக 
கும் ஆதிவொசிகைள அடிப்ப்ட 
உணவு வெதிகைளின்றி  சிரமததி்ன 

எதிர சகைொளவ்தொகை ச்தரிவிததுள்ள 
னர. ஆதிவொசிகைளின் ்தற்க்பொ்்த்ய 
நிலவரம் ச்தொடர்பொகை ஆதிவொசிகை 
ளிடம் வினவி்ய க்பொக்த அவரகைள 
இவவொறு  ச்தரிவிததுள்ளொரகைள.
அவரகைள கமலும் ச்தரிவிக்கையில்,
 மஹி்யஙகை்ன ்பகுதியில் 400 
குடும்்பஙகை்்ளச் கெரந்த 2500 ஆதி 
வொசி  அஙகைத்தவரகைள  வொழ்நது வரு 
கி ன்க்றொம். நொடடில் ்தற்க்பொது ஏற் 
்படட சகைொகரொனொ ்வரஸ் ச்தொற்று   
கநொயின் ்தொககைம் எமககுஇல்்ல.   
ஆனொல் ஆதிவொசிகைள வொழும் குறி 

த்த ்பகுதிககு  சகைொகரொனொ ்வரஸ் 
கநொய ச்தொற்று கைொரணமொகை  சுற்று 
லொப ்ப்யணிகைள வருவதில்்ல.   

சுற்றுலொப ்ப்யணிகைள வருவ்தனொல் 
எமககு அதிகை  உ்தவிகைள கி்டத 
்தது. அ்த்ன ்வதக்த நொம் 
அன்்றொட வொழ்்வ கமம்்படுததி 
கனொம்.  ்தற்க்பொது சுற்றுலொப்ப்யணி 
கைள வரொ்த கைொரணததினொல் எமககு 
உ்தவிகைள ஒன்றும் கி்டககைவி 
ல்்ல.   இ்தனொல்  ்தற்க்பொது வொழ்வொ 
்தொரததில் ச்பரும் சிரமததிற்குள 
்ளொகி இருககின்க்றொம். எனகவ எம் 
வொழ்்வ கைொப்பொற்்ற அரசு நடவடி 
க்கை எடுககை கவண்டும்” என்்றொர.

nfhNuhdh fhyj;jpy; Mjpthrpfs; tho;thjhuj;jpy; ghjpg;G
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Kf;fpakhd VO khjq;fs; 
 2021ஆம் ஆண்டு யூன் முதலாம் திகதியுடன் இவ்ாண்டுககான அடுதத ஏழு மாதஙகள் 
ஆரம்்பமாகப் ப்பாகிறது. ததாடரவிருககும் இநத ஏழு மாதஙகளும் ஈழததமிழரகளின் உரிமமகமை 
மீடடல் என்னும் இலககு ப�ாககிய ்பயணததில் அதிமுககியமான மாதஙகைாக அமமயப் ப்பாகின்றன. 
காரணம் ஐககிய �ாடுகள் மனித உரிமமகள் அமரவு நிமறப்ற்றிய சிறீலஙகா குறிதத தீரமானததின்்படி 
மனித உரிமமகள் ஆமணயகம் சிறீலஙகாவின் யுததககுற்றச் தெயல்கள், மனிதாயததிற்கு எதிரான 
குற்றஙகள், மனிதஉரிமம ்ன்முமறப்்படுததல்கள் ததாடர்பான ொன்றாதாரஙகமையும், ொடசியஙகமை 
யும் திரடடத்ன ஒதுககப்்படட நிதியில், இதற்கான தனியான அலு்லகம் ஒன்மற அமமததுச் 
தெயற்்படு்தற்கான �மடமுமறகமைத ததாடஙகியுள்ைது. இநத அலு்லகம் 2022ஆம் ஆண்டு 
்பஙகுனி மாதததில் ்ாயதமாழி அறிகமகமயயும், 2023ஆம் ஆண்டு ்பஙகுனி மாதததில் எழுததுரு் 
ஆ்ணதமதயும் ஐககிய �ாடுகள் ெம்பயின் மனித உரிமமகள் அமரவில் த்ளியிட ப்ண்டும். 
இ்ற்றின் அடிப்்பமடயில் எததமகய அமனததுலக முமறமமயிமனச் சிறீலஙகா பமல் மனித உரிமமகள் 
ஆமணயகம் த�றிப்்படுததிச், சிறீலஙகா த்பாறுப்புககூறல், த்ளிப் ்பமடததன்மம, மனிதஉரிமமகமைப் 
ப்பணுதல் என்்பன இல்லாமல், தன்னிச்மெயாகச் தெயது ்ரும் அமனததுலகச் ெடட மீறல்கமை 
எவ்ாறு கடடுப்்பாடடினுள் தகாண்டு ்ரலாம் என்்பதற்கான தெயல் முமறமயத ததாடஙக ப்ண்டும். 
 இதமன ஐககிய �ாடுகள் ெம்ப, அரமெக குற்றவிொரமணககு உட்படுததாது அவ 
அரசில் அமனததுலகச் ெடடஙகளுககு எதிராகக குற்றம் தெயத்ரகளின் குற்றச்தெயல்கமை  
விொரிப்்பதற்கான தனிப்்படட விொரமணககுழும் அமமப்்பதால் தெயயலாம். அல்லது அரசின் 
அமனததுலகச் ெடடஙகளுககு எதிரான குற்றஙகளுககாக அரமெ அமனததுலக குற்றவியல் நீதிமன்ற 
விொரமணககுட்படுததுமாறு அமனததுலக குற்றவியல் நீதிமன்றதமத த�றிப்்படுததல் ்ழி தெயயலாம். 
முதலா்து நிமலயில்,  அரசுககான குற்றவியல் நீதிமன்ற விொரமணககான த�றிப்்படுததலுககு 
உறுப்புரிமம �ாடுகளின் ப்பாதிய ஆதரவு இல்லாத நிமலயில், அமனததுலகச் ெடடதமத மீறிய்ரகமைப் 
த்பயரிடடு அ்மானப்்படுததல் என்ற நீதி முமறமமயின் மூலம் அமனததுலகச் ெடடஙகள் ்ழி 
அவ அரசு தெயற்்படு்தற்கான அழுதததமத அரசுககு ஏற்்படுததுதல் என்்பது ப�ாககாக அமமயும். 
இரண்டா்து நிமலயில் ஐககிய �ாடுகள் ெம்பயின் உறுப்புரிமம �ாடுகளின் ப்பாதிய ஆதரவு இருககும் 
இடதது, த்பாதுச்ெம்பககு அவ அரசிமன த�றிப்்படுதது்தற்கான தீரமானதமதக தகாண்டு ்நது, 
ொதாரண பமலதிக ்ாககுகைால் நிமறப்ற்றிச் தெயற்்படுததலாம். இநதத தீரமானதமதக தகாண்டு 
்ரு்மத வீடபடா அதிகாரம் என்னும் விலககல் அதிகாரதமதப் ்பயன்்படுததிப் ்பாதுகாப்புச் ெம்பயின் 
நிரநதர உறுப்புரிமம �ாடுகள் தடுககவியலாது. இது ொததியப்்படாத இடதது, மனித உரிமமகள் 
ஆமணயகம், ஐககிய �ாடுகள் ெம்பயின் ஏதாயினும் இரு�ாடுகளின் முன்தமாழிவின் ்ழி அவ 
அரமெ அமனததுலக குற்றவியல் நீதிமன்ற விொரமணககு உட்படுததுமாறு அமனததுலக குற்றவியல் 
நீதிமன்றதமதக பகாரலாம். 
 இம்கள் எல்லாபம அரசுகளுடனான இராஜதநதிரத ததாடர்பாடல்கள் ்ழியாகச் தெயற்்படுத 
தப்்பட ப்ண்டிய மிக நுட்பமான விடயஙகள். ஏதனனில் ஒரு �ாடடின் இமறமமமய மீறி அந�ாடடின் 
விடயஙகளில் ஐககிய �ாடுகள் ெம்ப தமலயிடுதல் என்்பது ஐககிய �ாடுகள் ெம்பயின் உரு்ாககல் 
ெடடஙகைால் மிக கடுமமயான முமறயில் மடடுப்்படுததப்்படடுள்ைது. கூடப் ஐககிய �ாடுகள் 
ெம்பககு நிதிப் ்பஙகளிப்பு தெயயும் �ாடுகளின் மனங பகாணாத்படி �டகக ப்ண்டிய சிககல் நிமலயும் 
உள்ைது. கூடப் உலக அரசியல் ஒழுஙகுமுமறயில் ்ல்லாண்மம பிராநதிய பமலாண்மம �ாடுகளின் 
அழுததஙகமை எதிரதகாண்டு தெயற்்பட ப்ண்டிய பதம்களும் உள்ைது. இதனால் தான் ஐககிய 
�ாடுகள் ெம்பககு உண்மமகள் ததரிநத நிமலயிலும் அ்ற்றுககான ஏற்புமடய தீரவு என்்பது 
உடனடியாக �மடமுமறச் ொததியமில்லாத நிமல ததாடரகிறது. 
இவவிடததில் ்பாதிககப்்படட மககள் தஙகளின் ்பாதிப்புககள் குறிதத மிக அதிகைவிலான ்பதிவுகமையும், 
ொன்றாதாரஙகமையும் மனித உரிமமகள் ஆமணயகததில் ்பதிவு தெயதல் ்ழியாக மடடுபம இநதச் 
சிககல்கமைத தாண்டி ஐககிய �ாடுகள் மனித உரிமமகள் ஆமணயகம் தனது த்பாறுப்புககமையும் 
த�றிப்்படுததல்கமையும் முன்தனடுகக முடியும். இதமனச் தெயயாது ்பாதிககப்்படட்ரகள் ஐககிய 
�ாடுகள் ெம்பயிமனக குற்றம் தொல்லிக தகாண்டு, உலக முமறமமயில் இருநது விலகு்து என்்பது 
எவ்மகயிலும் அ்ரகளுககான நீதிமயப் த்பற்றுக தகாடுககாது. இவவிடததில்தான் அடுதது ்ரும் 
ஏழு மாதஙகளும் ஈழததமிழரகளுககுத தஙகள் அரசியல் உரிமமகமை த்ன்தறடுததல் என்னும் 
இலககில் முககியமான மாதஙகைாகத திகழப் ப்பாகின்றன. ஈழததமிழரகளுககுச் சிறீலஙகா்ால் 
ஏற்்படுததப்்படட - ஏற்்படுததப்்படுகிற ஒவத்ாரு ்பாதிப்புககளும் ஐககிய �ாடுகள் மனித உரிமமகள் 
ஆமணயததில் ்பதி்ாககப்்படல் ப்ண்டும். ஏற்கனப் ்பதியப்்படடம்களுககுக கூட அ்ற்மற 
்லுப்்படுததும் பமலதிக தரவுகள், ொன்றாதாரஙகள் பெரககப்்படடு, பமலும் ்லுவூடடப்்படல் ப்ண்டும். 
தாயகததில் ்ாழ்ப்ரகள் மடடுமல்ல, உலகின் எஙகு ்ாழநதாலும் அ்ரகளும் இநத தகுநத 
ொன்றாதரஙகளுடன் உள்ை சிறீலஙகாவின் அமனததுலகக குற்றச்தெயல்கமைப் ்பதிவு தெயதல் மிக 
அ்சியம். இப்்பதிவுகள் ஈழததமிழரகளின் ்பாதிப்புககமை உலக மககள் ொன்றாதாரததுடன் அறிநது 
ஈழததமிழரகளுககு உதவு்தற்கான ்ரலாற்றுப்்படுததலாகவும் இரடமடப்்பயன் தர்ல்லன. வியடனாம் 
ப்பாரிலும், ததன்னாபிரிகக விடுதமலப் ப்பாராடடததிலும், தக்ல்கமைப் ்பதிவுகள் ்ழி அறிநத உலக 
மககளின் எழுச்சிபய அ்ற்றுககான தீரம் உரு்ாககின என்்பது உலக ்ரலாறு. 
 இ்ற்மறச் தெய்தற்கான த்பாறிமுமறகமை உலதகஙகும் உரு்ாககுதல் முதல் ப்மலததிடடம்.  
தஙகளுமடய தமிழர பதசியப் பிரச்சிமனககு ஐககிய �ாடுகள் ெம்பயின் எல்லா உறுப்புரிமம �ாடுகளின் 
ஆதரம்ப் த்பறுதலுககான �டபு உமரயாடல்கமை �ாடுகளுடன் ்ைரததல் இரண்டா்து ப்மலத 
திடடம். இநத இரு ப்மலத திடடஙகளிலும் தாயகத தமிழரகளும், உலதகஙகும் புலம்்பதிநத தமிழர 
களும், தமிழகத தமிழரகளும், தஙகளிமட உள்ை விருப்பு த்றுப்புகளுககு அப்்பால் ஒருஙகிமணநது 
தெயற்்படடாபல ஈழததமிழரகளின் உரிமமகமை மீடடல் என்னும் இலககுககுச் ொததியமான முமறயில்  
ஐககிய �ாடுகளின் மனித உரிமமகள் ஆமணயகததால் தெயற்்பாடுகமை முன்தனடுகக முடியும் 
என்்பமத ‘இலககு’ ்லியுறுததிக கூற விரும்புகிறது.
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்கொலனிததுவக கைொலததில் நமீபி்யொவில் கமற் 
சகைொண்ட ்படுசகைொ்லகை்்ள இனப ்படுசகைொ்ல 
கை்ளொகை க்யரமன் அரசு ஏற்றுக சகைொண்டுள்ளது.
 100 வருடஙகைளுககு முன்னர செரிகரொ 
மற்றும் நமொ ஆகி்ய இன மககைளுககு எதிரொகை இந்த 
இனப்படுசகைொ்ல கமற்சகைொள்ளப்படடிருந்தது. 
இந்த இனப்படுசகைொ்லயில் ்பொதிககைப்படடவர 
கைளின் குடும்்பஙகைளுககு 1.3 பில்லி்யன் சடொலர 
கை்்ள உ்தவி்யொகை வைஙகை திடடமிடடுள்ள்தொகை 
க்யரமனின் சவளிவிவகைொர அ்மச்ெர செககைொ 
மொஸ் கைடந்த சவளளிககிை்ம (28) ச்தரிவித 
துள்ளொர.

 1904 ஆம் ஆண்டில் இருநது 1908 ஆம் ஆண்டு 
வ்ரயில் இடம்ச்பற்்ற ெம்்பவஙகை்்ள க்யரமன் 
அரசு இனப்படுசகைொ்ல்யொகை ஏற்றுக சகைொண்டது 
நல்லிணககைப்பொடடுககைொன ெந்தரப்பம் என 
நமீபி்ய அரெ ்த்லவரின் ஊடகைச் செ்யலொ்ளர 
அல்பிரகடொ செஙகைொரி ச்தரிவிததுள்ளொர.
 இந்த இனப்படுசகைொ்ல்்ய மககைள ம்றக 
கைபக்பொவதில்்ல, எனினும் கைொ்யஙகை்்ள ஆற் 
றும் முககி்ய ந்டவடிக்கை இதுவொகும் என 
அவர கமலும் ச்தரிவிததுள்ளொர.
 கைொலனிததுவததிற்கு எதிரொகைப க்பொரொடி்ய 
ஏ்றத்தொை 80,000 மககை்்ள க்யரமன் ்ப்டயினர 
்படுசகைொ்ல செயதிருந்தனர. க்யரமனியின் நில 
ஆககிரமிபபுககு எதிரொகை அவரகைள க்பொரடியிருந 
்தனர. இைபபீடு வைஙகுவது ச்தொடரபில் இரு 
நொடுகைளும் 2015 ஆம் ஆண்டு க்பச்சுககை்்ள ஆரம் 
பிததிருந்தன. 2004 ஆம் ஆண்டு க்யரமனி ்தனது 
நடவடிக்கை ச்தொடரபில் மு்தலில் மன்னிபபுக 
ககைொரியிருந்தது.
 இ்தனி்டக்ய, 1994 ஆம் ஆண்டு றுவொண் 
டொவில் இடம்ச்பற்்ற இனப்படுசகைொ்லககைொன 
ச்பொறுப்்ப ்தொம் ஏற்றுகசகைொளவ்தொகை பிரொன்ஸ் 
அதி்பர இமொனுகவல் மககரொன் ச்தரிவிததுள்ளொர. 
இஙகு இடம்ச்பற்்ற ெம்்பவததில் 800,000 மககைள 
சகைொல்லப்படடிருந்தனர.
 மு்தலொம் உலகைப க்பொரின் க்பொது ஆரகமனி 
்யொவில் இடம்ச்பற்்ற ்படுசகைொ்லகைள ஒரு இனப 
்படுசகைொ்ல என்்ப்்த அசமரிககை அதி்பர ் ்படன் 
ஏற்றுகசகைொண்டதுடன், கைடந்த வொரம் அ்தற்கைொன 
அறிவிப்்பயும் சவளியிடடிருந்தொர. அஙகு 
ஏ்றத்தொை 1.5 மில்லி்யன் மககைள சகைொல்லப்பட 
டிருந்தனர.
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்தன் பிள்்ளகைளுககைொகை உலகை நொடுகைளிடம் நீதி 
ககைடடு, ்பதின்மூன்று வருடஙகைள கைடந்த 

நி்லயில், நீதி கி்டககும் என்்ற நம்பிக்கையில் 
கைொணொமல்க்பொன ்தன் இரு பிள்்ளகைளுககைொன 
நீதிககைொகை க்பொரொடும் ்தொய, கைொணொமல் க்பொன ்தன் 
்தந்்த்்ய க்தடும் பிஞசு மகைனின் ஏககைஙகைளுககு  
நீதிகி்டககுமொ?அவரகைளின்எதிர்பொரபபு தீருமொ?
 வவுனி்யொ சநளுககு்ளததில் வசிககும் 
அரி்யரததினம் அன்னலடசுமி, வவுனி்யொ மொவட 
டததில் கைொணொமல் ஆககைப்படட உ்றவுகைளினொல் 
நடத்தப்படடு வரும் க்பொரொடடக கை்ளததில் 
இருககின்்றொர.
 இவர க்பொரொடடக கை்ளததில்,  கைொணொமல் 
க்பொன மகைன்கைளின் பு்கைப்படஙகை்்ள  ்தன் ் கையில் 
்வததிருந்தவொறு ஏககைததுடன் எபக்பொதும் அமர 
நதிருப்பொர. சுருஙகி்ய சநற்றி அதில் ஒரு திரு 
நீற்று பூச்சும் இருககும். முது்மயில் உடல் ்பலமி 
ைந்தொலும், கைொணொமல்க்பொன   ்தன் மகைன்கை்்ள 
எப்படி்யொவது கைண்டு பிடிததுவிட கவண்டும் 
என்்ற ஏககைததுடனும். ்யொரிடமொவது மு்்றயிட 
டொல் ்தன் மகைன்கைள வநதுவிடுவொரகைள என்்ற எதிர 
்பொரபபுடனும் இரவு ்பகைலொகை மன ்வரொககி்யத 
க்தொடு  அந்த க்பொரொடடக  கை்ளததில் கைொததிருககி 
ன்்றொர.  

 இந்த ்தொய, ்தன்  பிள்்ளகைளுககைொகைவும், 
கைொணொமல் க்பொன மகைனின் பிள்்ளயின் எதிரகைொல 
வொழ்வுககைொகைவும் கநர கைொலம் ்பொரககைொமல் ்தன் 
க்பரபபிள்்ள்்ய ்தனி்யொகை வீடடில் விடடு, 
கைொணொமல் க்பொன மகைன்கை்்ள  எப்படி்யொவது 
மீடடு விட கவண்டும் என்்ற எண்ணதக்தொடு  
கைொணொமல் ஆககைப்படடவரகைளுககைொகை நடத்தப 
்படும் எல்லொப  க்பொரொடடஙகைளுககும்  இன்று 
வ்ர சென்று சகைொண்டு இருககி்றொர.  
 க்பொரொடடக கை்ளஙகைளுககு அனு்தொ்பம் ச்தரி 
விககை வரும் அதிகைொரம் மிககைவரகைளிடமும், இவ 
ரகை்்ள ்வதது அரசி்யல்  ஆ்தொ்யம் க்தட வரு்பர 

கைளிடமும்  ்தன் பிள்்ள்்ய மீடடுத ்தரச்செொல்லி 
சகைஞசுவொர. அன்றில் இருநது இன்றுவ்ர ்தன் 
தூககைத்்த ச்தொ்லதது ்தன் மகைன்கைளுககைொகை 
கைலஙகி்ய விழிகைளுடன் கைொததிருககின்்றொர.  இந்த 
்தொயின் நி்ல்்ய ்யொருகம புரிநது சகைொள்ளப 
க்பொவதில்்ல.

 “என்ர இரு பிள்்ளகைளில் ஒருவர  மூத்த 
மகைன் ஜீவரடணம். 1990.09.02 ஆம் திகைதி கைொடடிற்கு 
்தடிசவடட க்பொன நி்லயில் ஓமந்்தயில் கைொணொ 
மல் க்பொயவிடடொர. எஙகு க்தடியும் அவர கி்ட 
ககைவில்்ல. அந்த கைவ்ல ஆ்ற முன்க்ப என்ர 
இ்்ள்ய மகைன் ககைொபிநொத  கவ்லககைொகை சவளி 
யில்  க்பொனவன் இரவு கவ்்ள வீரபுரததிலுள்ள 
அவனது வீடடுககு ெொபபிட திரும்பி்ய கவ்்ள 
2008.06.25 அன்று  சவள்்ள வொனில்  வந்த இனந 
ச்தரி்யொ்த ந்பரகைள அவ்ர அடிதது துன்புறுததி 
வலுககைடடொ்யமொகை தூககிச் சென்றுள்ளொரகைள.  
இ்த்ன அறிந்த நொன் என் மகைன் கைடததிச் செல்லப 
்படட அடுத்த நொள  கைொவல்து்்ற நி்ல்யததில் 
மு்்றப்பொடு செயதுவிடடு (2008.06.26) UNHCR , 
ICRC, CARE  நிறுவனம், ஈ.பி.டி.பி அலுவலகைததி 
டமும் மு்்றப்பொடு செயதுவிடடு, ்தமிழீை மககைள 
விடு்த்லக கைைகை(புச்ளொட) அலுவலகைததில்க்பொய 
மகை்ன கைொணவில்்ல என்றும் கூறிகனன்.  
 என் மகை்னத க்தடி ஓவசவொரு வருடமும்,  
ஒவசவொரு மொ்தமும் புலனொயவுதது்்ற மற்றும் 
கைொவல்து்்றயிடம், என் மகை்ன விடச் செொல்லி 
க்பொயக ககைடக்பன். அவரகைள வீடடுககும் வருவொர 
கைள கைொவல்து்்றயினரும், புலனொயவுதது்்றயின 
ரும் என் மகைன்கை்்ள  கைண்டுபிடிதது ்தருவ்தொகை 

கூறி வி்ளககைசமடுககை வருவொரகைள. ஆனொலும் இது 
வ்ர எனககைொன நீதி கி்டககைகவ இல்்ல.
 என் மகைன் இல்லொமல்  என்னொலும் என் 
க்பரபபிள்்ள்யொலும் ்தனிததிருககை முடி்யொது. 
எமககு உ்தவி செய்ய ்யொரும் இல்்ல. என்ர 
மகைனின் பிள்்ளககு ்தற்க்பொது ்தொயும் இல்்ல. 
வெதிகைள இல்லொமல் என்ர க்பரப பிள்்ள்யொல் 
்பொடெொ்லக கைல்வி்்ய கூட ச்தொடர முடி்யவி 
ல்்ல. என் க்பரப பிள்்ள்்ய ்படிககை ்வககும் 
அ்ளவிற்கு ச்பொரு்ளொ்தொரம்  என்னிடம் இல்்ல. 
ஏசனனில் என் கைணவரும் ்தற்க்பொது உயிருடன் 
இல்்ல. கைொணொமல் க்பொன பிள்்ளகை்்ள க்தடி 
்ய்தனொல் மன ரீதி்யொகை ்பொதிககைப்படடு கநொயவொய 
்படடு உடல் ்பலவீனம்டநது  2017.06.26 ஆம் 
திகைதி இ்றநது விடடொர.
 என் இரண்டு மகைன்கை்்ளயும் இந்த அரசு 
கைடததி விடடது. இரண்டு பிள்்ளகைளில்  ஒரு வ்ர 
்யொவது விடச்செொல்லி இந்த அரசிடம் ககைடடிருக 
கின்க்றன். ஒரு மு்்ற்யொவது என் பிள்்ளகை்்ள 
கைொண்பிககுமொறும் ககைடடிருககின்க்றன். என் பிள 
்்ளகைள உயிருடன் இருககி்றொரகைள என்்பது என 
ககு ச்தரியும். நொன் இ்றநது க்பொவ்தற்குள சி்்ற 
யில் இருககும் என் பிள்்ளகை்்ளயும், ஏ்ன்யவர 
கைளின் பிள்்ளகை்்ளயும்  விடுவிககை கவண்டும்.
 கைொணொமல் க்பொன எமது உ்றவுகை்்ள மீட்ப 
்தற்கு கைடவுளுடனும், இந்த அரசுடனும் நொம் 
க்பொரொடிக சகைொண்டிருககின்க்றொம். எம் நி்ல்யறி 
நது சவளிநொடடு அரசுகைக்ள எமககு நீதியி்ன 
ச்பற்றுத ்தரகவண்டும். அவரகைள எம் பிள்்ள 
கை்்ள மீடடுத ்தருவொரகைள என்்ற நம்பிக்கையி 
கலக்ய இன்று வ்ர க்பொரொடிக சகைொண்டிருககின் 
க்றொம்.” என ்தன்  இரு மகைன்கை்்ள ச்தொ்லத்த 
அந்த ்தொயிடம் இருநது வந்த ஒவசவொரு வொரத்்த 
யும்  வலி நி்்றந்த்தொகை இருந்தது. அவரின் மனதில்  
ஏககைததுடன் கைலந்த ஒரு எதிர்பொரபபும் நிரம்பியி 
ருந்தது.  

 

இன்்்ற்ய ஆடசி்யொ்ளரகைக்ள உஙகைள வீட டில் 
இப்படி ஒரு இைபபு வரும் வ்ர இ்தன் வலி 

ghyehjd; rjP];
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1931ஆம் ஆண்டு கைொலனிததுவ பிரித்தொ 
னி்ய அரெொஙகைம் சடொனமூர அரசி்யல 

்மபபின் மூலம் இலங்கைககுப ச்பொறுப்பொட 
சி்்ய வைஙகி்ய ச்பொழுது, வொககுரி்ம்்யச் ெரி 
வரப ்ப்யன்்படுததுவ்தற்கு, ‘மககைளுககு அறிவூட 
டல்’  என்னும் ெனநொ்யகைத்்த மககைள ம்யப்படுததும் 
உ்யர கநொககில் மதிபபுககுரி்ய செல்லப்பொ என்்ப 
வரொல் 1934இல் உருவொககைப்படடது ்யொழ்ப்பொண 
ச்பொது நூலகைம். இ்தனொல் ்யொழ்ப்பொண நூலகை 
எரிபபு என்்பது ஈைத்தமிைரகைளின் ெனநொ்யகைப 
்பஙகைளிப்்ப மொற்றுவ்தற்கைொன 50 ஆண்டுகைொல 
சிஙகை்ளத ்த்ல்மகைளின் இனஒடுககைல் அரசி்யல் 
செ்யற் திடடததின் உச்ெச் செ்யல்மு்்ற்யொகை, ்பண் 
்பொடடின அழிப்பொகை, 01.06.1981 அன்று சிறீலங 
கைொவொல் முன்சனடுககைப்படடது என்்பது வரலொறு. 

 1959 மு்தல் ்யொழ். மொநகைரெ்்பயின் ச்பொறு 
பபில் 47 ஆண்டு கைொலமொகைத ச்தற்கைொசி்யொவில் 
ஈைத ்தமிழின நொகைரிகைததின் அறிவு வஙகி்யொகை, 
கைல்விககுப ்பல வழிகைளில் அ்ளப்பரி்ய கெ்வ 
புரிநது வந்த வரலொற்றுப ச்பரு்ம, ்யொழ்ப்பொ ணப 
ச்பொது நூலகைததிற்கு உலகை வரலொற்றில் உண்டு. 
எகிபதி்ய நொகைரிகைததின் அறிவு வஙகி்யொகை வி்ளங 
கி்ய அசலகெொநதிரி்யொ நூலகைம் எரிககைப்படட்்த 
எண்ணி இன்று வ்ர எகிபதி்யரகைள கைண்ணீர 
சிநதுவதுக்பொல, ்யொழ்ப்பொண நூலகைம் சிறீலஙகைொ 
வொல் எரிககைப்படட்்த ஈைத ்தமிழின நொகைரிகைததின் 
எரிப்பொகை எண்ணி கைடந்த 40 ஆண்டுகை்ளொகை ஈைத 
்தமிைரகைள கைண்ணீர சிநதி வருகின்்றனர. 
 அதுவும் 22.05. 1972 மு்தல் ்தஙகை்்ள ஆளும் 

்தகுதி்்ய இைநது, ்ப்ட்பலம் சகைொண்டு ்தஙகைளின் 
அரசி்யல் ்பணி்வப ச்பற்று வரும் சிறீலஙகைொ என் 
னும் அ்னததுலகை  ெடடஙகை்்ள மீறி்ய அரசின்,  
அ்மச்ெரகைளின் ்த்ல்மயிலொன சிஙகை்ளப்ப்ட 
யினரொல், கை்தவுகைள உ்டககைப்படடு, ்த்ள்பொடஙகைள 
சநொறுககைப்படடு, நூல்கைள கிழிதது வீெப்படடு, 
1981ஆம் ஆண்டு கம மொ்தம் 31ஆம் நொள நளளிர 
வில் எரியூடடபச்பற்று, யூன் மொ்தம் 01ஆம் திகைதி 

அதிகைொ்லயில் ெொம்்பல் கமடொகை கைொடசி்யளித்த 
்யொழ். நூலகைததின் ககைொலம் ்தந்த இ்த்ய கவ்த 
்ன்்ய, ஈைத்தமிழினம் என்றுகம ம்றககைொது.
 1948ஆம் ஆண்டின் மனி்த உரி்மகைள 
ெொெனததின் 27ஆவது பிரிவு “ஒவசவொருவருககும் 
சு்தநதிரமொன மு்்றயில், ்தனது ெமூகைததின் ்பண் 
்பொடடு வொழ்வில் ்பஙககைற்கைவும், கை்லகைளில் மகிை 
வும், அறிவி்ய்லப ்பகிரநது சகைொள்ளவும், அ்தன் 
்ப்யன்கை்்ள அனு்பவிககைவும் உரி்ம உண்டு” என 
மிகைதச்தளிவொகை வலியுறுததுகி்றது. 01.06.1981ஆம் 
ஆண்டின் சிறீலஙகைொவின் ்யொழ்ப்பொண ச்பொது 
நூலகை எரிபபு என்்பது மனி்த உரி்மகைள ெொெனத 
தின் 27ஆவது பிரிவுககு எதிரொகை ஈைத்தமிழினததின் 
கமல் சிறீலஙகைொவின் அ்மச்ெரகை்ளொகலக்ய கைடட 
்மககைப்படட மனி்த உரி்மகைளின் வன்மு்்ற 
்யொகை அ்மநது, உலகின் ்பண்்பொடடு இன அழிப 
்பொகை உலகை வரலொற்றில் நி்ல ச்பற்றுள்ளது.  
 இந்த ்பண்்பொடடு இனஅழிப்்ப சிறீலங 
கைொகவ செய்தது என்்ப்்த உறுதிப்படுததும் வ்கை 
யில் சிறீலஙகைொவின் அன்்்ற்ய அ்மச்ெரகை்ளொன 
கைொமினி திெநொ்யககைொ, அததுலதமு்தலி, ஆகிக்யொகர 
இ்த்னத திடடமிடடு நடொததினர. இ்த்னச் 
சிறீலஙகைொவின் முன்னொள அரெ அதி்பர பிகரம்தொெொ 
1991ஆம் ஆண்டு அககடொ்பர மொ்தம் புத்த்ளததில் 
உள்ள முஸ்லீம் கைல்லூரியில், அததுலதமு்தலியும் 
கைொமினி திெநொ்யககைொவும் அரெ அதி்பர பிகரம்தொெொ 
வி்ன ்ப்தவி நீககைம் செய்ய கவண்டுசமனப ்பொரொ 
ளுமன்்றததில் மகெொ்தொ சகைொண்டு வநதிருந்த கநர 
ததில், உ்ர்யொற்று்கையில் உறுதி செய்தொர. 
 “1981ஆம் ஆண்டு மொவடடெ்்பத க்தர்தல் 
கநரததில் எஙகைள கைடசி்்யச் கெரந்த சிலர நொடடின் 
மற்்்ற்ய ்பகுதிகைளில் இருநதும் ஆடகை்்ளத 
திரடடிக சகைொண்டு, வடகககை சென்று, வடககில் 
க்தர்த்லக குைப்பககூடி்ய செ்யல்கை்்ளத திடட 
மிடட வ்கையில் செய்தொரகைள. அவரகைக்ள இன்றும் 
குைப்பஙகை்்ளச் செயகி்றொரகைள. நீஙகைள வி்ல 
மதிப்பற்்ற ்யொழ்ப்பொண நூலகைத்்த ்யொர எரித்தொர 
கைச்ளன அறி்ய விரும்பின் எஙகை்்ள எதிரககும் 
இவரகைளு்ட்ய முகைஙகை்்ளக்ய நீஙகைள கைொண்பீர 
கைள” என்்பது அன்்்ற்ய சிறீலஙகைொவின் அரெ அதி 
்பர ரணசிஙகை பிகரம்தொெொ அவரகைளின் ்யொழ்ப்பொண 
நூலகை எரிபபுக குறித்த ்பகிரஙகை ஒபபு்தலொகை அ்ம 
ந்தது.  

அக்த கவ்்ள சிறீலஙகைொவின் மற்ச்றொரு அ்மச்ெ 
ரொகை அன்று இருநது, சிஙகை்ள ச்பௌத்த க்பரினவொ்த 
ததின் குரலொகை, ்தமிைரகைளின் க்தொலில் செருபபுத 
்்தததுப க்பொடுகவன் எனக கைரச்சிதது, சிஙகை்ள 
இனசவறி்்யக்ய ்தனது அரசி்யல் ககைொட்பொடொ 
கைகவ சகைொண்டு வி்ளஙகி்ய சிறில் மததியூ, அவரகைளு 
டன் கைொமினி திெநொ்யககைொ அவரகைளும் ்யொழ்ப்பொண 
ததில் அன்று ்தஙகியிருந்தொர. இவரகைளின் கூடடுச் 

ெதி்யொகைகவ, ்யொழ். து்ர்யப்பொ வி்்ள்யொடடு அர 
ஙகில் ்த்ரயி்றககைப்படடிருந்த சிஙகை்ளப ்ப்டகைள, 
சிவில் உ்டயில்,  ்யொழ்ப்பொண ச்பொது நூலகை த்்த  
எரித்தனர. 

யாழ்ப்ாண நூலக எரி்பபு

•�மிழரின் ்கல்வி வளர்ச்சியைத் �டுத்துத் 
�மிழரியட வவயை வொய்ப்பின்யமயையும், 
அறிைொயமயையும் உச்்சப்படுத்தி அவர்்கயள 
சிறீைங்கொவில் �ஙகிவொழச் த்சய்வது.

•ைொழப்பொண ந்கரத்தில் �மிழரின் ்கயட்கயள 
எரித்து, �மிழரின் த்சொத்துயடயமயின் பொது 
்கொப்பு �ங்களின் ய்கயில் �ஙகியுளளத�ன 
எச்்சரித்து, மக்களின் வபொரொடட உணர்யவ 
நசுககுவது.

•அக்கொை ைொழப்பொணப் பொரொளுமன்்ற உறுப் 
பினரொன தவற்றிவவல் வைொவ்கஸவரன் அவர் 
்களின் வீடயட எரித்து, அவயரக த்கொயை 
த்சய்ை முைற்சித்�தின் வழி �மிழர்்களின் 
பொரொளுமன்்றப் பிரதிநிதி்கள சு�ந்திரமொ்கச் 
த்சைற்பட இைைொத�ன உணர்த்தி சிங்களக 
்கடசி்கயளச் ்சொர்ந்து வொழத் தூண்டுவது. 

R+.Nah. gw;wpkhfud; 

cyF ePjp toq;f Ntz;Lnkd;gij typAWj;Jk; ehs;

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

rpwPyq;fhtpd; aho;. E}yf vupg;G ehs;:  

cyf gz;ghl;L ,dmopg;gpd; ehs;: ehw;gJ Mz;Lfshf 
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கம மொ்தம் 25 ஆம் திகைதி ்தஙகைத ்தொத்தொ நவொலி 
யூர கெொமசுந்தரப புலவர அவரகைளின் 

பி்றந்த தினம். இததினத்்தச்யொடடி இச் சி்றபபுக 
கைடடு்ர  சவளிவருகின்்றது. 
 ்யொழ்ப்பொணம் வலிகைொமம் கமற்கில் மொனி 
ப்பொயக ககைொவிற்்பற்்்றச் கெரந்த நவொலியூர என் 
னும் சிற்றூரில் வன்னி்யகெகைர மு்தலி்யொர வழித 
க்தொன்்றலொய அரு்மயினொர கைதிரகைொமர, இலககு 
மிபபிள்்ள ஆகிக்யொருககு கம 25, 1878இல் பி்றந 
்தவர கெொமசுந்தரர. இவருடன் உடன் பி்றந்தவர. 
கை. கவலுபபிள்்ள. ்தனது 28ஆவது வ்யதில் ெஙகு 
கவலி்்யச் கெரந்த புலவரின் ்தொய மொமனொர 
கவலுபபிள்்ள என்்பவரின் பு்தல்வி சின்னம்்ம 
்்யத திருமணம் புரிந்தொர. அவரகைளுககு இ்ளமுருகை 
னொர, நடரொென், கவலொயு்தபிள்்ள, மங்கை்யற் 
கைரசி, ெரசுவதி என ஐநது பிள்்ளகைள பி்றந்தொரகைள.
 ்தந்்தயிடமும் நவொலியூர அருணொெல உ்பொ 
ததி்யொ்யரிடமும் ்தமிழ் இலககைண, இலககி்யஙகைள 
கைற்்றொர. உ்றவினர இரொமலிஙகை உ்பொததி்யொ்யரிட 
மும் மொனிப்பொய மொரிமுததுவிடமும் ஆஙகிலம் 
கைற்்றொர.

 சிறு வ்யதிகலக்ய க்பச்ெொற்்றலும், விவொ்தத 
தி்ற்மயும் ஒருஙககை ச்பற்றிருந்தொர. ஏரொ்ளமொன 
்பொடல்கைள இ்யற்றினொர. அடடகிரி முருகைன் ்பதிகைம், 
அடடகிரி முருகைன் திருஊஞெல், ெொவிததிரி கை்்த, 
்பசுவின் கை்்த உளளிடட நூல்கைள இவர இ்ளம் 
வ்யதில் இ்யற்றி்ய்வ.
 ஆசிரி்யப ்பணியிலும் மிகுந்த ஆரவம் 
சகைொண்டிருந்தொர. வடடுகககைொட்டயில் இருந்த 

சின்னத்தம்பி ஆசிரி்யருடன் இ்ணநது ஆஙகிலப 
்பொடெொ்ல ச்தொடஙகினொர. அஙகு 40 ஆண்டு 
கைொலம் ஆசிரி்யரொகைப ்பணி்யொற்றினொர. ்தமிழ், ஆங 
கிலம், இதிகைொெம் கைற்பித்தொர. ‘்ெவ வொலி்பர ெங 
கைம்’ என்்ற அ்மப்்பத ச்தொடஙகி ெம்யப ்பொடங 
கை்்ளக கைற்பித்தொர.
 ஆயிரககைணககைொன மொணவரகைளுககு வழி 
கைொடடி்யொகைத திகைழ்ந்தொர. ஆசிரி்யர ்பணியில் இரு 
நது ஓயவு ச்பற்்ற பி்றகும்கூட மொணவரகைளுககு 

்ெவ சித்தொந்தம் உளளிடட 
இலககி்ய வகுபபுகை்்ள 
நடததி ்தமிழ்த ச்தொண்டு 
ஆற்றினொர. கைலிதச்தொ்கை, 
திருககு்றள, திருகககைொ்வ 
்யொர, சிவஞொனக்பொ்தம் கைந்த 
புரொண செயயுளகை்்ளத 
ச்தளிவொகைவும், அைகைொகை 
வும், ந்கைச்சு ்வயுடனும் 
நடததி மொணவரகைளுககு 
வி்ளஙகை்வப்பொர.
  ்பதிகைம், ஊஞெல், 
கைலம் ்பகைம், நொன்மணி 
மொ்ல அடடகைம், அந்தொதி 
சிகல்ட சவண்்பொ என 
்பல வடிவில் ்பொடல்கைள 
்பொடியுள்ளொர. இவற்றுள 400 
இற்கும் கமற்்படட அடிகைள 
சகைொண்ட கைலி சவண்்பொ 
்பொவ்கையில் அ்மந்த்தொல 
விலொெம் மிகைவும் பிரசி 
த்தமொனது.   
  ்யொபபிலககைணஙகைள 
கைற்்ப்தற்கு முன்்பொகைகவ 
்பல ்தனிப்பொடல்கை்்ளப 
்பொடியுள்ளொர. இ்தனொல் 
இ வ ் ர ‘ வ ர கை வி ’ எ ன் று 
அ்ைத்தனர. ‘உயிரி்ளங 
குமரன்’ என்்ற நொடகைமும் 
எழுதியுள்ளொர. இது அட 
டகிரி கைந்தசுவொமி ககைொயி 
லில் அரஙககைற் ்றப்படடது.
 ‘்ெவ்பொலி்ய ெம்க்பொ 

தினி’ என்்ற ்ெவ சித்தொந்த மொ்த இ்த்ை 1910இல் 
ச்தொடஙகி 5 ஆண்டுகைள நடததினொர. 1927இல் 
ஈைதது ச்தன்னிநதி்யத ்தமிழ் அறிஞரகைள இவரு 
ககுப ச்பொற்கிளியும் புலவர ்படடமும் வைஙகினர.
 ஆஙகில ஆடசி்்ய எதிரதது க்தசி்ய விழிப 
புணர்வத தூண்டும் ்பொடல்கை்்ள எழுதினொர. 
கைந்தவனக கைட்வ, நொன்மணிமொ்ல, ்தந்்த்யொர 
்பதிற்றுப்பதது, நல்்ல்யந்தொதி, நல்்ல முருகைன் 
திருபபுகைழ், கைதிரம்ல கவலவர ்பதிகைம் ஆகி 
்ய்வ குறிபபிடத்தககை ்ப்டபபுகைள.

 குைந்்தகைளுககைொன ஆடிபபி்றபபு, கைத்தரி 
சவருளி, புளுகசகைொடி்யல், ்பவ்ளகசகைொடி, இலவு 
கைொத்த கிளி உளளிடட ஏரொ்ளமொன ்பொடல்கை்்ள 
இ்யற்றி சிறுவர இலககி்ய முன்கனொடி என்்ற 
ச்பரு்ம ச்பற்்றொர. ்தொடி அறுந்த கவடன், எலியும் 
கெவலும் உளளிடட இவரது கை்்தப ்பொடல்கைள 
சிறுவரகை்்ள சிரிககைவும், சிநதிககைவும் ் வப்ப்வ.
 ்தமி்ையும், ்ெவத்்தயும் இரு கைண்கை்ளொ 
கைப க்பொற்றினொர. ஏ்றககு்்ற்ய 15 ஆயிரம் ்பொடல் 
கை்்ள எழுதியுள்ளொர. சிறுவரகைளுககைொகை இவர 
்பொடி்ய ்பொடல்கைள ‘சிறுவர செந்தமிழ்’ என்்ற ச்ப்ய 
ரில் 1955இல் நூலொகை சவளிவந்தது. சிகல்ட 
சவண்்பொ இ்யற்றுவது இவரது ்தனிச்சி்றபபு. 
்தமிழுககைொகை 60 ஆண்டுகைளுககு கமலொகை ச்தொண் 
டொற்றி்ய ‘்தஙகைத ்தொத்தொ’ நவொலியூர கெொமசுந்தர 
புலவர 75ஆவது வ்யதில் யூ்ல 10 1953இல் ம்்ற 
ந்தொர.
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்யொழ்ப்பொணததில் சீனத ்தடுபபூசி்யொன 
‘சிகனொ ்பொரம்’ ்தடுபபூசி க்பொடும் நடவ 

டிக்கைகைள ஞொயிற்றுக கிை்ம(இன்று) ஆரம்பிக 
கைப்படடு விடடது. மு்தற் கைடடமொகை 50 ஆயிரம் ்தடுப 
பூசிகைள ்யொழ்ப்பொணததுககு அனுப்பப்படடுள்ளன. 
இநதி்யத ்த்யொரிபபு ்தடுபபூசிகை்்ளப ச்பற்றுக 
சகைொளவதில் ஏற்்படடுள்ள ்தடஙகை்ல்யடுதது, 
முற்று முழு்தொகை சீனத ்தடுபபூசிகை்்ளக்ய நம்பியி 
ருககை கவண்டி்ய நி்லககு இலங்கை ்தள்ளப்பட 
டுள்ளது. இந்த நி்லயில் ்யொழ்ப்பொணததுககும் 
சீனத ்தடுபபூசி அனுப்பப்படுவது ஆச்ெரி்யமொனது 
அல்ல.
 ஆனொல், இதிலும் அரசி்யல் ஒன்றிருப்ப 
்தொகைகவ உள்ளகைத ்தகைவல்கைள செொல்கின்்றன. ்தடுப 
பூசி வைஙகைலில் ்யொழ். மொவடடம் அடுத்த கைடடத 
திகலக்ய இருந்தது. அ்தொவது அடுத்த வொரம்ளவில் 
்தொன் ்யொழ்ப்பொணம், இரததினபுரி மொவடடஙகைளு 
ககு ்தடுபபூசி வைஙகை ஏற்்பொடொகியிருந்தது. ஆனொல், 
ெனொதி்பதி ககைொடடொ்ப்ய ரொெ்பகெவின் திடீர உத்தர 
சவொன்்்ற்யடுதக்த அவெரமொகை ்யொழ்ப்பொணதது 
ககு 50 ஆயிரம் ்தடுபபூசிகைள அனுப்பப்படடுள்ளன.
 ்தடுபபூசி வைஙகைலில் வட ்பகுதி பு்றககைணி 
ககைப்படுகின்்றது என்்ற குற்்றச்ெொட்ட ்தமிழ்த 
க்தசி்ய மககைள முன்னணியின் ்த்லவர கைகெநதிர 
குமொர ச்பொன்னம்்பலம் அண்்மயில் முன்்வத 
திருந்தொர. இ்தன்மூலம் மற்ச்றொரு இனப்படுசகைொ 
்லககு அரெொஙகைம் திடடமிடுவ்தொகைவும் அவர 
கூறியிருந்தொர. அ்த்னவிட ்தமிழ் மககைள கூடட 
ணியின் ்த்லவர சி.வி.விககிகனஸ்வரனும் வட 
ககு - கிைககுப ்பகுதி மககைளுககு இநதி்யத ்தடுபபூசி 
கை்்ள வைஙகை கவண்டும் எனக ககைொரியிருந்தொர.

 இந்தப பின்னணியில், “உஙகைளுககுத ்தடு 
பபூசி்்ய வைஙகுவ்தற்கு இநதி்யொ முன்வரப 
க்பொவதில்்ல. சீனொ்தொன் உஙகைளுககுத ்தடுபபூ 
சி்்ய வைஙகைப க்பொகின்்றது” என்்ற உணர்வ 
்தமிழ் மககைளிடம் ஏற்்படுததும் ஒரு உ்பொ்யமொகைத 
்தொன் இ்த்ன அரெொஙகைம் செயகின்்றது. இந்த 
நி்லயில் குறித்த நிகைழ்வி்ன ச்பரி்ய்ளவில் கைொண் 
பிப்ப்தற்கு சீன ெொரபு ஊடகைஙகைள திடடமிடடுச் 
செ்யற்்படடன.

வட மொகைொணததி்னப ச்பொறுத்தவ்ரயில் அ்ன 
தது இடஙகைளிலும் இநதி்யத ்தரபக்ப முன்னின்று 
செ்யற்்படடுவரும் நி்லயில், மு்தல் ்தட்வ்யொகை 
சீனொவின் ்பஙகைளிபபு ஒன்று வடககுககு வருவ்்த 
பிரமொண்டமொகைக கைொடடிகசகைொளவ்தற்கு சீனொ 
விரும்பி்ய்தொகைத ச்தரிகின்்றது. அக்த கவ்்ளயில், 
இநதி்யொ ்தடுபபூசிகை்்ளத ்தரமுடி்யொ்த நி்லயில், 
ஆ்பததில் உ்தவும் நண்்பனொகை சீனொ்தொன் உள்ளது 
என்்ப்்த ்தமிழ் மககைளுககுச் செொல்ல கவண்டி்ய 
அரசி்யல் க்த்வ ஒன்று ககைொடடொ்ப்ய அரசுககுள 
்ளது.
 இநதி்யொவிடம் ்தடுபபூசி்்யக ககைடடவர 
கைளுககைொன ்பதிலடி்யொகைவும் இ்த்ன அரெொஙகைம் 
கமற்சகைொளகின்்றது. இ்த்ன கமலும் பிரமொண்ட 
மொகைக கைொடடுவ்தற்கு அ்மச்ெர நொமல் ரொெ்பகெ்வ 
இந்த நிகைழ்்வ ஆரம்பிதது ்வப்ப்தற்கைொகை அனு 
பபி ்வப்ப்தற்கு அரெொஙகைம் திடடமிடடது.

 இக்தகவ்்ளயில் ்தமிழ் சமொழியின் இட 
த்்த ஆககிரமிப்ப்தொகை சீனத தூ்தரகைததின் மீது 
அண்்மக கைொலமொகைக குற்்றச்ெொடடுககைள ச்தரிவி 
ககைப்படும் நி்லயில், இலங்கையிலுள்ள சீனத 
தூ்தரகைததின் உததிக்யொகைபூரவ ருவிடடர ்பககைததில் 
்தமிழ் சமொழியில் சவளிவநதுள்ள ்பதிவு ஒன்று 
்பல அரத்தஙகை்்ளக சகைொடுககின்்றது. “ஆ்பததில் 
உ்தவும் நண்்பகன உண்்ம்யொன நண்்பன்” - இலங 
்கையிலுள்ள சீன தூ்தர ச்சி சென்கெொங. என அதில் 
குறிபபிடப்படடுள்ளது. சிகனொ ்பொரம் ்தடுபபூசி 
கை்்ள கைடடுநொ்யககை விமொன நி்ல்யததில் ்வதது 
்கை்யளிககும் நிகைழ்வின் க்பொது சீனத தூதுவர 
செொன்ன வொெகைம் அது! அ்த்ன இபக்பொது ்தமிழில் 
க்பொடடிருப்ப்தன் மூலம் ்தமிழ் மககைளுககு ஏ்தொவது 
புதி்ய செயதி்்யச் செொல்ல சீனொ விரும்புகின்்ற்தொ?

நெருககடியான தடு்பபூசி.

இலங்கையில் சகைொகரொனொ ்பரவலும், அ்தனொல் 
ஏற்்படும் மரணஙகைளும் அசுர கவகைததில் அதி 

கைரிததுச் செல்லும் நி்லயில், ்தடுபபூசி விவகைொரம் 
அரெொஙகைததுககுப ச்பரும் சநருககைடி்்ய ஏற்்படு 
த்தத ச்தொடஙகியுள்ளது. தினெரி மககைள க்பொரொட 
டஙகைள, ்பணிப பு்றககைணிபபு எச்ெரிக்கைகைள என 
சவளிவரும் செயதிகைள, முடஙகிப க்பொயுள்ளநி்ல 
யிலும், இலங்கையின் அரசி்ய்ல ்பர்பரப்பொககிக 
சகைொண்டிருககின்்றது. இந்தப பிரச்சி்னககு எவ 

வொறு தீர்வக கைொண்்பது என்்பதில் அரெொஙகைம் 
குைம்பிப க்பொயுள்ளது.
 இலங்கையின் சுகைொ்தொரதது்்ற ச்தற்கைொசி்யொ 
வின் சி்றந்த கைடட்மப்்பக சகைொண்ட ஒரு சுகைொ்தொ 
ரதது்்ற்யொகைக குறிபபிடப்படடிருந்தது. இருந்த 
க்பொதிலும், ்தற்க்பொது வ்ர்யறுககைப்படட வ்ளங 
கை்்ள ் வததுகசகைொண்டு வ்ர்ய்்றயின்றி அதிகைரி 
ததுச் செல்லும் சகைொகரொனொத ச்தொற்்்றக கைடடுப 
்படுததுவதில் சுகைொ்தொரதது்்ற ்தடுமொறுகின்்றது.
 இலங்கையில் சகைொகரொனொவின் மு்தலொவது 
அ்ல இந்த்ளவு ்தொககைத்்த ஏற்்படுத்தவில்்ல. 
குறிபபிடட ்பகுதிகைளுககுள அ்த்னக கைடடுப்படு 
த்த முடிந்தது. அததுடன் ச்தொற்்றொ்ளரகைள, மரணி 
பக்பொர எண்ணிக்கையும் கு்்றவொன்தொகைகவ இருந 
்தது. அ்தொவது ச்தொற்்றொ்ளரகைள தினெரி சுமொர 100 - 200 
இற்குள்தொன் இருந்தனர. மரணிபக்பொர ச்தொ்கையும் 
தினெரி 4 அல்லது 5 இற்குள ்தொன் இருந்தது. இப 
க்பொது ச்தொற்்றொ்ளரகைளின் எண்ணிக்கை தினெரி 
சுமொர 3,000 வ்ரயில் செல்கின்்றது. தினெரி மரணிப 
க்பொரின் எண்ணிக்கையும் ெரொெரி்யொகை 35 இற்கு 
கமல் சென்று விடடது.
 சகைொகரொனொ ்பரவ்லத ்தடுப்ப்தற்கு ச்பொது 
மககைள எந்த்ளவுககு சுகைொ்தொர ந்டமு்்றகை்்ளக 
கை்டபபிடிககின்்றொரகைள என்்ற ககைளவி ஒருபு்றம் 
இருந்தொலும், அரெொஙகைததின் மீ்தொன நம்பிக்கை்்ய 
ச்பொது மககைள முற்்றொகை இைநது விடடொரகைள என்்பது 
இபக்பொது சவளிப்ப்ட்யொகியிருககின்்றது. மு்த 
லொவது அ்ல்்யக கைடடுப்படுததி்ய்தன் மூலம், 
மககைள மததியில் அரசின் செல்வொககு ெற்று உ்யர 
வ்டநதிருந்தது என்்பது உண்்ம. ஆனொல், இரண் 
டொவது அ்ல்்யக கைடடுப்படுததும் விட்யததில் 
அரெொஙகைம் செொ்தபபி விடட்தொகைகவ மககைள கைருது 
கின்்றொரகைள.

 சகைொழும்பு க்தசி்ய ்வததி்யெொ்ல முன்்பொ 
கைவும், ச்பொர்்ள கலடி றிட்ஜகவ மருததுவம்ன 
முன்்பொகைவும் கைடந்த சில தினஙகை்ளொகை இடம்ச்பற்்ற 
ெம்்பவஙகைள ்தடுபபூசி விவகைொரததில் அரசின் மீது 
மககைள எந்த்ளவுககுச் சீற்்றம்டநதிருககின்்றொரகைள 
என்்ப்தற்கு எடுததுககைொடடு.
 ‘அஸ்டரொ செசனகைொ’ ்தடுபபூசி்்ய மு்தலொ 
வது கைடடததுககுப க்பொடடவரகைள அ்த்ன இரண் 
டொவது கைடடததுககு க்பொடுவ்தற்கு ்தடுபபூசி 
இல்்ல. சுமொர ஆறு லடெம் க்பர, இரண்டொவது 
கைடடத ்தடுபபூசி்்ளப க்பொடகவண்டி்ய கைொலம் 
கைடநதுவிடும் நி்லயில் உள்ளனர. கலடி றிட்ஜகவ 
்வததி்யெொ்லயில் அஸ்டரொ செசனகைொ ்தடுபபூசி 
வைஙகைப்படுவ்தொகை ெமூகை ஊடகைஙகைளில் ்பரவி்ய 
செயதி்்ய்யடுதக்த சுமொர மூவொயிரம்க்பர அந்த 
இடததில் அவெரமொகைக கூடினொரகைள. சகைொகரொனொ 
கைொல ந்டமு்்றகைளுககு முரணொகை - ெமூகை இ்ட 
சவளி உட்பட எ்த்னயும் கைணககில் எடுககைொமல் 
கூடி்ய அவரகை்்ளக கை்லப்ப்தற்கு ச்பொலிஸொரொல் 
முடி்யவில்்ல.
 இரகைசி்யமொகை - அரசி்யல் செல்வொககுள்ள 
வரகைளுககு ்தடுபபூசி வைஙகைப்படுவ்தொகை அஙகு 
கூடி்ய மககைள குற்்றஞெொடடினொரகைள. அ்த்னவிட, 
அரெ மருததுவ அதிகைொரிகைள ெஙகைததின் குடும்்பத 
்தவரகைளுககு அஸ்டொ செசனகைொ ்தடுபபூசி வைஙகைப 
்படட்தொகைவும் குற்்றச்ெொடடுககைள முன்்வககைப 
்படடுள்ளன. அ்தொவது ெொ்தொரண ச்பொது மககைள பு்றக 
கைணிககைப்படடு அரசி்யல் - மருததுவதது்்றயில் 
செல்வொககைொனவரகைளின் குடும்்பஙகைளுககு ்தடுப 
பூசிகைள வைஙகைப்படடிருப்ப்தொகை ச்பொது மககைள 
கைருதுகின்்றொரகைள.
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எல்லொ வ்ளஙகை்்ளயும் ்தன்னகைதக்த சகைொண்ட 
எமது ்தொ்யகைததிகல கநற்று முழு்ம்யொன 

வ்ளப ்பொதுகைொபபுடன் ஒவசவொரு வ்ளததினதும் 
உச்ெப ்ப்யன்்பொடுகைளின் முழு்ம்யொன ்ப்ய்ன 
நொடும் நொடடு மககைளும் ்ப்யன்ச்ப்றக கூடி்ய 
வ்கையில் நன்கு திடடமிடப்படட செ்யற் ச்பொறி 
மு்்ற ந்டமு்்றப்படுத்தப்படடிருந்தது. மரம் 
்தறித்தல் மிகைவும் கைண்டிபபுடன் ்த்ட செய்யப 
்படடிருந்தது. இருபபினும் மககைளின் க்த்வ 

கைருதி வனவ்ள ்பொதுகைொபபு பிரிவின் ஊடொகை மரக 
கைொ்லகைளில் மடடுப்படுத்தப்படட கெ்வ ந்ட 
மு்்றயில் இருந்ததுடன், மரநடு்கைககைொகை ்பல் 
கவறு திடடஙகைள ்த்யொரிககைப்படடது. ஒரு வருடத 
தில் ்பதது இலடெம் மரஙகைள ச்தொடரச்சி்யொகை ்பரொ 
மரிபபு செய்யப்படடு வந்தன. ஆனொல் இன்று 
எந்தவி்தமொன கைடடுப்பொடும் இன்றி மரஙகைள 
்யொவும் அழிககைப்படடு வருகின்்றன. அ்தொவது 
கைொடுகைள கைொடுகை்ளொகைகவ கைொடசி ்தரும். ஆனொல் 
அ்தன் உடபு்றததில் உள்ள நீண்ட மரபி்னக 
சகைொண்ட அரி்ய வ்கை மரஙகைள அழிககைப்படடு 
சவற்றிடஙகைக்ள கைொணப்படுகின்்றன.
 

மன்னரொடசிக கைொலததிலிருநக்த வடிகைொல்கை 
க்ளொடு கூடி்ய கு்ளம் அ்மதது, அ்தன் மரபுவழி 

கவ்ளொண் செ்யல் மு்்ற்்யயும் அடிப்ப்ட 
்யொகைக சகைொண்டு புதி்ய ச்தொழில்நுட்ப மு்்ற்ம 
யூடொகை ்பயிரச்செய்கை செயது வந்த நொம், நீரப 

்ப்யன்்பொடடிற்கைொன கு்ளஙகைள, ஆறுகைள, வொயக 
கைொல்கைள, கைழிவு வொயககைொல்கைள என்்பன முழு்ம 
்யொகை மககைளின் ஒதது்ைபக்பொடு ்பரொமரிபபுச் 
செய்யப்படடு, அ்தன் முழுப ்ப்யனும் நொடடிற் 
கும், மககைளுககும் கெரககூடி்ய ஏதுநி்ல உருவொக 
கைப்படடிருந்தது. ஆனொல் இன்று இந்த நி்ல்ம 
கைொணப்படவில்்ல.

 ஒவசவொரு  மொவடடததிலும் ்பயிர உற்்ப 
ததிககைொன திடடமிடல் கமற்சகைொள்ளப்படடது.  
100விழுககைொடு ்பயிரச் செய்கைககைொகை தூ்ய வி்்த 
கைள, உளளீடுகைள, கநொய நீககிகைள க்பொன்்ற 
க்த்வகைள முன்கூடடிக்ய திடடமிடடு, உற்்பததி 
ச்தொடஙகை முன்க்ப ்கையிருபபில் ்வககைப்படடி 
ருந்தது. அதக்தொடு ஒவசவொரு அஙகுல நிலமும் 
்பயிரச் செய்கை கமற்சகைொள்ளப்படடதுடன், 
்தட்ப சவப்பகைொலச் சூைலுககு ஏற்்ப மொற்றுப 
்பயிரச் செய்கை கமற்சகைொள்ளப்படட்ம்யொல் 
மிகைவும் ச்பரி்ய அ்ளவு ச்பொரு்ளொ்தொரத்த்ட 
இருந்த க்பொதும் ்படடினிச் ெொவு ஏற்்படொமலும் 
ஊடடச் ெததுக கு்்ற்பொடு ஏற்்படொமலும் எம் 

மககைள வொைக கூடி்ய சூழ்நி்ல ஏற்்படடது. 
்பசு்ம கவ்ளொண்்ம உருவொககைப்படடதுடன், 
மொற்று ெகதிவ்ள கமம்்பொடும் உளளூர வி்்தகைள 
க்பணு்கை நி்ல்யம், ்பயிரமு்தம் எனப்படும் 
இ்யற்்கை உரவ்கை உற்்பததி நி்ல்யஙகைளும் 
அன்று உருவொககைப்படடது.
 இன்று தி்றந்த ச்பொரு்ளொ்தொர நி்ல 
கைொணப்படட க்பொதும், தூ்ய வி்்தகைள, ்பெ்்ள 
இன்றி விவெொயிகைள ்படு ஏமொற்்றததுடன் ச்தொழில் 
செயது வருகின்்றனர. வஙகிகைளில் ச்பற்றுக 
சகைொண்ட கைடன்கை்்ள மீ்ளச் செலுத்த முடி்யொமல் 
மிகைவும் மனககுைப்பததில் வொழ்நது வருகின்்ற 
னர. உ்ைபபிற்ககைற்்ப இலொ்பம் இன்்ம கைொணப 
்படுகின்்றது. உழுநது 300 ரூ்பொவிற்கு விவெொயி 
கைளிடம் ச்ப்றப்படடு 1700 ரூ்பொ விற்கு விற்கைப்படு 
கின்்றது. இ்தனொல் ்பொடு்படடு உ்ைத்த ்பயிரச் 
செய்கை்யொ்ளரகைளும், இ்த்ன நுகைரும் மககைளும் 
்பொதிப்ப்டகின்்றனர. இச் சூைலின் ஊடொகை 
வி்்தகைள உரி்ய கைொலததில் மொனி்ய வி்லயில் 
ச்பற்றுக சகைொள்ள முடி்யொ்த நி்ல கைொணப்படுவ 
க்தொடு, மககைளின் நுகைரவுப ்ப்யன்மு்்ற வீழ்ச்சி 

கைொணுகின்்ற க்பொது நொ்்ள எம் மககைளின் ஊடடச் 
ெத்தற்்ற வொழ்க்கையின் ஊடொகை நீண்ட வொழ் 
நொளில் ்தொககைம் ஏற்்படும். எனகவ மககைள ஒன்றி 
்ணநது மரபுவழி தூ்ய வி்்த சநல், சிறு்தொனி 
்யஙகைள என்்பவற்்்ற ்தொஙகை்ளொகைகவ நி்ல்யொன 
ச்பொறிமு்்றயூடொகை க்பணிப ்பொதுகைொதது ்ப்யன் 
்படுத்த கவண்டும்.
 எமது மககைள ஒருஙகி்ணந்த விவெொ்ய 
த்்த கமற்சகைொள்ள கவண்டும். விவெொ்யம், கைொல் 
ந்ட வ்ளரபபு க்பொன்்ற கூடடுப ்பண்்ணச் 
செய்கை திடடஙகைளில் ஈடு்பட கவண்டும். 

"வரப்புயர நீருயரும்
நீருயர நெல் உயரும்
நெல்லுயரக் குடி உயரும்
குடி உயரக் க�ோல் உயரும்
க�ோல் உயரக் க�ோன் உயரவோன்"

என்்ற ஔ்வ்யொரின் ்பொடல் வரிகைள க்பொல் ஒற்று 
்ம்யொகை கூடடுணரவுடன் கவ்ல செயக்தொம். 
இன்று அந்த நி்ல ம்லக்யறி விடடது. இருப 
பினும் இப்பண்பி்யல்புகை்்ள மீ்ளவும் உருவொககு 
வக்தொடு, ஊரகைள க்தொறும் சிககைனக கைடன் கூட 
டு்றவுச் ெஙகைம் க்பொன்்ற செ்யல்மு்்றகை்்ள கைடட 
்மதது ஊககைமளிககைப்படும்க்பொது, நொம் ்தன்னி 
்்றவொன வொழ்்வ அ்ட்யமுடியும். ஆகைகவ 
நொ்்ள்ய விடி்வ கநொககி அரப்பணிபபுடன் 
செ்யற்்படுகவொம். ்பல ஆயிரக கைணககில  மர 
நடு்கை செய்தது க்பொன்று நிலவ்ளம், நீரவ்ளங 
கைளின் உச்ெ ்ப்யன்்பொட்ட ்ப்யன்்படுததி ்தன் 
நி்்றவொன வொழ்்வ கநொககி மீண்டும் ஒன்றி 
்ணநது செ்யற்்படுகவொம்.
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இலுப்படிச்கெ்ன ெநதியில் வொஙகிக சகைொண்டு 
வந்த ்ப்யத்தம் உருண்்டகை்்ளச் ெொபபிடடு, 

நீ்ரயும் குடிதது விடடு கமொடடொர ்ெககி்்ளயும் 
்பொதுகைொப்பொகை ்வதது விடடு. அடிவொரததில் சில 
பு்கைப்படஙகை்்ள எடுததுக சகைொண்டு ம்ல 
கநொககி நடககைத ச்தொடஙகிகனொம்.
 இவவ்ளவு நொளும் க்பொயத திரிந்த கைொடு 
கை்்ள விட இது ெற்று அடரததி்யொகைவும், ்பரநது 
விரிநது, அருகில் இருப்பவரகை்்ளககூட இலகுவில் 
கைண்டு பிடிககை இ்யலொ்த அ்ளவு வ்்ளநது சநளிநது 
செல்லும் ஒற்்்ற்யடிப ்பொ்்தகை்்ள சகைொண்ட்தொகை 
வும் கைொணப்படடது.
 முன்னர க்பொன இடஙகைளில் 4 மணிககு 
மு்தல்  ்யொ்ன வரொது. ்ப்யமில்லொமல் கைொடடு  வழிக்ய 
க்பொய வரலொம் என ஊர மககைள செொல்வொரகைள. 
ஆனொல் இந்தக கைொடுகைள அப்படி்யல்ல. ்யொ்ன 
முழு கநரமும் சுற்றிகசகைொண்டிருககும். சூரி்யசவளி 
ச்ெம் அரி்தொகை மண்ணில் ்படும் அடரந்த கைொடுகைள. 
்யொ்னககு கமலதிகைமொகை ்ப்யஙகைரமொன ஆ்்ளக 
சகைொல்லும் சிறுத்்தகைளும் இந்த இடததில் நட 
மொடி இருககின்்றன.
 ெற்று தூரம் உளக்ள சென்்றதும் ஒற்்்ற்யடி 
ப்பொ்்த இல்லொமல் க்பொயவிடடது. இனி ம்ல 
இருககும் தி்ெ்்யத ச்தரிந்தவரகை்ளொல் மடடும் 
்தொன் க்பொகைக கூடி்ய்தொகை இருககும். வழிமொறிச் 
சென்்றொல் திரும்பி அடிவொரததிற்கு வரவும் முடி்யொ 
மல் க்பொய விடும்.
 நம்மு்ட்ய குழுவில் இருந்த வடிகவல் 
ஐ்யொ  கைடுபுளி்யம்்பைம் ஆ்ய அடிககைடி வருவ்தொல் 
இந்த இடஙகைளும் வழிகைளும் ்பைகிபக்பொயிருந்தது. 
கைொலில் செருபபு கூட க்பொட மொடடொர. ஒரு ்தண்ணீர 
க்பொத்த்ல கைமககைடடில் செொருகிகசகைொண்டு கெட 
ச்பொகககைற்றில் ஒரு கைடடு பீடியும் சநருபபுப ச்பட 
டியும் சிறி்ய ச்தொ்லக்பசியும் ்வததுக சகைொண்டு 
ெொரத்்த மடிததுக கைடடி்ய்படி மிகை கவகைமொகை 
நடககைத ச்தொடஙகி விடுவொர.
 எம் ஒருவரிடமும் ்பசிககு எந்த ஒரு ெொப்பொ 

டும் ்கையில் இல்்ல. ெற்று கநரததில் திரும்பி 
விடலொம் என்்ற நம்பிக்கையில் வநது விடகடொம் 
ஆனொல் கநரம் ்தொம்தமொகும் க்பொல் ச்தரிகி்றது ெரி 
நடப்பது நடககைடடும் வந்த கவ்ல முடி்யொமல் 
திரும்புவது ெொததி்யமற்்றது. கை்்தததுக சகைொண்கட 
செல்லும் வழியில் ச்பரி்ய ம்ல க்பொன்்ற ஒரு ்பொை 
்டந்த செஙகைற்கை்ளொல் ஆன தூபி ஒன்று ச்தரிந்தது.

 க்பொகும் வழி ்தொன் என்்ப்தொல் தூபி்்யயும் 
ெற்று சுற்றிவ்்ளதது ்பொரதது விடடுச் செல்கவொம் 
என முடிசவடுதது, அருககை சென்்றக்பொது கைொததிரு 
ந்தது மிகைப ச்பரி்ய அதிரச்சி. அந்தத தூபி்யொனது 
பு்்த்யல் க்பொடடிககைொரரகை்ளொல் முற்றுமுழு்தொகை 
அழிககைப்படடிருந்தது. தூபியின் நடுகவ மிகைபச்ப 
ரி்ய து்்ளயிடடு அ்தன் அடியில் இருநது எ்்தக்யொ 
எடுததுச் சென்றிருககி்றொரகைள என்்பது ச்தளிவொகை 
ச்தரிந்தது. தூபியின் அருககை ஒரு செவவகை வடிவொன 
பீடககைல் ஒன்றும் இருந்தது.
 கநரம் நண்்பகைல் 12.30 ஐ ்தொண்டி க்பொயக 
சகைொண்டிருந்தது. அபக்பொதும் சூரி்ய சவளிச்ெம் 
அவவ்ளவொகை கைொடடுககுள ஊடுருவ முடி்யொமல் 
பின்கனரம் 5 மணி க்பொலக கைொடசி்யளித்தது. ச்தொட 
ரநது அண்ண்ளவொகை அ்ர மணிகநரப ்ப்யணததின் 
பின்னர எமது இலககைொன ்படரகைல் ம்ல்்ய வந்த 
்டநக்தொம்.

 வரும் வழியிகலக்ய ம்லயின் பிரம்மொண் 
டதக்தொடு தூரததிகலக்ய சில கைற்புருவ சவடடுககை 
ளும் ச்தரிந்தன. அபக்பொது கைல்சவடடுகைள எ்்த 
்யொவது இன்று ்பொரததுவிடலொம் என்று மனதில் 
நம்பிக்கை வந்தது. நு்ைவொயி்ல சநருஙகி்யதும் 
ச்பரி்ய மரம் ஒன்று ெரிநது கிடந்தது அதில் ம்ைக 
கைொடுகைளில் இருப்பது க்பொல் ்பொசியும் வ்ளரநதிரு 
ந்தது.
 நு்ைவொயிலில் ்படிகைள அ்மககைப்படடு 
இருந்தது அ்வ ்தற்க்பொது சி்்தவ்டநது கைொண 
ப்படட்தொலும் மரஙகைள அடரததி்யொகை வ்ளரநதிருந 
்த்தொலும் ெற்று அவ்தொனமொகைகவ நடககை கவண்டியி 
ருந்தது. மரஙகைளின் கி்்ளகைள பின்னொல் வரு்பவர 
கை்ளது முகைததில் அடிககும் என்்ப்தொல் ெற்று இ்ட 
சவளி விடகட நடநது வநது சகைொண்டிருநக்தொம்.
 மு்தலொவ்தொகை ஒரு ச்பரி்ய கு்கை எம்்ம 
வரகவற்்றது. அண்ண்ளவொகை 20 ச்தொடககைம் 30க்பர 
்தஙகைக கூடி்ய கு்கை. அதில் சி்றப்பொன மு்்றயில் 
கைற்புருவம் சவடடப்படடிருந்தது.    கு்கையினுள 
ம்ை நீரொனது வடி்யொமலும், கைல்சவடடுகைளுககு 
நீரொல் ்பொதிபபு (்பொசி பிடித்தல், நீரொல் அடிப்ப்ட 
்தல்) ஏற்்படொமலும் இருககைகவ கைற்புருவமொனது 
சவடடப்படுகி்றது. கைற்புருவததின் கீழ் பிரொமிக 
கைல் சவடடு ஒன்றும் இருநது. இதில் “இந்தக கு்கை 
மகைொதீெ மன்னனின் மகைனொல் ச்ப்ளத்த ெஙகைததி 
னருககு வைஙகைப்படட ்தொனம்” என எழு்தப்படடி 
ருந்தது.
 நொகை வழி்பொடும் சிவ வழி்பொடும் கைொண 
ப்படட கைொலததில் ச்ப்ளத்தம் ்த்லதூககைத ச்தொடங 

கி்யது. ்தமிைரகைளும் புத்த ம்தத்்த ்தழுவிக சகைொண் 
டனர. ்தமிழ் ச்பௌத்தம் உருவொககைப்படட அல்லது 
வ்ளரச்சி அ்ட்யத ச்தொடஙகி்ய கைொலகைடடம் இது 
வொகைத்தொன் இருககை கவண்டும்.
 ச்தொடரநது நடக்கையில் அருககை அ்்தவிட 
ெற்று சிறி்ய உ்யரமொன கு்கை ஒன்று கைண்ணில் ்பட 
டது அதிலும் இக்தக்பொன்று சி்றப்பொகை செதுககைப 
்படட கைற்புருவஙகைளும் பிரொமிக கைல்சவடடுகைளும் 
கைொணப்படடது. இந்த  நு்ைவொயில் ஒரு ககைொட்ட 
வொெ்ல க்பொல் இருந்த்்த அவ்தொனிககைககூடி்ய 
்தொகை இருந்தது.

 சி்றப்பொகை சவடடப்படட ்படிகைளும் வொனு 
்யரந்த ம்லகைளுடனுமொகை ககைொட்ட்யொனது மிகை 
வும் கைம்பீரமொகை கைொணப்படட்தொல் இ்தனுள செல் 
லும் க்பொக்த ஒரு ்ப்யஙகைலந்த ஒரு ெநக்தொஷத்்த 
மனதினுள அனு்பவிககைக கூடி்ய்தொகைவும் இருககும். 
அ்னவரும் அறிந்த  சிகிரி்யொ ம்லயில் கு்கை 
கைளில் இருநது  கமகல ்பொரககும் க்பொது எவவ்ளவு 
பிரமிபபுகைள இருககுகமொ அக்தக்பொல இந்த 
கு்கை்்ய கைடநது அடுத்த ்பகுதிககு அந்த ்படிககைடடி 
னொல் நொம் நடநது செல்லும் க்பொது உணரமுடிந்தது. 
அந்தப ்படிகைளில் இ்டககி்டக்ய சில கநரததி 
்யொன மு்்றயில் இருந்த குழிககைல் ச்பொருததுககை 
்்ளயும் அவ்தொனிககை முடிந்தது.
 ஐநது நிமிடப ்ப்யணததில் பின் மீண்டும் 
ஒரு மிகைபச்பரி்ய கு்கை்்ய அ்டநக்தொம் அஙககை 
47 அடி நீ்ளமொன ெ்யன நி்ல புத்தர சி்ல ஒன்று 
உ்டககைப்படடுக கிடப்ப்்த ்பொரககைக கூடி்ய்தொகை 
இருந்தது. இது  ஒரு மிகைப ச்பரி்ய கு்கை்யொகை இருந 
்தக்தொடு மனி்த நடமொடடம் மிகைககு்்றசவன்்ப 
்தொலும் கைொடடு விலஙகுகைள ்தஙகைள இருபபிடமொகை 
அவற்்்ற மொற்றி விடடன.
 அந்த கு்கையின் அடியில் கைொணப்படும் 
மண்ணொனது தூசு க்பொல இருககும். கைொலி்ன 
எடுதது ஒரு அடி ் வத்தொலும் பு்்தமணல் க்பொன்று 
5-7 சென்டிமீடடர உளக்ள செல்லும், பின்பு உறுதி 
்யொன நிலம் வநதுவிடும். இந்த நிலததில் ்தொன் புலி 
உ்றஙகுமொம். இந்த கு்கை ்தொன் ்படரகைல்ம்ல கைொடு 
கைளில் வொழும் சகைொடி்ய புலிகைளின் இருபபிடமொம் 
என கைொடடுககு சவளிக்ய வநது சில நொடகைளின் 
பின் அறி்யககூடி்ய்தொகை இருந்தது. முன்னகர இந்தக 
கை்்த ச்தரிநதிருந்தொல் சிலகவ்்ள இந்த கு்கை 
்பககைமும் வநதிருககை மொடகடொம்.

 புத்தர சி்லயின் பின்னொல் ்பொரி்ய இரு்ளொகை 
இருந்தது அருககை சென்று டொரச் சவளிச்ெம் அடிதது 
்பொரககும் க்பொது அஙககை இருடடு க்பொல் பிரம் 
்ம்்ய உண்டொககி்ய ஆயிரககைணககைொன சவ்ளவொ 
ல்கைள எம்்ம கநொககியும், அஙகுமிஙகும் எழுந்த 
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கேள்வி:
 தமிழ் அரசியல் கேதிேள் விடுதகை 
ததொடர்ொே தமிழ்க் ேட்சிேள் ஒருங்கிகை 
ந்து கேறதேொள்ளும் முயறசிேள் எந்த 
நிகையில் உள்்ளன?

்தில்: 
 கை்டசி்யொகை ந்டச்பற்்ற ்பொரொளுமன்்றக 
கூடடத ச்தொடரிகல சவளிவிவகைொர அ்மச்ெ்ர 
்தமிழ்க கைடசியினர எல்கலொரும் ெநதிதது, எஙகைளு 
்ட்ய அரசி்யல் ்கைதிகைள விடு்த்ல ெம்்பந்தமொகை 
கைலநது்ர்யொடிகனொம். இந்தக கைலநது்ர்யொட 
லில் ்பஙகு்பற்றி்ய அ்னவரும் ஏற்கைனகவ ெனொ 
தி்பதிககும், பிர்தமருககும், இது ெம்்பந்தமொகை 
க்பசுவ்தற்கைொன வொயப்்ப வைஙகுமொறு ் கைச்யொ 
ப்பமிடடு கைடி்தம் மூலம் ககைடடிருநக்தொம். அந்த 
வ்கையிகலக்ய, எஙகைளிடம் என்சனன்ன பிரச் 
சி்ன இருககி்றது என்று ககைடடறிநது ்தனககுத 
ச்தரிவிப்ப்தற்கைொகை ெனொதி்பதியின் பிரதிநிதி்யொன 
சவளிவிவகைொரதது்்ற அ்மச்ெர திகனஸ் குண 
வரத்தன்வ எம்முடன் கைலநது்ர்யொட ெனொதி 
்பதி அனுபபியிருந்த்தொகை திகனஸ் குணவரத்தன 
எமககுக கூறினொர.  
 திகனஸ் குணவரத்தனவின் உ்ர்யொடலின் 
க்பொது எஙகைளு்ட்ய அரசி்யல் ்கைதிகைள ெம்்பந்த 
மொன முழு வி்பரஙகை்்ளயும் நொஙகைள ்கை்யளித 
தி ரு க கி க ்ற ொ ம் . அ வ ரி ட ம் உ ் ர ்ய ொ டி யி ரு க கி 
க்றொம். எமது வி்பரஙகை்்ள ெனொதி்பதியிடம் எடுத 
துககூறி, ெனொதி்பதி எம்்ம ெநதிப்ப்தற்கைொன 
ஒழுஙகுகை்்ள ஏற்்படுததித ்தருவ்தொகை திகனஸ் 
குணவரத்தன எம்மிடம் கூறியிருககின்்றொர.
 சி்்றயிகல வொடிக சகைொண்டிருககின்்ற 
அரசி்யல் ்கைதிகைள ெம்்பந்தமொகைவும், சவளியிகல 
அவரகைளு்ட்ய குடும்்பஙகைள ்படுகமொெமொன ஒரு 
துன்்பத்்த அனு்பவிததுக சகைொண்டிருககி்றொரகைள 
என்்ப்்தயும் நொஙகைள எடுததுக கூறியிருககின் 
க்றொம். முககி்யமொகை இந்த சகைொகரொனொ ச்தொற்று 
என்்பது சி்்றககூடஙகை்்ளயும் விடடு ்வககை 

வில்்ல. இ்தனொல் ்கைதிகைளின் விடு்த்ல ்பற்றி 
எடுததுக கூறிகனொம். அவரகை்்ள பி்ணயில் 
விடுவது அல்லது அவரகைளுககு ச்பொது மன்னிப்ப 
ளிதது விடுவது என்்பது ்பற்றியும் சவளியு்றவுத 
து்்ற அ்மச்ெருடன் க்பசியிருநக்தொம். 
 இருந்தொலும் அ்னவ்ரயும் விடு்த்ல 
செயவது நன்்றொகை இருககும் என்்பது்தொன் எஙகை 
ளு்ட்ய ச்பொதுவொன விட்யமொகை இருந்தது. இந்த 
கைலநது்ர்யொடல் மிகை கநரததி்யொன மு்்றயிகல 
ந்டச்பற்்றது. இ்தற்கு அரசி்யல் ்கைதிகைளு்ட்ய 
குடும்்பஙகைள வரகவற்பு அளிததிருககி்றொரகைள. 

அந்த வ்கையிகல நொஙகைள அவரகைளு 
்ட்ய விடு்த்ல ெம்்பந்தமொகை அடு 

த்த ெனொதி்பதி ெநதிபபிகல ஒற்று 
்ம்யொகை சென்றுகுறித்த விட்யம் 

ச்தொடர்பொகை க்பெ இருககி 
க்றொம்.

 

கேள்வி:
 இைங்கே அரசுடன் கேறதேொள்்ளப் 
்டும் க்ச்சுக்ேள் தவிர கேறு தரப்புக்ேளு 
டனும் க்சப்்டுகின்்றதொ?

்தில்:
 இது ச்தொடர்பொகை இஙககை இருககின்்ற, 
எஙகைக்ளொடு செ்யற்்படுகின்்ற உ்யரஸ்்தொனிகைரகைளு 
டன் நொஙகைள ச்தொடரநது க்பசி வருகிக்றொம். 
அக்த க்பொல சவளிநொடுகைளில் இருநது வநது ெநதி 
பபுகை்்ள கமற்சகைொள்பவரகைளுககும் இது ச்தொடர 
்பொன விட்யஙகை்்ள சுடடிககைொடடி வருகிக்றொம். 
அவரகைளு்ட்ய அழுத்தஙகைளும், அவரகைளு்ட்ய 
செ்யற்்பொடுகைளும் இதிகல இருககை கவண்டும் 
என்று ககைடடிருககின்க்றொம். அந்த வ்கையிகல 
உலகை நொடுகைளிகல இருககின்்ற, இஙககை இருககி 
ன்்ற உ்யர ஸ்்தொனிகைரகைளுககும் அரசி்யல் ் கைதிகைளி 
னு்ட்ய உடல்நி்ல ெம்்பந்தமொகை எடுததுக கூறி 
அவரகைளும் இ்தற்கும் ஒதது்ைபபு ்தர கவண்டும் 
என்று ககைடடுளக்ளொம்.

கேள்வி:
 தமிழ்க் ேட்சிேளில் அதிே்ளவு சட்டேொ 
்ளரேள் இருக்கும் க்ொது இதகன நீதி 
ேன்்றங்ேள் ஊடொே நேரத்துேது ஏன் ேடின 
ேொே உள்்ளது?

்தில்:
 ஏற்கைனகவ நீதிமன்்றததிகல இவரகைளின் 
பிரச்சி்ன இருககின்்ற்படி்யொல் அ்தொவது, இலங 
்கை்்ய ச்பொறுத்தமடடிகல உஙகைள அ்னவருக 
கும் ச்தரியும் இந்த வைககுகைள நிலு்வயிகல 
இருககின்்றன. அந்த நிலு்வயிகல இருககின்்ற 
வைககுகை்்ள துரி்தமொககுகின்்ற சூைல் இஙககை 
மிகை கைொல்தொம்தமொககைப்படுகின்்றது. அ்்த விட 
எஙகைளு்ட்ய அரசி்யல் ்கைதிகைள ெம்்பந்தமொன 
வி்ளககைம் சகைொடுககின்்ற, அ்தொவது ் கைது செய்யப 
்படட அல்லது ் கைது செய்த ச்பொலிெொகரொ அல்லது 
புலனொயவுத து்்றயினகரொ அல்லது அ்தற்கைொன 
ஆ்தொரஙகை்்ளசெ்யற்்படுததுகின்்றவரகைளின் 
வரு்கை என்்பது கு்்றவொகை இருககின்்ற்படி்யொல் 
அவரகைளு்ட்ய வைககுகைள மிகைவும்  ்தொம்தம்ட 
கின்்ற ஒரு துரப்பொககி்ய நி்ல கைொணப்படுகி்றது. 
 இ்தனொல் எஙகைளு்ட்ய ்தமிழ்க கைடசிகைளில் 
இருககின்்ற வைககைறிஞரகைள நிச்ெ்யமொகை அதிகல 
வொ்தொடுகி்றொரகைள. அல்லது அந்த கைடசியினு்ட்ய 
வைககைறிஞரகைள அதிகல ச்தொடரக்பொடு வொ்தொடு 
கின்்ற ஒரு ச்பொறுபபிகல இருநது சகைொண்டிருக 
கி்றொரகைள. ஆகைகவ, அது இல்லொமல் இருககைவி 
ல்்ல என்்ப்்த நொன் இஙககை குறிபபிட விரும்பு 
கின்க்றன். இந்த விட்யததிகல ஒரு கைொல ்தொம்தமொ 
வது இந்த வைககுகைள எல்லொம், ெொடசிகைள வரொ்த 
ஒரு சூைல், மற்றும் வைககு எடுககைொ்த ஒரு நி்ல 
என்்பனகவ கைொரணமொகைக கைொணப்படுகி்றன. 
அ்தனொகல இந்த வைககுகைள கமொெமொன ஒரு 
பின்ன்ட்வ ெநதிககை கூடி்ய்தொகை இருககி்றது. 
அ்தனொல், எஙகைளு்ட்ய வைககைறிஞரகைள, அ்்த 
கைடசி ெொரந்த வைககைறிஞரகைக்ளொ, அல்லது எல் கலொ 
ரும் கெரநது ்தஙகைளு்ட்ய வைககைறிஞரகை்்ள அ்த 
ற்கு ்ப்யன்்படுததுகின்்ற ஒரு நி்ல இபச்பொழுது 
ச்தொடரநதும் இருநது சகைொண்டிருககின்்றது.

கேள்வி:
 எதிரேரும் ஐ.நொ ேனித உரிகேேள் 
க்ரகேயில் கேறதேொள்்ளப்்டவுள்்ள ேொய் 
ேழி அறிக்கேயில் இடம்த்றுேொறு அரசி 
யல் கேதிேள் ததொடர்ொன இைங்கே அர 
சின் ்ொர்ட்ச நடேடிக்கேேக்ள ஆேைப் 
்டுத்த முடியுேொ?

்தில்: 
 நிச்ெ்யமொகை, ஐ.நொ ெ்்பயினு்ட்ய தீரமொ 
னததிகல இந்த அரசி்யல் ்கைதிகைளு்ட்ய விடு 
்த்ல ெம்்பந்தமொகை கூ்றப்படடிருககி்றது. நொஙகைள 
ஏற்கைனகவ இந்த மகைெரகை்்ள உ்யரஸ்்தொனிகைரொல 
்யஙகைளுககு சகைொடுததிருககிக்றொம். இபச்பொழுது 
அ்மச்ெர திகனஸ் குணவரத்தனவிடமும் சகைொடு 
ததிருககிக்றொம். ஐ.நொ ெ்்பயிகல இந்த வைககினு 
்ட்ய பின்னணி என்ன? அல்லது வைககுகைளில் 
எத்த்ன க்பர இருககி்றொரகைள? என்சனன்ன கைடட 
ஙகைளில் அவரகைள சி்்ற ்வககைப்படடிருககி்றொர 
கைள? என்்ப்்த நொஙகைள நிச்ெ்யமொகை ெொடசிகை 
க்ளொடு, அஙககை செொல்ல கவண்டும். இந்த விடு 
்த்ல ெம்்பந்தமொன ஒரு நி்லப்பொடு அதிகல 
இருககின்்ற்படி்யொல் நொஙகைளும் அ்தற்கு ஒதது்ை 
பபு சகைொடுககை கவண்டும்.  நொஙகைள எல்கலொரும் 
கெரநது அவரகைளுககைொன விடு்த்ல ெம்்பந்தமொன 
அ்னதது ஆ்தொரஙகை்்ளயும் நிச்ெ்யமொகை சகைொடு 
ககை கவண்டும், சகைொடுபக்பொம்.

murpay; ifjpfs; tpLjiyf;fhd midj;J 

Mjhuq;fisAk; I.ehtplk; epr;rakhf nfhLg;Nghk;! 

murpay; ifjpfspd; tpLjiy rk;ge;jkhd midj;J Mjhuq;fisAk; 

I.ehtplk; epr;rakhf nfhLg;Nghk; vd jkpo; <o tpLjiy ,af;fj;jpd; (nuNyh) 

jiytUk;> td;dp khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd nry;tk; milf;fy 

ehjd; ‘,yf;F’ kpd;dpjopw;F toq;fpa tpNrl Neu;fhzypy; njuptpj;Js;shu;. 

mtupd; Neu;fhzypd; KOikahd tbtk;.

ghuhSkd;w cWg;gpdh; nry;tk; milf;fyehjd;.
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thuhe;j kpd;dpjo;;

md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிரகால சிற்பிகளான தமிழ 
சிறாரகளின் தமிழநமாழி மற்றும் ்ண்ாட்டு 
மமம்்ாட்டினன இலககாக நகாணடு நெளிெரும் 
இலககு ொர இதழின் சிறுெர தளத் திற்கான 
தஙகள், கட்டுனரகள், கவினதகள், ஓவியஙகள் 
மற்றும் ொழவுககு ெழிகாட்டும் தமிழர ொகரீகம் 
நதாடர்ான சிறு குறி்பபு கள் ஆகியெற்னற 
்கிரந்து ஓர நெழி்ப்ான நினலத்த எதிரகால 
தமிழ ெந்ததினய உருொகக இனணயுமாறு 
இலககு உஙகனள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

  ruzpah: juk;-10

ctu;kiy tpNtfhde;jh fy;Y}up 
jpUNfhzkiy.

  gpujpf;rh: juk;-7

ctu;kiy tpNtfhde;jh

 fy;Y}up jpUNfhzkiy

  jh;rpdp : juk;-7

Ntyk;khs; tpj;jpahyahk; nrd;id

tpgp\h rpthde;juh[h
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கேள்வி:  
 ஏன் இந்தியத் திகர உைேம் ததொடரச் 
சியொே தமிழினத்கத சிறுகேப்்டுத்துேதில் 
முகனப்்ொே உள்்ளது? குறிப்்ொே கேறறு 
தேொழிச்   சினிேொத்துக்ற இகத ஏன் தசய்கி 
ன்்றது?

்தில்:
 ஆடசிககு வரு்தல், அதிகைொரத்்தப பிடித்தல் 
என்்பது அரசி்யல். கைருததுருவொககைம் என்்பது 
க்பரரசி்யல். ஒரு மககைள இனத்்த அல்லது ஒரு 
மககைள குழுமத்்த அல்லது க்தசி்ய இனத்்த 
நீண்டகைொல அ்ளவில் சி்்தககைவும், அடி்மப்படு 
த்தவும் உலகைப ச்பொது சவளியில் அவரகைளுககு 
உ்யரி்ய இடத்்த மறுககைவும் திடடமிடுகி்றவர 
கைள அந்த இனம் மற்றும் அந்த மககைள ச்தொடர 
்பொன ச்பொதுவொன கைருததுருவொககைத்்த நுண்ணி 
்யமொகைவும், உளகநொககைததுடனும், மிகை நீண்ட 
கைொலத திடடததுடனும் மறு்தலிதது வருகின்்றொர 
கைள. 
 இஙககை ்தமிழ் ்பொடப புத்தகைஙகைளில் ்பொரத 
தீரகைள என்்றொல், ஆ்றொம் வகுபபிகலக்ய அது 
ச்தரிநது விடும். ஆரி்யர வரு்கை என்றிருககும். 
முகைலொ்யர ்ப்டச்யடுபபு என்று அடுத்த ்பொடத 
்த்லபபிருககும். ஆரி்யர அ்மதி்யொகை நம்்ம 
வொை்வககை வந்தவரகைள. முகைலொ்யரகைள ஆயு்தம் 
ஏநதி ்ப்ட நடத்த வந்தவரகைள என்கின்்ற விம் 
்பம், நொம் என்ன? ஏது? என்று ககைளவி ககைடகைத 
ச்தரி்யொ்த அந்த இ்ளவ்யதிகலக்ய நமககுள வி்்த 
ககைப்படடு விடுகி்றது. இ்தற்குப ச்ப்யர ்தொன் 
க்பரரசி்யல் என்்பது. நீண்டகைொல கைருததுருவொககைம் 
அல்லது ச்பொதுப புததி உருவொககைம் என்்பது. 

்தமிழீை  விடு்த்லப க்பொரொடடமொகை இருககைடடும் 
அல்லது ்தமிழ்த க்தசி்ய அ்ட்யொ்ளப்படுத்தலொகை 
இருககைடடும். ்தமிழீை விடு்த்லப க்பொரொடடம் 

முளளிவொயககைொலில் ஒரு பின்ன்ட்வச் ெநதித 
்தொலும்கூட ்தமிழ்த க்தசி்யம் என்்பது பின்ன 
்ட்வ ெநதிககைவில்்ல. அது ஒரு ஆற்்றல் மிகு 
அரசி்யல் கைருததி்யலொகைவும், ஆற்்றல் மிகு அரசி 
்யல் உணரசவழுச்சித திரடசி்யொகைவும் இன்றும் 
ச்தொடரகி்றது. வல்லொதிககை ெகதிகைளுககு அது அச்சு 
றுத்தலொகைகவ இருககி்றது. எனகவ அ்்த சகைொச் 
்ெப்படுததுவதும், ்ப்யஙகைரவொ்தம் என்்ற ஒரு 
ெடடகைததிற்குள ச்தொடரநதும் புகுததிக சகைொண்டி 

ருப்பதும் அவரகைளுககு நீண்ட கைொலத க்த்வ்யொ 
கின்்றது. குறிப்பொகை இடதுெொரிச் சித்தொந்தம் கைம்யூ 
னிெம், கமற்கைத்்த்ய மு்தலொளிததுவ ்தொரொ்ளம்ய 
ெனநொ்யகைம் இந்த இருமு்னப க்பொர கெொவி்யத 
ரஸ்்யொவின் சி்த்றல்கைக்ளொடு முடிவிற்கு வந்தது. 
 ்ப்யஙகைரவொ்தம் என்்பது ஒரு அரசி்யல் கைரு 
ததி்யலொகைவும் கைடட்மககைப்படடிருககி்றது. பின் 
கனொககி நொம் மீ்ளொயவு செயது ்பொரதக்தொம் என் 
்றொல், ்தமிழீை விடு்த்லப க்பொரொடடம் ்தகைரக 
கைப்படடதும், அது ்ப்யஙகைரவொ்தம் என்்ற இந்த 
ெடடகைததிற்குள சகைொண்டு நிறுத்தப்படடு, அ்தன் 
பின்னர ்தொன் ்படிப்படி்யொகை அ்தன் கை்்த முடிக 
கைப்படடது. ஒரு க்தசி்ய இன மககைளின் விடு்த 
்ல்்ய சி்த்றடிப்ப்தற்கைொன நி்யொ்யஙகை்்ள உரு 
வொககுவ்தற்கு இந்த ்ப்யஙகைரவொ்தம் என்கின்்ற 
அரசி்யல் கைருததி்யல் ்ப்யன்்படுகி்றது. ்ப்யன்்படு 
த்தப்படுகி்றது. 
 அ்்த கநொககித ்தொன் முளளிவொயககைொல் 
முடிநதுவிடட பி்றகும்கூட ்தமிழ்த க்தசி்ய எழுச்சி 
என்்பது ஒரு கைருததி்யல், ககைொட்பொடடி்யல், அரசி 
்யல் ்ய்தொரத்தமொகைவும், அது ஆளும் வல்லொதிககை 
ெகதிகைளுககு அச்சுறுத்தலொகை இருப்ப்தொலும்  ச்தொட 
ரநதும் ்தமிைரகை்்ள மற்றும் ்தமிழ் அ்ட்யொ்ளங 
கை்்ள ்ப்யஙகைரவொ்தததின் நீடசி்யொகைவும், ச்தொடரச் 
சி்யொகைவும் உட்படுததிவரும் அந்த ச்பொதுப புததி 
உருவொககைல் என்்பது கமலொதிககை க்பரினவொ்த 
்தமிைரகைளின் ்ப்கை ெகதியினு்ட்ய க்த்வ்யொகை 
இருககி்றது. அ்்தத ்தொன் இந்தத ச்தொடர நொடகை 
ததிலும் ்பலகவறு ஊடகைஙகைளிலும் ஏ்ன்ய 
கை்லப்பண்்பொடடு சவளிப்பொடுகைளிலும் நொம் 
கைொண முடிகி்றது. 

கேள்வி:  
 ்ை அரசியல் தகைேரேளும் ேறறும் 
தமிழ் நொட்டு அரசும் குறித்த Family man 
-2 ததொடகரத் தகட தசய்ய கேண்டும் எனக் 
கூறியுள்்ளது. இகத நீங்ேள் எவேொறு 
்ொரக்கின்றீரேள்?

்தில்:
 ஒரு கை்ல ்பண்்பொடடுடன் செ்யலொற்று 
கின்்றவனொகை, ஊடகைவி்யலில் செ்யலொற்றுகின்்றவ 
னொகை ஒரு முழு்ம்யொன ்படம் சவளிவருவ்தற்கு 
முன்னகரக்ய அ்்த ்த்ட செய்ய கவண்டும் 
என்்ற ககைொரிக்கைகைக்ளொடு சகைொள்கை 
அடிப்ப்டயில் உடன்்படுகி்றவன் அல்ல. அது 

njhlu;e;J jkpou;fis 
gaq;futhjpfshfr; rpj;jupf;Fk; 

jkpo; kf;fspd; tpLjiyg; Nghuhl;lj;ij rpWikg;gLj;J 

tjd; %yk; xl;Lnkhj;j jkpo; ,dj;ijAk; xuq;fl;Lk;  

Nehf;fj;Jld; jkpou;fisg; gaq;futhjpfshf rpj;jupf;Fk; 

Mtzq;fisj; jahupf;Fk; Kaw;rpfis ,e;jpah njhlu;e;J 

Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. mjw;fhd MjuTfis toq;F 

tjpy; ,e;jpa rpdpkhj;Jiw Kd;dzp tfpf;fpd;wJ. mjpYk; 

Fwpg;ghf Ntw;W khepy fiyj;Jiwapdu; njhlu;e;J  

,t;whd ,opthd nraw;ghLfis Nkw;nfhz;L tUfpd;du;.

 mjd; njhlu;r;rpNa jw;NghJ mkNrhdpy; ntsptuTs;s Family man -2 (gkpyp 

khd;- 2) vd;w njhlu; ehlfk;. ,J njhlu;gpy; ‘,yf;F’ Clfj;jpw;F mUl; je;ij 

n[fj; f];ghu; mtu;fs; toq;fpa Neu;fhzy; tUkhW:

rpdpkhj;Jiwapd; Nehf;fk; vd;d?

Neu;fhzy;

mUl; je;ij n[fj; f];gu;

   த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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இலங்கைத தீவில் 2009ஆம் ஆண்டு இறுதிப 
க்பொரின் க்பொது ெரவக்தெ மனி்தவுரி்மச் 

ெடடஙகைள, மனி்தகந்யச் ெடடஙகைள கைடு்ம்யொகை 
மீ்றப்படடு, ந்டச்பற்்ற க்பொரக குற்்றஙகைள, மனி்த 
கந்யததிற்கு எதிரொன குற்்றஙகைள மற்றும் இன 
அழிபபு ஆகி்யவற்றுககைொன ச்பொறுபபுககூ்றல், ஒரு 
்தெொப்தம் ்தொண்டியும் எதுவி்த முன்கனற்்றமுமின்றி 
க்தககை நி்ல்்ய அ்டநதுள்ளது. இன்று ெரவ 
க்தெ உ்றவுகைளில் ெரவக்தெ ெடடஙகை்ளொனது ச்பரும் 
்பொலும் வலுமிககை அரசுகைளின்  பூககைொ்ள நலன்கை 
ளின் அடிப்ப்டயில் ்தமககுச் ெொ்தகைமொகை க்தரநது 
பிரக்யொகிககும் மு்்ற்ம்்யக்ய பின்்பற்றி வரு 
கின் ்றன. இவவர சுகைளின் ஆதிககைததின் கீழ் இ்யஙகும் 
ஐககி்ய நொடுகைள ெ்்பயும் கைடந்த கைொலஙகைளில் 
்பல்கவறு ெந்தரப்பஙகைளில் க்பொரக குற்்றஙகைள, 
மனி்தகந்யததிற்கு எதிரொன குற்்றஙகைள மற்றும் 
இன அழிபபு க்பொன்்றவற்றுககைொன ச்பொறுபபுக 
கூ்றலில் இருநது ்தவறியுள்ளதுடன், கைடு்ம்யொன 
பின்ன்டவுகை்்ளயும் ெநதிததுள்ளது. இலங்கைத 
தீ்வப ச்பொறுத்தவ்ரயில் ெரவக்தெ குற்்றவி்யல் 
நீதிமன்றின் உடன்்படிக்கையின்  உறுபபுரி்ம இன் 
்ம்யொலும் இநது ெமுததிரததில் அ்தன் பூககைொ்ள 
அரசி்யல் அ்மவு கைொரணமொகைவும் வை்ம்யொன 
ெரவக்தெ நீதிமன்்றஙகைள மூலமொன மு்யற்சிகைளும் 
்த்டப்படடுப க்பொயுள்ளன. இவவொ்றொனக்தொர 
சூைலில் ்தமிழ் மககைளுககு எதிரொகை இ்ைககைப ்படட 
ெரவக்தெக குற்்றஙகைளுககைொன ச்பொறுபபுககூ்றல் 
செ்யற்்பொடுகைள கமற்கு நொடுகை்ளொலும், அவரகைள 
ெொரந்த அ்மபபுகை்ளொலும் ்தமது நலன்கைளுகககைற்்ற 
வொறு சிறீலஙகைொ அரசின் மீது அழுத்தஙகை்்ள 
ஏற்்ப டுததி ்தமகககைற்்றவொ்றொன நகைரவுகை்்ள கமற் 
சகைொளவ்தற்கைொன வழிமு்்றகை்ளொகைவும் ்ப்யன்்படுத 
்தப்படடு வருகின்்றன.
 கமலும் இச்செ்யற்்பொடுகைள ச்பொறுபபுக 
கூ்றல் ச்தொடர்பொகை கைொததிரமொன ெரவக்தெ ெடட 
அரசி்யல் வி்்ளவுகை்்ள ஏற்்படுத்த முடி்யொ்த ஐக 
கி்ய நொடுகைளின் மனி்தவுரி்ம ெ்்பயினுள கைடந்த 
்பதது வருடஙகைளுககு கமலொகை முடககைப்படடு 
ள்ளன. ச்தொடரச்சி்யொகை 2009ஆம் ஆண்டு மு்தல் 
ஐககி்ய நொடுகைள மனி்தவுரி்ம ெ்்பயின் முப்ப 
திற்கும் அதிகைமொன அமரவுகைளில் வலுவற்்ற தீர 
மொனஙகை்ளொகைவும், நிபுணததுவ அறி க்கைகை்ளொகை வும், 
ஆவணப்படுத்தல்கை்ளொகைவும், விெொர்ண அறிக்கை 
கை்ளொகைவும், கைண்டனஙகை்ளொகைவும், முன்சமொழிவுகை 
்ளொகைவுகம ச்தொடரநது சகைொண்டுள்ளது. இறுதி்யொகை 
இவவருடம் மொரச் மொ்த அமரவிலும் ெொன்றுகை்்ள 
கெகைரிதது ஆவணப்படுததி எதிரகைொலப ்ப்யன்்பொட 
டிற்கைொன ஐககி்ய நொடுகைள மனி்தவுரி்ம ஆ்ண்யகை 
ததிற்கைொன ஓர ககைொரிக்கை்்யக சகைொண்ட தீரமொ 
னமொகைகவ சவளிப்படடிருந்தது. (Mandate to collect, 
consolidate and preserve evidence).
 இவவொ்றொனக்தொர இககைடடொன நி்ல்ம 
யில் இலங்கைத தீவுத ்தமிழ் மககைளும், புலம் 
ச்ப்யர ்தமிழ் மககைளுகம நிதி வ்ளஙகை்்ளயும், 
நிபுணததுவ அறி்வயும் திரடடி ்பல்கவறு மனி்த 
வுரி்மக கைடட்மபபுகைள ஊடொகை ்பல்கவறு 
முன்மு்யற்சிகை்்ள ்பல்கவறு ்த்ளஙகைளில் கமற் 
சகைொளளும் நி்லககுத ்தள்ளப்படடுள்ளனர. இந 
நி்ல்மயில் இன்று அ்னததுத ்தமிழ் மககை 
ளுகம ்தவ்றொன வழிகைொடடு்தல்கைளிலிருநதும், எதிர 
்பொரபபுகைளிலிருநதும் ம்்றமுகை அரசுகைளுககைொன 
நிகைழ்ச்சி நிரல்கைளுககைொகை செ்யற்்படும் அ்மபபுகைள 
குறிததும் விழிபபுடன் ெரவக்தெ நீதிமன்்றஙகை்்ள 

கநொககி்ய ்தமது முன் மு்யற்சிகை்்ள கைொததிரமொன 
மு்்றயில் சநறிப்படுததும் கைடப்பொடடி்னக 
சகைொண்டுள்ளொரகைள. இது குறிதது ்தொ்யகைததிலும், 
புலம்ச்ப்யர ்தமிழ் மககைள மததியிலும் ெரவக்தெ 
ெடடதது்்ற ெொரந்த, ெரவக்தெ உ்றவுகைள ெொரந்த  
்பலரும் ஆகரொககி்யமொன ்பல கூடடுச் செ்யற்்பொடு 
கை்்ளயும், ஆயவுகை்்ளயும், கைருத்தமரவுகை்்ளயும் 
ச்தொடரச்சி்யொகை முன்சனடுககைத ச்தொடஙகியுள்ள 
னர. இ்தற்கு வலுச்கெரககும் வ்கையில் ெரவக்தெக 
குற்்றஙகைளுககைொன ஈைத்தமிழ் மககைளுககைொன ச்பொறு 
பபுககூறும் ெரவக்தெப ச்பொறிமு்்றகை்்ளயும் நீதி 
மன்்றஙகைள ச்தொடர்பொகைவும், தீரப்பொ்யஙகைள குறித 
தும் ெரவக்தெ பிரொநதி்ய குற்்றவி்யல் ெடடஙகைள 
குறிததும் எமககைொன வொயபபுகை்்ளக கைண்டறியும் 
மு்யற்சி்யொகை இககைடடு்ரத ச்தொடரகைள அ்ம 
கின்்றன.

 இ்தன் ஓர அஙகைமொகை இககைடடு்ர ெரவக்தெ 
நீதிமன்்றஙகைள மற்றும் தீரப்பொ்யஙகைள குறிததும், 
ெரவக்தெ பிரொநதி்ய குற்்றவி்யற் ெடடஙகைள குறித 
தும் ஓர அறிமுகைமொகை அ்மகின்்றது. ெரவக்தெ ெடட 
ஙகைளில் குறிப்பொகை ெரவக்தெ மனி்தவுரி்ம ெடடங 
கைளும் (International Human Rights Law), ெரவக்தெ 
மனி்தகந்யச் ெடடஙகைளும் (International Humanitari-
an Law), ெரவக்தெ குற்்றவி்யற் ெடடஙகைளும்  (Inter-
national Criminal Law) முககி்யததுவம் ச்பறுகின்்றன. 
கமலும் பிரொநதி்ய ெடடஙகை்்ள கநொககுமிடதது 
ஐகரொபபி்ய மனி்தவுரி்மகைளுககைொன உடன்்படி 
க்கை (European Convention on Human Rights) மற்றும் 
கைடந்த வருடம் ஐகரொபபி்ய ஒன்றி்யத்தொல் உருவொக 
கைப்படட ஐகரொபபி்ய ஒன்றி்ய உலகை்ளொவி்ய மனி்த 
வுரி்மச் ெடடம்  (EU Global Human Rights Sanctions 
Regime) ஆகி்ய ெடடஙகைள முககி்ய மனி்தவுரி்மச் 
ெடடஙகை்ளொகைவுள்ளன. இ்வ ஐகரொபபி்ய பிரொந 
தி்ய ெடடஙகை்ளொகைவிருபபினும் உலகை்ளொவி்ய ரீதி 
யில் சி்றப்பொன நி்ல்மகைளில் பிரக்யொகிககைப்பட 
முடியும். இவற்றுள மு்தலொவ்தொகை ெரவக்தெ மனி்த 
வுரி்மச் ெடடஙகைள (International Human  Rights Law- 
IHRL) குறிததும் அது குறித்தொன ெரவக்தெ விெொர 
்ணப ச்பொறிமு்்றகைளகுறிததும் ஆயவுககுட்படுத 
துகவொம். இஙகு ெரவக்தெ மனி்தவுரி்மச் ெடடங 
கைள மற்றும் ெரவக்தெ மனி்தகந்யச் ெடடஙகைளும் 
ஒன்றுடன் ஒன்று கவறு்படடு நிற்பினும், ்பல்கவறு 
ெடட நி்யமஙகைளில் ஒற்று்மகை்்ளயும் சகைொண்டு 
ள்ளன.
 ெரவக்தெ மனி்தவுரி்மச் ெடடஙகைள 
ச்பரும்்பொலும் ெரவக்தெ நி்யமஙகை்்ளயும், விதி 
கை்்ளயும் சகைொண்ட  (international rules) உடன்்படிக்கை 
கைள மூலமொகைவும் ெரவக்தெ வை்மகைள (cus-
toms) ஊடொகைவும் உருவொககைப்படுகின்்றன. இ்வ 
உடன்்படிக்கைகைளமூலமொகை ஏற்்படுத்தப்படுவ்தொல் 
வன் ெடடஙகைள (hard law) என்று அ்ைககைப்படு 
கின்்றன. இவற்றுள ்பல உடன்்படிக்கைகைள மூல 
மொகை ஏற்்படுத்தப்படொ்த ெடட நி்யமஙகைளும் உள 
்ளன. இ்வ சமன் ெடடஙகைள (soft law)ஆகை வ்கைப 

்படுத்தப்படடுள்ளன.
 ெரவக்தெ மனி்தவுரி்மச் ெடடஙகைளின் 
முககி்ய மூலஙகை்ளொகை இருப்ப்வ மனி்தவுரி்ம 
உடன்்படிக்கைகை்ளொகும். முககி்யமொன சிவில் மற் 
றும் அரசி்யல் உரி்மகைள (International  Covenants 
on Civil and Political Rights) மற்றும் ச்பொரு்ளொ்தொர, 
ெமூகை மற்றும் கைலொச்ெொர உரி்மகைள ச்தொடர்பொன 
ெரவக்தெ உடன்்படிக்கைகைள (Economic, Social and 
Cultural Rights) (1966), அததுடன் இனப்படுசகைொ்ல 
ச்தொடர்பொன உடன்்படிக்கை (Conventions on Geno-
cide) (1948), இனப்பொகு்பொடு  (Racial Discrimination) 
(1965), ச்பண்கைளுககு எதிரொன ்பொகு்பொடு(1979), 
சிததிரவ்்த (1984) மற்றும் குைந்்தகைளின் உரி்ம 
கைள (1989), மனி்த உரி்மகைள மற்றும் அடிப்ப்ட 
சு்தநதிரஙகை்்ளப ்பொதுகைொப்ப்தற்கைொன ஐகரொபபி்ய 
உடன்்படிக்கை  (European Convention for the Pro-
tection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 
(1950), மனி்தனின் உரி்மகைள மற்றும் கைட்மகைள 
்பற்றி்ய அசமரிககைப பிரகைடனம் (1948) மற்றும் 
மனி்த உரி்மகைள ச்தொடர்பொன உடன்்படிக்கை 
(Convention on Human Rights) (1969) மற்றும் மனி்த 
உரி்மகைள ச்தொடர்பொன ஆபிரிககை ெொெனம் (Afri-
can  Charter on Human and Peoples’ Rights) ஆகி்ய்வ 
முககி்ய பிரொநதி்ய ெடட நி்யமஙகை்ளொகைவுள்ளன. 
இ்வ்ய்னததும் ெரவக்தெ உடன்்படிக்கைகைள 
மூலமொகை உருவொககைப்படடுள்ள்ம்யொல் வன் ெட 
டஙகைள (hard law) என்்ற வ்கைககுள அடஙகும்.
 ெரவக்தெ மனி்தவுரி்மச் ெடடஙகை்்ள 
கமற்்பொர்வ செயயும் அல்லது அ்தன் ந்ட 
மு்்ற்்யக கைண்கைொணிககும் அ்மபபுகைள ஐககி்ய 
நொடுகைளின் ெொெனத்தொல் (UN Charter) அல்லது 
முககி்ய ெரவக்தெ மனி்தவுரி்மச் ெடடஙகை்ளொல் 
உருவொககைப்படட கைண்கைொணிபபு அ்மபபுகை்்ளக 
சகைொண்டுள்ளது. முககி்யமொகை ஐ.நொ. மனி்த உரி்ம 
கைள ெ்்ப்யொனது ஐககி்ய நொடுகைளின் ெொெனத ்த்தொல் 
உருவொககைப்படடுள்ளது. இ்தன் “சி்றபபு ந்ட 
மு்்றகைள” (Special Procedures) அ்தொவது மனி்த 
வுரி்ம விட்யம் (thematic) அல்லது நொடு ெொரந்த  
(Country specific) சி்றபபுத தூதுவரகைள (special rap-
porteurs) மற்றும் ்பணிககுழுககைள (working Groups) 
்தஙகைள ஆ்ணகைளுககுள மனி்த உரி்ம சூழ்நி்ல 
கை்்ள கைண்கைொணித்தல் மற்றும் அறிக்கையிடல் 
்பணிகை்்ள கமற்சகைொண்டுள்ளன.
 இவற்்்றவிட முககி்ய ெரவக்தெ மனி்தவு 
ரி்மச் ெடடஙகைள அவற்றின் கைண்கைொணிபபு 
மற்றும் ந்டமு்்ற்்ய உறுதிப்படுததுவ்தற்கைொன 
உடன்்படிக்கைகைள மூலம் ஏற்்படுத்தப்படட நிபுணர 
குழுககை்்ளக சகைொண்டுள்ள அ்மபபுகை்்ளக 
சகைொண்டுள்ளன. (committees of independent experts). 
மனி்த உரி்மகைளுககைொன உ்யர ஸ்்தொனிகைர அலுவ 
லகைம் இதில் ஒரு முககி்ய ்பஙகு வகிககின்்றது. இது 
மனி்த உரி்மகைளின் ஒடடுசமொத்த ்பொதுகைொபபு 
மற்றும் கமம்்பொடடிற்கைொன மு்தன்்மப ச்பொறுப 
்்பக சகைொண்டுள்ளது. ஐ.நொவின் மனி்த உரி்ம 
இ்யநதிரஙகைளின் செ்யல்தி்ற்ன கமம்்படுததுவ 
தும், ஐ.நொ. அ்மபபு ரீதி்யொகை மனி்த உரி்மகை்்ள 
ஒருஙகி்ணப்பதும் மனி்த உரி்மகை்்ள கமம்்ப 
டுததுவ்தற்கும், ்பொதுகைொப்ப்தற்கும் க்தசி்ய, பிரொந 
தி்ய மற்றும் ெரவக்தெ தி்ற்ன வ்ளரப்ப்த்னயும் 
மனி்த உரி்மகைளுககைொன உ்யர ஸ்்தொனிகைர அலு 
வலகைம் கமற்சகைொளகின்்றது.

கீழ்வரும் ஐநது கைடட்மபபுகைளும் ஐககி்ய நொடு 
கைளின் ெொெனததினொல் (UN Charter) உருவொககைப்ப 
டட்வ. (Charter based bodies).
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இலங்கையில் சகைொகரொனொ ்வரஸ் அச்சுறுத்த 
லொனது ்படிப்படி்யொகைக கு்்றநது வருவ்தொகை 

ச்தரிவிதது, ஊரடஙகு உத்தரவுகைள ்த்ளரத்தப்படடு, 
்பொடெொ்லகைள, கைல்வி நிறுவனஙகைள மற்றும் மககை 
ளின் நொ்ளொந்த நடவடிக்கைகைள மீ்ள ஆரம்பிககைப 
்படுகின்்ற நி்லயில், சகைொகரொனொ ் வரஸ் அச்சுறுத 
்தல் வலுப ச்பற்்ற்ம்யொனது, அ்னவரின் மன 
நி்லகைளிலும், அன்்றொட வொழ்வி்யலிலும் ச்பரும் 
்தொககைததி்ன ஏற்்படுததி வருகின்்றது என்்பது நி்தர 
ெனமொன உண்்ம. 
 இந நி்லயில் ்வததி்யரகைள, ்தொதி்யரகைள, 
்பொதுகைொபபுப ்ப்டயினர, ஏ்ன்ய சுகைொ்தொரப ்பணி 
்யொ்ளரகைளின் ஒதது்ைபபுடன் ்பல்கவறு்படட 
்பொதுகைொபபு நடவடிக்கைகைள கமற்சகைொள்ளப்படடு 
வருகின்்ற க்பொதும், சகைொகரொனொ ்வரஸ் ச்தொற்று 
கைொரணமொகை ஏற்்படுகின்்ற ்பொதிபபுககைளின் க்பொககு 
தீவிரம்டநது சகைொண்டு செல்வது அ்னவரின் 
மனஙகைளிலும் அச்ெத்்த ஏற்்படுததியிருககின்்றது.  
இந்த இககைடடொன நி்லயில் நொடடி்னயும், 
நொடடு மககைளின் நல்னயும் கைருததிற் சகைொண்டு 
நொட்ட முடககுவது ஒன்க்ற சி்றந்த தீரவொகை அ்ம 
யும் என்கின்்ற நி்லயில் நொடு முழுவதுமொன ்ப்ய 
ணத்த்ட என்்பது அவசி்யமொன ஒன்்றொகைப ்பொரக 
கைப்படுகின்்றது.
 இப ்ப்யணத்த்ட என்்பது ஒருபு்றததில் 
நன்்மகை்்ளயும் ஏற்்படுததி இருககின்்றது. (குடு 
ம்்ப உ்றவுகைளுககி்ட்யொன இ்டவி்ன அதிகைரி 
த்தல், பிள்்ளகைளுககைொன ச்பற்க்றொரின் அரவ்ண 
பபு, கவ்லப்பழு கு்்ற்தல், அநொவசி்ய செலவு 
கைள கு்்றககைப்படு்தல், மககைளின் ்பொதுகைொபபு 
உறுதிப்படுத்தப்படு்தல்) எனினும் இக கைொலகைடடங 
கைளில் மககைளின் அன்்றொட வொழ்க்கை குறிததும் 
்ப்யணத்த்டயின் பின்புலததில் மககைள எதிர 
சகைொளகின்்ற பிரச்சி்னகைள குறிததும் சிநதிககை 
கவண்டி்யது அவசி்யம்.

 ெமூகைததில் கவறு்படட ச்பொரு்ளொ்தொர 
நி்லயு்ட்யவரகை்ளொகை மககைள கைொணப்படுகி 
ன்்றனர. இந நி்லயில் அ்னததுப பிரிவினருககும் 
இப ்ப்யணத்த்ட நன்்ம்்ய ஏற்்படுததும் என 
கூறிவிட முடி்யொது. கைொரணம் கூலி கவ்லககு 
சென்்றொல் மடடுகம ஒரு கவ்்ள உணவு உண்ண 
முடியும் என்கின்்ற நி்லயில் உள்ள மககைளும் 
எமது ெமூகைததில் வசிதது வருகின்்றனர. சகைொகரொனொ 
்வரஸ் ச்தொற்றின் மு்தலொம் அ்லயின்க்பொது 

மககைளுககு அரசினொலும் பி்ற ெமூகைநல நிறுவனங 
கைள, ெமூகை கெ்வ்யொ்ளரகைளினொலும் உ்தவிகைள 
வைஙகைப்படட்ம்யொனது, குறித்த ் வரஸ் ச்தொற்றி 
னொல் மககைள ச்பரிதும் ச்பொரு்ளொ்தொர ரீதி்யொகை 
்பொதிககைப்படுவதில் இருநது ்பொதுகைொததிருந்தது. 
அதிலும் அரசினொல் வைஙகைப்படுகின்்ற உ்தவித 
ச்தொ்கை ச்பரும்்பொலொன மககைளினொல் ச்பற்று 
கசகைொள்ள முடி்யவில்்ல. இன்்்ற்ய நி்லயில் 
மககைளுககைொன உ்தவிக சகைொடுப்பனவுகைளின் ்தன்்ம 
என்்பது கு்்றவொகை கைொணப்படுகின்்ற நி்லயில், 
நொடு முழுவதும் ந்டமு்்றப்படுத்தப்படட பூரண 
்ப்யணத்த்ட என்்பது மககைளின் அன்்றொட வொழ்வி 
லும் ச்பொரு்ளொ்தொர நி்லயிலும் ச்பரும் ்தொககைத 
தி்ன ஏற்்படுததுவ்தொகை கைொணப்படுகின்்றது. கூலி 
கவ்லககு சென்்றொல் மடடுகம ்தமது ஒருகவ்்ள 
உண்வப ச்பற்றுக சகைொள்ள முடியும் என்கின்்ற 
நி்லயில் இருககும் குடும்்பஙகைளின் நி்ல்தொன் 
என்ன?

 இந நி்லயில் ்ப்யணத்த்ட உத்தர்வ மீறி 
வீட்ட விடடு சவளிக்ய்ற கவண்டி்ய நி்லககு 
மககைள ்தள்ளப்படுகின்்றனர. அக்தகவ்்ள இவர 
கைள உடல், உ்ளரீதி்யொகை ்பொதிபபுறு நி்லககு உட்ப 
டுத்தப்படுகின்்றனர.
 அடுதது மககைளின் வொழ்வி்யல் என்று 
்பொரககின்்ற க்பொது குடும்்பம், ெம்யம், ்பண்்பொடு, 
ச்பொரு்ளொ்தொர நி்ல க்பொன்்ற விட்யஙகைளும் உட்ப 
டுத்தப்படுகின்்றன. குடும்்பம் என்று ்பொரககின்்ற 
க்பொது ்ப்யணத்த்டக கைொலததில் கவ்லககு 
செல்ல முடி்யொ்ம என்்பது ச்பொரு்ளொ்தொர ரீதி 
்யொன ்தொககைத்்த அதிகைரிககின்்றது. இ்தனொல் 
குடும்்ப வறு்ம அதிகைரிப்ப்தன் ஊடொகை கைணவன் 
ம்னவிககு இ்டக்ய கைருதது முரண்்பொடுகைள 
ஏற்்படுவதுடன் அதிகைரித்த வீடடு வன்மு்்றககும் 
கைொரணமொகை அ்மகின்்றது. கவறு இடஙகைளில் 
்தஙகி இருநது கவ்ல செய்பவரகைளின் பிள்்ளகைள 
கவறு உ்றவினர வீடுகைளில் விடப்படுகின்்றனர. 
்ப்யணத்த்ட கைொரணமொகை அவரகைள பிள்்ளகை்்ள 
பிரிநதிருககும் நி்லயில் சிறுவரகைள அதிகை்ளவு 
துஷ்பிரக்யொகைததிற்கு உட்படுத்த்படுகின்்ற நி்ல 
கைொணப்படுகின்்றது. அக்தக்பொன்று வறி்ய குடும்்பங 
கை்்ளச் கெரந்த ச்பண்கைள வருமொனம் இன்்ம்யொல் 
க்பொதி்ய்ளவு ஊடடச் ெத்தொன உணவுகை்்ள 
ச்பற்றுக சகைொள்ள முடி்யொது க்பொகின்்றது. இது 
கைரபபிணிப ச்பண்கைளுககு ்பொதிபபி்ன ஏற்்படுதது 
வதுடன், நி்்ற கு்்றந்த பிள்்ளகைள, ஊடடச்ெதது 
கு்்ற்பொடு்ட்ய பிள்்ளகைள பி்றப்ப்தற்கு கைொரண 
மொகை அ்மகின்்றது. 
 அக்தக்பொன்று ம்ல்யகை ்பகுதி மககைளின் 
நி்ல குறிததும் சிநதிககை கவண்டி்யது அவசி்யம். 

இ்யற்்கை வ்ளஙகை்்ள அதிகை்ளவு சகைொண்டிருப்ப 
க்தொடு க்தயி்ல இ்றப்பர மரககைறி உளளிடட 
்பயிரச் செய்கைகைக்ள அதிகை்ளவு கமற்சகைொள்ளப்படு 
கின்்றது. ்பது்்ள மககை்்ள ச்பொறுத்த வ்ரயிலும் 
பூ வ்ளரபபில் அதிகை்ளவு ஈடு்படுகின்்றனர. ஆனொல் 
இன்்ற்ய சூழ் நி்லயில் இவரகைளினொல் அறுவ்ட 
செய்யப்படுகின்்ற மரககைறிகைளும், க்தயி்ல, இ்றப 
்பர மு்தலி்யனவும் க்பொதி்ய்ளவு ஏற்றுமதி இன் 
்ம்யொல் ச்பரிதும் ்பொதிபபிற்கு உட்படுத்தப்படு 
கின்்றது. இவற்றின் மூலமொன வருமொனத்்தக்ய 
நம்பி வொழ்கின்்ற மககைள ்பலர இ்தனொல் ச்பொரு்ளொ 
்தொர ரீதி்யொகை அதிகை்ளவு ்தொககைஙகைளி்ன ெநதிப்பவர 
கை்ளொகைக கைொணப்படுகின்்றனர.  
 மனி்த வொழ்்வ பூரணப்படுததுவனவொ 
கைவும் ஒழுககை நி்யமஙகைளின் ஊடொகை மககை்்ள 
சீரப்படுததுவனவொகைவும் ெம்ய நடவடிக்கைகைள  
ஸ்்தலஙகைள என்்பன கைொணப்படுகின்்றன. இன்்்ற்ய 
நி்லயில் அவற்றின் செ்யற்்பொடுகைள கு்்றவ்ட 
நதுள்ள்ம என்்பது மககைளின் வொழ்வி்யல் ஒழுக 
கைஙகை்்ளயும் நம்பிக்கைகை்்ளயும் ்பொதிதது வருகி 
ன்்றன. ஆல்யஙகைளில் தினநக்தொறும் நடொத்தப்படு 
கின்்ற பூ்ெகைள உரி்ய மு்்றயில் இடம் ச்பறுவ 
தில்்ல. முஸ்லீம் மககைளினொல் சகைொண்டொடப்ப 
டுகின்்ற கநொன்புப ச்பருநொளி்ன அவரகைளினொல் 
்தமது புனி்த ஸ்்தலஙகைளுககு சென்று உரி்ய மு்்ற 
ப்படி கமற்சகைொள்ள முடி்யவில்்ல. ச்பௌத்த 
ம்தத்தவரகைளினொல் சகைொண்டொடப்படுகின்்ற 
சவெொக ்பண்டி்கை்்ய அ்னவரும் இ்ணநது 
சி்றப்பொகை கமற்சகைொள்ள முடி்யொ்த நி்ல கைொணப 
்படுகின்்றது. இநது ம்தத்தவரகைளினொல் வருடொ வரு 
டம் சகைொண்டொடப்படுகின்்ற ககைொவில் உற்ெவங 
கைள குறிபபிடட சிலருடன் மடடுகம சகைொண்டொட 
முடிந்த்ம என்்பன இ்தற்கு சி்றந்த எடுததுககைொட 
டுககை்ளொகும். அக்தக்பொன்று ஆல்யஙகைளில் மொண 
வரகைளுககைொகை நடொத்தப்படும் அ்றசநறி வகுபபுககைள 
நடொத்த்படொ்ம்யொனது, அவரகைளுககைொன ஒழுககை 
நடத்்தகைளில் ்பொதிபபி்ன ஏற்்படுததுகின்்றது. 

 திருமணச் ெடஙகு, மரணச் ெடஙகு என்்ப்வ 
மககைளின் வொழ்வி்யலில் முககி்யமொன்வ்யொகைப 
்பொரககைப்படுகின்்றன. துககைததி்னயும் ெநக்தொெததி 
்னயும் ்தொம் ெொரந்த உ்றவுகைளுடன் ்பகிரநதுசகைொள 
வனவொகைவும் ்தமது ம்த நம்பிக்கைகை்்ளயும் 
விழுமி்யஙகை்்ளயும் பின்்பற்றுவனவொகைவும் 
இ்வ கைொணப்படுகின்்றன. இந நி்லயில் இன்று 
அவற்்்ற ெரிவர பின்்பற்்ற முடி்யொ்த  நி்ல கைொண 
ப்படுகின்்றது. கநரில் சென்று ்பஙகு சகைொள்ள 
கவண்டி்ய விட்யஙகைள ச்தொ்லக்பசியின் ஊடொகை 
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 என்்ற மூன்று செயதிகை்்ளப ்பகிரஙகைப்படு 
ததி்யது. சுருககைமொகைச் செொன்னொல் சிஙகை்ள ச்பௌத்த 
அடககுமு்்ற, ஒடுககுமு்்றகைளுககு எதிரொகை 
்தஙகைளின் ்தொ்யகை, க்தசி்ய, ்தன்னொடசி உரி்மகை்்ளப 
்பொதுகைொககை, இ்யல்்பொகைகவ ஈைத்தமிைரகைள சவளிப 
்படுத்தக கூடி்ய எதிரப்்ப ஒடுககுவ்தற்கைொகை ஈைத 
்தமிைரகை்்ள இனஙகைொணக கூடி்ய அச்ெததுள 
்தனது ்ப்ட வலி்ம சகைொண்டு வொை ்வககும் 
சிறீலஙகைொ அரெ செ்யற்திடடததின் அரெ ்ப்யஙகைர 
வொ்தச் செ்யலொகைகவ ்யொழ்ப்பொண நூலகை எரிபபும் 
ந ட ொ த ்த ப ்ப ட ட து எ ன் ்ப க ்த வ ர ல ொ று ச வ ளி 
ப்படுததும் உண்்ம.
 அ்தனொகலக்ய சிறீலஙகைொவின் சிஙகை்ளத 
்த்ல்மகைள, ்யொழ்ப்பொணததுள ஊடுருவித ்தொக 
கும் சிஙகை்ள ச்பௌத்த க்பரினவொ்த ்ப்ட நடவடி 
க்கை ஒன்்றொகைகவ இ்த்ன கமற்சகைொண்டன.  ்யொழ். 
து்ர்யப்பொ அரஙகைததில் ்த்ரயி்றககைப்படடிருந்த 
சிஙகை்ளப ்ப்டயினர, ்தஙகை்்ள சநறிப்படுததி  வழி 
நடததி்ய அ்மச்ெரகைளு்ட்ய கைடட்்ளகைளுககும், 
வழிகைொடடலுககும் அ்ம்யகவ இந்த இன அழிப 
புச் செ்யல்கை்்ள செய்தனர. அது மடடுமல்ல 
தீ்்யக கைண்டு அ்த்ன அ்ணககை ஓடி்ய ்தமிைர 
கை்்ள சீரு்ட அணிந்த ச்பொலிெொரகர ்தொககித ்தடுத 
்தனர. இ்த்னச் சிஙகை்ள ச்பௌத்த க்பரினவொ்த ததின் 
சவற்றி்யொகைகவ சிஙகை்ள ச்பௌத்த மககைள முன் 
்பரபபு்ர செயது மகிழ்ந்தனர. இ்தன்வழி இனங 
கைளுககி்டயிலொன ்ப்கை்ம்்யயும், சவறுப்்ப 
யும் தூண்டி விடடனர. ஈைத ்தமிைரகை்்ள ்ப்கை 
நொசடொன்றின் மககை்ளொகைச் சிஙகை்ளவரகை்ளொல் துரததி 
்யடிககைப்பட கவண்டி்யவரகை்ளொகை சிஙகை்ளத ்த்ல 
்மகைள சிஙகை்ள மககைள முன் நிறுததினர. 
 இ்த்ன 1981ஆம் ஆண்டு ஆடி மொ்தததில் 
டபிளயூ. கெ. எம். சலொககு்பண்டொர என்னும் சிறீ 
லஙகைொப ்பொரொளுமன்்ற உறுபபினர ்பொரொளுமன்்ற 
ததில் நிகைழ்ததி்ய உ்ர உறுதி செய்தது.  “அவரகைளு 
்ட்ய ்தொ்யகைம் இல்லொ்த இந்த நொடடில் அவரகைளு 
ககு ஒதுககைல்கைள ந்டச்பற்்றொல் ஏன் இஙகு வநது 
செொல்ல கவண்டும். அவரகைள இநதி்யொவுககுத 

திரும்பிப க்பொனொல் ஒதுககைல்கைள இருககைொக்த. 
அஙகு்தொன் உஙகைளு்ட்ய ககைொவில்கைள உண்டு. 
உஙகைளின் கைடவுளகைள உண்டு. உஙகைளு்ட்ய 
்பண்்பொடு, கைல்வி, ்பல்கை்லககைைகைஙகைள எல்லொகம 
உண்டு. அவரகைக்ள உஙகைளு்ட்ய விதி்்யத தீரமொ 
னிககும் உஙகைளு்ட்ய எெமொனரகைள. உ்றஙகிக 
சகைொண்டிருககும் சிஙகை்ளவரகைள விழிதச்தழுநது 
்தமிழீைம் அ்மப்ப்்தக கைொண்்பொரகை்ளொனொல் 
அ்மதி்யொகை இருககை மொடடொரகைள. ்தமிைரகைளு 
ககு நொன் கூறும் அறிவு்ர உஙகைளின் சிஙகை்ளச் 
ெககைொ்தரகை்்ளக குைபபி விழிதச்தை ்வககைொதீர 
கைள. ஒவசவொருவருககும் ச்தரியும் சிஙகைத்்தக 
குைபபினொல் அது அ்மதி்யொகை இரொது என” என்று 
்பகிரஙகைமொகை இன சவறியு்ரயி்ன நிகைழ்ததினொர.   
 ்பொரொளுமன்்றததின் வழி  இனசவறி ஊட 
டும் திடடததின் வ்ளரச்சி்யொகைகவ இரு ஆண்டுகை 
ளின் பின்னர 1983ஆம் ஆண்டு ஆடி இனஅழி 
ப்்ப அக்த சிறில் மததியூ ்த்யொரிததுக சகைொடுத்த 
திடடஙகைளின் அடிப்ப்டயில் அரெ ்ப்டகைளின் 
்பொதுகைொபபுடன் சிஙகை்ள இனசவறி்யொ்ளரகைள சவற் 
றிகைரமொகை  நடொததி, ஈைத்தமிைரகைளின் ்தொ்யகை எல் 
்லகை்்ள சுடடிக கைொடடி அஙகு செல்லுமொறு 
வடககு கிைககுககு சவளிக்ய இருந்த ஈைத்தமிைர 
கை்்ள சகைொன்்றழிததும், செொததுககை்்ள நொெமொககி 
யும் விரடடி்யடித்தனர. 
 அகைதிகை்ளொகை ஈைத்தமிைரகைள ்தஙகைள ்தொ்யகை 
ஙகைளுககு வந்த வரலொற்றுககு ஊடொகைத ்தமிழீைத 
்தொ்யகைம் என்னும் ஈைமககைளின் வரலொற்றுத ்தொ்யகைம் 
மீ்ளவும் ்தனி அரசி்யல் அலகைொகை இ்யல்்பொகைகவ  
மொறி,  ்தஙகைளின் ்தன்னொடசியிகலக்ய ்பொதுகைொப்பொன 
அ்மதியி்ன ஈைமககைள ச்ப்றமுடியும் என்கி்ற 
எ்தொரத்த அரசி்யல் ஈைத்தமிழ் மககைளின் வொழ்வில் 
அவரகைளின் வொழ்வின் அனு்பவத்தொல் ்தவிரககை 
முடி்யொ்த அரசி்யற் ககைொட்பொடொகை உருவொனது. 
 ்தமிழீைத க்தசி்ய விடு்த்லப க்பொரொடடம் 
க்தொன்றி்ய்தற்கைொன கைொரணிகைளில் ்யொழ். நூலகை எரிப 
பும் முககி்யமொன ஒன்று. ஆயினும் இன்று நொற்்பது 
ஆண்டுகை்ளொகியும் ஈைத்தமிழ் மககைளின் சவளி்யகை 
்தன்னொடசி உரி்மயி்ன உலகு ஏற்்பதில் கைொடடும் 
கைொல்தொம்தம் சிறீலஙகைொவுககு கமலும் கமலும் உற் 

ெொகைத்்த அளிதது வருகி்றது.  
 கிடலர 2ஆவது உலகைபக்பொரின் ச்பொழுது 
ஒகஸ் கவரட இலண்டனில் உள்ள நூலகைஙகைள கமல் 
குண்டு வீெக கூடொச்தன விடுத்த கைடட்்ள்்ய 
நி்னநது, கிடலர சகைொடுஙககைொன்்ம ெரவொதிகைொ 
ரத்்த விட கமொெமொன மு்்றயில், ்தொஙகைள சிறீல 
ஙகைொவின் இனததுவச் ெரவொதிகைொர ஆடசிககுள சிக 
குண்டுள்ள்தன் ெொன்்றொகைகவ, ஈைத ்தமிைரகை்ளொல் 
்யொழ்ப்பொண நூலகை எரிபபு உலகின் முன்்வக 
கைப்படுகி்றது. ஆனொல் கிடலரிெத்்த எதிரககும் 
உலகு, ்யொழ்ப்பொண நூலகை எரிபபு என்னும் இன 
அழிபபுககு உரி்ய நீதி்்ய வைஙகுவதில் கைொடடி்ய 
– கைொடடும் அலடசி்யகம, ஈைத்தமிழின அழிபபுத 
தினமொன முளளிவொயககைொல் உலகைப ்படுசகைொ்ல 
தினம் 18.05.2009 இல் வரலொற்றில் க்தொன்்றவும், 
அன்று மு்தல் இன்று வ்ர அ்னததுலகை ெடடங 
கைளுககு மதிப்பளிககைொ்த மூரககைத்தனமொன ஆடசி 
்யொகைச், சிறீலஙகைொவின் சகைொடுஙககைொன்்மப ்பொரொ 
ளுமன்்ற இரொணுவ நிரவொகைச் ெரவொதிகைொர ஆடசி, 
ஈைத்தமிழினத்்த இன அழிபபு செய்யவும், அனு 
மதிககி்றது  என எண்ணி எண்ணி ஈைத’்தமிைரகைள 
கவ்த்னப்படுகின்்றனர.  
 உலகின் இந்த அலடசி்யப க்பொக்கை, 
்யொழ்ப்பொண நூலகை எரிபபு என்னும் உலகை ்பண்்பொ 
டடு இனஅழிபபு நொ்ளொன இன்று, உலசகைஙகும் 
உள்ள ்தமிைரகைள, ்தொஙகைள வொழும் நொடடின் 
மககைளுககும், அரசி்யல் ்த்ல்மகைளுககும், எடுத 
து்ரககை கவண்டும். ஈைத்தமிைரகைளின் சவளி்யகைத 
்தன்னொடசி உரி்மயின் உலகை அஙகீகைரிபக்ப சிறீ 
லஙகைொவின் ஈைத்தமிழின அழிப்்ப ்தடுப்ப்தற் 
கைொன ஒகர வழி, என்்ப்்தயும் இ்யலுமொன வ்கை 
கைளில் எல்லொம் எடுதது வி்ளககி, ்யொழ்ப்பொண 
நூலகை எரிபபுககைொன நீதி்்ய உலகு வைஙகைச் செய்ய 
மு்யற்சிககை உறுதி எடுத்தல் அவசி்யம்.  

சிறீைங்கொவின் ைொழ    ... த�ொடர்ச்சி...

Charter-based bodies
• Human Rights Council 
• Universal Periodic Review 
• Commission on Human Rights (replaced by the Human 
Rights Council) 
• Special Procedures of the Human Rights Council Special 
Rapporteurs 
• Human Rights Council Complaint Procedure

கீழ்வரும் ்பதது கைண்கைொணிபபு அ்மபபுகைளும்  (hu-
man rights treaty bodies) அவற்றுககைொன ்பதது மனி்த 
வுரி்ம உடன்்படிக்கைகை்்ள (international human 
rights treaties) கைண்கைொணிககும் ச்பொருடடு உருவொக 
கைப்படடுள்ளன. 

Treaty-based bodies 
• Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD) 
• Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(CESCR) 
• Human Rights Committee (CCPR) 
• Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW) 
• Committee against Torture (CAT) 
• Committee on the Rights of the Child (CRC) 
• Committee on Migrant Workers (CMW) 
• Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) 
• Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD) 
• Committee on Enforced Disappearances (CED)

கமற்கூறி்ய ்பததுக கைண்கைொணிபபு அ்மபபுகைளும் 
நொடுகைள ெொரநது இப்பதது மனி்தவுரி்ம உடன் 

்படிக்கைகைளின் மீ்றல்கைள குறிதது விெொரிததுத தீரப 
்பளிககும் ச்பொறிமு்்ற்்யக சகைொண்டுள்ளன. 
இ்தனொல் இ்வ ஏ்றககு்்ற்ய ஓர நீதிமன்்றத தீரப 
புககு ஒப்பொன தீரபபுகை்்ள வைஙகுவ்தற்கைொன 
அதிகைொரஙகை்்ளக சகைொண்டுள்ளன. (Semi Judical 
bodies). ்தமிழ் மககைள இக கைண்கைொணிபபு நிபுணர 
குழுககை்்ள (Committees) அ்தன் விெொர்ணப ச்பொறி 
மு்்றகைள செ்யற்்படும் மு்்றகை்்ளத ச்தளிவொகை 
அறிநது சகைொளவ்தன் மூலம் ்தொ்யகைததில் கைடந்த 
கைொலஙகைளிலும் ்தற்க்பொதும் மீ்றப்படும் கமற்கூறி்ய 
மனி்தவுரி்ம மீ்றல்கைள குறிதது சிறீலஙகைொவின் 
நீதிமன்்றஙகைளின் பு்றககைணிபபுகை்்ளயும், இழுத்த 
டிபபுகை்்ளயும் ெரி்யொன மு்்றயில் உறுதிப்படு 
ததுவ்தன் மூலமொகை வைககு மு்்றப்பொடுகை்ளொகை 
இஙகு ெமரபபிககை முடியும். ஆனொல் இ்வ ெரவ 
க்தெ குற்்றஙகை்்ள விெொரிப்ப்தற்கைொன முழு்ம 
்யொன ச்பொறிமு்்றகை்ளொகை இருககைமொடடொது. இது 
ெரவக்தெ மனி்தகந்யச் ெடடஙகைள குறித்தொன மீ்றல் 
கைள ச்தொடர்பொகை விெொர்ணப ச்பொறிமு்்றகைள ெொர 
ந்த்வ.
 அடுதது வரும் ச்தொடரில் ஐகரொபபி்ய 
மனி்தவுரி்ம உடன்்படிக்கை குறிததும், புதி்தொகை 
உருவொககைப்படட ஐகரொபபி்ய ஒன்றி்ய உலகை்ளொவி்ய 
மனி்தவுரி்மச்  ெடடம் (EU Global Human Rights 
Sanctions Regime) அ்தன் தீரபச்பல்்ல  (Jurisdicto-
in) குறிததும் உலகை்ளொவி்ய ச்பொது நி்யொ்யொதிககைம் 
(Universal Jurisdiction) அது ்தமிழ் மககைளுகசகைதிரொன 
ெரவக்தெ குற்்றஙகைளுககைொன ச்பொறுபபுக கூ்றலில் 
எவவொறு ்பஙகைளிககை முடியும் என்்பது குறிததும் 
ஆரொயகவொம். கமலும் இ்வ குறித்தொன ஐகரொ 
பபி்ய மனி்தவுரி்மகைள நீதிமன்றி்ன (European 
Court of Human Rights) எவவொறு அணுகை முடியும் 
என்்பது குறிததும் சிநதிப்பது ச்பொருத்தமொனது.
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இ்ண்யத ்த்ளஙகைளின்ஊடொகைவும் கமற் சகைொள்ளப 
்படுகின்்றன. இ்தனொல் மககைளின் வொழ்வு ெரி்யொன 
ஒழுஙகு்படுத்தல் இன்றி ்தவ்றொன ்பொ்்தயில் 
இடடுச் செல்லப்படுகின்்றது. ்பண்்பொடடு ெடஙகு 
கைள மழுஙகைடிககைப்படுகின்்ற நி்ல ஏற்்படுகின்்ற 
்த்ன கைொணககூடி்ய்தொகை உள்ளது. 
 இந நி்லயில் எம்்மசுற்றி இருககும் 
எம்்ம ெொரந்தவரகைளுககு எம்மொல் முடிந்த 
உ்தவி்்ய வைஙகை கவண்டி்ய கைடப்பொடு எம் ஒவ 
சவொருவரிற்கும் கைொணப்படுகின்்றது. ஒருகநர உண 
விற்கைொகை துன்்பப்படு்பவரகைளுககு ஒருகநர உணவி 
்ன்யொவது எம்மொல் வைஙகை முடியும் எனில் அது   
இககைடடொன நி்லயில்  எம்்ம ெொரந்தவரகைளின் 
நலனுககைொன எமது ச்பரும் ்பஙகைொகை அ்மயும். ்பல் 
இன மற்றும் ம்தத்்த கெரந்தவரகைளும் வொழும் 
எம் நொடடில் இன ம்த கவறு்பொடு இன்றி எம்மொல் 
முடிந்த உ்தவிகை்்ள மற்்றவரகைளுககு வைஙகு்தல் 
எம் ஒவசவொருவரின் கைட்ம. உலகைகம செயவ 
்தறி்யொது தி்கைததுகசகைொண்டிருககும் ்தருணததில் 
எம் ்பொதுகைொபபி்ன கைருததிற்சகைொண்டு ந்டமு்்ற 
ப்படுத்தப்படட இப ்ப்யணத ்த்டயி்ன க்பொதி 
்ய்ளவு ெரி்யொனமு்்றயில் ்ப்யன்்படுததுவதுடன் 
எம்்ம சுற்றியுள்ளவரகைளுககும் எம்்மச் ெொரந்த 
வரகைளுககும் எம்மொல் முடிந்த்ளவு உ்தவியி்ன 
வைஙகுவ்தன் ஊடொகைவும் அரசினொல் வைஙகைப்ப 
டுகின் நிதி உ்தவிகை்்ள உரி்யவரகைளுககு கி்டககைச் 
செயவ்தன் மூலமும்  அவரகை்்ளயும் இந்த இக 
கைடடொன நி்லயில் இருநது ்பொதுகைொததுக சகைொள்ள 
முடியும். 
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மொனமொகை ்ப்றககைத ச்தொடஙகி அந்த இடத்்தக்ய 
அ்மதி கு்ல்்யச் செயது விடடன.
 ெரி ெற்று கு்கைககு சவளிக்ய வருகவொம் 
என நி்னதது சவளிக்ய வநது கு்கை விளிம்்்ப 
அண்ணொரநது ்பொரக்கையில், வி்யபபுககு கமலொன 
ச்தொரு வி்யபபு. இந்த கு்கையில் ்தொன் இதுவ்ர 
்பொரத்ததிகலக்ய மிகை நீ்ளமொன பிரொமி கைல்சவடடு 
கநரததி்யொன கைற்புருவததுடன் கைம்பீரமொகை நின்று 
சகைொண்டிருந்தது. கைொமிரொவின் ்படபபிடிபபு எல்்ல 
ககுள அந்த கைல்சவடடி்ன அடககை முடி்யவில்்ல 
எனகவ 4 ்படஙகை்ளொகை அந்த கைல்சவடடி்ன பிரிதது 
பு்கைப்படம் எடுதக்தொம் எனகவ எவவ்ளவு 
நீ்ளமொகை இருககும் என யூகிததுப்பொருஙகைள.

 இந்தக கைல்சவட்ட ஆரொயும் க்பொது சுவ 
ஸ்திகைொ சின்னம் இருப்ப்்த அவ்தொனித்த்தொகை வர 
லொற்று ஆயவொ்ளர திருச்செல்வம் ஐ்யொ குறிபபிட 
டிருந்தொர. அதில் சுவஸ்திகைொ சின்னம் இருபபின் 
இந்தககு்கை ்தமிைரகைளு்ட்ய்தொ அல்லது ச்ப்ளத 
்தரகைளு்ட்ய்தொ என நொன் செொல்லத க்த்வ 
யில்்ல.
 அந்த கைல்சவடடு “சிற்்றரென் யுவரொென் 
நொகைனு்ட்ய மகைனின் மகைனின் மகைன் ச்ப்ளத்த 
ெஙகைததுககு ்தொனம் ்பண்ணி்யது” என குறிபபிடப 
்படடிருந்தது. இ்தன் மூலம் எமககு ஒன்று மடடும் 
ச்தளிவொகி்றது. இந்தக கு்கைகை்்ள ்தமிைரகைள 
மூன்று ்த்லமு்்றகை்ளொகைகவொ அ்தற்கு கமலதிகை 
மொகைகவொ ்தம் வொழிடமொகைகவொ அல்லது ககைொட்ட 
்யொகைகவொ ்ப்யன்்படுததியிருககை கவண்டும்.

த�ொடரும்
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வந்த பின்பு அ்தற்கைொன எதிரவி்ன்்ய நிகைழ்தது 
வது்தொன் என்்னப ச்பொறுத்தவ்ரயில் ஒரு 
அணுகுமு்்ற்யொகை இருககும். ஏற்கைனகவ எமககு 
அனு்பவஙகைள இருககின்்ற கைொரணததினொல், 
ம்ல்யொ்ளப ்படம் ஒன்றில் (‘வரகன அவஷ்்ய 
முண்டு’) ஒரு நொயககு க்தசி்யத ்த்லவரின் 
ச்ப்ய்ர சூடடி்ய்தொகை இருககைலொம்.  இன்னும் 
்பல ்தமிழ், இநதி தி்ரப ்படஙகை்ளொகை இருககை 
லொம் இந்தக்பொக்கை கை்டப பிடிககின்்ற கைொரணத 
தினொல் இதுவும் நிச்ெ்யமொகை ்தமிைரகைளின் ்பண் 
்பொடடு இருப்்ப, அரசி்யல் அபிலொ்ெகை்்ள 
சகைொச்்ெப்படுததுவ்தொகை இருககும் என்்ற அடிப 
்ப்டயில் ்வககைப்படடிருககின்்ற ககைொரிக்கை 
கைள நி்யொ்யமொன்வ. ஆயினும் உண்்மயில் 
என்ன இருககி்றது என்்ப்்தப ்பொரதது விடடு 
எதிரவி்ன எடுப்பது என்்பது ெரி்யொன்தொகை இருக 
கும் என்று நொன் நி்னககிக்றன். 
 
கேள்வி:  
 Family man -1இல்  இஸைொமிய சமூே 
த்கத ்யங்ேரேொதிே்ளொே சித்தரிக்கும் 
க்ொது ஏன் த்ரிய்ளவில் ேண்டனங்ேள் 
ததரிவிக்ேப்்டவில்கை? 

்தில்:
 இ்்த எப்படி நொம் எடுததுக சகைொள்ள 
கவண்டும் என்்றொல், மிகை நீண்ட கைொலமொகை 
இஸ்லொமி்ய மககைள மீ்தொன ்ப்கை, சவறுபபு, 
வன்மம்  RSS என்கின்்ற ெஙகைப ்பரிவொர அ்மப 

்பொல் வி்்தககைப்படடு, ்பரவப்படடு, ஆைப்படு 
த்தப்படடு, கவகரொடடம் செய்யப்படடு அந்த 
ெமூகைததின் மீ்தொன சவறுபபு என்்பது இன்று 
ஒரு இ்யல்பு மனநி்ல்யொககைப்படடிருககி்றது. 
ச்பொதுப புததியில் ஒரு இஸ்லொமி்யர என்்றொல், 
அவ்ரயும் நீஙகைள அநநி்யரொகைத ்தொன் ்பொரககை 
கவண்டும். ஐ்யதக்தொடு ்தொன் ்பொரககை கவண்டும். 
அவரகை்்ள சவறுப்பதிலும், அவரகை்்ள ஐ்யததி 
ற்கு உள்ளொககுவதிலும் எந்தப பி்ையும்இல்்ல 
என்்ப்தொகை மிகை நீண்டகைொலமொகை செய்யப்படடு 
விடட கைொரணததினொல் ஒரு வ்கையில் அந்தச் 
ெமூகைகம மிகைத தீவிரமொகை அந்தச் ெமூகைததிற்கு 
அச்சுறுத்தல் வரொ்த வ்ர அந்த எதிரபபு நி்ல 
வரொ்த்படி மரததுப க்பொயிருககி்றது. ச்பொதுச் ெமூ 
கைததின் நல் மனச்ெொடசியும் மரததுப க்பொயிருக 
கி்றது. ஒரு  வ்கையில் மரணிததுப க்பொயிருககி்றது. 
அது எமது ச்பொது மனதினு்ட்ய, ச்பொது ெமு்தொ 
்யததினு்ட்ய க்தொல்வி என்று்தொன் எடுததுக 
சகைொள்ள கவண்டும். 
 இன்சனொரு பு்றம் ்தமிழ்த க்தசி்ய உணர 
வுகைள இன்னும் உயிரத துடிபக்பொடு ்தொன் இருக 
கின்்றன. அந்த ்தமிழ்த க்தசி்யத்்த எதிரசகைொளவ 
்தற்கு இந்த ெஙகைப பிரவொர RSS ெகதிகைளும் ்தடு 
மொறுகின்்றன. இஸ்லொமி்ய ெமூகைததின் மீது ஒரு 
்ப்கை விம்்பத்்த எளி்தொகை கைடடி்வககை முடிந்த 
அவரகை்ளொல், எப்படி ்தமிழ்த க்தசி்யத்்தக ் கை்யொ 
ளவது என்று ச்தரி்யொமல், அவரகைள ்தவிககி்றொர 
கைள. ்தடுமொறுகி்றொரகைள என்்ப்்த நொன் ்பொரததுக 
சகைொண்டு ்தொன் இருககிக்றன். 
 எனகவ ்தமிழ்த க்தசி்யததிற்கு எதிரொகை 

அவரகைள கை்்த்யொட முடி்யொது. விம்்பஙகைள கைொடட 
முடி்யொது என்்ப்தொல்்தொன் நொம் நடததி்ய வரலொற் 
றுச் சி்றபபுமிகு மொச்பரும் க்பொரொடடத்்த ்ப்யங 
கைரவொ்தம் என்று மீண்டும் மீண்டும் நி்னவூடடி 
்தமிைரகைள என்்றொல் ்ப்யஙகைரவொதிகைள என்கின்்ற 
ஒரு கைடட்மப்்ப இநதி்ய அ்ளவிலும், உலகை 
அ்ளவிலும் உருவொககைப ்பொரககின்்றொரகைள. 
 என்்னப ச்பொறுத்தவ்ரயில் நொன் என்ன 
செொல்கவன் என்்றொல், இ்்த சவறும் எதிரவி்ன 
க்யொடு மடடும் நிறுததிக சகைொள்ளககூடொது. ்தமிை 
ரகைள எதிரவி்ன நிகைழ்ததுவக்தொடு  நிறுததுவ 
்்தப ்பொரககின்க்றன். மொ்றொகை எப்படி யூ்த ெமூகைம் 
்தமககு கநரநதுவிடட, கநரந்த அவலஙகை்்ள வலி 
கை்்ளச்யல்லொம் மிகைப ச்பரி்ய சினிமொ ஆவண 
மொகை, ஒளி ஆவணமொகை செொலிவுட தி்ரப ்படங 
கை்ளொகை, கை்்தகை்ளொகை, வ்ர ஓவி்யஙகை்ளொகைசகைொண்டு 
வந்தொரகைக்ளொ அது க்பொன்று நமது வரலொற்்்ற 
்பதிவு செய்ய கவண்டும் என்று ்தொன் விரும்பு 
கின்க்றன்.

த�ொடர்ந்து �மிழர்்கயள   ... த�ொடர்ச்சி...

உஙகைளுககு புரி்யப க்பொவதில்்ல. நீஙகைள 
இனவொ்தம் க்பசுவ்தற்கும், ்பணத்தொ்ெ பிடிதது 
அ்ல்யவும்  எம் உ்றவுகைளின் உணரவுகை்்ள  இ்ர 
்யொககைொதீரகைள.  கைொணொமல்க்பொன எம் உ்றவுகைளுககு 
நீதி்்யப ச்பற்று சகைொடுஙகைள. இன்று ்தம் பிள்்ள 
கை்்ள ச்தொ்லததுவிடடு துடிததுக சகைொண்டிருக 
கும் ஒவசவொருவரின் கைண்ணீரும், ஒருநொள கூரி்ய 
ஆயு்தமொய உஙகைளுககு எதிரொகை மொறும்.

நொன் இ்றந்து வபொவ  ... த�ொடர்ச்சி...

இ்த்னவிட, ்தனி்யொர மருததுவம்னகைளில் இவ 
வ்கைத ்தடுபபூசி 5,000 ரூ்பொவுககு விற்கைப்படுவ்தொ 
கைவும் ச்தரிவிககைப்படுகின்்றது. இந்தக குற்்றச்ெொ 
டடுககை்்ள அரசு மறு்தலித்தொலும் ச்பொதுமககைள 
நம்்பத ்த்யொரொகைவில்்ல என்்ப்்தத்தொன் ந்டச்ப 
றும் ெம்்பவஙகைள உணரததுகின்்றன.
 அரெ மருததுவ அதிகைொரிகைள ெஙகைததின் 
குடும்்பத்தவரகைளிற்கு அஸ்டொ செசனகைொ ்தடுபபூசி 
வைஙகைப்படட்ம உட்பட சுகைொ்தொர அ்மச்சின் 
கமொெடிகைள குறிதது விெொர்ணகை்்ள கமற்சகைொள்ள 
கவண்டும் என இலங்கை மருததுவ ஆயவுகூட 
விஞஞொன கைல்லூரியின் ்த்லவர ரவி குமுக்தஸ் 
கவண்டுககைொள விடுததுள்ளொர. ்தடுபபூசிகை்்ள 
வைஙகுவதில் முன்னி்லப ்பணி்யொ்ளரகைளுககு 
முன்னுரி்ம என ச்தரிவிககைப்படடுள்ள க்பொதி 
லும், அவரகைளின் குடும்்ப உறுபபினரகைளுககு 
முன்னுரி்ம வைஙகைப்பட கவண்டும் என உலகை 
சுகைொ்தொர நிறுவனகமொ அல்லது  இலங்கை அரெொங 
கைகமொ ஒருக்பொதும் ச்தரிவிககைவில்்ல என ரவி 
குமுக்தஸ் சுடடிக கைொடடுகின்்றொர.
 இலங்கையில் அஸ்டொ செசனகைொ இரண்டொ 
வது கைடடத ்தடுபபூசி்்ய வைஙகும் நடவடிக்கை 
கைளில் ்பொரி்ய மு்்றககைடுகைள, விதிமு்்ற மீ்றல் 
கைள இடம்ச்பற்றுள்ளன என இலங்கையின் முன் 
னணித தினெரிகைளில் ஒன்்றொன ‘சடயலி மிரர’ கூட 
ச்தரிவிததிருககின்்றது. சுகைொ்தொர அ்மச்சு உரி்ய 
ந்டமு்்றகை்்ள பின்்பற்்றவில்்ல, மொ்றொகை சுகைொ 
்தொர அ்மச்சி்ன கெரந்தவரகைள ்தஙகைளுககு சநரு 
ககைமொனவரகைளுககு ்தடுபபூசி்்ய வைஙகினொரகைள 
எனவும் குறிபபிடடுள்ளது.
 முன்னி்லப ்பணி்யொ்ளரகைளுககும், சுகைொ்தொ 
ரப ்பணி்யொ்ளரகைளுககும், ்தடுபபூசி அவெரமொகை 
க்த்வப்படு்பவரகைளுககும் வைஙகுவ்தற்கைொகை கெமி 
தது ்வககைப்படட மடடுப்படுத்தப்படட எண்ணி 
க்கையிலொன ்தடுபபூசிகை்்ளக்ய இவவொறு அரெ 
மருததுவ அதிகைொரிகைளின் குடும்்பத்தவரகைளுககு 
வைஙகியுள்ளனர.
 இரண்டொவது கைடடததுககு அவசி்யமொகை 
உள்ள 600,000 ்தடுபபூசிகைள இலங்கைககு எபக்பொது 
கி்டககும் என்்பது குறிதது அரெொஙகைததிடமிருநது 
இதுவ்ர ்பதில் இல்்ல. நொஙகைள கைடினமொகை 
மு்யல்கின்க்றொம் என்்பது மொததிரகம ்பகிரஙகைமொகை 

ச்தரிவிககைப்படட  ்பதிலொகை கைொணப்படுகின்்றது. இர 
ண்டொவது கைடடததுககு ்தடுபபூசி கி்டககைொவிட 
டொல், மு்தலொவது ்தடுபபூசி்்ய ச்பற்றுகசகைொண்ட 
வரகைளுககு என்ன நடககும் என்்பது குறிததும் 
சுகைொ்தொர அதிகைொரிகைளிடமிருநது எந்தவி்த ச்தளி 
வொன ்பதிலும் இல்்ல.
 இந்த நி்லயில்்தொன் மு்தலொவது கைடடத 
்தடுபபூசி்்யப ச்பற்றுகசகைொண்ட ஆறு லடெம் 
க்பரும் குைப்பததில் உள்ளொரகைள. அவரகைளுககுப 
்பதிலளிககைக கூடி்யவரகை்ளொகை ்யொரும் இல்்ல. 
அரெொஙகைம் செொல்லும் ்பதில்கைள ச்தளி்வ ஏற்்படு 
ததுவ்தற்குப ்பதிலொகை குைப்பஙகை்்ளத்தொன் அதிகை 
ரிககின்்றது. சகைொகரொனொ விவகைொரததில் அரெொஙகைம் 
க்தொல்வி்ய்டநது விடடது என்்பது மடடும் சவளி 
ப்ப்ட்யொகைத ச்தரிகின்்றது.

ைொழப்பொணத்தில் சீனத்  ... த�ொடர்ச்சி...

அ்மபபுககைள ்தற்க்ப்்த்ய ்தடுபபூசி வைஙகும் 
மு்்ற்ம ச்தொடரபில் மு்்றப்பொடு அளிததுள்ள 
்தொகை மனி்த உரி்ம ஆ்ணக குழு சுடடிககைொடடி 
யுள்ளது.
 அ்தனொல் குறித்த மு்்றப்பொடடி்ன 
விெொரிககை கவண்டியுள்ள்தொகைவும், அவவொ்றொன 
நி்லயில்  வரும் மொ்தம் 15ஆம் திகைதிககு முன்னர 
்தடுபபூசி செலுதது்தல் குறித்த முன்னுரி்ம 
்படடி்யல் ச்தொடரபிலொன ்தகைவல்கை்்ள அறி்யத 
்தருமொறும் குறிபபிடப்படடுள்ளது.
 குறித்த கைடி்தம் 1996ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் 
இலககை இலங்கை மனி்த உரி்மகைள ஆ்ணக 
குழு ெடட திடடததின் ஊடொகை வைஙகைப்படடுள்ள 
அதிகைொரததிற்கு அ்ம்ய அனுப்பப்படும்  கைடி்தம் 
எனவும் அதில் கமலும் ச்தரிவிககைப்படடுள்ளது.

�டுப்பூசி த்சலுத்தும்   ... த�ொடர்ச்சி...

ள்ளது. இது ்தவிர 22 க்பர ஐககி்ய நொடுகைள ெ்்ப 
யின் சி்றபபு விெொர்ணப பிரிவில் ்தொம் துன்புறுத 
்தப்படட்தொன மு்்றப்பொடுகை்்ள கமற்சகைொண்டு 
ள்ளனர.
 ககைொத்த்பொ்யொ ரொெ்பகெ அரெ ்த்லவரொகை 
்ப்தவிக்யற்்ற பின்னர 5 வைஙகுகைள ்ப்தவொகியுள்ள 
்தொகை அந்த அ்மபபு கமலும் ச்தரிவிததுள்ளது.
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