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யேர்மனியிலிருந்து தமிழ் இளை 
ஞர்கள் வலுக்கட்டாய்மடா்க நடாடு்க் 
ததப்ப் இருப்பளதத தடுககும் 
வள்கயில் IMRV - பிறே்மன் ்மனித 
உரிள்ம்கள் அள்மபபு, Voice - உல்கத 

தமிழர உரிள்மக குரல் அள்மபபு 
ஆகிறயடார  ்மனித உரிள்ம ஆரவலர 
்களின் அனுசரளையு ்ன்  Pforzheim 
ந்கரில் ற்படாரடாட் ம்மடான்ளே ஒழு 
ங்கு மசய்துள்ைனர. 
 ற்படாரடாட்ம் ்ப்கல் இரவு 
மதடா்ரச்சியடா்க மூன்று நடாட்கள் 
நள்ம்பறும். ்பகுதிறநர ஒததுளழ 
ப்படா்க அளனததுததமிழ் ்மக்களும் 
்பங்கும்கடாள்ை றவண்டுகிறேடாம். 
இது  ஓர முககிய்மடான முன்மன டுபபு. 
சட் அைவிலும் ்படாரடாளு்மன்ே 
அைவிலும் திரு.ம்மன்டிஸ் தளல 
ள்மயில் இபற்படாரடாட்ம் நள் 
ம்பறுகிேது. ற்படாரடாட்ம் மதடா்ர 
்படான வி்பரங்்கள்:
காலம்: 07.06 - 09.06.2020 
முகவரி :Oststadtpark,  Lindenstr.89
75175 Pforzheim

ககாறரடானடா ளவரஸ் ்பரவல் 
்மற்றும் ்க்ற்சூழல் ்மடாசள்வு 
ஆகிய இரு சவடால்்களையும் இல 
ங்ள்க ஒறர றவளையில் எதிர 
ம்கடாண்டுள்ைது என ஐ.நடாவின் இல 
ங்ள்கக்கடான வதிவி்ப பிரதி நிதி 
ஹனடா சிங்்கர சுடடிக ்கடாடடியுள் 
ைடார.
 எனறவ இலங்ள்க இந்த 
சவடால்்களில் இருந்து மீள்வதற்கு 
அளனததுத தரபபினரும் உதவ 

முன்வர  றவண்டும் என்றும்   ஹனடா 
சிங்்கர குறிபபிடடுள்ைடார.
 ற்மலும் இந்தப பின்னள் 
வில் இருந்து மீடசிம்பே றவண்டும் 
என்்பறத தனது எதிர்படாரபம்பன்று 
குறிபபிட் அவர, இந்த அனரததத 
தின் விளைவடா்க  ்க்ற்பிரடாந்தியத 
திற்கும், ்க்ல்வடாழ் உயிரினங்்களுக 
கும் ஏற்்பட் ்படாதிபபுக்களை ்மதிப 
பீடு மசய்வதற்கும் அவற்ளே சீர 
மசய்வதற்கு அவசிய்மடான உ்ப்கரை 
ங்்களைப ம்பற்றுக ம்கடாள்வதற்கும் 
அளனததுத தரபபினரும் விளரந்து 
முன்வர றவண்டும் என்ேடார.

xNu Ntisapy; ,U rthy;fSf;F 
Kfk; nfhLj;Js;s ,yq;if

77 ஆண்டு்களுககு முன்னர 
06.06.1944 இல் பிரடான்சின் றநடார்ம 
ண்டிக ்க்ற்்களர ந்கரில் ்க்ல்வழி 
யடா்க றநசப்பள்்கைடான இங்கிலடாந் 
துப ்பள்்கள் தளரயிேங்கி 2ஆவது 
உல்கபற்படாரில் கிடலரின் ்மததிய 
்பள்்களுககு எதிரடான தடாககுதளல 
மதடா்ங்கின. 
 இபற்படாரில் உயிரததியடா்கம் 
மசய்த 27000 றநசப்பள்யினளர 

நிளனவு கூரும் மு்க்மடா்க ஒவமவடாரு 
ஆண் டும் இந்நடாளை டீ-ற் (D-Day) 
நடாைடா்கத தங்்கள் ்மடாவீர்களுககு 11 
்மணி 11 நிமி்ததிற்கு எழுந்து நின்று 
அள்மதி ்கடாதது வீரவைக்கம் மசய் 
வர. இம்முளே ற்கடாவிட மதடாற்றுககு 
்மததியிலும் றநசநடாடு்களின் இரடா 
ணுவ ்மரியடாளத றநடார்மண்டியில் 
மி்க அழ்கடா்க அள்மக்கப்படடுள்ை 
நிளனவு ்மண்்்பததில் இ்ம்ம்பற் 
ேது. டீ- ற் (D-Day) என்ே மசடாற்்பதம் 
குறிதத நடாளில் என்னும் இரடாணுவக 
குறியீடள்க குறிககும் இரடாணுவ 
அள்யடாைம்மடாழி. குறிதத ்மணித 
துளிளயக குறிக்க எச் - அவர(H-Hour) 
என்ே இரடாணுவ ம்மடாழிக குறியீடு 
்பயன்்படுததப்படுகிேது. குறிதத 
நடாளில் குறிதத றநரததில் என்னும் 
இலககு்ன் முன்மனடுக்கப்படும் 
திட்மி்ல்்கறை வீ –ற் (V-Day)
ககு இடடுச் மசல்லும் என்்பது உல்க 

77 Mz;LfSf;F Kd;duhd 
Nehu;kz;bj; jiuapwq;fy; jpdkhd D-Day

 - `dh rpq;fu;
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வலிந்து ்கடாைடா்மல் ஆக்கப்பட் 
உேவினர்களின் ற்படாரடாட்ம் மதடா் 
ரபில், தமிழர தடாய்க ்கடாைடா்மல் ஆக 
்கப்பட் சங்்கததின் மசயலடாைர 
ரடாஜ்கு்மடார ‘இலககு’ ஊ்்கததிற்கு 
்கருதது மதரிவிகள்கயில், 
 “எங்்களுள்ய ற்படாரடாட்ம் 
இன்ளேககு 1568 ஆவது நடாைடா்கவும் 
மதடா்ரந்து வருகின்ேது.  தற்ற்படா 
ளதய ம்கடாறரடானடா ம்பரும் மதடாற்று 
்கடாரை்மடா்க  ்பயைததள் நள் 

முளேயில் உள்ைதடால் ற்படாரடாட்ப 
்பந்தலில் தற்ற்படாது தடாய்்மடார்கள் 
இல்ளல. ஆனடாலும் ்கடாைடா்மல் ஆக 
்கப்படற்டார சங்்கததின் தளலவி 
யின் வீடடில் ற்படாரடாட்்மடானது 
முன்மனடுக்கப்படடு வருகின்ேது.
 மதடா்ரந்தும் ற்படாரடாட்த 
தில் உறுதியடா்க உள்ை ்கடாைடா்மல் 
ஆக்கப்படற்டாரின் உேவு்கள், தற் 
ற்படாது அரசடாங்்கததினடால் வழங்்கப 
்படடு வருகின்ே ம்கடாடுப்பனவு்கள் 
எதளனயும் வடாங்குவதற்கு தயடாரடா்க 
இல்ளல.  ற்மலும் அவர்கள் தமிழ் 
அரசியல் ்கடசி்கள் ்மற்றும் புலம் 
ம்பயர உேவு்களி்ற்ம த்மக்கடான 
உதவி்களை எதிர்படாரககின்ேனர.

Nau;kdpypUe;J tYf;fl;lhakhf 
ehL flj;jg;glTs;s jkpo; ,isQu; 

fisf; fhg;ghw;w  NghuhLNthk;

இலங்ள்கத தீவில் தமிழர்கள் ்மட 
டுற்ம தங்்கைது இேந்த, ்படும்கடாளல 
மசய்யப்பட் உேவு்களை நிளன 
றவந்துவதற்கும், அவர்களுக்கடான 
நிளனவுச் சின்னங்்கள் அள்மப்பத 
ற்கும் ஆளும் ஆடசியடாைர்கள் தள் 
விதிதது அ்ககுமுளே்களை இரும் 
புக்கரம் ம்கடாண்டு ற்மற்ம்கடாள்கின் 
ேனர என வ்்மடா்கடாைசள்ப முன் 
னடாள் உறுபபினர ச்படா கு்கதடாஸ் 
மதரிவிததுள்ைடார.
 தியடாகி ம்படான் சிவகு்மடார 
னின் 47 ஆவது நிளனவு தினததில்  
அவரது நிளனவுததூபியில் வலி்கடா 
்மம் கிழககுப பிரறதச சள்பத தவி 

சடாைர தியடா்கரடாஜடா நிறரடாஷ் அஞசலி 
மசலுதத முயற்சிதத ற்படாது,  ம்கடாறரடா 
னடாப ்பரவல் ்கடாரைதளதக கூறி, 
்கடாவல்துளேயினரஅஞச்சலிககு 
தள்  ஏற்்படுததினர.
 இந்த சூழலில் தனது ்கருதளத மதரி 
விததுள்ை கு்கதடாஸ்,
 “ம்கடாறரடானடாளவ தற்ற்படாது ்கடார 
ைம் ்கடாடடி உேவினர்கள் நிளன 
றவந்தல் மசய்வதற்கு ்மறுக்கப்படு 
கிேது வ்ககு கிழககு தமிழர தடாய 
்கப்பகுதியில் ்மடடுற்ம இவவடா 
ேடான ்படாகு்படாடு்கள். மதன்னிலங்ள்க 
யில் யுதத மவற்றிக ம்கடாண்்டாட்ங் 
்கள் உேவு்களு்ன் நள்ம்பறுகின் 
ேன. ்கடாவல்துளேயினர எவவித 
தள்்களும் இல்லடாது ள்க்கடடி 
்படாரதத வண்ைம் உள்ைனர.
 வ்ககு கிழககில் புலனடாய் 
வடாைர்கள் ்மளேமு்க அச்சுறுததல், 

jkpou;fs; kl;Lk; epidNte;jy; nra;a 
KbahjthW mlf;FKiw
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Nghuhl;l xOq;fikg;ghsu;fs;

jPu;T fpilf;Fk; vd;w ek;gpf;ifapy; 

Nghuhl;lk; njhlu;fpd;wJ

ஆபிரிக்க நடா்டான வ்ககு புர 
கினடா ஃ்பறசடாவின் உள்ை கிரடா்மம் 
ஒன்றில் ஆயுதக குழுவினர ந்த 
திய தடாககுதலில் 132இற்கும் ற்மற் 
்படற்டார ம்கடால்லப்படடுள்ைனர.
 யடா்கடா ்மடாைததின் எல்ளலயி 
லுள்ை மசடால்ஹடான் (solhan) ்மடா்கடாை 
ததில் வசிககும் ்மக்கள் மீது மவள்ளி 
ககிழள்ம இரவு இத தடாககுதல் ந்த 
தப்படடுள்ைது. தடாககுதல் ந்ததிய 
வர்கள், வீடு்களையும், சந்ளதத 
மதடாகுதி ஒன்ளேயும் எரிதததடா்க சனி 
ககிழள்ம அரசு மவளியிடடுள்ை 
அறிகள்கயில் மதரிவிததுள்ைது.
 தடாககுதலுககு எந்தக குழு 
வும் ம்படாறுபற்பற்்கடாத நிளலயில், 
தடாககுதல் ந்ததியவர்கள் ்பயங்்கர 
வடாதி்கள் என அரசடாங்்கம் மதரிவித 

துள்ைது.  ஜனடாதி்பதி றேடாச் ்மடாக 
கிறிஸ்ரியன் Roch Kabore, 72 ்மணி 
றநர றதசிய துக்க தினதளத அறிவித 
துள்ைடார. அதது்ன் இததடாககுதல் 
ஒரு ்கடாடடுமிரடாண்டிததன்மடானது 
எனவும் கூறியுள்ைடார. ற்மலும், இக 
ம்கடாடூரத தடாககுதலில் ஈடு்பட் 
்மர்ம ந்பர்களைப ்படாது்கடாபபு்பள் 
யினர தீவிர்மடா்கத றதடி வருவதடா்க 
வும் அவர குறிபபிட்டார.  
 யடா்கடா ்மடா்கடாைததின் முககிய 
ந்கர்மடான மச்படாவிலிருந்து 15 கிறலடா 
மீற்ேர மதடாளலவிலுள்ை றசடா்கலடான் 
என்ே சிறிய சமூ்கம் சமீ்பததிய  
ஆண்டு்களில் ்பல்மடான தடாககுதல்்க 
ைடால் ்படாதிக்கப்படடுள்ைள்ம குறிப 
பி்ததக்கது.
 இந்த தடாககுதலடால் தடான் 
அ தி ர ச் சி ய ள ் ந் து ள் ை த டா ்க வு ம் , 
இந்தக ம்கடாடூர்மடான தடாககுதளல 
வன்ள்மயடா்க ்கண்டிப்பதடா்கவும் 
ஐ,நடா தளலவர அன்ற்டானிறயடா 
குடம் மரஸ் கூறியுள்ைடார.
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 "இப்போது தலைவர்கள் இலலை. நோடலடைச் சீனோவின் குடி்ேற்ற நோடைோ்க 
மோறறுவதன் மூைம் வவறறிடைம் நிரபபபபடை வோய்பபு உள்்ளது. இைஙல்கயில ்்கோவிட 
வதோறறு ்நோலே எதிரவ்கோள்வதில பின்பற்றபபடடை நலடைமுல்ற்களில இருந்து இைங 
ல்கயின் தலைலமத்துவப பிரச்சிலனலே மதிபபிடை முடியும். 
 மி்கவும் ஆபத்தோன விடைேம் என்னவவன்்றோல, நோடலடைப பதினோன்கு நோட்கள் 
முடைக்குவது வதோடைரபோ்க மருத்துவ சங்கங்கள் முன்லவத்த திடடைத்லத ஏற்க மறுத்ததன் 
மூைம் மனித உயிர்கல்ள விடைப வபோரு்ளோதோர இழபபுக் குறித்து அரசோங்கம் அதி்க 
அக்்கல்ற வ்கோண்டுள்்ளது என்பது வதரிே வந்துள்்ளது. 
 அரசோங்கம் தவறு வசய்கி்றது என்்றோல, போரோளுமன்்ற ஆடசி முல்றலமயில 
அதலனத் தடுபபதற்கோன எதிரக் ்கடசி்களின் தலைலம்கள் முக்கிேம். ஆனோல இைங 
ல்கயில எதிரக் ்கடசி்கள் ஒருஙகிலைவற்ற வவறும் முணுமுணுபபுக் குரைோ்க்வ 
உள்்ளன. 
 இைஙல்கயின் வநருக்்கடிலே தலைவர்களின் பற்றோக்குல்றயின் வநருக்்கடிேோ்கவும் 
போரக்்க முடியும். முதிரச்சிேலடைந்த சனநோே ரீதிேோன தலைவர்கள் இலைோததோலதோன், 
ஒருநோடைோ்க இைஙல்க சுதந்திரத்திறகுப பின்னர ஒரு வநருக்்கடியிலிருந்து மறவ்றோரு 
வநருக்்கடிக்குச் வசன்று, இறுதியில ்தோலவியுற்ற அரசோ்க மோறியுள்்ளது. 
 இந்திேோலவப ் போன்று தனித்துவமோன, ்கடுலமேோன சுதந்திரப ் போரோடடைத்லத 
்மறவ்கோண்டு இைஙல்க சுதந்திரத்லதப வப்றவிலலை. அபபடிப வபறறிருந்தோல, சந்்த்க 
த்திறகு இடைமின்றி, சனநோே்க விழுமிேங்கல்ளப பறறிே புரிதலுடைன் கூடிே ்மம்படடை 
சமூ்கத்தின் ் தோற்றத்திறகு உறுதிேோன அடித்த்ளம் அலமக்்கபபடடு, முதிரச்சிேலடைந்த 
தலைவர்களின் ்தோற்றத்திறகு வழிவகுத்திருக்கும். அவவோறு இருந்திருந்தோல சோதி, 
இனம் மறறும் மதம் ஆகிே ்வறுபோடு்கல்ளப பு்றக்்கணித்து ஒரு ஐக்கிே ்தசத்லதக் 
்கடடிவேழுபப வலுவோன அடித்த்ளம் அலமந்திருக்கும். அடிபணிதலைக் ்கோண்பிபபதன் 
மூைமும், எதோரத்த நிலை்கல்ள ஏமோறறும் வழி்கல்ளக் ்கலடைபபிடிபபதன் மூைமும்  
ஆக்்ரோசமோன விடுதலைப ்போரோடடைத்லதத் வதோடைங்கோமல வப்றபபடடை சுதந்திரமோ்க 
இைஙல்கயின் சுதந்திரம் அலமந்தது. 
 1972ஆம் ஆண்டு அரசிேைலமபபு, அதுவலர இைஙல்க அனுபவித்த 
நீதித்துல்ற மீ்ளோய்வுச் சத்திலே இழக்்க லவத்தது. அரசிேைலமபபின் சனநோே்கத் 
தன்லமலே முறறிலுமோ்க மோறறுவதறகும், அரச ஆடசிலே வபோதுச் வசோத்லதப போரிே 
அ்ளவில வ்கோள்ல்ளேடிக்கும் நடைவடிக்ல்கேோ்க மோறறுவதறகும் ஒரு அரசிேைலமபபு 
1978இல இேற்றபபடடைது. இதன் வழி மூடைபபடடை வபோரு்ளோதோர முல்றலம தி்றந்த 
வபோரு்ளோதோர முல்றலமக்கு மோற்றபபடடைது. சனநோே்கத்தின் மீது சுமத்தபபடடை ்கடுலம 
ேோன வலரேல்ற்கள் இறுதியில நீடித்த வன்முல்றப ்போரோடடைங்க்ளோல நோடலடை 
இலடைவிடைோத இரத்தக்்க்ளரி நிைமோ்க மோறறிேது. ் ே. ஆர. வேேவரத்தனோவோல இந்த 
அரசிேைலமபபு அறிமு்கபபடுத்தபபடடைதன் பின்னர வந்த அத்தலன சனோதிபதிமோரும் 
இந்தக் வ்கோள்ல்க்கல்ள்ே தங்கள் ஆடசியில முன்வனடுத்துச் வசன்று, அவறல்ற 
்மலும் பைபபடுத்துவதறகுரிே புதிே அம்சங்கல்ளச் ்சரத்துக் வ்கோண்டைனர. இந்த 
ஊழல முல்றலமயில ஒன்று எந்த சனோதிபதியு்ம தனது தற்கோலி்க போது்கோபபில 
உள்்ள வபோதுச் வசோத்துக்்கல்ள முல்ற்்கடைோ்கப பேன்படுத்துவது ்கடுந்தண்டைலனக்குரிே 
குற்றம் என்பலத வவளிபபலடைேோ்க உைரவிலலை. அடுத்தது இதலனத் தமக்குச் 
சோத்கமோ்கப பேன்படுத்தி சனோதிபதியின் ஒபபுதலுடைன் வபோதுச் வசோத்துக்்கல்ளக் 
வ்கோள்ல்ளேடிபபலத ஒவவவோரு சனோதிபதியும் அனுமதித்தனர. ஆயினும் ்கடைந்த 43 
ஆண்டு்க்ளோ்க போரோளுமன்்றத்தில விசோரலை ்்கோரி ஒரு பி்ரரலை கூடை வரவி 
லலை. 
 ஊழல மறறும் வ்கோடூரத்தனமோன ஆடசி முல்றலமலே மோறறிேலமபபதறகும் 
நோடு ் தோலவியுறுவலதத் தடுபபதறகும் இறுதிச் சந்தரபபமோ்க 2015 அரசோங்க மோற்றம் 
்கருதபபடடைது. ஆயினும் சனோதிபதி ஆடசி முல்றலமலே ஒழிபபதோ்கக் கூறிப பதவி 
க்கு வந்த நலைோடசி அரசோங்கத்தினர அதலனச் வசய்ேத் தவறிேதுமலைோமல சனோ 
திபதி ஆடசி முல்றலமலேச் சடடைத்தின் ஆடசிக்குள் வ்கோண்டுவரவும் தவறினர. 
நலைோடசியிலும் அரச நிரவோ்கத்தின் நிரந்தர அம்சமோ்க மோறியுள்்ள ஆளும் ்கடசி 
யின் சனோதிபதி மறறும் அலமச்சர்கள், போரோளுமன்்ற உறுபபினர்க்ளோல வபோதுச் வசோத் 
துக்்கல்ளக் வ்கோள்ல்ளேடிக்கும் வோய்பபு்கள் போது்கோக்்கபபடடைதுடைன், அது அவர்களின் 
முக்கிே அபிைோலசேோ்கவும் இருந்தது. இலவ இைஙல்கயின் மூத்த அரசிேல 
ஆய்வோ்ளர  விக்டைர ஐவன், ‘பினோன்சிேல லடைம்’க்கு "தலைவர்கள் இலைோதலம" 
என்்ற தலைபபில எழுதிே ்கடடுலரயிலனத் தினக்குரல நோளிதழ் தமிழோக்்கம் வசய்து 
வவளியிடடைதன் வழி அறிேபபடடை த்கவல்க்ளோ்க உள்்ளன. இக்்கடடுலர சிறீைங்கோ 
்தோலவியுற்ற அரசோ்க உள்்ளலதத் வதளிவோக்குகி்றது. 
 ்தோலவியுற்ற அரசோ்க உள்்ள சிறீைங்கோ, தோன் தனது நோடலடை சீனக்குடி்ேற்ற 
நோடைோ்க மோறறுவதோல சிங்க்ள மக்்களுக்கு இலடை ் தோன்்றக் கூடிே எதிரபபுக்்கல்ளத் திலச 
திருபப ஈழத்தமிழர்கள் ்மைோன இனவவறிலே வ்ளரத்து, இனஅழிபலப லமேமோ்கக் 
வ்கோண்டை அரச வசேறதிடடைங்கல்ள நலடைமுல்றபபடுத்தல என்னும் உத்திலேக் ல்கேோ 
ள்கி்றது. இதனோல  இனஅழிபபுப ் பரபோேத்துள் உள்்ள ஈழத்தமிழ் மக்்களின் வவளிே்க 
தன்னோடசிலே உை்க நோடு்களும், அலமபபுக்்களும் ்கோைந்தோழ்த்தோது ஏறபதன் மூைம் 
மடடு்ம ஈழத்தமிழர்கள் இனஅழிபபுக்கு உள்்ளோவலதத் தடுக்்க முடியும்.
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ஈழததமிழ் ்மக்கைது விடுதளலக்கடா்க முதன் முதலில் நஞசருந்தி 
வீரச்சடாவள்ந்த தியடாகி ம்படான். சிவகு்மடாரனின் (ம்படான்னுததுளர 
சிவகு்மடாரன்) 47 ஆவது ஆண்டு நிளனவு றநற்று 5 ஆம் தி்கதி நிளனவு 
கூரப்பட்து.  
 1950 ஆம் ஆண்டு ஓ்கஸ்ட ்மடாதம் 26ஆம் தி்கதி பிேந்த இவர, 1974 
ஆம் ஆண்டு ஜூன் ்மடாதம் 5ஆம் தி்கதி யடாழ்ப்படாைம், உரும்பிரடாயில் 
்கடாவற்துளேயினரின் சுற்றிவளைபபின் ற்படாது நஞசருந்தி ்மரை்ம 
ள்ந்தடார. ஈழபற்படாரடாட் வரலடாற்றில் முதன்முதலில் நஞசு அருந்தி 
உயிர நீததவர இவரடா்கறவ உள்ைடார .
 யடாழ்ப்படாைம் உரும்பிரடாய் ம்படாதுச்சந்ளதககு அருகில் அவ 
ரது நிளனவடா்க நிளனவுச் சிளல ஒன்று அள்மக்கப்படடுள்ைது. 
அதளனவி் உரும்பிரடாய் றவம்்படி ்மயடானததில் அவருககு ஒரு 
நிளனவுததூபி அள்மக்கப்படடுள்ைள்மயும் சிேப்படான அம்சம்.
 ம்படான்.சிவகு்மடாரன் இேககும்ற்படாது அவருககு வயது 23 
்மடடுற்ம. ஈழபற்படாரடாட் வரலடாறு்களின் ஆரம்்பம் ம்பரும்்படாலும் 
்மடாைவர்களின் முன்மனடுபபு்கைடால் நிளேந்திருந்தது. 
 தமிழர்களின் ்கல்வி ஒடுககுமுளேககு விததிட்து ்கல்வித 
தரப்படுததல். அதளனத தமிழ் ்மடாைவர்கள் மீது திணிதத ற்படாது 
ஒடுககுமுளேககு எதிரடா்க கிைரந்மதழுந்து ற்படாரடாடி இறுதியில் 
நஞசு (சயளனட) அருந்தி வீரச்சடாளவத தழுவிகம்கடாண்் ம்படான்.
சிவகு்மடாரன், யடாழ்ப்படாைம் இந்துக ்கல்லூரியின் ்பளழய ்மடாைவன். 
்மடாைவர்களின் ம்பரும் புரடசிககும், எழுச்சிககும் விததிட் ஒரு 
மூதத வழி்கடாடடியம் கூ்.
 முதல் தற்ம்கடாள்யடாைன் தியடாகி ம்படான். சிவகு்மடாரனின் 
நிளனவு நடாைடாகிய ஜூன் 5 இல் உல்க சூழல் நடாள் வருவதடால் அதற்கு 
்மதிப்பளிதது ஜூன் 6ஆம் நடாள் சிவகு்மடாரன் நிளனவடா்க தமிழீழ 
்மடாைவர எழுச்சி நடாள் ஈழததிலும், புலம்ம்பயர நடாடு்களிலும் ம்கடாண் 
்டா்ப்படுகின்ேது.
 எதிரி்களி்ம் உயிரு்ன் பிடி்ப்க கூ்டாது என்ே உயரந்த 
இலடசியதளதத தடாங்கி சயளனட அருந்தி விடுதளலப ற்படாரடாட 
்ததின் முதல் தற்ம்கடாள்யடாைனடாய் 1974ஆம் ஆண்டு ஜூன் 5 
ஆம் நடாள் வீரச்சடாளவத தழுவிகம்கடாண்்டார. அன்ளேய ்கடாலததில் 
சிவகு்மடாரனின் சடாவு இளைஞர்களி்ததிறல ஓர எழுச்சிளய 
ஏற்்படுததியது.
 சுடு்கடாடடுககுப ம்பண்்கள் முதன் முதலில் வந்த நி்கழ்வடா்க 
அவரது இறுதி நி்கழ்வு அள்மந்தது.
 சிவகு்மடாரனின் எழுச்சிமிகு மசயற்்படாடு்கள் அபற்படாளதய 
இளைய சமூ்கதளத ்கவரந்து அவர பின் அளனவரும் அணிதிரைத 
மதடா்ங்கியள்மயடால், சிவகு்மடாரனின் தளலககு ஐயடாயிரம் இலங்ள்க 
ரூ்படா ்பரிசு தரப்படும் என அரசு அறிவிததது.
 ஈழப ற்படாரில் முதலில் ்மடாைவனடா்க இருந்து. சயளனட 
அருந்தி தற்ம்கடாள்யடாைனடா்கச் சடாவள்ந்த இவர, ஈழபற்படாரடாட் 
வரலடாற்றில் ஒரு விளத!
அவர ்மளேந்து 47 ஆண்டு்கள் ்க்ந்துள்ை நிளலயிலும், ஈழததமிழர 
்கைடால் என்றும் ்மேக்க முடியடாத ஒருவரடா்க அவர உள்ைடார.
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தன் பிள்ளை்களுக்கடா்க மவளிநடாடு்களி்ம் 
நீதி ற்கடடு, ்பன்னிரண்டு வரு்ங்்கள் ்க்ந்த 

நிளலயில் தன் ்ம்கன் கிள்ப்படான் என்ே நம்பிக 
ள்கயில் ்கடாைடா்மல் ற்படான தன் பிள்ளைளய 
மீடம்டுக்க ்கைவளன இழந்தும் 12 வரு்ங்்க 
ைடாகியும் நம்பிகள்கறயடாடு ற்படாரடாடும் தடாய்ககு 
நீதி கிள்ககு்மடா? அவரின் எதிர்படாரபபு்கள் நிளே 
றவறு்மடா?
 வவுனியடா ்மடாவட்ததில் ்கடாைடா்மல் ஆக்க 
ப்பட் உேவு்களினடால் ந்ததப்படடு வரும் 
ற்படாரடாட்க ்கைததில், வவுனியடா புதிய ற்கடாவில் 
குைததில் ்கைவளன இழந்த நிளலயிலும் ்மனம் 
தைரடாது ்கடாைடா்மல் ற்படான தன் ்ம்களன மீடடு 
வி்லடாம் என்ே நம்பிகள்கயில் வசிப்பவர தடான் 
்பத்மநடாதன் தமிழ்ச்மசல்வி.
 இவர தன் ்ம்கனுக்கடா்க ற்படா்கடாத ற்படாரடாட் 
ங்்கள் இல்ளல. ்கடாைடா்மல் ற்படானவர்களுக்கடான 
ற்படாரடாட்ம் எங்கு ந்ந்தடாலும், ள்கயில் தன் 
்கடாைடா்மல் ற்படான ்ம்கனின் புள்கப்ப்தளத ஏந்தி 
யவடாறு ற்படாரடாட்க ்கைததில் ஏக்கதது்ன் அ்மரந் 
திருப்படார. றநடாய்்கள் தீண்டி உ்ல் ்பலமிழந்தடா 
லும், தள்ைடாடும் வயதிறல ஆே அ்மரந்து ஓய்மவ 
டுககும் றநரததிறல ்கடாைடா்மல் ற்படான தன் ்ம்க 
ளனத றதடிக ்கண்டுபிடிததுவி் றவண்டும் என்ே 
ஏக்கதது்ன், தன் ்பசி ்மேந்து ்மன உறுதிறயடாடு 
இருப்படார.

 தன் ்ம்கன் எங்ற்கறயடா இருககின்ேடான்; 
என்ேடாவது ஒரு நடாள் வந்துவிடுவடான் என்ே நம் 
பிகள்கயில் ற்படாரடாட்க ்கைததிற்கு வரும் மவளி 
நடாடடுக்கடாரர்களி்மும், அனுதடா்பம் கூேவரும் 
அரசியல் தலள்ம்களி்மும் என் ்ம்களன எப்படி 

யடாவது மீடடுத தடாருங்்கள், என் ்ம்களன நடான் 
இேப்பதற்குள் ்படாரததுவி் றவண்டும் என சிரம் 
தடாழ்ததி ்கண்ணீர  நிளேந்த ்கண்்களு்ன் ்கதறி 
அழுவடார. ்கைவளனப பிரிந்த துக்கம் ஒருபுேம், 
இரண்்டாவது ்ம்களன துடிதுடிக்க சுடடுகம்கடான்ே 
ரைங்்கள் இன்மனடாருபுேம் இருந்தடாலும், எல்லடா 
வற்ளேயும் தடாண்டிக ்கடாைடா்மல்ற்படான தன் மூதத 
்ம்களன றதடிக்கண்டு பிடிதது வி் றவண்டும் 
என்ே ஒரு அவடாவில் குடும்்பச் சுள்ம்களையும் 
ஒதுககிவிடடு, றசடா்க சுள்ம்களையும் இன்மனடாரு 
புேம் தள்ளி விடடு என் ்ம்கன் வருவடான் என்று 
்கடாததிருககும் அந்த தடாயின் நிளலளய என்ன 
மவன்று வடாரதளத்கைடால் மசடால்வது?

 ஒரு பிள்ளைளயத மதடாளலதத தடாய் ்படுகி 
ன்ே றவதளன்களும், ்கஸ்்ங்்களும் இன்மனடாரு 
தடாயடால் தடான் நிச்சயம் உைர முடியும். ்கைவளன 
யும் இழந்து பிள்ளை்களையும் இழந்து தவிககும் 
அந்த அம்்மடாவின் நிளலளய றவறு யடாருற்ம 
புரிந்து ம்கடாள்ைபற்படாவதில்ளல.

அவர்  பேசும் பேோது,
 “ 25 வரு்ங்்கைடா்க ்கைவளனப பிரிந்து 
்கள்சி ்ம்கனு்ன் மசக்கடடிபுலவு புதிய ற்கடாவி 
ல்குைம் ்பகுதியில் தற்ற்படாது வடாழ்ந்து வருகின் 
றேன்.
 ஆரம்்பததில் கிளிமநடாச்சி உதயந்கரில் 
வசிதது வந்றதன். பின்னர நடாடடில் இ்ம்ம்பற்ே 
யுததம் ்கடாரை்மடா்க வவுனியடாவிற்கு இ்ம்ம்பயர 
ந்து மசன்று, மு்கடாம் ஒன்றில் தங்கியிருந்து, ஒரு 
்கள்யிறல றவளல மசய்து எனது வடாழ்கள்களய 
ந்டாததி வந்றதன். அங்கு இருககும் ற்படாது சீற் 
நிறுவனததடால் மசக்கடடிபபுலவு புதிய ற்கடாவில் 
குைப்பகுதியில் ்கடாணி ஒன்று வழங்்கப்படடு 

அதிறல வீடு ்கடடித தந்தடார்கள். அந்த வீடடில்தடான் 
இப்பவும் இருககிேம்.
 எனது ்கடாைடா்மல் ற்படான மூதத ்ம்கன் 
்பத்மநடாதன் ரவிசங்்கர. இவர உேவினளரப ்படார 
ளவயிடுவதற்்கடா்க அவரது நண்்பர்கறைடா் கிளி 
மநடாச்சி உதயந்கருககு 1995 ஆம் ஆண்டு ற்படானவர. 
பின்னர யுததம் ்கடாரை்மடா்க ்படாளத தள்ப்பட் 
நிளலயில் வரடா்மடால் அங்்கறய நிண்டிட்டார. 
அங்கிருந்து திரும்பி வரமுடியவில்ளல.
 இந்நிளலயில் எனது இரண்்டாவது ்ம்கன் 
்பத்மநடாதன் ்னசங்்கர, இவர மசக்கடிபபுலவு 
புதிய ற்கடாவில்குைததில் என்னு்ன் தங்கியிருந்து 
ம்கடாழும்பிற்கு றவளலககு மசன்று விடுமுளேயில் 
வீடடுககு வருவடார. அப்படி விடுமுளேயில் வந்து 
வவுனியடா பூந்றதடாட்ததில் உள்ை நண்்பரின் வீட 
டிற்கு ற்படான ற்படாது அங்கு வந்த இனந் மதரியடாத 
வர்கள் எனது ்ம்களனயும், இன்மனடாருவளரயும் 
2007, ஜனவர 06ஆம் தி்கதி இரவு 9.45 ்மணியைவில் 
துடிக்க துடிக்க துப்படாககியடால் சுடடு விடடு தபபிச் 
மசன்றுள்ைடார்கள். 

 பின்னர என் மூதத ்ம்கன் கிளிமநடாச்சியில் 
இருந்து வரமுடியடாததடால் த்கப்பன் வழி உேவின 
றரடாடு இருக்கறவண்டிய நிளல. இந்நிளலயில் 
வன்னியில் யுததம் தீவிர்மள்ந்தது. இதனடால் 
இறுதி யுததம் ந்ந்த ற்படாது 2009 ஆண்டு ்பங்குனி 
்மடாதம் 23 தி்கதி ம்படாக்களையிலிருந்து அவரும் 
்கடாைடா்மல் ற்படாயுள்ைடார. 
 ்கடாைடா்மல் ற்படாயிட்டான் என்று த்கவல் 
மதரிஞச நடாள் மதடா்ங்கி இன்றுவளர நடான் என் 
்ம்களனத றதடிப ற்படா்கடாத இ்மில்ளல. ம்படாலிஸடா 
ரி்மும் முளேப்படாடு ம்கடாடுததிருககிேன். என் 
பிள்ளைய ்கண்டுபிடிச்சு என்னட் ஒப்பள்க்கச் 
மசடால்லி எததளனறயடா அரசியல் தலள்ம்களிட் 
ம்கஞசியிருககிேன். ஆனடால் யடாருற்ம என் 
நிளலளய ்கண்டும்கடாள்ைவில்ளல. இருந்தும் என் 
்ம்கன் என்ளனத றதடி வருவடான் என்ே நம்பிகள்க 
யில் தடான் ஒவமவடாரு ்கடாைடா்மல்ற்படான பிள்ளை 
்களை மீட்க ந்ககும் ற்படாரடாட்ங்்களுககும் 
ற்படாேனடான். என் ்ம்கன் இருககிேடான் அம்்மடாளவ 
றதடி வருவடான்.”...  
 என ்கைவளனப பிரிந்து ஒரு ்ம்களன 
இழந்து அடுதத ்ம்களனயும் மதடாளலதத றவத 
ளனயு்ன் இருககும் அந்த அம்்மடாவி்மிருந்து 
வந்த ஒவ மவடாரு வடாரதளதயிலும் தன் ்ம்கன் 
கிள்ததுவி் ்மடாட்டானடா? என்ே ஏக்கம் ்கலந்த 
ஒரு எதிர்படாரபபும் நிரம்பியிருந்தது.  
 தீரவிளன ம்பற்றுத தருவதடா்க அரசியல் 
இலடா்பம் ்கருதி ்கடாைடா்மல் ஆக்கப்பட்வர்களு 
க்கடான ற்படாரடாட்க ்கைததிற்கு அனுதடா்பம் மதரி 
விக்க மசல்லும் அரசியல் தலள்ம்கறை! உங்்களு 
க்கடான ்பணி ஆறுதல் மசடால்வது ்மடடு்மல்ல, 
ஒவமவடாரு ்மக்களுககும் இருககின்ே பிரச்சிளன 
்களை இனங்்கண்டு அவர்களுக்கடான நீதியிளன 
ம்பற்றுக ம்கடாடுப்பதுதடான் உங்்கள் ்க்ள்ம. நீங் 
்கள் ஆறுதல் ்மடடும் மசடால்லிவிடடு
  ற்படானடால், அவர்களுக்கடான நீதிளய யடார 

ghyehjd; rjP];

   க�ாடர்ச்சி 14ஆம் பககம்

vdJ %j;j kfd; fhzhky; Ngha;tpl;lhd;> 
,uz;lhtJ kfid Jbf;fj; Jbf;f nfhd;whu;fs;....

fz;zPu; epiwe;j fz;fSld; kfidj; 

NjbaiyAk; Xu; jhapd; gazk;....



அம்மரிக்க ்கடாங்கிரஸ் பிரதிநிதி்கள் சள்பயில் 
ம்கடாண்டுவரப்படடுள்ை தீர்மடானம் இல 

ங்ள்க அரசடாங்்கதளத ம்பரும் ்பதற்ேததுககு உள்ைடா 
ககியிருககின்ேது. ம்கடாழும்பிலிருந்து வரும் த்கவல் 
்கள் இதளன உறுதிப்படுததுகின்ேன. தீர்மடானத 
ளதக ள்கவி்ச் மசய்வதற்்கடான இரடாஜதந்திர ்கடாய் 
ந்கரததல்்களை இலங்ள்க மவளிவிவ்கடார அள்மச்சு 
ஆரம்பிததுள்ைது. மவளிவிவ்கடார அள்மச்சின் மூல 
்மடா்கவும், பின்னர அம்மரிக்கடாவிலுள்ை இலங்ள்க 
க்கடான தூதுவர ரவிநடாத ஆரியசிங்்க மூல்மடா்கவும் 
இலங்ள்க முன்மனடுததுள்ை ந்கரவு்கள் அம்மரி 
க்கடாவின் தீர்மடானததில் ஏதடாவது தடாக்கதளத ஏற்்ப 
டுதது்மடா என்ே ற்கள்வியும் எழுகின்ேது.
 அம்மரிக்கப பிரதிநிதி்கள் சள்பயில் ம்கடாண் 
டுவரப்படடுள்ை தீர்மடானம், இலங்ள்களயக குழ 
பபியள்மககுப ்பல ்கடாரைங்்கள் உள்ைன. இந்தப 
பிறரரளையடானது, “2009 ற்ம 18 ஆம் தி்கதி இலங் 
ள்கயில் ற்படார முடிவள்ந்து 12 ஆண்டு்களை 
அங்கீ்கரிதது, இழந்த உயிர்களைக ம்கௌரவிததல், 
்மற்றும் இலங்ள்க ்மக்கள் அளனவருககும் மசழிப 
்படான எதிர்கடாலதளத உறுதி மசய்வதற்்கடா்க இலங் 
ள்கயில் நீடிதத அள்மதியடான அரசியல்தீரளவ 
உறுதிப்படுததுவதற்்கடான நீதி, ம்படாறுபபுககூேல், 
நல்லிைக்கம், புனரள்மபபு, இழபபீடு, ்மறுசீரள்ம 
பபுக்கடான ஆதரளவ மவளிப்படுததல்” என்ே தளல 
பபிறலறய இந்தத தீர்மடானம் முன்ளவக்கப்படடி 
ருககின்ேது.
 அம்மரிக்கடாவின் இரண்டு பிரதடான ்கடசி்க 
ைடான ஜனநடாய்கக ்கடசி, குடியரசுக ்கடசி ஆகிய 
வற்றின் பிரதிநிதி்களுள்ய ஆதரவு்றனறய இந் 
தப பிறரரளை முன்ளவக்கப்படடிருககின்ேது. 
இதற்கு அனுசரளை வழங்கியவர்களில் இருவர 
அம்மரிக்கடாவின் மவளிவிவ்கடாரக குழுளவச் றசரந் 
தவர்கள். ்கடாங்கிரஸிலுள்ை ஏழு உறுபபினர்களு 
ள்ய ஆதரவு்ன் இந்தப பிறரரளை, அம்மரிக்க 
்கடாங்கிரஸின் மவளிவிவ்கடாரக  குழுவுககு இப 
ற்படாது ச்மரபபிக்கப்படடிருக கின்ேது. சு்மடார 50 
உறுபபினர்களைக ம்கடாண்டுள்ை மவளிவிவ்கடாரக 
குழுவின் அங்கீ்கடாரதளதப ம்பற்றுக ம்கடாண்் பின் 
னறர, பிரதிநிதி்கள் சள்பயில் இது விவடாதததுககு 
எடுததுக ம்கடாள்ைப்படும்.

க�ொழும்பின் சீற்றத்துக்கு �ொரணமொன 
விடயங�ள்

 முள்ளிவடாய்க்கடால் நிளனவு தின்மடான ற்ம 
18 ஆம் தி்கதி முன்ளவக்கப்பட் இந்தப பிறர 
ரளை குறிதத மசய்தி்கள் ஊ்்கங்்களில் மவளி 
வந்திருந்த ற்படாதிலும், இலங்ள்க மவளிவிவ்கடார 
அள்மச்சு இரண்டு வடாரங்்களுககு முன்னறர விழி 
ததுகம்கடாண்்து. பிறரரளை விவடாதததுககு வருவ 
தற்கு முன்னதடா்க அதளனத தடுதது நிறுததுவதற் 
்கடான இரடாஜதந்திரக ்கடாய் ந்கரததல்்களை இல 
ங்ள்க இபற்படாது ்கடாலம் பிந்திய நிளலயில் ஆரம்பி 
ததுள்ைது. வ்ககு, கிழககு தமிழ் ்மக்களுள்ய 
தடாய்கம் என்்பது இந்தப பிறரரளையில் அங்கீ்கரி 
க்கப்படடிருப்பதுதடான் இலங்ள்க அரசடாங்்கததின் 
்கடும் சீற்ேததுககுப பிரதடான ்கடாரைம்.
 ஏழு ்பக்கங்்களைக ம்கடாண்டுள்ை இந்தத 
தீர்மடானததில் குறிபபி்ப்படடுள்ை ம்பரும்்படா 
லடான வி்யங்்கள் மஜனீவடா பிறரரளரையின் 
மதடா்ரச்சி ற்படாலறவ உள்ைது. அதடாவது, ம்படாறுப 
புககூேல் ற்படான்ேவற்ளே இந்தத தீர்மடானம் வலியு 
றுததுகின்ேது. விடுதளலப புலி்கள் அள்மபபு 
அம்மரிக்கடாவில் தள் மசய்யப்பட் ஒரு அள்ம 
ப்படா்க இருககின்ே ற்படாதிலும், இந்தத தீர்மடானம் 
விடுதளலபபுலி்களை தமிழ் ்மக்களுள்ய சுதந்தி 
ரததுக்கடா்கப ற்படாரடாடிய ஒரு அள்மப்படா்க அங்கீ்கரி 
ப்பது ற்படான்ே வடாச்கம் ்கடாைப்படுகின்ேது. “இலங் 
ள்கயில் அரச ்பள்்களுககும், விடுதளலபபுலி்கள் 
உள்ளிட் தமிழ் சுதந்திரப ற்படாரடாட் அள்மபபு 
க்களுககும் இள்யில்....” என வரும் வடாச்கம் 
விடுதளலப புலி்களுக்கடான அங்கீ்கடாரதளத வழங் 

குவது ற்படால உள்ைது.
 இளவ அளனதளதயும் வி் முககிய்மடா்க, 
வ்ககு கிழககுப ்பகுதி்கள் தமிழ் ்மக்களுள்ய 
்படாரம்்பரிய தடாய்கப பிரறதசம் என்்பளத ஏற்றுகம்கடா 
ள்வதடா்க அள்மந்திருககின்ேது. 1987 ஆம் ஆண்டின் 
இலங்ள்க - இந்திய உ்ன்்படிகள்கயிறலறய வ் 
ககு கிழககு தமிழர்களின் தடாய்கம் என்்பது முத 
ன்முதலடா்க சரவறதச ரீதியடான ஒப்பந்தம் ஒன்றின் 
மூல்மடா்க அங்கீ்கரிக்கப்படடிருந்தது. இலங்ள்க 
அரசடாங்்கமும் அதளன அபற்படாது ஏற்றுகம்கடாண் 
டிருந்தது. அந்த வள்கயில் அம்மரிக்கப பிரதிநிதி்கள் 
சள்பயில் ம்கடாண்டு வரப்பட் இபபிறரரளை 
மவளியுேவுக குழுவின் அனு ்மதிளய ம்பறும்்பட 
சததில் அம்மரிக்க மசனட சள்பயில் ஏற்றுக ம்கடாள் 
ைப்படும்.

இலங்�யின் அவசரமொன இரொஜதந்திர 
ந�ர்வு�ள்

 இந்தப பின்னணியிறலறய இலங்ள்க 
அரசடாங்்கம் இபற்படாது அவசர்மடா்க றவடாஷிங்்ளன 
றநடாககி ்கடாய் ந்கரததத மதடா்ங்கியிருககின்ேது. சில 
தினங்்களுககு முன்னர மவளிவிவ்கடார அள்மச்சின் 
மூல்மடா்க ்கடுள்மயடான அறிகள்க ஒன்று மவளியி 
்ப்பட்து. அம்மரிக்கப பிறரரளையில் மதரிவி 
க்கப்படடுள்ை வி்யங்்களுககுப ்பதிலளிப்பளத 
றநடாக்க்மடா்கக ம்கடாண்்தடா்க அந்த அறிகள்க 
அள்மந்திருந்தது. குறிப்படா்க, விடுதளலபபுலி்கள் 
அள்மபள்பப ்பயங்்கரவடாத அள்மப்படா்க சடாடுவது 
்ன், இந்தப பிறரரளையின் பின்னணியில் 
விடுதளலபபுலி்களும் சம்்பந்தப்படடிருக்கலடாம் 
என்ே சந்றத்கம் அதில் மதரிவிக்கப்படடிருந்தது. 
அம்மரிக்க மசனட, மவளிவிவ்கடாரக குழு என்்பன 
வற்றுககும் இந்த அறிகள்க அனுப்பப்பட்து.

 இரண்்டாவது ந்கரவடா்க அம்மரிக்கடாவுக 
்கடான இலங்ள்கயின் தூதுவர ரவிநடாத ஆரியசிங்்க 

மூல்மடா்க ்மற்மேடாரு ஆவைம், அம்மரிக்க ்கடாங் 
கிரஸின் மவளிவிவ்கடாரக குழுவுககு அனுப்பப 
்படடி ருககின்ேது. மவளிவிவ்கடாரக குழுறவ இந்த 
றயடாசளன மதடா்ர்படா்க ஆரடாய்ந்து அடுதத்கட்ச் 
மசயற்்படாடடுககு வழிவி் றவண்டியதடா்க இருப்ப 
தடால்தடான் இலங்ள்க அரசடாங்்கம் அதளன இலககு 
ளவததிருககின்ேது. மவளிவிவ்கடாரக குழுவின் 
அங்கீ்கடாரதளதப ம்பறுவதற்கு முன்னதடா்கறவ 
அதளனக ள்கவி்ச் மசய்வதுதடான் இலங்ள்க அர 
சடாங்்கததின் திட்ம்.
 அதற்்கடா்கததடான் இபற்படாது ரவிநடாத ஆரிய 
சிங்்க ்கைமிேக்கப்படடுள்ைடார. ரவிநடாத முன்னர 
மஜனிவடாவுக்கடான இலங்ள்கயின் நிரந்தர வதிவி 
்ப பிரதிநிதியடா்கவும் ்பணியடாற்றியவர. இலங்ள்க 
யின் முன்னணி ரடாஜதந்திரி்களில் ஒருவர. அவளரக 
்கைமிேககுவதன் மூல்மடா்க அம்மரிக்கடாளவக 
ள்கயடாள்வதற்கு இலங்ள்க அரசடாங்்கம் முற்்படுவ 
தடா்கத மதரிகின்ேது. சனிககிழள்ம அம்மரிக்க 
மவளிவிவ்கடாரக குழுவி்ம் ள்கயளிக்கப்பட் 
ஆவைததில், அம்மரிக்கப பிரதிநிதி்கள் சள்பயில் 
முன்ளவக்கப்பட் இலங்ள்க குறிதத தீர்மடானம் 
மீது எந்தவித்மடான மசயற்்படாடு்களையும் முன்மன 
டுக்க றவண்்டாம் என இலங்ள்க அவசரக ற்கடாரிக 
ள்களய முன்ளவததுள்ைது.

அகமரிக்�ொ என்ன கசயயப்பொகின்்றது?
 இலங்ள்களயக ்கடுள்மயடான மநருக்கடிக 
குள் தள்ைககூடிய இவவடாேடான பிறரரளை ஒன்ளே 
அம்மரிக்கடா தற்ற்படாளதய நிளலயில் ம்கடாண்டுவ 
ருவதற்கு ்பல ்கடாரைங்்கள் இருக்கலடாம். புலம் 
ம்பயரந்த தமிழ் அள்மபபுக்களின் மசல்வடாககும், 
மசயற்்படாடு்களும் இதன் பின்னணியில் இருந்திருக 
கும் என நிச்சய்மடா்க நம்்பமுடியும். அம்மரிக்கடாவில் 
புலம்ம்பயரந்த தமிழ் அள்மபபுக்கள் தீவிர்மடா்கச் 
மசயற்்படடு வருவது அளனவருககும் மதரிந்த 
ஒன்றுதடான். அதளனவி், சீனடாவு்னடான இலங் 
ள்கயின் மநருக்கமும் இதற்்கடான ்கடாரைங்்களில் 
ஒன்ேடா்க இருக்கலடாம். இலங்ள்கககு மநருக்கடி 
ளயக ம்கடாடுப்பதற்்கடான ஒரு சந்தரப்பதளத அம்மரி 
க்கடா எதிர்படாரததுக ்கடாததிருந்திருக்கலடாம்.
 இந்த நிளலயில் ்பல வடாககுறுதி்களு்ன் 
அம்மரிக்கடாவி்ம் இலங்ள்க இபற்படாது மசன்றிருக 
கின்ேது. அம்மரிக்க ்கடாங்கிரஸில் நிளேறவேக 
கூடிய ஒரு தீர்மடானம், இந்தியடாவிலும் சரவறதச ரீதி 
யடா்கவும் தடாக்கதளத ஏற்்படுததும் என இலங்ள்க 
அஞசுகின்ேது. இந்த அச்சம் நியடாய்மடானதுதடான். 
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்மளலய்கத மதடாழிற்சங்்கங்்கள் ஒரு ்கடாலததில் 
மிகுந்த மசல்வடாககுப ம்பற்று விைங்கின. 

இம்்மக்களின் இன்்பததிலும், துன்்பததிலும் ்பங் 
ம்கடுதத இதமதடாழிற்சங்்கங்்கள், ்மளலய்க ்மக்க 
ளின் ்படாது்கடாவலன் எனப ம்பயமரடுததிருந்தன. 
எனினும் ச்ம்கடாலததில் ்மளலய்கததில் மதடாழிற் 
சங்்கக ்கலடாசடாரம் ம்மதும்மதுவடா்க வலுவிழந்து 
வருகின்ே ஒரு ற்படாககு  ்கடாைப்படுகிேது. மதடாழிற் 
சங்்கங்்களின் பிளழயடான அணுகுமுளே்கள் இத 
ற்குக ்கடாரை்மடாகி இருககின்ேன. இந்நிளலயில் 
எதிர்கடாலததில் மதடாழிற்சங்்கக ்கலடாசடாரம் ற்கள்வி 
ககுறியடாகும் அ்படாய்கர்மடான நிளலறய இபற்படாது 
்மளலய்கததில் ற்மமலழுந்துள்ைது. எனறவ 
மதடாழிற்சங்்கங்்கள் த்மது தவறு்களைத திருததிக 
ம்கடாண்டு முன்றனேவில்ளலயடாயின், பின்விளை 
வு்கள் ்பலவற்ளேயும் சந்திக்கறவண்டிறயற்்படும்.

த�ொழிற்சங்க வரலொறு
 உல்க மதடாழிற்சங்்க வரலடாறு மிகுந்த முககி 
யததுவம் ம்பற்று விைங்குகின்ேது. மதடாழிலடாைர 
்கள் த்மது ்பல்றவறு  உரிள்ம்களையும் உறுதிப்படு 
ததிக ம்கடாள்வதற்்கடா்க மதடாழிற்சங்்கங்்களை ஆரம் 
பிததற்படாதும், அது இலகுவடான ஒரு ்கடாரிய்மடா்க 
இருக்கவில்ளல என்்பதும் குறிபபி்ததக்கதடாகும். 
சரவறதச மதடாழிற்சங்்க ஆரம்்பததிளனத மதடா்ர 
ந்து இலங்ள்கயிலும் மதடாழிற்சங்்கக ்கலடாசடாரம் 
றவரூன்ே ஆரம்பிததது. இதனடிப்பள்யில் இல 
ங்ள்க அச்சுத மதடாழிலடாைர சங்்கம் 1893ஆம் ஆண்டு 
மசப்ம்்பர ்மடாதம் 17 ஆம் தி்கதி ஆரம்பிக்கப்பட 
்து. 1922ஆம் ஆண்டு ஏ.ஈ.குைசிங்்க  இலங்ள்க 
மதடாழிலடாைர சங்்கம்  (Ceylon labour union) என்ே  
மதடாழிற்சங்்கம்மடான்றிளன ஆரம்பிததடார. துளே 
மு்க ஊழியர்களை ள்மயப்படுததிறய இத மதடாழி 
ற்சங்்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ள்ம மதரிந்த வி்ய 
்மடாகும். றதடாட்த மதடாழிலடாைர்களுக ம்கன்று அப 
ற்படாது மதடாழிற்சங்்கங்்கள் ்கடாைப்ப்வில்ளல. 
இந்நிளலயில் றதடாட்த மதடாழிலடாைர்களின் மி்க 
வும் பின்தங்கிய வடாழ்கள்க நிளல ள்ம்களையும், 
அவர்களின் உரிள்ம்கள் ்பலவும் மீேப்படுவதளன 
யும் ்கண்டு மநஞசம் குமுறி முதன் முதலடா்க குரல் 
ம்கடாடுதத ம்பருள்ம றசர. ம்படான்.அருைடாசலம் 
அவர்களைறய சடாருகின்ேது. 

 1913 ஆம் ஆண்டு மதடா்க்கம் 1920 ஆம் 
ஆண்டு வளரயில் அவர றதடாட்த மதடாழிலடாைர 
்களின் நலன் ்கருதி சள்பயிறல ஓயடாது வடாதிடடு, 

சட் நிரூ்பைம் ம்பற்று சடாதளன்கள் ்பலவற்ளே 
யும் நிளலநடாடடியுள்ைள்ம ்பலரும் அறியடாத ஒரு 
வி்ய்மடாகும். றதடாட்த மதடாழிலடாைர்களின் நன் 
ள்மக்கடா்க 1919 ஆம் ஆண்டில் மதடாழிலடாைர நலன் 
்கழ்கதளத அவர ஆரம்பிததடார என்்பதற்கு வரலடாறு 
சடான்று ்ப்கரகின்ேது. 1920ஆம் ஆண்டில் இலங் 
ள்கத மதடாழிலடாைர சம்ற்மைனம்  றசர. ம்படான்.  
அருைடாசலம் அவர்களினடால் ஆரம்பிக்கப்பட 
்து. ற்கடா.நற்ளசயர ்மளலய்க மதடாழிற்சங்்க வர 
லடா ற்றில் முககிய இ்ம்ம்பற்று விைங்குகின்ேடார. 
துன்்பப்படும் ்மளலய்க ்மக்களுககு றதடாள் ம்கடாடு 
க்க நிளனதத இவர, 1927 இல் அகில இலங்ள்க 

றதடாட்த மதடாழிலடாைர சங்்கதளத ஆரம்பிததடார. 
1939 ஆம் ஆண்டு இலங்ள்க இந்திய ்கடாங்கிரஸ் 
ஏற்்படுததப்பட் நிளலயில், அது பின்னர இலங் 
ள்கத மதடாழிலடாைர ்கடாங்கிரஸடா்க ்பரிைமிததது. 
இன்று ம்பருந்றதடாட்த துளேயில் ்பல மதடாழிற் 
சங்்கங்்கள் ்கடாைப்படுகின்ேன. அவற்றுள் இ.மதடா. 
்கடா மதடாழிலடாைர றதசியசங்்கம், ்மளலய்க ்மக்கள் 
முன்னணி, ஜனநடாய்க ்மக்கள் முன்னணி, இல 
ங்ள்க மதடாழிலடாைர ஐககிய முன்னணி, இலங்ள்க 
றதசிய றதடாட்த மதடாழிலடாைர சங்்கம் ற்படான்ே 
மதடாழிற்சங்்கங்்கள் குறிபபிடடுக கூேததக ்கன 
வடா்க உள்ைன.
 றதடாட்பபுேங்்களில் மதடாழிற்சங்்கங்்க 
ளின் உள்நுளழள்க என்்பது ஒரு இலகுவடான ்பணி 
யடா்க ்கடாைப்ப்வில்ளல. றதடாட் நிரவடாகி்கள் 
மதடாழிற்சங்்கக ்கலடாசடாரம் உள்நுளழந்தடால் அது 
த்மது மதடாழில் ந்வடிகள்க்களுககு ்படாதிபள்ப 
ஏற்்படுததும் என்று அச்சம் ம்கடாண்டிருந்தனர. 
எனறவ ந்கரபபுேங்்களுககும், றதடாட்பபுேங்்க 
ளுககும் இள்யிலடான மதடாழிலடாைர மதடா்ரபு 
்களை இவர்கள் ்கடடுப்படுததியறதடாடு, ந்கரபபுே 
மதடாழிற்சங்்க  ஆதிக்கம் றதடாட்ததில் ்பரவ வி்டாது 
இவர்கள் மி்கவும் ்கவன்மடா்க இருந்தனர. இதளன 
ற்பரடாசிரியர றசடா.சந்திரறச்கரன் தனது முன்ளனய 
நூல் ஒன்றிலும் மதளிவடா்கறவ சுடடிக்கடாடடி 
இருககின்ேடார. எவவடாமேனினும் மதடாழிற்சங்்கங் 
்கள் றதடாட்ங்்களில் ்கடாலூன்றியள்ம மதடாழிலடா 
ைர்களுககுக கிள்தத மி்கபம்பரிய மவற்றியடா 
கும் என்்பளதயும் ்மறுப்பதற்கில்ளல. இதனடால் 
மதடாழிலடாைர்களின் உரிள்ம்கள் உறுதிப்படுததப 
்ப ட ் ற த டா டு , அ வ ர ்க ள் த ள ல நி மி ர 
ந்து வடாழ்வதற்கும் அது உந்துசகதியடா்க அள்மந்த 
மதனலடாம்.
 றதடாட்த மதடாழிற்றுளேயில் மதடாழிலடா 
ைர்கள் கிைற்றுத தவளையடா்க இருந்து வந்த 
நிளலயில் அவர்களுககு ்கலங்்களர விைக்க்மடா்கத 

தி்கழ்ந்த மதடாழிற்சங்்கங்்கள் ்பல்றவறு துளே்களி 
லும் அவர்கள் ற்மம்்படுவதற்கு வழி்கடாடடியடா்க 
இருந்தன. மதடாழிற்சங்்கங்்களுககும், மதடாழிலடாைர 
்களுககும் இள்றய ஒரு மநருங்கிய, நீக்க முடி யடாத 
பிளைபபு ்கடாைப்பட்து. மதடாழிலடாைர்களின் 
மதடாழில் ரீதியடான பிைககு்கள், ்கல்வி அபிவிரு 
ததி, ்கலடாசடார அபிவிரு ததி, விளையடாடடு அபிவி 
ருததி என்று ்பல ்மட்ங்்களிலும் மதடாழிற் சங்்கங் 
்களின் றசளவ வியடாபிததுக ்கடாைப்பட்து. 
மதடாழி லடாைர்களின்  மதடாழில் பிைககு்கள் ்மற் 
றும் உரிள்ம்களை உறுதிப்படுததல் ற்படான்ேவற் 
றிற்கு  ற்பச்சுவடாரதளத்கள்மூலமும், ்பணிப ்பகிஷ் 
்கரிபபு, ம்மதுவடா்க ்பணி புரியும் ந்வடிகள்க்கள் 
ற்படான்ே இன்றனடாரன்ன வழி்கள் மூலமும் தீரவு 
்கள் ம்பற்றுக ம்கடாடுக்கப்பட்ன. இதனடால் 
மதடாழிலடாைர்களிள்றய மதடாழிற் சங்்கங்்கள் 
மசல்வடாககுப ம்பற்றிருந்தன என்்பளதயும் கூறி 
யடாதல் றவண்டும். எனினும் இந்த நிளலள்ம 
இபற்படாது ்மடாறியுள்ை நிளலயில் மதடாழிற்சங்்க 
ங்்கள் இபற்படாது ஆட்ம் ்கண்டு வருகின்ேன. 
மதடாழிலடாைர்களுககும், மதடாழிற்சங்்கங்்களுககும் 
இள்யிலடான உேவு இபற்படாது விரிசலள்ந் 
துள்ை நிளலயில் மசல்லடாக ்கடாசடாய் மதடாழிற்சங் 
்கங்்களின் நிளல ்மடாறும் ்கடாலம் மவகு மதடாளல 
வில் இல்ளல என்றே கூேறவண்டியுள்ைது

ஓரம் ்கட்டப்படு�ல் 
 1948 இல் இந்திய வம்சடாவளி ்மக்களின்  
பிரசடாவுரிள்ம ்மற்றும் வடாககுரிள்ம என்்பவற்ளே 
இனவடாத ஐககிய றதசியக ்கடசி ்பறிதமதடுதத 
நிளலயில் இவற்ளே மீைவும் 1988 இறலறய 
ம்பற்றுக ம்கடாள்ளும் வடாய்பபு ஏற்்பட்து. இத 
ளனத மதடா்ரந்து ஓரம் ்கட்ப்படடிருந்த ்மளல 
ய்க அரசியல் பிரதிநிதிததுவம் மீண்டும் துளிர வி் 
ஆரம்பிததது. இந்நிளலயில் மதடாழிற்சங்்கவடாதி 
்கள் ்பலரும் மதடாழிற்சங்்கதளத ஒரு வடாய்ப்படா்க 
்பயன்்படுததி அரசியலில் ்கடாலூன்ே ஆரம்பிதத 
னர. ்மளலய்க அரசியல்வடாதி்கள் எவரும் இதற்கு 
விதிவிலக்கடாகி வி்வில்ளல. இந்தநிளல மதடாழி 
ற்சங்்கததின் இயல்்படான றசளவககு ஆபபு ளவப 
்பதடா்க அள்மந்தது.

 ்மளலய்க மதடாழிற்சங்்கவடாதி்கள் அரசியல் 
வடாதி்கைடா்க ்மடாறி ம்பரும்்படாலும் சுயநலவடாத ்கடாய் 
ந்கரததளலறய ற்மற்ம்கடாண்்னர. தடான் வடாழ தன் 
குடும்்பம் வடாழ இவர்கள் ஈடு்படடுளழதத அை 
விற்கு சமூ்கம் வடாழ அரப்பணிபபு்ன் மசயற்்ப 
ட்டார்கைடா? என்று ்பலரும் இபற்படாது ற்கள்வி 
மயழுபபிக ம்கடாண்டிருப்பதில் ஒரு நியடாயத தன் 
ள்மளயயும் ்கடாைககூடியதடா்க உள்ைது. தனககுப 
பின்னடால் எவவடாேடாயினும் தனது வடாரிசிளன 
அரசியலில் உள் நுளழதது வி் றவண்டும். தடான் 
்பதவியில் இருககின்ேற்படாறத முடிந்தைவு உச்சக 
்கட் வருவடாளயக றதடிகம்கடாள்ை றவண்டும் 
என்ே சிந்தளனயிறலறய ்பல அரசியல் வடாதி்கள் 
மசயற்்படுகின்ேடார்கள். சமூ்க நலன் ்கருதியறசளவ 
மயன்்பது இவர்களுககு இரண்்டாம் ்படசற்ம 
யடாகும். ்பல அரசியல்வடாதி்களை நடாம் இந்தப 
்படடியலில் உள்ை்க்கலடாம். உண்ள்ம்கள் ்கசப 
்படானளவ என்ே ற்படாதும் இதளன கூறியதடா்கறவ 
றவண்டும். அப்படாவி ்மக்களின் சந்தடாப  ்பைதளத 
வடாங்கிக ம்கடாண்டு அவர்களின் நலன்்களில் 
்கவனம் மசலுததடாது அவர்களை புேந்தள்ளி 
விடடு மசயற்்படு்பவர்களின் உண்ள்ம மு்கதளத 
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அதன் பின்னர புதத ற்படாதளன்கைடால் ்கவரப 
்படடுப புனித ம்பைதத ்மதததிளன தழுவும் 

ற்படாது அந்தக குள்க்களை ம்பைதத சங்்கததினரு 
ககு தடான்மடா்க ம்கடாடுததிருக்க றவண்டும். அந்த 
ம்கடாள்யடாளியின் ம்பயர கூ் குறிபபி் விரும்்ப 
வில்ளல ற்படாலும், அதனடால் தடான் ஏறனடா தனது 
்படாட்னடாரின் ம்பயளரப ்பதிபபிததவனுககு தனது 
ம்பயளரப ்பதிபபிககும் எண்ைம் வரவில்ளல.
 மவைவடால்்களின் அட்்கடாசம் சற்று அ்ங் 
கியதும், குள்கயின் உடபுேம் ஒரு ஆள் மசல்லக 
கூடிய துளை வழியடா்க சூரிய ஒளி குள்கயினுள் 
வருவளதப ்படாரக்கக கூடியதடா்க இருந்தது. நடாமும் 
அந்தத துவடாரததின் ஊ்்க இன்னும் ஒரு வழி 
ற்படாவளத அவதடானிதது அருற்க மசன்ேதும், அந்த 
துளையின் வடாசலில் ஒரு ம்பரிய ்படாம்புப புற்று 
இருந்தது.
 உள்றை ்படாம்பு இருககிேதடா எனத மதரிய 
வில்ளல. எனினும் நடாம் மசன்ே முதலடாவது முனி 
வரின் குள்கயினுள் மவண் நடா்கததின் மசடள் 
ளயப ்படாரதததில் இருந்து ்படாம்பு இந்த இ்ததில் 
தடான் இருககிேது என்்பளத உைரந்து விடற்டாம். 
அந்தப ்படாம்பின் புற்ேடா்கத தடான் இருககும் என் 
மேடாரு ்பயமும் இருந்தது. எனினும் மதடா்ரந்து 
அந்தத துளை வழியடா்க ்மளலயின் இன்மனடாரு ்பகு 
திககு வந்றதடாம்.
 இது ்மளலககு ற்மல் ்மரங்்கைடால் சூழப 
்பட் ்பகுதி.  நள்்படாளத்கறைடா ்படி்கறைடா இல்ளல. 
்படாளே்களில் இருந்து இன்மனடாரு ்படாளேககு ்படாய் 
வதும், ்மரம் ம்கடாடி்களைப பிடிதது குரங்கு்கள் 
ற்படால தடாவுவது்மடா்க ஒவமவடாரு தள்்களையும் 
்க்ந்து இன்மனடாரு குள்களய வந்தள்ந்றதடாம். 
்க்ந்து வந்த ்படாளத எவவைவு ்கடின்மடா்க இருந்தடா 
லும், எ்மது குழுவினரின் ஒற்றுள்ம அளனதது 
்கஸ்்ங்்களிலும் ள்கம்கடாடுததது.

 சற்று றநரம் இளைப்படாறி விடடு ள்கயில் 
இருந்த நீமரல்லடாம் குடிதது முடிதது விடடு வந்து 
றசரந்திருககும் குள்களய சுற்றிப ்படாரக்கத மதடா்ங் 
கிறனடாம். ஏற்்கனறவ ்படாரதத குள்க ற்படால இதிலும் 
்கற்புருவம் மவட்ப்படடிருந்தது. எனினும் ்கல் 
மவடடு்கள் ஒன்றும் இல்ளல மி்கவும் ்மளேவடா்க 
வும், ்மற்ேளவ்களை வி் அதி்க்மடான இயற்ள்கப 
்படாது்கடாபபு அரண்்கைடாலும் சூழப்பட் குள்க. இத 
தளனயும் தமிழர்களின் ள்கவண்ைம் என நிளன 
ததுப ம்பருமிதப்படடுக ம்கடாண்டு ்பயைம் ்மளல 
உச்சிளய றநடாககி ்படாய்ச்சல்்கள், தடாவல்்கள் என 
சடா்கசப ்பயை்மடா்க ்மடாறிகம்கடாண்டிருந்தது.

 சற்றுத தூரம் மசன்ேதும் ்மளலச் சுளன்களில் 
இருந்து கீழ் றநடாககி ஓடி வரும் சிறிய நீர வடிச்சல் 
்கள், அழகிய ஆ்பதது்கைடா்க எ்மது வழிளய ்மறிததுக 
ம்கடாண்டிருந்தன. நீர வடியும் இ்ங்்களில் ்படாசி்கள் 
அதி்க்மடா்க இருப்பதடால், அதனூ்டா்க ்மளல உச்சி 
யில்  ந்ப்பது உயிரடா்பதளத உண்்டாக்கலடாம் என்்ப 
தடால், அதன் அருற்க ்கடாய்ந்த நிளலயில் இருந்த சறுக 
குப ்படாளே்கள் வழியடா்க ஏேத மதடா்ங்கிறனடாம்.
 ம்பயருககு ஏற்ேடால் ற்படால இரண்டு த் 
ளவ்கள் என்ளனயும் கீறழ சறுககி விட்து. ்கடாயம் 
ஒன்றும் ஏற்்ப்வில்ளல. எனினும் மீண்டும் முதல் 
இருந்து சறுககுப ்படாளே வழியடா்கறவ ற்மறல ஏே 
றவண்டும். குடிப்பதற்கு நீரும் ள்கயில் இல்ளல. 
முயற்சிளயக ள்கவி்டா்மல் மசருபள்பக ்கழடடிப 
்படாது்கடாப்படா்க ஒரு இ்ததில் ளவதது விடடு, சறுக 
குப ்படாளே்களைக ்க்ந்து ்மளல உச்சிளய அள்ந் 
றதடாம்.

 உச்சி என நடான் மசடால்லுவது ்மளல மு்க 
டள் அல்ல, ்மளல மு்கடு மி்கவும் மசங்குததடா 
னது. ்கயிறு ்கடடி மி்கவும் ்படாது்கடாபபு உ்ப்கரைங் 
்களு்ன் தடான் ஏே றவண்டும். அதறதடாடு ்மளலத 
றதனீக  கூடு்களும் எண்ைற்ே அைவில் ற்மறல 
இருககின்ேன. றதன் எடுக்கப ற்படாகும் ஆட்கள் 
மசடால்லுவடார்கள் “்மளலதறதனீ துரததததத மதடா் 
ங்கிச்மசண்்டா.. தண்ணிககுள்ை ்படாஞசடாலும் நீந்தி 
வந்து குததும் ்டா தம்பி” இந்த வடாரதளத்களின் 
வலி றநரடியடா்க குதது வடாங்கியவர்களி்ம் ற்கட் 
வனுககு  எப்படி இருககும்! இதனடாறலறய யடாரும் 
அந்த றதனீ இருககும் ்பக்கம் கூ் ற்படா்க ்மடாட்ம்.
 ்கடாலம் எல்லடாவற்ளேயும் ்கற்றுக ம்கடாடுக 
கும். ்கற்றுகம்கடாள்ளும் சுளவ அறிந்தவனுககு 
்கைககின்றிக ்கற்றுகம்கடாடுககும். ஒவமவடாரு ்பய 
ைங்்களும் ்கைக்கற்ே வி்யங்்களை அனு்பவம் 
எனும் ஆசடானின் மூலம் ்கற்றுக ம்கடாடுதது எழுத 
ளவககிேது. ்மளல்களின் மசங்குததடான மு்கடு்களில்  
இள்யிள்றய மவள்ளைக ்கம்்பைம் விரிததது 
ற்படால சில சில மசவவ்க வடிவடான த்யங்்கள் 
இருந்தன. இளவ ்மனிதர்கைடால் உருவடாக்க முடியடா 
தளவ. இயற்ள்கயடா்கத தடான் உருவடாகியிருக்க 
றவண்டும். எனினும் சற்று றநரம் என்னமவன 
றயடாசிததுகம்கடாண்ற் சுற்றிவர இருந்த இயற்ள்க 
எழிளலப ்படாரததுக ம்கடாண்டு அடுதத குள்களய 
றதடி ஏறிகம்கடாண்டு இருந்றதடாம்.
 மீண்டும் ஒரு சரிவடான ்படாளத ஊ்டா்க 
மசன்று நீரச்சுளன உருவடாகும் இ்ததில் ்மளேவடா்க 
அள்மக்கப்படடிருந்த  குள்களய அள்ந்றதடாம். ரடாஜ 
வடாழ்கள்க என இளத தடான் மசடால்லியிருப்படார்கள் 
ற்படாலும். அளனதது வசதி்களும் அந்தக ்கடாலததில் 
ற்மறல இருந்திருககும் என நிளனககிறேன்.

 அந்த ்மளலயில் இருககும் ற்படாது இந்த 
நீரப ்படாளே்களை பிைந்து ம்கடாண்டு எங்கிருந்து 
வருகிேது என வியந்து ்படாரதத்படிறய குள்கறயடாரம் 
்கற்புருவதது்ன் இருந்த ்கல்மவடடு்களையும் 
்ப்ம் பிடிததுகம்கடாண்டு சூரியன் அஸ்தமிக்கத 
மதடா்ங்்க முன்னர ்மளலயில் இருந்து கீறழ இேங்கி 
ம்கடாண்டிருந்றதடாம். றநரற்மடா இபற்படாது 2.30 ஐ 
தடாண்டிப ற்படாய்கம்கடாண்டு இருந்தது. 4 ்மணிககி 
ள்யில் ்கடாடடுப்பகுதிளய விடடு மவளிறயறி ்மக 
்கள் ந்்மடாட்ம் இருககும் ்பகுதிககு மசன்ேடால் 
தடான் ஓரைவுககு யடாளன அ்படாயம் நீங்கும்.

 மசய்்மதிப புள்கப்ப்ங்்களின் உதவியு்ன் 
நடாம் மசன்ே இ்ததில் இருந்து வந்த நீரூற்றுக்கடான 
நீர, முதல் ்மளல ற்மல் இருககும் ்மளழ நீளர றதககி 
ளவததிருககும் குைம் ற்படான்ே அள்மப்படா்க இருக 
்கலடாம் என யூகிககிறேன். எனினும் உறுதியடா்கத 
மதரியவில்ளல. சில ்கடாலங்்களின் பின்னர இந்த 
இ்மும் சிகிரியடா ற்படான்ேமதடாரு பிர்பல்ய்மடான 
சுற்றுலடாததை்மடா்க ்மடாற்ேப்படும் என்்பதில் ஐய 
மில்ளல.
 ற்படான வழியடால் திரும்்படா்மல் றவறு ஒரு 
வழி மூல்மடா்க திரும்்பவும் நுளழவடாயிளல வந்த 
ள்ந்றதடாம். வழள்ம ற்படால இந்தக ற்கடாடள்யி 
லும் ஒன்றுககு ற்மற்்பட் நுளழவடாயில்்கள் இருக 
கிேது. இந்த நுளழவடாயில் முற்றிலும் ்மடாறு்பட் 
இ்ததுககு எம்ள்ம ம்கடாண்டு மசன்ேது. ச்மதைத 
திறலறய ்கடாைப்படும் சரிவடான இரு ்படாளே்களை 
இளைததவடாறு (அண்ைைவடா்க இரு ்படாளே்களும் 
30 ்படாள்க ஒன்ளே ஒன்று றநடாககியவடாறு சடாய்ந்தி 
ருந்தது)  ்மடடு்மட்டா்க எப்படியும் ஒரு 30 அடிககு 
ற்மல் உயரம் இருககும். 20 அடி ்மடடில் நீைம் 
இருககும் 9-10 அடி அ்கல்மடான  முகற்கடாை குள்க 
இருந்தது. (/_\) நடுறவ சூரிய ஒளி தடாரடாை்மடா்க வந்து 
மசல்ல கூடியதடா்கவும் இருந்தது சிேபபு.

 இபற்படாது இருககும் நவீன மதடாழில்நுட 
்பததடால் கூ் இப்படி இரு ்படாரிய இயற்ள்க ்மளல 
்களை ந்மககு ஏற்ேடால் ற்படால வளைதது ளவப்பது 
முடியடாத ்கடாரியம். ்பண்ள்ய மதடாழில் நுட்பங் 
்களை ்படாரககும் ற்படாது எம்ள்ம ற்படால ்மனிதர்க 
ைடால் ்மடடும் இதளன மசய்திருக்க முடியடாமதன் 
்பது ்மறுக்க முடியடாததும், ஆதடார்மற்ேது்மடான நம்பி 
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வ்கிழககில் தமிழர்கள் எதிரறநடாககும் மநரு 
க்கடி்கள் ்மற்றும் தமிழ் ்மக்களின் ்மனங்்க 

ளில் உள்ை வடுக்களின் வலி்களை மவளிக்கடாடடு 
வளத தடுததல் என ்பல்றவறு வள்கயடான ்மனித 
உரிள்ம நிளலககு எதிரடான, ஜனநடாய்க வரம்பு்கள் 
மீேப்படும் சம்்பவங்்கள் அதி்கரிதது வருகின்ேன.
 யுததம் ம்மௌனிக்கப்பட்தன் பின்னர 
தமிழ் ்மக்கள் தங்்கைது உரிள்மக்கடான ற்படாரடாட்த 
திளன இரடாஜதந்திரப ற்படாரடாட்்மடா்க ்மடாற்றியள்ம 
ததனர. இதளனயடுதது வ்கிழககில் மசயற்்பட் 
்பலர ்க்ததப்படடு ்கடாைடா்மல் ஆக்கப்பட்னர. 
்பலர ்படும்கடாளல மசய்யப்பட்னர. ்பலர நடாடள் 
விடடு துரததியடிக்கப்பட்னர.
 இந்த நிளலயில் தற்ற்படாளதய ்கடாலததில் 
வ்கிழககில் தமிழ் ்மக்களுக்கடா்கக குரல் ம்கடாடுக 
கும், அறதற்படான்று தமிழ் ்மக்களின் உரிள்மக்கடா்கக 
்கைததில் இேங்கிப ற்படாரடாடுறவடாளர மிரடடும் 
்பணி்கள் மி்கவும் ்கச்சித்மடா்க முன்மனடுக்கப்படடு 
வருகின்ேன.
 குறிப்படா்க கிழககு ்மடா்கடாைததில் தமிழ் ்மக 
்களின் குரல்வளையிளன நசுககும் வள்கயிலடான 
மசயற்்படாடு்கள் தீவிர்மடா்க இ்ம்ம்பற்று வருகின் 
ேன.
 அண்ள்மயில் நள்ம்பற்ே ம்படாததுவில் 
மதடா்க்கம் ம்படாலி்கண்டி வளரயடான ற்படாரடாட்ததி 
ளனத மதடா்ரந்து மசயற்்படாட்டாைர்கள் மீது இல 
ங்ள்க அரசடாங்்கம் மி்கவும் ்கடுள்மயடான அழுததங் 
்களை முன்மனடுதது வருகின்ேது. 
 யுததததிற்குப பின்னரடான ்கடாலததில் தமிழ் 
்மக்கள் த்மது நியடாயததிளனப ்பல்மடா்க எடுததுக 
கூறுவதற்்கடான சந்தரப்பம் இல்லடாத நிளலயில், 
அளனததுத தள்்களையும் தடாண்டி, ம்படாததுவில் 
மதடா்க்கம் ம்படாலி்கண்டி வளரயடான ற்படாரடாட்ம் 
சரவறதசததின் ்கதவு்களைப ்பல்மடா்கத தடடியது. 
இந்நிளலயில், அது இலங்ள்க அரசடாங்்கததிளன 
ம்பரும் மநருக்கடிககுள் தள்ளியுள்ைது.

 அதன் ்கடாரை்மடா்க இன்று ம்படாததுவில் 
மதடா்க்கம் ம்படாலி்கண்டி வளரயடான ஏழுச்சி இயக 
்கததின் உறுபபினர்கள், ஊ்்கவியலடாைர்கள், குறி 
தத ற்படாரடாட்ததில் ்பங்கு ம்கடாண்்வர்கள், அத 
ற்கு ஆதரவு மதரிவிததவர்கள் என ்பலதரப்பட்வர 
்களையும் புலி முததிளர குததி விசடாரளைமயன்ே 
ற்படாரளவயில் அச்சுறுததும் மசயற்்படாடு்கள் முன் 
மனடுக்கப்படுகின்ேன.
 இந்தக ்கடடுளர எழுதிகம்கடாண்டிருககும் 
ற்படாது  ம்படாததுவில் மதடா்க்கம் ம்படாலி்கண்டிவளர 

யடான எழுச்சிப ற்பரணிககு ஆதரவு வழங்கிய றஜடாசப 
்பரரடாசசிங்்கம் ்மக்கள் அள்மபபு தளலவியும், இல 
ங்ள்க தமிழரசுக ்கடசி ்மட்க்கைபபு ்மடாவட் 
்ம்களிர அணி நிரவடா்க உறுபபினரு்மடான ்கந்ளதயடா 
்களல வடாணி என்்பவரி்மும் ்பயங்்கரவடாதத தடுப 
புபபிரிவினரடால் விசடாரளை்கள் முன்மனடுக்கப 
்படடுள்ைன.
 இந்த விசடாரளை்களின்ற்படாது ம்படாதுவடா்க 
விடுதளலபபுலி்களு்னடான மதடா்ரபு்கள், புலம் 
ம்பயர தமிழர்களு்னடான உேவு்கள் என ஒரு வட் 
ததிற்குள் நின்று இந்த விசடாரளை்கள் முன்மனடு 
க்கப்படுகின்ேன.

 இதுவளரககும் கிழககு ்மடா்கடாைததிளனப 
ம்படாறுததவளரககும் ஊ்்கவியலடாைர்கள், சிவில் 
சமூ்க மசயற்்படாட்டாைர்கள், ம்படாததுவில் மதடா்க 
்கம் ம்படாலி்கண்டி வளரயடான எழுச்சிப ற்பரணிககு 
ஆதரவு வழங்கியவர்கள், அதில் ்கலந்து ம்கடாண்் 
வர்கள், அந்தப ற்பரணிககு வடா்கனங்்களை வடா்ள்க 
ககு வழங்கியவர்கள் என ்பல்றவறு தரபபினரும் 
விசடாரளைககு உட்படுததப்படடுள்ைனர.
 கிழககு ்மடா்கடாைததில் ஏற்்கனறவ தமிழ் 
்மக்களின் உரிள்ம சடாரந்து மசயற்்படுறவடார மதடா் 
ரந்து ்கண்்கடாணிக்கப்படும் நிளலயில், ்பயங்்கரவடாத 
தடுபபு ஊ்டா்கவும் ்பல்றவறு அச்சுறுததல்்கள் 
மதடா்ரச்சியடா்க முன்மனடுக்கப்படடு வருகின்ேன. 
அச்சுறுததல்்களையும்,்பயமுறுததல்்களையும் 
மசய்து, தமிழ் ்மக்கள் மீதடான ஜனநடாய்க மீேல்்களை 
இலங்ள்க அரசடாங்்கம் முன்மனடுதது வருவதடா்க 
ம்படாததுவில் மதடா்க்கம் ம்படாலி்கண்டி வளரயடான 
எழுச்சி இயக்கததின் கிழககு ்மடா்கடாை இளைப்படா 
ைர எஸ்.சிவறயடா்கநடாதன் மதரிவிததடார.
 தமிழ் ்மக்களை அ்ககி, ஒடுககி அவர்க 
ளின் குரல்வளையிளன  நசுககும் மசயற்்படாடு்களை 
அரசடாங்்கம் மி்கவும் திட்மிடடு முன்மனடுதது 
வருவதடா்கவும் அவர ்கவளல மதரிவிததடார.
 ஒரு சமூ்கததின் மீது அழுததங்்களையும், 
அ்டாவடிததனங்்களையும் ற்மற்ம்கடாள்வதன் மூலம் 
அவர்களின் குரல்வளை்களை நசுக்கலடாம் என்று 
சிங்்கை அரசு நிளனப்பதடானது, எதிர்கடாலததில் 
இலங்ள்கககு ்படாரிய ஆ்பததடா்க அள்மயும் எனவும் 
அவர சுடடிக ்கடாடடியுள்ைடார.
 எவவடாேடாயினும் கிழககு ்மடா்கடாைததில் 
தமிழ் ்மக்களின் குரல் எழும்பிவி்க கூ்டாது என்்ப 
தற்்கடான மதடா்ரச்சியடான மசயற்்படாடு்களை சிங்்கை 
அரசு்கள் தனது ்பள் ்பலததிளனக ம்கடாண்டு முன் 

மனடுதது வருகின்ேன.
 ்மளேமு்க்மடா்கவும், றநரடியடா்கவும் ்பல் 
றவறு அச்சுறுததல்்கள் ற்மற்ம்கடாள்ைப்படடு வரும் 
நிளலயில், சிவில் திளைக்கைங்்கள் ஊ்டா்கவும் 
அச்சுறுததல்்கள் முன்மனடுக்கப்படுகின்ேன.
 இறதற்படான்று கிழககு ்மடா்கடாைததில் வலி 
ந்து ்கடாைடா்மல் ஆக்கப்பட்வர்களின் உேவினர ்கள் 
்பல்றவறு வழி்களிலும் அச்சுறுததப்படடு, அவர்கள் 
மசயற்்ப்டாத வள்கயிலடான ந்வடிகள்க்கள் முன் 
மனடுக்கப்படுகின்ேன.
 இன்று கிழககு ்மக்களின் குரல்வளையிளன 
நசுககுவதற்்கடா்க அரசடாங்்கதது்ன் இளைந்து மசய 
ற்்படும் தமிழ் அரசியல் ்கடசி்கள், முன்னடாள் ஆயு தக 
குழுக்களின் உதவி்கள், ஒததடாளச்கள் ம்பரு்மைவில் 
வழங்்கப்படுகின்ேன அல்லது ம்பேப்படுகின்ேன.

 எதிர்கடாலததில் தமிழ் ்மக்களின் குரல் எவ 
வடாறு மவளிக ம்கடாைரப்ப்வுள்ைது என்்பது 
மி்கவும் ்கவளலககுரியதடா்கறவ உள்ைது. இன்று 
சிவில் சமூ்க மசயற்்படாட்டாைர்கள் அச்சுறுததப 
்படும் ற்படாது தமிழ் றதசியம் சடாரந்து மசயற்்படும் 
அரசியல் ்கடசி்களும் இவவடாேடான அச்சுறுததல்்கள் 
மதடா்ரபில் ்கண்டும் ்கடாைடாத வள்கயிறலறய மசய 
ற்்படுகின்ேன.
 இது மதடா்ரபில் சரவறதசததின் ்கவனத 
திற்கு ம்கடாண்டு மசல்லப்படடு, சரியடான அழுததங் 
்கள் பிரறயடாகிப்பதன் மூலற்ம எதிர்கடாலததில் 
கிழககு ்மடா்கடாைததில் சிவில் மசயற்்படாட்டாைர்கள், 
ஊ்்கவியலடாைர்கள் தங்்கைது ்பணி்களை சுதந்திர 
்ம டா ்க மு ன் ம ன டு க கு ம் சூ ழ் நி ள ல யு ரு வ டா கு ம் . 
இதளன அளனவரும் ்கருததில் ம்கடாண்டு மசயற் 
்ப் றவண்டும்.
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்கடாவல்துளேயினர நிளனவுச் சின்னங்்கள் உள்ை 
இ்ங்்களில் குவிக்கப்படடு தடுததல் ்மற்றும் 
நீதி்மன்ேங்்களில் தள் உததரவு்களை எடுததல் 
ற்படான்ே ஐனநடாய்க அ்ககு முளே்கள் மசடால்லில் 
அ்ங்்கடாது.
 ்க்ந்த ்கடாலங்்களில் தமிழர தடாய்கப ்பகுதி 
யில் ்பல நிளனவுச் சின்னங்்கள் உள்க்கப்பட 
்ன. அதன் மதடா்ரச்சி தற்ற்படாதும் மதடா்ரகிேது. 
்க்ந்த ்கடாலததில் தியடாகி ம்படான். சிவகு்மடாரனின் 
நிளனவுச் சிளல ஐந்து த்ளவ்கள் உள்க்கப 
்பட்து. அறத ற்படால தமிழடாரடாய்ச்சிப ்படு 
ம்கடாளல நிளனவுச் சின்னம்,  தியடாகி தீலி்பனின் 
நிளனவு தூபி, யடாழ். ்பல்்களலக்கழ்கததில் முள்ளி 
வடாய்க்கடால் நிளனவுத தூபி ற்மலும் முள்ளிவடாய் 
க்கடாலில் அள்மக்கப்பட் நிளனவுச் சின்னம் ஆகி 
யன முன்னதடா்க  உள்க்கப்பட்ன. ற்மலும்  ்பல 
நிளனவுச் சின்னங்்கள் உள்க்கப்படடுள்ைன.
 உண்ள்மயில் சிங்்கைப ற்பரினவடாத ஆடசி 
யடாைர்கள் தமிழர்களை ்படும்கடாளல மசய்தது 
்மடடு்மல்ல, அவர்கைது நிளனவுச் சின்னங்்களை 
யும் உள்ததடார்கள் தற்ற்படாது நிளனறவந்தளல 
மசய்வதற்கும் அரச இயந்திரததின் மூலம் தள் 
மசய்கின்ேனர. இது ஐனநடாய்கம் என்ே ம்பயரைவு 
ஆடசியில் நள்ம்பறும் அரடாஐ்கம்” என்ேடார.

�மிழர்கள் மட்டும்   ... க�ாடர்ச்சி...
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தடாலவிலடாசம் என்்பது ்பளனயின் ம்பருள்ம 
்களைக கூறுவதற்்கடா்கச் மசய்யுள் வடிவில் 

எழுதப்பட் ஒரு நூலடாகும். நடானூறுககு ற்மற் ்பட் 
அடி்களைக ம்கடாண்் ்கலிமவண்்படாப ்படாவள்க 
யடால் அள்மந்த இந்த நூளல யடாழ்ப்படாைததின் 
நவடாலி என்னும் ஊளரச் றசரந்த றசடா்மசுந்தரப 
புலவர இயற்றினடார. 1940 ஆம் ஆண்டு அல்லது 
அதற்கு முன்னர எழுதப்பட் இந்நூளல 1940ஆம் 
ஆண்டில் மதடால்புரம் ்பளனத மதடாழில் அபிவிரு 
ததி ஐககிய சங்்கம் என்னும் அள்மபபு அச்சிடடு 
மவளியிட்து.
 ்பளனயின் ம்பருள்ம்களைக கூறுவறத 
இந்நூலின் றநடாக்கம் என்்பது 
்மன்னுநீர ஞடாலதது வடான்்பளனயின் ற்மன்ள்மமய 
ல்லடாம் ்பன்னு்கலி மவண்்படாவடாற் ்படா்றவ..... 
என்று வரும் இதன் ்கடாபபுச் மசய்யுள் அடி்களில் 
இருந்து விைங்கும். எனினும் இந்நூலின் அடிப 
்பள் றநடாக்கம் அக ்கடாலததுச் சமூ்கத றதளவ 
சடாரந்து எழுந்தது என்று கூறுவது ம்படாருந்தும். 
யடாழ்ப்படாைம் பிரிததடானியரின் ஆடசிக ்கடாலத 
தில் இருந்த ற்படாது இந்த நூல் எழுதப்பட்து. 
அண்ள் நடா்டான இந்தியடாவில் நி்கழ்ந்த விடுத 
ளலப ற்படாரடாட்ததின் தடாக்கமும், முந்திய நூற்ேடா 
ண்டின் பிற்்பகுதியில் இருந்து ஆறுமு்கநடாவலர 
ற்படான்ேவர்கள் ்கல்வி, ச்மயம் ஆகிய துளே்களில் 
ஏற்்படுததிய விழிபபுைரச்சியும், யடாழ்ப்படாைததில் 
றதசிய உைரவு்களை ஏற்்படுததியிருந்த ்கடாலம் 
அது. அந்நியர ஆடசிக ்கடாலததில் பிேநடாடடுப 
ம்படாருட்களின் மீது ்மக்களுககு ஏற்்படடிருந்த 
விருபபினடால், உள் நடாடடுப ம்படாருட்களுககுரிய 
ம்பருள்ம்கள் குளேதது ்மதிபபி்ப்பட்ன. இந் 
நிளலளய ்மடாற்றுவதற்குப ்பல்றவறு குழுக்களும், 
தனிப்பட்வர்களும் முயன்று வந்தனர. இதன் 
ஒரு ்பகுதியடா்கறவ யடாழ்ப்படாைததில் ்பல நூற்ேடா 
ண்டு்கைடா்கப ்பயன்்படாடடில் இருந்து வந்த ்பனம் 
ம்படாருட்களுககு மீண்டும் ்மதிபள்ப உண்்டாககுவ 
தற்்கடான முயற்சி்கள் ற்மற்ம்கடாள்ைப்படடு வந்தன.
 றசடா்மசுந்தரப புலவரும் இததள்கய ்கருதது 
க்களைக ம்கடாண்டிருந்தது, அவரது பிே ்படா்ல்்கள் 
மூலம் விைங்கும். குழந்ளத்களுக்கடா்க அவர இயற் 
றிய ்பளன மதடா்ர்படான கும்மிப ்படா்லிறல, 
நூலின் ்கருபம்படாருைடான ்பளன

"திங்கட் குடையுடைச் பேரனும் பேோழனும்
தென்னவனும் ஔடவ தேோறேடிபே
மங்கல மோயுணை தெயவப் ே்னம்ேழம்
மரிேோடெ அற்றபெோஞோ்னப்தேணபணே”
 
என்று ்மக்கள் ்பனம்்பழதளதக குளேவடா்க ்மதிப 
பிடுவளதக குளே கூறுவது்ன், அறத ்படா்லின் 
இன்மனடாரு ்பகுதியில்,

"அஙப்க பி்றர்ேடமத் திஙப்க விடுமடவக்
்கோடேப் ேட்பைோமடி ஞோ்னப்தேணபணே"

என்று ்மக்களின் பிே நடாடடுப ம்படாருட்களின் 

மீதடான விருபள்பச் சடாடுவளதயும் ்கடாைலடாம். 
இந்த உைரவு்களின் அடிப்பள்யிறலறய தடால 
விலடாசம் நூலின் றநடாக்கதளத விைங்கிக ம்கடாள்ை 
றவண்டும்.

மூல நூல�ளும், த�வல�ளும்
 நூலின் இறுதியிறல இந் நூலுககு மூல்மடா்க 
அள்மந்தவற்ளேப ்பற்றிப புலவர குறிபபிடடுள் 
ைடார. “இப்பளனயின் ம்மய்பபு்களழ ஆதியிறல 
தடாலவிலடாசம்மனச் மசபபினடார மசந்நடாப புலவர” 
என்று குறிபபிடடுள்ைதனடால், இபம்பயரில் முற் 
்கடாலதது நூமலடான்று இருந்திருக்க றவண்டும் 
என்்பது புலனடாகின்ேது. அதது்ன் றவககுசன் என் 
்பவர ஆங்கிலததில் எழுதிய நூமலடான்று இருந்த 
தடா்கவும் குறிபபி்ப்படடுள்ைது. இவவிரு நூல்்க 
ளும் தனககு மூல நூல்்கைடா்கப ்பயன்்பட்தடா்கப 
புலவர குறிததுள்ைடார. இளவ தவிர, த்மது தந்ளத 
யடார முந்ளதய நூல்்களில் இருந்து ்கற்றுத தனக 
குச் மசடான்ன வி்யங்்களையும், அக்கடால உல்க 
வழகள்கயும் ்பயன்்படுததிறய இந்நூளல எழுதிய 
தடா்கப புலவர த்மது நூலில் குறிபபிடடுள்ைடார.
 தமிழின் மசய்யுள் நள் ்மரபுககு அள்மய 
பிள்ளையடாளர வைங்கி, மவண்்படா வள்கயில் 
அள்மந்த ்கடாபபுப ்படா்லு்ன் இந்நூல் மதடா்ங்கு 
கின்ேது. இதன் பின்னர ‘நூல்’ என்ே தளலபபு்ன் 
நூல் ்பகுதி மதடா்ங்குகின்ேது. இதிலும் முதலில் 
்க்வுள் வைக்க்மடா்க ஒரு மவண்்படாப ்படா்ல் உள் 
ைது. பின்னர 400 இற்குச் சிறிது ற்மற்்பட் அடி்களு 
்ன் கூடிய ்கலிமவண்்படாப ்படா்ல் அள்மந்துள் 
ைது. இறுதியில், ்மளழ, பூமி, உயிர்கள், அேம், 
்பளன, தமிழ் ஆகியவற்ளே வடாழ்ததும் நடான்கு 
அடி்களைக ம்கடாண்் ஒரு மவண்்படாவு்ன் நூல் 
நிளேவள்கிேது.

உள்்ளடக்�ம்
 நூலின் உள்ை்க்கம் ம்பரும்்படாலும் ்பளன 
யின் ்பயன்்களை வி்பரிப்பதடா்க அள்மகின்ேது. 
்பளனயின் றவரில் இருந்து குருதது வளரயடான 
எல்லடாப ்பகுதி்களில் இருந்தும் ்மக்களுககுக கிள் 
ககும் நூற்றுககு ற்மற்்பட் ்பயன்்கள் எடுததுக 
கூேப்படுகின்ேன. மவறு்மறன ்பயன்்களைக 
கூேடாது, ்பல இ்ங்்களிறல குறிதத ம்படாருட்கள் 
கிள்ககும் ்கடாலம், அவற்றிலிருந்து ்பயன்்படு 
ம்படாருட்களைச் மசய்யும் விதம், அவற்றினடால் 
விளையும் நன்ள்ம்கள், ்பளனயின் ்பகுதி்களைக 
குறிபபி்த தமிழில் வழங்கும் மசடாற்்கள் ற்படான்ே 
்பல  த்கவல்்கள் மசய்யுள் வடிவில் தரப்படடுள்ைன. 
நூலின் முககிய றநடாக்கம் ்பளனயின் ற்மன்ள்ம்க 
ளைக கூறுவதும், அதன்்படால் ்மக்களுககு விழிபபு 
ைரச்சிளய ஏற்்படுததுவதுற்ம. ஆயினும் நூல் ்கவி 
நயங்்களு்ன் ஆக்கப்படடுள்ைது. ்பல்றவறு சுளவ 
்களு்ன் கூடிய உவள்ம்களும் ்பல இ்ங்்களிறல 
எடுததடாைப்படடுள்ைன.

ப்னயின் ்தொற்றம் பறறிய �்த
 நூலுககுச் சுளவ கூடடுவதற்்கடா்கவும், ்பளன 

யின் முககியததுவதளத விைககுவதற்்கடா்கவும் 
அதன் றதடாற்ேம் ்பற்றி ஒரு ்களதளயயும் புலவர 
்கற்்பளனயடா்கப புளனந்துள்ைடார
 ஒரு ்கடாலததில் ்மக்களுள்ய ்பசிளயப 
ற்படாககுவதற்கும், வீடடுககுத றதளவயடான தடடு 
முடடுப ம்படாருட்களைச் மசய்வதற்கும், றநடாய்்க 
ளைப ற்படாககுவதற்கும், றதளவயடானவற்ளே வழ 
ங்குவதற்கு, றதவறலடா்கததில் உள்ை ்கற்்ப்கதரு 
ளவப ற்படான்ே ஒன்று இந்த உல்கததில் இல்ளலறய 
என்று வருததப்பட் இவவுல்கததவர, சிவம்பரு 
்மடாளனத மதடாழுது றவண்டினரடாம். சிவம்பரு்மடா 
னும் ்மனமிரங்கியவரடாய், உல்கதளதக ்கடாககும் 
்க்ள்மளயச் மசய்்பவரடாகிய விடடுணு மீது 
ற்கடா்பம் ம்கடாண்டு, ்கடாததல் மதடாழிலிலிருந்து தவறி 
யள்மக்கடான ்கடாரைம் என்னமவன்று வினவினடா 
ரடாம். விடடுணுறவடா தன்னில் குளே எதுவும் 
இல்ளலமயன்றும், ்பள்பபுக ்க்வுைடான பிர்மன் 
்பள்ததவற்றுள் அவவடாேடான ஒன்று இல்ளலமய 
ன்றும் ்பணிவு்ன் கூறினடாரடாம். சிவனுள்ய 
ற்கடா்பம் பிர்மன் மீது திரும்்பறவ, அவரும் தனககுத 
மதரிந்தவற்ளேத தடான் ்பள்ததுள்றைன் என்று 
்பயதது்ன் கூேறவ, உ்மடாறதவியடார சிவனின் சினம் 
தணிதது, புவியில் அபம்படாழுறத ்பளன்மரத ளதப 
்பள்ககு்மடாறு கூறினடாரடாம். பிர்மனும் உ்றன 
்பளன ்மரதளதப ்பளனயூர, ்பனங்்கடாடடூர, ்பனந் 
தளரயூர என்னும் மூன்று றதசங்்களில் ்பள்ததடார 
என்்பது அக்களத.

உவ்ம நயம்
 தடாலவிலடாசம் நூலில் சுளவதரக கூடிய 
உவள்ம்கள் ்பரவலடா்கக ்கடாைப்படுகின்ேன. ்பளன 
யினதும் அதன் வழியடா்கக கிள்ககும் ம்படாருட்க 
ளினதும் ்பயன்்களையும், அவற்றின் இயல்பு்களை 
யும் எடுததுக கூறும்ற்படாது உவள்ம்களைப ம்பரு 
்மைவில் ள்கயடாண்டுள்ைடார புலவர. சடாதடாரை 
வி்யங்்கள் முதல் ச்மயத தததுவங்்கள் வளர இவ 
வுவள்ம்களுககுக ்கருபம்படாருள் ஆவளதயும் 
நூலில் ்கடாை முடிகின்ேது.

எடுத்துக் �ொட்டு�ள்
 ்பனம்்பழததின் ்களிளயப ்படாயில் ்பரவிக 
்கடாய விடடுப ்பனடாடடுச் மசய்வர. ்பனடாடடு ம்மல் 
லிய த்க்டா்கப ்படாயில் ஒடடிகம்கடாண்டிருககும். 
அளத உழவடாரம் ற்படான்ே ஒரு ்கருவியடால் ்கவன 
்மடா்க உரிதது எடுக்க றவண்டும். அல்லது ்படாளயக 
கிழிதது விடும். இதளனக கூறும்ற்படாது,

"......................................... - தேப்ேமிலலோப்
புலலர்ேோல இச்ே்கம் பேசிப் தேோருள் 
தே்றலபேோல
தமலல தமலலப் ேோயிெடழ தவட்ைோமல ..”

என்று இச்மசயலுககு ம்கட்வர்களை நடாசூக்கடா்கப 
பு்கழ்ந்து அவர்களி்ம் இருந்து தந்திர்மடா்கப 
ம்படாருள் ம்பறுவளத உவள்மயடா்கக ்கடாடடுகிேடார.
்பளனயின் விளத முளைவிடடு, ஆடு ்மடாடு்களுக 
குத தபபி வைரந்து விட்டால், அது ம்படாய்யடா்மல் 
நீண்்்கடாலம் ்பயன் ம்கடாடுககும் என்்பளத,

“முப்ேோேந் தீர்த்ெ முனிவர்தமோழி வோயடம 
பேோல
எப்பேோதும் நினறு ேேனீயுபம .....”  

என்று ்பளன, முனிவர்களுள்ய வடாய்ம்மடாழி என் 
மேன்றும் உண்ள்மயடா்க விைங்கிப ்பயன் தருவது 
ற்படால் ்பயன் தரும் என்று ்பளனககு முனிவர்கைது 
வடாய்ம்மடாழிளய உவள்மயடா்கக கூறுகிேடார.
 ்பனம் ்மடள் எனப்படும் ்பளனயின் 
ஓளலயின் ்கடாம்பின் இரு புேமும் ்கருககு எனப 
்படும் கூரடான விளிம்பு ம்கடாண்டு இரு புேமும் 
கூரடான வடாள் ற்படால் றதடாற்ே்மளிககும். இதளனயும், 
றவண்டியன அளிதது ்மக்களைக ்கடாப்பளதயும் 
கூறும்ற்படாது,

jhytpyhrk;
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கேள்வி: 
 இந்திய அரசமைப்புச் சட்டப்்படி ஏழு தமிழர் 
ேமைத் தமிழ்நாடு அரசு விடுதமை சசயய முடியும். 
ஆனநால் இந்திய அரசு அமதத் தடுத்து வருகிறது. 
இந்நிமையில் புதிய முதைமைச்சர் மு.ே.ஸ்டநாலின் 
அவர்ேளின் அணுகுமுமற எவவநாறுள்ைது?

்பதில்:
 இந்திய அரசள்மபபுச் சட் உறுபபு 161 – 
சிளேக ள்கதி்களுககு ்மன்னிபபு அளிதது, அவர 
்களுககுத தண்்ளனக குளேபபு வழங்குவது, 
அவர்களை விடுதளல மசய்வது ஆகிய அதி்கடாரம் 
்மடாநில அரசுககு இருககிேது என்று கூறுகிேது. 
இந்த அதி்கடாரம் தங்குதள்யற்ே அதி்கடாரம் என்று 
உச்ச நீதி்மன்ேத தளலள்ம நீதி்பதியடா்க சதடாசிவம் 
இருந்த ற்படாது அவரது தளலள்மயிலடான ஐந்து 
நீதி்பதி்களைக ம்கடாண்் அரசள்மபபுச் சட் 
ஆயம் தீரபபு வழங்கியது. 
 அதன் பிேகு ஏழு தமிழர விடுதளல 
குறிதத வழககிற்்கடா்க நீதி்பதி எச்.எல்.தத தளல 
ள்மயிலடான ஐந்து நீதி்பதி்களைக ம்கடாண்் உச்ச 
நீதி்மன்ே ஆயமும் இந்திய அரசள்மபபுச் சட் 
உறுபபு 161இன்்படி ்மடாநில அரசு ள்கதி்களை 
விடுதளல மசய்யும் அதி்கடாரம் தங்குதள்யற்ேது 
என்று கூறிவிட்து.
 ஆனடால் அரசள்மபபுச் சட்ப்படி தமிழ் 
நடாடு அரசுககுள்ை 161ஆம் உறுபபின் அதி்கடாரத 
ளதச் மசயற்்படுதத வி்டா்மல் ்மடாநில ஆளுநர 
மூலம் இந்திய ஆடசியடாைர்கள் தடுததுக ம்கடாண் 
டுள்ைடார்கள்.
 இந்திய அரசள்மபபுச் சட்ம் வழங்கும் 
ம்கடாஞச நஞச ்மடாநில உரிள்ம்களும் தமிழ் நடாடடி 
ற்குப ம்படாருந்தடாது என்றே இந்திய அரசின் ்கடாங்கி 
ரஸ் ஆடசியும் மசயற்்பட்து; இபற்படாதுள்ை 
்படா.ச.்க. ஆடசியும் மசயற்்படுகின்ேது.
 இந்திய அரசின் இந்த சட்விறரடாத 
ஆதிக்கங்்களை, அதி்கடார ஆககிரமிபபு்களை எதிர 
ததுத தமிழ்நடாடடின் சட்ப்படியடான உரிள்ம 
்களை நிளலநடாடடிடும் இன உரிள்ம அரசியல் 
இங்கு இல்ளல.
 ற்மற்்கண்் நீதி்பதி எச்.எல். தத ஆயததின் 
உச்ச நீதி்மன்ேத தீரபபின் அடிப்பள்யில் 2018 
மசபம்ம்்பர ்மடாதம் அ.இ.அ.தி.மு.்க. அள்மச் 
சரளவ ஏழு தமிழர்களை விடுதளல மசய்ய முடிவு 

மசய்து, ஆளுநர ்பன்வடாரி லடால் புறரடாகி 
ததுககு அனுபபி ளவததது. ஆனடால், 

அள்மச்ச ரளவ அனுபபி ளவதத 
ஏழு தமிழர விடுதளல முடி 

வின் மீது ந்வடிகள்க எடுக 
்கடா்மல் இரண்்ளர ஆண்டு 

்களுககு ற்மல் கி்பபில் 
ற ்ப டா ட டு ள வ த த டா ர . 
த ்ம து வி டு த ள ல 
மதடா்ர்படா்கத தம்பி 

ற்பரறிவடாைன் உச்ச நீதி்மன்ேததில் மதடாடுதத 
வழககில் ்க்ந்த சில ்மடாதங்்களுககு முன்,  விடு 
தளல மதடா்ர்படான அள்மச்சரளவ முடிவிளன 
ஆளுநர அப்படிறய கி்பபில் ற்படாடடு ளவப்பது 
சரியல்ல என்று நீதி்பதி நடாற்கஸ்வரரடாவ அ்மரவு 
வி்மரசனம் மசய்தது. அடுதத த்ளவ இவ வழககு 
விசடார ளைககு வருவதற்குள் ஆளுநர த்மது 
முடிளவ அறிவிக்க றவண்டும், இல்ளலறயல் 
உச்சநீதி ்மன்ேம் தனது முடிளவ அறிவிககும் 
என்று நீதி்பதி்கள் எச்சரிததனர.
 அதன் பிேகு தமிழ்நடாடு ஆளுநர ்பன்வடாரி 
லடால் புறரடாகித, தந்திர்மடா்க, ஏழு தமிழர விடு 
தளல குறிதத தமிழ்நடாடு அள்மச்சரளவயின் 
அறிகள்களய, இந்தியக குடியரசுத தளலவரின் 
ஆய்வுககு அனுபபி  விட்டார. அரசள்மபபுச் சட் 
உறுபபு 161இன்்படியடான சிளேயடாைர விடுதளல 
யில், குடியரசுத தளலவரககு அதி்கடாரம் எதுவும் 
இல்ளல. குடியரசுத தளலவர அளத அப்படிறய 
கி்பபில் ற்படாடடு விட்டார.
 இந்நிளலயில் தமிழ்நடாடு முதல்வரடா்கப 
்பதவிறயற்றுள்ை மு.்க.ஸ்்டாலின் ஏழு தமிழர 
்களை விடுவிக்கக ற்கடாரிகள்க ளவதது குடியரசுத 
தளலவர இரடாம்நடாத ற்கடாவிந்த அவர்களுககுக 
்கடிதம் எழுதியுள்ைடார.
 இவவடாறு தமிழ்நடாடு முதலள்மச்சர குடி 
யரசுத தளலவருககுக ்கடிதம் எழுதியது இந்திய 

அரசள்மபபுச் சட்ம் தமிழ்நடாடு அரசுககு வழங் 
கியுள்ை 161ஆம் உறுபபு அதி்கடாரதளத விடடுக 
ம்கடாடுததது ற்படால் ஆயிற்று என்று சட் வல்லுநர 
்கள் கூறுகின்ேடார்கள். 
 முரு்கன், சடாந்தன், ற்பரறிவடாைன், நளினி, 
இரடா்பரட ்பயடாஸ், மசயககு்மடார, அருபபுக 
ற்கடாடள்  இரவிசந்திரன் ஆகிய ஏழு தமிழர்களை 
விடுதளல மசய்ய மீண்டும் அரசள்மபபுச் சட் 
உறுபபு 161ஐப ்பயன்்படுததி முதலள்மச்சர 
மு.்க.ஸ்்டாலின் ஆளுநருககு மநருககுதல் ம்கடாடு 
ததிருக்க றவண்டும். ்மடாநில ஆளுநர என்்பவர  
அரசள்மபபுச் சட்ததிற்குட்பட் ்மடாநில அள்ம 
ச்சரளவயின் முடிவு்களை நிளேறவற்ேறவண்டி 
யது ்கட்டாயம் என்று உச்ச நீதி்மன்ேத தீரபபு 
்களை எடுததுக ்கடாடடி சட் வல்லுநர்கள் கூறுகி 
ேடார்கள். 
 இது ஒரு ்பக்கம் இருக்க, சிளேக ள்கதி்களு 
ககு விடுபபு்கள் வழங்்க,  தமிழ்நடாடு தண்்ளனக 
குளேபபுச் சட்ம் அதி்கடாரம் வழங்கு கிேது. அச் 
சட்ததின் பிரிவு 40 இன்்படி ்கடால வரம்்பற்ே 
சிளே விடுபள்ப (Leave) ஏழு தமிழர்களுககும் 
மு.்க.ஸ்்டாலின் அரசு வழங்்க றவண்டும் என்று 
தமிழ்த றதசியப ற்பரியக்கம் சடாரபில் நடான் தமிழ் 
நடாடு முதலள்மச்சருககு றவண்டுற்கடாள் அனுபபி 
றனன்.
 எங்்களின் இக ற்கடாரிகள்கககு ஆதரவடா்க 
இரண்டு முன் நி்கழ்வு்களைச் சுடடிக ்கடாடடியுள் 
றைன்.
 ்மரடாடடிய ்மடாநிலததில், மவடிகுண்டு்கள் 
வீசியும், துப்படாககியடால் சுடடும் சற்மேடாப்ப 
200 ற்பளர – ம்படாது ்மக்களை ம்கடான்ே ்பயங்்கர 
வடாதி்கள் – நிழல் உல்கத தடாதடாக்களைக ம்கடாண்் 
தடாவூத இபரடாகிம் ்பயங்்கரவடாதக குழுவு்ன் 
இந்தி நடி்கர சஞசய்தத கூட்டா்கச் மசயற்்பட்டார; 
அவர்களின் துப்படாககி இவரி்ம் இருந்து ள்கப 
்பற்ேப்பட்து என்ே குற்ேச்சடாடடில் 5 ஆண்டு்கள் 
தண்்ளன ம்பற்று சிளேயில் அள்க்கப்படடி 
ருந்தடார.  தண்்ளனக ்கடாலததில் சற்மேடாப்ப ்படாதி 
க்கடாலதளத ்பறரடால் விடுபபில் ்கழிததடார சஞசய் 
தத. அவருககு 90 நடாள், 90நடாள் என்று அடுததடு 
தது விடுபபுக ம்கடாடுதது விடுதளல மசய்தது 
்மரடாடடிய அரசு.  
 அதற்கும் முன்பு, தமிழ்நடாடடில் ஐயடா 
புலவர ்கலியபம்பரு்மடாள் அவர்கள் நகசல்்படாரி 
இயக்கததின் வழியடா்கக ம்கடாளல வழககில் தூக 
குத தண்்ளன விதிக்கப்படடிருந்தடார. ்பலரின் 
ற்கடாரிகள்களய ஏற்று, அவரின் தூககுத தண் 
்ளன வடாழ்நடாள் தண்்ளனயடா்கக குடியரசுத 
தளலவரடால் குளேக்கப்பட்து. அதன் பிேகு, புது 
தில்லிளயச் றசரந்த இதழடாைர ்கன்சிரடாம் ்பரறதசி 
என்ே ்மனித உரிள்ம ஆரவலர மதடாடுதத வழககின் 
ற்கடாரிகள்களய ஏற்று, புலவர ்கலியபம்பரு்மடாள் 
அவர்களுககு உச்ச நீதி்மன்ேம் ்கடாலவரம்்பற்ே 
விடுபபு  அளிதது, சிளேயிலிருந்து விடுவிததது. 
அவவடாேடான விடுபபில் புலவர இருந்த ற்படாது 
அபற்படாதிருந்த முதல்வர ்களலஞர ்கருைடாநிதி 
அவளர நிரந்தர்மடா்க விடுதளல மசய்தடார.
 இந்த எடுததுக்கடாடடு்களை எடுததுக கூறி 
ததடான் ஏழு தமிழர்களுககும் ்கடாலவரம்்பற்ே 
சிளே விடுபபுத தரு்மடாறு நடான் முதலள்மச்சளரக 
ற்கடாரியிருந்றதன்.
 அற்புதம் அம்்மடாள் அவர்களின் றவண்டு 
ற்கடாளை ஏற்று. தம்பி ற்பரறிவடாைனுககு ்மடடும் 
ஒரு ்மடாதம் சிளே விடுபபுக ம்கடாடுததுள்ைடார 
மு.்க.ஸ்்டாலின்.
 ஏழு தமிழர்களுககும் ்கடாலவரம்்பற்ே 
சிளே விடுபபுத தரறவண்டும். அவர்களில் உள்ை 
தமிழீழத தமிழர்களைப ்பரடா்மரிததுப ்படாது்கடாக்க 
முன்வரும் தமிழ்நடாடடுத தமிழர்களி்ம் அவர 
்களை ஒப்பள்க்க றவண்டும். இலங்ள்க ஏதிலி 
யர என்ே வளரயறுபபில் அவர்களைத தமிழ் 
நடாடடில் தங்்க அனு்மதிக்க றவண்டும் என்்பறத 
எங்்கள் ற்கடாரிகள்க.

Neu;fhzy;

   க�ாடர்ச்சி 15ஆம் பககம்

VO jkpou; tpLjiyapy; 

uh[Pt; fhe;jp gLnfhiy tof; 

fpy; ifjhfp> 30 tUlq;fSf;Fk; 

Nkyhf rpiwapy; thLk; Nguwpthsd;> 

espdp> KUfd;> rhe;jd;> nwhNgl; 

ga];> n[af;Fkhu;> utpr;re;jpud;  

MfpNahupd; tpLjiy njhlu;ghf jkpo; 

ehl;bd; jw;Nghija Ml;rpapy; ,Uf; 

Fk; K.f.];lhypd; muR vd;d Kbit 

vLf;Fk; vd;gJ gw;wp jkpou; Ngupaf;fj; 

jiytu; ng.kzpaurd; Iah mtu;fs; 

,yf;F kpd;dpjopw;F toq;fpa rpwg;G 

Neu;fhzy;.

K.f.];lhypd; nraw;ghL 

rupah?

jkpo;j;Njrpag; Nghpaf;fj; jiyth; ng.kzpaurd;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

fl;Liu

இலங்ள்கத தீளவத தடாய்க்மடா்க வரலடாற்றுககு 
முற்்பட் ்கடாலம்முதல் இளேள்மயு்னும், 

ஆடபுல ஒருள்மப்படாடடு்னும் ம்கடாண்டு விைங் 
கும் ஈழததமிழர்களின் அரசியல் எதடாரததததுககு 
ஆதரவு அளிககும் மசயற்்படாடு்கள் ்படிப்படியடா்க 
உலம்கங்கும் அதி்கரிதது வருகின்ேன. 
 இதற்கு உதடாரை்மடா்க அம்மரிக்க ்கடாங்கிர 
சில் ஈழததமிழர்களின் வடாழ்வி்்மடா்க வ்ககு 
கிழகள்க உறுதிப்படுததும் தீர்மடானம் முன்ளவக 
்கப்பட்ள்ம விைங்குகிேது. இது உல்கப ்படாரடாளு 
்மன்ே முளேள்மககு ஊ்டான ஈழததமிழர்களின் 
உரிள்மக்கடான அக்களே முன்மனடுக்கப்ப்த 
மதடா்ங்கி விட்தற்கு உதடாரை்மடாகிேது. 
 ஏற்்கனறவ ்படாரடாளு்மன்ேங்்களின் தடாய் 
எனப்படும் பிரிததடானியப ்படாரடாளு்மன்ேததிலும் 
ஈழததமிழர்களின் பிரச்சிளன்கள் குறிதத ஆழ்மடா 
னதும், மதளிவடானது்மடான ்கருததுக்கள் முன்ளவக 
்கப்பட்ள்மளய உலகு அறியும். 

 அவவடாறே இந்தியடாவும், இலங்ள்கயில் 
தமிழர்களின் வடாழ்வின் ்கண்ணியம் ்படாது்கடாக்கப 
்ப் றவண்டும் எனவும், இலங்ள்க - இந்திய 
உ்ன்்படிகள்கயின் வழியடான 13ஆவது அரசிய 
லள்மபபுத திருதததளதத மதடா்ரந்து ற்பணி, 
நள்முளேப்படுதத றவண்டும் எனவும் மவளி 
ப்பள்யடா்க ஐககிய நடாடு்கள் சள்ப வளர கூறிவரு 
கிேது. இந்தியடா ஐககிய நடாடு்கள் சள்ப ்மனித 
உரிள்ம்கள் அ்மரவில் தமிழர்களுக்கடான வடாழ்வின் 
்கண்ணியம் ்படாது்கடாக்கப்ப்ததக்க அரசியல்தீரவு 
முன்ளவக்கப்ப்டா்மல் ்மனித உரிள்ம்களை முன் 
றனற்றுதல் என்்பது இலங்ள்கயில் நள்முளேச் 
சடாததிய்மற்ேது என்்பளதயும் உறுதியடா்க எடுததுளர 
ததுள்ைது. இந்தியடா ள்கயடாைத மதடா்ங்கியிரு 
ககும் ஈழததமிழர்களின் வடாழ்வி்ம் என்னும் 
மசடால்லடாடசி அம்மரிக்க ்கடாங்கிரசில் ச்மரபபிக்கப 
்பட் ்மறசடாதடாவிலும் ள்கயடாைப்படடுள்ைள்ம 
இரு றதசங்்களும் இளைந்த அக்களே ஈழததமிழர 
்கள் பிரச்சிளனயில் வைரவளத எடுததுக ்கடாடடி 
யுள்ைது. 
 ஐககிய நடாடு்கள் ்மனித உரிள்ம்கள் ஆளை 
ய்கமும் இலங்ள்கயில் இ்ம்ம்பற்று - இ்ம்ம்பறு 
கிே அளனததுல்கச் சட்ங்்களுககு எதிரடான ்மனித 
உரிள்ம வன்முளே்கள், ்மனிதடாயததிற்குஎதிரடான 
குற்ேங்்கள், யுததக குற்ேச் மசயல்்கள் குறிதத தரவு 
்களைச் றச்கரிததுத மதடாகுதது வகுததலுக்கடான அலு 
வல்கதளத நிறுவி, அதற்்கடான நிதி வைதளதயும் 
ஒதுககியுள்ைது. 
 2022இல் அளிக்கப்ப்வுள்ை ஐககிய நடாடு 
்கள் சள்பயின் ்மனித உரிள்ம்கள் ஆளைய்கததின்  
வடாய்ம்மடாழி அறிகள்கயினதும், 2023இல் தடாக்கல் 
மசய்யப்ப்வுள்ை எழுததுருவ அறிகள்கயினதும் 

அடிப்பள்யில் அளனததுல்கச் சட்ங்்களுககு 
அள்மவடா்க சிறீலங்்கடா ற்மல்  இளவ குறிதத அளன 
ததுல்க  நீதிவழங்்கல் விசடாரளை்களை ற்மற்ம்கடாள் 
வதற்்கடான ்கடால அவ்கடாச்மடா்க இரண்டு ஆண்டு 
்களை எல்ளலப்படுததியுள்ைது. 

 இந்த உல்கைடாவிய ஈழததமிழர்களுககு 
ஆதரவடான அரசியல், சட், நீதி நிளல ்மடாற்ேங்்க 
ளின் வைரச்சியின் ்மற்மேடாரு இளைவடா்கப 
பிரிததடானியடாவில் தமிழ் அ்கதி்கள் இருவரின் ற்மன் 
முளேயீடள் விசடாரளை மசய்த பிரிததடானிய 
அ்கதி்கள் ற்மன்நிளலத தீரப்படாயததின் மூன்று 
நீதியரசர்களின் ஒருங்கிளைவடான தீரபபு அள்ம 
கிேது. மூன்று நீதியரசர்களும்  பிரிததடானியடாவிலும், 
அவுஸ்திறரலியடாவிலும் இலங்ள்கத தமிழ் அ்கதி 
்களுககு அரசியல் பு்கலி்ம் அளிப்பதற்கு இந் 
நடாடு்களினடால் தயடாரிக்கப்பட் சிறீலங்்கடா குறிதத 
நடாட்றிகள்களய ஆதடார்மடா்கப ்பயன்்படுததுவ 
ளதக ்கண்டிததுள்ைள்ம அள்மகிேது. இலங்ள்க 
யில் ்கடாைப்பட் ்கடாைப்படுகிே ஈழததமிழர்கள் 
ற்மலடான சிததிரவளதப்படுததல்மதடா்ரவது குறி 
தத  தனிப்பட் ஆனடால் ஆதடாரபூரவ்மடான ்பல அறிக 
ள்க்கள், சடான்ேடாதடாரங்்கள் சரிவர இந்நடாட்றிகள்க 
்களில் உள்ை்க்கப்ப்டாததினடால், இந்த நடாட் 
றிகள்க்களின் அடிப்பள்யில் இலங்ள்கத தமிழர 
்களின் அரசியல் பு்கலி்க ற்கடாரிகள்க தீர்மடானிக 
்கப்ப்க கூ்டாமதனத தீரப்படாயம் தீரப்பளிதது 
ள்ைது. அதது்ன் சிறீலங்்கடா குறிதத நடாட்றிகள்க 
ககுப ்பயன்்படுததப்பட் உண்ள்ம்கள் ்கண்்றி யும் 
மசயற்்படாடு்கள் முளேள்ம்களில் உள்ை குளே்படாடு 
்களையும் இததீரபபு எடுதது விைககியுள்ைது.  இத 
தீரபபு தற்ம்படாழுதும் ஈழததமிழர்கள், இலங்ள்க 
யில் இனங்்கடாைக கூடிய அச்ச வடாழ்வுககும், 
சிததிரவளதப்படுததல்்களுககும் ்பரவலடா்கத 
மதடா்ரந்து உள்ைடாக்கப்படுகின்ேனர, என்ே உண் 
ள்மளய உலகுககு எடுதது விைககியுள்ைது. அதது 
்ன் ஈழததமிழர்களுள்ய அரசியல் பு்கலி்க 
ற்கடாரிகள்க்கள் நிரடா்கரிக்கப்படடு, அவர்கள் சிறீல 
ங்்கடாவுககுத திருபபி அனுப்பப்படுவது ஐககிய 
நடாடு்கள் சள்பயின் அ்கதி்கள் ்மரபு உரிள்மச் 
சடாசனததிற்கு எதிரடான சட்விறரடாதச் மசயலடா்க 
அள்மயும் என ்மனித உரிள்ம்களைப ற்பணும் 
வள்கயில் எச்சரிததுள்ைது. 
 இவவடாறு ஈழததமிழர்களின் உரிள்ம்களு 
க்கடான உல்கக குரல்்கள் வைரத மதடா்ங்கியுள்ை 
இக்கடால்கட்ததில், ஈழததமிழர்கள், தமிழ்கத 
தமிழர்கள், உலம்கங்கும் முககிய நடாடு்களின் குடி 
்கைடா்க வடாழும் தமிழர்கள் என்னும் மூவித வள்க 
ள்மளயக ம்கடாண்் உல்கத தமிழினம், எவவிதம் 
ஈழததமிழர்களின் உரிள்ம்கள் குறிதத உல்க அக்க 
ளேளய, ஈழததமிழர்கள் உரிள்ம மீடபுக்கடான 
உலகின் ்பல்மடா்க முன்மனடுக்கப ற்படாகின்ேடார்கள் 
என்்பது முதல்நிளலயில் தமிழர்கள் அளனவரும் 
இளைந்து தமிழ்ததடாயின் ற்பரடால் எடுக்க றவண் 
டிய முடி்படா்க உள்ைது. 

 அறத றவளை சிறீலங்்கடா அரசடாங்்கம் 
உலகில் றதடான்றியுள்ை ஈழததமிழர்களுள்ய உரி 
ள்ம்களுக்கடான ஆதரவு நிளலளய இல்லடாமதடாழிப 
்பதற்கு தனது ஈழததமிழின அழிபபுத திட்த 
தின் அளனததுல்க விரிவடாக்கதளதத தடான் சிறீலங் 
்கடாவின் உல்கடால் ஏற்றுகம்கடாள்ைப்பட் அரசு 
என்ே தகுதி நிளலளயப ்பயன்்படுததி விளரவு 
்படுததி வருவளத எவவடாறு உல்கத தமிழினம் 
எதிரம்கடாள்ைப ற்படாகிேது என்்பது அடுதத முககிய 
பிரச்சிளனயடா்க உள்ைது. 
 ்க்ந்த வடாரததில் இலங்ள்கக்கடான பிரித 
தடானிய தூதுவர சடாரடாஹல்்ன், முதலடாவது மசய 
லடாைர அன்ரூ பிளரஸ் ஆகிறயடாரு்ன் சிறீலங்்கடா 
வின் ஜனடாதி்பதி ற்கடாதத்படாய ரடாஜ்பகசடா, ஐனடாதி 
்பதியின் தளலள்ம ஆறலடாச்கர லலித வீரதுங்்கடா 
மவளிநடாடடு அள்மச்சின் மசயலடாைர அடமிரல் 
ஜயநடாத ம்கடாலம்்பற்க ஆகிறயடார றநரடியடா்கச் 
சந்திததுப ற்பசியுள்ைனர. இந்த உயர ்மட் உளர 
யடா்லில் ஐககிய நடாடு்கள்சள்பயின் ்மனித உரிள்ம 
்கள் ஆளைய்கததின்  சிறீலங்்கடாளவப ம்படாறுபபுக 
கூே ளவததல் மதடா்ர்படான முயற்சி்களுககுப 
பிரிததடானியடா முதன்ள்ம வகிப்பது மதடா்ர்படான 
வி்யங்்களுககு ஜனடாதி்பதி ்பதில் விைக்கங்்கள் 
அளிததுள்ைதடா்கத மதரிய வருகிேது. இது பிரித 
தடானியடாவின் ஈழததமிழர்கள் உரிள்ம்கள் மதடா்ர 
்படான நீதியடானதும், றநரள்மயடானது்மடான முன்மன 
டுபபுக்களுக்கடான சிறீலங்்கடாவின் எதிரவிளன 
யடா்க அரசியல் அவதடானி்கைடால் எடுதது றநடாக்கப 
்படுகின்ேது. 

 அறத றவளை ்க்ந்த ஜனவரி ்மடாதததில் 
சிறீலங்்கடா – அம்மரிக்க உேளவ முன்றனற்ேம் 
்கடாைச் மசய்வதற்்கடான வழி ்கண்்றிதல் ம்மய்நி்கர 
நி்கழ்ச்சி ஒன்ளேச் சிறீலங்்கடா வடாசிங்்னில் 
உள்ை ஆசிய சமூ்க ம்கடாள்ள்க நிறுவனதது்ன் 
இளைந்து ந்டாததியிருந்தது. இந்த ம்மய்நி்கர 
உளரயடா்லின் அடிப்பள்யிலடான ம்படாருைடாதடார 
உேவு்களை வைரததல், அம்மரிக்க ஜனடாதி்பதி 
ள்ப்ன் அவர்களு்னடான உேவு்களை வைரததல் 
என்னும் இருதை அறிகள்க தற்ம்படாழுது சிறீலங்்கடா 
ஜனடாதி்பதியி்ம் மசயற்்படாடடுத திட்ங்்களை 
மதடா்ங்குவதற்்கடா்கக ள்கயளிக்கப்படடுள்ைது. 
இம்முயற்சி்களும் அம்மரிக்க அரசடாங்்கததின் ஈழத 
தமிழர உரிள்ம்கள் மதடா்ர்படான அக்களே்களை 
யும் ஆரவதளதயும் ம்மன்ள்மப்படுததுவதற்்கடான 
அரசியல் இரடாசதந்திர ந்வடிகள்க்கைடா்கறவ முன் 
மனடுக்கப்படடு வருகிேது. 
 இவவடாறு சிறீலங்்கடா தனது ஈழததமிழின 
அழிபபுககு எதிரடா்க அணிதிரளும் உல்க நடாடு்களை 
யும், அள்மபபுக்களையும் உல்க அரசியல் ்கைததில் 
சந்திதது தன்ளன நிளலப்படுததுவதற்்கடான புதிய 
இரடாசதந்திர ம்படாருைடாதடார அரசியல் ்கைம்மடா 
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்க்ந்த இதழில் தமிழ் ்மக்களுககு எதிரடான 
சரவறதசக குற்ேங்்கள் குறிதது சரவறதச 

்மனிதவுரிள்மச் சட்ங்்களும்  (International Human 
Rights Law-IHRL) அவற்ளே நள்முளேப்படுததும் 
ஐககிய நடாடு்களின் ்மனிதவுரிள்ம அள்மபபு்களும் 
(Human Rights Council and Treaty bodies) எவவடாறு 
மசயற்்படுகின்ேன என்றும், அவற்றின் அதி்கடார 
வளரயளே அல்லது ்மடடுப்படாடு மதடா்ர்படா்கவும் 
அவதடானிததிருந்றதடாம்.
 ்மனிதறநயததிற்கு எதிரடான குற்ேங்்கள் 
(crimes against humanity), ற்படாரக குற்ேங்்கள் (war 
crimes) ்மற்றும் இன அழிபபு (genocide) ஆகியன 
சரவறதசக குற்ேவியற் சட்ங்்களினதும் (Inter-
national Criminal Law-ICL) சரவறதச ்மனிதறநயச் 
சட்ங்்களினதும் (International Humanitarian Law-
IHL) நியடாயடாதிக்கததிற்கு உட்படடிருப்பதடால் (Ju-
risdiction), ்மனிதவுரிள்மச் சட்ங்்களின் ்பங்கும் 
அதளன நள்முளேப்படுததும் ஐககிய நடாடு்களின் 
்மனிதவுரிள்மச் சள்பயின் ்பங்கும் சரவறதச குற்ே 
வியலுக்கடான ம்படாறுபபுக கூேலில் (International  
Criminal Accountability) அவற்றின் அதி்கடார்மடானது 
்மடடுப்படுததப்பட்தடா்கவும் அல்லது வளரய 
ளேககு உட்படுததப்பட்தடா்கவும் இருககின்ேன. 
இதளனக ்க்ந்த ்கடடுளரயில் ஆழ்மடா்கப ்படாரத 
திருந்றதடாம். 

 இச் சரவறதசச் சட் வளரயளே்களுககு 
அப்படால், ஐககிய நடாடு்களின் ்மனிதவுரிள்மச் சள்ப 
யடானது, சரவறதச அரசு்களின் கூட்ள்மப்படா்க 
இருப்பதடால், அவற்றின் மசயற்்படா்டானது அரசி 
யல் ்மயப்படுததப்பட்தடா்கவும் நலன்்கள் சடாரந் 
துற்ம அள்மந்திருப்பதும், சரவறதசக குற்ேவியற் 
ம்படாறுபபுக கூேலின் முன்றனடாககி ந்கரவதில் 
்கடுள்மயடான வளரயளே்கள் உள்ைன. இக 
்கடடுளர முதல் சரவறதச ்மனிதவுரிள்மச் சட்ங்்க 
ளுககு அப்படால் ்மனிதறநயச் சட்ங்்கள் குறித 
தும், சரவறதசக குற்ேவியற் சட்ங்்கள் குறிததும், 
அளவ குறிததடான நீதி்மன்ேங்்கள் (international 
courts), தீரப்படாயங்்கள் (tribunals and ad hoc tribunals), 
சரவறதச விசடாரளைப ம்படாறிமுளே்கள் (inves-
tigation mechanisms) குறிததும் அவதடானிபற்படாம். 
இச் சரவறதச நீதிக்கட்ள்மபபு்கள் குறிதது அவ 
தடானிக்க முன்னர சரவறதசக குற்ேங்்களைக ள்கயடா 
ளுவதற்்கடான சட்ங்்கள் குறிதது அவதடானிபற்படாம்.

 முதலில் சரவறதச ்மனிதறநயச் சட்ங்்கள் 
என்னும் ற்படாது, குறிப்படா்க அளவ சரவறதச 
்மற்றும் உள்நடாடடுப ற்படார்களின் ற்படாது ற்படாரி 
டும் தரபபு்களையும், ற்படார முளே்களையும், நள் 
முளே்களையும் வளரயறுககும் 1949 மஜனீவடா 
உ்ன்்படிகள்க்களைறய (Geneva Conventions of 1949 
and their Additional Protocols, and a series of other instru-
ments) ்கருதுகின்ேன. 

 மஜனீவடா உ்ன்்படிகள்க்கைடானது, ்மரபுவ 
ழிச் சரவறதசச் சட்்மடா்க (customary international law) 
ஏற்றுக ம்கடாள்ைப்பட் ஒரு ம்படாதுவடான சரவறதச 
நள்முளேயிலிருந்து (a general practice accepted 
as law) வரும் விதிமுளே்களைக ம்கடாண்டுள்ைது. 
்மற்றும் அளவ உ்ன்்படிகள்கச் சட்ததிலிருந்து 
(treaty law) றவறு்படடுச் சுயடாதீன்மடா்க உள்ைன. 
இச் சட்ங்்கள் வன்சட்ங்்கைடா்க (hard law) ்கரு 
தப்படுகின்ேன. 
 சரவறதசக குற்ேவியல் சட்ம் இனப்படு 
ம்கடாளல, ற்படாரக குற்ேங்்கள், ்மனித குலததிற்கு 
எதிரடான குற்ேங்்கள் ்மற்றும் ஆககிரமிபபுக குற்ேம் 
ற்படான்ே சரவறதசக குற்ேங்்களை வளரயறுககும் 
ஒரு சட் அள்மபள்பக குறிககின்ேது. அதது 
்ன் சரவறதச நீதி்மன்ேங்்கள் ்மற்றும் தீரப்படாயங்்க 
ளுககு முன் ்பயன்்படுததப்ப் றவண்டிய நள்  
முளே்கள் குறிததும் வளரயறுககின்ேன. இககு 
ற்ேங்்கள் ம்பரும்்படாலும் ற்படாரின் ற்படாது நள் 
ம்பறுகின்ேன. எனறவ இளவ றநரடியடா்க ்மனிதடா 
பி்மடான மநருக்கடியு்ன் (international humanitarian 
crisis) மதடா்ரபுள்யளவ. சரவறதச சட்ததிற்கு 
்மடாேடா்க சரவறதசக குற்ேவியல் சட்ம் அரசு்களின் 
ந்தளதளய வி்வும், ற்படாரின் ற்படாது தனிந்பர 
குற்ேவியல் ம்படாறுபள்ப நிறுவுகிேது (individual 
criminal responsibility).  சரவறதசக குற்ேவியல் சட 
்ததின் முககிய மூலங்்களில் ஒன்று சரவறதசக 
குற்ேவியல் நீதி்மன்ேதளத (International Criminal 
Court ICC) உருவடாககியுள்ை றரடாம் (Rome Statute)
சட்ம் ஆகும்.

 சரவறதசக குற்ேவியல் சட்ததின் தற் 
ற்படாளதய அள்மபபு, சரவறதச தற்்கடாலி்கத தீரப்படா 
யங்்கள் (ad hoc tribunal), ்கலபபு அல்லது ்கலபபினத 
தீரப்படாயங்்கள் (hybrid tribunal) ்மற்றும் சரவறதசக 
குற்ேவியல் நீதி்மன்ேம்  (International Criminal 
Court ICC) ்மற்றும் றதசிய நீதி்மன்ேங்்கள்  (nation-
al courts) மூலம் மசயற்்படுகின்ேது. ஒரு மசயல் 
ஒரு சரவறதசக குற்ே்மடா்கக ்கருதப்படும் ற்படாது, 
சட் ரீதியடான விளைவு்களில் ஒன்ேடா்க அள்ம 
வது உல்கைடாவிய அதி்கடார வரம்பு அல்லது 
உல்கைடாவிய நியடாதிக்கம்  (Universal Jurisdiction) 
என்று அளழக்கப்படும் சட் முளேள்மயின் 
கீழ், சரவறதசக குற்ேததில் ஈடு்பட்வர்கள் தனி 
ந்பர ரீதியடா்க ள்கது மசய்யப்படுவதற்ற்கடா, தண்டி 
க்கப்படுவதற்ற்கடா வழிவகுககும். இதன்்படி எந் 
தமவடாரு அரசும் சரவறதசக குற்ேங்்களில் குற்ேம் 
சடாட்ப்பட்வர்களை தண்டிக்க அனு்மதிக்கப 
்படுகின்ேது. 
 சரவறதசக குற்ேவியல் சட்ததின் றதடாற் 
ே்மடானது, சரவறத்கக குற்ேவியல் சட்ததின் ஒரு 
கிளையடா்க 1945இல் ஏற்றுக ம்கடாள்ைப்பட் சரவ 
றதச இரடாணுவத தீரப்படாயததின் லண்்ன் சடாசன 
ததில் (London Charter of the International Military Tri-
bunal) ்கடாைப்படுகின்ேது. அபற்படாதிருந்து, குறிப 
்படா்க ்க்ந்த இரண்டு தசடாபதங்்கைடா்க ்பல்றவறு 
தற்்கடாலி்கத தீரப்படாயங்்களின் உருவடாக்கம் ்மற்றும் 
சரவறதசக குற்ேவியல் நீதி்மன்ேதது்ன் சரவறத 
சக குற்ேவியல் சட்ம் ம்பயரைவில் வைரந்து 
ள்ைது.

 சரவறதசத தீரப்படாயங்்களின் சட்ங்்கள் 
சரவறதசக குற்ேவியல் நீதி்மன்ேங்்கைடால் சட்பூர 
வ்மடான அடிப்பள்யடா்கவும், அவற்றின் மசயற் 
்படாடு்களுக்கடான வழி்கடாடடுதல்்கைடா்கவும் ்பயன்்ப 
டுததப்படும் முககிய ஒப்பந்தங்்கைடா்கக ்கருதப 
்படுகின்ேன. மி்க முககிய்மடா்க சரவறதசக குற்ே 
வியல் நீதி்மன்ேததின் றரடாம் சட்்மடானது, சரவ 
றதசக குற்ேவியற் சட்ங்்களின் முககிய்மடான அங் 
்க்மடா்க உள்ைது. இவற்ளேவி் பிே முககிய உ் 
ன்்படிகள்கயடா்க இருப்பது இனப்படும்கடாளலக 
குற்ேதளதத தடுககும் ்மற்றும் தண்டிப்பதற்்கடான 
உ்ன்்படிகள்கயடாகும் (Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide).
 அடுதது வரும் மதடா்ரில் தமிழ் ்மக்களின் 
சரவறதசக குற்ேவியல் ம்படாறுபபுககூேல் மதடா் 
ரபில் ற்மற்கூறிய மவவறவறு நீதி்மன்ேங்்கள், 
தீரப்படாயங்்கள் ்மற்றும் விசடாரளைப ம்படாறிமுளே 
்கள் குறிதது எவவடாேடான முன் முயற்சி்களை ற்மற் 
ம்கடாள்வதற்்கடான வடாய்பபு்கள் உள்ைன என்்பளத 
ஆரடாய்றவடாம்.
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ஆபிரிக்கடா ்கண்்ததிலுள்ை றுவடாண்்டா (Rwan-
da) நடாடள் அண்ள்மயில் தரிசிதத பிமரஞசு 

அதி்பர ்மகறரடான் (Macron)  1994ம் ஆண்டில் றுவடா 
ண்்டாவில் ற்மற்ம்கடாள்ைப்பட் இனப்படும்கடாளல 
யில் பிரடான்சு நடாடடுககும் ம்படாறுபபு இருககிேது 
என்்பளதப  ்பகிரங்்க்மடா்க ஏற்றுக ம்கடாண்்டார. 
ற்மற்்படி இனப்படும்கடாளலயில் பிரடான்சு வகிதத 
்பங்குக்கடா்க ்மன்னிபபுக ற்கட் ்மகறரடான் முளே 
யடான விதததில் இதற்்கடா்க ்மன்னிபபுக ற்கடாரவி 
ல்ளல என்ே வி்மரசனம் எழுந்திருககிேது.
 றுவடாண்்டாவின் தளலந்கரடான கி்கடாலியில் 
(Kigali) 250,000 ்மக்கள் அ்க்கம் மசய்யப்படடி 
ருககும் இனப்படும்கடாளல நிளனவில்லததில் இரு 
வடாரங்்களுககு முன்னர அவர ஆற்றிய அதி முககியத 
துவம் வடாய்ந்த உளரயின் ற்படாது இக்கருதது்களை 
அவர ்பகிரந்தும்கடாண்்டார.

 இரு்பதறதழு வரு்ங்்களுககு முன்னர 
1994ம் ஆண்டு, ம்பரும்்படான்ள்மயடா்கத துடசி (Thut-
si) இனததவர்களையும் ்மற்றும் மிதவடாத ஹுடடு 
(Hutu) இனததவர்களையும் உள்ை்ககிய எடடு 
இலடசம் எண்ணிகள்கயடான ்மக்களை ஏபபிரல் 
்மடாதததிலிருந்து 100 நடாட்களில் ஹுடடு (Hutu) இரடா 
ணுவக குழுக்கள் மி்கவும் ற்கடார்மடான முளேயில் 
்படும்கடாளல மசய்திருந்தன. தற்ற்படாளதய அதி்பர 

்க்கடாற்மயின் (Kagame) தளலள்மயில் றுவடாண்்டா 
நடாடடுப்பற்ேடாைர முன்னணி (Rwandan Patriotic Front 
- RPF) றுவடாண்்டாவுககுள் முன்றனறி ஆடசிளயக 
ள்கப்பற்றிய பின்னறர இப்படும்கடாளல்கள் ஒரு 
முடிவுககு வந்தன.

 “றுவடாண்்டாவில் ஓர இனப்படும்கடாளல 
நள்ம்பேபற்படாகிேது என்று பிரடான்சுககு வழங் 
்கப்பட் எச்சரிகள்களய பிரடான்சு ்கவனததில் எடுக 
்கடா்மல் மதடா்ரந்தும் இனப்படும்கடாளல அரசுககுத 
தனது ஆதரளவ அளிதது வந்தது” என்று ்மகறரடான் 
கூறினடார.
 “்பணிவு்னும் ்மரியடாளதயு்னும் உங்்க 

றைடாடு இந்த இ்ததில் நின்று ம்கடாண்டு, இவவின 
வழிபபில் எங்்கைது ்பங்ள்க நடான் ஏற்றுக ம்கடாள் 
கிறேன். அறத றநரததில் ற்மற்குறிபபிட் இனவழி 
பபுககு பிரடான்சு எந்தவிதததிலும் உ்ந்ளதயடா்க 
இருக்கவில்ளல என்்பளதயும் நடான் கூறிக ம்கடாள் 
கிறேன்.”
 “இனப்படும்கடாளல மதடா்ர்படான உண்ள்ம 
ளய ஆய்ந்து அறிவதற்குப ்பதிலடா்க மி்க நீண்் 
்கடால்மடா்க அள்மதிளயப ற்பணியதன் மூலம் றுவடா 
ண்்டா ்மக்களுககு பிரடான்சு துன்்பதளதக ம்கடாடுத 
திருககிேது.”
 “மி்கப ்பயங்்கர்மடான அந்த நி்கழ்வு்களுககுப 
பின்னர உயிரபிளழததிருககிேவர்கைடால் ்மடடும் 
தடான் எங்்களை ்மன்னிக்க முடியும். அந்த ்மன்னி 

பள்ப எங்்களுககுத தடாருங்்கள் என்று இபற்படாது 
நடான் ற்கடகிறேன்.”

 ்மகறரடான் ஆற்றிய உளரளய றுவடாண்்டா 
வின் அதி்பரடான ்க்கடாற்ம ்படாரடாடடினடார.
 “ஒரு முளேயடான ்மன்னிபபுக ற்கடாரளல 
வி் அவரது வடாரதளத்கள் ம்பறு்மதி வடாய்ந்தளவ. 
அது தடான் உண்ள்ம” என்று கி்கடாலியில் இரு தளல 
வர்களும் ஒன்ேடா்கச் சந்திதத பின் ந்ததிய ஊ்்க 
வியலடாைர   ்மடாநடாடடில் ்க்கடாற்ம மதரிவிததடார.
 இதற்கு முதல், பிரடான்சின் அதி்பர்கைடா்க 
இருந்த வர்கள் இனப்படும்கடாளல மதடா்ர்படா்கத 
மதரி விதத ்கருததுக்களை வி் ்மகறரடான் ஒரு்படி 
ற்மறல ற்படாயிருந்தடார. இருபபினும் ்மகறரடான் ஒரு 
முளேயடான ்மன்னிபள்பக ற்கடாருவடார என்று றுவடா 
ண்்டாவில் ்பலதத எதிர்படாரபபு இருந்தது.
 ்மகறரடான் ஒரு மதளிவடான ்மன்னிபள்ப  
முன்ளவக்கடாதது மதடா்ர்படா்க தடாம் ஏ்மடாற்ேம் அள் 
ந்திருப்பதடா்க றுவடாண்்டாவில் இனப்படும்கடாளல 
யிலிருந்து உயிரதபபியவர்கைடால் உருவடாக்கப்பட 
டுள்ை முககிய குழுவடான இபூக்கடா (Ibuka) மதரிவித 
தது.
 ்மகறரடான் ்மன்னிபள்பக ற்கடாரவில்ளல 
என்்பது உண்ள்ம தடான். ஆனடால் இனப்படும்கடாளல 
உண்ள்மயில் எப்படி ந்ந்தது? இதில் அவர்கைது 
்பங்கு என்ன? எப்படிப்பட் வி்யங்்களைச் மசய்ய 
அவர்கள் தவறினடார்கள் ற்படான்ே வி்யங்்களை 
அவர  மதளிவு்படுததினடார… இது முககிய்மடான வி் 
யம். ஏமனன்ேடால் இனப்படும்கடாளலயடால் ்படாதிக 
்கப்பட் எங்்களை அவர புரிந்தும்கடாள்கிேடார என் 
்பது இதன் மூலம் புலனடாகிேது.
 ்கடாலனீய ்மனப்படாங்கு பிமரஞசு அதி்கடா 
ரி்களின் ்கண்்களைக குரு்டாககிவிட்து. இனப்படு 
ம்கடாளலளய முன்கூடடிறய இனங்்கண்டும்கடாள்ைத 
தவறியது மதடா்ர்படா்க பிமரஞசு அரசுககு மி்கவும் 
்படாரதூர்மடான ம்படாறுபபு இருககிேது என்று ஒரு 
பிமரஞசு விசடாரளைககுழு அண்ள்மயில் அறிகள்க 
மவளியிட் பின்னணியில் தடான் றுவடாண்்டாவுக 
்கடான ்மகறரடானின் ்பயைம் அள்மந்திருந்தது. 
இனப்படும்கடாளலயில் பிரடான்சு றநரடியடான ்பங்கு 
வகிதததடா்க ற்மற்குறிபபிட் அறிகள்க மதரிவிக்க 
வில்ளல.
 இனப்படும்கடாளலயில் பிரடான்சு றநரடியடா 
்கப ்பங்கு வகிதததடா்க இதற்கு முதல் குறிபபிடடிருந்த 
்க்கடாற்ம, பிமரஞசு விசடாரளைககுழு மவளியிட் 
அறிகள்க தனது நடாடடில் வடாழுகின்ே ்மக்களைப 
ம்படாறுதத வளரயில் முககியததுவம் வடாய்ந்தது 
என்று கூறினடார.

 “இனப்படும்கடாளலயில் பிரடான்சு வகிதத 
்பங்ள்க றுவடாண்்டா ்மக்கைடால் ்மேக்க முடியடாது. 
ஆனடால் ்மன்னிக்க முடியும்” என்று ஹுடடு இன 
ததவர்களின் அரசுககு விசுவடாச்மடானவர்கைடால் 

   க�ாடர்ச்சி 14ஆம் பககம்
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ற்மற்ம்கடாள்ைப்பட் ்படும்கடாளல்களை ஒரு முடிவு 
ககுக ம்கடாண்டு வந்த ற்படாரடாளி்களின் இரடாணுவத 
துககுத தளலள்ம தடாங்கி, அன்றிலிருந்து அரசிய 
லில் ்பல்மடான ஆளுள்மயடா்க இன்றுவளர தி்கழ்கி 
ன்ே ்க்கடாற்ம மதரிவிததடார.
 இனவழிபபு நள்ம்பற்ே ்கடாலததில் பிமர 
ஞசு அதி்பரடா்கப ்பணிபுரிந்த பிரடான்சுவடா மிற்ே 
றரடானின் (Francois Mitterrand) றுவடாண்்டா மதடா்ர 
்படான ஆவைக்கடாப்ப்கதளத திேப்பதற்கு ஏபபிர 
லில் ்மகறரடான் சம்்மதம் அளிததிருந்தடார. 
 இனப்படும்கடாளலளய ற்மற்ம்கடாள்வதற் 
்கடான ஆயததங்்கள் றுவடாண்்டாவில் நள்ம்பற்று 
கம்கடாண்டிருந்தளத பிரடான்சு முற்றுமுழுதடா்க அறிந் 
திருந்தது, அளத ற்மற்ம்கடாள்வதற்்கடான உதவிளய 
றுவடாண்்டா அரசுககு வழங்கியது என்்பது ்மடடு 
்மன்றி றுவடாண்்டாவின் அபற்படாளதய அதி்பரடா்க 
இருந்த ஜூமவனடால் ஹபியறி்மடானடாவுககு (Ju-
venal Habyarimana) அளசக்க முடியடாத ஆதரளவ 
வழங்கி அவவினவழிபள்ப முன்மனடுப்பதற்கு 
வழிவகுததது என்று பிரடான்ளசக குற்ேஞசடாடடிய 
தனது மசடாந்த அறிகள்களய ஆவைக்கடாப்ப்கம் 
மதடா்ர்படா்க ்மகறரடானின் அறிவிபபு மவளிவந்த 
சில நடாட்களில் றுவடாண்்டா மவளியிட்து.
 ஹபியறி்மடானடா ்பயைஞமசய்த வி்மடானம் 
சுடடுவீழ்ததப்படடு, அவர ம்கடால்லப்பட்ளதத 

மதடா்ரந்து இனப்படும்கடாளலளய முன்மனடுக 
கும் மசயற்்படாடு்கள் றுவடாண்்டாவில் ்கட்விழ்தது 
வி்ப்பட்ன. பிமரஞசு அதி்கடாரி்கள் இனப்படு 
ம்கடாளலயடாளி்களுககு றவண்டிய ஆயுதங்்களைக 
ம்கடாடுதது, அறிவுளர்களை வழங்கி, றவண்டிய உ்ப 
்கரைங்்களை விநிறயடா்கம் மசய்தது ்மடடு்மன்றி 
மதடா்ரந்து றுவடாண்்டா அரளசப ்படாது்கடாக்கவும் 
தவேவில்ளல என்று அந்த அறிகள்க குறிபபிட்து. 
இவவைளவயும் மசய்த பிரடான்சு இவவைவு ்கடால 
்மடா்கத தனது ்பங்ள்க மூடி்மளேததது என்று அறிக 
ள்கயில் ற்மலும் குறிபபி்ப்படடிருந்தது.
 ்மகறரடாளனப ம்படாறுததவளரயில் அவரு 
ககு இது ஒரு இக்கட்டான நிளல என்று கி்கடாலியி 
லிருந்து மசய்தி்களைத மதடாகுதது வழங்கிய அல் 
ஜசீரடா ஊ்்கவியலடாைரடான ்மல்்கம் மவப (Malcolm 
Webb) மதரிவிததடார.
 ்மகறரடாளனப ம்படாறுததவளரயில், ஆபிரிக 
்கடாவில் பிரடான்சு தனது நலன்்களை எப்படிப ற்பை 
லடாம் எனச் சிந்திக்க றவண்டிய றதளவ இருககிேது. 
அறத றவளையில் றுவடாண்்டா நடாடடுப்பற்ேடாைர 
முன்னணியின் ம்கடாள்ள்கககும் சிந்தளனககும் ஏற் 
ேவடாறு பிரடான்சும் தன்னுள்ய அணுகு முளேளய 
வகுதது, ற்படால் ்க்கடாற்மயு்னும் (Paul Kagame) 
றுவடாண்்டா அரசு்னும் கூடடுச்றசர றவண்டிய 
றதளவ பிரடான்சுககு இருககிேது. இனப்படும்கடாளல 
மதடா்ர்படா்கவும் 1990 இல் நள்ம்பற்ே நி்கழ்வு்கள் 

மதடா்ர்படா்கவும் ற்பசப்படும் வி்யங்்களில் இன் 
றும் ்கருதது றவறு்படாடு்கள் இருககின்ேன என்று 
மவப ற்மலும் மதரிவிததடார.
 இன்மனடாரு புேததில், பிரடான்சில் இன் 
மனடாரு றதரதலுககு ்மகறரடான் தயடாரடாகிக ம்கடாண் 
டிருககிேடார. எனறவ தீவிர வலதுசடாரி்களின் வி்மரச 
னததிலிருந்து தன்ளனப ்படாது்கடாததுகம்கடாள்ை 
றவண்டிய அவசியம் அவருககு இருககிேது. றுவடா 
ண்்டா வில் அவர ்மன்னிபபுக ற்கடாரியிருந்தடால் 
பிரடான்சின் தீவிர வலதுசடாரி்கள் அளத ளவதது 
்மகறரடாளன மி்கக ்கடுள்மயடா்க வி்மரசிததிருப்படார 
்கள். அதது்ன் இரடாணுவததிலுள்ை சகதி வடாய்ந்த 
ஆளுள்ம்களும் அதளன விரும்பியிருக்க ்மடாட்டார 
்கள்.
 றுவடாண்்டாவிலிருந்து மதன் ஆபிரிக்கடாவு 
ககு ்மகறரடான் ்பயை்மடானடார.. அங்ற்க அவர அதி்பர 
சிறில் ே்மற்படாசடாளவச் சந்திதது ற்கடாவிட-19 மதடா்ர 
்படா்கவும் பிரடாந்திய மநருக்கடி்கள் மதடா்ர்படா்கவும் 
ற்பச்சுக்களை முன்மனடுததடார.

 
நன்றி: அல்ஜசீரா

றுவாணடா இனவழி  ... க�ாடர்ச்சி...

ன்ளே, தடான் இலங்ள்கததீவுக்கடான அரசடாங்்கம் 
என்ே உல்கநிளலளயகம்கடாண்டு மதடா்ங்கியுள் 
ைது. இது உண்ள்மயில் ஈழததமிழர்களின் உரிள்ம 
மீடபு முயற்சிக்கடான ‘்பனிபற்படாரடா்கத’ மதடா்ங்்கப 
ம்பற்றுள்ைது.  
 இந்த உண்ள்ம்களின் அடிப்பள்யில் 
ஈழததமிழ் ்மக்கள் தங்்களின் மவளிய்க தன்னடாடசி 
உரிள்மயிளன அளனததுல்கச் சட்ங்்களுககு 
அள்மவடா்க உல்கநடாடு்களின் வழியடா்கவும், உல்க 
அள்மபபுக்கள் வழியடா்கவும் உறுதிப்படுததுவளத, 

• இந�ப் பனிப்யபார் மூலமும், 

• ஈழத�மிழர்களுககுத �ாேகததில �னது 
படடபலம் மூலம் ஏறபடுததி வரும் இனஙகா 
ணக கூடிே அச்்ச வாழடவ, உலககஙகும் உள்்ள 
ஈழத�மிழர்களுககு, இரா்ச�நதிர வழிகள் மூல 
மாகவும், ்சநட� இராணுவ நலன்கட்ள நாடு 
களுககு அளிப்ப�ன் வழிோகவும், இரு�்ளங 
களில அகல ப்படுததுவ�ன் மூலமாகவும் 

 சிளதததல் என்்பறத இன்ளேய அரசடாங் 
்கததின் மவளிநடாடடுக ம்கடாள்ள்கயடா்கவும், மவளி 
நடாடடு உேவடா்ல் மதடா்ர்படா்லடா்கவும் உள்ைது. 
இது கிடலர யூதர்களை இனஅழிபபுச் மசய்வ 
தற்கு, தடான் ்படாரடாளு்மன்ேததின் மூலம் உருவடான 
றயர்மனின் அதி்பர என்ே தகுதியில்  இததடாலி 
உட்பட் ்மததிய நடாடு்களின் ்பள்க கூட்ள்மபபு 
ஒன்ளே உருவடாககிய ்படாணியிலடானது. றநசநடாடு 
்களின் ்பள்க கூட்ள்மபற்ப கிடலரின் சரவடாதி 
்கடாரதளத முறியடிததது வரலடாறு. ஈழததமிழர்களுக 
்கடான றநசநடாடு்களின் ்கட்ள்மபபு ஒன்றின்மூலற்ம 
ஈழததமிழின அழிபபுககும் முற்றுபபுள்ளி ளவக 
்கப்ப் முடியும். 
 உல்க அள்மதிககும், இந்து்மடா்க்லின் 
அள்மதிககும், ஈழததமிழர்களின் அரசியல் உரிள்ம 
யின் அவசியதளதப புரிந்தும்கடாள்ளும் றநசநடாடு 
்களின் அள்மபபு ஒன்ளே உல்கத தமிழர்கள் 
றவ்க்மடா்கக ்கடடிமயழுபபி, ஈழததமிழர்களுககு 
அவர்களுள்ய மவளிய்க தன்னடாடசி உரிள்ம 
யிளன நிளலநிறுததுவதற்கு, இலங்ள்கத தீவின் 
அரசடாங்்கம் என்ே தனது உல்க அங்கீ்கடாரதளதப 
்பயன்்படுததி ஏற்்படுததி வரும்  உல்க மநருக்கடி 
்களை, முறியடிக்க றவண்டும். 
 உண்ள்மயில் ஈழ்மக்களின் அரசியல் உரி 

ள்ம்களை நிளலநிறுததும் ஆயுதப ற்படாரடாட்ம் 
முள்ளிவடாய்க்கடாலில் 2009 இல் சிறீலங்்கடாவின் 
இனஅழிப்படால் ‘ஆயுதங்்கள் ம்மௌனிக்கப்பட்’ 
நிளலயில் இள்நிறுததம் ம்பற்ேளத அடுதது, 
சனநடாய்க வழி்களில் ்க்ந்த ்பன்னிரண்டு ஆண்டு 
்கைடா்க முன்றனற்ேம் ்கண்டு வருவளத இன்ளேய 
உல்க ஆதரவு்கள் மதளிவு்படுததுகின்ேன. 
 ஈழததமிழர்களின் இந்த சனநடாய்க வழி 
்களிலடான ற்படாரட்ததிற்கு, உல்க நடாடு்கள், அள்ம 
பபுக்கள் அளிககும் உதவிக்கரம்தடான், சிறீலங்்கடா 
வின் ஈழததமிழின அழிபள்ப நிறுததும் என்்பது 
உல்கத தமிழர்களின் இறுதியும் உறுதியு்மடான 
நம்பிகள்க. 
 இந்த நம்பிகள்களய உல்க நடாடு்கள் 
உ்ன் ்கவனததில் எடுதது ஈழததமிழர்களின் இன 
அழிபள்பத தடுப்பதற்்கடா்க அவர்களின் மவளிய்க 
தன்னடாடசி உரிள்மளய அங்கீ்கரிப்பது குறிதது 
சிந்திக்கத தளலப்ப் றவண்டும்.  ்படாதிக்கப ்பட் 
நலிவுற்ே உலகின் ்மக்கைடா்க உள்ை ஈழத தமிழர 
்களுககு அதீத ்மனிதடாய றதளவ்களில் உள்ைவர்கள் 
என்ே அடிப்பள்யில் உ்னுதவி்களை குளவத 
யுதத மநருக்கடியின் ற்படாதும், ்பலஸ்தீனிய பிரச்சி 
ளனயிலும் சம்்பந்தப்பட் நடாடு்களின் இளேள்ம 
்களை மீே எந்த ஐககிய நடாடு்களின் சட்ங்்கள் அனு 
்மதிததனறவடா அந்த அளனததுல்கச் சட்ங்்களின் 
அடிப்பள்யில்  சிறீலங்்கடாவின் இளேள்மளய 
மீறிச் மசய்ய றவண்டும். 
  இன்று ற்கடாவிட மதடாற்ேடால் ்படாதிக்கப்படடு 
வரும் ஈழததமிழருககு உல்கத தமிழினம் தடுப 
பூசி்களை ்மனிதடாய அடிப்பள்யில் கிள்ப்பதற்கு 
எடுதத முயற்சி்களைக கூ்ச், சிறீலங்்கடா, ம்பௌதத 
சிங்்கைபற்பரினவடாதக ்கண்றைடாட்தது்ன், வ் 
ககு கிழககு தனி உதவி ம்பறும் அளனததுல்க 
முளேள்மயடா்க அதளனக ்கருதித, தடுததுள்ைது. 
இது உல்க நடாடு்களுககு ஈழததமிழர்களின் உயிர்கள் 
அவர்களின் ்படாது்கடாபபிறலறய உள்ைன என்ே உண் 
ள்மளய மீண்டும் மதளிவடா்க உைரததுகிேது. அதீத 
்மனிதடாய றதளவ்களில் உள்ை நலிவுற்று ்மக்களி 
ன்மடா்க உள்ை ஈழததமிழ் ்மக்களுககுச் சிறீலங்்கடா 
வின் இளேள்மளய மீறி, ஐககிய நடாடு்கள் சள்ப 
குளவத பிரச்சிளனயின் ம்படாழுது ள்கயடாண்், 
்பலஸ்தீனப பிரச்சிளனயில் ள்கயடாளுகிே அறத 
அளனததுல்கச் சட் முளேள்ம்கள் வழியடா்க உத 
வி் றவண்டும், என்்பறத உல்கத தமிழர்களின் 
ஒருமிதத றவண்டுற்கடாள்.

ஈழத�மிழர்களுககு  ... க�ாடர்ச்சி...

"............................................. தேோலலோக்
்கலித்கோனறு ்கோமர் குடைக்கீழ்ப் - தேோலியும்
உருக்குவோள் பவந்ெனபேோ பலோரிருேோற 
கூருங
்கருக்குவோள் த்கோணடுலட்கக் ்கோக்கும்...." 
 
்பள்க ஒழிதது மவண் ம்கடாற்ேக குள்யின் கீழ் 
ஆடசி மசய்யும் உருககினடால் ஆன வடாளை ஏந்திய 
றவந்தளனப ்பளனககு உவள்மயடா்கக கூறுகிேடார 
புலவர.

பழகமொழி�ள்
 யடாழ்ப்படாைததில் வழங்கிய ்பழம்மடா 
ழி்கள் சிலவற்ளேயும் றதளவகற்கற்்ப ஆங்்கடா 
ங்ற்க மசய்யுள் நள்ககு அள்மயப புகுததி 
யுள்ைடார புலவர. ்பதது ஆண்டு்களில் ்பளன 
்பயன் ம்கடாடுக்கத மதடா்ங்கும் என்்பளதக 
கூறும்ற்படாது ம்பண் பிள்ளை்களையும், ்பளன 
ளயயும் ஒபபிடடுக கூறும் ்பழ ம்மடாழிளய 
“ம்பண்பிளையும் தண்்பளனயும் ற்பணிவை 
ரததடால் வரு்ம் ்பண்பிமலடாரு ்பததில் ்பயன் 
ம்கடாடுககும் “ என்கிேது தடாலவிலடாசம்.
 ்பளன இருந்தடாலும் நீண்் ்கடாலம் வடாழ் 
ந்து ்பயன் ம்கடாடுககும், மவடடி வீழ்ததிய பின் 
னும் தூண், துலடா, வளை ற்படான்ே ்பல்றவறு 
ம்படாரு ட்கைடா்க நீண்்்கடாலம் ்பயன் ம்கடாடுககும் 
என்்பளதக குறிககும் ்பழம்மடாழிளய, 
“நட்டாயிரம் வரு்ம் நடானிலததில் ்கடாய்தது 
நிற்கும் ்பட்டாயிரம் வரு்ம் ்படாழ்ற்படா்கடா “ என்று 
நூலில் புகுததியுள்ைடார புலவர.

�ாலவிலா்சம்  ... க�ாடர்ச்சி...

ம்பற்றுக ம்கடாடுப்பது? பிள்ளைளய மதடாளலதத 
வலி ம்பற் ேவளுககுத தடான் மதரியும். அறத ற்படால 
உங்்களு ககு இந்நிளல வரும் ற்படாதுதடான் அந்தத 
தடாய் ்பட் வலி உங்்களுககுப புரியும். அதுவளர 
புரி யப ற்படாவதில்ளல.

எனது மூத� மகன்  ... க�ாடர்ச்சி...

 ற்மலும் மவளிநடாடு்களில் உள்ை தூதர்கங் 
்கள் மூல்மடா்க எங்்களுககு சரவறதச விசடாரளை 
றவண்டும் என்்பளத வலியுறுததி வருவது்ன் 
தமிழர்களுககு என்ன தீரவு றவண்டும் என்்பதற் 
்கடான ஒரு வடாகம்கடுபபு ந்ததப்ப் றவண்டும் 
என்்பதளனயும் நடான்கு அம்சக ற்கடாரிகள்க்கைடா்க  
முன்ளவதது ஐ.நடாவிற்கும், சகதி வடாய்ந்த உல்க 
நடாடு்கைடான அம்மரிக்கடா, இந்தியடா, ்கன்டா, றயர 
்மனி, பிரிட்ன் ற்படான்ே ஏழு நடாடு்களுககு எங்்க 
ளுள்ய ்கடிததளத அனுபபி இருந்றதடாம்” 
என்ேடார.

தீர்வு கிடடககும்   ... க�ாடர்ச்சி...
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கள்க தடான். ்கடாலம் ஒரு நடாளைககு அளனதளதயும் 
மவளிப்படுததும் என ்களதததுக ம்கடாண்ற், 
அருற்க இருந்த மி்கவும் ்பதிவடான அ்கல்மடான குள்க 
ஒன்ளே றநடாககி மசல்கிறேடாம்.
 இங்ற்க ்மற்ளேய குள்க்களில் இருந்து றவறு 
்படும் அைவுககு விததியடாச்மடான உள்  அள்மபபு்கள் 
்கடாைப்படுவது்ன், சிம்்மடாசனம் ற்படான்ே, இருக 
்கககூடிய தனி அள்மபம்படான்றும்  உருவடாக்கப்பட 
டிருந்தது. இது சிலறவளை முனிவர ஒருவரின் 
குள்கயடா்க இருந்திருபபின் அவர தவம் மசய்யப 
்பயன்்படுததியமதடாரு பீ்்மடா்க இருந்திருக்கலடாம்.
 குள்கயின் உள்றை ற்கடாடடுச் சிததிர அள்மப 
பு்களும் ்கடாைப்பட்ன. அது அழிவள்ந்து ்மளே 
யும் நிளலயில் இருந்திருக்க றவண்டும் அதனடால் 
யடாறரடா அதளன மதரியப்படுததும் வள்கயில் மதளி 
வடான நிேபபூச்சு ஒன்ளே அதன் ற்மறல பூசியிருந் 
தனர. இறத ற்படான்ே சிததிர குறியீடு்களை நடான் 
றவறு ்மளலக குள்க்களிலும் ்கண்டிருககிறேன். 
அம்்படாளே ்மடாவட்ததின் ரஜ்கல மதடால்லியல் 
இ்ததில் ்மளல உச்சியில் உள்ை குள்க ஒன்றிறல 
்கண்டிருககிறேன். இரண்டுககும் இள்யில் உள்ை 
மதடா்ரபு்கள் ்பற்றிய வலுவடான ஆதடாரங்்கள் கிள் 
பபின் மவளிப்படுதத முயற்சிககிறேன்.

க�ாடரும்....

படர்கல மடல ... க�ாடர்ச்சி...

 இளதத திமு்க ஆடசி மசயற்்படுதத றவண் 
டும். இதற்கு முன்பிருந்த எ்ப்படாடி ஆடசியிலி 
ருந்து ்மடாறு்பட் ஆடசியடா்க மு.்க.ஸ்்டாலின் இவ 
வடாறு மசயற்்ப் றவண்டும் என்று ற்கடாருகிறேடாம்.

கேள்வி: 
 தமிழேத்தில் ஆடசிக்கு வரும் ஒவசவநாரு 
அரசும் ஏழு தமிழர் விடுதமை சதநா்டர்்பநான 
தஙேள் வநாக்குறுதிேமை  நிமறகவறறநாததறேநான 
ேநாரணம் என்ன?

்பதில்: 
 முதலில் அவர்களுககுத  தமிழினம் சடாரந்த 
ம்கடாள்ள்க இல்ளல. அவர்கள் ற்பசுவது திரடாவி் 
இனம்; கூட்ணி றசரவது, தமிழின எதிரபபு - 
இந்திய ஏ்கடாதி்பததியவடாதக ்கடசி்களு்ன்! அக 
்கடசி்களின் தளலள்மயில் அள்மயும் ஒன்றிய 
ஆடசியில் கூட்ணி றசரகின்ேன.
 இந்தியத றதசியவடாதியடான ்மம்தடா ்படானரஜி 
ககு இருககும் வங்்கடாளி இன உைரவு, ்மனததுணி 
ச்சல் ற்படால் தமிழ்நடாடடுத திரடாவி்ததளலவர 
்களுககுத தமிழின உைரவும் இல்ளல; துணிச்ச 
லும் இல்ளல. ்பதவிளயப ்படாது்கடாக்க ்மண்டியி 
்த தயங்்கடாதவர்கள்.

கேள்வி:  
 ஏழு தமிழர்ேமை விடுதமை சசயய ைறுப் 
்பது, தமிழினத்திறகு எதிரநான ஓர் அரசியல் வன் 
முமற என்று ்பநார்க்ேைநாைநா?

்பதில்: 
 ஏழு தமிழர்களை விடுதளல மசய்ய ்மறுப 
்பது, அரசியல் வன்முளே – சட் விறரடாதச் மசயல் 
– தமிழர்களுககு  எதிரடான இனப்படாகு்படாடு.
 இந்தியடாவின் தந்ளத  என்று ற்படாற்ேப்படும் 
்கடாந்தியடி்களை 1948 ஜனவரி 30 அன்று ஆரியத 
துவடா மவறியர்கள் சுடடுக ம்கடான்ேடார்கள். அக 
ம்கடாளல வழககில் வடாழ்நடாள் தண்்ளன ம்பற்ே 
வர ற்கடா்படால் ற்கடாடறச.  இவர ்கடாந்திளய றநரடி 
யடா்கச் சுடடுக ம்கடான்ே நடாதுரடாம் ற்கடாடறசயின் 
தம்பி. நடாதுரடாம் ற்கடாடறசவுககுத தூககு. ற்கடா்படால் 
ற்கடாடறசவுககு வடாழ்நடாள் தண்்ளன. ்மரடாடடியச் 
சிளேயில் இருந்தடார. 16 ஆண்டு்களில் 1964ஆம் 
ஆண்டு ்மரடாடடிய ்கடாங்கிரசு ஆடசி ற்கடா்படால் 
ற்கடாடறசளய விடுதளல மசய்தது.
 ்கடாங்கிரசுக்கடாரர்கைடா்க இருந்தடாலும் ்மரடாட 
டியக ்கடாங்கிரசுத தளலவர்களுககு ்மரடாததியர 

என்ே இன உைரச்சி  இருந்தது. அதறனடாடு, 
ற்கடா்படால் ற்கடாடறச ்மரடாடடிய சித்பவன பிரடா்ம 
ைர! 
 ்மனுதர்மப்படி ம்கடாளலக குற்ேம் மசய் 
திருந்தடாலும் பிரடா்மைர்களைத தண்டிக்கக 
கூ்டாது.   தளலமுடிளய  (்மயிளர) ்மடடும் தடான் 
அ்கற்ே றவண்டும். 
 நம்முள்ய ஏழு தமிழர்களும் முப்பதடாண் 
டு்களுககு ற்மல் சிளேயில் இருககிேடார்கள். தமிழ் 
நடாடடு அரசியலில் தமிழின உைரச்சி ஆடசியடா 
ைர்களிள்றய இல்ளல. 
 அதது்ன் இந்த ஏழுற்பரும் பிரடா்மைர்கள் 
அல்லர; சூததிரர்கள்!  தடாய் ்மண்ணிறலறய தமி 
ழர்களுககு ந்ககும் இன ஒதுக்களலப புரிந்து 
ம்கடாண்டு இைந் தளலமுளேயினர தமிழ்த றதசிய 
எழுச்சி ம்கடாள்ை றவண்டும். மவகு ்மக்கள் எழு 
ச்சி வீதி்களில் ந்ந்தடால் விளரவில் ஏழு தமிழர 
விடுதளலயடாவர.

ஏழு �மிழர் விடு�டல  ... க�ாடர்ச்சி...

மஜனீவடாவில் ம்கடாடுக்கப்பட் வடாககுறுதி்கள் 
உட்ப் ்பல வி்யங்்கள் குறிததும் இபற்படாது மீை 
வடாககுறுதியளிககும் நிளலககு இலங்ள்க தள்ை 
ப்படடுள்ைது என்்பது உண்ள்ம.
 “அம்மரிக்கடாவினுள்ய இந்த நிளலப்படாடு 
தமிழர்களுள்ய தடாய்கக ற்கடாட்படாடடிளன சரவ 
றதச அரங்கிறல அங்கீ்கரிப்பதற்்கடானதும், எம்மு 
ள்ய இனததினுள்ய றதசியக ற்கடாரிகள்க 
்களை ்படிப்படியடா்க மவற்றிம்பே உதவும் நிளல 
ப்படா்டா்கவுற்ம அவதடானிககிறேடாம்” என மரறலடா 
வின் ற்பச்சடாைர அண்ள்மயில் கூறியிருந்தடார. ்மற் 
மேடாரு வி்யதளதயும் அவர கூடடிக ்கடாடடியிரு 
ந்தடார:  “பூற்கடாை சூழல்்களை உைரந்து அளத 
எ்மது ்மக்களுககு சடாத்க்மடாக்க த்மது ்பதவி்கள், 
றதரதல் றநடாக்கங்்கள்,  ்கடசி நலன்்கள், தற்ம்பருள்ம 
என்்பவற்ளே ்க்ந்து நடாம் இந்தக ்கைததில் எம் 
்மக்களுக்கடா்க ஒன்று்படடு சரவறதச அரசியல் 
சூழளல சடாத்க்மடாக்க மசயல்்ப்த தவறினடால், எந்த 
நியடாயப்படுததலுககும் அப்படால், ்படாரிய வரலடா 
ற்றுத துறரடா்கதளத இளழததவர்கள் ஆறவடாம்” என 
வும் அவர குறிபபிடடிருந்தடார. 

 அம்மரிக்கடா தன்னுள்ய பூற்கடாை நலன் 
்களுக்கடா்கததடான் ்கடாய் ந்கரததுகின்ேது. அதில் சந் 
றத ்கம் இல்ளல. அதில் ஈழத தமிழர பிரச்சிளன 
ஒரு ்ப்கள்க்கடாயடா்க அவர்களுககு இருக்கலடாம். 
ஆனடால், அதன் ்பலளன ம்பற்றுக ம்கடாள்ைககூடிய 
தூர றநடாககும், இரடாஜதந்திரத திேனும் எ்மககு இன் 
ளேய தருைததில் அவசியம்!

இன்னும் ்பல ்மளலய்க ்மக்கள் மதரிந்து ம்கடாள் 
ைடாதிருப்பது விசனததி ற்குரிய வி்யற்மயடாகும்.
 மதடாழிற்சங்்கவடாதி்கள் அரசியல்வடாதி்க 
ைடா்க தளலமயடுததுள்ை நிளலயில் ்மக்களி 
ள்றய பிரிததடாளும் ்கலடாசடாரதளத விளததது 
தனது அரசியல் இருபபிளன எவவடாேடாயினும் உறு 
திப ்படுததிக ம்கடாள்வதற்ற்க இவர்கள் முற்்படு 
கின் ேடார்கள். இதனடால் அப்படாவித மதடாழிலடாைர 
்கள் சந்தடாளவக ம்கடாடுதது விடடு சங்்க்ங்்களை 
யும் வடாங்கிக ்கடடிக ம்கடாள்ை றவண்டிய நிளல 
ஏற்்படடிருககின்ேது என்்பதளன யடாரும் ்மறுப்ப 
தற்கில்ளல. மதடாழிலடாைர்களின் ்மததியில் இன்று 
அறந்க்மடான பிரச்சிளன்கள் ்கடாைப்படுகின்ேன. 
்கல்வி, மதடாழில், வீ்ள்மபபு, ்மருததுவம், சு்கடாதடா 
ரம், ம்படாருைடாதடாரம் என்று எல்லடாத துளே்க ளிலும் 
பிரச்சிளன்களின் ்படடியல் நீண்டும்கடாண்ற் 
மசல்கின்ேன. எனினும் இவற்றுககு உரிய தீரவு்க 
ளைப ம்பற்றுக ம்கடாடுப்பதில் அரசியல் மதடாழிற் 
சங்்கவடாதி்களின் ்பங்்களிபபு ஆக்கபூரவ்மடானதடா்கக 
்கடாைப்படுகின்ேதடா? என்ே ற்கள்விககு ்பதில் 
திரு்ப தி்கர்மடானதடா்க இல்ளல என்றே கூேலடாம். 
ஆண்்டாண்டு ்கடால்மடா்க அரசியலில் ஈடு்பட்வர 
்கள் ்மக்களின் பிணிளயத தீரக்கவில்ளல.
 மதடாழிலடாைர்களின் மதடாழில் ரீதியடான 
பிரச்சிளன்களைத தீரந்து ளவப்பதிலும் இன்று 
மதடாழிற்சங்்கங்்கள் அச்மந்தப ற்படாககு்ன் மசயற் 
்படுவதடா்க ஒரு குற்ேச்சடாடடு இருந்து வருகின்ேது. 
மதடாழிற்சங்்கங்்களிள்றய ்கடாைப்படும் பிைவு 
்கள், ஐககிய்மற்ே ற்படாககு்கள் என்்பன மதடாழிலடா 
ைர்களின் உரிள்ம்கள் ்பறிற்படாவதற்கு உந்து சகதி 

யடாகி வருகின்ேன. சில ம்படாதுவடான வி்யங்்களில் 
கூ் இவர்கள் ஒன்று்படடு மசயற்்ப் தயக்கம் 
்கடாடடுவதளனயும் அவதடானிக்கக கூடியதடா்க 
உள்ைது. எல்லடா அரசியல் மதடாழிற்சங்்கவடாதி 
்களும் ்மக்களின் நலன்்களுக்கடா்கறவ ்படாடு்படு 
வதடா்க மதரிவிதது வருகின்ேனர. அப்படியடானடால் 
்மக்களின் நலன்்கருதி இவர்கள் ஒன்றிளைந்து 
மசயற்்படுவதிறல என்ன தவறு அல்லது தள் 
்கள் இருக்க முடியும்? இந்நிளலயில் உற்று றநடாககி 
னடால் தளலள்மததுவப ற்படாடடி, வருவடாய் பிரச் 
சிளன, சுய நலவடாதம் ற்படான்ேனறவ இவர்கள் 
ஒன்றிளைவதற்கு தள்யடா்க இருப்பதளனக 
்கடாைலடாம்.
 ்மளலய்க மதடாழிற்சங்்கங்்களின் பிற்ற்படாக 
்கடான மசயற்்படாடு்கள் ்பலவும் இன்று அதமதடாழி 
ற்சங்்கங்்களை அதை ்படாதடாைததில் தள்ளி வருகி 
ன்ேன. மதடாழிலடாைர்களுககும் மதடாழிற்சங்்கங்்களு 
ககும் இள்யிலடான உேவில் இள்மவளிளய 
ஏற்்படுததி வருகின்ேன. எனறவ மதடாழிற்சங்்கங் 
்கள் தனது தவளே உைரந்து மதடாழிலடாைர்களின் 
நலன் ்கருதி ந்வடிகள்க்களை முன்மனடுக்க 
றவண்டும். அம்்மக்கள் அளர வயிறும் ்கடால் வயிறு 
்மடா்க  உைவருந்தி, ்பல்றவறு சிர்மங்்களுககும் 
்மததியில்  மதடாழிற்சங்்கங்்களுககு உளழததுக  
ம்கடாடுககும் சந்தடாப ்பைததிற்கு உரிய றசளவ 
யிளன மதடாழிலடாைர்களுககு ம்பற்றுகம்கடாடுக்க 
றவண்டும். இல்ளலறயல் ்மளலய்கததில் மதடாழி 
ற்சங்்கக ்கலடாசடாரம் வலு விழப்பதளன ஒரு 
ற்படாதும் தவிரக்க முடியடாது என்்பறத உண்ள்ம 
யடாகும்.

க்சலவாககிழககும்  ... க�ாடர்ச்சி...

அகமரிகக பியரரடண  ... க�ாடர்ச்சி...

வரலடாறு தரும் ்படா்ம். அந்தவள்க யில் 11.11.1945 
இல் 2ஆவது உல்கப ற்படார நிளேவுககு ம்கடாண்டு 
வரப ்பட்ளத றநசநடாடு்கள் இன்றும் நவம்்பர 
11ம் தி்கதி 11 ்மணி 11 நிமி்ததிற்கு உயிரததியடா்கம் 
மசய்த ்மடாவீர்களுககு வீரவைக்கம் மசய்து 
ம்கடாண்்டாடி வருகின்ேனர. இந்த உல்க வழள்ம 
்கள் உலம்கங்கும் வடாழும் ஈழ்மக்களுககு தங் ்கள் 
்மண்மீடபுப ற்படாரில் குறிதத நடாளில் ஈழ ்மக்க 
ளின் றதசியப்பள் வீர்கள் ந்ததிய சிங்்கை 
அழிபபுப ்பள்்களுககு எதிரடான தடாககுதல்்கள் 
குறிதத எண்ைங்்கள் நிளனவுககு வருவது 
இயல்பு. குறிதத நடாளில் குறிதத இலகள்க அவ 
மவற்றி்கள் வழி மநருங்கிய ஈழ்மக்களின் ்மக்கள் 
்பள்யினரின் நிரந்தர மவற்றி, பிரடாந்திய உல்க 
வல்லடாண்ள்ம்களின் உதவியு்ன் சிறீலங்்கடா இன 
அழிப்படாைர்கள் 18.05.2009 இல் ந்டாததிய முள்ளி 
வடாய்க்கடால் ஈழததமிழின அழிபபு என்னும் 
21ஆம் நூற்ேடாண்டின் மி்கக ம்கடாடிய ்மனிதப ்படு 
ம்கடாளல்கள் வழி பின்னள்வுககு உள்ைடானள்ம 
உல்க வரலடாறு. 
 அன்று முதல் இன்று வளர 12 ஆண்டு்கைடா்க 
இனஅழிபள்பறய ஒற்ளேயடாடசிச் சிங்்கைப 
ம்பரும்்படான்ள்ம ஆடசி வழியடா்க ்கட்ள்மக்கப 
்பட் சிங்்கை ம்பௌதத அதி்கடாரபீ்்மடான சிறீலங்்கடா  
ஜனடாதி்பதி மூலம் ஈழ்மக்கள் மதடா்ரந்து இன 
அழிபபு்ன் கூடிய இனங்்கடாைககூடிய அச்ச 
வடாழ்வில் மதடா்ரந்து வடாழ்ந்து ்மடிந்து ம்கடாண்டி 
ருககின்ேனர. இந்நிளலயில் இருந்து ஈழ்மக்களு 
க்கடான வீ-ற்ளய உலகின் ்மனிதடாயத தன்ள்மயு 
ள்ய உல்க்மக்களும் உல்க நடாடு்களும் உல்க 
அள்மபபுக்களும் உருவடா்க உதவுவர என்்பறத 
இந்நடாளில் ஈழ்மக்களின் எதிர்படாரப்படா்க உள்ைது.  

77 ஆணடுகளுககு    ... க�ாடர்ச்சி...
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்பண்ள்ய ்கடாலததில் விவசடாய்மடானது இய 
ற்ள்க உரங்்களை ்மடடும் ்பயன்்படுததிச் 

மசய்யப்படடு வந்தது. இதனடால் நிளேவடான 
உற்்பததி அள்ந்தறதடாடு ்மண்ணின் வைமும் ்படாது 
்கடாக்கப்பட்து. ஆனடால் இன்ேளய சூழலில் ம்பருகி 
வரும் ்மக்கள் மதடாள்கககு ஏற்்ப ்பசுள்மப புரடசி 
யின் ்கடாரை்மடா்க அதி்க விளைச்சல் தரககூடியதும், 
இரசடாயன உரங்்கைடால் கூடுதல் ்பயன்தரக கூடியது 
்மடான ர்கங்்கள் உருவடாக்கப்பட்ன. இரசடாயன 
உரங்்கள், பூச்சிக ம்கடால்லி்களின் அதி்க்மடான ்பயன் 
்படாடடினடால் ்மண்ணின் வைம் குளேந்தறதடாடு, ்மண் 
ணில் உள்ை நன்ள்ம மசய்யும் நுண்ணுயிர்களின் 
எண்ணிகள்கயும் குளேயத மதடா்ங்கியது. 
 எனறவ இததள்கய தரம் குளேந்த, வை்மற்ே 
நிலங்்களை வை்மடான நிலங்்கைடா்க ்மடாற்றுவதில் 
இயற்ள்க உரங்்கள் ம்பரும் ்பங்கு வகிககின்ேன. 
்மண்புழு உயிர உர்மடானது இயங்ள்க உரங்்களில் மி்க 
முககிய்மடான ஒன்ேடாகும். இயற்ள்கயில் ்மண்புழு 
க்கள் மூலம் கிள்க்கககூடிய இந்த உர்மடானது 
்மண் புழுக்கள் ்கழிவு்களை உைவடா்க உடம்கடாண்டு 
கு்லில் உள்ை நுண்ணுயிர, மநடாதி்கைடால் மசறிக்கப 
்படடு சிறி சிறு உருண்ள்்கைடா்க ்மலபபுளழ வழி 
யடா்க மவளிததள்ைப்படும் ்கடடி்கறை ்மண்புழு 
உரம் எனப்படுகின்ேது. 

 உல்கததில் ்மண்புழுக்களில் 3000 வள்க்கள் 
்கண்்றியப்படடுள்ைன. இவற்றில் இந்தியடாவில் 
384 வள்க்கள் உள்ைன. இதில் 6 வள்கயடான ்மண் 
புழுக்கள் உரம் தயடாரிக்க உ்கந்தளவ. ்மண்புழு உரம் 
இடுவதடால் ்மண் து்கள்்கள் ஒன்ேடா்க இளைந்து 
ஒடடி, குருளை ற்படான்ே ்கடடி்கள் உருவடாகி 
்மண்ணின் ்கட்ள்மபள்ப ற்மம்்படுததுகின்ேது. 
இதனடால் ்மண்ணின் ்கடாற்றேடாட்ம் ்மற்றும் நீரப 
பிடிபபுததிேன் ற்மம்்படுததப்படுகின்ேது. ்களி்மண் 
்படாங்்கடான ்மண்ணில் உள்ை குழம்புத தன்ள்மளயக 
குளேககிேது. ற்மலும் ்மண் அரிபபு, ற்கடாள் ்கடால 
ததில் ்மண்ணின் மவப்பநிளல ஆகியவற்ளேக 
குளேதது றவரக்கடாயம் ஏற்்படுவளத தடுககிேது. 

மண்புழுக்�்்ள உறபத்தி கசயயும் மு்்ற: 
 ்மண்புழுக்களை உற்்பததி மசய்வது மி்க 
வும் எளிது. 10கிறலடா சடாைதளத எடுதது 2கிறலடா 
மவல்லதது்ன் ்கலககி, நல்ல ஈரப்பத்மடான இ்த 
தில் இந்தக ்கலளவளய ்மண் தளரயில் ம்கடாடடி 
ளவக்க றவண்டும். ஒரு ்பதது நடாட்களுககு தண்ணீர 
மதளிததுக ம்கடாண்டு வந்தடால் ்மண்புழுக்கள் தடாறன 
உருவடாகும். இந்த ்மண்புழுக்களை றச்கரிதது ்மண் 

புழு உரம் தயடாரிக்கலடாம்.

மண்புழு உரம் தயொரிக்கும் மு்்ற:

 ்மண்புழு உரம் தயடாரிக்க ்படுகள்க முளே, 
குழி முளே, மதடாடடி முளே என 3 முளே உள்ைது. 
்படுகள்க முளேயில் தளரயில் இயற்ள்க சடாைதளத 
யும், ்மற்ே ்கழிவு்களையும் ற்படா் றவண்டும். இதில் 
அதி்க அைவு ்மண்புழு உரம் தயடாரிக்கலடாம். 
 குழிமுளேயில் குழி மவடடி அடியில் 
சடாைம் ்மற்றும் இதர ஜீவனக ்கழிவு்களைப ற்படா் 
லடாம். ஆனடால் குழிமுளேயில் ற்படாது்மடான ்கடாற்றேடா 
ட்ம் இருக்கடாது. மசலவும் அதி்கம். மதடாடடிமுளே 
தடான் 

நடுத்தர விவசொயி�ளுக்கு சி்றந்த மு்்ற.
 மதடாடடி முளேயில் ்மண்புழு உரம் தயடாரி 
ககும் முளே ்பற்றி றநடாககின், ்மண்புழு உரம் 
தயடாரிக்க எபற்படாதும் நிழல், ஈரப்பதம், குளிரச்சி 
நிளேந்த ்பகுதிளய றதரவு மசய்ய றவண்டும். 500 
– 600 லீற்ேர ம்கடாள்ைைவு உள்ை சீம்மந்து அல்லது 
பிைடாஸ்டிக மதடாடடிளய வடாங்்கலடாம். அல்லது 
உங்்கள் வீடடில் மதடாடடி இருந்தடால், அளதறய 
்பயன்்படுததிக ம்கடாள்ைலடாம். ்மடாடு்களின் சடாைம் 
்மற்றும் சிறிய துண்டு்கைடா்க நறுககிய ்பசுந்தீவனக 
்கழிவு்கள், உலரந்த இளல்கள் 3 : 1 என்ே அைவில் 
்கலந்து மதடாடடியில் ற்படா் றவண்டும். 15 – 20 நடாட்க 
ளுககு இந்தக ்கலளவளய அப்படிறய விடடுவி் 
றவண்டும். சிறிது நறுககிய இளல்கள் ்மற்றும் 
்பசுந்தீவனதளத 15 – 20 cm அைவிற்குபற்படா் றவண் 
டும். அதற்கு ற்மல் சடாைம், ற்படான்ே ்கழிவு்களை 
அறத அைவு ற்படா் றவண்டும். 
 ்மண்புழுக்களை 50 – 1000 எண்ணிகள்கயில் 
ற்மல் அடுககிவி் றவண்டும். ்மண்புழுக்களை 
விட்வு்ன் குளிரந்த நீர மதளிக்க றவண்டும். 
இந்த உள் அடுககு்கள் எபற்படாதுற்ம ஈரப்பததது்ன் 
இருக்க மதடா்ரந்து குளிரந்த நீர மதளிக்க றவண்டும். 
30 நடாட்களுகு்கு ஒருமுளே கிைறிவி் றவண்டும். 
45 – 50 நடாட்கள் ஆனவு்ன் ்மண்புழு உரம் தயடாரடாகி 
விடும்.

மண்புழு உரம் அறுவ்ட கசயயும் மு்்ற
 ்மண்புழு உரம் தயடாரடானவு்ன் அது ்கறு 
பபு நிேத து்கள்்கைடா்க ்மடாறிவிடும். அதன் பின் 
தண்ணீர மதளிப்பளத நிறுததிவி் றவண்டும். 
ற்மலும் உரம் தயடாரிககும் இ்ததின் அருகில் புதிய 
சடாைதளத மவல்லதது்ன் ்கலந்து (1kg  சடாைம் 1kg  
மவல்லம்) நீர மதளிதது ளவததடால் இந்த ்மண்புழு 
உரததிலுள்ை ்மண்புழுக்கள் அருகில் உள்ை புதிய 
சடாைம் ்மற்றும் மவல்லக ்கலளவககுச் மசன்ே பின் 
்மண்புழு உரதளதப ்பயன்்படுததிக ம்கடாள்ைலடாம். 

மண்புழு உரம் இடும் மு்்ற
 ்பயிர்களின் தன்ள்மளயப ம்படாறுதறத 
்மண்புழு உரம் இ்றவண்டும். விவசடாய ்பயிர 
்களுககு ஒரு மஹக்ருககு 2 – 3 மதடான் அைவும், 
்பழ ்மரங்்களுககு ்மரததின் வயளதப ம்படாறுதது 5 
– 10 kg வளர ஒரு ்மரததிற்கு இ் றவண்டும். ்கடாய் 
்கறி மசடி்களுககு நடாற்றுக்கள் வைரப்பதற்கு ஒரு 
மஹக்ருககு ஒரு மதடான் அைவும், வைரும் மசடி 
்களுககு 400 – 500 கிரடாம்வளரயும் ்பயன்்படுததலடாம். 
பூச்மசடி்களுககு ஒரு மஹக்ருககு 760 1000 மதடான் 
வளர ்பயன்்படுததலடாம்.

மண்புழு உரத்திலுள்்ள சத்துக்�ள்
 ்மண்புழு உரததிலுள்ை சததுக்கைடானது ்மண் 
புழு உரம் தயடாரிக்க நடாம் ்பயன்்படுததும் ்கழிவுப 
ம்படாருட்களின் தன்ள்மளயப ம்படாறுதது அள்மயும். 
்பல்றவறு வள்கயடான ்கழிவுப ம்படாருட்களைப 
்பயன்்படுததும் ற்படாது ்மண்புழு உரததில் ்பல் றவறு 
வள்கயடான சததுக்களும் அ்ங்கி இருககும். சடாதடா 
ரை்மடா்க ்மண்புழு உரததில் உள்ை சததுக்கைடாவன:

்கடார்பன் 9.5 – 17.98%
ளநதரசன் 0.5 – 1.5%
ம்படாஸ்்பரஸ் 0.1 0.30%
ம்படாட்டாசியம்  0.15 – 0.56%
றசடாடியம் 0.6 – 0.30%
்கல்சியம் ்மற்றும் ்மகனீசியம் 22.67 – 47.60mcg/100g
தடாயிரம்  2 – 9.5 mg / kg
இரும்பு 2 – 9.30 mg
துததநடா்கம் – 5.70 – 11.50 mg/kg
்கந்த்கம் – 128 – 548 mg/kg

 ்மண்புழு உரததினடால் ்பல்றவறு நன்ள்ம்கள் 
கிள்ககின்ேன. ்மளழக்கடாலங்்களில் ்மண்ளை 
மவப்ப்மடா்க ளவததிருக்கவும் உதவுகிேது. இதனடால் 
சததுக்களை எடுககும் புது றவர்கள் உருவடா்க ்மண் 
புழு உரம் ்பயன்்படுகிேது. ்மண்புழு உரததடால் 
ஏற்்படும் அமிலமும் ்கடார்பனீர ஒகளசட வடாயுவும் 
்மண்ணின் ்கடாரத தன்ள்மளயக குளேதது உரபபிடி 
பபுத திேளன ற்மம்்படுததுகிேது. ்மண்ணில் உள்ை 
்களரயடாத தடாதுக்களை ்களரயச் மசய்து தடாவரங்்களி 
ற்கு கிள்க்கககூடிய ஊட்ச் சததடா்க ்மடாற்றுகிேது. 
 இவ ்மண்புழு உரதளத ்பயன்்படுததுவதடால் 
்பழங்்களின் நிேம், ருசி, ்மைம், ்பழங்்கள் றசமிதது 
ளவககும் ்கடாலம் ற்படான்ேளவ அதி்கரிககின்ேன. 
இதனடால் பூக்கள், ்கடாய், ்கனி்கள், தடானியங்்கள், நல்ல 
விளலககு விற்்பளன மசய்ய வழிவகுககின்ேது. 
எனறவ இரசடாயன உரங்்களை றதளவககு அதி்க்மடா்க 
்பயன்்படுததி ்மண்ணின் இயற்ள்கததரதளத அழிதது 
வி்டா்மல் ்மண்புழு உரதளத ்பயன்்படுததி ்மண் 
வைததிளன இயற்ள்கயடா்க ்படாது்கடாதது அறதற்படால 
்பயிர்களுககும் நல்ல வைரச்சியிளனயும், ஊககியி 
ளனயும் வழங்குறவடாம்.
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