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இலங்கை அரசு 2017 ஆம் ஆண்டு 
அளித்த வாக்குறுதிகை்ை நி்ைவவ 
றைத ்தவறியவ்த ்தறவபா்்தய ஐவரா 
ப்பிய ஒன்றியத தீர்ானததிறகைான 
மு்தன்்்யான கைாரணம் என ச்த 
துவததிறகைான  ஐவராப்பிய ஒன்றிய 
ததின் ஆ்ணயாைர ஹெலினா 
டல்லி ஹ்தரிவிததுளைார.
 சிறீலஙகைா மீது ஐவராப்பிய 
ஒன்றிய பாராளு்ன்ைததில் கைடந்த 
பு்தன்கிழ்் (10) நி்ைவவறைப் 
படட தீர்ானம் ஹ்தாடரபான விவா 
்தததில் உ்ரயாறறும் வபாவ்த அவர  
இவவாறு ஹ்தரிவித துளைார.
 பயஙகைரவா்தத ்தடுப்புசசடட 
த்்த நீக்குவது, அல்லது அதில் 
அ்னததுலகை ்தரா்தரததிறகு இ்ண 
யாகை திருத்தம் வ்றஹகைாளவது என்ை 
உறுதி ஹ்ாழிகைளின் அடிப்ப்ட 
யில் ்தான் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜி.எஸ்.
பி வரிச சலு்கை வழஙகைப்படடது. 
ஆனால் சிறீலஙகைா அரசு அ்த்ன 
இன்று வ்ர நி்ைவவறைவில்்ல.

 இந்தச சடடத்்தப் பயன் 
படுததி இலங்கை அரசு ஹசயறபா 
டடாைரகைள, எழுத்தாைரகைள ்ற 
றும் பததிரி்கையாைரகைள வபான்ை 
வரகை்ை ்கைது ஹசய்து, ்தடுப்புக் 
கைாவலில் ்வததுளைது. ஹபாதுச 
சமூகைததின் பணிகைள அஙகு பின்்த 
ளைப்படடுளைன.
 பயஙகைரவா்தத ்தடுப்புச சட 
டத்்த பயன்படுததி ்தடுதது ்வக் 
கைப் படடுளைவரகைள நீதி விசார 
்ணக்கு உடபடுத்தப்பட வவண் 
டும்  அல்லது உடனடியாகை விடு 
்த்ல ஹசய்யப்பட வவண்டும் என 
அவர வ்லும் ஹ்தரிவிததுளைார.
 இலங்கைக்கு வழஙகைப்படும் 
ஜி.எஸ்.பி பிைஸ் வரிசசலு்கை்ய 
நிறுததுவது ஹ்தாடரபில் 705 உறுப்பி 
னரகை்ைக் ஹகைாண்ட ஐவராப்பிய 
ஒ ன் றி ய ப ா ர ா ளு ் ன் ை த தி ல் 
ஹகைாண்டு வரப்படட தீர ்ானததி 
றகு ஆ்தரவாகை 628 வாக்குகைளும், 
எதிராகை 15 வாக்குகைளும் பதிவு ஹசய் 
யப்படடுளைதுடன், 40 உறுப்பினர 
கைள அதில் பஙஹகைடுக்கைவில்்ல.
 சிறீலஙகைாவுக்கு வழஙகைப்ப 
டும் வரிசசலு்கை இந்த வருடதது 
டன் நி்ைவ்டவது இஙகு குறிப் 
பிடத ்தக்கைது.

மடடக்கைைப்பு ் ாவடடததின் ஏைா 
வூரப்பறறு பிரவ்தச ஹசயலாைர 
பிரிவுக்குடபடட ் யிலத்த்டு, ் ா்த 
வ்னப் பகுதிகைளில் ஹ்தாடரசசி 
யாகை ஆக்கிரமிப்பாைரகைள ஹசயறப 
டுவ்தன் கைாரண்ாகை பலர ் ாடுகை்ை 
விறப்ன ஹசய்து விடடு வவறு 
ஹ்தாழில்கை்ை நாடிச ஹசன்றுளை 
்தாகை பண்்ணயாைரகைள ஹ்தரிவிக் 
கின்ைனர.
 கைடந்த இரண்டு வருடததிறகு 
வ்லாகை ்யிலத்த்டு ்ா்தவ்னப் 
பகுதியில் வ்ய்சசல் ்த்ரக் கைாணி 
கை்ை பயிரசஹசய்்கை என்ை அடிப் 
ப்டயில் கிழக்கு ்ாகைாண ஆளுந 
ரின் ஏறபாடடில் வவறு ்ாவடடங 
கைளிலிருநது வரு்கை்தந்த சிஙகைை 
்க்கைளினால் அபகைரிக்கைப்படடது.
 இ்தன்வபாது பண்்ணயாைர 
கைள பல்வவறு கைஸ்டஙகை்ை எதிர 
ஹகைாண்டுவந்ததுடன் கைாணி அபகைரி 
ப்பாைரகைளினால் ்ாடுகைள ஹகைால் 
லப்படுவதும் கைைவாடப்படுவதும் 
பண்்ணயாைரகைள ்தாக்கைப்படுவது 
்ாகையிருந்தது.
 இந்த நி்லயில் இது ஹ்தாட 
ரபில் ்தமிழ்த வ்தசியக் கூடட்்ப் 
பின் நாடாளு்ன்ை உறுப்பினர 
சு்நதிரன் ஹகைாழும்பு வ்ன் மு்ை 
யீடடு நீதி்ன்றில் இது ஹ்தாடரபான 
வழக்ஹகைான்றி்னத ்தாக்கைல் ஹசய் 
திருந்த நி்லயில், கைாணி அபகைரிப் 
பில் ஈடுபடடவரகைள ்தாஙகைள அஙகி 
ருநது ஹசல்வ்தாகை உறுதி ஹ்ாழி்ய 
வழஙகியிருந்தனர.
 இந்த நி்லயில் ்யிலத்த 

்டு, ்ா்தவ்னப் பகுதியிலிருநது 
சில குடும்பஙகைள ஹசன்றுளை நி்ல 
யில்,  500இறகும் வ்றபடட குடும் 
பஙகைள இன்னும் அப்பகு ஸ்ரீதியில் 
குடியிருப்பதுடன் அவரகைள பண் 
்ணயாைரகைளுக்கு பல்வவறு 
இ்டயூறுகை்ை ஏறபடுததி வருகி 
ன்ைனர.
 ்தறவபா்்தய நி்லயில் அப் 
பகுதியில் உளை கைாடுகைளிவலவய 
்ாடுகை்ை வ்ய்க்கும் நி்ல்்யு 
ளை்தனால் ்ாடுகை்ைப் பரா்ரி 
க்கை முடியா்த நி்லயுளை்தாகைவும், 
சி ல வ வ ் ை கை ளி ல் ் ா டு கை ் ை 
ஹகைாண்டுவர முடி யா்த நி்லயில் 
கைாடுகைளிவலவய அகைப்படுவ்தனால் 
பண்்ணயாைரகைள ஹ்தாடர இழப் 
புகை்ை எதிரஹகைாண்டு வருவ்தாகை 
வும் பண்்ணயாைரகைள ஹ்தரிவிக்கி 
ன்ைனர.
 இ்தன் கைாரண்ாகை ஹபரு்ை 
வான பண்்ணயாைரகைள ்தஙகைைது 
கைால்ந்டகை்ை விறப்ன ஹசய்து 
விடடுச ஹசல்வ்தாகைவும், எதிரகைால 
ததில் இந்த நிலப்பகுதி்ய பாது 
கைாக்கை முடியாது. அததுடன் பால் 
உறபததியும் ஹசய்ய முடியா்த 
நி்லவய ஏறபடும் எனவும் பண் 
்ணயாைரகைள கைவ்ல ஹ்தரிவிக் 
கின்ைனர.

Nka;r;ry; epy Mf;fpukpg;ghy; 
khLfis tpw;Fk; gz;izahsu;fs;

தறவபாது இலங்கையில் உக்கிர் 
்டநதுவரும் வகைாவிட-19 ஹநருக் 
கைடி கைாரண்ாகை, அஙகு பயணத 
்த்டகை்ை ஏறபடுததி அரசு வ்ற 
ஹகைாண்டுவரும் நடவடிக்்கைகைள 
அன் ைாடம் உ்ழதது வாழும் ்தமிழ் 
்க்கை்ை மிகுந்த ஹநருக்கைடிக்குள 
்தளளியுளை்தாகை ஹ்தரிவிக்கைப்படு 
கின்ைது.
 பிரவ்தச ச்பகைள ஊடாகை 
இலங்கை அரசு வ்றஹகைாண்டு 
வரும் உ்தவித திடடஙகைள ஒரு குறி 
ப்பிடட ஹ்தா்கையான ்க்கை்ை 
ஹசன்ை்டகின்ைது. சமுரததி நலத 
திடடஙகைள வபான்ை உ்தவிகை்ை 
ஹபைாது ்தறவபாது ஹபாருைா்தார 
வசதியின்றி ்தவிக்கும் ்க்கை்ை 
இந்த உ்தவித திடடஙகைள ஹசன்ை 
்டவதில்்ல. 
 நாடாளு்ன்ை அல்லது ் ாகைா 

ணச்ப உறுப்பினரகைள வபான்ை 
்தமிழ் ்க்கைளின் அரசியல் பிரதிநிதி 
கைள ஊடாகை வ்றஹகைாளைப் படா்த, 
புலம்ஹபயர ்தமிழ் ்க்கைளின் உ்த 
விகை்ை இலங்கை அரசு ்தனது அரச 
அலுவலகைஙகைள மூலம் வழஙகுவ 
்தால், அது அரச உ்தவிகைைாகை கைரு்தப் 
படுவதுடன், பாதிக்கைப்படட எல்லா 
்க்கை்ையும் ஹசன்ை்டவதில்்ல 
எனவும் ஹ்தரிவிக்கைப்படுகின்ைது.
 ்த ற வ ப ா ் ்த ய நி ் ல யி ல் 
்தமிழ் ் க்கை்ை இந்த ஹநருக்கைடியில் 
இருநது கைாப்பாறறும் ஹசயல்திட 
டம் ஒன்்ை ்தாயகைதது ்தமிழ் அரசி 
யல் கைடசிகைளுடன் இ்ணநது புலம் 
ஹபயர அ்்ப்புக்கைள முன்ஹனடுக்கை 
வவண்டும் என்பதுடன், அ்த்ன 
இலங்கை அரசு ்தனது அரசியல் 
நலன்கைளுக்கைாகை பயன்படுததுவ்்த 
யும் அனு்திக்கைகூடாது என ்தமிழ் 
அவ்தானி ஒருவர ஹ்தரிவிததுளைார.

,yq;if muR thf;FWjpfis 
epiwNtw;wtpy;iy

அஹ்ரிக்கைக் கைாவல்து்ையால் 
கைறுப்பினத்தவர வ�ாரஜ் பிைாய்ட 
கைழுதது அழுத்தப்படடுக் ஹகைால்லப் 
படட நிகைழ்்வ உலகிறவகை அ்ட 
யாைம் கைாடடிய 18 வயது இைம் 
ஹபண்ணுக்கு ஹபரு்் மிக்கை 
‘புலிடசர’ (Pulitzer Prize) விருது அறி 
விக்கைப்படடுளைது. அஹ்ரிக்கைா 
வில் ஊடகைத து்ையின் உயரவிருது 
அந்தத து்ை சாரா்த கைறுப்பின 
இைம் ஹபண் ஒருவருக்கு வழஙகைப் 
படுகிைது.
 அஹ்ரிக்கைப் பததிரி்கையா 

ைர வ�ாசப் புலிடசர என்பவரின் 
ஹபயரில் 1912ஆம் ஆண்டு மு்தல் 
பததிரி்கை, இ்ணய ஊடகைம், இலக் 
கியம், இ்சய்்ப்பு, நாடகைம் 
ஆகிய து்ைகைளில் சிைநது விைஙகு 
வவாருக்கு இவவிருது வழஙகைப்படு 
கிைது. இநநி்லயில், கைடந்த 2020 
ஆம் ஆண்டு வ் 25ஆம் திகைதி 
அ ஹ ் ரி க் கை ா வி ன் மி ன வ ச ா ட ட ா 
்ாகைாணததின் வ�ாரஜ் பிைாய்ட 
என்ை கைறுப்பினத்தவ்ர மின்னிகியூ 
நகைர கைாவல்து்ை அதிகைாரி கைழுததில் 
அழுததியதில் அவர உயிரிழந்தார. 

N[hu;[; gpsha;l; nfhiyia glk; gpbj;j 
,sk;ngz;Zf;F ‘Gypl;ru;’ (Pulitzer) tpUJ

n`ypdh ly;yp

Nfhtpl; mdu;j;jk; - nghUshjhu 

neUf;fbapy; tlf;F fpof;F kf;fs;

வடக்கு கிழக்கில் கைாணா்ல் ஆக் 
கைப்படட உைவுகை்ைத வ்தடி வபாரா 
டடம் வ்றஹகைாண்டு வரும் அவர 
கைைது உைவுகைள, அவரகைளின் விடு்த 
்ல்ய வலியுறுததி, நீண்ட கைால 
்ாகை பல்வவறு வபாராடடஙகை்ை 
வ்றஹகைாண்டு வருகின்ைனர . 
 இநநி்லயில் கைாணா்ல் 
ஆக்கைப்படட உைவுகை்ைத வ்தடி 
அவரகைளின் உைவினரகைள,  துன்பஙகை 
்ையும், துயரஙகை்ையும் சு்நது 
வவயாதிப ஓய்வு கைாலஙகைளில் வநாய் 
வாய்ப்படடு ்வததியசா்லகைளி 

லும், ஏ்னய உைவுகைளின் பாதுகைா 
ப்பிலும் இருநது வருகின்ைாரகைள.
 இவவாறு ்த்து உைவுகை்ைத 
வ்தடிய்லநது 92 உைவுகைள வநாயி 
னால் பீடிக்கைப்படடு உயிரிழநதுள 
ைனர. வவுனியா ்ாவடடததில் 12 
வபர இவவாறு உயிரிழநதுளைனர. 
 ்தமிழர ்தாயகைததில் கைடந்த 
2009ஆம் ஆண்டு நடந்த வபாரின் 
பின் இராணுவததினரிடம் ்த்து 
உைவுகை்ை ்கையளிதது பின் கைாணா 
்ல் ஆக்கைப்படட, இராணுவ புலனா 
ய்வாைரகைளினால் கைடத்தப்படடு 
கைாணா்ல் ஆக்கைப்படட ்த்து உைவு 
கை்ைத ்தம்மிடம் வசரக்கு்ாறு,   
சரவவ்தசம் ்றறும் ஐ. நா ச்பயின்   
்த்லயீட்டக் வகைாரி   பல வபாரா 
டடஙகை்ை அவரகைளின் உைவினர 
கைள முன்ஹனடுதது வருகின்ை்் 
குறிப்பிடத்தக்கைது.
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 அமெரிக்க ்காங்கிரசின் வட்கரராலினாவின் சனநாய்கக ்கட்சி உறுப்பினர் மடரோரா 
மராஸ் அவர்்கள், 18.05.2021 இல் அமெரிக்க ்காங்கிரசில் தாக்கல் மசய்துள்்ள, H.R 413ஆம் 
இலக்கத் தீர்ொனம், ஈழத்தமிழர்்கள் உரிமெ்கள் குறித்த அமெரிக்க ம்காள்ம்க உரு வாக்கத்தில் 
வ்ளர்ச்சி்கள் ஏறேடுவதற்கான நம்பிகம்க அளிககும் அரசியல் மசயறோடா்க அமெந்துள்்ளது. 
 இந்தத் தீர்ொனம் இலங்ம்கயின் வடககு கிழககு தமிழர்்களின் ோரம்ேரியத் தாய்கம் 
என ஈழத்தமிழர்்களின் இமைமெயின் இருப்மேயும்,  ஆயுதம் தரித்த சுதந்திரப் ரோராட்டக 
குழுவினர்" என ஈழத்தமிழர்்களின் ரதசிய விடுதமலப் ரோராட்டத்தின் உணமெ நிமலமயயும் 
உலகுககுத் மதளிவாககிய அரசியல் ஆவணொகியுள்்ளது.  இமவ ஈழத்தமிழர்்கள் தங்்களின் 
மவளிய்க தன்னாட்சிமய மேறுவதற்கான அரசியல் வழி்கம்ளப் ேலப்ேடுத்துகின்ைன.  
 ஆயினும் இத்தீர்ொனம் அமெரிக்க ்காங்கிரசிலிலும், மசனறறிலும் நிமைரவறைப்ேட 
ரவணடிய முன்மொழிவா்கரவ இன்று உள்்ளது. ஆதலால் உலம்கங்கும் உள்்ள தமிழர்்கள் 
அமெரிக்க ்காங்கிரசின் உறுப்பினர்்களிமடயிலும், மசனற உறுப்பினர்்களிமடயிலும் இத் 
தீர்ொனத்திறகு ஆதரவா்க வாக்களிககும்ேடி ஊக்கப்ேடுத்த ரவணடிய மோறுப்பில் உள்்ளனர். 
ரவணடுர்காள்்கம்ள உருவாககி, அவறறில் ம்கமயழுத்திட்டு அமெரிக்க ்காங்கிரசின் உறுப்பினர் 
்களுககும், மசனற உறுப்பினர்்களுககும், அமெரிக்க ஊட்கங்்களுககும் அனுப்புவதன் மூலரெ 
இதமனச் மசய்யலாம். 
 ரவாசிங்டனில் உள்்ள சிறீலங்்காத் தூதுவர் ரவிநாத் ஆரியசிங்்க மூலொ்க சிறீலங்்கா, 
அமெரிக்க ்காங்கிரசின் மவளிவிவ்கார குழுவின் தமலமெத்துவப் பிரதிநிதியான நியூரயார்க 
சனநாய்கக ்கட்சி உறுப்பினர்  கிரம்கரி மீகஸ்ககும், மடகசாஸ் குடியரசுக ்கட்சிச் சமே உறுப்பி 
னரும் முன்வரிமச நிமலப் பிரதிநிதியுொன மெக்கல் மெக்கலு அவர்்களுககும், 413ஆம் 
இலக்கத் தீர்ொனத்மத சமேயில் வாகம்கடுப்புககு முன்மனடுக்க ரவணடாம் என ்கணடனக 
்கடிதம் ஒன்மைக ம்கயளித்துள்்ளது. அரத ரநரத்தில் சிறீலங்்காவின் மவளிவிவ்கார அமெச்சர் 
திரனஸ் குணவர்த்தன ம்காழும்பிலுள்்ள அமெரிக்கத் துமணத் தூதுவமர அமழத்து அரச 
நிமலயில் இத்தீர்ொனத்மத விவாதத்திறகு அனுெதிக்க ரவணடாமெனக ர்காரியுள்்ளார். 
 இந்நிமலயில் ஈழத்தமிழர்்கள் சனநாய்க வழி்களில் எந்த அ்ளவுககுத் தெககுச் 
சாத்கொனவறமை உள்்ளடக்கப் ரோராடப் ரோகின்ைார்்கள்? எந்த அ்ளவுககு உல்க ெக்க 
்ளதும் நாடு்க்ளதும் ேலங்்கம்ளயும், வ்ளங்்கம்ளயும் மேருககிக ம்காள்்ளப் ரோகின்ைார்்கள்? 
என்ேதிரலரய, ஈழத்தமிழர்்களின் உரிமெ்கம்ள மீள்விககும் ஆறைலா்க இன்மைய உல்கநிமல 
ொறைப்ேடலாம்.
 ரெலும், ஐரராப்பிய ோராளுென்ைத்தின் 628 உறுப்பினர்்கள் சிறீலங்்கா மோருட்்களுக்கான 
ஜி. எஸ் பி பி்ளஸ் வரிச்சலும்கமய சிறீலங்்கா மேறுவதற்கான தகுதிமயக ம்காணடுள்்ளதா என 
ஆராயுொறு நிமைரவறறிய தீர்ொனம், ஈழத்தமிழர்்கள் ெனித உரிமெ்கள் வழி சிறீலங்்காவின் 
‘ஒரர நாடு ஒரர சட்டம்’ என்னும் ேன்மு்கப் ேணோட்மட ெறுககும் நிர்வா்க முயறசிக்கான 
ேலத்த அடியா்க அமெந்துள்்ளது. 
அரத ரநரத்தில் இங்கிலாந்தின் ர்கார்ன்வல் ந்கரக ்கார்பிஸ்ரே விடுதியில் இவவாரத்தில் 
இடம்மேறை ஜி 7 உச்சிொநாட்டின் ‘சீனாவின் உல்கச் மசல்வாககுககு எதிரா்க உல்க நாடு்களின் 
உட்்கட்டுொனங்்களுககு அதி்க மசலவு்கம்ளச் மசய்தல்’ என்ை பிர்கடனம், அமெரிக்கத் தமல 
மெமய முன்மனடுககும் ரெறகுலகின் புதிய உல்க ஒழுங்கு முமைமயான்றின் ்கட்டுொனம், 
ர்காவிட் 19இன் பின்னர்  மதாடங்கி விட்டமத உறுதிப்ேடுத்தியுள்்ளது. ஆனால் ஏற்கனரவ 
சீனாவின் வழி தனது உட்்கட்டுொனங்்கம்ள நிறுவிக ம்காணடுள்்ள சிறீலங்்காவினுள் இதமன 
எவவாறு ஜி 7 நாடு்கள் முன்மனடுக்கப் ரோகின்ைன என்ேதில், ஈழத்தமிழர்்கள் அமெரிக்காவுககு, 
இந்தியாவுககு அளிக்கக கூடிய ஒத்துமழப்ரே, சிறீலங்்காமவ இந்நாடு்கள் மீ்ளவும் சாராது, 
தங்்கள் உரிமெ்கம்ள மீ்ளப்மேறுவதற்கான சாத்கொன சூழ்நிமல்கம்ள ஈழத்தமிழர்்களுககுத் 
ரதாறறுவிககும். 
 இந்தியாமவ விலத்தி ெறமைய மதற்காசிய நாடு்களிடம் உதவி மேறறு வ்ளருதல் 
என்ை தனது திட்டத்தின் ஒரு அங்்கொ்கரவ ேங்்க்ளாரதசிடம் இருந்து ்கடன் மேறுவதறகு 
்கடந்த வாரத்தில் ேங்்க்ளாரதசின் பிரதெ அமெச்சருடன் சிறீலங்்கா ம்காழும்பில் சந்திப்மே 
ரெறம்காணடது. அத்துடன் மதற்காசிய ்கட்டமெப்பு ஒன்மை நிறுவி, இந்திய பிராந்திய 
வல்லாணமெமய முறியடிககும் முயறசி சிறீலங்்காவின் இன்மைய இலககு என்ேமத 
மோலநறுமவயில் சீனாவின் ஆயிரம் ர்காடி ரூோவில் நிறுவப்ேட்டுள்்ள சிறுநீர்க ரநாய்்களுக்கான 
நவீன மவத்தியசாமலமயச் சிறீலங்்கா மதற்காசிய ெக்களுக்கான ெருத்துவ ரசமவ என 
அதன் மதாடக்க விழாவில் பிர்கடனப்ேடுத்தியது. கீரிெமலயில் ஈழத்தமிழர்்களின் நிலப்ேரப்பில் 
இராணுவ ஆககிரமிப்ோல் ்கட்டப்ேட்ட அரச அதிேர் ொளிம்கமயச் சீனாவுககு விறேதற்கான 
முயறசி்கள் தமிழர் தாய்கப் ேகுதி்களில் இந்தியாவுககு எதிரான ஆறைல்்கம்ள நிறுவுதல் என்ை 
சிறீலங்்காவின் முயறசியா்க உள்்ளது.
 ஐந்து இலட்சம் ரவமலயாட்்க்ளா்க சீனர்்கம்ளயும், ேல ர்காடி சீன முதலீடு்கம்ளயும், 
ேடு்கடன்்கம்ளயும்,  சீனத் மதாழில்நுட்ே அறிவியல் த்ளங்்கம்ளயும் ம்காணடுள்்ள இன்மைய 
சிறீலங்்காவில் நாட்டுககுள் நாடு என்ை மோரு்ளாதார உத்திமுமையின் வழி சீனா தனக்கான 
த்ளத்மத அமெத்து விட்டது.  
 இந்நிமலயில் வரலாறறுககு முறேட்ட ்காலம் முதலா்க நாட்டுககுள் நாடா்க இலங்ம்கத் 
தீவில் உள்்ள ஈழத்தமிழர்்களின் தாய்க, ரதசிய, தன்னாட்சி உரிமெ்கம்ள மீ்ள அமெக்க 
உதவுதல் என்கிை அரசியல் நடவடிகம்க வழியா்கரவ புதிய உல்க ஒழுங்குமுமையில் அமெ 
ரிக்க, இந்திய நலன்்கள் இந்துொ்கடமலப் ோது்காப்ோன அமெதியா்கப் ரேணுவதன் வழி 
ோது்காக்க முடியும். இதுரவ இன்மைய ஈழத்தமிழர்்கள் உரிமெ்கள் குறித்த உலகின் புதிய 
ஆர்வத்தின் வி்ளக்கொ்க அமெகிைது. 
 இச்செ்கால உல்க நி்கழ்வு்கள், உல்கத் தமிழர்்களுககு, ஈழத்தமிழர்்களின் உரிமெ்கம்ள 
மீட்ேதற்கான சனநாய்கப் ரோராட்டக்க்ளமொன்று உல்க்ளாவிய நிமலயில் ரதாறறிவிக்கப்ேட்டு 
ள்்ளது என்ேமத உணர்த்தி வருகின்ைன. ஒன்றுேட்ட முயறசியின் ஊடா்க இதமன எதிர்ம்காள்்ள 
ரவணடுமென்ை அமழப்மே இமவ விடுககின்ைன. மசயறேடுரவாொ?

Mrphpau;
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ஹகைாவரானா ்வரஸ் ஹ்தாற 
ைானது, இலங்கை அரசாங 
கைததினால் உருவாக்கைப்ப 
டட ஹகைாவரானா ்தடுப்புச 
ஹசயலணியின் ்த்லவரான 
இராணுவத ்தைபதியின் 
முடிவுகை்ையும், அறிவிப்பு 

கை்ையும் மீறி வவகை்ாகைப் பரவி வருகிைது. ஹ்தாறறு ்ரண ஙகைள 
இரண்டாயிரத்்தத ்தாண்டியுளைன. ஒன்றுபடடு தீர்ானங 
கை்ையும் முடிவுகை்ையும் எடுக்கை வவண்டியவரகைைான ஆளும் 
்தரப்பினரும், சுகைா்தாரத து்ையினரும் ஆளுக்கைாள வபாடடி 
வபாடடுக் ஹகைாண்டு, முன்னுக்குப் பின் முரணான புளளி விபர 
ஙகை்ையும், அறிவிப்புகை்ையும் ஹவளியிடடு ்க்கை்ை அசசு 
றுததியும், அவலப்படுததியும் வருகின்ைனர. ஹகைாவரானாத 
ஹ்தாறறி்னக் கைடடுப்படுத்தவவா ்தடுக்கைவவா முடியா்தவர 
கைைாகை இவரகைள உளைனர” எனப் புதிய சனநாயகை ்ாக்சிச 
ஹலனினிசக் கைடசியின் ்ததிய அரசியல்குழு சாரபாகை அ்தன் 
ஹபாதுச ஹசயலாைர சி. கைா. ஹசநதிவவல் அவரகைைால் ஹவளியி 
டப்படடுளை ஊடகை அறிக்்கையில் ஹ்தரிவிக்கைப்படடு ளைது.
வ்லும் அவ அறிக்்கையில் ஹ்தரிவிக்கைப்படடிருப்ப்தாவது:
 “நாடடு ்க்கைளுக்குத வ்த்வயான ்தடுப்பூசிகை்ைப் 
ஹபைவவா, அவற்ைப் பாகுபாடின்றி அ்னததுப் பிரவ்தச ்க்கை 
ளுக்கும் விநிவயாகிததுப் பயன்படுத்தவவா முடியா்த ்கையறு 
நி்லயிவலவய ஆடசியாைரகைள இருநது வருகின்ைனர. ஆனால், 
ஹகைாவரானாத ஹ்தாறறின் ்்ைவில், ஆடசியில் இருப்வபார 
்த்க்குத வ்த்வயானவற்ை அரசியல் ரீதியாகைவும், ஹபாருைா 
்தார அடிப்ப்டயிலும் ்க்கைளுக்கு விவரா்த்ாகை முன்ஹனடுதது 
வருகின்ைனர.
 நாடடின் ஏகைப் ஹபரும்பான்்்யான உ்ழக்கும் ்க் 
கைளின் அன்ைாட உணவுப் ஹபாருடகைளினதும், அததியாவ 
சியப் பாவ்னப் ஹபாருடகைளினதும் வி்லகைள ்தாறு்ாைாகை 
உயரத்தப்படடுளைன. அவறறில் வ்லும் வி்ல உயரவுகை்ை 
ஏறபடுததும் வ்கையில், அரசினால் எரிஹபாருள வி்ல 
அதிகைரிப்பு ஹகைாண்டு வரப்படடுளைது. இவவாறு ்க்கை்ை 
வாடடி வ்்தக்கும் இன்்ைய ஆடசியாைரகைைான ரா�பக்ச 
சவகைா்தரகைள, மு்தலாளிகைள, உயர வரக்கைததினர ்றறும் வசதி 
ப்டத்தவரகைளுக்கு ஏறைவாறு தீர்ானஙகை்ையும், முடிவு 
கை்ையும் வ்றஹகைாண்டு வருகின்ைனர.
 அததுடன் நாடடின் நில, நீர வைஙகைள விறகைப்படும் 
ஹசயல்கைள சத்தமின்றி ஹகைாவரானாத தி்ரக்குப் பின்னால் முன் 
ஹனடுக்கைப்படுகின்ைன. இவறறின் ்ததியில் பாராளு்ன்ை 
உறுப்பினரகைளின் பயன்பாடடுக்ஹகைன, முன்னூறு வ்ரயான 
ஒவஹவான்றும் ஐம்பது மில்லியன் ஹபறு்தியான ஹசாகுசு 
வாகைனஙகைளின் இைக்கு்திக்குரிய ஹசயறபாடுகைள முன்ஹனடுக்கை 
ப்படுகின்ைன. இ்வ எதுவும் இநநாடடின் உ்ழக்கும் ்க்கை 
ளுக்கைான்வ அல்ல என்ப்்த ்க்கைள உணரநது வருகின்ைனர. 
ஹ்தாடரும் இம் ்க்கைள விவரா்தச ஹசயறபாடுகை்ை எ்து புதிய 
சனநாயகை ்ாக்சிச ஹலனினிசக் கைடசி வன்்்யாகைக் கைண்டிப்ப 
துடன், உடன் அவற்ை நிறுதது்ாறும் வகைாருகின்ைது.
 வ்லும், கைடந்த வாரததிறகு முநதிய நாடகைளில் எம்.
வி.எக்ஸ் - பிரஸ் வபரள கைப்ப்ல முன் வயாச்னயின்றியும், 
ஆபத்்த உணரா்லும், குறுக்கு வழியில் லாபம் ஹபைலாம் 
எனும் வநாக்கிலும் ஹகைாழும்புத து்ைமுகைததிறகுள வரவ்ழ 
தது, அனரத்தத்்தயும், ஆபத்்தயும் வ்தடிக்ஹகைாண்ட அரசின் 
ஹசயல் கைண்டனததிறகுரிய்தாகும். இக் கைப்பலில் ஏறபடட 
விபத்தானது ந்து கைடறபரப்பில் பிைாஸ்ரிக் மூலக்கூறுகை்ை 
யும், ஆபத்தான இராசயனக் கைழிவுகை்ையும், எண்்ணக் கைசிவி 
்னயயும் ஏறபடுததியுளைது.
 இ்தனால், கைடல்வாழ் உயிரினஙகைளுக்கும் கைடல் வைங 
கைளுக்கும் பாரிய அழிவுகைள ஏறபடடுளைன. இத்த்கைய கைடல் 
வைப் பாதிப்புகைைால் மீன்கைள உடபட கைடல் உயிரினஙகைளும் 
கைடல் உணவுகைளும் பாதிக்கைப்படடுளைதுடன், நசசுத்தன்்் 
பரவும் அபாயமும் வ்தான்றியுளைது. நாட்டச சூழவுளை 
கைடலில் ்த்து கைடறஹ்தாழி்லச ஹசய்து வரும் பல இலடசம் 
மீனவரகைள மிகைப் ஹபரும் வாழ்வா்தாரப் பிரசசி ்ன்ய எதிர 
வநாக்கி நிறகின்ைனர. இவறறுக்கு இராணுவ்ய்ாகி வரும் 
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ஹவளியில் ஹசன்ை, ந்க்குப் பிரிய்ானவர 
கைள  சரியான வநரததில் வீடு திரும்பா 

விடடால், நம் ்னம் எவவைவு ப்தறிப் வபாகும். 
எப்வபாது வருவாரகைள என ்னம் எதிரபாரததுக் 
ஹகைாண்டிருக்கும். அவரகைள வீடடுக்கு வநது 
வசரும் வ்ர அ்்தப் பறறிவய நாம் வயாசிததுக் 
ஹகைாண்டிருப்வபாம்.
 இந்தக் கைாததிருப்பு வநரம், நிமிடஙகைைாகை 
பல ்ணி வநரஙகைைாகை இருந்தால் பரவாயில்்ல. 
பல ஆண்டுகைள என்ைால், கைாணா்ல் வபானவர 
கைளின் குடும்பததினர நி்ல என்னவாகும். அவர 
கைளின் குடும்பததினர எவவைவு ் னவவ்த்னக்கு 
உளைாகுவாரகைள. இப்படி ்ன வவ்த்னயுடன் 
்தவிக்கும் ்தாயின் கை்்த்தான் இது.
 ்கை்னத ஹ்தா்லத்த வலியுடன் 17 வருட 
ஙகை்ைக் கைடநதும்,  கைாணா்ல் வபானவரகைளின் 
வபாராடடக் கைைததிறகு ஆறு்தல்கூை வரும்  பல் 
வவறு ்தரப்பினரிடமும்  ்தன் ்கைன் வநதிடுவான் 
என்ை நம்பிக்்கையில் உ்தவி வகைடடு, நீதிக்கைாகை 
இன்றுவ்ர வபாராடும்  அந்த அம்்ாவிறகு நீதி 
கி்டக்கு்ா?
 வவுனியா ் ாவடடததில் கைாணா்ல் ஆக்கை 
ப்படட உைவுகைளினால் நடத்தப்படடு வரும் 
வபாராடடக் கைைததில்,  வவுனியா, ஹசக்கைடடிப் 
புலவு புதிய வகைாவில்குைததில், கைணவ்னப் பிரி 
ந்த நி்லயிலும், கைாணா்ல் வபான ்தன் ்கை்ன 
மீடடு விடலாம் என்ை நம்பிக்்கையில் வசிப்பவர 
்தான் வசா்சுந்தரம் ஹ�யல்தா.
 கைணவ்னப் பிரிநது 23 வருடஙகை்ைக் கைட 
ந்த நி்லயிலும், கூலி வவ்ல ஹசய்து, ்தன் நான்கு 
பிள்ைகை்ையும் வைரதது ஆைாக்கி, பிள்ை 
கைளின் எதிரகைாலம் பறறிய கைனவுடன் இருந்த 
வவ்ையில், ்தனது மூத்த ்கை்னத ஹ்தா்லதது 
விடடு, இன்று நடுவீதியிவல பிள்ை மீண்டும் 
வநதுவிடானா என  ஏஙகித ்தவிக்கும் அந்த  அம் 
்ாவின் ்தவிப்புக்கு யார  வி்ட ஹகைாடுப்பாரகைள.
 “எனக்கு நான்கு பிள்ைகைள. கைணவ்ன 
இழந்த நி்லயில் நான் கூலி வவ்லக்கு (மில்) 

ஹசன்வை என் பிள்ைகை்ை வைரதவ்தன். இஙகு 
வவ்ல ஹசய்து பிள்ைகை்ை வைரக்கை வரு்ா 
னம் கைாணா்த நி்லயில், பிள்ைகை்ை எனது 
அப்பாவவாடு விடடுவிடடு  நான் 2004ஆம் 
ஆண்டு சவூதிக்குச ஹசன்று விடவடன்.  2004 ஆம் 
ஆண்டு ஆனி ்ா்தம் 20 ஆம் திகைதி என்ர  மூத்த 
்கைன்  வசா.இ்தயரூபன், வவ்லக்குச ஹசல்வ்தாகைத 
்தம்பி்ாரகைளிடம் கூறிவிடடுச ஹசன்ைவன், நீண்ட 
வநர்ாகியும் வீடடுக்கு வரவில்்ல என  எனது 

்ற்ைய பிள்ைகைள கூறினாரகைள. அப்வபாது 
உடனடியாகைத ்தகைவல் வழஙகுவ்தறகும் வசதிகைள 
இருக்கைவில்்ல. ஒலிப்பதிவு ஹசய்து ்தான் அனுப் 
புவாரகைள. எனக்குத ்தகைவல் ்தா்்த்ாகைத்தான் 
கி்டத்தது. அப்வபாது எனக்கு இலங்கை வரக் 
கூடிய வசதிகைளும் இருக்கைவில்்ல. எனக்கு 
அஙகு வவ்ல ஹசய்யும் இடததில் இவவாறு என் 
்கை்னக் கைாணவில்்ல எனக் கூறியும், என்்ன 
அவரகைள விடவில்்ல. அஙகு, நான் வவ்ல 
ஹசய்யும் இடததில் எனக்கு ஹ்ாழியும் ஹ்தரியாது. 
2006 ஆம் ஆண்டு நான் சவூதியில் இருநது  இலங 
்கைக்குத திரும்பிவனன். அப்வபாது எனது ்கைன் 
இஙகு இல்்ல. பின்னர எனது உைவினரகைள வீடு 
கைளில் எல்லாம் விசாரிதது, ஹபாலிஸ் நி்லயததி 
லும் மு்ைப்பாடு ஹசய்துவிடடு, எல்லா இட மும் 
விசாரிதது வநவ்தன். அப்வபாது கை்ட ஒன்றில் 
விசாரித்த வபாது, என்னு்டய ்கைன் கை்டக்கு 
வநது பிஸ்கைட வாஙகிச ஹசன்ை்தாகைக் கூறினாரகைள. 
அந்த வநரம் ச்ா்தான வநரம்.  ஆ்கையால் யார 
ஹகைாண்டு வபானது என்று ஹ்தரியவில்்ல. அவன் 

கைாணா்ல் வபாகும் வபாது  வயது 18. பின்னர ் னி்த 
உரி்்கைள ஆ்ணக்குழுவிலும் எனது ்கை்னக் 
கைாணவில்்ல என மு்ைப்பாஹடான்்ைப் பதிவு 
ஹசய்வ்தன். ஹபாலிஸாரும், ்னி்த உரி்்கைள 
ஆ்ணக் குழுவினரும் எ்து வீடடுக்கு வநதிருந 
்தாரகைள. ்தாஙகைளும் என் ்கை்னத  வ்தடிக் ஹகைாண் 
டிருப்ப்தாகை கூறினாரகைள. 
 பின்னர வவுனியாவில் கைாணா்ல் ஆக்கைப் 
படட பிள்ைகை்ைத வ்தடிப் வபாராடடம் இடம் 
ஹபறுவ்தாகைச ஹசான்னாரகைள. வபாராடடப் பந்த 
லுக்கு வநது, வபாராடடம் வ்றஹகைாளளும்வபாது, 
நானும் எனது பிள்ை்யத வ்தடி, என்ர பிள்ை 
எனக்குக் கி்டதது விடுவான் என்ை நம்பிக்்கை 
யில் ஒவஹவாரு வபாராடடததிலும் கைலநது ஹகைாள 
ளுவன்.” என்ைார.
 கைணவ்னப் பிரிந்த வலி்ய ஒருபுை்ாகைத 
்தளளி ்வதது விடடுத ்தன்  ்ற்ைய பிள்ைகை 
ளின் எதிரகைால கைனவி்னயும்  ்றஹைாரு புைம் 
்தளளிவிடடு, கைாணா்ல் வபான மூத்த ்கைன் 
கி்டதது விடுவான் என்ை  நம்பிக்்கையில் பல 
எதிரபாரப்புகைவைாடும், பரி்தவிப்வபாடும்  கைாததி 
ருக்கும் அந்த அம்்ாவின் கைாததிருப்புக்கைான ரண 
ஙகை்ை யாரறிவார?

 வபரம் வபசும் ்தமிழ் அரசியல்  ்த்லவர 
கைவை! இன்்ைக்கு ஒன்றுபடட இலங்கை்ய 
வபசிக் ஹகைாண்டு, ஈழ விடு்த்லப் வபாராடடத 
்்தக் கைாணா்ல் ஆக்கிக் ஹகைாண்டிருக்கிறீரகைள. 
இந நி்ல்் ஹ்தாடரந்தால், எதிரவரும் கைாலத 
தில் கைாணா்ல் வபாவனார என்ை ஒரு இன்ாகை 
ஈழத ்தமிழ்ரயும், ஈழம் என்ை ஒரு நிலத்்தயும் 
நி்னவு கூர வவண்டிய நி்ல வரும். கைாணா்ல் 
வபான ஒவஹவாரு ்தாயின் வலி்யயும் நீஙகைள 
உணர வவண்டும். அவரகைளுக்கைான நீதி வவண்டி 
ஹசயறபடுஙகைள. அப்வபாது்தான் முறறுப்புளளி 
யாய் இருக்கும். இல்்லவயல், கைாணா்லாக்கைப்ப 
டும் நி்ல ஹ்தாடரும்.
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 இந்தச சம்பவத்்த அஹ்ரிக்கைா்வச 
வசரந்த 18 வயது டாரஹனல்லா பிவரஸர (Darnel-
la Frazier) ்தனது ஹ்தா்லவபசியில் பதிவு ஹசய்்த 
கைாஹணாளி உலகை அைவில் வபசு ஹபாருைானது. 
இ்்தயடுதது டாரஹனல்லா பிவரஸ்ர ஹகைௌரவ 
ப்படுததும் வநாக்கில், அவருக்கு சிைப்பு ‘புலிட 
சர’ விருது அறிவிக்கைப்படடுளைது.
 புலிடஸர’ குழுவின் 105 ஆவது ஆண்டு 
விருதுகைள ஆபிரிக்கை அஹ்ரிக்கை கைறுப்பினத்தவர 
கைள மீ்தான ஹகைாடு்்கை்ை முன்னி்லப்படுத 
தும் வ்கையில் வ�ாரஜ் புஹைாய்ட ஹகைா்லயு 
டன் ஹ்தாடரபு்டய்வயாகை அ்்நதுளைன. 
 புஹைாய்டின் ஹகைா்லச சம்பவத்்த 
மு்தலில் ஹவளியிடட மினியாவபாலிஸ் நகைர 
உளளூர ஊடகை்ான ‘Minneapolis Star Tribune’ 
பததிரி்கைக்குச சிைந்த ‘பிவைக்கிங நியூஸிறகைான 
(breaking news) ‘புலிடஸர’ விருது கி்டததிருக் 
கிைது.

க�ொர்ஜ் பிளொய்ட் த்கொலை.. ததொடர்ச்சி..



வவகை்ாகைப் பரவும் ஹகைாவரானாவின் பீதி 
யில் இலங்கை மூழ்கிக் கிடக்கை, உள 

நாடடு அரசியலிலும் அதிரடியான சில நிகைழ்வுகைள 
இடம்ஹபறறு வருகின்ைன. அதில் முக்கிய்ானது 
்தான் ரணில் விக்கிர்சிஙகைவின் மீள வரு்கை. எதிர 
வரும் 22 ஆம் திகைதி அவர பாராளு்ன்ை உறுப்பி 
னராகைப் ப்தவிவயறறுக்ஹகைாளவார என்ை ஹசய்தி, 
ஹகைாழும்பு அரசிய்லப் பரபரப்பாக்கியிருப்ப்தற 
குப் பல கைாரணஙகைள உளைன.
 ரணிலின் மீளவரு்கை்ய ்த்க்குச சா்த 
கை்ாக்கிக் ஹகைாளவ்தறகைான வாய்ப்புக்கை்ை அரச 
்தரப்பு பயன்படுத்த முறபடடுளைது. ்றுபுைம் 
பிர்தான எதிரக்கைடசியான சஜித பிவர்்தாச ்த்ல 
்்யிலான ஐக்கிய ் க்கைள சக்தி இ்தனால் ஹபரிதும் 
குழம்பிப் வபாயிருக்கின்ைது. இந்தப் பின்னணியில் 
ரணில் விக்கிர்சிஙகைவின் மீளபாராளு்ன்ைப் 
பிரவவசம் அரசியலரஙகில் பரபரப்பாகை எதிரபார 
க்கைப்படுவ்்தப் வபால புதிய திருப்பம் ஒன்்ை 
ஏறபடுதது்ா என்ப்்த இந்த வாரம் ஆரா ய்வவாம்.
 கைடந்த ஆகைஸ்ட ்ா்தம் ந்டஹபறை 
ஹபாதுத வ்தர்தலில் நாட்ட நீண்டகைாலம் ஆடசி 
ஹசய்்த ஐக்கிய வ்தசியக் கைடசி படுவ்தால்விய்ட 
ந்த்் ஹ்தரிந்த ஹசய்தி்தான். கைடசியில் ரணில் 
விக்கிர்சிஙகைவுக்கும், சஜித பிவர்்தாசவுக்கும் 
இ்டயில் ஏறபடட ்த்ல்்ததுவப் வபாட 
டியும், சஜித ்தனியாகைப் பிரிநது ஹசன்று வ்தர்த்லச 
சநதித்த்்யும்்தான் ஐ.வ்த.கை.வின் இந்தப் படுவ்தா 
ல்விக்குக் கைாரணம்.

தேசியப்பட்டியல் எம்.பி.

 ரணிலின் ்த்ல்்யில் ஐ.வ்த.கை.  ஹ்தாடர 
வ்தால்வி்யச சநதிதது வருவ்தால், புதிய ்த்ல்் 
ஒன்று அவசியம் என்ப்்த உணரநது ஹகைாண்ட 
ஹபரும்பாலான கைடசி உறுப்பினரகைள, சஜிததின் 
்த்ல்்்ய விரும்பினாரகைள. கைடசித ்த்ல 
்்்ய விடடுக் ஹகைாடுக்கை ரணில் ்தயாராகைவி 
ருக்கைா்த்தால், ்தனியாகைச ஹசல்வ்்தவிட சஜிததுக்கு 
வவறு வழி இருக்கைவில்்ல. வி்ைவு - வ்தர்தல் முடி 
வில் சஜித எதிரக்கைடசித ்த்லவரானார. ஐ.வ்த.கை. 
ஒரு ஆசனத்்தக் கூட ஹபைவில்்ல. ஆனால், 
விகி்தாசாரத வ்தர்தல் மு்ையின் அடிப்ப்டயில் 
வ்தசியப்படடியல் மூலம் ஒரு ஆசனம் ஐ.வ்தகைவுக்கு 
கி்டத்தது.
  அந்த ஒரு வ்தசியப்படடியல் ஆசனததுக்குரி 
யவ்ரத ஹ்தரிவு ஹசய்வ்தறகு ஐ.வ்த.கை.வுக்கு 10 
்ா்தஙகைள ஹசன்றிருக்கின்ைது. பதது்ா்த கைால்ாகைத 
ஹ்தாடரந்த விவா்தஙகை்ையடுதது, இந்தத ஹ்தரிவு 
இடம் ஹபறறிருக்கின்ைது. ஹபாதுத வ்தர்தலில் பல 
்ான அடி்ய வாஙகிய ரணில், அப்வபா்்தய 
நி்லயில் பாராளு்ன்ைம் வருவ்்த விரும்பவி 

ல்்ல. ்தனிஹயாருவராகை பாராளு்ன்ைம் வரும் 
வபாது ்தான் அவ்ானப்படுத்தப்படலாம் என்ை 
்தயக்கைம் அவருக்கு இருந்தது. அவ்தவவ்ையில், 
ஐ.வ்த.கை.விலிருநது ்றஹைாருவர பாராளு்ன்ைம் 
வருவ்்தயும் அவர ்தநதிர்ாகைத ்தடுததிருந்தார. 
்தனக்கைான வநரம் வரும்வ்ரக்கும் அவர கைாததி 
ருந்தார.

 இப்வபாது கைடசியின் ஹசயறகுழுவின் 
முடிவு என்ை ஹபயரில் அவர பாராளு்ன்ைம் 
வருகின்ைார. கைடசியின் ஹசயறகுழு அவரு்டய 
முழு அைவிலான ஹசல்வாக்கிறகு உடபடடது. 
ஹகைாவரானா ஹ்தாறறு, ஹபாருைா்தாரப் பிரசசி்ன 
என அரசாஙகைம் ்க்கைள ்ததியில் கைடும் அதிரு 
ப்தி்யச சநதிததிருக்கும் ஒரு பின்னணியில், 
‘ரணிலின் வ்த்வ’ உணரப்படடிருப்ப்தாகைக் கூறிவய 
அவர இப்வபாது பாராளு்ன்ைம் வரவுளைார. 
அவ்தவவ்ையில், எதிரக்கைடசித ்த்லவர என்ை 
மு்ையில் சஜித பிவர்்தாச ஆக்கைபூரவ்ாகைச 
ஹசயறபடா்்யும், பாராளு்ன்ைம் வருவ்தறகு 
ரணில் திடடமிடட்்க்கு ஒரு கைாரணியாகைச 
ஹசால்லப்படுகின்ைது.

சஜித் அணியின் குழப்பம்
 ரணில் மீண்டும் பாராளு்ன்ைம் வரும் 
வபாது ்தனியாகை வருவ்தறகு விரும்பவில்்ல என 
அவருக்கு ஹநருக்கை்ான வடடாரஙகைள ஹசால் 
கின்ைன. கைடசியின் ்தனி ஒருவராகை வநதிருப்ப 
்தறகு அவர விரும்பவில்்ல. அ்தனால், சஜித அணி 
யிலுளை சில்ரயாவது ்தனது பக்கைததுக்கு இழுத 
துக் ஹகைாளவ்தறகைான வபரஙகைள இடம்ஹபறுவ்தாகை 
ஹகைாழும்பு அரசியல் வடடாரஙகைள ஹசால்கின்ைன. 
அ்த்னவிட, ஆளும் கைடசியிலுளை அதிருப்தி 
யாைரகைள சில்ர ்த்து பக்கைததுக்கு இழுததுக் 
ஹகைாளவ்தறகைான முயறசிகை்ையும் ரணில் வ்ற 
ஹகைாண்டிருப்ப்தாகைத ஹ்தரிகின்ைது. இ்தன்மூலம் 
எதிரக்கைடசித ்த்ல்்ப் ப்தவி்ய அவர இலக்கு 
்வப்ப்தாகைச ஹசால்லப்படுகின்ைது.
 ஆளும் கைடசி எம்.பி.கைள சிலரும் இது 
ஹ்தாடரபாகை கைடந்த வாரம் பாராளு்ன்ைததிவலவய 
பிரஸ்்தாபித திருக்கின்ைாரகைள. இ்த்ன ஹவறு்வன 
ஒரு அரசியல் வநாக்கைததுடனான வபசசு எனக் 
கைடநது ஹசன்றுவிட முடியவில்்ல. கைாரணம் 
இலங்கை்யப் ஹபாறுத்தவ்ரயில், அரசியலில் 
எதுவும் நடக்கைலாம். 2015 இல் இருக்கும் இடவ் 
ஹ்தரியா திருந்த ்்ததிரிபால சிறிவசன, திடீஹரன 
ஹபாது வவடபாைராகை நிறுத்தப்படடு �னாதிபதியா 
க்கைப்படடார. அ்தனால், ரணிலின் ்தறவபா்்தய 
நகைரவுகைளின் பின்னணி என்ன என்ப்்த உறுதியாகைச 
ஹசால்லக்கூடிய நி்ல இல்்ல!
 அவ்தவவ்ையில் சஜித அணியும் இந்த 
நகைரவுகைைால் குழப்ப்்டநதிருக்கின்ைது. கைடந்த 
வாரம் அவசர்ாகைக் கூடிய சஜித ்த்ல்்யிலான 

ஐக்கிய ்க்கைள சக்தி, சஜித பிவர்்தாச்தான் எதிரக்கை 
டசித ்த்லவர என நம்பிக்்கைத தீர்ானம் ஒன்்ை 
நி்ைவவறறியது. இவவாைான தீர்ானம் ஒன்்ை 
அவசர்ாகை நி்ைவவறை வவண்டிய அவசரம் எ்தற 
கைாகை சஜித அணிக்கு ஏறபடடது என்ை வகைளவிக்குப் 
பதிலில்்ல.
 அவ்தவவ்ையில், ரணில் விக்கிர்சிஙகை 
எதிரவரும் 22 ஆம் திகைதி பாராளு்ன்ைம் வருவார 
என அறிவிக்கைப்படடிருக்கும் நி்லயில், அ்தறகு 
மு்தல்நாள அ்தாவது 21 ஆம் திகைதி ஐக்கிய ்க்கைள 
சக்தியின் பாராளு்ன்ைக் குழு அவசர்ாகைக் கூடுகி 
ன்ைது. ்த்து அணியிலிருநது யாரும் ரணிலு டன் 
இ்ணநதுஹகைாளவ்்தத ்தடுப்ப்தறகைான ஒரு 
முயறசி்தான் இது. ஆகை, ரணிலின் மீளவரு்கை சஜித 
முகைாமில் ப்தறைத்்த ஏறபடு ததியிருப்பது ஹ்தளி 
வாகைத ஹ்தரிகின்ைது.

ரணில் சசயயபத்போது என்்ன?
 அரசியலில் வ�.ஆர.ஹ�யவரத்தனவின் 
பின்னர ‘நரி’ என வரணிக்கைப்படும் ரணில் விக்கிர் 
சிஙகைவின் மீளவரு்கை, இலங்கை அரசி யலரஙகில் 
சலசலப்்ப ஏறபடுததியிருந்தா லும், முக்கிய்ான 
அரசியல் ்ாறைம் ஒன்று ஏறபடு்ா என்ை முக்கி 
ய்ான வகைளவி எழுகின்ைது. ரா�பக்சக்கைள இன்று 
இலங்கை அரசியலில் அ்சக்கை முடியா்த சக்தி 
கைைாகை இருப்ப்தறகு இரண்டு கைாரணஙகைள உளைன.
 யுத்த ஹவறறிக்கு அவரகைள்தான் கைாரணம் 
என சிஙகைை ்க்கைள நம்புவது மு்தலாவது கைாரணம். 
ரா�பக்சக்கைளும் அ்த்ன அடிக்கைடி சிஙகைை ்க்கைளு 
க்கு நி்னவூடடிக்ஹகைாண்டிருக்கின்ைாரகைள.
 இரண்டாவது, சிஙகைை - ஹபௌத்த வ்தசிய 
வா்தத்்த அவரகைள ்த்து ஹகைாள்கையாகைக் ஹகைாண் 
டிருக்கின்ைாரகைள.
 ரணில் விக்கிர்சிஙகை்வ 2009இறகுப் பின் 
னர ரா�பக்சக்கைள ஹ்தாடரசசியாகைத வ்தாறகைடி க்கைக் 
கூடிய்தாகை இருந்த்்க்கு இ்வ்தான் கைாரணம்.
 இந்த ய்தாரத்தத்்தப் புரிநதுஹகைாண்ட ஒரு 
வராகைத்தான் சஜித பிவர்்தாச, ்தன்னு்டய 
வபாக்்கை ்ாறறிக் ஹகைாண்டார. ்தன்்னயும் ஒரு 
சிஙகைை - ஹபௌத்த வ்தசியவாதியாகை அவர கைாடடிக் 
ஹகைாளை முறபடடிருப்ப்்த அண்்்க் கைாலததில் 
கைாணமுடிகின்ைது. இ்தன் மூலம் உளநாடடில் 
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உலகை வரலாறறில், ்க்கைள விடு்த்லப் 
வபாராடடஙகைளின் வரலாறு குறித்த எண்ண 

ஙகைளும் பதிவுகைளுவ், அந்த விடு்த்லப் வபாரா 
டட வநாக்கைததிறகு உலகை ஏறபு்ட்் கி்டக்கைச 
ஹசய்வன என்பது உறுதிப்படுத்தப்படட உண்்். 
இ்தனால் ்க்கைள விடு்த்லப் வபாராடடஙகைள 
குறித்த உண்்்த ்தகைவல்கை்ை அந்த விடு்த்லப் 
வபாராடடஙகைளுக்கு எதிராகைத ்தம்்்க் கைடட்் 
ததுக் ஹகைாண்ட நாடுகைள கைாணா்ல் வபாகைசஹசய் 
்தல் என்னும் அரசியல், அரச ்தநதிவராபாயத்்தக் 
கை்டப்பிடிப்பதும் வழ்். இ்த்ன உலகின் 
இன்்ைய கைல்வியியல் ்தததுவ ஆசிரியர ஹநாம் 
ஹசாக்சி அவரகைள “வ்த்வயறை உண்்்கை்ை 
்்ைக்கும் கை்ல” என்று ஹபயரிடடார. இந்த ் ்ை 
த்தல் கை்லக்கு ஊடகைஙகைவை ஹபரிதும் பயன்படுத 
்தப்படுவதும் வழ்். இந்த வ்கையில்்தான் ஊட 
கைததில் திரளநி்ல சக்தியான தி்ரப்படம் என்பது 
அரசியலில் அரச ்தநதிர முயறசிகைளிலும் மு்தன்்் 
ஹபறுகின்ைது. தி்ரப்படததிறகு அடுத்த திரள 
நி்ல ஊடகை்ாகை கைாஹணாளித ஹ்தாடரகைள இன்று 
அரசியலில் ஹபாதுக்கைருததுக் வகைாைஙகை்ை உருவா 
க்கை உ்தவுகின்ைன. 
 ‘திிஃபமிலி வ்ன் 2’ என்னும் கைாஹணாளித 
ஹ்தாடரும் ்தமிழீழத வ்தசிய விடு்த்லப் வபாராட 
டம் என்னும் 21ஆம் நூறைாண்டின் முக்கிய உலகை 
்க்கைள வபாராடடம் என்ை உண்்்்ய ்்ைத 
்தலுக்கைான மு்ையில் உருவாக்கைப்படடுளை்் 
இன்்ைய ச்கைாலததில் ஈழத்தமிழரகைள எதிர 
ஹகைாளை வவண்டிய அ்னததுலகைப் பிரசசி்னயாகை 
்ாறியுளைது. 
 வநரடியாகைவவ ்தமிழீழம் எனக்கை்்த ந்ட 
ஹபறும் இடத்்தயும்,  பிரபாகைரன் என்ை ஹசால்லின் 
உசசரிப்புக்கு அண்மித்த உசசரிப்்பக் ஹகைாண்ட 
பாஸ்கைரன் என்னும் ஹசால்லாடசியால் கை்்தயின் 
கை்தாநாயகை்னயும் குறிப்ப்தன் வழி இந்தத கைாஹணா 
ளித ஹ்தாடர ஈழ்க்கை்ையும் அவரகைளின் வ்தசியத 
்த்லவ்னயும் ்்யப்படுததிய கை்்தயாகை ்ாறை 
ப்படுகிைது. 

 கூடவவ முளளிவாய்க்கைால் ஈழத்தமிழினப் 
படுஹகைா்லகைளுக்கு பல வருடஙகைளுக்கு முன்வப 

வ்தசியத்த்லவர அவரகைள வாழ்நது ஹகைாண்டிருந்த 
கைாலததிவலவய அவர இைநது விடடார எனச 
ஹசய்தி்ய இநதிய ஊடகைம், சிஙகைை ஊடகைஙகைளின் 
இ்ணப்புடன் ஹவளியிடடதும் அல்லா்ல், அவரு 
்டய இறுதி ஊரவலம் ஹசல்லும் பா்்தஹயன 
ஒன்்ையும் இ்ணதது உலகி்ன குழப்பியது எல் 
வலாருக்கும் ஹ்தரிந்த ஒன்று. 

 அவ்த பாணியில் இன்று பாஸ்கைரன் என் 
னும் ்த்ல்்க் கை்தாபாததிரம் நாளி்தழில் ்தான் 
இைந்த ஹசய்தி்யப் படிதது “எத்த்ன மு்ை்தான் 
என்்னச சாகைடிப்பாரகைள”  என்று வசனம் வபசுவ 
்தாகை அ்்க்கைப்படடுளை கைாடசி சிஙகைை - இநதிய 
ஊடகை இ்ணப்பு அன்று ஹசய்்த ஊடகைத திரிபுவா 
்தததின் இன்்ைய முயறசியாகை இந்தத கைாஹணாளித 
ஹ்தாட்ர ்ாறறியுளைது.

 அததுடன் ்தமிழீழ விடு்த்லப்புலிகைள 
இயக்கைததின் ்த்ல்்ப் பண்புகைளில் ஒன்ைாகை 
்து அருந்தா்் உடபடட ஆளு்்ப் பண்புகைள 
இருந்தன என்பது உலகைறிந்த விடயம். ஆனால் 
இததி்ரப்படததில் இலண்டனில் அதுவும் ்துக் 
வகைாப்்பயுடன் அவர ்றஹைாரு வபாராளிக்கு 
்து அருந்தக் கூடாது என அறிவு்ர வழஙகுவ்தாகை  
வடிவ்்க்கைப்படடுளை இக்கைாஹணாளித ஹ்தாடர, 

வ்தசியத்த்லவர அவரகைளின் ்தன்்ானத்்தயும், 
இன்ானத்்தயும் ஒவர கைாடசியில் திரிததுக் கைாட 
டும் ்்ைத்தல் முயறசியாகை அ்்கிைது. 
 கூடவவ ்தன் ்தம்பி்யக் ஹகைான்ை்தறகைான 
பழிவாஙகைல் நடவடிக்்கையாகை அவரு்டய ஈழ 
்க்கைளுக்கைான வபாராடடத்்த உரு்ாறறி, வ்தசிய 
விடு்த்லப் வபாராடடததின் அடித்தைத்்தவய 
்தன்னல வநாக்கு என இக்கைாஹணாளித ஹ்தாடர 
கைாடசிப்படுததி, உண்்்்யக் கைருததுச சி்்தவு 
ஹசய்கிைது.  
 அததுடன் பாஸ்கைரன் பாகிஸ்்தானின் தீவிர 
வா்த அ்்ப்புடன் இ்ணநது ஹசன்்னயில் ்தாக் 
கு்தல்கை்ை நடத்தத திடடமிடுவ்தாகை கை்்த வைரக் 
கைப்படட்், இநதியாவுக்கு எதிரான இயக்கை்ாகை 
ஈழத்தமிழரகைளின் வ்தசிய விடு்த்லப் வபாராடட 
அ்்ப்்ப இநதிய ்க்கைள ்னதில் கைரு்த ்வக் 
கும் வநாக்கி்னக் ஹகைாண்டுளைது. இது இநதிய 
ஈழ ்க்கைளின் நல்லுை்வக் கைடடிஹயழுப்புவ்்தத 
திடடமிடட வ்கையில் ்தடுக்கின்ை சதி முயறசியாகை 
அ்்கிைது. 
 ஹபண் வபாராளிகைள உ்டய ்தன்னல்றை 
தியாகைஙகை்ையும், அரப்பணிப்புகை்ையும் ஹகைாச 
்சப்படுததும் வ்கையில் அவரகைள வ்த்வக்கைாகை 
எ்த்னயும் ஹசய்யத ்தயாரானவரகைள என்கிை கைருத 
தியலில் ப்டக்கைப்படடுளை ச்ந்தா என்னும் 
கை்தாப்பாததிரம், எவவைவு தூரததிறகு இந்தக் 
கைாஹணாளித ஹ்தாடர, ்தஙகைள வாழ்வுக்கைாகைப் வபாரா 
டிய ஈழ்க்கைளுக்கு எதிரான கைருததிய்ல உலகில் 
ஆழப்படுததும் வநாக்கில் உருவாக்கைப்படடுளைது 
என்ப்்த உறுதிப்படுததுகிைது. 

 இநநி்லயில் உலகை நாடுகைள, உலகை அ்் 
ப்புக்கைள, உலகை ்க்கைள ஆகிவயாரின் “ஹபாதுக் 
கைருததுக் வகைாைம்” ஒன்று உலகில் இன்று ஈழத்தமி 
ழரகைளின் வ்லான சிறீலஙகைாவின்  ்னி்த உரி்் 
வன்மு்ைகைள, ்னி்தாயததிறகு எதிரான குறைங 
கைள, யுத்தக்குறைச ஹசயல்கைள என்பவறறு நீதி கி்ட 
க்கை வவண்டுஹ்ன  வவகை்ாகை உருவாகி வருவ்்தத 
தி்ச ்ாறறும் ஈழத்தமிழரகைளுக்கு எதிரான அரசி 
யல் சதிச ஹசயலாகைவவ இக்கைாஹணாளித ஹ்தாடர 
உருவாக்கைப்படடுளைது. 
 அததுடன் ஈழத்தமிழரகைளுக்கு எதிராகை, யுத்த 
கைாலததில் இ்ணநது நின்று ஹசயறபடட புலனாய் 
வுதது்ைகைள, அ்னததுலகை விசார்ணஹயான்று 
்தஙகைளின் அ்னததுலகை குறைச ஹசயல்கை்ை உலகு 
இனஙகைண்டு, ்தஙகை்ைக் கூடடாகைத ்தண்டிக்கும் 
நி்ல்ாறறு நீதி்யத கைண்டு அஞ்சி, அ்த்னத 
்தா்்தப்படுததும் ்தநதிவராபாய்ாகைவும் இந்தக் 
கைாஹணாளித ஹ்தாட்ர உருவாக்கியுளைனர.
 இநநி்லயில் ்தமிழகைததிலும் உலஹகைஙகும் 
உளை ்தமிழரகைள இ்த்ன ஹவறு்வன ஒரு 
ஹபாழுதுவபாக்குக்கைாகை உருவாக்கைப்படட கைாஹணா 
ளித ஹ்தாடராகைவவா அல்லது ்தமிழீழத வ்தசிய 
விடு்த்லப் வபாராடட கைால வரலாற்ை கைவனயீ 
ன்ாகை கைடட்்த்த கைாஹணாளித ஹ்தாடராகைவவா 
கைரு்த முடியாதுளைது. 
 திடமிடட மு்ையில் அ்னததுலகிலும் 
ஈழத்தமிழ் ்க்கைளின் ்தன்்ானத்்தயும், இன்ா 
னத்்தயும் ்டடு்ல்ல உலகைத ்தமிழரகைளினது 
்திப்்பயும், ்ரியா்்த்யயும் சீரழிக்கும் சதிச 
ஹசயல் என்ை வ்கையில் இக்கைாஹணாளித ஹ்தாட்ர 
அவ்சான் பி்ரமில் ஹவளியிடடுளைது என்பவ்த 
உலகைத ்தமிழினததின் ஒருமித்த முடிவு. இது 
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இ்த்னத ்தாண்டி இரண்டாவது நு்ழவாயில் 
மீண்டும் வ்வல அடுத்த கு்கை்ய வநாக்கி 

அ்ழததுச ஹசல்கிைது. ஆனால் ஹசன்று பாரக்கை 
எ்க்கு வநரம் வபா்தாது. வநரம் 3 ்ணி்யத 
்தாண்டியிருக்கும். கைாடடினுள ஹவளிசசம் வவகை்ாகை 
்்ையத ஹ்தாடஙகிவிடும். ்்ழ வ்கைஙகைளும் 
இன்னும் வவகை்ாகை இருளி்ன பரப்பிக் ஹகைாண்டி 
ருந்தன.

 மீண்டும் படரகைல் ்்ல கைாடடு நு்ழ 
வாயி்ல வநாக்கிய்தாகை மிகைவும் வவகை்ாகைவும், 
அவ்தானததுடனும் நடக்கைத ஹ்தாடஙகுகிவைாம். 
மிகைவும் கை்ைப்பாகை இருக்கிைது. கைாடடிவல வநற 
றுப் ஹபய்்த ்்ழ நீர ஓடி வரும் ஓ்ட ஒன்றில் 
இருநது விலஙகுகைைாகைவவ ்ாறி நீ்ர அருந்தத 
ஹ்தாடஙகிவனாம். ்தாகைம் தீரந்தது. புததுணரசசி 
வந்தது.
 படரகைல் ்்லத ஹ்தாடரின் இன்ஹனாரு 
்்ல எ்க்கு அழகிய நீரவீழ்சசி்யக் கைண்ணுக்கு 
இனி்தாகை கைாடடிக்ஹகைாண்டு இருக்்கையில், யா்ன 
யின் வாச்ன்ய இலகுவில் அறிநது ஹகைாளளும் 
ஹ�கைன் அண்ணா பக்கைததில் யா்ன வநதுஹகைாண் 
டிருப்ப்்தப் பறறிய எசசரிக்்கை்ய எ்க்குத 
்தந்தார. குழுவும் வநரத்்த விரயம் ஹசய்யாது 
கைாட்ட விடடு ஹவளிவயை, முன்்பவிட வவகை 
்ாகை நடக்கைத ஹ்தாடஙகியது. நிவகைாசன் அண்ணா 
வும், நானும் நடந்தவற்ை எல்லாம் பு்கைப்பட 
்ாகைவும், வீடிவயாவாகைவும் பதிவுஹசய்து ஹகைாண்டு 
பாதுகைாப்பாகை வ்ாடடார ்சக்கிள இருக்கும், 
கைாடடின் வாகைனம் ஹசலுத்தக்கூடிய பகுதிக்கு வநது 
வசரநவ்தாம்.
 புளுடடு்ாவனா்டக் கைாடுகை்ை ்தாண்டி 

னால் ்தான் ்க்கைள நட்ாடும் பிரவ்தசம் வரும். 
்்ழசசாரல் வலசாகை விழுவ்்த உணரக் கூடிய்தாகை 
இருந்தது. அ்ர்ணி வநர ்்ழ கூட, ஏறகைனவவ 
ஹபய்்த ்்ழயால் நீ்ர உறிஞ்சி ்வததிருக்கும்  
கைாடுகைளில் ஹவளைப்ஹபருக்்கை உண்டாக்கும்.

 புளுடடு்ாவனா்டக் குைததி்ன அ்ட 
வ்தறகி்டயில் 2 சிறவைா்டகை்ைக் கைடந்தாகை 
வவண்டும். கைாடடு ஹவளைம் வரதஹ்தாடஙகினால், 
எம்்ால் இஙகிருநது நகைர முடியா்ல் வபாய்விடும். 
ஹ்தா்லவபசிக்கு சிக்னல் கூட வராது. இரவுக்குச 
சாப்பிடக் கூட ஒன்றும் இல்்ல. எண்ணறை வயாச 
்னகைளுடன் வவகை்ாகை ஒற்ையடிப் பா்்தயில் 
பயணம் ஹசய்து புளுடடு்ாவனா்டக் குைததி்ன 
ஹவறறிகைர்ாகை வந்த்டநவ்தாம். இஙகிருநது 
்்ழ உரக்கைத ஹ்தாடஙகியது.
 எனது வ்ாடடார ் சக்கிளுக்கு ் ்ழ்யக் 
கைண்டால் ஹகைாஞ்சம் பயம். உடனடியாகை எஞ்சின் 
ஹ்தாழிறபடுவ்்த நிறுத்தத ஹ்தாடஙகிவிடும். அன் 
்ைய நாளும் அவ்த நி்ல்் ்தான். புளுடடு்ா 
வனா்டக் குைததினருவகை உளை வாடியில் ்்ழ 
க்கு ஒதுஙகிவனாம். எம்முடன் வந்த திருசஹசல்வம் 
ஐயாவும், ஹ�கைன் அண்ணாவும் குைத்தருகில் இரு 
ந்த வகைாவிலில் ஒதுஙகி நின்ைனர. நாம் முன்வன 
உளை வாடியில் இருப்பது அவரகைளுக்குத ஹ்தரி 
யாது. அ்தனால் அவரகைளுடன் இருந்த ஹ்தாடரபு 
எ்க்கு இல்லா்ல் வபானது.
 ஹநடு வநர்ாகை அவரகை்ைக் கைாணவில்்ல 
என்ப்தால், ஹசன்று பாரப்வபாம் எனத திரும்பிச 
ஹசல்லும் வபாது எனது வ்ாடடார ்சக்கிள முழு 
்்யாகை ஹசயலிழந்தது. அவரகைளும் நாஙகைள வபாய் 
விடவடாம் என நி்னதது, எம்்்த வ்தடியபடி 
கைாட்ட விடடு ஹவளிவயறும் வழியி்ன வநாக் 
கிச ஹசல்லத ஹ்தாடஙகி விடடனர.
 ஹ்தய்வாதீன்ாகை 10 நிமிடததில் எனது 
வ்ாடடார ்சக்கி்ை நிவகைாசன் அண்ணாவின் 
உ்தவியுடன் சரி ஹசய்துவிடடு. வவகை்ாகை ்ற்ைய 
இருவரும் இந்தப் பா்்தயால் ்தான் எம்்்தவ்தடி 
ஹசன்றிருப்பாரகைள எனக் கைணிததுக் ஹகைாண்டு புைப் 
படவடாம். எப்படிவயா நாஙகைள வபான வவகைததில்  
புளுடடு்ாவனா்டக் கைாடடின் நு்ழவாயிலான 
கு்ாரத்தன் வகைாவிலுக்கு அருகில் ்வதது அவர 

கை்ைக் கைண்டு பிடிதது விடவடாம்.
 புளுடடு்ாவனா்டக் குைததி்ன நாம் 
ஹநருஙகும் வபாது, ஹபய்யத ஹ்தாடஙகிய அ்ட 
்்ழ படிப்படியாகை அதிகைரிததுக்ஹகைாண்வட இருந 
்தது. நாம் வரும் வபாது இருந்த பா்்த கை்ை எம்்ால் 
இப்ஹபாழுது அவ்தானிக்கை முடியவில்்ல. வயல் 
வவறு பா்்த வவஹைன பிரித்தறிய முடியா்ல் 
ஏவ்தா ஒரு குதது்திப்பாகை 20 Km/h எனும் வவகை 
த்்தக் கூட எடடமுடியா்ல் பயணம் ஹசய்து 
ஹகைாண்டிருநவ்தாம். வநரம் என்னவவா 5.15 ்ணி  
்டடில் ்தான் இருக்கும். ஆனால் எம் முன்னால் 
இருந்த இருடடின் அைவு 7 ்ணி்யத ்தாண்டி 
இருக்கும் வபால  என நி்னக்கைத தூண்டியது.

 6 ்ணி ்டடில் கைாடடுப் பா்்தகை்ைக் 
கைடநது, குசலான்்ல அருவகை வரும் வபாது, 
மீண்டும் எனது வ்ாடடார ்சக்கிளின் எஞ்சினில் 
நீர புகுந்த்தால், உடனடியாகைத ஹ்தாழிறபாட்ட 
நிறுததியது. எவவைவவா முயறசி ஹசய்தும் திரும்ப 
எஞ்சி்னத ஹ்தாழிறபட ்வக்கை முடியா்்யால், 
அருகில் இருந்த ஓ்ல வவயப்படட - ்கைவிடப் 
படட வாடி ஒன்றினுள வநது ஒதுஙகி, அ்னவரும் 
அடுத்த திடடத்்தத தீடடத ஹ்தாடஙகிவனாம்.
 வாடியில் இருந்த சிறு கையிறுகை்ை எல் 
லாம் ஒன்ைாகைத திரடடி ஒரு  ஹபரிய கையிறு ஒன்்ை 
உருவாக்கிவனாம். அ்்த ்வததுக்கைடடி வ்ாட 
டார ்சக்கி்ை இழுததுக்ஹகைாண்வட வீடு வ்ர 
ஹசல்வது ்தான் திடடம். ஆனால் இந்த இடததிலிரு 
நது வீடு வ்ரயான தூரம் அண்ணைவாகை 30 கிவலா 
மீறைர இருக்கும். அதிகைம் வயாசிக்கை வநரமில்்ல. 
கி்டத்தவற்ை ்வதது நிவகைாசன் அண்ணாவின் 
வ்ாடடார ்சக்கிளில் எனது வ்ாடடார ்சக்கி 
்ைக் கைடடிக்ஹகைாண்டு இழுததுக் ஹகைாண்டு 
வபாவனாம்.

 இலுப்படிசவச்னச சநதியில் இருநது 
்ாவடிவயா்டக்கு வரும் பா்்தயில் பயணித்தவ 
ருக்கு ்டடும் ்தான் விைஙகும் இது வாகைனப் 
வபாக்குவரததுக்கு எவவைவு கைடின்ான பா்்த 
என்று. நாம் வ்ாடடார ் சக்கிளகை்ை இ்ணததுக் 
கைடடிய கையிறு மிகைவும் ஹ்ல்லியது. எனவவ அதிகை 
்ான அழுத்தம் ஹகைாடுத்தால் அறுநதுவிடும்.
 அப்படி இரண்டு ்தட்வகைள அறுநது 
விடடன. அடுத்த ்தட்வ அறுவ்தறகு இடம் 
ஹகைாடுக்கைாது, பளைஙகைள வரும் வவ்ையில் கையிறு 
க்கு அதிகை அழுத்தம் ஹகைாடுக்கைா்ல் இருக்கை நான் 
கைாலாவல உநதி இழுப்ப்தறகு இலகுவான வ்கை 
யில் வி்ச்ய பிரவயாகிக்கைத ஹ்தாடஙகிவனன். 
இந்த மு்ை எ்க்கு மிகைவும் ்கை ஹகைாடுத்தஹ்தனச 

   ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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வடகிழக்கு ்தமிழரகை்ைப் ஹபாறுத்தவ்ர 
யில், இலங்கையில் ஹ்தாடரசசியான அழிவு 

கை்ையும், இன்னல்கை்ையும் எதிரஹகைாண்ட சமூகை 
்ாகைவவ ஹ்தாடரநதும் இருநது வருகின்ைது. இழப்பு 
கை்ையும், வவ்த்னகை்ையும், மீைமுடியா்த துன்ப 
ஙகை்ையும் ஹ்தாடரசசியாகை அனுபவிக்கை வவண்டிய 
துரப்பாக்கிய நி்லக்கு ்தமிழ் ்க்கைள ்தளைப்படு 
கின்ைனர.
 ்தமிழ் ்க்கைளின் வாழ்க்்கையில் இயற்கை 
யும், ஹசயற்கையான ஹசயறபாடுகைளும் ்ாறி ்ாறி 
ஏறபடுததும் துன்பஙகை்ை வபரினவா்த அரசுகைள 
்தஙகைளுக்குச சாரபாகை ்ாறறிக் ஹகைாளளும் ஹசயற 
பாடுகைள ஹ்தாடரசசியாகை முன்ஹனடுக்கைப்படடு 
வருகின்ைன.
 குறிப்பாகை கிழக்கு ்ாகைாணம் ஹ்தாடரசசி 
யாகை ஆக்கிரமிப்புப் பிரவ்தச்ாகை ்ாறி வருகின்ைது. 
கிழக்கு ்ாகைாணததில் ஹ்தாடரசசியான ஆக்கிரமி 
ப்பு ந்டஹபறுவ்தாகை நாஙகைள ஹ்தாடரநது கூறி 
வரும் நி்லயிலும், அ்த்னத ்தடுதது நிறுததுவ்த 
றகைான எந்த நடவடிக்்கையும் இதுவ்ரயில் வ்ற 
ஹகைாளைப்படவில்்ல.
 இந்த நி்லயில் கிழக்கு ் ாகைாண ்தமிழரகைள 
எதிரகைாலததில் பாரியைவிலான அததுமீைல்கை்ை 
யும், நில அபகைரிப்புகை்ையும் எதிரஹகைாளை வவண் 
டிய சூழ்நி்லக்குத ்தளைப்படும் நி்லஹயழுநது 
வருகின்ைது.

 ஏறகைனவவ ்டடக்கைைப்பு ்ாவடடததின் 
எல்்லப் பகுதிகைளில் வ்ய்சசல் ்த்ர அபகைரிப்பு, 
ஹ்தால்ஹபாருள பாதுகைாப்பு என்ை வபார்வயில் 
சிஙகைை ்க்கைள குடிவயறைப்படடு வரும் நி்ல 
யில், ்தறவபாது ஹ்தாழில்வபட்டஹயன்ை ஹபய ரில் 
சிஙகைை ்க்கை்ைக் குடிவயறறுவ்தறகைான ஹசயறபா 
டுகைள முன்ஹனடுக்கைப்படடு வருவ்தாகை ்தமிழர ஹசய 
றபாடடாைரகைளினால் ஹ்தரிவிக்கைப்படடுளைது.
 ்டடக்கைைப்பு ஏைாவூரப்பறறு பிரவ்தச 
ஹசயலாைர பிரிவுக்குடபடட புன்்னக்குடா பகுதி 
யில் கைடறகை்ரப் பிரவ்தசஙகை்ை அண்டிய்தாகை 
சு்ார 150ஏக்கைர நிலப்பரப்பில் இலங்கை அரசாங 
கைம் ஹ்தாழிறவபட்டஅ்்ப்ப்தறகைான நடவடிக் 
்கையி்ன முன்ஹனடுதது வருகின்ைது.
 சு்ார 5000வபர ஹ்தாழில் வாய்ப்புகை்ைப் 
ஹபறறுக் ஹகைாளைக் கூடியவாறும், பல்வவறு 
ஹ்தாழில் து்ைகை்ை உளைடக்கிய்தாகைவும் இந்தத 

ஹ்தாழிறவபட்ட அ்்க்கைப்படவுளை்தாகை ஹ்தரி 
விக்கைப்படுகின்ைது. எவவாைாயினும் இந்தத ஹ்தாழி 
றவபட்டக்குத வ்த்வயான வைஙகைளும், ்னி்த 
வைஙகைளும் ்டடக்கைைப்பு ்ாவடடததிறகுள ்ட 
டும் ஹபறறுக் ஹகைாளைப்படு்ானால், அ்த்ன வர 
வவறகை முடியும். ஆனால் இந்த வவ்லத திடடம் 
வ்தசிய ரீதியான வவ்லத திடடம் என்ை கைாரணத 
தினால் எதிரகைாலததில் இப்பகுதியில் சிஙகைை ்க் 
கை்ை பாரியைவில் குடிவயறறுவ்தறகைான ஒரு 
திடட்ாகைவும் ஹகைாளைமுடியும் என சமூகை ஆரவ 
லரகைள ஹ்தரிவிததுளைனர.

 ஏஹனன்ைால், யுத்தம் நி்ைவ்டந்த கைாலத 
தில் ்டடக்கைைப்பு, கைல்குடாப் பகுதியின் பாசிக் 
குடா பகுதியில் ஹபரு்ைவான ்தமிழர நிலஙகைள 
சுறறுலாதது்ைக்கைாகை ஹ்தன்பகுதி வரத்தகைரகைளுக்கு 
வொடடல்கைள அ்்ப்ப்தறகு வழஙகைப்படடன. 
அததுடன் ்டடக்கைைப்பு ்ாவடடததில் உளை 
வைஙகை்ைவய பயன்படுத்த வவண்டும், ்டடக்கை 
ைப்பு ்ாவடட ்க்கைளுக்கு முழு்்யாகை வவ்ல 
வாய்ப்பு வழஙகை வவண்டும் என்ை பல்வவறு நிபந 
்த்னகைளுடவனவய இவவாறு நிலஙகைள வழஙகைப் 
படடன.

 ஆனால் இன்று பாசிக்குடாவில் உளை 
ஹபரும்பாலான வொடடல்கைளில் சிஙகைைவரகைவை 
கைட்்யாறறும் நி்லயுளைது. அததுடன் வொட 
டலுக்குத வ்த்வயான ஹபாருடகைளும் சிஙகைைப் 
பகுதிகைளில் இருநவ்த ஹகைாண்டு வரப்படுகின்ைன. 
பாசிக்குடாப் பகுதியின் அ்னதது வைஙகை்ையும் 
சிஙகைைவரகைவை அனுபவிக்கும் நி்லயில், ்தமிழர 
கைளுக்கு அந்த வாய்ப்பு பறிக்கைப்படடுளைது.
 அததுடன் பாசிக்குடாக் கைடறகை்ரயி்ன 

அண்டிய பகுதிகைளில் சு்ார 100இறகும் அதிகை்ான 
சிஙகைைக் குடும்பஙகைள குடிவயறைப்படடுளைன. 
அததுடன், அப்பகுதியில் ஹபௌத்த பாடசா்லயும், 
ஹபௌத்த ்்தத ்தலமும் அ்்க்கைப்படடுளைன. 
இ்வய்னததும் மிகைவும் சூடசு்்ான மு்ையில் 
முன்ஹனடுக்கைப்படடு வரும் நி்லயில், இ்வ 
ஹ்தாடரபில் கை்்தப்ப்தறவகைா வகைடப்தறவகைா யாரும் 
அறை நி்லவய கைாணப்படுகின்ைது.
 கைல்குடாப் பகுதியின் பாசிக்குடாப் பகுதி 
ஹயன்பது, ்தமிழரகைளின் இயற்கையாகை அ்்ந்த 
ஹபாருைா்தார வகைநதிரததுவமிக்கை பகுதி ஆகும். 
இன்று  அப்பகுதி  ஹபரும்பான்்் இனத்தவரகைளின் 
வகைநதிர பூமியாகை ்ாறை்்டநதுளைது. அன்்ைய 
கைாலததில் ்தமிழரகைள மு்தலீடுகைள ஹசய்ய அனு்தி 
க்கைப்படா்ல், முறறுமுழு்தாகை சிஙகைைவரகைளின் 
மு்தலீடாகை வொடடல்கைள நிரம்பிக் கைாணப்படு 
கின்ைன.
 இவ்தவபான்ை்தான ஒருநி்ல ஏைாவூரப் 
பறறு பகுதியிலும் ஏறபடடு விடக் கூடாது என்பது 
்தமிழரகைள ்ததியில் கைாணப்படும் கைருத்தாகும். 
குறிப்பாகை பல கைால்ாகை ஏைாவூரப்பறறு ்றறும் 
வாகை்ர, கிரான் பிரவ்தச ஹசயலாைர பிரிவுகைள சிங 
கைைப் வபரினவா்த அரசுகைளினால் குறி்வக்கைப்படட 
நி்லயி்ன கைாண முடிகின்ைது.

 குறிப்பாகை வாகை்ரப் பகுதியில் ஆயிரக் 
கைணக்கைான ஏக்கைர கைாணிகைள சிஙகைை வரத்தகைரகைளுக்கு 
யுத்தம் நி்ைவ்டந்த கைாலப்பகுதியில் வழஙகைப் 
படடன. அந்தக் கைாணிகைள இன்று வவலிகைள அ்ட 
க்கைப்படடு, ்கைவிடப்படட நி்லயில் கைாணப்படு 
கின்ைன. சு்ார 100வருடஙகைள என்ை வ்கையில் 
குறித்த கைாணிகைள ஹ்தாழில் முயறசிகைளுக்கைாகை ஹ்தன் 
னிலங்கை்யச வசரந்த சிஙகைைவரகைளுக்கு வழங 
கைப்படடுளைன. எதிரகைாலததில் இந்தக் கைாணிகைளில் 
சிஙகைைக் குடும்பஙகை்ை குடிவயறறுவ்தறகைான 
நடவடிக்்கைகைள முன்ஹனடுக்கைப்படுவ்தறகைான சாத 
தியஙகைளும் கைாணப்படுகின்ைன.
 ஏறகைனவவ 2016ஆம் ஆண்டு வாகை்ர, 
ஏைாவூரப்பறறு ஆகிய பகுதிகைளில் யுத்தததிறகுள 
சிஙகைை ்க்கைள வாழ்ந்த்தாகை கூறி சு்ார 250 சிஙகைை 
குடும்பஙகை்ை குடிவயறறுவ்தறகைான முயறசி 
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ப்ன ஹ்தன்்ன வை கூடடுைவுச சஙகைத்்த 
மீைவும் அபிவிருததி ஹசய்து, அ்தன் ஊடாகை  

இவவைததின் உசசப் பயன்பாட்ட நாம் பயன் 
படுத்த வவண்டும். ஒவஹவாரு வீடடிலும் 10 
ஹ்தன்்ன ்ரஙகைள, 10 வ்கையான பழ்ரக்கைன்று 
கைள, ப்ன ்ரஙகைள நடு்கை ஹசய்யப்பட வவண் 
டும். இ்்த நா்ைய சந்ததிக்கைாகை நாம் இன்வை 
ஹசய்ய வவண்டும். இன்று எ்து நிலப்பரப்பில் 
எ்து ்ண் இராணுவத்தால் சூ்ையாடப்படடு, 
பல ஏக்கைரகைளில் ஹ்தன்்ன ்ரஙகைள நடு்கை ஹசய் 
யப்படடு வருகின்ைது. வட்ராடசி கிழக்கில் ் ட 
டும் இராணுவத்தால் கைாணிகைள பறிக்கைப்படடு 
10,000ஏக்கைர ஹ்தன்்ன ்ரஙகைள நடு்கை ஹசய்யப் 
படடு வருகின்ைது. எனவவ நாம் எ்து கைாணிகை 
ளில் முழு்்யாகைப் ஹபாறுப்பு எடுதது நடு்கை 
வ்றஹகைாண்டால் ்தான் எ்து ்ண் பாதுகைாக்கைப் 
படும். எனவவ ப்ன, ஹ்தன்்ன, பழ்ரக்கைன்று 
கைள நடு்கை ஹசய்வவாம். பயன்படுததுவவாம் 
நா்ை ந்வ்த. 

 யாழ். ் ாவடடததில் வட்ராடசி கிழக்கில் 
10,000 ஏக்கைர கைாணிகைள வ்ர  இராணுவத்தால் 
ஹபாறுப்பு எடுக்கைப்படடு ஹ்தன்்ன ்ரஙகைள 
நடு்கை ஹசய்யப்படடு எ்து ்ண் பறிக்கைப்படு 
கின்ைது. இது வபான்று கிளிஹநாசசி ்ாவடடத 
திலும் ஹ்தன்்ராடசிப் பகுதிகைளிலும், ப்ைப் 
பகுதிகைளிலும், எ்து கைாணிகைள பறிக்கைப்படடு 
ஹ்தன்்ன ்ரஙகைள நடு்கை ஹசய்யப்படடு வருகி 
ன்ைன.
 வநறறு யாழ்ப்பாணப் பல்கை்லக்கைழகைம், 
கிளிஹநாசசி வைாகைம், ்டடக்கைைப்பு பல்கை்லக் 
கைழகைஙகைளில்  அனரத்தஙகைளுக்வகைறப அபிவிருத 
தித திடடஙகை்ை இனம் கைாண்ப்தறகைாகை பல 
திடட மிடல் ஆய்வு கைடட்ைகைளில் வடக்கு கிழ 
க்கிறகைான கை்ரவயாரப் பிரவ்தசஙகைளில் இ்ணப் 
புப் பாலம் உருவாக்கைத திடடம் இடப்படடது. 
இன்று அந்தப் பகுதிகைள யாவும் சிஙகைைக் குடிவய 
றைஙகைள வ்றஹகைாளைப்படடு, வடக்கு கிழக்கு 
இ்ணப்்ப நிரந்தர்ாகை துண்டிப்ப்தறகைான திட 
டமிடட குடிவயறைஙகைள ஹசய்யப்படடு வருகி 
ன்ைன. நாம் எ்து ்ண்்ண முழு்்யாகைப் 
பயன்படுததினால் ்டடுவ் நா்ை எ்து ்ண் 
பாதுகைாக்கைப்படும். 
 எ்து வைஙகை்ை நாம் முழு்்யாகைப் 
பயன்படுத்த வவண்டும். எல்லா வீடுகைளிலும் விவ 
சாயம், கைால்ந்ட வைரப்பு வ்றஹகைாளை வவண் 
டும். முன்னர யாழ்ப்பாணம், கிளிஹநாசசியில் 
்தரம் உயரந்த ஹசயற்கைமு்ை சி்னப்படுத்தல் 
நி்லயஙகைள உருவாக்கைப்படடு, பல ஆயிரம் கைால் 

ந்டகைள சி்னப்படுத்தல் மூலம் ்தரம் உயரத 
்தப்படடு பால் உறபததியில் ்தன்னி்ை்வக் 
கைண்வடாம். இன்று கைால்ந்டகைளுக்கைான ்தரம் 
உயரந்த எந்தவி்த்ான சி்னப்படுத்தல் நி்ல 
யஙகைளும் ஹசயறபடவில்்ல. எனவவ நல்லின 
கைால்ந்டகை்ை ்தரம் உயரத்த வவண்டும். பால், 
முட்ட உறபததி, வீடடுத வ்தாடடம் சிறு்தானிய 
உறபததி வபான்ைவற்ை எல்வலாரும் வ்ற 
ஹகைாளை வவண்டும். இ்த்ன வ்றஹகைாளைவவ 
்தாயகை வ்ம்பாடடுப் பிரிவு பரீடசாரத்தத திடட 
ஙகை்ை வ்றஹகைாண்டு வருகின்ைது. 
 இன்று வன்னி விழிப்புலனறவைார சஙகைம் 
ஊடாகைவும் இவவாைான திடடஙகைள வ்றஹகைாள 
ைப்படடு வருவதுடன், ்ாடு வைரப்பிறகுத 
வ்த்வயான  புல் வைரப்புத திடடமும் ஒவ 
ஹவாரு பயனாளியும்  கு்ைந்தது ½ஏக்கைர வ்ற 
ஹகைாளவ்தறகைான திடடமும் பரீடசாரத்த்ாகை 
வ்றஹகைாளவ்தறகைான ஏறபாடுகைள ஹசய்யப்படடு 
வருகின்ைன. எனவவ ஒவஹவாரு வீடடிறகும் 
30 முட்ட இடும் வகைாழி வைரப்பு, பால் ்தரும் 
்ாடு வைரப்பு, 10 வ்கையான பழ்ரக் கைன்றுகைள 
உறபததியும் வைரப்பும், ½ஏக்கைர சிறு்தானியச 
ஹசய்்கை, வீடடுதவ்தாடடம் என்பன வ்றஹகைாள 
வ்தன் ஊடாகை ்தன்னி்ைவான ஹபாருைா்தாரத்்த 
கைடடி வைரக்கை எம் ்க்கைள எல்வலாரும் ஒன்றி 
்ணநது ஹசயறபட வவண்டும். 

 இ்தறகைான ஆரம்ப திடடத்்த ்தாயகை 
வ்ம்பாடடுப் பிரிவு வ்றஹகைாளளும். வநறறு 
எ்து ்ண்ணில் பண்ட்ாறறு ந்டமு்ை 
இருந்தது. இன்று அந்த நில்்யில்்ல. நா்ை 
அ்த்ன உருவாக்கை வவண்டும். மீன் வாஙகை 
உழுநது, பயறு ஹகைாடுதது பண்ட்ாறறுமு்ை 
யில் வ்த்வ்யப் பூரததி ஹசய்யப் பழகை வவண் 
டும். எல்வலாரும் எல்லாம் ஹபைவவண்டும். இல் 
லா்் இல்லா்த நி்ல வவண்டும். 

்தமிழரகைளின் அடிப்ப்ட ்னி்த உரி்் யான 
கைருததுச சு்தநதிரத்்தக் ஹகைாண்டு ஈழத்தமிழர 
கைள ்தஙகைள வ்தசிய விடு்த்லப் வபாராடடததின் 
உண்்் நி்லகை்ை உலகுக்குத ஹ்தளிவுபடுத 
தும் முயறசியி்னச சீரகு்லக்கும் ்தமிழினப் 
ப்கை்்கைளின் கூடடு முயறசி என்பதில் எந்தச 
சநவ்தகைமும் இல்்ல.

 இ்தறகைான பலத்த எதிரப்பு ்தமிழகைததிலும், 
்தாயகைததிலும், உலகிலும் ்தமிழரகைளி்ட வைரநது 
வருகிைது. இ்த்னத தி்ரப்படதது்ையின் இய 
க்குநரும் கைடந்த ்தமிழகை சடட்ன்ைத வ்தர்தலில் 
மூன்ைாவது இடததில் ்தமிழகை ்க்கைளின் 
வாக்கு கை்ைப் ஹபறைவரு்ான நாம் ்தமிழர 
கைடசித ்த்ல வர சீ்ான், தி்ரப்பட இயக்குநர 
கைைஞ்சியம் வபான்ைவரகைளுடன், ்தமிழகை 
்தகைவல் ஹ்தாழில் நுடப அ்்சசர ்வனா 
்தஙகைராஜ், ்தமிழகைச சடட ்ன்ை உறுப்பினர 
்வ.வகைாபாலசாமி ஆகிய பல ்தமிழகை 
அரசியல்வாதிகைளும், இநதிய ஒளி பரப்புதது்ை 
அ்்சசர பிரகைாஸ் �வவடகைருக்கு அவ்சான் 
பி்ரமில் ஹவளியாகைத ஹ்தாடஙகியுளை 
ஹ்தாட்ரத ்த்ட ஹசய்யு்ாறு எழுதியுளை கைடி்த 
ஙகைளில் கைாணக்கூடிய்தாகை உளைது. உலகைைாவிய 
இந்த எதிரப்ப்லயாைரகைள அவ்சான் நிறுவ 
னம் ்தமிழ் ்க்கைளின் குரலுக்குச ஹசவி்டுக்கை 
்றுத்தால், அவரகைளின் அ்னததுப் ஹபாருடகை 
்ையும், வச்வகை்ையும் புைக்கைணிக்கும் உலகைத 
்தமிழர ஹசயறபாடாகை ்ாறும் என்ை எசசரிப்்ப 
யும் அவ்சான் நிறுவனததுக்குத ஹ்தரிவிதது ள 
ைனர.     
 உலகைத ்தமிழரகைள ்தன்்ாததிறகும், இன 
்ானததிறகும் இத்த்கைய சவால்கைள விடுக்கைப்படு 
்கையில் ஈழத்தமிழரகைளுக்கைான வ்தசிய ஊடகைம் 
ஒன்று அ்னததுலகை ்டடததில் இல்லாதிருப்ப 
்தன் ்தாக்கைத்்தயும் ஈழத ்தமிழரகைள உணரகின் 
ைனர. 
 எனவவ இத்த்கைய முயறசிகைளில் இருநது 
கைறறுக்ஹகைாளளும் பாட்ாகை ஈழத்தமிழரகைளின் 
அ்னததுலகைத வ்தசிய ஊடகைம் ஒன்்ை ஈழத 
்தமிழரகைள ்தஙகைள ்திவைத்்தயும் நிதிவைத 
்்தயும் பயன்படுததிக் கைால்தா்்தமின்றி நிறுவ 
வவண்டும். இத்த்கைய வ்தசிய ஊடகைவ், ஈழத்த 
மிழரகைள துப்பாக்கிகைள ஹ்ௌனித்த நி்லயில் 
இழக்கைப்படட, ்தஙகைளின் அ்னதது அரசியல் 
உரி்்கை்ையும் சனநாயகை வழிகைளில் ஹவன்ஹை 
டுப்ப்தறகைான ஊடகைப்வபாரில் முக்கிய பணிகை 
்ைச ஹசய்யும். 
 இந்தத வ்தசிய ஊடகைத்்த நிறுவும் முய 
றசியில், ‘இலக்கு’ இ்ணநது ஹசயறபடும் என் 
ப்்தயும் இநவநரததில் இலக்கின் ஊடகைப்பிரி 
வினர ஈழத்தமிழ் ் க்கைளுக்கு உறுதியுடன் ஹ்தரிவி 
ததுக் ஹகைாளவதில் ்கிழ்சசி அ்டகின்ைனர.

ஈழததமிழர் சம்கொை   ... ததொடர்ச்சி...
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கேள்வி:
	 வடக்கு	கிழக்கு	பகுதியில்	சிறுவர்	த�ொழிலொளர்ேள்	
உருவொகுவ�றேொன	ேொரணஙேள்	எவவ?  

பதில்:
 வடக்கு கிழக்கு ்தமிழர ்தாயகைப் பகுதி 
கைளில் சிறுவர ஹ்தாழிலாைரகைள அதிகை்ாகை உரு 
வான்தறகுக் கைாரணம், 40 வருடஙகைள இலங்கை 
யில் நடந்த யுத்தம் ஆகும். இந்த யுத்தததில் 
நி்ைய ஹபண்கைளின் கைணவரகைள கைாணா்ல் 
வபாயிருக்கின்ைாரகைள. பலர ்தடுப்பு முகைாம்கைளி 
லும், பலர ்ரணம் அ்டநதும் உளைாரகைள. 
இ்்த விட பல சிறுவரகைள ்தஙகைளின் ஹபறவைார 
கை்ை இழநதிருக்கின்ைனர. இ்தனால் ஏறபடட 
வறு்் கைாரண்ாகை  அக்குடும்பததில் உளை 
சிறுவரகைள வவ்லக்குச ஹசல்லவவண்டிய சூழ் 
நி்ல உருவாகின்ைது.
 அடுத்த்தாகை ்து, வபா்்தவஸ்துக்கு அடி 
்்யான  குடும்பத ்த்லவரகைளினால்  அந்தக் 
குடும்பததில் உளை சிறுவரகைள ஹ்தாழிலாைர 
கைைாகை ்ாறுகின்ைாரகைள. வ்லும் இந்தப் வபா்்த 
வஸ்துகை்ை விறப்ன ஹசய்வ்தறகு  சிறுவரகை்ை 
மூ்ைசசல்வ ஹசய்து ஆ்ச வாரத்்தகைாடடி  
வபா்்தப் ஹபாருள வியாபாரததில் ஈடுபடுதது 
கின்ைனர.  இவவாைான  சிறுவரகைள கைாலப்வபாக் 
கில்  வபா்்தவஸ்துப் பாவ்னக்கு அடி்்யாகி 
ன்ைனர. அதவ்தாடு   சிறுவர ஹ்தாழிலாைரகைைாகை 
்ாறி பணம் உ்ழக்கும் வ்ாகைததிறகுத ்தளைப் 
படுகிைாரகைள.

 அடுதது பாடசா்லகைளில் ஆசிரியர ்ற 
றும் சகை ்ாணவரகைள, ஏ்ழ ்ாணவரகை்ை புைந 
்தளளுவது,  ்தண்டிப்பது  வபான்ை ஹசயறபாடு 
கை்ை வ்றஹகைாளளும் வபாது, அந்த ்ாணவரகை 
ளுக்கு உைரீதியான பாதிப்்ப ஏறபடுததி பாட 
சா்ல்ய விடடு விலகி சிறுவர ஹ்தாழிலாைர 
கைைாகை ்ாறுவ்தறகு  வழி ஹசய்கின்ைது.

கேள்வி:
	 சிறுவர்ேள்	த�ொழிலொளர்ேளொே	மொறுவது	எனபது	
சமூேப்	 பிரச்சிவன	 என்ற	 அளவில்	 இருக்கின்றது.	
இ�வன	மொற்ற	எனன	தசயறபொடுேள்?	யொர்	யொரொல்	முன	
தனடுக்ேப்படுகின்றன?

பதில்:
 இவவாைான சிறுவரகைள ஹ்தாழிலாைரகை 
ைாகை ்ாறைப்படுவ்்த நிறுததுவ்தறகும், சிறுவ 
ரகைள ஹபண்கைள வ்ம்பாடு ஹ்தாடரபாகை, அரசு 
பல்வவறு திடடஙகை்ை ்ாவடட ்றறும் 
்ாகைாண ்டடததில் ஹசயறபடுததுகின்ைது. சில 
நிறுவனஙகைளும் அ்தறகைான முன்னாயத்த ஹசயற 
பாடுகை்ை ஹசய்து வருகின்ைன. என்ைாலும் 
இ்வ ஆக்கைபூரவ்ாகை இருப்ப்தாகைத ஹ்தரியவி 
ல்்ல.  சிறுவரகைளு்டய பிரசசி்ன்யப் ஹபாது 
ப்பிரசசி்னயாகை ்ாறறி, மு்தலில் குடும்ப வறு 
்்்ய ஒழிப்ப்தறகு ஹசயறதிடடஙகை்ை வகுக்கை  
வவண்டும். சிறுவரகைள மீது சமூகைததிலுளை ஒவ 
ஹவாருவரும் அக்கை்ை கைாடட வவண்டும்.
 வ்லும் சிறுவரகை்ை வவ்லக்கு அ்ரதது 
வது யார என்ப்த்ன அ்டயாைப்படுததி அவர 
கைளுக்குச சடடததின் மூலம் கைடு்்யான ்தண் 
ட்ன வழஙகைப்பட வவண்டும். சடடஙகைள கைடு 
்்யாகை இல்லா்்யால் ்தான் சிறுவரகைள ஆங 
கைாஙவகை வவ்லகைளுக்குச ஹசல்வது சா்தாரண 
விடய்ாகைக் கைாணப்படுகின்ைது. 
 அரசாஙகைம் சிறுவரகைளுக்கு முக்கியததுவம் 
ஹகைாடுக்கை வவண்டும். கைனடா வபான்ை நாடுகைளில் 
சிறுவரகைள கைடடாய்ாகைக் கைல்வி கைறகை வவண்டும் 
என்ை சடடஙகைள இருக்கின்ைன. ந்து நாடடிலும் 
அவவாைான கைடடாயக் கைல்விச சடடஙகை்ை 
இந்த அரசாஙகைம் முன்ஹனடுததுச ஹசல்ல வவண் 
டும்.
 இவ்த விடயத்்த அரசுக்கு பரிநது்ர 
ஹசய்ய வவண்டும். அப்வபாது்தான் இலங்கையில் 
அல்லது வடக்கு கிழக்கில் சிறுவரகைள ஹ்தாழிலா 
ைரகைைாகை ்ாறுவது இல்லா்ல் ஹசய்யப்படும்.
 

 

கேள்வி:
	 மலையேத்தில்	 சிறுவரேள்	 த�ொழிைொளரே	
கும்	 சந�ர்ப்பஙேளுகேொன	 ேொரணஙேள்	 எலவ	
எனக	ேருதுகிறீரேள்?
 
பதில்:
 எப்ஹபாழுதும் சிறுவரகைள எவரும் ்தாங 
கைைாகை விரும்பி சிறுவர ஹ்தாழிலாைரகைைாகை வர 
வில்்ல. அவரகைளின் குடும்ப வறு்் கைாரண 
்ாகை சிறுவர ஹ்தாழிலாைரகைைாகை ்ாறுவ்தறகு நிர 
ப்பநதிக்கைப்படடு உளைாரகைள. இ்தறகைான ஹபாறு 
ப்்ப அரசாஙகைம் ஏறறுக்ஹகைாளை வவண்டும்.
 இன்று  ் ்லயகை சமூகைம் என்று ஹசால்லும் 
ஹபாழுது அதில் அதிகை்ாவனார ஹ்தாழிலாைர 
வரக்கைத்்தச சாரந்தவரகைைாகை இருக்கின்ைனர. 
அவரகைள வ்தாடடத ஹ்தாழிலாைரகைைாகைவும், 
இைம் ்த்லமு்ையினர ஆ்ட ஹ்தாழிறசா்ல 
யிலும், சிலர வ்தாடடப் பகுதிகைளில் இருநது இடம் 
ஹபயரநது  புலம்ஹபயர ஹ்தாழி லாைரகைைாகைவும் 
வவ்ல ஹசய்கின்ைாரகைள.
 வ்லும் ஒரு பிரிவினர உளளூரிவலவய 

Neu;fhzy;

   ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

ஐக்கிய நாடு்ள் சபையகினால் ைகிர்டன 
பைடுத்தபைட்டு, ஆண்டு த்தாறும் 

ஜூன் மா்தம் 12ஆம் ்தகி்்தகி, சர்வத்தச 
சகிறு்வர த்தாழகிலாளர எ்தகிரபபு ்தகினம் ் பட 
பைகிடிக்பைட்டு ்வரு்கின்்றது. சகிறு்வர த்தாழகி 
லாளர முப்ற முற்றா் ஒழகிக்பைட த்வண் 
டிய்தன் அ்வசகியதப்த உணரதது்வத்த 
இந்தத ்தகினத்தகின் தநாக்மாகும். 
 அந்த ்வப்யகில், இலஙப்யகில் ்வடககு 
்கிழககு மறறும் மபலய்ப ைகு்தகி்ளகில் 
ஏராளமான சகிறு்வர்ள் த்தாழகிலாளர்ளா் 
உள்ளனர. இலஙப்யகில் சகிறு்வர்ள் 
த்தாழகிலாளர்ளா் மாறு்வ்தறகு  ைல்த்வறு 
்ாரணங்ள் கூ்றபைடு்கின்்றன.
 அ்தகில் ்வடககு ்கிழககு ைகு்தகி்ளகில் 
ஒதர ்வகி்தமான ் ாரணங்ளும், மபலய்ப 
ைகு்தகி்ளகில் த்வறு  ்வகி்தமான ் ாரணங்ளும் 
கூ்றபைட்டாலும், அடிபைபடத ்தன்பம 
என்ைது ‘்வறுபம' என்்ற ஒன்்றா்த்தான் 
இருக்கின்்றது.
 இது த்தாடரைகில்  மன்னார மா்வட்ட 
ம்ளகிர அைகி்வகிருத்தகி ஒன்்றகியத்தகின் மா்வ 
ட்ட இபணபைாளர மஹாலக்மகி குருசாந 
்தபன‘இலக்கு'ஊட்ம் ்வகின்வகிய தைாது,

ru;tNjr rpWtu; njhopyhsu; 

vjpu;g;G jpdk;

k`hyf;\;kp FUrhe;jd;

kd;dhu; khtl;l kfspu; mgptpUj;jp 

xd;wpaj;jpd; khtl;l ,izg;ghsu; 

மபலய் ைகு்தகி்ளகில் சகிறு்வர்ள் த்தாழகி 
லாளர்ளா் உரு்வாகு்வ்தற்ான 

்ாரணங்ள் சறறு ்வகித்தகியாசமா் ்ாணப 
ைடு்கின்்றது. 
 சகிறு்வர்ள் த்தாழகிலாளர்ளா் மாறு 
்வது ைற்றகி ்ண்டி மா்வட்டத்தகின் உபழக 
கும் தைண்்ள் முன்னணகியகின் தைாதுச் 
தசயலாளர ்தகிரும்தகி ்கிருஷணன் தயாத் 
ஸ்வரி அ்வர்பள த்தாடரபு த்ாண்டு 
த்ட்டதைாது,

 jpUkjp fpU\;zd; NahNf];tup 

fz;b khtl;lj;jpd; ciof;Fk;  

ngz;fs; Kd;dzpapd; nghJr; 

nrayhsu;

kd;dhu; n[fd;
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thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

கைவிஞர இணு்வயூர ்யூரனின் மு்தல் 
ப்டப்பாகை “ஊசி இ்லயும் உன் 

ன்தம் ஹபறும் கைாலம்“ கைவி்்ததஹ்தாகுப்பு 
ப்டக்கைப்படடுளைது. இவரின் கைவி்்த 
கைள ஈழதது வாழ்விய்லயும் வலிகை்ையும் 
வபசுகின்ைன. கைவி்்தகைள ்னி்த ்னஙகை 
ளில் கைாடசிகை்ை உருவாக்கும் சிந்த 
்ன்ய வ்ம்படுததும் சக்தி மிக்கை்வயா 
கைவவ நான் பாரக்கிவைன். ்தறகைாலததில் 
்தமிழ் இலக்கியப் பரப்பில் ஏராைம் கைவி 
்்தகைள ப்டக்கைப்படுகின்ைன. ்ரபுக் கைவி 
்்தகைைாகைவும், புதுக் கைவி்்தகைைாகைவும் சில 
வவ்ை ்ர்ப விலக்கிவிட இயலா்த்வ 
யாகைவும் கைவி்்தகை்ை நாம் கைாணலாம். 
ஹ்தாடர வாசிப்பில்லாவ்தார கைவி்்தகை்ை 
கைண்டு ஹகைாளவதில்்ல என்பது வபால் 
கைவி்்தகை்ைப் ப்டப்வபாரும் சிந்த்ன 
்யத ்தடடி விடா்ல் விடுவதும் உண்டு. 
அழகிய்லப் புைம் ்தளளி ஹசாறபடிக்கைடடு 
கை்ை கைவி்்தகைள என எழுதுவவாரும் 
உண்டு. ஆனால் ்யூரனின் கைவி்்தகை்ைப் 
படிப்வபார நி்ையக் கைாடசிகை்ைக் கைாண் 
பாரகைள.
 “இலக்கியம் உளை்்த உளைம் 

உணரந்தபடி கூை மு்னவ்தால் உணரசசி, கைற 
ப்ன, உண்்், அழகு, கை்லநயம் என்பவற 
றிறகு அதில் அதிகை இடமுண்டு“ எனக் வகைாடி 
கைாடடுகிைார ஈழததின் மூத்த இலக்கியப் ப்டப் 
பாைரான முல்்ல்ணி வவ.சுப்பிர்ணியம் 
அவரகைள.
 முல்்ல்ணி கூறியது வபால உளை்்த 
உளைம் உணரந்தபடி ்யூரன் கைவி்்தகை்ைப் 
ப்டததுளைார. இயல்பாகை உளை இவரது கைவி 
்்தகைள கைவிஞர கைஸ்தூரியின் கைவி்்தகைள வபான்று 
ஹபாருள ஹகைாண்ட்தாகைவும் என்னால் கைாண 
முடிகிைது. பாரதிவயாடு ்யூரன் பறறுக் ஹகைாண்ட 
வராகைக் கைாணப்படுகிைார. அ்த்னத ஹ்தாடரநது 
வாசிக்கின்ை வபாது நீஙகைளும் கைாணலாம். 
 வாசிப்பிலும் எழுததிலும் பறறுக் ஹகைாண் 
டவராகைவும் கைவிஞர அவரின் ப்டப்பிறகுள 
ஹ்தரிகிைார.

"இன்னும் பல நூறு கதைகள் இநைச் சநைதி 
காணாை வாழ்வு
என்்மனம் முழுகக பரவிககிடபபன!
சாவைற்குள் காலம் கூடினால்
கதை கதையாய் அதைதனயும் எழுதி 
தவப்பன்"

எனக் கைவிஞர இந்தச சந்ததி கைாணா்த வாழ்வு 
(பக்கைம் 21) என்ை கைவி்்தயில் ்தனது எழுததின் 
மீ்தான ஆழ்்ன விருப்்ப அழுத்த்ாகைக் கூறுகி 
ைார.
‘சாதீ’ என்ை கைவி்்த சாதி்யப் பறறிப் வபசுவவ்த. 
அ்்த வைரக்கும் அல்லது அடுத்த ்த்ல மு்ை 
யினரிடம் அ்த்ன நி்னவுபடுததும் எனப் 
வபசுகின்ைது.

"…முதுகுப புணதணச் சசாறிநது
சசாறிநது சிற்றின்பம் காணகி்�ாம்.
அரிபபு இன்னும் அகலபபடும்
அது அடுதை சநைதிதயயும் காவு சகாள்ளும்"
 (பக்கம் 27)

 ்ானிடர ஹ்தளிவு ஹபறைால் சாதியம் வ்தாற 
றுப் வபாகும். ் னி்தர வவறுபாடுகை்ைக் கை்ழநது 
வாழ்வர எனவவ இ்்தப் வபசு ஹபாருைாகை 
எடுக்கைாது விடுவ்தன் மூலவ் இ்த்ன உழிதது 

விடலாம் என்ப்தவர கைருதது.
 இந்தக் கைவி்்தத ஹ்தாகுப்பில் விததியா 
ச்ான கைவி்்தயாகை ‘நான்’  என்ை ்த்லப்பிலான 
கைவி்்த்யப் பாரக்கிவைன்.

"இன்று வதர அவதன ஆள நானும்
என்தன ஆள அவனும் முயன்று
முயன்று முடிவு காணாது
இருவரு்்ம ்ைாற்றிருககி்�ாம்" 
(பக்கம் 53)

இதுஹவாரு வபசுஹபாரு்ை புதிய மு்ையில் 
ஹசால்ல முயன்ை ்யூரனிடம் ்்ைநதிருக்கும் 
ஏராைம் நல்ல கைவி்்தகை்ை ஹவளிக் ஹகைாண்டு 
வருவார என்ை நம்பிக்்கை்யத ்தருகிைது. 

‘பி�நை ்மண’  கவிதை சசாநை ்மணதண 
விட்டு வாழும் எல்்லாதரயும் விம்்ம தவக 
கும்.
"…..கனக ்மடி ைவழ்நது களிததிட்வ
      காததுக கிடககி்�ன்.
"………கனலாடும் சநஞசம்
    காததுக காதது விம்முகி�து" 
(பக்கம் 22)

 இது பிைந்த ்ண்ணில் வாழ முடியா்த 
ஏக்கைம் நி்ைநவ்தாரின் விம்்லாகும். ஹ்தரிநதும் 
ஹ்தரியா்ல் உளை வபசுஹபாருளிது. ்ண்்ண 
விடடு ஹவளிவயறிவயார உலகின் பல நாடுகைளி 
லும் ஏக்கைததுடன் வாழ்வ்்த கைாண்கிவைாம். சிலர 
ஹவளியில் ஹசால்வர. சிலர ஹவளியில் ஹசால்லத 
ஹ்தரியாது வாழ்வர. பிைந்த ்ண் மீ்தான கைா்தல் 
்தான் இந்த விம்்்லத ்தருகிைது.
 பாரதியின் ‘வ்தடிச வசாறு நி்தந நின்று’ 
என்ை கைவி்்த்ய நி்னவுடடுவ்தாகைவவ 
இவரின் “்்்்த“ என்ை கைவி்்த உளைது.

"….்மனதில் கனம் இல்லாைைால்
்ம்மதை்யாடு நிமிர்கி்�ன்" 
(பக்கம் 65)

 என ்்்்தயுடன் கைவி பாடுவது ்தறதுணி 
வானவ்த! இந்தக் கைவி்்த்ய இன்னும் ஹகைாஞ் 
சம் இறுக்கை்ாகை எழுதி இருக்கைலாவ்ா? என 
நான் கைருதுகிைன். எனினும் அவரின் ்்்்த 
ஏ்னய ப்டப்பாைர அல்லது படிப்பாளிகை்ை 

பறறிக் ஹகைாளளும் அப்படி ஓர வ்த்வ்யக் 
ஹகைாண்ட்தாகை இந்தக் கைவி்்த்ய மீைவும் 
வாசிததுப் புரிநது ஹகைாண்வடன். 
 உலாத்தலில் ஆரவம் ஹகைாண்ட கைவிஞர, 
‘உலா வருகிைாள கைண்ணகி’ என்ை கைவி்்தயில் 
சினங ஹகைாளகிைார.

"…உருககுதலநை ஊர் பார்கக 
ஊர் ஊராய் உலா வருகி�ாளாம்!"
என்பவர்,
"…ைன் பிள்தளகதள அழிததுப 
பதகவர் நாட்டிய தூணகளில்
ஏற்றிய ஒளிைனில் நிம்்மதி சகாணடு
விடுபபுப பார்கக வீதியுலா வருகி�ாளாம்"
(பக்கம் 69)

 நீதி வகைடடு ்து்ரக்வகை தீ ்வத்த கைண்ண 
கி்ய தீயால் சுடுவ்தறகு ஒப்பாகை கைவியால் 
சுடும் சினங ஹகைாண்ட வகைளவிக் கை்ண்யத 
ஹ்தாடுக்கிைார கைவிஞர.
‘(சு)்தநதிர நாள’ இந்தக் கைவி்்தயின் 
்த்லப்வப கை்்தஹயான்்ைச ஹசால்கிைது.
"….. என் ைாதைன் முதுகில் 
சிஙகளச் சிறி…"
எனச் சுட்டுபவர், 

"…ைான் யாசரன்்� சைரியாை
இனச்மான்றின் வாரிசு ஆவதும்…" 
(பக்கம் 73)

 

என ஏக்கைததுடன் சு்தநதிர நா்ை ்தநதிர  நாள 
என்கிைார கைவிஞர. இது உண்்்யான  சு்தநதிர 
வவட்கையு்டவயாரின் ்னக்கிடக் ்கை்ய 
்தடடிவிட வல்ல்தாகைவவ கைரு்தலாம். 
 ஒவஹவாரு கைவி்்தகைவைாடும் படம் ஒன் 
்ையும் இ்ணதது வரும் கைவிஞர ்தாய்ஹ்ாழி 
நாள என்ை கைவி்்தக்கைான பட்ாகை ்தமிழ்ஹ்ாழிக் 
கைடவுைான ்தமிழ்த்தாயின் படத்்தப் ஹபாருத்த 
்ாகைப் வபாடடுளைார.

"…உன்�ன் உடலில் சசால்சலழுதது
உன்தனப ்பாற்றிப பாடுகி்�ன்!
உலகம் உள்ள ்மட்டும் வாழிய்வ!
என்னுள் நித�யும் ைமிழவ்ள!"
(பக்கம் 79)

 இது ்தாய் ஹ்ாழி மீ்தான பறறின் கைார 
ண்ாகை ஊறஹைடுத்த கைவி்்தயாகைவவ ஹ்தரிகிைது.
 ‘வீழ்வவன் என்று நி்னத்தாவயா?’ மீண் 
டும் பாரதி்ய நி்னக்கை ்வக்கும் ்த்லப் பிது. 
படத்்தயும் பாரதியின் பட்ாகைப் வபாடடு 
ளைார.

"….பழிகளின் மீது
படி அத்மதது ஏறி
நடககி்�ன்….! 
( பக்கம் 83)

 இஹ்தாரு படடறிவின் பரிநா்ம் இல்்ல 
ஹயன்ைால் இப்படி எழு்த முடியாது. ்யூர்னத 
ஹ்தரியாவ்தாரும் கைவி்்தயின் உடகிடக்்கை்யப் 
புரிநது ஹகைாளவாரகைள.
 ‘விரசம் ஏதும் ஹகைாளைாதீர’ என்ை கைவி்்த 
படிப்வபார. இந்தக் கைவி்்த்ய எப்படி முடிப் 
பார என வவகை்ாகை வாசிக்கைத தூண்டும் கைவி்்த 
யாகும்.

"…..மூடியதைத தி�நது
முழு நிலவாய்
எதனக காண வாரா்யா…"

(பக்கம் 89)

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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அகமசொனில்	தவளியொகியிருக்கும்	The Family Man	-	த�ொடர்	2இல்	�மிழர்ேளுக்கு	எதிரொன	ேருத்துேள்	இடம்தபறறிருப்ப�ொே	சர்ச்வச	எழுந்	
திருக்கி்றது.	
	 இவ�யடுத்து	 "ஈழத்�மிழர்ேவள	 �வ்றொேவும்,	 கமொசமொேவும்	 மிேவும்	ஆடகசபத்திறகுரிய	வவேயில்	 சித்�ரிக்கும்	 ேருத்துேள்	அடஙகிய	
Family	man	2	என்ற	ேணடனத்துக்குரிய	இந்தித்	த�ொடர்	குறித்து,	�ஙேளது	ேவனத்துக்கு	தேொணடுவர	விரும்புகிக்றன.	இலஙவேயில்	ஈழத்	
�மிழர்ேளின	வரலொறறு	சி்றப்புவொயந்�	கபொரொடடத்வ�க்	தேொச்வசப்படுத்துவ�ொேவும்,	இழிவுபடுத்துவ�ொேவும்	அவமந்துள்ளது.	எனகவ	அவ�	
�வட	தசயய	கவணடும்"	என	மத்திய	அவமச்சர்	பிரேொஷ்	ஜவகடேருக்கு	�மிழே	�ேவல்	த�ொழில்நுடபத்	துவ்ற	அவமச்சர்	மகனொ	�ஙேரொஜ்	
ேடி�ம்	எழுதியருந்�ொர்.
	 �மிழே	அரசியல்	ேடசி	�வலவர்ேளில்	சிலர்,	சினிமொத்துவ்றவயச்	கசர்ந்�	சிலர்	இத்	த�ொடர்	குறித்து	�மது	ேணடனஙேவள	த�ரிவி	
த்துள்ளனர்.
	 இந்	நிவலயில்,	திவ்றத்துவ்றயினர்	மறறும்	ஊடேவியலொளர்	‘இலக்கு’	ஊடேத்திறகுத்	�ஙேள்	ேருத்துக்ேவளப்	பகிர்ந்து	தேொணடனர்.

்பதில்: 
 ஈழப் வபாராடடத்்தயும், புலிகைள இய 
க்கைத்்தயும் ்தவைாகைச சித்தரிப்பது குறிதது, பட 
ததின் முன்வனாடடம் வந்த வபாவ்த பல சரச்ச 
கைள எழுந்தன. ஆனால் அவவாைான கைாடசிகைள 
எல்லாம் இல்்ல என்று கூறி அதில் நடித்த 
நடி்கை ச்ந்தா வபான்ைவரகைள கூறினாரகைள.
 அ்்த நம்பி, ந்து ்தமிழ் சமூகைம், ஹ்தாடர 
ஹவளியான பின் பாரததுக் ஹகைாளைலாம் என 
விடடு விடடாரகைள. ஆனால் ஹ்தாடர வந்த பின்பு, 
நாம் எவவாறு சநவ்தகைப்படவடாவ்ா, அ்்தப் 
வபாலவவ ்தான் அதஹ்தாடரின் கைாடசி அ்்ப்பு 
கைள இருந்தன. முறறுமுழு்தாகை விடு்த்லப்புலி 
கை்ை, வபாராடடததின் வநாக்கைத்்த ்தவைாகை 
சித்தரிப்ப்தாகைத்தான் இருக்கின்ைது.
 விடு்த்லப்புலிகைள இயக்கைத்்தயும், விடு 
்த்லப்புலிகைள வபாராளி்யயும் ்தவைாகைவவ 
சித்தரிததிருந்தாரகைள.  இநநி்லயில், மிகைக் கு்ை 
வாகை ்தமிழ்த வ்தசிய சிந்த்னயாைரகைளும் புலி 
கைளின் அரசிய்ல உறறுவநாக்கியவரகைள ்டடும் 
்தான் Family man 2இறகு எதிரான குர்ல எழுப் 
பியிருக்கிைாரகைள.
 ஒடடுஹ்ாத்த அரசியல் கைடசிகைளும் 
அல்லது ஒடடுஹ்ாத்த ்தமிழ் சமூகைமும் இ்தறகு 
எதிராகை  ஹபாஙகி எழவில்்ல என்று கூை முடி 
யாது, அவவாறு நாம் எதிரபாரக்கைவும் முடியாது. 
ஏஹனனில் அவவாைானஹ்தாரு அரசியல் கைடட 
்்ப்பு்தான் நம்்்ச சுறறிக் கைடட்்க்கைப்படடு 
ளைது.
 ஆனால் ்தமிழ்தவ்தசிய சிந்த்னயுளைவர 
கைள, ஈழப்வபாராடடத்்த ஆ்தரிக்கின்ைவரகைள 
்டடும்்தான் இத ஹ்தாடருக்கு ஹ்தாடரநது எதிரப் 
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கேள்வி:
	 Family	man	2	இவணயத்	த�ொடர்	முன	
கனொடடத்வ�	த�ொடர்ந்து	எழுந்�	எதிர்ப்பவலேள்,	
த�ொடர்	தவளிவந்�	பினபு	எப்படி	இருக்கின்றது?

8 வகைாடி ்க்கைள ்தமிழகைததில் இருக்கிைாரகைள.
 அந்த 8 வகைாடி ்க்கைளினு்டய   எதிர 
வி்ன இன்று இல்லா்ல் வபாகும் நி்ல,  
அசசமில்லா்த ஒரு சூழலுக்கு எதிர ்தரப்பின்ர 
ஹகைாண்டு வபாய் நிறுததி இருக்கின்ைது. 
அ்தனால்்தான் இன்று இப்படிப்படட படஙகைள 

   ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்    ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

்பதில்: 
 ்தாக்கைத்்த ஏறபடுததும் என்கின்ை  ஒரு 
பயம்  எப்வபாது  எதிரத ்தரப்பினருக்கு வரும் 
என்ைால், அவரகைளு்டய வி்னக்கு ்தமிழ் ்க்கை 
ளினு்டய எதிரவி்ன எப்படி அ்்கிைவ்தா 
அ்்தப் ஹபாறுததுத்தான் அது பயம்  என்று 
ஏறபடும். 
 கைடந்த 2009 இனப்படுஹகைா்ல நிகைழ்வு 
நடந்த பின் அடுதது வந்த ஐநது ஆண்டுகைள 
்தமிழ்நாடடிவலவய கூட ஈழத்தமிழரகைளுக்கு எதி 
ராகை யாரும் துணிவுடன் எ்்தயுவ் ஹசய்ய முடி 
யாது, வபசிட முடியாது. அந்த அைவுக்கு ்தமிழ் 
நாடடில் ஒரு ஹகைாதிநி்ல இருந்தது. ஆனால்  
கைருணாநிதி ்றறும்   ஹ�யலலி்தா  ஆகிவயாரின் 
்்ைவுக்குப் பிைகு  பா�கை ்தமிழகைததில்  ஆதிக்கை 
த்்தச ஹசலுத்த ஆரம்பித்தது.
 அ்்தத ஹ்தாடரநது பா�கை ஹசால்கின்ை 
்்தக் வகைடகைக்கூடிய ஒரு அரசு    உருவாகியிருந்தது.   
கைடந்த 4, 5 ஆண்டுகைளில்   ஒடடுஹ்ாத்த்ாகை  ஈழத 
்தமிழரகைளுக்கைான ஆ்தரவு என்கின்ை நி்ல்் 
முறறுமுழு்தாகை ்ாறியிருக்கிைது. ஆகைவவ அந்த 
எதிரவி்ன என்பது ்தமிழ்நாடடிவலயும் இன்று 
இல்்ல.
 கைடந்த கைாலஙகைளில்  ஈழததில் ஒரு பிரச 
சி்ன என்ைால், மு்தல் குரல் எழுப்பக் கூடிய 
இட்ாகை ்தமிழ்நாடு இருக்கும். ்தமிழகை அரசியல்  
அவவாறு இருந்தது. இன்று முறறுமுழு்தாகை 
்த்லகீழாகை ்ாறி இருக்கின்ைது.
 ஒடடுஹ்ாத்த 120 மில்லியன் என்ை அந்த 
கைணக்்கை ஹசால்லுறீரகைள, அதில்   7 வகைாடி அல்லது 
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கேள்வி:
	 120	 மில்லியன	 மக்ேவளக்	 தேொணட	
உலேத்	 �மிழினத்துக்கு	 எதிரொன	 எந்�ச்	 தசயற	
பொடும்	அவர்ேளுக்குத்	�ொக்ேம்	�ரும்	என்ற	பயம்	
சம்மந்�ப்படடவர்ேளுக்கு		ஏறபடும்	கபொது	�ொகன	
நீணடேொல	க�ொக்கில்	இப்படியொன	தசயறபொடுேவள	
நிறுத்�	 முடியும்.	 இது	 த�ொடர்பொன	 உஙேளது	
பொர்வவ	எனன?

்பதில்: 
1.இயக்கைம் பறறிய அல்லது புலம்ஹபயரநது 
வாழும் ்க்கைளின் உணரவுகைள பறறிய அல்லது 
வபாரின் முக்கியததுவம் பறறிய கைவனம் ஈரக் 
கைக் கூடிய  தி்ரப்படஙகை்ை எடுதது ஹவளி 
யிடுவது கைடடாயம்.

2 இயக்கைததின் வரலாறு, ்தறவபா்்தய நி்ல 
்றறும் வ்த்வ குறிததும், நி்லப்பாடு குறித 
தும் ்தமிழ் ்றறும் ஆஙகிலததில் ஆய்வுக் 
கைடடு்ரகைள ஹவளியாகை வவண்டும். குறும் 
படஙகைள ்தயாராகை வவண்டும்.

3. அ்னதது நாடுகைளிலும் வாழும் இயக்கைம் 
பறறிய, விடு்த்ல பறறிய ்தகைவல்கைள முழுக்கை 
அறிந்தவரகைள ்ா்தம் ஒருமு்ை இ்ணய 
கைாஹணாளி மூலம் இந்த முன்ஹனடுப்புகைள அல் 
லது அடுத்த கைடட நகைரவுகைள குறிதது ஆவலா 
சிதது, அ்னவ்ரயும் ஒரு கைருததின்கீழ் இய 
ஙகை வழி வகுக்கைலாம்.

4. வருடம் ஒரு தி்ரப்படம் உலகைத்தரததில் 
சிைந்த கை்லஞரகை்ைக் ஹகைாண்டு உருவாக்கி 
அ்்த மிகை முக்கிய சரவவ்தச தி்ரப்பட விழா 
க்கைளில் பஙவகைறகை ்வக்கைலாம்.
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கேள்வி:
	 தவறும்	அறிக்வேேவளயும்,	தசவ்விேவள	
யும்	�ொணடி	அறிவுபூர்வமொன,	�ொக்ேம்	�ரவல்ல	தசய 
றபொடுேளொே	நீஙேள்	எ�வனக்	ேருதுகினறீர்ேள்?
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2021 �ூன் ்ா்தம் 11ஆம் திகைதி மு்தல் 
13ஆம் திகைதி வ்ர இஙகிலாநதின் 

ஹ்தன்வ்றகுப் பகுதியில் உளை வகைாண்வவால் 
நகைரில் ஜீ-7 எனப்படும் அஹ்ரிக்கைா, இத்தாலி, 
கைனடா, பிரான்ஸ், வ�ர்னி, �ப்பான், ஐக்கிய இராச 
சியம் ஆகிய நாடுகைளின் உசசி்ாநாடு நடக்கின்ைது. 
ஐவராப்பிய ஒன்றியததின் சாரபிலும் ஒரு பிரதிநிதி 
பஙகு ஹகைாளகின்ைார. வகைாவிட-19 ஹபருநஹ்தாறறு, 
அ்தறகைான ்தடுப்பூசி, சூழல் பாதுகைாப்பு, திைந்த 
ஹபாருைா்தாரம், ஹ்தாழில்நுடப ்ாறைம், விஞ்ஞா 
னக் கைண்டுபிடிப்புக்கைள ஆகிய்வ உசசி ்ாநாட 
டின் நிகைழ்சசி நிரலில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்ைன. 
ஹசன்ை ஆண்டு ஹபருநஹ்தாறறு வநாய் பரவ்லத 
்தவிரக்கை ஹ்ய்நிகைர ஹவளியில் நடந்த ் ாநாடு, இந்த 
ஆண்டு ஜீ-7 நாடு கைளின் ஆடசியாைரகைளின் வநரடிப் 
பஙவகைறைலுடன் நடக்கின்ைது. ்தறவபாது உளை 
ஏழு நாடுகைளின் ஹ்ாத்தப் ஹபாருைா்தார உறபததி 
உலகைப் ஹபாருைா்தார உறபததியின் 40% ஆகும். 
ஆனால் அவறறின் ்க்கைள ஹ்தா்கை உலகை ்க்கைள 
ஹ்தா்கையின் 10% ்டடுவ். இ்தனால் இ்வ உல 
கைப் ஹபாருைா ்தாரததில் ஆதிக்கைம் ஹசலுததுகின்ைன. 

ஜீ-7 வரலோறு இரசியோ உளதளே சவளிதய
 1973 ஜீ-4 அஹ்ரிக்கைா, பிரான்ஸ், வ்றகு 
வ�ர்ன், ஐக்கிய இராசசியம் ஆகிய நாடுகைைால் 
உருவாக்கைப்படடது. பின்னர 1975இல் இத்தாலி, 
�ப்பான், கைனடா, ஆகிய நாடுகைள இ்ணந்தவபாது 

அது ஜீ-7 எனப் ஹபயர ்ாறைம் ஹபறைது. 1991 
�ூன் ்ா்தம் வசாவியத ஒன்றியததிறகு இ்ண 
உறுப்புரி்் வழஙகைப்படடது. 1991 டிசம்பரில் 
வசாவியத ஒன்றியததின் வீழ்சசிக்குப் பின்னர இரசி 
யாவிறகு ஹபரு்ைவு நிதி உ்தவி ஜீ-7 நாடுகைைால் 
வழஙகைப்படடது. 1997 �ூன் ்ா்தம் இரசியாவிறகு 
முழு உறுப்புரி்் வழஙகியதில் இருநது ஜீ-8 
நாடுகைள என அ்ழக்கைப்படது. இரசியா 2014ஆம் 
ஆண்டு உக்வரனின் கிறிமியா்வத ்தன்னுடன் 
இ்ணத்த பின்னர இரசியா ஹவளிவயறைப்படடு 
மீண்டும் ஜீ-7 நாடுகைள என்னும் ஹபயர ஹபறைது.  

ச்பருநசேோற்று ச்போருளேோேோர மீட்சி
 ஹபருநஹ்தாறைால் பாதிப்ப்டந்த ஹபாரு 

ைா்தாரத்்த மீடஹடடுப்ப்தறகு உலஹகைஙகிலும் 
உளை அரசுகைள விததியாச்ான அணுகுமு்ை்யக் 
கை்டப்பிடிக்கை வவண்டிய நி்லயில் இருக்கின்ைன. 
ஹபருநஹ்தாறைால் ஹபரு்ைவு ்க்கைள வவ்ல 
இழநது வாழமுடியா்ல் துயரப்படும் வபாது அவர 
கைளின் ் கைகைளில் வநரடியாகை பணத்்தக் ஹகைாடு த்தன. 
அரச நிதி ஹநருக்கைடி்ய கைவனததில் எடுக்கை முடியா்த 
நி்ல உருவாகியுளைது. ்க்கைளின்்கைகைளில் பணத 
்்தயும், ஹபாருடகை்ையும் இலவச்ாகைவும் இலகு 
கைடனிலும் அரசுகைள திணித்தன. அ்தனால் நாடடில் 
ஹகைாளவனவு அதிகைரிதது, ஹபாருைா்தாரம் மீை 
வைரசசிய்டயும் என அரசுகைள எதிரபாரத்தன. 
ஆனால் உறபததித து்ையில் ஹபரும்பகுதி மூடி 
இருந்த்தால், ்க்கைள வாஙகை முன்வந்த ஹபாருடகைள 
சந்்தயில் இல்்ல. அ்தனால் வி்லகைள அதிகைரி 
த்தன. உலஹகைஙகும் பணவீக்கைம் ்த்லதூக்கியுளைது. 
பணவீக்கைம் அஹ்ரிக்கைாவில் 5%, ஐவராப்பிய ஒன்றி 
யததில் 2%, பிரித்தானியாவில் 2.5%, இலங்கையில் 
4.1%, இநதியாவில் 5.2%, சீனாவில் 8.5% என 2021 
வ் ஏப்ரில்,வ் ்ா்தஙகைளில் இருக்கின்ைன. ஜீ-7 
நாடுகைளின் நிகைழ்சசி நிரலில் பணவீக்கைம் ஹ்தாடர 
பாகை அதிகை கைவனம் ஹசலுத்தப்படவில்்ல. பல 
ஹபாருைா்தார நிபுணரகைள ்தறவபாது உலகின் பல 
நாடுகைளிலும் நிலவும் பணவீக்கைம் ்தறகைாலிகை்ானது 
எனக் கைருதுகின்ைனர. 

 ்ாநாடடில் முன் ்வக்கைப்படும் பல தீர்ா 
னஙகைள எல்லா நாடுகைளின் ஒருமித்த ஆ்தர்வப் 
ஹபறுவ்தறகைாகை பல ்ாறைஙகைளுக்கு உளைாகும். 
ஜீ-7 நாடுகைளின் நிதிய்்சசரகைளும், நடுவண் வஙகி 
கைளின் ஆளுநரகைளும் ்தஙகைள ்ாநாட்ட �ூன்-4 
ஆம் 5ஆம் திகைதிகைளில் முடிததுளைனர. அவரகைள 
்தயாரிததுளை தீர்ானம் அரசுத ்த்லவரகைள கைலநது 

ஹகைாளளும் உசசி ்ாநாடடில் ஏறறுக்ஹகைாளைப் 
படும். அவறறின் முக்கிய அம்சஙகைள:

1. தபருநததொற்ொல் பொதிக்கபபட்ட தபொருளொ 
தொரதலத மீட்கும் பணிலை உைத்கங்கும் முன் 
தெடுததல்

2. உைத்கங்கும் க்கொவிட்-19 ததொறறு க�ொலை 
ஒழிததொல் மட்டுகம அதில் இருநது எல்ைொ 
�ொடு்களும் விடுபட முடியும்

3. எல்ைொ �ொடு்களுககும் வொங்்கக கூடிை 
வல்கயில் தடுபபூசி விநிகைொகிததல். அதில் 
தனிைொர் நிறுவெங்்களின் பங்்களிபலப ஊககு 
விததல்.

4. தடுபபூசி்கலள வொங்்கத வறிை �ொடு்களுககு 
நிதி வசதி த்கொடுககும்படி பன்ெொட்டு �ொணை 
நிதிைதலத கவண்டுதல்

5. சூழல் பொது்கொபபிறகு சி்பபுப பணிக 
குழுலவ உருவொககுதல்

6. பல்லுயிர்ப (எல்ைொ உயிரிெங்்கள்) தபருக 
்கதலத ஊககுவிததல். 

7. தபொருளொதொர மறறும் வர்தத்க �டவடிகல்க 
்கள் ததொடர்பொ்க முடிதவடுககும் கபொது சூழல் 
பொது்கொபலப அவசிைமொககுதல்.

சீ்னோவவ தேர்மனி ்போதுகோத்ேேோ?
 நிதிய்்சசரகைளினதும், நடுவண் வஙகி 
ஆளுநரகைளினதும் அறிக்்கையில் சீனா பறறி ஏதும் 
குறிப்பிடப்படவில்்ல. அஹ்ரிக்கைா உலகை சுகைா்தார 
நிறுவனம் வகைாவிட-19 ஹ்தாறறு வநாய்க்கிருமிகைள 
சீனாவில் இருநது பரப்பப்படட்தா என்ப்்தப் 
பறறி மீள விசார்ண ஹசய்ய வவண்டும் என வலி 
யுறுததிக் ஹகைாண்டிருக்கின்ைது. அ்தறகு வ�ர்னி 
உடன்படவில்்ல. சீனாவுடனான அஹ்ரிக்கைாவின் 
வபாடடியில் வ�ர்னி ்தம்முடன் இருக்கைவவண்டும் 
என அஹ்ரிக்கைா எதிரபாரக்கின்ைது என்ை 
வ�ர்னி, ்தம்்ால் பக்கைசசாரபாகை நடக்கை முடியாது 
என்கின்ைது. அது வபாலவவ சீனாவில் வாழும் 
இஸ்லாமியரகைைான உய்குர இன ்க்கைள மீது 
சீனா ஹபரும் அடடூழியத்்த கைடடவிழ்தது விடடு 
ளை்தாகை அஹ்ரிக்கைாவும், பிரித்தானியாவும் கைருது 
கின்ைன. அஹ்ரிக்கைா உய்குர ் க்கைள இனக்ஹகைா்ல 
க்கு உளைாவ்தாகைப் பரப்பு்ர ஹசய்கின்ைது. அ்்த 
யும் வ�ர்னி ஏறகைவில்்ல. வ்லும் அவுஸ்திவர 
லியா்வ ஹபாருைா்தார அடிப்ப்டயில் சீனா 
மிரடடுவ்தாகை அஹ்ரிக்கைாவும், பிரித்தானியாவும் 
கைருதுகின்ைன. அந்தக் கைருத்்தயும் வ�ர்னி ஆ்தரிக் 
கைவில்்ல. ்ாநாடடு முடிவில் ஹவளியிடப்படும் 
இறுதி அறிக்்கையில் சீனாவிறகு எதிரான கைருதது 
ஏதும் உளைடக்கைப்படடிருக்கைாவிடில் அ்தன் பின்ன 
ணியில் வ�ர்னி இருப்ப்தாகை உறுதியாகை நம்ப 
லாம். அஹ்ரிக்கைா, கைனடா, பிரித்தானியா, அவுஸ் 
திவரலியா ஆகிய நாடுகைள சீனாவிறகு எதிராகை 
எடுக்கை விருக்கும் ஹபாருைா்தார நடவடிக்்கைகைைால் 
ஏறபடவிருக்கும் இ்டஹவளிகை்ை வ�ர்னி 
நிரப்பி ஹபாருைா்தார நலன்கை்ை ஹபை முயல்வ 
்தாகை அஹ்ரிக்கை அரசியல் ஆய்வாைரகைள குறைம் 
சாடடுகின்ைாரகைள. 

ஜீ-7இன் எதிரகோலம்
 2050ஆம் ஆண்டு ஜீ-7 நாடு என்ை ஹபயர 
அ்தன் விரிவாக்கைததிறகு ஏறப ்ாறைப்படும். சீனா, 
இநதியா, பிவரசில், இரசியா, ஹ்க்சிக்வகைா, இநவ்தா 
வனசியா, அவுஸ்திவரலியா உடபட வ்லும் பல 
நாடுகைள உளைடக்கைப்படும். 
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கைள முன்ஹனடுக்கைப்படடன. அன்்ைய அரசாஙகைததி 
லிருந்த சில சிஙகைை கைடும் வபாக்கைாைரகைள இந்த 
நடவடிக்்கைகை்ை முன்ஹனடுததிருந்தனர. எனி 
னும் அன்்ைய ்தமிழ்த வ்தசியக் கூடட்்ப்பு 
பாராளு்ன்ை உறுப்பினர சீ.வயாவகைஸ்வரன், குறித்த 
நடவடிக்்கைக்கு கைடு்்யான எதிரப்பி்னத 
ஹ்தரிவித்ததுடன், கிழக்கு ்ாகைாண ஆளுநராகை இரு 
ந்த ஒஸ்டின் ஹபரனாண்வடா ்றறும் �னாதிபதி 
யின் கைவனததிறகு ஹகைாண்டு ஹசன்று அந்த நடவடி 
க்்கைகைள ்கைவிடப்படட வபாதிலும், அந்தத திடட 
ததி்ன ந்டமு்ைப்படுததுவ்தறகு ஹ்தாடரசசி 
யான நடவடிக்்கைகைள முன்ஹனடுக்கைப்படவட 
வருகின்ைன.
 இ்தன் கீழ் ் ாஙவகைணி ஹ்தறகு கிரா் வச்வ 
யாைர பிரிவில் உளை கைாரமு்னப் பகுதியில் 178 
குடும்பஙகை்ைக் குடிவயறறுவ்தறகைான நடவடிக் 
்கைகைள முன்ஹனடுக்கைப்படடிருந்தன. யுத்தததிறகு 
முன்னர குறித்த பகுதியில் சிஙகைைவரகைள வாழ்ந்த 
்தாகைவும், மீன்பிடியில் ஈடுபடட்தாகைவும் கூறிவய 
இந்த நடவடிக்்கைகைள முன்ஹனடுக்கைப்படடன. 
குறித்த ்கைவிடப்படட நடவடிக்்கையி்ன 2020 
ஆம் ஆண்டு ்கைப்பறறிய வகைாத்தபாய ரா�பக்ஸ 
வின் அரசாஙகைததின் ஆளுநராகை ஹபாறுப்வபறை 
அனுரா்தா யாம்பட ஹ்தாடரந்த நி்லயில், அ்தறகு 
எதிராகை ்தமிழ்த வ்தசியக் கூடட்்ப்பு கைடு்்யான 
எதிரப்பி்ன ஹவளியிடடிருந்தது. இ்தனால் இது 
அடக்கி வாசிக்கைப்படுகின்ைது.
 இவ்தவபான்று ஏைாவூரப்பறறுப் பிரவ்தச 
ஹசயலாைர பிரிவுக்குடபடட புன்்னக்குடாக் 
கைடறகை்ரப் பகுதியில் யுத்தததிறகு முன்பாகை சிஙகை 
ைவரகைள வாழ்ந்த்தாகைத ஹ்தரிவிதது, சிஙகைைவரகை 
்ைக் குடிவயறறும் முயறசிகைள பல ்தட்வகைள 
முன்ஹனடுக்கைப்படடன. நீரஹகைாழும்பு, சிலாபம், 
அம்பாநவ்தாட்ட ஆகிய பகுதிகை்ைச வசரந்த 
மீனவரகை்ைக் ஹகைாண்டு வநது குடிவயறறுவ்தற 
கைான நடவடிக்்கைகைள முன்ஹனடுக்கைப்படட வபாதி 

லும், அ்தறகு எதிரான நடவடிக்்கைகைள முன்ஹனடு 
க்கைப்படட்தால், அ்வ ்தறகைாலிகை்ாகை நிறுததி 
்வக்கைப்படடுளைன.
 இந்த நி்லயிவலவய இன்று கிழக்கு 
்ாகைாணததி்ன ஆக்கிரமிக்கும் ஆபதது நி்ல 
ஏறபடடுளைது. ஹகைாழும்புத து்ைமுகைததுக்கு வட 
வ்ல் தி்சயில் எரிந்த ‘எக்ஸ் - பிரஸ் வபரள’ சரக் 
குக் கைப்பலின் தீயானது கிழக்குத ்தமிழ் ்க்கைளின் 
வயறறிலும் தீ்ய மூடடியுளைது.
 இன்று ஹ்தறகுப் பகுதியில் உளை கைடற 
பரப்பில் மீனவரகைள மீன்பிடிதது, ்த்து ஹ்தாழி்ல 
நடத்த முடியா்த நி்லயில் உளை்தன் கைாரண்ாகை 
அவரகைளின் பார்வயானது கிழக்கி்ன வநாக்கித 
திரும்புவ்தறகைான சமிக்்ஞகைள ஹ்தரியத ஹ்தாடஙகி 
விடடன. இன்று கிழக்கின் கைடறபரப்புக்குள ஹபரு 
்ைவு சிஙகைைவரகைளின் ஆழ்கைடல் மீன்பிடிப் படகு 
கைள வநது மீன்பிடியில் ஈடுபடுவ்தாகை மீனவரகைள 
ஹ்தரிவிக்கின்ைனர.
 ஏறகைனவவ சிஙகைைவரகை்ை மீனவரகைள 
என்னும் வபார்வயில் குடிவயறைஙகை்ை ஹசய்ய 
வவண்டும் என்று பல்வவறு ஹசயறபாடுகை்ை 
முன்ஹனடுதது வரும் இந்த சிஙகைைப் வபரிவா்த 
அரசுகைளுக்கு இன்்ைய சூழ்நி்லயி்ன பயன்படு 
த்தக் கூடிய சாததிய நி்ல அதிகைைவில் கைாணப்படு 
கின்ைது.
 எதிர கைாலததில் கிழக்கின் கை்ரவயாரப் 
பிரவ்தசஙகைள ்டடு்ல்ல, கிழக்கு ்ாகைாணததின் 
பல்வவறு பகுதிகைளும் அசசுறுத்தல்கைளுக்குள ஹசல் 
லும் நி்லயிருக்கின்ைது. ்தறவபாதுளை ஹகைாவரா 
னா சூழ்நி்லயி்னயும் ்தஙகைளுக்குச சாரபாகைப் 
பயன்படுததி, திடடமிடட வ்கையிலான ஆக்கிரமி 
ப்பு நடவடிக்்கை நி்ல்ய வி்ரவுபடுத்தக் கூடிய 
சூழ்நி்ல கைாணப்படுகின்ைது.
 ்தறவபாது இந்த அரசாஙகைததிறகு ஹ்தறகில் 
உளை சரிவி்ன ஈடுஹசய்வ்தறகு இனவாதிகை்ை 
திருப்திப்படுத்த வவண்டிய வ்த்வ இன்று எழுநது 
ளைது. இந்த நி்லயில் ஹ்தறகில் பாதிக்கைப்படடு 
ளை மீனவரகைள மூலம் ்தனது ஹசல்வாக்கி்ன 

நி்லநிறுததிக் ஹகைாளவ்தறகைான ஹசயறபாடடி்ன 
துரி்தப்படுததும் என்பதில் எந்தவி்த சநவ்தகைமும் 
இருக்கைப் வபாவதில்்ல.
 இவவாைான நி்லயில் ்தமிழர ்தரப்பு 
இவவாைான அசசுறுத்தல்கை்ைத ்தடுதது நிறுததி, 
்தமிழர நிலததி்ன பாதுகைாப்ப்தறகு என்ன ஹசய்யப் 
வபாகின்ைது என்பது அடுத்த வகைளவியாகைவுளைது.
கிழக்கு ்ாகைாணததி்னப் ஹபாறுத்தவ்ரயில், 
்தமிழரகைளின் கைாணி அபகைரிப்பு ஹ்தாடரபில் ஹ்தாட 
ரசசியாகை அ்த்ன ் வதது அரசியல் ஹசய்யும் ஹசயற 
பாடுகைவை முன்ஹனடுக்கைப்படுகின்ைவ்த ்தவிர, 
குறித்த விடயஙகை்ைத ்தடுப்ப்தறவகைா அல்லது  
அது ஹ்தாடரபில் ்தமிழ் ்க்கை்ை அறிவுறுத்தவவா 
எந்தவி்த நடவடிக்்கைகைளும் முன்ஹனடுக்கைப்பட 
வில்்ல.
 இன்று பாராளு்ன்ைம் ஹசன்றுளை ்தமிழ்த 
வ்தசிய அரசியல் ்க்கைள பிரதிநிதிகைள, ்தஙகைள 
முகைநூல்கைள ஊடாகை வநர்ல ஹசய்்தலும், ்தமிழ் 
்க்கைளுக்கு முக்கியததுவ்றை விடயஙகைளிலும் 
ஈடுபடடு வருகின்ை்்த கைாண முடிகின்ைது. 
ஹவறு்வன ்தமிழ் ்க்கைளின் பிரசசி்னகை்ை 
சரவவ்தசம் பாரததுக் ஹகைாண்டிருப்ப்தாகை கூறும் 
இந்த ்தமிழ்த வ்தசிய அரசியல் கைடசிகைள, அந்த 
சரவவ்தசததிறகு ்தமிழ் ்க்கைளின் ்தறவபா்்தய 
பிரசசி்னகை்ைக் ஹகைாண்டு ஹசல்வ்தறகைான எந்த 
வி்த்ான ஆக்கைபூரவ்ான நடவடிக்்கைகை்ையும்
முன்ஹனடுக்கைவில்்லஹயன்பவ்த உண்்்யான 
விடய்ாகும்.
 இனிவரும் கைாலததிலாவது ்தமிழ்த வ்தசிய 
அரசியல் கைடசிகைள இவவாைான பிரசசி்னகை்ை 
்க்கைள ்ததியில் ஹ்தளிவுபடுததி, அது ஹ்தாடர 
பான சகைல விடயஙகை்ையும் சரவவ்தசததின் கைவன 
ததிறகுக் ஹகைாண்டு ஹசல்வ்தன் மூலவ் எதிரகைால 
ததில் கிழக்கில் ்தமிழ் ்க்கைளின் இருப்பி்னக் 
கைாப்பறை முடியும் என்பது ்தமிழ் ்க்கைளின் எதிர 
பாரப்பாகும்.

அச்சுறுததல்்களுககுள்   ... ததொடர்ச்சி...

 சிவல்டயாகைப் ப்டக்கைப்படடுளைது. 
எ்்தச ஹசால்கிைார எனக் கைருதும் கைணப்ஹபாழு 

தில் இ்்தயா என ்னம் ஆறறுப்படடு ந்கைக் 
கிைது. இதுவும் வ்த்வயறை கைவி்்த அல்ல.
 ‘சபிக்கைப்படடவரகைள’  கைவி்்த வலிநது 
கைாணா்ல் ஆக்கைப்படடவரகை்ைப் வபசுகின்ைது. 
அ்தறகுப் ஹபாருத்த்ான ஒளிப்படத்்தயும் 
வபாடடுளைாரகைள. ஒவஹவாரு உைவுகைளின் துய 
்ரயும் கைவிஞர ஹவளிப்படுததுகிைார. இந்தக் 
கைவி்்தயின் ஹ்ாழியும் இன்னும் நயம் மிக்கை்தாகை 
இருநதிரு க்கைலாவ்ா? என நி்னக்கிவைன். சட 
ஹடன படிப்வபார விைஙகியுணரவர. இந்தக் கைரு 
கைவி்்தயாகின்ை வபாது படிப்வபாரின் சிந்த்னப் 
பரப்பில் ஓர அழியாக் கைாடசி்ய உருவாக்கும் 
இ்த்ன ஆழ்ாக்குவ்தறகு ்தான் ஹ்ாழியின் 
நயம், கைடடிறுக்கும் ஹகைாளைல் நல்லஹ்தன நி்ன 
க்கின்வைன்.

"….சைாதலநை பிள்தளகள்
முகம் காணாது
துயருறும் சபற்�வர் எதைதன!!
ைநதை குரல் ்கட்க
காததிருப்பார் எதைதன!!.." 
(பக்கம் 115)

 இந்தக் கைவி்்தயில் “கைருவினில் வகைடட 
்தந்்த குரல் வகைடகை” என்ை வரிகைள மிகுந்த ஹபாரு 
ளு்டயது ்தான். எத்த்ன கைாலம் ஹசன்ை பின்ன 
ரும் இப்படிஹயல்லாம் ஈழத்தமிழினம் துயரபட 
டவ்தா? என வரலாற்ைத திரும்பிப் பாரக்கை 
்வக்கும் வரிகைள.
 கைவிஞருக்கு கைண்ணகி மீது கைடுஙவகைாவம் 
வபாலவுளைது. ‘கைண் திைவாக் கைண்ணகிவய’என்ை 
கைவி்்த கைண்ணகி மீ்தான சினத்்த ்டடு்ல்ல. 
பல்லாயிரக் கைணக்கைான ்க்கைள ஈழ ்ண்ணில் 
ஹகைான்ைழிக்கைப்படட வபாது பாரததுக் ஹகைாண்டி 
ருந்த அ்னவரின் மீ்தான சின்ாகைவும் ஹ்தரிகின் 
ைது. இ்த்ன ஒரு குறியீடடுக் கைவி்்தயாகை வாசகைர 
ஹகைாளவர என நம்புகின்வைன்.

"…..கண கலஙகித சைாழு்ைாதர
கதடசிவதர காதைருள வரா்மல்
கயவர்ககு அருள் சசாரிநது எத்மக
காணாது கிடர்ைா்யா?..."

 இது ்தமிழ் ் க்கை்ைக் ஹகைான்ைழித்தவபாது 
ஹகைா்ல ஹசய்வவாரிறகு து்ண நின்ை அ்னவ 
்ரயும் வநாக்கி எழுப்பும் வகைளவியாகைக் ஹகைாளை 
லாம்.
 ‘ஊசி இ்லயும் உன்ன்தம் ஹபறும் கைாலம்’  
சுவிறசரலாநதில் ்தமிழ் இலக்கியம் ப்டக்கும் 
ப்டப்பாைரகைளி்டவய புதிய கைவிஞர ஒரு 
வ்ர வரலாறறில் ்தடம் பதிக்கை ்வததுளைது. 
இஙவகை ்தான் குறிப்பிடட கைவி்்தகை்ை விடவும் 
பல கைவி்்தகைள உளைன. அவற்ை வாசகைர படித 
துணரநது ஹகைாளகை. கைவிஞர இணு்வயூர ்யூரன் 
பல நல்ல கைவி்்தகை்ைப் ப்டததுளைார. ்தற 
கைாலததில் ்தமிழுலகிறகு இன்னும் நல்ல கைவி்்த 
கை்ைத ்தருவார என்ை நம்பிக்்கை்ய ்தனது 
மு்தல் ப்டப்பில் இவர வி்்தததுளைார. ஈழத 
தின் ப்டப்பிலக்கியத து்ையில் ்யூரன் வரலா 
றறுத ்தடம் பதிப்பார.

மயூரனின் ்கவிலத்கள்   ... ததொடர்ச்சி...
புத ஹ்தரிவிதது வருகின்ைனர.
 ஆனாலும் ஒரு கைாப்பிவரட கைம்பனியான 
அவ்சானின் ஹ்தாட்ர நிறுததிவிட முடியாது  
என்பது ்தான் உண்்்.

இைககு�ர் அமீர்  ... ததொடர்ச்சி...

்தன்னு்டய ஹசல்வாக்்கை அதிகைரிததுக் ஹகைாளை 
லாம் என்ை உபாயததுடன் சஜித ஹசயறபடடாலும், 
அதில் அவரால் முழுஅைவில் ஹவறறிஹபை முடிய 
வில்்ல. ரா�பக்சக்கைளின் இடத்்த அவரால் 
எடட முடியவில்்ல.
 அவ்தவவ்ையில் சரவவ்தச அரஙகிலும் பல 
வீன்ான ஒருவராகைவவ சஜித உளைார. ரணி்லப் 
ஹபாறுத்தவ்ரயில், ்தன்்ன ஒரு சிஙகைை - ஹபௌத்த 
வ்தசியவாதியாகை அவர ஒருவபாதும் ஹவளிப்படுததி 
யதில்்ல. ்றுபுைததில் சரவவ்தச அரஙகில் மிகை 
வும் ஹசல்வாக்கைான ஒருவராகை அவர உளைார. 
இலங்கையில் மீண்டும் ஒரு ஆடசி்ாறைத்்த 
சரவவ்தசம் விரும்புகின்ைது என்பது இரகைசிய்ான 
்தல்ல. அண்்்யில் கைனடாவின் ஒன்ராரிவயா ்ாநி 
லததில் நி்ைவவறைப்படட தீர்ானம், அஹ்ரிக்கை 
கைாஙகிரஸில் ஹகைாண்டுவரப்படடுளை பிவரர்ண, 
ஐவராப்பிய ஒன்றியம் நி்ைவவறறிய தீர்ானம் 
என்பன இ்த்னத்தான் பிரதிபலிக்கி ன்ைன.
 ்த்து வ்த்வகைளுக்கு ஏறைவாறு ஹசயறப 
டக்கூடிய ஒரு ்த்லவர நாடடில் இல்்ல என்பது 
வ்றகு நாடுகைளுக்கு ஒரு கு்ைபாடாகைவவ இரு 
க்கின்ைது. சஜிததின் வபாக்கும் அவரது ்த்ல்் 
ததுவக் கு்ைபாடுகைளும் வ்றகு நாடுகைளின் வ்த்வ 
க்கு ஏறை்தாகை இல்்ல. ஆனால், வ்றகு நாடுகை 
்ைப் ஹபாறுத்தவ்ரயில் ரணி்ல அவரகைள விரு 
ம்புவ்தறகு சில கைாரணஙகைள உளைது. ஆனால், கைைத 
தில் ஹசல்வாக்கில்லா்த ஒருவரால் எப்படி அரசியல் 
்ாறைம் ஒன்்ை ஏறபடுத்த முடியும்?

ரணிலின் மீள்வருல்க   ... ததொடர்ச்சி...



இடம் ஹபயரநது கை்டகைள, ஹ்தாழிறசா்லகைள 
என்று பரநது விரிநது அ்னதது வி்த்ான 
ஹ்தாழில்கை்ையும் ஹசய்து வருகின்ைாரகைள. இவர 
கைள அ்னவரும் நாடடின் வ்தசிய ஹபாருைா 
்தார வரு்ானததிறகு முக்கிய பஙகு வகிததுக் 
ஹகைாண்டிருக்கின்ைனர. ஆனாலும்  ்தறவபா்்தய 
ஹபாருைா்தார வி்லவாசி உயர வினால் குடும்ப 
த்்தக் ஹகைாண்டு நடத்தமுடியா்த சூழலால்  இவர 
கைளின் குடும்பஙகைளில் வறு்் நிரந்தர்ாகைவவ 
கைாணப்படுகின்ைது. இ்தன் கைாரண்ாகைத்தான் 
இன்று ்்லயகைததில்  அதிகை்ான சிறுவர கைள 
அவரகைைது கைல்வி்யத ஹ்தாடர முடியா ்ல்  
சிறுவர ஹ்தாழிலாைரகைைாகை ்ாறைம் ஹபறறுள 
ைாரகைள.
 நுவவரலியா பிரவ்தசத்்த எடுததுக்ஹகைாண் 
டால், சுறறுலாப் பயணிகைளுடன் ஹ்தாடரபு்டய 
வவ்லயில்  சிறுவரகைள அதிகைம் பயன்படுத்தப் 
படுகின்ைாரகைள.
 சிறுவர ஹ்தாழிலாைரகைைாகை பயன்படுத்தப் 
படும் இடஙகைைான கை்டகைள, வீடடு வவ்லகைள, 
வீதிவயார விறப்ன நி்லயம் வபான்ை அ்ன 
தது இடஙகைளிலும் ஆண் ஹபண் சிறுவரகைள பாலி 
யல் ரீதியாகை துஷ்பிரவயாகைததிறகு உளைாக்கைப் 
படுகின்ைாரகைள.   
 
கேள்வி:
	 சுறறுலொப்	 பயணிேள்	 மூலமொேவும்,	 த�ொழில்	
தசயயும்	இடஙேளிலும்	சிறுவர்,	சிறுமிேள்	பொலியல்	துஷ்	
பிரகயொேத்திறகு	ஆளொக்ேப்படுவது	பறறிய	உஙேள்	ேரு	
த்து	எனன?

பதில்:
 ்்லயகைச சிறுமியரகைளின் நி்ல மிகைவும் 
பாதுகைாப்பறை்தாகைவவ உளைது. கைாரணம் ஹ்தாடர 
வீடுகைளில் வசிக்கும் இசசிறுமியரகைளின் ஹபற 
வைாரகைள ஹகைாழுநது பறிக்கும் ஹ்தாழிலில் ஈடு 
படுபவரகைைாகை உளைனர.
 கைா்லயில் 7.30 ்ணிக்கு வவ்லக்குச 
ஹசன்ைால், ்ா்ல 5.30 ்ணியைவிவலவய வீடு 
திரும்புகின்ைனர. இ்தறகி்டயில் பாடசா்லக் 
கைல்வி இ்டநிறுத்தப்படட ஹபண் பிள்ைகைவை 
வீடடு வவ்லகைள ஹசய்்தல், ்த்து சவகைா்தர சவகைா 
்தரிகை்ைப் பரா்ரித்தல் வபான்ை வவ்லகை்ைச 
ஹசய்கின்ைாரகைள.
 வ்லும் ்தாய் ஹவளிநாடு ஹசல்வ்தாலும், 
ஹபண் பிள்ைகைள அதிகை்ாகைப்  பாலியல் துஷ் 
பிரவயாகைததிறகு ஆைாகின்ைனர.   இது ்்லய 
கைததில் சா்தாரண்ாகை நிகைழும் ஒரு சம்பவம். 
சில சந்தரப்பஙகைளில் ஆண் பிள்ைகைளும் 

பாலியல் சீண்டல்கைள, பாலியல் வன்மு்ை 
்றறும் துஷ்பிரவயாகைஙகைளுக்கு உடபடுத்தப்படு 
கின்ைனர. ஹபண்கைள சிறுவரகைள  மீ்தான துஷ்பிர 
வயாகைஙகைள, பாலியல் வன்புணரவுகைள, சிறு பிள 
்ைகை்ை வவ்லக்கை்ரதது்தல் வபான்ை குறைச 
ஹசயல்கைளில் ஈடுபடுபவரகைளுக்கைான ்தண்ட்ன 
கை்ை கைடு்்யாக்கை வவண்டும். அது ் டடுமின்றி 
ஹபண் பிள்ைகை்ை ஹகைௌரவ்ாகைவும், நன் ் திப் 
புடனுடம் ்திக்கும் நி்ல உருவாகை வவண்டும்.

கேள்வி:
	 புைம்த்பயர	 �மிழரேள்	 �மிழர	 �ொயே்ப	
்பகுதிேளிலும்,	 மலையேத்திலும்	 த�ொழிைொளச்	
சிறுவர	 பிரச்சிலனலய	 மொற்ற	 எனன	 தசயய	
கவண்டும்	எனறு	நீஙேள்	எதிர்பொரககிறீரேள்?

பதில்:
 சிறுவர ஹ்தாழிலாைரகைள உருவாகுவ்தறகு 
பல கைாரணஙகைள இருந்தாலும், அதில் குறிப்பிட 
டுக் கூறும்படியாகை உளை்வ ்்லயகைப் பகுதி 
கைளில் கைாணப்படுகிை, அவரகைளு்டய  லயன் 
என்று ஹசால்லப்படுகின்ை ஹ்தாடர குடியிருப் 
புகைள.
 அந்தக் குடியிருப்புகைளுக்குள ஒரு குடும் 
பததில் அ்னவரும் வசிக்கைக் கூடிய அைவு 
இடவசதி இல்்ல.  இ்தனால் அவரகைள வீடடிலி 
ருநது ஹவளியில் வநது சிறுவர ஹ்தாழிலாைர 
கைைாகை ்ாறுகின்ைனர.
 இவற்ை ்ாறைம் ஹசய்வ்தறகுப் புலம் 
ஹபயர ்தமிழரகைள வடக்கு கிழக்கு ்றறும் 
்்லயகைப் பகுதிகைளில் வரு்ானம் கு்ைந்த 
சிறுவர-சிறுமிகைள வசிக்கும் குடும்பஙகை்ை 
அ்டயாைம் கைண்டு, கைறைல் ஹசயறபாடுகைளுக்கு  
வ்த்வயான உ்தவிகை்ை ஹசய்வவ்தாடு, கைல்வி 
யின் பயன் ஹ்தாடரபான அதிகூடிய விழிப்புணர 
வுச ஹசயறபாடுகை்ையும் முன்ஹனடுக்கை வவண் 
டும்.
 இனிவரும் கைாலஙகைளில் ்தமிழரகைளின் 
ஹவறறி்ய வநாக்கிய எதிரகைாலம் என்பது 
கைல்வியிவலவய ்தஙகியுளைது என்ப்தனால், சிறு 
வரகைள ஹபண்கைள ஹ்தாடரபான அ்்ப்புகை்ை 
வலுப்படுத்த வவண்டும். சிறுவர நலன்கைருதி  
அவரகைைது ஹபறவைாரகைளின் உ்ழப்பிறகு உரிய 
ஊதியம் கி்டக்கும் வ்கையில் புலம்ஹபயர 
்தமிழரகைள ்தஙகைைால் முடிந்தைவு குரல் ஹகைாடுதது 
உ்தவிகை்ைச ஹசய்ய வவண்டும்
 அவவாறு குடும்பஙகைளிலுளை வறு 
்்கைள இல்லா்ல்  ஹசய்யப்படும் படசததில் 
நிசசய்ாகை சிறுவர  ஹ்தாழிலாைரகைள உருவாகைா 
்ல் ்தடுக்கை முடியும்.

சர்வகதச சிறுவர்  ... ததொடர்ச்சி...
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ஹசால்லலாம்.
 அவநகை்ாகை இந்தப் பா்்த ஒவஹவாரு 5 
மீடடருக்கு ஒரு மு்ை ஹபரிய பளைத்்தக் ஹகைாண்டி 
ருக்கும். அ்னததும் இந்த கைனரகை வாகைனஙகைைால் 
ஏறபடட பளைஙகைள ்தான் என்ப்்த இந்த இடத 
தில் சுடடிக்கைாடட  மு்னகிவைன். அ்தனால் நான் 
வ்ாடடார ்சக்கிளில் அ்ரநது ஹகைாண்டு வாதது 
வபால வீதியில் நீநதிக்ஹகைாண்டு வபாவனன். இந்த 
நாள வாழ்நாளில் ஒரு ்ைக்கை முடியா்த ஒரு நாள 
ஆகிப் வபானதுக்கைான முக்கிய கைாரணஙகைளில் இந்த 
வாதது நீசசலும் ஒன்று எனலாம்.
 அப்படிவய ஒரு ்ாதிரியாகை இலுப்படிச 
வச்ன வ்ர வநது விடவடாம். வழிகைாடடியாகை 
வந்த வடிவவல் அய்யாவின் ்ரு்கைளின் கை்டயில் 
பிஸ்வகைட உம் வாஙகிச சாப்பிடடு, வ்தநீரும் அருநதி 
விடடு ஹசஙகைலடி வ்ர வ்ாடடார ்சக்கி்ை 
இழுததுக்ஹகைாண்வட வபாய், நண்பன் வரணுவின் 
வீடடில் நா்ை கைா்ல வநது எடுக்கிவைன் எனக் 
கூறிவிடடு நான் ஹவளிவய வரவும், நிவகைாசன் 
அண்ணா வடிவவல் ஐயா்வ அவரது வீடடில் 
ஹகைாண்டு வபாய் இைக்கிவிடடு வரவும் வநரம் 
சரியாகை இருந்தது.

 ஏறகைனவவ வநரம் 8 ்ணி்யத ்தடடிக் 
ஹகைாண்டு இருந்தது, திருசஹசல்வம் ஐயாவிடமும், 
ஹ � கை ன் அ ண் ண ா வி ட மு ம் வி ் ட ஹ ப ற று க் 
ஹகைாண்டு இரவுச சாப்பாடாகை ஹகைாதது ஹராடடிப் 
பாரசலும் கைடடிக்ஹகைாண்டு 8.30 ்ணி அைவில் 
நான் ்டடக்கைைப்பில் உளை எனது வீடடி்ன 
வந்த்டநவ்தன்.
 நிவகைாசன் அண்ணா இன்னும் 39 கிவலா 
மீறைர பயணிக்கை வவண்டி இருந்த்்யால், அவ 
ரும் ்தா்திக்கைா்ல் கிைம்பி விடடார. அன்்ைய 
நாளின் கை்்தகை்ை அம்்ாவிடம் கூறி, சாப்பிடடு 
முடிக்கும் வபாது வநரம் இரவு 10 ்ணி்யத 
்தாண்டியிருந்தது. இடரின் வபாதும் என் கூடவவ 
இருந்த நண்பன்  நிவகைாசன் அண்ணா்வயும், குழு 
வின்ரயும் ்ைக்கைவவ முடியாது.
 பாதுகைாப்பாகை வீடுவ்ர வந்த்்தயிடடு 
இருந்த ்கிழ்சசியில் அனுபவித்த கைஷ்டஙகைள 
அ்னததும் ்ைநது வபானது. வீடடிவலவய கிணற 
றுத ்தவ்ை வபால இருப்பவரகைளுக்கு இப்படி ஒரு 
பயண அனுபவத்்த ்றைவரகைளுடன் ஹசால்லி 
்கிழக்கூடக் கை்்த இருக்கைாது. இந்த வயது கைடந 
்தால் எந்த வயதில் ஹசல்ல இயலும்? அடுத்த பயண 
ததில் சநதிக்கிவைன்.

முறறும்.

ஹவளிப்ப்டயாகைவவ பிரபாகைரன் உயிவராடு 
இருக்கிைார. பிரபாகைரனு்டய நடவடிக்்கை, 
அ்தாவது பிரபாகைரன் குடிக்கிைார. அவர ்தன்னு 
்டய ஹசாந்தக் குடும்பததிறகைாகை அவர சாகின்ை 
வ்ரக்கும் ஏறறு நின்ை ஒரு இலடசியததில் இரு 
நது விலகிப் வபாகின்ைார என்று அசசமின்றி 
துணிவுடன்   ஒரு படம் எடுக்கை முடிகின்ைது.
 எனவவ ்தமிழகைத்்த  ஈழத ்தமிழரகைளுக்கு 
ஆ்தரவான  ப்ழய நி்ல்்க்கு ஹகைாண்டுவபாகை 
வவண்டிய வ்த்வ இருக்கின்ைது. அ்தறகு கைடந்த 
கைாலஙகைளில் ஹசய்யப்படட ்தவறுகை்ை  மீைாய்வு 
ஹசய்து, இனம் ்றறும் ்தமிழ் உணர்வ  மீடஹட 
டுக்கை வவண்டியிருக்கின்ைது.    

்பதில்: 
 ்தமிழகைம் ப்ழய  நி்லயில் இன்று 
இல்்ல.   ்தமிழகைத்்த ஒரு ப்ழய  நி்லக்கு 
ஹகைாண்டு  ஹசல்ல வவண்டிய வ்த்வ இருக்கின் 
ைது. அப்படி ஹகைாண்டு ஹசல்லும் வபாது்தான் இப் 
படிப்படட ஒரு விஷயம் ஏறபடும்.
 ்தமிழ்நாடடிலிருநது ்டடும் ஈழத ்தமிழர 
கைளு்டய ஆ்தரவு ்தமிழ் இனததினு்டய அடிப் 
ப்ட  என்று பாரக்கை முடியாது.  உலகைைாவிய 
அைவில் ்தமிழினம் இன்்ைக்கு பரநது கிடக்கின் 
ைது. குறிப்பாகை ஈழத்தமிழரகைள   பலநாடுகைளில் 
வாழ்கின்ைனர.  எனவவ அவரகைளு்டய அரசியல் 
என்பது ஒரு வ்தசிய விடு்த்ல.
 எனவவ அந்த வ்தசிய விடு்த்ல்ய வகைாரக் 
கூடிய  ஈழத்தமிழ் ்க்கைள பல்வவறு நாடுகைளிலும் 
கூட இந்த வ்தசியப் வபாராடடத்்த முன்ஹனடுக்கை   
கைடட்்க்கைப்படட அ்்ப்புகைளில் ்க்கைள இரு 
க்கின்ைாரகைள.
 அவரகைளு்டய ஒரு ஒருஙகி்ணவும்  
வ்த்வப்படுகின்ைது. அவ்த வபால் எஙஹகைஙஹகைல் 
லாம்   இனரீதியாகை ் ்தரீதியாகை வரக்கை ரீதியாகை  ஒடு 
க்கு மு்ைகைள ந்டஹபறுகிை வநரஙகைளில், ஒடுக் 
கைப்படக் கூடிய ்க்கைளுக்கு ஆ்தரவாகை உலகைம் 
முழுவதும் பரநது இருக்கைக்கூடிய ஈழத்தமிழ் 
்க்கைளும் அவரகைவைாடு வசரநது குரல்ஹகைாடுக்கும்  
வபாது ்தான்  பலம் ஹபறுவ்தறகைான வாய்ப்பிருக்கி 
ன்ைது.
 ்தமிழரகைைாகை ்தனிதது நிறகைா்ல்,   ஒடுக்கைப் 
படட ்க்கைைாகை ஒன்று வசர வவண்டிய வ்த்வ 
இருக்கின்ைது.   உ்தாரண்ாகை  நா்ைக்கு ஈழத 
்தமிழரகைளுக்கு ஏ்தாவது ஏறபடும் படசததில்,  
இவ்தவபால் வ்தசிய ரீதியாகை ஒடுக்கைப்படக்கூடிய 
பல இனஙகைள,  ஈழத்தமிழரகைளுக்கு ஆ்தரவாகை  
குரல் ஹகைாடுக்கும்.

ஹொசீஃப (Haseef )  ... ததொடர்ச்சி...

கேள்வி:
	 �மிழ்	 இனம்	 சம்பந்�மொே	 எ�வனயும்,	
யொரும்,	எப்படியும்	தசயயலொம்.	இந்�	இனம்	ஒன 
றுபடடு	அறிவுபூர்வமொே	தசயறபடொது	என்ற	எண	
ணம்	இப்படியொன	 தசயறபொடுேளுக்கு	ேொரணமொே	
இருக்கி்ற�ொ?

படர்்கல் மலை ... ததொடர்ச்சி...

இன்்ைய ரா� பக்க்சக்கைள ்த்ல்்யிலான 
அரசாஙகைம் என்ன தீரவி்னத ்தரப்வபாகிைது? 
என்பவ்த ்க்கைள வகைடகும் மிகைவும் முக்கிய்ான 
வகைளவியாகும்.
 இ்வ ்டடு்ன்றி, ்க்கைளுக்கு எதிராகை 
இன்்ைய அரசாஙகைம் வ்லும் திடடஙகை்ையும், 
சடடஙகை்ையும், முடிவுகை்ையும் திணிதது வரு 
வ்தறவகை ்தயாரா கிைது. இவற்ை எதிரதது நிறகை 
வவண்டியது அ்னதது உ்ழக்கும் ் க்கை ளுக்கும் 
அவசிய்ா ன்தாகும். அவறறுக்கைான ஹகைாள்கை, 
வவ்லத திடடததி்ன முன்ஹனடுக்கை அ்னதது 
இடதுசாரிய, சனநாயகை, முறவபாக்கு சக்திகைளும் 
ஹபாது வவ்லத திடடததின் கீழ் ஒன்றுபடல் 
வவண்டும் என்ப்்தயும் எ்து கைடசி இவவவ்ை 
யில் சுடடிக் கைாடடுகிைது” எனவும் குறிப்பிடப் 
படடுளைது.

மக்களுககுச் சிக்கலை  ... ததொடர்ச்சி...
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இன்்ைய உல்கை ஆடடிப்ப்டக்கும் ஒற்ைக் 
கைாரணியாகை விைஙகும் வகைாவிட -19 வநாயின் 

்தாக்கைம் எல்வலாராலும் உணரப்படடு வருகின்ை 
்த ரு ண மி து . இ வ வ வ ் ை யி ல் எ தி ர ப ா ர த ்த து 
வபாலவவ இந்த ஹநருக்கைடிக்கைான ்தறகைாலிகை தீரவாகை 
வகைாவிட-19 இறகைான ்தடுப்பூசிகைள ் டடுவ் விைங 
குகின்ைன என்பதுவும் ்றுக்கை முடியா்தது. இவ 
வருடம் �ூன் 10ஆம் திகைதி வ்ர உலஹகைஙகும் 
2,156,384,616 ்தடுப்பூசிகைள வபாடப்படடுளை்தாகை 
உலகை சுகைா்தார நிறுவனம் கைணிப்பிடுகிைது. அ்தாவது  
இரண்டு பில்லியனுக்கும் வ்றபடட ்தடுப்பூசிகைள 
வபாடப்படடுளைன. ஒவஹவாரு ்தனிநபரும் இர 
ண்டு ்தடுப்பூசிகைளஹபை வவண்டு்ாயின்,  உலகை 
சனதஹ்தா்கையில் 14%்ானவரகைள ்டடுவ் ்தடுப் 
பூசி கி்டக்கை ஹபறறுளைனர. இந்த வநாயின் பரவல் 
்தன்்்்ய ்தவிரக்கும் வ்கையில் கு்ைந்தது 70-
85%்ான ்க்கைள இத்தடுப்பூசிகை்ை ஹபறறிருக்கை 
வவண்டும் என ்ருததுவ ஆய்வுகைள எதிரவு கூறுகி 
ன்ைன. அவவாைாயின் இந நி்ல்ய எடட 
இன்னும் ஐநது ஹ்தாடக்கைம் ஆறு ்டஙகு நாடகைள 
அல்லது இரண்ட்ர வருடஙகைள ஹசல்லலாம். 
எனினும் இயற்கையாகை வநாயுறை 1.7 பில்லியன் 
்க்கைளின் வநாஹயதிரப்பு வல்ல்்யுடன் கு்ை 
ந்தது 30%்ான வநாவயறபடா்தவரகைள  ்தடுப்பூசி்ய 
ஹபறறு ஹகைாளளும் வபாது வகைாவிட-19இன் இந்த 
்தாக்கைம் கு்ைவ்டயும் வாய்ப்பு உளைது.   

 உ்தாரண்ாகை இன்றுவ்ர இஸ்வரல் 63% 
்ான ்க்கைளுக்கும், பிரித்தானியா 60% ்ானவரகை 
ளுக்கும், அஹ்ரிக்கைா 51% ்ானவரகைளுக்கும் 
்தடுப்பூசி வழஙகிய்தன் மூலம் ்த்து நாடுகைளின் 
வகைாவிட -19 வநாயாைர வீ்தத்்த மு்ைவய 99.8%, 
94%, 92.5% வீ்தத்தால் கு்ைவ்டய ஹசய்துளை்் 
்தடுப்பூசிகைளின் வி்னததிைனுக்கு எடுததுக்கைாட 
டாகை விைஙகுகின்ைன. வ்லும் உலகைைாவிய 
ஹ்தாறறு வீ்தமும் 52% வீழ்சசி அ்டநதுளைது. 
அததுடன் இந்த நாடுகைளில் வகைாவிட-19 கைாரண 

்ான இைப்பு வீ்தம் 90% இனால் கு்ைவ்டநதுள 
ைதுடன், உலகைைாவிய இைப்புக்கைள 24% கு்ைவ்ட 
நதுளை்்யும் குறிப்பிடத்தக்கைது. எனவவ உலகை 
்க்கைள, ்றறும் நாடுகைள விழிப்ப்டநது ்தடுப்பூசி 
ஏறைப்படும் வீ்தததி்ன வி்ரவாகை அதிகைரிக்கை 
வவண்டும். 

 வபாதியைவு உறபததியும், விநிவயாகைமும் 
இல்லா்்யால் ்தடுப்பூசிகை்ைப் ஹபறறுக்ஹகைாள 
வதில் பல நாடுகைள சிர்ப்படும் வவ்ையில், சில 
நாடுகைள சில ்தடுப்பூசி வ்கைகை்ை ஹகைாளவனவு 
ஹசய்து விடடு அல்லது ஹகைாளவனவு ஒப்பந்தஙகை்ை 
ஹசய்துவிடடு ்றுப்பதும், உரிய மு்ையில் விநி 
வயாகிக்கை முடியா்ல் கைாலாவதி ஆக்கி விரயம் ஹசய் 
வதும் ஹ்தாடரவது கைவ்லக்குரியது. குறிப்பாகை 
பின் ்தஙகிய நாடுகை்ைச வசரந்தவரகைளின் நி்ல,  
நிதிவைம் இல்லா்்யால் ்கைக்ஹகைடடியும் 
வாய்க்ஹகைடடா்த நி்லயாகைவவ ஹ்தாடரகிைது. 
அதிலும் ்தடுப்பூசிகைள ஹ்தாடரபான வ்தநதிகைள 
நி்ல்்்ய வ்லும் வ்ாச்ாக்கி வருவதும் 
கைவ்லக்குரியது. இநநி்லயில் ்தடுப்பூசிகைள பறறி 
யும், அவறறின் ்தயாரிப்பு, வி்ல, கி்டக்கைகூடிய 
அைவு உலகைைாவிய ்தடுப்பூசி வைஙகைளில் உளை 
சிக்கைல்கை்ை கைடநது நி்ல்்்ய ஹவறறி ஹகைாள 
வது எப்படி? புதிய ்வரசு உரு்ாறைஙகை்ை ்தவிர 
ப்பது எப்படி என்பன பறறி நாம் ஆய்நது அறிவது 
முக்கிய்ான்தாகை உளைது.  
 உலஹகைஙகும் பல்வவறு நாடுகைள ்தடுப்பூசி 
்தயாரிப்பில் ஈடுபடடு வருகின்ைவபாதும் இன்ை 
ைவும் 287 ்தடுப்பூசி உறபததி முயறசிகைள உலகை 
சுகைா்தார நிறுவனததிறகு அறிவிக்கைப்படடுளைன. 
இவறறுள 185 மு்தல் படிநி்ல ஆய்வுகைளும் 102 
இரண்டாம் ்னி்த பரிவசா்த்ன ஆய்வுகைளும் 
ஹ்தாடரகின்ைன. இவறறுள 19 வ்கையான ்தடுப்பூசி 
கைள ் டடும் அவசர பாவ்னக்கைான அனு்தி ஆய்வு 
ப்படடியலில் உளைன. அவறறுள 8 வ்கையான 
்தடுப்பூசிகைள ்டடுவ் அவசர பாவ்னக்கைாகை 
அனு்தி ஹபறறுளைன அ்வயாவன, ்பசர, 
அஸ்டரா ஹசனிகைா (ஐவராப்பிய, ்ாறும் ஹகைாரிய 
வ்கை), வகைாவி சில்ட (இநதியா), வ�ான்சன், 

ஹ்ாஹடரனா, சிவனாபாரம்(சீனா) ஆகியனவாகும். 
இவறறுடன் ஸ்புடனிக் ஏ (ரசியா ) அவசர பாவ்ன 
க்கு உடபடுத்தப்படடாலும் இன்னமும் உலகை சுகைா 
்தார நிறுவனததின் பூரண அனு்திக்கைான ஆவண 
ஙகைளுக்கைாகை கைாததிருக்கிைது.  
 இநநி்லயில் பின்்தஙகிய நாடுகைளுக்கைான 
்தடுப்பூசி்யப் ஹபறறு வழஙகைஹவன உலகை சுகைா்தார 
நிறுவனம், சிறுவரகைளுக்கைான ஐ. நா அ்்ப்பு 
(யுனிஹசப்), உலகை ்தடுப்பூசி வைஙகைள இ்ணயம் 
(GAVI) ்றறும் வநாய் பரம்பல் ்தவிரப்பு ்தயாரிப்பு 
முன்ஹனடுப்பிறகைான உலகை கூடட்்ப்பு (CEPI) 
என்பன இ்ணநது வகைாவாக்ஸ் வசதி எனும் ஹசயற 
றிடடத்்த ந்டமு்ைப்படுததி வருகின்ைன.
 இ்தன் மூலம் 92 நடுத்தர ் றறும் பின்்தஙகிய 
நாடுகைளுக்கு 2 பில்லியன் ்தடுப்பூசிகை்ை கு்ைந்த 
வி்லயில்  ஹபறறுக் ஹகைாடுக்கும் முயறசியில் 
வகைாவாக்ஸ் திடடம் ஈடுபடடுளைது. ்தறவபா்்தய 
நி்லயில் இ்தன் அைவு 3.8 பில்லியன் வ்ர 
உயரலாம் என கைணிக்கைப்படடுளைது. இததிடட 
ததின் மூலம் 81 மில்லியன் ்தடுப்பூசிகைள 131 நாடு 
கைளுக்கு வழஙகைப்படடுளைன. இ்தறகைாகை இதுவ்ர 
78 முன்வனறிய நாடுகைள உ்தவ முன்வநதுளை்் 
உலகைைாவிய ்னி்தாபி்ான உ்த வித திடடஙகைளில் 
ஓர ஹபரும் ்ாறை்ாகைவவ கைரு்தப்படுகிைது. இ்தன் 
மூலம் உலஹகைஙகும் கு்ைந்தது 20% ்ான அதிகை 
்தாக்கைத்்த எதிரஹகைாளளும் ்க்கைளுக்கு ்தடுப்பூசி 
கை்ை வழஙகை முடியும் என்றும் இ்தனால் வநாய் 
பரம்பல் ்றறும் இைப்பு வீ்தத்்த ஹவகுவாகை 
கு்ைக்கைலாம் என்றும் உலகை சுகைா்தார நிறுவனமும் 
அ்தன் கூடடு நிறுவனஙகைளும் நம்புகின்ைன. 
 இன்றுவ்ர உலஹகைஙகும் 13.6 பில்லியன் 
்தடுப்பூசிகை்ை உறபததி ஹசய்வ்தறகைான ஹசயல்திட 
டஙகைள ந்டமு்ைப் படுத்தப்படடு வருகின்ைன. 
இ்வ சீராகை இடம்ஹபறு்ாயின் இவவருட இறுதி 
க்குள உலகின் வ்த்வக்வகைறப ்தடுப்பூசிகைள ்தயா 
ராகி விடும். எனினும் நாடுகைளின் அரசியல் ்த்ல 
யீடும், அச்ந்தப் வபாக்கும், ்க்கைளி்டவயயான 
விழிப்புணரவின்்்யும் ்தடுப்பூசி வழஙகைல் வீ்தத 
தி்ன பாதிதது வருவது கைவ்லக்குரிய்தாகும். 
இநநி்லக்கு ஹபாருைா்தார சரிவும், ்லின அரசி 
யல் ஹசய்யும் நாடுகைளின் ்த்ல்்கைளும், உரிய 
அறிவியல் ஆ்தாரஙகைைறை ஹசய்திகை்ை பிரசுரிக் 
கும் ஊடகைஙகைளும் குறிப்பாகை சமூகை ஊடகை வ்லத 
்தைஙகைளும் ்தனியாரினால்  உரிய புளளி விபரஙகைள 
்றறும் விஞ்ஞான நிகைழ் ்தகைவுகைள பறறிய ஹ்தளி 
வின்றி பரப்பப்படும் வ்தநதிகைளும் கைாரண்ாகை 
அ்்வது ்னி்தரகைைாகிய நாம் ஹவடகித ்த்ல 
குனிய வவண்டிய விடய்ாகை இந்த நூறைாண்டி 
லும் ஹ்தாடரகிைது.  
 இ்த்ன ்தகைரக்கை அறிவாரந்த இ்ைய 
சமூகைம் நாடைாவிய விழிப்புணரவு ஹசயறபாடு 
கை்ை முன்ஹனடுக்கை வவண்டும். குறிப்பாகை அரச 
ஒழுஙகை்்ப்பு கு்ைபாடுகை்ை சுடடிக்கைாடடவும், 
அ்தறகைான ்ாறறு ஹ்தாண்டு அடிப்ப்டயிலான 
ஹசயறறிடடஙகை்ை ஒழுஙகை்்க்கை வவண்டும். 
வ்லும்  சமூகை வ்லத்தைஙகைளினூடும், ஊடகைஙகைள 
மூலமும் விழிப்புணரவு கைருததுக்கை்ை பரப்புவது 
டன் ்தம்்ாலான நிதி, ்னி்தவலு, நிரவாகை ஒழுஙகு 
என்பவற்ை ஒழுஙகை்்தது இந்த வநாயின் ்தாக் 
கைததிலிருநது ்தத்தம் நாடுகை்ை பாதுகைாக்கை வவண் 
டியது இ்ைவயாரின் கைட்். ்தனியாகை உணவு 
வழஙகைல் ஹசயறபாடுகைளுக்கு சிறி்தைவு பணத்்த 
வழஙகிவிடடு வாழாவிருக்கைா்ல் இ்தறகைான முன் 
ஹனடுப்புகை்ை இ்ைவயார ்தாம் வாழும் நாடுகை 
ளிலும் பிை பின்்தஙகிய நாடுகைளிலும் வ்றஹகைாளை 
வவண்டும். குறிப்பாகை ஈழத ்தமிழர படட துன்பங 
கைளின் வ்ல் வ்லும் வலி கூடடி நிறகும் இந்த 
வகைாவிட -19 வநாயின் ்தாக்கைததில் இருநது எம் ்க் 
கை்ைக் கைாக்கைவும், அவரகைடகைான ்தடுப்பூசிகை்ை 
வழஙகைவும் வ்த்வயான ஹசயல் திடடம் ஒன்்ை 
உலகை ்தமிழ் இ்ைவயார உடன் ஆரம்பிக்கை 
வவண்டும்.
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