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தமிழ்த் தலைலைகள் நேரலையாக, 
தமிழ் ைககளுலைய ேைனகளின 
அடிப்பலையில் செயற்படைாநை 
அலைத்து அரசியல் லகதிகளுலைய 
விடுதலைலயயும் ொத்தியைாகக 
முடியும் எை தமிழ்த் நதசிய ைககள் 
முனைணியின ்பாராளுைன்ற உறுப 
பிைர செ. கநேந்திரன சதரிவித்தார.
 அரசியல் லகதிகளின விடு 
தலை சதாைர்பாக ‘இைககு’ ஊைக 
த்திறகுக கருத்துத் சதரிவிகலக 
யிநைநய அவர இவவாறு சதரிவித் 
தார.
அவர நைலும் கருத்துத் சதரிவிக 
லகயில்,
 லகதிகளாக இருப்பவரகள், 
எஙகளுலைய சொந்தஙகள், தமிழ் 
உ்றவுகள். இவரகளில் தமிழ்த் நதெ 
த் தி னு ல ை ய வி டு த ல ை க க ா க ப 
ந்பாராடிய முனைாள் ந்பாராளிக 
ளும் இருககி்றாரகள். அநத நேரத்தில் 

ந்பாராடைத்திறகுஆதரவு சதரிவித் 
தலைககாக, ெந்நதகத்தின ந்பரில் 
லகது செயயப்படைவரகளும் இரு 
ககி்றாரகள். அலைவரும் இந்தக 
சகாடிய ்பயஙகரவாதத் தலைச் 
ெடைத்தின கீழ் லகது செயயப்படை 
வரகள். 
 அலைவரும் விடுதலை செய 
யப்பை நவண்டும் என்பது எஙகளு 
லைய நீண்ைகாை நகாரிகலக. அதற 
காகப ்பை ந்பாராடைஙகலள ேைத்தி 
யிருககிந்றாம். ெரவநதெ ெமூகத்திற 
கும் அந்தக கருத்துககலள ோஙகள் 
வலியுறுத்தி வந்திருககினந்றாம். 
சி ல ்ற ச் ெ ா ல ை க ளு க கு ம் ச ெ ன று 
அந்தக லகதிகளுலைய ேைனகள் 
ெ ா ர ந் த வி ை ய ங க ளி ல் அ க க ல ்ற 
சகாண்டு,செயற்படடுவந்திருக 
கினந்றாம். புைம்ச்பயரந்த தமிழ் 
உ்றவுகநளாடு இலைந்த வலகயி 
நைநய இந்தச் செயற்பாடுகலள 
ோஙகள் நைற சகாண்டு வந்திருககி 
னந்றாம். 
 அந்த வலகயில்,  தறந்பாது 
16 அரசியல் லகதிகள் விடுதலை 

இைஙலகத் தீவில் தறந்பாலதய 
அரசியல் சூழ்நிலைலயத் தமிழர 
தரபபு தைககுச் ொதகைாகக லகயாள 
உறுதியாை நிலைப்பாடலைத் தயா 
ரப்படுத்தி, இராெதந்திரக காயேகரத் 
தல்கலள நைறசகாள்ள நவண்டும் 
எை வைககு ைாகாைெல்ப முன 
ைாள் உறுபபிைர ெ்பாகுகதாஸ் 
சதரிவித்துள்ளார.
 நைலும் “1948 ஆண்டில் இரு 
ந்து 2019 வலர ஆடசியில் ஆட 
கலள ைாறறியலத தவிர ஆடசியின 
நிகழ்ச்சி நிரலை ைாற்ற முடியவி 
ல்லை என்பது தமிழரகளுககு 

்பாரிய ஏைாற்றைாகும்.
 ஆைால் தறந்பாலதய ஆடசி 
யாளரின சவளிோடடுக சகாள்லக 
கைந்தகாை ஆடசியாளரகளின 
நிலையில் இருந்து முறறிலும் ைாறு 
்படை தாக உள்ளதால்,  இந்திய நைற 
குைக ோடுகளின சதாைர அழுத்தங 
கள் சவளிவர ஆரம்பித்துள்ளை.
 தறந்பாலதய நகாடைா்பய 
ஆடசி 2025 வலர சதாைரும்ந்பாது 
ஏற்பை இருககும் ெரவநதெ  பூநகாள 
இராெதந்திர ேகரவுகளின ஊைாக 
தமிழர தரபபு அரசியல் தீரலவப 
ச்பறறுக சகாள்வதறகு களம் இ்ற 
ஙக நவண்டும். ஆகநவ தமிழ் ைகக 
ளின எதிர்பாரபபு இந்த ோடடில் 
ஆடசி ைாற்றம் அல்ை தஙகளுக 
காை நிரந்தர அரசியல் தீரநவ” 
என்றார

,yq;ifj; jPtpy; jkpoupd; vjpu;ghu;g;G> 
murpay; jPu;Nt

இைஙலகயில் மீண்டும் சவள்லள 
வான கைத்தல் ஆரம்்பைாகியுள்ளது. 
சதனனிைஙலகலயச் நெரந்த நுகர 
நவார உரிலைகலளப ்பாதுகாககும் 
அலைபபின தலைவரும் ெமூக ஆர 
வைருைாை அநெைா ெம்்பத் என்ப 
வர கைந்த சவள்ளிககிழலை (25) 
சவள்லள வானில் வந்தவரகளால் 
கைத்தப்படைார.
 எனினும் அவரின ைகள் இது 
சதாைரபில் ெமூகவலைத் தளஙக 
ளில் தகவல்கலளப ்பதிவு செயது 
ே ை வ டி க ல க யி ல் இ ்ற ங கி ய த ா ல் 
தாநை லகது செயதுள்ளதாக ைறு 
ோள்  (26) இைஙலக அரசு ஒபபுக 
ச க ா ண் டி ரு ந் த து ை ன , அ வ ல ர ப 
பிலையிலும் விடுதலை செயது 
ள்ளது.
 நகாவிட தடுபபு ைருந்து 
சதாைரபில் அவர தவ்றாை தகவல் 

கலளப ்பரபபியதால் லகது செயயப 
்படைதாக இைஙலக அரசு சதரிவித் 
துள்ளந்பாதும், நேறல்றய திைம் 
நிலைவுகூரப்படை ஐககிய ோடுகள் 
ெல்பயின துனபுறுத்தல்களுககு உட 
்படைவரகளுககு ஆதரவாை ோலள 
முனனிடடு இைஙலக அரசின துன 
புறுத்தல்களுககு உட்படைவரகளு 
ககு ஆதரவாக ந்பரணி ஒனல்ற 
நைறசகாள்ள அவர முயறசி செயதி 
ருந்தார எைவும், அதலை அறிந்து 
சகாண்ை இைஙலக அரசு அவலர 
கைத்தியதாகவும் சதனனிைஙலக 
தகவல்கள் சதரிவிககின்றை.
 அநதெையம், ்பை ஆண்டுக 
ளாக சில்றகளில் வாடும் லகதிகலள 
விடுவிககக நகாரி சவலிகலை 
சி ல ்ற ச் ெ ா ல ை க கு அ ண் ல ை ய ா க 
நேறறு (26) ஆரப்பாடைம் ஒனறு 
ேைத்தப்படடிருந்தது.

தமிழரின ஒரு ஒப்பற்ற வரைாறறின 
சதாைககத்லதக கண்முனநை நிறு 
த்தி, அதலை  எம்முள் ஆழைாய 
்பதித்துச் செல்கி்றது  நைனலைமிகு 
‘நைதகு’ இைத்தின  வரைாறல்ற 
வருஙகாை ெந்ததிககு இைகுவாக 
எடுத்துச் செல்ைககூடிய ஒரு எளி 

லையாை ்பலைப்பாய இதலைப 
்பாரகக முடிகி்றது.
 தமிழிைத்தின நைனலைமிகு  
வரைாறல்ற, அதன ஒப்பற்ற 
சைாழிலய, ்பண்்பாடடுக கைாச்ொர 
விழுமியஙகலளச் சிலதத்தழிககும் 
முயறசியில் இனறு ்பல்நவறு 
தரபபுகள் தீவிரம் காடடி நிறகும் 
இந்த நவலளயில், இைத்தின இருப 
புககாை இதுந்பான்ற ்பலைபபுகள் 
சதாைரந்தும் சவளிவர நவண்டியது 
காைத்தின கடைாயைாகும்.
 இந்த திலரப்பைம் வழலை 
யாை தமிழ் திலரப்பை ‘்பாணியில்’ 
அல்ைது ‘தரத்தில்’ இல்லை எை சிைர  
வி ை ர சி க க ை ா ம் / வி ெ மி க க ை ா ம் . 
இவரகளுககு ோம் சொல்வசத 
ல்ைாம்
 ‘’ந்பார வாளின அழகு அதன 
கூரலைநய’’ ‘நைதகு’ ஒரு ந்பார 
வாள்.

jkpo;j; jiyikfs; Neu;ikahfr; nraw;gl;lhy;> 

murpay; ifjpfSila tpLjiy rhj;jpakhFk;

அவுஸ்திநரலியாவின சைல் 
ந்பரன குடிவரவுத் தடுபபு முகாமில் 
சில்றலவககப்படடுள்ள 14 அகதி 
கள் கைந்த ஒரு வாரத்திறகும்நைைாக 
உண்ைாநிலைப ந்பாராடைத்தில் 
ஈடு்படடுள்ளைர. இதில் உள்ள 
அகதிகள் சிைர சுைார 8 ஆண்டுகளு 
ககும் நைைாக அவுஸ்திநரலிய அர 
ொல் தடுத்து லவககப்படடுள்ளைர.
 இந்த நிலையில், உைல்ேைம் 
்பாதிககப்படை 2 அகதிகள் ைருத்துவ 
ைலையில் அனுைதிககப்படடு 
ள்ளைர.
 “இந்த அரொஙகம் ஒன்பது ஆண் 
டுகளாக சித்திரவலத செயவது 

ஏன? எஙகளுககும் கைந்த 6 ைாதங 
களுககு முனபு விடுவிககப்படை 
அகதிகளுககும் எனை வித்தியாெம்? 
எஙகளால் இனியும் தடுபபு முகா 
மி ல் இ ரு க க மு டி ய ா து , ” எ ை ப 
ந ்ப ா ர ா ட ை த் தி ல் ஈ டு ்ப ட டு ள் ள 
அகதி ஒருவர கூறியுள்ளார.
 இந்நிலையில் “தடுபபில் 
உள்ள ஒவசவாரு ோளும்  அகதிக 
ளின ைைநிலைலய நைலும் நைாெ 
ைாககுகி்றது. அவரகளுககு விடு 
தலை நவண்டும்,” எை Refugee Ac-
tion Collective அலைபபின ந்பச்ொளர 
ஐ ன ரி ண் ந ை ா ல் கு றி ப பி ட டி ரு க 
கி்றார.

mT];jpNuypa jLg;G Kfhkpy; 
mfjpfs; Nghuhl;lk;

 - fN[e;jpud; gh.c

Nghu;thspd; moF mjd; $u;ikNa
நாம் எதிரவுகூறியது ந்பாைநவ 
ச்பண்களுககு எதிராை வனமுல்ற 
கள் தறந்பாலதய நகாவிட-19 சேரு 
ககடிக காைகடைத்தில் ச்பருைள 
வில் அதிகரித்துள்ளதாக ஐககிய 
ோடுகள் ெல்பயின செயைாளர ோய 
கம் அனரனிநயா குறசர்றஸ்இனறு 
(27) சவளியிடை அறிகலகயில் 
சதரிவித்துள்ளார.
 அதில் நைலும் சதரிவிககப்ப 
டடுள்ளதாவது:
 உைகம் ெைச்சீரற்ற பிளலவச் 
ெந்தித்துள்ளது. தனிலைப்படுத்தல் 
ேைவடிகலககளிைால் 15 மில்லியன 
்பாலிைத்தவர ொர வனமுல்றகள் 
ஒவசவாரு 3 ைாதமும் நைைதிகைாக 
இைம்ச்ப்றைாம் எை இந்த சதாறறு 
நோயின ஆரம்்பத்தில் ோம் எச்ெரித் 
திருந்நதாம். அது தறந்பாது உண் 
லையாகியுள்ளது.
 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் 

2020 ஆம் ஆண்டு வலரயிைாை 
காைப ்பகுதியில் 12 ோடுகளில் 
நைறசகாள்ளப்படை ஆயவுகளில் 
ச்பண்களுககு எதிராை வனமுல்ற 
கள் 83 விகிதம் அதிகரித்துள்ளது. 
இதில் காவல் துல்றயிைரிைம்்பதிவு 
செயயப்படை வழககுகள் 64 விகித 
த்தால் அதிகரித்துள்ளது.
 நோய உககிரைலைந்த முதல் 
ைாதத்தில் வனமுல்றகள் சதாைர 
பில் உதவிகலளக நகாரி ஐநராபபிய 
ஒனறிய ோடுகளில் நைறசகாள் 
ளப்படை சதாலைந்பசி அலழபபுக 
கள் 60 விகிதைாக அதிகரித்திருந்தது.
 இந்த வாரம் ்பாரிஸ் ேகரத் 
தில் இைம்ச்பறும் ்பாலிை ெைத்து 
வம் சதாைர்பாை உைகத் தலைவர 
களின ைாோடடில் இது சதாைரபில் 
விரிவாக ஆயவு செயயப்படும் எை 
அவர நைலும் சதரிவித்துள்ளார.
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 க�ோவிட் 19இற்குப் பின்னரோ்ன, அமெரிக�ோவின, புதிய உல� ஒழுங்கு முறையில், ெனித 
உரிறெ�றை றெயப்்படுத்திய அரசியல், அதன மெல்மநெறியோ� முனம்னடுக�ப்்படும் என்பது 
இனறைய அமெரிக� அரெ அதி்பர் ற்படன அவர்�ளின முடிவோ� உளைது. 
 இதற்ன ஊககுவிககும் வற�யில், 24.06.2021 இல் அமெரிக�ோவின ெனித உரிறெ�ள 
�ண�ோணிப்பு அறெப்பு, அமெரிக� அரசுககு அற்னத்துல� நீதிறய வைர்ப்்பதற்�ோ்ன அறிகற� 
ஒனறைச் ெெர்ப்பித்துளைது. அதில் சிறீலங்�ோவில் நீதிறய வைர்ப்்பது குறித்துப் பினவருெோறு 
மதரிவித்துளைது.
 "2019ஆம் ஆணடு க�ோத்த்போய இரோெ்பகெ, அதி்பர் கதர்தலில் சிறீலங்�ோவில் மதரிவோ்னதன 
பின்னர் அங்கு ெக�ளின உயிர்�ளுககும், உடறெ�ளுககுெோ்ன ெனித உரிறெ�ள ்போது�ோப்பு மி� 
கெெெோ்ன துன்ப நிறலககு உளைோகியுளைது. 
 2020 ம்பப்ரவரியில், 2015இல் அற்னத்துல� நெோடு�ளின ெனைத்தின ெனித உரிறெ�ள 
்போது�ோப்புச் ெற்பககுச், சிறீலங்�ோ அரெோங்�த்திற்கும், தமிழீழ விடுதறலப்புலி�ளுககும் இறடயில் 
நெறடம்பற்ை  க்போர் முடிவறடநத 2009 வறரயோ்ன �ோலப்்பகுதியில் நெறடம்பற்ை யுத்தககுற்ைச் 
மெயல்�ளுககு நீதிறயயும், ம்போறுப்புக கூைறலயும் ஏற்்படுத்துகவோம் எ்ன அளித்த உறுதிமெோழிறய 
மீறியது. 
 2021 ெோர்ச்சில் முடிவறடநத 46ஆவது அெர்வில் ெனித உரிறெ�ள ெற்பயில், அதன 
அற்னத்துல� ெனித உரிறெ�ள ஆறைய�த்திற்குச், சிறீலங்�ோறவ எதிர்�ோலத்தில் ம்போறுப்புககூை 
றவப்்பதற்�ோ்ன நெடவடிகற��ளுக�ோ்ன தநதிகரோ்போயங்�றை வைர்ப்்பதற்கு ஆதரவோ்ன, த�வல் 
�றையும், ெோட்சியங்�றையும்,  ‘திரட்டவும், ஒருங்கிறைக�வும், ஆரோயவும், ்போது�ோத்து றவக�வும்’, 
அத்துடன ம்போருத்தெோ்ன  நீதி ெற்றும் மெயற்்போடு�ளுககு ஆதரவு அளிக�வும் ஆறையளித்தது. 
 அற்னத்துல� ெனித உரிறெ�ள ஆறைய�த்திற்கு கெலும் ஆதரவு அளிக�க கூடிய வற� 
யில் அற்னத்துல� ெனித உரிறெ�ள ஆறைய�த்தின ஆறையோைர் மிகெல் ்பச்மலட் அவர்�ள, 
அமெரிக� அரெோங்�ம், பினவருவ்னவற்றைச் மெய்யுெோறு கவணடுக�ோள விடுத்திருநதோர்:- 
 "சிறீலங்�ோறவ, அற்னத்துல�க குற்ைச் மெயல்�றைச் மெய்தவர்�றை அவர்�ளுறடய கதசிய 
நீதிெனைெோ்ன சிறீலங்�ோ நீதிெனைத்தின  முன நிறுத்தி, விெோரித்து, தணடற்ன�றை வழங்குெோறு 
அமெரிக�ோ வலியுறுத்த கவணடும். மி� கெோெெோ்ன ெனித உரிறெ வனமுறை�றையும், அழிப்பு 
�றையும் மெய்தவர்�ளுககு கெலோ்ன ்பயைத் தறட�றையும், மெோத்து முடக�ங்�றையும் மெய்தல் 
கவணடும்."  
 அமெரிக�ோவின ெனித உரிறெ�ள �ண�ோணிப்பு அறெப்பின இநத வழிப்்படுத்தறல 
அமெரிக� அரெோங்�ம் நெறடமுறைப்்படுத்துவறத அமெரிக� ெக�ள மூலம் ஊககுவிக� கவணடிய 
ம்போறுப்பில் புலம்்பதிநத ஈழத்தமிழர்�ள உளை்னர். 
 வியட்நெோம் யுத்தத்தில் அமெரிக�ோவின தவறு�றை அமெரிக�ோவுககு உைர்த்தி, சீர்றெ 
மெய்தவர்�ள அமெரிக� ெக�கை என்பறத உல� வரலோறு மதளிவோ� எடுத்துறரககினைது. எ்னகவ 
உல�த் தமிழர்�ைோ�ப் ்பலம்ம்பற்றுளை ஈழத்தமிழர்�ள, அமெரிக� ெக�ளுட்னோ்ன தங்�ள நெல்லுைவு 
�றை, எநத எநத வழி�ளில் எல்லோம் வைர்க� இயலுகெோ, அநத வழி�ளில் எல்லோம் வைர்த்து, 
ஈழத்தமிழர்�ளின ெனித உரிறெ�றைப் ்போது�ோத்தல் என்பதும் அமெரிக�ோவின இனறைய உலகின 
புதிய ஒழுங்குமுறை உருவோக�த்தில் ஒரு கூைோ� இடம்ம்பைச் மெய்தல் கவணடும். 
 அகத கவறை உலகின கதெ அரசு�ளில் ஒனறு எனை த்னது அற்னத்துல� நிறல�றைப் 
்பயன்படுத்திச் சிறீலங்�ோ, ம்பருகிவரும் ஈழத்தமிழர்�ளுக�ோ்ன ஆதரவு நிறலற�றைத் தணிப்்பதற்�ோ்ன 
த்னது தநதிகரோ்போயங்�றைத் மதோடங்கி விட்டது. இதற்குச் சில உதோரைங்�றை எடுத்து கநெோக�லோம். 
2022ஆம் ஆணடு ஆவணி ெோதத்திற்கு முன்னதோ�ச் சிறீலங்�ோவில் �ணணிமவடிக குவிப்பு�ள 
அ�ற்ைப்்பட கவணடும் எனை ஐககிய நெோடு�ள ெற்பயின மநெறிப்்படுத்தறலத் தோங்�ள ஒருவருடம் 
முன்னதோ� இநத ஆனி ெோதத்திகலகய நிறைகவற்றி விட்டதோ�ச் சிறீலங்�ோ அறிவித்து, அற்னத்துல�ச் 
ெட்டங்�ளுககு தோங்�ள இறைவோ�ச் மெயற்்படுவதோ�க �ோட்டியுளைது. 
 அற்னத்துல�ச் சிறுவர் மதோழிலைோர் நெோளில், ‘சிைகு�ள விரித்து ்பைக�கவ’ எனனும் 
சிறுவர் உரிறெக�ோ்ன குறும்்படத்றத, ஐககிய நெோடு�ள ெற்பயின அற்னத்துல�த் மதோழிலோைர் 
அறெப்புடன இறைநது, தயோரித்துத் தனற்னச் சிறுவர் உரிறெ�ள நெலனில் அக�றை ம�ோணட 
நெோடோ�க �ோட்சிப்்படுத்தியது. 
 அத்துடன வீடு�ளில் ்பணியோைர்�ைோ� கவறல மெய்யும் ம்பண�ளின உரிறெ�ளுக�ோ்ன 
அற்னத்துல� தி்னத்தில், ்பணிப்ம்பண�ளுக�ோ்ன ்போது�ோப்பும், மதோழில் உரிறெ�ளும் வழங்கும் 
நெோடு�ளில் தோன முதனறெயில் உளைதோ� மவளிப்்படுத்தியுளைது.  
 அவவோகை சிறீலங்�ோவின நீதி அறெச்ெர் அலிெப்ரி ‘அரோப் நியூஸ்’ அற்னத்துல� 
ஊட�த்திற்கு அளித்த மெவவியில் "்பயங்�ரவோதத் தறடச் ெட்டம் ெோற்ைங்�ளுககு உளைோக�ப்்படும்; 
அல்லது ற�விடப்்படும்" எ்ன உலகுககு அறிவித்து, தோங்�ள கெற்குலகுடன மநெகிழ்ச்சிப் க்போககில் 
்பயணிக�த் தயோர் எ்னக �ோட்டியுளைோர்.  
 அறெச்ெர் நெோெல் இரோெ்பகெ சிறீலங்�ோப் ்போரோளுெனைத்தில் முனமெோழிநத பிகரரறையின 
அடிப்்பறடயில் சிறீலங்�ோ ஜ்னோதி்பதி ‘ம்போென’ ம்பௌத்த ெதப் ம்பருவிழோறவமயோட்டி �ருறை 
அடிப்்பறடயில் விடுதறல மெய்த 93 க்பரில், கிட்டத்தட்ட அவர்�ளின வோழ்வில் ம்பரும் ்பகுதிறயப் 
்பயங்�ரவோதத் தடுப்புச் ெட்டத்தின கீழ் சிறையில் �ழித்துவிட்ட 16 ஈழத்தமிழறரயும், விடுதறல 
மெய்துளைோர். 
 அகதகவறை நெோட்டு ெக�ளுககு நி�ழ்த்திய உறரயில், தோன த்னது ம�ோளற��ளில் இருநது 
அறெய ெோட்டோமர்னவும், மவளியோர் தறலயீட்றட அனுெதிக� ெோட்டோர் எ்னவும் உறுதிப்்படுத்திச் 
சிங்�ை ம்பௌத்த அரெோ�த் தனற்ன மீைவும் உறுதிப்்படுத்தியுளைோர். 
 இநநிறலயில் புலம்்பதிநத ஈழத்தமிழர்�ளின ஒருங்கிறைநத ஒகர குரலிலோ்ன ெ்னநெோய� 
வழி�ளிலோ்ன திட்டங்�ள, மெயற்்போடு�ள மூலகெ ஈழத்தமிழர்�ளின அற்னத்துல� நீதிறய அவர்�ள 
அறடயச் மெய்ய முடியும் என்பகத இலககின இவவோர எணைெோ� உளைது.
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இைஙலகயில் கைந்த பூரலை திைத்லத முனனிடடு, 94 
லகதிகளுககு ேைாதி்பதி நகாடைா்பய ராே்பகெவிைால் 
வழஙகப்படை ச்பாது ைனனிபபு, இனறு ெரவநதெ ரீதியில் 
ந்பசுச்பாருளாக ைாறியுள்ளது.
 விடுதலைப புலிகளுைன சதாைரபுலையவரகள் 
என்ற குற்றச்ொடடில் ்பயஙகரவாதத் தலைச் ெடைத்தினகீழ் 
லகது செயயப்படடிருந்த 16 தமிழ் அரசியல் லகதிகள் 
உள்ளைஙகளாக இந்த 94 ந்பருககு ேைாதி்பதியால் ச்பாது 
ைனனிபபு வழஙகப்படடிருந்தது.
 இவவாறு ச்பாதுைனனிபபு வழஙகப்படைவரக 
ளில், சகாலைச் ெம்்பவசைானறு சதாைரபில் ைரை தண் 
ைலை விதிககப்படடிருந்த முனைாள் ோைாளுைன்ற உறுப 
பிைர துமிந்த சில்வாவும் உள்ளைஙகியலை, ்பாரிய ெரச் 
லெலயத் நதாறறுவித்துள்ளது.
 துமிந்த சில்வாலவ விடுதலை செயவதறகாகநவ, 
தமிழ் அரசியல் லகதிகளும் ேைாதி்பதியிைால் விடுதலை 
செயயப்படடுள்ளதாக குற்றச்ொடடு முனலவககப்படடு 
வருகின்றது.
 இந்தநிலையில், ஆளும் சிறீைஙகா ச்பாதுேைச்பர 
முைவின உறுபபிைரகள், துமிந்த சில்வாவின விடுதலை 
சதாைரபில் தைது ்பகக நியாயத்லத சவளிப்படுத்தியுள்ள 
ந்பாதிலும், ேைாதி்பதி ோடடு ைககளுககு நிகழ்த்தி விநெை 
உலரயில் கூை இது குறித்து கருத்து சவளியிைவில்லை.
 இவர சகாழும்பு ைாவடைத்தில் 2010ஆம் ஆண்டு 
ேலை ச்பற்ற ோைாளுைன்றத் நதரதலில் ந்பாடடியிடடு, 
ோைாளுைன்ற உறுபபிைராக சதரிவாகியிருந்தார. இைங 
லகயின பிர்பை ஊைக நிறுவைைாை ஏ.பி.சி வலையலை 
பபின உரிலையாளராை சரயிநைா சில்வாவின ெநகாதரநர, 
இந்த துமிந்த சில்வா.
 இவவா்றாை நிலையில், இைஙலகயின பிர்பை 
அரசியல்வாதியாை முனைாள் ோைாளுைன்ற உறுபபிைர 
்பாரத ைக்ைன பிநரைெந்திரவிறகும், துமிந்த சில்வாவிற 
கும் இலையில் 2011ஆம் ஆண்டு இைம்ச்பற்ற ்பரஸ்்பர 
துப்பாககிப பிரநயாகத்தில், ்பாரத ைக்ைன பிநரைெந்திர 
உள்ளிடை ோல்வர உயிரிழந்திருந்தைர.
 இந்தச் ெம்்பவத்தில் துமிந்த சில்வாவின தலையில் 
காயம் ஏற்படடு, சவளிோடடு சிகிச்லெகளின ஊைாக அவர 
குைைலைந்திருந்தார. இவவா்றாை நிலையில், இந்தக 
சகாலை சதாைரபிைாை வழககில் குற்றவாளியாக அலை 
யாளம் காைப்படை துமிந்த சில்வாவிறகு ைரை தண் 
ைலை விதிககப்படைது. இவவாறு ்பாரதூர குற்றச்ொடடில் 
ைரை தண்ைலை விதிககப்படை துமிந்த சில்வா, தறந்பாது 
விடுதலை செயயப்படடுள்ளலை, உள்ோடடில் ைாத்திர 
ைனறி, ெரவநதெ ரீதியிலும் ்பாரிய ெரச்லெகலள நதாறறுவித் 
துள்ளது.
 ்பயஙகரவாதத் தலைச் ெடைத்தின கீழ் லகது செயயப 
்படை அரசியல் லகதிகள் விடுதலை செயயப்படைலத தாம் 
வரநவற்பதாக அசைரிககாவிறகாை இைஙலகத் தூதுவர, 
ருவிடைர ்பதிசவானறின ஊைாக சதரிவித்துள்ளார.
 எனினும், 2018ஆம் ஆண்டு உயர நீதிைன்றத்திைால் 
குற்றவாளியாக அலையாளம் காைப்படடு, தண்ைலை 
வழஙகப்படை துமிந்த சில்வாவிறகு ச்பாதுைனனிபபு வழ 
ஙகியலைைாது, ெடை ஆதிககத்திறகு ்பாதிபல்ப ஏற்படுத் 
தியுள்ளதாக அவர தைது ்பதிவில் கூறியுள்ளார.
 அரசியல்வாதியின சகாலை சதாைரபில் தண்ைலை 
ச்பற்ற முனைாள் ோைாளுைன்ற உறுபபிைர துமிந்த சில்வா 
விறகு ேைாதி்பதி ச்பாதுைனனிபபு வழஙகப்படைலை 
யாைது, இைஙலகயின தனனிச்லெயாை செயற்பாடடுககு 
ைறறுசைாரு எடுத்துககாடடு எைவும், இது ெடைத்தின 
ஆடசிலய ்பைவீைப்படுத்துவதுைன, இைஙலகயின ச்பாறு 
பபுககூ்றலை நகள்விககு உட்படுத்தும் எைவும் ஐககிய 
ோடுகளின ைனித உரிலை ந்பரலவ சதரிவித்துள்ளது.
 ஒநர ோடு ஒநர ெடைம் எை ேைாதி்பதி கூறிய 
கருத்தாைது, நதரதல் காைத்துைன வலரயறுககப்படடுள் 
ளதாக சகாலை செயயப்படை ்பாரத ைக்ைன பிநரைெந்திர 
வின ைகளாை முனைாள் ோைாளுைன்ற உறுபபிைர 
ஹிருணிகா பிநரைெந்திர சதரிவித்துள்ளார. ேைாதி்பதிககு 
ஐந்து ்பககஙகலளக சகாண்ை கடிதசைானறின ஊைாக 
அவர இதலைக குறிபபிடடுள்ளார.
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“ைகநை! உன முகத்லதப ்பாரகக 
நவண்டும், அம்ைாடை 

வந்துவிைைா.  கைவுநள உைககு கருலை இல் 
லையா?”   காறறில் மிதந்து வந்த அந்த முதுலைத் 
தாயின  கண்ணீக குரல்  காதிறகுள் நுலழந்தது. 
ெடசைை என கவைககுவிபபு அந்தத் தாயின ்பக 
கம் திரும்பியது. 
 வவுனியா காைாைல் ஆககப்படநைாரின 
ந்பாராடைக சகாடைலகயில் ஓர தாய.  சுருஙகிய 
சேறறியுைன சிவந்த கண்களில் இருந்து கண்ணீர 
சொரிய  “ோன ஆலெப்படடு ்பத்துைாதம் சுைந்து 
ச்பறச்றடுத்த என ைகன. இனறு எடைாககனியாகி 
விட ைான. எவவளவு  ந்பாராடியும் என ைகலைக 
கண்டு பிடிகக முடியவில்லைநய!
 இைஙலக அரொஙகநை! என அழுகுரல் 
நகடகலையா? என பிள்லளலய எனனிைம் ஒப்ப 
லைத்து விடுஙகள்....” எை கூறி ைண்ணில் புரண்டு 
விழுந்து அழுது சகாண்டிருந்தார. அந்தக கைம் 
அந்தத் தாயின அவை நிலைலயப ்பாரத்ததும் 
எனை செயவசதனறு புரியவில்லை. அந்தத் 
தாயின நவதலைலய  எழுதிவிை   எனனிைம் 
வாரத்லதகள் இல்லை.
 அவலரப ்பாரககும் ந்பாது என ைைம் 
கைஙகியது. ெரி எனைால் முடிந்த உதவிலயச் 
செயயைாம் எை உைநை அந்தத்  தாயின ்பககம் 
செனறு “அம்ைா” எனந்றன. அந்தத்  தாய, ைக 
லைத்  சதாலைத்த ஏககத்நதாடு என ்பககம் 

திரும்பிைார. “அம்ைா அழாலதயுஙநகா” எை ெைா 
தைப்படுத்தி விடடு எனைால் முடிந்தளவு ஆறு 
தல் கூறி, அந்தத் தாயின ைைநிலைலய  ைாறறு 
வதறகாக,  ெறறு ந்பச்சுக சகாடுத்நதன.
அபந்பாது அந்தத் தாய,  தன லகயில் லவத்திருக 
கும்  காைாைல் ந்பாை ைகனின புலகப்பைத்லதக 
காடடி, அவலரப ்பறறிக கூ்றத் சதாைஙகிைார.
 “எைது ச்பயர கந்தொமி சேயைடசுமி. 
ோன தறந்பாது ொஸ்திரிகூழாஙகுளத்தில் வசித்து 

வருகினந்றன. எைககு ோனகு பிள்லளகள். அதில்  
எைது மூத்த ைகன  கந்தொமி ்பாரத்தீ்பராேன. 
காைாைல் ஆககப்படடு விடைார. என ைகலைத் 
சதாலைத்த ோள் சதாடடு இனறுவலர நதடிக 
சகாண்டுதான இருககி்றன. எனர பிள்லள எஙநக 
இருககி்றான எண்டும் சதரியவில்லை.
 எைது கைவலைப பிரிந்து 35 வருைஙகள் 
ஆகிவிடைை. கைவலைப பிரிந்த நொகம் 
எனலை வாடடிைாலும், எனர பிள்லளகள் என 
நைாடுதான இருககி்றாரகள் என்ற ஆறுதநைாடு  
இருந்நதன. ஆைால் எனர மூத்த பிள்லள   ஒருோள் 
கூை எனை விடடிடடு இருகக ைாடைான. இப ந்பா 
அம்ைா இல்ைாைல்  எப்படி கஸ்ரப்படு்றாநைா?
 யாழ்ப்பாைத்தில் தஙகி இருந்து   கலை 

ஒனறில் நவலை செயது சகாண்டிருந்தவன. 1996 
ஆம் ஆண்டு ஏபரல் ைாதம் 22 ஆம் திகதி கலைககு 
நவலைககு ந்பாைவன, வீடடுககுத் திரும்பி வர 
நவயில்லை. எல்ைா இைமும் நதடிப ்பாரத்தும் 
எனர பிள்லளலயக கண்டுபிடிகக முடியவி 
ல்லை. காவல்  நிலையத்தில் என ைகலைக காை 
வில்லை எை முல்றப்பாடு செயநதன. ஆைால் 
ஒரு ்பதிலும் இல்லை.  
 எனர பிள்லள காைாைல் ந்பாகும் ந்பாது 
அவனுககு  23 வயது.  அவன காைாைல் ந்பாய 
இனறு 25 வருைஙகள் ஆகிவிடைது. எனர பிள் 
லளலய ோன எபபிடியாவது ்பாரககணும். அவன 
நவலைககுப ந்பாய  உலழச்சுத் தான எஙகலளப 
்பாரத்தவன. இண்லைககு அவன இல்ைாை ெரியா 
கஸ்ரப்படுகி்றன. எனலை ஆறுதல்்படுத்தி, என 
லைப ்பாரத்த எனர மூத்த  பிள்லள எைககு 
நவணும். எபபிடியாவது அவன அம்ைாடை வந் 
திடுவான என்ற ேம்பிகலகயில்தான இப்பவலர   
வவுனியாவில் தமிழர தாயகத்தில் காைாைல் 
ஆககப்படநைாரின ெஙகத்திைரால் ேைாத்தப்படு 
கின்ற  ந்பாராடைக களத்தில்  கைந்து சகாண்டு, 
ோனும்  ந்பாராடிக சகாண்டிருககி்றன. 
என ைகலைக கண்டுபிடிச்சுடுவன என்ற ேம்பிக 
லகயில்தான இருககி்றன. ஆைால் இதுவலர 
கண்டு பிடிகக முடியவில்லை. எனர  இறுதி ஆலெ, 
என ஆயுள் முடிவலைவதறகுள் என ைகலை ஒரு 
முல்றயாவது ்பாரத்து, ஆரத்தழுவிை நவண்டும். 
அவநைாை எனர கலைசிக காைத்லதக கழிச்சிை 
நவணும். எனர பிள்லள வருவான. ஒரு ோள் 
அதறகாகத் தான காத்திருககி்றன.”
 எை அந்தத் தாய கண்ணீநராடு கூறிய 
ஒவசவாரு சொல்லும் ைகலைப பிரிந்து  அவர 
அனு்பவிககும் துன்பஙகலளயும், நவதலைகலள 
யும் சவளிககாடடுவதாக இருந்தது.

 இைஙலக ோடடில் ்பை தொபதஙகளாக 
இருந்த ஆயுத யுத்தம் முடிவலைந்து ்பனனிரண்டு 
ஆண்டுகலளக கைந்திருககின்றது. எனினும், இை 
ஙலகயில்  வைககு, கிழககு பிரநதெஙகளில்   காைா 
ைல் ஆககப்படைவரகளின பிரச்சிலை  சதாைரந்து  
சகாண்நை தான இருககி்றது. குறிப்பாக, வைககு, 
கிழககில் காைாைைாககப்படநைாரின குடும்்ப 
உ்றவுகள்  தைது உ்றவுகலளத்  நதடியலைந்து 
சகாண்நை தான இருககின்றாரகள்.
 வீடுகளுககுச்  செல்ைாைல், உைவுகளினறி, 
வீதியிநை புலகப்பைஙகலளயும், ்பதாலதகலள 
யும் ஏந்தியவாறு  தம் உ்றவுகளுககாகக காத்திருக 
கின்றாரகள். தம் உ்றவுகலளத்  சதாலைத்துவிடடு 
அவரகளின வருலகககாகக காத்திருப்பவரகளுக 
குத் தான காத்திருபபின வலி எனைசவனறு 
சதரியும்.
 இனியும் இைஙலக அரொஙகம், ேல்லிை 
ககம் எனறு ந்பசிக சகாண்டிருப்பதால் ைடடும் 
ேல்ைாடசி அரொஙகைாகிவிை முடியாது.
இைஙலகயில் ந்பாரிைால் ்பாதிககப்படை ெமூக 
ஙகளுககும், காைாைைாககப்பைவரகளின உ்றவு 
களுககுைாை உண்லை,  ைறறும் மீள நிகழா 
லைலய இைஙலக அரசு  உறுதிப்படுத்தி, காைா 
ைைாககப்படைவரகளுககாை நீதியிலை விலர 
வாகப ச்பறறுக சகாடுகக நவண்டும்.
 அவரகளின கண்ணீருககும், எதிர்பாரபுகக 
ளுககுைாை விலைலய விலரவாகத் நதடிக சகாடு 
கக நவண்டும். அவரகளுககு நீஙகள் ச்பறறுக 
சகாடுககும் நீதிதான உஙகள் அரொஙகம் ேல்ைா 
டசி அரொஙகம் என்பலத உறுதிப்படுத்தும் என 
்பலத ை்றந்து விைாதீரகள்.
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ஆண்டு நதாறும் ேுன 23 ஆம் திகதி ெரவநதெ 
விதலவயர திைம் உைகம் முழுதும் அனு 

டடிககப்படடு வருகின்றது. ஆண் துலையறறு, 
தனிலையில் குடும்்பப ச்பாறுபபுககலளச் சுைக 
கும், கைவலை இழந்த லகம்ச்பண்களாகிய வித 
லவகள் ெமூக வாழ்கலகயில் எதிரசகாள்ளும் பிரச் 
சிலைகள் குறித்து விழிபபூடடுவலத இந்தத் திைம் 
குறிகநகாளாகக சகாண்டிருககின்றது.
 விதலவகள் குறித்து விழிபபூடடுவதுைன, 
அவரகள் முகம் சகாடுத்துள்ள பிரச்சிலைகளுககு 
எவவாறு தீரவு காைைாம் என்பது ்பறறிய விழிபபு 
ைரலவ ஏற்படுத்தவும் இந்த ெரவநதெ திைம் முற 
்படுகின்றது. அந்த வலகயில் இந்த வருைம் ‘கண் 
ணுககுத் சதரியாத ச்பண்கள் கண்ணுககுத் சதரி 
யாத இனைல்கள்’ என்ற சதானிப ச்பாருளில் ெரவ 
நதெ விதலவயர திைம் அனுடடிககப்படைது.
இந்த வருைத்திறகாை சதானிபச்பாருநள ச்பண் 
களில் விதலவகள் என்ற வலகயிைர ெமூகத்திலும், 
ோடுகளிலும் இருககின்றாரகள் என்ற யதாரத்தம் 
ஏலையவரகளின கண்களுககுப புைப்பைவில்லை. 
இனனும் ெரியாகத் சதரியவரவில்லை என்ற உண் 
லைலய சவளிப்படுத்தவதாக அலைந்திருககின 
்றது.

 அது ைடடுைல்ை. அவரகள் எதிரநோககியி 
ருககின்ற – அனு்பவித்து வருகின்ற இனைல்கள், 
துன்பஙகள், சிரைஙகள் என்பலவயும், எலையவரக 
ளின கண்ணுககுச் ெரியாகப புைப்பைவில்லை என்ற 
உண்லையும் சவளிப்படுத்தப்படடிருககின்றது.
 ஐ.ோ  ைன்றத்திைால் பிரகைைப்படுத்தப 
்படடுள்ள விதலவகளுககாை ெரவநதெ திைம், 
கைவலர இழந்த ச்பண்களுககாை திைைாகக 
குறிபபிைப்படடிருககின்ற ந்பாதிலும், ஆயுத முரண் 
்பாடு ைறறும் ெமூகக கடடுப்பாடுகளும் சேறிமுல்ற 
களும் பி்றழ்ந்துள்ள ெமூகஙகளிலும், ோடுகளிலும் 
ச்பண்கலளத் தலைலைத்துவைாகக சகாண்ை 

குடும்்பஙகளின எண்ணிகலக கடடுககைஙகாைல் 
அதிகரித்திருககின்றை.

 ச்பண்கலளத் தலைலைத்துவைாகக சகாண் 
டுள்ள குடும்்பஙகள் எனும்ந்பாது, ஐ.ோவிைால் 
குறித்துக கூ்றப்படடுள்ள கைவலை இழந்தவரக 
ளாகிய விதலவகள் ைடடுைனறி, கைவலைப 
பிரிந்து குடும்்பச் சுலைலய ஏறறு ேைத்த நவண்டிய 
கடைாய நிலைலைககு உள்ளாககப்படடுள்ள 
ச்பண்களும் அதில் உள்ளைஙகி இருககின்றாரகள்.
இதைால் வளரமுக ோடுகளிலும், வளரச்சி அலைந்த 
ோடுகளிலும் உள்ள விதலவகலள ைாத்திரம் குறி 
பபிடுகின்ற ெரவநத விதலவயர திைம் என்பது, 
ச்பண்கலளத் தலைலைத்துவைாகக சகாண்ை 
குடும்்பப ச்பண்களின திைைாக அனுடடிககப்பை 
நவண்டும். விதலவகளிலும் ்பாரகக குடும்்பச்சுலை 
லயப ச்பாறுபந்பறறுள்ள கைவனிைம் இருந்து 
வலிந்து பிரிககப்படடுள்ள ச்பண்களின நிலைலை 
கள் மிக நைாெைாக இருககின்றது. அவரகள் எதிர 
நோககும் பிரச்சிலைகள், இனைல்களுககு அளநவ 
இல்லை எனறு கூறும் அளவுககு நிலைலைகள் 
நைாெைாக உள்ளை.
 உண்லையில் இந்த குடும்்பப ச்பாறுபபுக 
கலள ஏறறுள்ள குடும்்பத் தலைவிகளாை ச்பண் 
களின உண்லையாை நிலைலை எனை என்பலத 
நோகக நவண்டியது அவசியைாகின்றது.

நலிவடைந்த குடும்பங்கள்
 இைஙலகயின முப்பது வருைகாை யுத்தம் 
எண்ைற்ற ச்பண்கள் தலைலை தாஙகும் குடும்்பங 
கலள உருவாககி விடடிருககி ன்றது. குடும்்பத்தின 
உலழப்பாளியும், ்பாதுகாவைனுைாகிய கைவலை 
இழந்த குடும்்பஙகள் இதில் முனலை ச்பறுகின 
்றை. அநதநவலள யுத்த நைாதல்களின ந்பாது 
்பலையிைர நைறசகாண்ை கண்மூடித்தைைாை 

எறிகலைத் தாககுதல்கள், குண்டுத் தாககுதல்கள் 
ைறறும் துப்பாககிப பிரநயாகஙகளிைால் ்படுகாய 
ைலைந்து அவயவஙகலள இழந்தும், ்படுகாயஙக 
ளினந்பாது முள்ளந்தண்டு வைம் ்பாதிககப்படடு 
அவயவஙகள் செயலிழந்தும், ்பககவாதம் அல்ைது 
முைககுவாதத்திைால் ்பாதி ககப்படடும் செயற்பை 
மு டி ய ா த நி ல ை யி ல் உ ள் ள க ை வ ன ை ா ல ர க 
சகாண்ை குடும்்பஙகளும் ச்பண்கள் தலைலை 
தாஙகும் குடும்்பஙகளாக ைாறி இருககின்றை.
 அநதநவலள, ்பலையிைரால் கைத்தப்பட 
டும், லகது செயயப்படடும், வலிந்து காைாைல் 
ஆககப்படை கைவனைாலரயும், குடும்்பத்லதத் 
தாஙகும் வலகயில் உலழப்பாளிகளாை ைகனைா 
லரயும் இழந்த குடும்்பஙகளும் ச்பண்கள்  தலைலை 
தாஙகும் குடும்்பஙகளாகி இருககின்றை. இலதயும் 
விை விடுதலைபபுலிகளுைன சதாைரபு சகாண்டி 
ருந்தைர அல்ைது அந்த அலைபபிறகு உதவி புரிந் 
தாரகள் என்ற ெந்நதகத்தினந்பரில் லகது செயயப 
்படடு விொரலைகளினறியும், நீதி விொரலைகளி 
னறியும் நீண்ைகாைைாகத் தடுத்து லவககப்படடு 
ள்ள அரசியல் லகதிகளின குடும்்பஙகளும் ச்பண் 
கள் தலைலை தாஙகும் குடும்்பஙகள் என்ற வகுபபி 
றகுள் அைஙகுகின்றை.
ச்பாதுவாக ஆண் துலையற்ற குடும்்பஙகள், 
தமிழ் ெமூகக கடைலைபபின கீழ் ேலிவலைந்த 
குடும்்பஙகளாகநவ காைத்லத ஓடடிகசகாண்டிரு 
ககின்றை. இந்தக குடும்்பஙகளுககுத் தலைலை 
தாஙகும் ச்பண்கள் ்பல்நவறு சிரைஙகளுககும், 
கஸ்ைஙகளுககும் முகம் சகாடுகக நவண்டியவரக 
ளாக இருககின்றாரகள்.
 ைத ரீதியாை ைரபுகளும், ெமூக, ச்பாருளா 
தார, கலை கைாொர ரீதியிைாை சிககல்களும் குடும் 
்பஙகளுககுத் தலைலை தாஙகும் ச்பண்கலள சீரழி 
ப்பலவயாகத் திகழ்கின்றை. ெமூகத்தில் வலிலை 
குல்றந்தவரகளாகவும், ஆண் துலையிநைநய தஙகி 
யிருகக நவண்டும் என்ற ெமூக, கைாொர ்பண்்பா 
டடுப ந்பாககும், எழுத்தில் வடிககப்பைாத கண் 
ணுககுப புைப்பைாத ைரபு ரீதியிைாை ெடை திடை 
ஙகலளக சகாண்டுள்ள ெமூகத் தலளகளும்  குடும் 
்பஙகளுககுத் தலைலை தாஙகநவண்டிய நிரப்பந்த 
த்திறகு உள்ளாகி இருககின்ற ச்பண்கலளப ச்பரி 
தும் வாடடுகின்றை.

 உலழப்பாளியும் ்பாதுகாவைனுைாகிய கை 
வனைார செயல் வல்ைலையுைன திகழ்கின்ற குடும் 
்பஙகளில் கூை துடிபபும் செயறதி்றனும் சகாண்ை 
ச்பண்கள் தமிழ்ச் ெமூகக கடைலைபபில் ்பல்நவறு 
சிககல்களுககும் சிரைஙகளுககும் ஆளாக நேரிடுகி 
ன்றது. இந்த நிலையில் ஆண் துலையினறி அல்ைது 
செயல்வல்ைலை குல்றந்த கைவனைாலரக சகாண் 
டிருககும்ந்பாது ெமூகத்தில் அவரகளின நிலைலை 
எவவாறிருககும் என்பலத சொல்லித்தான சதரிய 
நவண்டும் என்பதில்லை.

இருமைங்ககாகியுள்்ள ்கைடம்களும 
ப்பகாறுப்புக்களும

 ச்பண்கள் ஆண்களுககுச் ெைைாைவரகள். 
அவரகள் ஆண்களுைன ெை உரிலை உலையவர 
களாக ைதிககப்பை நவண்டும். ஆண்களுககு 
ெைைாக ைதிககப்பை நவண்டும். சகௌரவைளிககப 
்பை நவண்டும் எனச்றல்ைாம் ச்பண் உரிலை நிலை 

   ததாடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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வைகிழககு ைாகாைத்தின நிலைலைகள் 
சதாைரபில் ்பல்நவறு விையஙகள் சவளிப 

்படுத்தப்படடு வரும்ந்பாதும், அலவ சதாைரபில் 
எந்தளவுககு கவைம் செலுத்தப்படுகின்றது என்பது 
நகள்விக குறியாகநவ உள்ளது.
 கிழககு ைாகாைத்திலைப ச்பாறுத்தவலர 
யில் தமிழரகளின விகிதாொரத்திலைக குல்றப்பத 
றகு மிகவும் திடைமிடை வலகயில் ேைவடிகலககள் 
முனசைடுககப்படுவது சதாைரபில் ோஙகள் ்பை 
தைலவகள் சுடடிக காடடியிருந்நதாம். ஆைால் 
அது சதாைரபில் ந்பாதுைாை கவைத்திலை யாரும் 
செலுத்துவதாகத் சதரியவில்லை.
 கிழககு ைாகாைத்தில் ஏறகைநவ திடைமிடை 
வலகயில் திருநகாைைலை ைறறும் அம்்பால்ற 
ைாவடைஙகளில் முனசைடுககப்படை செயற்பாடு 
கள் காரைைாக தமிழரகள் மூன்றாவது நிலைககுத் 
தள்ளப்படடுள்ள நிலையில், ைடைககளபபு ைாவ 
டைத்தில் ைடடுநை தறந்பாதும் தமிழரகள் முதைா 
வது நிலையில் இருந்து வருகின்றைர. 
 இந்த நிலையில் ைடைககளபபு ைாவட 
ைத்தில் திடைமிடை வலகயில் இைப்பரம்்பலைக 
குல்றப்பதறகாை நீண்ைகாை திடைமிைலுைன 
கூடிய நவலைத் திடைஙகள் முனசைடுககப்படுகி 
ன்றை.
 கிழககு ைாகாைத்திலைப ச்பாறுத்தவலர 
யில் 1990ஆம் ஆண்டுககு முனைநர தமிழரகளின 
இைப்பரம்்பலைக குல்றப்பதறகு சிஙகள நதெம் 
மிகவும் கச்சிதைாை ேைவடிகலககலள முனசை 
டுத்தது. குறிப்பாக கிழககில் தமிழரகளின விகிதா 
ொரத்திலைக குல்றப்பதறகு யுத்தத்திலை ஓருவலக 
யில் ்பயன்படுத்தியநதாடு, ெநகாதர முஸ்லிம் 
இைத்லதயும் சி்றந்த முல்றயில் ்பயன்படுத்திக 
சகாண்ைது.
 குறிப்பாக, தமிழரகளின விகிதாொரத்தி 
லைக குல்றககும் செயற்பாடடிறகு முஸ்லிம்களில் 
உள்ள கடும் தீவிரவாதப ந்பாககுள்ளவரகள் ்பகக 
்பைைாகவிருந்து செயற்படடு வருகின்றைர. இவர 
களில் ஒரு ்பகுதியிைநர கைந்த காைத்தில் இைங 
லகயில் இைம்ச்பற்ற குண்டு சவடிபபுகளில் 
சதாைரபு்படைவரகள் என்ற கருத்துகளும் சவளி 
வந்தலதக காை முடிந்தது.

 திருநகாைைலை ைறறும் அம்்பால்ற ைாவ 
டைஙகளில் 1995ஆம் ஆண்டிறகு முன்பாக இைப 
்படுசகாலைகள், தமிழரகளின காணிகள் அ்பகரி 
பபு, திடைமிடை வலகயில் ைதைாற்றம் என்ற 
வறறிலைக கருவிகளாகப ்பயன்படுத்தி ்பாரிய 
ளவில் கிழககில் இைப்பரம்்பலை ைாறறும் முயற 
சிகள் நைறசகாள்ளப்படடு, அவறறில் சவறறியும் 
ச்பற்றாரகள்.
 இனறு ்பை தமிழ்க கிராைஙகள் முஸ்லிம் 
ச்பயருைன வைம் வருகின்றை. இனறு கல்முலை 
தமிழ் பிரநதெத்திறகாகப ந்பாராடும் நிலைககு 
தமிழரகள் தள்ளப்படடுள்ளர. கல்முலைலயப 

ச்பாறுத்தவலரயில், கல்முலையின பூரவீகைாகக 
சகாண்ை தமிழரகள் 80வீதத்திறகும் அதிகைாக 
இருந்தும், கல்முலை ேகரத்திலை ஆளமுடியாத 
நிலைககுத் தள்ளப்படைதறகும் இந்த இைஅழிப 
புச் செயற்பாநை காரைைாகும். 
 இவவா்றாை செயற்பாடுகலளத் தமிழர 
கள் தீரககதரிெைைாகச் சிந்திககத் தவறியநத 
இனறு அம்்பால்றயும், திருநகாைைலையும் தமி 
ழரகளிைமிருந்து ்பறிந்பாவதறகுக காரைைாக 
அலைந்தை.
 அதன காரைைாகநவ தமிழீழ விடுதலைப 
புலிகள் கிழககு ைாகாைத்லதயும், தமிழரகலளயும் 
்பாதுகாககும் ்பல்நவறு செயற்பாடுகலள முனசை 
டுத்து வந்தைர. தமிழரகளுககாக கல்முலை தமிழ்ப 
பிரநதெ செயைகத்திலை உருவாககியவரகநள விடு 
தலைபபுலிகள் தான.

 தமிழர பிரநதெத்தில் முனசைடுககப்படை 
்பை இைைாற்றச் செயற்பாடுகள் அனறு விடுதலை 
பபுலிகளின தலையீடடிைால் இல்ைாைல் செயயப 
்படைை. தமிழர ்பகுதிகளில் வரத்தகரகள், விவொ 
யிகள் என்ற ந்பாரலவயில் ஊடுருவி, தமிழரகலள 
இைைாற்றம் செயவதறகாை செயற்பாடுகலள 
நைறசகாண்ைவரகள் கலளசயடுககப்படைைர. 
இனறு கிழககில் திருநகாைைலை ைறறும் அம் 
்பால்ற ைாவடைஙகளில் தமிழரகள் ஓரளவு வாழ் 
வதறகாை சூழ்நிலைலய ஏற்படுத்தியவரகள் விடு 
தலைபபுலிகநள. ஆைால் தமிழரகளின அரசியல் 
தலைலைகள் ெரியாை முனசைடுபபுகலள நைற 
சகாள்ளாதநத ்பல்நவறு இழபபுககுக காரைைாக 
அலைந்தது.
 இனறு கிழககில் சிஙகள நதெத்திறகும் 
முஸ்லிம் நதசியத்திறகும் ்பாரிய ெவாைாக வளர 
ந்து நிற்பது ைடைககளபபு ைாவடைைாகும். கை 
ந்த காைத்தில் ்பாரியளவில் தமிழரகலள கருவறு 
ககும் ்பணிகள் திடைமிடடு நைறசகாண்ைாலும், 
தமிழரகளின விகிதாொரம் என்பது ஓரளவு ந்பை 
ப்படநை வந்தது. தமிழீழ விடுதலைப புலிகள் நைற 
சகாண்ை வலுவாை கடைலைபபு ைடைககளப 
பிலை ்பாதுகாத்தது.
 ஆைால் இனறு நிலைலை முறறுமுழுதாக 
ைாற்றம் ச்பறறுள்ளது. யுத்த காைத்தில் ொதிகக 
முடியாதலத இனறு ெரவொதாரைைாகச் ொதிககும் 
ேைவடிகலககள் மிகவும் திடைமிடடு முனசைடு 
ககப்படுகின்றை.
 ைடைககளபபு ைாவடைத்தில் மிகவும் கச்சி 
தைாை முல்றயில் இைைாற்றம் செயயும் செயற 
்பாடுகள் முனசைடுககப்படும் அநதநவலளயில், 
தமிழரகளின பி்றபபு வீதத்திலைக குல்றககும் 
செயற்பாடுகள் மிகவும் சூடசுைைாை முல்றயில் 
முனசைடுககப்படுகின்றை.
 ைடைககளபபு ைாவடைத்திலைப ச்பாறுத் 
தவலரயில் அரசியல் செயற்பாடுகள் என்பது 
உயரந்த வரககத்திைலரயும், வெதிகள் சகாண்ை 
பிரநதெஙகலளயும் ைடடுநை இைககாககசகாண்டு 

முனசைடுககப்படுவதன காரைைாக, மிகவும் 
வறிய ைககலளயும், அடிப்பலை வெதிகளற்ற்பகுதி 
லயயும் இைககாக சகாண்டு ைதைாற்றமும், இை 
விருத்திலய கடடுப்படுத்தும் செயற்பாடுகளும் 
முனசைடுககப்படுகின்றை.
 ைடைககளபபு ைாவடைத்தின கிரான பிர 
நதெ செயைாளர பிரிவுககுட்படை அககுராலை, 
மினுமினுத்தசவளி ஆகிய ்பகுதிகளுககு அண்லை 
யில் நிவாரைம் வழஙகுவதறகாக விேயசைானல்ற 
நைறசகாண்டிருந்நதாம்.
 ைடைககளபபு ைாவடைத்தின பிரதாை 
வீதியிலிருந்து சுைார 60கிநைாமீற்றர தூரம் அந்தக 
கிராைஙகளுககுச் செல்ை நவண்டும், சுைார 40கிநைா 
மீற்றர தூரம் காடடுப ்பாலதயூைாகச் செல்ை 
நவண்டும். இலையில் முறுத்தாலை எனனும் 
கிராைம் உள்ளது. அககுராலை, மினுமினு த்தசவளி 
கிராைத்தில் 125தமிழ் குடும்்பஙகள் உள்ளை. ோங 
கள் நிவாரைம் வழஙகும்ந்பாது ஒரு வயதுக குழந் 
லதகளின கைகலக நகாரிய ந்பாதுஒரு வயது 
பிள்லளகள்  05ந்பநர இருப்பது சதரியவந்தது.
குறித்த ்பகுதியின கிராை அபிவி ருத்திச் ெஙகத்தின 
பிரதிநிதிகளிைம் இது சதாைரபில் நகடை ந்பாது, 
்பை திடுககிடும் தகவல்கள் எைககுக கிலைத்தை.
 அதாவது அஙகு கைலையாறறும் ைருத்துவ 
தாதிகள், இஙகு குழந்லதகள் ச்பறறுக சகாள் 
வலத தடுககும் வலகயிைாை ்பல்நவறு செயற்பா 
டுகலள முனசைடுப்பதாகத் சதரிய வந்தது. இநத 
ந்பானறு சிை அலைபபுகளும் இஙகு வந்து இப 
்பகுதியில் உள்ள ைககள் ைத்தியில் குடும்்பக கடடு 
ப்பாடு சதாைரபிலும், குழந்லதகள் ச்பறறுக சகாள் 
வதிலைத் தடுத்து நிறுத்துவது குறித்தும் ்பல்நவறு 
ஆநைாெலைகலளயும், செயற்பாடுகலளயும்சதாை 
ரச்சியாக முனசைடுப்பதாகத் சதரியவருகின்றது.
 இஙகு ச்பருைளவாை முஸ்லிம் அரசியல் 
வாதிகளும், வியா்பாரிகளும் வந்து செல்லும் நிலை 
காைப்படுகின்றது. அவரகநள இஙகு அலைத்லத 
யும் தீரைானிககும் நிலை  இருந்து வருகின்றது. அஙகு 
பிள்லளகளின பி்றப்பாைது கைந்த 10வருைஙகளில் 
மிகவும் குல்றவாைதாகநவகாைப்படுகின்றது.

 அஙகுள்ள ்பாைொலையின ஆசிரியர ஒரு 
வர இது சதாைரபில் சதரிவித்தந்பாது, இஙகு 
குடும்்பக கடடுப்பாடலைச் செயவதறகுச் சிைர 
ச்பருைளவாை ்பைத்திலை செைவிடுவதாகத் 
சதரிவித்தார. குறிப்பாக முஸ்லிம் அரசி யல்வாதி 
சயாருவரின பினைணியில் இவவா்றாை செயற 
்பாடுகள் முனசைடுககப்படுவதாகத் சதரிவித்தார.
கைந்த 10வருைத்தில் ைாைவரகளின சதாலகசய 
ன்பது மிகவும் குல்றவாை நிலையிநைநய உள்ள 
தாகவும், சிை நவலளகளில் இனனும் சிை வருை 
ஙகளில் குழந்லதகள் பி்றபந்ப இல்ைாைல் 
சென்றாலும் ஆச்ெரியப்படுவதறகில்லைசயைத் 
சதரிவித்தார.
 இந்தச் செயற்பாடுகள் இஙகு ைடடுைல்ை, 
ைடைககளபபு ைாவடைத்தின எல்லைப பு்றஙகளில் 
மிகவும் திடைமிடை வலகயில் முனசைடுககப 
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கேள்வி:
	 மிேப்பெரிய	 ்பெொருளொதொர	 வளம்	
்ேொண்ட	 நொடுேகள	 ேொலநிலல	 மொற்றதலத	
ஏறபெடுததுவதில்	முக்கிய	பெங்கு	வகிக்கின்றன.	
இநத	நிலலயில்,	அவரேளின	நடிவடிக்லேேள்	
கபெொதுமொனதொ?

பெதில்:
 உைகத்தில் இருககககூடிய ச்பாருளாதா 
ரப ்பைம் ச்பற்ற ோடுகள் தான இனறு பூமி சவப 
்பைலைவதில் மிகக கூடிய ்பஙகளிபல்ப ேல்கிக 
சகாண்டிருககின்றை.அதில்பிரதாைைாைது 
அசைரிககா.  இது மிககக குல்றவாை ெைத் 
சதாலக உள்ள ோைாக இருந்த  ச்பாழுதிலும்,  
உைலக சூடு்படுத்துகின்ற கா்பனீசராடலெடலை  
சவளியிடுவதில் மிகக கூடுதைாை அளவிறகுப 
்பஙநகறகின்ற ோைாக இருககின்றது. தலைககு 
17.5 சதான கா்பலை அசைரிககா சவளியிடுகின 
்றது. இந்தியா தலைககு 1.6சதான கா்பலை சவளி 
யிடடுக சகாண்டிருககின்றது. ஆைால் இந்தககாை 
நிலை ைாற்றம் சதாைர்பாக, காைநிலை ைாற்றத் 
திறகுக காரைைாை கா்பனீசராடலெட வாயுலவ 
சவளிநயறறுவலதக கடடுப்படுத்துவ தறகாக ஐக 
கிய ோடுகள் ெல்பயின முயறசியிைால்சகாண்டு 
வரப்படை ்பாரிஸ் ஒப்பந்தம் ந்பான்ற ்பல்நவறு 
ஒப்பந்தஙகள் எல்ைாவறறிறகும், ஆரம்்பத்திலிரு 
ந்நத அசைரிககா ஒருதலைப்படெைாக எதிரபபுத் 
சதரிவித்து வந்திருககி்றது. அத்துைன அந்த ஒப்ப 
ந்தஙகளிலிருந்து சவளிநயறியிருககின்றது.கா்ப 
னீ சராடலெட வாயுவின ்பாவலைலய தானகுல்ற 
த்தால், ச்பாருளாதார வளரச்சியில் பினதஙக நேரி 
டும். இந்த வல்ைரசுப ந்பாடடியில் தனைால் 
முனநை்ற முடியாது  என்ற ஒரு காரைத்லதக 
சகாண்டும், அநதநேரம் வளரமுக ோடுகள், ஏலழ 
ோடுகலளக கடடுப்படுத்தாைல் தனிநய  வளர ந்த 
ோடுகலளக கடடுப்படுத்துகின்ற திடைஙகலளத் 
தஙகளால் ஏறறுக சகாள்ள முடியாது எனறு 
சொல்லியும், அசைரிககா சவளிநயறியிருககி 
ன்றது. 
 கலைசியாக ஓரளவிறநகனும் ேம்பிகலக 
தரககூடிய ஒப்பந்தைாக இருந்தது ்பாரிஸ் ஒப்ப 
ந்தம். இந்த ஒப்பந்தம் கூை  சவளிபபு்றப ்பாரலவ 
ககு சுறறுச்சூழலுககு ேனலை தரககூடிய  அல்ைது 
பூமி சவப்பைலைதலுககாை விலரவாை தீரலவத் 
தரககூடிய ஒப்பந்தைாகத் நதாறறிைாலும்கூை, 

அதுவும் ஒருவலகயில் ஏைாற்றம் தான. அந்த 
ஒப்பந்தத்தில் சொல்ைப்படடிருப்பது எனைசவ 
ன்றால், ஒவசவாரு ோடுகளும் தாஙகள் எனை 
செயயப ந்பாகினந்றாம். அதாவது இந்த கா்பனீ 
சராடலெட வாயுவின சவளிநயற்றத்லத எவ 
வாறு குல்றககப ந்பாகினந்றாம். எவவாறு ேலை 
முல்றப்படுத்தப ந்பாகினந்றாம் எனறுசொல்ை 
நவண்டிய ஒரு ஒப்பந்தைாக இருந்தநத தவிர, 
கடடுப்படுத்துகின்ற ஒப்பந்தைாக இருகக 
வில்லை. 
 வளிைண்ைைத்தில் இருககும் ஓநொன 
்பலையில் துவாரம் நதானறிய ச்பாழுது, சகாண்டு 
வரப்படை உைன்படிகலகயாைது, ோடுகலளக 
கடடுப்படுத்தக கூடியதாக இருந்தது. ஐககிய ோடு 
கள் ெல்பயின கடடுப்படுத்தல் என்ற ஒனறு அஙகு 
இருககின்ற காரைத்திைால், ஓநொன துவாரஙகள் 
நிரவி, ்பலழய நிலைககுச் செல்வதிலும் அந்தப 
்பாதிபல்பக குல்றககககூடியதாகவும் இருந்தது. 
 தஙகளுலைய ச்பாருளாதார வளரச்சி ்பாதி 
ககப்படும் என்ற காரைத்திைால், அசைரிகக 
ேைாதி்பதியாக சராைால்ட டரம்ப அவரகள் 
இருந்த ச்பாழுது, அவர தனனிச்லெயாகத் தாைா 
கநவ அதிலிருந்து விைகுவதாக அறிவித்திருந்தார. 
ஆைால் நோ ல்பைன அவரகள் அசைரிகக ேைா 
தி்பதியாகப ்பதவிநயற்ற உைநைநய மீளவும் 
இந்த ்பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் இலைந்து சகாள்ளு 
வதாக அறிவித்தநதாடு, அதறகாை ஒப்பந்தத்தி 
லும் லகச்ொத்திடடுள்ளார. தறந்பாது ேைந்த 
இந்த G7 ைாோடடில்  அசைரிகக ேைாதி்பதி, 
்பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் இலைந்த பினைர கைந்து 
சகாண்டுள்ளார. ஆைால் தஙகளுலைய ச்பாரு 
ளாதார நிலைலைலயப ்பாதிககும் எனகின்ற 
வலகயில் அவரகள் இனனும் ஆககபூரவைாை 
ேைவடிகலககள் எதலையும் எடுககவில்லை. 
இந்த இைத்தில் ோன ஒனல்றச் சொல்ை விரும் 
புகினந்றன. இபச்பாழுது ஒரு வறிய ோைாக 
இருககக கூடிய ஏதாவது ஒரு ோடடிலிருந்து, அது 
இந்நதாநைசியாவாக இருககைாம், ைநைசியா 
வாக இருககைாம். அவரகளது ோடுகளிலிருந்து 
சவளிநயற்றப்படு கின்ற ஒரு சதான கா்பனீசராட 
லெட, நூறு வருைஙகளுககு முனைர பிரித்தானியா 
வில் உள்ள ்பருத்தி ஆலையிலிருந்நதா, அல்ைது 
நவறு ஏநதா ஒரு ஆலையிலிருந்நதா சவளிநய 
ற்றப்படை ஒரு சதான கா்பனீசராடலெடடின 
விலளலவத் தான நிச்ெயைாக ஏற்படுத்தும்.  
 ஆகநவ இதுகாை வலரககும் வளிைண்ை 
ைத்திறகுள் கா்பனீசராடலெடலை குவித்துக 
சகாண்டிருந்த இந்த சதாழில் வளரச்சியலைந்த 
ோடுகள், அது சதாைர்பாக எந்தவிதைாை குற்ற 
உைரவும் இல்ைாைல், அதறகு எந்தவிதைாை 
பிராயச்சித்தமும் சொல்ைாைல், இபச்பாழுது வள 
ரமுக ோடுகலளயும், சதாழில் வளரச்சியலையாத 
ோடுகலளயும் ஒநர கண்நைாடைத்தில் லவத்து 
ெைப்படுத்த முயல்கின்றலத ஏறறுகசகாள்ள முடி 
யாது. ஏசைன்றால், நூறு வருைஙகளுககு முனபு 

சவளிநயற்றப்படை கா்பனீசராடலெடடின தாக 
கம் தான இபந்பாது பூமியினுலைய சவப்ப 
அதிகரிபபிறகுக காரைைாகவும், பூமி சவப்பை 
லைவதன விலளவாக ஏற்படுத்தப்படுகின்ற ்பல் 
நவறு விதைாை ்பாதகைாை காைநிலைைாற்றங 
களுககும் காரைைாக இருககின்றது. ஆகநவ 
அவரகள் அந்த நூறு வருைஙகளிநைா அல்ைது 
கைந்த காைஙகளில் சவளிநயறறிய கா்பனீசராட 
லெடடின தாககத்திைால்தான ஒடடு சைாத்த 
பூமியும் இபந்பாது சகாதித்துக சகாண்டிருககின 
்றது என்பலத ைல்றத்து அல்ைது ை்றந்து, வளர 
ந்த ோடுகள் தஙகலளத் தாஙகநள கடடுப்படுத்து 
வதறகு ைாற்றாக அதாவது அபிவிருத்தி அலை 
யாத ோடுகள் அல்ைது ஏலழ ோடுகள், வளரமுக 
ோடுகலளயும் கடடுப்படுத்த முயல்வது அறிவி 
யல் ரீதியாை அ்றத்திறகு ஏறபுலையது அல்ை 
என்பது எனனுலைய கருத்தாகும். ஒடடு சைாத் 
தப ச்பாறுபபிறகும் காரைைாைவரகள் கைந்த 
காைஙகளில் கா்பனீசராடலெடலை குவித்துக 
சகாண்டிருந்த சதாழில் வளரச்சியலைந்த ோடு 
கலளத்தான ொரும். 
 ஆகநவ அவரகள் பிராயச்சித்தம் நதை 
நவண்டும். வளரமுக ோடுகள் வந்து இலத கடடு 
ப்படுத்துகின்ற ச்பாழுது, கா்பன சவளிநயற்றத் 
லதக குல்றககுைாறு கூறும் ச்பாழுது அவரகளு 
லைய அபிவிருத்தி ்பாதிககாத வலகயில், அவரக 
ளுககாை நிதியூடைத்லதக சகாடுகக நவண்டும். 
அவரகள் ்பசுலை ெகதிககுத் திரும்்பககூடிய அளவு 
அவரகளுககாை நிதிலயயும், சதாழில்நுட்ப வெதி 
லயயும் சகாடுகக நவண்டிய ச்பாறுபபு வளரந்த 
ோடுகளுககு அல்ைது அபிவிருத்தியலைந்த ோடுக 
ளுககு இருககின்றை. ஆைால் அவரகள் வாககு 
றுதிகலள ைடடுநை வளஙகியிருககின்றாரகநள 
தவிர  இந்தத் திடைம் இதுவலரககும் சவறறி 
ச்ப்றவில்லை.  

கேள்வி:
	 இது	 ்தொ்டரபெொே	 மக்ேளி்டம்	 கபெொதிய	
விழிபபுணரவு	உண்டொ?	

பெதில்:	
 உைகளாவிய ரீதியில் ச்பாதுவாக சூழல் 
ொரந்து ைககளிலைநய விழிபபுைரவு ஏற்பட 
டிருககின்றது என்பது உண்லை. ஆைால் காை 
நிலை ைாற்றம் சதாைர்பாக சூழல் ொரந்த குழு 
ககள் ந்பசி வருகின்றைநவ தவிர,சவகுேை 
ைககள் இயககஙகள் இந்தககாை நிலை ைாற 
்றம் சதாைர்பாக இனனும் விழிபபுைரவு 
ச்ப்றவில்லை எனறு தான நிலைககினந்றன. 
ஏசைனறு சொனைால் சவவநவறு விையங 
களுககு எதிராகப ந்பாராைக கூடிய ைககள் 
இயககஙகள் இந்தக காைநிலை ைாற்றத்லதக 

Neu;fhzy;

தமிழ்த் ததசியப் பசுமம இயக்கத்தின் தமைவரும், வடககு மா்காண முன்்ாள் அமமசச 
ருமா் பபா. ஐங்கரதேசன் அவர்கள் ்காைேிமை மாற்றத்மதக ்கட்டுப்படுத்துவது 

பதாடரபா்கவும், G7 மாோட்டில் இது பதாடரபா்க ஆராயப்பட்டது பதாடரபா்கவும் 

‘இலக்கு' ஊட்கத்திறகு அளித்த தேர்காணல் வடிவம்

jhafj;jsk;

   ததாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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கைந்த 2019 இறகுப பினைராை காைப்பகுதியில் 
இருந்து புதிய நிரவாக அலைபபிைரால் இைங 

லகயில் ேலைச்பறறு வருகின்ற அரசியல் ொரந்த 
ேகரவுகள், செயற்பாடுகலள தறகாை அரசியைாக 
நோககைாம். இைஙலக வளரந்து வருகின்ற சதன 
ைா சிய, புவியியல் எல்லைககுள் உள்ள ஒரு ோைாகக 
காைப்படுகின்ற அநதநவலள, உைக அரசியலில் 
அதிகம் ந்பெப்படடு வருகின்ற ஒரு அரசியல் பின 
ைலைலவ எதிரநோககியுள்ள ோைாகவும் கைந்த 
காைஙகளிலிருந்து ்பாரககப்படடு வருகின்றது. இை 
ஙலகயின தறகாை அரசியல் ேகரலவ பினவரும் 
ஐந்து அம்ெஙகளின ஊைாக முனலவககைாம். இந்த 
அடிப்பலையில் விரிவாக நோககுகின்ற ச்பாழுது,

04. பவளியுறவு ப்ககாள்ட்கயின் புதிய 
ப்பகாககு 

 தறந்பாலதய இைஙலக அரொஙகத்தின 
சவளியு்றவுக சகாள்லக புதிய தளத்தில் ்பயணி 
ககின்றதா என்ற ெந்நதகம், தறந்பாலதய அரசியல் 
ேகரவில் எைககு ஏற்படுகி்றது. காரைம் அணி 
நெராலை என்ற ்பலழய சிந்தலைலய முதனலை 
ப்படுத்துகி்றது. அது காைாவதியாகி ்பை தொபதஙகள் 
நில்றவலைந்து விடைை. அதுைடடுைனறி புதிய 
உைக தரிெைம் நகாவிட-19 பினபு ஏற்படடுவரும் 
இரு துருவம் கூை முழுலைலய அலையாதந்பாது 
சகாைம்்பநக அணிநெராலை எைத் சதரிவிப்பது 
குழப்பைாக உள்ளது. இதலைநய ேைாதி்பதி 
நகடை்பாய ராே்பகெவும் தைது ்பதவிநயறபில் 
உலரயாறறும் ந்பாது சதரிவித்திருந்தார. அப்படி 
யாயின அணிநெராலை என்ற சிந்தலைககாை 
அணிகள் எலவ என்பதுவும் அத்தலகய அணிகலள 
இைஙகாைவும் முடிகி்றதா என்பதுவும் பிரதாை 
நகள்வியாகும். அணிநெராலை எனும் சிந்தலைலய 
முனசைாழிந்த இந்தியாநவ அசைரிககா ்பககம் 
இருககும் ந்பாது, அணிநெராலை என்ற சிந்தலை 
ககுள் இயஙகுவசதன்பது புரிந்து சகாள்ளப்பை 
முடியாத சவளிோடடுக சகாள்லகயாகத் சதரி 
கி்றது. உண்லையாகநவ இைஙலக ந்பசும் அணி 
நெராலை என்பது சீைா ்பககமும் ொயாது, இந்தியா 
்பககமும் ொயாது செயல்்படுகிந்றாம் எனறு ோை 
கைாடுவலத அணிநெராலை எை அலழப்பது 
ச்பாருத்தைாைதாக அலையாது. அணி நெராலை 
என்பது இரு துருவ உைக ஒழுஙகு நிைவியந்பாது 
ஆசிய ஆபிரிகக இைத்தீன அசைரிககக கண்ைத்து 

ோடுகள் இரு துருவஙகளிலிருந்தும் விைகியிருப 
்பதுைன, எந்த அணிநயாடு தைது பிரச்சிலைக 
லளத் தீரகக முடியுநைா அந்த அணியுைன நெரந்து 
செயற்படுவதலையும் ேலைமுல்ற சகாள்லகயா 
கப பின்பறறி வந்தை. இது அதன சிந்தலையில் 
உயிர வாழ்ந்தநத அனறி, செயலில் அநேக அரசுகள் 
அணி நெரந்து செயற்படைலத காை முடிந்தது. 
அத்தலகய ஒரு வறுலையாை சிந்தலைலய இரு 
்பத்திநயாராம் நூற்றாண்டு அரசொனறு பின்பறறு 
வதாக கூறுவது அதன சகாள்லகயின வஙகுநராத் 
திலைநய காடடுகி்றது. அல்ைது உைக ோடுகலள 
ஏைாற்றவும், லகயாளவும் தயாராகின்ற உத்திலயக 
காடடுகி்றதாகநவ சதரிகி்றது.
 தறந்பாது இந்தியாவுககு சவளியு்றவுக 
சகாள்லகயில் முதலிைம் எைககூறும் சவளிவி 
வகாரச் செயைாளர, ைறு்பககத்தில் சகாழும்பு கிழ 
ககுமுலை சகாள்கைன இ்றஙகுதுல்றலய வழஙக 
ைறுத்தது. இத்தலகய முரணியம் இந்தியாவுககு 
ைடடுைாைதா அல்ைது ஆசிய ோடுகளுககாைதா 
என்ற குழப்பம் ஏற்படுகி்றது. அல்ைது அசைரிகக 
ேடபு ோடுகளுககாைதா என்ற ெந்நதகத்திலை 
தருகி்றது. இைஙலகயின ச்பாருளாதாரத்திலும், 
ெைாதாை உலரயாைலிலும் யப்பானின ்பஙகளிபபு 
மிக வலுவாைதாக அலைந்திருந்தது. ஆைால் தற 
ந்பாலதய அரொஙகம் ஆசியா நோககிய சவளியு 
்றவுக சகாள்லகலய வகுககப ந்பாவதாகக கூறிக 
சகாண்டு, யப்பாலையும் விைககிக சகாள்ள முலை 
கி்றது. யப்பாலை ைடடுைல்ை, இந்தியாலவ ைடடு 
ைல்ை நைறகுககு ஆதரவாை ோடுகலள விைககிக 
சகாள்ள இைஙலக முலைகி்றதா என்ற ெந்நதகம் 
ஏற்படுகி்றது. அவவாந்ற அசைரிககா உட்படை 
நைறகுைகத்திறகு ைா்றாை ஒரு சவளியு்றவுகசகாள் 
லகலய உருவாககப ந்பாவதாக சகைம்்பநக சதரி 
வித்திருந்தது நிலைவு சகாள்ளத்தககது. இத்தலகய 
நிலையிலைப ்பாரககும் ந்பாது இைஙலகயின 
சவளியு்றவுக சகாள்லகயில் மூனறு விையஙகலள 
அவதானிகக முடிகி்றது.
 ஒனறு இைஙலக நகாவிட-19 பின்பாை 
உைகத்திலை ெரிவரக கண்ைறிந்து சதளிவாை 
சவளியு்றவுக சகாள்லகயிலை வகுகக முடியாது 
திண்ைாடுகி்றது. அதைால் தான முன பினைாை 
முரண்்பாடுகலளத் நதாறறுவிககும் எண்ைஙக 
லளப பிரதி்பலிககும் விதத்தில் சவளியு்றவுச் 
செயைாளரது கருத்துககள் அலைகின்றை. சவளிப 
்பலையாக சீைாலவ நோககிய சவளியு்றலவ 
வகுககி்றதா? அல்ைது நைறகுைகத்திறகு எதிராை 
தாக அலைகி்றதா? அல்ைது ஆசியாலவ ைடடும் 
முதனலைப்படுத்தப ந்பாகி்றதா? அல்ைது இந்தியா 

வுககு முதலிைம் எைக கூறுவது ொதகைாைதாக 
அலையுைா?  அசைரிகக உ்றலவ எப்படி இந்தியா 
ொத்தியப்படுத்தும் என்ற நகள்விகள் எழுகின்றை.
 இரண்ைாவது இந்தியாலவ இைஙலக 
சவளியு்றவுக சகாள்லக லகயாள ஆரம்பித்துள்ளது 
என்பலதக காடடும் அணுகுமுல்றகலளக சகாண் 
டிருகி்றது என்பது சதளிவாக புைப்படுகி்றது. 
அதாவது இந்தியாவுககு சவளியு்றவில் முதலிைம் 
எனறு கூறும் சவளியு்றவு அலைச்சு, சகாழும்பின 
கிழககுக சகாள்கைன இைைாறறு துல்றமுகத்லத 
வழஙக ைறுத்தது. அதறகு இைஙலக கூறும் காரைம் 
சதாழில்ெஙக ேைவடிகலககள். ஆைால் அம்்பாந் 
நதாடலைத் துல்றமுகத் திலையும், ைாத்தளவிைாை 
நிலையத்லதயும் சீைாவுககுவழஙக முயன்றந்பாது 
சதாழில்ெஙக ேைவடிகலக நிகழ்ந்தது. அவவாந்ற 
நுலரச்நொலைமின நிலையம் சதாைரபிலும் 

சதாழில்ெஙக ேலைமுல்ற நிகழ்ந்தது. எைநவ 
இது இந்தியாலவ 

லகயாளும் உத்தியா 
கநவ சதரிகி்றது.
 மூ ன ்ற ா வ து 
ஆசியாலவ நோக 
கிய சவளியு்றவுக 
சகாள்லக என்பது, 
கைந்த 2005 -2015 
வலரயாை காைத்லத 
நி ல ை வு ச க ா ள் 
வதாக சதரிகி்றது. 

அதாவது சீைாலவ நோககிய சவளியு்றவுக 
சகாள்லகககாை அணுகுமுல்றகலள தறந்பா 
லதய புதிய அரொஙகம் மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ள 
தாகநவ தறந்பாது வலரயும் சதரிகி்றது. அதலை 
சவளிப்பலையாக இல்ைாது விடைாலும் உள் 
ளாரந்த ரீதியில் அரொஙகம் தறந்பாது அதலை 
நோககிநய ேகரகி்றது. இதில் இந்தியாவின அணுகு 
முல்றநய காைம் தாழ்த்திய அல்ைது பிந்திய கருத் 
தாைைாக அலைந்துள்ளது. அதாவது இந்தியாவின 
இைஙலகககாை உயரஸ்தானிகர சதரிவித்துள்ள 
(21.08. 2020) கருத்துககளும், அண்லையில் இந்து 
்பத்திரிலக (22.08.2020) எழுதிய ஆசிரியர தலைப 
பும் காைம் தாழ்த்தியதும் வலிலை யற்றதுைா 
கநவ சதரிந்தது. குறிப்பாக தமிழ்த் நதசியககூடை 
லைபபு ச்பரும் நதால்விககு பினபு இந்திய 
உயரஸ்தானிகலரச் ெந்தித்தலை எப்படிக காைவதி 
யாை அணுகுமுல்றநயா அவவாந்ற இந்தியாவின; 
அணுகுமுல்றயும் காைப்படுகி்றது. இந்தச் ெந்த 
ரப்பத்தில் இந்தியாவின 13 ்பாதுகாப்பநதா 19 ஐ 
ந்பணுவதறகாை விண்ைப்பம் இைஙலக அரொங 
கத்திைால் அனுெரிககப்படுைா என்பது ெந்நதக 
ைாைநத. அது தனித்து இந்தியாவுககு ைடடும் 
உரிய சேருககடியல்ை, ஒடடுசைாத்தத் தமிழ் ைகக 
ளுககுைாை சேருககடியாகநவ அலைய வாயபபுள் 
ளது. இைஙலக ேைோயகத்திையும், அதிகாரப ்பர 
வலையும் முதனலைப்படுத்தும் நிலைலயககைந்து 
்பயணிகக ஆரம்பித்து விடைது. எைநவ இந்தி 
யாலவ லகயாளும் உ்பாயத்லத இைஙலக பின 
்பற்ற ஆரம்பித்துள்ளலதநய சவளியு்றவுச் செயைா 
ளரது சவளிப்படுத்துலககள், தறந்பாலதய அரசி 
யல் சவளியு்றவுக சகாள்லககள் காடடுகின்றை. 
அநதநேரம் சீை ொரபபு சவளியு்றவுச் சகாள்லகலய 
நோககி செயற்படுகின்றலையும் சதரிகி்றது

04. 01 சீன சார்புக் க�ாள்� 
 சீை ொரபுக சகாள்லக தறந்பாலதய இை 
ஙலக அரசியலில் காைப்படுகின்ற முககியைாை 
அம்ெம். இதுவலர இல்ைாத வலகயில் இைஙலக 
யின ெைகாை அரசியலில் சீைத் தலையீடு அதிகம் 
காைப்படுகின்றது. நைலும் இைஙலக, சீைா ஆகிய 
ோடுகளுககு இலையில் ச்பாருளாதாரம் ைறறும் 
சதாழில்நுட்பம் சதாைர்பாை உைன்படிகலககள் 
முனசைடுககப்படடு வருகி்றது. இலவசயல்ைாம் 
சகாஞெம் சகாஞெைாக சீை காைனித்துவத்திறகுள் 
ந்பாவதாை ந்பாககிலை காடடுகி்றது. நைலும் 

   ததாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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சிறுவரகள் முககியத்துவம் மிககவரகள். 
எைநவ அவரகளின உரிலைகள் உரிய 

வாறு ந்பைப்படுவநதாடு, அவரகளின ஆகக 
பூரவைாை செயற்பாடுகள் ்பைவறறுககும் 
உரிய இைைளிககப்படுதலும் நவண்டும். இந்த 
நிலையில், ைலையகச் சிறுவரகள் சதாைர 
்பாகக கூறுலகயில், அவரகள் ்பல்நவறு சேருக 
கீடுகளுககும் உள்ளாகி வருகின்றலை சதரிந்த 
விையைாகும். இந்த சேருககீடுகளில் இருந்து இவ 
ரகள் மீடசைடுககப்படடு, இயல்பு வாழ்கலக 
ககுத் திரும்்ப வித்திைப்பை நவண்டிய அவசிய 
ப்பாடு காைப்படுகின்றது. சிறுவரகள் இந்த 
நிலையிலை அலைவதறகு ெகை தரபபிைரும் 
தைது உச்ெகடைப  ்பஙகளிபபிலை வழஙகுவது 
மிகவும் இனறியலையாததாகும்.
 சிறுவர ்பராயம் என்பது ஒவசவாருவரின 
வாழ்கலகயிலும் ை்றகக முடியாத ஒரு ்பருவைா 
கும். இந்தப ்பராயத்தின சிை நிலைவுகள் 
எனறும் ்பசுலையாக உள்ளத்தில் ்பதிந்திருககும் 
நிலையில், அதலைத் திரும்்பத் திரும்்ப மீடடிப 
்பாரப்பநத ஒரு சுகைாை அனு்பவைாகும். சிறு 
வரகள் அவரகளின ்பண்புகநளாடு வாழ்வதறகு 
உரிய வழிவலககலள மூத்நதார ஏற்படுத்திக 
சகாடுகக நவண்டும். இலதவிடுத்து அவரகளின 
இயல்்பாை செயற்பாடுகளில் அத்துமீறித் தலை 
யிடுவநதா அல்ைது சிறுவரகலள அைககி, ஒடு 
ககி, மிரடடி லவகக முற்படுவநதா ெரியாை  
அணுகுமுல்றயல்ை. ேல்ைவறல்ற அன்பாக எடு 
த்துக கூறி, அவரகள் ேல்வழியில் ்பயணிகக 
அலைவரும் வித்திடுதல் நவண்டும். எனினும் 
சிறுவரகள் சதாைரபில் இதுசவல்ைாம் நிகழ்கி 
ன்றதா? என்பது இனறு நகள்விககுறியாை ஒரு 
விையைாகி இருககின்றது. சிறுவர ்பராயத்தின 
இன்பச் செயற்பாடுகலள மூத்நதாரகள் ்பறித் 
சதடுத்துள்ள நிலையில், அவரகளின ்பல்நவறு 
உரிலைகளுககும் ஆபபு லவத்தும் வருகின்றைர.

மடைய்க நிடைடம்கள்
 சிறுவரகள் சதாைர்பாக ந்பசுகின்ற நிலை 
யில், ைலையக சிறுவரகள் குறித்து ெறறு 
அதிகைாகநவ ந்பெநவண்டிய ஒரு நதலவ 
காைப்படுகின்றது. ைலையக சிறுவரகளின ்பைத 
ரப்படை சேருககீடுகளும் அன்றாைம் சதாைரந்து 
சகாண்டிருககின்றை. இவரகள் மீதாை உரிலை 
மீ்றல்களுககும் ஒரு ந்பாதும் குல்றவில்லை. 
இலவ சதாைரபில் ெறறு நோககுவது ச்பாருத் 
தைாக இருககும் எனறு கருதுகினந்றன.
 ச்பருந்நதாடைஙகலளப ச்பாறுத்தவலர 
யில், சிை தாயைார  ைத்திய கிழககு ோடுகளுககு 
வீடடுப ்பணிப ச்பண்ைாகச் செல்வது வழக 
கைாக இருந்து வருகின்றது. இந்நிலையில் 
பிள்லளகள் ச்பரும்்பாலும் தந்லத அல்ைது 
தாத்தா, ்பாடடியின ்பராைரிபபிநைநய இருந்து 
வருகின்றைர. இந்நிலையில், பிள்லளகள் ெவால் 
கள் ்பைவறறுககும் முகம் சகாடுகக நவண்டிய 
நிலை ஏற்படுகின்றது. ைலைவி சவளிோடடில் 
இருந்து உலழத்து அனுபபும் ்பைத்லதப ்பை 
கைவனைார வீைாக, ச்பாறுபபினறி, ஊதாரித் 
தைைாகச் செைவு செயது வருகின்ற நிலையில், 
பிள்லளகள் ்பை ெவால்களுககுத் முகம் சகாடுத்து 
வருகின்றைர. உரிய ்பராைரிபபினறி இவரகள் 
அல்ைல்்படும் ்பை ெந்தரப்பஙகளில் தந்லத அல் 
ைது ்பாதுகாவைரகளின அெைந்தப ந்பாககின 
காரைைாக கல்வி உரிலையும் ்பறிந்பாகின்றது. 
பிள்லளகலளப ்பாைொலைககு அனுபபுவதில் 
இவரகள் சிரத்லதயினறி காைப்படும் நிலையில், 
கற்றல் என்பது இவரகளுககு ஒரு நதலவயற்ற 
விையைாகின்றது. கல்வியின முககியத்துவம் 

ைறறும் அதைால் சைசைழும்பும் ்பயனகள் என 
்பைவறல்ற இவரகள் அறியாதுள்ளைர. இந்த 
அறியாலை பிஞசு உள்ளஙகளின எதிரகாைத் 
லதநய ்பாழ்்படுத்தி விடுகின்றது.
 இநதநவலள ெைகாை சகாநராைா ந்பரி 
ைருககு ைத்தியில் ்பாைொலைக கல்வி என்பது 
நகள்விககுறியாகி இருககின்றது. இந்நிலையில் 
சதாலைத் சதாைரபு ொதைஙகள்ைறறும் சதாழில் 
நுட்பம் ொரந்த கல்விமுல்றதறந்பாது நைசைழு 
ம்பி வருகின்றது. எனினும் ச்பறந்றாரின வறுலை 
நிலையால் ்பைபிள்லளகள் லகயைககத் சதாலை 
ந்பசிலய வாஙகி அதன ஊைாக கறகும் நிலை 
இல்ைாதுள்ளது. அத்நதாடு வலைபபினைல் 
சதாைரபு இல்ைாத ்பை ்பகுதிகள் ைலையகத்தில் 
காைப்படுகின்ற நிலையில், வாடஸ்அப அல்ைது 
இலைய வழி (zoom) சதாழிநுட்பம் ஊைாை 
கல்வியிலைப பிள்லளகள் ச்பறறுக சகாள்ள 
சிரைப்படுகின்றைர. இத்தலகய நிலைலைகளும் 
பிள்லளகளி ன கல்வியில் ச்பரிதும் தாககத்திலை 
ஏற்படுத்துகின்றை. இது ைரத்தில் இருந்து விழு 
ந்தவலை ைாடு ஏறி மிதித்த நிலைககு ஒப்பாைதா 
கும்.  

துஷ்பிரபயகா்கங்கள்
 சிறுவரகள் ்பை வழிகளிலும் துஷ்பிரநயா 
கத்திறகு உள்ளாவது என்பது புதிய விையைல்ை. 
ஆலெ வாரத்லதகலளக கூறியும், அன்பளிபபுககள் 
்பைவறல்ற வழஙகியும் சிறுவரகள் துஷ்பிரநயாக 

த்திறகு உள்ளாககப்படடு வருகின்றைர நவலிநய 
்பயிலர நையந்தலதப ந்பானறு சிறுவரகலளப 
்பராைரித்து வளரகக நவண்டியவரகநள அவர 
கலள துஷ்பிரநயா கத்திறகு உள்ளாககி வருவது 
மிகவும் கீழ்தரைாைதும், சவடகப்பை நவண்டி 
யதுைாை ஒரு செயைாகும் என்பதலையும் ைறு 
ப்பதறகில்லை. தந்லத, ெநகாதரன, தாத்தா, ைாைா, 
சித்தப்பா ந்பான்ற சொந்த உ்றவுகளால் ்பை சிறு 
வரகளின எதிரகாைம் சூனியையைாகி இருககி 
ன்றது. இத்தலகய துஷ்பிரநயாக ெம்்பவஙகளின 
பினைர ெம்்பந்தப்படை சிறுவரகலள ெமூகமும், 
்பாைொலையும் ஏளைக கண்சகாண்டு ்பரிகாெத் 
துைன ்பாரககும் நிலையில், இவரகளின ்பல்துல்ற 
ொர சேருககீடுகளும் உச்ெைலைந்திருககின்றை.
 ோன ஏறகைநவ வலியுறுத்தியலதப 
ந்பானறு சிறுவர காைம் என்பது ்பை சிறுவரகளின 
வாழ்வில் ை்றககமுடியாத ்பசுைரத்தாணியாக 

இருந்தந்பாதும். சிைரின வாழ்வில் அது சில்றக 
கூைைாக அல்ைது சித்திரவலதக கூைைாக ைாறியு 
ள்ளது. சிறுவரகளின அப்பராயத்திறகுரிய கைவு 
கள் ைழுஙகடிககப்படடிருககின்றை. இது சிறுவர 
களுககு இலழககப்படும் மிகபச்பரும் துநராக 
ைாகும். 
 சிறுவரகலள ்பல்நவறு துல்றகளிலும் ஈடு 
்படுத்துகின்ற  விரும்்பத்தகாத நிலைலை உைகளா 
விய ரீதியில் இருந்து வருகின்றது. இந்தியாவில் 
்படைாசுத் சதாழிறொலைகளிலும், தீபச்படடிச் 
சதாழிறொலைகளிலும் சிறுவரகள் அதிகளவில் 
சதாழிலில் ஈடு்படுத்தப்படடு வருவதாக விைரெ 
ைஙகள் ்பைவும் இருந்து வருகின்றை. இைஙலக 
யிலும் இந்நிலை அதிகைாகநவ காைப்படுகி 
ன்றது. குறிப்பாக ைலையக ச்பருந்நதாடைப 
பு்றஙகளில் இத்தலகய நிலைலைகலள காைக 
கூடியதாக உள்ளது. ேகரப பு்றஙகளில் உள்ள 
எேைாைரகளின வீடுகளிலும், விவொய ேைவடி 
கலககளிலும் ்பை சிறுவரகள் ஈடு்படுத்தப ்படடு 
வருவதாக விெைம் சதரிவிககப்படடு வருகின்ற 
லையும் இஙகு குறிபபிைத்தககதாகும். ஒரு ெமூகத் 
தின கல்வி நிலைநய அச்ெமூகத்தின நைம்்பாடடி 
றகு வழி வகுககின்றது. சிறுவர உலழப்பாைது 
கற்றலுககாை வாயபபிலை ைறுககின்றது. கல்வி 
ககாை சிறுவர உரிலை மீ்றைாைது அவரகளின 
அறிவாற்றல், ்பலைப்பாற்றல் ந்பான்றவறல்ற 
வளரவிைாது தடுப்பதுைன, ைா்றாக ஒரு ஆநராக 
கியைற்ற ெந்ததியிைலர உருவாககுகின்றது. இவ 
வலகயில் ச்பருந்நதாடைத்துல்ற ெமூகத்திைரின 
கல்விப பினைலைவாைது அச் ெமூகத்தின கல்வி 
முனநைற்றத்திறகு இலையூ்றாக இருப்பதுைன 
குறிப்பாக அச்சிறுவரகளின உரிலை மீ்றல்களு 
ககும் வழிவகுப்பதாக விெை ஙகள் சதரிவிககப 
்படடு வருகின்றை.

 கைாச்ொரத்தால் ஏறறுக சகாள்ளப்படை 
்பயனுள்ள விையஙலள ெமூகத்திறகு ச்பறறுக 
சகாடுப்பது கல்வி. ைனிதரிலைநய ைல்றந்திருக 
கும் தி்றலைகலள சவளிக சகாைரவது கல்வி 
எனச்றல்ைாம் கல்விககு வலரவிைககைம் கூறு 
வாரகள். இந்த வலகயில் ைலையக ைாைவரகள்  
்பைர முழுலையாகக கல்வியிலைப ச்பறறுக 
சகாள்ள முடியாத ஒரு நிலைநய காைப்படுகி 
ன்றது என்பலதயும் இஙகு கூறியாதல்நவண்டும். 
கடைாயக கல்வி, இவவெக கல்வி எனச்றல்ைாம் 

kiyaf rpWtu; Nkk;ghL.
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   ததாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்�ால சிற்பி�ளான தமிழ் 
சிறார்�ளின் தமிழ்கமாழி மற்றும் பணபாட்டு 
மமம்பாட்டி்ன இலக்�ா� க�ாணடு கெளிெரும் 
இலக்கு ொர இதழின் சிறுெர் தளத் திற்�ான 
தங�ள, �ட்டு்ர�ள, �வி்த�ள, ஓவியங�ள 
மற்றும் ொழ்வுக்கு ெழி�ாட்டும் தமிழர் நா�ரீ�ம் 
கதாடர்பான சிறு குறிப்பு �ள ஆகியெற்்ற 
பகிர்ந்து ஓர் கசழிப்பான நி்லத்த எதிர்�ால 
தமிழ் சந்ததி்ய உருொக்� இ்ையுமாறு 
இலக்கு உங�்ள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

 1857ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம்  22ஆம் திகதி இங்கிலாந்தில் உள்ள லண்்டன் 
நகரில் ப்ராபெட் கிபேஸ் பெ்டன் ெவலுக்கும், பென்றிபேற்றிோ கிபேஸ் ஸிமித்திற்கும் 
மகனாக பிேந்தார். பெ்டன் ெவல் அவர்கள தனது 19 ஆவது வேதில் இ்ராணுவத்தில் உெ 
பலபடினன்ட் ஆக இணைந்தார். பின் 26ஆவது வேதில் த்ளெதி ெதவிக்கு உேர்த்தபெட்்டார். 
1877ஆம் ஆண்டில் சூலு சாதியினரு்டன் பெரும் யுத்தத்ணத ந்டத்தினார். பிேகு 1899ஆம் ஆண்டு 
இவர் பகைல் ெதவிக்கு உேர்த்தபெட்்டார். ‘பமபகிங்’ நக்ர முற்றுணகணே சிறுவர் உதவியு்டன் 
முறிேடித்தார். 1901ஆம் ஆண்டு பவற்றி வீ்ர்ராக தாய் நாடு திரும்பினார்.பெ்டன் ெவலின் 
ஆபலாசணன மூலமாக.  1902ஆம் ஆண்டு இலங்ணகயில் முதன் முதலாக F.G.T வில்சன் 
அவர்க்ளால் கிறிஸ்தவ கல்லூரி ஒன்றில் இவ்விேக்கம் ஆ்ரம்பிக்கபெட்்டது. 1907ஆம் 
ஆண்டு ‘இண்ளஞர் சா்ரணிேம்’ என்ே ணகந்நூணல பவளியிட்்டார். 1910ஆம் ஆண்டு 
இ்ராணுவத்தில் இருந்து விலகினார். 
 இதற்கு பிேகு 1915ஆம் ஆண்டு இலங்ணகயில் சா்ரைர் இேக்கத்தில் 248 
சா்ரைர்கள இருந்தனர். 1916ஆம் ஆண்டு இலங்ணகயில் நாட்டுப புேத்தில் சா்ரைர் 
இேக்கம் ஆ்ரம்பிக்கபெட்்டது. இலங்ணகயில் 1917ஆம் ஆண்டு முதல் சா்ரை விழா 
உேல்ல  குதிண்ரப ெந்தே ணமதானத்தில் ஆ்ரம்பிக்கபெட்்டது. 1918 ஆம் ஆண்்ட்ளவில் 
க்டற் சா்ரைர் பிரிவாக்கம்  இலங்ணகயில் உருவானது.  1919 ஆம் ஆண்டு முதற் 
பதாற்றுவிக்கபெட்்டது கண்டி சா்ரைர் குழு. இது தர்ம்ராஜா குழுவாகும். இதற்கு பின்னர் 
உலகப பி்ரதம சா்ரை்ராக பெ்டன் ெவல் 1920ஆம் ஆண்டு  அறிமுகபெடுத்தபெட்்டார். 

பெ்டன் ெவல் அவர்களும் அவரின் ெரிோரும் 1921ஆம் ஆண்டில் இலங்ணகக்கு 
முதன் முதலாக வருணக தந்தனர். இதன் பிேபக 1924ஆம் ஆண்டில் இலங்ணகயில் 
உள்ள சிணேசசாணலகளில் சா்ரணிே இேக்கம் புகுத்தபெட்்டது. 1928ஆம் ஆண்டில் 
‘இன்பவஸ்்டன் பெ்டன் ெவல் ‘ என்ே விருணதப பெ்டன் ெவல் அவர்கள பெற்ோர். 
இதற்கு பிேகு மீண்டும் ஒரு முணே அதாவது இ்ரண்்டாவது த்டணவோக 1934ஆம் 
ஆண்்ட்ளவில்  பெ்டன் ெவல் அவர்கள  இலங்ணகக்கு வருணக தந்தார். பின்னர் 
மணனவியு்டன் ஆபிரிக்காவிற்கு 1937ஆம் ஆண்டு ெேைமானார். பின்னர் இவர் 
1941 ஆம் ஆண்டு ஐனவரி 8ஆம் திகதி ஆபிரிக்காவில் உள்ள பகன்ோ நாட்டில் 
தமது இல்லத்தில் காலமானார். 
 இபத ஆண்்ட்ளவில் இலங்ணகயில் காலித் துணேமுகத்திலுள்ள உோஜி அபதுல் 
சாறிம் கட்டி்டமும் அவற்று்டன் கூடிே  பகாற் பீற்ேர் ஞாெகார்ந்தக் கட்டி்டமும் 
பகாழும்பு ெகுதி சா்ரணிே தணலணமபபீ்டமாக்கபெட்்டது. இதற்கு பின்னர்  1945 
ஆம் ஆண்டில் பதசிே தணலணமச பசேலகம் தற்பொணதே கட்டி்டத்திற்கு வந்து 
பவளிக்க்ள பசணவ ஆ்ரம்ெமானது. 1957ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நண்டபெற்ே 
உலக சா்ரை  ஐம்பொரியில் 50 இலங்ணக சா்ரைர்கள ெங்குபெற்றினர். 1972ஆம் 
ஆண்்ட்ளவில் கண்டி பொகம்ெண்ர ணமதானத்தில் பதசிே ணவ்ர விழா நண்டபெற்ேது. 
தற்பொது சா்ரணிே இேக்கமானது  ெல்பவறு  பிரிவாக்கங்களில் ெல்பவறு நாடுகளில் 
பசேற்ெட்டு வருகின்ேது.

RNu]; JthfP]; 
: juk;-12

jp / tpGyhde;jh fy;Y}up

rhuzj; je;ij Ngld; gtYk;> ,yq;if rhuzpa 

cUthf;fKk; 

n[d;dpd; kj;jpA+



ப்கள்வி:
 நீங்கள் கூறுவது ப்பகான்று நகாடு்கைத்தல் நகாட்ள நடைப்பறைகாம. 
சிறீைங்ககாவின் ்தறப்பகாட்தய நிடைடம ப்தகாைர்பகா்க மி்கவும ்ககாத 
திரமகான ்த்கவல்்கட்ள அஙப்க நீங்கள் திரட்டியிருககிறீர்கள். 
உணடமடயக ்கணைறியும உங்கள் ்பயணததினூைகா்க நீங்கள் 
திரட்டிய அந்தத ்த்கவல்்கட்ளக ப்ககாணடு நீங்கள் என்ன பெயயப் 
ப்பகாகிறீர்கள்? அரசியல்வகாதி்களுைனும பேரமகானிய மக்களுைனும 
்பகிரநதுப்ககாள்வ்தறகு உங்களிைம நிடறயத ்த்கவல்்கள் இருக 
கின்றன. இந்தத ்த்கவல்்கட்ளக ப்ககாணடு எதிர்ககாைததில் எப்்படி 
ப்்பட்ை பெயற்பகாடு்கட்ள முன்பனடுக்க விருமபுகிறீர்கள்?

்பதில்:
 மாதெல்; ஆம். நேறல்றய ோள் நிகழ்வுகள் ்பறறி ோன சகாஞெம் 
உலரயாை விரும்புகினந்றன. நேறல்றய எஙகள் ஆரப்பாடைத்தின ந்பாது 
தடுபபு முகாமில் தடுத்து லவககப்படடிருந்த அகதிகள் எஙகலளப ்பாரத்து 
‘உஙகளுககு ேனறி’ எனறு சொனைாரகள். உண்லையில் எதறகாக எஙகளுககு 
அவரகள் ேனறி சொல்கி்றாரகள்? ஒரு நவலள எஙகள் ஆரப்பாடைத்தால் 
எந்த ேனலையும் வரபந்பாவதில்லை. அது எைககு அதிக நகா்பத்லத ஏற்ப 
டுத்துகி்றது. ஆகநவ ோஙகள் நெகரித்த விையஙகலள எஙகளால் முடிந்தவலர 
அதிகைாகப ்பரப்ப நவண்டும். கடசிகலளயும் தா்பைஙகலளயும் அலைபபு 
கலளயும் ெமூகஙகலளயும் ்பனைாடடு அலைபபுகலளயும் ோம் அணுக 
நவண்டும். ோஙகள் அனு்பவித்த அனு்பவஙகலளயும் ோஙகள் கண்ைறிந்த 
விையஙகலளயும் எல்ைா இைமும் ்பரபபி தமிழரின உரிலைகளுககாக 
மிகவும் ்பரந்த அளவில் நேரைானிய ெமூகம் ந்பாராடும் ஒரு சூழலை 

ப்கள்வி:
 ்தடுப்பு மு்ககாமில் இருந்த அ்கதி்கள் என்ன பெகால்லிகப்ககா 
ணடிருந்தகார்கள்?

்பதில்:
 எலிெதபத்: “எஙகலள ோடு கைத்த நவண்ைாம்”  “எஙகலள ோடு 
கைத்த நவண்ைாம்” எனறு அவரகள் குரசைழுபபிகசகாண்டிருந்தாரகள்.

த�ானத்தன்: ஆரப்பாடைத்தின ந்பாது சிறீைஙகாவில் ோஙகள் நைறசகாண்ை 
ஆயவுகள் சதாைர்பாக எஙகள் கருத்துகலள கூடியிருந்தவரகளுககு எடுத்துச் 
சொனநைாம். அகதிகளுகசகை நேரைனியிலுள்ள ஏலைய அலைபபுகலளச் 
நெரந்தவரகளும் எம்நைாடு இலைந்துசகாண்ைாரகள். ஆபகான ோடலைச் 
நெரந்த அகதிகள் இனறு நேரைனியிலிருந்து ோடுகைத்தப்படுகி்றாரகள். 
அவரகளுககாகவும் நெரத்துத் தான இந்த ஆரப்பாடைத்லத ோஙகள் நைற 
சகாள்கிந்றாம். ோஙகள் தறந்பாது தடுபபு முகாமிலிருந்து 150 - 200 மீற்றர   
தூரத்திலிருககும் இந்தப பூஙகாவில் இருககினந்றாம். இஙநக ோஙகள் 
ஒருசிைர கூடியிருககினந்றாம். ோடுகைத்தல் சதாைர்பாக ோஙகள் சொல்வ 
லதக நகளுஙகள் எனறு ஏலைநயாருககு ோஙகள் அலழபபு விடுககினந்றாம். 
இந்த ைககள் சிறீைஙகாவில் எப்படிப்படை பிரச்சிலைகலளச் ெந்திககி்றார 
கள் என்பது சதாைர்பாக ோஙகள் உலரயாை விரும்புகினந்றாம். ஊைகவிய 
ைாளரகளுககும் அரசியல்வாதிகளுககும் கூை ோஙகள் அலழபபு விடுத்திரு 
ககிந்றாம். திடைமிடை்படிநய ோடுகைத்தல் செயற்பாடு ேலைச்பறும் 
எனறு பிராஙந்பட (Frankfurt) விைாைநிலையத்திலிருந்து தறந்பாது எஙகளு 
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ப்கள்வி:
 ப்பகாட்்ஸடஹைமில் (Pforzheim) பநறறு மகாடையிலிருநது நீங்கள் 
எ்தடனச் பெயய முயறசிததுகப்ககாணடிருககிறீர்கள்? நீங்கள் ்தற 
ப்பகாது பமறப்ககாணடிருககும இந்த ஆரப்்பகாட்ைததின் பநகாக்கம 
என்ன? இந்த ஆரப்்பகாட்ைததின் மூைம நீங்கள் எ்தடனச் ெகாதிக்க 
முயறசிககிறீர்கள்?

்பதில்:
 த�ானத்தன்: ோலள நைறசகாள்ளப்பைவிருககும் ோடுகைத்தல் 
சதாைர்பாை செயதி கைந்த புதனகிழலைநய எஙகளுககுக கிலைத்தது. 
இந்தச் செயதி எஙகளுககுக கிலைத்ததும் எனை செயயைாம் எை ோஙகள் 
சிந்தித்நதாம். நேரைனியின சிை ைாநிைஙகளில் உள்ள ோடுகைத்தப்படும் 
அகதிகள் தஙக லவககப்படும் தடுபபு முகாம்களில் ஏறகைநவ சிை தமிழ் 
அகதிகள் தடுத்து லவககப்படடிருப்பலத ோஙகள் அறிந்து சகாண்நைாம். 
அநத நேரத்தில் இந்த ேகரத்திநை தான மிக அதிகைாை அகதிகள் தடுத்து லவக 
கப்படடிருககி்றாரகள் என்ற செயதியும் எஙகளுககுக கிலைத்தது. இஙநக 16 
அகதிகள் தடுத்து லவககப்படடிருககி்றாரகள் எனறு நேறறு ோஙகள் அறிந்து 
சகாண்நைாம். எைநவ தான இந்த தடுபபு முகாமுககு முனநை ஒரு ஆரப்பா 
டைத்லத நைறசகாள்ள ோஙகள் முடிவுசெயது நேறறு ைாலை அதலை ஆரம் 
பித்நதாம். அநத நேரம் தடுபபு முகாமில் தடுத்து லவககப்படடிருககும் அகதி 
கள் எஙகலளயும் எஙகளது ஆரப்பாடைத்லதயும் ்பாரககககூடியதாக இருந் 
தது என்பது ைடடுைனறி அவரகளும் அஙகிருந்து குரசைழுபபிைாரகள். அந்த 
விையம் எஙகள் உள்ளத்லதத் சதாடுவதாக அலைந்திருந்தது.

கடந்த மார்ச் மா்தம் ஐ.நா மனி்த உரிமமகள் ஆமையம் 
சிறீலஙகாவின் மனி்த உரிமமகள் நிலவரம் த்தாடர்்ாகக் 

காத்திரமான ஒரு தீர்மானத்ம்த மமறதகாணடது. பிரித்்தானியா 
முன்தனடுத்்த இந்த முயறசிக்கு மேர்மனி இமை அனுசரமை 
வழஙகியிருந்தது. இருந்த ம்ாதும் மமற்டி ஐ.நா தீர்மானம் மமற 
தகாள்்ளப்டட இருவாரஙகளில் அ்தாவது 30-03-2021 அன்று 
கிடடத்்தடட 25 ்தமிழ், முஸ்லிம் அகதிகம்ள மேர்மனி நாடு 
கடத்தியது. இ்தமனத் த்தாடர்நது, பிமரமன் மனி்த உரிமமகள் 
அமமபபின் ஏற்ாடடில் மேர்மன் இனத்ம்தச் மசர்ந்த நால்வர் 
உட்ட ஐவர் தகாணட ஒரு குழு உணமமமயக் கணடறியும் ஒரு 
்யைத்ம்த சிறீலஙகாவில் மமறதகாணடது. இந்தக் குழு மீணடும் 
மேர்மனிக்குத் திரும்பிய ம்ாது மீணடும் ஒரு நாடுகடத்்தலுக்கு 
மேர்மன் அரசு ்தயாராகிக் தகாணடிருந்தது. நாடுகடத்்தலுக்கு 
எதிராக 7-6-2021 இலிருநது 9-6-2021 வமர பிமரமன் மனி்த 
உரிமமகள் அமமபபு ஒழுஙகமமத்்த ஆர்ப்ாடடத்ம்த இக்குழுவினர் 
முன்தனடுத்து நடத்தினார்கள். அச்சமயத்தில் அவர்களுடன் 

ஒரு மநர்காைமல ‘இலக்கு’ முன்தனடுத்்தது. ஆஙகிலத்தில் மமற 
தகாள்்ளப்டட அந்த மநர்காைலின் ்தமிழ் வடிவத்தின் இரணடாவது 
்குதிமய இஙமக ்தருகிம�ாம்.

Neu;fhzy; - nkhopahf;fk;: n[ae;jpud;

gFjp 2

Ieh jPu;khdj;Jf;F ,iz mDruiz toq;fpa 

N[u;kdp> jkpo; mfjpfis ehL flj;JfpwJ

Neu;fhzy;

   ததாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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யூன ைாதம் 30ஆம் திகதி ‘அலைத்துைகப 
்பாராளுைன்றத்’ திைைாக ஐககிய ோடுகள் 

ெல்பயால் சகாண்ைாைப்படடு வருகி்றது. 

 1889ஆம் ஆண்டு யூன ைாதம் 30ஆம் திகதி, 
உைகின ்பாராளுைன்றஙகள், ைககளாடசி, ெைத்து 
வம், ைனித உரிலைகள், வளரச்சிகள்,  அலைதி என்ப 
வறல்ற முனசைடுககும் ‘்பாராளுைன்றத்திைரகள் 
இலையிைாை உடசதாைரபுககாை அலைத்துைக 
ஒனறியம், சதாைஙகப்படை வரைாறறு நிலைநவ 
ந்தல் ோளாக இந்த அலைத்துைகப ்பாராளுைன்றத் 
திைம் அலைகி்றது. 
 2021ஆம் ஆண்டுககாை அலைத்துைகப 
்பாராளுைன்றத்தின லையககருத்தாக “ோன ்பாராளு 
ைன்றத்தில் இலளநயார அதிகரிகக நவண்டும் - 
என்பதறகு ஆம் எைச் சொல்கிந்றன” என்பது அறி 
விககப்படடுள்ளது. உைகின 193 ோடுகளில் 79 
ஈரலவகலளயும், 114 ஓரலவலயயும் சகாண்ை 272 
்பாராளுைன்றக கடடிைஙகளில் 46000 ்பாராளுைன்ற 
உறுபபிைரகளால் முனசைடுககப்படும் ைககளா 
டசிலயக சகாண்ைதாக இனல்றய உைகின ்பாரா 
ளுைன்ற ஆடசி முல்ற காைப்படுகி்றது. இப ்பாரா 
ளுைன்றப பிரதிநிதிகளில் 25வீதைாைவரகநள 
ச்பண் உறுபபிைரகள். இரு்பது வயதுககும் முப்பத் 
சதான்பது வயதிறகும் இலைப்படைவரகளாக 
உள்ள இனல்றய உைகில், 40வயதுககு உட்படை 
்பாராளுைன்றப பிரதிநிதிகள் 17.5 வீத ைாைவரகநள. 
30 வயதுககு உட்படைவரகள் 2.2 வீதைாகவும் 1 
வீதத்திைநர இளம் ச்பண்களாகவும் உள்ளைர. 
 இனல்றய உைகம் நகாவிட 19இறகுப 
பினைராை புதிய ெவால்கலள எதிரசகாள்ள நவண் 
டிய உைகைாக உள்ளது. நகாவிட காைத்தில் ‘டிஜிட 
ைல்’ சதாழில்நுட்பநை வரத்தகம், கல்வி நவலை 
கள் சதாழில்கள் உட்பை வாழ்வின அலைத்துத் 
துல்றகலளயும் சதாைர்ப்றாது சதாைரவதறகு 
உதவியுள்ளது. இது இலளநயாரகள் ‘டிஜிடைல்’ 
சதாழில்நுட்பத்தின வழி உைலக மீளவும் சகாண்டு 
வருவதறகாை நதலவயிலைத் சதளிவாக சவளிப 
்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில் இலளநயார ைகக 
ளின பிரதிநிதிகளாக அதிக அளவில் ெடைவாககங 
கலளயும், முககிய தீரைாைஙகலளயும் நில்ற 
நவறறும் ைககள் ஆடசியின அதிகார லையைாக 
உள்ள ்பாராளுைன்றத்தில் இைம்ச்ப்ற நவண்டும் 
எனகி்ற நவண்டுநகாள்  காைத்தின நதலவயாக 
முனலவககப்படடுள்ளது.   
 நைலும் ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதி என்பவர 
தஙகளுககாை ைககளாடசியிலை உறுதிப்படுத்த, 
ெைத்துவத்லதப ந்பை, ைனிதஉரிலைகலள நிலை 
ோடை, வளரச்சிகலள நைம்்படுத்த, ்பாதுகாப்பாை 
அலைதி வாழ்லவ ைககள் ச்பறுவதறகாக உலழகக, 
ைககளால் சுதந்திரைாை நதரதலில் அளிககப்படும் 
வாககுகள் மூைம் சதரிவாகின்றவர. சுருககைாகச் 
சொனைால் ைககளால் நதரந்சதடுககப்படை, 

ைககநளாடு நினறு  ைககளுககாப ்பணியாற்ற நவண் 
டிய ச்பாறுபபுள்ள ஒருவர. அதுவும் எந்தக சகாள் 
லகலய, நகாட்பாடலை ஒருவரதான பிரதிநிதியா 
ைால் நில்றநவறறுநவன எை ைககளிைம் இருந்து 
அவரகளின வாகலகப ச்பற்றாநரா அந்தக சகாள் 
லகலய, நகாட்பாடலை நில்றநவற்ற நவண்டிய 
உறுதியுைன செயற்பை நவண்டியவர ்பாராளுைன 
்றப பிரதிநிதி.  
 ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதி ைககளின விருபபு 
ககலள, நதலவகலள சவளிப்படுத்தி அவறல்ற 
ைககள் அலைய உலழககும் ைககளின பிரதிநிதி 
ைடடுைல்ை, ைககளின இல்றலைலயப ்பகிரந்து 
அவரகளுககாை அரலெ அலைககவும், ந்பைவும் 
தீரைாைம் எடுத்துச் செயற்பை நவண்டிய ச்பாறுப 
பும் கைலையும் உரிலையும் உள்ளவர.  

 ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதி மூைைாகநவ 
ைககளில் இருந்து எனறுநை பிரிகக முடியாத தன 
ைாடசி உரிலை உள்ளக தனைாடசி உரிலையாக  
தைககாை ஒரு அரலெ அலைத்துத் தஙகளுககாை 
்பாதுகாபல்ப, அலைதிலய, வளரச்சிலய அளிககும் 
வலர அந்த அரசுககுத் தம்லை ஆளும் உரிலைலய 
ைககள் அளிககின்றைர. 
 உள்ளகத் தனைாடசி உரிலையிலைப ்பகிர 
வதால் உருவாககப்படும் அரொஙகத்தின ைககள் 
பிரதிநிதிகளின வாககளிபபு மூைம் ெடைவாககத் 
லதச் செயயும் ்பாராளுைன்றமும், ைககளின பிரதி 
நிதிகளிலிருந்து உருவாககப்படும் அலைச்ெரலவ 
யால் நிரவாகமும், ெடைத்தின முன அலைவரும் 
ெைசைைச் ெடைவாடசிலய முனசைடுத்துச் ெடை 
த்லத அமுல்ேைாத்தும் நீதிமுல்றலையும் ைககளா 
டசியில் உள்ளது. 
 ெடைவாககம், நிரவாகம், ெடைஅமுைாககம் 
என்பதறகாை தனித்தனி கடைலைபபுககலள அரொ 
ஙகம் சகாண்டிருத்தலை வலுநவ்றாககம் என்பர. 
வலுநவ்றாககம் இனறி வலுககள் ஒருவரிைத்தில் 
குவிககப்படடு ெரவாதிகார ஆடசியாகப ்பாராளு 
ைன்ற ஆடசி ைாறுவலதத் தடுகக நவண்டிய ச்பாறு 
பபும் ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதிகளுககு உண்டு. 
இதைாநைநய ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதிதான ைகக 
ளாடசியின அடித்தளம் என்பர. 
 ஒரு அரொஙகம் தைது குடிகள் எைப்படை 
வரகளுககு ்பாதுகாப்பாை அலைதிலயயும், வளரச் 
சிலயயும் அளிககும் ேல்ைாடசி ைனிதஉரிலைகள் 
வளரச்சிகள் என்பவறல்ற வழஙக ைறுககும் 
ச்பாழுது, அந்தக குடிகளின பிரதிநிதிகளாை ்பாரா 
ளுைன்ற உறுபபிைரகள், அந்தக குடிகள் உைகின 
குடிகளாகவும் உள்ளைர என்ற முல்றயில் உைகி 

லுள்ள ோடுகலளயும் உைக அலைபபுகலளயும் 
தஙகள் ைககளுககு உதவுைாறு ைககள் பிரதிநிதிகள் 
நகாருவலதநய சவளியக தனைாடசி உரிலையின 
பிரநயாகம் என்பர. ஒரு ைககள் இைத்தின பிரச் 
சிலை உைகையைாககப்படுவதறகு உதவநவண்டிய 
கைலை உள்ளவர அம் ைககள் இைத்தின பிரதிநிதி;. 
 தைது ்பாராளுைன்றத் சதாகுதியின ஏலழ 
ைககள், லகவிைப்படை ைககள், மூத்நதார, உைல் 
வலுககுனறியவரகள், ச்பண்தலைலைத்துவக குடு 
ம்்பஙகள், யுத்தத்தால் ்பாதிககப்படநைார, நீதி 
கருச்சிலதவு செயயப்படுவதால் துடிதுடித்து வாழ் 
்பவரகள், வலுககடைாயைாகக காைாைல் ஆககப்ப 
டநைார ந்பான்ற அதீத ைனிதாய நதலவகளில் 
உள்ளவரகலள இைஙகண்டு, அவரகளுககாை விடு 
தலைககு உதவுவது ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதியின 
தலையாய நோககாக அலைய நவண்டும். 
 இவறல்ற எல்ைாம் ெரிவர நில்றநவறறு 
வதறகு இலளநயாரகள் ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதி 
களாவது அதிகரிகக நவண்டும் என்பநத ஐககிய 
ோடுகள் ெல்பயிைரின இனல்றய அறிவிபபின 
நதலவயாகி்றது. 
 ஈழத்தமிழ் ைககலளப ச்பாறுத்த ைடடில், 
நைறசொனை ்பாராளுைன்றப பிரதிநிதிககுரிய ்பண் 
புகளுைன ்பை தமிழ்ப ்பாராளுைன்ற உறுபபிைர 
கள் செயற்பைாைல்,  அரொஙகத்திைம் ைண்டியிட 
டும், ைன்றாடியும் ஈழத்தமிழரகளின அரசியல் 
உரிலைகலளப ச்பறும் லகயாைாகாத தைமுள்ள 
வரகளாக இருந்து வருகின்றைர. இது சிறீைஙகாப 
்பாராளுைன்றக சகாடுஙநகானலை மூைம் ஈழத் 
தமிழரகலள ்பல்நவறு முல்றகளில் இைஅழிபபுச் 
செயகின்றைர. 
 இதிலிருந்து விடு்படுவதறகு ஈழத்தமிழ்ப 
்பாராளுைன்ற உறுபபிைரகளிலை இளவயதிைராை 
தமிழ் ஆண்களும் ச்பண்களும் ்பாராளுைன்ற 
உறுபபிைரககுப ந்பாடடியிை நவண்டும். அஙகு 
ைடடுைல்ை புைம்்பதிந்து வாழும் ோடுகளிலும் 
இந்ோடுகளின ்பாராளுைன்றத் நதரதல்களில்  ஈழத் 
தமிழ் இலளநயார  ஆண்களும் ச்பண்களும் ந்பாட 
டியிை நவண்டும். 

 ஈழத்தமிழ் இலளநயார ஒவசவாரு ோட 
டிலும் தைககாை ைாதிரிப ்பாராளுைன்றம் ஒனல்ற 
உருவாககி, அதலைப ்பாராளுைன்றம் ஒனறு எவ 
வாறு  ேலைச்பறுகி்றநதா அவவாறு அநத ைாதிரி 
அலைபபில் ேலைமுல்றப்படுத்த நவண்டும். இது 
்பாராளுைன்ற ஆடசி முல்றககாை மிகச்சி்றந்த 
்பயிறசியாகவும், ோளாந்தம் அரசியல் அறிவில் 
வளரவதறகாை மிகச்சி்றந்த முயறசியாகவும் அலை 
யும். ஐககிய ோடுகள் ெல்பயின இலளநயார 
்பாராளுைன்ற அலைபல்ப ைாதிரியாகக சகாண்டு 
இதலைக கடைலைகக முடியும். ஈழத்து இலளநயா 
ரககாக அலைககப்படும் இத்தலகய அலைபபு, 
காைபந்பாககில் ஈழத்தமிழரகளுககாை ெல்பயா 
கவும் ்பரிைமித்து, அவரகளுககாை ச்பாதுநவலைத் 
திடைஙகலள முனசைடுத்து, ஈழத்தமிழரகளின 
அரசியல் உரிலைகலளப ச்ப்ற உதவும்.
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கைைாவின நைறகுப ்பகுதியில் பூரவீகக 
குடிகலளச் நெரந்த சிறுவருககாக ேைத்தப்ப 

டை கத்நதாலிகக வதிவிைப்பாைொலை வளாகத் 
துககு அண்லையில் 751 ச்பயர 
குறிபபிைப்பைாத புலதகுழிகள் அண் 
லையில் கண்டுபிடிககப்படடிருப்ப 
தாக அககுடிகளின ஒரு குழுத் தலை 
வர சதரிவித்திருககி்றார. ஒரு ைாத 
காைத்துககுள் இப்படிப்படை ஒரு 
செயதி சவளிவந்தது இது இரண்ைா 
வது தைலவயாகும்.  
 இந்தச் செயதி கைைாவின 
வரைாறறின இருண்ை அத்தியாய 
த்லத மீண்டும் ஒரு தைலவ சவளி 
ச்ெத்துககுக சகாண்டு வந்திருப்பது 
ைடடுைனறி, இப்பாைொலைகளில் 
பூரவீகக குடிகலளச் நெரந்த பிள்லள 
கள் ெந்தித்த துஷ்பிரநயாகஙகள், வன 
முல்றகள் என்பவறறுககாகத் திருச்ெல்பயும், 
திருத்தந்லதயும் ைனனிபபுக நகடக நவண்டும் 
என்ற நகாரிகலகலயயும் மீளப புதுபபித்திருககி 
்றது. கைைாவின முதனலைக கைாச்ொரம் இப 
பிள்லளகளுககுள் வலுக கடைாயைாகத் திணிக 
கப்படடிருந்தது.
 “ொஸ்கச்ெவான (Saskatchewan) ைாகாைத் 
தில் ைறிவால் வதிவிைப்பாைொலை  (Marieval 
Residential School) அலைந்திருந்த இைத்தில் நேறறு 
வலர 751 ச்பயர குறிபபிைப்பைாத புலதகுழி 

கலள ோஙகள் அலையாளஙகண்டிருக கிந்றாம்” 
எனறு கவஸ்செஸ் (Cowessess) பூரவீகக குடிகளின 
தலைவர கடைஸ் டிநைாம் (Cadmus Delorme) 
சதரிவித்தார.
 “்பைர ஒன்றாகப புலதககப்படை ஒரு 
புலதகுழி அல்ை இது. இலவ ச்பயர குறிபபிைப 

்பைாத புலதகுழிகள்” எனறு கூறிய அவர, அந்த 
இைத்தில் புலதககப்படைவரகளின சைாத்த 
எண்ணிகலகலயக கைககிடுவதறகாக புலதகுழி 
கள் ஒவசவான்றாக ஆயவு செயயப்படும்” எனறு 
நைலும் கூறிைார.
 “ஒரு காைத்தில் இந்தப புலதகுழிகளில் 

அைககம் செயயப்படைவரகளின ச்பயரகள் 
குறிககப்படடிருககைாம். ஆைால் கத்நதாலிகக 
திருச்ெல்பயின பிரதிநிதிகள் அந்தக கறகலள 
அகறறியிருககி்றாரகள். அப்படிப்படை செயற 
்பாடுகளில் ஈடு்படுவது கைைாலவப ச்பாறுத்த 
வலர யில் ஒரு குற்றைாகநவ கணிககப்படுகி்றது. 
எைநவ அந்த இைத்லத ஒரு குற்றப பூமியாகநவ 
ோஙகள் ்பாரககிந்றாம்” எனறு அவர குறிபபி 
டைார.
 பிரிடடிஷ் சகாைம்பியாவில் (British Co-
lumbia) ஒரு முனைாள் வதிவிைப ்பாைொலை 
வளாகத்தில் 215 சிறுவரகளின உைல் எச்ெஙகள் 
கண்டுபிடிககப்படைலதத் சதாைரந்து, ொஸ்கச் 
ெவான ைாகாைத்தின தலைேகரைாை ச்றஜீைா 
விலிருந்து (Regina) 150 கிநைா மீற்றரகள் 
சதாலைவில் அலைந்திருககும் ைறிவால் ்பாை 
ொலை அலைந்திருந்த இைத்தில் அகழாயவுப 
்பணிகள் கைந்த நை ைாதத்தின இறுதியில் ஆரம் 
பிககப்படைை.
 காம்லூபஸ் (Kamloops) ்பாைொலையில் 
புலதககப்படை சிறுவரகளின உைல் எச்ெஙகள் 
முதன முதைாகக கண்டுபிடிககப்படைலதத் 
சதாைரந்து கைைாவில் பூரவீகக குடிகலளச்நெரந்த 
சிறுவரகளுகசகை அலைககப்படடிருந்த ்பை 
நிறுவைஙகளுககு அருகாலையில் அரெ அதிகாரி 
களின உதவியுைன அகழாயவுப ்பணிகள் முடுககி 
விைப்படடிருககின்றை.

 கைைாவின பூரவீகக குடிகளாை சைறறிஸ் 
(Metis) ைறறும் இனுயிற (Inuit) குழுககலளச் 
ொரந்த 150,000 பூரவீக இைச் சிறுவரகள் 1990கள் 
வலர, தைது குடும்்பஙகள், சைாழி, ்பண்்பாடு 
என்பவறறிலிருந்து முற்றாகப பிரித்சதடுககப்ப 
டடு இப்படிப்படை 139 வதிவிைப ்பாைொலைக 
ளில் வலுககடைாயைாக இலைககப்படைாரகள்.
 ‘இந்த பூரவீகச் ெமூகஙகளுககு எதிராகப 
்பண்்பாடடு ரீதியிைாை ஒரு இைவழிபல்ப கைைா 
நைறசகாண்டிருககி்றது’ என்ற தீரபல்ப வழஙகிய 
ஒரு விொரலைககுழு, ‘இச்சிறுவரகளில் ்பைர, 
உைல் ரீதியிைாை தண்ைலைகளுககும் ்பாலியல் 
துஷ்பிரநயாகஙகளுககும் உள்ளாககப்படடிருககி 
்றாரகள்  எனறும் 4000 சிறுவரகள் இப்பாைொலை 
களில் இ்றந்தாரகள்’ எனறும் நைலும் சதரிவித்தி 
ருககி்றது.
 இஙநக இலழககப்படைது ைனித குைத்து 
ககு எதிராை குற்றம் எனறு இல்றலையுள்ள 
பூரவீகத் நதெஙகளின கூடைலைபபின தலைவர 
ச்பாபி கைந்றான (Bobby Cameron) சதரிவித்திரு 
ககி்றார.
 “பூரவீகக குடிகளாக ோஙகள்  பி்றந்தது 
ஒனந்ற சிறுவரகளாக ோஙகள் செயத ஒநரசயாரு 
தவறு” எனறு அவர கூறிைார.
 பூரவீகக குடிைககள் இந்த ோடடில் இது 
வலர ெந்தித்த, ைறறும் சதாைரந்து இனனும் 
ெந்தித்துக சகாண்டிருககும் கடைலைககப்படை 
இைவாதம், இைப்பாகு்பாடு, அநீதி ந்பான்றவ 
றல்ற ோம் சவடகைலையககூடிய வலகயில் 
எைககு நிலைவூடடு்பலவயாக காம்லூபஸ் என்ற 
இைத்திலும் ைறிவால் என்ற இைத்திலும் கண்டு 
பிடிககப்படை இபபுலதகுழிகள் திகழ்கின்றை 
எனறு கைைாவின பிரதைர ேஸ்ரின ரூநைா (Justin 

Trudeau) கூறியிருககி்றார.
 “ோம் அலைவரும் ஒனறிலைந்து, 
இந்த உண்லைலய ஏறறுகசகாண்டு, 
எைது கைந்த காைத்திலிருந்து கறறுக 
சகாள்வது ைடடுைனறி, ஒபபுரவுப 
்பாலதயிலும் ஒன்றாகநவ ோம் 
இலைந்து ்பயணிகக நவண்டும்” 
எனறு அவர நைலும் கூறிைார.
 “ொஸ்கச்ெவானின கிழககுப ்பகுதி 
யில் அலைந்திருந்த ைறிவால் வதி 
விைப ்பாைொலை, 1990களின ேடுப 
்பகுதி வலர பூரவீகக குடிகலளச் 
நெரந்த சிறுவரகலள தனை கத்நத 
சகாண்டிருந்தது எனறும், அதறகுப 

பினைர அககடைைஙகள் அழிககப்படடு ோட 
்பாைொலை (Day school) அநத இைத்தில் கடைப்ப 
டைது  எனறும், அநத நவலளயில் குறிபபிடை 
அச் செயதி தைககு அதிரச்சிலயத் தந்தது; ஆைால் 
ஆச்ெரியத்லதத் தரவில்லை” எனறும் அப்பாைொ 
லையின முனைாள் ைாைவரகளில் ஒருவராை 
்பறி சகைடி (Barry Kennedy)  சிபிசி (CBC) செயதிச் 
நெலவககுத் சதரிவித்தார.
 “ைறிவால் வதிவிைப்பாைொலையில் 
ோன இருந்த ோடகளில் எைது ேண்்பைாக 
இருந்த எனலை விை வயது குல்றந்த பில்றயன 
(Bryan) கத்தக கத்த இழுத்துச் செல்ைப்படைான.” 

அந்தச் சிறுவலை பினைர ஒரு ந்பாதுநை தான 
்பாரககவில்லை எனறும் அவன தறந்பாது எஙநக 
இருககி்றான என்பலதத் தான அறிய விரும்புவதா 
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்பத்மதோன்பதோம் நூற்ைோணடின நெடுப்்பகுதியிலிருநது 20ஆம் நூற்ைோணடின 
நெடுப்்பகுதி வறர �்னடோவில் பூர்வீ�ககுடி�றைச் கெர்நத சிறுவர்�ள அவர்�ைது 

குடும்்பங்�ளிலிருநது பிரிக�ப்்பட்டு வதிவிடப்்போடெோறல�ளில் கெர்க�ப்்பட்டோர்�ள. 
இவவோைோ்ன ஒரு வதிவிடப்்போடெோறல அறெநதிருநத �ோம்லூப்ஸ் எனனும் இடத்தில் 
�டநத கெ ெோதத்தின இறுதியில் 215 பூர்வீ�க குடி�றைச் கெர்நத சிறுவர்�ள 
ஒனைோ�ப் புறதக�ப்்பட்ட ஒரு ம்போதுப்புறதகுழி கைடோர் �ருவி�ளின உதவிகயோடு 
இ்னங்�ோைப்்பட்டது. �்னடோ அரசின நிதியுதவிகயோடும் �த்கதோலிக� திருச்ெற்பயின 
நிர்வோ�த்திலும் கெற்ம�ோளைப்்பட்ட இவவதிவிடப்்போடெோறல�ள மதோடர்்போ்ன இச் 
ெோவு�ள �்னடோறவ அதிர்ச்சிககுளைோககி்ன. இநத அதிர்ச்சியிலிருநது �்னடோ 
மீளவதற்கு முன்னர் ெோஸ்�ச்ெவோன ெோநிலத்தில் 751 ம்பயர் குறிப்பிடப்்படோத புறத 
குழி�ள தற்க்போது அறடயோைங்�ோைப்்பட்டிருககினை்ன. இககுறிப்பிட்ட விடயம் 
மதோடர்்போ்ன மெோழியோக�ெோ� இக�ட்டுறர அறெகிைது
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அரசியைலைபபின 13வது திருத்தத்தின்படியாை 
இந்திய உ்றவிறகு விரிெலை ஏற்படுத்தும் வலகயில் 
இச் சீை ொரபுக சகாள்லக அலைந்துள்ளதாகவும் 
விைரெைம் செயயப்படுகி்றது. சீைா உைகளவில் 
சிறிய ோடுகலள வெப்படுத்தி ஆதாயம் காணும் ஒரு 
ந்பாககிலை சகாண்டு ோளலைவில் அந்ோடுகலள 
ஆளும் தந்திரத்திநைநய இவவா்றாை அபிவிருத்தி 
நவலைத் திடைஙகலள முனசைடுத்து வருகி்றது. 
இந்த அடிப்பலையில்தான இைஙலகயின மீதாை 
ஆதாயப ந்பாககும் உள்ளது. இதறகு தறந்பாலதய 
அரசியல் தலைலைகள் லக சகாடுத்துள்ளைர. 
அந்த வலகயில் இைஙலகயில் சீைாவிைால் முன 
சைடுககப்படும் ேைத்திடைஙகளில் ச்பரும்்பா 
ைாை இைஙகளில் சிஙகளம், ஆஙகிைம் ஆகிய 
சைாழிகளுககு முனனுரிலை வழஙகப்படும் அநத 
நவலள, சீை சைாழிககும் அநத அளவிைாை முன 
னுரிலை வழஙகப்படடு, தமிழ்சைாழி முழுலை 
யாகநவ பு்றககணிககப்படடு வருகின்றது. இந்த 
வலகயில் சீைாவின நிதியுதவியின கீழ் இைங 
லகயில் முனசைடுககப்படுகின்ற சகாழும்புத் 
துல்றமுக ேகர திடைத்திலுள்ள ச்பயரப்பைலக 
களில் சிஙகளம், ஆஙகிைம், சீை சைாழிகள் காைப 
்படுகி்றது. தமிழ் சைாழி அஙகு பு்றககணிககப 
்படடுள்ளது.
 செனடரல் ்பாரக எை சகாழும்புத் துல்ற 
முக ேகரில் லவககப்படடுள்ள ச்பயரப ்பைலக 
யில், முதலில் சிஙகளம், இரண்ைாவதாக ஆஙகிைம், 
மூன்றாவதாக சீை சைாழியில் எழுதப்படடுள் 
ளலை மிக முககியைாை ொரபு ந்பாககு எைைாம். 
எடுத்துககாடைாக 
 இவவலகயில் இைஙலகயில் தறந்பாலதய 
அரசியலில் அம்்பாந்நதாடலைத் துல்றமுகம் 
ைறறும் சகாழும்புத் துல்றமுகம் ைறறும் வைககு 
கிழககு மின அபிவிருத்தி உள்ளிடை ச்பரும்்பாைாை 
திடைஙகள் சீைாவிறகுச் சொந்தைாைலவயாகக 
காைப்படுவதுைன, யாழ்ப்பாைத்தின 03 தீவுகலள 
05 வருைஙகளுககு ஒப்பலைககும் உைன்படிகலக 
ைறறும் இந்தியாவிறகு செயயப்படை இந்த டிரா 
னஸ் ஷிபசைனட திடைம் கிழககு சகாள்கைன 
முலையம் (East container terminal) எனறு அலழக 
கப்படுகி்ற திடைம் நிரைாணிப்பதறகாை ஒப்பந்தம் 
2019 நை ைாதம் ேைாதி்பதி லைத்ரி்பாை சிறிநெை - 
பிரதைர ரணில் விககிரைசிஙகவின அரொஙகத்தின 

ந்பாது செயயப்படைது. இலத இந்தியாவும், யப 
்பானும் இலைந்து செயயவிருந்தை. ஆயினும் 
இவ ஒப்பந்தஙகள் மீ்றப்படடு 2020 செபைம்்பர 
சீைாவிறசகை ஒப்பலைககப்படடு உள்ளது. இவ 
வலகயில் தறந்பாலதய அரசியல் ேகரவில் சீை 
ொரபுக சகாள்லக ஆதிககம் செலுத்தி வருவதலைக 
காைைாம். 

05. நல்லிைக்�ப் பிளவு
 ேல்லிைககப பிளவு இைஙலகயின ெைகாை 
அரசியல் ந்பாககில் மிக முககியைாை விையம். 
கைந்த ஆடசியின ந்பாது ச்பயரளவிைாவது ேல் 
லிைககத்லதக கடடிசயழுபபும் ேகரவுகள் முன 
சைடுககப்படைை. ஆைால் தறந்பாலதய இைஙலக 
அரொஙகத்தின ேகரவுகள் ேல்லிைககத்லதச் சீர 
குலைககின்ற முயறசியாகநவ காைப்படுகின்றது. 
இலவ ச்பரும்்பாலும் ஊைகஙகளின ேச்சுப பிரச் 
ொரஙகளின மூைைாகவும் ஏற்படுத்தப்படுகிைவா 
கவும் உள்ளை. இவவலகயில் தறந்பாலதய 
அரொஙகத்தில் இை, ைத சவறுபபுைரலவ 
லகயாளாைல் விடடுவிடுவதால் ஏற்பைக கூடிய 
பிரதிவிலளவுகலள இைஙலகயின தறந்பாலதய 
அரொஙகம் ந்பாதுைாை அளவுககு அனு்பவித்து 
விடைது. குறிப்பாக இை ைத முறொயவுகலளக 
சகாண்டு சிறு்பானலை இை ைதஙகலள பு்ற 
சைாதுககல்கள் செயகின்ற செயற்பாடுகளாக 
சதாைராக முனசைடுககப்படுகின்றை. இந்த அடி 
ப்பலையில் ச்பர முை கடசி ்பதவிநயறபு ைற 
றும் கடசி ொரந்த எந்தசவாரு அரசியல் நிகழ்வு 
களும் ச்பளத்தைத அனுெரலையுைநைநய முன 
சைடுககப்படுகி்றது. அத்துைன ச்பளத்த ைதவா 
திகள் அரசியல் நிரவா கத்தில் ்பைவந்தைாக தலை 
யீடு செயகின்ற ந்பாககு உள்ளது. அண்லையில் 
முஸ்லிம் அலைச்ெரகலள ்பதவி விைகக பிககுகள் 
உண்ைாவிரதம் செயதலை இதன்படி, சிறீைஙகா 
முஸ்லிம் காஙகிரஸின தலைவர ரவூப ஹககீம், 
அகிை இைஙலக ைககள் காஙகிரஸின தலைவர 
ரிஷாட ்பதியூதீன, அமீர அலி,  அபதுல்ைா ைஹரூப, 
அலிொஹிர சைௌைாைா, எச்.எம்.எம் ஹரிஷ்,  
ல்பெர காசீம்  ஆகிநயார ்பதவி விைககப்பட 
ைலை, ைறறும் ச்பளத்த ைதம் தவிரந்த ஏலைய 
ைதஙகள் அபிவிருத்தி திடைஙகளின ந்பாது 
ச்பருைளவிைாக கவனிககப்பைாலை ந்பான்றை 
ைதஙகளுககிலையிைாை முறொயலவ - சவறுப 
புைரலவ நைலும் வளரப்பதாகவும், அநதநவலள 

ேல்லிைககத்லத சீரகுலைககும் செயற்பாைாகவும் 
காைப்படுகின்றது.

 நைலும் தறந்பாலதய அரொஙகம் ேல்லி 

ைககத்லதக கடடிசயழுபபுவலத நோககைாகக 

சகாண்டு செயற்பைவில்லை. தைது இை ைத 

ேைன காககும் வலகயில் ்பககச் ொரபுைநைநய 

ஒருவித ்பாசிெப ந்பாககில் ேகரகின்றது. இந்த 

நிலையில் நியாயைாை உ்றவு நிலைகள் கடடி 

சயழுப்பப்பைாைல், இை ைதஙகளுககிலையில் 

சவறுபபுைரவு அதிகளவில் உருவாகி பிரச்சிலை 

கள் ்பைவும் தறந்பாலதய அரொஙகத்தில் ஏற்படடு 

வருகின்றை . 

 ஒடடுசைாத்தைாக இைஙலகயின தறகாை 

அரசியல் ஒருவித ெரவாதிகாரப ந்பாககில் ேகர 

வதலை நைறகூ்றப்படை அம்ெஙகள் மூைைாக 

உைர முடிகி்றது. எனை தான ்பல்லிைோைாக 

இருந்தாலும் 2/3 ச்பரும்்பானலை இருந்தால் தான 

எல்ைாம் நில்றநவறும் என்ற அடிப்பலையில் 

சிறு்பானலையிைர ேல்வாழ்வு சதாைர்பாக அரொ 

ஙகம் அெடலையாக இருத்தல் ந்பான்ற செயற 

்பாடுகள் இைஙகளுககிலையில் ெைரெமில்ைாத 

முரண்நிலைகலளத் சதாைரந்தும் ஏற்படுத்தி வரு 

வதுைன, சிறு்பானலையிைருககு திருபதிகரைற்ற 

அரசியல் நிரவாகத்திைரால் ்பைவந்தைாக ஆடசி 

முனசைடுககப்படுவதலையும், அநதெையம் ேல்லி 

ைககத்லதக கடடிசயழுபபுவலதயும் தறந்பா 

லதய அரசியல் நிரவாகம் ஒருந்பாதும் கவைசை 

டுககவில்லை என்பதலையும் இைஙலகயின தற 

ந்பாலதய அரசியல் ேகரவுகள் காடடுகின்றை. 

 இந்த நிலைலை ைாற்றப்பைல் நவண்டும். 

ோம் இைஙலகயர என்ற உைரவு எல்நைார ைை 

திலும் வரநவண்டும். அத்துைன இைஙலகயின 

அரசியல் நிரவாகத்திைர ெரவாதிகார இராணுவப 

ந்பாரலவலயக கழறறிவிடடு ேைோயக யதாரத் 

தத்லத லககசகாண்டு, இைஙகள், ைதஙகளுககிலை 

யில் ேல்லிைககத்லத ஏற்படுத்தும் வலகயில் செய 

ற்பாடுகள், ேகரவுகலள முனசைடுகக நவண்டியது 

இனல்றய நதலவயாகும். 

இலங்்கயின் தற்கால   ... ததாடர்ச்சி...

ோம் உருவாககநவண்டும். இது தான ோஙகள் 
செயயககூடிய மிகபச்பரிய செயற்பாடு எை ோன 
நிலைககிந்றன.

த�ானத்தன்: அநத நேரத்தில் ோஙகள் இதலை 
யும் குறிபபிை விரும்புகி னந்றாம். ோஙகள் சிறீ 
ைஙகாவில் நெகரித்த தகவல்கலள மிகவும் ்பாது 
காப்பாக லவத்திருகக நவண்டிய அவசியம் எஙக 
ளுககு இருககி்றது. எம்மிைமுள்ள தகவல்கலள 
ோஙகள் ்பகிரஙகைாக சவளிப்படுத்தவில்லை. 
இவவிையம் சதாைர்பாக ஒரு விளம்்பரக காசைா 
ளிலய ோஙகள் உருவாககியிருககிந்றாம். ோஙகள் 
சிறீைஙகாவுககு நைற சகாண்ை ்பயைம் சதாைர 
்பாகவும் அஙநகயுள்ள தறந்பாலதய நிலைலை 
சதாைர்பாக ோஙகள் சிை தகவல்கலளச் நெகரித் 
திருககிந்றாம். அஙநக மூவிை ைககலளயும் ோங 
கள் ெந்தித்நதாம். அவரகள் இனறு ெந்திககும் பிரச் 
சிலைகலளப்பறறி ோஙகள் ஓரளவு அறிந்திருககி 
னந்றாம். அஙகு ள்ள நிலைலைகலள அறிய ஆவ 
ைாக இருககின்ற அரசியல்வாதிகலளயும் அரெ 
ொர்பற்ற நிறு வைஙகலளயும் எஙகலள அலழககு 
ைாறு நவண்டுநகாள் விடுத்திருககிந்றாம். அப 
்படி அவரகள் எஙகலள அலழககும் ்படெத்தில் 
ோஙகள் அவரகலளச் ெந்தித்து எஙகளிைம் உள்ள 
விையஙகலள தனிப்படை விதத்தில் அவரகளு 
ககு ோஙகள் காண்பிககைாம். அவரகளுககு அவ 
றல்ற சகாடுகக ைாடநைாம். ஆைால் அவறல்றக 

காண்பிபந்பாம். இதன மூைம் சிறீைஙகாவில் 
வாழும் ைககளின நிலைலை சதாைர்பாக நேரடி 
யாை தக வல்கலள அவரகள் ச்ப்றமுடியும்.
 அரசியல்வாதிகலளயும் சதாைரபுசகாள்ள 
ோஙகள் முயறசிகலள எடுத்து வருகிந்றாம். அக 
திகலள ோடுகைத்துவதா இல்லையா? என்பலத 
இறுதியில் இந்த அரசியல்வாதிகநள தீரைானிககி 
்றாரகள். இந்த ோடுகைத்தல் -  இது உண்லையில் 
மிகவும் ஒரு நைாெைாை விையம். ோஙகள் 
ஆரம்்பத்தில் கூறியது ந்பானறு சிறீைஙகாவின 
தறந்பாலதய நிலைலை சதாைர்பாக நேரைானிய 
ைககளுககு எதுவும்  சதரியாது. இஙகு யாரும் 
அலதப்பறறிப ந்பசுவதுவதுமில்லை. சிறீைஙகா 
வின உண்லையாை நிலைலை எப்படி இருககி்றது 
என்பலதத் சதளிவு்படுத்துவநத எஙகளது முக 
கிய நோககைாகும். ோடுகைத்தல் ஒரு ேல்ை விை 
யநை அல்ை. ஆைால் இப்படிப்படை ோடு கைத் 
தல்கள் ேலைச்பறும் ந்பாது இந்த விையஙகலள 
ைககள் அறிய வருகி்றாரகள். உண்லையில் ோடு 
கைத்தல் மிகவும் ஒரு நைாெைாை விையம். 
ஆைால்  இவவாறு ோஙகள் இந்த விையஙகலளத் 
சதாைரபு்படுத்த முடியும். இலவ தான எஙகளது 
எதிரகாைத் திடைஙகள் எை ோஙகள் நிலைக 
கிந்றாம்.

எலிெதபத்: ோலள ேலைச்ப்றவிருககின்ற ோடு 
கைத்தல் கலைசியாைதாக இருககாது எனறு ோங 
கள் அஞசுகினந்றாம். ஒரு சிை நேரஙகளில் இன 
சைாரு ோடுகைத்தலையும் அரசு திடைமிடடிருக 

கைாம். எைநவ எஙகள் ோடு எவவாறு ெைோய 
கத்துககு விநராதைாகத் தறந்பாது செயற 
்படடுகசகாண்டிருககி்றது என்பலத சவளிச்ெத்து 
ககுக சகாண்டுவர விரும்புகினந்றாம்.

லீொ: நேறல்றய ஆரப்பாடைத்தின ந்பாது எஙகள் 
உள்ளத்லதத் சதாைககூடிய நிகழ்வு ஒனறு ேலை 
ச்பற்றது. தறந்பாது அயரைாந்தில் வதிகின்ற 
சிறீைஙகாலவச் சொந்த இைைாகக சகாண்ை 
ந்பராசிரியர ேூட ைால் அலைந்பசி ஊைாக ஆரப 
்பாடைத்தில் ஈடு்படடிருந்தவரகளுைன ந்பசிைார. 
“தமிழ் ைககலள ோடுகைத்துகின்ற செயற ்பாடு 
- இது தனிநய தமிழ் ைககளுலைய பிரச்சிலை 
ைடடுைனறு. இது சிறீைஙகாவில்வாழும் ைககளு 
லைய பிரச்சிலை ைடடுைனறு. உண்லையில் இது 
நேரைனியில் வாழுகின்ற எல்ைாப பிரலெகளி 
ைதும் பிரச்சிலையாகும். ஏசைன்றால் உஙகளது 
ெைோயகத்தின தறந்பாலதய நிலைலைலயப 
்பாருஙகள். இது முறறுமுழுதாக ெைோயவிநராத 
செயற்பாடு ஆகும். எல்ைா ைககளுலைய அரசி 
யல் உரிலைகளுககாகவும்தான அஙநக நீஙகள் 
கூடியிருககிறீரகள். உஙகள் ோடடில் நிலைலை 
இபந்பாது ைாற்றைலைந்து சகாண்டிருககி்றது. 
அதைாநை தான நீஙகள்அஙகு குழுமியிருககிறீர 
கள். இப்படிப்படைவன முல்றயாை ெடைஙகளு 
ககு எதிராக நீஙகள்மீண்டும் மீண்டும் ந்பாராை 
முனவர நவண்டும்” எனறு அவர தைது உலரயில் 
சுடடிககாடடிைார.

 ஐநா தீர்மானத்துககு  ... ததாடர்ச்சி...
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லைகளில் ந்பெப்படைாலும், ச்பண்களுககாகக 
குரல் எழுப்பப்படைாலும் ேலைமுல்றயில் ச்பண் 
கள் ஆண்களுககு அடுத்த நிலையிநைநய லவத்து 
கணிககப்படுகின்றாரகள்.
 அரெ தனியார நிறுவைஙகளின சதாழில் 
நிலைலைகளில் ச்பண்களும் ஆண்களும் ெை 
ெம்்பள உரிலை உலையவரகளாகத் திகழ்ந்த ந்பாதி 
லும், சதாழில் முனநைற்ற வாயபபுககளில் ஆைா 
திககம் நைநைாஙகிப ச்பண்கலள இரண்ைாந்தர 
நிலைககுத் தள்ளியிருப்பலதக கண்கூைாகக காை 
ைாம்.
 சதாழில் நிலையில் அதிகாரத்தில் இருககி 
ன்ற ஆண்கள் அலைவருநை ச்பண்கலள ெைைாகக 
கருதிச் செயற்படுவதில்லை. ச்பரும்்பாைாைவரகள் 
ச்பண்கலளத் தைது லகபச்பாம்லைகளாக லவத்து 
காரியைாறறுவதிநைநய கண்ணும் கருத்துைாக 
இருப்பாரகள். இருககின்றாரகள். ச்பண்களின 
முனநைற்றத்திறகு முடடுககடலை ந்பாடுவதுைன 
நில்ைாைல், அவரகலளத் தைது ்பாலியல் இச்லெக 
ளுககுப ்பலியாககிக சகாள்வ திலும் அந்த ஆண்கள் 
பினநிற்பதில்லை.
 இத்தலகய சதாழில் நிலைலைகளில் செய 
றதி்றலையும், வல்ைலையும் சகாண்ை ச்பண்களும் 
சூழ்நிலைக லகதிகளாகி துன்பஙகலள அனு்பவி 
கக நேரிடுகின்றது. தைககு எதிராை அைககு முல்றக 
லளயும், அநியாயஙகள் அடடூழியஙகலளயும் 
சைௌைைாக ெகித்துக சகாள்கின்ற அவை நிலைலை 
ககு அவரகள் ஆளாகியிருகக நேரிடுகின்றது.
 ெமூகத்தின உயர ைடைம் ைறறும் ேடுத்தர 
வகுபபுககலளச் நெரந்த ச்பண்களிலும் ்பாரகக 
வறிய நிலையில் குடும்்பஙகளுககுத் தலைலை 
தாஙக நவண்டிய ச்பண்கள் அதிக துன்பஙகலள 
அனு்பவிககின்றாரகள். கைவனுலைய துலை 
இருககும்ந்பாது இந்தப ச்பண்கள் வீடடு நிரவாகத் 
லதக கவனிப்பதிலும், பிள்லளகலளயும் கைவ 
லையும் ந்பணுவதிலும் வீடடுச் ெலையல் உள்ளி 
டை இல்ை முகாலைத்துவச் செயற்பாடுகளில் தங 
கலள ஈடு்படுத்திக சகாள்வாரகள்.
 கைவன இல்ைாத நிலையில் அல்ைது 
செயற்பை முடியாத நிலையில் ்பராைரிகக நவண் 
டிய நதலவயுலைய கைவனைாலரக சகாண்டிரு 
ககும் நிலையில் இந்தப ச்பண்களின கைலைகளும் 
ச்பாறுபபுககளும் இருைைஙகு, மும்ைைஙகாக அதி 
கரித்திருப்பலதக காை முடிகின்றது.
 வீடடு நிரவாகத்துைன குடும்்பத்லதக 
சகாண்டு ேைத்துவதறகாை வருைாைத்லதத் நதை 
நவண்டிய சுலையும் அவரகலள அழுத்துகின்றது. 
அதறகு நைைாக அவரகள் தஙகளுலைய பிள்லள 
கலளப ந்பணுவதிலும் கவைம் செலுத்த நவண்டி 
யவரகளாக இருககின்றாரகள். நவலைககுச் செல் 
லும்ந்பாது அல்ைது சுயசதாழில் முயறசியாயின, 
சதாழில் நிமித்தைாக ெந்லத உட்பை சவளிககாரி 
யஙகலளக கவனிப்பதறகாக அவரகள் அதிக நேரத் 
லதச் செைவிை நேரிடுகின்றது.
 இத்தலகய ெந்தரப்பஙகளில் இந்தப ச்பண் 

கள் தைது பிள்லளகலளக கண்காணித்து, அவர 
கலள ெரியாை வழியில் வழிேைத்திச் செல்வதும் 
இயைாத காரியைாகி விடுகின்றது. இதைால் தற 
ந்பாலதய விஞ்ாை சதாழில்நுட்ப வளரச்சியி 
ைால் உருவாகியுள்ள ெமூக சேறிபி்றழ்வு நிலை 
யில், உரிய கண்காணிபபும் வழிேைத்தலும் இனறி 
பிள்லளகள் தவ்றாை வழிகளில் செல்வதறகுத் 
தூண்ைப்படுகின்றாரகள். இதைால் பிள்லளகள் 
நவண்ைாத விவகாரஙகளில் சிககி குடும்்பப ச்பாறு 
பபுககளில் சிககியுள்ள குடும்்பத் தலைவிகளுககு 
நைலும் நைலும் கஸ்ைஙகலளயும், ைை உலளச்ெல் 
கலளயும் ஏற்படுத்தி விடுகின்றைர.

 இைஙலகயில் யுத்த நைாதல்கள் இைம் 
ச்பற்ற வைககு ைறறும் கிழககு ைாகாைஙகளாகிய 
தமிழர தாயகப பிரநதெத்தில் ைாத்திரம் 90 ஆயிரம் 
விதலவகள் இருப்பதாகக கைககிைப்படடிருககின 
்றது. இவரகள் அலைவரும் ெரவநதெ திைம் குறிப 
பிடுகின்ற விதலவகளாக அலையாளம் காைப்பட 
டிருககின்றைர. ஆைால் இவரகளுககு நைைாக 
கைவனின செயல் வல்ைலையுைன கூடிய, துலை 
இல்ைாத ச்பண்களாகப ்பைர இருககின்றைர. 
அவரகள் மீது வலிந்து சுைத்தப்படடுள்ள குடும்்பப 
ச்பாறுபல்பச் சுைகக முடியாைல் மிகுந்த சிரைஙக 
ளுககு ஆளாகி இருககின்றாரகள்.
 யுத்தம் முடிவலைந்ததன பினைர இவவாறு 
ச்பண்களும், அவரகளுலைய பிள்லளகளும் உரிய 
ெமூகப ்பாதுகாபபும் வாழ்வாதாரத் துலையும், 
ச்பாருளாதார ரீதியிைாை ்பாதுகாபபும் இல்ைாைல் 
இனைலுறறிருககின்ற நிலைலை உரிய முல்றயில் 
அலையாளம் காைப்பைவில்லை எனந்ற கூ்ற 
நவண்டும்.

ஆபரகாககியமறற ெமூ்க உருவகாக்க 
ஆ்பதது

 கைவலை இழந்தவரகள், குடும்்பப ச்பாறு 
பல்பச் சுைப்பவரகள் என்ற ரீதியில் ஓர அனுதா்ப 
அலையில் அவரகள் சிககியிருககின்றாரகநளதவிர 
அவரகள் உண்லையாை ெமூக ரீதியிலும் அரசியல் 
வழிமுல்றயிலும் ெரியாக அலையாளம் காைப 
்படடு அவரகளது அலைதியாை வாழ்வுககுரிய ஆதா 
ரக கடைலைபபுககள் உருவாககப்பைவில்லை.
 இறதக ச்பண்களுலைய பிரச்சிலை சவறு 
ைநை கைவனின துலையில்லை என்ற குறுகிய 
வடைத்திறகுள் அைககப்பைக கூடியதல்ை. அது ெமூ 
கக கடைலைபபு ொரந்தது. அது, அரசியல்ரீதியாக 
வும் ெமூகப ்பண்்பாடடு ரீதியாகவும் கடைலைககப 

்படை வழிமுல்றகளின மூைம் தீரவு காைப்பை 
நவண்டியது.
 அவரகளுககு சவறுைநை நகாழி வளரபபு, 
ஆடு வளரபபு, ைாடு வளரபபு ந்பான்ற ொதாரை 
வாழ்வாதார உதவிகள் ைடடும்ந்பாதாது. அவரகளு 
ககாை வாழ்வாதாரம் என்பது நிலைத்து நிறகத் தகக 
உடகடைலைபபுககலளக சகாண்ை வாழ்வாதார 
உ த வி க ள ா க க க ட ை ல ை த் து வ ழ ங க ப ்ப ை 
நவண்டும்.
 கலை, கைாொர, ்பண்்பாடடு ரீதியாக ெமூக 
த்தில் அவரகளின அக வாழ்கலகயும், பு்ற வாழ்க 
லகயும் ்பாதுகாபபுைன அலைவதறகாை வழி 
முல்றகள் வகுத்துச் செயற்படுத்தப்பை நவண்டும். 
அத்துைன அவரகளது பிள்லளகளின ‘சிறுவர ்பாது 
காபபு நிலைலைகள்’ ெடை ரீதியாக செயற்படுநிலை 
யில் உறுதிப்படுத்தப்பை நவண்டும்.
 அவரகளுலைய கல்வி, எதிரகாை வாழ்கலக 
என்பை சதாைரபிலும் நிரந்தரைாை திடை வழி 
முல்றகளின ஊைாை நவலைத்திடைஙகள் வகுத்து 
செயற்படுத்தப்பை நவண்டும்.
 ஏசைனில் ச்பண்கலளத் தலைலைத்துவைா 
கக சகாண்டுள்ள குடும்்பஙகலளச் நெரந்த ச்பண்கள் 
தைது குடும்்பப ச்பாறுபபுககளில் முககியைாகத் 
தைது பிள்லளகலளக கண்காணித்து ்பாதுகாப்பாை 
முல்றயில் வளரத்சதடுகக முடியாதவரகளாகநவ 
இருககின்றாரகள். இதைால் இந்தக குடும்்பஙக 
லளச் நெரந்த பிள்லளகள் இளலையில் ச்ப்றநவண் 
டிய கல்விச் செல்வத்லதலதப ச்ப்ற முடியா ைல் தீய 
வழிகளில் செல்ை நிரப்பந்திககப்படுகின்றாரகள்.
 இவவாறு உரிய வழிேைத்தலினறி காைப 
்படுகின்ற சிறுவரகலளயும், இளம்்பராயத்திைலர 
யும் சகாள்லளயரகளும் ெமூக விநராதிகளாகிய 
ந்பாலதபச்பாருள் கைத்தல்காரரகளும் ந்பாலதப 
ச்பாருள் வியா்பாரிகளும் தஙகளுலைய நதலவகளு 
ககாக இைகுவாகப ்பயன்படுத்திகசகாள்கின்றார 
கள். இதைால் ்பாதிககப்படை குடும்்பஙகலளச் 
நெரந்த சிறுவரகளும் இலள்ரகளும் சகாள்லளயர 
களாக ைாறுவதுைன ந்பாலதபச்பாருளுககு அடி 
லையாவநதாடு, ந்பாலதப ச்பாருடகலள விநிநயா 
கிப்பவரகளுைாக ெமூக விநராதச் செயற்பாடுகளில் 
ஈடு்படுகின்றைர.
 இந்த நிலைலைகள் தமிழ் ெமூகத்லத 
ெமூக விநராதிகள் நில்றந்தநதார ஆநராககியைற்ற 
ெமூகைாக ைாறறுவதறநக வழிெலைத்திருககின்றை. 
இறத நிலைலை ஆ்பத்தாைது. இதலை அனுைதிகக 
முடியாது. அனுைதிககக கூைாது. எைநவ ெரவநதெ 
விதலவயர திைத்லத அதன வலரயல்றகள் எது 
வாக இருந்த ந்பாதிலும், குடும்்பப ச்பாறுபபு 
ககலள ஏறறு கண்ணுககுத் சதரியாத வலகயிைாை 
இனைல்களுககு முகம்சகாடுத்து வருகின்ற ச்பண் 
களின பிரச்சிலைகலளத் தீரப்பதறகும் அவரகளு 
லைய வாழ்கலகயில் ஒளிநயறறு வதறகுைாை 
ஆககபூரவைாை செயறதிடைஙகலள வகுத்துச் செய 
ற்படுவதறகு அதிகாரத்தில் உள்ள ெம்்பந்தப்படை 
வரகளும் ெமூகப ச்பாறுபபு வாயந்தவரகளும் முன 
வர நவண்டும்.
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கவும் சகைடி கூறிைார. 
 அப்பாைொலையில் வனமுல்றகள் அதிக 
ைாகக லகயாளப்படைதாக அவர வி்பரித்தார. 
“்பாலியல் வனபுைரவுககு ோஙகள் அறிமுகப்ப 
டுத்தப்படநைாம். கடுலையாை உைல் ரீதியாை 
தண்ைலைகளுககு ோஙகள் உள்ளாநைாம். எங 
கள் குடும்்பஙகளில் ோஙகள் காைாத ்பை விைய 
ஙகள் எஙகளுககு அறிமுகஞசெயது லவககப 
்படைை.”
 “இது வலர கண்டுபிடிககப்படை புலத 
குழிகள் ்பனிப்பால்றயின ஒரு நுனிப்பகுதி 
ைடடுநை” என்றார அவர. “எஙகள் ேண்்பரகளும் 
எைககு அறிமுகைாைவரகளும் கூறிய கலதக 
லளப ்பாரககும் ந்பாது ஒவசவாரு ்பாைொலை 
ககும் இப்படி ஒனறுககு நைற்படை இைஙகள் 

இருப்பதறகாை வாயபபுகள் உள்ளை.”
 எதிரவரும் ைாதஙகளில் இப்படிப்படை 
குரூரைாை இனனும் ்பை கண்டுபிடிபபுகள்  நைற 
சகாள்ளப்பைைாம் எனறு பூரவீகச் ெமூகஙகளில் 
தலைவரகள் ்பைர எதிர்பாரககி்றாரகள். இதுவலர 
நைறசகாள்ளப ்படை நதடுதல்களின விலளவாக 
ஒனராறிநயா (Ontario) ைறறும் ைனிற ந்றா்பா (Man-
itoba) ைாகாைஙகளில்  இப்படிப்படை ச்பயர 
குறிபபிைப்பைாத ்பை புலதகுழிகள் காைப்பை 
ைாம் எை ேம்்பப்படுகி்றது.
 இனனும் அதிகைாை உைல்கலள ோஙகள் 
கண்டுபிடிபந்பாம். எைது பிள்லளகள் எல்நைா 
ரதும் உைல்கலளக கண்டுபிடிககும் வலர ோங 
கள் ஓயபந்பாவதில்லை எனறு ஊைகவியைா 
ளருககாை ெந்திபபில் சகைடி குறிபபிடைார.
 பூரவீகககுடிகளுககு இந்த ோடு இலழத்த 
அநீதிகளின உண்லைலய எதிரசகாள்ள எைககுத் 

தலையாக இருககின்ற எைது அறியாலைலயயும், 
இைவாதம் தறசெயைாைது என்ற புரிதலையும் 
ோம் தூககிசயறிய நவண்டும் எனறு கூறிய 
தலைவர டிநைாம் இந்த நேரத்தில் இந்த ோடு 
எைககு உறுதுலையாக இருகக நவண்டும் என 
றும் சதரிவித்தார.
 காம்லூபசில் சிறுவரகளின எலும்புகள் 
கண்டுபிடிககப்படைதன பினைர இககண்டுபிடி 
பபுகள் சதாைர்பாக உைைடியாகவும், முழுலை 
யாகவும் விொரலைகலள நைறசகாள்ளும் ்படி 
ஒடைாவாலவயும் (Ottawa) வத்திககாலையும் 
(Vatican) ைனித உரிலை நிபுைரகள் நகடடிருககி 
்றாரகள். 

நன்றி: 
ததன்சீன ்கா்லபபதிவு; 
South China Morning Post
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கருத்தில்சகாண்டு, கா்பன சவளிநயற்றத் 
லதக குல்றககாைல், அல்ைது கா்பன சவளி 
நயற்றத்லதக குல்றககும் ேைவடிகலககளில் 
ஈடு்பைாைல், அல்ைது  மீறுகின்ற தஙகளது 
அரொஙகஙகளுககு எதிராக இந்த ைககள் திரள் 
திரளாக உரிய முல்றயில் ந்பாராைவில்லை. 
ஆகநவ ைககளிைம் இது ந்பாதியளவு விழிபபு 
ைரவு ச்ப்றவில்லை எனறு தான நிலைககி 
னந்றன. ைககலளச் ொரந்த ்பல்நவறு விையங 
களில் அரொஙகம் உதாசீைம் செயகின்ற 
ச்பாழுது அல்ைது ்பாராமுகைாக இருககின்ற 
ந்பாது, அல்ைது ைககள் விநராத ேைவடிகலக 

களில் ஈடு்படுகின்ற ந்பாது அந்த அரொஙகத் 
திறகு எதிராக எல்ைா ோடுகளிலும் ந்பாரா 
டைஙகள் சவடித்திருககின்றை. சவடிககி 
ன்றை. ஆைால் இந்த கா்பனீ சராடலெடலை 
கடடுப்படுத்த தவறுகின்றதில் ஒரு மிகப 
ச்பரிய சுறறுச் சூழல் பிரச்சிலைககு அல்ைது 
நதெத்தின ந்பரழிவிறகுக காரைைாக இருக 
கக கூடிய இந்த விையத்திறகு எதிராக ைககள் 
இயககஙகள் இனனும் அந்த அரொஙகஙகளு 
ககு எதிராக கிளரச்சி ச்ப்றாத நிலைலய 
லவத்து இனனும் அவரகள் ந்பாதியளவு 
விழிபபுைரலவப ச்ப்றவில்லை எனறு தான 
ோன நிலைககினந்றன.

்படுகின்றை. இது சதாைரபில் ோஙகள் முனபு குறி 
பபிடை ந்பாதிலும், அது சதாைரபில் யாரும் கருத் 
தில் சகாள்ளாத நிலைநய இருந்து வருகின்றைர.
 ைடைககளபபிலிருந்து செயற்படும் இைங| 
லகக குடும்்பக கடடுப்பாடடுச் ெஙகம் எனனும் 
அலைபபு தமிழரகளின எல்லைப ்பகுதிலய இை 
ககு லவத்து கைந்த 12வருைஙகளாக செயற்படடு 
வருகின்றது. இதன ்பணிப்பாளராக இருப்பவர 
முஸ்லிம் இைத்லத நெரந்தவராவார. இவர முன 
ைாள் கிழககு ைாகாை ஆளுேர ஹிஸ்புல்ைாவின 
தீவிர ஆதரவாளராகவும் உள்ளதன காரைைாக 
தமிழர ்பகுதிகளில் முனசைடுககப்படும் இைக 
குல்றபபுககுப பிரதாை காரணியாக இருந்து வருகி 
ன்றார.
 குறிப்பாக இந்த இைஙலகக குடும்்பக 
கடடுப்பாடடுச் ெஙகம், ைடைககளபபு ைாவடை 
த்தில் வறிய ைககள், பினதஙகிய தமிழ் ைககள் 
வாழும் ்பகுதிகளில் சதாைரச்சியாக இயஙகி வரு 
கின்றது. இந்தச் ெஙகம் தமிழ் ்பகுதிகளில் உள்ள 
ச்பண்களுககு மூலளச்ெைலவ செயயும் செயற 
்பாடுகலள முனசைடுப்பதுைன, குடும் ்பககடடுப 
்பாடடு ேைவடிகலககலளயும் நைறசகாண்டு வரு 
கின்றது.
 இந்தச் ெஙகம் ஊைாக ஒரு வாரத்திறகு 
50ந்பர குடும்்பக கடடுப்பாடு செயது சகாள்வது 
ைன, ைாதாந்தம் 200ந்பர குடும்்பக கடடுப்பாடு 
செயது சகாள்வதாகவும் அந்ச்த ெஙகத்தின தகவல் 
கள் சதரிவிககின்றை. குறிப்பாக இந்தச் ெஙகத்தின 
ஊைாக குடும்்பக கடடுப்பாடு செய்பவரகளில் 
95வீதைாைவரகள் தமிழரகளாகநவ இருககின்றைர. 
அதிலும் எல்லைப ்பகுதிகளில் வாழும் தமிழரகநள 
இைககு லவககப்படுகின்றைர.
 குறிப்பாக தமிழர-முஸ்லிம்கள் செறிந்து 
வாழும் ்பகுதிகநள அதிகளவில் இைககு லவககப 
்படடு, இந்தச் செயற்பாடுகள் முனசைடுககப்படு 

கின்றை. தமிழரகளின எல்லைப ்பகுதிகலள ்பாது 
காகக நவண்டிய தமிழ் அரசியல் தலைலைகள் 
அது சதாைரபில் கண்டும் காைாத நிலையிநைநய 
இருந்து வருகின்றைர.
 அண்லையில் முனைாள் ்பாராளுைன்ற 
உறுபபிைர அரியநேத்திரன கருத்சதானல்ற சவளி 
யிடடிருந்தார, அதலை ோன இஙகு குறிபபிடுவது 
சி்றந்தது எனறு கருதுகினந்றன. “அபிவிருத்தி என 
்பது பிரநதெத்துைன ைடடும் தஙகியுள்ளது இல்லை. 
பிரநதெ ைககள் சதாலகலய லவத்துத்தான தீரைா 
னிககப்படுகி்றது. ்பாைொலைகளிலும் அபிவிருத்தி 
வளப்பஙகீடுகள் ைாைவர சதாலகலய லவத்நத 
தீரைானிககப்படுகி்றது. எதிர காைத்தில் கிழககு 
ைாகாைத்தில் ்பை தமிழ் ்பாைொலைகளில் ைாை 
வரகள் நெரும் சதாலக குல்றயுைாைால், அப்பாை 
ொலைகள் மூைப்பைக கூடிய நிைலை ஏற்படும். 
தறந்பாது ஒரு சிை ்பாைொலைகள் மூைப்படடு 
ள்ளை. இந்த விையத்லத அந்தந்த ஊர ைககளும், 
ச்பாது அலைபபுகளும் கவைத்தில் எடுகக நவண் 
டும். ஒரு குடும்்பத்துககு ஐந்து பிள்லளகள் நதலவ 
என்ற பிரச்ொரமும், அதறகாை ச்பாருளாதாரத்லத 
நைம்்படுத்தும் வலகயில் ோம் ஒவசவாருவரும் 
சிந்திகக நவண்டும். உள்ளூராடசித் நதரதல் வடைா 
ரஙகலள வகுககும் ந்பாதும் ைககள் சதாலக கருத் 
தில் சகாள்ளப்படைதால், ைடைககளபபு ைாவட 
ைத்தில் சிை தனித்துவைாை கிராைஙகள் ்பககத்து 
கிராைஙகளுைன இலைககப்படடிருப்பலதோம் 
அவதானிககைாம். எைநவ அபிவிருத்தித் 
நதலவலய ச்பறறுக சகாள்ளவும் ைககள் சதாலக 
கடைாயம் நதலவ” எைத் சதரிவித்திருந்தார.
 தமிழரகளின எண்ணிகலக தமிழரகளின 
்பல்நவறு செயற்பாடுகளில் தாககத்திலை செலுத் 
தககூடியது. இனறு தமிழரகள் ைத்தியில் காைப 
்படும் வறுலை நிலைலை காரைைாகநவ அவரகள் 
ைத்தியில் அறியாலையும் ஒடடி நிறகின்றது. 
தமிழரகள் ைத்தியில் பி்றபபு வீதத்திலை அதிகரிப 
்பதறகாை எந்தத் திடைஙகளும் இல்லை. அதறகாக 

எந்த முயறசிலயயும் யாரும் செயயவில்லை.
 ைடைககளபபு ைாேகரெல்பயில் மூன்றா 
வது பிள்லள ச்பறும் தமிழ் குடும்்பத்திறகு 
5000ரூ்பா வழஙகும் திடைசைானறு புைம்ச்பயர 
ைககளின ஆதரவுைன சகாண்டு வரப்படைந்பாதி 
லும், அதலைப புைம்ச்பயர அலைபபுகள் சதாைர 
ந்து முனசகாண்டு செல்ைாலையிைால் இலையில் 
லகவிைப்படைது.
 தறந்பாதுள்ள நிலையில் எல்லைக கிராை 
ஙகள் ்பைப்படுத்தப்படடு, அவரகளுககாை 
சதாழில் வாயபபுகள், வருைாைஙகள் உறுதிப்படுத் 
தப்படும் ந்பாது எதிரகாைத்தில் தமிழரகளின பி்ற 
பபு வீதத்திலைக குல்றககும் நவலைத் திடைத்தி 
லைத் தடுத்து நிறுத்த முடியும். குல்றந்த ்படெம் 
தமிழரகளின பி்றபபு வீதம் அதிகரிககப்பை நவண் 
டியதன அவசியம்குறித்தாவது ோஙகள் சிந்திகக 
நவண்டிய காைத்தில் நிறகினந்றாம்.

அறிமுகப்படுத்தப்படடு கல்வி அபிவிருத்திககு 
வித்திைப்படுகின்றது. எனினும் இலவசயல்ைாம் 
சிறுவரகளின கல்வி உரிலைகலள எந்தளவுககுப 
்பாதுகாத்துள்ளை என்பது குறித்து ஆழைாகநவ 
சிந்திகக நவண்டி இருககின்றது. இதனிலைநய 
ைலையகத்தில் கஷ்ை ைறறும் அதிகஷ்ைப பிர 
நதெஙகள் அதிகைாகக காைப்படுகின்றை. இந் 
நிலையில் ந்பாககுவரத்துச் சீரநகடு உள்ளிடை 
்பை நிலைலைகள் இப பிரநதெ ைாைவரகளின 
கல்வி அபிவிருத்திககுக குந்தகைாக இருந்து வரு 
கின்றலைலயயும் கூறியாதல் நவண்டும்.

 ச்பருந்நதாடைத் துல்றலயப ச்பாறுத்தவ 
லரயில், 06 - 14 வயதிறகு உட்படை சிறுவரகளின 
10.3 வீதைாை ஆண் பிள்லளகளும், 14.6 வீதைாை 

ச்பண் பிள்லளகளும் முழுநேர சதாழிலில் ஈடு 
்படடுள்ளதாக புள்ளிவி்பரஙகள் வலியுறுத்துகி 
ன்றை. இத்தகவலின்படி ச்பருந்நதாடைத்துல்ற 
யில் 12.4 வீதைாை சிறுவரகள் முழுநேரத் சதாழி 
லில் ஈடு்படடு வருகின்றலை நவதலைககுரிய 
ஒரு விையைாகுசைனறு ந்பராதலைப ்பல்கலைக 
கழக சிநரஷ்ை விரிவுலரயாளர திருைதி.ஆர. 
நொ்பைாநதவி வலியுறுத்தி இருககின்றார. இத 
லைத் தவிர ்பாைொலைககு ஒரு சதாலக சிறுவர 
கள் செல்லும் நிலையில் நைலும் 3.8 வீதைாை 
சிறு வரகள் எவவிதைாை குறிபபிைத்தகக ேைவ 
டிகலககளிலும் ஈடு்பைாது சவறுைநை நதாடை 
த்தில் சுறறித் திரிவதாகவும் அதிரச்சி தரும் தக 
வல் ஒனறு வலியுறுத்துகின்றது. இத்தலகய 
நிலைகள் சதாைர்பாக விநெை கவைம் செலுத்த 
நவண்டியது மிகவும் அவசியைாகும்.
 இனல்றய சிறுவரகள் ோலளய தலைவ 
ரகள் என்பாரகள். தந்லத நேரு ந்பான்றவரகள் 
சிறுவரகலள மிகவும் நேசித்தவரகளாக விளஙகுகி 
ன்றைர. இனல்றய சிறுவரகலள ோம் ேல் வழி யில் 
ச்பாறுபபுைரந்து வழிப்படுத்துநவாைாயின, 
ோலளய ச்பாழுது ேல்ை ச்பாழுதாக அலையும். 

இந்த வலகயில் ைலையக சிறுவரகள் சதாைரபி 
லும் விநெை கவைம் செலுத்தி அவரகளின ேல் 
வாழ்விறகு வித்திடுதல் முககியைாைதாகும். 
கல்வி, சுகாதாரம், ெமூக வாழ்கலக, சிறுவர்பரா 
யம் என்பவறல்றப ்பாதுகாத்து ோடடிறகு 
ச்பாருத்தப்பாடுலைய ஒருவைாக சிறுவரகலள 
ைாறறியலைகக நவண்டும். அரசியல்வாதிகள், 

கல்விப புைம் ொரந்தவரகள் உள்ளிடை  ்பைருக 
கும் இதில் ச்பரும் ்பஙகுள்ளது. இதிலிரு ந்தும்  
விைகிச் செல்நவாைாைால், ோடடின தலைசய 
ழுத்து ேல்ை ்படியாக அலைவதறகில்லை என்ப 
தலை விளஙகிக சகாள்ள நவண்டியது அவசிய 
ைாகும்.

ம்லய்க சிறு்வர்    ... ததாடர்ச்சி...

கிழககில் தமிழினக  ... ததாடர்ச்சி...

பூமி த்வபபம்ட    ... ததாடர்ச்சி...

செயயப்படைது ைகிழ்ச்சியாை விையம். இந்த  
விடுதலை ஒரு ேல்சைண்ை நோககத்தில் 
ேலைச்ப்றவில்லை. ைா்றாக, தமிழ் ைககள்மீது 
இைப்படுசகாலைலயநைற சகாண்டிருககின்ற 
நகாடை்பாய அரொஙகம் தமிழரகளுலைய 
நதெத்லதநயா, இ்றலைலயநயா, சுயநிரைய 
உரிலைலயநயா அஙகீகரிகக அடிப்பலையிைாை 
ஒரு ெைஸ்டித் தீரலவ வழங குவதறகு தாயார 
இல்லை. சிஙகள குடிநயற்றஙகலளநயா, ச்பௌ 
த்த ையைாககலைநயா நிறுத்து வதறகும் தயாராக 
இல்லை. தமிழ் ைககள்மீது ேைத்தப்படை 
இைப்படுசகாலைககு ஒரு ச்பாறுபபுக கூ்றல் 
செயவதறகும் தயார இல்லை. 
 அநத நவலள இராணுவத்திைரிைம் ெரை 
லைந்தவரகளுககு எனை ேைந்தது என்பலத அர 
ொஙகம் சவளிப்படுத்துவதறகும் தயாரில்லை.
 நைலும் நகாடை்பாய  அரொஙகம், சீைா 
நவாடு சேருஙகிச் செனறு சகாண்டிருககி்ற 
நிலையில்,  சிறீைஙகா மீது இந்த ெரவநதெ அழுத் 
தஙகள் அதிகரித்துக சகாண்டு வருகின்றது. அதி 
கரிககின்ற ெரவநதெ அழுத்தஙகலள அவரகள் 
லகயாளுவதறகாக இந்த விடுவிபல்ப செயதிருக 
கி்றாரகள். 
 அதுவும் அந்த 16 ந்பரில் 14 ந்பர வரும்  
ஆண்டு ஏபரல், நை அளவிநை விடுதலையாக 
இருந்தவரகள். ஆகநவ இந்த வலகயில் ்பாரககி 
ன்ற ந்பாது பூநகாள அரசியல் பூரத்தியாகவும், இை 
ஙலக இபச்பாழுது ஆடசியில் இருககின்றவர 
கள் சீைா ொரந்து செல்கின்ற ந்பாககும் இவரகள் 
மீது ஏற்படுத்தி இருககின்ற சேருககடியாைது, 
இவரகளுலைய விடுதலைலய ொத்தியைாககி 
இருககின்றது” என்றார.

தமிழ்த் த்ல்ம்கள்     ... ததாடர்ச்சி...


