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அமெரிக்கக ்கடற்படடயின் உலங் 
குவானூர்தி ஒன்று ்கடந்த ொ்தம் 
31 ஆம் நாள் ்கலிப்பார்னியா ்கடற 
்கடை ்பகுதியில் வி்பத்தில் சிச்கிய 
்தால் 5 ்கடற்படடயினர் உயிரிழநது 
ள்்ள்தா்க ்பசுபிக ்கடடட்ளப் பீடம் 
ம்தரிவித்துள்்ளது.
 உ ல ங் கு வ ா னூ ர் தி ட ய 
ப்தடும் ்பணி்கள் பநறறுடன் (04) 
நிறுத்்தப்்படுவ்தா்கவும், ்காணாெல் 
ப்பான ்கடற்படடயினர் இறநதுள்்ள 
்த ா ்க வு ம் அ ம ெ ரி க ்க ா ம ்த ரி வி த் 
துள்்ளது.
 அமெரிக்காவின் எபிை்காம் 
லிங்்கன் என்ற விொனம் ்தாங்கி 
்கப்்பலில் இருநது புறப்்படட எம். 
எச்-60எஸ் வட்கடய பேர்ந்த உலங்கு 
வானூர்திபய ்கடலில் வீழந்தம்த 
னத் ம்தரிவிக்கப்்படுகின்றது.

இலங்ட்கயில் ்பால்ொ, சீனி, எரி 
வாயு, உட்பட ்பல்பவறு அத்தியா 
வசிய ம்பாருட்களின் விடல உச்ேத் 
ட்தத் ம்தாடடப்தாடு, குறித்்த ம்பாரு 
ட்களுக்கான ்தடடுப்்பாடும் நிலவி 
வருகின்றது.  அப்த பநைம்  நாடடில் 
்பயணத்்தடட விதிக்கப்்படடு அதி்க 
ம்தாறறா்ளர்்கள் இனங்்காணப்்படடு 
வரும் நிடலயில், ெக்கள் இன்னும் 
பநாயத்ம்தாறறின்வீரியத்திடன 
உணைாெல் வீதி்களிபல சுறறித் 

திரிகின்றனர் என்ற குறறச்ோடடு 
சு்கா்தாை ்தைப்பினைால் முன்டவக்கப் 
்படுகின்றன.  
 சீனிடய ்தனியார் துடறயினர் 
்பதுககி டவத்திருப்்ப்தனால், சீனிக 
்கான ்தடடுப்்பாடு ஏற்படடுள்்ளது. 
இருப்பினும் ேம்தாோ விற்படன 
நிடலயங்்களில் சீனிடய ம்பறறுக 
ம்காள்்ளலாம் என அைோங்்கம் 
அறிவித்திருந்தது. இந நிடலயில் 
ெக்கள் ்பல்பவறு ்பகுதி்களிலும் 
இருநது சீனிடய ம்பறுவ்தற்கா்க  
முண்டியடித்துக ம்காண்டு  ்கடட்க 
ளுககு முன் குவிநது வருவ்தானால், 
இதுபவ ்பாரிய ம்காபைானா ம்காத் 
்தணி உருவா்க வழிவகுககும் என 
அஞேப்்படுகின்றது.

கிழககு ொ்காணத்தில் ்தமிழர்்க 
ளின் மநல் ்க்ளஞசியோடல்கட்ள 
சீல் டவத்து, மநல்டல ்பறிமு்தல் 
மேயவது என்்பது ்தமிழர்்களின் 
ம்பாரு்ளா்தாைத்திடன அழிககும் 
மேயல் என ்பல்பவறு ்தைப்பினரும் 
குறறஞோடடி வருகின்றனர்.
 இலங்ட்கயில் அரிசியின் 
ப்தடவயிடன நிடறவு மேயவ்தற 
்கா்க அைே அதி்காரி்க்ளால் நாட்ளா 
விய ரீதியில் மநல் ்பதுககியுள்்ளவர் 
்கட்ளத் ப்தடி அவறறிடன ட்கப்்பற 

றும் நடவடிகட்க்கள் முன்மனடுக 
்கப்்படடுள்்ளன.
 இந்த நிடலயில், கிழககு 
ொ்காணத்தில் உள்்ள விவோயி்களின் 
மநல் ்க்ளஞசியங்்கட்ள இலககு 
டவத்து நு்கர்பவார் அதி்காைேட்ப 
யின் அதி்காரி்களினால் முறறுட்க 
்கள் முன்மனடுக்கப்்படடுள்்ளன.
 ம்பரிய்ளவிலான மு்தலாளி 
்கள் மநல்டல ்பதுககி டவப்்ப்தடன  
யாரும் ்தடுக்கவில்டல. ஆனால் 
விவோயி்கள் ்காலங்்காலொ்க மநற 

மேயட்க மேயது பேமிககும் ்பழக்க 
த் தி ட ன க ம ்க ா ண் டி ரு க ட ்க யி ல் , 
அவர்்களின் மநல்டல சீல் டவத்துக 
ட்கப்்பறறும் நடவடிகட்க்கட்ள 
நு்கர்பவார் அதி்காைேட்ப அதி்காரி 
்கள் முன்மனடுத்து வருவ்தா்க ெடட 
க்க்ளப்பு ொவடட விவோய ேம்பெ 
்ளன ்தடலவர் ந.சுந்தபைேன் குறறஞ 
ோடடியுள்்ளார்.
 பெலும் “சிங்்க்ள விவோயி்க 
ட்ளயும், ்தமிழ விவோயி்கட்ளயும் 
அைோங்்கம் ஒன்றா்க பநாக்கக 
கூடாது. ்கடந்த யுத்்த ்காலத்தில் 
ம்காள்ட்ள இலா்பம் அனு்பவித்்த 
வர்்கள் சிங்்க்ள விவோயி்கள். 
ஆனால் இன்று அடனத்ட்தயும் 
இழநது  ்தறப்பாது ்தெது ம்பாரு்ளா 
்தாைத்திடன ்கடடடெககும் பநைத் 
தில் இவவாறான மேயற்பாடு்கள் 
மு ன் ம ன டு க ்க ப் ்ப டு வ ்த ா ்க 
நவகிரி நீர்்பாேன திடட விவோய 
அடெப்பின் ்தடலவர் சி.்கந்தோமி 
சுடடிக்காடடியுள்்ளார்.
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Kz;babj;J nghUl;fs; nfhs;tdT nra;Ak; kf;fs;
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2000 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் 

இலக்க இங்கிலாநது ்பயங்்கைவா்தச் 
ேடடத்தின் கீழ ்தமிழீழ விடு்த 
டலப் புலி்கள் ஒரு ்பயங்்கைவா்த 
அடெப்்பா்க ்தடட மேயயப்்பட 
டட்த ம்தாடர்வ்தறகு இங்கிலாநது 

உள்துடற மேயலா்ளர் முடிவு மேய 
துள்்ளார் என்்பது இல ங்ட்க அைசுககு 
ம்தரியப்்படுத்்த ப்்படடுள்்ளது.
 ்தடடமேயயப்்படட அடெப் 
பு்களின் பெல்முடறயீடடு ஆடண 
யத்தின் தீர்ப்ட்பத் ம்தாடர்நது எடுக 
்கப்்படட உள்துடற மேயலா்ளரின் 
முடிவு, இங்கிலாநதில் விடு்தடலப் 
புலி்கள் மீ்தான ்தடடடய நீக்க 
ப்காரும் ்தமிழ அடெப்புக்களின் 
ப்காரிகட்க்கட்ள நிைா்கரித்துள்்ளது.
 இங்கிலாநதின் முடிவிறகு 
ெகிழச்சியும் ம்தரிவித்துள்்ளது.

cyq;FthD}u;jp tpgj;J - 5 
mnkupf;f flw;gilapdu; gyp

திருப்காணெடல ொவடடம் ்படடி 
னமும் சூழலும் பிைப்தே மேயல்கப் 
பிரிவில் உள்்ள ஒரு மீள்குடிபயறறக 
கிைாெபெ முத்துந்கர்.    இக கிைாெ 
ொனது ்கண்டி - திருப்காணெடல 
பிை்தான வீதியில் இருநது சுொர் 
3 கி ப ல ா மீ ற ற ர் ம ்த ா ட ல வி ல் 
உள்்ளது.

 1962ஆம் ஆண்டு ம்தாடக்கம் 
அப்்பகுதியில் ெக்கள் வாழநதுவந்த 
நிடலயில், 1990்களில் ஏற்படட வன் 
மேயல் ்காைணொ்க இடம்ம்பயர் 
நது மீண்டும் 2006ஆம் ஆண்டு மீள் 
குடிபயறறப்்படடு,  184 குடும்்பங் 
்கள் ்தறப்பாது வடை வாழநது வருகி 
றார்்கள்.

 ்பல வருடங்்கள் குடிபயறற 
திடடம் ஊடா்க வாழநது வந்தா 
லும், குடியிருப்பு ்காணி்கட்ள இல 
ங்ட்க துடறமு்க அதி்காைேட்பககு 
மோந்தம் என துடறமு்க அதி்காை 
ேட்பயினர் அப்்பகுதிடய அ்ப்கரி 
ப்பு மேயய முற்படுகின்றனர் என 
ெக்கள் குறறம் சுெத்தியுள்்ளனர்.
 குறித்்த கிைாெத்தில் விவோய 
்காணி 300 ஏக்கரும் குடிபயறற்காணி 
200 ஏக்கர் என அண்ண்ளவா்க 
்காணப்்படடாலும், குறித்்த ்காணி 
்கள் ்தங்்களுககு உரித்்தான ்காணிஎன 
துடறமு்க அதி்காை ேட்பயினர் 
ெக ்கட்ள அச்ேமூடடி எச்ேரிகட்க 

jpUNfhzkiy- Kj;Jefu; fpuhkj;ij 

mgfupf;Fk; Kaw;rpapy; JiwKf mjpfhurig

tpLjiyg; Gypfs; kPjhd jilia 

ePbj;jJ ,q;fpyhe;J!

இநதியாவின் ்கடடுப்்பாடடில் 
உள்்ள ்கஸ்மீரில் உள்்ள முஸ்லீம் 
ெக்களுககு ஆ்தைவா்க ்தெது அடெ 
ப்பு குைல் ம்காடுககும் என ்தலி்பான் 
அடெப்பின் ப்பச்ோ்ளர் சுடைல் 
ஷகீன் பி.பி.சி ஊட்கத்திறகு பநறறு 
(04) ம்தரிவித்துள்்ளார்.
 ்காஸ்மீரின் இரு ்பகுதி்கட்ள 
இநதியாவும் ்பாகிஸ்்தானும் ்தெது 
்கடடுப்்பாடடில் டவத்துள்்ளன. 
இநதியாவின் ்கடடுப்்பாடடில் 
உள்்ள ்பகுதியில் ்கடந்த 30 வருடங்்க 
்ளா்க வன்முடற்கள் இடம்ம்பறறு 
வருகின்றன.
 ஆப்்கானிஸ்்தாடன ்தலி்பா 
ன்்கள் ட்கப்்பறறிய பின்னர் ்காஸ்மீர் 
ம்தாடர்பில் அவர்்கள் ்கருத்து மவளி 
யிடடது இதுபவ மு்தல் முடறயா 
கும்.
 நாம் முஸ்லீம் இனம் என்்ப 

்தால் எந்த நாடடில் முஸ்லீம் ெக்க 
ளுககு எதிைா்க வன்முடற்கள் இட 
ம்ம்பறறாலும், அ்தறகு எதிைா்க குை 
ல்ம்காடுப்ப்பாம் என அவர் பெலும் 
ம்தரிவித்துள்்ளார்.
 ஜம்மு-்காஸ்மீர் ொநிலங்்க 
ளுககு சுயாடசிடய வழங்கிய 370 
ஆவது ேடடத்ட்த இநதிய அைசு 
நீககியட்த ம்தாடர்நது இந்த பிைப்த 
ேத்தில் ்கடந்த 2 வருடங்்க்ளா்க ்ப்தற 
றொ்க நிடல நிலவிவருவது நாம் 
அறிந்தப்த.

 - jypghd;

fh];kPupy; cs;s K];yPk; kf;fSf;F 
Mjuthff; Fuy; nfhLg;Nghk;

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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“இலங்ட்கயில் ம்காபைானா ்கடடுப்்பாடு்கள், ெறறும் 
்பயங்்கைவா்த எதிர்ப்புச் ேடடங்்கட்ள அதி்க்ளவில் 
்பயன்்படுத்தும் அதி்காரி்கள், அடெதியான முடறயில் 
எதிர்ப்ட்பத் ம்தரிவிப்்ப்தற்கான உரிடெடய ்கடடுப்்ப 
டுத்துவதுடன், ்தமிழ ெக்கட்ள ஓடுககுமுடறககுள்்ளா 
ககும் ேம்்பவங்்களும் ம்தாடர்நது ம்காண்டுள்்ளன” என 
ஐநது ்தமிழக ்கடசி்களின் ோர்பில் ஐ.நா. ெனி்த உரிடெ 
்கள் ஆடணயா்ளருககு அனுப்பி டவத்துள்்ள ்கடி்தத்தில் 
ம்தரிவித்துள்்ளார்்கள்.  

 மஜனிவாவில் ஐ.நா. ெனி்த உரிடெ்கள் ப்பைடவ 
யின் 48 ஆவது கூடடத் ம்தாடர் எதிர்வரும் 13ஆம் 
தி்கதி ஆைம்்பொ்கவுள்்ள நிடலயில், ஆறு ்பக்கங்்கட்ளக 
ம்காண்ட இந்த விரிவான ்கடி்தம் அனுப்்பப்்படடுள்்ளது.
 ்தமிழ ெக்கள் கூடடணியின்  மேயலா்ளர் நாய்கம் 
நீதியைேர் சி வி விகபனஸ்வைன்,  ்தமிழ ஈழ விடு்தடல 
இயக்கத்தின் ்தடலவர் மேல்வம் அடடக்கலநா்தன்,  
ஜனநாய ெக்கள் விடு்தடல முன்னணியின் ்தடலவர் 
சித்்தார்த்்தன்,  ஈழெக்கள் புைடசி்கை விடு்தடல முன்னணி 
யின் ்தடலவர் சுபைஷ் பிபறெச்ேநதிைன், ்தமிழ ப்தசிய 
்கடசியின் ்தடலவர் சிறி்காந்தா  ெறறும் ்தமிழ ஈழ விடு 
்தடல இயக்கத்தின் மேயலா்ளர் நாய்கம் ெறறும்  ்பாைாளு 
ென்ற உறுப்பினர் ப்காவிந்தன் ்கரு ணா்கைம்,  ்பாைாளு 
ென்றென்ற உறுப்பினர் விபனா பநா்கைா்தலிங்்கம்  
ஆகிபயாரின் ட்கமயாப்்பத்துடன் விரிவான அறிகட்க 
ஒன்று ஐ.நா. ெனி்த உரிடெ ஆடணயா்ளரிடம் ேெர்ப்பி 
க்கப்்படடுள்்ளது.

 அடுத்்த வாைம் ஆைம்்பொகும் ெனி்த உரிடெ 
ப்பைடவயின் கூடடத் ம்தாடரில் 46/1 பிபைைடண  ்பறறிய   
ெனி்த உரிடெ ஆடணயா்ளரின் வாயமூல  அறிகட்க 
ேெர்ப்பிக்கப்்பட இருககிறது.  46/ 1 பிபைைடணடய  இல 
ங்ட்க அைோங்்கம் நிைா்கரித்து இருககிறது.  முககியொ்க 
ஆ்தாைங்்கட்ளத் திைடடுவ்தற்கான அதி்காைத்ட்த ெனி்த 
உரிடெ ஆடணயா்ளர் அலுவல்கத்துககு ்கடந்த கூடடத் 
ம்தாடரில் ெனி்த உரிடெ  ப்பைடவ வழங்கியிருந்தது.
 இ்தற்கான நிதி ஒதுககீடு இடம்ம்பறறு, அலுவல 
ர்்கள் நியமிக்கப்்படட நிடலயிபலபய ஆ்தாைங்்கட்ள 
திைடடுவ்தறகு ெனி்த உரிடெ ஆடணயம் ்தயாைாகி 
உள்்ளடெடய ம்தரிவித்துள்்ளது.   அ்தன் அடிப்்படடயில் 
முககியொ்க ்கரு்தப்்படுகின்ற  எதிர்வரும் ெனி்தஉரிடெ 
ப்பைடவயின் அெர்வில் நீதி ம்பாறிமுடறக்கான நடவடி 
கட்க்கள் முன்பனறறத்ட்த அடடயும் என எதிர்்பார்க்கப் 
்படுகிறது.  
 இவபவட்ளயில் 46/1 பிபைைடணககு பின்னைா்க  
அைோங்்கம் ்கடடவிழத்துவிடட ்தமிழ இனத்துககு 

46/1 gpNuuizapd; gpd;dUk; 
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 இவ்வாண்டுக்வான முதல் ஆறு மவாதங்ளில் மட்டும் நூற்றிநவாற்்பது இலட்்சம் க்வாடி ரூ்பவாய்ளை 
சிறீலங்வா அரசுக்வான கமலதி்க ் டனவா் இனளறைய ரவா்ச்பக்ச குடும்்ப ஆட்சி ப்பருககியுளைது. க்வாவிட் 
வீரியத் தவாககுதல்்ளுககு ்பணமினளமயவால், தகுநத ்பவாது்வாப்பு அளிக்வாது, மக்ள ப்பருமைவில் 
்பலியவாகும் நவாடவா்ச் சிறீலங்வா மவாறி்ருகிறைது. அகதக்ளை இநத ‘்ஙகுகரவாத்து’ அர்சவா்வுளை 
சிறீலங்வா, இது்ளர இநதியவா, பதற்்வாசியவாவின க்நதிர முககியத்து்ம் ்வாயநத நுளை்வாயில் 
எனறு இருநத நிளலககுச் ்ச்வாலவா்த் தனளன ‘க்நதிர முககியத்து்ம் ்வாயநத பதற்்வாசிய நுளை 
்வாயில்’ என முனனிருத்தி ப்ளியுறைவுக ப்வாளள்யிளன ்குத்து ்ருகிறைது.  இது உல் ்பளடப்்பல 
்ல்லவாண்ளம்ள மற்றும் ப்பவாருைவாதவார கமலவாண்ளம்ளுககு பதற்்வாசியவாவில் இநதியவாவுககு மவாற்றைவா்த் 
தன்ழியவா்க  ‘்வாலூனறைலவாம்’ எனனும் ப்சயதிளயத் பதரிவிககும் உத்தியவாகும்.  
 இநத சிறீலங்வாவின ‘்வாலூனறைல் அளைப்புககுச்’ சிறீலங்வாவுக்வான அபமரிக்த் தூது்ர் 
அளலனவா.பி.படப்பிளிட்ஸ் அ்ர்்ள "சிறீலங்வா மி்ப்்பவாரிய ்ர்த்த் மற்றும் ப்பவாருைவாதவார 
ஆற்றைளலயும், அளமவிடப் ்பயன்படுத்தல் அனு்ப்த்ளதயும் ப்வாண்ட நவாடு. துளறைமு் ந்ர முதலீடு்ளில் 
சிறீலங்வா அர்சவாங்ம் அதி் இலவா்பம் ஈட்ட விரும்பு்ளத அஙகீ்ரிககிகறைன. அளனத்துல் ்ர்த்த் 
உடன்படிகள்ச் ்சட்டங்ள க்பணப்்பட்டு, ஊைலற்றை முதலீட்டுககு அ்பவாயமில்லவாத ்ள்யில் இநத 
முளறைளம்ள முனபனடுக்ப்்பட க்ண்டும்" எனப் ்பச்ள்சகப்வாடி ்வாட்டி, அபமரிக்வா க்வாவிட்19 
்வாலத்தில் சிறீலங்வாவுககுச் ப்சயத உதவி்ளையும் சுட்டிக்வாட்டி, அபமரிக்வா சிறீலங்வாவின மற்பறைவாரு 
மி்ப்்பலம் ்வாயநத முதலீட்டவாைரவா்த் பதவாடரும் என நம்பிகள்யளித்துளைவார். கூடக் அபமரிக்வா 
்ைஙகிய ்டன்ளைச் ப்சலுத்தத் கதள்யில்ளலபயனச் சிறீலங்வாவுககு உற்்சவா்மும் ஊட்டியுளைவார்.
 இனளறைய இஸ்லவாமிய அமீர்மவான கநற்ளறைய ஆப்்வானிஸ்தவானில் இருநது பின்வாஙகியுளை 
அபமரிக்வாவுககுத் பதற்்வாசியவாவுக்வான அதன இருப்ள்ப, சிறீலங்வாவில் முதலீடு்ளை 
கமற்ப்வாளளு்தன ்ழியவான ‘தைமற்றை தை அளமப்பு’ ்ழியவா் நிளலப்்படுத்தலவாம் எனக ்வாலம் 
இடம் அறிநது சிறீலங்வா அளைத்துளைது. சிறீலங்வாவின இநத ‘தைமற்றை தை அளமப்பு’ அளைப்பு 
்பவாகிஸ்தவான, ஈரவான இஸ்லவாமிய அமீர்ம் எனனும் முகக்வாண இளணப்பின ்ழி உரு்வாகி்ரும் 
இஸ்லவாமியப் க்பரரசு முயற்சிககு எதிர்நிளல ஒனளறை, அளனத்துல் நவாடு்ள அளமப்புக்ளுடன 
முரண்்படவாது, பதற்்வாசியவாவுககுள ஏற்்படுத்த க்ண்டிய கதள்யில் உளை அபமரிக்வாவுககு மி் 
முககியமவானதவாகிறைது. 
 தலி்பவான்ளின அரள்ச, அயல் ஆப்்வானிஸ்தவான  மக்ளுக்வான அக்ளறை எனறை முளறையில் 
தவாம் ஏற்று, உத் க்ண்டியது ்பவாகிஸ்தவானின ் டளம எனறு ்பகிரங்மவா்க் கூறும் ்பவாகிஸ்தவானுககுப், 
பிரித்தவானிய ப்ளியுறைவுச் ப்சயலவாைர் கநரடியவா்க ப்சனறு "்பவாகிஸ்தவான மக்ளுடன பிரித்தவானியவாவும் 
இளணநது ஆப்்வானிஸ்தவானிய மக்ள நலன்ளின அக்ளறையில் ்பகிர்வு்ளை கமற்ப்வாளை 
விரும்பு்தவா்" அறிவித்துளைவார். அரசு்ளின தளலளமப் க்பவாககு்ள க்று்பட்டவாலும் முரண்்படவாது, 
மக்ள நலனில் அக்ளறை எடுத்து இளணநது ப்சயற்்படுகிகறைவாம் எனப் பினனளடவு்ளைப் 
ப்பரிது்படுத்தவாது, தம் ்சநளத இரவாணு் நலன்ளை உறுதிப்்படுத்தும் இருப்புக்ளைத் பதவாடர 
முயற்சிப்்பது இனளறைய உல் அரசியலவா் உளைது.    
 சீனவா இனறு கமற்குல் ‘ப்பவாது்வான நனளம’ (Common Good)யில் இளணதல் எனனும் 
உல் அரசியல் தத்து்த்ளதகய மவாற்றும் தத்து்மவா் முனபனடுத்துளை ‘ப்பவாது்வான ்ைர்ச்சியில்’ 
(Common Prosperity) இளணதல் எனனும் தத்து்ம்,  சிறீலங்வாவில் உளை அதன இளறைளமயுளை 
ப்வாழும்புத் துளறைமு் அபிவிருத்தி ந்ரில் அபமரிக்வாள்யும் முதலீட்டவாைரவா் இளணத்தளல 
நளடமுளறைச் ்சவாத்தியமவாககுகிறைது. அதவா்து சீனவாவின புதிய ்லப்புப் ப்பவாதுவுடளமத் தத்து்ப்்படி 
"தனி முதலவாளி்ளை உச்்ச இலவா்பம் கநவாககி ்ைர அனுமதித்து, அநத இலவா்பத்ளத ்பகிர்்தன 
்ழி புதிய ்ைர்ச்சி்ளை ஏற்்படுத்தி, அநத ்ைர்ச்சி்ளின ்ழி மக்ள ்பயனப்பறை, அதன மூலதன 
உளடளமயவாைர்்ைவா்ச் சீனவாக் பதவாடர்தல்" அளமகிறைது.  
 இநத புதிய அணுகுமுளறையில் சீனவாவின கமலவாண்ளமயும், உல் மூல்ைங்ளும், மனித்ைங்ளும் 
பிரிக் முடியவா இளணப்பில் பதவாடரும். சீனவாவின இநதப் புதிய ் லப்புப் ப்பவாதுவுடளமத் தத்து்த்திற்கு 
ஏற்்ப, சீனவா குத்தள் முதலீடு்ைவாலும், ்படு்டன ப்பவாறியவாலும், இலஙள்யின தளரயிலும், ்டலிலும் 
மீயுயர் இளறைளமயுளை இளறைளமயவாைரவா்த் தனளனயும் நிளலநிறுத்தியுளை இனளறைய நிளலயில், 
சிறீலங்வா, அபமரிக்வா உட்்பட்ட உல் நவாடு்ளையும், சிறீலங்வாவில் முதலீடு்ளை கமற்ப்வாளை 
ள்த்து தனளன ‘்ஙகுகரவாத்து’ ப்பவாருைவாதவார நிளலயில் இருநது ்வாப்்பவாற்றிக ப்வாள்கத ரவா்ச்பக்ச 
குடும்்ப ஆட்சியின இனளறைய ‘்வாலூனறைல் அளைப்பு’ இலககு. கமலும் சிறீலங்வா அர்ச தளல்ர், 
ஐககிய நவாடு்ள ்சள்பயினதும், அளனத்துல் ்சட்டங்ளினதும் முளறைளம்ளுககு ஏற்்ப தவாங்ள 
தங்ைைவில் ப்சயற்்படு்தவா்க ்வாட்டும் உத்தியவா்க் அபமரிக் ஆதர்வாைரவான சுமநதிரன ்ழி 
தமிைர் கதசியக கூட்டணியினர் உடன க்பச்சுக்ள நடத்தி, ஈைத்தமிைர்்ளின உரிளம்ளை மி்மி் 
மட்டுப்்படுத்தளலயும், ஈைத்தமிைர்்கை ்ண்ணியமவான ்வாழ்வா் ஏற்கினறைவார்்ள. 
 ஆதலவால் இநதிய அரசின தமிைர்்ளின ‘்ண்ணியமவான ்வாழவு’க்வான உரிளம்ளை 
்ைஙகுவித்தல் எனனும் முயற்சிளய முறியடித்தல், முதல் கநவாககு.  ஐககிய நவாடு்ள ்சள்பயின மனித 
உரிளம்ள ஆளணய்த்தின சிறீலங்வா கமலவான அளனத்துல்ச் ்சட்ட மீறைல்்ளுக்வான வி்சவாரணக்வான 
்சவானறைவாதவாரங்ளைத் திரட்டும் அலு்ல்த்தின க்ளலத் திட்டங்ளைத் தளடப்்படுத்தவும் முடியும் 
என்பது இரண்டவா்து கநவாககு. சுருக்மவா்ச் ப்சவானனவால், ‘சிறீலங்வாவின ்வாலுனறைல்’ அளைப்பு 
அரசியலுககுச் சுமநதிரன ்சம்்பநதர் கூட்டுக ‘்வால்்ழுவும் அரசியல்’ மிகுநத ்பயளன அளிககும் 
என்பது ப்ளளிளடமளல. இனறு மவாறி்ரும் புதிய உல் அரசியல் முளறைளமககுள ஈைத்தமிைர்்ளின 
அரசியல் உரிளம்ள உறுதிப்்படுத்தப்்பட க்ண்டுமவானவால், ஈைத்தமிழ மக்ளின முககிய கதள் 
ஆற்றைலவாைர்்ளின அர்ப்்பணிப்புடனவான கூட்டுத்தளலளம. இதளன எவ்ைவு க்்மவா் ஈைத்தமிழ 
மக்ள ்ட்டிபயழுப்பு்வார்்கைவா, அவ்ைவுககுத்தவான ஈைத்தமிைர்்ளின அரசியல் உரிளம்ள இநதக 
‘்வாலூனறைல்’ ‘்வால் ்ழு்ல்’ அரசியல்்ளைத் தவாண்டி உறுதிப்பறும். ஏன்பகத இலககின இவ்வார 
எண்ணம்.
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ஒவமவாரு ஆண்டும் ம்தாண்டுப் ்பணி்க்ளாலும், 
நிதிகம்காடடயாலும் பிறருககு உ்தவும் மேயல் 

்களில் ஈடு்படடு வரும் ெக்கட்ளயும், அைேோர்்பறற 
அடெப்புக்கட்ளயும், இப்்பணி்களுககுப் ்பங்ப்கற 
்பா்ளர்்க்ளா்க உள்்ளவர்்கட்ளயும் அணி திைடடி, 
இப்்பணி்களின் முககியத்துவத்ட்தயும், உயர்ச்சியி 
டனயும் உலகுககு உணர்த்தும் ஐககிய நாடு்கள் 
ேட்பயின் நா்ளா்க ‘அடனத்துல்க ஈட்க நாள்’  
மேப்மடம்்பர் 5ஆம் நாள் ம்காண்டாடப்்படடு 
வருகிறது.

 ப்கம்பிரிஜ் ்பல்்கடலக்கழ்கப் ம்பாருளியல் 
ப்பைாசிரியைா்க இருநது பநாம்பல் ்பரிசு ம்பறற 
அெர்த்தியாமேன் அவர்்களின் ஆயவு முடிவா்க, 
வறுடெ என்்பது மவறுெபன ்பணமின்டெயல்ல, 
ொறா்க ஒரு ெனி்தன் ்தன்னுடடய முழு ஆளுடெ 
டயயும் மவளிப்்படுத்தி, வாழவ்தறகு அவனுககு 
இருககும் ்தடட்கப்ள வறுடெ என்ற, இன்டறய 
வடைவிலக்கணம் ்கடடடெக்கப்்படடது. பவறு 
மொழியில் மோல்வ்தனால், ஒருவரின் சு்தநதிை 
மின்டெபய வறுடெ. இதுபவ எல்லாத் துன்்பங்்க 
ளுககுொன ்தடலடெக ்காைணி. இந்த சு்தநதிை 
வாழவு மு்தலில் குடும்்பங்்களில் ்பயிறசிப்்படுத்்தப் 
்படல் பவண்டும். இ்தனாபலபய உல்க அடெதிக 
்கான பநாம்பல் ்பரிடேப் ம்பறறவுடன், ஊட்கவிய 
லா்ளர்்கள் உல்க அடெதிககு என்ன மேயய பவண்டு 
மென அன்டன திபைோவிடம் ப்கடட ம்பாழுது 
“உங்்கள் குடும்்பங்்கட்ள பநசியுங்்கள்” என 
அன்டன திபைாோ ்பதிலளித்்தார். இ்தனால் இந்த 
அடனத்துல்க ஈட்க நாளில் ஒவமவாரு ெனி்தனின் 
சு்தநதிைத்ட்தயும் உறுதி மேயய, ெறடறய ெனி்தன் 
உடழப்்பப்த ஈட்க என்்பட்தெனதிருத்்த பவண்டும்.  
 இநநாளில் சிறீலங்்காவில் இ்தறகு பநர் 
எதிர்ொறா்க ஈழத் ்தமிழ ெக்களிடட ம்தாண்டுப் 
்பணி்கள் மேயயும் அடெப்புக்களும், ்தனியாட்களும் 
பிறருககு உ்தவும் வட்கயில் நிதிக ம்காடட்கள் 
அளிப்்பவர்்களும், சு்தநதிைொ்கச் மேயற்பட இயலா 
்தவர்்க்ளா்கப் ்படடப்்பல அச்சுறுத்்தல்்களுககு உள் 
்ளாகி வருவதும் அல்லாெல், ம்தாண்டுப் ்பணி்க 
ளின் ெக்கள் நிர்வா்கம் ெறுக்கப்்படடு, எந்தப்்படட 
யினர் ஈழத்்தமிழ ெக்கட்ள இன அழிப்புச் மேய்தார் 
்கள் என ஐககிய நாடு்கள்ேட்பயின் ெனி்த உரிடெ 
்கள் ஆடணய்கம் விோரிக்கமவனப் ம்பயர் 

மவளியிடடப்தா, அவர்்களிடபெ 
ஒப்்படடக்கப்்படட நிடலயில் 
2021ஆம் ஆண்டு க்கான அடனத் 
துல்க ஈட்கநாள் இடம் ம்பறுகிறது. 
 அடெதிககு அச்சுறுத்்த 
லா்க உள்்ள வறுடெடயயும், 
உ்ளத் துன்்பங்்கட்ளயும் பெற 
ம்காள்வ்தற்கான ப்பாைாடடத்தில் 
ஆறறிய அ்ளப்்பரிய ்பணிக்கா்க 1979இல் 
உல்க அடெதிக்கான பநாம்பல் ்பரிசி 
டனப் ம்பறற ்கல்்கத்்தாவின் அன்டன 
திபைோ அவர்்கள், 87 வயதில் ்காலொன 
05.09.1997ஆம் தி்கதிடய ஆண்டு ப்தாறும் 

நிடனவு கூர்நது, இநநாளில் ஈட்கப் ்பணி்களில் 
ஈடு்படும் அடெப்புக்கட்ளயும், ்தனியாட்கட்ளயும், 
அவர்்களின் ம்தாண்டு்கட்ளயும் அங்கீ்கரித்து 
ப்பாறறி ஈட்கயிடன ஊக்கப்்படுத்தி, இ்தற்கான 
்கல்விடயயும்,  விழிப்புணர்டவத் ்தரும் ம்பாது 
நி்கழச்சி்கள், மேயற்பாடு்கட்ளயும் இநநாளில் மேய 
யுொறு ஐககிய நாடு்கள் ேட்பயின்உறுப்புரிடெ 
நாடு்கட்ள ஐககிய நாடு்கள் ேட்ப ்தனது 17.12.2012 
ஆம் ஆண்டுத் தீர்ொனத்தின்்படி பவண்டி நிறகிறது. 
 அன்டன திபைோடவ அரு்ளா்ளர் நிடல 
ககு உயர்த்திய திருநிடலப்்படுத்்தல் விழாவில் 
திருத்்தநட்த பிைான்சிஸ் அவர்்கள் “அன்டன திபைோ 
ம்தருக்கடையில் யாருபெ ப்தடுவாைறறு வீேப்்படடு, 
ெைணத்தின் வாயிலில் அன்புக்கா்க ஏங்கிக கிடந்த 
வர்்களின் முன் ெண்டியிடடுப் ்பணி மேய்தார். 
இ்தன் வழி அவர்்களில் ்கடவுள் ்கடடடெ த்துள்்ள 
்கண்ணியத்ட்த அவர் ்கண்டுணர்ந்தார். அவர்்களின் 
குைடல இந்த உலகின் வல்லாண்டெ்களுககுக 
ப்கட்கச் மேய்தார். இ்தனால் அவர்்கள் ்தாங்்கள் 
்படடத் துள்்ள வறுடெ என்னும் ம்பருங் குறறத்தின் 
ம்காடுடெடயக ்கண்டுணை டவத்்தார்” என எடுத் 
துடைத்து, வறுடெ என்்பது வல்லாண்டெ்க்ளால் 
்படடக்கப்்படும் குறறச் மேயல் என்்பட்த உறுதிப் 
்படுத்தினார். 
 சிறீலங்்காவில் மூன்று பவட்ள உணவும், 

்தங்்க இடமும் ம்காண்டு அடெதியுடன் வாழந்த 
ஈழத்்தமிழ ெக்கள், ெடலய்கத் ்தமிழர்்கள் இவர் 
்களிடட வறுடெ என்்பட்தச் சிங்்க்ள ம்பௌத்்த ப்பரி 
னவா்த வல்லாண்டெயா்கப் பிரித்்தானியக ்காலனி 
த்துவம் உருவாககிய சிங்்க்ளப் ம்பரும்்பான்டெ, 

ஒறடறயாடசிப் ்பாைாளுென்ற ஆடசி முடறபய 
உருவாககியது. 1931ஆம் ஆண்டு மு்தல் இன்றுவடை 
யான 80 ஆண்டு்கால இலங்ட்க ெக்களின் வறுடெ 
ககும், துன்்பதுயைங்்களுககும் சிங்்க்ள அைோங்்கங் 
்கப்ள ்காைணம். 
 இன்று கூடச் சிறீலங்்காவில் ஈழத்்தமிழ 
ெக்களின் வறுடெடயயும், உ்ளத்துன்்பங்்கட்ளயும் 
பெறம்காள்வ்தற்கான ப்பாைாடடங்்களுககு உலம்க 
ங்கும் வாழும் ஈழத்்தமிழர்்கள் கூட உ்தவ இயலா்த 

வட்கயில் அடனத்துக ்கடடுப்்பாடு்கட்ளயும் 
சிறீலங்்கா அைோங்்கம் மேயது வருகிறது. அன்டன 
திபைோவின் வழியில் ஈழெக்களின் வறுடெயும், 
உ்ளத்துன்்பங்்களும் நீக்க உடழத்்த ்கத்ப்தாலிக்க 
கிறிஸ்்தவத் துறவி்கள் ்பலர் சிறீலங்்கா ்படட்க்ளால் 
ம்கான்றழிக்கப்்படட வைலாறடறக ம்காண்ட்தா்க 
ஈழெக்களின் வைலாறு தி்கழகிறது. 
 அப்த பவட்ள ஈழெக்களின் வறுடெப் 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

md;id jpNurhtpd; 

epidT ehspy; 
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Ma;thsu; R+.Nah. gw;wpkhfud;

வறுமைமையும், துன்பங்கமையும், மைற்்கொளவதற்கொன 
்தொண்டுப் ்பணிமை ஈம்க

ஈழததமிழர்களின வறுமை ஒழிப்புக்கு உல்கைொவிை ஈம்க ஊக்கு 
விக்்கப்்படல் மவண்டும் 

உல்க அமைதிக்கு உங்கள குடும்்பங்கமை மேசியுங்கள



ஐ.நா. ெனி்த உரிடெ்கள் ப்பைடவயின் 48 
ஆவது கூடடத் ம்தாடர் எதிர்வரும் 13 ஆம் 

தி்கதி மஜனிவாவில் ஆைம்்பொ்கவுள்்ள நிடலயில், 
்தமிழத் ப்தசியக ்கடசி்களிடடபயயான பி்ளவு 
மீண்டும் ம்தளிவா்க மவளிப்்படடுள்்ளது. ஒபை 
குைலில் மஜனிவாவுககு அழுத்்தத்ட்தக ம்காடுககும் 
வட்கயிலான அறிகட்க ஒன்டற அனுப்பி டவப்்ப 
்தற்கா்க முன்மனடுக்கப்்படட முயறசி்கள் ப்தால்வி 
யடடநதிருககின்றன. இந்த நிடலயில் ்தமிழத் 
ப்தசியக ்கடசி்கள் நான்்கா்கப் பி்ளவு்படடு ்தெது 
அறிகட்க்கட்ளத் ்தனித்்தனியா்க மஜனிவாவுககு 
அனுப்பிடவககின்றன. இதில் ஐந்தாவ்தா்க அனநதி 
ேசி்தைன் ்தடலடெயிலான ்கடசி இந்த அணி்கள் 
எ்தறகுள்ளும் மேல்லாெல் ்தனித்து நிறகின்றது.
 மஜனிவா உள்ளிடட ம்பாதுவான பிைச்சி 
டன்கட்ளக ட்கயாளும் வட்கயில், ்தமிழக ்கடசி 
்களிடடபய ஒருமித்்த நிடலப்்பாடடட ஏற்படுத்து 
வ்தற்கான முயறசி ஒன்று சில ொ்தங்்களுககு 
முன்னபை ஆைம்பிக்கப்்படடிருந்தது. மைபலா 
ஆைம்பித்்த இந்த முயறசியில் ்தமிழத் ப்தசிய ெக்கள் 
முன்னணி ஆைம்்பத்திபலபய இடணநதும்காள்்ள 
ெறுத்து விடடது. இது ம்தாடர்பில் ம்காள்ட்க வி்ள 
க்கம் ஒன்டற அ்தன் ்தடலவர் ்கபஜநதிைகுொர் 
ம்பான்னம்்பலம் மவளியிடடிருந்தார். ஏடனய 
்கடசி்கட்ள ஒருங்கிடணத்து ம்பாதுவான ப்காரி 
கட்க ெனு ஒன்டற அனுப்பி டவப்்ப்தற்கான 
முயறசி்கட்ள மைபலா முன்மனடுத்்தது. குறிப்்பா்க 
மைபலாவின் ப்பச்ோ்ளர் குருசுவாமி சுபைநதிைன் 
இந்த முயறசிடய முன்மனடுத்திருந்தார்.

மெய்நிகர் சந்திப்பும் 
இணககப்்பாடுகளும்

 இ்தன் அடிப்்படடயில் ஆ்கஸ்ட 22ஆம் 
தி்கதி ‘மெயநி்கர்’ ம்தாழில்நுட்பத்ட்தப் ்பயன் 
்படுத்தி  ேநதிப்பு ஒன்று ஏற்பாடு மேயயப்்படடிருந 
்தது. ்தமிழைசுக ்கடசியின் ்தடலவர் ொடவ. பேனாதி 
ைாஜா, ்தமிழ ெக்கள் கூடடணியின் ்தடலவர் சி.வி.
விககிபனஸ்வைன், மைபலா ்தடலவர் மேல்வம் 
அடடக்கலநா்தன், அ்தன் ப்பச்ோ்ளர் சுபைநதிைன், 
ஈ.பி.ஆர்.எல். ்தடலவர் சுபைஷ் பிபறெச்ேநதிைன், 
்தமிழத் ப்தசியக ்கடசித் ்தடலவர் என்.சிறி்காந்தா 
ஆகிபயார் இதில் ்கலநதும்காண்டிருந்தார்்கள். 
மூன்று விடயங்்கள் இதில் ஆைாயப்்படடன. ஒன்று 
- ஒருமித்்த நிடலப்்பாடடில் மேயற்படககூடிய 
விடயங்்கட்ள அடடயா்ளங்்காணல், இைண்டு - 
மஜனிவாவுககு அறிகட்க ஒன்டறத் ்தயாரித்்தல், 
அைோங்்கத்துடனான ப்பச்சுவார்த்ட்த முயறசி்கள்.

இதில் ஒருமித� நிலைபபொட்டில் தெயறபடககூடிய 
விடயங்களொ்க நொன்கு விடயங்கள் அலடயொளங 
்கொணபபட்டன. 

1. பயங்கரவொ�த �லடச் ெட்டதல� நீககுவ� 
ற்கொன க்கொரிகல்க, 
2. அரசியல் ல்கதி்களின் விடு�லை, 
3. திட்டமிட்ட குடிகயற்றம் ்கொணி அப்கரிபலப 
நிறுததுவ�ற்கொன க்கொரிகல்க. 
4. 13 ஆவது திருத�ச் ெட்டதல� முழுலையொ்க 
நலடமுல்றபபடுததுைொறு இைஙல்கலயயும், இந் 
தியொலவயும் க்கொருவது. 

 இந்த நான்கு விடயங்்களும் ஒருமித்்த 
நிடலப்்பா டடில் மேயற்படககூடிய விடயங்்க்ளா்க 
இனங்்காணப்்படடன.

 மஜனிவா ெறறும் ப்பச்சுவார்்தட்த முயறசி 
்கள் ம்தாடர்்பா்க ஆைாயப்்படடப்பாது முககியொன 
ஒருவிடயத்ட்த சிறி்காந்தா சுடடிக்காடடினார். 
அ்தாவது, “இவவிடயத்தில் ஒரு உடன்்பாடு ஏற்பட 
டாலும், பின்னர் சுெநதிைன் ்தனியா்கச் மேயற்படக 
கூடிய வாயப்புக்கள் உள்்ளன. இதில் ஏற்படக 
கூடிய இணக்கப்்பாடடுககு முைணா்க சுெநதிைன் 
மேயற்பட ொடடார் என்்ப்தறகு என்ன உத்்தைவா 
்தம்? இ்தற்கான உறுதிடய ொடவ. பேனாதிைாஜா 
வால் வழங்்க முடியுொ?” என ப்கள்விஎழுப்பிய 
சிறி்காந்தா, கூடடத்துககு ேெநதிைனும் அடழக்கப் 
்பட பவண்டும் என வலியுறுத்தினார். அ்தடன 
யடுத்ப்த மெயநி்கர் ேநதிப்பில் சுெநதிைனும் இடண 
க்கப்்படடார். ேநதிப்பில் முன்டவக்கப்்படட விட 
யங்்களுககு சுெநதிைனும் இணக்கம் ம்தரிவித்்தார்.

மெனிவபாவுககபாக தயபாரபான கடிதம்
 இந்தப் பின்னணியில்்தான் மஜனிவாவுக 
்கான ்கடி்தம்  ்தயாரிக்கப்்படடது. மைபலாவின் முன் 
மனடுப்பில் ்தயாரிக்கப்்படட இந்தக ்கடி்தம் -ஆறு 
்கடசி்களின் ்தடலவர்்களுககு ட்கமயாப்்பங்்க ட்ளப் 
ம்பறுவ்தற்கா்க அனுப்்பப்்படடது. ்தமிழ ெக்கள் 
கூடடணியின்  மேயலா்ளர் நாய்கம் நீதியைேர் சி வி 
விகபனஸ்வைன்,  ்தமிழ ஈழ விடு்தடல இயக்கத்தின் 
்தடலவர் மேல்வம் அடடக்கலநா்தன்,  ஜனநாய 
ெக்கள் விடு்தடல முன்னணியின் ்தடலவர் 
சித்்தார்த்்தன்,  ஈழெக்கள் புைடசி்கை விடு்தடல முன் 
னணியின் ்தடலவர் சுபைஷ் பிபறெச்ேநதிைன்,  ்தமிழ 
ப்தசிய ்கடசியின் ்தடலவர் சிறி்காந்தா ஆகிபயார் 
இதில் ட்கமயாப்்பமிடடனர். இந்தக ்கடி்தத்தின் 
வி்பைங்்கள் ்தனியான மேயதியா்க இன்று இலககு 
மின்னி்தழில் வநதிருப்்ப்தால், அ்தடனயிடடு 
இங்கு வி்பரிக்கவில்டல.
 ்தமிழைசுக ்கடசித் ்தடலவர் ொடவ. 
பேனாதிைாஜாவுககும் இந்தக ்கடி்தம் அனுப்்பப்்ப 
டடப்பாதிலும், ்கடந்த ேனிககிழடெ வடை அவர் 
இதில் ட்கமயாப்்பமிடவில்டல. ேம்்பந்தன், சுெநதிை 
னால் ெறமறாரு ்கடி்தம் ்தயாரிக்கப்்படுவ்தா்கவும், 
அ்தனால் - இதில் ்தன்னால் ட்கமயாப்்பமிட முடி 
யாது எனவும் ொடவ நழுவிவிடட்தா்க ்தமிழக 
்கடசி ஒன்றின் பிைதிநிதி ஒருவர் குறறஞோடடினார். 
இந்தப் பின்னணியில் ஏடனய ஐநது ்கடசி்களின் 
்தடலவர்்கள் ட்கமயாப்்பமிடட நிடலயில், இந்தக 
்கடி்தம் பநறறு ேனிககிழடெ மஜனிவாவுககு 

அனுப்பி டவக்கப்்படட்தா்கத் ம்தரிவிக்கப்்படடது.

தமிழரசுக கட்சிககுள்ளும் 
கடிதத்தினபால் குழப்்ம்

 அப்தபவட்ளயில், ேம்்பந்தன், சுெநதிைன் 
்தைப்்பால் ்தயாரிக்கப்்படடுள்்ள ்கடி்தம் ்தமிழைசுக 
்கடசிககுள் புயடலக கி்ளப்பியுள்்ளது. அந்தக 
்கடி்தத்தில் “இைாணுவமும், விடு்தடலப் புலி்களும் 
ேர்வப்தே ெனி்தாபிொன ேடடங்்கள், ெனி்தஉரிடெ 
்கட்ள மீறியுள்்ளனர். இவறறில் சில ப்பார் குறறங் 
்கள், ெனி்தாபிொனத்துககு எதிைான குறறங்்க்ளா்கக 
்கரு்தப்்படும்” என்று ்பான் கீ மூனின் நிபுணர்குழு 
அறிகட்கயின் விடயமும் அந்தக ்கடி்தத்தில் பேர்க 
்கப்்படடிருந்தது. இ்தறகு ்தமிழ அைசுக ்கடசியின் 
்பாைாளுென்ற உறுப்பினர்்கள் மூவர் ்கடும் எதிர் 
ப்ட்ப மவளியிடடனர். அத்துடன், அந்த விடயத்ட்த 
நீக்க பவண்டும் என்றும் அவர்்கள் வலியுறுத்தினர்.
 சிறி்தைன், ோர்ள்ஸ் நிெலநா்தன், ்கடலயைேன் 
ஆகிய எம்.பி.க்கப்ள இந்தக ்கடி்தத்துககுக ்கடுடெ 
யான எதிர்ப்ட்ப மவளியிடடுள்்ளார்்கள். இது 
ம்தாடர்பில் எதிர்ப்பு ம்தரிவித்்த ்பாைாளுென்ற 
உறுப்பினர் ஒருவர், எங்்களுடடய ்கருத்ட்த ்கணக 
கில் எடுக்காது விடடால், ெனி்த உரிடெ்கள் ஆடண 
யா்ளருககு நாம் ்தனித்து ்கடி்தம் ஒன்டற அனுப்பு 
பவாம். ்தறப்பாது ்தயாரிக்கப்்படட ்கடி்தத்தில் 
ட்கமயாப்்பம் இடொடடார் என்று ம்தரிவித்்தார். 
்தமிழ அைசுக ்கடசியின் ்கடி்தம் ம்பரும்்பாலும் 
நாட்ள திங்்கடகிழடெ ெனி்த உரிடெ்கள் ஆடண 
யா்ளருககு அனுப்பி டவக்க ப்்படும் என்று ம்தரிய 
வருகின்றது.
 திங்்கடகிழடெ ்பாைாளுென்றம் கூடுகின் 
றது. அவேை்காலச் ேடடத்துக்கான அங்கீ்காைத்ட்தப் 
ம்பறுவ்தற்கா்கபவ இந்தக கூடடத் ம்தாடர் ஏற ்பாடு 
மேயயப்்படடுள்்ளது. இ்தற்கா்க ்பாைாளுென்றம் 
வரும் கூடடடெப்பின் ்பாைாளுென்ற உறுப்பினர் 
்களின் ட்கமயாப்்பங்்கட்ளப் ம்பறறுகம்காள்வ்தறகு 
சுெநதிைன் திடடமிடடிருந்தார். ஆனால், ்தமிழைசுக 
்கடசியின் 3 எம்.பி.க்களுடன் ்பங்்காளிக ்கடசி்களின் 
்தடலவர்்களும் இதில் ட்க்கமயாப்்பமிடுவ்தறகு 
ெறுப்புத் ம்தரிவிப்்ப்தற குத் தீர்ொனித்திருந்தார்்கள்.  
ேம்்பந்தன், சுெநதிைன் ஆகிபயார் ெடடுபெ இந்தக 
்கடி்தத்தின் ேனிககிழடெ ொடல வடையில் ட்கமய 
ழுத்திடடிருந்தார்்கள். அ்தடனவிட, ொடவ 
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வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் எவ 
வாறு ்காணாெல் ப்பானார்்கள் என்்பட்தக 

்கண்டறிய முற்பட பவண்டாம். அதுகுறித்து ஆைாய 
பவண்டாம் என்று இலங்ட்க அைோங்்கம் அறிவித்து 
ள்்ளது. ்காணாெல் ஆக்கப்்படபடாருக்கான ேர்வ 
ப்தே தினத்ட்தமயாடடி, வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப் 
்படடடெககு அைசு ம்பாறுப்பு கூற பவண்டும், அ்த 
றகு நீதி வழங்்கப்்பட பவண்டும் என்று ்பாதிக்கப் 
்படடவர்்களும், ெனி்தபநய அடெப்புக்களும், 
ேர்வ ப்தே ெனி்த உரிடெ அடெப்புக்களும் குைல் 
எழுப்பியுள்்ள ்தருணத்தில், அைோங்்கத்தின் இந்த 
அறிவித்்தல் மவளியாகி இருககின்றது. இது மிகுந்த 
அவ்தானிப்புககும் சிந்தடனககும் உரியது.

 ஆட்கள் வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படுவது 
என்்பது ோ்தாைண விடயெல்ல. அது திடடமிடடு, 
ம ே ய ற ்ப டு த் ்த ப் ்ப ட ட ஒ ரு கு ற ற ச் ம ே ய ல ா கு ம் 
எனபவ அது ்தண்டடனககுரிய மேயற்பாடு. அ்தற 
கும் அப்்பால் அது மி்க பொேொன ெனி்த உரிடெ 
மீறல். அைசியலடெப்பில் உறுதிப்்படுத்்தப்்பட 
டுள்்ள அடிப்்படட ெனி்த உரிடெ மீறல். இ்தடன 
ெனி்த நா்கரீ்கமுள்்ள – ெனி்த பநயம் ம்காண்ட 
எவரும் அனுெதிக்க ொடடார்்கள். ஒரு ஜனநாய்க 
நாடடில் ஆட்கள் வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படட 
டெககு எதிைா்கக ்கடும் ேடட நடவடிகட்க்கள் 
எடுக்கப்்படு்தல் அவசியம்.
 ஆனால் ஜனநாய்க நாடாகிய இலங்ட்கயில் 

நிடலடெ்கள் பநர்ொறா்கபவ இருககின்றன. ஐநா 
உள்ளிடட ேர்வப்தே ெனி்த உரிடெ நிறுவனங்்கள் 60 
ஆயிைம் ம்தாடக்கம் ஒரு இலடேம் ப்பர் வடையில் 
வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடுள்்ள்தா்க ்கணித்தி 
ருககின்றன. ஆயினும் முன்னாள் ென்னார் ஆயர் 
இைாயப்பு பஜாேப் ஆண்டட்கயின் ்கணிப்பின் ்படி 
இந்த எண்ணிகட்கககு பெலா்க ஒரு இலடேத்து 43 
ஆயிைம் ப்பருககு என்ன நடந்தது என்்பது ்கணககி 
டப்்படவில்டல. இறுதி யுத்்தத்தின் ப்பாது, நாலடை 
இலடேத்துககும் பெற்படட ெக்கள் யுத்்த பிைப்தேத் 
திறகுள் வாழந்த்தா்க முல்டலத்தீவு அைோங்்க அதி 
்பருடடய திடடமிடல் பிரிவினரின் இறுதியான 
ொ்தாந்த நிடலடெ்கள் ம்தாடர்்பான அறிகட்கயில் 
ம்தரிவிக்கப்்படடிருந்தது.
 ஆனால் யுத்்தம் முடிடவடந்தட்தயடுத்து, 

யுத்்த ்க்ளொகிய முள்ளிவாயக்கால் பிைப்தேத்தில் 

இருநது வவுனியா மேடடிகு்ளம் இடடத்்தங்்கல் 
இைைாணுவ முள்பவலி மு்காமுககு இைாணுவத்தி 

னைால் மூன்று இலடேம் ப்பர் ொத்திைபெ ம்காண்டு 
வைப்்படடிருந்தார்்கள். இ்தன் அடிப்்படடயில் 
ென்னார் ஆயர் இைாயப்பு பஜாேப் ஆண்டட்க, 
அைோங்்கத்தின் இந்தப் புள்ளி வி்பைங்்களின்்படி ஒரு 
இலடேத்து 43 ஆயிைம் ப்பர்  ்கணககிடப்்படவில்டல 
என சுடடிக ்காடடியிருந்தார். அவர்்களுககு என்ன 
நடந்தது, என்று அவர் ப்கள்வி எழுப்பி இருந்தார்.
அந்த வட்கயில், இைண்டடை இலடேத்துககும் அதி 
்கொனவர்்கள் ்காணாெல் ஆக்கப்்படடுள்்ளார்்கள் 
என்்பது புலனாகின்றது.  
 இவவ்ளவு ்தமிழ ெக்கள் வலிநது ்காணாெல் 
ஆக்கப்்படடிருந்த ப்பாதிலும், ஆட்கள் வலிநது 
்காணாெல் ஆக்கப்்படடடெககுப் ம்பாறுப்பு கூறுவ 
்தறகு அைோங்்கம் ்தயாைா்க இல்டல. ்காணாெல் 
ப்பாயுள்்ளவர்்கள் எவவாறு ்காணாெல் ஆக்கப்்பட 
டார்்கள் என்்பட்த ஆைாயவட்தக ட்கவிட பவண் 
டும் என்று நாடடின் நீதி அடெச்ேர் அல் ேப்ரி ம்தரி 
வித்துள்்ளார். இ்தடன நாடடின் ஜனாதி்பதி, அடெ 
ச்ேர்்களுககும் அதி்காரி்கள் ெறறும் நாடடு ெக்களுக 
கும் வலியுறுத்திக கூறியிருப்்ப்தா்க அடெச்ேர் அல் 
ேப்ரி கூறியுள்்ளார்.

 ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் விவ்காைம் 
ஒரு ்பாரிய பிைச்சிடன. இ்தறகுத் தீர்வு ்காணப்்பட 
பவண்டும் என்ற ப்காரிகட்க ்பல வருடங்்க்ளா்கப் 
்பாதிக்கப்்படடவர்்களினால் முன்டவக்கப்்படடு, 
அ்தறகு ோத்வீ்கப் ப்பாைாடடங்்களும் முன்மனடுக 
்கப்்படடிருககின்றன. ஐநா ெனி்த உரிடெ்கள் 
ப்பைடவ உள்ளிடட ேர்வப்தே நிறுவனங்்கள் ்பலவும் 
்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் விடயத்தில் அைோ 

ங்்கம் ம்பாறுப்புக கூற பவண்டும் என்று வலியுறு 
த்தி இருககின்றன.
 வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்களின் 

உறவினர்்கள் நீதி ப்கடடு நடத்தி வரும் ப்பாைாடடம் 
்காணாெல் ஆக்கப்்படபடாருக்கான ேர்வப்தே தின 
ொகிய ஆ்கஸ்ட 30 ஆம் தி்கதி 1653 தினங்்கட்ள 
எடடிக ்கடநது ம்தாடர்நது ம்காண்டிருககின்றது. 
இத்்தட்கய ஒரு ்தருணத்திபலபய ஜனாதி்பதி 
ப்காத்்தா்பாய ைாஜ்பகே கூறிய்தா்கக குறிப்பிடடு, 
்காணாெல் ப்பானவர்்கள் ்காணாெல் ப்பான்தா்கபவ 
இருக்கடடும். அவர்்கள் எப்்படி ்காணாெல் ப்பானா 
ர்்கள் என்்பட்த ஆைாய பவண்டாம் என்று நீதி அடெ 
ச்ேர் கூறியுள்்ளார்.

 யுத்்த ்காலத்தில் இடம்ம்பறற ெனி்த 
உரிடெ ெறறும் ேர்வப்தே ெனி்தாபிொன ேடட 
மீறல்்களுககுப் ம்பாறுப்புககூற பவண்டும் என்று 
ஐநா ெனி்த உரிடெ்கள் ப்பைடவ தீர்ொனங்்களின் 
ஊடா்க இலங்ட்க அைோங்்கத்ட்த வலியுறுத்தியட்த 
யடுத்து, நிடல ொறு்கால நீதிக்கான மேயற்பாடடின் 
கீழ ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் ம்தாடர்பிலான 
விோைடண்கட்ள நடத்துவ்தற்கான ம்பாறிமுடற 
ஒன்டற அைோங்்கம் உருவாககியது.

கபாணபாெல் ப்பாபனபாருககபான 
அலுவலகம்

 நிடலொறு ்கால நீதிடய நிடலநிறுத்துவ்தற 
்கா்க ஐநா ்பரிநதுடைத்திருந்த நான்கு ம்பாறிமுடற 
்கட்ள உருவாககிச் மேயற்படுத்தி, நடடம்பறற 
அேம்்பாவி்தங்்களுககுப் ம்பாறுப்புக கூறுவ்தா்க, 
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இநதிய வம்ோவளி ெக்கள் இலங்ட்கயில் 
்பல்பவறு துன்்ப துயைங்்களுககும் உள்்ளாகி 

வருகின்றார்்கள். புதுப்புது  வடிவங்்களில் அவர் 
்கள் நாள்ப்தாறும் பிைச்சிடன்கட்ள எதிர் ம்காள்்ள 
பவண்டியுள்்ளது. எனினும் பிைச்சிடனக்கான தீர்வு 
்கள் இன்னும் இழு்பறி நிடலயிபலபய இருநது 
வருகின்றன. இ்தனிடடபய  இநதிய வம்ோவளி 
ெக்களின் பிைோவுரிடெ ெறறும் வாககுரிடெ 
்பறிக்கப்்படட ேம்்பவம் அம்ெக்களின் வாழவில் 
ஒரு ேரித்திைொ்கபவ இருநது வருகின்றது. இ்தன் 
்தாக்கம் இன்னும் அவர்்களுடடய வாழவில் எதி 
மைாலித்துக ம்காண்டிருககின்றது. ஏடனய ேமூ்கங் 
்களுககும், இம்ெக்களுககும் இடடயிலான விரி 
ேல் ப்பாககு இ்தனால் வலுவடடநதுள்்ள நிடல 
யில், இநதிய வம்ோவளி ேமூ்கம் பெமலழும்புவ  
்தறகு ்பகீை்தப் பிையனத்ட்த பெறம்காண்டு வருகி 
ன்றது. எனினும் உரிய இலககு்கட்ள எல்லாத் 
துடற்களிலும் எடடிப் பிடிப்்பம்தன்்பது ஒரு ்கன 
வா்கபவ இன்னுமுள்்ளது. அைசியல் அழுத்்தங்்கள், 
ப்பைம் ப்பசும் ேகதி என்்பன வலுவிழந்தடெயும், 
பிைச்சிடன்களின் இழு்பறிககும், இலககு்கட்ள 
எய்தாடெககும் உநது ேகதியாகி இருககின்றது.

ஐ.பத.க.வின் வககிர எணணம்
 ஒரு ேமூ்கம் ்தன்டன உறுதிப்்படுத்திக 
ம்காள்வ்தறகும் நன்டெ்கட்ளப் ம்பறறுக ம்காள் 
வ்தறகும் பிைோவுரிடெயும், வாககுரிடெயும்  
இன்றியடெயா்தாகின்றன. இது ோத்தியப்்படா்த 
விடத்து அச்ேமூ்கத்தின் எழுச்சி ்தடடப்்படுவ 
ப்தாடு, ்பா்த்க விட்ளவு்களுககும் மு்கம் ம்காடுக்க 
பவண்டிபயற்படும்.   இத்்தட்கய ்பா்த்க விட்ளவு 
்கட்ளச் ேநதித்்த ஒரு ேமூ்கொ்க இநதிய வம்ோ 
வளிச் ேமூ்கம் ம்பயர் ம்பறறுள்்ளது. 1947இல் 
இடம்ம்பறற ப்தர்்தல் இநதிய வம்ோவளியினரின் 
எழுச்சிடய ்படறோறறிய நிடலயில், ஜ.ப்த.்க. 
விறகு ப்தர்்தல் முடிவு்கள் ப்பரிடியா்க அடெந்தன. 
95 ம்தாகுதி்களில் 42இல் ெடடுபெ ஐ.ப்த.்க 
மவறறி ம்பறறது. இடதுோரி்கள் 18 இடங்்கட்ள 
யும், இலங்ட்க இநதிய ்காங்கிைஸ் ஏழு இடங்்க 
ட்ளயும் இத்ப்தர்்தலில் ம்பறறுக ம்காண்டன. 
்காங்கிைஸ் ்பாைாளுென்றத்தில் எதிர்க ்கடசியின 
ருடன் இடணநதிருந்தது. இநநிடலயில் இடது 
ோரி்கட்ள அச்சுறுத்்தலா்க ்கருதிய  ஆடசியா்ளர்்கள் 
்பல ம்தாகுதி்களில் இநதியர்்களின் வாககு இடது 
ோரி்களுகப்க கிடடத்்தம்தனவும் எண்ணம் 
ம்காண்டனர்.

 இ்தன்  விட்ளவு இநதிய வம்ோவளியினரின்  
பிைோவுரிடெயிலும்,  வாககுரிடெயிலும் ட்க 
டவத்து, அவர்்கட்ள நிர்க்கதியாககும் வககிை எண் 
ணத்துககு வித்திடடது. 1948ஆம் ஆண்டின் 
இலங்ட்கக குடியுரிடெச் ேடடம், 1949ஆம் 
ஆண்டின் இநதிய ்பாகிஸ்்தானியர் (குடியுரிடெச்) 

ேடடம், 1949 ஆம் ஆண்டின் ்பாைாளுென்றச் 
(ப்தர்்தல்்கள் திருத்்த)  ேடடம் ப்பான்றவறடற 
அறிமு்கப்்படுத்தி, இநதிய வம்ோவளியினரின் 
பிைோவுரிடெடயயும், வாககுரிடெடயயும் ்பறித் 
ம்தடுத்்த ஐ.ப்த.்க. இவர்்கட்ள பவைறுககும் 
்கனடவ நனவாககியது. ்தநட்த மேல்வா உள்ளிட 
படார் இ்தடன வன்டெயா்கக ்கண்டித்்ததுடன், 
யாழப்்பாண அைசியலில் ொறறங்்கள் ஏற்படுவ 
்தறகு பிைஜாவுரிடெ ேடடம் ்காைணொன்தா்க 
ப்பைாசிரியர் போ.ேநதிைபே்கைன் குறிப்பிடுகின் 
றார். இம்மூன்று ேடடங்்களும் அமுலாக்கப்்படட 
நிடலயில் ெடலய்க ப்தர்்தல் ம்தாகுதி்களில் 
இநதியத் ்தமிழ வாக்கா்ளர்்களின் எண்ணிகட்க 
்கணிேொ்கக கீழிறங்கியது. 1949 – 1953இறகு  இடட 
ப்்படட ்காலப்்பகுதியில் 8087 ப்பர் ெடடுபெ 
இலங்ட்கக பிைோவுரிடெடயப் ம்பறறுக ம்காண் 
டனர். அத்ப்தாடு இநதியத் ்தமிழர்்கள் மவறறி 
ம்பறறிருந்த ெடலய்கத் ப்தர்்தல் ம்தாகுதி்களில் 
வாக்கா்ளர் ்பதிபவடு்களிலிருநது இநதியர்்களின் 
ம்பயர்்கள் நீக்கப்்படடடெயால், அத் ம்தாகுதி்க 
ளின் மொத்்த வாக்கா்ளர் ம்தாட்க முப்்ப்தாயிைத் 
தில் இருநது 2500, 4000, 5000 என்றவாறு குடறவ 
டடந்த்தது.

 குறிப்்பா்க 28000 வாக்கா்ளர்்கட்ளக 
ம்காண்ட நாவலப்பிடடி ம்தாகுதியில் 1952 இல் 
இத்ம்தாட்க 2000 ஆ்கக குடறந்தது. இவவாறா்க 
இநதியர்்களின் வாககு வங்கி ேரிவடடந்த்தால், 
1952 ப்தர்்தலில்  ஐ.ப்த.்க. வின் ட்க ஓங்கியிருந்தது. 
ஆேனங்்களின் எண்ணிகட்க 42 இல் இருநது 54ஆ்க 
அதி்கரித்்தது. இடதுோரி்களின் ஆேன எண்ணி 
கட்க 18 இல் இருநது 13 ஆ்க ேரிவடடந்தது. இப்த 
பவட்ள சு்தநதிைத்தின் பின்னைான குடியுரிடெச் 
ேடடங்்களின் ்தாக்கங்்க்ளால் 1964ஆம் ஆண்ட 
்ளவில் நாடறறவர்்களின் ம்தாட்க 9,71,073 ஆ்கக 
்காணப்்படடது. இநதிய வம்ோவளியினரின் இருப் 
பிடன சி்தறடித்து அவர்்கட்ள ே்கல துடற்களிலும் 
நிர்வாணப்்படுத்தி இநதியாவிறகு திருப்பியனுப் 
பும் முடனப்பிபலபய இனவா்த ஆடசியா்ளர்்கள் 
நடவடிகட்க்கட்ள முன்மனடுத்திருந்தனர். இந 
நாடடில்அவர்்களுககு எதிைா்க அழுத்்தங்்கட்ள 
உருவாககி அம்ெக்கட்ள இநதியாவிறகு அனுப்பு 
வதிபலபய ஆடசியா்ளர்்கள் குறியா்க இருந்தனர். 
இநநிடலயில் பவடலவாயப்புக்கட்ள நாடிபய 
இநதியத் ம்தாழிலா்ளர்்கள் இலங்ட்க வந்தனர் 
என்்பது வைலாறறு உண்டெ நி்கழவு்களுககு 
முைணானது என்்பப்த பநருவின் நிடலப்்பாடா்க 
இருந்தது. இநதியத் ்தமிழர்்கள் இங்கு நீண்ட 
்காலொ்க வாழந்த நிடலயில் இலங்ட்க குடியு 
ரிடெ ம்பறுவ்தறப்க அவர்்கள் ஏறபுடடயவர்்கள் 
என்்பப்த இநதியாவின் ஆைம்்ப்கால நிடலப் 
்பாடா்க இருந்தது.
 எனினும் பின்னர் பெறம்காள்்ளப்்படட 
ஒப்்பந்தங்்க்ளால் ஒரு ம்தாட்க இநதிய வம்ோவளி 
யினர் ்தாய்கம் திரும்்ப பவண்டிய நிடல ஏற்பட 
டது. இ்தனடிப்்படடயில் 1971 இல் 25,384 ப்பரும், 
1975 இல் 24,570 ப்பரும், 1978 இல் 29,438 ப்பரும், 
1984  இல் 31,338 ப்பரும் ்தாய்கம் திரும்பினர். 

மொத்்தொ்க 1971 ம்தாடக்கம் 1984 வடை ்தாய்கம் 
திரும்பிபயாரின் மொத்்த எண்ணி கட்க 446,338 ஆ்க 
இருந்தது. இப்தபவட்ள 1931இறகும் 1948இறகும் 
இடடயில் ்தாொ்கபவ சிலர் ்தாய்கம் திரும்பியிருந 
்தடெயும் குறிப்பிடத்்தக்க்தாகும். இது இநதிய 
வம்ோவளியினரின் ்பலமிழப்பிறகு வழிப்காலி 
யது. பெலும் இநதிய வம்ோவளியினர் இலங்ட்கத் 

்தமிழர் என்று பிடழயா்க ்பதிவிடன பெறம்காண் 
ட்தாலும், இம்ெக்களின் நிடலடெ்கள் சிக்க 
லாகின. 1981ஆம் ஆண்டு ெக்கள் ம்தாட்க ்கணக 
ம்கடுப்பின்்படி இம்ெக்களின் ம்தாட்க 1,031656 
ஆ்க இருநதிருக்க பவண்டுமென்றும், பிடழயான 
்பதிவு்கள் உள்ளிடட ்பல ்காைணங்்க்ளால் அவர் 
்களின் எண்ணிகட்க 818,656 ஆ்க ்காணப்்படுவ்தா்க 
்கலாநிதி ஏ.எஸ் ேநதிைப்பாஸ் சுடடிக ்காடடியுள் 
்ளார். இநநிடலயில் சுொர் 213,000 இநதிய 
வம்ோவளியினர் ்தம்டெ இலங்ட்க ்தமிழர் என்று 
்பதிநது ம்காண்டுள்்ள்தா்கவும் அவர் ம்தரிவிககின் 
றார். இலங்ட்கயின் மொத்்த ெக்கள் ம்தாட்கயில் 
இநதிய வம்ோவளியினரின் வகி்பா்கம் 1911 இல் 
12.9 ஆ்கவும், 1963 இல் 10.6 ஆ்கவும் இருந்தது. 
எனினும் இது  2012இல் 4.1 ஆ்க வீழச்சி ்கண்டது. 
இது பொேொன மவளிப் ்பாடாகும். இப்தபவட்ள 
1931 இல் இநதிய வம்ோவளியினரின் வகி்பா்கம் 
15.4 என்ற கூடு்தல் நிடலடய அடடநதிருந்தது.

்பாதக விளைவுகள்
 பிைோவுரிடெ ெறறும் வாககுரிடெ ்பறிக 
்கப்்படட நிடலயில் இநதிய வம்ோவளியினர் 
நடடப் பிணொ்க வாழும் நிடல ஏற்படடது. 
அபிவிருத்தியும் அைசியலும் பிடணநதிருககும் 
நிடலயில் அைசியலில் இம்ெக்கள் ஆதிக்கமிழந 
்த்தால் அபிவிருத்தி்கள் ்தடடப்்படடன. வாககுரி 
டெயறற நிடலயில் ம்பரும்்பான்டெ அைசியல் 
வாதி்கள் இவர்்கட்ளப் புறக்கணித்து ெடழககுக 
கூட லயத்தில் ஒதுங்்கத் ்தயங்கினர். ப்தாடடக 
்காடடான், ்கள்்ளத்ப்தாணி என்று கூறி இவர்்கள் 
ம்காச்டேப்்படுத்்தப்்படடனர். அைே உத்திபயா்கத் 
திறகு விண்ணப்்பத்ட்தக கூட அனுப்்ப முடியா்த 
நிடலககு எம்ெவர்்கள்்தள்்ளப்்படடனர்.ஆளுடெ 
இழந்த ேமூ்கத்தினர் விைகதியுடன் வாழந்தனர். 
்தங்்களுககு இந்த நாடடில் இடமில்டல என்று 
உணர்வு அவர்்களின் நாடடுப் ்பறடற ப்கள்விக 
குறியாககியது. உரிடெ, ேமூ்க அந்தஸ்து இங்கி 
ல்டல என்ற எண்ணம் இவர்்களில் ஆழொ்க 
ஊடுருவியது. இனியும் இந்த நாடடில் வாழவ்தால் 
்பயனில்டல என்று ெபனாநிடல ஏற்படட்தால் 
இநதியா மேல்ல்பலர் விண்ணப்பித்்தனர். இந்த 
நாடடில்மநறறி வியர்டவ நிலத்தில் சிந்த உடழத் 
்த்தறகு ெதிப்பில்டல என்்பது நி்தர்ேனொகியது.
 ்கல்வியுரிடெ, ம்தாழில்வாயப்பு, நிலக 
ம்காள்வனவு, வீடடுவேதி, சு்கா்தாைம் என்்பவ 
றறில் ோத்தியப்்பாடறற நிடலடெ்கட்ள புரிநது 
ம்காண்டனர். இநநிடலயில் ்தாய்கம் திரும்்ப 
முற்படபடார் ்தவிை இன்னும் சிலர் வடொ்காணம் 
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   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



வடககு கிழககு இடணந்த வைலாறடற 
ம்காண்ட பூர்வீ்கத் ்தாய்கொ்கபவ இருநது 

வந்தது. ெைபு ரீதியா்க ்பன் மநடுங்்காலொ்க இது 
நடடமுடறயில் இருந்தது.
 ஆனால் இநதிய இலங்ட்க ஒப்்பந்தம், 1987 
அப்ப்பாட்தய இநதிய பிை்தெர் ைாஜீவ ்காநதிககும் 
இலங்ட்க ஜனாதி்பதி பஜ. ஆர். மஜயவர்த்்தனவிற 
கும் இடடபய  1987ஆம் ஆண்டு யூடல ொ்தம் 29ஆம் 
தி்கதி ஈழத்்தமிழர்்களின் பிைச்சிடன்கட்ளத் தீர்ககும் 
பநாககுடன் ஏற்படுத்்தப்்படட ஒப்்பந்தம் ஆகும். 
இந்த ஒப்்பந்தம் இலங்ட்க ஒரு ்பல்லின, ்பல்ெ்த, 
்பல்மொழி நாடா்க ஏறறு, வடகிழகட்க ்தமிழ 
முஸ்லீம் ெக்களின் இடணந்த ்தாய்கப் பிைப்தேொ்க 
ஏறறு, ்தமிழ மொழிடய அைே மொழியா்க ஏறறு, 
ொ்காண ேட்ப்களுடான அதி்காைப் ்பைவலாக்கத்ட்த 
முன்டவககின்றது. இவமவாப்்பந்தம் மூலம் ஏற்ப 
டுத்்தப்்படட வடகிழககு ொ்காணேட்பக்கான 
அங்கீ்காைம் ம்பறறது.
 இந்த ஒப்்பந்தம் ட்கச்ோத்திடப்்படடு ெறு 
தினம் 1987, யூடல, 30, இநதியப் ்படட்கள் அடெதி 
ப்்படட என்னும் ம்பயரில் இலங்ட்கயில் வநதிற 
ங்கி, வடககு கிழககு ெ்காணம் எல்லாம் மு்காம் 
அடெத்்தனர்.

 1987, ஆ்கஸ்ட, 4ஆம் தி்கதி விடு்தடலப் புலி 
்களின் ்தடலவர் பவ.பிை்பா்கைன் யாழப்்பாணம் 
சுதுெடலயில், இலங்ட்க இநதிய ஒப்்பந்தம் ம்தாடர் 
்பா்கவும், அந்த ஒப்்பந்தம் இடம்ம்பறுவ்தறகு முன் 
்தெககு ஏற்படட அழுத்்தங்்கள், எச்ேரிகட்க்கள் 
ம்தாடர்்பா்கவும் உடையாறறினார். இது சுதுெடலப் 
பிை்கடனம் என அடழக்கப்்படடது.
 1987, மேப்டம்்பர், 15ஆம் தி்கதி ஐநது அம்ேக 
ப்காரிகட்கடய முன்டவத்து தியாகி திலீ்பன்எனும் 
்பார்தீ்பன் உண்ணாவிை்தத்ட்த ஆைம்பித்்தார். 
1987ஆம் ஆண்டு மேப்மடம்்பர் 26ஆம் தி்கதி ேனிக 
கிழடெ ்காடல 10.48 ெணிககு உயிர் நீத்்தார். 1987, 
அகபடா்பர், 10இல் இநதிய இைாணுவத்திறகு எதி 
ைா்க ்தமிழீழ விடு்தடலப்புலி்கள் ப்பாடை ஆைம்பித் 
்தனர்.
 இநதிய இலங்ட்க ஒப்்பந்தத்தின்்படி 13,வது 
திருத்்தச் ேடடம் ்பாைாளுென்றத்தில் 1987, நவம்்பர், 
14ஆம் தி்கதி நிடறபவறறப்்படடது. 1988, ொர்ச், 
19ஆம் தி்கதி ெடடக்க்ளப்பு ொொங்ப்கஸ்வைர் 
ஆலயத்தில் அன்டன பூ்பதி இைண்டு ப்காரிகட்க 
்கட்ள முன்டவத்து இநதிய அைசுகம்கதிைா்க உண் 
ணா பநான்புப் ப்பாைாடடத்ட்தத் ம்தாடங்கினர்.

அமவைொவன:
1. உடனடியொ்க கபொர் நிறுத�தல� நலட 
முல்றபபடுத� கவண்டும்.

2.புலி்களுடன் கபச்சு நடததித தீர்வு ்கொண 
கவண்டும். 

 உண்ணாவிை்தத்ட்த ஆைம்பித்து, ப்காரிகட்க 
நிடறபவறாடெயால், 1988, ஏப்ைல் 19, உயிர்நீத்்தார்.  

அவர் உயிர் நீத்து ேரியா்க எடடு நாட்க்ளால் 1988, 
ஏப்ைல், 28, இடணந்த வடகிழககின் மு்தலாவது 
ப்தர்்தல் இடம்ம்பறறது.
 இந்த ப்தர்்தலில் ்தமிழர் விடு்தடலக கூட 
டணி, ்தமிழீழ விடு்தடல இயக்கம்(மைபலா) 
ப்பாடடியிடவில்டல, ்தமிழீழ விடு்தடலப்புலி்கள், 
ப்தர்்தடல ஏற்கவில்டல. இநதிய அடெதிப் ்படட 
யின் பூைண ்கடடுப்்பாடடுடன் அந்த ப்தர்்தலில் 
ஈழ ெக்கள் புைடசி்கை விடு்தடல முன்னணி 
(ஈபீஆர்எல்எவ) ஈழத்ப்தசிய ஜனநாய்க விடு்தடல 
முன்னணி (ஈஎன்டிஎல்எவ) ெறறும் ஸ்ரீலங்்கா முஸ் 
லிம் ்காங்கிைஸ், ஐககிய ப்தசிய ்கடசி, உட்பட ்பல 
்கடசி்கள் ப்பாடடியிடடன.
 இநதிய அடெதிப்்படட ஈபீஆர்எல்எவ 
்கடசி சின்னொன மேவவைத்ட்த பூ சின்னத்ட்த 
ஆ்தரித்து ்க்ளத்தில் பநைடியா்க ெக்கட்ள வாக்களிக்க 
்பண்ணினர்.

 இ்தனால் அந்தக ்கடசி அதி்கப்்படியான 
ஆேனங்்கட்ளப் ம்பறறு, வை்தைாஜப்ம்பருொட்ள 
மு்தலடெச்ேைா்கக ம்காண்ட வடககு கிழககு ொ்கா 
ணேட்ப ஆடசி இடம்ம்பறறது.
 ெ்காணேட்ப திருப்காணெடலயில் இயங் 
கியது. ஆனால் ேரியா்க 18, ொ்தங்்க்ளால் மு்தலடெ 
ச்ேர் வை்தைாஜப்மெருொள் ொ்காணேட்ப 13ஆவது 
திருத்்த ேடடத்தில் ப்பாதிய அதி்காைங்்கள் இல்டல 
எனககூறி 1987, அகபடா்பர், 26ஆம் தி்கதி சு்தநதிை 
ஈழப்பிை்கடனத்ட்த மேயது, மு்தலடெச்ேர் ்ப்த 
விடய ம்தாடைாெல் இநதியப் ்படடயினரின் ்பாது 
்காப்பில் இருந்தார்.
 1990, ொர்ச், 24இல் இநதியப்்படட இலங் 
ட்கடய விடடு மவளிபயறியது. அந்தக ்கப்்பலில் 
மு்தலடெச்ேைா்க இருந்த வை்தைாஜப்ம்பருொளும் 
ே்காக்களும் மூடடட முடிச்சு்களுடன் இநதியப் 
்படடடய ஏறறிய ்கப்்பலில் அவரும் இநதியாவில் 
மேன்று வாழந்தார்.
 இநநிடலயில் 1990, ொர்ச், 26ஆம் தி்கதி 
வடகிழககு ெ்காணேட்ப ஆடசிடய ஜனாதி்பதி 
பஜ.ஆர்.மஜயவர்்தன ்தெது நிடறபவறறு அதி்காைத் 
ட்தப் ்பயன்்படுத்தி ்தெது ம்பாறுப்பில் வடககு 
கிழககு ொ்காண நிர்வாத்ட்த ம்காண்டு வந்தார்.
 வடகிழககு ொ்காணேட்ப ஒன்றடை வரு 
டங்்கள் ெடடுபெ மு்தலடெச்ேைா்க வை்தைாஜப் 
ம்பருொள் மேயல்்படடப்த வைலாறு. 1987, ம்தாடக 
்கம் 2006, வடை 19, வருடங்்கள் இடணந்த வடககு 
கிழககு ெ்காணத்திறகு என்பற இலங்ட்க அைசி 
னால் நிதி ஒதுக்கப்்படடு ே்கல அபிவிருத்தி மேயல் 
்பாடு்களும் இடம்ம்பறறன,
 ஆனால் 2004, ம்பாதுத் ப்தர்்தலில் ்தமிழத் 
ப்தசியக கூடடடெப்பு 22, ்பாைாளுென்ற உறுப்பினர் 
்களும், பஜ.வி.பி. 34, ்பாைாளுென்ற உறுப்பினர்்களும் 
்பாைாளுென்றத்தில் அங்்கம் வகித்்தனர். அந்த 
பவட்ளயில் 2005, நவம்்பர்,17ஆம் தி்கதி இடம் 
ம்பறற ஜனாதி்பதி ப்தர்்தலில் ெகிந்த ைாஜ்பகேடவ 
ஆ்தரித்்த பஜ.வி.பி, ்கடசி அவடை ஆ்தரிககும் 
ப்பாப்த முன்டவத்்த மு்தலாவது ப்காரிகட்க 
ஜனாதி்பதியா்க ெகிந்த ைாே்பகே ம்தரிவானவுடன், 
மு்தலில் மேயயும் ்பணி வடககு கிழககு இைண்டு 

ெ்காணேட்ப்க்ளா்க பிரிப்்ப்தற்கான ே்கல வழிமுடற 
்கட்ளயும் ட்கயா்ளபவண்டும் என்ற நி்பந்தடன 
டயடன் அவருககு ோர்்பா்க பிைோைத்ட்த சிங்்க்ள 
ெக்கள் ெத்தியில் முன் எடுத்்தனர்.
 ஜனாதி்பதி பவட்பா்ளர் ெகிந்த ைாே்பகேவு 
ககு பிை்தான பிைோைப் ப்பச்ோ்ளைா்க பஜ.விபி ்பாைா 
ளுென்ற உறுப்பினர் விெல் வீைவன்ே மேயற்பட 
டார். (அப்ப்பாது அவர் பஜ.வி.பி) ஜனாதி்பதியா்க 
ெகிந்த ைாே்பகே ம்தரிவானார்.
 அவர் மவறறி ம்பறறு ேரியா்க எடடு ொ்தங் 
்க்ளால் இடணந்த வடககு கிழககு ொ்காணத்திறகு 
எதிைா்க பஜ.வி.பி,2006 யூடல ொ்தம் 10,ம் தி்கதி 
வழககு ்தாக்கல் மேய்தது,
 இந்த வழககில் கிழககு ெ்காணத்ட்த பிரிக்க 
முடியாது என ்தமிழப்தசிய கூடடடெப்பு ோர்பில் 
வழக்கறிஞர்்கள் ்கனப்கஸ்வைன், எம்.ஏ.சுெநதிைன் 
வா்தாடுவ்தற்கா்கத் ்தயாைாகி முன்னிடலயானார் 
்கள், அ்தற்கா்க கிழககில் இருநது அம்்பாடற, ெடட 
க்க்ளப்பு, திருப்காணெடல ்தலா ஒருவர் வீ்தம் 
மூன்று ம்பாது ெக்கட்ள ்தயார்்படுத்தி ோடசி்கள் 
வழங்குவ்தற்கா்க நாம் அப்ப்பாது ம்காழும்பு 
அடழத்துச் மேன்பறாம்.
 இந்த வழககில் எதிர்்தைப்பு ோடசியங்்கட்ள 
வழங்்க நீதிென்றம் அனுெதி ்தைவில்டல, அ்த 
னால் எதிர்்தைப்பு நியாயங்்கள் ்கவனத்தில்ம்காள்்ள 
வில்டல அ்தனால் 1987 இல் ட்கச்ோத்திடப்்படட 
இநதிய இலங்ட்க ஒப்்பந்தத்துககு அடெய, ஒன்றா 
க்கப்்படட இலங்ட்கயின் வடககுகிழககு ொ்காண 
ங்்கள் மேல்லு்படியா்காது என இலங்ட்க உயர்நீதி 
ென்றம் தீர்ப்பு ஒன்றில் ம்தரிவித்துள்்ளது. அந்தத் 
தீர்ப்பு வடகிழககு இடணப்ட்ப ைத்து மேயகின்றது. 
‘வடககு கிழககின் இடணப்்பானது கிழககுொ்காண 
ெக்களின் அடிப்்படட உரிடெ்கட்ளப் ்பாதிப்்ப்தா 
்கக கூறித் ்தாக்கல் மேயயப்்படட இந்த வழககில், 
அளிக்கப்்படடுள்்ள இத் தீர்ப்பில், கிழககு ொ்கா 
ணத்துககுத் ்தனியானம்தாரு ப்தர்்தல் நடத்்தப்்பட 
பவண்டும் என்றும் நீதிென்றம் உத்்தைவிடடுள்்ளது.’
 நீதி்பதி ேைத் டீ சில்வா 2006,அகபடா்பர் 16,ம் 
தி்கதி பஜ.வி.பி.ேெர்பித்்த ப்காரிகட்கககு ோர்்பா்க 
தீர்ப்பு வழங்கினார். அன்றில் இருநது வடககு 
கிழககு இைண்டு ொ்காணங்்க்ளா்க ேடட ரீதியா்க 
பிரிக்கப்்படடது.

 கிழககு ெ்காணேட்ப ப்தர்்தல் மு்தன்மு்த 
லா்க 2008,பெ,10ஆம் தி்கதி இடம்ம்பறறது. அந்த 
ப்தர்்தல் இடம்ம்பறற ்காலம் வடககு கிழககில் 
இைாணுவத்திறகும் விடு்தடலப் புலி்களுககும் 
இடடபய 2006, இல் திருப்காணெடல ொவிடல 
யாறறில் ம்தாடங்கிய ப்பார் ம்தாடர்ச்சியா்க இடம் 
ம்பறற ்காலம்,
 ்தமிழப்தசிய கூடடடெப்பு ்பாைாளுென்ற 
உறுப்பினர்்க்ளா்க இருந்த ெடடக்க்ளப்ட்பச் பேர்ந்த 
பஜாேப் ்பைைாேசிங்்கம், யாழப்்பாணம், ைவிைாஜ், 
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 மிக்க ெகிழச்சி. அது்தான் என்னுடடய 
்கடடெ. இந்த ெண்ணுல்கத்தில் ஆறாயிைத்திறகும் 
பெற்படட மொழி்கள் எழுநூறு ப்காடிககும் 
பெற்படட ெக்க்ளால் ப்பேப்்படுகின்றன என்று 
மொழிடயப் ்பறறிய அறிஞர்்கள் மோல்கிறார்்கள். 
இந்த மொழி்கள் எல்லாம் அறு்பது, எழு்ப்தாயிைம் 
ஆண்டு்களுககு முன்பு ்தான் ெக்க்ளால் ப்பேப்்படத் 
ம்தாடங்கியது என்று ்கண்டு பிடித்திருககிறார்்கள். 
60 70 ஆயிைம் ஆண்டு்களுககு முன்பு ெக்கள் 
இருந்தார்்கள், ஆனால்  மொழியில்டல. அ்தன் 
பிறகு இந்த மொழி ப்தான்றி, நா்கரி்கம் வ்ளர்ந்தது, 
அறிவு வ்ளர்ந்தது. இன்டறய அறிவியல் ஊழி 
எல்லாவறறிறகும் அடிப்்படட அந்தமொழி 
ம்தாடங்கிய பிறகு்தான் என்று அறிஞர்்கள் 
எழுதுகிறார்்கள். அந்தவட்கயில் ்தமிழ என்ற நம் 
மொழி எப்ம்பாழுது ப்தான்றியது. அம்மொழி 
யின் சிறப்பு என்ன என்்பட்த நானும் ்தமிழனா 
்கப் பிறந்தவன் என்ற அடிப்்படடயில், ்தமிழ 
மொழிடயக ்கறறவன் என்ற அடிப்்படடயில் 
ம்தாடர்நது நாற்பது ஆண்டு்க்ளா்க ஒரு வாசிககின் 
றவனா்கவும், ஆயவா்ளனா்கவும் இருநது வருகி 
ன்பறன்.  இட்தப் ்பறறி நிடறய நூல்்கள் எழுதி 
யிருககிபறன். நிடறய ப்பசியிருககிபறன். 
யூரியூப்பில் குருோமி அைபேநதிைன் என்றுப்தடிப் 
்பார்க்கலாம். ்தாய ்தமிழத் ்தாய Tamil Mother Tam-
il என்ற ்தடலப்பிபல ்பத்து மோறம்பாழிவு்கள் 
ொ்தநப்தாறும் ஒரு ஒரு ெணி பநைம் நி்கழத்தி 
அது சிறந்த முடறயிபல ்காடசிப்்படுத்்தப்்படடிரு 
ககிறது. இலண்டனிலிருநது ்தமிழன்்பர்்கள் 

அட்த இடணத்து அட்த 
ம வ ளி யி ட ட ா ர் ்க ள் .  
சிக்காப்கா ொநாடடில் 
2019இபல ஒரு நூடல 
ம வ ளி யி ட ப ட ன் .  
்ப த் ்த ா யி ை ம் 
ஆ ண் டு ்க ளு க கு 
முற்படட ்தமிழ இந ப்தா-
ஐபைாப்பிய உறவு (Genetic 
Relationship between Tam-
il Indo-European) என்்பது 
அந்தப் புத்்த்கத்தின் 
ம்பயர்.  மேன்ற ஆண்டு 
ம்காபைானா அடல ம்தாட 
ங்குவ்தறகு முன்பு சிடனி 
ொந்கைத்தில் ப்பை்ளவில் 
2009-ககு பிறகு ்தமிழ 
ெக்கள் குழுமி எடுத்்த 

விழா என்று ப்பேப்்படட அந்த விழாவில் அவுஸ் 
திபைலிய ்பாைாளுென்ற உறுப்பினர்   Dr Hugh Mc-
Dermot அவர்்கள் எனது ஆங்கில நூடல மவளியி 
டடார். 
 இப்ம்பாழுதும் எனது நூல்்கள் ஆங்கிலப் 
்படுத்்தப்்படடு, மவளிவைவிருககின்றன. முன்பு 
எழுதிய நூல்்கள் ்பலவும் ்தறப்பாது அச்சில் 
இல்டல. ஆ்தலால் ெறு்பதிப்பு மேயய பவடல 
நடநது வருகிறது.  இந்த ஆயவிபல ்கண்டது  
என்னமவன்றால்,  மு்தலில் ப்தான்றிய மொழி, 
ொந்தன்  ப்பேத்  ம்தாடங்கிய  மு்தல்  மொழி  ்தமிழா்க 
இருக்க பவண்டும் என்ற ஒரு ்கருதுப்காள். ்பாவா 
ணர் அட்தப் ்பறறி எழுதி னார்.   இன்டறககு பெடல 
நாடடிபல மூலமொழி ஆயவு  mother tongue studies,  
Nostratic studies   என்ற ்தடலப்பில் ஆசியாவிலும், 
ஐபைாப்்பாவிலும் ப்பேப்்படுகின்ற மொழி்கள் 
அடனத்தும் ஒரு மூல மொழியிலிருநது ்தான் 
ப்தான்றியிருக்க பவண்டும். அந்த மூலமொழி எது 
என்்பட்தப் ்பறறி இன்று ஆயவு மேயகிறார்்கள். 
நிடறய நூல்்களும் அட்தப் ்பறறி எழுதிக ம்காண் 
டிருககிறார்்கள். 
 ஒரு மொழியிலிருநது ்பலமொழி வந்தது 
என்று மோல்லலாம். அப்்படிமயன்றால், ஒரு 
மொழிககு ெறற மொழி்கப்ளாடு உறவு இருக 
கிறது. ெறற ெறற மொழி்கப்ளாடும் உறவு இருக 
கிறது.  உலம்கங்கும் ்பைநது வாழும் ெக்கள் குலம் 
ப்பசும் மொழி்கம்ளல்லாம், ஏப்தா ஒரு வட்கயில்  
ஒன்பறாடு ஒன்று உறவா்க இருககிறது என்்பது 
ெடடும் நிறுவப்்படட உண்டெ. அப்்படி என்றால் 
இடவமயல்லாம் ஒன்றிலிருநது ஒன்றா்க வந்த்தா? 
அப்்படி என்றால் அந்த ஒன்று எது? அது ்தான் Nos-

tratic studies என்்பது. அ்தாவது ஆசியாவிறகும், 
ஐபைாப்்பாவிறகுொன மு்தல் ்தாய யார் என்்பது.  
ஆசியாவிலும் ஐபைாப்்பாவிலும் ப்பேப்்படும் 
மொழி்கள் அடனத்துககுொன மூலமொழி ம்தன் 
னிநதியாவில் ்தான் ப்தான்றியது. ம்தன்னிநதியா 
என்றால்,  ம்தன்னிநதியாவில் ்படழய நா்கரி்கம் 
உடடய இனம் என்றால் அது ்தமிழினம் ்தான்.  
்படழய மொழி என்றால் அது ்தமிழ ்தான். 
எனபவ ஒரு நீண்ட ஆயவுககுப் பிறகு இந்த ்தமிழ 
என்்பது மவறும் ்தமிழநாடடு ெக்கள் மொழி 
அல்ல, ்தமிழ ஈழத்தில் ப்பேப்்படுகிற ெக்கள் 
மொழியல்ல,  இந்த மொழி இநதியாவின் ம்தான் 
மொழி.  ஏன் ஐபைாப்்பா ெக்களுககும்  மூலொன 
மொழி. அது்தான் ம்தன்ன்கத்தில் ப்தான்றிய 
மொழி என்ற ்கருத்து இன்டறககு பெல்நாடடு 
அறிஞர்்களுககும்  வநதிருககிறது. இவர்்கள் இந்த 
்கருத்துககு இன்டறககு வருவார்்கள் என்று நிடனத் 
துகம்காண்டு நாம் இந்த  ஆயடவ மேயயவில்டல.

 நான் ்கால்டுமவல் வழியில் ்பாவாணர் 
வழியில் ஒரு முப்்பத்ட்தநது ஆண்டு்களுககு 
முன்ப்ப இது ம்தாடர்்பான நூல்்கட்ள எழு்தத் 
ம்தாடங்கிப் ்பல நூல்்கட்ள மவளியிடடிருககி 
பறன். இன்டறககு இந்தக ்கருத்திடன பெல் 
நாடடு அறிஞர்்களின் ்கருத்ப்தாடு நிடனத்துப் 
்பார்ககும் ப்பாது, நாம் ்பயன் உடடய வட்கயிபல 
உடழத்திருககிபறாம். ்பயனுடடய வட்கயிபல 
்தமிழினுடடய மு்தன்டெடயக ்கண்டிருககி 
பறாம்  என்ற ஒரு ெனநிடறவு இருககிறது. அந்த 
வட்கயில், அதி்கொ்க உறவு்படுத்்தப்்படடது 
்தமிழ இநப்தா ஐபைாப்பிய மொழியுறவு ்தான். 
இலத்தீன், கிபைக்கம், பஜர்ென், பிமைஞச் என்று 
இன்று ஐபைாப்்பாவிபல வழங்குகின்றமொழி்கள், 
கீடழ நாடடிபல வழங்குகின்ற ேெஸ்கிரு்தம், 
இநதி ப்பான்ற மொழி்கள் எல்லாபெ இநப்தா 
ஐபைாப்பிய மொழி்கள். இடவ அடனத்தும் பவறு 
பவறு மொழி குடும்்பொ்க மோல்லப்்படடது 
உண்டெ.  நாம் அடனவரும் ஒரு நூறு ஆண்டுககு 
முன்பு ஒபை குடும்்பத்திலிருநது அந்த ்தாத்்தா 
்பாடடியிலிருநது கிட்ள்க்ளா்க ்கால் முட்ளயா்க 
வ்ளர்நது வ்ளர்நது  விரிநது விரிநது ்பல குடும்்பங் 
்க்ளா்க இன்று இருககிபறாம். ஆனால் இன்டறககு 
128 ப்காடி ெக்கட்ளகம்காண்ட இநதியாவில் 
மவள்ட்ளக்காைன் ்காலத்தில் ்பாைதி  முப்்பது 
ப்காடி ெக்கள் என்று ்தான் ்பாடினான்.  30 ப்காடி 
ெக்கள் ்தான் 128 ப்காடி ெக்கள் ஆனார்்கள். 
அப்்படி இன்டறககு 700 ப்காடி ெக்கள் உல்கத்தில் 
இருந்தாலும், ஆயிைம் ஆண்டுககு முன்பு எவ 
வ்ளவு 2000 ஆண்டுககு 10 ஆயிைம் ஆண்டுககு 
முன்னபை எவவ்ளவு என்று ்பார்த்்தால் ஒரிரு 
ப்காடி ெக்கள் ்தான் இருந்தார்்கள். 

 ஆப்பிரிக்காவில் ம்தாடங்கிய பைாபொ 
ேப்பியன் ஒன்றடை இலடேம் ஆண்டு்களுககு 
முன்பு புறப்்படடவன் அவனுடடய கிட்ளயினர் 
்தான் இன்டறககு இருககிறவர்்கள்.  எழு்பது 
எண்்ப்தாயிைம்   ஆண்டு்களுககு முன்ப்ப ம்தன்ன 

ம�ொழியியல் பகுபபொய்ொளரும் 
ஓயவுநிலைப பபரொசிரியரும் 
ம�ொழி ஆயவு பற்றி பை 

நூல்்கலள எழுதிய்ரும் எழுதி 
்ருப்ரும் தமிழின் மீதும் தமிழின 

விடுதலையின் மீதும் மபரு 
விருபபுக் ம்கொண்டியங்குப்ரு�ொன 
குருசபாமி அரபசந்திரன் 
அ்ர்கள் உயிபரொலைத் தமிழ் 
்ொமனொலியின் தொய்கக்்கள 

நி்கழ்ச்சிக்கு ்ழங்கிய மெவ்வியின் 
சிை பகுதி்கள்

ப்கள்வி?
 ம�ொழியியல் பகுபபொயவு என்்ொல் 
என்ன என்பலத எ�து பேயர்களுக்கு 
சுருக்்க�ொ்க மெொல்ை முடியு�ொ?

   த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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்காபூல் விொன நிடலயத்தில் 
அண்டெயில் நி்கழத்்தப் 

்படட ்தறம்காடலக குண்டுத்்தாககு 
்தலுககுப் பின்னர் இஸ்லாமிய 
ப்தேத்திறகு மநருக்கொனவர்்க்ளால் 
ஆப்்கானிஸ்்தானில் ்படும்காடல்க 
ளும் அழிவு்களும் பெலும் ஏற்படுத் 
்த ப் ்ப ட ா ெ ல் ்த டு க ்க ப வ ண் டு ம் 
என்று எண்ணு்பவர்்களுககு, இவ 
வா றான மி்கச் சிக்கலானதும், ்கடின 
ெ ா ன து ெ ா ன ப ்ப ா ை ா ட ட த் து க கு 
அவர்்களுககு உண்டெயா்கபவ 
உ்தவிக ்கைம் நீடடககூடிய ்தைப்பி 
னர் ்தலி்பான்்கப்ள என்்பது புலனாகி 
ன்றது.
 இஸ்லாமிய ப்தேம் ம்காை 

ோன் ொ்காணம்  (Islamic State Khorasan Province (ISKP) 
- இந்தப் ம்பயர் உண்டெயில் ்தறப்பாட்தய ஈைான், 
ஆப்்கானிஸ்்தான், ்பாகிஸ்்தான் ப்பான்ற நாடு்களின் 
ம்பரும் ்பகுதிடயக குறிப்பிட ஆைம்்ப ்காலத்து 
இஸ்லாமிய ப்பைைசு்கள் ்பயன்்படுத்திய ஒரு ம்பயர் 
ஆகும். அந்தப் ம்பயர் ம்காண்ட இந்த அடெப்பு, 
ஆறு வருடங்்களுககு முன்னர் ்தாபிக்கப்்படடது. 
இந்தக குண்டுமவடிப்பு நடககும் வடை ‘ப்தால்வி 
யடடநது விடட ஒரு அடெப்்பா்கபவ’ இந்த அடெ 
ப்பு ்கரு்தப்்படடது. ஆைம்்பத்தில் இந்த அடெப்பு 
ஒரு சில மவறறி்கட்ளப் ம்பறற ப்பாதிலும், ்தலி்பா 
ன்்கள் மி்கக ்கடுடெயா்கப் ப்பாைாடிய்தன் ்காைணத் 
தினால் ஈடடிய மவறறி்கள் அடனத்ட்தயும் 
அவர்்கள் பின்னர் இழநது விடடார்்கள். ப்பாைாடட 
்க்ளத்தினுள் ஒரு புத்்தம் புதிய குழு நுடழவட்த, 
அதுவும் அதிருப்தியடடந்த முன்னாள் ்தலி்பான் 
்கடடட்ள அதி்காரி்கள், ்பாகிஸ்்தானியர்்கள், உஸ்ம்ப 
கிஸ்்தான் நாடடடச் பேர்ந்தவர்்கள் ப்பான்றவர் 
்கட்ள உள்்ளடககிய ஒரு குழு நுடழவட்தத் ்தலி 
்பான்்கள் அறபவ  விரும்்பவில்டல.

 ்தலி்பான்்க்ளால் ம்தாடர்ச்சியா்க பெறம்காள் 
்ளப்்படட ்தாககு்தல்்களின் ்காைணொ்கவும், அமெரி 
க்க, ெறறும் ஆப்்கான் அைசு்கள் முன்மனடுத்்த ்தாககு 
்தல்்களின் ்காைணொ்கவும், கிழககு ஆப்்கானிஸ் 
்தானில் நிடலம்காண்டிருந்த ஐஎஸ் ப்கபி நிடல 
குடலந்தது. அப்பிைப்தேத்தில் குறித்்த அடெப்பு 
ம்காண்டிருந்த மேல்வாககு நன்றா்கக குடறக்கப் 
்படடு, ஈறறில் வடகிழககு ொ்காணத்தின் முன்ன 
ணிப் பிைப்தேொன கூனாரில் (Kunar) உள்்ள இைண்டு 
்பள்்ளத்்தாககு்களில் அவர்்களில் பிைேன்னம் ெடடு 
ப்்படுத்்தப்்படடது. இருப்பினும், இந்த வருட 
த்தில் இந்த அடெப்பின் மீது ்தலி்பான்்கள் ்பல 
்தாககு்தல்்கட்ளத் ம்தாடுத்்த ப்பாதிலும், இந்தத் 

்த்ளங்்களிலிருநது ஐஎஸ்ப்கபிடய முறறா்க மவளி 
பயறற  ்தலி்பான்்க்ளால் இயலவில்டல. பவறு பிைப்த 
ேங்்களில் ்தாககு்தல்்கட்ள முன்மனடுக்கபவண்டிய 
அவசியம் ்தலி்பான்்களுககு ்தறப்பாது இல்லா்த 
்தன் ்காைணத்்தால், அவர்்களுககு எதிைான ்தாககு்தல் 
்களில் கூடு்தலான ்படட்கள்  ஈடு்படுத்்தப்்படடு, 
மி்க விடைவில் அவர்்கள் முறறா்கபவ அழிக்கப் 
்படலாம்.

 ஐஎஸ்ப்கபி அடெப்புககு இது ஒரு ்பாரிய 
அடியா்க இருககின்ற ப்பாதிலும் அமெரிக்கா 
எதிர் ம்காள்ளும் ்தர்ெேங்்கடொன சூழடல இது 
ப்காடிடடுக ்காடடுகின்றது. ‘எனது எதிரியின் 
எதிரி எனது நண்்பன்’ என்ற விதிபய ஆப்்கானில் 
இப்ப்பாது ்கடடப்பிடிக்கப்்படடு வருகிறது. ஆப் 
்கானில் உள்்ள எந்த ேகதி்களுககு அமெரிக்கா எதிர் 
்காலத்தில் ஆ்தைவு வழங்்கப் ப்பாகின்றது என்்பது 
இதிபல ்தான் ்தங்கியிருககிறது. ஆப்்கானிபல 
்தெது மேல்வாகட்கத் ்தக்க டவப்்ப்தறகுத் ப்தடவப் 
்படுகின்ற வ்ளங்்கட்ள அமெரிக்காவுககு வழங்்க, 
யார் முன்வருகின்றார்்கள் என்்பட்தப் ம்பாறுத்ப்த, 
யாடை அவர்்கள் ஆ்தரிக்கப் ப்பாகின்றார்்கள் யாடை 
அவர்்கள் எதிர்க்கப் ப்பாகின்றார்்கள் என்்பது ்தங்கி 
யிருககிறது. ஆனால் ஐஎஸ்ப்கபி அமெரிக்காவின் 
எதிரி என்றால் ்தலி்பான்்கள் அமெரிக்காவின் நண் 
்பர்்க்ளா? என்ற ப்கள்வி எழுவது ்தவிர்க்க முடியா்த 
்தாகி விடுகின்றது.
 

அமெரிக்கா, ்தலி்பான்்கள், இரு 
ோைாருககுபெ ஐஎஸ்ப்கபி எதிரி 
என்்பது ்கண்கூடா்கத் ம்தரிகிறது. 
வட்ளகுடாவில் இருககின்ற வ்காபி 
(Wahabi) வட்க இஸ்லாம் ேெயத் 
்தவர்்க்ளதும், ஒோொ பின்லாடன் 
ப்பான்ற உல்க்ளாவிய ்பார்டவ 
டயக ம்காண்டவர்்கள் ப்பான்றவர் 
்களினதும் மேல்வாககு்களுககு உட 
்படட ேலாவி ஜி்காதிவாதி்களின் 
(Salafi-jihadist) ்கடும்ப்பாக்கான 
ம்காள்ட்க்கட்ள ஐஎஸ் ப்கபியினர் 
பின்்பறறுகிறார்்கள். இஸ்லாமிய 
நாடு்கட்ள உள்்ளடககிய ்கலிப்பற  
(caliphate) என அடழக்கப்்படும் 
முஸ்லிம் இைாச்சியம் (nation of Is-

lam) ஒன்டற நிறுவுவப்த அவர்்க்ளது இறுதி இலககு 
ஆகும். ஐஎஸ்ப்கபிஇன் ம்காள்ட்கடயப் ம்பாறுத்்த 
வடையில் இஸ்லாமிய நாடு ஒவமவான்றும் ்தெது 
மோந்த வடையடற்கட்ள இந்த இைாச்சியத்தினுள் 
இழநதுவிடும். ்தலி்பான்்க்ளது மி்தவா்தக ம்காள் 
ட்கயின் ்காைணொ்கவும் பெறகுலகுடன் அவர்்கள் 
ப்பச்சுவார்த்ட்தயில் ஈடு்படுவ்தன் ்காைணொ்க 
வும், ்தெது இஸ்லாமியக ம்காள்ட்க்கட்ள ஏற்க 
னபவ ட்கவிடடுவிடடுவிடடவர்்க்ளா்கத் ்தலி 
்பான்்கட்ளக ்கருதுகின்ற ஐஎஸ்ப்கபியினர், ப்தசிய 
வாதி்க்ளா்கபவ அவர்்கட்ள பநாககுகின்றனர். 
 இனவா்த, வகுப்புவா்த ஈடு்பாடு்கட்ள 
ஓை்ளவு ம்காண்டிருந்த ப்பாதிலும்,  நாடிய அைசில் 
(nation state) ்தாம் ம்காண்டிருககும் நம்பிகட்கடய 
்தலி்பான்்கள் ஒருப்பாதுபெ ெடறக்கவில்டல. ஆப் 
்கானின் எல்டல்களுககு மவளிபய பெறம்காள்்ளப் 
்படும் எந்தவி்தொன ்பயங்்கைவா்தத் ்தாககு்தலிலும் 
அவர்்கள் ம்தாடர்பு்படடிருக்கவில்டல. ஒரு இஸ் 
லாமிய இைாச்சியத்ட்த உருவாககுவதும் அவர்்க 
்ளது இலககு அல்ல. அமீை்கம் (emirate) என்று அடழக 
்கப்்படும் அைசுக்கா்கபவ அவர்்கள் ப்பாைாடிக 
ம்காண்டிருககிறார்்கள். ஐஎஸ் தீவிைவாதி்கள் உருவா 
க்க முயல்கின்ற ஒன்றிடணந்த இஸ்லாமிய வல்லை 
சுடன் (unified islamic super power) ஒப்பிடும்ப்பாது 
இது மி்கக குடறவான முன்மொழிவு ஆகும்.

 ஈைாககில் நிடலம்காண்டிருககும் ஐஎஸ்ப்க 
பியின் ்தடலடெயால் வழங்்கப்்படட 20 மில்லியன் 
மடாலர்்களினால் புத்தூக்கம் ம்பறற அந்த அடெ 
ப்பு, ்தலி்பான்்களில், இடடப்்படட நிடலயில் 
இருககும் ்தடலவர்்கட்ளப் ்படும்காடல மேயவது 
அவர்்க்ளது ்தாககு்தல்்களின் முககிய இலக்கா்க 
அடெநதிருககிறது. அமெரிக்காடவ எதிர்ப்்பதும் 
அத்துடன் ஆப்்கானிஸ்்தானின் புதிய ஆடசியா்ளர் 
்க்ளா்கத் தி்கழுகின்ற ்தலி்பான்்கப்ள அங்கு 
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முன்மனடுக்கப்்படட வன்முடற்களுக்கான ்தனிச் 
சூத்திை ்தாரி்கள் என்ற ்பார்டவடய ொறறுவதுபெ, 
்காபூல் விொன நிடலயத்தில் முன்மனடுக்கப்்படட 
்தற ம்காடலக குண்டுத்்தாககு்தலின் முககிய பநாக்க 
ொகும். ஐஎஸ்ப்கபி அடெப்ட்ப ஆழொ்க அறிந்த 
வர்்கட்ளப் ம்பாறுத்்தவடையில், அ்தாவது அவர் 
்க்ளது ்கடடட்ள  அதி்காரி்களின் ம்பயர்்கட்ள அறிந 
்தவர்்களுககு, அந்த அடெப்புககு நிதி வழங்கு 
பவாடை இலகுவா்க அடடயா்ளங்்காண முடியும். 
அந்த அடெப்புககு  ஆயு்தங்்கட்ள வாங்கிக ம்காடு 
ப்்பவர்்கட்ளக கூட அவர்்க்ளால் இனங்்காண முடி 
யும். ்காைணம் என்ன மவன்றால், ்கடந்த சில வாைங் 
்க்ளா்கத் ்தலி்பான் ்களிடமிருநப்த அவர்்கள் ஆயு்தங் 
்கட்ள வாங்கியிருககிறார்்கள் என்்பட்த அறிய 
முடிகின்றது.
 இ்தறகு முறறிலும் எதிர்ொறான வி்தத்தில், 
அமெரிக்கா ்தனது புலனாயவு வடலயடெப்பு்க 
ட்ளயும் ஆயு்தங்்கட்ளயும் மேயலிழக்கச் மேயது, 
்தனது ்பணியா்ளர்்கட்ள மவளிபயறறி, ஆப்்கானில் 
்தெககு உ்தவியவர்்களுககு ஒன்றில் அவர்்களுககு 
உரிய ஊதியத்ட்த வழங்கியிருககிறது; அல்லது 
அவர்்கட்ளப் ்பாது்காப்்பா்க நாடடடவிடடு மவளி 
பயறறியிருககிறது. அமெரிக்காடவப் ம்பாறுத்்த 
வடையில், அதி்பர் ட்படனின் வார்த்ட்தயில், “அது 

்தறப்பாது மவளிபய இருநது ம்காண்டு ்பயங்்கை 
வாதி்களுககு எதிைான ்தாககு்தல்்கட்ள பெறம்காள் 
ளும் ்தெது ஆறறடல நம்பியிருககிறது.” ஆனால் 
ஆப்்கானுககு அருகில் உள்்ள நாடு்கள் எதுவுபெ 
இந்த முயறசியில் அமெரிக்காவுககு உ்தவ ஆர்வ 
ெறறு இருப்்பட்தபய அவ்தானிக்க முடிகிறது. 
தூைத்தில் இருநது ம்காண்டு ஆப்்கானில் புலனா 
யடவ பெறம்காள்ளும் அமெரிக்காவின் ஆறறலு 
ககு ஒரு வடையடற உண்டு. ்க்ளத்திபல நின்று 
ம்காண்டு ்த்கவல்்கட்ள வழங்குகின்ற புலனாயவா 
்ளர்்களின் மேயற்பாடடுடன் இ்தடன ஒரு ப்பாதுபெ 
ஒப்பிடடுவிட முடியாது.
 இது இப்்படியிருக்க, ்பன்னாடடு அங்கீ்காை 
த்ட்த ்தாம் எதிர்்பார்ப்்ப்தா்க  ்தலி்பான்்கள்  மவளிப் 
்படடயா்கத் ம்தரிவித்திருககிறார்்கள். இ்தடன 
அடடவ்தறகு, ்தெது அடிப்்படடயான ம்காள்ட்க்க 
ளுடன் ேெைேம் மேயய எவவ்ளது தூைம் அவர்்கள் 
ஆயத்்தொ்க இருககிறார்்கள் என்்பது இன்னும் 
ம்தளிவா்கத் ம்தரியவில்டல. ஆனால் நடடமுடற 
யில் ்பார்ககும் ப்பாது, இரு ோைாருககும் எதிைா்க 
இருககும் ஒரு ம்பாது எதிரிடய எதிர்த்துப் ப்பாைா 
டுவதில் அவர்்கள் ஒருவர் ஒருவருககு ஒத்துடழ 
ப்ட்ப வழங்கும் வாயப்பு நிச்ேயொ்கச் ோத்தியொன 
்தா்கபவ ம்தரிகின்றது. இை்கசிய புலனாயவுப் ்பரிொ 
றறம் இதில் ஒரு முககிய விடயொகும். எடுத்துக 

்காடடா்க ்தலி்பான்்கள் வழங்குகின்ற புலனாயவுத் 
்த்கவல்்கட்ள அடிப்்படடயா்கக ம்காண்டு, உயர் 
ெடடத்தில் இருககின்ற ஒரு ஐஎஸ்ப்கபி ்கடடட்ள 
அதி்காரிடயக ம்கால்வது இரு ்தைப்புககும் நன்டெ 
்பயககும் ஓர் ஒழுங்கு ஆகும்.
 ்பாது்காப்பு அதி்காரி்கள், 7000 டெல்்களுககு 
அப்்பால் இருநது ம்காண்டு, ெனி்தாபிொனம் 
அறற இப்்படிப்்படட ஓர் அைசுடன் இவவாறான 
உடன்்படிகட்க்கட்ள முன்மனடுப்்பதில் ம்பாதிநதி 
ருககும் அறமநறித்்தன்டெ ம்தாடர்்பான ப்கள்வி்க 
ளுககு விடட ்காண்்பது என்்பது மி்கச்ேவாலான 
விடயொகும். ஒரு குறிப்பிடட நாடடில் நிடல 
ம்காண்ட பின்னர் அந்த நாடடடவிடடு ஒரு ்கட 
டத்தில் மவளிபயறும் ப்பாது, அ்தறகுப் பின்விட்ளவு 
்கள் உண்டு என்்பட்தயும் அக குறிப்பிடட நாடடின் 
மேயற்பாடடு நடடமுடற்களுக்கான விதிமுடற 
்கட்ள அங்கு வாழும் ெக்கள் ெடடுபெ தீர்ொனிப் 
்பார்்கள் என்்பட்தயும் அமெரிக்கா ்தறப்பாது மி்கத் 
ம்தளிவா்கபவ ்கண்டுணர்நதிருககிறது. ஆப்்கானி 
ஸ்்தானில் யாடை ஆ்தரிப்்பது, யாடை எதிர்ப்்பது 
என்்பது ம்தாடர்்பா்க மி்கக ்கடினொன ஒரு முடிடவ 
எடுக்க பவண்டிய நிடலககு பவாஷிங்டன் ்தற 
ப்பாது ்தள்்ளப்்படடிருககிறது.

நன்றி: � ்கொடியன்.த்கொம்

ஆப்கொனிஸ�ொனில்      ... த�ொடர்ச்சி...

சிவபநேன், முன்னாள் ்பாைாளுென்ற உறுப்பினர் 
அம்்பாடற ேநதிைபநரு, பிைப்தேட்ப உறுப்பினர்்கள், 
்தமிழத் ப்தசியக கூடடடெப்பு ஆ்தைவா்ளர்்கள் என 
்பலடை ்தமிழ ஆயு்த ஒடடுககுழு சுடடுகம்கான்ற 
்காலம்,
 இடவ்கட்ள விட 2006, வைவு மேலவு திடட 
த்தில் அைடே எதிர்த்து வாக்களிக்க பவண்டாம்என 
ெடடக்க்ளப்பு ொவடட ்தமிழத் ப்தசியக கூடட 
டெப்பு ்பாைாளுென்ற உறுப்பினர்்க்ளான ்பா.அரிய 
பநத்திைன், ்த.்கன்கேட்ப, பே.மஜயானந்தமூர்த்தி, 
்தங்ப்கஸ்வரி ஆகிய நால்வரின் உறவினர்்கட்ள 
ெடடக்க்ளப்பில் ்தாம் ரிஎம்விபி உறுப்பினர்்கள் 

என ்பகிைங்்கொ்கபவ கூறி ்கடத்தி டவத்து ெடடக 
்க்ளப்பு ்பாைாளுென்ற உறுப்பினர்்கட்ள வாக்களிக 
்காெல் ்தடுத்்த ்காலம்.
 இவவாறான ம்தாடர் அச்சுறுத்்தலால் 22, 
்தமிழப்தசிய கூடடடெப்பு ்பாைாளுென்றஉறுப் 
பினர்்களும் மோந்த ொவடடங்்களுககு மேல்ல 
முடியாெல் ம்காழும்பில் முடக்கப்்படடனர்.உயிர் 
ஆ்பத்துக்கள் ம்தாடைா்க ்தமிழத் ப்தசியக கூடடடெ 
ப்பு ஆ்தைவா்ளர்்களுககும், அவர்்களுடட குடும்்பத் 
திறகும் கிழககு ெ்காணத்தில் இருந்தடெயால் 
2008, கிழககு ெ்காணேட்ப ப்தர்்தலில் ்தமிழப்தசிய 
கூடடடெப்பு ்பங்கு்பறறாெல் இருந்தது என்்பப்த 
உண்டெ. அச்ேத்்தால் கிழககு ொ்காணேட்ப ப்தர் 
்தலில் ்பங்கு்பறறவில்டல என்்பட்த ்பகிைங்்கொ்க 

கூறமுடியாெல் இடணந்த வடககு கிழகட்க பிரித் 
்தடெயால் ்தாம் ்பங்கு்பறறவில்டல என அப்ப்பாது 
கூறப்்படடாலும், உண்டெயில் உயிர் ஆ்பத்துக்கள் 
நிடறயபவ இருந்தடெயால், ்தமிழத் ப்தசியககூடட 
டெப்பு அந்த ப்தர்்தலில் ்பங்ப்கற்கவில்டல.
 ஆனால் 2012, கிழககு ெ்காணேட்ப ப்தர்்தல், 
2013, வடெ்காணேட்ப ப்தர்்தல் என்்பவறறில் 
்தமிழத் ப்தசியக கூடடடெப்பு ்பங்கு ்பறறி இருந 
்தது. வடககு கிழககு இடணப்பும் பிரிப்பும் ேம்ெந 
்தொன உண்டெ நிலவைங்்கட்ள இந்த ்கடடுடை 
யில் குறிப்பிடடுள்ப்ளன்.

்கத்திறகு வநது விடடார்்கள். மொழி ப்தான்றி 
யது அறு்பது எழு்ப்தாயிைம் ஆண்டு்கள் ்தான். 
இக்காலப்்பகுதியில் ப்தான்றிய மொழி எது 
என்்பது ்தான் ப்கள்வி அட்தப்்பறறி ்தமிழ ்தான் 
என்்ப்தறகு என்ன ோன்று என்றால் அவுஸ்தி 
பைலியாவில் வாழந்த ்பழங்குடி ெக்கள் ப்பசும் 
மொழி  ்தமிபழாடு உறவுடடயது என்று பெல் 
நாடடு அறிஞர்்கள் ்கண்டு பிடித்்தார்்கள்.  அவுஸ் 
திபைலியாவிறகு நாற்ப்தாயிைம் ஆண்டு்களுககு 
முன்ப்ப அந்தப் ்பழங்குடியினர் மேன்று விடடார் 
்கள். அவர்்கள் வாழந்த குட்கயிபல ஓவியம் 
இருககிறது. அந்த ஓவியத்திபல கு்ளவி கூடு்கடடி 
யிருககிறது. அந்தக கு்ளவிககூடடட ்பகுப்்பாயவு 
மேயது ்பார்த்்த ப்பாது அது 40 ஆயிைம் ஆண்டு 
்களுககு முன்பு வடையப்்படட ஓவியம் என்று 
மோல்கிறார்்கள் என்றால், அவர்்கள் அப் ப்பாப்த 
அங்கு ப்பாயவிடடார்்கள். அட்த ்கருத்து பவறு 
்பாடு இல்லாெல் அறிஞர்்கள் எழுதுகிறார்்கள்.  
 அந்த மொழிபயாடு ்தமிழ உறவுடடய்தா்க 
இருககிறம்தன்றால், அ்தறகு முன்னபை ்தமிழ 
இந்தப் ்பகுதியில் இருநதிருக்க பவண்டும். அங்கு 
்தமிழுடன் ம்தாடர்புடடய மோற்கள் ்பழக்கத்தில் 
இருந்தன. ்காலின் ொசியா என்ற அறிஞன் 
மோன்னான். ம்தன்்பகுதியிபல ப்தான்றிய மூல 
இனம் ்தமிழினம். அறு்பது எழு்பது ஆயிைம் 
ஆண்டு்களுககு முன்ப்ப இந்த ம்தால் ்தமிழர்்கள் 
்தான் உல்கத்தின் மு்தல் குடி்க்ளா்க இருநதிருக்க 
பவண்டும்.
 முன்னர் மோல்லி வந்தார்்கள். ெத்திய 
ஆசியாவிலிருநது நாமும் ்பலிசிஸ்்தான், சிநது 
மவளி, வடககிலிருநது ம்தறகு பநாககி ந்கர்நது 
ஈழம் வடையிபல மேன்பறாம் என்று ்தான் மோல்லி 

வந்தார்்கள். நாங்்கள் இைண்டா யிைம், மூவாயிைம் 
ஆண்டு்களுககு முன்பு ம்தன்ன்கத்திறகு வநதிரு 
ந்தால் 40 ஆயிைம் ஆண்டு்களுககு முன்பு அவுஸ் 
திபைலியாவில் வாழகின்ற ்பழங்குடி ெக்களின் 
மொழிககு ்தமிழ எவவாறு மேன்றிருக்க முடி 
யும். இல்டல ்தவறான ்கருத்து இதுவடை மோல் 
லப்்படடது. ஆபிரிக்காவில் ொந்தர் இனம் புறப் 
்படடது உண்டெ. ஆனால் அவர்்கள் மொழி ப்பசி 
வ்ளர்ச்சி ம்பறவில்டல.
 ்கடல் ம்காண்ட ம்தன்னாடு நீண்ட 
மநடிய நிலப்்பைப்பு இலங்ட்கடய ஒன்றாககி 
ம்காண்டிருந்த நிலப்்பைப்பு வைலாறறில் இருந 
்தது என்்பது ஏறறுகம்காள்்ளப்்படட உண்டெ.  
நீண்ட நிலப்்பைப்பு இருந்தது. மநடிய ெக்கள் 
இருந்தார்்கள். ்கடல் ெடடம் ்தாழவா்க இருந்தது.  
அவுஸ்திபைலியாவிறகு அப்்படிபய ந்கர்நது விட 
டார்்கள். இநதியா முழுவதும் ்தமிழ இருந்தது.  
்பதிடனந்தாயிைம் ஆண்டு்களுககு முன்பு இந்த 
இலங்ட்கடயயும், ஈழத்ட்தயும் உள்்ளடககிய 
்பழம்ம்பரும் இநதிய நிலப்்பைப்பில் இருந்த 
ஒரு ம்பரும் கூடடத்தினர் பெறகு பநாககி மேன் 
றார்்கள்.  
 மூல மொழியாகிய ்தமிடழ மி்க ஆழொ்க 
ம்பரும் ப்பைறிஞர்்களிடத்தில் ்கறறு அட்தபய 
வாழநாள் ்பணியா்க ம்காண்ட ்காைணத்்தால் 
்தமிழ ்தான் இந்த மூல மொழி என்்பட்த பெபல 
உல்கத்திறகும் அடனத்துல்கத்திறகும் மோல்லுகி 
ன்ற வட்கயில் ்பல ்கருத்துக்கட்ள நான் நாலா 
யிைம் ்பக்கத்திறகு குடறயாெல் எழுதியிருககி 
பறன். இன்டறககு உல்கம் முழுக்க ப்பேப்்படு 
கின்ற இந்த ஆப்்கானிஸ்்தானின் ்தடல ந்கைம் 
்காபூல் என்று ஒரு நாட்ளககு இலக்கமுடற அந்தச் 
ஒலிக்கப்்படுகிறது.  அந்த ்காபூலில் என்ற அந்தச் 
மோல் எவவாறு வந்தது என்்பட்த நான் எழுதி 

யிருககிபறன். ்காபூல் என்றால் என்ன? என்்பட்த 
உல்கத்திறகு மோல்ல பவண்டும் என நிடனத்துக 
ம்காண்டிருநப்தன். 
 ்தமிழ மொழியின் ஆழத்ட்த முப்்பது 
நாற்பது ஆண்டு்களுககு முன்ப்ப ்கண்ட ்காைணத்தி 
னால், இ்தன் ம்பருடெடய வி்ளககுவது ்தான் 
எனது பிறவிப்்பணி. என் வாழகட்கப் ்பணிஎன்று 
நான் இயங்கிபனன். இயங்கிக ம்காண்டிருககி 
பறன். எஞசிய ்காலமும் இயங்குபவன்.  எனது 
ஆயவு்கட்ளப் ்படித்்தார்்கள் என்றால், ்தமிழ 
மொழி உயர்ந்த மொழியா்க இருககும் என நிடன 
ப்்பார்்கள். ஆனால் ்தமிழர்்கள் இந்த மொழிடய 
பநசிக்க ொடடார்்கள். இந்த ஆயடவயும் ப்பாறற 
ொடடார்்கள். ஏமனனில், அவர்்கள் எல்லாம் 
திடே ொறிப் ப்பான ்பறடவ்க்ளா்க வைலாறறிபல 
்கடைநது, ்கடலநது ப்பானவர்்கள். அந்த இனத் 
ட்தயும் நிடலநிறுத்தி, மீடடு, வைலாறறில் மீண் 
டும் ்பண்டடய ்பழம் ம்பருடெடயப் ம்பற 
பவண்டும் என்று உல்கத்தில் ஒருவர் ்தான் நிடன 
த்்தார். அவர்்தான் பெ்தகு பவ.பிை்பா்கைன். மேயல் 
முநதி, ப்பச்சுப் பிநதி என்று மோல்லுவார் ப்தசியத் 
்தடலவர் அவர்்கள். உலகில் எந்த அறிஞனும் 
இந்தக ்கருத்ட்த இவவ்ளவு எளிடெயா்க 
மோன்னதில்டல. 
 வைலாறறில் இந்த இனம் அழிநது ப்பா்கக 
கூடாது. இந்த மொழி அழிநது ப்பா்கக கூடாது. 
ெக்களுககு இட்த மு்தலில் உணர்த்்த பவண்டும். 
அ்தன் பிறகு உல்கத்திறகும் இட்த உணர்த்்த 
பவண்டும் என்்பது ்தான் என்னுடடய ஆடே.
 

�மிழ் தைொழி        ... த�ொடர்ச்சி...

இலணந்� வடககுககிழ   ... த�ொடர்ச்சி...
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2015 ஆம் ஆண்டு ஐநா ெனி்த உரிடெ்கள் ப்பைடவ 
யினால் நிடறபவறறப்்படட இலங்ட்க ம்தாடர் 
்பான தீர்ொனத்ட்தயடுத்து, அைோங்்கம் ேர்வப்தேத் 
திறகு உறுதியளித்திருந்தது. அ்தற்கடெய ்காணாெல் 
ஆக்கப்்படடவர்்களுககு என்ன நடந்தது என்்பட்தக 
்கண்டறிவ்தற்கான ம்பாறிமுடறயா்க ்காணாெல் 
ப்பாபனாருக்கான அலுவல்கம் உருவாக்கப்்படடு 2 
வருடங்்களின் பின்னர் 2017 ஆம் ஆண்டு இ்தற்கான 
ேடடம் நிடறபவறறப்்படடது.
 வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கட்ள 
யும், ்காணாெல் ப்பாயுள்்ளவர்்கட்ளயும் ்கண்டறிவ்த 
ற்கான விோைடண்கட்ள பெறம்காள்வ்தற்கா்க இந 
்தச் ேடடம் இயறறப்்படட ப்பாதிலும், ்காணாெல் 
ப்பானவர்்களுககு என்ன நடந்தது என்்பட்தக ்கண்ட 
றியும்ப்பாது, அ்தறகுக ்காைணொனவர்்கள் ்கண்டறி 
யப்்படுவார்்க்ளா, அவவாறு ்கண்டறியப்்படு்பவர் 
்கள் ேடடத்தின் முன் நிறுத்தி ்தண்டிக்கப்்படுவார் 
்க்ளா என்்பது ்பறறிய எந்தவி்த அம்ேங்்களும் அதில் 
உள்்ளடக்கப்்படவில்டல.
 ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் எவவாறு 
‘்காணாெல் ப்பானார்்கள்’ என்்பட்தக ்கண்டறிவப்த 
இந்தச் ேடடத்தின் பநாக்கம். ்காணாெல் ஆக்கப்்பட 
டவர்்களுடடய உறவினர்்களிடம் அ்தற்கான விோை 
டண்கட்ள நடத்துவ்தற்கான அதி்காைங்்கள் அடனத் 
ட்தயும் ்காணாெல் ப்பாபனாருக்கான அலுவல்கத் 
திறகு இந்தச் ேடடமூலம் வழங்கி உள்்ளது.
அத்துடன் -
 - வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கட்ள 
யும், ்காணாெல் ப்பாயுள்்ளவர்்கட்ளயும் ப்தடிக 
்கண்டறிவது
 - இது ம்தாடர்பில் அதி்காரி்களுககுப் ்பரிநது 
டை்கட்ள வழங்குவது
 - ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்களினதும், 
அவர்்களுடடய உறவினர்்களினதும் குடும்்பங்்க 
ளினதும் உரிடெ்கட்ளயும் ்கரிேடன்கட்ளயும் ்பாது 
்காப்்பது
 - ்காணாெல் ஆக்கப்்படபடாருககு உரிய 
நிவாைணங்்கட்ள வழங்குவ்தற்கான வழிமுடற 
்கட்ளக ்கண்டறிவது
 - ்காணாெல் ப்பானவர்்கள் ்பறறிய ்தைவு்கள் 
அடங்கிய ஒரு ம்தாகுப்ட்ப உருவாககுவது
 ஆகிய பநாக்கங்்கட்ளயும் ்காணாெல் 
ப்பாபனாருக்கான அலுவல்கம் ம்காண்டிருககி 
ன்றது.
 ்காணாெல் ப்பாபனாருக்கான அலுவல்கத் 
தினால் ்கண்டறியப்்படுகின்ற வி்பைங்்கள் குறற 
வியல் ேடடம் உள்ளிடட ஏ்தாவது ஒரு ேடடத்தின் 
கீழ ்தண்டிக்கப்்படுகின்ற குறறம் இடழக்கப்்படடி 
ருப்்பட்த மவளிப்்படுத்துபெயானால், ்காணாெல் 
ஆக்கப்்படடவர்்களுடடய குடும்்ப உறவினர்்களின் 
ஆபலாேடனயுடன், அ்தறகு எதிைா்க ேடட நடவடி 
கட்க எடுக்க வல்ல அைே நிறுவனங்்களுககு அறிக 
ட்கயிட முடியும் என்று இந்த அலுவல்கத்திற்கான 
ேடடமூலத்தின் 12 (1) ஆம் பிரிவு குறித்துடைக 
கின்றது.
 அப்தபவட்ள, ேடடமூலத்தின் 13 (2)ஆம் 

பிரிவு ்காணாெல் ஆக்கப்்படபடாருக்கான அலுவ 
ல்கத்தினால் ்கண்டறியப்்படுகின்ற விடயங்்கட்ளக 
ம்காண்டு குறறவியல் ெறறும் சிவில் ம்பாறுப்புக்க 
ட்ளத் ம்தாடை முடியாது என்று குறிப்பிடுகின்றது.

ப்பாககும் ப�பாககமும்
 வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் 
ம்தாடர்பில் இ்தறகு முன்னர் நியமிக்கப்்படட 
ஆடணககுழுக்களின் விோைடண்களில் ்பாதிக்கப் 
்படடவர்்களின் குடும்்ப உறுப்பினர்்களினால் அளிக 
்கப்்படட வாககு மூலங்்க ளில் ்கண்டறியப்்படட 
ஆ்தாைபூர்வொன விடயங்்கள், பெல் நடவடிகட்க 
க்கா்க ஜனாதி்பதியிடம் ட்கயளிக்கப்்படடன. இந்த 
விடயங்்கள் ஜனாதி்பதி அலுவல ்கத் தினால் ேடடொ 
அதி்பர் திடணக்க்ளத்தின் ்காணாெல் ப்பானவர்்கள் 
்பறறி விோைடண நடத்துகின்ற புலனாயவு பிரிவி 
னரிடம் ேடட ரீதியா்க குறறஞோடடி வழககுத் ்தாக 
்கல் மேயவ்தற்கான விோைடண்கட்ள நடத்துவ்தற 
்கா்க ஒப்்படடக்கப்்படடன.  
 ஆனால் அந்த நடவடிகட்க்கள் அங்கு பெற 
ம்காள்்ளப்்படவில்டல.ஆடணககுழுக்களினால் 
ேெர்ப்பிக்கப்்படட அறிகட்கயும் அ்தன் உள்்ளடக்க 
ங்்களும் கிடப்பில் ப்பாடப்்படடன.

 இந்த நிடலயில் ்காணாெல் ப்பாபனாருக 
்கான அலுவல்கம் நடத்துகின்ற விோைடண்களும், 
அவறறின் மூலம் ்கண்டறியப்்படுகின்ற விடயங்்கள் 
ம்தாடர்பிலும் ்பாதிக்கப்்படடவர்்களுககு அைசு நீதி 
டயயும் நியாயத்ட்தயும் வழங்கும் என்று எதிர்்பார் 
க்க முடியாது. ஏமனனில் ்காணாெல் ப்பாபனாருக 
்கான அலுவல்கம் ம்தாடர்பிலான ேடடமூலத்தில் 
அ ்த ற கு ரி ய வ ழி மு ட ற ்க ள் உ ள் ்ள ட க ்க ப் ்ப ட 
வில்டல.
 ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் எவவாறு 
்காணாெல் ப்பானார்்கள் என்்பட்தக ்கண்டறிவ்தறகு 
ேடடத்ட்த வகுத்்த அைசு, அந்த விோைடண்களின் 
மூலம் ஆட்கட்ளக ்காணாெல் ஆககியவர்்கள் 
ம்தாடர்பில் எந்தவி்தொன குறிப்புக்கட்ளயும் உள்்ள 
டக்கவில்டல. வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர் 
்கள் ்காணாெல் ப்பாயுள்்ளார்்கள் என்்பட்த விோை 
டண்களின் மூலம் உறுதிப்்படுத்தி, அ்தறகுரிய 
ோன்றா்க ்காணாெல் ப்பானவர்்கள் ‘பிைேன்னொ்க 
வில்டல’ என்றும் அல்லது அவர்்கள் ‘ெைணெடட 
நது விடடார்்கள்’ என்றும் உறுதிப்்படுத்துவ்தற 
்கான ோன்றுப்்பத்திைங்்கட்ள வழங்கினால் ப்பாதும். 
அ்தன் மூலம் வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர் 

்கள் விவ்காைத்திறகு முடிவு ்காணலாம் - தீர்வு ்காண 
லாம் என்்பப்த அைோங்்கத்தின் உள்்ளக கிடகட்க.
இ்தடன உறுதிப்்படுத்தும் வட்கயிபலபய 
்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் எவவாறு ்காணாெல் 
ப்பானார்்கள் என்்பட்த ஆைாய பவண்டியதில்டல 
என்று, ்காணாெல் ஆக்கப்்படபடாருக்கான அலுவ 
ல்கச் ேடடத்திறகு பநர் முைணான வட்கயில் நாட 
டின் ஜனாதி்பதி கூறிய்தா்கக குறிப்பிடடு, நீதி 
அடெச்ேர் அல் ேப்ரி மவளியிடடிருககின்ற ்கருத்து 
அடெநதுள்்ளது.
 அைோங்்கத்தின் இந்தக ்கருத்து, ெறறுமொரு 
விடயத்ட்தயும் நிடனவூடடியுள்்ளது. ்பாைதூைொன 
குறறச்மேயல்்கட்ளப் புரிந்தவர்்கள் ஆ்தாைபூர்வொ்க 
அடடயா்ளம் ்காணப்்படடு, நீதிென்ற வழககு்களில் 
குறறம் ோடடப்்படடுள்்ள ப்பாதிலும், அவர்்கள் 
்படடத்துடறடயச் பேர்ந்தவர்்கள் என்ற ஒபை ்காைண 
த்திற்கா்க, ்தண்டடன ம்பறுவதில் இருநது ்பாது்காக 
கின்ற ப்பாகட்க ஜனாதி்பதி அைோங்்கத்தின் மவளிப் 
்படடயான ம்காள்ட்கயா்கக ்கடடப்பிடித்து 
வருகின்றார்.
 இந்தத் ்தண்டடன விலககீடடு ்கலாோைத் 
தின் அடிப்்படடயில் ்கடற்படட ெறறும் இைாணுவ 
ம்பாலிஸ் துடற்கட்ளச் பேர்ந்தவர்்களுககு எதிைா்க 
நீதிென்றத்தில் நிலுடவயில் இருந்த வழககு விோை 
டண்கள் ம்தாடர்நது நடடம்பறவிடாெல் குறறம் 
ோடடப்்படடவர்்கள் விடு்தடல மேயயப்்படடிரு 
ககின்றார்்கள். அது ெடடுெல்லாெல், நீதிென்றங்்களி 
னால் தீர்க்கொன வழககு விோைடண்கள் பெற 
ம்காள்்ளப்்படடு ெைண ்தண்டடன விதிக்கப்்படடிரு 
ந்தவர்்கட்ளயும் ம்பாது ென்னிப்பின் கீழ விடு்தடல 
மேய்த வைலாறறுப் ம்பருடெடயயும் ஜனாதி்பதி 
ப்காத்்தா்பாய ைாஜ்பகே ம்காண்டிருககின்றார்.
 இத்்தட்கய ஓர் அைே ்தடலவரினுடடய 
அைோங்்கத்தில் வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படபடா 
ருககு நீதியும் நியாயமும் கிடடககும் என்று எதிர் 
்பார்ப்்பது விழலுககு இடறத்்த பவடலயா்கபவ 
முடியும்.
 இ்தனாற்தான், ்காணாெல் ப்பாபனாருக்கான 
அலுவல்கத்தின் மீது ்தங்்களுககு நம்பிகட்கயில்டல 
மயன்று வலிநது ்காணாெல் ஆக்கப்்படபடாரின் 
குடும்்ப உறவினர்்கள் ஏற்கனபவ ம்தரிவித்திருககி 
ன்றார்்கள். உள்்ள்க ம்பாறிமுடறயின் கீழான எந்த 
மவாரு விோைடணயும் உண்டெடயக ்கண்டறி 
யப் ப்பாவதில்டல என்றும் ஆட்கட்ள வலிநது 
்காணாெல் ஆக்கப்்படடவர்்கள் அடடயா்ளம் 
்காணப்்படடு ேடடத்தின் முன் நிறுத்்தப்்படொட 
டார்்கள் என்றும், எனபவ, ்தங்்களுககு ேர்வப்தே 
விோைடணமயான்றின் மூலபெ நீதி கிடடக்கச் 
மேயய பவண்டும் என்றும் ப்காரி வருகின்றார்்கள்.
 அவர்்களுடடய ப்காரிகட்க நிடறபவறறப் 
்படுவ்தன் மூலம் ொத்திைபெ வலிநது ்காணாெல் 
ஆக்கப்்படடவர்்களுக்கான நீதி நியாயமும், முடற 
யான நிவாைணமும் கிடடககும் என்்பது உள்்ளங் 
்கனி மநல்லிக்கனியா்கத் ம்தரிகின்றது.

வலிந்து ்கொணொைல்         ... த�ொடர்ச்சி...

எதிைான நடவடிகட்க்கட்ள அறிகட்கயிடுவது 
என ்தமிழ ப்தசிய ்கடசி்களின் ஒருமித்்த 
நிடலப்்பாடா்க தீர் ொனிக்கப்்படடிருந்தது.  இரு 
வாைங்்களுககு முன்னர் மெயநி்கர் நி்கழவா்க 
இடம்ம்பறற கூடடத்தில் இது ம்தாடர்பில் 
தீர்ொனம் எடடப்்படடிருந்தது. அ்தன்்படி 
்தமிழக ்கடசி்கள் ஐநதின் ்தடலவர்்களுடடய 
ட்கமயாப் ்பத்துடன் இந்த விரிவான அறிகட்க 
ஒன்று ஐ.நா. ெனி்த உரிடெ ஆடணயா்ளரிடம் 
ேெர்ப்பிக்கப்்படடுள்்ளது. 
 இவவறிகட்கயில்  46/ 1  பிபைைடணககு 
பின்னைா்க   ்தமிழர் ்தாய்கத்தில் இலங்ட்க 
அைோங்்கத்தினால் முன்மனடுக்கப்்படும் 
்தமிழினத்துககு எதிைான  விடயங் ்க்ளான  
்காணி அ்ப்கரிப்பு,  ம்தால்லியல் ோர்ந்த 

நடவடி கட்க்கள், நிடனபவந்தல்்களுக்கான 
்தடட்கள்,  ்பயங்்கை வா்தத் ்தடடச் ேடடத்தின் 
அடிப்்படடயிலானட்கது்கள்,  ேடட நடவடிக 
ட்க்கள், ்தடுத்து டவத்்தல்,  ்காணாெல் ஆக்கப் 
்படபடார் அலுவல்கங்்களில் இைாணுவ அதி்காரி 
்கட்ள நியமித்்தல்,  ்காணாெல் ஆக்கப்்படபடாடைத் 
ப்தட பவண்டிய அவசியம் இல்டல என்ற 
அைோங்்கத் தினுடடய நிடலப்்பாடு,  ம்பாத்து 
வில் ம்தாடக்கம் ம்பாலி்கண்டி வடையிலான 
ெக்கள் ப்பமைழுச்சி ்பயண த்தின் ம்தாடர்ச்சியா்க 
முன் மனடுக்கப்்படும் விோை டண்கள், ட்கது்கள்,  
அண்டெயில் அைசினால் அறிவிக்கப்்படட 
அவேை்காலச் ேடடத்தினால் ்தமிழ ெக்கள் எதிர் 
பநாககும் அ்பாய நிடல்கள் என்ற விடயங்்கள் 
உள்்ளடக்கப்்படடுள்்ளன.

46/1 பிகரரலணயின்          ... த�ொடர்ச்சி...
விடுத்து வருவ்தா்க கூறப்்படுகின்றது.
 பெலும் அப் ்பகுதியில் துடறமு்க அதி்காை 
ேட்பயினர் எல்டலக்கல் இடடும், ்ப்தாட்க்கள் 
இடடும் ்காடசிப்்படுத்தியுள்்ளனர். ்கடந்த வாைம் 
ஐவர் ்பயிர்ச் மேயட்கக்கா்க  ்காணிடய சுத்்தம் 
மேய்த நிடலயில், ்காடு மவடடிய குறறச்ோடடில்   
அவர்்கட்ள ்காவல்துடறயினர்  ட்கது மேயதுள்்ள 
்தா்கவும் ம்தரிவி க்கப்்படுகின்றது.
 பெலும்  ெடழடய நம்பிய விவோய 
மேயட்க, பேடன ்பயிர் மேயட்க ப்பான்ற 
ப்தாடடச் மேயட்கயிலும் ஈடு்படும் ்தங்்களின் 
்காணி்கட்ள திருப்காணெடல துடறமு்க அதி்காை 
ேட்பயினர் அ்ப்கரிககும் பநாககில் அடிக்கடி  
்தெககு எச்ேரிகட்க விடுப்்ப்தா்கவும் அககிைாெ 
ெக்கள் ்கவடல ம்தரிவிககின்றனர்.
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பிைச்சிடனபயா அல்லது உ்ளத்துன்்பங்்கப்ளா மவறு 
ெபன நிதி வழங்்கல் வழி தீர்க்கப்்படக கூடியன 
வல்ல. ொறா்க அன்டன திபைோ அவர்்கள் கூறி 
யது ப்பால “அன்பு என்்பது மவறுெபன அந்த 
வார்த்ட்தயில் ்தங்கியுள்்ள ஒன்றல்ல. அன்பு மேய 
லில் மவளிப்்படுத்்தப்்பட பவண்டும். அந்தச் 
மேயல்்தான் ம்தாண்டு”. அன்டன திபைாேவின் 
வார்த்ட்தப்்படி “நாம் எவவ்ளவு மேயப்தாம் என்்ப 
்தல்ல, நாம் எவவ்ளவு அன்பு அட்தச் மேயவ்தறகு 
டவத்ப்தாம் என்்பப்த முககியம். நாம் எவவ்ளவு 
ம்காடுத்ப்தாம் என்்ப்தல்ல, அட்தக ம்காடுப்்ப்த 
றகு எவவ்ளவு அன்ட்ப அதில் டவத்ப்தாம் என் 
்பப்த முககியம்” எனபவ அன்டன திபைோவின் 
இ்தயம் என அவர் கூறிய இபயசுவின் கூறறாகிய 
“இச்சிறிபயாரில் ஒருவருககுச் மேயயும்ப்பாம்தல் 
லாம், எனகப்க மேயதீர்்கள்” என்்பட்த உலம்கங் 
கும் உள்்ள ்தமிழர்்கள் உணர்நது, ்கடவுளுக்கான 
்பணி என்்பது, ்கடவுள் இருப்புக ம்காண்டிருககிற 
உயிர்்களுடடயதும், உலகினுடடயதும் இயல்புத் 
்தன்டெ என்னும் அவறறின் சு்தநதிைத்துடன் அடவ 
அடெதியா்க வாழவ்தற்கான இயங்குவ்தற்கான 
நிடலடய உறுதிப்்படுத்்த ஆறறும் ம்தாண்டு 
என்்பட்த ென திருத்தி, சு்தநதிை வாழவுககு உடழ 
த்்தபல ம்காடட என்்ப்தன் ம்பாருள் என்்பட்த 
உணர்நது வாழ பவண்டும். 
 இ்தனால்்தான் ஈழத்்தமிழர்்களின் வறுடெ 
ஒழிப்புக்கான துன்்பதுயை நீக்கலுக்கான  ம்காடட்க 
ட்ளப் - ்பணி்கட்ள சிறீலங்்கா அைோங்்கம் ஈழத்்த 

மிழர்்களின் சு்தநதிைத்ட்த உறுதிப்்படுத்தும் மேயற 
்பாடு்கம்ளன ்படட்பலத்்தால் ்தடடமேயது வரு 
கிறது. சிறீலங்்காவில் ஈழத் ்தமிழ ெக்களிடடயுள்்ள 
ம்தாண்டு அடெப்புக்கள் அத்்தடனயுபெ ஏப்தா 
ஒருவட்கயில் இனங்்காணக கூடிய அச்ேத்துககு 
உள்்ளாக்கப்்படட நிடலயிபலபய மேயற்படடு 
வருகின்றன. இது ஈழத் ்தமிழர்்களுக்கான ்பாது்கா 
ப்புடன் கூடிய அடெதி உல்கால் உறுதிப்்படு 
த்்தப்்படடாபல அங்கு வ்ளர்ச்சியும், ெக்க்ளாடசியும் 
நிடலம்பற முடியும் என்்பட்த உலகுககுத் ம்தளி 
வாககுகிறது. 
 இநநிடலயில் உலம்கங்கும் உள்்ள ஈழத் 
்தமிழ ெக்கள் அன்டன திபைோ கூறியது ப்பால 
“எங்்க்ளால் ம்பரிய மேயல்்கட்ளச் மேயய இயலாது 
விடடாலும், சிறிய மேயல்்கட்ள அன்புடன் மேய 
கிபறாம்” எனத் ்தாய்கத்தில் வாழும் ்தங்்கள் உடன் 
பிறப்பு்களுககுச் மேயவ்தறகு எநநாளும் ஆயத்்த 
ொ்க உள்்ளனர். ஆயினும் அன்டன திபைோ கூறிய 
ஒரு அனு்பவ மொழி இவவிடத்தில் முககியத்துவம் 
ம்பறுகிறது. “ெக்களின் அன்புக்கான ்பசிடயப் 
ப்பாககுவது உணவுக்கான ்பசிடயப் ப்பாககுவட்த 
விடப் ்பன்ெடங்கு ்கடினொன பவடல” எனபவ 
ஈழத்்தமிழ ெக்களின் அன்புக்கான ்தா்கத்ட்த 
உலகுககுப் புரிய டவத்து, அந்தத் ்தா்கம் அவர்்களின் 
்தாய்க ப்தசிய ்தன்னாடசி இருப்பு நிடலக்கான 
உல்க அங்கீ்காைத்தின் மூலபெ ப்பாக்கப்்பட பவண் 
டிய ஒன்று என்்பட்த புலம்்பதிந்த ்தமிழர்்கள் 
உலகுககுத் ம்தளிவாக்க பவண்டும். அன்டன 
திபைோ ெைணிககும் நிடலயில் புறக்கணிப்புககு 
உள்்ளாகி ம்தருக்கடையில் வாழந்த ெக்களுககுக 

்கண்ணியொன வாழவு அடெக்கத் ்தன் வாழடவபய 
தியா்கம் மேய்தார். ஆனால் ஈழத்தில் ்கண்ணியொன 
வாழவுக்கா்கத் தினம் தினம் ப்பாைாடும் ஈழத்்தமிழ 
ெக்களுககு உ்தவி மேய்தல் ஈட்கயில் எல்லாம் 
்தடலயாய ஈட்க என்்பட்த உலகுககு உணர்த்்த 
பவண்டிய நா்ளா்க இந்த அடனத்துல்க ஈட்கநாள் 
அடெகிறது. 
 ஈட்க என்்பது ்பல்லின, ்பல ெ்த, ்பல் ்பண்்பா 
டடு ெக்களிடட ஒறறுடெடயயும், புரிநதுணர்டவ 
யும் உருவாககுவ்தற்கான ்பங்்களிப்புக்கள் என 
ஐககிய நாடு்கள் ேட்பயின், இநநாளின் தீர்ொனத்தி 
ற்கான வி்ளக்கம் 2012இல் ம்தளிவாககியுள் ்ளது. 
ஆனால் சிறீலங்்கா அைோங்்கம் ்பல்லின, ்பல் ெ்த, ்பல் 
்பண்்பாடடு நாடு இலங்ட்கத் தீவு என்்பட்த ெறுத்து, 
ஒரு நாடு ஒரு ேடடம் என்னும் ம்காள்ட்கயுடன் 
அைசியல் அதி்காை ்பைவலாக்கல் என்ற ப்பச்சுகப்க 
இடமில்டல என இநதியா இலங்ட்கயில் ்தமிழர் 
்களுக்கான ்கண்ணியவாழடவ உறுதிப்்படுத்துொறு 
விடுத்்த ப்காரிகட்கடயககூட நிைா்கரித்துள்்ளது. இந 
நிடலயில் ஈழத் ்தமிழர்்களுக்கான வறுடெடயயும், 
துன்்ப துயைங்்கட்ளயும் ொறறியடெக்க ஐககிய 
நாடு்கள் ேட்பயும், அ்தன் உறுப்புரிடெ நாடு்களும் 
அக்கடற யறறு இருப் ்ப்தன் ்காைணமென்ன? 
எனக ப்கடடு, அவறறின் ்கடடெடய உணர்த்்த 
பவண்டியது உலம்கங்கும் வாழும் ஈழத்்தமிழர் 
்களின் ்தடலயாய ்பணியா்க இநநாளில் அடெய 
பவண்டும். 
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பேனாதிைாஜா, ெறறும் ்காணககியன் ஆகிபயார் 
இதில் ட்கமயழுத்திடலாம் எனத் ம்தரிகின்றது.
 இருந்த ப்பாதிலும், ்கடசிககுள் ஏற்படட 
குழப்்பங்்கட்ளயடுத்து ்தமிழைசுக ்கடசியின் அைசி 
யல் குழு ஞாயிறு ்காடல அவேைொ்கக கூடடப் 
்படடது. மெயநி்கர் ேநதிப்்பா்க இது இடம்ம்பற 
றது. இதில் குறிப்பிடட ்கடி்தம் ்கடும் விெர்ேனத்து 
ககுள்்ளான்தா்கத் ம்தரியவருகின்றது.

அனந்தி சசிதரனின் தனிப்ப்பாககு
 விகபனஸ்வைன் ்தடலடெயிலான ்தமிழ 
ெக்கள் ப்தசியக கூடடணியின் ்பங்்காளிக ்கடசி 
்களில் ஒன்றான அனநதி ேசி்தைன் ்தடலடெயி 
லான ஈழத் ்தமிழர் சுயாடசிக ்கழ்கம் இம்முடற 
மஜனிவாவுக்கான ்கடி்தத்தில் ட்கமயாப்்பமிட 
வில்டல. அனநதி ேசி்தைனிடம் இ்தற்கான ட்கமயா 
ப்்பம் ப்கட்கப்்படட்தா்கவும், ஆனால், ்கடசியின் 
மேயறகுழுடவக கூடடி அதில் முடிமவடுக்கப் 
்படட பின்னபை இதில் ்தன்னால் ட்கமயாப்்பமிட 
முடியும் என அனநதி ேசி்தைன் ம்தரிவித்்த்தா்கக 
கூறப்்படுகின்றது. இருந்த ப்பாதிலும், மைபலாவின் 
ஏற்பாடடில் ்தயாரிக்கப்்படட அறிகட்கயில், சில 

விடயங்்கட்ள அனநதி ேசி்தைன் ஏறறுகம்காள்்ள 
வில்டல எனத் ம்தரிகின்றது.
 குறிப்்பா்க ‘்தமிழ இனம்’ என்ற மோல் 
்பயன்்படுத்்தப்்பட பவண்டும் என்ற ப்காரிகட்கடய 
அவர் முன்டவத்்த ப்பாதிலும், வடைட்பத் ்தயாரித் 
்தவர்்கள் அ்தடனக ்கணககில் எடுக்கவில்டல. 
அ்தடனவிட, ப்பாரின் பநைடிச் ோடசியா்க இருககும் 
்தான் எழுந்தொனொ்கச் மேயற்படமுடியாது 
எனவும் அவர் குறிப்பிடடிருககின்றார். இருந்த 
ப்பாதிலும், அனநதி ேசி்தைன் ்தனியான ஒரு அறிக 
ட்கடய அனுப்பி டவப்்ப ்தறகுத் திடடமிட வில்டல 
எனத் ம்தரிகின்றது. வழடெயா்க ப்பைடவயின் 
கூடடங்்களில் ்கலநது ம்காள்ளும் அனநதி இம் 
முடற ம்பருெ்ளவுககு மெயநி்கர் நி்கழவா்கபவ  
மஜனிவா கூடடத் ம்தாடர் இடம்ம்பறுவ்தால் 
அதில் ்கலநதும்காள்்ளொடடார்.

ஆளணயபாைர் அறிகளகயில் தபாககத்ளத 
ஏற்டுத் துெபா?

 அப்தபவட்ளயில், ்கபஜநதிைகுொர் ்தடல 
டெயிலான ்தமிழத் ப்தசிய ெக்கள் முன்னணியும் 
மஜனிவா வுககு ்தனியான அறிகட்க ஒன்டற அனு 
ப்பி டவக்கவுள்்ளது. இது ம்தாடர்பில் அவர்்கள் 

்தைப்பில் ஆைாயப்்படடு வருவ்தா்கவும் அடுத்்த 
ஒரு இரு தினங்்களில் அறிகட்க ்தயாைாகி விடும் 
எனவும் ம்தரிகின்றது.
 எதிர்வரும் திங்்கடகிழடெ 13 ஆம் தி்கதி 
மஜனிவா கூடடத் ம்தாடர் ஆைம்்பொகின்றது. 
ஆடணயா்ளர் ்படமலட அம்டெயாரின் அறிகட்க 
அன்டறய தினம் மவளியிடப்்படும் என எதிர்்பார் 
க்கப்்படுகின்றது. அந்த அறிகட்க ம்பரும்்பாலும் 
அடுத்்த ஒரு இரு தினங்்களுககுள் இறுதியாக்கப் 
்படும். ்தமிழத் ்தைப்பினைால் அனுப்்பப்்படும் அறி 
கட்க்கள் அதில் எந்த்ளவுககுத் ்தாக்கத்ட்தச் மேலு 
த்தும் என்்பது ம்தரியவில்டல. ஆனால், அ்தடனத் 
ம்தாடர்நது இடம்ம்பறக கூடிய விவா்தங்்களில் 
்தாக்கத்ட்த ஏற்படுத்துவ்தா்க இது அடெயலாம்.
 அப்தபவட்ளயில், மஜனிவா ப்பான்ற 
ம்பாதுவான விடயங்்களிபலபய இணக்கப்்பாடடு 
ககு வைடியா்த ்தமிழக ்கடசி்கள் குறித்து ெக்கள் 
ெத்தியில் ்கடும் அதிருப்தி ஏற்படடுள்்ளது. ம்பாது 
வான இணக்கப்்பாடடுடன் ்கடி்தம் ஒன்று அனுப் 
்பப்்படடிருந்தால், அது அதி்க்ளவுககுத் ்தாக்கத்ட்தக 
ம்காடுத்திருககும் என்்பது உண்டெ.

தெனிவொவுக்கொன         ... த�ொடர்ச்சி...

மேன்று குடிபயறினர். நாடடில் 1958, 1977, 1981 
்களில் ஏற்படட இனக ்கலவைங்்களும் இ்தறகு 
வலு பேர்த்்தன. இவவாறு மேன்றவர்்கள் ்தெது 
அடடயா்ளங்்கட்ள இழநது அங்குள்்ள ெக்களு 
டன் ்கலநது விடும் நிடலயும் பெமலழுந்தது. 
்தாய்கம்  திரும்பிபயாருககும் எதிர்்பார்த்்த வாழவு 
கிடடக்கா்த நிடலயில் அநாட்த்க்ளா்கபவ அவர் 
்கள் ்கரு்தப்்படடனர். ேமூ்க வாழகட்கயும் ம்பரும் 
பின்னடடவு ்கண்டிருந்தது.

எசசஙகள்
 1948 இல் பிைோவுரிடெ, வாககுரிடெடயப் 
்பறித்்த ஐ.ப்த.்க.மீண்டும் 1988 இல் அவறடற 
வழங்கி ்தெது ்பாவத்துககு பிைாயச்சித்்தம் ப்தடிக 
ம்காண்டது. இ்தன் பின்னர் ஏற்படட அைசியல் 
ஆதிக்கநிடல இம்ெக்களின் அபிவிருத்திககு வலு 
பேர்த்்தது. ப்பைம் ப்பசும் ஆளுடெ உரிடெ்கட்ளப் 
ம்பறறுகம்காள்்ள உநதுேகதியானது. அைே ம்தாழில் 
வாயப்பு்கள், உட்கடடடெப்பு வேதி்கள் ஓை்ளவு 

பென்டெ ்கண்டன. ்பாடோடல்கள் ்தைமுயர்த்்த 
ப்்படடு ்கல்வித்துடற ்தடலநிமிர்ந்தது. எனினும் 
ஆைம்்பக்கல்வி ்கண்டுள்்ள வ்ளர்ச்சிடய  உயர் 
்கல்வி எடடவில்டல. ெருத்துவ, சு்கா்தாை, வீடடு 
வேதி்கள் இன்னும் அதி்கரிக்கப்்பட பவண்டும். 
அைே ம்தாழிறறுடறயில் எம்ெவர்்களின் ்பங்்களி 
ப்பு அதி்கரிக்கப்்படுவப்தாடு, நிர்வா்கத் துடறயி 
லும் உரிய இடெளிக்கப்்பட பவண்டும்.
 என்ன்தான் கூறினாலும் பிைோவுரிடெ, 
வாககுரிடெ ்பறிக்கப்்படட்தன் வடுக்கள் இன் 
னும் ொறறெடடயவில்டல. ஏடனய ேமூ்கங் 
்கட்ள எடடிப் பிடிக்க பவ்கொன ்பாயச்ேல் அவசி 
யொ்கவுள்்ளது. இநநிடலயில்  இம்ெக்களின் 
பிைச்சிடன்கட்ள ்கருத்தில் ம்காண்டு விபேட 
உ்தவி்கட்ள அைோங்்கம் வழங்கி இம் ெக்கட்ள 
ப்தசிய நீபைாடடத்தில் இடணத்துக ம்காள்்ள 
முற்பட பவண்டும் என்ற ப்காஷங்்கள் வலுப் 
ம்பறறு வருகின்றன. இந்த ஏற்பாடு யாப்பு ரீதி யா்க 
உறுதிப்்படுத்்தப்்படுவப்தாடு அைசியல்வாதி்கள், 
சிவில் அடெப்புக்களின் அழுத்்தங்்கள்  இ்தறகு 

அவசியொகும். அத்ப்தாடு ஏற்கனபவ அெைர் 
மேௌமியமூர்த்தி ம்தாண்டொன் அைசியலில் இரு 
நது ்கால்கடடத்தில் ஆடசியா்ளர்்களுககு அதி்க 
அழுத்்தத்ட்த வழங்கி ப்பைம் ப்பசும் ேகதிடய 
டெயப்்படுத்தி உரிடெ்கள் ்பலவறடறயும் 
ெடலய்க ெக்களுககு ம்தாண்டொன் ம்பறறுக 
ம்காடுத்்தார். எனினும் ்தறப்பாது இநநிடல 
ோத்தியொ்கா்த நிடலயில் இனவா்த ்கடசி்கள் 
இன்று ெடலய்கத்தின் அைசியல்  ஆதிக்கத்ட்த 
பின் ்தள்ளி இருககின்றன. இந்த பொேொன நிடல 
ெடலய்க ெக்களின் அபிவிருத்தி உள்ளிடட ்பல 
விடயங்்கட்ளயும் ப்கள்விககுறியாககியுள்்ளது. 
இநநிடலயில் ெடலய்க அைசியல்வாதி்கள் ்தெக 
கிடடபயயான பவறு்பாடு்கட்ளக ்கட்ளநது ெக 
்கள்  ேகதிடய டெயப்்படுத்தி மீண்டும் அைசிய 
லில் ப்காபலாச்ே பவண்டிய நிடல அவசியொ்க 
வுள்்ளது.

விரிெல் கபொககின்    ... த�ொடர்ச்சி...
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் 
சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாட்டு 
மமம்பகாட்டினன இலக்கா் ் ்காணடு ் ெளிெரும் 
இலககு ெகார இதழின் சிறுெர தளத் திற்்கான 
தங்ள், ்ட்டுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ெகாழ்வுககு ெழி்காட்டும் தமிழர நகா்ரீ்ம் 
்தகாடரபகான சிறு குறிப்பு ்ள் ஆகியெற்னற 
பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் இனையுமகாறு 
இலககு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

உருைொறிைது உல்கம் அல்ல
உன உணரவு்கமை!

தடுைொறிைது தரணி அல்ல
உன தவிப்பு்கமை! 
                                       

்வறுைமன நினறு ்்கொண்டு
மவததமத ்வறுக்கிறொய்!
்வறறு உடல் ம்பொல்
்வதும்பிக் கிடக்கிறொய்!

நிம்ைதி மதடி ்கொறமறப் ம்பொல்
அமலகிறொய்

நிஜதமத ைறந்து - உன
உறமவ ்வறுக்கிறொய்!

்பணம் ்பணம் எனறு
்பம்கவன ம்பொல் ்பொசதமத

்வறுக்கிறொய் -்பணம் ம்பொன பின
உறமவத மதடித துடிக்கிறொய்!

ஆந்மத ம்பொல் உறக்்கம் ்கமைந்து 
அைரொது உமழக்கிறொய்!
அமனததும் உன்தன 

ஆமசைொய் நிமனக்கிறொய்!

்கடவுள ்பமடப்ம்ப ஒதுக்கிறொய்!
்கனனிைம் ைறந்து தூசிக்கிறொய்!

்கொசு ்பணம் கிமடதததும்
்கடவுள ேொமன என எண்ணுகிறொய்!

உல்கம் வொடம்க வீ்டன
வொழவமத ைறுக்கிறொய் - ேொம்

வந்தது ம்பொல் ஒரு ேொள
ைரணிப்ம்பொம் என்பமத ைறக்கிறொய்!

உணரவு்கள இழந்த பின
உல்கமை உனமன ஒதுக்கிைதொய் 

நிமனக்கிறொய் -
உனனில் இருந்து உனமன 

ைொறறிக் ்்கொளை ைறுக்கிறொய் !

M.S m];uhd; K`k;kl;
juk; :06 
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