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யாழ்ப்பாணத்தை்ப பூர்வீகமபாகக் 
ககபாண்ட  கம்பாயினி குணரடணம 
க்டநதை திஙகடகிழ்ம ந்்டக்ற்ற 
நநபார்நவே நபா்டபாளுமன்றத நதைர்தைலில் 
கதைபாழிறகடசி ்பார்்பாக்ப ந்பாடடி 
யிடடு, கவேறறி க்றறிருக்கி்றபார்.
 33வேயது நிரமபிய கம்பாயினி 
3வேயதில் தைனது க்றந்றபாரு்டன 
தைபாயகததிலிருநது நநபார்நவேக்குக் 
குடிக்யர்நதைபார். 2007 இல் தைனது 
19ஆவேது வேயதில் அரசியலுக்குள் 
கபாலடி எடுதது ்வேததை கம்பாயினி, 
அவவேபாணடில் நநபார்நவேயின தை்ல 
நகரமபான ஒஸநலபா மபாநகர்்் 
உறு்பபினரபாகத கதைரிவு க்யய்ப 
்ட்டபார். 2015 இல் ஒஸநலபா மபாநகர 
்்்யின து்ண நமயரபாகத நதைர்ந 
கதைடுக்க்ப்ட்ட கம்பாயினி,  2019 
இல் மீணடும அநதை ்தைவிக்குத 
நதைர்நகதைடுக்க்ப்ட்டபார்.
 2011ஆம ஆணடில் ஊதநதையபா 
(Utøya) தீவில்  அணந்டஸ பி்ரவிக் 
(Anders Breivik) என்ற இ்ைஞன 69 
இ்ைநயபா்ரச் சுடடுக்ககபான்ற 
க்பாழுது, 500 மீற்றர் தூரம நீநதி 

அததைபாக்குதைலிலிருநது உயிர் தை்பபி 
யிருநதைபார்.
 ஐநரபா்ப்பாவில் முதைனமுதை 
லபாக ஈழததைமிழ நபா்டபாளுமன்ற உறு்ப 
பினரபாகத நதைர்நகதைடுக்க்ப்ட்ட 
கம்பாயினி,  கதைபாழிறகடசியின இர 
ண்டபாம நி்ல நவேட்பாைர் என்து 
கவேனிக்கததைக்கது.
 தை ன து வி ்ட பா மு ய ற சி யி ன 
கபாரணமபாக நநபார்நவேயில் நபா்டபாளு 
மன்ற உறு்பபினரபாகத நதைர்நகதைடு 
க் க ்ப ் ட டு ள் ை க ம ் பா யி னி க் கு 
இலக்கு நல்வேபாழததுக்க்ைக் கூறுவே 
து்டன அவேரது அரசியல் வேபாழவு 
சி்றக்க நல்லபாசிக்ையும ்கிர்நது 
ககபாள்கி்றது.
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சிறீலஙகபா அரசு எமது ்ரிநது்ரக 
்ையும, தைனது வேபாக்குறுதிக்ையும 
ந்்டமு்்ற்ப்டுததுவேதில் எநதை 
முனநனற்றத்தையும நமறககபாள் 
ைபாதை ந்பாதும, நபாம ஐ.நபாவி்டம 
உள்ை ஏ்றததைபாழ 120,000 ஆவேணங 
க்ை அடி்ப்்்டயபாகக்ககபாணடு, 
்பாடசிக்ையும, தைகவேல்க்ையும 
தையபாரிக்கத திட்டமிடடுள்நைபாம 
என ஐக்கிய நபாடுகள் ்்் மனிதை 
உரி்மகள் ஆ்ணக்குழுவின 
ஆ்ணயபாைர் மிந்ல் ்ச்சிகலட 
கதைரிவிததுள்ைபார்.
 க்டநதை திஙகடகிழ்ம 
ஆ்ணக்குழுவின 48 ஆவேது கூட்டத 
கதைபா்டரில் அவேர் நமறககபாண்ட 
உ்ரயில் நமலும கதைரிவிததுள்ை 
தைபாவேது:
 இநதை வேரு்டததின முடிவு 
க்குள் அதிகைவேபான ஆதைபாரஙக்ை 
ந்கரிக்கும ்ணிக்ை ஆரமபிக்க 
வுள்நைபாம. 46 ஆவேது அமர்வில் 
நி்்றநவேற்ற்ப்ட்ட தீர்மபானத்தை 
நி்்றநவேறறுவேதைறகபான குழு ஒன 
றும அ்மக்க்ப்்டவுள்ைது.
 அதைறகபான நிதி உதைவிகள் 
கதைபா்டர்பில் உறு்பபு நபாடுகள் ந்டவே 
டிக்்கக்ை நமறககபாள்ை நவேண 
டும.
 சிறீலஙகபாவின ஊழல் மிக்க 

மறறும இரபாணுவே ஆடசி மு்்றநய 
தைறந்பா்தைய க்பாருைபாதைபார மறறும 
்மூக கநருக்கடிகளுக்குக் கபாரணம. 
ஐ.நபாவு்டன இ்ணநது க்யற்்ட்ப 
ந்பாவேதைபாக இலங்க அர் தை்லவேர் 
கூறிய்தை வேரநவேறகிந்றன. ஆனபால் 
ந்டவேடிக்்க என்நதை இஙகு 
முக்கியமபானது.
 க்டநதை ஜனவேரி மபாதைம அவேர் 
அ்மததை வி்பார்ணக் குழுவின 
அறிக்்கயபானது, ்கிரஙகமபாக 
கவேளியி்ட்ப்்ட நவேணடும. இநதை 
வேரு்ட முடிவுக்குள் அது நி்்றவே்்ட 
யும என எதிர்்பார்க்கிந்றன.
 கபாணபாமல் ந்பாநனபார் அலு 
வேலகம கிளிகநபாச்சியிலும அ்மக் 
க்ப்ட்டந்பாதும, அது கவேளி்ப் 
்்டத தைன்மயு்டன இயஙகுவேது 
்டன, ் பாதிக்க்ப்ட்டவேர்களின நமபி 
க்்க்யயும க்்றநவேணடும.
 சிறீலஙகபாவில் நீதிதது்்ற 
சீரழிநது வேருகின்றது. ககபாழுமபில் 
11 ந்ர் க்டததை்ப்டடு ககபால்ல்ப்ட 
்டது கதைபா்டர்பில் முனனபாள் க்டற 
்்்டத தைை்திக்கு எதிரபாக நமற 
ககபாள்ை்ப்ட்ட வேழக்கு ்கவி்ட்ப 
்ட்டது்டன, ்டுககபா்லயில் ஈடு 
்ட்டவேர்களும அஙகு விடுதை்ல 
க ் ய ய ்ப ் ட டு ள் ை ன ர் . ம னி தை 
உ ரி ் ம க ் ய ற ் பா ட ்ட பா ை ர் க ள் , 
ஊ்டகவியலபாைர்கள் மறறும கல்வி 
மபான கள் ஆகிநயபாரும அஙகு அச்சு 
றுததைலுக்கு உள்ைபாகி வேருகின்றனர் 
என அவேர் நமலும கதைரிவிதது 
ள்ைபார்.
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இலங்கயின ்கதிகள் புனர் 
வேபாழவு மறறும ்ரபாமரி்பபு 
அ்ம ச்்ர் கலஹபான ரதவேததை 
தைமிழ அரசியல் ்கதிக்ை 
து்ப்பாக்கி மு்னயில் அச்சுறுததி 
அடி்மகள் ந்பால முழஙகபாலில் 
நிறுததி்வேததை ்ம்வேம அரசியல் 
்கதிகள் மறறும ்யஙகரவேபாதைத 
தைடு்பபுச்்ட்டம மூலம தைடுதது 
்வேக்க்ப்ட்டவேர்களின உ்றவினர் 
கள் மறறும க்பாது அ்ம்பபுக்கள் 
மததியில் கடு்மயபான அச்்த்தை 
ஏற்டுததியுள்ைது.

 க்டநதை ஞபாயிறறுக்கிழ்ம 
(12) இ்டமக்ற்ற இநதைச் ்ம்வேம 
கதைபா்டர்பில் ஐக்கிய நபாடுகள் ்்் 
க்கபான இலங்கக்கபான வேதிவி்ட்ப 
பிரதிநிதி ஹனனபா சிஙகர் ஹமடி 
அவேர்களும தைனது கண்டனத்தை 
கவேளியிட்டது்டன, ்கதிகளின உரி 
்மக்ை மதிதது ந்டக்க நவேணடி 
யது ஒரு நபாடடின க்ட்ம எனவும 
கதைரிவிததுள்ைபார்.
 அரசின ஆதைரவு்டன இலங 

்கயில் ் ல தை்ட்வேகள் தைமிழ ் கதி 
கள் சி்்றக்குள் ் வேதது ் டுககபா்ல 
க்யய்ப்ட்ட ்ம்வேஙகள் இ்டம 
க்றறுள்ைன. 1983ஆம ஆணடு 
க வே லி க் க ் ்ட யி லு ம , 1 9 9 7 ஆ ம 
ஆணடு களுதது்்றயிலும, 2000ஆம 
ஆணடு பிநதுநுகவேவேவிலும ்டு 
ககபா்லகள் இ்டமக்றறிருநதைன.
 இநதை நி்லயில், தைறந்பா 
்தைய ்ம்வேம தைமிழ மக்களி்டம 
கடும கவே்லக்ைத நதைபாறறுவித 
துள்ைது்டன, ஐக்கிய நபாடுகள்்்் 
யும, அ்னததுலக ்மூகமும இது 
கதைபா்டர்பில் கவேனம க்லுததை நவேண 
டும என தைமிழ மக்கள்நவேணடி 
நிறகின்றனர்.
 ஐ.நபா மனிதை உரி்மகள் 
ஆ்ணக்குழுவின 48 ஆவேது கூட்டத 
கதைபா்டர் ஆரம்மபாவேதைறகு முதைல் 
நபாள் இலங்க அ்மச்்ர் இநதை 
ந்டவேடிக்்க்ய நமறககபாண்டது 
ஐ.நபாவின ்ரிநது்ரக்ை இல 
ங்க அரசு ஒருந்பாதும நி்்றநவேற 
்ற்ப ந்பாவேதில்்ல என்்தை கபாடடு 
வேதைபாக அவேதைபானிகள் கதைரிவித 
துள்ைனர்.
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சிறீலஙகபாவில் மனிதை உரி்மகள் 
கதைபா்டர்்பான ந்டவேடிக்்ககள் க்ட 
நதை 18 மபாதைஙகளில் அதிக ்பாதி்பபுக் 
க்ை ்நதிததுள்ைதைபாக உண்ம, 
நீதி, இழ்பபீடுகள் மறறும மீணடும 
நிகழபாது தைடு்ப்தைறகபான ஐக்கியநபாடு 
கள் ்்்யின சி்ற்பபு பிரதிநிதி 
்பியன ்ல்விநயபாலி(Fabián Salvio-
li) நநறறு க்டநதை வியபாழக்கிழ்ம 
(16) கஜனீவேபாவில் இ்டம க்றறு 
வேரும ஐ.நபா மனிதை உரி்மகள் 
ஆ்ணக்குழுவின கூட்டத கதைபா்ட 
ரில் கதைரிவிததுள்ைபார்.
அவேர் நமலும கதைரிவிததுள்ைதைபா 
வேது:
 உண்மக்ை கண்டறிவே 
தில் அஙகு எநதை முனநனற்றமும 
கபாண்ப்்டவில்்ல. நீதி்ய வேழங 
குவேதைறகபான ந்டவேடிக்்ககளும 

பினன்்ட்வேநய ்நதிததுள்ைன. 
சிறீலஙகபாவில் தைறந்பா்தைய அர 
சின தை்லயீடடினபால் ்ல நீதி 
வி்பார்ணகள் தை்்ட்ப்டடுள்ைன.
அரசியல் ந்டவேடிக்்ககைபால் ்பாதி 
க்க்ப்ட்ட க்பாதுமக்கள் கதைபா்டர் 
்பான வி்பார்ணயிலும ்்்டத 
து்்ற புலனபாயவு அதிகபாரிக்கு ஆதை 
ரவேபாக சிறீலஙகபா அர் தை்லவேர் 
க்யற்டடுள்ைபார்.
 11 இ்ைஞர்கள் ககபாழும 
பில் க்டததை்ப்டடு ்டுககபா்ல 
க்யய்ப்ட்ட ்ம்வேம கதைபா்டர் 
்பான முனனபாள் க்டற ்்்டத 
தைை்தி வே்நதை கரணககபா்டவுக்கு 
எ தி ர பா ன நீ தி வி ் பா ர ் ண யு ம 
நிறுததை்ப்டடுள்ைது. கபாணபாமல் 
ந்பாநனபார் அலுவேலகமும இயக்க 
மறறு உள்ைதைபாக அவேர் நமலும 
கதைரிவிததுள்ைபார்.

,yq;ifapd; eltbf;iffspy; ve;j 
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அகமரிக்கபா, பிரிததைபானியபா மறறும 
அவுஸதிநரலியபா தை்ல்மயில் 
என்ப்டும புதிய கூட்டணி ஒனறு 
உருவேபாக்க்ப்டடுள்ைதைபானது, ்ல 
நபாடுகளின மததியில் விமர்்னஙக 
்ைத நதைபாறறுவிததுள்ைது.
 இநதை புதிய கூட்டணியின 
மூலம அணு்க்தியில் இயஙகும ஏ்ற 
ததைபாழ 12 நீர்மூழகிக் க்ப்ல்க்ை 
அவுஸதிநரலியபா க்்றவுள்ைது. 
அவுஸதிநரலியபாவின இநதை ்்்ட 
்ல அதிகரி்பபு சீனபாவுக்கு அதிக 
சினத்தை ஏற்டுததியுள்ைது.
 அணுவேபாயுதை ்பாவே்னத 
தை்்ட உ்டன்பாடடில் ் ககயபா்ப்மி 
டடுள்ை அவுஸதிநரலியபா, எவ வேபாறு 

அணு்க்தியில் இயஙகும நீர்மூழகி 
க்ை ்யன்டுததை முடியும என 
சீனபா நகள்வி எழு்பபியுள்ைது்டன, 
இநதை நகர்வு ஆசிய மறறும ்சுபிக் 
பிரபாநதியததில் ்தைற்றத்தை நமலும 
அதிகரிக்கும என கதைரிவிததுள்ைது.
அநதை்யம, இநதை கூட்ட்ம்பபில் 
பிரபானஸ இ்ணததுக் ககபாள்ை்ப 
்்டவில்்ல என்து்டன, புதிய 
உ்டன்பாடடின மூலம அவுஸதிநர 
லியபா பிரபானஸ உ்டன முனனர் 
நமறககபாள்ை 12 எரிக்பாருளில் 
இயஙகும நீர்மூழகிக் க்ப்ல்களுக் 
கபான உ்டன்பாடும இரததுச் க்யய 
்ப்டடுள்ைது.
 40 பில்லியன க்டபாலர்கள் 
க்றுமதியபான உ்டன்பாடு ்கமபாற 
்ற்ப்ட்டது பிரபானஸ நபாட்்ட சின 
ம்்டய்வேததுள்ைது. இது கதைபா்டர் 
பில் கருததுத கதைரிவிததை பிரபானஸ 

rPdhTf;F vjpuhd NkYk; xU $l;lzp
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“நி்னநவேநதைல் நிகழவுகள், அரசுக்கு எதிரபான 
ஆர்்ப்பாட்டஙகள் ந்பான்றவேறறில் ்ஙககடு்பந்பா்ர 
யும, கவேளிநபாடடு நிதியுதைவிக்ை்ப க்றறுக்ககபாள் 
நவேபா்ரயும, க்டததி ் ட்டவிநரபாதைமபாகத தைடுதது்வேதது, 
சிததிரவே்தை மறறும ்பாலியல் துனபுறுததைல்களுக்கு 
உள்ைபாக்கும க்யற்பாடுகளில் சிறீலஙகபா இரபாணுவே 
மும, கபாவேல்து்்றயும கதைபா்டர்நதும ஈடு்டடு வேருகி 
ன்றன” எனறு உண்மக்கும நீதிக்குமபான ்னனபாடடுத 
திட்டததின (ITJP) அண்மய அறிக்்க சுடடிக் 
கபாடடுகி்றது.
 2019 நவேம்ரில் அதி்ர் நகபாட்டபா்ய ஆடசிக்கு 
வேநதை கபாலததிலிருநது இனறு வே்ரயபான இரணடு வேரு்ட 
கபால்ப்குதியில் க்டததை்ப்டடு, தைடுதது ்வேக்க்ப்டடுச் 
சிததிரவே்தைகளுக்கும, ்பாலியல் துனபுறுததைல்களுக்கும 
உள்ைபாக்க்ப்ட்ட 15 இலங்கத தைமிழ இ்ைநயபாரின 
வேபாக்குமூலஙக்ை அடி்ப்்்டயபாகக் ககபாணடு, தையபாரி 
க்க்ப்ட்ட இநதை அறிக்்க, கஜனிவேபாவில் தைறந்பாது 
ந்்டக்றறுக்ககபாணடிருக்கும ஐக்கிய நபாடுகளின 
மனிதை உரி்ம கதைபா்டர்்பான கூட்டதகதைபா்ட்ர இலக்கு 
்வேதது கவேளியி்ட்ப்டடிருக்கி்றது.
  “சிறீலஙகபாவின மனிதை உரி்ம நிலவேரஙகள் 
கதைபா்டர்்பாக கஜனிவேபாவில் விவேபாதிக்கும ந்பாது, அஙகு 
்பாதுகபா்பபு்ப ்்்டகளினபால் நமறககபாள்ை்ப்டும 
சிததிரவே்தைகள் முக்கியமபான ஒரு ந்சுக்பாருைபாக 
இருக்க நவேணடும. கபாணபாமல் ஆக்க்ப்ட்டவேர்களின 
குடும்ஙகள் துனபுறுததைல்களுக்கு உள்ைபாக்க்ப்டுகி 
ன்றன எனறு மடடும குறி்பபிடுவேநதைபாடு நினறுவி்ட 
முடியபாது” எனறு ஐரிநஜபி அ்ம்பபின நி்்றநவேற 
று்ப ்ணி்ப்பாைரபான ஜஸமின சூக்கபா நமறகுறி்பபிட்ட 
அறிக்்க கதைபா்டர்்பாக்ப ந்சும ந்பாது குறி்பபிட்டபார். 
“சிறீலஙகபாவில் மிகவும அ்மதியபான மு்்றயில் குடி 
மக்களுக்குரிய தைமது உரி்மக்ைச் க்யற்டுததுநவேபார் 
தைடுதது ்வேக்க்ப்டடு, மிகக் ககபாடூரமபான மு்்றகளில் 
தைபாக்க்ப்டடு, சூ்டபாக்க்ப்ட்ட இருமபுக் கமபிகைபாலும 
சிககரடடுகைபாலும சு்ட்ப்டடு, க்றந்றபால் நிர்ப்்ப 
்ட்ட க்பாலிததீன ்்களினபால் மூச்சுத திண்றலுக்கு 
உள்ைபாக்க்ப்டடுவேது்டன, கூடடு்ப்பாலியல் வேனபுணர் 
வுக் ககபாடு்மக்கும உள்ைபாக்க்ப்டுகின்றனர்” எனறு 
அநதை அறிக்்க நமலும கதைரிவிக்கி்றது.
 ்ல ்மல்கள் தூரம ந்டநதும அல்லது வேபாக 
னஙகளுக்குள் ம்்றநதிருநதும அல்லது இ்ற்ப்ர் 
மிதை்வேகளில் க்ட்லக் க்டநதும மிகவும ஆ்ததைபான 
்யணஙக்ை நமறககபாணடு,  அவேர்கள் பிரிததைபானியபா 
வுக்கு வேநது ந்ர்கின்றனர். சீரு்்ட தைரிததை இரபாணுவேததி 
னரும, சிததிரவே்தைகளுக்கு்ப க்யர்ந்பான ்யஙகர 
வேபாதைத தைடு்பபுக் கபாவேல்து்்றயினரும (TID) இவவேபா்றபான 
மிகக் குரூரமபான துனபுறுததைல்களில் ஈடு்டுவேதைபாக 
குறி்பபிட்ட மனிதை உரி்மகள் அ்ம்பபின அறிக்்க 
சுடடிக்கபாடடுகி்றது.
 இவவேபா்றபான சிததிரவே்தைகளுக்கும, ்பாலியல் 
துனபுறுததைல்களுக்கும உள்ைபாக்க்ப்ட்டவேர்கள் ் லவிதை 
மபான தைழுமபுக்ை தைமது உ்டலில் தைபாஙகுவேது மடடு 
மல்லபாமல், இவவேபா்றபான அனு்வேஙகளின கபாரணமபாக 
மிக ஆழமபான உைரீதியபான ்பாதி்பபுகநைபாடும, தைமது 
வேபாழக்்க்ய எதிர்ககபாள்ளுகி ன்றனர். தைமது ்பாதி்பபு 
களுக்கு உரிய மருததுவே மறறும உைமருததுவே சிகிச்்் 
க்ை்ப க்றுவேது, இவேர்களுக்கு இன்்றய நகபாவிட 
க்ருநகதைபாறறுக் கபால்ப்குதியில் மிகவும ்வேபாலபான 
ஒரு வி்டயமபாக இருநது வேருகி்றது.
 சிறீலஙகபா்ப ்்்டகளினபால் இவவேபா்றபாக தைடுதது 
்வேக்க்ப்டடு, சிததிரவே்தைகளுக்கு உள்ைபாக்க்ப்டு 
்வேர்களில் ஒரு சிலநர முனனபாள் ந்பாரபாளிகள் ஆவேர். 
இதைறகு மபா்றபாகக் க்்ட ந்டததுநவேபார், மின கதைபாழிலபா 
ைர்கள், விவே்பாயிகள், கூலிதகதைபாழிலபாைர்கள், கட்ட்டத 
கதைபாழிலபாைர்கள், ஆடந்டபா ்பாரதிகள் எனச் ்மூகத 
தின கீழ மட்டததில் உள்ைவேர்கள் அதிகமபாக்ப ்பாதிக் 
க்ப்டுவேதைன கபாரணததினபால், இவேர்கைது துன்துயர 
ஙகள் ்மூகததின உயர்மட்டத்தைச் ந்ர்நதைவேர்கைபால் 
கவேனததில் ககபாள்ை்ப்டுவேதில்்ல. ஒருவேரின 
அநதைஸது, அவேர் ் பார்நதிருக்கும இனம, மதைம, ் பாதி, வேர்க்க 
நி்ல என்வேற்றபால் இனனும தீர்மபானிக்க்ப்டும ஒரு 
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 ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் ஆமையாளர் மிச்செல் பசசி்ெட்டின்  இெஙமக குறிதத 
வாய்மாழி அறிக்மக, ஈழததமிழர்கள் இனஅழிப்புக்குள்ளாகி, 12 ஆண்ாகியும் ஐக்கிய நாடுகள் 
செமபயினால் அமனததுெகச செட்்ஙகளுக்கு அமமய, பாதிக்கப்பட்் ஈழததமிழர்களுக்கு இன்னமும் 
நீதி வழஙக இயொதுள்ளது என்்ற உணமமமய மீளவும் ்தளிவாக்கியுள்ளது. 
 இதற்குக் காரைம், ஐக்கிய நாடுகள் செமபயின் மனித உரிமமகள் ஆமையகததின் நநாக்கம், 
சிறிெஙகாமவ அமனததுெக மும்றமமக்குள் ்காணடு வருதல் என்பதாகநவ இருப்பதாகும்.  
உெக மக்கள் இனஙகளில் ்தான்மமயும், ்தா்ர்சசியும் ்காண் ஈழததமிழினம் இனஅழிப்புக்கு 
உள்ளாகி வருகி்றது என்்ற வமகயில், அமனததுெகச செட்்ஙகளுக்கு அமமவான நீதி விசொரமைமயச 
சிறிெஙகா அரசொஙகததின் நமல் ்தா்ஙக இதுவமர ஐக்கிய நாடுகள் செமபயின் மனித உரிமமகள் 
ஆமையகம் முயற்சிக்கவில்மெ.
 இதமன யாழ். மாவட்் நா்ாளுமன்்ற உறுப்பினர் மாணபமம நீதியரசெர் சி. விக்நனஸவரன் 
அவர்களின், ஆமையாளரின் வாய்மாழி அறிக்மக குறிதத பின்வரும் விளக்கம் ் தளிவாக்கியுள்ளது. 
அவர் :-  

01. சிறிெஙகா அசெராஙகம் தனது குடிகமளநய நவவு பார்க்கும், அசசுறுததும் அரசொஙகமாக 
உள்ளது. 
02. மனித உரிமமகள் ் செயற்பாட்்ாளர்கள், ஊ்கவியொளர்கள், காைாமொக்கப்பட்்மமக்குச 
சொட்சியஙகளாக விளஙகக் கூடிய வலிந்து காைாமாொக்கப்பட்ந்ாரின் கிட்டிய குடும்ப 
உறுப்பினர்கள் ஆகிநயாமரக் குறிமவதது, தனது செட்்ஙகளின் கீழ் நீதிமன்்றததில் நிறுததுகி்றது. 
03. நல்லிைக்கம், ் பாறுப்புக் கூ்றல் என்பமவ ் வறும் வார்தமதகளாகப் நபசெப்படுகி்றநத தவிர, 
்செயற்படுததப்ப்வில்மெ.  
04. பயஙகரவாதத தம்ச செட்்தமதத தற்காலிகமாகநவனும் ்செயலிழக்க மவக்க நவணடும். 
05. 2019ஆம் ஆணடு உயிர்தத ஞாயிறு தினத தாக்குதல்கள் ்தா்ர்பான குற்்றவாளிகமளக் 
கண்றிந்து, உணமமமயயும் நீதிமயயும் நிமெநாட்் நவணடும். என்பனவற்ம்ற அறிக்மக 
நபசியுள்ளது.  

ஆனால் ஈழததமிழர்களும்ய காணிகமளச சிறிெஙகா அபகரிப்பது முதொக, அவர்களது முக்கிய 
பிரசசிமனகள் பெவற்ம்றப் பற்றி நபசெவில்மெ. மா்றாக அரசொஙகம் தான் மனித உரிமமகமள நமம்படுததச 
்செயது வருவதாகக் கூறிய வி்யஙகமளப் பாராட்டி, அமனததுெகச செட்் மும்றமமகளுக்குள் 
அரசொஙகதமதக் ்காணடு வரநவ முயற்சிததுள்ளது எனத ்தளிவாக விளக்கியுள்ளார். 
 கூ்நவ ஆமையாளர் அரசொஙகம் ் செயய ் வணடு்மன விரும்புவமதயும் விளக்கி, வாய்மாழி 
அறிக்மகயிமன அரசொஙகததின் மீதான நம்பிக்மக அறிக்மகயாகநவ ஆமையாளர் அமமதது 
ள்ளாநர தவிர, அதீத மனிதாய நதமவகளில் உள்ள ஈழததமிழ் மக்கமளக் குறிதநதா அல்ெது 
2009ஆம் ஆணடு சிறிெஙகாவின் ஈழததமிழின அழிப்பால் பாதிப்புற்்ற ஈழததமிழ் மக்களுக்கான நீதி 
பற்றிநயா, புனர்வாழ்வு புனரமமப்புப் பற்றிநயா எதுவுநம குறிப்பி்வில்மெ.
 இதற்கான மூெகாரைம், ஐக்கிய நாடுகள் செமபயின் மனித உரிமமகள் ஆமையகம், இதுவமர 
2009ஆம் ஆணடு முள்ளிவாயக்கால் ஈழததமிழின அழிப்பு உட்பட்் 1956ஆம் ஆணடு முதொன 
இன்று வமரயான 65 ஆணடுகாெச சிறிெஙகாவின் ஈழததமிழின அழிப்புச ்செயல்கள் எதமனயும் 
‘இனஅழிப்பு’ என்னும் வமகமமக்குள் கருததளவில் தன்னிலும் ஏற்கவில்மெ. 
 ஆமையகததின் மனித உரிமமகமளப் பாதுகாததல் என்னும் அதன் ்பாறுப்புக்கு எதிரான 
இந்தச ் செயற்பாட்ம்த தட்டிக் நகட்டு, செரிப்படுதத நவணடிய ் பாறுப்புள்ள  ஆமையகதது்ன், ் தா்ர்பு 
்காள்ளும் ஈழததமிழர்களின் மனித உரிமமகள் ்செயற்பாட்்ாளர்கள், தாஙகநள இனஅழிப்புததான் 
ஈழமக்களுக்கு ந்ந்தது என்பமத உறுதியு்ன் எடுததுச ்சொல்ெ மறுக்கின்்றனர். அவவாறு இறுதியும் 
உறுதியுமாகச ்சொன்னால், தாஙகள் உெக நாடுகளு்னும், உெக அமமப்புக்களு்னும் உ்றவாடுவதில் 
பின்னம்வுகள் வரும் என்பநத இவர்களின் அசசெ உைர்வாகத ்தா்ர்கி்றது. ஈழததமிழர்கள் இன 
அழிப்புக்கு உள்ளாகி்றார்கள் என்பமத உறுதிப்படுததவதில் வரக்கூடிய செவால்கமள எதிர்்காணடு, 
நபாராடும் உள்ள உறுதி இவர்களுக்கு இல்ொதிருக்கி்றது. தாம் சொர்ந்து நிற்கும் சிெ மனித உரிமமகள் 
அமமப்புக்கள் வழி அமவகள் எவவாறு எதமன அறிக்மகயாகத தயாரிததுத தரும்படி நகட்கி்றார் 
கநளா, அவவாறு ்செயது விட்டுத தாஙகள் நிமெமாற்று நீதிக்கும், மனித உரிமமகள் நபைலுக்கும் 
உமழப்பதாகக் க்ந்த பன்னிரு ஆணடுகளாக இவவாணடு உட்ப் ்பருமம நபசி வருகின்்றனர்.  
ஈழததமிழர்களின் அரசியல் தமெமமகள் எனத தஙகமளக் காணபிப்பதில் நபாட்டியிடுபவர்கநளா, 
புெம்பதிந்து வாழும் ஈழததமிழ் மனித உரிமமகள் ் செயற்பாட்்ாளர்கமள வி்ப்படுநமாசெமாக உள்ளனர்.  
எப்படிக் கடிதம் அனுப்புவது என்னும் அளவுக்கு ஒருமமப்பாடும், ஒரு குரலுமற்்றவர்களாகக் குழம்பி 
யமத உெகு ்தளிவாக உைர்ந்து ்காண்து. 
 ஆனால்  சிறிெஙகா அரசொஙகநமா தனது ் வளிவிவகார அமமசசெர் ஜி. எல். பீரிஸ  மூெம் க்ந்த 
மார்ச மாத ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் ஆமையகததின் 46/1 தீர்மானததிமன நிராகரிதது, 
எந்த்வாரு ்வளியக முன்்மாழிவுக்கான முயற்சிகமளயும் தாஙகள் ஏற்கப்நபாவதில்மெ்யன 
்வளிப்பம்யாக ஐக்கிய நாடுகள் ்பாதுசசெமபக்குத ்தரியப்படுததியுள்ளது. கூ்நவ சிறிெஙகாவின் 
்வளிநாட்டுக் ்காள்மக என்பது, அமனததுெகததின் தவறுகமளத திருததுவது என சிறிெஙகா 
்வளிவிவகாரச ்செயொளர் கமநக ்தளிவாக விளக்கியுள்ளார். அமனததுெகின் தவறுகமளத 
திருததும் நநாக்கில் சிறிெஙகாவின் அரசெ தமெவர் நகாததபாய ராஜபக்செ தனது மதியுமரஞர்களு்ன் 
ஐக்கிய நாடுகள் செமபயில் உமரயாற்்ற, ஐக்கிய நாடுகள் ்பாதுசசெமபக்குச ்சென்றுள்ளார் எனவும் 
அவர் ்தரிவிததுள்ளார். 
 இந்நிமெயில் தாயகததில் சிறிெஙகாவால் இனஅழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வரும் இனமாக 
ஈழததமிழர்கள் உள்ளனர் என்பமத புெம்பதிந்து வாழும் தமிழர்கள் துணிவு்னும், உறுதியு்னும் 
ஐக்கிய நாடுகள் செமபக்கு எடுததுக் கூறி நிறுவாது விட்்ால், பாதிப்புற்்ற ஈழததமிழர்களுக்கான 
நீதிமய ஐக்கிய நாடுகள் செமப என்றுநம வழஙகாது என்பநத இெக்கின் கருததாக உள்ளது.

  Mrphpau;த�ாடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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“அடு்பபூதும க்ணகளுக்கு்ப ்டி்பபு எதைறகு” 
எனறு எணணிய நமது ்முதைபாயததின சிநதை்னச் 
்ஙகிலி்ய உ்்டதது, நபாஙகள் கவேளியில்வேர 
திலீ்ன அணணபாவின வேபார்த்தைகள் உநது்க்தி 
யபாக இருநதைன. கூணடுக்குள் ்முதைபாயம மு்டக்கி 
்வேததிருநதை க்ணக்ைச் சி்றகடிதது்ப ்்றக்க 
்வேததை அ்ம்ப்பாக ‘சுதைநதிர்ப ் ்ற்வேகள்’ என்ற 
அ்ம்ப்் நிறுவே திலீ்ன அணணபா கபாரணமபாக 
இருநதைபார்.   இநதை்ப க்ணகள் அ்ம்ப்்ச் 
்ரியபான ்பா்தையில் ந்டததிச் க்ல்லத திலீ்ன 
க்ரும முயறசிக்ை நமறககபாணடிருநதைபார். 
நபான அவேரு்டன ்ழகிய கபாலஙகளில்   ஒருவேரின 
வேபார்த்தைகளுக்கும மபாற்றத்தை ஏற்டுததும 
வேல்ல்ம இருக்கின்றது என்்தை,  நபான 
அவேரி்டம கணடிருநநதைன. எல்லபாவேறறிறகும 
ஒரு கபாரணம இருக்கும. அதுந்பாலத திலீ்ன 
அணணபா தைனது வேபாழநபா்ைநய விடுதை்லக்கபாக 
அர்்ப்ணிதது, அயரபாது தைன்ன வேருததி உ்ழததை 
ஒரு ந்பாரபாளி. 
 நபாஙகள் ்ள்ளியில் ்யிலும கபாலஙகளில் 
சுதைநதிர்ப்்ற்வே அ்ம்பபில் இயஙகிக் ககபாண 
டிருநநதைபாம. 1984ஆம ஆணடு கபாலகட்டததில் 
முதைலுதைவி வேழஙகும ்யிறசி கதைல்லி்ப்்ழ 
ஆதைபார ்வேததிய்பா்லயில்எமக்கு அளிக்க்ப 
்டடு வேநதைது. அ்பந்பாது நபாஙகள் தைபான எல்்ல 
யில் முதைலுதைவி வேழஙகிக் ககபாணடிருநநதைபாம. 
அ்பந்பாது தைபான நபான அநதை மனிதை்ரச் ் நதிதநதைன. 
மிகவும எளி்மயபான  நதைபாற்றதது்டன அஙகு 
வேநது ந்பாவேபார். 85, 86 கபால்ப்குதியில் திலீ்ன 
அணணபாவின ந்ச்சுக்க்ைக் நகடடு நபான 
என்ன ந்பாரபாளியபாக இரண்டபாவேது ்யிறசி 
முகபாமில் இ்ணததுக் ககபாள்கிந்றன. திலீ்ன 
அணணபாவின புனன்கயும, அவேரது கமன்ம 
யபான குணமுநம அவே்ர எ்பந்பாதும தைனிததுவே 
மபாக அ்்டயபாைம கபாடடியது. சிரிததுக் ககபாணடி 
ருக்கின்ற அவேரது கணகளும இனறும என 
நி்னவுகளில் மபா்றபாது இருக்கின்றது. 
நபாஙகள் ் யிறசிக்குத தையபாரபாக இருக்கும க்பாழுது, 

திலீ்ன அணணபா என்ன அ்ழக்கி்றபார் எனறு 
ஒருவேர் வேநது என்ன அ்ழததுச் க்ல்ல, 
மிகவும மகிழச்சியு்டன க்னந்றன. அது தைபான 
நபான அவேரு்டன நநருக்குநநர் க்தைததை முதைல் 
அனு்வேம. இனகனபாரு க்ண ந்பாரபாளிக்கபாக 
என்ன அடுததை ்யிறசி முகபாமில் ்யிறசி 
எடுக்கிறீர்கைபா எனக் நகட்டபார். ்றறு நயபாசித 
நதைன. பினனர் ்ரி எனந்றன. வேபாஙநகபா தைங்கச்சி 
எனறு அவேர் என்ன அ்ழததைது இனறும 
என கபாதுகளில் ஒலிக்கின்றது. அவேர் எ்பந்பாது 
என்னச் ்நதிததைபாலும, க்யர் க்பால்லபாது, 
தைங்கச்சி எனந்ற அ்ழததை்தை நி்னக்்கயில், 
இனனும எனது கணகள் கலஙகும. என்ன்ப 
்டிக்கச் க்பானனபார். நபான வீட்்ட விடடு வேநதை 
தைபால், திருமபிச் க்ல்ல விரு்ப்ம இல்்ல 
எனந்றன. நகபாண்டபாவிலில் அ்மநதிருநதை 
சுதைநதிர்ப ்்ற்வேகள் தை்ல்மச் க்யலகததில் 
நிதி்ப க்பாறு்ப்் எனக்குத தைநதைபார். அனறிலி 
ருநது நபான அவே்ரத தினமும ்நதிக்க நநர்நதைது. 
எனக்கு ஒரு ஆ்பானபாக அவேர் நி்்றயக் கறறுக் 
ககபாடுததைபார்.

 திலீ்ன அணணபாவின உணணபாவிரதைச் 
க்யதி எஙக்ைக் கலஙக ் வேததைது. இரு்பபினும 
நபாஙகள் ஊர் ஊரபாயச் க்னறு மக்க்ைச் ்நதிதது, 
உணணபாவிரதைததின நநபாக்கத்தை விைஙக ்வேக் 
கும ் ணியில் ஈடு்டடிருநநதைபாம. நபாஙகள் திலீ்ன 
அணணபாவின உணணபாவிரதைததின இரண்டபாவேது 
நபாள் கனததை மனஙகளு்டன அவே்ரச் ்நதிக்கச் 
க்ன்றது இனறும நல்ல நி்னவு இருக்கின்றது. 
நபாஙகள் அ்னவேரும சிவே்பபுநி்றச் ந்்ல கடடிச் 
க்னறிருநநதைபாம. எஙக்ைக் கண்டதும திலீ்ன 
அணணபா நம்்ட்ய விடடு இ்றஙகி எஙகளி்டம 
வேநதைபார். வேபா்டபாதை புனன்கநயபாடு அவேர் க்பானன 
முதைல் வி்டயம, எனனு்்டய பிள்்ைகள் 
சினன்ப பிள்்ைகள் எனறு நி்னச்்ன. ஆனபால் 
எனனு்்டய பிள்்ைகள் எல்லபாரும க்ரிய 
க்பாமபி்ைகைபாய இருக்கினம எனறு க்பால்லிச் 
சிரிததைபார். 

 பினனர் மூன்றபாவேது, நபாலபாவேது நபாடகளில் 
நபாஙகள் அவே்ர நம்்டயில் க்னறு க்தைக்க 
நநரிட்டது. அதுதைபான நபான அவேரு்டன இறுதியபாகக் 

க்தைததைது. அவேர் க்பானன வேபார்த்தைகள் “அண 
ணபா நி்னவிழநது தைணணீர் நகட்டபாலும தைரபா 
்தையுஙநகபா. நயபாசிக்கபா்தையுஙநகபா. அணணபா 
ந்பானபால் நீஙகளும வேருவீஙகள் தைபாநன” எனறு 
புனன்கததைபார். 
 ஒருநபாள் நபாஙகள் ்கதைடியில் ்ணியில் 
இருநதை ந்பாது, அவேரின வீரச்்பாவுச் க்யதி எஙக 
ளின கபாதுக்ை எடடியது. அவேரின வீரச் ்பாவில் 
கலநது ககபாணந்டபாம. இறுதியபாக  சுதும்லயில் 
்வேதது அவேரின உ்டல் யபாழ.மருததுவேக் கல்லூரி 
க்கபாக ஒ்ப்்்டக்க்ப்ட்டது. அவேரு்டனபான 
நி்னவுக்ைக் கபாடடிலும என ்னத தைங்கச்சி 
என அ்ழ்ப்்தையும, அவேரது புனன்க்யயும 
இனறும ம்றக்க முடியபாது ள்ைது. 
 எஙக்ை எவேரி்டமும விடடுக் ககபாடுக்கபாதை 
மனிதைர் அவேர். நமபிக்்கநயபாடு என்னத நதைர் 
நகதைடுததைநதை பிறகபாலஙகளில் என்ன ஒரு 
தைை்தியபாக அ்்டயபாை்ப்டுததியது என்து 
எனக்கு்ப க்ரு்ம்யயும, மகிழச்சி்யயும 
தைநதைது.  

அகிம்்்ய நமபி அவேர் தைன்ன 
வேருததினபார் என்்தைக் கபாடடிலும, தைனது மக்க 
ளுக்கு உணர்வூட்ட நவேணடும என்தைறகபாக 
அவேர் தைன்ன ஆகுதியபாக்கினபார் என்நதை ்ரியபா 
னதைபா கும. 
 தைனி்ப்ட்ட மனிதைர்களின வேபாழக்்கயில் 
தை்லயீடுக்ைச் க்யது நிர்ணய்ப்டுததிய 
தை்ல்மயின கீழ நபாம வேபாழவில்்ல. தைவேறு 
களில் மடடுநம அவேர்கள் தை்லயிடடுக் 
கணடி்ப்பார்கள். இ்ப்டியிருக்க, இநதை உலகம 
நன்றபாக்ப புரிநது ககபாள்ை நவேணடியது எனன 
கவேன்றபால், திலீ்ன அணணபாவின உணணபா 
விரதை்ப ந்பாரபாட்டம அவேரபாநலநய கதைரிவு க்ய 
ய்ப்ட்டது. தை்லவேரி்டம மிகவும விருமபி 
நவேணடி நினறு, அவேரபால் எடுக்க்ப்ட்ட ஒரு 
முடிவு. அவேர் தை்லவேரி்டம உணணபாவிரதைத்தை 
எநதைச் ்நதைர்்ப்ததிலும இ்்டநிறுததைக் கூ்டபாது 
எனறு ்ததியமகூ்ட்ப க்றறிருநதைபார். எஙகளி 
்டமும அவேர் அ்தை அழுததிக்கூறியிருநதைபார். 
அ்ப்டியிருக்க, இது ஒரு திட்டமிட்ட முடிவு 
எனறு யபாரும கூறுவேது உண்மக்கு்ப பு்றம்பா 
னது. தியபாகஙகள் என்்றக்கும உண்ம வேரலபா 
்றபாக்ப ந்பாற்ற்ப்்ட நவேணடிய்வே. திலீ்ன 
அணணபாவின தியபாகமும அவவேபாந்ற ந்பாற்ற்ப 
்்ட நவேணடியதைபாக உள்ைது. 

jpahfq;fs; vd;iwf;Fk; 
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Nghw;wg;gl Ntz;bait
தியாகி திலீபனின் 34ஆவது நிறைவாணறடையயாட்டி, அவர் வழிநடைத்திய 

சுதந்திரபபைறவகள் அறைபபில் பணியாற்றிய ஒரு பபாராளி, திலீபன் 
அண்ா யதாடைர்பான நிறனவுகறைப பகிர்ந்து யகாள்கிைார்.   
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• அ்னததுலக மக்கைபாடசிததின – அ்மதி 
ததின வேபாரததிநலநய இவேறறுக்கு அடி்ப்்்ட 
யபான அ்னததுலகச் ்ட்டஙக்ை மீறும சிறி 
லஙகபா
• நகபாவிட 19 க்கு்ப பினனபான புதிய உலக 
ஒழுஙகு மு்்ற அ்ம்பபு       முயறசிக்ை மக்க 
ைபாடசி்ய அழிக்க்ப ்யன்டுததும சிறிலஙகபா
• ஈழததைமிழ மக்களின மக்கைபாடசி உரி்ம 
க்ை உறுதி்ப்டுததைகலன்து, இநதிய மக்க 
ைபாடசிக்கும  ்பாதுகபா்ப்பான அ்மதிக்கும அவே 
சியம.
• பிரிததைபானிய, அகமரிக்க, அவுஸதிநரலிய 
முக்கூடடு்ப ்பாதுகபா்பபு உ்டன்டிக்்கயின 
கவேறறி ஈழததைமிழர் உ்றவிலும தைஙகியுள்ைது.

இவவேபாணடுக்கபான ஐக்கிய நபாடுகள் ்்்யின 
அ்னததுலக மக்கைபாடசித தினமபான க்்பக்டம்ர் 
15ஆம திகதியனறு, நகபாவிட 19க்கு்ப பின வி்ை 
வுக்ைக் கருததில் ககபாணடு “எதிர்கபால கநருக்கடி 
க்ை தைபாஙகுவேதைறகு மக்கைபாடசி்ய்ப ்ல்ப 
்டுததுநவேபாம” (Strengthening democratic resil-
ience in the face of future crises) எனனும அ்ழ்பபு 
ஐக்கிய நபாடுகள் ்்்யபால் விடுக்க்ப்டடுள்ைது. 
ஐக்கிய நபாடுகள் ்்்யின க்பாதுச் க்யலபாைர் 
அனநரபானிநயபா குட்டர்ஸ அவேர்கள் “்மததுவேம, 
்ஙகளி்பபு, ஒரு்ம்ப்்டல் என்வேறறின வேழி 
எதிர்கபால கநருக்கடி்ப புயல்க்ை கவேல்வேதைறகபான 
கபாலநி்ல்ய உருவேபாக்குநவேபாம” என அ்ழ்பபு 
விடுததுள்ைபார். இதைறகபான ந்்டமு்்றகைபாக 
மனிதை உரி்மக்ையும, அதை்ன நி்ல நிறுததும  
்ட்டததின ஆடசி்யயும முனகனடுக்க நவேணடி 
யதைன அவேசியத்தை அவேர் வேலியுறுததி உள்ைபார். 
இநநநரததில் ஐக்கிய நபாடுகள் ்்்யின உறு்பபு 
ரி்ம நபா்டபான சிறிலஙகபா, இநதை இரணடுநம 
இல்லபாதை இரு்ததிகயபாரபாம நூற்றபாணடின நபா்டபாக 
அது தைன குடிகைபாக உலகுக்கு அறிவிக்கும உலகின 
மூததை குடிகளில் ஒன்றபாக ஈழத தைமிழர்க்ை அவேர் 
களு்்டய தைபாயகததிநலநய இன அழி்பபுக்கு 
உள்ைபாக்கும க்ௌததை சிஙகை நமலபாதிக்க இன 
அழி்பபுக் நகபாட்பாட்்டத தைனது அரசின க்யற 
திட்டமபாகக் ககபாணடு ஆடசிபுரிநது வேருவே்தை 
யும, ஐக்கிய நபாடுகளின க்பாதுச் க்யலபாைர் உட 
்்ட ஐக்கிய நபாடுகளின உறு்பபுரி்ம நபாடுகள் 
அ்னததும நனகறியும.  
 மக்களு்்டய விரு்பபில் தைபான அரசின 
அதிகபாரம உள்ைது எனத கதைளிவேபாகக் கூறும ஐக்கிய 
நபாடுகள் ்்், ஈழததைமிழ மக்களின விரு்ப்்ச் 
சுதைநதிரமபான ் ்்ட்ப்லமற்ற குடிகயபா்ப்மமூலம 
கவேளி்ப்டுததைலுக்கபான உரி்ம்ய இதுவே்ர 
அ்னததுலகச் ்ட்டஙக்ைக் ககபாணடு ந்்ட 
மு்்ற்ப்டுததைபாது, ஈழததைமிழ மக்களின தைபாயக 
நதைசிய தைனனபாடசி உரி்மக்ை அவேர்கள் க்யற 
்டுததுவேதைறகபான அவேர்களின உள்ைக - கவேளியக 
தைனனபாடசி உரி்மக்ை க்யற்டுததை வி்டபாது, 
தைடுதது வேருவேநதை ஈழததைமிழ மக்கள் இனஅழி்ப்பால் 
்டி்ப்டியபாக இரு்பபு இழநது வேருவேதைறகபான 
மூல கபாரணமபாகி்றது என்்தை இவவி்டததில் 
கதைளிவேபாகச் சுடடிக்கபாட்ட நவேணடியவேர்கைபாக 
உள்நைபாம.

 கபாலமபாகிய தைமிழகததின முனனபாள் 
முதைல்மச்்ர் மபாண்்ம கஜயலலிதைபா அவேர்கள், 
தைமிழக ்ட்ட்்்யில் ஈழததைமிழர்களின 2009ஆம 
ஆணடு யுததை்ப ்பாதி்பபுக்கபான அ்னததுலக 
வி்பார்ண்யத கதைபா்டஙகுமபாறும,  ஈழததைமிழர் 
களின விரு்ப்் அறியும குடிகயபா்ப்த்தை ஐக்கிய 
நபாடுகள் ் ்்யின நமற்பார்்வேயில் ந்டததுமபாறும 
க்ரும்பான்ம வேபாக்குகைபால் தீர்மபானமபாகநவே 
நி்்றநவேறறினபார். தைறந்பா்தைய தைமிழக முதைல்ம 
ச்்ர் மபாண்்ம மு.க.ஸ்டபாலின அவேர்களும தைமது 
கடசியின நதைர்தைல் ககபாள்்க்ப பிரக்டனததிநலநய 
இவேற்்ற வேலியுறுததியுள்ைபார். அதது்டன மிக 
நீண்ட கபாலமபாக தைமிழகததில் அரசியல் புகலி்டம 
நகபாரி வேபாழநது வேரு்வேர்களுக்கபான குடியுரி்மத 
தைகுதி்ய ஏறகபாது விடுவேதும, இநதியபாவுக்கு 
அதைன ்்க்ம நபாடுகளில் இருநநதை அகதிக்ை 
வேரநவேறகும இநதியபா, இலங்கயிலிருநது வேரக் 
கூடிய அகதிகளுக்கு மடடும அவேர்களின அடி்ப 
்்்ட மனிதை உரி்மகளுக்கு எதிரபாக இநதியபாவு 
க்குள் வேர அனுமதிக்க மறு்ப்தும, இநதியஒனறிய 

அரசு அரசியல் ்ழிவேபாஙகும உணர்வு்டன ஈழத 
தைமிழர்க்ை ந்டபாததுகின்றக்யற்பாடு என இன 
்்றயத தைமிழக ்ட்ட்்்யில் எடுதது்ரதது, 
இவேற்்ற நீக்குமபாறு ஒனறிய அர்்க் நகபாரியு 
முள்ைபார். உலகில் தைமிழர்களின மக்கைபாடசிக் 
நகபாரிக்்க்யச் சுதைநதிரமபாகத தைமிழர்கள் கவேளி 
யி்டக் கூடிய ஒநரகயபாரு மக்கைபாடசி அ்ம்ப்பாக 
உள்ை தைமிழக ்ட்ட்்், மிகத கதைளிவேபாக இனத 
துவே உணர்வு்டன ஐக்கிய நபாடுகள் ்்்யின தை்ல 
யீடடின வேழியபாகநவே ஈழததைமிழர்களின மக்கைபா 
டசி உரி்மகள் ்பாதுகபாக்க்ப்்ட முடியும எனக் 
நகபாரிக்்க விடுததும, இநதிய ஒனறிய அரசுஉட்்ட 
உலக நபாடுகள் தைஙகளின ் ந்தை மறறும இரபாணுவேத 
நதை்வேகள் கருதி இவேற்்ற ஐக்கிய நபாடுகள் 
்்்யில் முனகனடுக்கபாது இரு்ப்நதை எனறும 
சிறிலஙகபா தைபான மக்கைபாடசி்யக் ககபாணடிருக்கும 
நபாடு என்ற ந்பார்்வேயுள் ஈழததைமிழர்களின மக்க 
ைபாடசி உரி்மக்ை மறுதது, அவேர்க்ை இன 
அழி்பபுக்குள்ைபாக்கி வேருவேதைறகபான மூலகபாரண 
மபாகி்றது. 
 எனநவே நகபாவிட 19க்கு்ப பினனரபான 
கபாலததில் எனகிலும, ஐக்கிய நபாடுகள் ்்் ஈழத 
தைமிழர்களின தைனனபாடசி உரி்மயின அடி்ப்்்ட 
யில் அவேர்களு்்டய அரசியல் கநருக்கடியிலிருநது 
விடு்டுவேதைறகபான அ்னததுலகச் ்ட்டஙக்ைக் 
கபாலதைபாமதைமினறி முனகனடுக்க நவேணடுகமன்து 
உலகத தைமிழினத தின நகபாரிக்்கயபாக உள்ைது. 
 இவவி்டததில் புலம ்திநது வேபாழும ஈழத 

தைமிழர்கள் உட்ட்ட உலகத தைமிழினததின நகபாரி 
க்்க இதுவேபாக இருநதை நி்லயிலும, 2009 க்கு்ப 
பினனரபான ்்்ட்ல்ப ்ணிவேபால் ஈழத தைமிழர் 
களின அரசியல் ்ணி்வே மீைவும க்றறு வேரும 
சிறிலஙகபா்ப ்பாரபாளுமன்றததில் நதைர்நகதைடுக்க்ப 
்ட்ட  ஈழததைமிழர்களின அரசியல் தை்ல்மகள் 
எனத தைஙக்ைக் கூறிக்ககபாள்ளும தைமிழ அரசியல் 
வேபாதிகள், மக்கைபாடசி என்நதை மக்க்ை ்மய்ப 
்டுததி, அவேர்களில் தைஙகி கவேளி்ப்டுததும பிரதி 
நிதிததுவே மு்்ற்ம. இது  தைஙகளின க்ட்ம 
என்்தை அறியபாதைவேர்கைபாக உள்ைனர். இதைனபால் 
இவேர்கள் மக்களின விரு்ப்்த தைமது கதைபாகுதியின 
பிரதிநிதிததுவே விரு்ப்பாக கவேளி்ப்டுததைபாது, தைபாங 
கள் ்தைவியில் இரு்ப்தைறகபான தைமது அல்லது 
தைமது கடசியின விரு்ப்்நய தைமது கதைபாகுதியின 
விரு்ப்பாக கவேளி்ப்டுததி வேருகின்றனர். இதுநவே 
ஈழத தைமிழர்களின அரசியல் உரி்மக்ை மீை 
நி்ல நபாடடுவேதில் மிக்பக்ரிய தை்்டக்கல்லபாக 
அ்மகி்றது. 
 தைமது மனம ந்பான ந்பாக்கில் தைமது கபால் 
ந்பாகும இ்டஙக்ை நிர்ணயிதது, அதை்ன மக்கள் 
விரு்ப்பாக கவேளி்ப்டுததிச் க்யலபாறறுகின்றனர். 
இதுநவே சிறிலஙகபா அர்பாஙகததின அரசியல் 
அதிகபார ்ரவேலபாக்க மறு்பபு்்டய அடி்ப்்்ட 
மனிதை உரி்மகைபான கருததுச் சுதைநதிரத்தையும, 
ஒனறு கூடும சுதைநதிரத்தையும மறுதது்ப ்ல்லின 
்ண்பாடடு அரசிய்ல அனுமதிக்கபாதை, மக்கைபா 
டசித தைததுவேததின நவேரபான மனிதை உரி்மக்ை்ப 
ந்ணும ்ட்டததின ஆடசி்ய,  சிஙகை இனததின 
க்ௌததை மதைததின நமலபாண்ம்ய நிறுவும 
தைன்மயபான ்ட்டவேபாடசியபாக, ஒருநபாடு ஒரு 
்ட்டம எனனுமஆடசி மு்்ற்மக்குஊ்டபாக ஈழத 
தைமிழர்க்ை இன அழி்பபுச் க்யவே்தை இவேர் 
கைபால் தைடுக்க இயலபாது இரு்ப்தைறகபான மூல 
கபாரணமபாகி்றது. தியபாகி திலீ்ன மக்கள் ந்பாரபா 
ட்டத்தை முனகனடுக்கக் நகபாரி, உயிர்த தியபாகம 
க்யது 34 ஆணடுகைபாகியும அதைன முக்கியதது 
வேத்தை உணரபாதை தைமிழ அரசியல்வேபாதிகைபால் 
இனறும மக்கள் ந்பாரபாட்டஙக்ை முனகனடுக்க 
இயலபாதுள்ை்மநய ஈழததைமிழர்களின அரசியல் 
உரி்ம க்ை மீைநி்லநபாடடுவேதில் கபாலதைபாம 
தைத்தை ஏற்டுததுகி்றது. 
 தைமிழ அரசியல்வேபாதிகள் ஆளு்வேர்களின 
கபால்க்ை நக்கி்ப பி்ழ்ப்தைன உச்்மபாகநவே உலக 
மக்கைபாடசித தின வேபாரததிநலநய சிறிலஙகபாவின 
சி்்றச்்பா்லகளுக்கு்ப க்பாறு்ப்பான அ்மச்்நர 
தைனது ஆ்்டக்குள் து்ப்பாக்கி்ய ம்்றதது எடுத 
துச் க்னறு அநூரபாதைபுரம சி்்றயில் இருநதை 
தைமிழக் ்கதிக்ை து்ப்பாக்கி மு்னயில் அவேர்க 
்ைக் ககபானறு ந்பாடும கட்டற்ற அதிகபாரம 
தைனனி்டம உள்ைதைபாக மிரட்டவும, அவேரு்டன 
கூ்டச் க்ன்றவேர்கள் குரலறந்றபார் குரல் எனனும 
அ்ம்பபின க்யதி்ப்டி தைஙகளின கபால்களின 
கபாலணிக்ை நபாக்கபால் நக்கித து்பபுரவு க்யயுமபாறு 
வேறபுறுததைவும க்யதை உலகின மிக நமபா்மபான 
மனிதைபாயக் குற்றம இ்டமக்்ற வேழிவேகுததுள்ைது 
என்றபால் மி்கயபாகபாது.
 ‘ஒரு இனம ஒரு நபாடு’ எனனும ்ர்வேபாதிகபார 
நமலபாண்ம, ்பாரபாளுமன்றக் ககபாடுஙநகபான்ம 
வேழியபாக முனகனடுக்க்ப்டும இநதை இக்கட்டபான 
கபாலகட்டததில், தைமிழத தை்ல்மகள் ஐக்கியநபாடு 
கள் மனிதை உரி்மகள் ஆ்ணயகததிறகு தைஙகள் 
கணமுனனபால் எதைபார்ததைமபாகநவே உள்ை ஈழத 
தைமிழர்களின மனிதை உரி்ம இழ்பபுக்க்ைக் 
குறிததை கடிதைம ஒன்்ற அனு்பபுவேதைறகுத தைமிழ 
அரசியல்வேபாதிகள் எச்சில் இ்லக்கு அடி்டும 
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த�ாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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ைககறை றையபபடுத்தாத தமிழ் அரசியல்வாதிகைாபேபய 
ஈழத்தமிழர்  அரசியலுரிறைகள் மீட்கபபடை முடியாதனவாகின்ைன
தியாகி திலீபன் ைககள் பபாராட்டைத்றத முன்யனடுககக பகாரி, உயிர்த்தியாகம் 
யெய்து 34 ஆணடுகைாகியும், அதன் முககியத்துவத்றத உ்ராத தமிழ் 
அரசியல்வாதிகள்
மக்களாட்சியின் அரசியலில் ்கலையியல் அறிஞர் சூ.ய�ோ. பற்றிமோகரன்
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பதில்!
 உண்மயில் உரிய கபாலததில் இ்ப்டி்ப 
்ட்ட கடிதைஙகள் ந்பானபால், அநதை அறிக்்ககள் 
மீது க்ல்வேபாக்குச் க்லுததை முடியும. ஆனபால் 
முனபிருநநதை சுமநதிரன க்பால்லி வேருகின்றபார், 
வேருகின்ற கூட்டதகதைபா்டர் ஒரு முக்கியமபான 
கூட்டதகதைபா்டர் அல்ல எனறு. ஆனபால் ந்பான 
கூட்டதகதைபா்டரின ந்பாது தீர்மபானஙகள் நி்்ற 
நவேற்ற்ப்டும ந்பாது, ்பாடசிக்ையும, ்பானறுக 
்ையும ந்கரி்ப்தைறகபான ஒரு கட்ட்ம்பபு உரு 
வேபாக்க்ப்்ட நவேணடும என அறிவிக்க்ப்ட்டது. 
அதுகூ்ட ஒரு க்யலகம எனறு தைபான அ்ழக்க்ப 
்டும எனறு கதைரிகின்றது. ்பாடசிக்ையும, 
்பானறுக்ையும ந்கரி்ப்தைறகபான ஒரு க்யலகம 
எனறு. அநதை க்யலகததிறகபான நிதி உதைவிக்ை 
பிரிததைபானியபாவும, அவுஸதிநரலியபாவும வேழங 
கும எனறு கூ்ற்ப்ட்டது. அநதை நிதி உதைவி க்டநதை 
மபாதைம வேழஙக்ப்டடு விட்டது.
 அநதை நிதி்ய இரணடு நபாடுகளும ்ஙகளி 
்பபு க்யதைது என்தும, அ்ப்டி ஒரு அலுவேலகத 
திறகு ஒ்பபுக் ககபாண்டது என்தும, ஒரு க்ரிய 
அ்்டவு என அநதை நநரம கூட்ட்ம்ப்பால் 
சுடடிக் கபாட்ட்ப்ட்டது மடடுமல்ல, புலமக்ய 
ர்நதை அ்ம்பபுகள் சிலவேற்றபாலும அது ககபாண்டபா 
்ட்ப்ட்டது. ஆனபால் உண்மயில், ஐ.நபாவின 
நிகழச்சி நிரலின்டி வேருகின்ற கூட்டதகதைபா்டரி 
லிருநது அது இயஙக ்வே்ப்தைறகபான வேபாய்பபுக் 
கள் இருக்கின்றது. அதில் 13 நிபுணர்கள் இரு்ப 
்பார்கள் எனறும கருதை்ப்டுகின்றது. ஆனபால் 
இவேற்்ற இவேர்கள் தைறந்பாது முக்கியததுவேம 
அற்றது எனக் கூறுகின்றபார்கள். ஐ.நபாவில் க்ரி 
தைபாக ஒனறும இருக்கபாது எனறு அவேர் க்பால்லத 
கதைபா்டஙகி விட்டபார். அண்மயில் ஊ்டகஙகளு 
க்கு வேழஙகிய க்வவிகளினந்பாது, தைறந்பா்தைய 
கூட்டதகதைபா்டரில் ஒனறும இல்்ல எனறு 
க்பால்லுகின்றபார். தைறந்பா்தைய கூட்டத கதைபா்டர் 
அல்ல, எநதைக் கூட்டதகதைபா்டரிலும தைமிழ மக்க 
ளுக்கு திரு்பதியபான அ்்டவுகள் கி்்டக்க 
வில்்ல என்து தைபான எஙகளின வேபாதைம. 
ஆனபாலும தைமிழ மக்களின விவேகபாரத்தை ஒரு 
ந்சு க்பாருைபாக அது ்வேததிருக்கின்றது என்ற 
ஒரு முக்கியததுவேததிறகும அ்ப்பால், மனிதை 
உரி்ம கள் ந்ர்வேக்குள் மு்டஙகியிருநது, 
இன்ப்டு ககபா்லக்கபான நீதி்ய்ப 
க்்றலபாம எனறு நபாஙகள் நம்வில்்ல. அநதை 

நமபிக்்க்ய கூட்ட்ம்பபுத தைபான ககபாடுததைது. 
அநதை நமபிக்்ககூ்ட க்டநதை ஜனவேரி 21ஆம திகதி 
அனு்ப்்ப்ட்ட கடிதைததில் உ்்டக்க்ப்டடு 
விட்டது. தைறந்பாது அது ஒன றும ந்டக்கபாது எனறு 
க்பால்கி்றபார்கள்.
 ஆனபால் இநதைக் கடிதைம உரிய நநரஙகளில் 
ந்பாய, அது அவேர்களின கவேனத்தை ஈர்க்குமபாக 
இருநதைபால், சிலநநரஙகளில் அறிக்்ககளில் மபாற 
்றம வேரும. ஆனபால் ்பாதிக்க்ப்ட்ட தைமிழ மக்கள் 
மததியில் இருநது அதைன பிரதிநிதிகைபாலும, ்பாதி 
க்க்ப்ட்ட மக்கைபாலும வேழஙக்ப்டும தைகவேல் 
க்ை அவேர்கள் கட்டபாயம கவேனததில் எடு்ப்பார் 
கள்.

பதில் !
 இது நபாஙகள் கதைபா்டர்ச்சியபாகச் க்பால்லிக் 
ககபாணடு வேருகினந்றபாம. கஜனிவேபா ஒரு வே்ரய 
றுக்க்ப்ட்ட அரஙகு. அது தைமிழர் பிரச்சி்ன்ய 
ஒரு ந்சுக்பாருைபாக ்வேததிருக்கும என்தைறகு 
மபா்றபாக, தைமிழ மக்கள் எதிர்்பார்க்கும ஒரு நீதி 
்யத தைருவேதில் வே்ரய்்றகள் உணடு. குறி்ப்பாக 
மனிதை உரி்மகள் ந்ர்வேக்கு வே்ரய்்றகள் 
உணடு. க்பாதுவேபாக ்பாதுகபா்பபுச் ்்், க்பாதுச் 
்்்நயபாடு ஒ்பபிடும ந்பாது, மனிதை உரி்மகள் 
ந்ர்வேக்கு அடி்ப்்்டயபான வே்ரய்்றகள் 
உணடு. இது ஒரு நபாடடிறகு எதிரபான தை்்டக்ை 
ஏற்டுததைநவேபா, நிர்்ப்நதைஙக்ை்ப பிரநயபாகிக் 
கநவேபா முடியபாது. அநதை நபாடு நகடடுக் ககபாண 
்டபால் தைபான ஒரு தீர்மபானத்தை நி்்றநவேற்றலபாம. 
அது தைபான ரணில் விக்கிரமசிஙகவின கபாலததில் 
ந்டநதைது. அநதை நபாடு நகடடுக் ககபாண்டபால் தைபான 
்ர்வேநதை் பிரதிநிதிக்ை நபாடடிறகுள் அனு்ப் 
லபாம. எனநவே ஒரு நபாடடின அர்பாஙகம அனுமதி 
ததைபால் மடடுநம இது இயஙகும. தைறந்பாது வேர்ப 
ந்பாகின்ற கட்ட்ம்பபுமகூ்ட அர்பாஙகம நிரபா 
கரிததைபால், நபாடடிறகு கவேளிநய இருநது இயஙகும 
என்ற பிரச்சி்ன இருக்கின்றது.
 அர்பாஙகம அனு்பபிய கடிதைததிநல உள் 
நபாடடு க்பாறிமு்்ற்ய வேலியுறுததும வேபா்கங 
கள் உணடு. அ்னததுலக்ப க்பாறிமு்்றக்ை 
நிரபாகரிக்கும வேபா்கஙகளும உணடு. இநதை்ப 
பிரச்சி்ன எனனகவேன்றபால், கஜனிவேபாவிறகுள் 
மு்டஙகியிருக்கக் கூ்டபாது. ஆனபால் கஜனிவேபாவிறகு 
கவேளியில் தைமிழர் விவேகபாரத்தைக் ககபாணடு 
ந்பாவேகதைன்து ஜனவேரி 21ஆம திகதி எழுதை்ப 
்ட்ட ஒரு கடிதைததில் விைக்கமபாக முன்வேக்க்ப 
்டடிருநதைபாலுமகூ்ட, அது தைமிழக் கடசிகளின 
விரு்ப்மபாக மடடும இருக்க முடியபாது. அது ஒரு 

அரசியல் ந்்டமு்்ற. அரசியல் ந்்டமு்்ற 
என்து, கஜனிவேபா ஒரு அரசியல் அரஙகம. 
அரசுகள் அதைறகு ஒ்பபுக் ககபாள்ை நவேணடும. 
தைமிழ மக்களுக்கபான அரசியல் நீதி்ய்ப க்றுவேதை 
றகபான அரசியல் க்யற்பாடுகளில் நபாஙகள் ஈடு 
்டுகினந்றபாமபா? என்ற நகள்வி இஙகு முக்கியம. 
நபா்டபாளுமன்றத நதைர்தைல் ந்டநது முடிநது 20 
மபாதைஙகள் ஆகி விட்டது. கடசிகள் கடிதைத்தை 
அனு்பபியது ஜனவேரி மபாதைம. ஆனபால், நபாஙகள் 
எ்ப்டி்ப்ட்ட கட்ட்ம்பபுக்க்ை உருவேபாக்கியி 
ருக்கினந்றபாம என்து இஙகு முக்கியம. நபாஙகள் 
விசுவேபா்மபாக ்ர்வேநதை் குற்றவியல் நீதிமன்றத 
துக்கு ந்பாக்பந்பாகினந்றபாமபா? ் பாதுகபா்பபுச்்்் 
க்கு விவேகபாரத்தைக் ககபாணடு ந்பாக்ப ந்பாகின 
ந்றபாமபா? அதைறகபான  கட்ட்ம்ப புக்கள் எஙகளி்டம 
இருக்கின்றதைபா என்ப ்பார்க்க நவேணடும. ஈழத 
தைமிழர்க்ை்ப க்பாறுததைவே்ரயில் அரசு ்பாரபா 
நிறுவேனஙகள், சில முக்கிய ஆளு்மகள், சில 
மனிதைநநய அ்ம்பபுக்கள் ந்பான்ற சில மட்டங 
களில் தைபான ஏறறுக் ககபாள்ை்ப்டுகின்றது. ஐ.நபா. 
இனனும ஏறறுக் ககபாள்ைவில்்ல. அது ஒரு 
அரசியல் தீர்மபானமபாக ஏறறுக் ககபாள்ை்ப்்ட 
வில்்ல. உலகததின அரசுகள் ந்டநதைது ஒரு 
இன்ப ்டுககபா்ல என்்தை ஏறறுக்ககபாள்ளும 
நி்ல இனனும வேரவில்்ல. க்டநதை 12 ஆணடு 
களில் ஜஸமின சூக்கபா, பிரபானஸிஸ ஹரி்ன 
ந்பான்ற அறபுதைமபான நண்ர்கள் கி்்டததிருக்கி 
ன்றபார்கள்.  ஐநரபா்பபிய, அகமரிக்க மனிதை உரி 
்மக்  கட்ட்ம்பபுகளுக்குள் நபாஙகள் நியபாயமபாக  
தைபாக்கல் க்யதிருக்கினந்றபாம.
 சுமநதிரன உததிநயபாக்ப்ற்றற்ற மு்்ற 
யில் முதைலில் அனு்பபிய அநதைக் கடிதைததின ஒரு 
நகல் எனக்குக் கி்்டததைது. அதைன கதைபா்டக்கததில் 
இரு்ப்து எனனகவேன்றபால், ்பாரபாளுமன்றததில் 
அதிகைவு பிரதிநிதிக்ைக் ககபாணடிருக்கும 
கடசியபாக இருக்கும நபாம எனறு தைபான கதைபா்டஙகுகி 
ன்றது. அதில் உண்மயும உணடு. ஆகநவே நபா்டபா 
ளுமன்றததில் அதிக பிரதிநிதிததுவேத்தை்ப க்று 
வேது என்தும, பிரதிநிதிததுவேம க்ற்ற கடசிகள் 
தைஙகளுக் கி்்டயில் ஒரு ஐக்கியததிறகு்பந்பாவேது 
என்தும முக்கியமபான ஒரு நி்நதை்ன. அ்ப் 
டி்ப ந்பானபால் தைபான அடுததை கட்டததிறகு்ப 
ந்பாகலபாம.
 முதைலில் நபாஙகள் உள்நபாடடில் ஒரு ஐக்கிய 
முனனணி்ய உருவேபாக்க நவேணடும. பினனர் 
ஒரு க்பாறிமு்்ற்ய உருவேபாக்க நவேணடும. 
பினனர் அநதை க்பாறிமு்்ற்ய அ்னததுலக 
்மூகததிற கு்ப ்ரவேலபாக்க நவேணடும. அ்ப்டி 
க்பாறி மு்்ற்ய உருவேபாக்கினபால் தைபான நபாஙகள் 
்ர்வேநதை் குற்றவியல் நீதிமன்்ற  நநபாக்கியும 
ந்பாகலபாம. நபாடுகளி்டமும உதைவி க்்றலபாம. 
பிரச்சி்ன எனனகவேன்றபால், நபாஙகள் இலடசிய 
வேபாதிகைபாகவும, அ்்டவுக்ை ்வேததுக் 

பகள்வி?
 3இற்கும் பைற்பட்டை கடிதஙகள் தமிழத் 
தரபபினரால் அனுபபபபட்டுள்ைது எனக கூறு 
கின்றீர்கள்.  இந்தக கடிதஙகள் ஆற்யாைரின் 
வாய்மூேைான அறிகறகயிபோ அல்ேது 
யெனிவாவில் இடைம்யபைக கூடிய நிகழ்வு 
களிபோ எவவாைான தாககத்றத ஏற்படுத்தும் 
என நிறனககின்றீர்கள்? 

   த�ாடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

பகள்வி?
 ஈழத் தமிழர்களின் எதிர்பார்பபாக உள்ை 
யபாறுபபுககூைல், பரிகார நீதி, அரசியல் தீர்வு 
பபான்ை விடையஙகளில் யெனிவா யபாறிமுறை 
யின் மூேைாக  தீர்றவ நாஙகள் எதிர்பார்கக 
முடியும் என நிறனககின்றீர்கள்?

ஈழத்தின் பிரபே அரசியல் ஆய்வாைர் நிலோந்தன் 
அவர்கள் உயிபராறடை தமிழ் வாயனாலிககு வழஙகிய 

யெவவியின் இறுதிப் பகுதி

jhafj;jsk;

Nju;jy; yhg Nehf;fk; 
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KOikahd 

If;fpaj;ij 

Vw;gLj;j KbahJ

Neh;fhzy;



கஜனிவேபா்வே்ப க்பாறுததைவே்ர இமமு்்ற 
்பாடசியஙகள், ஆவேணஙக்ைச் ந்கரிக்கும 

க்யலகம கதைபா்டர்்பாக மனிதை உரி்மகள் ஆ்ண 
யபாைர் மிச்க்ல் ்ச்்கலட கதைரிவிததிரு்ப்து 
தைபான இலங்க அரசுக்கு அதிர்ச்சியளிததிருக்கும 
வி்டயம. இது ஒருவே்கயில் எதிர்்பார்க்க்ப்ட்ட 
ஒனறுதைபான. இநதைச் க்யலகம எவவேபாறு க்யற 
்்ட்ப ந்பாகின்றது என்து முக்கிய நகள்வியபாக 
வுள்ைது. இநதைக் நகள்விக்கு ஆ்ணயபாைரின உ்ர 
யில் திட்டவேட்டமபான ்திலில்்ல. 
 சுமபார் 15 ்ணியபாைர்களு்டன க்யற்்ட 
வுள்ை இநதை்ப ்ணியகததுக்குத நதை்வேயபான நிதி 
யில் கணி்மபான கதைபா்க ஏறகனநவே கி்்டதது 
விட்டது. அவுஸதிநரலியபா, பிரிததைபானியபா ஆகியன 
அதை்னக் ககபாடுததிருக்கின்றன. நமலதிகமபாகத 
நதை்வேயபாகவுள்ை நிதி்ய உறு்பபு நபாடுகள் வேழஙக 
நவேணடும என ஆ்ணயபாைர் தைனது உ்ரயில் 
அ்ழ்பபு விடுததிருக்கின்றபார். இவவேரு்ட இறுதிக் 
குள் இநதை க்யலகம அதைன க்யற்பாடுக்ை 
ஆரமபிக்க நவேணடும என்து அவேரது எதிர்்பார்்பபு.
 இநதை க்யலகததிலுள்ை ஆவேணஙக்ை்ப 
ந்பார்க் குற்ற வி்பார்ணகளுக்கு்ப ்யன்டுதது 
வேதைபானபால் அது ்ர்வேநதை் வி்பார்ணயபாக இரு 
நதைபால் மடடுநம நியபாயம கி்்டக்கும என எதிர் 
்பார்க்கலபாம. ஆனபால், அர்பாஙகம அதைறகுத தையபா 
ரபாகவில்்ல. உள்நபாடடு வி்பார்ண ஒனறு நியபாய 
மபானதைபாக ந்்டக்றும எனவும, அதைனபால் ் ர்வேநதை் 
வி்பார்ண நதை்வேயில்்ல எனவும அர்பாஙகம 
க்பால்கின்றது. இதைறகு ்ர்வேநதை்ம க்வி்பாயத 
தைபால், அவேர்கைபால் ந்கரிக்க்ப்ட்ட ஆவேணஙகள் 
அ்னததும இலங்க அரசின ்ககளுக்கு்ப 
ந்பாயச் க்னறுவிடும அ்பாயம உள்ைது. 

யகோட்ோப�வின் அறிவிப்பு
 தைமிழத தைர்பபினர் ந்பாடடி ந்பாடடுக் 
ககபாணடு ்ல கடிதைஙக்ை அனு்பபி்வேததை ந்பாதி 
லும, ஐ.நபா. மனிதை உரி்மகள் ந்ர்வேயில் ஆ்ண 
யபாைர் மிச்க்ல் ்ச்்கலடடின அறிக்்க கடு்ம 
யபானதைபாக இருக்கவில்்ல. சில வி்டயஙகள் கதைரிவிக் 
க்ப்டடிருநதை ந்பாதிலும, அவேரது அறிக்்கயில் 
தைமிழ மக்கள் எதிர்ககபாள்ளும ்ல வி்டயஙகள் 
உள்ை்டக்க்ப்்டவில்்ல. ்திலபாக, “ஐ.நபா.வு்டன 
இ்ணநது க்யற்்டத தையபார்” என்றவே்கயில் 
ஜூன மபாதைததில் ஜனபாதி்தி கதைரிவிததை கருதது 
ஒன்்ற சுடடிக்கபாடடிய ஆ்ணயபாைர், அதை்ன 
வேரநவேறறிருக்கி்றபார். அதை்ன க்யலில் கபாடடு 
மபாறும நகடடிருக்கி்றபார். இது ஒருவே்கயில், இல 
ங்க அரசுக்கு கபால அவேகபா்த்தைக் ககபாடு்ப்து 
ந்பால அ்மநதிருக்கின்றது. 
 தைறந்பாது ந்்டக்றறுக்ககபாணடிருக்கும 
ந்ர்வேயின 48 ஆவேது அமர்்வே்ப க்பாறுததைவே்ர 
யில், ஆரம் நபாைபான க்்பகரம்ர் 13 ஆம திகதி 
கவேளியபான ஆ்ணயபாைரின அறிக்்க்கயும, 
அதைறகு அடுததை நபாள் இ்டமக்ற்ற இலங்க கவேளி 
விவேகபார அ்மச்்ர் ந்ரபாசிரியர் ஜீ.எல்பீரிஸின 
அறிக்்கயும, பிரதைபான நபாடுகள் கவேளியிட்ட 
கருததுக்களுமதைபான எமக்கபான க்யதிகள். இதை்ன 
வி்ட, இநதைத கதைபா்டருக்கபான நிகழச்சிநிரலில் 
இலங்க குறிததை தீர்மனஙகள் எதுவும இல்்ல. 
ககபாநரபானபா கதைபாறறு கபாரணமபாக க்ரும்பாலபான 

பிரதிநிதிகள் கமயநிகர் மூலமபாகநவே கலநது 
ககபாள்கின்றபார்கள். அதைனபால், ்க்க நிகழவுகளும 
இல்்ல. அடுததை வேரு்ட அமர்வுகள்தைபான இலங்க 
்ய்ப க்பாறுததைவே்ரயில் முக்கியமபானதைபாக 
இருக்கும. 
 அடுததை வேரு்டததுக்கபான நகர்வுகள் எவவேபாறு 
அ்மயும என்தைறகபான சில ்மிஞ்ஞக்ை 
தைறந்பா்தைய அமர்வு கவேளி்ப்டுததும என்தைபால் 
தைபான இமமு்்ற அமர்வு முக்கியததுவேம வேபாயநதை 
தைபாகக் கருதை்ப்ட்டது.இலங்க குறிதது கஜனிவேபா 
வில் நி்்றநவேற்ற்ப்ட்ட தீர்மபானததுக்கு வேழஙகிய 
இ்ண அனு்ர்ணயிலிருநது தைபாம விலகிக் ககபாள் 
வேதைபாக இலங்க க்டநதை வேரு்டம அறிவிததிருநதைது. 
“நல்லபாடசி” அர்பாஙகததின கபாலததில் வேழஙக்ப 
்ட்ட அநதை இ்ண அனு்ர்ண்யத கதைபா்டர்வேது 
என்து தைறந்பா்தைய நகபாட்டபா்ய ரபாஜ்க்ஷ அர்பா 
ஙகததுக்கு கடினமபானதைகநவே இருநதிருக்கும 
என்து புரிநதுககபாள்ைக் கூடிய ஒனறுதைபான. 

மோறி� நிலலப்போடு
 ஏகனனில், முழு்மயபாக க்ௌததை -சிஙகை 
தீவிரவேபாதை ்பா்தையில் க்ல்லும அரசுக்கு அது 
கடினமபானதுதைபான. க்பாதுஜன முனனணியின முக 
த்தைநய அது மபாறறிவிடும. க்பாதுஜன க்ரமுன 
வின  நகபாட்பாடுக்ை வேடிவே்மததுக் ககபாடு்ப்வேர் 
கைபாக இருக்கும “வியதமக” அ்ம்பபினர்தைபான 
க்டநதை சில வேரு்டஙகைபாக கஜனிவேபாவில் பிர்னன 
மபாகி குழ்ப்ஙக்ை ஏற்டுததியவேர்கள். அவேர்களு 
்்டய அழுததைம கபாரணமபாகநவே கஜனிவேபா தீர்மபா 
னதை்தை ஏறறுக்ககபாள்ை்ப ந்பாவேதில்்ல என்ற 
நி்ல்ப்பாட்்ட அர்பாஙகம  க்டநதை வேரு்டம அறிவி 
ததைது. அநதைநவே்ையில், சிஙகை - க்ௌததைநதைசிய 
வேபாதைததின அ்்டயபாைமபாகவுள்ை திநனஷ் குணவேர் 
ததைன கவேளிவிவேகபார அ்மச்்ரபாகவும நியமிக்க்ப 
்ட்டர். 
 ஆனபால், ்ர்வேநதை் ரீதியபாக அதிகரிததை அழு 
ததைஙகளும, க்பாருைபாதைபார ரீதியபாக உருவேபாகியிரு 
க்கும கடு்மயபான கநருக்கடியும ‘வியதமக’வின 
நிகழச்சி நிரலிலிருநது விலகிச் க்ல்ல நவேணடிய 
நிர்்ப்நதைத்தை நகபாட்டபா்ய அரசுக்கு ஏற்டுததி 
யது. ஜூனில் ஜனபாதி்தி கவேளியிட்ட கருதது 
அதைன பிரதி்லி்பபுததைபான. அநதைந்பால, கவேளி 
விவேகபார அ்மச்்ரபாக ந்ரபாசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ 
நியமிக்க்ப்ட்டபார். நமறகு நபாடுக்ைக் ்கயபாைக் 
கூடிய ஒருவேரபாகநவே பீரிஸ கருதை்ப்டுகின்றபார். 
விடுதை்ல்ப புலிகளு்டன ந்ச்சுவேபார்த்தை ந்டததிய 
கபாலததிலிருநது இரபாஜதைநதிர ரீதியபான அனு் 
வேத்தைக் ககபாண்டவேரபாக பீரிஸ இருக்கின்றபார். 
கஜனிவேபாவில் உருவேபாகக்கூடிய அழுததைஙக்ை 
எதிர்ககபாள்வேதைறகு அவேர்தைபான க்பாருததைமபானவேர் 
என ரபாஜ்க்ஷ அர்பாஙகம அ்்டயபாைம கணடிருக்கி 
ன்றது. 
 மபார்ச் மபாதை அமர்வில் கஜனிவேபா தீர்மபான 
த்தை ஏறறுக்ககபாள்ை முடியபாது என ஒநரயடி 

யபாகத தூக்கி எறிநதை நகபாட்டபா்ய அரசு, இ்பந்பாது 
தைமது ந்பாக்்க மபாறறியுள்ைது. உள்நபாடடு்ப 
க்பாறிமு்்ற மூலம க்பாறு்பபுக் கூ்றத தையபாரபாக 
இருக்கினந்றபாம என்ற வே்கயில் கவேளிவிவேகபார 
அ்மச்சினபால் அனு்ப்்ப்ட்ட கடிதைமும, ஜனபாதி 
்தி ஜூன மபாதைததில் கவேளியிட்ட அறிவி்பபும 
இதை்னததைபான பிரதி்லிக்கின்றது. எனகனனன 
வி்டயஙகள் ந்்டமு்்ற்ப்டுததை்ப்டடுள்ைன 
என்்தை கவேளி்ப்டுததி அ்மச்்ர் பீரிஸ நிகழ 
திய கஜனிவேபாவிலிருநது முழு்மயபாக கவேளிநய்ற 
முடியபாதை நி்லயில் இலங்க இரு்ப்்தை 
உணர்ததுகின்றது. 

்தமிழ்க் கடசிகளின் நிலல
 ஆ்ணயபாைரின அறிக்்க்ய்ப ்பார்க்கி 
ன்ற ந்பாது, இறுதி்ப ந்பாருக்கு்ப க்பாறு்பபுக் கூ்ற்ப 
்்ட நவேணடும என ஆரம்மபான கஜனிவேபா க்பாறி 
மு்்ற இ்பந்பாது அதிகைவுக்குத கதைன்குதி விவே 
கபாரஙக்ை்ப ந்்த கதைபா்டஙகியிரு்ப்்தைக் கபாடடு 
கின்றது. குறி்ப்பாக க்பாருைபாதைபார அவே்ரகபால 
நி்ல்ப பிரக்டனம, உயிர்ததை ஞபாயிறு தைபாக்குதைலுக்கு 
நீதி வேழஙகுவேதைல், ்கது க்யய்ப்ட்ட முஸலிம 
கவிஞரின விடுதை்ல என ்ல வி்டயஙக்ையும 
ந்சுகின்றது. ஆனபால், தைமிழக் கடசிகைபால் அனு்ப 
்்ப்ட்ட கடிதைஙகளில் க்பால்ல்ப்டடுள்ை அரசி 
யல் ்கதிகள் விடுதை்ல, கபாணி்ப ்றி்பபு, கபாணபா 
மல் ஆக்க்ப்டந்டபார் விவேகபாரம என்ன ஆ்ண 
யபாைரின அறிக்்கயில் கபாணமல் ந்பாயுள்ைது. 
 தைமிழத தைர்பபினருக்கு இது கடு்மயபான 
ஏமபாற்றத்தைததைபான ககபாடுததிருக்கின்றது. தைமிழர் 
தைர்பபிலிருநது இமமு்்ற 80 வே்ரயிலபான கடிதைஙகள் 
ஆ்ணயபாைர் அலுவேலகததுக்கு அனு்ப்்ப்டடி 
ருநதைன. இதில் க்ரும்பாலபான்வே புலமக்யர்நதை 
தைமிழ அ்ம்பபுக்கைபால் அனு்ப்்ப்ட்ட்வே. 
கபாணபாமல் ஆக்க்ப்டந்டபார் விவேகபாரததுக்கு்ப 
க்பாறு்பபுக் கூ்ற்ப்டுதைல், அரசியல் ்கதிகள் 
விடுதை்ல, தைமிழர்களு்்டய ்பாரம்ரிய பிரநதை 
்ஙகள் அ்கரிக்க்ப்டுதைல் ஆகிய மூனறு வி்டயங 
களுமதைபான முக்கியமபாக இ்டமக்றறிருநதைன. 
இருநதை ந்பாதிலும, ஆ்ணயபாைரின கவேனத்தை 
இநதை வி்டயஙகள் க்றறுக் ககபாள்ைபா்மக்கு 
கபாரணம எனன? 
 கஜனிவேபா என்து அரசுகளின அரஙகமபாக 
இரு்ப்தைபால் அதைன ்பார்பில் முன்வேக்க்ப்டும 
அறிக்்ககள் அதிகைவுக்கு ஆ்ணயபாைர் அலுவேல 
கததின கவேனத்தை்ப க்றறுக்ககபாள்கின்றது. 
அதை்னவி்ட, ்ல சிஙகை அ்ம்பபுக்களும தைமது 
அறிக்்கக்ை அனு்பபி ்வேக்கின்றன. அநதை 
நவே்ையில் முஸலிம அ்ம்பபுக்கள், மனிதை 
உரி்ம நிறுவேனஙகள் அனு்பபி ் வேக்கும அறிக்்க 
களும கவேனத்தை்ப க்றறுள்ைன. இவவேபாறு அனு 
்ப்்ப்டும அறிக்்ககளுக்கு நமலபாக, ஆ்ணயபா 
ைர் அலுவேலகம க்பாநதைமபாகச் ந்கரிக்கும தைகவேல் 
களுமதைபான ஆ்ணயபாைர் தையபாரிக்கும அறிக்்க 
க்கபான உள்ளீட்டமபாக உள்ைன. 
 ்ல வி்டயஙகளில் ஆ்ணயபாைர் தைமது 
கவே்ல்ய்ப ்திவு க்யதிருக்கின்றபார். ஆனபால், 
கவேறுமநன கவே்ல்ய்ப ்திவு க்யவேது மடடும 
பிரச்சி்னக்கபான தீர்வேபாகி வி்டபாது. அநதைநவே்ை 
யில், ஜனபாதி்தி கதைரிவிததை கருததுக்கும, கவேளி 
விவேகபார அ்மச்சினபால் ககபாடுக்க்ப்ட்ட 
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இலங்கயின வேபாழவியல் நி்ல்ம இ்பந்பாது 
மிக நமபா்மபாக உள்ைது கட்டவிழதது வி்ட்ப் 

டடுள்ை ்மூகச் சீர்நகடுகள் இதைறகு ்ல வேழிகளி 
லும எண்ண  ஊறறுகின்றன - கபாலமகபாலமபாக 
நபாம ந்ணி்ப்பாதுகபாதது வேநதை அ்னதது நல்கலபா 
ழுக்கஙகளும  இ்பந்பாது ‘ஸகிரீன க்பாடஸ’ என 
கின்ற வேட்டததுக்குள்ளும, ‘்லவ வீடிநயபா’ என்ற 
வே்கக்குள்ளும சிக்கி சினனபாபினனமபாகி ந்பாகி 
ன்றது - அரசியல் ்மூக வே்ரய்்றக்குள் இருக்கும 
ஒவகவேபாருவேரும ்மூக வே்லததைைஙகள் மூலநம 
குறி்வேக்க்ப்டடு தைபாக்க்ப்டுகின்றனர்.
 ்மூகததில் முனனி்லக்கு க்ல்லும ஒவ 
கவேபாருவேருக்கும ்மூக வே்லததைைஙகள் ்பாரிய 
கநருக்கடியபான்வே கபாரணம அவேர்கள் அஙநக 
்பாய ந்பாடடு ்டுதது கி்டநது க்யயும நவே்லகள் 
தைபான.
 இன்்றய கபாலகட்டததில் அரசியல் பிரச் 
்பாரம உட்்ட ்மூக விழி்பபுணர்வு அறிவி்பபு  
உள்ை்டஙகலபாக ஒரு நபாடடின பிரதைமர், ஜனபாதி்தி 
ஆகிநயபார் கூ்ட ்மூக வே்லததைைஙகள் ஊ்டபாகத 
தைபான மக்களுக்கு கருததுக்க்ை ்கிர்கின்றனர்.
 அ்ப்டியபான ஒரு நவீன கபாலததில் ்மூக 
வே்லததைை தைகவேல்க்ை க்பாய எனறு ஒதுக்கி வி்ட 
வும முடியபாது; உண்ம எனறு ஏறறுக் ககபாணடு 
வி்டவும முடியபாது.
 இருநதை ந்பாதும இநதை ்வேயபான ந்றுபூ்ல் 
கள் அல்லது இநதை வே்கயபாக கீழததைனமபான ந்டவே 
டிக்்ககளில் ஈடு்டுநவேபார் அதைபாவேது ்பாலியல் 
ரீதியபான கதைபாநதைரவுகள் மறறும அ்ரிமிதைமபான 
்மூக சீர்நக்டபான வேபாக்குவேபாதைஙகளில் ஈடு்டுநவேபார் 
என்வேர்கள் கட்டபாயம கணடிக்க்ப்்ட நவேணடிய 
வேர்கைபாநவே இருக்கின்றனர் .
 குறி்பபிட்ட சில கபாலததுக்குள் இநதை ்மூக 
வே்லததைை சீர்நகடு என்து எணணி்ப்பார்க்க 
முடியபாதை அைவுக்கு மலிநதுந்பாய கி்டக்கி்றது. 
இ்ணயஙகளில், ்ததிரி்ககளில் கவேளிவேரும 

ஒவகவேபாரு நபாள் க்யதிகளிலும இநதை ்மூகவே்ல 
ததைை சீர்நகடடு வி்டயஙகள் இ்டமபிடிக்கபாமல் 
இல்்ல. இ்ணயம மூலம ்பாலியல் கதைபால்்ல, 
முகநுபால் மூலம வி்ச்்பாரம, க்ணக்ை ்வேதது 
்மூக ஊ்டகஙகள் வி்ச்்பாரம, ந்பா்தைவேஸது 
க்டததிய ்மூக வே்லததைை கும்ல், க்ணகளு்டன 
ஆ்பா்மபாக ந்சிய அரசியல் பிரமுகர், க்ணக 
நைபாடு ்மூக வே்லததைைம ஊ்டபாக கபாகணபாளி 
நகளிக்்க, ்மூக சீர்திருததைவேபாதி ஒருவேர் ்மூக சீர் 
நகடடு வீடிநயபா மூலம அம்லம, ்பாலியல் உ்றவு 
ககபாள்ளும அரசியல்வேபாதியின கபாகணபாளிகள் 
சிக்கியது, கம்ஞ்ரில் ்பாலியல் ்பாடடிங அரசியல் 
பிர்லம சிக்கினபார், வீடிநயபாவின மூலம சிக்கிய 
முக்கிய புள்ளி, அர் அதிகபாரியின கபாம வி்ையபா 
டடு முகநுபாலில் அம்லம, வேபாடஸ அ்பபில்  
நிர்வேபாண ்்டஙக்ை ்கிர்நதை முக்கிய புள்ளி 
சிக்கினபார், இ்ப்டி எணணற்ற வே்கயபான ்மூக 
வே்லததைை சீர்நகடுகள் நபாைபாநதைம வேநதுககபாணந்ட 
இருக்கி்றன. இலங்க்ய்ப க்பாறுததை வே்ர ்லர் 
இநதை க்யற்பாடுகளுக்கும சிக்கிசினனபாபினன 
மபாகி குடும்ம ்நநதைபா்மபான வேபாழக்்க என்வே 
ற்்ற இழநது தைவிக்கின்றனர்.
 இநதை வி்டயஙக்ை தூணடிவிடடு முக்கிய 
புள்ளிகள் குறி்வேக்க்ப்டுவேதுதைபான இஙநக இரு 
க்கும ஒரு நமபா்மபான ந்டவேடிக்்க. ந்பாலி முகநூல் 
கணக்குகள் ந்பாலி வேபாடஸ அ்ப இலக்கஙகளூ 
்டபாக முக்கிய புள்ளிகள் குறி்வேக்க்ப்டடு, அவேர் 
களின ்மூக அநதைஸ்தை கு்்றக்க ஒரு கூட்டம 
முணடியடிதது ஓடிததிரிவேதும வேருநதைததைக்க வி்ட 
யம. க்ரும்பாலும க்ணகளும முக்கிய பிர்லங 
களும இவேர்களின பிடிக்குள் சிக்கி்ப ந்பாகின்றனர்.
 இலங்க்ய க்பாறுததைவே்ர, இ்ப்டி 
யபான வி்டயஙகள் ்பாதிக்க்ப்டு்வேர்க்ை உை  ரீதி 
யபாக கடு்மயபாக தைபாக்குகின்ற்ம கண்டறிய்ப்ட்ட 
உண்ம. கபாரணம இலங்கயில் மக்கள் ஒரு ்மூக 
கடடு்ப்பாடடுக்குள் வேபாழநது ் ழகிய்ம, அதைபாவேது 
நவேறறு ந்ர் ஒருவேரு்டன ்பாலியல் ரீதியபாக ந்சு 
வேது அவேர்களு்டன உ்ற்வே ந்ணுவேது என்து 

்மூகததைபால் ஏறறுக்ககபாள்ை்ப்ட்ட ஒரு வி்டயமபாக 
இல்லபா்மயபால் இதைனமூலம ்பாதிக்க்ப்டு்வேர் 
கள் அடுததை கட்டததுக்குள் நகர முடியபாமல் ந்பாகி 
ன்றனர் .
 சிலர் திட்டமி்ட்ப்ட்ட ரீதியில் ்ழி வேபாங 
க்ப்டுவேதும, சிலர் ஆர்வேக்நகபாைபாறில் தைவேறி்ை்ப 
்தும, சிலர் நமபிக்்க துநரபாகததுக்கு ஆைபாக்க்ப 
்டுவேதும கணகூடு.
 ்மூக வே்லததைைஙகளூ்டபாக, அரசியல் 
அறிவி்பபுக்கள், விழி்பபுணர்வு ந்டவேடிக்்ககள், 
்மய ்மூக ்்டஙகுகள் என்ன இ்டமக் றும கபால 
கட்டததில், இநதை ்பாலியல் ரீதியிலபான ந்டவேடி  
க்்ககள் எ்ப்டி கவேளிநய கசியவி்ட்ப்டுகின்றன 
என்து நமபிக்்க துநரபாகமபாகநவே விழிக்க்ப 
்டுகி்றது.

 தைமிழர்க்ை க்பாறுததைவே்ரயில், இ்ப 
ந்பாது இநதை சீர்நகடு தை்லவிரிததைபாடுகி்றது. அவ 
வே்பந்பாது சிக்கும விடிநயபாக்கள் மூலம மன 

்ஞ்லம அ்்டயும ்லர் உைவியல் ஆநலபா்்ன 
களுக்கு ந்பாய கபாதது இருக்கின்றனர். தைறந்பா்தைய 
கபாலகட்டததில் இநதை ்ம்வேஙகைபால் தைறககபா்ல 
கள் இ்டமக்்றபா்ம ஒரு நிமமதியபான வி்டயமபாக 
உள்ைது.
 நபாடு முழுவேதும மு்டக்க்ப்டடுள்ைது, 
அரசியல், க்பாருைபாதைபார, கநருக்கடி நி்ல உள்ைது. 
குடும்ஙக்ை பிரிநது ்லர் அஙகலபாயக்கின்றனர். 
கவேளிநபாடுகளில் இருக்கும ் லர் இஙகிரு்பந்பா்ர 
்பாலியல் ரீதியபாக குறி்வேக்கின்றனர் என்ற குற்றச் 
்பாடடும நிலவுகின்றது.
 முக்கியமபாக பிர்லமபான ந்ர்கள் குறி்வே 
க்க்ப்டுவேதைபாக ந்்்ப்டுகி்றது. எதுவேபாக இருநதை 
ந்பாதும ஒவகவேபாருவேரும மிக அவேதைபானமபாக 
்மூக வே்லததைைஙக்ை ்கயபாை ்ழகிக்ககபாள்ை 
நவேணடும. கதைபாழில்  வேபாய்பபுகள், கதைபாழில் விைம 
்ரஙகள் உட்்ட ்ல நன்மக்ை க்யயும ்மூக 
ஊ்டகஙக்ை  தைவே்றபான ந்டவேடிக்்ககளுக்கு ்யன 
்டுததுநவேபார் கணடி்ப்பாக தைணடிக்க்ப்்ட நவேணடி 
யவேர்கநை.
 ்மூக ஊ்டகஙகளில் கதைரியபாதை ந்ர்களு்டன 
ந்டக்கும ்ம்பாஷ்ணகள் கவேளிநய வேர கபாரணம 
அநதை ்ம்பாஷ்ணக்கு கபாரணமபான முகமறியபா 
ந்ர்கநை. எனநவே முகமறியபா ந்ர்களு்டன உஙகள் 
்ம்பாஷ்ண்ய வே்ரய்்றக்குள் ் வேததுக் ககபாள் 
ளுஙகள். ்பாலியல் ரீதியிலபான சுரண்டல்களுக்கு 
இ்டமளிததைல் ஒருவே்கயில் அவேர்கள் க்யயும 
தைவேறும தைபான. நமபிக்்கயபான ந்ர்களு்டன ந்சும 
்ம்பாஷ்ணகள் கவேளிநயகசிய வி்ட்ப்டுவேது 
திட்டமிட்ட துநரபாகம தைபான. ஆனபாலும ஒவகவேபாரு 
வேரும தைமது நனமதி்பபில் அக்க்்றயு்டன ்மூக 
வே்லததைைஙகளில் ந்டமபா்ட நவேணடிய கட்டபாயத 
தில் இ்பந்பாது உள்ை்ம முக்கியமபாகி உள்ைது.
 நதை்வேயற்ற முகமற்றவேர்களின ்ம்பாஷ 
்ணகளுக்கு உஙகள் உணர்வுக்ை ் லிக்க்டபா ஆக்கி 
உஙகள் வேபாழக்்க்ய மன உ்ைச்்லுக்குள்  சிக்க 
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கிழக்கு மபாகபாணததில் நபாஙகள் வேைச்சுரண்டல் 
கள் குறிதது ்ல தை்ட்வேகள் இலக்கு வேபார 

இதைழில் எழுதி வேநதிருக்கினந்றபாம. அதைன கபாரண 
மபாக அநதை க்யற்பாடுகளின பிநதிய நிலவேரஙக்ை 
யும எழுதைநவேணடிய நதை்வேயிருக்கின்றது.
 குறி்ப்பாக யுததைம நி்்றவே்்டநதைதைன பின 
னர் வே்டகிழக்கு மபாகபாணததில் கிழக்கு மபாகபாணம 
க்ரும்பான்ம இனததைவேர்களினபால் கடு்மயபான 
மு்்றயில் இலக்கு ்வேக்க்ப்டடு ்ல்நவேறு 
வேடிவேஙகளில் க்யற்பாடுகள் முனகனடுக்க்ப்டு 
கின்றன.
 குறி்ப்பாக தைமிழர்கள் வேபாழும ்குதிகளி 
நலநய கிழக்கு மபாகபாணததில் இவவேபா்றபான வேைச் 
சுரண்டல்கள் அதிகைவில் ந்்டக்றறு வேருகின 
்றன. யுததைதிறகு பினனரபான கபால்ப்குதியிநலநய 
இவவேபா்றபான வேைச்சுரண்டல்கள் அதிகைவில் 
இ்டமக்றறு வேருகின்றன.
 கிழக்கு மபாகபாணததின குறி்ப்பாக மட்டக் 
கை்பபு மபாவேட்டததில் இநதை வேைச்சுரண்டல்களின 
நி்லயபானது, மபாவேட்டததி்ன அழிவு நி்லக்கு 
ககபாணடு க்ல்லும அைவுக்கு க்னறுள்ை்தைக் 
கபாணமுடிகின்றது.
 வேைச்சுரண்டல் எனனுமந்பாது, மட்டக் 
கை்பபு மபாவேட்டததி்ன்ப க்பாறுததைவே்ரயில் நிலச் 
சுரண்டல், மண சுரண்டல் என்ற ரீதியில் அதிகைவில் 
ந்்டக்றறு வேருகின்றது. மட்டக்கை்பபு மபாவேட 
்டததில் முனகனடுக்க்ப்டும மணல்ககபாள்்ை 
கதைபா்டர்பில் இலக்கு இதைழ ஊ்டபாக ்ல தை்ட்வேகள் 
எழுதை்ப்டடுள்ைன. இநதை வேைஙகள் சுரண்ட்ப்டு 
வேது குறிதது ்ல தை்ட்வேகள் சுடடிக் கபாட்ட்ப 
்ட்டன.
 மட்டக்கை்பபு மபாவேட்டததில் முனகனடுக் 
க்ப்டும மண ககபாள்்ைகள் கதைபா்டர்பில் இனறு 
்ல்நவேறு ் நநதைகஙகள் எழு்ப்்ப்டடுவேருகின்றன. 
இநதை மணககபாள்்ைகள் ந்்டக்றறு வேரும அநதை 
நநரம, இநதை மண ககபாள்்ை ந்்டக்றும ்குதி 
யில் உள்ை மக்களின வேபாழவி்டஙகள் குறிததும 
இனறு கவே்ல கதைரிவிக்க்ப்டுகின்றது.
 மக்களின வேபாழவி்டஙகளுக்கு அருகில் முன 
கனடுக்க்ப்டும மண அகழவுகள் கபாரணமபாக எதிர் 
கபாலததில் ம்ழகபாலஙகள் ஆரம்மபாகுமந்பாது, 
அது ்பாரியைவிலபான ந்தைததி்ன மக்களுக்கு ஏற 
்டுததைக்கூடிய சூழநி்லகள் அதிகைவில் கபாண்ப 

்டுகின்றன.
 குறி்ப்பாக மட்டக்கை்பபு மபாவேட்டததிலி 
ருநது கதைபா்டர்ச்சியபாக ந்்டக்றறுவேரும மண 
அகழவுகள் குறிததும, அநதை மணகள் ரயில்கள் 
மூலமபாகவும ்பாரிய வேபாகனஙகள் ஊ்டபாகவும 
நவேறு மபாவேட்டஙகளுக்கும நவேறு நபாடுகளுக்கும 
க்டததை்ப்டுவேது குறிதது கதைபா்டர்ச்சியபான க்யதி 
களும தைகவேல்களும கவேளிவேநதை வேணணமுள்ைன. 
இநதை நி்லயில் அண்மயில் ்பாரபாளுமன்றததில் 
இது கதைபா்டர்்பான கவேன ஈர்்பபு பிநரர்ணகயபா 
ன்்ற ககபாணடுவேநதை மட்டக்கை்பபு மபாவேட்ட ் பாரபா 
ளுமன்ற உறு்பபினர் இரபா.்பாணக்கியன, மட்டக் 
கை்பபிலிருநது மண க்டததை்ப்டடு மபா்லதீவுக்கு 
ககபாணடு க்ல்ல்ப்டடு அஙகு தீவு ஒன்்ற 
நிர்பபும நவே்ல ந்்டக்றுவேதைபாக குற்றச்்பாடடு 
க்ை முன்வேததைபார்.

 எனினும அநதை குற்றச்்பாடடுக்ை மறுததை 
அர்பாஙகம, இநதை குற்றச்்பாடடுகள் எநதைவிதை அடி்ப 
்்்டயும அற்ற குற்றச்்பாடடு என கதைரிவிததிருந 
தைபார். அதைறகு ஓரு நமல் ்டியபாக க்னறு சுற்றபா்டல் 
து்்றக்கு க்பாறு்ப்பான அ்மச்்ர் மகிநதை அமரவீர, 
இநதை குற்றச்்பாடடுக்ை மறுததைது்டன இலங்க 
்ட்டததின்டி அவவேபா்றபான க்யற்பாடடி்ன 
நமற ககபாள்ை முடியபாது எனவும அவவேபாறு மண 
ககபாணடு க்ல்வேது என்றபால் அதைறகு ஏற்ற ்ட்டம 
ககபாணடுவேர்ப்டந்ட நமறககபாள்ை முடியும 
எனவும இக்குற்றச்்பாடடி்ன நிரூபிததைபால் தைபான 
அ்மச்சு ்தைவியிலிருநதும ்பாரபாளுமன்ற உறு்ப 
பினர் ்தைவியிலிருநதும விலகுவேதைபாகவும அறிவித 
திருநதைபார்.
 இநதை நி்லயில் நநறறு முனதினம சுற்றபா 
்டல்து்்ற அ்மச்சுக்கு கீழ உள்ை கனிமவேை, 
புவிச்்ரிதைவியல் தி்ணக்கைம குறிததை குற்றச்்பாட 
டுகள் கதைபா்டர்பில் கதைளிவு்டுததியுள்ைது. இதைன 
ந்பாது மட்டக்கை்பபிலிருநது மண மபா்லதீவுக்கு 
ககபாணடுக்ல்ல்ப்ட்ட்தை உறுதி்ப்டுததியுள்ை 

து்டன, அஙகு நீர்நி்லக்ை ் யன்டுததுவேதைறகபாக 
அநதை மணல்கள் ் யன்டுததை்ப ் டுவேதைபாக கதைரிவித 
துள்ைது.
 மட்டக்கை்பபு மபாவேட்டததின ஏ்றபாவூர்்ப 
்றறு பிரநதை்ததிலிருநநதை இநதை மண க்டததைல்கள் 
கதைபா்டர்ச்சியபாக இ்டமக் றறுவேநதுள்ைன. ஆனபால் 
அர்பாஙகம அவேறறி்ன ்ட்டரீதியற்ற மு்்றயில் 
முனகனடுதது வேநதுள்ைதைபாகநவே மட்டக்கை்பபு 
மபாவேட்டததில் உள்ை தைமிழ நதைசிய கூட்ட்ம்பபு 
்பாரபாளுமன்ற உறு்பபினர்கள் குற்றச்்பாடடுக்ை 
முன்வேததிருநதைனர்.
 இவவேபா்றபான நி்லயபானது மட்டக்கை்பபு 
மபாவேட்டததி்ன ்பாரிய அழிவு்ப ்பா்தைக்கு 
ககபாணடு க்ல்லக்கூடிய சூழநி்லயி்ன நதைபாறறு 
விக்கும எனறு சுறறுச்சூழல் ஆர்வேலர்கள் கவே்ல 
கவேளியிடடுவேருகின்றன.
 மட்டக்கை்பபு மபாவேட்டததி்ன்ப க்பாறு 
ததைவே்ரயில், சுமபார் 30வீதைமபான ் குதியபான நீர்நி்ல 

களினபால் சூழ்ப்ட்டதைபாக உள்ை கபாரணததினபால், 
இநதை மண அகழவு என்து ்பாரியைவிலபான தைபாக்க 
ததி்ன இயற்கயில் க்லுததைக் கூடிய நி்லயுள் 
ைதைபாகவும சூழலியல் ஆர்வேலர்கள் கதைரிவிக்கின 
்றனர்.
 குறி்ப்பாக ஏ்றபாவூர்்ப்றறு ்குதியில் முன 
கனடுக்க்ப்டும இநதை மண அகழவுகள் எதிர்கபால 
ததில் ஏ்றபாவூர்்ப்றறு ்குதியபானது நீரில் மூழகும 
நி்லயி்ன ஏற்டுததைக்கூடும எனவும விவே்பாயி 
கள் கவே்ல கதைரிவிக்கின்றனர்.
 ஏ்றபாவூர்்ப்ற்றபானது மீனபிடியும விவே்பாய 
முநம பிரதைபான கதைபாழிலபாக உள்ை கபாரணததினபால் 
முனகனடுக்க்ப்டும. இநதை மண அகழவுகள் எதிர் 
கபாலததில் ்பாரிய அழிவி்ன ஏற்டுததைக்கூடிய 
நி்லயுள்ைது. ஒரு நபாடடின நீர்நி்லக்ைநய 
நிர்பபுவேதைறகு ஒரு சிறிய ்குதியிலிருநது க்ருந 
கதைபா்கயபான மண அகழவுகள் நமறககபாள்ை்ப்டு 
மபானபால் அதைன தைபாக்கம எவவேபாறு இருக்குகமன்து 
எதிர்கபாலததிநலநய கதைரியவேரும.
 இநதைந்பானறு அபிவிருததி என்ற ந்பார்்வே 
யிலும மண ககபாள்்ைகள் கதைபா்டர்ச்சியபான மு்்ற 
யில் முனகனடுக்க்ப்டுகின்றன. ஏ்றபாவூர்்ப்றறு 
பிரநதை் க்யலபாைர் பிரிவுக்குட்ட்ட சிததைபாணடி, 
நவே்ப்கவேடடுவேபான ந்பான்ற ்குதிகளில் இவவேபா 
்றபான ்பாரியைவிலபான மண க்டததைல்கள் இ்டம 
க்றறு வேருவேதைபாக அ்ப்குதி மக்கள் கதைரிவிக்கின 
்றனர்.
 சிததைபாணடியி்ன சூழவுள்ை ்நதைனமடு 

ஆறறு ்குதியில் முனகனடுக்க்ப்டும மண அகழ 
வினபால் எதிர்கபாலததில் கவேள்ை கபாலததில் ்ல 
கிரபாமஙக்ை அழிவு நி்லக்கு ககபாணடுக்ல்லும 
நி்லயுள்ைதைபாக சிததைபாணடியின பிரநதை்்்் உறு 
்பபினரபாகவுள்ை மு.முரளிதைரன என்வேர் கதைரிவித 
தைபார்.
 எழுவேபானக்ரயி்னயும, ்டுவேபானக்ரயி 
்னயும நவேறு்டுததும ்நதைனமடு ஆறு மணல் 
அ ் ண க ளி ன பா ல் ் பா து க பா க் க ்ப ் டு வே து ்ட ன 
கவேள்ைம ஏற்டும கபாலஙகளில் இநதை மணல் 
அ்ணக்ைத தைபாணடி கவேள்ை நீர் சிததைபாணடி 
உட்்ட 08க்கும நமற்ட்ட கிரபாமஙக்ை நீரில் 
மூழகச்க்யவேதைபாகவும, ஆனபால் குறிததை மணல் 
அ்ணகள் அகற்ற்ப்டுமபானபால்,  ் ல கிரபாமஙக்ை 
நீர் அடிததுச்க்ல்லும நி்லயுரு வேபாகும எனவும 

kl;lf;fsg;gpy; njhlUk; kz; flj;jy;fs;
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ம்லயக அரசியல் கைம இ்பந்பாது 
கமௌனிததிருக்கின்றது. இமமக்களுக்கு 

எதிரபான க்யற்பாடுகள் அரஙநகறுகின்றந்பாதும, 
அதை்ன தைடடிக் நகடக திரபாணியற்ற நி்லயில் 
்மகபால ம்லயக அரசியலின க்ல் கநறிகள் 
கபாண்ப்டுகின்றன. இநநி்ல்ம கதைபா்டரு 
மபானபால் எதிர்கபாலததில் ம்லயக மக்களின 
இரு்பபு மறறும அ்்டயபாைம என்ன நகள்விக் 
குறியபாவேது்டன, ஒரு திரபாணியற்ற ்மூகமபாக 
இச்்மூகம நமகலழுமபும அ்பாய நி்லநய 
கபாண்ப்டுகின்றது.
 ்மூக அபிவிருததியில் அரசியல் பிரதிநிதி 
ததுவேததின வேகி்பாகம என்து மிகவும அவேசிய 
மபாகும. அர்ததைமுள்ை அரசியல் பிரதிநிதிததுவேத 
தின ஆதிக்க நி்ல கபாரணமபாக ்ல பினதைஙகிய 
்மூகஙகள் நமல் நி்ல்ய எடடி்ப பிடிதது 
ள்ைன. இநதைநவே்ை அரசியல் ஆதிக்க நி்ல 
மழுஙகடிக்க்ப்டும நி்லயில் அச்்மூகம ்ல் 
நவேறு ்வேபால்க்ையும ்நதிக்க நவேணடிய நி்ல 
நமகலழுமபும என்தை்ன மறு்ப்தைறகில்்ல. 
இநதை வே்கயில் ம்லயக அரசியல் நிலவேரம 
குறிதது நநபாக்கு்கயில், ஒரு கபாலததில் ம்லயக 
அரசியல், ஆடசியில் அமர்ப ந்பாகும அரசி்ன 
தீர்மபானிக்கும ்க்தியபாக விைஙகியது. ம்லயகக் 
கடசிகள் அதிகமபாக இல்லபாதை நி்லயில், மக்களின 
்லம அதிகமபாகக் கபாண்ப்ட்டது. மக்கள் ஒரு 
கடடுக்நகபா்பபு்டன இயஙகிய நி்லயில், இநதை 
கடடுக்நகபா்பபி்னயும, ஒறறு்ம்யயும ்மய 
்ப்டுததி அமரர் க்ௌமியமூர்ததி கதைபாண்டமபான 
உரி்மக்ையும ் லு்கக்ையும ம்லயக மக்க 
ளின நலனகருதி க்றறுக் ககபாடுததைபார். அதநதைபாடு 
ம்லயகம  நமலும ்ல அபிவிருததிக்ையும 
க்றறுக் ககபாள்ை உநது்க்தியபாக இருநதைபார். எனி 
னும இநதை நி்ல்மயில் இ்பந்பாது கதைபாயவு 
ஏற்டடிருக்கின்றது.

ஐக்கி�மற்்ற செ�ற்போடுகள்
 ம்லயகக் கடசிகளின அதிகரிததை நி்ல, 
மக்க்ை பிரிததைபாளும நி்ல்மகள், இனவேபாதை 
நமகலழுமபு்க ந்பான்ற கபாரணிகள் ்லவும 
இனறு ஒரு விரி்ல் நி்லயி்ன ம்லயகததில் 
ஏற்டுததி இருக்கின்றன. ம்லயகக் கடசிகளின 
ந்ரமந்சும நி்ல இ்பந்பாது மழுஙகடிக்க்ப 
்டடுள்ை நி்லயில் இனவேபாதைக் கடசிகளும 
இதைறகு கபாரணமபாகி இருக்கின்றன. அதநதைபாடு 
ம்லயக அரசியல் மறறும கதைபாழிற்ஙகவேபாதி 
களி்்டநய கபாண்ப்டுகின்ற முரண்பாடுகள், 
புரிநதுணர்வின்ம, விடடுக் ககபாடு்பபின்ம 
என்ப ்லவும நதைசிய அரஙகில் ம்லயகக் கடசி 
க்ை க்ல்லபாக்கபா்பாக்கி இருக்கின்றன. க்பாது 
நம்்டகளில் ம்லயகக் கடசிகள் ஒனறின மீது 
மறக்றபானறு ந்று பூசிக் ககபாள்கின்றன.
 இது நமக்கு நபாநம தை்லயில் மண்ண 
வேபாரி்ப ந்பாடடுக் ககபாள்ளும ஒரு நி்ல்ம்ய்ப 
ந்பான்றதைபாகும. இததை்கய நி்ல்மகள் அசிஙக 
த்தை அரஙநகறறுவேதைபாக உள்ைது்டன மூன்றபாவேது 
்க்திக்கும இது வேபாய்ப்பாகி விடுகின்றது. இந 
நி்லயில் மூன்றபாவேது ்க்தியினர் ம்லயக மக் 
க்ை கிள்ளுக் கீ்ரயபாக நி்னதது க்யற்டுகின 
்றனர். உரி்மக்ை மறுக்கின்றனர். ்மகபாலததில் 
க்பாதுஜன க்ரமுன அரசு ஆடசியில் உள்ை நி்ல 
யில், இலங்க கதைபாழிலபாைர் கபாஙகிரஸ அரசு்டன 
இ்ணநது க்யற்டுகின்றது. க்டநதை நல்லபாடசி 
கபாலததில் அரசு்டன இ்ணநது க்யற்ட்ட 

தைமிழ முறந்பாக்கு கூட்டணி தைறந்பாது எதிர்க் 
கடசியபான ஐக்கிய மக்கள் ்கதியு்டன ்க நகபார்த 
துள்ைது. கதைபாழிலபாைர் நதைசிய ்ஙகம, ம்லயக 
மக்கள் முனனணி, ஜனநபாயக மக்கள் முனனணி 
என்ற மூனறு கடசிகளின கூடந்ட தைமிழ முற 
ந்பாக்குக் கூட்டணி என்தும நீஙகள் அறிநதை 
வி்டயமபாகும. அதைபாவேது ் பாரபாளுமன்ற உறு்பபினர் 
கைபான மநனபாகநண்ன, பி.திகபாம்ரம, 
வி.இரபாதைபாகிருஷ்ணன ஆகிநயபார் கூட்டணியின 
பிரதைபானிகைபாக விைஙகுகின்றனர். தைமிழ முற 
ந்பாக்கு கூட்டணி நல்லபாடசி அர்பாஙகதது்டன 
இ்ணநது ம்லயக மக்களின உரி்ம ்பார்நதை 
வி்டயஙகள் சிலவேற்்ற க்றறுக் ககபாடுததிருந 
தைது என்தும ்பாரபாட்டததைக்க ஒரு வி்டயமபாகும.
 இநநி்லயில் ம்லயகக் கடசிகளின ்ம 
கபால ந்பாக்கி்ன நநபாக்கு்கயில்,  ஒரு வீரியமில் 
லபாதை ந்பாக்கி்னநய அவேதைபானிக்கக் கூடிய தைபாக 
உள்ைது. ம்லயகக் கடசிகளின நகபா்ஙகள் 
மறறும நகபாரிக்்ககள் என்ன மு்டஙகி்ப ந்பாயு 
ள்ை நி்லயில், ஒரு கமௌனிததை ந்பாக்கில் 
ம்லயகக் கடசிகள் இயஙகி வேருகின்றன. 
ஆறுமுகன கதைபாண்டமபானின இ்ற்பபி்னத 
கதைபா்டர்நது இலங்க கதைபாழிலபாைர் கபாஙகிரஸ 
க்ல்வேபாக்கிழநதை நி்லயில் வேலம வேநதுககபாண 
டிருக்கின்றது. கபாஙகிரஸின க்பாதுச் க்யலபாைர் 
ஜீவேன கதைபாண்டமபான இைவேயதினர் என்ற ரீதியில் 
அரசியலில் இனனும ்ல்நவேறு அனு்வேஙக்ை 
யும அவேர் க்றறுக் ககபாள்ை நவேணடிய நி்ல 
யிநலநய கபாண்ப்டுகின்றபார். ஆறுமுகனின திடீர் 
ம்்றநவே ஜீவேன கதைபாண்டமபா்ன அரசியலில் 
நு்ழததிருக்கின்றது. இநநி்லயில் அவேரின 
அரசியல் ஆதிக்கம வேலு்பக்்ற இனனும சில 
கபாலம க்பாறு ததிருக்க நவேணடியுள்ைது.

யமசலழும்பும் பிரச்சிலைகள்
 ம்லயக மக்கள் எதிர்நநபாக்கும ் வேபால்கள் 
நபாளுக்கு நபாள் அதிகரிததுக் ககபாணடிருக்கின்றன. 
அடி்ப்்்ட நதை்வேகள் கூ்ட பூர்ததி க்யய்ப்்டபாதை 
நி்லயிநலநய இமமக்களின வேபாழக்்கச்்க்கரம 
சுழனறு ககபாணடிருக்கின்றது. இநநி்லயில் 
க்ருநநதைபாட்ட நிலஙக்ை ் ல்நவேறு நதை்வேகளு 
க்கபாக சுவீகரிக்கும ந்டவேடிக்்ககள் இ்பந்பாது 
முடுக்கி வி்ட்ப்டடிருக்கின்றன. அபிவிருததி 
எனனும ந்பார்்வேயில் க்ருநநதைபாட்டநதையி்ல 

வி்ை நிலஙகள் சுவீகரிக்க்ப்டும நி்ல ம்ல 
யகததில் இனறு நநறறு ஆரம்மபானதைல்ல.இது 
கதைபா்டர்ச்சியபான  ந்டவேடிக்்கயின ஒரு ்குதிநய 
யபாகும. இதைனபால் நதையி்ல வி்ை நிலஙகளின 
்ர்பபு ம்லயகததில் ்டி்ப்டியபாக கு்்றவே்்ட 
நது வேருகின்ற நி்லயில், கதைபாழிலபாைர்களின 
இரு்பபும நகள்விக்குறியபாகி வேருகின்றது. இந 
நி்ல கதைபா்டருமி்டதது ம்லயக ்மூகம க்ரும 
்றுக்கல் நி்லயி்ன ்நதிக்க நவேணடிநயற 
்டும எனறு புததிஜீவிகள் வி்னம  கதைரிவிதது 
வேருகின்றனர்.
 இநதிய வேம்பாவேளி மக்களின பிரஜபாவு 
ரி்ம மறறும வேபாக்குரி்ம என்ன 1948ஆம 
ஆணடு ்றிக்க்ப்ட்டதைன வேடுக்கள் இனனும 
மபா்றவில்்ல. இதைனபால் ஏ்னய ் மூகஙகளுக்கும 

ம்லயக ்மூகததிறகும இ்்டயிலபான விரி்ல் 
நி்ல அதிகமபாக இருநது வேருகின்றது. இவவிரி்ல் 
நி்ல்ய கு்்ற்ப்தைறகபான விந்்ட உதைவிக்ை 
யபாரும க்றறுக் ககபாடு்ப்தைபாக இல்்ல. 
நி்ல்ம இவவேபா்றபாக கதைபா்டர்நது ககபாணடிருக் 
கின்ற நி்லயில், ம்லயக  மக்களின ்கலது்்ற 
்பார்நதை அபிவிருததி கருதி அழுததைமபாக குரல் 
ககபாடுக்க நவேணடிய ஒரு நி்ல கபாண்ப்டுகின 
்றது. எனினும இது எநதைைவுக்கு ்பாததியமபாகி 
இருக்கின்றது என்து குறிதது நநபாக்கு்கயில் 
திரு்பதியபான கவேளி்ப்பாடுகள் இல்லபாதுள்ைது. 
அவவே்பந்பாது யபா்ன்ப ்சிக்கு ந்பாை்ப க்பாரி 
்ய்ப ந்பானறு. ஒருசில நன்மகள் கி்்டக்கின்ற 
ந்பாதும அது ந்பாதுமபானதைபாகநவேபா அனந்றல் 
முழு்மயபானதைபாகநவேபா இல்்ல என்து வேருந 
தைத தைக்க வி்டயமபாகும.
 ்மகபால ககபாநரபானபா சூழநி்லக்கு மததி 
யில் க்ருநநதைபாட்டத கதைபாழிலபாைர்கள் எவவிதை 
மபான உதைவிக்ையும க்றறுக் ககபாள்ை முடியபாதை 
நி்லயில் இருநது வேருகின்றனர். கிரபாம்பபு்ற 
மக்களுக்கு கி்்டக்கின்ற நன்மகள் இமமக்களு 
க்குக் கி்்ட்ப்தில்்ல. ககபாநரபானபா ந்ரி்டரின 
கபாரணமபாக ககபாழுமபு ந்பான்ற நகர்்ப பு்றஙகளில் 
கதைபாழில் புரிநதை இ்ைஞர் யுவேதிகள் தைறந்பாது 
கதைபாழிலினறி க்றந்றபாரில் தைஙகி வேபாழுகின்றனர். 
இதைனபால் க்றந்றபார்களின க்பாருைபாதைபாரச்சு்ம 
அதிகரிததுக் கபாண்ப்டுகின்றது. எனினும அதைற 
நகற்ற வேருமபானநமபா அல்லது நவேறு சில உதைவி 
கநைபா ம்லயக மக்களுக்கு உரியவேபாறு கி்்ட்ப 
்தைபாக இல்்ல.
 ம்லயக மக்களின நதை்வேகளும பிரச்சி 
்னகளும இவவேபா்றபாக நபாைபாநதைம அதிகரிதது 
வேருகின்ற நி்லயில் இவேறறுக்கபான தீர்வி்ன்ப 
க்றறுக் ககபாடு்ப்தில் ம்லயக அரசியல் 
கதைபாழிற்ஙகவேபாதிகள் எநதைைவுக்கு கபாததிரமபான 
்ஙகளி்பபி்ன வேழஙகி வேருகின்றபார்கள் என 
்தில் திரு்பதியற்ற கவேளி்ப்பாடுக்ைநய ் லரும 
ககபாணடுள்ைதை்ன அறியக் கூடியதைபாகஉள்ைது. 
ஊ்டகஙகளில் மடடுநம உயிர் வேபாழ நி்னக்கும 
சில அரசியல்வேபாதிகள் ம்லயக மக்களின பிரச் 
்்னக்ைுக்கு உரிய தீர்வி்ன்ப க்றறுக் 
ககபாடு்ப்தைபாக இல்்ல. ்பாண ஏறினபால் முழம 
்றுக்கும நி்ல்மயில் ம்லயக மக்களின 
ந்பாக்குகள் அ்மநதிருக்கின்றன. இதை்ன மபா்றபா 
றிய்மக்க நவேணடிய ஒருநதை்வே கபாண்ப்டு 
கின்றது. ம்லயக அரசியல் கதைபாழிற்ஙகஙக 
வேபாதிகள் அர்்ப்ணி்பபு்டனும இதையசுததியு்டனும  
க்யற்டடு ம்லயகததினதும, ம்லயக மக்க 
ளினதும தை்லகயழுத்தை நல்ல்டியபாக மபாறறி 
ய்மக்க முற்்ட நவேணடும. இ்தைவிடுதது சுய 
நலவேபாதை க்யற்பாடுக்ை முனனி்ல்ப்டுததி 
குழமபிய  குட்்டயில் யபாரும மீனபிடிக்க முற்டு 
தைல் கூ்டபாது. அவவேபாறு க்யவேபார்கைபானபால், அதைன 
வி்ைவுக்ை அவேர்கள் அனு்விக்க நவேண 
டிநய நநரிடும என்தை்ன ம்றநது வி்டலபாகபாது.

கல்வி லம�ச் ெமூகம்
 ம்லயக ்மூகம தைறந்பாது கல்வி ்மயச் 
்மூகமபாக உருகவேடுதது வேருகின்றது. அறிவு்ப 
புரடசி்ய ஏற்டுததுவேதைன மூலமபாகநவே ்மூக 
மபாற்றத்தையும, ்மூக அபிவிருததி்யயும ஏற் 
டுததை முடியும என்தை்ன ம்லயக்மூகம 
நன்றபாக விைஙகிக் ககபாணடு கல்வி நமகலழும 
பு்கக்கு வேலுந்ர்தது வேருகின்றது. இன்்றய 
இ்ைஞர்களி்்டநய  கல்வி குறிததை சிநதை்னக 
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பதில்!
 தைமி்ழ்ப ந்பாலநவே ஆழமபான சிக்கலு 
க்குரிய வினபா இது. நபான தைமிழீழததிறகு இரணடு 
மு்்ற க்னறு வேநநதைன. 1989ஆம ஆணடு 
ககபாழுமந்பாடு  வேநது விடந்டன.  பி்றகு 2003 இல் 
தைபான தைபாயகததிறகு க்னந்றன. அதைன பி்றகு ஒரு 
நபானகு ஆணடுகளுக்கு முனபு தைபாயததிறகு  க்னறு 
வேநநதைன. அஙகு ்பார்ததைபால், தைமிழர் தைபாயகத்தை  
சிஙகைமயமபாக்குவேதைறகு  கதைபால்லியல் என்ற 
க்யரிநலநய ஆயிரக்கணக்கபான கபாணிக்ை 
வே்ைதது   ஆயவு  க்யவேது என்ற க்யரில்   தைமிழர் 
்குதிக்ை சூ்்றயபாடி இரு்ப்்தை எல்லபாம 
கணணபாநல  ்பார்தநதைன.  தைமிழ்ப ்குதி்ய தைமி 
ழ்ப ்குதி இல்லபாமல் ஆக்க நவேணடும. அஙநக 
புததைர் இருநதைபார். அது இருநதைது. இது இருநதைது 
எனறு க்பால்லி ஒரு க்பாயயபான ்ர்பபு்ர்ய 
சிஙகை அரசு நமறககபாணடுள்ைது. 
 சிஙகை அரசு தைமி்ழயும, தைமிழினத்தை 
யும எவவேபாறு கவேளிவேர வி்டபாமல், அல்லது 
அநதை நிலத்தை எவவேபாறு சுவேடில்லபாமல் அழிக்க 
நி்னக்கின்றநதைபா. அநதை தைபான இஙநகயும கீழடியி 
லும ந்்டக்றுகின்றது. இநதிய நடுவேண அரசு 
தைபான முதைலில் ஆயவு க்யதைபார்கள்.  அமர்நபாத 
இரபாமகிருஸணன என்வேர் தைபான ஆயவு க்யதைபார். 
அவேர் எனது நண்ர். 2000ஆணடுகளுக்கு முனபு 
2500 ஆணடுகளுக்கு முனபு  ஒரு நகர நபாகரிகம 
இருநதைது.  கிட்டததைட்ட கமபாஹஞ்தைபாநரபா, ஹர 
்ப்பா ந்பால கதைனனகததிநல ஒநர ஒரு க்ரிய 
நகர நகரிகம உருவேபாகி  இருநதைது என்்தை அவேர் 
கவேளிக்ககபாணர்நதை க்பாழுது, நடுவேண அரசு மூடி 
ம்்ற்ப்தைறகு எல்லபா நவே்லக்ையும  க்ய 
தைபார்கள்.  ஆனபால் தைமிழநபாடடு மக்கள் கிைர்நகதைழு 
நது, ந்பாரபாடிய க்பாழுது, தைமிழநபாடு அரசு அ்தை 
அகழபாயவு  க்யதைது,  நதைபாண்டத நதைபாண்ட  பூதைம 
கவேளி்ப்டும என்பார்கள்.  கிணறு கவேட்ட  பூதைம 
என்பார்கள். ஆனபால் கிணறு கவேட்ட தைமிழன 
வேரலபாறு கவேளி்ப்டுகி்றது.  அஙநக நகர நபாகரி கம 
இருநதைது.  உலக நபாகரிகஙகள் கதைபா்டர்பு ககபாண 
டிருநதைதைறகபான தை்டயஙகள்  கி்்டக்கின்றன. 

கதைபாழிற்பா்ல இருநதை சுவேடு கி்்டக்கி்றது. 
சுட்டமண எ்ப்டி்ப ்யன்டுததினபார்கள்.  
இனறு கூ்ட ்பார்தநதைன முததி்ரகள் எல்லபாம 
கி்்டததிருக்கி்றது.  எனறு ஆயவு க்யகி்றவேர்கள் 
க்பால்லிக் ககபாள்கி்றபார்கள்  கதைறநக நதைபானறிய 

தைமிழ தைபான சிநதுகவேளியபாக வே்டக்நக 
்ரவியது. இவேர் சிநதுகவேளி ஆயவு 
க்யகின்றவேர்கைபாக க்பால்லிக் 

ககபாள்கி்றவேர்கள், க்ரிய ்தைவி 
களில் இரு்ப்வேர்கைபாக க்பால் 

லிக் ககபாள்கி்றவேர்கள், ்டிததை 
வேர்கள் எனறு க்பால்லிக்ககபாள் 
கி்றவேர்கள், தைவே்றபாக தை்ல 
கீழபாக சிநதுகவேளியில் இரு 
நது தைமிழர்கள் கதைறகு நநபாக்கி 
வேநதைபார்கள் எனறு க்பால்கி்றபார் 

கள். இது  வேரலபாறறில் 
மபாக்ரும பி்ழ.  கதைறநக நபாகரிகம 
நதைபானறியது. வே்டக்நக க்னறு வேபாழ 
நதைபார்கள்.  அது தைபான ் நல்நதி நபாகரிக 
மபாக மபாறியது. பினனர் எகி்பது 

நபாகரிகமபாக, ஐநரபா்பபிய நபாகரிகமபாக மபாறியது. 
ஆரிய இநதிய நபா்டபாக வே்ட இநதியபா மபாறியது. 
அநதை ந்பால கீ்ழ இநது ஐநரபா்பபிய கமபாழி 
தைபான சிஙகைம என்து, அவே ர்கள் ஒடடுகமபாததை 
இலங்கயில் வேநது விட்டது. தைமிழர்கள் க்ௌத 
தைம ்டிததைபார்கள். அதைறகபாக ்பாளி ்டிததைபார்கள். 
பினனர் ்பாளி, தைமிழ கலநது தைபான சிஙகைம 
வேநதைது. 
 தைமிழ, கதைலுஙகு, கனன்டததிறகு எனன 
உ்றநவேபா அநதை ந்பால தைபான தைமிழுக்கும சிஙகைத 
திறகும உள்ை உ்றவு. வேரலபாறறில் எல்நலபாருநம 
நமமி்டமிருநது பிரிநதைவேர்கள். ஆனபால் நமக்கு 
எதிரபானவேர்கைபாக்ப ந்பாயவிட்டபார்கள். 
 கீழடி ஆய்வே ந்பாறறுவேதைறகு இநதிய 
அரசு அஞசுகி்றது. தைமிழன வேரலபாறு ஓஙகி வேரக் 
கூ்டபாது என நி்னக்கி்றது. அஙநகயும சிஙகை 
அரசு அ்தைத தைபான க்யகி்றது. அ்தையும தைபாணடித 
தைபான தைமிழநபாடடில் அகழபாயவு ந்டக்கின்றது. 
எதிர்கபாலததில் அது இனனும க்ரிதைபாக வேைரும 
எனறு தைபான நமபுகினந்றபாம. எனநவே புரிதைல் 
இல்லபாதை கபாரணம தைபான அவேர்கள் நம்ம 
அ்டக்குவேதும, இநதை்ப புரிதை்ல நபாம உருவேபாக்க 
நவேணடும. இநதை்ப புரிதை்ல உலகததிறகு நபாம 
கதைரிவிக்க நவேணடும. ஆனபால் உலகம எல்லபா 
அ்டக்குமு்்றக்ையும தைபாணடி இநதை இனததின 
வேரலபாற்்ற, க்ரு்ம்ய அறிநது ககபாணடு 
தைபான இருக்கி்றது.

பதில்!
 க்ரிய ஆைபாக வேநதை ஒருவேர் தைபான அவேர் 
தைபான நமக்கு எல்லபாம இநதை உலகத தைமிழின 

த்தை மீடக்டடுக்கின்ற மீட்ரபாக வேரலபாறறிநல 
நதைபானறினபார். அதைறகு்ப பினனர் தைபான உலகததில் 
தைமிழ என்ற கமபாழிக்கு ஒரு அ்்டயபாைம கதைரி 
நதைது. தைமிழன என்வேன யபார் என்்தை இநதை 
உலகம கதைரிநதைது. உலகம ்ல்நவேறு அரசியல் 
சூழநி்லகைபால், இநதியபா எனன க்பால்கி்றநதைபா 
அ்தைத தைபான இநதியபா ்பார்நதிருக்கின்ற உலகம 
நகடகும. நபாம ஆண்ட இனம தைபான. வேரலபாறறில் 
வேபாழநதை இனம தைபான. ஆனபால் பிரிடடிஷபாரின 
ஆடசிக் கபாலததில் நபாம நவேதை மபாதை ்பார்்ப்னிய 
ஆடசியில் சிக்கிக் ககபாணந்டபாம. இலங்கயில் 
சிஙகைவேனுக்குள் சிக்கிக் ககபாணந்டபாம. 
அதைனபால் நம க்ரு்ம்ய கவேளியில்ககபாணடு 
வேருவேதைறகு, உலகததிறகு உண்ம கதைரிநதைபாலும 
கூ்ட இநதியபா்வேத தைபாணடி எ்தையும க்யதுவி்ட 
முடியபாது. அதைனபால் தைபான 2009 ஆணடு இநதியபா 
வின நி்ல்ப்பாட்்ட எடுதது நம்ம அழித 
கதைபாழிததைபார்கள். ஆனபால் இனறு இநதியபாவும, 
ஐநரபா்ப்பாவும, அகமரிக்கபாவும சீனபாவினபால் 
அச்்்ப்டுகின்ற நி்லக்கு, முதைல் வேல்லர்பாக 
சீனபா தைன்ன நி்லநிறுததிக் ககபாணடு, ஆசியபா 

விநலநய முதைல் அர்பாகவும, அதைனபி்றகு அகமரி 
க்கபா்வே உள்ை்டக்கிய ஒரு ந்ரர்பாக உலக 
வேல்லர்பாக சீனபாவின கநடுந கதைபா்லவு ்யண 
த்தை்ப ்பார்தது அகமரிக்கபாவும, ஐநரபா்பபிய 
நபாடுகளும, அவுஸதிநர லியபாவும, ய்ப்பானும 
நவேறு வேழியில்லபாமல் இநதியபாவும ந்ர்நது 
ககபாணடு, தைஙகளுக்கு ஒரு ்பாதுகபா்ப்பான இ்டம 
இநதை கதைனகிழக்கு ஆசியபாவில் சீனபா்வேக் கடடு 
்ப்டுததுவேதைறகுரிய இ்டமபாக வே்டக்குக் கிழக் 
கபாகிய தைமிழர் தைபாயகத்தை தைஙகளுக்குரியதைபாக 
ஆக்கிக் ககபாள்வேதைறகு சீனபா்வேத தைவிர்நதை 
ஐநரபா்பபிய நபாடுகளும, அகமரிக்கபாவும, இநதியபா 
வும திட்டமிடடும நகர்்வே்ப ்பார்க்கிந்றபாம.
 தை்லவேர் அழகபாக க்பானனபார்  நியபாயம, 
தைர்மம, அ்றம எனறு இநதை உலகநபாடுகள் எவேற 
றிறகும கி்்டயபாது. அரசியல் ஆதைபாய, வேணிக 
நலனகள் தைபான இவேறறிறகு முக்கியம. எனநவே 
நபாம அ்டஙகியிருக்கபாது உரி்மக்கபாக்ப ந்பாரபாடு 
நவேபாம. உயிர் க்ரியது. அதைனிலும க்ரியது 
விடுதை்ல என்தைறக்மய  ந்பாரபாடுநவேபாம. 
எ்ப்டியபாவேது எ்பந்பாதைபாவேது ஒரு மறுசுறறில் 
நமக்கு நபாடு கி்்டக்கும.  நம்ம உலகம ஏறறுக் 
ககபாள்ளும. எநதை ஆதைரவும இல்லபாதை நதைசிய 
இனம நபாம. அதிகமபாக இரததைம சிநதி, அதிகமபாக 
உயிர்்ப்லி ககபாடுதது, நமக்கபான நியபாயத்தை 
உலகிறகு எடுததுச் க்பால்லி, உலகததின கநஞ 
்ததில் ஒடடிக் ககபாணடிருக்கக்கூடிய  இரக்கத 
்தை்ப க்றறு நபாம தைபாயகத்தைச் ்்மக்க நவேண 
டும எனறு தை்லவேர் க்பானனபார். அது உலக 
அரசியல் சூழநி்ல இன்்றக்கு நம்மந்பாடடி 
ந்பாடடுக் ககபாணடு அழிததைவேர்கள் இனறு நம 
்ம்ப  கபா்ப்தைறகு வேருகின்ற ஒரு சூழநி்ல 
உருவேபாகியிருக்கி்றது. கபாரணம அவேர்களுக்கு நபாம 
நதை்வேயபானவேர்கைபாக, நம மண திருநகபாணம்ல 

யைாழியியல் பகுபபாய்வாைரும் ஓய்வுநிறேப பபராசிரியரும் யைாழி ஆய்வு 
பற்றி பே நூல்கறை எழுதியவரும் எழுதி வருபவரும் தமிழின் மீதும் 

தமிழின விடுதறேயின் மீதும் யபரு விருபபுக யகாணடியஙகுபவருைான 
குருெோமி அரயெநதிரன் அவர்கள் உயிபராறடைத் தமிழ் 
வாயனாலியின் தாயகககை நிகழ்ச்சிககு வழஙகிய யெவவியின் 

இறுதிப் பகுதி

பகள்வி?
 அணறையில் கீழடி பற்றிய ஆய்வுகள் 
இடைம்யபற்றுக யகாணடிருககின்ைன. இந்த 
கீழடி பற்றிய ஆய்வுகள் உஙகள் பார்றவயில் 
எவவாைாக இருககின்ைது?

jkpo; nkhop ,e;jpahtpd; njhd;nkhop

mJNt INuhg;gpa kf;fSf;Fk; %ynkhop

பகள்வி?
 நீஙகள் எஙகள் இறைய ெமுதாயத்திற்கு, 
எஙகள் ைககளுககு யொல்ே விரும்புகின்ை 
யெய்தி என்னவாக இருககும்

   த�ாடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

Neh;fhzy;
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பதில்!
 ஆளுநநர நதை்வேயில்்ல என்து தைபான 
விடுதை்லச் சிறுத்தைகளின நி்ல்ப்பா்டபாக 
உள்ைது. பிரிததைபானியரின ஆடசிக் கபாலததில் 
்வே்பாகி என்ற ஒரு அ்ம்ப்் ்வேததுக் 
ககபாணடு, அவேர்களின ஆடசி அதிகபாரம உள்ை 
இ்டஙகளில் ஒரு நமற்பார்்வேயபாைர் என்ற ஒருவேர் 
நதை்வே என்தைறகபாக நியமிததைபார்கள். அ்தைத 
தைபான இனறு ஆளுநர் என நியமிததுள்ைனர். இ்தை 
ஒனறிய அரசின முகவேர் எனறு க்பால்லலபாம. 
மக்கைபால் நதைர்நகதைடுக்க்ப்டுகின்ற ஒரு முதைல் 
வேர், மக்கைபால் நதைர்நகதைடுக்க்ப்டுகின்ற ஒரு 
அ்மச்்ர்வேக்கு முறறிலும நநர் எதிரபான ஒரு 
்தைவி. அரசியல்ம்பபுச் ்ட்டததில் ஜனநபாய 
கததிறகுத நதை்வேயில்லபாதை ஒனறு என்து தைபான 
எஙகளு்்டய கருதது.
 ரவி எனகின்ற ஆளுநர் ்தைவிநயறக்ப 
ந்பாகின்றபார். அவேர் ஜனநபாயகததிறகு விநரபாதை 
மபான ஒருவேர். ஒரு சில ஆளுநர்கள் ஜனநபாயகத 
திறகு உட்டந்ட க்யற்டுவேபார்கள். இவேர் முறறி 
லுமபாக ஜனநபாயகததிறகு விநரபாதைமபான ந்ர். 
அதைறகு உதைபாரணம, அவேர் நபாகபாலபாநதில் ஆளுநரபாக 
இருநதைபார். ஆளுநரபாவேதைறகு முனபு அவேர் நபாகபா 
ந்பாரபாட்டக்குழுவு்ட னந்ச்சுவேபார்த்தைக்கு 
அனு்ப்்ப்ட்டபார். அவேர் ஒரு உைவுதது்்ற 
அதிகபாரி, ஐபியில் இருநதைவேர். க்பாதுவேபாக நபாகபா 
ந்பாரபாளிக் குழுக்களின நகபாரிக்்க எனன 
கவேன்றபால், நபாகபாலபாநது என்து தைனிநபா ்டபாக மபா்ற 
நவேணடும என்நதை. தைனிக் ககபாடி நவேணடும. 
நபாகலிம என்து தைபான அவேர்களு்்டய நபாடடி 
னு்்டய க்யர். க்டநதை ஓகஸட 15 இல் நபாகபாலபா 
நதின ஒரு சில இ்டஙகளில் மபாததிரநம நதைசியக் 
ககபாடி ஏறறினபார்கள். மற்்றய இ்டஙகளில் 
நதைசியக்ககபாடி ஏற்றவில்்ல. தைபாஙகள் இநதியர் 
என்்தை அவேர்கள் ஏறறுக் ககபாள் வேதில்்ல.
 இ்ப்டியபான ஒரு சூழநி்லயில் அவேர்க 
ளு்டன ந்ச்சுவேபார்த்தை ந்டததுவேதைறகபாக ரவி  
அனு்ப்்ப்டுகின்றபார். அவேர்களு்டன ந்ச்சுவேபா 
ர்த்தை ந்டததி ஒரு ஆவேணத்தை தையபாரிதது ் ககயபா 
்ப்மிட்ட பினனர், நமபாடியின ஒனறிய அரசி்டம 
வேநது நவேறு ஒரு ஆவேணத்தை ந்பாடுகின்றபார்.  
க்பாதுவேபாக றியல் எஸந்டடடில் இரட்்ட ஆவே 
ணம ந்பாடுவேபார்கள். ந்பாரபாளிக் குழுக்க்ை 

ஏமபாறறுவேதைறகு ஒரு ஆவேணம, அர்பாஙகத்தை 
ஏமபாறறுவேதைறகு ஒரு ஆவேணம. இரு ்க்கமும 
நல்ல பிள்்ையபாக ந்ட்ப்தைபாகக் கபாடடிக்ககபாண 
்டபார். இநதை வி்டயத்தை அறிநதைதும, ந்பாரபாளிக் 
குழுக்கள் அநதை ஆவேணத்தை கவேளியிடுகின்றனர். 
அதைன பினனர் ந்பாரபாளிக் குழுக்கள் இவேர் 
இருக்கும வே்ர தைபாஙகள் ந்ச்சுவேபார்த்தையில் 
கலநது ககபாள்ை மபாடந்டபாம எனறு கூறிவிட்டனர். 
பினனர் ஓகஸட 4ஆம திகதி க்டல்லியில் 
ந்டநதை ந்ச்சுவேபார்த்தையின ஒருஙகி்ண்பபில் 
விடுதை்லச் சிறுத்தைகைபாகிய நபாஙகளும இருந 
நதைபாம. அஙகு நபாகபாலபாநது ந்பாரபாட்டக்குழு இநதை 
வி்டயத்தை அறிவிக்கின்றது. அதைனபாநலநய 
இவே்ர ஆளுநர் ்தைவியிலிருநது மபாற்றம க்யகி 
்றபார்கள்.
 அதைபாவேது நபாகபாலபாநது, நபாகர்கள், நபாகபா 
ந்பாரபாட்டக்குழு அவேர்களு்்டய கடு்மயபான 
எதிர்்பபினபாநலநய இவேர் கவேளிநயற்ற்ப்டு 
கின்றபார். அ்ப்டி துரததை்ப்டடு, விரடடியடிக்க்ப 
்ட்டவேர் தைபான இனறு தைமிழநபாடடிறகு வேநதிரு 
க்கின்றபார். தைமிழநபாடடிலும நதைசிய இனஙக ளின 
விடுதை்ல கதைபா்டர்்பான தீ இஙகும உள்ைது. 
நபாகர்கள் தைஙகள் நதைசிய இனததின  விடுதை்லக் 
கபாக எ்ப்டி்ப ந்பாரபாடுகின்றபார்கநைபா அநதைந்பால 
தைமிழர்கள் நடுவிலும தைமிழத நதைசிய இனம, 
நதைசிய இன விடுதை்ல என்து கதைபா்டர்ச்சியபாக 
இருநது ககபாணந்ட இருக்கின்றது. இ்ப்டி யபான 
ந்ர்கள் இஙகு வேநது க்பாறு்பந்றகும ந்பாது, 
அது ஜனநபாயக வேழிக்ை சீர்கு்லக்கும என்து 
தைபான எஙகளு்்டய ்பார்்வேயபாக இருக்கின்றது. 
அ்ப்டியபான ஒரு நநபாக்கததிறகபாகத தைபான அவேர் 
அனு்ப்்ப்டடுள்ைபார் எனறு நபாஙகள் ்நநதைக்ப 
்டுகினந்றபாம.

பதில்!
 ்பாரதிய ஜனதைபாக் கடசி்யச் ந்ர்நதைவேர் 
கள் தைபான இ்ப்டியபான க்யதி்ய்ப ்ர்பபுகின 
்றபார்கள். தைமிழநபாடடிலுள்ை அணணபாம்ல 
ந்பான்றவேர்கள் அதிநமதைபாவிததைனமபாக தைஙகள் 
கருததுக்க்ைச் க்பால்கிந்றபாம எனறு க்பால்லி, 
இநதிய ஒனறிய அர்்க் ககபாச்்்்ப்டுததுகி 
ன ்ற பா ர் க ள் . எ ்ப ் டி க ய ன ்ற பா ல் , இ ல ங ் க , 
இநதியபா, சீனபா ஆகிய மூனறு நபாடுகளுக்கி்்ட 
யிலபான ந்பாடடி எ்பந்பாதுநம இருக்கின்றது. 
இநதியபாவின கபாலுக்குக் கீநழ இரு்ப்து தைபான 
இலங்க. நமநல இரு்ப்து சீனபா. இநதியபா 
விறகு தை்லக்கு நமநலயும ்்க இருக்கின்றது. 
கபாலுக்குக் கீநழயும ்்க இருக்கின்றது. சீனபா 
இலங்க்ய தைன கடடு்ப்பாடடிறகுள் ்வேததி 
ருக்கி்றது. சீனபாவின அரசியல் இரபாஜ தைநதிர யுக்தி 
கவேறறி க்றறுள்ைது. ஆனபால் இலங்கயி்டம 
இநதியபா நதைபால்விய்்டநதுள்ைது. இ்ப் உள்ை 
நி்ல இதுதைபான.

 இநதியபாவின கவேளியு்றவுக் ககபாள்்க 
தைவே்றபானதைபாக உள்ைது. இநதியபாவின கவேளியு்றவுக் 
ககபாள்்க இநதியபாவிறநக ஆ்ததைபாக உள்ைது 
எனறு நபாஙகள் கதைபா்டர்ச்சியபாகச் க்பால்லிக்ககபாண 
டிருக்கினந்றபாம. அநதை வே்கயிநலநய சீனபா இலங 
்கயில் கவேறறி க்றறு, இரபாணுவேததைைத்தை 
அ்மததிருக்கின்றபார்கள். உண்மயில் இநதிய 
கவேளியு்றவுதது்்ற புததி்பாலிததைனமபாக க்யற 
்டடிருநதைபால், இனறு விடுதை்ல்பபுலிக்ை 
தைஙகள் ்கக்குள் ்வேததிருநதிரு்ப்பார்கள். விடுதை 
்ல்பபுலிகள் தைபான இநதியபாவிறகு்ப ்பாதுகபா்பபு. 
இநதியபா இலங்கயின ந்ச்்்க் நகடடு, விடுதை 
்ல்ப புலிக்ை அழிததுவிட்டது. இ்ப்டியபான 
ஒரு சூழநி்லயில் சீனபா இலங்க்ய தைனது 
கடடு்ப்பாடடிறகுக் ககபாணடு வேநது விட்டது 
என்து முழுக்க முழுக்க இநதியபாவிறநக பின 
ன்்டவு. இது இநதிய கவேளியு்றவுதது்்ற, இநதிய 
இரபாணுவேததினு்்டய நதைபால்வியபாகததைபான 
நபாஙகள் ்பார்க்கினந்றபாம. இ்ப்டியபான ஒரு 
இநதிய கவேளியு்றவுதது்்ற, இரபாணுவேம இவேர் 
கள் எடுததை முடிவின அடி்ப்்்டயில் நதைபால்வி 
ய்்டநதைதைபா? ஒரு தைனி ந்ரபாக இவேர் எ்ப்டி 
இஙகு வேநது இநதியபா்வே்ப ்பாதுகபாக்க்ப ந்பாகி 
ன்றபார்? அர்்க் ககபாச்்்்ப்டுததுவேது, இவே்ர 
்லம வேபாயநதைவேரபாக (Super Hero)  கபாடடுவேது 
ந்பான்றது. இவேர் ஒரு நகபாமபாளிததைனமபான ந்ட 
வேடிக்்கயினபாநலநய அஙநக துரததியடிக்க்ப 
்டடுள்ைபார். அ்ப்டியபானவேர் இஙகு வேநது எனன 
க்யய முடியும?
 இநதியபாநவே இலங்கயி்டம கவேளியு்றவுக் 
ககபாள்்கயில் நதைபால்விய்்டநதுள்ைது.  அ்ப்டித 
நதைபால்விய்்டநதை கவேளியு்றவுக் ககபாள்்கயில் 
கஜய்ஙகரபாக இருக்கடடும, இதைறகு முனனர் 
இருநதை நக.பி.நபாரபாயணன ந்பான்றவேர்கைபாக 
இருக்கடடும இவேர்கள் எல்நலபாருநம நதைபால்விய 
்்டநதைவேர்கள். இ்ப்டி்ப்ட்ட சூழநி்லயில், 
்பாதைபாரணமபான ஒருவேர் இஙகு ஆளுநரபாக வேநது, 
கணகபாணி்ப்பாைர் என்ற க்யரில் வேநது இருக் 
க்ப ந்பாகின்றபார். அல்லது மததிய அரசின கண 
கபாணி எனனும க்யரில் வேநது இருக்க்ப ந்பாகி 
ன்றபார். அவவேைவு தைபான. ்பாஜக வினர் இவே்ர 
மி்க்ப்டுததி க்பால்கி்றபார்கநை தைவிர நவேறு 
ஒனறும இல்்ல. அதைனபால் நபாஙகள் இ்தை க்ரி 
தைபாக்ப ்பார்க்கவில்்ல.

பதில்!
 க்டநதை ஆளுநர் எ்ப்டி க்யற்ட்டபாநரபா 
அவவேபாந்ற இவேரும க்யற்்ட்ப ந்பாகின்றபார் 
என்தில் எநதை மபாறறுக் கருததும இல்்ல. 
எழுவேர் விடுதை்ல தைமிழநபாடடின விடுதை்ல, 
தைமிழர் விடுதை்லயபாகத தைபான ்பார்க்கினந்றபாம. 

யகள்வி?
 புதி� ஆளுநர் நி�மைம் குறி 
த்து என்ை நிலைக்கின்றீர்கள்?

   த�ாடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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விடுதறேச் சிறுத்றதகள் கட்சியின் 
துற்ப யபாதுச் யெயோைர்  

வன்னி அரசு 
இேககு 

ஊடைகத்திற்கு வழஙகிய யெவவி

யகள்வி?
 ்தமிழகத்தின் ஆளுநரோக புலைோ 
ய்வுத் துல்றெோர்ந்த ஆளுலம�ோளர் 
நி�மிக்கப்பட்லம சீை யமலோணலம 
யபோக்குகள் ்தமிழக இநதுமோ க்ல் 
பகுதிகளில் அதிகரிப்ப்தற்கோை எதிர்வி 
லை�ோகப் போர்க்கலோமோ?

யகள்வி?
 ஆளுநர், இைம், சமோழி என்ப 
வற்றிற்கு எதிரோைவர் என்று திருமோ 
வளவன் அவர்கள் கூறியிருக்கின்்றோர். 
அப்படியிருக்கும் யபோது எழுவர் விடு 
்தலல ச்தோ்ர்போகத் ்தமிழக அரசின் 
பரிநதுலரகலள  புதி� ஆளுநர் செ�ற் 
படுத்துவோரோ?
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்பாலஸதீனிய சிறுவேர்கள் எ்ப்டி்ப்ட்ட 
வேபாழக்்க்ய வேபாழநது ககபாணடிருக்கி 

்றபார்கள் என்து உலகில் ்லருக்குத கதைரியபாது. 
இஸநரலின ஆக்கிரமி்பபின கபாரணமபாக ஒவகவேபாரு 
கணமும எமது வீடுகளில் நபாம ்நதிக்கின்ற 
்பாதுகபா்ப்ற்ற உணர்்வேயும, ஒவகவேபாரு நபாளும 
நபாம அனு்விக்கின்ற துன்ஙக்ையும ்லரும 
அறிநதிருக்க மபாட்டபார்கள்.
 இஸநரலினபால் ஆக்கிரமிக்க்ப்டடிருக்கும 
நமறகுக்க்ர்ப பிரநதை்ததிலுள்ை நபி ்பாலபா 
(Nabi Saleh) என்ற கிரபாமததில் நபான வேைர்நநதைன. 
எனக்கு ஏழு வேயதைபான ந்பாது, எனது அமமபாவின 
அ்லந்சியில் எமது வேபாழக்்க கதைபா்டர்்பான 
கபாகணபாளிக்ைச் க்யது ்மூக வே்லததைைஙகளி 
லும, க்யதி ஊ்டகஙகளிலும அவேற்்ற்ப ்கிர்நது 
ககபாணந்டன.

  எமது நபாைபாநதை வேபாழக்்க்ய நபாம எ்ப்டி 
வேபாழநது ககபாணடிருக்கிந்றபாம என்்தை எனது 
குறும ் ்டஙகளில் நபான கபாணபிக்க முயறசிக்கிந்றன. 
இரவில் நமறககபாள்ை்ப்டும திடீர்ச் ந்பாதை்ன கள், 
கணணீர்்ப பு்கக்குணடுகளின ்ததைஙகள், எஙகள் 
யனனல்களுக்கு அருகபாக நமறககபாள்ை்ப்டும 
குணடுத தைபாக்குதைல்கள், அல்லது இஸநரலிய்ப ் ்்ட 
யினர் எஙகள் வீடுகளுக்குள் நு்ழகின்ற கபாடசிகள் 
ந்பான்றவேற்்ற நபான ்்டமபாக்குகிந்றன. ஒருமு்்ற 
நபான திடீகரன தூக்கத்தை விடடு எழுநதை ந்பாது, 
ஒரு இஸநரலிய இரபாணுவேவீரன எனது அ்்றக்குள் 
வேநதிரு்ப்்தையும தைனது து்ப்பாக்கியபால் எனது 
வி்ையபாடடு்ப க்பாருடக்ை உ்்டததுக் ககபாண 

டிரு்ப்்தையும கணந்டன. அது மடடுமனறி தைனது 
து்ப்பாக்கி்ய அவேன எனது தை்லயின நமல் 
்வேதது்ப பிடிததுக் ககபாணடிருநதைபான.

 இநதை வேபாரம உலகத தை்லவேர்கள் நியூ 
நயபார்க்கில் ந்்டக்றும ஐக்கிய நபாடுகளின 
க்பாதுச்்்்க் கூட்டததில் ்ஙககடுக்கின்ற அநதை 
நவே்ை, ஐக்கிய நபாடுகளின மனிதை உரி்ம அமர்வு 
கள் கஜனிவேபாவில் ந்்டக்றுகின்றன. ்பாலஸ 
தீனச் சிறுவேர்கள் அன்றபா்டம ்நதிக்கின்ற துனபுறுத 
தைல்கள் கதைபா்டர்்பான கமௌனத்தை ஒரு முடிவுக் குக் 
ககபாணடு வேருவேதைறகு ்னனபாடடுச் ்மூகததுக்கு 
இது ஒரு நல்ல வேபாய்ப்் வேழஙகியிருக்கி்றது. 
இஸநரல் எமது உரி்மக்ை மீறுவேது மடடுமனறி, 
எநதைவிதை தைண்ட்னயுமினறி்ப ்னனபாடடுச் ்ட்டத 
்தையும மீறிக்ககபாணடிருக்கி்றது.
 உயிர்வேபாழவேதைறகபான எமது உரி்ம உட்்ட, 
எமது அ்னதது அடி்ப்்்ட உரி்மகளும, சுதைநதி 
ரஙகளும மீ்ற்ப்டுகின்றன. எஙகளுக்கு எதிரபா 
கவும எமது குடும்ஙகள், ்பா்ட்பா்லகள், வீடுகள் 
என்வேறறுக்கு எதிரபாகவும பிரநயபாகிக்க்ப்டும 
அைவுக்கு மீறிய ்க்தி எமமில் நதைபாறறுவிக்கும 
கவே்ல, மன உ்ைச்்ல், தைனி்ம ந்பான்ற உணர்வு 
களிலிருநது எம்ம விடுவி்ப்தைறகபாக ஒவகவேபாரு 

கணமும நபாம ந்பாரபா்ட நவேணடியிருக் கி்றது. 
இஸநரல் வீசுகின்ற குணடுகளினபால் இலக்கு 
்வேக்க்ப்்டலபாம என்ற ்யதது்டன, கபாஸபாவில் 
உள்ை எனது நண்ர்கள் வேபாழநது ககபாணடிருக்கி 
்றபார்கள்.
 எனது ஒனறுவிட்ட ்நகபாதைரனபான கமபாஹ 
மட முனீர் அல்-தைமீமி (Mohammad Munir al-Tamimi) 
இவவேரு்டததின ்ணடி்கக் கபாலததின க்்டசி 
நபாளில் ககபால்ல்ப்ட்டபார்.
 எமது கிரபாமததினுள் அதிரடியபாக நு்ழநதை 
இஸநரலிய இரபாணுவே வீரர்கள் திடீகரனறு வீதியில் 
தைபாம கண்டவேர்க்ை நநபாக்கித து்ப்பாக்கியபால் 
சு்டதகதைபா்டஙகினபார்கள். தைனது ்நகபாதைர்னதநதைடி, 
தைனது வீடடுக்கு கவேளிநய கமபாஹமட க்ன்ற 
ந்பாது ஒரு சி்ப்பாய அவேனது வேயிறறில் நநரடியபாகச் 
சுட்டபான. அ்பந்பாது அவேனுக்கு வேயது 17 மடடுநம.
 ககபால்ல்ப்ட்ட எமது நண்ர்கள் 
மறறும உ்றவினர்களின இழ்ப்்யிடடு நபாம 
வேருநதிக்ககபாணடுதைபான இருக்கிந்றபாம. ஆனபால் 
அநதை நநரம நபாம உறுதியபாகத தைபான இருக்கி 
ந்றபாம. எமது உயி்ர்ப ்றிக்கத தைவேறும ர்வே ஒவ 

கவேபானறும எஙகளுக்கு நமலும அதிக நமபிக்்க 
்யத தைருவேது மடடுமனறி, இநதை ஆக்கிரமி்ப்் 

எதிர்தது இனனும அதிக உறுதிநயபாடு ந்பாரபா்ட 
எம்மத தூணடுகின்றது.
 சிறுவேர்க்ைக் ்கதுக்யது, அவேர்க்ைத 

தைடுதது ்வேதது, இரபாணுவே நீதிமனறில் அவேர்க்ை 
வி்பாரிக்கும ஒநரகயபாரு நபாடு இஸநரல் மடடுநம.
எனது ஒனறுவிட்ட ்நகபாதைரி அகஹட தைமீமி (Ahed 
Tamimi)  16 வேயதைபாக இருக்கும ந்பாநதை ஒரு இஸ 
நரலிய சி்்றயில் எடடு மபாதைஙகைபாகத தைடுதது 
்வேக்க்ப்டடிருநதைபாள். நவேறு ்ல க்ணகளு 
்டனும, சிறுபிள்்ைகளு்டனும அவேள் அஙநக 
இருநதைபாள். அஙநக இருநதை ஒரு சிலர் நிர்வேபாகத 
தைடு்பபுக் கபாவேலுக்குள் ்வேக்க்ப்டடிருநதைனர். 
நிர்வேபாகத தைடு்பபுக்கபாவேலில் ்வேக்க்ப்டும ஒருவேர் 
எநதை ஒரு மு்்றயபான குற்றச்்பாடந்டபா வேழக்நகபா 
இனறி வேரு்டக்கணக்கபாகத தைடுதது ்வேக்க்ப்்ட  
முடியும.
 இஸநரலிய சி்்றகளில் தைடுதது ்வேக்க்ப 
்டும ்பாலஸதீன சிறுவேர்கள் மிக அதிகமபான 

   த�ாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

ென்னா ஜிஹாத் பாேஸ்தீனாவின்  பைற்குககறரப பிரபதெத்தில் 
நபி ொோ என்ை கிராைத்றதச் பெர்ந்த பதிறனந்து வயது நிரம்பிய 

ஒரு ஊடைகவியோைர். ஏழு வயதாக இருககும் பபாபத தனது தாயின் 
அறேபபசியில் காய்ாளிகறைப பதிவுயெய்யத் யதாடைஙகியவர். பன்னிரணடு 
வயதில் ஓர் ஊடைகவியோைராகப பதிவுயெய்து, அதற்குரிய அறடையாை 
அட்றடைறயப யபற்றுகயகாணடை பபாது உேகிபேபய மிகவும் வயதுகுறைந்த 
ஊடைகவியோைராகக கருதபபட்டைவர். இஸ்பரலின் ஆககிரமிபபுககு உட்பட்டை 
பாேஸ்தீனத்துககுள் வாழும் சிறுவர்கள் அன்ைாடைம் ெந்திககும் துன்புறுத்தல் 
கறை காய்ாளி வடிவில் பன்னாட்டுச் ெமூகத்துககு எடுத்து வருவதில் 
ென்னாவின் பஙகு அைபபரியது. ென்னாவின் அணறைய ஆககத்தின் 
யைாழியாககத்றத இஙபக தருகிபைாம்.
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உைததைபாக்கஙக்ை எதிர்ககபாள்கி்றபார் கள். அவேர்கள் 
்நதிக்கும உைகநருக்கீடுகளின கபாரணமபாக அவேர் 
கள் விடுதை்ல க்யய்ப்ட்டபாலும கூ்ட, தைமது 
சிறு்ரபாயத்தை அவேர்கைபால் மகிழவேபாகக் கழிக்க 
முடியபாது.
 எனது ்னனிரணடு வேயதில் ஒரு தை்ட்வே 

நபான நஜபார்தைபானுக்குச் க்னறுவிடடு மீணடும 
்பாலஸதீனததுக்குத திருமபி வேநதுககபாணடிருந 
நதைன. அ்பந்பாது இஸநரலிய இரபாணுவே வீரர்கைபால் 
எல்்லயில் நபான தைடுதது நிறுததை்ப்டடு, மூனறு 
மணி நநரம வி்பார்ணக்கு உள்ைபாக்க்ப்டந்டன. 
அநதை நநரம எனது க்றந்றபாநரபா, அல்லது ்ட்டத 
தைரணிநயபா எனநனபாடு இருக்கவில்்ல. அ்ப்டி 
கயன்றபால் ்னனபாடடுச் ்ட்டததின்டி அ்ப்டி்ப 
்ட்ட வி்பார்ணகயல்லபாம ்ட்ட விநரபாதைமபான 
தைபாகும. ஆனபால் அவேர்கள் அ்தை்ப ்றறி எவவிதைத 
திலும கவே்ல்ப்்டவி ல்்ல.
 இநதைச் ்ம்வேததுக்கு்ப பி்றகு, ஒரு ஊ்டக 
வியலபாைரபாக என்ன்ப ்திவுக்யய நபான முடிவு 
க்யநதைன. ஊ்டகவியலபாைர் என்ற அ்்டயபாை 
அட்்ட்யக் ககபாணடிருநதை உலகததிநலநய 
மிகவும வேயது கு்்றநதைவேைபாக அ்பந்பாது நபான 
இருநநதைன. ஒரு ஊ்டகவியலபாைரபாக ஏறறுக்ககபாள் 
ை்ப்டடிருநதை்ம எனக்கு ஓரைவு ்பாதுகபா்ப்்த 
தைநதைது. ஆனபால் ஊ்டகவியலபாைர்கள் கூ்ட ்கது 
க்யய்ப்டுவேதும, கபாய்ப்டுவேதும ககபால்ல்ப்டு 
வேதும ஆக்கிரமிக்க்ப்ட்ட ்பாலஸதீனததில் ந்்ட 
க்்றததைபான க்யகி்றது.
 ஆக்ஷன எயிட  (Action Aid) அல் ஹபாக் (Al-

Haq) ஆகிய இரணடு அர்்பார்்ற்ற அ்ம்பபுகளி 
னபால் ஒழுஙகுக்யய்ப்ட்ட ஒரு நிகழவில் ஒரு 
்பாடசி என்ற அடி்ப்்்டயில் இனறு நபான உ்ர 
யபாறறுகிந்றன. ்பாலஸதீனச் சிறுவேர்கள் ்நதிக்கி 
ன்ற மனிதை உரி்ம மீ்றல்க்ை்ப ்றறியும, 
்னனபாடடுச் ்ட்ட மீ்றல்க்ை்ப ்றறியும நபான 
உ்ரயபாற்ற இருக்கிந்றன. ஆக்கிரமிக்க்ப்ட்ட 
கிழக்கு கஜரூ்லததில் அ்மநதிருக்கின்ற நஷக் 
ஜபாரபா (Sheikh Jarrah) என்ற ்குதியில் ஜூன மபாதைம 
ந்்டக்ற்ற ஓர் அ்மதியபான ஆர்்ப்பாட்டம 
கதைபா்டர்்பான க்யதிக்ைச் ந்கரிததுக் ககபாணடி 
ருநதை அல்ஜசீரபாவின அநரபிய கமபாழி ஊ்டகவிய 
லபாைரபான கிவேபாரபா புக்டயறி (Givara Budeiri)  இஸநர 
லிய்ப ்்்டயினரபால் மூர்க்கததைனமபான மு்்ற 
யில் ்கதுக்யய்ப்ட்டபார். ஊ்டகச் சுதைநதிரததின 
மீது இஸநரல் நமறககபாள்ளுகின்ற தைபாக்குதைல்கள் 
கதைபா்டர்்பாக அவேர் இனறு உ்ரயபாற்றவிருக்கி்றபார். 
நஷக் ஜபாரபா்ப ்குதியிலிருநது ்பாலஸதீனக் குடும 
்ஙகள் வேலுக்கட்டபாயமபாக நவேறு இ்டஙகளுக்கு 
இ்டம மபாற்ற்ப்டுவேது கதைபா்டர்்பாகவும, நிலஙகள் 
மறறும இயற்க வேைஙகள் என்ன அ்கரிக்க 
்ப்டுவேது கதைபா்டர்்பாகவுமநவேறு ்லரும ்பாடசி 
யமளிக்க இருக்கி்றபார்கள்.
 இநதை நநரம, ஆக்கிரமிக்க்ப்ட்ட ்பாலஸ 
தீன்ப பிரநதை்ததினுள் நமறககபாள்ை்ப்டும ்ன 
னபாடடு மனிதை உரி்ம மறறும மனிதைபாயச் ்ட்டங 
களின மீ்றல்கள் கதைபா்டர்்பாக தைனது ஆ்ணயம 
நமற ககபாள்ளும வி்பார்ணகளுக்கு ஒதது்ழ 
்ப்் வேழஙகு மபாறு உறு்பபு நபாடுகளுக்கு ஐக்கிய 
நபாடுகள் மனிதை உரி்மகள் ஆ்ணயம அ்ழ்பபு 
விடுததிருக்கி்றது. உண்மயில் இநதை வி்பார்ண 

எ்பந்பாநதைபா ந்்டக்றறிருக்க நவேணடும. ்பாலஸ 
தீன மக்கள் ் நதிக் கும துன்ங க்ைத கதைபா்டர்நதும 
்னனபாடடுச் ்மூகம ்பார்ததுக் ககபாணடிருக்க 
முடியபாது.
 தைமது வீடுகளிலும ் பா்ட்பா்லகளிலும ் பாது 
கபா்ப்பாக இரு்ப்தைறகு எல்லபா்ப பிள்்ைக்ையும 
ந்பால ்பாலஸதீன்ப பிள்்ைகளுக்கும உரி்ம 
இருக்கி்றது. இஸநரலிய இரபாணுவே வீரர்களின 
துனபுறுததைல்கள், வேனக்யல்கள், கபாரணமினறிக் 
்கது க்யய்ப்்டல், மறறும தைபாக்குதைல்கள் என்வே 
றறுக்கு உள்ைபாகபாதைவேபாறு ் பாதுகபாக்க்ப்டுவேதைறகபான 
உரி்ம அவேர்களுக்கு இருக்கி்றது.
 தைறந்பாது ்லவிதைமபான துன்ஙக்ை 
நபாஙகள் ்நதிததுக் ககபாணடிருக்கும ந்பாதிலும, 
எதிர்கபாலம கதைபா்டர்்பாக நபான நமபிக்்கநயபாடு 
இருக்கிந்றன. எஙகைது தை்லமு்்ற தைபான மபாற்ற 
த்தை உருவேபாக்க்ப ந்பாகும தை்லமு்்ற. அதது்டன 
எமது தை்லமு்்றநய ் பாலஸதீனத்தை விடுவிக்கும 
எனவும நபான  நமபுகினந்றன. உலகத்தை நமலும 
சி்றநதை இ்டமபாக நிச்்யமபாக நபாஙகள் மபாறறுநவேபாம. 
ஆக்கிரமி்பபு அற்ற, கபாலனீயம அற்ற, எல்நலபாரும 
்மமபாக மதிக்க்ப்டுகின்ற, சுதைநதிரமபாகவும, மபாண 
பு்டனும ்பாலஸதீனர்கள் வேபாழக்கூடிய உல்க 
நபாஙகள் உருவேபாக்கிநய தீருநவேபாம. ஆனபால் இ்தைத 
தைட்டநதைனியனபாக நபாஙகள் க்யயமுடியபாது. தைனது 
கமௌனத்தைக் க்லததுவிடடு, எமது ் க்கம நினறு 
ஆக்கிரமி்பபுக்கு எதிரபாக ்னனபாடடுச்்மூகம 
ந்பாரபா்ட முனவேர நவேணடும.

நன்றி: அல்ஜசீரா

இஸ்ரலின் ஆககி      ... த�ாடர்ச்சி...

நபாயகள் ந்பால் கு்ரததுக் கடிததுக் குதைறிச் க்யற 
்ட்ட நகவேலமபான அரசியல் உலக மனிதை உரி்மச் 
க்யற்பாட்டபாைர்க்ைநய விக்கிதது நிறக ்வேத 
தைது. இநதைத துணிவில்தைபான சிறிலஙகபாவேபால் ஐக்கிய 
நபாடுகளின க்பாதுச்்்்யில் தைபான மனிதை உரி்ம 
கள் நமம்பாடடுக்கபாக உள்ைக நி்லயில் எடடு 
வி்டயஙக்ை முனகனடுததுள்ைதைபாகக் கூறி, ஐக்கிய 
நபாடுகள் மனிதை உரி்ம ஆ்ணயகததினகவேளியக 
முயறசிக்ை ஏறக முடியபாகதைன கவேளி்ப்்்டயபாக 
அ்னததுலக ்ட்டஙகளுக்குத தைபாம கடடு்ப்்ட 
முடியபாகதைன இநதை மக்கைபாடசி வேபாரததிநலநய 
கூ்ற முடிகி்றது. 
 இநதைத தைமிழ அரசியல்வேபாதிகைபால் சிறில 
ஙகபா அநதை எடடு வி்டயஙக்ையும ந்்டமு்்ற்ப 
்டுததுதைல் என்து ந்பாலியபானகதைன உ்டநன 
்திலிறுக்க முடியவில்்ல என்றபால், இவேர்கள் 
எநதை அைவுக்கு மக்க்ை ்மய்ப்டுததித தைமது 
பிரதிநிதிததுவேக் க்ட்ம்யச் க்யகி்றபார்கள் 
என்து நகள்விக்குறியபாக உள்ைது. ஐக்கிய 
நபாடுகள் ்்் இ்ையவேர்க்ை மக்கைபாடசியில் 
்ஙககடு்ப்தைறகபான பிரதிநிதிததுவே மு்்ற்ம 
க்ை ஊக்குவிக்குமபாறு விடுததுள்ை நவேணடு 
நகபா்ை ஏறறு, இன்்றய தைமிழ அரசியல்வேபாதிகள் 
தைமிழ இ்ைநயபார் மக்கள் பிரதிநிதிகைபாக எழ 
உரியன க்யதைல் கபாலததின நதை்வேயபாகி்றது. 
இல்்லநயல் நகபாவிட 19க்கு்ப பினனரபான புதிய 
ஒழுஙகுமு்்ற்ய உருவேபாக்க முயலும வேல்லபாண 
்மக்ை தைமவே்்ப்டுததி, ஈழததைமிழர்க்ை இன 
அழி்பபுச் க்யய முயலும இன்்றய அர்பாஙகததின 
ரபாஜதைநதிர வே்ல்ய அறுததைல்என்து ஈழததைமிழர் 
கைபால் மிகக்கடினமபானதைபாக அ்மயும. மனிதை 
உரி்மகள் க்யற்பாட்டபாைர்க்பாஸநகபா அவேர்க 
ளின தினக்குரல் தைகவேலின்டி சிறிலஙகபா அர்பாங 
கம 750 க்கு நமற்ட்ட அ்ம்பபுக்களு்டன 
மனிதை உரி்மகள் குறிததுத கதைபா்டர்புககபாண்ட 
்ம்யயும தைமிழ மனிதை உரி்மச் க்யற்பாட 
்டபாைர்கள் 25க்கும கு்்றவேபான அ்ம்பபுக்க 
ளு்டநனநய கதைபா்டர்பு ககபாணடுள்ை்ம்யயும 
அறிய முடிகி்றது. இது தைமிழ மனிதை உரி்மச் 
க்யற்பாட்டபாைர்கள் தைஙகளின தைனிததுவேத்தை 
இழக்கபாது ஒருமிததை மு்்றயில் ஒரு கு்்டநிழல் 
தை்ல்மயி்ன ஏறறுச் க்யற்்ட நவேணடிய 

நதை்வேயி்ன கவேளி்ப்டுததுகி்றது. 
 நமலும 1981ம ஆணடு முதைல், ஐக்கிய 
நபாடுகள் ்்்யினபால், ஓவகவேபாரு ஆணடும 
க்்பக்டம்ர் 21ம நபாைனறு 1950ம ஆணடில் 
ஐக்கிய நபாடுகள் ்ஙகததின ய்ப்பான கி்ையபால் 
அன்ளி்பபுச் க்யய்ப்ட்ட அ்மதி மணி அடிக் 
க்ப்டடு,  அன்்றயத தினம உலக அ்மதிததின 
மபாகக் ககபாண்டபா்ட்ப்டடு வேருகி்றது. 2001 முதைல் 
இநநபாள் உலககஙகும ந்பார்நிறுததைம க்்ட்ப 
பிடிக்க்ப்டும வேனமு்்றயற்ற நபா்டபாகவும பிரக 
்டனம க்யய்ப்டடு பின்ற்ற்ப்டடு வேருகி்றது. 
நகபாவிட 19க்கு்ப பினனரபான இவ வேபாணடு உலக 
அ்மதித தினததின ்மயக்கருவேபாக “நியபாயமபா 
னதும நி்லததைதுமபான உலகுக்கபாகச் சி்ற்பபு்டன 
மீணக்டழுதைல்” (“Recovering better for an equita-
ble and sustainable world”) எனனும கரு்பக்பாருள் 
கட்ட்மக்க்ப்டடுள்ைது. இதைன வேழி கவேறு்பபுக்க 
ளுக்கும, நிரபாகரி்பபுக்களுக்கும எதிரபாக உலகம 
எழுநது நினறு கரு்ணயும இரக்கமும நமபிக்்க 
யும ககபாண்ட உலகபாக நகபாவிட 19க்கு்ப பினனரபான 
உல்கக் கடடிகயழு்ப் நவேணடும எனனும 
நவேணடுநகபாள் விடுக்க்ப்டடுள்ைது. இநதை நகபாரி 
க்்க விடுக்க்ப்டும ்மகபாலததிநலநய சிறிலஙகபா 
ஈழததைமிழ மக்கள் நமலபான கவேறு்ப்்யும அவேர் 
கைது அ்னதது சுதைநதிரமபான ்ஙகளி்பபுக்களின 
நிரபாகரி்ப்்யும ஏககபாலததில் க்யயும நபா்டபாக 
விைஙகிக் ககபாணடிருக்கி்றது. நகபாவிட 19 கபால 
த்தை கவேறறிகரமபாகத தைபாஙகள் ்கயபாள்வேதைபாக 
ஐக்கிய நபாடுகள் ்்்யில் வீரகமபாழி ந்சும 
சிறிலஙகபா, தைனது ்்்டத தைை்திக்ை அரசின 
மக்கள் நிர்வேபாக்ப க்பாறு்பபுக்களின தை்ல்ம 
யபாைர்கைபாக்கி ந்பாதைபாக்கு்்றக்கு தைறந்பாது நபாடு 
வேஙகுநரபாதது நி்லக்குச் க்னறு ககபாணடிருக்கும 
நி்லயில், க்பாருைபாதைபார நிர்வேபாகத்தையும, ்்்ட 
்லம ககபாணந்ட முனகனடு்ப்தைறகபாக இலங்க 
மததிய வேஙகியின தை்லவேரபாகவும ்்்டத தைை்தி 
்யநய நியமிதது, மக்களின வேபாழவியலின 
உண்ம நி்லக்ை உலகறியபா வேணணம க்யது, 
தைபாம விருமபியவேபாறு ந்்டமு்்றயின புள்ளி 
வி்ரஙக்ையும, தைரவுக்ையும, தைகவேல்க்ையும 
உலகுக்கு கவேளி்ப்டுததுகி்றபார்கள் என்்தையும 
ந்ர்ததுக் கூறினபால், இநதை கவேறறியின உண்ம 
நி்ல உலகுக்குத கதைளிவேபாகும. புலம்திநது 

வேபாழும தைமிழர்களுக்கும அவேர்களுக்கபான ்மூக 
ஊ்டகம ஒனறு இல்லபாதை கபாரணததைபால் நியபாயமபா 
னதும நி்லததைதுமபான உலகு்டன மீணக்டழும 
்யணததில் ஈழததைமிழ மக்களின நியபாயஙக்ையும 
நி்லததைலுக்கபான வேழிகபாட்டல்க்ையும க்யய 
இயலபாதுள்ைது. எனநவே இநதை உலக அ்மதி, 
மக்கைபாடசி என்வேறறு்டன ஈழததைமிழர்க்ை 
நபாைபாநதைம இ்ணதது ஈழத தைமிழர்க்ை மீண 
க்டழச் க்யதைல் என்து  அறிவூட்ட்லயும வேழி 
கபாட்ட்லயும க்யயக் கூடிய  ஈழத தைமிழர்களின 
உலக ஊ்டகத்தையும, அதைறகபான வேபாழவிய்ல்ப 
்ல்ப்டுததைக் கூடிய ்மூக மூலதைனஙக்ை இ்ண 
க்கும தைமிழர்களு்்டய உலக வேஙகி அ்ம்ப்் 
யும உருவேபாக்கு வேதிநலநய தைஙகியுள்ைது. 
 இறுதியபாக இவவேபாரததில் உறுதி க்யய்ப 
்ட்ட பிரிததைபானிய – அகமரிக்க – அவுஸதிநரலிய 
்பாதுகபா்பபு உ்டன்டிக்்க இநது - ்சுபிக்மபாக்டல் 
களில் சீனபாவின வேல்லபாண்ம்ய வேைர்ச்சி்ய 
மடடு்ப்டுததும ஆஙகில நபாடுகளின புதிய ் பாதுகபா 
்பபு கூட்ட்ம்ப்பாக அ்மநது பிரபானசு்டன 
அவுஸதிநரலியபா க்யதிருநதை 48 பில்லியன 
்வுணஸக்கபான அணுநீர்மூழகிக் க்ப்ல் வேபாஙகும 
திட்டத்தைக் கூ்டக் ் கவி்ட ் வேததுள்ைது. இதை்ன 
பிரபானசு கவேளிவிகபார அ்மச்்ரும ்பாதுகபா்பபு 
அ்மச்்ரும கூட்டபாக முதுகில் குததிய க்யலபாக 
அறிவிததைதும அல்லபாமல், ஐநரபா்பபிய – ஆஙகில 
்்ழய கபால முறுகல் நி்லயின புதிய வேடிவேபாகவும 
்பார்க்கி்றது. இநதைச் சூழலில் ஈழததைமிழர்களின 
இநதுமபா க்டல் ்குதியின உச்்நி்லயபான திரு 
நகபாணம்லத து்்றமுகம அதிமுக்கிய இ்டத்தை 
ஏறகும என்து உலகறிநதை வி்டயம. இநநநரததில்  
ஈழததைமிழ மக்களின மக்கைபாடசி உரி்மக்ை 
உறுதி்ப்டுததைகலன்து இநதிய மக்கைபாடசிக் கும  
்பாதுகபா்ப்பான அ்மதிக்கும அவேசியமபானதைபாகி 
்றது. அவவேபாந்ற பிரிததைபானிய அகமரிக்க அவுஸதி 
நரலிய முக்கூடடு்ப ்பாதுகபா்பபு உ்டன்டிக்்க 
யின கவேறறியும ஈழததைமிழர் உ்றவிலும தைஙகியு 
ள்ைது என்்தை இநநபாடுகள் உணர்ப புலம்திநது 
வேபாழும தைமிழர்கள் உ்ழ்ப்திநலநய ஈழத 
தைமிழர்களின மக்கைபாடசி ்பாதுகபா்ப்பான அ்மதி 
என்ன முழு்மக்றும.

அனைத்துல்க மக்களா    ... த�ாடர்ச்சி...
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ககபாணடு க்தைக்கி்றவேர்கைபாகவும இருக்கின 
ந்றபாம. திட்டவேட்டமபாக, க்ௌவீகமபாகவும சில 
திட்டஙக்ை நபாஙகள் க்யய நவேணடும.
 முதைலபாவேது ஒரு ஐக்கியததிறகு ந்பாக 
நவேணடும. அடுததைதைபாக நபாஙகள் அதைறகுரிய 
க்பாறிமு்்றக்ை உருவேபாக்க நவேணடும. ஆனபால் 
இது கதைபா்டர்்பாக க்டநதை 20 மபாதைஙகைபாக அநதைக் 
கடசிகள் எனன க்யதிருக்கின்றன என்்தை 
அநதைக் கடசிகளி்டநம நகடக நவேணடும.

பதில்!
 ்னனிரணடு ஆணடுகளில் இநதை முயறசி 
க்ை ்ல்க்லக்கழக மபாணவேர்கள் எடுததிருக் 
கி்றபார்கள். மதைத தை்லவேர்கள் எடுததிருக்கி்றபார் 
கள். இதில் ்ல்க்லக்கழக மபாணவேர்கள் ஜனபாதி 
்தி நதைர்தை்லகயபாடடி எடுததை ஒரு முயறசி. அது 
உண்மயில் தைமிழ மக்கள் ந்ர்வே கதைபா்டஙகிய 
ஜனபாதி்தி நதைர்தைலுக்குரிய தைமிழ சுயபாதீனக் குழு 
வின முயறசிக்ை இ்்டமறிக்கும முயறசியபாக 
இருநதைபாலுமகூ்ட அநதை முயறசி ஒரு கட்டம வே்ர 
யிலும முனநனறியது. 13 அம் ஆவேணம ஒனறு 
உரு வேபாக்க்ப ்ட ்டது. ஆனபால் அதைறகுள் தைமிழத 
நதைசிய முனனணி்ய இ்ணக்க முடியவில்்ல. 
கபாரணம ்ல்க்லக்கழகம அநதை நநரததில் ஒரு 
ஐக்கியத்தை ஏற்டுததைக் கூடியதைபான வேைங க்ை 
உருவேபாக்கிக் ககபாடுததைநதை தைவிர, ்ல்க்லக்கழக 
மபாணவேர்கள் மததியில் அதைறகுரிய நிபுணததுவே 
அறிவு மிக்க, முதிர்ச்சியபான அனு்ர்ணயபாைர்கள் 
இருக்கவில்்ல. 
 இநதை முக்கிய முனனணி உருவேபாக்க்ப்ட்ட 
பின ஒருவேர் க்பால்லியிருக்கி்றபார். ் ல ஆணடுகளு 
க்கு முன து்ப்பாக்கிக்ை ்வேததுக் ககபாணடு 
அவேர்கள் ஒருஙகி்ணததைபார்கள். இ்பந்பாது து்ப 
்பாக்கிநயபா எநதை ஆயுதைநமபா இல்லபாமல் நீஙகள் 
எஙக்ை ஒருஙகி்ணததிருக்கிறீர்கள் எனறு 
க்பால்லி எல்நலபாரும ்கதைடடி இருக்கி்றபார்கள். 
ஆனபால் அநதை ஒருஙகி்ண்ப்் குறுகிய கபாலததி 
நலநய கூட்ட்ம்பபு உ்்டததைது. பினனர் எல்லபாக் 
கடசிகளும உ்்டததைது. அநதை ஒருஙகி ்ண்பபு 
நதைபால்விய்்டநதைது. அவேர்கள் க்பானனது ந்பால 
்ல ்ல்பபிரநயபாகம அஙகு இருக்கவில்்ல. 
இனனுகமபாரு கபாரணம மபாணவேர்களி்டம அநதை 
அனு்வேம இருக்கவில்்ல. அ்தை அநதை வேயதில்  
எதிர்்பார்க்க முடியபாது.
 இதைன பினனர் சிவில் ்மூகம மனனபா்ரச் 
ந்ர்நதை வேபாழவுரி்ம இயக்கததின கதைபா்டக்க 

முயறசி. அது தைபான கதைபா்டர்ச்சிய அநதை 3 ்நதி்ப 
புக்க்ையும ஏற்டுததியது. சில சிவில் ்மூக 
அனு ்ர்ணயபாைர்கள் அநதை முயறசி்ய முன 
கனடுத தைபார்கள். அது கநஜநதிரகுமபாரின கடசி 
்யயும, விக்நனஸவேரனின கடசி்யயும உள்நை 
ககபாணடு வேநதைது.  முடிவில் அவேர்கள் ்ரியபா 
கநவேபா, பி்ழயபாகநவேபா ஒரு உ்டன்டிக்்கக்கு 
வேநதைபார்கள்.
 அதிநல  ஈடு்ட்ட அனு்ர்ணயபாைர்க 
ளில் ஒருவேன என்ற வே்கயில் எனது அனு்வேத 
்தைச் க்பானனபால், நதைர்தைல் லபா் நநபாக்கம 
ககபாண்ட  கடசிகைபால் முழு்மயபான ஐக்கியத்தை 
ஏற்டுததை முடியபாது. அ்ப்டி ஏற்டுததை முயறசித 
தைபால் ஒரு கடசி்ய இனகனபாரு கடசி ்நநதைபா்த 
துன ்பார்க்கும. உதைபாரணமபாக கரநலபாவின 
இநதை முயறசியபால் ்லவிதைமபான ்நநதைகஙகள் 
இருநதைன.
 கரநலபா தைனக்குக் கி்்டததை 3 ் பாரபாளுமன்ற 
உறு்பபினர் ்தைவிக்ையும மதி்பபீடு க்யய 
நவேணடும. அது கூட்ட்ம்பபின வேபாக்குகநை 
தைவிர தைனிநய கரநலபாவின வேபாக்குகள் அல்ல. 
இதைன கபாரணமபாக கரநலபா இநதை முயறசிகளில் 
ஈடு்டுகின்றது என்ற ஒரு விமர்்னம முன்வேக் 
க்ப்ட்டது. தைவிர, தைமிழரசுக் கடசியின வேட்டபாரங 
களில் க்பால்ல்ப்ட்டது. ஒரு ஆயுதைம ஏநதிய 
இயக்கததிறகு்ப பினனபால், ஒரு மிதைவேபாதைக் கடசி 
ந்பாக முடியபாது. அ்ப்டியும ஒரு அபி்பபிரபாயம 
இருநதைது. அநதைக் கடசிகளில் ஒனந்ற அ்தை 
முன கனடுக்கும ந்பாது இநதை்ப பிரச்சி்ன 
வேருகின்றது. மபா்றபாக நதைர்தைல் லபா் நநபாக்கு இல் 
லபாதை, அரசியல் ்னனியபாசிகள் ந்பான்ற நம்த 
தைக்க ஆளு்மகள் இ்ணநது இநதை முயறசிகளில் 
ஈடு்ட்டபால், ஓரைவிறகு இநதைக் கடசிக்ை 
ஒருநகபாடடின கீழ ககபாணடு வேரலபாம என்து 
தைபான ஜனவேரி மபாதைம 21ஆம திகதி ந்்டக்ற்ற 
கூடடுக் கடிதைம நிரூபிக்கின்றது. இனிநமலும 
அதைறகபான வேபாய்பபுக்கள் தைபான அதிகம உணடு.
 நதைர்தைலில் இ்றஙகும அபிலபா்்கள் 
அற்ற சிவில் ்மூக பிரதிநிதிகள் இ்றஙகி, இதைறகு 
முயறசிததைபால்,  இநதைக் கடசிக்ை ஒரு கட்ட்ம 
்பபினகீழ ககபாணடு வேரலபாம. நதைர்தைல் சூழநி்ல 
கள் வேரும ந்பாது இநதைக் கடசிகள் இ்றஙகிவேரும. 
கரநலபா, புகைபாட ந்பான்ற அ்ம்பபுக்கள் 
இ்பந்பாது கூ்ட தைமிழரசுக் கடசி நமபுகின்றது. 
இவேர்கள் அடுததை நதைர்தைலில் எஙக்ை விடடு்ப 
ந்பானபால், நதைபாதது்ப ந்பாவேபார்கள் எனறு ்யந 
தைபால், தைஙகளு்டன ் மபாதைபா ன்ப்டுததுவினம எனறு. 
அ்ப்டி தைமிழரசுக் கடசி நமபும வே்ரயிலும 
அது இநதைக் கடசிக்ை அவேமதிததுக்ககபாணந்ட 
இருக்கும.
 இநதைக் கடசிகளும அ்தை விடடு கவேளியில் 
ந்பாகத தையபாரில்்ல என்றபால், எனனதைபான வீரம 
கபாடடினபாலும ஒரு கட்ட ததில் அ்டஙகி்ப ந்பாக 
நவேணடி இருக்கும. கநஜநதிரகுமபார் முதைல் 
கவேளிநயறினபார். பினனர் சுநரஸ கவேளிநயறி 

னபார். பினனர் விக்நகஸவேரன கவேளியில் வேநதைபார். 
க்்டசியில் சிறீகபாநதைபா அணி கவேளியில் வேநதைது. 
இநதை கவேளிநய்றதைல்கள் எ்தைக் கபாடடுகின்றது 
என்றபால், ஒரு கட்டததில் தைபாஙக முடியவில்ல 
என்தைபால் அவேர்கள் கவேளி யில் வேருகி்றபார்கள்.
 இதைறகுள் இருநதைபால் தைபான கவேறறி நிச்்யம 
எனறு நமபினபால் தைபான அதைறகுள்நை இருநது 
தூஙகிக் ககபாணடிருக்க நவேணடும. தைமிழரசுக்கடசி 
தைபான பிரச்சி்னகளுக்குக் கபாரணம. தைமிழரசுக் 
கடசிக்கு வேநதிருக்கும இநதை ்வேபால் என்து, 
கூட்ட்ம்பபின ்ல்வே்க்ம்ய ஏறறுக் 
ககபாணடு,  ்ஙகபாளிக் கடசிகளுக்கு ்ம அநதைஸ 
்தைக் ககபாடுதது, ஒரு ஜனநபாயக ரீதியிலபான கட்ட 
்ம்பபிறகுள் ந்பாக உதைவுமபாக இருநதைபால், அது 
அடுததை கட்டம. சிலந்ர் இ்தை இனனுமநமலும 
தைமிழத நதைசியக் கூட்ட்ம்ப்் உ்்டததைபால், 
நமலும தைமிழ மக்களின திரைபாக்கம நகள்விக்கு 
ள்ைபாகும.
 எனநவே இது வி்டயததில், கடசிகளுக்குள் 
இருநது எடுக்க்ப்டுகின்ற ஐக்கிய முயறசிகள் 
ஒரு கட்டததின நமல் முனநன்றபாது என்்தை 
தைபான க்டநதை ்னிக்கிழ்ம அனு்ப்்ப்ட்ட 5 
கடசிகளின கடிதைம கபாடடுகின்றது.
 எனநவே மீள்்மூக அனு்ர்ணயபாைர்கள் 
குறி்ப்பாக நதைர்தைலில் ் ஙகு்ற்ற நவேணடும என்ற 
அபிலபா்ஷகள் அற்ற அனு்ர்ணயபாைர்கள் 
முயன்றபால், இநதைக் கடசிக்ை ஏநதைபா ஒரு கட்ட 
ததில் ஒருஙகி்ணக்கலபாம.

்�ர்�ல லாப       ... த�ாடர்ச்சி...

பகள்வி?
 தமிழ்க கட்சிகளிறடைபய யபாதுவான 
விடையஙகளில் ஒற்றுறைறய ஏற்படுத்தும் முய 
ற்சியில் பநரடியாகப பஙகுயகாணடைவர் என்ை 
முறையில், இந்த முயற்சிகள் யதாடைர்ந்து பதால் 
வியறடைவது ஏன்?

நதை்வேயபானதைபாக உள்ைது. 
எனநவே வேரலபாறறில் ஒரு கவேளிச்்ம கதைரிகி்றது. 
யபாழ்ப்பாணததில் 1995இல் ஐநது இலட்ம 
மக்களும கவேளிநயறிய க்பாழுது, இநதிய அரசு 
்நதிரிகபா அம்மயபாருக்கு க்ருமைவில் உதைவி 
க்யதைது. க்ரும ்்்ட்யத திரடடுநவேபாம 
என்ற தை்லவேரின கதைபா்லநநபாக்கு அவேருக்குத 
கதைரிநதிருநதைது. பீனிக்ஸ ்்ற்வே ந்பால் ஒரு 
ந்ரழிவிலிருநது நபாம மீணடு எழுநவேபாம. 
எ்பக்பாழுதும க்ரும அழிவிறகு்ப பினனர் 
தைபான ஒரு வேைர்ச்சி வேரும. மடிநதை ஆயிரம ஆயிரம 
மபாவீரர்களின கனவுகளும வீணந்பாகபாது. 
 இலங்கயின ்பாதி சீனனுக்குச் க்பாநதைம, 
்பாதி நமறகுலகு, ஐநரபா்ப்பாவிறகு, இநதியபா 
விறகு  க்பாநதைம தைமிழர் தைபாயகம. 
 இறுதியில் எஙக்ை அழிதது சிஙகைவேன 
்பாதிததுக் ககபாண்டது எனன என்து வேரலபாறறில் 
எழுதை்ப்டும. சிஙகை ஆடசியபாைர்க்ை சிஙகை 

மக்கநை விரடடி விரடடி அடி்ப்பார்கள். தைற 
ககபா்ல க்யது ககபாள்வேபார்கள், ஓடி ஒளிவேபார்கள். 
இது வேரலபாறறில் ந்டக்கும. அது தைபான தைறந்பாது 
ந்டநது ககபாணடிருக்கின்றது. நம தைமிழ மக்கள் 
நமபிக்்கநயபாடு இருக்க நவேணடும. 
 எனன வேருததைம எனில், இவவேைவு அழி 
விறகும மததியில், இவவேைவு ஈகததிறகும மததி 
யில் அஙநக இருநது ்பார்ததை நம தை்லவேர்கள் 
இனனும ககபாஞ்ம நிமிர்நது உடகபார்நது, ஒனறு 
்டடு, ந்டக்கின்ற இநதை அரசியல் உலகில், 
நமது உரி்ம்ய இயன்றைவிறகு்ப க்றறுக் 
ககபாள்வேதைறகபான ஒரு கட்டததில் அவேர்கள் 
இல்லபாமல், இனனும அவேர்கள் மற்ற நபாடடு 
அரசியல்வேபாதிக்ை்ப ந்பால தைனனலதது்டன 
இரு்ப்து தைபான நவேதை்னக்குரியது. ஆனபால் 
மக்கள் கதைளிவேபாக இருக்கி்றபார்கள். அவேர்கள் 
எச்்ரி்ப்பார்கள். அரசியல் தை்லவேர்களும  முன 
்னய்தை வி்ட நமபா்மபாக இல்லபாது  மபாறிக் 
ககபாணடு தைபான இருக்கி்றபார்கள். புலமக்யர்நதை 

மக்களும கதைளிவேபாக இருக்கி்றபார்கள். விழி்ப்பாக 
இருக்கி்றபார்கள். எனநவே நமபிக்்கயபாகத தைபான 
நபான இருக்கிந்றன. எல்லபாத துன்்த்தையும 
தைபாஙகி நபாம கணணீர் விட்டபாலும நமபிக்்க 
எ்பந்பாதும கு்்றவேதில்்ல. நமக்கு அரசு 
கி்்டக்கும, நமக்கு ஆடசி கி்்டக்கும, நமக்கு 
அணணனும கி்்ட்ப்பார். அது தைபான எனனு்்டய 
கருதது. 
 தை்லவேர் கதைளிவேபாக க்பானனபார் உலகததில் 
எநதை ஆதைரவும இல்லபாதை அனபா்தை சிறு்பான்ம 
நதைசிய இனம எனறு க்பானனபார். அதைனபால் தைபான 
இவவேபாறு துன்த்தை அனு்விக்கினந்றபாம. 12 
நகபாடி தைமிழ மக்கள் உலககஙகும இருநதைபாலும 
ஒரு அரசு இல்லபாதைது தைபான இவவேைவு துன்த 
திறகும கபாரணம. மபாண்ட வீரர் கனவு ்லிக்கும. 
மணணில் நமது க்யரும நி்லக்கும. நமபுங 
கள் தைமிழீழம நபா்ை பி்றக்கும என்ற நமபிக்்க 
நயபாடு நபாம உலகில் ந்ரரசு ந்டததிய இனம 
என்ற வேரலபாற்்ற நபாம கட்டபாயம க்றுநவேபாம.

�மிழ் தமாழி இந்தி  ... த�ாடர்ச்சி...

நதை்ததில் இவேர்கைது நவேதை்னகளும வேலிகளும 
அலடசிய்ப்டுததை்ப் டுகின்றன.
 சிறீலஙகபா்ப ்பாதுகபா்பபு்ப ்்்டகளினபால் 
இவவேபாறு சிததிரவே்தைகளுக்கும ்பாலியல் துன 
புறுததைல்களுக்கும உள்ைபாக்க்ப்டடு, புகலி்டம 
நதைடி்ப பிரிததைபானியபா்வே வேநதை்்டநதிருக்கும 
ஈழததைமிழர்கள், தைமது உ்டலிலும உள்ைததிலும 
ஒவகவேபாரு கணமும அனு்விக்கின்ற வேலிக்ை 
ஐரிநஜபியின நமறகுறி்பபிட்ட அறிக்்க மிக்ப 
்லமபான மு்்றயில் கவேளிக்ககபாணர்நதிருக்கி 
்றது.

்்காடடாபயவின் ஆடசி  ... த�ாடர்ச்சி...

கவேளிவிவேகபார அ்மச்்கம,  இநதை கூட்டணி 
தைமது முதுகில் குததியுள்ைதைபாக கதைரிவிததுள்ைது.
 அணு்க்தியில் இயஙகும நீர்மூழகிக்ை 
உலகில் 6 நபாடுகள் ககபாணடுள்ைது இஙகு 
குறி்பபி்டததைக்கது. இதில் சீனபாவி்டம 12 க்ப்ல் 
களும  இநதியபாவி்டம ஒனறும உள்ைது குறி்பபி்ட 
ததைக்கது.

சீைாவுககு எதிராை   ... த�ாடர்ச்சி...
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இ்பந்பாது 116இன அடி்ப்்்டயில் அவேர்க்ை 
விடுதை்ல க்யய நவேணடும. ஆளுநர் விடுதை்ல 
க்யய நவேணடும எனறு நபாஙகள் க்பால்கின 
ந்றபாம. அவேர் ்ககயழுதது்ப ந்பாடடு, ஜனபாதி 
்திக்கு மீை அனு்பபுகின்றபார். இதுநவே தைவே்றபான 
அணுகுமு்்ற. தைறந்பாது திரும்வும ஒரு 
தீர்மபானத்தை்ப ந்பாடடு அனு்ப் நவேணடிய 
சூழல் இருக்கின்றது. எனன ந்டக்கின்றது என் 
்தைத தைபாணடி, அவேர் ்ட்ட்ப்டி தைபான ந்டக்க 
நவேணடும. அமிதஷபா வேநதைபால்கூ்ட ்ட்ட்ப்டி 
தைபான ந்டக்க நவேணடும. ஒருமு்்ற மடடுநம நிரபா 
கரிக்க நவேணடும என்து ்ட்டததில் உள்ைது. 
 இரண்டபாவேது மு்்ற இவேர் நிரபாகரிக்க 
முடியபாது. அரசியல்ம்பபுச் ்ட்டததின்டி 
அவேர் ்ககயழுதது்ப ந்பாடடுத தைபான ஆக 
நவேணடும. ஆகஸட மபாதைம உச்் நீதிமன்றம ஒரு 
தீர்்பபுக் ககபாடுததுள்ைது. அரியபானபாவிலிருநது 
ரபாஜ்குமபார் கிடடு என்வேர் ஆயுள் சி்்றவேபாசியபாக 
இருநதைவேர். அவேர் தைன்ன விடுதை்ல க்யய 
நவேணடும எனக் நகபாரிக்்க ்வேக்கும ந்பாது, 
உச்் நீதிமன்றததில்,  சி்்றயில் 14 ஆணடுகள் 
கழிததைவேர்க்ை விடுதை்ல க்யயலபாம எனறு 
க்பால்ல்ப்ட்டது. உச்் நீதிமன்றம கூறுவேது 
எனனகவேன்றபால், 161 அடி்ப்்்டயில் அநதைநதை 
மபாநிலஙகநை விடுதை்ல க்யயலபாம. இ்தை 
நீஙகள் யபாரி்டமும நகடக நவேணடியதில்ல எனறு 
இருக்கின்றது. இநதைத தீர்்பபின அடி்ப்்்டயில் 
எழுவே்ரயும விடுதை்ல க்யய நவேணடும எனறு 
தைமிழநபாடடு அரசி்டம நகபாரிக்்க ்வேக்கிந்றபாம. 
்ட்டம, நீதிமன்றம ஒனறுநம நதை்வேயில்்ல. 
நீதிமன்றநம வேழிகபாடடியிருக்கு. எனநவே 161 
அடி்ப்்்டயிநல நீஙகநை இவேர்க்ை விடு 
தை்ல க்யயலபாம எனறு நபாஙகள் வேலியுறுதது 
கினந்றபாம.

பதில்!
 குடியுரி்மத திருததைச் ்ட்டத்தைத திரு 
ம்்ப க்்றநவேணடும எனறு தைமிழநபாடு அரசு 
்ட்ட்்்யில் தீர்மபானம ந்பாடடுள்ைது. அதது 
்டன ஈழத தைமிழர்களுக்கு குடியுரி்ம வேழஙகு 
வேது கதைபா்டர்்பாகவும ந்்நவேணடும எனறு 
க்பால்கி்றபார்கள். குடியுரி்மத திருததைச்்ட்டம 
திருததை்ப்ட்டபாநல ஈழத தைமிழர்களுக்கு குடியு 
ரி்ம கி்்ட்ப்தைறகபான வேபாய்பபு உள்ைது. 
ஈழததைமிழர்களுக்கபாக தைமிழக முதைல்மச்்ர் 317 
நகபாடி ரூ்பா்வே அவேர்களின வேபாழவேபாதைபாரததி 
றகபாகவும, வேபாழவுரி்மக்கபாகவும ஒதுக்கீடு 
க்யதுள்ைபார்.
 நகரைபாவிலும, தைமிழநபாடடிலும இநதை 
குடியுரி்மத திருததைச் ்ட்டத திருததைம கதைபா்டர் 

்பாக ஜனபாதி்திக்கு மனு அனு்பபியுள்ைபார்கள். 
நபா்டபாளுமன்றம என்து ஒரு ்ட்டம இயறறும 
இ்டம. ்ட்ட்பந்ர்வே மபாநிலஙகளிலிருநது 
்ட்டம இயறறும இ்டம. இநதைச் ்ட்டத்தை ந்்ட 
மு்்ற்ப்டுததுவேது, வேழிகமபாழிவேது என்து 
ஜனபாதி்தியின ்கயில்தைபான உள்ைது. ஆளுந 
ரி்டம அது இல்்ல.
 தைமிழத நதைசிய இன விடுதை்லக்கு எதி 
ரபான, தைமிழத நதைசிய விடுதை்லக்கு எதிரபான ஒரு 
ஆளுநர் இஙகு வேருகி்றபார் என்றபால், ்பாரதிய 
ஜனதைபாக் கடசி ஒற்்ற இநதியபா்வே்ப ்்்டக்க 
விருமபுகின்றது. ஒற்்ற இநதியபாவிறகு தை்்ட 
யபாக உள்ைது நதைசிய இன விடுதை்லநய. எனநவே 
நதைசிய இனஙகளுக்கு எதிரபானவேர்கைபாக்ப ் பார்தது 
ஆளுநரபாக அனு்பபுகின்றபார்கள். அதில் ஒருவேர் 
ரவி. நபாஙகள் தைமிழ நபாடடில் எல்நலபா்ரயும 
எ்ப்டி ்நதிக்கினந்றபாநமபா அ்ப்டிததைபான ரவி 
்யயும ் நதி்பந்பாம என்தில் எநதைவிதை மபாறறுக் 
கருததும இல்்ல.

பதில்!
 நபாஙகள் அநதை சி்ற்பபு முகபா்ம கதைபா்டர்ச்சி 
யபாகக் கவேனிததுக் ககபாணடிருக்கினந்றபாம. 
எஙகள் தை்லவேர் திருமபாவேைவேன இது குறிதது 
அரசி்டம கதைபா்டர்ச்சியபாக்ப ந்சிக் ககபாணடு 
தைபான இருக்கின்றபார். வேழக்கு முடிநது, தைண்ட்ன 
முடிநதைவேர்களும இருக்கி்றபார்கள். ஒரு சிலருக்கு 
வி்பார்ணநய கதைபா்டஙக்ப்்டவில்்ல. சிலரு 
க்கு இனனும குற்ற்ப்ததிரி்கநய தைபாக்கல் க்ய 
ய்ப்்டவில்்ல. இ்ப்டியபான பினன்்டவுகள் 
நி்்றயநவே உள்ைன. வேழக்கு முடிநதைவேர்க்ை, 
தைண்ட்ன முடிநதைவேர்க்ை விடுதை்ல க்யயுங 
கள் எனறு நபாஙகள் க்பானநனபாம. ்ட்டமன்ற 
உறு்பபினர்கள், ்பாரபாளுமன்ற உறு்பபினர்க்ைக் 
ககபாண்ட ஒரு குழு்வே அ்மதது, வேழக்கு முடி 
நதைவேர்கள், தைண்ட்ன முடிநதைவேர்கள் ்றறி 
விடுதை்ல க்யவேதைறகபான நவே்லகள் கதைபா்டங 
க்ப்டடுள்ைன எனறு தைமிழக முதைல்வேர் ்ட்ட்ப 
ந்ர்வேயிநலநய கதைரிவிததுள்ைபார்.
 ஆனபால் எஙகளு்்டய நகபாரிக்்க சி்ற்பபு 
முகபாமிலுள்ை அ்னவேரும விடுதை்ல க்யய்ப 
்்ட நவேணடும. சி்ற்பபு முகபாநம இருக்கக் கூ்டபாது. 
சி்ற்பபு முகபாமில் உள்ை ஈழத தைமிழர்க்ை 
அவேர்களின குடும்ததி்டம ஒ்ப்்்டக்க நவேண 
டும என்தைபாகும. அ்தை ஏறறுக் ககபாள்வேதைபாகச் 
க்பால்லியிருக்கின்றபார்கள். தைமிழநபாடடு அரசின 
உரி்மகளில் ஆளுநர் தை்லயி்ட முடியபாது என 
்நதை முக்கியமபான கருதது.
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யகள்வி?
 ்தமிழகத்தில் உள்ள  ஈழத்்தமிழ் 
அகதிகள் மற்றும் குடியுரிலமத் திருத்்த 
ச்ெட்ம் யபோன்்றவற்றில் ஒன்றி� அரசு 
வஞெலை செய்வது மோற்்றப்ப் யவணடும் 
என்்ற ்தமிழக மு்தல்வரின் அலழப்லப 
புதி� ஆளுநர் ஆ்தரிப்போரோ?

யகள்வி?
 திருச்சி சி்றப்பு முகோமிலுள்ள வழ 
க்குகள் எல்லோம் விலரநது முடிக்க ப்படும் 
என்று ெட்ப்யபரலவயில் ஸ்ோலின் 
அவர்கள் செோன்ைோர்கள். வழக்குகள் 
முடிநதும்கூ் அவர்கள்  அந்த சி்றப்பு 
முகோமில் இருக்கின்்றோர்கள். அவர்களு 
க்கோை அடுத்்த கட் நகர்வு யமற் 
சகோள்வ்தற்கோை வோய்ப்பு உள்ள்தோ?

்வேக்கபாதீர்கள். உரலில் அக்ப்ட்டது உலக்்கக்கு 
தை்பபுமபா? எனக்றபாரு ்ழகமபாழி உணடு எனநவே 
நபாம ்மூக வே்லததைைஙக்ை ்கயபாளும ந்பாது 
அவேதைபானமபாக இருக்க க்ட்ம்ப்டடுள்நைபாம. 
திட்டமிட்ட ந்்றடி்பபுக்ையும, நமபிக்்க துநரபாக 
ஙக்ையும கவேனறு கவேளிநய்றநவேணடியது ஓவ 
கவேபாருவேரின பிரயததைஙகைபாக கூ்ட இ்பந்பாது 
இருக்கின்றது. பிக் ்பாஸ வீடடில் ந்பாடடு கபாட்ட்ப 
்டும குறும்்டஙகள் ந்பால சினன சினன வேபாக்கு 
வேபாதைஙகளுக்கபாக  இ்பந்பாது இலங்கயில் ஸகிரீன 
்பாடகளும. கபாகணபாளி கபாடசிகளும அம்ல்ப்டுத 
தை்ப்டுவேது மனிதைபாபிமபான மறறும ்மூக அக்க்்ற 
அற்ற வே்றடடு நகவேலமபான மனநி்ல மடடுநம .
 உஙகள் உணர்வுக்ை நீஙகள் மதிக்கும 
ந்பாது கவேளிநய உஙகள் அநதைரஙகஙகள் ந்்்ப்்ட 
வேபாய்பபு இல்்ல. கணடி்ப்பாக எல்நலபாரும து்றவி 
யும  இல்்ல எல்நலபாரும வி்ச்்பாரியும இல்்ல 
என்ற எணணததில் ்மூக வே்லததைைஙக்ை 
ஊடுருவுஙகள் 

இலஙன்கயில சமூ்க   ... த�ாடர்ச்சி...

்ையும, க்யற்பாடுக்ையும அதிகமபாகநவே 
கபாணமுடிகின்றது. இநநி்லயில் ம்லயக அரசி 
யல்வேபாதிகள் ஆழமபாக தூர நநபாக்கு்டன சிநதி தது 
இமமக்களுக்கு வேழிகபாடடு்வேர்கைபாக இருக்க 
நவேணடும. தைமமு்்டய எழுச்சிக்கு உண்ம 
யபாகநவே அரசியல்வேபாதிகள் நதைபாள் ககபாடுக்கின 
்றபார்கள் என்ற சிநதை்ன்ய ம்லயக மக்களின 
மனதில் ஏற்டுததுவேநதைபாடு அதைறகுரிய க்யற்பா 
டுகளிலும ஈடு்்ட நவேணடும. அ்தை விடுதது 
ம்லயக அரசியல் கதைபாழிற்ஙகவேபாதிகள் ம்ல 
யக மக்க்ை ஏமபாறறுமநநபாக்கில் க்யற்டுவேபார் 
கைபானபால், இறுதியில் ம்லயக அரசியல்வேபாதி 
கநை ஏமபாநது ந்பாவேபார்கள் என்தை்ன ம்றநது 
விடுதைல் கூ்டபாது. கல்வி கற்ற ்மூகததின எழுச்சி 
அரசியல்வேபாதிகளின பி்ழயபான க்யற்பாடுகளு 
க்கு முறறு்பபுள்ளி ்வே்ப்நதைபாடு, அரசியலில் 
இருநதும அவேர்க்ை ஓரம கடடி விடும என் 
தை்ன ஒவகவேபாருவேரும புரிநது ந்டநது ககபாள்ை 
நவேணடும. நமலும திரபாணியு்டனும ் மூக்ப்றறு 
்டனும குரல்ககபாடுதது ்மூக நமம்பாடடுக்கு 
விததிடுவேதைறகு அ்னவேரும உறுதி பூணவும 
நவேணடும
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அவேர் கதைரிவிததைபார். 2015ஆம ஆணடு ்ல ந்பாரபாட 
்டஙகள் ந்டபாததை்ப்டடு குறிததை ்குதியில் மண 
அகழவி்ன தைடுதது நிறுததிய ந்பாதிலும, மீணடும 
தைறந்பாது மணல் அ்ணக்ை நதைபாணடி மண 
அகழவு ந்்டக்றுவேதைபாகவும இது எதிர்கபாலததில் 
்பாரிய தைபாக்கததி்ன ஏற்டுததும எனவும அவேர் 
கதைரிவிததைபார்.
 வேைச்சுரண்டல்கள் என்து கவேறுமநன ஒரு 
க்டததைல் ந்டவேடிக்்கயபாக மடடும நநபாக்கபாமல் 
ஒரு இனததின மீது ம்்றமுகமபாக கதைபாடுக்க்ப்டும 
ந்பாரபாகநவே ் பார்க்கநவேணடியுள்ைது. இநதைநபாடடில் 
வேைம நி்்றநதை, மண நி்்றநதை ்ல ்குதிகள் 
உள்ைந்பாதிலும, இனறு க்ரும்பான்ம இனததை 

வேர்களினபாலும, இநதை அர்பாஙகததினபாலும மண 
ககபாள்்ையில் ஈடு்டும ஒரு ்குதியபாக மட்டக்க 
ை்பபி்ன மபாறறிய்மக்கும க்யற்பாடுகள் ஆநரபா 
க்கியமபானதைபாக நநபாக்கமுடியபாது.
 இனறு மட்டக்கை்பபு மபாவேட்ட மக்கள் 
மணக்றறுக் ககபாள்வேதில் க்ரும சிரமஙக்ை 
எதிர்ககபாள்ளும நி்லயில், இவவேபா்ற நி்லயில் 
ககபாழுமபு உட்்ட கதைன்குதிக்கு மட்டக்கை்பபு 
மபாவேட்டததிலிருநது தினமும க்ருமைவேபான மண 
ஏறறிச்க்ல்ல்ப்டுகின்றது. இவேறறி்ன தைடுதது 
நிறுததுவேதைறநகபா அல்லது மண அகழவி்ன 
கடடு்ப்டுததுவேதைறநகபா இதுவே்ரயில் மு்்றயபான 
ந்டவேடிக்்ககள் எடுக்க்ப்்டவில்்ல.
மண அகழவி்ன தைடுதது நிறுததி மபாவேட்டததி்ன 

்பாதுகபாக்க நவேணடுமபானபால், மணல் அகழவின 
அதிகபாரஙகள் உள்ளுரபாடசி மன்றஙகளுக்கு வேழங 
க்ப்்ட நவேணடும என்ற நகபாரிக்்க நீண்ட கபால 
மபாக வேலியுறுததை்ப்டடு வேருகின்றது. ஆனபால் 
இநதை நகபாரிக்்க யி்ன ந்்டமு்்ற்ப்டுததுவேதை 
றநகபா ்ட்டமபாக்குவேதைறநகபா அரசியல்வேபாதிகள் 
முனவேரபாதை நி்லநய கபாண்ப்டுகின்றது.
 எதிர்கபாலததில் உள்ளுரபாடசி மன்றஙகள் 
ஊ்டபாக இநதை மண அகழவி்ன நமறககபாள்வேதைன 
மூலம மடடுநம இயற்க ்மநி்லயி்னயும 
அநதை வேைஙக்ை ்பாதுகபாக்ககூடிய நி்லயும இரு 
க்கும.இதை்ன சிநதிததுதது அரசியல்வேபாதிகள் க்ய 
ற்பாடுக்ை முனகனடுக்கநவேணடும என்நதை 
இநதை மபாவேட்ட மக்களின எதிர்்பார்்ப்பாகும.
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அறிக்்க்யயும அவேர் ்பாதைகமபான ஒன்றபாகநவே 
்பார்க்கின்றபார். அதை்ன க்யலில் கபாடடுஙகள் 
எனவும கூறியிருக்கின்றபார். இது அர்பாஙகததின 
கபாலம க்டததும உததிக்கு கி்்டததை ஒரு ்ரி்பாக 
இருக்கலபாம. அடுததை வேரு்டமும அநதை ந்பாக்கு 
கதைபா்டரலபாம. ககபாநரபானபா, க்பாருைபாதைபார கநருக்கடி 
என அர்பாஙகம கபாரணஙக்ை இலகுவேபாகச் க்பால் 
லித தை்பபிவிடும நி்லதைபான உள்ைது. தைமிழக் 
கடசிகளும கஜனிவேபா்வேக் ்கயபாை முடியபாமல் 
தைடுமபாறினபால், கபாலஙகள் மடடுமதைபான ந்பாயக் 
ககபாணடிருக்கும. தைமிழ மக்களுக்கு எதுவும 
கி்்டததுவி்ட்பந்பாவேதில்்ல என்நதை உண்ம
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