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கடந்த 2012இல் படகு வழியாக 
இலங்கயிலிருநது வவளியயறி, 
அவுஸ்தியேலியாவில் ்தஞ்சம்டந 
திருந்த நயட்சலிஙகமும், 2013இல் 
்தஞ்சம்டநதிருந்த பிரியாவும்   ்சநதி 
த்த பின் திருமணம் வ்சய்து வகாண் 
டனர். ்தஞ்சகயகாரிக்கயாளர் 
களான அவர்களுககு அவுஸ்தியேலி 
யாவியலயய இரு வபண் குழந்்த 
கள் (யகாபிகா, ்தருணிகா) பிறந்தனர்.
 2018இல் இத ்தமிழ் அகதிக 
குடும்பத்்த இலங்கககு வலுக 
கடடாயமாக நாடுகடத்த அவுஸ்தி 

யேலியா அேசு திடடமிடடிருந்த 
நி்லயில், அநநடவடிக்க இறுதி 
நிமிடததில் ்தடுதது நிறுத்தபபட 
டது. இ்்ததவ்தாடர்நது, இக 
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gupjtpf;Fk; jkpo; mfjp FLk;gk;

இறந்தவர்கள் எந்த அளவுககு அதி 
காேஙகளின் மன்சாடசி்யத வ்தாந்த 
ேவு வ்சய்கிறார்கள் என்ப்்தயய 
்தறயபா்்தய காவல்து்றயினரின் 
வ்சயல் காடடுகிறது என நாடாளு 
மன்ற உறுபபினர் நீதிபதி சி.வி.
விகயனஸ்வேன் வ்தரிவிததுள்ளார்.
 யமலும் காவல்து்றயினோல் 
யமறவகாள்ளபபடும் இத்த்கய 
ஆததிேமூடடும் வ்சயல்கள், மககளு 
ககு பயத்்த ஏறபடுததும் என்று 
அே்சாஙகம் நி்னத்தால், அவர்கயள 
ஏமாறறபபடுவார்கள். அ்தாவது 

இவவாறான வ்சயறபாடுகள் இந்த 
நாடடில் அேசியல் சுயநிர்ணயததிற 
காக யபாோடுவ்தறகு மககளுககு 
யமலும் உறுதியளிககும் என யமலும் 
வ்தரிவிததுள்ளார்.
 இய்தயவ்ள இறந்த வீேர் 
க்ள நி்னவுகூருவ்தறகு மககளு 
ககு எதிோக ்த்ட உத்தேவு பிறபபிக 
கும் முன் நீதிமன்றஙகள் மிகவும் 
கவனததுடன் இருககும் என்று நம்புகி 
யறன். வகாயோனா கடடுபபாடுகள் 
பின்பறறபபட யவண்டும். ஆனால் 
மககளின் அடிபப்ட உரி்மகள் 
மதிககபபட யவண்டும். வ்சல்வோ்சா 
கயேநதிே்ன, காவல்து்றயினர் 
இழுததுச் வ்சன்று ்தமது வாகனததில் 
அ்ழததுச் வ்சல்லும் காவணாளிக 
காடசி்ய நானும் பார்தய்தன்.
 இறந்தவர்க்ள நி்னவு 
கூரும் விழாவில் அவர் பஙயகறற்தா 
கக கூறபபடுகிறது. அ்தாவது ஒரு 

அவமரிககா, பிரித்தானியா மறறும் 
அவுஸ்தியேலியா கூடடணியில் உரு 
வாககபபடட கூடட்மபபானது 
அவமரிககா, யபபான், இநதியா 
மறறும் அவுஸ்தியேலியா ்த்ல்ம 
யிலான ஸ்குவாட கூடட்மப்ப 
ஓேஙகடடியுள்ள்தாகத வ்தரிவிககப 
படுகின்றது.
 அ வு ஸ் தி ய ே லி ய ா வு க கு 
அணு்சகதியில் இயஙகும் நீர்முழ்கிக 
கபபல்க்ள வழஙகுவ்தறகு முன் 
வ ந து ள் ள அ வ ம ரி க க ா வ ா ன து , 
முன்னர் இநதியாவுககு அந்தத 
வ்தாழில்நுடபத்்த வழஙக மறுத 
திருந்தது.
 ஆனால் ்தறயபாது பிோன்ஸ் 
நாடடுடன் அவுஸ்தியேலியா யமற 
வகாண்ட உடன்பாட்ட மீறி, 
அவமரிககா நீர்மூழ்கிக்ள வழஙகி 
யது பிோன்ஸ் நாட்ட சினம ் டய 
்வததுள்ளது.
 இ்த்ன வ்தாடர்நது இநதிய 
பிே்தமர் நயேநதிே யமாடியுடன் 
வ்தாடர்பு வகாண்ட பிோன்ஸ்அதிபர் 
இமானுயவல் மகயோன், இரு நாடு 
களுககும் இ்டயிலான பாதுகா 
பபு உடன்பாட்ட பலபபடுததும் 
நடவடிக்கக்ள யமறவகாண்டு 
ள்ளார்.

இந்த இரு ்தேபபு உடன்பாடடின் 
அடிபப்டயில், இநதியாவுககு 7 
பில்லியன் வடாலர்கள் வபறுமதி 
யில் அணு்சகதியில் இயஙகும் 6 
நீர்மூழ்கிக கபபல்க்ள பிோன்ஸ் 
வழஙக முன்வநதுள்ளது.
 யமலும் கல்யவரி வ்கயான 
6 நீர்மூழ்கிக்ளயும் இநதிய நிறுவ 
னததுடன் இ்ணநது 230 பில்லியன் 
இநதிய ரூபாய்கள் வபறுமதியில் 
பிோன்ஸ் ்தயாரிதது வழஙகுகின்றது. 
அதில் இேண்டு ஏறகனயவ பாவ 
்னயில் இ்ணககபபடடுள்ளன. 
யமலும் இேண்டு பரிய்சாதிககப 
படுகின்றன.
 இநதியக கடறப்டயின் 
விரிவாககம் வ்தாடர்பில் பிோன்ஸ் 
பாதுகாபபு அ்மச்்சர் புவளயேன்ஸ் 
பாயலயும், இநதியப பாதுகாபபு 
அ்மச்்சர் ோஜநாத சிஙகும் அண் 
்மயில் கலநது்ேயாடியது இஙகு 
குறிபபிடத்தககது.

jpyPgid kf;fs; epidT $UtJ  
gw;wp murhq;fk; Vd; fyq;FfpwJ?

Gwf;fzpj;j mnkupf;fh 

,e;jpahTld; ifNfhu;f;Fk; gpuhd;];
Nfs;tp vOg;Gfpd;whu; tpf;Nd];tud;

சிறீலஙகா அேசு, மனி்த உரி்ம 
க்ளப பாதுகபப்தறகுரிய நடவடி 
க்கக்ள யமறவகாள்வ்தறகு 
கு்றந்த அளவான கால அவகா்சத 
்்தயய ஐயோபபிய ஒன்றியம் ்தனது 
ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்்சலு்கயி்ன 
வழஙகுவ்தறகான நிபந்த்னயாக 
வழஙக யவண்டும் என அவமரிக 
கா்வ ்தளமாகக வகாண்ட மனி்த 
உ ரி ் ம க ள் க ண் க ா ணி ப ப க ம் 
கடந்த பு்தன்கிழ்ம (22) வவளி 
யிடடுள்ள ்தனது அறிக்கயில் 
வ்தரிவிததுள்ளது.
 அதில் யமலும் வ்தரிவிகக 
பபடடுள்ள்தாவது:

 ஐயோபபிய ஒன்றியம் ்தனது 
வ்ேமு்றக்ளத வ்தளிவாக 
மறறும் வவளிபப்டயாகத வ்தரி 
விகக யவண்டும். சிறீலஙகாவில் 
வி்ேவாக சீேழிநது வரும் மனி்த 
உரி்ம ந்டமு்றக்ள ஐயோ 
பபிய ஒன்றியததின் அழுத்தஙகள் 
நிறுத்த முறபடடுள்ளது.
 சிறீலஙகா அேசு வழ்ம 
யபால வாககுறுதிக்ள வழஙகு 
கின்றது. ஆனால் அ்வ நிேந்தே 
மான்வ இல்்ல. எனயவ 
ஜி.எஸ்.பி வரிச்்சலு்க வ்தாடர்பில் 
ஐயோபபிய ஒன்றியம் யமற 
வகாண்டு வரும் ஆய்வுகள், சிறீல 
ஙகா அேசு ்தனது வாககுறுதிக்ள 
நி்றயவறறுவ்தறகான அழுத்தங 
க்ளக வகாடுபப்தாக இருககயவ 
ண்டும்.
 யகாத்தபாயா ோேபக்சாவின் 

Fiwe;j fhy mtfhrNk toq;fg;gl Ntz;Lk; 

- kdpj cupikfs; fhz;fhzpg;gfk;

47ஆவது நாளாகத் தீர்வின்றித் த�ாடரும் 
இலங்கத் �மிழரின் ப�ாராடடம்

்தமிழகததில் உள்ள திருச்சி சிறபபு முகாமில் வழககுகள் முடிவுறற 
நி்லயில், நீண்டகாலமாகத ்தடுதது ்வககபபடடுள்ள இலங்கத 
்தமிழர்கள், ்தம்்ம  விடு்த்ல வ்சய்யுமாறு வ்தாடர்நது யபாோடடஙக்ள 
நடததி வருகின்றனர்.
 ஆனாலும் அவர்களின் யகாரிக்ககள் குறிதது ்தமிழக அேசு 
இன்று வ்ேயில் எந்த நடவடிக்கக்ளயும் எடுககவில்்ல என்பது 
குறிபபிடத்தககது.

த�ொடர்ச்சி 05ஆம் பககம்

�லிபான் அேசு மீது ்த்டகள் 
உள்ளயபாதும், ஆபகானிஸ்்தானு 
ககு உ்தவிக்ள வழஙகுவ்தறகு 
ஐககிய நாடுகள் ்ச்ப உடபட பல் 
யவறு அ்மபபுககளுககு அவமரி 
ககா அனுமதி  வழஙகியுள்ளது.
 இேண்டு வ்கயான அனு 
மதிக்ள வழஙகியுள்ள்தாக கடந்த 
வவள்ளிககிழ்ம (24) அவமரிககா 
வ்தரிவிததுள்ளது. அதில் ஒன்று 
அவமரிககா, அே்ச ்சார்பறற நிறுவ 
னஙகள் மறறும் ஐ.நா உடபட சில 
அ்னததுலக நிறுவனஙகள் உ்தவி 
க்ள வழஙகலாம்.

இேண்டாவா்தாக, உணவுகள், மருந 
துகள் உடபட யவறு சில வபாருடக 
ளுககான ஏறறுமதி அனுமதி. இது 
அஙகு வாழும் மககளுககான மனி 
்தாபிமான உ்தவிகள் என அவமரி 
ககாவின் தி்றய்சரி வவளிவிவகாே 
அதிகாரி அனடோ ஹககி வ்தரிவிதது 
ள்ளார்.

Mg;fhDf;F cjtp toq;f mnkupf;fh mDkjp

jpUr;rp rpwg;G Kfhk;: 
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“நொடடினு்டய ேனாதிபதி ஐ.நா.வுககுச் வ்சன்று, 
்தாஙகள் நல்லிணககத்்த ஏறபடுத்தப யபாகின்யறாம் 
எனக கூறுகிறார். ஆனால், எஙகளு்டய உறவினர்க்ள 
- எஙகளுககாகப யபாோடியவர்க்ள - நி்னவு கூருவ்த 
றகான உரி்ம்யக கூட இந்த அே்சாஙகம் எமககு 
வழஙகத ்தயாரில்்ல” என ்தமிழ்த ய்தசிய மககள் முன் 
னணியின் வபாதுச் வ்சயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுபபி 
னருமான வ்சல்வோ்சா கயேநதிேன் வ்தரிவித்தார்.
 வியாழககிழ்ம யாழ்பபாணக காவல்து்றயின 
ோல் ்கதுவ்சய்யபபடட கயேநதிேன், காவல்து்றப 
பி்ணயில் விடுவிககபபடட நி்லயில், ஊடகஙகளுக 
குக கருததுத வ்தரிவிககும்யபாய்த இவவாறு கூறினார். 
அவர் யமலும் வ்தரிவித்த்தாவது:-
 “தியாக தீபம் திலீபனின் நி்னவிடததுககுச் 
சுடயேறறுவ்தறகு நான் ்தயாோகும்யபாது, அஙகு நின்ற 
காவல்து்றயினர் ்தடுத்தார்கள். நீதிமன்றத ்த்ட 
உத்தேவு இருககின்ற்தா என்று நான் அவர்களிடம் 
யகடயடன்.  ஆனால், அவர்கள் நீதிமன்றத ்த்ட உத்தே 
்வக காண்பிககவில்்ல. நீதிமன்றத ்த்ட உத்தே்வ 
நாஙகள் மதிககின்யறாம். ஆனால், எஙகள் உரி்ம்ய 
மீறும் உஙகளது வ்சய்ல ஏறக முடியாது எனத வ்தரி 
விதய்தன்.
 நி்னவிடததுககு உள்யள வ்சல்ல அனுமதிககா்த 
நி்லயில், நி்னவிடததுககு முன்பாக நான் நின்ற 
இடததியலயய சுடயேறறியயபாது, அஙகு இருந்த காவல் 
து்றயினர் மியலச்்சத்தனமாகக காடடுமிோண்டித 
்தனமாக எஙகளு்டய மககளின் உணர்வுக்ளப புண் 
படுததும் வி்தமாக அ்த்னத ்தடடி அ்ணத்தார்கள். 
அ்த்ன நான் வன்்மயாகக கண்டிககின்யறன்.
 நி்னவுகூரும் உரி்ம என்பது எஙகள் எல்யலா 
ருககும் இருககின்றது. காவல்து்றயினர் ்சடடம் - 
ஒழுங்கப பாதுகாபயபாம் என்ற யபார்்வயில் 
்தமிழர்க்ள அடககி ஒடுககி சிஙகள வபளத்த யமலாண் 
்ம்ய நிறுவ இஙகிருநது வ்சயறபடடுக வகாண்டி 
ருககின்றார்கள். எந்தவவாரு இடததிலும் ்தமிழர் 
களு்டய உணர்வுக்ள மதிதது வ்சயறபட அவர்கள் 
்தயாோக இல்்ல. இந்த நாடடினு்டய ேனாதிபதி 
ஐ.நாவுககுச் வ்சன்று, ்தாஙகள் நல்லிணககத்்த ஏறபடு 
த்தப யபாகின்யறாம் எனக கூறுகின்றார். ஆனால், எஙக 
ளு்டய உறவினர்க்ள - எஙகளுககாகப யபாோடியவர் 
க்ள நி்னவுகூரும் உரி்ம்யககூட அவர்கள் எமககு 
வழஙகத ்தயாரில்்ல.
 இபயபாது எஙக்ளக ்கதுவ்சய்து வகாண்டு 
வநது ்தனி்மபபடுத்தல் ்சடடத்்த மீறிய்தாக வழககுப 
பதிவு வ்சய்யபபடடது. இதில் நான் ்தனியாகத்தான் 
அஙகு சுடயேறற வ்சன்று இருநய்தன். அபயபாது அந்த 
இடததில் காவல்து்றயினர் என்னுடன் முேண்படட 
யபாது, என்ன ந்டவபறுகின்றவ்தன நியாயம் யகடக 
முறபடட யபாது அவர்க்ளயும் ய்சர்தது ்கது வ்சய்து 
்தனி்மபபடுத்தல் ்சடடத்்த மீறிய்தாக எதிர்வரும் 
ஒகயடாபர் 27ஆம் திகதி வழககுககுத ்தவ்ணயிடப 
படடுள்ளது.
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 இன்றைய சமகால உலகில் ஈழத்தமிழரகளின ்தன்ாட்சி உரி்ம குறித்த த்தளிவும், த்த்ையும் 
தைகமாகக் கட்்ட்மக்கப்பட்டு ைருகிறைது. அ்த்் தைகப்படுததி, முழு்மப்படுததி்ட புலம்்பதிந்த 
ஈழத்தமிழரகளும், ஈழத்தமிழரகளும், ்தமிழகம் உட்்பட்்ட உலகத ்தமிழரகளும் ஒருங்கி்ைநது 
உ்ழப்ப்தறகா் முயறசிகள் இ்ையைரி்்டயிலும், முதியைரி்்டயிலும் காலததின த்த்ைதய் 
உைரப்பட்டு ைரும் தேரம். ஈழத்தமிழரகளின தைளியகத ்தன்ாட்சி உரி்மயி்் உலக ோடுகளும், 
அ்மபபுக்களும் ஏறறைல் என்ப்தன ைழியாகதை ஈழத்தமிழரகளு்்டய அரசியல் உரி்மகள் நீதியா்தும், 
நியாயமா்துமா் தீர்ைப த்பறும் என்பத்த ஈழத்தமிழரகளின ்பாதுகாப்பா், அ்மதிக்கா், 
ைாழ்வுக்கா் ஒதர ைழியாகவும் உள்ைது. 
 ்பாராளுமனறை மக்கைாட்சி்ய நி்லப்படுததும் ்பாராளுமனறைச் சட்்டைாக்கம், அ்மச்சர்ை 
நிரைாகம், சட்்ட அமுலாக்கத்்த உறுதிப்படுததும் சட்்டததின முன குடிமக்கள் அ்்ைரும் சமதமனறை 
சட்்ட ஆட்சி மூனறும் சிறிலங்கா அரசாங்கத்தால் ்தமிழரகளுக்கு மறுக்கப்பட்டுச், சி்றைச்சா்ல 
அ்மச்சதர சி்றைச்சா்லயுள் துப்பாக்கியு்டன தசனறு, ்தமிழ் அரசியல் ்கதிகளின ்த்லயில் 
துப்பாக்கி்ய ்ைதது, ோன நி்்த்தால் உங்க்ை அழிபத்பன எ் தகாடுங்தகான்ம ஆட்சி்ய 
தைளிப்படுததுகினறை இன்றைய காலகட்்டததில், இவைாறு அ்டக்கி ஒடுக்குைது்தான சிறிலங்காவின 
உள்ைகப த்பாறிமு்றை; அ்த்் ஏறறுப த்பச ைாருங்கள் எ் சிறிலங்காவின அரசத ்த்லைர 
தகாத்த்பாய ராச்பக்ச, ஐக்கிய ோடுகள் த்பாதுச் தசயலாை்ர அருகில் ் ைததுக் தகாண்டு, புலம்த்பயர 
்தமிழரகளுக்கு அ்ழபபு விடுததுள்ைார. 
 மக்கைாட்சி மு்றை்மயில் ேம்பிக்்கயுள்ைைர த்பால் சிறிலங்கா அரசத ்த்லைர ்தன்் 
தைளிப்படுததிக் தகாண்டிருந்த அத்த தேரததில், மக்கைாட்சி மு்றையின ைழியா் அறைைழிப 
த்பாராட்்டததில் மக்கள் த்பாராட்்டததின த்த்ை்ய முனனிறுததி, ்தன இனனுயி்ர உண்ைா நி்லப 
த்பாராட்்டத்தால் ஈநது, மக்களுக்கு அரசியல் விழிபபுைரவு ஊட்டிய தியாகி திலீ்பனின துயிலகததில் 
சு்டரவிைக்தகறறி்ார, ஈழத்தமிழரகளுக்கா் சட்்டைாக்கத்்த முனத்டுக்க உரி்மயுள்ை 
சிறிலங்காவின ்பாராளுமனறை உறுபபி்ரா் திரு கதேநதிரன.  இை்ரத திட்டி அைமா்ப்படுததிக் 
்கது தசய்த சிறிலங்கா காைல்து்றையி்ர, ஏறறிய ஈ்கவிைக்்கக் காலால் உ்்ததது அைமதித்த 
நிகழ்ைா்து, மனி்த உரி்ம ைனமு்றைகளும், மக்கள் உரி்ம மறுபபுக்களும்்தான சிறிலங்காவின 
உள்ைகப த்பாறிமு்றை; அங்கு மக்களின ்பங்தகறபு, சமுகநீதி்ய உறுதி தசயயும் சட்்டததின ஆட்சி, 
மக்களு்ட்ா் உ்ரயா்டல் மூலம் மக்களு்டன இ்ைநது முடிதைடுத்தல் என்ப் எனறுமில்்ல 
என்ப்்த மீைவும் உறுதிப்படுததியுள்ைது.  
 இ்த்் உைரநது ஈழத்தமிழரகளின தைளியகத ்தன்ாட்சி உரி்மயின ைைரச்சிக்கு 
உ்தைக் கூடிய ை்கயில், மனி்த உரி்மகள் கண்காணிபபு அ்மபபு, அ்்ததுலக மனனிபபுச்ச்்ப 
உட்்பட்்ட  ்பல அ்்ததுலக மனி்த உரி்மகள் மறறும் உலக அ்மதிக்கா் அ்மபபுக்கள் இனறும் 
சிறிலங்காவின மனி்த உரி்மகள் ைனமு்றைகளின ைழி ஈழத்தமிழரகளின உள்ைக ்தன்ாட்சி கடும் 
்பாதிபபுக்கு உள்ைாகி ைருை்்த ோைாந்தம் த்பசத த்தா்டங்கி விட்்ட். 
 இ்தன வி்ைைாக ஏற்ப்டக் கூடிய உலக மக்களின அழுத்தம், அைரகளின அரசுக்ையும், 
ஈழத்தமிழரகளின தைளியக ்தன்ாட்சி்ய ஏறக ் ைக்க தைண்டிய கட்்டாயத்்த தோக்கி ேகரததுகிறைது. 
இந்த அ்்ததுலகச் சூழலின ைைரச்சி்யத தி்சமாறறி, ஈழத்தமிழரகளின தைளியகத ்தன்ாட்சி 
உரி்மக்கு ஆபபு ்ைக்கும் இராச்தநதிர ேகரவு்தான சிறிலங்கா அரச ்த்லைரின புலம்த்பயர 
்தமிழரக்ைப த்பச ைாருங்கள் எனறை அ்ழபபு. 
 அத்ததை்ை சிறிலங்காவின தைளிவிைகார அ்மச்சர சட்்டப த்பராசிரியர  ஜி. எல் பீரிஸ், 
்தனனு்்டய சட்்ட அறி்ைக் தகாண்டு, ஒரு ோட்டின அனுமதியினறி ஐக்கிய ோடுகள் ச்்ப 
அந்த ோட்டுக்குள் தைளியகப த்பாறிமு்றைக்ை முனத்டுக்க முடியாத்த் எச்சரிததுள்ைார. 
ஆ்ால் கு்ைததில் ஈராக்கின ்த்லயீட்டுக் காலம் மு்தலாக க்டந்த கால் நூறறைாண்டுக்கும் தமலா் 
காலததில் ஐக்கிய ோடுகள் ச்்ப எத்த்் ோடுகளில் தைளியகப த்பாறிமு்றைக்ை எவைாறு 
எல்லாம் தசயற்படுததி ைருகிறைது என்பது அைருக்குத த்தரியும். ஆ்ால் அைர, ்தான அ்மச்சராக 
ஒட்டிக் தகாள்ளும் எந்த சிங்கை அரசிலும் கட்சி தைறு்பாடினறி, த்பௌத்த சிங்கை தமலாண்்ம்ய 
நி்லப்படுத்தச் சட்்டததின த்பயரால் எ்்த எ்்த எல்லாம் த்பசி ைருகிறைார என்பதும் அைருக்தக 
த்தரியும். ஆயினும் சட்்ட மயக்க நி்லதயான்றைத த்தாறறுவிதது, ஈழத்தமிழரகளின தைளியகத 
்தன்ாட்சி உரி்மக்கா் உலக ஊக்குவிப்்ப உ்்டப்பத்த அைரின நி்றைதைறைாக் க்ைாகத 
த்தா்டரகிறைது. 
 இ்த்்த்தான 34 ஆண்டுகளுக்கு முன இத்த தசபத்டம்்பர 26ஆம் திகதி அனறு தியாகி 
திலீ்பன "ஒரு மாத்பரும் சதி ை்லக்குள் சிக்கி ைரும் எம் மக்க்ை எப்படியாைது விடுவிக்க 
தைண்டும்" எ் எச்சரித்தான. 34 ஆண்டுகைாக இந்த நி்ல த்தா்டரகிறைது எனறைால், அ்தறகு 
என் காரைம். ்தமிழுைரவு புலம்த்பயர ஈழத்தமிழ் மக்களி்்ட இல்லாது இருப்பது்தான எ்த 
்தமிழ் தமயபத்பாருள் த்பராசிரியர ேல்லூர சரைைன மிகத த்தளிைாகத ்தமது விரிவு்ரதயானறில் 
சுட்டிக்காட்டி்ார.  ்தமிழுைரவு என்பது, தைறுமத் தமாழியின த்பரு்ம த்பசுைத்தா அல்லது 
்பழம் த்பரு்மகள் த்பசுைத்தா அல்ல. ஒரு ்தமிழனுக்கு சு்தநதிரம் இல்்லதயனறைாலும், அ்த்்த 
்த்து சு்தநதிர இழப்பாகக் கருதும் ம்நி்லதய ்தமிழுைரவு. இந்த நி்ல மண்ணுக்கா்தும், 
மக்களுக்கா்துமா் முழு்மயா் ்பங்களிபபு ைாழ்வின மூலதம த்பறைப்ப்டலாம். இதுதை தியாகி 
திலீ்பனின ைரலாறறு உ்தாரைம். 
இந்தத ்தமிழுைரவின ைைரச்சியின தைகததிலும், உறுதியிலுதம ஈழத்தமிழரகளின தைளியகத 
்தன்ாட்சி உரி்ம ைைரச்சி்யப த்பணுை்தறகா் மக்கள் சக்தி, உ்்டபபு முயறசிகளுக்கு எதிராகப 
்பலம்த்பறும் என்பத்த இலக்கின எண்ைம்.

  Mrphpau;

mk;gyg;gLj;Jfpwhu; fN[e;jpud;  vk;.gp.

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பககம்
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தமிழ் மக்கள் துயர்கண்டு க்கொதிதகதழுந்து
தலைவனுயர கெறியினிலை உறுதிபூண்டு

இழிநிலைலயத த்கரதகதறியும் 
இைட்சியதலதொ

டிறுதிவலை மிடுககுடலே ெடந்துகென்று
அழிவு நிலை மக்களுககு எடுததியம்பி

அலேவலையு கமொன்்ொ்கத 
திைட்டிகக்கொண்டு

்களிகெரு்கக ்கந்தேருட் பீடந்தன்னில்
்கண்்ணயரந்த திலீெொ நின் ெொமம் வொழும்

அன்புகெொட்ட அரிசிலெொட்டு 
அைவல்ணதது

அடிகயடுதது உள்நுலைந்த ெொைதததின்
்கன்மேததுச் ெதி்ககெல்ைொம் ெொலை்கொ்ணக
்கொட்டுதற்குக ்கெமலமதது லெொன்பிருந்து
உன்னுயரந்த ்கருததுக்கலெ உதிரதத 

்கொட்சி
உள்ெதலத என்க்ன்றும் உருககுலதயொ
தன்ேொட்சிக க்கொருபுைட்சி முன்கேடுககும்
தலைவகேொடு நின்ெொமம் என்றும் வொழும்

உந்தியிலை க்கொழுந்து விட்டுத தீகயழும்ெ
உ்க்கதலத நீயிைந்து துடிதுடிக்க

ெந்தியிலை அமரந்திருந்த மக்களுன்லேப்
கெருகிவரும் ்கண்ணீலைொ டுற்றுலெொக்க

சிந்லதயிலை கதரிந்தெல் லு்ணரவிலேொடு
லெொரவுற்றுச் கெயைற்றுத 

துவண்டொயந்லதொ
எந்லதயரி ேடிலமவிைங் குலடதது வீெ
புைட்சிததீ மூட்டிேொலய திலீெொ வொழி.

jpyPgh epd; ehkk; thOk;

“ghu;j;jPgg;gy;yhz;L...”
நெற்றியிற்திலகம்

நெறிபிறழாச்சத்தியம்நெஞ்சில்
பற்றியதீயிடைமனதிற்பதித்து

பார்த்தீபம்எரித்்ததுபகல்்வே்சம்…

khuPrd;

fhe;js;

சுற்றியபடகயிடை சுழன்று நின்றாடிய கருவிகள் ஓயககட்டியம் கூறிககரிகாலமனம் நவேன்று 
பட்டினித்தீயிடை பற்றிபபைர்்ந்த்்தார் 

தியாகதீபம்…
விற்றிைமுடியா விடு்தடல ்வேட்டகயில்

வீரத்திரு நிலம் நவேஞ்சினம் நகாண்டிைத்்தகக்்தார் பாைம்்தடனயுவே்ந்தளிககத்திகநகலாம் ஒளிநயாடு 
பைர்்ந்த்்த திலீபயாகம்…

முற்றும், முடிவுறும் முன்னவேர் துடை வேருநமனககத்திககிை்ந்த
க்ந்தனின் வோ்சலில் கடைவிழிபபார்டவேயும் கிடைககாது பற்றிபபைர்்ந்த விடு்தடலபபசித் தீபல்லாண்டு 

கூறுது்ம!               
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மன்னர் மாவடடமானது கிளிவநாச்சி, முல் 
்லததீவு, அநுோ்தபுேம், மறறும் புத்தளம் 

ஆகிய மாவடடஙகளால் சூழபபடடுள்ளது.  2002 
்சதுே கியலா மீடடர் வகாண்ட மன்னார் மாவட 
டமானது நானாடடான், மு்சலி, மடு, மாந்்த 
யமறகு ஆகிய ஐநது உ்தவி அே்சாஙக அதிபர் பிரிவு 
க்ளக வகாண்டது. சிறு க்ேயயாேப பா்்த 
மூலம் இ்வ யாவும் இ்ணககபபடுகின்றது.
 திருகயகதீஸ்வேம், மடுமா்தா, மன்னார் 
யகாட்ட, அருபபுகயகாட்ட, அல்லிோணி 
யகாட்ட, இோமர் பாலம், வவளிச்்ச வீடு, வபருகக 
மேம் யபான்ற புகழ்வபறற இடஙக்ளயும் ்தன் 
னகதய்த வகாண்டுள்ளது. திருகயகதீஸ்வே ்தலமா 
னது பதினாறாம் நூறறாண்டு யபார்ததுகயகயோல் 
அழிககபபடடு, மீண்டும் 1903 ஆம் ஆண்டு மீள 
வும் கடடபபடடது.

 மன்னாரின் பிேபலததுககுப வபருகக 
மேமும் ஒரு காேணமாகும். இந்தப வபருககமேம் 
பதி்னந்தாம் நூறறாண்டு அயேபிய வியாபாரி 
களால் வகாண்டு வேபபடடது. 7.5 மீடடர் உயே 
மும் 19.5 மீடடர் சுறறளவும் உ்டய 150 ஆண்டு 
கள் பழ்மயான மேமாகும்.
 மன்னார் வவளிச்்சவீடானது, 1915ஆம் 
ஆண்டு கடடபபடடது. ஒவவவாரு ஐநது வ்சகக 
னிலும் வவளிச்்சத்்தக வகாடுககககூடியது. 
இ்தன் ஒளியானது 10 கடல் ்மல் வ்தா்லவுககு 
பேவககூடியது. ்த்லமன்னாரில் அ்மநதுள்ள  
இந்த வவளிச்்சவீடானது, இந்த வழியில் ்த்ல 
மன்னாரில் இருநது இநதியா வ்சல்லும் கபபல் 
களுககு து்ணயாக அ்மநதுள்ளது.

 மன்னார் யகாட்டயானது, 1560இல் 

யபார்ததுகயகயோல் அ்மககபபடடது. மூன்று 
பககம் பாதுகாபபு அேணாகவும் ஒரு பககம் 
யபார் வீேர்கள் கடல் வழியாகத ்தபபிச் வ்சல்லக 
கூடிய்தாகவும் அ்மககபபடடது. பின்னர் இது 
ஒல்லாந்தோல் கடறப்டத ்தளமாக மாறறப 
படடது.

 இோமர் பாலம் மணலாலும், சுண்ணாம்புப 
பா்றக கறகளாலும் கடடபபடடது. இலங்க 
்யயும், இநதியா்வயும் இ்ணககக கூடிய்தாக 
இது அ்மநதுள்ளது. ம்லயாளததில் இோமர் 
ய்சது பாலம் என வபயர் மாறறபபடடது. 30 கியலா 
மீடடர் நீளமும், ஒன்ற்ே மீடடர் மு்தல் 3 மீடடர் 
வ்ே அகலமாகவும் அ்மககபபடடிருககும் 
இந்த இோமர் பாலம் ஊடாக பதி்னந்தாம் நூற 
றாண்டில்  மககள் பயணம் வ்சய்்தனர்.
 புனி்த வவறறி மா்தா ய்தவாலயம் பதி 
வனடடாம் நூறறாண்டு வவறறி மண் யப்சா்ல 
குடியிருபபில் உருவாககபபடடது. 2004இல் மீள் 
புனே்மபபுச் வ்சய்யபபடடது. இந்த ய்தவால 
யம் 17 ஆயிேம் ்சதுேப பேபபளவில் உருவாககப 
படடுள்ளது.
 மன்னார் மாவடடததில் 70 ்ச்தவீ்தமான 
மககள் விவ்சாயத்்தயும், 25 ்ச்தவீ்தமான மககள் 
மீன்பிடித வ்தாழி்லயும் 5 ்ச்தவீ்தமான மககள் 
ஏ்னய வ்தாழில்க்ளயும் வ்சய்து வருகின்றனர்.
 ய்தககம் அ்ணககடடில் மல்வதது ஓயா 
வுககுக குறுககாக அ்மககபபடட இேண்டு 
வாய்ககால்களில் ஒன்றின் மூலம் கடடுக க்ே 
குளததிறகும் மறறய்தன் மூலம் அகததிமுறிபபு 

குளததிறகும் நீர் திறநது விடபபடுகிறது. மிகுதி 
நீர் அருவியாறு ஊடாக கடலுககு வ்சல்கின்றது.
 கடடுகக்ேக குளம் 1969இல் நீர்பபா்சனத 
தி்ணககளததுடன் இ்ணககபபடடது. 16.25 
்மல்  நீளமான அருவியாறு ஊடாக நீர் குளததுககு 
வருகின்றது. குளததின் நீளம் 4.5 ்மல். 31,500 
கன அடி நீர் உள்ளது. 30 ஆயிேம் ஏககர் வயல்கள் 
வ்சய்யபபடுகின்றது. 10 வான் க்தவுகள் உள்ளது. 
விளாததிககுளம், அகததிககுளம் ஊடாக ஏ்னய 
குளஙகளுககு நீர் வ்சல்கின்றது.

 மன்னார் மாவடடததில் 99,051 மககள் 
வசிககின்றனர். இவர்களில் 80,568 ்தமிழர்களும், 
16,087 முஸ்லிம்களும், 1961 சிஙகளவர்களும் வசிக 
கின்றனர். 153 கிோம ய்சவகர் பிரிவுகள் உள்ளன. 
622 கிோமஙகளும் மன்னார் மாவடடததில் உள் 
ளன. 13,000ககும் யமறபடட பழ மேஙகள் இஙகு 
ள்ளன.

 குளம் புனே்மபபிறகாக ஒரு வருடம் 
10 மில்லியன் ரூபாய் மடடுயம வ்சலவு வ்சய்யப 
படடு வருகின்றது. 30 மில்லியன் ரூபாய் வநல் 
வகாள்வனவு வருடா வருடம் இஙகிருநது யமற 
வகாள்ளபபடடு வருகின்றது. வடமாகாணததில் 
அதிக நீர் கடலுககு வ்சல்லும் மாவடடமாகவும் 
அதிக வறடசியான பகுதியாகவும் மன்னார் மா 
வடடம் காணபபடுகின்றது. பல பகுதிகள் உவர் 
நிலமாக மாறி வருகின்றன. நிலபபயன்பாடு கு்ற 
வாகயவ காணபபடுகின்றது. வனவிலஙகுகள் 
அதிகம் காணபபடுகின்றன. பல யவ்லத திடட 
ஙகள் இஙகு வ்சய்யபபட யவண்டியுள்ளது எனி 
னும் அ்தறகான உள்கடட்மபபுகள் மிகவும் 
கு்றவாக உள்ளன.
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ஆடசியில் வபாது அ்மபபுககள் அடக 
கபபடுகின்றன. சிறுபான்்ம மககள் குறி்வ 
ககபபடுகின்றனர். யபேணிகள் வமௌனமாககபப 
டுகின்றன. பயஙகேவா்தத ்த்டச்்சடடம் ்தவ 
றாகப பயன்படுத்தப படுகின்றது. யபார்ககுறறங 
கள் மீ்தான வி்சாே்ணகள் புறககணிககபபடுகி 
ன்றன என மனி்த உரி்மகள் கண்காணிபபகததின் 
ஐயோபபிய ஒன்றியததிறகான பணிபபாளர் 
வலாறயே லிவ்சற வ்தரிவிததுள்ளார்.
 ஐ.நா மனி்த உரி்மகள் ஆ்ணயாளரின் 
பரிநது்ேக்ளயும், ஐயோபபிய ஒன்றியம் கருத 
தில் எடுகக யவண்டும். ்தறயபா்்தய இந்த 
ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்்சலு்கயின் நீடிப்ப ஐயோ 
பபிய ஒன்றியம் ஆககபூர்வமான்தாகப பயன்படு 
த்த யவண்டும் என அதில் வ்தரிவிககபபடடு 
ள்ளது.

குறைந� கொல   ... த�ொடர்ச்சி...
குடும்பம் அவுஸ்தியேலியாவில் நிேந்தேமாக 
வாழ்வ்தறகான வ்தாடர் ்சடடப யபாோடடததில் 
உள்ளது.
 கிறிஸ்துமஸ் தீவு ்தடுபபு முகாமில் ்வக 
கபபடடிருந்த உடல்நலம் பாதிககபபடட இவர் 
களது  குழந்்தயான ்தருணிகா வபர்த (Perth) 
நகரில் எவவி்த வி்சாவுமின்றி ்சமூகத ்தடுபபில் 
வசிகக அனுமதிககபபடடுள்ளார். அய்த ்சமயம் 
பிரியா, நயட்சலிஙகம், யகாபிகாவுககு இ்ணபபு 
வி்சாககள் வழஙகபபடடுள்ளன.
 இேண்டாவது குழந்்தயான ்தருணிகா 
்சமூகத ்தடுபபில் இருபப்தால், வபர்த நக்ே 
விடடு வவளியயறி முன்பு வாழ்ந்த பியலாயலா 
(Biloela) பகுதிககு அககுடும்பம் வ்சல்ல முடியா்த 
சூழல் நிலவுகின்றது.

வே�றை, அதிர்ச்சி  ... த�ொடர்ச்சி...
நாடாளுமன்ற உறுபபினர் ஒரு வபாதுவான  குறற 
வாளி்யப யபால காவல்து்றயினோல் இழுததுச் 
வ்சல்லபபடுவது ஏறறுகவகாள்ள முடியா்த ஒன்றா 
கும்.
 யமலும், எனககுத வ்தரிந்தவ்ே நாம் 
இறந்தவர்க்ள நி்னவில் வகாள்ள முடியாது 
என்று எந்த ்சடடமும் இல்்ல. இய்தயவ்ள 
காவல்து்றயினரின் இந்தச் வ்சயல், இறந்தவர்கள் 
எந்த அளவுககு அதிகாேஙகளின் மன்சாடசி்யத 
வ்தாந்தேவு வ்சய்கிறார்கள் என்ப்்தக காடடுகிறது. 
இ ற ந ்த ஆ வி க ள ா ல் வ ்த ா ந ்த ே வு இ ல் ல ா ம ல் 
அ்மதியாக தூஙகுவது அவர்களுககு கடினமாக 
இருககலாம்.

திலீபறை மககள்    ... த�ொடர்ச்சி...
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முல்்லததீவு  மாவடடததில் காணாமல் 
ஆககபபடட உறவுகளினால் நடாத்தப 

படடு வரும் யபாோடடக களததில் ்தன் மகனுககாக 
நீதி யகடடு யபாோடுபவயே புதுககுடியிருபபு, 
்கயவலி பகுதியில் வசிககும் இோ்தாகிருஷணன் 
மாரியாயி.

 54 வய்தான இோ்தாகிருஷணன் மாரியாயி, 
இந்த  யபாோடடக களததில்  சுருககுப  ்பயி்ன 
்கயில் ்வததிருந்தவாறு ஏககததுடன் அமர்நதிரு 
பபார். ்தள்ளாடும் முது்மயிலும் யநாய்கள் 
உட்ல ்தாககினாலும்,  ்தன் மக்ன எபபடியாவது 
கண்டுபிடிததுவிட யவண்டும் என  இேவு பகலாக  
மன ்வோககியதய்தாடு  யபாோடி வருபவர்.

 ்தன்  பிள்்ள இருககின்றாோ? இல்்லயா? 
என்பது அவருககு  வ்தரியாது. ஆனால் ்தன் மகன் 
திரும்பி வநதுவிடுவான் என்ற நம்பிக்கயில்  நாள் 
ய்தாறும் யபாோடடக களததியல காததிருககின்றார்.
்தன்  பிள்்ள காணாமல் யபான்தன் பின்   அந்த்தாய் 
படுகின்ற யவ்த்னகளும், கஸ்டஙகளும் யாோலும் 
புரிநதுவகாள்ள முடியாது.  
 “என்்ே வபயர் இோ்தாகிருஷணன் மாரி 
யாயி. எனககு ஏழு பிள்்ளகள் அதில் மூன்றாவது 
மகன் இோ்தாகிருஷணன் யமாகன்ோஜ. இவர் ்தான் 
காணாமல் யபான மகன். இவருககு கீயழ நான்கு 
வபண்பிள்்ளகள்  எனககு இருககின்றனர்.
 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் உககிேம்டந்த 
யபாது, ்கயவலியிலிருநது இடம்வபயர்நது இருந 

ய்தாம். 2009.02.20 அன்று இோணுவம் நாம் இருந்த 
இடம் யநாககி முன்யனறிகவகாண்டு வரும்யபாது, 
நாஙகள் ஆனந்தபுேததிலிருநது இடம் வபயர்நது 
இோணுவக கடடுபபாடடுப பகுதிககு வநய்தாம். 
அபயபாது எமககு முன்னும் பின்னுமாக பிள்்ள 
யள் வந்த்வ. திடீவேன இோணுவததினர் நடநது 
வநதுவகாண்டிருந்த எஙக்ளப பார்தது, அ்னவ 
்ேயும் நிலததியல இருககுமாறு வ்சான்னார்கள். 
அபபடியய நிலததில் இருநது விடடுத திரும்பிப 
பார்ககும் யபாது எனது மூன்றாவது மக்னக 
காணவில்்ல. இோணுவக கடடுபபாடடுபபகுதி 
ககுள் மகன் வந்த்்த நான் கண்டிருநய்தன். பின்னர் 
மக்னக காணவில்்ல. எழும்பிச் வ்சன்று பிள்்ள 
்யத ய்தடிப பார்ககவும் இோணுவததினர் விட 
வில்்ல.
 மக்னத வ்தா்லத்த யவ்த்னயில் இருந 
்தனாஙகள். பின்னர் இோணுவததினர் யபருநதுகளில் 
அ்னவ்ேயும் ஏறறி, ஆனந்தகுமாே்சாமி முகாமி 
றகு எஙக்ளக  வகாண்டு வ்சன்று முகாமில் விடடி 
ருந்தார்கள். முகாமிறகு வநதும் பிள்்ள்ய ய்தடிப 
பார்த்தனாஙகள். ஆனால்  என்்ே பிள்்ள கி்ட 
ககவில்்ல.
 என்்ே பிள்்ள காணாமல் யபாய் 12 
வருட ஙகள் ஆகியும் இதுவ்ே எந்த ்தகவலுயம 
இல்்ல. மகன் காணாமல் யபான அன்று  மு்தல் 
இன்று வ்ே எல்லா இடததியலயும் யபாய் ய்தடிக 
வகாண்டிரு ககிறன்.
 காவல்து்றயிலும் மு்றபபாடு வ்சய் 
ய்தாம். ஆனால் என்்ே பிள்்ள இருககிறானா? 

இல்்லயா? எண்டு கூட எனககுத வ்தரியவில்்ல. 
என்்ே பிள்்ள காணாமல் யபாகும் யபாது 
17 வயது  கள்ளம் கபடம் எதுவுயம வ்தரியா்த 
வயது. என்்ே பிள்்ள இபயபா எஙயக எபபிடி 
இருககிறாயனா வ்தரிய்ல. என்்ே பிள்்ளயத 
ய்தடிப யபாகா்த யகாவில் இல்்ல, ய்தடித திரியா்த 
இடமும் இல்்ல. எங்க ய்தடியும் அவ்ன 
என்னால் கண்டு பிடிகக முடிய்ல. என்்ே 
பிள்்ள எஙகயயா உயியோட இருககிறான் என்்ே 
பிள்்ள்ய கண்டுபிடிச்சு ்தாருஙகள்.
 வறு்மச் சு்ம ஒரு பககம்,  என் பிள்்ள 
்யத வ்தா்லத்த வலி இன்வனாரு பககம். காணா 
மல் யபான அண்ணன் திரும்பி வநது விடுவான் என 
காததிருகககும் நான்கு ்தங்க கள் மறுபககம். என்ன 
வ்சய்வது என்யற வ்தரியவில்்ல. என்்ே பிள்்ள 

வருவான், ஒருநாள் அம்மா்வத ய்தடி வருவான் 
என்ற  நம்பிக்கயில் ்தான்  மகனுககாகப யபாோடி 
வாறன்.  காணாமல் யபானவர்களுககான யபாோட 
டம் எஙகு நடந்தாலும், என் மகன் வநது விடுவான் 
என்ற நம்பிக்கயில் வ்தாடர்ச்சியாகயபாவன். 
 என்்னப யபால எத்த்னயயா வபறயறார் 

கள், பிள்்ளயள் என்யறா ஒருநாள் எஙகளிடம் 

வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கயில் ்தான் யபாோடிக 
வகாண்டிருககின்யறாம்.” என்று ்தன் க்்த்யக 
கூறி முடித்தார் அந்தத ்தாய்.
 நான்கு ்த்சாப்தஙகளாக இருந்த உள்நாடடு 
யுத்தம் முடிவ்டநதிருககின்றது. எனினும் வடககு, 
கிழககு பிேய்த்சஙகளிலும் காணாமல் ஆககபபட 
டவர்களின் பிேச்சி்ன வ்தாடர்நது  வகாண்யட்தான் 
இருககிறது. குறிபபாக வடககு, கிழககில் காணாம 
லாககபபடயடாரின் குடும்ப உறவுகள்  ்தமது உறவு 
க்ள  ய்தடிய்லநது வகாண்யட்தான் இருககின் 
றார்கள். இவர்களுககான நீதி இதுவ்ே எடடபபட 
வில்்ல. இவர்களுககான எந்த தீர்மானஙக்ளயும் 
இலங்க அேசு எடுககவில்்ல. 
 நாடடில் யுத்தம் முடிவ்டநது விடடது. 

மககளுககு எவவி்த பிேச்சி்னயும் இல்்ல. மககள் 

்சமா்தானமாகயவ வாழ்கின்றார்கள் என நி்னததுக 
வகாண்டிருககும் அே்சாஙகததிறகு வ்தரியவில்்ல. 
யுத்த யநேததில் ்தம் பிள்்ளக்ளத வ்தா்லதது 
விடடும், இோணுவததினரிடம் ்கயளிதது விட 
டும் பல வருடஙகளாக யபாோடிக வகாண்டிருககும் 
உறவுகளின் நி்ல. இவறறி்ன இலங்க அேசு 
கவனததில் எடுதது, இவர்களுககான நியாயமான 
தீர்வுகள் வழஙகபபட யவண்டும்.
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வபாறுபபுக கூறல் விவகாேததில் அே்சாஙகம் 
எ்த்னயும் வ்சய்யபயபாவதில்்ல 

என்ப்்தத்தான் ேனாதிபதி யகாடடாபய ோேபக்ஷ 
நியூயயார்ககில் வவளியிடட அறிவிபபுககள் 
வவளிபபடுததியிருககின்றன. வேனிவாவில் உரு 
வாகியிருந்த அழுத்தஙக்ளத ்தணிபப்தறகான 
சில உபாயஙக்ள நியூயயார்ககில் ேனாதிபதி 
பயன்படுததியிருககின்றார். யமறகுல்கத திருபதி 
பபடுததும் வ்கயிலான சிலவற்ற - அ்தாவது சில 
யபேஙக்ள முடிவுறுததியிருபபதும், அழுத்தஙகள் 
கு்றவ்டவ்தறகுக காேணமாக இருககலாம். 
அந்தப யபேஙகள் என்ன என்ப்்த இறுதியாகப 
பார்பயபாம்.
 யகாடடாபய்வப வபாறுத்தவ்ே, அவர் 
ேனாதிபதியாகப வபாறுபயபறற பின்னர் ்சர்வய்த்ச 
மாநாடு ஒன்றில் கலநதுவகாள்வ்தறகாகச் வ்சல்வது 
இது்தான் மு்தல்மு்ற. அததுடன், ஐ.நா. வபாதுச் 
்ச்பயில் அவர் உ்ேயாறறுவதும் இது்தான் மு்தல் 
்தட்வ. ஆனால், இவறறால் மடடும் அவேது 
விேயம் முககியததுவம் வபறவில்்ல. யபார்க 
குறறஙகளுககுப வபாறுபபுக கூறபபட யவண்டும் 
என்பது உடபட பல்யவறு அழுத்தஙகள் வேனிவா 
வில் உருவாகியிருந்தது. முன்னர் ஒருயபாதும் இல் 
லா்தளவுககு வபாருளா்தாே  வநருககடி ஒன்றுககு 
இலங்க முகஙவகாடுககின்றது. இவற்ற விட 
எதிர்ககடசிகளின் வ்தாடர்ச்சியான யபாோடடஙகள். 
இ்வ குறிதது எவவாறான பிேதிபலிப்ப நியூ 
யயார்ககில் ேனாதிபதி வவளிபபடுததுவார் என்ற 
எதிர்பார்பபுத ்தான் அவேது விேயததின் முககியத 
துவத்்த அதிகரிததிருந்தது.
 நியூயயார்ககில் ேனாதிபதிககும் ஐ.நா. 
வபாதுச் வ்சயலாளர் அன்டனியயா குடடவேஸுக 
கும் இ்டயிலான ்சநதிபபில் பல யகள்விகளுக 
கான  பதில்கள் கி்டத்தன. குறிபபாக வேனிவாவில் 
எழுபபபபடட யகள்விகளுககு நியூயயார்ககில் 
ேனாதிபதி பதிலளித்தார். நியூயயார்ககிலுள்ள 
ஐககிய நாடுகள் ்ச்பத ்த்ல்மயகததில், இடம் 
வபறற இந்தச் ்சநதிபபில் முககியமான விடயஙகள் 
வ்தாடர்பில் கருததுககள் பரிமாறபபடடன. வபாரு 
ளா்தாேப பிேச்சி்ன, யகாவிட ்தடுபபு, எதிர்ககடசி 
களின் யபாோடடஙகள் என்பவறறுககு அபபால், 
வேனிவாவில் எழுபபபபடட பல யகள்விகளுககு 
ேனாதிபதி இஙகு பதிலளித்தார்.
 காணாமறயபாயனார் வ்தாடர்பில், அே்சாங 
கம் என்ற ரீதியில் எடுககககூடிய நடவடிக்கக்ள 
வி்ேவில் முன்வனடுபப்தாகவும், அவர்களுககான 
மேணச் ்சான்றி்தழ்க்ள வழஙகும் நடவடிக்க 
க்ள வி்ேவுபடுததுவ்தாகவும், வபாதுச் வ்சயலாள 
ரிடம், ேனாதிபதி வ்தரிவித்தார். ்தமிழர் ்தேபபில் இது 
வபருமளவு உணர்வுக்ள ஏறபடுததியிருககின்றது. 
காணாமல் ஆககபபடடவர்களில்  பலர் அவர்களு 
்டய உறவுகளால், ப்டயினரிடம் யநேடியாகக 
்கயளிககபபடடவர்கள். அல்லது ்சேண்டந்தவர் 
கள். இவர்களுககு என்ன நடந்தது என்ப்தறகுத 
்தான் வபாறுபபுககூறபபட யவண்டும் எனக யகாேப 
படுகின்றது. இவர்களுககு மேணச்்சான்றி்தழ் வழங 
கபபடும் எனக கூறுவ்தன் மூலம், இந்தப பிேச்சி 
்ன்ய முடிவுககுக வகாண்டு வநதுவிடமுடியும் 
என்ற அர்த்தததியலயய ேனாதிபதி கருதது வவளி 
யிடடிருந்தார். அபபடியானால், அவர்கள் வகால் 
லபபடடு விடடார்கள் என்ப்்தத ்தான் ேனாதிபதி 
வ்சால்கின்றாோ?
 இேண்டாவ்தாக, பயஙகேவா்தச் வ்சயறபாடு 
களுடன் வ்தாடர்பு்டயவர்கள் என்ற ்சநய்தகததின் 

யபரில் ்கது வ்சய்யபபடடிருந்த இ்ளஞர்களில் 
பல்ே, விடுவிததுள்ள்தாகக கூறிய ேனாதிபதி, 
அவவாறு விடுவிகக முடியா்த ஏ்னயயார் வ்தாடர் 
பான வழககு நடவடிக்ககள் துரி்தபபடுத்தப 
படடு வருவ்தாகவும், நீண்ட காலமாகத ்தடுபபிலு 
ள்ள ்தமிழ் இ்ளஞர்கள் வ்தாடர்பிலான ்சடடச் 
வ்சயறபாடுகள் முடிவ்டந்த பின்னர், நீண்ட 
காலம் ்தடுபபில் இருந்த்்தக கருததிற வகாண்டு, 
ேனாதிபதியின் வபாது மன்னிபபின் யபரில் அவர் 
க்ள விடுவிபப்தறகுத ்தான் ்தயஙகபயபாவ 
தில்்ல என்றார். விடுவிககபபடடவர்களில் வபரு 
ம்பாலானவர்கள் ்தண்ட்னக காலம்முடிநது ்தான் 
விடுவிககபபடடிருககின்றார்கள். ்தறயபாதும் ்தடுப 
புககாவலில் உள்ளவர்களில் வபரும்பாலானவர் 
களுககு, குறறபபததிரி்க ்தாககல் வ்சய்யபபட 
வில்்ல. அல்லது வழக்க முன்வனடுககாமல் 
காலம் ்தாழ்த்தபபடுகின்றது. காேணம், அவர்கள் 
மீது வழககுத வ்தாடர்வ்தறகுத ய்த்வயான ஆ்தாே 
ஙகள் இல்்ல. அவர்கள் ஏறகனயவ விடுவிககப 
படடிருகக யவண்டியவர்கள். இ்தறகு வபாது மன் 
னிபபு எனக கூறி ்சர்வய்த்சத்்த ஏமாறறுவ்தறகான 
மறவறாரு முயறசி்யத்தான் ேனாதிபதி யமற 
வகாண்டிருககின்றார்.

 இலங்கயின் உள்ளகப பிேச்சி்னகள், 
நாடடுககுள்யளயய உள்ளகப வபாறிமு்றயினூ 
டாகத தீர்ககபபட யவண்டுவமன்றும், அ்தறகாக 
புலம்வபயர் ்தமிழர்களுடனான யபச்சுவார்த்்தக 
குத ்தான் அ்ழபபு விடுபப்தாகவும், ேனாதிபதி 
வ்தரிவித்தார். இதுவும் ்சர்வய்த்சத்்த ஏமாறறும் 
ஒரு முயறசி்தான். ேனாதிபதி ப்தவியயறறு இேண்டு 
வருடஙகளாகப யபாகின்றது. இதுவ்ேயில் அவர் 
மககளால் வ்தரிவு வ்சய்யபபடட ்தமிழ்ப பிேதிநிதி 
களுடன் யபச்சுகக்ள நடததியதில்்ல. கடந்த 
ேூனில் ்தமிழ்த ய்தசியக கூடட்மப்ப அவர் 
யபச்சுககு அ்ழததிருந்தார். ஆனால், இறுதியநேத 
தில் சிஙகளக கடும் யபாககாளர்களின் சீறறததுககு 
அஞசி யபச்சு ேததுச் வ்சய்யபபடடது. இதுவ்ேயில், 
யபச்சுககான எந்த ஏறபாடும் இல்்ல. மககள் 
பிேதிநிதிகளுடயனயய யபச்சுகக்ள நடத்தா்த 
ேனாதிபதி புலம்வபயர் அ்மபபுககளுடன் யப்சப 
யபாவ்தாக ஐ.நா. வ்சயலாளர் நாயகததிடம் வ்சால் 
வ்்த எவவாறு நம்பமுடியும்? அதுவும் வபரும்பா 
லான புலம்வபயர் அ்மபபுககள் ்த்ட வ்சய்யப 
படட்வயாக உள்ளன.
 ஐககிய நாடுகள் ்ச்பயுடன், எபயபாதும் 
மிக வநருககமாகப பணியாறறத ்தயார் எனவும் 
ேனாதிபதி இ்தன்யபாது உறுதியளித்தார். ஐ.நா. 
குறிபபிடட ்சர்வய்த்ச வி்சாே்ண்யயயா அல்லது 
்சாடசியஙக்ளச் ய்சகரிபப்தறகான வபாறிமு்ற 
்யயயா ஏறறுகவகாள்ளத ்தயாோகவில்லா்த ேனா 
திபதி, ஐககிய நாடுகள் ்ச்பயுடன், எபயபாதும் 
மிக வநருககமாகப பணியாறறத ்தயார் எனக கூறு 
வ்்த எபபடி நம்ப முடியும்?
 வேனிவாவில் ஐ.நா. மனி்த உரி்மகள் 

ஆ்ணயாளர் மிச்்சல் பட்சவலட வவளியிடட அறி 
க்கககு வவளிவிவகாே அ்மச்்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
வகாடுத்த பதி்ல வபருமளவுககு ஒத்த்தாகயவ 
ேனாதிபதியின் கருததுககளும் அ்மநதுள்ளன. 
காணாமல் ஆககபபடடவர்களுககு என்ன நடந்தது 
என்ப்்தக கண்டறியாமல், மேணச் ்சான்றி்தழ் வழ 
ஙகி பிேச்சி்ன்ய முடிவுககுக வகாண்டு வநது 
விடுவது்தான் ேனாதிபதியின் தீர்வு என்றால், உள் 
நாடடுப வபாறிமு்றகூட அவசியமாக இருககாது.
 ்கது வ்சய்யபபடடு அல்லது ்சேண்டந்த 
பின்னர் காணாமல் ஆககபபடடவர்களுககு என்ன 
நடந்தது என்ப்்தக கண்டறிவ்தறகும், அ்தறகான 
நீதி்யப வபறறுக வகாடுபப்தறகுமாகத ்தான் 
்தமிழ்த ்தேபபினர் ்சர்வய்த்ச வி்சாே்ண்யக யகாரு 
கின்றார்கள். ஆனால், உள் நாடடுப வபாறிமு்ற 
்தான் ந்டமு்றபபடுத்தபபடும் என்ப்்த திடட 
வடடமாகக கூறும் ேனாதிபதி, அந்தப பிேச்சி்ன 
ககான தீர்வாக, “மேணச் ்சான்றி்தழ் வழஙகபபடும்” 
எனக கூறுகின்றார். “மேணச் ்சான்றி்தழ் வழஙகப 
படாது்தான் பிேச்சி்ன, அ்த்ன வழஙக ்தான் 
்தயார்” என்ற ஒரு ய்தாறறபபாட்ட ஐ.நா. வ்சயலா 
ளர் நாயகததுககுக காடட ேனாதிபதி முறபடு 
கின்றார்.
 ஐ.நா. வ்சயலாளர் நாயகத்்த ்சமா்தானப 
படுததுவ்தறகாக ேனாதிபதி வ்சான்ன க்்தகளாகத 
்தான் இ்வ உள்ளனயவ ்தவிே, ்தமிழர்களுககு நீதி 
்யப வபறறுகவகாடுகக யவண்டும் என்ற யநாக 
கததுடனான கருததுககளாக அ்வ இல்்ல. 
இ்த்னக யகடடு ்தமிழ் மககள்்தான் வகாந்தளிக 
கின்றார்கள். ஆனால், இந்தக கருததுகக்ள யமறகு 
நாடுகள் வேயவறகின்றன. ஐ.நா. வ்சயலாளர் நாயக 
மும் வேயவறற்தாகயவ வ்சய்திகள் வ்தரிவிககி 
ன்றன. அ்தறகுக காேணம் உள்ளது.
 ேனாதிபதி வகாழும்பிலிருநது நியூயயார்க 
புறபபடுவ்தறகு சில மணியநேததுககு முன்ன்தாக 
முககிய உடன்படிக்க ஒன்று வகாழும்பில் ்கச் 
்சாததிடபபடடது. வகேவலபபிடடிய மின் நி்ல 
யததின் 40 வீ்தமான பஙகுக்ள அவமரிககாவுககு 
வழஙகுவது்தான் இந்த உடன்படிக்க. அ்மச்்சே 
்வயின் அஙகீகாேத்்தக கூடப வபறறுக வகாள் 
ளாமல், இேகசியமாகச் வ்சய்யபபடட்தாக ஆளும் 
கூடடணியிலுள்ள பஙகாளிக கடசிகள் குறறஞ 
்சாடடியிருபபதுடன் இவவிடயததில் ோேபக்ஷகக 
ளுககு எதிோகப யபார்க வகாடி தூககியுள்ளன. 
பிே்தமர் மஹிந்த ோேபக்ஷ அவர்க்ளச் ்சமா்தானப 
படுததுவ்தறகாக ்சநதிபபு ஒன்றுககு அ்ழததிருந்த 
யபாதிலும், பஙகாளிக கடசிகள் திருபதிய்டய 
வில்்ல. ேனாதிபதியின் வரு்கககாக அவர்கள் 
இபயபாது காததிருககின்றார்கள்.
 திரும்லயில் 33,000 ஏககர் நிலத்்த அவம 
ரிககாவுககு நீண்டகால குத்த்கககுக வகாடுகக 
இலங்க முன்வநதிருபப்தாக கடந்தமா்தம் ஒரு 
வ்சய்தி வவளிவநதிருந்தது. இபயபாது வகேவலப 
பிடடிய. இந்த இேண்்டயும் வபறறுக வகாண்ட 
்தன் மூலம் அவமரிககாவின் கடும்யபாககு ்தணிந 
திரு பப்தாகயவ வ்தரிகின்றது. அ்தனால் ்தான் நியூ 
யயாககில் யகாடடாபயவினால் துணிச்்சலாகக 
க்்தகக முடிகின்றது என்ற கருத்்தயும் புறக 
கணிகக முடியாமல் உள்ளது. வழ்ம யபால, மீண் 
டும் ஒருமு்ற ்தமது நலன்க்ளப வபறுவ்தறகாக 
ஈழத ்தமிழ்ே யமறகுலகு பக்டக காய்களாகப 
பயன்படுததிக வகாண்டார்களா?
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பதில்!
 எஙக்ளப வபாறுத்தவ்ே ஐககிய நாடுக 
ளு்டய வபாதுச் வ்சயலருககும், இலங்க 
ேனாதிபதிககும் இ்டயில் நடந்த்தாகக கூறபபடு 
கின்ற உ்ேயாடல்களின் வபாழுது இலங்க 
ேனாதிபதி வ்தரிவித்த்தாக சில வ்சய்திகள் ஊடகங 
களில் காணககி்டததிருககிறது. அந்தவ்கயில், 
இலங்கயில் காணாமல் ஆககபபடடவர்களு 
ககு மேணச் ்சான்றி்தழ் வழஙகுவது வ்தாடர்பாக 
ேனாதிபதி அவர்கள் பிேஸ்்தாபிததிருககின்றார். 
அது மடடுமல்லாது, சி்றயியல வாடிக வகாண் 
டிருககின்ற அேசியல் ்கதிகளுககு, அவர்களின் 
வழககு வி்சாே்ணகள் நி்றவ்டந்த்தன் பிற 
பாடு வபாது மன்னிபபு அளிபப்தாகவும் அவர் 
குறிபபிடடிருககிறார். உண்்மயில் இலங்க 
ேனாதிபதியினால் கூறபபடடிருககின்ற இந்த 
இேண்டு விடயஙக்ளயும் நாஙகள் முறறாக 
நிோகரிககின்யறாம். 
 மு்தலில் இலங்க ேனாதிபதி அவர்கள் 
காணாமல் ஆககபபடடவர்களின் விடயததிறகு 
அவர் கூறியிருககின்ற பதில், அந்த உறவுகளினு 
்டய யவ்த்ன்ய வகாச்்்சபபடுததும் வ்க 
யில் அ்மநதிருந்த்்த சுடடிககாடட விரும்புகி 
ன்யறாம். ேனாதிபதி அவர்கள் காணாமல் ஆககப 
படடவர்களுககு மேணச் ்சான்றி்தழ்கள் வழஙகு 
கின்யறாம் என்று மிகவும் இலகுவாகக கூறியிரு 
ககின்றார்.  நாஙகள் ேனாதிபதி்யப பார்ததுக 
யகடகின்யறாம். வகௌேவ ேனாதிபதி அவர்கயள! 
உஙகளு்டயய்தா அல்லது உஙகளு்டய ்சயகா 
்தேர் மகிந்த ோேபக்சவினு்டய பிள்்ளயயா 
அல்லது உஙகளு்டய ்சயகா்தர்கயளா  காணாமல் 
ஆககபபடடிருந்தால், காணாமல் யபாயிருந்தால், 

நீஙகள் மேணச் ்சான்றி்த்ழப வபறறுக வகாள்ளத 
்தயாோ? நீஙகள் நடடஈட்ட வாஙகிக வகாண்டு 
யப்சாதிருககத ்தயாோ?  இ்தறகு வி்ட என்னவாக 
இருககுயமா அது ்தான் எஙகளு்டய வி்டயும். 
 ஒருவபாழுதும் காணாமல் ஆககபபடட 
உறவுகளுககு மேணச் ்சான்றி்தழ்கள் வழஙகுவ 
்்தயயா, நடடஈடு வழஙகுவ்்தயயா நாஙகள் 
ஏறக முடியாது. இந்த மேணச் ்சான்றி்தழுககாக 
வும், நடட ஈடடிறகாகவும் ்தான் காணாமல் 
ஆககபபடடவர்களின் உறவுகள் 1500 நாடக்ளக 
கடநது வகாடடுகின்ற ம்ழககும், வகாடும் 
வவய்யிலுககும் மததியில் யபாோடிக வகாண்டிரு 
ககின்றார்கள் என்று இலங்க ேனாதிபதி அவர் 
கள் கருதுகின்றாோ? அந்த உறவுகள் யகடபது, 
அந்த உறவுகளின் பிேதிநிதிகளாக நாஙகள் யகட 
பது என்ன வவன்றால், காணாமல் ஆககபபடட 

வர்களுககு என்ன நடந்தது என்ப்்தக கண்டறி 
வ்தறகாக ஒரு ்சர்வய்த்ச வி்சாே்ணககுழு ஏறப 
டுத்தபபட யவண்டும். அது முறறுமுழு்தாக ஒரு 
பககச் ்சார்பறற வி்சாே்ணயாக அ்மய யவண் 
டும். அதியல ்சர்வய்த்ச நீதிபதிகள் மாததிேம்்தான் 
கலநது வகாள்ள யவண்டும். அவர்கள் எவவாறு 
காணாமல் ஆககபபடடார்கள்? காணாமல் ஆககி 
யவர்கள் யார்? என்ற விடயஙகள் கண்டறியப 
படடு, காணாமல் ஆககபபடட உறவுகளுககு 
நீதியும், பரிகாேமும் கி்டபபய்தாடு, காணாமல் 
ஆககியவர்களுககு ்தண்ட்ன வழஙகபபட 
யவண்டும். இது ்தான் எஙகளு்டய யகாரிக்க 
யாக அ்மகின்றது.
 அடுதது சி்றக ்கதிகளுககு அ்தாவது 
அேசியல் ்கதிகளுககு வி்சாே்ணயின் பின்னர் 
வபாது மன்னிபபு வழஙகுயவன் என்று ஒரு சிறு 
பிள்்ளத்தனமாக, ்சர்வய்த்ச ்சமூகத்்த ஏமாறறு 
கின்ற வ்கயில், ேனாதிபதி அவர்கள் கூறி யிருககி 
ன்றார். உண்்மயில் காணாமல்யபாயனார் விவ 
காேத்்த எவவாறு ்தடடிக கழிககின்றாயோ அவ 
வாறு ்தான் அேசியல்்கதிகளு்டய விவகாேத 
்்தயும் சூடசுமமாகக காலம் கடததுகின்றார்.  
இ்்த அ்னவரும் புரிநது வகாள்ள யவண்டும். 
ஏவனன்றால், இன்று அேசியல் ்கதிகளில் பலர் 
பதது ஆண்டுகளாக, இன்னும் பலர் பதி்னநது 
இருபது ஆண்டுக ்ளக கடநதும், சி்றகளியல 
வாடிக வகாண்டிருக கின்றார்கள். அவர்களு்டய 
வி்சாே்ணகள் நி்றவ்டந்த்தன் பிறபாடு, 
வபரும்பாலானவர்கள் இயல்பாகயவ விடு்த்ல 
யாகி விடுவார்கள். ஏவனன்றால், அவர்களுககு 
எதிோக யபாதிய குறறச்்சாடடும் இல்்ல. ஆ்தாே 
மும் இல்்ல, ்சாடசியஙகளும் இல்்ல, ்தடயஙக 
ளும் இல்்ல. வபாய்யான வழககுகளியல குறறம் 
வ்சய்யா்த அபபாவிகள் ்தாஙகள் வகாண்டிருந்த 
அேசியல் கருததுககளுககாக அேசியல் ்கதிகளா 
ககபபடடிருககிறார்கள். ஆகயவ வி்சாே்ணகள் 
முடிந்தால், அவர்கள் இயல்பாகயவ விடு்த்ல 
யாகி விடுவார்கள். 
 ஆகயவ இயல்பாகயவ விடு்த்லயாகின்ற 
வர்களுககு நாஙகள் யகடகின்ற விடயம், அவர் 
கள் பல்லாண்டுகளாக சி்றயியல வாடிகவகாண் 
டிருககின்றார்கள். அவர்களு்டய வி்சாே்ணகள் 
முடிவ்டவ்தறகு இன்னும் எத்த்ன வருடஙகள் 
வ்சல்லுயமா வ்தரியாது. ஆகயவ உடனடியாக 
அேசியல் ்கதிகள் நிபந்த்னயில்லாமல் 

விடு்த்ல வ்சய்யபபட யவண்டும் என்பது ்தான் 
எஙகளு்டய யகாரிக்கயாக அ்மகின்றது .

பதில்!
 எஙக்ளப வபாறுத்தவ்ே, நாஙகள் 
மற்றய கடசிக்ளப யபால, ஐககிய நாடுகள் 
மனி்த உரி்மப யபே்வககு இேண்டு கடி்தஙக 
்ளயயா, மூன்று கடி்தஙக்ளயயா அனுபபிய 
அல்லது அனுபபத ்தயாோன ்தமிழ்த ய்தசியக 
வகாள்்கககு எதிோகச் வ்சயறபடுகின்ற ஒரு 
கடசி அல்ல.  எஙகளு்டய அ்மபபாகிய 
்தமிழ்த ய்தசிய மககள் முன்னணி அன்று வ்தாடடு 
இன்று வ்ே, வலியுறுததி வருகின்ற ஒயேவயாரு 
விடயம், ஐககிய நாடுகள் மனி்த உரி்மகள் 
யபே்வககுள் இலங்கயினு்டய வபாறுபபுக 
கூற்ல, இனபபடுவகா்ல விவகாேத்்த மடடு 
பபடுததி, நாஙகள் ஈழத ்தமிழர்களு்டய இனப 
பிேச்சி்னகயகா அல்லது ஈழததில் அேஙயகறிய 
இனபபடுவகா்லகயகா ஒரு தீர்்வப வபற 
முடியாது. எவனனில், ஐககிய நாடுகள் மனி்த 
உரி்மகள் யபே்வககு எந்தவவாரு நாட்ட 
யும் திணிககககூடிய, கடடுபபடுத்தககூடிய, ்தண் 
ட்ன வழஙகககூடிய அதிகாேம் கி்டயாது. 
அ்தனால் ்தான் எஙகளு்டய கடசி அன்று 
வ்தாடடு இன்று வ்ே ஈழததில் அேஙயகறிய 
இனபபடுவகா்லககு நீதி கி்டகக யவண்டும் 
என்றால், ஒயேவயாரு வழி்தான் இருககின்றது. 
முறறுமுழு்தான  ்சர்வய்த்ச வி்சாே்ண ஒன்று 
ஐககிய நாடுகள் ்ச்பயால் நடத்தபபட யவண் 
டும் என்ப்்த வ்தாடர்ச்சியாக வலியுறுததி 
வருகின்றது. 
 அந்த ்சர்வய்த்ச வி்சாே்ணயில்  இலங்க  
விவகாேத்்த ்சர்வய்த்ச குறறவியல் நீதிமன்றத 
திறகுக வகாண்டு வ்சல்வ்தன் வாயிலாக நடத்த 
லாம். அல்லது கு்றந்தபட்சம் ஒரு தீர்பபாயம் 
ஒன்்ற ஒழுஙக்மபப்தன் வாயிலாகவும் நட 
த்தலாம். இது்தான் எஙக ளு்டய மாறா்த நி்லப 
பாடு. இது எஙகளு்டய நி்லபபாடுஎன்று 
வ்சால்வ்்தவிட, ஈழத ்தமிழர்களுககு நீதி கி்ட 
பப்தறகான ஒயேவயாரு உபாயமாக ்தமிழ்த 
ய்தசிய மககள் முன்னணியும், ்சடடப புல்ம 
வாய்ந்த ்சர்வய்த்ச ்சடடததியல விறபன்னர்களாக 
இருககககூடிய ்தமிழர்களும், ்சர்வய்த்ச அேசியல் 
விவகாேஙகளில் ய்தர்ச்சி வபறறவர்களும் நம்பு 
கின்றார்கள். இந்த விடயததில் உறுதியாக இருக 
கககூடியவர்களுடன் ய்சர்நது வ்சயறபட ்தமிழ்த 
ய்தசிய மககள் முன்னணி ்தயாோகயவ இருந்தது. 
இருககின்றது. ஆனால் துேதிஸ்டவ்சமாக ்தமிழ்த 
ய்தசியத்்த வவறும் உ்தடடளவிலும், ்தஙகளு 
்டய கடசிப வபயர்களிலும் மாததிேம் ஒததி 
்வததிருககின்ற யபாலித ய்தசியவாதிகளால் 
்தான் எஙகளு்டய ்சரியான நி்லபபாடடிறகுப 
பின்னால் வேமுடி யாமல் இருககின்றது. 
 ஆகயவ யபாலித ய்தசியம் யபசும், மகக்ள 
ஏமாறறுகின்ற அந்தத ்தேபபுககள் எஙகளு்டய 
்சரியான நி்லபபாடடிறகுப பின்னால் அணிதிே 

்கள்வி?
 ஜனாதிபதி ்காட்ைாபய ராஜபக்ஷ 
நியூ்யார்கில் ஐ.ொ. ந்சயலாளர் ொயகத்து 
ைனான ்ச்நதிபபின்்பாது பல விையஙகடளக 
குறிபபிட்டிருககின்றார். முககியமாக, காைா 
மல் ஆககபபட்ைவேர்கள் ந்தாைர்பில் மரைச 
்சான்றி்தழகடள வேழஙகுவேது, அரசியல் டகதி 
களின் விடு்தடல என்பன ந்தாைர்பில் அர்சா 
ஙகம் என்ன ந்சயயப ்பாகின்றது என்பட்தக 
கூறியிருககின்றார். இடவே குறித்து உஙகளு 
டைய கருத்து என்ன? 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பககம்

்தமிழத் ்்தசிய மககள் முன்னணியின் ்சட்ை ஆ்லா்சகரும், ஊைகப 
்பச்சாளரும், ்சட்ைத்்தரணியுமான கனகரத்தினம் சுகாஸ் உயி்ராடை 
்தமிழ வோநனாலியின் ்தாயகககளம் நிகழசசிககு வேழஙகிய ்ெர்காைலின் 

முககிய பகுதிகள்
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்கள்வி?
 நஜனிவோ குறித்்த அணுகுமுடற ந்தாை 
ர்பில் ்தமிழத் ்்தசியக கட்சிகளிடை்ய உரு 
வோன முரண்பாடுகள் இன்னும் ந்தாைர்்நது 
நகாண்டிருககின்றன. ்தமிழக கட்சிகடள ஒ்ர 
குடையின் கீழ நகாண்டுவே்நது நபாதுவோன 
நிகழசசி நிரல் ஒன்றுைன் இயஙகச ந்சயவே்தற் 
கான முயற்சிகள் ்்தால்வியடை்ந்தடமககு 
என்ன காரைம்?
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்தமிழர் ்தாயகப பகுதியானது, இன்று என்ன 
நி்ல்மயில் இருககின்றது என்ப்்த ஒவ 

வவாரு ்தமிழரும் வநஞசில் ்க்வதது சிநதிகக 
யவண்டிய நி்லயில் நாஙகள் நின்றுவகாண்டிரு 
ககின்யறாம். இன்று மாறறு ்சமூகம் எஙக்ளப 
பார்ததுக ்கவகாடடிச் சிரிககும் நி்லககு ்தள்ளப 
படடு வருகின்யறாம் என்ப்்த நாஙகள் உணர்வ 
்தன் மூலயம, எதிர்காலததில் ்தமிழ்த ய்தசிய அேசி 
யல் பேபபு நீடிதது நி்லககும்.
 யுத்தம் வமௌனிககபபடட்தன் பின்னர், 
்தமிழர்களின் யபாோடடமானது இோே்தநதிேப 
யபாோடடமாக மாறறம் வபறறது. யுத்தம் முடிந்த 
நி்லயில், புலம்வபயர் ்தமிழர்களும் இஙகுள்ள 
்தமிழ்த ய்தசியப பறறாளர்களும் இ்ணநது ்தமிழ் 
மககளுககான நீதி்ய யகாருவதிலும், ்தமிழ் மகக 
ளின் பிேச்சி்னக்ள தீர்ககுமாறும், ்தமிழர்களின் 
உரி்மயி்ன அஙகீகரிககுமாறும் வ்தாடர்ச்சியான 
யபாோடடஙக்ள முன்வனடுதது வந்தனர்.

 இவவாறான யபாோடடஙகள் காேணமாக, 
்தமிழர்களின் யபாோடடமானது ்சர்வய்த்சமயப 
படுத்தபபடடதுடன், இன்று உலக நாடுகள் இலங 
்கத ்தமிழர்கள் மீ்தான கரி்ச்னயி்னயும் ஏறபடு 
ததுவ்தாக அ்மநதிரு ந்தது. இவறறி்ன நாஙகள் 
்சா்தாேண ஒரு விடயமாக கடநதுவிட முடியாது.
 ்தமிழ்த ய்தசிய அேசியலில் காணபபடட 
உறுதிமிகக ்தமிழ்த ய்தசியததி்ன மன்தாே, 
உணர்வு ரீதியாக ஏறறுகவகாண்டவர்களினால், இது 
வ்தாடர்பான யபாோடடஙகள் என்பது வ்தாடர்ச்சி 
யாக முன்வனடுதது வேபபடுகின்றன.
 இவவாறான நி்லயில், இவவாறான 
யபாோடடஙக்ளச் சி்்தபப்தறகு, ்தமிழர் அேசி 
யலில் ்தஙக்ள நி்லநிறுததுவ்தறகாக யபாலி 
்தமிழ்த ய்தசியம் பூண்டுவந்தவர்களினால் இன்று 
்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல் பேபபில் பல்யவறு பிேச்சி 
்னகளும், ய்த்வயறற குழபபஙகளும் ஏறபடு 
த்தபபடடு வருவ்்த காணமுடிகின்றது.
 குறிபபாக சிஙகள ய்த்சம் காலததிறகு காலம் 
்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல் பேபபில் சி்்தவுக்ள 
ஏறபடுததுவ்தறகு பல்யவறு வ்கயான முயறசி 
க்ள முன்வனடுககின்ற யபாதிலும், சிலயவ்ள 
களில் அ்வ வவறறி்யயும், சிலயவ்ளகளில் 
ய்தால்வி்யயும் வகாடுககும் நி்லயி்ன நாஙகள் 
கடந்த காலஙகளில் அனுபவிததுள்யளாம்.
 இவவாறான நி்லயில், ்தமிழ்த ய்தசிய 
அேசியல் பேபபில் அர்பபணிபபுடன் உண்்மயான 
ய்தசியபபறறுடன் வ்சயறபடுபவர்க்ள நாஙகள் 
புறககணிககும் அல்லது அவர்க்ள ஓேஙகடடுவ 
்தறகு முறபடும்யபாது, ்தமிழ்த ய்தசியப பேபபில் 
ஏறபடககூடிய மாறறஙகள் என்பது பாேதூேமான 
்தாகயவ அ்மயும் நி்லயுள்ளது.
 குறிபபாக கிழககு மாகாணததி்னப 
வபாறுத்தவ்ேயில், யுத்த காலததிறகு முன்பும் 
்சரி யுத்ததிறகு பின்னோன காலபபகுதியிலும் ்சரி 
்தமிழ்த ய்தசிய அேசிய்ல சி்்தபப்தறகு பல் யவறு 
நடவடிக்ககள் முன்வனடுககபபடடயபாதும், 
அவற றி்ன முறியடிதது ்தமிழ்த ய்தசிய அேசிய்ல 
யநாககி ்தமிழர்க்ள வகாண்டுவ்சன்றதில் அஙகி 
ருந்த ்தமிழ்த ய்தசியப பறறாளர்களின் அர்பப 
ணிபபு என்ப்்த யாரும் கு்றதது மதிபபிடடுவிட 
முடியாது.
 குறிபபாக கிழககு மாகாணததில் யுத்தம் 

வமௌனிககபபடட்தன் பின்னர், ்தமிழ்த ய்தசியப 
பறறாளர்கள் ஆயு்தககுழுககளினாலும், ப்டப 
புலனாய்வாளர்களினாலும் இலககு்வககபபடடு, 
படுவகா்ல வ்சய்யபபடடனர். பலர் கடத்தபபட 
டுக கடு்மயாகத ்தாககபபடடு அச்சுறுத்தபபட 
டனர். பலர் குடும்பஙகளின் உறுபபினர்கள் கடத 
்தப படடு எச்்சரிககபபடடனர். இவவாறு பல்யவறு 
அச்சுறுத்தல்கள் கிழககு மாகாணததில் ்தமிழ்த 
ய்தசியததி்ன யநசித்தவர்கள் எதிர்வகாண்டனர். 
அவவாறான காலபபகுதிகளில் எல்லாம் ்தமிழ்த 
ய்தசிய பறறாளர்களுககு ்தமிழ் மககயள காவலே 
ணாக இருந்தனர். அககாலபபகுதியில் ந்டவபறற 
ய்தர்்தல்களில் ்தமிழ்த ய்தசியததி்ன யநசிபபவர் 
க்ள ்தமிழ் மககள் இலகுவில் இனஙகண்டு 
வவறறிவபறச் வ்சய்வ்தறகான சூழ் நி்லயிருந்தது. 
இககடடான அககா லபபகுதியில் ்தமிழ் மககளின் 
பிேச்சி்னகளுககுத துணிநது குேல் வகாடுபபவர்க 
்ளத ்தமிழ் மககள் வ்தரிவு வ்சய்யும் நி்லயிருந்தது.

 ஆனால் இன்று அந்த நி்ல்மயானது 
மாறறம்வபறறு வருகின்றது. ்தமிழ்த ய்தசிய அேசிய 
லில் உள்ளவர்க்ள ்தமிழ் மககள் நிோகரிககும் 
நி்லயுள்ளவ்தன்றால், அந்த அேசியலில் உள்ளவர் 
களின் வ்சயறபாடுக்ள மககள் ்சநய்தகக கண் 
வகாண்டு பார்ககும் நி்லயய இன்று ஏறபடடு 
ள்ளது.
 2015ஆம் ஆண்டுககு பின்னர் ்தமிழ் மககள் 
மததியில் ஏறபடட அேசியல் சூழ்நி்லயானது, 
்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல் பேபபில் அர்பபணிபபுடன் 
வ்சயறபடட பல்ே ஓேஙகடடும் நி்லககு ்தள்ளி 
யது. அபிவிருததி அேசிய்ல புறந்தள்ளி, ்தமிழ்த 
ய்தசிய அேசிய்ல யநாககி வ்சயறபடட்தன் காேண 
மாக அவர்க்ள ஓேஙகடடும் வ்கயிலான நடவடி 
க்ககள் ்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல் பேபபிலிருந்த 
யபாலி ்தமிழ்த ய்தசியவாதிகளினால் முன்வனடுக 
கபபடடது.

 வடககி்னப வபாறுத்தவ்ேயில், ்தமிழ்த 
ய்தசியம் ்சார்ந்த பல கடசிகள் இருபப்தன் காேண 
மாக ்தமிழர்கள் இலகுவில் ்தடுமாறயவண்டிய 
அவசியமிருககாது. ஆனால் கிழககி்னப வபாறு 
த்தவ்ேயில் ்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல்பேபபு 
என்பது ஒயேவயாரு கூடடாகயவ இருநது வந்தது. 
இ்தன் காேணமாக ்தமிழ்த ய்தசிய அேசியலில் 
இருந்தவர்கள் ஓேஙகடடபபடட நி்லயில் அவர் 
கள் ஒதுஙகியிருகக யவண்டிய நி்லயயறபடடது.
 இவவாறான நி்லயியலயய கிழககு மாகா 
ணததில் ்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல் வ்தாடர்ச்சியாக 

வீழ்ச்சி நி்லயி்ன யநாககி வ்சன்று வகாண்டிருக 
கின்றது. இன்று ்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல் என்பது 
பணம் ப்டத்தவர்களின் ்ககளுககு வ்சன்று 
வகாண்டிருககின்ற்தா என்ற ்சநய்தகம் ்தமிழ்த 
ய்தசியப பேபபில் எழுநதிருக கின்றது.

 குறிபபாக மடடககளபபு மாவடடததில் 
யுத்த காலததிலும் ்சரி, யுத்தம் நி்றவ்டந்த இந்த 
பதது ஆண்டுகளிலும் ்சரி ்தமிழ்த ய்தசிய அேசிய 
லில் அர்பபணிபபுடன் பயணித்த பலர் இன்று ஓேங 
கடடபபடடுள்ளனர். இந்த வ்சயறபாடுகள் ்தான் 
்தமிழ் மககள் மததியில் ்தமிழ்த ய்தசியததின் மீ்தான 
்சநய்தகஙகளும் அவநம்பிக்ககளும் அதிகரிபபுக 
கான காேணஙகளாக அ்மகின்றன.
 குறிபபாக மடடககளபபு மாவடடததில் 
்சாணககியன் அவர்கள் பாோளுமன்ற உறுபபினோக 
வ்தரிவு வ்சய்யபபடட்தன் பின்னர், ்தமிழ்த ய்தசிய 
அேசியல் பேபபு என்பது பாரிய பின்ன்டவி்ன 
்சநதிதது வருகின்றது. அவேது அேசியல் பயணம் 
்தமிழ் மககள் மததியில் ஒருவி்த க்தாநாயக நி்ல 
யி்ன ஏறபடுததினாலும், ்தமிழ்த ய்தசிய அேசியல் 
பேபபானது சுருஙகிய நி்லயியலயய இருநது 
வருகின்றது.
 குறிபபாக மடடககளபபு மாவடடததில் 
பல ்தமிழ்த ய்தசியபபறறாளர்கள் ஓேஙகடடபபடடு 
ள்ளதுடன், வ்தாடர்ச்சியாக ்தமிழ்த ய்தசியபபற 
றாளர்கள் ஓேஙகடடபபடும் வ்சயறபாடுகள் முன் 
வனடுககபபடுகின்றன. இந்த வ்சயறபாடுகள் எதிர் 
காலததில் பிள்்ளயான், வியாயழநதிேன் யபான்ற 
வர்களுகயக ்சா்தகமான நி்லயி்ன கூடு்தலாக 
ய்தாறறுவிககும்.
 யபாலித ய்தசியததி்ன சுமநது வந்தவர் 
கள் 2015ஆம் ஆண்டு மு்தல் யமறவகாண்ட நடவடி 
க்கயய வடகிழககில் ்தமிழ்த ய்தசியகூடட்மப 
பும் ்தமிழ்த ய்தசியமும் பாரிய ்சரிவி்ன ்சநதித்தது. 
கிழககு மாகாணததி்னப வபாறுத்த வ்ேயில், 
இந்த ்சரிவு என்பது ்தமிழர்களின் அேசிய்ல 
யகள்வி நி்லககு உடபடுததியது.
 இன்று ்தமிழ்த ய்தசிய அேசிய்ல கடடி 
வயழுபப யவண்டிய நி்லயில், அதில் உள்ளவர் 
க்ள அேசியல் காழ்பபுணர்ச்சி காேணமாக ஓேங 
கடடு வ்தறகாக முன்வனடுககபபடும் வ்சயறபாடு 
கள் நிறுத்தபபட யவண்டும். ஓேஙகடடபபடட 
்தமிழ்த ய்தசியவாதிக்ள அவர்களின் பயணத 
தி்ன யமறவகாள்வ்தறகான ஏதுவான நி்லகள் 
ஏறபடு த்தபபட யவண்டும்.
 வடககி்ன விட கிழககில் ்தமிழ்த ய்தசிய 
அேசியல் பேபபு என்பது வவறுமயன அேசியல் 
்சார்ந்தது மடடுமல்ல நிலம், உரி்ம,பாதுகாபபு 
வ்தாடர்பான மிகவும் முககியததுவம் வாய்ந்த ஒன் 
றாகயவ இருககின்றது. அது பலவீனம்டயுமா 
னால், யமறவ்சால்லபபடட விடயஙகளுககு ஆபத 
்தான்தாக அ்மயும் என்பது உண்்மயாகும்.
 எனயவ ்தமிழ்த ய்தசியததி்ன யநசிபயபார் 
மீண்டும்  அவர்களின் வ்சயறபாடுக்ள முன்வனடுப 
ப்தறகான வழிவ்கக்ள ஏறபடுததுவ்தறகு உரிய 
்தேபபினர் முன்வேயவண்டும் என்பய்த எமது 
எதிர்பார்பபாகும்.
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உலகிலும் ்சரி, இலங்கயிலும் ்சரி மாறறங 
கள் வி்ேவாக இடம்வபறறு வருகின்றன. 

இநதியா்வ ்கவிடடு, அவுஸ்தியேலியாவின் 
பககம் ்தாவிய அவமரிககா ஒருபுறம் இருகக, 
்தனது வநருககடிகளில் இருநது ்தபபிபப்தறகாகப 
புலம்வபயர் ்தமிழர்களுககு அ்ழபபு விடுததிருக 
கின்றார் இலங்க அே்ச ்த்லவர் யகாத்தபாயா 
ோேபக்ச.
 இதில் யவடிக்க என்னவவனில், அவோல் 
அ்ழபபு விடுககபபடட புலம்வபயர் ்சமூகததின் 
பல அ்மபபுககளும், வ்சயறபாடடாளர்களும் 
அண்்மயில் அவேது அேசினால் ்த்ட வ்சய்யப 
படடவர்கள். கடந்த வாேம் ஆறறிய ்தனது உ்ே 
யில் மிச்வ்சல் பச்சிவலட அம்்மயாரும் அ்த்னக 
குறிபபிடடிருந்தார். 300 இறகு யமறபடட அ்மப 
புககளும், ்தனிநபர்களும் அதில் இந்த ்த்டப 
படடியலில் அடககம்.
 உலகம் எதிர்வகாள்ளும் பூயகாள அேசியல் 
மாறறஙகள், அ்தனால் ஏறபடும் பாதுகாபபு அச்சு 
றுத்தல்கள், யகாவிட-19 வநருககடியும் அ்தனால் 
உலகில் ஏறபடட வபாருளா்தாே வநருககடியும் 
உலகின் ்தறயபா்்தய ஒழுங்க மாறறி அ்மககப 
யபாவ்்தயய அண்்மககால நடவடிக்ககள் 
எடுததுக காடடுகின்றன. 

 ஐககிய நாடுகள் ்ச்பயின் வபாதுச்்ச்பக 
கூடடததில் சிறீலஙகா அே்ச ்த்லவர் கலநது 
வகாண்டு, வநருககடியில் இருநது ்தபபிபப்தறகான 
மார்ககத்்தத ய்தடும் அய்த்சமயம், வேனீவாவில் 
இடம்வபறறுவரும் ஐககிய நாடுகள் ்ச்ப மனி்த 
உரி்மகள் ஆ்ணககுழுவின் கூடடமானது இல 
ங்க அேசின் எதிர்பார்பபுகக்ள ஈடுவ்சய்ய 
வில்்ல.
 உலக நாடுக்ளக குறிபபாக யமறகுலக 
நாடுக்ள ்சமாளிபப்தறகாக அவ்சேமாக நியமனம் 
வபறற புதிய வவளிவிவகாே அ்மச்்சர் ஜீ.எல். பீரீஸ் 
வ்ேந்த 14 பகக அறிக்கயும், மிச்வ்சல் பச்சிவலட 
இன் அறிக்கயில் மாறறத்்த ஏறபடுத்தவில்்ல. 
கடந்த 13 ஆம் நாள் ஆேம்பமாகிய கூடடதவ்தாடரில் 
அவர் ஆறறிய உ்ே என்பது மார்ச் மா்தம் வகாண்டு 
வேபபடட தீர்மானததின் பின்னோன காலபபகுதி 
யில் இலங்கயின் நடவடிக்ககள் வ்தாடர்பா 
கயவ அ்மநதிருந்தது. எனயவ அதில் நாம் அ்தறகு 
முன்னர் இடம்வபறற ்சம்பவஙகள் வ்தாடர்பில் 
எதிர்பார்கக முடியாது.
 எனினும் ்தமிழ் மககள் வ்தாடர்பான பிேச் 
சி்னகள் அதில் முன்னிறுத்தபபடவில்்ல என்ற 
விமர்்சனஙகளும் உண்டு. ஆனால் ்தமிழ் மககளுககு 
இ்ழககபபடட துன்பஙகள் வ்தாடர்பில் எத்த்ன 
ஆவணஙகள் கடந்த ஆறு மா்தஙகளில் ஐககிய நாடு 
கள் ்ச்பககு அனுபபப படடன என்ற யகள்வியும் 
இஙகு உள்ளது.
 கூடடம் வ்தாடஙகுவ்தறகு முன்னோக ்தமிழ் 
கடசிகள் அனுபபும் கடி்தஙகளால் அறிக்கயில் 
மாறறம் வேபயபாவதில்்ல. ஏவனனில், இவர்க 
ளின் ்சண்்ட முடிநது கடி்தம் வ்சல்வ்தறகு இ்ட 

யில் அஙகு உ்ே ்தயாோகிவிடும்.
 எனினும் ்தறயபா்்தய உ்ேயில் குறிப 
பிடத்தகக முககிய விடயஙகளாக இலங்க 
அே்ச ்த்லவர் அ்மத்த வி்சாே்ணககுழுவின் 

அறிக்கயானது இந்த வருட இறுதிககுள் வவளிப 
ப்டயாக வவளியிடபபட யவண்டும் என்பதும், 
காணாமல் யபாயனார் அலுவலகம் பாதிககபபடட 
மககளின் நம்பிக்க்ய வபற யவண்டும் மறறும் 
வவளிபப்டத்தன்்ம வகாண்ட்தாக இருகக 
யவண்டும் என்பதும், ்சாடசியஙக்ள ய்சகரிதது, 
அடுத்த கடட நடவடிக்கககு குழு ஒன்று அ்மக 
கபபடுவது மறறும் அ்தறகான நிதி்ய திேடடுவது 
வ்தாடர்பான ்தகவல்கள் முககியமான்வ.
 ஐககிய நாடுகள் ்ச்ப ்தன்வ்சம் ் வததுள்ள 
12,000 இறகு யமறபடட ஆவணஙகள் மறறும் 
்சாடசியஙக்ளயும், இந்த வருடம் ய்சகரிககபபடும் 
யமலதிக ்சாடசியஙகள் மறறும் ஆவணஙக்ளயும் 
அடிபப்டயாக வகாண்டு அடுத்த கடட நடவடி 
க்க யமறவகாள்ளபபடும் என்ப்்த உ்ேயில் 
வ்தளிவாக வ்தரிவிககபபடடுள்ளது.
 ஐ.நாவின் மனி்த உரி்மகள் ஆ்ணககுழு 
என்பது யமறகுலகததின் நலன்்சார்ந்தது என்ற 
யபாதும், அவர்களின் நடவடிக்கககளில் பஙவகடு 
தது அ்த்ன எமககு ்சார்பான்தாக மாறறயவண்டிய 
ய்த்வ ஒன்று எமககுள்ளது. அ்தாவது கி்டககும் 
்சந்தர்பபஙக்ளப பயன்படுததும் வபாறிமு்ற.
 46/1 தீர்மானம் வந்தயபாது அ்த்ன விமர் 
சித்தவர்கள் கடந்த 6 மா்தஙகளில் எந்த நடவடிக 
்கக்ள யமறவகாண்டுள்ளனர் என்பது வ்தாடர் 
பில் யாருககும் எதுவும் வ்தரியாது, சில ்சமயஙகளில் 
அவர்கள் ்தறயபா்்தய உ்ே்யயும் விமர்சிததுக 
வகாண்டு இருககலாம். ஆனால் ்தனது கடந்த 6 மா்த 
கால வ்சயறபாட்ட ஆ்ணககுழு முன்்வதது 
ள்ளது.
 அதில் எவவாறு பஙவகடுபபது மறறும் 
அ்த்ன எவவாறு எமது நலன்்சார்நது பயன்படுத 
துவது என்பது வ்தாடர்பில் ்தமிழர் ்தேபபு சிநதிகக 
யவண்டும். 
 சிறீலஙகா அேசின் மனி்த உரி்ம மீறல் கள் 
மறறும் யபார்ககுறறஙகளினால் பாதிககபபடட 
மககள் வ்தாடர்பில் நீதிககும் உண்்மககுமான 
அ்னததுலக வ்சயறதிடட அ்மபபு ்தகவல்க்ள 
ஆவணபபடுததிவரும் அய்த்சமயம், அ்தனுடன் 
இ்ணநது ்தமிழ் வ்சயறபாடடாளர்களும் இயங 
குவது ஒரு காததிேமான மாறறமாகும். இது வ்ே 488 
யபரின் விபேஙகள் ஆவணபபடுத்தபபடடுள்ளன. 
அதில் 463 யபர் பலவந்தமாக காணாமல் யபாகச் 
வ்சய்யபபடடவர்கள்.
 அய்த்சமயம், கடந்த 6 மா்தஙகளில் இல 
ங்க அேசினால் ்தமிழ் மககளுககு எதிோக யமற 
வகாள்ளபபடட மனி்த உரி்ம மீறல்கள் மறறும் 
நீதிககுப புறம்பான வ்சயறபாடுகள் வ்தாடர்பில் 
்தமிழ் அ்மபபுககளினால் வழஙகபபடட ஆவ 
ணம் வ்தாடர்பிலும் ஐககிய நாடுகள் ்ச்ப ்தனது 
கவனத்்த வ்சலுததியுள்ள்தாக வகாழும்புத ்தகவல் 

கள் வ்தரிவிததுள்ளன.
 ்தமிழ்த ய்தசியக கூடட்மபபு வ்தாடர் 
நதும் ்தமிழ் மகக்ள ஏமாறற முயறசித்தா லும், 
அ்த்னயும் ்தாண்டி ஏ்னய அ்மபபுககள் 
வ்சயறபாடுகளில் இறஙகியிருபபது என்பது வேயவ 
றகத்தககய்த. எனயவ ஐ.நாவின் ்சாடசியஙக்ள 
ய்சகரிககும் வபாறிமு்றயில் ்தமிழ் மககள் 
்தம்்ம அதிகம் இ்ணததுக வகாள்வது என்பது 
அவசியமானது.
 எனினும் ஒரு புறம் புலம்வபயர் அ்மப 
புககளுடன், யபச்சுகக்ள நடததுவ்தாக கூறிக 
வகாண்டு மறுபுறம் தியாகி திலீபனிறகு அஞ்சலி 
வ்சலுத்தச் வ்சன்ற ்தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுபபினர் 
வ்ச. கயேநதிே்ன இலங்க காவல்து்ற அடிப 
ப்ட உரி்மக்ளயும் மதிககாது ்கது வ்சய்்தது 
என்பது இலங்க அேசின் கபடத்தனத்்த ்தான் 
காண்பிககின்றது. 
 நி்னவாலயஙகளில் மககள் அஞ்சலி 
வ்சலுததுவ்்த ்தடுகக முடியாது என்பது ஐ.நா 
மனி்த உரி்மகள் ஆ்ணககுழுவின் 46 ஆவது 
தீர்மானததின் ஒரு ்சேதது என்ப்்தயும் நாம் மறநது 
விட லாகாது.
 எனயவ ்தனது வபாருளா்தாேத்்த மீடகவும், 
அ்னததுலக வநருககடிகளில் இருநது ்தபபவும் 
இலங்க அே்ச ்த்லவர் எடுககும் முயறசிக்ள 
ஒன்றாக இ்ணநது முறியடிககயவண்டியது ்தமிழ் 
மககளின் கட்மயாகின்றது.
 சீனா்வ எவவாறு எதிர்வகாள்வது என்பது 
வ்தாடர்பில் ஸ்யலாயவனியா பிே்தமர் ோன்ஸ் 
ேன்்சா அவர்கள் வ்தரிவித்த கருதது ஒன்்ற இஙகு 
்தருகியறன் அது எமககும் வபாருத்தமானய்த.
 “நாம் ஒரு அணியில் நின்று ஒரு வபாதுக 
வகாள்்கயின் அடிபப்டயில் வ்சயறபட யவண் 
டும். எல்லா ஐயோபபிய நாடுகளும் இந்த அழுத்தத 
திறகு எதிோக ஒன்றாக எழ யவண்டும்” என அவர் 
வ்தரிவிததிருந்தார்.
 இது எமககும் வபாருநதும். இந்த வகாள் 
்க்ய ்தமிழ் இனமும் க்டபபிடித்தாயல ஒற 
று்ம அறற இனம் என ப்கவர்களின் மனஙக 
ளிலும் படிநதுள்ள ஏளனத்்தயும் யபாகக முடியும்.
இறுதியாக, 23 ஆண்டுகளாக ்தமிழீழ விடு்த்லப 
புலிகளுடன் களததில் நின்று யபாோடிய எனது 
நண்பர் ஒருவர் தியாகி திலீபன் வ்தாடர்பில் ்தனது 
முகநூலில் இடட பதி்வ இஙகு ்தருகின்யறன். 

 

"ஒருலவலெ ெசிலய உயிரவலியொய் 
இருகல்கயிலை, ெைெொள் ெசியிருந்து உடலு 
ருககி உயிர தந்தொய் உததமலே" 

 "விண்ணிருந்து ெொரப்லென் விடுதலைலய 
என்றுலைததொய்"

"இன்றுேககு ெொம் என்ே கெொல்லவொம்......"
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மண்ணுககாகவும், மககளுககாகவும் உண்ணா 
நி்ல அறவழிப யபாோடடத்்த இநதியப 

யபேேசு இலங்க இநதிய உடன்படிக்க வழியா 
கக வகாடுத்த வாககுறுதிக்ள நி்றவு வ்சய்யுமாறு 
உறுதியுடன் நடாததி, “மககள் புேடசி வவடிககட 
டும்” என்ற உயிோவண அ்ழபபுடன் இன்னுயி 
்ேத தியாகம் வ்சய்்த தியாகி திலீபனின் 34வது 
ஆண்டு நி்னயவந்தல் நாள் 26.09.21. 
 இந்த 34 ஆண்டு காலததிலும் இநதிய 
மததிய அேசு ஈழத்தமிழ் மககளதும், மண்ணினதும் 
பாதுகாபபுககு ்தாஙகள் இலங்க 
இநதிய உடன்படிக்கயின்படி 
ஏறறுக வகாண்ட ்தனது வபாறுப 
பில் வ்தாடர்நது ்தவறிவருகிறது. 
அய்த யவ்ள எந்தத ்த்ல 
்ம்ய எந்த இயககத்்தத 
தி லீ ப ன் ஈ ழ த ்த மி ழ் ம க க ளி ன் 
்த ் ல ் ம ய ா க வு ம் ஈ ழ த ்த மி ழ் 
ம க க ளி ன து ம் ம ண் ணி ன து ம் 
ப ா து க ா ப பு இ ய க க ம ா க வு ம் 

்தனது அறிவாலும், ஆறறலாலும், உ்ழபபாலும் 
மு்தன்்மபபடுததினாயனா அந்த மககள் இயககத 
தின் யவகத்்தயும் வ்சயறபாடடுத திற்னயும் 
பின்ன்டய ்வககச் சிறிலஙகா எடுத்த - எடுககும் 
அத்த்ன வழிமு்றகளுககும் ஆ்தேவும் அ்னத 
துலகப பாதுகாபபும் அளிககும் நாடாகவும் 
வ்தாடர்கிறது. இ்தனால் இநதியா ்தனது பாது 
காப்ப மு்தன்்மபபடுததி சிறிலஙகாவுடன் 
வ்சய்்த இலங்க இநதிய உடன்படிக்க்ய 
வவளிப ப்டயாகயவ வன்மு்றபபடுததி, 
அ்த்ன ந்டமு்றபபடுத்தவவன சிறிலஙகாவின் 
அேசியல்மபபில் வ்சய்யபபடட மாறறஙக்ள 
யும் கூட மீளப வபறறு நிறகிறது. 
 எநயநேததிலும் வபாருளா்தாே ரீதியாக 
வஙகுயோதது  அே்சாகவும், ்தனது சீனககடன்களால் 
சீனாவின் புதிய காலனிததுவ நாடாக நாட்டயும் 
இழககும் சிறிலஙகாவின் இந்த உடன்படிக்க 
மீற்லத ்தடுகக இயலா்த அே்சாக இநதியா நிறபது 
அ்தன் து்ணககண்டததின் பிோநதிய வல்லாண் 
்மவயன்ற நி்ல்ய உலகநி்லயில் யகள்விககு 
ள்ளாககி வருகிறது. 
 இ்தனால் இநதியாவுடனான வல்லாண் 
்மகளின் உறவுகள் தி்்சமாறறம் வபறத வ்தாடங 
கியுள்ளன. அவமரிககாவின் பாகிஸ்்தானுடான 
புதிய உறவுககடட்மபபுககளும், அவமரிகக – 
பிரித்தானிய – அவுஸ்தியேலிய ஆஙகில வமாழிவழி 
நாடுகளின் இநதுமா கடல் அணு நீர்மூழ்கிககபபல் 
வழஙகல் உடபடட புதிய பாதுகாபபு உடன் 
படிக்க முயறசிகளும், பிரித்தானிய வவளிவிவ 
காேச் வ்சயலாளரின் பாகிஸ்்தான் பயணமும் யமற 
குலக இநதிய உறவில் தி்்ச திரும்பல்கள் வ்தாடங 
கியுள்ள்்த வவளிபபடுததுகிறது. 
 அய்த யவ்ள ஈோன் - ஆபகானிஸ்்தான் - 
பாகிஸ்்தான் கூடடு வழியான இஸ்லாமிய யபேே 
்சாகக முயறசிகளும், இ்தன் வழி காஸ்மீர் பிேச்சி 
்ன்ய இநநாடுகள் மீள்விககும் அபாயமும் 
வ்தன்படுகிறது. 
 அததுடன் இஸ்லாமுககு மு்தன்்ம வகாடு 
ககும் பாகிஸ்்தான் புத்த ம்தததிறகு ஊககமளிதது 
சிறிலஙகாப பிககுகக்ளப பாகிஸ்்தானின் புத்த 

வ்தான்மஙக்ளப பார்்வயிடவும், சிறிலஙகாச் 
சிஙகளவர்களுககு நூறுககு யமலான பாகிஸ்்தான் 
பல்க்லகழகப புல்மபபரிசில்கள் வகாடுதது 
அ்ழபபதும் சிறிலஙகா இநதியாவுககு எதிோகத 
்தன்்ன வளர்பப்்தத வ்தளிவாககுகிறது. சிறில 
ஙகாயவ வ்தறகாசிய வர்த்தகததிறகான ்த்ல 
வாயில் என இந்த விடயததில் இநதியாவின் 
இடத்்தத ்தனது நாடு அ்டநது விடடது எனக 
யகாத்தபாயா வவளிபப்டயாகயவ உலகுககுத 
வ்தரிவிததும் உள்ளார். இ்த்ன உறுதிபபடுத்தக 
கூடிய மு்றயில் பஙகளாய்தசு, யநபாளம் எல் 
லாயம சிறிலஙகாவுடனான புதிய உறவாடல்க்ள 
அதிகரிதது வருவதும் சிறிலஙகாவின் இநதியத 

்தனி்மபபடுத்தல் முயறசிககுச் சிறிலஙகாவுககு 
ஊககமும் ஆககமும் அளிககிறது. 
 இநதியாவால் ்தஙக்ள எதுவும் வ்சய்ய 
முடியாவ்தன ஊககம்டநது வரும்  சிறிலஙகாவின் 
யகாத்தபாய ோ்சபக்ச குடும்ப ஆடசியாளர்கள் 
சிறிலஙகா்வ சீனாவின் புதிய குடியயறறவா்த 
நாடாக யமலும் யமலும்  மாறறுவ்தன் மூலம் 
்தமிழீழ இநதுமா கடல் பகுதிகளால் இநதிய ஒரு 
்மபபாடடுககும் இ்ற்மககும் அச்சுறுத்தல்கள் 
நாளுககு நாள் வளேச் வ்சய்து வருகின்றனர்.  

 இ்தறகு எதிர்வி்னயாறறக கூடிய, 
அவமரிகக - இநதிய – அவுஸ்தியேலிய – யபபான் 
நாற்சதுேக கூடட்மபபின் வழியான இநதுமா 
கடல் பசுபிக வபருஙகடல் பாதுகாபபிலும் இநதி 
யா்வப பலவீனபபடுததும் வி்தததில் அவமரிக 
கா்வயும் சீனா்வயும் சிறிலஙகாவில் ஒயே கால 
ததில் மு்தலிடக கூடிய மு்தலீடடு முயறசிக்ளச் 
சிறிலஙகா யவகபபடுததி வருகிறது. இ்தன் மூலம் 
திருயகாணம்லத து்றமுகததில் இநதியா குத்த 
்கககு எடுதது ்வததுள்ள எண்வணய் ்தாஙகி 
களின் வருமானத்்த வீழ்ச்சி அ்டயச் வ்சய்து 
திருயகாணம்லயில் இருநது இநதியா்வ வவளி 
யயறறுவது சிறிலஙகாவின் மிக நுடபமான வ்சயற 
பாடுகளாக உள்ளது. இ்தன் வவளிபபாடாகயவ 
இநதியன் ஒயில் கம்வபனியின் சிறிலஙகா வழங 
க்ல மடடுபபடுததும் வ்கயில் சீனபபின்னணி 
மு்தலீடு்டய சிஙகபபூர் கம்வபனி ஒன்றுககு சிறி 
லஙகாவுககான எண்வணய் வழஙகல் உரி்ம்யச் 
சிறிலஙகா அே்சாஙகம் வகாடுததுள்ளது.

 ்தமிழ்நாடடின் ஆளுநோக புலனாய்வுத 
து்ற ்த்ல்மகளில் அனுபவம் வபறறவ்ேயய 
நியமிதது இநதியா ்தமிழீழக கடறக்ேயயாேஙக 
்ளக கண்காணிகக யவண்டிய நி்லயில் இநதியா 
இன்று உள்ளது. 
 தியாகி திலீபனின் நியாயமானதும் யநர்்ம 
யானதுமான ஐநது யகாரிக்ககளுககும் அன்று 
இநதியா ்தகக பதி்ல அளிததிருந்தால் இன்று 
34ஆண்டுகளின் பின்னர் இநதியா ்சநதிககும் இந்தச் 
சிககல் நி்லகள் ய்தான்றியிோது.   
 ஈழத்தமிழர்களும் திலீபனின் ்தததுவங 
க்ள வநஞசிருததிச் வ்சயறபடா்த்தன் வி்ளவாக 
துபபாககிகள் வமௌனிககபபடடு பன்னிரு 

ஆண்டுகள் மககளாடசி மு்ற 
்மகள் வழி ்தஙகள் உரி்ம 
க்ள மீளபவபறும் அேசியல் பய 
ணததில் பலத்த பின்ன்டவுக 
்ளச் ்சநதிதது வருகின்றனர் 
 “ஒரு மாவபரும் ்சதி வ்ல 
ககுள் சிககி வரும் எம் மகக்ள 
எபபடியாவது விடுவிகக யவண் 
டும்” என்பய்த தியாகி திலீபன் 
சிந்த்னயாக இருந்தது. ஆனால் 

இன்றுள்ள ஈழத்தமிழ் அேசியல்வாதிகள் ்சதிவ்ல 
க்ளச் ்சமா்தானததிறகான முயறசிகள் எனத 
்தாமாகயவ அந்தச் ்சதிவ்லகளுககுள் யபாய் 
மாடடிக வகாள்கின்றனர். 
 “எமது உரி்மக்ள நாயம வவன்வறடுகக 
யவண்டும்” என்னும் தியாகி திலீபனின் அனுபவ 
வமாழி்ய மறந்தவர்களாய் ஈழத்தமிழ் அேசியல் 
வாதிகள் அழுதும் வ்தாழுதும் அடிகழுவியும் 
உரி்மக்ளப வபறுவ்தாகக காடடித ்தஙகள் 
ப்தவிக்ளத ்தகக்வதது ்தஙகளின் வாழ்்வ 
வளபபடுததிக வகாள்கின்றனர். 
 “எம் எதிர்கால ்சந்ததிவாழ நிச்்சயமாக 
எமகயகார்நாடு அவசியம்” என்னும் திலீபனின் 
முன் வனதிர்வு கூறும் வமாழியானது, நிலததின் 
உரி்மயும் மககளின் இ்ற்மயும் உறுதிபபடு 
த்தபபடடாயல எதிர்கால ்சந்ததி வாழும் என்ப்்த 
மிகத வ்தளிவாககியது. “எமது நாடடில் நாம் நி்ல 
வபறும்வ்ே, எமது சு்தநதிேத்்த எவரும் உறுதி 
கூற முடியாது” என்ற தியாகி திலீபனின்கூறறு 
சு்தநதிேம் என்பது வ்சாந்த மண்ணில் ்தன்்னத 
்தவிே ்தனககு இன்யனார் எ்சமான் இல்லாது 
வாழும் நி்ல என்ப்்த மனதிருததுகிறது. மண் 
ணின் இ்ற்ம்யயும் மககளின் ஒரு்மப 
பாட்டயும் உறுதி வ்சய்யும் வ்கயியலயய எந்த 
அேசியல் அணுகுமு்றயும் அ்மய யவண்டுவமன் 
ப்்த இன்்றய ஈழத  ்தமிழ் அேசியல்வாதிகள் 
கவனததில்வகாள்ளல்முககியம். “எமது மண்ணின் 
விடு்த்லககாகயார் யபோடுகிறார்கயளா அவர் 
கயள இந்த மண்ணின் ்மந்தர்கள்” என்ற தியாகி 
திலீபனின் அ்டயாளபபடுத்த்ல ஒவவவாரு 
்தமிழனும் ்தன் வநஞசிருததிவாழ யவண்டும். இன் 
்றய காலகடடததில் உலவகஙகும் ஈழத ்தமிழர் 
கள் புலம்பதிநது வாழும் நி்லயில் ்தாஙகள் 
வாழும் நாடுகளில் இருந்த படியய மககளாடசித 
்தததுவஙகளுககும் வாழும் நாடடின் ்சடட 
ஒழுஙகு மு்றகளுககும் அ்மய ்தமது ்தாய் 
மண்ணின் விடு்த்லககாகப யபாோடுபவர்களும் 
‘மண்ணின் ்மந்தர்கள்’ என்ற அ்டயாளபபடுத 
்தலுள் அடஙகுவர். இ்த்னப புரிநது புலம்பதிந்த 
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யேர்மானிய காலனீயவாதிகளால் யமறவகா 
ள்ளபபடடு, இனபபடுவகா்ல என 

அண்்மயில் ஏறறுகவகாள்ளபபடட படுவகா்ல 
களினால் பாதிககபபடடவர்களின் வழிவந்தவர் 
கள், நமீபிய அேசுககும் அந்த வ்தன்னாபிரிகக 
நாடடின் முன்்னய ஆடசியாளருககுமி்டயய 
ஒபபமிடபபடட உடன்படிக்க்ய விமர்சிததி 
ருககிறார்கள்.
 ‘முகததில் விழுந்த அடி’ என்று நமீபிய 
வபாருண்மிய நிபுணோன ்சயலாயமா ஹய் (Salomo 
Hei) இந்த ஒபபந்தம் வ்தாடர்பாகத வ்தரிவித்தார். 
்சயலாயமாவின் முன்யனார்கள் இருப்தாம் நூறறா 
ண்டின் ஆேம்பததில் படுவகா்லககு உள்ளாகியிரு 
ந்தார்கள்.
 யபர்லீனின் (Berlin) கடடுபபாடடில் 
1884 இலிருநது 1915 வ்ே இருந்த பிேய்த்சததில் 
நடநய்தறிய நிகழ்வுகள் வ்தாடர்பாக ்தமது அேசுககும் 
யேர்மனிககும் இ்டயய 5 வருடஙகளுககு 
யமலாக ந்டவபறற யபச்சுவார்த்்தயின்முடிவில் 
எழு்தபபடட உடன்படிக்க்ய நமீபிய மககளில் 
பலர் ஏறறுகவகாள்ளவில்்ல.
 “உரிய வி்தததில் இந்த விடயம் ்கயாள 
பபடவி ல்்ல” என்று ்த்லநகோன வின்ஹ_ககில் 
ஏஎவ பிககு அளித்த வ்சவவியில் ஹய் வ்தரிவித்தார். 
“வகால்லபபடட மனி்த உயிர்களுககு உரிய மரி 
யா்்த வழஙகபபடவில்்ல.”

 “நமீபியாவில் குடியயறியவர்கள் அந்த 
நாடடின் பூர்வீகக குடிகளான வஹயேயோ (Her-
ero) மறறும் நாமா (Nama) மககளுககு எதிோக 
1904ககும் 1908ககும் இ்டயான காலபபகுதியில் 
இனவழிப்ப முன்வனடுத்தார்கள்” என்று கடந்த 
வவள்ளிககிழ்ம யேர்மனி பகிேஙகமாக ஏறறுக 
வகாண்டிருந்தது.
 ‘இனவழிபபு’ என்ற ப்தத்்தப பயன்ப 
டுததுவது, ந்டவபறற படுவகா்லகள் வ்தாட 
ர்பாக வருடககணககாக முன்வனடுககபபடட 
யபச்சுவார்த்்தகளின் பின்னர் எழு்தபபடட 
வேலாறறு முககியததுவம் வாய்ந்த உடன்படிக்க 
யின் ஒரு முககிய விடயமாக இருந்தது. இருப்தாம் 
நூறறாண்டின் மு்தல் இனவழிபபு என்று இந்தப 
படுவகா்லக்ளச் சில வேலாறறு ஆசிரியர்கள் 
வர்ணிததிருககிறார்கள்.
 யமலும் நமீபியாவின் அபவிருததி நிதியாக 
1.1 பில்லியன் யூயோகக்ள (1.3 பில்லியன் வடாலர் 
கள்) எதிர்வரும் முபபது ஆண்டு காலபபகுதியில் 
வ்சலுததுவ்தாக யேர்மனி வாககளிததிருககிறது. 
‘பரிகாே நிதி’ என்ற ப்தத்்தப பயன்படுததுவ்்த 

யேர்மனி ்தவிர்ததிருபபது குறிபபிடத்தககது.
 இந்த ஒபபந்தத்்த நி்றயவறறுவ்தறகு 
நாடாளுமன்றததின் அனுமதி அவசியமான்தாகும். 
‘நல்லிணகக ஒபபந்தம்’ என அ்ழககபபடுகின்ற 
இந்த உடன்படிக்கயில் குறிபபிடபபடடுள்ள 
விடயஙகளும் வ்சாறப்தஙகளும் “யபச்சுவார்த்்த 
யம்்சககு ்தாம் ஒருயபாதும் அ்ழககபபட 
வில்்ல” எனககூறும் வஹயேயோ, நாமா குடி 
களின் பிேதிநிதிகள் நடுவில் யகாபத்்தக கிளறி 
விடடிருககிறது.
  “வாவனாலி மறறும் வ்சய்தித்தாள்கள் வாயி 
லாகயவ இந்த அறிவித்த்ல நாம் வ்தரிநது 
வகாண்யடாம்” என்று ஓவாவஹயேயோ இனவழி 
பபு அ்மபபின் யமனாள் ்த்லவோன எஸ்்தர் 
முயிஞ்சாஙகுயவ (Esther Muinjangue) வ்தரிவித்தார்.

 “இவவிடயஙகள் பறறி எஙகளுடன் ஒரு 
யபாதுயம கலநது்ேயாடபபடவில்்ல” என்று 
கூறிய து்ணச் சுகா்தாே அ்மச்்சோக இருககின்ற 
முயிஞ்சாஙகுயவ, பாதிககபபடடவர்களுககு யநே 
டியாக உ்தவத ்தவறிய்தறகாக யேர்மனி்யக குறற 
ஞ்சாடடினார்.

பாலியல் வனபுணர்வுகளும் 
படுககா்லகளும்

 காலனீய ஆடசிககு எதிோகக கிளர்நவ்தழுந 
்த்தறகாக யேர்மானிய ஏகாதிபததியப ப்டகள் 
வஹயேயோ மறறும் நாமா மககள் மீது ்தாககு்த்லத 
வ்தாடுத்தார்கள்.
 யேர்மானிய இோணுவ வீேர்கள் 1904ம் 
ஆண்டு, கிடடத்தடட 80,000 வஹயேயோ மகக்ள 
‘கலஹாரிப பா்லவனம்’  (Kalahari Desert) 
என இபயபாது அ்ழககபபடும் இடததுககுத 
துேததிச் வ்சன்று அஙகு வபண்கள் யமல் பாலியல் 
வன்புணர்்வ யமறவகாண்டய்தாடு, ்தாம் பிடித்த 
வர்க்ளப படுவகா்ல வ்சய்்தார்கள்.
 அந்த நிகழ்வு ந்டவபறறுச் சில மா்தங 
களுககுப பின்னர் இேண்டு குழுகக்ளச் ய்சர்ந்த 
வர்கள் அ்னவ்ேயும் வகான்வறாழிககுமாறு 
யேர்மானிய இோணுவததின் கடட்ளத ்தளபதி 
வேனேல் யலாத்தார் வவான் துயோத்தா (Lothar von 
Trotha) கடட்ளயிடடார்.
 ஆகககு்றந்தது 60,000 வஹயேயோ இனத 
்தவரும் 10,000 நாமா இனத்தவரும் அபயபாது 
வகால்லபபடடார்கள். அததுடன் மிக யமா்சமான 
சிததிேவ்்த முகாம்களுககு பல்லாயிேக கணககான 
வர்கள் வகாண்டு வ்சல்லபபடடார்கள்.

 

“யமறவகாள்ளபபடட இனவழிபபின் பின்னர் 
்தமககு ஏறபடட பாதிபபுகளுககு, முககியமாக 
்தமது ்சமூகஙக்ளச் வ்சாந்த இடஙகளிலிருநது 
இடம்வபயே ்வத்த்தறகாகவும் ்தமது வாழ்வா்தாே 
ஙக்ள அழிதவ்தாழித்த்தறகாகவும் யேர்மனி 
வபாறுபபுககூற யவண்டும்” என்று வகால்லபபடட 
வர்களின் வழிவந்தவர்கள் யகாருகிறார்கள்.
 “எனது வாகனததில் எனது கிோமததுககு 
நான் வ்சல்லுகின்ற யபாது, ்தறயபாது வஹயேயோ 
மககள் வ்சம் இல்லா்த பல்லாயிேம் வஹகயடயர்கள் 
பேபபளவு வகாண்ட வர்த்தகப பண்்ணக்ள 
நான் கடநது வ்சல்லுகியறன்” என்று ஹய் வ்தரிவி 
த்தார். நாமா, வஹயேயோ மறறும் ஏ்னய நமீபிய 
மககளுககு இ்டயய வருமானததில் பாரிய 
்சமததுவமின்்மகள் நீண்டகாலமாகக காணப 
படுகின்றன என்று அவர் யமலும் கூறினார்.
 குறிபபிடட உடன்படிக்க பாதிககப 
படடவர்களுககு உரிய மரியா்்த்யக வகாடுகக 
வில்்ல என்பது மடடுமன்றி ஏறகனயவ உள்ள 
வே லாறறுக காயஙகளுககுள் ‘கததி்ய இன்னும்  
ஆழமாக உடவ்சலுததியிருககிறது’ என்று ஹய் 
சுடடிககாடடினார்.
 உளவியல் ரீதியாக மககள் ்சநதித்த ்தாக 
கஙகளுககு ்சமூகத திடடஙகள் எந்த வி்தததிலும் 
உ்தவபயபாவதில்்ல என்று அவர் கூறினார். 1.1 
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யூயோகக்ள வழஙகுவதுடன் எமது மககளுககு 
எதிோக இ்ழககபபடட மிகக வகாடூேமான குறறங 
களுககாக வருத்தம் வ்தரிவிபபது முடிநதுவிடுமா?
 முயிஞ்சாஙகுயவ எதிர்ககடசி்யச் ய்சர்ந்த 
ஓர் அேசியல்வாதி. அவேது பாடடனார் ஒரு யேர் 
மானிய இோணுவ வீேனின் வன்புணர்வினால் 
பிறந்தவர். குறிபபிடட உடன்படிக்க வ்தாடர்பாக 
அவர் யகள்வி எழுபபினார். “வகா்ல வ்சய்யப 
படட உயிர்க்ளயும், இழககபபடட கால்ந்டகள் 
மறறும் நிலஙகளுககான வபறுமதி்யயும் எவ 
வாறு இவர்களால் ஈடுவ்சய்ய முடியும். இழந்தவற 
யறாடு ஒபபிடடுப பார்ககும் யபாது இது மிகமிகக 
கு்றவானதும் அய்த யநேததில் காலம் கடநது 
விடட ஒரு தீர்வுமாகும்.
 “்சரியான தி்்சயில் எடுதது ்வககபபடட 
ஒரு அடி” என வர்ணிதது உடன்படிக்க வ்தாடர் 
பான அறிவித்த்ல அேசு வவளியிடட ஒரு சில 
மணிததியாலஙகளில், வஹயேயோ மறறும் நாமா 
இனஙக்ளச் ய்சர்ந்த வ்சயறபாடடாளர்கள் ஒரு 
எதிர்பபு ஆர்பபாடடத்்த வின்ஹககில் முன்வன 
டுத்தார்கள்.
 யபச்சுவார்த்்தகள் வ்தாடர்பாக வவளிப 
ப்டத ்தன்்ம்யப யபணத ்தவறிய்தறகாக ்தமது 
கண்டனத்்த வவளியிடட வ்சயறபாடடாளர்கள், 
மிகவும் பலவீனமான வபாருண்மிய வளத்்தக 
வகாண்டிருககும் ்தமது அேசு மிகவும் கு்றவான 
வ்தா்க்யத தீர்வாகப வபறுவ்தறகு நிர்பபந 

திககபபடட்தாகக குறறஞ்சாடடினார்கள்.
 ‘காடடிகவகாடுபபு’ ‘எம்்மத ்தனியய 
விடுஙகள்’ யபான்ற சுயலாகஙக்ளத ்தாஙகிய ப்தா 
்்தக்ள எதிர்பபு ஆர்பபாடடததில் காணககூ 
டிய்தாக இருந்தது.
 ‘அவமதிபபுககுரிய வ்தா்க’ என்று கூறி 
வஹயேயோ மறறும் நாமாக குடிமகக்ள பிேதிநிதி 
ததுவபபடுததுகின்ற ஒரு குழு உடன்படிக்க்ய 
நிோகரித்ததுடன் அடுத்த வாேம் நாடாளுமன்ற 
ததில் விவாதிககபபடவிருககின்ற குறிபபிடட 
உடன்படிக்க, மீண்டும் ஒரு மு்ற யபச்சுவார்த 
்்தககு உள்ளாககபபட யவண்டும் என்று யவண்டு 
யகாள் விடுத்தது.
 ்சா்தாேண நமீபிய குடிமககளும் ்தமது 
கருததுகக்ளப பதிவு வ்சய்யககூடிய வ்கயில் 
யபச்சுவார்த்்த ந்டமு்ற மீண்டும் வ்தாடஙகப 
பட யவண்டும் என்று வின்ஹ_ககில் வதியும் 
வஹயேயோ இனத்்தச் ்சார்ந்த கிவளவமன்ரீன் 
கடஜிஙகிசியூவா (Clementine Katjingisiua) கூறினார்.
 யவண்டிய பரிகாே நடவடிக்கக்ள யமற 
வகாள்ளத ்தமககிருககின்ற வபாறுப்ப யேர்மனி, 
யவண்டுவமன்யற ்தடடிககழிபப்தாக வ்சயற 
பாடடாளர்கள் குறறஞ்சாடடுகிறார்கள். பன்னாடடு 
மனி்த உரி்மகள் ்சடடத்்தப வபாறுத்தவ்ேயில் 
இனவழிப்ப ஏறறுக வகாள்ளும் யபாது, அ்தறகான 
பரிகாேம் யமறவகாள்ளப படயவண்டும். அ்தன்படி 
வ்தாடர்ச்சியாகப பாதிககபபடடவர்களுககான 
நிதி்ய வழஙகும் வபாறுபபு இனவழிப்ப யமற 
வகாண்ட அேசுககு உண்டு.

 “அ்தனால் ்தான் மககள் மிக அதிகமாகக 
வகாந்தளிககிறார்கள்” என்று நமீபியப பல்க்லக 
கழகததில் ஓர் ்சடடப யபோசிரியோக இருககின்ற 
யோண் நககூடடா (John Nakuta) வ்தளிவுபடுததினார்.
அபிவிருததிககாக வழஙகபபடும் உ்தவிககு ்சடட 
ரீதியிலான கடபபாடு இல்்ல. இந்தச் ்சடடத 
துககுள் சிககாமல் யேர்மனி ்தபபிகவகாண்டது 
என்று அவர் சுடடிககாடடினார்.
 காலனீய ஆடசியாளர்களால் பாதிககப 
படடவர்களுககான நீதி்யப வபறறுகவகாடுககப 
யபாோடுகின்றவர்களுககு இந்த உடன்படிக்க ஒரு 
வநருககடியான நி்ல்யத ய்தாறறுவிததிருககிறது 
என்று யேர்மனி-நமீபிய ஆய்வாளோன வஹனிங 
வமல்பர் (Henning Melber) வவளிபபடுததுகிறார்.
 எபபயவா தீர்ககபபடடிருகக யவண்டிய 
ஒரு விவா்தததிறகுள் யேர்மனி ்தனது அழுத்தத 
்்தப பிேயயாகிககிறது என்று யநாடிக ஆபிரிகக 
அ்மபபில் ஒரு ஆய்வாளோக இருககின்ற 
வமல்பர் யமலும் வ்தரிவித்தார்.
 உண்்மயில் அது வேயவறகபபடயவண் 
டிய ஒரு விடயம் ்தான். ஆனால் ந்டமு்றபபடு 
த்தபபடும் வி்தம் ்தான் விேகதி்ய ஏறபடுததுகிறது.
 இது மிகவும் காலஙகடந்த ஓர் தீர்வு. யமற 
வகாள்ளபபடட அழிவுக்ளப பார்ககும் யபாது 
வாககளிககபபடட வ்தா்க மிகச்வ்சாறபமானது.

நன்றி: பிரொன்ஸ்24.தகொம் (france24.com)
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ளுகின்ற பட்சததில் எஙகளு்டய வகாள்்க 
வலுப படும். எஙகளு்டய வகாள்்க என்று 
வ்சால்லுவ்்தவிட இது ்தமிழ் மககளின் 
அபிலா்்ச என்று வ்சால்லுவய்த ்சாலப வபாருந 
தும். ஆகயவ ்தமிழ் மககளினு்டய அபிலா்்ச 
க்ள வலியுறுத்தா்த, ஏ்னய ்தமிழ்த ய்தசியம் 
யபசுகின்ற ்தேபபுககளும் எஙகளு்டய நி்லப 
பாடடிறகுப பின்னால் வேயவண்டும். அவர்கள் 
ஏன் இவவாறு வருகின்றார்கள் இல்்லவயன்று 
நீஙகள் அவர்களிடயம யகடக யவண்டும். 

பதில்!
 கடந்த மார்ச் மா்தம் நி்றயவறறபபடட 
தீர்மானத்்த நீஙகள் ஆழமாகப பார்த்தால், அந்தத 
தீர்மானம் முழுகக முழுகக உள்ளக வி்சாே்ண்ய 

வலியுறுததுகின்ற ஒரு தீர்மானமாக அ்மநதிரு 
ககிறது. அந்தத தீர்மானததியல இலங்க அே 
சிறகு யமலும் ஒரு வருடம் கால அவகா்சம் 
வழஙகபபடடிருககின்றது. அந்தத தீர்மானததி 
லுள்ள விடயஙக்ள நாஙகள் ஏறக முடியாது 
என்று நிோகரித்த வபாழுது, உள்ளக வி்சாே 
்ண்ய வலியுறுததுகின்ற தீர்மானத்்த ்தமிழ்த 
ய்தசியக கூடட்மபபு ஏறறிருந்தது. அந்தத தீர்மா 
னத்்த ்தமிழ் மககள் கூடடணியினர் நிோகரி 
ககவில்்ல. அபபடியாயின் ஏறப்தாகத ்தான் 
அர்த்தம். 
 ஆகயவ ்தமிழ்த ய்தசியக கூடட்மபபு 
கடந்த ஐககிய நாடுகள் மனி்த உரி்மகள் யபே 
்வயியல மார்ச் மா்தம் நி்றயவறறபபடட 
உள்ளக வி்சாே்ண்ய வலியுறுததுகின்ற தீர்மா 
னத்்த ்தமிழ்த ய்தசியக கூடட்மபபு யநேடியா 
கவும், ்தமிழ் மககள் கூடடணியினர் ம்றமுகமா 
கவும் ஏறறிருந்தார்கள். அ்்த நிோகரித்த ஒயே 
்தேபபாக ்தமிழ்த ய்தசிய மககள் முன்னணியினர் 
மாததிேம் ்தான் இருககிறது. ஆகயவ அந்த இடத 
திலும் ்சரியான முடி்வ இன நலன் ்சார்நது 
ஈழததில் அேஙயகறிய இனபபடுவகா்ல்ய 
ஐககிய  நாடுகள் மனி்த உரி்மகள் யபே்வயா 

னது ஒரு உள்ளக வி்சாே்ணககுள் முடககி, 
குறறம் இ்ழத்த இலங்க அே்்சயய நீதிபதியா 
ககுகின்ற அந்த வ்சயன்மு்ற்ய நிோகரிககின்ற 
அந்த இனததிறகான தூய்்மப பணி்ய 
்தமிழ்த ய்தசிய மககள் முன்னணி வ்சய்திருந்தது. 
ஆனால் துேதிஸ்டவ்சமாக ஏ்னய ்தேபபுககள் 
காததிேமான முடிவுக்ள எடுககாமல், ்தமிழ்த 
ய்தசியக கூடட்மபபு உள்ளக வி்சாே்ண்ய 
ஏறறும், விகயனஸ்வேன் ஐயாவினு்டய ்தமிழ் 
மககள் கூடடணி நிோகரிககாமல் நழுவியும், 
ம்ற முகமாக ஏறறும் ்தமிழ் மககளின் நலன்க 
ளுககு முேணாக மாறாக எந்த உள்ளடககம் 
உள்ள கடி்தததில் ்கவயாபபம் ்வதய்தாயமா 
அ்தறகு மாறாகச் வ்சயறபடடு ஏ்னய இேண்டு 
்தேபபுககளும் ்தமிழ் மகக்ளககாடடிக வகாடு ததி 
ருககின்றார்கள் என்பது யவ்த்னயான உண்்ம. 
இவர்களு்டய காடடிகவகாடுபபுககளாயலயய 
இம்மு்ற ்தமிழ் மககளின் ஒறறு்ம மீண்டும் 
ஒருமு்ற கு்லககபபடடிருககின்றது. ்தமிழ்த 
ய்தசிய மககள் முன்னணி அன்று வ்தாடடு இன்று 
வ்ே ஒயே நி்லபபாடடில் இன நலன் ்சார்நது 
வ்தளிவாகப பயணிககின்றது.

கொணொமல் ஆககப்       ... த�ொடர்ச்சி...

்கள்வி?
 கை்ந்த மார்ச மா்தத்தில் ்தமிழத் ்்தசி 
யக கட்சியினரிைம் ஒரு ஒருடமபபாடு காை 
பபட்டிரு்ந்தது. 6 மா்தத்தின் பின்னர் அது 
காைாமல் ்பாயவிட்ைது. அ்தற்குரிய கார 
ைம் என்ன?

்தமிழர்கள் ்தஙகள் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாகத ்தாயக 
விடு்த்லககு உ்ழபப்்தயும் வாழ்வாககிப 
பழகு்தல் முககியம். 
 “இன்றும் நாம் அடககபபடடுக வகாண்டி 
ருககின்யறாம். எமது அடிபப்ட உரி்மகள் பறி 
ககபபடடுக வகாண்டிருககின்றன. இ்்த ்தமிழ் 
மககள் ஒருயபாதும் மறநதுவிடக கூடாது. இன்று 
எமககு ஏறபடடுள்ள அடககுமு்ற்ய ்தமிழ் 
மககள் புரிநது வகாள்ளத ்தவறினால்நா்ள வேலாறு 
மிகவும் பரி்தாபததிறறு உரிய்தாக இருககும்.” 
என்னும் திலீபனின் வார்த்்தகள் ஒவவவாரு ஈழத 
்தமிழனும் ்சமகால அடககுமு்ற்ய அறியவும் 
புரியவும் அ்த்ன மாறற உ்ழககவும் யவண் 
டும். இ்தறகு மககளுககு அறிவூடட்ல ஒருஙகி 
்ணத்த மு்றயில் ஒரு யநாககில் வ்சய்யக கூடிய 
ஊடகத்த்ல்ம மிக முககியமான்தாகிறது. 
திலீபனின் வபயோல் ஈழத்தமிழ் மககளுககான 
இலாப யநாககறற ய்தசிய ஊடகம் ஒன்று பலமான 
மு்றயில் உருவாவ்்த உறுதி வ்சய்ய யவண்டிய 
கட்மயும் உரி்மயும் உள்ளவர்களாகப புலம் 

பதிநது வாழும் ்தமிழர்கள் உள்ளனர்.  
 “மககள் புேடசி வவடிககடடும் அது நிச்்ச 
யமாகத ்தமிழீழத்்த எனது இறபபின் மூலம் 
வபறறுத ்தரும்” என்ற மாறா்த உறுதியுடன் கல்ல 
்றயில் கருவானவன் திலீபன். “மேணம் ஒரு 
்தட்வ்தான் வரும். அ்தறகாக மானத்்த விறறுச் 
சீவிகக முடியுமா? இறபபுககுப பயநது இனத்்த 
அழிதது விட அனுமதிகக முடியுமா? என  ஒவவவாரு 
்தமிழ்ேயும் யநாககி இன்றும் திலீபன் குேல் 
எழுபபுகிறான் “நான் ஆதம ரீதியாக உணர்கியறன். 
இன்றில்லாவிடடாலும், என்யறா ஒருநாள் எனது 
மககள் நிச்்சயமாக விடு்த்லய்டவார்கள்” என்ற 
திலீபனின் நல்லாககக கன்வ நனவாககுவது 
ஒன்யற திலீபனின் ்தன்னிகரில்லா்த தியாக வாழ்வு 
ககுத ்தமிழர்கள் வ்சய்யக கூடிய ஒயேவயாரு வ்சய் 
நன்றியாக அ்மயும். 
 மககள் என ஈழத்தமிழர்கள் உள்ள உறுதி 
யுடன் யவறறு்மக்ள வவறுபபு விருபபு கக்ளக 
கடநது ஒன்றி்ண்தலும் ‘புேடசி’ என ்த்லகீழாக 
உள்ள்்த யநோககுவ்தறகாகச் வ்சயறபடுவதும், 
‘வவடிககடடும்’ என ஒறறு்மயாக ஒருமிதது ஒரு 

வகாள்்க என்ற பலததுடன் ்த்டக்ளத ்தகர்த 
வ்தழு்தலும், என்னும் மூன்று ஆறறல்க்ளயும் 
ஈழத்தமிழர்கள் ்தாயகததிலும் உலவகஙகும் ்தமக 
குள் உருவாககு்தல் ஒன்யற திலீபனு்டய ்சமு்தா 
யக கனவுக்ள ்சரிததிேப பதிவுகளாக மாறற 
உ்தவும்.  

திலீப �த்துேம்  ... த�ொடர்ச்சி...

 ்தனி ஒருவனாக நான் அந்த இடததில் 
வ்சன்றால்கூட ்சடடத்்த மீறிய்தாக சிததிரிகக 
பபடுகின்றது. சி்றச்்சா்லககுள் வ்சன்று ்கத 
துபபாககி்யத ்த்லயில் ்வதது வகா்ல 
அச்சுறுத்தல் விடுத்தவர் இதுவ்ே ்கதுவ்சய்ய 
பபடவில்்ல” என்றார்.
 இய்தயவ்ளயில் கயேநதிேன் மீ்தான 
வழககு எதிர்வரும் 27 ஆம் திகதிககு ஒததி்வக 
கபபடடுள்ளது. பிே்தான ்தமிழ்க கடசிகள் அ்ன 
ததும் இவேது ்க்்த வன்்மயாகக கண்டித 
துள்ளன. 

ஐ.நொ.வில் ேைொதிபதி   ... த�ொடர்ச்சி...
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கோல சிற்பி்களோன தமிழ் 
சிறோர்களின் தமிழ்்மோழி மற்றும் �ண�ோடடு 
பமம்�ோடடினன இலக்கோ்க ் ்கோணடு ் ெளிெரும் 
இலககு ெோர இதழின் சிறுெர தளத் திற்்கோன 
தங்கள், ்கடடுனர்கள், ்கவினத்கள், ஓவியங்கள் 
மற்றும் ெோழ்வுககு ெழி்கோடடும் தமிழர நோ்கரீ்கம் 
்தோ்டர�ோன சிறு குறிப்பு ்கள் ஆகியெற்னற 
�கிரந்து ஓர ்ெழிப்�ோன நினலத்த எதிர்கோல 
தமிழ் ெந்ததினய உருெோக்க இனையுமோறு 
இலககு உங்கனள ெரபெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

தற்லெொலதய இந்த க்கொலைொேொ ்கொை ்கட்டததில், ெை 
கெயற்ெொடு்கள் ெொதிப்ெலடந்து வருகின்்ே. அவற்றில் 

மனிதர்களின் அன்்ொட வொழ்கல்க ெடவடிகல்க்கள், வணி்கச் 
கெயற்ெொடு்கள், ்கல்விச் கெயற்ெொடு்கள் லெொன்்ே முக 
கியமொேலவ ஆகும். இதில் ்கல்விச் கெயற்ெொடு்கள் ெற்றி 
லெொககுலவொமொேொல்,
 ்கல்வியின் மூைலம மனிதன் ெைவ 
ற்ல் ெொதிககின்்ொன்.   ஆேொல் தற்லெொ 
லதய க்கொலைொேொ ்கொை ்கட்டததில் ்கல்விச் 
கெயற்ெொடொேது, ெொதிப்ெலடந்து  உள் 
ெலமயொல் மொ்ணவர்களிடதலத ்கல்வி 
யில்ைொ நிலைலம உருவொகியுள்ெது. இத 
ேொல் கெரும்ெொைொே மொ்ணவர்கள் ெொதி 
ப்ெலடந்துள்ெேர.
 ெொடெொலை்கள், ்கல்வி நிலையங்்கள் 
மூடப்ெட்டுள்ெலமயொல் இல்ணய வழிக 
்கற்்ல் ஊடொ்கலவ ்கல்விச் கெயற் ெொடு்கள் 
ெடததப்ெட்டு வருகி்ே. அதி லும் குறிப்ெொ்க 
அதி்கமொே வகுப்பு்கள்  கமய்நி்கர (zoom)  மூைமொ்கலவ 
ெலடகெறுகின்்து.
 ஆேொல் இந்த வகுப்புக ்களில் ெல்லவறு மொ்ணவர்கள் 

ெங்குெற்றுவதில்லை. அதற்கு ்கொை்ணம் லெொதியெவு 
இல்ணய வெதி இல்ைொலமயொகும். வறுலம 
ககுட்ெட்ட மொ்ணவர்களிடம் கதொலைலெசி 
வெதி்கள் இல்லை. மற்ல்ய மொ்ணவர்களிடம் 
கதொலைலெசி்கள் இருந் தொலும், இல்ணய வெதி்கள் 
இல்லை, கதொலை லெசி்களின் நிலேவுததி்ன்  
அெவு குல்வொ்க ்கொ்ணப்ெடல், தைவுப் 
பிைச்சிலே்கள் அதி்கெவில் ்கொ்ணப்ெடுகின்்ே. 
லமலும்  தற்லெொலதய  ்கொை ்கட்டததில் ெொடு 
முடக்கப்ெட்டுள்ெலமயொல்,  கதொழில் வொய்ப்பு்கள் 
மி்கவும் குல்ந்லத ்கொ்ண ப்ெடுகி்ே.
 அதிலும் முககியமொ்க க்கொலைொேொ ஊைட 

ங்குச் ெட்டங்்களிேொல் கூலி லவலை கெய்ெவர்களுககு 
லெொதி யெவு வருமொேம் கிலடப்ெதில்லை. அவர்களிேொல் 
கதொலைலெசி்கலெ கெற்றுகக்கொள்ெ முடியவில்லை. 
கதொலைலெசி்கள் இருந்தொலும், அவற்றுககு  லதலவ 
யொே அெவு தைவு்கள் ெதிலவற்றும் data  வெதி்கலெ ஏற்ெடுதத முடி 
யொலமயுள்ெேர. இதேொல் அவர்களு லடய பிள்லெ்கள் 

மி்கவும் சிைமததிற்கு ஆெொகி வருகின்்ேர. 
அதன் மூைமொ்கப் ெல் லவறு மொ்ணவர்களின் 
எதிர்கொைம் ெொதிப்ெலடந்துள்ெது. அதிலும் 
குறிப் ெொ்க உயர ்கல்வி ்கற்கும் மொ்ணவர்கள் 
மி்கவும் ெொதிப்ெலடந்துள்ெேர.
 இப்ெடிலய இந்த நிலைலம கதொட 
ருமொேொல், கெரும்ெொைொே மொ்ணவர 
்களின் வொழ்கல்க ல்கள்வி குறியொ்கலவ 
்கொ்ணப்ெடும். அதலதொடு புைம்கெயர 
தமிைர்கள் வடககு மற்றும் கிைககில் உள்ெ 
வறுலமல்கொட்டுககு உட்ெட்டுள்ெ குடு 
ம்ெததில் உள்ெ மொ்ணவர்களிற்கு இந்த 

க்கொலைொேொ கெருக்கடி ்கொைததில் ்கல்விலய லமம்ெடுததுவதற்கு 
குல்ந்த விலையில் உள்ெ கதொலைலெசி்கலெயொவது 
கெற்றுக க்கொடுக்க ெடவடிகல்க எடுததொல், என் லெொன்் 
மொ்ணவர்களின் ்கல்வி சி்ப்ெொேதொ்க அலமயும்.
 லமலும் ெொெொந்தம் கூலி லவலை கெய்து 
வொழ்வொதொைதலத க்கொண்டு கெல்லும் குடு ம்ெங்்களில் உள்ெ 
மொ்ணவர்கள் இந்த க்கொலைொேொ ஊைடங்கு ெட்டததொல் 
கெொருெொதொை கெருக்கடி்கலெ ெந்திதது, ஊட்டச்ெதது 
குல்ெொடு்கள் உள்ெவர்கெொ்கவும் மொறி வருகின்்ேர என்ெது 
குறிப்பிடததக்கது.
 இதேொல் அைெொங்்கம் அதற்குரிய ெரியொே ெடவடிக 
ல்க்கலெ எடுக்க லவண்டும். அந்த ெடவடிகல்க்களிலை என் 
லெொன்் மொ்ணவர்கெது  எதிர்கொைம்  சி்ப்புறும்.
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பெலெனின்  வீதியில் 
�சினயயும், 

நீனரயும் மறந்து 
ஈழமக்களின் 
விடுதனலக்கோ்க 

இன்னுயினர நீத்த 
பின்பும் �ல்்கனலக்கழ்க 
மோைெர்களின் ்கல்வி 
நலன் ்கருதி தன் 

உ்டனல அெர்களுக்கோ்க 
அரப்�ணித்த எங்கள் 
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ஆணடு்கள் ்க்டந்தும் 
எம் நினனவில் நீங்கோது 
எல்பலோர மனதிலும் 
ெரித்திரச்சின்னமோ்க 

ெோழ்ந்துணடிருககிறோர 
இனியும் ெோழ்ெோர 

தமிழர விடுதனலக்கோ்க.                                                                                                                                    
   மணணில் 

புனதயுண்ட மறெர்கபள 
மீணடும் வித்துக்களோய் 

முனளயிடடு 
ெருவீர..............
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