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மூத்த ஊடகவியலாளர் 
பி . ம ா ணி க க வ ா ச க ம் 

எழுதிய மாற்றத்்த நாடும் மாறறு 
ததி்றனாளிகள் நூல் சர்வத்தச மாறறு 
தி்றனாளிகள்  நாளான, தநறறு 

முன்தினம் மன்னார் நக ரச்ை 
கலாசார மணடைததில் வவளியிடப் 
ைடடது.

 மாறறு தி்றனாளிகளின் 
சமூக, வாழ்வியல் கடடு்ரகள் 
அடங்கிய நூல் வவளியீடடு 

நிகழ்வானது, மாந்்த தமறகு 
வீகான் (We Can) நிறுவனததின் 

%j;j Clftpayhsu; gp.khzpf;fthrfj;jpd; 

“khw;wj;ij ehLk; khw;Wj;jpwdhspfs;”

ஒமிகதரான் எனப்ைடும் பி்றழ் 
வ்டந்த புதிய ்வரஸ் வ்தாட 

ர்பில் உலகம் மிகவும் அவ்தானமாக 
இருப்ைதுடன், அ்த்ன எதிர் 
வகாள்ளத ்தயாராக தவணடும் என 
உலக சுகா்தார நிறுவனம் வ்தரிவிதது 
ள்ளது.
 இந்த ்வரசின் ைரவல் என் 
ைது எமககு கி்டககும் ்தகவல்க்ள 
விட மிகவும் அதிகமாகாது என நிறு 
வனததின் தமறகு ைசுபிக பிராநதிய 
ைணிப்ைாளர் ்வததிய கலாநிதி 
ரகஹி கதசய் வ்தரிவிததுள்ளார்.
 வடல்ரா ் வரஸ் இன் ்தாககத 
தில் இருநது நாம் ைாடங்க்ளக 
கறறுகவகாணடுள்தளாம். அ்தன் ைர 
வல் மறறும் அ்த்னக கடடுப்ைடு 
தது்தல் வ்தாடர்பில் எமககுப் 
தைாதிய அனுைவம் உணடு என 
அவர் தமலும் வ்தரிவிததுள்ளார்.
 ையணத்த்ட என்ைது ்வர 
சின் வர்வக கடடுப்ைடுததுதம 
்தவிர, அ்தன் ைரவ்லயும், ்தாககத 
்்தயும் அல்ல என சுகா ்தார நிறுவ 
னததின் பிராநதிய அவசரப் பிரிவு 
ைணிப்ைாளர் கலாநிதி ைாைறதராதட 
ஒதலாதவாகதகா வ்தரிவிததுள்ளார்.
இந்த புதிய ்வரஸ் வ்தாடர்பில் 

நாம் வைருமளவான ஆய்வு நிறு 
வனங்களுடன் ைணியாறறி வருகின் 
த்றாம். ஆனால் எமககு புதிய கடடு 
ப்ைாடுகள் விதிககப்ைட தவணடும் 
என்ைது வ்தாடர்பில் ்தகவல்கள் இது 
வ்ர கி்டககவில்்ல.
 முகககவசம் அணி்தல், இ்ட 
வவளி்ய பின்ைறறு்தல், கிருமிநீககி 
க்ள வகாணடு ்கக்ள சுத்தம் 
வசய்்தல், ்தனி்மப்ைடுதது்தல் 
மறறும் ்தடுப்பூசிக்ள தைாடு்தல் 
என்ைவற்்ற நாம் பின்ைற்ற தவண 
டும் என அவர் தமலும் வ்தரிவிதது 
ள்ளார்.
 இ்தனி்டதய, 38 நாடுகளில் 
இதுவ்ர புதியவ்க ்வரஸ் 
க ண ட றி ய ப் ை ட டு ள் ள ்த ா க வு ம் , 
ஆனால் அ்தனால் உயிரிழப்புககள் 
எறைடட்தறகான சான்றுகள்இல்்ல 
எனவும் உலக சுகா்தார நிறுவனம் 
கடந்த வவள்ளிககிழ்ம (3) வ்தரி 
விததுள்ளது.

Gjpa ituir vjpu;nfhs;s 
cyfk; jahuhf Ntz;Lk;

ைாதுகாப்பு ஒதது்ழப்புக 
க்ள இநதியாவுடன் 

அதிக வநருககமாக தமறவகாள்ள 
விரும்புவ்தாக இலங்்க வ்தரிவி 
ததுள்ளது.

 இநதியாவுககான இலங் 
்கத தூதுவர் மிலிந்த வமாரவகாட 
வுககும் இநதியப் ைாதுகாப்பு 
அ்மசசர் சிறி ராஜநாத சிங் அவர் 
களுககும் கடந்த மா்தம் 30 ஆம்நாள் 
இடம்வைற்ற தைசசுககளின் தைாத்த 
இலங்்க இந்த தகாரிக்க்ய 
முன்்வததுள்ளது.
 இந்த சநதிப்பின் தைாது 
இநதியப் ைாதுகாப்பு அதிகாரிக 
ளும், இலங்்கத தூ்தரகததின் ைாது 

உண்மயில் நீங்கள் குற்றம் 
இ்ழககவில்்ல எனில், 

ஏன் நீதியான விசார்ணககு அஞ்சு 
கிறீர்கள்? ஓடுகிறீர்கள்? என ைாராளு 

மன்்றததில் கதேநதிரகுமார் 
வைான்னம்ைலம் தகள்வி எழுப்பி 
யுள்ளார். தமலும் ச்ையில் வ்தாடர் 
நது அவர் உ்ரயாறறு்கயில்,
 “தைார் புரிந்த ஒரு ்தரப்பு, 
தைாரில் இருநது ஒதுங்கிய்்தயும் 
தைார் வலயததுள் 150,000 மககள் 
வ்ர இருப்ை்்தயும் ைசில் ராே 
ைகசவுககு நான் அறிவிதத்தன்.
 அவர் ைாதுகாப்பு அ்மசசு 
ககு அறிவித்தார். ஆனால் ்தாககு்தல் 
வ்தாடரும் எனக கூ்றப்ைடடது. இது 

Fw;wk; nra;atpy;iy vdpy;  Vd; mQ;RfpwPu;fs;? 

tprhuizf;F thUq;fs;   

ghJfhg;G cld;ghLfis 
mjpfupf;FkhW ,yq;if Nfhupf;if

E}y; ntspaPL

இநதியாவினதும், வட-கிழககில் 
இயங்கும் இநதிய சார்பு 

்தமிழ் அரசியல் கடசிகளினதும் 
அசசுறுத்தல்கள் காரணமாக வடக 
கில் தமறவகாள்ளவிருந்த ்தனது 
மு்தலீடுக்ள இ்டநிறுததி ்தாம் 
வவளிதயறுவ்தாக சீனா கடந்த 
வியாழககிழ்ம (2) வ்தரிவிததிருந 
்தது. ஆனால் 24 மணி தநரததிறகுள் 
சீனா ்தனது முடி்வ மாறறியுள்ளது.
வடககில் இருநது வவளிதய்றவி 

ல்்ல நாம் எமது திடடத்்த 
இ ் ட நி று த தி ் வ த து ள் த ள ா ம் 
அ்த்ன மீணடும் வ்தாடருதவாம் 
என சீனா தூர்தரகம் கடந்த 

,e;jpahTk;> jkpo; fl;rpfSk; 
,ize;J rPdhit ntspNaw;wj; jpl;lk;?

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

உகதரன் மீ்தான ை்ட நட 
வடிக்க ைாரிய பின் வி்ள 

வுக்ள ரஸ்யாவுககு ஏறைடுததும் 
என அவமரிககாவின் வவளி விவகா 
ரச வசயலாளர் அநத்தானி பிளிங் 
டன் வ்தரிவிததுள்ளார்.
 ரஸ்ய மறறும் அவமரிகக 

வவளிவிவகார வசயலாளர்களுககு 
இ்டயில் கடந்த வியாழககிழ்ம 
(2) இடம்வைற்ற சநதிப்பின் தைாத்த 
பிளிங்டன் இவவாறு வ்தரிவிததுள் 
ளார்.
 நடுத்தர தூரவீசசுக வகாணட 
ஏவுக்ணக்ள ஐதராப்பிய ஒன்றி 
யததில் அவம ரிககா நிறுவியுள்ளது 
கவனததில் வகாள் ளதவணடியது 
என ரஸ்யாவின் வவளிவிவகார 
அ்மசசர் தசர்ஹி லவதராவ வ்தரி 
விததுள்ளார்.
 உகதரனின் எல்்லயில் 

cf;Nud; kPjhd gil eltbf;if 
gpd;tpisTfis Vw;gLj;Jk; - mnkupf;fh

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

ghuhSkd;wj;jpy; fN[e;jpuFkhu; cyf Rfhjhu epWtdk;

கடன்களுககான மீள்வசலுததும் 
வ்தா்க வ்தாடர்பில் ஜி-20 

நாடுகள் உ்தவிக்ள வழங்காது 
விடடால், ைல நாடுகள் முற்றான 
வைாருளா்தார வீழ்சசி்ய சநதிககும் 
என அ்னததுலக நாணய நிதியம் 
கடந்த வாரம் வ்தரிவிததுள்ளது.
 கடன்களுககான மீள் வசலுத 
தும் வ்தா்கக்ள நிறுததி ்வப்ை 

்தறகான கால எல்்ல இந்த 
வருடததின் இறுதியுடன் முடிவ 
்டகின்்றது. அ்த்ன நீடிககாது 
விடடால், ைல நாடுகள் அழி்வச 
சநதிககும் என அ்தன் ்த்லவர் 
கிறிஸ்ரலீனா வோஜிவா வ்தரிவிதது 
ள்ளார்.
 தகாவிட-19 ்வரசின்புதிய 

cjtpfs; ,y;iyNay; twpa ehLfs; 
Nguopitr; re;jpf;Fk;

திருதகாணம்ல மாவடடம் 
ைடடினமும் சூழலும் பிரத்தச 

வசயலக பிரிவுககுடைடட  சின்னம் 
பிள்்ள தச்ன வவள்்ள மணல் 
சீனககுடா ைகுதியில் உள்ள சிறுகு 
ளத்்த புனர்மப்புச வசய்து ்தரு 
மாறு அப்ைகுதி மககள் தகாரிக்க 
விடுககின்்றனர்.

ed;dPu; kPd; tsu;g;G tho;thjhuj;ij 
Nkk;gLj;j NfhUk; kf;fs;

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்
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இலண்டன் அசெம்பிளி நிறைவேற்றியுள்ள
தமிழர் மரபுரிறம மாதத்துக்ான தீர்மானம்

 
	 இலண்டன்	அசெம்பிளி	என்்பது	இலண்டன்	 மக்களுககு	வாக்களிக்கப்பட்ட	முடிவு்களும்,	 செயல்	
திட்டங்களும்	நிறைவவறைப்படுவறை	உறுதி	செய்யும்	வைரைலால்	வைர்நசைடுக்கப்பட்ட	25	உறுபபினர்கறைக	
ச்காண்ட	ெற்ப.	ைறவ்பாது	இலண்டன்	அசெம்பிளியில்	11	சைாழிற	்கடசி			உறுபபினர்களும்,	9	்பழறமவாைக	
்கடசி	உறுபபினர்களும்,	3	்பசுறமக	்கடசி	உறுபபினர்களும்,	2	ைாராணறமவாைக	்கடசி	உறுபபினர்களும்	
உளைனர.	இ்நை	இலண்டன்	அசெம்பிளி	றைபச்பாங்கல்	இ்டம்ச்பறும்	ஜனவரி	மாைதறைத	ைமிழர	மரபுரிறம	
மாைமா்கக	ச்காண்டா்ட	வவணடுசமன்னும்	பிவரரறைறய	நிறைவவறறியுளைது.	இனி	இைறன	இலண்டன்	
வமயரும்	 32	 மாந்கரெற்ப்களும்	 முன்சனடுப்பைற்கான	 அடுதை	 ்கட்ட	 வவறல்கறை	 இலண்டன்	 வாழ்	
ைமிழர்கள	ைங்கள	்பரபபுறர்கள	மூலம்	முன்சனடுக்க	வவணடிய	ச்பாறுபபில்	உளைனர.	
	 ஹவுன்சிவலா,	கிங்ஸ்டன்	அபவ்பான்	வைம்்ஸ,	ரிசமணட	அபவ்பான்	வைம்்ஸ	ஆகியவறறின்	்பழறமவாைக	
்கடசியின்	உறுபபினர	மதிபபுககுரிய	நிக்கல்ஸ	வராஜர்ஸ	அவர்கைால்	ெமரபபிக்கப்பட்ட	ைமிழர	மரபுரிறம	
மாைப	பிவரரறை	பின்வருமாறு	அறம்நதுளைது:-		"இலண்டன்	ைமிழ்ச	ெமுைாயம்	சிறிலங்கா,	இ்நதியா,	
மவலசியா,	சிங்கபபூர,	சைன்னாபிரிக்கா	உட்ப்ட	உலகின்	்பல	நாடு்களிலும்	இரு்நது	வ்நது	வாழும்	ைமிழர்கைால்	
்கட்டறமக்கப்படடுளைது.	மதிபபீட்டைவில்	15000	ைமிழர்கள	மருததுவர்கைா்கவும்,	ைாதிமாரா்கவும்,	முன்	
வரிறெ	உ்டல்நல	நிரவாகி்கைாவும்,	வைசிய	உ்டல்நல	வெறவயில்	்பணியாறறுகின்ைனர.	ஆயிரக்கைக்கான	
ைமிழர்கள	 எங்கள	 ்பளளி்களில்	 ஆசிரியர்கைா்கவும்,	 ஆசிரிய	 உைவியாைரா்கவும்	 ்பணியாறறுகின்ைனர.	
இலண்டனில்	உளை	நூறறுககு	வமற்பட்ட	எங்கள	ெமுைாயததில்	மி்கவும்	நலிவுறைவர்கறைப	்பராமரிககும்	
ெமூ்கப	 ்பராமரிபபு	 நிறலயங்கள	 ைமிழர்கைால்	 செயற்படுதைப்படுகின்ைன.	 ைமிழர்கள	 ைங்கள	 ெமூ்கப	
ச்பாருைாைார,	்பண்பாடடு,	அரசியல்	்பணி்கைால்	ஐககிய	இராசசியததிறனக	்கடடிசயழுபபும்	இறழ்கைா்க	
உளைனர.	 2ஆவது	உல்கபவ்பாரில்	வைாயல்	விமானப்பற்டயில்	வெறவயாறறியது	முைல்	இன்று	அ்ஸரா	
செனிக்கா	ைடுபபூசி	மரு்நறைக	்கணடு	பிடிதைல்	வறர	அவர்களின்	்பஙகு	உணடு.	அவர்களுற்டய	ைாய்	
நாடடில்	 நற்டச்பறும்	 அவமான்கரமான	 செயல்்களும்,	 துன்புறுதைல்்களும்	 வன்முறைப்படுதைல்்களும்	
இஙகு	 ஐககிய	 இராசசியததில்	 வாழும்	 ைமிழர்களின்	 குடும்்பங்கைதும்,	 நண்பர்கைதும்	 நலவாழ்றவ	 மி்க	
வமாெமா்கப	்பாதிககின்ை	சூழலிவலவய	அவர்கள	இ்நை	நாடடுக்கான	்பங்களிபபுக்கறைச	செய்கின்ைார்கள.	
இலண்டன்	 அசெம்பிளி	 ைமிழ்ச	 ெமுைாயததிறகு	 எங்களுற்டய	 ந்கரததிறகு	 அவர்கைது	 விறலமதிக்க	
இயலாை	்பங்களிபபு்களுககு	நன்றி	சைரிவிதது,	அவர்கைது	்பங்களிப்பால்	ச்பருறமயுறுகிைது.	றைபச்பாங்கல்	
அறுவற்டப	 ச்பருவிழா	 வரும்	 	 14ஆம்	 தி்கதிறய	உளை்டககிய	 ஜனவரி	 மாைதறை	 ைமிழர	 மரபுரிறம	
மாைமா்க	அறமக்க	 வவணடுசமன	 இ்நை	அசெம்பிளி	 ்கருதுகிைது.	 இலண்டன்	 வமயறரயும்,	 இலண்டன்	
மாந்கர	ெற்ப்கறையும்	எங்கள	ைமிழர	ெமுைாயததிறகு	மதிப்பளிதது	ஆைரவு	அளிககும்	வற்கயில்	இைறனக	
ச்காண்டாடுமாறு	அறழககின்வைாம்."	
	 வமலும்	இவர	ைமிழர	மரபுரிறம	மாைப	பிவரரறைறயச	ெமரபபிதது	உறரயாறறுற்கயில்	"இவர்களின்	
இ்நை	ச்பாதுநல	வெறவ்கள	அவர்கள	சவளிவய	அனு்பவிதை	துன்புறுதைல்்கைதும்,	ஒடுககுமுறை்கள,	அ்டககு	
முறை்கைதும்	பின்னணியில்	அறம்நதுளைது."	எனவும்	குறிபபிட்டார		
	 இ்நை	வற்கயில்	இ்நைத	ைமிழர	மரபுரிறம	மாைம்	என்்பது	ஈழதைமிழர்களின்	உறழப்பால்	இலண்டன்	வாழ்	
உல்கத	ைமிழர்கள	அறனவருககுமான	ைமிழர	மரபுரிறம	மாைமா்கத	றை	மாைம்	ச்காண்டா்டப்படுவைற்கான	
வாய்பபிறன	உருவாககியுளைது	என்்பது	சைளிவாகியுளைது.	
ைமிழர	மரபுரிறம	மாைப	பிவரரறையில்,	ஈலிங	அன்ட	கிளிங்டன்	சைாழிற	்கடசி	உறுபபினர	மதிபபுககுரிய	
்டாக்டர	ஒன்்கார	ெவ்காட்டா	அவர்கள	உறரயாறறுற்கயில்	"திறர	மறைவில்	இ்நை	ந்கரததின்	ஒருஙகிறை்நை	
வைரசசியின்	 ்பகுதியா்கவவ	 ைமிழர்கள	 உளைனர.	 அவர்கள	 இ்நைத	 வைெததின்	 ச்பாருைாைாரததிறகும்,	
குடிறம	வாழ்வுககும்	்பங்களிதது	வருகின்ைனர.	ஆயினும்	அவர்களில்	்பலரும்	ைங்கள	ைாய்கததிலிரு்நது	
ச்காடுறமப்படுதைல்்களுககும்,	வ்பாருககும்	ைபபி	வ்நைவர்கள"	என்ைார.
	 ்பர்நை	 இலண்டனின்	 ்பழறமவாைக	 ்கடசி	 உறுபபினரான	 மதிபபுககுரிய	 ொன்	 ச்பய்லி	 அவர்கள	
உறரயாறறுற்கயில்	 "ைமிழர்கள	 மி்க	 வமாெமான	 துன்புறுதைல்்களுககுத	 ைபபி	 வ்நைவர்கள.	 அவர்கள	
இலண்டனுககு	வழஙகிய	விழுமியங்களின்	வழி	இலண்டன்	அவர்கறை	வரவவறறு	உலகுககு	அவர்கள	
அதீை	 வைறவயில்	 உளை	 மக்கள	 என்ை	 செய்திறயச	 சொல்கிைது.	ஆபிரிக்க	 மக்கள	அவர்களுக்கான	
்கறுபபு	வரலாறறு	மாைததில்	அைப்பரிய	நன்றம்கறைப	ச்பறுகின்ைார்கள.	்பண்பாடடு	வாழ்வில்,	ைனிப்பட்ட	
வாழ்வில்,	நிதி	வாழ்வில்,	உைரசசி்களின்	வாழ்வில்,	ஆன்மி்க	வாழ்வில்	உங்களின்	வரலாறறை	ஆணடின்	
குறிதை	்காலததில்	ஒழுங்கறமக்கப்படும்	இம்மரபுரிறம	மாைம்	மூலம்	நீங்கள	சவளிப்படுததுவது	அவறறுக்கான	
ஏறபுற்டறமறயயும்	்பலன்்கறையும்	ைரும்."	என்ைார.	
	 இ்நை	இரணடு	உறுபபினர்கைது	உறர்களும்,	இலண்டன்	 ந்கரின்	வைரசசிககுத	 ைமிழர	அளிதை	
்பங்களிபபுக்கறையும்,	 அவர்கள	 நீதிறய,	 நியாயதறை	 உலகி்டம்	 வவணடி	 நிறகும்	 ஈழதைமிழர்கைா்கப	
புலம்்பதி்நது	வாழ்கின்ைனர	என்்பறையும்	உறுதி	செய்ைன.
	 ்பாரககிங	அன்ட	்ட்கனம்,	சிடடி	ஒவ்	இலண்டன்,	நியூ்காம்,	்டவர்கம்சலட	ஆகியனவறறின்	சைாழிற்கடசி	
உறுபபினரான	மதிபபுககுரிய	உன்சம்ஸவைொய்	அவர்கள	ைனது	உறரயில்,	இலண்டனுக்கான		ைமிழர்களின்	
முைல்	அறலயா்க	1983ஆம்	ஆணடு	யூறல	இன	அழிபபின்	பின்னர	ைமிழர்கள	வ்நை	்காலததில்,	இலண்டனில்	
1984இல்	நற்டச்பறை	முைலாவது	ைமிழர	ஒறறுறமப	வ்பரணியில்	ைான்	்கல்நது	ச்காண்டறமறய	நிறனவு	
கூர்நைார.		யாழ்ப்பாை	மாந்கரம்	குணடு	வீசசுக்கைால்	அழிக்கப்பட்டறமறயக	்கணடிதது	வ்பாரின்	்பயங்கரத	
ைன்றமவய	 ஈ்ஸட்காமில்	 ைமிழர்கறை	 அ்கதி்கைா்கக	 குடிவயைறவதைது	 என்்பறையும்	 சுடடிக்காடடினார.		
வ்பாரால்	இரணடு	வீடடுககு	ஒரு	வீடடினர	ைங்கள	அன்்பானவர்கறை	இழ்நது	வாழும்	அவல	நிறலறயயும்	
எடுததுறரதைார.	இவருற்டய	உறர	ைமிழ்மரபுரிறம	மாைம்	ஈழதைமிழர்களின்	அைப்பரிய	தியா்கங்களுககு	
ஊ்டா்க	எழுகிைது	என்ை	உணறமறய	உலகுககு	வமலும்	சைளிவாககியது.	
	 உளளூராடசி	நிறலயில்	இலண்டன்	ைமிழர்களுககு	ைமது	வரலாறறைப	்பண்பாடற்ட	சவளிப்படுதைக	
கிற்டததுளை	இ்நைச	ெ்நைரப்பம்,		ைமிழ்	இைம்	ைறலமுறைககு	இ்நை	மாைததில்	அவர்கைது	்பளளி்களிவலவய	
அைறனச	செய்யும்	ச்பாறுபற்ப	இலண்டன்	ைமிழர்களுககு	அளிததுளைது.	ைமிழர	மரபுரிறம	மாைதறை	
உருவாக்க	உறழககும்	அறனவருககும்	்பாராடடுக்கறையும்,	நன்றிறயயும்	சைரிவிககும்	 ‘இலககு’	இைன்	
வழி	உருவாகும்	ச்பாறுபற்பச	ெரியான	முறையில்	்பயன்்படுததுவைற்கான	முயறசி்கறையும்	கூ்டவவ	வைரக்க	
வவணடும்	என்்பறை	வலியுறுததிக	கூை	விரும்புகிைது.

Mrphpau;

ஈழததிதல அரங்தகறிய இனப்ைடுவகா்லககு 
ஓர் சர்வத்தச விசார்ண வாயிலாகப் வைாறுப் 

புக கூ்றல் தமறவகாள்ளப்ைடா்தவிடதது, மனி்த 
உரி்ம மீ்றல்கள் வ்தாடரதவ வசய்யும் என ்தமிழ் 
த்தசிய மககள் முன்னணியின் சடட ஆதலாசகரும், 
பிரைல சடடத்தரணியுமான கனகரததினம் சுகாஷ் 
வ்தரிவிததுள்ளார்.
 ைன்னாடடு மனி்த உரி்மகள் நாள் இம் 
மா்தம் 10ஆம் திகதி வகாணடாடப்ைடவிருககின்்ற 
நி்லயில், இலங்்க அரசின் மனி்த உரி்மகள் 
வ்தாடர்ைாக   இலககு ஊடகததிறகு  அவர் கருதது 
வ்தரிவிக்கயில்,
 “இலங்்கயில் மனி்த உரி்மகள் என்ைது 
வவறும் தைசசளவிலும், எழுத்தளவிலும் மாததி 
ரதம, இருககி்றத்த ்தவிர, ந்டமு்்றயில் மககள் 
அனுைவிககக கூடிய்தாக இல்்ல என்ைது வவளி 
ப்ை்ட உண்ம. 
 அதிலும் குறிப்ைாக, ்தமிழ் த்தசிய இனம் 
திடடமிடட வ்கயில் மனி்த உரி்மகள் ரீதியாக 
ஒடுககப்ைடடும், அடககப்ைடடும், முடககப்ைட 
டும் வருவது கடந்தகாலம் வசால்லித ்தந்த ைாடம், 
நிகழ் காலததிலும் அது்தான் வ்தாடர்கின்்றது.
 அதிலும், தவ்த்னயான விடயம் என்ன 
வவன்்றால்,  கடந்த காலங்களில் ்தமிழ் மககளி 
னு்டய அரசியல் உரி்மகள் மறுககப்ைடடி 
ருந்தது. தைசசுரி்ம ்தடுககப்ைடடிருந்தது. ்தமிழ் 
மககள் ்தங்களு்டய கருததுகக்ள, வகாள்்க 
க்ள, முன்வனடுப்ை்தறகான உரி்ம வ்ரயறுக 
கப்ைடடிருந ்தது. 
 ஆனால் மிக அண்மயில் மிக தவ்த்ன 
யான விடயம். உலக வநறிமு்்றகளுககுமா்றாக, 
சர்வத்தச சடடங்களுககு முரணாக, சர்வத்தச 
மனி்தாபிமானமற்ற, மனி்த உரி்ம ைடடயங்களு 
ககு முரணாக, இ்றந்த உ்றவுக்ள நி்னவு கூருகி ன்்ற  
்தமிழ் மககளினு்டய அடிப்ை்ட உரி்ம, இன்றி 
ய்மயா்த உரி்ம, மறுககப்ைடடிருககின்்றது. 
 அதிலும், சில இடங்களில் நீதிமன்்றங்கள், 
நி்னதவந்தலுககு ்த்ட விதிககா்த சூழலில் 
கூட காவல்து்்றயினரும், இராணுவததினரும், 
நி்னதவந்த்லத ்தடுத்த்ம அப்ைடடமான 
மனி்த உரி்ம மீ்றல் என்ைத்தாடு, ்தனது நாடடின் 
நீதிதது்்ற்ய ்தாங்கதள மதிககப் தைாவதில்்ல 
என்ை்்த அத்த நாடடின் அரசும், வைாலிசாரும் 
வவளிப்ை்டயாக வவளிப்ைடுததி நிறகின்்றார்கள். 
இது கவ்லயான விடயம் மாததிரம்  அல்ல. ஒரு 
அைாய சமிக்ஞை ஆகும். 
 ஏவனன்்றால், ஒரு நாடடினு்டய இரா 
ணுவம் அல்லது காவல்து்்ற அந்த நாடடினு 
்டய நீதிதது்்றயினு்டய, தீர்ப்புகக்ளயும், 
கடட்ளக்ளயும், உத்தரவுக்ளயும் வசவிமடு 
ககத ்தவறுவார்கதள யானால், அந்த நாடடில் 
எவவாறு  எதிர்காலததில் ைாதிககப்ைடட மககள் 
வாழ முடியும் என்கின்்ற ஒரு ைாரிய வினா எழு 
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இம்மா்தம் 3ம் திகதி 
்தமிழீழ விடு்த்ல 

வரலாறறின் த்தசியக 
கவிஞைர் தவங்்க, மகா 
கவி புது்வ இரததி 
ன து ் ர அ வ ர் க ளி ன் 
73வது அக்வ நி்்ற 
வி்ன ஈழத்தமிழர்கள் 
ம ன தி ரு த தி ப் 
தைாறறினர்.
 இவரின் 2002ம் ஆணடு காலப்ைகுதியில் 
எழுதிய கவி்்தயான “ஆ்சயில் மணணள்ளிப் 
தைாடாது – தம்சககு வாருங்கள் தைசலாம்” என் 
னும் கவி்்த வரிகள் தைசசுவார்த்்தககு ஊடாக 
ஈழத்தமிழர் த்தசியப் பிரசசி்னககான தீர்வு 
அணுகுமு்்றகள் த்தான்றும் வைாழுவ்தல்லாம் 
ஈழத்தமிழர்கள் ஒன்றுககுப் ைலமு்்ற ைடிகக 
தவணடிய த்தச நிர்மாணததி்ன உறுதிப்ைடுததும் 
கவி்்தயாக உள்ளது. 

"ஊரெல்லாம் ஒன்லாகி
உ்ரெல்லாம் ஒன்லாகி
உ்ரெல்லாம் ஒன்லாகி
உணரரெல்லாம் ஒன்லாகி விட்டது.
இனி எடுத்து வெக்கும் ெலா்டி ஒவரெலா 
னறும்
அரத்்தப்படும்.
ெெனம் சறுக்ெக் கூ்டலாது ெலாலெள்.
உற்றுப ்பலாரத்்த்படி கி்டக்கி்து உ்ெம். 
ெவெபுெண்டு ரெள்்ளம் ்பலாயும் ப்பலாது்தலான 
ஆறு அெ்தலானத்ப்தலாடு நெெ பெண்டும்.
எல்லா ரெள்்ளத்வ்தயும் ஏற்்்படி 
எல்லா அழகுெவ்ளயும் சுமந்த்படி 
ந்டக்ெ பெண்டும் நதி. 
ெ்டல முெத்வ்த முத்்தமிடும் ெவெயும் 
ெஙவெயின ெழியில ெ்க்ெம் கூ்டலாது.
உழும்ப்பலாதும் விவ்தக்கும் ப்பலாதும் 
ெயலில உற்சலாெம் ப்பலாதும் 
்பயிர ெ்ளரும் ப்பலாது மவழ ப்பலாதும்.
ெதிரெக்கும் ப்பலாது ெலாெல ப்பலாதும்.
அறுெவ்ட பநெத்தில்தலான அெ்தலானம் 
பெண்டும்.
எமக்கிபப்பலா அறுெவ்டக்ெலா்ம்.

 இன்று மீளவும் இநதியா இலங்்க இநதிய 
ஒப்ைந்தததின் 13வது பிரிவின் அடிப்ை்டயில் 
இலங்்கத ்தமிழர்களுககு கணணியமான 

வாழ்்வ ஏறைடுததும்ைடி தகாரி வருகி்றது. 
அவமரிககா மனி்த உரி்மகள் - வைாறுப்புககூ்றல் 
- நல்லாடசி அடிப்ை்டயில் ஈழத்தமிழர்களின் 
த்தசியப் பிரசசி்னககும் தீர்வு காணலாவமன 
முயறசிககி்றது. நிதி நிர்வாகப் ைரவலாககல் வழி 
யான தீர்வுககான இநதியாவின் 13வது திருத்த 
த்்த 1987இல் சிறிலங்காவின் அரசியல்மப்பின் 
நிதி என்னும் 17வது அததியாயததில் இ்ணதது 
்தமி்ழயும் அரச அலுவல்கள் வமாழியாகவும் 
அந்தத திருத்தததின் மூலம் வவளிப்ைடுததி நிதி 
நிர்வாக அரச அலுவல்கள் நிர்வாகப் ைரவலாக 
கல் என்ைனவறறுககான மாகாண ச்ைக்ள 
உருவாககிப் பின்னர் வையரளவில் வடககு கிழககு 
மாகாணச்ைக்ள ஓரலகாக ்தறகாலிகமாக தே. 
ஆர் ேயவர்த்தனாவின் 1987ம் ஆணடு அரசியல்ம 
ப்பு வவளிப்ைடுததியது. ஆயினும் ராசைகச குடு ம்ை 
ஆடசியாளர்களில்மூத்தவரான மகிந்த 34ஆணடு 
களுககும் தமலாக வசயறைடுத்தப்ைடாமல் இருந்த 
வடககு கிழககு இ்ணப்்ைக க்லத்தார். இ்ளய 
வரான தகாடடா இன்று அரசியல் அதிகாரப் ைரவ 
லாககல் என்்ற தைசசுகதக இடமில்்லவயன ஒதர 
நாடு ஒதரசடடம் அதுசிங்கள  நாடு வைௌத்த ஆகமச 
சடடம் என வவளிப்ை்டயாகதவ அறிவிதது, 
அ்தறகான அரசியல்மப்்ையும் உருவாககி 
வருகி்றார். அவமரிககாவின்  மனி்த உரி்மகள் 
வைாறுப்புககூ்றல் வழியான தீர்வு என்ைது எத்த 
்கயது என்ைது வ்தளிவற்ற்தாகதவ உள்ளது. உண 
்மயில் இருநாடுகளும் இநதுமாகடல் தமலான 
்தங்களின் தமலாண்ம என்கி்ற அடிப்ை்டயி 
தலதய சிறிலங் காவுடனான வ்தாடர்புக்ள 
முன்வனடுககின்்றனர். இந நி்லயில் புது்வ 
இரததினது்ர அவர்களின் தமற வசான்ன கவி்்த 
வரிகள் ஈழத்தமிழர்கள் ஒவவவாருவரிடமும் இக 
காலததிலும் ்தாககத்்த ஏறைடுத்த தவணடும். 
 ஈழத்தமிழர்களின் ஒறறு்ம – அவ்தான 
மான வசயறைாடு- புதிய உலக ஒழுங்குமு்்றயில் 
்தங்களுககான அறுவ்ட்ய வசய்யக கூடிய 
அரசியல் ்தநதிதராைாயம் என்ைன இன்்்றய காலக 
டடததிலும் ஈழத்தமிழர்களுககு ஏறபு்டய தீர்்வ 

தநாககிய ைா்்த்ய தி்றககும் என்ைத்த இன்று 
நாம் புது்வயின் கவி்்த மூலம் கவனததில் எடு 
கக தவணடிய விடயம். 

" ப்பயெள் ்பயஙெெமலானவெ எனினும் 
அவெெவ்ள அழித்து வி்ட்லாம் 
பிசலாசுெள்்தலான ர்பலால்லா்தன 
நல்து ப்பலால நடித்து நலாசம் ரசயது விடும்
்பலாம்ர்பன அடிக்ெவும் முடியலாது 
ெயிர்னக் ெ்டக்ெவும் முடியலாது
இது இெவும் ்பெலுமற்் இெடவ்டப ர்பலாழுது

மனதிவன மயக்கும் 
மலாவ்ப ர்பலாழுது
இெவெயும் ்பெவ்யும் 
இனஙெலாண முடியலாது
வி வ ்ள ய லா ்ட வு ம் 
முடியலாது
வி ்ள க் ப ெ ற் ் வு ம் 
முடியலாது

நலாஙெள் பெட்பது உரிவமயனறி 
பிசவசயல்
உரிவம அரிசிக்ெலாெ உவ் மூடடிபயலார
பிசவச அரிசியில சலாபபி்ட மலாட்டலாரெள் 
சமலா்தலானத்துக்ெலான்தல் விடு்தவ்
விடு்தவ்க்ெலானப்த சமலா்தலானம்.

 என்னும் புது்வயின் தைனா வரிகள் ஈழத 
்தமிழனின் அரசியல் இ்தயததுப் புலனககாடசி. 
இ்த்ன உலகததுககுத வ்தளிவாகத வ்தரிவிப்ைத்த 
புது்வ இரததினது்ர அவர்களுககுத ்தாயகத 
்தமிழர்களும் புலம்ைதிநது வாழ் உலக ஈழத்தமிழர் 
களும் வசய்யக கூடிய உசசககடடப் தைாறறு்தல். 

இந்த்ளபெனும் ெந்தப்தரயன மகிழ 
எந்த நம்பிக்வெயும் இனனும் நமக்கிலவ்
ெலானம் மபபும் மந்தலாெமுமலாெக் கி்டக்கி்து
இனனும் மவழ ர்பயயவிலவ் மண்ணில
முகிலெள் ெவிழ்கின்ன 
முழக்ெம் பெடகி்து
சினனக் கீற்்லாெ மினனலும் ரெடடுகி்ப்த 
யனறி 
மண்ணில ஒரு ரசலாடடு மவழயும் விழவி 
லவ்
ெெனம் ெலாற்று ெநது முகிவ்க் ெவ்த்து 
வி்ட்லாம்.
பநற்றும் இது்தலாபன ந்டந்தது
இந்தலா மவழயி்ஙகுரமன எதிர்பலாரத்்த 
ப்பலாது
நம்பிக்வெயில இடி விழுத்திப ப்பலானது 
ெலாற்று
முகிலெவ்ள முந்தலாவனயில முடித்்த்படி 
ப்பலானது அந்தப ப்பயக்ெலாற்று
இனியும் இது ந்டக்ெலார்தன்ப்தற்கு
எனன உத்்தெெலா்தம்?
அதிெ நம்பிக்வெ்தலான ஆெப ர்பரியஆ்பத்து.

   த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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யு த்தம் நி்்றவ்டநது ைல வருடங்க்ளக 
கடந்த நி்லயிலும், காணாமல் தைாதனார் 

வ்தாடர்பில் எதுவி்த முடிவுகளும் இதுவ்ர 
எடடப்ைடவில்்ல. காணாமலாககப்ைடடவர்கள் 
வ்தாடர்ைாக  ைல்தவறு விசார்ணகள் ைல ்தரப்பின 
ரால் நடத்தப்ைடடிருநதும், இதுவ்ர  அ்தறகான 
தீர்வு  கி்டககவில்்ல.
 இப்பிரசசி்ன்ய அரசாங்கம் தீர்தது 
்வப்ை ்தாயும் இல்்ல.  காணாமல் தைானவர்க 
்ளத த்தடும் உ்றவுகளின் தைாராடடமும்  முடியப் 
தைாவ்தாய் வ்தரியவில்்ல.

 காணாமல் தைானவர்க்ளத த்தடிக கணடு 
பிடிப்ை்தறகாகவும், அவர்களுககான தீர்வி்ன  
வைறறுக வகாடுப்ை்தறகாகவும் காணாமல் 
தைாதனார் அலுவலகம் அ்மககப்ைடடதுஆனால்  
காணா மல்தைானவர்க்ளக கணடுபிடிககும் எவ 
வி்த நடவடிக்கக்ளயும் அவர்கள் முன்வனடுத்த 
்தாகத வ்தரியவில்்ல.
 இநநி்லயிலும் காணாமல் தைான ்தம் 
உ்றவுகள் திரும்ை வநதுவிடுவார்கள்; இந்த  அரசாங் 
கம் ்தம் உ்றவுக்ள விடுவிததுவிடும் என்்ற நம்பிக 
்கயில் இன்று எத்த்னதயா உ்றவுகள் தைாராடி 
வருகின்்றனர். 
 அவர்களில் ஒருவராகத ்தான் ்தன் கணவனு 
ககாகப் தைாராடிக வகாணடிருககி்றார் தயாகராசா 
பிதலாமினா என்்ற ்தாய்..
 “எனது வையர் தயாகராசா பிதலாமினா. நான் 
முல்்லததீவு புதுககுடியிருப்பு, இர்ணப்ைா்லக 
கிராமததில் வசிதது வருகின்த்றன். எனககு ஒரு 
மகன் ்தான் இருககின்்றார். எனது கணவர்   கிருஷ்ண 
பிள்்ள தயாகராசா இவ்ரத்தான் இராணுவம் 
பிடிததுச வசன்்றது. அன்று வ்தாடககம் இன்று வ்ர 
என்்ர கணவ்ரத த்தடி வருகித்றன். ஆனால் இது 
வ்ரயும் அவ்ரக கணடுபிடிகக முடியவில்்ல.
 2009.03.06 ம் திகதி வடடுவாகல் ை்னக 
கூடல் ைகுதியில்  ்வதது காணாமல் தைானவர். 

அவ்ர த்தடும்தைாது ்தான் எங்கட ஊர் மககள் 
வசான்ன்வ, என் கணவ்ர இராணுவம் பிடிததுக 
வகாணடு தைான்்தத ்தாங்கள் கணட்தாக வசான் 
னார்கள். என்்ர கணவ்ர இராணுவம் பிடிததுச 

வசல்லும் தைாது அவருககு 35 வயது. இப்தைா 
47 வயது இப்தைாது எங்தக இருககி்றார்? எப்பிடி 
இருககி்றார் என்த்ற எனககுத வ்தரியாது. 
 2009 ஆம் ஆணடு முள்ளிவாய்ககாலில் 
இருநது கடல் வழியாகச வசன்று திருதகாணம்ல 
புட்வககடடுப் ைகுதிககுச வசன்றிருநத்தாம்.
அங்கு கடறை்டயினர் ஒருநாள் எங்க்ள ்வததி 
ருநது, பின்னர் திருதகாணம்ல புல்தமாட்டயில் 
சகனகம 1 என்்ற முகாமில் ்வததிருந்தார்கள்.   

 எனககு ஒரு ஆண பிள்்ள ்தான். அவர் 
்தறதைாது 9 ஆம் ்தரம் ைடிககின்்றார். கணவர் 
காணாமல் தைாகும் தைாது பிள்்ளககு 1 வயதும் 
2 மா்தமும். பின்னர் நான் ்தனியாக பிள்்ளயுடன் 
கஸ்ரப்ைடுவ்த்ன ைார்தது எனது அககா வவுனியா 
வில் இருநது வநது இராணுவததினரிடம் க்்ததது 
எங்க்ள வவளிதய எடுததிருந்தார். 

 பின்னர் 2010 ஆம் ஆணடு வவுனியா 
மகா்றம்்ைககுளததிலுள்ள அககா வீடடில் வநது 
இருநத்தாம். வவுனியாவிறகு வந்ததும்  வவுனியா 
தோசப் முகாமில் தைாய், எனது கணவ்ரக காண 
வில்்ல என மு்்றப்ைாடு வசய்்தனான்.  பி்றகு 
வவுனியா வைாலிஸ் நி்லயம், வசஞ்சிலு்வசசங்க 
நிறுவனம், காணாமல் தைான ஆடகள் ைறறிய 
அலுவலகம் (omp), ேனாதிைதி ஆ்ணககுழு 
தைான்்ற இடங்களில் கணவர் வ்தாடர்ைான மு்்றப் 
ைாடுக்ள தமறவகாணடிருககின்த்றன்.  ஆனாலும் 
இதுவ்ர என்்ர கணவர் ைறறி எந்தத  ்தகவலும் 
இல்்ல. 
 அ்தன்பின் 2012.12.25 ஆம் திகதி மீள்குடி 
தயற்றம் வசய்யப்ைடடது.  அ்தன் தைாது நாங்கள் 

fl;Liu
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ஒரு நாடடின் த்தசியப் ைாதுகாப்பு எந்த அளவுககு 
முககியதமா, அந்த அளவுககு அந்த நாடடின் 

உணவுப் ைாதுகாப்பு உறுதியான கடட்மப்புடன் 
தைணப்ைட தவணடியது அவசியம். அத்ததைான்று 
வைாருளா்தாரப் ைாதுகாப்புக கடட்மப்பும் 
தைணப்ைட தவணடும். இந்தக கடட்மப்புககள் 
உருககு்லயுதமயானால். நாடடின் த்தசிய ைாது 
காப்பில் அர்த்தம் இருகக முடியாது. அது த்தாலி 
ருகக சு்ள விழுங்கப்ைடட்தறகு ஒப்ைான, ்தவிர்கக 
முடியா்த ஓர் அழிவு நி்ல்மகதக வழி வகுககும் 
என்ைதில் சநத்தகமில்்ல.

 ேனாதிைதி தகாடடாைய அரசாங்கததின் 
தீர்கக்தரிசனமற்ற விவசாயக வகாள்்கயும், வைாரு 
ளா்தாரக வகாள்்கயுதம நாடடின் உணவுப் ைாது 
காப்பு மறறும் வைாருளா்தாரப் ைாதுகாப்பு கடடுக 
கு்லவுககுக காரணமாகும். இந்தநி்ல்ம கணட 
னததுககு உரியது. மிகுந்த கவ்லககுரியது.
 இந்த தமாசமான நி்ல்ம்ய மூடிம்்ற 
ததுகவகாணடு, இராணுவ ரீதியிலான த்தசிய ைாது 
காப்புககு அசசுறுத்தல் ஏறைடடிருப்ை்தாகக காடடி, 
இராணுவச வசயறைாடுக்ள அரசு மு்தன்்மப்ைடு 
ததி உள்ளது.
 த்தசிய ைாதுகாப்பு என்ைது, பு்றநி்ல 
எதிரிக்ளயும், ைாதுகாப்புத வ்தாடர்பிலான ைாதி 
ப்புகக்ளயும் இல்லாமற வசய்வது அல்லது அவற 
றுககு இடமளிககா்த வ்கயில் சடட ரீதியிலான 
ந்டமு்்ற வலுவுள்ள ஏறைாடுக்ளச வசய்வது 
எனப் வைாருள்ைடும்.
 இ ல ங் ் க ் ய ப் வ ை ா று த ்த ம ட டி ல் , 
பு்றநி்ல எதிரிகளும், எதிர்ப்பு நி்ல்மகளும் 
கு்்றவு என்த்ற கூ்ற தவணடும். தவறு ஒரு நாதடா 
அல்லது தவறு ஏத்தனும் வலி்மயான சகதிகதளா 
நாட்டக ்கப்ைறறுவ்தறகான அசசுறுத்தல்க்ள 
தமறவகாள்ளவில்்ல. ஆனால் உலகப் வைாரு 
ளா்தார ஆதிககப் தைாடடியில் இலங்்க வலிநது 
இழுககப்ைடுகின்்ற ஒரு நி்ல்ம காணப்ைடுகி 
ன்்றது என்ை்்த மறுப்ை்தறகில்்ல. இது வைாரு 
ளா்தார ரீதியிலான வவளிசசகதிகளின் ஆககிர 
மிப்புககு வழிதயறைடுததியுள்ள தைாதிலும், 
இலங்்க அரசின் தீரகக்தரிசனமற்ற – நாடடின் 
இ்்ற்மககு மா்றான வைாருளா்தார அணுகுமு்்ற 
களினாலும், வைாருளா்தாரக வகாள்்ககளினா 
லுதம இந்த அசசுறுத்தல் ஏறைடடுள்ளது.
 இ்தறகு உ்தாரணமாக சீனாவின் ைடடுப் 
ைா்்தத திடடததுடன் கூடிய இலங்்க வ்தாடர்பி 
லான நடவடிக்கக்ளக குறிப்பிட முடியும். சீனா 
வலிநது இலங்்கயின் வைாருளா்தாரச சிககல் 
களில் ்த்லயிடடதைாதிலும், அந்த சர்வத்தச 
வைாருளா்தாரப் தைாடடியில் இலங்்க அரசு 
வலிநது ்தனது ்த்ல்ய நு்ழததிருப்ைதும் ஒரு 
முககிய காரணமாகும்.
 அம்ைாநத்தாட்டத து்்றமுகத திடடம், 
மத்தள விமான நி்லய உருவாககம் என்ைன 
இ்தறகு சி்றந்த உ்தாரணங்களாகி இருககின்்றன. 
சீனாவுககும் இநதியா மறறும் அவமரிககாவுககும் 
இ்டயிலான பிராநதிய மறறும் சர்வத்தச வைாரு 
ளா்தாரம் மறறும் வர்த்தகப் தைாடடியில் இந்தத 
திடடங்களின் ஊடாக இலங்்க அரசு ்தனது ்த்ல 
்யச சிகக ்வததுகவகாணடிருககின்்றது.
அத்ததவ்ள, வகாழும்புத து்்றமுக நகர உருவாகக 

மும், இந்த சர்வத்தச வைாருளா்தார 
ஆதிககப் தைாடடியில் இலங்்க 
்தன்்னத்தாதன வலிநது உள்நு்ழ 
ததுக வகாணடிருககின்்றது. கடற 
ைரப்்ை மண்ணக வகாடடி நிர 
ப்பி, நிலத த்தாற்றத்்த  அ்மதது 
உருவாககப்ைடட வகாழும்புத 
து்்ற முக நகரத திடடத தின் மூலம் 
வ்ரய்்றயற்ற அதிகாரங்களுட 
னும், உரி்மகளுடனும் சீனா இல 
ங்்கயில் உறுதியாகக கால் ைதிததி 
ருககின்்றது.
 இது நாடடின் இ்்ற்மககு 

மா்றான, அப்ைடடமான ஒரு வசயறைாடு என்ைதில் 
சநத்தகமில்்ல. அது மடடுமல்லாமல், இ்தன் 
மூலம் உலகின் ஆதிகக சகதிகளுககு அவறறின் 
தைாடடிச வசயறைாடுகளுககு அரசு இலங்்கயில் 
களம் அ்மததுக வகாடுததிருககின்்றது என்த்ற 
கூ்ற தவணடும்.
 இத்த்கய வைாருளா்தார வநருககடி உருவா 
ககததின் மூலம், பு்றநி்ல ஆதிகக சகதிகளுககு 
தகாடடாைய அரசும் குறிப்ைாக ராேைகச குடும்ை 
அரசியல் குழுவினரும் இடமளிததிருப்ை்்ததய 
காணமுடிகின்்றது. வைாருளா்தார ரீதியிலான வவளி 
சசகதிகளின் இந்தத ்த்லயீட்ட அரசின் இராணு 
வக கடட்மப்பு எந்த வ்கயிலும் ்தடுதது நிறுத்த 
முடியாது. அந்த வ்கயில் நாடடின் வைாருளா்தார 
ரீதியிலான த்தசிய ைாதுகாப்புககு ஏறைடடுள்ள 
அசசுறுத்த்ல இராணுவ சகதி்யக வகாணடு 
எதிர்ததுத ்தடுகக முடியாது.
 இந்த நி்லயில் சர்வத்தச ையங்கரவா்த 
அசசுறுத்தல் இருப்ை்தாகவும், ஆயு்த ரீதியில் வசயலி 
ழககச வசய்யப்ைடடுள்ள – அரசாங்கததினால் 
ையங்கரவாதிகள் எனப் வையர் சூடடப்ைடடுள்ள 
விடு்த்லப்புலிகளின் சர்வத்தச கடட்மப்பின் 
மீளுருவாகக சகதிகளின் அசசுறுத்தல் இருப்ை்தாக 
வும் ‘அரசு ைடம் காடடி’ ஓர் இராணுவமயமான 
ஆடசி நிர்வாகத்்த வலிநது தமறவகாணடு வருகி 
ன்்றது. இது அரசாங்கததின் இலககுத ்தவறிய ைாது 
காப்புச வசயறைாடுக்ளதய சுடடி நிறகின்்றது. 

 ேனாதிைதி தகாடடாைய ராேைகச அரசின் 
வைாருளா்தார, இராணுவக வகாள்்கச வசயறைாடு 
கள் இவவி்தமிருகக, உள்நாடடில் அரசு தமற 
வகாணடுள்ள வைாருளா்தாரக வகாள்்ககளும், 
வசயறைாடுகளும் நாடடின் உணவுப் ைாதுகாப்்ைக 
கடடுககு்லயச வசய்திருககின்்றன.
 நி்்றவான இயற்க வளங்க்ளக வகாண 
டுள்ள தைாதிலும், உணவில் சுயத்த ் வ்யப் பூர்ததி 
வசய்யும் அளவுககு நாடடின் விவசாய உறைததி 
நி்ல்மகள் வளர்தவ்தடுககப்ைடவில்்ல.
 சுயத்த்வப் பூர்ததி்ய எடட முடியா்த 
அளவிதலதய இலங்்கயின் உணவு உறைததி 

நி்ல்ம தைணப்ைடடு வநதுள்ளது. இ்தனால், 
நாடடின் முழு்மயான உணவுத த்த்வ்யப் 
பூர்ததி வசய்வ்தறகாக உள்ளுர்  உறைததியுடன் 
உணவு இ்றககுமதியிலுதம நாடு ்தங்கியிருககி 
ன்்றது.
 வ்தளிவான ்தநதிதராைாய ரீதியிலான வைாரு 
ளா்தாரக வகாள்்கக்ளக தகாட்ட விடடு 
விடடு, சுயலாை அரசியல் ரீதியிலான அதிகார ஆதிக 
கப் தைாடடி நி்ல சார்ந்த வகாள்்ககளினால் நாடு 
தமாசமான வைாருளா்தார வநருககடிககுள் சிககித 
்தவிககின்்றது.
 நாடடின் உணவுத த்த்வ்யப் பூர்ததி 
வசய்வ்தறகாக உணவுப் வைாருடக்ள இ்றககுமதி 
வசய்வ்தறகுப் தைாதிய அநநிய வசலவாணியின்றி 
– ்தங்கம் மறறும் வடாலர் தைாதிய ்கயிருப்பின்றி 
அரசு அல்லாடிகவகாணடிருககின்்றது.
 வவறுமதன ஆடசி அதிகாரங்க்ளயும், 
இராணுவ ரீதியிலான அததுமீறிய அதிகாரச வசல் 
வாக்கயும் ்வததுக வகாணடு, சர்வத்தச வைாரு 
ளா்தார ஆதிககப் தைாடடி்யயும்,  ைற்றாககு்்ற 
நி்ல்மயிலான உணவுப் ைாதுகாப்புக கடடுக 
கு்ல்வயும் ேனாதிைதி தகாடடாைய அரசினால் 
சீர் வசய்ய முடியாது. 

  இரசாயனப் ைச்ள மறறும் விவசாய உள் 
ளீடுகளின் இ்றககுமதி்யத திடீவரனத ்த்ட 
வசய்து, தச்தனப் ைச்ள மறறும் பீ்ட ஒழிப்புச 
வசயறைாடுக்ளக ்ககவகாள்ள தவணடும் என்்ற  
கடு்மயான உத்தரவுச வசயறைாடடின் மூலம், 
இரசாயன உள்ளீடுக்ளதய பிர்தான ஆ்தாரமாகக 
வகாணடு உணவு உறைததி்ய தமறவகாணடு வந்த 
விவசாயிகளின் முதுவகலும்்ை அரசு முறிததுள் 
ளது.
 அரசாங்கததின் இந்த நடவடிக்கயினால் 
2021 ஆம் ஆணடிறகான காலதைாக வநறவசய்்க 
மிக தமாசமாகப் ைாதிககப்ைடடுள்ளது. வடககுக 
கிழககுப் பிரத்தச விவசாயிகள் ்தமது உறைததி 
முயறசிகளில் ைாதிப்்ை ஏறைடுததிய மிக தமாச 
மான யுத்தகால வைாருளா்தாரத ்த்டக்ள எதிர் 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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வ்ளவி: 
 மாற்றுத் திைனாளி்ள தினம் ேரு 
்டாேரு்டம் அனுஷ்டிக்ப்படுகின்ைது. 
இது குறித்த உங்ளுற்டய ்பார்றே 
என்ன?

்பதில்:
 மாறறுத தி்றனாளிகள் தினததில் அவர் 
க்ள அ்ழதது வகௌரவப்ைடுததுவதுடன் ்தமது 
கட்ம முடிவ்டநது விடட்தாக சமூகம் கருது 
கின்்றது. உண்மயில் அது மடடும் எமது பிரசசி 
்னயல்ல. வைாருணமிய, ைணைாடடு ்த்டக 
்ளத ்தாணடிச வசல்வ்தறகு இவர்களுககு 
இந்தச சமூகம் ஒதது்ழகக தவணடும். இது்தான் 
மாறறுத தி்றனாளிகள் தினததின் குறிகதகாளாக 
இருகக தவணடும். சமூகததிதல நாங்கள் ைல 
இடர்க ்ளச சநதிககின்த்றாம். அவற்்றத ்தாண 
டிச வசல்வ்தறகான வழிகள் காணப்ைட தவண 
டும். 
 மாறறுத தி்றனாளிக்ளப் வைாறுத்தவ்ர 
அவர்கள் மிகவும் துன்ைப்ைடடுக வகாணடிருக 
கின்்றார்கள். இப்தைா்்தய ்த்லமு்்றயால்்தான் 
இவர்களுககான வசயறதிடடங்க்ள முன்வன 
டுகக முடியும். அ்னதது உ்றவுகளும் ஒருங்கி 
்ணந்த ஒரு திடடததின் மூலமாகத்தான் இந்த 
மாறறுத தி்றனாளிக்ளக ் கதூககிவிட முடியும். 
இவவா்றான ஒரு வைாறிமு்்ற்ய அ்மககாவி 
டடால், இவர்கள் வவவதவறு தி்சகளில் ைய 
ணிகக தவணடிய நி்ல ஏறைடும் தைாது மிகவும் 
கவ்லயாக இருககும்.

வ்ளவி: 
 ேன்னி விழிபபுலன் 
இழநவதார் ெங்ம் 
என்ை அறமபபு ஒன்றை 
உருோககி நீங்ள செ
யற்்பட்டுகச்ாணடிருககி
ன்றீர்்ள. இநத அறம 
பற்ப எதற்்ா் உருோகி 
னீர்்ள? அதன் செயற்்பா 
டு்ள என்ன என்்பறத 
கூைமுடியுமா?

்பதில்:
 வன்னி விழிப்புலன் இழ 
நத்தார் சங்கத்்த 2013ேு்ல 
மா்தம் 22 ஆம் திகதி நாம் 
ஆரம்பிதத்தாம். 2009ககு 
பின்னர் ைார்்வயறத்றா்ர 

்தாங்குவ்தறகு, அவர்களு்டய நலன்க்ளக 
கவனிப்ை்தறகு யாருமற்ற ஒருநி்ல இருந்தது. 
அந்த தவ்ளயில் இந்தச சங்கத்்த ஆரம்பிப் 
ை்தறகு எமககு இரணடு மூன்று காரணங்கள் 
இருந்தன. மு்தலாவ்தாக, தைாரின் தைாது ைார்்வ 
இழந்த எமது உ்றவுகளுககான புனர் வாழ்வு 
நடவடிக்ககளுககாக சில நிறுவனங்க்ள நாம் 
அணுகிய தைாது, அந்த நிறுவனங்கள் அவர்க்ள 
ஏறறுகவகாள்ளவில்்ல. அத்த தவ்ளயில், 
மருததுவ ரீதியாக ைராமரிகக முடியா்த சூழலில் 
எமது நான்கு உ்றவுக்ள நாங்கள் இழநதிருககி 
ன்த்றாம். 

 இது தைான்்ற காரணங்கள் ஒருங்கி்ணந்த 
ஒரு அ்மப்புககான த்த்வ்ய எமககு உணர் 
ததியது. இ்தனால்்தான் நாம் வடககு கிழககில் 
உள்ள உ்றவுக்ள இ்ணதது வன்னி வழிப் 
புலன் இழநத்தார் சங்கம் என்்ற வையரிலான இந்த 
அ்மப்்ை உருவாககிதனாம். கிளிவநாசசியிலி 
ருநது அது இயங்கி வருகின்்றது. வன்னி என்ைது 
ஒரு பிரத்தசத்்த மடடும் குறிப்பிடவில்்ல. 

வடககு, கிழககில் இப்தைாது 278 குடும்ைங்க்ளச 
தசர்ந்தவர்கள் இதில் உறுப்பினர்களாக இருககி 
ன்்றார்கள். இதில் தநரடியாகப் ைார்்வ இழந 
்தவர்களும் இருககின்்றார்கள். பி்றககும் தைாத்த 
ைார்்வ இல்லாமல் பி்றந்தவர்களும் இருககின் 
்றார்கள். 
 இந்த நிறுவனததுககு ஒன்ைது உறுப்பினர் 
க்ளக வகாணட ஒரு இயககுநர் ச்ை இருககி 
ன்்றது. இதில் வைாருளாளர் மடடும்்தான் 
ைார்்வ உள்ளவர். மற்ற அ்னவரும் ைார்்வ 
யற்றவர்கள். இ்த்னவிட வைாதுச ச்ைஉள்ளது. 
காப்ைாளர் ச்ை ஒன்றும் உள்ளது. எமது நிதி 
விவகாரங்க்ளயும் ஏ்னய முககிய விடயங் 
க்ளயும் இவர்கள் கவனிததுக வகாள்வார் 
கள். இவற்்றவிட, எதிர்ச ச்ை ஒன்்்றயும் 
அ்மததுள்தளாம். 3 தை்ரக வகாணட இந்த 
ச்ை, இயககுநர் ச்ையின் நடவடிக்கக்ளக 
கணகாணிததுக வகாணடிருககும். இவவாறு 
தநர்ததியான ஒரு யாப்பின் அடிப்ை்டயில்்தான் 
எமது சங்கம் வசயறைடுகின்்றது. 
 ைார்்வயற்றவர்கள் என்்ற அடிப்ை்ட 
யில் அவர்களுககான கல்வி, மருததுவம், வாழ் 
வா்தாரம், தைாககுவரதது மறறும் உரி்மகள் 
தைான்்ற விடயங்க்ள நாங்கள் முன்வனடுதது 
வருகின்த்றாம்.

வ்ளவி: 
 வ்பாரினால் விழிபபுலன் இழநத 
ேர்்ளின் நலன்்ளுக்ா் அரொங்த் 
தரபபிலிருநது எவோைான உதவி்ள 
கிற்டத்துள்ளது?

்பதில்:
 எமது அ்மப்்ை உருவாககி எடடு 
ஆணடுக்ளக கடநதிருககின்த்றாம். இந்த 
எடடு ஆணடுகளுககுள் தைாரால் ைாதிககப்ைடடு 
விழிப்புலன் இழந்தவர்க்ளப் வைாறுத்தவ்ர 
யில், சமூகதச்வகள் தி்ணககளததினால் 
வழங்கப்ைடும் 5,000 ரூைா வகாடுப்ைனவு்தான் 
கி்டககி்றது. அதுவும் எல்தலாருககும் கி்டப் 
ைதில்்ல. இ்த்னவிட, அரச ்தரப்பிலிருநது 
எந்தவி்தமான உ்தவிகளும் கி்டப்ைதில்்ல. 
 எமககு அலுவலகத்்த அ்மப்ை்தறகாக 
இப்தைாது்தான் ஒரு காணி கி்டததுள்ளது. புலம் 
வையர்ந்த எமது உ்றவுகளின் உ்தவியால்்தான் அது 
சாததியமானது. 

வ்ளவி: 
 விழிபபுலன் இழநதேர்்ற்ளப 
ச்பாறுத்தேறரயில், அேர்்ளில் ச்பரு 
ம்்பாலானேர்்ள இ்ளம் ேயதிவலவய 
தமது ்பார்றேறய இழநதேர்்ள. அேர் 
்ளின் ்ல்வி வேறலோய்பபுக்ான 
திட்்டங்ள உள்ளனோ?

்பதில்:
 2009 ககு முன்னர் ைார்்வ இழந்தவர்களும் 
இருககின்்றார்கள். அ்தறகுப் பின்னர் ைார்்வ 
இழந்தவர்களும் இருககின்்றார்கள். 2009 ககு 
முன்னர் எமககு நல்ல ஒரு சூழல் இருந்தது. 
கிளிவநாசசியில் நவம் அறிவுககூடம் என்ைது 
ைார்்வயற்றவர்களுககு உ்தவும் வ்கயில் வசய 
றைடுத்தப்ைடடது. அங்கு அ்னதது வ்கயான 
கல்விச வசயறைாடுக்ளயும் முன்வனடுககக 
கூடிய்தாக இருந்தது. 
 உண்மயில், இன்று இல்லா்த வசதிக்ள 
யும், வாய்ப்புகக்ளயும் நாம் அப்தைாது வைறறி 
ருநத்தாம். இப்தைாது வருகின்்ற புதிய நவீன 
கருவிகள் அ்னததும் அப்தைாத்த எம்மிடம் 
காணப்ைடடன. அ்தன்மூலமாகக கல்விசவசயற 
திடடங்க்ள முன்வனடுககக கூடிய்தாக இருந 
்தது. முககியமாகச வசால்லதவணடியது என்ன 
வவன்்றால், 2000 ஆம் ஆணடிலிருநத்த எமககு 

தாயகத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் மிகவும் துன்பத்தில் இருக்கினறார் 
கள். இப்்பாததய ததைமுதறயால்தான இவர்களுக்கான 

செயற்திட்டஙகதை முனசனடுக்க முடியும். அதனத்து உறவுகளும் 
ஒருஙகிதைநத ஒரு திட்டத்தின மூைமாகத்தான இநத மாற்றுத் 
திறனாளிகதைக் தகதூக்கிவி்ட முடியும்" எனறு கூறுகினறார் வனனி 
விழிபபுைனற்்றார் ெஙகத் ததைவர் பி.ஞானக்குமார். உயி்�ாத்ட 
தமிழ் வாசனாலியின தாயகக்கைம் நிகழ்வுக்கு வழஙகிய சிறபபுச் 
செவ்வியி்ை்ய இததன அவர் சதரிவித்தார்.
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சர்வத்தச மனி்த உரி்மகள் தினம் எதிர்வரும் 
10ஆம் திகதி அனுஸ்டிககப்ைடுகின்்றது. 

1948ஆம் ஆணடு டிசம்ைர் 10ஆம் நாள் உலக 
மனி்த உரி்மப் தைரறிக்க என உலக மககள் 
அ்னவருககுமான வாழ்வுரி்மக்ள ஐககிய 
நாடுகள் அ்வ பிரகடனப்ைடுததியது. அ்த்னக 
குறிககும் வ்கயில் ஆணடுத்தாறும் டிசம்ைர் 
10ஆம் நாள் உலக நாடுகள் முடுவதும் ‘மனி்த உரி 
்மகள் தினம்’ வகாணடாடப்ைடுகி்றது.

 இன்்்றய காலப்ைகுதியில் சர்வத்தச 
மனி்த உரி்ம தினம் என்ைது ்தமிழீழ மகக்ளப் 
வைாறுத்தவ்ரயில் மிகமுககியததுவம் வாய்ந்த 
ஒன்்றாக கரு்தப்ைட தவணடியுள்ளது. அ்தறகு முன் 
ைாக இந்த சர்வத்தச மனி்த உரி்மகள் தினத்்த 
அனுஸ்டிப்ை்தறகு தமறவகாள்ளப்ைடட நடவடிக 
்ககள் குறிதது ஆராய்வது வைாருத்தமாகும்.
 1945ஆம் ஆணடு ஐககிய நாடுகள் ச்ை 
உருவான அடுத்தாணடு, மாசி மா்தம் 16ஆம் 
திகதி ஐககிய நாடுகள் ‘மனி்த உரி்ம ஆ்ணக 
குழு’ உ்தயமானது. 53 நாடுக்ள அங்கமாகக 
வகாணட இககுழு, மு்தல் தவ்லயாக ‘சர்வத்தச 
மனி்த உரி்மப் பிரகடனத்்த உருவாககுவ்தறகு 
அவமரிகக ேனாதிைதியின் ம்னவி எலினா ரூஸ் 
வவல்ட ்த்ல்மயில் ஒரு குழு்வ அ்மத்தது.
 இககுழுவின் சிைாரிசின் ைடி 30 பிரிவுகளின் 
கீழ் மனி்த உரி்மகள் இனங்காணப்ைடடு சர்வத்த 
மனி்த உரி்மகள் பிரகடனம் ஐககிய நாடுகள் 
ச்ையில் சமர்ப்பிககப்ைடடது. 1948ம் ஆணடு, 
டிசம்ைர் 10ஆம் திகதி ைாரிஸில் ந்டவைற்ற 
ஐககிய நாடுகள் வைாதுச ச்ையினால் இந்தப் பிரக 
டனததிறகு 58 நாடுகள் அங்கீகாரம் வழங்கியது.
 டிசம்ைர் 10 என்்ற இத்த நா்ள 1950ம் 
ஆணடிலிருநது ‘சர்வத்தச மனி்த உரி்மகள் தின 
மாக’ அறிவிதது வகாணடாடப்ைடடு வருகி்றது. 
உலகததில் பி்றககும் எல்லா மனி்தர்களும் சமமான 
உரி்மகளும், அடிப்ை்டச சு்தநதிரங்களும் 
வகாணடிருககின்்றனர் என்்ற உண்ம்ய இககா 
லப்ைகுதியில் சர்வத்தசம் உரதது குரல் எழுப்ைதவ 
ணடிய நி்லயிருககின்்றது.

1. ‘சர்்வத�ச மனி� உரிமம்கள் சொசனம்’ 30 உறு 
ப்புமை்கமைக த்கொணடது. சமத்து்வ உரிமம - 
ச்கல மனி�ர்்களும் சு�ந்திைமொ்க பிறககினறனர். 
அ்வர்்கள் தபறுமொனத்திலும், உரிமம்களிலும் 
சமமொன்வர்்கள், அ்வர்்கள் நியொயத்ம�யும், மனச் 
சொட்சிமயயும் இயறபணபொ்கப் தபறற்வர்்கள். 
2. ஏறறத்�ொழ்வு்கள் ்கொட்டப்படொமல் இருப்ப�ற 
்கொன உரிமம - இனம், நிறம், பொல், தமொழி, ம�ம், 
அைசியல் மறறும் த�சிய அல்லது சமூ்கம், பிறப்பு 
அல்லது பிற அந்�ஸ்து்கைொல் த்வறுபடுத்� முடி 
யொமல் உலகில் உள்ை மனி�ர்்கள் எல்தலொரும் சம 

உரிமம தபறற்வர்்கள். 
3. சு�ந்திைமொ்கவும், 
பொது்கொப்பொ்கவும் ்வொழும் 
உரிமம அமன்வருககும் 
உணடு.
4. யொமையும் அடிமமயொ்க 
நடத்� எ்வருககும் உரிமம 
இல்மல. 
5. சித்திை்வம�ககு, மனி�த் 
�னமமயறற �ொககு 
�ல்்களுககும் உள்ைொ்கொமல் 
இருப்ப�ற்கொன சு�ந்திைம். 
6. சட்டத்தின முன 
அமன்வருககும் சம உரிமம. 
7. பொைபட்சம் எதுவுமினறி 
சட்டத்தின பொது்கொப்பு 
ககும் எல்தலொரும் 
உரித்�ொன்வர்்கள்.
8. ஒரு்வரின உரிமம மதிக 
்கப்படொ� தபொது சட்ட உ� 

விமய நொடும் உரிமம. 
9. சட்டத்துககு புறம்பொ்க ஒரு ்வமை ்கொ்வலில் 
ம்வக்கத்வொ, நொடு ்கடத்�த்வொ யொருககும் உரிமம 
இல்மல. 
10. நீதியொன, பகிைங்கமொன விசொைமைக்கொன 
உரிமம. 
11.குறறஞசொட்டப்படு த்வொர், குறறம் நிரூபிக்கப் 
படும் ்வமை நிைபைொதி என நிரூபிக்க ்வொய்ப்பு 
்வழஙகும் உரிமம. 
12. �னிப்பட்ட அல்லது அந்�ைங்க விஷயத்தில் எ்வ 
ரும் �மலயிடொமல் இருப்ப� ற்கொன சு�ந்திைம். 
13. ஒவத்வொரு நொட்டிறகுள் ளும் சு�ந்திைமொ்க 
நடமொடு ்வ�றகும், நொட்மட விட்டு த்வளிதயறவும், 
திரும்பி ்வைவும் உரிமம. 
14. ஆபத்து ்கொலத்தில் பிற நொட்டில் �ஞசம் த்கட்்க 
உரிமம உணடு. 
15. ஒவத்வொரு பிைமைககும் �ங்கள் விருப்பத்திறகு 
ஏறற த�சிய இனத்ம� மொறறிகத்கொள்ை உரிமம.
16. எந்� ஆணும், தபணணும் விரும்பினொல், 
திருமைம் தசய்துத்கொணடு பொது்கொப்புடன குடு 
ம்பம் நடத்து்வ�ற்கொன உரிமம. சமு�ொயத்�ொலும், 
அைசொலும் இது பொது்கொக்கப்பட த்வணடும். 
17. தசொத்து ம்வத்துகத்கொள்ளும் உரிமம. �னி 
யொ்கவும், கூட்டொ்கவும் ஆ�னத்ம�ச் தசொந்�மொ்க 
ம்வத்திருப்ப�றகு ஒவத்வொரு்வருககும் உரிமமயு 
ணடு.
18. சிந்�மனச் சு�ந்திைம், மனச்சொட்சிச் சு�ந்திைம், 
ம�ச் சு�ந்திைம் ஒவத்வொரு்வருககும் உரிமமயுணடு. 
19. ்கருத்துச் சு�ந்திைம், தபச்சு சு�ந்திைம் எ்வரு 
ககும் உணடு. எவ்வழி்வம்க்கள் மூலமும், எல்மல 
்கள் இனறி �்க்வமலயும் ்கருத்துக்கமையும் நொடு 
்வ�றகும், தபறு்வ�றகும் பைப்பு்வ�றகுமொன 
சு�ந்திைம்.
20. எந்� ஒரு கூட்டத்திலும் ்கலந்துத்கொள்ை, 
சங்கத்தில் உறுப்பினைொ்க யொருககும் உரிமம உணடு
,21. அைசியல் உரிமம - அைசொங்கத்தில், சு�ந்தி 
ைமொன த�ர்�லில் பஙகுதபறவும், தபொதுச் தசம்வ 
்கமைப் தபறறுக த்கொள்்வ�றகுமொன உரிமம. 
ஒவத்வொரு்வருககும் �த்�ம் நொட்டிலுள்ை அைசொ 
ங்க தசம்வயில் சமமொன முமறயில் அமர்த்�ப் 
படு்வ�றகு உரிமமயுணடு.

 இவவாறு 30சரததுகள் மனி்த உரி்மகள் 
தமம்ைாடடு விடயததிறகாக சர்வத்தச மனி்த 
உரி்ம பிரகடனமாக பிரகடனப்ைடுத்தப்ைடடது. 

இது வ்தாடர்ைாக ைல்தவறு நடவடிக்கக்ள 
ஐநாவின் மனி்த உரி்மகள் தைர்வ தமற 
வகாணடது. இந்த தைர்வயானது 1979ஆம் 
ஆணடிலிருநது மனி்த உரி்மகள் வ்தாடர்பில் 
கணகாணிப்ை்தறகான நடவடிக்கயி்ன முன்வன 
டுத்தது.
 இலங்்க வ்தாடர்பிலும் ஐநா மனி்தஉரி்ம 
கள் தைர்வயானது வ்தாடர்சசியான கணகாணி 
ப்பி்ன தமறவகாணடுவந்தது. இலங்்கயி்னப் 
வைாறுத்தவ்ரயில் ஐககிய நாடுகள் ச்ையின் 
மனி்த உரி்ம தைர்வயின் உருவாககததிறகாக 
வகாணடுவரப்ைடட எந்த சரததி்னயும் ஏறறுக 
வகாணடு ந்டமு்்றப்ைடுததிய்தாக இல்்ல.

 குறிப்ைாக இலங்்கயில் சிறுைான்்ம 
சமூகததின் மீது வ்தாடர்சசியாக தமறவகாள்ளப் 
ைடடு வந்த மனி்த உரி்ம மீ்றல்க்ள சர்வத்தச 
சமூகம் மு்்றயாக ் கயாளா்த காரணததினாதலதய 
இந்த நாடடில் ்தமிழ் மககள் ைாரிய இழப்புக்ள 
எதிர்வகாணடதுடன், இலங்்க த்தசததில் இன முர 
ணைாடுகள் உசசததி்ன வ்தாடடது என்ை்தாகும்.
 ்தமிழர்களுககு ஆரம்ைகாலம் வ்தாடடு 
இ்ழககப்ைடட அநீதிகளுககு நீதி வைறறுக 
வகாடுககப்ைடடிருககுமானால், இந்த இலங்்க 
த்தசததில் ்தமிழர்கள் நிம்மதியாகவும் சகல வளங்க 
்ளக வகாணடவர்களாகவும் வாழும் சூழ்நி்லதய 
ஏறைடுத்தப்ைடடிருககும். ஆனால் உலக நாடுகளின் 
வசாந்த த்த்வகளுககாக சிறுைான்்ம சமூகம் 
ைலிககடாவாககப்ைடடுள்ளார்கள் என்ைத்த 
உண்மயாகும்.
 இவவா்றான நி்லயில் கடந்த 30வருட 
கால யுத்தம், அந்த யுத்தம் வமௌனிககப்ைடட்தறகு 
பின்னரான சூழ்நி்லக்ள ஐககிய நாடுகள் மனி்த 
உரி்ம தைர்வ மு்்றயாக ஆய்வுககு உடைடுத 
தியிருந்தாலும் இன்று ்தமிழர்கள் நிம்மதியாக 
வாழும் சூழ்நி்ல ஏறைடடிருககும். ஆனால் அந்த 
சூழ்நி்லயி்ன ஏறைடுததுவ்தறகு சர்வத்தச 

   த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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்பதில்:
 சர்வத்தச மனி்த உரி்மகள் நாளில் ஒவவவாரு நாடுகளிலும் 
ஒவவவாரு அரசாங்கங்களும் ்தங்கள்  மககள் சார்ைாக மனி்த உரி்மகள் 
விடயததில் கவனம் வசலுததி வருகின்்றன. இது மனி்த உரி்மகள் 
வ்தாடர்ைாக மீளாய்வு வசய்யும் சந்தர்ப்ைமாகதவ அ்மயககூடிய்தாக இருக 
கின்்றது.
 இலங்்க்யப் வைாறுத்தவ்ரயில்   அரசாங்கததின்  மனி்த உரி்ம 
நடவடிக்க்ய மீளாய்வு வசய்கின்்றதைாது அது எப்வைாழுதும் தமாசமா 
ன்தாகவும், மிக கு்்றவான்தாகவுதம இருககின்்றது. மிக அப்ைடடமான 
மனி்த உரி்ம மீ்றல்க்ள  அரசாங்கம் சகிதது வகாணடிருப்ைது மடடுமல்ல,  
அரசாங்கததின் முகவர்கதள இந்த மனி்த உரி்ம மீ்றல்க்ள அப்ைடடமாக 
புரிைவர்களாகவும் இருககி்றார்கள். இ்தன் பின் புலத்்த ைார்ககும் தைாது 
ஏ்னய வருடங்க்ளவிட இந்த வருடம் மிகவும் தமாசமான்தாகதவ 
கரு்ததவணடும். ஏவனன்்றால் இலங்்க அரசாங்கததின் மனி்த உரி்ம 
மீ்றல்கள் ைலவ்க தகாணததில் காணப்ைடுகின்்றன.
 மிகச சமீைததில் இலங்்க மனி்த உரி்ம வசயறைாட்ட 
அடிப்ை்டயாக வகாணடு இலங்்க காவல்து்்ற அலுவலர்களுககும், 
அதிகாரிகளுககும் ஸ்வகாடலாநது அரசாங்கம் தமறவகாணடிருந்த ையிறசி 
நடவடிக்கக்ள ஸ்காடலாநது அரசாங்கம் நிறுததியிருப்ை்தாக ்தகவல் 
கி்டததிருககின்்றது.  அதுமடடுமல்ல இந்த ையிறசிக்ள நிறுததுவ்தறகான 
காரணம் என்னவவன்்றால் இலங்்கயில் மனி்த உரி்மகள் மீ்றப்ைடுவ்தால் 
அது சம்ைந்தமான எவவி்த நடவடிக்கயும் இலங்்க அரசாங்கம் 
எடுககவில்்ல. எனதவ அ்தறகான ையிறசிக்ள வகாடுப்ை்்த ்தாங்கள் 
நிறுததியுள்ள்தாக அறிவிததிருககி்றார்கள். இது அரசாங்கததிறகு விடப்ைடும் 

ஒரு ைாரதூரமான வசய்தியாகதவ கரு்தப்ைடதவணடும் . ஏவனன்்றால்  
ஸ்வகாடலாநது அரசாங்கம் ையிறசிக்ள நிறுததிய்தறகு முன்ன்தான ஒரு 
வாரததில் ்தான் சர்வத்தச உரி்மகள் கணகாணிப்ைகம் அறிக்க்ய வவளி 
யிடடிருந்தது. 
 அ்தாவது இலங்்கயில் மிக தமாசமான மனி்த உரி்ம மீ்றல்கள் 
நடநது வகாணடிருககின்்றன. அவற்்ற கடடுப்ைடுததுவதில் இலங்்க 
அரசாங்கம் எவவி்த அகக்்றக்ளயும் காடடவில்்ல என்்ற பின்புலத்்த 
்வதது ையிறசிகள் நிறுத்தப்ைடடிருககின்்றன. எனதவ இப்தைா்தாவது 
அந்த அரசாங்கம் வசய்தி்ய கவனததிவலடுதது ்தகக நடவடிக்க எடுககா 
விடடால் இது தைான்்ற ைல நடவடிக்ககள் சர்வத்தச சமூகததினரால் 
வ்தாடரப்ைடும் என்ைது புலனாகின்்றது.

்பதில்:
  இந்தப் தைாரில்  காணாமல் ஆககப்ைடதடார், இலங்்க அரசாங் 
கததிடம் சரண்டநத்தார்  விடயம் ைாரிய ்தாககத்்த ஏறைடுததி வகாணடி 
ருககின்்றது. இ்வ யாவறறிலும் அரசாங்கம் வைாறுப்பு கூ்றதவணடிய 
நி்லயிலிருககின்்றது.
 ஏவனன்்றால் அவர்கள் சரண்டந்தது மறறும் காணாமலாககப்ைடடது 
எல்லாதம அரசாங்கததின் பிரிவினராகிய காவல்து்்ற மறறும் இராணு 
வததினர் என ைல்து்்ற சம்ைந்தப்ைடடவர்கள். எனதவ இ்தறகு முறறு 
முழு்தாக அரசாங்கம் ்தான் ைதில் கூ்ற தவணடும் ஆனால் அந்த வைாறுப்பி 
லிருநது அரசாங்கம் ்தடடிககழிதது வகாணடிருககின்்றது. 
 தமலும் அந்த குற்றங்க்ள புரிந்தவர்கள் அந்த தநரததிலும் சரி, இப்தைா 

காைாமைாக்கப்பட்்டார் விவகா�ம், ஒரு சிை ெலுதககதைக் சகாடுத்து ெம�ெம் 
செயயக்கூடியசதானறல்ை என்பததன அ�ொஙகத்த�பபினர் புரிநது சகாள்ை 

்வண்டும் என மனித உரிதமகள் ெட்்டத்தரணி IK.S ரட்னவேல் சதரிவித்துள்ைார்.்பனனாடடு மனித உரிதமகள் நாதை முனனிடடு இைக்கு மினனிதழிற்கு அவர் 
வழஙகிய சிறபபு செவ்வி

fhzhkyhf;fg;gl;Nlhu; tplak; 

rkurk; nra;af;$ba tplaky;y. 

murhq;fk; Gupe;J 

nfhs;s Ntz;Lk;

வ்ளவி: 
	 2009	 நடைபெற்ற	 பெோரில்	 கோணோமல்	 ஆககபெடபைோர்	
ப�ோைர்ெோக	�றபெோட�ய	இலஙடக	அரசு	எவ்ோ்றோன	நிடலபெோடடைக	
பகோண்டிருககி்றது?

வ்ளவி: 
	 ெனனோடடு	 மனி�	 உரிடமகள்	 நோள்	 இமமோ�ம	 10ம	 திகதி	
பகோண்ைோைபெைவிருககின்ற	பினபுலத்தில்	இலஙடக	அரசின	மனி�	
உரிடமகள்	ப�ோைர்ெோன	நிடலபெோடடை	எவ்ோறு	பநோககுகிறீர்கள்?

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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்பதில்:
 உண்மயில் நான் அ்த்னக கூறுதவனாக 
இருந்தால், மாவீரர் நாள் என்ைது ைணைாடடு 
கலாசாரமாகதவ மாறிவிடடது. அன்்்றய தநரத 
தில் 1989 ஆம் ஆணடு ்த்லவர் காடடுககுள் தைாரா 
ளிகள் மததியில் ஒரு உ்ர்ய நிகழ்ததியிருந 
்தார். அவ உ்ர எந்தப் ைததிரி்ககளிலும் வவளி 
வரவில்்ல. 1990 ஆம் ஆணடு மாவீரர் நாள் 
வ்தாடர்ைான ்த்லவரு்டய அறிக்க ைததி 
ரி்கயிலும், எங்களு்டய புலிகளின் குரல் 
வாவனாலியிலும்  வவளிவநதிருந்தது. அ்்தத 
வ்தாடர்நது அந்த உ்ர வவளிநாடுகளிலும் வவளி 
வந்தது.
 அத்ததநரம் வைறத்றார்க்ள வகௌரவிததி 
ருநத்தாம். ஆலயங்களில் மணிதயா்ச அடிககும் 
தைாது அ்னவரும் வீடுகளில் விளகதகறறுமாறு  
தகடடுகவகாணதடாம். இத்தப் தைாலதவ நாங் 
கள் 89 ஆணடு 90 ஆம் ஆணடுகளிலும் வசய்திரு 
நத்தாம்.
 1991 ஆம் ஆணடு நாங்கள் இவவாறு 
சுட்ல ஒன்்்றக கடடிவிடதடாம் என புது்வ 
அண்ணயிடமும், மாத்்தயா அண்ணயிட 
மும் ஒரு சனிககிழ்ம ஒரு கூடடததில் வ்தரிவித 
திருநத்தாம்.
 அப்தைாது ்தான் புது்வ அண்ண 
மாவீரர் துயிலும் இல்லம் என்னும் வசாறை்தத 
்்தயும் கூறியிருந்தார். அந்தச வசாறை்தம் கூடட 
ததில் எல்தலாரு்டய கூடடு முடிவாக ஏறறுக 
வகாள்ளப்ைடடது.

 மாவீரர் துயிலும் இல்லததில் நாங்கள் 

மாவீரர் நா்ளக வகாணடாட தவணடும் என்்ற 
ஒரு மர்ை அந்த கூடடததில் முடிவவடுதது, 
்த்லவருககும் அறிவிதது, ்த்லவரும் ஏ்னய 
்தளைதிகளும் அ்த்ன ஏறறுக வகாணடு, 1991ஆம் 

ஆணடு மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் மாவீரர் 
நாள் வகாணடாடும் மரபு உருவாகியது.
 மாவீரர் நாள் நி்னவு கூரப்ைடும்  தைாது 
இவவா்றாகத ்தான் வசய்ய தவணடும் என்்ற 
ஒரு சுற்றறிக்க ்தமிழீழ அரசியல் பிரிவினரால் 
வவளியிடப்ைடடு, ஒவவவாரு அரசியல் து்்ற 
வ ை ா று ப் ை ா ள ர் க ளு ம் அ ந ்த ம ர பி ல் அ ் ்த க 
க்டப்பிடித்தார்கள்.
துயிலும் இல்லம் என்ைது எவவாறு கடடப்ைட 
தவணடும் என்று ்த்லவரினால் த்தசிய அளவில் 
அறிவிககப்ைடடது. எல்தலாரும் கடட தவண 
டும் என்றும் அறிவிததிருந்தார்.
 நாங்கள் யாழ். மாவடடத்்தப் வைாறுத்த 
வ்ரயில் 4 பிரிவுகளாக இருநத்தாம். வடமராடசி, 
வ்தன்மராடசி, தீவகம், வலிகாமம். அதில் வலிகா 
மததிறகு மு்தலாவது  துயிலும் இல்லம் உருவாக 
கப்ைடடது. அத்ததநரம் வ்தன்மராடசிககு 1991 
ஆம் ஆணடு உடதன கடடப்ைடடது. வடமராடசி 
யிலும், தீவகததிதலயும் கடடப்ைடடது.
 வ்தன்மராடசிககுத ்தமிழ்வசல்வனும், வலி 
காமததிறகு கிளியண்ண ்தளைதியாக அத்த 
தநரம் துயிலும் இல்லம் கடடும் தைாது தீவகத 
திறகு ்தளைதியாக இருந்தவர். இப்ைடி சூ்ச 
அண்ண வடமராடசிககு இருந்தவர். இப்ைடி 
யாக இருந்த    சிலர் உயிருடன் இருககின்்றனர்.

 புது்வ அண்ண, அரசியல் து்்ற்யச 
தசர்ந்த எல்தலாரும் அ்த்ன சிநதிதது வையர் 
களில் மாற்றங்க்ளக வகாணடு வநது 1991 ஆம் 
ஆணடு துயிலும் இல்லததில் வசய்ய தவணடும் 
என்ை்்தத தீர்மானிதத்தாம்.
 அப்தைாது ்தான் மககளும் நாங்களும் 
தைாராளிகளும் சரி அதில் வைாது ஈ்கசசுடர் ஒன் 
றி்ன ஏற்ற தவணடும் என்று மு்தலாவது மாவீரர் 
நாள் நடககும் தைா, துயிலுமில்லததில் அந்த 
தநரம் பிரதித ்த்லவராக இருந்த மாத்்தயா 
அண்ண ஈ்கசசுடரி்ன ஏறறினார்.
 ைானு அண்ண தகாட்டயில் ஏறறினார். 
அத்ததநரம் மணிதயா்ச ஒலித்ததும் வமௌன 
அஞ்சலி்யச வசலுததி, தீைத்்த ஏறறும் தைாது 
1991 ஆம் ஆணடு அப்தைாது துயிலுமில்லப் 
ைாடடு வரவில்்ல. அப்தைாது நாங்கள் “ஓ 
மரணித்த வீரதன உன் சீரு்ட்ய உனககு ்தா “ 
என்்ற ைாட்லப் தைாடடனாங்கள்.

 வைாதுவான ைாடடுககள் வமதுவாக 
தைாய்க வகாணடிருந்தன. அத்ததநரததில் மககள் 
வமௌன அஞ்சலி்யயும் வசலுததி, ஈ்கச 
சுடரி்ன ஏறறி அந்த சமாதிககு தமதல அவர் கள் 
விழுநது ்தங்களு்டய பிள்்ளகளின் நி்னவு 
க்ள சத்தம் தைாடடு அழுது, ்தங்களு்டய 
மனசசு்ம்ய கு்்றத்த்்த ைார்ககக கூடிய்தாக 
வும் இருந்தது. அந்த தநரம் தசாகமும், வீரமும் 
கலந்த எழுசசியாக ்தான் நாங்கள் அ்த்ன ைார்ககி 
ன்த்றாம். 
 அந்த ்லற ஒளிவவள்ளங்கள் லஸ்பிககர் 
தமாகன்மாமா என்ைவர் பூடடுவார். எல்லா 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

வ்ளவி: 
	 நீஙகள்	அடமத்�	மோவீரர்	துயிலுமில்லம	
மககளிடைபய	 எவ்ோ்றோன	 ெோர்ட்டயப	
பெறறிருந�து.	 அது	 ம�ஙகடைக	 கைநது	
அடமககபெடை	ஒரு	் டி்டமபடெக	பகோண் 
டிருந�து.	அத்துைன	துயிலும	இல்லம	மகக	
ளிைத்தில்	எவ்ோ்றோன	எழுச்சிடய	ஏறெடு	
த்தியது?

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அலைப்பின் முன்்னாள் யனாழ்.
ைனாவட்ட அரசியல்துலைப் ப�னாறுப்�னாளரனாகப் �ணியனாற்றிய 

ரனாஜன் அவரகள், ப�னாரனாட்ட வரைனாறுகள் தற்ப�னாது தவைனாக 
�திவு பெயயப்�டுவது குறித்தும், த்து �ணிக் கனாைத்தில் 
ந்டநத ெம்�வஙகளின் உணலைத் தன்லைகள் குறித்தும் த்து 
கருத்துக்கலளப் �கிரநது பகனாண்டனார. 
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10. 12. 2021 அ்னததுல மனி்த உரி்மகள் நாள். 
1948இல் அ்னததுலக நாடுகளின் ஒன்றியத்தால் 
மனி்த உரி்மகள் சாசனம் பிரகடனப்ைடட்தன் 
நி்னதவந்தலாக ஒவவவாரு ஆணடும் டிசம்ைர் 
10ம் திகதி அ்னததுலக மனி்த உரி்மகள் நாளாக 
அ்னததுலக நாடுகளின் ஒன்றியத்தால் வகாணடா 
டப்ைடடு வருகி்றது. 
 இவவாணடுககான ்மயககருத்தாக சமத 
துவம்: சமமின்்மக்ளக கு்்றத்தல் வழி மனி்த 
உரி்மக்ள முன்தனற்றல் என்ைது அ்னததுலக 
நாடுகளின் மன்்றத்தால் கடட்மககப்ைடடு 
உள்ளது. தகாவிட 19 வீரியத ்தாககததின் பின்னரான 
உலகில் சமததுவமின்்ம என்ைது உலக நாடுகளு 
ககு மிகப்வைரிய சிககலாக சமூகப் வைாருளா்தார 
அரசியல் து்்றகளில் வைருவளர்சசி அ்ட்தல் 
என்ைது ்தவிர்ககப்ைட இயலா்த ஒன்்றாகதவ அ்ம 
யும் என்ைது வவளிப்ை்டயான உண்ம. இந்த 
இககடடான சூழலில் சமததுவமின்்மக்ளக 
கு்்றத்தல் வழி மனி்த உரி்மக்ள முன்தனற்றம் 
அ்டயச வசய்து சமததுவத்்தப் தைணல் வழி 
யாகதவ உலகின் ைாதுகாப்ைான அ்மதியான 
வாழ்்வ உறுதிப்ைடுத்தலாம் என்ைது அ்னத 
துலக நாடுகளின் ஒன்றியததின் எணணமாக 
அ்மகி்றது. 

 மீளவும் சி்றப்ைான, நியாயமான, ைசு்ம 
யான உல்க கடடிவயழுப்பு்தல் என்ைது அ்னத 
துலக நாடுகளின் ஒன்றியததின் தநாககாக அ்ம 
வது இன்்்றய உறுதியற்ற, தநர்்மயற்ற, உயிர்கள் 
வாழ்வ்தறகான இயற்கயான ைசு்ம உல்கதய 
உயிர்களின் வாழ்வுககான ை்க்ம உலகாக 
மாறறிவிடட அரசியல், இன்்்றய உலகின் இய 

ற்க அழிவுககுக காரணமாகி விடும் என்கி்ற 
மிகக கடு்மயான எசசரிப்்ை அறிவியல் உலகம் 
உறுதிப்ைடுததும் இன்்்றய நி்லயில், அ்ன 
ததுலக நாடுகளின் ஒன்றியம் “எல்தலாரும் ஓரினம் 
மனி்த இனம் -  எல்தலாரும் சமமான மனி்தர்கள்” 
என்்ற உண்ம்ய உலகின் மறுசீர்மப்புககான 
எணணமாக முன்வனடுகக முயல்கி்றது. 
 ்தமிழர் வரலாறறிறகு முறைடட காலம் 
மு்தலாக மனி்த சமததுவத்்தத வ்தாடர்சசியாகப் 
தைணி வரும் உலகின் வ்தான்்மககுடிகள் என்ை 
்தறகு  “யாது மூதர யாவரும் தகளிர்” ” என்்ற 
கணியன் பூங்குன்்றனார் சங்கத ்தமிழ்ப் பு்றநானூற 
றுப் ைாடல் இலககியததில் மனி்த சமததுவததிறகு 
முன்னுரி்ம அளிககப் ைழககியது. மானிடம் 
தைாறறுக மானிடம் தைாறறுக என தசர இளவரசர் 
இளங்தகா அடிகள் காவிய மரபிலும் மனி்த 
சமததுவத்்த மு்தன்்மப்ைடுததினார். அவவாத்ற, 
“பி்றப்வைாககு வமல்லாவுயிர்ககு்தம்” என்று அடித 
துக கூறி மனி்த சமததுவத்்தத  ்தமிழர் வமய்ப் 
வைாருளியலின் ்த்ல்மச வசல்வநறியாககினார் 
திருவள்ளுவர். “ஒன்த்றகுலம் ஒருவதனத்தவன்” 
எனத திருமூலர் 10 ம் நூற்றாணடுககு முன்னதர 
மனி்தகுல சமததுவம்வ்தய்வம் ஒன்வ்றன்ை்தறகான 
நிைந்த்ன எனத வ்தளிவுைடுததி இ்்றயியலிலும் 
சமததுவத்்த வலியுறுததினார். மகாகவி கம்ைதனா  
சமததுவம் குறித்த பிறகால தமறகுலகச சிந்த்ன 

களுகதக முன்தனாடியாக “எல்லாரும் எல்லாப் 
வைருஞ் வசல்வமும் எய்்தலாதல இல்லாரும் 
இல்்ல உ்டயாரும் இல்்ல” என மார்கசிய 
சமைகிர்வுப் வைாருளா்தாரச சமததுவததிறகு முன் 
தனாடடம் அ்மத்தான். இந்தத ்தமிழ்ச சான்த்றார் 
வ்தாடரில் மகாகவி ைாரதி “எல்லாரும் ஒர் குலம் 
எல்லாரும் ஓர் இனம்” என்று கவிப்தைரி்க 
வகாடடிய்தறகு ஏறை ைாரதி காலமாகிய மு்தல் 
நூற்றாண்டக வகாணடாடும் 2021இல் அ்னத 
துலக நாடுகள் ஒன்றியம் “எல்லாரும் மனி்தகுலம் 
எல்லாரும் சமததுவம்” என்ை்்த உறுதிப்ைடுத்தச 
சமமின்்மக்ளக கு்்றதது மனி்த உரி்மக்ள 
முன்வனடுதது மீளவும் சி்றப்ைான நியாயமான 
ைசு்மயான உல்கக கடடிவயழுப்புவ்தறகான 
மூலவளச சிந்த்னக்ள முன்்வககும் வழி 
காடடு ஆவணத்்தயும் ்தநதுள்ளது. 
 அதில் பின்வரும் ஆறு்த்லப்புககள் கவன 
ப்ைடுத்தப்ைடடுள்ளது. 

•மனி� உரிமமமய அடிப்பமடயொ்கக த்கொணட 
தபொருைொ�ொைதம ்வறுமமயின சுழறசி்கமை 
உமடககும்.

•நியொயத்ம� மு�னமமப்படுத்தும் சமூ்க ஒப்பந் 
�ங்கமை மீைவும்  ்கட்டிதயழுப்பு�ல்

•இமைதயொர்ககுச் சமத்து்வமொன ்வொய்ப்பு்கள் 

•�டுப்பு மருந்து ்வழங்கலில் சமத்து்வமினமம 
்கமையும் அநீதி்கமையும் மீள்ஆய்வுககுட்படுத்�ல்

•மனி� உரிமம்கைொன உடல்நலப் பொது்கொப்பொன 
சூழமலயும், ்கொலநிமல நீதிமயயும் அமட்வ�ற 
்கொன்வறமற முனதனறறம் அமடயச் தசய்்வது

•எதிர்த்த�றி�மல சமத்து்வம், சமூ்க உள்்வொங்கல்,  
மனி�உரிமம்கள் மூலம் ்கட்டிதயழுப்பி முைண 
பொடு்கமை முன�டுத்�ல் 

 அததுடன் சமததுவததிறகாகப் தைாராட 
வும், இனவவறிககு எதிராகப் தைாராடவும் அ்னத 
துலக நாடுகளின் ஒன்றியத்தால் அ்ழப்பும் விடுக 
கப்ைடடுள்ளது. 
 இ்வவயல்லாம் சமமின்்மக்ள கு்்றத 
்தல் - மனி்த உரி்மக்ள முன்தனற்றல் என்னும் 
இலககுககான வசயறதிடடங்க்ள அ்மப்ை்தற 
கான வழிமு்்றக்ளத ்தருகி்றது என்ைது மகிழ்சசி 
யானதும் சமததுவம் ந்டமு்்றச சாததியம் என் 
கி்ற நம்பிக்க ்தருவதுமான விடயம். 
 ஆனால் 22.05. 1972 மு்தல் 49 ஆணடுகளாக 
நாடற்ற த்தச இனமாகச, சிறிலங்கா என்னும் 
்தங்க்ள ஆளும் அரசியல்மப்புத ்தகுதியற்ற 
சிங்கள வைௌத்த தைரினவா்த அரசாங்கப் ை்டப் 
ைல பிரதயாகத்தால் உருவாககப்ைடும் இனங் 

   த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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தகாவிட 19 வநருககடியினால் ஏறைடும் 
ைாதிப்்ைத ்தணிப்ை்தறகும் அந்த 

்வரசின் ைரவ்லத ்தவிர்ககவும் கடடுப்ைடு 
த்தவும் எடுககப்ைடடு வரும் ைல்தவறு நடவடிக 
்ககள், இந்தப் பூதகாளததிலுள்ள 8 பில்லியன் 
மககளின் வாழ்விலும், வாழ்வா்தாரததிலும் 
வசால்வலாணாப் ைாதிப்புக்ள ஏறைடுததியிருககி 
ன்்றன. இந்தப் வைருநவ்தாறறும் உலகின் ைல் 
தவறு நாடுகள் இந்த வநருககடி்யத்தணிகக 
எடுதது வரும் வசயறைாடுகளும் மனி்தஉரி்மத 
துர்ப்பிரதயாகப் வைருநவ்தாற்்றயும் ஏறகனதவ 
உலகில் நிலவுகின்்ற வறு்ம்யயும் ஏற்றத 
்தாழ்்வயும் இன்னும் தமாசமான நி்லககுத 
்தள்ளியிருககின்்றன.
 தகாவிட 19ககான ்தடுப்பூசிகள், அ்தறகான 
சிகிச்ச வசதிகள், மறறும் சுகா்தாரத வ்தாழில் 
நுடைங்கள் என்ை்வ அ்னவருககும் கி்டப் 
ை்்த உறுதி வசய்யககூடிய வ்கயில் இந்தப் 
வைருநவ்தாறறுத வ்தாடர்ைான நடவடிக்கக்ள 
எடுககும் தைாது, மனி்த உரி்மகளுககு அதிக 
முககியததுவம் வகாடுககும்ைடி உலக சுகா்தார 
்தாைனம் உலக அரசுகளிடம் தவணடுதகாள் விடுத 
திருககி்றது. இ்வய்னததும் வைாதுசசு கா்தார 
விடயங்களாக உலகத்தால் கணிககப்ைடுவது 
மடடுமன்றி, ஆதராககியமாக வாழ ஒவவவாரு 
மனி்தனுககும் இருககின்்ற மனி்த உரி்மயின் ஒரு 
முககிய அம்சமாகவும் இது தநாககப்ைடுகின்்றது.

 ஆதராககியமாக வாழ ஒவவவாரு மனி்தனு 
ககும் உரி்ம உணடு என்று வாய்ப்தைசசுககாகப் 
தைசுகின்்ற ைலர், ்தடுப்பூசி வ்தாடர்ைான அறிவியல் 
வசாததுரி்ம விலககளிககப்ைட தவணடும் என 
உலக வர்த்தக அ்மப்பு (World Trade Organization) 
தமறவகாணட முன்வமாழி்வ வ்தாடர்நது எதிர்தது 
வருகின்்றனர். அறுைதது நான்கு (64) நாடுகளின் 
இ்ண அனுசர்ணயுடன் கடந்த ஆணடு (2020) 
ஒகதராைர் மா்தததில் சமர்ப்பிககப்ைடட இந்த 
முன்வமாழிவுககு தமலும் ைல நாடுகள் ்தங்களது 
ஆ்தர்வ வழங்கியிருககின்்றன.
 தகாவிட 19ககான ்தடுப்பூசிக்ள உருவா 
ககுவ்தறகுத த்த்வப்ைடுகின்்ற அறிவியல், அ்தற 
கான வ்தாழில்நுடைம், த்த்வப்ைடும் வைாரு டகள், 

சிகிச்ச மு்்றகள் என்ைவற்்ற உலகம் பூராவும் 
அ்னவரும் வைறறுகவகாள்ளும் வசதி்ய ஏறைடு 
ததும் முயறசிககுக குறுகதக இந்த நாடுகள் ்த்ட 
க்ள ஏறைடுததி வருகின்்றன.

 தகாவிட 19ககான ்தடுப்பூசிக்ளயும், 
சிகிச்சமு்்றக்ளயும் வைறறுகவகாள்ள அறிவு 
சார் வசாததுரி்மகள் மடடும் ்த்ட அல்ல என்்ற 
தைாதிலும் குறிப்பிடத்தகக ்த்ட்ய இ்வ 
ஏறைடுததிவருகின்்றன. இத்த தைாலதவ, ஆதராக 
கியம் வ்தாடர்ைான சிகிச்ச மு்்றக்ள அ்ன 
வரும் சமமாகப் வைறறுகவகாள்வ்தறகு அளிககப் 
ைடும் விதிவிலககு மடடும் ்த்டயாக அ்மவ 
தில்்ல என்்ற வைாழுதும் இவவா்றான விடயங் 
கள் சமமாகப் ைகிரப்ைடு்தவறகு அது அததியாவசி 
யமான ஒன்்றாகும்.
 தகாவிட 19 வைருநவ்தாற்்றப் வைாறுத்த 
வ்ரயில், அறிவுசார் வசாததுரி்மகள் வ்தாடர் 
ைாக ஏறகனதவ இருககின்்ற ்தளர்வுகள் தைாது 
மான்வயல்ல. தமலும் கடந்த காலத்்த 
தநாககும் தைாது, அறிவுசார் வசாததுரி்மகள் 
வ்தாடர்ைாக ைல சந்தர்ப்ைங்களில்  உலக வர்த்தக 
அ்மப்பு விதிவிலககுக்ள அளித்த வரலாறுக 
ளும் உணடு. மருநதுக்ளப் வைறறுக வகாள்வது 
வ்தாடர்ைான வைாதுசசுகா்தார இலககுக்ள 
முன்வனடுததுச வசல்ல, 2001ம் ஆணடு தமற 
வகாள்ளப்ைடட தடாஹாப் பிரகடனம் (Doha Dec-
laration)  ைகுதியாகவும் ஒரு குறிப்பிடட காலப் 
ைகுதிககுள்ளும் ந்டமு்்றப்ைடுத்தப்ைடடது.
 தமறகுறிப்பிடட விதிவிலககுககு ைலம் 
வாய்ந்த அரசுகள் காடடுகின்்ற எதிர்ப்பு வ்தாட 
ர்ைாக ஐநாவின் ைல்தவறு குழுககளும் (UN Trea-
ty bodies) ஐநாவின் விதசட வசயறைாடுகளுககுப் 
வைாறுப்ைானவர்களும் உலக சுகா்தார ்தாைனமும் 
கவ்லய்டநதிருககின்்றன. இவவாறு இந்த 
நாடுகள் காடடுகின்்ற எதிர்ப்்ைத வ்தாடர்நது, 
‘வைாது மககளுககான ஒரு ்தடுப்பூசி த்த்வ’என்்ற 
ைரப்பு்ரயும் இந்தப் வைருநவ்தாற்்ற நீடிதது, 
அவவாறு நீடிப்ை்தன் மூலம் கடட்மப்பு ரீதி 
யிலான இனப்ைாகுைாடு வ்தாடர்நது நீடிகக காரண 

மாக இருப்ை்தாக ஐககிய இராசசியம், தநார்தவ, 
சுவிறசர்லாநது இன்னும் இ்த்ன எதிர்ககின்்ற 
ஏ்னய நாடுகளுககு எதிராக இனரீதியிலான 
ைாகுைாட்ட ஒழி ப்ை்தறகுப் வைாறுப்ைான ஐநா 
ச்ையிடம் மு்்றயிடப்ைடடிருககி்றது.
 இதுவ்ர ஆகககு்்றந்தது 5 மில்லியன் 
மககளின் இ்றப்புககுக காரணமாக அ்மநது, 
உலகம் முழுவதும் வாழுகின்்ற மககளின் வாழ்்வ 
சின்னாபின்னமாககியிருககின்்ற  தகாவிட - 19 
வைருந வ்தாறறு வ்தாடர்நது வகாணடிருககும் பின் 
புலததில், ்தமது ைன்னிரணடாவது (12) அ்மச 
சர்களின் மாநாடடுககாக உலக சுகா்தார அ்ம 
ப்பின் உறுப்பு நாடுகள் இவவாரம் சநதிகக 
இருககின்்றன. ஒமிககுத்றான் (Omicron) என்று 
அ்ழககப்ைடுகின்்ற திரிை்டந்த வகாதராணா 
்வரசின் ்தாககம் ்தறதைாது அதிகமாக இருககின்்ற 
ைடியால், இந்த உயர்மடட மாநாடு ்தறதைாது 
பிறதைாடப்ைடடிருககி்றது.
 உலகில் வாழுகின்்ற வைரும்ைாலான 
மககளது உயி்ரக காககவல்ல தகாவிட - 19 ்தடுப்பூசி 
க்ளயும் அ்தறகான உரிய சிகிச்சக்ளயும் 
இன்னும் வைறறுகவகாள்ள முடியாது ்தவிககின்்ற 
ஒரு சூழலில் இந்த புதிய ்வரஸ் திரிபு மகக்ள 
தமலும் அசசததுககுள்ளாககியிருககி்றது. மிகவும் 
கு்்றவான வருமானததிலிருநது நடுத்தர வருமா 
னத்்தக வகாணடிருககின்்ற வ்தன்பூதகாள நாடு 
களின் வைரும்ைாலான நாடுகள் இவவா்றான ஒரு 
சூழ்ல எதிர்வகாள்ளுகின்்றன.

 வடபூதகாளததில் வாழ்கின்்ற மககளில் 
வைரும்ைாலானவர்கள் ்தறதைாது ்தடுப்பூசிக்ள 
முழு்மயாகப் வைறறிருககும் அத்த தவ்ள, இந்த 
ஊககித ்தடுப்பூசிக்ள நிறுததி ்வககுமாறு உலக 
சுகா்தார ்தாைனம் தகடடிருககும் பின்புலததில், 
இவர்களில் சிலர் ஊககித ்தடுப்பூசிக்ளயும் 
ஏறகனதவ வைறறுகவகாணடிருககி்றார்கள். ஐதரா 
ப்பியர்களில் 50 வீ்தததுககும் அதிகமாதனார் 
்தடுப்பூசிக்ளமுழு்மயாகப்வைறறிருககும் 
பின்னணி யில் ஆபிரிகக கணடததில் வதிகின்்ற 7 
வீ்தமாதனார் மடடுதம ்தடுப்பூசிக்ள இதுவ்ர 
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வைறறிருககி்றார்கள். இ்தன் காரணமாக “இந்தக 
தகாவிட தநாய் இப்தைாது அடிப்ை்டயில் ஏ்ழ 
மககளதும் வறிய நாடுகளினதும் தநாயாக மாறி 
விடடது” என்று உலக சுகா்தாரத ்தாைனததின் 
ஒரு முன் னணிப் பிரதிநிதி வகாதராணா ்வரஸ் 
வ்தாடர்ைாக ஐககிய இராசசியததிலுள்ள அ்னததுக 
கடசி நாடாளுமன்்ற உறுப்பினருககுமான மாநாட 
டில் அங்கு வதியும் நாடாளுமன்்ற உறுப்பினருககுக 
கூறியிருககி்றார்.
 ஆதராககியம், விஞ்ஞைானம் மறறும் இனப் 
ைாகுைாடு அற்ற வகாள்்க ஆகியவறறுககான 
உரி்ம்யக வகாணடிருககின்்ற ைன்னாடடுப் 
வைாருணமிய, சமூக, கலாசசார உரி்மகளுககான 
உடன்ைடிக்கயின் அடிப்ை்டயிலும், உயிர் வாழ் 
வ்தறகான உரி்ம, சமததுவம் மறறும்  இனப் 
ைாகுைாடு அற்ற வகாள்்க, குடியுரி்ம மறறும் 
அரசியல் உரி்ம தைான்்றவறறுககான ைன்னாடடு 
உடன்ைடிக்கயின் அடிப்ை்டயிலும் உலக 
வர்த்தக அ்மப்பின் உறுப்பு நாடுகள் ்தமககான 
கடப்ைாடுக்ளக வகாணடிருககின்்ற தைாதிலும் 
இப்ைடிப்ைடட ஒரு சூழல் வ்தாடர்நது வகாணடி 
ருககி்றது.
 முன்வமாழியப்ைடட இந்த விலககளிப்புத 
வ்தாடர்ைாக ஒரு சடட ரீதியிலான ்தங்கள் கருத்்த 
ேூரர்களின் ைன்னாடடுச ச்ை நவம்ைர் மா்தம் 8ம் 
திகதி வவளியிடடிருந்தது. உலகளாவிய வ்கயில் 
140 நிபுணர்களினால் உறுதிப்ைடுத்தப்ைடடிருககும் 
இந்தக கருதது, தமறகுறிப்பிடட இரணடு 
உடன் ைடிக்களிலும் ைங்கு வகிககின்்ற உலக 
வர்த்தக அ்மப்பின் உறுப்பு நாடுகளுககு ஆகக 
கு்்றந்தது இந்த விலககளிப்்ை எதிர்ககாது 
இருககின்்ற கடப்ைாடு உணடு என்று வ்தரிவித்தது. 
இககுறிப்பிடட விலககளிப்புககு எதிராக ்த்ட 
க்ளப் தைாடும் தைாது இந்த நாடுகள் சடட 
பூர்வமாக அவர்க்ளக கடடுப்ைடுததுகின்்ற இந்த 

ஆவணததுககு எதிராகச வசயறைடுகின்்றனர்.
 இந்த விலககளிப்்ை எதிர்ப்ை்தறதகா 
அல்லது ்தாமதிப்ை்தறதகா அல்லது அ்தறகு எதி 
ரான ்த்டக்ளப் தைாடுவ்தறதகா வ்தாடர்பு 
ைடட நாடுகள் என்ன காரணத்்தக கூறினாலும், 
தகாவிட - 19ககு எதிரான ்தடுப்பூசிகள் மறறும் 
சிகிச்சகள் சமததுவம் அற்ற மு்்றயில் வழங் 
கப்ைடுவ்்த நியாயப்ைடுததுகின்்றனர். இ்தன் 
வி்ளவு வ்தளிவானது:  வ்தன் பூதகாளததின் 
வளங்கள் கு்்றந்த நாடுகளில் வாழ்கின்்ற சமூக 
ததில் ஓரங்கடடப்ைடடுள்ள மககள் நடுவில் 
ஏறைடுகின்்ற தகாவிட வ்தாறறு, தநாய், சாவு 
தைான்்ற விடயங்களில் விகி்தாசாரமற்ற மு்்றயில் 
அதிகரிப்பு ஏறைடுகி்றது.
 அதுமடடுமன்றி, தகாவிட-19 வ்தாறறுத 
வ்தாடர்ைான ஆதராககியத வ்தாழில்நுடைங்கள் 
சமமற்ற மு்்றயில் வழங்கப்ைடுவ்தன் காரணமாக, 
ஒமிகதரான் அ்டயாளப்ைடுத்தல் காணபிப்ைது 
தைான்று, திரிை்டந்த நுணணுயிரிகள் அதிகமாக 
உருவாகி, வைருநவ்தாறறு வ்தாடர்நது நீணடு வசல் 
லவும் மககளின் வாழ்்வயும் வாழ்வா்தாரங்க்ள 
யும் அதிகம் ைாதிககின்்ற முடகக நி்ல தைான்்ற 
கடு்மயான நடவடிக்கக்ள தமறவகாள்வ்தற 
கான அழுத்தத்்தயும் வகாடுககின்்றன.
 உலக வர்த்தக அ்மப்பின் 12வது அ்ம 
சசர்கள் மாநாடு கூடுகின்்றதைாது, அந்த அ்மப்பின் 
உறுப்பு நாடுகளும் அவறறின் பிரதிநிதிகளும் 
்தங்களது நி்லப்ைாட்டத தீர்மானிககும் தைாதும் 
்தங்கள் வாககளிககும் ஆற்ற்லப் ையன்ைடுததும் 
தைாதும் எதிர்வகாள்ள தவணடிய ்தவிர்கக முடியா்த 
ய்தார்த்தங்களாக இவவிடயங்கள் அ்மகின்்றன.
 அரசியல் ரீதியாக வவளியில் எவவாறு 
வவளிப்ைடுத்தப்ைடடாலும், சடடங்கள் எவவாறு 
்தான் வ்தளிவின்்ம்யத த்தாறறுவித்தாலும் 
மிகச சா்தாரணமான உண்ம்ய ம்்றததுவிட 
முடியாது: உலக வர்த்தக அ்மப்பின் அறிவியல் 
வசாததுரி்மககான விலககளிப்்ை எதிர்ததுக 

வகாணடு, இலாைம் ஈடடுவது ஒன்்்ற மடடும் 
்மயமாகக வகாணட மருநது ்தயாரிககின்்ற 
நிறுவனங்களின் வர்த்தக நலன்க்ள மு்தன்்மப் 
ைடுததி, த்த்வககு அதிகமான தகாவிட 19 
்தடுப்பூசிக்ளக தசர்தது ்வப்ை்தன் மூலம் வறிய 
நாடுகளிலுள்ள மககள் நடுவில் தநாய் அதிகரி 
ககவும் இ்றப்புகள் ஏறைடவும் இவவரசுகள் கார 
ணமாகின்்றன.
 இ்்தவிட தமாசமானது என்னவவன்்றால் 
நியாயததுககுப் பு்றம்ைான இப்ைடிப்ைடட ஒரு 
சூழ்நி்ல ஏறைடககூடாது அல்லது வ்தாடரக 
கூடாது என்ை்்த உறுதிப்ைடுத்தத வ்தன்பூதகா 
ளததில் உள்ள ைல நாடுகள் நீணட காலமாக 
முயன்று வநதிருககின்்றன. அறிவியல் வசாதது 
ரி்ம விலககளிப்பின் மீது நீணட ்தாககத்்தச 
வசலுததுகின்்றது வ்தாடர்ைாக உலக வர்த்தக 
அ்மப்பின் மீதும் அ்தன் உறுப்பு நாடுகள் மீதும் 
அ்தன் பிரதிநிதிகள் மீதும் வரலாறு நிசசயம் 
்தனது தீர்ப்்ை தமறவகாள்ளும். அது இப்தைாது 
அவர்கள் எடுககும் நி்லப்ைாட்டக கணடிககும் 
ஒன்்றாகவும் நடந்ததுககு வருத்தத்்தத வ்தரிவிக 
கும் ஒன்்றாகவும் அ்மயலாம். அல்லது மனி்த 
உரி்மகளினதும் சடடததின் ஒழுங்கினதும் 
வவறறிக வகாணடாடடமாகவும் அ்மயலாம்.
கால நி்லப் தைரழிவுகளும் வைருநவ்தாறறுகளும் 
எதிர்காலததில் ஏறைடககூடிய பின்புலததில் 
பூதகாள ரீதியாக ஏறைடுகின்்ற வநருககடிக்ள 
உலக நாடுகள் எவவா்றாகக ் கயாளுகின்்றன என்ை 
்தறகு எதிர்காலததில் உலக வர்த்தக அ்மப்பின் 
உறுப்பு நாடுகள் தமறவகாள்ளும் தீர்மானங்கள் 
முன்னு்தாரணங்களாக அ்மயலாம்.

நன்றி: அல்ேசீரா

தசல்்வந்� நொடு்கைொல்       ... த�ொடர்ச்சி...

கணினி கறபிககப்ைடடது. 2002 இல் அ்தறகான 
மு்்றயான கணினிக கல்வி்ய நாம் வைறறுக 
வகாணதடாம். அவுஸ்திதரலியாவிலிருநது வரவ 
்ழககப்ைடட ஒருவர் மூலமாக ைார்்வ யற்றவர் 
களுககான கணினிப் ையிறசிகள் முன்வனடுககப் 
ைடடன. அ்தன்மூலமாகப் வைறறுக வகாணட 
அறிவு, அனுைவததின் மூலமாக இப்தைாதுஇன்று 
ள்ளவர்களுககு ைல நிறுவனங்களின் உ்தவியுடன் 
ையிறசிக்ளக வகாடுககின்த்றாம். 

 3 பிரிவுகளாக இந்த கணினிப் ையிறசிக்ள 
நாம் வழங்குகின்த்றாம். ைல்க்லககழகததில் 
ைடிதது ைடட்தாரியாக வவளிதயறியவர்களுககு 
ஒரு பிரிவாக ையிறசியளிககித்றாம். இரணடா 
வ்தாக, உயர்்தரப் ைரீட்ச எழுதிவிடடு வைறுதை 
றுகளுககாக காததிருப்ைவவர்களுககாக மற 
வ்றாரு பிரிவு. இ்தன்மூலம் இவர்கள் ்தமது அடுத்த 
கடடததுககான த்தடல்க்ள இ்ணயததின் 
மூலமாக முன்வனடுககக கூடிய்தாக இருககும். 
மூன்்றாவ்தாக, தைாரால் ைாதிககப்ைடட வய்தான 
வர்களுககான கணினிப் ையிறசி. இ்தன் மூலமாக 
சுயவ்தாழில் முயறசிகளில் அவர்க்ள ஈடுைடுத்த 
முடியும். 

 இறுவடடுகக்ளப் ைதிவு வசய்து விற 
ை்ன வசய்்தல் தைான்்றவற்்ற இவர்களால் 
வசய்யககூடிய்தாக இருககும். ்தறதைாது 
வகாதரானா இடர் காரணமாக இவற்்ற இ்ட 
நிறுததியிருக கின்த்றாம். ஆனால், இ்த்னத 
வ்தாடர்நது முன்வனடுப்தைாம். 
 தைாரின் தைாது முழு்மயாகப் ைார் 
்வ்ய இழந்த ைலர் தவறுவி்தமான ைாதிப் 
புககளுககும் உள்ளாகியிருககின்்றார்கள். இவர்க 
ளுககு வாழ்வா்தாரத்்தப் வை்றககூடிய தவ்ல 
வாய்ப்புகக்ளப் வைறறுக வகாடுப்ைது சிரம 
மான்தாக இருககின்்றது. இவவா்றானவர்களுககு 
ஒரு வ்தா்கப் ைணத்்த அவர்களு்டய வைய 
ரில் நி்லயான ்வப்பிலிடடு மா்தாந்தம் 
அ்தன் மூலமாக அவர்கள் ஒரு வருமானத்்தப் 
வைறறுகவகாள்ளத்தகக வ்கயிலான திடடம் 
ஒன்்்றச வசயறைடுததுகின்த்றாம். 32 தைருககு 
இவவா்றான திடடத்்த ந்டமு்்ற ப்ைடுததுகி 
ன்த்றாம். புலம்வையர்ந்த எமது உ்றவுகள் ்தாயக 
தமம்ைாடடு அ்மப்பின் மூலமாக இ்த்னச 
வசயறைடுததியுள்ளார்கள்.

வ்ளவி: 
 இவோைான திட்்டங்ளின் மூல 
மா் ்பார்றேயிழநதேர்்ள தமது ோழ் 
ோதாரத்றத தாவம வதடிகச்ாள்ள 
முடியும் என்ை நிறலறமறய ஏற்்படுத்த 
முடியும் என்ை நம்பிகற் உங்ளுககு 
உள்ளதா?

்பதில்:
 ஆம்! ்தாயக மறறும் புலம்வையர்ந்த 
மககதளாடு ஆதலாச்ன நடத்தப்ைடடு ஒரு குழு 
வின் ஊடாக சி்றந்த வைாறிமு்்ற ஒன்று உருவா 
ககப்ைடடு இ்த்னச வசயறைடுததிகவகாணடு 
வருகின்த்றாம். இந்தத திடடததின் அடிப்ை்ட 
யில்்தான் வாழ்வா்தாரத்்த ஏறைடுததிக 

வகாடு ககக கூடியவர்களாக 104 தை்ர இனங் 
கணடுள்தளாம். அ்தன் வ்தாடர்ைாக வரக கூடிய 
வவறறிகள், த்தால்விக்ளக கணகாணிதது அவர் 
க்ள முன்தனாககிக வகாணடு வசல்லக கூடிய 
வைாறிமு்்ற ஒன்்்ற அ்மததிருககின்த்றாம். 
இந்தப் வைாறிமு்்றயின் மூலமாக அவர்களுககு 
வாழ்வா்தாரத்்தப் வைறறுக வகாடுகக முடியும் 
என நம்புகித்றாம்.

வ்ளவி: 
 இநதத் திட்்டங்ற்ள நற்டமுறை 
ப்படுத்துேதற்கு எவோைான உதவி்ள, 
்பயிற்சி்ள உங்ளுககுத் வதறே?

்பதில்:
 அனுைவம் உள்ளவர்களு்டய ையிறசிகள் 
தைான்்றன எமககுத த்த்வயாக இருககின்்றது. 
இவற்்ற ந்டமு்்றப்ைடுததுவ்தறகுத த்த்வ 
யான நிதி்யப் வைறறுகவகாள்வதிலும் ்தாயக 
தமம்ைாடடு அ்மப்பும், ஏ்னய அ்மப்பு 
ககளும் முயறசிக்ள முன்வனடுககின்்றன. ையிற 
சிகள் எமககு நிசசயமாகத த்த்வ. அ்தறகாக 
அனுைவம் உள்ளவர்க்ள நாம் அணுகிக வகாண 
டிருககின்த்றாம். அவவா்றானவர்கள் இருந்தால், 
அவர்களு்டய அனுைவத்்தப் வைறறுக 
வகாள்ள நாங்கள் ்தயாராக இருககின்த்றாம். 
 ைார்்வயற்ற ைலர் ைடிதது ைடட்தாரி 
களாகி இருககின்்றார்கள். கணினித து்்றயிலும் 
ைடிததுள்ளார்கள். அவவா்றானவர்களின் அனுைவ 
த்்த நாம் மற்றவர்களுககும் வைறறுகவகாடுகக 
முடியும். அ்தறகுப் வைருமளவு நிதி த்த்வ 
யாக இருககின்்றது. ஏறகனதவ ஆறு மா்த கால 
கணினிப் ையிறசி வநறி ஒன்்்ற நடததியிருந 
த்தாம். அது தைான்்ற ையிறசிக்ள நடததுவ்த 
றகான திடடங்கள் உள்ளது. அ்தறகு நிதி்தான் 
த்த்வயாக இருககின்்றது.
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வகாணட அனுைவத்்தக வகாணடு இந்த இககட 
டான சூழலிலும் ்தமது வநறவசய்்க முயறசி 
க்ள தமறவகாணடிருககின்்றனர்.
 ஆனால் அரசாங்கததின் இரசாயன விவசாய 
உள்ளீடுகளின் திடீர் இ்றககுமதித ்த்டயினால் 
நாடடின் வ்தன்ைகுதி விவசாயிகள் ்தமது காலதைாக 
வநறவசய்்க்யப் வைருமளவில் ்கவிடடு 
என்ன வசய்வவ்தன்று வ்தரியாமல் விழிபிதுங்கி நிற 
கின்்றார்கள்.  
 அ்னவருககும் உணவளித்த விவசாயிக 
்ளக ்கயறு நி்லககுக வகாணடு வநதுள்ள 
அரசாங்கததின் வசயறைாடு த்தசிய அளவிலான 
உணவு வநருககடிககு வழிவகுததிருககின்்றது. 
இ்த்ன ஆடசியாளர்கள் உணர்நதிருப்ை்தாகத 
வ்தரியவில்்ல.
 ஏவனன்்றால் இரசாயன விவசாய உள்ளீடு 
களின் இ்றககுமதித ்த்டககு எதிராகக கிளர்ந 
வ்தழுந்த விவசாயிகளின் தைாராடடததிறகு ைணி 
நது வசல்ல தவணடிய நி்ல்மககு ஆளாகிய 
அரசு இ்றககுமதித ்த்ட்ய தநரடியாக நீக காமல், 
்தனியார் எவரும் தவணடிய இரசாயன உள்ளீடு 
க்ள இ்றககுமதி வசய்யலாம் என்றும் அ்தறகு 
இதுவ்ரயில் அரசு வழங்கி வந்த மானிய – நிதி 
உ்தவி்ய வழங்கமாடடாது என்றும் அறிவித 
துள்ளது.
 வைாருடக்ள இ்றககுமதி வசய்வ்தறகு 
வடாலர்கள் அவசியம். இ்த்ன அரசாங்கதம 
வழங்க தவணடும். அந்த வடாலர்களுககு நாடடில் 
ைற்றாககு்்ற ஏறைடடுள்ளது. இ்தனால் ்தனியாரு 
ககு வடாலர்க்ள வழங்க முடியா்த ஓர் இககட 

டான நி்ல்மகதக அரசாங்கம் ஆளாகி இருககி 
ன்்றது.
 வடாலரின் வைறுமதி வீழ்சசி அ்டநதுள்ள 
நி்லயில், கறுப்புச சந்்தயில் வடாலர்க்ளப் 
வைறறு இரசாயன உள்ளீடுக்ள இ்றககுமதிவசய்ய 
தவணடிய நி்ல்மககு ்தனியார் இ்றககுமதியா 
ளர்கள் ஆளாகி இருககின்்றார்கள். இந்த நி்லயில் 
இ்றககுமதி வசய்யப்ைடும் ைச்ளயும் மருநதுப் 
வைாருடகளும் சா்தாரண வி்லககு விவசாயிகளி 
னால் வை்ற முடியாது. ஆ்ன வி்ல குதி்ர 
வி்ல வகாடுதத்த அவர்கள் அவற்்ற வாங்க 
தவணடியிருககும் வைருநவ்தா்கப் ைணத்்தச 
வசலவு வசய்து, விவசாய உள்ளீடுக்ளப் வைறறு, 
வநல் உறைததி வசய்யும் நி்லயில் விவசாயிகள் 
இல்்ல. இது மரத்தால் விழுந்தவ்ன மாதடறி 
மிதித்த நி்ல்மகதக விவசாயிக்ளத ்தள்ளியு 
ள்ளது. இ்தனால் வகாஞ்ச நஞ்சம் வநல் தவளா 
ண்ம வசய்கின்்ற விவசாயிகளும் அந்த முயறசி 
்யக ்கவிட தவணடிய நி்ல்மகதக ஆளாக 
கும் என்ைதில் சநத்தகமில்்ல.
 இந்த கஷ்ட நி்ல்ம வநல் தவளாண்ம 
வசய்யும் விவசாயிகளுககு மடடுமல்ல. காய்கறி 
உறைததியாளர்களுககும் தநர்நதுள்ளது. இ்தனால் 
இப்தைாத்த ைல காய்கறிச வசய்்கயாளர்கள் 
்தமது விவசாய முயறசி்யக ்கவிடடுள்ள்தாகக 
காய்கறி உறைததியாளர்கள் சங்கததினர் கவ்ல 
வவளியிடடுள்ளார்கள். இ்தனால் மாரிகாலப் ைருவ 
நி்லயில் காய்கறிகள் உறைததி ம்ழ வீழ்சசியி 
னால் ைாதிககப்ைடடு, வி்லகள் அதிகரிககின்்ற 
நி்ல்ம்ய தமலும் தமாசம்டயச வசய்யும் 
வ்கயில் காய்கறிகளின் வி்ல எகிறியிருககி 
ன்்றது.

 விவசாயததிறகு ஏறைடடுள்ள ைாதிப்பு 
நாடடின் உணவுப் ைாதுகாப்்ை தகள்விககுள்ளாக 
கியுள்ள அத்ததவ்ள, அரசாங்கததின் அநநியச 
வசலவாணிப் ைற்றாககு்்ற உணவு இ்றககுமதி 
்யப் ைாதிககும் நி்ல்மயிதலதய காணப்ைடு 
கின்்றது.
 நல்லாடசி அரசாங்க காலததில் உறுதியான 
நி்லயில் இருந்த அநநியச வசலவாணி, இந்த 
அரசாங்கததில் 1.5 பில்லியன் வடாலராகக கு்்ற 
வ்டநதுள்ள்தாக எதிரணி்யச தசர்ந்த முன்னாள் 
பிர்தமரும், நாடாளுமன்்ற உறுப்பினருமாகிய 
ரணில் விககிரமசிங்க வ்தரிவிததுள்ளார். இதில் 300 
பில்லியன் ்தங்கம் என்றும் மிகுதி 1.2 பில்லியதன 
வடாலர்களாகும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 நாடடின் த்த்வயப் பூர்ததி வசய்வ்தறகான 
ஒரு மா்தததிறகுரிய உணவுப் வைாருடக்ள இ்றக 
குமதி வசய்வ்தறதக இந்த அநநியச வசவாணி நிதி 
தைா்தாது என்றும் எதிரணியினர் கருதது வவளியிட 
டுள்ளார்கள்.
 இந்த நி்ல்ம உண்மவயன்்றால் 
நாடடின் உணவுப் ைாதுகாப்பு நி்ல்ம மிக 
தமாசமாக சீர்கு்லநதிருககின்்றது என்ைத்த நி்ல 
்மயாகும். இ்தனால் அடுத்தடுத்த மா்தங்களில் 
உணவுப் ைஞ்சம் ஏறைடடால் ஆசசரியப்ைடுவ்தற 
கில்்ல. அததுடன் வகாதரானா தநாய்ப் தைரிடர் 
காரணமாகவும் அராசங்கததின் தமாசமான வைாரு 
ளா்தாரக வகாள்்கயினாலும் நாடடின் வைாருளா 
்தாரப் ைாதுகாப்பும் தமாசமான நி்ல்மககு 
ஆளாகியுள்ளது.
 இந்த நி்லயில் நாடடின் நி்ல்ம புதிய 
வருடததில் நம்பிக்க ்தருவ்தாக அ்மயவில்்ல 
என்ைத்த ய்தார்த்தமாகும்.
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தும் சரி அரசாங்கததின்   வைரும் வைாறுப்புககளி 
லிருப்ைவர்கள் அல்லது வைாறுப்புககளிலிருப்ை 
வர்களுககு மிக வநருங்கிய  சம்ைந்தப்ைடடவர்கள். 
 எனதவ இவர்க்ள காடடிகவகாககாமல் 
இருப்ை்தறகும், இவர்க்ள ைாதுகாப்ை்தறகும் 
்தான் அரசாங்கம் காணாமல்  ஆககப்ைடடவர்கள் 
ைறறிய எந்தவி்தமான ஒரு நடவடிக்கக்ளயும் 
எடுககாமலிருககின்்றது. அத்த சமயததில் காணா 
மல் ஆககப்ைடடவர்கள் வ்தாடர்ைான நி்லயத 
்்தயும் அ்தாவது OMP அலுவலகத்்தயும் அவ 
ர்கள் ்தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிக்ள நியமிககாமல் 
்தங்களு்டய அடிவருடிக்ள நியமிதது அந்த 
அலுவலகத்்த சரியான மு்்றயில் இயங்காமல் 
இருப்ை்தறகான நடவடிக்க்யயும்  தமற 
வகாணடிருககி்றார்கள்.
 இந்த காணாமல் ஆககப்ைடடவருககான  
அலுவலகம் ஆரம்பிககப்ைடட நாளிலிருநது 
அ்தன் ஆ்ணயாளர்களாக வ்தாடககததில் ைணி 
யாறறியவர்கள் மககளிடம் அந்த விடயத்்த 
வகாணடுவசன்று ஓரளதவனும் ்தங்களது கட்ம 
க்ள உணர்ந்த்தாக இருந்தார்கள். ஆனால் அவர் 
கள் ்தறதைாது ை்தவிககான காலம் முடிந்த பின்னர் 
இந்த அரசாங்கததினால் நியமிககப்ைடடிருககும் 
ஆ்ணயாளர்கள் முறறுமுழு்தாக அரசாங்கததின் 
கடடுப்ைாடடிலிருப்ைவர்கள். அ்தன் ்த்லவர் 
ஓய்வுவைற்ற உயர்நீதிமன்்ற நீதிைதி அவர். அரசா 
ங்கததின் ஒரு சார்ைாளராக ை்தவிக காலததில் 
ை்தவியிலிருந்ததைாது கரு்தப்ைடடவர். எனதவ 
அவரின் நடவடிக்க எப்ைடியிருககுவமன 
நாங்கள் கூ்றதத்த்வயில்்ல .
 எனதவ காணாமல் ஆககப்ைடதடார் விட 
யததில் அரசாங்கம் அசமந்தமாக இருப்ைது 
மடடுமல்ல  அந்த விடயததில் காணாமல் ஆககப் 
ைடதடார் விடயத்்ததய காணாமலாககுவ்த 
றகான நடவடிக்ககள் தமறவகாணடிருககி 
ன்்றன. இ்்த  ்தறதைா்்தய அரசாங்கம்  சரி,   
முன்்னய அரசாங்கமும் சரி எந்த நடவடிக்கக 
்ள யும் எடுககவில்்ல. எனதவ எந்த அரசாங்கம் 
வந்ததைாதிலும்  இந்த காணாமல் ஆககப்ைட 
தடார் விடயததில் காவல் து்்றயின்ரயும் 

இராணுவததின்ரயும் காப்ைாறறுவ்தறகாகதவ 
இவர்கள் வசயறைடுகின்்றார்கள்.  
 ரணில் விகரமசிங்க ை்தவிககுவநது (2015)  
குறுகிய காலததில்   ையங்கரவா்த நடவடிக்க்ய 
நாங்கள் ஒழிககப்தைாவதில்்ல, ை்தவிவிலககப் 
தைாவதில்்ல அவர்கள் ்தங்களு்டய ைணி 
க்ள வசய்துவகாணடிருகக தவணடும் அத்த 
சமயம் காணாமல் ஆககப்ைடடவர்கள்  உயிரு 
டன் இல்்ல என மனி்தாபிமானமற்ற மு்்ற 
யில் கூறியிருந்தார்.அ்்தத்தான் ்தறதைாது ை்த 
வியிலுள்ளவர்களும் பின்ைறறுகின்்றார்கள்.   
 எனதவ்தான் சர்வத்தசததின் உ்தவி்ய 
நாடதவணடிய கடடததில் காணாமல்  ஆககப்ைட 
டவர்களின் உ்றவினர்கள் இருககி்றார்கள்.

 அததுடன்    எ்தறகாக காணாமல் தைானார் 
கள்?, எப்ைடி காணாமலாககப்ைடடார்கள்? அவ 
ர்களு்டய கதி என்ன? என்்ற  உண்ம்ய 
அறிநதுவகாள்ள தவணடும். அ்தன் பின்னர் ்தான் 
தவறு ஏ்தாவது தகாரிக்ககள் என அந்த உ்றவி 
னர்கள் கூறுகின்்றனர்.
 ஆனால் எங்களுககு அவர்கள் காணாமலா 
ககப்ைடடமு்்ற, அ்தறகு யார் வைாறுப்ைாளர்கள், 
வைாறுப்புகூ்றல் விடயததில் காணாமல் ஆககப் 
ைடதடாரின் உ்றவினர்கள் மிகமிக ஆகதராஷமாக 
கடு்மயாக இருககி்றார்கள். எனதவ இந்த 
விடயத்்த பூசிவமழுகுவவ்தன்ைது அரசாங்கததி 
னால் இயலா்த காரியம். எனதவ இந்த தைாரா 
டடம் வ்தாடரும். அந்த நடவடிக்ககள் அரசாங் 
கம் நி்னப்ைதுதைால் அல்லது அரசாங்கத்்த 
சார்ந்தவர்கள் நி்னப்ைதுதைால் ஒரு சில 
விடயங்க்ள வகாடுதது சமரசம் வசய்யககூடிய 
ஒரு விடயமல்ல என்ை்த்ன அரசாங்கத்தரப்பினர் 
புரிநதுவகாள்ள தவணடும்

்பதில்:
 ஏ்னய நாடுகளின்  ைன்னாடடு சமூகததில் 
இலங்்க அரசாங்கத்்த தசர்தது வகாள்ளக 
கூடிய ்தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்்ற ைடடம் 
ஏறகனதவ இருைது முப்ைது வருடங்களாகதவ 
இலங்்கககு  இருககி்றது. 
 மனி்த உரி்மகள் மடடுமல்ல வைாரு 
ளா்தார வகாள்்ககள், அரசு சம்ைந்தமான மகக 
்ள ்கயாளுகின்்ற வி்தம் அந்த மாதிரியான 
விடயங்கள் எல்லாவறறிலும் இலங்்க ஒரு பின் 
்தங்கிய  நாடாகதவ, பின்்தங்கிய அரசாங்கமாகதவ 
எத்த்னதயா ்தசாப்்தங்களாக நி்லயி்ன 
வைறறுகவகாணடு இருககின்்றது.
 எனதவ அ்்தயிடடு ைன்னாடடு   சமூகம் 
புதி்தாக ஒன்்்றயும் கூறுவ்தறகு இல்்ல. 
ஆனால் ்தறதைாது  வைரிய  ைாரதூரமான ைடுகுழி 
யில், ைா்தாளததில் வீழ்நதிருககின்்ற இந்த 
நாட்ட யாரும் தீணடுவ்தறகு ்தயாராக இல்்ல. 
எந்த ஒரு நாதடா ஸ்்தாைனதமா அவர்களுககு 
உ்தவியளிகக கூடிய விருப்ைத்்த வகாணடிருக 
கவில்்ல. 
 ஏவனன்்றால் இலங்்க அரசாங்கததின் 
மனி்த உரி்மகள் மீ்றல்கள் இவற்்ற கவனததில் 
வகாணடு இத்த்கய ஒரு அரசாங்கத்்த அவர்கள் 
்தாங்கிப்பிடிகக தவணடிய த்த்வ அவர்களுககு 
இல்்ல.
 தமலும் தமலும் அதிகமாக சீனா, ரஷ்யா 
தைான்்ற நாடுகளி்லதய இலங்்க அரசாங்கம் 
்தங்கி நிறகின்்றது. இந்த நாடடின் வளங்க்ள 
எல்லாம் அவர்க்ள சூ்்றயாடவிடடு மிக மிக 
தமாசமான நி்லயில் மகக்ள ்தள்ளுவ்தறகான 
நி்லயில் இலங்்க அரசாங்கம் இருககின்்றது. 
அ்த்ன சர்வத்தசம் உன்னிப்ைாக கவனிதது 
வகாணடிருககின்்றது. இது ்தான் இப்தைா்்தய 
நி்ல 
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நிகழ்சசிககும் அவர்்தான் பூடடுைவர் யாழ். மாவ 
டடததில் சிங்கம் சவுணட தசர்விஸ் எணடு 
்வசசிருந்தவர். இப்ையும் ்வசசிருககி்றார் இப் 
ைவும் உயிருடன் இருககி்றார். 
 இவர்கள் எல்தலாருடய கூடடு முயறசி 
யாகவும், எல்தலாருடய சிந்த்னயின் வவளிப் 
ைாடாகவும் இந்த நிகழ்வு 1991ம் ஆணடு ந்ட 
வைற்றது. அத்த தநரததில் நாங்கள் தகாயில் 
வ்ளவுகள் தைால எல்லா சநதிகளிலும் கடடி 
தனாம். அந்த வ்ளவுகள் எழுசசி்ய ஏறைடுததி 
யிருந்தது. 
 எல்லா சநதிகளிலும் கடடியிருநத்தாம். 
சிவப்பு மஞ்சள் வகாடிக்ளக கடடியிருநத்தாம். 
்லறறுக்ள பூடடி மிகவும் எழுசசியாக்தான் 
மாவீரர் நா்ள நடாததுவ்தறகு திடடமிடடிரு 
நத்தாம். அந்த எழுசசிககுள்ளும் ஒரு தசாகம் என் 
ை்்த துயிலும் இல்லங்களில் ைார்ககக கூடிய்தாக 
இருந்தது.
 மாவீரர் வ்ளவுக்ள ைறறி நான் வசால் 
லும் தைாது வ்ளவுக்ள நாங்கள் சநதிககு 
சநதி யாழ் மாவடடததில் கடடி அந்த வ்ளவு 
க்ள எந்த பிரத்தச வைாறுப்ைாளர் தி்றம்ைட 
வசய்கின்்றார் அந்த வ்ளவுகளுககுரிய புள்ளிக 
்ளப் தைாடடு அவர்க்ள ஊககுவிககி்ற்தற 
காகவும், உறசாகத்்த வகாடுககி்ற்தறகாகவும் 
ைரிசில்க்ள வழங்கினாங்கள்.
 அந்த ைரிசில்க்ள மதிப்பீடு வசய்வ்தறகு 
ஐங்கரதநசன் மாஸ்டர் இன்்்றககு ைசு்ம 
இயககததின் ்த்லவராக இருககி்றார். அவர் ்தான் 
அந்த காலங்களில வசயறைடடவர். அவரு்டய 
மாணவர்களும் அவரும் த்தனீககள் என்்ற ஒரு 
அ்மப்்ை ்வததிருந்தவர்கள். அந்த அ்மப் 
ைால் அந்த மதிப்பீடுக்ள வசய்து எந்த வ்ளவு 
மு்தலாம், இரணடாம், மூன்்றாம் இடங்க்ள  
வைறுகின்்றது என்்ற மதிப்பீட்ட வசய்து யாழ் 
மாவடட அரசியல் நிர்வாகததிறகு வகாணடு 
வநது ்தந்தார்கள். 
 அ்த்னயும் நாங்கள் வ்ளவுகள் என்று 
நாங்கள் கடடியது சம்ைந்தமாக நி்னவு கூருகி ன்்ற 
தைாது அவர்க்ளயும் நாங்கள் ம்றககமுடியாது 
என்ை்த்ன நான் இந்த தவ்ளயில் வ்தரிவிதது 
வகாள்கின்த்றன்.
 பின்னர் மரபு வழியில் மககள் ்தங்களு 
்டய பிள்்ளகளுககு பூப்தைாடுவதும் அத்த 
தநரம் ைாடசா்லகளிலிருந்த பிள்்ளகள் வநது 
அ்த்னப் ைார்ப்ைதும் கிடடத்தடட வரலாறு 
என்று வசால்கின்்ற வரலாறறு இடங்க்ள ைார் 
ப்ைதுதைால் ைார்ககின்்ற ஒரு சூழ்லயும் அது 
ஏறைடுததியிருந்தது.
 ஆகதவ இந்த மரபு என்ைது அந்த 
இடத்்த நாங்கள் அ்மத்த்தன் வி்ளவாக மக 
களால் இயல்ைாக க்டப்பிடிககககூடிய ஒரு 
உணர்்வத்தான் அந்த இடம் ஏறைடுததியது. 
 இந்த மரபு என்ைது அந்த இடத்்த 
அ்மத்த்தன் வி்ளவாக ஏறைடுத்தப்ைடடது. 
மககளால் இயல்ைாகதவ க்டப்பிடிகககூடிய 
உணர்்வத்தான் அந்த இடம் ஏறைடுததியது. 
அன்றும் சரி இன்றும் சரி  ஒரு ஆலயததில் 
மககள் கடவுளுககு எப்ைடி மதிப்்ைக வகாடுக 
கி்றார்கதளா அப்ைடி ஒரு மர்ை த்தாறறிவித்தது. 
இந்த எழுசசிக கடடங்கள் அழிககப்ைடடாலும், 
மனங்களில் உள்ள அந்த நி்னவுகதளா அந்த 
கல்ல்்றகதளா அழிககப்ைடாது அ்வ மாவீரர் 
துயிலுமில்லம் இருககும் இடம் என்ைது்தான் 
மாவீரர் துயிலும் இல்லம் என்்ற வசாறை்தததிறகும் 
வைாருத்தமா னது. 
 அந்த வசாறை்தங்க்ளச சரியான மு்்ற 
யில் ைாவிதது சரியான மு்்றயில் மாவீரர்களு 
்டய நி்னவுக்ள நாங்கள் வ்தாடர்நதும் 
க்டப்பிடிப்ைது்தான் அந்த மாவீரர்களுககு வசய் 
கின்்ற ஒரு கட்மயாக இருககும் என்ைது்தான் 
இந்த தநரததில் என்னு்டய கருத்தாக இருககி 
ன்்றது.

  
்பதில்:
 உணர்வுபூர்வமான நடவடிக்க. இடங்கள் 
மாறினாலும் ஆடகள் இடம்வையர்ந்தாலும் 
மாவீரர்களு்டய உரிதது்டயவர்கள் மாவீரர் 
க்ள நி்னவு கூரதவணடும். அவர்களுடன் 
களமாடியவர்கள் இன்றும் புலம் வையர்த்தசங் 
களுடன் உலகப்ைரப்பில் ைல்தவறு இடங்களில் 
வாழ்கின்்றார்கள். மாவீரர் நாள் என்ைது த்தசியத 
்த்லவர் இருககும் தைாது 52 நாடுகளில் வகாண 
டாடப்ைடட ஒரு நாள். எங்வகங்கு ்தமிழன் 
இருந்தாதனா அங்வகல்லாம் அந்த நி்னவுகள் 
வகாணடாடப்ைடடது. 
 இங்தக நி்னவுகள் வகாணடாடப்ைட 
தவணடும் என்ைதில் எந்த மாறறுககருததும் 
இல்்ல. இந்த மாவீரர் துயிலும் இல்லம் என்்ற 
வசாறை்தம் வரும் தைாது மாவீரரு்டய வசாறை 
்த்தத்்த ைாவிப்ைது்தான் சரி. இந்த கருததுககு 
முரணைாடான வசாறை்தம் அ்தாவது மாவீரர் 
துயிலுமில்லம் என்ைது மாவீரர்கள் துயில்வகாள்கி 
ன்்ற இடம். ஆகதவ மாவீரர்களு்டய உடம்பு 
இல்லா்த இடததிறகு அந்த வசாறை்தத்்த ைாவி 
ககாது, அது அவர்கள் உண்மயாக உணர்சசி 
தைாககிதல அல்லது எழுந்தமானததிதல அந்த 
கருததுகக்ள தைசும்தைாது புணைடுததுவ்தாகத 
்தான் நான் ைார்ககின்த்றன்.

 அத்த தநரததில் அந்த வசால்லாட்ல 
்தவிர்தது மாவீரர் நி்னவாலயம் மாவீர்ர 
நி்னவு வகாள்கின்்ற மணடைம் என்்ற வசால்லாட 
ல்க்ள ையன்ைடுததுவது்தான் புலம்வையர் த்தச 
த்்த வைாறுத்தவ்ர வைாருத்தமாக இருககும் 
என்ைது ்தான் என்னு்டய ்தாழ்்மயான 
அபிப்பிராயமும்கூட. இந்த வசாறை்தங்க்ளப் 
ைாவிககும் தைாது அ்தறகுரிய அர்த்தததுடன் ்தான் 
ைாவிகக தவணடும். அர்த்தம் இல்லாமல் வைாரு 
ளில்லாமல் க்்தப்ைவ்தன்ைது அறிவுபூர்வமான 
வசயலாக இருககாது. 
 ஆகதவ அந்த நில்மயிலிருநது மாறுை 
டடு மாவீரர்களு்டய நி்னவுக்ள எந்த 
உலகப்ைரப்பில் வாழ்ந்தாலும் அ்த்ன நி்னவு 
வகாள்ள தவணடிய த்த்வ உள்ளது. ஏவனன்்றால் 
50,000 றகும் தமறைடடவர்கள் மாவீரர்களாக 
இருககின்்றார்கள். அவர்களு்டய உ்றவுகள் 

என்று ைார்த்தால் 2 இலடசம் தைருககுகிடட உ்றவு 
கள் உலகப்ைரப்பில் வாழ்நது வகாணடு இருப் 
ைார்கள். அந்த மணணிலும் வாழ்நது வகாணடி 
ருப்ைார்கள். ஆகதவ நி்னவாலயம் என்கின்்ற 
வசாறை்தத்்த நி்னவு என்்ற சரியான வசாறை்தத 
்்தயும் ைாவிதது வகாணடாடப்ைட தவணடும் 
என்ைது்தான் ய்தார்த்தமான உண்மயாக இருக 
கின்்றது.

்பதில்:
 சிந்த்ன்தான் என்னு்டயது. இ்்த 
நிறுவியது ஒரு கூடடு முயறசியாகதவ நிறுவி 
தனாம். இப்ைடியான ஒரு சூழ்ல உருவாககி 
இன்்்றககு இந்த துயிலும் இல்லங்கள் எதிரி 
க்ள வைாறுத்தவ்ரயில் அவர்கள் கல்ல்்றக 
்ளத்தான் சி்்தத்தார்கள் ஆகதவ அவர்கள் 
கல்ல்்றக்ள சி்்தககும் தைாது உண்மயில் 
அவர்கள் யுத்த ்தர்மத்்ததயா அல்லது மனி்தாபி 
மானத்்ததயா க்டப்பிடிககாமல் நடந்ததைாது 
மிகவும் திரும்ைவும் உயிருடன் ்வதது மீணடும் 
வகால்லப்ைடடு இருககின் த்றாம். 
 மன ரீதியாக எதிரியின் வன்மு்்றகள் 
அடடூழியங்கள் கூடும்தைாது ்தமிழ் மககளாக 
இருந்தாலும் சரி ஆ்றறிவுள்ள எவருதம வநது 
அ்தறவகதிராக தைாராடக கூடிய மனநி்ல்யத 
்தான் அது ஏறைடுததியிருககின்்றது. ஆகதவ அந்த 
நி்னவுகள் மிணடும் மீணடும் அழிய விடாமல் 
மககள் மனங்க்ள அ்தாவது வைாதுவாக சிநதிகக 
கூடியவர்கள் உடைட எல்தலாரிடததிலும் ்தான் 
ஏறைடுததியிருககின்்றது. 
 வன்மு்்ற கூடும் தைாது அ்தறகு எதிராக 
புரியககூடிய வமாழியிதல திரும்ைவும் நாங்கள் 
அ்்த வகாடுககின்்றதைாது அவர்கள் திருந்தக 
கூடிய வாய்ப்பு அல்லது சமா்தானம் பி்றககக 
கூடிய வாய்ப்பு என்ைது ஏறைடுகின்்றது. நாங்கள் 
இந்த அழிவிலிருநது மீள்வவ்தன்ைது உண்ம 
யாகக சிநதிகககூடியது. அந்த நி்னவுக்ள 
தைணதவணடும் என்ை்்த நாங்கள் சிநதிதது 
அவர்களு்டய நி்னவுக்ளயும் மாவீரர்களு 
்டய சிந்த்னக்ளயும் எவவாறு உலகதது 
டன் சிநதிதது எப்ைடி அறிவுபூர்வமாக ஒர் அரசி 
யல் வடிவமாக திரும்ை நாங்கள் மீள்எழுசசி 
வை்றதவணடும் என்ைது்தான் அவர்கள் அழிக 
கும் தைாது ஏறைடட சிந்த்னயாகத ்தான் 
இருககின்்றது. அவர்கள் இவவாறு வசய்யக 
கூடியவர்கள் என்ைது கடந்த கால அரசியல் 
வரலாறு, கடந்த கால அனுைவங்கள் சிங்களவர் 
கள் என்னத்்த வசய்வார்கள் என உலகத 
்தமிழர்கள் அறிந்த ஒரு உண்ம. ஆகதவ 
அதிலிருந்த மீள்வ்தறகான நடவடிக்கக்ள 
உலகத்தமிழினம் வசய்யலாம். எமது சமூகததி 
லிருந்த வவளிதய வ்தரியககூடியமாதிரியான 
நடவடிக்ககள் நடககதவணடும் என்ை்்தத 
்தான் சமூகம் எதிர்ைார்ககின்்றது. அறிவுபூர்வமான 
மாவீரர்களின் சிந்த்னக்ள உருவாககி ந்ட 
மு்்றப்ைடுததுவ்தறகான சிந்த்ன்ய உருவாக 
கியது்தான் சிங்கள அரசின் துயிலுமில்ல அழிப்பு 
நடவடிக்க என்று்தான் நான் கருதுகின்த்றன்.

முறறும்
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மொவீைர் நொள்   ... த�ொடர்ச்சி  ... வ்ளவி: 
	 2009ககு	 பினெ�ோக	 அல்லது	 யோழ்ப 
ெோணம	 டகபெற்றபெடை�ன	 பினனரோக	
மோவீரர்களுடைய	எழுச்சி	சினனம	எனெது	
முறறுமுழு�ோக	 அழிககபெடடுவிடைது.	
அ�ோ்து	�மிழர்	பிரப�ெஙகளில்	நிடனவுச்	
சினனமோன	 மோவீரர்	 துயிலும	 இல்லம	
இல்டல	 எனும	 அைவிறகு	 இலஙடக	
இரோணு்ம	 முற்றோக	 அழித்து	 விடைது.	
அந�	 பு்றச்சூழலிபல	 சிலர்	 புலமபெயர்	
ப�ெஙகளில்	 அ்றட்ற	 நிறு்	 ப்ண்டும	
இந�	 சினனஙகடை	 நிறுவி	அந�	 அடை	
யோைஙகடை	 பெண	 ப்ண்டும	 என்ற	
அடிபெடையில்	 புலமபெயர்	 ப�ெஙகளில்	
இந�	மோவீரர்	துயிலுமில்லஙகள்	அடமககப	
ெடைது.	இந�	 சிந�டன	 ெரியோ?	அல்லது	
இந�	 மோவீரர்களுடைய	 சிடனவுச்சினனம	
உரு்ோககபெடை�ன	 அடிபெடை	 பநோககத்	
ப�ோடு	இந�	சிந�டன	ஒத்துப	பெோகின்ற�ோ?	
அல்லது	அதில்	 ஏ�ோ்து	 �்றுகள்	இருக	
கின்றன்ோ?

வ்ளவி: 
	 மோவீரர்	துயிலுமில்லஙகள்	சிட�ககபெ	
டைன.	சிட�ககபெடும	பெோது	மனி�	நோக	
ரிகத்திறகு	 அபெோறெடை	 ஒரு	 விையமோ	
கத்�ோன	 ெோர்ககபெடைது.	 அந�்டகயில்	
மோவீரர்	துயிலுமில்லம	சிட�ககபெடைப�ோடு	
நீஙகள்	 மோவீரர்	 துயிலுமில்லஙகடை	 நிறு	
விய	ஒரு்ர்.	அ�டன	ஆரமபித்து	ஆரமெ	
கருட்	 உரு்ோககியதிலிருநது	 ெல	 மோவீ	
ரர்கடை	 விட�த்து	 அ�டன	 நிறுவிய்ர்	
எனும	 ்டகயில்	 அந�	 மோவீரர்களின	
நிடனவுச்சினனம	 சிட�ககபெடும	 பெோது	
உஙகளுடைய	எண்ணஙகள்	அல்லது	உங	
களுடைய	மனககுமு்றல்	எவ்ோறிருந�து?
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சமூகம் ்தவறிவருவ்்ததய இந்த மனி்த உரி்மகள் 
தினததில் ்தமிழர்கள் மீ்தான இலங்்க அரசியல் 
அடககுமு்்றகள் வவளிப்ைடுததி வருகின்்றது.
 இலங்்கத தீவி்னப் வைாறுத்தவ்ரயில், 
இலங்்கயில் உள்ள சடடதது்்றயாக இருககலாம், 
மனி்த உரி்ம வ்தாடர்ைான வசயறைாடடு ரீதியான 
அ்மப்ைாக இருககலாம் இவர்களின் வசயறைாடு 
கள் என்ைது இனரீதியான ைாகுைாடுக்ளக 
வகாணட்தாகதவ இருநது வருகின்்றது.
 குறிப்ைாக வடகிழககில் ்தமிழர்கள் ்தமக 
கான உரி்மயி்ன வவளிப்ைடுததுவ்தறகும் 
அ்த்ன பிரதயாகிப்ை்தறகுமான சு்தநதிரம் என்ைது 
முறறுமுழு்தாக மறு்தலிககப்ைடடுள்ளது என்ை 
்்ததய அண்மககால வசயறைாடுகள் காடடி 
நிறகின்்றது.
 ்தமது உ்றவுக்ள நி்னவுகூர முடியா்த 
வ்கயில் ்தமிழர்கள் அடககுமு்்றககு உடைடுத்தப் 
ைடுவ்்த எந்த சர்வத்தச நாடுகளும் சர்வத்தச 
மனி்த உரி்ம அ்மப்புகளும் ்தடடிகதகடை்தறகு 
வககற்றவர்களாகதவ இருககின்்றனர். இலங்்க 
அரசாங்கததிறகு எதிராக தைாராடி வகா்ல வசய் 
யப்ைடட தேவிபி தைான்்ற அ்மப்புகளின் உறுப் 
பினர்க்ள நி்னவுகூருவ்தறகு அனுமதியளிககும் 
அரசாங்கம், இத்தநாடடில் ஒரு இனததின் உரி்ம 
ககாக தைாராடியவர்க்ள ையங்கரவாதிகள் என 
முததி்ர ைதிதது அவர்க்ள நி்னவுகூரத்தடுககும் 
வசயறைாடு என்ைது இந்த முழு உலகிலும் காணப் 

ைடும் மனி்த உரி்ம மீ்றல்களில் மிக தமாசமான 
மனி்த உரி்ம மீ்றல்களாக தநாககப்ைட தவணடி 
யுள்ளது.
 இலங்்கயி்னப் வைாறுத்தவ்ரயில், 
வடகிழககில் உள்ள ்தமிழர்க்ள அடககி வயாடு 
ககுவ்தறகாக அ்னதது வ்கயான மனி்த உரி்ம 
மீ்றல்க்ளயும் இலங்்க அரசாங்கம் வசய்த்த 
வருகின்்றது. வடகிழககு ்தமிழர்களின் ்தாயகம் 
என்ை்்த அந்த சமூகம் அங்கீகரிதது நிறகும்தைாது 
அ்த்ன இன்னுவமாரு சமூகம் நிராகரிதது 
அவர்க்ள அடககிவயாடுககுவ்்த இன்று சர்வ 
த்தசததில் மனி்த உரி்மகள் ைறறி வாய்கிழியப் 
தைசும் நாடுகள் கவனததில் வகாள்ளா்த நி்லதய 
உள்ளது.
 காணாமல் தைானவர்களின் நி்ல்ம, 
யுத்த காலததில் ைடுவகா்ல வசய்யப்ைடடவர்கள் 
வ்தாடர்ைான விசார்ணக்ள சர்வத்தச சமூகம் 
இலங்்கயிடதம ஒப்ை்டகக மு்னவதும் சர்வ 
த்தச சமூகததின் மனி்த உரி்மகள் வ்தாடர்ைான 
நி்லப்ைாடடி்ன தகள்விககு உடைடுததியுள்ளது.
 ஓரு ்தனிமனி்தன், ஒரு சமூகம், ஒரு இனம் 
ைாதிககப்ைடும்தைாது அதிலிருநது அவர்க்ள 
ைாதுகாப்ை்தறகாக உருவாககப்ைடட சர்வத்தச 
மனி்த உரி்ம தைர்வயானது, அ்தன் வசயறைாடு 
க்ள மு்்றயாக முன்வனடுககா ் மதய ்தமிழர்கள் 
தைான்்ற மககள் அடககிவயாடுககப்ைடுவ்தறகான 
பிர்தான காரணமாக அ்மகின்்றது.
 குறிப்ைாக கிழககு மாகாணததில் ்தமிழ் 
மககள் மீது ைல்தவறு மனி்த உரி்மக்ள மீறிய 

வசயறைாடுகள் முன்வனடுககப்ைடடு வருகின்்றன. 
நில அைகரிப்பு, ்தனிநைர் உரி்மக்ள மீறும் 
வசயறைாடுகள் வ்தாடர்சசியாக முன்வனடுககப்ைடு 
கின்்றன. குறிப்ைாக மனி்த உரி்ம மீ்றல்க்ள 
தமறவகாள்வ்தறகாக நீதிமன்்ற கடட்ளச சடடங் 
க்ள இலகுவாகப் ையன்ைடுததும் வசயறைாடுகள் 
என்ைது வ்தாடர்சசியாக முன்வனடுககப்ைடு 
கின்்றன.
 குறிப்ைாக வடகிழககு மாகாணததில் முன் 
வனடுககப்ைடும் மனி்த உரி்ம மீ்றல் குறித்தான 
வசயறைாடுக்ள வ்தாடர்சசியாக அறிக்கயிடுவ 
்தறகும் அவறறி்ன முன்வகாணடு வசல்வ்தறகு 
மான வசயறறிடடங்கள் முன்வனடுககப்ைட 
தவணடும்.
 இவவா்றான முன்வனடுப்புகதள வட 
கிழககு மககள் தினமும் தைரினவா்த சகதிகளினால் 
முன்வனடுககப்ைடும் அடககுமு்்றகளும் மனி்த 
உரி்மகள் மீ்றல் வ்தாடர்ைான வசயறைாடுகளும் 
சர்வத்தசததின் கவனததி்ன தமலும் வைறறுக 
வகாள்வ்தறகான சூழ்நி்லதயறைடும்.
 அவவா்றான நி்லவயான்று ஏறைடும் 
தைாத்த எதிர்காலததில் இலங்்க வ்தாடர்ைான 
நி்ல்மப்ைாடுகள் வ்தாடர்பில் சர்வத்தசம் அதிக 
ளவு கவனம் வசலுததும் நி்ல்மதயறைடும். 
இ்த்ன அ்னவரும் இ்ணநது ்தமிழ் த்தசிய 
ைரப்பில் முன்வனடுகக தவணடும் என்ைத்த 
இன்்்றய சர்வத்தச மனி்த உரி்மகள் தினததில் 
நாங்கள் வசய்யதவணடிய கட்மயாகவுள்ளது.

சர்்வத�ச மனி�     ... த�ொடர்ச்சி...

காணக கூடிய அசசததுடன் வாழ்நதுவரும் ஈழத 
்தமிழர்களுககு, இந்த சமததுவம்: சமமின்்ம 
க்ளக கு்்றத்தல் - மனி்த உரி்மக்ள முன்தன 
ற்றல் வழி  ைாதுகாப்ைான அ்மதியான வாழ்வு 
ந்டமு்்றயாகுமா? என்ைது தகள்விககுறியாக 
உள்ளது. இ்த்னத தீர்வுககானவழியாககச சிறிலங் 
காவின் ்தமிழ்ப் ைாராளுமன்்ற உறுப்பினர்களுடன் 
தைசசுககளும் வ்தாடர்புகளும் தமறவகாள்ளும் 
நாடுகள் சிநதிககதவணடிய தநரமிது. 
ஈழத்தமிழர்கள் தமல் இன அழிப்்ை ை்டப் 
ைலம் வகாணடு நடாததியவதர அரச அதிைராக 
நாடடின் நிர்வாகத்்தயும், முப்ை்டக்ளயும், 
நீதிதது்்ற்யயும் ்தன்னுள் அடகக, இன அழிப்பு 
ககால அரச அதிைதர நாடடின் பிர்தமாக இன்று 
மாறி, ைாராளுமன்்ற சடடவாகக உரி்மகள் 
அ்னத்்தயும் ்தன்னுள் மடகக, நிதிய்மசசராக 
அத்த ஈழத்தமிழின இரத்தகக்்ற ைடிந்தவதர  
தமறகுலக நாடுக்ளயும் இநதியா்வயும் வலம் 
வர,  இனஅழிப்புககான சடடப் ைலத்்தத ்தனது 
சடடதது்்ற தைராசிரியர் ்தன்்ம வகாணடு 
வழங்கிய ஜி. எல். பீரிஸ் அவர்கதள வவளிவிவகார 
அ்மச சராகத திகழ, இனழிப்புச வசய்்த ை்ட 
யினதர நாடடின் ைணியக ஆடசியாளர்களாக 
நாடடில் மககள் தமல் ைணியக ஆடசி வசலுத்த, 
முழு்மயான இனஅழிப்ைாளர்களின் ஆடசித 
வ்தாகுதியாகச சிறிலங்கா அரசாங்கம் இன்று 
விளங்குகி்றது. இ்த்ன ஒரு சனநாயக நாடாக 
எந்த அளவுககுக கரு்தமுடியும் என்ைது இன்றுள்ள 

தகள்வி. 
 தமலும் சிறிலங்கா அரசாங்கததின் ஒருநாடு 
ஒருசடடம் என்னும் சிங்கள நாடு வைௌத்தஆகமச 
சடடம் என்னும் ைன்வமாழி ைல்கலாசசார சனநா 
யகப் ைங்களிப்்ை வவளிப்ை்டயாகதவ அரசியல 
்மப்புச சடடததின் மூலம் இல்லாமல்வசய்ய 
முயல்கி்றது. இந்தச சிறிலங்கா ஆடசியாளர்களிடம் 
இநதியா 13வது திருத்தத்்த இலங்்க இநதிய 
ஒப்ைந்தததின் அடிப்ை்டயில் எப்ைடி ந்டமு்்ற 
ப்ைடுத்தச வசய்து அது கூறும் ‘கணணியமான 
வாழ்்வ’ ்தமிழருககு இலங்்கத தீவில் ஏறைடுத 
்தப் தைாகி்றது? அவமரிககா எவவாறு மனி்த 
உரி்ம, வைாறுப்புக கூ்றல் என்ைவறறின்வழி 
நல்லாட சி்ய சனநாயகத்்த வளர்சசிக்ளத 
்தமிழர்களுககு உறுதி வசய்யப் தைாகி்றது? சீனாவும் 
்தறதைாது இரஸ்யாவும் கூடதவ ைாககிஸ்்தானும், 
இநதியாவும், ைங்களாத்தசும், இஸ்தரலும், மததிய 
கிழககு நாடுகளும் ஏன் அவமரிககாவும் கூட ்தங்க 
ளுககு இ்டயில் உள்ள அரசியல் தவறுைாடுக்ள 
ம்றநது சிறிலங்காவுககு நிதியும்மதியும் ஆயு்தக 
குவிப்பும் ஆயு்தப்ையிறசியும் புலானாய்வு ைகிர்வு 
களும் வழங்கும் நாடாகச சிறிலங்கா இருககின்்றது. 
இநநி்லயில் உலகில் மனி்த உரி்மகள் மரபு 
சாசனததிறகு எதிராக ஈழத்தமிழர்க்ள அவர்க ளது 
வசாந்த வரலாறறுத ்தாயகததிதலதய சிறிலங்கா 
எல்லாவ்கயான இனஅழிப்புககும் உள்ளாககு 
வ்்த எப்ைடி அ்னததுலக நாடுகள்ஒன்றியம் 
்தடுதது நிறுததும்?  இதில் அ்னததுலக ஒன்றியத 
தினது இயலா்ம  உலகில் மனி்த உரி்மகள் 

மரபு சாசனததிறகு எதிராக எ்த்னயும் எந்த 
அரசும் வசய்து விடடு மற்ற்ய அரசுககளுடன் 
சரிசமமாக வாழலாம் என்கி்ற புதிய நி்ல்ய 
உருவாககுகி்றது. 
 இககடடததில் 73 ஆவது மனி்த உரி்ம 
கள் நாளில் அ்னததுலக நாடுகளின் ஒன்றியம் 
49 ஆணடுகளாக நாடற்ற த்தச இனமாக உள்ள 
ஈழத்தமிழர்களின் வவளியக ்தன்னாடசி உரி்ம 
யி்னக காலந்தாழ்த்தாது ஏறக தவணடும்.  
அ்னததுலக சடடங்க்ள சிறிலங்காவின் தமல் 
உண்மயும் தநர்்மயுமான மு்்றயில் ந்ட 
மு்்றப்ைடுததி சமுகநீதி்ய ஈழத்தமிழர்கள் அ்ட 
வ்தறகு உ்தவ தவணடும். ஈழத்தமிழர்கள் அவர்களது 
அரசியல் எதிர்காலத்்த அவர்கதள நிர்ணயிககச 
வசய்வ்தறகு அ்னததுலக நாடுகள் மன்்றம்  எடுக 
கும் நடவடிக்ககள்்தான் அ்னததுலக மனி்த 
உரி்மகள் மரபுசாசனத்்தயும் அ்தறகுரிய நி்ல 
யில் உலக நாடுகள் ஏறறு ந்டமு்்றப்ைடுத்த 
உ்தவும். ஈழத்தமிழர்களுககுச சமததுவம் என்ைது 
அவர்களுககுப் ைாதுகாப்ைான அ்மதி்ய அ்ன 
ததுலக நாடுகளின் ஒன்றியம் ஏறைடுததுவதிதலதய 
்தங்கியுள்ளது. இ்த்னச வசய்ய அ்னததுலக 
நாடுகளின் ஒன்றியததுககு சனநாயக வழிகளில் 
அழுத்தத்்தக வகாடுககும் வைாறுப்புள்ளவர்களாக 
உலகத ்தமிழர்கள் உள்ளனர். இவற்்ற 73ஆவது 
அ்னததுலக மனி்த உரி்மகள் நாளில் ஒவவவாரு 
மனி்த உரி்மககும் அ்மதிககும் உ்ழககும் 
உள்ளங்களும் மனதிருத்தல் உலக அ்மதிககு 
அவசியம். 
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என்னும் புது்வயின் எசசரிப்்ை இன்று இநதியா 
வுககும் அவமரிககாவுககும் சிறிலங்கா வின் 
்தமிழ்ப் ைாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கள் மன திருத்தல் 
அவசியம். 

எம்மி்டம் விடடுக் ரெலாடுக்ெ எதுவுமிலவ்
எல்லாெற்வ்யும் ்தலாபன எடுத்து விட்டலா 
ரெள்
ரெலாடடித் ்தருெ்தற்கு அெரெளி்டம் குவி 
நது கி்டக்கி்து
்பறித்்த அவனத்வ்தயும் ்பலாரவெக்கு வெக்ெ 
டடும் 
எமக்கு உரியவ்த மடடும் எடுத்துக் ரெலாள் 
கிப்லாம்.

இந்த நி்ம் முழுெதும் எமக்ெலாய இருந்தது
பெலியவ்டக்ெ ெந்தென விவ்ளயலாடி 
விட்டலான 
இபப்பலா கூலிக்கு ெந்தென குடியிருக்கி்லான 
உரிவமக்ெலாெர ர்தருவில நிற்கிப்லாம்
ெழக்கு இபப்பலா தீரபபுக்கு ெநதுள்்ளது
முழுக்ெலாணிவயயும் பெட்பது இனி முவ் 
யிலவ்
்பலாதி ்பலாதியலாெப ்பஙகீடுெப்த ்தரமம்
நீதி்பதி எழுதும் தீரபபில ்தலான நிெந்தெ 
அவமதி 
துயிலுமில் ெலாசலில வெத்துத் தீரபர்பழு 
்தச ரசலாலபெலாம்.
ரெலாடுத்்தவிவ் அஙபெ்தலாபன ரெலாடடிக் 
கி்டக்கி்து
நியலாயமும் ்தரமமும் நிசசயம் ரெலலும் 

இத்்தவனநலாள் அழு்த அழுவெக்ெலாயினும் 
எமக்கினி ெலாழ்வு ெெபெண்டும். 
ெலாசல தி்நது எமக்ெது ெரும் 

 புது்வ இரததினது்ர அவர்களின் 
ஒவவவாரு கவி்்தயும் ராே்தநதிரப் ைார்்வ 
நி்்றந்த கவி்்தகள். வவறுமதன வசால்லடுககிச 
வசால்லடுககிச தசாடித்த கவி்்தகள் அல்ல. 
இ்த்ன இன்்்றய ஈழத்தமிழ்ப் ை்டப்ைாளிகள் 
வநஞ்சிருததி எ்தார்த்தக கவி்்தக்ளப் ை்டதது 
இன்்்றய காலததின் தகாலத்்த ்தமிழால் காடசிப் 
ைடுதது்ததல வைரும்புலவன் நாம் விழுநது 
கும்பிடும் கவிஞைன் சூரியப் பிர்ையில்உதித்த 
கவி்தா ஞைாயிறு புது்வ இரததினது்ர அவர்களு 
ககான உண்மயும் தநர்்மயுமான கவி்தா வணகக 
மாக அ்மயும்.
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எங்களு்டய வசாந்த இடததிறகு வநது இருந 
த்தாம். நாங்கள் மீள்குடிதயறி வீடடிறகு வந்த 
பின்னர் புதுககுடியிருப்பில்  உள்ள எங்கள் வீடடி 
றகு இரணடு புலனாய்வுத து்்றயினர் வநது என்னி 
டம் முழு்மயான விைரங்க்ளக தகடடு ைதிவு 
வசய்து வகாணடு தைான்வ. அனால் இதுவ்ர 
என்்ர கணவர் எங்தக இருககி்றார்என்று வ்தரிய 
வில்்ல. அ்தன் பின்னர் யாவரன்று வ்தரியாது 
இரவு தவ்ளகளில் தகால் வரும். அ்தன் பின்னர் 
புதி்தாக வரும் நம்ைர்களுககு ைதில் அளிப்ை 
தில்்ல. ஆனால் ்தறதைாதும் அவவா்றாக புதிய 
இலககங்களில் தைான் எடுப்ைார்கள். புதிய இலக 
கங்களில் வரும் அ்ழப்புகளு்டய இலககங் 
க்ள வைாலிஸ் நி்லயததில் வகாடுதது மு்்றப் 
ைாடும் தமறவகாணடிருககின்த்றன். அ்தறகும் 
அவர்களிடம் இருநது எந்த ைதிலும் இல்்ல. 
 காணாமல் தைான உ்றவுகள் வ்தாடர்ைாக 
முல்்லததீவில் இடம்வைறும் தைாராடடங்களு 
ககு ஆரம்ைததில் இருநத்த தைா்றனான்.  ்தறதைாது 
தைாராடடததிறகு வசல்லும்  மனநி்லயில் நான் 
இல்்ல. 12 வருடங்கள் கடநதிடடு அப்ைடி 
இருககும் தைாது என்ன வழி இருகதகா அவ வழி 
களிதல  தைாராடியும்  என் கணவ்ரக கணடு 
பிடிகக முடியவில்்ல.  அதத்தாடு ஒரு மகன் ்தான் 
அவரு்டய ைடிப்பி்ன கவனிகக தவணடும். 
்தறதைாதும் என்னு்டய மகனுககு அப்ைா 

எங்தக என்று வ்தரியாது?  அப்ைாவுககு என்ன 
நடந்தது என்றும் வ்தரியாது. ஆனாலும் அப்ைா 
வருவார் என்்ற ஆ்சதயாடு ்தான் இருககி்றான். 
இவர் என்தனாட இல்லாமல்  மிகவும் கஷ்ரததின் 
மததியில் ்தான் வாழ்நது வருகின்த்றன். ஆனாலும் 
என்்ர கணவர் திரும்ை வருவார் என்்ற நம்பிக்க 
யில் ்தான் நான் இன்னும் வாழ்நதுவா்றன். எப்பிடி 
யாவது என்்ர கணவ்னக கணடுபிடிதது ்தாங்தகா 
!!” என கணகள் இரணடிலும் இருநது கணணீர் 
வடிய வார்த்்தகள் வவளிதய வரமுடியாமல்  
்தத்தளிககத ்தடுமாறிய அந்த  நி்ல்ய எப்ைடிச 
வசால்வது?  அவர்கள் வ்தா்லத்த வைாககிஷத்்த 
யும் அ்தனால் அவர்கள் அ்டந்த  தவ்த்னயும் 
கூ்ற வரிகளும் இல்்ல. வரிகளால் அவர்களின் 
துயரத்்த வடிததிடவும் முடியாது. 
 இந்த அம்மாவி்னப் தைால் வடககு கிழ 
ககில் எத்த்ன தைர்  ்தம் உ்றவுக்ளக  கடந்த 
யுத்தததின் பின்னர் வ்தா்லததுவிடடு,  இன்று 
வருவர் நா்ள வருவார் என்்ற ஏககததுடன் காததி 
ருககின்்றார்கள். இவர்களின் ஏககமும், எதிர்ைார்ப் 
பும் அவர்கள் ்தம் உ்றவுக்ள இழநது அனுைவிக 
கின்்ற வலிக்ளயும் யாருதம புரிநது வகாள்ளப் 
தைாவதில்்ல. அவர்களின் எதிர்ைார்ப்புககள் 
நி்்றதவறுமா? வ்தா்லநது தைான உ்றவுகள் 
மீணடு வருவார்களா? வலி தீருமா? 
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மககள் மீது நடத்தப்ைடட திடடமிடட இனப்ைடு 
வகா்லதய!
 2009 தம 16ல் ஆயு்தங்க்ள வமளனிக 
கித்றாம் என விடு்த்லப்புலிகள் அறிவித்த 
பின்னரும் (யுத்தததின் ஒரு ்தரப்பு) ஒதுங்கிய 
பின்னரும் எழுந்தமானமாக மககள் வாழ்விடங் 
கள் மீது கடும் ஆடடிலறி பிரதயாகம் வசய்்த்ம, 
யுத்தம் அல்ல! இனப்ைடுவகா்லதய!
 இனப்ைடுவகா்ல என்ைது வவறுமதன 
மகக்ளக வகால்வது மடடுமல்ல. அரச ைதிவு 
களி தலதய இலடசககணககான மககள் வன்னி 
யில் இறுதி யுத்தததில் அகப்ைடடு இருககி்றார் 
கள் என இருககும்தைாது, அரசு ஆக 70,000 மககளு 
கதக உணவும் மருநதும் அனுப்பி ைடடினி 
தைாடடது.
 இதுவும் இனப்ைடுவகா்லதய! ்தமிழர் 
கள் யா்ரயும் எதிரியாகப் ைார்ககவில்்ல. 

அவர்கள் எவருககு எதிராகவும் தைாரிடவும் 
விரும்ைவில்்ல. அவர்கள் தகடைது எல்லாம் 
்தமது உரி்மக்ள மடடும் ்தான்! தைார் முடிநது 
13வருடங்கள் ஆகியும் மிகப்வைரிய இராணுவக 
கடட்மப்்ை ்தமிழர் வாழ்விடங்களில் நிறுததி 
யிருககிறீர்கள். ஏன் அஞ்சுகிறீர்கள்?
 நீங்கள் உண்மக்ளக கணடு அஞ்சி 
ஓடுகிறீர்கள். உண்மயில் நீங்கள் குற்றம் இ்ழ 
ககவில்்ல எனில் , ஏன் நீதியான விசார்ணககு 
அஞ்சுகிறீர்கள்? ஓடுகிறீர்கள்?
 நீங்கள் பி்ழ விடவில்்ல எனில் 
தராம் சாசனததில் ்கவயழுதது இடுங்கள்! 
2009/05/16 இல் தைார்புரிந்த ஒரு ்தரப்பு , ஆயு்தங் 
க்ள வமளனிப்ை்தாக ைகிரங்கமாக அறிவித்த 
பின்னரும் கடும் ஆடடிலறி ்தாககு்தல் நடததி 
ய்்த சரத வைான்தசகா இசச்ையில் ஒததுக 
வகாணடார். தைார் முடிந்தபின்னரும் பீரங்கி 
கள் மூலம் மகக்ள ்தாககியது, இனப்ைடு 
வகா்லதய!” என்்றார்.

குறறம் தசய்யவில்மல       ... த�ொடர்ச்சி...

வவள்ளிககிழ்ம (3) மீணடும் வ்தரிவிததுள்ளது.
 வடககின் யாழ்.மாவடடததில் உள்ள 
அ்ன்லதீவு, நயினாதீவு மறறும் வநடுநதீவு 
அகிய ைகுதிகளில் சூரிய சகதியின் இயங்கும் 
மின்உறைததி நி்லயங்க்ள அ்மதது சூழல் 
மாசுைடுவதில் இருநது காப்ைாறறுவது மறறும் 
வடககு மககளின் வைாருளா்தாரத்்த அபிவிரு 
ததி வசய்வது என்்ற தநாககில் ்தாம் தமற 
வகாள்ளவிருந்த திடடததிறகு மூன்்றாம் ்தரப்பில் 
இருநது ஏறைடட அசசுறுத்தல் காரணமாக 
அ்த்ன ்தாம் நிறுததுவ்தாக சீனாவின் Sino Soar 
Hybrid Technology நிறுவனம் வ்தரிவிததிருந்தது.
 இநதியா்வயும், இநதிய சார்புக வகாள் 
்கயு்டய வடககில் இயங்கும் கடசிக்ளயுதம 
சீனா மூன்்றாம் ்தரப்பு என வ்தரிவிததுள்ளது.

 எனினும் மா்லதீவில் உள்ள 12 தீவுகளில் 
இந்த திடடத்்த முன்வனடுப்ை்தறகுரிய உடன் 
ைாட்ட தமறவகாணடுள்ள்தாக இந்த நிறுவனம் 
வவளியிடட வசய்திக குறிப்பில் வ்தரிவிததி 
ருந்தது.
 சீனாவின் திடடததின் மூலம் 2900 வ்தான் 
காைன்்ட ஒக்சடடு என்்ற காலநி்ல மாற்ற 
த்்த ஏறைடுததும் வாயு வளியில் கலப்ை்்த 
்தடுகக முடியும்.
 இ்தனி்டதய, இநதியாவிடம் இருநது 
எந்த நன்்மயும் வை்றாது, பிராநதிய வல்லரசு 
ஒன்்்ற ை்க நாடாககும் ்தமிழ் கடசிகளின் 
வவளிவிவகாரச வகாள்்க என்ைது ்தமிழ் மககள் 
சநதித்த மறறுவமாரு தைரழிவாகதவ ைார்ககப்ைட 
தவணடும் என அவ்தானிகள் வ்தரிவிததுள்ளனர்.

இந்தியொவும், �மிழ்      ... த�ொடர்ச்சி...

வடிவம் வி்ரவாக ைரவுகின்்றது. இந்த நி்ல 
யில் கடன்களுககான வடடி விகி்தமும் அதிகரிக 
கின்்றது, இது வறிய நாடுகள் மீது அதிக 
வைாருளா ்தார அழுத்தத்்த வகாடுககும். எனதவ 
அவர்களுக கான கடன் உ்தவிகள் வழங்கப்ைட 
தவணடும். இ்த்ன வைறுவ்தறகு 73 நாடுகள் 
்தகுதி யான்வ.
 வறிய நாடுகளின் கடன் சு்ம கடந்த 
ஆணடு 12 விகி்தத்தால் உயர்நதுள்ளது இது 860 
பில்லியன் வடாலர்களாகும். 60 விகி்தமான 
கு்்றந்த வருமானம் உள்ள நாடுகள் கடும் வநரு 
ககடி்ய சநதிததுள்ளன என அவர் தமலும் வ்தரி 
விததுள்ளார்.

உ�வி்கள் இல்மல       ... த�ொடர்ச்சி...

காப்பு ஆதலாசகர் வகாதமாடர் துசாரா கருணாது 
ங்காவும் ைங்குைறறியிருந்தனர்.
 700 இறகு தமறைடட இலங்்க இராணு 
வததிறகு இநதியா ையிறசிக்ள வழங்கி வருவ 
்தாகவும், அ்தறகு நன்றி வ்தரிவிப்ைதுடன், இநதியா 
வின் எல்லா உ்தவிகளுககும் நன்றி வ்தரிவிப்ை 
்தாகவும், இநதியா இலங்்கயுடனான ைாதுகா 
ப்பு ஒதது்ழப்புகக்ள அதிகரிககதவணடும் 
என வும் இலங்்கத தூதுவர் தகாரி க்க விடுதது 
ள்ளார்.
 இரு நாடுகளும் அதிக கூடடுப்ையிறசி 
க்ள தமறவகாள்ள தவணடும் எனவும் அவர் 
தகடடுகவகாணடுள்ளார்.

�ம்முடன பொது்கொப்பு  ... த�ொடர்ச்சி...

 நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு வாழ்வா்தாரத்்த 
நம்பிதய  இப்ைகுதி  மககள் வாழ்கின்்றனர். இந்த 
குளம் ைல வருட காலம் புனர்மககப்ைடாமல் 
உள்ளது. ்தறதைாது குறித்த ைகுதியில் 25 இறகும் 
தமறைடட குடும்ைங்கள் நன்னீர் மீன்பிடி்ய 
நம்பி வாழ்கின்்றனர். எனதவ இந்த குளத்்த 
புனர்மப்புச வசய்வ்தனால் ்தங்களது வாழ்வா்தா 
ரத்்த  தமம்ைடுத்த முடியும் என  அம் மககள் 
வ்தரிவிககின்்றனர்.

நனனீர் மீன   ... த�ொடர்ச்சி...

ரஸ்யா 90,000 ை்டயின்ர குவிததுள்ளது, 
அத்தசமயம் 125,000 ை்டயின்ர உககிதரன் 
குவிததுள்ளது.
 எனினும் உககிதர்னத ்தாககும் தநாககம் 
்தமககில்்ல என ரஸ்யா வ்தரிவிததுள்ளது. ரஸ்யா 
மீது ையங்கரவா்தத ்தாககு்த்ல நடத்த முறைடட 
உககிதரன் நாட்ட தசர்ந்த 3 தை்ர ் கது வசய்து 
ள்ள்தாகவும் ரஸ்யா வ்தரிவிததுள்ளது.

உகதைன மீ�ொன   ... த�ொடர்ச்சி...

மாறறுததி்றனாளிகள் அ்மப்பின் நி்்றதவறறு 
ைணிப்ைாளர் எழுத்தாளர் வவறறிச வசல்வியின் 
(சநதிரகலா) ்த்ல்மயில் இடம்வைற்றது.
 இநநிகழ்வில் பிர்தம விருநதினராக 
மன்னார் மாவடட விவசாயப் ைணிப்ைாளர் 
அ.சகிலாைானு கலநது வகாணடிருந்தார். நூல் 
வவளியீடடு நிகழ்வி்ன கவிஞைர் மன்னார் 
வைனில் வ்தாகுதது வழங்கினார்.
 நிகழ்வில் கலாநிதி நா.வசநதூர் வசல்வனின் 
வரதவறபு நடனம் இடம்வைறறிருந்தது. வ்தாட 
ர்நது பிர்தம விருநதினர் மறறும் திருமதி.
நாதகஸ்வரி மாணிககவாசகம் ஆகிதயார் மாறறுத 
தி்றனாளிகளுடன் இ்ணநது நூ்லவவளியிடடு 
்வகக, ‘எங்கட புத்தகங்கள்’ அ்மப்பின் நிறு 
வுநர் குலசிங்கம் வசிகரன் மு்தல் பிரதி்ய வைற 
றுக வகாணடார்.
 நூலாசிரியரும், ஊடகவியலாளருமான 
பி.மாணிககவாசகததின் தச்வயி்னப் ைாரா 
டடி மாந்்த மாறறுததி்றனாளிகள் அ்மப்பு 
‘காலததின் குரல்’ என்்ற விருதி்ன வழங்கி 
வகௌரவித்தனர்.

மூத்� ஊட்க   ... த�ொடர்ச்சி...

ம்கனுககு அப்பொ    ... த�ொடர்ச்சி...

நதிருப்ைது ்தவிர்கக முடியா்த்தாகி்றது.
 என்்னப் வைாறுத்தவ்ர ஈழததிதல அர 
ங்தகறிய இனப்ைடுவகா்லககு ஓர் சர்வத்தச 
விசார்ண வாயிலாக வைாறுப்புக கூ்றல் 
தமற வகாள்ளப்ைடா்தவிடதது, இத்த்கய 
மனி்தஉரி்ம மீ்றல்கள் வ்தாடரதவ வசய்யும் 
என்ைது கசப்ைான உண்மயாகும்” என்்றார்.

இனப்படுத்கொமலககு   ... த�ொடர்ச்சி...
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்்ால சிற்பி்ளான தமிழ் 
சிறார்்ளின் தமிழ்்மாழி மற்றும் பணபாட்டு 
மமம்பாட்டினன இலக்்ா் ் ்ாணடு ் ெளிெரும் 
இலக்கு ொர இதழின் சிறுெர் தளத் திற்்ான 
தங்ள், ்ட்டுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ொழ்வுக்கு ெழி்ாட்டும் தமிழர் நா்ரீ்ம் 
்தாடர்பான சிறு குறிப்பு ்ள் ஆகியெற்னற 
பகிர்ந்து ஓர் ்ெழிப்பான நினலத்த எதிர்்ால 
தமிழ் ெந்ததினய உருொக்் இனையுமாறு 
இலக்கு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

உ்ெ நலாடுெளில மனி்த உரிவமெள் மீ்லில 
மு்தனவமயலாெ ெலாணப்படுெது ்பலாலியல ெனமுவ் 

யலாகும். ர்பலாதுெலாெ ர்பண்ெள் இவ ெனமுவ்க்கு 
உட்படுத்்தப்படுகின்னர. ்தற்ப்பலாவ்தய ரெலாபெலானலா ெலா் 
ெட்டத்திலும் ்ப் நலாடுெளிலும் ்பலாலியல ெனமுவ்ெள்  
அதிெரித்துள்்ள்தலாெ தினம் ரசயதிெளில ்படித்து ெருகினப்லாம்.
 இவெலாறு ந்டப்ப்தற்கு ப்பலாவ்தர்பலாருள்  மற்றும் சமூெ 
ஊ்டெஙெளும் ஒரு ெலாெணம் எனக் கூ்ப்படுகின்து.
 ்தற்ப்பலாவ்தய இந்தக் ெலா் ெட்டத்தில சிறுெரெள் 
மு்தல ர்பரியெரெள் ெவெ ப்பலாவ்த ர்பலாருளுக்கும், 
ர்தலாவ்ப்பசிெளுக்கும் அடிவமயலாகி உள்்ளனர.   இந்தக் 
ெலாெணஙெளினலால ர்பலாதுெலாெ ர்பண்ெள்  சிறுெரெள் மற்றும் 
குழநவ்தெள் கூ்ட  ்பலாலியல ெனமுவ்க்கு உட்படுகின்னர.
 இநநிவ்யில,  ்பள்ளி  மலாணவிெள் அெரெ்ளது 
்பலா்டசலாவ் யின ஆசிரியரெளினலாப்பய ்பலாலியல ென 
முவ்ெவ்ள எதிரரெலாள்கின்னர.
 அெரெள் பநெடியலாெ மடடுமினறி மவ்முெமலாெவும் 
்பலாலியல ெனமுவ்க்கு உட்படுகின்னர. இ்தவன 
அெரெள் ்தமது ர்பற்ப்லாரி்டபமலா / ்பலாதுெலாெ்ரி்டபமலா 
கூறுெது இலவ். ஏரனன்லால, சி்ர அெரெளுவ்டய 
அசசுறுத்்தலெளுக்கு ்பயந தும் ,ரெளிபய ரசலானனலால 
மிெப ர்பரிய பிெசசிவனெவ்ள எதிரரெலாள்்ள பெண்டியும், 
அெரெ்ளது எதிரெலா் ெலாழ்க்வெ ்பற்றி சிநதிப்ப்தலாலும் 
(அெரெ்ளது இ்டசியத்வ்த அவ்டய வி்டலாமல ரசயது 

விடுெலாரெள் எனறு) இவெலா்லான ெனமுவ்ெவ்ள சகித்துக் 
ரெலாள்கின்னர.
 ஆனலாலும்  ்ப் ்பள்ளி மலாணவிெள்  ்தமது ெலாழ்க்வெவய 
இழநது ெருகின்னர. பமலும் ்ப்ர ெனமுவ்ெளுக்கு உள் 
்ளலாக்ெப்படடு   ்படுரெலாவ் ரசயயப்படடும் 
ெருகின்னர. இவ்த வி்ட சி் ர்பண்ெள் 
எனனரசயெது எனறு ர்தரியலாமல ்தற் 
ரெலாவ் ரசயதுரெலாள்ெப்தலாடு, ்தற்ரெலாவ்க்கு 
முயற்சித்தும்   ெருகின்னர.   
 இப்த ப்பலானறு்தலான எமது நலாடடிலும் 
வித்தியலா ப்பலான் மலாணவிெளும் மற்றும் பிஞ்சு 
குழநவ்தெள் மு்தல 15 ெயதுக்கு உட்பட்டெரெளும், 
பமற்்பட்டெரெளும் இனறு ெவெயிலும் ்பலாதிக் 
ெப்படடு ரெலாண்ப்ட இருக்கின்னர. எெர 
்தலான இவ்தத் ்தடுக்ெ முயன்லாலும் இப்படி 
யலான ்பலாலியல ெனரெலாடுவமெள் ர்தலா்டரச 
சியலாெ ந்டநது ரெலாண்டு ெருகின்வம குறிப 
பி்டத்்தக்ெ்தலாகும்.
 இ்தனலால ஒவரெலாரு நலாடடினுவ்டய அெ 
சலாஙெமும் இ்தற்ெலான ெடும் ந்டெடிக்வெெவ்ள 
யும் , ்தண்்டவனெவ்ளயும் எடுத்்தலால மடடுபம 
இப்படி யலான ெனரெலாடுவமெளிலிருநது சி்லாரெ்ளலான நலாம்  
்பலாதுெலாக்ெப்படுபெலாம் என்பப்தலாடு  நல் ப்தலார எதிரெலா் 
த்வ்த உருெலாக்ெ முடியும்.

R. jpfopdp> 
 juk; :- 10 

jp / nry;tehafGuk; ,e;J kfh tpj;jpahyak;;

ghlrhiyfspy; kdpj cupik kPwy;fs;

ehk; ,e;j ehl;bd; 
vjpu;fhyk; my;yth?

tUztp mUs;kjp  : juk; - 07 
tTdpah ,wk;igf;Fsk; kfspu; kfhtpj;jpahyak;


