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பெருமெபான்மைக் கட்சிகள் 
த�பாட்்டத் ப�பாழிலபாளர் 

களின உரி்மைக்ள நசுக்குவ�ற்கு 
முற்ெடுகின்றனதவ �விர அவர்க 
ளின நலனக்ளப் தெணுவ�பாக 
இல்ல. இ�னபால மை்லயக சமூகம 
ெல து்்றகளிலும ப�பா்டர்ந்தும 
பின �ள்ளப்ெடும நி்ல உருவபாகி 
வருகின்றது எனறு முனனபாள்மைத்திய 
மைபாகபாண �மிழ்க் கலவி அ்மைசசர் 
எம.ரபாம ப�ரிவித்�பார். இது ப�பா்டர் 
பில அவர் தமைலும கருத்துத் ப�ரி 
விக்்கயில,
 பெருந்த�பாட்்டத் ப�பாழிலபா 
ளர்களின வபாழ்க்்க நி்ல்மைகள் 
தமைபாசமை்்டந்துள்ளன. நபாட்டிற்கு 
அந்நியச பசலபாவணி்யத் த�டித் 
�ருகின்ற மை்லயக சமூகம இனறு 
நலிவுற்்ற சமூகமைபாக உருபவடுத்து 
ள்ளது. இசசமூகத்தின தகபாரிக்்ககள் 
ெ ல வு ம பு ்ற ந் � ள் ள ப் ெ ட் டு ள் ள 
நி்லயில, த�சிய நீதரபாட்்டக் கன 
வும பவகுதூரம தெபாய்க் பகபாண்டி 
ருக்கின்றது.
 பெருமெபான்மைக் கட்சிகள் 
ஆட்சிபீ்டம ஏறும வ்ர மை்லயக 

மைக்க்ள இரத்�த்தின இரத்�ஙகளபாக 
கபாட்டிக் பகபாள்கின்றன. ஆட்சிபீ்ட 
தமைறி யதும எலலபாம மைபாறி விடுகின 
்றது. ஆற்்்றக் க்டக்கும  வ்ர 
அண்ணன �மபி. ஆற்்்றக் க்டந்� 
பின நீயபாதரபா! நபான யபாதரபா! என்ற 
ஒரு தெபாக்தக இக்கட்சிகளி்டம 
கபாணப்ெடுகின்றது. கலவி, சுகபா�பா 
ரம, மைருத்துவம, ப�பாழிலவபாய்ப்பு 
தெபான்ற இனதனபாரனன து்்றகளி 
லும மை்லயக சமூகத்்�க் ் க தூக்கி 
வி்ட தவண்டிய த�்வதமைபலழு 
ந்துள்ளது. எனினும இவற்றின சபாத்தி 
யப்ெபாடுகள் கு்்றவபாகதவஉள்ளன.
 பெருமெபான்மைக் கட்சிகள் 
த�பாட்்டத் ப�பாழிலபாளர்க்ளப் பு்ற 
ந்�ள்ளிச பசயற்ெடுகின்ற்மை குறி 
த்து பெருமெபான்மை அரசியலவபாதி 
கதள �மைது அதிருப்தியி்ன பவளி 
ப்ெடுத்தியுள்ளனர். பெருமெபான 
்மைக் கட்சிகள் ப�பாழிலபாளர்களின 
உரி்மைக்ள நசுக்குவ�ற்கு முற்ெடு 
கின்றனதவ �விர, அவர்களின நலன 
க்ளப் தெணுவ�பாக இல்ல.
 மை்லயக மைக்களின பெபாரு 

ngUk;ghd;ikf; fl;rpfs; Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; 
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“இந்திய பிர�மைருக்கு, இலங்க 
யின ஒட்டுபமைபாத்� �மிழ் 

தெசும கட்சிகளின விண்ணப்ெ 
கடி�ம” எனறு ஆரமபிக்கப்ெட்்ட 
கூட்டு பசயற்ெபாட்டில, சமீெத்்�ய 
இந்திய வமசபாவளி மை்லயக �மிழ 
ரின அபிலபா்சக்ளயும உள்ள்டக் 
குவதில சிக்க்ல எதிர்பகபாண்்ட�பா 
லும, எமைது ெஙகளிப்பு வ்டக்கு 

கிழக்கு �மிழ் கட்சிகளின சு�ந்திர 
பசயற்ெபாட்டுக்கு ெபா�கமைபாக இருப் 
ெ்� உணர்ந்��பாலும, இந்� பசயற் 
ெபாட்டுக்கு பவளியில நினறு அவசிய 
மைபான ஒத்து்ழப்புக்ள வழங 
குதவபாம என �மிழ் முற்தெபாக்கு 
கூட்்டணிசபார்பில மைதனபா, திகபா, 
இரபா�பா கூட்்டறிக்்க ஒன்்ற 
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�ற்தெபா்�ய இக்கட்்டபான கபால 
ப் ெ கு தி யி ல இ ல ங ் க க் கு 

ஒத்து்ழப்பு வழஙகுவ�பாக இந்திய 
பவளிவிவகபார அ்மைசசர்  பெய் 
சஙகர் ப�ரிவித்துள்ளபார். 
 இலங்கயின பவளிவிவ 
கபார அ்மைசசர் தெரபாசிரியர் G.L.பீரி 
சு்டன இ்டமபெற்்ற கலந்து்ரயபா்ட 
்லயடுத்து, இந்திய பவளிவிவகபார 
அ்மைசசர், இவவபாறு கூறிய�பாக  
ப�ரிவிக்கப்ெடுகின்றது.
 இ ந் தி ய ப வ ளி வி வ க பா ர 
அ்மைசசர்  பெய்சஙகர் இலங்க, 
ெஙகளபாத�ஷ், தநெபாளம, சிஙகப் 

பூர்,  ஐக்கிய அரபு இரபாசசியம மைற் 
றும ்நஜீரியபா ஆகிய நபாடுகளின 
பவளிவிவகபார அ்மைசசர்களு்டன  
கலந்து்ரயபாடினபார்.
 இ ரு � ர ப் பு உ ்ற வு க ் ள 
தமைலும விஸ�ரிக்கும தநபாக்கில 
�னித்�னிதய ப�பா்லதெசியூ்டபாக 
அவர் இந்�க்  கலந்து்ரயபா்ட்ல 
ந்டத்திய�பாக ப�ரிவிக்கப்ெடுகின 
்றது.
 இந்நி்லயில, நமபிக்்க 
மிகுந்� நண்ெனபான இந்தியபா, 
இந்� இக்கட்்டபான சூழ்நி்லயில 
இலங்கக்கபான ஒத்து்ழப்்ெ 
வழஙகுபமைன இந்திய பவளிவிவ 
கபார அ்மைசசர் எஸ.பெய்சஙகர் 
கூறியுள்ளபார்.
 இலங்கயு்டன பநருஙகிய 
ப�பா்டர்்ெப் தெணும வ்கயில 
பசயற்ெடுவ�பாகவும அவர் கூறியுள் 
ள�பாக  ப�ரிவிக்கப்ெடுகின்றது.

கிழக்கு மைபாகபாணத்தில கலவி்ய 
அரசியலமையப்ெடுத்தும ந்ட 

வடிக்்ககள் முனபனடுக்கப்ெட்டு 
வருவது ப�பா்டர்பில ெலதவறு �ரப் 
பினரபாலும விமைர்சனஙகள் முன 
்வக்கப்ெட்டு வருகின்றன.
 இந்� அரசபாஙகம ஆட்சிக்கு 
வந்� கபாலம ப�பா்டக்கம இவவபா 
்றபான பசயற்ெபாடுகள் முனபனடுக் 
கப்ெடுவ�ன கபாரணமைபாக மைபாணவர் 
களின கலவி ந்டவடிக்்ககள் கடும 
ெபாதிப்பி்னஎதிர்பகபாள்ளும நி்ல 
க்குக்குத் �ள்ளப்ெட்டுள்ளது.
 குறிப்ெபாக இலங்கயில 
வ்டக்கு மைற்றும கிழக்கு மைபாகபாணங 
கள் கலவியில பின�ஙகிய மைபாகபாண 
ஙகளபாகவுள்ள நி்லயில, இவவபாறு 
அரசியல மையப்ெடுத்�ப்ெடும பசய 
ற்ெபாடுகள் ெபாரியளவில கலவியில 
�பாக்கம பசலுத்தும என கலவியிய 
லபாளர்கள் ப�ரிவிக்கின்றனர்.
 வ்டக்கு கிழக்கில கலவி்ய 

தமைமெடுத்துவ�ற்கபாக க்டந்� கபாலத் 
தில ெலதவறு �ரப்பினரும புலம 
பெயர்ந்� மைக்களும �பாயகத்தில 
மு ம மு ர மை பா க ப ச ய ற் ெ ட் ்ட வ ரு ம 
நி்லயில, ஆசிரியர் இ்டமைபாற்்றம 
அதிெர்கள் இ்டமைபாற்்றம, வலய 
மைற்றும மைபாகபாண கலவிப் ெணிப்ெபா 
ளர்கள் நியமைனஙகளில முழு்மை 
யபாக அரசியல நி்ல �்லயீடு 
கபாணப்ெடுவ�பாக கவ்ல ப�ரிவிக் 
கப்ெடுகின்றது.
 இ�ன கபாரணமைபாக �மிழ் 
த�சியம சபார்ந்�வர்கள் கலவி ந்டவ 
டிக்்ககளுக்கபான உ�விகள் மைற்றும 
ஏ்னய கலவிசபார் ந்டவடிக்்க 
க்ள தமைற்பகபாள்வ�ற்கு கிழக்கு 
மைபாகபாண கலவிதி்ணக்களம மைற் 
றும வலய கலவி அலுவலகஙகள் 
ஊ்டபாக �்்டவிதிக்கும நி்ல 
கபாணப்ெடுவ�பாகவும ப�ரிவிக்கப் 
ெடுகின்றது.

fpof;F khfhz fy;tpapy; murpay; jyaPL 
,Ug;gjhf Fw;wr;rhl;L

jw;Nghija ,f;fl;lhd fhyg;gFjpapy; 
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கசகஸ�பானில அரசுக்கு எதிரபான 
தெபாரபாட்்டம வனமு்்றயபாக 

மைபாற்்றம பெற்்ற்�த் ப�பா்டர்ந்து 
ரஸயப் ெ்்டயினர் அஙகு அ்ழக் 
கப்ெட்டுள்ள�பாகத் ப�ரிவிக்கப்ெடு 
கின்றது.
 க்டந்� சில நபாட்களபாக இ்டம 
பெறும தெபாரபாட்்டஙகளில ஒரு ்டசி 
னுக்கு தமைற்ெட்்ட தெபாரபாட்்டக்கபாரர் 
களும, ெபாதுகபாப்புப் ெ்்டயினரும 
பகபாலலப்ெட்டுள்ள�பாகக் க்டந்� 
பவள்ளிக்கிழ்மை (7) கபாவலது்்ற 
வட்்டபாரஙகள் ப�ரிவித்துள்ளன.
 350 இற்கு தமைற்ெட்்ட கபாவல 
து்்றயினர் கபாயமை்்டந்துள்ளது 
்டன, 2,000 இற்கு தமைற்ெட்்டவர்கள் 
்கது பசய்யப்ெட்டுள்ளனர்.
 எரிவபாயு வி்லதயற்்றத்்�க் 
கண்டித்துக் க்டந்� ஞபாயிற்றுக் 
கிழ்மை (2) ஆரமெமைபாகிய மைக்களின 
தெபாரபாட்்டம, அஙகு ஒரு அரசியல 
தெபாரபாட்்டமைபாக மைபாற்்றம பெற்றுள் 

ளது. இந்� கலவரத்தில அரச 
அதிெர் மைபாளி்க மைற்றும நகர 
மு�ல வரின கபாரியபாலயம உட்ெ்ட 
ப ெ ரு மை ள வ பா ன க ட் டி ்ட ங க ள் 
மைற்றும பசபாத்துக்கள் தச�மைபாக்கப்ெ 
ட்டுள்ளன.
 பவளிநபாட்டுக் கூலிப்ெ்்ட 
யினதர இந்� கலவரஙக்ள தமைற் 
பகபாண்டு வருவ�பாக அரச �்லவர் 
கசிம ப�பாமைபாட் பரகபா தயவ ப�ரிவி 
த்துள்ளபார்.
 இந்� கலவரஙக்ள அ்டக்கு 
வ�ற்கு அவர் ரஸயபா �்ல்மை 
யிலபான கூட்்டணி நபாடுகளுக்கு 
அ்ழ ப்பு விடுத்திருந்�பார். அ�்ன 
ப�பா்ட ர்ந்து ரஸயபா அஙகு 2500ெ்்ட 
யி ன ் ர உ ்ட ன டி ய பா க அ னு ப் பி 
யுள்ளது.
 இ�னி்்டதய, தநட்த்டபா 
நபாடுகளின அ்மைசசர்கள் இந்� 
விவகபா ரம குறித்து ஆரபாயும கூட்்டம 
ஒன்்ற க்டந்� பவள்ளிக்கிழ்மை 
கூ ட் டி யி ரு ந் � ன ர் . அ த � ச மை ய ம 
பெபாது மைக்களின ெபாதுகபாப்பு உறுதி 
ப்ெடுத்�ப்ெ்ட தவண்டும என ஐதரபா 
ப்பிய ஒனறியம அறிக்்க பவளி 
யிட்டுள்ளது.

frf];jhDf;F u];a mikjpg;gil nrd;wJ

 - jK$ rhu;gpy; kNdh> jpfh> ,uhjh $l;lwpf;if 

அபமைரிக்கபாவின சி்றப்புப் 
ெ்்டயணி �னது �ளம 

ஒன்்ற ெலகன வ்ளகு்டபா நபா்டபான 
அலதெனியபாவிலஅ்மைத்துள்ள 
�பாக அலதெனியப் பிர�மைர் 
எடிரமைபா க்டந்� வியபாழக்கிழ்மை (6) 
ப�ரிவித்துள்ளபார்.
 யூதகபாஸலபாவபாக்கியபாவின 
வீழ்சசிக்கு பினனர் 2009 ஆம 
ஆண்டு அலதெனியபா தநட்த்டபா 
கூட்்ட்மைப்பில இ்ணந்திருந்�து.
�ற்தெபாது அலதெனியபாவில சி்றப் 
புப் ெ்்டத் �ளத்்� அபமைரிக்கபா 
அ்மைத்துள்ளது. அ�ன தநபாக்கம 
ப�ரியபா�தெபாதும, எதிரி நபாட்டு 
நி்லகளுக்குள் ஊடுருவி புலனபாய் 
வுத் �கவலக்ள திரட்டுவது தநபாக் 
கமைபாக இருக்கலபாம என நமெப்ெடு 
கின்றது.
 1999 ஆம ஆண்டு இ்டம 

பெற்்ற பகபாதசபாதவபா தெபாரின பின 
னர் அபமைரிக்கபா 600 ெ்்டயின்ர 
தசர்பியபாவின நிறுத்தியிருந்�து.
 2011 ஆம ஆண்டு இ்டம 
பெற்்ற இரட்்்ட தகபாபுரத் �பாக்கு� 
லுக்கு பினனரபான க்டந்� 10 வரு்ட 
த்தில அபமைரிக்கபா �னது சி்றப்பு 
ெ்்டயின்ர இருமை்டஙகபாக அதிக 
ரித்துள்ளது்டன, அவர்களுக்கபான 

my;Ngdpahtpy; rpwg;Gg; gilapdupd; 

jsk; mikj;j mnkupf;fh

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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 கடந்த  ஆண்டு முடிவு மா்தமான டிசம்பரில் சீனாவின் சிறிலஙகாவுககான தூதுவர் 
கீசசன்சஹாங, ்தமிழர் த்தசத்தின் கலாசசார மமயமான யாழ்ப்பாணத்திற்கு வநது, ்தமிழரின் 
்பண்்பாடமட்ப த்பாற்றி, நல்லூர் கந்தசுவாமி தகாயிலுககு தவடடி உடுத்திச சசன்்றதும அல்லாமல், 
தூ்தரக மடடத்திலான சிறு உ்தவிகமையும வழஙகினார். ்பருத்தித்தும்றககு்ப த்பாய் ்தனது 
குழுவினருடன் ்தானியஙகி சிறு விமானத்ம்த்ப ்ப்றகக விடடு மகிழந்தார். ச்தாடர்நது சிறிலஙகா 
அரசாஙகத்திடம அல்லாது எதிர்ககடசித் ்தமலவர் சஜீத் பிதரம்தாசாவிடம 20 மில்லியன் 
ரூ்பா ச்பறுமதியான  எடடு சீறுநீரக தநாயாளிகளுககு உ்தவும கருவிகமை வழஙகினார். அத்த 
தவமை சிறிலஙகாவுககு சீனா தமலும 1.5 பில்லியன் சடாலர்கமை உ்தவி, அ்தன் சடாலர் 
சநருககடிமயக கும்றககக கூடிய மும்றயில் சடாலர் மகயிரு்பம்ப 1.6 பில்லியனில் இருநது 3.1 
பில்லியனுககு உயர்த்தி, சீனாவின் நிதி்ப பிடியிமனயும உறுதி சசய்்தார். இந்தச சீனாவின் சமகால 
நடவடிகமககளின் பின்னணியில் சீனாவின் சவளிவிவகார அமமசசர் வாங யி, சிறிலஙகாவுககு 
உத்திதயாகபூர்வமான வருமக அமமநதுளைது. 2020இல் சீன்ப ச்பாதுவுடமமக கடசியின் 
மத்திய குழுவின் அரசியல் விவகாரக குழு உறு்பபினர் யாங யீசசியும,  2021 இல் சீனாவின் 
்பாதுகா்பபு அமமசசர் சவய்ச்பஙகும சிறிலஙகாவுககு உத்திதயாகபூர்வ வருமக ்தநதிருந்தனர். 
இந்த வருமககள எல்லாதம சீனாவின், சிறிலஙகாவில் உளை மு்தலீடுகளிதும தசமவகள மற்றும 
ஆடகள, ச்பாருடகள, நகர்வுகைதும சு்தநதிரத்தின் உறுதி்ப்பாடுகளுககும, வைர்சசிகளுககுசமனச 
சசால்ல்ப்படடாலும, சிறிலஙகா ்பகிர்ப்படட இம்றமமயுடன் உளைது என்்பம்த உலகுககுத் 
ச்தளிவு்படுத்தும சசயலாகவும உளைது. 
 இதுதவ இநதியா ்தனககு்ப ்பாதுகா்பபுககான அசசுறுத்்தல் எனவும, அசமரிககா ்தனது 
இநதுமா கடல் மீ்தான மு்தலீடுகள, தசமவகள மற்றும ஆடகள ச்பாருடகள நகர்வுகளுககான, 
சு்தநதிரத்திற்கான முடடுககடமட எனவும சிநதி்ப்ப்தற்கான அடி்ப்பமடயாக உளைது. எனதவ 
சிறிலஙகாவின் ஒவசவாரு நகர்வுககும இநதியாவும, அசமரிககாவும கூடடாகவும ்தனித்தும 
்தமமாலான எதிர்விமனகமைக கடடமம்ப்பது ச்தாடர்நது சகாண்தட இருககும. இநதியா அயலக 
நாடடுககு முககியத்துவம என்்ற ்தனது சவளிவிவகாரக சகாளமகயின் அடி்ப்பமடயிலும, அசமரிககா 
இநதுமா கடலில் ்பாதுகா்ப்பான அமமதிமய்ப த்பணல் என்்ற அடி்ப்பமடயிலும, அமனத்துலக 
சடடஙகள ஒழுஙகுமும்றகளுககு ஏற்்ப ்தனது நிதி மதி ச்தாழில்நுட்ப உ்தவிகமையும, விமானஙகள 
உட்படட கருவிகள வழஙகமலயும, ்பாதுகா்பபுககான ்பமடகளுககான ்பயிற்சிகமையும, புலனாய்வுத் 
்தகவல் ்பகிர்வுகமையும சசய்யும. இ்தனால் சிறிலஙகா இவவாண்டில் அமனத்துலக வல்லாண்மம 
களின் தநரடி மம்றமுக தமா்தல் கைமாகதவ காடசியளிககும என்்பதில் எளைைவும சநத்தகமில்மல. 
 இ்தற்கு முன்னாயத்்தமாக இநதியாவுடன் சிறிலஙகாவின் ச்தாடர்ம்ப இதுவமர நட்பார்ந்த 
நிமலயில் ச்தாடர்நது சகாண்டிருந்த சிறிலஙகாவின் பிர்தமர் மகிந்த ராஜ்பகசவின் இடத்தில் 
நிதியமமசசர் ்பசில் ராஜ்பகசமவ்ப ்பதில் பிர்தமராக நியமித்்தால், அது அசமரிகக - இநதிய கூடடு 
நடம்ப முன்சனடுகக உ்தவியாகும என்கி்ற எண்ணத்தில் சிறிலஙகா அரசாஙகம காய்கமை நகர்த்திக 
சகாண்டிருககி்றது. முன்னர் உகண்டாவின் சிறிலஙகாவுககான உயர் ஸ்தானிகராகவும ்தற்ச்பாழுது 
சகன்யாவின் உயர் ஸ்தானிகராகவும உளை தவலு்பபிளமை கனகநா்தனால், கறு்பபு்ப ்பணத்ம்த 
சவளமை்ப ்பணமாககும சநம்த நாடாகக கரு்த்ப்படும சசன்மரிதனாவில் ்பதிவு சசய்ய்ப்படட  
மிக்பச்பரிய சசல்வந்தர்கள ்பயணிகக்ப ்பயன்்படுத்்த்ப்படும ்தனியார் விமானசமான்று வாடமகககு 
எடுகக்ப்படடு சிறிலஙகாவுககு அனு்ப்ப்ப்படட்தால், சிறிலஙகாவின் பிர்தமர் மகிந்த ராஜ்பகச, 
குடும்ப சதம்தராய் திரு்ப்பதியில் சாமி குமபிடுவ்தற்கு 32 மில்லியன் சடாலர் சசலவில் திரு்ப்பதி 
சவஙகதடசுவர்ப ச்பருமாமை ்பகதி ்ததும்பக குமபிடடு மீண்டுளைார். மகிந்தவுககு உடல்நல ஓய்வு 
சிலகாலம த்தமவ. ்பதில் பிர்தமராக ்பசில் ஆளகசவன திரு்ப்பதி சவஙகதடசுவர்ப ச்பருமாள 
வரஙசகாடுத்து அனு்பபி மவத்துளைார் என்்ற த்பசசுககளும அடி்படுகின்்றன. 
 இ்தற்கிமட 2009ஆம ஆண்டு முளளிவாய்ககால் ஈழத்்தமிழின அழி்பபுத் ்தமலமம இராணு 
வத் ்தை்பதி பீல்ட மார்்ஷல் சரத்ச்பான்தசகா, சிறிலஙகா்ப ்பாராளுமன்்றத்தில் இறுதிககடடத்தில் 
்பணியாற்றிய ்தனது ்பமட அதிகாரிகள 51 த்பருககு, அசமரிககா ்பயணத்்தமட விதித்துளைமமமய 
சவளி்ப்படுத்தினார். அத்ததவமை  பூதகாை குற்்றவியல் நீதி்ப்பணியகத்தின் ்தமலவர் மமககல் 
சகாசக, சிறிலஙகாவின் அசமரிககத் தூதுவர் மகிந்த சமரவீரவுககு சமய்நிகர் சநதி்பபு வழியாக்ப 
ச்பாறு்பபுக கூ்றமலயும, மனி்தஉரிமமகமை்ப த்பணுவம்தயும உறுதி சசய்யுமாறு வலியுறுத்திக 
கூறியுளைார். சிறிலஙகாவின் ்பாராளுமன்்ற உறு்பபினர் சுமநதிரன், ்தமிழர்களுககு உ்தவினால் 
்தமிழர்கள சீனாமவ சவளிதயற்்ற எவவமகயில் உ்தவுவர் எனத் ்தனது அசமரிகக அமழ்பபு 
விஜயத்தின் ச்பாழுது தகடட்தாகக கூறியுளைார். இமவகள எல்லாம அசமரிககா ்தமிழர்களின் 
பிரசசிமனகமை முன்மவத்தும ்தனது நகர்வுகமைச சிறிலஙகாவில் சசய்யத் திடடமிடுகி்றது 
என்்பம்தத் ச்தளிவாககியுளைன.
 இநநிமலயில் ஈழ, மமலயகத் ்தமிழர்கள, முஸலீம மககள ஒருஙகிமணநது ்தஙகள ்தஙகளுக 
கான சமுகநீதிமய உறுதி்ப்படுத்துமாறு சீனா, அசமரிககா, இநதியாவிடம எந்த அைவுககு்ப ்பலமா 
கக தகட்பார்கதைா அந்த அைவுகதக இந்த மூவின மககைதும ்பாதுகா்பபு எல்லா நிமலயிலும 
உறுதிச்பறும என்்பத்த இலககின் எண்ணம. இந்த மூவின மககளுககுமான பிரசசிமனகளும, அ்தன் 
்தாககஙகளும ச்பாதுவான்தாகவும, தவறு தவ்றான்தாகவும உளை்தால், அந்தத் ்தனித்துவஙகமையும 
அவற்றுககிமடயான ச்பாது்ப ்பண்புகமையும மூன்று இனத்்தவர்களும கூடி்ப த்பசித் ச்தாகுத்து 
‘சமுக நீதிககான’ சான்்றா்தரஙகள உடன் சவளியிட தவண்டிய தநரமிது.
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திருதகபாணமை்ல எண்பணய்த் �பாஙகித் ப�பாகுதி 
அபிவிருத்திக்கபான உ்டனெடிக்்க வியபாழக் 

கிழ்மை ்கசசபாத்தி்டப்ெட்்ட நி்லயில, இ�ற்கபாக 
இலங்கக்கபான இந்திய உயர்ஸ�பானிகரபாலயம, �னது 
நனறி்யத் ப�ரிவித்துக் பகபாண்டுள்ளது.
 “இந்திய-இலங்கப் பெபாருளபா�பார மைற்றும சக்தி 
ெஙகு்்ட்மையில புதியத�பார் ்மைலகல. திருதகபாண 
மை்ல எண்பணய் �பாஙகி ப�பாகுதி அபிவிருத்திக்கபான 
உ்டனெடிக்்க ்கசசபாத்தி்டப்ெட்்ட்மைக்கபாக சகல 
�ரப்பினருக்கும வபாழ்த்துக்கள்” என உயர் ஸ�பானிகரபா 
லயம  ப�ரிவித்துள்ளது.
 ‘இந்திய- இலங்க �்ல்மைத்துவஙகளின 
வழிகபாட்்டலகளுக்கும அ்மைசசர்கள் மைற்றும சமெந்� 
ப்ெட்்ட அதிகபாரிகளின ஆ�ரவிற்கும உளப்பூர்வமைபான 
ெபாரபாட்டுக்கள்’ எனறும உயர்ஸ�பானிகரபாலயம ப�ரி 
வித்துள்ளது.
 இது இவவபாறிருக்க, திருதகபாணமை்ல எண் 
பணய் கு�ஙக்ள அபிவிருத்தி பசய்வ�ற்கபாக இந்திய 
நிறுவனபமைபானறுக்கு வழஙகும வ்கயில ்கசசபாத்தி 
்டப்ெட்்ட உ்டனெடிக்்கயு்டன ப�பா்டர்பு்்டய அ்மைச 
சர்வ தீர்மைபானத்்� பசலலுெடியற்்ற�பாக்குமைபாறுதகபாரி 
உயர் நீதிமைன்றத்தில அடிப்ெ்்ட உரி்மை மைனு ஒனறு 
பவள்ளிக்கிழ்மை �பாக்கல பசய்யப்ெட்டுள்ளது.
 த�சிய பிக்குகள் முனனணியின பசயலபாளர் 
வக்கமுலல உதித்� த�ரர் சபார்பில சட்்டத்�ரணி சுனில 
வட்்டகல இந்� மைனு்வ �பாக்கல பசய்துள்ளபார்.
 வழக்கின பிரதிவபாதிகளபாக ெனபாதிெதிக்கு ெதி 
லபாக சட்்ட மைபா அதிெர், ெனபாதிெதி பசயலபாளர், நிதிய 
்மைசசர், ெபாதுகபாப்பு பசயலபாளர், எரிசக்தி அ்மைசசர், 
கணக்கபாய்வபாளர் நபாயகம உள்ளிட்்ட 47 தெர் குறிப்பி்டப் 
ெட்டுள்ளனர்.
 திருதகபாணமை்ல எண்பணய் கு�ஙக்ள அபிவி 
ருத்தி பசய்வ�ற்கபான உ்டனெடிக்்க பகபாழுமபில 
தநற்று ்கசசபாத்தி்டப்ெட்்டது.
 உ்டனெடிக்்கயினெடி இந்தியபாவின நிர்வபாகத் 
தின கீழ் இருந்� 99 கு�ஙகளில 85 கு�ஙகள் இலங்க 
யின நிர்வபாகத்தின கீழ் பகபாண்டுவரப்ெடும என 
எரிசக்தி அ்மைசசர் உ�ய கமைனபில �னது ருவிட்்டர் 
ெதிவில குறிப்பிட்டுள்ளபார்.
 திருதகபாணமை்ல எண்பணய் கு�ஙகள் கட்்ட்மை 
ப்பு ப�பா்டர்பில தமைற்பகபாள்ளப்ெ்டவுள்ள இணக்கப் 
ெபாடு இந்தியபாவிற்கு அ�்ன முழு்மையபாக வழஙகும 
முயற்சியின ஒரு கட்்டமைபா என ப�பாழிற்சஙகள் தகள்வி 
எழுப்பியிருந்�ன.
 இந்�ப் பினனணியில இனறு உயர் நீதிமைன்றத்தில 
மைனு �பாக்கல பசய்யப்ெட்டுள்ளது,
 இத�தவ்ள �ற்தெபா்�ய இக்கட்்டபான கபாலப் 
ெகுதியில இலங்கக்கு ஒத்து்ழப்பு வழஙகுவ�பாக 
இந்திய பவளிவிவகபார அ்மைசசர் எஸ.பெய்சஙகர் 
ப�ரிவித்துள்ளபார்.
 இலங்கயின பவளிவிவகபார அ்மைசசர் தெரபாசி 
ரியர் ஜீ.எல.பீரிஸூ்டன இ்டமபெற்்ற கலந்து்ரயபா 
்ட்லயடுத்து, இந்திய பவளிவிவகபார அ்மைசசர் 
இ�்ன கூறிய�பாக இந்திய பசய்தி நிறுவனஙகள் ப�ரி 
வித்துள்ளன. 
 இந்தியபவளிவிவகபார அ்மைசசர் எஸ.பெய் 
சஙகர் இலங்க, ெஙகளபாத�ஷ், தநெபாளம, சிஙகப்பூர், 
ஐக்கிய அரபு இரபாசசியம மைற்றும ்நஜீரியபா ஆகிய 
நபாடுகளின பவளிவிவகபார அ்மைசசர்களு்டன தநற்று 
கலந்து்ரயபாடினபார்.
 இரு�ரப்பு உ்றவுக்ள தமைலும விஸ�ரிக்கும 
தநபாக்கில �னித்�னிதய ப�பா்லதெசியூ்டபாக அவர் 
கலந்து்ரயபாடிய�பாகவும ப�ரிவிக்கப்ெடுகின்றது.
 அவுஸதிதரலியபா, இந்த�பாதனஷியபா, மைபா்லதீவு 
மைற்றும பூட்்டபான ஆகிய நபாடுகளின பவளி விவகபார 
அ்மைசசர்களு்டன இ்டமபெற்்ற கலந்து்ரயபா்ட்ல 
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த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ஈழ - மலையகத் தமிழர் முஸ்லீம் மககள் 
பாதுகாப்புககு ‘சமூகநீதி’ ககாரகை ஒகரவழி
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இந்தியப் பிர�மைர் நதரந்திர தமைபாடிக்கு அனுப்பி ்வப்ெ�ற்கபாக �மிழ்க் 
கட்சிகளபால �யபாரிக்கப்ெட்்ட கடி�ம ஒருவபாறு �மிழ்த் த�சியக் கட்சி 

களின �்லவர்களபால ்கபயபாப்ெமி்டப்ெட்டுள்ளது. இரண்டு மைபா� கபாலத்துக் 
கும அதிகமைபாகத் ப�பா்டர்ந்� இழுெறிகள், சர்ச்சகளுக்குப் பினனர் பகபாழுமபில 
இ்டமபெற்்ற தெசசுக்களின தெபாது �மிழ்க் கட்சிகளபால �யபாரிக்கப்ெட்்ட 
ஆவணம இறுதியபாக்கப்ெட்டு, ்கபயபாப்ெஙகளும பெ்றப்ெட்்டன. பகபாழும 
பிலுள்ள இந்திய உயர் ஸ�பானிகர் மூலமைபாக இது இப்தெபாது இந்தியப் பிர�மை 
ருக்கு அனுப்ெப்ெடுகின்றது.
 பரதலபா முனபனடுத்� இந்� முயற்சி, �மிழ் அரசியல வரலபாற்றில 
முக்கியமைபான ஒரு நகர்வு. இலங்க்ய ்மையப்ெடுத்தி இ்டமபெறும 
வலலரசு நபாடுகளின ஆதிக்கப் தெபாட்டி்யப் ெயனெடுத்�க்கூடிய ஒரு நகர்வு. 
த�சியக் கட்சிகள் எனச பசபாலலக்கூடிய கட்சிக்ளப் பெபாறுத்�வ்ரயில, 
கதெந்திரகுமைபார் பெபானனமெலம �்ல்மையிலபான �மிழ்த் த�சிய மைக்கள் 
முனனணி்யத் �விர்ந்� ஏ்னய கட்சிகள் அ்னத்தும இதில இ்ணந்தி 
ருந்�்மை முக்கியமைபான ஒனறு.

13 ஆவது திருத்தம்
 அரசியல்மைப்பில ஏற்கனதவ இருக்கின்ற 13 ஆவது திருத்�த்்� 
முழு்மையபாக ந்்டமு்்றப்ெடுத்� தவண்டும எனெ�ற்கபான அழுத்�த்்� 
இந்தியப் பிர�மைர் நதரந்திர தமைபாடி இலங்க அரசுக்குக் பகபாடுக்க தவண்டும 
எனெ்� வலியுறுத்துவது�பான இ�ன பிர�பான இலக்கு. �ற்தெபா்�ய சர்வ 
த�ச - உள்நபாட்டு அரசியல நி்ல்மைகளின அடிப்ெ்்டயில ந்்டமு்்றச 
சபாத்தியமைபானதும, அவசியமைபானதும என்ற அடிப்ெ்்டயில�பான இந்�க் தகபாரி 
க்்கயின அடிப்ெ்்டயில கபாய் நகர்த்துவது என்ற முடி்வ பரதலபா எடுத்� 
�பாகத் ப�ரிகின்றது.
 13 ஆவது திருத்�ம �மிழ்க் கட்சிகளபால நிரபாகரிக்கப்ெட்்ட ஒனறு 
எனெது உண்்மை�பான. 1987 ஆம ஆண்டு இலங்க இந்திய உ்டனெடிக்்க 

மூலமைபாக 13 ஆவது திருத்�ம பகபாண்டுவரப்ெட்டு, மைபாகபாண ச்ெகள் அ்மைக் 
கப்ெட்்டதெபாது, விடு�்லப் புலிகளின ஆதிக்கம �மிழர் �பாயகத்தில இருந்�து. 
மிகவும ெலமைபான - உறுதியபான கட்்ட்மைப்புக்க்ள அவர்கள் ்வத்திருந் 
�பார்கள். இ�ற்கபான �்ல்மை அவர்களி்டமிருந்�து. மைக்களின ஒட்டுபமைபாத்� 
ஆ�ர்வ அவர்கள் பெற்றிருந்�பார்கள். அந்� நி்லயில, இலங்க - இந்திய 
உ்டனெடிக்்க்ய புலிகள் நிரபாகரித்திருந்�பாலும, இந்தியபாவின நலபலண்ண 
முயற்சிகளுக்கு ஆ�ரவளித்து ஆயு�ஙக்ளக் கீதழ தெபாடுவ�பாக பிரெபாகரன 
சுதுமை்லயில ்வத்து அறிவித்�பார்.
 �ற்தெபாது �மிழ் மைக்கள் 
அந்�ளவுக்கு ெலமைபான நி்லயில 
இல்ல. அ�பாவது தெரமதெசும 
ெலம ஒப்பீட்்டளவில வீழ்சசிய்்ட 
ந்திருக்கின்றது. ெலமைபான ஒரு 
�்ல்மை �மிழ் மைக்களி்டம 
இல்ல. இந்தியப் பிர�மைருக்கபான 
கடி�த்்�த் �யபாரிக்கும விவகபா 
ரத்திதலதய இ�்னத் ப�ளிவபாகக் 
கபாண முடிந்�து. உண்்மையில இது 
�மிழர்களுக்கு மைட்டும பிரசசி்னயபாக இருக்கவில்ல. இந்தியபாவுக்கும 
பிரசசி்னயபாக இருந்�து. அ�பாவது, ெலமைபான �மிழ்த் �்ல்மை ஒனறில்ல 
என்ற நி்லயில, இலங்க்யக் ்கயபாள்வதில புதுடிலலியும �டுமைபாறியது.

தமிழரசு - ரரகைா
 அரசியல ரீதியபாக இலங்க்யக் ்கயபாள தவண்டுமைபானபால, 
ெலமைபான ஒரு �மிழர் �்ல்மை - ஒனறி்ணந்� குரலில தகபாரிக்்க்ய முன 
்வக்கக்கூடிய �்ல்மை அவசியம என புதுடிலலி கணக்குப் தெபாட்்டது. ெல 
சந்�ர்ப்ெஙகளில �மிழ்த் த�சியக் கூட்்ட்மைப்பின �்ல்மையி்டம அ�்ன 
அவர்கள் வலியுறுத்தியிருந்�பார்கள். ஆனபால, �மிழரசுத் �்ல்மை்யப் பெபாறு 
த்�வ்ரயில அ�ற்கபான முனபனடுப்பு ஒன்்றச பசய்யக்கூடிய நி்லயில 
அது இருக்கவில்ல.
 இந்� சந்�ர்ப்ெத்்�ப் ெயனெடுத்திக்பகபாண்டு இ�ற்கபான முனபனடு 

ப்்ெ பரதலபா தமைற்பகபாண்்டது. 
�மிழ்த் த�சியக் கட்சிக்ளப் 
பெபாறுத்� வ்ரயில த�ர்�ல 
அரசிய்ல ்மையப்ெடுத்திய 
கட்சிகளபாகதவ அ்வ உள்ளன. 
கூட்்ட்மைப்பின பிர�பான கட்சி 
யபாக �ன்னதய எப்தெபாதும 
முனனி்லப்ெடுத்தும பசயற் 
ெபாட்டில �மிழரசுக் கட்சி இருந் 
துள்ளது. ஆனபால, இ�ற்கபான 
இணக்கப்ெபாட்்்ட ஏற்ெ டுத்தும 
முயற்சி்ய முனபனடுக்கத்�க்க 

யபாரும அஙகிருக்கவில்ல. அ�னபால�பான, பரதலபா இந்� முயற்சி்ய முன 
பனடுத்�து.
 க்டந்� பெபாதுத் த�ர்�லில கூட்்ட்மைப்பு ெபாரிய பினன்்ட்வச 
சந்தித்� அத�தவ்ளயில, கூட்்ட்மைப்புக்குள் வலுவபான ஒரு கட்சியபாக பரதலபா 
தமைதலபாஙகியிருந்�து. மூனறு ஆசனஙக்ளப் பெற்றிருந்� பரதலபா, இந்தியப் 
பிர�மைருக்கபான கடி�த்்� அனுப்பி ்வக்கும முயற்சி்யயும முனபன 
டுத்�்மை �மிழரசுக் கட்சிக்கு ஏற்றுக் பகபாள்ளக்கூடிய�பாக இருக்கவில்ல. 
ஆரமெத்திலிருந்த� குழிெறிக்கும முயற்சிக்ள �மிழரசுக் கட்சி - குறிப்ெபாக 
சுமைந்திரன தமைற்பகபாண்்டபார்.
 சுமைந்திர்ன முனனி்லப்ெடுத்�பாமைல இவவபா்றபான ஒரு முயற்சி்ய 
�மிழ்க் கட்சிகள் இ்ணந்து முனபனடுத்திருப்ெது இது�பான மு�லமு்்ற 
எனெது கவனிக்கத்�க்கது.

சுமந்திரன் உலர
 பரதலபா முனபனடுத்� இந்� முயற்சியின மு�லபாவது கூட்்டம 
நவமெர் மு�லவபாரம யபாழ்ப்ெபாணத்திலுள்ள 
திண்்ண ப�பாட்்டலில ந்்டபெற்்றது. இதில 
ெஙதகற்ெ�பாக உறுதியளித்திருந்� �மிழரசுக் 
கட்சித் �்லவர் மைபா்வ. தசனபாதிரபாெபா இறுதி 
தநரத்தில இதில கலந்துபகபாள்வ்�த் �விர்த்�பார். 
�மிழரசுக் கட்சிக்குள் உருவபாகியிருந்� எதிர்ப்பு 
கள்�பான இ�ற்குக் கபாரணம.
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பிரித்�பானிய  கபாலனித்துவ  அரசபாஙகம,  74 
ஆண்டுகளுக்கு  முனனர்,  04.02.1948  இல 

இலங்கக்குச சு�ந்திரம வழஙகியது.
 பிரித்�பானியபா அப்பெபாழுது இந்தியபாவில 
சீக்கியர்களுக்கும, முஸலிமகளுக்கும இந்திய அரசி 
யல்மைப்பில  உரிய  இ்டமைளிப்ெ�ற்கபாக  அரசியல 
்மைப்பு  உருவபாக்கல    ச்ெ்ய இந்தியபாவில 
நிறுவிச பசயற்ெட்்டது தெபால, ஈழத்�மிழ் மைக்கள் 
�ஙகளுக்குரிய இ்டத்்� அரசியல்மைப்பில பெறு 
வ�ற்கபான விருப்்ெத் ப�ரிவிப்ெ�ற்கபான அரசிய 
ல்மைப்பு உருவபாக்கல ச்ெ்ய நிறுவி அ�னவழி 
சு�ந்திர இலங்க்கபான அரசியல்மைப்்ெ   உருவபா 
க்கவில்ல. இதுதவ இன்ற வ்ரயபான ஈழத் �மிழர் 
இ்்ற்மைப் பிரசசி்ன, மை்லயக மைக்கள் மைற்றும 
முஸலிம மைக்களின அரசியலுரி்மைப் பிரசசி்ன 
களின வித்�பாக உள்ளது.

 தசபாலெரி பிரபு இலங்கயில அரசியல்மை 
ப்பு உருவபாக்க ஆ்ணயரபாகச பசயற்ெட்்டகபாலத்து 
இலங்கத் �மிழர்களின �்லவரபான மைகபாரபாணி 
யின சட்்டத்�ரணிப் ெட்்டம பெற்்ற உலகப் புகழ் 
பெற்்ற வழக்கறிஞர் ஜி.ஜி. பெபானனமெலம 
அவர்கள், இலண்்டனுக்குத் �மிழர்களின அரசிய 
ல்மைப்பு உரி்மைகள் குறித்துப் தெச வந்� 
பெபாழுது அவ்ரச சந்தித்துப் தெச தவண்்டபாபமை 
ன்ற, அக்கபாலத்து இலங்கச சட்்டவபாக்கச்ெயின 
�்லவர் டி எஸ தசனநபாயக்கபா விடுத்� தவண்டு 
தகபா்ள ஏற்றுப் பிரித்�பானிய அரசபாஙகம அவ 
்ரச சந்திக்க மைறுத்�து. பினனர் �னது விருப்ெப் 
ெடி தசபாலெரி ஆ்ணக்குழுமூலம ஈழத் �மிழர் 
களின இ்்ற்மை்யயும சிஙகளவர்களின இ்்ற 
்மை்யயும பெபாதுவபாக ்வத்து சிஙகளப் பெரும 
ெபான்மை ஒற்்்றயபாட்சிப் ெபாரபாளுமைன்றமு்்ற்மை 
்யக் பகபாண்்ட அரசியல்மைப்்ெ உருவபாக்கியது. 
பிரித்�பானியபாவின இந்�ச பசயலுக்குப் பிரித்�பா 
னியபா த�யி்ல, தகபாப்பி, இரப்ெர், பகபாக்தகபா உட் 
ெட்்ட இலங்கயின பெருந்த�பாட்்டப் பெபாருட்க 
்ளசசந் ் �ப்ெடுத்திய�பால இலங்கக்குபகபாடுக்க 
தவண்டி இலண்்டன மைத்திய வஙகியில ஒதுக்கு 
பசய்யப்ெட்டிருந்� பெருந்ப�பா்கயபான ெணத் 
்�ச, சிஙகளத் �்லவரபான டி எஸ தசனநபாயக்கபா 
�ஙகளுக்குத் �ரத்த�்வயில்ல எனறு ்கயூட் 
டுப் தெரம தெசிய்மைதய, கபாரணம எனெது வரலபா 
ற்று ஆசிரியர்கள் கருத்து.
 இலங்கக்கபான இந்� ஒதுக்கீட்டு நிதி 
வருமைபானம முழுக்க முழுக்க மை்லயகத் �மிழ் 
மைக்களின இரத்� வியர்்வ சிந்திய உ்டலு்ழப்ெபால 

ஈட்்டப்ெட்்டது எனெதும குறிப்பி்டத்�க்கது. அவ 
வபாத்ற ெபாக்கிஸ�பானிய இந்திய வர்த்�கப் பெரு 
மைக்களின மு�லீடுகளபாலும கடின உ்ழப்ெபாலுதமை 
அந்தநரத்தில இலங்கக்கபான அந்நியசபசலபாவணி 
மிகப்பெருமைளவில ஈட்்டப்ெட்டுக் பகபாண்டிருந்�து 
எனெதும குறிப்பி்டத்�க்கது. அந்தநரத்தில முஸலீ 
மகளின நபாளபாந்�ப் தெசசு பமைபாழியபாகத் �மிதழ 
இருந்�து. தமைலும பிரித்�பானியபாவின இலங்கக் 
கபான நிர்வபாகமும பெபாருளபா�பார முயற்சிகளும 
இலங்கத் �மிழர்களின அதிகளவபான ெஙகளிப்பு 
்டன வளர்ந்�ன எனெதும வர லபாறு.
 ஆயினும ஈழத்�மிழர்களின இ்்ற்மை்ய 
யும இலங்கயின �மிழ்தெசும மைக்களின அரசியல 
உரி்மைக்ளயும  கவனத்தில  எடுக்க  கபாலனித் துவ  
பிரித்�பானிய  அரசபாஙகம மைறுத்�து. ஈழத்�மிழர் 
களின இ்்ற்மையி்ன சிஙகளப் பெருமெபான்மை 
யினரின இ்்ற்மையு்டன இ்ணத்து இலங்க 
அரசுக்கபான பெபாது இ்்ற்மையபாகச சிஙகளப் 
பெருமெபான்மை ஒற்்்றயபாட்சிப் ெபாரபாளுமைன்ற 
ஆட்சி்ய தசபாலெரி அரசியல்மைப்பின மூலம 
உருவபாக்கியது. தசபாலெரி அரசியல்மைப்பின 29(2) 
வது பிரி்வ இலங்கயின சிறு ெபான்மை மை�ஙகள் 
இனஙகளுக்கு எதிரபான சட்்டஙகள் இலங்கப் 
ெபாரபாளுமைன்றத்தில நி்்றதவற்்றப்ெட்்டபாலஅ�்ன 
எதிர்த்து தமைனமு்்றயீட்்்டபிரித்�பானிய பிரிவிக் 
கவுனசிலில பசய்யலபாம என அரசியல்மைப்புப் 
ெபாதுகபாப்பு இலங்கயின சிறுெபான்மையினஙகளு 
க்கு வழஙகப்ெட்டுள்ளது எனெது பிரித்�பானியபாவின 
வபா�மைபாக அ்மைந்�து.
 இ�ன அடிப்ெ்்டயில இலங்கயின அதி 
உசச இ்்ற்மை பிரித்�பானியபாவி்டதமை உள்ளது என 
இரஸயபா ஐக்கிய நபாடுகள் ச்ெயில இலங்க்யத் 
�னிநபா்டபாக உறுப்புரி்மை பகபாடுக்க வி்டபாது 
இரண்டு �்ட்வகள், �னது இரத்து அதிகபாரத்்�ப் 
ெயனெடுத்தி 1948 மு�ல 1956 வ்ர �டுத்�து. 
இவவபாறு பிரித்�பானியபாவு்டன 1948க்குப் பினனரும 
ெகிரப்ெட்டிருந்� ஈழத்�மிழரின இ்்ற்மை்யப் 
ெயனெடுத்தி தகபாடீஸவரன எனெவர், �ன்னச 

சிஙகளம மைட்டும சட்்டத்தின மூலம தவ்லநீக்கம 
பசய்�து தசபாலெரி அரசியல அ்மைப்புச சட்்டத் 
திற்கு எதிரபானது என பிரித்�பானியப் பிரிவிக் 
கவுனசிலுக்கு தமைனமு்்றயீடு பசய்� வழக்கில, 
பிரித்�பானிய பிரிவிக்கவுனசில அவ்ர மீளவும 
தவ்லக்கு நட்்டஈடு பசலுத்தி எடுக்குமைபாறும, 
சிஙகளம மைட்டும சட்்டத்்� மீளபாய்வு பசய்து 
திருமெவும அரசியல்மைப்புக்கு ஏற்ெ நி்்றதவற் 
றுமைபாறும, 1969இல தீர்ப்பு வழஙகியது. இ�்ன 
ஏற்க மைறுத்� சிறிலஙகபா அரசபாஙகத்தினர் 1970ம 
ஆண்டுத் த�ர்�்ல ந்டத்தி கூட்்டரசபாஙகத்்�  
சிறிமைபாதவபா ெண்்டபாரநபாயக்கபா  �்ல்மையில அ்மை 
த்�னர். 22.05.1972இல சிறிலஙகபாவின கூட்்டரசபா 
ஙகம �மிழர்களின விருப்புப் பெ்றப்ெ்டபா� �னனி 
ச்சயபான சிறிலஙகபா சிஙகள பெௌத்� குடியரசுப் 
பிரக்டனத்தின மூலம தசபாலெரி அரசியல்மைப்பி 
லிருந்தும, பிரித்�பானிய அரசி மைபாட்சி்மைக்குரிய 
2வது எலிசதெத் மைகபாரபாணி அவர்கள் இலங்க 
நபாட்டின �்லவி என்ற நி்லயில இருந்தும 
விலகியது.
 இ�னபால அனறு மு�ல இனறு வ்ர 50 
ஆண்டுகள் – அ்ர நூற்்றபாண்டுகள் ஈழத்�மிழர்கள் 
அரசற்்ற த�சஇனமைபாக �ஙகளின அரசியல எதிர் 
கபாலத்்�த் �பாஙகதள அ்மைத்�ல எனனும அடிப் 
ெ்்ட மைனி� உரி்மை்யப் தெணும வ்கயில 
�ஙகளின மைக்கள் இ்்ற்மை்ய உறுதிப்ெடுத்�ப் 
தெபாரபாடி வருகின்றனர்.

 சிறிலஙகபா அரசபாஙகம பிரிவி்னக் தகபாரி 
க்்க என ஈழத்�மிழ் மைக்களின இ்்ற்மை்யத் 
திரிபுெடுத்தி வருகி்றது. �னது ஈழத்�மிழின 
அழிப்பு அரசிய்ல சிறிலஙகபாவின த�சியப் 
ெபாதுகபாப்்ெயும  ஓரு்மைப்ெபாட்்்டயும  தெணும  
பசயல  எனவும  �ஙகளின     மைக்கள் இ்்ற்மைக் 
கபாகப் தெபாரபாடும ஈழத்�மிழர்க்ள இன அழிப்புச 
பசய்வ்�ப் ெயஙகரவபா�த்திற்கு எதிரபான த�சியப் 
ெபாதுகபாப்புச பசயற்ெபாப்டனவும நியபாயப்ெடுத்தி 
வருகி்றது.
 தமைலும அரசற்்ற த�ச இனமைபாகத் �மிழர் 
க்ள மைபாற்றிய 1972 இலிருந்து 2ஆவது ஆண்டி 
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   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

50 Mz;Lfshf ehlw;w Njrkf;fshf 

jq;fs; ,iwikf;fhfg; 

NghuhLk; <okf;fs;
•10.01.1974 ம் திகதிய 4வது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு இனப்படுககாலலகள் முதல் 48 
ஆண்டுகளாகச் சிறிலஙகாவின் ்பண்்பாட்டு இனஅழிபபும் கதாடர்கிறது.

•இநநாலள ஈழமககள் விடுதலலப ப்பாராட்டத்தின் கதாடகக நாளாகவும் கருதலாம்

•04.02.2022 இல் 74வது சுதநதிர தினத்தில் ஒருநாடு ஒருசட்டத் தீவாக இலஙலகலய மாறற 
முயலும் சிறிலஙகாவின் சட்டவிபராத முயறசிலய முறியடிகக இலைபவாம்.

jkpopyf;fpa Ma;thsu; R+.Nah. gw;wpkhfud; [dehafj;jpd; murpaypy; fiyapay; epiwQu;
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கேள்வி: 
	 தமிழ்	 மகேள்	 சார்ந்து	 ப�ாதுவான	
கோரிக்ே	ஒன்றை	சர்வகதச	சமூேத்த	
க�ாககி	முன்வப�தில்கூட,	கதசியம்	சார் 
ந்த	 தமிழ்	 அரசியல்	 ேட்சிேளால்	 உறுதி	
யாேச்	பசயற�ட	முடியாத	நி்ை	உள்ள்த	
தறக�ாது	 ோணமுடிகினறைது.	 இதறகு	
எனன	ோரணம்?

பதில்:
 �மிழ் மைக்களி்்டதயயபான அரசியல 
அபிலபா்ைக்ளயும, நீண்்ட கபால அரசியல 
தநபாக்கில �மிழ் மைக்கள் தவண்டி நிற்கின்ற, �ஙக 
ளுக்கபான சு�ந்திரத்திற்கபான கட்்ட்மைப்புக்க்ள 
கருத்தில பகபாண்டு தமைற்பகபாள்ளப்ெ்ட தவண்டிய 
கூட்டி்ணவு �மிழ் அரசியல கட்சிகளி்்டதய   
மிகக் கு்்றவபாகக் கபாணப்ெடுகின்றது. 
 �ஙகளி்்டதய இருக்கக்கூடிய �னித்� 
அ்்டயபாளஙகள், அரசியல பகபாள்்ககள் குறித்� 
நி்லப்ெபாடுகளில அவர்கள் தவறுெபாடுக்ளக் 
பகபாண்டிருந்�பாலுமகூ்ட ஒட்டுபமைபாத்� �மிழ் 
மைக்களின நல்ன முனனிறுத்திய தநபாக்கிலபாவது 
இவர்கள் ஒனறி்ணந்து பசயற்ெ்ட தவண்டிய 
�ன்மை ஒனறு அவசியமைபாக இருக்கின்ற தெபாது, 
த�்வ்ய உணரும பெபாறுப்புணர்வு மிகக் 
கு்்றவபாகதவ உள்ளது
 

கேள்வி: 
	 தமிழ்க	ேட்சிே்ள	உறுதியான	ஒரு	
�ா்தயில்	 போண்டுபசல்வதில்	 தமிழ்	
சிவில்	சமூே	அ்மபபுகேள்	முககியமான	
ஒரு	 �ாததிரத்த	 வகிகே	 முடியும்	 என	
எதிர்�ார்ககினறீர்ேளா?

பதில்:
 நிசசயமைபாக. தெபாரபாட்்ட கபாலத்தில தெபாரபா 
ட்்ட சக்தியபாக இருந்� விடு�்லப் புலிகள் 
கபாலத்தில பவவதவறு ெபா்�களில ெயணித்� 
அரசியல கட்சிக்ள ஒருஙகி்ணத்து, மைக்களி்டமி 
ருந்து அரசியல அ்மைப்்ெ கட்டிபயழுப்ெ 
தவண்டிய த�்வ அவர்களுக்கு இருந்�து. 
ஆனபால தெபாரின பினனரபான கபாலப்ெகுதியில 
�மிழ் சிவில சமூகத்தின கட்்ட்மைப்பு மைனனபார் 
ஆயரபாக இருந்� இரபாயப்பு தயபாசப் அவர்களபால 
முனபனடுக்கப்ெட்டு வந்�து. அவர் �்ல்மை 
�பாஙகிய சிவில சமூக அ்மைப்பின ்மையப்புள்ளி 
யபாக அவதர இருந்திருந்�பார். அவரு்்டய ந்டவ 
டிக்்ககளில நமபிக்்கயும எதிர்ெபார்ப்பும மைக்க 
ளி்டம இருந்�்� அவ�பானிக்க முடிந்�து. அந்�க் 
கபாலத்தில வ்டகிழக்கு �ழுவிய மிக முக்கியமைபான 
�மிழ் �்லவர்கள், சிவில சமூகக் குழுக்களின 
பிரதிநிதிகள் எலதலபாருதமை தெரபாயர் இரபாயப்பு 
தயபாசப் அவர்களின வழிகபாட்டு�்ல எதிர்ெபார் 
த்திருந்� ஒரு கபாலம இருந்�து. 
 ஆனபால பெபாது அரஙகிதல அவர் பசயற் 
ெ்ட முடியபா� பினனர் சிவில சமூகக் கட்்ட்மைப்பு 
களின உருவபாக்கமும, அரசியல கட்சிகள் இந்� 
சிவில சமூகக் கட்்ட்மைப்பினெபால பெபாறுப்பு 
க்கூ்ற தவண்டிய நி்லப்ெபாடு இலலபாமைல இருப் 
ெ்� நபாம அவ�பானிக்கக் கூடிய�பாக உள்ளது. 
அ�ன ப�பா்டர்சசியபாக �மிழ் மைக்கள் தெர்வ 
உருவபாக்கப்ெட்்டபாலுமகூ்ட ஆரமெத்தில ஒரு 
எதிர்ெபார்ப்பு இருந்�து. அந்�க் கபாலத்தில இ்டம 
பெற்்ற எழுக�மிழ் ஒரு பெரிய எழுசசியபாக 
இ்டமபெற்்ற தெபாது, இலட்சக் கணக்கபான மைக்கள் 
அதில ெஙகுெற்றியிருந்�பார்கள். தநரடியபாக ெஙகு 
ெற்்ற முடியபா� மைக்கள் மைத்தியிலகூ்ட சிவில 
சமூகக் கட்்ட்மைப்பு எனெது இவவளவு ஒரு 
ெலம வபாய்ந்��பாக அரசியல சக்திக்ள ஒனறி 
்ணக்கக்கூடிய வ்கயில அ்மைந்திருந்�து.

கேள்வி: 
	 தமிழ்	 மகேள்	 க�ர்வயின	 உரு	
வாகேம்	தமிழ்	அரசியல்	�ரபபில்	ஆகராககி	
யமானதாே	க�ாகேப�ட்டது.	ஆனால்,	அது	
இனறு	ோணாமல்	க�ாய்விட்டது.	இதறகு	
ோரணம்	எனன?

பதில்:
 என்னப் பெபாறுத்�வ்ரயில �மிழ் 
மைக்கள் தெர்வ �மிழ் த�சியப் ெரப்பிதல 
உள்ளவர்க்ள இ்ணந்து நகர்கின்ற ஒரு முக்கிய 
�ளமைபாக அது கபாணப்ெட்்டது. ஒருகட்்டத்தில இதில 
இ்ணந்திருந்� அரசியல கட்சிகள் தமைதலபாஙகிய 
நி்லயிதல கபாணப்ெட்்டது.�்ல்மை வகித்� 
வர்கள் �மிழ் மைக்கள் தெர்வ்ய �மைது 
ெபா்�க்கு ஏற்்றவபாறு ெயனெடுத்துகின்ற ஒரு 
தெபாக்கு ஏற்ெ்டத்ப�பா்டஙகி யதும �மிழ் மைக்கள் 
தெர்வெலவீனப்ெ்டத் ப�பா்டஙகி விட்்டது. 
இந்�ப் ெலம �மிழ் மைக்கள் தெர்வ்யப் 
ப ெ பா று த் � வ ் ர யி ல க ட் டி ப ய ழு ப் ெ ப் ெ ்ட 
வில்ல. ெலமைபான சிவில சமூகக் கட்்ட்மைப்பு 
உருவபாக் கப்ெடுவ்�யபார் விருமெபாமைல இருக்கி 
்றபார்கள். அலலது யபார் அது ப�பா்டர்ெபாக தவ்ல 
பசய்யத் �யக்கம கபாட்டுகி்றபார்கள் எனெ்� 
நபாஙகள் ெபார்க்கதவண்டிய நி்ல ்மையும இஙதக 
இருக்கி்றது. எதிர் கபாலத்தில த�சியம சபார்ந்� 
சிவில சமூகக் கட்்ட்மைப்புக்ள உருவபாக்க 
அறிவும, அனுெவமும எஙகளுக்குத் த�்வயபாக 
உள்ளது.

கேள்வி: 
	 �ைமான	தமிழ்	சிவில்	சமூே	ேட்ட்ம	
பபுகே்ள	உருவாககுவதில்	இனறு	எதிர்	
போள்ளப�டும்	சவால்ேள்	எனன?	அவற்றை	
எவவாறு	தாண்டிச்பசல்ைமுடியும்?	உஙேள்	
ேருதபதனன?

பதில்:
 தநரடியபான, மை்்றமுகமைபான சவபாலகளபாக 
நபாஙகள் அவற்்்றக் கரு�லபாம. நபாட்டின 
நி்ல்மை ஒரு சு�ந்திரமைபான, சனநபாயகம மிக்க 
சிவில சமூகக் கட்்ட்மைப்்ெ உருவபாக்குவ�ற்கு 
�்்டயபாக இருக்கின்றது. தெசசுச சு�ந்திரம, 
கருத்துச சு�ந்திரம, ஒனறுகூ்டல சு�ந்திரம தெபான்ற 
வற்்்றக் க்டந்து அந்� சு�ந்திரஙகள் உறுதிப் 
ெடுத்�ப்ெட்்ட ஒரு சூழ்நி்லயில�பான சிவில 
சமூக அ்மைப்புக்கள் எனெ்வ உறுதியபாகவும, 
� ன ப ன ழு ச சி ய பா க வு ம உ ரு வ பா க் க க் கூ டி ய 
நி்ல்மை உருவபாகும. அதில ெஙகுெற்்றக் கூடிய 
வர்களும அவவபா்றபான ஒரு சூழ்நி்லயில �பான 
ஆர்வமு்டன அதில அவர்களின வகிெஙகுக்ளச 
பசலுத்�த் �யபாரபாவபார்கள். 
 ஆனபால நபாட்டில �ற்தெபாது இருக்கும 
நி்ல்மை எனெது சிவில சமூக அ்மைப்புக்க்ள 
அலலது அ்வகளின ஒனறி்ணவுக்ள அல 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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தமிழ் மக்களுடைய உரிடம்கள் மற்றும் அடிப்படைப ்பிரச்ிடை்கள் ததொைர்பில் 
தமிழ் ் ிவில் ் மூ்கததின் த்யற்்பொடு்களின் அவ்ியம் அணடமக்கொலததில் ்பலமொ 

ைதொ்க உணரப்படு்கின்்றது. தத்ியம் 
்ொர்நத அர்ியல் ்கட்ி்கள் த்பொதுவொை 
விையங்களில் இணக்கப்பொடடை எடடு 
வதில் கூை, தடுமொறும் ஒரு நிடல ்கொணப்ப 
டு்கின்்றது. ்கட்ி அர்ியல் ்ொரொது தமிழ் 
மக்களுடைய நலன்்கள் ்ொர்நது த்யற் 
்பைககூடிய ்பலமொை ்ிவில் ்மூ்க ்கடை 
டமபபுக்களின் ததடவ அணடமக ்கொலத 
தில் வலியுறுததப்படு்கின்்றது. ஆைொல், 
அதில் ்பல ்வொல்்களும் உள்ளை. 
இடவ கு்றிதது இ்நத விையததில் த்யற் 
்படும் யொழ்ப்பொணப ்பல்்கடலக்கழ்க 
கபராசிரியர் எஸ்.ரகுராம் அடைத 
துல்க உயிதரொடைத தமிழ் தொய்க்களம் 
நி்கழ்ச்ிக்கொ்க வழங்கிய தநர்கொணலின் 
முக்கியமொை ்பகுதி்கள்
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கிழக்கு மைபாகபாணத்தில யுத்� கபாலத்தில �மிழ்-
முஸலிம இனஙகளி்்டதய ஏற்ெடுத்திய 

பிரிவி்ன்யயும, கலவரத்தி்னயும ஏற்ெடுத்துவ 
�ற்கபான அடித்�ளஙகள் அண்்மைக்கபால நிகழ்வுகள் 
மூலமைபாக இ்டப்ெடுவ்� அவ�பானிக்க முடிகின 
்றது.
 வ்டகிழக்கு எனெது �மிழ் தெசும மைக்களின 
�பாயகம. இ்ணந்� வ்டகிழக்கில �பான �மிழ் 
தெசும மைக்கள் சு�ந்திரமைபாகவும �ம்மைத்�பாதமை 
ஆளும நி்ல்மையி்ன உருவபாக்கிக்பகபாள்ள 
முடியும எனெ�ற்கபாகவுதமை �மிழர்கள் க்டந்� 
60வரு்டத்திற்கும தமைலபாக ெலதவறு தெபாரபாட்்டங 
க்ள முனபனடுத்�னர்.
 பெருமெபான்மையினத்�வரபால சிறுெபான 
்மையின மைக்களுக்கு இந்� நபாட்டில முனபன 
டுக்கப்ெட்்ட அ்டக்குமு்்றகதள, இந்� நபாட்டில 
�மிழர்க்ள �னித் �மிழீழம தகட்டுப் தெபாரபாடும 

நி்ல்மைக்கு �ள்ளியது. அகிம்சப் தெபாரபாட்்ட 
ஙகள் முனபனடுக்கப்ெட்டு அ்வ பவற்றியளிக் 
கபா� நி்லயிதலதய இந்� நபாட்டில ஆயு�ப் 
தெபாரபாட்்டம முனபனடுக்கப்ெட்்டது.
 வ்டகிழக்கில முனபனடுக்கப்ெட்்ட அகிம 
்சப் தெபாரபாட்்டமும சரி ஆயு�ப்தெபாரபாட்்டமும சரி 
�மிழ் தெசும மைக்கள் என்ற ரீதியிதலதய முனபன 
டுக்கப்ெட்்டது. �மிழர்களின தெபாரபாட்்டஙகள் 
எ்வயும �னிதய �மிழர்களுக்கு எனறு இலலபா 
மைல, சதகபா�ர முஸலிம மைக்க்ளயும இ்ணத்து 
�மிழ் தெசும மைக்களுக்குரிய தெபாரபாட்்டமைபாகதவ 
முனபனடுக்கப்ெட்டு வந்�து.

 ஒனறுெட்்ட தெபாரபாட்்டஙகள் முனபனடுக் 
கப்ெடுமைபானபால அது சிஙகள த�சத்திற்கு ெபாரிய 
அசசுறுத்�லபாகவும, �மிழ் தெசும மைக்களுக்கு 
அது ெபாரிய பவற்றியபாகவும அ்மையும எனெ்� 
உணர்ந்து பகபாண்்ட சிஙகளத் �்லவர்கள், �மிழ் 
தெசும மைக்கள் மைத்தியில பிரிவி்னக்ள ஏற்ெடு 
த்து வ�ற்கபான ெலதவறு முயற்சிக்ள தமைற் 
பகபாண்டு அவற்றில பவற்றியும அ்்டந்�னர்.
 �மிழ்-முஸலிம மைக்கள் ஒனறி்ணந்து 
பசயற்ெட்்டபால �மிழீழத்திற்கபான அஙகீகபாரத் 
தி்ன நபாட்டுக்கு பவளியில பிரக்டனப்ெடுத்து 
வ�ற்கபான ஏதுவபான நி்லதயற்ெடும எனெ�ன 
கபாரணமைபாகதவ இரு இனஙக்ளயும தமைபா�விட்டு 
குளிர்கபாயும நி்லயி்ன சிஙகள த�சம ப�பா்டர்ச 
சியபாக முனபன டுத்து வருகின்றது.
 ஆயு�ப்தெபாரபாட்்ட கபாலத்தில �மிழீழ விடு� 
்லப்புலிகள் இயக்கம உட்ெ்ட ெலதவறு இயக்கங 
களில முஸலிம இ்ளஞர்கள் இ்ணந்து தெபாரபாட் 

்டஙக்ள முனபனடுத்�னர். ெல இ்ளஞர்கள் 
மைபாவீரர்களபாகவும ஆகியுள்ளனர். �மைது தெபாரபாட்்ட 
இயக்கஙகளுக்குள் பிரிவி்னகள் இருக்கக்கூ்டபாது 
எனெ�ற்கபாக �மிழ் இ்ளஞர்களுக்கு முஸலிம 
இ்ளஞர்களின பெயர்களும அன்்றய இயக் 
கஙகளில சூட்டும நி்லயிருந்�து.
 அத�தெபானறு அரசியல ரீதியபான அன்்றய 

கபாலத்தில �மைது உரி்மைக்ள வலியுறுத்தி �மிழ் 
கட்சிகளில இ்ணந்து முஸலிம �்லவர்கள் 
தெபாரபாடி வந்�பார்கள். இ�்ன கண்ணுற்்ற தெரின 
வபா�ம முஸலிம �்லவர்களுக்கு ெலதவறு 
சலு்கக்ளயும, அவர்களின �னிப்ெட்்ட த�்வ 
க்ளயும பூர்த்திபசய்�து்டன, அ�ன மூலம �மிழ்-
முஸலிம மைக்கள் மைத்தியில பிரிவி்னக்ள 
த�பாற்றுவிக்கும பசயற்ெபாடுகளுக்கு வித்திட்்டது. 
இந்�ச பசயற்ெபாடு இனறு தநற்று ப�பாட்்டது 
அலல இந்� நபாடு அந்நியர் ஆட்சி முடிந்து 
இலங்க சு�ந்திரம அ்்டந்� நபாள் ப�பா்டக்கம 
முனபனடுக்கப்ெட்்டது.
 இந்� பசயற்ெபாடுக்ள கபாலத்திற்குக் கபாலம 
�மிழர்கள் ஒனறுெடுமதெபாது எலலபாம பெருமெபான 
்மைவபா� அரசுகள் பிளவுக்ள ஏற்ெடுத்துவ�ற்கு 
�மிழ்-முஸலிம அரசியலவபாதிக்ளப் ெயனெடுத் 
திதய வருகின்றது. இவவபா்றபான பசயற்ெபாடுக்ள 
உணர்வுரீதியபான பசயற்ெபாடுகள் கபாரணமைபாக 
சபா�பாரண முஸலிம மைக்களும புரிந்து பகபாள்ளபா� 
நி்லயினபாதல இனறு கிழக்கு மைபாகபாணத்தில 
�மிழ் தெசும இனம ெபாரிய அசசுறுத்�லக்ள எதிர் 
பகபாள்வ�ற்கபான கபாரணமைபாகவும அ்மைந்�ன.

 அண்்மையில இலங்க அரசபாஙகத்தின 
முக்கிய அ்மைசசரபான திதனஸ குணவர்த்� எனனும 
அ்மைசசர் வ்டகிழக்கு இ்ணப்பி்ன இந்தியபா 
தகபாரினபால அ�்ன கிழக்கில உள்ள முஸலிமகள் 
ஏற்றுக்பகபாள்ளமைபாட்்டபார்கள் எனவும அவர்கள் 
விருமெபாதுவிட்்டபால வ்டகிழக்கு இ்ணப்பு 
எனெது சபாத்தியமைற்்றது எனெது்டன அ�்ன 
இந்தியபா நி்னத்�பாலகூ்ட பசய்யமுடியபாது என 
ப�ரிவித்திருந்�பார்.

 இத� அ்மைசசர்�பான க்டந்� கபாலத்தில 
முஸலிமகள் ப�பா்டர்ெபான கடு்மையபான விமைர்சன 
ஙக்ள ப�ரிவித்து வந்�து்டன முஸலிமகளினபால 
இந்� நபாடு அழியும நி்லக்கு பசலவ�பாக ெலதவறு 
விமைர்சனஙக்ள ப�ரிவித்து வந்� நி்லயில இனறு 
முஸலிமகள் ப�பா்டர்பில கவ்லப்ெடுகின்றபார் 
என்றபால இவரது கெ்ட நபா்டகத்தி்ன முஸலிமகள் 
விளஙகிக் பகபாள்ளதவண்டும.
 குறிப்ெபாக �மிழ்-முஸலிம மைக்களி்்டதய 
கிழக்கு மைபாகபாணத்தில தமைபா�லக்ள ஏற்ெடுத்தி 
அ�ன மூலம இரு இனஙக்ளயும ெ்கயபாளர்களபா 
கவும சந்த�கக்கண்பகபாண்டு ெபார்க்கும நி்ல 
யி்ன ஏற்ெடுத்திவரும பசயற்ெபாடுக்ள கபாலத் 
திற்கு கபாலம வரும அரசபாஙகஙகள் ப�பா்டர்ந்து 
முனபனடுத்து வருகின்றன. இ�ற்கபான �னியபான 
புலனபாய்வி்ன கட்்ட்மைத்து பசயற்ெட்டு வருகின 
்ற�பா என்ற சந்த�கஙகள் �மிழ் தெசும இனத்திற்கு 
மைத்தியிலிருக்கின்றது.
 யுத்� கபாலத்தில கிழக்கு மைபாகபாணத்தில 
�மிழ்-முஸலிம மைக்களுக்கு மிகவும கடு்மையபான 
கபாலமைபாகயிருந்�து. புட்டும த�ஙகபாய்ப்பூவுமைபாகயி 
ருந்� சமூகத்தின மைத்தியில அரசியல �்லவர்கள் 
மூலம ஏற்ெடுத்�ப்ெட்்ட அரசியல ரீதியபான பிளவு 
கள் மைற்றும இனரீதியபான பசயற்ெபாடுகள் இந்� 
�பாக்கத்திற்கு கபாரணமைபாயின.

 குறிப்ெபாக விடு�்லப்புலிகளினபால முஸ 
லிம மைக்கள் பகபாலலப்ெடுகின்றபார்கள் எனெ்� 
கபாட்டுவ�ற்கபாக அரசபாஙகத்தின ்கக்கூலிகளபாகயி 
ருந்� �மிழ் இயக்க உறுப்பினர்க்ளயும முஸலிம 
ஊர்கபாவல ெ்்டயின்ரயும ெயனெடுத்தி முஸலிம 
கிரபாமைஙகள் மீதும முஸலிமகளின ெள்ளிவபாசல 
கள் மீதும �பாக்கு�லகள் ந்டபாத்�ப்ெட்டு அவற் 
றி்ன விடு�்லப்புலிகளின �்லயிலும �மிழ் 
மைக்களின �்லயிலும தெபாட்டுவிட்டு அவர்கள் 
மூலமைபாக �மிழ் மைக்க்ள ெடுபகபா்ல பசய்யும 
பசயற்ெபாடுகள் 1990கபாலப் ெகுதியில கிழக்கில 
ெரவலபாக முனபனடுக்கப்ெட்்டது.

 அன்்றய அ்மைசசர் அஸரப் அவர்களின 
து்ணயு்டன முஸலிம ஊர்கபாவல ெ்்ட உருவபாக் 
கப்ெட்டு அ்வ �மிழர்கள் மீது �பாக்கு�ல ந்டபாத்து 
வ�ற்கு ெயனெடுத்�ப்ெட்்டது. அன்்றய கபாலத் 
தில இரபாணுவம, விதச்ட அதிரடிப்ெ்்ட என ெல 
ெ்்டப்பிரிவுகள் இருக்குமதெபாது முஸலிம பிரத� 
சஙக்ள ெபாதுகபாக்கபவன இந்� ஊர்கபாவல ெ்்ட 
அ்மைக்கப்ெட்டு �மிழர்கள் ெடுபகபா்ல பசய்யப் 
ெட்்டது்டன அ�ன மூலம கிழக்கில �மிழர்களுக் 
கும முஸலிமகளுக்கும இ்்டயிலபான ெபாரிய 
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இலங்கயின வ்டக்கு கிழக்கு மைபாகபாண 
த்்�ப் பெபாறுத்� வ்ரயில விவசபாயம, 

விலஙகு தவளபாண்்மை, மைற்றும நீர்வளம ப�பா்டர் 
ெபான ்கத்ப�பாழில ெயனெபாடுகள் �பான அந்� 
மைபாவட்்டஙகளில முழு்மையபான வளப் ெயன 
ெபாட்டுக்கு மிகவும முக்கியமைபா கும.

 முனனர் சீபமைந்து ப�பாழிற்சபா்ல கபாஙதக 
சன து்்றயிலும, இரசபாயன ப�பாழிற்சபா்ல ெரந் 
�னிலும, உப்பு உற்ெத்தி ப�பாழிற்சபா்ல ஆ்னயி்ற 
விலும, குறிஞசபாத் தீவிலும இருந்�து.  ஒட்டுசுட்்டபா 
னில ஓட்டுத் ப�பாழிற்சபா்லயும, நீர்தவலியில கண் 
ணபாடி ப�பாழிற்சபா்லயும, யபாழ் மைபாவட்்டத்தில 
பு்ட்வக் ்கத்ப�பாழில ப�பாழிற்சபா்லகளும, 
இருந்�ன. கலகு்டபாவில கபாகி� ப�பாழிற்சபா்ல 
இருந்�து. மைனனபாரில மீனகள் �கரத்தில அ்்டக் 
கும  ப�பாழிற்சபா்லயும இருந்�து. 

 இனறு இ்வ யபாவும முழு்மையபாக ்க 
வி்டப்ெட்டு அழிவ்்டந்� நி்லயில உள்ளது. 
யுத்�ம முடிவ்்டந்து 12 வரு்டஙகள் பூர்த்தி பசய் 
யப்ெட்்ட தெபாதும, எந்� ஒரு ்கத்ப�பாழில முயற்சி 
களும  ஆரமபிக்கப்ெ்டவில்ல. 

 ஒரு நபாட்டில மைக்கள் �னனி்்றவு கபாண 
தவண்டுமைபாயின, ஒவபவபாரு து்்றயிலும ்கத் 
ப�பாழில தமைமெபாடு அ்்டய தவண்டும. சர்வத�ச 
நபாடுகளில �மைது து்்றசபார் நிபுணர்கள், சர்வத�ச 
நிறுவனஙகள் ப�பாழிற்சபா்லகள் மீளவும இயக்க 

�யபார் நி்லயில உள்ளனர். 
 எனதவ புலமபெயர்ந்து வபாழும எமைது 
�பாயக உ்றவுகள் பெபாருத்�மைபான ்கத்ப�பாழில 

திட்்டஙக்ள ந்்டமு்்றப்ெடுத்� முனவர தவண் 
டும. எனெத� �பாயக உ்றவுகளின விருப்ெமைபாகும. 
 முனனர் முனனர் மிலக்்வற் தசபாப், லபாலபா 
தசபாப் தெபான்ற்வ நலல மு்்றயில இயஙகியது. 
எனதவ இனறு ெரந்�னில இரபாசபாயன ப�பாழிற் 
சபா்ல ஆரமபிக்கப்ெட்்டபால, தசபாப் உற்ெத்தி 
ப�பாழிற்சபா்ல்ய மீண்டும ஆரமபிக்க முடியும.
 எனதவ முனனர் முப்ெது வரு்டஙகளுக்கு 
முன இயஙகிவந்� ்கத்ப�பாழில திட்்டஙக்ள 
மீளவும இயக்க தவண்டும.  இனறு அமெபாந்த�பா 
ட்்்டயில சீபமைந்து ப�பாழிற்சபா்ல புதி�பாக ஆரம 

பிக்கப்ெடுகின்றது. எனதவ 
வ்டக்கு கிழக்கில உள்ள 
ப � பா ழி ற் ச பா ் ல க ் ள யு ம 
மீ ண் டு ம ஆ ர ம பி க் க 
தவண்டும.

இது ப�பா்டர்ெபான  விவர 
மைபான ஆய்வுகள் தமைற் 
பகபாள்ள தவண்டும.

 �னிதய விவசபாயம, கபாலந்்ட வளர்ப்பு 
மைட்டுதமை எமைது மைக்க்ள �னனி்்றவபான வள த்்� 
தநபாக்கிதயபா, �னனி்்றவபான நி்ல்ய தநபாக் 
கிதயபா நகர்த்�பாது.  எனதவ இன்்றய சூழலுக்கு 
ஏற்ெ பெபாருத்�மைபான ்கத்ப�பாழில திட்்டஙக்ள 
குறித்து து்்றசபார் நிபுணர்கள் ஆய்வுகள் ந்டத்� 
தவண்டும.

 சர்வத�ச நபாடுகளில உள்ள து்்றசபார் நிபு 
ணர்கள் எமைது நபாட்டுக்கு த�்வயபான ்கத்ப�பா 
ழில திட்்டஙக்ள ஆய்வு பசய்து, புதிய ப�பாழில 
நுட்ெத்து்டன மீள இயக்க முனவர தவண்டும. 
மீளவும ்கத்ப�பாழில பூஙகபா ஆரமபிக்க முனவர 
தவண்டும.

 நபா்ள எமைது �பாயகம இந்தியபாவில உள்ள 
தகபாயமபுத்தூர் தெபானறு, திருப்பூர் பு்ட்வக் ்கத் 
ப�பாழில தெபானறு, புதிய திட்்டஙகள் ஆரமபிக்க 

தவண்டும.  100க்கும தமைற் ெட்்ட 
மின�றி ஆ்லகள் தநற்று �பாய 
கத்தில இருந்�து. இனறு அ்னத்தும 
மூ்டப்ெட்டு உள்ளது.
 வளஙக்ளப் ெயனெடுத்தி 
மைனி� னு்்டய த�்வ்ய 

நி்்றவு பசய்வ�ற்கு, மைனி� �்லயீட்டின 
தமைற்பகபாள்ளப்ெடும பெபாருண்மிய முயற் சிக்ள 
்கத்ப�பாழில ஆகும.

 ஆரமெத்தில விவசபாயத்்� நமபி இருந்� 
பெபாருளபா�பாரம இனறு ்கத்ப�பாழில து்்றக்கு 
மிக முக்கியத்துவம பகபாடுக்கின்றது. சிறு்கத் 

ப�பாழில மு�ல ெபாரிய ்கத்ப�பாழில வ்ர அனறு 
எமைது �பாயகத்தில கபாணப்ெட்்டது.  இதில மிக 
முக்கியமைபானது சீபமைந்து ்கத்ப�பாழில.  சீனி  ்கத் 
ப�பாழில, ஆ்்டத் ்கத்ப�பாழில, ெபாரமெரிய ்கப் 
ெணி ்கத்ப�பாழில தெபான்ற்வ முக்கியமைபான 
்வயபாகும.

 1950ஆம ஆண்டு கபாஙதகசனது்்ற சீபமைந்து 
ப�பாழிற்சபா்ல ஆரமபிக்கப்ெட்டு 1987 வ்ர 
நன்றபாக இயஙகியது. இனறு திருதகபாணமை்ல, 
கபாலி, புத்�ளம தெபான்ற இ்டஙகளில சீபமைந்து 
ப�பாழிற்சபா்ல இயஙகி வருகின்றது.

 முல்லத்தீவு க்ரதயபாரத்தில சுண்ணபாமபு 
க்கல கபாணப்ெடுகின்றது. திருதகபாணமை்ல த்டபாக் 
கிதயபா சிபமைண்ட் ஆ்லக்கு ெப்ெபான நபாடு மு� 
லீடு பசய்துள்ளது. கபாஙதகசனது்்ற சிபமைந்து 
ஆ்ல்ய மீள ஆரமபிக்க ெப்ெபான தெபான்ற நபாடு 
கள் 950 மிலலியன ரூெபாய் திட்்ட திட்்டத்து்டன 
முனவர தவண்டும.
 இன்்றய சூழலில சுண்ணபாமபுக்கல 
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இ்ளஞர்கள் வலி்மை மிக்கவர்கள். சமூக 
மைபாற்்றத்தின அசசபாணிகள். நபாடு இ்ளஞர் 

க்ள நமபி இருக்கின்றது. இந்� வ்கயில ஒரு 
நபாட்டின எழுசசியில இ்ளஞர் சமூகத்தின 
வகிெபாகம அதிகமைபாகியுள்ள நி்லயில, அவர்கள் 
பெபாறுப்புணர்ந்து பசயற்ெ்ட தவண்டிய த�்வ 
தமைபலழுந்து கபாணப்ெடுகின்றது. இந் நி்லயில 
இ்ளஞர்க்ள உரியவபாறு தி்சமுகப்ெடுத் துவ 
த�பாடு சகல து்்றகளிலும அவர்களின ெஙகளிப் 
்ெயும சரிவர பெற்றுக்பகபாள்ள தவண்டியதும 
அவசியமைபாகும. இது சபாத்தியப்ெ்டபா�வி்டத்து 
ெபா�க வி்ளவுகள் ெலவும தமைதலபாஙகும எனெ 
்�யும மைறுப்ெ�ற்கில்ல. இந்� வ்கயில 
மை்லயக இ்ளஞர்கள் குறித்து தநபாக்கு்கயில 
அவர்களின சமூக ரீதியபான ெஙகுெற்று�லகள் 
மைற்றும அவர்களுக்கபான அஙகீகபாரம எனென 

ப�பா்டர்பில அதிருப்திகள் இருந்து வருகின்றன 
இந்நி்ல மைபாற்்றப்ெ்ட தவண்டும எனெத�பாடு ஒரு 
அமு க்கக்குழுவபாக இருந்து அலலது அரசியலில 
ெங தகற்று சமூக அபிவிருத்திக்கு இ்ளஞர்கள் 
வழிகபாட்்ட தவண்டும என்ற கருத்துக்களும 
பவளிப்ெடுத்�ப்ெட்டு வருகின்றன. தமைலும 
மை்லயக இ்ளஞர்களின பமைௌனம ெபாரிய பின 
வி்ளவுகளுக்கு உந்துசக்தியபாக அ்மைந்துவிடும 
என்ற கருத்துக்களும எதிபரபாலிப்ெ�்ன அவ�பா 
னிக்கக் கூடிய�பாக உள்ளது.

 உலக வரலபாறுகளின திருப்பு மு்னயபாக 
இ்ளஞர்கள் இருந்து வருகின்றனர். ஒரு முன 
தனற்்றகரமைபான தெபாக்கிற்கு உந்துசக்தியபாக இவர் 
கள் விளஙகுகின்றபார்கள். அரசபாஙகஙகள் ஆட்சி 
பீ்டதமைறுவ�ற்கும, பி்ழயபான பநறிமு்்றக 
்ளக் ் கயபாண்்ட�ன கபாரணமைபாக ஆட்சியிழப்ெ� 
ற்கும இ்ளஞர்கள் முக்கிய ெஙகபாற்றியுள்ளபார் 
கள். எமைது தநச நபா்டபான இந்தியபாவில பிர�மைர் 
தமைபாடியின பவற்றியின பினனணியில இ்ளஞர் 
களின உந்து�ல அதிகமைபாகதவ கபாணப்ெட்்டது. 
ஏ்னய உலக நபாடுகளிலும  இது இ்டம பெற்று 
ள்ளது. எனதவ�பான உலகநபாடுகள் இ்ளஞர்க 
ளின ஆளு்மை்ய கருத்திலபகபாண்டு அவர்களு 
க்கு ெலது்்றகளிலும வபாய்ப்ெளித்து வருவ 
த�பாடு அபிவிருத்திக்கபான திட்்டஙக்ளயும 
பசயற்ெடுத்தி வருகின்றன. இந்� வ்கயில எமைது 
நபாட்டின இ்ளஞர் அபிவிருத்தித் திட்்டஙகள் 
தெபாதுமைபான�பாக இல்ல எனறும பசயற்றி்றன 
கு்்றந்து கபாணப்ெடுவ�பாகவும விசனஙகள் 
இருந்து வருகின்றன. வரவு பசலவு திட்்டம, 
த�ர்�ல விஞஞபானம, த�ர்�லதமை்்டகள் எனெவ 
ற்றில வழஙகப்ெடும இ்ள ஞர்சபார் வபாக்குறுதி 
கள் எந்�ளவுக்கு ந்்டமு்்றசசபாத்தியம மிக்க 
�பாக உள்ளது எனெது தகள்விக் குறியபாகும. பெபாது 
வபாக வழஙகப்ெடும வபாக்குறுதிகள் கபாற்றில 
ெ்றந்து விடுவ�்னதய ந்்டமு்்றயில கபாண 
முடிகின்றது.
 இலங்கயின இ்ளஞர்கள் ெலதவறு 
சவபாலகளுக்கும முகம பகபாடுத்து வருகின்றனர். 
சமூகம, ப�பாழில, பெபாருளபா�பாரம, கலவி, அரசி 

யல உள்ளிட்்ட ெல து்்றகளும இதில உள்ள்ட 
ஙகும. நபாட்டின எழுசசிக்கு த�பாள் பகபாடுக்க 
தவண்டிய இ்ளஞர்கள் ெலரின உயிர்கள் இஙகு 
நிலவிய பகபாடிய  யுத்� சூழ்நி்லயபால கபாவு 
பகபாள்ளப்ெட்்ட்மை பகபாடு்மையிலும பகபாடு்மை 
யபாகும. இரபாணுவ மைற்றும விடு�்லப் புலிகள் 
�ரப்பில உயிரிழந்� அ்னவரும எமைது சதகபா�ரர் 
கதள எனெ்� மை்றந்து விடுவ�ற்கில்ல. இவர் 
களின இழப்பு நபாட்டிற் கும, வீட்டிற்கும,  நபாட்டின 

அபிவிருத்திக்கும தெரிழப்பு எனெ�்னயும மைறு 
ப்ெ�ற்கில்ல.

வாய்ப்பில்ைாத மலையக இலைஞர்கள்
 இ்ளஞர் அபிவிருத்தி, பசயற்ெபாடு 
குறித்து தெசுகின்றதெபாது, மை்லயக இ்ளஞர் 
கள் ப�பா்டர்பில நபாம சற்று ஆழமைபாகதவ கவனம 
பசலுத்� தவண்டியுள்ளது. த�சிய மைட்்ட வபாய்ப்பு 
களில இவர்கள் எந்�ளவு உள்ளீர்க்கப்ெடுகின 
்றபார்கள்? இவர்களின சமூக அந்�ஸது எவவபாறு 
ள்ளது?அரசியலில உரிய இ்டம இவர்களுக்கு 
வழஙகப்ெடுகின்ற�பா? �்ல்மைத்துவ வி்டயஙக 
ளில இவர்களின வகிெபாகம எனன? இவர்களின 
கருத்துக்க்ள சமூக நிறுவனஙகள் எந்�ளவுக்கு 
உள்வபாஙகுகின்றன? எனெது ப�பா்டர்பில சிந்திக் 
்கயில திருப்தியபான பவளிப்ெபாடுக்ளக் கபாண 
முடியவில்ல. ஒரு பு்றந்�ள்ளப்ெட்்ட நி்லயி 
தலதய இவர்களினநி்ல்மை மை்லயகத்தில 
கபாணப்ெடுகின்றது. தீர்மைபானம தமைற்பகபாள்ளப் 
ெடும இ்டஙகளில இ்ளஞர்களின உள்ளீர்ப்பு 
திருப்தியபாக இல்ல. இ்ளஞர் அபிவிருத்தி 
திட்்டஙக்ள அரசியல ப�பாழிற்சஙகவபாதிகள் 
உரியவபாறு முனபனடுப்ெ�பாக இல்ல. சில 
கட்சிகளி்டம பசயற்றிட்்டஙகள் உள்ளதெபாதும 
அ்வ ஏட்்டளவிதலதய முற்றுப்பெற்று விடுகி 
ன்றன. அலலது தமைதினத்துக்கு தமைதினம மைட்டுதமை 
அ்வ தூசு�ட்டிப் ெபார்க்கப்ெடுகின்றன. இ�னபால 
இ்ளஞர் அதிருப்தி தமைதலபாஙகியுள்ளது. இ்ள 
ஞர்க்ள ஏணியபாக்கி, அவர்க்ள ்மையப் 
ெடுத்தி தமைலநகரும அரசியலவபாதிகள் பினனர் 
அவவி்ளஞர்க்ள ் ககழுவி விடுவது ஒனறும 
புதிய வி்டயமைலல.
 இ்ளஞர்களுக்கபான ெயிற்சி வசதிகள் 
உரியவபாறு கபாணப்ெ்டவில்ல. இ�னபால கு்்ற 
வபான �்க்மை்யக் பகபாண்டுள்ள இ்ளஞர் 
கள் கீழ்மைட்்ட ப�பாழிலகளில ெல சிரமைஙகளு்டன 
வபாழ்க்்க்யத் ப�பா்லத்துக் பகபாண்டிருக்கின 
்றனர். நகர்ப்பு்ற வர்த்�க நி்லயஙகளில ப�பாழில 
நி்லயில இவர்கள் ெடும அவலஙகள் பசபாலலி 
முடியபாது. மைனி�வள அபிவிருத்தி வகிக்கும 
முக்கிய ெஙகி்ன உணர்ந்துள்ள அரசபாஙகம 
அ�்ன தமைமெடுத்துவ�ற்பகனறு நபாட்டின ெல 
தவறு ெகுதிகளிலும மைனி�வள அபிவிருத்தி 
்மையஙக்ள அ்மைந்துள்ளது. எனினும த�பாட்்ட 
இ்ளஞர்களுக்கு அவவி� ெயிற்சிக்கபான வசதி 
கள் மிகவும கு்்றவபாகதவ உள்ளன. �மிழ்பமைபாழி 
மூல ெயிற்சியபாளர் இலலபா்மை இ�ற்கபான 
முக்கிய கபாரணமைபாகும எனெ�்ன தெரபாசிரியர் 

மு.சினனத்�மபி ஏற்கனதவ சுட்டிக்கபாட்டி இருந் 
�்மையும இஙகு குறிப்பி்டத்�க்க�பாகுமதமைலும 
ஏ்றக்கு்்றய எலலபா பெருந்த�பாட்்ட மைபாவட்்டஙக 
ளிலுதமை ப�பாழிலநுட்ெ ெயிற்சிக் கலலூரிகளும 
ெயிற்சி ்மையஙகளும இருந்� தெபாதிலும சிஙக 
ளதமை அவற்றில ெயிற்சி பமைபாழியபாக உள்ள �பால 
�மிழ் பமைபாழி மூலமைபாகக் கலவி ெயின்ற மை்ல 
யக இ்ளஞர்கள் இப் ெயிற்சி பநறியில தசரமுடி 
யபா� நி்ல கபாணப்ெட்்ட்மை்யயும அவர் சுட்டி 
க்கபாட்்டத் �வ்றவில்ல.
 மை்லயக சமூகம சகலது்்ற சபார் அபிவி 
ருத்தி இலக்குக்ளயும எட்டிப் பிடிப்ெ�ற்கு 
இனனும ெகீர�ப் பிரயத்�னத்தில ஈடுெ்ட தவண் 
டியுள்ளது. இது இலகுவபான ஒரு கபாரியமைபாக ப�ன 
ெ்டவில்ல. இலக்குக்ள உரியவபாறு அ்்டந்து 
பகபாள்வ�ற்கு இ்ளஞர்களின சமூகரீதியபான 
சிந்�்ன, அர்ப்ெணிப்பு எனென மிகவும 
அவசியமைபாகியுள்ளது. பகபாதரபானபா சூழ்நி்ல 
கபாரணமைபாக நகர்ப்பு்றஙகளில க்ட்மையபாற்றிய 
மை்லயக இ்ளஞர்கள் �ற்தெபாது மை்லயகத் 
திற்கு வரு்க�ந்து ெலதவறு ப�பாழிலகளிலும  
ஈடுெட்டு வருகின்றனர். பகபாதரபானபா இ்ளஞர் 

க்ள ஒருமுகப்ெடுத்தி இருக்கின்றது. இந்நி்ல 
யில இந்� ஒருமுகத்�ன்மை்யப் ெயனெடுத்தி 
இ்ளஞர்கள் சமூக அபிவிருத்தி குறித்து சிந்தித்து 
கபாத்திரமைபான ெஙகபாற்்ற தவண்டும. �பானுண்டு 
�மைது குடுமெமுண்டு என்ற குறுகிய வ்ரய 
்்ற்ய விட்டு பவளிதயறி சமூகம, நபாடு, உலகம 
என்ற ெரந்� தநபாக்கில பசயற்ெபாடுக்ள விசபாலப் 
ெடுத்திக் பகபாள்ள தவண்டும.

அழிகக முடியாத சகதி 
 சுவபாமி விதவகபானந்�ர், தசபாக்ரடீஸ, 
அப்துல கலபாம தெபான்ற ெலர்  இ்ளஞர் சக்தியின 
முக்கியத்துவத்தி்ன வலியுறுத்தியுள்ளனர். உன 
உலகம எனெது உனனி்டமிருந்து �பாதன ப�பா்ட 

ஙகுகின்றது. எனதவ நீ மு�லில ெகுத்�றிவு 
சிந்�்னயபாளரபாக மைபா்ற தவண்டும எனகி்றபார் 
தசபாக்ரடீஸ. நபான ஏப�னஸ நகர இ்ளஞர்க்ளக் 
பகடுக்கித்றன.மைக்களின மை� நமபிக்்கக்கு மைபாசு 
கற்பிக்கித்றன எனப்றலலபாம எனமீது குற்்றம 
சபாட்டி எனக்கு மைரண�ண்்ட்னதய �க்கது எனறு 
முடிவு கட்டி விட்டீர்கள். வி்ரவில என்ன 
நீஙகள் அழித்துவி்டலபாம. ஆனபால எனதனபாடு 
என கருத்துக்க்ளயும அழித்துவி்டலபாம என்ற 
உஙகள் எண்ணம ஒரு தெபாதும நி்்றதவ்றபாது. 
எனக்குப் பினனபால எண்ணற்்ற இ்ளஞர்கள் 
ஏப�னஸ நகர மைக்க்ள நலவழிப்ெடுத்� நற் 
ப�பாண்்டபாற்்ற த�பானறிக் பகபாண்த்ட இருப்ெபார் 
கள் எனறு இ்ளஞர் சக்தியில சபாக்ரடீஸ நமபி 
க்்க பகபாண்டிருந்�பார்.
 இந்� வ்கயில சமூக அபிவிருத்தியில 
இ்ளஞர்கள் ஆக்கபூர்வமைபான வகிெபாகத்தி்னக் 
பகபாண்டிருக்க தவண்டும எனறு கரு�ப்ெடுகி 
ன்றது. மை்லயக மைக்களின ெல�ரப்ெட்்ட பிரசசி 
்னகள் ப�பா்டர்பில இ்ளஞர்களின கவனம 
திருமபி இருந்�்� க்டந்� கபாலத்தின ெல 
வி்டயஙகள் எடுத்துக்கபாட்டின. த�பாட்்டத் ப�பாழி 
லபாளர்களின சமெள அதிகரிப்பிற்கபாக ஏ்னதயபா 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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கேள்வி:	
	 தமிழ்	மகேள்	தமது	அதிோரஙே்ளப	�யன�டு	
ததும்	வண்ணம்	ஒரு	சூழ்ை	இந்திய	மததிய	
அரசு	உருவாகே	மாநிை	அரசு	அழுததம்	போடு	
ககுமா?

பதில்:
 நிசசயமைபாகத் பகபாடுக்கும. 2009 கபாலகட்்டஙகளில நபாஙகள் கபாஙகிரஸ 
கட்சியில கூட்்டபாக இருந்து அ்மைசசர்வயில ெஙதகற்்றது உஙகளுக்கு 
நன்றபாகத் ப�ரியும. அப்தெபாது முள்ளிவபாய்க்கபால சமெவம ந்டந்� தெபாது, 
நபானும, அழகிரி, ரபாெபா தெபானத்றபார் இரபாஜினபாமைபா பசய்து, எஙகள் ஆ�ர்வத் 
திருமெப் பெற்த்றபாம. எதிர்ப்்ெத் ப�ரிவித்த�பாம. பரதசபா இயக்கமைபாக 
மு�லவர் லண்்டன வந்து தெசினபார். பிரிட்்டன ெபாரபாளுமைன்றத்தில பசனறு 
ஈழத்�மிழர்களுக்கபாகப் தெசிதனபாம. ஐ.நபா. வ்ரக்கும பசனறு க்லஞரின 
மைனு்வ வழஙகிதனபாம. அந்� மைனுவில ஈழத்�மிழர் நலன தெணப்ெ்ட 
தவண்டும எனறும, உரி்மைகள் ெபாதுகபாக்கப்ெ்ட தவண்டும எனறும 
குறிப்பி்டப்ெட்டிருந்�து. அது மைட்டுமைலல, ப்டலலியில பரதசபா ந்டத்திய 
மைபாநபாட்டில அ்னத்துக் கட்சித் �்லவர்க்ளயும சந்தித்து, மு�ல்மைசசர் 
தெசினபார். 
 தமைலும ெலதவறு தூ�ரகஙகளுக்குச பசனறு ஈழத்�மிழர் சபார்ெபாக 
தெசிதனபாம. அப்தெபா்�ய பிர�மைர் மைனதமைபாகனசிங இலங்கயில ந்டக் 
கும கபாமைனபவலத் மைபாநபாட்டிற்கு பசலலக்கூ்டபாது எனறு தகபாரிக்்க ்வத்� 
்�யடுத்து, பிர�மைர் மைனதமைபாகனசிங அந்� மைபாநபாட்டிற்குச பசலலவில்ல. 
இப்ெடிபயலலபாம க்டந்� கபாலத்தில நபாஙகள் பசய்�்� எலலபாம நி்னவில 
பகபாண்டு, மைத்திய அரசிற்கு அழுத்�த்்�க் பகபாடுப்தெபாம.
 

கேள்வி:	
	 இந்தியா	 இைங்ேத	 தமிழர்ேளுககு	 �ன்ம	 பசய்தால்	

இந்தியாவிறகு	எனன	�ன்ம	இருககிறைது?

பதில்:
 ப�னகிழக்கு ஆசிய புவியரசில ெல பிரசசி்னகள் உள்ளன. 
இந்தியபா்வச சுற்றிலும எதிரிகள் உள்ளபார்கள். ெபாகிஸ�பான இந்தியபாவுக்கு 
நலல எண்ணத்தில நலல தி்றமைபான உ்றவுகள் இல்ல. சீனபாவி்டமும  
நலல உ்றவு இல்ல. தநெபாளமும, இன்்றக்கு சரியபாக இந்தியபாவு்டனும 
ஒட்டு்றவு இலலபாமைல இருக்கின்றது. வஙகத�சத்திற்கும, இந்தியபாவுக்கும 
சரியபான உ்றவுகள் இல்ல. அத� தெபால மியபானமைரில  ெல பிரசசி்னகள். 
உஙகளுக்கு நன்றபாக ப�ரியும. இலங்கயின ஆ�ரதவபாடு சீனபா இன்்றக்கு 
இந்து மைகபா சமுத்திரத்தில குடிபகபாண்டு விட்்டது. இப்தெபாது கசசத்தீவு 
ப�பா்டஙகி ரபாதமைஸவரம எல்லவ்ர. இரண்டு நபா்ளக்கு முனனர் �பான  
சீன அதிகபாரிகள் ஆய்வு பசய்துள்ளபார்கள். இந்� சூழ்நி்லயில, இலங்க 
ஈழத்�மிழர்கள் பிரசச்னகளுக்பகலலபாம, இந்தியபா ஆ�ரவு  நீட்டினபால, 
நபா்ளக்கு, அது நமைக்கு ஒரு ெபாதுகபாப்பு. இந்து மைகபா சமுத்திரத்தில ஏற்கனதவ 
சீனபாவு்்டய ஆதிக்கம.  ெட்டு வழிசசபா்ல, வியபாெபார வழிசசபா்ல எனறு 
ஆரமபித்து அது ஏற்கனதவ அந்� ஆபிரிக்கபா ப�னனபமைரிக்க நபாடுகளுக்கு 
பசலலக்கூடிய வ்கயில ெட்டு வழி அ்மைக்கப்ெட்டுள்ளது.  இந்தியபா 
அ்மைதி மைண்்டலமைபாக  இருந்�து. அஙதக சீனபாவின ஆதிக்கம, நபாளுக்கு நபாள் 
அதிகமைபாகிவிட்்டது. அது மைட்டும இல்ல அமெபாந்த�பாட்்்ட, 99 வரு்ட 
குத்�்க. இலங்கயில உள்ள பகபாழுமபு து்்றமுகத்்� �னி இ்டத்்� சுய 
அதிகபாரம பெற்்ற ஒரு து்்றமுகம கூட்்டமைபாக ஒரு ெகுதி்ய �ன வசமைபாக்கி 
இருக்கி்றது. அ�்ன China city என்ற்ழக்கின்றபார்கள். இலங்க முழுவதும 
சீன எழுத்துக்களில ெல்ககள் உள்ளன. 

 இப்ெடி சீனபாவின ஆதிக்கம, 
நபாளுக்கு நபாள் வருமதெபாது  நமைக்கு 
வ்டெகுதியிலும சீனபா, ப�ன ெகுதியி 
லும இலங்கயின ஆ�ரதவபாடு சீனபா 
வந்து விட்்டது. இந்து மைகபா சமுத்திரத் 
தில ஒரு ெக்கத்தில, டியூதகபா கபாசியபா 
தீவில அபமைரிக்கபாவு்்டய ஆதிக்கம 
இருந்�து. அப்தெபாது இந்திரபா கபாந்தி 
கபாலத்திதல அபமைரிக்கபா, டிக்ஸித் 
கபாலத்தில ஒரு இரபாணுவ �ளம 
அ்மைக்குமதெபாது அன்்றக்கு 
தசபாவியத் ரஸயபா பிரிவபாகவில்ல. 
அப்தெபாது தசபாவியத் ரஸயபாவும, 
இந்தியபா கடு்மையபாகப் தெபாரபாடி 
அந்�  டியூதகபா கபாசியபாவில இருந்� 
அந்�  அபமைரிக்க இரபாணுவத்�ளத்்� 

அப்பு்றப்ெடுத்தினபார்கள். அந்� ரபாணுவ �ளத்்�  அ்மைப்ெது டியூதகபா 
கபாசியபாவில இருந்� தீவு அ�பாவது சீபசய்னஸினு்்டய பசபாந்� பூமி. அ�்ன 
பிரிட்்டன  குத்�்கக்கு எடுத்து  அ்� து்ணக் குத்�்கக்கபாக  அபமைரிக்கபா 
அன்்றக்கு எடுத்து பசன்ற்� அன்ன இந்திரபா கபாந்தியினு்்டய 
கடு்மையபான தெபாரபாட்்டத்தின வி்ளவபாகவும கடு்மையபான எதிர்ப்பிலும 
எடுத்துச பசன்றபார்கள். திருமெவும  அத� இ்டத்தில அபமைரிக்க இரபாணுவத் 
�ளம அ்மைக்கப்ெட்டுள்ளது. கனனியபாகுமைரியில இருந்து கிட்்டத்�ட்்ட சில 
ஆயிரம கிதலபாமீற்்றர்  இலங்க்யத் �பாண்டி அபமைரிக்க இரபாணுவ �ளம 
இருப்ெது நலல�லல. 
 ஒரு ெக்கம பிரபானஸ, அத� தெபால கீழ்ப்பு்றம கிழக்குப் ெகுதி 
இந்துமைகபா சமுத்திரப் ெகுதியில ெப்ெபான  எண்பணய்  வளம ெற்றிய  
ஆய்வுகள் ந்டத்திக்பகபாண்டிருக்கின்றது.  திருதகபாணமை்ல  ஒரு தகந்திரப் 
ெகுதி திருதகபாணமை்லயில அ்னத்து கட்சிகளும கண் ்வத்துக் பகபாண்டி 
ருக்கின்றன. ஏற்கனதவ, அபமைரிக்கபா ஒரு முப்ெது, நபாற்ெது ஆண்டுகளுக்கு 
முனனர்  திருதகபாணபாமை்ல  து்்றமுகத்்� குத்�்கக்கு  தகட்்டது.  voice 
of Americaக்கபாவும எண்பணய் கி்டஙகுகள் ்வக்க தகட்்டது. அன்்றக்கு 
இந்தியபா எதிர்த்��பால  வழஙகவில்ல. இப் ெடியபான நி்லயில புதிய 
அரசியலில ெல சிக்கலகள். அத� தெபால  சீனபா இன்்றக்கு வ்டக்்கயும �்ர 
வழியபாக ெட்டு வழிசசபா்ல தெபாட்டு மும்ெ வழியபாக ஆப்கபான வழியபாக, 
ெபாகிஸ�பான வழியபாக, கிட்்டத்�ட்்ட நமமை குெரபாத்  க்டல எல்லவ்ர எட்டி 
விட்்டபார்கள். வ்டக்தக �்ரவழி மைபார்க்கமைபாக, ெட்டு வழிசசபா்ல. 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ஈழததமிழர ்பிரச்ிடைககு ஒரு 
தீரவு அடமய தவணடும் என்்பதில் 

அக்கட்ற த்கொணைவரும், அதற்்கொ்க 
நீணை்கொலம் அயரொது உடழதது வரு 
்பவரும், திமு்கவின் த்யதிதததொைர்பொள 
ருமொை  வழக்க்றிஞர கக.எஸ்.இராதா 
கிருஸ்்ணன் அவர்கள், 13ஆம் திருத 
தச ் டைம் ததொைர்பொ்கவும், ஈழத தமிழர 
ததொைர்பொ்க இ்நதியொவின் நிடலப 
்பொடு கு்றிததும் இலககு உை்கததிற்கு 
வழங்கிய ்பிரததிதய்க த்வவி
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�மிழர் வரலபாற்றில ்�த்திஙகளுக்குச சி்றப்பி 
்டம உண்டு. வபாழ்வபா�பாரத்தின அடித்�ளமைபாகத் 

திகழ்ந்�  உழவுத்ப�பாழி்லப் தெபாற்றிய �மிழர், 
்�த்திஙக்ளதய அறுவ்்டக் கபாலமைபாகக் பகபாண் 
்டனர். வபாழ்்வ வளப்ெடுத்தும அறுவ்்ட்யத் 
�மிழர் பகபாண்்டபாடிய�ன ப�பா்டர்சசிதய ்�ப் 
பெபாஙகல பெருவிழபா எனலபாம. அறுவ்்ட விழபா 
வபாகவும, நனறி கூறும நபாட்களபாகவும ஊதர கூடிக் 
பகபாண்்டபாடும க்லகளின களமைபாகவும இமமைபா�ம 
அ்மைகின்றது.
 க்டந்� கபால நூற்்றபாண்டுக்கு தமைலபாக ஐதரபா 
ப்பிய, வ்டஅபமைரிக்க, ஆஸதிதரலிய வபாழ்புலங 

களில �னித்துவமைபாக சமூகக் கட்்ட்மைப்ெபாக உருக் 
பகபாண்டிருக்கும புலமபெயர் �மிழ்சசமூகம, ்� 
மைபா�த்்�யும பெபாஙகல விழபா்வயும புதிய ெரிமைபா 
ணஙகளில அணுகத் ப�பா்டஙகியிருக்கின்றது.
 நி்லத்� மைரபுக்ளக் பகபாண்்ட ஓரினம 
பி்றவினஙகதளபாடு இ்ணந்�பவபாரு �ளத்தில 
வபாழும நி்ல ஏற்ெடுகின்றதெபாதும, பி்றவினத்� 
வரின ஆளு்கக்குட்ெட்டு வபாழும நி்லயிலும 
மைரபுக்ளப் தெணுவது ப�பா்டர்ெபான சிந்�்ன 
த�பாற்்றம பகபாள்கின்றது.

 இ�னவழிதய மைர்ெப் தெணு�ல ப�பா்டர் 
ெபான சிந்�்னதயபாட்்டம மு�னமு�லில புலம 
பெயர்ந்� �மிழ்சசமூகத்�வரி்்டதய த�பாற்்றம 
பகபாண்்டது எனெதில வியப்பில்ல. �பாயகத்்� 
விட்டு பவளிதயறி, ெலவினஙகள் கலந்து்்றயும 
ஓரியஙகு�ளத்தில நிரந்�ரமைபான வபாழ்்வக் கட்்ட 
்மைத்து வபாழ முற்ெடுமதெபாது, ெண்ெபாட்டு மைரபுக 
்ளயும கபாத்துசபசலல தவண்டிய உனன�மைபான 
த�்வ உணரப்ெடுகின்றது.
 ெலவினமைக்கள் இ்ணந்து வபாழும வபாழ் 
புலத்தில, ஒவபவபாரு இனமும �னித்துவ அ்்டயபா 
ளஙக்ளத் ப�பா்டர்சசியபாகப் தெணத் �வறுமைபாயின, 
வபாழும புலத்தில அவவினஙகள் க்ரந்து அழிந்து 
விடும எனெத� வரபாலபாற்று உண்்மை. இந் நி்ல 
யில அ்்டயபாளப் தெணல ப�பா்டர்ெபான விழிப் 
புணர்வு குறித்து இனப்ெற்றுக் பகபாண்்ட இனஙகள் 
ஆழமைபாகச சிந்திக்கத் ப�பா்டஙகுகின்றன. அ�ற்கபான 
வழிவ்கக்ளத் த�்ட ஆரமபிக்கின்றன. 
 இவவபா்றபான கருத்த�பாட்்டஙகளின வழி 
யபாக புலமபெயர்ந்த�பார் வபாழ்புலத்தில ்�த்திங 
களபானது, �மிழர் மைரபுத் திஙகள் என்ற புதிய வடிவ 
த்்�ப் பெறுகின்றது. இவவபா்றபானப�பாரு வடிவத் 
தில ்�த்திஙக்ளதயபா அலலது பெபாஙகல விழபா 
்வதயபா தநபாக்கும சூழல �பாயகத்தில இல்ல. 
 பு ல ம ப ெ ய ர் ந் த � பா ரு ள் ளு ம இ ந் � த் 
த�்வ்ய மு�லில உணர்ந்த�பார் கன்டபாவபாழ் 

�மிழதர. அ�ற்குக் கபாரணஙகள் இருக்கின்றன. 
கன்டபாவிதலதய அதிகளவு �மிழர்கள் வபாழ்கின 
்றனர். கணிசமைபாதனபார் �பாயகத் ப�பா்டர்புகளற்்ற 
குடுமெஙகளபாக இருக்கின்றனர். இனித் ப�பா்டரும 
�்லமு்்றகளின நிரந்�ர வபாழி்டமைபாக இத் �ளதமை 
அ்மைகின்றது. இந்நி்லயில பெரிதும ஆஙகில 
பமைபாழி வயப்ெட்்ட சூழலில, �மிழ் பமைபாழிப் ெயன 
ெபாடு அருகிச பசலவ்�யும, கனடியத் த�சியப் 
ெண்ெபாடு இ்ளதயபா்ர அதிகளவில ஈர்க்கும 
நி்லயி்னயும அவ�பானத்துக்குட்ெடுத்திய சமூ 
கப் ெற்்றபாளர் சிலர் மைரபுப் தெணல சிந்�்ன்ய 
முன்வத்�னர். 

 கன்டபா ப�பாழிலநுட்ெக் கலலூரி 1999இல 
‘�மிழ்பமைபாழிக் கிழ்மை’ என்ற பெயரில இந்� 
முயற்சி்யத் ப�பா்டஙகியது. பினனபாட்களில இது 
்�ப்பெபாஙக்லபயபாட்டி, ்�மைபா�த்தில முனபன 
டுக்கப்ெடும மைரபுப் தெணல நிகழ்வுகளபாக மைபாறின. 
 மைரபுரி்மை என்ற பசபால கூ்ட க்டந்� கபால 
நூற்்றபாண்டுக்குள்�பான ெயனெபாட்டுக்கு வந்துள் 
ளது. மைர்ெ உரி்மையபாகக் கருதும சிந்�்னயின 
பவளிப்ெபா்டபாகதவ இசபசபால உருப்பெறுகின்றது. 
 கன்டபா அரசின ெலலினப் ெண்ெபாட்டுக் 
பகபாள்்ககள் இனஞசபார்ந்� அ்்டயபாளப் தெணல 
முயற்சிகளுக்குச சபார்ெபாக இருந்�ன. இ�னவழிதய 
்�த்திஙகள் ‘�மிழர் மைரபுத் திஙகள்’ என்ற அஙகீ 
கபாரத்்� அரச நிர்வபாக அலகுகள் மைட்்டத்தில 
பெற்்றது. 

 இ�ன வி்ளவபாக, ்�த்திஙகள், அ்்டயபா 
ளப் தெணலகள் ப�பா்டர்ெபான விழிப்புணர்வு 
குறித்து அதிகளவில தெசும மைபா�மைபாக அ்மைந்து 
விடுகின்றது. ்�த்திஙக்ள மைரபுத் திஙகளபாகக் 
கருதிச பசயற்ெடும சூழல, �ற்தெபாது பிரித்�பானியபா 
விலும த�பானறியுள்ள்மை மைகிழ்சசி �ருகின்றது. 
அஙகு அரச அஙகீகபாரம மைரபுத் திஙகளுக்கு கி்்டத் 
திருக்கும பசய்தி, �மிழர் அ்னவருக்கும புத்தூ 
க்கம �ருகின்றது. �மிழர் வபாழும ஏ்னய ஐதரபாப் 
பிய நபாடுகளிலும ்�மைபா�த்்� மைரபுத் திஙகளபாகப் 

தெபாற்றும மைபாண்பு உருவபாக தவண்டும. 
 எமைது அ்்டயபாளப் தெணல ப�பா்டர்பில 
நபாம பெரிதும கருத்திற் பகபாள்ள தவண்டிய வி்டய 
ஙகளபாக இருப்ெ்வ பமைபாழி, வழிெபாடு, ெண்ெபாடு, 
மைரபுசபார் ந்டத்்�கள், வரலபாறு தெபான்ற வி்டயங 
கதள. 

 மைபாறுெட்்ட ெண்ெபாட்டுச சூழலில த�பானறி 
வளர்ந்துபகபாண்டிருக்கும புலமபெயர்ந்த�பாரின 
இ்ளய �்லமு்்றயினர் �மிழியல சபார்ந்� வபாழ் 
்வக் கலவியபாகதவ கற்றுத் ப�ரிந்துபகபாள்ள 
தவண்டிய நி்லயில உள்ளனர். இந்நி்லயில, 
�மிழருக்தக உரித்�பான வபாழ்வியல தகபாட்ெபாடுக 
ளில எவற்்்ற விடுப்ெது எவற்்்றப் தெணிச 
பசலவது என்ற சவபாலகதள எமமி்டம நி்்றந்து 
கி்டக்கின்றன. 

 குடிதயறிய வபாழி்ட நபாடுகளில நபாம தெணிச 
பசலல தவண்டிய அ்்டயபாளஙகள் ெற்றியும 
த�்வயபான �மிழர் மைரபுக்ள விட்டு விலகிச 
பசலலபா� புதிய வபாழ்வியல தகபாட்ெபாடுக்ள 
வகுத்துச பசலவது ெற்றியும எடுத்துக் கூறுவ�பா 
கதவ மைரபுரி்மைச பசயற்ெபாடுகள் அ்மைய தவண் 
டும. கன்டபாவில இயஙகிவரும �மிழ் மைரபுரி்மை 
நடுவம கீழ்க்கபாணும இலக்குக்ள மு�ன்மையபா 
ன�பாகக் பகபாண்டுள்ளது.

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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கறுப்பின அரசியல �்லவர்கள் அ்னவரும 
1990 இல சி்்றயிலிருந்து விடுவிக்கப்ெட்்ட 

தெபாது, அரசியல அரங்க பநலசன மைண்த்டலபா 
வுக்கும (Nelson Mandela) ஏ்னய அரசியல �்லவர் 
களுக்கும பகபாடுத்துவிட்டு, அரசியலவபாதிகளின 
பசயலக்ள மைதிப்பீடு பசய்து விமைர்சிப்ெவரபாக 
தெரபாயர் மைபாறினபார். மைண்த்டலபா உட்ெ்ட அரசியல 
வபாதிகள் யபாரபாக இருந்�பாலும அவர்கள் �ஙகள் 
பகபாள்்ககளினெடி வபாழத் �வறியதெபாது, 
அவர்க்ள விமைர்சிப்ெ�ற்கு அவர் எவவ்க 
யிலும �யஙகவில்ல. அவரது பகபாள்்ககள் 
எப்தெபாதுதமை அவரது இ்்ற நமபிக்்கயிலும, 
நீதியிலும உபுண்டு பகபாள்்கயிலும ஊனறி 
யிருந்�ன.

 “இனபவறி ஒரு ெபாவம. அனபு, அ்மைதி, 
சமைத்துவம, நீதி, கரு்ண தெபான்ற விழுமியஙகள் 
எலதலபாருக்கும கி்்டக்க தவண்டும என்ற 
இ்்றவனின விருப்ெத்துக்கு அது முற்றிலும 
எதிரபானது. மைனி� மைபாண்புக்கு இது ஒரு பெரும 
அவமைதிப்பு எனெது மைட்டுமைனறி இது ஒரு மைனி� 
உரி்மை மீ்றலுமைபாகும. மைனி� மைபாண்பு முழு மைனி� 
குலத்துக்கும இ்்றவன பகபாடுத்� பெரும 
பகபா்்டயபாகும. க்டவுளின சபாயலபாகவும  மைபாதிரி 
யபாகவும விளஙக ஒவபவபாரு மைனி�னும பெற்றிரு 
க்கின்ற பகபா்்ட இதுவபாகும.  ஒவபவபாரு மைனி� 
னிலும இருக்கின்ற க்டவுளின சபாய்ல இது 
முற்றிலும இழிவுெடுத்துகி்றது. மைனி� உரி்மை 
கள் மைனி� மைபாண்புக்குக் பகபாடுக்கப்ெடும ெபாதுகபா 
ப்ெபாகும. இனவபா�த்�பால சீர்கு்லக்கப்ெட்்ட 
முழு்மைத்�ன்மை்ய மீட்ப்டடுக்கும மைனி� 
உரி்மைப் தெபாரபாட்்டத்தில நபாம அ்னவரும 

ெஙபகடுக்கினத்றபாம. இனபவறி, இனதவற் 
று்மை, அந்நிய்ர பவறுத்�ல தெபான்ற சகிப்புத் 
�ன்மைக்கு எதிரபான தெபாரபாட்்டஙகள் அ்னத்தும 
மைனி� வபாழ்்வப் புனி�மைபாக்கி அ�்ன முழு்மை 
ப்ெடுத்� எடுக்கப்ெடும தெபாரபாட்்டஙகள் ஆகும.

 1990களின ப�பா்டக்கத்தில சனநபாய வழி 
மு்்றக்குத் திருமபுகின்ற கடினமைபான ெயணத் 
்�த் ப�ன ஆபிரிக்கபா முனபனடுத்� கபாலப்ெகுதி 
களில நிகழ்ந்� வனமு்்றகளின தெபாது, எப்ெடி 
நி்றபவறிக் பகபாள்்க ப�ன ஆபிரிக்க கறுப்பின 
மைக்களின வபாழ்க்்க்யச சினனபாபினனமைபாக்கி 
யத�பா அ்�ப் தெபாலதவ, ெபாரெட்சமைபான பகபாள் 
்க்யக் பகபாண்டிருந்� பவள்்ள இனத்�வரின 
ஆனமைபாக்களும ெபாதிக்கப்ெட்டிருந்�ன எனறு 
குணமைபாக்கல, ஒப்புரவுதெபான்ற வி்டயஙக்ள 
தநபாக்கி நபாடு நகருவ�ற்கு உ�வுவதில �னது 
கவனத்்�ச பசலுத்திக் பகபாண்டிருந்� ரூட்டு 
கூறினபார்.
 புதி�பாகத் த�ர்�ல மூலமைபாகத் த�ர்ந்ப� 
டுக்கப்ெட்்ட அதிெர் மைண்த்டலபா ‘உண்்மைக்கும 
நீதிக்குமைபான ஆ்ணக்குழுவின’ (Truth and Jus-
tice Commission) �்லவரபாகப் தெரபாய்ர 1995 
இல நியமித்�பார். தெரபாயர் ரூட்டுவின ெணிகள் 
அ்னத்துக்கும சிகரமைபாக இந்�ப் ெணி அ்மைந் 
�து. நி்றபவறிக்கபாலத்தின தெபாது இ்ழக்கப்ெட்்ட 
தவ�்னமிக்க பகபாடு்மைக்ள தநருக்குதநர் 
உண்்மையபாக எதிர்பகபாண்டு முழு நபாட்்்டயும 
குணமைபாக்கலுக்கு இட்டுசபசலகின்ற ஓர் உனன� 
மைபான முயற்சியபாக இது அ்மைந்�து.

 “ஏற்ெட்டிருக்கும கபாயஙக்ளத் தி்றந்து, 
அ்வ சீழ்ப்பிடித்துப் தெபாகபாவண்ணம அவற் 
்்றச சுத்�ப்ெடுத்துவத� இந்� ஆ்ணக்குழுவின 
தநபாக்கமைபாகும. அத்து்டன எமைது க்டந்� கபாலத்்� 
எவவளவு கபாத்திரமைபாக ெபார்க்க முடியுதமைபா அவ 
வளவுக்கு நபாஙகள் ெபார்த்திருக்கித்றபாம. அந்�க் 
க்டந்� கபாலத்்� நபாஙகள் மைறு�லிக்க வில்ல. 
எவவி� அசசதமைபா ெயதமைபா இனறி மிருகத்தின 
கண்க்ள நபாஙகள் தநருக்கு தநரபாக உற்றுப் 
ெபார்த்திருக்கித்றபாம” எனறு பிபிசி ஊ்டகத்துக்கு 
வழஙகிய பசவவியில தெரபாயர் ரூட்டு குறிப்பி 
ட்டிருந்�பார். ரிஆர்சி (TRC) �னது அமைர்்வ ஆரம 
பித்� மு�ல நபாளில தெரபாயர் ெகிரஙகமைபாக 
அழு�்�க் கபாணமுடிந்�து. நபாடு எப்ெடிப்ெட்்ட 
ெபாதிப்புக்ளபயலலபாம சந்திக்கப் தெபாகின்றது 
என்ற வி்டயத்்� மைக்கள் மிகத் ப�ளிவபாகப் 
புரிந்துபகபாள்ள இந்�த் �ருணம வழிவகுத்�து. 
அப்ெடி அழு�்�யிட்டுத் �பான வருந்துவ�பாக 
பினனர் அவர் கூறியிருந்�பார்.

 “மு�ல நபாள் என்னக் கட்டுப்ெடுத்� 
முடியபாது நபான அழுத�ன. அ�ன பினனர்  இது 
நலல�லல, ஏபனன்றபால உண்்மையில ெபாதிக்கப் 
ெட்்டவர்க்ள ்மையப்ெடுத்�பாது ஊ்டகஙகள் 
எனதமைல �ஙகள் கவனத்்�த் திருப்பின. அ�ன 
பினனர் அழதவண்டும எனறு நபான உணர்ந்� 
தநரஙகளில எலலபாம பெபாதுபவளியில அழபாது 
வீட்டிதலபா அலலது ஆலயத்திதலபா �பான நபான 
அழுத�ன.”
  “எமைது மு�ன்மை தநபாக்கம ெழிவபாங 
குவத�பா அலலது �ண்டிப்ெத�பா அலல. ஆனபால 
‘உபுண்டு’ தகபாட்ெபாட்்்ட அடிப்ெ்்டயபாகக் 
பகபாண்டு, அத்துமீறி இ்ழக்கப்ெட்்ட கபாயஙக 
்ளக் குணமைபாக்கி, சமைமைற்்ற �ன்மைக்ளச 
சீர்ப்ெடுத்தி, உ்்டந்து தெபான ஒரு உ்ற்வ 
மீண்டும ெ்ழய நி்லக்குக் பகபாண்டு வரு 
வத� எமைது உண்்மையபான தநபாக்கமைபாகும.” 
அரசியல ரீதியபாகத் �பாம இ்ழத்� குற்்றஙக்ள 
பவளிப்ெ்்டயபாகவும பெபாதுபவளியிலுமகூ்ற 
முனவந்�வர்களுக்கு பெபாதுமைனனிப்்ெ இந்� 
ஆ்ணக்குழு வழஙகியது்டன நி்றபவறிக் கபாலத் 
தில மைனி� உரி்மை மீ்றலகளில உயிர் �ப்பியவர் 
களுக்கபான இழப்பீடுக்ள வழஙக அப்ெடிப் 
ெட்்டவர்க்ள ஊக்குவித்�து.
 ‘ஆ்ணக்குழுவின ெணி முற்றுப்பெ்றபா 
மைல இருக்கி்றது’ எனறு ஏ்றத்�பாழ ெத்து ஆண்டு 
களுக்குப்பின அவர் கூறினபார். ஆ்ணக் குழுவில 
பெற்றுக்பகபாண்்ட சபானறுக்ள ஆ�பாரமைபாகக் 
பகபாண்டு, 300 விசபார்ணகள் மீது வழக்குக்ளத் 
ப�பா்டருமைபாறு அவரும ஆ்ணக்குழுவில இருந்� 
அவரது சகபாக்களும ெரிந்து்ர பசய்திருந்�னர். 
ஆனபால அவர்கள் ெரிந்து்ர பசய்�து தெபால 
அந்�ச பசயற்ெபாடுகள் ந்்டபெ்றவில்ல. நி்ற 
பவறிக் கபாலத்தில தெபாரபாட்்டத்தின இருெக்கஙக 
ளிலும குற்்றஙக்ள இ்ழத்�வர்களுக்கு உத்தி 
தயபாகப்ெற்்றற்்ற மு்்றயில ஒரு இரகசியப் 
பெபாது மைனனிப்பு வழஙகப்ெட்்டது பினனர் 
ப�ரியவந்�து.
 வழக்குகள் ப�பா்டரப்ெ்டபா� வி்டயஙகள் 
ப�பா்டர்ெபாக �னது கருத்்�த் ப�ரிவித்� ரூட்டு, 
அரசியல இலபாெத்துக்கு தமைலபாக பகபாள்்க 
களுக்தக முக்கியத்துவம பகபாடுத்�பார்.

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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 இஙதக நமமு்்டய இந்து மைகபா 
சமுத்திரத்திலும க்டல மைபார்க்கமைபாக, ெட்டு 
வழிசசபா்ல. இப�லலபாம கவனித்து  இந்� 
சூழலில  இந்தியபா வுக்கு ெபாதுகபாப்பு ஒனறு 
இருக்கின்ற�பால ஈழத் �மிழர் பிரசசி்னயில   
�்லயிட்டு அதில ஒரு தமைலபாண்்மை்ய நிறுவி 
�னனு்்டய ஆளு்மை்ய நிறுவி, ஈழத்�மிழர் 
அத்�்னதெரும, இந்தியபாவி்ன �பாய்நபாடு 
எனறு நி்னத்�பால. இந்தியபாவில தெபார் ந்டந்�து. 
இந்தியபாவுக்கும  இலங்கயருக்கும  தெபார் 
ந்டந்�து. 1964இல  சீனவுக்கும  அப்தெபாது 
பசலவநபாயகம அவர்கள் வீரசிஙகம அரஙகில 
எனன தெசினபார்? இந்தியபா எஙகளு்்டய 
�பாய்நபாடு. ெவ�ர்லபாலதநரு ஒப்ெற்்ற 
�்லவர். இஙதக நிதி திரட்டி இருக்கி த்றபாம. 
யபாழ்ப்ெபாணம ப�ருக்களில நிதி திரட்டி 
இருக்கித்றபாம. இந்� நிதி்ய நபாஙகள் இந்திய 
அரசு எஙகளு்்டய �பாய்நபாட்டுஅரசுக்கு, எஙகளு 
்்டய, ெவ�ர்லபால தநருக்கு அனுப்ெப் தெபாகி 
த்றபாம எனறு வீரபாதவசமைபாக தெசவில்லயபா? 
இது எவவளவு ஒரு அனெபான விையம. அன்்ற 
க்கு ஆயு�ப்தெபாரபாட்்டம  கி்்டயபாது. இது 
1964இல.
 வஙகளபாத�சம பெற்றுத்�ர தவண்டும 
என இந்திரபா தீர்க்கமைபாக இருந்�தெபாது, எனன 
பசபானனபார்கள்? ெபாகிஸ�பான விமைபானஙகள் 
வந்�பால பகபாழுமபில எண்பணய் தெபாட்டு 

அனுப்ெபாதீர்கள் எனறு பசபானனபார்கள். அ்� 
மைறுத்து ஸ்ரீமைபாதவபா ெண்்டபாரநபாயக்கபா எண்பணய் 
தெபாடுவ�ற்கபான உ�வி பசய்�பால�பான இரபாணு 
வஙக்ள, இரபாணுவ விமைபானஙக்ள ெபாகிஸ�பா 
னுக்கும கிழக்கு ெபாகிஸ�பானுக்கு அனுப்ெலபாம 
என்ற  பசபால்ல மீறி இந்தியபாவிற்கு இலங்க 
உ�வவில்ல. இந்தியபா ெல வி்டயஙகளுக்கு 
ெவ�ர்லபால தநரு கபாலத்தில  இலங்கக்கு  
உ�வியுள்ளது. அந்� நனறி விசுவபாசம,கபாட்்டதவ 
இல்ல இலங்க ெலதநரத்திதல! திருதகபாண 
மை்ல பிரசச்னயுமகபாட்்டவில்ல. அத�தெபால 
சீனபா உ்றவு பிரசசி்னயிலும கபாட்்டவில்ல. 
இந்தியபாவுக்கு விதரபா�மைபாக எலலபா வி்டயஙகளும 
இ்டமபெறுகின்றது. அனறு தசனநபாயக்கபா 
ப�பா்டஙகி ெண்்டபாரநபாயக்கபா வ்ர, இன்்றக்கு 
ரபாெெக்ஸ வ்ரக்கும இருக்கின்ற அத்�்ன 
தெரும சபாட்சி. அத�தெபால எத்�்ன ஒப்ெந் 
�ஙகள்?  அஙதக உள்ள ஈழத்�மிழருக்கும சிஙகள 
அரசுக்கும எத்�்ன ஒப்ெந்�ஙகள் அந்�கபாலம  
சு�ந்திரம பெற்்ற கபாலம? அந்� ஒப்ெந்�த்தில 
எந்� ஒப்ெந்�மைபாவது உறுதியபாக, நி்்றதவற்்ற 
ப்ெட்்ட�பா? விடு�்லப் புலிகள் சரி சமைரசத்தில 
தெசசுவபார்த்்�க்கு பசன்றபார்கள். எனன ந்டந் 
�து? ஏ�பாவது ஒனறு இனறு வ்ரக்கும ந்்ட 
மு்்றப்ெடுத்�ப்ெட்்ட�பா?  அந்� பூர்வீகமைண்ணில 
பி்றந்� அ�பாவது  ஈழ மைண்ணில பி்றந்� ஈழத் 
�மிழர்களு்்டய நல்ன ெபாதுகபாப்ெது எஙகளு 
்்டய த�பாழ்மைக்கும மு�லில ப�பாப்புள்பகபாடி 
உ்றவுக்கு மைட்டும இலல, இந்தியபாவுக்தக நபா்ள 

க்கு நலலது. இந்தியபா நபா்ள �மிழர்க்ள �ம 
வசம ் வத்துக் பகபாண்்டபால நிசசயமைபாக, இந்தியபா 
வுக்கு ஒரு ெபாதுகபாப்பு.  ஈழத்�மிழர்களுக்கும ஒரு 
நலலது பி்றக்க தவண்டும.   இந்தியபாவிற்கு ஈழத் 
�மிழர்கள் பிரசசி்ன்ய அணுகினபால முக்கிய 
தீர்வுகள், ெபாதுகபாப்பு, அத� தெபால இந்தியபா என்ற 
வலல்மை நபாடு இஙதக நி்லநிறுத்துகி்றது என்ற 
ஒரு பெயரும கி்்டக்கும. சீனபா, ஒரு ெக்கத்தில 
கடு்மையபாக, வளர்ந்து பகபாண்டு வருகி்றது. அது 
இந்தியபாவுக்கு நலல �லல.

 
முற்றும்

ஈழத�மிழர் அனை  .... த�ொடர்ச்சி  ...

 “குற்்றஙகள் முழு்மையபாகப் ெகிரஙகமைபாக 
பவளிப்ெடுத்�ப்ெ்ட தவண்டும அலலது உரிய 
மு்்றயில வழக்கு ப�பா்டரப்ெ்ட தவண்டும. 
ெபாதிக்கப்ெட்்டவர்களுக்கபான இழப்பீடுகள் உரிய 
மு்்றயில வழஙகப்ெ்ட தவண்டும. இச பசயற் 
ெபாடுகள் முனபனடுக்கப்ெ்டபாது விட்்டபால, ப�ன 
னபாபிரிக்கர்கள், அவர்கள் எந்�நி்றத்்� அலலது 
சமையத்்�ச தசர்ந்�வர்களபாக இருந்�பாலும அவர் 
களபால ெபாதிப்புகளிலிருந்து முழு்மையபாக விடு 
ெ்ட  முடியபாது” எனறு தெரபாயர் கூறியிருந்�பார்.
 “மைனனிப்பு எனெது இ்ழக்கப்ெட்்ட �வறு 
ப�பா்டர்புெட்்ட இரு �ரப்பினரபாலும முழு்மை 
யபாக எந்�பவபாரு �யக்கமும இனறி தநபாக்கப்ெ்ட 
தவண்டும. இ்ழக்கப் ெட்்ட ெபாதிப்புகள் உரிய 
மு்்றயில ஈடுபசய்யப்ெ்டதவண்டும” எனறு 
ரூட்டு மிகக் கவனமைபாக விளக்கம பகபாடுத்�பார்.
 2010ம ஆண்டு ஒக்தரபாெர் மைபா�ம 7ம திகதி 
�னது 79வது வயதில பெபாதுவபாழ்க்்கயிலிருந்து 
அவர் ஓய்வுபெற்்றபார். �னது வபாழ்வின இறுதிக் 
கட்்டஙகளில கூ்ட, தெரபாயர் டூட்டு அவர்கள் 
ஊழல, சட்்டவிதரபா� ஆயு�க் பகபாள்வனவுகள், 
அந்நிய்ர பவறுத்�ல, ெபாலஸதீனம, மியபானமைபார் 

தரபாகிஙயபா முஸலிமகள், சட்்டத்்�க் க்்டப் 
பிடிக்கும ெண்பு, எசஐவி மைற்றும எயிட்ஸ தநபாய் 
களபால ெபாதிக்கப்ெட்்டவர்கள், ெபாலின அ்்டயபாள 
தவறுெபாடுகளபால ெபாதிக்கப்ெட்்டவர்களின உரி 
்மைகள் தெபான்ற வி்டயஙகள் ப�பா்டர்ெபாக அதிகபா 
ரத்திலுள்ளவர்க்கு எதிரபாகத் �னது கருத்்�த் 
ப�ரிவிப்ெ்� எந்�வி�த்திலும நிறுத்�வில்ல.
 “நபான வபா்ய மூடிக்பகபாண்டிருப்ெது 
நலலது எனறு சில தவ்ளகளில நபான நி்ன 
ப்ெது உண்டு. அப்ெடி எனனபால பசய்ய முடி யபாது. 
அப்ெடிச பசய்யவும மைபாட்த்டன. மைனி� உரி்மை 
மீ்றலகள் எஙகு நிகழ்ந்�பா லும, அலலது மைக்களது 
சு�ந்திரம எஙகு ெறித்ப�டுக்கப்ெடுகின்றத�பா 
அது மியபானமைபாரபாக இருந்�பாபலனன திபெத்�பாக 
இருந்�பாபலனன எனது மிகவும அனபுக்குரிய 
நண்ெரபான ரூட்டு அவற்றுக்கு எதிரபாகக் குரல 
பகபாடுக்கும மு�ல ஆளபாக இருப்ெபார். உண்்மை, 
தநர்்மை, சமைத்துவம எனனும விழுமியஙகளுக் 
கபாக அவர் ஓய்வினறி உ்ழத்�பார். இவவபா்றபான 
வி்டயஙகளில அவர் எந்� தவறுெபாடுக்ளயும 
ெபார்ப்ெதில்ல” எனறு தமைன்மை �ஙகிய �லபாய் 
லபாமைபா ப�ரிவித்�பார்.

நன்றி: tutulegacy.com

இைதெறி ஒரு பொெம்   ... த�ொடர்ச்சி...

லது அ்வ சு�ந்திரமைபாகச பசயற்ெ்டக்கூடிய வபாய் 
ப்புக்க்ள அருகச பசய்திருப்ெ்�க்கபாணக் கூடிய 
�பாக உள்ளது. அத�தெபால வ்டக்கு கிழக்்கப் 
பெபாறுத்�வ்ரயில இவவபா்றபான ஒரு சூழல 
இருந்�பாலும, இவவபா்றபான அ்மைப்புக்க்ள 
உருவபாக்குவ�ற்கு �மிழ் அரசியல கட்சிகள் 
விழிப்புக் கபாட்்ட தவண்டிய ஒரு த�்வ இருக்கி 
்றது. ஆனபால அ்வ அவற்்்றச பசய்யபாதிருக்கி 
ன்றன. அதுவும ஒரு முக்கியமைபான வி்டயமைபாக 
இருக்கின்றது. மைக்கள் ஒரு திரட்சியபாக அலலது 
சிவில சமூகம ஒரு திரட்சியபாக �மைது குர்ல 
உயர்த்துவ�ற்கு அரசியலவபாதிகள் பினபுலத்தில 
இருந்து அ�ற்கபான �ளத்்� உருவபாக்கி, �பாஙகள் 
தெபாரபாளிகளபாக இருந்து மைக்க்ள முனனகர்த்தி 
அவர்க்ள வழிப்ெடுத்�க்கூடிய நி்ல்மை்ய 
�மிழ் அரசியல கட்சிகள் உருவபாக்கியிருக்க 
தவண்டும. ஆனபால அரசியல கட்சிகள் யபார் 
முனனபால பசலவது என்ற பிரசசி்னயில 
இருக்கி்றபார்கள். எந்�க் கட்்டமைபாக இருந்�பாலும 

அவர்கள் முனனுக்கு வந்துவிடுகி்றபார்கள். �மிழ் 
அரசியல கட்சிகள், அரசியல �்ல்மைகள் மைக் 
கள் தெபாரபாட்்டமைபாக இருந்�பாலும, அவற்றிதல 
�ஙகளின பிரசனனம இருக்க தவண்டும எனறு 
நி்னக்கி்ற அளவிற்கு அந்� மைக்கள் திரட்சி்ய, 
மைக்களி்டமிருந்�பான பிரதிநிதித்துவத்்� வலுப் 
ெடுத்துவ�ற்கு �பாஙகள் எனன பசய்யமுடியும 
எனெ்� அவர்கள் தயபாசிக்கத் �யஙகுகி்றபார்கள். 
 ஒரு ெலமைபான வலுவபான சிவில சமூக 
அ்மைப்புக்கள் உருவபாகுமைபாக இருந்�பால, மைக்கள் 
தகள்வி தகட்கத் ப�பா்டஙகி விடுவபார்கள். �ஙகளு 
்்டய ெபா்�்ய அவர்கள் சந்த�கத்து்டன 
தநபாக்க தவண்டிய நி்ல்மை உருவபாகி விடும 
எனெ�னபாதல, மைக்கள் மைத்தியில ஒரு அரசியல 
விழிப்புணர்வு, ந்டந்து பகபாண்டிருக்கும வி்டயங 
க்ளப் ெகிர்ந்து பகபாள்ளக்கூடிய �ளஙக்ளக் 
கூ்ட அரசியல கட்சிகள் விருப்பு்டன தமைற் 
பகபாண்டு வருகின்றன எனெ்� நபாஙகள் கபாண 
முடியபாதுள்ளது.  இப்ெடியபான ஒரு சூழலுக்குள் 
இருந்து �பான �மிழ் சிவில சமூக அ்மைப்புக்கள் 
உள்ள�பாக நபான உணர்கித்றன.

யடுத்து, இந்திய பவளிவிவகபார அ்மைசசர் 
தநற்்்றய ப�பா்லதெசி கலந்து்ரயபா்டலில 
கலந்துபகபாண்்டபார்.
 இலங்க பவளிவிவகபார அ்மைசசருக்கு 
புத்�பாண்டு வபாழ்த்துக்ள கூறிக்பகபாள்வ�பாகவும 
நமபிக்்க மிகுந்� நண்ெனபான இந்தியபா, இந்� 
இக்கட்்டபான சூழ்நி்லயில இலங்கக்கபான 
ஒத்து்ழப்்ெ வழஙகுபமைனவும இந்திய பவளி 
விவகபார அ்மைசசர் இ�னதெபாது கூறியுள்ளபார்.
 இலங்கயு்டன பநருஙகிய ப�பா்டர்்ெ 
தெணும வ்கயில பசயற்ெடுவ�பாகவும அவர் 
இ�ன தெபாது கூறிய�பாக இந்திய ஊ்டகஙகள் 
ப�ரிவித்�ன.

பவளியிட்டுள்ளனர்.
 குறித்�   அறிக்்கயில, “வ்டக்கு கிழக்கு 
�மிழ் கட்சிகளின சு�ந்திரமைபான ெயணத்துக்கு 
�்்டயபாக நபாம இருக்க தெபாவதில்ல. மை்லயக 
மைக்களின ெயணத்்� நபாம ்கவி்டப் தெபாவது 
மில்ல. 
 வ்டக்கு  கிழக்கு சதகபா�ரர்களின கூட்டு 
பசயற்ெபாட்டுக்கு பவளியிலிருந்து ஆ�ரவு �ரு வ 
�பாக நபாம முடிவு பசய்துள்தளபாம. 
 ஒட்டு பமைபாத்� �மிழ் தெசும மைக்களின 
அபிலபா்சக்ள ெபார� பிர�மைருக்கு எழு� 
தவண்டும என்றபால மை்லயக மைக்களின அபிலபா 
்ைகள் ெற்றி எழு� தவண்டுமைலலவபா? அத� 
தெபால முஸலிம மைக்கள் ெற்றியும எழு� தவண்டு 
மைலலவபா?  
 ஆனபால இது ப�பா்டர்பில ந்்ட மு்்ற 
சிக்கலகள் இருப்ெ�பால நபாம பவளிதய வந்து 
விட்த்டபாம. இனி, ஈழத்�மிழ் உ்டனபி்றப்புகளு 
க்கு பவளியில இருந்து ஆ�ரவளிக்கும அத� 
தவ்ள, மை்லயக �மிழர் ெற்றிய ஆவணத்்�யும 
�யபாரித்து உலகிற்கு வழஙகுதவபாம” என தமைலும 
ப�ரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

ெடககு கிழககு ்கட்சி... த�ொடர்ச்சி  

சிவில் சமூ்க     ... த�ொடர்ச்சி...

இந்தியொவுககு திரு .... த�ொடர்ச்சி  ...

ளபா�பார நி்ல்மைகள் மிகவும பநருக்கீடுகளுக்கு 
உள்ளபாகியுள்ள நி்லயில, அவர்களுக்கபான பெபாரு 
ளபா�பார அபிவிருத்தி கருதிய பசயற்ெபாடுக்ள 
அரசபாஙகம தமைற்பகபாள்ள தவண்டும. அரசபாஙக 
ஊழியர்கள் இந்நபா ட்டின கட்்ட்மைப்பில ஒரு 
ெகுதியினரபாவர். இவர்களுக்கு சமெள உயர்வு 
வழஙகப்ெடுவ�்ன நபாம ஆட்தசபிக்கவில்ல. 
ஆனபால இந்நபாட் டிற்கு பகபாதரபானபா கபாலத்திலும 
கூ்ட அந்நியச பசலபாவணி்ய ஈட்டிக் பகபாடுத்� 
ப�பாழி லபாளர்க்ள அரசபாஙகம மைபாற்்றபாந் �பாய் 
மைனப்ெபான்மையு்டன தநபாக்குவது பி்ழயபான 
�பாகும.
 இ்�ப் தெபானத்ற மை்லயக மைக்களின 
வபாழ்க்்க அபிவிருத்தி ப�பா்டர்பில மை்லயக 
அரசியலவபாதிகளிகளிமும எந்� ஒரு திட்்டமும 
இலலபா்மையும வருந்�த்�க்க�பாகும. எனதவ 
அரசபாஙகத்து்டன அரசியலவபாதிகளும மை்லயக 
மைக்களின தமைமெபாடு கருதி கரிச்னயு்டன பசயற் 
ெ்ட தவண்டும. நமைக்கு நபாதமை குழி த�பாண்டிக் 
பகபாள்ளும ெபாணியில யபாரும பசயற்ெடு�ல 
கூ்டபாது என்றபார்.

ெடககு கிழககு ்கட்சி... த�ொடர்ச்சி  



1. இனையயொரினடயய இைம், த�ொழி, பண் 
பொடு, ்கனை த�ொடர்பில் த�ொடர்ச்சியொ்க விழிப்பு 
ணர்னெ ஏற்படுததி, �மிழிை அனடயொைங்க 
னைப் யபணியெொறு ெொழத தூண்ட�ல்.

2. பிறவிைதய�ொருககுத �மிழர் ெரைொற்றுப் 
தபருன�னய உணர்தது�ல்

3. �மிழர் ெொழ்வியற் தசயற்பொடு்கனை �ரபு 
சொர்ந்து ்கட்டன�ததுப் யபணிச் தசல்லு�ல் 

 நபாம வபாழி்ட நபாடுகளுக்கு ஏற்ெ,  பெபாருத்� 
மைபான �மிழர் ெண்ெபாட்டு மைரபுக்ளப் பினெற்றிச 
பசலல தவண்டியவர்களபாக இருக்கினத்றபாம. எமைது 
�மிழினம சபார்ந்� இருப்பு எமைது ந்டத்்�களிதலதய 
�ஙகியிருக்கின்றது. க்டந்� நபாற்ெது ஆண்டுகபாலப் 
புலமபெயர் வபாழ்வில நபாம ெல மைபாற்்றஙகளுக்கு 
உட்ெட்டிருக்கினத்றபாம. இந்� மைபாற்்றஙகளில ெல, 
எமைது ெபாரமெரிய ெண்ெபாட்டு மைரபுக்ள மைபாற்றிச 
பசலகின்றன. எமைது ந்டத்்�க்ள எமைது மைரபெபாழு 
ஙகில கட்்ட்மைத்து அ்்டயபாளப் தெணலகளு்டன 
நபாம இயஙக தவண்டும. எமைது ந்டத்்�க்ளதய 
இ்ளதயபாரும பினெற்றிச பசலவர். 
 வபாழி்ட நபாடுகளில எமைது அன்றபா்ட 
வபாழ்்வ, வலுவபான இருப்பு சபார்ந்து கட்்ட்மைத்துச 
பசலவதும இந்� மைரபுரி்மை நடுவத்தின ெணியபா 
கின்றது.
 சீரபான, ஒழுஙக்மைக்கப்ெட்்ட மைரபுசபார் 
ந்டத் ்�க்ளக் பகபாண்்ட வபாழ்வியல மு்்றக்ள 
்மையப்ெடுத்திய புலமபெயர் சமூகத்்�க் கட்்ட 
்மைப்ெ�பாகதவ மைரெரி்மை நிகழ்வுகள் அ்மைய 

தவண்டும. ஆண்டுத�பாறும பமைலல பமைலல அதிக 
ரித்துவரும மைரபுரி்மை ப�பா்டர்ெபான விழிப்புணர்வு 
�மிழ்ச சமூகத்தின அ்னத்து �ரப்பினரி்்டதய 
யும ஏற்ெ்ட தவண்டும. இந்�ப் ெணி்ய மைரபுரி்மை 
நடுவம மைட்டுமைலல, பி்ற நிறுவனஙகளும ஊ்டகங 
களும தமைற்பகபாள்ள தவண்டும. 
 இவவுலகில �மிழர் மு�ற்குடிகளபா எனெது 
எமைக்குத் ப�ரியபாது. ஆனபால நபாம இப்பூமியின 
ெழஙகுடிகள் எனெது தெருண்்மை. 

 இவவலகில எம்மைத் �னிமைனி�ரபாகவும 
இனமைபாகவும பெரு்மைப்ெடுத்�வலல தெர்்டயபா 
ளம நபாம �மிழபரனெத�. இ்�த் து்றந்த�பா 
மை்றந்த�பா பசலல முற்ெடுகின்ற ஒவபவபாருவரும 
�ம்மைத்�பாதமை அழித்துக் பகபாள்ெவரபாவர். 
 இத்�்கய விழிப்புணர்வுக்ள ஏற்ெடுத்து 
வ�ற்தக அ்மைப்பு சபார்ந்� பசயற்ெபாடுகளபாகத் 
�மிழர் மைரபுத் திஙகள் நிகழ்வுகள் அ்மைகின்றன. 
இந்� நிகழ்வுகள் முழு்மையபான பெருவடிவம 
பகபாள்ள நிதிவளமும ஆட்ெலமும த�்வ. இச 
பசயற் ெபாட்டின முக்கியத்துவத்்� உணர்ந்து 
மைபாற்றுப் ெயன கரு�பாமைல ெலரும இ்ணதவபா 
தமையபாயின த�பான்றவிருக்கும ஒவபவபாரு �்லமு 
்்றயி்னயும �மிழியல அ்்டயபாளம சபார்ந்�வர் 
களபாக நபாம தெபாற்றிப் ெபாதுகபாக்க முடியும. 

 கன்டபாவிலும பிரித்�பானியபாவிலும முன 
பனடுக்கப்ெட்டுவரும மைரபுரி்மை நிகழ்வுகள், 
உலகம �ழுவிய�பாக மைபா்ற தவண்டிய த�்வ 
யுள்ளது. �மிழருக்பகன �னிநபாடும �னனபாட்சி 
பகபாண்்ட அரசும இல்ல. �மிழரலதலபாத�பாரின 
ஆளு்கக்குட்ெட்த்ட �மிழர் எஙகும வபாழ்கின்ற 
னர். ஆளு்கக்குட்ெட்்ட இனத்தின அ்்டயபாள 
ஙக்ள,  ஆளும இனம சிறுகச சிறுக அழிக்க மு்ன 
வத� உலக வரலபாறு. �மிழகம, �மிழீழம தெபான்ற 
�பாயகப் ெகுதிகளில இந்� அழிப்புகள் பவளிப் 
ெ்்டயபாகவும கட்புலனபாகபா வடிவஙகளிலும முன 
பனடுக்கப்ெடுகின்றன. இ்� உணர்வ�ற்கும 
வபாழும நபாடுகளிலும மைரபுக்ளப் தெணுவ�ற்கும 
எமைக்குள் விழிப்புணர்வு ஏற்ெ்ட தவண்டும. இந்� 
விழிப்புணர்்வ ஏற்ெடுத்துவதில மைரபுரி்மைச 
பசயற்ெபாடுகளுக்குப் பெரும ெஙகு உண்டு.
 எதிர்கபால �மிழ்சசமூகத்தின அ்்டயபாளம 
சபார்ந்� இருப்்ெக் கருதி, இனப்ெற்றுள்ள அ்ன 
வரும உறுதிதயபாடும வலி்மைதயபாடும இயஙகு�ல 
அவசியமைபானது.  
 �பாயகம �விர்ந்� பி்ற வபாழி்டஙகளில �மிழ்த் 
�்லமு்்றகள் நி்லத்� இனவ்்டயபாளஙகளு 
்டன வபாழ்்வத் ப�பா்டர தவண்டுமைபாயின �மிழ் 
மைரபுக்ள நிறுவனக் கட்்ட்மைப்புகளின வழி 
நினத்ற முனபனடுக்க தவண்டும. வபாழி்ட நபாடுகள் 
எஙகும த�பானறும மைரபுரி்மை அ்மைப்புக்ள 
வளர்த்துச பசலதவபாம.

ெொழிட நொடு்களில்     ... த�ொடர்ச்சி...
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இ்்டபவளி்ய அரசபாஙகம ஏற்ெடுத்தியிருந்�து.
 இக்கபாலப்ெகுதியில வ்டக்கிலும இவவபா 
்றபான நி்லதயற்ெடும எனெ்� கருத்தில பகபாண்டு 
வ்டக்கில உள்ள முஸலிம மைக்க்ள ெபாதுகபாப்ெபாக 
விடு�்லப்புலிகள் பவளிதயற்றியதெபாது அவற் 
றி்ன இனசசுத்தி கரிப்ெபாக அரசபாஙகத்தின ்கக் 
கூலிகளபாக பசயற்ெட்்ட அரசியலவபாதிகள் கருத்து 
க்ள ப�ரிவித்துவந்�னர்.
 எனினும �மிழ் மைக்களும முஸலிம மைக்க 
ளும வ்டகிழக்கின �மிழ்தெசும இனம. இரண்டு 
இனஙகளும ஒனறுெட்டு பசயற்ெடுவ�னமூலதமை 
வ்டகிழக்கில �மிழ் தெசும �பாயகத்தி்ன ெபாது 
கபாக்க முடியும என �மிழீழ விடு�்லப்புலிகளின 
�்லவர் முஸலிம �்லவர்களு்டனபான தெசசு 
வபார்த்்�களின தெபாது எலலபாம வலியுறுத்தி 
வந்துள்ளபார். இவற்்்றபயலலபாம பு்றந்�ள்ளிவந்� 
கபாரணத்தினபால�பான இந்� நபாட்டில க்டந்� கபாலத் 
தில முஸலிமகள் ெலதவறு அசசுறுத்�லக்ள 
எதிர்பகபாண்்டனர்.
 இவவபா்றபான நி்லயிதலதய அண்்மைக் 

கபாலமைபாக கிழக்கு மைபாகபாணத்தில இனஙகளி்்டதய 
முரண்ெபாடுக்ள ஏற்ெடுத்தும வ்கயில முஸலிம 
அரசியல �்ல்மைகளும அ�ற்கு எதிரபாக �மிழ் 
அரசியல �்ல்மைகளும ப�ரிவித்துவரும நி்ல 
யி்ன கபாணமுடிகின்றது.
 சீனபா இலங்கயில கபாலூன்ற மு்னயும 
இக்கபாலப்ெகுதியில இந்தியபா �மிழர்கள் ப�பா்டர் 
பில கரிச்ன கபாட்்ட ஆரமபித்துள்ளநி்லயில வ்ட 
கிழக்கு இ்ணப்பு, மைபாகபாண ச்ெ மு்்றயி்ன 
ெலப்ெடுத்�லகள் குறித்து �மிழ் �்லவர்களும 
இந்திய அரசும தெசசுவபார்த்்�க்ள முனபனடுத் 
துள்ள நி்லயில இந்திய அரசபாஙகம இலங்கமீது 
அழுத்�ஙக்ள பிரதயபாகிக்கும நி்ல்மைகள் 
உருவபாகலபாம எனெ்� உணர்ந்துள்ள இலங்க 
அரசபாஙகம கிழக்கில இரு இனஙகளி்்டதய 
தமைபா�லக்ள ஏற்ெடுத்துவ�ற்கபான முனதனற்ெபாடு 
க்ள முன பனடுத்துள்ள்� அவ�பானிக்க 
முடிகின்றது.
 அ�ன கீழ் ெலதவறு பசயற்றிட்்டஙக்ள 
பவற்றிகரமைபான அரசபாஙகம முனபனடுத்து வருகின 
்றது. அண்்மையில வபாக்ர பிரத�ச பசயலபாளர் 
பிரிவுக்குட்ெட்்ட கபாரபாமு்ன ெகுதியில சிஙகள 

மைக்க்ள குடிதயற்்ற முற்ெட்்ட்மை, அண்்மைக் 
கபாலமைபாக முஸலிம கபாஙகிரஸ ெபாரபாளுமைன்ற 
உறுப்பினர் நசீர் அகமைட் ப�ரிவித்துவரும இனவபா� 
கருத்துகள், அ�ற்கு எதிரபாக �மிழ் அ்மைசசர் மைற் 
றும ெபாரபாளுமைன்ற உறுப்பினர்கள் ப�ரிவிக்கும 
கருத்துகள் என அ்னத்து வி்டயஙக்ளயும ெபார்க் 
கும தெபாது இது புலனபாகின்றது. குறிப்ெபாக இந்� 
வி்டயத்தில அரசபாஙகத்திற்கு ஆ�ரவு வழஙகும 
ெபாரபாளுமைன்ற உறுப்பினர்கதள களத்தில நினறு 
இரு இனஙகளி்்டதய இவவபா்றபான பசயற்ெபாடு 
க்ள முனபனடுப்ெ்� அவ�பானிக்க முடிகின்றது.
 இவவபா்றபான நி்லயில கிழக்கில �மிழ்-
முஸலிம மைக்களுக்கு இ்்டயில முனபனடுக்கப் 
ெடும இவவபா்றபான பசயற்ெபாடுகள் பவற்றியளிக்கு 
மைபானபால எதிர்கபாலத்தில �மிழர்களின தீர்வி்ன 
தநபாக்கிய�பான பசயற்ெபாடுகளுக்கு ெபாரிய பினன 
்்டவி்ன ஏற்ெடுத்�க்கூடிய நி்ல்மைகள் ஏற்ெ 
டும.
 எனதவ இவவபா்றபான பசயற்ெபாடுகள் 
குறித்து மு்்றயபான பிரசபாரஙக்ள �மிழ் த�சிய 
அரசியல ெரப்பில உள்ள அரசியலவபாதிகள் முன 
பனடுக்க தவண்டும.

கிழககில் மீண்டும்  நொனை  .. த�ொடர்ச்சி...

இரண்்டபாவது சந்திப்பு பகபாழுமபில குதளபாெல 
ரவர் ப�பாட்்டலில ந்்ட பெ்றவிருந்� தெபாது, 
யபாழ்ப்ெபாணத்தில இ்டமபெற்்ற பெபாது நிகழ்வு 
ஒனறில உ்ரயபாற்றிய சுமைந்திரன, பரதலபா 
முனபனடுத்� இந்� நகர்்வ கடு்மை யபாக 
விமைர்சித்�பார். மைறுநபாள் பகபாழுமபு சந்திப்பில 
சமெந்�னும கலந்து பகபாண்டிருந்�பார். மூன்றபாவது 
சந்திப்புக்கு சுமைந்திர்னயும அ்ழத்துக் பகபாண்டு 
அவர் பசனறிருந்�பார். �பான கடு்மையபாக விமைர்சித்� 
நகர்வில �பானும சமெந்�ப்ெ்ட தவண்டிய 
நிர்ப்ெந்�ம சுமைந்திரனுக்கு ஏற்ெட்்டது.

மலையக முஸ்லிம் கட்சிகள்
 மை்லயக, முஸலிம கட்சிக்ளயும இந்� 
நகர்வில இ்ணத்துக் பகபாண்்ட்மை எதிர்ெபார்க் 
கப்ெட்்ட்�ப்தெபால விமைர்சனத்துக்குள் ளபாக்கப் 

ெட்்டது. பெபாதுவபான நி்லப்ெபாட்டில அந்�க் 
கட்சிகள் இ்ணந்து பகபாண்்டபாலும, வ்டக்கு, 
கிழக்்க �பாயகமைபாகக் பகபாண்்ட மைக்களு்்டய 
பிரசசி்னகளிலிருந்து மை்லயக, முஸலிம 
மைக்களு்்டய பிரசசி்னகள் தவறு ெட்்ட்வ. 
அ்னத்துத் �ரப்்ெயும உள்ள்டக்கிய�பாக 
பெபாதுவபான ஆவணம ஒன்்ற �யபாரிப்ெதில உள்ள 
பிரசசி்னகள் புரிந்து பகபாள்ளப்ெ்டதவண்டி்வ.
 இந்� நி்லயில�பான அந்� இரண்டு கட்சி 
க்ளயும உள்ள்டக்கபாமைல இந்� ஆவணம ்கச 
சபாத்�பாகியிருக்கின்றது. ஆனபால, பெபாதுவபான வி்டய 
ஙகளில இ்ணந்து பசயற்ெ்ட தவண்டிய�ன 
அவசியம புரிந்துபகபாள்ளப்ெட்டிருக்கன்றது. இந்� 
முயற்சி இ�ற்கபான ஒரு வபாய்ப்்ெ ஏற்ெடுத்தியிருந் 
�து. அத�தவ்ளயில, �க்கீ்மைப் பெபாறுத்�வ்ர 
யில அவர் எதிர்பகபாள்ளும உட்கட்சிப் பிரசசி்ன 
யும �மிழ்க் கட்சிகளு்டன அவர் இ்ணந்து பசயற் 
ெ்ட முடியபா்மைக்கு மைற்ப்றபாரு கபாரணம.

இந்தியா என்்ன ரசய்யும்?
 இலங்க விவகபாரத்்�ப் பெபாறுத்�வ்ர 
யில இந்தியபாவின கரஙகள் இப்தெபாது தமைதலபாங 
கியிருப்ெது ப�ரிகின்றது. இலங்க எதிர் பகபாள் 
ளும ெபாரிய பெபாருளபா�பார - அந்நியச பசலபாவணிப் 
பிரசசி்ன்யத் தீர்ப்ெ�ற்கு இந்தியபா ் கபகபாடுத்தி 
ருக்கின்றது. அ�ற்குப் பிரதியுெகபாரமைபாக திருமை்ல 
யிலுள்ள தமைலும சில எண்பணய்க் கு�ஙக்ள 50 
வரு்ட குத்�்கக்கு இந்தியபாவுக்குக் பகபாடுப்ெ�ற்கு 
இலங்க இணஙகியிருக்கின்றது.
 இந்�ப் பினனணியில �மிழ்க் கட்சிகள் 
பெபாதுவபான தகபாரிக்்க ஒனறில இணஙகி வந்து 
ஐக்கியமைபான �மைது நி்லப்ெபாட்்்ட இந்தியபாவி்டம 
பவளிப்ெடுத்தியிருப்ெது புதுடிலலிக்கு அரசியல 
ரீதியபாக ெலத்்�க் பகபாடுத்திருக்கின்றது. இந்� 
நி்லயில, புதுடிலலியின அடுத்� கட்்ட நகர்வு 
எனனவபாக இருக்கும?

�மிழ்க்கட்சி்களின்    ... த�ொடர்ச்சி...

பசலவீடுக்ள மூனறு மை்டஙகபாக அதிகரித்து 
ள்ளது. தமைலும சி்றப்பு 
 ெ்்டயினரின ெரமெ்லயும நபானகு மை்ட 
ஙகபாக அதிகரித்துள்ளது.

அல்யபனியொவில்    ... த�ொடர்ச்சி...
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்ரயும இ்ணத்துக் பகபாண்டு இவர்கள் குரல 
பகபாடுத்திருந்�்மை ெலரின கவனத்்�யும 
ஈர்த் திருந்�து. இந்நி்லயில அரசியல மைற்றும 
ப�பாழிற்சஙக ரீதியபாகவும இவர்களின பசயற் 
ெபாடுகள் அதிகரிக்க தவண்டும என்ற தகபாை ஙகள் 
வலுப்பெற்றிருந்�ன. சமூக அபிவிருத்தியில 
பசயற்றி்றனமிக்க அரசியல பிரதிநிதித்துவம 
ெல முனதனற்்றகரமைபான மைபாறு�லகளுக்கு வித்தி 
ட்டிருக்கின்றது. கீழ்நி்லச சமூகஙகள் ெலவற் 
றின தமைல தநபாக்கிய அ்சவிற்கு த�பாள் பகபாடுத் 
திருக்கின்றது. இந்நி்லயில மை்லயகத்தில 
ெடித்� இ்ளஞர்களின ப�பா்க அதிகரித்து 
வருகின்ற நி்லயில இத்�்கதயபார் அரசியல 
களம புகுந்து சமூக அபிவிருத்தி்ய சபா�கப் 
ெடுத்� தவண்டும என்ற கருத்து பவளிப்ெபாடு 
கள் இருந்து வருகின்றன. இன்்றய மை்லயக 
இ்ளஞர்களில அதிகமைபாதனபார் ெடித்�வர்களபா 
கவுள்ளனர். எனதவ இவர்களின சகலது்்றசபார் 
வகிெபாகம மிகவும இனறிய்மையபா��பாகின்றது. 

ெடித்�வர்கள் முனவரபா� வி்டத்து முட்்டபாள்கள் 
ஆளதநரிடும எனெ�்ன மை்றந்து பசயற்ெடு�ல 
கூ்டபாது. இவற்த்றபாடு ஒரு அமுக்கக் குழுவபாக 
பசயற்ெட்டு மை்லயக மைக்களின பிரசசி்ன 
களுக்கபான தீர்வி்னப்பெற்றுக் பகபாடுக்க இ்ள 
ஞர்கள் மு்ன�ல தவண்டுமஎனறு கருத்துக்க 
ளும இருந்து வருவ�்ன அவ�பானிக்க முடிகி 
ன்றது. இத� தவ்ளமூத்� அரசியலவபாதிகள் 
இ்ளஞர்களின தி்றனகளுக்கும அறிவுசபார்ந்� 
பசயற்ெபாடுகளு க்கும மைதிப்ெளித்து அவர்களுக்கு 
வழிவிடுவது அவசியமைபாகும. அரசியல தெரபா்ச 
யபால இ்ளஞர்க்ளப் பு்றந்�ள்ளிச பசயற்ெடு 
வ்� இவர்கள் நிறுத்திக்பகபாள்ள தவண்டும.
 ஒரு சமூகத்தின நி்லதெ்றபான �ன்மை 
க்கும, தமைபலழுமபு்கக்கும  ெலது்்றசபார் விழி 
ப்புணர்வுகள் அசசமூகத்�வரி்்டதய ஏற்ெடுத் 
�ப்ெடு�ல தவண்டும. மை்லயக சமூகம பின 
�ஙகிய சமூகம என்றவ்கயில இது அதிகமைபா 
கதவ த�்வப்ெடுகின்றது. இத்�்கய விழிப்பு 
ணர்வுக்ள ஏற்ெடுத்துவதில ெடித்� இ்ளஞர் 
கள் கூடிய அக்க்்ற பசலுத்து�லதவண்டும. 

ெடித்து விட்்டபார்கள் எனெ�ற்கபாக சமூகத்தில 
இருந்து அந்நியப்ெடுத்திக் பகபாள்ள யபாரும முற் 
ெடு�ல கூ்டபாது. இது ஏறிய ஏணி்ய எட்டி உ்�ப் 
ெ�ற்கு சமைனபாகும. இ்�விடுத்து சமூகத்தின 
தமைபலழுமபு்கக்கு �மமைபாலபான உசசகட்்ட 
ெஙகளிப்பி்ன நலகுவத� ஒவபவபாருவரின 
க்ட்மையும பெபாறுப்புமைபாகும. 
 சுறுசுறுப்ெபாய் இருஙகள். நீஙகள் நமபும 
விசயத்திற்கபாக ப�பா்டர்ந்து தெபாரபாடுஙகள். நீஙகள் 
இ�்னச பசய்யவில்லபயனில உஙகள் வபாழ்க் 
்க்ய நீஙகள் மைற்்றவர்களி்டம ஒப்ெ்்டத்து 
விட்டீர்கள் எனறு அர்த்�ம. நமைக்கபான தீர்வுகளுக்கு 
தெபாரபா்ட தவண்டியது நபாம �பாதன �விர மைற்்றவர் 
கள் கி்்டயபாது. உனது குறிக்தகபாளில பவற்றி 
பெ்ற உனது எண்ணஙகள் உனது இலட்சியத்்� 
தநபாக்கிதய ஒருமுகப்ெடுத்�ப்ெ்ட தவண்டும 
என்ற அப்துல கலபாமின ் வரவரிக்ள மை்லயக 
இ்ளஞர்கள் மைனதிருத்தி சமூகத்தினஎழுசசி்ய 
சபா�கமைபாக்க தவண்டும. இ்� விடுத்து 
இப்தெபாது பமைௌனமைபாக இருந்து விட்டு பினனபால 
வருந்துவ�பால ெயனில்ல.

சமூ்க ய�ம்பொடும்      ... த�ொடர்ச்சி...

தலதய சிறிலஙகபா, இலங்கயில �மிழருக்குப் 
ெண்ெபாட்்்டப் தெணும உரி்மை கூ்ட இல்ல 
பயன �்லநகரபான பகபாழுமபில மைற்்்றய நபாடு 
களில ந்டந்�து தெபால நபாட்டின அரச �்லவரபால 
ப�பா்டஙகப் பெற்று ந்்டபெறுபமைன இருந்� 4வது 
உலகத் �மிழரபாய்சசி மைபாநபாட்டுக்கு அனுமைதி வழஙக 
மைறுத்�து. பினனர் ஈழத்�மைழ் மைக்கள் �பாஙகள் 
த�சமைபாக எழுந்து யபாழப்ெபாணத்தில ஊதர விழபாக் 
தகபாலம பூண்டு ந்டபாத்திய 4வது உலகத் �மிழரபா 
ய்சசி மைபாநபாட்டின ெண்ெபாட்டு ஊர்வலத்திற்கும 
உரிய அனுமைதி்ய மைறுத்து இருவரு்்டய உயிர் 
இழப்புக்குக் கபாரணமைபாகியது.

 இறுதி நிகழ்வபான யபாழ் வீரசிஙகம மைண்்ட 
ெத்தின முன ந்டந்� நனறி ப�ரிவிப்பு விழபா 
வி்னப் ெ்்டெலம பகபாண்டு. கூட்்டமைபாக இருந்� 
மைக்கள் தமைல துப்ெபாக்கிப் பிரதயபாகமபசய்து 
மினகமபி்யத்  துண்டித்து  விழ  ் வத்து  9   �மிழர் 
கள்  உயிரிழக்கக் கபாரணமைபாகியது. கூடியிருந்� 
அப்ெபாவி மைக்கள் தமைலும பெண்க்ள அவமைபானப் 
ெடுத்துவது உட்ெட்்ட ெலதவறு �பாக்கு�லக்ளப் 
ெ்்டயினர் ந்டபாத்தினர். இ�னபால பமைபாத்�மைபாக 
11 அப்ெபாவித் �மிழர்கள் பகபாலலப்ெட்்ட இந்� 
வரலபாற்று நிகழ்்வப் ெண்ெபாட்டு இன அழிப்ெபா 
கதவ வரலபாறு கட்்ட்மைக்கி்றது. கபாரணம இவர்கள் 
�ஙகள் ெண்ெபாட்்்டக் பகபாண்்டபாடுவ�ற்கு அ்மை 
தியபான மு்்றயில கூடிய அப்ெபாவித்�மிழ் மைக்கள். 
இந்� அப்ெபாவித்�மிழ் மைக்க்ளப் ெ்்டெலம 
எனனும அரச ெயஙகர வபா�த்�பாலும உரிய அனு 
மைதி மைறுப்பென்ற அரச ெபாரபாெட்சசட்்டஆட்சி 
யபாலும சிறிலஙகபா பகபான்றழித்�து. இந்� 10.01.1974 
�பான ஈழமைக்களின அரசியல தெபாரபாட்்டம �ஙக 
ளின உயி்ரயும உ்ட்மைக்ளயும நபாளபாந்� வபாழ் 
்வயும ெபாதுகபாக்கும மைனி� உரி்மைகள் தெபாரபா 
ட்்டமைபாக மைபாறியது. இ�்ன ஆயு� எதிர்ப்பின மூலம 
�ஙக ்ளப் ெபாதுகபாக்கும ஆயு�ப்தெபாரபாட்்டமைபாக, 
முழுஅள விதல எழ ்வத்�து. அந்� வ்கயில 
இனறு வ்ர 48 ஆண்டு கபால இனஅழிப்புக்கு 
எதிரபான மைக்கள் தெபாரபாட் ்டமைபாக ஆயு� எதிர்ப்ெபாக 
35 ஆண்டுகளும துப்ெபாக்கிகள் பமைௌனித்� அரசி 

யல தெபாரபாட்்டமைபாகப் 13 ஆண்டுகளும ஈழத்�மிழ் 
மைக்களின தெபாரபாட்்டம ப�பா்டர்கி்றது.
 இவவபா்றபாக, �ஙகளின ெபாதுகபாப்ெபான 
அ்மைதி வபாழ்வுக்கபான �ஙகளின மைக்களபால �ஙக 
ளின மைக்களுக்கபாக �ஙகளின மைக்களபாலபான 
மைக்கள் அரசபாக அ்மையக் கூடிய அரச    மு்்ற்மை 
பயபானறின உலக அஙகீகபாரத்்� எதிர்ெபார்த்து 50 
ஆண்டுகபால ஈழமைக்கள் தெபாரபாட்்டம ப�பா்டர்ந்து 
பகபாண்டிருக்கி்றது. 50 ஆண்டுகளபாக - அ்ரநூற்்றபா 
ண்டு கபாலம உலகின ஒரு சிறிய மைக்களினம 
ப�பா்டர்ந்து அரசற்்ற த�கமைக்களபாக வபாழ்ந்து இன 
அழிப்புக்கு உள்ளபாகி வருகி்றது எனெ�பால ஈழத் 
�மிழர் பிரசசி்ன ஒரு உள்நபாட்டுப் பிரசசி்ன 
யலல. அ்னத்துல நபாடுகளின மைன்றத்�பால தீர்க்கப் 
ெ்ட கபாலனித்துவ கபாலப் பிரசசி்னயபாகத் ப�பா்டர் 
கி்றது. பிரித்�பானிய அரசு �னனபால உருவபாக்கப் 
ெட்்ட இப்பிரசசி்னக்கு �குந்� நீதியபானதும 
உண்்மையபானதுமைபான தநர்்மையபான தீர்்வ 
அ்னத்துலக மைட்்டத்தில பெற்றுக் பகபாடுக்கும 
எனகி்ற உறுதி பிரித்�பானியபாவில பிரித்�பானியக் 
குடிகளபாக வபாழும 500000க்கு தமைற்ெட்்ட �மிழர் 
களுக்கும உண்டு.

 பிரித்�பானிய தலெர் கட்சி பிர�மைர் அட்லி 
அனறு விட்்ட �வத்ற இனறு ஈழத்�மிழர்களின 
இனஅழிப்பின மூலகபாரணமைபாக உள்ளது. மைதிப்புக் 
குரிய மைபாகிபரட் �சசர் அம்மையபார் அவர்கள் பிரித் 
�பானியப் பிர�மைரபாக இருந்� கபாலத்தில ஏற்ெட்்ட 
இன்்றய ஈழத்�மிழ் பிரசசி்னகளுக்கு அவர் 
தெபாதிய அக்க்்ற கபாட்்டபா�தும, சிறிலஙகபா இன 
அழிப்பில தவகமபெ்ற ்வத்�து. இந்தியப் 
பிர�மைர் மைதிப்புக்குரிய இந்திரபா கபாந்தி அம்மையபார் 
கபாலத்தில அவர் எடுத்� சில ந்டவடிக்்ககளு்டன 
மைதிப்புக்குரிய மைபாகிபரட் �ட்சர் அம்மையபார் 
இ்ணந்து ெலப்ெடுத்தியிருந்�பால ஈழத்�மிழர் 
பிரசசி்ன அ்னத்துலகப் பிரசசி்ன என்ற நி்ல 
யி்ன ஆர்பெனடினபா ஐக்கிய நபாடுகள் ெபாது கபாப்புச 
ச்ெயில ஈழத்�மிழர்களுக்கபான ெபாதுகபாப்பு தீர் 
மைபானத்்� முனபமைபாழிந்� தவ்ளயிதலதய 
அ்்டந்திருக்கும. 
 ஆயினும பகபானசர்தவடிவ கட்சி அனறு 
விட்்ட �வறுக்ள, மைபாற்்றக் கூடிய வ்கயில, இனறு 
பிரித்�பானியப் பிர�மைர் மைதிப்புக்குரிய பெபாரிஸ 

தயபானசன அவர்களும, பிரித்�பானிய மைற்்்றய 
கட்சியினரபான தலெர் கட்சி, லிெரலகட்சி, கிறீன 
கட்சி,  ஸபகபாட்லபாந்து, தவலசு, வ்ட அயர் லபாந்துப் 
பிரத�சக் கட்சிகளும, ஈழத்�மிழர் பிரசசி ்னயில 
ெபாதுகபாப்ெபான அ்மைதியபான மு்்றயில ஈழமைக்கள் 
வபாழ்வ�ற்கபான வழியில அ�்னத் தீர்த்து ்வக்க 
தவண்டுபமைன்ற பெருவிருப்புக்பகபாண்்டவர்களபாக 
உள்ளனர். கன்டபாவிலுமகூ்ட இந்நி்ல உண்டு. 
இந்தநரத்தில பிரித்�பா னியபாவி லும உலபகஙகும 
வபாழும உலகத்�மிழினத்தினர், ஈழத்�மிழர்கள் 
தமைல பசய்யப்ெட்டுவரும ஈழத் �மிழின அழிப்்ெ 
‘ஒரு நபாடு ஒரு சட்்டம’ எனனும புதிய அரசிய 
ல்மைப்பு மூலம அரசியல ்மைப்புச சட்்டத்திற்கு 
அ்மைவபான�பாக மைபாற்்ற முயலும தெரெபாயத்தில 
இருந்து, ஈழத்�மிழ் மைக்க்ளப் ெபாதுகபாக்க ஒருங 
கி்ணத்து ெபாடுெ்ட 2022இல �மிழன்ன 
அ்ழக்கின்றபார். 
 இந்� ‘ஒரு நபாடு ஒரு சட்்டம’ எனெது ஈழத்� 
மிழரின இ்்ற்மை்ய மைறுக்கும சட்்டவபா க்கம. 
எனதவ இன்்றய கபாலகட்்டத்தில ஈழத்�மிழர் 
பிரசசி்ன பமைபாழிப்பிரசசி்ன இனப்பிரசசி்ன 
மை�ப்பிரசசி்ன என்ற கருத்தியிலக்ளக் க்டந்து 
“ஈழத்�மிழரின இ்்ற்மைப்பிரசசி்ன” என்ற 
உண்்மை வடிவில தமைபலழுந்துள்ளது. இ�்ன 
உறுதிப்ெடுத்தி உலக நபாடுகளதும அ்மைப்புக்கள 
தும ஆ�ர்வ ஈழத்�மிழர்களுக்குப் பெற்்றக் 
பகபாடுக்க அ்னத்து  உலகத் �மிழர்களும இ்ண 
தவபாம. இயன்ற்�ச பசய்தவபாம.   இனிஇல்ல 
இனஅழிப்பு ஈழத்�மிழர்களுக்கு எனகி்ற ெபாதுகபாப் 
ெபான அ்மைதி உள்ளஆட்சிமு்்ற ஈழத்தில த�பான்ற 
உ்ழக்க உறுதி பூணுதவபாம.

50ஆண்டு்கைொ்க நொடற்ற ... த�ொடர்ச்சி...

ஏ்னய இ்டஙகளிலிருந்த� இ்றக்குமைதி பசய்யப் 
ெட்த்ட சிபமைண்டு ஆ்ல இயக்க தவண்டும. யபாழ் 
ப்ெபாணப் ெகுதியில சுண்ணபாமபு கற்கள் த�பாண்டி 
எடுத்�பால கு்டபா நபாட்டின நீர்வளம ெபாதிப்பு 
ஏற்ெடும. எனதவ பெபாருத்�மைபான ஆய்வுகள் 
பசய்யப்ெ்ட தவண்டும. மீளவும பெபாருத்�மைபான 
்கத்ப�பாழில திட்்டம ஆரமபிக்க சர்வத�ச நபாடு 
கள் முனவர தவண்டும எனெத� �பாயக மைக்களின 
தநபாக்கமைபாகவும த�்வயபாகவும உள்ளது .
 து்்றசபார் நிபுணர்கள் ் கத்ப�பாழில முயற்சி 
க்கபான ெயிற்சிக்ள வழஙக முனவர தவண்டும. 
இத�தநரம பெபாருத்�மைபான ்கத்ப�பாழில திட்்டங 
க்ள ஆரமபிக்க த�்வயபான ஆய்வுகள் தமைற் 
பகபாள்ளப்ெட்்ட தவண்டும. சர்வத�ச நிறுவனங 
கள், நபாடுகள் மூலம நிதி தகபாரிக்்க முன்வத்து 
்கத்ப�பாழில திட்்டஙகள் ஆரமபிக்க முனவர 
தவண்டும எனெத� �பாயக உ்றவுகளின த�்வ 
யபாகும. இ�ற்கு து்்றசபார் நிபுணர்கள் முனவர 
தவண்டும

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

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

அன்பை வளர்த்திடு தங்கையே!
அறி்வ வளர்த்திடு தம்பியே!
பைண்பை வளர்த்திடு தம்பியே!
நல்ல பைா்தயில நடந்திடு தங்கையே!

பபைரிேவ்ை பைணிந்து நடந்திடு.
யபைசிடும் வார்த்்தயில பதளிந்திடு.
மற்றவர் மன்த வருத்தாயத!
உேர் மானத்்த யபைாக்கிட நி்னக்கைாயத!

அன்பை வளர்த்திடு தங்கையே!
அறி்வ வளர்த்திடு தம்பியே!
பைண்பை வளர்த்திடு தம்பியே!
நல்ல பைா்தயில நடந்திடு தங்கையே! ......

R. jpfopdp> juk; :- 10 
jp / nry;tehafGuk; ,e;J kfh tpj;jpahyak;;

“md;ig tsu;j;J mwpit ngUf;F...”

a\;tpjh juk; :- 07 
Xr;rl; ghlrhiy jpUr;rp jkpo;ehL

jdp\;jh juk; :- 04 
Xr;rl; ghlrhiy jpUr;rp jkpo;ehL


