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சிங்கள இனவாத அரசும் இந்திய 
அரசும், ஈழததமிழ் மற்றும் 

தமிழ்க மீனவர்களள மமாதவிடும் 
ம�ாகள்க உடனடியா்க நிறுதத 
மவண்டும் என தமிழ்்ாடு மீனவர 
மக்கள் சங்கத தளைவர ஜெ.ம்காசு 
மணி வலியுறுததியுள்ளார.

 “சமீ� ்காைங்களா்க ஈழத 
தமிழ் மீனவர்களள ளவதது இன 
வாத அரசின் அளமசசரா்க இருக்க 
ககூடிய டகளஸ் மதவானந்தா 
ஜதாடரந்து தமிழ் மீனவர்களள 

மமாதவிடும் ம�ாகள்க ஜதாடரந்து 
்டததிக ஜ்காண்டிருககிறார.
 ஈழத தமிழ் மீனவர்கள் மீது, 
தமிழ்க மீனவர்கள் �டகு மமாதி 
இரண்டு மீனவர்கள் இறந்ததா்க 
ஜசாலைப�டுகிறது, இளத ஒட்டி 
இைஙள்க வட�குதி மீனவர்கள் 
ஜதாடர ம�ாராட்டததில ஈடு�ட்டு 
வருகிறார்கள்.
 சிங்கள இனவாத அரசு, 
ஈழததமிழ் மற்றும் தமிழ்க மீனவர 
்களள மமாதவிடும் ம�ாகள்க உடன 
டியா்க நிறுதத மவண்டும். இரு ்ாட் 
டிற்கும் �ள்க ஏற்�டுததுகின்ற 
வள்கயில இைஙள்க மீன்வளத 
துளற அளமசசர டகளஸ் மதவா 
னந்தா இரண்டு மீனவர்களளயும் 
மமாதவிடும் ம�ாகள்க ஜதாடரந்து 
்களடபபிடிதது வருகிறார.   இந்த 
ஜசயள்க என்�து இரண்டு 
்ாட்டு அரசுககும் சிக்கல்களள 

மமற்கு ஆபிரிக்காளவ மசரந்த 
3 ்ாடு்களில ஜதாடரசசி 

யா்க ஏற்�ட்ட இராணுவப புரட் 
சிளய ஜதாடரந்து 15 ்ாடு்களள 
ஜ்காண்ட மமற்கு ஆபிரிக்க ்ாடு 
்களின் ஜ�ாருளதார சமூ்கம் அவசர 
கூட்டம் ஒன்ளற ்கடந்த வியாழக 
கிழளம (03) மமற்ஜ்காண்டிருந்தன.

 ம�ரகினா �மசாவில ்கடந்த 
மாதம் இடம்ஜ�ற்ற இராணுவப 
புரட்சிளயத ஜதாடரந்மத இந்த 
கூட்டம் கூட்டப�ட்டுள்ளது. மாலி 
யில 2020 ஆம் ஆண்டும், பின்னர 
குனியா ் ாட்டில 2021 ஆம்ஆண்டும் 
இராணுவப புரட்சி மூைம் ஆட்சி 
யில இருந்த அரசு்கள் அ்கற்றப�ட்டி 
ருந்தன.

 
 இந்த ்டவடிகள்க்கள் 
மமற்கு ஆபிரிக்க ்ாடு்களிடம் �தற் 
றதளத மதாற்றுவிததுள்ளதா்க இந்த 
கூட்டளமபபின் தளைவரான ்னா 
அகும�ா அமடா ஜதரிவிததுள்ளார.
இந்த ்டவடிகள்கயானது, ஏளனய 
்ாடு்களுககும் �ரவுவதற்கு முன்னர 
்கட்டுப�ாட்டுககுள் ஜ்காண்டுவரப 
�ட மவண்டும் என அவர மமலும் 
ஜதரிவிததுள்ளார.
 இதனிளடமய, இராணுவப 
புரட்சி இடம்ஜ�ற்ற ்ாடு்கள்மீது 
ஜ � ா ரு ள ா த ா ர த த ள ட ்க ள ள 
ஜ்காண்டு வருவது ஜதாடரபிலும் 
இந்த கூட்டததில ்கைந்துளரயாடப 
�ட்டது.

njhlu; ,uhZtg; Gul;rp - mtrukhf $ba 

Nkw;F Mgpupf;f ehLfs;

kPdtu;fis NkhjtpLk; Nghf;if ,U 

ehl;L muRfSk; epWj;j Ntz;Lk;

இைஙள்கயில ம�ாரககுற்றம் 
மற்றும் மனித உரிளம மீறல 

்களில ஈடு�ட்ட �ளட அதி்காரி்கள் 
மீது பிரிததானிய அரசு தளட்களள 
ஜ்காண்டுவர மவண்டும் என்ற தீரமா 
னம் ஜதற்கு ைண்டன் �குதியில 
உள்ள ரூட்டிங ்்கரசள�யில நிளற 
மவற்றப�ட்டுள்ளது.
 �ை �தது வருடங்களா்க 
இைஙள்கயில மனித உரிளம மீறல 
்கள் மற்றும் தமிழ் மக்களுககு எதி 
ரான வன்முளற்கள் மமற்ஜ்காள்ளப 
�டுகின்றன. 
 எனமவ இந்த குற்றங்களில 
ஈடு�ட்ட �ளட அதி்காரி்கள் மீது 

அளனததுை மனித உரிளம்கள்மீறல 
தளடசசட்டம் -2020 இன் அடிப� 
ளடயில பிரிததானிய அரசு 
தளடளய ஜ்காண்டுவர மவண்டும் 
என தீரமானததில ஜதரிவிக்கப�ட் 
டுள்ளது.

,yq;if gilj; jsgjpfis jil 
nra;AkhW gpupj;jhdpahtpy; Nfhupf;if

்கடந்த புதன்கிழளம (2) சிரியா 
வில அஜமரிக்காவின் சிறபபு 

�ளடயினர மமற்ஜ்காண்ட தாககுத 
லில ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அளமபபின் 
தளைவர �லியானதா்க ஜதரிவிக்கப 
�டுகின்றது.
 2019 ஆம் ஆண்டு அதன் 
தளைவர அபு�க அல �கதாடி 
சிறபபு �ளட ்டவடிகள்க மூைம் 
ஜ்காலைப�ட்ட பின்னர இடம் 
ஜ�ற்ற முககிய ்டவடிகள்க இது 
வாகும்.
 சிரியாவின் வடமமற்கு �குதி 
யில இடம்ஜ�ற்ற இந்த தாககுத 
லில 6 சிறுவர்கள், 4 ஜ�ண்்கள் உட் 
�ட 13 ம�ர ஜ்காலைப�ட்டதா்க 
சிரியாவின் ஜ�ாதுமக்கள் �ாது்கா 
பபு �ளட ஜதரிவிததுள்ளது.

 எனினும் இந்த தாககுதலில 
அலள்கடாவின் தளைவர ெமான் 
அல சவாகிரி ஜ்காலைப�ட்டதா்க 
த நியூமயாரக ளரம்ஸ் ஜதரிவிததுள் 
ளது. இரண்டு மணிம்ரம் இடம் 
ஜ�ற்ற இந்த தாககுதலில ஐ.எஸ் 
தளைவர தற்ஜ்காளை குண்ளட 
ஜவடிக்களவதது குடும்�ததுடன் 
இறந்ததா்க அஜமரிக்காவின் �ாது 
்காபபு தைளமய்கம் ஜதரிவிதது 
ள்ளது.

 இந்த தாககுதலில அஜமரிக 
்கப �ளடயினருககு இழபபுக்கள் 
ஏற்�டாதம�ாதும், ஒரு உைஙகு 
வானூரதிளய அஜமரிக்கா இழந்து 
ள்ளது. ஐ.எஸ் தளைவர ஜ்காலைப 
�ட்டளத அஜமரிக்க அதி�ர மொ 
ள�டனும் உறுதிப�டுததியுள்ளார.

I.v];.I.v]; mikg;gpd; jiytu; gyp

இந்தியாவில மவளையிலைா 
மதார எண்ணிகள்க 7.9 விகித 

மா்க அதி்கரிததுள்ளது. 2018 - 2019 
ஆம் ஆண்டு்களில 6.3 ஆ்கவும், 2017-
2018 ஆம் ஆண்டு்களில 4.3ஆ்கவும் 
இருந்த விகிதம் தற்ம�ாது சடுதியா்க 
அதி்கரிததுள்ளது.

 1.4 பிலலியன் சனதஜதாள்க 
யில ் ான்கில ஒரு பிரிவினர இளளய 
சமூ்கமாகும். அவர்களில ்கணிசமா 

மனார மவளைளய இழந்துள்ளனர. 
20 வயதுககும் 29 வயதுககும் இளட 
ப�ட்ட 30 மிலலியன் ம�ர மவளை 
யிழந்துள்ளனர. 
 ம்காவிட்-19 இந்தியாவின் 
ஜ�ாருளாதாரதளத ்கடுளமயா்கப 
�ாதிததுள்ளதுடன், மவளையிழப 
புக்களளயும் ஏற்�டுததியுள்ளது. 
எனினும் ம்காவிட் இற்கு முன்னரும் 
இந்தியாவில மவளையிலைாமதார 
எண்ணிகள்க அதி்கமா்கமவ இருந் 
ததா்க ஜதரிவிக்கப�டுகின்றது.
 2020 ஆம் ஆண்டு இந்தியா 
வில ஜதாழிைாளர்கள் 46 விகிதமா 
்கவும், சீனாவில 67 விகிதமா்கவும், 
இந்மதாமனசியாவில 66 விகிதமா்க 
வும், மமைசியாவில 64 விகிதமா்க 
வும் இருந்ததா்க உை்க வஙகி 
ஜதரிவிததுள்ளது.

Ntiyapy;yh gpur;rpidapy; 
rpf;fpAs;s ,e;jpah

வயதான ஜ�ண்்கள் மததியில 
இதய ம்ாய அதி்கரிப�தற் 

்கான ்காரணங்களில ஒன்றா்க அவர 
்களின் தனிளமயான வாழ்கள்க 
முளற ்கண்டறியப�ட்டுள்ளது.
 ொமா என்ற விஞ்ான 
ஆயவுப �ததிரிள்கயில ஜவளியிடப 
�ட்ட ஆயவுக ்கட்டுளரயில 2011 
ஆம் ஆண்டில இருந்து 2012 ஆம் 
ஆண்டு வளரயிலும் 57000 ஜ�ண் 
்களிடம் மமற்ஜ்காள்ளப�ட்ட ஆய 
வுத த்கவல்களின் முடிவு ஜவளியி 
டப�ட்டுள்ளது. 
 தனிளமயில வாழ்�வர்களி 
டம் இதயம் ஜதாடர�ான ம்ாய 
்கள் 13 ஜதாடக்கம் 27 விகிதம் 
அதி்கரிததுள்ளதா்க அஜமரிக்கா 
வின் ்கலிம�ாரனியா �ல்களைக்கழ 
்கததின் ஆயவாளர ்கைாநிதி ்ற்றலி 

்கைஸ்சிவிகி அந்த ஆயவில ஜதரிவி 
ததுள்ளார.

 பிரிததானியாவில 3.6 மிலலி 
யன் ஜ�ண்்கள் இதய ம்ாயினால 
�ாதிக்கப�ட்டுள்ளனர. வருடம் 
மதாறும் 160,000 ம�ர இறப�தும் 
இஙகு குறிபபிடததக்கது.

jdpikNa ,ja Neha;f;F fhuzk;

jkpo;ehL kPdtu; kf;fs; rq;fk;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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மீனவ சமூ்கததிற்கு இளடயிமை முரண்�ாட்ளட ஏற் 
�டுததாமல இந்த பிரசசிளனககு ஒரு சாத்கமான 

தீரளவ வழங்க மவண்டும் என மீனவ ஒததுளழபபு 
இயக்கததினுளடய சமாதான மற்றும் நிளையான 
அபிவிருததிக்கான மக்கள் ்கைந்துளரயாடலின் மதசிய 
இளணப�ாளரும், வடகிழககு பிராந்தியங்களிற்்கான 
இளணப�ாளருமான அன்ரனி மெசுதாசன் ஜதரிவிதது 
ள்ளார.
 இைஙள்க, இந்திய மீனவர்களுககிளடயில 
தற்ம�ாது ஏற்�ட்டுள்ள முரண்�ாடு்கள் ஜதாடர�ா்க  
இைககு ஊட்கததிற்குக ்கருதது ஜதரிவிதத அன்ரனி 
மெசுதாசன்,
 இைஙள்க, இந்திய மீனவர பிரசசிளனயானது 
�ை வருடங்களா்க ஜதாடரந்து வருகிறது. சுமார இரு�து 
வருடங்களா்க இந்த பிரசசிளன நீடிதத ம�ாதிலும், 
இைஙள்கயில ஆட்சிககு வந்த, எந்த அரசும் இந்த 
பிரசசிளனககு நிரந்தரமான ஒரு தீரளவ வழஙகுவதற்கு 
முன்வரவிலளை. 
 ்கடந்த ்காைங்களிமை இந்திய மீனவர்களுளடய 
வருள்க என்�து ஆககிரமிபபு. இைஙள்க ்கடற்�ரபபுக 
குள்மள சுமார 1500ககும் மமற்�ட்ட �டகு்கள் கிழளம 
யிமை மூன்று ்ாட்்கள் வந்து இஙம்க ஜதாழிலில ஈடு�டு 
வதனால எம்முளடய மீனவர்கள் ஜதாழிலில ஈடு�ட 
முடியாதவர்களா்க இருககின்றார்கள். 
 அமத ம்ரம் மீனவர்களுளடய முப�து வருட 
்காை யுததததிமை �ாதிக்கப�ட்ட மீனவர்களுளடய 
வளை்கள், வளங்கள், அழிக்கப�டுகிறது. ்கடந்த கிழளம 
்களில கூட சுமார ஐந்து இைட்சததுககும் மமற்�ட்ட 
வளை்கள் இந்திய இழுளவ மடி்களினால, அறுக்கப 
�ட்டிருககிறன.  
 எம்முளடய ்ாட்டு மீனவர்கள் குறிப�ா்க, 
யுததததிமை �ாதிக்கப�ட்ட வட�குதியிமை யாழ்ப�ா 
ணததிமை ஜதாடரந்து இந்த பிரசசிளன, நீடிதது 
வருகிறது. ்கடந்த இரு�ததி ஏழாம் தி்கதி மீன்பிடிக்கா்க 
ஜசன்ற இரு மீனவர்கள்,  இந்தியவர்களால ஜ்காளை 
ஜசயயப�ட்டிருககிறார்கள். இந்தியனுளடய, இழுளவ 
மடி்களால, தாக்கப�ட்டு ஜ்காளை ஜசயயப�ட்டிருககி 
றார்கள். இது வளரககும், அதற்்கான சரியான ்டவடிக 
ள்க்கள் எடுப�தற்கு இைஙள்க அரசாங்கம் தவறி 
இருககிறது. 27 ஆம் தி்கதி இரண்டு மீனவர்கள் இறந்து, 
மீனவர்களுளடய வளை்கள் அறுக்கப�ட்டு மீனவர்கள் 
தங்களுளடய உரிளமளய ஜவன்ஜறடுப�தற்்கா்க 
ம�ாராடுகின்ற ம�ாது நீதிமன்ற தளட உததரளவ 
எடுததிருககின்றார்கள்.
 இவவளவு ்காைம் புளரமயாடிப ம�ாயிருககிற 
இந்த பிரசசிளனககு எங்களுளடய ்ாட்டில இரண்டு 
சட்டங்கள் இருககின்றன. 2017 இைக்கம் 11 சட்டம், 
2018 இைக்கம் ஒன்று, ஜவளி்ாட்டு �டகு்களள ்கண் 
்காணிப�தற்்கான சட்டம். இந்த சட்டங்களள �யன் 
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யாழ்ப்ாணத்துக்கு வருகை புரிந்த இலஙகைக்ைான ஐக்கிய நாடுைள் சக்யின் வதிவிட்ப 
பிரதிநிதி மதி்பபுக்குரிய ஹானா சிஙைரிடம், யாழ்ப்ாண மாநைர மு்தலவர் மதி்பபுக்குரிய 

வி.மணிவணணன் அவர்ைள் இரணடு கைாரிக்கைைகை முன்கவத்துள்ைார்.  
 ஒன்று "எமது இனத்தின் மீது ைாலாைாலம் கமற்ைாள்ை்ப்டட இன அழி்பபுைளுக்குச் சர்வக்தச 
குற்றவியல நீதிமன்்றத்தின் மூலம் நீதி வழஙை, ஐக்கிய நாடுைள் சக் ்சயற்ட கவணடும். இவவாறு 
்சயற்டுவதுடன், ஐக்கிய நாடுைள் சக், எமது ்தன்னாடசி உரிகம ஏறறுக்்ைாள்ை்ப்டட எமக்ைான 
அரசியல தீர்கவ்ப ்்்ற உ்தவகவணடும். 
 மற்றது, திடடமிடட முக்றயில அழிக்ை்ப்டடு வருகின்்ற எமது மக்ைளின் ்்ாருைா்தாரக் 
ைடடகம்பபுக்ைகை எமது மக்ைள் கமம்்டுத்துவ்தறகு, எமது மக்ைளின் வாழவியகல கமம்்டுத்்த உ்தவ 
கவணடும். 
 மு்தலாவது கைாரிக்கை உலைநாடுைள், அகம்பபுைள் குறித்்த ஈழத்்தமிழ மக்ைளின் எதிர்்ார்்பக்ச் 
சுருக்ைமாை எடுத்துகரக்கி்றது. ஈழத்்தமிழர் பிரச்சிகன என்்து அவர்ைளுக்கு, இலஙகைத் தீவில 
வரலாறறுக்கு முற்டட ைாலம் மு்தலாை இன்று வகரயுள்ை ்்தான்கமயும், ்்தாடர்ச்சியுமான 
இக்றகமயின் அடி்ப்கடயில, அவர்ைளுக்கு இயல்ாைகவ உள்ை ்தன்னாடசி உரிகமகய உலகு 
ஏறறு, அவர்ைள் ்தஙைளுக்ைான ்ாதுைா்ப்ான அகமதியான வாழகவ அகனத்துலைச் சடடஙைளுக்கு 
அகமயத் ்தஙைளுக்கு வழஙைக் கூடிய அரசியல எதிர்ைாலத்க்த ஈழத்்தமிழர்ைகை தீர்மானிக்ை உலகு 
அனுமதிக்ை கவணடிய ் ்ாறு்பக் உணர்த்துகி்றது. எந்த யாழ்ப்ாண அரசின் இக்றகமகய 1621 இல  
116 ஆணடுைால க்ாராடடத்தின் பின்னர் க்ார்த்துக்கையர் ்தம்வசமாக்கினகரா, அந்த யாழ்ப்ாண 
அரசின் மணணிலிருநது 400 ஆணடு ைாலத்தின் பின்னர், மீைவும் ்தஙைளின் ்தன்னாடசியின் 
அடி்ப்கடயில ்தஙைளுக்ைான அரசியல தீர்வு அகமய கவணடும் என்னும் ஈழத்்தமிழ மக்ைளின் 
விரு்பபு யாழ மு்தலவரின் குரல வழி உலகுக்ைான கைாரிக்கையாகியுள்ைது. 
 இரணடாவது கைாரிக்கை, சமைாலத்தில ஈழத்்தமிழ மக்ைளின் ் ்ாருைா்தாரக் ைடடகம்பபுக்ைகை 
இனஅழி்பபு, ்ண்ாடடு இனஅழி்பபு என்னும் இரு்தர்ப்டட உத்திைகை்ப ்யன்்டுத்தி அழித்தும், 
்லவீன்ப்டுத்தியும் ஈழத்்தமிழர்ைகை ்தஙகிவாழும் மக்ைைாக்கி, அடிகம்ப்டுத்தும் அ்ாயத்தில 
இருநது அவர்ைள் விடு்டுவ்தறகு ஐக்கிய நாடுைள் சக் உ்தவ கவணடிய ்தார்மீைக் ைடகமகயச் 
சுடடிக்ைாடடுகி்றது. 
 இந்த இரணடு கைாரிக்கைைளும் ஈழத்்தமிழ மக்ைளின் அடி்ப்கட மனி்த உரிகமக் கைாரிக்கை 
ைள். இது அரசியலுக்கு அ்ப்ாற்டட, இனஅழி்பபுக்கு உள்ைாக்ை்ப்டடு வரும் ஒரு மனி்த குலத்தின் 
கைாரிக்கை.  ஐக்கிய நாடுைள் சக்யும், உலை நாடுைளும் சிறிலஙைாவின் இக்றகமகய மீறி, 
அதீ்த மனி்தாய க்தகவைகைக் ்ைாணட ஈழத்்தமிழ மக்ைளுக்கு கநரடியாை உ்தவமுடியும் என்்க்த 
வலியுறுத்தும் கைாரிக்கை.  இ்தகன உல்ைஙகும் வாழும் ஈழத்்தமிழர்ைள் முன்்னடுத்து கைாரிக்கைைள் 
்வறறி ்்்ற உகழக்ை கவணடும்.  
 இன அழி்பபு உள்நாடடு்ப பிரச்சிகனயலல என்்ற மாநைர மு்தலவரின் முக்கியமான ைருத்க்த 
ஈழத்தின் இன்க்றய ்தமிழ அரசியலவாதிைள் ஒவ்வாருவரும் மனதிருத்்த கவணடிய கநரமிது. அ்தன் 
அடி்ப்கடயில, ஈழத்்தமிழர் கமலான இனஅழி்பபுக்ைான  ்தணடகன நீதியும் வலிநது ைாணாமலாக்ை்ப 
்டகடாருகடய  கிடடிய குடும்் உறு்பபினர்ைளுக்ைான ் ரிைார நீதியும்  உள்ைடக்ை்ப்டா்த எந்தத் தீர்வும் 
ஈழத்்தமிழ மக்ைளுக்ைான எள்ைைவான அரசியல தீர்கவக் கூட வழஙைாது என்்து ்வளி்ப்கட. 
 அதீ்த மனி்தாய க்தகவைளில உள்ை மக்ைளுக்கு அவர்ைள் உட்டடுள்ை ஆடசியின் 
இக்றகமகய மீறி உ்தவும் ைடகம்ப்ாடு, ஐக்கிய நாடுைள் சக்யின் கநாக்ைாை உள்ை உணகமகயயும், 
அ்தகன ஈழத்்தமிழ மக்ைகை்ப ்்ாறுத்்தவகர ஐக்கிய நாடுைள் சக் நிக்றகவற்றத் ்தாமதித்்ததின் 
விகைகவ 176000 க்கு கமற்டட ஈழத்்தமிழ மக்ைகை சிறிலஙைா 2009 இல இனவழி்பபுச் ்சய்த 
வரலாறு என்்க்தயும் அவர் ்்தளிவாை எடுத்துகரத்துள்ைார். 
 இனியும் ஐக்கிய நாடுைள் சக்  ்தாமதிக்கும் ஒவ்வாரு நிமிடமும் உலை நாடுைளும், உலை 
அகம்பபுைளும் ஈழத்்தமிழினத்தின் கமல கமற்ைாள்ை்ப்டடு வரும் இனஅழி்பபு கமலும் கமலும் 
வைர்வ்தறகுத் ்தாஙைளும் ஊக்கிைைாை நிறகும் அகனத்துலைச் சடடஙைளுக்கு எதிரான ்சயலைகைச் 
்சயகின்்றார்ைள் என்்க்த யாழ. மாநர மு்தலவரின் உகர ்்தளிவாக்குகி்றது. இந்த உணகமகய 
உலகின் ஒவவாரு மக்ைளும் அறிநதிடச் ்சய்தல, இன்க்றய ைாலத்தின் உடனடித் க்தகவ. உலகின் 
மனச்சாடசியுள்ை மக்ைகை எந்த அைவுக்கு்ப புலம்்்யர் ்தமிழர்ைள் ஈழமக்ைள் அனு்வித்து வரும் 
இனஅழி்பபு வரலாறறின் ்தன்கமைகை அறியச் ்சயகின்்றார்ைகைா, அந்த அைவுக்குத் ்தான் 
மிைத்திடடமிடட முக்றயில உலை நாடுைகையும் அகம்பபுைகையும் ்தம்வச்ப்டுத்தும் சிறிலஙைாவின் 
நுட்மான ராஜ்தநதிர நைர்வுைகை ்தடுத்து நிறுத்்த முடியும். 
 சிறிலஙைாவின் அரச அதி்ர், ்தமிழர்ைள் ்தஙைள் ்ைாள்கைைகை விடடு விடடு நாடடின் 
்்ாருைா்தார வைர்ச்சிக்கு்ப ்ாடு்ட கவணடும் எனத் ்தனது 2022ஆம் ஆணடு்ப ்ாராளுமன்்றக் 
்ைாள்கை விைக்ைவுகரயில அறிவித்துள்ைார். இ்தன்வழி அவரது சிறிலஙைாவில இன்பபிரச்சிகனகய 
இலகல என்்ற ்ைாள்கைகயயும், ஈழத்்தமிழர்ைகை்ப க்ச்சுக்கு அகழ்ப்து என்்ற எணணகம அவரது 
அரசுக்கு இலகல என்்க்தயும் உறுதி்ப்டுத்தித் ்தனது ஒருநாடு ஒரு சடடம் என்்ற  ்்ௌத்்த 
சிஙைைவா்தக் கைாரிக்கைகய நிக்றகவறறுவது்தான், ்தனக்கு வாக்ைளித்து ஆடசிக்குக் ்ைாணடு 
வந்த ்்ரும்்ான்கம மக்ைைது விரு்பக் நிக்றகவறறும் ்சயற்ாடகடகய ்சயகி்றார் என்்க்த 
உறுதி்ப்டுத்தியுள்ை கநரத்தில, இந்தக் கைாரிக்கைைள் புலம்்்யர் ்தமிழர்ைள் எ்தன் அடி்ப்கடயில 
்தஙைளுக்கு இகடயில உள்ை கவறு்ாடுைகைக் ைடநது, சிறிலஙைாவின் ஓருநாடு ஒரு சடடம் எனும் 
புதிய அரசியலகம்பபு உருவாைா்தவாறு  ்சயற்டலாம் என்்ற கைள்விக்கு யாழநைர மு்தலவரின் 
ஐக்கியநாடுைள் சக்யின் வதிவிட்ப பிரதிநிதியுடனான உகரயாடலும் கைாரிக்கைைளும் மிைச்சி்றந்த 
்திகலயும் வழிகயயும் ைாடடியுள்ைன என்்து இலக்கின் எணணம்.
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இைஙள்க அரசியைளமபபில உள்ள 13 ஆவது 
திருததததின் எதிர்காைம் எவவாறானதா்க 

அளமயும் என்ற ம்கள்வி �ைமா்க எழுப�ப�ட்டிரு 
ககின்றது. 

 13 ஆவது திருததம் முழுளமயா்க ்ளட 
முளறப�டுததப�ட மவண்டும் என்�து உட்�ட்ட 
�ை ம்காரிகள்க்களுடனான ்கடிதம் ஒன்ளற ஆறு 
தமிழ்க ்கட்சி்கள் இளணந்து இந்தியப பிரதமர 
்மரந்திர மமாடிககு ்கடந்த வாரம் அனுபபி ளவத 
தன. ்கமெந்திரகுமார தளைளமயிைான தமிழ்த 
மதசிய மக்கள் முன்னணி அதற்கு எதிரானம�ரணி 
ஒன்ளற யாழ்ப�ாணததில ்கடந்த வாரம் ் டததியது. 
 இவவாறு 13 இற்கு ஆதரவா்கவும், எதிரா்க 
வும் ம்காசங்கள் தமிழர தாய்கததில எழுப�ப�ட, 
புதிதா்க வரபம�ாகும் அரசியைளமபபில 13 இல 
ஜசாலைப�ட்டுள்ள அம்சங்கள் ்காணாமைாக்கப 
�ட்டு விடைாம் என்ற த்கவலும் இபம�ாது ்கசிந்தி 
ருககின்றது. 

 1987 இல ள்கசசாததிடப�ட்ட இைஙள்க 
-இந்திய உடன்�டிகள்கயின் அடிப�ளடயில, 
மா்காண சள�்களள உருவாககுவதற்்கா்க இைஙள்க 
அரசியைளமபபில ஜசயயப�ட்ட 13 திருததம்தான் 
இன்று சரசளசககுள்ளாகியிருககின்றது. 
 மா்காண சள�்கள் முழுளமயான தீரவலை 
என்�து தமிழ்க ்கட்சி்களின் ஒட்டுஜமாதத நிளைப 
�ாடா்க இருககின்றம�ாதிலும், அரசியைளமபபில 
இருக்கககூடிய இதளன முழுளமயா்க ்ளடமுளற 
ப�டுததுமாறு ம்காருவதன் மூைம், தமிழ் மக்களு 
ளடய தற்ம�ாளதய இருபபுக்களளயாவது �ாது்கா 
ததுக ஜ்காள்ள முடியும் என்ற அடிப�ளடயில 
உருவானதுதான் இந்தியப பிரதமர மமாடிக்கான 
்கடிதம். 

 இந்தக ்கடிதம் தமிழ்க்கட்சி்களள இன்று 
இரண்டா்கப பிளவு�டுததியிருககின்றது. தமிழ்த 
மதசியக கூட்டளமபபு மற்றும் விகமனஸ்வரன் 
தளைளமயிைான தமிழ் மக்கள் கூட்டணியிலுள்ள 
்கட்சி்கள் ஓரணியில நிற்கின்றன. ்கமெந்திரகுமார 
ஜ�ான்னம்�ைம் தளைளமயிைான அணி இதற்கு 
எதிரான நிளைப�ாட்டில மக்களள அணிதிரட்டத 
ஜதாடஙகியுள்ளது. 
 ஜரமைா முன்ஜனடுதத இந்த ்்கரவு, 13 
என்�ளத முன்னிளைப�டுததி, இந்தியப பிரதமரு 

ககுக ்கடிதம் அனுபபும் முயற்சியா்க ஆரம்பிக்கப 
�ட்டிருந்தாலும் கூட, இறுதியில அதளனயும் 
தாண்டி தமிழ் மக்களுளடய சுயநிரணயஉரிளம 
என்�ளத முன்னிளைப�டுததியதா்கமவ இந்தியப 
பிரதமருக்கான ்கடிதததின் இறுதி வடிவம் அளமந் 
திருந்தது. 
 இறுதியா்க 7 தமிழ்க ்கட்சித தளைவர்கள் 
ள்கஜயாப�மிட்ட ்கடிதததின் உள்ளடக்கததில 
13 குறிதது எதுவும் ஜசாலைப�ட்டிருக்கவிலளை. 
�திைா்க சுயநிரணய உரிளம உட்�ட �ை விடயங 
்களள உள்ளடககியதா்கமவ அந்த ்கடிதம் அளமந்தி 
ருந்தது. 

 ஆ ன ா ல , 
்க ம ெ ந் தி ர கு ம ா ர 
த ள ை ள ம யி ை ா ன 
அணியினர ்கடந்த 
் ா யி ற் று க கி ழ ள ம 
ய ா ழ் ப � ா ண த தி ல 
்டததிய ம�ாராட்டம் 
13 இற்கு எதிரான 
ஒன்றா்கமவ இருந்தது. 
தமிழ் மக்களுளடய 
உ ரி ள ம ்க ள ள 
13இற்குள் புளதப�தற்கு தமிழ்க ்கட்சி்கள் சிை 
முயற்சிககின்றன என சவபஜ�ட்டியுடன் இந்தப 
ம�ாராட்டம் அவர்களால முன்ஜனடுக்கப�ட்டது. 

 ்கமெந்திரகுமார அணியினளரப ஜ�ாறுதத 
வளரயில, அவர்களுளடய அரசியல என்�து எப 
ம�ாதுமம தமது ஜ்காள்ள்க்களின் அடிப�ளடயிைா 
னதா்க இருக்கவிலளை. தமிழ்த மதசியக கூட்ட 
ளமபபுககு எதிரான அரசியளைததான் அவர்கள் 
எபம�ாதும் முன்ஜனடுதது வருகின்றார்கள்்கடந்த 
மதரதல்களில அவர்களுககு வாககு்களளப ஜ�ற்றுக 
ஜ்காடுதததில ஜ�ரும்�ஙகு வகிததது கூட்டளமபபு 
ககு எதிரான அலைது அதிருபதியாளர்களின் வாககு 
்கள்தான். 
 இபம�ாதும் அமத �ாணியில அவர்கள் 
சவபஜ�ட்டியுடன் ம�ரணிளய ்டதத, ெனாதி�தி 
ம்காட்டா�ய ராெ�கச 13 இற்கு புளதகுழி மதாண்டி 
தயாரா்க ளவததிருப�தா்க ்ாயிற்றுககிழளம 
திவயின �ததிரிள்க ஜசயதி ஜவளியிட்டுள்ளது.  
 புதிய அரசியைளமபபு ஒன்று உருவாக்கப 
�டும் என்ற வாககுறுதியுடன்தான் ம்காட்டா�ய 
ெனாதி�தித மதரதலில ம�ாட்டியிட்டு ஜவற்றி 
ஜ�ற்றிருந்தார. அரசியைளமபள� உருவாககு 

வதற்்கா்க குழு ஒன்ளறயும் அவர அளமததிருந்தார. 
அந்தக குழு �ைரிடமும் ஆமைாசளன்களளக 
ம்கட்டது. ெனாதி�தி சட்டததரணி ஜராமமஸ் டி 
சிலவா தளைளமயிைான அந்தக குழு தனது மயாச 
ளன்களள இபம�ாது பூரததி ஜசயதி இறுதி அறிக 
ள்களய அடுதத சிை தினங்களுககுள் ெனாதி�தி 
யிடம் ள்கயளிக்கவிருககிறது. 
 இந்த அறிகள்கயின் உள்ளடக்கம் உததி 
மயா்கபூரவமா்க ஜவளிவரவிலளை என்றாலும், 

்கசிந்துள்ள த்கவல்களின் அடிப�ளடயில ஜசயதி 
ஒன்ளற திவயின ஜவளியிட்டிருககின்றது. 
 அதன்�டி, புதிய அரசியைளமபபில 
மா்காண சள�்கள் இருக்கபம�ாவதிலளை. இவ 
வருட இறுதிககுள் புதிய அரசியைளமபபு �ாராளு 
மன்றததுககுக ஜ்காண்டுவரப�டும். இதளன 
மூன்றில இரண்டு ஜ�ரும்�ான்ளமயுடன் நிளற 
மவற்றுவது ராெ�கசக்களுககு சிரமமானதா்க இரு 
க்கபம�ாவதிலளை. 
 அமதமவளளயில, ம�ாரில ஜவன்றளதப 
ம�ாை மா்காண சள�்களுககு சமாதி ்கட்டியளத 
தமது அடுதத மதரதல ஜவற்றிக்கான முதலீடா்க 
அவர்கள் �யன்�டுததைாம். ஜதன்னிைஙள்க 
அரசியலில நிளை இது.!
 மா்காண சள�்கள் மதளவயிலளை என்�து 
ெனாதி�தி ம்காட்டா�ய ராெ�கசவின் நிளைப�ா 
டா்க �ை சந்தரப�ங்களில ஜவளிவந்திருககின் 
றது. இந்தியாளவ அலைது சரவமதசதளத சமாளி 
ப �தற்்கா்க மா்காண சள�்களள புதிய அரசியை 
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கேள்வி:
	 இலங்ேயின்	 சுதந்திர	 தினம்	 நா்ை	
கோண்ா்ப்படுகின்்றது.	அன்று	முதல்	இத்ன	ஒரு	
ேரிநாைாேகே	 தமிழ்	 மகேள்	 அனுஸ்டிககின்்றாரேள்.	
இலங்ேககு	சுதந்திரம்	கி்்தத	க்பாது	அபக்பாதிரு	
ந்த	 தமிழ்	 மகேளின்	 த்ல்மேள்	 தாம்	 சாரந்த	
மகேளின்	உரி்மே்ை	உறுதிப்படுததுேதறோே	பிரித 
தானியரேளு்ன்	 தீரகேதரிசனமான	 க்பரஙே்ை	 ந்த	
துேதறகு	தேறிவிட்ாரேைா?

பதில்:
 நீங்கள் கூறுவதில உண்ளம இருககின்றது 
என்று தான் ்ான் நிளனககின்மறன். ஏஜனனில, 
அன்றிருந்த தளைவர்களின் தீரக்கதரிசனம், தூர 
ம்ாககின்ளமயும் ஒரு ்காரணமா்க இருக்கைாம். 

சுதந்திரமளடந்த ்காைததில தமிழ் மக்களின் பிரமத 
சதளத வளரயறுதது, அதற்குரிய அதி்காரதளதக 
ம்காருகின்ற சமஸ்டிக ம்காரிகள்களய முன்ளவக்க 
விலளை. இைஙள்க அரச அதி்காரக ்கட்டளமபள� 
ஏற்றுக ஜ்காண்டு, அதற்குள் சம வாயபபு்களளக 
ம்காருகின்ற அரசியளைததான் அவர்கள் முன்ஜன 
டுததார்கள். 1921 ஓ்கஸ்ட் 15ஆம் தி்கதி மசர. 
ஜ�ான்னம்�ைம் அருணாசைம் தமிழர ம்காென 
சள�யிளன உருவாககியதில இருந்து ஜதாடஙகி, 
1949ஆம் ஆண்டு தமிழரசுக ்கட்சி உருவாகும்வளர 
இதுதான் அரசியைா்க இருந்தது. அருணாசைம் 
இறந்ததனால, ஜி.ஜி. ஜ�ான்னம்�ைம் தான் அளத 
முன்ன்கரததிச ஜசன்றார. 1920்களில �ண்டார 
்ாயக்க சமஸ்டிக ம்காரிகள்களய முன் ளவததார. 

அததுடன் யாழ்ப�ாணததில வந்து அது ஜதாடர 
�ான கூட்டங்களளயும் ்டததினார. ஆனால 
அன்று தமிழ் அரசியல தளைவர்கள் அதற்கு ஒதது 
ளழக்கவிலளை. முழு இைஙள்கயிலும் வாழ்கின்ற 
தமிழ் மக்களின் ்ைன்்கள் தான் முககியம் என்ற 
அடிப�ளடயில தான் அவர்கள் தங்களின் அரசி 
யளை ்்கரததியிருந்தார்கள். 
 ஜடானமூர முதைாவது வளரபில மா்காண 
ஜ�ாறிமுளற ஒன்று அறிமு்கப�டுததப�ட்டது. 
பின்னர மூை பிரதியில அது வரவிலளை. அந்த 
மா்காணப ஜ�ாறிமுளறளயககூட அபிவிருததி 
ஜசயதிருக்கைாம். ஆனால அதிலும் அவர்கள் அக 
்களற ்காட்டவிலளை. 
 சுதந்திரம் கிளடதத பின்னர தமிழரசுக 
்கட்சிதான் முதன்முதலில வடககு கிழகள்க 

தமிழர்களின் தாய்கம் என்று வளரயறுதது, அதி 
்காரதளதக ம்காருகின்ற சமஸ்டிக ம்காரிகள்க முன் 
ளவக்கப�ட்டது. இதன் ம�ாது தான்தாய்கம், 
மதசியம் என்ற சிந்தளன்கள் எலைாம் வளரத 
ஜதாடஙகியது. அறிகள்க்கள் அனுபபுவது, சட்டத 
தரணி்களள ம�சுவது என்�தற்கு அப�ால, ம�ாரா 
ட்டங்களள ் டததுவது என்ற அரசியளை ஜதாடககி 
ளவததது தமிழரசுக ்கட்சிதான். அதற்குப பின்னர 
தான் தமிழர்களின் அரசியல வீசசளடயத ஜதாடங 
கியது. 

 சுதந்திரததிற்கு முன்னர 1947இல வந்த 
மசால�ரி அரசியல யாபபு தமிழ் மக்களின் 
அபிைாளச்கள் எவற்ளறயும் பூரததி ஜசயயவிலளை. 
எனமவ இளத எதிரக்க மவண்டும் என்று ஜி.ஜி. 
ஜ�ான்னம்�ைமும், அவரின் தமிழ்க ்காஙகிரஸ் 
்கட்சியும் தீரமானிதது, இஙம்கயுள்ள அரசியல 
தளைவர்களிடம் கூறியுள்ளார்கள். நீங்கள் இளத 
எதிரதது நிலலுஙம்கா. ்ான் பிரிததானியாவிற்குச 
ஜசன்று பிரிததானியப பிரதமருடன் ்களததது, 
அழுததங்களளக ஜ்காடுதது எங்களுளடய அபி 

ைாளச்களளக ஜ்காண்டு வருவதற்்கான முயற்சி 
்களளச ஜசயகிமறாம் என்று கூறினார. 

 ஆனால அதற்கிளடயில இஙகிருந்த தளை 
வர்களுடன் உடன்�ாட்டிற்கு வந்து அவர்களின் 
சம்மதததுடன், ச்கை இனங்களும் சம்மதிததது 

என்று கூறி மசால�ரி யாபள� ்ளடமுளறககுக 
ஜ்காண்டு வந்தார. இமதம�ால தான் சுதந்திரம் 
வழஙகும் ம்ரததிலும் கூட ஜி.ஜி.ஜ�ான்னம்�ைம் 
அளத எதிரக்க மவண்டும் என்�தில ்கடுளமயா்க 
இருந்தார. அதற்கிளடயில தமிழர்களுககு அளமசசர 
�தவிளயக ஜ்காடுதது, டி.எஸ்.மசன்ாயக்க தன்னு 
டன் அவர்களளசமசரதததனால, தமிழ் மக்களின் 
இந்த அரசியல ம்காரிகள்களய அதாவது சமஸ்டிக 
ம்காரிகள்களய அலைது ஏதாவது ஒரு ம்காரிக 
ள்களய முன்ளவக்க முடியாத சூழல ஒன்று 
ஏற்�ட்டது, 
 எங்களுளடய தமிழ் அரசியல தளைவர 
்களுளடய ம�ரம் ம�சும் ஆற்றலும், �ைவீனமும் 
அன்று இருந்தது என்று தான் ்ாங்கள் கூற 
மவண்டும்.

கேள்வி:
	 தமிழ்	-	சிஙேை	மகேளு்்ய	பிரச்சி்னககு	
பிரிததானியரேளு்்ய	 பிரிததாளும்	 தந்திரமும்	 ஒரு	
ோரணம்	எனக	கூ்றப்படுகின்்றது.	அத்ன	ஏறறுககோ	
ள்வீரேைா?

பதில்:
 பிரிததானியாவின் பிரிததாளும் தந்திரம் �ை 
இடங்களில இருந்ததுதான். இந்த முரண்�ாட்டின் 
வளரசசிககு அது ஜ�ரிய ்காரணமா்க இருந்தது 
என்று கூறிவிட முடியாது. துளணக ்காரணமா்க 
இருந்திருக்கைாம். ஆனால உண்ளமக ்காரணம் 
என்னஜவன்றால, அ்்காரி்க தரம�ாைவின் 
வருள்கககுப பிறகு சிங்கள ஜ�ௌததம் என்ற 
சிந்தளன வரத ஜதாடஙகி விட்டது. அதற்்கான 
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   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

இலங்கையின் சுதநதிர தினம் தமிழ் மககை்ைப் ப�ொறுதத வ்ரயில் வழ்மப�ொல கைரிநொைொகைபவ அ்மயும். சுதநதிர தினத்தக 
பகைொண்ொடும் நி்லயில் தமிழரகைள் இல்்ல. இநத நி்ல ஏன் ஏற�ட்து? �ிரிததொனியர பவைிபயறிய �ின்னர அதிகைொரத்தக 

்கையகைப்�டுததிகபகைொண் சிஙகைை அதிகைொர வரககைம் ஏ்னய பதசிய இனஙகை்ை சமமொன �ஙகைொைிகைைொகை ஏறறுகபகைொள்ைொதது ஏன்? 
இதுப�ொன்ற பகைள்விகைளுககு அரசியல் ஆயவொைரும், சட்ததரணியுமொன கயாதிலிஙகம் அவரகைள் உயிபரொ்்த தமிழ் வொபனொலிககு 
வழஙகைிய பசவவியின் முககைிய �குதிகைள்.
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மனிதர்கள், மனிதர்களா்கப பிறந்த ்காரணததி 
னால அவர்களுககுக கிளடதத அடிப�ளட 

யானதும், விட்டுக ஜ்காடுக்க இயைாததும், மறுக்க 
வியைாததுமான உரிளம்களள ‘மனித உரிளம்கள்’ 
எனக குறிபபிட முடியும்.
 மனிதனுடன் இயற்ள்கயிமைமய உடன் 
பிறந்த உரிளம்களா்க இளவ இருப�தனால, மனித 
உரிளம்களள யாராலும் உருவாக்கமவா அலைது 
எவராலும் வழங்கப�டமவா முடியாதது என்�து 
்கவனததிற் ஜ்காள்ளப�ட மவண்டிய ஒன்றாகும். 
இனம், ஜமாழி, சாதி, மதம், வயது, �ால முதைா 
னவற்றிற்கு அப�ால ஒவஜவாரு மனிதனுககும் 
உரியனவான அடிப�ளட உரிளம்களா்க இளவ 
உள்ளன. மனிதர சுதந்திரமா்கவும், சுமு்கமா்கவும் 
வாழ்வதற்கு இளவ ம�ணப�ட மவண்டியது 
அவசியமானது.

 மனித உரிளமளய மதிக்காளமயாலும் 
அவற்ளறச ஜசயற்�டுததாளமயாலும் �லமவறு 
மீறல்களாலும் மனித குைம் அளமதிளயயும், சுய 
ஜ்கௌரவததிளனயும் இழந்து விடுவதளன வரைாறு 
எடுததியம்புகின்றது. மனித உரிளம்களுள் குடிசார 
மற்றும் அரசியல உரிளம்களுள் வாழும் உரிளம, 
சுதந்திரம், ்கருதது ஜவளிப�ாட்டுச சுதந்திரம், சட்ட 
ததின் முன் சமநிளை, �ண்�ாட்டு உரிளம, ்கலவி 
உரிளம என்�ன முககியமானளவ.

கலவியின் முககியத்து்வம்:
 ‘ம்கடில விழுச ஜசலவம் ்கலவி ஒருவரககு 
மாடலை மற்ளறயளவ’ என்�தன் மூைம் ்கலவியின் 
முககியததுவதளத வள்ளுவர வலியுறுததியுள்ளார.
ஒருவனுககு அழிவிலைாத ஜசலவமா்க இருப�து 
்கலவி என்�ளதயும், அது ஒழிந்த ஜ�ான் முதைா 
னளவ ஜசலவம் அலை என்�ளதயும் இக குறட்�ா 
குறிபபிடுகின்றது.
இதனாமைமய

‘அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்்தல்
ஆலயம் பதி்னாயிரம் நாட்டல்
அன்ன யாவினும் புண்ணியம் க�ாடி
ஆஙக�ார் ஏவைக்கு எழுத்்தறிவித்்தல்’

எனப �ாரதியும் குறிபபிட்டார.
 ‘்கற்்காமல இருப�ளதவிட பிறக்காமல 
இருப�மத ்லைது. ஏஜனனில அறியாளமதான் 
தீவிளனயின் மூைமவர’ என்று பிமளட்மடா 
கூறினார. இததள்கய சிறபபு மிக்க ்கலவியிளனப 
ஜ�ற்றுக ஜ்காள்கின்ற அலைது �யிலுகின்ற உரிளம 
யாவருககும் உள்ளது. மனித உரிளம்கள் �ற்றிய 
உை்கப பிர்கடனததின் உறுபபுளர 26 ்கலவி உரிளம 
�ற்றிக குறிபபிடுகின்றது.

1. ஒவஜவாருவருககும் ்கலவி ்கற்�தற்்கான 
உரிளமயுண்டு. குளறந்தது ஜதாடக்க அடிப� 
ளடக ்கட்டங்களிைாவது ்கலவி இைவசமாயி 
ருததல மவண்டும்.
2. ஜதாடக்கக ்கலவி ்கட்டாயப�டுததப�ட 
மவண்டும்
3. தமது குழந்ளத்களுககுப பு்கட்டப�ட 
மவண்டிய ்கலவியின் வள்க, தன்ளமளய 

முதலிமை    ஜதரிந்ஜதடுககும் உரிளம ஜ�ற்மறா 
ருககு உண்டு.

மமற்குறிதத விடயங்களளக ்கவனததிற் ஜ்காள்ளும் 
ம�ாது ்கலவி உரிளம ஜதாடர�ான �ை விடயங்கள் 
உ ள் ள ட க ்க ப � ட் டி ரு ப � த ள ன அ வ த ா னி க ்க 
முடியும்.

1. ஒவதவொருவருககும் ்கல்வி ்கறப�ற்கொன 
உரிமையுண்டு. குமைந�து த�ொடக்க அடிபப 
மடக ்கடடங்களிலொவது ்கல்வி இலவசைொ 
யிரு த�ல் வவண்டும்:

 ச்கைரும் ்கலவி ்கற்�தற்்கான உரிளமளயப 
ஜ�ற்றுள்ளனர என்�து அளனதது மக்களும் ்கலவி 
யிளனக ்கற்�தற்குத தூண்டும்காைாய உள்ளது.
இன, மத, ஜமாழி மற்றும் பிரமதச, �ால, வயது 

�ாகு�ாடு்களளக ்கடந்து 
எலமைாரும் ்கற்�தற்்கான 
வாயபபிளன இதன் 
மூைம் ஜ�ற்றுக ஜ்காள்கி 
ன்றனர. எக ்காரணததிற் 
்கா்கமவனும் ்கலவி 
உரிளம மறுக்கப�டுதல 
மனித உரிளம மீறைாகும். 
ஆயினும் �ை ்ாடு்களில 
‘யாவருககும் ்கலவி’ என் 

�து சாததியமா்காத விடயமா்கமவ இருந்து வருகி 
ன்றது.

 அரசியல, ஜ�ாருளாதார, சமூ்க ்காரணி்க 
ளால ்கலவி உரிளம மறுக்கப�டும் நிளைளய 
இன்றும் சிைவிடங்களிற் ்காண முடிகின்றது. 
குறிப�ா்க வறுளமயும், குடும்�ச சூழலும் இந் 
நிளைளமளய மமலும் சீரகுளைததுள்ளன. இை 
வசக ்கலவிளய வழஙகுவதிலும் அதளன உறுதிப 
�டுததுவதிலும் அரசு்களுககு மி்கப ஜ�ரும் ஜ�ாறு 
பபு உண்டு. முககியமா்க ஜதாடக்க அடிப�ளடக 
்கட்டங்களில அலைது ஆரம்�க ்கட்டங்களில 
இைவசக ்கலவி வழங்கப�ட மவண்டும் என 
மனித உரிளம்கள் பிர்கடனம் வலியுறுததுகின்றது.
ஒவஜவாருவரும் ்கலவிளயப ஜ�றுவதற்கு இைவ 
சக ்கலவி ்ளடமுளற உறுதுளணயா்க அளமந்து 
ள்ளது. ஜ�ருந்ஜதாள்கயான குழந்ளத்களின் ்கலவி 
முன்மனற்றததிற்கு வழி சளமததுக ஜ்காடுதததில 
இைவசக ்கலவிககு மி்க முககிய இடம் உண்டு. 
ஜ�ாருளாதார வளததில பின் தஙகியிருபபினும் 
பிள்ளள்களின் ்கலவிககு ஊக்கமளிப�தா்க இை 
வசக ்கலவி அளமந்திருப�து ்கண்கூடு.
 ஜதாடக்கக ்கலவி என்�து முதல ஐந்தாண்டு 

வகுபபுக்களளக ஜ்காண்டதா்க அளமயும்.
 ஒரு குழந்ளத இக ்காைததில ஜ�ற்றுக 
ஜ்காள்ளும் அறிவு மி்க முககியமானது.

 குடும்�ம், வாழும் சூழல, பிரமதசம், ்ாடு 
முதைான அடிப�ளட விடயங்களளயும், அறிவுககு 
ஆதாரமான எண் எழுதது முதைானவற்ளறயும் இப 
�ருவததிமைமய குழந்ளத ்கற்றுக ஜ்காள்கின்றது.
அததுடன் மனித உரிளம்களள மதிக்கத தக்கதான 
அடிப�ளடப �ண்பு்களளயும் மற்றும் ஒழுக்க 
விழுமியங்களளயும் கூட இப �ருவததில ஜ�ற்றுக 
ஜ்காள்ளத தக்கதா்க உள்ளது. மனித வாழ்வில இன்றி 
யளமயாததா்க அளமயும் ஜதாடக்கக்கலவிளய 
இைவசமா்க வழஙகுவதன் மூைம் ்கலவியின் 
உயரிய ம்ாக்கமா்க அளமயும். சிறந்த பிரளெ்களள 
உருவாககும் இைட்சியததிளனயும் நிளறமவற்ற 

முடியும். ஜதாடக்கக ்கலவி இைவசமானதா்க 
அளமயினும் எலைாச சூழல்களிலும் எதிர�ாரதத 
�யளனப ஜ�ற முடியாதுள்ளது.

 மமலும் தனியார ்கலவி நிறுவனங்களினதும் 
சரவமதசப �ாடசாளை்களினதும் மதாற்றமும் 
அவற்றின் மிள்கயான வளரசசியும்  இைவசக 
்கலவிளய �ாதிப�தளன இவவிடததில சுட்டிக 
்காட்டுவது ஜ�ாருததமானது. ஜ�ாருளாதார வசதி 
�ளடதமதாரால மட்டும் ஜ�ற்றுக ஜ்காள்ளக 
கூடியதா்க உள்ள இததள்கய ்கலவி ஜதாடக்கக 
்கலவியிலும் தன் ஜசலவாகள்கச ஜசலுததியுள்ளது.
மமலும் இைவசக ்கலவியின் முககியததுவதளத 
உணராது ்கலவியில அசிரதளதயுடன் இருககும் 
பிள்ளள்களளயும், பிள்ளள்களின் ்கலவியில அக்க 
ளறயின்றியிருககும் ஜ�ற்மறாளரயும் சிை இடங 
்களில ்காணைாம்.

2. ‘்கடடொயக ்கல்வி’யின் முககியததுவம்.
 ஜதாடக்கக ்கலவி ்கட்டாயமானதா்க 
அளமய மவண்டும் என உறுபபுளர 26 இன் உ� 
பிரிவு குறிபபிடுகின்றது. �ாடசாளைககுச ஜசலலும் 
வயதில ‘சிறுவர ஜதாழிைாளர’ உருவாவளத 
இது தடுககின்றது. அததுடன் ஒரு குழந்ளதயின் 
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ஐககிய ்ாடு்கள் சள�யின் மனித உரிளம்கள் 
ஆளணககுழுவின் கூட்டதஜதாடர இந்த மாத 

ததின் இறுதியில ஆரம்�மா்கவுள்ள நிளையில, 
ஐ.்ாவிற்்கான இைஙள்கப பிரதிநிதி ஹனா சிங்கர 
வடககிற்குப �யணம் மமற்ஜ்காண்டு, தமிழர 
தரபபின் ்கருதது்களள அறிய முற்�ட்டுள்ளார.
 இைஙள்கயில இடம்ஜ�ற்ற மனித உரிளம 
மீறல்கள் மற்றும் ம�ாரககுற்றங்கள் ஜதாடரபில 
நீதியான விசாரளண்கள் மமற்ஜ்காள்ளப�ட மவண் 
டும், ்காணாமல ம�ானவர்கள் விவ்காரம் ஜதாடர 
பில நீதியான விசாரளண்கள் மமற்ஜ்காள்ளப�ட்டு, 
நீதி வழங்கப�ட மவண்டும் என மமற்குை்க ்ாடு 
்களும், ஐககிய ்ாடு்கள் சள� உள்ளிட்ட மனித 
உரிளம அளமபபு்களும் ஜதாடரந்து குரலஜ்காடுதது 
வருகின்றம�ாதும், அவர்கள் அதளன ஜசயல�டு 
தது வதில பின்னிற்�து என்�து எமககு ஜதளிவா 
்கத ஜதரிந்த ஒன்று. எனமவ அந்த தளடக்கற்்களளக 
்கண்டறிந்து, அ்கற்ற மவண்டியது எமது முதன் 
ளமயான ்கடளமயாகின்றது.

 ஐ.்ா மனித உரிளம்கள் ம�ரளவ ்கடந்த 
12 ஆண்டு்களில 7 தீரமானங்களள நிளறமவற்றிய 
ம�ாதும், ஜ�றுபபுககூறல, அளனததுை்க மனித 
உரிளம விதி்களள நிளை்ாட்டுதலமற்றும் இனப 
பிரசசிளனக்கான அரசியலதீரவு ஒன்ளறக ்காணுதல 
ம�ான்ற விடயங்கள்ஜதாடரபில அன்ளறய இை 
ஙள்க அதி�ர மகிந்த ராெ�கச, ம�ாரநிளறவளட 
ந்த பின்னர ஐ.்ா ஜசயைாளர ்ாய்கததிற்கு உறுதி 
ஜமாழி்களள வழஙகிய ம�ாதும்,  இதுவளர இை 
ஙள்க அரசு எந்தவிதமான்டவடிகள்க்களளயும் 
மமற்ஜ்காள்ளவிலளை. எனமவ மனித உரிளம்கள் 
ஆளணககுழுவின் கூட்டதஜதாடரில இது ஜதாட 
ரபில உறுபபு ் ாடு்கள் ம�ச மவண்டும் எனத தமிழத 
மதசியக கூட்டளமபபின் தளைவர இரா. சம்�ந்தன் 
அவர்கள் ஜவளி்ாட்டுத தூதுவர்களுககும், உறுபபு 
்ாடு்களுககும் ்கடிதம் ஒன்ளற அனுபபியுள்ளார.
 தம்ளம ஐ.்ா ்காப�ாற்றும் எனத தமிழ் 
மக்கள் ் ம்பியிருந்தனர. ஆனால இரண்டாம்உை்கப 
ம�ாருககு பின்னர உருவாக்கப�ட்ட ஐ.்ா அளம 
பபு என்�து ்ாடு்களள ்காப�ாற்ற உருவாக்கப 
�ட்டதலை, மக்களளக ்காப�ாற்றமவ உருவாக்கப 
�ட்டது என்�ளத ஐ.்ா மறந்துவிட்டது. அதனால 
தான் 1,50,000 இற்கு மமற்�ட்டவர்கள் உயிரிழந்தும், 
்காணாமலும் ம�ாயுள்ளனர. வருங ்காைததிைாவது 
ஐ.்ா தனது தவறு்களள உணரந்து ஜசயற்�ட 
மவண்டும் என ஹனா சிங்கரிடம் யாழ். மா்்கர 
முதலவர மணிவண்ணன் ஜதரிவிததுள்ளார.

 ஜதன்னிைஙள்க அரசின் ஜசயற்�ாடு்கள் 
மற்றும் மனித உரிளம விடயங்கள் ஜதாடரபில 
வதிவிடப பிரதிநிதிககு ஜதரியப�டுததியுள்மளாம். 
்கடந்த கூட்டதஜதாடரில ஜவளியிடப�ட்ட 
அறிகள்க ஜதாடர�ா்க எமது விமரசனங்களளத 

ஜதரிவிததம�ாது, புதிய அரசுககு அவ்காசம் வழங 
்கமவ அவவாறு அறிகள்க ஜவளியிட்டதா்கவும், 
இந்த தடளவ ்காததிரமான ்டவடிகள்க மமற் 
ஜ்காள்ளப�டும் என ஹானா ஜதரிவிதததா்க தமிழ் 
மதசிய மக்கள் முன்னணியின் தளைவர  ்கமெந்திர 
குமார ஜதரிவிததுள்ளார.

 ம�ார நிளறவளடந்த பின்னர ஜவளியிட 
ப�ட்ட ஐ.்ாவின் தீரமானம் என்�து இைஙள்க 
அரளச பு்கழ்வதா்கமவ இருந்தது. ஆனால அதன் 
பின்னர ஜ்காண்டுரப�ட்ட தீரமானங்களில இை 
ஙள்க மீதான அழுததங்கள் அதி்கரிததுசஜசன்றளத 
்ாம் ்காணமுடிகின்றது. இறுதியா்க ஜ்காண்டு வரப 
�ட்ட 46/1 தீரமானததில அரசியல விடயங்களும் 
புகுததப�ட்டது என்�து, பூம்காள அரசியல ்்கரவு 
்களின் எதிஜராலியா்கமவ இதளன ்ாம் �ாரக்க 
முடியும்.
 அதாவது தமிழ் மக்களின் அரசியல ்்கரவு 
்களும், ஐ.்ாவின் ்டவடிகள்க்களில தாக்கதளத 
உண்டு�ண்ணும் என்�மத அதன் ஜ�ாருள். மனித 
உரிளம்கள் ஆளணககுழுவின் கூட்டதஜதாடருககு 
முன்னர, ஐ.்ா வதிவிடப பிரதிநிதி தமிழ் ்கட்சி்க 
ளின் தளைவர்களளச சந்திக்க விரும்பியதன் பின் 
புைமும் அதுவா்க தான் இருக்க முடியும் என 
அவதானி்கள் ்கருதுகின்றனர.

 சீனத தூதுவரின் யாழ். �யணம், யாழ் 
நூை ்கதளத இளணயவழி நூை்கமா்க தரமுயதது 
மாறு சீனாவிடம் தமிழ் மக்கள் சாரபில விடுக்கப 
�ட்ட மவண்டும்காள், இந்தியாவினால அளமக்கப 
�ட்ட ்கைாசசார மண்ட�தளத 5 வருடங்களுககு 
நிரவகிககுமாறு இந்தியாவிடம் விடுக்கப�ட்ட 
ம்காரிகள்க, 13 ஆவது திருததசசட்டதளத நிளற 
மவற்றுமாறு இைஙள்க அரசாங்கதளத ்கடந்து 
இந்தியாவிடம் முககிய தமிழ் அரசியல ்கட்சி்கள் 
விடுதத மவண்டும்காள், அதற்கும் மமைான உரிளம 
்கள் மவண்டும் என ்கடந்த வாரம் கிட்டுபூங்காவில 
திரண்ட மக்கள் என்�ன தமிழ் மக்கள் தமது 
அதி்காரங்களளப ஜ�றுவதற்கும், உரிளம்களள 
நிளை்ாட்டுவதற்கும் பிராந்திய சகதி்களின்�க்கம் 

தமது ்கவனதளதத திருபபியுள்ளதா்கமவ ்கருதப 
�டுகின்றது.

 அதாவது மமற்குை்க ்ாடு்களும், அதன் 
அளமபபுக்களும் ஜதாடரந்து தமிழ் மக்களள 
ஏமாற்ற முடியாது என்�ளத இது அவர்களுககு 
உணரததியுள்ளது. எனமவதான் பிரிததானியாவின் 
மததிய ஜதன்னாசியா மற்றும் ஜ�ாது்ைவாய 
்ாடு்களுக்கான அளமசசர தாரிக அஹமட் அவர்கள் 
இைஙள்க வந்ததுடன், வடககு மற்றும் கிழககு 
�குதி்களுககும் ஜசன்றிருந்தார.

 ்லலூர ஆையததிற்கு சீனப பிரதிநிதி்கள் 
ஜசன்றதும�ான்மற அவர திருகம்காணஸ்வரர ஆைய 
ததிற்கு ஜசன்று வழி�ட்டிருந்தார. அதாவது ஒரு 
்ாட்ளட தமது பிடிககுள் ஜ்காண்டுவராதுவிட்டால, 
அஙகு வாழும் இனங்களள அவர்களின் இளற 
ளமளய �யன்�டுததி ள்கயாள முடியும் என்�தும் 
அளனததுை்க இராெதந்திரங்களில ஒன்று. அதளன 
தான் தற்ம�ாது இந்த ்ாடு்கள் ள்கயாள முற்�டுகி 
ன்றதா என்ற ம்கள்வியும் எழுந் துள்ளது.

 அதாவது தமிழ் மக்களின் உறவு்கள் என்�து 
பிராந்திய வலைரசு்களுடன் ஒரு ்லை நிளைளய 
எட்டுமா்க இருந்தால, அது மமற்குை்கததின் 
ம�ாககில மாற்றங்களள உண்டு�ண்டும். அமத 
ம�ாைமவ மமற்குை்க ்ாடு்களுடனான ஜ்ருக்கம் 
பிராந்திய வலைரசு்களின் ம�ாககில மாற்றங்களள 
ஏற்�டுததும். இைஙள்க அரசின் உததியும் அதுமவ 
அதளன ்ாமும் பின்�ற்ற மவண்டும்.

07,jo;
168 gpg;utup 05> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

jkpou; gFjpfSf;Fr; nry;y Mu;tk; 
fhl;Lk; midj;Jyfg; gpujpepjpfs;

fhuzk; vd;d?

Nty;]; ,y; ,Ue;J mU];

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்



08,jo;
168 gpg;utup 05> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

கேள்வி:
	 ோணாமல்	 க�ானவரேள்	 விவோரம்	
தான்	இலங்ே	அரசுக்கு	தறக�ாது	சவாலான	
விடயம்.	 இனப�டுகோ்லக்ோன	 சாட்சியும்	
அது	தான்.	ஆனால்	அத்ன	தமிழ்	அரசியல்	
ேட்சிேள்	ேண்டுகோள்்ாதது	ஏன்?

�தில்:
 வலிந்து ்காணாமல ஆக்கப�ட்ட எங்களது 
உறவு்களினால அரசியலவாதி்களுககு எந்தவித 
இைா�மும் இலளை. அவர்களுளடய ஜ�ாக்கட்டு 
்களள நிரபபுவதற்கு எங்களிடம் �ணமும் இலளை. 
அதற்்கா்கததான் இவர்கள் அரசிடம் மசாரம் ம�ாயி 
ருககின்றார்கள். எங்களுளடய தமிழ் உறவு்கள் 
வழஙகிய ஆசனதளத ளவததுக ஜ்காண்டு, அரசு 
டன் மசரந்து ஐ.்ாவிற்கு ்காைக ஜ்கடு ஜ்காடுக்க 
விருககின்றார்கள். ஐ.்ாவிற்கு ்காைகஜ்கடு வழஙகி 
னாலதான் அவர்களுளடய ஜ�ாக்கட்டு்கள்சுயமா்க 
நிளறயும். எங்களுளடய பிரசசிளன்களிலதளையிட் 
டால, அவர்களுளடய ஜ�ாக்கட்டு்கள் நிளறயாது. 
்காணாமல ஆக்கப�ட்ட எங்களுளடய உறவு்கள் 
விடயததில இந்த அரசியற்்கட்சி்கள் �ாராமு்கமா்க 
இருப�தற்கு இதுமவ ்காரணமாகும்.

கேள்வி:
	 ோணாமல்	 க�ானவரேள்	 விவோரம்	
கதாடரபில்	 தமிழ்	அரசியல்	 ேட்சிேள்	 மறறும்	
புலம்க�யர	அ்மபபுேள்	அக்ே்ை	அறறிருப�து,	
தமிழ்	 மக்ேளின்	 க�ாராட்டத்த	வலுவிழக்ேச்	
கசயயாதா?

பதில்:
 ்காணாமல ஆக்கப�ட்மடார விடயததில 
தமிழ் அரசியற் ்கட்சி்களும், புைம்ஜ�யர அளம 
பபு்களும் அக்களறயற்றிருப�து உண்ளமயாகும். 
இவர்களுளடய ஒவஜவாரு ஜசயற்�ாடும் எங்களு 
ளடய ம�ாராட்டதளத வலு விழக்கச ஜசயகின்றன.

 பிரிததானியாவிலிருககின்ற புைம்ஜ�யர 
அளமபபுக்கள் இளணந்து எமது சாட்சியதளத 
பிரிததானிய நீதிமன்றததில �திவு ஜசயவதற்்கான 
ஏற்�ாட்ளட இன்று ஜசயது வருகின்றன. சிறு சிறு 
குழுக்களா்க இளணந்த தமிழ் உறவு்கமள இந்த 
ஜசயற்�ாட்ளட ஜசயது வருகின்றனர. இைட்சக 
்கணக்கான தமிழ் உறவு்கள் புைம்ஜ�யரந்து ஜவளி 
்ாடு்களில வாழ்ந்து வருகின்றனர. அவர்கள் 
எங்களுககு உறுதுளணயா்க இருக்க மவண்டும். 
ஆனால அவர்கள் எங்களுககு உறுதுளணயா்க 
இருக்கவிலளை.

 தமிழ் அரசியற் ்கட்சி்களும், புைம்ஜ�யர 
அளமபபு்களும் நிளனததிருந்தால எங்களுளடய 
ம�ாராட்டம் எபம�ாமதா முடிவிற்கு வந்திருககும். 
வீதி்களிமை நின்று நூற்றிற்கும் மமற்�ட்ட தாயமார 
்களள ்ாங்கள் இழந்திருக்கவும் மாட்மடாம். 
தங்களுளடய பிள்ளள்களும், உறவு்களும் ்காணா 
மல ம�ாயிருந்தால தமிழ் அரசியற் ்கட்சி்களுக 
கும், புைம்ஜ�யர அளமபபு்களுககும் அந்த வலி 
ஜதரிந்திருககும்.
 ஆனால அவர்களின் மதளவ சுதந்திரமா்க 
எங்கள் தமிழ் உறவு்களின் வாககு்களள ஜ�ற்றுக 
ஜ்காண்டு, அரசிற்கு மசாரம்ம�ாய, அரசிடம் �ணம் 
ஜ�ற்று, தங்கள் சட்ளடப ள�்களள நிரபபிக 
ஜ்காண்டு ள்க்கட்டி வாயஜ�ாததி நின்றுஜ்காண்டி 
ருககின்றனர. தமிழ் என்ற ஒரு இனமம அழிந்து 
ஜ்காண்டிருககின்ற விடயததில அவர்கள் �ாராமு்க 
மா்க இருககின்றனர. வாககுக ம்கட்டு வரும்ம�ாது 
மட்டும் ்காணாமல ஆக்கப�ட்மடார விடயதளத 
முதலில �ாரப�தா்க கூறுகின்றனர. ஆனால ஆசன 
ங்களில அமரந்தவுடன் அவர்களுககு மவறு எண்ண 
ங்கள் வந்துவிடுகின்றன. தமிழினமம அழிந்து 
ம�ாகின்ற நிளைளமளய அவர்கமள உருவாககிக 
ஜ்காண்டிருககின்றனர.

கேள்வி:
	 ஜ.நா	 மனித	 உரி்மேள்	 க�ர்வயின்	
கூட்டத	கதாடர	மாரச்	மாதம்	ஆரம்�மாேவுள்்	
நி்லயில்	 ேடநத	 ஒரு	 வருடததில்	 தமிழ்	
அரசியல்	ேட்சிேள்	மறறும்	புலம்க�யர	அ்மபபு	
ேளின்	கசயற�ாடுேள்	எவவாறு	உள்்து?

�தில்:
 ஐ.்ா மனித உரிளமக கூட்டதஜதாடர 
மாரச மாதம் ஆரம்�மா்க இருககின்றது. 2018ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து ்ாங்களும் ம்ரடியா்க ஐ.்ாவிற்குச 
ஜசன்று எங்களுளடய சாட்சியங்களள �திவு ஜசயது 
வந்திருககின்மறாம். ஒருசிை புைம் ஜ�யரஉறவு்கள் 
தாங்களா்க முன்வந்து எங்களுளடய பிரசசிளன 
்களள ஐ.்ா சள�யில �திவு ஜசயது ஜ்காண்டிருக 
கின்றனர. ஒருசிை தமிழ் உறவு ்கமள எங்களுக்கா்க 
ஜசயற்�டுகின்றனர. எததளனமயா அரசியலவாதி 
்கள் ஐ.்ாவிற்குஜசன்று வந்திருககின்றனர.ஆனால 

யாராவது ்காணாமல ஆக்கப�ட்மடார விடயத 
ளதப �ற்றி ம�சியிருககின்றனரா? அஙகு ஜசன்று 
அரசிற்கு எதிரா்க ்காைநீடிபள� ஜசயது விட்டு, 
இஙகு வந்து அரசிடம் �ணதளதப ஜ�ற்றுக 
ஜ்காண்டு சு்கம�ா்க வாழ்கள்க வாழ்ந்துஜ்காண்டி 
ருககின்றார்கள். எங்களுளடய பிரசசிளன்களள 
தீரப�தற்கு தமிழ் அரசியற் ்கட்சி்களும், புைம் 
ஜ�யர அளமபபு்களும் ம�ாதும். ் ாங்கள் வீதி்களில 
நின்று ம�ாராட மவண்டியதிலளை. 

 ஆனால அவர்கள் எங்களுளடய ம�ாராட் 
டதளத வலுவிழக்கச ஜசயதளத எண்ணிமய 
்ாங்கள் ்கவளை அளடகின்மறாம். இவர்கள் 
எங்களுக்கா்க எதுவும் ஜசயயமாட்டார்கள் என் 
�ளத உணரந்து, ்ாங்கள் தனிதது எங்களுளடய 
நியாயமான ம�ாராட்டதளத ஜதாடஙகியதால 
இன்று அவர்களால எங்கள் முன் நிற்்க முடியவி 
லளை. அவர்கள் எங்கள் முன் ஜ�ாயமவடம் 
தரிதது ்டிததார்கள். அவர்கள் நிளனததிருந்தால 
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Nghuhl;lk; njhlUk;
j.nry;tuhzp (fhzhky; Mf;fg;gl;l cwTfs; rq;fj;jpd; jiytp)

நொஙகைள் இன்று எஙகைள் �ிள்்ைகைள், கைணவர, உறவுகை்ைத பதடி நிறகைின்பறொம். இநத 
அவலம் யொருககும் வநதுவி்க கூ்ொது. அ்னவரும் எமது ப�ொரொட்ஙகைளுககு 

வலுச் பசருஙகைள். சரவபதசமும், அ்னததுலகை நொடுகைளும் எஙகைள் ப�ொரொட்ததிறகுத 
பதொள் பகைொடுதது, எஙகைள் உறவுகைளுககு நல்லபதொரு தீர்வப் ப�றறுத தொருஙகைள் என 
அம்�ொ்ற மொவட் வலிநது கைொணொமல் ஆககைப்�ட் உறவுகைள் சஙகைததின் த்லவி 
திருமதி த.பசல்வரொணி பவணடுபகைொள் விடுததுள்ைொர. அவர இலககு வொர இதழுககு வழ 
ஙகைிய பசவவி

ehq;fs; ,wf;Fk; jWthapYk; 
vkJ gps;isfisj; NjLk; 

murpay; ifjpfs; tpLjiy 

jkpo; murpay; fl;rpfs; fz;Lnfhs;shjJ Vd;?
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எங்களுக்கான தீரக்கமானஜதாரு முடிவு கிளடததி 
ருககும்.
 எட்டு மாவட்டதளத மசரந்த ்காணாமல 
ஆக்கப�ட்மடாரின் உறவு்களாகிய ்ாங்கள் ஜசய 
கின்ற இந்தப ம�ாராட்டமானது, எந்த அரசியற் 
்கட்சி சாரந்ததுமலை. தனிததுவமானதாகும். 
்ாங்கள் ஜதாளைததது ஜவறும் ்கடதாசி்களளயலை, 
ஜ�றுமதிமிக்க உயிர்களளயாகும். எததளன ம்காடி 
்களள ஜ்காட்டித தந்தாலும் எங்கள் உறவு்களின் 
உயிர்களுககு ஈடா்காது. எங்கள் உறவு்களள 
உயிருடன் ்ாங்கள் ஒப�ளடதமதாம். அந்த உறவு 
்களள ்ாங்கள் ஜதாளைததுவிட்டு மதடிகஜ்காண் 
டிருககின் மறாம். ் ாங்கள் அவர்க ளின் சிரிபபிற்கும் 
ம்கலிககும் உரியவர்களலைர. ்ாங்கள் மதடுவது 
எங்கள் உறவு்களள மட்டுமம.
 அரசியலவாதி்களும், புைம்ஜ�யர அளமப 
பு்களும் இந்தச ஜசயதிளயக ம்கட்டும் திருந்த மாட் 

டார்கள். இவர்கள் திருந்திய அன்மற வலிந்து ்காணா 
மல ஆக்கப�ட்ட உறவு்களின் பிரசசிளனயும் தீரும்.

கேள்வி:
	 இன்்ைய	 நி்லயில்	 சரவகதச	 நாடுே	
ளுக்கு	நீஙேள்	என்ன	கசால்ல	நி்னக்கின்	
றீரேள்?	
 
�தில்:
 ்ாங்கள் மன மவதளனயுடன் வாழ்ந்து 
ஜ்காண்டிருககின்மறாம். எமது மதடலுககு ஒரு 
முடிவு வரும் என்ற ்ம்பிகள்க இருககின்றது. 
ஆனால இன்னும் வரவிலளை. எனமவ எங்கள் 
மவதளன்களள சரவமதச ்ாடு்கள் ்கண்ஜ்காண்டு 
�ாரதது, எங்களின் பிள்ளள்களளக ்கண்டு பிடிததுத 
தருமாறு வினயமா்கக ம்கட்டுக ஜ்காள்கின்மறாம். 
எங்களால ம�ாராட முடியாத நிளைளமயிலும் 
்ாங்கள் ம�ாராடிக ஜ்காண்டிருககின்மறாம் ்ாங 
்கள் இறககும் தறுவாயிலும் எமது பிள்ளள்களளத 

மதடும் ம�ாராட்டம் ஜதாடரும். எங்கள் ம�ாராட் 
டம் ஆரம்பிக்கப�ட்டு �திஜனாரு வருடங்களாகி 
ன்றன. ஆனால இதுவளர இதற்்கான தீரவு கிளட 
க்கவிலளை. இனிவரும் சமுதாயததிற்கு இவவா 
றான நிளைளம வந்துவிடககூடாது சரவமதச நீதி 
மன்றததிற்கு எங்கள் பிரசசிளன்கள் ஜ்காண்டு 
ஜசலைப�ட மவண்டும். உை்க ் ாடு்கள் அளனததும் 
எங்கள் மவதளன ்களளக ்கண்ஜ்காண்டு �ாருங்கள். 
எங்கள் பிள் ளள்களுககு ஒரு நீதி மவண்டி ்ாங்கள் 
ம�ாராடிக ஜ்காண்டிருககின்மறாம். அளனததுை்க 
்ாடு்களும் எங்களுடன் மசருங்கள். ்ாங்கள் இன்று 
எங்கள் பிள்ளள்கள், ்கணவர, உறவு்களளத மதடி 
நிற்கி ன்மறாம். இந்த அவைம் யாருககும் வந்துவிடக 
கூடாது. அளனவரும் எமது ம�ாராட்டங்களுககு 
வலுச மசருங்கள். சரவமதசமும், அளனததுை்க 
்ாடு்களும் எங்கள் ம�ாராட்டததிற்குத மதாள் 
ஜ்காடுதது எங்கள் உறவு்களுககு ்லைஜதாரு 
தீரளவப ஜ�ற்றுத தாருங்கள்.

அரசியல் ம்கதி      ... த�ொடர்ச்சி...

கேள்வி:
	 ோணாமல்	க�ானவரேள்	விவோரம்தான்	
இலங்ே	அரசுக்கு	தறக�ாது	சவாலானவிடயம்.	
இனப�டுகோ்லக்ோன	சாட்சியும்	அது	தான்.	
ஆனால்	 அத்ன	 தமிழ்	 அரசியல்	 ேட்சிேள்	
ேண்டுகோள்்ாதது	ஏன்?

�தில்:
 ்காணாமல ஆக்கப�ட்மடாரின் உறவு்கள் 
2009 ஆம் ஆண்டு ஆயுதம் ஜமௌனிக்கப�டும் 
முன்னரும், பின்னரும் தமது ்காணாமைாக்கப�ட்ட  
உறவு்களள மதடி அளைந்து ்கடந்த 5 வருடங்களுககு 
மமைா்க நீதிம்கட்டு ஜதாடர ம�ாராட்டம் ்டததி 
வருகின்றனர. தமது உறவு்களளத மதடுவதற்கு 
அப�ால, இவர்கள் ்காணமைாக்கப�டுவதற்்கான 
ம�ரினவாத அரசியளைத மதாலுரிதது, எமது அரசி 
யளை முன்ஜனடுககும் ஜ�ாறுபபு தமிழ் ்கட்சி்க 
ளுககு உள்ளது. ஆனால அதளன அவர்கள் ள்க 
விட்டு உள்ளதா்கமவ மதான்றுகிறது.

 ்கடந்த ்காைங்களில இவர்களுககு ்ம்பி 
கள்க ஊட்டிய அரச சார�ற்ற நிறுவனங்கள் தமது 
சுய ் ைன் ்கருதியும், ைா� மற்றும் குறுகிய அரசியலு 
க்கா்கவும் ்காணாமைாக்கப�ட்ட உறவு்களள 
பிளழயா்க வழி ்டததிய வரைாறும் உள்ளமதாடு, 
2015ஆம் ஆண்டு ்லைாட்சிக்கா்க இந்த உறவு்களள 
�யன்�டுததி ள்க ்கழுவியதும் ்ாமறிமவாம்.

 ்லைாட்சி ்காை 
த தி ல எ தி ர க ்க ட் சி 
தளைளம வகிதத தமிழ் 
மதசியக கூட்டளம பபும் 
அரச சார�ற்ற நிறுவன 
ங்களள ம�ான்மற ் டந்து 
ஜ்காண்டதா்க ்காணாம 
ை ா ்க ப � ட் ட உ ற வு ்க ள் 
மு ன் ள வ க ்க ப � டு ம் 
கு ற் ற ச ச ா ட் டு க ்க ள ள 
ம று ப � த ற் கு இ ல ள ை . 
தமது அரச சு்கம�ா்கங்க 
ளு க ்க ா ்க வு ம் , ச லு ள ்க 
்களுக்கா்க வும் உறவு்களள 
மதடி அளை யும் ஏளழ 
எளிய மக்களின் நீதிக 
்க ா ன ம ்க ா ரி க ள ்க ள ய 
அரசியல ்கட்சி ்கள் ்கண்டு 

ஜ்காள்ளவிலளை. அதமதாடு ்காணாமல ஆக்கப 
�ட்மடாரின் ம�ாராட்டதளத அவர்கள் அஙகீ்கரி 
க்கவும் இலளை. �ாரளவயாளர்களா்க இருந்தனர 
.அலைது ஊட்க ்டி்கர்களா்க இருந்தனர.

 இதளன ்ன்குணரந்த ்காணாமல ஆக்கப 
�ட்மடாரின் உறவு்கள் சுய எழுசசிமயாடு ்கடந்த 5 
வருடங்களுககு மமைா்க ஜதாடர ம�ாராட்டதளத 
முன்ஜனடுதது வருகின்றனர. அரசியல ்கட்சித 
தளைவர்களள ம�ாராட்ட உறவு்கள் ஜவளிப�ளட 
ய ா ்க ம வ வி ம ர சி ப � ள த யு ம் ்க ா ண க கூ டி ய த ா ்க 
உள்ளது.
 யுதத ்காைததில ்காணாமல ஆக்கப�டுதல 
என்�து அரச �ளட்களால மட்டும் நி்கழ்ததப�ட 
விலளை. இந்திய அளமதி ்காககும் �ளடயாலும், 
அவர்களுககு துளண ஒட்டுககுழுக்கள், அரச ஒட்டு 
ககுழுக்களாலும் நி்கழ்ததப�ட்டது. தற்ம�ாது 
அரசியல ்கட்சி்களா்க அளடயாளப�டுததியுள்ளவர 
்களாலும் நி்கழ்ததப�ட்டது என்�மத உண்ளம.
 இந்நிளையில ்கட்சி்களின் கூட்டுக்களின் 
உறவு நிளை ்காரணமா்கவும் அரமசாடு ஜ்காண்டுள்ள 
மளறமு்க உறவு ஏளனய பூம்காள அரசியல சகதி 
்கமளாடு ஜ்காண்டுள்ள உறவு்கள் ்காரணமா்கவும் 
அரசியல ்கட்சி்கள் அளமதிநிளைளய வகிக்கைாம்.
 யுதத இறுதிக ்காைததில �ை நூற்றுக ்கண 

க்காமனார �ளடத தரபபிடம் சரணளடந்த மதாடு 
உறவு்களால �ளட்களிடம் ள்கயளிக்கப�ட்டும் 
உள்ளனர .இதற்்கான ம்ரடி சாட்சி்கள் உள்ளனர. 
அவர்கள் ஜதாடர ம�ாராட்டததில ஈடு�ட்டுள் 
ளனர.

 இன்ளறய ்காை ்கட்டம் வளர ஜ�ரும்�ா 
ைான தமிழ் ்கட்சி்கள் ்காணாமல ஆக்கப�ட்ட 
உறவு்களள மதடிகஜ்காண்டிருபம�ாளர ்கண்டு 
ஜ்காள்ளாதிருப�து என்�து தமிழ் ்கட்சி்களின் 
அரசியல நிளைப�ாட்ளடமய ஜவளிப�டுததுகி 
ன்றது. இவர்கள் தமிழர்களின் அரசியல நீதிக்கான 
ம்காரிகள்க்களினின்றும் அதன் ஜசயற்�ாடு்களினி 
ன்றும் தூரமாகி உள்ளனர என்�து மட்டுமலை, 
தமிழர்களின் சுயநிரணய உரிளமக்கான மதச அஙகீ்க 
ரிதது்கான அரசியல ஜசயல�ாடு்கள் என்�வற்றி 
னின்றும் ஒதுஙகி உள்ளனர என்�ளதமய ஜவளிப 
�டுததுகிறது.
 இைஙள்கயில மனிதகுைம் அஙகீ்கரிக்காத 
யுததக குற்றசசாட்டுக்கள் நி்கழ்ந்துள்ளன என்�தற்கு 
ஜதளிவான சாட்சி்கமள ்காணாமல ஆக்கப�ட்மடார 
விடயமாகும். இச சாட்சி்கமளாடு ஜதாடரபுளடய 
நூற்றுககும் அதி்கமாமனார உறவு்களளத மதடி 
அளைந்து �லமவறு ம்ாய்களுககு உட்�ட்டு 
மரணதளதயும் தழுவியுள்ளனர. மரணதளத தழுவி 
யுள்ளனர என்�ளதவிட நீதி மறுக்கப�ட்டு ஜ்கால 
ைப�ட்டுள்ளார்கள் என்�மத ஜ�ாருததமாகும்.
 இந்நிளையில ஜ�ரும்�ாைான அரசியல 
்கட்சி்கள் ்காணாமல ஆக்கப�ட்மடார விடயதளத 
அரசியைாக்காதிருப�து  இைஙள்க அரளச சரவ 
மதச குற்றவியல நீதிமன்றததிற்ம்கா அதற்கு 
அப�ாமைா ஜ்காண்டு ஜசலவளத தடுககும் ஜசயைா 
்கமவ �ாரக்க மவண்டி உள்ளது. இதற்கு்காரணம் 
இவர்கள் பூம்காள அரசியல சகதி்களால இயக்கப 
�டுவமதயாகும்.
 எனமவ இசசகதி்களால இயக்கப�டும் 
அரசியல ்கட்சி்களால தமிழ்  மக்களின் அரசியலுககு 
�ாரிய ஆ�தது வரபம�ாகின்றது என்�ளத தமிழ் 
மதச மக்கள் உன்னிப�ா்க அவதானிதது அவர்களள 
நீக்கம் ஜசயவது ்காைததின் ்கட்டாயமாகும். 
இதற்கு எதிரான மக்கள் சகதிளய உருவாககினால 
மட்டுமம அரசியல எதிர்காைம் தமிழ் மக்களுககு 
உள்ளது.
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ஒரு சமூ்கததின் மமம்�ாட்டிற்குக ்காணியுரிளம 
யும், வீட்டுரிளமயும் வலுமசரககின்றன. இவற் 

றின் சாததியப�ாடு்கள் சமூ்கமானது மதசிய நீமராட் 
டததில இளணந்து ஜ்காள்ளும் ்கனவிற்கும் உந்து 
சகதியா்க அளமயும் என்�ளதயும் மறுப�தற் 
கிலளை.இந்த வள்கயில மளைய்க சமூ்கம் குறிதது 
ம்ாககுள்கயில, ்காணியுரிளமயும், வீட்டுரிளமயும் 
இலைாத சமூ்கமா்க இவர்களின் ்காைம் ்கழிந்து 
ஜ்காண்டிருககின்றது என்�து வருந்தததக்கதாகும்.

 இது குறிதது முன்ஜனடுக்கப�டும்  ்டவடி 
கள்க்கள் ஜவறும் ்கண்துளடப�ா்க மட்டுமம 
இருந்து வருவதா்க விசனங்கள் �ைவும் இருந்து 
வருகின்றன. இவவிடயம் ஜதாடர�ான அரசியல 
வாதி்களின் அழுததங்கள் மமலும் அதி்கரிக்கப�ட 
மவண்டும் என்ற ம்காரிகள்க்களும் ஓஙகி ஒலிககி 
ன்றன. மளைய்க மக்களின் வரைாறு இவர்களின் 
உரிளம்களுககு உததரவாதம் தருவதா்க இலளை. 
இததள்கய �ை விடயங்கள் ஏளனய சமூ்கங்கள் 
முந்திச ஜசலை இடமளிததுள்ளமதாடு, மளைய்க 
சமூ்கததின் பின்நிளைககும் வலுமசரப�தா்கவு 
ள்ளது.
 ஒரு சமூ்கம் தமது இருபபிளனயும், அளட 
யாளதளதயும் �ாது்காததுக ஜ்காள்வதன் ஊடா்க 
சாத்க விளளவு்கள் �ைவும் ஏற்�டும். அரசியல 
ஸ்திரப�ாடு, சமூ்க ஐககியம், உரிளம்களள ஜ�ற் 
றுக ஜ்காள்வதில அதி்கரிதத அழுததம், ஜமாழி 
மற்றும் ்கைாசார �ாது்காபபு எனப�ைவும் இதில 
உள்ளடஙகும். எனினும் ஒரு சமூ்கததின் இருபபி 
ளனச சிளதககின்றம�ாது அது �ாத்க விளளவு்கள் 
�ைவற்றுககும் வாயப�ளிககும் என்�தும் ஜதரிந்த 
விடயமாகும். 

 இந்த வள்கயில சமூ்கததின் இருபபிளனச 
சிளதப�தில ்காணி சாரந்த விடயங்கள் முககிய 
இடம் வகிககின்றன.மளைய்க மக்கள் இைஙள்க 
யில பிரிததானியர்களால குடிமயற்றப�ட் டம�ாது 
அவர்கள் யாரும் குடிமயறாத �குதி்களிமைமய 
குடிமயற்றப�ட்டுள்ளனர என்றும் ஜ�ருந்மதாட் 
டங்கள் ஆரம்பிக்கப�ட்டதால சிங்கள மக்களின் 
நிைப�குதி �ாதிக்கப�ட்டது என்று கூறுவது 
ஆதாரபூரவமற்றது என்றும் புததிஜீவி்கள் சுட்டிக 
்காட்டியுள்ளனர.அதமதாடு மளைய்கதளத தாய்க 
மா்கக ஜ்காண்டு இம்மக்கள் வாழ தஜதாடஙகிய 
நிளையில இம்மக்களின் இருபள� சிளதப�திலும், 
�டிப�டியா்க அம்மக்களள மதாட்டங்களில இருந் 
தும் ஜவளிமயற்றுவதிலும் இனவாதி்கள் முளன 
ந்து வருகின்றளம ஜதாடர பிலும் அவர்கள் ்கருதது 
க்களள ஜவளிப�டுததத தவறவிலளை.  

உரி்மகளின் உறுதிப்பாடு
 ஒவஜவாருவரும் உணவு, அடிப�ளட வசதி, 
மருததுவ ்கவனிபபு, அவசியமான சமூ்க மவளை்கள் 
உட்�ட தமதும், தமது குடும்�ததினரினதும் 
உடல ்ைததுககும், ்லவாழ்விற்கும் ம�ாதுமான 
வாழ்க ள்கத தரததிற்கும் உரிளமயுளடயவராவர.
அததுடன் மவளையின்ளம, இயைாளம, ள்கம்ளம, 
முதுளம ்காரணமா்கவும், அளவ ம�ான்ற அவரது 
்கட்டுப�ாட்டுககும் அப�ாற்�ட்ட பிற சூழ்நிளை 
்காரணமா்கவும் வாழ்கள்கககு வழியிலைாளம 
ஏற்�டும் சந்தரப�ங்களில �ாது்காபபிற்கும்உரிதது 
ளடயவராவர என்று சரவமதச மனித உரிளம 
சாசனம் வலியுறுததுகின்றது. எனினும் மளைய்க 

மக்களளப ஜ�ாறுததவளரயில இளவ மறுக்கப 
�ட்ட ஒன்றா்கமவ இருந்து வருகின்றது. வீடு 
என்�து தனிமய ஜவயிலுககும் மளழககுமான 
ஒர ஒதுஙகிடம் அலை. அது சமூ்க நிறுவனமும் 
ஆகும். அஙம்கதான் சமூ்க ் ா்கரீ்கததின் அததிவாரம் 
இடப�டுகின்றது. எனமவ வீடு என்�து குளறந்த 
�ட்ச தகுதி்களளயாவது ஜ்காண்டிருக்க மவண்டும். 
்காற்மறாட்டம், குடிநீர வசதி, ்கழிவ்கற்றும் வசதி 
்கள், சு்காதாரமான சளமயல வசதி என்�னவும், 
வாசிக்க இடவசதி்களும், மின்சார வசதியும் மதளவ. 
இந்திய கிராமங்களிலவீடு்களுககு மின்சார வசதி 
ஏற்�ட்டமதாடு அஙம்க ்கலவி உள்ளிட்ட �ை துளற 
்களில அபிவிருததிஏற்�ட்டுள்ளன. இததள்கய 
அடிப�ளடவசதி்கள்ஆடம்�ரமானளவயலை. 
சு்காதார ஆமராககிய மான வாழ்கள்கககு இவவசதி 
்கள் அததியாவசியமானளவ என்று ்கருதது ஜவளிப 
�ாடு்கள் இருந்து வருகின்றன. எனினும் மதாட்ட 
மக்கள் ையதது வாழ்கள்கயில மூழ்கியுள்ள நிளை 
யிலும் வீட்டுரிளம என்�து ்கனவாகியுள்ள நிளை 
யிலும் வீடு ஜதாடர�ான மமைான எதிர�ாரபபுக்கள் 
சாததியப�டாதுள்ளன என்�மத உண்ளமயாகும். 

 ஒரு சமூ்கம் ்காணியுரிளமச சமூ்கமா்க ்காண 
ப�டுகின்றம�ாது, சமூ்க அந்தஸ்து மமம்�டும். சமூ்க 
அபிவிருததி, ஜ�ாருளாதார மமம்�ாடு, வீடளமபபு, 
விவசாய ்டவடிகள்க்கள் என்�னவும் இதனால 
சாததியமாகும். ்காணி என்�து ஒரு அததியாவசிய 
ஜசாதது என்றால மிள்கயா்காது. ஆனால மளைய்க 
மக்கள் அஙகுைமமனும் ்காணியுரிளமச சமூ்க மா்க 
இலைாத நிளையில அவர்களின் �ை வாயபபு 
்களும் மறுதலிக்கப�டுகின்றன. இதில ஜ்காடுளம 
என்னஜவன்றால, ஜ�ருந்மதாட்டக ்காணி்கள் �ை 
சந்தரப�ங்களில குறி ளவக்கப�ட்டு அபிவிருததி 
என்னும் ம�ாரளவயில சிங்கள மக்களுககு ஆட்சி 
யாளர்களால அவவபம�ாது �கிரந்தளிக்கப�ட்டு 
வருகின்றனமவ தவிர, மளைய்க ஜ�ருந்மதாட்ட 
மக்களுககு இதனால எவவிதமான ்ன்ளமயும் 

ஏற்�டவிலளை. ஆட்சி யாளர்கள் ஜ�ருந்மதாட்ட 
்காணிச சுவீ்கரிபபு ்ாட ்கதளத நீண்ட ்காைமா்கமவ 
அரஙம்கற்றி வரு கின்றனர.
 1972 ல ஜ்காண்டு வரப�ட்ட ்காணிச சீரதி 
ருததச சட்டம் இந்திய வம்சாவளி மக்களின் ்காணி 
்களள இைககு ளவதது  மமற்ஜ்காள்ளப�ட்ட ஒன் 
றாகும். அவர்களின் ள்க்களிமைமய அதி்கமான 
்காணி்கள் சிககியிருந்தன. இந்த வள்கயில 1972 
முதல அமுல�டுததப�ட்ட ்காணி உசச வரம்பு 
சட்டததின் கீழ் இைஙள்கயில �யிரச ஜசயள்க 
மமற்ஜ்காள்ளப�டும் ்காணி்களின் உளடளம்களு 
ககு உசசவரம்பு விதிக்கப�ட்டது. இதன்�டி ஜ்ற் 
ஜசயள்க மமற்ஜ்காள்ளப�டும் நிைங்களாயின் �தது 

ஜஹகமடயருககு மமற்�ட்ட தனியுளடளம்களும், 
ஜ�ருந்மதாட்டப �யிரசஜசயள்க மமற்ஜ்காள்ளப 
�டும் நிைங்களாயின் இரு�து ஜஹகமடயருககு 
மமற்�ட்ட தனியார உளடளம்களும் நிைச சீரதிரு 
தத ஆளணககுழுவினால சுவீ்கரிக்கப�ட்டன. எவ 
வாஜறனினும் 1972ல ஒரு சிறியளவு ஜ�ருந் மதாட் 
டக ்காணி ்கமள சுவீ்கரிக்க ப�ட்டன. எனினும் 
1972 இளனத ஜதாடரந்து வந்த ்காைப�குதியில 
மதயிளைக ்காணி்களளப ஜ�ாறுததவளரயில 
மமலும் 13,862 ஜஹகமடயர ்காணி்கள் சுவீ்கரிக்கப 
�ட்ட நிளையில 1975 ஆம் ஆண்டின் ்காணிச 
சீரதிருதத ஆளணககுழுவின் இரண்டாவது ்டவ 
டிகள்கயின்ம�ாமத ஜ�ரும்�ாைான ஜ�ருந்மதாட் 
டக ்காணி்கள் சுவீ்கரிக்கப�ட்டளமயும் குறிபபிடத 
தக்கதாகும். 1972 இல ஜ�ருந்மதாட்டங்களள 
அரசாங்கம் ஜ�ாறுபம�ற்றதால மவளையின்ளம, 
உணவுப �ற்றாககுளற என்�ன ஏற்�ட்டதால 
மளைய்கததவர்கள் இடம்ஜ�யரும் நிளை ஏற்�ட் 
டது. �ைர வடமா்காணததிற்கு ஜசன்று வவுனியா, 
கிளிஜ்ாசசி ம�ான்ற மாவட்டங்களில குடிமயறி 
னர. இவர்கள் தங்களது அளடயாளங்களள ள்கவி 
ட்டு உள்ளுர மக்களுடன் ்கைந்து வாழும் ஒரு 
ம�ாககு ்காணப�டுவதா்க ம�ராசிரியர மசா.சந்திர 
மச்கரன் விசனம் ஜதரிவிககின்றளமயும் ஆழ்ந்து 
ம்ாக்கததக்கதா்கவுள்ளது. 1972 ்காணிச சீரதிருதத 
சட்ட ்டவடிகள்கயின்ம�ாது ஜதாழிைாளர்கள் 
ையன்்களில இருந்து அடிதது விரட்டப�ட்ட வரைா 
று்களும் ்காணப�டுகின்றன.
 இது குறிதது ஆட்சியாளர்களிடம் ம்கட்ட 
ம�ாது ்ாட்டில ஒரு புரட்சி ்டககின்றது. எனமவ 
இவற்ளறஜயலைாம் ்கண்டு ஜ்காள்ளாதீர்கள் என்று 
�திலுளரக்கப�ட்டிருககின்றது. இதிலிருந்து இந் 
்டவடிகள்க ஒரு திட்டமிட்ட ஜசயற்�ாடு என் 
�தளன விளஙகிக ஜ்காள்ள முடிகின்றது.

 1977 ம் ஆண்டு அரசாங்கம் ஜ�ருந்மதாட்டக 
்காணி்களின் நிரவா்க அளமபபில மாற்றங்களள 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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தசன்ை வொரத த�ொடர்ச்சி 

உண் ண ா வி ர த த ள த ஜ ய ல ை ா ம் 
தூககிஜயறிந்துவிட்டு ்களம் ்காணுங்கள். 

உண்ளமயில, இைஙள்கயில இந்திய ராணுவ 
்டவடிகள்க என்�து தமிழர்களுகஜ்கதிரானது 
மட்டுமலை. ஒட்டு ஜமாதத இந்தியர்களுககுமம 
எதிரானது. சிங்களச சிப�ாய்களிடம் ்கற்றுக ஜ்காள் 
கிற �ாலியல நுணுக்கங்களளததாமன அவர்கள் 
அசாமில அப�ாவிப ஜ�ண்்களிடம் �ரிமசாதிததுப 
�ாரததார்கள்!
 விடுதளைபபுலி்களள ஒடுககுவதற்்கான 
சிங்கள வன்முளற நுணுக்கங்களளக ்கற்றுக 
ஜ்காண்டு வடகிழககு மாநிைப ம�ாராளி்களிடம் �ய 
ன்�டுததிக கூர �ாரததார்கள்! ம�ாதாதற்கு, ளஹட்டி 
யில சமாதானப �ணிக்கா்க அனுப�ப�ட்ட 
ஐ.்ா.வின் ராணுவததிலிருந்து இந்திய மற்றும் 
இைஙள்க ராணுவம் அவரவர்களுளடய �ாலியல 
்டவடிகள்க்களுக்கா்க அடிததுத துரததப�ட்டி 
ருப�திலிருந்து என்ன ஜதரிகிறது - இந்தக கூட்டணி 
ஜ்காள்ள்கக கூட்டணியலை, �ாலியல கூட்டணி 
என்றலைவா!
 ஆ்க இந்திய - இைஙள்க இராணுவக கூட்டு 
என்�து இந்தியர்களின் அடிப�ளட மனித உரிளம 
்களுககும் கூட எதிரானதா்க இருப�தால, அகிை 
இந்திய அளவில மாணவர்கள், ென்ாய்க அளமபபு 
்களளயும் உங்கள் பின்னால திரட்டுங்கள்.
 இளதஜயலைாம் மக்கமள ஜசயய முடியும். 
ஆனால, அவர்கள் சரியான தளைளம இலைாமல 
இருககிறார்கள். உங்கள் மததியிலிருந்து தளைவர 
்களள உருவாககு்கள். உங்கள் ம�ாராட்டதளத 
சட்டக்கலலூரி மாணவர்கல என்ற இடததிலிருந்து 
அளனதது மாணவர்கள் என்று மாற்றுங்கள். உங்க 
ளிடமிருககும் மவ்கமும், மக்களிடமிருககும் 
ம்கா�மும் இளணந்து தமிழ்க வரைாற்ளற அடி 
மயாடு மாற்றட்டும். ஆன்�ைம், �ண�ைம், அதி 
்கார ஜவற்றிளய உளடதது எறியுங்கள். உங்களால 
மட்டுமம இது முடியும்.

 ‘்ாங்கள் தமிழ் மாணவர்கள், தமிழ்்ாட்டின் 
உயிரானவர்கள், இஙகு தமிழினம் அளமதி 
ஜ்காண்டிருந்தால ஏடு்கள் தூககி �டிபம�ாம். 
எங்கள் தமிழரககின்னல விளளந்தால எரிமளை 
யாகி ஜவடிபம�ாம்’ என்ற ்காசி அனந்தனின் 
�ாடளை ஓர அறிவாயுதமா்க ஏந்துங்கள்.. என் 
உடளை ்காவலதுளற அடக்கம் ஜசயதுவிட முய 

லும். விடாதீர்கள்.
 என் பிணதளதக ள்கப�ற்றி, அளத புளதக 
்காமல ஒரு துருபபுச சீட்டா்க ளவததிருந்து 
ம�ாராட்டதளதக கூரளமப�டுததுங்கள். எனககு 
சிகிசளசமயா, ம�ாஸ்ட்மாரடமமா ஜசயயப 
ம�ாகும் தமிழ்்ாடு மருததுவக ்கலலூரி மாணவர 

்கமள.. உங்கள் ள்கயால அறு�ட ்ான் புண்ணியம் 
ஜசயதிருக்க மவண்டும்.
 ்காரணம், அகிை இந்திய அளவில, மருதது 
வக ்கலவியில இட ஒதுககீட்டுககு எதிரா்க உயர 
சாதி மாணவர்கள் ம�ாராடிகஜ்காண்டிருக்க, 
தன்னந் தனியா்க நின்று, மருததுவக ்கலவியில இட 
ஒதுககீட்டுககு ஆதரவா்கப ம�ாரா டியர்களலைவா 
நீங்கள்? எனககு ஜசயவஜதலைாம் இருக்கட்டும். 
்ம் சம்காதரர்களான ஈழததமிழர்க ளுககு உங்கள் 
�ஙகுககு என்ன ஜசயயப ம�ாகிறீ ர்கள்?
 தமிழீழம் என்�து தமிழழததின் மதளவ 
மட்டுமம அலை, அது தமிழ்கததின் மதளவயும் 
கூட ்காரணம், இராமமஸ்வரம் மீனவர்கள், உைகில 
ஆடு, மாடு்களளப �ாது்காப�தற்குக கூட சட்ட 
மும், அளமபபு்களும் இருககின்றன. இராமமஸ் 
வரம் தமிழனும், ஈழததமிழனும் மாட்ளடவிட, 
ஆட்ளடவிடக ம்கவைமானவர்கள்? எலளை 
தாண்டி ம�ாகும் மீனவர்கள், புலி்கள் என்ற 
சந்மத்கததின் ம�ரில தாக்கப�ட்டு வருவதா்க 
இந்திய மீடியா திட்டமிட்டு பிரசசாரம் ஜசயது 
வருகிறது. இவர்கஜளலைாம் ஜசயதிததாமள �டிப 
�திலளையா?
 ஜசன்ளனயின் ்கடற்்களர்களில அடிக்கடி 
ளதவான் ்ாட்ளட மசரந்த மீனவர்கள் வழிஜதரி 
யாமல வந்தவர்கள் என்று ள்கது ஜசயயப�டுகிறா 
ர்கள். �ை ஆயிரக்கணக்கான கிமைாமீட்டர்கள் 
தூரததிலிருககும் ளதவான் மீனவன் வழிதவற 
முடியுஜமன்றா, ஜவறும் �ன்னிஜரண்டு ளமல 
தூரததிற்குள் இராமமஸ்வரம் தமிழன் வழிதவறு 
வது ்ம்புவது மாதிரியிலளையாமா?
 தமிழ்்ாட்டில வாழ்ந்து வரும் ஜவளிமாநிை 
ங்களளச மசரந்த சம்காதர்கமள...
 உங்கள் ஜசாந்த மாநிைததில கூட இலைாத 
நிம்மதிமயாடும், �ாது்காபம�ாடும் வாழககூடிய 
மாநிைம் தமிழ்்ாடு தான் என்�து உங்களுககு 
அனு�வததால ஜதரிந்திருககும். ்ாங்கள் இன்று 
ஜ�ரும் இக்கட்ளட எதிரம்ாககியிருககிமறாம்.
 ஈழததிலிருந்துககும் எங்கள் சம்காதரர்கள் 
இந்தியர என்னும் ் ம் ஜ�யளரப �யன்�டுததிதான் 
்ம் அரசால ஜ்காளை ஜசயயப�டுகிறார்கள். இந்தப 
ம�ாராட்டததில ்ாங்கள் தனிததுவிடப�டுவளத 
இந்திய அரசு விரும்புகிறது. அப�டி ஆக்கககூடா 
ஜதன ் ாங்கள் விரும்புகிமறாம். ஆ்கமவ, ம�ாராடிக 
ஜ்காண்டிருககும் எங்கள் சம்காதரர்களுககு உங்கள் 
ஆதரவும் உள்ளஜதன மததிய அரசுககுத ஜதரியப 
�டுததுங்கள்.
 அரசு்களில அங்கம் வகிக்கககூடிய உங்கள் 
மதசிய இனங்களளச மசரந்தவர்களள எம் ்கரதளத 
�ைப�டுததுவமதாடு, எதிர்காைததில, ஒரு ்வ 
நிரமாண் மசனாமவா, ஸ்ரீராம் மசனாமவா தமிழ் 

்ாட்டில உருவ்கவிருககும் ஆ�தளதத தவிரககும் 
என்�து என் ்கருதது.
 தமிழ்்ாடு ்காவலதுளறயிலிருககும் இளள 
்ர்கமள...

 உங்கள் மீது எனககு இருககும் மதிபபு 
ஜ்காஞசம் ்ஞசமலை, ்காரணம், தமிழுக்கா்க 
மற்றவர்கள் என்ன ஜசயதார்கமளா, அலுவைர்களள 
ஐயா என அளழப�து ம�ான்ற ்ளடமுளற ரீதியில 
தமிளழ வாழ ளவததுகஜ்காண்டிருப�வர்கள் 
நீங்கள்தான்.
 மக்களுக்கா்கப �ாடு�டமவண்டும், சமூ்க 
விமராதி்களள ஒழுததுக்கட்ட மவண்டும் என்�து 
ம�ான்ற உன்னத ம்ாக்கங்களுக்கா்கததான் நீங்கள் 
்காவலதுளறயில இளணந்திருபபீர்கள் என்று 
்ம்புகிமறன். ஆனால, அளத ஜசயய விடுகிறதா 
ஆளும் வரக்கம்? உங்களள சிறுசிறு தவறு்கள் 
ஜசயய விடுவதன் மூைம் தன்னுளடய ஜ�ருந் 
தவறு்களள மளறததுகஜ்காள்ளும் அதி்கார வரக்கம், 
உங்களள, எந்த மக்களுக்கா்கப�ாடு�ட நீங்கள் 
விரும்பினீர்கமளா, எந்த மக்க ளுக்கா்க உயிளரயும் 
ஜ்காடுக்கைாம் என்று தீரமானிததீர்கமளா, அந்த 
மக்களுகஜ்கதிரா்கமவ, �யிற்றுவிக்கப�ட்ட 
அடியாள்்களா்க மாற்றுகிறது.
 ஜடலலி தி்கார ஜெயிளைப �ாது்காப�து 
தமிழ்க ம�ாலீஸ்தான். இந்தியாவில �ழளமயான 
்காவலதுளறயான தமிழ்க ்காவலதுளற சிறப�ா்க 
ஜசயல�ட்டு வரும் ்காவலதுளற்களில ஒன்று. 
ஆனால அந்த மதிபள� உங்களுககுக ஜ்காடுககிறதா 
இந்திய அரசாங்கம்! மததிய அளமசசர �.சிதம்�ரம் 
தமிழ்கம் வந்து திரும்பிப ம�ாள்கயில, ஜசன்ளன 
விமான நிளையததில, அவருக்கான �ாது்காபள� 
வழங்க அனுமதிக்க மறுததிருககிறார்கள் மததிய 
்காவல அதி்காரி்கள்.
 ஏஜனன்று ம்கட்டதற்கு, ராஜீவ ்காந்திளய 
நீங்கள் �ாது்காதத ைட்சணம் தான் ஜதரியுமம என்று 
கிண்டல ஜசயதிருககிறார்கள். ராஜீவ்காந்திளயத 
தமிழ்க ்காவலதுளறயால ்காப�ாற்ற முடியவிலளை 
என்�து எவவளவு உண்ளமமயா, அமத அளவுககு 
உண்ளம, ராஜீமவாடு இறந்தவர்களில �ைர 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

<if. Kj;Jf;Fkhh; 

epidthf...
ng. jkae;jp.

tof;fwpQu;> Jiz jiytu;> 

jkpo;ehL Kw;Nghf;F ngz; 

tof;fwpQu; rq;fk;

gFjp 2



12,jo;
168 njhlh;r;rpfs; gpg;utup 05> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;

ஏற்�டுததியது. ஜ�ருந்மதாட்ட நிரவா்கதளத சீர 
ளமத தமதாடு அதளன மக்கள் மதாட்ட அபிவிருததி 
சள�, இைஙள்க அரசாங்க ஜ�ருந்மதாட்டக கூட்டு 
ததா�னம் என்�வற்றின் கீழ் ஜ்காண்டுவந்தது. 
ஜ�ருந்மதாட்டக ்காணி்கள் சுவீ்கரிக்கப�டுமிடதது 
அதமதாட்டங்களளச மசரந்த இந்திய ஜதாழிைாளர 
்களுககும் ்காணி்கள் �கிரந்தளிக்கப�டுதல மவண் 

டும் என்ற ம்காரிகள்க்கள் அடிக்கடி விடுக்கப�டு 
கின்றம�ாதும் இதன் சாததியப�ாடு்கள் இலைாத 
ஒரு நிளைமய ்காணப�டுகின்றது. குறிப�ா்க 
1980 இல �யனற்ற மதயிளைக ்காணி்கள் என்று 
அளடயாளமிடப�ட்டு �ததாயிரம் ஜஹகமடயர 
்காணி்கள் ்கண்டி, ்கம்�ளள �குதியில மாற்றுப 
�யிரசஜசயள்க மமற்ஜ்காள்ளும் ம்ாககில சுவீ்கரிக 
்கப�ட்டன. உை்க வஙகியும் இததிட்டததிற்கு 
அனுசரளணயா்க இருந்தது. இததிட்டததின் கீழ் 
ஏைக்காய, ்கராம்பு ம�ான்ற வாசளனப ஜ�ாருட் 
்களள �யிரிடவுள்ளதா்கவும் கூறப�ட்டது. எனி 
னும் இறுதியில ்காணி்களற்ற கிராமததுச சிங்கள 
வர்களுகம்க �கிரந்தளிக்கப�ட்டளம ்கசப�ான 
வரைாறாகும். இதும�ான்மற இன்னும் �ை உதார 
ணங்களளயும் கூறமுடியும்.

ததாழிலாளர் த்வளிகயற்றம்
 அபிவிருததி என்ற பின்புைதளத ளமய 
ப�டுததி ஜ�ருந்மதாட்டக ்காணி்களள சுவீ்கரிக 
கும் வழக்கம் அன்று ஆரம்பிதது இன்றும் ஜதாட 
ரந்து ஜ்காண்டிருககின்றது. மூன்றாம் உை்க்ாடு்க 
ளில உை்க வஙகியின் வழி்காட்டலுடன் மமற் 
ஜ்காள்ளப�டும் ஆற்றுப �ள்ளததாககு அபிவிருததி 
திட்டங்கள், வனவள மறுசீரளமபபு மு்காளமததுவ 
திட்டங்கள், ்்கர நிரமாணங்கள் மற்றும் மசரி 
ஒழிப புத திட்டங்கள் யாவும் சமூ்கததின் அடக்கப 
�ட்ட (மதசிய, மத,, வரக்க, நிற ரீதியான அடககு 
முளற்கள்) மக்கள் வாழும் பிரமதசங்க ளிமைமய 
மமற்ஜ்காள்ளப�டுகின்றன. இதன்மூைம் இம்மக 
்கள் தமககிருந்த இறுதி வாழ்விடப �குதியில 
இருந்து அ்கற்றப�டுகின்றனர. இவவாறு ஜவளி 
மயற்றப�டும் இம்மக்களின் சனச ஜசறிவு 

சிதறடிக்கப�ட்டு ஒரு சகதியா்க குளறந்த�ட்சம் 
தம் உயிரவாழ்ளவக கூட தக்களவக்க முடியாத 
நிளைளமககு இவர்கள் தள்ளப�டுகின்றனர. 
அடக்கப�ட்ட மக்களள அபபுறப�டுததி அம் 
மக்கள் ஜதாகுதி்களள அழிதஜதாழிப�தா னது புதிய 
அபிவிருததி முயற்சி்களுடன் திட்டமிட்டவள்க 
யில இளணதது முன் ஜனடுக்கப�டுகின்றது என்ற 
ஒரு ஆழமான குற்றசசாட்டும் ்காணிச சுவீ்கரிபபு 
ஜதாடரபில முககியஸ்தர்களால ஏற்்கனமவ முன் 
ளவக்கப �ட்டுள்ளளமயும் ம்ாக்கததக்கதாகும்.
 இமதமவளள நிைசசீரதிருததம், மதாட்டக 
்காணி்களள அரசு ஜ�ாறுபம�ற்று �லமவறு குடி 
மயற்றத திட்டங்களள ஏற்�டுததியளம என்�வற் 
றின் மூைம் தமிழ் மக்கள் மீதான இனப�டுஜ்காளை 
்டததப�ட்டு அவர்களின் ்காணியுரிளமயும்  
வீட்டு ரிளமயும் �றிக்கப�ட்டதா்க எழுததாளர அ 
.மைாறன்ஸ் தனது நூஜைான்றில சுட்டிக்காட்டியுள் 
ளார. மமலும் ஜடலடா, சஙகுவாரி ையன்்கள் தாக 
்கப�ட்டு எரிக்கப�ட்டளம, ஜடவன் ்காணி சுவீ்கரி 
பபில சிவணு ஜைசசுமணன் துப�ாககி சூட்டுககு 
இைக்காகி இறந்தளம ம�ான்ற சம்�வங்கள் இனக 
்கைவரம், திட்டமிடப�ட்ட குடிமயற்றங்கள் 
எலைாம் ஒன்றுக ஜ்கான்று ஜதாடரபுளடயளவ 
என்�தளனபுைப�டுததுவதா்கவும் மைாரன்ஸ் 
குறிபபிடுகின்றார.

 1948 இல இந்திய வம்சாவளி மக்களின் பிரசா 
வுரிளமயும் வாககுரிளமயும் �றிக்கப�ட்டு அவர 
்கள் நிரக்கதி நிளைககு உள்ளாக்கப�ட்டார்கள். 
இதன் தழும்பு்கள் இன்னும் ஜதாடரந்து ஜ்காண்டி 
ருககின்றன. இமத ஆண்டில புவகஜ்காகுபிட்டிய 
மதாட்டததிலுள்ள ையன்்களில வாழ்ந்த 400 குடும் 
�ங்கள் டீ.எஸ்.மசன்ாயக்காவினால ஜவளிமயற் 

றப�ட்ட வரைாறும் இனவாதததின் ஒரு முன்ஜனடு 
பம�யாகும். இந்திய வம்சாவளி மக்களின் பிரசா 
வுரிளமயும் வாககுரிளமயும் �றிக்கப�ட்ட நிளை 
யில அரச மவளைககு விண்ணபபிக்கமவா, வரதத்க 
்டவடிகள்க்களில ஈடு�டமவா, வாக்களிக்கமவா 
முடியாத நிளை ஏற்�ட்டது. 
 இதமனாடு அவர்கள் ்காணி்களள ஜ�ற்றுக 
ஜ்காள்ள முடியாத ஒரு நிளையும் மமஜைழுந்தது. 
எனினும் இன்று இம்மக்கள் பிரசாவுரிளம மற்றும் 
வாககுரிளம என்�வற்ளறப ஜ�ற்றுக ஜ்காண்டு  
இைஙள்கயர என்ற ஜ�ாதுவளரயளறககுள் உள்ளீர 
க்கப�ட்டுள்ளனர. இந்த வள்கயில ் ாட்டிலஏளனய 
இனததவர்கள் அனு�விககின்ற அளனதது உரிளம 
்களளயும் இம்மக்களும் அனு�விக்க உரிததுளட 
யவர்களா்கக ்காணப�டுகின்றனர. எனமவ ்ாட் 
டின் ்காணிப �கிரவு விடயததில ஜ�ருந்மதாட்ட 
மக்களும் உள்ளீரக்கப�டுதல மவண்டும்மளைய்க 
மக்களுக்கான ்காணியுரிளமளயயும் வீட்டுரிளம 
ளயயும் நிளை்ாட்ட அவர்கள் ஜதாடரந்து ்காணி 
யிலைா வீடிலைா சமூ்கமா்க வாழாமலிருக்க 
இம்மக்களின் ்காணிமற்றும் வீட்டுரிளம ஜதாடர 
�ா்க ஒரு மதசிய ஜ்காள்ள்கவகுக்கப�டுதல மவண் 
டும். இந்தக ்காணி வீடளமபபுக ஜ்காள்ள்கயில 
குளறந்தது�தது ஜதாடக்கம் இரு�து ம�ரச ்காணி 
ஒரு மளைய்க குடும்�ததிற்கு வழங்கப�ட மவண் 
டும். மதாட்டத ஜதாழி ைாளர்களுககு ்காணி்களளப 
�கிரந்தளிதது மதயிளை, இறப�ர ்காணி்களள 
சிற்றுளடளமயாககுவதன் மூைம் ்காணியுரிளம 
ளயயும் வீட்டுரிளமளயயும் மமம்�டுதத முடியும் 
என்ற ்கருததுக்களும் ஜவளியிடப�ட்டு வருகின்ற 
ளமளய அவதானிக்கக கூடியதா்க உள்ளது.
 இந்்ாட்டின் நிைமற்ற விவசாயி்களுககு 
்காணிவழஙகும் ்டவடிகள்க �ாராட்டப�ட 
மவண்டியமத. எனினும் ஜ�ரும்�ான்ளம மக்களள 
மட்டுமம சாரந்ததா்கவுள்ளளம விரும்�ததக்க 
தலை. சிங்களமயமாக்கல ் டவடிகள்களய பிரதான 
மா்கக ஜ்காண்டு முன்ஜனடுக்கப�டும் இததள்கய 
ம�ாககு்கள் விரும்�தத்காத பின்விளளவு்களளமய 
ஏற்�டுததுவதா்க அளமயும். இததள்கய �ை பிளழ 
யான முன்ஜனடுக்கபபுக்களால இைஙள்க �ை 
�ாடங்களளக ்கற்றுக ஜ்காண்டுள்ளது. எனினும் 
குபபுற விழுந்தும் மீளசயில மண் ஒட்டவிலளை 
என்று கூறும் �ாஙகிைான ஜசயற்�ாடு்கள் ்ள்கப 
புககிடமாகியுள்ளன. இந்நிளையில மளைய்க மக்க 
ளின் ்காணியுரிளமக ்கனளவ ்னவாககி அவர 
்களின் வாழ்வில புது இரததம் �ாயசசுவதற்கு ஆட் 
சியாளர்கள் ஒததுளழபபு வழங்க மவண்டும்.

ைறு�லிக்கபபடும்   ...த�ொடர்ச்சி  ...

�டுததி உரிய ்டவடிகள்க்களள எடுக்கமுடியாத 
அரசாங்கமா்க இருககிறது. அன்று மீனவர்கள் 
வந்து ்கடலிமை மமாதுவதற்்கான ஒரு சூழ் 
நிளைளய இைஙள்க அரசாங்கம் உருவாககிக 
ஜ்காடுததி ருககிறது என்� துதான் உண்ளம.
 ஏஜனன்றால ஒமர இனதளதச சாரந்த 
மீனவர்கள் இரு ் ாட்டு மீனவர்களா்கஇருக்கைாம். 
ஆனால ஒரு சமூ்கதளத சாரந்த மீனவர்கள் 
இவவாறு முரண்� ட்டு ஜ்காள்வமதா, தாககிக 
ஜ்காள்வமதா, ஒரு ஆமராககியமான ஜசயலஅலை 
என்�து ்ாங்கள் அளனவரும் அறிந்த விடயம். 
ஆனால அப�டி இருந்தும் இரு ்ாட்டு மீனவர்க 
ளும் ்கடலிமை மமாதிக ஜ்காள்வதற்்கான சூழ் 
நிளைளய இரு ்ாட்டு அரசு்களும் உருவாககி 
இருககின்றன.
 ஆ்கமவ இதற்கு சாத்கமான தீரளவ 
வழஙகுவதற்கு இைஙள்க அரசாங்கம் முற்�ட 
மவண்டும்.  மீனவ சமூ்கததிற்கு இளடயிமை 
முரண்�ாட்ளட ஏற்�டுததாமல இந்த பிரசசி 

ளனககு ஒரு சாத்கமான முடிளவ எடுக்க 
மவண்டும்.
 ம்ற்று (03) இரவு யாழ்ப�ாணம் சுப�ர 
மடததிமை �ாளதளய மறிதது ஜசயய மவண்டாம் 
என்று நீதிமன்ற உததரவு பிறபபிக்கப�ட்டி 
ருககிறது. மீனவர்கள் ஜதாடரந்து தங்களுளடய 
ம�ாராட்டங்களள இருமருஙகிலும் இருந்து 
முன்ஜனடுககிறார்கள். ஆ்கமவ இந்த பிரசசி 
ளனளய ்கவனததில ஜ்காண்டு இைஙள்க அரசாங 
்கமானது உடனடியா்க இதற்கு தீரவு வழங்க 
முன்வர மவண்டும்.
 மீனவர்கள், மீனவ சங்கங்கள் �ை வருட 
ங்களா்க இந்த பிரசசிளனககு தீரளவ ம்கட்டு 
ம�ாராடிய ம�ாதிலும் இதற்்கான ஆட்சிககு 
வந்த எந்த அரசும் இதற்்கான முடிளவ தருவ 
தற்கு முயற்சிக்கவிலளை. ஏஜனன்றால இவர 
்கள் தங்களுளடய பூம்காள அரசியளை இந்தி 
யாவுககுள்மள, இந்தியாளவயும் ளவததுக 
ஜ்காண்டு ்டததுவதால ஜ�ாருளாதார ரீதியான 
விடயங்களிமை இந்தியாமவாடு இணஙகி ஜசல 

வதால இவர்கள் இதற்்கான தீரளவ வழஙகு 
வதற்கு முற்�டுவதிலளை. இதனால இரு ்ாட்டு 
மீனவ சமூ்கங்களுககு இளடயிமை முரண்�ாடு 
மதாற்றுவிக்கப�டுகிறது. இரு ்ாட்டு மீனவர்க 
ளும் �ாதிக்கப�ட்டவர்கள். 
 இந்திய இழுளவ மடியிமை வருகின்ற 
இந்திய இழுளவ மடியானது, அரசியலவாதி 
்களுககும், முதைாளிமாருககும் ஜசாந்தமானது. 
இஙம்க வருகின்றவர்கள் கூட, அப�ாவி மீனவர 
்கள். ஆனால அவவாறு வருகின்ற மீனவர்களுககு 
இளடயிமை முரண்�ாடு ஏற்�டுவது என்�து 
மி்கவும் ஒரு ்கண்டிக்கததக்க மமாசமான விட 
யமா்க இருககிறது. 
 ஆ்கமவ இதற்கு ஒரு நிரந்தரமான 
தீரளவ வழஙகுவதற்கு எம் ்ாட்டு சட்டதளத 
�யன்�டுததி ்கடற்�ளடககு அந்த அதி்காரங 
்களள ஜ்காடுதது எம் ்ாட்டுககுள்மள வராமல 
தடுப�தற்்கான ்டவடிகள்க்களள எடுக்க மவண் 
டும் என்�மத எங்களுளடய ம்காரிகள்கயா்க 
இருககிறது என மமலும் ஜதரிவிததார.

மீனவ சமூ்கததிறகு .... த�ொடர்ச்சி  ...
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்கலவி உரிளமளயயும் �ாது்காககின்றது. ஆரம்�க 
்கலவிளயப ஜ�ற்றுக ஜ்காடுப�தில ஜ�ற்மறாரின் 
�ஙகு மி்க முககியமானது. �ாடசாளையின் அளம 
விடம், ம�ாககுவரதது வசதி முதைான ்காரணி ்கள் 
சிை பிரமதசங்களில �ாரிய சவால்களா்க அளமந் 
துள்ளளமளயயம் இவவிடததில ்கவனததிற் 
ஜ்காள்ள மவண்டும். ்கலவியிளன யாவரும் ஜ�ற 
மவண்டும் என்ற ம்ாக்கததினாமைமய இவ விதி 
முளற்கள் வகுக்கப�ட்டன.

3. உறுபபுமர 26இன் உப பிரிவு்களுள் ஒன்று 
‘�ைது குழநம�்களுககுப பு்கடடபபட வவண் 
டிய ்கல்வியின் வம்க, �ன்மைமய மு�லிவல 
த�ரிநத�டுககும் உரிமை தபறவைொருககு 
உண்டு’  எனக குறிபபிடுகின் ைது.

 ஆரம்� நிளையில குழந்ளத்கள் தமக்கான 
்கலவிளயத ஜதரிவு ஜசயய முடியாதிருப�தன் ்கார 
ணமா்க அந்த உரிளம ஜ�ற்மறாருககு உரியதாகின் 
றது. ஜ�ாறுபபுடன் ஜசயற்�ட மவண்டிய ்கடளம 
ஜ�ற்மறாருககு உண்டு.
 இன்று ஜ�ாருளாதார வசதிககுததக்க 
ஜ�ற்மறார தம் பிள்ளள்களளத தாம் விரும்பும் 
�ாடசாளை்களில, அப �ாடசாளை ்கட்டணம் அற 
விடும் �ாடசாளையாயினும் அலைவாயினும் 
மசரபபிககின்றனர. 
 சிறந்த ்கலவிளயப ஜ�ற்றுக ஜ்காடுப�தில 
ஆரம்� நிளையில ஜ�ற்மறாருககுரிய ்கடளமளய 
யும் இப பிரிவு வலியுறுததியுள்ளது.
 மு ன் ன ர கு றி ப பி ட் டு ள் ள ள ம ள ய ப 
ம�ாைமவ ஜ�ாருளாதார நிளை, ம�ாககுவரதது 
வசதி, குடும்�ச சூழல, �ாடசாளையின் அளமவி 
டம், ஜ�ற்மறாரின் விருப�ம் முதைான �ை ்கார 
ணி்கள் இவ விடயததிலும் ஜசலவாககுச ஜசலுதது 
வதளனத தவிரக்க முடியாதுள்ளது.
 எவவாறாயினும் மனித உரிளம்களுள் 
முககிய உரிளம்களுள் ஒன்றா்க அளமயும் ்கலவி 
உரிளமளயப �ாது்காப�திலும் உயர இைககிளன 
ம்ாககி வழி்டததுவதிலும் ஆரம்�க ்கலவி நிளை 
யில ஜ�ற்மறாரின் �ஙகு ்கணிசமாயுள்ளளமளயக 
குறிப�ட மவண்டும்.
 அததுடன் ் ாட்டின் ்கலவிக ஜ்காள்ள்க்களும் 
�ாடசாளை நிரவா்கச ஜசயற்�ாடு்களும் மாணவர 
்ைனில அக்களற ஜ்காண்டளவயா்க அளமய 
மவண்டியதும் அவசியமானதாகும்.

மனித உரி்மயும் - உயர் கலவியும்
 இச சந்தரப�ததில வளரந்மதார மட்டிைான 
்கலவி உரிளம �ற்றிக ்கவனம் ஜசலுதத மவண்டியது 
அவசியமானதாகின்றது. குழந்ளத்கள் அலைது 
சிறுவர்கள் என்�தால தமது பிள்ளள்களின் ்கலவித 
ஜதரிவு �ற்றிய விடயததில ஜ�ற்மறார தீரமானி 
ககும் சகதியா்க இருககின்றார்கள் என்�ளத நியாயப 
�டுதத முடியும். ஆரம்� மற்றும் இளடநிளைக 
்கலவிககு இது ஜ�ாருந்தும். எனினும் ஒரு பிள்ளள 
யின் உயர்கலவித ஜதரி வில ஜதாடரந்தும் ஜ�ற் 
மறாரின் ஆதிக்கம் உள்ளளமளயப �ரவைா்கக 
்காண முடியும்.
 விஞ்ானம், ்கணிதம், வரதத்கம், ்களை 
முதலிய துளற்களில தாம் விரும்பும் துளறயில 
தமது பிள்ளள்கள் �யிை மவண்டும் என்று ஜ�ற் 
மறார நிரப�ந்திப�தளனயும், பிள்ளள்களின் 
அபிைாளை்களளக ்கவனததிற் ஜ்காள்ளாது ஜசயற் 
�டுவதளனயும் ஜ�ரும்�ாைான சந்தரப�ங்களிற் 
்காண முடிகின்றது. ்கலவி உரிளம குறிததுச சிந்திக 
கின்றம�ாது மமற் குறிதத விடயம் ஜதாடர�ா்கவும்  
்கவனதளதத திருப� மவண்டியது அவசியமான 
தாகும்.
 மமளை ் ாடு்களள விட இைஙள்க ம�ான்ற 
்ாடு்களில குடும்� அலைது சமூ்கப ம�ாட்டி 
்காரணமா்க ஜதாடரந்தும் தமது பிள்ளள்களுக்கான 
்கலவிஜ்றிளயத தீரமானிப�தில ஜ�ற்மறார 
முளனபபுள்ளவர்களா்க விளஙகுகின்றனர. ஒரு 
பிள்ளள சுதந்திரமா்கத தனது இயலுளமககும் 

விருப�ததிற்கும் ஏற்ற வள்கயில தனக்கான உயர 
்கலவிளயத ஜதரிவு ஜசயயும் உரிளமளய இது 
மறுப�தா்க அளமகின்றது.
 மறுபுறததில தமது பிள்ளள்களின் எதிர்காை 
வாழ்வு சுபீட்சமானதா்கவும், ஜ�ாருளாதார வளம் 
ஜசழிததும் ்காணப�டுவதற்கு தமது தளையீடு 
ஜதாடரந்து இருததல அவசியம் எனவும் ஜ�ற்மறார 
வாதிடக கூடும். ஜ�ரும்�ாைான ஜ�ற்மறார இவ 
வாமற ்கருதுகின்றனர. இதனால ஆரம்�க ்கல 
வியில ஜதாடஙகி �ாடசாளைக ்கலவி முற்றுப 
ஜ�றும் வளர சிை அரிய சந்தரப�ங்களில அதற்கு 
மமைா்கவும் கூட இந்நிளை ஜதாடரகின்றது. ஜ�ற் 
மறாரின் ஜசலவம், ஜசலவாககு, ்கலவியறிவு முத 
ைான ்காரணி்கள் இதற்குப பின்புைமா்க அளமவ 
தளனயும் மறுப�தற்கிலளை.
 ்க.ஜ�ா.த சாதாரண தரம் வளர �ாடசாளை 
யில ஒரு சீரான ்கலவி ஜ்றியில �யிற்றுவிக்கப 
�டும் பிள்ளள்கள், ்க.ஜ�ா.த உயரதரததில தாம் 
�யிைவிருககும் துளறளயத ஜதரிவு ஜசயவதில 
�ை சிக்கல்களள எதிரம்ாககுகின்றனர.

்க. தபொ. � சொ�ொரண �ரப பரீடமசப தபறுவபறு
தபறவைொர் விருபபம்
ச்கபொடி்களின் துமைத த�ரிவு
பயிலவுள்்ள பொடசொமல்களின் ஆசிரியர் ைறறும் 
பொட வ்ள நிமலபபொடு
தபொரு்ளொ�ொர நிமல
எதிர்்கொல த�ொழில் வொய்பபுச் சூழல்

முதைான �ை ்காரணி்கள் இதில ஜசலவாககு ஜசலு 
ததுகின்றன.
 இதனால  தமக்கான துளறத ஜதரிவில சூழ் 
நிளைக ள்கதி்களளப ம�ாைமவ பிள்ளள்கள்வாழ 
மவண்டிய நிரப�ந்தம் ஏற்�டுகின்றது. சாதாரண 
மா்க குறிபபிட்டளவு வீதததினரின் உயர ்கலவிளயப 
ஜ�ாறுதத வளர ஜ�ற்மறாரின் தளையீடு அலைது 
விருப�த ஜதரிவு ஜவற்றியளிப�தா்க இருபபினும் 
�ை சந்தரப�ங்களில தவறான வழி ்காட்டைா்கவும் 
அளமந்து விடுவதளனயும் ்கண்கூடா்கக ்காண முடி 
கின்றது. பிள்ளள்களின் ்கற்றல ஜதரிவிளனப ஜ�ற் 
மறாரும் சிை மவளள்களில உற்றாரும் தீரமானிப 
�தனால பிள்ளள்கள் தம் ்கலவி ஜ்றியில விருப� 
மற்று ஈடு�டுவதளனயும் அதன் மூைம் எதிர�ார 
ககும் ஜ�றும�று்களளப ஜ�ற முடியாமற் ம�ாவத 
ளனயும் ்காண முடிகின்றது.
 விருபபுடன் துளறத ஜதரிவிளன மமற் 
ஜ்காள்ளும்ம�ாது ்ாட்டமும் ஆரவமும் முயற்சி 
யும் இயல�ா்கமவ ஏற்�டுவதனால உரிய இைக 
கிளன அளடவது இைகுவாகின்றது.
இதற்கு விதி விைககு்களும் உள்ளன.
 இந்நிளைளம்கள் சிைவிடங்களில மவறுவ 
ள்கயான தன்ளமயில ்ளடஜ�றுவதும் உண்டு. 
அதாவது  ்கலவித தரததில உயர்கலவித துளறயில 
விஞ்ானம், ்கணிதம் ம�ான்ற துளற்களளத 
ஜதரிவு ஜசயய முடியுமான நிளைளம இருந்தும் 
வீட்டின் ஜ�ாருளாதார நிளை மற்றும் தகுந்த �ாட 
சாளை்கள் அச சூழலில இலைாளம ம�ான்ற ்கார 
ணங்களினால தமக்கான உரிளம்களள அப பிள் 
ளள்கள் இழந்துவிடும் சந்தரப�ங்களும் உள்ளன.
 அமதமவளள ்க.ஜ�ா.த சாதாரண தரததில 
சிறந்த ஜ�றும�று்களளப ஜ�ற்றிருந்தும் உயர 
்கலவிளயத ஜதாடர முடியாது �ாடசாளைக ்கல 
விளய இளடநிறுததும் பிள்ளள்களும் உள்ளனர.
 மமலும் இததள்கமயாருள் ஜ�ரும்�ாைா 
மனார குடும்�ச சூழ்நிளை ்காரணமா்க சிறு வயதி 
மைமய ஜதாழிலுககுச ஜசலவதளனயும் ்காணைாம்.
 எனமவ �லமவறு மட்டங்களில உயர்கல 
விக ்கற்ள்க ஜதாடர�ான உரிளம ம்கள்விககு உள் 
ளாக்கப�ட்டிருப�தளன அவதானிக்க முடியும்.
 ஜ�ற்மறார, தம் பிள்ளள்கள் எதிர்காைததில 
எவவாறு இருக்க மவண்டும் என ஆளசப�டுவது 
இயல�ானமத. அதில தவமறதும் இருக்கவும் முடி 
யாது.
 ஆனால அதளனத தீரமானிப�வர்களாவும், 
அது குறிதத தம் பிள்ளள்களின் விருபபிளனப 
�ற்றி அக்களறப�டாதவர்களா்கவும் ஜ�ற்மறார 
மாறும்ம�ாது முரண்�ாடு்கள் ஏற்�ட வாயபபு 

உண்டாவளதத தவிரக்க முடியாது.
 ஜ�ற்மறாரின் திணிபபிளன அலைது விருப 
பிளன ஜமௌனமா்க ஏற்றுக ஜ்காள்ளும் பிள்ளள 
்களும் உள்ளனர.
 இததள்கய ஜதரிவு்களுக்கான ்காைம் உரு 
வாகும் சூழல ஜ�ற்மறார - பிள்ளள்கள் என்ம�ாருக 
கிளடயிைான மனம் திறந்த உளரயாடல ஏற்�ட 
மவண்டிய சூழைா்கவும் அளமயும்.
 இந்த உளரயாடல சுதந்திரமானதா்கவும் 
ஜவளிப�ளடயானதா்கவும் அளமயும்ம�ாது ஆமரா 
ககியமான முடிவு்களள இரு தரப�ாரும் எட்ட 
முடியும்.
 துரதிஷடவசமா்க இததள்கய நிளைளம்கள் 
உருவாக்கப�டுவதிலளை.
 சுருக்கமா்கவும் எளிளமயா்கவும் கூறுவதா 
னால இததள்கய சந்தரப�ங்களுககு இடமளிக்கப 
�டுவதிலளை என்மற கூற மவண்டும்.
 எவவாறிருபபினும் உயர ்கலவிததுளற 
ஜதாடர�ான ஜதரிவில ஜதளிவற்றதும், முரண்�ாடு 
்களள அதி்கம் ஜ்காண்டனவுமான நிளைளம்க 
ளளமய ஜ�ரும்�ாலும் ்காண முடிகின்றது.
 பிள்ளள்களின் எதிர்காைம் குறிதத அதீத 
அசசம் ்காரணமா்கமவ ஜ�ற்மறாரும் தவிரக்கவிய 
ைாத வள்கயில இததள்கய ஜ்ருக்கடிககுள் தள்ளப 
�டுகின்றனர.
 தம் பிள்ளள்கள் ஜ�ாறியியைாளரா்க, ளவத 
தியரா்க, நிரவா்க அதி்காரியா்க, உயர �தவி வகிப� 
வரா்க, மதிபபு மிக்க உததிமயா்கததரா்கத ஜதாழில 
ரீதியா்க வர மவண்டும் என எதிர�ாரககும் அலைது 
ஜசயற்�டும் ஜ�ற்மறார்களிற் �ைர, அப பிள்ளள 
சிறந்த மனிதத தன்ளமயும் ்ற்�ண்பு்களும் மிக்க 
பிரளெயா்க உருவாகின்றதா என்�ளதக ்கவனிக்க 
மறந்து ம�ாகின்றளம துரப�ாககியமானதாகும்.
 எததள்கய உயரநிளை எட்டப�ட்டம�ாதும் 
மனித ம்யப �ண்பு்கள் இலைாது ம�ானால அவன் 
பூஜயமம. இதளனமய வள்ளுவரும்

‘ அரம் கபாலும் கூர்வமையகரனும்
மைரம் கபால்ைர் மைக்�ட பண்பிலா்தைர்’

எனக குறிபபிட்டார.
 எலைா உரிளம்களளயும் ஒருவர ஜ�ற்றிரு 
ந்தாலும் இந்த உரிளம்களால உருவாக்கப�ட்டி 
ருககும் ்கடளம்களள அவர  மறந்து விடுவாரானால, 
அலைது நிளறமவற்றாமல விடுவாரானால அவர 
சமூ்கததிற்குப �யனற்றவரா்கமவ ்கருதப�டுவார.
‘உரிளம்கள் வழங்கப�ட மவண்டியளவ: ்கடளம 
்கள் ஆற்றப�ட மவண்டியளவ.’

்கல்வி சொர்          ... த�ொடர்ச்சி...

ஏற்�டுத தும் என்�ளத டகளஸ் மதவானந்தா 
ம�ான்றவர்கள் புரிந்து ஜ்காள்ள மவண்டும்.
 மமலும்  மீனவ சமூ்க மக்களள 
இனததின் ஜ�யரால அழிக்க நிளன ப�து 
மி்கபஜ�ரியஅசசுறுததளை ஏற்�டுததும் 
என்�ளத ்கவனததில ஜ்காள்ள மவண்டுகிமறன்.
 இந்திய அரசும் இைஙள்க அரசும் 
மீனவர்கள் சம்�ந்தமா்க ம�சசுவாரதளத 
்டததி ஒரு சுமு்கமான தீரளவ எட்டுவதற்்கான 
ஒரு முயற்சிளய எடுக்க மவண்டு கிமறன். 
அமதம�ான்று தமிழ்க மீனவர்கள் முடிந்தவளர 
இைஙள்க ்கடற்�குதியில ஜசன்று மீன்பிடிக்கக 
கூடாது என்�ளத ்கவனததில ஜ்காள்ள 
மவண்டுகிமறன்.  எதிர்காை சூழ் நிளைளய 
்கருததில ஜ்காண்டு இந்த முடிவுககு ்ாம் 
வரமவண்டும், இவவாறான மமல ம�ாக ்கால 
�ாதிக்கப�டுவது ஜதாபபுள் ஜ்காடி உறவு்க 
ளான ஈழததமிழ் மீனவர்களும் இந்திய தமிழ் 
மீனவர்களும் தான்.
 எனமவ இரு ்ாட்டு அரசு்களும் இதில 
தளையிட்டு ஒரு நிரந்தர மீன்பிடிபபு முளறயில 
ஒரு சட்டபூரவமான வழிவள்களய ஏற்�டுதத 
மவண்டும்” என இைககு ஊட்கததிற்கு ்கருதது  
ஜதரிவிகள்கயில குறிபபிட்டுள்ளார.

மீனவர்்கம்ள  .... த�ொடர்ச்சி  ...
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அளனததுை்க சமூ்கததுடன் ்லை உறவு ்களள 
்கட்டிஜயழுபபுவது என்�து ஒரு இனததின் வளரச 
சிககு அடிப�ளடயானது. அதுமவ எம் மீதான 
்கவனதளத ஏற்�டுததும்.

 இந்த வருடம் இைஙள்க அரசு ஜ�ாருளா 
தார ரீதியா்க ்கடுளமயான சவால்களள எதிர 
ஜ்காள்ளும் என ஐ.்ா ஜதரிவிததுள்ளது. இைஙள்க 
யின் நிளை குறிதது தனது �யணி்களள எசசரிதது 
ள்ளது ்கனடா. தற்ம�ாளதய இைஙள்க அதி�ர 
ம்காதத�யா ராெ�கச �தவிககு வந்தபின்னர ஜவளி 
்ாட்டுச மசமிப�ா்க இருந்த 7 பிலலியன் ஜடாைர 
்களள ்கடன் ஜதாள்களய ஜசலுததுவதற்கு �யன் 
�டுததியுள்ளார.
 தற்ம�ாது எரிஜ�ாருள், மருந்து்களள 
வாங்க இந்தியாளவயும், அரிசிககு சீனா மற்றும் 
�ாகிஸ்தாளனயும் ்ம்பியிருககின்றது இைஙள்க 
அரசு.
 இைஙள்கயின் தற்ம�ாளதய ஜ�ாருளாதார 
ஜ்ருக்கடிளய சாத்கமாககி திருமளை எண்ஜணயக 
குதங்களள  இந்தியாவும், ஜதன்னிைஙள்கயின் 
ஜ�ரும் �குதி்களள சீனாவும் ள்கப�ற்றி வருகி 
ன்றன.
 எனமவ ்ாமும் இைஙள்க அரசின் தற் 
ம�ாளதய நிளைளய எமககு சாத்கமா்கப �யன் 
�டுதத மவண்டும் என்றால, மதசியப பிரச சளன 
ஜதாடரபில ஒரு ஜ�ாதுவான ஜ்காள்ள்கயும், அளன 
ததுை்க சமூ்கததுடனான ்லலுறவு்களும் அவசிய 
மானது. அதளன தான் அரசியல ்கட்சி்களிடமும், 
ஜ�ாது அளமபபு்களிடமும், புைம்ஜ�யர அளமபபு 
்களிடமும் தமிழ் மக்கள் எதிர�ாரககின்றனர.

�மிழர் பகுதி          ... த�ொடர்ச்சி...

அப�ாவி ம�ாலீஸ்்காரர்கள் என்�து. உங்கள் 
அரப�ணிபபுணரவு ம்கள்விக்காப�ாற்�ட்டது. 
ஆனால மமற்�டி ஜவண்ஜணய ஜவட்டி வீரரர்கள் 
- அதுதான், இந்திய உளவுததுளற - ராஜீவின் உயிரு 
ககு ஆ�தது இருககிறது என்ற த்கவளை அறிந்த 
ம�ாதும் ஜமததனமா்க இருந்தது என்�து பின்னர 
அம்�ைமானதலைவா... இதுவளர ்காைமும் நீங்கள் 
அப�ாவி மக்களுகஜ்கதிரா்க இருந்தாலும் தமிழ்கத 
தின் ஜ�ருளம்களில ஒன்றா்கததான் இருககிறீர்கள்.

 வரைாற்று முககியததுவம் வாயந்த இந்த 
தருணததில, நீங்கள் மக்கள் �க்கம் இருந்தால 
மட்டுமம மக்களிடம் இழந்திருககிற ஜ�ரு ளமளய 
மீட்ஜடடுக்க முடியும். ஒருமுளற ச்க தமிழர்களு 
க்கா்க அரப�ணிததுப�ாருங்கள். மக்கள் உங்களள 
தங்கததட்டில ளவதது தாஙகுவார்கள். தமிழனின் 
்ன்றி உணரசசி அளவிடற்்கரியது. தன்னுளடய 
ஜசாந்தக்காளச ளவதது அளண ்கட்டிகஜ்காடுததான் 
என்�தற்்கா்கமவ அவனுககு ம்காயில ்கட்டி தன் 
பிள்ளள்களுககு அவன் ஜ�யளர ளவததுக ஜ்காண் 
ட ா டி க ஜ ்க ா ண் டி ரு க கி ற ா ன் மு ல ள ை ய ா ற் றி ன் 
மதுளர மாவட்டத தமிழன்.
 நீங்கள் ஜசயய மவண்டியஜதலைாம், ஜ்காந் 
தளிக்கப ம�ாகும் தமிழ்கததில, மததிய அரசு 
அதி்கரி்களுககு ஒததுளழக்க மறுப�து, மறா, சி.பி.ஐ 
ம�ான்ற அளமபபு்களளச மசரந்தவர்களள உள்ளூர 
மக்களுககு அளடயாளம் ்காட்டுவதும்தான். இளத 
மட்டுமாவது ஜசயயுங்கள். மற்றளத மக்கள் �ாரதது 

கஜ்காள்வார்கள்.
 ்களததில நிற்கும் தமிழீழ மக்கமள, 
விடுளதளைபபுலி்கமள...
 அளனததுக்கண்்களும் இபம�ாது முலளை 
ததீளவ ம்ாககி. தாயத தமிழ்கம் உணரவுபூரவமா்க 
உங்கள் �க்கம்தான் நிற்கிறது. மவறு ஏதாவது 
ஜசயய மவண்டும் எனவும் விரும்புகிறது. ஆனால 
என்ன ஜசயவது உங்களுககு அளமந்தது ம�ான்ற 
உன்னத தளைவன் எங்களுககிலளைமய...ஆனால, 
்ம்பிகள்களய மட்டும் ள்கவிடாதீர்கள். இது 
ம�ான்ற ள்கயறு்காைங்கள்தான்.
 தமிழ்கததிலிருந்து அப�டி ஒருவர இந்தக 
்காைததில உருவா்கைாம் அதுவளர, புலி்களின் 
்கரங்களள �ைப�டுததுங்கள். 1965ல ்டந்த இந்தி 
எதிரபபுப ம�ாளர சிை சுய்ைமி்களின் ள்கயில 
ஒப�ளடதததாலதான் தமிழ்க வரைாறு ்கற்்காைததி 
ற்கு இழு�ட்டுள்ளது. அந்தத தவளற நீங்கள் ஜசயது 
விடாதீர்கள். 

த�ொடரும்….

ஈம்க. முதது.... த�ொடர்ச்சி  ...

ளமபபில வழங்க அவர முன்வந்தாலும் கூட, 
முககியமான அதி்காரங்கள் அ்கற்றப�ட்ட ஒன் 
றா்கததான் அது இருககும்.  
 இைஙள்க - இந்திய உடன்�டிகள்க ராஜிவ 
்காந்திககும் ஜெயவரததனவுககும் இளடயில ள்கச 
சாததான ம�ாது பிரதமரா்க இருந்த பிமரமதாச 
அதளன ்கடுளமயா்க எதிரததார. அந்த பிமரமதா 
சவின் ம்கனான சஜித பிமரமதாசதான் இன்று எதிரக 
்கட்சித தளைவர. மா்காண சள�்கள் இலைாத 
புதிய அரசியைளமபபு குறிதது அவர எவவாறான 
நிளைப�ாட்ளட எடுப�ார என்�து எதிரவுகூறக 
கூடியதலை.
 வடககு கிழககில அரசியல ஜசய�வர்கள் 
இதளனப புரிந்துஜ்காண்டுள்ளார்களா?

ஒரு ்கருததுருவாக்கச ஜசயற்�ாடும் இடம்ஜ�றத 
ஜதாடஙகியது. இதன்�டி இைஙள்கத தீவு சிங்கள 
ஜ�ௌததர்களுககு மட்டும் உரியது. ஏளனயவர்கள் 
வாழ்ந்து விட்டுப ம�ா்கைாம். ஆனால அவர்கள் 
ஒரு தனியான இனமா்க, உரிளம்களுடன்கூடிய 
இனமா்க அளடயாளம் ்காணககூடாது என்�தில 
அவர்கள் ்கவனமா்க இருந்தார்கள். இதன் ்காரண 
மா்க சிங்கள ஜ�ௌததம் என்ற சிந்தளன வரத 
ஜதாடஙகியது. இதற்கும் அப�ால வரைாற்று ரீதி 
யா்க தமிழ் ் ாட்டு அரசர்களின் �ளடஜயடுபள�யும் 
அவர்கள் ஆதாரமா்கக ்காட்டி, சிங்கள மக்கள் 
மததியில ஒரு எண்ணதளத மதாற்றுவிததார்கள். 
 இளவ எலைாம் மசரந்து தான் இந்த இன 
முரண்�ாடு வளரவதற்கு ்காரணமா்க அளமந்தி 
ருககின்றது என்று ்ான் நிளனககின்மறன்.

கேள்வி:
	 சிஙேை	-	க்பௌதத	த்லேரேளு்்ய	ஆதிகே	
மகனா்பாேம்	 உண்மயில்	 இலங்ேககு	 சுதந்திரம்	
கி்்தத	 பின்னரதான்	 கமகலாஙகியதா?	 அல்லது	
அதறகு	முன்னகர	ஆரம்்பமாகியிருந்ததா?

பதில்:
 இைஙள்க சுதந்திரம் அளடவதற்கு முன் 
னமர ஆரம்பிததது எனக கூறைாம். 1921 ஓ்கஸ்ட் 
15ஆம் தி்கதி மசர. ஜ�ான்னம்�ைம் அருணாசைம் 
தமிழர ம்காென சள�யிளன உருவாககியதில 
இருந்து தமிழர்கள் மததியில இன அரசியல 
வளரத ஜதாடஙகியது. அதற்கு முன்னர 1832இல 
ம்காலபுறூக அரசியல சீரதிருததததுடன் இைங 
ள்கயின் ்வீன அரசியல அறிமு்கமானாலும் கூட 
1921ஆம் ஆண்டு வளர தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கான 

ஒரு இன அரசியளை ்்கரததவிலளை. அரசியல 
தளததில இைஙள்கயர்கள் என்ற அளடயாளத 
ளதயும், �ண்�ாட்டுத தளததில தமிழர்கள் என்ற 
அளடயாளதளதயும் குறிததார்கள். அதனாலதான் 
அன்ளறய அரசியல தளைவர்களான மசர முததுக 
குமாரசாமி, மசர.ஜ�ான் இராம்ாதன், மசரஜ�ான். 
அருணாசைம் ஆகிமயார தமிழர்களுககு மட்டும் 
தளைவர்களா்க இருக்கவிலளை. முழு இைஙள்கக 
கும் தளைவர்களா்க இருந்தார்கள். 
 அருணாசைம் ஜவளிமயறி தமிழர ம்காென 
சள�ளய உருவாககியதன் பின்னர தான் தமிழ் 
மக்களுககு என்று ஒரு தனியான அரசியல வளரத 
ஜதாடஙகியது. அருணாசைம் இறந்த பின்னர ஜி.ஜி.
ஜ�ான்னம்�ைம் முன்ஜ்காண்டு ஜசலலும் ஒரு 
நிளைளம ்காணப�ட்டது. 1921 ஓ்கஸ்ட் 15 இன 
ஒடுககுமுளற ஆரம்பிக்கப�ட்டது என்று ஜசாலை 
ைாம். இன ஒடுககுமுளறககு வயது என்�து 100 
வருடங்கள் என்று ஜசாலலிக ஜ்காள்ளைாம். 
 சுதந்திரம் என்�து தமிழ் மக்களள ஒடுககு 
வதற்்கா்க வழங்கப�ட்ட அனுமதிப �ததிரம் 
என்று ஜசாலைைாம். சுதந்திரததிற்கு முன்னர ் டந்த 
ஒடுககுமுளற என்�து அனுமதிப �ததிரம் இலைாத 
ஒடுககுமுளற. அதன் பின்னமர அரச அதி்காரததிற்கு 
சிங்கள ஜ�ௌதத மு்கம் ஜ்காடுப�தற்்கான எலைா 
முயற்சி்களளயும் ஜசயதார்கள். தமிழ் மக்கள் ஒரு 
மதசமா்க வரககூடாது என்�தற்்கா்க தமிழ் மக்களின் 
தாய்கதளத இளணககின்ற ளமயமான மாவட்ட 
மான  திரும்காணமளைளய �றிக கின்ற முயற்சியில 
அவர்கள் முழுளமயா்க ஈடு�ட்டார ்கள். குடிமயற்ற 
முயற்சி்களளயும் அஙகு மமற்ஜ்காண்டார்கள். சட்ட 
ரீதியான விவசாயக குடிமயற்றம், சட்ட விமராதக 
குடிமயற்றம். இனவழிபபுக குடிமயற்றம் ம�ான்ற 
அளனததுவிதமான குடிமயற்றங்களளயும் �ரீட்சித 
துப �ாரதத மாவட்டமா்க திரும்காணமளை மாவட் 

டம் இருந்தது.  தனிமய நிைப �றிபபு அலை. ஜமாழி 
அழிபபு, ்கைாசசார அழிபபு என்று ஜதாட ரந்து 1958 
இனக்கைவரம் வருகின்றது. 
 சுதந்திரம் என்ற அனுமதிப �ததிரதளத 
ளவததுக ஜ்காண்டு, ஒரு �ஞச இன அழிபபில 
ஈடு�ட்டார்கள். இன அழிபபிற்்கான ஒரு அனுமதிப 
�ததிரம் என்று இைஙள்கயின் சுதந்திரதளதக 
குறிபபிடைாம் என்று நிளனககிமறன். 

கேள்வி:
	 சிறு்பான்்மயினர	குறிதத	சிஙேை	மகேளு்்ய	
அச்சம்தான்	இந்த	நி்லப்பாடடுககு	ோரணமா?

பதில்:
 தமிழ் மக்கள் குறிதத அசசம் என்�தற்கும் 
அப�ால, சிங்கள மக்களுககு என்று இருககும் ்ாடு 
இைஙள்க மட்டும் தான். அது எங்களுககுரியது. 
அவர்களின் ்கருததுருவாக்க வரைாற்றில, புததர 
�ரிநிரவாணம் அளடந்த ்காைமும், விெயன் இஙகு 
்காைடி எடுதது ளவதத ்காைமும் ஒமர ்காைம் 
என்றும், ஆ்கமவ இைஙள்களய ஒரு ஜ�ௌதத 
்ாடா்க �ாது்காக்க மவண்டும் என்று புததர 
கூறினார என்று ஜசாலலியும் ஒரு ்கருததுருவாக்கம் 
உள்ளது. 
 சிங்கள ஜ�ௌதத ்கருததுருவாக்கச சிந் 
தளன தான் இதற்குப பிரதான ்காரணம். மற்றும் 
தமிழ்்ாடு இருககிறதால அவர்கள் உள ரீதியா்க 
தங்களள சிறு�ான்ளம என நிளனககும் ஒரு 
தன்ளமயும் இருககும். அதுவும் ஒரு துளணக 
்காரணமா்க இருந்திருக்கைாம். ஆனால பிரதான 
்காரணம் இைஙள்கத தீவு சிங்கள ஜ�ௌததர்களுககு 
மட்டும் உரியது என்கின்ற நிளனவுதான்.

சு�நதிரம் வழங்க      ... த�ொடர்ச்சி...

13 இன் எதிர்்கொலம்   .... த�ொடர்ச்சி  ...
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எ்னது நாடடில் 
இருந்து ஒரு 

சசவைாய் க்கிைவமை 
இ ந் தி ய ா வு க் கு 
ைருவ� ்தந்க்தன. 
ச � ா க ர ா ்ன ா 
ைழி�ாடடு ்தலின படி 
ஒரு ைாரம் எனவ்ன 
்தனி வமைபபடுத்திக் 
ச�ாண்க்டன. பினபு 
திருத் ்தலங�வைச் 

சசனறு ்தரிசிபப்தற�ா� திட்டமி்டபபட்டபடி திங�டகிைவமை 
அைவில் புறபபடக்டன.
 மு்தலில் புவ�யிர்தம் மூலகமை எ்னது அந்்த இனிவமையா்ன 
பயணத்வ்த ச்தா்டங கிக்னன. சமைாரபபூரில் இருந்து புறபபட்ட 
புவ�யிர்தம் �ாவல ஐந்து மைணியைவில் ்தஞசாவூவர 
சசனறவ்டந்்தது. �ாவல கைவையில் பு�ழ்மிக்� ைரலாறறு 
சிறபபுவ்டய  சபரும் ்தலமைா்ன ்தஞசாவூர் சபரிய க�ாவிவலப 
பார்வையி்டச் சசனகறன. அந்்த �ாவல கைவையில் கூ்ட  
இவறைவ்ன பார்வையிடுை்தற�ா� அதி�மைா்ன மைக்�ள் ைந்தி 
ருந்்த்னர்.
  ்தஞசாவூர் க�ாவிவல ்தரிசிபப்தற�ா� எமைக்கு நானகு மைணி 
கநரம் எடுத்்தது. நான அஙகு அை்தானித்்ததில் இவறைனின 
திருைடி�வைக் ச�ாண்்ட இ்டங�ள் மைடடும் சுத்்தமைா� 
இருந்்த்ன. மைறவறய இ்டங�ள், ந்டந்து சசல்ை்தற�ா்ன 
பாவ்த�ள் அசுத்்தமைா�கை �ாணபபட்ட்ன. மைறறும் அ�ழி�ள் 
கூ்ட புல் பறவற�ள் ைைர்ந்து அை�றற்தா�கை �ாணபபட்ட்ன. 
அ�ழி�ள் தூர்ைாரபபடடு புல் பறவற�வை நீக்கி, இ்டங�ள் 
சுத்்தமைா� கபணபபடடு �ை்னமைா� பராமைரித்்தால், மி� அை�ா� 
அந்்த க�ாயிலின சிறபவப சமைருகூடடி இபகபாது விைஙகு 
ைவ்த வி்ட இனனும் ்தனிச்சிறபபு்டன �ாணபபடும்.
 பினபு அடுத்்த்தா� நண்ப�ல் கைவையில் திருச்சி சசனறு 
மு்தலில் சமையபுரத்்தாவையும், ஸ்ரீரங� சபருமைா வ்னயும் பார் 
வையிடக்டன. அஙக� ச�ாகரா்னா �டடுபபாடு�ள் ்தவிர்ந்்த 
ஏவ்னய நிவறய �டடுபபாடு�ள் �ாணப பட்ட்ன. இவறைவ்னத் 
்தரிசிபப்தற�ா்ன  பறறுசீடடு சபறறுக் ச�ாண்டு மைணி 
க்�ணக்கில் ைரிவசயா� நினறு இவற ைவ்ன ்தரிசிபப்தற�ா� 
சசனறால், பக்்த அடியார்�ள் கூட்டம் கூட்டமைா� எம்வமை 
சநரிசலுக்கு  உடபடுத்தியும் சமூ� இவ்டசைளி கபணாது, 
மைறவறய பக்்தர்�வை ்தள்ளிவிடடு ச�ாண்டும் சசல்கினற்னர். 
கமைலும் இவைைவு சிரமைங�ளுக்குள்ைாகி இவறைவ்ன்தரிசிக்� 
சசனற கபாதும் க�ாயில் பூச�ர்�ள் இவறைவ்ன சநாடி 
சபாழுது கூ்ட ்தரிசிக்� வி்டாமைல் கை�மைா� சசல்லும் படி 
சசால்ைக்தாடு �ாைலாளி�ள் ்தள்ளியும்  விடுகினற்னர்.
 இக்க�ாயில்�ளின சைளிகய பக்்த அடியார்�வை வி்ட 
பைஙகுடியி்ன மைக்�ள் (குருவிக்�ாரர்�ள் எ்ன இஙகு அவைக் 
�பபடுகினறார்�ள்) அதி�மைா� �ாணபபடுகினற்னர். இைர்�ள் 
அைர் �ளி்னது ைறுவமையி்னால் சிறுையது குைந்வ்த ச்தா்டக்�ம் 
முதியைர் ைவர அடுத்்தைர்�ளி்டம் பிச்வச எடுத்து ச�ாண்டு 
இருக்கிறார்�ள். இைர்�ள் மி�வும் சமூ�த்தில் இருந்து ஒதுக்�ப 
படடு இருந்்தார்�ள். அைர்�ளுக்கு ைாழ்வி்டம் இல்வல, 
ஒழுங�ா்ன ஆவ்ட�ள் இல்வல, மைறறும் �வ்ட�ளிகல  

1000/= ரூபாய் அைவு 
விறகினற முத்து மைாவல 
�ளின  விவல இைர் 
�ளி்டத்க்த மி�வும் குவற 
ந்்த சா்தரண விவலயில் 

(50,100) �ாணபபடுகினற்ன. இ்தறகு �ாரணம் இைர்�ளின 
ைறுவமையாகும். ஏச்னனறால் ஒரு கைவையாைது சிறிது 
உணவு கிவ்டக்கும் எனப்தற�ா�. அைர்�ள் இபபடிசயல்லாம் 
�ஷ்டபபடுகினறார்�ள் அரசாங�ம் சரியா்ன முடிவு�வை 
எடுத்்தால், இைர்�ளுக்�ா்ன ைாழ்வி்டம், ஒரு ச்தாழில் க்தவை 
யா்ன ைசதி�வை ஏறபடுத்தி்னால் ைறுவமையில் இருந்து 
மீண்டு, மைறறைர்�வைபகபால் ைாழ்ைார்�ள். இ்த்னால் 
நாடடினுவ்டய சபாருைா்தாரமும் உயர்ைவ்டை்தற�ா்ன 
சந்்தர்பபங�ள் பல உள்ை்ன.
 அ்தறகு பின மைவலக்க�ாடவ்ட (உச்சி பிள்வையார்) 
க�ாவி வலயும் பார்வையிடக்டன. அஙகு  எந்்தவி்தமைா்ன 
பிரச்சிவ்ன�ளும் இல்வல. நல்ல அை�ா்ன சூைல், நல்ல 
பூச�ர்�ள், பாது�ாபபு, �டடுபபாடு�ள் மி�வும் சிறந்்த முவற 
யில் இருந்்தது.
 கமைலும் சூைவல அை்தானித்்த ைவ�யில் இந்தியாவிகலகய 
அதி�மைா� ச�ாகரா்னா பரவி ைருகினறது. ஆ்னால் அதி�மைா்ன 
மைக்�ள் மு�க்�ைசம் இனறி, சு�ா்தார ைழி�ாட்டல்�வை 
கபணாவமைகய எந்்தவி்த பயமுமினறி சுறறித்திரிந்்த்னர். மைறறும் 
சபாது இ்டங�ளும்(கபருந்து�ள், கபருந்து நிவலயங�ள், சில 
உணை�ங�ள்) அசுத்்தமைா� �ாணபபட்ட்ன. இ்த்னால் எ்னக்கு 
சைறுபகபறபட்டது.  
 அ்தறகுபபின அஙகிருந்து புறபபடடு மைதுவர ைந்து 
மைதுவர மீ்னாடசி அம்மைவ்ன ்தரிசிக்� சசனகறன. அஙகு 
�ாைல் அதி�ாரி�ள் �டுவமையா� ந்டந்து ச�ாண்்ட்னர். மைறறும் 
நாம் மைதிய கநரத்தில் க�ாயிலுக்குச் சசனற்தால் மைாவல 
4.00 மைணிைவர �ாத்திருக்� கைண்டிய்தாயிறறு. இ்த்னால் 
நாம் �ாத்திருந்க்தாம். ஆ்னால் க�ாயில் ச்தாண்்டாைர்�ள் 
க�ாயில் திறபப்தறகு சிறிது கநரத்திறகு முனபா� ைந்்த அதி� 
ைசதியுவ்டயைர்�வை மு்தல் மைரியாவ்த ச�ாடுத்து எந்்தவி்த 
சிரமைமுமினறி அவைத்து சசல்கினற்னர். 
 கமைலும் எம்மு்டன �டுவமையா� ந்டந்து ச�ாள்கினற்னர். 
அதுமைடடுமினறி ஆலயம் இத்்தவ்ன மைணிக்கு திறக்�பபடுகினற்தா 
்னால், க�ாயிற பணியாைர்�ள் சிறிது கநரத்திறகு முனபா� 
ைந்து அ்தற�ா்ன ஆயத்்தங�வை சசய்ய கைண்டும். ஆ்னால் 
அைர்�ள் ஆரம்பிக்கும் கநரத்திறக� ைந்து பணிவய 
ச்தா்டங�ாமைல்  மைறவறய பணியாைர்�ளு்டன 
்தமைது சசாந்்த வி்டயங�வை �வ்தத்து ச�ாண்டு 
இருக்கினற்னர். இ்த்னால் மைக்�ள் மி�வும் 
சிரமைத்திறகுள்ைாகி்னர். கமைலும் அஙக�யும் அக்த 
கபால் இவறைவ்ன ்தரிசிக்� வி்டவில்வல. இபபடி 
இருபப்த்னால் இவறைவ்ன ்தரிசிக்� கைண்டும் 
எனற ஆர்ைம் எனனி்டத்தில் ச்தாவலந்து கபாய் 
விட்டது.
 பினபு அஙகிருந்து புறபபடடு வீடடிறகு 
ைந்்தவ்டந்க்தன. கைறு இ்டங�ளுக்கு சசல்ல 
விருபபமைறறு இருந்்தது. பினபு  எனவ்ன 
ச�ாகரா்னா �டடுபபாடடின படி ்தனிவமைபபடுத்திக் 
ச�ாண்க்டன. பினபு எஙக�யும் சசல்லவில்வல. 
இந்தியாவிகல நான பார்த்்த வி்டயங�ள் சிலகை  
இனிவமைவயத் ்தந்்த்ன. அதி�மைா� சைறுபவபகய 
்தந்்த்ன.
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,e;jpahtpy; ehd;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


