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இலங்கை பாதுகைாப்பு ப்ையின 
ருக்கு 50 மில்லியன் டைாலர் 

கை்ை பாகிஸ்ான் கைைனாகை வழஙகை 
முன்வந்துளைது.

 கைைந்் வருைம் பாகிஸ்ான் 
பிர்மர் இம்ரான் கைான் இலங்கைக்கு 
பயணம் மமறடகைாணைமபாது இந்் 
உ்வி ட்ாைர்பில் உறுதிடமாழி 
வழஙகைப்பட்டிருந்்து.
 இரு நாடுகைளுக்கும் இ்ையி 
லான பாதுகைாப்பு மறறும் ்றகைாப்பு 
நைவடிக்்கைகை்ை மமம்படுத்தும் 
மநாக்கைத்துைன் இந்் உ்வி வழங 
கைப்படுவ்ாகை பாகிஸ்ான் அறிவி 
த்துளைது.

பிமரசில் பகுதியில் கைைந்் சில 
மா்ஙகைைாகை இைம்டபறறு 

வரும் புயல், டவளைம் மறறும் மண 
சரிவு கைாரணமாகை கைைந்் வியாழக் 
கிழ்ம (17) வ்ர 105 இறகு மமற 
பட்ைவர்கைள பலியாகியுளைதுைன், 
30 இறகு மமறபட்ைவர்கைள கைாணா 
மல் மபாயுளைனர்.
 மீட்பு பணியாைர்கைள ட்ாைர் 
ச்சியாகை மீட்புப்பணிகை்ை மமற 
டகைாணடு வருகின்்றனர்.
 சில இைஙகைளில் மா்க்கைணக் 
கில் டபயயமவணடிய ம்ழ மூன்று 
மணிமநரத்தில் டபய்்ால்வீதிகைள 
எல்லாம் ஆறுகைள மபால கைாட்சிய 

ளிப் ப்ாகை ட்ரிவிக்கைப்படுகின்்றது.
 கைாலநி்ல மாற்றத்தினால் 
இந்் அனர்த்்ம் ஏறபட்டுவருகின்்ற 
்ாகை ட்ரிவிக்கைப்படுகின்்றது.
 உ ல ங கு வ ா னூ ர் தி கை ள , 
மமாப்ப நாயகைள, தீய்ணப்பு 
வீரர்கைள மறறும் மீட்பு பணியாைர் 
கைள மூலம் பிமரசில் அரசு ்னது 
மீட்புப்பணிகை்ை மமறடகைாணடு 
வருகின்்றது.
 பல நூறுமபர் வீடுகை்ை 
இழந்துளைதுைன் டபருமைவான 
ம க் கை ள இ ை ம் ட ப ய ர் ந் து 
வருகின்்றனர்

gpNurpy; nts;s mdu;j;jj;jpy; 

105 Ngu; gyp

ரஸயா ட்ாைர்பில் ஏறபட்ை பாது 
கைாப்பு பிரச்ச்ன கைாரணமாகை 

மு ் லீ ட் ை ா ை ர் கை ளு க் கு வ ழ ங கை ப் 
படும் ்ஙகை நு்ழவு அனுமதி என்்ற 
தி ட் ை த் ் ் நி று த் ் வு ள ை ா ் ா கை 
பி ரி த் ் ா னி ய ா கை ை ந் ் வி ய ா ழ க் 
கிழ்ம (17) அறிவித்துளைது.
 உலகை நாடுகைளில் உளை டசல் 
வந்்ர்கைள 2 மில்லியன் பவுணஸ 
கை்ை பிரித்்ானியாவில் மு்லீடு 
டசய்ால் அவர்கைளுக்கைான இந்் 
நு்ழவு அனுமதி்ய பிரித்்ானியா 
அரசு கைைந்் 2008 ஆம் ஆணடு மு்ல் 
வழஙகி வருகின்்றது.
 எனினும் இந்் ந்ைமு்்ற 

்வ்றான வழிகைளில் டப்றப்படும் 
பணஙகை்ை பிரித்்ானியாவில் 
மு்லீடு டசயவ்றகு வழி்ய ஏறப 
டுத்துகின்்றது என்்ற கைருத்துக்கைள 
இதுவ்ர கைாலமும் முன்்வக்கைப் 
பட்டிருந்்து.

ghJfhg;G gpur;rpid - KjyPl;lhsu;fSf;fhd 

EioT mDkjp epWj;jk;

மவாசிஙைனில் உளை ரஸய 
தூதுவ்ர அடமரிக்கைா 

டவளிமயறறிய்றகு பதிலடியா 
கைமவ ரஸயாவில் உளை அடமரிக்கை 
தூ்ரகைத்தின் இரணைாவது நி்ல 
இராஜ்ந்திரி்ய ் ாம் டவளிமயறறி 
யுளை்ாகை ரஸயா கைைந்் வியாழக் 
கிழ்ம (17) ட்ரிவித்துளைது.
 டமாஸமகைாவில் உளை 
அடமரிக்கை தூ்ரகைத்தின் து்ணத் 
தூதுவர் பாட் ம�ார்ம்ன ரஸயா 
இந்் வாரம் டவளிமயறறியுளைது. 
மு்லில் அ்றகைான கைாரணம் ட்ரி 
விக்கைப்பைா்மபாதும் ்றமபாது 
அது ஒரு பதிலடி என ரஸயாவின் 
டவளிவிவகைார அ்மச்சு ட்ரிவித்து 
ளைது.

 எனினும் அடமரிக்கைாவில் 
இருந்து டவளிமயற்றப்பட்ைரஸயத் 
தூதுவரின் விபரஙகை்ை அவர்கைள 
டவளியிைவில்்ல.
 ரஸயாவின் நைவடிக்்கை 
மமா்ல்கை்ை உருவாக்கும் டசயல், 
அ்றகைான பதி்ல நாம் வழஙகு 
மவாம் என அடமரிக்கைாவின் தூ்ர 
கைப் மபச்சாைர் ட்ரிவித்துளைார்.

J}Jtu;fis ntspNaw;wpa 

mnkupf;fhTk;> u];ahTk;

பயஙகைரவா்த் ்்ைச் சட்ைத் 
திருத்்டமன மபாலி நாைகைம் 

அரஙமகைற்றப்பட்டுக் டகைாணடிருக் 
கும்  நி்லயில், சு்ந்திர ஊைகை 
குரலும், நீதிக்கைான குரலும் நசுக்கும் 
பைலம் மீணடும் ஆரம்பிக்கைப்பட்டி 
ருக்கின்்ற்ம இருணை எதிர்கைாலத் 
்்மய எடுத்தியம்புகின்்றது என 
அருட்்ந்்் மா.சத்திமவல் ட்ரிவி 
த்துளைார்.
 அரசியல் ்கைதிகை்ை விடு 
்்ல டசயவ்றகைான ம்சிய அ்ம 
ப்பின் இ்ணப்பாைர் அருட்்ந்்் 
மா.சத்திமவல்,டவளியிட்டுளை  
அறிக்்கையில் இவவாறு ட்ரிவிக் 
கைப்பட்டுளைது.
குறித்் அறிக்்கையில்,
 கைைந்் வருைம் டஜனிவா 
மனி் உரி்ம மபர்வக் கூட்ைத் 
ட்ாைர் ஆரம்பிக்கைவிருந்் கைாலகைட் 
ைத்தில் சி்்றச்சா்ல இராஜாஙகை 
அ்மச்சராகை இருந்் டலாகைான்ரத் 
வத்்் அனுரா்புரம் சி்்றச்சா்ல 
க்கு குடிமபா்்யில் பிரமவசித்து 

துப்பாக்கி்ய டநறறியில் ்வத்து 
அரசியல் ்கைதிகைளுக்கு டகைா்ல 
அச்சுறுத்்ல் விடுத்்ார். குறித்் சம்ப 
வத்திறகு இதுநாள வ்ர நீதி கிட்ை 
வில்்ல. அன்று நீட்டிய துப்பாக்கி 
்மிழ் அரசியல் ்கைதிகைளுக்கு 
மநராகை  மட்டுமல்ல ்மிழர்கைளின் 
அரசியலு க்கும் ஐ.நா மனி் உரி்ம 
மபர்வக்கும் எதிரானது என்ம்ற 
நாம் குறிப்பிட்மைாம்.
 இம்மா்ம் 28ஆம் திகைதி 
மீணடும் டஜனிவா மனி் உரி்ம 
மபர்வ கூட்ைத் ட்ாைர் ஆரம்பிக் 
கின்்ற சூழ்நி்லயில்,   சிஙகைை சு்ந் 
திர ஊைகைவியலாைர் ஒருவரின் வீடு 
்ாக்கைப்பட்டு துப்பாக்கிச் சூடும் 
நைாத்்ப்பட்டுளைது.  அம் தினத் 
தில் 2019 உயிர்ப்பு ஞாயிறு குணடு 
்ாக்கு்ல் ட்ாைர்பாகை நீதி மகைட்ை 
ஒருவர் டவள்ை வானில்  வந்்வர் 
கைளினால்  ்கைது டசயயப்பட்டுள 
ைார். இ்்ன அரசியல் ்கைதிகை்ை 
விடு்்ல டசயவ்றகைான ம்சிய 
அ்மப்பு வன்்மயாகை கைணடி 
க்கி்றது.
 அடுத்்டுத்து நைந்் இரணடு 
சம்பவஙகைளும் முழு நாட்்ையும் 
அ தி ர் ச் சி க் கு ள ை ா க் கி யு ள ை து . 
ஊைகை சு்ந்திரம், நீதிக்கைான மபச்சு 
சு்ந்திரம் பறிக்கைப்பட்ை்ன் அ்ை 

Rje;jpu Clf FuYk;> ePjpf;fhd 
FuYk; eRf;fg;gLfpd;wd

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

பயஙகைரவா்த் ்்ைச் சட்ை 
த்்் நீக்குமாறு வலியுறுத்தி 

முன்டனடுக்கைப்படும் மபாராட்ைம் 
அரசியல் ரீதியாகை ்ஙகை்ை ்க்கை 
்வத்துக்டகைாளளும் மபாராட்ைமா 
என்்ற சந்ம்கைம் ்மிழ் மக்கைள மத்தி 
யில் ஏறபட்டுளை்ாகை மட்ைக்கைை 
ப்பு மாவட்ை சிவில் சமூகை அ்மப்பு 
கைளின் ஒன்றியம் ட்ரிவித்துளைது.
அ ந் ் அ ் ம ப் பு வி டு த் து ள ை 
அறிக்்கையில்,
 பயஙகைரவா்த் ்்ைச் சட்ை 
த்்் நீக்குமாறு கைைந்் கைாலஙகைளில் 
மட்ைக்கைைப்பு மாவட்ை சிவில்சமூகை 
அ்மப்புகைளின் ஒன்றியம் ட்ாைர் 
ச்சியாகை மகைாரிக்்கை விடுத்து வருகி 
ன்்றது.

 இந்் பயஙகைரவா்த் ் ்ைச் ச 
ட்ைத்்் நீக்கை வலியுறுத்தி கைைந்் 
கைாலத்தில் மட்ைக்கைைப்பு மாவட்ைத் 
தில் பல்மவறு மபாராட்ைஙகைள கூை 
நைாத்்ப்பட்ைன.
 இவவா்றான கைாலப்பகுதி 
யில் அ்றகு எந்் ஆ்ரவி்னயும் 
வழஙகைா்வர்கைள இன்று பயஙகைர 
வா் ்்ைச் சட்ைத்்் நீக்குமாறு 
வலியுறுத்தி முன்டனடுக்கும் ்கை 
டயழுத்துப் டபறும் மபாராட்ை 
மானது ்மிழ் மக்கைள மத்தியில் 
பல்மவறு சந்ம்கைஙகை்ை ஏறபடுத் 
தியுளைது.
 குறிப்பாகை கிழக்கு மாகைாண 
த்தில் டபரும்பான்்மயினத்்வர் 

gaq;futhjj; jilr; rl;lj;ij ePf;f 

typAWj;Jk; Nghuhl;lk; vjw;fhf?

mUl;je;ij kh.rj;jpNty;

,yq;if ghJfhg;G gilapdUf;F 

ghfp];jhd; fld; cjtp

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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ஐக்கியநாடுகள் சபையின் மனித உரிபமகள் பைரபையின் 49ைது அமர்வு பைப்ருைரி 28ம் 
நாள் பதாடங்குகின்்றது. இம்முப்ற ைாயபமாழி மூலம் சிறிலங்காவில் மனித உரிபமகள் 

குறிதத அறிக்பகபய ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் பைரபையின் ஆபையார் 
சமர்ப்பிக்கவுள்்ார். அபத பநரததில் இநத ைாயபமாழி அறிக்பக பதாடர்ைான மனித 
உரிபமகள் பைரபையின் இவைாண்டுக்கான உறுப்பு நாடுகள் 47 உபடயதும் பிரதிநிதிகளின் 
விைாதங்களும் இடம்பை்றவுள்்ன. 
 இதில் சிறிலங்கா, உறுப்பு நாடுகப்த தனக்குச் சார்ைாக ைாக்களிக்க பைப்ைதற்கு ைல 
ராஜதநதிர ைழிகளில் பைருமுயற்சி பசயது ைருகி்றது. இதற்காக நாடுகளின் தூதுைர்களுடனும், 
ைல அபமச்சர்களுடனும் சிறிலங்காவின் பைளிவிைகார அபமச்சர் ஜி. எல். பீரிஸ் ைல 
மாதங்க்ாகப் ைல பதாடர் சநதிப்புகப் நடததி, பைகமாக முயற்சிதது ைருகின்்றார். 
 இநநிபலயில், கடநத ைாரததில் சிறிலங்காவின் நீதி அபமச்சரும் சிறிலங்கா அரச 
அதிைரின் சடடததரணியுமான அலி சப்ரி அைர்கள், காைாமல் பைானைர்களின் உயிபரக் 
பகடடால், எப்ைடிக் பகாடுக்க முடியும் என வீரபசகரி தமிழ் நாளிதழுக்கு அளிதத பசவவியில் 
பகள்வி எழுப்பியுள்்ார். மக்க்ாடசியின் அடிதத்மாக உள்் சடடததின் ஆடசி என்ைபதயும், 
நீதியான நிர்ைாகம் என்ைபதயும், இைற்றுக்கான தபடகப் முறியடிப்ைதற்கான சடட 
அமுலாக்கதபத பநறிப்ைடுததும் நீதிமன்்ற முப்றபம என்ைபதயும் பசயற்ைடுதத பைண்டிய 
பைரும் பைாறுப்ைான நீதி அபமச்சராக உள்் அைர், எநத அ்வு தூரம் தனது பசவவியில்  
ைதவிப்பைாறுப்புத து்றப்பு பசயதுள்்ார் என்ைது அதபனப் ைடிப்ைைர்களுக்கு அதிர்ச்சிபய 
அளிதது ைருகி்றது. அதுமடடுமல்ல, ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் பைரபையில் என்ன 
அறிக்பககள் பைளிைநதாலும், அது தங்கப் எநத விதததிலும் ைாதிக்காது என தனது 
தபலைர் பகாடடைாய ராசைக்சவின் ைாணியிபலபய பசவவியளிததும் உள்்ார். 
 ஈழததமிழர்கள் சிறிலங்கா அரசிடம், யுததததின் விப்வுக்ால் தற்பசயலாக 
உயிரிழநதைர்கள் உயிர்கப்க் பகடகவில்பல. சிறிலங்கா அரச ைபடகளிடம், அபை 
சரைபடநது ைாதுகாப்புப் பைறும்ைடி விடுதத அறிவிப்பின் பைரில், பைளிப்ைபடயாகச் சரண் 
அபடநத தமிழீழ விடுதபலப்புலிகள் இயக்கப் பைாராளிகப்யும், ைன்னிப்ைகுதியில் ைாழ்நது, 
ைபடகளிடம் சரைபடநத ஈழததமிழ் மக்கப்யும், ைலிநது காைாமலாக்கிய பசயல்களுக்குப்           
பைாறுப்ைாக இருநதைர்களுக்கான தண்டபன நீதிபய ைழங்குமாப்ற பகடகின்்றனர். இன்ப்றய 
சிறிலங்காவின் அரச அதிைர், அன்று ைாதுகாப்பு அபமச்சராக இருநத பைாழுது, அைருபடய 
உததரவின் பையரில் பசயற்ைடட ைபடயினரால், இைர்கள் ைலிநது காைாமலாக்கப்ைடடார்கள் 
என்ைபத ைரலாறு. அநத ைபகயில், தன் மீதான அபனததுலக விசாரபைகப்த திபச 
திருப்புைதற்குச் சிறிலங்காவின் இப்றபமயுள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் ஆபையக 
பநறிப்ைடுததல் தபலயீடு பசயகின்்றது என பகாடடைாயா அன்றும் இன்றும் பைளிப்ைபடயாகபை 
பைசி ைருகி்றார்.   
 அபத பநரததில், உள்்கப் பைாறிமுப்றகள் மூலம் தாங்கப் தீர்வுகப் ஏற்ைடுதத, 
நாடுகளின் ஆதரவுகப்ப் பைற்று, மனித உரிபமகள் ஆபையகததின் பைளியகப் 
பைாறிமுப்றகள் மூலமான தீர்வு முயற்சிகப் முறியடிததல் என்ைதாக பகாடடைாயா அரசியல் 
உள்்து. முறியடிததல் என்்ற பசால்பல இங்கு பகயாள்ைதற்கு காரைம், சிறிலங்கா ஐ.நா. 
மனித உரிபமகள் பைரபையின் அமர்பை ஒரு மனித உரிபமகப்ப் பைணுைதற்கான  
பநறிப்ைடுததல் அபமப்ைாகக் கருதாது, தனக்கான யுதத க்மாக இராணுைச் சிநதபனயுடபனபய 
பநாக்குகின்்றது. சிறிலங்கா ஒரு அரசாக உலக நாடுக்ால் ஏற்கப்ைடட நிபலயிருப்ைதால், 
நாடடின் ை்தபத பி்றநாடுகளின் நலன்களுக்குப் ையன்ைடுதத ைாயப்பு அளிததலின் ைழி, 
இதபனச் பசயைதற்குச் சிறிலங்காவுக்கு இலகுைாகவும் உள்்து. கூடபை ஐக்கிய நாடுகளின் 
பநரடித தபலயீடபடத தங்களின் நாடுகளுள் அனுமதிக்க மறுக்கும் இநதியா, சீனா, ரஸ்யா, 
பைான்்ற ஆசிய நாடுகப்க் பகாண்டும், சிறிலங்காவில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபம 
ஆபையகததின் பநறிப்ைடுததல்கப்த தடுப்ைதிலும் சிறிலங்கா ஈடுைடடு ைருகி்றது. இதனால் 
சிறிலங்கா ஒவபைாரு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் பைரபையின் அமர்பையும் இறுதியில் 
தனக்குச் சாதகமாக மாற்றிக்பகாள்கி்றது. நீதியின் இநத திபச திருப்ைல், ஈழததமிழர்களுக்கு 
நீதிபயக் கிபடக்காது தடுப்ைது மடடுமல்லாது, சிறிலங்காவுக்கு இன்று ைபர ஈழததமிழின 
அழிப்பை தனது அரசியல் பகாள்பகயாகபை முன்பனடுப்ைதற்கான ஊக்கியாகவும் உள்்து.  
 இநத நிபலபய உைர்நது, கூடடாக ைலம் பைாருநதிய நிபலயில், எதிர்விபன பசயய 
பைண்டிய ஈழததமிழர்கப்ப் பைாறுதத மடடில், அைர்களுக்கான பைாது பைபலததிடடபமான்றின் 
அடிப்ைபடயில் ைல பகாள்பகயா்ர்கப்யும் இபைதது தனியான தபலபமததுைம் ஒன்ப்ற 
உருைாக்குைதில் அைர்களுக்கு உள்் இயலாபம பதாடர்கி்றது. தங்கப் ஒவபைாருைரும் 
தனிததனியாக முன்னிபலப்ைடுததும் தனிப்பைாக்குகப் ை்ர்ப்ைது, பைாதுப்பைாக்கு ஒன்று 
உருைாகப் பைரும் தபடயாக உள்்து. இதுபை கடநத 12 ஆண்டுக்ாக ஈழததமிழ் மக்களின் 
பமலான சிறிலங்காவின் இனஅழிப்புக்கான நீதிபயப் பை்ற இயலாது தடுக்கும் உள்காரணியாக 
அபமகி்றது.  
 எனபை இனியாைது ஈழததமிழர்கள் தாயகததிலும், புலம்பையர்நது, புலம்ைதிநது ைாழும் 
நாடுகளிலும் தங்க்து விதண்டாைாத மநதப் பைாக்குகப் மாற்றித, தங்க்து பகாள்பககப் 
பைாது பைபலததிடடததில் இபைதது, மக்கப்யும் மண்பையும் ைாதுகாக்கும் பைகமான 
பசயற்ைாடடுப் பைாக்குகப்க், காலததுக்கு ஏற்்ற புதிய ைடிவுகளில் பைளிப்ைடுததினாபலபய 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமகள் பைரபையின் அமர்பை ஈழததமிழர்களுக்குச் சாதகமான 
முடிவுகப் எடுப்பிக்க பைக்க முடியும் என்ைபத இலக்கின் எண்ைம்.
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சிறிலங்காவின் வே்மகான முயற்சி்ளும், 
ஈழத்தமிழர்ளின் மந்தமகான வ�காக்கு்ளும்உக்்ரனின் மீது ப்ை நைவடிக்்கை்ய ரஸயா 

ஆரம்பிப்ப்றகைான சாத்தியஙகைள அதிகைம் உளை 
்ாகை அடமரிக்கைா மீணடும் ட்ரிவித்துளைது.
 கைைந்் வியாழக்கிழ்ம (17) ஐக்கிய நாடுகைளச்ப 
யின் பாதுகைாப்புச் ச்பயில் இைம்டபற்ற கைடு்மயான 
விவா்ஙகைளின் பின்னமர அடமரிக்கை அதிபர் மஜா 
்பைன் இ்்ன ட்ரிவித்துளைார்.
 உக்்ரனில் உளநாட்டு மபார் இைம்டபறறுவரும் 
கிழக்கு பகுதியில் இைம்டபற்ற எறிகை்ணத் ்ாக்கு்ல் 
கை்ை ரஸயா ்னது ப்ை நைவடிக்்கைக்கு கைாரணமாகை 
பயன்படுத்்லாம் என மநட்மைாவின் டசயலாைர் 
நாயகைம் டஜன்ஸ ஸமராலின்மபர்க் ட்ரிவித்துளைார்.

 அம்சமயம் ப்ைகை்ை விலக்கிக்டகைாளளுமாறு 
ரஸயா மீது சீனா அழுத்்ஙகை்ை பிரமயாகிக்கை மவணடும் 
என பிரித்்ானியாவின் டவளிவிவகைார அ்மச்சர் லிஸ 
ரூஸ ட்ரிவித்துளைார்.
 சீனா ரஸயா்வ மபான்்ற்ல்ல, நாடுகைளின் விவ 
கைாரஙகைளில் ்்லயிடுவதில்்ல என்பது சீனாவின் 
டகைாள்கை அப்படியானால் அவர்கைள எவவாறு ரஸயா 
வுைன் இ்ணந்து டசயறபைலாம் என அவர் மகைளவி 
எழுப்பியுளைார்.
 உலகில் சீனா ்ன்்ன ஒரு முன்மனாடியாகை 
கைாணபிக்கை மவணடும் என்்றால், அவர்கைள ரஸயா்வ 
பின்வாஙகை ்வக்கை மவணடும் என அவர் மமலும் 
ட்ரிவித்துளைார்.
 இ்னி்ைமய, மநட்மைா கூட்ை்மப்பில் உக் 
்ரன் இ்ணவ்றகைான சாத்தியஙகைள கு்்றந்து வருவ 
்ாகை உக்மரனின் அதிபர் டவாடலா்ைமிர் டசலன்ஸகி 
ட்ரிவித்துளைார்.

 ரஸயா ்னது ப்ைக்குவிப்பின் மூலம் உக்மரன் 
மீ்ான அழுத்்ஙகை்ைத் ட்ாைர்ந்து அதிகைரித்து வருவ 
்ாகை அவர் மமலும் ட்ரிவித்துளைார்.
 ஆனால் ் றமபா்்ய ப்ற்றம் ் ணிய மவணடும் 
என்்றால் உக்்ரனுக்கு மமறகுலகை நாடுகைள வழஙகிய 
ஆயு்ஙகைள மீைப்டப்றப்பை மவணடும், ஆயு்ஙகைள 
வழஙகுவ்் நிறுத்் மவணடும், அஙகுளை மமறகுலகை 
ப்ைத்து்்ற ஆமலாசகைர்கைள அகைற்றப்பை மவணடும், 
மநட்மைா அ்மப்பில் உக்மர்ன இ்ணப்பதில்்ல 
என்்ற உறுதிடமாழிகைள வழஙகைப்பை மவணடும் என 
ரஸயா ்னது நிபந்்்னகை்ை முன்்வத்துளைது.
 இந்் உைன்பாடுகைள எட்ைப்பைாது விட்ைால் 
ரஸயா அ்்ன ப்ைத்து்்ற மறறும் ட்ாழில்நுட்ப 
ரீதியாகை அணுகும் என அது மமலும் ட்ரிவித்துளைது.  
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இலங்கையில் மீணடும் டவள்ை வான்கைள 
ஓைத் ட்ாைஙகி விட்ைனவா என்்ற மகைள 

வி்ய எழுப்பும் வ்கையிலான இரணடு சம்பவங 
கைள அடுத்்டுத்து நிகைழ்ந்துளைன. அரசியல் 
எதிராளிகை்ை ஒடுக்குவ்றகு மீணடும் அைக்கு 
மு்்ற வடிவம் ஒன்்்ற ஆளும் ் ரப்பினர் ் கைகைளில் 
எடுத்திருக்கின்்றார்கைள என்ப்் உணர்த்துவ்ா 
கைமவ இந்்ச் சம்பவஙகைள அ்மந்திருக்கின்்றன.
 

இலக்கு ஊட்ததுறை 
 மு்லாவது - ஊைகைத்து்்ற்ய இலக்கு 
்வத்் ஒரு சம்பவம் கைைந்் வாரம் இைம்டபற்றது. 
 டவள்ை வானில் வந்் ‘இனந்ட்ரியா்’ 
ஒரு குழுவினர் டகைாழும்பின் பு்றநகைர் பகுதி 
ஒன்றில் ஊைகைவியலாைர் ஒருவரு்ைய வீட்்ை 
இலக்கு ்வத்து ்ாக்கு்ல் நைத்தியிருக்கின்்றார் 
கைள. இ்்னயடுத்து கைருத்துச் சு்ந்திரத்துக்கு 
மீணடும் ஆபத்்ான நி்ல உருவாகியிருப்ப்ாகை 
ஊைகைத்து்்றயினர் டகைாதித்ட்ழுந்திருக்கின்்றார் 
கைள.
 ்ாக்கு்லுக்குளைானவர் ஒரு பிரபலமான 
சிஙகைை ஊைகைவியலாைர். சமுத்ர சமரவிக்கிரம 
என்்ற குறிப்பிட்ை ஊைகைவியலாைர் இலங்கையின் 
பிரபலமான ஹிரு ட்ா்லக்கைாட்சியில் பணி புரிந் 
்ாலும், அவர் மீ்ான ்ாக்கு்லுக்கு அவர் டசயயும் 
யூ - ரியூப் சனல்்ான் கைாரணம் எனச் டசால்லப்படு 
கின்்றது. 
 அரசாஙகைத்்் விமர்சிக்கும் வ்கையிலான 
பல கைருத்துக்கைள - அர்ச அம்பலப்படுத்தும் ்கைவ 
ல்கைள அதில் டவளிவந்திருக்கின்்றது. ஆளும் ்ரப்பி 
னரு்ைய ஊழல்கைள பலவும் அதில் அம்பலப்படு 
த்்ப்பட்டிருக்கின்்றது. எச்சரிக்கும் வ்கையிலான 
்ாக்கு்லுக்கு அ்வ்ான் கைாரணம் என டகைாழும் 
பில் ஊைகைத்து்்ற வட்ைாரஙகைள கைருதுகின்்றன. 
 திஙகைட்கிழ்ம அதிகைா்ல 2.00 மணியை 
வில் ்ான் இந்்த் ்ாக்கு்ல் இைம்டபறறிருக்கி 
ன்்றது. ஊைகைவியலாைர் வசிக்கும் பிலியந்்்லயி 
லுளை வீை்மப்புத் ட்ாகுதிக்குள டவள்ைநி்ற 
வானில் வந்் கைா்ையர் குழு ஒன்று, பாதுகைாப்பு 
அதிகைாரி்ய மநாக்கி துப்பாக்கி்யக் கைாட்டி அச்சு 
றுத்திவிட்டு, ஊைகைவியலாைரின் வீட்டுக்குள 
நு்ழந்துளைனர்.  

 பின்னர் வீட்டின் மீது கைறகைள, மலக்கைழிவு 
மபான்்றவற்்ற வீசி விட்டும் சரமாரி துப்பாக்கிப் 
பிரமயாகைத்்் மமறடகைாணடு விட்டும் அந்்க்குழு 
்ப்பிச் டசன்றுளைது. ஊைகைவியலாைருக்கு விடுக் 
கைப்பட்ை ஒரு எச்சரிக்்கை இது என்பதில் சந்ம்கை 
மில்்ல. 

 
விசகாரறையில் 9 குழுக்்ள்

 சம்பவம் ட்ாைர்பான விசார்ணகை்ை 
பிலியந்்்லப் டபாலிஸார் மமறடகைாணடு வருகி 
ன்்றனர். இந்் விசார்ணக்கைாகை ஒன்பது டபாலிஸ 
குழுக்கைள கைைமி்றக்கைப்பட்டிருப்ப்ாகைச் டசால்லப் 
படுகின்்றது. 90க்கும் அதிகைமான அதிகைாரிகைள விசார 
்ணகைளில் ஈடுபட்டுளைார்கைள. 80 க்கும் அதிகைமான 
வர்கைளிைமிருந்து வாக்குமூலஙகைள டப்றப்பட்டு 
ளைன. 
 இது குறித்் விசார்ணகைளில் முக்கிய 
்ையமாகை இருப்பது சி.சி.ரி.வி. கைமராவில் சிக்கியி 
ருக்கும் கைாடணாளிகைள்ான். ஊைகைவியலாைரின் 
குடியிருப்பு அ்மந்திருக்கும் பகுதிகைளில் உளை 
சி.சி.ரி.வி. கைமராக்கைளின் பதிவுகைள ட்ாைர்ச்சியாகை 

ஆயவுக்கு உளைாக்கைப்பட்டிருப்ப்ாகை விசார்ண 
அதிகைாரிகைள ட்ரிவித்்னர். 
 இ்்னவிை, ்ாக்கு்லுக்குப் பயன்படுத் 
திய டபாருட்கைளில் ்கைமர்கை அ்ையாைஙகைள 
இருக்கைலாம் எனவும் கைரு்ப்படுகின்்றது. அ்வயும் 
்றமபாது பரிசீல்னக்குளைாக்கைப்பட்டிருப்ப்ா
கைச் டசால்லப்படுகின்்றது. ஆனால், இதுவ்ரயில் 
விசார்ணகைளில் முன்மனற்றமில்்ல. ்ாக்கு்ல் 
்ாரிகைள யார் என்ப்றகைான ஆ்ாரஙகைள எதுவும் 
இதுவ்ரயில் கி்ைக்கைவில்்ல. 

 
எ்தற்்கா் ்தகாக்கு்தல்?

 இலக்கு்வக்கைப்பட்ை ஊைகைவியலாைர் 
எரிவாயு கைல்வ பிரச்சி்ன, டவள்ைப் பூணடு 
மமாசடி உளளிட்ை நாட்டில் இைம்டபற்ற பல்மவறு 
ஊழல், மமாசடிகைள ட்ாைர்பான ்கைவல்கை்ை 
சமுதி் ்னது நிகைழ்ச்சிகைளில் அம்பலப்படுத்தியி 
ருந்்ார் என்பது குறிப்பிைத்்க்கைது. ஆனால், அவர் 
இலக்கு்வக்கைப்பட்ை்மக்கு அது மட்டும் கைாரண 
மல்ல என ஊைகைத்து்்ற வட்ைாரஙகைள டகைாழு 
ம்பில் ட்ரிவித்்ன. 
 கைைந்் சனிக்கிழ்ம இரவு ஒளிபரப்பான 

மபட்டி நிகைழ்ச்சி ஒன்று்ான் உைனடியாகை அவர் 
இலக்கு ்வக்கைப்பை கைாரணமாகை இருந்திருக்கை 
மவணடும் என ஊைகைத்து்்ற வட்ைாரஙகைள டசால் 
கின்்றன. 
 கைைந்் டபாதுத் ம்ர்்லில் ‘அபி ஜனபல 
பக்ஷய’ என்்ற பிக்குகைளின் கைட்சி மபாட்டியிட்ைது 
வாசகைர்கைளுக்கு நி்னவிருக்கைலாம். அந்்க் கைட்சிக்கு 
ம்சியப்பட்டியலில் ஒரு ஆசனம் கி்ைத்திருந்்து. 
அ்றகு யா்ர நியமிப்பது என்பதில் உருவான 
சர்ச்்ச இரணடு பிக்குகைளுக்கு இ்ையிலான 
மமா்லாகி ஒரு பிக்கு கைைத்்ப்படும் அைவுக்கு 
இந்் அதிகைாரப் மபாட்டி டசன்்றது. 
 அந்்க் கைட்சியின் டபாதுச் டசயலாைராகை 
சமன் டபமரரா என்பவர் அண்மயில் நியமிக்கைப் 
பட்ைார். பிக்கு அல்லா் ஒருவர் அந்்ப் ப்விக்கு 
நியமிக்கைப்பட்ை்ம முக்கியமானது. 
 அந்் சமன் டபமரரா்வத்்ான் கைைந்் 
சனிக்கிழ்ம ்னது யூ ரியூப் சனலில் மபட்டி 
கைணடிருந்்ார் சமுத்ர. பிக்குமாரி்ைமய உருவான 
மமா்ல் அ்ன் பின்புலம், அ்ன்மபாது இைம் 
டபற்ற மபரஙகைள என பல விையஙகை்ை சமுத்ர 
கிைறி - கிைறி எடுத்துளைார். அ்ன்மபாது சமன் 
டபமரரா பல இரகைசியஙகை்ைகைக்கி விட்ை்ாகைச் 
டசால்லப்படுகின்்றது. 
 சனிக்கிழ்ம இரவு இந்் மநர்கைாணல் 
டவளிவர - ஞாயிறு நளளிர்வத் ்ாணடிய பின்னர் 
சமுத்ரவின் இல்லம் இலக்கு ்வக்கைப்பட்ைது. 

 
ஆ�த்தகான நகாடு

 எது எப்படியிருந்்ாலும், ஊைகைவியலாைர்கை 
ளுக்கு ஆபத்்ான நாைாகைத்்ான் இலங்கை ட்ாை 
ர்ந்தும் உளைது என்ப்் இந்்ச் சம்பவம் மீணடும் 
உணர்த்தியிருக்கின்்றது. 
 இலங்கையில் ஊைகைவியலாைர்கைள 
இலக்கு ்வக்கைப்படுவது இது மு்ல்மு்்றயல்ல. 

ஊைகைவியலாைர்கைள பலர் டகைால்லப்பட்டும், 
கைாணாமல் ஆக்கைப்பட்டும் உளை வரலாறு இலங 
்கைக்குளைது. அவவாறு ஊைகைவியலாைர்கைளுக்கு 
எதிராகைச் டசயறபட்ை யாருமம இதுவ்ரயில் 
சட்ைத்தின் முன்பாகை நிறுத்்ப்பைவில்்ல. குற்ற 
வாளிகைள சு்ந்திரமாகைத் திரிகின்்றார்கைள. ்ணை்ன 
கைளிலிருந்து அவர்கைள எப்மபாதும் விலக்கைளிக்கைப் 
பட்ைவர்கைைாகைமவ இருக்கின்்றார்கைள. 
 ்றமபாது சமுத்ர சமரவிக்கிரம இல்லத்தின் 
மீது நைத்்ப்பட்ை ்ாக்கு்லின் பின்னர் சி.சி.ரி.வி. 
கைமரா பதிவுகைள, ்கைமர்கை அ்ையாைஙகைள என 
பல ஆ்ாரஙகைள சிக்கியுளைன.  சூத்திர்ாரிகைள 
்கை்ாவார்கைள அல்லது சட்ைத்தின் முன் நிறுத்்ப் 
படுவார்கைள என்று எதிர்பார்க்கைக்கூடிய நி்ல 
இலங்கையில் இல்்ல. கைைந்் கைால சரித்திரம் 
உணர்த்துவது அ்்னத்்ான். 

 
துரததிய வேள்றளை ேகான்

 ஊைகைவியலாைர் இல்லம் ்ாக்கைப்பட்டு 
நான்கு தினஙகைளிமலமய கிழக்கு மாகைாணத்தில் 
்மிழரசுக் கைட்சியின் இ்ைஞர் அணிச் டசயலாைர் 
நிசாந்்ன் என்பவ்ரக் கைைத்துவ்றகைான முயறசி 

ஒன்று இைம்டபறறிருக்கின்்றது. ்ம்்ம அரச 
புலனாயவுப் பிரி்வச் மசர்ந்்வர்கைள எனக்கூறிக் 
டகைாணடு டவள்ை வானில் வந்் சிலர் நிசாந்்்ன 
வியாழக்கிழ்ம இரவு வீதியில் ்வத்து கைைத்திச் 
டசல்வ்றகு முறபட்டிருக்கின்்றார்கைள. 
 நணபர்கைள உ்வியுைன் அவர் ஓடித்்ப்பி 
ய்ாகைத் ட்ரிவிக்கைப்படுகின்்றது. அந்் மவ்ையில் 
எடுக்கைப்பட்ை பு்கைப்பைத்்் கூட்ை்மப்பின் 
மட்ைக்கைைப்பு எம்.பி. சாணக்கியன் ் னது ருவிட்ைர் 
பக்கைத்தில் டவளியிட்டிருக்கின்்றார். அ்ன் இலக்கை 
மும் பைத்தில் ட்ளிவாகைத் ட்ரிகின்்றது. அ்னால், 
சம்பந்்ப்பட்ைவர்கைள யார் என்ப்் கைணைறிவது 
இலகுவானது. 

 பயஙகைரவா் ்்ைச் சட்ைம் முழு்ம 
யாகை நீக்கைப்பை மவணடும் எனக் மகைாரும் ்கைடய 
ழுத்துப் மபாராட்ைம் ஒன்்்ற ்மிழரசுக் கைட்சி யின் 
இ்ைஞரணி முன்டனடுத்திருக்கின்்றது. இந்்ப் 
மபாராட்ைத்தில் முன்னணியில் நின்று டசயற 
பட்ைவர்கைளில் நிசாந்்ன் முக்கியமானவர் என 
சாணக்கியன் ட்ரிவித்்ார். இந்் கைைத்்ல் முயறசி 
க்கும் அது கைாரணமாகை இருக்கைலாம். 
 எது எப்படியிருந்்ாலும் அரசியல் எதிராளி 
கை்ையும், அர்ச அம்பலப்படுத்தும் ஊைகைவியலா 
ைாகை்ையும் அைக்குவ்றகு டவள்ை வான்
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கேள்வி:
	 சர்வகேச	ோய்மாழி	தினம்	்வருடா	
நேம்	 ேடடப்பிடிகேப்்படுகின்றது.	 இேன	
முக	கியத்து்வம்	எனன?

பதில்:
 இ்ன்  முக்கியத்துவம்   மமறகு பாகிஸ்ா 
னில் அ்ாவது ்ாய டமாழிக்கைான கூறு ஒன்று 
ஆரம்பமாகி இருக்கி்றது. 
 மமறகு பாகிஸ்ான்  இந்தியாவில் இருந்து 
பிரிந்்்ன் பின்னர் உருதுடமாழி பாகிஸ்ானில் 
ஆட்சி டமாழியாகை இருந்்து.  1948ல் இருந்து அந்் 
முழு நாட்டுக்குமான ஆட்சி டமாழியாகை உருது 

அறிவிக்கைப்பட்ை மபாது கிழக்கு பாகிஸ்ானு 
்ைய, இப்ப இருக்கி்ற பஙகைைாம்ஷ் டபரும்பா 
லான மக்கைமைாை பஙகைைாம்ஷ் டமாழி மபசப் 
பட்ைது என்ப்னால் முழுக்கை உறுதிடமாழி 
அறிவிக்கைப்பட்ை மபாது அந்் அறிவிப்்ப பஙகை 
ைாம்ஷ் இ்ைஞர்கைள, ைாக்கைா பல்கை்லக்கைழகை 
மாணவர்கைளும், ைாக்கைா மருத்துவ கைல்லூரி மாணவர் 
கைளும் மசர்ந்து 1952. 02. 21 ல் இந்் மபாராட்ைத்்் 
நைத்தினார்கைள.

 அப்மபாது அஙகிருந்்  கைாவல்து்்ற அந்் 
மாணவர்கை்ை சுட்டு டகைான்்றது. அதிமல பல 
மாணவர்கைள உயிரிழந்்னர். அந்் நா்ைநி்னவு 
கூரும் வ்கையிமல பஙகைைாம்ஷில் ஆணடும்ாறும் 
டமாழி இயக்கை நாைாகை டகைாணைாைப்பட்ைது. 
நாை்ைவிமல டமாழிக்கைாகை நைந்் மபாராட்ை 
த்திமல டகைால்லப்பட்ைவர்கைளின் நி்னவாகை 
ஆணடு ம்ாறும் மாசி மா்ம் 27 ஆம் திகைதியும் 
உலகை ்ாய டமாழிகைள தினமாகை கை்ைப் பிடிக்கை 
மவணடும் என்று அஙகிருந்து ராகுல் ரவிக்குல் 
இஸலாம் எனும் வஙகைைாம்ஷ் அறிஞர்்ான் 
1998ல் முன்டமாழிந்்து. அவரது மகைாரிக்்கை்ய 

ஐக்கிய நாடுகைள ஸ்ாபன யுடனஸமகைா பரிசீலித்து 
1999 ஆம் ஆணடு கைார்த்தி்கை மா்ம் இந்் 
தீர்மானத்்் அஙகீகைரித்து 2000 ம் ஆணடிலிருந்து 
்ாயடமாழிகைள தினம் மாசி மா்ம் 21 இலிருந்து 
கை்ைபிடிக்கைப்பட்டு வருகி்றது.
 அதிறகு பின்னர் மிகை முக்கியமாகை ஒரு 
சம்பவம் நைக்குது. பன்டமாழிக் கைல்வியின் வாயி 
லாகை, நி்லயான எதிர்கைாலத்்் மநாக்கி என்்ற 
வாசகைத்தின் அடிப்ப்ையில் நைப்பு ஆணடு 2017 
ஆம் ஆணடு உலகை ்ாயடமாழிகைள தினம் கை்ைப் 
பிடிக்கைப்படும் என்று ஐக்கிய நாடுகைள யுடனஸமகைா 
உறுதிப்படுத்தி அறிவித்திருந்்து.
 இந்் நாளில் இருந்து ஒவடவாரு டமாழி 
க்குழுவினரும் ் ஙகைைது டமாழி்ய டகைாணைாடும் 

வி்மாகை இலக்கிய டசழு்ம குறித்் கைருத்்ரங 
கி்ன நிகைழ்த்துமாறு ஐக்கிய நாடுகைள ஸ்ாபனம் 
மகைட்டுக்டகைாணைம்ாை அந்் தினம் இன்று வ்ர 
யும் டகைாணைாைப்படுகின்்றது. 

 இதில் முக்கியத்துவம் என்னடவன்்றால்   
கைாலத்துக்கு ஏறப ஒரு டமாழி ் ன்்ன புதுப்பித்துக், 
(பரிணாம வைர்ச்சிக்கு ஏற்றால் மபால) டகைாணடு 

இருந்்ால் ் ான் - ் ன்்ன ் ைம் அ்மத்துக் டகைாண 
ைால் ்ான் அது ஒரு டமாழியாகை கைரு்ப்படும். 
 அவவாறு   ்கைமதிப்பு தி்றன் இல்லாது 
மபானால் அது வழக்டகைாழிந்து மபாயவிடும். உ்ார 
ணமாகை இஸமரல், பாலஸதீனம் ஆகிய  டமாழி 
கைளில் மஜசு பயன்படுத்திய்ாகை கூ்றப்படும் 
அரமமய டமாழி வழக்கில் இல்்ல. 
 கைைந்் நூறு ஆணடுகைளில் டபரும்பாலான 
டமாழிகைள 7000த்தில்  இருந்து கிட்ைத்்ட்ை 3000 
ஆகை கு்்றந்திருக்கி்றது. அந்் டமாழி ஆயவுகைளும் 
அ்்ன கூறுகின்்ற மபாது உலகை டமாழிகைளிமல 
இருந்து டசறிவான கைலாசாரத்்்க்டகைாணை டமாழி 
கைைாகை  ஆறு டமாழிகைள வருகின்்றன. அ்றகுள  
எஙகைள ்மிழ் டமாழியும்   உளவாஙகைப்பட்டிருக் 
கி்றது. இ்னால்  டமாழிகைள அழிந்து மபாகைாமல் 
இருப்ப்றகைாகைா ஐ.நா யுடனஸமகைா எடுத்துளை 
முயறசியினால் இந்் நாள முக்கியத்துவம் 
டபறுகின்்றது.

கேள்வி:
	 ஈழத்	ேமிழரேடை	் ்பாறுத்ே்வடையில்	
இது	 ஏன	 முககியமானோே	 க�ாகேப்்பட	
க்வண்டும்?

பதில்:
 இலங்கை்ய டபாறுத்் அைவிமல ஈழத் 
்மிழர்கைளுக்கு  ஏன் ்மிழ் டமாழி முக்கியம்எனில், 
்மிழ் டமாழி அரசகைரும டமாழியாகை, பயன்பாட் 
டிமல இருக்கி்றது என்று டசான்னாலும்,    வைக்கு 
கிழக்கு ்விர்ந்்  ஏ்னய பிரம்சஙகைளில்  டபரும் 
பாலும் ் ாயடமாழி மபசப்பைவில்்ல.    அரசகைரும 
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கேள்வி: 
 ஐ.நா. மனித உரிமமேள் கபரமையின் 
49 ஆைது கூட்டத் ததா்டர் அடுத்த ைாரம் 
தெனீைாவில் ஆரம்பமாேவிருக்கின்்றது. 
கபாரால் பாதிக்ேபபட்ட தரபபுக்ேள் ததா்டர்ந்தும் 
தமக்ோன நீதி இதன்மூலம் கிம்டக்கும் என்்ற 
நம்பிக்மேயு்டன் கபாராட்டஙேமை முன்தனடு 
க்கின்்றார்ேள். அதில் எந்தைவுக்கு நம்பிக்மே 
மைக்ே முடியும்?

பதில்: 
 பாதிக்கைப்பட்ைவர்கைள என்்ற வ்கையில் 
நாஙகைள கைட்ைாயமாகை எஙகைளு்ைய உரி்மகைளு 
க்கைாகை மபாராடித்்ான் ஆகைமவணடும். அ்றகு பல 
வழிகைள உளைன. அதில் ஒன்று்ான் ஐ.நாமனி் 
உரி்மகைள மபர்வக்குச் டசல்லு்ல். கைைந்் கைாலங 
கைளில் ்னிப்பட்ை மு்்றயில் நான் டஜனீவாவு 
க்குச் டசன்று வந்திருக்கின்ம்றன். ஐ.நா. ஒரு சில 
நியமஙகை்ைக் கை்ைப்பிடிக்கின்்றது. அ்் நாம் 
புரிந்துடகைாணடு ஐ.நா.வில் எஙகைளு்ைய டசயற 
பாடுகை்ை முன்டனடுக்கை மவணடும் என்பது எனது 
கைருத்து. நான் அஙகு டசன்ம்றன்; மபசிமனன் என்று 
டசான்னால் மட்டும் மபா்ாது. ஐ.நா.வுக்டகைன சில 
சட்ைதிட்ைஙகைள நியமஙகைள உளைன.
 அம்மவ்ையில், ஐ.நா. என்பது நாடுகைளின் 
ஐக்கியம். அ்னால் நாடுகைளுக்குத்்ான் ஐ.நாவில் 
அதிகைைவுக்கு சந்்ர்ப்பம் வழஙகுவார்கைள. நாம் 
அரச சார்பற்ற நிறுவனஙகைள மூலமாகைத்்ான் அஙகு 
டசல்ல மவணடும். ஆனால், அ்்னவிை நாடு 
கைளின் பிரதிநிதிகைளுக்குத்்ான் அஙகு முக்கியத்து 
வம் இருக்கும்.

கேள்வி: 
 கபார் முடிவுக்கு ைந்து 13 ைரு்டஙேளின் 
பின்னரும் ஆக்ேபூர்ைமாே எதமனயும் மனித 
உரிமமேள் கபரமையால் தெயய முடியவில்மல 
என்்ற ஒரு ேருத்துள்ைது. இதற்கு என்ன ோர 
ணம்?

பதில்: 
 நான் முன்னர் டசான்னதுமபால நாடுகை 
ளுக்குத்்ான் மனி் உரி்மகைள மபர்வயில் 
அதிகைைவு வாயப்புக்கைள வழஙகைப்படுகின்்றது. 
அ்்ன விை, நாடுகை்ைப் டபாறுத்்வ்ரயில் 
அவர்கைளுக்கு ஆைணி உளைது. இ்றகைாகைமவ சிலர் 
பணிபுரிவார்கைள. அ்னால், அஙகு அவர்கைளபலமாகை 
இருக்கின்்றார்கைள. எம்்மப் டபாறுத்் வ்ரயில் 
அரசசார்பற்ற நிறுவனஙகைள மூலமாகை நாம் அஙகு 
டசன்று பணிபுரிந்்ாலும் எமது பலம் அஙகு கு்்ற 
வாகைமவ இருக்கின்்றது. இது பிர்ான கைாரணம்.

கேள்வி: 
 தெனீைாமை எதிர்தோள்ைதில் தமிழர் 
தரபபுக்ேள் ததளிைான ஒரு கைமலத் திட்டத் 
து்டன் தெயற்ப்டத் தைறிவிட்டன எனக் ேருதுகி 
ன்றீர்ேைா?

பதில்: 
 ஆம். அது உண்ம்ான். ்ாயகைத்திலிரு 
ந்தும், புலம்டபயர்ந்் நாடுகைளில் இருந்தும் பலர் 
அஙகு டசல்கின்்றார்கைள. அவர்கைள அ்னவரும் 
்மது முயறசிகை்ை ஒருஙகி்ணந்து முன்டனடுத் 

்ால் அது நன்்றாகை இருக்கும். ஆனால் அது சாத்தி 
யப்பைவில்்ல. இது மபான்்ற கைாரணஙகைைால் 
்ான் எமது ்ரப்பு நியாயஙகை்ை ஐ.நா.வுக்கு ஒறறு 
்மயாகைக் டகைாணடு டசல்ல முடியாதிருக்கின்்றது. 
அ்றகைான முயறசிகைள்ான் இன்று அவசியம்.

கேள்வி: 
 தமிழ்த் கதசியக் ேடசிேள் தெனீைாவு 
க்ோன ேடிதம் ஒன்ம்றத் தயாரிபபதற்ோன 
முயற்சிேளில் தற்கபாது இ்றஙகியுள்ைன. இவ் 
ைாறு பல ேடிதஙேள் தனித்தனியாே தெனீைாவு 
க்கு அனுபபபபடு ைமத எவ்ைாறு பார்க்கின்றீர் 
ேள்?

பதில்: 
 கைைந்் வருைம் நான் உட்பை மன்னா்ரச் 
மசர்ந்் சிலர் ்மிழ்த் ம்சியக் கைட்சிகை்ை 
இ்ணத்து இவவா்றான ஒரு முயறசி்ய முன் 
டனடுத்ம்ாம். இனப்படுடகைா்ல மபான்்ற விைய 
ஙகைளில் ஒரு்மப்பாட்்ை ஏறபடுத்தி ்மிழ்த்ம்சி 
யக் கைட்சிகைள அ்னத்தும் இ்ணந்து இவவா்றான 
கைடி்ம் ஒன்்்ற அனுப்பி ்வத்ம்ாம். அந்் முயற 
சி்ய ஒரு டவறறி எனச் டசால்லலாம். ஏடனனில் 
்மிழ் மக்கை்ைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இந்்க் 
கைட்சிகைள அ்னத்தும் இ்ணந்து இவவா்றான 
கைடி்ம் ஒன்்்ற அனுப்பி ்வப்பதில் அர்த்்ம் 
உளைது. அவவா்றான கைடி்த்துக்கு ஒரு வல்ல்ம 
உளைது.
 ஆனால், அ்றகுப் பிறபாடு இவவாறு 

ட்ாைர்ந்தும் டசயறபடுவ்றகைான முயறசிகைள 
டவறறி டப்றவி ல்்ல. ்மிழ்த் ம்சியக் கைட்சிகைளி 
்ைமய ஒன்றி ்ணந்து டசயறபை முடியாமல் 
மபான்ம துரதிஷ்ைமானது ்ான்.

கேள்வி: 
 இபகபாது 49 ஆைது கூட்டத் ததா்டர் 
ஆரம்பமாேவுள்ை நிமலயில், இவ்ைாறு தமிழத் 
கதசியக் ேடசிேமை இமணபபதற்ோன முயற்சி 

ேள் ஏதாைது உஙேைால் முன்தனடுக்ேபபடு 
கின்்றதா?

பதில்: 
 இவவா்றான முயறசியில் சிலர் ஏறகைனமவ 
இ்றஙகியிருந்்ார்கைள. ஆனால், அது டவறறி டப்ற 
வில்்ல.

கேள்வி: 
 இலஙமே அரொஙேத்மதப தபாறுத்த 
ைமரயில் நட்டஈடுேமை ைழஙகுைது, அபிவி 
ருத்தி என்பைற்றின் மூலமாே இந்தப பிரச் சி 
மனமயத் தீர்த்துவி்ட முடியும் என்்ற நம்பிக்மே 
யு்டனிருபபதாேத் ததரிகின்்றது. இது ொத்திய 
மானதா? பாதிக்ேபபட்ட மக்ேளின் மன நிமல 
எவ்ைாறுள்ைது?

பதில்: 
 நிச்சயமாகை அரசு அவவாறு்ான் டசயறப 
டுகின்்றது. மபார் முடிந்து 13 வருைஙகைள டசன்று 
விட்ை இந்் நி்லயில், அபிவிருத்தி முக்கியமானது 
்ான். ஆனால், எமது மக்கைள என்ன டசால்கின்்றார் 
கைள என்்றால், எமக்கு நீதி மவணடும். உண 
்ம்ய அறிய மவணடும். அ்றகுப் பின்னர் நாம் 
இ்ணந்து இந்் அபிவிருத்தியில் ஈடுபைலாம் 
என்ப்்த்்ான் எமது மக்கைள மகைட்கின்்றார்கைள.
 உண்ம்யயும் நீதி்யயும் அரசு ்ட்டிக் 
கைழித்துக் டகைாணடு டசல்கின்்றது. கைைந்் கைாலத்்்ப் 
பறறிப் பார்க்கை மவணைாம். எதிர்கைாலத்்்ப் பறறி 
- அபிவிருத்தி்யப் பறறிப் பாருஙகைளஎன்று ்ான் 
அரசியல்வாதிகைள டசால்கின்்றார்கைள. ஆனால், அது 
ஏறறுக்டகைாளைக்கூடிய்ல்ல.உண்ம ட்ரியாமல் 
நாம் மக்கை்ை ஏமாறறிக் டகைாணடிருக்கை முடியாது.
 அம்மவ்ையில், இவவா்றான மபாராட் 
ைஙகைளின் மூலமாகை எதுவும் கி்ைக்கைப்மபாவதி 
ல்்ல என நம்பிக்்கையிழந்் சிலர் இவவாறு நட்ை 
ஈடு குறித்து சிந்திக்கைத் ்்லப்பைலாம்.

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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ஐ.நா. மனித உரிமமகள் பேரமையின் 49 ஆைது கூட்டத் 
ததா்டர் எதிர்ைரும் 28 ஆம் திகதி தெனீைாைில் ஆரம்ே 

மாகைிருககின்்றது. அதறகான தயாரிப்புககளில் தமிழ் அமமப்புக 
களும், இலஙமக அரசாஙகமும் ஏமனய தரப்புககளும் இ்றஙகியிருக 
கின்்றன. இநதப் ேின்னணியில் தெனீைாமை எதிர் தகாள்ைது 
ததா்டர்ேில் மனித உரிமமகள் தசயறோட்டாளரும், தெனீைா 
கூட்டத்ததா்டர்களில் ேஙகுதகாண்டைருமான அருடதநமத 
தெயோலன் குருஸ் உயிபராம்டத் தமிழ் ைாதனாலிககு ைழஙகிய 
தசவைியில் ததரிைித்த முககியமான தகைல்கள்கள்



கிழக்கு மாகைாணத் ்மிழர்கைளின் அரசியல் 
டபாருைா்ார நி்ல்மகைள குறித்து நாஙகைள 

ட்ாைர்ச்சியாகை எழுதி வருகின்ம்றாம். கிழக்கு 
மாகைாணத்தின் முக்கியத்துவம் ்மிழ்த் ம்சிய 
அரசியல் பரப்பில் உணரப்பை மவணடும் என்ப்ற 
கைாகை நாஙகைள இது ட்ாைர்பில் டவளிப்படுத்் 
மவணடிய பல விையஙகை்ை எனது பத்தி ஊைாகை 
எழுதி வருகின்ம்றன். இவறறி்ன டவறுமமன 
டவறும் எழுத்துக்கைைாகை மநாக்கைாமல், கிழக்கு 
மாகைாண ்மிழ் மக்கைளின் உண்ம நி்லயி்ன 
உணர மவணடும் என்பம் எமது எதிர்பார்ப்பாகும்.
 கிழக்கு மாகைாணத்தி்னப் டபாறுத்்வ்ர 
யில், யுத்்ம் டமௌனிக்கைப்பட்டு 12வருைஙகை்ைக் 
கைைந்துளை நி்லயில், ்மிழ் ம்சியப் பரப்பின் 
டகைாள்ைகை்ையும் அ்ன் பறறுறுதிகை்ையும் 
ஆட்ைஙகைாணச் டசயயும் டசயறபாடுகைள மிகைவும் 
மும்முரமாகை மமறடகைாளைப்பட்டு வருகின்்றன.
 ்மிழ் ம்சியத்திறகு எதிரான சக்திகைள 

இன்று ஒன்றி்ணந்து மமறடகைாளளும் டசயற 
பாடுகை்ைத் ்டுத்து, ்மிழ்த் ம்சியத்தின் ம்்வப் 
பாட்டி்னச் சமூகைத்தின் மத்தியில் டகைாணடு டசல் 
வ்றகைான எந்்வி் அடிப்ப்ை மவ்லப்பாடு 
கைளும் இன்றிமய ்மிழ்ம்சியப் பரப்பில் உளை 
்மிழ் அரசியல் கைட்சிகைளின் டசயறபாடுகைள 
இருக்கின்்றன.

 அண்மயில் நிகைழ்டவான்றில் உ்ரயா 
றறிய டமாட்டுக் கைட்சியின் மட்ைக்கைைப்பு மாவட்ை 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினரும் இராஜாஙகை அ்மச் 
சருமான  வியாமழந்திரன், “எஙகை்ை ட்ரிவு டசய 
்ால் உரி்மயி்னப் டபறறுத் ்ருமவாம், ஈழத் 
தி்னப் டபறறுத் ்ருமவாம் அ்்ப் டபறறுத் 
்ருமவாம் என்ட்றல்லாம் மபசி, அந்் வாக்குகைளில் 
டவறறி டபற்ற்ன் பின்னர், குடிநீ்ரக்கூை டபறறுக் 
டகைாடுக்கை முடியா் நி்லமய கைாணப்படுகின்்றது. 
மக்கைளின் அன்்றாைப் பிரச்சி்ன்யக் கூைத் 
தீர்க்கைமுடியா் நி்லமய உளைது. ஒரு சமூகைத்தின் 
வ ை ர் ச் சி ் ய ப் ப ற றி சி ந் தி ப் ப ் ா யி ரு ந் ் ா ல் , 
்மிழர்கைளின் அரசியல் மாற்றப்பை மவணடும். 
்மிழர்கைளின் அரசியலில் உளை சாபக்மகைடும் 
இதுவாகைமவயிருக்கின்்றது. ்மிழ் சமூகைம் மற்்றய 
சமூகைத்திறகு இ்ணயாகை வைர்த்ட்டுக்கைப்பை 
மவணடு மானால், அ்னத்துத் து்்றகைளிலும் வைர் 
த்ட்க்கைப்பை மவணடுமானால், ்மிழர்கைளின் அரசி 
யல் அடிப்ப்ையில் மாற்றம் ஏறபடுத்்ப்பை 
மவணடும். மக்கைளின் எதிர்பார்ப்பி்ன நி்்றமவற 
றுவ்ாகை அந்் அரசியல் இருக்கை மவணடும்” என 
ட்ரிவித்திருந்்ார்.

 இவவா்றான கைருத்துகைள கிழக்கு மாகைாண 
த்தில் ்மிழ் மக்கைள மத்தியில் ்மிழ் ம்சிய சிந்் 
்னயி்ன்ய இல்லாமல் டசயவ்றகு ஒரு 
பிரசாரமாகை பயன்படுத்்ப்பட்டு வருகின்்றது. இவ 
வா்றான கைருத்துகை்ைமய இன்னுடமாரு அரச 
சார்பு பாராளுமன்்ற உறுப்பினரான பிள்ையான் 
ட்ரிவித்து வருகின்்றார்.
 இவவா்றான கைருத்துகைள ்மிழ் மக்கைள 
மத்தியில் புதிய பிரசாரமாகை முன்டனடுக்கைப்பட்டு 
வருகின்்றது. அரசாஙகைத்தின் நிகைழ்ச்சி நிரலில் 

டசயறபடும் சக்திகைள கைனகைச்சி்மாகை இந்் டசயற 
பாட்டி்ன முன்டனடுத்துவரும் நி்லயில், ்மிழ் 
ம்சியப் பரப்பில் எந்் நைவடிக்்கையும் முன்டன 
டுக்கைப்பைா் நி்லடயன்பது ்மிழ் ம்சியத்தின் 
பாரிய வீழ்ச்சியாகைமவ மநாக்கைப்பை மவணடும்.
 ்மிழ் ம்சியத்தின் மிகை முக்கிய சக்தியா 
கைவுளை ்மிழ் மக்கைளின் பிரச்சி்னக்கைான மபாராட் 
ைஙகைள என்பது இன்று கிழக்கு மாகைாணத்தில் 
வலுவிழந்து நிறகின்்றது. அல்லது வலுவிழக்கைச் 
டசயயப்பட்டுளைது.
 குறிப்பாகை மட்ைக்கைைப்பு மாவட்ைத்தி 
்னப் டபாறுத்்வ்ரயில், வலிந்து கைாணாமல் 
ஆக்கைப்பட்ைவர்கைள 2500க்கும் மமறபட்ைவர்கைள 
உளைனர். ்மிழர் ்ாயகைப் பகுதியில் மு்ன்மு்்ற 
யாகை வலிந்து கைாணாமல் ஆக்கைப்பட்ை வர்கை்ை 
ம்டுபவர்கைள இ்ணந்் மு்ல் மாவட்ைமாகை 
மட்ைக்கைைப்பு மாவட்ைம் இருந்்து. ஆனால் 
இன்று மட்ைக்கைைப்பு மாவட்ைத்தில் வலிந்து 
கைாணாமல் ஆக்கைப்பட்ைவர்கைளுக்கைான மபாராட்ை 
ஙகைள ந்ைடபறுவதில்்ல. வலிந்து கைாணாமல் 
ஆக்கைப்பட்ைவர்கைளுக்கைான சஙகைத்்்மய கைாண 
வில்்ல.

 மட்ைக்கைைப்பு மாவட்ை வலிந்து கைாணா 
மல் ஆக்கைப்பட்ை அ்மப்பு கைாணாமல் மபான்ன் 
பின்னணிகைள மிகைவும் கைவ்லக்குரியது. ்மிழ் 
ம்சிய அரசியல் பரப்பில் அரசியல் டசயய மு்ன 
யும் அரசியல் சக்திகைள இவர்கை்ைப் பாதுகைாக்கைத் 
்வறிய்ன் கைாரணமாகைமவ வலிந்து கைாணாமல் 
ஆக்கைப்பட்ைவர்கைளுக்கைானஅ்மப்புமபான்்ற 
பல அ்மப்புகைள கிழக்கு மாகைாணத்தில் டமௌனி 
க்கைப்பட்ை நி்லயில் உளைன.

 ்மிழ் ம்சியப் பரப்பில் டசயறபடும் 
அ்மப்புகை்ையும் அ்்ன சார்ந்்வர்கை்ையும் 
கிழக்கில் எவவாறு ஒடுக்கைலாம் என்ப்் அரசு 
சார்பாகை டசயறபடுபவர்கைள மிகைவும் கைச்சி்மாகை 
மமறடகைாணடு வருகின்்றனர். இவவா்றான நி்ல 
யிமலமய இன்று கிழக்கு மாகைாணத்தின் நி்ல்ம 
இருக்கின்்றது.  இ்றகைான அடுத்்கைட்ை நகைர்வி்ன 
டசயயமவணடிய கைாலத்தின் கைட்ைாயம் இன்று 
அ்னவருக்கும் ஏறபட்டுளைது.
 வைக்கி்னப் டபாறுத்்வ்ரயில், இன்று 
பல்மவறு ்மிழ் ம்சிய சக்திகைளும் டசயறபாடு 
கை்ை முன்டனடுத்துவரும் நி்லயில், கிழக்கில் 
அந்் நி்ல்மயானது பூச்சியமாகைமவ இருக்கி 
ன்்றது.
 இவவா்றான நி்லயில், கிழக்கு மாகைாணத் 
தில் வலுவான கைட்ை்மப்பு ஒன்்்ற, புலம்டபயர்  
அ்மப்புகை்ை இ்ணத்து உருவாக்கி, அ்ன் 
ஊைாகை டசயறபாடுகை்ை முன்டனடுப்ப்றகைான 
நைவடிக்்கைகை்ை மமறடகைாளை மவணடியது கைால 
த்தின் கைட்ைாயமா கும்.

 கிழக்கு மாகைாணத்தில் உளை ்மிழ் ம்சி 
யப் பரப்பில் உளை அரசியல் சக்திகை்ை ஒன்றி 
்ணக்கை மவணடும். அ்்ன ட்ாைர்ந்து ்மிழ் 
ம்சியப் பரப்பில் டசயறபடும் அ்மப்புகைள, 
டசயற பாட்ைாைர்கை்ை ஒன்றி்ணக்கை மவணடும். 
அ்ன் மூலம் புதிய கைட்ை்மப்பு உருவாக்கைப்பை 
மவணடும். இம்மபான்று புலம்டபயர் ம்சத்திலும் 
அ்னத்து ்மிழ் ம்சிய பரப்புகை்ை முடிந்்ைவு 
க்கு ஒன்றுமசர்த்து, கிழக்கின் கைட்ை்மப்புைன் 
இ்ணந்து பணியாறறுவ்றகைான வழி்ய ஏறபடு 
த்் மவணடும்.

 இன்று கிழக்கில் முன்டனடுக்கைப்படும் 
அரச சார்பு கைட்சிகைளின் முக்கிய பிரசாரமாகை, ்மிழ் 
ம்சிய சக்திகைளினால் ்மிழ் மக்கைளின் அடிப்ப்ை 
பிரச்சி்ன்ய தீர்க்கைமுடியாது என்பது உளைது. 
இது ட்ாைர்பில் சர்வம்ச ரீதியில் டசயறபடும் 
அரச சார்பற்ற நிறுவனஙகைள ஒன்றி்ணக்கைப்பட்டு 
வைகிழக்கு மக்கைளின் ம்்வகைள டகைாணடு டசல் 
லப்பட்டு முடிந்்ைவு ம்்வகை்ை பூர்த்தி டசய 
வ்றகைான நைவடிக்்கைகைள முன்டனடுக்கைப்பை 
மவணடும்.
 ட்ாழில் வாயப்பு நி்லயும் வறு்மயுமம 
இன்று ்மிழ் மக்கைள மத்தியில் ்ாக்கைஙகை்ை 
டசலுத்தி வருகின்்றன. இ்வ ட்ாைர்பிலான 
முழு்மயான திட்ைஙகைள ்யாரிக்கைப்பை மவண 
டும். கிழக்கு மாகைாணத்தி்னப் டபாறுத்்வ்ரயில்,
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இன்று ்வ்றான ட்ாழில்நுட்ப வி்ைவால் 
விவசாய உறபத்தி மிகைவும் மமாசமாகைப் பாதிப்பு 
அ்ைந்துளைது. கூட்டைரு compose  உறபத்தியால் 
முழு்மயான அறுவ்ை்ய உைனடியாகைப்டப்ற 
முடியாது. இ்்ன டசயல்படுத்் கு்்றந்்து 
மூன்று மு்ல் ஐந்து ஆணடுகைள ட்ாைர்ச்சியாகை 
முயறசி எடுக்கை மவணடும்.

 மமலும் சிறு ்ானிய உறபத்தி டசய் 
உைன் சணல் உறபத்தி டசயய மவணடும். சகைல 
சணல்கைளும் அறுவ்ைக்கு முன் ்ாக்கை மவணடும். 
எல்லா விவசாய நிலஙகைளிலும் சகைலவி்மான மர 
இ்ல, கு்ழகை்ை கூட்டைருவுைன் இ்ணத்து 
வயல் ம்ாட்ைஙகைளில் ்ாக்கை மவணடும்.

 விவசாயத்தில் ட்ாழில்நுட்பம் என்கி்ற 
கைருப்டபாருள இன்று எல்மலாராலும் மபணப்படு 
கின்்றது.  மனி்னின் அடிப்ப்ைத் ம்்வக்கு 
உணவு, உ்ை, உ்்றயுள மிகைவும் அவசியமாகும். 
உணவு இல்்லமயல் மனி்ன் இல்்ல. எனமவ 
விவசாயம் மிகைவும் முக்கியமானது.
 வருைாவருைம் இந்் உலகில் மக்கைள 
ட்ா்கை அதிகைரித்துக் டகைாணமை வருகின்்றது. 
இ்ன் கைாரணமாகை மனி்னின் ம்்வகைளும் 
அதிகைரித்துக் டகைாணமை வருகின்்றது. எனமவ 
நமது விவசாய உறபத்தி்யப் டபருக்கை மவணடும்.  
அதிகைரிக்கைமவணடும்
 கைைலுணவு, மாமிசம் மபான்்ற்வ இருக்கி 
ன்்றமபாதும், மனி்ன் ்னது அன்்றாைத் ம்்வக்கு 
டபரிதும் சார்ந்து இருப்பது விவசாய உறபத்திகை 
்ைமய  ஆகும்.  விவசாயத்தின் ம்்வ அதிகைமாகை 
இருப்ப்ாமலமய உறபத்தி அதிகைரிக்கைமவணடும். 
 மனி்னின் நாைாந்் இயக்கைத்திறகு ்ாவர 
உணவுகைள, பழஙகைள, கிழஙகு வ்கைகைள மிகைவும் 
அவசியம். டநல் அரிசி மசாறு மபான்்ற்வகைமை 
்மிழர்கைளின் பிர்ான பாரம்பரிய உணவு வ்கை. 
எனமவ எமது மக்கைளுக்கு சகைல வயல்கைளிலும்  
முழு்மயான விவசாய உறபத்தி்ய மமறடகைாளை 
மவணடும்.

 உழவுத் ட்ாழில் இல்்லமயல் உணவு 
இன்றி மக்கைள பஞசத்தில் மடிய மநரிடும். எனமவ 
எமது ்ாயகைத்தின் வைத்்் முழு்மயாகைப் 
பயன்படுத்தி விவசாயத்்்யும் மமறடகைாளை 

மவணடுமாயின், உரிய கைாலத்தில் உர வ்கைகைள, 
கிருமி நாசினிகைள  மபான்்றவற்்ற திட்ைமிட்ை 
அடிப்ப்ையில் வழஙகை மவணடும்.

 நாட்டில் டபாருைா்ார ்்ை இருந்் 
கைாலத்தில் பல வ்கையிலும் முயறசிகைள மமற 
டகைாளைப்பட்டு உரம், கிருமிநாசினிகைள வழஙகைப் 
பட்ை்மயால் டபாருைா்ார்்ை இருந்்மபாதும் 
்்ையின்றி விவசாயஉறபத்தி மமற டகைாளைப் 
பட்டு, ஒரு ்றசார்பு டபாருைா்ாரத்்் அன்று 
்ாயகைம் டகைாணடிருந்்து. இன்று சகைல ்்ைகைளும் 
நீக்கைப்பட்ை மபாதும் உரம், கிருமிநாசினி இல்லா 
்மயால் உறபத்தி 40 ச்வீ்ம் கு்்றந்துளைது 
இந்் நி்ல்ம மாற்றப்பை மவணடும்.

 இந்் நி்ல நா்ை ட்ாைருமாயின் 
மக்கைளின் பட்டினிச்சா்வத் ்விர்க்கை முடியா் 
நி்ல வைக்கு-கிழக்கு மட்டுமின்றி இலங்கை 
முழுவதும் ஏறபடும். எனமவ டபாருத்்மான 
முடிவுகைள எடுத்து விவசாய உறபத்தி்ய முழு்ம 
யாகை மமறடகைாளை  மவணடும்.
 கிளிடநாச்சியில் உளை விவசாய பீைம் 

மச்னப் பச்ை மு்்றயி்னப் பயன்படுத்தி டநற 
டசய்கை்ய முழு அைவில் மமறடகைாணடுளைது. 
இந்் பயன் வை பகுதியில் உளை அ்னத்து 
மக்கைளுக்கும் டசன்று மசரமவணடும். முழு்ம 
யான பயிறசிகைள டசயமு்்றகைள மக்கைளுக்கு 
மமறடகைாளை மவணடும்.
 ஒவடவாரு குைத்திறகும் மமல் முழு 

அைவில் விவசாயம் டசய்கை பணண மவணடும். 
மக்கைள மபாஷாக்கைான உண்வ உணண மவணடும். 
இ்றகு எல்லா நிலத்திலும் சிறு்ானிய டசய்கை, 
விவசாய, பழ மரக்கைன்றுகைள, மரக்கைறி உறபத்திகைள 
மமறடகைாளைப்பை மவணடும். இ்றகு சர்வம்ச 
நாடுகைளில் வாழும் ்ாயகை உ்றவுகைள உரிய பஙகை 
ளிப்்ப வழஙகை முன்வர மவணடும். து்்ற சார்ந்் 
வர்கைள, விவசாய பீைத்தினர் மக்கைளுக்கைான ஆமலாச 
்னகை்ை வழஙகை முன்வர மவணடும்.
 இன்று டவஙகைாயம், கைத்்ரி உட்பை சகைல 
மரக்கைறிகைளும் கிமலா 150 க்கு மமல் உளைது. 
மரவளளி, உரு்ை கிழஙகு வ்கைகைள முழுஅைவில் 
மமற டகைாளை மவணடும். இ்ன் மூலம் ஒரு 
்றசார்பு டபாருைா்ாரத்்் நாம் மீணடும் உருவா 
க்கை முடியும். நம் மணணில் வி்ையும் டபாருட் 
கை்ை டகைாணடு எம் மக்கைளின் ம்்வ்ய 
தீர்க்கும் மபாது இந்் வி்ல ஏற்றத்்் கு்்றத்து  
டபாருைா்ாரத்்் மமம்படுத்் முடியும்.
 இன்று முல்்லத்தீவு மாவட்ைத்தில் பல 
ஆயிரம் விவசாய நிலஙகைள பல்மவறு சக்திகைைால் 
ஆக்கிரமிக்கைப்பட்டு வருகி்றது. இந்் நி்ல்ம 
மாற்றப்பை மவணடும். எமது மணணில் ஒவடவாரு 
குடும்பமும் ்ன்னி்்றவான வைர்ச்சி்யக் 
டகைாணடு வாழ மவணடும். ஒவடவாரு அஙகுல 
நிலத்திலும் எல்லா கைாலஙகைளிலும் விவசாய 
உறபத்தி மமறடகைாளை மவணடும்.

 டசாட்டு நீர் பாசனம், தூ்றல் நீர் பாசனம் 
மபான்்ற மு்்றகை்ைப் பயன்படுத்தி கு்்றந்் 
நீ்ரப் பயன்படுத்தி அதிகை பல்னப் டப்ற முயறசி 
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டபருந்ம்ாட்ைத் ட்ாழிறறு்்ற நாட்டின் 
முதுடகைலும்பாகை இருந்து,  அதிகைை வான 

அந்நியச் டசலாவணி்ய நாட்டிறகு  டபறறுக் 
டகைாடுத்் கைாலம், வரலாறறில் முக்கியத்துவம் 
மிக்கை்ாகும். டபருந்ம்ாட்ை மக்கைள நாடுயரத் 
்ம்்ம அர்ப்பணித்து டசயறபட்ை நி்லயில், 
அம்மக்கைளின் வாழ்க்்கையில் அபிவிருத்தி்ய 
ஏறபடுத்் எந்்ைவுக்கு ஆட்சியாைர்கைள முன்னின்று 
டசயறபட்ைார்கைள? என்பது மகைளவிக்குறியான ஒரு 
விையமமயாகும். உதிரத்்் வியர்்வயாகை ஈந்து 
நாட்டின் எழுச்சிக்கைாகைப் பாடுபடும் ட்ாழிலாைர் 
கைள, மாற்றாந்்ாய மனப்பான்்மயுைன் மநாக்கைப்ப 
டுவது ஒன்றும் புதிய விையமல்ல. இ்ன் ட்ாைர்ச்சி 
இன்றும் அரஙமகைறிக் டகைாணடு்ான் இருக்கின்்றது. 
டபருந்ம்ாட்ை மக்கைள மீ்ான அழுத்்ஙகைள பல 
மட்ைஙகைளிலும் நாளுக்கு நாள அதிகைரித்து வரும் 
நி்லயில், இதில் நிறுவனத் தினரின் ட்ாழில் 
ரீதியான டநருக்கீடுகைள அண்மக் கைாலமாகை கைணிச 
மாகை அதிகைரித்துளைன. 

 இந்நி்லயில் இ்்னக் கைணடித்து அதிருப் 
தியான டவளிப்பாடுகைள பலவும் முன்்வக்கைப் 
பட்டு வருகின்்றன. நிறுவனத்தினரின் டநருக்கீடுகை 
ைால் ட்ாழிலாைர்கைளின் இயல்பு வாழ்க்்கை பாதிப் 
ப்ைந்துளைம்ாடு, ம்யி்லத் ட்ாழிறறு்்றயில் 
இருந்தும் பல ட்ாழிலாைர்கைள நீஙகி மாறறுத் 
ட்ாழிறறு்்ற்ய நாடிச் டசல்வ்றகும் இது உந்து 
சக்தியாகி இருக்கின்்றது. இ்னி்ைமய டகைாமரா 
னா்வ  ் மயப்படுத்தி ட்ாழிலாைர்கைளின் உரி்ம 
கை்ைப் பறிப்ப்றகு மு்லாளிமார் முயறசித்து 
வருகின்்ற ஒரு மபாக்கு கைாணப்படுவ்ாகை குற்றஞ 
சுமத்தியுளை  ட்ாழில் அ்மச்சர் நிமால் சிறிபால 
டி சில்வா, இத்்்கைய டசயறபாடுகைளுக்கு ஒரு 
மபாதும் இைமளிக்கைப் மபாவதில்்ல என்றும் 
திட்ைவட்ைமாகை ட்ரிவித்திருக்கின்்றார்.

 ்மிழகைத்தில் இருந்து  ்மிழ் மக்கைள கூலித் 
ட்ாழிலாைர்கைைாகை அ்ழத்து வரப்பட்ை கைாலம் 
மு்மல அவர்கைள பல்மவறு சவால்கைளுக்கும் முகைம் 
டகைாடுத்து வருகின்்ற்ம ஒன்றும் புதிய விையமல்ல. 
இந்தியாவில் நிலவிய பஞசம், ட்ாழிலின்்ம 

உளளிட்ை பல கைாரணிகைள ட்ாழிலாைர்கைளின் 
இைம்டபயர்விறகு வலுச்மசர்த்்ன. 1799 றகும் 1834 
றகும் இ்ையில் இந்தியாவில் பலமு்்ற பஞசங 
கைள ஏறபட்டிருக்கின்்றன. 
 1833, 1834 இல் ஏறபட்ை பஞசத்தினால் 
குணடூர் பகுதியில் மட்டும் டமாத்் மக்கைள 
ட்ா்கையில் 30 - 50 வீ்மாமனார் இ்றக்கை மநரிட் 
ை்ாகை ்கைவல்கைள ட்ரிவிக்கின்்றன. ்மிழகைத்தில் 
இருந்து நல்வாழ்வு ம்டி இஙகு வந்் கூலித் 
ட்ாழிலாைர்கைளின் நி்ல பட்டு மவட்டிக்கு ஆ்சப் 
பட்ை நி்லயில் கைட்டியிருந்் மகைாவணமும் கைைவா 
ைப்பட்ை ஒன்்றாகைமவ இருந்்து. ம்லப்பாஙகைான 
பகுதிகைளில் குடியமர்த்்ப்பட்ை ட்ாழிலாைர்கைள 
மபாதுமான உணவு, உ்்றயுள, மருத்துவ வசதிகைளி 
ன்றி அல்லல்பட்ை கைாலஙகைள கைசப்பான வரலாறு 
கைைாகும். 1841 - 1848 ம் ஆணடுகைளுக்கி ்ையில் ஒரு 
இலட்சத்து 29,360  ஆணகைளும், 2635 டபணகைளும் 
மறறும் 1518 சிறுவர்கைளும் ம்ாட்ைஙகை்ை வந்் 
்ைந்்னர். இவர்கைளில் சுமார் 70 ஆயிரம்மபர் 
பல்மவறு கைாரணஙகைைால் உயிரிழந்்்ாகை அதிர்ச்சி 
்ரும் ்கைவடலான்று வலியு றுத்துகின்்றது.
 ம்ாட்ைத் ட்ாழிலாைர்கைளின் ட்ாழில் 

நி்ல்மகைளும் மமாசமான்ாகைமவ கைாணப்ப 
ட்ைன. அடி்மகை்ைப் மபான்ம்ற இவர்கைள 
வழிநைத்்ப்பட்ை நி்லயில் இ்றகு கைஙகைாணியின் 
ஒத்து்ழப்பு அதிகைமாகைமவ கைாணப்பட்ைது. ட்ாழி 
லாைர்கைள பல்மவறு சுரணைல்கைளுக்கும் ஏமாற 
று்ல்கைளுக்கும் உளைானார்கைள. கைஙகைாணிமார்கை 
ளின் ஆ்ச வார்த்்்கை்ை நம்பி மமாசம்மபான 
ஒரு சமூகைமாகை இம்மக்கைள கூட்ைத்தினர் விைஙகு 
கின்்றனர். ஒரு ம்ாட்ைத்்்ச் மசர்ந்் மக்கைள 
எவவைவு்ான் டகைாடு்மகைள நிகைழ்ந்்மபாதும், 
அஙகிருந்து டவளிமய்ற முடியா்மக்கு மூன்று 
கைாரணஙகைள டசல்வாக்குச் டசலுத்திய்ாகை மபராசிரி 
யர் மசா.சந்திரமசகைரன் சுட்டிக்கைாட்டுகின்்றார். கிராம 
த்தில் கைஙகைாணியிைம் வாஙகிய கைைன், ்ன்்னக் 
கூட்டிவந்து கைஙகைாணி்ய எப்படிவிட்டுச் டசல்வது 
என்்ற அ்றடவாழுக்கைம், துணடு மு்்ற என்பனமவ 
அ்வயாகும்.
 ம்ாட்ைத் ட்ாழிறறு்்றயில் ட்ாழிலாைர் 
கைளின் உரி்மகைள மிகைவும் மமாசமாகை மழுஙகைடி 
க்கைப்பட்டிருந்் நி்லயில், ்ட்டிக் மகைட்மபார் 
டகைா்ல டசயயப்பட்ை வரலாறுகைளும் இல்லா 
மலில்்ல. மாத்்்ை்யச் மசர்ந்் ட்ாழிலாளி 
கைருப்பணணனின் டகைா்ல இ்றடகைாரு உ்ாரண 
மாகும். ்வறுகை்ைத் ்ட்டிக் மகைட்ை ட்ாழிலா 
ைர்கைள சில சந்்ர்ப்பஙகைளில் மரஙகைளில் கைட்டி 
்வக்கைப்பட்டு சாட்்ையால் அடிக்கைப்பட்டு 
டகைா்ல டசயயப்பட்ைனர். 1891 - 1893 ம்ஆணடு 
கைளில் ம்சிய மரண வீ்ம் 7.42 எனினும் ம்லயகை 
மக்கைளின் மரண வீ்ம் 21 ஆகை இருந்் ்மயானது, 
பலரினதும் கைவனத்்்யும் ஈர்த்திருந்்து.ம்ாட்ைத் 
ட்ாழிலாைர்கைளின் துன்ப வாழ்க்்கை்யக் கைணடு 
டகைாதித்ட்ழுந்து, அ்்ன மாற்றமு்னந்் டவள 
்ைக்கைாரத்து்ர எம்.ஏ.எல்.பிமரஸ மகைடில் என்றும் 
நி்னவுகூரத்்க்கை ஒருவராகை விைஙகுகின்்றார். “நான் 
உஙகைளு்ைய உணர்வுகை்ை அறிமவன். அ்்ன 
நான் மதிக்கிம்றன். இலங்கையின் ட்ாழிலாைர் 
வர்க்கைத்தின் விடு்்லக்கைாகை நீஙகைள ஆயு்மாகை 
நிறப்்க் கைாணகிம்றன். என் அன்புக்குரிய 
ம்ாழர்கைமை நான் வி்ரவில் உஙகைள அழகிய 
நாட்்ை விட்டு டவளிமயறிவிடுமவன். நான் 
உஙகை்ை மீணடும் ஒரு மபாதும் கைாணமாட்மைன். 
ஆனால் ம்ாழர்கைமை நான் உஙகைளு்ைய மபாரா 
ட்ை உணர்வுகை்ை உலகிலுளை எல்லாத் ட்ாழிலா 
ைர்கைளின் டநஞசஙகைளுக்கும் எடுத்துச் டசல்மவன்” 
என்்ற அவரது வார்த்்்கைள முக்கியத்துவம் 

மிக்கை்ாகை அ்மந்்ன.

 கைல்வித்து்்றயிலும் ட்ாழிலாைர்கைள பல் 
மவறு வழிகைளிலும் ஓரஙகைட்ைப்பட்ை்ம குறிப் 
பிைத்்க்கை விையமாகும். இலங்கை அரசின் டகைாள 
்கைகைள பால், வகுப்பு, இனம் என்பவறறின் அடிப் 
ப்ையில் பாரபட்சம் கைாட்ைவில்்ல. ஆனால் 
இ்றகு ஒமரடயாரு பு்றந்ை உணடு. அ்ாவது 
ட்ன்னிந்தியாவிலிருந்து டகைாணடு வரப்பட்டு 
டபருந்ம்ாட்ைஙகைளில் மவ்லக்கைமர்த்்ப்பட்ை 

ட்ாழிலாைர்கைளின் கைல்வி கைாலனித்துவவாதிகைளின் 
ம்்வகைளுக்கு அடிபணிந்திருந்்து. சு்ந்திரத்து 
க்குப் பின்னரான அபிவிருத்திக் டகைாள்கைகைளும் 

கூை அவர்கை்ை கைவனத்தில் டகைாளைவில்்லஎன்று 
ம்லயகைக் கைல்விக்கு எதிரான அரசின் பாரபட்சம் 
ட்ாைர்பில் மபராசிரியர் சுவர்ணா ஜயவீர(1983) 
குறிப்பிட்டுளைார். இம்மவ்ை சுமார் இருநூறு 
நூற்றாணடு கைாலமாகை ட்ாைர்ச்சியாகை சுரணைலு 
க்கும் ஒடுக்கு மு்்றக்கும் உட்படுத்்ப்பட்டு 
வருகின்்ற ஒரு மக்கைள கூட்ைத்தின் கைல்வி மு்்ற 
்மயும், அத்்்கைய ஒடுக்கு மு்்றயின் அ்ையா 
ைஙகைளும் கைாலனித்துவ மிச்ச டசாச்சஙகை்ையும் 
டகைாணடிருப்பதில் ஆச்சரியம் ஏதுமில்்ல என்று 
மபராசிரியர் ்்.்ன ராஜ் கூறுவதும் இஙகு 
மநாக்கைத்்க்கை்ாகும்.

வ்தகாடரும் துன்�ங்ள்
 ம்ாட்ைத் ட்ாழிலாைர்கைளின் கைைந்்கைால 
வரலாறு எந்்ைவுக்கு துன்பகைரமானம்ா, அவ 
வாம்ற சமகைால வரலாறும் அ்மந்திருப்ப்ாகை 
பலரும் விசனப்பட்டுக் டகைாளகின்்றனர். இம்மக்கை 
ளின் பல்து்்றசார் ம்்வகைளும் இன்னும் பூர்த்தி 
டசயயப்பைா் நி்லயில் ஒரு இருளமயமான 
வாழ்க்்கை்யமய இவர்கைள எதிர்மநாக்கி வருகின்்ற 
னர் என்பது யாவரும் அறிந்்்ாகும். இனவா் சக்தி 
கைளின் மமடலழும்பு்கைகைள இவர்கை்ைக் கூறு 
மபாட்டு குளிர்கைாயவதில் மு்னப்புைன்இருந்து 
வருகின்்றன. சமூகை விரிச்ல ஏறபடுத்தி, குழம் 
பிய குட்்ையில் மீன் பிடிக்கை முயலும் நைவடிக் 
்கைகைளும் அதிகைமாகைமவ இைம்டபறறுவருவ்்ன 
அவ்ானிக்கை முடிகின்்றது. திட்ைமிட்ை குடிமயற 
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கேள்வி: :
 நீஙேள் திரைத்துரை இயக்குநைாேப் பணியா 
ற்றியிருந்தீரேள். உஙேளின் திரைப் பயணம் எவ்ா 
றிருந்்தது என்பர்தக் கூைமுடியுமா?

்பதில்:	
 18 ஆணடுகைைாகை தினமணி நாளி்ளில் 
நிருபராகை மசர்ந்து மூத்் து்ண ஆசிரியராகை விருப்ப 
ஓயவு டபறறு 1998 டவளிமய வந்ம்ன். தினமணியில் 
இருந்் மபாது ்ான் ஈழப்பிரச்சி்ன்ய உன்னிப் 
பாகைக் கைவனிக்கை முடிந்்து. அப்மபாது ்ான் இந்திய 
அ்மதிப்ப்ை இலங்கை வந்திருந்்து. அந்் நை 
வடிக்்கைகை்ை அவ்ானிப்ப்றகைாகை கிருஸணன் 
அஙகு வந்திருந்்ார். அது ட்ாைர்பான டசயதிகை்ை 
நாஙகைள டவளியிட்டு வந்ம்ாம். 
 ஈழத்தில் நைந்்து தீவிரவா், பயஙகைரவா்ப் 
மபாராட்ைம் அல்ல என்றும் அது ஒரு விடு்்லப் 
மபாராட்ைம் என்றும் டசயதிகைளின் வாயிலாகை 
அறியும் வாயப்பு தினமணியிலிருந்து ்ான் எனக் 
குக் கி்ைத்்து. 1998இறகு முன்னர் ஒரு பைம் இய 
க்கியிருந்ம்ன். அ்றகுப் பின்னர் ஈழப் மபாராட்ை 
த்்் ்வத்து ஒரு தி்ரப்பைம்இயக்கைமவணடும் 
என்்ற எணணம் ஏறபட்ைது. மு்லில் ஒரு சரியான 
தி்ரக்கை்்யுைன் இயக்குநர் பாரதிராஜா்வத் 
்ான் சந்தித்ம்ன். அவர் எனக்கு டநருக்கைமானவர். 
அவரிைம் இந்்க் கை்்்ய ்வத்துப் தி்ரப்பைம் 
எடுத்்ால், அந்்ப்  மபாராட்ைத்திறகு வலுச் மசர்ப் 
ப்ாகை அ்மயும் என்று டசான்மனன். 1991இல் 
சிறிடபரும்புத்தூரில் ராஜீவ கைாந்தி சம்பவம் ந்ை 
டபறுகின்்றது. இ்னால் ்மிழ்நாட்டில் ஒரு சிறிய 
மனக்குழப்பம் இருந்்து. அ்் ்விடு டபாடியாக் 
குவ்றகைாகை நாம் இந்்ப் பைத்்்ச் டசயயலாம் 
என்று டசான்மனன். அவரும் இ்் ஏறறுக் 
டகைாணடு, ஒன்்ற்ர ஆணடுகைள விவாதித்ம்ாம்.  
ஆனால் சில கைாரணஙகைளினால் அவரால் அந்்ப் 
பைத்்் எடுக்கை முடியாமல் மபாயவிட்ைது. அந்்க் 
கை்்்ய எடுப்ப்றகு எனக்குப் பின்னணி கி்ை 
யாது. எனமவ மவட்றாரு கை்்்யத் ட்ரிவுடசயது, 
அ்்ச் டசயயலாம் என எடுத்்து்ான் கைாறறுக் 
டகைன்ன மவலி. எணணிக்்கையின்படி அது என்னு 
்ைய இரணைா வது பைம். 

 கைாறறுக்டகைன்ன மவலி தி்ரப்பைம் விடு் 
்லப்புலிகைளுக்கு சார்பானது என்று டசால்லி அரசா 
ஙகைம் ்்ை டசய்து உலகிறமகை ட்ரியும். நீணை 
டநடிய மபாராட்ைத்தின் பின்னர் நாஙகைள இதில் 
டவறறி டபறம்றாம். எந்்ப் பைத்்் ்்ை டசயய 

மவணடும் என்று மகைாரினார்கைமைா அதில் ஒரு 
சின்ன டவட்டுக்கூை இல்லாமல் டவளியிடுவ்றகு 
நீதிமன்்றம் அனுமதித்்து. 

 இ்ன் பின்னர் மவறு இரு பைஙகைள 
டசயதிருந்்ாலும், 2015இல் எடுத்் உச்சி்்ன 
முகைர்ந்்ால் எனது மனதிறகு உகைந்் ஒரு தி்ரப்பைம். 
இனப்படுடகைா்லயின் வி்ைவுகைள எவவைவு 
மமாசமாகை இருக்கும் என்ப்் டசால்வ்றகைாகை 
அந்்ப் பைத்்் எடுத்ம்ன். நணபர் சத்தியராஜ், 
இ்சய்மப்பாைர் இமான்மபான்ம்றார் ் ஙகைைால் 
இயன்்றைவு ஒத்து்ழப்புக் டகைாடுத்்ார்கைள. அது 
வும் சிறிய ்ணிக்்கைப் பிரச்சி்னகை்ைத் ்ாணடி 
டவளியாகியது. 
 அ்ன் பின்னர் 5 ஆணடுகைள கைழித்து 

உருவாக்கியது ்ான் கைைறகுதி்ரகைள.  ்மிழ் 
சினிமாவில் மு்ன்மு்்றயாகை முளமவலி முகைாம் 
என்ப்் ்த்துருபமாகை சித்்ரித்திருந்ம்ாம். 
டசன்்னயில் முளமவலி முகைா்ம எட்ை்ர 
ஏக்கைர் நிலத்தில், 400 கூைாரஙகை்ைப் மபாட்டு, 
உருவாக்கி யிருந்ம்ாம். இந்் முளமவலி 
முகைாமிலிருந்து கிரிசாந்தி குமார சாமி எவவாறு 
்ப்பிக்கி்றார். அவ்ைத் ்ப்பிக்கை ்வப்ப்றகைாகை 
அவளு்ைய ்ாய என்ன தியாகைம் டசயகி்றார். 
அஙகிருந்து ்ப்பித்து ்மிழ்நாட்டிறகு வந்் 
கிரிசாந்தி, வழி்வறிப் டபாய அணுஉ்லக்கு 
எதிராகைப் மபாராட்ைம் நைந்து டகைாணடிருக்கின்்ற 
இடிந்்கை்ரக்கு மபாய மசர்வதும், பின்னர் அவள 
்ன்்ன அஙகு இ்ணத்துக் டகைாளவதும் என்று 
கைைறகுதி்ரகைள கை்் டசல்கி்றது. 
 இ்வ மூன்்்றயும்விை என்னு்ைய 
மு்ல் பைமம பிரச்சி்னக்குரிய பைம் ் ான். சாராய 
ஆ்ல அதிப்ர எதிர்த்து மக்கைள மபாராடுவது 
மபான்்ற கை்்மய அந்்ப் பைம். ஈழப் பிரச்சி்ன 
ட்ாைர்பான இந்் 3 பைஙகைளும் எனது மனதிறகு 
உகைந்்்வயாகை இருந்்ன. 

 ்மிழீழத்தின் மாமனி்னாகைத் திகைழும், பாசத் 
திறகும் மநசத்திறகும் உரிய பிரபாகைரன் அவர்கைளி 
ைம் டகைாடுத்் வாக்குறுதியின்படி இன்றுவ்ர 
ட்ாைர்ந்து ஈழத்திறகைான பைஙகை்ை உருவாக்கி 
உலகைறியச் டசயதுளமைன். அவருக்குக் டகைாடுத்் 
வாக்குறுதி்ய என்னால் மீ்ற முடியாது. கைாறறுக் 
டகைன்ன மவலி தி்ரப்பைத்திறகு முன்னர் பிரபா 
கைரன் அவர்கைளுைன் எனக்குத் ட்ாைர்பு இல்்ல. 
இந்்த் தி்ரப்பைம் ்ான் என்்ன ஈழத்தி றகு 
வர்வத்்து. அவர் என்னிைம் மகைட்ை வார்த்்் 
கைள, நான் டசான்ன வார்த்்்கைள எல்லாம் என் 
மனதில் இருக்கின்்றது. அந்் வ்கையில்்ான் நான் 
இயஙகிக் டகைாணடிருக்கின்ம்றன்

கேள்வி :
 ோற்றுக்்ேன்்ன க்லி திரைப்படத்ர்த 
நீஙேள் ்்ளியிடட கபாது ஒரு ச்ாரைச் 
சந்தித்்தது. இந்்தச் சூழலில் ்தமிழநாடடுப் புைச்சூழல் 
எவ்ாறிருந்்தது? அது ்தரட ்சயய க்ண்டிய 
ஒரு நிரைரய ஏன் எடடியது?

்பதில்:
 இந்்ப் பைம் டவளியிைப்பட்ை மபாது 
கைடும் பிரச்சி்னயாகை இருந்் விையம் பறறி எனது 
தி்ரயுலகை நணபர்கைள டவளியிட்ை கைருத்து ஒன்று 
்ான். சிறிடபரும்புதூரில ராஜீவ கைாந்தி டகைா்லச் 
சம்பவம் ந்ைடபற்ற 9 ஆணடுகைளில் கைாறறுக் 
டகைன்ன மவலி பைம் 2000ஆம் ்ணிக்்கைக்குப் 
மபாகி்றது. இ்ையராஜா இ்சய்மத்திருக் கி்றார்.
 ்ணிக்்கைக் குழுவினர் 5 கைாரணஙகை்ைக் 
கூறி மறுத்்ார்கைள. மு்ல் கைாரணம் ்்ை டசயயப் 
பட்ை விடு்்லப்புலிகைள மபான்்றட்ாரு இயக்கைத் 
்்ப் மபாறறுவ்ாகை பைம் அ்மந்துளைது. 
விடு்்லப்புலிகை்ை ்வத்ம் பைம் ்யாரிக்கைப் 
பட்ைது என்பது ்ான் அவர்கைளு்ைய வா்ம். 
இரணைாவது கை்ாநாயகிக்கு மணிமமகை்லஎன்று 
டபயர் ்வத்்து ்வறு.  மூன்்றாவது குற்றச் சாட்டு, 
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ஈழப கபாராட்ட நியாயஙேமையும் 
சிஙேை அ்டக்குமும்றயாைர்ேளின் 

அநியாயஙேமையும் தைளிக்தோண்டு  
ைந்தைருமான துணிச்ெல் மிகுந்த தமிழே 
திமரபப்ட இயக்குநர் பு்வழநதி 
்தங்ரகாஜ் அைர்ேள் உயிகராம்டத் தமிழ் 
ைாதனாலிக்கு ைழஙகிய தெவ்வி
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மமலும் சி்றப்பாகை மீைக்கைட்டிடயழுப்பு்ல், 
என்்ற ்பைனின் அடமரிக்கை நிகைழ்ச்சி 

நிரல், அடமரிக்கை நாைாளுமன்்றத்தில் பாரிய 
சவால்கை்ை எதிர்டகைாளவ்ன் கைாரணத்்ால், 
பூமகைாை ரீதியிலான கூட்டு்றவுகை்ை மமலும் 
சி்றப்பாகைக் கைட்டிடயழுப்பும் முயறசியில் ்னது 
திட்ைத்்் பன்னாட்டு அரஙகுக்கு ்பைன் 
்றமபாது நகைர்த்தியிருக்கி்றார்.

 ்னக்கு மு்ல் ஆட்சியில் இருந்் 
அதிபரால் அரசியல் ரீதியாகைவும் மூமலாபாய 
ரீதியாகைவும் நாட்டுக்கு ஏறபடுத்்ப்பட்ை மச்ங 
கைள திருத்்ப்பை மவணடும் என்று ம்ர்்ல் 
கைாலத்தில் பரப்பு்ர டசய் ்பைனுக்கு, ம்சிய 
ரீதியாகைச் டசயறபடும் மபாது, நாைாளுமன்்றம், 
மாநில ஆளுநர்கைள மபான்்றவர்கைளுக்கு அதிகை 
அதிகைாரஙகைள இருக்கின்்ற கைாரணத்்ால், ‘ப்ை 
கைளின் அதிகைாரி’ என்்ற வ்கையில் பன்னாட்டு 
ரீதியில் டசயறபடுவ்றகு அவருக்கு அதிகை 
சு்ந்திரம் இருக்கின்்றது என்பது மநாக்கைப்பை 
மவணடும்.

 மபார்க்குணத்ம்ாடு இருக்கின்்ற ரஷ்யா 
வுக்கும் துணிமவாடு கைாயகை்ை நகைர்த்துகின்்ற 
சீனாவுக்கும் எதிராகை பூமகைாை ரீதியிலான ்்ல 
்மத்துவத்்் மீைவும் உருவாக்கை மவணடும் 
என்்ற ்பைனின் இலக்கு அடமரிக்கைாவுக்கு 
உளமை ஆழமாகைப் பிைவுபட்டிருக்கின்்ற சனநாய, 
குடியரசு ்்ல்மத்துவஙகை்ை இ்ணக்கைவும் 
ஒருவ்கையில் உ்விடசயகி்றது.
 யூமரசியாப் பிரம்சத்தில் ்னது இராணுவ 
பலத்்்க்டகைாணடு அச்சுறுத்துவ ம்ாடு, யூக்மர 
்னயும் ஆக்கிரமிக்கை ஆயத்்மாகிக் டகைாணடிரு 
க்கின்்ற ரஷ்யாவுக்கு எதிராகை, அத்திலாந்திக் 
சமுத்திரத்துக்கு அப்பால் ்னது ஐமராப்பிய நட்பு 
நாடுகை்ை அணிதிரட்டி, கிழக்கு ஐமராப்பாவில் 
அடமரிக்கை துருப்புகை்ை பணிக்கைமர்த்துவ்றகு 
இ்்விை சி்றப்பான வழிவ்கை எதுவும் ்பை 
னுக்கு இருக்கை முடியாது.

 ்னது ஆசிய நட்பு நாடுகை்ை சீனா 
ட்ாைர்பான ஒரு டகைாதிநி்லயில் ்வத்துக்டகைா 

ளவது மட்டுமன்றி, ‘்ாயவா்ன ஆக்கிரமிக்கை 
சீனா ்யாராகிக்டகைாணடிருக்கி்றது’ என்்ற எச்சரிக் 
்கைச் டசயதி்யயும் டசால்லி, அ்ன் மூலம் 
பசிபிக் சமுத்திரத்துக்கு அப்பால் உளை அந்் 
நாடுகை்ையும் அடமரிக்கைா உசார்நி்லக்குத் 
்ளளியிருக்கி்றது.
 ்றமபா்்ய சூழல் ட்ாைர்பாகை கிடரம் 
ளின் சறறு அைக்கி வாசித்் மபாதிலும் இந்் 
மூமலாபாயத்தின் ஒரு பகுதியாகை உளநாட்ை 
ைவிலும் பன்னாட்ைைவிலும் ‘மபார் டமாழி்ய’ 
்பைன் மபசிக்டகைாணடிருக்கி்றார். அப்படிப்பா 
ர்த்்ால் ் பைன் மபா்ரத் ் விர்க்கை முயல்வ்ாகைத் 
ட்ரியவில்்ல.
 ்பைனு்ைய டசயறபாடுகை்ைப் பார்க் 
கும் மபாது அவர் ரஷ்யா யூக்மர்ன ஆக்கிர மிக்கை 
மவணடும் என்ம்ற விரும்புவ்ாகைமவ ட்ரிகி்றது.
 இப்படிப்பட்ை அணுகுமு்்ற ஒருமவ்ை 
ஈரான் அல்லது டவனிசுமவலா மபான்்ற நாடு 
கைளுக்கு எதிராகை எடுக்கைப்பட்ைால் அது டவறறி 
யளிக்கைக்கூடும். ஆனால் அணுசக்தி்யத் ்ன்னகை 
த்ம் டகைாணடிருக்கின்்ற நாடுகைைான ரஷ்யா, சீனா 
மபான்்ற நாடுகைளுக்கு எதிராகை இந்் அணுகுமு்்ற 
பிரமயாகிக்கைப்பட்ைால் அது அதிகை ஆபத்்் 
ஏறபடுத்துவ்ாகைமவ அ்மந்துவிடும்.
 ்மது டசல்வாக்்கை உறுதிப்படுத்துவ் 
றகைாகை டமாஸமகைாவும் மபஜிஙகும் ்மது அயல் 
நாடுகைளுக்கு எதிராகை கைடும் நகைர்வுகை்ை எடுத்து 
வந்திருக்கின்்றன. இராஜீகை உ்றவுகை்ை டகைாதி 
நி்லயில் ்வத்திருப்பது, புதிய கூட்ைணிகை்ை 
உருவாக்குவது, ்்ைகைள விதிக்கைப்படும் என்்ற 
அச்சுறுத்்ல் மபான்்ற பாதுகைாப்பு நைவடிக்்கை 
கை்ை எடுப்ப்றகைான இது நியாயப்பாைாகை 
அ்மவ்ாகை மமறகுலகைம் கைருதுகி்றது.
 ஆனால் அம் மவ்ையில் ரஷ்யா்வயும் 
சீனா்வயும் ஒரு மூ்லக்குள ்ளளுவது உருப் 
படியான ராஜீகை நைவடிக்்கைகைளுக்கைான வாய 
ப்்ப கைணிசமான அைவு கு்்றக்கி்றது. இரு நாடு 
கை்ை ஒமர மநரத்தில் கைட்டுப்படுத்துவது மபான்்ற 
நகைர்வுகைள 1990 கைளில் மிகைப் பலவீனமான 
அணுசக்தி நாடுகைைான ஈராக், ஈரான் மபான்்ற 
நாடுகைளுக்கு எதிராகைப் பிரமயாகிக்கைப்பட்டு ம்ால் 
விய்ைந்் நகைர்வுகைைாகும். அ்்த் ட்ாைர்ந்து 
வந்து பத்து ஆணடுகைளில்  ‘தீ்மயின் அச்சாணி’ 
என்்ற மூமலாபாயத்துக்கு அது இட்டுச் டசன்்றது. 
இது பின்னர் மமாசமான அழிவுகைளுக்கும் இட்டுச் 
டசன்்றது.

 அடமரிக்கைாவின் ்றமபா்்ய இராஜா 
ஙகைச் டசயலராகை இருக்கின்்ற அன்ரனி பிளின்ைன் 
ரஷ்யாவில் அம் ப்வி்ய வகிக்கும் மசர்ஜி 
லவமரா்வக் கைைந்் மா்ம் டஜனிவாவில் 
சந்தித்் மபாது, அது பறறி அவர் உ்ரயாறறிய 
வி்ம் முப்பது ஆணடுகைளுக்கு முன் அடமரிக் 
கைாவில் அம் ப்வி்ய வகித்் மஜம்ஸ மபக்கைர் 
ஈராக்கின் அ்மச்சரான ்ாரிக் அசீ்ச அம் 
சுவிஸ நகைரில் சந்தித்் மபாது உ்ரயாறறியது 
மபாலமவ இருந்்து.
 மபக்கைர் கூறிய்்ப் மபான்ம்ற “ஒரு 
சுமூகைமான வி்ைவு ஏறபை மவணடும் என்று 
எதிர்பார்க்கும் அம் மவ்ை, அ்வ மபச்சு 
வார்த்்்கைள அல்ல. மா்றாகை, மீணடும் ஒரு 
்வ்்றச் டசயயமவணைாம் என்்ற ட்ானியில் 
அவர்கைளுக்கு ்கைவல் வழஙகும் ஒரு உ்ரயாை 
லாகை அ்மந்திருந்்து என்று பிளிஙகைனின் உ்வி 
யாைர் ஒருவர் ட்ரிவித்்ார்.
 ஈராக்குக்கு எதிராகை இரணடு மபார்கை்ை 
அடமரிக்கைா முன்டனடுத்்து மட்டுமன்றி, பல 
ஆணடுகைைாகை ஈரானின் மமல் டபாருைா்ாரத் 
்்ைகை்ையும் விதித்திருந்்து. இச்டசயறபாடு 
கைளினால் இம் மூன்று நாடுகைளும் அதிகை வி்ல 
டகைாடுத்்து மட்டுமன்றி அப்பிரம்சத்தில் நி்ல 
யற்ற ்ன்்ம்யயும் பாதுகைாப்பின்்ம்யயும் 
ம்ாறறுவித்து, அணுசக்தி்யக் டகைாணை ஒரு 
நாைாகை ஈரான் வைர அ்்ன நிர்ப்பந்தித்்து.

 ரஷ்யா்வ ஈராக்குைமனா அன்ம்றல் 
ஈராமனாமைா ஒப்பிை முடியாது என்ப்் அ்ன 
வரும் அறிவார்கைள. அது மட்டுமன்றி 1991இல் 
இருந்்து மபான்று அடமரிக்கைா இன்று பூமகைாை 
ரீதியாகைச் டசல்வாக்குச் டசலுத்துகின்்ற ஒரு நாைா 
கைவும் இல்்ல. இன்னும் குறிப்பாகை ஈராக்குக்கு 
எதிராகை 2003 இல் அடமரிக்கைா முன்டனடுத்் 
இரணைாவது மபாருக்குப் பின்னரும் ஆப்கைானி 
ஸ்ானில் அது சந்தித்் ம்ால்விக்குப் பின்ன 
ரும் அ்ன் டசல்வாக்கு கைணிசமான அைவு பாதிக் 
கைப்பட்டிருக்கி்றது.
 ஐக்கிய நாடுகைள பாதுகைாப்பு அ்வயிைமி 
ருந்து மபா்ரத் ட்ாைஙகுவ்றகைான ஒரு அனு 
மதி்ய அடமரிக்கைா எதிர்பார்க்கைவில்்ல. அது 
மட்டுமன்றி, யுக்மர்னமயா அன்ம்றல் ்ாயவா 
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்னமயா விடுவிப்ப்றகு 500,000 துருப்புகை்ை 
அனுப்பவும் அடமரிக்கைா ்யாரில்்ல.
 ஐக்கிய நாடுகைளின் நிகைழ்ச்சி நிரலில் 
யுக்டரயன் விையத்்் உளைைக்குவதில் அடமரி 
க்கைா ஒருமவ்ை டவறறிய்ைந்திருக்கைலாம். 
ஆனால் அடமரிக்கைா டகைாணடுவந்் இந்் முன் 
டமாழிவு ரஷ்யாவாலும் சீனாவாலும் மூர்க்கை 
மாகை எதிர்க்கைப்பட்ைது. கை்ைசியில் அது டவறும் 
டபாதுத்்ரப்பு உ்றவுகை்ைப் பரீட்சித்துப் பார்க் 
கும் ஒரு விையமாகைமவ அ்மந்்து.

 இவறறுக்கி்ையில் அடமரிக்கை அதிபர் 
்பைன் எடுத்் அண்மக்கைால முயறசிகைளுக்கு 
பிரித்்ானியப் பிர்மர் டபாரிஸ மஜாணசன் 
ஆர்வம் கைாட்டியது மபான்று மவறு எந்்த் ்்ல 
வர்கைளும் ஆர்வம் கைாட்ைவில்்ல. மஜாணச்னப் 
டபாறுத்் வ்ரயில் அண்மயில் அஙகு மகைாவிட் 
கைால கிறிஸமஸ விருந்து ட்ாைர்பாகைஎழுந்் 
பிரச்சி்னகைளிலிருந்து கைவனத்்்த் தி்சதிருப்பி 
்னது பிர்மர் ப்வி்யப் பாதுகைாப்ப்றகைாகைமவ 
மஜாணசன் இவவிையத் தில் ஆர்வம் கைாட்டுவ்் 
அவ்ானிக்கை முடிகி்றது.
 யுக்மரன் நாடு ட்ாைர்பாகை ஏறபட்டுளை 
்றமபா்்ய சூழலில் மபாரிஸ மஜாணசன் 
கைாட்டும் அசா்ாரண ஆர்வம் பாரிஸ, மபர்ளின் 
மபான்்ற நகைரஙகைளில் உளை அவரது ஐமராப்பிய 
சகைாக்கை்ை அதிர்ச்சிக்குளைாக்கியிருக்கி்றது. மிகை 
வும் அ்மதியான ராஜீகை நகைர்வுகைள மூலமாகை 
இந்டநருக்கைடி்யக் ்கையாைமவ இந்்த் ்்ல 
வர்கைள விரும்புவ்ாகைத் ட்ரிகி்றது.
 யுக்டரயின் ட்ாைர்பான டநருக்கைடி 
மமலும் இறுக்கைம்ையும் இந்மநரத்தில் 2003ம் 
ஆணடில் வ்ைகுைாப் மபார் முன்டனடுக்கை 
ப்பட்ை மபாது, எவவா்றாகை அடமரிக்கை – ஐக்கிய 
இராச்சியக் கூட்டுக்கும் பிடரஞசு – மஜர்மானிய 
கூட்டுகைளுக்குமி்ைமய முரணபாடுகைள ஏறபட்ை 
னமவா அவவாம்ற ் றமபா்்ய சூழ்நி்லயிலும் 
ஏறபைக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகைள இருக்கின்்றன.
 இந்் ஐமராப்பிய அரசுகை்ைப் டபாறு 
த்்வ்ரயில் ஒரு பலமான மநறம்றா அ்மப்்ப 
உருவாக்குவ்றகு ்பைன் கைாட்டும் ஆர்வம் 
அவருக்கு மு்ல் அடமரிக்கை அதிபராகை இருந்் 
ட்ரம்ப் நட்பு நாடுகைள ட்ாைர்பாகை கைாட்டிய 
அலட்சிய மனப்பான்்ம்ய விை மமாசமான 
்ாகைத் ட்ரிகி்றது. ்பைனின் ஆர்வம் கைழுத்்் 
டநரிக்கும் உணர்்வ ஏறபடுத்துகி்றது.

 ரஷ்ய அதிபரான விைாடிமீர் புட்டி்னப் 
பார்த்து ட்ரம்ப் டவளிப்படுத்திய பிரமிப்பு 
உணர்வு புட்டினுக்கு மமலும் ்்ரியத்்்க் 
டகைாடுத்்து மபான்று, ் பைன் ் றமபாது கைாட்டும் 
எதிர்ப்புணர்வு புட்டி்ன மிகைவும் ஆபத்்ான 
ஒரு மூ்லக்குத் ்ளளுகி்றது. அடமரிக்கைாவின் 
மபார் பறறிய மபச்சு, அ்மதி்யக் கைாக்கும்படி 
மகைட்கின்்ற யுக்டரயின் அதிபரான டவாடலாடிமீர் 

டஸடலன்ஸகி்யக்கூை ஆச்சரியப்பை ்வத்தி 
ருக்கி்றது.
 மபார் ட்ாைர்பான ஒரு விழிப்பு நி்லயில் 
அ்னவ்ரயும் ்வத்திருப்பது ்னக்கு டவறறி 
யளிக்கும் என்று ்பைன் கைருதுகின்்றார். ரஷ்யா 
்னது துருப்புகை்ை மீை அ்ழக்குமானால் 
அது அவருக்கு ஒரு மூமலாபாய ரீதியான ஒரு 
டவறறி்யக் டகைாடுக்கும். மா்றாகை ்பைன் 
எதிர்வு கூறியது மபான்று ரஷ்யா யுக்மர்ன 
ஆக்கிர மிக்குமானால், ்பைன் இவவிையத்தில்  
தூரமநாக்குைன் டசயறபட்ை ஒரு ்்லவராகைப் 
பார்க்கைப்படுவார்.
 ஆனால் புட்டீனின் ரஷ்யாமவா நாசி 
மஜர்மனி இல்்ல என்ப்் ஐமராப்பியர்கைள 
நன்கு அறிவார்கைள. ரஷ்யா்வ ராஜீகை ரீதியான 
மு்்றயில் அணுகுவ்் இரணைாம் உலகைப் 
மபாரின் மபாது மஜர்மனி்ய அ்மதிப்படுத்் 
எடுத்் முயறசியுைன் ஒப்பிடுவ்் அவர்கைள 
முறறுமுழு்ாகை எதிர்க்கி்றார்கைள.
 2014ம் ஆணடில் ரஷ்யா யுக்டரயின் 
நாட்டின் மீது ப்ை நைவடிக்்கை்ய மமறடகைா 
ணடு கிடரமியா்வ ்மது நாட்டுைன் இ்ணத்் 
நிகைழ்்வப் பார்க்கும் மபாது, அ்மதிப்படுத் 
துவது டவறறியளிக்கை மாட்ைாது என்பது டபாரு 
ைல்ல. மா்றாகை முன்னணி நாடுகைள ்மது ம்சிய 
நலன்கை்ைப் பாதுகைாக்கை முயறசிக்கும் மபாது 
்்ைகைள டவறறியளிக்கை மாட்ைாது என்ப்்மய 
புரிந்துடகைாளை மவணடியிருக்கி்றது. அதுமட்டு 
மன்றி பூமகைாை ரீதியாகைப் பார்க்கும் மபாது 
புட்டின் ஒரு மிகை விமவகைமான சதுரஙகை ஆட்ைக் 
கைாரன் என்ப்் ்பைன் நி்னவில் டகைாளை 
மவணடியது அவசியமாகும்.

 ஈரானுக்கு எதிராகைக் டகைாணடுவரப்பட்ை 

்்ைகைள டவறறியளிக்கைவில்்ல. ரஷ்யாவுக்கு 

எதிராகைவும் அ்வ டவறறியளிக்கைப் மபாவ 

தில்்ல. கைாரணம் என்னடவன்்றால் புட்டின் கைாட் 

டும் எதிர்ப்புக்கு அவருக்கு நி்்றயமவ ஆ்ரவு 

கி்ைக்கி்றது.

 உண்மயில் கைைந்் மூன்று அடமரிக்கை 

அதிபர்கைைான புஷ், ஒபாமா, ட்ரம்ப் ஆகிமயா்ர 

ஒப்பிட்டுப்பார்க்கும் மபாது, ்னது அயல் நாடு 

கைள மீது இராணுவ நைவடிக்்கைகை்ை ரஷ்யா 

எடுப்ப்் இவர்கைள எவராலுமம கைட்டுப்படுத்் 

முடியவில்்ல.

 புட்டீ்னப் டபாறுத்்வ்ர, மசாவியத் 

ஏகைாதிபத்தியம் திரும்பி வரமவணடும் என அவர் 

விரும்பக்கூடும். உண்மயில் நாசி மஜர்மனி்ய 

டவறறிடகைாணைது மசாவியத் ஒன்றியமம ்விர 

நட்புநாடுகைளின் கூட்டு அல்ல.

 ்மது நாட்்ை உ்ைப்பது ட்ாைர்பாகை 

ரஷ்யர்கை்ைப் டபாறுத்்வ்ர மமறகுலகுைன் 

அவர்கைளுக்கு மிகைவும் கைசப்பான கைைந்்கைால 

வரலாறு இருக்கி்றது. ஒன்றுபட்ை மஜர்மனிக்கு 

அப்பால் மநட்மைா்வ விரிவுபடுத்்ப்மபாவதி 

ல்்ல என்று அடமரிக்கைா முன்னர் டகைாடுத்் 

வாக்குறுதி்ய அது இப்மபா மீறிவிட்ைதுைன் 

ரஷ்யாவின் மமறகு எல்்லகைள வ்ர அ்ன் 

ஆதிக்கைத்்் அவர்கைள விரிவாக்கிவிட்ைார்கைள.

 ஒரு பலமான அதிபரான புட்டின் ட்ாைர் 

பாகை யார் என்ன நி்னத்்ாலும் அல்லது அடமரி 

க்கைாமவா ஊைகைஙகைமைா என்ன டசான்னாலும் 

இது புட்டின் ட்ாைர்பான விையமம இல்்ல. 

இந்் இரு நாடுகைளின் கைைந்் கைால வரலாற்்றப் 

பின்மனாக்கிப் பார்க்கும் மபாது, மற்்றய மக் 

கைளின் சிக்கைலான உணர்வுகை்ையும் மவ்்ன 

கை்ையும்  எகிப்தின் கைமால் அப்ைல்நாஸர், 

ஈரானின் மஹ்முட் அஹ்மத்தி டனஜாட்,ஈராக்கின் 

ச்ாம் �_டசயன், கியூபாவின் பிடைல் கைாஸட்மரா 

மபான்்ற புரிந்து டகைாளைப்பைமுடியா் ்மது 

்்லவர்கைளின் புரி்ல்கைளுக்கு முைக்குவது இந்் 

இரணடு நாடுகைளினதும் வரலா்றாகை இருந்து 

வந்திருக்கி்றது.

 ஆம். ரஷ்யா்வப் டபாறுத்்வ்ர 

மநட்மைா ்னது விரிவாக்கும் டசயறபாட்்ை 

நிறுத்தும் படி மகைட்ப்றகு எந்்டவாரு வரலாறறு 

ரீதியானம்ா அன்ம்றல் நியாயபூர்வமான கைாரண 

ஙகைமைா இல்்ல. அதுமபாலமவ ்னது பாது 

கைாப்பு ட்ாைர்பாகை நியாயமான மு்்றயில் 

உறுதிப்படுத்்வும் சு்ந்திரமாகை எந்்டவாரு பு்ற 

அழுத்்மும் இன்றி இருப்ப்றகும் யுக்மரனுக்கு 

முழு உரி்மயும் உணடு.

 கியூபாவின் ஏவுகை்ண டநருக்கைடி்ய ஒரு 

முடிவுக்டகைாணடுவந்து, மமாசமான அழி்வ 

ஏறபடுத்்க்கூடிய ஒரு மபார் ஏறபைாமல் ்விர் 

ப்ப்றகு அறுபது வருைஙகைளுக்கு முன்னர் 

அந்்க் கைரிபியன் தீவில் ்ான் முன்டனடுத்் ஏவுகை 

்ணத் திட்ைத்திலிருந்து பின்வாஙகுவ்றகு 

டமாஸமகைா தீர்மானித்்து. அ்றகுப் பதிலு பகைா 

ரமாகை கியூபாவின் இ்்ற்ம்ய அடமரிக்கைா 

அஙகீகைரித்்து. இவவா்றான டசயறபாடுகை்ை 

மீணடும் ஒரு ்ை்வ இவர்கைள முன்டனடுக் 

கைலாம்;.

 மமலும் ஒரு டநருக்கைடி ஏறபைாது ் விர்க்கை 

மவணடும் என்பதில் இவர்கைள மநர்்மயாகை 

இருப்பார்கைைானால், கிழக்கு மநாக்கி மநாக்கி 

மநட்மைா முன்டனடுக்கும் விரிவாக்கைத்்் 

அடமரிக்கைா நிறுத்் மவணடும். அம் மநரம் 

யுக்மரனின் இ்்ற்ம்ய புட்டின் அஙகீகைரித்்ாகை 

மவணடும்.

நன்றி: அல்ஜஸீரொ

உக்ரன் - அதெரிக்கொ      ... த�ொடர்ச்சி...

கைளினால் மமறடகைாளைப்படும் பல்மவறு அச்சு 
றுத்்ல்கை்ை கைணடும் கைாணாமலிருக்கும் இவர் 
கைள, இன்று இவவா்றான மபாராட்ைஙகை்ை முன் 
டனடுத்து வருகின்்றனர்.
 நல்லாட்சிக் கைாலத்தில் பயஙகைரவா்த் 
்்ைச்சட்ைத்்் நீக்குமாறு வலியுறுத்தி மட்ைக் 
கைைப்பில் பல மபாராட்ைஙகை்ைமுன்டனடுத்து 
அது ட்ாைர்பில் மகைஜர்கை்ையும் அன்று ் மிழரசுக் 
கைட்சியின் ்்லவர் மறறும் பாராளுமன்்ற உறுப் 
பினர் கைளிைம் ்கையளித்ம்ாம்.
 அன்்்றய ஆட்சிக்கைாலத்தில் தீர்மானிக் 
கும் சக்தியாகை இருந்்வர்கைள அ்்னச் டசயயாது 
இன்று மக்கைள மத்தியில் நாைகைம் அரஙமகைற்ற 
முயறசிகை்ை முன்டனடுத்துளைனர்.
 இன்று இந்் ்கைடயழுத்துப் மபாராட்ைத் 
தி்ன முன்டனடுத்துளைவர்கைள கிழக்கு மாகைாண 
த்்் பு்றக்கைணித்ம் இந்் மபாராட்ைத்்் 
முன்டனடுத்துளைனர். டகைாழும்பிலும் வைக்கி 
லுமம இந்் மபாராட்ைத்தி்ன முன்டனடுத்து 
ளைனர். வைகிழக்கு இ்ணந்் ்ாயகைம் என்்ற 
மபாலி மகைாசத்துைன் இவர்கைள டசயறபடுகி 
ன்்ற்் இது டவளிப்படுத்துகின்்றது.
 பயஙகைரவா் ்்ைச்சட்ைம் என்பது 
்மிழ் மக்கைளின் குரல் வ்ையி்ன நசுக்குவ் 
றகைான ஆயு்ம். அ்்ன இந்் நாட்டில் நீக்கை 
மவணடுமானால் அரசியல் மவறுபாடுகைளுக்கு 
அப்பால் அ்னத்து ் மிழ் கைட்சிகைளும் இ்ணந்து 
மபாராட்ைஙகை்ை முன்டனடுக்கை மவணடும் என 
வும் ட்ரிவிக்கைப்பட்டுளைது.

பயங்கரவொ� .... த�ொடர்ச்சி  ...

 மமலும் பாதுகைாப்பு பிரச்சி்னகைளும் 
எழுந்துளைது. இந்் நு்ழவு அனுமதி மூலம் 
அதிகை மு்லீடுகை்ை ரஸயா்வ மசர்ந்்வர்கைள 
மமறடகைாணடுவருவ்ால் பிரித்்ானியா ்னது 
பாதுகைாப்பு ட்ாைர்பில் அச்சம்ைந்துளை்ாகை 
ட்ரிவிக்கைப்படுகின்்றது.

பொது்கொப்பு பிரச்  த�ொடர்ச்சி  ...
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்றஙகைள, கைாணி அபகைரிப்புகைள, கைலாசார முைக்கைங 
கைள, டபாருைா்ாரத்்் மழுஙகைடிக்கைச் டசயவ்ன் 
ஊைாகை சகைல து்்றசார் நிர்வாண நி்லக்கு 
வித்திடு்ல் எனப் பலவும் இ்ன் வடிவஙகைமை 
யாகும். ம்ாட்ைஙகைளில் உத்திமயாகைத்்ர் மட்ை 
நி்லகைளில் முன்டபல்லாம் ்மிழர்கை்ைமய அதிகை 
மாகைக் கைாணமுடிந்்து. டவளிக்கைை உத்திமயாகைத்்ர் 
கைள, குடும்ப நல உத்திமயாகைத்்ர்கைள, சாரதிகைள, 
சிறுவர் அபிவிருத்தி நி்லய உத்திமயாகை த்்ர்கைள 
எனப்பலவும் இதில் உளைைஙகும். இருந்் மபாதும் 
இப்மபாது ம்ாட்ைப் பு்றஙகைளில் இத்்்கைய 
ப்விகைளில் டபரும்பான்்ம சமூகைத்தினர் அமர்த் 
்ப்பட்டு வருவ்்ன அவ்ானிக்கை முடிகின்்றது. 
டபரும்பான்்மயின்ர ம்ாட்ைஙகைளில் உள 
நு்ழத்து ம்ாட்ைப்பு்ற இ்ைஞர் யுவதிகைளின் 
ட்ாழில் வாயப்புக்கை்ை பறித்ட்டுப்பது ஒரு 
பு்றமிருக்கை, இம்மக்கைளின் கைலாசார விழுமியஙகைள 
சி்்றடிப்புக்கு உளைா வ்்யும் கைாண முடிகின்்றது. 
 ம்ாட்ைத் ட்ாழிலாைர்கைள ஆரம்ப கைாலத் 
தில் இஙகு அ்ழத்து வரப்பட்ை நி்லயில், 
உ்்றயுள வசதிகைள உரியவாறு கைாணப்பைா் 
நி்ல்யப் மபான்ம்ற இன்னும் இது ட்ாைர்பில் 
திருப்தியற்ற நி்ல கைாணப்படுகின்்றது. ஆரம் 
பத்தில் உ்ழப்பிறமகைற்ற மவ்ன வழஙகைலில் 
ட்ாழிலாைர்கைளுக்கு அநீதி இ்ழக்கைப்பட்ை்்ப்  
மபான்ம்ற சமகைாலத்திலும் மவ்ன இழுபறிகைள 
ட்ாைர்ந்து டகைாணடிருக்கின்்றன. மு்லாளி, ட்ாழி 
லாளி ஆகிமயாரி்ைமய உ்றவுகை்ைப் மபணுகின்்ற 
சட்ைஙகைள ஏறகைனமவ உருவாக்கைப்பட்ை நி்லயில் 
அ்வ மு்லாளிகைளுக்குச் சார்பான்ாகைமவ 
டபரிதும் அ்மந் திருந்்்ம கைைந்்கைால வரலா 
்றாகும். 19 ஆம் நூற்றாணடில் இலங்கையில் 
இயற்றப் பட்ை சட்ைஙகைள ந்ைமு்்றயில் இருந்் 
ட்ாழிலாைர் பறறிய சட்ைஙகைள யாவும் அக்கைால 
த்தில் மமறகிந்தியத் தீவுகைளிலும் டமாரிசியசிலும் 
இருந்் சட்ைஙகை்ைக் கைாட்டிலும்கு்்றவான 
நன்்மகை்ையும் வசதிகை்ையும் ட்ாழிலாைர் 
கைளுக்கு வழஙகிய்ாகை அறிய முடிகின்்றது. அச்சட் 
ைஙகைள ட்ாழிலாைர்கைளுக்கு உரிய பாதுகைாப்பி்ன 
வழஙகைா் நி்லயில், ட்ாழிலாைர்கைள ்மது 
ம்ாட்ைஙகை்ை விட்டு அகைன்று டசல்வ்்த் ் ்ை 

டசயவ்்யும், அவர்கைள ஒப்பந்்த்்் மீறுமிைத்து 
அவர்கை்ைத் ்ணடிப்ப்்யும் மநாக்கைமாகைக் 
டகைாண ை்ாகைமவ அ்மந்்ன. பின்வந்் கைாலஙகை 
ளில் இந்நி்ல மாற்றமுறறு ட்ாழிலாைர் நலன் 
மபணும் சட்ைஙகைளுக்கு அழுத்்ம் டகைாடுக்கைப் 
பட்ைமபா தும், ட்ாழிலாைர்கைள எந்்ைவுக்கு சா்கை 
வி்ைவு கை்ைப் டபறறுக் டகைாணைார்கைள என்பது 
மகைளவி க்குறிமயயாகும். 
 ்கைத்ட்ாழில் புரட்சியின் ஆரம்பத்திலி 
ருந்ம் ட்ாழிலாைர் உரி்மகைள என்்ற சஙகைல்பத்்் 
ட்ாழில் டசயயும் டபாதுமக்கைளின் டபாருைா்ார 
மறறும் சமூகைம் சார்ந்் அபிவிருத்தியுைன் மவ்றாக்கை 
முடியா் ஒன்்றாகை கைட்டுப்பட்டு இருக்கின்்றது. 
ட்ாழில் சட்ைம் என்பது எஜமான் - ட்ாழிலாளி 
ஆகிய இரு ்ரப்பினர்கைளுக்கும் இ்ையில் உளை 
உரி்மகைள மறறும் கைை்மகை்ைப் பரிபாலனம் 
டசயயும் விமசை சட்ைத் து்்றயாகும். இன்றுவ்ர 
யில் இந்்த் து்்றயின் மூலம் ்கைத்ட்ாழில் 
ட்ாைர்புகைளின் சகைல பிரிவுகைளும் உளைைக்கைப்பட் 
டுளைன என்று கூறும், நீதி நியாயத்்் சமமாகை 
அணுகும் கைருத்திட்ை ம்சிய கைருத்திட்ை இ்ணப் 
பாைர் திருமதி. சர்மிைா டபமரராவின் கைருத்துக் 
கைளும் இஙகு மநாக்கைத்்க்கை்ாகும்.
 ஆரம்ப கைாலம் ட்ாட்மை ட்ாழிலாைர்கை 
ளின் உரி்மகைள பல வழிகைளிலும் மீ்றப்பட்டுவரும் 
நி்லயில் டகைாமரானா அவறறுக்கு மமலும் வலுச் 
மசர்த்துளை்ாகை ட்ரிவிக்கைப்படுகின்்றது. மகைாவிட் 
நி்ல்ம்ய கைாரணம் கைாட்டி அதிகைமான மு்லாளி 
மார், ட்ாழிலாைர்கைளின் உரி்மகை்ை இல்லா 
மலாக்கை நைவடிக்்கை எடுத்து வருவ்ாகைவும், 
அ்றகு ஒரு மபாதும் ்ாஙகைள இைமளிக்கைப் மபாவ 
தில்்ல என்றும் ட்ாழில் அ்மச்சர் நிமால் 
சிறிபால டி சில்வா ட்ரிவித்திருக்கின்்றார். மமலும் 
ட்ாழிலாைர்கைளின் உரி்மகை்ைப் பாதுகைாக்கை 
அரசாஙகைம் கைைந்் இரணடு வருைஙகைளில் பல 
சட்ைதிட்ைஙகை்ை அமுல்படுத்தியுளைது. சம்பை  
அதிகைார ச்ப ஊைாகை 1000 ரூபா சம்பைம் அதிகைரிக் 
கைப்பட்ைமபாதும், அந்் நைவடிக்்கை ்றமபாது 
நீதிமன்்றம் டசன்றிருப்ப்ால் நீதிமன்்ற தீர்ப்பு 
கி்ைத்்வுைன் 1000 ரூபா சம்பை அதிகைரிப்்பப் 
டபறறுக் டகைாடுக்கை ம்்வயான சட்ைஙகை்ை 
டகைாணடு வரவுளை்ாகைவும் அ்மச்சர் ட்ரிவித் 
திருக்கின்்றார்.

 ம்ாட்ைத் ட்ாழிறறு்்றயில் பல்மவறு 
டநருக்கீடுகைள  இருந்து வருகின்்றமபாதும் ஆளு 
்மயற்ற, சுயநலவா் ம்லயகை அரசியல் பிரதி 
நிதித்துவஙகைள இ்்னக் ்ட்டிக்மகைட்கை திராணி 
யறறிருப்ப்ாகை விசனம் ட்ரிவிக்கைப்படுகின்்றது. 
இக்கூறறில் உண்ம இல்லாமலுமில்்ல. சில 
பிரதிநிதித்துவஙகைள ஊைகைஙகைளில் அறிக்்கை 
விடுவதில் கைாட்டுகின்்ற ஆர்வத்தி்ன ட்ாழிலாைர் 
மமம்பாட்டுச் டசயறபாடுகைளில் டவளிப்படுத் 
துகின்்றனரா? என்பது சந்ம்கைத்திறகு இைமான 
ம்யாகும். இம்மவ்ை ம்ாட்ைஙகைளில் பல் மவறு 
டகைடுபிடிகைளின் பின்னமர ட்ாழிறசஙகைஙகை்ை 
ஆரம்பிக்கும் நி்ல்ம உருவானது. இவவாறு 
ஆரம்பிக்கைப்பட்ை ட்ாழிறசஙகைஙகைள ஒருகைாலத்தில்  
ட்ாழிலாைர்கைளின்  கைலஙகை்ர விைக்கைமாகை திகைழ் 
ந்்ன. எனினும் சமகைாலத்தில் இ்ன் டசயறபாடு 
கைளில் ட்ாயவு ஏறபட்டுளைது. ட்ாழிறசஙகைஙகை 
ளின் ்கையாலாகைா் நி்ல்மகைள, ட்ாழிலாைர் 
நலன் சார்ந்் முன்டனடுப்புக்கை்ை மமறடகைாள 
வதில் உளை ம்க்கை நி்ல எனப்பலவும் ட்ாழிலா 
ைர்கைளின் உரி்மகைள மழுஙகைடிக்கைப்படுவ்றகு 
ஏதுவாகியுளைன. இந்நி்லயில் இழந்் உரி்ம 
கை்ை மீைப் டபறறுக் டகைாளைவும், உளை 
உரி்மகை்ைப் பாதுகைாத்துக் டகைாளைவும், புதிய 
உரி்மகை்ைப் டபறறுக் டகைாளைவும் ட்ாழிற 
சஙகைக் கைலாசாரம் வலுப்படுத்்ப்படு்ல்மவணடும். 
ஐக்கியத்துைனானதும், விட்டுக் டகைாடுப்புைனா 
னதுமான அரசியல், ட்ாழிறசஙகைச் டசயறபாடுகைமை 
ட்ாழிலாைர் ்்லநிமிர வாயப்பளிக்கும்.?
 ம்லயகை கைட்சிகைள மறறும் ட்ாழிறச 
ஙகைஙகைள ட்ாைர்பில் நாளுக்கு நாள விமர்சனஙகைள 
அதிகைமாகை இருந்து வருகின்்றன. ம்லயகை சமூகை 
த்தின் உரி்மகைள பறிமபாயக் டகைாணடிருக்்கையில், 
கைட்சிகைளும் ட்ாழிறசஙகைஙகைளும் வாயமூடி 
டமௌனித்திருப்ப ் ாகை கைணைனஙகைள முன்்வக்கைப் 
பட்டு வருகின்்றன. இந்நி்லயில் சகைலது்்ற 
சார்ந்ம்ாரும் டபாறுப்புைன் டசயறபட்டு, ம்ல 
யகைத்்் மமடலழும்பச் டசயய மவணடியது 
அவசியமாகும்.
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மட்ைக்கைைப்பு வைஙகைள கூடிய மாவட்ைமாகைவு 
ளைது. அதிலும் ்மிழர் பகுதிகைளில் அதிகைைவு 
வைஙகைள நி்்றந்து கைாணப்படுகின்்றன. இவறறில் 
சரியான மு்லீடுகைள முன்டனடுக்கைப்படும்மபாது 
அவறறின் மூலம் அதிகைைவானவர்கைள ட்ாழில் 
வாயப்புகை்ை டபறறுக் டகைாளைக்கூடிய சூழ்நி்ல 
யுளைதுைன், வறு்மயி்ன ஓரைவுக்கு முடிவு க்கு 
டகைாணடுவரும் நி்ல்ம அதிகைைவில் கைாணப்படு 
கின்்றது.
 இன்று பயஙகைரவா்த் ்்ைச் சட்ைத்தி்ன 
நீக்கைக்மகைாரியும், 13வது திருத்்ச் சட்ை அமுலாக்கைத் 
திறகு எதிராகைவும் மபாராட்ைம் நைத்தும் ்மிழ் 
ம்சிய சக்திகைள, கிழக்கில் ்மிழ் மக்கைள எதிர் 
டகைாளளும் டநருக்கைடிக்கைான தீர்வி்ன டபறறுக் 
டகைாடுக்கைவும் முயறசிகை்ை முன்டனடுக்கை மவண 
டும். டவறுமமன மபாலியான அரசியல் நி்லப் 
பாடுகைளுைன் ் மிழ் ம்சிய அரசிய்ல ஆயு்மாகைக் 
டகைாணடு முன்டனடுக்கைப்படும் அரசியல் நகைர் 
வினால் நன்்மய்ையப் மபாவது அரசியல்வாதி 
கைள மட்டுமம. இ்ன் மூலம் மமலும் ் மிழ் ம்சியம் 
பலவீனம்ைந்து டசல்லுமம்விர, அவறறினால் 
எந்்வி் நன்்மயும் ்மிழ் மக்கைளுக்கு ஏறபைப் 
மபாவதில்்ல.
 இவறறி்ன கைருத்தில்டகைாணமை இந்் 
கைட்ை்மப்பின் அவசியத்தி்ன இன்்்றய பத்தி 
யில் எழு்த் தூணடியது. இன்று புலம்டபயர் ம்சத் 
தில் டபருமைவாமனார் இலங்கையில் மு்லீடு 
கை்ை டசயவ்றகைான வாயப்புகை்ை எதிர்பார்த்திரு 
க்கின்்றனர். ்மிழ் ம்சியத்தி்ன மநசிக்கும் பலர் 
்மது ம்சத்தில் மு்லீடுகை்ை டசயது, ்மிழ் மக்கை 

ளுக்கு ஏ்ாவது டசயதுவிை மவணடும் என்்ற துடிப் 
புைன் உளை்் முகைப்புத்்கைஙகைள வாயிலாகை அறிய 
முடிகின்்றது. ஆனால் ்மிழ் ம்சிய அரசியலில் 
கைாணப்படும் மபாலிகைள, ஏமாறறுகைள மறறும் 
திட்ைமிைலற்ற ்ன்்ம கைாரணமாகை மு்லிடுவ்் 
்விர்த்து வருகின்்றனர் அல்லது அச்சம்ைகின் 
்றனர்.
 இவவா்றான நி்லயிமலமய கிழக்கு 
மாகைாணத்தில் உளை ்மிழ் ம்சிய பரப்பில் உளை 
அரசியல் சக்திகை்ை ஒன்றி்ணத்து டசயறபைமவ 
ணடிய ் ார்மீகை கைை்ம ் மிழ் மக்கைளுக்கு இருக்கும்; 
்மிழ் ம்சிய அரசியல் பரப்பில் உளைவர்கைளுக்கும் 
உளைது.
 இந்் விையஙகைள சரியான மு்்றயில் முன் 
டகைாணடு டசல்லப்படுமானால், எதிர்கைாலத்தில் 
கிழக்கில் பாரியைவிலான மாற்றஙகை்ை ்மிழ் 
ம்சிய அரசியலில் கைாணக்கூடிய சூழ்நி்லமயற 
படும். அறபடசாறப சலு்கைகைளுக்கு வி்லமபாகைா் 
கிழக்கு மக்கைளின் ம்்வகைள பூர்த்தி டசயயப்படும் 
மபாம் வைகிழக்கு இ்ணந்் ்மிழ் ம்சியப் 
பரப்பு என்பது வலுவாகை மாற்றம்டபறும். 
டவறுமமன ட்ாைர்ந்து ்மிழ் மக்கை்ை ஏமாறறும் 
ட ச ய ற ப ா டு கை ள மு ன் ட ன டு க் கை ப் ப டு ம ா ன ா ல் , 
கிழக்கு மாகைாணம் என்பது ்மிழ்ம்சிய அரசியலி 
லிருந்து முற்றாகை விலகிச் டசல்லும் சூழ்நி்லமய 
அதிகைமாகைவுளைது. இ்்ன உணர்ந்து எதிர்கைால 
டசயறபாடுகை்ை முன்டனடுப்ப்றகு அ்னவரும் 
்கைமகைார்க்கை மவணடும் என்பம் எமது எதிர் 
பார்ப்பாகும்.
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கைள மீணடும் கைைத்தில் இ்றக்கைப்பட்டிருப்ப்்த் 
்ான் இந்் இரணடு சம்பவஙகைளும் உறுதிப்படுத்து 
கின்்றன. 
 கைைந்் கைாலஙகைளில் டவள்ை வான்கைள 
மூலம் பல நூறறுக்கைணக்கைானவர்கைள கைாணாமல் 
ஆக்கைப்பட்ைனர்.  ஆனால், ஆ்ாரஙகைள சாட்சியஙகைள 
இருந்தும் இன்றுவ்ரயில் யாருமம நீதியின் 
முன்பாகை நிறுத்்ப்பைவில்்ல. சட்ைத்திலிருந்து 
அவர்கைைால் எவவாறு ்ப்பித்துக்டகைாளை முடிகி 
ன்்றது என்பதும் இரகைசியமான்ல்ல. 
 ஆகை, இப்மபாது டவள்ை வான்கைள 
மீணடும் கைைத்தில் இ்றக்கைப்பட்டிருப்பது டவளிப் 
ப்ையான ஒரு எச்சரிக்்கை்ான். கைருத்துச் சு்ந்திரம், 
ஜனநாயகைம் என்பவறறுக்கைான ஒரு கைடு்மயான 
அச்சுறுத்்ல்்ான். அதுவும் டஜனிவாவில் மனி் 
உரி்மகைள மபர்வயின் 49ஆவது கூட்ைத் ட்ாைர் 
ஆரம்பமாகைவிருக்கும் நி்லயில், ஒரு ஆபத்்ான 
நி்ல உருவாகிவருவ்்த்்ான் இந்்ச் சம்பவங 
கைள டவளிப்படுத்துகின்்றன.

மீண்டும் தவள்ளை ... த�ொடர்ச்சி  ...

கைள எடுக்கை மவணடும். எமது மக்கைளவைத்்் 
உச்சமாகை பயன்படுத்் மவணடும். து்்ற. 
சார்ந்்வர்கைள டபாருத்்மான ஆமலாச்னகை்ை 
வழஙகை  முன்வர மவணடும். இந்் நி்ல்ம மாற்றம் 
ஏறபை அம்மக்கைளில் உளை விவசாய மபா்னா 
ஆசிரியர் கைள முழு்மயாகை ந்ைமு்்றக்கு ஏறப 
ஆமலாச்ன வழஙகை மவணடும் என்பம் இன்று 
மக்கைளின் எதிர்பார்ப்பாகை உளைது.

விவசொயத்தில          ... த�ொடர்ச்சி...
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ஒரு டபண தீவிரவாதிக்கு சிகிச்்ச டகைாடுக் கும் 
மருத்துவம்ன்ய மகைாத்மா கைாந்தி மருத்துவ 
ம்ன என்று கைாட்டுவது மிகைமிகைக் டகைாடூரமான 
சிந்்்ன. இ்வமய அவர்கைள ்வத்் குற்றச் 
சாட்டுகைள.  நாலாவது சய்னட் கைலாச்சாரம். மணி 
மமகை்லக்கு கைாவலுக்கு வரும் ஒருவன் கைாவல் 
து்்றயிைம் சிக்கை மநரிடும் மபாது சய்னட்அருந்தி 
மரணிக்கி்றான். இ்் ்ணிக்்கைக்குழு சய்னட் 
என்பது விடு்்லப்புலிகைள கைலாச்சாரம்என்று 
கூறியது. ஐந்்ாவது குற்றச்சாட்டு, ஒரு சிஙகைை 
இராணுவம் ்மிழ் ஆசிரி்ய்ய பாலியல் வன் 

மு்்றக்கு உட்படுத்துவ்ாகை சித்்ரித்துளமைாம். 
இது நட்புைன் இருக்கும் இரு நாடுகைளுக்கி்ையி 
லான உ்ற்வ கைடு்மயாகைப் பாதிக்கும். இந்் 
அடிப்ப்ையிமலமய பைத்்்த் ்்ை டசயகி்றார் 
கைள.
 கை்்யின்படி வல்டவட்டித்து்்றயில் கைாய 
ப்படும் ஒரு மபாராளி்யக் கைாப்பாற்ற மவணடும் 
என்று ்்ல்ம விரும்புகி்றது. எனமவ அவளு 
ைன் இரணடு மபாராளிகை்ையும் அனுப்பி, ்மிழ் 
நாடு வந்து மசர்கி்றார்கைள. அவர்கைள வந்துமசரும் 
மருத்துவம்ன நாகைபட்டினத்திமல மகைாத்மா 
கைாந்தி மருத்துவ ்மயம். அ்் நைத்திக் டகைாணடி 
ருக்கின்்ற மருத்துவரின் டபயர் சுபாஸ சந்திரமபாஸ. 
அவரு்ைய அப்பா ஒரு சு்ந்திரப் மபாராட்ைத் 
தியாகி. சிகிச்்சயின் மபாது மருத்து வருக்கும் 
அவளுக்கும் ஏறபடுகின்்ற ஒரு அன்புப் பி்ணப்பு 
பறறி கை்் மபாகி்றது. ்மிழ்நாடு கைாவல்து்்ற 
அவ்ைத் ம்டுகி்றது. அவ்ை டநருஙகுகி்றது 
என்று ட்ரிந்்வுைன், அவ்ை அந்் மருத்துவர் 
எப்படிப் பாதுகைாப்பாகை ஈழத்திறகு அனுப்புகி்றார் 
என்பதுைன் கை்் முடிவ்ைகி்றது.  
 நான் இப்மபாதும் டசால்கிம்றன். இனப்படு 
டகைா்ல ந்ைடபறுவ்் ்மிழ்நாட்ைால் 
மட்டுமம ்டுத்திருக்கை முடியும். மவறு யாராலும் 
்டுத்திருக்கை முடியாது. ்மிழ்நாடு ஒட்டு டமாத்் 
மாகை நடுத்ட்ருவில் வந்து நின்றிருந்்ால் இனப் 
படுடகைா்ல்ய ்டுத்திருக்கை முடியும். டவட்கைத் 
துைன் டசால்கிம்றன். ்மிழர்கைளின் இயல்பான 
மகைா்ழத்்னம். விடு்்லப் புலிகைள பலஇலட்சம் 
மக்கைளுக்கைாகைப் மபாராடும் மபாது சில ஆயிரம் 
மபாராளிகைள ்ான் அதில் இருந்்ார்கைள. அ்னால் 
எல்லா மக்கைளும் விடு்்லயுைன் சம்பந்்ப்பை 
வில்்ல என்று டசால்ல முடியாது. இந்் மக்கைள 
ஆ்ரித்்்ால் ்ான் விடு்்லப் புலிகைள இயக்கைம் 
25, 30 ஆணடுகைள வலுவாகை இருந்்து. அம் 

மபாலத்்ான் ் மிழ்நாடும். மனப்பூர்வமான ஆ்ரவு
என்பது என்றுமம நீடிக்கி்றது. உண்மயான 
கை்ாநாயகைன் பிரபாகைரன் ்ான். சந்ம்கைமம கி்ை 
யாது. எந்் ஆட்மசப்னயும் இல்லாமல் ்மிழ் 
நாட்டிலுளை அத்்்ன மபரும் ஒட்டுடமாத்்மாகை 
ஏறறுக் டகைாளகின்்ற டபயர் பிரபாகைரன் என்கின்்ற 
டபயர்்ான். அவன்்ான் அடிப்ப்ையில் Hero. 
ஆனால் நடுத்ட்ருவில் வந்து மபாராடுவ்றகு 
அஞசுகி்ற மமனாபாவம், அரசிறகு அஞசுகி்ற மமனா 
பாவம் இனப்படுடகைா்ல சமயத்திலும் இருந்்து. 
கைாறறுக்டகைன்ன மவலி பிரச்சி்னக்கு உளைான 
மபாதும் இருந்்து. 
 எஙகைளுக்கு இயக்குநர் சஙகைம் இருக்கி்றது. 
்யாரிப்பாைர் சஙகைம் இருக்கி்றது. நான் எல்லாவற 
றிலும் உறுப்பினராகை இருக்கின்ம்றன். எனது சமகைா 
்ரர் வணிகைர் சஙகைத் ் ்லவர் டவள்ையன் இந்்ப் 
பைத்திறகு ்யாரிப்பாைர்கைள ்யஙகும் மபாது, 
120 வணிகைர்கை்ைச் மசர்த்து அந்்ப் பைத்்்த் 
்யாரிக்கிம்றாம். இ்ையராஜாவிைம் மபசும்மபாது 
16 நாட்கைளில் பைப்பிடிப்பு நைத்துவது சரியாகை 
இருக்கைாது என்்றார்.  
 இந்்ப் பைம் வரும் மபாது ்மிழ்த் தி்ரப் 
பைத்து்்ற என்மனாடு இருந்திருக்கை மவணடும். 
ஆனால் என்மனாடு இல்்ல. பத்திரி்கைகைளில் 
விைம்பரம் ம்டுவ்றகைாகை எல்.ரீ.ரீ.ஈ பைத்்் ் ்ை 
டசயது விட்ைார்கைள என்று எல்லாப் பத்திரி்கைகைளும் 
டசயதி டவளியிட்ைன.   எல்.ரீ.ரீ.ஈ க்கும் எனக்கும் 
சம்பந்்மில்்ல. அவர்கைளின் கை்்்ய எனது 
தி்ரப்பைம் எடுத்துச் டசால்லவில்்ல என்று 
கைாலவ்ரய்்றயற்ற உணணாவிர்த்்் ்மிழ்த் 
தி்ரப் பைத்து்்ற வைாகைத்திமலமய நான் ட்ாை 
ஙகிமனன். உணணாவிர்ம் ட்ாைஙகி 3ஆம்நாள 
இரவு ட்லுஙகுத் தி்ரப்பை இயக்குநர் ்ாசரி 
நாராயணராவ அவர்கைள என்்னவந்து பார்த்்ார். 
அவர் நக்ச்லட்்ை ்வத்துபைஙகைள ்யாரித் 
திருந்்ார். அவர் கைாஙகிரஸ கைட்சியின் நாைாளுமன்்ற 
உறுப்பினராகைவும் தி்ரப்பைத்து்்றயின் ்கைவல் 
ட்ாழில்நுட்பத்து்்றயில் நி்லக்குழு உறுப்பின 
ராகைவும் இருந்்ார். அவர் வந்து பார்த்துச் டசன்்ற 
டசயதி மறுநாள பரவியதும், ்மிழ்த் தி்ரப்பை 
சஙகை உறுப்பினர்கைள அணிவகுத்து வந்்ார்கைள. 
பாரதிராஜா கைடு்மயாகை மபாராடினார். 
 ச ட் ை த் து ் ்ற யி லு ம் ம ப ா ர ா டி ம ன ா ம் . 
உச்சநீதிமன்்ற வழக்கைறிஞர் சஙகைத் ்்லவரான,  
மூத்் வழக்கைறிஞர் கிருஸணமணியிைம் மபசி 
மனாம்.  அவர் பைத்்்ப் பார்த்துவிட்டு, நான் 
இந்்ப் பைத்திறகு நான் சான்றி்ழ் வாஙகித் ்ருகி 
ம்றன் என்்றார். பணம் எதுவும் வாஙகைவில்்ல. 
நீதியரசர் ரவிராஜ பாணடியனிைமிருந்து வழக்கு 
வந்்து.  அவர் மிகைவும் மநர்்மயான, ்மிழ் உணர் 
வுளை, எளி்மயான  நீதிபதி. எல்மலாருமம 
்ஙகைள கைருத்்் அவரிைம் பதிவு டசயயலாம் 
அவர் டசான்னார் 16ஆம் திகைதி நீதிமன்்றத்தில் பைம் 
பார்க்கைவுளமைாம். இரு ்ரப்பினரும் வரு்கை்ரக் 
கூைாது என்்றார். இரு்ரப்பு என்னும் மபாது, 
நானும், மத்திய அரசாஙகைத்தின் வழக்கைறிஞர்கைளும். 
 மணிமமகை்ல என்்ற டபய்ர அவர்கைள 
ஏன் விரும்பவில்்ல என்று எனக்குத் ட்ரியவி 
ல்்ல. ்மிழீழத்தில் யாராவது மபாராளிகைள இருந் 
்ார்கைைா? அ்னால் ் ான் அ்் விரும்பவில்்லயா 

என்று எனக்குத் ட்ரியவில்்ல. மணிமமகை்ல 
என்னும் டபயர் வந்் ஆ்ாரஙகைள பலவற்்ற 
சமர்ப்பித்ம்ாம். ்மிழ்நாட்டில் இவவைவு டபயர் 
கைள மணிமமகை்ல என்று உளைது என்ப்் உறுதி 
ப்படுத்திமனாம். இப்படியாகை பல ்்ைகை்ைத் 
்ாணடிமய இந்்ப் பைம் டவளிவந்்து. 
 இந்்ப் பைம் டவளிவருவ்றகு உ்ழத்் 
3மப்ரச் டசால்ல மவணடும். ்ணிக்்கைக்குழுவில் 
இருந்் இந்துமதி. நாைகைக் கைாவலர் ஆர்.எஸ 
மமனாகைர். அவர்டசான்னார் பல ஆணடுகைளின் 
பின்னர் நான் நல்ல ஒரு பைம் பார்த்ம்ன் என்று 
டசான்னார். ்ணிக்்கைக்குழு உறுப்பினரான பத்திரி 
்கையாைர் சு்ாஙகைன். அவர் ்றமபாது ம்்றந்து 
விட்ைார். அவர் கைாறறுக்டகைன்ன மவலி பைத்திறகைாகை 
்ணிக்்கைக்குழுவிலிருந்து டவளிமயறினார். எஙகை 
ளுக்கு சா்கைமாகை வழக்கு வந்்து. சான்றி்ழும் 
கி்ைத்்து. 3 இைஙகைளில் நாஙகைமை ்ணிக்்கை 
டசயம்ாம். ஒரு வசனம், இரணடு கைாட்சிகைள. 
இவற்்ற டசயது 2001 தீபாவளிக்கு டபரிய பைஙகை 
ளுைன் மபாட்டி மபாட்டுக்டகைாணடு பைம் டவளி 
வந்்து. இது என்னால் ம்றக்கை முடியா் ஒரு தி்ரப் 
பைம்.

கேள்வி :
 மரைந்்த நீதியைசர ைவிைாஜ பாண்டியன் 
பற்றி கூறுஙேள்?

்பதில்:
 தீர்ப்பு டகைாடுத்் பின்னர் பல்கை்லக்கைழகை 
து்ணமவந்்ராகை இருந்் ஒரு நணபர்  மா.ராமஜந் 
திரன் அவர்கைள டசான்னார்  தீர்ப்பு டகைாடுப்ப்றகு 
முன்பு மணிமமகை்ல, சிலப்பதிகைாரம் பறறிய 
விபரத் ட்ாகுப்பு ஒன்்்ற பல்கை ்லக்கைழகைத்தில் 
மகைட்டு வாஙகினாராம் ரவிராஜ பாணடியன். 
நீதிபதி ப்வியிலிருந்து எனக்கு சா்கைமாகை பைத்்் 
டவளியிை ஒழுஙகு டசய்து என்னால் ம்றக்கை 
முடியா்து. 

 ம்சியத் ்்லவர் என்்ன சந்தித்து 
கைாறறுக்டகைன்ன மவலி பைத்்் ்யாரிக்கை மவண 
டும் என்்ற எணணம் எவவாறு ம்ான்றியது?இந்்ப் 
பைத்தின் இரணைாவது பாகைத்்்யும் நீஙகைள 
எடுக்கை மவணடும் என்று கூறியிருந்்ார். அவ்ர 
நான் சந்தித்்து எனக்குக் கி்ைத்் ஒரு விரு்ாகைமவ 
கைருதுகிம்றன்.
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யாைமாகைமவ இ்்ன பார்க்கை மவணடும்.
 ்மிழரின் அரசியல் உரி்மக்கைாகை மபாரா 
டியவர்கை்ை பயஙகைரவா் ்்ை சட்ைத்்் 
பயன் படுத்தி பயஙகைரவாதிகைைாக்கைப்பட்டு சி்்ற 
கைளில் விடு்்ல இன்றி நீணை கைாலம் வாடுகின் 
்றனர். 2019 உயிர்ப்பு தின குணடுத் ்ாக்கு்்ல 
ட்ாைர்ந்து 300க்கும் அதிகைமாமனார் ்கைது டசய 
யப்பட்டு பல்மவறு சி்்றகைளில் அ்ைக்கைப்பட்டு 
ளைனர். புலனாயவுப் பிரிவினரின் விசார்ண 
யிலும் பலர் உளைனர். இவர்கைளில் பல அப்பாவி 
கைளும் உளை்ாகை கூ்றப்படுகின்்றது.
 நாட்டில் அந்நிய டசலவாணி மபாதுமான 
அைவு ்கையிருப்பில் இன்்மயால் உலகை நாடுகை 

ளிைம் ்கைமயந்தும் நி்லக்கு நாட்்ைடகைாணடு 
டசன்்ற ஆட்சியாைர்கைளும் அரசியல்வாதிகைளும் 
்றமபாது மனி் உரி்ம மீது ் கை ் வத்து அைக்கு 
மு்்ற்ய கைட்ைவிழ்த்து விடுவ்ன் மூலம் 
ஜிஎஸபி இழக்கும் நி்லக்கும் ்ளைப்பைலாம்.
 நாட்டு மக்கை்ை டபாருைா்ார டநருக்கைடி 
யில் இருந்து மீட்பம்ா, மனி் உரி்ம மீ்றல் 
குற்றச்சாட்டுகைள இருந்து நாட்்ை கைாப்பம்ா 
ஆட்சியாைர்கைளின் மநாக்கைமல்ல .்மதுஆட்சி்ய 
்க்கை ்வக்கை மவணடும். யுத்் குற்றச் சாட்டுகைள 
இருந்து ்ம்்ம விடுவித்துக் டகைாளை மவணடும் 
எனும் குறுகிய அரசியல் மநாக்கைம் மட்டுமம 
்றமபா்்ய ஆட்சியாைர்கைள நிலவுகின்்றது 
என்ப்் நைக்கும் சம்பவஙகைள டவளிப்படுத்து 

கின்்றன
 மனி்குலம் ஏறகைா் யுத்்க் குற்றஙகை்ை 
மூடிம்்றக்கை ட்ாைர்ந்து மபாராடும் ஆட்சியாைர் 
கைள யுத்் குற்றஙகைமைாடு ட்ாைர்பு்ையவர் 
கைைாகை அ்ையாைம் கைாணப்பட்ைவர்கை்ை உயர் 
ப்விகைளில் அமர்த்தி பாதுகைாக்கும் நி்லயில் 
நாட்டில் மனி் உரி்ம என்பது இருளுக்குள 
்ளைபடுகின்்றது என்பம் உண்ம.
 ்மிழர்கைளுக்கு பரிகைார நீதி்ய டபறறுக் 
டகைாடுக்கை ்ாமதிக்கும் ஒவடவாரு நிமிைமும் 
இலங்கையில் மனி் உரி்மக்கு அச்சுறுத்்ல் 
என்ப்்மய ஐநா மனி் உரி்மப் மபர்வ 
உணரமவணடும்.
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கேள்வி: 
 இது ததா்டர்பில் ெர்ைகதெ ெமூேத்தின் 
நிமலபபாடு எவ்ைா்றானதாே உள்ைது?

பதில்: 
 ஒரு சில நாடுகைள இ்்னப் புரிந்துடகைாணடு 
- மனி் உரி்மகைள, உண்மகை்ை அறி்ல், நீதி 
கி்ைக்கை மவணடும் என்ப்் வலியுறுத்தி வருகி 
ன்்றன. ஆனால், சில நாடுகைள, இலங்கை்யத் 
்மக்கு பயன்படுத்திக் டகைாளவ்றகைாகை இலங்கை 
என்ன டசான்னாலும் அ்்ன ஏறறுக்டகைாளளும் 
நி்லப்பாட்்ைக் டகைாணடிருக்கின்்றன. இவவா 
்றான நாடுகைள மனி் உரி்மகைள மபர்வயின் 
உறுப்பு நாடுகைைாகைவும் உளைன. அ்னால், சர்வ 
ம்ச சமூகைம் எனக் கூறும் மபாது அ்னத்து நாடு 
கை்ையும் ஒமரவி்மாகைப் பார்க்கை முடியாது. அங 
கும் வித்தியாசஙகைள உளைன.

கேள்வி: 
 அடுத்த ைாரம் ஆரம்பமாேப கபாகும் 49 
ஆைது கூட்டத் ததா்டருக்ோன தயாரிபபுக்ேளில் 

நீஙேள் எந்த ைமேயில் ஈடுபடடிருக்கின்றீர்ேள்?

பதில்: 
 விழிப்புணர்்வ ஏறபடுத்்க்கூடிய சந்திப் 
புக்கை்ை நைத்திக்டகைாணடிருக்கின்ம்றாம். ஒரு 
சிலர் மனி் உரி்மகைள மபர்வக்கு கைடி்ஙகை்ை 
அனுப்பியுளைார்கைள. எமது நீதி, சுயநிர்ணய உரி்ம 
மபான்்ற்வ குறித்து அஙகு மபாய உ்ரயாற்ற 
மவணடும். இந்் டபருந்ட்ாறறு கைாரணமாகை 
பலராலும் அஙகு டசல்ல முடியாதுளைது. இருந்் 
மபாதிலும் இஙகிருந்தும், புலம் டபயர்ந்் நாடு 
கைளில் இருந்தும் பலர் அஙகு டசல்கின்்றார்கைள. 
அந்் வ்கையில் இதில் நானும் பஙகைளிப்பு டசயய 
லாம் என நி்னக்கின்ம்றன்.

கேள்வி: 
 பயஙேரைாதத் தம்டச் ெட்டத்மத மாற்றி 
யமமபபதற்ோன ஒரு முயற்சிமய அரொஙேம் 
முன்தனடுக்கின்்றது. இதற்ோன அரசின் மாற்றுத் 
திட்டமும் தைளியாகியுள்ைது. தெனிைாமை 
யும், ஐகராபபிய ஒன்றியத்மதயும் எதிர் தோள் ை 
தற்ோன ஒரு உத்தியாேகை இதுவும் ேருதபபடு 
கின்்றது. இந்தத் திருத்தஙேள் மூலமாே, அழுத் 

தஙேமை இலஙமே அரசினால் தைற்றி தப்ற 
முடியுமா?

பதில்: 
 அரசாஙகைம் டசயகின்்ற மாற்றஙகைள - சர்வ 
ம்சத்்் தி்ச திருப்புவ்றகைாகை டசயயப்படும் 
ஒன்்றாகைமவ உளைது. இந்் பயஙகைரவா் ்்ைச் 
சட்ைத்்் முழு்மயாகை அரசாஙகைம் நீக்கை மவண 
டும். இது்ான் எமது மகைாரிக்்கை. ட்ன்னிலங்கை 
யிலும் இவவா்றான மகைாரிக்்கை்ான் முன்்வக்கைப் 
படுகின்்றது. ஏடனனில் ்மிழர்கைளு க்கு எதிராகைக் 
டகைாணடுவரப்பட்ை இந்் சட்ைம் ஏ்னய சிறு 
பான்்மயின மக்கை்ையும் ்ாக்கியது. இப்மபாது 
மனி் உரி்மகைளுக்கைாகை குரல்டகைாடுக்கும் சிஙகைை 
வர்கை்ையும் ்ாக்குகின்்றது. அ்னால், இ்்ன 
முற்றாகை நீக்கை மவணடும் எனக் மகைாரப்படு கின்்றது.
 இ்றகு மாற்றாகை அரசாஙகைம் டகைாணடு 
வரும் திருத்்த்்் ஏறகைமுடியாது. இந்் அலஙகைார 
திருத்்ஙகை்ை நாஙகைள எதிர்க்கின்ம்றாம். இ்றகு 
எதிராகை சட்ை நைவடிக்்கைகை்ை எடுப்ப்றகைான 
முயறசிகை்ையும் நாம் முன்டனடுக்கின்ம்றாம்.
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டமாழிகைள தி்ணக்கைைம் இருந்்ாலும்கூை அதிலி 
ருக்கின்்ற, அதில் ்மிழ் டமாழி உளவாஙகைல்கைள 
மிகைக் கு்்றவு.
 உலகை நாடுகைளில்  ்ாயடமாழியில் கைல்வி 
வழஙகும் நாடுகைளில் ஒன்்றாகை இலங்கை உளைது.  
பாலர் வகுப்பிலிருந்து உயர்்ரம் , பல்கை்லக்கைழகைக் 
கைல்வி வ்ரயில், ்ாய டமாழி அ்ாவது ்மிழ் 
டமாழியிமல கைல்வி்ய வழஙகு்ற ஒரு நாைாகை 
இலங்கை இருக்கின்்றது.  
 அந்் அைவிமல முக்கியத்துவம் வழஙகும் 
நாைாகை இலங்கை இருக்கின்்றது.  அரச கைருமடமாழி 
யாகை பயன்பாட்டில்  இருக்கின்்றமபாது அது பல 
இைஙகைளிமல பின்்ளைப்படுகின்்றது.
 அ்றகைான ஆளு்மகைள  ஆைணியினர்  
தி்ணக்கைைஙகைளிலும்  ்மிழ் டமாழி சார்ந்து 
அல்லது அதிகைாரிகைள மிகை கு்்றவாகை இருக்கின்்றனர். 
உ்ாரணமாகை இலங்கையிமல கைல்வி அ்மச்சி்ன 
எடுத்துக்டகைாணைால் 76 கைல்வி அதிகைாரிகைளில் 2 
்மிழ் டமாழி மபசும் அதிகைாரிகைள ்ான். மற்ற 74 
மபரும் சிஙகைை டமாழி்ய சார்ந்்வர்கைள. அந்் 
அடிப்ப்ையில் பார்த்்ால் அரசகைரும டமாழியாகை 
இருக்கும்  நி்ல்மயிமல, இலங்கையில் ்ாய 
டமாழி பின்்ளைப்படுகின்்றது. ஆனால் ்ாய 
டமாழியில் 2 டமாழியும் இலங்கையில்  கைறபிக் கை 
ப்படுகின்்றது என்பது முக்கியமான்ாகும். 

 முக்கியமாகை இலங்கையர்கைள என்்றவ்கை 
யில் ஈழத்தில் இருந்து மபசப்படுகின்்ற டமாழியி 
னு்ைய பணபாடு, கைலாச்சாரம் அ்ாவது மபரா 
சிரியர் சிவத்்ம்பி அவர்கைள கூறும் மபாது, “்ாய 
டமாழியினு்ைய  ட்ான்்மயிலும், பழ்மயி 
லும் இல்்ல. அ்னு்ைய இருப்பு, அ்னு்ைய 
வைர்ச்சியில் ்ான் இருக்கி்றது.”  என்று.
 அந்் அடிப்ப்ையில் ஈழத்து ்மிழர்கைள 

உலடகைஙகிலும் இருக்கைக் கூடிய டமாழிசார்ந்து 
மபசுகின்்றமபாது எஙகைளு்ைய டமாழியிமல இருக் 
கைக்கூடிய நாஙகைள மபசுகி்ற டமாழியும், எழுதுகி்ற 
டமாழியும் ஏ்னய  உலகைத்திமல இருக்கி்ற ஏ்னய 
்மிழர்கைைால் மபசப்படுகின்்ற டமாழியிலும் ஒரு 
மாறறீைான, இலக்கைண டமாழிக்கு சமமான ஒரு 
டமாழி, மபசப்படுவ்ாகை டமாழியியல் அறிஞர்கைள 
கூறுவ்் பார்க்கிம்றாம். அந்் வ்கையிமல ஈழத்து 
்மிழ்  என்்ற வ்கையிலும், ்னித்துவமான பணபு 
கைள உணடு. ஈழத்து டமாழி, மபச்சிலும் அந்்  
எழுத்திலும் ஒரு ்னித்்ன்்ம இருப்ப்்னயும், 
்னிப் பணபாட்டு மரபு இருப்ப்்ன டகைாணடும். 
்மிழ் இனத்்வர்கைள என்்ற ரீதியில் நாம் சி்றப்பாகை 
கைரு் மவணடும்  என்று நி்னக்கிம்றன்.

கேள்வி:
	 இலஙடேத்	ேமிழரேடை	் ்பாறுத்ே்வ	
டையில்	புலம்்்பயரநே	மகேள்	ேணிசமாே	
உள்ைனர.	ோய	்மாழிடய	அ்வரேைால்	
்ோடரநதும்	க்பசககூடியோே	இருககுமா?

பதில்:
 இலங்கை ்மிழர்கை்ை டபாறுத்் வ்ர 
யிமல டபருந் ட்ா்கையானவர்கைள பல்மவறு 
கைாரணஙகைைால் புலம் டபயர்ந்திருக்கின்்றார்கைள.   
இலங்கையில் பல்மவறு கைாரணஙகைளுக்கைாகை 
இலங்கையில் இருந்து புலம்டபயர்ந்்வர்கைள, 
புலம் டபயர்ந்் மு்லாம் ்்லமு்்றயினர் ்ங 
கைளு்ைய ்ாய டமாழியி்ன ம்றக்கைவில்்ல.  
அது அவர்கைளுை்னமய இருக்கின்்றது. இரண 
ைாம் மூன்்றாம் ்்லமு்்றகைள அ்றகுப் பின்னர் 
வருகின்்ற அஙமகைமய பி்றந்து, அஙமகைமய வைர் 
கின்்ற, அந்் பிள்ைகைளு்ைய டமாழியில், ்ாய 
டமாழி எந்் அைவுக்கு டசல்வாக்கு டசலுத்தும் 

என்பது ஒரு மகைளவிக்குறி ்ான்.  இருப்பினும் 
சமகைாலத்திமலமய நாஙகைள பார்க்கி்றமபாது சில 
நாடுகைளில் கைருத்்ரஙகுகைள, டசயலமர்வுகைள, கை்ல 
விழாக்கைள, ்மிழ் பணபாட்மைாடு, நிகைழ்த்்ப்படு 
கின்்ற பணபாட்டு நிகைழ்வுகை்ை பார்க்கின்்ற மபாது 
ஒரு ட்ளிவான விையம், ம்ான்றுகி்றது.
 எதிர்கைாலத்தில்,  அடுத்் ்்லமு்்றக்கும், 
இவர்கைள கைைத்துவார்கைைா? கைைத்்க்கூடும்.   ஒரு சில 
நாடுகைளில், ்னியார்  பாைசா்லகைைாகை, மநார்மவ 
மஜர்மனி, இஙகிலாந்து, கைனைா  மபான்்ற நாடுகைளில் 
்மிழ் பாைசா்லகைள  ஆரம்பித்திருக்கி்றார்கைள. 
ஈழத்திலிருந்து மபராசிரியர்கைைான   சிவத்்ம்பி   
மபான்்றவர்கைள டசன்று அஙகு பாைத்திட்ைஙகை்ை 
யும்  உருவாக்கி   ்மிழ் பாைநூல்கைள எழு்ப்பட்டி 
ருக்கி்றது. 

 அண்மக்கைாலமாகை நாஙகைளும் அஙகு 
முயறசிகை்ை மமறடகைாணடு வருகின்ம்றாம்.
எதிர்கைாலத்தில் ்னித்துவமான  பாைத்திட்ைத்்் 
உருவாக்குவ்றகைான ஏறபாடுகைள ந்ைடபறறு 
வருகின்்றன.   
 மமலும் அஙகு  ்மிழ் பாைசா்லகைள 
நைக்கின்்றது.   அஙமகை இருக்கைக்கூடிய, அரசியல் 
கைட்சிகைள அல்லது அஙமகை இருக்கைக்கூடிய, பாைசா 
்லகைளில் , ஒரு பகுதியாகை ்மிழ் டமாழி டகைாணடு 
வரப்படுகி்றது.   
 புலம்டபயர் ்மிழர்கைள ்ஙகைளு்ைய ்ாய 
டமாழிமீ்ான பறறுளைவர்கைள  டபரும்பாலானவர் 
கைள. டமாழி சார்ந்து, அவர்கைளு்ைய கைல்விசார்ந்து, 
பணபாடு, அவர்கைளு்ைய கைலாச்சாரம் சார்ந்து, 
அவறறிறகுள வருவ்றகு  சில மவ்ை விரும்பா 
விட்ைாலும்  அல்லது ட்ாழில் ரீதியாகைடசயறபைா 
விட்ைாலும்  அ்்ன மமம்படுத்தி டசல்லாவிட் 
ைாலும்  அப்படிமய அழிந்துவிடும் என்று கைருது 
வ்றகு இைமில்்ல.  நிச்சயமாகை இந்் முயறசி கைள 
எதிர்கைாலத்தில் புலம்டபயர் சமூகைத்திறகு கைணிச 
மான அைவு  பிள்ைகை்ை, அடுத்் ்்லமு்்ற 
யின்ர ்மிழ்டமாழிக்கு உளவாஙகைக்கூடிய சாத்தி 
யக்கூறு இருப்ப்ாகை கைருதுகின்ம்றன்.

உல்க நொடு்களில... த�ொடர்ச்சி  ...
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உழைப்பு அதுதான் புதுழையின் சிறப்பு என்ற பாடழை 
திழைத்துமிைன் என்ற புைவர் கழறயானின் உழைப்பு எனும் 

கழதயின் படிப்பிழையாக கூறியுள்ார். ஆபரணம், அறுசுழவ உண்டி, 
ைகிழ்ச்சி என்பழவ உயிர் வாழும் பபாருட்டு ைனிதனுக்கு மிகவும் 
அவசியைாைது. இதற்கு உழைப்பில் இைாபம் ததழவ. உழைக்கும் 
தபாது உள்த்தில் உறுதியும் தன்ைம்பிக்ழகயும் முக்கியைாைது. 
நியாயைாை உழைப்பு மூைம் இைாபத்ழத காணைாம். எைதவ நாம் 
உயிர் வாழ்வதற்கு உழைப்பு மிக முக்கியம்.  
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது	 எதிரோல	 சிற்பிேைான	 ேமிழ்	
சி்றாரேளின	 ேமிழ்்மாழி	 மற்றும்	 ்பண்்பாட்டு	
கமம்்பாட்டிடன	இலகோே	் ோண்டு	் ்வளி்வரும்	
இலககு	்வாை	இேழின	சிறு்வர	ேைத்	திற்ோன	
ேஙேள்,	ேட்டுடைேள்,	ேவிடேேள்,	ஓவியஙேள்	
மற்றும்	்வாழ்வுககு	்வழிோட்டும்	ேமிழர	�ாேரீேம்	
்ோடர்பான	 சிறு	 குறிப்பு	 ேள்	ஆகிய்வற்ட்ற	
்பகிரநது	 ஓர	 ்சழிப்்பான	 நிடலத்ே	 எதிரோல	
ேமிழ்	 சநேதிடய	 உரு்வாகே	 இடையுமாறு	
இலககு	உஙேடை	்வைக்வற்கி்றது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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