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மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 
வா்கரை பிைதேச சசய 

லாளர் பிரிவுககுட்பட்ட ்பழம் 
ச்பரும் வைலாற்றுரீதியான ேமிழர் 
்களின் பூர்வீ்க இ்டமான தோணி 
ோண்டமடு ்பகுதிரய ச்பாலந 
றுரவ மாவட்டத்து்டன் இரைக்க 
முன்சனடுக்கப்்படும் சசயற்்பாடு 
்கரள உ்டனடியா்க நிறுத்துமாறு 
மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிவில் 
சமூ்க அரமப்பு ்களின் ஒன்றியம் 
த்காரிகர்க விடுத்துளளது.
 இது சோ்டர்பில் அநே 
அரமப்பு விடுத்துளள அறிகர்க 
யில்,  வா்கரை பிைதேச சசயலாளர் 
பிரிவுககுட்பட்ட புசசாக த்கணி 
கிைாம தசரவயாளர் பிரிவிலு 
ளள தோணிோண்டமடு ்பகுதியா 
னது மட்டக்களப்பு – திருத்காை 
மரல மாவட்டங்களின் எல்ரல 
ப்்பகுதியாகும். இப்்பகுதியானது 
நூறுவீேம் ேமிழர்்கள வாழும் ்பகு 
தியாகும்.
 இப்்பகுதிரயத் சோ்டர்ச 
சியா்க ச்பாலநறுரவ மாவட்டத்து 
்டன் இரைப்்ப ேற்்கான முயற்சி்கள 

மு ன் ச ன டு க ்க ப் ்ப டு கி ன் ்ற ன . 
அணரமயில் இப்்பகுதியில் ச்பால 
நறுரவரயச தசர்நே எல்ரலக 
கிைாம  அதி்காரி்கள இநேக கிைா 
மத்ரே ச்பாலநறுரவ மாவட்டத்தி 
னுள இரைத்து அளரவ்கள 
தமற்ச்காண்டனர்.  அத்து்டன் அப்்ப 
குதியில் இருககும் ேமிழர்்க 
ளின் வைலாற்றுச சின்னங்கள உளள 
மரலரய சோல்லியல் திரை 
க்களம் ர்கய்கப்்படுத்தும் ந்டவடி 
கர்க்களிலும் ஈடு்படடுளளோ்க 
கூ்றப்்படுகி ன்்றது.
 1987ஆம்ஆணடு இப்்பகுதி 
யில் சிங்கள அைச த்பரினவாதி்க 
ளினால் ்படுச்காரல்கள தமற் 
ச்காளளப்்பட்டது்டன் இப்்பகுதி 
யில் உளள ேமிழ் மக்கள விைட 
டியடிக்கப்்படடு இப்்பகுதிரயக 
ர்கப்்பற்றும் வர்கயிலான ந்டவடி 
கர்க்கள முன்சனடுக்கப்்பட்டன. 
ஆனாலும்    ேமிழ் மக்கள சோ்டர் 
சசியா்க ேமது ்பகுதியில் வசித்துவரு 
கின்்றனர்.
 எனதவ இவற்றிரன ேடுத்து 
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்க்டநே வாைம் பிைான்ஸில் 
இ்டம்ச்பற்்ற நா்டாளுமன்்றத் 

தேர்ேலில் பிைான்ஸின் அைச ேரல 
வர் இமானுதவல் மகதைானின் 
்கடசி ச்பரும்்பான்ரமரய ச்ப்ற 
த்ே வறியோல் உறுதியான அைரச 
அரமப்்பதில் ்கடுரமயான சநருக 
்கடி்கள தோன்றியுளளன.

 அைரச அரமப்்பேற்கு 289 
ஆசனங்கள தேவப்்படும்த்பாதும், 
மகதைானின் ்கடசி 245 ஆசனங்க 

ரளதய ர்கப்்பற்றியுள ளது. அவர் 
்களுககு ஆடசி அரமப்்பேற்கு 
தமலும் 44 ஆசனங்கள தேரவயா்க 
உளள நிரலயில் எதிர்க்கடசி்கரள 
ஒரு இைக்கப்்பாடடுககு வருமாறு 
அவர் அரழப்பு விடுத்துளளார்.
 அதேசயம்,்பேவி விலகுவ 
ோ்க ேற்த்பாரேய பிைேமர் 
சமர்ப்பித்ே ்கடிேத்ரே மகதைான் 
நிைா்கரித்துளளார். ்க்டநே சசவவா 
ய்ககிழரமயில் இருநது இரு தின 
ங்கள அவர் எதிர்க்கடசி்களு்டன் 
்பல சுற்றுப் த்பசசுக்கரள ந்டத் 
தியத்பாதும் அரவ எதுவும் சவற் 
றிச்ப்றவில்ரல என சேரிவிக்கப்்ப 
டுகின்்றது.
 தேன் லு சமலிஙத்கான் ேரல 
ரமயிலான இ்டதுசாரி ்கடசியான 
பிைோன எதிர்க்கடசி 131 ஆசன 

cWjpahd muir mikg;gjw;F 

,zq;FkhW kf;Nuhd; miog;G

மியான்மாரில் இைாணுவப் 
புைடசி நர்டமுர்றப்்படு 

த்ேப் ்பட்டதில் இருநது அஙகு 
அைசுககு எதிைான த்பாைாட்டங்கள 
மீது தமற்ச்காளளப்்பட்ட அ்டககு 
முர்ற்களில் இதுவரையில் 2000 
இற்கும் அதி்கமாதனார் ச்கால் 
லப் ்படடுளளனர். எனதவ அரனத் 
துல்க சமூ்கம் இது சோ்ட ர்பில் 
ந்டவடிகர்க தமற்ச்காளள தவண 
டும் என ஐககிய நாடு்கள சர்பயின் 
சி்றப்பு அதி்காரி சைாம் அன்றூஸ் 
சேரிவித்துளளார்.

 இதுவரையில் அஙகு 2000 
த்பர் ச்கால்லப்்படடுளளது்டன், 
14000 த்பர் ர்கதுசசய்யப்்படடுள 
ளனர். 700,000 மக்கள உளநாடடி 
தலதய இ்டம்ச்பயர்நது வாழ்கின் 
்றனர். அஙகு ச்பாருளாோை சநருக 
்கடி ஏற்்படடுளளது்டன், மனிே 
உரிரம
மீ்றல்்களும் இ்டம்ச்பற்றுவருவ 
ோல் மக்கள அதி்க சநருக்கடி்கரள 
சநதித்து வருகின்்றனர்.
 மக்கள மீது ்பர்டயினர் ந்டத் 
தும் ோககுேல்்கள மனிோபிமா 
னத்துககு எதிைானது என்்பது்டன் 
அது ஒரு த்பார்ககுற்்றமுமாகும். 
இது சோ்டர்பில் சேன்னாசிய 
நாடு்களின் கூட்டணியானது ்கடு 
ரமயான நிரலப்்பாடு எடுத்ேது 
சோ்டர்பில் நான் மதலசியாவுககு 
நன்றி்கரள சேரிவித்துக ச்காளகி 
த்றன் என அவர் தமலும் சேரிவித்து 
ளளார்.

உகரைன் த்பார் ்காைைமா்க 
எரிச்பாருள மற்றும் 

்பசரள வர்க்களுககு ்கடுரமயான 
்பற்்றாககுர்ற ஏற்்படடுளளது. அதி 
்களவில் ்பசரள வர்க்கரள உற் 
்பத்தி சசய்யும் ைஸ்யா மற்றும் 
ச்பலாரூஸ் நாடு்கள மீது விதிக 
்கப்்பட்ட ேர்டதய அேற்்கான ்காை 
ைமாகும்.
 ேற்த்பாது இநே சநருக்கடியி 
னால் அதி்கம் ்பாதிக்கப்்படடுளள 
வறிய நாடு்களின் விவசாயத்துர்ற 
ககு எவவாறு உேவுவது என்்பது 
சோ்டர்பில் ஐதைாப்பிய ஒன்றிய 
நாடு்களி்டம் ்கருத்துதமாேல்்கள ஏற் 
்படடுளளன.
 ஆபிரிக்க மற்றும் மத்திய 

கிழககு நாடு்களுககு நிதிரய வழக 
குவேன் மூலம் அஙகு ்பசரள 
வர்க்கரள உற்்பத்தி சசய்யலாம் 
என்்ற ்கருத்ரே சில ஐதைாப்பிய 
நாடு்கள முன்ரவத்துளளத்பாதும், 
இநே ந்டவடிகர்கயினால் 
சூழல்மாசு்படுேல் சோ்டர்்பான
பிைசசரன்கள அதி்கரிககும் வாய்புக 
்கள உளளோ்க ஏரனய ஐதைாப்பிய 
நாடு்கள ்கருத்து சேரிவித்துளளன.
 ஆபிரிக்க நாடு்கள ்பச 
ரளரய உற்்பத்தி சசய்வரே 
ஊககு விப்்பேன் மூலம் ்பல நாடு 
்கள ைஸ்யாவில் ேஙகியிருககும் 
நிரலரய ேடுக்க முடியும் என 
ஐதைாப்பிய ஒன்றியத்ரே தசர்நே 
சில நாடு்கள ்கருதுகின்்றன.

gris cw;gj;jp njhlu;gpy; INuhg;gpa 
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ஐதைாப்்பாவுக்கான எரிவாயு 
விநிதயா்கத்ரே ைஸ்யா முற் 

்றா்க நிறுத்ேலாம் எனதவ
 அேற்்கான மாற்றுவழி்கரள 
அவர்்கள தே்டதவணடும் என்்ற 
எசசரிகர்கரய அரனத்துல்க எரி 
சகதி அரமப்பு விடுத்துளளது.

 ்பல ்காைைங்கரள முன்ரவ 
த்து எரிவாயு விநிதயா்க த்ரே ைஸ்யா 
நிறுத்ேலாம் எனதவ அேரன 
எதிர்ச்காளள ஐதைாப்பிய ஒன்றியம் 
ேயாைா்க தவணடும் என எரிச்கத்தி 

அரமப்பின் ேரலவர் ்பறீத் 
ர்பதைால் ்க்டநே புேன்கிழரம (22) 
சேரிவித்துளளார்.
 ைஸ்யாவின் எரிச்பாருட்கள 
மீது ஐதைாப்பிய ஒன்றியம் ேர்ட 
்கரள விதித்துளளத்பாதும் அவர்்கள 
சோ்டர்நதும் எரிச்பாருட்கரள 
வாஙகிவருகின்்றனர்.
இநே நிரலயில் சநாட்ரீம்-1 என 
ப்்படும் எரிவாயு விநிதயா்க குழா 
யின் ்பைாமரிப்பு சோ்டர்பில் ்கன 
்டாவுககு அனுப்்பப்்பட்ட உதிரி 
ப்்பா்கம் ஒன்று ்கதனடிய அைசின் 
ேர்ட ்காைைமா்க திரும்்ப கிர்ட 
க்காேோல் எரிச்பாருள விநிதயா 
்கத்ரே குர்றத்துளளோ்க ைஸ்யா 
சேரிவித்துளளது.
 இது ஒரு அைசியல் ந்டவ 
டிகர்க என தேர்மனி சோவித்து 

INuhg;ghTf;fhd vupthA
tpepNahfk; Kw;whf epWj;jg;glyhk;

்க்டநே புேன்கிழரம (22) ஆப் 
்கானிஸ்ோனில் ஏற்்பட்ட 

பூமி அதிர்வினால் 1500 இற்கு தமற் 
்பட்டவர்்கள ச்கால்லப்்பட்டது்டன், 
ஆயிைத்திற்கு தமற்்பட்ட மக்கள 
்காயமர்டநதுளளனர். எனினும் 
அஙகு மீடபுப்்பணி்களுக்கான உேவி 
்கள இதுவரை கிர்டக்க வில்ரல 
என சேரிவிக்கப்்படுகி ன்்றது.
 ஆப்்கானின் ேரலந்கர் ்காபூ 
லில் இருநது சேன்கிழக்கா்க 160 
கி.மீ சோரலவில் உளள ்பகுதி 
யில் இநே பூமி அதிர்வு இ்டம் ச்பற் 
றுளளது. அநே பிைதேசத்திற்கு சசல் 
வேற்கு சரியான ்பாரே்கள 
இல்ரல எனதவ உ்டனடியா்க உே 
வி்கரள தமற்ச்காளவேற்கு
 ்பாரிய சிைமங்கள ஏற்்படடுள 
ளோ்க ஆப்்கான் அைசின் ்பககிற்ைா 

மாநில த்பசசாளர் சமா்கமட இஸ் 
மாயில் முவியா சேரிவித்துளளார்.
 5.9 அளவுர்டய பூமி 
அதிர்வின் ோக்கத்தினால் அழிவ 
ர்டநதுளள இடி்பாடு்களில் இரு 
நது மக்கரள ர்க்கரள 
ச்காணத்ட மீட்போ்கவும், இடி்பா 
டு்கரள அ்கற்றுவேற்்கான உ்ப்கை 
ைங்கள கூ்ட இல்ரல என சேரிவிக 
்கப்்படுகின்்றது. ்க்டநே
 20 வரு்டங்களில் இ்டம் 
ச்பற்்ற பூமி அதிர்வு்களில் இதுதவ 
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த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 08ஆம் பக்கம்
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இலங்கைத் தீவில் வரலாற்றுக்கு முற்்பட்ட கைாலம் முதல் ததான்மையும் ததா்டர்ச்சியும் தகைாண்ட 
உலகின மைக்கைள் இனமைாகை வாழ்ந்து தகைாணடிருக்கும் ஈழத்தமிழர்கைளின இ்ை்மை சிறிலஙகைாவால் 

2009 முள்ளிவாயக்கைால் ஈழத்தமிழின அழிப்பின மூலம் ஆக்கிரமிக்கைப்்பட்ட நி்லயில் இன்ைய 
சிறிலஙகைாவின த்பாருளாதார தெருக்கைடி ஈழத்தமிழர்கைளின ொளாந்த வாழ்விய்லயும் ்பாதிக்கும் 
தன்மையு்்டயதாகை உள்ளது.
 எரித்பாருள் வழஙகைல் வீழ்ச்சியுற்ைதால் வ்டக்கு கிழக்கில் நிலம்்படு நீர்்படு த்பாருளாதார முயற்சிகைள் 
தெயலிழக்கைத் ததா்டஙகியுள்ளன. கூ்டவவ மினொர தவடடுக்கைளால் வர்த்தகைத்திற்கைான உற்்பத்திகை்ளயும் 
வமைற்தகைாள்ள இயலாத நி்ல வவகைப்்படடு வருகிைது. ொதாரண மைக்கைள் த்பாதுப்வ்பாக்குவரத்்தப் 
்பயன்படுத்தி வவ்ல கைல்வி ெந்்த என்பவற்றுக்கு ்பயணிக்கை இயலாத அளவுக்கு ்பயணச் சீடடுக்கைளின 
வி்ல அதிகைரித்து வருகிைது.
 எல்லாவற்றுக்கும் வமைலாகை மைருந்துகைள் தடடுப்்பாடும் மைருத்துவ நி்லயஙகைள் அறு்வச் 
சிகிச்்ெகை்ளவயா அல்லது உ்டல் இரத்தப் ்பரிவொத்னகை்ளவய தெயய இயலாத நி்லயும் 
வவகைமைாகி வருவதால் சிறு வொயகைளும் வி்பத்துக்கைளும் கூ்ட மைரணத்்த வி்ளவிக்கும் தன்மை 
அதிகைரித்து வருகிைது. இன்ைய இந்த நி்ல அதிகைரித்து வரும் உணவு தெருக்கைடியாலும் ்பரவி வரும் 
ததாற்றுக்கைளுக்கு முகைங தகைாடுக்கை இயலா்மை அதிகைரிப்பினாலும் ஆகைஸ்டடு தெப்த்டம்்பர் ஒக்வ்டா்பர் 
மைாதஙகைளில் இலங்கையின வ்டக்கு கிழக்கும் மிகை வமைாெமைான ்படடினிச்ொவுகைளாலும் உள உ்டல் 
வொயகைளாலும் கைடும் ்பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் என எதிர்்பார்க்கைப்்படுகிைது. இத்னத் தடுக்கை வவணடிய 
த்பரும் த்பாறுப்பு உள்ளவர்கைளாகை உலகைத்தமிழர்கைள் உள்ளனர். அத்து்டன சிறிலஙகைா இனதவறி்ய 
தமைாழிதவறி்ய மைததவறி்யத் தூணடி இன்ைய சூழ்ல தி்ெ திருப்பும் வ்பர்பாயத்தில் இருந்தும் 
தமிழர்கை்ளப் ்பாதுகைாக்கை வவணடிய நி்லயும்  உலகைத் தமிழர்கைளுக்கு உள்ளது.
 இத்ன உலகைத் தமிழர்கைளில் புலம்்பதிந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்கைள் தஙகைள் தாயகைக் கை்ட்மையாகைவும், 
தமிழகைத்திலும் உலதகைஙகும் வாழும் தமிழகைத் தமிழர்கைள் உ்டனபிைப்்பாளர் கை்ட்மையாகைவும் முனதனடுக்கை 
வவணடியது கைாலத்தின கைட்டாயமைாகை இருக்கிைது. எனவவ ஈழத்தமிழர்கைளுக்கைான இ்டர் முகைா்மைத்துவம் 
ஒனறு புலம்்பதிந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்கைளும் தமிழகைத்தமிழர்கைளும் உலகைத் தமிழர்கைளும் தாயகை 
ஈழத்தமிழர்கைளும் கூடடி்ணந்த கைட்ட்மைப்பின வழி உருவாக்கைப்்ப்டல் உ்டன வவ்லத்திட்டமைாகை 
முனதனடுக்கைப்்ப்ட வவணடும்.
 இலங்கையின வ்டக்கு கிழக்கில் வாழும் தமிழர்கைளி்்ட அவர்கைளின இன்ைய வத்வகைள் 
குறித்த வத்டல்கைள் வமைற்தகைாள்ளப்்படடு அந்தத் தரவுகைளின அடிப்்ப்்டயில் அந்த வத்வகைளுக்கைான 
நிதி முகைா்மைத்துவம், கைடடிதயழுப்்பப்்ப்ட வவணடும். உலகில் தமிழர் வாழும் ஒவதவாரு ொடடிலும் 
இந்த ஈழத்தமிழர் இ்டர் முகைா்மைத்துவக் கைட்ட்மைப்புக்கைள் கைடடிதயழுப்்பப்்படடு அவற்்ை இ்ணத்து 
ஒரு அணியில் ஈழ மைக்கைளின துயர் தீர்க்கும் தெயற்றிட்டஙகைளாகை மைாற்ை வவணடும்.
 இவவி்டத்தில் இ்டர் முகைா்மைத்துவக் கைட்ட்மைப்புக்கைள் ஈழத்தமிழரின உயிர்வாழ்தலுக்கைான 
அடிப்்ப்்ட வழஙகைல்கை்ள வழஙகைத் தமிழர்கைளுக்கு ஒரு தளமைாகை அ்மைவது மைடடுல்லாமைல்  இலங்கைக்கு 
உதவும் ொடுகைளுக்கும் ஈழத்தமிழர்கைளுக்கும் இந்த உதவிகைள் கி்்டப்்ப்த உறுதி தெயயுமைாறு 
வற்புறுத்தவும் உதவும். இனறு இந்தியா தான சிறிலஙகைா்வ த்பாருளாதார தெருக்கைடியில் நினறு 
மீடடு விடும் நிதிக்கை்டனாகை 3.5 பில்லியன த்டாலர்கை்ள அளிக்கும் ‘சுவப்’ கை்டன; மு்ையி்ன இந்த 
ஆணடு ெனவரி மைாதத்திவலவய ததா்டஙகி இனறு வ்ர உதவிவருகிைது.
 யூன 15இல் இந்த சுவப் கை்டன வெதி முடிவ்்டயும் வெரத்தில் கை்டந்த வாரம் சிறிலஙகைாவுக்கு 
வமைலும் 500 மில்லியன த்டாலர் கை்டனுதவி வவணடுதமைனை சிறிலஙகைாவின அ்ழப்்்ப ஏற்று அது 
குறித்து சிறிலஙகைாவின ஜனாதி்பதியு்டன வ்பசுவதற்கு இந்தியாவின உயர்மைட்ட அதிகைாரிகைள் குழு 
தகைாழும்புக்கு குறுகிய கைால இ்்டதவளியில் வந்து வ்பசி சிறிலஙகைாவுக்குத் ததா்டர்ந்தும் இந்தியா உதவும் 
எனை ெம்பிக்்கை்ய அளித்துள்ளது. கூ்டவவ அ்னத்துலகை ொணயநிதியத்தி்னயும் சிறிலஙகைாவுக்கு 
உதவும்்படி இந்தியா அழுத்தங தகைாடுத்து வருகிைது.
 டில்லியில் ஐவராப்பிய ொடுகைளின 14 தூதுவர்கைளு்டன டில்லியில் உள்ள சிறிலஙகைாவின தூதர் 
ெந்தித்துப் வ்பசும் மைாொடு ஒன்ை ெ்டாத்தி உதவியுள்ளது. அயலகை ொடுகைளில் அ்னவர்க்கும் 
வளர்ச்சி்யயும் ்பாதுகைாப்்்பயும் உறுதிப்்படுத்தல் எனனும் இந்திய தவளிவிவகைார தகைாள்்கையின 
அடிப்்ப்்டயில் தான இத்னச் தெயகினைது என்பது இந்தியாவின விளக்கைமைாகை உள்ளது. அப்்படியானால் 
அ்னவருக்கும் எனை தொல்லாடசியுள் ஈழத்தமிழ்ர இந்தியா ஏன அனுமைதிக்கைாது அவர்கைளுக்கைான 
வளர்ச்சியு்டன கூடிய ்பாதுகைாப்்்ப உறுதிப்்படுத்த மைைக்கிைது அல்லது மைறுக்கிைது எனை வகைள்வி்ய 
ஈழத்தமிழர் இ்டர்முகைா்மைத்தவக் குழு எழுப்்ப வவணடும். அதுவும் தவளிவிவகைார அ்மைச்ெராகைச் 
சுப்பிரமைணியம் தஜயெஙகைர், நிதி அ்மைச்ெராகை நிர்மைலா சீதாராமைன  இந்தியாவின த்பாருளாதாரத் 
திட்டமி்டல் ஆவலாெகைராகை த்பாருளாதார அறிஞர் மு்னவர் ஆனந்த ொவகைஸ்வரன எனனும் மூனறு 
தமிழகைத் தமிழர்கைளின முனனி்லப்்படுத்தலிலும் சிறிலஙகைாவின முனனாள் மைத்திய வஙகியாளுெர் 
இந்திரஜித் குமைாரசுவாமி முனனாள் உலகை வஙகியின த்பாருளாதார ஆவலாெகைர் வதவராஜன எனனும் 
இலங்கைத் தமிழர்கைள் மூவர் குழுப்்பஙகைளிப்பில் இருவராகை உள்ள நி்லயிலும் தமிழர் ததா்டர்புள்ள 
வகைரளத்்தப் பூர்வீகைமைாகைக் தகைாண்ட அதமைரிக்கைரான கீதா வகைாபித் அ்னத்துலகை ொணயநிதியத்தின 
்பதில் இயக்குெராகை உள்ள நி்லயிலும் இந்தியாவின இலங்கைக்கைான த்பாருளாதார உதவிகைள் 
வழஙகைப்்படும் இன்ைய சூழலில் தமிழர்கைவள ஈழத்தமிழர்கைளின உண்மைநி்ல்ய முனனி்லப்்படுத்தி 
அவர்கைளுக்கைான உரிய தீர்வுகை்ளக் த்பற்றுக் தகைாடுக்கை முடியுதமைன உலகைத்தமிழர்கைள் இவர்கை்ள 
ஊக்குவிக்கை வவணடும்.  
 அவவாவை இனறு இலங்கைக்கு உதவும் ொடுகைளாகை உள்ள அதமைரிக்கைா அவுஸ்திவரலியா 
நியூசிலாந்து ஐக்கிய இராச்சியம் வ்பானை ொடுகைளி்டமும் ஐவராப்பிய ஒனறிய ொடுகைளி்டமும் ஈழத்தமிழர் 
வதசியப்பிரச்சி்ன தீர்க்கைப்்ப்டாத வ்ர சிறிலஙகைாவில் நிதிநி்ல வளர்ச்சி ஏற்்ப்டாது என்ப்தத் 
ததளிவாகை எடுத்து்ரத்து சிறிலஙகைா்வ ஈழத்தமிழர்கைளுக்கைான தாயகை வதசிய தனனாடசி உரி்மைகை்ள 
ஏற்கைச் தெயவதன வழியாகைவவ அது நிதி தெருக்கைடியில் இருந்து விடு்ப்ட முடியும் என்ப்தச் 
ொனைாதாரஙகைளு்டன எடுத்து்ரக்கை இத்த்கைய இ்டர் முகைா்மைத்துவக் கைட்ட்மைப்புக்கைள் இன்ைய 
கைாலத்தின வத்வ என்பது இலக்கின எணணமைாகை உள்ளது.

Mrphpau;

ஈழத்தமிழருக்கான இடர்மு்காமைததுவம்
உடன் உருவகாக்ப்பட வவண்டும்

“அகனி்பத் என்்பது வ்ட இநதியாவில் த்பாைாட்ட 
சநருப்ர்பப் ்பற்்ற ரவத்திருககும் ்பாே்க 

ேரலரம யிலான ஒன்றிய அைசின் புதிய திட்டம். 17 ½  
வயது முேல்  21 வயது வரை   இருககும் இரளஞர்்களுககு 
இைாணுவத்தில் 4 ஆணடு்கால ஒப்்பநேப் ்பணி. 
இநே 4 ஆணடு்களில் முேல் 6 மாேம் ்பயிற்சிக்காலம். 
நான்்காணடு முடிநே பின்  ்பணிசசய்ேேற்்கான சான்றிேழ் 
உணடு, ஆனால், ஓய்வூதியம் எதுவும் கிர்டயாது. 
25மூ ்பணியில் ேக்கரவத்துக ச்காளளப்்படுவர்.   
நான்்காணடு்களுககுப் பி்றகு மத்திய ்காவல் ்பர்ட 
உளளிட்ட உளநாடடுப் ்பர்ட அரமப்பு்களில் 10மூ 
இ்ட ஒதுககீடு வழங்கப்்படும், சோழில் சோ்டங்க 
வஙகிக ்க்டன், தமற்்படிப்புககு சிற்சில சலுர்க்கள 
எனப் ்பலவாறும் சமாோனம் சசால்லப்்பட்டாலும் 
த்பாைாட்டம் இன்னும் ஓய்நே்பாடில்ரல.
 இைாணுவத்ரே இளரமத்துடிப்புளளோ்க மாற் 
றுவது, ்பர்டசசசலவில் சம்்பளத்திற்கு த்பாகும் 
சோர்கரயக குர்றத்து நவீன ஆயுேங்கரள வாஙகிக 
குவிக்க சசலவிடுவது, ஆட்கரளவி்ட சோழில்நுட்பம் 
சார்நே ்பர்டயா்க மாற்றுவது, ஒழுக்கமும் தி்றரமயும் 
தேசப் ்பற்றும் ச்காண்ட இரளஞர் ்பட்டாளத்ரே 
உருவாககுவது என  அைசு சசால்லும் அகனி்பத் ஆேைவு 
்காைைங்கள நிரலரமரயக ்கடடுககுள ச்காணடுவை 
வில்ரல.
 பீ்கார், அரியானா, உத்ேைபிைதேசம், ்பஞசாப், 
உத்ேை்காணட த்பான்்ற மாநிலங்களில் த்பாைாட்டம் 
ந்டககி்றது. இைாணுவ தவரல என்்பது நிைநேை ்பணி 
என்றில்லாமல் ேற்்காலி்கப் ்பணியா்க மாற்்றப்்படுவேற்கு 
எதிைா்கதவ அவர்்கள த்பாைாடுகின்்றனர். ச்காதைானா 
ச்பருநசோற்று ்காைைமா்க இைணடு ஆணடு்கள 
புதிய ஆடதசர்ப்பு இல்லாே நிரலயில், இவவாணடு 
முப்்பர்டககும் தசர்த்து இலடசத்திற்கும் தமற்்பட்ட 
ஆசளடுப்பு இருககும் என்்ற எதிர்்பார்ப்பில் இடிவிழுந 
துளளது.
 நான்கு ஆணடு மடடுதம ்பணி என்்போல் 
அர்ப்்பணிப்பு இருக்காது, ஆறு மாே ்காலப் ்பயிற்சி 
த்பாோது, ேரலரமககு கீழ்ப்்படியும் இைாணுவ 
ஒழுஙகு சீர்குரலயும.; இைாணுவ இை்கசியங்கரளத் 
சேரிநேவர்்கள ஒப்்பநேப் ்பணியாளர்்களா்க இருப்்பது 
தேச நலனுககு ஏற்்றேல்ல உளளிட்ட ்காைைங்கரள  
திட்டத்ரே எதிர்ப்த்பார் சசால்கின்்றனர்.
 இவற்றுககு அப்்பால் இருககும் மி்கப் ச்பரிய 
ஆ்பத்து, ஆர்.எஸ்.எஸ். மூலவர்்களான சாவர்க்கர், 
மூஞதச, செட்கவர், டிதயாைஸ் ஆகிதயாைது’ இநது 
க்கரள இைாணுவமயமாககும்’ ்கனரவ நனவாககு 
கி்றது அகனி்பத். இைண்டாம் உல்கப் த்பாரின் த்பாது 
பிரித்ோனியப் ்பர்டயில் இநதுக்கள தசை தவணடும் 
என்று சாவர்க்கர் ்பைப்புரை சசய்ேேற்கு ்காைைம் இைா 
ணுவ ்பயிற்சிப் ச்பற்்ற இநதுக்கள கிர்டப்்பார்்கள. 
அவர்்கள உளநாடடு எதிரி்கரள அோவது இஸ்லா 
மியர்்கதளாடு சணர்டத்பா்ட உேவுவார்்கள என்று நம் 
பினார்.
 ஆர்.எஸ்.எஸ். ஐ தோற்றுவித்ே செட்கதவரின் 
குருவும் இநதும்காசர்பயின் ேரலவருமாகிய மூஞதச 
இத்ோலிககு சசன்று ்பாசிச இயக்கத்தி்டம் இருநது 
்பா்டம் ்கற்று வநோர். அரே சோ்டர்நது 1934 இல் மத்திய 
இநது இைாணுவக ்கல்விக ்கழ்கத்ரே உருவாககினார். 
அேன் குர்டயின் கீழ் 1937 இல் நாசிககில் த்பான்சாலா 
இைாணுவப் ்பளளிரயயும் சோ்டஙகினார். பின்னர் 
அது ்கல்லூரியா்க விரிவர்டநேது. இைாணுவத்தில் 
தசருவேற்கு ்பயிற்சி வழஙகும் தவரலரய இப்்பளளி 
சசய்கி்றது. 2008 இல் மாதல்கான் குணடு சவடிப்பு 
வழககில் சலப்டினணட ்கர்னல் ்ரீ்காநே புதைாகித், 
தமேர் இைதமஷ் உ்பாத்யாயா ஆகிதயார் மாடடிக 
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அைசியல் சசயற்்பாடடில் இரளதயார்்க 
ளின் ஈடு்பாடு சோ்டர்்பான உரை 

யா்டல் சர்வதேசரீதியா்க சம்காலத்தில் முேன்ரம 
ச்பறுகி்றது. எனினும் வளர்சசியர்டநது வரும் 
நாடு்களில், குறிப்்பா்க இலஙர்க, இநதியா த்பான்்ற 
சேன் பூத்காள நாடு்களில் இரளதயாரின் அைசியல் 
்பஙகு்பற்்றல் என்்பது ்கலநதுரையா்டல்்களின் ்கரு 
ப்ச்பாருளா்கதவ மடடுப்்படுத்ேப்்படடு ்காைப்்படு 
கி்றது. இவசவாழுஙகிதலதய இப்பிைாநதியத்தின் 
தேசிய இனமாகிய ேமிழ்த்தேசிய இனத்திலும் 
அைசியல் ்பஙகு்பற்்ற லில் இரளதயார்்களின் ்பங 
்களிப்பு என்்பது அரிோ்கதவ ்காைப்்படுகின்்றது.
 பிைதிநிதித்துவ ேனநாய்க அைசியலில் 
அைசியல் ்பஙகு்பற்்றல் ்பாைாளுமன்்ற அைசியல் 
ந்கர்வு்களிதலதய அளவி்டப்்படுகின்்றது. ஈழத்ேமி 
ழைசியலின் ்பாைாளுமன்்ற தேர்ேலில் வாக்காளர் 
்படடியலிதலதய இரளதயாருககு ஒதுக்கப்்பட்ட 
பிைதிநிதித்துவம் மி்க மி்க சசாற்்பமா்கதவ ்காைப்்ப 
ட்டது.  

 இலஙர்கயின் இன்று நிலவும் அைசி 
யல் ச்பாருளாோை சநருக்கடி ்காலப்்பகுதியில், 
அைசாங்கத்தின் ஆளுரமயற்்ற நிர்வா்கத் திற்கு 
எதிைான த்பாைாட்டக்களத்தில் முன்னிரல வகிப் 
்பவர்்களா்க இரளதயாதை ்காைப்்படுகி்றார்்கள. 
அத்து்டன், இலஙர்கயில் எழு்பது மற்றும் 
எண்பது்களில் இ்டம்ச்பற்்ற தே.வி.பி-இன் 
தசாசலிச புைடசியிலும் இரளதயார்்களின் முற் 
த்பாககு சிநேரன்கதள ஆதிக்கம் சசலுத்தியது. 
அவவா்றானசோரு வைலாத்ற ஈழ்த்ேமிழர்்களின் 
உரிரமப்த்பாைாட்டத்திலும் ்காைப்்படுகி்றது.
 சிங்கள அைசின் ஒடுககுமுர்றகச்கதிைான 
ஈழத்ேமிழர்்களின் உரிரமப்த்பாைாட்டம் அஹி 
ம்ரச வடிவிலிருநது உத்தவ்கமான ஆயுே 
ப்த்பாைாட்டத்திற்கு ்பரிைாமம் ச்பற்்றதில் 
அன்ர்றய ஈழத்ேமிழ் இரளதயாரின் வகி்பா்கம் 
முேன்ரமயா்க ்காைப்்பட்டது. இரளதயார் 
புைடசி்கை முற்த்பாககு அைசியலில் ச்பறும் வகி 
்பா்கம் பிைதிநிதித்துவ ேனநாய்க அைசியலின் 
அோவது தேர்ேல் ்களங்களில் ச்ப்றமுடியாே நிரல 
்காைப்்படுகின்்றது.
 ஈழத்ேமிழர்்கள உரிரமக்கா்க த்பாைாடும் 
தேசிய இனம் என்்றரீதியில் பிைதிநிதித்துவ ேனநாய்க 
அைசியல் ்களத்ரேயும் புைடசிக்களமா்கதவ ்பயன் 
்படுத்ே தவணடும். எனினும் ஈழத்ேமிழர்்களின் 
அைசியலில் எண்பது்களில் வலுப்ச்பற்்ற ஆயுேப் 
த்பாைாட்டத்தில் இரளதயார் சவளிப்்படுத்திய 
அைசியல் ்பஙகு்பற்்றல் த்பாககு ்பாைாளுமன்்ற 
அைசியலில் ்காை இயலாே நிரல துயைமானோ்கதவ 
உளளது.
 ்பாைாளுமன்்ற அைசியலில் ஈழத்ேமிழ் 
இரளதயார்்களின் ்பஙகு்பற்்றல் இன்ரமககு 
இரளதயார்்கள சம்காலத்தில் அைசியல் ஈடு்பாட 
டில் ஆர்வமின்றி உளளார்்கள என ்பலரும் ச்கடடு 
தமனிககு குற்்றசசாடர்ட வரிரசப்்படுத்ே முய 
லுகின்்றார்்கள. எனினும், ஈழத்ேமிழர்்களின் அைசி 
யல் உரிரமப்த்பாைாட்டங்களில் சோ்டர்சசியா்க 
இரளதயாரின் பிைசன்னம் அதி்கமா்கதவ இரு 
நது வருகின்்றது. எழு்க ேமிழ் எனும் ேனநாய்க 
வழிமுர்றயிலான த்பாைாட்டங்கள சோ்டக்கம் 
ச்பாத்துவில்-ச்பாலி்கணடி த்பாைாட்டம் வரை 
அேற்கு சான்்றா்க இரளதயாரின் ்பஙகு அரமநதிரு 
நேது. அத்து்டன் இன்றுவரை ஈழத்ேமிழைசியலில் 
யாழ்ப்்பாைப்்பல்்கரலக்கழ்க மாைவர் ஒன்றி 

யங்களின் சசயற்்பாடு ேவிர்க்க இயலாே நிரலரய 
ச்பறுகின்்றது. த்பாைாட்ட அைசியலில் அதி்க 
ஈடு்பாடர்ட சவளிப்்படுத்தும் ேமிழ் இரளதயார் 
்களின் ்பாைாளுமன்்ற அைசியலுககு ேர்டயா்க 

உளள ்காைைங்கரள நுணுக்கமா்க அவோனிக்க 
தவணடிய தேரவ உளளது.
 முேலாவது, ஈழத்ேமிழ் இரளதயார்்களின் 
்பாைாளுமன்்ற ்பங்களிப்பில் உளள ேர்டயிரன 
வ்டககு-கிழககு பிைாநதிய மட்டத்தில் ்காைப் 
்படும் ்பண்பாடடுக கூறு்கரள அவோனிக்க 
தவணடியோ்கவுளளது. வ்டககு-கிழககில் ஈழத்ே 
மிழர் அைசியரல பிைதிநிதித்துவப்்படுத்தும் 
ேமிழ்க்கடசி்கள முழுரமயா்க முதிதயார் இல்லங 
்களா்கதவ ்காடசியளிககி்றது. ்கடசி நிர்வா்கத்திலும் 
்பாைாளுமன்்ற அைசிரலயும் முதிதயார்்கதள ்கடடு 
ப்்பாடடுககுள ரவத்திருக்க முயலுகின்்ற த்பாகர்க 
அவோனிக்கககூடியோ்க உளளது.
 ்கடசி்களுககுள இரளஞைணி ்கட்டரமப்பு 
க்கள ்காைப்்படுகின்்ற த்பாதிலும் குறித்ே இரள 
ஞர்்கதள ேங்கள ்கடசியின் உயர்பீ்ட எணைங்களு 
்டன் முைண்படு்பவர்்களா்கதவ உளளனர். எனி 
னும் ேமிழ் அைசியல் ்கடசி்கள உட்கடசி ேன 
நாய்கத்ரே த்பணுவதில்ரல என்்பேனால் இரள 
ஞைணி்களின் முைண்பாடடு எணைங்கள ்கடசி்க 
ளுககுள நிைா்கரித்து சசல்லப்்படும் நிரலதய ்காை 
ப்்படுகின்்றது.
 அத்து்டன் இரளதயார்்களின் ்பாைாளுமன்்ற 
்பஙகு்பற்்றல் நிைா்கரிக்கப்்படுவேற்கு வ்டககு-
கிழககின் சமூ்க ்பண்பாடடு மனநிரலயும் ்காைை 
மாகி்றது. ச்பண்கள இன்று ்கல்வி்கற்று 
உயர்நிரல்களுககு சசன்றுளள த்பாதிலும், 
சமூ்கம் ேனது ்பழரமவாே சிநேரனககுள 
ச்பண்கரள மு்டக்க முயலுவது த்பான்த்ற, 
இரளதயார் சோ்டர்பிலும் ‘சிறுபிளரள தவளா 
ணரம வீடு வநது தசைாசேனும்’ ேப்ச்பண 
ைத்திதலதய ்காைப்்படுகின்்றார்்கள. தமலும் 
சாதியம் மற்றும் மேங்களின் ோக்கமும் பிைாநதிய 

அளவில் ்காைப்்படுகின்்றது. ச்பாதுப்்பைப் 
பில் சாதியம் மற்றும் மேம் சோ்டர்்பான ்பாகு 
்பாடடு உரையா்டல்்கள அற்றுப்த்பானாலும், ்கடசி 
க்கட்டரமப்புககுள பிைதிநிதித்துவம் ஒதுக்கப் 

்படுர்கயில் சாதியம் மற்றும் மேப்்பாகு்பாடு 
்பார்க்கப்்படும் நிரல்கதள நிலவுகின்்றது. 
ஆேலால், சாதியம் என்்ற ச்கதிககுள நின்று புைட 
சி்கைமா்க முன்தனறி வரும் இரளதயாரை நீர்த் 
துப்த்பா்கசசசய்யும் நிரல ஒடடுசமாத்ே ேழிழைது 
அைசியலிலும் ்காைாமல் த்பாவரே அவோனிக்க 
முடிகி்றது.
 இைண்டாவது, ேமிழ் இரளதயார்்களின் 
்பாைாளுமன்்ற ்பஙகு்பற்்றலுக்கான ேர்டரய 
இலஙர்கத்தீவு ்பைப்பில் அவோனிக்கககூடியோ்க 
உளளது. ்க்டநே்காலங்களில் ்பாைாளுமன்்ற அைசி 
யல் பிைதிநிதித்துவங்கரள சவளிப்்படுத்தி சிங்கள 
தேசத்துககு தசரவ புரிநே முதுரமயான ேமிழ் 
அைசியல் பிைதிநிதி்கள ேங்கள சசயற்்பாடு்கரள 
சோ்டைககூடிய வர்கயில் சேன்னிலஙர்கககு 
விருப்்பமா்க சசயற்்ப்டககூடிய அைசியல் பிைதிநி்க 
ரளதய ேமிழைசியலில் நிறுத்ே முற்்படுகின்்றார்்கள. 
மா்றா்க முற்த்பாக்கான இரளஞர்்கரள முன்னிறுத் 
துர்கயில் ேங்களின் ்க்டநே ்கால அைசியல் 
வஙகுதைாத்து சசயல்்கரள சவளிப்்படுத்தி விடு 
வார்்கள என்்ற அசசம் ்காைப்்படுகின்்றது. சேன் 
னிலஙர்க அைசியல் ேைப்பும் வ்டககு-கிழககி 
லிருநது ேங்களுககு தசரவ சசய்யககூடிய பிைதிநி 
தித்துவங்களிதலதய அதி்கம் நாட்டம் ச்காளகி்றது. 
மா்றா்க முற்த்பாக்கான மற்றும் யோர்த்ேமான 
அைசியல் நிரலப்்பாடு்கரள சவளிப்்படுத்தும் 
இரளஞர்்கரள ஏற்றுகச்காளளாது அத்து்டன் 
முற்த்பாக்கா்க தீவிைத்ேன்ரமயு்டன் எழுசசியு 
றும் இரளஞர் திைரள அைச ்பயங்கைவாே ்கட 
்டரமப்புக்களூ்டா்க மு்டககும் சசயற்்பாடர்டதய 
சேன்னிலஙர்க அைசியல் முன்னிரலப்்படுத்துகி 
்றது.
 மூன்்றாவது, ேமிழ் இரளதயார்்களின் 
்பாைாளுமன்்ற ்பஙகு்பற்்றலுக்கான ேர்டரய சர்வ 
தேச ்பைப்பிரன ரவத்து ச்காணடும் அவோ 
னிக்கலாம். சர்வதேச நி்கழ்சசி நிைலு்டன் ்பயணிக 
்கககூடிய வர்கயிலான புலரமசார் இரளதயார் 
ேமிழ் அைசியல் ்பைப்பில் அரிோ்கதவ ்காைப் 
்படுகின்்றார்்கள. சமூ்க விஞஞானக்கற் ர்கதய 
சமூ்க ஈடு்பாடர்ட வளப்்படுத்துகி்றது. எனினும் 
வ்டககு-கிழககு ேமிழ் சமூ்கத்தில் சமூ்க விஞஞா 

வரும் 30ம் திகதி நினைவு கூரப்படவுள்ள 
அனைத்துலக ்பாராளுமன்ற நான்ள

 (International Day of Parliamen-
tarism) முனனிட்டு  

பேராசிரியர் கபேசலிஙகம் 
அவரகள, ஈழத் தமிழ் இன்ளஞரகளின 
்பாராளுமன்ற ்பஙகளிபபுக்கு  உள்ள 

தனடகள குறித்து இலக்கு ஊடகத்திற்கு 
வழஙகிய சி்றபபுச் செவ்வி:

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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நாடடின் ச்பாருளாோைம் மி்க தமாசமா்க 
சீைழிநதுளளது. அடுத்ேடுத்ே மாேங்களில் 

அத்தியாவசிய ச்பாருட்கரள மக்களுககுப் ச்பற் 
றுக ச்காடுப்்பேற்கு என்ன சசய்வது என்று 
சேரியாே ஓர் இக்கட்டான நிரல. இேனால் நாடு்களி 
்டம் உேவி த்காரி ர்கதயநதி இர்றஞசுவதே 
இன்ர்றய சவளிவிவ்காைச சசயற்்பா்டா்க 
உளளது. அயல் நாடு்களி்டமும், ஆடசியாளர்்களின் 
ேன்னிசரசக்கரமய ்கருேப்்பட்ட தநச நாடு்களி்டம் 
்க்டன் த்கடடுச சசன்்ற நிரலரம்கள இன்று 
மாறிவிட்டது. ்கண்டவர்்களி்டம் நிவாைைமா்க 
உேவி்கள த்காருகின்்ற நிரலரமககு ைாே்பகசக்கள 
நாடர்டக ச்காணடு வநது நிறுத்தியுளளார்்கள.
 ேனாதி்பதி த்காத்ே்பாய ைாே்பகசவின் 
அரழப்ர்ப ஏற்று சநருக்கடி நிரலரம்களுககுத் 

தீர்வு ்காண்பேற்்கா்கப் பிைேமைாகியுளள ைணில் 
விககிைமசிங்க, அணரமயில் அவுஸ்திதைலிய 
ஊ்ட்கம் ஒன்றிற்கு அளித்ே தநர்மு்கத்தில் சவளி 
யிட்ட ்கருத்துக்கள நாடடின் இநேக ர்கதய 
நது நிரலரயத் துல்லியமா்க சவளிப்்படு த்தி 
இருககின்்றது.
 ஏற்றுமதி ச்பாருளாோைத்தின் மூலம் நாடு 
ச்பாருளாோைத்தில் உறுதி ச்பற்றிருநேது. மாறி மாறி 
அதி்காைத்துககு வநே ஆடசியாளர்்கள ஏற்றுமதிப் 
ச்பாருளாோைத்ரேப் த்பணி வளர்ப்்பேற்குப் 
்பதிலா்க இ்றககுமதிப் ச்பாருளாோைமா்க மாற்றி 
மக்கரள சசாகுசு வாழ்கர்க வாழப் ்பழககி 
னார்்கள. இனப்பிைசசிரனககு சமாோன வழி்க 
ளில் தீர்வு ்காண்பரே விடுத்து, ேமிழ் மக்களின் 
உரிரமப் த்பாைாட்டத்ரே ஆயுே முரனயில் 
அ்டக்க முற்்பட்டேன் விரளவா்க எழுநே யுத்ேத்ரே 
யடுத்து, ைாே்பகசக்கள நாடர்ட ்க்டன்்களில் மூழ் 
்கடித்ோர்்கள.  
 யுத்ேத்ரே முடிவுககுக ச்காணடு வநே 
பின்னர் நாடர்ட ேன்னிர்றவு ச்காண்ட ச்பாரு 
ளாோைத்ரே தநாககி ந்கர்த்திச சசல்ல அவர்்க 
ளால் முடியவில்ரல. இனசவறி, மேசவறி த்பாக 
கில் இைாணுவ மயமான ஆடசிச சூழரல உரு 
வாககுவதிதலதய அவர்்கள தீவிை ்கவனம் சசலு 
த்தினார்்கள. யுத்ேம் முடிவுககு வநே பின்னரும் 
தேசிய ்பாது்காப்புகத்க நாடடில் முேலி்டம் அளிக 
்கப்்பட்டது. யுத்ே ்காலத்தில் மடடுமல்லாமல் 
யுத்ேம் முடிவுககு வநேேன் பின்னைான ்க்டநே 13 
வரு்டங்களிலும் தேசிய ்பாது்காப்புககு அதி்க நிதி 
ஒதுககீடு சசய்யப்்படடிருககின்்றது.
 சர்வதேச ச்பாருளியல் நிபுைர்்களின் ஆய் 
வறிகர்கயின்்படி, யுத்ேம் முடிவுககு வநே ்பத்து 
வரு்டங்களின் பின்னர் 2019 ஆம் ஆணடு ்பாது்காப் 
புககு 1.5 பில்லியன் ச்டாலர்்கள வைவு சசலவுத் 
திட்டத்தில் ஒதுக்கப்்பட்டது. இது அேற்கு முநதிய 
வரு்டத்தில் ஒதுக்கப்்பட்ட 2 பில்லியன் ச்டாலர்்களி 
லும் ்பார்க்க சற்று குர்றவானோகும். ஆனாலும் 
அடுத்ேடுத்ே வரு்டங்களில்; அநேத் சோர்க 
வீழ்சசி ச்ப்றவில்ரல. ந்டப்்பாணடின் வைவு 
சசலவுத் திட்டத்தில் 1.86 பில்லியன் ச்டாலர்்கள 
்பாது்காப்புககு ஒதுக்கப்்பட்டது. இது முநதிய 
வரு்டத்திலும் ்பார்க்க 14 வீேம் அதி்கமானது 
என்்பது ்கவனத்துககு உரியது.
 ச்காதைானா தநாய்ப்த்பரி்டரின் அசசுறுத்ே 
லுககு நாடு ஆளாகியிருநே தவரள, உல்லாசப் 
்பயணி்களின் வருர்க குர்றநது, அநநியச சசல 

வாணி சநருக்கடிரயத் ேணிக்க தவணடிய நிரல 
யில் இவவாறு ்பாது்காப்புககு அதி்க நிதி ஒதுககீடு 
சசய்யப்்படடிருநேது என்்பது குறிப்பி்டத்ேக்கது.

 ஏரனய நாடு்களு்டன் ஒப்பிடுர்கயில் 
சிறிய நா்டாகிய இலஙர்கயின் ்பாது்காப்புக்கான 
வைவு சசலவுத் திட்ட நிதி ஒதுககீடு மி்க 
அதி்கமானது என்்பரே சவளிவிவ்காை அரமச 
சின் முன்னாள ஆதலாச்கர் த்டனியல் அல்த்பா 
ன்சஸ் ேனது ஆய்சவான்றில் குறிப்பிடடுளளார். 

இலஙர்க இன்னும் ஒரு யுத்ே சூழலில் 
இருககின்்றது என்்பரேதய இது பிைதி்பலி 
த்திருககின்்றது என்்பரேயும் அவர் சுடடிக்கா 
டடி உளளார். அதேதவரள ஆயுேப் ்பர்ட்களில் 
அளவுககு அதி்கமானவர்்கள இரைக்கப்்படடி 
ருககின்்றார்்கள என்றும் ஏரனய சோழில்்களிலும் 
்பார்க்க அதி்கக குர்றநே சோழிதல இஙகு ்காை 
ப்்படுகின்்றது என்றும் அவர் சேரிவித்திருககின் 
்றார்.

 ச்பாருளாோை சநருக்கடிககுத் தீர்வு 
்காண்பேற்்கா்கப் ்பல்தவறு ந்டவடிகர்க்கள 
எடுக்கப்்படடிருககின்்றன. ்பல்தவறு ஆதலாச 
ரன்கள சேரிவிக்கப்்படடிருககின்்றன. அைசாங்க 
த்தின் வருமானத்ரே அதி்கரிப்்பேற்்கா்க வரி்கள 
அதி்கரிக்கப்்படடிருககின்்றன. புதிோ்க வரி்கள 
விதிக்கப்்படடிருககின்்றன. ஆனால் அதே 
தவரள அைசாங்கத்தின் சசலவினங்கரளக 
குர்றப்்பேற்கும், தமலதி்க சசலவினங்கரளக 
்கடடுப்்படுத்தி இல்லாமற் சசய்வேற்கும் ந்டவடி 
கர்க எடுக்கப்்ப்டவில்ரல. அது குறித்து ஆைாய்நது 
ஆதலாசரன்கள சேரிவிக்கப்்ப்டவுமில்ரல.
 மா்றா்க அத்தியாவசியப் ச்பாருட்கரளப் 
ச்பற்றுகச்காளவேற்்கா்க வரிரச்களில் ்காத்திருநது 
ச்பாறுரம இழநே மக்கள மீது ைம்புக்கரனயில் 
ச்பாலிசார் ச்பாதுமக்கள மீது ந்டத்திய துப் 
்பாககிப் பிைதயா்கத்தில் ச்பாதும்கன் ஒருவர் 
ச்கால்லப்்பட்டார். ்பத்துககும் தமற்்பட்டவர்்கள 
்காயமர்டநேனர். வ்டககில் முல்ரலத்தீவு மாவட 
்டம் விசுவமடுவில் இ்டம்ச்பற்்ற சம்்பவம் ஒன்றில் 
எரிச்பாருளுக்கா்க வரிரசயில் ்காத்திருநேவர்்கள 
மீது ந்டத்திய ்கணமூடித்ேனமான ோககுேல்்களில் 
்பலர் ்காயமர்டநேனர். ஐநது த்பர் சிகிசரசக்கா்க 
ரவத்தியசாரலயில் அனுமதிக்கப்்பட்டனர். ்பர்ட 
யினருர்டய ்க்டரம்களுககு இர்டயூறு விரளவி 
த்ேோ்கக குற்்றம் சாடடி ர்கது சசய்யப்்பட 
்டவர்்கள சட்ட ந்டவடிகர்கககு உளளாக்கப்்படடிரு 

ககின்்றனர்.
 இத்ேர்கய ந்டவடிகர்க்கள அடிப்்பர்டத் 
தேரவ்கரளப் பூர்த்தி சசய்து ச்காளள முடியாமல் 
ஆற்்றாரமயில் ேவிககின்்ற ச்பாதுமக்களின்  
அடிப்்பர்ட உரிரம்கரளப் ்பாதித்திருககின்்றன. 
இநேச சம்்பவங்களில் நாடடின் அைசியலரமப்பு 
ரீதியா்க உறுதிப்்படுத்ேப்்படடுளள அடிப்்பர்ட 
உரிரம்கரள மடடும் மீ்றப்்ப்டவில்ரல. மனிோ 
பிமான அடிப்்பர்ட உரிரம்களும், இயற்ர்க 
வழிவநே – தீண்ட முடியாே, தீண்டப்்ப்டக கூ்டாே 
உரிரம்களும் மீ்றப்்படடிருககின்்றன.
 மக்களின் சாோைை வாழ்கர்கககு அவசி 
யமான உைவு, எரிச்பாருள என்்பவற்ர்ற 
முர்றயா்கவும் ேடடுப்்பாடின்றியும் விநிதயா 
கிக்க தவணடியது அைசாங்கத்தின ேரலயாய 
்க்டரம. அநேக ்க்டரமயில் இருநது ஆடசியாளர் 
்கள ேவறியேன் விரளவா்கதவ ச்பாருட்களுக்கான 
ேடடுப்்பாடு உருவாகியது. உருவாகியது என்்பரே 

யும்வி்ட அைசாங்கத்தினால் உருவாக்கப்்பட்டது 
என்த்ற கூ்ற தவணடும்.
 அைசாங்கத்தின் முன்தயாசரனயற்்ற – தீர்க்க 
ேரிசனமற்்ற சசயற்்பாடு்கதள வீடு்களிலும் தவரல 
த்ேலங்களிலும் ேமது அன்்றா்ட வாழ்வியல் ்க்ட 
ரம்களில் ஈடு்படடிருக்க தவணடிய ச்பாது 
மக்கரள வீதிககு இழுத்து வநது வரிரச்களில் 
நிறுத்தி இருககின்்றன. எனதவ, ்பசி, ோ்கம் 
என்்பவற்ர்றப் ச்பாறுத்துக ச்காணடு நாட்கைக 
கில் வரிரச்களில் ்காத்திருககின்்ற மக்கள ோங்களா்க 
விரும்பி வீதி்களில் இ்றங்கவில்ரல. வீைா்கதவா 
அல்லது தவணடுசமன்த்றா அவர்்கள உைர்சசி 
வசப்்ப்டவுமில்ரல. அைசாங்கத்தின் ச்பாறுப்்பற்்ற 
சசயற்்பாடு்கரளப் ச்பாறுரமதயாடு சகித்துக 
ச்காணடிருநே மக்கதள ச்பாறுக்க முடியாே 
த்பரி்டர் நிரலயில் வரிரச்களில் ச்காதி நிரலககு 
ஆளாகியிருககின்்றார்்கள. எனதவ மக்களின் 
சகிப்புத் ேன்ரமரய தசாதிககும் வர்கயில் ச்பாலி 
சாரும் இைாணுவத்தினரும் ேமது அதி்காைத்ரேயும் 
்பலத்ரேயும் பிைதயரிக்கக கூ்டாது. அவவாறு அதி 
்காைங்கரளப் ்பயன்்படுத்துவேற்கு அனுமதித்திருப் 
்பேன் மூலம், அைசாங்கம் ச்காடுஙத்காலாடசி 
ந்டத்ே முற்்படடிருககின்்றது என்த்ற ்கருே தவணடி 
உளளது.
 ச்பாருளாோை சநருக்கடியில் இருநது 
அைசியல் சநருக்கடிககுத் ோவி இப்த்பாது நாடு 
மி்க தமாசமான மனிோபிமான சநருக்கடிககு 
மு்கம் ச்காடுத்துக ச்காணடிருககின்்றது. இஙகு 
சட்டம் ஒழுஙகு பிைசசிரன முன்னிரல ச்ப்ற 
வில்ரல. மனிோபிமானப் பிைசசிரனதய வீதி 
்களில் ேரலசயடு;த்திருககின்்றது. மக்கள எதிர் 
ச்காணடுளள மனிோபிமானப் பிைசசிரனரய 
மனிோபிமான ரீதியிதலதய அ,ணு்க தவணடியது 
அவசியம்.
 இேரன ஐநாவின் மனிோபிமான தசரவ 
்களுக்கான அரமப்பு, மனிே உரிரம அரமப்புக்கள, 
இலஙர்க சட்டத்ேைணி்கள சங்கம் த்பான்்ற 
அரமப்புக்கள சுடடிக்காடடி, ச்பாலிசாரையும் 
இைாணுவத்தினரையும் மிகுநே நிோனத்து்டனும், 
ச்பாறுப்பு்டனும் ந்டநது ச்காளள தவணடும். 
நிரலரம்கரளக ்கவனமா்கக ர்கயாள தவணடும் 
என்று அைசாங்கத்திற்கு எடுத்துக கூறியிருநேன. 
ஆனால் அநே மனிோபிமான அணுகுமுர்ற 
குறித்து அைசாங்கம் ்கரிசரனயு்டன் ்கவனத்திற் 
ச்காளளவில்ரல என்த்ற தோன்றுகின்்றது.
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 "ககாட்டா ககா க�ாம் எை 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட க்பாராட்டம் இபக்பாது 
75 நாட்கன்ளயும் தாண்டி இரண்டாவது 
கட்டத்னத அனடந்துவிட்டதாகக் கூ்றப்படுகி 
ன்றது. இந்தப க்பாராட்டத்தின எதிரகாலம் 
எவ்வாறு அனமயும் எை எதிர்பாரக்கினறீ 
ரகள?"

 "இலஙர்கரயப் ச்பாறுத்ேவரையில் 
அேன் வைலாற்றில் நீண்ட ஒரு ்காலத்துககு நர்ட 
ச்பறும் த்பாைாட்டமா்க இது இருககின்்றது. இது 
இப்த்பாது 75 நாட்கரளத் ோணடிசசசன்்றாலும், 
அது எநே இ்டத்ரே தநாககி ந்கர்கி்றது என்்பது 
த்பாைாட்டக்காைர்்களுககுத் சேரியாே ஒரு சூழ் 
நிரலோன் இருககின்்றது. த்பாைாட்டத்ரே ஆை 
ம்பிககும் த்பாது இருநே மக்களின் உைர்வு 
குர்றவர்டநதிருப்்பரே நாம் அவோனிக்க 
முடிகின்்றது. இேற்குக ்காைைம் இநேப் த்பாைா 
ட்டத்தின் ஆைம்்பம் முேல் இேரன முன்சன 
டுத்துசசசல்்பவர்்களிர்டதய தவறு்பாடர்டக 
்காைககூடியோ்க இருககின்்றது. சமூ்க வரலத்ே 
ளங்களில் இடு்படடிருக்கககூடியவர்்கள மக்களின் 
உைர்வு்கரளப் பிைதி்பலிக்கககூடியவர்கயில் 
இநேப் த்பாைாட்டத்ரே ஆைம்பித்து முன்ன்கர்த் 
திகச்காணடு சசன்்றார்்கள.
 ஆனால் இநேப் த்பாைாட்டம் எவவாறு 
முன்ன்கர்த்திச சசல்லப்்ப்ட தவணடும். எவ 
வா்றான த்பாைாட்டங்கரள முன்ன்கர்த்திச 
சசல்ல தவணடும். இதில் அைசியல்வாதி்களு்டன் 
எவவா்றான சோ்டர்பு்கரள ரவத்துகச்காளள 
தவணடும் த்பான்்ற வி்டயங்களில் த்பாைாட்ட 
க்காைர்்களிர்டதய இருக்கககூடிய ஐயமும், 
இேரன முர்றப்்படுத்ேப்்பட்ட ஒரு த்பாைாட 
்டமா்க முன்சனடுக்காரமயும் ோன் இன்று 
இநேப் த்பாைாட்டம் தேரவயா என்்ற த்களவி 
முன்ரவக்கப்்படுகின்்றது. அேனால் இநேப் த்பாைா 
ட்டம் 75, 100 நாட்கரளக ்க்டநது சசன்்றாலும் 
இேனால் கிர்டக்கப்த்பாகும் ்பலன் என்்பது 
அைசியல் ரீதியா்க மி்கவும் குர்றவானோ்கத்ோன் 
இருககும். இநே நிரலயில் ேற்த்பாரேய அைசா 
ங்கம் இேரன ேமககுச சாே்கமா்கவும் ்பயன்்படு 
த்திகச்காணடுவருகின்்றது."

 "ரணில் விக்கிரமசிஙக பிரதமராகப 
்பதவிகயற்று ஒரு மாதகாலம் கடந்துவிட்டது. 
இந்த ஒரு மாத காலத்தில் அவரது செயற்்பா 
டுகன்ள எவ்வாறு மதிபபிடுகினறீரகள?"

 "ைணில் விககிைமசிங்க ரவப் ச்பாறு 
த்ேவரையில் அவர் இநேப் ்பேவி்களுககு அதி்கம் 
ஆரசப்்படும் ஒருவர். ேனாதி்பதி அரழப்பு 
விடுத்தும் பிைோன எதிர்க்கடசி இநேப் ்பேவி 
ரயப் ச்பற்றுகச்காளள முன்வைவில்ரல 
என்்ற நிரலயில்ோன் ைணில் விககிைமசிங்க 
பிைேமைா்கப் ்பேவிதயற்்றார். அநே நிரலயில் 
ேனாதி்பதிககு இருநே ஒதை சேரிவு ைணில் விக 
கிைமசிங்கவா்க இருநேது. எனதவ இேரனப் 
்பயன்்படுதிகச்காணடு அவர் இப்த்பாது பிைேமர் 
நாற்்காலிரய அலங்கரிக்க ஆைம்பித்துவிட்டார்.
 பிைேமர் நாற்்காலியில் அமரும் த்பாதே 
ேன்னால் இநே ேனாதி்பதியு்டன் தவரல சசய்ய 
முடியாது என்்பது அவருககுத் சேரியும். ஆனால், 
அநேப் பிைேமர் ்பேவிரய ோன் எடுத்துகச்காளள 
தவணடும் என்்ற தநாக்கத்துக்கா்கவும், ேன்னு 
ர்டய ்கடசிரய வலுப்்படுத்ே தவணடும் என் 
்பேற்்கா்கவும் ோன் இநேப் ச்பாறுப்ர்ப அவர் 
ஏற்றுகச்காண்டார். நாடு இப்த்பாது எதிர் 
ச்காளளும் பிைசசிரன்களுக்கான தீர்ரவக்கா 
ணும் எணைப்்பாடு அவரி்டம் இல்ரல என்்பது 
இப்த்பாது அவர் சேரிவித்துவரும் ்கருத்துக்களி 
லிருநது ்பார்க்கலாம்.
 ேனாதி்பதியு்டன் முைண்ப்டாமல் ேமது 

தவரல்கரளச சசய்துச்காணடு த்பா்க முடியாது 
என்்பது ைணிலுககுத் சேரியும். அேரனத் 
சேரிநதுச்காணத்ட ோன் அவர் அநேப் ்பேவிககு 
வநோர். மத்திய வஙகியின் ஆளுநரை நியமிககும் 
விவ்காைமா்க இருக்கலாம். ேனித்ேனியா்க கூட 
்டங்கரள ந்டத்துவது. அதி்காரி்கரள மாற்றிய 
ரமக்க முற்்படும்த்பாது ேனாதி்பதி அவற்றுககுத் 

ேர்ட்கரளப் த்பாடுவோ்கவும் இருக்கலாம். 
இரவ அரனத்திலும் முைண்பாடு்கள உருவாகியி 
ருப்்பரேக ்காைலாம். 2019 ககு முன்னர் 
நல்லாடசியில் ்காைப்்பட்ட அதே நிரலரம இப் 
த்பாது மீணடும் வநதிருககின்்றது.
 இவவா்றான ஒரு நிரலரம வரும் 
என்்பரேத் சேரிநதுச்காணடுோன் ைணில் விககிை 
மசிங்க இநேப் ச்பாறுப்பிரன எடுத்ோர். இநே ஒரு 
மாே ்காலத்தில் ்காலத்ரே ஓடடிச சசல்வேற்்கான 
ஒரு ஓடடுநைா்க அவர் இருநதிரு ககி்றாதை 
ேவிை, ஆக்கபூர்வமான ஒரு முயற்சிரய அவர் 
சசய்யவில்ரல. அவவாறு அவர் சசய்வ ேற்கு 
முற்்பட்டாலும் ேனாதி்பதி அேற்கு இ்டமளிக்கமா 
ட்டார்.
 இருவருககும் உளள பிைசசிரன என்ன 
சவன்்றால் இவர்்கள ேஙகியிருககின்்ற அணியின் 
்பலம் குர்றநதுவிட்டது. ேமது அணி்கரளப் 
்பலப்்படுத்துவதுோன் இப்த்பாது இவர்்களுககுத் 
தேரவயா்க இருககின்்றதே ேவிை, நாடடின் 
பிைசசிரனரய இவர்்கள முன்னுககுக ச்காணடு 
த்பா்கப்த்பாவதில்ரல. ஆ்க, ைணில் விககிைமசிங 
்கவின் இநே ஒரு மாே்காலம் ச்பாதுேன ச்பைமு 
னரவ அம்்பலப்்படுத்தி, ேனது ்கடசிரயப் 
்பலப்்படுத்ே அவர் முயற்சித்ே ்காலமா்கவும், 
அேரன முறியடிப்்பேற்்கா்க ேனாதி்பதி சசயற்்ப 

ட்ட ்காலமா்கவுதம த்பாயிருககின்்றது."

 "ச்பரும்ளவுக்கு எதிர்பாரபபுக்கன்ள 
ஏற்்படுத்தியிருந்த ெரவகதெ நாணய நிதிய 
த்துடைாை க்பச்சுவாரத்னதகள ஆரம்பிக்கப 
்பட்டிருக்கின்றை. ச்பாரு்ளாதார சநருக்கடி 
யிலிருந்து இலஙனகனய பினண எடுப்பதில் 
நாணய நிதியம் செயயக்கூடிய ்பஙகளிபபு 
எவ்வா்றாைதாக இருக்கும்?"

 "சர்வதேச நாைய நிதியத்தின் சசயற்்பா 
டு்கரள ஆழமா்கப் ்பார்த்ோல், அேரன ரவத்து 
கச்காணடு இலஙர்கககு என்ன ந்டககும் என 
நாம் சசால்லமுடியும். நாைய நிதியத்ரேப் 
ச்பாறுத்ேவரையில் அது ஆைம்பிக்கப்்படடு 
எழு்பது வரு்டங்கள ்க்டநதிருநோலும் கூ்ட, ஒவ 
சவாரு நாடு்களிலும் இருக்கககூடிய ச்பாரு 
ளாோை, அைசியல் ஸ்திைத் ேன்ரமரய ரவத்துக 
ச்காணடுோன் ஐ.எம்.எப்.இன் உேவி்கள பூை 

ைமான நிரலரய உருவாககும். ஆனால், 
இலஙர்கரயப் ச்பாறுத்ேவரையில் சர்வதேச 
நாயை நிதியம் எவவாறு ்க்டரன வழஙகும் 
எனசசசான்னால், ்க்டரனப் ச்பறுவேற்்கான 
அ்க, பு்றச சூழ்நிரல்கரள உருவாக்க தவணடும். 
அேற்குப் பின்னர் ோன் ஐ.எம்.எப். இ்டமிருநது 
வரும் நிதி்கள இநே நாடடின் முன்தனாககி ந்கரும் 

வி்டயங்களிலும் சாே்கமான ்பதிரலத் ேரும். 
இல்ரலசயனில், மி்கப் ்பாே்கமான விரளவு 
்கரளத்ோன் ேரும்.
 அவர்்கள ்க்டன்்கரள வழஙகுவேற்கு 
்பல நி்பநேரன்கரள விதிப்்பார்்கள. முேலாவ 
ோ்க அைசாங்கத்தின் சசலவினங்கரளக குர்றக்க 
தவணடும் எனக த்காருவார்்கள. அைசாங்க உத்தி 
தயா்கத்ேர்்களின் எணணிகர்க எடடு இலடச 
த்திலிருநது இப்த்பாது ்பதிசனடடு இலடசமா்க 
அதி்கரித்திருககின்்றது. அைசாங்க உத்திதயா்கங 
்களில் தேரவககு அதி்கமானவர்்கள இருககி 
ன்்றார்்கள. அைசியல்வாதி்கள ேமது வாககு ்கரள 
ேக்கரவப்்பேற்்கா்க அளவுககு அதி்கமானவ ர்்கரள 
அைசாங்க உத்திதயா்கங்களில் நியமித்திருககின் 
்றார்்கள. இவவா்றானவர்்கரள அநே இ்டங்களி 
லிருநது அ்கற்்றதவணடிய சூழ்நிரல அைசாங்கத் 
துககு உ்டனடியா்க ஏற்்படும். இவவாறு 10 அல்லது 
12 இலடசம் த்பரை தவரலயிலிருநது நிறுத்தினால் 
மக்கள கிளர்சசி ஒன்று சவடிககும் நிரல ஏற்்படும். 
இேரன இநே நாடு எநேளவுககுத் ோஙகும்?
 இேரனவி்ட அைசாங்க நிறுவனங்கள சிலவ 
ற்ர்ற மூ்டதவணடிய நிரல ஏற்்ப்டலாம். சில 
நிறுவனங்கரள ேனியார்மயப்்படுத்ே தவணடிய 
நிரல உருவா்கலாம். இவவா்றான ஒரு நிரலரம 
ஏற்்பட்டால் இநே நாடடில் இருக்கககூடிய 
அைசியல் ்கட்டரமப்புக்கள, சோழிற்சங்கக ்கட்ட 
ரமப்புக்கள த்பான்்றவற்றுககு இ்டமளிக்க முடி 
யாே நிரல ஏற்்படும்.
 இவவா்றான நிரலரமயில் சர்வதேச 
நாைய நிதியம் சுமார் ஒரு பில்லியன் ச்டாலரை 
வழங்கலாம். இலஙர்க அைசாங்கம் எதிர்்பார்ககும் 
முழுரமயான சோர்கயும் வநது தசர்வேற்கு 
்காலம் சசல்லலாம். அேனால், சர்வதேச நாைய 
நிதியத்தின் மூலமா்க இநே நாடர்ட பிரை 
எடுக்க முடியுமா எனக த்கட்டால் இல்ரல 
என்றுோன் சசால்தவன். நாைய நிதியத்தின் ச்காள 
ர்க்களுககும் இநே நாடடின் நிரலரமககும் 
்பாரிய தவறு்பாடு்கள இருககின்்றது. அேனால் 
நாைய நிதியத்தின் மூலமா்க பிரை எடுக்கககூடிய 
சூழ்நிரல இலஙர்க இப்த்பாரேககு இல்ரல 
என்்பதுோன் உணரம!"

ஜைாதி்பதிக்கு எதிராக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ககாட்கடா 
ககா கம க்பாராட்டம் எழு்பத்னதந்து நாட்கன்ளக் கடந்து 

நனடச்பற்றுக்சகாண்டிருக்கின்றது. இந்த நினலயில் இந்தப 
க்பாராட்டத்தின எதிரகாலம் எனை? பிரதமராகப ்பதவிகயற்்ற 

ரணில் விக்கிரமசிஙகவிைால் எனை ொதிக்க முடியும்? 
ச்பாரு்ளாதார சநருக்கடியின அடுத்த கட்டம் எனை 

க்பான்ற ககளவிகளுடன, ச்பாரு்ளாதார நிபுணரும் அரசியல் 
ஆயவா்ளருமாை  

கலாநிதி ஜனகன் விநாயகமூர்த்தி 
அவரகன்ள இந்த வாரம் தாயகக்க்ளம் நிகழ்வுக்காக 

வழஙகிய செவ்வியின முக்கியமாை ஒரு ்பகுதினய இலக்கு 
வாெகரகளுக்குத் தருகிக்றாம்.
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சிங்கள தேசத்தின் ஆடசி - அதி்காை ேளங்களில் 
ஏற்்படும் மாற்்றங்கள ஒரு த்பாதிலும் ேமிழ் 

மக்களது ேரலவிதிரயத் தீர்மானிக்கதவா, மாற்றி 
யரமக்கதவா த்பாவதில்ரல என்்பது ்க்டநே்கால 
வைலாறு எமககுத் தீைமான்கைமா்க உைர்த்தியுளள 
த்பாதிலும் ேமிழ்த் தேசியக கூட்டரமப்பினர் 
உளளிட்ட ேமிழ்த் தேசிய ்பைப்பில் சசயற்்படடு 
வரும் ேமிழ்த் ேைப்பினர் அரனவரும் அேரன 
வசதியா்க பு்றம்ேளளிவிடடுச சசயற்்படடு 
வருகின்்றரமயானது ேமிழ் மக்களின் சா்பகத்க்டா 
்கதவ த்காட்டா-ைணில் அைசிலும் சோ்டர்கின்்றது.
 ோய்கம், தேசியம், ேன்னாடசி ஆகிய 
விடுேரலத்காரி நிற்கும் ேமிழர்்களது மூலாோைக 
த்காரிகர்கயின் அடிப்்பர்டயில் 2001ம் ஆணடில் 
ேமிழீழத் தேசியத் ேரலரமயால் உருவாக்கப்்பட்ட 
ேமிழ்த் தேசியக கூட்டரமப்்பானது ேமிழ் மக்களின் 
அைசியல் அபிலாரச்கள முன்னிறுத்தியோ்கதவ 
அளப்்பரிய தியா்கத்தின் அடித்ேளத்தில் தவர் 
்பைப்பி ச்பரு விருடசமா்க வளர்க்கப்்படடிருநேது.
 ேமிழ் மக்களின் அைசியல் அபிலாரச்கரள 
சவன்ச்றடுககும் இலககு தநாககியோ்க இவவாறு 
ச்பரு விருடசமா்க வளர்க்கப்்படடிருநே ேமிழ்த் 
தேசியக கூட்டரமப்பு ஆயுே சமௌனிப்பின் 
பின்னைான ்காலத்தில் அதிலிருநது வழுவி தவோ 
ளம் மீணடும் முருஙர்க மைத்தில் ஏறிய ்கரேயா்க 
ேமிழைசு ்கடசியின் சுயலா்ப அைசியலுககுள சிக 
குப்்படடுக ச்காண்டது.
 ேரலரம எவவழிதயா வழித்தோன்்றல் 
்களும் அவவழிதய என்்பேரன நிரூபிககும் வர்க 
யில் ேமிழ்த் தேசியக கூட்டரமப்பின் ேரல 
ரமயா்க இருககும் சம்்பநேன் வழிதய ஆயுே 
சமௌனிப்பின் பின்னர் ஒட்ட்கங்களா்க ேமிழ்த் 
தேசிய அைசியற் ்பைப்பிற்குள உளநுரழநேவர்்களும் 
ேமிழின விதைாேப் ்பாரேயிதலதய சசயற்்படடு 
வருகின்்றரமயால் ேமிழ் மக்களின் ஏ்க அைசியல் 
பிைதிநிதித்துவம் வலுவிழக்கச சசய்யப்்படடு வரு 
கி்றது.
 2009 தம-18 இற்கு முன்னரும் பின்னருமா்க 
நர்டச்பற்றுளள தேர்ேல்்களின் த்பாது சவளிப் 
்படுத்ேப்்படடு வரும் ேமிழர்்களது முடிவானது 
ேமிழ்த் தேசியத்தின் அடிப்்பர்டயில் அரமநதிருப் 
்பரேத் தீர்க்கமா்க உைைமுடியும்.
 2001 மற்றும் 2004 இல் தேர்ேல் நர்டச்பற்்ற 
்கால்கட்டங்களில் ேமிழீழ விடுேரலப் புலி்களின் 
பிைசன்னம் ோய்கத்தில் நிரலச்பற்றிருநேதும், ேமி 
ழர்்களின் விடுேரலக ்கனரவ அைசியல் சவளியில் 
முன்சனடுத்துச சசல்லும் ்பர்டயணியா்க ேமிழ்த் 
தேசியக கூட்டரமப்பு இருககும் என்்போலும் 
வ்டககு, கிழககு ேமிழர்்கள ேமது த்பைாேைவிரன 
வழஙகியிருநேனர்.
 ேமிழர்்களது விடுேரலக ்கனவிரன 
முன்ன்கர்த்திச சசன்்ற விடுேரலப் த்பாைாட்டம் 
உல்க நாடு்களின் துரைச்காணடு முளளிவாய் 
க்காலில் அழிக்கப்்பட்டது்டன் ஆயுேங்களும் 
சமௌனிக்கச சசய்யப்்பட்ட பின்னர் ேமிழர்்கரள 
ேரலரமோஙகி வழிந்டத்தி நீதிரய ச்பற்றுக 
ச்காடுக்க தவணடிய கூட்டரமப்பு அடி்பணிவு 
அைசியலிற்குள மு்கம் புரேத்து ே்டம்மாறியது.
 இவவா்றான பின்னணியில் ோன் ேமிழ்த் 
தேசிய அைசியற் ்பைப்்பானது புதிய ்கடசி்கள, 
கூட்டணி்களின் உருவாக்கத்து்டன் பிளவு்பட 
டுப் ்பலவீனப்்படடு நிற்கின்்றது. இவவாறு உரு 
வாகிவரும் புதிய ேரலரம்களும் ேமிழ்த் தேசியக 
கூட்டரமப்பின் வழிதய ேமிழ் மக்களின் அைசியல் 
அபிலாரச்கரள மு்கமூடியா்க மாடடிகச்காணடு 
சசயற்்பாட்டளவில் அவற்ர்ற பு்றம்ேளளியாோ்க 
்பயைப்்படடு வருவது ேமிழினத்ரே வி்டாது 
துைத்திவரும் சா்பமா்க மாறியுளளது.
 ஆைம்்பத்தில் குறிப்பிட்டது த்பான்று 
வைலாற்றுப் ்பட்டறிரவ முற்றிலுமா்க பு்றம்ே 
ளளி சிங்கள ஆடசியாளர்்களு்டன் நல்லி ைக்க 
நா்ட்கமாடுவேன் மூலமும், இநதிய, அரனத் 

துல்க ேைப்பினருர்டய ர்கப்்பாரவ்களா்க சசயற் 
்படுவேன் மூலமும் ேமிழ் மக்களுக்கான தீர்விரன 
ச்பற்றுவி்டலாம் என்்போ்க இவர்்கள அரன வரும் 
ஏமாற்று அைசியரல முன்சனடுக்கத் ேரலப்்பட 
டுளளரமயானது அைச ஒத்தோடி்களா்க சசய 
ற்்படடு வரு்பவர்்களு்டன் இவர்்கரளயும் ஒதை 
நிரலப்்படுத்தியுளளது என்்பேரன மக்கள ஓைளவு 
உைைத்ேரலப்்படடுளளனர்.
 ேநரே சசல்வாவு்டன் சிங்கள ஆடசியாள 
ர்்கள ஏற்்படுத்திய ஒப்்பநேங்கள முேல் ேமிழீழத் 
தேசியத் ேரலவர் தவ.பிை்பா்கைன் அவர்்களு்டன் 
தமற்ச்காளளப்்பட்ட ஒப்்பநேங்கள வரை சநேைப்்ப 
சூழ்நிரல்கரள திட்டமிடடு உருவாககிதய கிழி 
த்சேறியப்்பட்ட வைலாறு முளளிவாய்க்கால் ேமிழி 
னப்்படுச்காரலயு்டன் அழியா சாடசியா மூசசசறி 
நது கி்டககி்றது.
 அதே வைலாற்று வழித்ே்டத்திதலதய 
ஆயுே சமௌனிப்பின் பின்னைான ்க்டநே 13 ஆணடு 
்களும் ்க்டநது த்பாயுளள த்பாதிலும் நல்லிைக 
்கத்தின் ச்பயரிலான த்பக்காடடு அைசியரல 
முன்சனடுப்்பதிலும் இநதியா உளளிட்ட சர்வ 
தேச ேைப்பி்டதம தீர்வு உளளது த்பான்றும் 
சம்்பநேன் ேைப்பு உளளிட்ட ேமிழ்த் தேசிய 
ேைப்பினர் சசயற்்படடு வருவது அைசியல் அதயாக 
கித்ேனமன்றி தவறில்ரல.
 நல்லாடசியின் ச்பயரிலான சிங்கள - சர்வ 
தேச கூட்டைசில் இரைநது புதிய அைசியல 
ரமப்பிற்குள இனப்பிைசசிரனக்கான தீர்வு 
்காண்போ்க 2015 - 2019 வரையான 5 ஆணடு்கள 
ேமிழர்்கரள ஏமாற்றியவர்்கள இப்த்பாதும் அதே 
்பல்லவிரய ்பாடிவருகின்்றனர். புதிய அைசியல 
ரமப்பிற்குள இனப்பிைசசிரனக்கான தீர்ரவ 
தேடுவோ்க ்காடடிகச்காளவது, த்பசசுவார்த்ரே 
முன்சனடுப்பு்கரள அல்லது ்பங்காளி அைசியரல 
சோ்டர்வேற்்கான ேநதிைதமயாகும்.
 இலஙர்க அைசியலரமப்புச சட்டத்திற்கு 
ட்படடு ேமிழர்்கள எேரனயும் ச்பற்றுவி்ட 
முடியாது என்்பது ஏலதவ நிரூ்பனமாகி ்பல 
ேசாப்ேங்கள ்க்டநதுவிட்ட நிரலயில் மீணடும் 
அேரன முன்ரவப்்போனது ேமிழ் மக்கரள 
ஏமாற்றும் சசயல் என்்பது்டன் வைலாற்றுத்துதைா்க 
மா்கவும் அரமகி்றது.
 இலஙர்க நா்டாளுமன்்ற அைசியலிற்குள 
ேமிழ் மக்களின் பிைதிநிதி்களா்க நுரழநது 
எதிர்க்கடசித் ேரலவர் ்பதிவிiயும் ச்பற்று நல் 
லாடசிரய ோஙகிநின்்ற த்பாதிலும் நா்டாளு 
மன்்ற அைசியல் ஊ்டா்க ேமிழர்்களுககு சிறு துரும் 
ர்பத்ேன்னும் ச்பற்றுகச்காடுக்க முடிநேோ?
 முளளிவாய்க்கால் ச்பருநதுயைத்திற்கு பின் 
னைான இன்று வரையான ்கால்கட்டத்தில் எமது 
உ்றவு்கள சிங்கள த்பரினவாே ஆடசியாளர்்களது 
திட்டமிட்ட இனஅழிப்பு ந்டவடிகர்க்களிற்கு 
மு்கம் ச்காடுத்துவரும் இன்னல்்களில் எரேயாவது 
நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர் ்பேவியூ்டா்க ேடுத்து 
நிறுத்ே முடிநேோ?
 நீதிமன்்றத் ேர்ட உத்ேைவு இருக்கத்ேக்கோ்க 
ஆடசி-அதி்காைத்ரேத் துரையா்கக ச்காணடு 
குருநதூர் மரலயில் ேமிழர்்களது சோன்ரமரய 
அழித்து திட்டமிடடு ச்பௌத்ே வி்காரைரய 
்கடடியுளள நிரலயில் அேரனத் ேடுக்க முடியாது 
நா்டாளுமன்்றத்திற்கு உளளும் சவளிதயயும் 
்கண்டன உரை்கரள ந்டத்தியரேவிடுத்து என்ன 

சசய்ய முடிநேது இவர்்களால்?
 இவவாறு ேமது ர்கயாலா்காத்ேனத்ரே 
மூடி மர்றப்்பேற்்கா்க தீர்வுக்கான த்பசசுவார்த்ரே 
முன்சனடுப்பு்கரள சசய்வதிலும் ்பார்க்க 
மக்கள ்பஙத்கற்பு அைசியல் மூலம் ்காத்திை மான 
முன்சனடுப்பு்கள எேரனயும் ஆயுே சமௌனி 
ப்பின் பின்னைான ்காலத்தில் எவரும் தமற்ச்கா 
ணடிருக்கவில்ரல என்்பது மறுக்கமுடியாே உண 
ரமயாகும்.
 இனப்பிைசசிரனக்கான தீர்ரவப் ச்பற்றுக 
ச்காளவேன் மூலம் ேமிழ் மக்களின் அைசியல் 
அபிலாரச்கரள சவன்ச்றடுக்க தவணடுமாயின், 
ேமிழ் மக்கரள முன்னிறுத்தியோ்க மக்கள ்பங 
த்கற்பு அைசியரல வலுவா்க முன்சனடுத்துச 
சசல்ல தவணடும். அவவழிதய ேமிழின விடுேரல 
யிரன முன்ன்கர்த்ே முயற்சி சசய்யுங்கள. 
முடியாவிட்டால் வைேைாசப் ச்பருமாள மற்றும் 
பிளரளயான் வரிரசயில் நீங்களும் ர்கரயவி 
ரித்துக்காடடிவிடடு ்பேவி்கரளத் தூககிசயறிநது 
விடடு சசன்றுவிடுங்கள.
 அநே வர்கயிலாவது வைலாறு உங்கரளயும் 
ஞா்ப்கம் ரவத்திருககும். மா்றா்க இநதிய - அரன 
த்துல்க - சிங்கள ஆடசியாளர்்களி்டம் மணடி 
யிடடுச சைைா்கதி அர்டநது ேமிழினத்தின் விடு 
ேரலக ்கனவிரன சவடடிவீழ்த்தும் த்கா்டா 
லிக ்காம்பு்களா்க மாறிவி்டாதீர்்கள. ேமது ேரல 
ரமயா்க ஏற்றிரவத்ே மக்களுககு எப்்படி இ்றககி 
ரவக்க தவணடும் என்்பதும் சேரியும் என்்பேரன 
ம்றநதுவி்டாதீர்்கள.
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ச்காண்டனர். த்பான்சாலா இைாணுவப் ்பளளி 
யின்  ச்பயரும் அநே வழககில் அடி்பட்டது. 
ஒய்வுச்பற்்ற இைாணுவ வீைர்்கள, ேள்பதி சங 
்பரிவாை அரமப்பு்கரள தநாககியும் அேன் சதி 
த்திட்டங்கரள தநாககியும் ஈர்க்கப்்படுவது ஏற் 
ச்கனதவ ந்டநதுவருகி்றது.
 சிறிலங்காவில் சிங்கள ச்பௌத்ேப் த்பரி 
னவாேம்ோன் இலஙர்க தேசியம் என்று மாறிப் 
த்பான த்பாது சிங்கள இைாணுவம் ேமிழர்்க 
ளுககு எதிைான இனவழிப்பு இயநதிைமா்க சசயல் 
்பட்டது. அது த்பால் இநதுத்துவம் ோன் தேசப் 
்பற்று என்்ற ்பைப்புரையில் சங ்பரிவாைங்கள 
சவற்றிப் ச்பற்றுக ச்காணடிருககும் நிரலயில், 
அைசாங்க சசலவில் இைாணுவப் ்பயிற்சி ச்பற்று 
நான்்காணடு ஒப்்பநே அடிப்்பர்டயில் ்பணியா 
ற்றி, இைாணுவத்தில் இருநது சவளிதய வநேபின், 
சங ்பரிவாை ்பர்டயணியில் நிைநேை வீைர்்களா்க 
அகனிவீைர்்கள இருப்்பார்்கள என்்பதுதவ அகனி 
்பத்தின் ஆ்கப் ச்பரிய ஆ்பத்து.

அகனிபத்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

ங்கரளயும், மரிதன லி ச்பன் ேரல ரமயிலான 
வலதுசாரி்கடசி 89 ஆசனங்கரளயும் ச்பற்றுள 
ளன.
 பிைான்ஸின் அைசியலில் இது ஒரு அரி 
ோன வி்டயம். எனினும் கூட்டணி அைரச 
அரமப்்பேற்கு எதிர்க்கடசி்கள சோ்டர்நது மறு 
ப்பு சேரிவித்து வருகின்்றன. 

உறுதியொன  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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அவசை ்கால சட்டத்திலும் சிலரைக ர்கது 
சசய்யலாம் ஆனால் சித்திைவரே சசய்யப் 

்ப்ட முடியாது என சேட்டத்சேளிவா்க சட்டங்கள 
கூறுகின்்றன. ஆனால் இநே சட்டங்கள ேமிழ் 
மக்களுககு எநேவிேமான ்பலனும் அளிப்்பதில்ரல 
என சிதைஸ்்ட சட்டத்ேைணி த்க.எஸ்.ைடைதவல் 
சேரிவித்ோர்.
 சித்திைவரேககு  ஆளாதனாருக்கான சர்வ 
தேச ஆேைவு நாரள முன்னிடடு  சித்திைவரே 
யால் ்பாதிக்கப்்பட்ட ஈழத் ேமிழர்்களுககு எநேள 
விற்கு ஆேைவு வழங்கப்்படடுளளது? எவவாறு 
ஆேைரவப் ச்பருககிகச்காளளலாம்? என்்ற த்கள 
விககு ்பதில் அளித்ே சட்டத்ேைணி த்க.எஸ்.ைடை 
தவல்,

 “ேமிழ் மக்கள சித்திைவரேப்்படுத்ேப்்படு 
வது என்்பது இன்று தநற்்றல்ல சநடுங்காலமா்கதவ 
இது ந்டநதிருககின்்றது. எப்ச்பாழுசேல்லாம் சநேர் 
ப்்பம் கிர்டககின்்றதோ அப்ச்பாழுசேல்லாம் 
ேமிழ் மக்கள ச்காடூைமா்க சித்திைவரேப் ்படுத்ே 
ப்்படடிருககி்றார்்கள.
 சுேநதிைம் கிர்டத்ே ்காலத்தில் இருநதே 
ேமிழ் மக்கரள தவற்்றாைா்க ்பார்ககின்்ற சு்பாவம் 
சிங்கள ஆதிக்கப் ச்பாலிஸாரி்டமும், இைாணுவத்தி 
்டமும் இருநதிருககின்்றது.
 உோைைமா்க சநடுங்காலமா்கதவ அோ 
வது யுத்ேம் இல்லாது, சமாோனம் இருநே 
்காலத்திதலதய 1950, 1960 ்களில் வ்டககிற்கும் 
சேற்கிற்குமா்க இருநே ஆரனயி்றவு நிலப்்பைப்பில் 
தசாேரனசசாவடி அரமத்து ்க்டத்ேல்்கரள 
ேடுப்்பசேன்்ற த்பார்ரவயில் வருகின்்ற ேமிழ் 
மக்கரள மறித்து ்பலவிேமா்க துன்புறுத்ேல் ந்டந 
திருககின்்றது.

 எணணிகர்க அளவில்லாே இரளஞர்்கள 
மடடுமல்ல வயோனவர்்கள கூ்ட ச்பாலிஸாைால் 
, இைாணுவத்தினைால் ர்கதுசசய்யப்்படடு, ேமிழ் 
மக்கள என்்ற ஒதை ஒரு ்காைைத்திற்்கா்க அவர்்கள 
சிர்றயில் ரவக்கப்்ப்ட முன்னர் ச்காடூைமா்க 
சித்திைவரே சசய்யப்்படடு ்பயங்கைவாே ேர்டச 
சட்டத்தின் கீழ் குற்்ற ஒப்புேல் வாககுமூலம் 
ச்ப்றப்்பட்டன. இேரனப் ச்பறுவேற்்கா்கதவ 
அவர்்கள சித்திைவரேககுட்படுத்ேப்்பட்டார்்கள. 
சில வழககு்கள நீதிமன்்றத்தில் ேளளு்படி சசய்யப்்ப 
ட்டன. ஆனால் ்பல வழககு்களில் குற்்ற ஒப்புேல் 
வாககுமூலம் அனுமதிக்கப்்படடு ேண்டரன 
ச்பற்்ற சம்்பவங்களும் இருநதிருககின்்றது.
 ஆனால் சட்டத்திற்கும் , நியாயத்திற்கும் 
உட்ப்டாமல் சித்திைவரே்கள ந்டநதிருககின்்றன. 
இது ஆோை பூர்வமா்க ்பதிவு சசய்யப்்படடிருககி்றது. 
ர்கது சசய்யப்்பட்டாதல ஒருவர் சித்திைவரே 
ககுட்படுத்ேப்்படுவர் என்்பது நிசசயம். அத்து்டன் 
ேமிழ் ச்பண்கள ்பாலியல் ரீதியான சித்திைவரேககு 
உட்படுத்ேப்்படடிருககி்றார்்கள. இவவா்றான 
அதி்க சம்்பவங்கள சவளிதய வருவதில்ரல.
 உோைைமா்க நாதன ர்கயாண்ட ஒரு 

வழககு 1996, 1997 ஆம் ஆணடு ்காலப்்பகுதியில் 
மன்னாருககு இ்டம்ச்பயர்நது வநதிருநே இைணடு 
யுவதி்கரள ்பளளிமுரன ச்பாலிஸ் நிரலயத்தில் 
ரவத்தே ச்பாலிஸாரும், ்க்டற்்பர்டயினரும் 
்பாலியல் ரீதியா்க துன்புறுத்தி வன்புைர்வுககு
ட்படுத்தியிருநோர்்கள. இத்ே்கவல் நிரு்பைாலும், 
அப்த்பாரேய ஆயைா்க இருநே இைாயப்பு தோசப் 
அவர்்களாலும் சவளிகச்காணடு வைப்்ப ட்டது. 
அவர்்கரளச சித்திைவரே சசய்ேது மடடுமல்லா 
மல் ேற்ச்காரல குணடுோரி்களா்க சித்ேரித்து 

நீதிமன்றிதல ்பாைப்்படுத்தி விளக்கமறியலில் இட 
்டார்்கள. பின்னர் அநே நீதிமன்றிதல துன் 
புறுத்தியவர்்கள அர்டயாளம் ்காைப்்படடு அவர் 
்கள குற்்றவாளி்களா்க மன்னார் நீதிமன்றிதல அர்ட 
யாளம் ்காைப்்பட்டார்்கள.

 சமீ்ப்காலத்தில் வ்டகிழககில் ்பல 
இ்டங்களில் ஏதோ ஒரு விேத்தில் சம்்பநேப்்பட்டவ 
ர்்கள என கூறி ர்கது சசய்யப்்பட்டவர்்கள ச்காடூை 
மான முர்றயில் துன்புறுத்ேப்்படடிருககி்றார்்கள. 
இைரைமடு மு்காம் அது ஒரு சித்திைவரே மு்காம் 
ோன். ேற்சமயத்தில் கூ்ட அஙத்க சித்திைவரே்கள 
நர்டச்பற்று ச்காணடிருககின்்றன. இரவ்கள 
வழககு்கள மூலம் சில வி்டயங்கரள சவளிக 
ச்காணடு வநதிருககின்த்றாம்.
 எனதவ சித்திைவரே இஙத்க ஒன்றும் 

புதிேல்ல. ்பாரிய அளவில் நர்டச்பற்றுகச்காணடி 
ருககின்்றது. யார் அேரன விசாரிப்்பது? அோவது 
இைாணுவத்தினரும், ச்பாலிஸாரும் சசய்ே 
வி்டயங்கரள விசாரிக்க கூறுவது அவர்்கரளதய, 
அோவது குற்்றம் சசய்ேவர்்கரளதய விசாைரை 
சசய்ய நியமிக்கப்்படுவார்்கள. அது எவவாறு முடி 
யும் என்்பது எங்களுககு ஏற்்கனதவ சேரியும்.
 சித்திைவரே என்்பது உல்க அளவில் ேர்ட 
சசய்யப்்பட்ட ஒரு வி்டயம். எநே சநேர்ப்்பத்திலும் 
சித்திைவரே சசய்யப்்ப்டாமல் இருப்்பது எங்க 

ளுர்டய அடிப்்பர்ட உரிரம என்று அைசியல் 
சாசனத்தில் கூ்றப்்படடிருககி்றது.
 அவசை ்கால சட்டத்ரே பிை்க்டனப்்படுத்திய 
்காலத்திலும் சிலரை ர்கது சசய்யலாம.; ஆனால் 
அவர்்கரளச சித்திைவரே சசய்ய முடியாது என 
சேட்டத்சேளிவா்க சட்டங்கள கூறுகின்்றன. 
ஆனால் இநே சட்டங்கள ேமிழ் மக்களுககு எநே 
விேமான ்பலனும் அளிப்்பதில்ரல.

 ச்பாலிஸாரும், இைாணுவத்தினரும், அை 
சியல் வாதி்களும் இரே ்பற்றிச சிநதிப்்பதுமி 
ல்ரல. ேமிழ் மக்கள என்்றாதல அவர்்கள அதி்காை 
பூர்வமா்க சித்திைவரேப்்படுத்ே கூடியவர்்கள. அது 
வ்டகிழககில் உளளவர்்கள அத்து்டன் மரலய்க 
த்திலுளளவர்்களுககும் அது ச்பாருநதும்.
 எனதவ இரவ அரனத்ரேயும் ்பார்ககும் 
த்பாது இலஙர்க நாடு என்்பது சட்டம் சரிசமமா்க, 
நியாயமா்க பிைதயாகிக்கப்்படுவதில்ரல. ேமிழ் 
மக்களுககு ஒரு சட்டம் சிங்கள மக்களுககு என்று 
ஒரு சட்டம் என்த்ற இஙகு ்காைப்்படுகின்்றது. 
சித்திைவரேயின் சரித்திைம் இதுோன். இன்று 
தநற்்றல்ல ்பல்லாணடு ்காலமா்க சிங்கள மக்களுககு 
, ேமிழ் மக்கள மீதுளள ்காழ்ப்புைர்வு ோன் இநே 
சித்திைவரேரய அவர்்கள மீது தமற்ச்காளளத் 
தூணடியிருககின்்றது. இேற்கு சட்டதமா, நீதிம 
ன்்றங்கதளா ேமிழ் மக்களுககு இல்ரல என்்பது 
ோன் சவளிப்்பர்டயா்க சேரிகின்்றது” என்்றார்.
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நிறுத்ே மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரனத்து ச்பாது 
அரமப்பு்களும் அைசியல்வாதி்களும் ஒன்றி 
ரைய தவணடும் என த்காரிகர்க விடுக்கப் 
்படடுளளது.
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நீண்ட வைலாற்றிரனகச்காண்ட கிழககு மா்காை 
த்தின் சோன்ரமயும் வைலாறு்களும் ்பாது்காக்க 

ப்்ப்டதவணடும். கிழககு மா்காைத்தின் சோன் 
ரம்கள குறித்ே வைலாறு்கள எதிர்்கால சநேதிககு 
ச்காணடுசசல்லப்்ப்டதவணடும் என்்ற த்காரிக 
ர்க்கள கிழககு மா்காைத்தில் வலுவா்க எழுநது 
ளளரேக ்காைமுடிகின்்றது.
 அணரமயில்  திருத்காைமரல மாவட்ட 
இரளஞர்்களினால் திருத்காதைஸ்வைர் ஆலய 
நிர்வா்கத்தினரி்டம் த்காரிகர்க முன்ரவக்கப்்ப 
ட்டது. அதில் த்காதைஸ்வைர் ஆலயம் சோ்டர் 
்பா்கவுளள வைலாற்றுச சின்னங்கள, ்கல்சவடடு 
்கரளக ச்காணடு சோல்ச்பாருள அருங்காடசியம் 
ஒன்ர்ற அரமககுமாறு த்காரிகர்க முன்ரவக்க 
ப்்படடுளளது.
 வ்டககு கிழககு மா்காைத்தின் ேமிழர்்களின் 
வைலாறு்கள ்காடசிப் ்படுத்ேப்்ப்டாமல் எஙத்கா 
ஒரு ்பகுதியில் ஒதுக்கப்்பட்ட நிரலயில் உளள 
ோ்கதவ இன்ர்றய ேமிழர்்கள நம்புகின்்றனர். 
ேமிழர்்களின் வைலாறு்கள எதிர்்கால சமூ்கத்தி 
ற்கு ச்காணடுசசல்லப்்ப்டதவணடும் என்்பரே 
இலககு வாை இேழ் ஊ்டா்க நாங்கள வலியுறுத்தி 
வருகின்த்றாம்.
 வ்டககு கிழககு மா்காை ேமிழர்்களின் 
்கரல்கலாசாைம், வைலாறு்கள, சோன்ரம்கள 
்பாது்காக்கப்்ப்டதவணடும் என்்பரே இன்றுோன் 
ேமிழர்்கள உைரும் நிரல ்காைப்்படுகின்்றது. 
்க்டநே்காலங்களில் ேமிழர்்களின் வைலாறு்கரளப் 
்பாது்காப்்பரேத் ேவ்றவிட்டேன் ்காைைமா்கதவ 
இன்று சிங்கள தேசத்தினால் ேமிழர்்களின் 
வைலாறு்கள திரிவு்படுத்ேப்்படடுவருகின்்றன.
 இேற்குச சி்றநே உோைைமா்க அணரம 
யில் முல்ரலத்தீவு குருநதூர் மரலயில் சிவன் 
ஆலயத்திரன அழித்து ச்பௌத்ே வி்காரை ்கடடும் 
முயற்சிரன கூ்றமுடியும். கிழககு மா்காைத் 
திரனப் ச்பாறுத்ே வரையில் கிழககில் ேமிழர்்களின் 
கூடடு இருப்ர்பயும், இருப்பின் பூர்வீ்கத்ரேயும் 
சிரேத்ேல் ஒடடுசமாத்ே ஈழத் ேமிழரின் இன 
அர்டயாளத்ரே இல்லாமற் சசய்ேதலயாகும். 
அவர்்களின் முயற்சியில் அணுவும் பிச்காது அைசியல் 
நி்கழ்சசித் திட்டங்கள முன்சனடுக்கப்்படுகின்்றன.  
இம்முன்சனடுப்பு்களுககு எதிர்ப்பு்கள எழாே 
வணைம் ேமிழர்்கரளப் பிரித்து ஆளுவேன் மூலம் 
ஒற்றுரம ்பலவீனமாக்கப்்படடு வருகின்்றது.
 கிழககு மா்காைம் என்்பது இலஙர்கயின் 
நீண்ட வைலாற்றுச  சி்றப்பிரனகச்காண்ட ்பகுதி 
யாகும். ேற்த்பாது முன்சனடுக்கப்்படும் ஆய்வு்க 
ளின் அடிப்்பர்டயில் இலஙர்கயில் மனிேர்்கள 
ஆதியா்க வாழ்நே ்பகுதி கிழககு மா்காைம் என்்பது 
ேற்த்பாது அர்டயாளப்்படுத்ேப்்படடுளளது.  அதி 
லும் அநே ஆதி மனிேர்்கள ேமிழர்்களா்கயிருந 
ோர்்கள என்்பதும் ்கண்டறியப்்படடுளளது.
 இநே வைலாறு்கள ஏற்்கனதவ ்கண்டறியப்்ப 
டடிருநோலும் சிங்கள தேசம் அவற்றிரன 
மர்றத்துளளது என்்பதே ்காலம் ்க்டநது ேமிழர்்கள 
உைரும் நிரல ஏற்்படடுளளது.
 கிழககு மா்காைத்திரனப்ச்பாறுத்ே வரை 
யில் பூர்வீ்கககுடி்களான ேமிழர் ்பணர்டய மன் 
னைாடசியின் கீழ் சிற்்றைசு்கரள அரமத்து 
ஆணடு வநேனர். கிழககு மா்காைத்தில் சிங்களக 
குடிதயற்்றங்கள சிங்கள ஆடசியாளர்்களால் திட்ட 
மிடடு ந்டத்ேப்்படடுளள அதேதவரளயில் இஸ் 
லாமியர்்களும் திட்டமிட்ட குடிதயற்்றங்கள 
மற்றும் ஆககிைமிப்பு ந்டவடிகர்க மூலமா்க 
வும் ேமிழர்்களுர்டய நிலங்கரள ேமதுர்டரம 
யாககியுளளனர் என்்பதும் ்கசப்்பான வைலா்றாகும்.
 மட்டக்களப்பு,  கிழககு மா்காைத்தின் 
ச்பரிய ந்கர் ஆகும். ேமிழீழத்தின் இைண்டாவது 
ச்பரிய ந்கைமாகும். இம் மா்காைமானது 
இலஙர்கத் தீவின் கிழககுக ்கரைதயாைத்தில் 
அரமநதுளளது. வ்டகத்க, வ்ட மா்காை எல்ரல 
யிலிருநது, சேற்த்க, சேன் மா்காை எல்ரல 

வரையுளள நீண்ட ்கரைதயாைம் இம் மா்காைத்தின் 
கீழ் வருகின்்றது.
 வைலாற்றுக்காலத்தில் அம்்பார்ற மாவ 
ட்டம், உதைா்கைப் ்பகுதியு்டன் இரைநது ்காை 
ப்்பட்டது. இஙகு அரமநதிருநே தீர்த்ேவாவி 
(இன்று தி்கவாவி) அல்லது நாகர்க எனும் வி்காைம், 
ேமிழ் - சிங்கள ச்பௌத்ேர் த்பாற்றிய ்பழம்ச்பரும் 
வழி்பாடடுத்ேலமாகும்.

 ்பத்ோம் நூற்்றாணடுககுப் பின், இன்ர்றய 
அம்்பார்ற மாவட்டத்தின் ்கரைதயாைப்்பகுதியில் 
உருவாகிய முககுவர் வன்னிரம்கள, மட்டக்கள 
ப்புத் தேசத்தின் நிர்வா்கத்தில் முககிய ்பங்காற்றின. 
இன்ர்றய சம்மாநதுர்றதய அன் ர்றய மட 
்டக்களப்புத் தேசத்தின் ேரலந்கைா்க விளஙகியது. 
திருகத்காவில் முரு்கன் த்காயில், கிழககின் தேச 
த்துக த்காவில்்களில் முேன்ரமயானோ்கத்  தி்கழ் 
நேது.

 ்கணடியின் சசனைத் மன்னன் ்காலத்தில் 
குடிதயற்்றப்்பட்டோ்கச சசால்லப்்படும் தசான்கர், 
இன்ர்றய அம்்பார்ற மாவட்டத்திதலதய குடிதய 
றினர்.  ்பதினா்றாம் நூற்்றாணடில், இன் ர்றய 
ேமரை, உ்கரை, இ்றக்காமப் ்பகுதி்களில் சீோ 
வாகர்க நாடடிலிருநது சிங்களவர் குடிதயறியரே 
நாடு ்காடடுப் ்பைவணிக ்கல்சவடடு விவரி 
ககின்்றது.
 கிழககு மா்காைத்தில் நாடு சுேநதிைம்ச்பற்்ற 
்காலம் சோ்டக்கம் திட்டமிட்ட குடிதயற்்றங்கள 
ேமிழர்்களின் வைலாற்று ்பாைம்்பரியங்கரள அழி 
த்ேன. அம்்பார்ற ந்கரில் உளள ்பழம்ச்பரும் 
ஆலயசமான்று ேமிழர்்களின் சோன்ரமயிரன 
இன்றும் சுமநது நிற்கின்்றது.
 1961 ஆம் ஆணடு வரை இன்ர்றய மடடு - 
அம்்பார்ற மாவட்டங்கள, ஒதை மாவட்டமா்கதவ 
இரைநது ்காைப்்பட்டன. சுேநதிைத்தின் பின், 
சேன்கிழககிலஙர்கயின் விவசாய உற்்பத்திரய 
அதி்கரிக்க, ்கல்தலாயாத் திட்டம், இலஙர்க அை 
சால் முன்சமாழியப்்பட்டது.
 1949இல் ஆைம்பித்ே அத்திட்டம், 1953இல் 
முடிவர்டயும் வரை, ச்பருமளவான சிங்களக 
குடிதயற்்றம், சேன்மட்டக்களப்புப் ்பகுதியில் 
ஏற்்படுத்ேப்்பட்டது. 1959 தேர்ேல்சோகுதி மீளநி 
ர்ையப் ்பரிநதுரை்களின் கீழ், ்பரழய நாடு்காடடுப் 
்பகுதியில், 19.03.1960 அன்று, “அம்்பார்ற” 
எனும் புதிய தேர்ேல் மாவட்டம் உருவானது. 
எனதவ, 1960இன் இறுதியில், மட்டக்களப்பின் 
சேன்்பகுதியில், ச்பாத்துவில், ்கல்முரன, நிநேவூர், 
அம்்பார்ற எனும் நான்கு தேர்ேல் மாவட்டங்கள 
அரமநதிருநேன.
 10.04.1961 அன்று இநநான்கு தேர்ேல் 
மாவட்டங்கரளயும் ஒன்றிரைத்து, புதிய நிர்வா்க 
மாவட்டசமான்ர்ற இலஙர்க அைசு பிை்க்டனம் 
சசய்ேது. இேன்மூலம், ்பாைம்்பரியமிக்க ேமிழர் 
ோய்கமான மட்டக்களப்புத் தேசம், மட்டக்களப்பு, 
அம்்பார்ற எனும் இரு மாவட்டங்களா்கத் துண்டா 

்டப்்பட்டது.
 1978 இலஙர்கச சட்டத் திருத்ேத்துககு 
அரமய, இநே நான்கு ஓைங்கத்ேவர் தேர்ேல் 
மாவட்டங்களும் அ்கற்்றப்்படடு, ்பல்லங்கத்ேவர் 
சேரிவாகும் “தி்காமடுல்ல” தேர்ேல் மாவட்டமும் 
உருவாக்கப்்பட்டது. ்பதுரளககுரிய “சேகியத்ே 
்கணடி” பிைதேசமும் பிற்்காலத்தில், அேனு்டன் 
இரைக்கப்்படடு, இன்ர்றய அம்்பார்ற மாவட 

்டம் முழுரம ச்பற்்றது.
 இதேத்பான்று திருத்காைமரல மாவட்ட 
த்திலும் சிங்கள குடிதயற்்றங்கள அக்காலப் 
்பகுதியில் ்கநேளாய் குளத்திரன அடிப்்பர்ட 
யா்ககச்காணடு உருவாக்கப்்பட்டன.. திருத்கா 
ைமரல மாவட்டத்தில் ம்காவலி திட்டங்கள 
ஊ்டா்கதவ இநே சிங்கள குடிதயற்்ற ங்கள 
முன்சனடுக்கப்்பட்டது்டன் இேன்மூலம் ேமிழர்்கள 
அதி்கம் வாழ்நே ்பல ்பகுதி்கரளச  சிங்களவர்்கள 
ர்கப்்பற்றும் நிரலதயற்்படடுளளது.
 குறிப்்பா்க திருத்காைமரல மாவட்டத்தின் 
குமதைசன் ்க்டரவ என்னும் பிைதேச சசயல்கப்பிரிவு 
ேமிழர்்கள அதி்கம் வாழ்நே ்பகுதியாகும். இன்று 
இப்்பகுதி சிங்களவர்்கள ச்பரும்்பான்ரமயா்க 
வாழும் ்பகுதியா்க மாற்்றப்்படடுளள த்காமைன் 
்க்டவல என்று குமதைசன் ்க்டரவ ச்பயர் மாற்்றம் 
சசய்யப்்படடுளளது.
 இதேத்பான்று முேலிககுளம் என்னும் 
பிைதேசம் சமாைசவவ என்னும் ச்பயர்மாற்்றம் 
சசய்யப்்படடு அஙகுளள ேமிழர்்கள விைட்ட 
ப்்படடு அது சிங்களப் ்பகுதியா்க மாற்்றப்்படடுள 
ளது. அத்து்டன் ்கநேளாய்ப் பிைதேசமும் ேமிழர்்கள 
ேமது ்கரல்கலாசசாை ்பண்பாடு்களு்டன் வைலா 
ற்றுரீதியா்க வாழ்நே ்பகுதியா்கவுளள த்பாதிலும் 
ம்காவலி திட்டத்தின் ஊ்டா்க முன்சனடுக்கப்்பட்ட 
சிங்கள குடிதயற்்றம் ்காைைமா்க அப்்பகுதி 
ச்பரும்்பான்ரம சிங்கள ்பகுதியா்க மாற்்றப்்படடு 
ளளது.
 திருத்காைமரல மாவட்டம் ேமிழர்்கள 
ச்பரும்்பான்ரமயா்கவும் வைலாற்று ே்டயங்கள 
அதி்கமா்கவுளள மாவட்டங்களில் ஒன்்றா்க ்காை 
ப்்பட்ட நிரலயில், அஙகு அ்கழ்வாைாய்சசி்கள 
முன்சனடுக்கப்்பட்டால் ேமிழர்்களின் நிலங்கள 
அஙகீ்கரிக்கப்்படடுவிடும் என்்ற ்காைைத்தினாதலய 
இநே சிங்கள குடிதயற்்றங்கள தமற்ச்காளளப்்ப 
ட்டன.
 இவவா்றான சசயற்்பாடு்கள மட்டக்களப்பு 
மாவட்டத்தில் முன்சனடுக்காமல் த்பானேற்்கான 
்காைைங்கள சிங்கள ்பகுதி்கரள எல்ரல்களா்க 
ச்காண்ட ்பகுதி்கள மி்கவும் குர்றநேளவில் இரு 
நே ்காைைத்தினாலாகும். ஆனாலும் இஙகும் ்பல 
இ்டங்கள ்பறித்பாயிவிட்டன.
 ோநோமரல முரு்கன் ஆலயத்திற்கு 
பின்பு்றமா்கவுளள ஆ்ட்கசசௌநேரி என்னும் 
அைசிய ஆண்ட ்பகுதி இன்று முற்றுமுழுோ்க 
ச்பௌத்ேர்்களின் ்பகுதியா்க மாற்்றப்்படடுவருகின் 
்றது. அப்்பகுதியில் வி்காரை்கள அரமக்கப்்படடு 
அஙகிருநே ்பல்தவறு சோல்ச்பாருட்கள அழி 
க்கப்்படடுளளன. அத்து்டன் ேமிழர்்களின் சோல் 
ச்பாருட்கள ச்பௌத்ேமா்க மாற்்றப்்படடு வருகி 
ன்்றன.
 இவவா்றான நிரலயில் கிழககு மா்கா 
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இலஙர்கயின் சம்கால நிரலரம்கள நாளு 
ககு நாள தமாசமர்டநது வருகின்்றன. 

்பல்தவறு துர்ற்களும் அேள ்பாோளத்ரே 
தநாககி சசன்று ச்காணடிருககும் நிரலயில் உல்க 
நாடு்களின் உேவிரய எதிர்்பார்த்து இலஙர்க 
்காத்துக ச்காணடிருககின்்றது. நாடடு மக்கள 
சசால்சலாைா துன்்ப துயைங்கரளயும் அனு்பவி 
த்து வரும் நிரலயில் மரலய்க ச்பருநதோட்ட 
மக்களின் நிரலரம்கள ஒரு ்படி அதி்கமா்கதவ 
தமாசமர்டநது வருகின்்றரம யாவரும் அறி 
நேதேயாகும். இேனிர்டதய எதிர்வரும் ்காலங 
்களில் தமலும் இறுக்கமர்டயும் உைவுத் ேடடு 
ப்்பாடடிரன ேவிர்ப்்பேற்்கா்க வீடடுத்தோட்ட 
ந்டவடிகர்க்கரள விரிவு்படுத்துமாறு அைசாங்கம் 
த்கடடுக ச்காணடிருககின்்றது.

 எனினும் ச்பருநதோட்ட சோழிலாளர்்கள 
வீடடுத்தோட்டச சசய்ர்கயில் ்கரிசரன ்காடடி 
வருகின்்றத்பாதும் உரிய நிலமற்்ற நிரல 
இநந்டவடிகர்கககு முடடுக்கடர்டரய ஏற்்படுத்தி 
இருககின்்றது. இநநிரலயில் ச்பருநதோட்டப் 
்பகுதி்களில் உளள ஆயிைக்கைக்கான செகத்டயர் 
ேரிசு நிலங்கரள சோழிலாளர்்களுககுப் ச்பற்றுக 
ச்காடுத்து, அதில் விவசாய ந்டவடிகர்க்களில் 
சோழிலாளர்்கள ஈடு்ப்ட வாய்ப்்பளிக்க தவணடும் 
என்்ற த்காரிகர்க்கள நீண்ட ்காலமா்கதவ 
முன்ரவக்கப்்படடு வருகின்்றன. எனினும் இது 
சாத்தியப்்ப்டாே நிரலயில்  எல்லாம் ஏடடுசசுரைக 
்காயாகி இருககின்்றது. இேனிர்டதய ேனாதி்பதி 
த்காத்ே்பாய ைாே்பக்ஷ ச்பருநதோட்ட சவற்றுக 
்காணி்களில் ்பயிர்சசசய்ர்கரய ஆைம்பிப்்பேற்்கான 
திட்டத்ரே ேயாரிககுமாறு அதி்காரி்கரளக 
த்கடடுக ச்காணடிருககின்்றார். இவரின் த்காரிகர்க 
யும் புஸ்வாைமாகிவி்டக கூ்டாது என்்பதே 
்பலரினதும் எதிர்்பார்ப்்பாகும் என்்பதோடு ்பயிர்ச 
சசய்ர்கககு தேரவயான உைத்ரே அைசாங்கம் 
ச்பற்றுக ச்காடுக்க தவணடுசமன்றும் இவர்்கள 
தவணடுத்காள விடுககின்்றனர்.    
 இலஙர்க இப்த்பாது ்கணணீரில் மிேநது 
ச்காணடிருககின்்றது. அடுத்ே ்கட்டமா்க என்ன 
சசய்வது? என்று சேரியாது நாடடின் ந்கர்வு்கள 
சசன்று ச்காணடிருககின்்றன. ்பசி ்படடினி 
மக்கரள வாடடிசயடுககும்  நிரலயில்  ோய் 
பிளரளரய ஆற்றில் வீசிசயறியும் ச்காடூைமும்,  
பிளரள்களின் ்பசியின்ரமரய த்பாக்க முடியாே 
ோய் நசசு விரே்கரள உடச்காணடு உயிரை 
மாய்த்துக ச்காளள முயற்சிககும் சம்்பவங்களும் , 
வறுரமயால் ேநரே தூககிடடு ேற்ச்காரல சசய்து 
ச்காண்ட சம்்பவங்களும் இஙகு அதி்கமா்கதவ 
அைஙத்கறி வருகின்்றன. இநநிரலயில் இலஙர்க 
யர்்களின் துயர் துர்டப்்பேற்கு சர்வதேசத்தி்டம் 
இலஙர்க ர்கதயநதிய த்பாதும் அேனால் உரிய 
சாே்க விரளவு்கள கிர்டக்கவில்ரல. நிரலரம்கள 
இழு்பறியா்கதவ இருநது வரும் நிரலயில் இலங 
ர்கயின் சம்காலமும் எதிர்்காலமும்  சூனியமாகி 
இருககின்்றது. இேனிர்டதய சசப்்டம்்பர் மாேம் 
இலஙர்கககு நிதி கிர்டககும் வர்கயில் சர்வதேச 
நாைய நிதியத்தின் நிதி  உ்டன்்படிகர்கரய துரிேப் 
்படுத்துமாறு அேன் பிைோனியி்டம் த்காரியு 
ளளோ்க பிைேமர் ைணில் விககிைமசிங்க சேரிவித் 
திருககின்்றார். இேனிர்டதய நிதியத்தின் முக 
கியஸ்ேர்்கள இலஙர்கககு விேயம் சசய்து பிைேமர் 

ைணில் உளளிட்டவர்்களு்டன் த்பசசு வார்த்ரே்களி 
லும் ஈடு்படடுளளனர்.
 இேன் சாே்க விரளவு்கரள ச்பாறுத்தி 
ருநதே ்பார்க்க தவணடியுளளது. எவவாச்றனினும் 
எதிர்வரும் மூன்று மாே ்காலம் எல்லாத் துர்ற 
்களிலும் இலஙர்கககு சவால் மிகுநே ஒரு 
்காலமா்கதவ அரமயும் என்றும் ்கருத்துக்கள 
சவளியி்டப்்படடு வருகின்்றரமயும் சேரிநே 
வி்டயதமயாகும். அத்தோடு சிறுத்பா்கம் மற்றும் 
ச்பரும்த்பா்க விவசாய ந்டவடிகர்க்களுககு 
தேரவயான உைம் இவவரு்ட இறுதிககுள முழுரம 
யா்க கிர்டக்காவிடின் எதிர்வரும் ்காலங்களில் 
மி்கவும் தமாசமான உைவுத் ேடடுப்்பாடடிரன 
எதிர்ச்காளள தநரிடும். நாடடின் சநருக்கடி தீவி 
ைமர்டநது வரும் நிரலயில் உைவுத் ேடடுப்்பாடுச 

சவாரல சவற்றி ச்காளளாவிடின் மூன்று தவரள 
உைவுககு ்பதிலா்க இைணடு தவரள உைரவ 
உடச்காளள தவணடிதயற்்படுசமன்றும் அைச 
ேைப்பு சசய்தி்கள வலியுறுத்துகின்்றன.

பிற்க்பாக்கு அரசியல்வாதிகள
 நாடடு மக்கள எரிவாயு, மணசைணசைய், 
்பால்மா, எரிச்பாருட்கள உளளிட்ட ்பல ச்பாருட 
்கரளயும் ச்காளவனவு சசய்வேற்கு வரிரச்களில் 
்பல மணித்தியாலங்கரள ்க்டத்ே தவணடியுளளது. 
ேநரே, ோய், ம்கன், ம்கள ஆகிதயார் சவவதவறு 
வரிரச்களில் ச்பாருட ச்காளவனவிற்்கா்க ்காத்திரு 
ப்்பரேயும் அவோனிக்க முடிகின்்றது. இவவாறு 
வரிரச்களில் நின்்ற அப்்பாவி மக்கள மயஙகி 
விழுநது இ்றநே சம்்பவங்களுககும் குர்றவில்ரல..
 உைவுப் ச்பாருட்களின் ்பற்்றாககுர்ற, 
விரலவாசி அதி்கரிப்பு ஒரு பு்றமிருக்க  உளள 
உைவுப் ச்பாருட்கரளயும் சரமத்து உணை 
முடியாே நிரலககு எரிவாயு மற்றும் மணசை 
ணசைய் ேடடுப்்பாடு  மக்கரள ்பாோளத்தில் 
ேளளி இருககின்்றது. இநநிரலயில் மக்களின் 
வயிற்றுப் ்பசிரயத் தீர்த்து அவர்்களின் இயல்பு 
வாழ்கர்கககு வித்தி்ட தவணடிய அைசியல் 
வாதி்கள இரே விடுத்து ்கனவுல்கக ்கரே்கரளக 
கூறிகச்காணடிருககின்்றனர். மக்களின் வயிற்றுப் 
்பசிரயயும், அவர்்கள ்படும் அல்லல்்கரளயும் 
்கனவுல்க அைசியல்வாதி்கள ்கணடும் ்காைாது 
ளளரம சவட்ககத்க்டான வி்டயமாகும். மக்களின் 
சா்பம் அவர்்கரளச சும்மா வி்டாது. அவர்்களின் 
்பைம்்பரைரயதய அது நாசமாககி விடும் என்்பதே 
உணரமயாகும்.

 நாடடின் இரளஞர்்கள ேனாதி்பதி  உட்ப்ட 
ைாே்பக்ஷ குடும்்பத்தினரை வீடடுக்கனுப்பும் தநாக 
கில் த்பாைாட்டங்களில் ஈடு்படடு வருகின்்ற னர். 
நாடடில்   ஊழரல  ஒழித்து, ேனநாய்கத்திரன உறு 
திப்்படுத்துவது இவர்்களின் பிைோன தநாக்கமா 
்கவுளளது. எனினும் இவற்ர்றசயல்லாம் ச்பாருட 
்படுத்ோது ேரலவலிககு ேரலயரைரய மாற்றும் 
சசயற்்பாடு்கரளதய அைசாங்கம்  தமற்ச்காணடு 

வருவோ்க குற்்றசசாடடு்கள இ்டம்ச்பற்று வருகி 
ன்்றன.
 ்பாைாளுமன்்றத்தில், மக்கள எதிர்தநாககும் 
பிைசசிரன்களுககு தீர்விரனப் ச்பற்றுக ச்காடுக்கா 
மல் ேமககிர்டதயயான குதைாேங்கரள சவளி 
ப்்படுத்தும் ஒரு ்களமா்க ்பாைாளுமன்்ற சசயற்்பா 
டு்கள இ்டம்ச்பறுகின்்றரம ்பலரினதும் விமர்ச 
னத்துககும் உளளாகியுளளது. மக்களுககு தோள 
ச்காடுக்காே இப்்படிசயாரு ்பாைாளுமன்்றமும், 
அைசியல்வாதி்களும் அவசியநோனா? என்று 
நாடடு மக்கள ேமககுளதளதய புழுஙகிக ச்காணடி 
ருககின்்றனர். நாடு அனு்பவித்து வரும் ்பலவி 
ேமான பிைசசிரன்களுககும் உரிய தீர்விரனப் 
ச்பற்றுக ச்காடுக்கப் த்பாவோ்க பிைேமர் ைணில் 
விககிைமசிங்க சூளுரைத்து அணரமயில் ்பேவி 

தயற்றுக ச்காண்டார். எனினும் இவர் ைாே்பக்ஷ 
குடும்்பத்தினரை ்பாது்காக்க வநே ஒருவர் என் 
்பேரன மக்கள இப்த்பாது சேளிவா்கப் புரிநது 
ச்காண்ட நிரலயில் ைணிலின் சாயமும் இப்த்பாது 
சவளுத்துப் த்பாய் இருககின்்றது.
               இேனிர்டதய எதிர்வரும்  மாேங்களில் 
நாடடில் உைவுப் ்பஞசம் ஏற்்ப்டலாம் என்று 
எதிர்வு கூ்றப்்படடுளள நிரலயில் வீடடுத்தோட்ட 
ஊககுவிப்பு சோ்டர்பில் அைசாங்கம் ்கவனம் 
சசலுத்தியுளளது. வீடடுத்தோட்டத்தில் ்பயிரி்டல் 
ந்டவடிகர்க்கரள முன்சனடுப்்பேன் மூலம் 
உைவுத் ேடடுப்்பாடடிரன ோககுப் பிடிக்க 
முடியும் என்்பது அைசாங்கத்தின் நம்பிகர்கயா்கவு 
ளளது. இது சி்றப்்பாகுசமனினும் உ்டனடி மாற்்ற 
த்ரே இேனால் ஏற்்படுத்ே முடியுமா? என்்ற த்களவி 
்பலைது மனங்களிலும் தமதலாஙகி ்காைப்்படுகி 
ன்்றது..
 நாடடின்  சம்கால சநருக்கடியினால் ச்பருந 
தோட்ட மக்கள ேரலநிமிை முடியாதுள ளனர். 
எனதவ இவர்்களின் ச்பாருளாோை அபிவிருத்தி 
ககு அைசாங்கம் உேவ முன்வருேல் தவணடும். 
அத்தோடு இநே நாடடில் இருநூறு வரு்ட்கால 
வைலாற்ர்றக ச்காண்ட இநதிய வம்சாவளி 
மக்களுககு ர்கயளதவனும் சசாநேமான நிலம் 
இல்லாரம வருநேத்ேக்க ஒரு வி்டயமாகும். வீட 
டுரிரமயற்்ற சமூ்கமா்கவும் இவர்்கள இருநது 
வருவதோடு அைசாங்கத்தின் தவணடு த்காளின்்படி 
வீடடுத்தோட்ட விவசாய ந்டவடிகர்க்கரள 
விஸ்ேரிப்்பேற்கும் இவர்்கள வாய்ப்பில்லாதுள 
ளனர். இேனால் தோட்டத் சோழிற்றுர்ற மூலமான 
வருமானத்தில் திருப்தியற்றுளள இம்மக்களின் 
வறுரம நிரல முடிவுககு வருவோ்க இல்ரல. 
எனதவ தோட்டப் பு்றங்களில் ்காைப்்படும் 
ேரிசு நிலங்கள அல்லது சவற்றுக ்காணி்கரள 
இம்மக்களுககு ்பகிர்நேளித்து ஓைளதவனும் 
ச்பாருளாோை தமம்்பாடடிற்கு ர்க ச்காடுக்க 
தவணடும் என்று ்பலரும் சோ்டர்சசியா்க 
வலியுறுத்தி வநேனர். ்பதுரள மாவட்ட 
்பாைாளுமன்்ற உறுப்பினர் வடிதவல் சுதைஷ் 
இதில் குறிப்பி்டத்ேக்கவைா்க விளஙகுகின்்றார். 
ேரிசு நிலங்கரள சோழிலாளர்்களின் விவசாய 
ந்டவடிகர்க்களுககு ்பகிர்நேளிக்க தவணடும் 
என்று வடிதவல் சுதைஷ் நிர்வா்கங்களி்டமும், 
தோட்டத்ரே நிர்வகிககும் ்கம்ச்பனி்களி்டமும் 
கூடுேல் அழுத்ேங்கரள வழஙகி வநோர். 
இன்னும் வழஙகியும் வருகின்்றார். அத்தோடு 
ச்பருநதோட்டத் ்காணி்கரள சவளியாருககு 
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ச்பரும்்பான்ரம ்பலத்தின் ்பாது்காப்த்பாடு அ்டககுமுர்ற ச்காணடு 
்பல்தவறு அநியாயங்கள புரிநது சசால்சலாைா துன்்பநேநது 

மக்கரள ஒதுககி வரேத்ே த்பரின வாேத்தினரை எதிர்த்து த்பாைாளி்கள 
்பல்தவறு ரூ்பங்களில் ேம் த்பாைாட்டத்ரே சவளிப்்படுத்தியிருககி்றார்்கள.  
ஆயுேதமநதிதயா, தமர்டயில் த்பசி முழக்கமிடத்டா, ச்காரில்லா ேநதிை 
ங்களாதலதயா, அப்த்பாைாளி்கள ேம்ரம ஈடு்படுத்திக ச்காணடி ருப்்பார்்கள.  
்கவிரே, ்கரே, ்கடடுரை முேலான எழுத்ோயுேம் த்பாைாளியின் ஓர் இன்றி 
யரமயாே த்பாைாட்ட ஊ்ட்கமாயிருநது வருவது த்பாலதவ, நா்ட்கம், 
திரைப்்ப்ட வர்கரம்களும் த்பாைாளிக்கான சசௌ்கரியமான சவளிப்்பாடடுச 
சாேனங்கள.  அநே வர்கயில் ஓவியமும் சிற்்பமும் த்பாைாளிக ்கரலஞனின் 
த்பாைாட்டத்துக்கான அல்லது த்பாைாட்டதுககு ஆேைவான ர்க வநே ஊ்ட்கம்.  
இரேச சற்று பின்தனாககிப் ்பார்த்து விடடு பி்றகு சம்காலத்துககு வருவது 
சரியாயிருககும். 
 விடுேரலககு முன் [1949] னிருநே சீனாவில் ஏரழ விவசாயி்கள 
நிலப் பிைபுக்களி்டம் ோம் ்பட்ட ்க்டனுககு ஈ்டா்க ேம் சசாற்்ப நிலங்கரள 
ச்காடுத்துவிடடு அதே நிலத்தில் அவர்்களி்டம் கூலிககும் குத்ேர்கககு 
எடுத்தும் விவசாயம் சசய்ோர்்கள.  அவவாறு ேம் நிலத்ரேதய குத்ேர்கககு 
– வா்டர்கககு எடுத்து விவசாயம் சசய்ே அவர்்கள ேங்கள நிலங்களுககு 
்காலககிைமத்தில் வா்டர்க சசலுத்தி வநோர்்கள.  வா்டர்கரய நிர்ையிப்்பதும் 
வசூலிப்்பதும் அவர்்களின் நிலப் பிைபுக்கதள.  அநே வா்டர்க அநியாய 
வா்டர்கயா்க இருநேதோடு அரே வசூலிப்்பதில் ்காடடிய ச்காடுரமயும் 
ச்காடூைமும் சசால்லி மாளாது.  சீனாவில் ோயி [TAYi] மா்காைத்தில் மி்கவும் 
ச்காடுரம மிக்க நிலப்பிைபு லியூ சவன் சாய் [Liu WEN – TSAI] என்்பவனின் 
வா்டர்க வசூல் சசய்யப்்படடு வநே ச்காடுரம்கள நிர்றநே பிைம்மாண்டமான 
ோனியக கி்டஙகு பிைசித்தி ச்பற்்றது.  விவசாயி்கள வா்டர்க சசலுத்ே முடியாது 
ேவித்ே த்பாது நிலப் பிைபுவின் அடியாட்களால் துன்புறுத்ேப்்பட்ட அவலங்கள 
இ்டம் ச்பற்்ற பு்கழ் ச்பற்்ற நை்கம் அது.  விடுேரல அர்டநே பின்னர் ்டாயி 
வா்டர்க வசூல் நை்கக கி்டஙகு ஒரு ்கரலக கூ்டமா்க மாற்்றப்்பட்டது.  இஙகு 
ஆளுயைத்திலான ்களிமணைால் வடிக்கப்்பட்ட நூற்றுககும் அதி்கமான 
அபூர்வ அரிய சிற்்பங்கள உளளன.  இநே ஆளுயைக ்களி மண ேரலவர் 
மாதவாவின் ச்காளர்க்கரளயும் ேரலரமரயயும் ஏற்றுக ச்காண்ட புைடசி்கை 

சீனா சிற்்பக ்கரலஞர்்களால் வடிக்கப்்பட்டரவ.  குழநரே்கள, 
ச்பண்கள, முதிதயார்்கள என்று வயது ்பார்க்காது ்கடுரமயான 
ந்டவடிகர்க்களால் – ்பயங்கை நாய்்கள துரைதயாடு – 
உரழப்ர்ப உறிஞசும் ்காடசி்கள, முேலாய், விவசாயி்களின் 
குழி விழுநே ்கண்கள, கிழிநே ஆர்ட்கள, எலும்பு தூககிய 
உ்டம்பு என ்காணத்பாரை உருககிக ்கணணீர் மல்்க ரவககும் 
இநே சீனக ்களிமண சிற்்பங்கள ்டாயி மாநிலத்தில் “RENT 
COLLECTION COURTYARD” எனும் மியூசியமாயிருககும் வரி – 
வா்டர்க வசூலித்ே கி்டஙகில் ்காடசியாக்க்படடுளளன. இரவ 
அழகியல் ரீதியா்க AUGUSTINE RODINE வர்கயான சிற்்பங்கள.  
  இனப்்படுச்காரல, இன அழிப்பு அேனடிப்்பர்ட 
யிலான த்பார் என்்பரே சசன்்ற நூற்்றாணடின் சேர்மனி, 
நாஜி்களின் ்பாசிஸ ஆடசியின் த்பாது அனு்பவித்ேது.  ்பாசிஸ 
ச்காடுரம்கரள மி்க அற்புேமாய் – ்காணத்பார் ்கணணீர் சிநதி 
உருகும்்படி ்பதிப்த்பாவியங்கரளயும் த்காடத்டாவியங்கரள 
யும் சிற்்பங்கரளயும் சசய்ேவர் ஒரு சேமன் ச்பண ்கரலஞர், 
்கதே ்கால்விடஜ் [KATHE KOLLWITZ]. 1945 –ல் ்காலமான இவைது 
்கரல அடித்ேடடு ஒடுக்கப்்பட்ட மக்கள இனம் சார்நேது.  எமிலி 
தோலாவும், இப்சனும், ஸ்டரிணட்பார்ககும், தோல்ஸ்தோயும், 
ோஸ்ோசவஸ்கியும், ்கார்கியும் மனிே அழகின்ரமயில், 
அசிங்கத் தோற்்றத்தில், நாற்்றத்தில், நை்கலில் எல்லாம் 
அழர்கயும் ஆனநேத்ரேயும் ்கண்டவர்்கள.  ச்காடுரமயும் 
்கரல சவளிப்்பாடடுக்கான அழகியரலக ச்காண்டோ்கதவ 
தமற் குறிப்பிட்ட இலககியவாதி்களுககும் GOYA, KOLL-
WITZ த்பான்்ற ஓவியர்்களுககும் ்படடிருககி்றது.  இவர்்களின் 
்பர்டப்பு்கள ஒரு குறிப்பிட்ட – ேனிப்்பட்ட நி்கழ்வு்கதளாடு 
ேஙகி நின்று வி்டாமல் அரவ இம்மனிே இனத்தின் முழுரமக 
கும் பிைதிநிதித்துவமாய் விளஙகு்பரவ.  
  அநே வர்கயில் இநதிய மணணில், ேமிழ்க 
மணணில் மனிே இனப் ்படுதுயரை ஏற்்ற த்காைங்களில், 
த்காடு்களுள, வணைத் தேர்வில் ஒரு சர்வதேச ்படுதுயைா்க 
ேன் ஒப்்பற்்ற வணை ஓவியங்கள, த்காடத்டாவியங்களால் 
சவளிப்்படுத்தியிருககும் ஓவியக ்கரலஞர் திரு பு்கதழநதி 
அவர்்கள.  இக்கரலஞரின் சநருஙகிய அறிமு்கம் சு்பமங்களா 
மாே இேழின் ஆசிரியர் த்காமல் சுவாமிநாேன் அவர்்களால் 
நி்கழ்நேது.  அவர் பு்கதழநதியின் ஓவியங்கள ச்காண்ட “எரியும் 
வணைங்கள” எனும் நூரலத் ேநது விமர்சனம் எழுேச 
சசான்னார்.  அநநூரல சவளியிட்டவர் “நிழல்” திருநாவுக்கைசு 
அவர்்கள.  அநே நூலில் சவளியாயிருநே ஓவியங்களில் 
பு்கதழநதி தேர்வு சசய்து உ்பதயாகித்திருநே மி்க சவம்ரமயான 
வணைங்கரளக குறித்து எழுதியிருநதேன்.  இப்த்பாது என் 
ர்கயிலிருப்்பது அவருர்டய மற்ச்றாரு ச்பரிய ஓவிய நூல் 
“த்பார் மு்கங்கள:ஈழப்த்பார் ஓவியங்கள” இதிலுளள ஓவியங 

்களில் ச்காஞசம் எரியும் வணைங்கள நூலிலும் இ்டம் ச்பற்று ளளன.  
த்பார் மு்கங்கள – நூலில் இ்டம் ச்பற்றுளள வணை ஓவியங்கள ரேலம். 

அகரைலிக, ஆயில் த்பஸ்்டல்்களால் தீட்டப்்பட்டரவ.  மற்றும் ்கரிய ரமரயக 
ச்காணடு த்பனாவால் கிறுக்கப்்பட்ட ்ப்டங்கள, ்பதிப்த்பாவிய லிதனா ்கட 
்ப்டங்கள என்று ஏைாளம்.  ஈழப்த்பார் ஓவியங்கள என்்றால் ச்காடுரம, 
ச்காடூைம், சித்திைவரே, அவலம், ்கணணீர், சமௌனம், அஞசலி என்று நீளும் 
வரே்கள.  ்கர்டசி நாட்களில் ஒரு ஆஙகில நாளிேழில் ஈழத் ேரலவர் 
பிை்பா்கைனின் இளம் வயது ம்கன் – சிறுவனின் ்ப்டம் சவளியாயிருநேரே 
உல்கதம ்கணடிருககும்.  சிங்கள சிப்்பாய்்கள அநே ்பால்கனுககு ஒரு பிஸ்்கட 
ச்காடுத்து சாப்பிட்டானதும் சுடடுக ச்கான்று த்பாட்ட, வன்ச்காடுரமரய 
மனிேன் என்்பவன் எவனும் ம்றக்க முடியாது, மன்னிக்கவும் முடியாது.  
அரேச சசால்ல பு்கதழநதியின் த்பார் மு்கங்களில் சில மு்கங்கள உணடு (ேளிர் 
– ்பக்கம் 41) 
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அைசியல் ர்கதி்களின் ்பல ச்பற்த்றார் வயது 
முதிர்நே நிரலயிதலதய உளளனர். இவர் 

்களின் தேரவ்கரள அறிவாரில்ரல. இரவ 
த்பரினவாே சமூ்க சித்திைவரேரயதய ்காடடி 
நிற்கின்்றசேன அைசியல் ர்கதி்கரள விடுேரல 
சசய்வேற்்கான தேசிய அரமப்பின் இரைப்்பாளர் 
அருடேநரே மா.சத்திதவல் சேரிவித்துளளார்.

 
 

 சித்திைவரேககு ஆளாதனாருக்கான சர்வ 
தேச ஆேைவு நாள (International Day in Support of Torture 
Victims),   ்பல்தவறு சித்திைவரே்களுககு ஆளாதனா 
ருககு ஆேைவு சேரிவிககும் வர்கயில் ஐககிய 
நாடு்கள அரவயினால்   துைசந 26ம் நாள   நிரனவு 
கூ்றப்்படுகி ன்்றது.
 இநநிரலயில், இலஙர்கயில் ்க்டநே  
்க்டநே ்காலங்களில் இருநது ேற்த்பாது வரை யில்  
“சித்திைவரேயால் ்பாதிக்கப்்பட்ட ஈழத் ேமிழர் 
்களுககு எநேளவிற்கு ஆேைவு வழங்கப்்படடு 
ளளது?” என்்ற த்களவிககு ்பதில் அளித்ே அருட 
ேநரே மா.சத்திதவல்,
 “சிங்கள ச்பௌத்ே த்பரினவாேம் அேன் 
அைச ்பயங்கைவாே கூலி்களின் துரை ச்காணடு 
ேமிழர்்களுககு எதிைா்க ்கட்டரமக்கப்்படடுளள 
அைசியல், ச்பாருளாோை,சமூ்க எதிர்ப்பு ந்டவடிக 
ர்கயினால் ேமிழர்்கள சோ்டர் சித்திைவரேரய 
அனு்பவித்து வருகின்்றனர்.

 நீண்ட்கால யுத்ே ்கால ்பகுதியில் யுத்ேத்தின் 
ச்கடுபிடி்களால் ேமிழர் சமூ்கம் தி்றநே சவளி 
சித்திைவரே மு்காமில் ரவக்கப்்படடிருநேது. 
யுத்ேம் முடிவுற்்றோ்க கூ்றப்்படடு ஆயுேம் சமௌனி 
க்கப்்பட்ட பின்னரும் ேமிழர்்கள இன்றும் சித்தி 
ைவரே மன நிரலயிதலதய ரவக்கப்்படடுளளனர்.
 அத்தோடு புரைதயாடிப் த்பாயுளள அைசி 
யல் பிைசசிரனககு தீர்வு இன்றி இருப்்பதோடு 
தீர்ரவ தநாககிய எத்ேர்கய ந்கர்வும் இன்றி 
இருப்்பதும் ச்பரும் மன உரளசசதல. அத்தோடு 
இைாணுவம் ர்கய்கப்்படுத்திய ்காணி்கரள யுத்ேம் 
முடிவுற்்றோ்க கூ்றப்்படும் ேசாப்ேத்ரே ்க்டநே 
பின்னரும் ர்கயளிக்காமலிருப்்பதும் புதிோ்க 
்காணி்கரள ர்கய்கப்்படுத்ே முயற்சிப்்பதும் நாளா 
நேம் ந்டநது ச்காணத்ட இருககின்்றது. இதுவும் 
சித்திைவரேதய.
 அதுமடடுமல்ல சிங்கள- ச்பௌத்ே மயமா 
ககுேலுக்கா்க வ்டகிழககில் சோல்ச்பாருளி யல் 
இ்டங்கரள அர்டயாளப்்படுத்தும் ேனாதி்பதி 
சசயலணி மற்றும் சுயாதீன ேன்ரம இழநே 
சோல்ச்பாருளியல் திரைக்களம் என்்பன 
சட்டத்ரே அவமதித்து வ்டகிழககில் ேங்களுர்டய 
சசயற்்பாடு்களுககு சட்ட வரையர்ற தேரவ 
இல்ரல என நிரனத்து சசயற்்படுவேரன ேமிழர் 
்களால் ஏற்றுகச்காளள முடியாது மடடுமல்ல 

உளரீதியா்க ்பாதிப்புககும் உளளாகி வருகின்்றனர். 
இது ச்பாது சவளி சித்திைவரே என்த்ற கூ்றலாம்.
 மி்க அணரமயில் முல்ரலத்தீவு குருநதூர் 
மரல சிவன் த்காவில் பிைதேசத்தில் ச்பௌத்ே 
பிககு்களும், சோல்ச்பாருளியல் திரைக்கள அதி 
்காரி்களும், ்பர்டயினரும் ந்டநதுச்காண்ட விேம் 
இேற்கு நல்ல உோைைமாகும். இத்ேர்கய சசயற் 
்பாடு்களால் ஒடடுசமாத்ே ேமிழ் சமூ்கமும் உளரீ 
தியா்க சித்திைவரேரய அனு்பவிககின்்றனர்.
 யுத்ே ்காலப்்பகுதியில் சசாத்துக்கரள 
இழநதோர், உ்டரம்கரள இழநதோர் இன்றும் 
வறுரமயின் பிடிககுள இருநது மீளமுடியாது 
ளளனர். உயிர்்கரள ்பறிச்காடுத்ே குடும்்பங்கள, 
ஒதை குடும்்பத்தில் ்பல உயிர்்கரள ்பலி ச்காடுத் 
ேவர்்கள, குணடுவீசசு அேற்கு மத்தியில் உ்டல் 
சிேறி இ்றநேரே தநரில் ்பார்த்ே உ்றவு்கள அந 
நிரலயிலிருநது இன்றும் சவளிவைாதிருப்்பதும் 
சித்திைவரேயின் சமௌன வடிவம் எனலாம்.
 அதுமடடுமல்ல முடிவு்றாது சோ்டர்கி 
ன்்றது ்காைாமலாக்கப்்பட்ட உ்றவு்களின் த்பாைா 
ட்டம். ஆடசியாளர்்களின் ஏமாற்று நா்ட்கம் 
சர்வதேச அரமப்பு்களின் ்பாைாமு்கம், ்கால இழு 

த்ேடிப்பு உ்றவு்களின் ோய்மாரை துயைத்தில் 
ேளளியுளளது. உ்றவு்கரள தேடி தேடிதய ்பலர் 
்கணணீரையும், தவேரனரயயும் சசாநேமாககி 
ச்காணடுளளதோடு இவர்்களில் ்பலர் ்பல்தவறு 
தநாய்்களுககு உளளாகி அேனால் நூற்றுககு 
அதி்கமாதனார் இ்றப்ர்ப சநதித்துளளனர் .இது 
இழப்பு என்்பரே வி்ட சித்திைவரே ச்காரல 
என்த்ற கூ்றலாம்.

 இவற்த்றாடு அைசியல் ர்கதி்களின் உ்றவு்கள 
ேங்கள உ்றவு்கள எப்த்பாது வீடடுககு திரும்புவர் 
என அங்கலாய்த்துக ச்காணடிருககின்்றனர். பிள 
ரள்களுக்கா்க ஏஙகும் ோய்மார்்கள ,ே்கப்்பனுககு 
்காத்திருககும் பிளரள்கள, ்கைவரன எதிர்்பார் 
த்திருககும் மரனவி, குடும்்ப சுரமதயாடு பிள 
ரள்களின் எதிர் ்காலம் சேரியாதிருககும் ோய்மார் 
வலி்கரள மடடுதம சுமநது நிற்கின்்றனர். 
அைசியல் ர்கதி்களின் ்பல ச்பற்த்றார் வயது 
முதிர்நே நிரலயிதலதய உளளனர். இவர்்களின் 
தேரவ்கரள அறிவாரில்ரல. இரவசயல்லாம் 
த்பரினவாே சமூ்க சித்திைவரேதய.
 இவர்்களின் வாழ்வு ேன்ரமரய ஒத்ேோ 

்கதவ யுத்ே ்காலப்்பகுதியில் உ்டல்ரீதியா்க ்பாதி 
ப்புககுளளானவர்்கள, உ்டல் உறுப்பு்கரள இழந 
தோர், அவர்்களில் ேஙகி வாழ்தவார் நிரலயும் 
உளளது. இரவசயல்லாம் சித்திைவரேயின் சவளி 
சேரியாமு்கம்.
 தமலும் சமூ்க மயமாக்கப்்பட்டோ்கக கூ்ற 
ப்்படும் முன்னாள த்பாைாளி்களும் தி்றநே 
சவளிசிர்றககுளதள மீணடும் ேளளப்்பட்ட 
நிரலயில் வாழ்ரவ சோ்டர்கின்்றனர். ்பர்ட 
யினரின் உ்றரவ த்பை தவணடும். இேற்கு 
்பலவநேமா்க அவர்்கள ேளளப்்படடுளளனர். 
இல்ரலசயனில் அவர்்களுககு எதிர்்காலம் 
இல்ரல. சுேநதிைமா்க சசயல்்ப்ட நிரனப்்பவர்்கள 
புலி்களின் மீளுருவாக்கம் என சிர்றயில் ேளளப் 
்பட்டவர்்களுமுணடு. இேரனயும் சித்திைவரேக 
குளதளதய அ்டக்க தவணடும்.
 அதுமடடுமல்ல விசாைரை ்கால்கட்ட 
ங்களில் ்பல்தவறு வர்கயிலான சித்திைவரே்கரள 
அனு்பவித்து அவற்ர்ற சவளியில் சசால்ல 
முடியாே முன்னாள த்பாைாளி்களும் ர்கதி்களும் 
உளளனர். இவர்்கள அனு்பவிககும் உ்டல் உ்பா 
ரே்களும் ்பாதிப்பும் ஆற்றுப்்படுத்ே முடியா 

ேரவ்கதள.
 சமூ்கத்தில் ்பல்தவறு மட்டத்தில் உளளன 
ஈழத்ேமிழர்்கள உள ரீதியில் ்பாதிக்கப்்பட 
்டவர்்களா்க உளளனர். ்பலர் இநநிரலயிலிருநது 
மீண்டவர்்களா்க தோற்்றம் கூறினாலும் ்பாதிக்க 
ப்்பட்ட உளளத்தோத்டதய வாழ்நாரள ்கழிககி 
ன்்றனர் என்்பதே உணரம.
 இேனின்று ஒடடுசமாத்ே சம்்பத்ரே 
விழிப்பு நிரலககும் வாழ்வு நிரலககும் ச்காணடு 
வை அைசியல் மற்றும் சமூ்க அரமப்பு்களும் 
சமூ்க நல தநாக்கம் ச்காண்ட சமயங்களும் ேமது 
நிரலயிருநது சவளி வநது கூடடுத் ேன்ரமதயாடு 
சசயற்்ப்ட ்கலநதுரையா்டல்்கரள ஆைம்பிக்க 
தவணடும்.அோவது ேமது இருப்புக்கான 
சசயற்்பாடடினின்று விலகி ஈழத்ேமிழர்்கள வாழ்வு 
்பாது்காப்பிற்்கான கூடடு இயக்கதம இன்ர்றய 
்காலத்தின் தேரவ.
 இவவி்டத்தில் புலம்ச்பயர் சமூ்கம் 
்பாரிய ்பங்களிப்பு உளளது என அறிவிககும் 
இனப்்படுச்காரலககும் மு்கம்ச்காடுத்ே சமூ்கம் 
புதிய நி்கழ்சசி வரை்ப்டத்திற்கு வநது ஒதை தநர் 
த்காடடில் ்பயணிக்க தவணடிய ்கால்கட்டம் 
இது இல்ரலசயனில் உ்டல் உள ்பாதிப்பும் 
சித்திைவரேககுளளான தநாய் சமூ்கமா்கதவ வாழ 
தவணடிய நிரல ஏற்்படும். ேற்த்பாரேய சூழ்நி 
ரலயில் த்களவி பூரனககு மணி ்கடடுவது யார் 
என்்பேதே?” என்்றார்.
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னக்கற்ர்கரய ேைககுர்றவா்க மதிப்பீடு சசய்யும் 
மதனாநிரல ்காைப்்படுகின்்றது. ஆேலால் 
புலரமசார் இரளதயார் ச்பாறியியில் துர்ற 
மற்றும் ரவத்திய துர்ற த்பான்்ற இயற்ர்க 
விஞஞானப்்பா்டங்களில் அதி்க நாட்டத்ரே 
சவளிப்்படுத்துவேனால் ேமிழ் இரளதயார் 
்பைப்பில் உருவாகும் புலரமத்ேளத்தில் சமூ்க 
ஈடு்பாடு அரிோகி த்பாகின்்றது. அேலால் 
புலரமசார் இரளதயார்்களின் அைசியல் ஈடு 
்பாடு மடடுப்்படுத்ேப்்பட்ட அளவிதலதய ேமிழ் 
ப்்பைப்பில் ்காைப்்படுகின்்றது. இது ேமிழ் சமூ 
்கத்ரே சர்வதேச ஒழுஙகுககு ஏற்்ப ந்கர்த்ேக கூடிய 
ஆற்்றலாளர்்களின் ்பஙகு்பற்்றரல குர்றககி்றது.
 எனதவ, ஈழத்ேமிழ் அைசியரல ச்பாறுத் 
ேவரை அைசியல் ்பஙகு்பற்்றலில் இரளதயா 
ர்்களின் ஈடு்பாடு சோ்டர்சசியா்க நிரலச்பறுகின்்ற 
த்பாதிலும், ேமிழ் அைசியல் ்கடசி்கள இரளதயா 
ருக்கான த்பாதிய வாய்ப்புக்கரள வழங்க ேவறி 
வருகின்்றது. ேமிைசியலில் ்கடசி்களின் முதுரம 
யான ேரலரம்கள, ேமது ்பலவவீனமான அைசி 
யல் த்பாகர்க மர்றப்்பேற்கும், ேமது சுயஇலா்ப 
அைசியல் நலன்்கரள ்பாது்காப்்பேற்கும் விரனத் 
தி்றனான முற்த்பாக்கான ேமிழ் இரளஞர்்களின் 
அைசியல் ்பஙகு்பற்்றல்்கரள உளளூைாடசி ்கட்ட 
ரமப்புககுளதளதய மு்டககி ்பாைாளுமன்்ற பிைச 
ன்னங்கரள நிைா்கரித்து வருகின்்றனர். ்பாைாளுமன் 
்றத்துககு ேமககு இரசவானதும் சேன்னிலஙர்க 
விரும்்பககூடியதுமான பிைதிநிதி்கரளதய சோ்டர் 
சசியா்க த்பணும் வர்கயிதலதய சசயற்்படடு 
வருகின்்றனர். சேன்னிலஙர்க அைசியல் ்கட்டரம 
ப்புககு எதிைா்க எழுசசி ச்பற்்ற த்காோ த்கா்கம 
த்பான்்றசோரு இரளதயார் எழுசசி ேமிழ் 
்பைப்பில் ேமிழ் அைசியல் ்கடசி்களுககு எதிைா்க 

திைட்டப்்படுர்கயிதலதய ேமிழ் இரளதயாருககு 
்பாைாளுமன்்ற ்பங்களிப்பில் உளள ேர்ட்கள ே்கர்த் 
ேப்்ப்ட வாய்ப்பு உருவாகும்.

வடககு-கிழககின் ... த�ொடர்ச்சி  ...

மி்கவும் ச்பரியது. ்பல இ்டங்களில் மண 
சரிவு்கள ஏற்்படடுளளோல் வீதி்களும் மூ்டப்்பட 
டுளளன.
 உ்டனடியான மருநது மற்றும் 
உைவு விநிதயா்கங்களுககு உலஙகுவானூ 
ர்தி்கதள அதி்கம் ்பயன்்படுத்ேப்்படுகின்்றன. 1800 
இற்கு தமற்்பட்ட வீடு்கள அழிவர்டநதுளளோல் 
்பலர் இ்டம்ச்பய ர்நதுளளனர்.
 உேவி்கரள வழஙகுமாறு ேலி்பான் 
அைசு உல்க நாடு்கரள த்கடடுளளது. ஆனால் 
்பல தமற்குல்க நாடு்கள ேலி்பான் அைசு மீது 
ச்பாருளாோை ேர்ட்கரள விதித்துளளது்டன், 
அவர்்களின் ்பல பில்லியன் ச்டாலர்்கள ச்பறும 
தியான சவளிநாடடு ர்கயிருப்புக்கரளயும் மு்ட 
ககியுளளன.
 இேனிர்டதய ஆப்்கானின் மு்டககிய 
சவளிநாடடு ர்கயிருப்புக்கரள இநே இ்டர் 
சநருக்கடியில் தமற்குல்க நாடு்கள வழஙகுமா 
என்்ற த்களவி்கள எழுநதுளளன.

பூமிஅதிர்வொல்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

்பகிர்நேளிக்கக கூ்டாது என்்பதிலும் இவர் 
ேனது ்கண்டனத்ரே அடிக்கடி சவளிப்்படுத்தி 
வருகின்்றார். இவரின் முயற்சியினால் சவளியாரின் 
ர்கககு சசல்லவிருநே ்பல செகத்டயர் ச்பரு 
நதோட்டக ்காணி்கள  சவளியாரின் ர்க்களு ககுச 
சசல்லாது ேடுத்து நிறுத்ேப்்பட்டதும் குறிப்பி்டத்ே 
க்கோகும்.

ஜைாதி்பதியின ்பணிபபுனர  
 தோட்டப் பு்றங்களில் ச்பருநதோட்ட 
நிறுவனங்களுககு சசாநேமான ்பயிரி்டப்்ப்டாே  
9000 செகத்டயருககும் அதி்கமான நிலங்கள 
உளளதோடு 23 ்கம்ச்பனி்களுககு சசாநேமா்க 
அநநிலங்கள ்காைப்்படுகின்்றன. ேரிசு நிலங்கரள 
சோழிலாளர்்களுககு ்பகிர்நேளிககும் வி்டயம் 
சாத்தியப்்ப்டாே நிரலயில் ்பாைாளுமன்்ற உறுப்பி 
னர் மதனா்கதைசன் அணரமயில் இவவி்டயம் 
சோ்டர்பில் பிைேமர் ைணில் விககிைமசிங்கவிற்கு 

்கடிேசமான்றிரனயும் அனுப்பி இருநோர். சம்கால 
சநருக்கடி்கரள ்கருத்தில் ச்காணடு உரழககும் 
மக்களுககு ேரிசு நிலங்கரள ்பகிர்நேளித்து 
விவசாய ந்டவடிகர்க்கரளயும், ச்பாருளாோை 
அபிவிருத்திரயயும் ஊககுவிக்க தவணடியேன் 
அவசியம் இதில் வலியுறுத்ேப்்படடிருநேது. 
இதேதவரள ச்பருநதோட்டக ்கம்ச்பனி்களுககு 
சசாநேமான ்பயன்்படுத்ேப்்ப்டாே அரனத்து 
நிலங்கரளயும் ்கண்டறிநது, அவற்றில் உைவுப் 
்பயிர்்கரள ்பயிரிடுவேற்்கான துரிே தவரலத் 
திட்டத்ரே ேயாரிககுமாறு  ேனாதி்பதி த்காத்ே்பாய 
உரிய அதி்காரி்களுககு  அணரமயில் ்பணிப்புரை 
விடுத்திருககின்்றார்.
                        இது  ஒரு நல்ல முயற்சியாகும் என்்றத்பாதும் 
தோட்டத்தில் வதியும் சோழிலாளர்்கள இதில் 
அதிகூடிய நன்ரம்கரள ச்பற்றுக ச்காளளும் 
வணைம் வழிதயற்்படுத்திக ச்காடுத்ேல் தவண 
டும். தோட்டப்பு்ற ேரிசு நில விவசாய ந்டவடிக 
ர்க்களில் சவளியாரின் ஊடுருவல்்கள முற்்றா்க 
ேவிர்க்கப்்படுேல் தவணடும். வநேவரை வாழ 

ரவத்துவிடடு எம்மவர்்கள தவடிகர்க ்பார்த் 
துக ச்காணடிருக்க முடியாது. இருக்கவும் 
கூ்டாது. ேனககு ரவத்துக ச்காணத்ட ோனம் 
சசய்ேல் தவணடும். அத்தோடு அைசாங்கத்தின் 
தீர்க்கேரிசனமற்்ற இைசாயன உைக ்கடடுப்்பாடடு  
ச்காளர்கயின் ்காைைமா்க விவசாயி்கள ச்பரிதும் 
்பாதிக்கப்்படடுளளனர். நாடடுககு தசாறு ச்காடுத்ே 
விவசாயி இன்று வீடடுககு உைவில்லாமல் 
்கணணீர் வடித்துக ச்காணடிருககின்்றார். எனதவ 
ச்பருநதோட்ட ேரிசு நிலங்களில் சோழிலாளர்்கள 
விவசாய ந்டவடிகர்க்களில் ஈடு்படுமி்டத்து 
அவர்்களின் ்பயிர்சசய்ர்கககுத் தேரவயான உை 
வர்க்கரள ச்பற்றுக ச்காடுக்கவும் அைசாங்கம் 
உறுதி பூை தவணடியதும் அவசியமாகும். 
தோட்டப் பு்றங்களில் ்காைப்்படும் ேரிசு நிலங 
்கரள உரழககும் சோழிலாளர் தோழர்்களு ககுப் 
ச்பற்றுக ச்காடுத்து அவர்்களின் வாழ்வில் ஒளிதய 
ற்றி ரவக்க தவணடியது மி்கவும் அவசியமாகும்.

�ரிசு நிலத்தில்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

 “தசாவியத் லிட்டதைசசர்” இேழ்்கள 
வநது ச்காணடிருநே ்காலத்தில், அவற்றில் தசாவி 
யத் ஓவியர்்களின் வணை ஓவியங்கள இ்டம் 
ச்பற்்றன.  அதன்கம், த்பால்சஷெவிக த்பார் மற் 
றும் ஹிடலரின் ்பாசிஸ ைாணுவத்தோ்டான 
த்பார்க ்காடசி்களாயிருககும் அரவ.  அவற்றில் 
ச்பரும்்பாலும் ர்கயாளப்்படடி ருநே முககிய 
வணைம் சிவப்பு.  அரேயடுத்து, ஆைஞசு, மஞசள 
மற்றும் இவற்றின் ்கலப்்பால் கிர்டககும் இேை 
சவம்ரமயான வணைங்கள.  உலகின் மற்ச்றாரு 
்பகுதிககுப் த்பா்கலாம் வாருங்கள.  எடவர்டு 
மஙக [EDWARD MUNCH] எனும் தமற்ர்கதைாப்பிய 
பு்கழ் ச்பற்்ற ஓவியர்.  இவைது உல்கப் பு்கழ் ச்பற்்ற 
ஓர் ஓவியம் “THE CRY” என்்பது சூரிய மர்றவு 
தநைத்ரேச சசால்லும் அ்டர்நே சிவப்பும், ஆைஞசும் 
மஞசளும் தமவிய ்பைநே வானம்.  கீதழ இருணடு 
வரும் ்பளளத்ோககு த்பான்்ற இ்டத்தில் ஓர் உருவம் 

ேன் ச்பாநது வாரயத் தி்றநது ்கத்துகி்றது.  அ்கலத் 
தி்றநே வாயின் அல்றலுகத்கற்்றவாறு விரிநே நாசித் 
துவாைங்களும், முடர்டக ்கண்களும்.  எடவார்ட 
மஙகின் கூககுைல் ஓவியத்திலுளள வணைங்களும், 
சித்ேரிப்பும் பு்கதழநதியின் ்பல ஓவியங்களில் 
உைைப்்படு்பரவ, என்்றால் ்பயமும், ்பரிேவிப்பும் 
அவற்றுக்கான ச்காடுரமயும், வரேயும் உல்க 
மயமானரவ – சர்வதேசத் ேன்ரம வயமானரவ 
என்்றாகி்றது.  அப்்படியானால், ஈழத் ேமிழரின் 
்படுதுயரும் அேற்்கான முழுக ்காைணி்களும், 
த்பாைாட்டமும் ்பாை்படசமின்றி ்கவனிக்கப்்ப்ட 
தவணடும்.  அநே வழியில் முற்றிலுமான 
தீர்வு கிடடி, வணைங்களின் சவம்ரம நீஙகி, 
சமன்ரமயும் இேமும் குளிர்சசியுமான நீலம், 
்பசரச வணைங்கரளயும் ச்காணடு தீட்டப்்படும் 
ஓவியங்கரள நம் பு்கதழநதியும் சசய்ேளிப்்பார்.  
 ்பரனமைதம ேமிழ் மணணின் ஆணித்ே 
ைமான குறியீ்டா்க அரமகி்றது.  யாழ்ப்்பாை 
்பகுதியில் இம்மைம் அதி்கம்.  ்பல ஆணடு்களுககு 

முன் ஈழத் ேமிழ் எழுத்ோளர் சச. தயா்கநாேன் 
அவர்்கள ஈழத் ேமிழ் எழுத்ோளர்்களின் சி்றநே 
சிறு்கரே்கள ச்காண்ட “சவளளிப் ்பாேசைம்” என்்ற 
அரிய சோகுப்பு நூல் ஒன்ர்ற ச்காணடு வநே த்பாது 
அேன் அடர்டப் ்ப்டத்தில் ்பரன மைம் ஒன்று 
நிற்கும்.  பி்றகு  எஸ். ச்பான்னுத்துரையும் இநதிைா 
்பார்த்ேசாைதியும் இரைநது, தமற்கு ஐதைாப்பிய 
நாடு்களில் புலம் ச்பயர்நது குடிதயறிய ேமிழீழ 
எழுத்ோளர்்களின் சிறு்கரே்கரளத் சோகுத்து 
“்பனியும் ்பரனயும்” என்்ற ேரலப்பில் நூல் 
சவளியிட்டார்்கள.  த்பார் மு்கங்கள ஓவிய நூலிலும் 
பு்கதழநதி ஓர் ஒற்ர்றப் ்பரன மைத்ரே சநடு்க 
நிற்்க ரவத்து அரிய ஓவியமாககியிருககி்றார்.  
(99 –ம் ்பக்க ஆயில் த்பஸ்்டல் ஓவியம்) சுற்றி 
ேரலயிழநே சமாடர்டப் ்பரனமைங்கள நடுதவ 
குருதி வணைப் பின்புலத்தில் பு்கதழநதியின் 
நம்பிகர்கயாய் நிமிர்நது நிற்கும் ்பரனமைம். 

த�ொடரும்...
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ைத்தின் வைலாறு அேன் சோன்ரம்கள ்பாது 
்காக்கப்்ப்டதவணடும் என்்பரே நாங்கள சோ்டர் 
சசியா்க வலியுறுத்திவருகின்த்றாம். ேற்த்பாதுளள 
எஞசிய வைலாற்று ச்பாககிசங்கரள யாவது 
்பாது்காத்து, எதிர்்கால சநேதியினருககு ச்காணடு 
சசல்லதவணடிய ்பாரிய ்க்டரம அரனவருககும் 
உளளது.
 ம ட ்ட க ்க ள ப் பு - தி ரு த ்க ா ை ம ர ல 
மாவட்டங்களில் கிழககு மா்காை ேமிழர்்களின் 
சோல்ச்பாருள்கள, வைலாற்று ஆய்வு்கள ்காடசிப் 
்படுத்ேப்்ப்டதவணடும்.
 கிழககு மா்காைத்திற்குரிய வைலாற்றுரீ 
தியான சசப்த்படு்கள இன்று ச்காழும்பிலும் 
்கணடியிலும் உளள சோல்ச்பாருள அருங்காடசி 
யத்தில் உளளோ்க சேரியவருகின்்றது. அரவ மீளக 
ச்காணடுவைப்்படடு அேன் வைலாறு்கள எதிர்்கால 
சநேதிககு ச்காணடுசசல்லப்்ப்டதவணடும்.
 அத்து்டன் கிழககில் ்காைப்்படும் ேமிழ 
ர்்களின் சோல் இ்டங்கள அர்டயாளப்்படுத்ே 
ப்்படடு இநதிய ேமிழ்நாடடு சோல்லியலாளர்்களின் 
உேவியு்டன் ேமிழ் சோல்லியலாளர்்களினால் ஆய் 
வுககுட்படுத்ேப்்ப்டதவணடும்.
 கிழககு மா்காைத்திற்குரிய சோல்லியல் 
சசயலணிசயான்ர்ற ேமிழ் தேசிய ்கடசி்கள 
உருவாககி அேன் மூலம் அநே சசயற்்பாடு்கரள 
முன்சனடுக்கதவணடும். இல்லாது விட்டால் 
இன்னும் 10வரு்டங்களில் ேமிழர்்களின் அர்டயா 
ளம் இல்லாே மா்காைமா்க கிழககு மா்காைம் 
மாறிவிடும்.

கிழககு மொ்கொண  ...த�ொடர்ச்சி  ...

ளளத்பாதும், மறுவளமா்க உதிரிப் ்பா்கத்ரே 
ச்பற்றுகச்காடுப் ்பேற் ்கா்க ்கதனடிய அைசு்டன் 
தேர்மனி த்பசசுக்கரள தமற்ச்காணடு வரு 
வோ்க சேரிவிக்கப்்படுகின்்றது.
 இேனிர்டதய, ைஸ்யாவின் எரிச்பா 
ருட்கரள ேர்ட சசய்துளள ஐதைாப்பிய 
ஒன்றியத்தின் ்பல நாடு்கள ேற்த்பாது நிலக்கரி 
மூலமான மின்உற்்பத்தி சோ்டர்பில் ஆர்வம் 
்காணபித்து வருகின்்றன. நிலக்கரியின் ்பாவரன 
என்்பது அதி்களவான சூழல் மாசு்படுேரல 
உருவாககும்த்பாதும் ஐதைாப்பிய நாடு்கள 
அேரன தமற்ச்காளவது சோ்டர்பில் ்பல விமர் 
சனங்கள முன்ரவக்கப்்ப டடுளளன.

ஐழ�ொபபொவுக  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் 
சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாட்டு 
மமம்பகாட்டினன இலக்கா் ் ்காணடு ் ெளிெரும் 
இலககு ெகார இதழின் சிறுெர தளத்திற்்கான 
தங்ள், ்ட்டுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ெகாழ்வுககு ெழி்காட்டும் தமிழர நகா்ரீ்ம் 
்தகாடரபகான சிறு குறிப்பு்ள் ஆகியெற்னற 
பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் இனையுமகாறு 
இலககு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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தற்க்பாது எமது நாட்டில் ச்பரும் ச்பாரு்ளாதார 
சநருக்கடி ஏற்்பட்டுள்ளது.  இதைால் எமது 

நாட்டு மக்கள மிகவும்  சிரமத்திற்குள்ளாகி உள்ளைர. 
இதிலும் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாண மக்கள மிகவும் 
்பாதிப்பனடந்துள்ளைர.  இஙகு ச்பரும்்பாலாை மக் 
கள விவொயம், மீனபிடித்  சதாழில் மற்றும் கட்ட 
டத் சதாழினல கமற்சகாளளு்பவரகள.
 இந்நினலயில் அவரகளுக்கு கவனல வாயபபு 
க்கள  இல்லாமல் வறுனமக்ககாட்டுக்குக்  கீழ்   தள்ள 
ப்பட்டுள்ளைர. இதைால் அவரகளுனடய பிளன்ள 
கள உணவில்லாமல்   தமது கல்வினய கமற்சகாள்ள 
இயலாமல் சிரமப்படுகின்றைர. எரிச்பாருள தட்டு 
ப்பாடு, நின்றயுணவினனம க்பான்ற காரணஙக்ளால்  
சி்றந்த ச்பறுக்பறுகன்ளயும் ச்ப்றமுடியாமல் உள்ளைர.
 இதற்கு தீரவுகாண கவண்டுமாயின   ச்பாறுப 
புனடயவரகள தான எனனைப க்பான்ற  வறுனமயில் 
உள்ள மாணவரகளுக்கு உதவ கவண்டும். மாண 
வரகளுக்கு வாரத்தில் ஒருமுன்றயாவது உணவு வழ 
ஙகும் திட்டத்னத செயல்்படுத்த கவண்டும்.
 இல்னலகயல் புலம்ச்பயரந்துள்ள ஈழத்தமிழர 
கள ஒவ்சவாருவரும் இஙகு உள்ள மாணவரகளுக்காக 
உதவ கவண்டும். வடமாகாணத்தில் க்பாதிய்ளவு 
ச்பாருட்கள வெதிகள அதிகம் இருப்பகதாடு அவரக 

ளுக்கக உதவிகளும் செயயப்படுகி்றது. கமலும் 
அஙகுள்ளவரகளின குடும்்ப உறுபபிைரகள யாகரா 
ஒருவர ச்பரிய நாடுகளில் குடியுரினம ச்பற்்றவரக்ளா 
கவும் செல்வந்தரக்ளாகவும் உள்ளைர.
 முக்கியமாக யாழ்ப்பாணம் உளளிட்ட இட 
ஙகளில் உள்ள மக்களின குடும்்பத்திலிருந்து ஒரு 
வகரனும் சவளிநாடுகளில் இருக்கின்றைர. இத 
ைால் அவரகளுக்கு ச்பரும்்பாலாை உதவிகள 
கினடக்கின்றை. அதைால் ச்பாரு்ளாதார சநருக்கடி 
அவரகன்ள ச்பரும்்பாலாக ்பாதித்தது க்பால் சதரியவி 
ல்னல.
 ஆைால் கிழக்கு மாகாணத்தில் அப்படியில்னல. 
க்பாரிைாலும் ்பாதிக்கப்பட்டு   வறுனமக்குட்்பட்ட 
குடும்்பஙகக்ள காணப்படுகின்றை. அதுமட்டுமல்ல 
ச்பரும்்பாலாை உதவிகள கிழக்கு மாகாணத்திற்கு 
கினடப்பதில்னல.  இதைால் மாணவரக்ளாகிய நாம் 
ச்பரும் இடர்பாடுகன்ள எதிரசகாளகிக்றாம்.
 இதைால் மாணவரக்ளாகிய எம்னம இந்தச் 
சிரமத்தில் இருந்து ்பாதுகாக்க யாராவது உதவி 
செயதால் மட்டுகம முடியும் . ஆககவ இந்த கட்டு 
னரனய ச்பாழுது க்பாக்காக ்படிக்காமல் மாணவர 
ஒவ்சவாருவரதும் கண்ணீராக நினையுஙகள.
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