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இலங்கையில் நடந்து வரும் 
ப�ோரோடடங கைளுடன் நோடடின் 

நோடோளுமன்்றத்தில் மூன்று நோன்கு 
நோடோளுமன்்ற உறுப்பினரகை்ைக் 
ககைோண்டுளை பே.வி.பி. என்்ற 
மக்கைள விடுத்ல முன்னணி சம் 
�ந்தப்�டடுளைதோகைவும் அந்த கைடசி 
க்கு சி்றந்த ஒருஙகி்ைப்பு �லம் 
இருப்�தோகைவும் இந்திய �ோர 
தீய ேனதோ கைடசி யின் மூத்த த்ல 
வரும் மோநிலஙகைள அ்வ உறுப் 
பினருமோன சுப்ரமணியம் சுவோமி 
கதரிவித்துளைோர. 

 இலங்கையின் தறப�ோ்தய 
நி்ல்மகைள கதோடர�ோகை இந்திய 
ஊடகைம் ஒன்றுக்கு வழஙகிய பநர 
கைோைலில் அவர இத்னக் கூறியு 
ளைோர.
 பே.வி.பி. புரடசி மூலம் 
ஆடசி்ய ்கைப் �ற்ற முயறசித்து 
வருகி்றது. இலங்கையில் நடக்கும் 
ப�ோரோடடஙகைளுடன் பே.வி.பி. 
என்்ற மக்கைள விடுத்ல முன்னணி 
க்கு கதோடரபுளைது. 20, 30 ஆண்டு 
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பிலிப்்�ன்ஸ் மீது சீனோ 
தோக்குதல் பமறககைோண்டோல் 

அகமரிக்கைோ கைடு்மயோன �தில 
டி்ய வழஙகும் என அகமரிக்கைோ 
வின் கவளிவிவகைோரச் கசயலோைர 
அந்பதோனி பிளிஙடன் கதரிவித் 
துளைோர.
 “கதன்சீனக்கைடல் �கு 
தி்ய தனது என உரி்ம ககைோண் 
டோடுவ்த சீனோ நிறுத்த பவண்டும். 
2016 இல் ஏற�டுத்தப்�டட தீர 
ப்�ோய உடன்�ோடடுக்கு அ்ம வோகை 
பிலிப்்�ன்ஸ் நோடடுக்கும் அது 
கசோந்தமோனது. பிலிப்்�ன்ஸ் மீது 
சீனோ ஆயுதப்ப�ோ்ர முன்கனடுத் 
தோல் அகமரிக்கைோ �திலடி ககைோடுக் 
கும்“ என பிளிஙடன்  கதரிவித்து 
ளைதோகை  மனிலோவில் உளை அகமரி 
க்கைத் தூதரகைம்  குறிப்பிடடுள ைது.
 இதனி்டபய, பிரோந்திய 
நோடுகைளிடம் பமோதல்கை்ை ஏற� 

டுத்த அகமரிக்கைோ மு்னவதோ 
கைவும், கதன்சீனக் கைடல் உடன்�ோடு 
கதோடரபில் அகமரிக்கைோ கூறுவது 
சடடவிபரோதமோனது எனவும் சீனோ 
வின் கவளிவிவகைோர அ்மச்சகை 
ப�ச்சோைர வங கவன்பின் கதரிவித் 
துளைோர.
 2016 ஏற�டுத்தப்�டட தீரப் 
�ோயத்தில் சீனோ �ஙகு�ற்றவில்்ல, 
சீனோவின் இ்்ற்ம்ய அகமரி 
க்கைோ மதிக்கை பவண்டும். கதன்சீனக் 
கைட்ல �யன்�டுத்தி அண்்டய 
நோடுகைளிடம் �தற்றத்்த ஏற�டுத் 
துவ்த அகமரிக்கைோ நிறுத்த 
பவண்டும் என அவர பமலும் 
கதரிவித்துளைோர.
 தோயவோன், வியடனோம், 
புறூ்ன மறறும் மபலசியோ ப�ோன்்ற 
நோடுகைளும் கதன்சீனக் கைடலு 
க்கு உரி்ம ககைோண்டோடி வருவது 
இஙகு குறிப்பிடத்தக்கைது.

எரிக�ோருள கநருக்கைடி ஐபரோ 
ப்பிய ஒன்றியத்்த மிகைப்க� 

ரும் க�ோருைோதோர வீழ்ச்சி்ய 
பநோக்கி தளளிவருவதோகை அ்ன 
த்துலகை நோைய நிதியத்தின் த்ல 
வர Kristalina Georgieva கதரிவித் 
துளைோர.
 உக்்ரன் ப�ோர ஐபரோப்பிய 

ஒன்றியத்தின் க�ோருைோதோரத்்த 
கைடு்மயோகை �ோதித்து வருகின்்றது. 
இது 2022 மறறும் 2023 ஆம் ஆண்டு 
கைளின் க�ோருைோதோர வைரச்சி்ய 
கைடு்மயோகை �ோதிக்கும்.
 �ைவீக்கைத்்த கு்்றப்�த 
றகு நோடுகைள �ல வழிமு்்றகை்ை 
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தமிழரகைளின் பூரவீகை வழி 
�ோடடிடமோன முல்்லத்தீவு 

- தண்ணிமுறிப்பு, குருந்தூர ம்ல  
ஆதி சிவன் அயயனோர ஆலய 
வைோகைத்தில் சடடவிபரோதமோகை 
அ்மக்கைப்�டட விகைோ்ர உளளி 
டட அ்னத்து கைடடுமோனஙகை்ை 
யும்   அகைறறி நீதிமன்றுக்கு அறிக்்கை 
சமரப்பிக்குமோறு முல்்லதீவு  நீத 
வோன் நீதிமன்்றம்  கைடந்த 14ம் திகைதி 
உத்தரவு பி்றப்பித்துளைது.  

 குறித்த  �குதியில் ஆதி 
சிவன் அயயனோர ஆலயத்தினர 
தஙகைளு்டய வழி�ோடுகை்ை பமற 
ககைோளவதறகு த்ட விதிக்கை 
கூடோது எனவும் இந்த இடத்தில் 
அ்மதி கு்லவி்ன ஏற�டோத 
வ்கையில் கைோவல்து்்றயினர  உரிய 
�ோதுகைோப்பி்னயும்  வழஙகை பவண் 
டும்  என்றும்  நீதிமன்்றம் தனது 
உத்தரவில் அறிவித்துளைது.
 முன்னதோகை  குறித்த 
ஆலய வைோகைத்்த அழித்து க�ௌ 
த்த விகைோ்ர கைடட முயறசித்த்ம 
கதோடரபில் வழக்கு கதோடரந் 
திருந்த நி்லயில், அப்�குதியில் 
நீதி மன்்ற த்ட உத்தரவுகை்ை மீறி 
க�ௌத்த விகைோ்ர கைடடப்�டடு 

 FUe;J}u; kiyapy; mikf;fg;gl;l tpfhiu 

cs;spl;l midj;J fl;Lkhdq;fis 

mfw;WkhW  ePjpkd;wk;  cj;juT
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பு திதோகை பி்றளவ்டந்த பகைோவி 
ட-19 ் வரஸ் உலகில்   மிகைபவ 

கைமோகை �ரவிவருவதோல் மீண்டும் 
முகைக்கைவசம் அணிதல் சமூகை இ்ட 
கவளி்ய கை்டப்பிடித்தல், கிரு 
மிககைோல்லிகை்ை உ�பயோகித்தல் 
ப�ோன்்ற ந்டமு்்றகை்ை பின்� 
றறுமோறு உலகை சுகைோதோர நிறுவ 
னத்தின்(WHO) த்லவர கைலோ 
நிதி கரடபரஸ் கைப்ரியஸ் கைடந்த  
12ம்திகைதி   வலியுறுத்தியுளைோர.
 இந்த மோதத்தின் முதல் 
வோரத்தில் உலகைகமஙகும் 57 
இலடசம் மக்கைள பகைோவிட-19   கதோற 
றுதலுக்கு இலக்கைோகியுளைனர. 
இது அதறகு முன்்னய 
வோரத்்த விட 6 விகிதம் அதிகைமோ 
கும்.   இந்த மோதத்தின் முதல் வோர 
த்தில் உலகைகமஙகும் 9,800 ப�ர 

உயிரிழந்துளைனர. இது கைடந்த 
வருடத்தின் இபத கைோலப்� 
குதியுடன் ஒப்பிடும்ப�ோது ஐந்து 
மடஙகு கு்்றவோனது.
 பகைோவிட பநோய தடுப்பு 
கைடடுப்�ோடுகை்ை �ல நோடுகைள 
இந்த வருடத்தின் முற�குதியில் 
முற்றோகை தைரத்தியுளைன. எனி 
னும் சீனோவும், கதன் ககைோரியோவும் 
முகைக்கைவசம் அணிவ்த தைரத்த 
வில்்ல. தறப�ோது பகைோவிட-
19 பநோய மிகை வி்ரவோகை �ரவு 
வதோல்  பகைோவிட பநோய தடுப்பு 
கைடடுப்�ோடுகை்ை கை்டப்பிடிக்கு 
மோறு உலகை நோடுகைள தமது மக் 
கைளுக்கு அறிவுறுத்த பவண் டும் 
எனவும் அவர பமலும் கதரிவித் 
துளைோர.

Nfhtpl; fl;Lg;ghLfis kPz;Lk;  
eilKiwg;gLj;JkhW  WHO Nfhupf;if

Nfhl;lhit ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;fpwhu; 
Rg;ukzpak; Rthkp

உலகைப் க�ோருைோதோரம் 
மந்த நி்ல்ய அ்டந்து 

ளைது டன், உலகைம் ஒரு 
க�ோருைோதோர வீழ்ச்சி்ய சந்திக்கை 
வுளைதோகை தகைவல்கைள கவளிவந் 
துளை நி்லயில், கூகுள மறறும் 
்மக்பரோகசோப்ற ப�ோன்்ற நிறு 
வனஙகைள புதிய �ணியோைரகை்ை 
�ணிக்கு அமரத்துவ்த நிறுத்தியு 
ளைதுடன், �ணியில் உளைவர 
கை்ையும் இ்டநிறுத்த தீரமோனித் 
துளைதோகை கதரிவிக்கைப் �டுகின்்றது.
 அகமரிக்கைோவின் க�ோருைோ 
தோரம் வீழ்ச்சி அ்டயும் நி்ல்ய 

எடடியுளைதோல் புதியவரகை்ை 
�ணிக்கு அமரத்துவ்த தோமதப் 
�டுத்துமோறு கூகுள நிறுவனத்தின் 
இயக்குனர சுந்தர பிச்்ச கைடந்த  
12ம் திகைதி தனது அதிகைோரிகை்ை �ணி 
த்துளைோர.
 அகமரிக்கைோவின் க�ோருைோ 
தோர வீழ்ச்சி்ய அவர தனது மின் 
னஞசலில் குறிப்பிடடுளைோர. 
164,000 �ணியோைரகை்ைக் ககைோண்ட 
இந்த நிறுவனம் அண்்மயில் 
பமலும் 10,000 �ணியோைரகை்ை 
இ்ைத்திருந்தது.

$Fs; - ikf;Nuhnrhg;w; epWtdq;fSk; 
gzpf;Fiwg;G nra;fpd;wd
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ஆதரவு வழஙகிய கூடடணி 
அரசியல் கைடசி தனது ஆதர 

்வ விலக்கியதோல் இத்தோலிய பிர 
தமர மரிபயோ ்றோஹி பிரதமர �த 
வி்ய இழந்துளைோர.
 ஐபரோப்பிய ஒன்றிய மத்திய 
வஙகியின் முன்னோள த்லவரோன 
அவர கைடந்த வருடத்தின் க�ப்ரவரி 
மோதத்தில் இருந்து பிரதமர �த 
வி்ய வகித்து வந்திருந்தோர. கூட 
டணி அரசுக்குள இருந்த நம்பி 
க்்கை உ்டந்தோல்தோன் இந்த நி்ல 
ஏற�டடுளைதோகை அவர கதரிவித்து 
ளைோர.
 எனினும் பிரதமரின் 
�தவி விலகைல் கைடிதத்்த ஏற�த 
றகு அரச த்லவர கசரஜிபகைோ 
மற்றகரல்லோ மறுப்புத் கதரிவித் 
துளைோர. பகைோவிட-19 கநருக்கைடியி 
னோல் �ோதிப்�்டந்த இத்தோலி 
யின் க�ோருைோதோரத்்த மீண்டும் 
கைடடிகயழுப்பும் முகைமோகைபவ 
அவர இந்த நியமனத்்த வழஙகி 

யிருந்தோர. �ோரோளுமன்்றத்தி றகு 
வந்து அரசியல் நி்ல குறித்த 
கதளிவோன விைக்கைத்்த எல்லோ 
உறுப்பினரகைளுக்கும் வழஙகுமோறு 
அரச த்லவர பிரதம்ர பகைடடு 
ளைோர.
 குடும்�ஙகைளுக்கும், வரத்தகை 
ரகைளுக்கும் தறப�ோ்தய அரசு 
வழஙகும் 23 பில்லியன் ஈபரோ 
க�றுமதியோன நிதி ஒதுக்கீட்ட 
்�வ் ஸ்ரோர எனப்�டும் கூடட 
ணிக் கைடசி விரும்�ோததோல் இந்த 
நி்ல ஏற�டடுளைதோகை கதரிவிக் 
கைப்�டுகின்்றது.

,j;jhypa gpujku; gjtp tpyfpdhu;
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சிறிலங்கா அரசத் தலலவர் என்பதற்கான சிறப்பு உரிலை்லைப் ்பயன்படுத்தி தகானும் தனது 
்ட்டலை்ளின அடிப்்பல்டயில் சரத்்்பகான்ச்கா தலலலையிலகான சிறிலங்காப் ்பல்ட்ளும் 

ஈழத்தமிழின அழிப்பு ்�காக்கில் 2009 ்ை 18 வலரயும் ்சயத ்்பகார்க்குறறங்ள், ைனிதகாயத்துக்கு 
எதிரகான குறறங்ள், ைனித உரிலை வனமுலற்ள் ்தகா்டர்்பகா் அலனத்துல்ச் சட்டங்ளும் 
அலனத்துல் குறறவியல் நீதிைனற விசகாரலை்ளும் இ்டம்்்பறகாைல் தடுத்து வநத சிறிலங்காவின 
முனனகாள் அரசத்தலலவர் ்்காட்டகா்பகாயகா ரகாச்பக்சகா 15.07.2022 இல் ்பதவியில் இருநது விலகியது 
முதல் அநதச் சிறப்பு உரிலை்ள் ்பகாது்காப்ல்ப இழநதுள்ைகார். இதனகால் அலனத்துல் நீதியின 
ல்யில் ்்காட்ட்பகாய ரகாச்பக்சகா இனஅழிப்பு, இனத்துல்டப்பு, ்பண்பகாடடு இனஅழிப்பு குறறங்ளுக்்கா் 
விசகாரிக்்ப்்ப்ட ்வணடிய குறறவகாளியகா் உள்ைகார். இதலன உலகின முக்கிய �காடு்ளில் எல்லகாம் 
அந�காடு்ளின குடி்ைகா்ப் புலம் ்பதிநது வகாழும் ஈழத்தமிழர்்ளும் ைறறும் தமிழ்த்தில் இருநதும் 
தமிழ்த்தில் இருநது ்வறு�காடு்ளுக்குச் ்சனறு அந�காடடின குடி்ைகாகி இனறு உல்�காடு்ளில் 
வகாழும் தமிழர்்ளும் இலைநது தங்ள் தங்ள் �காடடு அரசகாங்ங்ளுக்கும் ைக்்ளுக்கும் ைனித 
உரிலை ஆர்வலர்்ள் ைறறும் அலைதிக்்கா் உலழப்்பவர்்ளுக்கும்  உ்டன அறிவித்து ்்காட்டகா்பகாய 
ரகாச்பக்சகா ்ைல் அலனத்துல் பிடியகாலை பிறப்பிக்்ப்்படடு, அவர் விசகாரிக்்ப்்ப்ட ்வணடும் எனகிற 
அலனத்துல் நீதியின அலழப்ல்ப ்தளிவகாக்் ்வணடும். இது தமிழனலனக்குத் தமிழர்்ள் ்சயயும் 
்்டலையகா் ைடடுைல்ல அலனத்துல் நீதிக்கு ஒவ்வகாரு ைனிதரும் ்சயயும் ்்டலையகா்வும் உள்ைது.
 இநத அவசர ்வணடு்்காலை முக்கியைகா் ஐக்கிய �காடு்ள் சல்பயின அலனத்துல் ைனித 
உரிலை்ள் ஆலைய்த்தின சிறிலங்காவுக்்கான மூலக்குழுவகாச்ச் ் சயற்படடு வரும் ஐக்கிய அ்ைரிக்்கா, 
பிரிட்டன, ்ன்டகா, ்யர்ைனி, ்ைகாண்்ட்னக்்ரகா, வ்டக்கு ைசி்்டகானியகா, ைலகாவி ஆகிய �காடு்ளுக்கு 
விடுத்து அலவ சரியகான முடிவு்லை ் ைற்்காள்ை அழுத்தங்ள் ் ்காடுக்் ் வணடியவர்்ைகா் இனறு 
உல்த் தமிழர்்ள் உள்ைனர். ‘்்காட்டகா ் ்கா ் ை’ ( ் ்காட்டகா ஊருக்குப்்்பகா)  லவ ் காலிமு்த்தி்டலில் 
அர்லிய (்்பகாரகாட்டக்) குழுவினர் ைக்்ள் சக்திலய ்பலப்்படுத்துவதன மூலம் முன்னடுத்தது ்்பகால 
‘அரஸ்ட ்்காட்டகா’  ( ்்காட்டகாலவ ல்து ்சய ) எனனும் ைக்்ள் ்்பகாரகாட்டைகா் முன்னடுப்்பதறகு 
உல்த்தமிழர்்ள் தங்ளில்ட உள்ை எல்லகா ்வறு்பகாடு்லையும் ஒருபுறம் லவத்து விடடு ஒனறு்பட்ட 
்்பகாது அலைப்்பகா்த் தன்னழுச்சி ்்காண்்டழ ்வணடும்.
 ்ைலும் இனறு சிறிலங்காவில் சிங்ை ஆடசி அதி்காரலையத்தில் ஏற்படடு வரும் ஆடசி 
ைகாறறங்லை ்வறுை்ன சிங்ைவர்்ளுக்குரிய ைகாறறங்ைகா்்வ ைகாறறுகினற தநதி்ரகா்பகாயத்லத 
தநதிர அரசியலில் மி்வும் நிபுைரகான சிறிலங்காவின இனலறய ்பதில் அரசதலலவர் ரணில் 
விக்கிரைசிங்காவும், ை்காதநதிரசகாலியகான சட்ட்ைலத ஜி எல் பீரிசும், ் ைௌனைகா்்வ இருநது ் ்காணடு 
்தலவயகான ் �ரத்தில் ் தலவயகான முலறயில் சிங்ை ் ்பௌத்த ் ்பரினவகாதத்தின குரலகா்த் தனலனயும் 
்வளிப்்படுத்தும் சஜித் பி்ரைதகாசகாவும் ஒனறிலைநது ் சயற்படுத்துவகார்்ள். இதனகால் ் காலிமு்த் தி்டல் 
்்பகாரகாட்டம் புதிய திரகாடலச இரசைகா் இருநதகாலும் அது ்பலழய சிங்ை ் ்பௌத்த ் ்பரினவகாத்ைனனும் 
சித்லத்ளி்ல்ய வகார்க்்ப்்படடு அநத ஓடல்டச் சித்லத்ள் வழி ்வளி்ய ஓடி வீைகாகும்.
 என்வ குடிைக்்ளின உரிலை்ள் எனற அடிப்்பல்டயில் எழுச்சி ்்காணடுள்ை சிங்ை 
இலையவர்்ளும் விழிப்புைர்வுறற சிங்ைவர்்ளும் இலஙல்யின ைற்றகாரு ்தச ைக்்ைகான 
ஈழத்தமிழர்்ளின ் தசியப் பிரச்சிலன சிங்ை்தச ைக்்ளுக்கு எதிரகான்தகா அவர்்லை ஆக்கிரமிக்கும் 
்�காக்குக் ்்காண்ட்தகா அல்ல என்பலத உைர ்வணடும். அதறகு ஈழத்தமிழர் ்தசியப்பிரச்சிலன 
(Tamil National Question) எனறகால் எனன என்பலதச் சரியகா்த் ்தளிவகா்ப் புரிநது 
்்காள்ை ்வணடும். மி்ச்சுருக்்ைகா்ச் ்சகால்வதனகால் ‘இநத ைண எங்ளின ்சகாநத ைண’ எனனும் 
தகாங்ள் வகாழும் ைணமீதகான ைணணுரிலை்ய ஈழத்தமிழர் ்தசியப் பிரச்சிலன. இதலன விரிவகா்ச் 
்சகால்வதகானகால், ஈழத்தமிழர்்ளின ்தசிய பிரச்சிலன என்பது இலஙல்த் தீவின ்தச ைக்்ைகான 
ஈழத்தமிழர்்ள் தங்ளின ்தகானலையகானதும் ்தகா்டர்ச்சியகானதுைகான வரலகாறறுத் தகாய்த்தில் 
தங்ளுக்்கான இலறலையு்டன தகாய் ் தசிய தனனகாடசி உரிலை்ளு்டன வகாழ்நது ் ்காணடு, இலஙல்த் 
தீவின ைறலறய ்தச ைக்்ைகான சிங்ை ்தச ைக்்ளு்டனும், இலஙல்யின குடி்ைகா் உள்ை 
முஸ்லீம் ைக்்ள், ைலலய்த் தமிழ் ைக்்ளு்டனும், �காைகாநத வகாழ்வில் ்பகாது்காப்்பகான அலைதியு்டனும் 
சைத்துவைகான வைர்ச்சி்ளு்டனும் ச்்காதரத்துவ உறவிலும் சுதநதிரைகா் வகாழ்தல் என்பதகா் உள்ைது. 
தகாமும் சுதநதிரைகா் வகாழ்நது ைறறவர்்ளும் சுதநதிரைகா் வகாழ உதவுதல் என்ப்த ஈழத்தமிழர் ்தசியப் 
பிரச்சிலன.
 ்காலிமு்த் தி்டல் ்்பகாரகாட்டத்திறகு அணி்சர்த்த முனனிலல ்சகாசலிஸ்ட ்டசியின பிரதகான 
்சயலகாைர் குைகார் குை்ரடைம் ‘ைக்்ளின இலறயகாணலை ்பலத்லத �ல்டமுலறப்்படுத்தும் புதிய 
தூண உருவகாகியுள்ைது’ எனவும் ‘இநதப் ்பலம் நிலற்வறறு அதி்காரம், �கா்டகாளுைனறம், நீதி 
ைனறம் எனனும் மூனறு அதி்காரத்தூண்ளுக்கு ்ைலதி் புதிய ைக்்ள் ்்பகாரகாட்டம் எனனும் 4வது 
அதி்காரத்தூண’ என மி் அழ்கா் ைக்்ள் இலறலையின வலிலைலய விைக்கியுள்ைகார். இநத அதி 
்காரத்தூண ்வறுை்ன சிங்ை ைக்்லை ைடடும் உள்ை்டக்்காது ஈழத்தமிழர்்ள் எனனும் சிங்ை 
ைக்்ளுக்கு எல்லகா வல்யிலும் அ்த உரிலையும் ் ்டலையும் ் ்காணடுள்ை இன்னகாரு ் தச ைக்்ைகான 
ஈழத்தமிழர்்ைது தனித்துவைகான ைக்்ள் இலறலைலயயும், முஸ்லீம் ைக்்ள், ைலலய்த் தமிழர்்ள் 
எனகிற இலஙல்க் குடிைக்்ளின சிங்ைவர்்ளுக்கும் ஈழத்தமிழர்்ளுக்கும் எல்லகா வல்யிலும் 
சைத்துவைகா் வகாழும் குடியுரிலை்லையும் உள்ை்டக்கிய கூடடு உரிலை என்பலத இலக்கு ்தளிவகா் 
எடுத்துலரக்் விரும்புகிறது. இநத அரசியல் எதகார்த்தத்லத ்வளிப்்படுத்தி அலனவருக்குைகான 
்பகாது்காப்்பகான அலைதியகான அலனவரது வைர்ச்சி்ளும் சைத்துவ ச்்காதரத்துவ சுதநதிர முலறலையில் 
முன்னடுக்்ப்்படும் அரசியலலைப்பு ஒனறின உருவகாக்்த்தின மூல்ை இலஙல் ைக்்ள் அலனவரதும் 
்்பகாருைகாதகார ்�ருக்்டி்ள் ைகாறறம் ்்பற முடியும் என்பலதத் திரு குைகார் குை்ரடைம் ்்பகானற 
முனனிலல ்சகாசலிஸ்டு்ள் துணிவு்டன அறிவிக்் ்வணடு்ைன்பது இலக்கின இவவகார எணைைகா் 
உள்ைது.

ஆசிரியர்

அனைத்துலக நீதியின் னகயில் ‘ககோட்ோ’
வினைந்து செயற்படுஙகள் உலகத் தமிழர்ககே

நீதிமன்்ற கைடட்ை்ய  கைோவல்து்்றயினர மீறு� 
வரகைைோகை இருந்தோல் நிச்சயமோகை நோஙகைள மீண்டும் 

நீதிமன்்றத்துக்கு கசல்லும் பநோக்கைத்தில் இருக்கின்ப்றோம் 
என முன்னோள வடமோகைோைச்� உறுப்பினர து்ரரோசோ 
ரவிகைரன்,குருந்தூர ம்லயில் அ்மக்கைப்�டட விகைோ்ர 
உளளிடட அ்னத்து கைடடுமோனஙகை்ை அகைறறுமோறு  
நீதிமன்்றம்  உத்தரவிடடுளை்தத் கதோடரந்து  கைருத்து 
கதரிவித்தோர.
 முல்்லத்தீவு - தண்ணிமுறிப்பு, குருந்தூர ம்ல  
ஆதி சிவன் அயயனோர ஆலய வைோகைத்தில் சடடவிபரோ 
தமோகை அ்மக்கைப்�டட விகைோ்ர உளளிடட அ்னத்து 
கைடடுமோனஙகை்ையும்   அகைறறுமோறு முல்்லதீவு  நீத 
வோன் நீதிமன்்றம்  கைடந்த 14ம் திகைதி உத்தரவு பி்றப்பித் 
துளைது.  
இது கதோடரபில் கைருத்து கதரிவித்த அவர,
 தமிழர �ோரம்�ரியமும், மிகைவும் கதோன்்மயோன 
ஆதிசிவன் ஐயனோர பகைோயில் கைோலஙகைோலமோகை தமிழர 
கைைோல் பூ்ே வழி�ோடுகை்ை கசயது வந்த தலம். 
2018.09.06 ஆம் திகைதி குருந்தூர ம்ல கதோடரபில் 
ப�ோடப்�டட வழக்கின் கைடட்ையின்�டி புதிய 
கைடடுமோனஙகைள அ்மக்கைக் கூடோது என்்ற கைடட்ை 
பயோடு �ல கைடட்ைகைள அதனுள அடஙகும். 
 ஆனோல் 2022.06.12 ஆம் திகைதி மிகை க�ரியைவில் 
புத்தர சி்ல அ்மக்கும் பநோக்கைத்தில் �ோரிய க�ௌ 
த்த மத திணிப்பு நடவடிக்்கைகைள குறித்த ஆலயத் 
தில் பமறககைோளவதறகைோன முயறசிகைள பமறககைோளைப் 
�டடிருந்தன. அன்்்றய தினம் மக்கைளும், மக்கைள பிரநி 
திகைளினதும் �ோரிய எதிரப்பினோல்  க�ௌத்த மத திணிப்பு 
முயறசிகைள நிறுத்தப்�டடிருந்தன.
 இது கதோடரபில் மீண்டும்   2022.06.16 ஆம் திகைதி  
நோனும் அக்கிரோம மக்கைள மறறும் சசிகுமோர, சிறீஸ் 
கைந்தரோசோ ஆகிபயோரு இ்ைந்து  நகைரத்தல் �த்திரம் 
மூலம் வழக்கு தோக்கைல் கசயபதோம்.
 அதோவது 2018.09.06 இன் வழக்கின் கைடட்ைக்கு 
எதிரோன வ்கையில் கசயற�ோடுகைள ந்டக�றுவதோகைபவ 
நோம் இந்த நகைரத்தல் �த்திரத்்த தோக்கைல் கசயபதோம். 
 முல்்லத்தீவு சடடத்தரணிகைள மிகைவும் சி்றப்�ோன 
மு்்றயிபல குறித்த தவ்ைகைளில் வோதோடினோரகைள.  
அதோவது 23.06.2022 ஒரு தவ்ையும் , 30.06.2022 ஒரு 
தவ்ையுமோகை இரண்டு தவ்ைகைள ப�ோடப்�டடு 
அதறகைோன விசோர்ைகைள ந்டக�றறு 14.07.2022 அன்று 
முல்்லத்தீவு மோவடட நீதவோன் நீதிமன்்ற நீதி�தி 
ரி.சரவைரோேோ பின்வரும் கைடட்ைகை்ை பி்றப்பித்தோர.
 அதன் இரு தரப்பு வோதஙகை்ையும் பகைடடறிந்த 
நீதி�தி அவரகைள குருந்தூர ம்லப்பிரபதசத்தில் புதி 
தோகை அ்மக்கைப்�டடிருக்கின்்ற விகைோ்ர , சி்லகைள 
உளளிடட அ்னத்து கைடடுமோனஙகைளும், அகைற்றப்�ட 
பவண்டும் என்்ற கைடட்ையும்,  அ்மக்கைப்�டட கைடடு 
மோனஙகை்ை அகைறறிய பின்னர நீதிமன்றில்  கைோவல் 
து்்றயினர அறிக்்கை சமரப்பிக்கை பவண்டும் என்றும் 
உத்தரவிடடோர. 
 அடுத்து �ோரம்�ரிய குருந்தூரம்ல ஆதிசிவன் 
ஐயயனோர பூ்ே வழி�ோடு நிகைழ்வுகை்ை எந்த 
விதத்திலும் யோரும் தடுக்கைக்கூடோது என்்ற கைடட்ையும் 
பி்றப்பித்தோர. அடுத்து குறித்த �குதி கதோல்லியல் 
தி்ைக்கைைத்தின் ஆடசிக்குட�டட �குதியோகை கைோைப் 
�டுவதனோல் அது கதோடர�ோன ஆயவு அறிக்்கைகை்ை 
கதோல்லியல் தி்ைக்கைைத்துக்கு விடுமோறு அறிவித்தல் 
விடப்�டடது. 
 கதோடரந்து அந்த கைடட்ையிபல குறித்த 
இடத்தில் சமோதோன சீரகு்லவு ஏற�டோத வ்கையில்  
கைோவல்து்்றயினர தமது �ோதுகைோப்பி்ன வழஙகை 
பவண்டும் என  கதரிவிக்கைப்�டடது. இ்வ தோன் முல் 
்லத்தீவு மோவடட நீதிமன்்ற நீதவோன் அவரகைைோல் 
கதரிவிக்கைப்�டட கைருத்துக்கைள.
 இதறகு அடுத்ததோகை  கைோவல்து்்றயினர இந்த 
நடவடிக்்கைகை்ை கசயய பவண்டும் என்்ற நி்ல்ய 
நோஙகைள எதிர�ோரத்து குறிப்பிடட கைோலத்துக்கு பின்னர 
நோஙகைள மீண்டும் நீதிமன்்றத்துக்கு கசல்லலோம் என்்ற 
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அறு�த்திகயோன்�து இலடசம் மக்கைளின் 
வோக்குகைளுடன் அதிகைோரத்துக்கு வந்த பகைோட 

டோ�ய ரோே�க்ச அந்த மக்கைைோபலபய கவறுத்து 
துரத்தப்�டடிருக்கின்்றோர. நோட்டவிட டுத் 
தப்பிச் கசல்வதறகு கூட நி்்றபவறறு அதிகைோர 
ேனோதி�திப் �தவிக்குரிய சி்றப்புரி்மதோன் அவ 
ருக்குத் பத்வயோகை இருந்திருக்கின்்றது. �ோது 
கைோப்�ோன ஒரு இடத்தில் குடிபயறும் வ்ரயில் 
தனது �தவிது்றப்புக் கைடிதத்்த அவர ்கையளி 
க்கைோ்மக்கும் அதுதோன் கைோரைம். 
 கைடந்த வோரம் இந்தப்�குதியில் குறிப் 
பிடடிருந்த்தப்ப�ோல ேூ்ல 9 ஆம் திகைதி 
இலங்கையில் முக்கியமோன மோற்றம் ஒன்்்ற 
ஏற�டுத்தியது. ேனோதி�தி மோளி்கை, ேனோதி�தி 
கசயலகைம் என்�வறறுடன் பிரதமரின் உத்தி 
பயோகைபூரவ வோஸஸ்தலமோன அலரி மோளி 
்கையும் ‘பகைோடடோ பகைோ கைம’ ப�ோரோடடக் கைோர 
ரகைளின் வசமோனது. �ோதுகைோப்புப் �்டகைளின் 
தடுப்புச் சுவரகைள, கைைணீரப்பு்கை, நீரத் தோ்ர 
பிரபயோகைஙகைளுக்கு மத்தியில் அ்வ ப�ோரோ டடக் 
கைோரரகைைோல் முறறு்கையிடடு ்கைப்�ற்றப்�டடன. 

 அன்்்றய தினம் த்லம்்றவோன 
ேனோதி�தி பகைோடடோ�ய ரோே�க்ச தமது �த 
வி்ய 13 ஆம் திகைதி புதன்கிழ்ம து்றப்�தோகை 
ச�ோநோயகைருக்கு அறிவித்தோர. பின்னர பிரதமர ரணில் 
விக்கிரமசிஙகைவுக்கும் அத்ன உறுதிப்�டுத்தும் 
கசயதி ஒன்்்ற அவர ககைோடுத்திருந்தோர. தன்னு 
்டய �தவி நி்ல்யப் �யன்�டுத்தி கவளிநோடு 
ஒன்றில் �ோதுகைோப்�ோகை கசடடில் ஆகிவி 
டுவதறகு வசதிக்கைோகைபவ இவ்வோறு கைோல அவகைோ 
சத்்த அவர க�றறிருந்தோர. நோடடில் இருப்�து 
ஆ�த்தோனது என்�து அவருக்குத் கதரியும். 
 இந்தப் பின்னணியில் கைடந்த திஙகைடகிழ்ம 
நளளிரவு டு�ோயக்குப் �யைமோவதறகைோகை அவரும் 
அவரது ம்னவியும் கைடடுநோயக்கை விமோன 
நி்லயம் வந்த ப�ோதிலும் குடிவரவு- குடி 
யகைல்வு அதிகைோரிகைள அவரகை்ைத் திருப்பி அனு 
ப்பிவிடடோரகைள. அதன்மூலமோகை கி்டத்த அனு 
�வத்தின் அடிப்�்டயில் புதன்கிழ்ம அதி 
கைோ்ல இரண்டோவது முயறசி்ய அவரகைள முன் 
கனடுத்தோரகைள. 
 நி்்றபவறறு அதிகைோர ேனோதி�திக்குளை 
அதிகைோரஙகை்ை இரண்டு விடயஙகைளில் அவர 
�யன்�டுத்தினோர. ஒன்று - நி்்றபவவறறு 
அதிகைோர ேனோதி�தி ஒருவர கவளிநோடு கசல்ல 
விரும்பினோல் குடிவரவு - குடியகைல்வு அதிகைோரி 
கைள அதறகு முழு்மயோன ஒத்து்ழப்பு வழ 
ஙகை பவண்டும் என்�து அவரகைளுக்கு அறிவு 
றுத்தப்�டடது. அதறகைோன ஏற�ோடுகைளும் கசயய 
ப்�டடன. இரண்டோவது, ேனோதி�தி பகைடடுக்ககைோ 
ண்டோல் விமோனப்�்ட அவரது தனிப்�டட �ய 
ைத்துக்கைோகை கேட விமோனம் ஒன்்்ற வழஙகை 
பவண்டும். 
 வழ்மயோன விமோனத்தில் ஏ்னய �யணி 
கைளுடன் �யைம் கசயவது தனது �ோதுகைோப்புக்கு 
அச்சுறுத்தலோகை அ்மயலோம். அல்லது தன்்ன 
கவளிபயறுமோறு ஏ்னய �யணிகைள ப�ோரோடலோம் 
என்்ற நி்லயில்தோன் தனிப்�டட விமோனத்்தப் 
�யன்�டுத்தி நோட்டவிடடுத் தப்புவதறகு 
பகைோடடோ�ய தீரமோனித்தோர. ேனோதி�தி என்்ற 
�தவி நி்ல இதறகு அவருக்கு ்கைககைோடுத்தது. 
ேனோதி�திப் �தவி்ய ரோஜினோமோ கசயவதறகு 

முன்னபர �ோதுகைோப்�ோன இடம் ஒன்றுக்குச் கசன் 
றுவிட பவண்டும் என அவர துடித்த்மக்கு இ்வ 
தோன் கைோரைம். 
 
அ ப த ப வ ் ை யி ல் 
இதில் கைவனிக்கைத் 
தக்கை இரு விடயங 
கைளும் உளைன. 
ஒன்று - மோ்லதீவு 
ே ன ோ தி � தி யு ட ன் 
ர ோ ே � க் ச 
கு டு ம் � த் து க் கு 
தனிப் �டட உ்றவு 
உளைது. அதனோல் 
அவர தன்்ன 
� ோ து கை ோ ப் � ோ ர 
என பகைோடடோ�ய 
கை ரு தி யி ரு க் கை ல ோ ம் . 
இரண்டு -  வி ம ோ 
னப்�்டயின் கேட 
வி ம ோ ன த் ் த ப் 
� ய ன் � டு த் து ம் 
ப�ோது அண்்ட 
நோடு ஒன்று க்குச் 
க ச ல் வ த ற ப கை 
அ த ் ன ப் � 
யன்�டுத்த முடியும். 
சிஙகைப்பூர அல்லது டு�ோயக்கு அதில் கசல்வதோ 
னோல் ந்டமு்்றப் பிரச்சி்னகைள �ல உளைன. 
குறிப்பிடட நோடுகைள அத்ன அனுமதிக்கைவும் மறு 
க்கைலோம். அதனோல்தோன் உடனடி முடிலோகை முதறகை 
டடமோகை மோ்லதீவுக்குச் கசல்வதறகு பகைோட 
டோ�ய தீரமோனி த்தோர. 
 ஆனோல், மோ்லதீவில் கதோடரந்தும் 
தஙகியிருக்கை முடியோது என்�து அவரு க்குத் 
கதரியும். அஙகு க�ருமைவுக்கு சிஙகைைவரகைள 
உள ைனர. அதனோல்தோன் அஙகிருந்து சிஙகைப் 
பூர கசன்று மத்திய கிழக்கு நோடு ஒன்றுக்குச் 
கசன்றுவிடுவதறகு அவர திடடமிடடிருப்�தோகைத் 
கதரிகின்்றது. அகமரிக்கைோவுக்கு மீண்டும் கசன் 
்றோல், அஙகும் வழக்குகைள எதிரப்புக்கை்ைச் சந்தி 
க்கை பவண்டியிருக்கும். அத்துடன் அகமரிக்கைோ 
பகைோடடோ�யவின் விசோ்வ ஏறகைனபவ இரத்துச் 
கசயதுவிடடது. இந்த நி்லயில்தோன் மத்திய 
கிழக்கு நோடு ஒன்றில் தஙகுவதறகு அவர தீரமோ 
னித்திருப்�தோகைச் கசோல்லப்�டுகின்்றது. 
 கவளிநோடுகைளில் தனக்கு நிரந்தரமோன 
�ோதுகைோப்�ோன இடம் ஒன்்்றத் பதடிப்க�றறுக்ககைோ 
ளவதறகும் ேனோதி�தி என்்ற �தவி அவருக்குத் 
பத்வ. இலங்கையின் முதறபிர்ே என்்ற 
மு்்றயில் கி்டக்கைக்கூடிய சி்றப்புரி்மகை்ையும், 
சடடத்திலிருந்து விதிவிலக்்கைப் க�றுவதறகைோன 
உரி்ம்யயும் �யன்�டுத்திக்ககைோளவதறகு அவர 
முற�டுகின்்றோர. அவரது ரோஜினோமோ கைடிதம் தோமத 
மோவதறகும் அதுதோன் கைோரைம்!
 இலங்கை அரசியல்மப்பின்�டி கவளி 
நோடு ஒன்றில் ேனோதி�தி தஙகியிருக்கும் 
ப�ோது நோடடில் தனது கைட்மகைள, க�ோறுப்பு 
க்கை்ை கசயய முடியோது எனக் கைருதினோல் 
�தில் ேனோதி�தியோகை பிரதம்ர நியமிக்கை 
முடியும். அதன்�டிதோன் பிரதமர ரணில் விக்கி 
ரமசிஙகை்வ �தில் ேனோதி�தியோகை அவர 
நியமித்தோர. பகைோடடோ�யவின் இரோஜினோமோ 
கைடிதம் கி்டக்கைப்க�ற்ற்தயடுத்து கவளளிக் 
கிழ்ம அரசியல்மப்பின்�டி �தில் ேனோதி 
�தியோகை சடடமோ அதி�ர முன்�ோகை ரணில் �தவி 
பயறறுக்ககைோண்டோர. 
 பிரதமர �தவியிலிருந்து விலகுமோறு 
எதிரக்கைடசிகைளும் ப�ோரோடடக்கைோரரகைளும் கைடு்ம 
யோன அழுத்தஙகை்ைக் ககைோடுக்கும் நி்ல 
யிலும்- �தில் ேனோதி�தியோகை ரணில் க�ோறு 
ப்ப�றறுக்ககைோண்டுளைர. 
 அத்னத் கதோடரந்து 16 ஆம் திகைதி 
சனிக்கிழ்ம இன்று இடம்க�றும் விபசட 
�ோரோளுமன்்றக் கூடடத்தில் ேனோதி�தி �தவி 

விலகிய்ம கதோடரபில் உத்திபயோகைபூரவமோகை 
அறிவிக்கைப்�டும். 19 ஆம் திகைதி புதிய ேனோதி 
�திப்�தவிக்கு ப�ோடடியிடு�வரகைளின் நியமனங 
கைள �ோரோளுமன்்றத்தில் க�்றப்�டும். எம்.பி.க்கைைர 
யோரும் இதில் ப�ோடடியிட முடியும். 20 ஆம் திகைதி 
இரகைசிய வோக்ககைடுப்பு எம்.பி.க்கைள மத்தியில் 
இடம்க�றும். 
 தறப�ோ்தய நி்லயில் ரணில் விக்கிரம 
சிஙகை, சஜித் பிபரதமோச, டைஸ் அழகைப்க�ரும 
ஆகிபயோர கைைத்தில் குதிப்�தறகுத் தயோரோகைவு 
ளைனர. இதில் �ோரோளுமன்்றத்தில் அதிகை ஆசன 
ஙகை்ைக்ககைோண்டிருக்கும் கமோடடு அணி ரணி்ல 
ஆதரிக்கும் வோயபு அதிகைமோகைவுளைது. கவளளி 
க்கிழ்ம ந்டக�ற்ற கமோடடுவின் கசயறகுழு 
கூடடத்தில் இதறகைோன முடிவு எடுக்கைப்�டடுளைது. 
ரோே�க்சக்கைள யோரும் இல்லோத நி்லயில், 
ரணில் வருவபத தமக்குப் �ோதுகைோப்�ோனது என 
அவரகைள கைருதுகின்்றோரகைள. ரணிலும் அந்த நம்பிக் 
்கையுடன்தோன் கைோயநகைரத்தி வருகின்்றோர. 
 ஆனோல், இப்ப�ோதுளை முக்கியமோன 
பகைளவி என்னகவன்்றோல், டைஸ் அழகைப்க�ரும 
கைைமி்றஙகி கமோடடுவின் வோக்குகை்ைப் பிைவு 
�டுத்தலோம். இந்த நி்லயில் டைஸ் - சஜித் கூடடுத் 
கதோடர�ோகைவும் ப�ரஙகைள இடம்க�றுகின்்றன. 
டைஸ் ேனோதி�தி - சஜித் பிரதமர என்்ற வ்கையில் 
ப�ரஙகைள இடம்க�றுவதோகைத் கதரிகின்்றது. அவ் 
வோ்றோன ஒரு உடன்�ோடு ஏற�டடோல் ரணில் 
ேனோதி�தி ப�ோடடியில் பதோறகைடிக்கைப்�டலோம். 
 இதில் ப�ோரோடடக்கைோரரகைள யோ்ர ஆத 
ரிப்�ோரகைள என்�து கதரியவில்்ல. ரணி்ல 
ஆதரிப்�்தயிடடு அவரகைளி்டபய கைருத்து 
முரண்�ோடுகைள உளைன. ரணில் இல்்லகய 
ன்்றோல் இந்த கநருக்கைடியோன நி்ல்ய எதிர 
ககைோளைக்கூடிய க�ோருத்தமோன த்லவர கைள 
யோரும் இல்்ல என்�தும் சிஙகைை புத்திஜீவிகைள 
�லரோல் சுடடிக்கைோடடப்�டுகின்்றது. அகமரிக்கைோ, 
இந்தியோ ப�ோன்்ற நோடுகைளும் ரணிலின் த்ல 
்மயிலோன அரசோஙகைம் ஒன்று அ்மவ்த த்தோன் 
விரும்புவதோகைவும் கதரிகின்்றது.
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 "இளைஞர்கைால் தன்னெழுச்சியா்க 
முன்னெடுக்கப்பட்ட ப்பாராட்டம் இலஙள்க 
யில் ்பாரிய அரசியல் மாற்றம் ஒனள்ற 
க்்காண்டுவந்திருககின்றது. ராஜ்பக்சக்கள் 
அரசியலிலிருந்து அபபு்றப்படுததப்படடிருககி 
ன்றார்கள். இந்தப ப்பாராட்டததின ் வறறிளய 
நீங்கள் எவவாறு ்பாரககினறீர்கள்?"

 "இ்ைஞரகைைோல் தன்கனழுச்சியோகை முன் 
கனடுக்கைப்�டட இந்தப் ப�ோரோடடம் மிகைப் க�ரிய 
கவறறி்யக்ககைோண்டுவந்திருக்கின்்றது என்று 
தோன் கசோல்ல பவண்டும். இந்தப் ப�ோரோ 
டடம் ஆரம்பிக்கைப்�டடப�ோது நோன்கூட எதிர 
�ோரக்கைவில்்ல இது இந்தைவுக்கு கவறறி்யப் 
க�றறுத்தரும் என்று. இதறகு ப�ோரோடடமும் 
ப�ோரோடடத்தில் ஈடு�டடவரகைளும் கைோரைம். 
ரோே�க்சக்கைளின் ஆடசிக்கைோலத்தில் ஊழல், பமோச 
டிகைள அதிகைரித்திருந்தது. அத்னவிட க�ோரு 
ைோதோரத்தில் நோடு வீழ்ச்சிப்�ோ்தயில் கசன்று 
ககைோண்டிருந்தது. இத்னவிட முக்கியமோகை தமிழ், 
முஸ்லிம் மக்கைளு்டய உரி்மகைள �ோதுகைோ 
க்கைப்�டவில்்ல. அவரகைளுக்குப் �ல்பவறு பிரச்சி 
்னகைள இருந்தன. 
 பகைோடடோ�ய ரோே�க்ச �தவிக்கு வந்தபி 
ன்னர நோடு க�ோருைோதோர ரீதியோகை க�ருமைவுக்கு 
வீழ்ச்சிய்டந்து வந்தது. பகைோடடோ�ய்வ 
மனித உரி்மகை்ை மீறும் ஒருவரோகைவும் மக்கைள 
�ோரத்தோரகைள. தமிழ், முஸ்லிம் மக்கைளு்டய 
இருப்்�க்கூட பகைளவிக்குறியோக்கும் வ்கையி 
பலபய அவரது கசயற�ோடுகைள அ்மந்திருந்தன. 
மோகைோை ச்�கைளின் அதிகைோரஙகை்ைப் �றித்து 
அவற்்ற இல்லோமல் கசயவது, ஒரு நோடு ஒரு சடடம் 
என்�தன் மூலமோகை முஸ்லிம்கைளின் உரி்மகை்ைப் 
�றிப்�து என்�வறறின் மூலமோகை அவரகைளின் 
இருப்்� அவர பகைளவிக்குறியோக்கினோர. 
 நோடடில் கைோைப்�டும் ஊழல் பமோசடி 
கைளுக்கு எதிரோகைத்தோன் இந்தப்ப�ோரோடடம் ஆரம்� 
மோகியது. ஆனோல் இந்தப்ப�ோரோடடம் கவறறிக� 
ற்ற்மக்கு அது மடடும் கைோரைமல்ல. அதறகு 
உறுது்ையோகை நோடடில் உருவோகியிருந்த க�ோரு 
ைோதோரப் பிரச்சி்னயும் கைோரைம். குறிப்�ோகை 
எரிவோயு, க�றப்றோல், டீசல் மண்கைண்கைய, 
உரம் ப�ோன்்ற க�ோருடகைளுக்கு ஏற�டட தடடு 
ப்�ோடும் அத்தியவசிப் க�ோருடகைளின் வி்ல 
உயரவும் கைோரைம். இ்வ அ்னத்தும் பசரந்து 
மக்கைள மத்தியில் உருவோன எதிரப்புைரவும் இ்ை 
ந்துதோன் இந்தப் ப�ோரோடடம் கவறறிக�்றக் 
கைோரைமோகியது. இதன்மூலமோகை ரோே�க்சக்கைள 
விரடடப்�டடனர. 
 இஙகு பகைளவி என்னகவன்்றோல், இந்த 
தன்கனழுச்சிப் ப�ோரோடடம் கவறறிக�றறுவி 
டடதோ என்�துதோன். நோடடில் ஸ்திரமோன அரசோ 
ஙகைம் ஒன்று ஏற�டடு இந்தப் க�ோருைோதோர 
கநருக்கைடியிலிருந்து நோம் மீளவதறகைோன 
சோத்தியம் ஏற�டுமோகை இருந்தோல்தோன் இந்தப் 
ப�ோரோடடம் கவறறி க�ற்றது என உண்்ம யில் 
கசோல்லமுடியும். ரோே�க்சக்கை்ை விரடடிவி 
டபடோம் என்�்த மடடும் ்வத்துக்ககைோண்டு 
கவறறிக�றறுவிடபடோம் எனச் கசோல்ல முடி

 

யோது.
"

"இந்தபப்பாராட்டததில் ்சம்்பந்தப்பட்ட 
இளைஞர்கள் எதிர்கால அரசியலில் எவவா 
்றானெ ்பாததிரதளத வகிக்கமுடியும்?

 "

 "இவரகைளின் பின்னணியில் �ல்பவறு 
அ்மப்புக்கைள சக்திகைள இருக்கின்்றன. தனிந�ர 
கைளும் இருக்கின்்றோரகைள. இவரகைள அ்னவரும் 
ஒரு க�ோதுப் பிரச்சி்ன இருப்�தோல் இ்ைந் 
திருக்கின்்றோரகைள. இவ்வோறு க�ோதுவோன பிரச் 
சி்ன இருக்கும் ப�ோது �ல்பவறு தரப்பினரும் 
இ்ைவது வழ்ம. அவ்வோறுதோன் இவரகைளும் 

இ்ைந்திருக்கின்்றோரகைள. 
 ஆனோல் ஒரு நோடு என்று வரும்ப�ோது ஒரு 
சடடத்துக்கு உட�டடதோகைத்தோன் இ்வ இருக்கை 
பவண்டும். சடடத்துக்கு கவளியில் கசன்்றோல் 
�ோரதூரமோன நி்ல்மகைள ஏற�டும். இதில் 
அரசியல்மப்பும் முக்கியமோனது. இந்த வ்கையில் 
இலங்கைக்குப் க�ோருத்தமோன அரசியல்மப்பு 
ஒன்்்றக்ககைோண்டுவரலோம். இந்தப் ப�ோரோடடத் 
தில் சம்�ந்தப்�டட இ்ைஞரகைளின் எதிர�ோரப் 
புக்கை்ை உளவோஙகைக்கூடிய வ்கையில் அரசியல 
்மப்்� மோறறிய்மக்கைலோம். ேனோதி�தி, �ோரோ 
ளுமன்்றத்துக்கு பமலோகை மக்கைள ச்� என ஒன் 
றும் இருக்கை பவண்டும் என்்ற கைருத்து ஒன்றும் 
முன்்வக்கைப்�டுகின்்றது. இவறறில் இந்தப் ப�ோரோ 
டடத்தில் ஈடு�டடவரகைபைோ அல்லது சடடத்தரணி 
கைள சஙகைத்தின் பிரதிநிதிகைபைோ உளவோஙகைப்�டடு 
- அரசியல்வதிகைள மடடும்தோன் தீரமோனம் எடுப்� 
வரகைள என்்ற நி்ல்ய மோறறிய்மக்கை பவண்டும். 
 எல்லோவற்்றயும் ப�ோரோடடஙகைள மூல 
மோகை மோறறிய்மக்கைலோம் என நி்னப்�து இலங 
்கையின் எதிரகைோலத்துக்கு ஆபரோக்கியமோன ஒன் 
்றோகை இருக்கைமுடியோது. ஸ்திரத்தன்்ம்யயும் 
அது ஏற�டுத்தோது. இவ்வோ்றோன நி்ல்ம க�ோரு 
ைோதோர மீடசி்யயும் ஏற�டுத்தோது. 
 ப�ோரோடடம் கைோலத்தின் பத்வயோகை 
இருந்தது. ஏகனனில் அரசியல்மப்பில் உளை 
சிக்கைல் தன்்ம கைோரைமோகை அரசியல்மப்பு 
ரீதியோகை பகைோடடோ�ய ரோே�க்ச்வ �தவிநீக்கைம் 
கசயய முடியோதிருந்தது. பவறு வழி இல்்ல 
என்�தோல்தோன் அரசியல்மப்புக்கு கவளியோல் 
ப�ோரோடடம் ஒன்று அவசியமோகை இருந்தது. 
ஆனோல், மீண்டும் மீண்டும் ப�ோரோடடஙகை்ை 
நடத்துவது நோடடின் எதிரகைோலத்துக்கு உகைந்ததல்ல. 
எதிரகைோலத்தில் எவ்வோ்றோன அரசோஙகைம் இருக்கை 
பவண்டும் என்�்தயிடடு கதளிவோகை திடடமிடடு 
அதறகைோன மோற்றஙகை்ைச் கசயய பவண்டும். 
இன்றுளைது அரசியல் பிரச்சி்ன மடடுமல்ல. 
க�ோருைோதோரப் பிரச்சி்னயும் கூட. அதிலிருந்து 
நோம் எவ்வோறு மீை முடியும் என்�திலும் நோம் 
கைவனம் கசலுத்த பவண்டும்.

"

"இந்தபப்பாராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின 
னெர இதில் தமககும் ்சம்்பந்தம் இருப 
்பதா்க ்்பௌதத ம்கா்சங்கங்கள் ்காடடிக 
்்காண்்டனெ. குறிப்பா்க ்்சங்க்டல பிர்க்ட 
னெம் என்ற ஒனள்றயும் ்வளியிட்டனெ. 
இந்தபப்பாராட்டதளத ்்பௌதத ம்கா்சங்க 
ங்கள்  எந்தவள்கயில் தமககு ்சாத்கமா்கப ்பய 
ன்படுததிக்்காள்கின்றனெ? "

 "இந்த கசஙகைடலப் பிரகைடனம் என்�து 
உண்்மயில் ப�ோரோடடத்தின் இறுதி பவ்ையில் 
கசயயப்�டடது. பகைோடடோ�ய கவளிபயற்றப்�ட 
பவண்டும் என்்ற ஒரு நி்ல ஏற�டடிருந்த 
நி்லயில்தோன் இந்த கசஙகைடலப் பிரகைடனத்்த 
இவரகைள ககைோண்டுவந்தோரகைள. சிஙகைை - க�ௌத்த 
மக்கைளின் வோக்குகைளில்தோன் தோன் அதிகைோரத்துக்கு 
வந்ததோகை பகைோடடோ�யபவ கசோல்லியிருந்தோர. 
அவ்வோறு இந்த மகைோசஙகைஙகைளின் ஆதரவு முக்கி 
யமோனதோகை இருந்தது. அந்த ஆதரவுடன்தோன் அவர 
ஆடசிக்கு வந்தவர. 
 இலங்கை அரசிய்லப் க�ோறுத்தவ்ர - 
சுதந்திரம்டந்த கைோலத்திலிருந்து அரசியலில் மகைோச 
ஙகைஙகைளின் ஆதிக்கைம் இருந்துவரும் ஒன்று 
தோன். இன்று இலங்கை அரசியல் ரீதியோகை, அரசி 
யல்மப்பு ரீதியோகை, க�ோருைோதோர ரீதியோகை, இன 
நல்லு்றவில் பதோல்விய்டந்த நோடோகை உளைது. 
இலங்கை அரசியலில் ஆதிக்கைம் கசலுத்து�வரகை 
ைோகை இருப்�தோகைக்கூறும் மகைோசஙகைஙகைள இந்தத் 
பதோல்விகைளுக்கைோன க�ோறுப்்�யும் ஏறறுக் 
ககைோளை பவண்டும். 
 இந்தப் ப�ோரோடடம் க�ௌத்தவோதப் 
பின்னணியில் ஆரம்பிக்கைப்�டடதல்ல. இத்ன 
எதிர�ோரத்து அவரகைள ஆரம்பிக்கைவும் இல்்ல. 
ஆனோல், இந்தப் ப�ோரோடடம் கவறறிகை 
ரமோகை முன்கனடுக்கைப்�டும் ப�ோது க�ௌத்த 
மகைோசஙகைஙகைள தோமோகைபவ இதில் இ்ைந்துககைோ 
ண்டோரகைள. அரசியலில் உளை  தமது பிடி்யத் 
தக்கை்வத்துக்ககைோளவதறகைோகைபவ இவ்வோறு 
அவரகைள இதறகுள தம்்மயும் இ்ைத்துக்ககைோண் 
டோரகைள. 
 ஆனோல் அவரகைளு்டய கசஙகைடலப் 
பிரகைடனம், சத்தியோக்கிரகைம் என்�ன வந்திருக் 
கைோவிடடோலும் இந்தப் ப�ோரோடடம் கவறறிக� 
றறிருக்கும். ஏகனனில் இந்தப் ப�ோரோடடக்கைோரரகைள 
கவறறி்ய பநோக்கிச் கசன்றுககைோண்டிருந்தோரகைள. 
இந்த நி்லயில்தோன் இலங்கை அரசிய்லத் 
தீரமோனிப்�தில் தமக்கும் �ஙகிருப்�தோகைக் கைோட 
டிக்ககைோளவதறகைோகை பிக்குமோர இதறகுள வந்தோ 
ரகைள. இந்தப் ப�ோரோடட கவறறியில் அவரகை 
ளு்டய �ஙகைளிப்பு முக்கியமோனதோகை இருந்த 
தோகைச்கசோல்லமோடபடன். 
 உலகில் எந்தகவோரு நோடடிலும் இவ்வோ 
்றோன ஒரு நி்ல இல்்ல. அரசியல் பவறு, 
ஆடசி பவறு, மதம் பவறு என்றுதோன் அவரகைள 
�ோரக்கின்்றோரகைள. ஆனோல் இஙகு அரசியல்ம 
ப்பில்கூட இவரகைளுக்கு முக்கியத்துவம் ககைோடுக் 
கைப்�டடு மதத்்தயும் அரசிய்லயும் சிக்கை 
லோக்கி்வத்துளைோரகைள. அதனோல்தோன் இலங 
்கைக்கு இன்று இந்த நி்ல்ம வந்துளைது. 

ராஜ்பக்சக்களுககு எதிரா்க இளைஞர்கைால் 
முன்னெடுக்கப்பட்ட ப்பாராட்டம் இலஙள்க 

அரசியலில் ்பாரிய மாற்றம் ஒனள்ற 
ஏற்படுததியிருககின்றது. இந்தப ப்பாராட்டததின 
்வறறி, இதன எதிர்காலம், அரசியலளமபபு 

ரீதியா்க தறப்பாது உருவாகியிருககும் ்ெருக்கடி்கள் 
எனெ ்பல்பவறு வி்டயங்கள் குறிததும் ்்காழும்பு 

்பல்்களலக்கழ்க ்சட்டததுள்ற 
பேராசிரியரும் அரசியலமைப்பு 
நிபுணருைான அ.சரபவேஸவேரன் 
அவர்கள் இந்த வாரம் உயிபராள்டத தமிழின 

தாய்கக்கைம் நி்கழ்வுககு வழஙகிய 
்்சவவியின சுருக்கம். 
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"ொன Hybrid துவிச்்சக்கர வண்டி 
மடடுமல்ல எமது ்சமூ்கததுககு பதளவயானெ 
பவறு சில உ்ப்கர ணங்களையும் சிறு 
வயது முதல் உருவாககியிருககினப்றன. 
எனெபவ இததுள்ற ்தா்டர்பானெ ொட்ட 
முள்ை புலம் ்்பயரந்த மக்கள் 
எனெககு உங்கள் ஆபலா்சளனெ்களை 
யும், உதவி்களையும்,  உற்சா்கதளத 
யும் தந்துதவுங்கள்" எனெ Hy-
brid துவிச்்சக்கர வண்டிளயக 
்கண்டுபிடிததுள்ை மாணவன  ்்சல் 
வச்்சந்திரனஸ்ரீமன  ப்கடடுக்்கா 
ண்டுள்ைார.

 இனள்றய நிளலயில் இளணய 
்கலா்சாரததிறகுள் மூழ்கித தம் வாழ் கள்கப 
்பாளதயில் திள்சமாறிப ப்பாகும் இளைய 
தளலமுள்றயினெர மததியில் ்பலர இனறும் 
்சாதித துக்்காண்டிருககின்றார்கள் என்ப 
தற்கானெ ஒரு எடுததுக ்காட்டா 
்கததான மாணவர்கைாகிய சசலவே 
சசந்திரன் ஸரீைன் மறறும் செகதீ 
ஸவேரன் விஜிதா  ஆகிபயார 
விைஙகுகின்றனெர.
 யாழ்ப்பாணம்,  வ்டமராடசியில் 
அல்ளலயம்்பதி எனும் கிராமததில் 
வசிககும் மாணவனொனெ  ்்சல்வச்்சந் 

திரன ஸ்ரீமன, யாழ்  ஹாடலிக ்கல்லூரியில் 
உயரதர ்தாழிநுட்ப பிரிவில் ்கறறு 
வருகின்றார.  
 தற்்பாழுது இலஙள்கயில் ொடு 
தழுவிய ரீதியில் எரி்்பாருள் தட டுப்பாடு 
நிலவிவரும் நிளலயில் துவிச்்சக்கர 
வண்டியில் பமாட்டார ஒனறிளனெ 
்்பாருததியும், மீள் சுழறசி ்்பாருட்களை 
்பயன்படுததியும் ்கலபபு முள்றயிலானெ 
துவிச்்சக்க ரவண்டியிளனெ ்காலததின 
பதளவ கப்கற்ப உருவாககியுள்ைார.
 இது ்தா்டர்பா்க இலககு ஊ்ட்க 
ததிறகு  அவர வழஙகிய ்்சவவி…..
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ப்கள்வி : 
 நீங்கள் ்வளிப்படுததிய ஆற்றல் 
எனனெ? 

்பதில் : 
 நோன் Hybrid Bicycle துவிச்சக்கைர வண்டி 
ஒன்்்ற  தறப�ோ்தய நோடடின் க�ோருைோதோர நி்ல 
்ம்ய கைருத்தில் ககைோண்டு அறிமுகைம் கசயது 
ளபைன். ஏறகைனபவ கவளிநோடுகைளில் உளை்த 
விட சறறு வித்தியோசமோனது.  நோடடின் தறப�ோ்தய 
க�ோருைோதோர நி்லயோல் எரிக�ோருள �ற்றோக் 
கு்்றக்கைோன  மோறறு வழித் தீரவு. இது  சூழலின் 
நண்�னோகை அ்மகின்்றது. அதோவது இத்னப் 
�யன்�டுத்துவதோல் சூழலுக்குப் �ோதகைம் இல்்ல.   
சூரிய சக்தி்ய மின் சக்தியோகை மோறறிப்  �யன்�டுத்த 
முடியும்.

ப்கள்வி : 
 எனனெ தள்ட்களை எதிர ்்காண்டுள்ளீர 
்கள்?

்பதில் : 
 இ்தத் தயோரிப்�தறகைோன கூறுகை்ைப் 
புதிதோகைப் க�றறுக்ககைோளை முடியோமல் �்ழய 
�ோகைஙகைளிருந்பத க�றறுக் ககைோண்படன்.  இந்த 
துவிச்சக்கைர வண்டி்ய வி்னத்தி்றன் மிக்கைதோகை 

மோறறுவதறகைோன அறிவு, ஆற்றல் திடடஙகைள இரு 
க்கின்்ற ப�ோதிலும் க�ோருடகை்ை க�றறுக் ககைோள 
வதில் சிரமம் உளைது.

ப்கள்வி : 
 புலம் ்்பயர தமிழர்களுககு எனனெ கூ்ற 
விரும்புகினறீர்கள்? அவர்களி்டம் இருந்து எனனெ 
உதவி்களை எதிர்பாரககினறீர்கள்?
்பதில் : 
 எனது இப் க�ோருளின் அறிமுகை நிகைழ்்வப் 
�ோரத்து புலம் க�யரந்த மக்கைள �ோரோடடு 
கதரிவித்திருக்கின்்றோரகைள. அதறகு நோன் முதலில் 
நன்றிகூ்றக் கைட்மப்�டடுளபைன். பமலும் நோன் 
Hybrid துவிச்சக்கைர வண்டி மடடுமல்ல சமூகைத்துக்கு 
பத்வயோன பவறு சில  உ�கைரைஙகை்ையும் சிறு 
வயது முதல் உருவோக்கியிருக்கின்ப்றன். எனபவ இத் 
து்்ற கதோடர�ோன நோடடமுளை புலம் க�யரந்த 
மக்கைள எனக்கு உஙகைள ஆதர்வ அளிப்�துடன் 
பமலும் இவ்வோ்றோன கைண்டுபிடிப்புக்கைளுக்கு நிதி 
உதவி கசயதோல் என்னோல் பமலும் சோதிக்கை முடியும் 
எதிரகைோலத்தில்.
 அபத பநரம், சோத்னக்கு வறு்ம்ய 
கைோரைம் கைோடடி தப்பிப்�வரகைள மத்தியில் வறு்ம 
என்�து சோதிக்கை துடிப்�வரகைளுக்கு ஒரு  க�ோரு 
டடல்ல என்�்த, முல்்லத்தீ்வ பசரந்த  கேகைதீ 
ஸ்வரன் விஜிதோ கிக்ஸ் �ோக்ஸ்சிஙகில்  சோத்ன 
�்டத்துளைோர.
முல்ளலதீவு மாவட்டததின மாஙகுைம் பிரபத்சததில் 
வசிககும் ்ஜ்கதீஸ்வரன விஜிதா, கிளி்ொச்சி 
மததிய ்கல்லூரியில் உயரதரததில் ்கறறு வருகி 
ன்றார. அகில இந்திய ரீதியா்க ெள்ட்்பற்ற கிகஸ் 
்பாகசிங ப்பாடடியில் தங்க ்பதக்கததிளனெ ்வனறு 
முல்ளலததீவு மாவட்டததிறகுப ்்பருளம ப்சரதது 
ள்ைார.
 தனெது ்சாதளனெ ்தா்டர்பா்க இலககு ஊ்ட்க 
ததிறகு அவர வழஙகிய ்்சவவி,

ப்கள்வி : 
 புலம் ்்பயர தமிழர்களுககு எனனெ கூ்ற 
விரும்புகினறீர்கள்?   எனனெ உதவி்களை எதிர்பாரக 
கினறீர்கள்?

்பதில் : 
 புலம்க�யர தமிழரகைளுக்கு நோன் கூ்ற 
விரும்புவது நிச்சயமோகை ஒரு தமிழச்சியோகை 

இந்தியோவின் தமிழ் நோடடில் ந்டக�ற்ற கதரிவுப் 
ப�ோடடிகைளில் கவறறி க�ற்ற்த எண்ணி மகிழ்ச்சி 
அ்டகின்ப்றன். எஙகைளு்டய வி்ையோடடோனது 
இலங்கை அரசின் கீழ் �திவு கசயயப்�டவில்்ல. 
இருப்பினும் சரவபதச ரீதியில் அஙகீகைரிக்கைப்�டட 
ஒரு வி்ையோடடு. �ல நோடுகைளில் அஙகீகைோரம் 
க�றறு வி்ையோடப்�டுகின்்ற வி்ையோடடு. 
உதோரைமோகை சரவபதச ஒலிம்பிக் குழுவின் 
அனுசர்ையி்ன க�்றோத ஒரு வி்ையோடடோன 
கிரிக்ககைடடு வி்ையோடடிபலபய �ல முக்கி 
யத்துவஙகை்ை ககைோடுத்து சீரதூக்கும் நோடு, கிரி 
க்ககைட வி்ையோடடிலும் �ோரக்கை ஒலிம்பிக் 
குழுவின் அனுசர்ையுடன் �ல சரவபதச 
நோடுகைள இ்ைந்து �ல சரவபதச நோடுகைளில் 
வி்ையோடப்�டுகின்்ற மிக்ஸ் �ோக்சிங என்கின்்ற 
இந்த வி்ையோடடி்ன  இலங்கை அரசோஙகைம் 
அஙகீகைரிக்கைவில்்ல.

 அதறகுக் கைோரைம் இச்சஙகைத்தின் த்ல்ம 
அதிகைோரிகைள தமிழரகைைோகை இருப்�பத. ஒரு 
தமிழச்சியோகை எவ்வோறு எஙகைளு்டய தமிழ் இனத் 
்தப் பு்றக்கைணித்தோரகைபைோ அவ்வோப்ற இன்று 
நமது வி்ையோட்டயும் பு்றக்கைணிக்கின்்றோரகைள 
என்று நோன் கைருதுகின்ப்றன். அந்த வ்கையில் 
இவ்வி்ையோடடு சோர�ோகை அனுசர்ைகை்ைக் 

   த�ொடர்ச்சி 15 ஆம் பக்கம்

Neu;fhzy; :- ghyehjd; rjP];

உலக இமைபயார திறன்கள்  நாள் 
ஒவ்வாரு ஆண்டும் யூளல மாதம் 15ம் ொள் ்கள்டபிடிக்கப்படுகின்றது, இந்த ொளை முனனிடடு 
தமிழர தாய்கதளதச் ப்சரந்த இரு மாணவர்களை இலககு ஊ்ட்கம்  ்்சவவி ்கண்்ட ்்பாழுது…..
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பரோம் நகைரம் தீப்�றறி எரிந்தப�ோது 
நீபரோ மன்னன் பிடில் வோசித்தோனோம். 

மிகைவும் அவசரமோன – ஆ�த்தோன நி்லயில் நோடு 
இருக்கும்ப�ோது, அது குறித்துக் கைவனம் கசலுத் 
தோமல் பவறு விடயஙகைளில் கைவனம் கசலுத்து 
�வரகை்ை நீபரோ மன்னனுடன் ஒப்பிடுவோர கைள. 
இந்த நி்ல்மதோன் இலங்கைக்கும் பநரந்தி 
ருக்கின்்றது.
 தமது கசோந்த நலன்கைளுக்கைோகை நோடடின் 
வைங கை்ைக் ககைோள்ையடித்து, ஊழலும் பமோசடி 
கைளும் ஆடசிக் கைடட்மப்பில் க�ருகி நோடு 
சமூகை, க�ோருைோதோர, அரசியல் நி்ல்மகைளில் 
�டுகுழியில் விழுகின்்ற வழிகைளில் ஆடசி்யச் 
கசலுத்தியதோகை ரோே�க்சக்கைள மீது குற்றம் சுமத்த 
ப்�டடிருக்கின்்றது. ஆனோல் ரோே�க்சக்கைள மடடு 
மல்லோமல் நி்்றபவற்றதிகைோர ேனோதி�தி �தவி 

்யக் ்கைப்�றறி நோடடின் ஆடசிப் க�ோறுப்்� 
ஏறறிருந்த ஏ்னய ேனோதி�திகைளினது ஆடசிப் 
ப�ோக்கும் நோடு �டுகுழியில் விழுவதறகுக் கைோரை 
மோகை அ்மந்திருந்தது.
 எனினும் வரலோறு கைோைோத வ்கையில் 
சிஙகைை க�ௌத்த மக்கைளின் ப�ரோதர்வப் 
க�றறிருந்த ரோே�க்சோக்கைள, குடும்� சுயலோ� 
அரசியல் ப�ோக்்கையும், எபதச்சோதிகைோர இரோணுவ 
வழிமு்்றயிலோன ஆடசிக் ககைோள்கைகை்ையும் 
கை்டப்பிடித்துச் கசயற�டடதனோல் நோடு மீை 
முடியோத �டுகுழியில் வீழ்ந்திருக்கின்்றது. அன்்றோட 
வோழ்க்்கை்யக் ககைோண்டு நடத்த முடியோமல் �ல் 
பவறு கநருக்கைடிகைளுக்கும் பிரச்சி்னகைளுக்கும் 
ஆைோகிய மக்கைள ரோே�க்சக்கைளின் த்ல்மயிலோன 
அரசுக்கு எதிரோகைத் தன்கனழுச்சி ககைோண்டு வீதி 
கைளில் இ்றஙகிப் ப�ோரோடினோரகைள.
 பம, ேுன், ேு்ல மோதஙகைளின் 9 ஆம் 
திகைதிகைளில் இடம்க�ற்ற இந்தப் ப�ோரோடடங 
கைளின் உறுதியோன தீவிரமும், பவகைமும், �லமும் 
பிரதமர, நிதி அ்மச்சர, ேனோதி�தி என்று 
நோடடின் அதிமுக்கிய அந்தஸ்து நி்லகைளில் 
ஆடசிப் க�ோறுப்்� ஏறறிருந்த ரோே�க்சோக்கை்ை 
அடுத்தடுத்துப் �டுபதோல்வி அ்டயச் கசயதிரு 
ந்தன. அரசுக்கு எதிரோன மக்கைளின் எழுச்சி்யப் 
�்ட�லத்்தக் ககைோண்டு அடக்கி ஒடுக்கி நசுக் 
குவதறகு பமறககைோண்ட எபதச்சோதிகைோர முயற 
சிகைள மு்ையிபலபய கைருகிப் ப�ோயின.
 ேனநோயகைத்தின் முக்கிய �ண்�ோகிய 
க�ரும்�ோன்்ம �லத்தின் மூலம் �ல்லோயிரக் 
கைைக்கில் திரண்கடழுந்த நிரோயுத�ோணிகைைோகிய 
ப�ோரோடடக்கைோரரகைளின், ப�ோரோடடச் கசயற�ோடு 
கைளினோல் அரச �்டகைளின் ப�ோரோடடத்திறகு எதி 
ரோன த்ட முயறசிகைள பதோல்வி அ்டந்தன.
 பம 9 ஆம் திகைதி பிரதமரோகைக் பகைோபலோச்சிய 
முன்னோள ேனோதி�தி மகிந்த ரோே�க்சவும், ேுன் 
9 ஆம் திகைதி நிதி அ்மச்சரோகை, க�ோருைோதோர 
கநருக்கைடிகைளில் இருந்து நோட்ட மீடகும் 
மீட�ரோகைத் தன்்னக் கைோடடிக்ககைோண்ட �சில் 
ரோே�க்சவும் தமது �தவிகை்ைத் து்றந்தனர. ேு்ல 
9 ஆம் திகைதி கைோடடு கவளைமோகைக் கிைரந்கதழுந்த 
மக்கைள எழுச்சிப் ப�ோரோடடத்திறகு முகைம் 
ககைோடுக்கை முடியோமல் ேனோதி�தி பகைோடடோ�ய 
ரோே�க்ச ேனோதி�தி மோளி்கை்யக் ்கைவிடடு 
அ்டயோைம் கதரியோத இடத்தில் ஓடி ஒளிந்து, 
பின்னர மோ்லதீவுக்கு ம்்றந்து �்றந்து 
கசன்று, உயிரச்சத்திறகு மத்தியில் அஙகிருந்து 

சோமோன்யனோகை சிஙகைப்பூ்ரச் கசன்்ற்டந்துளைோர.
 க�ோருைோதோரப் �டுகுழியில் நோடு சறுக்கிச் 
கசன்்ற்தயும் நோடடின் எதிரகைோல நலன்கைள 
�ோழோகிய்தயும் கைருத்திற ககைோளைோமல், அரசியல் 
சுயநலன்கை்ை முதன்்மப்�டுத்தி, இரோணுவ 
வழிமு்்றயில் எபதச்சோதிகைோரப் ப�ோக்கில் கசயற 
�டடதனோல் பகைோடடோ�ய்வ பரோம் நகைரின் 
நீபரோ மன்னனுடன் ஒப்பிடுகின்்ற நி்ல்ம உரு 
வோகியது. நீபரோ மன்ன்னப் ப�ோலபவ, நோடடு 
மக்கைளின் எழுச்சிக்கு முகைம் ககைோடுக்கை முடியோமல் 
உயிருக்கு அஞசி பகைோடடோ�யவும் ஓடி ஒளிந்தோர. 
இந்த நீபரோ மன்னனுடனோன ஒப்பீடு பகைோடடோ�ய 
ரோே�க்சவுடன் நின்றுவிடவில்்ல. அது நோட 
டின் ஏ்னய கைடசி அரசியல் த்லவரகைள, அரசி 
யல்வோதிகைளுக்கும் க�ோருந்தியுளைது.
 நோடு ககைோந்தளித்துக் ககைோண்டிருக்கின்்றது. 
எரிக�ோருள இல்லோமல் நோடடின் �ல்பவறு கசய 
ற�ோடுகைளும் ஸ்தம்பிதம்டந்திருக்கின்்றன. மக்கை 

ளின் ப�ோக்குவரத்து க�ரிதும் �ோதிக்கைப்�டடிரு 
க்கின்்றது. அரச, தனியோர �ணியோைரகைள 
கைட்மக்குச் கசல்ல முடியவில்்ல. க�ோருைோதோர 
நடவடிக்்கைகைளில் ஈடு�டுவதறகுரிய ப�ோக்குவரத் 
துக்கைோன எரிக�ோருள மறறும் உரிய ப�ோக்குவரத்து 
வசதி இல்லோமல் உற�த்தித்து்்றகைள �லவும் 
�டிப்�டியோகைச்கசயலிழந்து வருகின்்றன.

 ப�ோக்குவரத்து வசதிகைளில்லோத நி்லயில் 
�ோடசோ்லகைளில் கைல்விச் கசயற�ோடுகைள நிறுத் 
தப்�டடிருக்கின்்றன. �ோடசோ்லகைளிலும் உயர 
கைல்வி நி்லயஙகைளிலும் கைற்றல் கைறபித்தல் 
கசயற�ோடுகைள எப்ப�ோது மீண்டும் ஆரம்பிக் 
கைப்�டும் என்று எவருக்கும் கதரியோத நி்ல்ம. 
கைல்வியின் கதோடர கசயற�ோடுகைள இ்டயறுந் 
திருப்�தனோல், பிள்ைகைள மறறும் இைம் சந் 
ததியினரின் இை்மக்கைோல பநரமும் மனித 
வலுவும் �ோழ்டயத் கதோடஙகியிருக்கின்்றன. 
இது எதிரகைோல சமுதோயத்தின் கசல்கநறிக்கும் 
வோழ்க்்கை நி்ல்மக்கும் க�ரும் �ோதிப்்� 
ஏற�டுத்துவதோகை அ்மந்திருக்கின்்றது.
 உைவுப் க�ோருடகைளுக்குப் க�ரும் தடடு 
ப்�ோடு ஏற�டடிருப்�தனோல் மக்கைள மோறறு 
வழிகைளில் உைவு உற�த்தி முயறசிகைளில் ஈடு� 
டடுளை ப�ோதிலும், அடுத்தடுத்த மோதஙகைளில் 
மக்கைள �டடினி நி்ல்ம்ய எதிரககைோளை 
பவண்டிய ஆ�த்தோன சூழல் ஏற�டடிருக்கின்்றது. 
இந்த நி்ல்மகைள யோவும் க�ோதுமக்கைளுக்கு 
மடடுமல்ல. அரசியல் த்லவரகைள, அரசியல் 
வோதிகைளின் குடும்�ஙகைளுக்கும், அவரகைைது உற 
்றவர உ்றவினரகைைது குடும்�ஙகைளுக்கும் ஏற� 
டடிருக்கின்்றன. சில பவ்ைகைளில் அவரகைளின் 
க�ோருைோதோர வைம், வசதி கைோரைமோகை ‘இந்த 
வறு்ம நி்ல’ இன்னும் அவரகை்ைத் தீண்டோமல் 

இருக்கைலோம். ஆனோல் கூடிய வி்ரவில் உைவுப் 
�ற்றோக்கு்்றயினோல் உருவோகின்்ற வறு்ம 
நி்ல்ம அவரகைைது வீடடுக் கைதவுகை்ையும் மிகை 
வலுவோகைத் தடடத்தோன் ப�ோகின்்றது. இதில் எந்த 
வித சந்பதகைமும் இல்்ல.
 நோடடின் இந்த நி்ல்மகை்ை எதிர 
ககைோளவதறகு அரசியல் த்லவரகைளும் அரசியல்வோ 
திகைளும் மிகைப் க�ோறுப்ப�ோடு கசயலோற்ற 
பவண்டிய பத்வ எழுந்துளைது. ஆனோல் நி்ல 
்மகைளின் வி�ரீதத்்தயும் வி்ையப் ப�ோகின்்ற  
�ோதிப்�ோன நி்ல்மகை்ையும் கைருத்திற ககைோள 
ைோமல், ‘நோடடின் அதிகைோர மோற்றம்’ ஏற�ட 
பவண்டிய இந்தத் தருைத்தில் தவிச்ச முயல் 
அடிக்கின்்ற �ோணியில் ேனோதி�தி மறறும் பிர 
தமர �தவி்யக் ்கைப்�றறுவதறகைோன கைடசி 
அர சியல் ப�ோடடிகைளில் கைடசித் த்லவரகைளும் 
அரசியல்வோதிகைளும் மும்முரமோகை ஈடு�டடிருப் 
�்தபய கைோை முடிகின்்றது.

 அறு�த்கதோன்�து லடசம் சிஙகைை 
க�ௌத்த மக்கைளின் ஏபகைோபித்த வோக்குகை்ைப் 
க�றறு ேனோதி�தி �தவி்யக் ்கைப்�றறிய 
பகைோடடோ�ய  ரோே�க்ச, சமூகை, அரசியல், க�ோரு 
ைோதோர நி்ல்மகைளில் நோட்டப் �டுகுழியில் 
வீழ்த்திவிடடு, க�ோறுப்புைரவின்றி நோட்டவி 
டடுத் தப்பிபயோடி அஞஞோத வோசம் புரிகின்்றோர.
 அதனோல் ஏற�டடுளை நோடடுக்கைோன 
அரசியல் த்ல்ம கவறறிடத்்தக் ்கைப்�றறு 
வதறகைோன அரசியல் ப�ோடடியிபலபய அரசியல் 
வோதிகைளின் கைவனம் திரும்பியிருக்கின்்றது. நோடடு 
மக்கைள எதிரபநோக்கியுளை வறு்ம நி்ல்ம 
்யயும் �டடினிச்சோவு நி்ல்ம்யயும் கைவனத் 
திறககைோண்டு, பதச நல்னக் கைருத்திற ககைோண்டு 
அ்னவரும் ஒன்றி்ைந்து விடடுக்ககைோடுப்புடன் 
கசயறறி ்றனு்டய ஓர அரசியல் த்ல்ம்ய 
உருவோக்குவதறகு அவரகைள முயறசிப்�தோகைத் 
கதரியவில்்ல.
 பகைோடடோ�ய ரோே�க்சவின் ககைோடுஙபகைோலோ 
டசி்ய எதிரத்துப் ப�ோரோடிய மக்கைள எழுச்சி்ய 
நோடடின் வைமோன எதிரகைோலத்துக்கைோன ஒரு திரு 
ப்புமு்னயோகைக் கைருதி அதறபகைற்ற வ்கையில் 
கசயற�டுவ்தவிடுத்து, அந்தப் ப�ோரோடடத்தின் 
வி்ைவுகை்ைத் தமது கைடசி அரசியல் நலன் 
கைளுக்குப் �லியிடுவதறகைோன ‘அரசியல் முயறசி 
கைளும்’ முன்கனடுக்கைப்�டடிருக்கின்்றன.
 கதன்னிலங்கையிலும்  சரி, வடக்கு, கிழக்கு, 
ம்லயகைம் உளளிடட, தமிழ் மக்கைள கசறிந்து 
வோழ்கின்்ற பிரபதசஙகை்ைப் பிரதிநித்துவம் 
கசயகின்்ற தமிழ் அரசியல் கைடசிகைளும் அவறறின் 
த்லவரகைள மறறும் அசியல்வோதிகைளும் கூட 
இக்கைடடோன நி்லயில் மக்கைளுக்குப் �யனுளை 
வ்கையில், சமூகை, க�ோருைோதோர அரசியல் நி்ல 
்மகைளில் கசயல்வல்ல்மயு்டய ஆளு்ம 
மிக்கை த்ல்ம்ய வழஙகை முடியோதவரகைைோகைபவ 
கைோைப்�டுகின்்றனர.
 கமோத்தத்தில் நோடும் இனக்குழுமஙகைள 
சோரந்த பிரபதசஙகைளும் கநருக்கைடிகைளில் இருந்து 
மக்கை்ை இரடசித்து வழிநடத்தக் கூடிய சரியோன 
த்ல்மத்துவமின்றி ஒடடுகமோத்த நோடும் 
தவித்துக் ககைோண்டிருக்கின்்றது. இந்த பமோசமோன 
நி்லயில் இருந்து இலங்கை எவ்வோறு மீடசி 
க�்றப் ப�ோகின்்றது என்�து இப்ப�ோ்தய வி்ட 
கைோை முடியோத வினோவோகை எழுந்து நிறகின்்றது.
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தமிழின அழிப்பு ப�ோர மூலம் வரலோறறு 
நோயகைரகைைோகை தம்்ம முன்னிறுத்தி, 

இலங்கைத் தீவின் ஏகைப�ோகை குத்த்கைத்தோரரகைைோகை 
தம்்மத் தோபம முடிசூடிக்ககைோண்ட ரோே�க்சக்கைள, 
‘பகைோ பகைோம் பகைோடடோ’ மக்கைள ப�ோரோடடத்தின் 
மூலம் ஏற�டுத்தப்�டடுவரும் அதிகைோர ்மய 
தகைரவின் பின்னணியில் தறப�ோது முகைவரி 
யிழந்து உலககைஙகும் அ்டக்கைலம்பதடி ஓடிக் 
ககைோண்டிருப்�்த ஒடடுகமோத்த உலகைமும் 
பவடிக்்கை�ோரத்துக் ககைோண்டிருக்கும் நி்லபயற 
�டடுளைது.
 தமிழினப்�டுககைோ்ல்ய ஒற்்ற 
இலக்கைோகை ககைோண்டு அரஙபகைற்றப்�டட இனவழி 
ப்பு ப�ோரின் அஙகைமோகைவும், மனித குலத்துக்கு 
எதிரோன மோக�ரும் ககைோடூரத்தின் சோடசியமோகைவும் 
திகைழ்ந்து வரும் முளளிவோயக்கைோல் க�ருந்துயர 
த்தின் கைதோநோயகைனோகைவும் முன்னிறுத்தி, இல 
ங்கை அரசியல்மப்பு ஏற�ோடுகைளின் வழிபய 
்கைவரப்க�ற்ற கைடடற்ற அதிகைோரத்்த த்ல 
பமல் கிரீடமோகை ககைோண்டு ஆடசி - அதிகைோரத்்த 
வழிநடத்திய பகைோடடோ�ய ரோே�க்ச முதற 
ககைோண்டு அ்ர நூற்றோண்டுகைோல அரசியல் அனு 
�வம் ககைோண்ட மகிந்த ரோே�க்ச உளளிடட ரோே� 
க்சக்கைளின் அதிகைோர ்மயம் மக்கைள அதிகைோரத்தின் 
மூலம் தறப�ோது தகைரக்கைப்�டடுளைது.
 மக்கைள விபரோத ஆடசியோைரகைளுக்கு மிரு 
கைத்தனமோன க�ரும்�ோன்்ம அதிகைோரம் ்கைவரப் 
க�றின் அந்த அதிகைோரத்்த வழஙகிய மக்கைள 
சமூகைத்திறபகை க�ரும்பகைடோகை அ்மவதுடன் 
ஈறறில் ஆடசியோைரகைள மக்கைள அதிகைோரத்தின் மூலம் 
இருந்த சுவடு கதரியோமபல விரடடியடிக்கை�டும் 
வரலோறறின் அண்மித்த உதோரைமோகை இலங்கைத் 
தீவும், ரோே�க்சக்கைளும் அ்மந்துளை்ம குறிப்பி 
டத்தக்கைது.
 மக்கைள விபரோத ரோே�க்சக்கைளின் அதிகைோர 
்மயம் தகைரக்கைப்�டடுளை்ம குறித்து உலககைங 
கும் �லத்த கைவனத்்த க�றறு �ல்பவறு 
வ்கையிலோன பிரதி�லிப்புகை்ை ஏற�டுத்திவரும் 
நி்லயில் உண்்மயில் மண்ககைோளைோ க�ரு 
மகிழ்வுடன் குதூகைலிக்கை பவண்டிய தோரமீகை கைடப் 
�ோடு்டய ஈழத்தமிழ் சமூகைத்திடம் அவ்வோ ்றோன 
நி்லயில்்ல என்�பத மறுக்கைப்�ட முடியோத 
ப�ருண்்மயோகும்.
 தமிழ்நோடடு தமிழரகைள உளளிடட 
உலகைத் தமிழரகைளி்டபய தமிழினப்�டுககைோ்ல 
வரலோறறின் வழிபய இவ்விடயம் க�ருமகிழ்்வ 
ஏற�டுத்தியுளை நி்லயில் இனப்�டுககைோ்ல 
க்குளைோக்கைப்�டட ஈழத்தமிழினத்தின் நி்ல அகைம 
கிழ்ந்து ககைோண்டோடும் வ்கையில் இல்்ல என் 
�பத நிதரசனம்.
 கைட்டபயறும் வ்ர ஊன்றுபகைோல்கைபை 
கைதியோன என்ர வோழ்வு மோறுமோ....? இருக்கி்றோபனோ.. 
இல்்லபயோ... என்்றோன என் ஆ்ச மகைன்தோன் 
மீண்டிடுவோபனோ....?
 ரோே�க்சக்கைளினோல் வழிநடத்தப்�டட முள 
ளிவோயக்கைோல் �டுககைோ்ல கைைத்தின் இறுதி 
நோடகைளில் வீழ்ந்து கவடித்த எறிகை்ையில் சிக்கி 
�டுகைோயம்டந்த தனது மகை்ன இரத்த சகைதியில் 
�றிககைோடுத்து தனது ஒற்்றக்கைோ்லயும் இழந்து 
துன்�ச்சிலு்வ சுமந்து நிறகும் தந்்தயின் 
மனப்�திவு....
 கைடவுள தந்த இரண்டு கைோல்கை்ை ககைோண்டு 
ஓடியோடி ஏபதோ பி்ழப்்� �ோரத்து குடும்�த்்த 
�ோரத்து வந்தன். இரோணுவ கைடடுப்�ோடடிறகுள 
விரும்பிபயோ, விரும்�ோமபலோ கசல்ல பவண் 
டிய கைோலசூழலில் பம-15 அண்்டக்கு �ல்லோ 
யிரக்கைைக்கைோன மக்கைபைோட நோஙகைளும் கவளிக் 
கிடடம்.
 பிறகைோலத்தில எஙகை்ை வச்சு �ோரப் 
�ோன் என்று நம்பின என்ர மகைன் அவனின் 
்கைக்குழந்்தயுமோகை நோஙகைள ப�ோயக்ககைோண் 
டிருந்தம்... சிஙகைை இரோணுவம் வீசிய கசல்லும் 

ரவுன்சுகைளும் எல்லோப்�க்கைமும் வந்து வீழ்ந்து 
கவடித்துக் ககைோண்டிருக்கை நோஙகைள விழுந்து �டுக்கி 
்றதும்... ஓயஞசு ப�ோனதும் எழும்பி நடக்கி்றதுமோ 
இருந்திச்சு.

திடீகரன முன்னோல வந்து ஒரு கசல் கவடிச்சதுதோன் 
கதரியும்....
 கைண் விழித்து �ோரக்கும் ப�ோது, எஙகைபைோட 
நடந்தும் ஓடியும் வந்த சனஙகைள கசத்தும், 
குறறுயிரும், கு்லயுருமோகை இரத்த சகைதியில் கிடந் 
திச்சு...
 சுறறிவர எஙகும் அவலக்குரல்கைள... 
கூட வந்த குடும்�த்தின் நி்னவு வரத்தோன் என் 
னு்டய கைோல் கதோ்டப்�குதியுடன் 
சி்தந்துப�ோயிருந்த்த உைரந்தன்... அயபயோ... 
அம்மோ... என்று கைத்து்றதுக்கும் சக்தியில்லோமல் 
தவண்டு சுறறிவர உ்றவுகை்ை பதடினன்... 
கி்டச்சது �டுகைோயம்டந்து இரத்த சகைதியில் 
சரிந்துப�ோயிருந்த என்ர மகைன்தோன்...
 அப்பு... ரோசோ... என்று கைத்திக் குழறிக்ககைோ 
ண்டு அளளிய்ைத்து மடியில வச்சிருந்ததுதோன் 
இப்�வ்ர நிேமோகைவும்... நிழலோகைவும்... இருக்கு... 
13 வருசஙகைைோச்சு அவன் இருக்கி்றோபனோ.. 
இல்்லபயோ... என்�து கூட கதரியோமல் அந்த 
நி்னவுகைளுடன் தினம் தினம் கசத்துக் ககைோண்டி 
ருக்கி்றம்...
 எனக்கு ககைோளளி ் வக்கைவும் ஆளில்லோலம் 
ஆக்கிப்ப�ோடடோஙகைள என்்ற கைவ்ல்யவிட 
என்ர க�டிக்கு எஙகைட கைட்ம்யச் கசயயக்கூட 
முடியோத நி்ல்ம்ய நி்னச்சோ.....
 நோஙகைளும் அன்்டக்பகை கசத்திருக்பகைோ 
னும்.... வோழுகின்்ற ஒவ்கவோரு நிமிசமும் நர 
கைமோ இருக்கு.... கைோயத்பதோட தப்பின்தவிட இழ 
ந்ததுகை்ையும், இருக்கி்றோபனோ...? இல் ்லபயோ...? 
என்று கதரியோது தினம் தினம் கசத்துக் ககைோண்டி 
ருக்கி்றதுக்கு ப�சோமல் அண்்ட க்பகை நோஙகைளும் 
கசத்திருந்தோல் �்றவோயில்்ல....
 ஒவ்கவோரு நிமிடமும் மரை ஓலத்துடன் 
நிம்மதியிழந்து இப்பிடி எஙகைட வோழ்்வ 
ஆக்கின ரோே�க்சக்கைள இப்� �டும்�ோட்ட 
�ோக்கும்ப�ோது..., உவஙகைளுக்கு உ்தவிட இன் 
னும் நல்லோ பவணும் என்றுதோன் மனசுக்கு 
ளை பதோணுது... ஆனோலும் அவஙகைள எங்கை 

யன்டோலும் தப்பிபயோடி சுகைப�ோகைமோகை இருக் 
கைத்தோன் ப�ோ்றோஙகைள... அவஙகை்ை ஆடசியில 
இருந்து அகைறறு்றது ஒன்றுதோன் நோஙகைள �டட 
துன்�-துயரஙகைளுக்கு தீரவோகைோதுதோபன...?
 உவஙகைள ஓடி ஒழியு்றதோல கைட்டபயறும் 
வ்ர ஊன்றுபகைோல்கைபை கைதியோன என்ர வோழ்வு 
மோறுமோ....? இருக்கி்றோபனோ... இல்்லபயோ... என் 
்றோன என் ஆ்ச மகைன்தோன் மீண்டிடுவோபனோ....?
 நோஙகைள �டட துன்�ஙகைளும் துயரஙகைளும் 
கைோணும்... எஙகைட அடுத்த சந்ததிகயண்டோலும் 
நிம்மதியோ வோழ பவணும். அதுக்கைோன தீர்வயும், 
நீதி்யயும் உலகை நோடுகைள த்லயிடடு ஏற�டுத்த 
பவண்டும். அது ஒன்றுதோன் நோஙகைள சந்தித்து 
நிறகும் ககைோடுந்துயரத்திறகைோன ஒபர தீரவோகைவும், 
மருந்தோகைவும் இருக்கும். அப்�டி ஒன்று 
ககைதியோ கி்டக்கைனும்... அப்�தோன் எஙகைட 
மனஙகைளில் க�ருமகிழ்வு ஊசலோடும்... எஙகைட 
அடுப்புகைளி்லயும் க�ோஙகைல் �ோ்னகைளும் 
க�ோஙகிச்சரியும்....
 உண்்மயில் இந்த ஆதஙகைம் முளளிவோ 
யக்கைோலில் முடமோகிப்ப�ோன ஒரு தந்்தயின் 
குமு்றலல்ல... வலிசுமந்த ஒடடுகமோத்த ஈழத்தமி 
ழரகைளின் மனப்�திவோகும்.
 இவ்வோறு ஏற�டும் சலசலப்புகை்ை 
கைண்டு ப�ருவ்கை ககைோளளும் நி்லயில் ஈழத் 
தமிழினம் இருந்திருப்பின் விடுத்ல பவட 
்கை்ய த்லமு்்றகைள கைடந்து கைடத்தியிருக் 
முடியோது. நடந்த, நடந்து ககைோண்டிருக்கும் 
திடடமிடட இனப்�டுககைோ்லக்கு �ரிகைோர நீதி 
கி்டத்பதயோகை பவண்டும். அவ்வோ்றோன �ரிகைோர 
நீதி கி்டப்�தன் மூலபம ஈழத்தமிழினம் சந்தித்து 
நிறகும் நீதிபகைோரும் அத்த்ன விடயஙகைளுக்கும் 
தீரவுகிடடும்.
 ஈழத்தமிழினத்்த ககைோன்்றவரகைளின் 
்கைகைளில் அதிகைோரத்்த ் கையளித்த சிஙகைை மக்கைபை 
இன்று அத்ன �றித்கதடுத்து ரோே�க்சக்கை்ை 
விரடடியடித்துளைனர. இந்நி்ல்ய ககைோண்டோடு 
வதன் மூலபமோ, அவரகைளுடன் கைரம்பகைோரத்து 
�யணிக்கை முற�டுவபதோ ஈழத்தமிழினத்்த �டுகு 
ழியில் தோன் தளளும் என்�து திண்ைம்.
 ரோே�க்சக்கைளின் அதிகைோரம் தகைரக்கைப்�டட 
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இலங்கையின் இன்று �ோரிய குழப்� நி்லகைள 
கைோைப்�டுகின்்றன. சிஙகைை பதசம் இன்று 

கசயவதறியோது தி்கைத்து நிறகின்்றது. தமிழரகைள 
எதிரககைோண்ட �ோரியைவிலோன கைஸ்ட ஙகைளில் 
ஒரு துளிபய இன்று சிஙகைை பதசம் எதிரககைோண்டு 
வருகின்்றது.
 இந்த கைஸ்டஙகைள என்�து தமிழரகைளு 
க்கு �ழகிப்ப�ோன விடயமோகை பநோக்கினோலும் 
இன்்்றய சூழ்நி்லயில் தமிழர தோயகைப்�குதி 
்யப் �ோதுகைோக்கைபவண்டிய க�ோறுப்பு அ்ன 
வருக்கும் ஏற�டடுளைது. இன்று சிஙகைை பதச 
த்தில் எழுந்துளை கநருக்கைடிகைள நோ்ை தமிழர 
பதசத்தி்ன பநோக்கி வருவதறகைோன ஆ�த்துகைள 
இருக்கின்்றன. எனபவ இவ்வோ்றோன நி்லயில் தமி 
ழர பதசத்தி்னப் �ோதுகைோக்கைபவண்டிய க�ோறு ப்பு 
ஒவ்கவோரு தமிழனுக்கும் இருக்கின்்றது.
 எதிரவரும் கைோலஙகைளில் தமிழர தோயப்�கு 
தியில் ஆயுத பமோதல்கைள ஏற�டப்ப�ோவதில்்ல. 
மோ்றோகை பவறு வ்கையோன கசயற�ோடுகை்ை 
தமிழர தோயகைப்�குதிகைளில் முன்கனடுப்�தறகைோன 
சோத்தியஙகைள அதிகைைவில் கைோைப்�டுகின்்றன.
 கை்லகைலோச்சோர ரீதியோன அத்துமீ்றல்கைள 
அதிகைரிப்�தறகைோன வோயப்புகைள உளை நி்லயில் 
தமிழரகைள தமது கை்லகைலோச்சோரம் மறறும் கைோணி 
கைள என்�வற்்றப் �ோதுகைோக்கைபவண்டிய �ோரிய 
க�ோறுப்பு உளைது.
 குறிப்�ோகை கிழக்கு மோகைோைம் கை்ல 
கைலோச்சோர ரீதியில் �ோரிய ஆ�த்தி்ன எதி 
ரககைோண்டுளை்த அவதோனிக்கைமுடிகின்்றது. கிழ 
க்குத் கதோல்க�ோருள கசயலணி ஒன்று ககைோண்டு 
வரப்�டடபத இவ்வோ்றோன கைலோச்சோர �ோரம்�ரி 
யஙகை்ை இல்லோமற கசயவதறகைோகைபவ.
 கிழக்கு மோகைோைத்தில் தமிழரகைளின் கை்ல 
கைலோசோர �ண்�ோடடு விழுமியஙகைள மோற்றப்� 
டடு பவறு ஒரு கைலோச்சோரத்தி்னயும் �ண் 
�ோடடி்னயும் மக்கைள நோடிச்கசல்லும் நி்ல கைோை 
ப்�டுகின்்றது.
 இலங்கையில் ஆதிக்குடிகைைோன நோகைரகைள 
வோழ்ந்த பூமியோகைவும் தமிழரகைளின் பூரவீகைமோன 
வழி�ோடடு மு்்றகைளும் மோற்றம்டந்து, இன்று 
பவறு ஓரு தி்ச பநோக்கிச்கசல்லும் நி்லயில் 
அந்த மோற்றஙகைள என்�து தமிழரகைளின் இருப்புக்கு 
�ோரிய ஆ�த்தோனதோகை அ்மவதறகைோன சோன்றுகைள 
உளைன.
 இஙகு தமிழரகைளின் கைடந்த கைோல ப�ோரோ 
டடஙகைள மறறும் எழுச்சிகைள மதம் கைடந்த்வ 
யோகையிருந்த கைோரைத்தினோல் தமிழரகைளின் வர 
லோறுகைளிலும் கை்லகைலோச்சோர �ண்�ோடடு விழுமி 
யஙகை்ை ஆவைப்�டுத்தும் கசயற�ோடுகைள முன் 
கனடுக்கைப்�டவில்்லகயன்�து கைவ்லக்குரிய 
தோகைபவயிருக்கின்்றது.
 இந்தக் கைடடு்ரயி்ன இஙகு நோன் 
எழுதுவது மதம் சோரந்து சிந்தித்பதோ அல்லது 
ஒரு மதத்தி்ன முதன்்மப்�டுத்திபயோ அல்ல. 
ஆனோல் கிழக்கில் தமிழரகைளின் வரலோறறுடன் 
பின்னிப்பி்ைந்ததோகை ஆலயஙகைளும் அதன் வர 
லோறுகைளும் அதனுடன் இ்ைந்த கை்லகைலோச் 
சோர �ண்�ோடுகைளும் கைோைப்�டுகின்்றன என்�்த 
நி்னவூடடுவதறகைோகை.
 கிழக்கில் தமிழரகைளின் �ோரம்�ரிய வழி 
�ோடடு மு்்றகைளில் ஏற�டடுளை மோற்றமோ 
னது இன்று கிழக்கு மோகைோைத்தின் தமிழரகைளின் 
இருப்்�பய பகைளவிக்குட�டுத்தும் நி்ல்ம 
யி்ன ஏற�டுத்துவதறகைோன ஏதுவோன கைோரணிகைைோகை 
அ்மயப்ப�ோகின்்றது என்�பத உண்்மயோகும்.
 கிழக்கு மோகைோைத்தி்னப்க�ோறுத்த வ்ர 
யில் இலங்கையில் ஆதி மக்கைைோகை தமிழர 
கைள வோழ்ந்த்மக்கைோன சோன்றுகைள உளை்ம 
குறித்து முன்்னய கைடடு்ரகைளில் நோன் குறிப் 
பிடடிருந்பதன். அந்த சோன்றுகைள எ்வயும் �ோது 
கைோக்கைப்�டவில்்லகயன்்ற தகைவல்கை்ையும் அதில் 
குறிப்பிடடிருந்பதன். இபதப�ோன்று தமிழரகைளின் 

�ோரம்�ரிய கை்லகைலோச்சோரஙகைள இந்திய பமோகைத் 
திறகுள மூழ்கி,  தூர விலகிச்கசல்லும் நி்ல்ம 
யோனது கைடந்த கைோலஙகைளில் கதோடரச்சியோகை இடம் 
க�றறுவருகின்்றது.
 கிழக்கு மோகைோைத்திறககைன தனியோன 
வழி�ோடடு மு்்றகைள �ோரம்�ரியமோகைக் கைோை 
ப்�டுகின்்றன. இந்தமு்்றயோனது ஏ்னய இடங 
கைளில் உளை தமிழரகைளின் வழி�ோடடு மு்்றக்கு 
மோ்றோனதோகைவும் கிழக்கு மோகைோைத் திறகைோன 
தனித்துவமோன வழி�ோடடுமு்்றகைைோகைவும் கைோை 
ப்�டுகின்்றன.
 கிழக்கு மோகைோைத்தில் இடம்க�றறுவந்த 
வழி�ோடுகைள என்�து ஆதி தமிழரகைளின் வழி�ோ 
டோகைபவ கைருதப்�டுகின்்றது. �த்ததி வழி�ோடடு 

மு்்றயில் சடஙகியல் மு்்றகைளுடன் முன்கனடு 
க்கைப்�டட வழி�ோடு என்�து இயற்கையுடன் 
இ்ைந்த தமிழரகைளின் தனித்துவமோன வழி�ோ 
டோகையிருந்துவந்தது.
 குறிப்�ோகை நோகைரகைள இந்த வழி�ோடுகை்ை 
முன்கனடுத்துவந்துளைனர. �த்ததி  வழி�ோடு 
கைள அம்மன் திருச்சடஙகுகைைோகை சிவன் வழி�ோ 
டுகைைோகை, முருகை வழி�ோடுகைைோகை, நோகை வழி�ோ 
டுகைைோகை இடம்க�றறுவந்துளைதோகை ஆயவோை 
ரகைள கதரிவிக்கின்்றனர. இந்த வழி�ோடுகைபை 
இன்றும் கிழக்கின் தனித்துவம் கதோடரபில்ப�சும் 
நி்லயிலிருந்துவருகின்்றன. கிழக்கில் தமிழரகை 
ளின் �ோரம்�ரிய வரலோறறு சோன்றுகைள அழிவ்ட 
ந்தப�ோதிலும் மக்கைளுடன் இ்ைந்த வழி�ோடடு 
மு்்றகைள தமிழரகைளின் �ோரம்�ரியத்தி்ன முன் 
ககைோண்டுகசன்்றன.
 கிழக்கில் அந்நியர �்டகயடுப்பு கைோல 
த்தில் சிவன் ஆலயஙகைள அழிக்கைப்�டடப�ோது, 
தமிழரகைளின் வரலோறுகைள �லவும் அழிக்கைப்� 
டடன. அக்கைோலப்�குதியில் சிவ ஆலயஙகைள பதடி 
த்பதடி அழிக்கைப்�டடப�ோது, சில வரலோறறுச் 
சி்றப்புமிக்கை ஆலயஙகைள பிள்ையோர ஆலயங 
கைைோகை மோற்றப்�டடதோகை வரலோறுகைள கூறுகின்்றன. 
இவ்வோ்றோன நி்லயில் தமிழரகைளின் வழி�ோடடு 
வரலோறுகைள ம்்றந்துப�ோயின.
 மண்மு்ன, பகைோவில்குைத்திலிருந்த மிகைப் 
க�ரும் சிவோலயம் தகைரக்கைப்�டடு, அது மண்ணு 
க்குள பு்தக்கைப்�டடது. இதன் எச்சஙகைள இன்று 
கவளிக்கிைம்பி வருகின்்றன.  ஆனோல் அதன் 
வரலோறறு ரீதியோன சோன்றுகைள இதுவ்ரயில் 
மு்்றயோகை ஆவைப்�டுத்தப்�டவில்்ல.
 அத்துடன் �ல தமிழரகைளின் �ோரம்�ரிய 
வரலோறறு வோழ்வியலுடன்  �த்ததி சடஙகுகை்ை 
முன்கனடுத்த ஆலயஙகைள அந்த �்ழ்மயிலி 
ருந்து மோறிவருவது எதிரகைோலத்தில் கிழக்கின் 
தமிழரகைளுக்கைோன ஆ�த்தோன விடயமோகைபவ கைருதப் 
�டமுடியும்.
 இன்று சடஙகு மு்்றகைைோன ஆலயஙகைளும் 
கிழக்குத் தமிழரகைளின் �ோரம்�ரியமோன சடஙகு 
மு்்றகைளும் ஆகைம விதிகைளுக்கு மோறிவருவதோனது 
கிழக்கில் தமிழரகைளின் அ்டயோைத்தி்ன இழ 
க்கும் நி்ல்மயி்னத் பதோறறுவிக்கும். அபத 
பவ்ை க�ௌத்த மதவோதம் தனது ப�ோலி வரலோ 
றறி்னப் புகுத்தி தமிழரகைளின் நிலஙகை்ை 
ஆக்கிரமிப்புச் கசயய அல்லது தனது க�ௌத்த 
பதரவோதத்தி்ன நி்லநோடடுவதறகு சோதகை நி்ல 
யி்ன ஏற�டுத்தும் என்�து இன்று அ்னவரது 
கைருத்தோகைவுமுளைது.
 ஆகைம விதிகைளுடனோன பூ்சமு்்றகய 
ன்�து இந்த நோடடிறகு வந்த வரலோறு என்�து 

மிகைவும் கசோற�மோனதோகைபவ கைோைப்�டுகின்்றது. 
இத்னக்ககைோண்டு தமிழரகைளின் வரலோறறி்ன 
அ்டயோைப்�டுத்தி க�ௌத்த வரலோறறி்ன நீண்ட 
வரலோ்றோகை கைோடடும் ்கைஙகைரியஙகைள கிழக்கில் 
முன்கனடுப்�தறகைோன சூழ்நி்லயி்னயும் யோரும் 
மறுக்கைமுடியோது.
 கசஙகைலடி பிரபதசச் கசயலோைர பிரிவுக் 
குட�டட குசனோரம்லயில் 3000 ஆண்டுகைளுக்கு 
முற�டட முருகைன் ஆலயத்தி ்னபய இன்று 
க�ௌத்த விகைோ்ரகயன உரி்மபகைோர முற� 
டும் சிஙகைை பதசத்திறகு தமது �ோரம்�ரிய 
அ்டயோைஙகை்ை கதோ்லத்துநிறகும் �குதி 
கை்ை உரி்மபகைோருவதறகு நீண்ட நோடகைள 
பத்வயில்்ல. ஆனோல் இன்றும் தமிழரகைைோல் 

குசனோரம்லப்�குதி பு்றக்கைணிக்கைப்�டும் 
நி்லபய கைோைப்�டுகின்்றது.
 அஙகுளை வரலோறறி்னப் �ோதுகைோப்� 
தறபகைோ அத்னப் �ோதுகைோத்து அடுத்த த்ல 
மு்்றக்கு ககைோண்டுகசல்வதறபகைோ எந்த கசயற 
�ோடுகைளும் இதுவ்ரயில் யோரோலும் முன்கனடுக் 
கைப்�டவில்்ல.
 இபதப�ோன்று மடடக்கைைப்பில் கவல்லோ 
கவளிப் பிரபதசத்தில் அ்மந்த  ஆயிரம் கைோல் 
ஆலமரம் கி.மு. 300 ஆண்டுகைளுக்கு முற� 
டட கைோலம். நோகைர கைோலத்தி்னச் பசரந்த இது 
இற்்றக்கு 2100 ஆண்டுகைளுக்கு  முன்னர கவல் 
லோகவளி பிரபதசத்தில் தமிழ் கமோழி ப�சிய மக் 
கைள வோழ்ந்ததறகு இஙகு உளை “கு்டவ்ரக் கைல் 
கவடடு” சோன்்றோகைவுளைது.
 ஆதிப் �ழஙகுடி மக்கைைோன நோகைர இன 
மக்கைபை இஙகு வழி�ோடுகை்ை நடத்தினர என் 
�தறகு இஙகு உளை ஆதிகைோல நோகை வழி�ோடு 
சோன்று �கிரகி்றது. இன்றும் அதி சக்தி வோயந்த மிகை 
�்ழய ்வரவர ஆலயம் இஙகுளைது.
 ஆனோல் இ்வ கதோடர�ோன ஆவை 
ப்�டுத்தல்கைள எதுவும் இல்்ல. கைோலப்ப�ோக்கில் 
இ்வ அழிந்து இப்�குதியில் க�ௌத்தரகைள வோழ் 
ந்திருக்கைலோம் என்று பிக்குகைள வந்து விகைோ 
்ரயி்ன அ்மக்கும் முயறசிகை்ை முன்கனடு 
க்கும் வ்ரயில் இத்ன �ோதுகைோக்கைவும் ஆவைப் 
�டுத்தவும் யோரும் முன்வரமோடடோரகைள.
 கிழக்கின் தனித்துவமோன ஆலயஙகை 
ளும் அதன் வழி�ோடடு மு்்றகைளும் �ோதுகைோக் 
கைப்�டபவண்டும். அதறகைோன முன்னோயத்தச்  கசய 
ற�ோடுகை்ை தமிழ் �ரப்பில் கசயற�டுபவோர 
முன்கனடுக்கைபவண்டும். கிழக்கில் கதோல்க�ோ 
ருள ஆவைக் கைோப்�கைம் அ்மக்கைப்�டடு �ண் 
�ோடுகைளும் வரலோறுகைளும் ஆவைப்�டுத் தப்� 
டபவண்டும். அத்துடன் கதோல்லியல் சோரந்த எழு 
த்தோைரகைள ஊக்குவிக்கைப்�டடு கிழக்கின் வரலோ 
றுகைள ஆழமோன ஆயவுகைள கசயயப்�டடு எழுத 
ப்�டடு நூலுருவோக்கைப்�டபவண்டும்.
 இ்வ இன்று மிகைவும் அவசியமோகைவும்  
அவசரமோகைவுமுளை கசயற�ோடுகைைோகும். இவறறி 
்னச் கசயயபவண்டிய க�ோறுப்பு கிழக்கு மக்கை 
ளுக்கு மடடுமல்ல இந்த உலகைம் எஙகும் உளை 
தமிழரகைளுக்கும் உளைது.
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இலங்கையில் சிறு�ோன்்ம இனமோகை வோழும் 
தமிழ் மக்கைளின் தீரக்கைப்�டோத பிரச்சி்னகைள 

அதிகைமுளைன. ஆடசிப்பீடபமறு�வரகைள வீபை 
வோக்குறுதிகை்ை வழஙகிக் கைோலம் கைடத்தோது 
அவறறுக்கைோன தீரவி்னப் க�றறுக் ககைோடுக்கை 
முன்வரபவண்டும். இலங்கையின் வரலோற றில் 
சமகைோல இ்ைஞரகைளின் ப�ோரோடடம் முக்கியத் 
துவம் மிக்கைதோகும். இப்ப�ோரோடடத்தின் ஊடோகை 
ஸ்திரமோன அரசோஙகைம் அ்மக்கைப்�டடடு இந் 
நோடடில் தமிழ் மக்கைள உளளிடட சிறு�ோன்்ம 
மக்கைள த்லநிமிரந்து வோழ்வதறகைோன சூழ் நி்ல 
ஏற�டுத்திக் ககைோடுக்கைப்�ட பவண்டும். இபத 
பவ்ை பிர�ோகைரன் உயிருடன் இருந்திருந்தோல் 
நோம் �ல்பவறு விடயஙகை்ை அவருடன் ப�சித் 
தீரத்திருக்கைலோம் என்று கூட நோடடு மக்கைள 
இப்ப�ோது ஆதஙகைப்�டுகின்்றனர என்று இலங 
்கையின் �ோரோளுமன்்ற உறுப்பினரும் தமிழ் முற 
ப�ோக்குக் கூடடணி என்னும் அரசியல் கைடசியின் 
உ�த்லவருமோன வி.இராதாகிருஷணன் 
கதரிவித்தோர. இலக்கு மின்னிதழுக்கு வழஙகிய 
பநர கைோைலிபலபய அவர இவ்வோறு கதரிவித்தோர.
அவர ்தா்டரந்தும் தனெது பெர்காணலில் 
்கருதது ்தரிவிகள்கயில்,

 சமகைோலத்தில் இலங்கை இக்கைடடோன சூழ் 
நி்லக்கு முகைம் ககைோடுத்து வருகின்்றது. நோடடு 
மக்கைள கசோல்கலோைோத் துன்� துயரஙகை்ையும் 
அனு�வித்து வருகின்்றனர. க�ோருைோதோர கநரு 
க்கைடி மக்கை்ை வோடடி வ்தக்கும் நி்லயில் அ்ர 
வயிறும் கைோல் வயிறுமோகை அவரகைள உைவுக்கைோகை 
ப�ோரோடிக் ககைோண்டிருக்கின்்றோரகைள. நோடடின் சகைல 
து்்றகைளும் பதக்கை நி்ல்ய அ்டந்துளை நி்ல 
யில் பகைோத்த�ோய ரோே�க்சவின் அரசோஙகைம் நோடடு 
மக்கை்ை நடுத்கதருவில் தளளி இருக்கின்்றது. 
முச்சக்கைர வண்டி சோரதிகைள, �ஸ் நடத்துனரகைள, 
நோட கூலித்கதோழில் புரி�வரகைள உளளிடட அ்ன 
வரும் இன்று க�ோருைோதோர சிக்கைலோல் விழி 
பிதுஙகி ப�ோயுளைனர. நோடடின் அபிவிருத்தி 
குறித்து ப�சப்�டடு வரும் நி்லயில் மக்கைள அத்தி 
யோவசிய க�ோருடகை்ைப் க�றறுக் ககைோளவதறகைோகை 
வரி்சகைளில் வோழ்க்்கையி்ன கதோ்லத்துக் 
ககைோண்டிருக்கின்்றனர.
 சுமோர �திகனடடு ப�ர வ்ரயில் வரி 
்சகைளில் மயஙகி விழுந்து உயிரிழந்த ககைோடூரமும் 
இலங்கையில் அரஙபகைறி இருக்கின் ்றது. இது 
ஆசியோவின் ஆச்சரியமோகும். எரிக�ோருள, எரிவோயு, 
�ோல்மோ, மருந்து வ்கைகைள என்�வறறுக்கைோன 
தடடுப்�ோடு இன்னும் கதோடரந்து ககைோண்டிருக்கின் 
்றது. ஊழியரகைள கதோழிலுக்கைோகை கசல்ல முடியோத 
அைவிறகு ப�ோக்குவரத்து கைடடைஙகைள உயரவ 
்டந்துளைன.
 நிரந்தர வருமோனத்்தக் ககைோண்டுளை 
அரச ஊழியரகைளும் வி்லவோசி அதிகைரிப்புக்கு 
மத்தியில் நி்லகு்லந்து ப�ோயுளைனர. எனினும் 
இவற்்றகயல்லோம் கைண்டு ககைோளைோமல்  அரசி 
யல் ஆதிக்கை கவறியி்ன ்மயப்�டுத்திச் கசயற 
�டட ரோே�க்ச ஆடசியோைரகைள இன்று பதோல்வி 
்யத் தழுவி இருக்கின்்றோரகைள. உலகை நோடுகைள 
ஊழல் ப�ரவழிகைைோன அவரகைளுக்கு அ்டக்கைலம் 
வழஙகுவதறகு தயோரோகை இல்்ல.
 நோடடு மக்கைள இன்று சகைல து்்றகைளிலும் 
�ல்பவறு பிரச்ச்னகைளுக்கு முகைம் ககைோடுத்து 
வருகின்்றனர. உரி்ம சோரந்த பிரச்சி்னகைளும் 
இவறறுள உளைடஙகும். இவறறுக்கு ஸ்திரமோன 
அரசோஙகைத்தின் ஊடோகை உரிய தீரவி்னப் க�றறுக் 

ககைோடுக்கை முற�டுதல் பவண்டும். இபதபவ்ை 
ஏ்னய இனத்தவரகை்ைக் கைோடடிலும் தமிழ் 
மக்கைள எதிரககைோளளும் பிரச்சி்னகைள அதிகைைவில் 
கைோைப்�டுகின்்றன. இனப்பிரச்சி்னக்கைோன நிரந் 
தர அரசியல் தீரவு க�றறுக் ககைோடுக்கைப்�ட 
பவண்டும். அரசியல் ்கைதிகைள விடுத்ல கசயய 
ப்�ட பவண்டும். நிலவுரி்ம மீண்டும் க�றறுக் 
ககைோடுக்கைப்�ட பவண்டும். இது ப�ோன்்ற 
�லவும் கைோைப்�டுகின்்றன. அத்பதோடு ம்ல 
யகை மக்கைளும் க�ோருைோதோரம் உளளிடட �ல் 
பவறு பிரச்ச்னகைளுக்கும் முகைம் ககைோடுத்து வரு 
கின்்றனர. இவறறுக்கைோன தீரவு க�றறுக் ககைோடு 
க்கைப்�டுவதுடன் கைோணியுரி்ம, வீடடுரி்ம என்� 
வறறுக்கைோன அடித்தைமும் இடப்�டுதல் பவண் 
டும். அரச கதோழில் வோயப்புகைளில் ம்லயகை இ்ை z 
ஞரகைள அதிகைமோகை உளளீரக்கைப்�டுவபதோடு பின் 
தஙகிய இச்சமூகைத்தின் அபிவிருத்தி கைருதி விபசட 
உதவிகை்ை அரசோஙகைம் க�றறுக் ககைோடுக்கை வும் 
பவண்டும். எவ்வோக்றனினும் நோடடினு்டய 
சமகைோல பிரச்சி்னகைளுக்பகை முதலில் முக்கியத்து 
வம் ககைோடுத்து தீரத்து ்வக்கைப்�டுதல் பவண்டும்.
 நோடடில் இன்னும் உரிய அரசியல் சூழல் 
கைடடிகயழுப்�ப்�டவில்்ல. இந்நி்லயில் பிரச்சி 
்னக்கைோன தீரவி்ன யோரிடம் பகைட�து? பகைோரிக் 
்கைகை்ை யோரிடம்  முன்்வப்�து?  என்்ற 
பகைளவி பமபலோஙகுகின்்றது. எனபவ முதலில் 

இவறறுக்கைோன வி்ட கைோைப்�டுதல் பவண்டும். 
க�ோதுத்பதரதல் வி்ரவில் நடோத்தப்�டடு புதிய 
அரசோஙகைம் கதரிவோகும் வ்ர பிரச்சி்னகைளுக்கும் 
முடிவிருக்கைோது கதோடரந்து ககைோண்படயிருக்கும் 
என்�்தயும் கதளிவு�டுத்த விரும்புகின்ப்றன்.
  இலங்கையில் இ்ைஞரகைளின் அண்்மய 
எழுச்சி கதோடரபில் உலகைைோவிய ரீதியில் ப�சப் 
�டடு வருவது ஒரு சி்றப்�ம்சமோகும். இ்ைஞரகைள 
கைோலி முகைத்திடலில் புதிய அத்தியோயத்்த எழுதப் 
பு்றப்�டடிருக்கின்்றனர. ஊழலற்ற, ேனநோயகைத்து 
க்கு வலி்ம பசரக்கைக் கூடிய அரசோஙகைத்்த 
கைடடிகயழுப்புவபத இவரகைளின் பநோக்கைமோகை 
உளைது. �ோரோளுமன்்றத்தில் தீரவுகைோை முடியோத 
பிரச்சி்னகைளுக்குக் கூட இ்ைஞர எழுச்சி 
தீரவி்னப்  க�றறுக் ககைோடுத்துளை்ம ஒரு 
சி்றப்�ம்சமோகும். ரோே�க்சோக்கைள இ்ைஞர எழு 
ச்சியினோல் துரத்தியடிக்கைப்�டடுளைனர. �ோரோளு 
மன்்ற  க�ரும்�ோன்்மத்துவம் இன்று பகைளவிக் 
குறியோகி இருக்கி்றது. இபதபவ்ை இ்ைஞ 
ரகைள இனவோதத்திறகும் சோவுமணி அடித்திருக்கி 
ன்்றோரகைள. இலங்கை இனவோதத்திறகும் மதவோ 
தத்திறகும் க�யரப�ோன நோடு. நோடு சுதந்திரம் 
க�றுவதறகு முன்னரோயினும் சரி அல்லது அதன் 
பின்னரோயினும் சரி இலங்கையில் இனவோதத்துக்கு 
�ஞசம் இருக்கைவில்்ல. இனவோதத்தோல் நோடு 
�ல்பவறு துன்� துயரஙகை்ையும், பதோல்விகை்ை 
யும் சந்தித்தப�ோதும் சில இனவோதிகைள இன் னும் 
திருந்துவதோகை இல்்ல. இந்நி்லயில் இ்ை 
ஞரகைளின் எழுச்சி இனவோதத்்த பின்தளளி 
இருக்கின்்றது. சகைல இனத்து மக்கைளும் மதகுரு 
மோரகைளும் ஒன்றி்ைந்து ஊழலுக்கு எதிரோகை குரல் 
ககைோடுத்து ேனநோயகைத்தின் உறுதிப்�ோடடிறகைோகை 
அரப்�ணிப்புடன் கசயற�டட்ம இலங்கையின் 

வரலோறறில் க�ோன்கனழுத்துக்கைைோல் க�ோறிக்கைப் 
�ட பவண்டிய ஒரு விடயபமயோகும். தமிழ், 
முஸ்லிம், சிஙகைை இன மக்கைளின் ஐக்கிய உைரவு 
ப�ோரோடடத்தில் எதிகரோலித்தது. ப�ோரோடடத்தின் 
கவறறிக்கு தமிழ், முஸ்லிம் மக்கைளின் ஒத்து்ழ 
ப்பு க�ரிதும் பவண்டப்�டட நி்லயில்” 
இலங்கையர” என்்ற க�ோது வ்ரய்்ற்ய வலு 
ப்�டுத்துவதோகைபவ ப�ோரோடடக்கைோரரகைளின் கசயற 
�ோடுகைள அ்மந்திருந்தன.
 நோடடின் பிரச்சி்னகைள அதிகைரித்துளை 
நி்லயில் தமிழீழ விடுத்லப் புலிகைளின் 
த்லவர பவலுப்பிள்ை பிர�ோகைரன் உயிருடன் 
இருந்திருந்தோல் நோம் �ல்பவறு விடயஙகை்ை 
அவருடன் ப�சித் தீரத்திருக்கைலோம் என்று கூட 
நோடடு மக்கைள இப்ப�ோது ஆதஙகைப்�டுகின்்றனர. 
அந்தைவுக்கு நோடடு மக்கைளி்டபய ஒரு 
மனநி்ல மோற்றம் ஏற�டடிருக்கின்்றது. அன்்றோட 

பிரச்சி்னகைளுக்கு உடனடித் தீரவு கைோைப்�ட 
பவண்டும் என்�தில் நோடடு மக்கைள இப்ப�ோது 
கைவனம் கசலுத்தி வருகின்்றனர. இலங்கையின் 
துயர து்டப்�தில் இந்தியோ இப்ப�ோது 
கைோத்திரமோன �ஙகைளிப்பி்ன கசயது வருகின்்றது.  
இந்தியோ இல்லோவிடடோல் இலங்கையரகைளுக்கு 
சோப்�ோபட கி்டயோது. அந்தைவுக்கு இலங்கை 
பமோசமோகை �ோதிக்கைப்�டடுளை நி்லயில் 
வோழ்வோதோரப் பிரச்சி்னக்கு உடனடித் தீரவி்ன 
எடடபவண்டியுளைது.
  ஐக்கிய பதசியக் கைடசியின் த்லவர ரணில் 
விக்கிரமசிஙகை இப்ப�ோது �தில் ேனோதி�தியோகை 
கதரிவோகியுளை நி்லயில் இத்ன எவ்விதத்திலும் 
ஏறறுக்ககைோளை முடியோது. கைடந்த க�ோதுத்பதரதலில் 
ரணில் கு்்றந்தைவு வோக்குகை்ைப் க�றறு தனது 
கதோகுதியில் �டுபதோல்வி்யத் தழுவிய ஒருவர. 
இத்த்கைய ஒருவர நோடடின் �ோரோளுமன்்ற உறு 
ப்பினரோகை உளவோஙகைப்�டடு பிரதமரோகைவும், தற 
ப�ோது நோடடின் �தில் ேனோதி�தியோகைவும் �தவி 
உயரவு க�றறிருக்கின்்றோர. இது ேனநோயகைத்துக்கு 
முரைோன ஒரு கசயலோகும். அரசியல்மப்பின்�டி 
பிரதமர ேனோதி�தியோகை �தவிபயறகைலோம் என்றி 
ருந்தப�ோதும் இஙகு ேனநோயகைம் பதோறகை 
டிக்கைப்�டடிருப்�த்ன அல்லது மழுஙகைடிக்கைப் 
�டடிருப்�த்னபய எம்மோல் உைரந்து ககைோளை 
முடிகின்்றது. இத்த்கைய ப�ோக்குகைள இலங்கை 
அரசியலில் இருந்தும் மோறறிய்மக்கைப்�ட பவண் 
டியது அவசியமோகும். என்்றோர.
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்்காழும்ள்ப ளமயமா்க ளவதது 
ெள்ட்்பறும் அதி்காரமாற 

்றததினொல் ஈழ மக்களுககு  ஏற்ப்டக 
கூடிய தாக்கங்கள் ்தா்டர்பா்க தமிழ்க 
மக்கள் எவவாறு உதவலாம் எனறு நிளனெ 
ககினறீர்கள்?
 

ஈழத்தமிழரகை்ை தன்னு்டய ்கைப்�ோ்வ 
யோகை ்கையோை நி்னக்கும் இந்திய அரசின் 

கைரஙகை்ை கைடடுப்�டுத்துவதுதோன் தமிழ கைத்தின் 
கைட்ம யோகும்.
 இந்திய அரசு �லவந்தமோகை ஈழத்தமிழ்த்  
த்ல்மகை்ைத் தஙகைளு்டய கசல்வோக்கிறகுள 
்வத்துக் ககைோண்டு அவரகை்ைத் தோன் கசோல்வ்தக் 
பகைடகும்�டியும் தஙகைள கைடட்ைகை்ைக்கு அடி� 
ணியக் கூடியவரகைைோகைவும் நடத்தி ககைோண்டிருக் 
கி்றது.
 இந்த இடத்தில் ஈழத்தமிழ் மக்கைளு்டய 
வரலோறறு ரீதியோன பகைோரிக்்கைகைள மறறும் உட 
னடிக் பகைோரிக்்கைகை்ை முன்்வத்து அ்தப் ப�ச 
பவண்டிய கைட்ம தமிழ்நோடடு மக்கைளுக்கும் தமிழ் 
நோடடு அரசுக்கும் இருக்கி்றது.  
 குறிப்�ோகை வடக்கு கிழக்கு தமிழர தோயகைம். 
தமிழரகைள ஒரு பதசிய இனம். அவரகைளுக்கு 
சுயநிரைய உரி்ம உண்டு ஆகியவறறின் அடி 
ப்�்டயிபலபய அரசியல் தீரவு கைோை பவண் 
டும் என்�தில் தமிழகைம் உறுதியோகை நிறகை பவண் 
டும். இ்வ திம்புப் ப�ச்சுவோரத்்தயில் முன்்வ 
க்கைப்�டட பகைோட�ோடுகைைோகும்.  
 இனவழிப்புக்குப் �ன்னோடடுப் புலனோ 
ய்வக் பகைோரியும் அரசியல் தீரவுக்குப் க�ோதுவோ 
க்ககைடுப்்�க் பகைோரியும் தமிழ்நோடடுச் சடடப்ப� 
ர்வயில் நி்்றபவற்றப்�டட தீரமோனஙகைளில் 
உறுதியோகை நின்று இந்திய அரசின் நி்லப்�ோட்ட 
மோற்ற பவண்டும்.
 இலங்கையில் நடக்கைக்கூடிய அரசியல் 
மோற்றஙகைளின் மீது கசயல் ஊக்கைம் மிக்கை ஒரு த்ல 
யீட்ட தமிழ்நோடு கசயய முடியும். கைடந்த ஏப்ரல் 
மோதத்தில் கசன்்னயில் நோஙகைள நடத்திய ஈழத் 
தமிழரின் விடியலுக்கைோன மோநோடடில்,  ”பகைோத்த�ய 
வீடடுக்குப் ப�ோ” என்்ற முழக்கைத்துடன் ‘சிறிலங 
கைோவில் நடந்துவரும் ப�ோரோடடம் கவறறி க�்ற 
பவண்டும். அதறகு எமது வோழ்த்துக்கை்ை கதரிவித் 
துக்ககைோளகிப்றோம்’ என்று ஒரு தீரமோனத்்த நி்்ற 
பவறறிபனோம்.
 அதறகுச் கசயல்வடிவம் தந்து பகைோத்த�ய 
�தவி விலகை பவண்டும் என்று முன்்வத்து ஒரு 
ப�ோரோடடத்்தக்கூட தமிழ்நோடடில் அ்டயோை 
பூரவமோகை நடத்தியிருக்கை முடியும். தமிழ்நோடு 
அரசும் கூட இந்த நி்லப்�ோட்ட எடுத்திருக்கை 
முடியும். சிஙகைை மக்கைளு்டய ப�ோரோடடம் 
நியோயமோனது என்றும் இரோச�க்பசக்கைள மீது 
�ன்னோடடுப் புலனோயவு நடத்தப்�ட பவண்டும் 
என்�து தமிழ்நோடு அரசு்டய நி்லப்�ோடு என்று 
அறிவித்திருக்கை முடியும். அ்தகயல்லோம் நோம் 
கசயயத் தவறிவிடபடோம்.
 கூடுதலோகை ஈழத்தமிழ் மக்கைள, ஈழத்தமிழ் 
த்ல்மகைள ஒரு கசயல் ஊக்கைத்துடன் ப�ோரோடி 
தஙகைளு்டய கைருத்துக்கை்ை கவளிப்�டுத்தி 
ககைோண்டிருந்தோல்தோன் தமிழ்நோடடில் ந்டமு்்றரீ 
தியோகை அ்த பிரதி�லிக்கை முடியும். அஙகு ஒரு 
கசயலின்்ம இருக்கும் �டசத்தில் தமிழ்நோடடில் 
எ்த பிரதி�லிப்�கதன்்ற ஒரு குழப்�ம் இருக்கும்.
 எந்தைவிறகு ஈழத்தமிழ் மக்கைளி்டபய 
ப�ோரோடடஙகைள கவளிப்�டுகி்றபதோ அந்தைவிறகு 
தமிழ்நோடடில் அதறகு ஆதர்வ திரடட முடியும்.
 

இனறு ்தனனிலஙள்க அரசியலில் 
ஏற்பட்ட அதி்கார மாற்றம் ஈழததமிழர 

பதசியப பிரச்சிளனெயில் எந்தைவுககு உத 
வும் எனெ எண்ணுகிறீர்கள்?

உண்்மயில் ஆடசி மோற்றம் இன்னும் முழு 
்மயோகை ஏற�டவில்்ல. சிஙகைை ஆளும் 

வகுப்பிடம் த்ல்ம இல்லோத ஒரு கவறறிடம் 
ஏற�டடுளைது.  
 சிஙகைை அரசியலில் சுதந்திரத்திறகு முன் 
னும் பின்னும் கசல்வோக்கு கசலுத்தி வந்த சிஙகைை 
ஆளும் வகுப்்� பசரந்த பசனநோயகைோ குடும்�மும் 
�ண்டோரநோயக்கைோ குடும்�மும் இரோச�க்பச குடு 
ம்�மும் கசல்வோக்்கை முற்றோகை இழந்துளைன. 
அந்த குடும்�ஙகைளில் இருந்து ஒரு த்ல்ம எழு 
ந்துவர முடியோத நி்ல ஏற�டடுளைது.
 இரரோச�க்சக்கைள ப�ோரின் கவறறி நோயகைர 
கைைோகை இருந்த ப�ோதும், அந்த கவறறியில் மக் கைள 
ககைோண்டிருந்த மதிப்்� தஙகைள குடும்� அர சியல் 
கைோரைமோகைவும்,  ஊழல் கைோரைமோகைவும் இழந்துவி 
டடோரகைள.  
 சிஙகைை ஆளும் வகுப்பிடம் இருக்கைக்கூடிய 
இந்த அரசியல் கவறறிடத்்த தமிழரகைள �யன் 
�டுத்தி ககைோளை முடியும். எதிரி குழம்பிப் ப�ோய 
இருக்கும் க�ோழுது தமிழரகைள தஙகைளு்டய அரசி 
யல் இலக்்கை பநோக்கி முன்பனறிச் கசல்வதறகைோன 
வோயப்புகைள உளைன.
 ஆனோல் கைடந்த மோரச் மோதத்திலிருந்து 
நடந்து ககைோண்டிருக்கும் ”பகைோத்த�ய வீடடுக்கு 
ப�ோ” என்்ற ப�ோரோடடத்தில் ஈழத்தமிழரகைள ஊக்கை 
முடன் �ஙபகைறகைவில்்ல.
 தோஙகைள ரோச�க்பசக்கைளுக்கு வோக்கைளிக்கை 
வில்்ல, 69 இலடசம் சிஙகைைரகைபை வோக்கைளித் 
தோரகைள, ப�ோரோடடம் அவரகைள �ோடு என்றும் 
தமிழரகைள ப�ோரோடடத்தில் ஈடு�டடோல் இரோச�க் 
பசக்கைள அ்த இனவோதமோகை ம்டமோறறிவிடு 
வோரகைள என்றும் கசோல்லி தமிழரகைள ப�ோரோ 
டடத்தில் �ஙபகைறகைோதது தோன் சரி என்று ப�சப் 
�டுகி்றது.  
 இரோச�க்பசக்கை்ைப் �தவியில் இருந்து 
இ்றக்குவதும் அவரகைள கசயத �ன்னோடடுக் 
குற்றஙகைளுக்கைோகைக் கூண்டிபலறறு, சி்்றயில்ட 
என்�தும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரைோன பகைோரி 
க்்கைகைள அல்ல. இனவோதத்்த பநோக்கி ம்ட 
மோற்ற பவண்டும் என்்றோல் ப�ோரோடடம் கதோடஙகு 
வதறகு முன்ப� கசயதிருக்கை பவண்டும். சிஙகைை 
கவகுமக்கைள ப�ோரோடத் கதோடஙகிய பின், 
கதருவில் இ்றஙகியபின் அ்த ம்டமோறறுவது 
அத்த்ன எளிதல்ல. எனபவ, தமிழரகைள ப�ோரோ 
டோமல் இருந்தததறகு கசோல்லப்�டும் கைோரைஙகைள 
இரண்டும் க�ோருத்தமு்டயதல்ல.
 2009க்கும் முன்பு சிஙகைை அரசுடன் 
பநரக்பகைோடடில் இருந்த சிஙகைை கவகுமக்கைள 
இப்ப�ோது முரண்�டடு நிறகின்்றனர. பகைோத்த�யோ 
விறகு வோக்கைளித்தவரகைளதோன் இப்ப�ோது அவ்ர 
விரடடியடித்துளைனர.
 இந்த பநரத்தில் தமிழரகைள தஙகைளு்டய 
பகைோரிக்்கை்ய எழுப்பியிருந்தோல் அ்தச் சிஙகைை 
மக்கைள கசவி ககைோடுத்து பகைடடிருப்�ோரகைள.
 �யஙகைரவோத த்டச் சடடத்்த நீக்கு, 
க�ரும் க�ோருடகசலவுடன் வடக்குகிழக்கு தமிழர 
தோயகைத்தில் நிறுத்தப்�டடுளை இரோணுவத்்த 
கவளிபயறறு உளளிடட பகைோரிக்்கைகை்ை எழுப்பி 

யிருக்கை பவண்டும். க�ோருளியல் கநருக்கைடிக்கு 
கைோரைம் க�ரும் �்டச்கசலவு என்று சிஙகைை 
கவகுமக்கைளுக்கு விைக்கியிருக்கை முடியும். கமோத் 
தத்தில் இந்த நோன்கு மோத கைோல ப�ோரோடடக் 
கைோலத்்த தமிழரகைள தவ்ற விடடதோகைபவ கதரிகி 
ன்்றது. ப�ோரோடியிருந்தோல் தமிழரகைள தமக்கைோன 
ப�ோரோடட கவளி்ய விரிவ்டயச் கசயதிருக்கை 
முடியும். ப�ோரோடும் சிஙகைைரகைளுக்கு எதிரோகை 
துப்�ோக்கி்யப் �யன்�டுத்தோத இரோணுவம் 
அந்த துப்�ோக்கி்யத் தமிழரகைளுக்கு எதிரோகைவும் 
�யன்�டுத்தியிருக்கை முடியோது.
 யோரும் முன்கைணித்திடோத அரசியல் சூழல் 
இது. சிஙகைைவரகைளிடம் ஏற�டடிருக்கும் இந்த 
கவறறிடத்்த எப்�டி �யன்�டுத்திக் ககைோளை 
முடியும், எத்த்கைய பகைோரிக்்கைகை்ை பம்ச 
யில் ்வக்கைமுடியும் என்று தமிழ் மக்கைளும் 
தமிழ்த் த்ல்மகைளும் சிந்திக்கை பவண்டும். 
தமிழ் மக்கைளின் ப�ோரோடட அழுத்தம் தோன் 
தமிழ்த் த்ல்மகை்ை கநறிப்�டுத்த முடியும். 
அ்னத்துக் கைடசி அரசு அ்மயும் �டசத்தில் 
நிதி்யக் ்கையோளும் அதிகைோரம் ககைோண்ட மோகைோ 
ைச்� என்�து வ்ர தமிழரகைள பகைோர முடி 
யும். தமிழ்த்த்ல்மகைள இந்தச் சூழ்ல 
கவறும் அ்மச்சர �தவி்யப் க�றுவபதோடு 
சுருக்கிவிடோமல் சில பகைோரிக்்கைகை்ையோவது 
கவன்க்றடுக்கும் தருைமோகை மோற்றபவண்டிய 
கைட்ம தமிழ்மக்கைளுக்கு உண்டு.
 இப்க�ோழுது ப�ோரோடடத்தில் கசல்வோக்கு 
கசலுத்தும் பேவிபியும் சரி அதில் இருந்து பிரிந்து 
வந்த பசோசலிச முன்னணியும் சரி தமிழரகைளுக்கைோன 
அதிகைோரப்�கிரவு, இனவழிப்புக்கைோன நீதி ஆகிய 
வற்்ற  ஏறறுக்ககைோளைவில்்ல என்�து உண்்ம 
தோன். ஆனோல் நோம் இந்த பகைோரிக்்கைகை்ை முன் 
்வத்து  அவரகை்ை  நிரப்�ந்தித்து சிலவற்்ற 
பயனும் ஏறறுக் ககைோளை கசயய முடியும்.   அரசியல் 
்கைதிகைள விடுத்ல, இரோணுவ கவளிபயற்றம், 
கைோைோமலோக்கைப்�டபடோருக்கைோன புலனோயவு, 
வடக்குகிழக்கு இ்ைப்பு, நிதி அதிகைோரம் ககைோண்ட 
மோகைோை ச்� ஆகிய பகைோரிக்்கைகை்ை எழு 
ப்� பவண்டும்.

இந்த வி்டயங்களில் புலம்்்பயர தமிழர 
்கள் எவவாறு ்்சயற்ப்ட 

பவண்டும் எனெ எதிர்பாரககினறீர்கள்?

ப�ோரோடடத்தின் ஏற்ற இ்றக்கைஙகை்ை, 
வைரச்சிப் ப�ோக்்கை தீரமோனிக்கைக்கூடி 

யது. இலங்கையிலுளை அரசியல் நிலவரம் தோன் 
குறிப்�ோகை வடக்கு கிழக்கிலுளை தமிழரகைளு்டய 
ப�ோரோடடம் தோன். அந்த வ்கையில் தோயகைத்தில் 
வோழக்கூடிய ஈழத்தமிழ் மக்கைளு்டய பகைோரி 
க்்கைகை்ைப் பிரதி�லிக்கைக்கூடியவரகைைோகை புலம் 
க�யர தமிழரகைள இருக்கி்றோரகைள.  
 புலம்க�யர தமிழ் அ்மப்புகைள தோயகைத் 
தில் உளைவரகை்ை வழிநடத்தகூடிய அல்லது 

,yq;ifapy; eilngWk; Ml;rp 

khw;wg; Nghuhl;lj;jpy; 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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Ntz;Lkh?
்தனனிலஙள்கயில்  ெள்ட்்பறறு வரும் மக்கள் ப்பாராட்டம்,  ஒரு 

குறிபபி்டதத ்கக்க ்வறறிளய அள்டந்துள்ை நிளலயில்,  இது ்தா்டர்பா்க     
இைந்தமிழகத்தின் ஒருங்கிமணப்ோைர சசந்தில

இலககு ஊ்ட்கததிறகு வழஙகிய ்்சவவி…
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கநல்சன் மண்படலோ, நி்றபவறறு்மக்கு எதி 
ரோன ஒரு கசயற�ோடடோைரும் கதன் 

ஆபிரிக்கைோவின் முதலோவது அதி�ரும் ஆவோர. 
எம்க�ஸ்பஸோ என்்ற க�யரு்டய ஒரு கிரோ 
மத்தில் 1918ம் ஆண்டு, ேூ்ல 18ம் திகைதி 
பி்றந்த இவருக்கு, ப்றோலிலோலோ (Rohlilala) என்்ற 
க�யர வழஙகைப்�டடது. கதம்பு அரச குடு 
ம்�த்தின் வோரிசோன மண்படலோவின் தந்்த, 
கிரோமத்த்லவரோகைவும், அபத பநரம் அரசருக்கு 
ஆபலோசகைரோகைவும் �ணியோறறினோர. கிறிஸ்தவ 
ம்்றயில் மிகைவும் �றறுக்ககைோண்டிருந்த அவரது 
தோயோர, அவ்ர ஒரு கமதடிஸ்த திருச்ச்�யின் 
�ோடசோ்லயில் பசரத்தபதோடு ‘கநல்சன்’  (Nel-
son) என்்ற ஆஙகிலப் க�ய்ரயும் அவருக்குச் 
சூடடினோர.

 தந்்தயின் இ்றப்புக்குப் பின்னர, 12 
வயது நிரம்பிய மண்படலோ, அரசனு்டய 
நிழலில் அரச்வ்யச் பசரந்த அதிகைோரிகைைோல் 
வைரக்கைப்�டடோர. அரச குடும்�த்தின் நடுவில் 
வைரக்கைப்�டடதன் கைோரைத்தோல், கைறுப்பினத் 
த்லவரகைளின் �லமோன த்ல்மத்துவத்்த 
அவரோல் �ோரக்கைக்கூடியதோகை இருந்தது. இந்த அனு 
�வம் அவரது வோழ்வு முழுவதுபம வியோபித்திருந் 
த்தக் கைோைமுடியும்.
 பவோட கெயர (Fort Hare)  �ல்கை்லக்கைழகைக் 
கைல்லூரியில் தனது உயரகைல்வி்யக் கைற்ற மண் 
படலோ, கேோெோன்னஸ்ப�ரக் (Johannesburg) நகைர 
த்தில் அ்மந்திருக்கும்(Witwatersrand)  விறபவோட 
டரஸ்்றோன்ட �ல்கை்லக்கைழகைத்தில் சடடக் 
கைல்வி்ய பமறககைோண்டோர. பமற�டி கைல்வி 
நிறுவனத்தின் ஒபரகயோரு கைறுப்பின மோைவரோன 
மண்படலோ, �ல தட்வகைள இனவோத ரீதியோன 
�ோதிப்புகைளுக்கு உளைோனோர. இவ்வோ்றோன அனு 
�வஙகை்ைத் கதோடரந்து, தீவிரமோன அரசியல் 
வோழ்க்்கைக்குள அவர கைோலடி எடுத்து ்வத்தோர.
 1944ம் ஆண்டில் கைோலனீயத்துக்கு எதிரோன 
அரசியற கைடசியோன ஆபிரிக்கை பதசிய கைோஙகிரஸ் 
கைடசியில் (African National Congress - ANC) தன்்ன 
இ்ைத்துக் ககைோண்டு, கவள்ை இனத்தவரின் 
அதிகைோர அடக்குமு்்றக்குள உளைோகிப் �ல 
துன்�ஙகை்ை அனு�வித்துக் ககைோண்டிருந்த 
கைறுப்பின மக்கைள, அரசியல் �லம் க�றுவதறகுத் 
பத்வயோன விடயஙகை்ை முன்கனடுக்கைத் 
கதோடஙகினோர. ஆபிரிக்கை பதசிய கைோஙகிரசின் 
இ்ைஞர அணி்யத் தோபித்த மண்படலோ, 
வி்ரவில் ஒலிவர ரம்ப�ோ, பவோல்ற்றர சிசுலு 
ஆகிபயோருடன் இ்ைந்து அதன் உயரமடடத் 
த்லவரகைளில் ஒருவரோனோர.

 1948ம் ஆண்டில் பதசியக்கைடசி கதன் 
ஆபிரிக்கைோவில் ஆடசிக்கு வந்த ப�ோது, இன 
ரீதியோன ககைோள்கைகைள, அந்த நோடடில் கைறுப்பு 
மறறும் கவள்ை இனத்தவர இ்டபய மிகைவும் 
ஆழமோன இ்டகவளி்ய ஏற�டுத்தியது. 
கைறுப்பின மக்கைளுக்கு எதிரோன நி்றபவறறு்மக் 

ககைோள்கை்ய முன்னிறுத்திய அந்த அரசு, சட 
டஙகை்ை இயறறி, நி்றபவறறு்ம்யச் சடட 
பூரவமோக்கியதுடன், சிறு�ோன்்மயோகை இருந்த 
கவள்ை இனத்தவரகைள உயரந்தவரகைள 
என்்ற ரீதியில் ககைோள்கைகை்ை அமுலோக்கியது. 
இந்த நி்றபவறறு்மக் ககைோள்கைக்கு எதிரோகை 
மண்படலோவும் ஆபிரிக்கை பதசிய கைோஙகிரசும் 
�ரப்பு்ர்யத் கதோடஙகி, இக்ககைோள்கைக்கு 
எதிரோகை மிகைவும் கைடு்மயோகைப் ப�ோரோடினோரகைள.
 1952ம் ஆண்டில் வன்மு்்றயற்ற கசயற�ோ 
டுகைளுடன் இவரகைள முன்கனடுத்த ஒத்து்ழ 
யோ்ம இயக்கைம், கைறுப்பின, இந்திய மறறும் 
கைம்யூனிச பிரிவுகை்ைச் சோரந்தவரகை்ை ஒபர 
கு்டயில் ஒன்றி்ைத்தது. இவரகைள அ்ன 
வரும் ஒருஙகி்ைந்து அரசுக்கு எதிரோன மக்கை 
ளின் ஒத்து்ழயோ்மப் ப�ோரோடடத்்த முன்கனடு 
த்தோரகைள.
 அப்ப�ோது ஆடசியில் இருந்த பதசியக் 
கைடசி, இவரகைள முன்கனடுத்த முயறசிகை்ை 
அடக்கி ஒடுக்குவதறகைோன கசயற�ோடுகை்ை 
ஆரம்பித்தது. மண்படலோ்வக் ்கைதுகசயத 
பதசியக் கைடசி ஆபிரிக்கை பதசிய கைோஙகிரசின் 
இ்ைஞர அணி முற்றோகை இயஙகை முடியோதவோறு 
த்டவிதித்தது. அரசு முன்கனடுத்த இவ்வோ்றோன 
கைடு்மயோன ஒடுக்குமு்்றச் கசயற�ோடுகைளின் 
கைோரைமோகை மண்படலோவும் ஆபிரிக்கை பதசிய 
கைோஙகிரசும் முன்கனடுத்த ஒத்து்ழயோ்மப் 
ப�ோரோடடம் முற்றோகைக் கைடடுப்�டுத்தப்�டடது.
 1956ம் ஆண்டு பதசத்துபரோகைத்்த பமறககைோ 
ண்ட குற்றத்துக்கைோகை மண்படலோவும் அவரது 
155 சகைோக்கைள மீதும் வழக்குத் கதோடரப்�டட 
ப�ோதிலும் இறுதியில் அ்னவரும் விடுத்ல 
கசயயப்�டடோரகைள. இவ்வோ்றோன நிகைழ்வுகை்ைத் 
கதோடரந்து ஆயுதப் ப�ோரோடடத்தின் மூலபம 
நி்றபவறறு்மக் ககைோள்கை்யத் பதோறகைடிக்கை 
முடியும் என்்ற முடிவுக்கு வந்தோர மண்படலோ.

 1961ம் ஆண்டு எம்பகை MK  என்்ற க�யரில் 
ஆபிரிக்கைத் பதசிய கைோஙகிரசின் ஆயுதப் ப�ோரோடட 
அணி்ய மண்படலோ ஒருஙகி்ைத்தோர. இந்தப் 
ப�ோரோடடக்குழு அரசுக்கும் அதன் இரோணு 
வப்�்டகைளுக்கும் எதிரோன திடடமிடட தோக்கு 
தல்கை்ை ஆரம்பித்தது. எம்பகையின் ககைரில்லோ 
உத்திகைள �டிப்�டியோகை அவரகைளுக்கு கவறறிகை 
்ைக் ககைோடுக்கை ஆரம்பித்தன. ஆனோல் 1962 இல் 
மண்படலோ மீண்டும் ்கைதுகசயயப்�டடோர.
 அரசுக்கு எதிரோகைச் சதிகசயத குற்றத்துக்கைோகை 
அவரமீது வழக்குத் கதோடரப்�டடு அவருக்கு 
ஆயுள தண்ட்ன விதிக்கைப்�டடது. ப்றோ�ன் தீவில் 
(Robben Island) உளை சி்்றயில் மண்படலோவும் 
அவரது சகைோக்கைளும் அ்டக்கைப்�டடோரகைள.
 சி்்றயில் இருந்த ப�ோதிலும்  கதன் 
ஆபிரிக்கை கைறுப்பின மக்கைளின் நி்றபவறறு்மக்கு 
எதிரோன ப�ோரோடடத்தின் ஓர அ்டயோைமோகை 
மண்படலோ கதோடரந்து விைஙகினோர. சி்்றக்கு 

ளபை சி்்றவோசத்்த அனு�வித்துக் ககைோண்பட 
அஙகு நிலவிய மனிதோபிமோனமற்ற ந்டமு 
்்றகைளுக்கு எதிரோகை தனது சகைோக்கைளுடன் இ்ைந்து 
ஆரப்�ோடடஙகை்ை பமறககைோண்டோர.
 ‘மண்படலோ விடுத்ல கசயயப்�டபவ 
ண்டும்’ என்்ற பகைோரிக்்கை �டிப்�டியோகை �ன்னோடடு 
ரீதியோகை வலுப்க�றறுவந்தது. மண்படலோவின் 
விடுத்லக்கு ஆதரவோகை உலகைம் பூரோவும் இருந்து 
வந்த அழுத்தஙகைளின் கைோரைமோகை, கதன் ஆபிரிக்கை 
நி்றபவறறு்ம அரசு ஈடோடத் கதோடஙகியது.
 இறுதியோகை, 1990ம் ஆண்டில், 27 ஆண்டுகைள 
நீண்ட சி்்றவோசத்துக்குப் பின்னர, மண்படலோ 
விடுத்ல கசயயப்�டடோர.
 1994ம் ஆண்டு வரலோறறில் முதல் தட்வ 
யோகை அ்னத்து மக்கைளுக்குமோன ஒரு தி்றந்த 
க�ோதுத்பதரத்ல ஆபிரிக்கை அரசு நடத்தியது. 
மண்படலோவின் த்ல்மயில் பதரத்லச் சந்தித்த 
ஆபிரிக்கை பதசிய கைோஙகிரஸ்  அபமோகை கவறறி்ய 
ஈடடியது. அப்ப�ோது கதன் ஆபிரிக்கை பதசத்தின் 
முதல் கைறுப்பின அதி�ரோகிய மண்படலோ, பதசிய 
ரீதியிலோன திடடஙகை்ை முன்கனடுக்கைத் கதோடங 
கினோர.
 முக்கியமோகை சமூகை பச்வகைள, கைல்வி, 
வீடடுத்திடடஙகைள ப�ோன்்ற வசதிகைள அ்னத்து 
மக்கைளுக்கும் கசன்று பசரக்கூடிய வ்கையிலோன 
திடடஙகை்ை அவர ஆரம்பித்து ்வத்தோர.
மண்படலோ த்ல்மயிலோன நிரவோகைம் 
அமுலோக்கிய விடயஙகைளில் அவர தோபித்த ‘உண்்ம 
மறறும் நல்லிைக்கை ஆ்ையம்’ முக்கியமோனது. 
நி்றபவறறு்ம கதன் ஆபிரிக்கைோவில் ந்டமு்்ற 
யில் இருந்த கைோலப்�குதியில் அஙகு பமறககைோ 
ளைப்�டட மனித உரி்ம மீ்றல்கை்ை விசோரிக்கை 
அந்த ஆ்ையம் அ்மக்கைப்�டடது.
 1999ம் ஆண்டு, நோடடின் அதி�ரோகை அவரது 
முதலோவது �தவிக்கைோலம் முடிவுக்கு வந்த ப�ோது 
மண்படலோ அரசியலில் இருந்து இ்ைப்�ோறினோர. 
தனது வோழ்வின் இறுதிக்கைோலத்தில்  எயிடஸ் 
பநோயினோல் �ோதிக்கைப்�டட மக்கைளின் நல்வோழ்வுக் 
கைோகை மண்படலோ உ்ழத்தோர.
 2013ம் ஆண்டு தனது 95வது வயதில் 
சுவோசத்கதோகுதியில் ஏற�டட கதோறறுக் கைோர 
ைமோகை மண்படலோ உயிரிழந்தோர. கதன் ஆபிரிக்கைோ 
நோடடின் தந்்தயோகைவும், ப�ோரோடிப் க�ற்ற ஓர 
உயரந்த விடுத்லயின் சின்னமோகைவும் இன்றும் 
உலகைம் முழுவதும் வோழும் மக்கைைோல் மண்படலோ 
மதித்துப் ப�ோற்றப்�டுகி்றோர.
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"்சனெொய்க இயக்கததின 
்வகு்சனெ அளமபபு்கைா்க 

எமது மக்களைக 
்கட்டளமதது, அதளனெ 

ஆயுதமா்கப ்பயன்படுததிபய, 
நி்றபவறறுளமயின 
ஒடுககுமுள்றககும் 

சுரண்்டலுககும் எதிரானெ 
எங்கள் ப்பாராட்டதளத 

ொங்கள் முன்னெடுதபதாம்"
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உலகை வரலோறறில் கதன்னோபிரிக்கை மக்கைளு 
க்கு எதிரோன நி்றகவறி ஆடசிக்கு எதி 

ரோகைப் ப�ோரோடி 27 ஆண்டுகைள பிரித்தோனிய 
அரசின் சி்்றக்குள வோடி உளை உறுதியோல் 
தனது விடுத்ல்ய நி்லநோடடித் தன் நோடடின் 
விடுத்ல்யயும் உறுதி கசயத உளை உறுதி 
யின் உ்்றவிடம்தோன் கநல்சன் மண்படலோ 
என்னும் வரலோறறு மனிதன். எந்த உலகு அந்த 
மனிதனின் அரசியல் வோழ்வின் 40 வீத கைோலத்்த 
சி்்றப்�்ற்வயோகை வோழ்வத்தபதோ அந்த உலகு 
இன்று அவ்ர மனிதோயப் �ணிகைளின் சி்றப்புக்கைோகை 
அவரு்டய நி்னபவந்தி அவரின் க�யரில் 
அ்னத்துலகை நோ்ைபய யூ்ல 18ம் நோளில் ஐக்கிய 
நோடுகைள ச்� மூலம் ககைோண்டோடி வருகின்்றது.

 இவ்விடத்தில் கநல்சன் மண்படலோவின் 
விடுத்ல மீதோன உறுதி்யயும் அந்த உறுதி 
யின் அடிப்�்டயில் அவர மனித உரி்ம 
கைளுக்கைோன சடடத்தரணியோகைத் தன்்ன முன்னி 
்லப்�டுத்திய்தயும் இந்த விடுத்ல முயறசியில் 
தன்னு்டய  குடும்�ம்,  கதோழில், நோைோந்த 
வோழ்வு அ்னத்்தயும் விடடு விலகி வறு்மயில் 
�ல சிக்கைல்கைளுடன் வோழும் சடடத்துக்கு கைரந்து 
வோழும் வோழ்்வ தனது வோழ்வோகைத் கதரிந்து 
ககைோண்டு மக்கைளில் க�ரும்�ோன்்மயோனவரகைள 
எந்தத் துன்�வோழ்்வ தஙகைள நோைோந்த வோழ்வோகை 
வோழ்ந்தோரகைபைோ அந்தத் துன்�வோழ்்வத் தன் 
வோழ்வோகைபவ ஏற்ற்தயும் எடுத்து விைக்கு�வரகைள 
ஒரு சிலபர. மக்கைபைோடு மக்கைைோகை மக்கைளில் 
ஒருவரோகை கசயலில் வோழ்ந்த்மபய கநல்சன் 
மண்படலோ மீதோன கதன்னோபிரிக்கை மக்கைளின் நம்பி 
க்்கை்ய உறுதி க�்ற்வத்தது.
 கநல்சன் மண்படலோ அ்றம் ப�சி ம்றம் 
ப�சி ந்டமு்்றயில் தஙகைள வோழ்வில் ஒரு சிறு 
இழப்புக்குக் கூட அரப்�ணிப்பு இல்லோத வோயவீச்சு 
மனிதரோகை வோழவில்்ல என்�பத அவரின் 
வோழ்வியல் கவறறியின் இரகைசியம். தன் வோழ்்வ 
தன்நோடடின் மக்கைளின் துன்� வோழ்வோகைபவ 
மோறறிய்மத்து மக்கைளின் விடுத்லக் குரலோகைவும் 
து்ையோகைவும் மோறியது மடடுமல்ல ஆயுத 
எதிரப்�ோல் சுதந்திரம் கவல்லப்�ட பவண்டும் 
என்னும் உண்்ம்யயும் கவளிப்�டுத்தினோர. 
“வோழ்பவ ப�ோரோடடம். எனது வோழ்வின் இறுதி 
வ்ர சுதந்திரம் கவல்லப்�டுவதறகைோகைப் ப�ோரோ 
டிக் ககைோண்பட இருப்ப�ன்” என 1961 யூன் 26ம் 
திகைதியில் தோன் தன்்னத் பதடும் க�ோலிசோரிடம் 
சரை்டய மோடபடன் என விைக்கி “ப�ோரோடடபம 
எனது வோழ்வு” என்னும் விைக்கைத்்த அளித்தோர.
 கநல்சன் மண்படலோவின் 1960கைளிலோன 
அரசியல் சிந்த்னகைள அ்றவழிப்ப�ோரோடடத்்த 
அகமரிக்கைோவில் கவறறிகைரமோகைக் ்கையோண்ட 
மோரடடின் லூதர கிங அவரகைளின் சிந்த்னகைைோல் 
ஊக்குவிக்கைப்�டடது. அது ப�ோலபவ அக்கைோலத் 
தில் ஈழத்தமிழரகைளின் த்லவரோகை இருந்த 
அகமரிக்கை சீரதிருத்தக் கிறிஸ்தவ ச்�க் கிறிஸ் 
தவரோன தந்்த கசல்வநோயகைம் அவரகைளும் 
அ்றவழிப்ப�ோரோடடத்்த இலங்கைத் தமிழரகை 
ளின் அரசியல் ப�ோரோடடத்துக்கைோன முதன்்ம 

வழியோகை முன்கனடுத்தோர. ஆயினும் கநல்சன் 
மண்டபடலோவுக்கு இருந்த �்ட�ல அடக்கு 
மு்்றக்கு எதிரோகை ஆயுத எதிரப்�ோல் சுதந்திரம் 
கவல்லப்�ட பவண்டும் என்்ற எண்ைம் தந்்த 
கசல்வோ அவரகைளுக்கு இருக்கைவில்்ல. இதறகு 
இலங்கையில் க�ருவைரச்சி க�றறிருந்த ஆஙகி 
லம் �டித்பதோர குழோத்தின் சனநோயகைத்தின் 
ப�ச்சுவோரத்்த மூலம் தீரவு என்�து முக்கிய 
கைோரைமோகை அ்மந்தது. தந்்த கசல்வோவின் 
அ்றவழிப்ப�ோரோடட அரசியல் மு்்ற்ம, ஈழ 
த்தமிழ்த் பதசியத்தின் கதோன்்மத் கதோடக் 
கைத்தின் முதல்வர எனக் கூ்றப்�டட, �ண்�ோடடு 
மீள உற�த்தி மூலம் பிரித்தோனிய கைோலனித்துவ 
அரசுக்கு எதிரோகை ஈழத்தமிழரகை்ை ப�ோரோட 
ஊக்குவித்த, ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகைநோவலர அவரகைள 
கைோலத்திபலபய மனுக்ககைோடுத்து மன்்றோடி அரசோங 

கைத்தில் இருந்து சலு்கை க�்றல் என்னும் அரசியல் 
ப�ோரோடட மு்்ற்மயோகைத் பதோற்றம் க�றறுத் 
கதோடர வைரச்சியோகை தந்்த கசல்வோவின் 
அ்றவழிப்ப�ோரோடடமோகைப் �ரிைோமமுற்றது.  
ஆனோல் தந்்த கசல்வோ அவரகைள இலங்கையில் 
அகமரிக்கைோ்வப் ப�ோலபவோ அல்லது பிரித்தோனி 
யோ்வப் ப�ோலபவோ அரசியல் கைலோச்சோரம் வைரச்சி 
அ்டயவில்்ல. மோ்றோகை பிரித்தோனிய கைோலனித்துவ 
அரசோஙகைம் �ழக்கைப்� டுத்தி வழக்கைப்�டுத்திய 
இனவோத கமோழிவோத மதவோத அரசியல் கைலோ 
ச்சோரபம ந்டமு்்ற அரசியல் கைலோச்சோரமோகை 
இருந்த்மபய மக்கைள ப�ோரோடடமோகைத் தஙகைள 
வோழ்்வ முன்னி்லப்�டுத்தும் முயறசிக்கைோன 
சமுதோய ஒன்றி்ைவு அற்றவரகைைோகை இருந் 
தனர. சுருக்கைமோகைச் கசோன்னோல் நீதிக்கைோகை 
ப�சிய கநல்சன் மண்படலோ நீதி்ய அன்்றோட 
வோழ்வோல் நி்லநிறுத்தும் ப�ோரோடட ஆற்ற 
லோகை கவளிப்�டுத்தியது ப�ோல, ஈழத்தில் பதசிய 
த்த்லவர பவலுப்பிள்ை பிர�ோகைரன் 
அவரகைளின் அரசியல் எழுச்சிக் கைோலம் வரும் 
வ்ர நீதிக்கைோன ப�ச்சு என்�து மக்கைளின் 
வோழ்வோல் அ்டயப்�ட பவண்டிய நீதிக்கைோன 
ப�ோரோடடமோகை, மக்கைளின் நோைோந்த வோழ்வின் 
ஒரு அஙகைமோகை வைரச்சி க�்றவில்்ல. இதனோல் 
கநல்சன் மண்படலோ வழிப்�டுத்திய �ோதிக்கைப் 
�டட ஒவ்கவோருவரும் தம் வோழ்்வபய 
ப�ோரடடமோகை முன்னி்லப்�டுத்தும் மு்்ற்ம 
இலங்கையில் ந்டமு்்ற அரசியலோகை வைரச்சி 
க�்ற இயலவில்்ல. தமிழீழத் பதசிய விடுத்லப் 
ப�ோரோடடம் சமகைோல உலகின் நீதிக்கைோன முக்கிய 
விடுத்லப்ப�ோரோடடமோகை ப�ோற்றப்�டும் 
இன்்்றய கைோலகைடடத்திலும் கூட அந்தப் 
ப�ோரோடடத்தின் உச்சஙகை்ையும் அது ஈழத்தமிழர 
இருப்பி்ன அ்டயோைத்்த மண்ணுரி்ம்ய 
தன்னோடசி்ய ஏன் சிஙகைை மக்கைளின் �ோதுகைோ 
ப்்�யும் கூட  உலகில் உறுதிப்�டுத்திய வைரச் 
சிகை்ை இன்றுவ்ர ஈழத்தமிழரகைள முழுஅைவில் 
கவளிப்�டுத்தோது ப�ோரோடட சூழலின் வி்ைவுகைள 
குறித்பத ப�சி கைோலத்்த வீைடிக்கின்்றனர.
 குறிப்�ோகை ஐக்கிய நோடுகைள ச்�்யப் 
க�ோறுத்த மடடில் ஈழத்தமிழரகைளின் பதச 
இனத்தன்்ம கதோன்்மயும் கதோடரச்சியுமோன 
இ்்ற்மயுடன் கூடிய மண்ணுரி்ம்யக் பகைோரல் 

என்�பதோ அல்லது ஈழத்தமிழரகைளுக்கு தஙகை 
ளின் அரசியல் எதிரகைோலத்்த அவரகைபை தீரமோ 
னிப்�தறகு உளை பிரிக்கைப்�ட முடியோத 
தன்னோடசி உரி்ம உளைது என்�பதோ இதுவ்ர 
ஈழத்தமிழ் மக்கைைோல் விைக்கைப்�டவில்்ல. 
ஈழத்தமிழரகைைோல் இந்த வரலோறறு உண்்மகைள 
கதளிவோக்கைப்�டோததன் கைோரைமோகைபவ ஈழத்தமிழ 
ரகைளின் பமலோன இனஅழிப்புக்கைள குறித்த அ்ன 
த்துலகை நீதி இதுவ்ர ஈடடப்�டோத ஒன்்றோகைத் 
கதோடரகி்றது. இதறகு கநல்சன் மண்படலோ 
ப�ோன்று ஈழத்தமிழரகைளின் இன்்்றய அரசியல் 
முன்னி்லயோைரகைள ஈழத்தமிழரகைளின் பதசிய 
விடுத்லப் ப�ோரோடடம் என்�து ஈழமக்கைளின் 
வோழ்வோகை வைரச்சி க�ற்ற தோயகைம், பதசியம், 
தன்னோடசி்யப் ப�ணும் ஒன்று என்�்த 
இனியோவது கதளிவு�டுத்த இந்த 2022ம் ஆண்டு 

கநல்சன் மண்படலோ அ்னத்துலகை நோளில் 
உறுதி எடுப்�ோரகைைோகை. இது கதளிவு க�றும் 
பவகைத்திபலபய அ்னத்துலகை நோடுகைள அ்மப்பு 
க்கைள ஈழமக்கைளின் கவளியகைத் தன்னோடசி உரி்ம 
யின் அடிப்�்டயில் அவரகைளுக்கு உதவ முடியும்.  
 பமலும் கநல்சன் மண்படலோ, ஆபிரிக்கைர 
கைளின் குற்றச் சோடடு கைறுப்பு இனத்தவர. 
வறு்மப்�ட கவள்ையரகைள கசல்வந்தரோகை உள 
ைனர என்�தல்ல. சடடஙகைள இத்னப் ப�ைக் 
கூடிய மு்்றயில் வடிவ்மக்கைப்�டடுளைன 
என்�பதயோகும் எனத் கதளிவோகை எடுத்து்ரத்தோர. 
இந்த வறு்ம நி்ல்ய உ்டப்�தறகு இரண்டு 
வழிகைள உண்டு. ஒன்று மு்்றசோர கைல்வியி்ன 
வைரத்தல். அடுத்தது பவ்லயோடகைளின் தி்றன் 
கை்ை வைரத்து அதன் வழி அவரகைள தி்ற்மக்பகைற்ற 
கூலி க�்ற ்வப்�து. ஆனோல் ஆபிரிக்கைரகை்ைப் 
க�ோறுத்த மடடில் இந்த இரண்டு வழிகைளுபம 
அரசோஙகைத்தின் பவண்டுகமன்ப்ற திடடமிடட 
சடடஙகைைோல் அ்டக்கைப்�டடுளைன. எமக்குத் 
பத்வ சமத்துவமோன அரசியலுரி்ம. இது 
இன்்மபய எஙகைளின் இயலோ்மகைள நிரந்தரமோகை 
உளை்மக்கைோன கைோரைஙகைள. இத்ன மோற்ற 
முயல்வது ஆள�வரகைளுக்கு புரடசியோகைப் �யம 
ளிக்கும். சனநோயகைத்திறகு அச்சமூடடுவதோகை அவ 
ரகைள கூறுவர. என்்றோர கநல்சன் மண்படலோ. 
ஈழத்தமிழரகைளுக்கும் அவரின் கூறறு க�ோருந்தும்.
 அத்துடன் ஆபிரிக்கை பதசிய விடுத்ல 
இயக்கைம் முதல் ஐம்�து ஆண்டுகைள இனகவறிக்கு 
எதிரோகைப் ப�ோரடியது. தறப�ோது அது தனது 
ககைோள்கை்ய மறுஆயவு கசயது வோழ்வதறகைோன 
உரி்மக்கைோகைப் ப�ோரோடுகி்றது. ஆபிரிக்கை மக்கைளின் 
கசோந்த அனு�வஙகைளின் அடிப்�்டயில் கசோந்த 
வோழ்வின் தூண்டுதல்கைளின் அடிப்�்டயில் 
வோழ்வதறகைோன உரி்மப்ப�ோரோடடமோகை �ரிைோம 
முற்றது என கநல்சன் மண்படலோ 20.04. 1964இல்  
கதன்னோபிரிக்கைோவின் பிரிபடோரிய நீதிமன் 
்றத்தில் அவர பமல் சுமத்தப்�டட குற்றச்சோடடுக் 
கைளுக்குப் �தில் அளித்து குற்றவோ ளிக் கூண்டில் 
இருந்து கூறினோர.
 அத்துடன் “நோன் கவள்ையரகைளின் பமலோ 
திக்கைத்துக்கு எதிரோகைவும் கைறுப்�ரகைளின் பமலோ 
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67 ஆண்டு்கால அரசியலில் 27 ஆண்டு்கள் சிள்றயில் வாடியும்
அஞ்சாது விடுதளலக்கா்க உளழதத ்ெல்்சன மண்ப்டலா

"சுதந்திரத்த ந�ோக்கிய எங்கள் பயணம் மீளப்பறபபட முடியோதது 
அச்சம் எங்கள் வழியில் நிறப்த அனுமதிக்்க மோடநடோம்"

- ்�ல்்சன் மணடநே
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தனது கசோந்த கைடசி்ய பசரந்த 50 இறகும் 
பமற�டட அ்மச்சரகைள மறறும் கசயலோைர 

கைளின் �தவி விலகைல் ஏறடுத்திய அரசியல் 
அழுத்தம் கைோரைமோகை பிரித்தோனியோவின் பிரத 
மர க�ோறிஸ் பேோண்சன்  அவரகைள கைடந்த 
வியோழக்கிழ்ம (7) ககைோன்சபவடடிவ் கைடசியின் 
த்ல்மப்க�ோறுப்பில் இருந்து விலகியிருந்தோர.
 தறப�ோதும் அவபர பிரதமரோகை இருந் 
தோலும் ககைோன்சபவடடிவ் கைடசியோனது தனது 
புதிய த்லவ்ரத் கதரிவு கசயயும்ப�ோது, புதிய 
த்லவர கைடசியின் த்லவரோகைவும், பிரதமரோகைவும் 
�தவி ஏற�துடன், பேோண்சனின் �தவிக்கைோலம் 
அதனுடன் முடிவ்டந்துவிடும். பேோண்சன் 
உடன்டியோகை �தவி விலகைபவண்டும் எனவும், புதிய 
பிரதம்ர கதரிவுகசயயும் வ்ர இ்டக்கைோல 
பிரதமர ஒருவர ஆடசியில் இருப்�ோர எனவும் �ல 
நோடோளுமன்்ற உறுப்பினரகைள பகைோரிக்்கைகை்ை 
முன்்வத்தப�ோதும், உடனடியோன �தவி வில 
கை்ல பேோண்சன் ஏறகைவில்்ல.
 பிரித்தோனியோ பிரதமர கதோடரந்து க�ோய 
கை்ைப் ப�சுவதோகை குற்றச்சோடடுக்கைள எழுந்தப�ோ 
தும், அண்்மயில் அவரோல் நியமனம் க�ற்ற கிறிஸ் 
பின்சர என்�வரின் �ோலியல் குற்றச்சோடடுக்கை்ை 
ம்்றத்தபத மிகைப்க�ரும் பிரச்ச்னயோகை கவடி 
த்துளைது. கைடந்த மோதம் அவரது கைடசி ககைோண் 
டுவந்த நம்பிக்்கையில்லோ பிபரர்னயில் இருந்து 
பேோண்சன் தப்பித்தப�ோதும், தறப�ோது அவரோல் 
தப்பிப்பி்ழக்கை முடியவில்்ல.

்பதவி வில்கலுக்கானெ பிரதானெ ்காரணம் எனனெ?
பிரதி ச�ோநோயகைரோகை கிறிஸ் பின்சர என்�வ்ர 
நியமித்தபத இந்த கநருக்கைடிக்கைோன பிரதோன 
கைோரைம். நோடோளுமன்்ற உறுப்பினரகைளின் ஒழுக் 
கைத்்த ப�ணு�வர ஒரு ஒழுக்கைமற்றவரோகை 
இருந்ததும் அத்ன பேோன்சன் ம்்றத்ததுபம 
பிரச்சி்னக்கைோன கைோரைம். இலண்டனில் 
உளை விடுதியில் ்வத்து இரண்டு ஆண்கை்ை 
�ோலியல் �லோத்கைோரம் கசயததோகைபவ முதலில் 
குற்றச்சோடடுக்கைள எழுந்திருந்தன. அத்ன கதோட 
ரந்து இரண்டு வோரஙகைளுக்கு முன்னர பின்சர தனது 
�தவி்ய து்றந்திருந்தோர.

 எனினும் அவ்ர கைடசியில் இருந்து 
நீக்குவதறகு பிரதமர சம்மதிக்கைவில்்ல. ஆனோல் 
அதன் பின்னர பின்சர மீது பமலும் �ல குற்ற 
ச்சோடடுக்கைள எழுந்திருந்தன. ககைோன்சபவ டடிவ் 

கைடசி்ய பசரந்த இரு நோடோளுமன்்ற உறுப்பினரகைள 
மீதும் அவர �ோலியல் துன்புறுத்தல்கை்ை பமறககைோ 
ண்டதோகைவும் கூ்றப்�டடது. ஆனோல் பின்சர 
அத்ன மறுத்திருந்தோர.
 எனினும் முதலில் அவர மீதோன குற்றச் 
சோடடுக்கைள தனக்கு கதரியோது என்று கூறிய 
பேோண்சன் பின்னர அது தனக்கு கூ்றப்�டடதோகைவும், 
அத்ன தோன் ம்றந்துவிடடதோகைவும் கதரிவித்திருந்த 
துடன், தனது நடவடிக்்கை கதோடரபில் மன்னிப்பும் 
பகைடடிருந்தோர.

பஜாண்்சனின வீழ்ச்சிக்கானெ ்காரணம் எனனெ?
ஆனோல் பேோண்சன் கதோடரந்து க�ோயகை்ைபய 
உ்ரத்து வருவதோகைவும், இவ்வோறு கதோடரந்து 
க�ோய ப�சு�வர பிரதமர �தவிக்கு ஏற்றவர அல்ல 
என்்ற கைருத்து நோடோளுமன்்ற உறுப்பினரகைளிடம் 
வலுப்க�்ற இந்த சம்�வம் கைோரைமோகியது. கைடந்த 
2020 ஆம் ஆண்டு பகைோவிட-19 கநருக்கைடியின் ப�ோது 
நோடடில் முடக்கை நி்ல அறிவிக்கைப்�டடோலும், 
பேோண்சன் அத்ன உதோசீனப்�டுத்தி விருந்து�சோர 
த்தில் கைலந்துககைோண்டதோகை குற்றச்சோடடுக்கைள எழு 
ந்திருந்தன. முதலில் அத்ன மறுத்த பேோண்சன், 
ஆதோரஙகைள கவளியோகிய பின்னர அத்ன ஏறறு 
க்ககைோண்டு இந்த வருடத்தின் முற�குதியில் மன் 
னிப்புக் பகைடடிருந்தோர.
 கைடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இடம் க�ற்ற 
க�ோதுத்பதரதலில் பேோண்சன் த்ல்ம 
யிலோன ககைோன்சபவடடிவ் கைடசி மிகைப் க�ரும் 
கவறறியீடடி எதிரத்தரப்�ோன கதோழிறகைடசி்ய 
பதோறகைடித்திருந்தது. அதன் பின்னர அவர ஐபரோ 
ப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரித்தோனியோ 
வின் கவளிபயற்றத்்தயும் நி்்றபவறறியிருந்தோர. 
ஆனோல் அண்்மக்கைோலமோகை கைடசி வோக்கைோைர 
கைளின் ஆதர்வ இழந்ததுடன், இ்டத்பதரத 
லில் அதன் ஆளு்ம மிக்கை �குதிகைளில் கூட 
பதோல்வி்ய சந்தித்திருந்தது. �ல நோடோளுமன்்ற 
உறுப்பினரகைள �தவி விலகைபவ ண்டிய நி்லயும் 
ஏற�டடது.

 நோடடில் அதிகைரித்துவரும் �ைவீக்கைம், 
புதிய த்லவர த்ல்மயில் மக்கைளின் ஆதர்வ 
கதோழிறகைடசி  க�றறுவருவது, மீண்டும் தனிநோட 
டுக்கைோன வோக்ககைடுப்்� ஸ்ககைோடலோ ந்தின் 
பதசியக் கைடசி அறிவித்துளைது என்�னவும் பேோண் 
சனுக்குச் சோதகைமோகை அ்மயவில்்ல.
 கைடந்த 7 வருடஙகைளில் கசோந்தக் கைடசியில் 
இருந்து �லவந்தமோகை கவளிபயற்றப்�டட 3 
த்லவரகைளில் பேோண்சனும் ஒருவர. ஐபரோப்�ோ 
வில் இருந்து பிரித்தோனியோ கவளிபயறுவதறகைோன 
வோக்ககைடுப்்� நடத்தி அதில் பதோல்விகைண்டு 

படவிட கைமரன் கவளிபயறியிருந்தோர. ஐபரோப்பிய 
ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரித்தோனியோ கவளிபயறு 
வ்த ந்டமு்்றப்�டுத்தத் தவறியதோல் திபர 
சோபம கவளிபயறியிருந்தோர.

 ககைோன்சபவடடிவ் கைடசியில் ஏற�டடு 
ளை அரசியல் கவறறிடம் ககையர ஸ்ரோமர 
த்ல்மயிலோன கதோழிறகைடசியின் �லத்்த அதி 
கைரிக்கைலோம் அல்லது புதிதோகை வரும் கசோன் 
சபவடடிவ் த்லவரின் கசயற�ோடுகைைோல் கதோழி 
றகைடசி தனது �லத்்த இழக்கைலோம்.
 நிதி அ்மச்சர மறறும் சுகைோதோர அ்மச்ச 

ரகைளின் விலகைல் அரசுக்கு க�ரும் இழப்புக்கைைோகும். 
அது மடடுமல்லோது கைடசியில் பேோண்சனுக்கு 
கநருக்கைமோகை இருந்தவரகைளும் விலகியது அவரின் 
�தவி விலகைலுக்கைோன வழி்ய பமலும் உறுதிப்� 
டுத்தியிருந்தது.

நன்றி: � ்கொர்டியன், பிரித�ொனியொ
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கைளுக்கு முன்னர பே.வி.பி. என்�து மிகைவும் 
ககைோடூரமோன வன்மு்்ற அ்மப்�ோகை அறியப் 
�டட அ்மப்பு. அந்த அ்மப்பு அந்தக் கைோல 
த்தில் அடக்கைப்�டடது. 
 பகைோடடோ�ய ரோே�கைச மறறும் அவரது 
சபகைோதரரகைள பதரதலில் கதரிவு கசயயப் 
�டடவரகைள. பதரதலில் அவரகைள கவறறி 
க�ற்றனர. பதரதலில் எந்த சரச்்சயும் இரு 
க்கைவில்்ல. அவரகைள ககைோண்டோடப்�டடவர 
கைள. இரோணுவ ஆடசியோைரகைள அல்லர. ஒரு 
குழுவோல் ஏன் அவரகைள அப்பு்றப்�டுத்தப்�ட 
பவண்டும். �தவி விலகுவதறகு அவரகைளுக்கு 
உைவியல் ரீதியோகை அழுத்தம் ககைோடுக்கைப்�டடு 

ளைது.
 இலங்கை எமது எல்்லயில் உளைது. அது 
தீவு நோடு. இந்தியோ்வ எதிரக்கும் ஏரோைமோன 
மக்கைள உளைனர. சீனோ, மியன்மோர, �ோகிஸ்தோன் 
ஆகியன அஙகு நி்ல ககைோண்டுளைன. இந்தியோ 
இத்ன மிகைவும் சோதோரைமோகை எடுத்துக் 
ககைோண்டுளைது .இந்தப் பிரச்சி்ன இந்தியோவுக்கு 
மிகைப் க�ரியைவிலோன பதசிய �ோதுகைோப்புக்கு 
அச்சுறுத்தல் என்�தோல், தீவிரமோகை எடுத்துக் 
ககைோளை பவண்டும் என்று விரும்புகிப்றன்.
 பத்வயோன நடவடிக்்கைகை்ைத் தற 
ப�ோபத எடுக்கை பவண்டும். ேனோதி�தி மறறும் 
பிரதமர �தவிகைளில் இருந்து ரோே�க்சவினர 
விலகி கசன்றுளைனர. இரோணுவத்்த அனுப்பி 
்வக்குமோறு கூட அவரகைள பகைடடி ருக்கைலோம். 

அவரகைள பகைடடிருந்தோல், இந்திய இரோணுவ 
த்்த அனுப்பி இருக்கைலோம். அ்ழக்கைோமல் இரோ 
ணுவத்்த த்ரயி்றக்கி மறறு கமோரு நோட்டக் 
்கைப்�ற்ற முடியோது. 
 இந்தியோ ப�ோன்்ற நோட்ட த்லயிடடு 
இரோணுவத்்த அனுப்பி அ்மதி்ய நி்ல 
நோடடுமோறு இலங்கை மக்கைள பகைோரிக்்கை 
விடுக்கும் வ்ர கைோத்திருக்கின்ப்றோம். அஙகு 
ஏற�டடுளை கநருக்கைடிக்கு எந்த ஒரு கைோரைமும் 
இல்்ல. ஆனோல், அது கதோடரந்தும் நீடித்து 
வருகி்றது. இலங்கை சம்�ந்தமோகை அகமரிக்கைோ 
இன்று அல்லது நோ்ை அறிக்்கை ஒன்்்ற 
கவளியிடும் எனவும் சுப்ரமணியம் சுவோமி கதரி 
வித்துளைோர.
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திக்கைத்துக்கு எதிரோகைவும் ப�ோரோடும் ஆபிரிக்கை 
மக்கைளின் ப�ோரோடடத்திறகு எனது வோழ்்வ 
அரப்�ணித்து சனநோயகைத்தினதும் சுதந்திரமோன 
சமுகைத்தினதும் அடிப்�்டயில் அ்னவரும் 
அ்மதியிலும் சமத்துவத்திலும் எல்பலோரும் 
ஒன்றி்ைந்து வோழ்வதறகைோகைத் பத்வபயற�டின் 
என்னுயி்ரயும் ககைோடுக்கைத் தயோரோகை உளபைன்” 
என்்றோர. இவ்வோறு நோடடின் அ்னவரதும் விடுத 
்ல்ய முன்கனடுத்த கநல்சன் மண்படலோ 
வின் கூறப்ற கதன்னோபிரிக்கை விடுத்லப்ப�ோ 
ரோடடத்்த உலகை அடக்குமு்்ற ஒடுக்குமு்்றக்கு 
எதிரோன ப�ோரோடடமோகை உல்கைப் �ோரக்கை ்வத் 
தது.
 இன்று இலங்கையின் க�ோருைோதோர கநரு 
க்கைடிகைளுக்கு, ஈழத்தமிழரகைள ம்லயகை மக்கைள 
இலங்கை முஸ்லீம்கைள வறு்மப்�ட சிஙகைைவரகைள 
கசல்வந்தரோகை வோழக்கூடிய மு்்றயில் சடடஙகைள 
வடிவ்மக்கைப்�டட்மபய மூலகைோரைம். 
இந்நி்லயில் ஈழத்தமிழரகைள கநல்சன் மண்படலோ 
ப�ோல் தமக்கு பமலுளை சிஙகைை ஒடுக்கு 
மு்்றச் சடடஙகைள தஙகை்ைப் ப�ோன்ப்ற ம்ல 
யகை மக்கை்ையும் முஸ்லீம்கை்ையும் �ோதிப்�தோல் 
இம்மூன்று மக்கைளினஙகைைதும் கூடடி்ைவு 
இயக்கைப் ப�ோரோடடஙகைள வழியோகைபவ இம்மூ 
ன்று மக்கைள இனஙகைைதும் உயி்ரயும் நோைோந்த 
வோழ்்வயும் �ோதுகைோக்கை இயலும். இதறகைோகை 
க�ோதுவோன கூடடி்ைவுப் ப�ோரோடடத்தைகமோ 
ன்்்ற உருவோக்கி அதன் வழி அரகைலிய 
ப�ோரோடடக்கைோரகைளுடன் இலங்கைக் குடிகைள என்்ற 
வ்கையில் எல்பலோரது சிவில் உரி்மகை்ையும் 
உத்தரவோதப்�டுத்தும் புதிய அரசியல் அ்மப்பு 
ஒன்றின் உடனடி உருவோக்கைபல இன்்்றய 
இலங்கைத் தீவின் க�ோருைோதோர கநருக்கைடிகைளு 
க்கைோன நிரந்தரத் தீர்வ இலங்கைக் குடிகைபை 
உருவோக்கை உதவும்.
 இந்நி்ல ந்டமு்்றச் சோத்தியமோவதறகு 
இலங்கையில் சிஙகைை க�ௌத்த ப�ரினவோத 
இனகவறி மதகவறி கமோழிகவறி சோதிகவறி 
பிரபதசகவறி உைரவுகைள �ைகவறி கசல்வோக்கு 
கவறி வழியோகைபவ இலங்கையின் அரசியல் 
அ்மப்பு கைடட்மக்கைப்�டடு க�யரைவில்தோன் 

சடடத்தின் முன் அ்னவரும் சமம் என்்ற ஆடசி 
மு்்ற்ம உளைது என்�்த சிஙகைைவரகைளும் 
தமிழரகைளும் முஸ்லீம்கைளும் ம்லயகைத் 
தமிழரகைளும் ஏறறுக் ககைோளை பவண்டும்.
 இந்த உளை்த உளை�டி ஏறகும் அரசியல் 
எதோரத்தம் சோத்தியமோனோல் மடடுபம கநல்சன் 
மண்படலோ கூறுவது ப�ோல “இலகுவோகை எ்தயும் 
உ்டக்கைலோம் அழிக்கைலோம். ஆனோல் அ்மதி்ய 
உருவோக்கி பதச உருவோக்கைத்்த கசய�வரகைபை 
உண்்மயோன வீரரகைள என்்ற உண்்ம உைர 
ப்�டும். ஈழத்தமிழரகைளின் மோவீரரகைள �டடியலின் 
நீைம் இத்த்கைய உண்்மயோன வீரரகைள 
எவ்வைவோயிரம் இலங்கையில் வோழ்ந்தோரகைள 
என்�்த உலகுக்கும் சிஙகைை மக்கைளுக்கும் இன் 
றும் கதளிவோக்குகி்றது.
 இந்த மோவீரகைளின் மர�ணு தோஙகிய 
ஈழத்தமிழரகைள கநல்சன் மண்படலோ கூறியது 
ப�ோல “ எஙகைளு்டய மனிதோயத்தன்்ம நடக்கை 
இயலோது என்�வற்்ற நடக்கைச் கசயயும் வல்ல்ம 
யு்டயது” என்�்த நிரூபிப்�ர. இதனோபலபய 
ஈழத்தமிழரகைள கநல்சன் மண்படலோ கூறியவோறு 
ஈழத்தமிழரகைள “சுதந்திரத்்த பநோக்கிய எஙகைள 
�யைம் மீைப்க�்றப்�ட முடியோதது. அச்சம் 
எஙகைள வழியில் நிற�்த அனுமதிக்கை மோடபடோம்” 
என்�தில் மிகைவும் உறுதியுளைவரகைைோகை இலங 
்கையிலும் உலகிலும் வோழ்ந்து வருகின்்றனர.  
 ஈழத்தமிழரகைளின் பதசியத்த்ல்ம வைர 
த்துளை இந்த பநோக்்கையும் ப�ோக்்கையும் இன 
அழிப்�ோல் பின்ன்டயச் கசயத சிஙகைைத் 
த்ல்மகைள இன்று நோட்ட எந்த நி்லயில் 
ககைோண்டு கசன்று விடடுளைோரகைள என்�து 
ஒவ்கவோரு சிஙகைைவரகைளுக்கும் நன்கு கதரியும்.
 ஆதலோல் சிஙகைைத் பதச மக்கைைோகிய 
நீஙகைள, ஈழத்தமிழரகைள என்னும் உஙகைளுடன் 
எல்லோ வழிகைளிலும் சமத்துவமோன உரி்மகை்ை 
இலங்கைத் தீவில் ககைோண்டுளை பதச மக்கைளின் 
வரலோறுக்கு முற�டட கைோலம் முதலோன கதோன் 
்மயும் கதோடரச்சியும் உளை இ்்ற்ம்ய 
மதித்து, அவரகைளுடன் சமத்துவ சபகைோதரத்துவ 
சுதந்திர மு்்றயில் இ்ைந்து, இலங்கையில் 
வோழும் இலங்கைக்குப் �ல்வ்கைகைளில் வரத்தகை 
கதோழில் உயரச்சிகை்ைத் தஙகைள வோழ்வோல் 

உறுதிப்�டுத்திய குடிமக்கைைோகிய முஸ்லீம் 
ம்லயகை மக்கைளு்டய, குடியுரி்ம வழியோன 
சகைல அரசியல் உரி்மகை்ையும் உறுதிப்�டுத்தி, 
உண்்மயோன மக்கைைோடசி நோடோகை இலங்கை்ய 
மோறறுவதறகைோன ஏறபு்டய அரசியல்மப்பு 
மோற்றஙகை்ைக் ககைோண்டு வந்து, சடடத்தின் 
ஆடசியும் தண்ட்ன நீதியும் �ரிகைோர நீதியும் 
இலங்கையின் குடிமக்கைள அ்னவருக்கும் கி்ட 
க்கைச் கசயயுஙகைள. அதுபவ இலங்கைத் தீவின் 
எல்லோப் பிரச்சி்னகைளுக்குமோன தீரவோகை அ்ம 
யும். இத்ன கநஞசிருத்தும் நோைோகை 2022 அ்னத் 
துலகை கநல்சன் மண்படலோ நோள அ்மயடடும்.
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ஒரு எண்ைத்பதோடு இருக்கிப்றோம். ஏகனன்்றோல் 
எந்த நடவடிக்்கைகை்ையும் அவரகைள கசயயோமல் 
இருந்தோல், கைோவல்து்்றயினர நீதிமன்்ற கைடட்ை 
கை்ை மீறு�வரகைைோகை இருந்தோல் நிச்சயமோகை 
நோஙகைள திரும்�வும் நீதிமன்்றத்துக்கு கசல்லும் 
பநோக்கைத்தில் இருக்கின்ப்றோம்”  என்்றோோ்

நீதிமன்்ற ்கடடளை        ... த�ொடர்ச்சி... 
இந்தக் பகைோரிக்்கைகை்ை முன்கனடுஙகைள’ என்்ற 
ஒரு சில முன்்வப்புகை்ை ்வக்கைக்கூடிய 
நி்ல்ம்யப் �ோரக்கிப்றோம். கைோலிமுகைத்திடல் 
ப�ோரோடடத்தில் தமிழரகைள �ஙபகைறகைோமல் ஒதுஙகி 
இருக்கை பவண்டும் என்�துகூட புலத்தில் இருந்து 
கதோடரச்சியோகை ப�சப்�டட கைருத்தோகை இருந்தது. 
ஆனோல்  இலங்கை தீவிறகுள இருக்கைக்கூடிய 
வோயப்புகைள, சோத்தியப்�ோடுகைள ஆகியவற்்றப் 
புலத்தில் இருப்�வரகை்ைவிட அதிகைமோகை அஙகு 
இருக்கைக்கூடிய மக்கைள தோன் புரிந்து  ககைோளை 
முடியும்.  
 புலம்க�யர தமிழரகைள வோழக்கூடிய 
அந்தந்த நோடடினு்டய அரசிடம் பமறகசோன்ன 
உடனடி பகைோரிக்்கைகை்ை முன்்வக்கை பவண்டும். 
சிறிலஙகைோவிறகு உதவி கசயயும் க�ோழுது இந்தக் 
பகைோரிக்்கைகை்ை நி்்றபவறறுமோறு அழுத்தம் தர 
பவண்டும் என்று அந்தந்த அரசுகைளுக்கு வலியுறுத்த 
பவண்டும்.

இலஙள்கயில ... த�ொடர்ச்சி  ...

இலங்கையில் ஆடசிக்கு வந்த அ்ன வருபம 
இனவோதம், மத வோதம், க�ௌத்த வோதம் என் 
�வற்்றப் ப�சிப்ப�சி வந்தோரகைபை தவிர 
க�ோருைோதோர அபிவிருத்தி அரசியல் என்�்த 
அவரகைள முன்்வக்கைவில்்ல. அதறகு கைோரைம் 
இந்த க�ௌத்த பிக்குகைளதோன். இந்த இனவோத 
அரசியலோல் அபிவிருத்தி அரசியல் என்�து முழு 
்மயோகைப் பு்றக்கைணிக்கைப்�டடதோல்தோன் இந்த 
நி்ல ஏற�டடது.
 அந்த வ்கையில் இந்தப் பிரச்சி்னக்கு 
க�ௌத்த பிக்குகைளும் க�ோறுப்ப�றசகை பவண்டும். 
அபதபவ்ையில் இந்தப் ப�ோரோடடம் அவரகை்ை 
நம்பி ஆரம்பிக்கைப்�டவும் இல்்ல. இதன் கவற 
றிக்கும் அவரகைள கைோரைமுமல்ல.

"

்பொரொடடததின் ... த�ொடர்ச்சி  ...

புத்தர சி்ல ்வக்கை பமறககைோளை ப்�டட 
முயறசிகைள  மக்கைளின் எதிரப்�ோல் கைடந்த மோதம்  
்கைவிடப்�டடிருந்த்ம குறிப்பிடத்தக்கைது.

 குருந்தூர் மளல        ... த�ொடர்ச்சி... 

நோடுகின்்றன. �ைவீக்கைம் க�ோரு ைோதோர 
மீடசி்ய �ோதிப்�துடன், மக்கைளின் வோழ்க்்கைத் 
தரத்்தயும் �ோதிக்கும். எரிக�ோருள மறறும் 
உைவுப் �ற்றக்கு்்றபய பிரதோன கைரோைமோகை 
உளைது.
 இத்ன தடுக்கைபவண்டுகமனில் நோடுகைள 
க�ோருைோதோர மறறும் ஏறறுமதித் த்டகை்ை 
நீக்கை பவண்டும் என்�துடன் ஏ்னய நோடுகைளுக்கு 
உதவிகை்ையும் வழஙகைபவண்டும் என அவர 
பமலும் கதரிவித்துளைோர.

தபொருைொ�ொர        ... த�ொடர்ச்சி... 
 இதனி்டபய, 180,000 �ணியோைரகை்ை 
ககைோண்ட ்மக்பரோகசோப்ற நிறுவனமும் தனது 
�ணியோைரகைளில் 1 விகிதத்்த கு்்றப்�தறகு 
முடிவு கசயதுளைது. அபதசமயம், புதிய �ணி 
யோைரகை்ை �ணிக்கு அமரத்துவ்தயும் அது 
நிறுத்தியுளைது.
 முகைநூல் நிறுவனமும் புதியவரகை்ை 
�ணிக்கு அமரத்துவ்த 30 விகிதத்தோல் கு்்றத்து 
ளைது. உலகைம் க�ோருைோதோர வீழ்ச்சி்ய பநோக் 
கிச் கசல்வதோகை அது கதரிவித்துளைது.

கூகுள் - ளமக்ரொ        ... த�ொடர்ச்சி... 

பகைோருகின்்ற சந்தரப்�த்திபல இந்த வி்ையோடடு 
இலங்கை அரசின் அஙகீகைோரம் க�ற்றதோ?  என்்ற 
பகைளவி்ய பகைடகைோதீரகைள.  நோஙகைள தமிழரகைைோகை 
இந்த வி்ையோடடி்ன எஙகைைோல் முடிந்த வ்ர 
அஙகீகைோரம் க�்ற ்வப்�தறகு முயறசிப்ப�ோம். 
அதுவ்ர உஙகைைது ஆதர்வத் தந்து உதவுஙகைள.
 பமலும் ந்டக�றறு முடிந்த ப�ோடடியிபல 
என்்னப் ப�ோன்று வறு்மக் பகைோடடின் கீழ் 
வோழ்கின்்ற ப�ோரின் வடுக்கைள இன்னும் அவர 
கை்ை விடடு நீஙகைோத குடும்�த்்தச் பசரந்த வீர 
வீரோஙகை்னகைள சோத்ன �்டத்துளைோரகைள. 
அவரகை்ையும் கைருத்தில் ககைோண்டு ந்டக�்ற 
இருக்கின்்ற உலகைக்கிண்ை ப�ோடடியிபல �ஙகு 
க�றுவதறகு உஙகைைோல் இயன்்ற உதவிகை்ை 
வழஙகுஙகைள.

ஆ்லொ்சளை்களை        ... த�ொடர்ச்சி... 

ப�ோதிலும், இலங்கைத் தீ்வ இரத்த தீவோகை 
மோறறிய சிஙகைை க�ௌத்த ப�ரினவோதம் குருதி 
கசோடடும் கைடவோயப் �றகைளுடன் இன்னும் 
உயிரப்புடன்தோன் உளைது. இலங்கை அரசிய்லத் 
தீரமோனிக்கும் இடத்தில் மடடுமல்ல க�ௌத்த 
தீவோகை இலங்கை தீ்வ மோறறும் அபிலோ்ச 
வழிபய ஆடசி-அதிகைோரத்்த இடடுச் கசல்லும் 
சரவவல்ல்ம க�ோருந்தியவரகைைோகைவும் அதறகைோகை 
எத்த்ன உயிரகை்ையும் �லிகயடுக்கைலோம் 
எனும் ககைோ்லகவறி சித்தோந்தத்ததுடன் திகைழும் 
சிஙகைை க�ௌத்த ப�ரினவோத தரப்பின்ர மீறி 
சிஙகைை பதசத்து புரடசிகைள ஒருப�ோதும் இறுதி 
இலக்்கை அ்டந்ததில்்ல என்�தும் கைடந்த கைோல 
வரலோ்றோகும்.
 எனபவ சிஙகைை பதசத்தின் தறகைோலிகை 
கவறறி க�ருமிதத்திறகுள தமிழ்த் த்ல்மகைளும் 
விடிவு பதடிப்�யணிப்�தோனது ஈழத்தமிழினத்தின் 
விடுத்லக் கைன்வ �லியிடுவதோகைபவ அ்மயும்.
 ஆகைபவ தறப�ோது சிஙகைை பதசத்்த 
பீடித்திருக்கும் பநோயக்கு மருந்து பதடும் முய 
றசிகைளுக்குள தமது கைட்ம்ய வசதியோகை மூடி 
ம்்றத்து வரும் தமிழ்த் த்ல்மகைள சுதோகைரித்துக் 
ககைோளை பவண்டும். இல்்லபயல் ‘பகைோ பகைோம் 
......’ என்்ற முழக்கைத்துடன் தமிழ் மக்கைள விரடடி 
யடிக்கும் மிகைபமோசமோன நி்ல்ம்ய எதிரககைோ 
ளை பநரிடும்.

�மிழர்்களின்... த�ொடர்ச்சி  ...


