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ஜனநாயக வழியில் ப�ாராடிய 
ப�ாராட்டக் குழுவினர் 

மீதும் ஊ்டகவியலாளர்கள் மீதும் 
பேற்காள்ளப�ட்ட மிபலச்சத்த 
னோன ்தாக்கு்தலல வனலேயாக 
கண்டிக்கினபறாம் என ்தமிழ் 
ப்தசிய ேக்கள் முனனணியின ஊ்டக 
ப�ச்சாளரும் ்சட்டத்தரணியுோன 
க.சுகாஸ் ்்தரிவிததுள்ளார்.
இது ்்தா்டர்பில் அவர் ்வளியிட்ட 
அறிக்லகயில்,
 காலி முகததி்டல்  ப�ாரா 
ட்டததில் ்தமிழ் ேக்களின அபிலா 
லைகள் பிரதி�லிக்கப�்டா விட்டா 
லும் ்சபகா்தர சிஙகள ப்த்சத 
தின நலனகலள உறுதிப�டுதது 

வ்தறகாக முன்னடுக்கப�டுகினற 
ப�ாராட்டம் எனற ரீதியில், அஙபக 
பேற்காள்ளப�டுகினற ்சர்வாதிகா 
ரதல்தயும் அராஜகதல்தயும் ்தமிழ்த 
ப்த்சததின விடு்தலலக்காகச ்்சய 
ற�டுகினற நாஙகள் கண்மூடி 
்ேௌனிகளாகப ப�்சா ே்டந் 
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உக்லரன ப�ாரில் ஈடு�டடு 
ள்ள ேறறும் அ்தறகு உ்த 

விகலள வழஙகுகினற எல்லா ்தர 
பபினரும் உ்டனடியாக ப�ாலர 
நிறுததி ப�சசுக்கலள ஆரம்பிக்க 
பவண்டும் என அ்ேரிக்காவுக்கான 
சீனா தூதுவர் குயின ஹங க்டந்்த 
பு்தனகிழலே (20) ் ்தரிவிததுள்ளார்.
 ்தறப�ால்தய யுத்தம் �ல 
துலறகளுக்கு �ரவலாம், ்�ாரு 
ளா்தார வீழ்சசி, உணவு ேறறும் 
எரி்�ாருள் �றறாக்குலற ேறறும் 
அகதிகளின எண்ணிக்லக அதிகரி 
பபு ப�ானற பிரச்சலனகள் உரு 
வாகலாம். இந்்த ப�ாரில் ஈடு 
�டுகினற ரஸ்யா, உக்லரன, 
அ்ேரிக்கா ேறறும் பநடப்டா 
கூட்டலேபபு ப�ானறலவ உ்டன 

டியாக ப�ாலர நிறுததி ப�சசுக் 
களின மூலம் தீர்லவக் காண முன 
வரபவண்டும்.
 எல்லா நாடுகளினதும் �ாது 
காபபு ேறறும் இலறலே ப�ான 
றன உறுதிப�டுத்தப�்ட பவண் 
டும். என அவர் பேலும் ்்தரிவி 
ததுள்ளார்.
 இ்தனில்டபய, ரஸ்யா 
ப�ாரில் ப்தாறகடிக்கப�ட்டால் 

cf;iudpy; cldbahd Nghu; 
epWj;jj;jpw;F rPdh miog;G

சிரியாவின கிழக்கு �குதியான 
ஈபூபிபரறஸ் �குதியில் 

இருந்து அ்ேரிக்க �ல்டயினர் 
்வளிபயறபவண்டும், அஙகு 
அவர்கள் இருப�்தறகு எந்்தவி்த 
ோன காரணஙகளுமில்லல என ஈரா 
னின அதி�ர் இபராஹிம் ்றஸ்சி   
்்தரிவிததுள்ளார்.
 ரஸ்ய பிர்தேர்  Vladimir Putin 
ேறறும் துருக்கியின அதி�ர் ரி்்சப 
லரயீப ஏர்ப்டாகன ஆகிபயார் 
ஈரானுக்கு பேற்காண்்ட �யணத 
தின ப�ாது இ்டம்்�றற ஊ்டகவி 
யலாளர் ோநாடடிபலபய ஈரானின 
அதி�ர் இவவாறு ்்தாவிததுள்ளார்.
சிரியாவின இலறலே ேறறும் அ்தன 
எல்லலகள் ்்தா்டர்பில் மூனறு 
நாடுகளுக்கும் சில க்டலேகள் 

உண்டு. அ்ேரிக்க �ல்டயினர் 
சிரியாவின கிழக்கு �குதியில் ்தங 
கியிருப�்தறகான காரணஙகள் 
இல்லல. அவர்கள் அந்்த �குதியில் 
இருந்து ்வளிபயற பவண்டும். 
சிரியாவின ்�ாருளா்தார ேற 
றும் அததியாவசிய ்�ாருடக 
ளின ்நருக்கடிலய தீர்ப�்தறகு 
அலனததுலக ்சமூகம் ேனி்தாபி 
ோன உ்தவிகலள ்்தா்டர்ந்து 
வழஙகபவண்டும் என அவர் 
பேலும் ்்தரிவிததுள்ளார்.
 இ்தனில்டபய, ்வளியாரின 
்தலலயீடுகள் இனறி சிரியாவின 
பிரச்சலனகள் ப�சித தீர்க்கப�்ட 
பவண்டும், சிரியாவின கிழக்குப 
�குதி அ்ேரிக்காவின பிடியில் 

்தனலன ்தயார்�டுத்தா்த ப்த்சத 
தில் திடீ்ரன கடடுப�ாடுகலள 

்காண்டுவருவது இந்தியப பிர்தேர் 
நபரந்திர போடியின வழக்கம். அந்்த 
வரில்சயில் மீண்டும் �யன�டுத்த 
முடியா்த பிளாஸ்ரிக் வலகயும் 
இலணந்துள்ளது.

 இந்தியப பிர்தேரின இந்்த 
உத்தரவால் உணவு ேறறும் குடி 
�ான உற�ததி நிறுவனஙகள் கடு 
லேயான ்நருக்கடிகலள ்சந்தி 
ததுள்ளன. பிளாஸ்ரிக் ்�ாருடக 
ளுக்கு ோறறீ்டான ்�ாருடகலள 

உ்டனடியாக ்�றமுடியா்த நிலல 
யில் ்�ருேளவான உற�ததி 
நிறுவனஙகள் ்�ாருளா்தார இழ 
பல� எதிர்பநாக்கியுள்ளன. புதுடி 
ல்லியின உள்ளூர் அர்ச திலண 
க்களஙகள் விதிகலள மீறு�வர்களு 
க்கு அ�ரா்தஙகலளயும் விதிக்க 
ஆரம்பிததுள்ளன.
 குடி�ானஙகளின ல�களில் 
�யன�டுததும் குடிக்கும் குளாய் 
கள் உட�்ட 19 வலகயான ்�ாரு 
டகள் மீ்தான ்தல்ட இந்்த ோ்த 
ததின மு்தல் வாரததில் இருந்து 
்காண்டுவரப�டடுள்ளது. குடி�ா 
னஙகளின ல�களில் �யன�டுததும் 
குடிக்கும் குளாய்களுக்கான ோறறு 
வழிகலள ப்தடுவதில் இந்திய 
நிறுவனஙகள் ்�ரும் சிரேதல்த 
எதிர்்காண்டுள்ளன.
 380 மில்லியன ்்தான 
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 rl;lj;juzp Rfh];

யாழ்ப�ாண �ல்கலலக் 
கழக விஞ்ான பீ்டத 

தினால் இரண்டு வரு்டஙகளுக்கு 
ஒருமுலற ந்டத்தப�டும் “விஞ்ா 
னம்” ்சர்வப்த்ச ஆய்வு ோநாடு 
பநார்பவ நாடடின பேறகு 
பநார்பவ பிரபயாக விஞ்ானப 
�ல்ககலலக்கழகததின �ஙகளிப 
பு்டன “ புதிய இயல்பு நிலலயில் 
ஆராய்சசி ேறறும் புத்தாக்கஙகலள 
முனனிறுத்தல்’ எனும் ்்தானிப 
்�ாருளில் ஜூலல 21 ஆம் திகதி, 
வியாழக்கிழலே, யாழ்ப�ாணப 
�ல்கலலக் கழகததின நூலக 
பகடப�ார் கூ்டததில் இ்டம்்�ற 
றது. 
 யாழ்ப�ாணப �ல்கலலக்க 
ழக ்சர்வப்த்ச ஆராய்சசி ோநாடுகள் 

(Jaffna University International Research 
Conference – JUICE 2022) வரில்சயில் 
இ்டம்்�றற இம் ோநாடடில் 
பநார்பவ, ஐக்கிய அ்ேரிக்கா, 
ஐக்கிய இராசசியம் ேறறும் இந்தி 
யாவின பிர�ல்யோன �ல்கலலக்க 
ழகஙகலள ப்சர்ந்்த விஞ்ானப 
ப�ராசிரியர்கள் கருததுலரகலள 
வழஙகினர். 
 உயிரியல் விஞ்ானம், இர 
்சாயன - ்�ௌதீக விஞ்ானம், 
கணனி - ்தகவல் ்்தாழில் நுட�ம், 
்சக்தி - சூழலியல் விஞ்ானம், 
உணவு விஞ்ானமும் ்்தாழில்நு 
ட�மும், கணி்தம் - புள்ளிவி�ரவி 
யல், விஞ்ானக்கல்வி எனும் 
உ�்தலலபபுக்களில் ்சர்வப்த்ச ேற 
றும் இலஙலக ஆராசசியாளர்க 
ளால் 43 ஆராய்சசிக் கடடுலரகள் 
்சேர்பபிக் கப�ட்டன. இம் ோநா 
டடுக்கு பநார்பவ நாடடின இலங 
லகத தூ்தரகம், பநார்பவயின 
திறன ேறறும் உயர் கல்விக்கான 

Nehu;Ntapd; cjtpAld; ahopy; ,lk;ngw;w 

ru;tNjr tpQ;Qhd Ma;T khehL

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

அதிகளவான கண்ணி்வடி 
கலள புல்தப�்தன மூலம் 

மியானோர் அரசு ப�ார்க்குற 
றஙகலள இலழததுவருவ்தாக 
அலனததுலக ேனனிபபுச்சல� 
க்டந்்த பு்தனகிழலே (20) குறறம் 
சுேததியுள்ளது.

 ்்தனகிழக்கு �குதியில் 
உள்ள கஜா எனற கிராேதல்த சுறறி 
்�ருேளவான கண்ணி்வடிகள் 
புல்தக்கப�டடுள்ளன. க்ரானி 
எனப�டும் இனதல்தச ப்சர்ந்்த 
ஆயு்தக்குழுவு்டனான போ்த 
ல்கலள ்்தா்டர்ந்ப்த இவவாறு 
கண்ணி்வடிகள் புல்தக்கப�டுகின 

றன.
 M-14 கண்ணி்வடிகள் கால் 
கலள கணுக்காலு்டன ப்ச்தப�டு 
த்தக்கூடியலவ, M.M-2 கண்ணி்வ 
டிகள் கால்கலள முழஙகாலு 
க்கு கீழ் முறறாக ப்ச்தப�டுத்தக்கூடி 
யது்டன, ஏலனய �குதிகளிலும் 
காயஙகலள ஏற�டுத்த வல்லலவ. 
இலவ மியானோரில் ்தான ்தயாரி 
க்கப�டுகினறன.
 இவவாறான கண்ணி்வ 
டிகலள �யன�டுததுவது மிகவும் 
்காடுலேயானது, ்�ருேளவான 
ேக்கள் �ாதிக்கப�டுகினறனர் என 
அலனததுலக ேனனிபபுச்சல�யின 
்நருக்கடிகளுக்கான ்தகவல் பிரி 
வின பிரதித ்தலலவர் ேற ்வல் 
்்தரிவிததுள்ளார். 
 2021 ஆம் ஆண்டு ்�பரவரி 
ோ்தம் மியானோரில் இராணுவம் 
ஆடசிலய லகப�றறிய பின அஙகு 
ப�ாராட்டஙகள் இ்டம்்�றறு 
வருகினறன. ப�ாரட்டக்காரர்களு 
க்கு எதிரான �ல்ட நல்டவடிக் 
லககளில் இதுவலரயில்
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த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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இலங்கைத் தீவின் வரலாற்றில் ஈழத்்தமிழரகை்ைப் ப�ாறுத்்த வ்ர 1977ஆம் ஆண்டு வரலாற்று 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டு. 1976ஆம் ஆண்டின்  ஈழத்்தமிழரகைளின் ்தன்்ாட்சிப் 

பிரகைட்மா் வட்டுக்்கைாட்்டத் தீரமா்த்திற்கைா் குடிபயாப்�த் ்்தர்தலாகை 1977 ப�ாதுத் 
்்தர்த்ல ஈழத்்தமிழரகைள் முன்ப்டுத்து அறுதிப் ப�ரும்�ான்்ம வாக்குகைைால் அதில் பவற்றியும் 
ப�ற்்ற்ர. இ்ந்த 1977ஆம் ஆண்டில் ்தான், ்ே. ஆர. ேயவரத்்த்ா ்த்து கிட்டிய உ்றவி்ரா் 
28வயது ரணில் விக்கிரமசிஙகைா்வ இலங்கைப் �ாராளுமன்்றத்திற்கு உறுப்பி்ராகை நியமித்து, 
இ்ைஞர விவகைாரம், மற்றும் ப்தாழில்து்்ற அ்மச்சராகைவும், பிரதி பவளிநாட்டு அ்மச்சராகைவும் 
அ்மச்சர்வத் ்தகுதியும் அளித்்தார. இ்தன் வழி ஈழத்்தமிழமக்கை்ைத் ்த்து குடிகைைாகைக் கைரு்தாது 
எவவாறு ்ே ஆர ஒரு அ்நநிய நாட்டுப் �்கை்ம ்�ால் அவரகைளின் வரலாற்றுத் ்தாயகைத்தின் 
்மல் ்�ார என்்றால் ்�ார ்சமா்தா்ம் என்்றால் ்சமா்தா்ம் எ் முழுஅைவிலா் யுத்்தப் பிரகைட்ம் 
ப்சய்தா்ரா, அ்்த வழியில் ஈழத்்தமிழி்த்்்தப் �்கை்மயாகைக் கைருதி ்த்து அரசிய்ல இன்று வ்ர 
முன்ப்டுத்து வரு�வர ரணில் விக்கிரமசிஙகைா. இவர இன்று இலங்கையின் எட்டாவது நி்்ற்வற்று 
அதிகைாரமுள்ை ே்ாதி�தியாகைப் �்தவி்யற்று நிதி அ்மச்்சயும் �ாதுகைாப்பு அ்மச்்சயும் ்தன்னிடம் 
்வத்து, தி்்ஸ் குணவரத்்த்ா்வப் பிர்தமராகைக் பகைாண்ட 18 அ்மச்சரகை்ை நியமித்துள்ை்ம, 
ஈழத்்தமிழி்ப்�்கை்ம மீைவும் நி்்ற்வற்று அதிகைார �லம் ப�ற்றுள்ைது என்்்ற வரலாற்று உணரவின் 
அடிப்�்டயில் கைரு்தத் ்்தான்றுகி்றது.  
 ரணில் விக்கிரமசிஙகைா 1970இல் கைைனித் ப்தாகுதியின் ஐக்கிய ்்தசியக்கைட்சி அ்மப்�ாைராகை 
21வயதி்ல்ய நியமிக்கைப்�ட்டது மு்தல் இன்று வ்ர உரி்மப் ்�ாராட்டஙகை்ையும், அரசியல் 
்�ாராட்டஙகை்ையும் ஒடுக்கும் கை்ல்ய்ய ்த்து அரசியலின் ப்சல்பநறியாகை பகைாண்டு �யணித்து 
வருகின்்றார. இவர ஆறு ்தட்வகைள் பிர்தமராகை இரு்நது �்டப்�லம், ராே்த்நதிரம், அ்்த்துலகைச 
ப்சல்வாக்கு என்னும் முத்்தரப்�ட்ட பின்புலஙகைள் வழியாகை ஈழத்்தமிழ மக்கைளின் ் �ாராடும் உரி்மகை்ை 
மறுத்்த, மனி்த உரி்மகைள் வன்மு்்றயாைராகை்வ வரலாற்றில் ்தன்்்ப் �திவு ப்சயதுள்ைார.
 இவர �்தவி்யற்பு ப்தாடர�ாகை நியூ்யாரக் ்டம்ஸ் பவளியிட்ட கைட்டு்ரயில் இவ்ர 
்கைாட்டாவின் நண்�ப்்வும், அரசியலில் நரிபய்வும் மிகைத்ப்தளிவாகை உலகுக்கு இ்ஙகைாட்டியுள்ைது. 
உலகுக்கு ப்தரி்ந்த இ்ந்த உண்்ம ப்தரியா்தவரகைைாகை இவருக்கு வாக்கைளித்்த ்தமிழத்்்தசியக் 
கூட்ட்மப்பின் ்த்ல்ம்யயும், ்தமிழப்�ாராளுமன்்ற உறுப்பி்ரகை்ையும்,  வீட்டுக்குப் ் �ாஙகைள் எ் 
அரகைலிய ்�ாராட்டக்குழு �ாணியில் ்தமிழர ்தாயகைத்திலும் ்�ாராட ்வண்டிய ப�ாறுப்புள்ைவரகைைாகை 
்தாயகைத்திலும் உலகிலும் வாழும் ்தமிழரகைள் உள்ை்ர.  
 ்மலும், ஈழத்்தமிழரகை்ைப் ப�ாறுத்்த மட்டில் சிஙகைை ப�ௌத்்த ்�ரி்வா்த சிஙகைை 
அர்சாஙகைஙகைளின் ஈழத்்தமிழி் அழிப்பு அரசியல் ஒவபவான்றிலும் அ்த்் நி்்ற்வற்றுவ்தற்கைா் 
�லமாகை ரணில் விக்கிரமசிஙகைா இரு்நது வ்நதுள்ை்ம வரலாறு. இவரது ்மற்குலகை அரசியல் ்சாரபு 
நி்லகைளும், ப�ரு மு்தலாளித்துவ பின்மு்தலாளித்துவ ஆ்தரவு ப�ாருைா்தாரக் பகைாள்்கைகைளும், 
சிறிலஙகைா அர்சாஙகைத்தின் ஈழத்்தமிழி் அழிப்பு அரசியல் ப்சயற்றிட்டஙகைள் குறித்்த அ்்த்துலகை 
்சட்ட வி்சார்ணகைளிலிரு்நது சிஙகைைத் ்த்ல்மகை்ைக் கைாக்கும் �ாதுகைாப்புக் கைவ்சமாகை எக்கைாலத்திலும்  
விைஙகி வருகி்றது. இக்கைாலத்திலும் ்கைாட்டா உட்�ட்ட ரா்ச�க்்ச குடும்�த்தி்ர ்மலா் மனி்த 
உரி்மகைள் ஆ்ணயகை வி்சார்ணகைள் மற்றும் அ்்த்துலகை குற்்றவியல் நீதிமன்்ற வி்சார்ணகைள் 
அவரகை்ை பநருஙகைாமல் கைாக்கும் �ாதுகைாப்புக்  கைவ்சமாகை இவ்ர ப்சயற்�டுவார என்்ற நம்பிக்்கை்ய 
்கைாட்டா இவரிடம் நாட்டின் அதிகைாரத்்்தக் ்கையளிக்கை ்வத்்தது.  சுருக்கைமாகைச ப்சான்்ால் 
சிறிலஙகைாவின் 2009ஆம் ஆண்டின் முள்ளிவாயக்கைால் ஈழத்்தமிழி் அழிப்புக் குற்்றவாளிகைளுக்கு 
்தண்ட்் நீதி கி்டக்கைாமலும் �ாதிப்புற்்ற மக்கைளுக்கு �ரிகைார நீதி கி்டக்கைாமலும் ்தடுத்து வரும் 
மிகைப்�லம் ப�ாரு்நதிய அரசியல் மனி்தன் ரணில் விக்கிரமசிஙகைா, இன்று நாட்டின்   நி்்ற்வற்று 
ே்ாதி�தி என்னும் அதியுயர உச்ச அதிகைார ்சக்தியாகை ்தன்்் சிஙகைை மக்கைளின் விருப்�த் ப்தரிவு 
இல்லாமல் நரித்்த்நதிரத்்தால் நி்லநிறுத்தியுள்ைார.  சிஙகைை மக்கை்ை்ய இ்ஙகைாணக் கூடிய 
அச்சத்துக்கு உள்ைாக்கி, அ்றவழியில் ்�ாராடிய 15 ்�்ரக் கைாயப்�டுத்தி, 15 ்�்ரக் ்கை்தாக்கி, 
பிபிசி ஊடகைவியலாைரகைள் உட்�ட ஊடகைவியலாைரகை்ைத்்தாக்கி கைருத்துச சு்த்நதிரத்்்தயும் மறுத்து, 
்�ாராட்டக்கைாரர ்தஙகியிரு்ந்த கூடாரஙகை்ை பநாறுக்கி, ஆட்சி்ய ஆரம்பித்துள்ைார. இ்வ 
ஈழத்்தமிழி்த்திற்கு மிகைப்�ா்தகைமா் நி்லகைள் உருவாகைப்்�ாகி்றது என்்ற அச்சத்்்தப் �லமாகை 
ஏற்�டுத்துகி்றது. அதிலும் ் ே ஆரின் இரத்்த உ்றவா் ரணில் அவரு்டய ‘வி்ையாட்்ட உன்்சார�ாகை 
வி்ையாடு ஆ்ால் ்சட்டஙகை்ைப் பின்�ற்றி வி்ையாடு’ என்்ற ்தத்துவத்்்தக் கை்ரத்துக் குடித்்தவர. 
இ்த்ால் ்தான் கைாலிமுகைத்திடல் ்�ாராட்டக்கைாரரகை்ை நி்்ற்வற்று அதிகைாரமுள்ை ே்ாதி�தியாகைப் 
�்தவி்யற்்றவுட்்்ய அர்சவரத்்தமானி அறிவிப்பு மூலம் ்சட்டப்�டி இராணுவத்்்த அ்ழத்து அடித்து 
பநாறுக்கி ்கைதுகைள் ப்சயது அவரகைளுக்கு இ்ஙகைாணக்கூடிய அச்சத்்்த ஏற்�டுத்தி ்த்து அரசியல் 
�ழிவாஙகை்ல ்சட்டத்தின் ந்டமு்்றப்�டுத்்தலாகை நியாயப்�டுத்தியுள்ைார. இது்தான் ரணில். இது்தான் 
்ே. ஆரின் மறுபி்றப்பு. 
 ஈழத்்தமிழி்ப்�டுபகைா்ல்ய எவவாறு நாட்டின் ்்தசியப் �ாதுகைாப்புக்கைா், நாட்டின் 
ஒரு்மப்�ாட்டுக்கைா் ்சட்ட ந்டமு்்றப்�டுத்்தல் என்று உலகுக்குச ்சட்டத்தின் �டி வி்ையாடி 
நியாயப்�டுத்துவதில் ்சட்ட வல்லுநராகை  ் ே. ஆர விைஙகி்ா்ரா, அவர �ாணியில் இன்று  ரணிலும், 
்த்து அரசியல் �ழிவாஙகைல் அதிகைாரப் பிர்யாகைத்்்தத் ப்தாடஙகியுள்ைார.  இலங்கையின் எட்டாவது 
நி்்ற்வற்று அதிகைாரமுள்ை ே்ாதி�தி ரணிலின் மக்கைள் ்�ாராட்ட ஒடுக்கு்தல்கைளும், ஈழத்்தமிழி் 
அழிப்பு அரசியல் ப்சயற்�ாடுகைளும், இலங்கை மக்கை்ையும், ஈழத்்தமிழரகை்ையும் ்தாக்கைாது ்தடுப்�்தற்கு, 
கூட்டு இயஙகு இ்ணவு குடிமக்கைள் அ்மப்புக்கைள், இலங்கையில் உள்ை குடிகைளின் உரி்மகை்ைப் 
�ாதுகைாக்கும் வ்கையில், சிஙகைை, ஈழத்்தமிழி் ்்த்சஇ்த்்தன்்மகைளும் ்தனித்துவமா் இ்்ற்மகைளும் 
்சமமாகை மதிக்கைப்�ட்ட நி்லயில், இலங்கை முஸ்லீம் மற்றும் ம்லயகை மக்கைளின் அரசியல் உரி்மகைள் 
உத்்தரவா்தப்�டுத்்தப்�ட்ட மு்்றயில், உடன் உருவாக்கைப்�ட ்வண்டும். அ்தற்கு புலம் �தி்நது வாழ 
்தமிழரகைள் ்தஙகைளில் ்தாஙகைள் கூட்டு இயஙகு ம்நி்ல உள்ைவரகைைாகை இ்ண்தல் மிகை முக்கியம் 
என்�து இலக்கின் எண்ணம்.

ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழினப் பகைகை மீளவும் 
நிகைவேற்று அதிைார பலம் பபற்றுளளது

‘இலஙலகயில் ்�ாருளா்தாரம் உள்ளிட்ட ்சகல 
துலற்சார் ்நருக்கடி நிலலகள் அதிகரிததுள்ளன.

இ்தறகான தீர்விலன ஜனாதி�தி ரணில் ்�றறுக் 
்காடுப�ார் எனறு எதிர்�ார்க்கப�டுகினறப�ாதும் 
இது இலகுவான காரியேல்ல.அதப்தாடு அரசியல் காய் 
நகர்த்தல்களுக்கு ேததியில் ேக்களின பிரச்சலனகள் 
ேழுஙகடிக்கப �டடு வருவதும் வருந்்தத்தக்க வி்ட 
யோகும்’ எனறு கல்விோணிப �ா்ட்நறியின விரிவு 
லரயாளர் கலாநிதி எம்.எஸ்.இஙகர்்சால் ்்தரிவித்தார்.

அவர் இது ் ்தா்டர்பில் பேலும் கருதது ் ்தரிவிக்லகயில்,
 ‘இலஙலகயின நிலலலேகள் நாளுக்கு நாள் 
கவலலயளிக்கினறன. அததியாவசியப ் �ாருடகளுக்கு 
்்தா்டர்ந்தும் ்தடடுப�ாடுகள் நிலவுகினற நிலலயில் 
விலலவாசி அதிகரிபபு ேக்களின இயல்பு வாழ்க்லகலய 
்�ரிதும் �ாதிததுள்ளது.

 எரி்�ாருள், எரிவாயு ்காள்வனவிறகாக ேக்கள் 
வரில்சகளில் வாழ்க்லகலய ்்தாலலததுக் ்காண்டி 
ருக்கினறனர்.எனினும் �ாராளுேனறததில் ேக்களின 
பிரச்சலனகள் எந்்தளவுக்கு எதி்ராலிக்கினறன.இ்த 
றகான தீர்வுகலளப ்�றறுக் ்காடுப�தில் அரசி 
யல்வாதிகளின கரி்சலன எந்்தளவிறகுள்ளது என�்்த 
ல்லாம் பகள்விக்குறியாகியுள்ளது.
 அரசியல் காய்நகர்த்தல்களுக்கும், இருபல� 
உறுதி ்்சய்வ்தறகும் ேததியில் ேக்களின பிரச்சலனகள் 
ேழுஙகடிக்கப�டடு வருவது வருந்்தத்தக்க வி்டயோ 
கும்.இது �ாரிய பினவிலளவுகளுக்கும் விததிடுவ்தா 
கபவ அலேயும் என�்தலன ேறுப�்தறகில்லல.
 நாடடின ்சேகால ்நருக்கடிகளுக்கும் ேததியில் 
ேக்கள் எழுசசி காரணோக முனனாள் ஜனாதி�தி 
பகாட்டா�ய நாடல்ட விடடு ்தபபிபயாடியுள்ளார். 
உலகநாடுகள் அவலர புறக்கணிததுவரும் நிலலயில் 
உலகம் சுறறும் வாலி�னாக அவர் வலம்வந்து ் காண்டி 
ருக்கினறார்.
 இ்தனில்டபய நாடடின புதிய ஜனாதி�தியாக 
முனனாள் பிர்தேர் ரணில் விக்கிரேசிஙக இபப�ாது 
�ாராளுேனறததினால் ்்தரிவாகியுள்ளார். எனினும் 
ேக்கள் ஆலண இவருக்கு இல்லாலே ்்தா்டர்பில் 
வி்சனஙகள் முனலவக்கப�டடு வருகினறன.ஜனாதி�தி 
ரணில் அரசியல் ்சாணக்கியம் மிக்கவர்.

 ்�ாறுலேயு்டன ்சவால்கலள லகயாளு�வர்.
்சர்வப்த்ச நாடுகள் �லவறறினதும் ்்சல்வாக்கு அவ 
ருக்குள்ளது.எனறப�ாதும் நாடடின ்�ாருளா்தார 
பினனல்டவு உள்ளிட்ட �ல்பவறு பிரச்சலனகளுக்கும் 
அவரால் உ்டனடியாக தீர்விலனப ்�றறுக் ்காடு க்க 
முடியுோ? என�து பகள்விக்குறிபயயாகும். ஜனாதி 
�தி �்தவிபயறறலகபயாடு காலிமுகததி்டல் இலள 

murpay; ,yhgq;fSf;fhf kf;fspd; 
gpur;ridfs; kOq;fbf;fg;gLfpd;wd

fyhepjp ,q;fu;rhy;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



04,jo;
192 [_iy 23> 2022

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

இலஙலகயின 8 ஆவது நிலறபவறறு அதிகார 
ஜனாதி�தியாக ஐக்கிய ப்தசியக் கடசியின 

்தலலவர் ரணில் விக்கிரேசிஙக வியாழக்கிழலே 
�்தவிபயறறார். 2020 இல் நல்ட்�றற ்�ாதுதப்த 
ர்்தலில் �டுப்தால்வியல்டந்து - ஐ.ப்த.கவுக்கு கில்ட 
த்த ஒபர்யாரு ப்தசியப�டடியல் எம்.பி. �்தவி 

மூலம் �ாராளுேனறததுக்கு வந்து, பிர்தேர் �்தவி 
லயப ்�றறு இபப�ாது நிலற பவறறு அதிகார 
ஜனாதி�தி �்தவிலயயும் லகப �றறியிருக்கினறார்.

 �்தவிபயறற 24 ேணி பநரததுக்குள்ளாகபவ, 
காலிமுகததி்டல் ப�ாராட்டக்காரர்கள் மீது அதிரடித 
்தாக்கு்தல் ரணிலின உத்தரவில் ந்டத்தப�ட்டது. 
்தான �்தவிக்கு வருவ்தறகு காரணோக இருந்்த 
பகாட்டா பகா கே ப�ாராட்டக்காரர்கள்  இபப�ாது 
ரணிலுக்குத ்்தால்லலயாகிவிட்டனர். ப�ாராட்ட 
க்காரர்கலளக் லகயாள்வ்தறகு ரணில் லகயாண்்ட 
நல்டமுலற உள்நாடடிலும் ்வளிநாடுகளிலும் 
�லத்த கண்்டனஙகலளப ்�றறிருக்கினறது. இவ 
வி்டயததில் ரணில் ்சறறு நி்தானோகச ்்சய 
ற்ட�டடிருக்க முடியும் எனற கருதது முனலவக் 
கப�டுகினறது.
 ்்தா்டர்சசியான ப்தால்விகளால் கடசியின 
்தலலலேப �்தவியில் ்்தா்டர்ந்தும் இருப�தில் 
கடுலேயான எதிர்பபுக்கலளச ்சந்தித்தவர் ரணில். 
்தலலலேப �்தவி காரணோகபவ ஐக்கிய ப்தசியக் 
கடசியிலிருந்து ்சஜித பிபரே்தா்ச ்தலலலேயிலான 
அணி பிரிந்து ்்சனறு ஐக்கிய ேக்கள் ்சக்தி எனற 
கடசிலயயும் அலேத்தது. எதிர்க்கடசியாகவும் 
இருக்கிறது. ்சஜிததின பிளவு்தான க்டந்்த ்�ாதுத 
ப்தர்்தலில் ரணிலுக்கு கில்டத்த ் �ரும் ப்தால்விக்கு 
பிர்தான காரணம்.
 கடசிக்கு எந்்த்வாரு ஆ்சனமும் கில்ட 
க்கா்த நிலலயில் - ப்தசியப�டடியல் மூல 
ோக கில்டத்த ஒபர்யாரு ஆ்சனதல்தப �யன 
�டுததி �ாராளுேனறம் வந்்த ரணில் இனறு 
ஜனாதி�தியாகியிருக்கினறார். அரசியல் என�து 
வாய்பபுக்கலள ்சா்தகோகப �யன�டுததிக்்கா 
ள்வது்தான. இனிபேல் ரணிலுக்கு அரசியலில் 
இ்டமிருக்கபப�ாவதில்லல என அலனவருபே 
நம்பியிருந்்த ஒரு நிலலயில், ்சந்்தர்ப�ஙகலள 
ேதிநுட�தது்டன �யன�டுததி அரசியலின உச்ச 
�்தவிக்கு வந்திருக்கினறார் ரணில்.
 ரணிலின வீழ்சசிக்கு ்சஜித பிபரே்தா்ச 
எந்்தளவுக்கு காரணோக இருந்்தாபரா அப்தப�ால 

அவரது ்தறப�ால்தய எழுசசிக்கும் ்சஜித்தான 
காரணம். ேகிந்்த ராஜ�க்்ச பே 9 ஆம் திகதி பிர்தேர் 
�்தவிலயத துறந்்த ப�ாது, அந்்தப �்தவிலயப 
்�ாறுபப�றகுோறு எதிர்க்கடசித ்தலலவர் 
எனற முலறயில் ்சஜிதல்தத்தான ஜனாதி�தியாக 
இருந்்த பகாட்டா�ய மு்தலில் அலழத்தார். 
ஆனால், நாடு எனறுமில்லா்த ்�ாருளா்தார 
்நருக்கடிக்குள் சிக்கியிருக்கும் நிலலயில் பிர்தேர் 
�்தவிலயப ்�ாறுப்�டுப�து ்தனது அரசியல் 

எதிர்காலததுக்கு ்சவாலாகிவி்டலாம் என�்தால் 
அவர் அ்தலன ேறுத்தார். கில்டத்த ்சந்்தர்ப�தல்த 
்தனக்கு ்சா்தகோகப �யன�டுததிக்்காள்ளும் 
உ�ாயம் ்சஜிததுக்கு ்்தரிந்திருக்கவில்லல.
 அ்தலனயடுதப்த ரணிலின �க்கம் பகாட 
்டா�யவின கவனம் திரும்பியது. அ்தலனவி்ட, 
்தறப�ாது ரணில் ஜனாதி�தியாக வந்திருப�்தறகும் 
்சஜிததின ்தயக்கபே காரணம். ்தான ப�ாடடி 
யிடுவல்த இறுதி பநரததில் ்தவிர்தது ்டல்லஸ் 
அழகப்�ருேலவக் களமிறக்கிய்தன மூலம் - 
அவரது கடசியினபர இறுதி பவலளயில் அவலர 
ஆ்தரிக்க ்தயஙகினார்கள். ்சஜிததின ஆ்தரவாளர்கள் 
சுோர் 14 ப�ர் ரணிலுக்கு வாக்களித்த்தாகச ்்சால் 
லப�டுகினறது.

 ரணில் விக்கிரேசிஙக ்வறறி்�றுவார் 
என�து ஓரளவுக்கு எதிர்�ார்க்கப�ட்டது்தான. 
ஆனால், இந்்தளவு ்�ரும்�ானலே அவருக்கு 
கில்டக்கும் என�து எதிர்�ார்க்கப�்டா்தது. ்�ரும் 
�ாலான சிறு�ானலேயினக் கடசிகளும், ஐக்கிய 
ேக்கள் ்சக்தி, சிறிலஙகா சு்தந்திரக் கடசி என�ன 
்டல்லஸ் அழகப்�ருேலவ ஆ்தரிப�்்தன 
முடி்வடுததிருந்்த ப�ாதிலும் அந்்தக் கடசிகளின 
�ல உறுபபினர்கள், கடசித ்தலலலேயின முடிலவ 
மீறி ரணிலுக்கு வாக்களித்தலேயால் ்தான இந்்தளவு 
அதிகளவு வாக்குகலள அவரால் ்�றமுடிந்்தது.
 ஜனாதி�தியாகத ்்தரிவாகியுள்ள ரணில் 
விக்கிரேசிஙக முன�ாக உள்ள ்சவால்கள் �ல. 
அ்தலன அவர் எவவாறு ்சோளிக்கபப�ாகினறார் 
என�தில் ்தான அவரது உண்லேயான ்வறறி 
்தஙகியுள்ளது. மு்தலாவ்தாக - ்�ாருளா்தார ்நருக் 
கடி ஒவ்வாரு குடும்�தல்தயும் �ாதிக்கி னறது. 
�ல குடும்�ஙகள் மூனறு பநரமும் உணவருந்்த 
முடியா்த நிலலயில் இபப�ாதுள்ளன. இ்தறகு 
நிவாரணம் ்�றறுக்்காடுப�து பிர்தான பிரச 
சிலன. அதிகரித்த வாழ்க்லகச ்்சலவு ஒருபுறம். 
பவலல இழபபுக்கள் ேறுபுறம் அலனததுக் குடும் 
�ஙகலளயும் �ாதிக்கினறது.
 ரணில் ஜனாதி�தியாக வந்திருந்்தாலும் 

ரணிலுக்கு எதிரான ்தேது ப�ாராட்டம் ்்தா்டரும் 
என காலிமுகத தி்டல் ப�ாராட்டக்காரர்கள் 
அறிவிததுள்ளார்கள். இது ரணில் எதிர்்காள்ளபவ 
ண்டியுள்ள ேற்றாரு பிரசசிலன. இ்தலனப 
�ல்டப�லததின மூலம் எதிர்்காள்வது எனற 
ரணிலின முடிவு �ாரதூரோன விலளவுகலள 
க்்காண்டுவரக்கூடியது. ்�ாருளா்தார ்நருக் 
கடிலய முடிவுக்குக் ்காண்டுவருவ்தன மூலம் 
ேக்களின நம்பிக்லகலயப ்�றறு இந்்தப ப�ாரா 

ட்டதல்த �லவீனப�டுததும் உ�ாயதல்த ரணில் 
லகயாண்டிருக்க முடியும்.
 இ்தலனவி்ட ்சர்வப்த்ச உ்தவிகலளப 
்�றறு ்�ாருளா்தாரதல்த மீளக்கடடியலேப�து 
அவசியம். இ்தலன ்்சய்யக்கூடிய ஒருவராகபவ 
ரணில் விக்கிரேசிஙகலவ இலஙலக ேக்கள் 
�ார்க்கினறார்கள். ்சர்வப்த்சத ்்தா்டர்புகள், பேறகு 
நாடுகளுக்கு ்சார்�ான அவரது அணுகு முலற 
என�ன இவவி்டயததில் அவருக்கு உ்தவலாம். 
்சர்வப்த்ச நாணய நிதியம் ரணிலின ்்தரிலவ 
யடுதது ்வளியிடடுள்ள அறிக்லக அவருக்கு 
உற்சாகேளிப�்தாக அலேயலாம்.
 ஆனால், ஜனாதி�தி ்்சயலகம் முன�ாக 
ப�ாராட்டம் ந்டததியவர்கள் ்வள்ளிக்கிழலே 
யு்டன ்தேது ப�ாராட்டதல்த இல்டநிறுததுவ்தறகு 
தீர்ோனிததிருந்்த நிலலயில் ்தான ்வள்ளி 
அதிகாலல மிபலச்சத்தனோன ்தாக்கு்தல் ந்டத்த 
ப�ட்டது. ப�ாராட்டக்காரர்கள், ஊ்டகவியலாளர் 
கள், ்சட்டத்தரணிகள் என அலனவரும் ்சகட 
டுபேனிக்கு ்தாக்கப�ட்டனர். இந்்த ேனி்தாபிோ 
னேறற ்தாக்கு்தலில் 20 ப�ர் வலரயில் �டுகாயே 
ல்டந்்தனர்.
 இராணுவம் ்்தா்டர்பில் சிஙகள ேக்களி 
்டம் காணப�ட்ட பிம்�ம் இந்்தத ்தாக்கு்தலு்டன 
கலலந்துப�ாயுள்ளது. இராணுவம் குறித்த அவர் 
களுல்டய கருததுக்களில் எந்்தளவுக்கு ோறறம் 
ஏற�டடுள்ளது என�ல்த ்சமூக ஊ்டகங களில் 
அவர்கள் ்வளியிடும் �திவுகளில் காணமுடிகி 
னறது.

 “இல்ச உனக்கு வலிததிருக்கும்” என ்சமிந்்த 
்ஜயசூரிய எனற சிஙகளவர் காலிமுகததி்டலில் 
காயேல்டந்்த ஊ்டகவியலாளரின �்டம் ஒனறு்டன 
இல்சபபிரியாவின �்டதல்தயும் இலணதது ்வளி 
யிடடுள்ள �திவு ஒனறில் குறிபபிடடுள்ளார். 
இது்தான வலி என�ல்த சிஙகள ேக்கள் 
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 "பாராளுமன்ற வாக்கெடுப்பில் ்வற் 
றி்பற்று ரணில் விககிரமசிஙகெ ஜனாதிபதி 
யாகெப் பதவியயற்றுள்ார். இநத ் வற்றியய 
நீஙகெள எவவாறு பார்ககினறீர்கெள?"

 "அரசியலில் நீண்்டகால அனு�வதல்தக் 
்காண்்ட ஒருவரின வருலக என�து மு்தன 
லேப�டுத்தப�ட்ட ஒனறாகபவ �ார்க்கப�டு 
கினறது. இலஙலகயில் நீண்்டகாலோகபவ 
அரசியல் கட்டலேபபு ஆபராக்கியோன ஒரு 
வடிவதல்த இலஙலகயில் ஏற�டுத்த முடி 
யாேல் காணப�ட்ட இழு�றி நிலலலய 
இது தீர்ததுலவததிருப�்தாகக் கரு்த முடியும். 
இருந்்த ப�ாதிலும் காலிமுகத தி்டல் ப�ாராட 
்டக்காரர்களின எதிர்பபுணர்வு என�து எந்்தக் 
கட்டததுக்குச ்்சல்லும் என�து ்்சால்லமுடியா்த 
ஒனறாகபவ காணப�டுகினறது.
 அப்தபவலளயில் இலஙலகயின ்�ாருளா 
்தாரததில் இருபல�ப�றறிய ஒரு ோறறதல்தச 
்்சய்வ்தறகான பினபுலஙகலளயும் அது ஏற�டுததி
க்்காடுததிருக்கினறது. குறிப�ாக பேறகு நாடுகள் 
ேறறும் நிதி நிறுவனஙகளு்டன இலணந்து �யணம் 
்்சய்வ்தறகான ஆபராக்கியோன இருபபு ஒனலற 
அல்டயாளப�டுததியிருக்கினறது.
 ஆனால், கடசி எனற அடிப�ல்டயிலும் 
ப்தசியப�டடியலில் வந்்தவர் எனற அடிப�ல்டயி 
லும் ஜனநாயகம் ்்தா்டர்�ான �லவீனஙகள் 
குறிததும் ப�்சப�டுகினறது. ரணிலுல்டய 
வருலக என�து இலஙலகயில் காணப�டுகினற 
்நருக்கடிகலளத தீர்ததுக்்காள்கினற அப்தபநரத 
தில், ்தனிப�ட்ட ரீதியான கடசி நலனகலளப 
�ாதுகாக்கினற அணுகுமுலறகலளயும் �ார்க்கக்கூ 
டிய்தாக இருக்கும்.
 பேறகு நாடுகளின ஆ்தரவு்டன இலங 
லகயின ்�ாருளா்தார ்நருக்கடிகலளத தீர்ததுக் 
்காள்வ்தறகான சில உ�ாயஙகலள இவர் முன்ன 
டுப�ார் என எதிர்�ார்க்க முடியும்

."

 "சஜித் பியரமதாச யபாட்டியிலிருநது 
விலகிக்கொண்டு டலஸ் அழகெப்்பருமாவுககு 
இடமளித்தயமயய எவவாறு பார்ககினறீர்கெள? 
ரணிலின ்வற்றிககு இதுவும் கொரணமா? "

 "அவவாறான ஒரு கருதது முனலவக் 
கப�டுகினறது. ஆனால் ்சஜித பிபரே்தா்சலவப 
்�ாறுத்தவலரயில் அவர் ப்தர்்தலிலிருந்து பின 
வாஙகியது அவரது எதிர்காலம் கருதியும் இந் ்தத 
ப்தர்்தலில் ப்தால்வியல்டயலாம் எனற காரண 
ோகவும் இவவாறான ஒரு முடிவுக்குச ்்சனறிரு 
ப�்தறகான வாய்பபுள்ளது.

 அப்தபவலளயில் ்சஜித பிபரே்தா்ச இன 
்னாரு இலக்லகயும் லவததிருந்்தார். உண்லேயில் 
அந்்த இலக்கு்தான ப்தால்வியல்டந்தி ருக்கினறது. 
்டலஸ் அழகப்�ருே ்வறறி்�றறு ஜனாதி�தி 

யானால் ்தனனால் பிர்தேராக முடியும் எனற 
வலகயில் அவரது இலக்கு காணப�ட்டது. இந்்த 
இலக்கிலும் அவர் ப்தால்வியல்டந்திருக்கினறார் 
என நான கருதுகினபறன.

"

 "யமற்கு நாடுகெள எதிர்பார்த்த அரசி 
யல் மாற்்றம் ஒனறு இலஙயகெயில் தற்யபாது 
இடம்்பற்றுள்தாகெக கெருத முடியுமா?"

 "நிச்சயோக - பேறகு நாடுகலளப ்�ாறு 
த்தவலரயில் குறிப�ாக ரணில் விக்கிரேசிஙகவின 
்்தரிவுக்கு இரண்டு ேணி பநரததுக்கு முனனர் 
்சர்வப்த்ச நாயண நிதியததின ்்சயலாளர், 
இலஙலகயு்டனான ப�சசுவார்தல்தகள் முக்கி 
யோன ஒரு கட்டதல்த எடடியிருப�்தாகக் கூறியி 
ருந்்தார். அப்தப�ாலத்தான எரிவாயு, எரி்�ாருள் 
ப�ானறன ஓரளவுக்கு கில்டப�்தறகான ஏற�ா 
டுகள் இ்டம்்�றுவல்தப �ார்க்கும் ப�ாது 
ஆடசிோறறததுக்கான ஒரு அடிப�ல்டலயத ்தந் 
திருக்கினறது.
 இந்்த ஆடசிோறறதல்த அவர்கள் எவவாறு 
கட்டலேததிருக்கினறார்கள் என�து உண்லேயில் 
ஆச்சரியோன ஒரு வி்டயம்்தான. ்�ாதுஜன 
்�ரமுனவின ஆ்தரவு்டன ்தஙகளுல்டய ஆ்தர 
லவப ்�றற ஒருவருல்டய ்வறறிலய அவர்கள் 
உறுதிப�டுததியிருக்கினறார்கள். பேறகு நாடுக 
ளின நீண்்டகால திட்டமி்டபலாடு கூடிய ஒரு 
வாய்பபு இந்்த ஆடசிோறறததின மூலோக ஏற� 
டடிருக்கினறது.

"

 " டலஸ் அழகெப்்பரும ஜனாதிபதியாகெ 
வருவயதயய இநதியா விரும்பியதாகெ தமி 
ழ்த் யதசியக கூட்டயமப்பின தயலயம 
்தரிவித்ததாகெ ்சய்தி ஒனறு ்வளியாகி 
யிருநதது. இதில் எநத்வுககு உண்யம 
இருககெலாம்? "

 "இது ்தமிழ்த ப்தசியக் கூட்டலேபபு 
எடுத்த முடிவுகலள நிறுவிக்்காள்வ்தறகாக முன 
்னடுத்த எத்தனோகபவ நான �ார்க்கினபறன. 
இவவாறான நகர்வுகள் எதிலும் ்தாம் 
ஈடு�்டவில்லல எனற வலகயில் இந்திய 
்வளிவிவகார அலேச்சரின �திலும் ேறுபபும் 
காணப�டுகினறது. இவவாறு்தான இலஙலக 
க்கான இந்தியத தூ்தரகமும் இவவாறான ஒரு 
அறிக்லகலய ்வளியிடடிருக்கினறது.
 ஆனால், இலவ அலனததுக்கும் அப �ால் 
ஒரு ்்தரிலவ பேற்காண்்ட பினனர் அவ வாறு 
்்தரிவு்்சய்யப�ட்டவரு்டன �யணம் ்்சய் 
வ்தறகான ்�ாறிமுலற ஒனலற உருவாக்கும் 
ேரல�க்்காண்டுள்ளன.
 ்தமிழ்த ப்தசியக் கூட்டலேபபு ரணில் 
விக்கிரேசிஙகவுக்கு எதிரான ஒரு பநாக்கு நிலலயில் 
இருந்து்காண்டு இ்தலன அவ்தானிப�து அவசி 
யோனது என நான கருதுகினபறன. ஆனால், 

உலக நாடுகள் ேறலறய நாடுகளில் ்தேது ்்சல் 
வாக்லகச ்்சலுததும் வலகயில் இவவாறு ்்சயற 
�டுவது வழலேயான ஒனறாகபவ உள்ளது. இது 
உலகம் முழுவதிலுமுள்ள ஒரு நியேம்்தான. 
ஆனால், இஙகு கூட்டலேபபு ்தான எடுத்த தீர்ோன 
தல்த நல்டமுலறப�டுததுவ்தறகாக இ்தலனப 
�யன�டுததியிருக்கலாம் எனபற நான கருதுகின 
பறன.

"

 "தமிழ்க கெட்சிகெளின சார்பில் விக 
யனஸ்வரனால் முனயவககெப்பட்ட யகொரிக 
யகெகெய் ரணில் ஏற்றுக்கொண்டதாகெச் 
்சால்லப்படுகின்றது. இதயன அடிப்பயட 
யாகெக்கொண்டு யபச்சுவார்த்யதகெய் ஆரம்பி 
ப்பதற்கொன வாய்ப்புககெள உள்னவா?"

 "விக்பனஸ்வரன ஒரு ்தனி ந�ராக 
அ்தலன முனலவததிருக்கினறார். அது உறுதி 
ப�டுத்தப�ட்ட ஒனறாகபவா அல்லது உரிய 
முலறயிலான உ்டன�டிக்லகயாகபவா இல்லல. 
இப்தப�ானற உறுதி்ோழிலய ்டலஸ் அழகப 
்�ருேவும் ்தமிழ்த ப்தசியக் கூட்ட லேபபுக்கு 
வழஙகிய்தாகத ்்தரிவிக்கப�டுகி னறது. இல 
ஙலகலயப ்�ாறுத்தவலரயில் இவவி்தம் உத்த 
ரவா்தஙகள் வழஙகப�டுவது ஒரு ்சா்தாரண 
வி்டயம். க்டந்்தகாலஙகளில் இவவாறான �ல 
ஒப�ந்்தஙகள் மீறப�டடிருக்கினறன.
 விக்பனஸ்வரலனப ்�ாறுத்தவலரயில் 
அவர் ்தனி ஒருவராக இந்்த உறுதி்ோழிலய 
அடிப�ல்டயாகக்்காண்டு அர்சாஙகதது்டன 
ப�சசுவார்தல்தகலள ஆரம்பிப�து என�து 
முரண்�ா்டான ஒரு வி்டயம். ்தமிழ்த ப்தசியக் 
கூட்டலேபபி்டம் �தது உறுபபினர்கள் உள்ளா 
ர்கள். ்தமிழ்த ப்தசிய ேக்கள் முனனணியி்டம் இர 
ண்டு எம்.பி.க்கள் உள்ளனர்.
 ்தனக்குள்ள இரண்டுவரு்ட காலததில் 
ஒரு சுமூகோன முலறயில் ஆடசிலயக் 
்காண்டு ந்டத்தவ்தறகான முயறசிகலளபய 
ரணில் விக்கிரேசிஙக முன்னடுப�ார் என 
எதிர்�ார்க்கமுடியும். அந்்த வலகயில் இன்நரு 
க்கடி ்்தா்டர்�ான விவகாரஙகலளயும் அவர் 
லகயாள்வ்தறகு முற�டுவ்தறகான வாய்பபுக் 
கள் உள்ளன. தீர்வு கில்டக்கும் என நான 
்்சால்லவில்லல. தீர்லவ பநாக்கிய ஒரு உலரயா 
்டலல அவர் முன்னடுக்கலாம். ஆனால், இவ 
வாறான ஒரு முன்னடுபபு ஈழத ்தமிழர்களின 
அபிலால்சகலள நிலறவு ்்சய்வ்தாக அலேயும் 
என எதிர்�ார்ப�து கடினம் என�து எனது கருதது.

"

 "தமிழ்த் யதசியக கூட்டயமப்பிடம் 
சஜித் - டலஸ்   ஆகியயார் யகெ்யாப்பமிட்ட 
ஆவணம் ஒனறு ்கொடுககெப்பட்டுள்து. 
இது குறித்த உஙகெள கெருத்து எனன?"

இலஙயகெயில் ்வடித்த மககெள புரட்சி அரசியலில் அதிரடியான மாற்்றஙகெய் 
ஏற்படுத்தியிருககின்றது. இலஙயகெ முககியமான ஒரு திருப்பு 

முயனயில் தற்யபாதுள்து. இநத மாற்்றஙகெள குறித்தும் தமிழ் மககெளுககொன 
வாய்ப்புககெள ்தாடர்பாகெவும் யாழ். பல்கெயலககெழகெ அரசியல் துய்ற 

பேராசிரியர் பே.ரி.ேபேசலிஙேம் 
அவர்கெள அயனத்துலகெ உயியராயடத் தமிழ் வா்னாலியின தாயகெககெ்த்துககு 

வழஙகிய ்சவவியின முககிய பகுதிகெய் இஙயகெ தருகினய்றாம்.
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சிறீலஙகாவின இனவா்த அரசியற கட்ட 
லேபபுகளும் வரலாறறு ரீதியான அடடூழி 

யஙகளுபே இனறு அந்்த நாடு ்சந்திக்கினற 
்நருக்கடிக்கான மூலகாரணம் என�து ்்தளிவான 
உண்லேயாகும். இவவாறான அரசியல் அணு 
குமுலற, உறுதியறற ்தனலே, வனமுலற, ்�ாரு 
ண்மிய வஙகுபராதது நிலல ப�ானற வி்டயங 
களுக்ப்த ்்தா்டர்ந்தும் இடடுச்்சல்லும் என�தில் 
எந்்தவி்த ஐயமுமில்லல.

 சிறீலஙகாவின வரலாறலறச ்சறறுப 
பினபனாக்கிப �ார்த்தால், இப�டிப�ட்ட இன 
வா்தப ப�ாக்லக ோறறி அலேதது, இந்்தத 
தீவின பிரசசிலனகளுக்கான அடிப�ல்டக்கார 
ணததுக்கான தீர்லவ வழஙகக்கூடிய �ல வாய்பபு 
கள் சிறீலஙகாவுக்குக் ஏறகனபவ கில்டததிருந்்தன. 
ஆனால் அப�டிப�ட்ட வாய்பபுகள் கில்டத்த 
ஒவ்வாரு ்த்டலவயும் சீறீலஙகா அ்தலனத 
்தவறவிட்டப்த வரலாறாகும்.

 சிறீலஙகா ்தறப�ாது ஒரு போ்சோன 
்�ாருண்மிய ்நருக்கடிலயச ்சந்திததுக்்காண்டி 
ருக்கிறது. இந்்த ் நருக்கடிக்கான முழுப்�ாறுபபும் 
முனலனய அதி�ர் பகாட்டா�யவின ்தலலயில் 
சுேத்தப�டடிருக்கிறது. இரு வாரஙகளுக்கு 
முனனர் �ல்லாயிரக்கணக்கான ேக்கள் அவருக்கு 
எதிரான ஆர்ப�ாட்டதல்த பேற்காண்டு, அவ 
ரது �ணிேலனலயக் லகப�றறியிருந்்தார்கள். 
பகாட்டா�ய ஊழல்கலள பேற்காண்்ட்தாகவும், 
்தனக்கும் ்தனது குடும்�ததுக்கும் ்்சாததுக்கலள 
ப்சகரித்ததுோன குறறச்சாடடுகள்  அவர் மீது 
சுேத்தப�ட்டன. பகாட்டா�ய அமுலுக்குக் 
்காண்டுவந்்த வரிக்குலறபபு, உரவலககளுக்கான 
்தல்ட உள்ளிட்ட அவரது ்்சயற�ாடுகள் ்தவறான 
அணுகுமுலறகளாக முனலவக்கப�ட்டன. 
இது எவவாறு இருபபினும், சிறீலஙகா ்தறப�ா 
ல்தய ்நருக்கடி நிலலலயச ்சந்திப�்தறகு அடி 

ப�ல்டக்காரணோன மிகவும் முக்கியோன அ்தன 
்காள்லக ்்தா்டர்�ாக ஆர்ப�ாட்டதல்த  முன 
்னடுத்தவர்கள் எதுவும் ப�்சவில்லல. அ்தாவது 
சிறீலஙகா அரசு வ்டக்கிலும் கிழக்கிலும் முன்ன 
டுதது வருகினற இராணுவ ஆக்கிரமிபபு ்்தா்ட 
ர்�ாக அவர்கள் எதுவும் குறிபபி்டவில்லல.
 சிறீலஙகாவில் ஆயு்தப ப�ாராட்டம் முடிவு 
க்கு வந்து 13 ஆண்டுகள் க்டந்துவிட்ட ப�ாதிலும், 
மிக அதிக இராணுவதல்தக் ்காண்்ட ஒரு 
நா்டாக சிறீலஙகா ்தறப�ாது திகழ்கிறது. 2018ம் 
ஆண்டின புள்ளிவி�ரஙகளின �டி சிறீலஙகாவின 
இராணுவம், அ்தன ்சனத்்தாலகயின 1.46 வீ்தத 

ல்தப பிரதி�லித்தது. சிறீலஙகாலவ ்�ாறுத்த 
வலரயில் வ்டக்கிலும் கிழக்கிலுபே இராணுவபபி 
ர்சனனம் மிக அதிகோகப ப�ணப�டுகிறது. 
நாடடின 21 இராணுப பிரிவுகளில் 14 வ்டகிழக்கில் 
நிலல்காண்டிருக்கினறன. ஓக்லாண்ட அலேப 
பின கணிபபின�டி ஒவ்வாரு 6 ்தனிந�ர்க 
ளுக்கும் ஒரு இராணுவவீரர் எனற அடிப� 
ல்டயில் இராணுவம் வ்டகிழக்கில் நிலல்காண்டி 
ருப�்தாக அறிவிததிருக்கிறது. சிறீலஙகாவின 
்சனத்்தாலகயில் 0.6 வீ்ததல்தப பிரதி�லிக்கும் 
130,322 எண்ணிக்லகயிலான ்சனத்்தாலகலயக் 
்காண்டிருக்கும் முல்லலததீவு ோவட்டததில் 
60,000 இராணுவவீரர்கள் நிலல்காண்டிருப�்தாக 
்காள்லக ஆய்வு அலேப�ான அல்டயாளம் 
அலேபபு ்தகவல் ்வளியிடடிருக்கிறது. இ்தன 
்�ாருள் எனன்வனறால் இந்்த ோவட்டததில் 
ஒவ்வாரு இரு ்தனிந�ர்களுக்கும் ஒரு இரா 
ணுவ வீரன விகி்தததில் இராணுவம் நிலலநி 
றுத்தப�டடிருக்கிறது என�்தாகும். இவவாறான 
்தரவுகள் ஓர் இபபிரப்த்சததில் ஓர் உண்லேயான 
இராணுவ ஆக்கிரமிபல�ச சுடடிக்காடடுகினறன.

 ்தமிழர் ்தாயகதல்தப ்�ாறுத்தவலரயில், 
இராஜ�க்்சாக்கள் ்வறுேபன ஊழல்வாதிகளும் 
்�ாருண்மிய வல்லாண்லே அறறவர்கள் ேடடு 
ேல்ல. ்தமிழ் ேக்கலளப ்�ாறுத்த வலரயில் 
2009 இல் ப�ார் முடிவுக்குக் ்காண்டுவரப�ட்ட 
ப�ாது, இலழக்கப�ட்ட இனவழிபபு உட�ட்ட 

அலனததுக் ்காடுலேகளுக்கும் ்தலலலே 
்தாஙகிய ஒரு போ்சோன ப�ார்க்குறறவாளியாகபவ 
பகாட்டா�யலவ பநாக்குகினறனர். எந்்தச 
சிஙகள ்�ௌத்த ப்தசியவா்தம், 2019 இல் 
்�ரும்�ானலே வாக்குகளு்டன பகாட்டா�யலவ 
ஆடசிக்்காண்டுவந்்தப்தா, அப்த சிஙகள ்�ௌ 
த்த ப்தசியவா்தம் ்தான நாடு சு்தந்திரம் ்�றற 
காலததிலிருந்து ்தமிழ் ேக்களுக்கு எதிராக 
பேற்காள்ளப�ட்ட வனமுலறகலள முன்னடு 
த்தது. ்தமிழ் ேக்கள் இராஜ�க்்சாக்கலள ப�ார்க் 
குறறவாளிகளாகக் கருதிய அப்த பநரம், சிஙகள 
்�ௌத்த ப்தசிய வா்தம் அவர்கலளப ப�ாலர 

்வறறி்காண்்ட வீரர்களாகக் ்காண்்டாடியது. 
்தமிழ் ேக்கலளயும் முஸ்லிம் ேக்கலளயும் 
அ்டக்குமுலறக்கு உள்ளாக்கிய பகாட்டா�யவின 
இனவா்தக்்காள்லககலள அலடசியம் ்்சய்்த 
சிஙகள-்�ௌத்த ்தாயகம் ்தஙகளது �ாதுகா வலனா 
கக் பகாட்டா�யலவப ப�ாறறிபபுகழ்ந்்தது.
 ேருந்து, உணவு, எரி்�ாருட �றறாக்குலற 
யால் முழுததீவுபே ்்சால்்லாணாத துன�ஙகலள 
அனு�விததுக் ்காண்டிருக்கும் இத்தருணததில், 
்தமிழ் ேக்கள் ்்சறிந்து வாழுகினற வ்டக்குக் 
கிழக்கில் நாடடின ் ோத்தத ப்தசிய வருோனததின 
கணி்சோன �குதிலய இராணுவ ஆக்கிரமிபபுக்காக 
அரசு ்்சலவிடடுக் ்காண்டிருக்கிறது. 2020ம் 
ஆண்டில், அரசின ் ோத்தச ் ்சலவினததின 15 வீ்தம் 
இராணுவக்கட்டலேபபுக்காகச ்்சலவி்டப� 
ட்டது என பஜனஸ் சுடடிக்காடடுகிறார். 
சிறீலஙகா ப�ானற சிறிய நாடுகளு்டன ஒபபிடும் 
ப�ாது, சிறீலஙகா மிக அதிகோன ்்தாலகலய 
இராணுவததுக்காகச ்்சலவிடடுவருகிறது. 
2020ம் ஆண்டில் இஸ்பரலுக்கு அடுத்தாக (12.08 
%) இராணுவததுக்காக மிக அதிக ்்தாலகலயச 
்்சலவிடும் இரண்்டாவது நா்டாக (10.29 %) சிறி 
லஙகா விளஙகுகிறது.
 சிறீலஙகாவின இனவழிபபுப ப�ார் 2009 
இல் முடிவுக்குக் ்காண்டுவரப�ட்ட ப�ாது, 
169,796 அப�ாவித ்தமிழ் ேக்கள் சிறீலஙகா 
இராணுவத்தால் �டு்காலல ்்சய்யப�ட்ட்தாகத 
்்தரிவிக்கப�டுகிறது. அனறு ்்தாடடு, நாடடின 
வ்டக்குக் கிழக்குப பிரப்த்சததில் ேக்களின 
நாளாந்்த வாழ்க்லகயின ஒவ்வாரு வி்டயததிலும் 
இராணுவம் மூக்லக நுலழததுக்்காண்ப்ட வருகி 
றது. இனவழிபபுப ப�ாரில் உயிர்்தபபி �ல்பவறு 
உ்டல், உளக்காயஙகபளாடு ் ்தா்டர்ந்து இபபிரப்த்ச 
ததில் வாழ்ந்து்காண்டிருக்கும் ேக்களுக்குத 
்்தா்டர்சசியாக ேன உலளச்சலல ஏற�டுத்தக்கூடிய 
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அரசியல் அஸ்்தேனதல்த பநாக்கிச ்்சனறு 
்காண்டிருந்்த ஐக்கிய ப்தசியக் கடசியின 

அரசியல் ேறறும் ரணில் விக்கிரேசிஙகவின 
அரசியல் எதிர்காலதல்த, ராஜ�க்்சக்களின விதி 
வழிபய லககூடிவந்்த வி�ரீ்த ராஜ பயாகததின 
மூலம் முழுவீசசில் முன்காண்டு ்்சல்லும் 
வலகயில் நல்ட்�றறு முடிவல்டந்துள்ள 
ஜனாதி�தி ப்தர்வில் ்வறறி ்�றறு 8வது நிலற 
பவறறு அதிகாரம் ்காண்்ட ஜனாதி�தியாக 
்வறறி்�றறுள்ளலே ரணில் விக்கிரேசிஙகவின 
விசுவரூ� ்வறறியாகபவ அலேந்துள்ளது.
 ஒறலற ஆ்சனம், அதுவும் நாடு முழுவதும் 
்�ாறுக்கி ்�ாறுக்கி ப்சர்த்த வாக்குகளின திரட 
சியாக கில்டத்த உ�ரி வாய்ப�ான ப்தசியப� 
டடியல் உறுபபுரிலேயூ்டாக நா்டாளுேனற 
பிரபவ்சம் ்்சய்து, ்தனக்கு ஆ்தரவாக பேலும் 
ஒரு உறுபபினரது ஆ்தரலவக்கூ்ட உறுதி ்்சய்து 
்காள்ள முடியா்த அவலநிலலக்குத ்தள்ளப� 
டடிருந்்த ரணில் விக்கிரேசிஙக, 134 வாக்குகலள 
்�றறு இலஙலகயின 8வது நிலறபவறறு 
அதிகாரம் ்காண்்ட ஜனாதி�தியாக ்்தரிவு 
்்சய்யப�டடுள்ளலே ‘்கட்டவன ்கடடிடில் 
கிடடிடும் ராஜபயாகம்’ எனும் பஜாதி்ட வாக் 
கியததிறகலேவான வி�ரீ்த ராஜபயாக வாய்ப 
�ாகபவ �ார்க்கப�டுகிறது.
 எது எப�டி இருபபினும் இலஙலகயர்கள் 
்தறப�ாது ்சந்திதது நிறகும் ்�ாருளா்தார ்நரு 
க்கடி நிலலயும் அது ஏற�டுததியுள்ள வாழ் 
வியல் ்நருக்கடியும் ஒருப்சர ேக்கள் ப�ாராட 
்டோக �ரிணமிதது வீதி ேறியல் ப�ாராட்டம், 
முறறுலகப ப�ாராட்டம், ்�ாது ்்சாததுகளுக்கு 
ப்ச்தபேற�டுத்தப�டு்தல் என�்தாக தீவிரநிலல 
யல்டந்திருந்்தது.

 இந்நிலலயில், நாடு ்தழுவிய்தாக முன்ன 
டுக்கப�டடு வந்்த ேக்கள் ப�ாராட்டஙகள் 
அலனதல்தயும் ‘பகாட்டா பகா பகாம்’ எனும் 
முழக்கதல்த முனனிறுததிய காலிமுகததி்டல் 
ப�ாராட்டம் ஒருப்சர ேக்கள் கிளர்சசியாக 
திரடசியாக்கியது. அந்்தவலகயில் ராஜ�க்்சக்க 
ளுக்கு எதிராக காலிமுகததி்டலில் லேயம் 
்காண்்ட ேக்கள் கிளர்சசிபப�ாராட்டோனது 
்தறப�ாது, ேக்கள் விபரா்த ஆடசியாளர்கலள 
விரடடியடிக்கும் ேக்கள் புரடசியாக ோறி பே-9 
இல் ேகிந்்த ராஜ�க்்ச, ஜூன-9 இல் �சில் ராஜ�க்்ச, 
ஜூலல-9 இல் ஆரம்பிதது 13இல் பகாட்டா�ய 
ராஜ�க்்சலவ விரடடியடிதது ்தறப�ாது ரணில் 
விக்கிரேசிஙகலவ இலக்கு லவதது ்்தா்டர்ந்தும் 
முன்னடுக்கப�டடு வருகிறது.
 இவவாறான கபளா�ரததிறகு ேததியில் 
்தான, ரணில் விக்கிரேசிஙக இல்டக்கால பிர்தே ராக 
்�ாறுபப�றறு, ்சர்வப்த்ச ்்தா்டர்புகள் மூலோக 
நிதி வருலகலய உறுதி்்சய்யும் முன்னடுபபுகலள 
தீவிரப�டுததியிருந்்தார். பஜாசிய எதிர்வு கூறல்கா 
ளாக நா்ளாருபேனியும் ்�ாழு்்தாரு வண் 
ணமுோய் பிர்தேர் ரணில் விக்கிரேசிஙகவி 
்டம் இருந்து அறிவிபபுகள் ்வளி வந்து ்காண் 
டிருந்்தன.
 இவவாறான அறிவிபபுகள் ஒரு �க்கம் 
ேக்கலள குழப�ததிறகும், �்தறறததிறகும் 
உள்ளாக்கியிருந்்த ப�ாதிலும் ஒருவி்த நம்பிக் 
லகலய ஏற�டுத்தவும் ்தவறியிருக்கவில்லல. 
அ்தனகாரணோகபவ ராஜ�க்்சக்கலள காப�ாறறும் 

‘டீல்’ அடிப�ல்டயில் இல்டக்கால 
பிர்தேராக ரணில் விக்கிரேசிஙக 
்�ாறுபப�றற ப�ாது தீவிரம் 
்�றறிருந்்த ரணில் எதிரபபு பின 
நாடகளில் ஓரளவு ்தணிந்திருந்்தது 
என�ல்தயும் ேறுப�்தறகில்லல.
 ்சர்வப்த்ச ்தரபபுகளு்டனான 
ரணில் அர்சா ஙகததின 
உலரயா்டல்களும் அதுகுறித்தான 
அறிவி பபுகளுபே அவவாறான்்தாரு 
நம்பிக்லகலய ் காஞ்சம் ் காஞ்சோக 
கடடி்யழுபபியிருந்்தது. இவவாறான 
பினனணியில் பகாட்டா�யவின �்தவி 

ஓரளவு ்தறகாததுக் ்காள்ளும் நிலலபயற�டடிந்்த 
சூழலில் ்சர்வப்த்ச நாணய நிதியத 
து்டனான ப�சசுவார்தல்த ப்தால்வி 
யில் முடிவல்டந்துள்ள்தாக ்வளியா 
கிய ்்சய்திகள் முனலனய ்தறகாபபு நிலலலய 
முறறிலுோக ்தவிடு்�ாடி யாக்கி ேக்கள் 
புரடசிக்கான நாள் குறிப�்தறகு அடித்தளதல்த 
ஏற�டுத தியிருந்்தது.
 ஆம், ஜூலல-09 ஆம் திகதி 
பகாட்டா�யலவயும் விரடடியடிக்க 
அணிதிரளுோறு அலறகூவல் விடு 
க்கப�டடிருந்்தது. அ்தலன ்தடுப� 
்தறகு அர்ச-அதிகார-இராணுவ �லம் 
லகவ்சமிருந்தும் அவறலற உச்ச அளவில் �யன�டு 
த்தமுடியா்த லகயறு நிலலக்கு, குருசப்சததிரததில் 
நிராயு்த�ாணியாகி அர்சசுனணின அம்புகளுக்கு 
இலக்காகி உயிரிழந்்த கர்ணனின நிர்க்கதி நிலலக்கு 
பகாட்டா�ாய ்தள்ளப�டடிருந்்தார்.
 ேக்கள் புரடசிக்கு முன�ாக ஈடு்காடுக்க 
முடியா்த நிலலயில் நாடல்டவிடடு ்தபபிபயா 
டுவது எனகிற முடிலவத ்தவிர பவறு ்்தரிபவதும் 
இல்லா்த நிலலயில்,  �ல்பவறு பிரயத்தனஙகளுக்கு 
ேததியில் க்டந்்த ஜூலல-13ம் திகதி இலஙலகலய 
விடடு இராணுவ விோனததில் ோலலதீவுக்கு 
்தபபிபயாடினார் பகாட்டா�ய.
 ராஜ�க்்சக்கள் �்தவிகளில் இருந்து விரட 
டியடிக்கப�ட்டப்தாடு ் வளிபய ்தலலகாட்ட முடி 
யா்தவாறு
 ஓடி ஒழியும் நிலலக்கு ்தள்ளப�ட்ட 
அந்்தத்தருணததில் இல்டக்கால பிர்தேர் எனும் 
்�ாறுபபுக்கு பேலதிகோக �தில் ஜனாதி 
�தியாகவும் க்டலேயாறற, ராஜ�க்்சக்களின விதி 
வழிபய காலம் ரணில் விக்கிரேசிஙகவிறகு ்சந்்தர்ப 
�ததிலன ஏற�டுததிக் ்காடுததிருந்்தது.  
 இவவாறு கில்டத்தறகரிய ்சந்்தர்ப�ோக 
கிடடிய இவவாய்பபிலன ்கடடியாக �றறிக் 
்காண்்ட ரணில் விக்கிரேசிஙக, �தில் ஜனாதி�தி 
�்தவி வழிபய ்தனது லககலள்யடடிய நிலற 
பவறறு அதிகாரதல்த �யன�டுததி, அவ்சரகால 
நிலலலயப பிரக்டனப�டுததியப்தாடு நில்லாது, 
முழு அளவில் முப�ல்டயினலர முனனிறுததி 
நிலலலேகலளக் கடடுக்குள் ்காண்டுவரும் 
எத்தனஙகலள ஒருபுறதப்த �ார்ததுக்்காண்டு 
நா்டாளுேனறததில் புதிய ஜனாதி�திக்கான 
வாக்்கடுபபிலன அ்சம்�ாவி்தஙகபளதுமினறி 
அலேதியான முலறயில் ந்டததுவதிலும் நல்ட 
்�றும் ப�ாடடியில் ்தனது ்வறறிலயத தி்டோன 
நிலலயில் உறுதி்்சய்யும் லகஙகரியத திலும் 
ஈடு�டடிருந்்தார்.
 ்தனது க்டந்்த கால அரசியல் அனு�வஙகள் 
அத்தலனலயயும் ஒருப்சரப �யன�டுததி, ேக் 
கள் ப�ாராட்டதல்தக் கவ்சோக �யன�டுததி, 
எதிரணியினர் வகுத்த வியூகதல்த முறியடிதது 
எதிர்வியூகததிறகுள் எதிரணிலய திக்குமுக்கா்ட 
லவதது வரலாறறு ்வறறிலய வ்சோக்கி 

இலஙலகயின 8வது நிலறபவறறு அதிகாரம் 
்காண்்ட ஜனாதி�தியாக ்வறறி்�றறு இனி 
பேல் ராஜ�க்்சக்கள் நிலனத்தாலும் அல்சத 
துவி்ட முடியா்த உயரதல்த எடடியுள்ள ரணில் 
விக்கிரேசிஙகவின ் வறறி உண்லேயில் விசுவரூ� 
்வறறியாகபவ வரலாறறின ்த்டஙகளில் �திவு 
்்சய்யப�டடுள்ளது.
 முன்்சானன வலகயில் ராஜ�க்்சக்கள் 
மீ்தான ேக்களின பகா�ம் ஏற�டுததிய  ்தளதல்த 
சிஙகள ப்த்சம் ்சரிவர லகயாளாேல் பகாட 
ல்டவிட்ட்தன அழியா ்சாடசியோக ரணில் 
விக்கிரேசிஙகவின ்வறறி அலேந்துள்ள்்தன 
றால், ்தமிழ்த ்தரபபும் ்தனக்கு கில்டத்த வரலாறறு 
்சந்்தரப�தல்த குரஙகின லகயில் கில்டத்த பூோ 
லலயாக வீணடிததுவிட்டது என�தும் ேறுக்க 
முடியா்த உண்லேயாகும்.
 வரலாறு கறறுத்தந்்த ்�ரும் �டிபபிலன 
கலள புறந்்தள்ளி ்தத்தேது பே்தாவித்தனஙகலளயும், 
அவரவர் பினநிறகும் ்தரபபினரது அபிலால்சகலள 
முனனிறுததிய்தாகவும் ்்சயற�டடு ஆளுக்்காரு 
அணியாகவும், அவர்களுக்குள்ளாகபவ பிளவுக 
ளும், குழப�ஙகளுோக இழுப�றிப�டடு கில்ட 
த்த ்சந்்தர்ப�த்தல்த வீணடிததுள்ளலே, ்தமிழ் அரசி 
யல் ்தரபபினரது வரலாறறுத ்தவறாகும்.
 புதிய ஜனாதி�தியாக ்�ாறுபப�றறுள்ள 
ரணில் விக்கிரேசிஙக ்�ாருளா்தார ்நருக் 
கடியில் இருந்து இலஙலகலய மீடகும் முன்ன 
டுபபுகலள பேறகுலத்தரபபு �ஙபகறபு்டன தீவிர 
ப�டுததுவ்தன மூலம் அது ்்தா்டர்�ான 
முன்னடுபபுகள் குறித்த ்்சய்திகளும் ்தகவல்க 
ளும், எவவாறு இல்டக்கால பிர்தேராக 
்�ாறுபப�றற காலததில் ேக்களுல்டய 
ப�ாராட்டம் ்தறகாலிக ்்தாய்வு நிலலக்கு 
்காண்டுவரப�ட்டப்தா அவவாபற எதிர்வரும் 
நாடகளிலும் நிலலலேகலளத ்தணிக்கும் என 
எதிர்�ார்க்கலாம்.
 அல்தவி்ட க்டந்்த நல்லாடசி காலததில் 
எவவாறு நல்லாடசி, நல்லிணக்க பகா்சததிறகுள் 
இனபபிரசசிலனக்கான நிரந்்தரத தீர்விலன 
காணும் முயறசிகலளயும், ்�ாறுபபுக்கூறல் வி்ட 
யஙகலளயும் ்தந்திரோகப பின்தள்ளியது்டன ்தமி 
ழ்த ப்தசியக் கூட்டலேபல� முனனிறுததி ஐ.நா. 
ேனி்த உரிலே ப�ரலவயில் கால நீடிபபிலனயும் 
்�றறு ்சர்வப்த்ச அழுத்தஙகலளயும் ்வறறி 
்காண்்டதில் ரணில் விக்கிரேசிஙகவின �ஙபக பிர 
்தானோனது.
 இவவாறு உள்நாடடிலும் ்சர்வப்த்ச ்தளத 
திலும் இலஙலக அர்சாஙகததின மீது, ்தமிழ் ேக் 
களுக்கான அரசியல் தீர்வு ேறறும் ்தமிழினப 
�டு்காலல உள்ளிட்ட ேனி்த குலததிறகு 
எதிரான குறறச்்சயல்கலள அடிப�ல்டயாக 
்காண்டு ஏற�டுத்தப�டடிருந்்த அழுத்தஙகலள 
்வறறி்காண்்ட்தன மூலம் ்தன்சார்ந்்த அரசுக்காக 
அல்லாேல் ்தமிழினப�டு்காலல உள்ளிட்ட 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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இலஙலகயின ்தறப�ால்தய அரசியல் ்�ாரு 
ளா்தார நிலலலேகள் என�து ்தமிழர்கள் 

ேததியிலும் �ாரியளவிலான ்்சல்வாக்குச ்்சலுத 
தும் வி்டயோகப �ார்க்கப�டுகினறது. இனறு 
இலஙலகயில் காணப�டும் ்நருக்கடியான நிலல 
லேகள் என�து ்தமிழர்களின நீண்்ட கால 
பிரசசிலனயான இனபபிரசசிலனலய ேறக்கலவக் 
கும் நிலலயிலன உருவாக்கியுள்ளது.
 ்தமிழர்கள் க்டந்்த 70வரு்டோக ்தேது சுய 
நிர்ணய உரிலேக்காக ப�ாராடிவரும் நிலல 
யில் �ல்பவறு இக்கட்டான நிலலயிலும் ்தமிழ 
ர்கள் �ல்பவறு கஸ்்டஙக 
ளுக்கு ேததியிலும் முன 
்காண்டு்்சனற ப�ாராட 
்டம் இனறு வலுவி ழக்கச 
்்சய்யப�டும் நிலலயில் 
காணப �டுகினறது.
 குறிப�ாக ்தமிழர் 
களின ஆயு்தபப�ாராட்டம் 
்ேௌனிக்கப�ட்ட்தன பினனர், ்தமிழர்களின 
அடுத்த கட்டப ப�ாராட ்டததிறகாக விததி்டப�ட்ட 
்தமிழ் ப்தசிய அரசியல் ்சக்திகளின   ்்சயற�ாடுகள், 
இனறு ்தமிழ் ேக்கள் ேததியில் பகள்விக்குறியாக 
நிறகும் நிலலயிலனக் காணமுடிகினறது.
 ்தமிழர்கள் ஆயு்தபப�ாராட்டம் ஆரம்பித்த 
காலம் ்்தா்டக்கம்  ்தமிழர்கள் ேததியில் 
காணப�ட்ட புல்லுருவிகளின ்்சயற�ாடுகள்  
்தமிழர்களின ப�ாராட்டஙகலள ேலினப�டுததும் 
வலகயில் முன்னடுக்கப�ட்டன. அக்காலததில் 
ஆயு்தபப�ாராட்டம் இருந்்த காரணததினால் இவ 
வாறான புல்லுருவிகள் இனஙகாணப�டடு அழி 
க்கப�ட்டார்கள், துரத்தப�ட்டார்கள். ஆனால் 
இனலறய காலததில் அவவாறான புல்லுருவிகள் 
்தமிழர்கள் ேததியில் �லேல்டயும் வலகயிலான 
்்சயற�ாடுகபள அதிகளவில் காணப�டுகினறன.
 ்தமிழர்களின ஆயு்தபப�ாராட்ட காலததில் 
்தமிழர்களின ப�ாராட்டததிலன அடுத்த கட்ட 
ததிறகு ்காண்டு்்சல்வ்தறகாக ப்தசியத ்தலல 
வரினால் உருவாக்கப�ட்டப்த ்தமிழ் ப்தசிய கூட 
்டலேப�ாகும். யுத்தம் ்ேௌனிக்கப�ட்ட 
காலம் ்்தா்டக்கம் அ்தன ்்சயற�ாடுகள் என�து 
�ல்பவறு ்சந்ப்தகஙகலளயும் அதிருபதிகலளயும் 
ஏற�டுததிவரும் நிலலலேயிலனக் காணமுடிகி 
னறது.
 குறிப�ாகத ்தமிழ் ப்தசிய கூட்டலேபபிலன 
ஆரம்பிப�்தறகாக அடித்தளமிட்ட கிழக்கு ோகா 
ணததில், இதுவலரயில் பவறு ்தமிழ் ப்தசி 
யச்சக்திகள் காலூனறா்த நிலலயில், ்தமிழ் ப்தசியக் 
கூட்டலேபபிறகுத ்்தா்டர்சசியான ஆ்தரவிலன 
கிழக்கு ேக்கள் வழஙகிவருகினறனர்.
 ்தமிழ்த ப்தசியக் கூட்டலேபபிலன ஆரம்பி 
ப�்தறகாக உலழத்த �லர் அ்தறகாக ்தஙகளது 
உயிர்கலளத  தியாகம் ்்சய்துள்ளனர். ்தமிழ்த 
ப்தசியததிறகாக அர்ப�ணித்த �லர் அ்தறகாக 
்தஙகளது உயிர்கலள தியாகம்்்சய்துள்ளார்கள். 
இவவாறான தியாகஙகள் ்்சய்து வளர்க்கப�ட்ட 
்தமிழ்த ப்தசியக் கூட்டலேபபின ்்சயற�ாடுகள் 
ோறறியலேக்கப�்டபவண்டும் என�து குறித 
்தான �ல்பவறு குரல்கள் கிழக்கிலிருந்து எழுந் 
துவருகினறன.
 இதுவலரயில் ்தமிழ் ப்தசியக் கூட்டலே 
பபின ப�ாக்கு ்்தா்டர்�ான விேர்்சனஙகலள 
முன்னடுததுவந்்தவர்கள் இனறு அ்தன ப�ாக் 
கிலன ோறறுவ்தறகு முன்னடுக்கபவண்டிய 
்்சயற�ாடுகள் குறிதது �ல்பவறு ்தளஙகளில் 
ப�சிவருவல்த காணமுடிகினறது. இந்்த 
்்சயற�ாடுகள் மிக அவ்சரோக முன்னடுக்கப 
�்டபவண்டியலவயாகும். ்தமிழர்களின ப�ாரா 
ட்டததிலன அடுத்த கட்டததிறகு முன்காண்டு 
்்சல்வ்தறகாக ப்தசிய ்தலலவரினால் ஆரம்பி 
க்கப�ட்ட இந்்தக் கடசி அழிவல்டவல்த அனு 
ேதிக்க முடியாது. ்தமிழ் ப்தசியததின குரல்கலள 

இல்லாேல்்்சய்யமுடியாது.இ்தறகாக ்தஙகலள 
ஆகுதியாக்கிய வீரேறவர்களின  தியாகஙகலள 
நாஙகள் அலடசியம் ்்சய்யமுடியாது.
 இவவாறான நிலலயில் ்தமிழ் ப்தசிய 
கூட்டலேபபின ்தறப�ால்தய ்்சயற�ாடுகள் 
ேறறும் எதிர்காலததில் முன்னடுக்கபவண்டிய 
�ணிகள் ேறறும் ்தமிழ் ப்தசிய கடசிகளின 
ஒறறுலே, அவர்களின ்்சயற�ாடுகலள ஒருஙகி 
லணப�து குறிதது கிழக்கின ்தமிழ் அலேபபுகளின 
பிரதிநிதிகள் கருததுகலள எம்மு்டன �கிர்ந்து 
்காண்்டனர்.
 ேட்டக்களபபு ோவட்ட சிவில் அலேபபு 
களின ஒனறியததின ்தலலவர் எஸ்.சிவபயாகநா்தன 
கருததுத ்்தரிவிக்கும் ப�ாது,

 “்தமிழ் ப்தசிய கூட்டலேபபினர் ்்தா்டர்ச 
சியாக வரலாறறு ்தவறுகலள முன்னடுததுவரு 
கினறனர். 2015ஆம் ஆண்டு ரணில் விக்ரேசிஙகலவ 
ஆ்தரிதது ்தமிழ் ப்தசிய கூட்டலேபபிலன 
சில்ததது, ்தமிழ் ேக்கலள ஏோறறிய வரலாறு 
அலனவருக்கும் ்்தரியும்.்தமிழ் ப்தசிய கூட்ட 
லேபபிலிருக்கும் ஒரு சிலர் அக்கடசிக்குள் 
முடிவுகலள பேற்காண்டு கடசியில் உள்ள 
அலனவலரயும் �லிக்க்டாவாக்கி ்தமிழ் ேக்கள் 
ேததியிலிருந்து ்தமிழ் ப்தசிய கூட்டலேபபிலன 
அந்நியப�டுததும் ்்சயற�ாடுகலள அவர்கள்  
முன்னடுததுவருகினறனர்.
 ்தமிழ் ப்தசிய கூட்டலேபபிலன ்தமிழ் 
ேக்களி்டமிருந்து அந்நியப�டுததும் முயறசிலய 
உள்ளுக்குள் இருப�வர்கபள முன்னடுததுவரு 
கினறனர். இவவாறான ்சக்திகலள ்தமிழ் ப்தசிய 
கூட்டலேபபிலிருந்து ்வளிபயறறி ்வளி 
யில் பிரிந்துநினறு ்்சயற�டும் அலனதது 
்தமிழ் ப்தசிய ்சக்திகலளயும் ஒருஙகி லணக்கும் 
பவலலததிட்டஙகள் முன்னடுக்கப�்டபவண் 
டும்.”
 ேனி்த உரிலேகள் ்்சயற�ாட்டாளரும், 
்தமிழ் இலளபயார் ேக்கள் இயக்கததின �ணி 
ப�ாளர் ஜீவ்ரததினம் ்தபவஸ்வரன கருததுத 
்்தரிவிக்கும் ப�ாது,
 “்தமிழதப்தசிய �ரபபில் �ல உல்டவுகள் 
இருக்கினறன. ஏறகனபவ மூனறு ்தமிழ் ப்தசிய 
கடசிகள் ்தமிழ்ப்தசிய அரசியல் �ரபபில் 
்தஙகளுக்கு ஏறற வலகயில் ோறறிக்்காண்டு 
ப்தர்்தல் அரசியலுக்கான கருவிகளாக ்தமிழ் 
ப்தசியததிலன �யன�டுததிவருகினறனர். ்தமிழ்த 
ப்தசியம் என�து எல்லா ேக்களுக்கு இருப 
�துப�ானறு ்தமிழ் ேக்களுக்கும் உள்ள வாழ்வி 
யலாகும். இவவாறான நிலலயில் இந்்த ்தமிழ் 
ப்தசியததிலன வாக்குவஙகிக்காக ேடடும் �யன 
�டுததிக்்காள்வது ்தமிழ் இலள்ர்கள் ேததியில் 
விரக்திலயயும் கவலலலயயும் ஏற�டுததியுள்ளது.
 இவர்கள் ்தமிழ் ேக்கள் ்்தா்டர்பில் 
சிந்திப�ார்களானால் அலனவலரயும் ஒருஙகிலண 
தது ஒறறுலேயு்டன ்்சயற�ாடுவார்கள். ்தஙகளது 
சுயநலனகளுக்காகத ்தமிழ் ேக்கலள மீண்டும் 
மீண்டும் அ்டகுலவக்கும் ்்சயற�ாடுகலளபய 
இவர்கள் முன்னடுததுவருகினறனர். ்தமிழ் 
ப்தசிய கடசிகள் ்தஙகளது சுயலா�ஙகலள 
விடுதது ஒருமிதது ்்சயற�டுவ்தறகான சூழலுக் 
குள் வரபவண்டும். முள்ளிவாய்க்கா லில் 
ஆயிரக்கணக்கான ேக்கள் �டு்காலல்்சய்யப�ட 
்டப�ாது, கதிலரகலள பபிடிததுக்்காண்டு �ாரா 
ளுேனறததிறகுள் இருந்்தவர்கபள எேது ்தலல 
வர்கள்.
 ்்தனனிலஙலகயில் உள்ள சிஙகள 
இராஜ்தந்திரிகளின ்்சயற�ாடுகளுக்கு ஒததில்ச 
வாக ்தமிழ் ப்தசிய அரசியல்வாதிகளின ்்சயற�ா 

டுகலள காணமுடிகினறது. ்தமிழ் ேக்களின 
பிரதிநிதிகள் என�ல்த இவர்கள் ேறந்து சிஙகள 
அர்சாஙகததின பிரதிநிதிகள் ப�ானறு ்்சயற 
�டுகினறனர். அ்தன காரணோகபவ ்தமிழ் 
ேக்களின ஆலணலயப்�றும் இவர்கள் சிஙகள 
அர்சாஙகததின ்்சயற�ாடுலள நிலறபவறறு�வர் 
களாகவுள்ளனர். இ்தறகுக் காரணம் ்தமிழ் ேக்கள் 
பிரதிநிதிகளின ்்சயற�ாடுகலளக் கண்காணிதது 
அவர்களுக்கு அழுத்தஙகலள வழஙகும் ்சக்திகள் 
்தமிழ் ேக்கள் ேததியில் இல்லல. இவர்களுக்கு 
அழுத்தஙகலள வழஙகும் ேக்கள் கட்டலேபபுகள் 
உருவாக்கப�்டபவண்டும்” எனறார்.

 ேடடு ஊ்டக லேய ததின ்்சயலரான 
நிலாந்்தன கூறும் 
ப�ாது,
 “கிழக்கு ோகாண 
ததிலனத ்தளோகக் 
்காண்டு இயஙகிய 
ஊ்டகவியலாளர்களின 
மு ய ற சி யி ன ா ல் 
அனறு ்தமிழீழ 

விடு்தலலபபுலிகள் இயக்கததின ஆ்தரவு்டன 
்தமிழ்தப்தசியக் கூட ்டலேபபு உருவாக்கப�ட்டது. 
்வறுேபன அரசி யல் ்்சயற�ாடுகலள 
ந்டாததுவ்தறகாக ்தமிழ் ப்தசிய கூட்டலேபபு 
உருவாக்கப�்டவில்லல. ்தமிழ்தப்தசியததின 
முனநகர்வுகள் ்காள்லககள், பகாட�ாடுகளு்டன 
முனநகர்த்தப�்டபவண்டும் என�்தறகாகபவ 
உருவாக்கப�ட்டது. ஆனால் இனறு இந்்த 
்காள்லக, பகாட�ாடுகலள உல்டப�்தறகாக 
்தமிழ் ப்தசியக் கூட்டலேபபுக்குள் பளபய �லர் 
காததிருந்்தனர். அவர்களுக்கு இது ஒரு ்சந்்தர்ப�ோக 
ோறிவிட்டது.
 இனலறய நிலலயில் ்தமிழ்த ப்தசியக் 
கூட்டலேபபு மீளலேக்கப�்டபவண்டும். அதில் 
உள்ள �லருக்கு ஓய்வு வழஙகப�்டபவண்டும். 
அதது்டன ்தமிழத ப்தசியக் கூட்டலேபபின 
அதிகாரஙகள் �கிரப�்டபவண்டும். இனறு ஒரு 
சிலர் அ்தறகுள் முடி்வடுக்கும் நிலல காண 
ப�டுகினறது. அந்்த நிலலலே ோறறப�்ட 
பவண்டும். ்தமிழ்த ப்தசியக் கூட்டலேபபு முழ 
லேயாகப முழுலேயாகப புனரலேக்கப� 
்டபவண்டும். இனறு ்தமிழ்ப்தசியததிலன கூறுப�ா 
டுவ்தறகாக ்தமிழ் ப்தசியக் கூட்டலேபபுக்குள் 
�லர் நுலழந்துள்ளார் கள்.அப�டிப�ட்டவர்கள்  
இனஙகாணப�டடு அவர்கள் அஙகிருந்து அகற 
றப�்டபவண்டும். ்தமிழ்த ப்தசியச ்சக்திகள் ஒருங 
கிலணக்கப�்டபவண்டும். ்தமிழதப்தசிய அரசியல் 
்சக்திகள் அலனததும் ஒருஙகிலணந்து ஒரு 
பகாடடின கீழ் ்்சல்வ்தன மூலபே எதிர்காலததில் 
்தமிழர்களின உரிலேயிலன ்வன்றடுக்கக்கூடிய 
ஒருஙகிலணந்்த பவலலததிட்டஙகலள முன்ன 
டுக்கமுடியும்.”
 ்தமிழரின ்தனிததுவம், �ாரம்�ரியம் ஒருங 
கிலணயப்�றற வ்டகிழக்கு இலணந்்த ்தமிழர் 
்தாயகததிலனயும் ்தமிழர்களின ்�ாருளா்தார 
பேம்�ாடல்டயும் அல்டவ்தறகு ்தமிழர்கள் 
ேததியில் ்தமிழ்தப்தசியக் கூட்டலேபபு சீரலேக் 
கப�டடு வலுப�டுத்தப�்டபவண்டியது காலததின 
கட்டாயோகும்.  �ல விேர்்சனஙகளிலிருந்்தாலும் 
அ்தறகுள் விேர்்சனததிறகுள்ளானவர்கள் துரத்தப 
�டடு மீளலேக்கப�்டபவண்டும்.  அ்தறகு மிக 
முக்கியோக வ்டகிழக்கு இலணந்்த ேக்கள் 
அலேபபு கடடி்யழுப�ப�்டபவண்டும். நாங 
கள் இந்்த பகாரிக்லகயிலன ்்தா்டர்சசியாக முன 
லவததுவருகினற ப�ாதிலும் இதுவலரயில் வ்டகி 
ழக்கில் அது ்்தா்டர்பில் யாரும் சிந்தித்த்தாக ்்தரி 
யவில்லல.
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வ்டக்கு கிழக்கில் ்தமிழர்களின ்்தானலே 
மிகு �ல இ்டஙகளில் ்்தா்டர்சசியாக 

ஆக்கிரமிபபு முயறசிகள் இ்டம் ்�றறு 
வருகினறன. திருபகாணேலல ோவட்டததில் 
நீண்்ட வரலாறறு முக்கியததுவம் மிக்க �ல 
இ்டஙகள் மூதூர் பிரப்த்சததில் காணப�டுகினறன.

 திருபகாணேலல ோவட்டம் மூதூர் 
பிரப்த்ச ்்சயலகப �குதியில், மூதூர் 64 ம் கடல்ட 
ராஜவந்்தான ேலலயில் இருந்்த கல்்வடடுக்கள்,  
சிவவழி�ாடடு அல்டயாளஙகள் என�ன 
அழிக்கப�டடு விட்டன. இனறு இந்்த ேலலயில் 
்�ௌத்த விகாலர கட்டப�டுகினறது. நாடடில் 
ஏற�டடுள்ள  ்�ாருளா்தார ்நருக்கடியிலும் வல் 
லாதிக்க ்�ௌத்த பேலாண்லேலய லகவி்டா்த 
போ்சோன நிலல இத தீவில் காணப�டுகினறது. 
்�ரும்�ானலே  ேக்கபள வாழ்ந்திரா்த இந்்த 
இ்டததில் ்�ௌத்த விகாலர எ்தறகு?  இந்்த 
ேலலயில் ்�ௌத்த விகாலர அலேப�்தறகு 
அனுேதி ்காடுத்தது யார்? ்தமிழர் �குதிகளில் 
உள்ள குனறுகள் எல்லாவறலறயும் ்�ௌத்த 
அல்டயாளோக ஆக்கிரமிக்கும் முயறசிகள் ்்தா்ட 
ர்சசியாக நல்ட்�றுகினறன.
 மூதூர் 64 ம் கடல்ட ராஜவந்்தான ேலலயில் 
அலேக்கப�டும் விகாலர வி்டயோகவும் இபபி 
ரப்த்சததின வரலாறு �றறியும் இனலறய நிலல 
�றறியும் மூதூர் பிரப்த்ச இந்து குருோர் ்சஙகததின 
்தலலவர் சிவசிறீ �ாஸ்கரன குருக்கள் கருதது 
்்தரிவிக்லகயில்....

 “மூதூர் 64 ம் கடல்ட ராஜவந்்தான ேலல” 
எேது ல்சவத ்தமிழரின �லநூறு ஆண்டுகள் 
வரலாறலறக் ்காண்்டது. ஆதி ல்சவத ்தமிழர் 
இந்்த ேலலபேல் �ழலேவாய்ந்்த வழி�ாடுகளான 
சிவலிஙக வழி�ாடு, முருகன பவல் வழி�ாடு, 
அம்ேன வழி�ாடு அதது்டன பூ்தவழி�ாடுகள் 
என�வறலறச  ் ்சய்து வந்்தனர். இத்தலன வழி�ாடு 
்்சய்து வந்்த �ாேர ேக்கள் இக்கிராேததில் 
்வடடுக்காடடு ப்சலன(்சகாயபுரம்) எனனும் 
இ்டததில் இனனும் வாழ்ந்து வருகினறனர். இந்்தப 
�ாேரேக்கள் இந்்த ேலலயில் கல் உல்டதது 
அ்தலனத ்தஙகளது வாழ்வா்தாரத ்்தாழிலாகச 
்்சய்து வந்்தனர
 இந்்த ேலல ்்தா்டராக ஏழு ேலலகள் 
மூதூர் 64 கடல்ட மு்தல் ்்தா்டராக கய்ோந்்தான 
ேலல �ாண்டியன ேலல இப�டித ்்தா்டராக 
இலக்கந்ல்த ேலலவலர எேது ஆதிகாலேக்களின 
ல்சவ ்சேய �ழலேயான வழி�ாடடு அல்டயா 
ளஙகள் இருந்து வருகினறனர்.
 இந்்த நிலலயில் 64 ம் கடல்ட ராஜவந்்தான 
ேலலபேல் ்்சல்லும் வழியில் ்தமிழ்ப பிராமிய 
எழுததுக்கள் உள்ள கல்்வடடும் பேபல ்்சல் 

லகயில் சிஙக முகம்ப�ால் உல்டய குலகயில் 
்தமிழ்ப பிராமிய எழுததுகளும் உள்ளன. அது 
ப�ால் இயறலகயாக ேலலபேல் இருந்்த இந்்த 
கல்்வடடு ்தறப�ாது மூனறு வரு்டஙகளுக்கு 
முன  ்�ௌத்தவிகாலர அலேதது ்காண்டிருக்கும் 
்�ௌத்த ே்தகுரு ேறறும்  இராணுவததினரால் 
அகறறப �டடுள்ளது .

 குலகயின முன இருந்்த கல்்வடடு 
எழுததுகள் கூ்ட  அழிக்கப�டடுள்ளன. எேது இந்்த 
ல்சவத ்தமிழர் வரலாறலற 1979 ஆண்டு காலப� 
குதியில் ேலலபேல் ஆய்வு ் ்சய்து, ேலலயில் இந்்த 
வழி�ாடடு அல்டயாளதல்த உறுதிப�டுததிய 
்்தால்லியல் ஆய்வாளரும் ப�ராசிரியருோன 
இந்திர�ாலா அவர்கள் அபப�ாது இருந்்த அரசுக்கு 
அ்தலன உறுதிப�டுததியுள்ளார். அபப�ாது அவரு 
்டன கூ்ட இருந்து ஆய்வில் ஈடு�ட்ட ப�ராசிரியர் 
�ால சுகுோருக்கும் இவவி்டயம் ்்தரியும்.
 இத்தலனக்கும் ராஜவந்்தான எனற சிற 
றர்சன ்சகி்தம் இருந்ப்தார் வர்த்தக வணிக 
அடிப�ல்டயில் இந்்த ேலலபேல் இருந்்த்தறகான 
ஆ்தாரஙகள் இஙகு இருந்்த பிராமிய எழுததுக்கள் 
கல்்வடடுக்களாகுே. பிற�ாடு இஙகிருந்்த 
முருகபவல் வழி�ாடு, அம்ேன வழி�ாடு, 
லிஙகவழி�ாடு, பூ்த வழி�ாடு ் ்சய்து வந்்த பவலன 
சித்தன ேறறும் நேலி என�வர்களின வரலாறும் 
இருக்கிறது.
 ்்தா்டர்ந்து தீ்சன என�வன இந்்த ேலல 
யின பேல் வழி�ாடு ்்சய்து வந்்தான. அ்தன 
வழிவந்்த குடி ேக்கள் இனறும் இந்்த ேலலயின 
கீழ் உள்ள ்வடடுக்காடடு ப்சலன(்சகாயபுரம்) 
கிராேததில் உள்ள ோணிக்கவிநாயகர் ஆலயதல்தச 
சூழ வாழ்ந்து வருகினறனர். இந்்தப �ாேர 
ேக்கள் கல்வி இல்லாலேயால் ்தஙகள் வரலாறு   
்்தரியா்தவர்களாய் உள்ளனர்.  இ்தனால் ்தஙகள் 
காணிகலளயும் இழததுள்ளனர.;
 திருபகாணேலல ேட்டக்களபபு 64 ம் 
கடல்ட ேலலயின கீழ் வீதிபயாரததில் உள்ள சுோர் 
200 வரு்டஙகள் �ழலே வாய்ந்்த ேலலயடிபபி 
ள்லளயார் ஆலயதல்த கடடுவ்தறகும் இபப�ாது 
்தல்டவிதிக்கப�டடுள்ளது.
 இத்தலனக்கும் அர்ச ்்தால்லியல் 
திலணக்கள அதிகாரிகள் பநர்லேபயாடும் இ்தய 
சுததிபயாடும் �க்கச்சார்பினறி ஆய்வு ் ்சய்வார்களா 
யின  உண்லேகள் ்வளிப�டும்.
 இத்தலனக்கும் இந்்த ேலலபபிரப்த்சம் 

அர்சாஙகததின அனுேதிபயாடு ் �ௌத்த ே்தததிறகு 
பூஜா பூமி  என லகயளிக்கப�டடுள்ள்தாக அர்ச 
அதிகாரிகளும் ்�ௌத்த ே்தகுருவும் கூறுகினறனர்.  
இந்்த ேலலலயச சூழ உள்ள பிரப்த்சததில் ் �ௌத்த 
சிஙகளவர்கள் வாழ்ந்திரா்த இ்டததில் ்தமிழ் ப�சும் 
ேக்களின காணிகலளயும் வணக்கத்தலஙகலளயும் 
இஙகு �ரம்�லரயாக வாழ்ந்து வருகினற ேக்க 
லளயும்  ே்தகுருோலரயும் மிரடடி லகயகப �டுததி, 
்�ௌத்தவிகாலர அலேப�து பிலழயான ்்சயல்.  
இவர்களின ்்சயற�ாடடினால் இந்்த நாடடில் 
எப�டி ்சாந்தியும் ்சோ்தானமும் ஏற�்டமுடியும்?
எனபவ இந்்த ஆக்கிரமிபபு  நிறுத்தப�்ட பவண் 
டும்” எனறார்.
 இந்்த நிலலயில் மூதூர் பிரப்த்ச இந்து 
குருோர் ்சஙகததினர்  ராஜவந்்தான ேலலயில் ல்சவ 
ஆலயதல்த அலேப�்தறகுக் கடும் முயறசி எடுதது 
வருகினறனர். ஆனால் ஆலயம்  அலேப�்தறகான 
அனுேதி இனனும் வழக்கப�்டவில்லல. ்�ௌத்த 
விகாலரலயக் கடடுவ்தறகு ேடடும் அனுேதி 
ப்தலவயில்லல. ஆனால் ல்சவ ஆலயதல்த அலே 
ப�்தறகு ேடடும் அனுேதி ப்தலவ. இது ்தான 
இந்்த நாடடின ்சட்டோ? என ்தமிழ் ேக்கள் பகள்வி 
எழுபபுகினறனர்.

 ராஜவந்்தான ேலலயில் எனன ந்டக்கினறது 
என�து ்தமிழ் அரசியல்வாதிகளுக்குத ்்தரியுோ?  
இனியாவது இவ வி்டயததில் இவர்கள் கவனம் 
எடுப�ார்களா..?
 க்டந்்த காலஙகளில் ேடடுேல்லாது க்டந்்த 
அராஜக அரசிலும் சிறு�ானலே ்சமூகததின 
நிலஙகள் �றிக்கப�ட்டன. இது ்்தா்டர்பில் 
�ல கலந்துலரயா்டல்கள் அர்ச ேட்டததில் 
இ்டம் ்�றறன. அதது்டன கவனயீர்பபுக்களும் 
பேற்காள்ளப�ட்ட ப�ாதிலும் ்�ௌத்த 
ஆதிக்கம் பேபலாஙகியுள்ளது. அரசியலுக்காக 
ோததிரம் குரல்்காடுக்கும் சிறு�ானலேச 
்சமூக அரசியல்வாதிகள், ே்த உரிலேகள் வி்டயத 
திலும் குரல் ்காடுக்க பவண்டும். ்தஙகளது 
அதிகாரஙகலள ோததிரம் ்தக்கலவததுக் 
்காள்ள அவர்கள் முலனபபுக் காட்டக் கூ்டாது. 
ஒபர நாடு ஒபர ்சட்டம் ்�ரும்�ானலேயின 
்சமூகதல்தத திறம்�்டக் ்காண்டு ்்சல்லபவ 
உருவாக்கப�ட்டது. ஆனால் சிறு�ானலேயினரின 
உரிலேகள் இஙகு ேறுக்கப�ட்டன. அதில் இந்்த 
ராஜவந்்தான ேலல ப�ானற ்சேயத ்தலஙகளும் 
அ்டஙகுகினறன.
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இலஙலகயின ்சேகால ்நருக்கடிகளால் சிறு 
வர்கள் ்�ரிதும் �ாதிபபிறகு உள்ளாகி 

வருகினறனர். அவர்களின கல்வி உரிலேகள் 
�ல ்சந்்தர்ப�ஙகளில் மீறப�டுவப்தாடு, குடும் 
�ததின ்�ாருளா்தார அபிவிருததி கருதி அவ 
ர்கலள ்்தாழிறறுலறயில் ஈடு�டுததும் துர்ப�ா 
க்கிய நிலலலேயும் பே்லழுந்து வருகினறது. 
இவவி்டயம் ்்தா்டர்பில் ேலலயகப �குதிக 
ளில் நாம் அதிகோகபவ கவனம் ்்சலுத்த பவண் 
டியுள்ளது. வறுலேயின பகாரபபிடிக்குள் சிக்கி 
யுள்ள இம்ேக்கள் ்�ாருளா ்தார பேம்�ாடு கருதி, 
சிறுவர்கலள பவலலக்கேர்ததும் நிலலலேகள் 
அதிகரிக்கலா்ேனறும் அச்சம் ்்தரி 
விக்கப�டுகினறது. இந்நிலலயானது 
கல்வியின மூலம் ேடடுபே பே்ல 
ழும்�பவண்டிய ேலலயக ்சமூகத 
துக்கு ஒரு �லத்த அடியாகும்.
 இனலறய சிறுவர்கள் 
நாலளய ்தலலவர்களாவர். நாடடின 
முக்கிய பிரலஜகளாக சிறுவர் கள் 
காணப�டும் நிலலயில் நாட டின 
எதிர்காலம்  இவர்களின லககளி 
பலபய ்தஙகி இருக்கினறது. எனபவ 
இவர்களின �ல்பவறு உரிலேக 
லளயும் �ாதுகாதது எதிர்காலததில் 
சிறந்்த ஒரு நாடல்டக் கடடி்யழு 
பபுவ்தறகு இவர்களின �ஙகளிப 
ல�ப ்�றறுக் ்காள்வது மிகவும் 
இனறியலேயா்த்தாகக் காணப� 
டுகினறது. எனினும் நல்டமுலற 
யில் சிறுவர் நலனகள் எந்்தளவுக்கு 
ப�ணப�டுகினறன? என�து 
ப க ள் வி க் கு றி ய ா க வு ள் ள து . 
உலகளாவிய ரீதியில் சிறுவர்கள் 
்சவால்கள் �லவறலறயும் ்சந்தி 
தது வருகினறனர். ப�ார் ந்ட 
வடிக்லககளில் சிறுவர் கள் 
ஈடு�டுத்தப�டுவப்தாடு, அவர்களின இனிலே 
யான சிறு�ராயமும் இ்தனால் �றித்்தடுக் 
கப�டுகினறது. ப�ார் ேறறும் ஏலனய வி்ட 
யஙகலள லேயப�டுததிய கண்மூடித்தனோன 
துப�ாக்கிப பிரபயாக ந்டவடிக்லககளால் அப 
�ாவிச சிறுவர்கள் உயிரிழக்கும் அ�ாயமும் 
நாளுக்கு நாள் அதிகரிதது வருகினறது. ரஷயா 
வுக்கும் உக்பரனுக்கும் இல்டயிலான ப�ாரில்  
�ல ஆயிரக்கணக்கான சிறுவர்கள் ்கானறு 
குவிக்கப�டடுள்ள்தாக அதிர்சசி ்தரும் ்தகவல்கள் 
வலியுறுததுகினறன. உலகில் ்தலலவிரித்தாடும் 
�சி, �டடினி என�னவும் சிறுவர்களின உயிரி 
ழபபிறகு காரணோகவுள்ளன. இப்தபவலள 
நிலறயுணவு கில்டக்கா்த நிலலயில் �ல சிறுவர்கள் 
்காடிய பநாய்களுக்கும் ஆளாகி வருவதும் ்்தரி 
ந்்த வி்டயோகும்.

                  இலஙலகயில் சிறுவர்கள் அண்லேக்காலோக 
அதிகரித்த ்நருக்கீடுகளுக்கு உள்ளாகி வருகினற 
னர். இ்தனில்டபய இலஙலகயின ்சேகால 
்நருக்கடியினால் சிறுவர்கள் மிகவும் போ்சோன 
�ாதிபபிறகு உள்ளாகியுள்ள்தாக யுனி்்சப 
சுடடிக்காடடியுள்ளது. இலஙலகயில் 2.3 மில்லி 
யன சிறுவர்கள் அ்தாவது இரண்டுக்கு ஒனறு 

விகி்தததிலான சிறுவர்கள், ப�ாைலண, சுகா்தா 
ரம், தூய குடிநீர், கல்வி, உளவளசப்சலவ உள்ளி 
ட்ட ஏப்தனு்ோரு வலகயிலான அவ்சர உ்தவி 
ப்தலவப�டும் நிலலயில் உள்ளனர். எனபவ 
இவவி்டயததில் அவ்சர ந்டவடிக்லக எடுக்கப�்டா 
விட்டால் சிறுவர்கள் மீ்தான போ்சோன பின 
விலளவுகளு்டன இந்்த நிலவரம் பேலும் 
போ்சேல்டயும். சிறுவர்கலளப ்�ாறுத்தவலர 
யில் ேந்்தப�ாைலணயானது முக்கிய அசசுறுத்த 
லாக காணப�டுகினறது. ் �ருேள வான சிறுவர்கள் 
�சியு்டபனபய உறஙகச ்்சல்கினறனர். இது 
ஏறகனபவ ்்தறகாசியாவில் 5 வயதுக்கும் குலறந்்த 
சிறுவர்களில் ேந்்தப�ாைலணயுல்டபயாரின எண் 
ணிக்லகலய  உயர்வாகக்்காண்டிருந்்த நா்டாகக் 
காணப�ட்ட இலஙலக பேலும் �ாதிப�ல்டவ்த 

றகு வழிவகுக்கும் எனறு யுனி்்சப வலியுறு 
ததியுள்ளது. பேலும் 1.7 மில்லியன சிறுவர்க ளுக்கு 
உ்தவுவ்தறகு 25.3 மில்லியன ்்டாலர் கலளயும் 
யுனி்்சப பகாரியுள்ளலேயும் குறிபபி்டத்தக்க்தா 
கும்.
                   ் காபரானா உலகளாவிய ரீதியில் �ல்பவறு 
அதிர்வலலகலளயும் ஏற�டுததி இருந்்தது. இன 
னும் ஏற�டுததியும் வருகினறது. ்காபரானா 
�ல சிறுவர்கலளக் காவு ்காண்்டப்தாடு, அவர்க 
ளின கல்வி உரிலேக்கும் ஆபபு லவப�்தாக 
அலேந்்தது. ்காபரானா அச்சததினால் �ா்ட்சா 
லலகள் அவவபப�ாது மூ்டப�ட்ட நிலலயில் 
ோணவர்களின ்்தா்டர்கல்விக்கு இது இல்டயூ 
றிலன ஏற�டுததியது. ோணவர்கள் கறறலில் 
ஈடு�ாடினறி இல்டவிலகும் நிலலலேக்கும் 
இது வலுப்சர்ததிருந்்தது. அதப்தாடு விரல்விடடு 
எண்ணக்கூடிய சில உயர்வகுபபு ோணவர்கள் 
�ா்ட்சாலலக் கல்விலய லகவிடடு இல்லற 
�ந்்தததில் இலணந்து ்காண்்ட நிகழ்வுகளும் 
ேலலயகததில் இல்லாேலில்லல. இப்தபவலள 
்காபரானாவால்  இல்டவிலகிய ோணவர்கள் 
சிலர் ்்தாழிறறுலறகள் �லவறறிலும் ்தம்லே 
ஈடு�டுததிக் ்காண்்டதும் புதிய வி்டயேல்ல. 
இனனும் சில ோணவர்கள் ்்தாழிலினறி அல்ல 
ல்�டுவல்தயும்  அவ்தானிக்க முடிகினறது.

கீழ்மட்டத் ்தாழில்கெள
 க்டந்்த 2012, 13 ம் ஆண்டின ்தகவல் 
ஒனறிறகலேய �ா்ட்சாலலக்கு ்்சல்லாப்தார் 
்்தாலக நகர்பபுறஙகளில் 2.2 %, கிராேஙகளில் 
3.5 %, ்�ருந்ப்தாட்டஙகளில் 12.2 வீ்தோக 
அலேந்திருந்்த நிலலயில் ப்தசிய ரீதியில் இது 3.7 
வீ்தோக அலேந்திருந்்தது. இப்தபவலள 5 ஆம் 
்தரம்வலர கல்விகறபறாரின வீ்தோனது நகர்பபுறம் 
19.2, கிராேம் 25.0, ்�ருந்ப்தாட்டம் 42.0 , எனற 

ரீதியில் அலேந்திருந்்தப்தாடு, ப்தசியளவில் இது 
24.7 வீ்தோக இருந்்தது. 6 ்்தா்டக்கம் 10 ஆம் ்தரம் 
வலர கல்வி கறபறார் வீ்தோனது நகர்பபுறததில் 
39.8, கிராேம் 44.8, ்�ருந்ப்தாட்டம் 38.07 எனற 
வீ்தததிலும் ப்தசிய ரீதியில் 43.6 வீ்தததிலும் 
காணப�ட்டது. இப்தபவலள க.்�ா.்த. ்சா்தாரண 
்தரம் வலரயில் கல்வி கறபறார், நகர்பபுறததில் 
18.2, கிராேம் 15.5, ்�ருந்ப்தாட்டம் 4.09, எனற 
வீ்தததிலும், க.்�ா.்த. உயர்்தரம் வலர கல்வி 
கறபறார் முலறபய 20.5, 11.3, 2.2 எனற வீ்தததிலும் 
அலேந்திருந்்தலேயும் குறிபபி்டத்தக்க்தாகும். 
க.்�ா.்த. ்சா்தாரண ்தரம் வலர ப்தசிய ரீதியில் 15.5 
வீ்தோபனாரும், க.்�ா.்த. உயர்்தரம் வலர ப்தசிய 
ரீதியில் 12.4 வீ்தோபனாரும் கல்வி கறறிருந்்தனர்.
                        ் �ருந்ப்தாட்டப �குதிகளில் �ா்ட்சாலலக்குச 

்்சல்லாப்தார் 4  ்்தா்டக்கம் 
6 ே்டஙகு அதிகோகும் எனறு 
புததிஜீவிகள் சுடடிக்காடடியு 
ள்ளனர். ப்தசிய ்சரா்சரிபயாடு 
ஒ ப பி டு ம் ப � ா து 
்�ருந்ப்தாட்டப �குதிகளில் 
ேக்களின   கல்வி ேட்டஙக 
ளில் அதிகரித்த வீழ்சசி 
நிலலபய காணப�டுகினறது. 
எல்லா நிலலகளிலும் ேலல 
யக ோணவர்கள் பின்தஙகியு 
ள்ள நிலலயில் �லர் கீழ்ே 
ட்டத ்்தாழில்களிலும் ஈடு� 
டடு வருகினறனர். ்தம் ஆபரா 
க்கியம், கல்வி வளர்சசி என� 
வறறின பேம்�ாடடுக்கு 

அ ச சு று த ்த ல ா க 
அ ல ே ய க் கூ டி ய 
ப வ ல ல க ளி லி ரு ந் து 
�ாதுகாபபுப ்�றும் 
உரிலே பிள்லளகளுக்கு 
உள்ளது. ்்தாழிலில் 
அ ே ர் த து ்த ற கு ரி ய 
குலறந்்த�ட்ச வயல்த 
வலரயலற ்்சய்்தலும் 

்்தாழில் நி�ந்்தலனகலள ்நறிப�டுத 
து்தலும் அரசின க்டப�ா்டாகும் எனறு சிறுவர் 
உரிலே குறிதது வலியுறுத்தப�டுகினறது. எனன 
்தான இருந்்தாலும் சிறுவர்கள் ்்தாழி 
றறுலறகளில் ஈடு�டுத்த ப�டடு க்சக்கிப பிழியும் 
ந்டவடிக்லககள் இனனும் ் ்தா்டர்ந்து வண்ணோக\
பவயுள்ளன.
 அண்லேய ்தகவ்லானறின�டி ்�ருந் 
ப்தாட்டத துலறயில் 06 - 14 வயதிறகுட�ட்ட 
சிறு வர்களில் 10.3 வீ்தோன ஆண் பிள்லளகளும், 
14.6 வீ்தோன ்�ண் பிள் லளகளும் முழுபநரத 
்்தாழிலில் ஈடு�டடுள் ளனர். இ்தறகலேய 12.4 
வீ்தோன சிறுவர்கள் ்�ரு ந்ப்தாட்டத துலறயில் 
முழுபநரத ்்தாழிலில் ஈடு�டடுள்ள்தாக 
்்தரியவருகினறது. இப்தபவலள 4.5வீ்தோன 
ஆண் பிள்லளகளும், 3.1 வீ்தோன ்�ண் 
பிள்லளகளும் எதுவி்தோன ்்சயற�ாடுகளிலும் 
ஈடு�்டாது ்வறுேபன ப்தாட்டததில் சுறறித 
திரிவ்தாக ்்தரிவிக்கப�டுகினறது. இவவாறு 
சுறறிததிரியும் பிள்லளகளின வீ்தம் ்ோத்தோக 
3.8 % ஆகும். சிறுவர் ்்தாழிலாளர்களின ்்தாழில் 
வலக குறிதது பநாக்குலகயில் இவர்களுள் 50.5 
வீ்தோபனார் வீடடுப �ணியாடகளாகவும், 
வர்த்தக நிலலயஙகளில் ்்தாழில் புரிபவார் 24.8, 
நாடகூலி பவலல 16.8, கால்நல்ட வளர்பபு 2.2, 
ஏலனய ்்தாழிறறுலறகள் 5.7 எனற வீ்தததிலும் 
அலேந்துள்ளன. ்்தாழில் புரியும் சிறுவர்கள் 
்தேது ்்தாழில் நிலலகளினப�ாது ்சவால்கள் 
�லவறலறயும் ்சந்திதது வருகினறனர். பவலல 
பநர அதிகரிபபு, குலறவான கூலி, கலா்சார ரீதியான 
்சவால்கள், துஷபிரபயாகஙகள் எனப�லவும் 
இதில் உள்ள்டஙகுகினறன. ஆண் சிறுவர்கலளக் 
காடடிலும் ்�ண் சிறுமிகள் அதிகளவான துஷ 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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“இலஙலக ்நருக்கடி நிலல இந்தியாவில் 
வருோ? கவலலயில் கடசிகள் - எனன 

்்சானனார் ்ஜய்்சஙகர்?” எனற ்தலலபபில் 
ஒரு ்்சய்தி வந்துள்ளது. தில்லியில் இந்திய 
நா்டாளுேனற அலனததுக் கடசித ்தலலவர்க 
ளு்டன நல்ட்�றற சிறபபுக் கலந்துலரயா்டலில், 
இலஙலகயில் இபப�ாது நீடிதது வரும் 
்�ாருளியல் ்நருக்கடி இந்தியாவிலும் எதிரடிக்கு 
ோ எனறு ஒபபிடுவது ப்தலவயறறது எனறு இந்திய 
்வளியுறவுததுலற அலேச்சர் எஸ். ்ஜய்்சஙகர் 
்்தரிவித்தாராம். இப்த கூட்டததில் கலந்து 
்காண்்ட நிதியலேச்சர் நிர்ேலா சீ்தாராேனி்டம் 
பகடடிருந்்தால் இந்தியாவின ்�ாருளியல் ்நருக் 
கடி �றறி அவர் ்்சால்லியிருக்கக் கூடும்.

 இந்்த கூட்டததில் முனனாள் ேததிய 
அலேச்சர் �. சி்தம்�ரம், ோணிக்கம் ்தாகூர் 
(காஙகிரஸ்), டி.ஆர். �ாலு, எம்.எம். அபதுல்லா 
(திமுக), ்சரத �வார் (ப்தசியவா்த காஙகிரஸ்), 
எம்.்தம்பிதுலர (அதிமுக), லவபகா (ேதிமுக), 
பக்சவ ராவ (்்தலஙகானா ராஷடிர ்சமிதி), ரிப்தஷ 
�ாண்ப்ட (�குஜன ்சோஜ் கடசி) விஜய்்சாய் ்ரடடி 
(ஒய்எஸ்ஆர் காஙகிரஸ்) உள்ளிடப்டார் கலந்து 
்காண்்டனராம். இந்்தத ்தலலவர்களில் யாலரக் 
பகட்டாலும் இந்தியாவின ்�ாருளியல் ்நருக்கடி 
�றறிச ்்சால்லாேல் இருக்க ோட்டார்கள்.

 இந்தியாவுக்கு ்வகு அருபக உள்ள நாடு 
இலஙலக என�்தால் அஙகு ஏற�டும் விலளவு 
குறிதது இயல்�ாகபவ இந்தியா கவலல ்காண்டு 
ள்ளது எனறார் ்ஜய்்சஙகர். இலஙலகயில் உள்ள 
்நருக்கடி இந்தியாவிலும் ஏற�டுோ எனறு 
அவரி்டம் சில கடசிகளின ்தலலவர்கள் பகட்ட 
ப�ாது, அத்தலகய ஒபபீடுகள் ்தவறான ்தகவல் 
அடிப�ல்டயில் வரு�லவ எனறு �திலளித்தார். 
இலஙலகலயப ப�ால் இந்தியாவில் ்நருக்கடி 
ஏற�்டாது எனறு ஆறு்தல் அளித்தாராம் .
 உலகேயததின காரணத்தாலும், புதுத்தாரா 
ளியததின ்தாக்கத்தாலும்  நீடித்த, உலகளாவிய 
்�ாருளியல் ்நருக்கடி என�து உலக ேக்கள் 
வாழ்வில் நிலலயான ்தனலே ்�றறு விட்டது. 
்�ருந்்்தாறறு இந்்த ்நருக்கடிலய ்வகு வாக 
முறறச ்்சய்து விட்டது. ்�ாருளியல் ்நரு 
க்கடிபயாடு சூழலியல் ்நருக்கடியும் ப்சர்ந்து 
உலலக அசசுறுததிக் ்காண்டுள்ளன. உலற�னிக் 
கா்டாய்க் குளிர்ந்து கி்டந்்த நாடுகள் ்வப� 
உலலகளாகத ்தகிக்கினறன.  
 ப�ாரறற உலகம் என�ப்த ் வறுஙகனவாகி 
விட்டது. உலகின ஏ்தாவது ஒரு �குதியிபலா சில 
�குதிகளிபலா ப�ார்கள் ்்தா்டர்ந்து ந்டந்்த 
வண்ணமுள்ளன. நாடுகளுக்கில்டயிபல ேடடு 
ேனறு, உள்நாட்டளவிலும் ப�ார்கள் ந்டந்்த 
வண்ணமுள்ளன. ப�ார்கள் ந்டந்்தால்்தான ப�ார் 
க்கருவிகள் விற�லனயாகும் என�்தால் அ்ேரிக்கா 

உள்ளிட்ட சில வல்லரசுகளின ்்தாழில்துலற 
ப�ார்கலளபய ்�ரிதும் நம்பியுள்ளது.
 இந்்தப பினனணியில் உருசிய வல்லரசு 
�னனாடடுச ்சட்டஙகலளக் கிஞசிறறும் ேதியாேல் 
உக்லரன மீது ்்தாடுததுள்ள வனகவர் ப�ார் 
உலக அலேதிக்கும் வாழ்வுக்கும் ேடடுேனறு, 
ோந்்தக் குலததின ்�ாருளியல் பிலழபபுக்கும் 
்�ருஙபக்டாக வளர்ந்து நிறகிறது.  இது 
உலகு்தழுவிய ்நருக்கடி! எந்்த நாடும் இதிலிருந்து 
்தப� இயலாது. இந்தியா, சீனம், உருசியா, அ்ே 
ரிக்கா உட�்ட!

 இலஙலக ்சந்திக்கும் ்நருக்கடியின அத்த 
லனக் கூறுகலளயும் இந்தியாவும் – பவண்டு 
ோனால் ்சறறுக் குலறந்்த அளவில் – ்சந்திததுக் 
்காண்டு்தான இருக்கிறது. இலஙலகயிலுள்ள �ண 
வீக்கம், விலலயுயர்வு, பவலலயினலே இலவய 
லனததும் இந்தியாவிலும் உண்டு. அ்ேரிக்க 
்டாலருக்கு எதிரான ஒபபீடடில் இந்திய ரூ�ாயின 
ேதிபபு ்சரிந்து வருவல்த எப�டிப புரிந்து ்காள் 
வது?

 இலஙலக ப�ால் இந்தியாவில் ்நருக்கடி 
இல்லல எனறு ்ஜய்்சஙகர் ப�சிக் ்காண்டிருந்்த 
அப்த நாளில் ்டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூ�ாய் 
ேதிபபு 80க்கும் கீபழ ்சரிந்து ்்சனறது.
 இலஙலகக்கு இந்தியா 3.8 பில்லியன 
்டாலர் அளவுக்கு உ்தவி வழஙகியுள்ள்தாகக் கூறிய 
்ஜய்்சஙகர் பவறு எந்்த்வாரு நாடும் இந்தியா 
்்சய்து வருவது ப�ானற உ்தவிலய இலஙலகக்கு 
வழஙகியதில்லல எனறு ்்தரிவித்தார். இலஙலக 
க்குக் க்டன ்தரும் �னனாடடுப �ண நிதியம் 
உள்ளிட்ட அலேபபுகளி்டம் அந்நாடடுக்காக 
இந்தியா ப�சி வருவ்தாகவும் அவர் குறிபபிட்டார்.
 ”இந்தியா இலஙலகக்கு ்தர்ேம் ்்சய்யவி 

ல்லல” எனறு இரணில் ்்சால்லியிருப�ல்த 
யாரும் ்ஜய்்சஙகருக்கு நிலனவூட்டவில்லல.
 இந்தியா உள்ளிட்ட உல்கல்லாம் ்நருக் 
கடியின ோறு�ட்ட �டிநிலலகளில் இருக்க, 
இலஙலக இப�டி ் நாறுஙகித ்தகர்ந்து ப�ாக எனன 
காரணம்? ப்தயிலல, ஆல்டயணி ஏறறுேதியில் 
்சரிவு, சுறறுலாவில் நலிவு, பவதியுரஙகள் இறக்கு 
ேதிக்கு அவ்சரத்தல்ட எனறு காரணஙகள் அடுக்க 
ப�ட்டாலும் மூலகாரணோகிய �ல்டச ்்சலவும் 
அ்தறகு வழிபகாலிய இனவழிபபுப ப�ாரும் 
எடுததுக் காட்டப�டுவப்த இல்லல. இனவழிபபுக் 
கூட்டாளி இந்தியாவின அயலுறவு அலேச்சர் 
எப�டி இந்்த உண்லேலயச ்்சால்வார்?

 இலஙலக எனும் ்சதுரஙகப �லலகயில் 
சீனதது்டனான புவி்சார் அரசியல் ப�ாடடியில் 
சிஙகளர்கள் ஆனாலும் ்தமிழர்கள் ஆனாலும் 
�கல்டகபள என�து்தான இந்திய அணுகுமுலற 
யின ்சாரம். அதிலும் ்ஜய்்சஙகரின ்தலலவர் 
எப�டிப�ட்டவர் ்்தரியுோ?

 இலஙலக மினவாரியததின ்தலலவர் எம் 
எம் சி ்�ர்டினாண்ப்டா மு்தலில் எனன ்்சால்லிப 
�்தவி விலகினார்? என�ல்த ேறந்து வி்டாதீர்கள். 
ஒரு காறறாலல மின திட்டதல்த அ்தானிக்கு விடும் 
�டி பகாட்ட�யா நிர்ப�ந்தித்தாராம். ஏ்னனறால் 
இந்தியத ்தலலலேயலேச்சர் நபரந்திர போதி 
அவருக்கு அவவளவு அழுத்தம் ்காடுத்தாராம். 
துக்க வீடடில் ஒப�ாரிக்கு நடுவில் �ந்்தலில் 
்்தாஙகிய �ாகறகாயின பேல் கல்டக்கண் லவத்த 
்�ண்ேணி �றறிய கல்த ்்தரியும்்தாபன?
 இ்தறகும் பேபல சிஙகள ்�ௌத்தப 
ப�ரினவா்ததல்தயும் இந்தியப �ார்ப�னிய 
இந்துததுவதல்தயும் இலணதது அகண்்ட �ார்தம் 
�ல்டக்கும் ப�ரால்ச போதி வலகயறாவுக்கு  
உண்டு என�்தறகு அடுக்கடுக்கான ்சானறுகள் வந்்த 
வண்ணமுள்ளன. இந்தியப �ாசி்சததின கல்டக்கண் 
�ார்லவயில் ஈழத ்தமிழர்கள் ேயஙகி்டா்த வலர 
நனறு.  
 ்தமிழர்கள் இந்திய வல்லரல்ச நம்பி ஏோந் 
்தது ப�ாதும். சிஙகளர்கள் ஆனாலும் ்தமி ழர்கள் 
ஆனாலும் இந்தியாலவபயா சீனா லவபயா பவறு 
வல்லரல்சபயா நம்�ாேல் ்தஙகளது உரிலேப 
ப�ாராட்டஙகலள நம்பி நினறால் ்வறறி உறுதி!
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்தஙகக் கிரீ்டம் அணிந்து முறறுமுழு்தாக 
இந்்த உலகதல்த ஒரு ்தரபபு நிர்வகிப�து 

என�து ஏறபுல்டய்தல்ல. பேறகுலகம் அ்தலனச 
்தற்்சயலாகப ்�றவில்லல, ஆசிய ேறறும் 
ஆபிரிக்க நாடுகள் மீது �ல்ட்யடுதது அவர் 
களின ்்சல்வஙகலள ்காள்லளயடிதது ்�ற 
றுக்்காண்்டப்த அவர்களின இந்்த நிலல. எனபவ 
்தான அவர்கள் ்தறப�ாது �்தறறேல்டய ஆரம் 
பிததுள்ளனர் என கூறியுள்ளார் ரஸ்ய அதி�ர் 
விளடிமீர் பூடடின.
 இந்்தக் கருததின மூலம் நாம் ஒனலறத 
்்தளிவாகப புரிந்து்காள்ள முடியும். அ்தாவது 
உக்லரன மீ்தான �ல்ட ந்டவடிக்லகலயயும் 
்தாண்டி பேறகுலகததின ஆழுலேலய உல்டப�ப்த 
ரஸ்யாவின பநாக்கோகும்.
 உக்லரன ்சேரில் ்்டான�ாஸ் �குதிக்கும் 
அப�ால் ்தேது இலக்கு விரிவல்டயும் என ்்தரி 
விததுள்ளார் ரஸ்யாவின ்வளிவிவகார அலேச்சர் 
லாபராவ. அ்ேரிக்கா வழஙகும் நீண்்டதூர 
்தாக்கு்தல் திறனமிக்க ஆயு்தஙகள் ்தான அ்தறகான 
காரணம் என�ல்தயும்கூற அவர் ்தவறவில்லல.

 உக்லரன-ரஸ்யப ப�ாரானது ்தறப�ாது 
ரஸ்ய ேறறும் அ்ேரிக்கப ப�ாராகபவ இ்டம் 
்�றறு வருகினறது. இரு ்தரபபும் ஒருவர் ேற 
றவரின �ல்டப �லதல்தயும், ்�ாருளா்தார 
�லதல்தயும் சில்தப�தில் குறியாக உள்ளனர். 
அ்ேரிக்காலவ நம்பிக் களமிறஙகிய ஐபராபபிய 
ஒனறியம் கடுலேயான ப்ச்தஙகலள ்சந்திக்க ஆரம் 
பிததுள்ளது.
 ரஸ்யாவின எரி்�ாருடகலள இலகுவாக 
ோறறீடு ்்சய்துவி்டலாம் எனற அவர்களின 
கனவு நனவாகவில்லல. ோறாக ்தாம்ப�ாட்ட 
்தல்டகலள ்தாபே மீறபவண்டிய �ரி்தா� நிலலயும் 
அவர்களுக்கு ஏற�டடுள்ளது்டன, ஐபராபபிய 
நாடுகளின அரசியலிலும் உறுதித்தனலே குலறந்து 
ள்ளது. பிரித்தானியா பிர்தேரின விலகலு்டன, 
்தறப�ாது இத்தாலிப பிர்தேரும் ்தனது �்தவிலய 
துறந்துள்ளார். அ்ேரிக்காவின ்�ாருளா்தாரம் 
வீழ்சசி காண ஆரம்பிததுள்ள நிலலயில் கன்டாவும், 
நியூசிலாந்தும் கூ்ட �ணவீக்கதல்த எதிர்்காண்டு 
நிறகினறன.
 களமுலனலயப ்�ாறுத்தவலரயில் 
லுஹானஸ் �குதிலய முறறாக லகப�றறிய 
ரஸ்யா, ்்டானஸ்க் �குதியில் ்ேதுவாகபவ 
முனநகர்ந்து வருகினறது. அ்தறகுக் காரணம் 
பேறகுலக நாடுகள் வழஙகிய நீண்்டதூர �ல்குழல் 
உந்துகலண ்்சலுததிகபள. களமுலனகலளச 
்்சனறல்டவ்தறகு முனனர் ரஸ்யாவினால் 
அழிக்கப�ட்டலவ ்தவிர களமுலனகலள அல்ட 
ந்்தலவகளால் ரஸ்யாவினால் லகப�றறப�ட்ட 
�குதிகளில் கணி்சோன ்தாக்கு்தல்கள் பேற்காள் 
ளப�டுகினறன.

 அண்லேயில் இ்டம்்�றற �ாதுகாபபுச 
்சல�க் கூட்டததில் அ்ேரிக்காவினால் வழஙகப 
�ட்ட HIMARS  வலக �ல்குழல் உந்துகலண ்்சலு 
ததிகலளத ப்தடி அழிக்குோறு உத்தரவிடடுள்ளார் 
ரஷயாவின �ாதுகாபபு அலேச்சர் ப்சர்ஹி ப்சாய்கு. 
இந்்த உந்துகலணகலள அழிப�்தறகு ரஸ்யா 
இரண்டு வழிமுலறகலள பின�றறுகினறது. 
ஒனறு அவறறால் ஏவப�டும் ஏவுகலணகலள 
வானில் லவதது அழிததுவிடுவது, இரண்்டாவது 
HIMARS வலக உந்துகலண ்்சலுததிகலள, அவ 
றறின ஏவுகலணகளு்டன ்தலரயில் லவதது அழி 
ப�து. க்டந்்த பு்தனகிழலே (20) கூ்ட ்கர்சன 
�குதியில் உள்ள முக்கிய �ாலதல்தத ்தகர்க்கும் 
பநாக்கதது்டன உக்லரன �ல்டயினர் ஏவிய 
ஐந்து ஏவுகலணகளில் நானகு ஏவுகலணகலள 
ரஸ்யாவின வான�ாதுகாபபு �ல்டயினர் வானில் 
லவதது அழித்தப�ாதும், ஒரு ஏவுகலண �ாது 
காபபு ்�ாறிமுலறகளில் இருந்து ்தபபிச ்்சனறு 
்வடித்த்தால் �ாலம் கடுலேயாக ப்ச்தேல்டந்தி 
ருந்்தது.
 எனபவ ்தான ்தறப�ாது ரஸ்யா ஆயு்தஙக 
லளப ்�றும் கட்டலளப பீ்டஙகலளயும் 
ப்தடித ்தாக்குவ்தறகு ்தலலப�டடுள்ளது. க்டந்்த 
வாரம் வினிற்சா �குதியில் உக்லரன �ல்ட 
யின ்தள�திகளுக்கும், ்வளிநாடடு ஆயு்த முக 
வர்களுக்கும் இல்டயில் இ்டம்்�றற கூட்ட 
தல்த குறிலவதது ரஸ்யா பேற்காண்்ட கலி�ர் 
வலக குரூஸ் ஏவுகலணத ்தாக்கு்தலில் அந்்த 
கூட்டததில் கலந்து்காண்்டவர்கள் அலனவரும் 
்கால்லப�ட்ட்தாக ரஸ்யாவின �ாதுகாபபு அலே 
சசு ்்தரிவிததிருந்்தது.

 எனினும் இந்்த ்தாக்கு்தலில் 23 ்�ாது 
ேக்கள் ்கால்லப�ட்ட்தாக உக்லரன ்்தரிவித 
்தப�ாதும், வான�ல்ட ்தள�தி பகணல் டிமிறி 
ப�ர்டிபகா, ்ஜனரல் ்கானஸ்ரனரின பிசிரினபகா 
ேறறும் 112 ஆவது பிரிபகடடின ்தள�தி பிரிபகடியர் 
விளடிமீர் ்டற்்சனபகா உட�்ட �ல அதிகாரிகள் 
்கால்லப�ட்டல்த உள்ளுர் ்தகவல்கள் உறுதிப 
�டுததியுள்ளன.
 களமுலனயிலும், களமுலனகளுக்கு அப�ா 

லும் உக்லரன �ல்டயினர் ்்தா்டர் இழபபுக்கலளச 
்சந்திதது வருகினறனர். க்டந்்த ்்சவவாய்க்கிழலே 
(19) களமுலனகளில் ்கால்லப�ட்ட உக்லரன 
இராணுவததினரின 45 ்ச்டலஙகலள ரஸ்யா ஒப� 
ல்டததிருந்்தது. அ்தலனப ் �றறுக்்காண்்ட உக்லர 
னின காணாேல் ப�ானவர்களுக்கான பிரிவின 
அதிகாரி ஒபலக் ்கரனபகா க்டந்்த 4 ோ்தஙகளில் 
7200 உக்லரன �ல்டயினர் காணாேல் ப�ாயுள்ள்தாக 
்்தரிவிததுள்ளார்.

 அப்த்சேயம், க்டந்்த ்சனிக்கிழலே (16) 
இ்டம்்�றற வான்சண்ல்டயில் ரஸ்யாவின எஸ்.
யூ-35 ரக வான ்தாக்கு்தல் விோனம் உக்லரன 
�ல்டயினரின இரண்டு மிக்-29 ரக விோன 
ஙகலள நிக்கபலாவ �குதியிலும், ஒரு எஸ்.
யூ-25 ரக விோனதல்த ்்சவர்க் �குதியிலும் 
சுடடு வீழ்ததியது்டன, ரஸ்யாவின வானகாபபு 
�ல்டயினரின எஸ்-300 ஏவுகலண ஒரு எம்.ஐ-8 
ேறறும் எம்.ஐ-24 ரக உலஙகுவானூர்திகலளயும் 
சுடடுவீழ்ததியிருந்்தது.
 நானகு ோ்தஙகள் க்டந்தும் உக்லரன 
�ல்டயினரின வான�ல்ட ்தறப�ாதும் ்தாக்கு்தல் 
விோனஙகலள ்காண்டுள்ள்தா எனற பகள்வி 
இஙகு எழலாம். �தில் எனன்வனில் அ்ேரிக்கா 
்தலலலேயிலான பேறகுலக நாடுகள் ப்சாவிய 
ததின விோனஙகலள லவததுள்ள ்தனது நடபு 
நாடுகளி்டம் இருந்து விோனஙகலளப ்�றறு 
க்்காடுகினறது. அ்தறகு �திலாக ்தனது எப-16 
விோனஙகலள வழஙக முனவந்துள்ளது.
 அண்லேயில் ஆபகானின எம்.ஐ-24 ரக 
உலஙகுவானூர்திகள் கூ்ட உக்லரனில் �றந்்தல்த 
காணமுடிந்்தது. ஆபகான �ல்டயினரின வீழ்ச 
சியின ப�ாது ஆபகான வான�ல்ட ்தனது விோன 
ஙகலள �ாதுகாக்கும் ் �ாருடடு நடபு நாடுகளுக்கு 
நகர்ததியிருந்்தது. அலவ ்தான ்தறப�ாது உக்லர 
னுக்கு வழஙகப�டடுள்ளன.
 உக்லரன �ல்டயினர் ்�ருேளவில் ்வற 
றியீட்டா்தப�ாதும், அ்ேரிக்கா ்்தா்டர்ந்தும் 
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்்தானறாக இராணுவபபிர்சனனம் விளஙகுகிறது. 
இராணுவததினரால் ந்டத்தப�டுகினற �ா்ட்சா 
லலகள், வர்த்தக நிலலயஙகள், உல்லா்சப 
�யணிகளுக்கான விடுதிகள், விவ்சாயப �ண் 
லணகள், ்்தாழிற்சாலலகள் ப�ானறலவ 
வ்டக்குக் கிழக்கு முழுவதிலும் வியாபிததிருக் 
கினறன. ப�ாரின இறுதிப�குதியில் இராணு 
வததினரி்டம் லகயளித்தபின ்தேது உறவுகலளத 
்்தாலலததுவிடடு அந்்த பவ்தலனயில் 
ஒவ்வாரு கணப்�ாழுல்தயும் கழிக்கும் இந்்த 
உறவுகள், இந்்தக் ்காடுலேகலளப புரிந்்த அப்த 
இராணுவததினரின நடுவில் ்தேது நாளாந்்த 
வாழ்க்லகலய வாழ நிர்ப�ந்திக்கப�டடுள் 

ளார்கள். �யம், நம்பிக்லகயீனம், ேனஉலள 
ச்சல், �ாதுகாப�றற ்தனலே ப�ானற உணர்வு 
களு்டன இந்்த ேக்கள் ்தேது வாழ்லவ வாழ் 
ந்து்காண்டிருக்கும் அப்த பநரம், ்தமிழ் ேக்களுக்கு 
உ்தவுவ்தறகாகபவ ்தாம் அஙகு பிர்சனனோக 
இருப�்தாக இராணுவம் நியாயம் கறபிக்கிறது.

 சிறீலஙகாவில் எதிர்காலததில் இவவா 
றான ்�ாருண்மிய ்நருக்கடிகள் மீண்டும் 
ஏற�டுவல்தத ்தவிர்க்க பவண்டுோயின, ்தமிழர் 
்தாயகோன வ்டக்குக்கிழக்கில் இராணுவததுக்காகச 
்்சலவி்டப�டும் நிதி குலறக்கப�டடு, அபபிர 
ப்த்சததிலிருந்து இராணுவம் ் வளிபயறறப�்டபவ 

ண்டும். அவவாறாயின ்தமிழ் ேக்கள் மீது 
இனவழிபல� முன்னடுக்கினற அரசின 
்காள்லக ஒவ்வானறும், அலேபபு ஒவ்வான 
றும் தீவிரோகப �ரிசீலலன ்்சய்யப�டடு, 
அந்்தக் ்காள்லககள் அத்தலனயும் முறறாக 
நீக்கப�்டபவண்டும். சிறீலஙகாவில் சிஙகள-
்�ௌத்த ்தாயகதல்தக் கடடி்யழுபபுகினற இரா 
ஜ�க்்சாக்களின ்்சயற�ாடடில் ஓர் அர்ச 
நிறுவனோன இராணும் முக்கிய �ஙகுவகித்தது. 
இந்்த நாடு வரலாறறில் ்சந்திததிருக்கும் மிக 
போ்சோன ்�ாருண்மிய ்நருக்கடி ஏற�டுவ 
்தறகு இதுபவ அடிப�ல்டக் காரணோக இருந்திரு 
க்கிறது. வ்டக்குக்கிழக்கில் வாழுகினற ்தமிழ் 
ேக்கள் எபப�ாது இராணுவம் இல்லா்த, இரா 
ணுவ ஆக்கிரமிபபு இல்லா்த ஒரு சூழலுக்குள் 
வாழக்கூடிய ஒரு இயல்புநிலல ஏற�டுகினறப்தா, 
அபப�ாது ்தான சிறீலஙகா ்�ாருண்மியததில் 
உறுதியான நிலலலயயும் உண்லேயான இயல்பு 
நிலலலயயும் அல்டயமுடியும்.
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ஆயு்தஙகலள வழஙகி வருகினறது. பேலும் நானகு 
வலக �ல்குழல் உந்துகலணச ்்சலுததிகலள 
வழஙகவுள்ள்தாக அ்ேரிக்காவின �ாதுகாபபுச 
்்சயலாளர் ்லாயிட ஒஸ்ரின ்்தரிவிததுள்ளார். 
அப்த்சயம் அ்ேரிக்காவின வான�ல்டயில் இரு 
ந்து ஒய்வு்�றும் ஏ-10 ்தண்்டப�ால்ற ்தாக் கு்தல் 
விோனஙகலள உக்லரனுக்கு வழஙகு ோறும் 
அ்ேரிக்க வான�ல்ட அதிகாரிகள் அ்ேரிக்க 
அரல்சக் பகடடுள்ளனர்.

 ஆனால் உக்லரன �ல்டயினரின உடகட 
்டலேபபு ஆட்டஙகாண ஆரம்பிததுள்ள நிலலயில் 
இந்்த ஆயு்தஙகள் எவவாறு களமுலனகலள 
்வல்லும் எனற பகள்விகளும் எழுந்துள்ளன.

 இந்்த வாரம் உக்லரன அதி�ர் ்தனது 
�ாதுகாபபு �ல்டகளின ்தலலலே அதிகாரி இவன 
�கபனாவ, ேறறும் நீதியர்சர் ஐரின ்வனடிக்பராவ 
உட�்ட ஐந்து ோகாணஙகளின �ாதுகாபபுததுலற 
்தலலலே அதிகாரிகலளயும் �்தவியில் இரு 
ந்து நீக்கியுள்ளார். �ாதுகாபபு �ல்டகளின 

பிரதித ்தலலவர் விளமிடீர் ்கா�ர்னபகாவும் 
நீக்கப�டடுள்ளார். ரஸ்யாவுக்காக உளவு �ார்த்தது 
ேறறும் ரஸ்யாவுக்கு ஆ்தரவாக ்்சயற�ட்டப்த 
அவர்கள் மீது சுேத்தப�ட்ட குறறம்.
 அ்தாவது களமுலனயில் ஏற�டும் 
இழபபுக்கள், �ல்டத்தரபபின உடகடடுோனஙக 
ளில் ஏற�டும் விரி்சல்கள் என ப�ாரின வலிலய 
்ேல்ல ்ேல்ல உணர ஆரம்பிததுள்ளது 
உக்லரன. அப்த்சேயம் உக்லரனுக்கு ஆ்தரவான 
பேறகுலகமும் ்�ாருளா்தார ேறறும் அரசியல் 
வீழ்சசிலய பநாக்கி ்ேல்ல ்ேல்ல நகர்ந்து 
வருகினறது.
 அ்தலனத ்தான அ்ேரிக்க �ல்டயின 
்தள�தியான ்லப. பகணல் ்டானியல் ப்டவிஸ் 
இன கருததும் உணர்ததுகினறது. அ்தாவது 
உக்லரன ப�ாரில் ்வல்வ்தாக பேறகுலகம் கூறும் 
்�ாய்கள் அரசியல் ்தலலவர்களி்டமும், அதிகாரி 
களி்டமும் ்தவறான நம்பிக்லககலள வில்தப 
�து்டன, பேறகுலக நாடுகளில் வாழும் ேக்க ளின 
வரிப�ணமும் விரயோக்கப�டுவ்தாக ்்தரிவி 
ததிருந்்தார்.

தபொய்ொன �்கவ ... த�ொடர்ச்சி  ...

புரியத ்்தா்டஙகி விட்டார்கள் என�ல்த இது 
உணர்ததுகினறது.
 ‘இராணுவம் ப�ார்க்குறறம் இலழத்தது 
என�ல்த இபப�ாது ஏறறுக்்காள்ள பவண்டும்’ 
என பலாட்டஸ் வீதியில் உள்ள இராணுவ வீதித 
்தல்டகளுக்கு முன�ாக ஆர்ப�ாட்டக்காரர்கள் 
்்தரிவிததுள்ளனர்’ என ்சமூக ்்சயற�ா்டாளரான 
சிஙகளப ்�ண்ேணி ஒருவர் ்தனது ருவிட்டர் 
�திவில் குறிபபிடடிருக்கினறார்.

 இசுறு பிரியஙகரா எனற ேற்றாரு சிஙக 
ளவர் ருவிட்டரில் ்வளியிடடுள்ள �திவில், ்தமிழ் 
ேக்களி்டம் ேனனிபபுக் பகடடுள்ளார். இனறு 

்தேக்கு நிகழ்ந்்த பினனபர ப�ாரினப�ாது ்தமிழர் 
களுக்கு எதிராக எந்்தளவுக்கு ப�ார்க் குறறஙகள் 
இ்டம்்�றறிருக்கும் என�ல்த ்தம்ோல் உணர 
முடிகினறது என அவர் குறிபபிடுகினறார். இது 
ப�ால சிஙகள ேக்களுல்டய ேனச்சாடசிலய 
்்தாட்ட �ல �திவுகலளயும் ்சமூக ஊ்டகஙகளில் 
காணமுடிகினறது.
 காலிமுகத தி்டல் ்சர்வப்த்ச, உள்நாடடு 
ஊ்டகங களின கவனம் குவிந்துள்ள ஒரு இ்டம். 
்சமூக ஊ்டகஙகள் பநரடி ஒளி�ரபல� ்தரக்கூடிய 
ஒரு இ்டம். சுறறிவரவுள்ள தூ்தரகஙகள், ேனி்த 
உரிலே அலேபபுக்கள் அவ்தானிபல� ்காண்டு 
ள்ள ஒரு இ்டம். அஙகு எனன ந்டந்்தாலும் அடுத்த 
நிமி்டபே உலகம் முழுக்கத ்்தரிந்துவிடும்.
 அவவாறான ஒரு �குதியிபலபய இவவாறு 
நல்ட்�றறுள்ளது. அவவாறாயின ்சாடசிகபள 
இல்லா்த - ்வளித ்்தா்டர்புகபள இல்லாதிருந்்த 
வனனியில் எனன நல்ட்�றறிருக்கும் என சிங 
கள ேக்கள் சிந்திக்கத ்்தா்டஙகியுள்ளலேக்கு 
ஆ்தாரோக �திவுகள் உள்ளன. சிஙகள ேக்களின 
ேனச்சாடசிலய ரணில் ்தடடி எழுபபிவிடடுள்ளார்.
 அ்தறகாக சிஙகள ேக்கள் எேக்கு ஆ்தரவாக 
ோறிவிடுவார்கள் என நம்பிக்்காண்டிருக்க முடி 
யாது.

வலி என்்ொல் ... த�ொடர்ச்சி  ...
்ர் ப�ாராட்டதல்த ஒடுக்கும் ந்டவடிக்லககள் 
விரிவு�டுத்தப �டடுள்ளலே ்்தா்டர்பில் 
வி்சனம் முனலவக்கப�டுகினறது. இத்தலகய 
்்சயற�ாடுகள் நாடடின ஐக்கியததுக்கு 
இல்டயூறாக அலேயும் என�ப்த உண்லேயாகும்.
 நாடடில் ஜனநாயகதல்தயும் ஊழலறற 
அரசியல் கலா்சாரதல்தயும் கடடி்யழுபபுவதில் 
இலள்ர்களின வகி�ாகம் அதிகோன்தாகக் 
காணப�டுகினறது.எனபவ அவர்களின கருதது 
க்களுக்கு ்்சவி்சாய்க்க பவண்டிய ப்தலவ 
பே்ல ழுந்திருக்கினறது என�்தலன ்சகலரும் 
புரிந்து ்காள்ள பவண்டும்.
 இப்தபவலள நாடடின ்சேகால ்நருக் 
கடிகளுக்கு தீர்விலனப ் �றறுக் ் காடுக்காவிடில் 
நாடடில் முரண்�ாடுகள் வலுப்�றுவப்தாடு 
நாடடின வஙகு பராதது நிலலயும் அதிகரிக்கும்.
இ்தலன கருததில் ்காண்டு அரசியல் ேறறும் 
கடசி ப�்தஙகலள ேறந்து அலனவரும் நாடடில்  
அபிவிருததிலயயும் நல்லிணக்கதல்தயும் கடடி 
்யழுபபும் பநாக்கில் ஒனறிலணந்து ்்சயற�்ட 
பவண்டும். பேலும் தூர பநாக்கறற, இனவா்த 
முன்னடுபபுக்களால் நிலலலே பேலும் போ்ச 
ேல்டயும் எனறார்.

அரசி்ல் இலொ         ... த�ொடர்ச்சி... 



ேடடுபே அலேதிப ப�சசுக்களில் ஈடு�்ட 
முடியும் என உக்லரன ்வளிவிவகார அலேச்சர் 
டிமிறரி குபல�ா ்்தரிவிததுள்ளார்.
 அ்தாவது உக்லரன அரசு 
அலேதிலய விரும்�வில்லல அ்ேரி 
க்காவின ்தாளததிறகு ஆ்டபவ விரும்புகினறது 
என அ்தறகு �திலழித்த ரஸ்யாவின ்வளி 
விவகார அலேச்சக ப�ச்சாளர் ேரியா ்சகபராவா 
்்தரிவிததுள்ளார்.

உக்ரனில் உடனடி        ... த�ொடர்ச்சி... 

பிரபயாகஙகலள எதிர்்காண்டு வருகினறனர். 
கடடித ்தழுவு்தல் அல்லது உ்டல் அழுத்தம் 
ப�ானற ப்தலவயறற உ்டலியல் ்்தா்டர்புகள், 
�ாலியல் ரீதியான அனுகூலஙகலள பவண்டு்தல், 
உ்டன பவலல ்்சய்�வர்கலள  காே இசல்சபயாடு 
�ார்த்தல், கூ்டா்த முலறயில் �ரிகா்சம் ்்சய்்தல், 
்்தாழில் புரியுமி்டததில் அலர குலறயான 
ஆல்டகலள உடுததிருக்கும் ்�ண்கள் அல்லது 
ஆண்களின சுவ்ராடடிகள் ஒட்டப�டடிருத்தல் 
ப�ானற �லவும் �ாலியல் ்்தால்லலகளுக்குள் 
உள்ள்டஙகும்.
 பிள்லளகள் ்சகல வலகயான இம்ல்சகள், 
புறக்கணிபபு ஆகியவறறிலிருந்து �ாதுகாபபுப 
்�றும் உரிலேயுல்டயவர்களாவர். ்�றபறாரும் 
ஏலனய �ராேரிப�ாளர்களும் பிள்லளகலளத 
துனபுறுததும் உரிலேயறறவர்களாவர். பிள்லளகள் 
துஷபிரபயாகம், புறக்கணிபபு ஆகியவறறுக்கு 
உள்ளாகாது ்தடுக்கவும் அவறறிலிருந்து மீளவும் 
வலக்்சய்யும் ்்சயறறிட்டஙகலள ்�ாறுபப�ற 
கும் க்டப�ாடு அரசிலனச ்சார்ந்்த்தாகும் என�தும் 
பநாக்கத்தக்க்தாகும்.

ஆபத்தான நியல
 இந்நிலலயில் இலஙலகயில் ்சேகாலததில் 
்�ாருளா்தார ்நருக்கடி இறுக்கேல்டந்துள்ள 
நிலலயில் ேக்களின இயல்பு வாழ்க்லக பகள்வி 
க்குறியாகியுள்ளது. வறுலே, உணவுத ்தடடுப�ாடு 
என�ன ேக்களின உணவுப ப�ாராட்டதல்த 
உக்கிரோக்கியுள்ளது. உலழபபுக்பகறற ஊதியத 
ல்தப ்�றறுக் ்காள்ள முடியாது ்�ரும் 
்சவால்களுக்கு ேததியில் வாழ்க்லகலய 
்காண்டு ந்டாததும் ேலலயக ேக்களின ்�ாரு 
ளா்தாரச சுலேலய  நாடடின ்சேகால ்்சல் 
்நறிகள் இரடடிப�ாக்கியுள்ளன. இ்தனால் சிறு 
வர்கலளயும் ்்தாழிலுக்கு அனுபபுவ்தன 
ஊ்டாகக் குடும்�ததின ்�ாருளா்தாரச சுலேக்குப 
�ரிகாரம் ப்தடும் ப�ாக்குகளும் ேலலயகததில் 
இல்லாேலில்லல. ஏறகனபவ ேலலயகச சிறு 
வர்கள் �ல பவலலத ்தளஙகளிலும் ்்தாழிலுக்கு 
அேர்த்தப�டடு வருவ்தாக ஒரு குறறச்சாடடு 
இருந்து வருகினறது. இல்த இல்லல எனறு 
ேறுப�்தறகுமில்லல. ்காழும்பு உள்ளிட்ட நகர் 
பபுறஙகளிலுள்ள ்தனவந்்தர்களின வீடுகளில் 
ேலலயகச சிறார்கள் �ல்பவறு சிரேஙகளு்டன 
்்தாழில்புரிந்து வருகினறனர். இந்நிலலயில் 
்�ாருளா்தார ் நருக்கடிகளால் ேலலயக ேக்களின 
குரல்வலள அதிகோக ்நரிக்கப�டடு வரும் 
நிலலயில,; சிறுவர் ்்தாழிலாளர்களின ்்தாலக 
பேலும் அதிகோகலாம் எனறு அஞ்சப�டுகினறது.
்காபரானாவின பினனரான காலப�குதி ேறறும் 
்சேகால ்நருக்கீடுகள் என�ன �ா்ட்சாலலக் 
கல்வியின ஈடு�ாடல்டப புறந்்தள்ளி வருகினற 
நிலலயில் சிறுவர்களின ்்தாழிறறுலற ஈடு�ாடு 

பேபலாஙகிக் காணப�டுகினறது. இது ஒரு ஆ�த 
்தான நிலலயாகும்.
                 ஒரு ்சமூகம் பே்லழும்புவ்தறகுக் கல்விபய 
்�ரிதும் லக ்காடுததுள்ளது என�்தலன 
ேறுப�்தறகில்லல. உலக வரலாறுகளும் இ்தலன 
நிரூபிதது வருகினறன. இந்நிலலயில் ேலலயகச 
்சமூகததின அபிவிருததியிலும் கல்வியின வகி�ா 
கம் அதிகோகபவ ப்தலவப�டுகினறது. இந்நிலல 
யில் சிறுவர்களின �ா்ட்சாலலக் கல்விக்கு ஆபபு 
லவதது அவர்கலளச சிறு�ராயததிபலபய ் ்தாழில் 
உலகுக்கு அறிமுகப�டுததுவ்்தன�து ்சமூகததின 
பினனல்டவிறபக உந்து்சக்தியாக அலேயும் 
என�ப்தாடு ்தனிப�ட்ட ரீதியிலும் அது �ா்தக 
விலளவுகளுக்கு இடடுச ் ்சல்வ்தாகபவ அலேயும். 
�ா்ட்சாலல  ோணவர் இல்டவிலகலானது  
சிறுவர் ்்தாழிலிறகான இழுவில்சலய அதிகரி 
க்கச ்்சய்துள்ளது. எனபவ ோணவர்களின 
இல்டவிலகலலத ்தடுதது நிறுத்த பவண்டிய 
ப்தலவப�ாடு காணப�டுகினறது. இ்தனில்டபய 
இல்டவிலகலலக் கடடுப�டுத்த ஒரு வழி, 
முனன்தாகபவ அவவாறு இல்டவிலகக்கூடிய 
ோணவர்கலள இனம்காணு்தலாகும். இ்தறகு 
ோணவர்களின வருலக, கல்விச சிததி, கல்விச 
்்சயற�ாடுகளில் �ஙபகறபு மு்தலியவறலற 
இனஙகாணு்தல் பவண்டும். இவறறின அடிப� 
ல்டயில் ந்டவடிக்லககள் முனன்தாகபவ 
பேற்காள்ளப�்ட பவண்டும் என�து புததிஜீவி 
களின கருத்தாகவுள்ளது.
 சிறுவர்கலள ்்தாழிலில் ஈடு�டுததுவ்்த 
ன�து �ல்பவறு ்தாக்க விலளவுகலளயும் ஏற 
�டுததி வருகினறது. ்சமூகப பினனல்டபவாடு 
உ்டல் ேறறும் உள ரீதியான குலற�ாடுகளுக்கும்  
இ்தனால் இவர்கள் முகம் ்காடுக்க பவண்டியு 
ள்ளது. இந்நிலலயில் சிறுவர்கலளத ்்தாழில் 
துலறயில் இருந்தும் மீட்்டடுதது, அவர்களின 
கல்வி அபிவிருததிக்கும், அ்தனூ்டாக நாடடின 
எதிர்கால பேம்�ாடடிறகும் விததிடுவது ஒவ்வா 
ருவரினதும் க்டலேயும் ் �ாறுபபுோகும் என�ல்த 
ேறந்து ்்சயற�டு்தலாகாது. இதிலிருந்தும் ்தவறும் 
�ட்சததில் �ா்தக விலளவுகள் �லவறறுக்கும் 
முகம் ்காடுக்க பவண்டிபயற�டும் என�ல்தயும் 
ேறுப�்தறகில்லல.

பறிபபொகும்         ... த�ொடர்ச்சி... 
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2000 இறகு பேற�ட்டவர்கள் ்கால்லப�ட 
டுள்ளனர். 2021 ஆம் ஆண்டு ஜுன ோ்தததில் 
இருந்து கஜா எனற கிராேததில் 20 இறகு 
பேற�ட்டவர்கள் கண்ணி்வடிகளில் சிக்கி உயி 
ரிழந்தும் காயேல்டந்து முள்ளனர்.

அதி்களவில்        ... த�ொடர்ச்சி... 

ல்தகளாகப �ார்ததுக்்காண்டிருப�து ்தமிழின 
ததின அரசியற �ண்�ாடடிறகு முரணானது.
 இத்தாக்கு்தல் புதி்தாகப �்தவிபயறற 
அர்ச நிர்வாகததின எதிர்காலச ்்சயற�ாடுகள் 
எவவாறு அலேயபப�ாகினறது என�ல்தத 
துலாம்�ரோகக் காடடிநிறகினறது.
 ஜனநாயகப ப�ாராட்டஙகலள ஆயு்தத 
்தால் அ்டக்க முற�டுவது அராஜகததின உச்சக் 
கட்டம். ப�னாமுலன ்காண்டு ்்சயற�டும் 
ஜனநாயகததின நானகாவது தூணாக வர்ணி 
க்கப�டும் ஊ்டகததுலறலய நசுக்கி அ்டக்க 
முற�டுவது பகாலழத்தனததினதும் முட்டாள் 
்தனததினதும் அதியுச்சோகப �ார்க்கப�்டபவ 
ண்டியது.
 ஜனநாயக விழுமியஙகளின மீது ்்தாடு 
க்கப�டும் எத்தலகய அசசுறுத்தல்களு க்கும் 
எதிராக எனறும் எஙகள் குரல்கள் ஓஙகி ஒலி 
க்கும்” எனறுள்ளது.

பபொரொடடக குழு         ... த�ொடர்ச்சி... 

பிளாஸ்ரிக் ்�ாருடகள் ஆண்டு ப்தாறும்  
உற�ததி ்்சய்யப�டுகின றன. அவறறில் அலர 
�ஙகு ஒரு ்த்டலவ �யன�டுததும் பிளாஸ் 
ரிக் வலககளாகும். இவறறில் 14 மில்லியன 
்்தான பிளாஸ்ரிக் ்�ாருடகள் ஆண்டுப்தாறும் 
க்ட லில் கலக்கினறன. அ்ேரிக்கா வில் நாள் 
ஒனறுக்கு 17 மில்லியன குடி�ானஙகளின 
ல�களில் �யன�டுததும் குடிக்கும் குளாய்கள் 
�யன�டுத்தப�டுவது இஙகு குறிபபி்டத்தக்கது.

ப�ொடியின் திடீர்         ... த�ொடர்ச்சி... 

இருந்து மீடகப�்ட பவண்டும் என ரஸ்ய அதி�ர் 
பூடடீன ்்தரிவிததுள்ளார்.
 சிரியாவில் தீவிரவா்ததல்த ஒழிப�்தறகு 
நாம் ஒருஙகிலணந்து ்்சயற�்ட பவண்டும் என 
மூனறு ்தலலவர்களும் தீர்ோனம் நிலறபவற 
றியுள்ளனர்.

சிரி்ொவில் இருந்து  ... த�ொடர்ச்சி...

�ணிப�ாளர் அலுவலகம் என�ன நிதிப�ங 
களிபல� வழஙகியுள்ளன. 
 இந்்த நிகழ்வில், யாழ் �ல்கலலக்கழகத 
துலணபவந்்தர் ப�ராசிரியர் சி.சிறி்சறகு 
ணராஜா, முனனாள் துலணபவந்்தர்களான ப�ரா 
சிரியர் என. ்சண்முகலிஙகன, வாழ் நாள் ப�ரா 
சிரியர் ்�ா. �ாலசுந்்தரம்பிள்லள, பீ்டாதி�திகள், 
ப�ராசிரியர்கள் ேறறும் விரிவுலரயாளர்கள், 
�ணியாளர்கள் ேறறும் ோணவர்கள் உட�்டப 
�லர் கலந்து ்காண்்டனர்
 நாடடின ்தறப�ால்தய நிலலலேலயக் 
கருததில் ்காண்டு நிகழ்வுகள், இலணய வழியி 
லும் பநர லலயாகவும் இ்டம்்�றறது.

பநொர்பவயின் உ�வி         ... த�ொடர்ச்சி... 

"குறிபபிட்ட சில வி்டயஙகலள ்தாம் ஏறறுக் 
்காண்்ட்தாக ்டலஸ் அழகப nருே உறுதியளித்த 
ஆவணம் ஒனறு �ரிோறப�ட ்ட்தாகத்தான 
நான அறிந்ப்தன. ்சஜித பிபரே ்தா்சவும் இ்தலன 
ஏறறுக்்காண்்ட்தாகச ்்சால்லப �டுகினறது. 
ஆனால், இ்தலன ஒரு உ்டன�ா்டாகச ்்சய் 
வ்தறகான சூழல் இதுவலரயில் இல்லல எனறு 
்தான ்்சால்ல பவண்டும். இ்தலனவி்ட அவர்கள் 
ப்தால்வியல்டந்்தலேயும் இதில் �ா்தகோன 
விலளவுகலளத்தான ்தரபப�ாகினறது.

"

ப�ற்கு நொடு்கள்        ... த�ொடர்ச்சி... 

குறறஙகளு்டன பநரடியாக ்்தா்டர்பு�ட்ட ராஜ 
�க்்ச ்தரபபினலரபய ரணில் விக்கிரேசிஙக பிலண 
்யடுததிருந்்தார்.
 மின்சாரக் கதிலர ஆ�ததில் இருந்து 
ராஜ�க்்சக்கலள காப�ாறறியது ்தனது அர்சாஙகம் 
்தான என, நல்லாடசி அர்சாஙகததின ஆரம்�ம் 
மு்தல் இறுதி வலரயான காலததில் ரணில் விக்கி 
ரேசிஙக �கிரஙகோகபவ முர்சலறந்து வந்திருந் 
்தல்த யாரும் ேறந்துவி்டமுடியாது.
 பநறறு - இனறு - நாலள என எக்கால 
ததிலும் ராஜ�க்்சக்களுக்கு எதிராக சிறு துரு 
ம்ல�த்தனனும் ரணில் விக்கிரேசிஙக அல்சததுவி 
்டபப�ாவதில்லல என�து உறுதி. இது சிஙகள 
ப்த்சததுக்கு ேடடுேல்ல ்தமிழ் ்தரபபினருக்குோன 
�ா்டோகும்.
 இவவாரலாறறு �டிபபிலனகலளப புறந் 
்தள்ளி மீண்டும் நல்லிணக்க நா்டகம் ப�ாடடு 
க்்காண்டு ்தமிழ்த ்தலலலேகள் ரணில் அரசு 
்டன ஒடடி உறவாடுவார்கபளயானால், அது 
ஈழத்தமிழனததிறகு ்்சய்யும் வரலாறறுத துபரா 
கோகபவ அலேயும்.
 காலதல்த இழுத்தடிதது, வி்டயஙகள் 
மீ்தான கவனதல்தத தில்சதிருபபி �லவீனப 
�டுததும் ்தந்திரததில் முக்குளிதது முத்்தடுக்கும் 
விதல்தக்காரனான ரணில் விக்கிரேசிஙக ்தலல 
லேயிலான அர்சாஙகததில் ்தமிழ் ேக்களு க்கான 
நீதிபயா, தீர்பவா கில்டததுவி்டா்்தன�து திண் 
ணம்.
 சிஙகள ப்த்சதது பநாய்க்கு அவர்கபள 
ேருந்து ்த்டவடடும்... அவர்களது பநாய்க்கு ேரு 
ந்து ்த்டவும் �ரிகாரிகளாக எம்மில்டபய வலம் 
வரு�வர்கலளயும் ஒனறு�டடு ஒபர குரலாக ்தமிழ் 
ேக்களின பவணவாக்கலள முனனிறுததி ் ்சயற�்ட 
ேறுப�வர்கலளயும் ்தமிழ்த ப்தசிய அரசியற 
�ரபபில் இருந்து உ்டனடியாக விரடடியடிப�்தறகு 
ஈழத்தமிழர்கள் ்தயாராகபவண்டியது காலததின 
கட்டாயோகும்.

ரணிலின் விசுவ ... த�ொடர்ச்சி  ...


