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இலங்கையில் 102 வ்கையான 
அத்தியாவசிய மருந்துகைளுக்கு 

தட்டுப்ாடு ஏற்ட்டுள்ளதாகை சுகைா 
தார அ்மச்சு ததரிவித்துள்ளது.
 சுகைாதார அ்மச்சின் மூன் 
றாம் நி்ல ்ராமரிபபு சே்வகைள 
்ணிப்ா்ளர் அன்வர் ஹம்தானி 
இத்னத் ததரிவித்துள ்ளார்.
 இத்னயடுத்து குறித்த மரு 

ந்துகைளின் விநிசயாகைம் நிர்வகிக்கைப 
்ட்்ட மு்ற்மயின் மூலம் தேய் 
யப்டும் என்றும் அவர் குறிபபிட்டு 
ள்ளார்.
 அத்து்டன் மருந்துப ்றறாக் 
கு்ற்யத் தீர்க்கை ேர்வசதே நிறு 
வனஙகைள உதவி தேய்துள்ளதாகைவும் 
அவர் கூறியுள்ளார்.

ச்ாதுமான  த்ாரு்ளாதார 
தகைாள்கை கைட்்ட்ம 

ப்் உருவாக்கும் வ்ர இலங 
்கைக்கு புதிய நிதியுதவி்ய வழஙகை 
தயாரில்்ல என உலகை வஙகி 
அறிவித்துள்ளது.
 அ றி க் ் கை த ய ா ன் றி ல் 
இத்ன ததரிவித்துள்ள உலகை 
வஙகி, இலங்கையின் சமாேமான 
த்ாரு்ளாதார தெருக்கைடி மறறும் 
மக்கைள மீதான அதன் தாக்கைம் குறித்து 
ஆழந்த கைவ்ல தகைாண்டுள்ளதாகை 
ததரிவித்துள்ளது.
 மருந்துகைள ே்மயல் எரி 
வாயு உரம் ்ா்டோ்ல மாண 
வர்கைளிறகைான உணவுகைள ச்ான்ற 
வறறில் கைாணப்டும் ்றறாக் 
கு்ற மறறும் வறிய மறறும் 

ெலிந்த நி்லயில் உள்ள குடும் 
்ஙகைளிறகைான நிதியுதவி ச்ான்ற 
வறறிறகைாகை தனது ச்ார்ட்ச்ாலி 
சயாவின் கீழ கைாணப்டும் கை்ட 
ன்கைளின் கீழ வ்ளஙகை்்ள மறு்ரிசீ 
ல்ன தேய்வதாகை  உலகை வஙகி ததரி 
வித்துள்ளது.
 இன்றுவ்ர இந்த நிதியில் 
160 மில்லியன் அதமரிக்கை த்டால்ர 
அவேரசத்வகை்்ள பூர்த்தி தேய் 
வதறகைாகை வழஙகியுள்ளதாகை ததரிவி 
த்துள்ள  உலகை வஙகி ஏ்னய அடி 
ப்்்ட சே்வகைள மருந்து மருத் 
துவ விநிசயாகைம் ்ா்டோ்ல உண 
வுகைள ச்ான்றவறறிறகைாகைவும் இந்த 
நிதி்ய வழஙகியுள்ளதாகை குறி 
பபிட்டுள்ளது.

nghUshjhu nfhs;if fl;likg;ig  

cUthf;Fk; tiu  epjpAjtpia 

toq;fg;Nghtjpy;iy- cyf tq;fp

கை்டந்த புதன்கிழ்மயு்டன் 
(27) முடிவ்்டந்த 24 மணி 

செரத்தில் அதமரிக்கைாவில் ஆயிரத்து 
க்கு சமற்ட்்டவர்கைளுக்கு குரஙகை 
ம்்ம ்ரவியுள்ளதாகை அதமரிக்கைா 
வின் ததாறறுசொய்க் கைட்டுப்ாட்டு 
மறறும் தடுபபு ்மயம் ததரிவித்து 
ள்ளது.

 கை்டந்த புதன்கிழ்ம 1,048 
ச்ருக்கு இந்த சொய் இருப்து 
உ று தி ப ் டு த் த ப ் ட் ்ட து ்ட ன் , 
அஙகு இதுவ்ர 4,639 ச்ர் இந்த 
சொயினால் ் ாதிக்கைப்ட்டுள்ளனர். 
இதுவ்ரயில் உலகில் உள்ள 75 
ொடுகைளில் 18,000 மக்கைள இந்த 
சொயினால் ் ாதிக்கைப்ட்டுள்ளனர். 
அதமரிக்கைாவுக்கு அடுத்ததாகை  
ஸத்யின் ொட்டில் அதிகை மக்கைள 
்ாதிக்கைப்ட்டுள்ளனர். அஙகு இது 
வ்ரயில் 3,738 ச்ர் ்ாதிக்கை்ட்டு 
ள்ளனர்.

Fuq;fk;ik njhw;W - Kd;dpiyapy;; mnkupf;fh

ஜனொயகை மறறும் குடியரசுக் 
கைட்சிகைளில் இருந்த முன்னாள 

உறுபபினர்கைள இ்ணந்து ‘முன் 
சனாக்கி’ (Forward) என்ற புதிய 
அரசியல் கைட்சி ஒன்்ற அதமரிக் 
கைாவில் ஆரம்பித்துள்ளனர்.
 தறச்ாது சீரழிந்துள்ள அதம 
ரிக்கைாவின் அரசியல் நில்மகை்்ள 
சீர் தேய்து மக்கைளின் அபிலா்ே 
கை்்ள நி்றசவறறுவசத தமது 
சொக்கைம் என இந்த கைட்சியின் 
இ்ணத் த்லவரும், ஜனொயகைக் 
கைட்சியின் முன்னாள அரே த்லவர் 
சவட்்ா்ளருமான அன்றூ ஜங ததரி 
வித்துள்ளார்.

 ஜங த்ல்மயிலான கைட்சி 
2021 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கைப்ட் 
்டச்ாதும் அது தறச்ாது ்ல 
கைட்சிகைளு்டன் இ்ணந்து ஒரு 
முன்னணி்ய உருவாக்கியுள்ளது. 

mnkupf;fhtpy; cjakhFk; 

Gjpa murpay; fl;rp
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இலங்கையில் இது வ்ர   665, 248 
ச்ர்  தகைாசரானா ததா றறால் 

்ாதிக்கைப்ட்டுள்ளனர்.   இசத 
சவ்்ள  16,548 ச்ர் இத் ததாறறி 
னால்  உயிரிழந்துள்ளனர்.
 சமலும் கை்டந்த வியாழக்கி 
ழ்ம மட்டும் 131 ச்ர் ்ாதிக்கைப் 
ட்டுள்ளனர்.
 இந்நி்லயில் இலங்கையின் 
ேனத்ததா்கையில் 20 வயதிறகும் 
சமற்ட்்ட 60 இலட்ேத்திறகும் அதிகை 
மாசனார் பூஸ்டர் (Booster) தடுப 
பூசி்ய த்றறுக்தகைாள்ளவி ல்்ல 

என சுகைாதார அ்மச்சு ததரிவித்தது.
 தகைாசரானா ததாறறா்ளர் 
கைளின் எண்ணிக்்கை மீ்ளவும் அதிகை 
ரித்து வரும் நி்லயில், இது அவ 
தானம் மிகுந்த நி்ல்ய சதாறறு 
வித்துள்ளதாகை  ததாறறு சொயியல் 
பிரிவின் ்ணிப்ா்ளர் விசே்ட 
்வத்திய நிபுணர் ேமித்த கினிசகை 
கூறியுள்ளார்.
 அத்து்டன், தகைாசரானா தடுப 
பூசி்ய அ்னவரும் மிகை வி்ரவில் 
த்றறுக்தகைாள்ள சவண்டும் என 
வும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உக்்ரன் ச்ாரினால் ஏற்ட் 
டுள்ள த்ாரு்ளாதார வீழச்சி 

மறறும் ்ணவீக்கைம் என்்ன 
உலகைத்்த என்றுமில்லாத மிகைபத் 
ரும் த்ாரு்ளாதார பின்ன்்டவுக்கு 
தகைாண்டு தேன்றுள்ளதாகை அ்ன 
த்துலகை ொணய நிதியம் மீண்டும் 
ததரிவித்துள்ளது.
 உலகின் தமாத்த உற்த்தி 
யின் வ்ளர்ச்சி 2022 ஆம் ஆண்டில் 
3.2 விகிதமாகை வீழச்சிகைாணும் 
நி்ல்ய அ்்டயும் ோத்தியஙகைள 
அதிகைரித்துள்ளன. அது 3.6 விகிதமாகை 
இருக்கும் என கை்டந்த எபபிரல் 
மாதம் கைணிபபி்டப்ட்டிருந்தது. 
சீனாவினதும், ரஸயாவினதும் 
த்ாரு்ளாதார தெருக்கைடிகைளும் இர 
ண்்டாவது கைாலாண்டு த்ாரு 
்ளாதார வீழச்சிக்கு கைாரணம். 

சகைாவிட்-19 கைால த்ாரு்ளாதார 
தெருக்கைடிகைள இ்டம்த்றறு இர 
ண்டு ஆண்டுகைளில் தறச்ா்தய 
தெருக்கைடி ஏற்ட்டுள்ளதாகை அ்ன 
த்துலகை ெணய நிதியத்தின் த்ாரு 
ளியல் பிரிவின் த்லவர் த்ரி 
ஒலிவியர் தகைாறிஞேஸ ததரிவித் 
துள்ளார்.
 உக்்ரன் ச்ார் உணவு 
பத்ாருட்கைள மறறும் எரித்ாரு 
ளின் வி்ல அதிகைரிப்் ஏற்டு 
த்தியுள்ளசத தறச்ா்தய தெருக்கை 
டிக்கைான கைாரணம்.
 இதனி்்டசய, இலங்கை 
மறறும் ்ாகிஸதா்னத் ததா்டர் 
ந்து, ்ஙகை்ளாசதேமும் அ்னத்து 
லகை ொணயநிதியத்தி்டம் உதவி்ய 
சகைரியுள்ளதும் இஙகு குறிபபி்டத் 
தக்கைது.

nghUshjhu tPo;r;rpia Nehf;fp cyfk; 

ஈராக்கில் உள்ள ஊழல் மிக்கை 
அரசுக்கு எதிராகை மக்கைள அணி 

திரண்டு ச்ாராட்்டத்்த ஆரம்பித்து 
ள்ளது்டன், கை்டந்த புதன்கிழ்ம (27) 
ொ்டாளுமன்றத்்தயும் ்கைப்றறி 
யுள்ளனர்.
 ஊழல்மிக்கை ொ்டாளுமன்ற 
உறுபபினர்கைள மட்டுமல்லாது, 
ஈராக்கின் பிரதமருக்கு எதிராகைவும் 
அவர்கைள தமது எதிர்ப்் ததரிவி 
த்துள்ளனர். ொ்டாளுமன்றத் சதர்தல் 
இ்டம்த்றறு 10 மாதஙகைளின் 
பின்னர் புதிய பிரதமர் ்ரிந்து்ர 
தேய்யப்ட்டிருந்தார்.
 இ்ளம் த்லமு்றயின்ரக் 

தகைாண்்ட ்ல நூறறுக்கு சமற்ட்்ட 
ஆ ர் ப ் ா ட் ்ட க் கை ா ர ர் கை ளி ல் 
த்ரும்ளவாசனார் ொட்டின் ்ல 
்குதிகைளிலும் இருந்து வந்திருந் 
தனர். அதமரிக்கைப ்்்டயினரின் 
கிறீன் ்ாதுகைாபபு பிரிவு எனப்டும் 
அதி உச்ே ்ாதுகைாபபு தகைாண்்ட 

,yq;if ghzpapy; <uhf;fpYk; 
ehlhSkd;wk; Kw;Wif
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உக்்ரன் ்்்ட  ெ்்டவடிக் 
்கையினால் ஏற்ட்்ட விரிேல் 

கை்்ளத் ததா்டர்ந்து, அ்னத்துலகை 
விண்தவளி ்மயத்தில் இருந்து 
ரஸயா தவளிசயறுவதாகை ரஸயா 
வின் விண்தவளி ஆய்வு்மயத்தின் 
த்லவர் இந்த வாரம் ததரிவித்து 
ள்ளார்.
 2024 ஆம் ஆண்டு்டன் விண் 
தவளி ்மயத்தில் இருந்து தவளி 
சயறவுள்ளதாகை ரஸயா ததரிவித் 

துள்ளதானது, அதமரிக்கைா்வ அதி 
ர்ச்சியில் ஆழத்தியுள்ளதாகைவும், 
இது ததா்டர்பில் தாம் கைவ்ல 

midj;Jyf tpz;ntsp ikaj;jpy; 
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இன்றைய சிறிலங்கா அரசத்த்லவர் ரணில் விக்கிரமசிங்கா ்தன்னை அரசியலுக்குப் பழக்்ப்படுததிய 
்தனைது உறைவினைரகானை சிறிலங்காவின முனனைகாள் அரசத்த்லவர் ஜே. ஆர். ேயவர்த்தனைகா 1978-79 

்ளில் அரச பயங்ரவகா்தததிற்கு அரசியல்மப்புச் சட்டத ்தகுதி அளிதது ் ண்ட இ்டததில் சு்டவும், சுட்ட 
இ்டததில் எரிக்்வும், பயங்ரவகா்தத ்த்்டச்சட்டத்்த உருவகாக்கி, அவசர்காலநி்லப் பிர்்டனைததின 
மூலம் ப்்ட்ளுக்கு மட்டற்றை அதி்காரம் அளிதது, ப்்டப்பலத்்தக் ்்யகாணடு, ஈழத்தமிழர்்ளின 
பகாது்காப்பகானை அ்மதி வகாழ்வுக்்கானை  ந்்டமு்றை அரசின வளர்ச்சி்ய ஒடுக்கினைகாஜரகா, அஜ்த 
ப்்டப்பல வழியில் இனைங்காணக் கூடிய அச்சத்்த நகாளகாந்த வகாழ்வகாக்கி, அரசியல் பணி்வப் 
பபறும் முயற்சியகால் இனறு சிங்ள மக்்ளின ் காலிமு்த தி்டல் மக்்ள் ஜபகாரகாட்டத்்தப் பினனை்்டயச் 
பசய்துள்ளகார்.  
 சிறிலங்கா எனனும் 22.05.1972ஆம் தி்தியச் சிங்ள பபௌத்த குடியரசுப் பிர்்டனைத்தகால் 
்தங்ளின இ்றை்ம மறுக்்ப்படடு அ்தற்்கா்ப் ஜபகாரகாடுவ்தற்்கா், இனைஅழிப்பகால் 50 ஆணடு்ளகா் 
தினைம் தினைம் பகாதிப்புற்றுவரும் இலங்்யின மற்பறைகாரு ஜ்தச இனைமகாகிய ஈழத்தமிழர்்ளின உள்ள்த 
்தனனைகாடசி உரி்ம்்ள மீளவும் சீர் பசய்வது குறிதஜ்தகா, அல்லது இலங்்யின குடிமக்்ளகா்வுள்ள 
முஸ்லீம், ம்லய் மக்்ள் பிரச்சி்னை்ள்  குறிதஜ்தகா, ்காலிமு்ததி்டல் ஜபகாரகாட்டக்்காரர்்ளும் கூ்ட 
இதுவ்ர பவளிப்ப்்டயகா்ப் ஜபசவில்்ல. மகாற்றுச் பசயற்றிட்டங்்ள முன்வக்்வுமில்்ல. 
பவறுமஜனை பபகாருளகா்தகாரப் பினனை்்டவுக்கு ரகாசபக்ச குடும்பம் ்காரணம் எனறை அடிப்ப்்டயில் 
ஆடசி மகாற்றைத்்தஜய முன்வத்தனைர். ஆனைகால் சிங்ள பபௌத்த பமகாழிபவறி இனைபவறி ம்தபவறி 
ஆடசிமு்றை்ம இலங்்யின ஜ்தச மக்்ளகானை சிங்ள ்தமிழ் மக்்ளும் குடிமக்்ளகானை முஸ்லீம், 
ம்லய் மக்்ளும், சமததுவம் சஜ்கா்தரததுவம் சு்தநதிரதது்டன, எங்ள் நகாப்டனறை ஒரு்மப்பகாடடு்டன 
இலங்்யின பபகாருளகா்தகார ந்டவடிக்்்்ளில் பங்ளிப்புச் பசய்வ்தற்்கானை அரசியல் மு்றை்ம்யச் 
சிங்ள அரசகாங்ங்ள் ப்தகா்டர்ச்சியகா் மறுப்பஜ்த இலங்்யின பபகாருளகா்தகார வீழ்ச்சிக்்கானை மு்தல் 
்காரணம் எனப்்தக் ் காலிமு்ததி்டல் ஜபகாரகாட்டக்்காரர்்ள் இதுவ்ர பகிரங்மகா் பவளிப்படுத்தவில்்ல. 
அனு்தகாபங்ள் ப்தரிவிப்ப்தல்ல உண்மயகானை மகாற்றைம். ் காரணங்்ளக் ் ண்டறிநது தீர்வுக்கு வழிபசய்வஜ்த 
உண்மயகானை மகாற்றைம்.  இ்த்னைக் ்காலிமு்ததி்டல் ஜபகாரகாட்டக்்கார்்ள் பசய்யகா்தஜ்த, ்காலிமு்ததி்டல் 
ஜபகாரகாட்டம் இலங்் மக்்ள் முழுப்ஜபருக்குமகானை மக்்ள் ஜபகாரகாட்டமகா் இதுவ்ர வளர்ச்சி 
அ்்டயகா்மக்குக் ்காரணியகாகி, இனறு முனனிருந்த பலம் இனறி பினனை்்டயக் ்காரணமகாகிறைது. இது 
இலங்் மக்்ளுக்்கானை மகாற்றுத ்த்ல்மததுவம் ஏற்படும் எனறை நம்பிக்்்்யயும் ்தளர்ததியுள்ளது.
 இநநி்லயில் இனியகாவது ஈழத்தமிழ் மக்்ள் குறித்த உண்ம்்ள ்காலிமு்ததி்டல் 
ஜபகாரட்டக்்காரர்்ள் அறிநது, ஈழத்தமிழர் ஜ்த்வ்்ளயும் உள்ள்டக்கிய நி்லயில் ்தமது ஜபகாரகாட்டத்்த 
முனபனைடுத்தகாஜல ரணிலின ஆடசியகால் ஏற்படும் ஆபததுக்்்ளத ்தடுக்்லகாம். இ்தற்குக் ் காலிமு்ததி்டல் 
ஜபகாரகாட்டக்்காரரு்டன ஜபசி ஏற்பனை பசய்ய ஜவணடிய பபகாறுப்புள்ளவர்்ளகா் இன்றைய பகாரகாளுமனறைத 
்தமிழ் அரசியல்வகாதி்ள் உள்ளனைர். சட்டம் எவவளவு ப்தரிந்தகாலும் திட்டங்ள் ஆயிரம் ஜபகாட்டகாலும் 
‘இந்த மண எங்ளின பசகாந்த மண’ எனகிறை சகா்தகாரண ஈழத்தமிழனின உரி்மப்பிர்்டனைஜம உண்மபயனை, 
உண்ம்யப் ஜபசகா்த வ்ர ஈழத்தமிழ் அரசியல்வகாதி்ளகால் எனறுஜம ஈழத்தமிழ் மக்்ளின ஜ்தசியப் 
பிரச்சி்னைக்கு தீர்வு ்காணபதில் சிங்ள மக்்ள், முஸ்லீம் மக்்ள், ம்லய் மக்்ளி்்ட ப்தளிவு்்ள 
ஏற்படுத்த இயலகாது எனபஜ்த உண்ம.  இது இன்றைய சிறிலங்கா நரித்தநதிர அரசத்த்லவர் 
ரணிலுக்கும் அவரின பள்ளிப்பருவம் மு்தலகானை நணபர் இன்றைய சிறிலங்காவின பிர்தமர் திஜனைஸ் 
குணவர்த்தனைகாவுக்கும் நனகு ப்தரியும். இ்தனைகால் இந்த இ்்டக்்கால அரசகாங்த்்த அ்னைததுக்்டசி 
அரசகாங்பமனை உல்் மயக்கி நிதியு்தவி்்ளயும் ்்டன்்ளயும் பபறை எடுக்கும் முயற்சி்ளுக்குத 
து்ணஜபகாகும் ்தமிழ் அரசியல்வகாதி்்ள இந்த அ்னைததுக்்டசி அரசகாங்ததின அங்ங்ளகாக்கி, 
்தகாங்ள் ஈழத்தமிழர் பிரச்சி்னை்யச் சிறுபகான்மயினைர் பிரச்சி்னை எனறை அடிப்ப்்டயில் சிறுசலு்்்ள் 
மூலம் தீர்க்் எடுக்கும் முயற்சி்்ள ஈழத்தமிழர் ஜ்தசியப்பிரச்சி்னைக்்கானை தீர்வகா் ஜம்்டஜயற்றுவது 
இந்த இருவரதும் உ்டனைடித திட்டமகா் உள்ளது. இ்த்னைத ்தடுக்் ஈழத்தமிழர் ஜ்தசியப்பிரச்சி்னையின 
இன்றைய ஜ்த்வ்்ள இலங்் மக்்ள் அ்னைவரும் அறிநது, அரசுக்கு எதிரகா் சனைநகாய்வழி்ளில்  
ஒருஙகி்ண்தஜல மி்ச்சிறைந்த வழியகா் அ்மயும்.  ஈழத்தமிழர் ஜ்தசியப் பிரச்சி்னை எனபது 
சிங்ளவர்்ளுக்ஜ்கா முஸ்லீம்்ளுக்ஜ்கா ம்லய்ததினைருக்ஜ்கா எதிரகானை ஒனறைல்ல. மறுக்்ப்பட்ட 
இ்றை்மயி்னை ஈழத்தமிழ் மக்்ள் மீளப் பபறைல் பிரிவி்னையல்ல. இது ்ருத்தளவில் ஏற்்ப்பட்டகாஜல 
மற்றைவர்்ளு்டன எந்த மு்றை்மயில் ஜசர்நது பசயற்ப்டலகாம் எனப்்த ஈழமக்்ளகால் தீர்மகானிக்் 
முடியும்.  ஈழ மக்்ள் ்தகாம் சிறுபகான்மயினைமல்ல ஜ்தச இனைம் எனப்்த  மற்்றைய இலங்்யருக்குத 
ப்தளிவகாக்கும் அளவிஜலஜய சலு்்்ளுக்்ல்ல உரி்ம்ளுக்ஜ் ஈழத்தமிழர்்ள் ஜபகாரகாடுகினறைகார்்ள் 
எனறை உண்ம அவர்்ளுக்குத ப்தளிவகாகும். இந்த ஈழத்தமிழரின ஜபகாரகாடும் உரி்ம அ்னைவரகாலும் 
ஏற்்ப்பட்டகாஜல நகாடடினைர் எனறை வ்்யில்  நகாட்்டக் ் காக்் மனைமுவந்த பங்ளிப்புக்்ள், மு்தலீடு்ள் 
ஈழத்தமிழர்்ளகால் ந்்டமு்றைச் சகாததியமகாகும் எனப்்தத ப்தளிவகாக்் ஜவணடிய ஜநரமிது. ஜமலும் 
சிறிலங்காஅரசகாங்ம்  ்தனைது இனைஅழிப்்ப சிறிலங்காவின ஜ்தசியப்பகாது்காப்புக்்கானை ந்டவடிக்்்பயனறு 
நியகாயப்படுததி ஈழத்தமிழ் மக்்ளின அரசியல் முனபனைடுப்புக்்்ளப் பயங்ரவகா்தம் எனை திரிபுவகா்தம் 
பசய்கிறைது எனப்்த இலங்் மக்்ளுக்குத ப்தளிவகாக்கிப் பயங்ரவகா்தத ்த்்டச்சட்டத்்த நீக்குவித்தல் 
எனபது அ்னைவருக்்ம் அரசபயங்ரவகா்தததில் இருநது பகாது்காப்பளிக்கும் முயற்சியகாகுபமனப்்தத 
ப்தளிவகாக்்ல் அவசியம். ஈழத்தமிழ்ர இனைஅழிப்பு பசய்்தவர்்ளுக்்கானை ்தண்ட்னை நீதியும், 
பகாதிக்்ப்பட்ட ஈழத்தமிழருக்்கானை பரி்கார நீதியும் அ்னைததுல்ச் சட்டங்ளின அடிப்ப்்டயிலகானை 
அ்னைததுல் விசகார்ண்ள் வழி வழங்ப்படடுச் சட்டததின முன அ்னைவரும் சமம் எனறை சட்டததின 
ஆடசி ந்்டமு்றைப்படுத்தப்படு்தலுக்கு இலங்் மக்்ள் அ்னைவரும் உ்ழத்தல், அவர்்ளது  
எதிர்்காலச் சட்டப் பகாது்காப்புக்குமகானை உறுதி்ய ஏற்படுததும் எனப்்தயும் ப்தளிவகாக்்ல் ஜவணடும். 
இந்த உண்ம்்ள ஈழத்தமிழ் அரசியல்வகாதி்ள் ஜநர்்மயு்டன சிநதிக்்ப் ஜபச எழு்தப் பழ்ஜவணடும். 
இல்்லஜயல் ்தடுமகாறி ்த்்டயகா் நில்லகாது ப்தவி விலகி இ்த்னைச் பசய்யக் கூடியவர்்ளுக்கு வழிவி்ட 
ஜவணடும். இ்வ ந்்டமு்றைச்சகாததியமகாகும் வ்ர ஈழத்தமிழர் பிரச்சி்னைக்கு எந்தத தீர்வும் 
ந்்டமு்றைச் சகாததியமகா்காது, இலங்்யின பபகாருளகா்தகாரப் பிரச்சி்னையும் தீரகாது எனபஜ்த இலக்கின 
எணணமகா் உள்ளது.

ஆசிரியர்

காலிமுகத்திடல் ப�ாராடடப் பின்னடடவும்
ஈழத்்தமிழ் அரசியல்்ாதிகளின ்தடுமாறல்களும்

இலங்கையில் ஏற்ட்டுள்ள கைடும் த்ாரு்ளாதார 
தெருக்கைடி ொட்டில் இருக்கும் ஒவதவாரு தனி 

மனித்னயும் த்ாரு்ளாதார ரீதியாகை -அரசியல் ரீதி 
யாகை- ேமூகை ரீதியாகை ்ாதித்துக்தகைாண்டிருக்கிறது. 
ச்ார் கைாலஙகை்்ளப ச்ாலசவ தறச்ாதும் மக்கைள 
இலங்கையில் வாழ முடியாது என எண்ணி ்்டகு 
வழியாகை இந்தியா, அவுஸதிசரலியா ஆகிய ொடுகைளில் 
தஞேம்்டயும் நிகைழவுகைள  ெ்டந்திருக்கின்றன. இந்தியா 
வில் இதுவ்ர நூறறுக்கும் சமற்ட்்ட ஈழத்தமிழர்கைள 
தஞேம்்டந்திருக்கின்றனர்.  

 அவுஸதிசரலியாவுக்கு ஐநூறறுக்கும் சமற 
்ட்ச்டார் தேல்ல முயன்று  இலங்கை கை்டற்்்ட 
யினரால் தடுத்து நிறுத்தப்ட்டிருக்கின்றனர். இதில் 
குறிபபி்டத்தகுந்த ச்ர் அவுஸதிசரலிய கை்டல் 
்குதிக்குள தேன்ற ச்ாதிலும் மீண்டும் இலங்கை 
க்சகை ொடுகை்டத்தப்ட்டிருக்கின்றனர். இதில் த்ரும் 
்ாலாசனார் ஈழத்தமிழர்கைள.
 அவுஸதிசரலியாவுக்கு இலங்கையிலிருந்து அகைதி 
கைள வருவது கைருத்தில் தகைாண்டுள்ள அவுஸதிசரலிய 
அரசு, ஆயிரக்கைணக்கைான த்டாலர்கை்்ள ்்டகு வழியாகை 
வரு்வர்கை்்ளத் தடுத்து நிறுத்துவதறகைாகை இலங்கை 
அரசுக்கு வழஙகியுள்ளது. இலங்கை மீன்பிடி ் ்டகுகைளில் 
4 ஆயிரத்துக்கும் சமற்ட்்ட ஜி பி எஸ கைருவிகை்்ள 
த்ாருத்தவதறகைான உதவிகை்்ள அவுஸதிசரலிய அரசு 
வழஙகுகிறது.
 அந்த வ்கையில், இலங்கையிலிருந்து தமிழ 
மக்கைள தவளிசயறும் சிக்கை்ல ேட்்ட ஒழுஙகு பிரச்ே 
்னயாகைசவ அவுஸதிசரலிய அரசு அணுகுகிறது என் 
்்த உணர்த்துகிறது. உண்்மயில், அது ேட்்ட ஒழுஙகு 
பிரச்ே்னக்கு அப்ாலான நீண்்டகைால அரசியல் இன 
ஒடுக்குமு்ற பிரச்சி்ன.
 தி கைார்டியன் ஊ்டகைத்தில் முன்னாள அகைதியும் 
்த்திரி்கையா்ளருமான த்ஹ்ரூஸ பூச்ோனி எழுதியுள்ள 
கைருத்துக் கைட்டு்ரயில், ‘பிரியா- ெச்டேலிஙகைம் எனும் 
இலங்கைத் தமிழ அகைதி குடும்்த்தின் கை்த ்ரவலாகை 
அவுஸதிசரலிய மக்கைளுக்கு ததரிய வந்தது. அதன் 
ததா்டர்ச்சியாகை அவர்கைள தடுபபிலிருந்து விடுவிக்கை 
ப்ட்்டார்கைள. இந்த விடுத்ல்ய த்ாதுமக்கைள 
(ததாழிறகைட்சியின்) ோத்னயாகை தகைாண்்டாடினார்கைள, 
ஆனால் உண்்மயில் எவவித அடிப்்்ட மாறறமும் 
நிகைழவில்்ல. பிற அகைதிகைள/தஞேக்சகைாரிக்்கையா்ளர்கைள 
விடுவிக்கைப்்டவில்்ல. அரசின் தகைாள்கை மாறவி 
ல்்ல’ என குறிபபிட்டுள்ளார்.  
 இந்த முரண்்ாடு தவள்்ள மீட்்ர் கைலாச்ோரத் 
தின் அடிப்்்ட அம்ேமாகும். கைருபபினத்தவர்கைள 
அல்லது பிற இனத்து மக்கை்்ள கைாப்ாறறும் 
மீட்்ர்கை்ளாகை தவள்்ளயர்கைள தஙகை்்ள தாஙகைச்ள 
கைருதிக்தகைாளவசத தவள்்ள மீட்்ர் கைலாச்ோரம் 
எனப்டுகிறது. இந்த கைலாச்ோரம், ததா்டரும் அவுஸதி 
சரலிய குடிவரவுக் தகைாள்கையின் ஒருஙகி்ணந்த ் குதி 
யாகை உள்ளது என முன்னாள அகைதி த்ஹ்ரூஸ பூச்ோனி 
விமர்சித்திருக்கிறார்.  இது புதிதாகை த்ாறுபச்றறுள்ள 
ததாழிறகைட்சி த்ல்மயிலான அவுஸதிசரலிய அரோ 
ஙகைம் கைவனத்தில் தகைாள்ள சவண்டிய கைருத்தாகும்.
 ஆதலால் அவுஸதிசரலிய அரசு மறறும் இன்னும் 
பிற சமறகுலகை ொடுகைள தமிழ அகைதிகைள வரு்கை்ய 
இனப்டுதகைா்ல குறறச்ோட்்்ட எதிர்தகைாண்டுள்ள 
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இலங்கையில் அரசியல் மாறறத்்த ஏற்டு 
த்தக் கைாரணமாகை இருந்த ‘சகைாட்்டா சகைா கைம’ 

ச்ாராட்்டக்கைாரர்கைளில் முன்னணி தேயற்ாட் 
்டா்ளரான ஒருவர், டு்ாய் தேல்லவதறகைாகை 
சிறிலஙகைன் விமானத்தில் ஏறிய பின்னர் சி.ஐ.டி.
யினரால் ்கைது தேய்யப்ட்டுப ்லவந்தமாகை 
இழுத்துச்தேல்லப்ட்்ட கைாட்சி்ய ொட்டு மக் 
கைள அ்னவரும் அதிர்ச்சியு்டன் ்ார்த்தார்கைள. 
விமானத்திலிருந்த ்யணிகைள ்லர் இந்த 
ேம்்வத்்த தமது ்கைபச்சிகைளில் ்திவுதேய்து 
உ்டனடியாகைசவ ்கிர்ந்திருந்தார்கைள. விமானப ்ய 
ணிகைளிலும் ்லர் இந்தக் ்கை்த எதிர்த்தார்கைள.
 ஆனால், எத்னயிட்டும் கைவ்லப்்டாமல் 
்கைதான தனிஸ அலி என்ற அந்த முன்னணி 
தேயற்ாட்்டா்ளர் விமானத்திலிருந்து சி.ஐ.டி. அதி 
கைாரிகை்ளால் குண்டுக்கைட்்டாகை இறக்கைப்ட்்டார். 
இலங்கை ரூ்வாஹினி கூட்டுத்தா்னத்துக்குள 
அத்துமீறிப பிரசவசித்து நிகைழச்சிகை்்ளக் குழப 
பியது உட்்்ட ்ல்சவறு குறறச்ோட்டுக்கைள இவர் 
மீது முன்்வக்கைப்ட்டுள்ளன. கை்டந்த 23 ஆம் 
திகைதிக்குப பின்னர் ஊ்டகைவியலா்ளர்கைள உட்்்ட 
சுமார் 20 கைாலிமுகைத்தி்டல் ச்ாராட்்டக்கைாரர்கைள 
சி.ஐ.டி.யினரால் ்கைது தேய்யப்ட்டுள்ளனர்.
 இந்தச் ேம்்வஙகைள மூன்று தேய்திகை்்ள 
தவளிப்டுத்துகிறது. முதலாவது - ச்ாராட் 
்டக்கைாரர்கை்்ள சவட்்்டயாடுவதறகு ரணில் விக்கி 
ரமசிஙகை தனது ் ்்டகை்்ள கை்ளத்தில் இறக்கியுள்ளார் 
என்்து. இரண்்டாவது - ச்ாராட்்டத்தில் ேம்்ந்த 
ப்ட்்ட அ்னவரது தகைவல்கைளகைளும் முழு்மயாகை 
திரட்்டப்ட்டு அவர்கைள சி.ஐ.டி.யினரால் 
பின்ததா்டரப்டுகின்றார்கைள என்்து. மூன்றாவது 
- இந்தப ச்ாராட்்டம் சமலும் ததா்டர்வதறகு இ்ட 
மளிப்தில்்ல என்்தில் ரணில் ததளிவாகை இருக் 
கின்றார் என்்து.

 ஜனொயகைத்தின் மீது - கைருத்துச் சுதந்திரத் 
தின் மீது தனக்கிருக்கும் ெம்பிக்்கை்ய தவளிப 
்டுத்தவும், தனது லி்ரல் முகைத்்தப ் ாதுகைாக்கைவும் 
ச்ாராட்்டத்்த ெ்டத்துவதறகு த்்ட இல்்ல 
என ரணில் கூறிவருகின்றார். அசதசவ்்ளயில் 
அதறதகைன ஒரு இ்டத்்த ஒதுக்கி - அதறகுள 
அத்ன மு்டக்கி ்லவீனப்டுத்துவது அவரது 
உ்ாயமாகைவுள்ளது. அதனால்தான் வீரமகைாசதவி 
பூஙகைாவில் அதறதகைன ஒரு இ்டம் ஒதுக்கைப்டும் 
என அவர் அறிவித்திருந்தார். ரணில் தோல்லும் 
இ்டத்துக்குச் தேன்று தாம் ச்ாரா்டபச்ாவதில்்ல 
என ச்ாராளிகைள அறிவித்துவிட்்டார்கைள.
 இத்னவி்ட மறதறாரு வி்டயமும் இதில் 
கைவனிக்கைத்தக்கைது. முக்கிய தேயற்ாட்்டா்ளர் 
கை்்ளக் ்கைது தேய்யும் ச்ாது தவறுமசன 
பிடிவிறாந்்த கைாண்பித்து அவர்கை்்ள ்கைது 
தேய்வதறகுப ்திலாகை - அத்ன ஒரு திறில் 
கைாட்சியாகைச் தேய்வதன் மூலம் ச்ாராட்்டத்தில் 
ஈடு்ட்டுள்ளவர்கைளுக்கு அச்ேத்்த ஏற்டுத்த 
ரணில் முற்டுகின்றார்.
 தனிஸ அலி்ய ்கைது தேய்யசவண்டு 
மானால் விமான நி்லயத்துக்கு அவர் தேன்ற 
ச்ாசத ்கைது தேய்திருக்கை முடியும். அல்லது 

வீட்டில் ்வத்துக் ்கைது தேய்திருக்கைலாம். ஆனால் 
விமானத்தில் ஏறவிட்டு விமானம் புறப்்டத் 
தயாரானச்ாது திடுதிடுபத்ன அதில் ஏறி 
்கைது தேய்வது என்்து அதிகை்ளவுக்கு ச்ாராட் 
்டக்கைாரர்கைள மத்தியில் பீதி்ய ஏற்டுத்தும் 
உத்தியாகும். மக்கைள மத்தியிலும் இது அச்ேத்்த 
ஏற்டுத்துவது்டன், ச்ாராட்்டஙகைளிலிருந்து அவர் 
கை்்ள விலகியிருக்கைச்தேய்யும்.
 இசதச்ான்ற ஒரு ்ாணியில்தான் அந் 
சதானி தவரஙகை புஸபிகை என்ற மறதறாரு முன் 
னணி தேயற்ாட்்டா்ளர் புதன்கிழ்ம ்கைது 
தேய்யப்ட்்டார். கைாலிமுகைத்தி்டலில் இ்டம்த்றற 
ஆர்ப்ாட்்டத்தில் கைலந்து தகைாண்டு ச்ருந்தில் 
திரும்பிக் தகைாண்டிருந்த அவர், சகைாட்்்ட ்குதி 
யில் ்வத்து நீல நிற ஜீப வாகைனத்தில் வந்த இனந் 
ததரியாத குழுவினரால் வலுக்கைட்்டாயமாகை கை்டத் 
திச் தேல்லப்ட்்டாதரன ேமூகை ஊ்டகைஙகைளில் தகைவ 
ல்கைள தவளியாகியிருந்தன.
 எனினும் அவர் கை்டத்தப்ட்்ட தேய்தியில் 
உண்்மயில்்ல என குறறப புலனாய் வுத் 
து்றயின் தகைாழும்பு ததறகு பிரிவு த்ாறு 
ப்திகைாரி பின்னர்  ததரிவித்தார். அவ்ர த்ாலி 
ஸார் ்கைது தேய்துள்ளதாகைவும் அவர் சகைாட்்்ட 
த்ாலிஸாரால் அவர் நீதிமன்றத்தில் முற்டுத்தப் 
்டவுள்ளார் என்றும் ததரிவித்தனர்.
 வ்டக்கு- கிழக்கில் தேயற்ாட்்டா்ளர் 
கை்்ளயும் ஊ்டகைவியலா்ளர்கை்்ளயும் ஒடுக்குவ 
தறகைாகை ்கையாண்்ட அசத உ்ாயத்்தத்தான் 
ரணில் அரோஙகைம் இபச்ாது ததன்்குதிகைளிலும் 
்கையா்ள முற்டுகின்றது. இது மக்கை்்ளப பீதியில் 
ஆழத்துவ்தயும், ச்ாராட்்டஙகைளிலிருந்து மக் 
கை்்ள விலகிச்தேல்ல்வப்்தயும் இலக்கைாகை 
க்தகைாண்்ட ஒரு உ்ாயம். இதறகைாகை ததன்்குதியில் 
விசே்ட குழு ஒன்று தயாராகை இருக்கின்றது.
 இதில் மறதறாரு முக்கியமான வி்டயமும் 
கைவனிக்கைத்தக்கைது. ்ாதுகைாபபுத் தரபபினர், அதி 
கைாரிகைள இபச்ாது ரணிலுக்கு ோர்்ாகை மாறி 
விட்்டார்கைள - அல்லது மாறறப்ட்டுவிட்்டார்கைள.
 சகைாட்்டா்ய ராஜ்க்ே ஜனாதி்தியாகை இரு 
ந்தச்ாது அவரால் கூ்ட ொட்டிலிருந்து தவளிசய 
தேல்ல முடியாத நி்ல இருந்தது. ஜூ்ல 12 
இரவு அவர் டு்ாய் தேல்வதறகைாகை விமான 
நி்லயம் வந்தச்ாது விமான நி்லய குடிவரவு - 
குடியகைல்வுப ்குதி அதிகைாரிகைள ஒத்து்ழக்கை மறுத் 
தனர். அதனால் சகைாட்்டா்ய தமது ்யணத்்தக் 
்கைவிட்டு திரும்பிச்தேன்றார். இசதநி்ல்ம 
்ஸில் ராஜ்க்ேவுக்கும் அசத தினத்தில் ஏற்ட்்டது.
 ஆனால், இபச்ாது விமானத்தில் ஏறிய ஒரு 
முன்னணி ச்ாராட்்டச் தேயற்ாட்்டா்ள்ரக் ் கைது 
தேய்வதறகைாகை சி.ஜ.டி.யினர் தேன்ற ச்ாது விமான 
நி்லய அதிகைாரிகைள அதறகு ஒத்து்ழத்தார்கைள. 
்யணிகைள சிலர் ்கை்த எதிர்த்த ச்ாதிலும் 
அத்னத் தடுக்கும் அ்ளவுக்கு அது ்லமானதாகை 
இருக்கைவில்்ல.
 ஆகை, ்்்டயினர், த்ாலிஸார், அதிகைாரிகைள 
என அ்னத்துத் தரபபின்ரயும் ரணில் தன்னு்்டய 

கைட்டுப்ாட்டுக்குள தகைாண்டுவருவதில் தவறறி 
த்றறுவிட்்டார் என்்்தத்தான் இது உணர்த்து 
கின்றது. சகைாட்்டா்ய ராஜ்க்ே்வப த்ாறுத்த 
வ்ரயில் அதிகைாரிகைள, ்்்டத்தரபபினர் அவரது 
இறுதிக்கைாலத்தில் அவருக்கு முழு்மயாகை ஒத்து 
்ழக்கைவில்்ல. அவரும் திட்்டமிட்்ட மு்றயில் 
ச்ாராட்்டத்்த ஒடுக்குவதறகைான உ்ாயஙகை்்ள 
வகுக்கைக்கூடிய நிதானத்தில் இருக்கைவில்்ல. உள 
ொட்டு, தவளிொட்டுப பின்னணிப ்லமும் அவரு 
க்கு இருக்கைவில்்ல. அதனால் அவர் ஒரு தறகைாபபு 
நி்லயிசலசய இறுதிவ்ரயில் இருந்தார்.
 இறுதியில் ொட்்்டவிட்டுத் தபபிசயாடி 
னால் ச்ாதும் என்ற நி்லயில் அதறகு கூ்ட 
சகைாட்்டா எந்த்ளவு சிரமத்்த எதிர்தகைாண்்டார் என் 
்்த கை்டந்த வாரஙகைளில் ்ார்த்திருந்சதாம்.
 ரணி்லபத்ாறுத்தவ்ர அவர் நிதான 
மாகை கைாய்ெகைர்ததுகின்றார். சமறகு ொடுகைள தன க்கு 
து்ணயாகை இருக்கும் என்்து இதறகைான ்ல த்்த 
அவருக்குக்தகைாடுக்கின்றது. உளொட்டில் ்ாராளு 
மன்றத்தில் தமாட்டுக்குள்ள த்ரும்்ான் ் மதான் 
அவரது ்லம்.
 ரணில் ஜனாதி்திப ்தவியில் அவர் இருக் 
கைபச்ாவது இன்னும் இரண்டு வரு்டஙகைளும் சில 
மாதஙகைளும்தான். அதறகுள த்ாரு்ளாதார தெரு 
க்கைடிக்கு ஓர்ளவுக்கைாவது தீர்்வ அவர் தகைாண் 
டுவந்தால் மட்டும் தான் அவருக்கும் அவரது 
கைட்சிக்கும் எதிர்கைாலம் இருக்கும். த்ாரு்ளாதார 
தெருக்கைடி்ய ஓர்ளவுக்கைாவது தணிப்தறகு ொட் 
டில் அரசியல் ஸதிரத்தன்்ம அவசியம். ‘ரணில் 
சகைா சஹாம்’ என ச்ாராட்்டக்கைாரர்கைள ததா்டர் 
ந்தும் ச்ரணிகை்்ள ெ்டத்தி ச்ாராட்்டங கை்்ள 
ெ்டத்திக்தகைாண்டிருந்தால் அரசியல் ஸதிரத்தன் 
்ம்ய ஏற்டுத்த முடியாது. அதறகைா கைத்தான் அவர் 
இபச்ாது ்கைகைளில் ேவுக்்கை எடுத்திருக்கின்றார்.
 ரணில் ஜனாதி்தியாகை ்தவிசயறற அன்றி 
ரசவ கைாலிமுகைத்தி்டலில் ் ாரிய ் ்்ட ெ்டவடி க்்கை 
முன்தனடுக்கைப்ட்டு ்ல ்குதிகைளிலிருந்தும் 
ச்ாராட்்டக்கைாரர்கைள து்்டத்ததறியப்ட்்டார்கைள. 
இந்த ெ்டவடிக்்கைகூ்ட ஒரு அராஜகைமான - அதிகை்ள 
வுக்குப ்்்டப ்லத்்தப ்யன்்டுத்திய ெ்டவ 
டிக்்கையாகைத்தான் இருந்தது. அதறகு உளொட் 
டிலிருந்தும் தவளிொடுகைளிலிருந்தும் கைண்்டனங 
கைள குவிந்தன. ரணில் எத்னயிட்டும் கைவ்ல 
ப்்டவில்்ல. கைண்்டனம் ததரிவித்த தவளி 
ொடுகைளின் தூதுவர்கை்்ளசய செரில் அ்ழத்து 
தனது தேயற்ாட்்்ட அவர் நியாயப்டுத்தினார்.
 சமறகு ொடுகைள அவருக்கு ஆதரவாகை 
இருந்தாலும் ொட்டில் அரசியல் ஸதிரத்தன் 
்ம்ய ஏற்டுத்த சவண்டுமானால் இந்தப 
ச்ாராட்்டஙகைள முடிவுக்குக் தகைாண்டுவரப 
்்ட சவண்டும் என அவர் கைருதுகின்றார். 
அசதசவ்்ளயில் ரணி்லப த்ாறுத்தவ்ரயில் 
அவர் ஒரு ஜனொயகைவாதி. லி்ரல் ச்ான்ற 
கைருத்துக்கைள உளொட்டிலும் ேர்வசதே ரீதியாகை 
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 "ஜனாதிபதித் தெரிவில் டல்்லஸ் 
அழகபதபருமவை ஆெரிபபது என்ற நிவ்லப 
பாடவட ெமிழ்த் தெசியக் கூடடவமபபு 
எடுத்ெவம அரசியலில் ப்லத்ெ சர்சவசவயயும் 
விமரசனஙகவையும் ஏறபடுத்தியிருக்கின்றது. 
மறத்றாரு ஜனாதிபதி தைடபாைரான ரணில் 
விக்கிரமசிஙகவுடன தப்சசு நடத்ெபபடாமல் 
ஒரு ெரபபுடன மடடும் தப்சசுக்கவை நட த்தி 
முடிதைடுத்ெவமவய நீயாயபபடுத்ெ முடி 
யுமா? இெறகு காரணம் எனன?"

 "உண்்மயில் ஆறு தமிழக் கைட்சிகைள 
இ்ணந்து த்ாதுவான நி்லப்ாடு ஒன்்ற 
எடுத்து முக்கியமான ்ல சகைாரிக்்கைகைள அ்மந்த 
வ்ரவு ஒன்்றத் தயாரித்திருந்தார்கைள. அதில் 
அரசியல் ்கைதிகைள விடுத்ல, கைாணி விடுவிபபு, 
அரசியல் தீர்வுக்கைான ச்ச்சுவார்த்்தகை்்ள ஆரம்பி 
த்தல், ஐ.ொ. வி்டயஙகைள என ்ல வி்டயஙகைள 

உள்ள்டக்கைப்ட்்ட த்ாதுவான சகைாரிக்்கை ஆறு 
கைட்சிகைளின் த்லவர்கை்ளாலும் ஜனாதி்தித் சதர் 
தல் அறிவிக்கைப்டுவதறகு சில தினஙகைளுக்கு 
முன்னசர தீர்மானிக்கைப்ட்டிருந்தது. இதறகைான 
கூட்்டம் இ்ணய வழியாகைவும், ததா்லச்சி 
மூலமாகைவும் செரடியாகைவும் சில வாரஙகை்ளாகைசவ 
இ்டம்த்றறது. இதில் இணக்கைப்ாடும் எட்்டப 
்ட்டிருந்தது.
 இந்தப த்ாதுவான தீர்மானத்்த சவட் 
்ா்ளர்கைள அறிவிக்கைப்ட்்டவு்டன் ரணில் விக்கி 
ரமசிஙகைவி்டம் ்கையளிக்கைப்ட்்டது. அசதச்ால 
்டல்லஸ அழகைபத்ருமவி்டமும், மநுரகுமார திோ 
ொயக்கைவி்டமும் ்கையளிக்கைப்ட்்டது. விக்சனஸ 
வரனும், தேல்வம் அ்்டக்கைலொதனும் இத்னக் 
்கையளித்திருந்தார்கைள. எனசவ எல்சலாரி்டமும் 
ச்ேவில்்ல, சகைாரிக்்கை முன்்வக்கைவில்்ல 
என்ற குறறச்ோட்டு எழமுடியாது.
 இத்னபத்றறுக்தகைாண்்ட ரணில் 
விக்கிரமசிஙகை அது ததா்டர்பில் எந்தவித 
மான ச்ச்சுக்கை்்ளயும் ெ்டத்தவில்்ல. அத 
்னப த்றறுக்தகைாண்டு தான் அத்னச்தேய் 
வதாகை ோவகைாேமாகைக்கூறிவிட்டு ெகைர்ந்துதேன்று 
விட்்டாசர தவிர, அத்ன எவவாறு ெ்்டமு 
்றப்டுத்துவது என்ற எந்தப ச்ச்சுக்கைளுக்கும் 
அவர் முன்வரவில்்ல. அதனால், ரணில் விக்கி 
ரமசிஙகைவுக்கு வாக்கைளிப்தில்்ல என்ற முடிவில் 
அ்னவரும் இருந்தார்கைள.
 ேஜத் பிசரமதாே ஜனாதி்தி சவட்்ா்ளர் 
என்ற நி்லயிலிருந்து விலகியவு்டன் சில 
முடிவுகை்்ள எடுப்தில் எமக்கு சிக்கைல்கைள 
ஏற்ட்்டது உண்்ம. அந்த நி்லயில் ்டல்லஸ 
அழகைபத்ருமவுக்கு வாக்கைளிப்தா ெடுநி்ல 
வகிப்தா என்்தில்தான் வாதப பிரதிவாதஙகைள 
இ்டம்த்றறன. இந்த நி்லயில்தான் எமது 

்ாராளுமன்றக் குழு்வ ேந்திக்கை சவண்டும் என 
ேஜித் - ்டல்லஸ குழுவினர் சகைாரிய்தயடுத்து ேம்் 
ந்தனின் இல்லத்தில் அந்தச் ேந்திபபு இ்டம்த்றறது. 
சுமார் இரண்்ட்ர மணி செரம் இ்டம்த்றற 
இந்தச்ேந்திபபில் எமது சகைாரிக்்கைகைள, அவற்ற 
நி்றசவறறுவதறகைான கைால அவகைாேம் என்் 
வற்ற தீர்மானித்து ்கைதயழுத்திட்்டார்கைள.
 எமது சகைாரிக்்கை்ய அவர்கைள ஏறறு 
க்தகைாண்டு அத்ன நி்றசவறறுவதறகைான 
கைால அவகைாேத்்தயும் தீர்மானித்து அதில் அவர் 
கைள ்கைதயாப்மிட்்டச்ாது அவர்கை்்ள ஆதரிக்கை 
சவண்டிய தார்மீகைக்கை்ட்ம எமக்கு இருந்தது. 
அசதசவ்்ளயில் ஐ.ொ.வில் எமக்கு எதிராகைச் 
தேயற்ட்்ட ஜீ.எல்.பீரிஸ, இனவாதிகைள என 
அ்்டயா்ளம் கைாணப்ட்்ட விமல் வீரவன்ே, 
உதய கைம்்ன்பில ச்ான்றவர்கைள எஙகைள 
சகைாரிக்்கைகை்்ள ஏறறுக்தகைாண்்ட்ம ஒரு இரா 
ஜதந்திர தவறறியாகைசவ ொம் கைருதுகின் சறாம். 
இந்தப பின்னணணியில்தான் ்டல்ல்ஸ ஆதரி 
ப்து என்ற நி்லப்ாட்்்ட ொம் எடுத்சதாம். 

அசதசவ்்ளயில் ரணில் கூ்ட விக்சனஸவரனி்டம் 
இந்தக் சகைாரிக்்கைகை்்ள நி்றசவறறுவதாகை உறுதி 
தமாழியளித்ததாகைவும் தோல்லப்ட்்டது.
 எது எப்டியிருந்தாலும் இரண்டு பிரதான 
ஜனாதி்தி சவட்்ா்ளர்கைளும் ஆறு தமிழக் 
கைட்சிகைள முன்்வத்த சகைாரிக்்கைகை்்ள ஏறறுக்தகைா 
ண்டிருப்து எமக்கு கி்்டத்த தவறறியாகைசவ ொம் 
கைருதுகின்சறாம்.

"

 "இரண்டு ெரபபுக்களுதம உஙகள் 
தகாரிக் வககவை ஏறறுக்தகாண்டிருபபொக 
தசால்கி னறீரகள். இெவன அடிபபவடயாககக் 
தகாண்டு தப்சசுைாரத்வெ ஒனவ்ற ஆரம்பி 
க்கக்கூடியொக இருக்குமா?"

 "ஆம். நிச்ேயமாகை. இபச்ாதுதான் அவர் 
கைள ஜனாதி்திப ்தவிசயறபுக்குப பின்னர் 
அ்மச்ேர்வ்ய அ்மப்து, சதசிய அர்ே 
அ்மப்து என்்ன ததா்டர்்ாகை ச்ச்சுக்கை்்ள 
இபச்ாது ெ்டத்தக்தகைாண்டிருகைகின்றார்கைள. 
அ்வ அ்னத்தும் சீராகி ்ாராளுமன்றக் கூட்்டத் 
ததா்டரும் வழ்மச்ால ெ்்டத்றும் நி்லயில் 
ொம் அந்தப ச்ச்சுவார்த்்தகை்்ள ஆரம்பிபச்ாம். 
எதிரணி இத்ன ஏறறுக்தகைாள்ளமாட்்டார்கைள என 
ஜனாதி்தி அல்லது அரோஙகைம்  தோன்னாலும், 
இசதசகைாரிக்்கைகை்்ள அவர்கைளும் ஏறறுக்தகைாண்டு 
்கைதயாப்ம் இட்டுள்ளார்கைள என்்்த அவ 
ர்கைளுக்கு கைாண்பிக்கைக்கூடிய நி்லயில் ொம் 
இருக்கின்சறாம். இணக்கைம் கைாணப்ட்்ட வி்டய 
ஙகை்்ள ெ்்டமு்றப்டுத்தச் தேய்வதறகு ொஙகைள 
ச்ச்சுவார்த்்தகை்்ள ஆரம்பிபச்ாம்.

"

 "இபதபாது தெசிய அரசாஙகம் 

ஒனவ்ற அவமக்கபதபாைொக அரச ெரப பில் 
தசால்்லபபடுகின்றது. இவைா்றான நிவ்ல 
யில் ெமிழ்த் தெசியக் கூடடவமபபு எவைா 
்றான நிவ்லபபாடவட எடுக்கும்?"

 "ொடு இபச்ாது த்ாரு்ளாதார 
தெருக்கைடிக்குள சிக்கியிருப்தால் அதிலிருந்து 
மீளகின்ற முயறசியாகை சதசிய அரோஙகைம் ஒன்்ற 
அ்மக்கின்ற ச்ாது அத்ன ொம் ோதகைமாகைப 
்ரசீலிக்கைலாம். அசதச்ால எஙகைளு்்டய 
வி்டயஙகைள வருகின்ற ச்ாது ொம் அதறகும் 
ஆதரவளிபச்ாம். ஆனால், சதசிய அரோஙகைத்தில் 
கூட்்ட்மபபு ஒருச்ாதும் ்ஙசகைறகைாது.

"

 " அரசுடனான தப்சசுக்களின தபாது 
ெமிழ்த் தெசியக் கூடடவமபபு ெனியாக 
பஙதகறகுமா அல்்லது ஏவனய கடசிகவையும் 
இவணத்துக்தகாண்டு தசல்லுமா?"

 "ஆறு கைட்சிகைள இ்ணந்து இந்தக் 
சகைாரிக்்கைகை்்ள முன்்வத்திருக்கின்ற அடிப் 
்்டயில், இந்த ஆறு கைட்சிகைளு்டன் சவறு 
கைட்சிகைளும் இ்ணந்தால் அவர்கை்்ளயும் இ்ண 
த்துக்தகைாண்டு தேன்று இந்தப ச்ச்சுக்கை்்ள ெ்ட 
த்துவதறகு ொம் தீர்மானித்துளச்ளாம். ஒட்டு 
தமாத்த தமிழ மக்கைளினதும் கைருத்துக்கை்்ளயும் 
உள்ள்டக்கியதாகைசவ இத்ன முன்தனடு 
பச்ாம்.

"

 "டல்்லஸ் அழகபதபருமவை ஆெரிக்கு 
மாறு இந்தியாொன ைலியுறுத்தியொகவும் 
ஒரு கருத்து முனவைக்கபபடடிருக்கின்றது. 
இது உண்வமயா?"

 "அது ஒரு தவறான பிரோரம். அவவாறான 
அழுத்தஙகைள எதுவும் பிரசயாகிக்கைப்்டவில்்ல. 
அவவாறு அழுத்தம் பிரசயாகிக்கைப்ட்டிருந்தால் 
்டல்லஸ அழகைபத்ருமாவு்டன் இரண்்ட்ர மணி 
செரம் எமது சகைாரிக்்கைகைள ததா்டர்்ாகை ொஙகைள 
ச்சியிருக்கைசவண்டிய சத்வ இருந்திருக்கைாது. 
அத்னவி்ட அவவாறான நி்லப்ாட்்்ட 
இந்தியா எடுத்திருந்தால் எம்்ம செரடியாகை 
இந்திய உயர் ஸதானிகைராலயத்துக்கு அ்ழத்து 
செரடியாகைசவா ம்றமுகைமாகைசவா த்லயீடு 
தேய்திருக்கைலாம். ஆனால், அவவாறான த்லயீ 
டுகைள எத்னயும் அவர்கைள தேய்யவும் இல்்ல. 
அதறகைாகை வலியுறுத்தவும் இல்்ல. எமது 
கைட்சிகைள விவாதித்து, ்டல்லஸ தரபபினர் வழஙகிய 
வாக்குறுதிகைளின் அடிப்்்டயிசலசய அந்தத் 
தீர்மானம் எடுக்கைப்ட்்டது

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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ஜனாதிபதித் தெரெலில் டல்்லஸ் அழகபதபருமவை ஆெரிபபதென கூடடவமபபு 
எடுத்ெ நிவ்லபபாடு அரசியலில் தபரும் சர்சவசவய ஏறபடுத்தியுள்ைது. இென 
தொடர்சசியான நிகழ்வுகவையடுத்து கூடடவமபபின ெவ்லவமப பெவியிலிருந்து 
சம்பந்ென நீக்கபபட தைண்டும் என தசல்ைம் அவடக்க்லநாென தகாரியுள்ைார. 

இவை தொடரபாக தரத்லாவின ஊடகபதப்சசாைர

சுரேந்திேன் குருசுவாமி
உயிதராவடத் ெமிழ் ைாதனாலியின ொயகக்கைத்துக்கு ைழஙகிய தசவவியின 

முக்கிய பகுதிகவை இஙதக ெருகினத்றாம்
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‘தமிழ மக்கைள ஒன்று சேர்ந்து ஒறறு்மயின் 
வலி்மயால் தம்முரி்மகை்்ள நி்லொட் 

்டாவிடின் எதிர்கைாலத்தில் அவற்றப த்றபச்ா 
வதில்்ல.’ என 1956இசலசய மிகைத் ததளிவாகை 
எடுத்து்ரத்த தவத் திரு தனிொயகை அடிகைள என்னும் 
ச்ரறிஞரின் 109வது ஆண்டு அகை்வ நி்றவு 
02.08. 2022 இல் அ்மகிறது. அவரின் 109வது 
பிறந்தொ்்ளக் தகைாண்்டாடிக் தகைாண்டிருக்கின்ற 
செரத்தில் சிறிலஙகைா அரோஙகைத்தின் புதிய 
அரேத்த்லவர் ரணில் விக்கிரமசிஙகை சிஙகை்ள 

ம க் கை ளி ன் 
கைாலிமுகைத்தி்டல் 
ச்ாராட்்டத்்த 
் ் ்ட ் ல ம் 
தகைாண்டு ஒடுக்கி 
ச ் ா ர ா ட் ்ட 
க்கைாரர்கைள ்ல்ரக் ்கைதாக்கி விோர்ணக்கு 
உட்்டுத்தும் நிகைழவுகைள ெ்டந்து தகைாண்டிரு 
க்கின்றன. இவவாறு இனஙகைாணக் கூடிய அச் 
ேத்்தப ்்்ட்லத்தால் சதாறறுவித்து குடிகை 
ளின் அரசியல் ்ணி்வப த்றும் அரசியல் 
தேயறதிட்்டத்தின் ததா்டக்கைமாகை 1956ம் ஆண்டு 
கைாலிமுகைத்தி்டலில் தந்்த தேல்வொயகைம் 
அவர்கைள த்ல்மயில் தமிழப்ாராளுமன்ற 
உறுபபினர்கைள சிஙகை்ளம் மட்டும் ே்டத்திறகு 
எதிராகை ெ்டாத்தின ேத்தியாக்கிரகைப ச்ாராட்்டத்்த 
்்்டயினரின் ்ாதுகைாபபு்டன் நு்ழந்த சிஙகை்ளக் 
கைா்்டயர்கை்்ளக் தகைாண்டு அடித்துக் குழபபி 
அதன் ததா்டர்ச்சியாகை கைல்சலாயாவில் ததா்டஙகி 
கிழக்கில் தமிழர் ததான்்மத்தாயகைப ்குதிகைளில் 
தமிழர்கை்்ளச் சிஙகை்ளவர்கை்்ளக் தகைாண்டு 
அடிபபித்துக் தகைால்லுவித்த வரலாறறுச் ேம்்வம் 
அ்மந்தது. அன்று முதல் இன்று வ்ர சிஙகை்ள 
அரோஙகைத்தின் இனஅழிபபு சொக்கிலான ததா்டர் 
அரசியல் தகைாள்கையாகை இது ததா்டர்கிறத.  
இந்த இனஅழிபபு இனத்து்்டபபு ்ண்்ாட்டு 
இனஅழிபபு என்னும் மூவ்கை அ்னத்துலகைச் 
ேட்்டஙகைளுக்கு எதிரான குறறச் தேயல்கை்்ளசய 
சிறிலஙகைா அரோஙகைம் தனது சதசிய ் ாதுகைாபபுக்கும் 
ொட்டின் ஒரு்மப்ாட்டுக்குமான ்ாதுகைாபபுக் 
சகைாட்்ா்டாகை முன்தனடுத்து வருகின்றது.  
 இந்த 1956ம் ஆண்டுச் ேத்தியாக்கிரகைப 
ச்ாராட்்டத்தில் ச்ராத்னப ்ல்கை்லகைழகைத்துப 
ச்ராசிரியராகை அக்கைாலத்தில் ்ணிதேய்த கைத்சதா 
லிக்கைக் கிறிஸதவக் குரு தனிொயகைம் அடிகைளும் 
கைலந்து தகைாண்்டார். இதன் கைாரணமாகை அன்று 
முதல் இலங்கை அரோஙகைத்தின் புலனாய்வுத் 
து்றயினர் தனிொயகைம் அடிகைளுக்கு அளித்த 
ததால்்லகைள கைாரணமாகை தனிொயகைம் அடிகைள 
ொட்்்ட விட்டு மசலசியாவுக்குப புகைலி்டம் த்றச் 
தேல்ல சவண்டிய சூழநி்ல்ய உருவாக்கியது. 
அன்று முதல் இன்று வ்ர 66 ஆண்டுகைள ஈழத்தமிழ 
மக்கைளின் அரசியல் விழிபபுணர்வு உள்ள தமி 
ழர்கைள இலங்கை அரோஙகைத்தின் புலனாய்வுத் 
து்றயால் ஏற்டுத்தப்டும் இனஙகைாணக் 

கூடிய அச்ேத்து்டசனசய இலங்கைத் தமிழர்கைள 
வாழந்து தகைாண்டிருக்கின்றனர். இது ஈழத்தமிழ 
மக்கைள தஙகைளின் உயி்ரயும் உ்ட்லயும் ொ்ளா 
ந்த வாழ்வயும் ்ாதுகைாப்தறகைான ேனொயகைப 
ச்ாராட்்டஙகை்்ள ெ்டாத்திய த்ாழுது அவ 
ற்ற ்்்ட்லத்தால் ெசுக்கி ஒடுக்கியதன் வி்்ள 
வாகைசவ ஆயுத எதிர்ப்் தவளிப்டுத்த 
சவண்டிய கைட்்டாயத்்த உருவாக்கியது என்் 
்தத் தனிொயகை அடிகைள என்னும் அறவழிப 
ச்ாராட்்டத்தில் ெம்பிக்்கை தகைாண்்ட ஈழத்துப 
ச்ரறிஞரின் வாழவின் நிகைழவூ்டாகை உலகு இனங 
கைாண முடிகிறது.
 கைத்சதாலிக்கை குருவாகை அதுவும் வத்திக்கைா 
னில் மு்னவர் ்ட்்டம் த்றறு தமிழகைத்தில் ேம 

யக் கைல்விப்ணியாறறி உலகைால் ச்ரறிஞராகை 
மதிக்கைப்ட்்ட ஒருவருக்சகை சிஙகை்ள த்ௌத்த 
ச்ரினவாத இலங்கை அரோஙகைம் ொட்்்ட விட்டு 
தவளிசயறறம் அ்ளவுக்கு தனது ்்்ட்லம் 
தகைாண்டு இனஙகைாணக் கூடிய அச்ேத்்த அளித்தது 
என்றால் இந்த 66 ஆண்டுகைளும் ததா்டர்ச்சியாகை 
அரசியல் விழிபபுணர்ச்சி தகைாண்த்டழுந்த அத் 
த்ன ஈழத்தமிழர்கைளுக்கும் சிறிலஙகைா அரோஙகைப 
்்்டகைள வழி சிறிலஙகைா அரோஙகைம் இனஙகைாணக் 
கூடிய அச்ேத்்தசய அவர்கைளின் வாழவாக்கி 
வருகின்றன. இதனால் தான் தனிொயகைம் அடிகைள 
1956 இல் தவளியிட்்ட ெமது தமாழியுரி்ம என்கிற 
அவரு்்டய நூல் ஈழத்தமிழ மக்கைள எவவாறு 
தமது அரசியல் ெ்டவடிக்்கைகை்்ள முன்தனடுக்கை 
சவண்டும் என்்தறகைான ஒரு அரசியல் ஆவணமா 
கைசவ இன்ற வ்ர திகைழகிறது.
 ‘ெம் தமாழியுரி்மகைள - தனிொயகை அடி 
கைளின் கைருத்து என்ற த்லபபில் தவளிவந்த அந்தப 
்த்துப்க்கைத் துண்டுபபிரசுரம் அடிகைளின் தமிழ 
உரி்ம குறித்த ஆணித்தரமான கைருத்துக்கை்்ள 
தவளிப்டுத்தின. ‘அகிம்்ே இ்ணயில்லாத 
ேக்தி வாய்ந்த ஆயுதம். அதுசவ வீரர்கைளின் சின் 
னம். உண்்மயில் அவர்கைளு்்டய எல்லாசம 
அதுதான். சகைா்ழக்கு எட்்டசவ எட்்டாது 
அது.’ என அகிம்்ேயின் சிறப்் வலி்ம்ய 
தவளிப்டுத்தும் வரிகைளு்டன் ததா்டஙகிய ‘ெம் 
தமாழியுரி்மகைள’ துண்டுபபிரசும் அகிம்்ேசய 
ஒசர ெ்டவடிக்்கை மு்ற எனவும் வலியுறுத்தியது. 
இத்ன வி்ளக்கை ஒரு சிறு உ்ரயா்ட்ல தனிொயகை 
அடிகைள ்திவு தேய்தார். ‘ உஙகைள கைருத்தின்்டி 
அகிம்்ே ஒரு செரடி ெ்டவடிக்்கை மு்றயா? என்று 
்டாக்்டர் தர்மான், கைாந்தியி்டம் சகைட்்டார். ‘அது ஒரு 
மு்றயல்ல. அது ஒன்சற மு்ற’ என்றார் கைாந்திஜி.’ 
என்்து தனிொயகை அடிகை்ளால் சமறதகைாள்ளப்ட்்ட 
்திவு. இந்த உணர்வு்டசனசய தனிொயகை அடிகைள 
அகில இலங்கைத் தமிழரசுக்கைட்சியின் த்லவர் 
தந்்த ோ சஜ சவ தேல்வொயகைம் அவர்கைளின் 
அறவழிபச்ாராட்்டஙகைளில் செரடியாகைப ்ஙசகைற 
றார்.

 ஆயினும் 1980கைளில் தனிொயகைம் அடிகைள 
கைாலமாகைவதறகுச் சில தினஙகைள முன்னர் தந்்த 
தேல்வொயகைம் அறக்கைட்்ட்்ளயில் த்ாரு ண்்ம 
உ்ரயாறறிய தனிொயகைம் அடிகைள 24 வரு்ட 
அனு்வத்தில் ஈழத்தமிழ மக்கைளுக்கு ஆயுத 
எதிர்பபு அவர்கைளின் உயிர், உ்ட்மகைள, வாழவா 
தாரஙகை்்ளப ்ாதுகைாப்தறகைான ஒசர ெ்்டமு்ற 
வழியாகியது என்்்த உறுதிப்டுத்தியது. அத் 
து்டன் தமிழர் தாயகைத்தின் இ்ற்ம மீ்ளவும் 
உறுதிப்டுத்தப்ட்்டாசல ஈழத்தமிழ மக்கை ளின் 
்ாதுகைாப்ான அ்மதி ெ்்டமு்றச் ோத்தியமா 
கும் என்்்தயும் உலகுக்குத் ததளிவு்டுத்தியது.
 உண்்மக்கு ோட்சி தோல்லும் மனச்ோ 
ன்றின் மனிதராகைத் தனிொயகைம் அடிகைள வி்ளஙகி 

யதால்தான் ஈழத் 
த மி ழ ர் கை ளி ன் 
வரலாறறின் ்ரி 
ணாமத்துக்கு ஏற் 
தன் கைருத்தியலில் 

ஆரம்்த்தில் தான் அறவழிப ச்ாராட்்டத்்தசய 
ஒசர வழி என்ற கைாந்திய தத்துவத்தில் இருந்து 
விலகி மக்கை்்ள ்மயப்டுத்தி மக்கைளின் 
்ாதுகைாப்ான அ்மதிக்கும் வ்ளர்ச்சிக் கும். 
மக்கைளுக்கு ஆயுத எதிர்ப்்யும் சத்வசயற்டு 
்கையில் தவளிப்டுத்த உரி்மயுண்டு என்கிற 
சகைாட்்ாட்்்ட தனது கைருத்தயிலாகை தவளிப்டுத் 
தினார். 
 தனிொயகைம் அடிகைள 1956 இல் சிஙகை்ள 
மட்டும் ேட்்டத்தின் மூலம் ஈழத்தமிழர்கைளின் 
அடிப்்்ட மனித உரி்மகை்்ளச் சிஙகை்ள அரோ 
ஙகைம் வன்மு்றப்டுத்தி இனஅழிபபு மூலம் 
இனஙகைாணக்கூடிய அச்ேத்்த ஏற்டுத்தி ஈழ 
த்தமிழ மக்கைளின் அரசியல் ்ணி்வப த்றும் 
சிஙகை்ள த்ௌத்த ச்ரினவாதக் சகைாட்்ட்ாட்டுக்கு 
எதிராகை ொம் என்ன தேய்ய சவண்டும் என்று 
தனிொயகை அடிகைள ததளிவு்டுத்தினாசரா அவ 
வாசற 1980கைளில்  தந்்த தேல்வொயகைம் கைால 
மான்த அடுத்து ஏற்ட்்ட த்ல்மத்துவ தி்கை 
பபு நி்லக்கு தனிொயகைம் அடிகைளின் தந்்த 
தேல்வொயகைம் நி்னவுப ச்ரு்ர ம்லபபு நீக்கு 
மக்கைள ோர்புச் சிந்த்னயாகை அ்மந்து, அரசியல் 
மாறறஙகைள ஏற்டும் த்ாழுது முன்்னய த்ல 
்மகைள என்னும் ெந்திகைள விலகிப புதிய த்ல 
்மக்கு வழிவி்டசவண்டும்  என்்்த இன்்றய 
ஈழத்தமிழ அரசியல் த்லவர்கைள கைவனத்தில் 
தகைாள்ள சவண்டும். 
 இன்்றய சூழலில் 2009 முதல் மீ்ளவும் 
ஆயுதஙகைள தமௌனித்த நி்லயில் ஜன 
ொயகை வழிகைளில் தஙகைளின் அரசியல் உரி்மகை 
்்ளப த்ற சவண்டிய கைட்்டாயத்தில் உள்ள ‘ ஈழத் 
தமிழ மக்கைள ஒன்று சேர்ந்து ஒறறு்மயின் வலி 
்மயால் தம்முரி்மகை்்ள நி்லொட்்டாவி 
டின் எதிர்கைாலத்தில் அவற்றப த்றபச்ா 
வதில்்ல.’  அதுவும் உலகின் முக்கியமான ்த்திரி 
்கையாகிய நியூசயார்க் ்்டம்சே இரணி்ல 
சகைாட்்டாவின் ெண்்ன் எனவும் ெரித்தந்திர 
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ொட்டின் எட்்டாவது ஜனாதி்தியாகை த்ாறு 
பச்றறுள்ள ரணில் விக்கிரமசிஙகை இன 

பபிரச்சி்னக்குத் தீர்வு கைாணப ச்ாவதாகைத் 
ததரிவித்திருக்கின்றார். அவரு்்டய இந்த அறி 
விபபு தமிழ மக்கை்்ளயும் தமிழத்சதசிய கூட்்ட 
்மப்்யும் தனது ்க்கைம் திருபபுவதறகைானசதார் 
அரசியல் ெகைர்வா அல்லது உண்்மயிசலசய 
இனபபிரச்சி்னக்குத் தீர்வு கைாணும் வல்ல்ம 
யு்டன் உ்ளபபூர்வமாகைத் ததரிவித்த கைருத்தா என்்து 
சகைளவிக்குறிக்கு உரியது.

 ஐக்கிய சதசிய கைட்சியின் த்லவராகிய 
அவர் மக்கை்ளால் ததரிவு தேய்யப்ட்்ட ஜனாதி 
்தியல்ல. இரண்்ட்ர வரு்டஙகைளுக்கு முன்னர் 
மக்கை்ளால் ததரிவு தேய்யப்ட்டு, அசத மக்கை 
்ளால் எதிர்்ாராத விதமாகை நிராகைரிக்கைப்ட்்ட 
ஜனாதி்தி சகைாத்தா்ய ராஜ்க்ேவினால் பிரதம 
ராகைவும், பின்னர் குறுகிய கைாலத்தில் ்தில் 
ஜனாதி்தியாகைவும் நியமிக்கைப்ட்்ட நி்லயில் 
ொ்டாளுமன்றத்தின் மூலம் ஜனாதி்தியாகைத் 
ததரிவு தேய்யப்ட்்டவர்.
 அதாவது, மக்கை்ளால் நிராகைரிக்கைப்ட்்ட 
ொ்டாளுமன்ற உறுபபினர்கைளினால் - அவர்கைச்ள 
மக்கைளின் பிரதிநிதிகைள (Delegates) என்ற அடிப 
்்்டயிலான ொ்டாளுமன்ற நி்ல வாக்கைளிபபின் 
மூலம் ஜனாதி்தியாகைத் ததரிவு தேய்யப்ட்்டவர். 
ஜனாதி்தி சகைாத்தா்ய ராஜ்க்ே்வப ்தவி 
விலகை சவண்டும். அரசிய்ல விட்டுச் தேல்ல 
சவண்டும் எனக்சகைாரிப ச்ாராடி, மக்கை்ளால் 
நிராகைரிக்கைப்ட்்ட ராஜ்க்ேக்கை்்ளப பி்ண எடுப 
்தறகைாகைசவ பிரதமராகிய ரணில் விக்கிர மசி 
ஙகை்வயும் ்தவி விலகை சவண்டும் எனக் சகைாரி 
ச்ாராட்்டம் ெ்டத்தப்ட்டிருந்தது.
 ஆகை மக்கை்ளால் நிராகைரிக்கைப்ட்்ட ஓர் 
அரசியல் சூழலிசலசய, அவர் ்தில் ஜனாதி்தி 
யாகைவும், ொட்டின் எட்்டாவது ஜனாதி்தியாகைவும் 
்தவி உயர்த்தப்ட்்டார். அதன் மூலம் ஐக்கிய 
சதசிய கைட்சி்ய ேரியான அரசியல் வழிமு்றயின் 
தகைாண்டு ெ்டத்த முடியாமல் ேஜித் பிசரமதாோவின் 
த்ல்மயின் கீழ அந்தக் கைட்சி இரண்்டாகைப 
பி்ளவ்்டந்து, 2020 ஆம் ஆண்டு த்ாதுத் சதர்தலில் 
முறறாகை ொட்டு மக்கை்ளால் நிராகைரிக்கைப்ட்்ட 
நி்லயிசலசய அவர் ராஜ்க்ேக்கைளின் சமாேடி 
அரசியல் ்ாே்றயின் மூலம் நி்றசவறறதிகைாரப 
்லம் தகைாண்்ட ஜனாதி்தியானார். இதன் மூலம் 
ொட்டின் ஜனாதி்தியாகை சவண்டும் என்ற 
அவரது நீண்்டகைால அரசியல் அபிலா்ேயும், 
அதிகைார ஆ்ேயும் நி்றசவறி இருக்கின்றது. 
ஆனால் அவ்ர அரசியல் த்ல்மயில் இருந்து 
புறந்தளளிய மக்கைளின் அபிலா்ேயும் அரசியல் 
விருப்மும் சொக்கைமும் நி்றசவறறப்்ட 
வில்்ல.
 மக்கைளின் விருப்த்திறகும், ஓர் அரசி 
யல் கைட்சியின் முயறசிக்கும் உட்்ட்டு, அவர் 
ஜனாதி்தியாகை உயரவில்்ல. மக்கை்ளால் நிராகை 
ரிக்கைப்ட்்ட அவ்ர, அசத மக்கைளின் ெம்பிக் 
்கை்யயும் விசுவாேத்்தயும் இழந்த த்ாது 
ஜன த்ரமுன கைட்சியின் ொ்டாளுமன்றப த்ரும் 
்ான்்மப ்லத்தின் மூலம் ஜனாதி்தியாகை 
உயர்த்தப்ட்டிருக்கின்றார். அதாவது த்ாதுஜன 

த்ரமுன என்ற அரசியல் கைட்சியின் முதுகில் ஏறி – 
ஏறறப்ட்டு ஜனாதி்தியாகியவர்.
 ொட்டின் நி்றசவறறதிகைார ஜனாதி்தி 
ஆட்சிமு்ற்மயின் கீழ ஜனாதி்தி என்ற 
தனிமனித அரசியல் அதிகைார ் லத்தின் து்ண்யக் 
தகைாண்ச்ட அவர் ஜனாதி்தி என்ற ‘அரசியல் 
அந்தஸது அதிகைார ் லத்தில்’ சகைாசலாச்ேத் ததா்டங 
கியிருக்கின்றார்.
 முழு அதிகைார அரசியல் த்கை்மயில் 
ஜனாதி்தியாகைப த்ாறுபச்றற சில மணித்தி 
யாலஙகைளிசலசய – 24 மணித்தியாலஙகைள கை்டப்த 
றகு முன்னசர அவர் தன்தனழுச்சி த்றறு 
ச்ாராட்்டம் ெ்டத்திய மக்கைள மீது – கைாலிமுகைத்தி்டல் 

ச்ாராட்்ட கை்ளத்தின் மீது முகைத்்த மூடிக்கைட்டிய 
முப்்்டயினர் மறறும் த்ாலிோரின் ்்்ட 
்லத்்தப ்யன்்டுத்தி, 21 ஆம் திகைதி ெளளிரவு 
சவ்்ளயில் தாக்குதல் ெ்டத்தப்ட்்டது.  
 இந்தத் தாக்குதலில் ச்ாராட்்டத்தில் ஈடு் 
ட்டிருந்த நிராயுத்ாணிகை்ளாகிய ஆண்கைள, த்ண் 
கைள, குழந்்தகைள மீதும், ேட்்டத்தரணிகைள, மதத் 
த்லவர்கைள எல்லாவறறுக்கும் சமலாகை அந்தத் 
தாக்குதல் ேம்்வத்்தப ்திவு தேய்வதறகைாகைச் 
தேன்றிருந்த பிபிசி தேய்தியா்ளர் உளளிட்்ட ஊ்டகை 
வியலா்ளர்கைள மீதும் அதீத ்லபபிரசயாகைத் தாக்கு 
தல்கைள கைண்மூடித்தனமாகை ெ்டத்தப்ட்்டது.
 கைாலிமுகைத்தி்டல் ச்ாராட்்ட கை்ளத்தில் இரு 
ந்தும் தாஙகைள ்கைப்றறி இருந்த ஜனாதி்தி 
தேயலகைத்தில் இருந்தும் சுமார் 12 மணித்தியா 
லஙகைளில் விலகிச் தேல்ல உள்ளதாகை அவர்கைள 
அறிவித்து, அதறகுத் தயாராகை இருந்த சவ்்ளயி 
சலசய, இந்த ‘ெளளிரவு செர முகைத்்த மூடி 
க்கைட்டிய ்்்ட அணியினால் ேட்்டத்்தயும் ஒழு 
ங்கையும் நி்லொட்டும் சொக்கிலான தாக்குதல்’ 
ெ்டத்தப்ட்்டது.
 மூன்று மாதஙகைளுக்கு சமலாகைத் ததா்டர்ந்த 
மக்கைள ச்ாராட்்டத்தின் ்மயபபுளளியாகைத் 
திகைழந்த கைாலிமுகைத்தி்டல் ச்ாராட்்டக்கைாரர்கை்்ள 
அதிகைார ்லம் தகைாண்டு அ்டக்கி ஒடுக்குவதற 
கைாகைசவ இந்த அரசியல் ்லபபிரசயாகை ெ்டவடி 
க்்கை அவேரகைாலச் ேட்்ட ெ்்டமு்றயின் கீழ ெ்ட 
த்தப்ட்்டது.
 மக்கை்்ளப ்ாதுகைாப்தறகும், ேட்்டத் 
்தயும் ஒழுங்கையும் நி்லொட்டுவதற குசம 
அவேரகைாலச் ேட்்டம் பிறபபிக்கைப்ட்்டதாகை அறி 
விக்கைப்ட்டிருந்தது. ஆனால், மக்கைளின் எதிர்பபுக்கு 
அஞசி ஜனாதி்தி மாளி்கை்யயும் நி்றசவறறு 
அதிகைாரஙகை்்ளயும் ்கைவிட்டு தபபிசயாடி ம்ற 
வி்டத்தில் இருந்த முன்னாள ஜனாதி்தி சகைாத் 
தா்ாயவினால் ரணில் விக்கிரமசிஙகை ்தில் 
ஜனாதி்தியாகை நியமிக்கைப்ட்டிருந்த நி்லயி 
சலசய, அவர் இந்த அவேரகைாலச் ேட்்ட உத்தர்வ் 
பிறபபித்திருந்தார் என்்து குறிபபி்டத்தக்கைது.
 ொட்்்டவிட்டு ஓடித் த்லம்றவாகை 
இருந்த நி்லயில் நி்றசவறறதிகைார அந்தஸ்தக் 
தகைாண்டிருந்த ஜனாதி்தி என்ற அதிகைார நி்லயில் 
தேய்யப்ட்்ட ஒரு ் தில் ஜனாதி்தி நியமனம்  ேட்்ட 
வலுவுள்ளதா என்ற சகைளவி உள்ளது. அசதசவ்்ள, 
்தில் ஜனாதி்தி ஒருவரினால், அந்தப ்தவி்ய 
ஏறற உ்டசனசய ொ்டாளுமன்ற ே்ாொயகைரு்டன் 
கைலந்தாசலாே்ன தேய்யாமல் தன்னிச்்ேயாகை 
இவவாறு அவேரகைாலச் ேட்்டத்்தப பிறபபிக்கை 
முடியுமா என்ற சகைளவியும் எழுந்துள்ளது.

 ொட்டின் பிரதமராகை இருந்த மகிந்த ராஜ்க்ே 
்தவி விலகிய்தயடுத்து, ொ்டாளுமன்றத்தில் 
தனித்த நி்லயில் சதசியப்ட்டியல் நியமனத்தின் 
மூலம் ொ்டாளுமன்ற உறுபபினராகை இருந்து 
பிரதமராகி உறுதியானசதார் அ்மச்ேர்வயின் 
ஆசலாே்னயின்றி அவேரகைாலச் ேட்்டத்்த் பிற 
பபிக்கை முடியுமா என்ற சகைளவியும் உள்ளது.
 இவவாறு ் ல்சவறு நி்ல்மகைளில் ேட்்டரீ 
தியான குழப் நி்ல்மகைளுக்குள நி்றசவற 
றதிகைார ஜனாதி்தியாகை ொ்டாளுமன்றத்தின் மூலம் 
ததரிவாகிய ஜனாதி்தி ஒருவர் தன்தனழுச்சி 
தகைாண்டு மூன்று மாதஙகைளுக்கு சமலாகை அரசுக்கு 
எதிராகைப ச்ாராட்்டம் ெ்டத்தியவர்கைள மீது 

்்்டப்ல தாக்குதல் ெ்டத்தியது ேரியா என்ற 
சகைளவியும் ்ல்சவறு தரபபினரால் எழுப்ப்ட்டு 
அந்த ெ்டவடிக்்கை த்ரும் கைண்்டனத்திறகு உள்ளா 
கியிருந்தது.
 தவறான தகைாள்கைகைள, குடும்் சுயெ 
லம் ோர்ந்த இராணுவமய ஆட்சி நிர்வாகைச் 
தேயற்ாடுகைள, ஊழல் சமாேடிகைள என்்வறறின் 
மூலம் த்ாரு்ளாதார ரீதியில் ்டுகுழியில் தளளிய 
தஙகை்ளால் ததரிவு தேய்யப்ட்்ட அரோஙகைத்திறகு 
எதிராகைசவ மக்கைள தன்தனழுச்சி த்றறு ச்ாரா 
ட்்டஙகை்்ள முன்தனடுத்திருந்தார்கைள. இது ஜன 
ொயகை ரீதியிலான ச்ாராட்்டம். இ்ற்ம உரி்ம 
தகைாண்்ட மக்கைளின் அபிலா்ேகை்்ள த்ாரு்ளாதார 
தெருக்கைடியினால் எழுந்த பிரச்சி்னகைளின் 
மத்தியில் தமது அன்றா்ட வாழக்்கை்யக் தகைாண்டு 
ெ்டத்த முடியாத நி்லயில் வாழவுரி்மக்கைாகை 
ெ்டத்தப்ட்்ட ஒரு ச்ாராட்்டம். ஜனொயகை வழி 
மு்றயிலான இந்த ோத்வீகைப ச்ாராட்்டத்்த 
அடித்து தொறுக்கியது ஜனொயகைத்திறகு முரணா 
னது. அப்ட்்டமான ‘அரசியல் உரி்ம மீறல்’, 
அடிப்்்ட உரி்ம மீறல் என மனித உரி்ம 
அ்மபபுக்கைளும் ஜனொயகைவாதிகைளும் கைண்்டனக் 
குரல் எழுபபியுள்ளார்கைள.  
 இத்த்கையசதார்  அரசியல் பின்னணியில், 
ராஜ்க்ேக்கைளின் கைட்டுப்ாட்டிறகும் தேல்வாக் 
கிறகும் உட்்ட்டுள்ள ஆளும் கைட்சியாகிய 
த்ாதுஜன த்ரமுன கைட்சியின் ொ்டாளுமன்றப 
த்ரும்்ான்்ம ்லத்்தக் தகைாண்டுள்ள ஜனா 
தி்தியினால் இனபபிரச்சி்னக்குத் தீர்வு கைாண 
முடியுமா என்்து சகைளவிக்கு உரியது. ்லத்த 
ஐயப்ாட்டிறகும் அவெம்பிக்்கைக்கும் உரியது.
 ச்ச்சுவார்த்்தகைள, ோத்வீகைப ச்ாராட் 
்டஙகைள, ஒத்து்ழயா்ம எதிர்பபுக்கைள என்ற 
வரி்ேயில் இறுதியாகை ஆயுதப ச்ாராட்்ட 
வழியின் ஊ்டாகை, ேர்வசதே மத்தியஸத நி்லயி 
லும்கூ்ட தீர்வு கைாண முடியாமல் ச்ான இனப 
பிரச்சி்னக்கு த்ாதுஜன த்ரமுன என்ற 
சவசறார் அரசியல் கைட்சியின் த்ரும்்ான்்ம 
்லத்்தக் தகைாண்டுள்ள ஒரு ஜனாதி்தியினால் 
தீர்வு கைாண முடியுமா என்ற சகைளவி உறுதியாகை 
எழுந்து நிறகின்றது.
 இனவாத மததவறிப ச்ாக்்கை அடிப் 
்்டயாகைக் தகைாண்டு சதர்தல் தவறறிகை்்ளக் குவி 
த்துக் தகைாண்்ட த்ாதுஜன த்ரமுன கைட்சியின் 
த்ரும்்ான்்ம ்லத்்தக் தகைாண்்ட ொ்டாளு 
மன்றப பிரதிநிதிகைளும், அந்தக் கைட்சியின் அதிதீவிர 
ஆதரவா்ளர்கைளும் இனபபிரச்சி்னக்குத் தீர்வு 
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1983 ம் ஆண்டின் கைறுபபு ஜூ்ல 
இலங்கையின் வரலாறறில் ஒரு 

கை்ற்டிந்த அத்தியாயத்்த எழுதிச் தேன்றுள 
்ளது. இனவாதம் என்னும் சகைார அரக்கைன் யாழப 
்ாணத்தில் தமிழர்கைளின் இதயமாகை வி்ளஙகிய 
நூலகைத்்த எரித்து, அம்மக்கைளின் அறிவுச் சு்ட்ர 
அ்ணத்துவி்ட ஜூ்ல வன்மு்ற ஏதுவானது. 
சமலும் வ்ட்குதி மக்கைள மறறும் ம்லயகை மக்கைள 
உளளிட்்ட ஒட்டுதமாத்த சிறு்ான்்ம மக்கைளும் 
கைறுபபு ஜு்ல வன்மு்றகை்ளால் தோல்தலாணாத் 
துன்் துயரஙகை்்ளயும், உயிர் மறறும் உ்்ட்மச் 
சேதஙகை்்ளயும் அனு்விக்கை செர்ந்த்ம இலங்கை 
தவட்கித் த்லகுனிய சவண்டிய ஒரு நிகைழவாகும். 
இனவாதத்தின் மூலமாகை இலங்கையில் கை்டந்த 
கைாலத்தில் இரத்த ஆறு ஓடியச்ாதும் இனவாத 
சிந்த்னயா்ளர்கைள இன்னும் இதிலிருந்தும் விடு 
்டுவதாகை இல்்ல என்்து இலங்கைக்கு ோ் 
க்சகைச்டயாகும்.
 இலங்கை இனவாதத்துக்கு த்யர்ச்ான 
ஒரு ொ்டாகும். அரசியல்வாதிகைள தமது இருப 
பி்னத் தக்கை ்வத்துக் தகைாளவதறகைாகை இனவா 
தத்்தக் கைாலத்துக்கு கைாலம் ஏவிவிடுவது ஒன்றும் 
புதிய வி்டயமல்ல. மக்கை்்ள பிரித்தாளுவதன் 
ஊ்டாகை தமது கைாரியத்்தச் ோதித்துக் தகைாள்ள இன 
வாதிகைள முற்டும் நி்லயில் அப்ாவி மக்கைள 
்லிக்கை்டாவாகை ஆகிவருகின்றனர். இத்த்கைய 
ஒரு பின்புலத்்த ்மயப்டுத்திசய ஜூ்ல 
கைலவரத்திறகு அடித்த்ளமி்டப்ட்்டது. தமிழ மக்கை 
ளின் அரசியல், த்ாரு்ளாதார, ேமூகை எழுச்சி்ய 
மு்டஙகைச்தேய்து அம்மக்கை்்ள ேகைல வழிகைளிலும் 
நிர்வாணப்டுத்த சவண்டும் என்ற ச்ரினவாத 
சிந்த்ன முடுக்கி வி்டப்ட்்ட நி்லயில், கைறுபபு 
ஜு்லயில் அது தேயல்வடிவம் த்றறது. ஜூ்ல 
23 ம் திகைதி ஆரம்பித்த வன்மு்ற ததா்டர்ச்சியாகை 
ஐந்து ொட்கைள இ்டம்த்றற நி்லயில் அது 
தணிவதறகு ்த்து ொட்கைள வ்ர தேன்றது. 
இதன் தழும்புகைள இன்னும் ஓய்ந்த்ாடில்்ல. 
வன்மு்றகை்்ளக் கைட்டுப்டுத்துவதில் அரே தரப 
பினரி்்டசய தமத்தனபச்ாக்கு அல்லது கைரிே 
்னயறற தவளிப்ாடு கைாணப்ட்்ட நி்லயில் 
கைா்்டயர்கைளின் ்கைவரி்ே நீண்டுதகைாண்டு தேன் 
றது.

 இலங்கை சுதந்திரம்்டந்ததன் பின்னராயி 
னும் ேரி, அல்லது சுதந்திரம் த்றுவதறகு முன் 
னராயினும் ேரி, இந்திய வம்ோவளி மக்கைள ததா்ட 
ர்ச்சியாகைசவ ்ல்சவறு தெருக்கீடுகைளுக்கும் முகைம் 
தகைாடுத்து வந்துள்ள்ம்ய வரலாறு ததளிவு 
்டுத்தும். இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கி்்டக்கைபச்ா 
கின்றது என்றவு்டன்  கைாலனித்துவ ஆட்சியில் 
இருந்து விடு்ட்டு  ொடு ஒரு புதிய ்ா்தயில் 
்யணிக்கைப ச்ாகின்றது என்று தமிழ மக்கைள 
எண்ணம் தகைாண்டிருந்தனர்.  எனினும் இது மறு 
தலிக்கைப்ட்்ட நி்லயில் சிறு்ான்்மயின்ர 
ஓரம் கைட்டும் நி்ல்மகைள ததா்டர்ந்தசதாடு, 
ெவ கைாலனித்துவத்தில் இலங்கை அடிதயடுத்து 
்வத்த வரலாசற சதாறறம் த்றறது. ச்ராசிரியர் 
கைா.சிவத்தம்பியும் தனது கைட்டு்ர ஒன்றிசல 
இத்னத் ததளிவு்டுத்தி இருந்த்மயும் குறிப 
பி்டத்தக்கைதாகும்.  கைவியரசு ்வரமுத்து கூறுவது 
ச்ால ்ட்டு சவட்டி கைனவில் இருந்த மக்கைளின் 
சகைாவணமும் சுதந்திரத்தின் பின்னர் கை்ளவா்டப 
்ட்்டது என்்சத உண்்மயாகும்.

மழுஙகடிக்கபபடட எதிரபாரபபு
 சுதந்திரத்தின் பின்னர் இ்டம்த்றற மிகை 
சமாேமான வன்மு்றகைளில் ஒன்றாகை 1983ம் 
ஆண்டின் ஜூ்ல வன்மு்ற அ்மந்தது. 
ஜூ்ல வன்மு்றயால் ்ாதிக்கைப்ட்்ட தர 
பபினர்கைளுள ம்லயகை மக்கைள கூடுதலான 
இழபபுக்கை்்ளச் ேந்திக்கை சவண்டி செர்ந்ததும் 
ததரிந்த வி்டயசமயாகும். தகைாழும்பு 
உளளிட்்ட ெகைர்பபுறஙகைளில் இந்திய வம்ோ 
வளி இனத்்தச் சேர்ந்த வர்த்தகைர்கைள வர்த்தகைத் 
து்றயில் தகைாடிகைட்டிப ்றந்தனர். கைாணி, வீடு 
என்று தோத்துக்கை்்ளயும் இவர்கைள அதிகைமாகை 
சேர்த்திருந்தனர். ச்ாதாக்கு்றக்கு இந்தியாவிலும் 

இவர்கைள தோத்துக்கை்்ள வாஙகிக் குவிப் 
தில் ஈடு்ாடு கைாட்டி இருந்தனர். இந்நி்லயில் 
இந்திய வம்ோவளி மக்கைளின் மீது ஏற்ட்்ட 
த்ாறா்மயுணர்வு அவர்கைளின் மீது வன்மு்ற 
கை்்ளக் கைா்்டயர்கைள கைட்்டவிழத்து விடுவதறகு 
உந்துேக்தியாகை அ்மந்திருந்தது. ம்லயகைப 
்குதிகைளிலும் இதன் தாக்கைம் அதிகைமாகை எதி 
தராலித்தது. தமிழ மக்கைளின் கை்்டகைளுக்குத் 
தீ்வத்தல், த்ாருட்கை்்ளச் சூ்றயாடுதல், இ்ளம் 
த்ண்கை்்ளக் கைற்ழித்தல் ச்ான்ற தகைாடூரஙகைள 
அதிகைமாகைசவ இ்டம்த்றறன. த்றசறாருக்கு 
முன்னால் பிள்்ளகை்்ள நிர்வாணப்டுத்தும் 
தகைாடூரஙகைளுக்கும் ம்லயகைத்தில் அபச்ாது 
கு்றவிருக்கைவில்்ல என்்து மூத்சதார்கைளின் 
கைருத்தாகை இருக்கின்றது.
 கைட்்டவிழத்து வி்டப்ட்்ட கைா்்டயர்கைளின் 
தாக்குதல் கைாரணமாகை உயிரிழபபுக்கை்்ளயும் 
ம்லயகை மக்கைள ேந்திக்கை சவண்டி இருந்தது. தமது 
வர்த்தகை நி்லயஙகைள தீக்கி்ரயாக்கைப்ட்டு, 
த்ாருட்கைள சூ்றயா்டப்ட்்டதன் கைாரணமாகை 
வர்த்தகைர்கைள ்லர் இலங்கையில் இருந்தும் இ்டம் 
த்யர்ந்து இந்தியாவிறகு தேன்ற நிகைழவுகைளும் 
அதிகைமாகைசவ  இ்டம்த்றறன. இதனால் இந்திய 
வம்ோவளி மக்கைளின் வர்த்தகை ெ்டவடிக்்கைகைள 
மு்டக்கைம்்டந்தசதாடு இனவாதிகைளின் எண்ண 
மும் ஈச்டறியது. இ்டம்த்யர்ந்த தமிழ வர்த்த 
கைர்கைளின் வர்த்தகை நி்லயஙகை்்ளக் ்கைப்றறி 

அல்லது வி்லக்கு வாஙகி த்ரும்்ான்்ம 
யினர் வர்த்தகை ெ்டவடிக்்கைகை்்ள விரிவு 
்டுத்திக் தகைாண்்டனர். இது ஏறகைனசவ  திட்்ட 
மிட்்ட ஒரு தேயற்ாட்டின் வடிவமாகை அ்மந்தது. 

அத்சதாடு  உயிரிழந்தவர்கைளின் நி்னவில், பிரி 
வில் இருந்தும் மீ்ளமுடியாத நி்லயிலும் உ்்ட 
்மகை்்ளப  ்றிதகைாடுத்த சோகைத்திலும் துன்்ம் 
தா்ளதவாண்ணாது  சிலர் உ்ளரீதியான சிக்கைல் 
கைளுக்கும் ஆ்ளாகிய்மயும் ததரிந்த வி்டயமாகும். 
இத்த்கைய சிலர் ம்லயகை ெகைர வீதிகைளில் சுறறி 
த்திரிந்த ேம்்வஙகைளும் ்திவாகியுள்ளன.
 இசதசவ்்ள ஜூ்ல வன்மு்றயால் 
இன்னும் சிலர் உ்டல் அவயஙகை்்ள இழந்து 
மாறறுத்திறனாளிகை்ளாகை உருதவடுத்திருந்த்தயும் 
குறிபபிட்்டாதல் சவண்டும். இந்தத் தழும்புகைள 
நீண்்ட கைாலத்திறகு அவர்கைளின் வாழவில் 
தாக்கைம் தேலுத்தி இருந்தன.  இத்த்கைசயார் 

சிலர் உ்ழபபிறகு வழியின்றி அல்லது உ்ழப 
்தறகு  உ்டல் ஒத்து்ழக்கைாத நி்லயில் பிச்்ேக் 
கைாரர்கை்ளாகைவும் உருதவடுத்திருந்தனர். இது தகைாடு 
்மயிலும் தகைாடு்மயாகும். இதனி்்டசய  
ஜூ்ல வன்மு்ற கைாரணமாகை ம்லயகைத்்தச் 
சேர்ந்த மூ்்ளோலிகைளின் தவளிசயறறமும் இ்டம் 
த்றறிருந்தது. இலங்கை வாழவதறகுப த்ாரு 
த்தமறற ொடு. இஙகிருந்தால் தமதும் தமது 
பிள்்ளகைளினதும் எதிர்கைாலம் சகைளவிக்குறியாகும் 
என்ற சிந்த்ன்ய ்மயப்டுத்தி ம்லயகைத்தில் 

இருந்த மூ்்ளோலிகைள சிலர் இந்தியா உளளிட்்ட 
ேர்வசதே ொடுகைளுக்கு இ்டம்த்யர்ந்தனர். இவ 
வாறாகை ஜூ்ல வன்மு்றயால் இந்திய வம்ோவளி 
மக்கைள ்லர் ேர்வசதே ொடுகைளுக்கு இ்டம்த்யர்ந்த 
நி்லயில், அது இம்மக்கைளின் ேனத்ததா்கையில் 
வீழச்சி நி்ல ஏற்டுவதறகும் ஏதுவாகை அ்மந்தது. 
இசதசவ்்ள இனக்கைலவரஙகை்்ள ்மயப்டுத்தி 
ம்லயகை மக்கைள சிலர் தமிழ மக்கைள தேறிந்து 
வாழும் வ்ட்குதிக்கு குடித்யர்ந்த்தயும் குறி 
பபிட்்டாதல் சவண்டும். இத்த்கைசயார் பிறகைா 
லத்தில் தமது அ்்டயா்ளஙகை்்ள மறந்து உளளுர் 
மக்கைளு்டன் கைலந்து வாழும் ஒரு ச்ாக்கும் 
சமசலாஙகியது. இவவாறாகை ம்லயகை மக்கைளின் 
இ்டம்த்யர்வானது அச்ேமூகைத்தின்ரின் அரசியல் 
பிரதிநிதித்துவ வீழச்சிக்கும் அடிசகைாலியது. 
இதனால் இம்மக்கைளின் அபிவிருத்தி ச்ான்ற 
வி்டயஙகைளிலும் ததாய்வு நி்ல ஏற்ட்்ட்தயும் 
அவதானிக்கைக் கூடியதாகை இருந்தது. ஜூ்ல 
வன்மு்றயின் பின்னரான நி்ல்மகைள ம்லயகை 
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வ்டக்கு கிழக்கு தமிழ மக்கைளுக்கைான 
அரசியல் தீர்்வ சொக்கிய அரசியலில் 

2009, சம, 18, க்குபபின்னர் தமிழத்சதசிய கைட்சிகைள 
்ல மு்்ளத்துவிட்்டன “தடி எடுத்தவன் எல்லாம் 
தண்்டல்கைாறன்” எனும் நி்ல இபச்ாது உள்ளது. 
ஒருவர்,  இருவர் சேர்ந்தால் தனி தமிழத்சதசிய 
அரசியல்கைட்சி உருவாக்கைலாம் என்ற நி்ல்ம 
தான் இபச்ாது கைாணமுடிகிறது. முளளிவாய்க்கைால் 
தமௌனம் ஏற்டுவதறகு முன்னம் இப்டிப 
்ல கைட்சிகைள மு்்ளக்கைவில்்ல, தமிழத்சதசிய 
கூட்்ட்மபபு மட்டுசம இருந்தது. இதனால் 
இபச்ாது தமிழத்சதசிய அரசியல் தகைாள்கைகைள 
த்ளம்்ல் ச்ாக்கைாகை மாறிவிட்்டது.
 2001, அக்ச்டா்ர் 20 ல் தமிழத்சதசியக் 
கூட்்ட்மபபு உருவாக்கைப்ட்்டச்ாது ொன்கு 
கைட்சிகை்ளாகை ஒன்றி்ணந்து 2001, டிேம்்ர் 6, இல் 
இ்டம்த்றற த்ாதுத்சதர்தலில், 
தமிழர் விடுத்லக் கூட்்டணியின் 
உதயசூரியன் சின்னத்தில் ச்ாட் 
டியிட்டு 15, ்ாராளுமன்ற உறு 
பபினர்கைளு்டன் இயஙகிய தமிழ 
த்சதசிய கூட்்ட்மபபு 2004, 
ஏபரல், 2,ல், த்ாதுத்சதர்தலில் 
தமிழர் விடுத்ல கூட்்டணி்யத் 
தமதாக்கி தனி உரி்ம சகைாரிய ஆனந்தேஙகைரி 
தானும் அந்த கைட்சி்யயும் தகைாண்(ன்)டு தேன்றுவி 
ட்்டார்.
 தமிழர் விடுத்லக் கூட்்டணியில் அஙகைம் 
வகித்த இலங்கைத் தமிழ அரசுக்கைட்சி உறு 
பபினர்கைள ஆனந்தேஙகைரியா்ர “ச்ானால் ச்ாகை 
ட்டும் ச்ா்டா” என்ற அவ்ர விட்டுவிட்டு 
2004, த்ாதுத்சதர்தலில் இலங்கைத்தமிழ அரசுக் 
கைட்சியின் வீட்டுச்சின்னத்தில் சதர்தலில் கை்ளம் 
இறஙகி, வ்டக்கு கிழக்கு தாயகைத்தில் இருந்து 22  
்ாராளுமன்ற உறுபபினர்கைள ததரிவாகினர்.

 வ்டக்கு கிழக்கில் 22, ச்ர் ஒசர கைட்சியில் 
இருந்து ்ாராளுமன்றம் தேன்றது இதுசவ 
வரலாறறில் முதல் த்ட்வ. அதிலும் மட்்டக் 
கை்ளபபு மாவட்்டத்தில் வாக்குகைள அடிப்்்டயில் 
ொல்வரும், சதசிய்ட்டியலில் ஒருவருமாகை ஐந்து 
்ாராளுமன்ற உறுபபினர்கைள ஒசர கைட்சியில் 
இருந்து ததரிவானதும் இதுசவ முதல் த்ட்வ. 
திருசகைாணம்ல மாவட்்டத்தில் இருந்து இரு 
வரும், அம்்ா்ற மாவட்்டத்தில் இருந்து ஒரு 
வருமாகை கிழக்கு மாகைாணத்தில் எட்டு ் ாராளுமன்ற 
உறுபபினர்கைளும், வ்டமாகைாணத்தில் இருந்து 
்தினான்கு ச்ரும் ததரிவாகினர்.
 ஏறகைனசவ 2001, டிேம்்ர் 6 சதர்தலில் 
ததரிவான 15, ்ாராளுமன்ற உறுபபினர்கைளில் 14, 
ச்ர் ்ாராளுமன்ற குழுக்கூட்்டத்தில் விடுத்லப 
புலிகை்்ள ஏகை பிரதிநிதியாகை ஏறறுக்தகைாண்டு 
தீர்மானம் எடுத்தனர். ஆனால் ஆனந்தேஙகைரி 
மட்டும் விடுத்லபபுலிகை்்ள ஏகைபிரதிநிதியாகை 
ஏறகைமுடியாது எனக்கூறி அந்த தீர்மானத்திறகு 
எதிராகை ஊ்டகைஙகைளில் அறிக்்கை விட்டு அ்ட 
ம்பிடித்து முரண்்ட்டு ்ாராளுமன்றில் தேயல்் 
ட்்டார்.
 இதனால் தமிழர் விடுத்ல கூட்்டணி 
மத்தியகுழு கூட்்டத்தில் ஆனந்தேஙகைரியாருக்கு 
எதிரான தீர்மானம் எடுக்கைப்ட்்டச்ாதும் அ்த 
நி்றசவறற முடியாமல் ேட்்ட ரீதியாகை அவர் 
நீதிமன்்ற ொடி தவறறித்றறதனால் ஆனந்தே 
ஙகைரி தமிழசதசியக் கூட்்ட்மபபில் இருந்தும் 
விலகினார்.
 இவவாறான நி்ல்மயில் 2004, த்ாது 

த்சதர்தலில் தமிழர் விடுத்லக் கூட்்டணியில் 
தமிழசதசிய கூட்்ட்மபபு சதர்தலில் சவட்பு 
மனுத்தாக்கைல் தேய்யமுடியாமல் ஆனந்தேஙகைரியார் 
த்்டச்ாட்்டார்.  இதனால் அவேரமாகை கிளி 
தொச்சியில் அபச்ாது கூடிய தமிழத்சதசிய 
கூட்்ட்மபபில் அஙகைம் வகிக்கும் இலங்கை 
தமிழரசுக்கைட்சி, (ITAK) தமிழீழ விடுத்ல இயக்கைம் 
(TELO) ஈழமக்கைள புரட்சிகைர விடுத்ல முன்னணி 
(EPRLF) அகில இலங்கை தமிழக் கைாஙகிரஸ (ACTG) 
கைட்சித் த்லவர்கைளும் விடுத்லபபுலிகைளின் 
த்ல்மயும் கூடி ஆராய்ந்தபின்னர் இனி இலங்கை 
தமிழரசு கைட்சிசய தமிழசதசிய கூட்்ட்மபபின் 
சதர்தல் கைட்சியாகை வீட்டுச்சின்னத்தில் சவட்பு 
மனு தாக்கைல் தேய்வது என ஏகைமனதாகை முடிவு 
எடுக்கைப்ட்்டது.
 அந்த முடிவின்்டிசய 2004, த்ாதுத்சதர் 
தலில் தமிழத்சதசியக் கூட்்ட்மபபு ச்ாட்டியிட்டு 
22, ்ாராளுமன்ற உறுபபினர்கைள ததரிவானார்கைள.
 2009, சம, 18, முளளிவாய்க்கைால் ச்ரவலம், 

விடுத்லபபுலிகைளின் தமௌனம் ஏற்ட்்ட பின்னர் 
2010  த்ாதுத்சதர்தலில், கைட்சி சவட்்ா்ளர் ்ங 
கீடு ததா்டர்்ான முரண்்ாடு ஏற்ட்்டச்ாது 
தமிழத்சதசியக் கூட்்ட்மபபில் இருந்து கைசஜந் 
திரகுமார் த்ான்னம்்லம் த்ல்மயிலான 
அகில இலங்கை தமிழ கைாஙகிரஷ் பிரிந்து தேன்றது. 
அவரு்டன் தேல்வராஜா கைசஜந்திரன், ்த்மினி 
சிதம்்ரொதன் ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து இன்னும் 
சில்ர இ்ணத்து தமிழத்சதசிய மக்கைள முன்னணி 
என்ற த்யரில் தனிக்கைட்சி ஆரம்பித்து 2010, 
த்ாதுத்சதர்தலில் வ்டக்கு கிழக்கு தாயகைத்தில் 
ச்ாட்டியிட்டு எந்த ஒரு ஆேனஙகை்்ளயும் த்றா 
மல் சதால்வி கைண்்டனர்.
 தமிழத்சதசியக் கூட்்ட்மபபு 2010, 
ஏபரல்,8, சதர்தலில் மூன்று கைட்சிகைள மட்டும் 
அஙகைம் வகித்து அந்த சதர்தலில் 14, ்ாராளுமன்ற 
உறுபபினர்கைள ததரிவானார்கைள.
 2011, மார்ச் 17ல் வ்டமாகைாணத்தில் ெ்்ட 
த்றற உளளூராட்சிச்ே்் சதர்தலில், முதன் முத 
லாகை த.சித்தார்த்தன் த்ல்மயிலான தமிழமக்கைள 
விடுத்லக்கைழகைம் (PLOTE) தமிழத்சதசியக் 
கூட்்ட்மபபு்டன் இ்ணந்து தகைாண்்டது. இத்ன 
(பு்ளட்) இ்ணக்கைசவண்்டாம் எனப ்லர் கூறினர் 
அபச்ாது மட்்டக்கை்ளபபு மாவட்்ட ்ாராளுமன்ற 
உறுபபினராகை இருந்த ்ா.அரியசெத்திரன், 
த்ா.தேல்வராோ, சீ.சயாசகைஷ்வரன் ஆகிய 
மூவரும் இலங்கைத் தமிழ அரசுக்கைட்சியின் 
அபச்ாது த்லவராகை இருந்த இரா.ேம்மந்தன், 
த்ாதுச்தேயலா்ளர் மா்வ.சேனாதிராோ இருவ 
ருக்கும் ஆட்சே்்ன கைடிதம் எழுதி அனுபபினர். 
அந்தக் கைடிதம் ஊ்டகைஙகைளிலும் தவளியானது. 
ஆனால்  ேம்மந்தர், மா்வ, தேல்வம், சுசரஷ் 
ஆகிசயார் பு்ளட் கைட்சி்ய தமிழசதசியக் கூட்்ட 
்மபபில் இ்ணத்தனர்.

 இதனால் தமிழசதசிய கூட்்ட்மபபில் 
மூன்று கைட்சிகைள ொன்கு கைட்சிகை்ளாகை மாறின.  2013, 
தேப்டம்்ர் 22 ல் வ்டமாகைாணே்் சதர்தலில் 
2004, ல் தமிழத்சதசிய கூட்்ட்மபபில் இருந்து 

பிரிந்து தேன்ற தமிழர் விடுத்ல கூட்்டணி 
ஆனந்தேஙகைரி மீண்டும் தமிழத்சதசியக் 
கூட்்ட்மபபு்டன் இ்ணந்து வ்டமாகைாண ே்் 
சதர்தலில் ச்ாட்டியி்ட முன்வந்தார்.  அதனால் 
வ்டமாகைாண ே்்த் சதர்தலில் இலங்கை தமிழ 
அரசுக்கைட்சி, தமிழர் விடுத்லக்கூட்்டணி, தரசலா, 
ஈபீஆர்எல்எவ, பு்ளட் ஆகிய ஐந்து கைட்சிகைள 
தமிழத்சதசிய கூட்்ட்மபபில் இலங்கை தமிழரசு 
கைட்சி வீட்டுச்சின்னத்தில் ச்ாட்டியிட்டு 30, ஆேன 
ஙகைளு்டன் அசமாகை தவறறித்றறது.
 தகைாழும்பில் இருந்து அ்ழத்துவரப்ட்்ட 
நீதியரேர் விக்கிசனஷ்வரன் முதல்மச்ேராகைத் 
ததரிவாகி, அவர் வசித்த தகைாழும்பு த்லெகைரு 
க்கு தேன்று அபச்ா்தய ஜனாதி்தி மகிந்தரா 
ஷ்க்ேவி்டம் ்தவிபபிரமாணம் எடுத்தார். இது 
தவறாறன தேயல் என தமிழத்சதசியக் கூட்்ட 
்மபபு உட்்்ட ்லரும் அவ்ர விமர்ேனம் 
தேய்தனர்.
 ஆனால் கிளிதொச்சி மாவட்்டத்தில் ஆன 

ந்தேஙகைரி ச்ாட்டியிட்்ட 
ச்ாதும் அவர் தவறறி 
த்றவில்்ல, சதால்வி 
கைண்்டார். இதனால் ஆத் 
திரம் அ்்டந்த ஆனந் 
தேஙகைரி, தமிழத்சதசிய கூட் 
்ட்மபபில் இருந்து 2014 
இல் மீண்டும் விலகிச் 

தேன்றார்.

 ஆனந்தேஙகைரியாரின் வரலாறு தமிழத் 
சதசிய கூட்்ட்மபபில் ஏறகைனசவ 2001 இல் 
சேர்ந்து 2004லும், 2013, இல் சேர்ந்து 2014லும் இர 
ண்டுத்ட்வகைள விலகினார். இந்த உண்்ம 
்லருக்கு ததரியாது.
 2015, ஆகைஷ்ட் 17 இல், த்ாதுத்சதர்தலில் 
இலங்கை தமிழரசுக்கைட்சி, தரசலா, ஈபிஆர்எ 
ல்எவ, பு்ளட் ஆகிய ொன்கு கைட்சிகைள தமிழத் 
சதசிய கூட்்ட்மபபில்   ச்ாட்டியிட்டு 16, 
ஆேனஙகை்்ளபத்றறது. ெல்லாட்சி அரசில் எதிர் 
கைட்சி த்லவர் ்தவியும் கி்்டத்தது, கிழக்குமா 
கைாணே்்யில் இணக்கைப்ாட்டு அடிப்்்டயில் 
ேர்வகைட்சி ஆட்சியில் ொன்குகைட்சிகைளு்டன் இரண்டு 
அ்மச்ேர் ்தவிகை ளும், ஒரு பிரதி தவிோ்ளர் 
்தவியும் த்றறு கிழக்கு மாகைாணே்்யில் 
்ஙகைாளியாகை ஆட்சிதேய்தது. சிறீலஙகைா முஷ்லிம் 
கைாஙகிரசுக்கு முதல்மச்ேர் ் தவி வழஙகைப்ட்்டது. 
இதுவும் தமிழத்சதசிய கூட்்ட ்மபபு மீது 
தமிழமக்கைள அதிருபதிய்்டயக் கைார ணமாகை 
இருந்தது.
 2015, இல் ெல்லாட்சி அரசில் ஜனாதி 
்தியாகை ்மத்திரியும், பிரதமராகை ரணிலும் 
அதிகைாரத்தில் இருந்து சதசிய அரசிலும், கிழக்கு 
மாகைாண ஆட்சியிலும் ்ல சகைாடி நிதிகைள ஒதுக் 
கீட்டில் அபிவிருத்திகை்்ளயும், ்ல சவ்ல 
வாய்பபுகை்்ளயும், ்ல ேலு்கைகை்்ளயும் தமிழ 
த்சதசிய கூட்்ட்மபபுக்கு வழஙகினாலும், சதசிய 
இனபபிரச்சி்ன வி்டயத்்த தட்டிக்கைழித்தும், 
கைல்மு்ன வ்டக்கு தமிழ பிரசதே தேயலகைத்்த 
தரம் உயர்த்தக்கூடிய ேந்தர்ப்ஙகைள ்ல இரு 
ந்தும் அ்த ெம்்்வத்து பிரதமர் ரணில் ஏமா 
றறினார். அந்த பிரசதே தேயலகைத்துக்கு ஒரு 
புதிய கைணக்கைா்ளர் நியமிப்தாகை நியமனக்கைடிதம் 
ஒன்றும்  பிரதமர் ரணில் த்ாதுநிர்வாகை அ்மச்சின் 
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கைாலனியாதிக்கைவாதிகைளின் பிடியில் இருந்து 
எபச்ாது சிஙகை்ளவர்கைளி்டம் இலங்கை 

தேன்றசதா அபச்ாதிருந்து தமிழர்கைளுக்கைான 
அரசியல் மறறும் உரி்மகைள நிராகைரிக்கைப்ட்்டன 
என வரலாறுகைள ோன்று ்கைர்கின்றன.
 இலங்கைக்குச் சுதந்திரம் 
எபச்ாது கி்்டத்தசதா அன்று 
முதல் தமிழர்கைளின் சுதந்திரம் 
்றி ச்ானது என்்து தான் 
நிதர்ேனமான உண்்ம. 1948ல் 
சுதந்திரம் அ்்டந்ததறகு பிற்ாடு 
தனிச்சிஙகை்ள ேட்்டமும், த்ௌத்த 
மயமாக்கைலும் பிரகை்டனப்டுத்தப 
்ட்்டன.
 தமிழர்கைள மீதான வன்மு 
்றகைளும் ஒடுக்குமு்றகைளும் 
ோதாரணமாகை ததா்டஙகைப்ட்்டன. 
1956-இல் ஈழத்தமிழர்கைளுக்கு எதி 
ராகை முதலாவது இனதவறிவன் மு்ற தாக்குதல் 
கைல்சலாயா குடிசயறறத் திட்்டத்தில் அரஙசகைறறப் 
ட்்டது. இதில் 150 தமிழர்கைள ்டுதகைா்ல 
தேய்யப்ட்்டார்கைள. சிஙகை்ள தமாழி்ய ஆட்சி 
தமாழியாகை அறிவித்த்தத் ததா்டர்ந்து, தமிழ 
அரசியல் த்லவர்கைள ோத்வீகைப ச்ாராட்்டத்தில் 
ஈடு்ட்்ட த்ாழுது அவர்கைள மீது வன்மு்றத் 
தாக்குதல் ெ்்டத்றறது. அத்னத் ததா்டர்ந்து 
கைல்சலாயா திட்்டத்தில் இனதவறி வன்மு்ற 
தவடித்தது. இந்த தாக்குதல் ஈழப ச்ாராட்்டத்தின் 
அவசியத்்தத் தமிழர்கைளுக்கு உணர்த்தியது. 
அவர்கைளில் தாயகைம் ்றறிய அக்கை்றகை்்ள ஏற்டு 
த்தியது.
 மீண்டும் 1958இல் இனக்கைலவரம் தவடி 
த்தது. இந்த தாக்குதலின்ச்ாது.  300 தமிழர்கைள 
தகைால்லப்ட்்டார்கைள.
 சமலும் 1974ஆம் ஆண்டு யாழப்ாணத்தில் 
உலகைத் தமிழர் ஆராய்ச்சி மாொட்டில் 11 ச்ர் 
இலங்கை கைாவல்து்றயினரால் தகைா்ல தேய்ய 
ப்ட்்டார்கைள. 1977ஆம் ஆண்டு 500க்கு சமற்ட்்ட 
தமிழர்கைள சிஙகை்ளவர்கை்ளால் தகைால்லப்ட்்டார்கைள.
 இதன் ததா்டர்ச்சியாகை 1981ததன்கிழக்கைாசி 
யாவின் மிகைபத்ரிய நூலகைமான ஈழத்தமிழர் 
வரலாறறு, ்ண்்ாட்டு த்ாக்கிஷமான யாழ 
நூலகைம் 1981, சமமாதம் 31ம் திகைதி அரசியல் ் ழிவா 
ஙகைலால் எரிக்கைப்ட்்டது.
 ஒரு சதசிய இனத்தின் சுயநிர்ணயத்திறகைான 
ச்ாராட்்டத்்த  உலகை வல்லாதிக்கை ொடுகைள து்ண 
தகைாண்டு அழித்த சிஙகை்ள இனதவறி அரசின் 
சகைாரத்தாண்்டவஙகை்்ள அடுக்கிக் தகைாண்ச்ட 
ச்ாகைலாம். அப்டியான நிகைழவுகைளில் மிகை முக்கிய 
மானது இனப்டுதகைா்ல என்்து தமிழர்கைளுக்கு 
புதிதான ஒரு வி்டயமல்ல. இனப்டுதகைா்ல்யத் 
தமிழர்கைள மீது ெ்டத்துவததன்்து இலங்கைக்குப 
புதியதல்ல. அந்த வ்கையில் 1983ஆம் ஆண்டு 
ஜூ்ல மாதம் 23ஆம் திகைதி உலகைத்்தசய தெகி 
ழச்சிக்கு உள்ளாக்கிய ஒரு தகைாடூரமான ேம்்வம் 
ெ்டந்தது அதுதான் ஜூ்லக் கைலவரம் என்று 
அ்ழக்கைப ்டுகின்றது. இன்று வ்ர தமிழர்கைள 
அ்னவரும் ஜூ்ல மாதம் வந்துவிட்்டால் அந்த 
மாதத்தி்ன கைறுபபு ஜூ்ல என்றுதான் அ்ழக் 
கிறார்கைள.
 சிஙகை்ள இனதவறியர்கை்ளாலும்  இனதவறி 
அரோலும் நிகைழத்தப்ட்்ட ஒரு ்டுதகைா்ல இன் 
ற்ளவும் உலகைத் தமிழர்கைளின் மனதில் ஆறாத 
ரணமாகை, அ்ணயாத தெருப்ாகை நின்று 
தகைாண்ச்ட இருக்கிறது என்றால் அதறகு நியாயம் 
இல்லாமல் இல்்ல. ஆயிரக்கைணக்கைான தமிழர்கைள 
தகைான்று பு்தக்கைப்ட்்டார்கைள. த்ண்கைள ்ாலி 
யல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கைப்ட்டுப ்டு 
தகைா்ல தேய்யப்ட்்டார்கைள. அப்ாவித் தமிழ 

ர்கைள நிர்வாணமாக்கைப ்ட்்டார்கைள, துன்புறு 
த்தப்ட்்டார்கைள. தமிழர்கைளு்்டய கை்்டகைள சூ்ற 
யா்டப்ட்டு, வீடுகைள அடித்து தொறுக்கைப்ட்்டன. 
உ்்ட்மகைள எல்லாம் திரு்டப்ட்்டன. உல்கை 
வந்த்்டந்து தம் ்ாதஙகை்்ள மண்ணில் ்ாதிக்கைாத 
்லநூறு ் ச்சி்ளம் குழந்்தகைளும் தகைால்லப்ட்டுத் 
ததருவில் வீேப்ட்்டன. தமிழர்கைளின் உ்டல்கை்்ள 
நிர்வாணமாக்கி, ெடுவீதியில் எரித்து, அதன் மீது 
ஒரு தகைா்லதவறித் தாண்்டவம் ஆடி தவறி்யத் 
தீர்த்துக் தகைாண்்டனர் சிஙகை்ள இனதவறியர்கைள.

 இதறகும் சமலாகை தவலிக்கை்்ட சி்ற 
ோ்லயில் இருந்த குட்டிமணி, தஜகைன் உட்்்ட 
53 தமிழர்கைள சிஙகை்ளக் ்கைதிகை்ளால் தகைா்ல 
தேய்யப்ட்்டனர். குட்டிமணி என்்னத் தூக்கி 
லிட்்டால் எனது கைண்கை்்ள ஒரு தமிழனுக்கு 
த்ாருத்துஙகைள. கைண்கை்ளாவது தமிழ ஈழத்்தக் 
கைாண சவண்டுதமன்று அரோஙகைக் ்கைதியாகை 
தவலிக்கை்்ட சி்றச்ோ்லயில் இருந்தச்ாதும் 
குட்டிமணியின் கைண்கைள உயிசராடு இருக்கும்ச்ாது 
சதாண்டி எடுக்கைப்ட்டு பூட்ஸ கைாலணியால் ெசு 
க்கைப்ட்்டன.

 இப்டிக் தகைாடூரமான ேம்்வஙகை்்ள இன 
ரீதியான அ்டக்குமு்ற, இனரீதியான இன அழிபபு 
என்று தான் தோல்லசவண்டும். த்ரும்்ாலும்  
இத்ன இனக் கைலவரம் என்று கூறுகிறார்கைள 
கைலவரம் என்்து இரண்டு தரபபு மக்கைளுக்கும் 
அதாவது தமிழர்கைளுக்கும் சிஙகை்ளவர்கைளுக்கும் 
மாறிமாறி ெ்டந்திருக்கை சவண்டும். இரண்டு 
ச்ருக்கும் ்ாதிபபு ஏற்ட்டிருக்கும். அ்த ொம் 
இனக்கைலவரம் என்று தோல்ல முடியும்.
 ஆகைசவ இஙகு ெ்டந்தது இன அழிபபு 
ஆகும் திட்்டமிட்டு சிஙகை்ள ச்ரினவாதம் தமிழர் 
கை்்ள அ்டக்குவததன்று கூறி  அப்ாவித் தமிழர் 
கை்்ள ்டுதகைா்ல தேய்த அந்த கைறுபபு ஜூ்ல 
மாதத்்த  நி்னவு கூர சவண்டிய கை்ட்ம  
தமிழராகிய ெம் ஒவதவாருவருக்கும் இருக்கிறது.
 வார்த்்தக்கு வார்த்்த புத்தனு்்டய 
ொடு என்று தோல்கிறார்கைள. இலங்கை ொட்டில் 
உண்்மயில் புத்தர் உயிசராடு இருந்திருந்தால் 
இந்த ொட்்்ட புத்தசர ேபித்திருப்ார். அந்த 
அ்ளவிறகு தமிழர்கைள மீது இன ரீதியான அ்டக் 
குமு்றகைளும் இன்று வ்ரக்கும் ் ல்சவறு சகைாண 
ஙகைளில் ெ்டந்து வருகின்றது.
 இன அழிபபு ெ்டந்ததறகைான கைாரணம் என்ன 
என்்்த அவர்கைளு்்டய தரபபிலிருந்து சகைட்்டால் 
விடுத்ல புலிகைள இலங்கை ராணுவத்தின் 
மீது தாக்குதல் ெ்டத்தினார்கைள, ்டுதகைா்ல 
தேய்தார்கைள. அதறகுப ்ழி தீர்ப்தறகைாகைத் 
தான் ொஙகைள தமிழர்கை்்ள தாக்கிசனாம் என்று 
கூறினார்கைள. சகைா்ழத்தனத்தின் உச்ேக்கைட்்டம் 
என்்து இதுதான். விடுத்லபபுலிகைள இராணு 
வம் மீது தாக்குதல் தேய்திருந்தால் அறம் தவ 

றாத இராணுவமாகை இருந்திருந்தால், அவர்கைள 
விடுத்லப புலிகை்்ள அல்லவா தாக்கி இருக் 
கைசவண்டும். ஒரு தவறும் தேய்யாத அப்ாவி 
மக்கைள தமிழர்கைள மீது தாக்குதல் ெ்டத்துகிறார்கைள 
என்றால் புலிகைள மீது தாக்குதல் ெ்டத்தப ்யந்து 
ச்ானதன் கைாரணமாகைசவ அப்ாவித் தமிழர்கைள 
மீது தாக்குதல் ெ்டத்தி விடுத்லப புலிகைள மீது 
இருந்த சகைா்த்்தக் தகைாட்டித் தீர்த்திருக்கிறார்கைள 
என்்து தான் நிதர்ேனமான உண்்ம.
 ஜூ்ல இனப்டுதகைா்ல ததா்டஙகுவ 

தறகு சில தினஙகைளுக்கு முன்னர் 
தஜயவர்த்தனா ஊ்டகைஙகைளுக்கு 
கைருத்து ததரிவிக்்கையில் “யாழ 
ப்ாணத்தில் இருக்கின்ற 
தமிழர்கைள கைவ்ல 
ப ் டு கி ற ா ர் கை ள . 
யாழப்ாணத்தில் இருக்கின்ற 
தமிழர்கைள தாக்கைப்டுகிறார்கைள. 
என்றால் அ்த ப்றறி 
எனக்கு கைவ்லயில்்ல 
சிஙகை்ளவர்கைள மீது தான் 
எனக்கு அக்கை்ற உள்ளது. 
தமிழர்கைள ெசுக்கை ்டுவ்தப 

்ார்த்து சிஙகை்ளவர்கைள மகிழச்சி அ்்டந்தார்கைள 
என்று மகிழச்சி அ்்டய ்வக்கும் 
சவ்லகை்்ள ததா்டர்ச்சியாகை தேய்சவன் என்று 
கூறியுள்ளார்.” இதில் மிகை முக்கியமான வி்ட 
யம் என்னதவனில் அதாவது மிகைத்ததளிவாகை 
அவர் கூறுகின்றார், தமிழர்கை்்ள  இன அழி 
பபு ெ்டத்துவ்த சிஙகை்ளவர்கைள ்ார்த்து 
ரசிக்கிறார்கைள என்றால் ொன் ததா்டர்ச்சி யாகை 
தமிழர்கைளுக்கு இனரீதியான  அ்டக்கு மு்ற 
கை்்ளயும், ஒடுக்கு மு்றகை்்ளயும் தேய்சவன் 
என மிகைத் ததளிவாகைக் கூறியுள ்ளார் வாய்பபுத் 
சதடி கைாத்திருந்தவர்கைள விடுத்லபபுலிகை்்ளக் 
கைாரணமாகை ்வத்து இனவழிப்் சமற 
தகைாண்்டார்கைள. இந்த மண்ணில் சிஙகை்ளப 
ச்ரினவாதம் எவவிதமான அ்டக்குமு்ற 
கை்்ள சமறதகைாண்்டது என்்து மிகைத் ததளிவாகைச் 
ேர்வசதே அரஙகில் ்திவு தேய்ய ப்டுவதறகு  
இந்த ஜூ்ல மாதம் ெ்டந்த இன அழிபபு மிகை 
முக்கியமான ஒரு கைாரணமாகை இரு ந்தது.
 கைாலிமுகைத்தி்டலில் தறச்ாது ச்ாராட்்ட 
ஙகைள இ்டம்த்றறு வருகின்றன. இதில் தமிழர்கைள 
கைலந்து தகைாள்ளவில்்ல என்்தும் ச்ேப்ட்டு 
வந்து தகைாண்டுதான் இருக்கிறது. இவவ்ளவு 
கைாலமும் தமிழர்கைளுக்கு எதிரான ்டுதகைா்ல 
ெ்டந்து தகைாண்டு வந்தது, ச்ாராட்்டம் ெ்்ட 
த்றறது  எந்த சிஙகை்ளவர்கை்ளாவது ச்ாராட்்டத் 
தில் ்ஙகு தகைாண்்டார்கை்ளா!! இல்்ல. சகைளவி 
சகைட்்டார்கை்ளா? இல்்ல!! இனம் என பிரி ந்தது 
ச்ாதும் என்று ஸச்டட்்டஸ ச்ாடும் இ்்ள 
ஞர்கைளுக்கு ொன் கூறிக்தகைாள்ள விரும்புவது 
அந்தப ச்ாராட்்டமும் இந்தப ச்ாராட்்டமும் 
ஒன்றல்ல அரிசி, த்றசறால், ்ருபபு என்்தறகு 
வி்ல கூடிவிட்்டது என்று ச்ாராடு்வன் 
எஙசகை. தன்னு்்டய இனத்திறகைாகை ச்ாராடி அழி 
க்கைப்ட்்ட தமிழ இனம் எஙசகை. கூறுஙகைள!  
சிறிது கைாலத்தில் அவர்கைளுக்குப த்றசறாலும் 
அரிசியும் கி்்டத்துவிட்்டால் அவர்கைள தஙகை 
ளு்்டய சவ்ல்யப ்ார்க்கைச் தேன்று விடு 
வார்கைள. தமிழர்கைளுக்கைாகை எபச்ாதாவது குரல் 
தகைாடுத்திருக்கிறார்கை்ளா இல்்ல! கைாலிமுகை 
த்தி்டலில்  தமிழர்கைளும் ்ஙசகைறகை சவண்டும் 
என்்தறகைாகை  முளளிவாய்க்கைால் நி்னசவந்தல் 
மறறும் கைறுபபு ஜூ்ல நி்னசவந்தல் என்று 
நி்றசவறறப்ட்்டால் மட்டும் ச்ாதுமா? சிங 
கை்ளசதேம் மாறபச்ாவது கி்்டயாது. தமிழர் 
கை்்ளச் சுயெலத்திறகைாகை ்யன்்டுத்துவார் கைள. 
அ்த  ொம் புரிந்து தகைாள்ள சவண்டும்.
 இலங்கையில் தமிழர்கைள மீது சமற 
தகைாண்்ட இனதவறிப ்டுதகைா்ல வன்மு்ற 
ெ்டவடிக்்கைகைள எல்லாம் தமிழர்கைள மீதான 
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தகள்வி:
 இ்லஙவகயின இனவ்றய அரசியல் 
மாற்றஙகள் குறித்து இந்தியாவின நிவ்ல 
பபாடுகள் எவைாறு இருக்குதமன எதிரபார 
க்கிறீரகள்?

பதில்: 
 தகைாசரானா த்ருந்ததாறறு அதமரிக்கை – 
சீன முரண்்ாட்்்ட தீவிரப்டுத்தியது. இது ததறகைா 
சியப பிராந்தியத்தில் இந்திய – சீனப ச்ாட்டியாகை 
வடிவம் த்றறு சிறிலஙகைா அதறகைான ஆடுகை்ளமாகை 
மாறும்,  அதில் இந்திய அரசின் ெலனும் ஈழத் 
தமிழர்கைளின் ெலனும் ஒரு செர்க்சகைாட்டில் 
த்ாருந்திப ச்ாகும் என்று எதிர்்ார்க்கைப்ட்்டது. 
சகைாவிட் ெலவாழவு தெருக்கைடி த்ாருளியல் 
தெருக்கைடியாகை வடிவம் த்றறு சிஙகை்ள மக்கைளின் 
ச்ாராட்்டமாகை தவடித்தது. தமிழர்கைளின் ச்ாரா 
ட்்டத்திறகுப ்திலாகை இம்மு்ற சிஙகை்ளர்கைளின் 
ச்ாராட்்டத்்தப ் யன்்டுத்தி தமக்கு சத்வயான 
த்ாருளியல் - ்ாதுகைாபபு உ்டன்்டிக்்கைகை்்ள 
இந்தியா சிறிலஙகைாவி்டம்  த்றறு தகைாண்்டது. 
குறிப்ாகை மார்ச் இறுதியில் தெடுந்தீவு, ெயினா தீவு, 
அன்ல தீவில் நீர்மின்னாறறல் திட்்டஙகைள, கை்டற 
்ாதுகைாபபுக்கைான ஒத்து்ழபபு ்மயம் ஆகிய 
குறிபபி்டத்தக்கை உ்டன்்டிக்்கைகைள இவவிருொடுகை 
ளுக்கு இ்்டசய ச்ா்டப்ட்்டன.

 அது மட்டுமின்றி,  சகைாத்த்ய ்தவியில் 
இருந்து நீக்கைப்ட்டு, ரணில் ஆட்சியில் 
இருப ்தன் மூலம் அதமரிக்கைா- இந்திய 
கூட்்டணியின் ்கை சிறிலஙகைாவில் ஓஙகியுள்ளது. 
ஈழத் தமிழர்கைளின் உதவி இந்தியாவுக்கு 
சத்வயில்்ல என்ற நி்ல தறகைாலிமாகை ஏற 
்ட்டுள்ளது. கைாணப்டும் நி்ல்மயில் உள்ள 
ோத்தியப்ாடுகை்்ளக் கைண்்டறிந்து தமிழ மக்கைளு 
க்கைான நீதி, விடுத்லயின் ்ாற்ட்டு சிந்தித்து 
உத்திகை்்ள வகுக்கைவும் மக்கை்்ள வழிெ்டத்தவும் 
வல்ல தமிழத் த்ல்ம இல்லாத தவறறி்டத்்த 
”சகைாட்்ட சகைா கைம” ச்ாராட்்டக் கைாலம் தவட்்ட 
தவளிச்ேம் ஆக்கியுள்ளது. இந்தியா்வப த்ாறு 
த்தவ்ர ரணி்ல அதி்ர் ்தவியில் நீடிக்கை 
்வப்து, சகைாத்த்யா்வ இனவழிபபுக் குறறங 
கைளுக்கைான ்ன்னாட்டுப புலனாய்வில் இருந்து 
கைாப்ாறறுவது, சிஙகை்ள ஆளும் வகுபபின்  அ்ன 
த்து தரப்்யும் கைட்டுப்ாட்டில் ்வத்திருப்து, 
சிஙகை்ள இ்டதுோரிகை்்ள ஒடுக்குவது, தமிழர் 
கைளுக்கு தவறுங்கை்யக் கைாட்டி, கைாலத்திறகும் 
த்ாறுத்திருக்கைச் தோல்வது என்ற நி்லப்ாட்்்ட 
க் தகைாண்டிருக்கிறது.

தகள்வி:
 இனவ்றய சூழலில் 13 ஆைது திருத் 
ெத்வெ முனதனடுக்க முயறசித்ொல் அது 
எந்ெைவுக்கு பயனுள்ைொக அவமயும்?

பதில்: 
 இந்திய இலங்கை உ்டன்்டிக்்கை்யத் 
ததா்டர்ந்து தகைாண்டுவரப்ட்்ட 13 ஆவது 
திருத்தம் இன்று வ்ர ஏட்்ட்ளவில் இருப்து 
இந்திய அரசின் இயலா்ம்யயும் சதால்வி 
்யயும் கைாட்டுகிறது. வ்டக்கு கிழக்கு இ்ணபபு 
நிரந்தரமானது என்று த்லவர் பிர்ாகை ரனி்டம் 
இராஜீவ கைாந்தி வாய்தமாழியில் உறுதியளித் 
ததாகை ஒரு தேய்தி உண்டு. ஆனால், இந்திய 

அரோல் வ்டக்குகிழக்கு இ்ணப்் தக்கை 
்வக்கை முடியவில்்ல. அத்திருத்தம் அமுலு க்கு 
வந்து இந்தியாவினால் வரதராஜப த்ருமாள 
முதல்வராகை அமர்த்தப்ட்்டச்ாசத மாகைாணே 
்்க்கு நிலம் மறறும் கைாவல் அதிகைாரம் வழ 
ஙகைப்்டவில்்ல. 13 ஆவது திருத்தம் அரசியல் 
தீர்வு ஆகைாது என்்சத விடுத்லப புலிகைள முதல் 
தமிழத்சதசிய கூட்்ட்மபபு வ்ர அ்னவரது 
நி்லப்ாடும் ஆகும். ஆயினும் இந்திய அரசு 13 
ஆவது திருத்தத்்தக்கூ்ட அமுல்்டுத்த ்வக்கை 
முடியவில்்ல என்்்த சுட்டிக்கைாட்டும் வ்கை 
யில் அவவபச்ாது ஈழத் தமிழர்கைளில் ஒரு 
ோரார் அக்சகைாரிக்்கை்ய எழுபபுவதுண்டு. 
தகைாள்கை உறுதி தகைாண்்ட அரசியல் த்ல்ம 
இக்சகைாரிக்்கை்ய எழுபபினால் சிறிலஙகைா அரசு 
எவவித கு்றந்த்ட்ே அதிகைாரப ்கிர்வுக்கும் 
அணியமாகை இல்்ல என்்்த அம்்லப்டுத்த 
அது உதவும். அதறகைப்ால் சவறு எதுவும் ெ்டந்து 
வி்டாது.
 இ்தவி்ட முக்கியமானது உ்டனடிக் சகைாரி 
க்்கைகை்்ள முன்்வப்தாகும். இதன் மூலம்  யார் 
எந்த ்க்கைம்? யாருக்கு தமிழர் ெலனில் அக்கை்ற 
உண்டு? சிஙகை்ள அரசின் நி்லப்ாடு என்ன? 
என்்்த எல்லாம் முதலில் எ்்டச்ா்ட முடியும்.  
திமுகை, அதிமுகை, இந்திய அரசு, ேஜித் பிசரமதாோ 
என எல்சலாரும் 13 ்றறி ச்சுவார்கைள. அது 
உதட்்ட்ளவில் தோல்வசத ஆகும். வ்டக்குகிழக்கு 
தமிழர் தாயகைத்தில் இருந்து சிஙகை்ளப ்்்ட்ய 
தவளிசயறறுவது, அரசியல் ்கைதிகைள விடுத்ல, 
இராணுவத்தாலும் வ்ளர்ச்சித் திட்்டஙகைளின் 
த்யராலும் ஆக்கிரமிக்கைப்ட்டுள்ள தமிழர் 
நிலஙகை்்ள மீ்ளக் தகைாடுத்தல், ததாகுதிகைள மறு 
சிர்மபபு என்ற த்யரில் தமிழர் தாயகைத்்த 
அழிக்கும் முன்தனடுபபுகை்்ள மீ்ளப த்றுதல், 
கைாணாமலாக்கைப்ட்ச்டாருக்கைான புலனாய்வு, 
வ்டக்கு கிழக்கு இ்ணபபு என  அரே்மபபு 
ேட்்டத்தில் திருத்தம் சத்வப்்டாமல் அ்மச்ேர 
்வயும் அதி்ரும் முடிவு தேய்யக்கூடிய உ்டனடிக் 
சகைாரிக்்கைகை்்ள இவர்கைள எழுப்ாதது ஏன்?

 இந்த உ்டனடிக் சகைாரிக்்கைகை்்ளத் தான் 
முதலில் எழுப் சவண்டும். அதறகிருக்கும் மக்கைள 
ஆதர்வ உலகுக்கு கைாட்்ட சவண்டும். தமிழர்கைளின் 
மீது அக்கை்ற இருபச்ார் முதலில் இ்தப 
ச்ேட்டும், பிறகு அரசியல் தீர்வு ்றறி ச்ேலாம். 
சமலும், இனவழிபபுக்கு உள்ளான தமிழர்கைள நீதி 
சகைாரும் ச்ாராட்்டத்்த ்கைவிட்டுவி்டக் கூ்டாது. 
ஈழ விடுத்லக்கும் ஈழ விடுத்லக்குப பின்னும் 
இனவழிபபுக்கு ஈடுதேய்ய சவண்டிய கை்டப்ாடு 
உலகுக்கு உண்டு. இந்தியா, அதமரிக்கைா என 
உலகின் எந்த அரசும் இனவழிபபுக்கு நீதி சகைட்கைக் 
கூ்டாது என்று தோல்வ்த தமிழர்கைள ஏறகைக் 
கூ்டாது. துப்ாக்கிகைள, பீரஙகிகைள, தலப பிரசதேம் 
என எல்லாம் இல்லாமல் ச்ான இ்டத்தில் 

தமிழர்கைள த்றறுக் தகைாண்்டது என்னசவா 
இனவழிபபுக்குள்ளாசனார் என்ற அறவலி்ம்ய 
த்தான். அ்த அரசியல் வலி்மயாகை மாறற முடி 
யும்.

தகள்வி:
 ெமிழ்நாடு மாநி்ல அரசாஙகம் இன 
வ்றய சூழலில் ஈழத் ெமிழருக்கு  உெைக் 
கூடிய ைவகயில் மத்திய அரசாஙகத்துக்கு 
எத்ெவகய அழுத்ெஙகவைப பிரதயாகிக்க முடி 
யுதமனக் கருதுகினறீரகள்?

பதில்: 
 சிறிலஙகைா மீது த்ாருளியல் த்்ட விதிக்கை 
சவண்டும் என்று தமிழகை ேட்்டபச்ர்வயில் 
தீர்மானம் நி்றசவறறப்ட்டுள்ளது. ஆனாலும் 
எவவித நி்ந்த்னயும் இன்றி இந்திய அரசு 
சிறிலஙகைாவுக்கு உதவி வருகிறது. அதுவும் இவ 
வாண்டு மட்டும் சுமார் 4 பில்லியன் ்டாலர் உதவி 
தேய்துள்ளது. இ்தத் தமிழொடு அரோஙகைம் 
கைண்டித்திருக்கை சவண்டும். ராே்க்சேக்கைளுக்கு 
எதிராகை எழுந்த ச்ாராட்்டத்்த வரசவறறுப 
ச்ாராடும் சிஙகை்ள மக்கைளுக்கு வாழத்து ததரிவி 
த்திருக்கை சவண்டும். கூ்டசவ, அவர்கைள திரு்ட 
ர்கைள மட்டுமல்ல தகைா்லகைாரர்கைள என்று தோல் 
லியிருக்கை சவண்டும். உலகை்ளாவிய சமலுரி்ம 
்யப (Universal Jurisdiction) ்யன்்டுத்தி சகைாத்த 
்யா்வக் ்கைது தேய்ய சவண்டும் என்று சிங 
கைபபூர் அரசுக்கு கைடிதம் எழுதியிருக்கை சவண்டும். 
முந்்தய ் திலில் தோன்ன தமிழர்கைளின் உ்டனடிக் 
சகைாரிக்்கைகை்்ள நி்றசவறறுமாறு சிறிலஙகைா 
அர்ே நிரப்ந்திக்கை இந்திய அர்ே வலியுறுத்தி 
இருக்கை சவண்டும். இவற்ற எல்லாம் இபச்ாதும் 
கூ்ட தேய்ய முடியும்.

 தமிழொடு அரசுக்கு தன்னு்்டய இ்ற 
்மப ்றறிய விழிபபுநி்ல கி்்டயாது. 
தமிழொட்டு ஆட்சியா்ளர்கைளின் அரசியல்மட்்டம் 
என்்து உணவுப த்ாட்்டலம் அனுபபுவசதாடு 
சுருஙகிப ச்ாய்விடுகிறது. ேனொயகைத்தினதும் 
நீதியினதும் உரி்மயினதும் ் ாற கைாட்்ட சவண்டிய 
உணர்வுபபூர்வ ் றறு என்ற வ்ளர்ச்சிநி்ல இல்்ல 
என்்து ேமகைாலத் துயரம்.  இனவழிபபுக்கு நீதி 
சகைாரி அறச் சீறறத்்த தவளிப்டுத்தாத யாரும் 
தமிழர்கைளின் த்ல்மயாகிவி்ட முடியாது. வான 
்ளாவிய நி்னவுச்சின்னஙகை்்ளவி்டவும் முத்துக்கு 
மாரின் கைடிதமும் முளசவலி முகைாமும் ்ாலச் 
ேந்திரன் பு்கைப்்டமும், முளளிவாய்க்கைால் முற 
றமும்தான் வரலாறறில் எவ்ரயும் எ்்டச்ா 
்டப ச்ாகிறது. எனசவ, இனியாவது ஈழத் தமி 
ழர்கைளுக்கு நீதி, உரி்ம, ேனொயகைம் ோர்ந்து தமி 
ழொட்டு ஆட்சித் த்ல்ம உள்ளத் தூய்்ம சயாடு 
சிந்தித்துச் தேயற்்ட சவண்டும்.
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கைாண்்தறகு உ்டன்்டுவார்கை்ளா என்்தும் சகைள 
விக்கு உரியது.
 ஏதனனில் சிஙகை்ள த்ௌத்த சதசியத்்த 
அடிப்்்டயாகைக் தகைாண்்ட த்ாதுஜன த்ரமுன 
கைட்சியின் த்ரும்்ான்்ம ்லத்்தக் தகைாண்்ட 
– ஆனால் தள்ளாடிக் தகைாண்டிருக்கின்ற ஓர் அர 
ோஙகைத்தின் குறுகிய கைாலமாகிய இரண்டு - இர 
ண்்ட்ர வரு்ட கைாலத்தில் எரியும் பிரச்சி்னயா 
கிய இனபபிரச்சி்னக்கு – ஒரு கு்றகைால அரோ 
ஙகைத்தின் த்லவராகிய ஜனாதி்தி ரணில் விக்கி 
ரமசிஙகைவினால் தீர்வு கைாண முடியும் என்்து 
ெம்்க் கூடிய வி்டயமாகைத் ததரியவில்்ல.
 நி்றசவறறதிகைாரப ்லத்்தக் தகைாண்்ட 
ஜனாதி்தி என்ற ரீதியில் ஜனாதி்தி ரணில் 
விக்கிரமசிஙகை தவளியிட்்ட இனபபிரச்சி்னக்குத் 
தீர்வு கைாணப்டும் என்ற அறிவிபபு அல்லது கைருத்து, 
தவறுமசன பிரச்ோர அரசியல் ரீதியிலானதாகைசவ 
அ்மந்துள்ளது. இந்த நி்லயில் ஜனாதி்தி 

ரணில் விக்கிரமசிஙகைவு்டன் ச்ச்சுக்கைள ெ்டத்து 
வதறகுத் தயாராகை இருப்தாகை தமிழத்சதசிய 
கூட்்ட்மபபின் த்லவரும் திருசகைாணம்ல 
மாவட்்ட ொ்டாளுமன்ற உறுபபினருமாகிய ஆர்.
ேம்்ந்தன் கூறியுள்ளார்.
 ஜனாதி்தி ரணில் விக்கிரமசிஙகை அரசியல் 
உலகில் ஒரு ெரியாகைசவ சொக்கைப்டுகின்றார். 
அசதச்ான்று தமிழ மக்கைளின் அரசியல் த்ல 
்மயாகைக் கைருதப்டுகின்ற தமிழத்சதசிய அரசி 
யல் நி்லயில் நீண்்ட அனு்வத்்தயும், ்ல 
ஏறறத்தாழவுகை்்ளயும் ேந்தித்துள்ள தமிழத்சத 
சிய கூட்்ட்மபபின் த்லவர் ஆர்.ேம்்ந்தனும் 
அரசியல் ரீதியில் ஒரு ெரியாகைசவ ்ார்க்கைப்டுகி 
ன்றார்.
 ்ல்சவறு சிக்கைல் நி்ல்மகைளுக்கு ஆ்ளா 
கியுள்ள – ஆ்ளாக்கைப்ட்டுள்ள ொடு, மிகை சமாே 
மான த்ாரு்ளாதார சிக்கைல்கைளுக்கு உள்ளாகி முழு 
்மயாகை நி்லகு்லந்துவிடுசமா என்ற ேமூகை, 
அரசியல், த்ாரு்ளாதார அரசியல் சூழலில் 

இனபபிரச்சி்னக்குத் தீர்வு கைாணப்டும் என 
தவளியாகியுள்ள அறிவித்தல் உண்்மயில் 
நீரில் சதான்றியுள்ள குமிழிசயயன்றி சவதறான் 
றுமில்்ல. ஆனால் ஜனாதி்தியின் இந்த அறி 
வித்த்ல ்வத்துக் தகைாண்டு குழும்பிய குட் 
்்டயாகை அரசியலில் தொண்டிக் தகைாண்டிருக்கி 
ன்ற தமிழத்சதசிய கூட்்ட்மபபு தமிழ மக்கைள 
மத்தியில் ‘அரசியல் தேய்ய’ முற்டுவார்கைள 
என்்்தயும் மறுக்கை முடியாது.
 ஜனாதி்தி்யத் ததரிவு தேய்வதறகைான 
ொ்டாளுமன்ற வாக்கைளிபபில் இராஜதந்திர ரீதியில் 
முடிதவடுக்கை முடியாமல் கைண்்டனஙகைளுக்கு 
ஆ்ளாகியது மட்டுமல்லாமல் உட்கைட்சி  குழப 
்ஙகைளுக்கும் உள்ளாகி இருக்கின்ற தமிழத்சத 
சிய கூட்்ட்மபபுக்கு மக்கைளின் கைவனத்்தத் 
தி்ேதிருபபுவதறகு இந்த இனபபிரச்சி்னத் 
தீர்வு என்ற அரே அறிவித்தல் ஒரு துரும்்ாகைப ்ய 
ன்்டுத்தப்ட்்டாலும் ஆச்ேரியப்டுவதறகில்்ல.

�ள்ொடும் அரசி ... த�ொடர்ச்சி  ...

அரசியல் உரி்ம மறுப்தறகும் ஒடுக்குமு்றகை 
ளுக்கும் சமறதகைாள்ளப்ட்்ட உச்ேகைட்்ட வன்மு 
்றதான் கைறுபபு ஜூ்ல ஆகும்.
 இலங்கை்ய ஆண்்ட ஒவதவாரு அரசும் 
தமிழர்கைள மீதான வன்மு்றகை்்ளயும், ்டுதகைா 
்லகை்்ளயும் திணித்தது. தமிழ அரசிய்ல 
ஒடுக்குவசத ஒசர விதியாகை தேயற்ட்்டனர். இன்று 
வ்ர தேயற்ட்டு வருகின்றனர். கைறுபபு ஜூ்ல 
வன்மு்றகைள முடிவுறறுப ச்ாகைவில்்ல என்்து 
நிதர்ேனமான உண்்ம.
 ெம்மு்்டய இனம் என்தனன்ன சிக்கைல்கை 
்்ளச் ேந்தித்தது. வலிகை்்ளச் சுமந்து தகைாண்டு 
வந்திருக்கின்றது. பிரச்சி்னகை்்ளக் கை்டந்து 
வந்திருக்கிறது என்்்த  அடுத்த த்லமு்ற 
க்கு தோல்ல சவண்டியது தமிழர்கைள ஒவதவா 
ருவரு்்டய கை்ட்மயாகும். எப்டித் தமிழர் 
கைளு்்டய த்ரு்ம்யச் தோல்கிசறாசமா அசத 
ச்ான்று ெம்மு்்டய இனம் ேந்தித்த துயரங 
கை்்ளயும், அ்டக்குமு்றகை்்ளயும் இனத்்த 
எதிர்த்து நின்றவர்கை்்ளயும் ெம் இனத்திறகு 
துசராகைம் தேய்தவர்கை்்ளயும் ததளிவாகை எடுத்துக் 
கூற சவண்டிய கை்ட்ம ெம் ஒவதவாருவருக்கும் 
இருக்கிறது.  இனப்டுதகைா்ல தேய்யப்ட்்ட ெம் 
முன்சனார்கை்்ள ொம் மறந்துவி்டக்கூ்டாது. நி்ன 
வுகை்்ள ச்ாறறுசவாம். மாறறம் கைாண்ச்ாம். 
தமிழர் தாயகைத்்த  மீட்ச்ாம்.

்கறுப்பு ஜூலை ... த�ொடர்ச்சி  ...
தேயலா்ளர் மூலமாகை கைல்மு்ன வ்டக்கு பிரசதே 
தேயலா்ளருக்கு அனுபபிய பின்னர் உ்டனடியாகை 
அசத பிரதமர் ரணில் அம்்ா்ற அரே அதி்ருக்கு 
ததா்லச்சி மூலமாகை கைணக்கைா்ள்ர கைல்மு்ன 
வ்டக்கு தமிழப பிரசதே தேயலகைத்திறகு 
விடுவிக்கை சவண்்டாம் என கைட்்ட்்ள இட்்டார். 
அதனால் கைணக்கைா்ளர் ஒருவர் இதுவ்ர நியமி 
க்கைப்்டவில்்ல.
 எனினும் சில தமிழ அரசியல் ்கைதிகைள 
விடுத்ல, இராணுவம் பிடியில் இருந்த கைாணிகைள 
விடுவிபபு, திட்்டமிட்்ட குடிசயறறஙகைள சில 
தடுபபு என்்ன “கு்ரக்கும் ொய்க்கு சதஙகைாய் 
கைட்டி தகைாடுப்து” ச்ான்று ெல்லாட்சி அரசில் 
ெ்டந்த்த மறுக்கைமுடியாது.
 2020, ஆகைஷ்ட் 10 இல், ெ்டந்த த்ாதுத் 
சதர்தலில், தமிழத்சதசியக் கூட்்ட்மபபில் இருந்து 
ஈபிஆர்எல்எவ விலகிச்தேன்று  புதிய கூட்்ட்மபபு 
தமிழ மக்கைள சதசிய கூட்்டணியு்டன் இ்ணந்து 
மீன் சின்னத்தில் சதர்தலில் ச்ாட்டியிட்்டது.  அதில் 
ஏறகைனசவ 2013, இல் வ்டமாகைாணே்் சதர்தலில் 
தகைாழும்பில் இருந்து யாழப்ாணத்திறகு அ்ழத்து 
வரப்ட்டு, முதல்மச்ேர் ்தவியில் இருந்து 
பின்னர் தமிழசதசியக்கூட்்ட்மபபில் இருந்து 
விலகிய சீ.வி.விக்கிசனஷ்வரன் ்ாரளுமன்ற உறு 
பபினராகை ததரிவானார். ஈபிஆர்எல்எவ ஏறகைனசவ 
்ாராளுமன்ற உறுபபினர்கை்ளாகை இருந்த சுசரஷ் 
பிசரமச்ேந்திரன், சிவேக்தி ஆனந்தன் 2020, சதர்த 
லில் ததரிவாகைவில்்ல.

தமிழத்சதசியக்கூட்்ட்மபபுக்கு 2015, இல் 16, 
ஆேனஙகைள 2020, இல் 10, ஆேனஙகைள  மட்டுசம 
கி்்டத்தன. குறிப்ாகை அம்்ா்ற மாவட்்டத்தில் 
வழ்மயாகை கி்்டக்கும் ஒரு ஆேனம் 2020,இல் 
முழு்மயாகை இல்லாமல் ச்ானது.
 மட்்டக்கை்ளபபு மாவட்்டத்தில்  (2004, ல் சதசி 
ய ்ட்டியலு்டன் 5, ஆேனஙகைள) 2002 ததா்டக்கைம் 
2015, வ்ர ததா்டர்ச்சியாகை மூன்று ஆேனஙகைள 
கி்்டத்துவந்தன. 2020 த்ாதுத் சதர்தலில் வர 
லாறறில் மட்்டக்கை்ளபபு மாவட்்டத்தில் தமிழ 
சதசியக் கூட்்ட்மபபுக்கு இரண்டு ஆேனஙகைள 
மட்டுசம கி்்டத்தன. ஒரு ஆேனம் கு்றந்தது 
்ாரிய சதால்வியாகை கைருதப்ட்்டது.

�மிழ்த்�சியமும்         ... த�ொடர்ச்சி... 

்குதியில் ொ்டாளுமன்றம் அ்மந்திருப்து 
இஙகு குறிபபி்டத்தக்கைது.

இைஙல்க பொணி  ... த�ொடர்ச்சி...

அரசியல்வாதிதயனவும் உலகுக்கு இனஙகைாட்டியு 
ள்ள நி்லயில் இரணில் அவரின் ்ளளிக்கைால 
ெண்்ன் திசனஸ குணவர்த்தனா்வப பிரதமாராகை 
அமர்த்தி சகைாட்்டாவின் தமாட்டுக் கைட்சியினரின் 
ஆதரவு்டன் ராே்க்ே குடும்் ஆட்சியின் நிழல் 
அரோகைத் ததா்டர உறுதி பூண்டிருக்கும் இக்கைாலத்தில் 
மக்கைள மக்கைச்ளாடு செரடி ஊ்டாட்்டஙகை்்ள 
வ்ளர்த்து மக்கைள ஒன்றி்ணப்்யும் ஈழத்தமிழத் 
சதசிய ஒரு்மப்ாட்்்டயும் எவவ்ளவு சவகைமாகை 
முடியுசமா அவவ்ளவு சவகைமாகைச் தேய்தாசல 
சகைாட்்டாவின் ஒரு ொடு ஒரு ேட்்டம் என்ற 
த்ருவிருபபு ரணில் மூலம் வா்ழப்ழத்தில் ஊசி 
ஏறறுகிற மாதிரி சிறிலஙகைாவின் அரசியல்மபபுச் 
ேட்்டத்துள புகுத்தப்டுவ்தத் தடுக்கை முடியும்.
 இதறகு ஈழத் தமிழ மக்கைள என்ன தேய்ய 
சவண்டும் என்்தறகைான வழி வ்ர்்டத் ்தயும் 
தனிொயகை அடிகைள 1956 இசலசய கைட்்ட்மத் 
துள்ளார். ஒவதவாரு ொளும் ஒவதவாரு ஈழத்தமி 
ழனும் கைா்லயில் எழுந்ததும் எனது மண் எனது 
மக்கைள எனது பிரிக்கைப்்ட முடியாத அடிப்்்ட 
மனித உரி்மயான தன்னாட்சி ்ாதுகைாக்கைப்ட்டுச் 
சிறபபுற இன்று என்னால் இயன்ற நி்லயில் 

ொன் என்ன தே;ேயப ச்ாகிசறன் எனப ்திவி்ட 
சவண்டும். மா்லயில் தூஙகைப ச்ாகைபச்ாகும் 
இன்று ொன் ்திவிட்்டத்தில் எத்னச் தேய்து 
முடித்துளச்ளன். முடிக்கைாவிட்்டால் அத்ன எவ 
வாறு ொ்்ள ததா்டரபச்ாகின்சறன் என்று 
மீள்திவு தேய்து விட்டுத் தூஙகை சவண்டும். 
இது வாய்ளவில் ச்சுகின்ற நி்லயில் இருந்து 
விடுவித்து தேயல்ளவில் என் கை்டன் ்ணி 
தேய்து கி்டப்சத என்னும் ்ல்லவ ஆட்சி 
யின் ேமணத்துக்கு எதிராகைப முதிய வயதில் 
திருொவுக்கைரசு சுவாமிகைள ்ல்லவன் கைா்டவர் 
சகைானின் தம்்மக் ்கைது தேய்ய வந்த த்ரும் 
்்்டக்கு அஞோது ொமார்க்கும் குடியல் லசலாம் 
ெம்ன அஞசோம் என அடித்துக் கூறிவிட்டு 
்கைதாக்கைப்ட்டு இ்டற வரும் தகைால் கைளிறறுக்கு 
முன் நிலத்தில் தவட்டிய குழிக்குள பு்த்ட்டு 
நிறகை ்வத்த நி்லயில் அஞசுவதும் ஒன்று 
மில்்ல அஞே வருவதும் ஒன்று மில்்ல என்று 
அந்தச் சூழ்ல தவறறி கைண்்டாசரா அசத 
ச்ால் உறுதியின் உ்றவி்டமாகை உறுதி உறுதி 
உறுதிக்சகைார் உ்்டவுண்்டாயின் இறுதி இறுதி 
இறுதி என்ற உணர்வு்டன் தனிொயகை அடிகைளின் 
வழியில் இன்்றய சூழ்ல தவன்றி்ட அடிகைளின் 
நூல்கை்்ளப ்்்டபபுக்கை்்ளப ்டித்தி்ட சவண் 

டும். ்டித்ததின் வழி நிறறி்டல் சவண்டும். நிச்ே 
யம் அடிகைளின் ேமுகை த்ாரு்ளாதார அரசியல் 
ஆன்மிக் கைல்விக் தகைாள்கைளும் சகைாட்்ாடுகைளும் 
ஒவதவாரு ஈழத்தமிழ மக்கைளுக்கும் ேக்தியூட்டும் 
ச்ராறறலாகை அ்மயும் என்்்த அடிகைளின் இந்த 
119வது பிறந்த ொளில் எடுத்து்ரப்சத இச்சிறு 
கைட்டு்ரயின் இலக்கைாகை உள்ளது. தனிொயகை 
அடிகைளின் தமிழப்ணிகைள கைவின் கை்லப்ணிகைள 
தமிழத்தூதாகைத் தமிழர் எஙதகைல்லாம் வாழகிறா 
ர்கைச்ளா அஙதகைல்லாம் தமிழத்தூதாகைச் தேன்று 
த்றற அனு்வத்தில் உ்ரத்த உன்னத கைருத்துக்கைள 
எல்லாசம தமிழ தமாழியினதும் தமிழர்கை்ளதும் 
த்்ளகைள நீக்கு முயறசிகை்ளாகைசவ அ்மந்துள்ளன. 
 கூ்டசவ உலகை ொடுகைளில் வாழும் தமிழ 
ர்கைள தஙகைள பிள்்ளகைளுக்குத் தமி்ழப ்டிப 
பித்து தமிழால் அ்னத்்தயும் அறியவும் சிந்தி 
கைக்வும் ்ழக்கினாசல அவர்கைளின் தமிழத்தன்்ம 
தமிழவாழவாகை தமிழின வாழவாகை ்ரிணாமம் 
அ்்டயும் என்ற அடிகைளின் அனு்வ தமாழி 
்யயும் இந்செரத்தில் கைவனத்தில் எடுத்து தமிழ 
வாழந்தால் தான் தமிழர் வாழவர் என்ற உண் 
்ம்ய மனதிருத்தி வாழவசத தனிொயகை அடி 
கைளுக்கு ொம் தேய்யும் ென்றிக் கை்டனாகை அ்மயும்.

ஓற்றுலையின் வலி        ... த�ொடர்ச்சி... 

அதமரிக்கைாவில் இருந்துவரும் இரு 
கைட்சி அரசியலுக்கு இந்த புதிய கைட்சி 
ேவாலாகை அ்மயலாம் என அவதானிகைள 
ததரிவித்துள்ளனர். அதாவது இ்டமுமில்்ல 
வலமுமி ல்்ல முன்சனாக்கி தேல்லுஙகைள 
என்்சத இந்த கைட்சியின் வாேகைமாகை உள்ளது.
 அடுத்த அரே த்லவர் சதர்தலுக்கு முன் 
னர் இந்த கைட்சியானது தனது ்ணிகை்்ள 50 மாநி 
லஙகைளிலும் ஆரம்பிக்கும் என ததரிவிக்கைப்டுகி 
ன்றது.

்கறுப்பு  ஜூலை த�ொடர்ச்சி  ...



மாணவர்கைளி்்டசய கைல்வி ரீதியான தாக்கைஙகைள 
ஏற்டுவதறகும் உந்துேக்தியாகி இருந்தது.
 1948 ம் ஆண்டு இந்திய வம்ோவளி மக்கை 
ளின் வாக்குரி்மயும் பிரோவுரி்மயும் ஐக்கிய 
சதசியக் கைட்சியினால் ்றிக்கைப்ட்்டது. இது குறி 
த்து அரசியல் விமர்ேகைர் தயான் ஜயதிலக்கை இனவா 
தத்சதாடு ததா்டர்பு்டுத்திப பின்வருமாறு கூறியி 
ருந்தார். “இது ்ல முகைஙகை்்ளக் தகைாண்்ட ஒரு 
்ாவச் தேயலாகும். அதீத சதசியவாதிகை்ளான ெம் 
மில் ்லர் எமது மண்்ணப ்றித்து அதில் 
மக்கை்்ளக் குடிசயறறிய  கைாலனித்துவ அ்டக்குமு 
்றயா்ளர்கைளு்டன் ெட்பு ்ாராட்டுகின்சறாம்.
ஆனால் ்லியாக்கைப்ட்்ட இம்மக்கை்்ள 
மறக்கின்சறாம். பின்னர் அவர்கை்ளது குடியுரி்ம 
்யப ்றித்து அவர்கை்்ள இரண்்டாம் தர 
பிர்ஜகை்ளாக்கிசனாம். எனினும் அவர்கைளின் 
உ்ழபபில்தான் ொம் எல்சலாரும் வாழந்சதாம். 
இந்தப ்ாவத்துக்கு ஒரு த்யர் உண்டு. அதுதான் 
இனவாதம்” என்கிறார் ஜயதிலக்கை. எனசவ 
இனவாதத்தின் உக்கிரம் ம்லயகை மக்கைளின் 
வாழவி்ன ் லமு்ற சி்தத்திருக்கின்றது. கைறுபபு 
ஜூ்லயும் அதில் ஒன்றாகும். இலங்கையின் இன 
வாதம் ்ல்சவறு தழும்புகை்்ளயும் சதாறறுவி 
த்துள்ள நி்லயில் இனவாத சிந்த்னயா்ளர்கைள 
இன்னும் திருந்துவதாகை இல்்ல.கைாலத்துக்கு 
கைாலம் கைட்்டவிழத்து வி்டப்டும் வன்மு்றகைளின் 
பின்னணியில் இனவாதம் ததாக்கி நிறகின்றது 
என்்்தயும் மறுப்தறகில்்ல.

இவைஞர கருத்து

 இலங்கையின் கைறுபபு ஜூ்ல இபச்ாது 
நி்னவு கூரப்டுகின்ற நி்லயில், இது ததா்டர்பில் 
கைாலிமுகைத்தி்டலில் ச்ாராட்்டத்தில் ஈடு்ட்டிருந்த 
எல்.இராகைவன் என்ற இ்்ளஞர் தமது கைருத்தி்னப 
பின்வருமாறு வலியுறுத்தி இருந்தார். “எனக்கு 
இபச்ாது வயது 27 ஆகின்றது. 1983 கைறுபபு 
ஜூ்லக் தகைாடூரத்்த ொன் செரில் ் ார்க்கைவில்்ல. 
எனினும் மூத்சதார்கைள அது்றறி தோல்லக் சகைட்டு 
மனவருத்தம் அ்்டந்திருக்கின்சறன். அப்ா 
வித் தமிழ மக்கைள த்ரும்்ான்்ம இனத் ்தச் 
சேர்ந்த கைா்்டயர்கை்ளால், தகைாடூரமாகைச் சித்திரவ்த 
தேய்யப்ட்டுக் தகைால்லப்ட்்ட ேம்்வஙகைள 
மன்னிக்கை முடியா்வ.                                                                                                                                       
 மக்கைள மாக்கை்ளாகை (விலஙகுகை்ளாகை)  தேயற 

்ட்டு உயிர் மறறும் உ்்ட்மச் சேதஙகை்்ள 
ஏற்டுத்திய தகைாடூரம் சமாேமானதாகும். அதி 
லும் அரோஙகைம் இந்த வன்மு்ற்ய அ்டக்கு 
வதில்  உரியவாறு தேயற்்டவில்்ல என்ற முன் 
்வபபுக்கை்ளானது அரசின் மீதான ெம்்கைத்தன் 
்ம்யக் சகைளவிக்குறியாக்கி இருக்கின்றது. 
இஙகு அரோஙகைம் “இலங்கையர்” என்ற த்ாது 
வ்ரய்ரக்குள மக்கை்்ள சொக்குவதறகு தவறி 
இருப்தாகைசவ கைருதுகின்சறன். இத்த்கைய 
தகைாடூரஙகைள இலங்கையின் வரலாறறில் இனியும் 
இ்டம்த்றாதவாறு து்்டத்ததறியப்டுதல் 
சவண்டும்.
 ொட்டில் ெல்லாட்சி்ய ஏற்டுத்தி, 
அ்னத்து இனஙகைளும் ்கை சகைார்க்கை சவண் 
டும் என்ற சொக்கிசலசய ொம் இ்்ளஞர் 
ச்ாராட்்டத்்த கைாலிமுகைத்தி்டலில் ஆரம்பித் 
சதாம். இதில் கைணிேமான தவறறி்யயும் 
த்றறுக் தகைாண்டுளச்ளாம். இந்நி்லயில் எமது 
ச்ாராட்்டஙகை்்ளத் தி்ே திருபபுவதறசகைா 
அல்லது மழுஙகைடிப்தறசகைா யாரும் முற்ட்்டால் 
அதறகு ொம் ஒருச்ாதும் இ்டமளிக்கைப ச்ாவ 
தில்்ல “ என்றார். இசதசவ்்ள கைாலிமுகைத்தி்டல் 
ச்ாராட்்டத்தில் ஈடு்ட்்ட மறறுதமாரு சிஙகை்ள 
இ்்ளஞரான ஆனந்த கைமசகை “ கைறுபபு ஜூ்ல 
இனவாதத்தின் உச்ேக் கைட்்டமாகும். இத்த்கைய 
ேம்்வஙகை்்ள சவரறுப்தறகைாகைசவ ொஙகைள இன, 
மத, தமாழி ச்தமின்றி ் கை சகைார்த்திருக்கின்சறாம். 
எஙகைளின் ஐக்கியம் இனியும் இந்த ொட்டில் ஒரு 
கைறுபபு ஜூ்ல உருவாகை இ்டமளிக்கைாது” என்றார்.
 எவவாதறனினும் கைறுபபு ஜூ்ல என் 
்து இலங்கைக்கு ேர்வசதேத்தின் மத்தியில் 
அவபத்ய்ர ஏற்டுத்திக் தகைாடுத்த ஒரு 
மாதமாகும். இதன் தாக்கை வி்்ளவுகை்ளால் இன் 
னும் ்ல தமிழ உள்ளஙகைள கைனத்துபச்ாய் 
இருக்கின்றன. இத்த்கைய சகைார நிகைழவுகைளுக்கு 
முறறுபபுளளி ்வத்து மனித செயத்்த கைட்டி 
தயழுபபுவசதாடு மனித உரி்மகைளுக்கு மதிப் 
ளிக்கைவும் இலங்கை கைறறுக்தகைாள்ள சவண்டியது 
அவசியமாகும்.
 கைறுபபு  ஜூ்ல நி்னசவந்தல் குறித்து  
கைாலிமுகைத்தி்டல் ச்ாராட்்டக்கைாரர் கைாவிந்த தர்ேன 
கைருத்து ததரிவித்த ச்ாது,
 “1983, கைறுபபு ஜூ்ல நிகைழவுகைள இலங 
்கையின் வரலாற்ற புரட்டிப ச்ாட்்டன. .அப 
்ாவி மக்கைள மீதான மனிதப்டுதகைா்லகைள இன 
வாதிகைளின் அராஜகைத்்த புலப்டுத்தியது.்ல்லின 
மக்கைள, ்ன்்மக்கைலாோரம் என்தறல்லாம் முற 

ச்ாக்கு வாதிகைள வலியுறுத்திவந்த நி்லயில் 
இவறறுக்கு ஆபபு ்வப்தாகைசவ கைறுபபு ஜூ்ல 
நிகைழவுகைள அ்மந்திருந்தன.அரசியல்வாதிகை்ளால் 
ஏவிவி்டப்ட்்ட கைா்்டயர்கைள மனித உயிர்கை்்ள 
துச்ேமாகைக் கைருதி தகைான்தறாழித்தசதாடு,  இன 
வாதத்்த வி்தத்து விருட்ேமாக்கி இருந்தனர்.
இதனால் ஏற்ட்்ட தழும்புகைள இன்னும் ம்ற 
ந்ததாகை இல்்ல.சி்றச்ோ்லப ்டுதகைா்லகைள, 
யாழப்ாண நூலகைம் எரிபபு என்தறல்லாம் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாகை அரஙசகைறிய நிகைழவுகைள 
இலங்கையின் ஜனொயகைத்்த சகைளவிக்குறியாக்கி 
இருந்தன.இதனால்.இலங்கை தவட்கித் த்லகு 
னிய சவண்டி செர்ந்தது.
 எந்ததவாரு இனமும் இன்தனாரு இனத் 
திறகு அடி்மயாகை இருக்கை சவண்டிய அவசி 
யமில்்ல.அ்னத்து இனஙகைளும் அ்னத்து 
உரி்மகை்்ளயும் அனு்விக்கை உரித்து்்டயவர் 
கை்ளாவர்.இந்த எண்ணக்கைரு்வ ஜூ்ல வன்மு 
்றகைள மறுதலிப்தாகைவிருந்தன.்ல்லின மக்கைள 
வாழும் ஒரு ொட்டில் ்ன்்மக் கைலாோரத்துக்கு 
வலுசேர்க்கைப்டுதல் சவண்டும்.எனினும் இலங 
்கையில் அது இபச்ாதும் அபச்ாதும் ோத்தி 
யமாகி இருக்கைவில்்ல.
 1983 ஜூ்லயில் இ்டம்த்றற மனிதப 
்டுதகைா்லகை்்ள மனிதாபிமானம் மிக்கை எவரும் 
அனுமதிக்கைமாட்்டார்கைள எந்ததவாரு உயி 
்ரயும் தகைால்லும் உரி்ம எவருக்கும் கி்்ட 
யாது என்்்தயும் நி்னவு்டுத்த விரும்பு 
கின்சறன்.தமிழர்கைளின் தோத்துக்கைள அழிக்கைப 
்ட்டு த்ாரு்ளாதார ரீதியில் அவர்கைள பின்நி 
்லக்கு தள்ளப்ட்்ட்ம த்ாறா்மயின் தவளி 
ப்ா்டாகும்.கைறுபபு ஜூ்லயின் ததா்டர்ச்சி 
இனியும் இலங்கையில் இருந்து வி்டக்கூ்டாது 
என்்தறகைாகைசவ அ்னத்து இ்்ளஞர்கைளும் இனம், 
மதம், தமாழி என்ற சவறு்ாடுகைளுக்கு அப்ால் 
ஐக்கியத்து்டன் ்கை சகைார்த்திருக்கின்சறாம்.எஙகை 
ளின் நியாயமான தேயற்ாடுகைளுக்கு மக்கைளின் 
ச்ராதரவும் கி்்டத்தது. எத்த்னத் த்்டகைள 
வந்தாலும் எமது ்யணம் ததா்டரும் என்்தில் 
ஐயமில்்ல” என்றார்.
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 அதமரிக்கைாவில் குரஙகை ம்்ம சொய்க்கைான 
்ரிசோத்னகைள அதிகைரித்துள்ளசத அதிகை சொய் 
கைண்்டறிவதறகைான கைாரணம், வாரத் திறகு 10,000 
ததா்டக்கைம் 80,000 ச்ர் ்ரிசோதிக்கைப்டுவதாகை 
ததரிவிக்கைப்டுகின்றது.
 எனினும் ஏ்னய ொடுகைளு்டன் ஒபபிடும் 
ச்ாது அதமரிக்கைாவில் சொய் ்ரவும் விகிதம் 
கு்றவாகை உள்ளது. அஙகு ஒரு இலட்ேம் 
ச்ருக்கு ஒருவசர ் ாதிக்கைப்ட்டுள்ளார். ஆனால் 
ஸத்யினில் 7 ச்ரும் பிரித்தானியாவில் 3 ச்ரும், 
சஜர்மனியில் 3 ச்ரும் ்ாதிக்கைப்ட்டுள்ளனர்.
 கை்டந்த வாரம் குரஙகைம்்ம ததா்டர்பில் 
உலகை சுகைாதார நிறுவனம் அவேரகைாலநி்ல்ய 
பிரகை்டனப்டுத்தியிருந்ததும் இஙகு குறிபபி்டத்த 
க்கைது. இந்த சொ்ய கைட்டுப்டுத்த அதமரிக்கைா 7 
பில்லியன் த்டாலர்கை்்ள ஒதுக்கியுள்ளது.

குரங்கம்லை         ... த�ொடர்ச்சி... 

இலங்கை அரசின் கைண்தகைாண்டு ்ார்க்கைாமல் 
மனிதா பிமான அல்லது தமிழர்கைள கைண்தகைாண்டு 
்ார்க்கை சவண்டும். அதுசவ நியாயமானது. 
அண்்்ட ொ்டான இந்தியா கு்றந்த்ட்ேம் 30 
ஆண்டுகைளுக்கு சமலாகை முகைாம்கைளில் தஙகியுள்ள 
தமிழ அகைதிகைளின் குடியுரி்ம சகைாரிக்்கையி்ன 
்ரிசீலிக்கை சவண்டும். இது கைாலத்தின் சத்வ.

இைஙல்கயிலிருநது       ... த�ொடர்ச்சி... 

தகைாண்டுள்ளதாகைவும் அதமரிக்கைா வின் தவளி 
விவகைார அ்மச்ேகை ச்ச்ோ்ளர் தெற பி்ரஸ 
ததரிவித்து ள்ளார்.
 உக்்ரன் ச்ாருக்கு பின்னர் அதமரி 
க்கைாவுக்கும் ரஸயாவுக்குமி்்டயில் இருந்த இறு 
தியான ததா்டர்பும் ரஸயாவின் இந்த ெ்்ட 
வடிக்்கையு்டன் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இந்த 
முடிவால் விண்தவளியில் சமறதகைாள்ளப்டும் 
முக்கிய ஆய்வுகைள ்ாதிக்கைப்டும் என அதம 
ரிக்கைா அச்ேம்்டந்துள்ளது.
 ஆனால் தாம் தனியாகை விண்தவளி ெ்்ட 
வடிக்்கைகை்்ள சமறதகைாள்ளவுள்ளதாகை ரஸயா 
ததரிவித்துள்ளது.

அலை்ததுை்க  ... த�ொடர்ச்சி  ...

வும் உள்ளது. அத்னயும் ்ாதுகைாத்துக்தகைாண்டு 
ச்ாராட்்டஙகை்்ளயும் ஒடுக்குவதறகைான வியூகைங 
கை்்ளத்தான் அவர் வகுத்துக்தகைாண்டிருக்கின்றார்.
 ்ாராளுமன்றத்தில் அவேரகைாலச் ேட்்டத்து 
க்கு புதன்கிழ்ம கி்்டத்த அஙகீகைாரம் இந்த 
வ்கையில் அவருக்கு ்லம் சேர்க்கின்றது. ஆனால், 
த்ாரு்ளாதாரப பிரச்சி்ன்ய ஓர்ளவுக்கைாவது 
கைட்டுப்ாட்டுக்குள தகைாண்டுவந்தால் இந்தப 
ச்ாராட்்டஙகைளும் ் லவீனம்்டயும். அவரது அரசி 
யல் எதிர்கைாலமும் பிரகைாேமாகும். அத்ன அவர் 
ோதிப்ாரா?

ைக்கள ்பொரொ  ... த�ொடர்ச்சி  ...

 "கூடடவமபபின ெவ்லவமபபெவியி 
லிருந்து சம்பந்ென வி்லகதைண்டும் என்ற 
தகாரிக்வகவய உஙகள் அவமபபின ெவ்ல 
ைர தசல்ைம் அவடக்க்லநாென முனவைத் 
திருக்கின்றார. அெறகு காரணம் எனன? மற 
வ்றய பஙகாளிக் கடசிகள் இவவிடயத்வெ 
எவைாறு பாரக்கின்றன?"

 "எதிர்கைாலத்தில் ச்ச்சுவார்த்்தகை்்ள 
துரிதமாகை முன்தனடுக்கைவும், கூட்்ட்மபபுக்குள 
்ல ேர்ச்்ேகைளும் ததளிவறற நி்ல்மகைளும் 
மக்கைள மத்தியில் கைாணப்டுகின்றது. ேம்்ந்தன் 
ஐயாவின் தறச்ா்தய உ்டல்நி்லதான் 
இதறகு கைாரணம். கூட்்ட்மபபின் ஒருஙகி 
்ணபபுக்குழுவின் கூட்்டம் கூ்ட இபச்ாது 
ெ்்டத்றுவதில்்ல. முடிவுகைள எட்்டப்டுவ 
தில்்ல. இந்த நி்ல்ம்ய ேம்்ந்தன் ஐயா 
தானாகைசவ வி்ளஙகிக்தகைாண்டு, த்ல்மப 
்தவியிலிருந்து விலகி ஒரு கூட்டுத் த்ல 
்மயாகை கூட்்ட்மபபின் மூன்று ்ஙகைாளிக் 
கைட்சிகைளும் இ்ணந்து தேயற்டுவதறகு வழி 
விடும்ச்ாதுதான் கூட்்ட்மபபின் ஒறறு்மயும் 
்லப்டும். மக்கைள மத்தியில் இருக்கைக்கூடிய 
குழப்ஙகைளும் தீரும். அத்து்டன் ொஙகைள அரே 
தரபச்ாடும் ேர்வசதேத்சதாடும் பிராந்திய வல் 
லரசோடும் ததா்டர்ந்து எஙகைளு ்்டய சவ்ல 
த்திட்்டஙகை்்ள வி்ரந்து முன்தனடுப்தறகு 
உதவும் என்ற சொக்கைத்திசலசய அந்தக்கைருத்து 
முன்்வக்கைப்ட்்டது.

"

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

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

Nf.jpNd]; Fkhh;
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இந்தப்  பயணம் எப்்போது 
முடிவடையும் என்று 

த்தரியவிலடலை, நோன்கு 
திடையும் உவர் நீ்ே 
த்தரிகிறது...
 
 நோனும் ஒரு போட்தயில 
தைன்று த�ோண்டு ்தோன் 
இருக்கி்றன். நிசை 
யமோ� ஒரு நோள் நோன் ்்தடிக் 
த�ோண்டு இருக்கும் �டேடய 
அடை்வன்.
 
 அங்� எனது இனிய 
�னவு �ளின் தவற்றி பசடைப் 
ப்ைதலைன �ோட்சியளிக்கும் 
மேங�ள் ... 
அந்த மேங�ளில பூத்துக் குலுங 
கும் பூக்�ள்... 
அந்தப் பூக்�ளில இருநது 
உருவோகும் பழங�ள் .... 

அந்தப் பழங�டை பறித்துண்டு 
மகிழும் மனி்தர்�ள்  என 
இயற்ட�யின் �ோட்சி�டைக் 
�ண்டு மகிழ்வன்..... 
 
அந்தக் �ோட்சி�ள் 
ஒவதவோன்றும் என் மனதில 
உறங�ோமல எப்்போதும் 
விழித்து த�ோண்டு என்டன 
ஓயோமல ்போேோை டவத்துக் 
த�ோண்டிருக்கும் �னவு�்ை.... 
 
அந்தக் �னவு�ள் தவற்றி 
தபறுமோயின் நோன் ஒரு 
துடுப்புள்ை ஓைமோ� மோறி 
எனது வோழக்ட�யின் இனிய 
பயணத்ட்த த்தோைர்்வன்  
 
நிசையமோ� ஒரு நோள் நோன் 
துடுப்புள்ை ஓைம்......... 
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