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ஐந்து அம்சக் க�ோரிக்்��்ை 
முன்வைத்து நீரோ�ோரமினறி 

உண்ோவிரதம இருந்து உயிர்நீத்த 
தியோ� தீபம திலீபனின 35ஆவைது 
நி்ைவு திைம,  யோழ்பபோ்்ப 

பல�்ைக்�ழ�ம உள்ளிட்ட பல 
கவைறு பகுதி�ளில மக்�ைோல 
நி்ைவு அஞ்சலி�ள் ந்டத்த்பபடடு 
வைருகின்றை.

 கிளிநநோச்சி,த்ைந�ர் திரு 
ம்ையின மோவைடிச்க்ச்ை ஈச்சிைம 
பற்று கிளிநவைடடி உள்ளிட்ட பகு 

தி�ளில தியோ� தீபத்தின திருவு 
ருவைப்டத்திற்கு மைர்தூபி நி்ைகவை 
ந்தலில மக்�ள்.....

பிரித்தோனியோ ம�ோரோணி இரண 
்டோவைது எலி்சபத்தின இறுதி 

க்கிரி்ய திங�டகிழ்ம (19) 
பிரித்தோனியோவில உள்ை ஐந்தோ 
வைது கிங க�ோர்ஜ் நி்ைவு கதவைோ 
்ையத்தில இ்டமநபறுவைது்டன 
அஙகு அவைரின உ்டல பு்தக்� 
்பபடும எை நதரிவிக்�்பபடுகி 
ன்றது. 
 �்டந்த வைரு்டம மர்ம்்ட 
ந்த அவைரின �்வைர் இைவைர்சர் 
பிலி்பபின உ்டலும அஙகு தோன 
அ்டக்�ம ந்சயய்பபடடிருந்தது. 
உ்டல அ்டக்�ம ந்சயய்பபடும 
கநரம பிரித்தோனியோவின வைோனப 
ர்பபு அ்மதியோ� இரு்பபதற்�ோ� 
பிரித்தோனியோவின முதன்ம 
விமோை நி்ையமோை கீத்துரு 
விமோை நி்ையத்தின ந்சயற்போ 
டு�ள் அ்ர மணி கநரம நிறுத் 
த்பப்டவுள்ைது.
 இரண்டோவைது உை�்பகபோரு 
க்கு பினைர் பிரித்தோனியோவில 
இ்டமநபறும மி�்பநபரும நி�ழவு 
இதுவைோகும. பிரித்தோனியோ முழு 

வைதும இரணடு நிமி்ட நமௌை 
அஞ்சலி ந்சலுத்த்பப்டவுள்ைது.
 இந்த நி�ழவில அநமரிக்� 
அதிபர் க�ோ ்ப்டன, பிரோனஸ் 
அதிபர் இமோனுகவைல ்மக்கரோன 
உடப்ட 200 இற்கு கமற்பட்ட 
த்ைவைர்�ள் �ைந்துந�ோள்ைவுள் 
ைைர். ஏழோவைது எடகவைட, ஐந்தோவைது 
க�ோர்ச், ஆ்றோவைது க�ோர்ச் மற்றும 
வின்சனற் க்சர்ச்சில ஆகிகயோரின 
உ்டல�்ை பீரஙகி வைணடியில 
்வைத்து �ோவிச் ந்சன்றது கபோை 
ம�ோரோணியின உ்டலும �ோவிச் 
ந்சலை்பப்டவுள்ைது. அத்ை 142 
�்டற்ப்்ட வீரர்�ள் இழுத்து ந்சல 
வைோர்�ள்.
 இறுதிக்கிரி்��ள் இ்டமநப 
றும திைம பிரித்தோனியோவில 
கதசிய விடுமு்்ற அறிவிக்�்பபட 
டுள்ைது்டன, இைங்�யிலும விடு 
மு்்ற அறிவிக்�்பபடடுள்ைது 
குறி்பபி்டத்தக்�து. அவுஸ்திகரலி 
யோவில 22 ஆம நோள் கதசிய விடு 
மு்்ற அறிவிக்�்பபடடுள்ைது.
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குருந்தூர் ம்ையின கீழ 
பகுதியில நபோது மக்� 

ளின பை ஏக்�ர் விவை்சோய நிைங 
�ள் நதோலநபோருள் தி்்க்�ை 
த்திைோல �்டந்த வைோரம சுவீ�ரிக்� 
படடுள்ைதோ� நதரிவிக்�்பபடடுள் 
ைது.
 அத்ை நதோ்டர்ந்து தமிழத் 
கதசியக் கூட்ட்ம்பபின போரோ 

ளுமன்ற உறு்பபிைர் ்சோர்ள்ஸ்   அ்ப 
பகுதிக்குச்  ந்சனறு  நதோலநபோருள் 
தி்்க்�ைத்திைர் சுவீ�ரித்துள்ை 
�ோணி�்ை்ப போர்்வையிடடுள்ைோர்.
 குருந்தூர் ம்ையில 
அ்மந்துள்ை சிவைன க�ோவி்ை 
அப�ரித்து அதில நபௌத்த 
வி�ோ்ர்ய �டடிய நி்ையில, 

FUe;J}u; kiyapd; fPo; gFjpapy; cs;s 

tptrha epyq;fSf;Fk; Mgj;J

ரஸ்யோ, இந்தியோ மற்றும சீைோ 
த்ை்மயிைோை 8 நோடு 

�்ை ந�ோண்ட ்சங�ோய கூட்ட 
்ம்பபில ஈரோன இ்்ந்து ந�ோள் 
வைதற்�ோை விண்்பபம ஏற்றுக் 
ந�ோள்ை்பபடடுள்ைது.

 
 

அநமரிக்�ோவிைோல தனி்ம்ப 
படுத்த்பபட்ட மத்திய கிழக்கு 
நோ்டோை ஈரோன 9 ஆவைது உறு்பபு 
நோ்டோ� இந்த கூட்ட்ம்பபில 
இ்்ந்துள்ைது. அதற்�ோை பினை 
னியில ரஸ்யோ இருந்ததோ� நதரிவிக் 
�்பபடுகின்றது.
 2001 ஆம ஆணடு உருவைோக் 

�்பபட்ட இந்த கூட்ட்ம்பபில 
அநமரிக்�ோவிைோல பூக�ோை எதிரி 
யோ� �ருத்பபடும சீைோ மற்றும 
ரஸ்யோ இரு்பபது்டன, உை� மக் 
�ள் நதோ்�யில 3.3 பிலலியன 
மக்�்ை ந�ோண்ட நோடு�ளும, 
உைகின நமோத்த உற்பத்தில 30 
விகிதத்்த ந�ோண்ட நோடு�ளும 
இரு்பபது குறி்பபி்டத்தக்�து.
 ஆசிய நோடு�ளின நபோருைோ 
தோர அபிவிருத்தி மற்றும மனித 
உரி்ம�ளின கமமபோடு கபோன்ற 
வைற்்்ற விருத்தி ந்சயயும கநோக்� 
த்து்டன இந்த கூட்ட்ம்பபு உருவைோ 
க்�்பபடடிருந்தது.
 இந்த கூட்ட்ம்பபின கூட 
்டத்நதோ்டர் ்சமர்்ோனடில இந்த 
வைோரம ஆரமபமோகியுள்ைது. நபைோ 
ரூஸ் தற்கபோது போர்்வையோைரோ� 
உள்ைகபோதும இந்த வைரு்டம 
இந்த கூட்ட்ம்பபில இ்்ந்து 
ந�ோள்ைைோம எை நதரிவிக்�்ப 
படுகின்றது.

fpq; N[hu;I; Njthyaj;jpy; kfhuhzpapd; 

cly; ey;ylf;fk; nra;ag;glTs;sJ

சுவி்டனில இ்டமநபற்்ற 
நபோதுத் கதர்தலில எதிர் 

த்தர்பபு கூட்டணி நவைற்றியீடடி 
யுள்ைதோல தற்கபோ்தய பிரதமர் 
மக்்டகைோை அனக்டர்்சன பதவியி 

ழந் துள்ைோர்.
 நோனகு �டசி�்ை இ்் 
த்து உல்ப கிறிஸ்கரர்்சன த்ை்ம 
யில உருவைோக்�்பபட்ட கூட்டணிக் 
�டசி இந்த கதர்தலில �்டந்த 
புதனகிழ்ம (14) நவைற்றி நபற்று 
ள்ைது. வைைது்சோரி �டசி 176 ஆ்சைங 
�்ையும, இ்டது்சோரிக் �டசி 173 
ஆ்சைங�்ையும நபற்றுள்ைது.
 மி�வும கு்்றந்த வித்தியோ்ச 
த்தில ஈட்ட்பப்ட இந்த கதர்தல 

Nju;jypy; Njhy;tp - 

RtPld; gpujku; gjtpapoe;jhu;

ஆ�ோ்ப�ோன மற்றும ஆர் 
கமனியோ ஆகிய நோடு�ளு 

க்கு இ்்டயில �்டந்த ந்சவவைோய 
கிகிழ்ம (13) ஆரமபமோகிய கமோத 
லில தற்கபோதுவை்ர இரு தர்பபி 
லும 176 ப்்டயிைர் ந�ோலை்பபட 
டுள்ைதோ� நதரிவிக்�்பபடுகின்றது.
 ஆ�ோ்ப�ோனின 71 ப்்டயி 
ரும, ஆர்கமனியோவின 105 
ப்்டயிைரும ந�ோலை்பபடடுள்ை 
ைர். 2020 ஆம ஆணடுக்கு பினைர் 
நிந�ோர்ைோ - �ரபோ பகுதியில இ்டம 
நபற்்ற மி�வும கமோ்சமோை கமோதல 
இதுவைோகும.

 ஆ�ோ்ப�ோனின கதோழ்ம 
நோ்டோை துருக்கி மற்றும ஆர்கம 
னியோவின நடபுநோ்டோை ரஸ்யோ 
ஆகிய நோடு�்ை இந்த கமோதல�ள் 
ஒரு நநருக்�டியோை நி்ைக்கு 

M[hig[hd; - Mu;Nkdpah 

Nkhjy; 176 Ngu; gyp

rhq;fha; $l;likg;gpy; 
,izfpd;wJ <uhd;

த�ொடர்ச்சி 28ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 26ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 28ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 26ஆம் பக்கம்



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

200 nrg;lk;gu;; 19> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;

2022ம் ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிபமகள் பைரபையின் 51ைது கூட்டத்தா்டர் 
அமர்வில் சிறிலஙகாவில் மனித உரிபமகள் குறிதத அறிக்பகயும், தீர்மானஙகள் குறிதத பூச்சிய 

ைபரபும் தாக்கல் ்சயயபைடடு விட்டன. இதபன உறுபபுரிபம நாடுகள் ஆராயந்து பதபையானால் 
ஏற்புப்டய திருததஙகபை பசர்தததன் பின்னர் தீர்மானம் ைாக்்கடுபபுக்கு வி்டபை்டவுள்ைது. இதுைபர 
்ைளிைந்த தரவுகள் தகைல்களின் அடிபைப்டயில் சிறிலஙகாவில் நப்ட்ைற்்ற ்ைாருைாதாரக் 
குற்்றஙகள் குறிததும் மனித உரிபமகள் ஆபையகம் உரிய விசாரபைகள் பமற்்காள்ை பைண்டும் 
என்ைபத முன்பனய அறிக்பககளிலிருந்து பைறுைட்ட ஒன்்றாக அபமந்துள்ைது. இந்பநரததில் 
1956, 1958, 1977, 1983 ஆண்டுகளில் இலஙபக முழுைதிலும் 1979ம் ஆண்டுப ையஙகரைாதத 
தப்டச்சட்டம் நப்டமுப்றபைடுததபைட்டது முதல் ஈழததமிழர்களின் தாயகம்டஙகிலும் சிறிலஙகா 
அரசாஙகப ைப்டயினரும் ைப்டயினரின் முழுஅைவிலான ஆதரவு ்ைற்்ற சிஙகைக் காப்டயர்களும் 
ஈழததமிழர்களுப்டய தனிச் ்சாததுக்கபை வீடுகபை குடிபயற்்றஙகபை ைர்ததக நிபலயஙகபை 
்தாழிலகஙகபை ் தாழிற்சாபலகபை ் ைாதுச் ் சாததுக்கபை அழித்தாழிதது ் சயத ் ைாருைாதாரக் 
குற்்றஙகபையும் மனித உரிபமகள் ஆபையகதபத விசாரிக்க பைக்க பைண்டிய க்டபைாடு 
உள்ைைர்கைாக புலம்ைதிந்து ைாழும் தமிழர்கள் உள்ைனர்.
 இம்முப்ற மனித உரிபமகள் ஆபையாைர் உப்டய அறிக்பகயில் சிறிலஙகாவில் மக்களின் 
கருததுச் சுதந்திரம், பைச்சுச் சுதந்திரம், எழுததுச் சுதந்திரம், அரசியல் எதிர்பபை ்ைளிபைடுததும் 
சுதந்திரம் பைான்்றபை ைாதுகாக்கபை்ட பைண்டும் என்கி்ற விதந்துபர பமற்்காள்ைபைடடுள்ைது. இபை 
ஈழததமிழர்களுக்கு இலஙபகக்கு பிரிததானியாைால் ஈழததமிழர்களின் இப்றபமபய அைர்களின் 
விருபபின்றி சிஙகைப ்ைரும்ைான்பம ஒற்ப்றயாடசிப ைாராளுமன்்ற முப்றயில் இபைததுச் 
சுதந்திரம் ைழஙகபைட்ட நாள் முதல் இன்று ைபரயான 74 ஆண்டுகளும் சிஙகை அரசாஙகஙகைால் 
மறுக்கபைடப்ட ைருகின்்றன.  அந்த ைபகயில் காலனிததுைததால் தீர்க்கபை்டாத பிரச்சிபனயாகத 
்தா்டரும் ஈழததமிழர் மனித உரிபமகள் பிரச்சிபனபய ்ைளியக ்ைாறிமுப்ற மூலபம ஐக்கிய 
நாடுகள் மனித உரிபமகள் ஆபையகம் தீர்க்க முயற்சிக்க பைண்டு்மன்ைது புலம்ைதிந்த ஈழததமிழர் 
க்டபமயாகவுள்ைது.
 அதது்டன்  1979ம் ஆண்டு கண்்ட இ்டததில் சு்டவும் சுட்ட இ்டததில் விசாரபையின்றி எரிக்கவும் 
தண்்டபன விலக்கு ்ை்றவும் ைப்டகளுக்கு எல்பலயற்்ற அதிகாரததிபன ைழஙகிய ையஙகரைாதத 
தப்டச்சட்டததால் இன்று ைபர 43 ஆண்டுகள் உண்பமகபைக் கண்டும் பகயில் ஊபமயன் 
்ைண்்ைய காதத கபதயாக அதபன உலகுக்கு எடுததுபரக்க அஞ்சி ைாழ்ந்து ைருகின்்றனர். இதுபை 
யுததக் குற்்றச் ்சயல்களுக்கும், மனிதாயததிற்கு எதிரான குற்்றஙகளுக்குமான மூலகாரைமாகவுள்ைது. 
இந்நிபலயிபலபய இந்தியா உடை்ட ைலநாடுகளும் சிறிலஙகாவின் ையஙகரைாதத தப்டச்சட்டதபத 
அபனததுலக தரததிற்கு இபைைான சட்டமாக மாற்்ற சிறிலஙகாவுக்கு ஆபலாசபன ைழஙகியுள்ைனர்.  
இதபனச் சமாளிக்கப ையஙகரைாதத தப்டச் சட்டததிற்கு பதசிய ைாதுகாபபுச் சட்டம் என நாடடின் 
பதசிய ைாதுகாபபுக்கான சட்ட்மன ைலுைாக்கம் அளிக்கும் முயற்சியில் ஈடுைடடுள்ைார் ரணில். 
உண்பமயில் ்ையபர மாற்றி உள்ளுள்ை மனித உரிபமகபை ைன்முப்றபைடுததும் சட்டஙகபை 
முன்பனய வி்ட அதிக ைலமானதாக மாற்றுைபத ரணிலின் முயற்சியாக உள்ைது.
 பமலும் இம்முப்றயும் இந்தியா மனித உரிபமகள் பைரபையில் 13ைது அரசியலபமபபுத 
திருதததபத ஈழததமிழர் பதசியப பிரச்சிபனக்கான தீர்ைாக முன்பைததுள்ைது.   உண்பமயில் 13ைது 
அரசியலபமபபுத திருததம் ை்டக்கு கிழக்கு இபைக்கபைடடு ஒபர மாகாைசபை நிர்ைாக அலகாக்கபைட்ட 
்ைாழுது அந்நிலபைரபபுக்கான  நிதிபைரைலாக்கலுக்பக உருைாக்கபைட்டது. இதனாபல 35 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பை இது ஏற்புப்டய அரசியல் தீர்ைாக ஈழமக்களுக்கு அபமயா்தன இவைாரததில் தியாகி திலீைன் 
இதபனயும் எதிர்தபத உண்ைாவிரதப பைாராட்டதபதத ்தா்டஙகினார் என்ைது ைரலா்றாக உள்ைது.  
இலஙபக-இந்திய உ்டன்ைடிக்பகபய எந்த ைபகயிலும் இதுைபர நப்டமுப்றபைடுததாத சிறிலஙகா 
ை்டக்கு கிழக்கு மாகாைஙகள் ஒபர நிர்ைாக அலகாக உ்டன்ைடிக்பகயால் உருைாக்கபைட்டபதயும் 
கபலததுவிட்டது. நப்டமுப்றபைடுததப ைடுைதற்கான நிலபைரபபை மாற்்றபைடடுவிட்ட இன்ப்றய 
நிபலயில் 13ைது திருதததபத ஈழததமிழர்களின் பதசியபபிரச்சிபனக்கான தீர்ைாக இந்தியா 
மீள்ைலியுறுததுைது ஈழததமிழர்களின் ்ைளியக தன்னாடசி உரிபமயின் அடிபைப்டயில் உலகநாடுகள் 
அபமபபுக்கள் தஙகளுப்டய ஏற்புப்டய தீர்வுகபை முன்பைக்காது தடுக்கும் இந்தியாவின் ஒரு 
அரசியல் ராஜதந்திர உததியாகவும் உள்ைது. சீனாவின் சஙகாய ் ைாருைாதார ஒததுபழபபு கட்டபமபபு 
ரஸயா உடை்ட ்ைரும்ைாலான ஆசிய மததிய கிழக்காசிய ஆபிரிக்க நாடுகபை உள்ை்டக்கியுள்ைது. 
சிறிலஙகா ைார்பையாைராக உள்ைது.  இதன்   இவைாண்டுத தபலபமயிபன இந்தியா 
ஏற்றுள்ைபமயும் எல்பலகளில் அப்டயாைப ைப்டவிலக்கல்களும் சீன இந்திய நடபு்றவு ைலமாக 
ைைரத ்தா்டஙகியுள்ைதன் ்ைளிபைா்டாக உள்ைது. இந்த ஆசிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபைபய 
ஒருநாடடின் இப்றபம எல்பலக்குள் தபலயி்டாது தடுக்கும் ்ைாதுக் ்காள்பக உப்டயபை. இது  
மனித உரிபமகள் ஆபையரின் ்ைளியக ்ைாறிமுப்ற விசாரபைக்கான ்நறிப ைடுததல்களிலிருந்து 
சிறிலஙகா தபபுைதற்கான ைாதுகாபபுக்கைசமாகத திகழ்கி்றது.
 இந்நிபலயில் ஈழததமிழர்களின் சமுக அரசியற் ் ைாருைாதார ் காள்பககபைக் காலததுக்பகற்ை 
அறிைார்ந்த நிபலயில் உலகநாடுகள் ஏற்கத தக்கைபகயில் உருைாக்கைல்ல உயராயவு பமயம் ஒன்று 
புலம்ைதிந்து ைாழும் தமிழர்கைால் அைர்கள் ைாழும் நாடுகளின் ஏற்புப்டயைர்கபை உள்ை்டக்கி 
இலண்்டனில் உ்டன் உருைாக்கபை்ட பைண்டும். இதன்ைழி  ஈழததமிழர்களின் சமுக ்ைாருைாதார 
அரசியல் ்காள்பகளும் பகாடைாடுகளும் உலகுக்குத ்தளிவுைடுததபைட்டாபல, ஐக்கிய நாடுகள் 
சபையின் மனித உரிபமகள் பைரபையின் உறுபபு நாடுகள் ஈழததமிழர் பதசியப பிரச்சிபன குறிதத 
உண்பமநிபலகபை அறிந்து ஈழததமிழர் எதிர்ைார்க்கும் இனஅழிபைாைர்களுக்கான தண்்டபன 
நீதியும் ைாதிபபுற்்ற மக்களுக்கான ைரிகாரநீதியும் அைர்களின் ்ைளியக தன்னாடசி உரிபம ைழியான 
ைாதுகாபைான அபமதி ைாழ்வும் எதிர்காலததிலாைது கிப்டக்கச் ்சயைார்கள் என்ைபத இலக்கின் 
200ைது இதழின் எண்ைமாக உள்ைது.

ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழர் அரசியற் ப�ொருளொ்தொர உயரொய்வு 
மையம் உடன் த்தமையொகிறதுதியோகி திலீபனின தியோ� வைோரம ஆரமபித்திருக்கின்ற 

இவகவை்ையில  பயங�ரவைோத த்்ட ்சட்டத்தின 
கீழ 3 வைரு்டங�ளுக்கு கமைோ� தடுத்து ்வைக்�்பபடடி 
ருக்கின்ற தமிழ இ்ைஞர்�ள் �்டந்த ஒரு வைோரத்துக்கு 
கமைோ� விடுத்ை அலைது பி்் கவைணடுநமை 
உண்ோவிர கபோரோட்டத்்த ஆரமபித்து ந்டத்தி வைரும 
நி்ையில, இனறு அவைர்�்ை ்சந்தித்த வை்டமோ�ோ் 
ஆளுநர் ந�ோடுத்த வைோக்குறுதியின அடி்பப்்டயில 
அவைர்�ள் உண்ோவிரதத்்த ்�விடடிருக்கின்றைர்.
 இவவைோ்றோை வைோக்குறுதி�ள் அரசியலவைோதி�ைோல 
எத்த்ைகயோ மு்்ற அரசியல ்�தி�ளுக்கு  ந�ோடு 
க்�்பபடடும இனறுவை்ர அது நி்்ற கவைற்்ற்பப 
்டவில்ை எனப்தயும ஆளுநர் நி்ைவில ந�ோள்ை 
கவைணடும.
 தியோகி திலீபனின தமிழர் தோய�ம மீதோை ஐந்து 
க�ோரிக்்��ளில, அரசியல ்�தி�ள் விடுவிக்�்பப்ட 
கவைணடும எனபதும ஒனறு. �்டந்த 35 வைரு்ட �ோைமோ� 
இக்க�ரிக்்�்ய முனனி்ை்பபடுத்தி தமிழ ்சமூ�ம 
பல கவைறு கபோரோட்டங�்ையும ந்டத்தியுள்ைது.
 அரசியல ்�தி�ளும பலகவைறு ்சந்தர்்பபங�ளில 
்சோகும வை்ரயிைோை உண்ோவிரத்ப கபோரோட்டத்்த 
ந்டத்தியும கபரிைவைோத ஆடசியோைர்�ள் இதுவை்ர 
அரசியல ்�தி�ள் உள்ைைர் எை ஏற்றுக்ந�ோள்ை 
மறுக்கின்றைர்.
 தமிழர்�ளின அரசியல பிரச்்ச்ை தீர்க்�்பப்ட 
கவைணடும எை �ோைோ�ோைமோ� இழுத்தடி்பபு ந்சயவை்த 
கபோனறு அரசியல ்�தி�ளின விடுத்ையும தீர்க்�்ப 
ப்டோமகைகய இருக்கின்றது.
 பதவி விைகி ஓடிய முனைோள் �ைோதிபதி 
க�ோட்டோபய ரோ�பக்க்ச “நோடடில அரசியல பிரச்சி்ை 
எனறு ஒனறு இல்ை. இரு்பபது நபோருைோதோர மற்றும 
அபிவிருத்தி பிரச்்ச்ைகய “எனறு கூறியகதோடு 
“சி்்றயில உள்கைோர் பயங�ரவைோதத் த்்ட ்சட்டத்தோல 
்�து ந்சயய்பபட்ட பயங�ரவைோதி�கை” என்றோர். 
கபரிைவைோத அ்மச்்சர்�ளும அர்சோங�மும நதோ்டர்ந்தும 
அவவைோக்ற கூறி வைருவை்த நோம அனுபவைரீதியோ� அறி 
கவைோம.
 கமலும பயங�ரவைோத த்்ட ்சட்டம ஒடடு 
நமோத்த தமிழர்�்ையும, தமிழர்�ளின அரசிய்ை 
யும அழி்பபதற்�ோ� ந�ோணடுவைர்பபடடு 42 ஆணடு 
�ைோகின்ற கபோதும அத்ை நீக்�ோது அதன து்்கயோடு 
ஆடசியோைர்�ள் இனறும அச்்சட்டத்தின மூைம தம்ம 
போது�ோத்துக் ந�ோள்கின்றைர்.  இத்ைகய புவி்சோர் அர 
சியல ந்சயயும வைலைரசு�ளும விருமபுகின்றை.
 தற்கபோது மி� நீண்ட �ோைமோ� சி்்ற�ளில 
தடுத்து ்வைக்�்பபடடிருக்கின்ற அரசியல ்�தி�ளில 
நபண ஒருவைர் உடப்ட  46 கபர் விடுத்ைக்�ோ� ஏஙகி 
நிற்கின்றைர்.
 இவைர்�ளில தண்ட்ை தீர்்பபளிக்�பட்டவைர்�ள் 
24 கபர். பத்து வைழக்கு�ளில வைழக்கு�்ை எதிர்போர்த்துக் 
ந�ோணடிரு்பபவைர்�ள் 22 கபர் உள்ைைர். அத் கதோடு 
இருநூறு ஆணடு�ோை சி்்றத் தண்ட்ை நபற்்ற 
ஒருவைரும, மர் தண்ட்ை ்�தி�ள் மூவைரும 
உள்ைைர். கமலும ஆயுள் ்�தி�ள் ஒனபது கபரும 
உள்ைைர். ஆ�க் கூடுதைோ� 26 வைரு்ட �ோைம சி்்ற 
வைோழ்வை அனுபவி்பகபோரும உள்ைைர்.
 தமிழ இை விடுத்ை ந்சயற்போடடில ஈடு 
ப்டக் கூ்டோது என்ற மைநி்ை்ய உருவைோக்� 
வும தமிழர்�ளுக்கு  அரசியல ரீதியோ� தண ்ட்ை 
ந�ோடுக்�வுகம   அரசியல ்�தி�ள் விடுவிக்�்பப்டோது 
ள்ைைர்.
 ஒடடுநமோத்த தமிழர்�்ையும தமிழர் கத்சத் 
்தயும பயங�ரவைோத த்்ட ்சட்டத்தின கீழ ் வைத்திருக்� 
கவைணடும எனபதற்�ோ�கவை கபோலி புலி புரளி 
உண்டோக்கியும  புலி�ளின மீளுருவைோக்�ம எை பைர் 
்�து ந்சயய்பபடடுமுள்ைைர். இவைர்�ளில ஒரு சிை்ர 
விடுவித்து விடடு அரசியல ்�தி�்ை விடுவித்கதோம 

murpay; ifjpfis tpLjiy nra;tjpy; 

I.eh ftdk; vLf;f Ntz;Lk;

த�ொடர்ச்சி 26 ஆம் பக்கம்
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jkpou;fspd; ,d tpLjiyf;fhd 
,yf;fpy; ,Ue;J tpyfhJ... 
தமிழ் மக்களின் அபிலாசை்கசை வெளிகவ்காண்டு ெருெதில் இலககு ஊட்கத்தின் பங்களிப்பு பற்றி  இலககு 

ொை்கர்களில் சிலரின் பாரசெயும் ொழ்த்து்களும்....

த�ோழர் போஸ்கர் - தமிழ�ம

சுருக்�மோ�ச் ந்சோலவைநதனில தமிழ மக்�ளின அபிைோ்ை�்ை்ப நபோறுத்தவை்ரயில நீண்ட �ோை இைக்கு எனபது ஈழம எனப்த தவிர கவைந்றனை 
இருக்�முடியும? குறுகிய �ோை இைக்கு எனபது ஐநோவின விதி�்ை �்்ட்பபிடி்பபதும நோ்டோளுமன்ற �ைநோய�ம வைலுவை்்ட்பபதுகம ஆகும. 

அதற்�ோை பங�ளி்ப்ப ‘இைக்கு’ ஒ்பபீட்டைவில நனகு ந்சயகி்றது. இரோ�பக்க்ச குமப்ை பதவியிலிருந்து விரடடிய கபோரோட்டத்்த அணுகியதிலும 
அவவைோக்ற.

நிலவன்- ஊ்ட�வியைோைர், மட்டக்�ை்பபு

போதிக்�்பபட்ட தமிழ மக்�ளின பிரச்சி்ை�்ை நவைளிக்ந�ோணடு வைரும இைக்கு்டன ஊ்ட�்ப பணியோற்றி வைரும இைக்கு இதழுக்கு எமது 
வைோழத்துக்�்ை நதரிவித்துக் ந�ோள்கிக்றன. உரி்ம�ள் மறுக்�்பபடடு, குரல�ள் நசுக்�்பபடடு, அ்டக்குமு்்றக்குள் வைோழும மக்�ள் ்சமூ�த்தின 

குரைோ� த்்ட�்ை தோணடி உண்ம�்ை உைகிற்கு ந�ோணடு ந்சலலும பணி்ய இைக்கு மி�வும துணிவு்டனும, நதளிவு்டனும முனநைடுத்து 
வைருகி்றது. ஊ்ட�த் து்்றயில �ைத்திலும புைத்திலும நினறு பணியோற்றி வைரும இைக்கு தைது இைக்்� அ்்டயும வை்ர ஓயோது ந்சயைோற்்ற கவைணடும, 
குரல அற்்ற மக்�ளின குரைோ� இைக்கு நதோ்டர்ந்து பயணிக்� கவைணடும எை வைோழத்துகினக்றன.

திரு.செந்தில் - இைந்தமிழ�ம இயக்�ம

13 ஆணடு�ளுக்கு முனபு முள்ளிவைோயக்�ோலில தமிழீழ விடுத்ைக்�ோை அ்ம்பபு நநோறுக்�்பபட்டது, ஆைணி�ள் அழிக்�்பபட்டது மடடுமினறி 
வை்ை்பபினைலும அறுக்�்பபட்டது. 30 ஆணடு�ோை விடுத்ை்ப கபோரோட்டத்தின அச்்சோணியோ� இருந்த இயக்�ம திடீநரனந்றோரு �ோ்ை்ப 

நபோழுதில இலைோது ஆக்�்பபட்டதோல நடுக்�்டலில ப்டக�ோடடியினறி தவிக்குமநி்ை ஈழத்திற்கு ஏற்படடுள்ைது. இத்த்�ய வைரைோற்று சூழ்மவில  
தோய�ம , தமிழ�ம, புைம எை மூனறு தைங�ளிலும ந்டக்கும நி�ழவு�்ைத் தமிழீழ விடுத்ை என்ற கநோக்குநி்ையில இருந்து போர்க்� ்வைக்கி்றது 
’இைக்கு’. ஆயவுக் �டடு்ர�்ை வைழஙகி ஒளியூடடுகி்றது. ’ ஆ� அதி�பட்சமோ� சித்றடிக்�்பபட்ட ( height of disintegration )  இந்நோட�ளில ‘இைக்கு’ 
இதழ விடுத்ை ஆற்்றல�்ை ஒருஙகி்்க்�வைலைது. ஏநைனில, பத்திரி்� ஒர் அ்ம்பபோைனுமகூ்ட எனபது புரடசியோைர் நைனினின கூற்று. 
மூனறு தைங�ளிலும உள்ை விடுத்ை ஆற்்றல�்ை உள்ை்டக்கிய முனைணி, வை்ை்பபினைல ஒன்்ற உருவைோக்கும உ்டைடி, அவை்சர கத்வைக்கு 
பங�ளித்துவைரும ’இைக்கு’ இதழ்ப பணிநதோ்டர இைந்தமிழ�ம இயக்�த்தின வைோழத்து�ள்.

அருட�ந்்� மோ.ெத்திதவல் - அரசியல ்�தி�்ை விடுத்ை ந்சயவைதற்�ோை கதசிய அ்ம்பபின இ்்்பபோைர்

இைக்கு மினனிதழ தமிழர்�ைது அரசியல இைக்கினினறு விை�ோது; �ைநோய� தன்ம்ய போது�ோத்து நதோ்டர்ந்து நவைளிவைருவைதிலும  200 வைது 
மினனிதழோ� நவைளிவைருவைதிலும மகிழந்து வைோழத்துகிக்றன. 

 தமிழர்�ளின அரசியல இைடசியத்தி்ை தமிழ கதசியம கபசும ஒரு சிைகர ந�ோச்்்ச்பபடு த்தி ஏமோற்று அரசியல ந்டத்துகின்ற �ோை�ட்டம இது.
வைலைரசு�ளிைதும வைலைரசு�ைோகி்ட துடி க்கும நோடு�ளின ் � நபோம்மயோகி தமிழர்�ள் அரசியல இைக்்� அழிக்கும ந்சயற்போடு�ள் இனனு நமோரு 
பக்�ம வீரியத் கதோடு ந்்டமு்்ற படுத்துகின்றைர். 
 அரசியல சுய இைோபம �ருதி கபரி ைவைோதி�கைோடு ்� க�ோர்த்து தமிழர்�ளின அரசியல இைடசியத்்த  அழிக்�த் துடிக்கும �யவைர்�ள் மத்தியில 
தமிழர்�ளின அரசியல கபோரோட்டம நதோ்டர்ந்து ந�ோணடிருக்கும நி்ையில “இைக்கு” தமிழர்�ளின அரசியல கபோரோட்டத்தி்ை ்சர்வைகத்ச மய்பபடுத்தி 
புைம நபயர் தமிழர் �்ை கநர்த்தி்்சயில பயணிக்� இைக்கு நதோ்டர்ந்து ஒளி போயச்்ச கவைணடும.
 இைக்கு மினனிதலின 200 வைது நவைளியீடு திலீபனின தியோ�வைோரத்தில நவைளிவைருவைது இனனும ஒரு மகிழச்சி. 1987 ஆம ஆணடு திலீபன முன்வைத்த 
க�ோரிக்்� இனறு வை்ர நி்்றகவைற்்றோது இை அழி்பபு தீவிரமோ� ந்டந்து ந�ோணடிருக்கின்ற கநரம இது.
 தமிழ இைத்தின சுதந்திர தோய�ம மைர ‘இைக்கு’ ஊ்ட�ம  இைக்கு தவை்றோது பயணிக்� கவைணடும எை அ்ை த்து தமிழர்�ள் ்சோர்போ� வும கவைணடு 
க�ோள் விடுத்து வைோழத்துகிக்றன.

ஓவியர் பு்கதழந்தி - தமிழநோடு

தமிழீழத் கதசியத் த்ைவைர் அண்ன கவை.பிரபோ�ரன அவைர்�ள் த்ை்மயில ந்்டநபற்்ற தமிழீழ விடுத்ை்ப கபோரோட்டம பலகவைறு நி்ை�ளில 
முனனுதோர்மோ� தி�ழந்த்த வைரைோறு பதிவு ந்சயதிருக்கி்றது. அ்ைத்தும மவுனிக்�்ப பட்ட பி்றகு முள்ளிவைோயக்�ோலுக்கு்ப பினைர் இயக்�ம 

ந்சயத பணி�்ை, நதோ்டர்ந்து முனநைடுத்து இயங� கவைணடிய �்ட்மயும நபோறு்பபும, தமிழைோ�்ப பி்றந்த ஒவநவைோருவைருக்கும, அ்ைத்து வை்� 
ஊ்ட�ங�ளுக்கும, அ்ம்பபு�ளுக்கும இருந்தது. இனைமும இருக்கி்றது.
 ஆைோல பனனிரணடு ஆணடு�ள் �்டந்துவிட்ட நி்ையில இனனும எந்த நி்ையிலும முனநைடு்பபு�ள் ்சரிவைர முனநைடுக்�்ப ப்டவில்ை. 
ஒரு சிை தனிமனிதர்�ள், அ்ம்பபு�ள் அவைரவைர்�ளுக்கு இயன்ற பணி�்ை ந்சயதுவைருகி்றோர்�ள். அது மடடுகம தமிழீழ உ்ர்வு�்ை சிறிதைகவைனும 
உயிர்்பகபோடு ்வைத்திருக்கி்றது.
 அந்த வை்�யில “இைக்கு” மினனிதழ இ்்ய ஊ்ட�ம, ஒரு இைக்க�ோடு தன பணி்ய தி்றமப்ட ந்சயதுவைருகி்றது. தமிழீழம, தமிழ�ம, உை�ம 
எை அ்ைத்்தயும பலகவைறு நி்ை�ளில ஒருஙகி்்த்து, �்ை, இைக்கியம, அரசியல, ்சமூ�ம, தமிழத்கதசியம, விடுத்ை்ப கபோரோட்டம எை 
பலவை்� ந்சயலபோடு�்ையும சி்றந்த வைடிவை்ம்பகபோடும நபோலிகவைோடும உை�த் தமிழர்�ளி்டத்தில ந�ோணடுக்சர்க்கும பணி்ய இ்்டவி்டோது 
ந்சயதுவைருகி்றது. அந்த வை்�யில “இைக்கு” 200 வைது மினனிதழ என்ற நி்ை்ய எடடியிருக்கி்றது. அ்த முனனினறு ந்டத்துகின்றவைர்�ள், பங�ளித்த 
வைர்�ள் எை அ்ைவைருக்கும என போரோடடு�ள்.
 நதோ்டர்ந்து இனனும கூர்்மயோ�வும, ந்சழு்மயோ�வும இைக்கு மினனிதழ உை�த் தமிழர்�ளி்டத்தில பயணிக்� என நநஞ்சோர்ந்த வைோழத்து�ள்.
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ftpij

re;jjp fhj;jha; jpyPgh

rpe;jid cau;e;j cs;sk;

nraypdpw; rPwpg; ghAk;

Ke;ijau; kz;iz kPl;f

%u;f;fkha;f; fsj;jpyhb

fe;jdpd; fUizf; Nfq;fpf;

fha;e;Jly; rUFkhfp

nte;jid jpahfj; jPahy;

re;jjp fhj;jid jpyPgh

ehw;gJ tUl fhyk;

eydwj; Jtz;L epd;Nwhk;

Njhw;wpLk; mfpk;irg; Nghupy;

Jd;gq;fs; Rke;J nfhz;Nlhk;

Njw;Wjw; nfd;W ePAk;

jiytNdh bize;J epd;wha;

fhw;nwd tpiue;J nrd;wha;

Mw;nwhzj; Jauk; je;jha;

faikiar; Rke;J te;j

,e;jpag; gilapd; jPa

nraypdhy; cs;sk; nehe;J

rpwfbj; njq;Fk; nrd;W

Ganydg; Gul;rpj; jPapy;

vjpupiag; nghRf;Fjw;F

Japnyd tfpk;irg; Nghupy;

Jtz;lid jpyPgh thop.

khuPrd;
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ந�னிவைோவில ஆரமபமோகியுள்ை ஐ.நோ. 
மனித உரி்ம�ள் கபர்வையின 51ஆவைது 

கூட்டத்நதோ்டோ் ஈழத் தமிழோ்�ளுக்கு எத்ையும 
நபற்றுத்தர்பகபோவைதில்ை எனப்த மீணடும 
நவைளி்பபடுத்தியிருக்கின்றது. திங�டகிழ்ம ஆர 
மபதிைத்தனறு இ்டமநபற்்ற மனித உரி்ம 
�ளுக்�ோை பதில உயர் ஸ்தோனி�ர் ந்டோ அல 
நஷி்பபின அறிக்்� ்சற்று �டு்மயோைதோ�க் �ோ் 
்பபட்டோலும, தற்கபோது நவைளியோகியிருக்கும 
இைங்� குறித்த பிகரர்்யின ந�ல தமிழ 
மக்�ளுக்கு �டும ஏமோற்்றத்்தகய ந�ோடுத்தி 
ருக்கின்றது. மனித உரி்ம�ள் கபர்வையின மூை 
மோ� தமிழ மக்�ளுக்கு தீோ்வு எதுவும கி்்டத்து 
வி்ட்பகபோவைதில்ை எனப்த இது மீணடும 
உ்ோ்த்தியிருக்கின்றது.

 46-1 தீோ்மோைத்்த இைங்� அர்சோங 
�ம திட்டவைட்டமோ� நிரோ�ரித்து, அதில நதரி 
விக்�்பபடடிருக்கும எத்ையும ந்்டமு்்ற 
்பபடுத்த்பகபோவைதில்ை எனப்த பகிரங�மோ� 
அறிவித்த பினைரும, அதிலுள்ை அம்சங�்ைகய 
உள்ை்டக்கியதோ� புதிய பிகரர்் இ்பகபோது 
தயோரிக்�்பபடடிருக்கின்றது. இத்ை இைங்� 
ஏற்�்பகபோவைதுமில்ை ந்்டமு்்ற்பபடுத்த்ப 
கபோவைதுமில்ை. இது ்சோ்வைகத்சத்துக்குத் நதரியோத 
ஒன்றலை. இத்ைத் நதரிந்துந�ோணடும அத்ை 
்சோ்வைகத்ச ்சமூ�ம ந்சயகின்றநதன்றோல, அது 
நவைறும �ணது்்ட்பபோ� அலைது நோ்ட�மோ�த்தோன 
இருக்�கவைணடும.
 புதிய பிகரர்் இைங்� நதோ்டோ்பில 
மனித உரி்ம�ள் கபர்வை ஏற்�ைகவை 
்�யோணடு கதோலவிய்்டந்த நபோறிமு்்ற�்ை 
மீணடும வைலு்பபடுத்துவைதற்க� அ்ழ்பபுவிடுத் 
திருக்கின்றது. �்டந்த இரணடு தீோ்மோைங�ளின 
கபோதும முன்வைக்�்பபட்ட கயோ்ச்ை�்ை 
வைலுவுடடுவைதுதோன தற்கபோது முன்வைக்�்பபட 
டிருக்கும பிகரர்்யின ்சோரோம்சமோகும. அகத 
கவை்ையில, இைங்�்ய ஐ.சி.சி.க்கு போரம 
படுத்த கவைணடும என்ற தமிழோ் தர்பபின 
நீண்ட�ோை ஒடடுநமோத்தக் க�ோரிக்்�்ய இது 
பு்றக்�ணித்திரு்பபது தமிழ மக்�ளுக்கு �டும 
அதிரு்பதி்யயும ஏமோற்்றத்்தயும ஏற்படுத்தியிரு 
க்கின்றது.
 இதனமூைம இந்த்ப பிரச்சி்ை்ய 
நதோ்டோ்ந்தும ந�னிவைோவுக்குள் ் வைத்திரு்பபதற்க� 
்சோ்வைகத்ச ்சமூ�ம விருமபுகின்றது என்ற ந்சயதிதோன 
ந�ோடுக்�்பபடடிருக்கின்றது. �்டந்த சுமோோ் ஒரு 
த்சோ்பத �ோைமோ� ந�னிவைோ மூைமோ� ஈழத் தமி 
ழோ்�ளுக்கு நீதி கி்்டக்�வில்ை. அதற்�ோை ஆக்� 
புோ்வைமோை பைமோை நபோறிமு்்ற ஒனறும 
அஙகில்ை. ந�னிவைோவில நி்்றகவைற்்ற்பபடும 
தீோ்மோைம ஒன்்ற இைங்� நிரோ�ரித்தோல, 
அத்ை மீறி அத்ைச் ந்சயற்படுத்த ஐ.நோ.
விைோல முடியோது.  குறி்பபிட்ட நோடடின 
ஒ்பபுதல இலைோமல அந்த நோடு குறித்த தீோ்மோைம 
ஒன்்ற ந்்டமு்்ற்பபடுத்தும அதி�ோரம மனித 
உரி்ம�ள் கபர்வைக்கு இல்ை. “நலைோடசி” 
எை்பபடும ்மத்திரி - ரணில ஆடசியின 
கபோது பிகரர்்க்கு இ்் அனு்சர்்்ய 
வைழஙகிவிடக்ட அத்ை ந்்டமு்்ற்பபடுத்தத் 

தவைறிய “நபரு்ம” இைங்�க்குள்ைது.
 இந்த நி்ையில, பிரச்சி்ை்ய ஐ.சி.
சி.க்குக் ந�ோணடு ந்சலவைதன மூைமோ� மடடுமதோன 
தமிழ மக்�ளுக்கு நீதி்ய்ப நபற்றுக்ந�ோடுக்� 
முடியும எனபது நவைளி்பப்்டயோ�த் நதரிகின்றது. 
ஆைோல, ்சோ்வைகத்ச ்சமூ�ம எை்பபடும அநமரி 
க்�ோ - பிரித்தோனியோ - இந்தியோ கபோன்ற நோடு� 
்ை்ப நபோறுத்தவை்ரயில தமிழோ்�ளுக்கு நீதி்ய்ப 
நபற்றுத்தருவைது எனப்தவி்டவும, இைங்� 
்யத் தமது பிடிக்குள் ்வைத்துக்ந�ோள்ை 
கவைணடும எனபதுதோன அவைோ்�ளு்்டய கத்வை 

யோ�வுள்ைது. இைங்�்ய ஓகரயடியோ�்ப ப்� 
த்துக்ந�ோள்ைகவைோ, அதற்கு �டு்மயோை 
நநருக்�டி்யக் ந�ோடு்பபதற்க�ோ அ்வை தயோரோ� 
வில்ை. ஆ�, தீோ்மோைமும அதற்க�ற்்றதோ�கவை 
அ்மயும!
 தமிழ மக்�ளு்்டய நீண்ட�ோைக் க�ோரிக் 
்�யோ� ஐ.சி.சி. எை்பபடும ்சோ்வைகத்ச குற்்றவியல 
நீதிமன்றத்தில இைங்�்ய்ப போர்பபடுத்த 
கவைணடும எனபகத முன்வைக்�்பபடடுவைரும 
நி்ையில அந்தக் க�ோரிக்்� புதிய பிகரர்்யில  
பு்றக்�ணிக்�்பபடடிரு்பபது தமிழோ் தர்பபுக்கு 
�டும அதிரு்பதி்யயும ஏற்படுத்தியிரு்பபதோ� 
யோழ்பபோ்த்தில உள்ை தமிழ மனித உரி்ம�ள் 
ந்சயற்போட்டோைோ் ஒருவைோ் நதரிவித்தோோ். தமிழத் 
தர்பபுக்�ள் ந�ிவைோவில �ைமிடடிருந்தோலும, 
இந்த விவை�ோரத்்த ்�யோள்வைதில கபோதிய 
கவை்ைத் திட்டங�்ைச் ந்சயதிருக்�வில்ை. 
அதைோலதோன, இந்த நி்ை நதோ்டோ்கின்றது எை 
ஆயவைோைோ்�ள் சுடடிக்�ோடடுகின்றோோ்�ள்.
 பிரதோை நோடு�ளு்டைோை கபச்சுக்�ளின 
கபோதும தமிழோ் தர்பபிைோ் இத்ைகய தமது 
பிரதோை க�ோரிக்்�யோ� முன்வைத்திருந்தோோ்�ள். 
கபர்வைக்கு அனு்பபிய �டிதங�ளிலும, ந�னீவைோவு 
க்குள் இந்த்ப பிரச்சி்ை்ய ்�யோள்வைதில �்டந்த 
�ோைங�ளில ஏற்பட்ட கதோலவி �ோர்மோ� இத்ை 
ஐ.சி.சி.க்கு ந�ோணடு ந்சலை கவைணடும என்ற 
க�ோரிக்்� பிரதோைமோ� முன்வைக்�்பபட்டது.  
இருந்த கபோதிலும அத்ை்ப பு்றக்�ணித்துள்ை 
பிரதோை நோடு�ள், ஏற்�ைகவை கதோலவிய்்டந்த 
உள்நோடடு்ப நபோறிமு்்ற�ளுக்கு வைலுவுட்ட்பப்ட 
கவைணடும எனபதற்�ோை அ்ழ்ப்ப விடுக்கும 
வை்�யிகைகய தமது பிகரர்் வை்ர்பத் 
தயோரித்துள்ைை.
 இது ஆரமப வை்ரவைபோ� இரு்பபதோல 
இதற்�ோை திருத்தங�்ை முன்வைக்� முடியும 
எைத் நதரிவிக்�்பபடுகின்றது. இைங்� உடப்ட 
பை நோடு�ள் திருத்தங�்ை முன்வைத்தோலும கூ்ட, 
இறுதி வை்ரபு தமிழத் தர்பபிைருக்கு ஆதரவைோைதோ� 
நவைளிவைருமோ எனபது ்சந்கத�த்துக்குரியதோ�கவை 
இருக்கும எைவும தமிழத் தர்பபிைோ் 
நதரிவிக்கின்றோோ்�ள். கூட்ட்ம்பபின கபச்்சோைோ் 
எம.ஏ.சுமந்திரன, நரகைோ கபச்்சோைோ் சுகரந்திரன 
குருசுவைோமி, வை்டமோ�ோ் முனைோள் அ்மச்்சோ் 
அைந்தி ்சசிதரன உடப்ட தோய�த்திலிருந்து நபரு 
மைவிைோை அரசியலவைோதி�ளும, சிவில ந்சயற் 
போட்டோைோ்�ளும ந�னிவைோவில உள்ைோோ் �ள். 
இத்ைவி்ட புைமநபயோ்ந்த நோடு�ளிலிருந்து 
நபருமைவு ந்சயற்போட்டோைோ்�ள் ந�னிவைோவில 
மு�ோமிடடுள்ைைோ்.
 நவைளிவைந்திருக்கும தீோ்மோைத்தில மோற்்றங 
�்ைச் ந்சயவைதற்�ோை வைோய்பபுக்�ள் இருக்கி 
ன்றகபோதிலும, அதற்�ோை இரோ�தந்திரக் �ோய 
ந�ோ்த்தல�்ை முனநைடு்பபதற்�ோை ஆளு்ம 
தமிழத் தர்பபிைரி்டம இரு்பபதோ�த் நதரியவி 
ல்ை. இதைோல, இறுதியில இைங்� அர்சோ 

ங�த்துக்கு கமலும �ோை அவை�ோ்சத்்தக் ந�ோடு 
்பபதோ�கவை இந்த்ப பிகரர்் அ்மயும வைோய்ப 
புக்�கை அதி�மோ�த் நதனபடுகின்றது.
 ந�னிவைோ ந்சனறுள்ை சுமந்திரன குறி்ப 
பிட்ட வை்ரபு நதோ்டோ்போ� ஆரோயவைதற்�ோ� 
நவைள்ளிக்கிழ்ம ந்்டநப்றவிருக்கும ஆகைோ்ச 
்ைக் கூட்டம ஒனறில பஙக�ற்போோ் எைத் 
நதரிவிக்�்பபடுகின்றது. இந்த வை்ர்பத் தயோரித்த 
பிரித்தோனியோ த்ை்மயிைோை ஆறு நோடு�ளின 
பிரதிநிதி�ள் இதில �ைந்துந�ோள்கின்றோோ்�ள். 
பிரித்தோனிய ம�ோரோணியின ம்்றவு �ோர்மோ� 

இந்த ஆகைோ்ச்ை�ள் ்சற்று ஒத்தி்வைக்�்பப்டைோம 
எைவும நதரிவிக்�்பபடுகின்றது.
 இகதகவை்ையில, ந�னிவைோவிலுள்ை 
நரகைோ கபச்்சோைோ் சுகரந்திரனும, இந்த வை்ரபில 
மோற்்றங�்ைச் ந்சயவைதற்�ோை வைோய்பபுக்�ள் 
உள்ைதோ�த் நதரிவித்திருக்கின்றோோ். “தற்கபோது 
நவைளிவைந்திரு்பபது ந�ல வை்ரகப தவிர, இறுதி 
வை்ரபு அலை” எை சுகரந்திரன ந�னிவைோவில 
நதரிவித்தோோ். “இதில கமலும பை திருத்தங�ள் 
ந்சயய்பப்டைோம” எைவும சுடடிக்�ோடடிய அவைோ், 
“இந்த்ப பிகரர்் மனித உரி்ம�ள் கபர்வையில 
முன்வைக்�்பபடுவைதற்கு இனனும இரணடு 
வைோரங�ள் உள்ைை. இதனகபோது அங�த்துவை 
நோடு�ளு்டன கபசி தீோ்மோைத்்த கமலும 
வைலு்பபடுத்துவைதற்�ோை முயற்சி�்ை தமிழக் 
�டசி�ள் முனநைடுக்கும” எைவும நதரிவித் 
தோோ்.

 இைங்�க்கு எதிரோை புதிய பிகரர்் 
எதிர்வைரும இருபத்திநயட்டோம தி�தி ்சமர்்பபி 
க்�்பபடடு வைோக்ந�டு்பபு ந்்டநபறும எனறு 
அறிவிக்�்பபடடிருக்கின்றது. அன்்றய திைம 
இது குறித்த விவைோதம ஒனறும இ்டமநப்றவி 
ருக்கின்றது. ந�னிவைோவில மு�ோமிடடுள்ை 
தமிழத் தர்பபிைோ் அதில மோற்்றங�்ைக் 
ந�ோணடுவைரக்கூடியதோ� இருக்கும எைக்கூறு 
கின்றோோ்�ள். ஆைோல, இைங்�்யத் தமது பிடிக் 
குள் ்வைத்திருக்கும அகதகவை்ையில, இைங்� 
க்கு அதி�ைவுக்கு நநருக்�டி்யக் ந�ோடுத்து 
அத்ைத் தனி்ம்பபடுத்தக்கூ்டோது எனபதுதோன 
்சோ்வைகத்ச ்சமூ�த்தின இரோ�தந்திரமோ� உள்ைது. 
்சோ்வைகத்சத்்த்ப நபோறுத்தவை்ரயில கமலும 
இரணடு வைரு்டங�ளுக்கு �ோை அவை�ோ்சத்்தக் 
ந�ோடு்பபதும, அதன மூைமோ� இைங்�்ய 
ஓரைவுக்கு தமது �ண�ோணி்பபுக்குள் ்வைத்திரு்ப 
பதுமதோன அவைோ்�ளு்்டய கத்வையோ� உள்ைது.
 இந்த்ப பினைணியில ந�னிவைோவில 
மு�ோமிடடுள்ை தமிழத் தர்பபிைோ் பிகரர்்்ய 
கமலும பை்பபடுத்த தமது இரோ�தந்திரத் தி்ற 
்ம்ய நவைளி்பபடுத்துவைோோ்�ைோ?
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 "வெனிொவில் திங்கட்கிழசம ஆரம் 
பமாகியுளை ஐ.நா. மனித உரிசம்கள 
பபரசெயின் 51 ஆெது கூட்டத் வதாடரில் 
உயர ஸதானி்கரின் அறிகச்க வெளிெந்து 
ளைது. இந்த அறிகச்கசய நீங்கள எவொறு 
பாரககின்றீர்கள?"

 "ஈழத் தமிழோ்�ளின அரசியல �ைம 
பைவீைமோை நி்ையில பயணிக்கி்றது எனப்த 
இந்த அறிக்்� முதன்ம்பபடுத்தியுள்ைது. 
குறி்பபோ� அந்த அறிக்்�யில முன்வைக்�்பபட்ட 
வி்டயங�ள் �ோலிமு�த் தி்டல ்சோோ்ந்தும, மனித 
உரி்ம�ள் ்சோோ்ந்ததுமோை வி்டயங�்ை அதி�ம 
வைலியுறுத்தியகதோடு, நபோருைோதோரம ்சோோ்ந்த 
வி்டயங�்ை முனனி்ை்பபடுத்தியிரு்பபதும, 
நபோறு்பபுக் கூ்றல ்சோோ்ந்தும அந்த அறிக்்�யின 
உள்ை்டக்�ம அ்மந்திருக்கின்றது. இ்வை 31-1 
அலைது 46-1 தீோ்மோைங�ளு்டன ஒ்பபிடும கபோது 
ஈழத் தமிழோ் ்சோோ்ந்து ஒரு பைவீைமோை நி்ையில 
இந்த அறிக்்� இரு்பப்த உ்ரமுடிகின்றது.  

 இனநைோருவை்�யில போோ்த்தோல ந�னிவைோ 
�ைம எனபது மனித உரி்ம�ள் ்சோோ்ந்து �ட்ட 
்மக்�்பபடுகின்ற ஒரு துோரதிஷட்டம 2009 ஆம 
ஆணடுக்கு்ப பினைோ் நி�ழந்துவைருகின்றது. அதோ 
வைது இை்பபடுந�ோ்ை, கபோோ்க் குற்்றங�ள், மனி 
தோபிமோைத்துக்கு எதிரோை குற்்றங�ள் கபோன்ற 
அ்ைத்்தயுகம மனித உரி்ம�ள் என்ற �ண 
க்ோட்டத்து்டன போோ்க்கும ஒரு நி்ை்மதோன 
�ோ்்பபடுகின்றது. இந்தவை்�யிலதோன இந்த 51 
ஆவைது கூட்டத் நதோ்டரில வைந்திருக்கும அறிக்்� 
இைங்� தீவு முழுவை்தயும ்�யோள்வைதற்�ோை 
ஒரு நபோறிமு்்றயோ�த்தோன கதோனறுகின்றது. 
இைங்�த் தமிழோ்�ளின விவை�ோரத்்த அது 
விக்ச்டமோ� அணு�த் தவைறியிருக்கின்றது எனபது 
தோன எைது அவைதோனி்பபோகும."

 "இந்த அறிகச்கசய வபரும்பாலான 
தமிழ் அசமப்புக்கள ஆதரித்திருந்தாலும், 
இனப்படுவ்காசல என்பசதயிட்படா, தமிழ் 
மக்களுககு அநீதி இசழக்கப்பட்டது என்ப 
சதபயா வபயர குறிப்பிட்டு உயரஸதா 
னி்கர வதரிவிக்கத் தெறுெதற்கு என்ன ்கார 
ணம்?"

 "ஐக்கிய நோடு�ள் மனித உரி்ம�ள் 
கபர்வையின ந்சயற்போடு�ள் அ்ைத்தும கமற்கு 
நோடு�ளின நைன�ளுக்கு உடபடடு்ப பயணி்பபதோ 
�த்தோன இருக்கின்றது. கமற்கு நோடு�ளின 
நைன�்ை அடி்பப்்டயோ�க் ந�ோண்டதோ�த்தோன 
கபர்வையின பய்மும �ைங�ளும ஒழுஙகு 
படுத்த்பபடடுள்ைது. �்டந்த பனனிநரணடு ஆண 
டு�ளில ஈழத் தமிழோ் விவை�ோரத்்த ்மய்பபடுத்தி 
சீைோவின ந�ோ்வு�்ைக் �டடு்பபடுத்துவைது 
கபோன்றவைற்றிலதோன கமற்கு நோடு�ள் இந்தக் 
�ைங�்ை்ப பயனபடுத்துகின்றை. ஈழத் தமிழோ் 
�ளின நைன்சோோ்ந்து அவைற்்்ற்ப பயனபடு 
த்துவைதற்கு அ்வை தவைறிவிடுகின்றை. இத்ைத் 
தோன �்டந்த வைரு்டங�ளில எமமோல அவைதோனிக்� 
முடிந்தது.
 இந்த வை்�யிலதோன இந்தியோ �வை்ை 
நதரிவி்பபதும, 13 ஆவைது திருத்தத்்த ந்்ட 
மு்்ற்பபடுத்துமோறு 34 வைரு்டங�ளு க்கு்ப பினைோ் 

விவைோதி்பபதும கமோ்சமோை ஒன்றோ�கவை உள்ைது. 
இந்த்ப பிரோந்தியத்தில சீைோவின ந்சலவைோக்கு 
எனபது எ்் ையற்்ற விதத்தில வைைோந்்து ந்சலகின்றது. 
இந்த வைைோ்ச்சி்யக் �டடு்பபடுத்தக்கூடிய வைோய 
்பபுக்�்ைக் ந�ோணடிருக்�க்கூடிய நோடு�ள் 
பை வீைமோை்வையோ�கவை உள்ைை. குறி்பபோ� 
இந்தியோ �வை்ை நதரிவி்பபநதனபது அதன 

பதவீைமோை 
பக்�ங�்ைத்தோன �ோடடுகின்றது."

"பமற்கு நாடு்கள தமிழர பிரச்சி 
சனசய தமககு ைாத்கமா்கப் பயன்படுத்தி 
கவ்காளெதா்கக கூறியிருந்தீர்கள. ஈழத் 
தமிழர்கசைப் வபாறுத்தெசரயில் இத 
சனத் தமககுச் ைாத்கமா்கப் பயன்படுத்தி 
கவ்காளைககூடிய ஒரு சூழ்நிசல இருந்ததா? 
அதசன அெர்கள தெறவிட்டிருப்பதா்கக ்கரு 
துகின்றீர்கைா?"

 "ஆம! நிச்்சயமோ�. �்டந்த பை வைரு்டங 
�ைோ�கவை இது நதோ்டோ்போ�க் குறி்பபிடடுக்ந�ோண 
டிருக்கினக்றோம. இதற்�ோ� தமிழத் கதசியக் 
கூட்ட்ம்பபுக்கு மோற்்றோ�வும ஒரு அணி்ய 
உருவைோக்கியிருந்கதோம. அந்த மோற்று அணிகூ்ட 
தமிழத் கதசியக் கூட்ட்ம்ப்பவி்ட கமோ்ச 
மோை ஒரு அணுகுமு்்ற்யத்தோன பினபற்றுகி 
ன்றது. முழுக்� முழுக்� ஈழத் தமிழ 
அரசியலவைோதி�ள் அ்ைவைரும, அத்த்�ய அணு 
குமு்்ற�ளுக்குள்ைோலதோன பயணிக்கின்றோோ்�ள்.
 2015 -2019 �ோை்ப பகுதியில கவைறு எந்தத் 
தர்பபிைருக்கும கி்்டக்�ோத வைோய்பபுக்�ள் தமிழத் 
தர்பபிைருக்கு கி்்டத்தது. அத்ை அவைோ்�ள் 
கபோோ்க்குற்்றம நி�ழவில்ை எனறும, ்சோ்வைகத்ச 
வி்சோர்் முடிந்துவிட்டது எனறும பயங�ரவைோதத் 
த்்டச் ்சட்டத்துக்கு புதிய கத்ட்ையும 
ந�ோண்டவைோ்�ள் இ்பகபோது கபோோ்க் குற்்றங�ள் 
பற்றி, பயங�ரவைோதத் த்்டச் ்சட்டம குறித்து நீண்ட 
பய்ங�்ைத் நதோ்டஙகியிருக்கின்றோோ்�ள். 

�ோஙக�்சனது்்றயிலிருந்து ் மபோந்கதோட்்டக்கு 
அவைோ்�ள் பய்ம ந்சயய்பகபோகின்றோோ்�ள். 
பயங�ரவைோதத் த்்டச்்சட்டம கபோன்ற 
அ்ைத்்தயும இைங்� முழுவைதற்கும 

நபோதுவைோை ஒன்றோ� �ோடடிக்ந�ோணடு 
பயணி்பபதுதோன அவைோ்�ளு்்டய அபோய�ரமோை 
கபோக்�ோ� உள்ைது. ந�னிவைோவில ஒவநவைோரு 
மு்்றயும தமிழ அரசியலவைோதி�ளின இந்தத் 
தவைறு�ள்தோன முதன்மநபற்றிருந்தை. இனறு 
கூ்ட புைமநபயோ்ந்தவைோ்�ள் பை தர்பபோ�வும, 
ஈழத் தமிழோ்�ள் பை தர்பபோ�வும சிவில அ்ம 
்பபுக்�ள் பை தர்பபோ�வும ந�னிவைோ்வை அணுகு 
கின்றைகவை தவிர - ஒரு நபோது நி்ை்பபோடடில 
ஈழத் தமிழோ்�ளுக்�ோை அரசியைோ� இத்ை கநோக் 
�ோததது முழு்மயோ� இந்தத் கதோலவிக்�ோை அடி 
்பப்்டக் �ோர்மோ� உள்ைது."

 "வெனிொசெ தமிழர தரப்பு இம் 
முசற அணுகிய விதம் குறித்த உங்கள 
பாரசெ என்ன?"

 "மி�்ப பைவீைமோைது. சிை தர்பபுக் 
�ள் அறிக்்��்ைக்கூ்ட நவைளியி்டோமல ஒளித் 
திருக்கும நி்ை்மயும உள்ைது. தமது எதிோ்்ப 
பு்ோ்வு�்ை ஒரு அறிக்்�யோ�க்கூ்ட நவைளியி 
டுவைதற்கு அவைோ்�ள் தயோரோ�விருக்�வில்ை. 
சிவில அ்ம்பபுக்�ள், அரசியல �டசி�ள் ஒனறி 
்்ந்து �்டந்த வைரு்டத்தில கூட்டோ� ஒரு அறி 
க்்�்ய நவைளியிடுவைதற்கு பை முயற்சி�்ை 
கமற்ந�ோண்டோோ்�ள். அது பைைளிக்�வில்ை. 
அந்த நி்ைதோன இ்பகபோதம �ோ்்பபட்டது. 
இரண்டோவைதோ� அவைோ்�ள் நதனனிைங்� 
அரசியல ்சக்தி�ளு்டன இ்்ந்து ந்சயற்படுவைது 
கபோன்ற ஒரு கபோக்்� நவைளி்பபடுத்திைோோ்�ள். 
இ்வை ஒரு துோரகநோக்�ற்்ற அரசியைோ�கவை 
�ோ்்பபடுகின்றது. அதைோல, ந�னிவைோ �ைத்்த 
்சரியோ�்ப பயனபடுத்திக்ந�ோள்வைதற்�ோை வைோய்பபு 
இவைோ்�ளி்டம இரு்பபதோ�த் நதரியவில்ை.
 நதனனிைங்�யின அரசியல இரு்ப்ப 
்சரியோ�க்�ணி்பபீடு ந்சயது அதற்க�ற்ப வை்�யில 
ந�னிவைோவில ்சோ்வைகத்ச இரோ�தந்திரி�்ை, அரசி 
யல த்ைவைோ்�்ை ்சந்தித்து உ்ரயோடுகின்ற தி்றன 
கூ்ட இவைோ்�ளி்டத்தில இருக்�வில்ை.
 ந�னிவைோ �ைம எனபது ஒரு இரோ�தந்திர 
ரீதியோை �ைமதோன. அது நவைறுமகை ஒரு 
அரசியல �ைமதோன. அது ஒருகபோதும தீோ்்வைத் 
தர்பகபோவைதில்ை. மனித உரிரி்ம�ள் நதோ்டோ் 
போை உ்ரயோ்ட்ைச் ந்சயயக்கூடிய ஒரு 
�ைமதோன அது. ஈழத் தமிழோ்�ளுக்�ோை அரசி 
யல தீோ்வுக்�ோை தீோ்்வை மனித உரி்ம�ள் 
கபர்வையி்டம நபற்றுக்ந�ோள்ை முடியோது. மனித 
உரி்ம�ள் கபர்வை்ய்ப நபோறுத்தவை்ரயில 
தமிழத் தர்பபிைோ் தமக்கி்்டயிைோை தனி்பபட்ட 
முரணபோடு�்ைத் தவிோ்த்து - வைோக்குச் க்ச�ரி்பப்த 
இைக்�ோ�க் ந�ோள்ைோமல ஒனறி்்ந்து அவைோ்�ள் 
மு்ைந்திருந்தோல இந்த்ப பிரச்சி்ை்ய கவைறு 
இ்டத்துக்குக் ந�ோணடு ந்சனறிருக்�முடியும. 

வெனிொவில் ஐ.நா. மனித உரிசம்கள பபரசெயின் 51 ஆெது கூட்டத் 
வதாடர ஆரம்பமாகியுளை நிசலயில், அரை தரப்பினரும் தமிழ்த் தரப்பினரும் 
வெனிொவில் மு்காமிட்டு ்காயந்கரத்தல்்கசை ஆரம்பித்துளைார்கள. இஙகு 
என்ன நசடவபறுகின்றது, என்ன நசடவபறப்பபாகின்றது, தமிழ்த் தரப்பினரின் 
இராெதந்திரத் தெறு்கள என்ன பபான்றெற்சறயிட்டு யாழ்ப்பாண பல்்கசலக்கழ்க 
அரசியல்துசற பபராசிரியர ப்க.ரி.்கபணைலிங்கம் இந்த ொரம் உயிபராசடத் 
தமிழ் ொவனாலியின் தாய்கக ்கைம் நி்கழ்வில் ்கலந்துவ்காண்டு தன்னுசடய 
்கருத்துக்கசை முன்செத்திருந்தார. அதன் முககியமான பகுதி்கசை இலககு 
ொை்கர்களுக்கா்க இஙகு தருகிபறாம்.

Nguhrpupah; Nf.up.fNzrypq;fk;; nrt;tp

n[dpthtpy; fpilj;j tha;g;ig
jtwptpl;lduh jkpou; jug;gpdu;?
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ஒரு இைம தைது அ்்டயோைத்்த போது 
�ோக்�கவைணடுமோைோல முதலில அந்த 

இைமதோன்சோர்ந்த நிைத்்த போது�ோக்�கவைணடும.
ஒரு இைத்தின இரு்பபு எனபது நிைத்தின அைவி 
கைகய தஙகியுள்ைது.
 இந்த உைகில தமிழர்�ள் வைோழோத நோடு 
இல்ை,ஆைோல தமிழர்�ளுக்கு எனறு ஒரு நோடு 
இல்ைநயனபது இனறு உை� தமிழர்�ளின 
நீண்ட�ோை ஏக்�மோ�யிருந்துவைருகின்றது.
 தங�ைது பூர்வி� நிைங�்ை மோற்்றோன 
்�்பபற்றி அலைது மோற்்றோனுக்கு தோ்ரவைோர்த்து 
வைழஙகி இனறு ஒரு நோ்டற்்ற ்சமூ�மோ� தமிழர் 
்சமூ�ம �ோ்்பபடுகின்றது.இந்த நி்ையோைது 
பைவைழி�ளில பை வைலி�்ை 
ஏ ற் ப டு த் தி ை ோ லு ம 
தமிழர்�ள் தங�ள் நிைத்்த 
தக்�்வை்பபதற்கு இனறும 
கபோரோடிகய வைருகின்றைர்.
 தங�ளுக்கு நோடு 
இலைோவிட்டோலும இருக் 
கும �ோணி�்ையோவைது போது 
�ோக்�கவைணடிய நபோறு 
்பபு இனறு தமிழ மக்�ளு 
க்கு இருக்கின்றது. குறி்ப 
போ� வை்டகிழக்கு தமிழர் 
தோய�்பபகுதியில நிைங 
�்ை போது�ோக்�கவைணடிய 
மி�்பநபரிய நபோறு்பபு 
இனறு தமிழ கதசியத்தின மீது வி்ட்பபடடுள்ைது.
 ஆைோல தமிழ கதசியத்தின பர்பபில 
உள்ைவைர்�ள் �ோணி�்ை போது�ோ்பபதற்�ோை எந்த 
நபோறிமு்்றயி்ையும ஏற்படுத்தோமல தமது 
அரசியல எதிர்�ோைத்தி்ை மடடுகம கநோக்�ோ� 
ந்சயற்படுகின்றோர்�கை தவிர தமிழர்�ளின 
இரு்பபி்ை போது�ோ்பபதற்கு எந்தவித ந்சயற்போ 
டு�்ையும �ோ்முடியவில்ை.
 குறி்பபோ� மட்டக்�ை்பபு மோவைட்டத் 
தில நதோ்டர்ச்சியோ� அத்துமீறிய வை்� யில 
முனநைடுக்�்பபடும �ோணி அப�ரி்பபு �ள் 
எனபது பலகவைறு வைழி�ளில முனநைடுக்�்ப 
படடுவைருவை்த நோங�ள் �்டந்த �ோைத்தில எழுதி 
யுள்கைோம.
 இைங்�யில ஆடசிக்கு வைரும நபரும 
போன்ம சிங�ைத் த்ைவைர்�ள் கிழக்கு மோ�ோ 
்த்தில சிங�ைக் குடிகயற்்றங�்ை கமற் 
ந�ோணடு தமிழ கபசும மக்�ளின இை்பபரமப்ை 
கு்்ற்பபதற்�ோை ந்டவைடிக்்�யில ஈடுபடடு 
வைந்த்ம நதோ்டர்ச்சியோை வைரைோ்றோ�யிருந்துவைரு 
கின்றது.
 மட்டக்�ை்பபு மோவைட்டத்தின ஏ்றோவூர் 
்பபற்று ந்சங�ைடி பிரகத்ச ந்சயைோைர் பிரிவு மற்றும 
க�ோ்ற்ை்பபற்று நதற்கு கிரோன பிரகத்ச ந்சைோைர் 
பிரிவுக்குடபட்ட மயிைத்தமடு, மோதவை்ை 
பகுதியில உள்ை கமயச்்சலத்ர �ோணி�்ை நபரு 
மபோன்ம இைத்்தச் க்சர்ந்தவைர்�ள் அப�ரி 
்பபதைோல அ்பபிரகத்ச �ோலந்்ட வைைர்்ப 
கபோரின ஜீபகைோபோயத் நதோழிைோை போலபண 
்்த்நதோழில போதி்பப்்டந்துள்ைது.
 இகதகபோனறு படடி்பப்ை பிரகத்ச 
ந்சயைோைர் பிரிவுக்குடபட்ட பகுதியின ந�விழி 
யோமடு,தோந்தோம்ைகபோன்ற பகுதி�ளிலும இவ 
வைோ்றோை அத்துமீறிய �ோணி அப�ரி்பபு�ளும 
அத்துமீறிய குடிகயற்்றங�ளும நதோ்டர்ச்சியோ� 
முனநைடுக்�்பபடுகின்றை.
 ஊர்�ோவைல ப்்டயிைரோல �ோணி�ள் 
பைவைந்தமோ� ்�ய�்பபடுத்த்பபடடு முந்திரி்� 
ந்சய்� முனநைடுக்�்பபடடுவைருவைது்டன �ோல 
ந்்டவைைர்்பகபோர் தமது �ோலந்்ட�்ை கமயச்்சல 
த்ரக்கு ந�ோணடுந்சலலும வீதி்�ையும மறித்து 
்வைத்து அட்ட�ோ்சங�்ை முனநைடு்பபதோ� 
படடி்பப்ை பிரகத்ச்ச்பயின தவி்சோைர் என.
புஸ்பலிங�ம நதரிவித்தோர்.

 40வைட்்ட எனனும பகுதியிலிருந்து ந�வி 
ழியோமடு பகுதி வை்ரயோை �ோத்தமுத்து, அலலிமுத்து 
க்ச்ை எனகின்ற தமிழர்�ளின வையல�ள் ஊ்டோ� 
வீதிநயோன்்ற அ்மத்திருந்கதோம.இனறு அந்த 
வீதி்ய தமிழ மக்�ள் பயனபடுத்தமுடியோத சூழ 
நி்ை �ோ்்பபடுகின்றது.
 அந்தைவுக்கு எமது நிைங�்ை அப�ரி 
த்து அரோ��ம ந்சயகின்றைர்.இ்வை நதோ்டர் 
பில மட்டக்�ை்பபு மோவைட்ட அபிவிரு த்தி 
கூட்டத்திகைோ,பிரகத்ச அபிவிருத்தி கூட்டத் 
திகைோ �்தக்குமகபோது எந்த தீர்வும முன 
நைடுக்�்பபடுவைதில்ை.அவவைோறு தீர்வு எடுத்தோ 
லும ந்்டமு்்ற்பபடுத்த்பபடுவைதில்ை.
 படடி்பப்ை பகுதியில நதோ்டர்ச்சி 
யோை வை்�யில �ோணி அப�ரி்பபு�ள் முனநை 
டுக்�்பபடுகின்றை.இ்வை நிறுத்த்பபடடு அ்வை 

போது�ோக்�்பப்டகவைணடுமோைோல தமிழர்�ளுக்கு 
ஒரு தீர்வு �ட்டோயமோ� கத்வை்பபடுகின்றது எை 
தவி்சோைர் இதனகபோது நதரிவித்தோர்.
 2020 �ைவைரி மோதம �ைோதிபதி கதர்தலில 
க�ோட்டோபோய ரோ�பக்ஷ நவைற்றிநபற்்றதன பினைர் 
இரு மோவைட்டங�்ையும க்சர்ந்த நபருமபோன்ம 
இைத்தவைர்�ள் கமச்்சலத்ர �ோணி்ய கநோக்கி 
அத்துமீறிய ப்்டநயடு்ப்ப கமற்ந�ோள்ைத் ஆர 
மபித்தைர்.
 அமபோ்்ற மோவைட்டத்தின நதஹித்த�ண 
டிய பிரகத்சத்தில இருந்து வைந்த நபௌத்த 
பிக்குவைோை ம�ோவைனநவைைோ ஆரியவைன்ச த்ை 
்மயிைோை குழுவில 106 குடுமபங�ளுக்கு 5 
ஏக்�ர் �ோணி வீதம விவை்சோய ந்சய்�க்கு தர 
கவைணடும எை எை கூறி மட்டக்�ை்பபு மோவைட 
்டத்தின ஏ்றோவூர்்பபற்று பிரகத்ச ந்சயைோைர் 
பிரிவுக்குடபட்ட மயிைத்தமடு,மோதவை்ை பகுதி 
யில ஆக்கிரமி்பபுக்குள்ைோக்�்பபட்டை.

 இதன �ோர்மோ� இ்பபகுதி தங�ளின 
நிைம எனறும மோடு�்ை இ்பபகுதியில 
கமயவி்டகவைண்டோம எைவும மோடு�்ை அங 
கிருந்து ந�ோணடுந்சலலுமோறும நபருமபோ 
ன்மயிைத்்த க்சர்ந்தவைர்�ள் அச்சுறுத்திவைந்தைர். 
அதுமோத்திரமலை, கிழக்கு மோ�ோ் ஆளுநர் 
தைக்குள்ை அதி�ோரத்்த்பபயனபடுத்தி இரு மோவை 
ட்டங�்ையும க்சர்ந்த நபருமபோன்ம மக்�்ை 
குடிகயற்்ற முழு்மயோை ந்டவைடிக்்� முனநை 
டுத்திருந்தோர்.
 �ோணி�்ை விவை்சோயத்திற்கு வைழஙகி 
ைோல பண்்யோைர்�ள் முழு்மயோ� போதிக்�்ப 
படுவைது்டன, மோவைட்டத்தின போல உற்பத்தி இல 
ைோமல கபோவைது்டன அது அர்சோங�த்தின 
சுயநதோழில திட்டங�்ை நவைகுவைோ� போதித்து, 
நமோத்தத் கதசிய வைருமோைத்திலும தோக்�த்்த 
ஏற்படுத்தும. எைகவை உ்டைடியோ� கமயச்்சல த்ர 
�ோணி�்ை விவை்சோயத்திற்கு வைழஙகுவை்த தடுத்து 

நிறுத்தகவைணடும எை பலகவைறு தர்பபிைரும 
க�ோரிக்்� விடுத்துவைந்தது்டன அதற்கு எதிரோை 
கபோரோட்டங�ளும நதோ்டர்ச்சியோ� முனநை 
டுக்�்பபடடுவைந்தது.
 500 இற்கும கமற்பட்ட பண்்யோை 
ர்�ளின சுமோர் மூனறு இைட்சத்திற்கும கமற்பட்ட 
�ோலந்்ட�்ை வைைர்த்துவைரும நி்ையில, குடிநீர், 
கபோக்குவைரது, �ோடடுயோ்ை தோக்�ம மற்றும 
மு்்றயோை ்சந்்தவைோய்பபுயில்ை கபோன்ற 
பலகவைறு பிரச்சி்ை�ளுக்கு மு�மந�ோடுத்துவைரும 
நி்ையில அத்துமீறிய பயிர்ச்ந்சய்�யோைர்�ளும 
நிைங�்ை அப�ரிக்கும கபோது பண்்யோ 
ைர்�ளின வைோழவைோதோரத் நதோழில முற்றுமுழுதோ� 
போதிக்�்பபடுகி்றது.
 இது நதோ்டர்பில 2021ஆம ஆணடு 
ந�ோழுமபு உச்்சநீதிமனறில போரோளுமன்ற 

உறு்பபிைர் சுமந்தி 
ரைோல மனுநவைோனறு 
த ோ க் � ்ப ப ட ்ட து .
அத்துமீறிய �ோணி 
அ ப � ரி ்ப ப ோ ை ர் � ் ை 
அ�ற்றி �ோலந்்ட 
ப ண ் ் ய ோ ை ர் � ள் 
தமது நதோழி்ை 
சு த ந் தி ர ம ோ � 
மு ன ந ை டு க் � 
வைழிகயற்படுத்துமோறு 
க�ோரி இந்த மனு 
தோக்�ல ந்சயய்பபடடு 
வி ்ச ோ ர ் ் � ள் 

ந்்டநபற்்ற நி்ையில அத்துமீறிய குடிகயற்்ற 
வைோசி�ள் ்சோர்பில ஆ�ரோை ்சட்டத்தரணி அத்ை 
ஏற்றுக்ந�ோணடு �ோணி�்ை விடடுச்ந்சலவைதோ� 
நீதிமனறில உறுதியளித் திருந்தோர்.
 இந்த நி்ையில அஙகு �ோணி�்ை அப� 
ரித்திருந்த நூற்று க்�்க்�ோகைோர் அஙகிருந்து 
ந்சன்ற நி்ையில சுமோர் 15க்கும கமற்பட்ட 
குடுமபங�ள் அஙகு நீதிமன்றத்தில வைழஙகிய 
உறுதிநமோழி�்ையும மீறி நதோ்டர்ந்து இருந்து 
வைருகின்றது.
 இவவைோ்றோை நி்ையில மீணடும 
அ்பபகுதியில அமபோ்்ற மற்றும நபோைநறு்வை 
மோவைட்டங�ளிலிருந்து வைருகவைோர் �ோடு�்ை 
நவைடடி �ோணி�்ை அப�ரிக்கும ந்சயற்போடு�்ை 
ஆரமபித்துள்ைதோ� அ்பபகுதியில ந்சயற்படும 
�மநை அபிவிருத்தி �ோலந்்ட வைைர்்பகபோர் 
்சங�த்தின த்ைவைர் சி.நிர்மைன நதரிவித்தோர்.
 இ்பபகுதியில முனநைடுக்கும இவவைோ 
்றோை ந்சயற்போடு�ள் �ோர்மோ� பை �ோலந்்ட 
பண்்யோைர்�ள் தங�ைது �ோலந்்ட�்ை 
விற்ப்ைந்சயதுவிடடு ந்சனறுவிட்டதோ�வும 
அவைர் நதரிவிக்கின்றோர்.தமது வைோழவைோதோரத்திற்�ோ� 
�ோலந்்ட�்ை வைைர்க்குமகபோது இஙகு தோங�ள் 
சிங�ைவைர்�ளு்டன ்சண்்டந்சயயகவைணடிய 
நி்ைகய உள்ைதோ�வும �்டந்த �ோைத்தில 
நீதிமன்றத்தில நவைளிகயறுவைதோ� உறுதியளித்து 
ந்சன்றவைர்�ள் மீணடும இனறுவைந்து �ோடு�்ை 
நவைடடி பயிர்ச்ந்சய்��க்கு ஆயத்தங�்ை 
முனநைடுத்துவைருகின்றைர்.இவவைோ்றோை நி்ை 
யில �ோலந்்ட�ள் கமயுமகபோது �ோலந்்ட�ள் 
ந�ோலை்பபடுவைதற்கும பண்்யோைர்�ள் தோக் 
�்பபடுவைதற்குமோை ்சந்தர்்பபங�ள் உள்ைை.
தற்கபோது 60கபருக்கு கமல அ்பபகுதியில அத்து 
மீறிய �ோணி அப�ரி்பபு பணி�ளில ஈடுபடடுவைரு 
கின்றைர்.
 இ்பபகுதி்ய கமயச்்சல த்ர பகுதி 
நயை அ்்டயோை்பபடுத்த்பபடடு வைர்த்தமோனி 
்பபடுத்திதருமோறு சுமோர் 20வைரு்டமோ� கூறிவைரு 
கின்றகபோதிலும யோரும �வைைம ந்சலுத்தவில்ை.
இன்்றய சூழநி்ையில அத்ை கமயச்்சல 
த்ர �ோணியோ� வைர்த்தமோனிபடுத்துமகபோகத 
நதோ்டர்ச்சியோ� அச்்சமினறிய சூழநி்ையில 
எங�ைோல நதோழிலந்சயயமுடியும எை த்ைவைர் 
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குருந்தூர மசல சிென் ப்காவில் பகுதி 
அப்கரிப்பு வதாடரபான ெழககு்களின் 

தற்பபாசதய நிசல என்ன?
 
 �்டந்த 2018.09.04அன்்றய திைம இரணடு 
பிக்கு�ள் உடப்ட பனனிநரணடுகபர் புத்தர்சி்ை 
மற்றும �டடுமோை்ப நபோருட�ள் பைவைற்று்டனும 
குருந்தூர்ம்ை்ப பகுதிக்குள் அத்துமீறி நு்ழய 
எடுத்த முயற்சியி்ை நோமும, அஙகுள்ை மக்�ளும 
இ்்ந்து தடுத்து நிறுத்திகைோம.
 அ்பகபோது அஙகு ஒடடுசுட்டோன 
�ோவைலது்்றயிைர் வைரு்�தந்து வி்சோர்்�்ை 
ந்டோத்தி, பினைர் இந்த குருந்தூர் ம்ை 
வி்டயத்்த முதன முதைோ� முல்ைத்தீவு 
நீதவைோன நீதிமனறிகை 
போர்பபடுத்திைர்.
 அ வ வை ோ று 
� ோ வை ல து ் ்ற யி ை ர ோ ல 
நீதிமனறில தோக்�ல 
ந்சயய்பபட்ட இந்த வைழ 
க்கி்ை ஆரோயந்ந நீதிபதி, 
இந்த குருந்தூர்ம்ை வி்ட 
யத்திகை குழ்பபங�ள் 
எதுவும ஏற்படடுவி்டக்கூ 
்டோது என்ற வை்�யில 
பை �ட்ட்ை�்ையும 
வைழஙகியி ருந்தோர்.
 அ ந் த வை ் � யி ல 
நதோலலியல ஆயவு�்ை 
ந்டோத்தைோம, ஏற்�ைகவை 
அஙகு இ்டமநபறும ்்சவை 
வைழிபோடு �்ைத் தடுக்� 
க்கூ்டோது, ்சமய வைழிபோடு 
�ளு்டன நதோ்டர் பு்்டய 
�டடுமோைங�ள் எத 
்ையும அஙகு கமற்ந�ோ 
ள்ைக்கூ்டோது, நதோலலியல ஆரோடசியி னகபோது 
யோழ பல�்ைக்�ழ� நதோலலியல பீ்டத்து்டன 

நதோ்டர்பு்்டயவைர்�ள் இ்்த்துக் ந�ோள்ை 
்பப்டகவைணடும என்ற பை �ட்ட்ை�்ை நீதி 
மன்றம வைழஙகியிருந்தது.
 இதனபினைர் குருந்தூர்ம்ையில இ்டம 
நபறும நதோலலியல அ�ழவைோரோடசிக்கு நதோல 
லியல தி்்க்�ைம போது�ோ்பபுக் க�ோரியநி 
்ையில, அஙகு போது�ோ்பபுக் �ோவைைரண ஒன 
றி்ை அ்ம்பபதற்கு நீதிமன்றம அனுமதி வைழங 
கியிருந்தது.
 இந் நி்ையில குருந்தூர்ம்ையில போது�ோ 
்பபிற்ந�ை இரோணுவைத்திைர் வைந்தபினபு, எமது 
்்சவைமக்�ள் அஙகு வைழிபடு�ளுக்குச் ந்சலவைதற்கு 
த்்டஏற்படுத்த்பபட்டது.
 ஆைோல ந�ோகரோைோ கபரி்டர் �ோைத்திலகூ்ட 
குருந்தூர்ம்ையில அத்துமீறிய போரிய நபௌத்த 
விழோக்�ள் கமற்ந�ோள்ை்பபட்டை.
 அதுமோத்திரமினறி அஙகு நதோலலியல 
ஆயவு கமற்ந�ோள்ை்பபடுவைதோக் கூறிக்ந�ோணடு, 
குருந்தூர்ம்ையிலிருந்த ்்சவை வைழிபோடடு 
அ்்டயோைங�ள் அ்ைத்தும திட்டமிடடு அழி 
க்�்பபட்டை. அகதகவை்ை நபௌத்த வைழிபோட 
டு்டன நதோ்டர்பு்்டய �ட்ட்டங�ள் நீதிமன்றக் 
�ட்ட்ை�்ையும மீறி அஙகு புதிதோ� நிர்மோணி 
க்�்பபட்டை.
 இந் நி்ையில �்டந்த 14.07.2022 

இந்த வைழக்கில எமமோல ந�ர்த்தல பத்திரம 
தோக்�லந்சயய்பபடடு புதிதோ� நபௌத்த வைழி 
போடடு்டன நதோ்டர்பு்்டய �ட்ட்டங�ள் அ்ம 
க்�்பபடுவை்த நீதிமனறுக்குத் நதரிய்பபடுத்தி 
கைோம.
 இந்நி்ையில நதோலலியல பிரகத்சத்தில 
அ்மக்�்பபடடுள்ை வி�ோ்ர்யயும, 
அதகைோடு நதோ்டர்பு்்டய நிர்மோ்ங�்ை 
அ�ற்றுமோறு �ோவைலது்்றயிைருக்கு நீதிமனறு 
�ட்ட்ையிட்டது்டன, அஙகு ஏகதனும சி்ை�ள் 
இருந்தோலும அவைற் ்்றயும அ்பபு்ற்பபடுத்துமோறு 
நீதிமன்றம �ட ்ட்ை பி்ற்பபித்தது.
 இவவைோறு நீதிமனறு �ட்ட்ை�்ை 
வைழஙகிய்தயடுத்து, �்டந்த 19.07.2022 அனறு 

்சட்டமோஅதிபர் தி்்க்�ைத்்தச் ்சோர்ந்த ்சட 
்டத்தரணி�ள் இந்தவைழக்கில மீணடும ந�ர்த்தல 
பத்திரம தோக்�லந்சயது, நதோலலியல வி்டயங�்ை 

கமற்ந�ோள்வைதற்கு இ்்டயூ்றோ� இருக்�க்கூ்டோது 
எை வைோதிட்டைர்.
 அத்ைத் நதோ்டர்ந்து நீதபதி, இருதர்பபுச் 
்சட்டத்தரணி�ள் அ்ைவைரும குருந்தூர்ம்ைக்கு 
கநரடியோ�ச் ந்சனறு அஙகுள்ை நிை்ம�்ை்ப 
போர்்வையிட்டைர்.

 அத்ைத்நதோ்டர்ந்து நீதிமன்றோல ஏற்� 
ைகவை வைழங�்பபட்ட �ட்ட்ையில திருத்தம 
ந�ோணடுவைர்பபட்டது.
 நதோலலியலு்டன நதோ்டர்பு்்டய ந்டவைடி 
க்்��ளுக்�ோ�த்தோன சிை �டடுமோை்ப 
பணி�ள் ந்சயய்பபட்டதோ�த் நதரிவிக்�்பபட்ட 
து்டன, அனறு அந்தக்�டடுமோை்பபணி�ள் 
எவவைோறிருந்தகதோ அதற்குகமல �டடுமோை்ப பணி 
�ள் கமற்ந�ோள்ைக்கூ்டோநதைவும �ட்ட்ை யில 

திருத்தம ந�ோணடுவைர்பபட்டது.
 ஆைோல தற்கபோதும அஙகு நபௌத்தவி�ோ 
்ரக்குரிய பணி�ள் கமற்ந�ோள்ை்பபடடுவைருவைதோ� 
அறிகினக்றோம.
 அந்தவை்�யில நீதிமன்றத் தீர்்ப்பகய 
மதிக்�ோத நி்ை �ோ்்பபடுமகபோது, நோம யோரி்டம 
எமது பிரச்சி்ை�்ைத் நதரிவி்பபது என்ற 
க�ள்விதோன எமமி்டத்கத எழுகின்றது.

தற்பபாது முல்சலத்தீவு பகுதியில் ெயல் 
நிலங்கசையும் வதால்லியல் துசறயினர தமது  

்கட்டுப்பாட்டுககுள வ்காண்டு ெருெதற்்கான 
நடெடிகச்க எடுக்கப்பட்டு ெருெதா்க வதரிவிக்கப்ப 
டுகின்றபத இது வதாடரபில் எடுக்கப்பட்டுளை 

தடு ப்பு நடெடிகச்க்கள 
என்ன?
 ஆம நிச்்சயமோ�, 
குருந்தூர் ம்ை்ய 
அணடிய பகுதி�ளிலுள்ை 
நிைங�்ை தற்கபோது 
ஆ க் கி ர மி ்ப பு ச் ந ்ச ய யு ம 
முயற்சி�ள்  இ்டமநபற் 
றுவைருவைதோ� நோம 
அறிகினக்றோம.
 ஏ ற் � ை க வை 
கு ரு ந் தூ ர் ம ் ை யி ல , 
ம்ை்பபகு தியில 
� ோ ் ்ப ப டு ம 
58ஏக்�ர் நிைங�ளும, 
குைம உள்ளிட்ட 
2 0 ஏ க் � ர் � ளு ம ோ � 
நமோத்தம 78ஏக்�ர் 
நிைங�ள் நதோலலியல 
தி ் ் க் � ை த் தி ன 
ஆயவு க்குரிய பகுதி எை 
வைர்த்தமோனி அறிவித்த 

லில குறி்பபி்ட்பபடடுள் ைது.
 இந் நி்ையில தற் கபோது தணணிமுறி்பபு 
குமுழமு்ை பிரதோை வீதியிலிருந்து ப்ழய 

தணணிமுறி்பபு குடியிரு ்பபு்ப பகுதி, நோ�ஞக்சோ்ை 
ஒதுக்�க்�ோடடு்பபகுதி ஆகியவைற்்்ற உள்ை்டக்கிய 
320ஏக்�ர் �ோணி�்ை கமைதி�மோ� அைவீடுந்சயது 
ஒதுக்குமோறு �ல�முவை ்சந்தகபோதி கதரர் உள்ளி 
ட்டவைர்�ைோல க�ோர்பபட டுள்ைதோ� 
அறிகினக்றோம.
 அந்தவை்�யில நமோத்தமோ� 
ஏ்றத்தோை 400ஏக்�ர் �ோணி�ள் அப� 
ரிக்கும முயற்சி�ள் இ்டம நபறுகிை.
 இவவைோறு அப�ரிக் �்பபடுகின்ற குருந்தூர் 
ம்ை்ய அணடிய �ோணி�ள் அ்ைத்தும எமது 
தமிழ மக்�ளு்்டய வையல�ோணி�ைோகும.
 குறி்பபோ� இந்தக் �ோணி�ளிகை, நபரும 
போைோை வையல�ோணி�ளில �்டந்த சிறுகபோ� 
நநற்பயிற்ந்சய்�கூ்ட எமது தமிழ மக்�ைோல 
கமற்ந�ோள்ை்பபடடிரு்பபது்டன, அண்மயி 
கைகய அறுவை்்ட�்ை கமற்ந�ோணடிருக்கி 
ன்றைர். அவவைோ்றோை �ோணி�ள்கூ்ட அப�ரிக்கும 
முயற்ச்சி கமற்ந�ோ ள்ை்பபடடுவைருகின்றது.
 இந்த �ோணி�ள் அப�ரிக்�்பபடுவைதற்குரிய 
எதிர்்பபு ந்டவைடிக்்�யோ�, ஏற்�ைகவை குருந்தூர் 
ம்ை நதோ்டர்பில நீதிமனறில நிலு்வைலுள்ை 
வைழக்கி்ை ந�ர்த்தலபத்திரம தோக்�லந்சயது, 
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Neh;fhzy;

   த�ொடர்ச்சி 29ஆம் பக்கம்

jkpou;fspd; G+u;tPf FUe;J}u;kiy: 

Mf;fpukpg;Gk;-ePjpkd;w fl;lisfis 

kjpf;fhj njhy;ypay;Jiw> ,uhZtKk;...

 தமிழர்களின் பூரவீ்க இடமான குருந்தூரமசலயின் அண்சமய நிலெரம் என்ன என்பது 
வதாடரபில் முன்னாள ெடமா்காணைசப உறுப்பினர 
து. ரவி்கரன் ெழஙகிய  சிறப்பு  வைவவி…

• நீதிமன்றக ்கட்டசைசய மதிக்காத வபரும்பன்சம இனத்தெர்கள; குருந்தூரில் வதாடரும் வபௌத்த 
்கட்டுமானங்கள

• 400ஏக்கர தமிழ்மக்களின் ்காணி்கசை அப்கரிக்க நடெடிகச்க
• அப்கரிப்புத்வதாடரபில் நீதிமன்றில் முசறயிட ஆபலாைசன
• ஆரப்பாட்டங்களில் ஈடுபடும் மக்கசை அச்சுறுத்தும் புலனாயொைர்கள
• சைெழிபாட்டு அசடயாைங்கள அழிக்கப்பட்டதுடன் சைெழிபாடு்களுககும் தசட; உயரநீதிமன்றில் 

எம்.ஏ.சுமந்திரன் ெழககுத்தாக்கல்
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ஐநோ மன்றத்தின மனித உரி்ம�ளுக்�ோை 
கபர்வையின ந்ச்ப்டமபர் மோ அமர்வு 

�ள் ந்்டநபற்றுக்ந�ோணடிருக்கின்ற கவை்ை 
யில இைங்�யில மனித உரி்ம�ள் அ்பப 
ட்டமோ� மீ்ற்பபடுகின்றை. இைங்� நதோ்டர் 
போ� இந்த அமர்வில விக்ச்ட �வைைம ந்சலுத் 
த்பபடடிருக்கின்றது, ஆைோல அது குறித்து இை 
ங்� அரசு அைடடிக்ந�ோள்ைவில்ை எனக்ற 
நதரிகின்றது.
 இைங்�யின மனித உரி்ம நி்ை 
்ம�ள் நதோ்டர்பில ஏற்�ைகவை கபர்வையில 
நி்்றகவைற்்ற்பபடடுள்ை பிகரர்்�ளுக்�்மய 
உரி்ம மீ்றல�ளுக்�ோை நபோறு்பபு கூறும 
ந்டவைடிக்்��ளில அரசு 
கபோதிய �வைைம ந்சலுத்த 
வில்ை என்ற அதிரு்பதி 
நிைவுகின்றது. அத்த்�ய 
நி ் ை ் ம � ளி லு ம கூ ்ட 
இைங்� அரசு மனித உரி 
்ம�்ை மதித்துச் ந்சயற் 
ப்டத் தவைறியிருக்கின்றது. 
அலைது கவைணடுநமனக்ற இைவைோத அரசியல 
கநோக்�ங�ளுக்�ோ� உரி்ம மீ்றல ந்சயற்போடு�்ை 
அனுமதித்திருக்கின்றது.
 �ைோதிபதி ரணில விக்கிரமசிங�வின 
த்ை்மயிைோை அர்சோங�த்தின இந்த்ப கபோக்கு, 
அதி�ோரத்தில இருக்கின்ற ஆடசியோைர்�ள் �்்ட 
்பபிடிக்கின்ற வைழ்மயோை முரணபோ்டோை நி்ை 
்மயின வைழியிகைகய அ்மந்திருக்கின்றது. அது 
ஒனறும இைங்� அரசியலில; புதிய வி்டயமலை. 
ஆடசிக்கு வைருவைதற்கு முனைர் நீதி, நியோயம, 
�ைநோய�ம, மனித உரி்ம மீ்றல�ள் குறித்து 
வைோய கிழிய கபசுகின்ற – ந்சயற்படுகின்ற கபரிை 
அரசியலவைோதி�ளும அரசியல த்ைவைர்�ளும �ைோ 
திபதியோ�கவைோ பிரதமரோ�கவைோ பதவி ஏற்்றவு்டன 
கநர்மோ்றோை வைழி�ளிகைகய ந்சயற்படுவைோர்�ள். 
இது இைங்� அரசியலில எஸ்.்டபிள்யூ.ஆர் 
பண்டோரநோயக்�ோ �ோைம நதோ்டக்�ம மகிந்த 
ரோ�பக்ஷவின வைழியில வைந்து இ்பகபோது ரணில 
விக்கிரமசிங�வின �ோைத்தில உறுதியோ�த் நதோ்ட 
ர்கின்றது.
 பண்டோரநோயக்�ோ பிரதமரோவைதற்கு சிறுபோ 
ன்ம இை மக்�ளின நியோயமோை அரசியல உரி 
்ம�்ை ஏற்றுச் ந்சயற்படடிருந்தோர். மனித 
உரி்ம�ள் மதிக்�்பப்ட கவைணடும எனபதற்�ோ�த் 
தீவிரமோ�க் குரல ந�ோடுத்துச் ந்சயற்படடிருந்தோர். 
ஆைோல பிரதமர் பதவிக்கு வைந்தவு்டன சிறுபோனi்ம 
இை மக்�ளின அரசியல உரி்ம�ளுக்கும 
அவைர்�ளின நமோழியுரி்ம வைழியிைோை அரசியல 
இரு்பபுக்கும விகரோதமோ� சிங�ைம மடடும 
்சட்டத்்தக் ந�ோணடு வைந்து நி்்றகவைற்றி, நோடடில 
இரத்த ஆறு ஓ்டச் ந்சயதிருந்தோர்.
 முனைர் மகிற்த ரோ�பக்்சவும எதிரணி 
அரசியலவைோதியோ� இருந்தகபோது நோடடில நிைவிய 
மனித உரி்ம மீ்றல�ளுக்�ோ� ஐநோ வை்ர ந்சனறு 
கபோரோட்டம ந்டத்தியிருந்தோர். ஆைோல அவைர் 
�ைோதிபதியோ�த் நதரிவு ந்சயய்பபட்ட்தத் நதோ்ட 
ர்ந்து கதசிய சிறுபோன்ம இைத்தவைரோகிய தமிழ 
மக்�ளின அடி்பப்்ட உரி்ம�ளுக்கும, அரசியல 
உரி்ம�ளுக்கும, �ைநோய� இரு்பபுக்கும கநர் 
மோ்றோை ந�ோள்்��்ைக் ந�ோண்டவைரோ� க�ோகைோ 
ச்சிைோர்.
 நோடடின பரமப்ரக் குடிமக்�ைோகிய 
தமிழ மக்�ளின நியோயமோை அரசியல உரி்ம 
க்�ோை கபோரோட்டத்்த ஈவிரக்�மினறி பயங�ர 
வைோதமோ�ச் சித்தரித்து உை� நோடு�ளின ஆதர்வை்ப 
நபற்று கமோ்சமோை மு்்றயில ரோ�பக்்ச 
முறியடித்தோர். யுத்தத்்த முடிவுக்குக் ந�ோணடு 
வைந்த பினைருமகூ்ட அ்சர் ஓயந்திருக்�வில்ை. 
யுத்தகமோதல�ள் இ்டமநபற்்ற வை்டக்கு கிழக்கு 
மோ�ோ்ங�்ை ்சமூ�, அரசியல நி்ை்ம�ளில 
இரோணுவைமய்பபடுத்தி தமிழ மக்�்ை ஓர் 

இடுமபு்ப பிடியிகைகய ்வைத்திருந்தோர். கபோரி 
ைோல மி� கமோ்சமோ�்ப போதிக்�்பபடடிருந்த 
அந்த்ப பிரகத்சங�்ை புைர்வைோழவுச் ந்சயற்போ 
டு�ள் என்ற நபயரில அவைரு்்டய த்ை்ம 
யில அரசு கமற்ந�ோண்ட அபிவிருத்திச் ந்சயற் 
திட்டங�ள் யோவும �ணது்்ட்பபு ந்டவைடிக் 
்�யோ�கவை கமற்ந�ோள்ை்பபட்டை. போதிக்�்ப 
பட்ட மக்�ளின உண்மயோை நி்ைத்து நிற்� 
த்தக்�தோை மறுவைோழவு ந்டவைடிக்்��ள் கமற்ந�ோ 
ள்ை்பப்டவில்ை.
 யுத்தத்்த முடிவுக்குக் ந�ோணடு வைந்ததன 
மூைம தமிழ மக்�ளு்்டய அரசியல உரி்மக்�ோை 
ஆயுத்ப கபோரோட்டத்திற்கு முற்று்ப புள்ளி ்வைத்த 
கபோதிலும, இை்பபிரச்சி்ைக்கு ஓர் அரசியல தீர்வு 
�ோ்வில்ை. அதில நோட்டம ந�ோள்ைவுமில்ை.

நதோ்டர்ச்சியோை இரோணுவை்ப பிடிக்குள் தமிழ 
மக்�்ைத் நதோ்டர்ச்சியோ� ்வைத்து, இைவைோத 
அச்சுறுத்தல அரசியல ந்டவைடிக்்��்ைகய அவைரு 
்்டய அர்சோங�ம முனநைடுத்திரந்தது. அவைருக்கு்ப 
பினைர் �ைோதிபதியோ�த் நதரிவு ந்சயய்பபட்ட 
அவைரது ்சக�ோதரர் க�ோத்தோய ரோ�பக்்ச சிங�ை 
நபௌத்த மக்�ளின தனித்துவைமோை 69 வைோக்கு�ளின 
மூைம சிங�ை நபௌத்த தனி�ோடடு ரோ�ோவைோ�த் 
நதரிவு ந்சயய்பபட்டோர்.
 கதர்தலில நவைனறு �ைோதிபதியோகிய பின 
ைரும அவைர் நோடடின அ்ைத்து மக்�ளிைதும 
�ைோதிபதி என்ற உண்மயோை அரசியல 
நி்ை்பபோட்்ட ஏற்றுக்ந�ோள்ைவில்ை. 
சிங�ை நபௌத்த மக்�ளிைோல நதரிவு ந்சயய்ப 
பட்ட �ைோதிபதியோகிய தைக்கு அந்த மக்� 
ளின நைன�கை முக்கியம. அவைர்�ளின அபி 
ைோ்்ச�்ைகய நி்்றகவைற்றுகவைன எனறு அவைர் 
பகிரங�மோ�க் �ருத்து நவைளியிடடிருந்தோர்.
 அவைரது கமோ்சமோை நபோருைோதோரக் ந�ோள் 
்��ளிைோல அன்றோ்ட உ்வுக்கும எரிநபோருள் 
மருந்து்ப நபோருட�ளுக்கும அலைோடிய மக்�ள் 
திரணந்டழுந்து ந்டத்திய கபோரோட்டத்்தயடுத்து 
த்ை த்பபியது தமபிரோன புணணியம என்ற 
நி்ையில நோட்்டவிடடுத் த்பபிகயோடி மினை 
ஞ்சல வைழியோ�த் தைது பதவி்ய இரோஜிநோமோ 
ந்சயதிருந்தோர். அத்ையடுத்து நவைற்றி்டமோகிய 
�ைோதிபதி பதவிக்கு பிரதமர் பதவி வைழியோ� 
அதிர்ஸ்்டவை்சமோ� �ைோதிபதியோ�த் நதரிவு 
ந்சயய்பபடடுள்ை ரணில விக்கிரமசிங�வும 
இந்த்ப பதவிக்கு வைருவைதற்கு முனைர் �ைநோய�ம 
மனித உரி்ம�ள் வி்டயங�ளில ஆதரவைோை 
கபோக்்�கய ந�ோணடிருந்தோர்.
 �்டந்த 2015 ஆம ஆணடு ந்்டநபற்்ற 
கதர்தலில ்மத்திரிபோை சிறிக்சை �ைோதிபதி 
யோ�வும, ரணில விக்கிரமசிங� பிரதமரோ�வும 
நதரிவைோகி ஐக்கிய கதசிய �டசியும சிறிைங�ோ 
சுதந்திரக் �டசியும இ்்ந்து நலைோடசி அர 
்சோங�ம உருவைோக்�்பபடடிருந்தது. அந்த நலைோடசி 
அர்சோங�த்தினகபோது ஐநோ மனித உரி்ம்ப 
கபர்வையில இைங்�யின மனித உரி்ம 
மீ்றல�ளுக்கு்ப நபோறு்பபுக் கூ்ற்ை வைலியுறுத்தி 
நி்்றகவைற்்ற்பபட்ட பிகரர்்க்கு இ்் 
அனு்சர்் வைழஙகி நி்்றகவை்றச் ந்சயதிருந்தோர். 
ஆைோல இ்பகபோது, இைங்�யின நபோறு்பபுக் 
கூ்ற்ை வைலியுறுத்தி ஐநோ மனித உரி்ம்ப 
கபர்வையில நி்்றகவைற்்ற்பபட்ட தீர்மோைங�ள் 
இைங்�யின இ்்ற்ம்ய மீறுகின்ற ந்சயற்போடு 
எைக் குறி்பபிடடு அவைற்்்ற நிரோ�ரி்பபதோ� அவை 
ரது அர்சோங�ம கூறுpயிருக்கின்றது.
 முன்ைய மனித உரி்ம்ப கபர்வையின 
தீர்மோைத்திற்�்மய ்சர்வைகத்ச மற்றும உள்ைர் 

�ை்பபு நீதிமன்ற்ப நபோறிமு்்றக்கு நலைோடசி 
அர்சோங�ம பச்்்சக் ந�ோடிய்்சத்து இ்க்�ம 
நதரிவித்திருந்தது, ஆைோல இ்பகபோது அந்தத் 
தீர்மோைங�ள் நோடடின இ்்ற்ம்ய மீறும 
வை்�யில அ்மந்திரு்பபதோ� அர்ச தர்பபிைர் தமது 
நிரோ�ரி்பபுக்கு நியோயம �ற்பித்திருக்கின்றைர்.  
 மனித உரி்ம�்ை மீறுவைது ஒரு 
குற்்றச் ந்சயைோகும. அதுவும மக்�ைோல நதரிவு 
ந்சயய்பபட்ட அர்சோங�ம அகத மக்�ளு்்டய 
அடி்பப்்ட உரி்ம�்ையும அரசியல உரி்ம 
�்ையும மனித உரி்ம�்ையும மீறுவைது 
ஏற்பு்்டயதலை. மக்�ைோல நதரிவு ந்சயய்பபடு 
கின்ற அர்சோங�மும நோ்டோளுமன்ற்ப பிரதிநிதி�ளும 
மக்�ளுக்குக் �டடு்பபட்டவைர்�ள். மக்�ளுக்குக் 
�டடு்பபடடு பணியோற்்ற கவைணடும. இதைோற்தோன 
அர்சோங�த்்தச் க்சர்ந்தவைர்�ளுக்கும அர்ச பணி 

ய ோ ை ர் � ளு க் கு ம 
மக்�கை எ�மோை ர்�ள் 
எை குறி்பபி்ட்பபடு 
கின்றோர்�ள். மக்�ள் 
தமது பிரதிநிதி�்ையும 

அ ர ்ச ோ ங � த் ் த யு ம 
தங�ைது கத்வைக்�ோ� 
வும தங�ளுக்கு க்ச்வை 

புரிவைதற்குமோ�கவை நதரிவு ந்சயது அனு்பபுகி 
ன்றோர்�ள். எைகவை நோ்டோளுமன்ற உறு்பபிைர்�ளும 
ஆடசியோைர்�ளும மக்�ளுக்கு கநர்்மயோ�வும 
விசுவைோ்சமோ�வும ந்டந்து ந�ோள்ை கவைணடியது 
அவைசியம.
 ஆைோல இந்த்ப பணபு�ள் இைங்� 
ஆடசியோைர்�ளி்டமும, அரசியலவைோதி�ளி்டமும 
மருந்துக்கும கி்்டயோது எனக்ற கூ்ற கவைணடி 
யுள்ைது. ஆடசி்யக் ்�்பபற்றி அதி�ோரத்துக்கு 
வைந்ததும தோங�கை நபரியவைர்�ள் தங�்ைவி்ட 
கவைறு எவைரும இல்ை என்ற ரீதியில சுய அரசியல 
இைோபத்து்டன ந்சயற்படுகின்றோர்�ள். இதுகவை 
�ோைம �ோைமோ� நோடடில ந்டந்து வைருகின்றது. அந்த 
வை்�யிகைகய அடி்பப்்ட உரி்ம மீ்றல�ள், 
அடி்பப்்ட மனித உரி்ம�ள் மீ்ற்பபடடுள்ை 
கபோதிலும, உரி்ம மீ்றல�ள் எதுவும இ்டம 
நப்றோத்த்ப கபோனறு நவைளி உை�ததிற்கு ஆடசி 
யோைர்�ள் ‘ப்டம’ �ோடடுகின்றைர்.
 குறி்பபோ� நோடடின கதசிய சிறுபோன்ம 
இை மக்�்ை அ்டக்கி ஒடுக்கி ஆடசி புரிவைதிகைகய 
ஆடசியோைர்�ள் �வைைம ந்சலுத்தி வைருகின்றோர்�ள். 
அவைர்�ளு்்டய அரசியல உரி்ம�ள் நீண்ட 
�ோைமோ�கவை மதிக்�்பபடுவைதில்ை. அவைர்�ளு 
க்குரிய உரித்தக்�்ை அனுமதி்பபதும இல்ை. 
இந்த வை்�யிகைகய ஆயுத முரணபோடடுக்�ோை 
உரி்ம மீ்றல�ளுக்�ோை நபோறு்பபு கூறுகின்ற 
�்ட்பபோட்்டயும �்டத்தி, இழுத்தடி்பபு ந்சயது 
வைருகின்றோர்�ள்.
 முனித உரி்ம�ள் கபர்வையும ்சர்வைகத 
்சமும உரி்ம மீ்றல�ளுக்கும �ைநோய� வைழிமு 
்்ற�்ை மீறிந்ட்பபதற்கும எதிரோ�க் குரல 
ந�ோடுத்த கபோதிலும, அது குறித்து அைடடிக் 
ந�ோள்ைோத கபோக்கிகைகய ஆடசியோைர்�ள் ந்டந்து 
ந�ோள்கின்றோர்�ள். �ைநோய� விழுமியங�ளும 
மனித உரி்ம�ளும மு்்றயோ�்ப கப்்பப்ட 
கவைணடும எை ஐகரோ்பபிய ஒனறியம வைலியு 
றுத்துகின்ற கபோதிலும, உரி்ம மீ்றல வி்டய 
ங�ளில அர்சோங�ம மு்்றயோ� ந்டந்து ந�ோள் 
ைோதகபோது ஆ்்ட ஏற்றுமதித்து்்றயில வைழங 
�்பபட்ட வைரிச்்சலு்�்ய அந்த ஒனறியம 
இ்்டநிறுத்திய அனுபவைத்்தக் ந�ோணடுள்ை 
கபோதிலும, ஆடசியோைர்�ள் திருந்தியதோ�த் நதரிய 
வில்ை.
 உரி்ம மீ்றல�ளுக்கு நபோறு்பபு கூறும 
�்ட்பபோட்்ட்ப பு்றக்�ணித்துள்ை அர்சோங�த் 
தின கபோக்கிற்கு ்சர்வைகத்சம அதிரு்பதி ந�ோணடு 
ள்ை சூழலிலும அரசியல தீர்;்வை வைலியுறுத்தி 
வை்டக்கு கிழக்கு்ப பிரகத்சம எஙகும கமற்ந�ோள்ை 
்பபடுகின்ற 100 நோள் கபோரோட்ட நி�ழவில �ைந்து 
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ப்களவி:
 இலஙச்கயின் இனொதப்பபாககு 
வதாடரபில் என்ன கூற விரும்புகின்றீர்கள?

பதில்:
 இைங்� பலலிை மக்�ளும வைோழும 
ஒரு நோ்டோகும..இதைடி்பப்்டயில பன்மக் 
�ைோ்சோரம எனபது இைங்�யில சி்ற்பபி்டம 
நபற்று விைஙகுகின்றது.கவைற்று்மயில ஒற் 
று்ம �ோணபது மி�வும முக்கியமோகும.எனி  
னும இந்த வி்டயம இஙகு ்சோத்திய்பப்டோத 
ஒன்றோ�கவை இருந்து வைருகின்றது.இைவைோதம 
எனபது ்சோபக்க�்டோகியுள்ை நி்ையில இதன தீய 
வி்ைவு�ள் அதி�மோ�கவை எதிநரோலி்பபத்ையும 
அவைதோனிக்�க் கூடியதோ� உள்ைது.�்டந்த �ோைத்தில 
இைவைோதத்தோல நோடடில இரத்த ஆறு ஓடியகபோதும 
இனனும இைவைோதி�ள் திருந்துவைதோ� இல்ை 
எனபது நவைட�்பப்டக்கூடிய ஒரு வி்டயமோகும.
 இைங்� சுதந்திரம அ்்டவைதற்கு முன 
ைதோ�கவை சிறுபோன்மயிைர் மீதோை அ்டக் 

குமு்்ற�ள் அதி�ைவில �ட்டவிழத்து வி்ட்ப 
படடிருந்தை.1928 �ோை்பபகுதியில ந்டோைமூர் 
குழுவிைரோல வைோக்குரி்ம வைழஙகும ந்டவைடி 
க்்��ள் முனநைடுக்�்பபட்டகபோது இந்திய 
வைம்சோவைளி மக்�ளுக்கு வைோக்குரி்ம வைழங�்பப்ட 
க்கூ்டோது எனபதில இைவைோதி�ள் குறியோ� 
இருந்தைர்.இைவைோத அரசியலவைோதி�ள் இதன 
கபோது �ண்டைக் குரல�்ையும போரோளு 
மன்றத்தில எழு்பபி இருந்தைர்.பலகவைறு எதிர்்பபு 
க்�ளுக்கு மத்தியில இமமக்�ளுக்கு வைோக்குரி்ம 
வைழங�்பபட்டகபோதும 1948 இல திட்டமிட்ட 
அடி்பப்்டயில இமமக்�ளிை வைோக்குரி்ம மற்றும 
பிர்சோவுரி்ம எனபை பறித்நதடுக்�்பபடடு 
இவைர்�ள் நிர்க்�தியோை நி்ைக்கு தள்ை்பபட்டைர்.
இதைோல இவைர்�ள் பலகவைறு துனபதுயரங�்ையும 
அனுபவித்த நி்ையில மீணடும 1988 இகைகய 
பிர்சோவுரி்ம மற்றும வைோக்குரி்ம எனபவைற்்்ற 
நபற்றுக் ந�ோள்ை கூடியதோ� இருந்தது.
              இைங்�யில இ்டமநபற்்ற வை்டபகுதி 
யுத்தம நோடடின ஆணிகவை்ரகய அ்்சந்திருந்தது. 
்சர்வைகத்சத்துக்கு மத்தியில நோடடின நமப�த்தன்ம 
க�ள்விக்குறியோகி இருந்ததும நதரிந்ததோகும.
அரசியல, நபோருைோதோர, ்சமூ� ரீதியோை 
பலகவைறு பு்றக்�ணிக்�்பபுக்�ள் இ்ைஞர்�ள் 
ஆயுதகமந்துவைதற்கு உந்து்சக்தியோகி இருந்ததோ� 
புத்திஜீவி�ள் வைலியுறுத்தியுள்ை்மயும இஙகு 
கநோக்�த்தக்�தோகும. சிறுபோன்மயிைரின �ருத்து 
க்�ள் �ோைம�ோைமோ� உரியவைோறு உள்ளீர்க்�்ப 
ப்டவில்ை எனறு ஒரு விமர்்சைமும இருந்து 
வைருகின்றது.யுத்தத்தோல ஏற்பட்ட தழுமபு�ள் 
நோடடின கத�த்தில இருந்தும இனனும ம்்ற 
யவில்ை.நதோ்டர்ந்தும இத்த ்�ய ந்டவைடிக் 
்��ள் இ்டமநபறுமோைோல நோடடில அது பல 
கவைறு அதிர்வை்ை�ள் ஏற்படுவைதற்கும வைோய்ப 

போகிவிடும எனபத்ை மறு்பபதற்கில்ை.ஊழல 
வைோத ஆடசியோைர்�ைோல நோடு இனறு சினைோ்ப 
பினைமோகி இருக்கின்றது.நோடடின வைைங�ள் அநம 
ரிக்�ோ, சீைோ, இந்தியோ உள்ளிட்ட பை நோடு�ளுக்கு 
விற்ப்ை ந்சயய்ப படுவைதோ� எதிர்்பப்ை�ள் 
கமகைோஙகி வைருகி ன்றை. இதைோல இைங்�யின 
இ்்ற்ம க�ள்விக்குறியோகியுள்ைகதோடு இைங்� 
யர்�ளின மரபு ரீதியோை உரி்ம�ளும பறிகபோவைது 
ஒரு துர்்பபோக்கியமோை நி்ைகயயோகும.இந் 
நி்ை்ம தடுத்து நிறுத்த்பபடுவைது மி�வும 
அவைசியமோகும.எமது நோக்டோ அலைது மக்�கைோ 
அந்நிய நோடடிைரி்டம ்��டடி, வைோயநபோத்தி 
நிற்பத்ை ஒரு கபோதும அனுமதிக்� முடியோது.
 இந்த நோடடு மக்�்ை கூறு கபோடடு 
குளிர்�ோயந்தவைர்�ைோ� அரசியலவைோதி�கை விைஙகு 
கின்றைர்.இவைர்�கை இைவைோதத்திற்கு வித்திடடு 
மக்�்ை பிரித்தோண்டைர்.தமது அரசியல இரு 
்ப்ப உறுதிந்சயது ந�ோள்வைதற்�ோ� இவைர்�ள் 
கமற்ந�ோண்ட ்�ங�ரியம இதுவைோகும. இை 
வைோத அரசியலவைோதி�ளின இத்த ்�ய பிற்கபோ| 
க்கு ந்டவைடிக்்��ைோல நோடு யுத்தகத்சமோகி 
இருக்கின்றது.மக்�ள் �ணணீர் சிந்திக்� ந�ோணடி 
ருக்கின்றைர்.சிறுபோன்மச் ்சமூ�த்திைருக்குரிய 

உரி்ம�்ை வைழஙகுவைதில யோரும பினைடித்தல 
கூ்டோது.இந்நி்ையில அவைர்�ளுக்�ோை உரி்ம 
�்ை அள்ளிக் ந�ோடுக்�ோவிட்டோலும கிள்ளி 
யோவைது ந�ோடு்பபதற்கு இைவைோதி�ள் த்்டயோ� 
இருந்து வைருவைது �ணடிக்�த்தக்�தோகும.தி்ற்ம 
க்கு இ்டம ந�ோடுக்கும �ைோ்சோரம பலகவைறு 
்சோத� வி்ைவு�ளுக்கும உந்து்சக்தியோ� அ்ம 
யும.என்றகபோதும இைங்�யில இது எந்தைவு 
க்கு ்சோத்தியமோகியுள்ைது எனறு சிந்திக்� கவைண 
டியுள்ைது.இைம, மதம, நமோழிக்கு அ்பபோல 
்சோதி்ப பிரச்சி்ை�ளும இஙகு த்ைதூக்கி 
வைருகின்றை. முக்கிய பதவி�ளுக்கு உரியவைர்�்ை 
நதரிவு ந்சய்�யில ்சோதி ஆதிக்�ம ந்சலுத்துவை்த 
அறியமுடிகின்றது.இந்த இழிநி்ை கவைரறுக் 
�்பப்ட கவைணடும.எலைோ மதத்்தயும கநசிக்கு 
மோறும எலைோ மதகுருமோர்�ளுக்கும மரியோ்த 
ந்சலுத்துமோறும புத்தர் கபோத்ை ந்சயதோர்.
ஆைோல ந்்டமு்்றயில இது எந்தைவுக்கு ்சோத்தி 
யமோகியுள்ைது? எனபதில ஐயமுள்ைது.தி்ற 
்மக்கு இ்டமளி்பப்த விடுத்து இைவைோதத்துக்கு 
முக்கியத்துவைமளித்தோல நலைது கி்்டக் �ோது.நோடு 
சீரழியும.
 ஒரு இைம இனநைோரு இைத்்த அ்டக் 
கியோை முடியோது.அவவைோறு அ்டஙகி, அடி்ம 
்பபடடு கி்டக்� கவைணடிய அவைசியமும கி்்ட 
யோது.இத்ை எலைோ இைத்தவைர்�ளும விைஙகிச் 
ந்சயற்ப்ட கவைணடும.

ப்களவி:
 நாட்டில் எரியும் பதசியப் பிரச்சிசனககு 
அரசியல் தீரவு வபற்றுக வ்காடுக்கப்பட 
பெண்டும் என்று ்கருதுகின்றீர்கைா?

பதில்:
 ஆம.இதில எவவிதமோை ்சந்கத�மும 
கி்்டயோது.வை்டபகுதி மக்�ளுக்கு அதி�ைவில 
பிரச்சி்ை�ள் �ோ்்பபடுவைதோ� நோம அறிகின 
க்றோம.இவைர்�ள் நபரிதும போதிக்�்பபட்ட ஒரு 
்சமூ�மோ� இருந்து வைருகின்றைர்.எைகவை இவைர்� 
ளின பிரச்சி்ை�ளுக்கு உ்டைடித் தீர்வு நபற் 
றுக் ந�ோடுக்�்பப்ட கவைணடும.அத்கதோடு ம்ை 
ய� மக்�ள், முஸ்லிம�ள், சிங�ைவைர்�ள் அ்ை 
வைருக்கும ஏகதோ ஒரு வை்�யில ஏகதனும பை 
பிரச்சி்ை�ள் �ோ்்பபடுகின்றை.இந்த பிரச்சி 
்ை�ள் குறித்தும நுணுகி ஆரோய்பபடடு தீர்வு�ள் 
நபற்றுக் ந�ோடுக்�்பபடுவைது அவைசியமோகும.
ஒவநவைோரு இன மக்�ளும தனித்துவைமோைவைர்�ைோ� 
விைஙகுகின்றைர்.இவைர்�ளின நமோழி, �ைோ்சோரம, 
பணபோடு, விழுமியங�ள்,அ்்டயோைம அ்ைத் 
தும தனித்துவைமோை்வை எனபகதோடு கபணி்பபோது 
�ோக்� கவைணடிய்வையுமோகும.இத்ை யோரும 
மறுக்�கவைோ, ம்்றக்�கவைோ முடியோது.மனிதர்�ள் 
என்ற ரீதியில்ச�ைரும ்ச�ை உரி்ம�்ையும 
அனுபவிக்� உரித்து்்டயவைர்�ள்.இந்தநி்ையில 
்ச�ைரிைதும உரி்ம�ள் உறுதி்பபடுத்த்பபடுதல 
கவைணடும.நமோழி, ்சமயம, இைம எனபவைற்்்ற 

்மய்பபடுத்தி யோ்ரயும கு்்றத்து மதி்பபி்டகவைோ 
அலைது பு்றந்தள்ைகவைோ முற்படுதல கூ்டோது.
 “ நோன “ எனறு ந்சோலலுமகபோது உதடு 
ஒடடுவைதில்ை.உ்றவு ந�ோள்வைதில்ை. “நோம 
“ எனறு ந்சோலலுமகபோகத உதடு  ஒடடுகின்றது.
உ்றவு ந�ோள்கின்றது.எைகவைஅ்ைவைரும நோம 
என்ற பரந்த கநோக்கு்டன ந்சயற்படுதல கவைண 
டும.இகதகவை்ை இைங்�யில ்ச�ை இை 
மக்�ளி்்டகயயும நலநைண்த்்த �டடிநய 
ழு்பபும முயற்சி�ள் அவவை்பகபோது முனநைடு 
க்�்பபடுகின்றகபோதும இதன பூர் நவைற்றி 
எனபது க�ள்விக்குறியோ�கவை உள்ைது.நோடடு 
மக்�ளி்்டகய ்சந்கத�ங�ளும, முரணபோடு�ளும 
இனனும ஓயந்ததோ� இல்ை. எைகவை நலலி 
்க்� ந்சயற்போடு�ள் விரிவுபடுத்த்பபடடு, இதய 
சுத்தியு்டன கமற்ந�ோள்ை்பபடுவைது மி�வும 
அவைசியமோகின்றது.அரசியல பி்ழ்பபு ந்டோத்து 
வைதற்�ோ� உதட்டைவில நலநைண் முனநைடு 
்பபுக்�ள் இ்டமநப்றோது உள்ைத்தைவில அது 
கமற்ந�ோள்ை்பபடுதல அவைசியம.இகதகவை்ை 
இைரீதியோை கவைறுபோடு�ள் �்ைய்பபடடு “ இைங 
்�யர் “ என்ற நபோது வை்ரய்்றக்குள் ்ச�ை 
இைத்தவைர்�ளும உள்ளீர்க்�்பப்டவும கவைணடும.
இதன மூைம ்சர்வைகத்சத்திற்கு மத்தியில நோடு 
த்ைகுனியோது த்ை நிமிரும நி்ை்ம உரு 
வைோவைகதோடு நோடடின அபிவிருத்தியும  துரித்பப 
டுத்த்பபடும.
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அது தியோ� தீபம திலீபனின உண்ோவிரத 
கம்்ட. பலைோயிரம மோ்வைச்ந்சலவைங�ள், 

மக்�ள்  எை  திரணடிருந்கதோரின �ள்ைமற்்றக்� 
ணணீர் அ்ை�ைோல கமோதுணடு கி்டந்தது அந்த 
்சமோதோை கம்்ட . ஒரு பிள்்ைக்�ோ� நோக்ட அழுத 
�ரு்் மிகுந்த தரு்ம அது.
 ஆதிக்� ்சக்தி�ளின நபோயநயோனறின ் மய 
த்்த சி்தக்� போர்த்தீபன-திலீபன ‘தீ’ எைவைோகி 
நின்ற நோட�ை்வை. எளி்மயும, இயலபுமோ� 
துளிர்த்த திலீபன, அனறு நபரும மக்�ள் புரடசிக்கு 
வித்திட்டோன.
 ‘மக்�ள் புரடசி நவைடிக்�டடும சுதந்திர 
தமிழீழம மைரடடும’ எை முழக்�ம முன்வை 
த்தோன. பலைோயிரம அழுகுரல�ள் அடிவையி ற்று 
ஆகவை்சமோ� எழுந்தை. அ்மதி கபோரோட்டக் 
�ைத்தின அடி நோதமோ� அ்றச்சீற்்றம நபோஙகிநய 
ழுந்தது.
 திலீபன, தோன விருமபி ஏற்்ற ்சோவி்ை 
நதோடடுவிடும தூரத்தில இருந்தோன. நி்ைவி 
ழந்தவைைோ� சுருணடு கி்டந்தோன. அந்த படு 
க்்�யில இருந்து உனனிமிதந்த யோவுகம அவைைது 
தூய சிந்த்ை�ள், எண்ங�ளின ்சக்தியக் 
�திர்வீச்சுக்�ள்.
 இந்திய-இைங்� கூடடு அரசு�ளின 
அ்மதி ஒ்பபந்தம ஒரு ‘பிரமோண்டமோை நபோய’ 
என்ற கபருண்ம்ய உை� கம்்டயில ஏற்று 
வைதற்�ோ� உண்ோவிரத கம்்டயில ஏறி அமர்ந் 
தவைன எங�ள் திலீபன.
 உண்மயும தர்மமும எமது பக்�ம என்ற 
உயரிய சிந்த்ைகயோடு தமிழீழ விடுத்ை்ப 
கபோ்ர த்ை்ம தோஙகிய கதசியத்த்ைவை்ர 
ம�ோ உனைத வைழி�ோடடியோ� ஏற்று நின்றவைன 
திலீபன.
 ்சத்தியத்்த நமபி கபோரிட்டவைன திலீபன. 
தமிழ மக்�ளின நியோயமோை அரசியல அபிைோ 
்்ச�்ை  நவைனந்றடுக்� சிங�ை கபரிைவைோதத்தின 
கமைோதிக்� வை்ரக�ோட்்ட அதன நதோடு புள் 
ளியில இருந்து அழித்து வி்ட கபோரோடியவைன. அத 
ற்�ோ�கவை வைோழந்தவைன.
 நபைத்த சிங�ை கபரிைவைோத அரசியல 
்ச�திக்குள் பு்தயுணடு கி்டந்த சிங�ை ஆடசி 
யோைர்�ைோல  நசுக்�்பபட்ட தமிழர் தனைோடசி 
உரி்ம்ய மீடந்டடுத்து  சுந்தந்திர ்சமதர்ம 
தமிழீழம அ்ம்பபதற்�ோ� தன்ை ஒ்பபுக்ந�ோடு 
த்தவைன திலீபன.
 இரத்தம சிந்தி வியர்்வை சிந்தி தோஙந�ோ்ோ 
துனபங�்ைச்சுமந்து அை்பநபரிய ஈ�ம புரிந்து 
ஈழத்தமிழர் ந்டோத்திய வீரம ந்சறிந்த விடுத்ை 
்பகபோ்ர, அதன வைைர்ச்சி்ய, வீறு ந�ோண்ட 
எழுச்சி்ய வைஞ்ச�த்தோல வீழத்திவி்ட நி்ைத்த 
கபரிைவைோத, வைலைோதிக்� அரசு�ளின  கூடடுச் 
்சதிகய திலீப்ை நோம இழக்� �ோர்மோகியது
 உைகின நபரிய வைலைரசு நோடு�ளில ஒன 
்றோை இந்தியோ அதன ஆடசியோைர்�ள் அதன ்மய 
அரசியல பீ்டம அதன த்ை்ம தம்ம ஒரு 

மீடபைோ� �ோடடியது
  நபைத்த சிங�ை கபரிைவைோத ஆடசியோ 
ைரி்டமிருந்து தமிழீழ மக்�்ை போது�ோ்பபதோ� 
வைோக்குறுதி அளித்தது.
 தமிழ மக்�ளின அரசியல அபிைோ்்ச�்ை 
பு்றந்தள்ளி தமிழ மக்�ளின விரு்பபுக்குமோ்றோ� 
கபோரோடும த்ை்ம�ளின ஒ்பபுதல எதுவும 
இனறி  தனனு்்டய  சுய அரசியல நைனுக்�ோ� 
மடடுகம தோயோரித்துக்ந�ோண்ட இைங்� இந்திய 
அ்மதி ஒ்பபந்தத்்த ஏற்குமோறு வைற்புறுத்தி 
மிரடடி அதி�ோர வைலைோண்ம்யத் திணித்தது
தோம எ்பகபோதுகம தமிழர் பக்�ம நிற்கபோம 
என்ற நபோயயோை வைோக்குறுதி்யத் தந்து விடடு 
தமது பிரோந்திய அரசியல நைனுக்�ோ� அரசியல 

தீர்மோைத்்த நி்்றகவைற்றி முடித்தது.
 35 ஆணடு�ள் �்டந்தும இத்த்ைக் 
ந�ோடிய இைவைழி்பபுக்கு்ப பினபும உ்பபுச்்ச்பபற்்ற 
ஒ்பபந்தத்்த தைக்கு ்சோர்போை ஓர் அவைைமோை 
அரசியல ஆயுதமோ�கவை பயனபடுத்தி வைருவைது 
ஈழத் தமிழ மக்�ளின துரதிஸ்்டகம.
 1987. �ூ்ை 29 தில இைங்� இந்திய 
அரசு த்ைவைர்�ளின ்�நயழுத்துக்�ளு்டன 
அ்மதி உ்டனபடிக்்� ்�ச்்சோத்தோைது.

 அ்மதி�ோக்கும  ப்்ட என்ற நபயரில 
இந்திய ப்்ட�ள் போரிய கபோர் ஆயுத, தைபோ்டங 
�ளு்டன தமிழர் தோய�நமஙகும ஆக்கிரமித்து 
நின்றை.
 தமிழீழ விடுத்ை்பபுலி�ளின ஆயுதங 
�்ை �்ைந்நதடு்பபதில அக்�்்ற �ோடடிய 
அ்மதி ப்்டயிைர் தமமோல விடுத்ை்பபு 
லி�ளுக்கு எதிரோ� தயோர்்பபடுத்த்ப பட்ட 
மோற்றுக் குழுக்�ளுக்கு அயுதங�்ை வைழஙகி 
நிரோயுதபோணி�ைோை விடுத்ை்பபுலி�ளின உறு்ப 
பிைர்�ள் மீதும ஆதரவைோைர்�ள் மீதும அச்சுறுத்தல 
தோக்குதல�்ை ஊக்குவித்தைர்.
 அ்மதி்ப ப்்ட என்ற நபயரில வைந்து 
ஆக்கிரமித்து நின்றவைர்�ள். தமிழர் பிரகத்சங�ளில 
அ்மதி நீடிக்� விருமபவில்ை. நோம அ்மதி்ய 
கப் அனுமதிக்�வில்ை.  அ்மதி்ய வைைர்த்து 
மக்�ளுக்கு நமபிக்்�யூட்ட முயற்சிக்�வில்ை.
 கநோர்கவை த்ை்மயிைோை அ்மதி 
கபச்சுக்�ள் வை்ர , ஒவநவைோரு �ோை�ட்டத்திலும 
ந்்ட்பநபற்்ற கபச்சுக்�ளின கபோதும தி்றந்த 
மைகதோடு,  அரசியல அர்்பபணி்பகபோடு ஈழத் 
தமிழரின அரசிய்ை அணு�ோத இவ ஓர வைஞ்ச 
அரசிய்ை இந்திய அரசு பரிசீலிக்� கவைணடி 
நிற்கிக்றோம.
 ஈழத்தமிழரின அரசியல விடுத்ை்ய 
தைது பிரோந்திய நைன ்சோர்ந்த அரசியலுக்குள் 
�டடுபடுத்தி ்வைக்� இந்தியோ ப்டோத போடு 
படுகி்றது. இனறு வை்ர அது தோன நதோ்டர் �்த 
யோகி்றது.
 தோம தீர்மோனிக்கும அரசியல எல்ை்யத் 
தோணடி ஈழத்தமிழரின அரசியல வைைர்ந்து 
வி்டக்கூ்டோது என்ற இந்தியோவின ஆபத்தோை 
சிந்த்ை இனறுவை்ர நதோ்டர்கி்றது.  இத்ை 
முனனு்ர்ந்து தோன திலீபன அத்ை நவைளிச்்சம 

கபோடடுக்�ோடடிைர்.
 தமிழ மக்�்ை விழி்பபு்றச் ந்சயதோன. 
புரடசிக்கு தயோரோகுமோறு அ்்றகூவைல விடடு 
�ோந்திய வைழியில �ைம இரஙகிைோன
 தைது ்சோவின மூைம இந்திய அரசின ஈழத் 
தமிழர் மீதோை அரசியல ரோ�தந்திர போர்்வை்யக் 
க�ள்விக்குடபடுத்திைோன. திலீபன அ்மத்து தந்த 
அ்மதி வைழி கபோரோட்டம அ�ைத் தி்றந்திருக்கி்றது 
இனறு வை்ர.
தமிழ அரசியல ்�தி�ளின விடுத்ை எனபது 
சிங�ை கபரிைவைோத அரசு�ளின நீதியோைர்�ைோல 
மோற்்றோன தோய மைநி்ையி்ைகய அணு�்பபடுகி 
ன்றது.
 நீதி கதவை்தயின குரல வை்ை�ள் நநரிக்�்ப 

படக்ட வைருகி்றது.
 தமிழர் நோம நீதி க�டடு நதோ்டர்ந்தும 
கபோரோடுகவைோம. நபௌத்த சிங�ை இைவைோதி 
�ைோல தமிழர் நிைம வைனபறி்பபு ந்சயய்பபடடு 
திட்டமிட்ட சிங�ை குடிகயற்்றங�ளும நபௌத்த 
வி�ோ்ர�ளும எழு்பப்பபடுகின்றை.
 தமிழர்�ைோகிய நோம நதோ்டர்ந்தும கபோரோடி 
்சர்வைகத்ச அரசிய்ை ஈர்க்� கவைணடும.
 வை்டக்கு கிழக்கு தமிழர் தோய�்ப 
பிரகத்சங�ள் எஙகும சிங�ை ப்்ட மு�ோம�ளின 
விரிவைோக்�மோைது கபோர் ஓயந்த பினைரும நின்ற 
போடில்ை.
 வி்ை நிைங�ள், �்டற்பர்பபின து்்ற 
மு�ங�ள்  யோவும ப்்டயிைர் வை்சம சிக்கி அர்ச 
ஆதரவு்டன தமிழீழ தோய�ம இரோணுவை ந�ோடூர 
்சஙகிலியோல �ட்ட்பபடடு, சி்்ற்பபடடுக் கி்டக் 
கி்றது.
 சிங�ை �ோவைல நி்ையங�ளிலும, சிங�ை 
�ோவைல அதி�ோரி�ளிைோலும தோய� மணணில 
்சட்டம, ஒழுஙகு, ்சமூ�  பணபோடடு சீரழிவு�ள் 
ஊக்குவிக்�்பபடுகின்றை.
 இத்த்ை பத்து ஆணடு�ள் �ழிந்தும 
திலீபன முன்வைத்த – “ஈழத் தமிழ மக்�ளின அ்ம 
தியோை, நிரந்தரமோை விடுத்ை்ப நபற்்ற அரசியல 
வைோழவு”  பச்்்சயோ�கவை மீ்ற்பபடுகின்றை.
 இைங்� இந்திய அ்மதி ஒ்பபந்தம 
என்ற கபோர்்வையில தீர்வு�்ை முன்வைத்து தமிழ 
மக்�்ை நமப்வைத்து �ழுத்தறு்பபுச் ந்சயத அந்த 
நோட�்ை, திலீபனின நி்ைவு நோட�ைோ� நோம 
கிைர்ந்நதழுந்து அனுஸ்டிக்� கவைணடும.
 திலீபன �ோடடிய  வைழியில  நோம மு்ை 
்பகபோடு கபோரோடுகவைோம.
 12 நோட�ள், உண்ோவிரத கம்்டயில 
திலீபன அணு அணுவைோ� ந்சத்துக்ந�ோணடிருந்தோன. 
அந்தக்�்த்தில அ்மதி ஒ்பபந்தத்தின கபோலிமு 
�த்தி்ர கிழியத் நதோ்டஙகியது. அவைன �ண மூடும 
கபோது,
 இைங்� இந்திய ்சமோதோை ஒ்பபந்தம 
ஈழத்தமிழரின அரசிய்ை ஒருகபோதும மீடடுத் 
தரோது என்ற அவைைத்்த அனறு ஈழத் தமிழர் 
மைதில ஆழ்ப பு்தத்துவிட்டது. திலீபனின 
தியோ�த்தில ஈழத் தமிழர்�ளின நீதியோை கபோரோ 
ட்டம த்ைநிமிர்ந்து பயணித்தது.
 மீணடும மீணடும எமது விடுத்ைக்�ோை 
கபோரோட்டம பிரோந்திய, வைலைோதிக்� அரசு�ளின 
அரசியல நைன�ளுக்�ோ� முள்ளிவைோயக்�ோல வை்ர 
இழுத்து வைர்பபட்டது.
 கபரழிகவை, நபரும ்சரிகவை ஆகினும 
கவைரழியோத கபோரோட்டமோ� வீழந்து எழுந்த 
இைமோ� திலீபன �ோடடிய வைழியில எழுச்சி 
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க்கள்வி:
 நீங்கள் உருவொககியுள்்ள நுண்கலை 
க்கல்லூரி குறித்து சிறு அறிமு்கம் தெய்ய 
முடியுமொ?
 நிச்்சயமோ�. இதுநவைோரு நுண�்ைக் 
�லலூரி. ‘ஆற்்றல’ எனறு நபயர் சூடடியிருக்கி 
க்றோம. ஒவநவைோருவைருக்குள்ளும இருக்கின்ற 
�்ை யோற்்ற்ைக்  �ணடுபிடித்து வைைர்த்த்ை 
தைது பணியோ�க் ந�ோணடு இக்�லலூரி ந்சயைோற் 
றும. 
 இது தனியோர் நுண�்ைக் �லலூரியோ� 
வியோபோர்பபதிவு (Business registration )  ந்சய 
ய்பபடடுள்ைது. இத்ை ஆர்வைமுள்ை அ்ை 
வைரும தமது ஆற்்றல கமமபோடடுக்�ோ�்ப பயனப 
டுத்திக்ந�ோள்ைைோம.அது  மடடுமலை ்சமூ�்பபணி 
�்ைச் ந்சயய விருமபுகவைோரும தமது பணி�்ைச் 
ந்சயவைதற்கு இக்�லலூரியு்டன இ்் ந்து 
ந�ோள்ைைோம.  இது ஈழத்தின (வை்டக்கில) மன 
ைோர் மோவைட்டத்தில அ்டமபன பகுதியில  அ்ம 
க்�்பபடடுள்ைது. சிறியசிறிய ந்சயற்போடு� கைோடு 
�ைவில இருந்த �லலூரிக்�ோை கவை்ை �்ைத் 
தீவிரமோ� ஆரமபித்து ஐந்து மோதங�கை ஆகின்றை. 

க்கள்வி:
 நுண்கலைக ்கல்லூரியில் எனதனெ 
னனெ ்கலை்கல்ள பயில்விக்க திடடமிட 
டுள்ளீர்்கள்?
 தமிழர் போரமபரியக் �்ை�்ை பயிற் 
றுவி்பபதும ந�ோண்டோடுவைதுகம முதன்மயோ� 
இருக்�கவைணடும எனபது விரு்பபம. கமைம, 
உடுக்்�,ப்்ற கபோன்றவைற்க்றோடு போரமபரிய 

மற்றும நவீை வைோத்தியக்�ருவி�ள் இ்்ச்பபதற்�ோை 
பயிற்சி�்ை வைழஙகும எண்முள்ைது. இயல 
இ்்ச நோ்ட� பயிற்சி்பபட்ட்்ற�்ை ந்டத்து 
கவைோம.   பு்�்பப்டம,  சினிமோ,  �ோந்ோளி வைடி 
வை்ம்பபு, ஆவை்்பப்டம எனபவைற்்்ற போர்க்�வும 
தயோரிக்�வும பயிற்சி�்ை வைழஙகுகவைோம. வைோழ 
க்்�க்குத் கத்வையோை ஆளு்ம�்ை வைைர்க் 
கும வைண்ம பயிற்சி்பபட்ட்்ற�்ையும ந்டத்து 

கவைோம.  கத்வைக்க�ற்ப நதோழில�்ை 
�்ையும பயிற்றுவி்பகபோம. இது தோன 

என்ற வை்ரய்்ற இனறி வைோழதலு 
க்குத் கத்வையோை வை்� ளில வைோழும 
சூழலுக்குத் கத்வை எனறு்ர்கி 
ன்ற பைவைற் ்்றயும பயிை இ்டம 
ளி்பகபோம. இ்த ‘எங�ளு்்டய �ல 
லூரி’ ஆ� யோவைருமோ� இ்்ந்து 
ந்டத்திச்ந்சலைகவை சிந்திக்கிக்றோம.

க�ள்வி:
  இக் �லலூரி்ய உரு 
வைோக்குவைதற்கு நீங�ள் எதிர் 
ந�ோணடுவைரும நநருக்�டி�ள், 
தமிழ உ்றவு�ளி்டம எனை 
மோதிரியிைோை உதவி�்ை 
எதிர்போக்கினறீர்�ள்?

 ஆரமபம முதகை நநருக்�டி 
எனபது, நபோருைோதோரமதோன.  இக்�லலுோரி்ய 
ஆரமபிக்� நி்ைத்த கபோது எனனி்டம நிைம 
இரு க்�வில்ை. அதைோல அதற்�ோை �ோணி 
ஒனறி்ை நபற்றுக்ந�ோள்வைதற்கு ஒரு வைஙகியில 
�்டன எடுத்து மோதோந்தம  �்டன  �டடிக்ந�ோண்ட 
வைருகினக்றன.   ஆரமபி்பபது எனபதுதோன 
மி�்பநபரிய ்சவைோல. ஆரமபித்தோயிற்று. சிறியசிறிய 
வி்டயங�ளில பைரும முனவைந்து ஆதரவைளித்தோல 
இனனும வி்ரவைோ� வைைர்த்துச்ந்சலை முடியும.

 தற்கபோது சிை வைோத்தியக்�ருவி�ள் சிை 
தைபோ்டங�ள்  சிறிதைவு புத்த�ங�ள் சிறிய கம்்ட 
யு்டைோை பயிற்சி இ்டம எனப்வைகய உள்ைை. 
�லலூரி்ய பத்தோம மோதம தி்ற்பபதோ� இருக்கி 
க்றோம. அதற்குள் ்்ச்�நமோழி்ப பயிற்சி்ய 
நி்்றவுந்சயகிக்றோம. Digital marketing பயிற்சி ந்்ட 
நபற்றுக் ந�ோணடிருக்கி்றது.
 வீதிநோ்ட�ங�்ைத் தயோரித்து பை 
இ்டங�ளில ந்டத்துவைதற்�ோை க�ோரிக்்��ள் வைருகி 
ன்றை. இதற்குள் வைோத்தியம ந்டைம இ்்ச எனறு 

பழக்குவைதற்கு இ்டம கபோதோமல உள்ைது. ஆ�கவை 
முதைோவைதோ� எதிர்போர்்பபது இக்�லலூரியின 
இ்டத்்த ந�ோஞ்சம அதி�ரித்துக்ந�ோள்வைகத. �லலூ 
ரிக் �ோணியு்டன அருகில இருக்கின்ற நிைத்்த 
வைோங�கவைணடிய அவைசியத்தில இருக்கிக்றோம. 
�ோணி வைோஙகுவைதற்கு பைரும இ்்ந்து உதவைகவை 
ணடும எனறு க�டடுக்ந�ோள்கிக்றன. வைோத்தியக் 
�ருவி�ள், தைபோ்டங�ள்,   ஒலி ஒளி அ்ம்பபுக்�ோை 
நபோருட�ள் அவைசியமோ�த் கத்வை்பபடுகின்றை.   

க�ள்வி:
 மோ்வைர்�ளின ஆர்வைம எ்பபடி 
உள்ைது?
 எதிர்போரோத அைவுக்கு ஆர்வைம �ோடடுகி 
்றோர்�ள். ்்ச்�நமோழி்ப பயிற்சி ந்டந்து முடி 
யவுள்ைது. ஆைோல அடுத்தது எ்பகபோது ஆரம 
பிக்கிறீர்�ள்? ஒன்ைைனில �ற்� வை்சதி ஏற் 
படுத்தித் தருவீர்�ைோ எனறு க�டகி்றோர்�ள். 

அதோவைது அருகில வைசி்பபவைர்�ள் மடடுமலை 
நவைளிமோவைட்டங�ளில இரு்பபவைர்�ள்கூ்ட இக் 
�லலூரியில �ற்� விருமபுகின்றைர்.

 மனைோர் மோவைட்ட ந்சயை�த்தில ந்்ட 
நபற்்ற திருவைள்ளுவைர் விழோவில இக்�லலுோரி 
யில பயின்ற மோ்வைர்�ைோல அரஙக�ற்்ற்பபட்ட 
முதைோவைது நி�ழவு க�ோைோட்டம. இதில பனனி 
நரணடு சிறுமி�ள் �ைந்து ந�ோண்டோர்�ள்.
 பத்து்பகபருக்கு Digital marketing பயிற்சி 
வைழங� விருமபிகைோம. 15 பயிலுைர்�ள் 
வைருகின்றைர்.  கமலும வைருவைதற்கு ஆர்வைமோைவை 
ர்�்ை அடுத்த பயிற்சியில இ்்த்துக் ந�ோள் 
வைதோ�ச் ந்சோலலி நிறுத்தியிருக்கிக்றோம.
 இந்தக் �லலூரி �்டந்து அவைர்�ளுக்�ோை 
வைோய்பபு�்ை நபரிய நபரிய நதோழில�ளு்டன 
வைழங�முடியும என்ற நபருநமபிக்்�யு்டன பய 
ணிக்கிக்றோம.
 ்சஙகீத வைகு்பபு எ்பகபோது ஆரமபிக்கிறீர்�ள்? 
கீகபோட வைகு்பபு எ்பகபோது ஆரமபிக்கிறீர்�ள்? 
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மன்னார மாெட்டத்தில் இயங்க 
ஆரம்பித்திருககும் ஆற்றல் நுன்்கசலக்கல்லுாரி 
குறித்து அதன் நிசறபெற்றுப் பணிப்பாைர 

மற்றும் எழுத்தாைர 
சவற்றிச் செல்வி ெந்திர்கலோ 
அெர்கள இலககு ஊட்கத்திற்கு ெழஙகிய 

சிறப்பு வைவவி….

,isatu;fis 

Nkd;ikg;gLj;JtNj 

Mw;wy; Ez;fiyapd; 

Nehf;fk;



இைங்�யில  இ்ைஞர்�ளின எழுச்சி 
கதசிய அரசியலில மோற்்றத்திற்கு உந்து 

்சக்தியோகியுள்ைது.ஊழைற்்றதும ஒழுக்�ம 
மிக்�துமோை அரசியல �ைோ்சோரத்்த �டடிநயழு 
்பபுவைகத அவைர்�ளின ஆதங�மோ�வுள்ைது.இதனி 
்்டகய பை குறுக்கீடு�ள் ஏற்படுகின்றகபோதும 
இ்ைஞர்�ளின ்வைரோக்கியம மிக்� இைக்கு 
கநோக்கிய ந�ர்வு போரோட்டத்தக்�தோ�வுள்ைது.
இந்நி்ை்மயோைது ம்ைய� அரசியலிலும 
எதிநரோலிக்� கவைணடும அ்பகபோதுதோன �ோைம 
�ோைமோ� ம்ைய� மக்�்ை அ்டகு ்வைத்து 
சுயைோப அரசிய்ை முனநைடுக்கும அரசியல 
வைோதி�ள் தன்ை மோற்றிக் ந�ோணடு ்சமூ�நைன 
்சோர்ந்த அரசிய்ை முனநைடுக்கும �ைோ்சோரம 
கமகைோஙகும.இந்த நி்ை்ய ஏற்படுத்துவைதில 
இ்ைஞர்�ள் உறுதியு்டனும துணிவு்டனும 
தன்ை ஈடுபடுத்திக் ந�ோள்ை கவைணடும. 
இல்ைகயல ம்ைய� ்சமூ�த்தின எழுச்சி 
மற்றும கதசிய நீகரோட்ட ஒனறி்்வு எனபை 
�ோைல நீரோகிவிடும.
                       இ்ைஞர் புரடசி எனபது பை நோடு�ளில பை 
்சந்தர்்பபங�ளில இ்டமநபற்றுள்ைது.இத்த்�ய 
புரடசி�ள் நவைற்றி நபற்்ற அலைது கதோலவிய்்டந்த 
வைரைோறு�ளும அதி�மோ�வுள்ைை.டியூனீசியோவில 
இ்டமநபற்்ற அரோ�� ஆடசி்ய முடிவுக்குக் 
ந�ோணடு வைருவைதற்கு இ்ைஞர்�ள் ்சமூ� 
வை்ைதைங�ள் மூைமோ� அணி திரணடு 
ஆர்்பபோட்டங�ளின ஊ்டோ� �ைநோய�த்்த 
மைரச் ந்சயத்ம நி்ைவு கூ்றத்தக்�தோகும.
கமலும இதனு்்டய தோக்�த்திைோல மத்திய 
கிழக்கு நோடு�ளில ்சர்வைோதி�ோர ஆடசிக்கு எதிரோ� 
அரபு வை்சந்தம ஏற்படுத்த்பபட்டது.இதிலும ்சமூ� 
வை்ைதைங�ளின வைகிபோ�ம மி�வும அதி�மோகும.
மக்�்ை அணிதிரடடுவைதிலும, கபோரோட்டங�்ை 
ஒழுஙகுபடுத்துவைதிலும ்சமூ� வை்ைத்தைங�ள் 
குறி்பபி்டத்தக்� பங�ோற்றிை.ஊழல மற்றும 
நபோருைோதோர சீர்க�டு கபோன்ற பைவைற்றுக்கும 
எதிரோ� கபோரோட்டங�ள் இ்டமநபற்்றை. இதை 
டி்பப்்டயில லிபியோ, எகி்பது, சிரியோ, நயமன, 
பஹ்ரன  உள்ளிட்ட பை நோடு�ளிலும பை 
புரடசி�ள் இ்டமநபற்்றை.பினைர் இ்வை 
க�ோர்தோன, சூ்டோன, நமோரோக்க�ோ,ஈரோன, 
கு்வைத் கபோன்ற பை நோடு�ளுக்கும விரிவைோகியி 
ருந்த்மயும நீங�ள் அறிந்தகதயோகும.பிர்�� 
ளின இயக்�ங�ள் கபோரோட்டத்தில பஙகுந�ோண்ட 
நி்ையில உயிரிழ்பபு�ளும இதைோல ஏற்பட்டை.
இ்ைஞர்�ளின நியோயமோை கபோரோட்டங�்ை 
மு்டக்கும கநோக்கில அந்தந்த நோடடு அரசு�ளும 
தனைோைோை உச்்ச�ட்ட பைத்்த பிரகயோகித்தை.
எனினும �ைநோய� மைர்வு உள்ளிட்ட்சோத� 
வி்ைவு�்ை அவைர்�ைோல தடுத்து நிறுத்த 
முடியவில்ை எனபதும குறி்பபி்டத்தக்�தோகும.
 இந்த வை்�யில அண்மயில இைங்� 
யில இ்டமநபற்்ற இ்ைஞர் கபோரோட்டமும 
அரபு வை்சந்தத்து்டன நதோ்டர்புபடுத்தி கப்ச்பபடடு 
வைருவைத்ை அவைதோனி�� முடிந்தது.்சமூ� 
வை்ைத்தைங�ளின பிரகயோ�ம, ந்சலவைோக்கு 
எனபை இதில நபரிதும அரபு வை்சந்தத்து்டன 
இ்்த்து கப்ச்பபட்டது.ஏ்ைய நோடு�ளில 
கபோரோட்டங�ளில ஈடுபட்ட இ்ைஞர்�ளுக்கும 
அண்மயில இைங்�யில கபோரோட்டத்தில 
ஈடுபட்ட இ்ைஞர்�ளுக்கும இ்்டகய அடி்ப 
ப்்டயில ஒரு கவைறுபோடு இருக்கின்றது.
பை நோடு�ளில கபோரோட்டங�ளில ஈடுபட்ட 

இ்ைஞர்�ள் வைனமு்்ற, துஷபிரகயோ�ம என 
பவைற்றில  ஈடுபட்டோர்�ள்.எனினும இைங்� 
யில கபோரோட்டங�ளில ஈடுபட்ட  இ்ைஞர்�ள் 
அகிம்்ச்யகய ஆயுதமோ�க் ந�ோணடு ந்சயற் 
ப்டகவைணடும எனபதில நதளிவைோ�கவை இருந்தைர்.
இது ஒரு சி்ற்பபம்சமோகும.இைங்� மூனறு 
த்ட்வை�ள் க�விபி மற்றும தமிழீழ விடுத்ை்ப 
புலி�ள் இயக்�த்தின இ்ைஞர் புரடசி்ய 
்சந்தித்த ஒரு நோ்டோ�வுள்ைது.கபரிைவைோதி�ளிைோல 
உரி்ம�ள் மறுக்�்பபட்டதோல வை்டபகுதி இ்ை 
ஞர்�ள் ந�ோதித்நதழுந்தைர்.இதன தோக்�ம பை 
து்்ற�ளிலும எதிநரோலித்த நி்ையில இதைோல 
ஏற்பட்ட வைடுக்�ள் இனனும நீங�ோதுள்ைை.
யுத்தத்திைோல போதிக்�்பபட்ட மக்�ள் நீதிகவைணடி 
இனனும கபோரோடிக் ந�ோணடிருக்கின்றைர்.
�ோ்ோமல ஆக்�்பபடக்டோரின உ்றவு�ள் இனனும 
�ணணீரில மிதந்துந�ோணடிருக்கின்றை.கதசிய 
பிரச்சி்ைக்�ோை தீர்வு  மனிதோபிமோைமற்்ற அரசி 
யலவைோதி�ைோல  இனனும இழுத்தடிக்�்ப படடுக் 
ந�ோணடிருக்கின்றது. நி்ை்ம இவவைோறிக் 
்�யில  அண்மய “அர�ைய “ கபோரோட்டத்திற்கு 
இ்ைஞர்�ளின முனவைரு்�, ந்சயைோற்று்�, 
அர்்பபணி்பபு எனபை பைரோலும சிைோகித்து்ப கப்ச 
்பபடுகின்றது.

நெ்காலனித்துெம்
நோடடின கதசிய அரசியலில இ்ைஞர் புரடசி 
ஆதிக்�ம ந்சலுத்திய  நி்ையில இதன தோக்�ம 
�ைநோய� ரீதியோ� ம்ைய�த்திலும எதிநரோலிக்� 
கவைணடிய ஒரு கத்வை்பபோடு �ோ்்பபடுகின்றது.
இந்நோடடில ம்ைய� மக்�ளின இருநூறு 
வைரு்ட�ோை வைோழவு மி�வும �்ச்பபோைதோகும .நோடு 
சுதந்திரம நபறுவைதற்கு முனைரோயினும ்சரி அல 
ைது அதன பினைரோயினும ்சரி ம்ைய� மக்�ள் 
நதோ்டர்ச்சியோ� ஒடுக்�்பபட்ட வைரைோறு�ளுக்க� 
ந்சோந்தமோ�வுள்ைைர்.சுதந்திரம ம்ைய� மக்�ள் 
உள்ளிட்ட இைங்� மக்�ளின வைோழவில “அபிவி 
ருத்தி ்சோர்ந்த புதிய அத்தியோயத்்த ஏற்படுத்த்ப 
கபோகின்றது” என்ற எதிர்போர்்பபு பரவைைோ� 
எலகைோரி்டமும �ோ்்பபட்டது.ஆைோல இது 
மறுதலிக்�்பபட்ட நி்ையில �ோைனித்துவை 
வைரைோற்றி்ைக் �ோடடிலும பிற்�ோை வைரைோறு 
நவை �ோைனித்துவைத்திற்கு இடடுச் ந்சலவைதோ�கவை 
அ்மந்தது.கபரோசிரியர் �ோ.சிவைத்தமபி கபோன்றவைர் 
�ளும இது குறித்த தைது ஆதங�த்்த ஏற்�ைகவை 
நவைளி்பபடுத்தியுள்ைைர்.இந்நோடடில ம்ைய� 
மக்�ள் அடி்பப்்ட வை்சதி�ள் கூ்ட இலைோத 
நி்ையில ந்சோலநைோ்ோ துயரங�்ை அனுபவி 
த்து வைருகின்றைர்.

 1948 இல பிர்சோவுரி்மயும வைோக்குரி்ம 
யும ஐக்கிய கதசியக் �டசியிைோல  பறிக்� 
்பபட்ட நி்ையில இந்திய வைம்சோவைளி ்சமூ�த்தி 

ைர் அரசியலில நீண்ட �ோைமோ� அநோ்த� 
ைோ�வும, சீந்துவைோரினறியும இருந்தைர்.இத 
ைோல அரசின கதசிய கவை்ைத்திட்டங�ள் ம்ை 
ய�த்்த உரியவைோறு வைந்த்்டயோத நி்ையில 
அபிவிருத்தியும த்்ட்பபடடிருந்தது.எனினும 
சுமோர் நோற்பது வைரு்டங�ளின பினைர் பறிக்�்ப 
பட்ட பிர்சோவுரி்ம்யயும வைோக்குரி்ம 
்யயும மீைவும ம்ைய� மக்�ளுக்கு நபற்றுக் 
ந�ோடுத்து ஐக்கிய கதசியக் �டசி தைது போவை 
த்துக்கு  பிரோயச்சித்தம கதடிக் ந�ோண்ட்தத் 
நதோ்டர்ந்து இமமக்�ளிை வைோழவில படி்பபடியோ� 
மோற்்றங�ள் ஏற்பட்டை. இமமக்�ளிை.அரசியல 
பிரதிநிதித்துவைம அதி�ரித்தகதோடு அதனூ்டோ� 
பலகவைறு ்சோத� வி்ைவு�்ையும மக்�ள் 
நபற்றுக் ந�ோண்டைர்.எனினும அரசியல பிரதி 
நிதித்துவைத்தின ஊ்டோ� எதிர்போர்த்த ்சோத� வி்ைவு 
�ள் ம்ைய� மக்�ளுக்கு நபற்றுக் ந�ோடு 
க்�்பப்டவில்ை எனறும “நோற்�ோலி�்ை 
சூக்டற்றும” சிை அரசியலவைோதி�ள் ம்ைய� மக் 
�்ை பலிக்�்டோவைோக்கி வையிறு வைைர்்பபதோ�வும 
குற்்றச்்சோடடுள்ைது.
 இக்குற்்றச்்சோடடி்ை இல்ை எனறு நோம 
ஒகரயடியோ� மறுத்துவி்ட முடியோது.ஆடசியில 
இருக்கும அர்சோங�த்து்டன இ்்ந்திருந்தோலதோன 
மக்�ளின அபிவிருத்திக்கு குறி்பபி்டத்தக்� பங 
�ோற்்ற முடியும என்ற க�ோதோவில இைங்� 
நதோழிைோைர் �ோஙகிரஸ் அர்சோங�த்து்டன இ்் 
ந்து ந்சயற்பட்டது..இ.நதோ.�ோ.நதோ்டக்கி ்வைத்த 
இந்த �ைோ்சோரத்்த பினவைந்த ம்ைய�க் �டசி� 
ளும பினபற்றுவைதில ஆர்வைம ந்சலுத்திை.எனி 
னும அர்சோங�த்து்டைோை இந்த இ்்வு 
அ்மச்சு்ப பதவி�்ை நபற்றுக் ந�ோணடு 
பந்தோவு்டன உைோவைருவைத்ை ்மய்பபடுத்திய 
சுயநைவைோத ந்சயற்போடு�ளுக்க� அதி�மோ� வைலு 
க்சர்த்ததோ� மக்�ள் கபசிக் ந�ோண்டைர்.அர்சோ 
ங�த்து்டன இ்்ந்திருந்த நி்ையில, எவவை 
ைகவைோ உதவி�்ை ம்ைய� மக்�ளுக்�ோ� 
நபற்றுக் ந�ோடுத்திருக்� கவைணடிய நி்ையில 
இது ்சோத்திய்பப்டோமல கபோைது ஒரு துரதிர் 
ஷ்டகமயோகும.ம்ைய� அரசியலவைோதி�ள் அ்ை 
வைரும  “ஒகர குட்்டயில ஊறிய மட்்ட�கை” 
எனறும இவைர்�ைோல ்சமூ� மழுங�டி்பகப அதி 
�மோ� இ்டமநபற்றுள்ைதோ�வும �ருத்துக்�ள் 
இருந்து வைருகின்றை.என்றகபோதும ்சமூ� கபோக்கு 
்்டய விரலவிடடு எண்க்கூடிய ஒரு சிைரும 
இலைோமலில்ை எனபதும குறி்பபி்டத்தக்�தோகும.

மாற்றத்திற்்கான வித்து
ம்ைய� ்சமூ�த்திைரின தீர்க்�்பப்டோத பிரச்சி 
்ை�ள் அதி�முள்ை நி்ையில இவைற்்்ற தீர்த்து 
்வை்பபதில அரசியல பிரதிநிதித்துவைத்தின ஆளு்ம 
மி�வும அவைசியமோைதோகும.இந்த ஆளு்ம்ய 
ம்ைய� அரசியலவைோதி�ள் வைைர்த்துக்ந�ோள்ை 
கவைணடும..இந்நி்ையில எலைோம நதரியும என்ற 
போணியில சிை ம்ைய� அரசியலவைோதி�ளின 
ந்சயற்போடு�ள் அ்மந்துள்ைதோ� பைரும 
வி்சை ்பபடடுக் ந�ோள்கின்றைர்.இத்த்�ய 
எண்ம ந�ோண்டவைர்�ள் இனறு”துண்்டக் 
�ோக்ோம. துணி்யக் �ோக்ோம” எனறு ஓட்ட 
நமடுத்திருக்கின்றோர்�ள்.நோடும இவைர்�ைோல நோற்்ற 
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இைங்� சுதந்திரம்்டந்த நோட�ளில இருந்து 
பைவை்�யோை ந்டவைடிக்்��ள் மூைம 

தமிழ மக்�ளின இரு்ப்ப போதிக்கும வி்டயங�ள் 
கவைணடுநமனக்ற ந்டத்த்பபட்டை. அ்வை�ளில 
மி� முக்கியமோைது எனைநவைன்றோல ம்ைய� 
மக்�ளின பிர�ோ உரி்ம்ய  பறித்தது.
 1948  ம ஆணடு அந்த திட்டம ந�ோணடுவை 
ர்பபடடு அது படி்பபடியோ� இந்திய வைம்சோவைளி 
மக்�்ை நோ்டற்்றவைர்�ைோ� ஆக்கியது.   அதற்கு 
�ோர்ம, ஆடசியிலஇருந்தவைர்�ள்  தோங�ள் ‘சிங�ை 
நபௌத்தர்�ள்’ என்ற கமைோதிக்� மை்பபோன்ம 
தோன.
 அவைர்�ளு்்டய இந்த மை்பபோன்ம்ய 
, சிங�ை மக்�ள் ந�ோணடிருக்�ோவிட்டோலும கூ்ட 
ஆடசியோைர்�ள், அரசியலவைோதி�ள் அந்த உ் 
ர்்வை வித்திடடு அ்த கமலும கமலும வைைர்த்து  
விடடுள்ைைர்.
 இைங்� நபௌத்தர்�ளுக்கு மடடுகம 
உரியது மற்்றவைர்�நைலைோம அந்த நபௌத்த 
சிங�ைவைர்�ளின தயவில மடடும தோன இருக்� 
கவைணடும என்ற ஒரு வி்டயத்்த அடி்பப்்டயோ� 
ந�ோணடு இைவைோதி�ள் இருந்து வைருவை்தயும 
அவைதோனிக்�க் கூடியதோ� உள்ைது. இது ரோ�ப 
க்்சர்�ளின ஆடசிக் �ோைத்தில மி� ஒரு போரிய பிரச்சி 
்ையோ� உருநவைடுத்திருந்தது. 
 நபௌத்த கமைோதிக்� வைோதத்்தக் ந�ோணடி 
ரு்பபவைர்�்ை �வைர்ந்து,  அந்த  வை ோ க் கு � ் ை 
நபற்றுக் ந�ோள்ை  கவைணடும என்ற அந்த உ்ர்வு 
கமகைோஙகி இருக்கி்றது . அது்ப படி்பபடியோ� 
வைைர்ந்து தற்கபோது க�ோட்டோபய ரோ�பக்்சவின 
ஆடசியிலும நதோ்டர்ந்தது. அவைர் �ைோதிபதியோ� 
பதவி ஏற்கும நபோழுது கூறிய வி்டயம  மிகுந்த 
முக்கியத்துவைம மிக்�தோகும.

 நோங�ள் சிங�ை மக்�ளின ஆதரவிகை 
வைந்துள்கைோம . எங�ளுக்கு தமிழ முஸ்லிம மக்� 
ளின ஆதரவு கத்வை இல்ை.  என்றைவிற்கு 
நபௌத்த கமைோதிக்� சிந்த்ை வைைர்ந்துவிட்டது. 
கதசிய சிந்த்ை என்றவைோறு ஏற்றுக் ந�ோள்ை்பபட்ட  
அந்த வி்டயம  இைவைோதி�ள்  பைரோலும படித்த 
சிந்த்ையோைர்�ைோலும  சிங�ை நபௌத்த நிை்ம 
�ருத்தியைோ�  வைைர்த்நதடுக்�்பபடடு மக்�ளி 
்்டகய வி்தக்�்பபட்ட வி்டயம மி�வும �்ச்பபோை 
தோகும.  அ்த ந்்டமு்்ற்பபடுத்தும அரசுதோன 
இைங்�யில அர்சோங�ம அ்மக்� கவைணடும 
என்ற ரீதியில  நி�ழவு�ள் நதோ்டர்ந்திருக்கின்றை. 
 இ்பகபோது போர்த்தீர்�ைோைோல முக்கியமோ� 
இந்த இரண்டோயிரம ஆணடு�ளின நதோ்டக்�த்தில 
நதோலலியல ்சோர்ந்த வி்டயங�்ை சிை நதோலலி 
யைோைர்�ள், மரபு�்ை மோற்றிய்மத்து சிங�ை 
நபௌத்தகம பூர்வீ�மோைது என்ற நி்ைக்கு வைலு 
க்சர்க்கும வை்�யில �ருத்துக்�்ை நவைளி்பபடுத்தி 

வைருகின்றைர்.  நோடடில எஙந�ஙகு பிரதோை  ்்சவை  
க�ோயில�ள் இருக்கின்றகதோ அத்ைச் சூழவுள்ை 
நிைங�ள் நபௌத்தர்�ளுக்கு ந்சோந்தமோைநதன்ற  
கதோர்்யில சிைர் கபசி வைருகின்றைர். இன 
னும சிை இைவைோத ந்டவைடிக்்��ளும இைங்� 
யில கமற்ந�ோள்ை்பபடுகின்றை. உதோர் மோ� 
க�ோக்ஸ்வைர  க�ோயில கூ்ட தங�ளு்்டய 
நதனறும அ்த க�ோ�ர்்  என்ற சிங�ை ந்சோல 
லிலும அ்ழத்து வைருகின்றைர்.,இது  ்சங� �ோை 
த்தில நோயனமோர்�ைோல போ்டலநபற்்ற தைம 
என்ற்தகய ம்்றத்து ஒரு புதிய தனித்துவைத்்த 
எழுதிக்ந�ோணடிருக்கி்றோர்�ள். அது கபோை திருக்க� 
தீஸ்வைரத்திற்கு கபோைோல அதன நதோ்டக்�வைோ 
யிலிகை மோந்்த ர�ம� ம�ோ வி�ோ்ர எனறு 
அர்சரின �ோைத்தில இருந்து நதோனறுநதோடடு 
இருக்�க்கூடிய ஒரு வி�ோ்ர எனறு ஒரு வைர்்ம 
பூ்ச்பபடடு, உண்ம நி்ை ம்்றக்�்பபடடிருக் 
கின்றது. 

 2009 இல யுத்தம   நமௌனிக்�்பபட்டதன 
பின  நபௌத்தத்துக்கு வைலுக்சர்க்கும ந்டவைடிக்்��ள் 
அதி�மோ�கவை இ்டமநபற்று வைருகின்ற்ம குறி 
்பபி்டத்தக்�தோகும. அது கபோைகவை கீரிம்ை 
என்ற  இ்டத்திலும அவைர்�ள் உரி்ம ந�ோண்டோடி 
�ோைடி எடுத்து ்வைத்து அஙகு நபௌத்த ்சரித்திரம 
எழுத்பபடடு வைருகின்றது. அத்கதோடு குருந்தூர் 
ம்ை முல்ைத்தீவில  ஒரு புரோதைமோை ஒரு சிறிய 
சிவைன ஆையமுள்ைது. அதில  சூைத்்த ்வைத்து  
நபௌத்தர்�ள் வைழி்பபடடு ந�ோணடிருக்கி்றோர்�ள்.
சிை இ்டங�ளில இைவைோத சிந்த்ையோைர்�ள் 
ந்சனறு ்்சவைர்�ளின ஆையம மற்றும  அவைர்�ளின 
பூர்வீ� இ்டங�்ை அப�ரித்து வைருவைது 
ஒனறும புதிய வி்டயமலை. தமிழ மக்�ளின 
ந்சோந்த இ்டங�ள் சிைவைற்றில வி�ோ்ர�ளும 
�ட்ட்பபடடுள்ைை.இத்த்�ய சிை விையங�ள்   
தற்நபோழுது நீதிமன்றத்திற்கும ந்சனறுள்ை 
நி்ையில நி்ை்ம�ள் �டடு்பபோடடுக்குள் 
ந�ோணடு வைர்பபடடுள்ைை.
 நீதிமன்றம என்ற படியோல அது ஒரு 
அைவிற்கு ஒரு �டடு்பபோடடு்டன இருக்கி்றது . 
இகதகவை்ை கிளிநநோச்சியில உள்ை ஒரு க�ோயி 
லில  ஏகதோ நபௌத்த சினைங�ள் இரு்பபததோ�  
ஒரு நதோலலியல ஆயவைோைர்  நதரிவித்த்தத்  
நதோ்டர்ந்து ஆக்கிரமி்பபு ந்டவைடிக்்� இ்டமநபற் 
விருந்தது. ஆைோல அந்த மக்�ளின எழுச்சிமிக்�  
கபோரோட்டத்திைோலும எதிர்்பபிைோலும  அது 
்�வி்ட்பபட்டது . அது சிை இ்டங�ளில ஒரு 
நபௌத்த சினைங�ள் கபோைகவை இருக்�ைோம . 
ஆைோல ்வை்ச  சினைங�ளும அந்த உருவில தோன 
இருக்கும. மற்்றது �ற்�ள் நபோழிந்த விதத்்த 
்வைத்துக்ந�ோணடு அதில சிை சி்ை�்ை 
நபௌத்தர்�ள் தங�ளு்்டய நதனறு கூறுவைோர்�ள்.
ஆைோல  அ்வை யோவும ்்சவைர்�ளு்்டயது.  அ்வை 
உரியவைோறு போது�ோக்�்பப்ட கவைணடும.

 இவவைோ்றோை சூழலில, மதத்தின கபரிைோை 
ஒடுக்குமு்்ற�ளுக்கும அப�ரி்பபுக்�ளுக்கும   
தீர்வு தற்கபோது வைரும எனறு கூ்ற முடியோது. ஆைோல 
மக்�ள் விழி்பபோ� இருக்� கவைணடும. அதோவைது 
இரோணுவை மயமோக்�்ை இலைோமல ந்சயய 
கவைணடும. நபௌத்த மயமோக்�்ை வி்ட இரோணுவை 
மயமோக்�லதோன ஆபத்தோைது. ஏநைன்றோல 
நோளுக்கு நோள் இரோணுவைத்திைரின ந்சலவைோக்கு 
இைங்�யில அதி�ரித்து ந்சலகின்றது. இரோணு 
வைத்திைருக்கு அ்ைத்து வை்சதி�்ையும ந்சயது 
ந�ோடு்பபதற்கு எலைோவிதமோை அரசியல �டசி 
யரும கபோடடி கபோடடுக்ந�ோணடு ந்சயற்படடு 
க்ந�ோணடு இருக்கின்றோோ்�ள். எைகவை இறுதியில 
ஒரு வைர்த்த� நிறுவைைம நதோ்டஙகுவைதோ� இருந்தோல 
கூ்ட, இரோணுவைத்்தச் க்சர்ந்தவை்ரகயோ, அலைது 
ஓயவு நபற்்ற இரோணுவை அதி�ோரி்யகயோ அந்நிறு 
வைைத்தில க்சர்த்துக்ந�ோண்டோலதோன வைர்த்த�த்தில 
ஈடுப்டைோம என்ற நி்ையும இைங்�யில 
ஏற்ப்டைோம. இந்த நி்ை போகிஸ்தோனில �ோ்்ப 
படுகின்றது.இது ஒரு ஆபத்தோை வி்டயம. ஆ�கவை 
இரோணுவை மயமோக்�ம நபௌத்தமயமோக்�ம ஆகிய 
இரணடு ஆபத்தோை வி்டயங�ளில இந்த நோடு 
சிக்கிக்ந�ோணடு இருக்கின்றது.
 இந்நி்ை சிங�ை மக்�ளுக்கு அது 
ஒரு ஆதோயமிக்� ஒன்றோ� இருந்தோலும தமிழ 
மக்�ள் இது குறித்து மி�மி� �வைனித்து அதற்கு 
எனை ந்சயய கவைணடும எனப்த தமிழ அரசி 
யலவைோதி�ள் ்சரி அலைது ஆயவைோைர்�ள், ந்சயற் 
போட்டோைர்�ள் அ்ைவைரும இ்்ந்து அது குறி 
த்து �வைைம ந்சலுத்துவைது மி� முக்கியம.
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்டோனஸ் கிைோஸ் எ்பகபோது ஆரமபிக்கிறீர்�ள்? 
ஆஙகிை வைகு்பபு நதோ்டங� மோடடீர்�ைோ? எனறு 
மோ்வைர்�ளும நபற்்றவைர்�ளும அடிக்�டி 
க�ட�த் நதோ்டஙகிவிட்டோர்�ள். “வி்ரவில 
வி்ரவில“ எனறு ந்சோலலிக்ந�ோணடிருக்கிக்றோம. 
உண்மயில ஆசிரியர்�ளும மோ்வைர்�ளும 
�ோடடும ஆர்வைத்துக்கு ஈடுந�ோடுக்� இ்டமதோன 
கபோதோமல உள்ைது. அதுகவை தோமதத்துக்கு்ப நபரிய 
�ோர்ம.
 ப்ை ஓ்ை மோ்ை�ள், முத்துமோ்ை�ள் 
கதோடு�ள் நபோம்ம�ள் தயோரித்தல சி்பபி�ளில 
அைங�ோர கவை்ை, �ோலமிதி�ள் தயோரித்தல 
கபோன்ற பை ் �வி்ைத் தயோரி்பபு�்ை பயிற்றுவி 
க்�வும எணணியுள்கைோம.
 தற்கபோது இந்தக் �லலூரி அபிவிருத்தியில 
சிை நணபர்�ள் நிதியோதரவு நலகியுள்ைோர்�ள். 
அவைர்�ைது ஆதரவு்டகைகய இத்த்ை வி்ரவைோ� 
சிை �டடுமோைங�்ைச் ந்சயய முடிந்தை.  கமலும 
இத்ை வைலுவைோக்�வும �லலூரி்யயும அதன 
பணி�்ையும விரிவைோக்�ம ந்சயயவும  எமது 
உ்றவு�ளி்டம நிதியோதர்வையும எதிர்போர்க்கிக்றோம.
 இனனும கபோரின நி்ைவுக்�ோயங�கைோடு 
வைோழும எமது இ்ையவைர்�ளின வைோழக்்� �்ை 
�ைோல கமன்ம  உறுவைதற்கு போடுப்டகவைணடிய 
நபோறு்பபு  நம அ்ைவைருக்கும உணடு.  தோய�க் 
குழந்்த�ளுக்கு வையிற்று்பபசி்ய வி்ட, �லவி 
பசிகய அதி�ம. எைகவை அதற்கு நோம அ்ை 
வைரும அவைர்�ளுக்கு உதவிைோல, நோ்ை அவைர்�ள் 
நலைநதோரு ஆகரோக்கியமோை ்சமூ�த்்த உருவைோ 
க்குவைோர்�ள் எனபது திண்ம.

இல்ள்யவர்்கல்ள   ... த�ொடர்ச்சி  ...



வை்டக்கு மோ�ோ்த்தில ஆணடு கதோறும 
பருவை ரீதியோ� இரண்டோவைது இ்்ட பரு 

வைம மற்றும வை்டகீழ பருவை்ப நபயர்ச்சிக் �ோற்று 
�ோை்பபகுதி�ளில கி்்டக்கின்ற ம்ழ்ய 
நமபிகய அதனு்்டய அடுத்த ஆணடின முதைோ 
வைது இ்்ட்பபருவைம மற்றும நதனகமற்கு பரு 
வைக்�ோற்று �ோைங�ளின வைோழவைோதோரமும   வைோழ 
க்்�யும தஙகியிருக்கின்றது. 
 நபோதுவைோ� ஒவநவைோரு ஆணடும மோரி 
எனறு அ்ழக்�்பபடுகின்ற இரண்டோவைது இ்்ட்ப 
பருவைம நதோ்டக்�ம வை்டகீழ பருவை்ப நபயர்ச்சிக் 
�ோற்று �ோைம வை்ரயோை �ோை்பபகுதி�ளில கி்்ட 
க்கின்ற ம்ழ வீழச்சி்ய நமபியதோ�கவை வை்டக்கு 
மோ�ோ்த்தினு்்டய வைோழவைோதோரம அ்மவு 
நபற்றிருக்கின்றது. அந்த அடி்பப்்டயில 2022ஆம 
ஆணடினு்்டய பருவை ம்ழ வீழச்சி பற்றிய 
எதிர்வுகூ்றைோ�வும பருவை ம்ழவீழச்சி்ய நமபிய 
ஏ்ைய நபோருைோதோர ந்டவைடிக்்��ள் குறி்பபோ� 
விவை்சோய ந்டவைடிக்்��ள் பற்றிய வி்டயங�்ையும 
உள்ை்டக்கியதோ�கவை இக்�டடு்ர அ்மகின்றது. 
 இவவைோண்்ட்ப நபோறுத்தவை்ரயில 
ம்ழவீழச்சி வை்டக்கு மோ�ோ்த்தின ஆணடுச் 
்சரோ்சரி ம்ழவீழச்சி 1240 மிலலிமீற்்றர் என்ற 
்சரோ்சரி்ய வி்ட ்சற்று அதி�மோ�கவை கி்்டக்கும 
எை எதிர்போர்க்�்பபடுகின்றது. இவவைோணடு 
ந்ச்பந்டமபர் மோதம 10ஆம தி�தி வை்ரயோை 
�ோை்பபகுதியில வை்டக்கு மோ�ோ்ம தனனு்்டய 
ஆணடுச் ்சரோ்சரி ம்ழவீழச்சியின 60 வீதமோை 
பஙகி்ை நபற்றிருக்கின்றது எனபது குறி்பபி்டக் 
கூடிய ஒரு வி்்டயமோகும. இதைோல இவவைோணடு 
மோரி�ோைம நதோ்டஙகுவைதற்கு முனபோ�கவை 
வை்டகீழபருவை்ப நபயர்ச்சிக் �ோற்று அலைது 
இரண்டோவைது இ்்ட பருவை�ோை ம்ழ்ய தவிர்த்து 
இவவைோணடு வை்டக்கு மோ�ோ்ம ்சரோ்சரியோ� 650 
மிலலி மீற்்றருக்கு கமற்பட்ட ம்ழ வீழச்சி்ய்ப 
நபற்றிருக்கின்றது எனபது மி�வும முக்கியமோை 
ஒரு வி்டயமோகும.; வை்டக்கு மோ�ோ்ம பலகவைறு 
வை்�யோை மு்்ற�ளில ம்ழ்ய்ப நபறுகின்றது.  
முதைோவைது இ்்ட்பபருவை �ோைத்திலும நதன 
கமற்கு்ப பருவைக்�ோற்று �ோைத்திலும உ்� 
்பபு(கமற்�ோவு்�) ந்சயனமு்்றயிைோலும  இரண 
்டோவைது இ்்ட்பபருவை�ோைத்திலும வை்டகீழ்பபருவை 
க்�ோற்று �ோைத்திலும மு�்பபு அலைது சூ்றோவைளி 
ந்சயனமு்்றயிைோலும ம்ழ கி்்டக்கின்றது.
 இவவைோணடு கமற்கூறிய இரணடு மு்்ற 
�ளின மூைமோ�கவை வை்டக்கு மோ�ோ்ம 650 
மிலலி மீற்்றருக்கு கமற்பட்ட ம்ழவீழச்சி்ய 
நபற்றிருக்கி்றது எனபது குறி்பபி்டத்தக்� ஒரு 
வி்டயமோகும.; இதைோல வை்டக்கு மோ�ோ்த்தின 
உ்்டய ஆணடு ்சரோ்சரி ம்ழவீழச்சி இவவைரு்டம 
வைழ்மயோை ்சரோ்சரி்ய வி்டவும கு்்றந்தது 20 
வீதமோவைது உயர்வைோ� இருக்கும எை எதிர்போர் 
க்�்பபடுகின்றது.

2022ம் ஆண்டின் பருெரீதியிலான மசழவீழ்ச்சி 
எதிரபாரப்பு

2022ஆம ஆணடினு்்டய இரண்டோவைது இ்்ட 
்பபருவை ம்ழவீழச்சி இவவைோணடு ஒக்க்டோபர் 
மோதம 08 கததியில இருந்து 18ஆம கததி வை்ரயோை 
�ோை்பபகுதிக்குள் ஆரமபி்பபதற்�ோை வைோய்பபு�ள் 

�ோ்்பபடுகின்றை.
 இவவைோணடு இரண்டோவைது இ்்ட்பபருவை 
ம்ழயோைது ்சரோ்சரி்ய வி்டவும 50 மிலலி 
மீற்்றருக்கு கூடுதைோ� ம்ழ கி்்ட்பபதற்�ோை 
வைோய்பபுக்�ள் �ோ்்பபடுகின்றை. நபோதுவைோ� 
இரண்டோவைது இ்்ட்பபருவைம ஆரமபிக்கின்ற 
�ோை்பபகுதி�ளில வைங�ோை விரிகு்டோவின �்டல 
கமற்பர்பபு நவை்பபநி்ை மோற்்றத்தின வி்ைவைோ� 
உருவைோகின்ற தோழமுக்�ம �ோர்மோ� வை்டக்கு 
மோ�ோ்ம அதி� ம்ழவீழச்சி்ய நபறுவைதற்�ோை 
நி்ை்ம�கை �ோ்்பபடுகின்றை. அத்ை 
நதோ்டர்ந்து இவவைரு்ட வை்டகீழ பருவை்ப நபயர்ச்சிக் 
�ோற்று �ோைத்துக்குரிய ம்ழவீழச்சியோைது நவைமபர் 
மோதத்தின நடு்பபகுதியில குறி்பபோ� 16 நதோ்டக்�ம 
23ஆம தி�திஅைவில ஆரமபி்பபதற்�ோை 
நி்ை்ம�ள் �ோ்்பபடுகின்றை. 
 இவவைோணடு வை்டகீழ்பபருவைக்�ோற்று ம்ழ 
வைழ்மயோை ்சரோ்சரி்யவி்ட 120 மிலலி மீற்்றருக்கு 
கமற்பட்ட அைவில அதி�ம கி்்ட்பபதற்�ோை 
வைோய்பபு�ள் �ோ்்பபடுகின்றை. இவவைோணடு 
மோரி�ோைம ம்ழவீழச்சி்ய்ப நபோறுத்தவை்ர 
எதிர்போர்க்�்பபடுகின்ற ்சரோ்சரி்யவி்ட 18 வீதமோை 
அைவு அதி�ம கி்்ட்பபதற்�ோை வைோய்பபுக்�ள் 
�ோ்்பபடுகின்றை. எைகவை இவவைரு்ட 
ம்ழவீழச்சி்ய நபோறுத்தவை்ரயில ம்ழவீழச்சி 
அைவு இவவைோறு இருக்� ம்ழவீழச்சி பரமப்ை 
நபோறுத்தவை்ரயில அண்ம�ோைமோ� வை்டக்கு 
மோ�ோ்த்தில அவைதோனிக்�க் கூடிய ஒரு முக்கி 
யமோை வி்டயமோ� ம்ழநோட�ளின அைவு குறி்ப 
பி்டக்கூடியதோ� �ோ்்பபடுகின்றது.

 நபோதுவைோ� வை்டக்கு மோ�ோ்த்தில ம்ழ 
நோட�ளின எணணிக்்� �ோைநி்ை மோற்்றத்தின 
�ோர்மோ� கு்்றவை்்டந்து ந்சலகின்றது. இதைோல 
குறி்பபிட்டைவைோை நோட�ளுக்குள்கைகய ்சரோ்ச 
ரி்ய வி்ட ்சற்று கூடுதைோை அைவில ம்ழ கி்்ட 
த்து வைருகின்றது. எைகவை கு்்றந்த நோட�ளில அதி� 
ம்ழ கி்்டக்கின்ற நபோழுது ஒரு நோளுக்�ோை 
ம்ழவீழச்சி ்சரோ்சரி எனபது மி�வும உயர்வைோ�கவை 
�ோ்்பபடுகின்றது. 
 குறி்பபோ� ம்ழ நோட�ளில எணணிக்்� 
கு்்றவை்்டந்து ்சரோ்சரியில எந்தவிதமோை மோற்்ற 
மும ஏற்ப்டோது ஒரு நோளுக்�ோை ம்ழச்ந்சறிவு 

அதி�ரித்து வைருகின்றது. இதைோல வை்டக்கு மோ�ோ 
்ம குறுகிய �ோைத்தில கி்்டக்கும அதி�ைவைோை 
�ைம்ழ �ோர்மோ� நவைள்ை்பநபருக்கு கபோன்ற 
ஆபத்து�்ை எதிர் ந�ோள்கின்ற நி்ை்ம 
�ோ்்பபடுகின்றது. எைகவை வை்டக்கு மோ�ோ 
்த்்த்ப நபோறுத்தவை்ரயில இவவைோணடும 
3க்கு கமற்பட்ட தோழமுக்�ங�ள் வைங�ோை விரிகு 
்டோவில கதோனறுவைதற்�ோை நி்ை்ம�ள் �ோ்்ப 
படுகின்றை.

  இவவைோணடு ம்ழ வீழச்சி்ய நபோறு 
த்தவை்ரயில அதி� ந்சறிவைோை ம்ழ குறுகிய 
�ோைத்தில கி்்ட்பபதன �ோர்மோ� அதற் �ோை 
வைோய்பபு�ள் �ோ்்பபடுகின்றை. எைகவை இது 
நதோ்டர்போ� நோங�ள் கபோதுமோை அைவு தயோர் 
படுத்தல மற்றும முனநைச்்சரிக்்� ந்டவைடிக் ்�� 
கைோடு இரு்பபது எமக்கு ஏற்படுகின்ற நபரிய போதி 
்பபு�்ை கு்்றக்கும.  

வநற்வையச்கக்கான பருெம்
விவை்சோயி�்ை நபோறுத்தவை்ர இவவைோணடு  
ஒக்க்டோபர் மோதம 10ம கததியில இருந்து 30ம 
தி�தி வை்ரயோை �ோை்பபகுதிக்குள் வி்த 
்பபு ந்சயற்போடு�்ை கமற்ந�ோள்வைது மி�வும 
சி்ற்பபோைதோ� அ்மயும.; குறி்பபோ� நவைம 
பர் மோதத்தில 20 ஆம தி�தியிலிருந்து பருவை 
ம்ழ வீழச்சி அதி�ைவில இருக்கும எனப 
தைோல நவைமபர் மோதம 20ஆம தி�திக்கு முனபு 
வை்டக்கு மோ�ோ்த்தின அ்ைத்து பிரகத 
்சங�ளிலும வி்த்பபு ந்சயற்போடு�்ை கமற் 
ந�ோள்வைது சி்ற்பபோைதோகும. ம்ழநீ்ர நமபி 
அலைது குைங�ளில தற்கபோது இருக்கின்ற 
நீ்ர நமபி ஆரமப பணபடுத்தல மற்றும 
வி்த்பபு ந்சயலபோடு�்ை கமற்ந�ோள்வைது 
விவை்சோயி�ளுக்கு இவவைோணடின பிற்பகுதியில 
குறி்பபோ� நவைமபர் டி்சமபர் மோதங�ளில 
கி்்டக்கின்ற �ைம்ழ �ோர்மோ� ஏற்படுகின்ற 
போதி்பபு�்ை இயலுமோை அைவில கு்்ற்பபதோ� 
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thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

   த�ொடர்ச்சி 27ஆம் பக்கம்

fyhepjp ehfKj;J gpujPguh[h
KJepiy tpupTiuahsu;> Gtpapaw;Wiw> 

aho;g;ghz gy;fiyf;fofk;.

2022Mk; Mz;bd; gUtkioAk; 

tptrha kw;Wk; mdu;j;j 

jahu;g;gLj;jYk;.
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thuhe;j kpd;dpjo;;
,e;jpaj;jsk;

ftpij

jpahf jPgk;
jpyPgd;..
ey;Y}u; 

fe;jrhkp Nfhapypy;
jputkpd;wp vupe;j
mizah jPgk;!

grp vd;W
Nfl;l
rhTf;F

jd; capiu
Grp vd;W nfhLj;j

ghu;j;jPgd;!

gl;bdpf; fple;j 
fhw;Wf;F - jd; 
%r;irnfhLj;J
fhw;wpy; fye;jtd;!

jd;
cly;

<uj;ij
gd;dpuz;L ehs;

fha itj;j
<oneUg;G!

kuzj;jpw;F
jd;Dliy

czthff; nfhLj;j
cz;zhj capNu

jpyPgh!

cd; rpWePUk; ,uj;jKk;
jz;zPu; 

jhfj;jpy; nrj;jij..
vq;fis

fz;zPu; rpe;jp
nrhy;y itj;jha;!

vk;
md;idG+kpf;F ePjhd;

mfpk;ir vy;iy!
eP

kwk; tpise;j
kz;zpy;

mwk; tpijj;jtd;!
rpuk; jhohJ epd;W
capu; nfhLj;jtd;!

eP
xU nrhl;L
ePu; mUe;jh

capu; mWj;j mwk;!

cd;
fuk; njhl;L

mwk; tsu;j;Njhk;!
eP..

jiytupd;
tuk;!

kuzk; 
xU jlitjhd; 
tUk;! ,J eP
nrhd;dJ!

<o
kz;Zf;fhf
kuzj;ij

kbapy; fl;bf;nfhz;Nl
kbe;jtNd!

khdj;ij tpw;Wr; 
thoKbAkh? 

,wg;Gf;Fg; gae;J 
,dj;ij mopa

tplyhkh?

,JTk; ePjhd; nrhd;dha;!

khdj;ij fhf;f
kuzj;ij mioj;j
kwj;jkpod; ePjhdlh!

Rje;jpuj;jpw;F tpiyahf 
vq;fs; capiuNa 

nfhLf;fj; jahuhf cs;N-
shk;

vd;wha;..

nfhLj;jha;.. Mdhy;
Rje;jpuk;.. ,d;Dk;

cz;zh epiyapNyNa
,Uf;fpwJ. ePAk;

grpNahNl
gl;bdpf;fplf;fpwha;!

mfpk;irapd; MzpNtu;
fhe;jp vd;whu;fs;!
cd; mfpk;iria

nfhd;wJjhd; mtu;fs;
kfhj;kh Mdhu;fs;!

mikjpg;gilapd;
ml;^opaj;ij

mikjp topapy; epd;W
vjpu;j;jha;..cd;
mikjp vOjpa

mwNk..
jiytupd; MAjk;

vOj njhlf;fkhdJ!

mwj;jhy; kz;Zf;Fs;
tpijahdtd; eP..
kwj;jhy; cyFf;F

tpbayhdtd; mtd;!

cz;zh epiyapd;
epidTr;rpd;dNk!
mz;zh jpyPgh cd;
vz;zj;ij ehq;fs;

kz;NzhL kbAk; tiu
J}f;fp Rkg;Nghk;!

kf;fs; Gul;rp ntbf;fl;Lk;
Rje;jpu jkpoPok; kyul;Lk;!

jhafj;jpd; jhfj;Jf;F jhdkha;; 

capu; je;jtd; jpyPgd;

ftpgh];fu;



இந்தியோவில உள்ை ஈழ தமிழ ஏதிலியர்�்ை 
இைங்�க்கு திரு்பபி அ்ழத்துக் ந�ோள்ை 

சி்ற்பபு குழு ந்ச்ப்டமபர் 5 ஆம கததி உருவைோக் 
�்பபடடுள்ைதோ� இைங்� அரசின அதி�ோர 
பூர்வை ந்சயதி நவைளிவைந்துள்ைது. இைங்�யின 
அதிபர் ரனில விக்ரமசிஙக� அவைர்�ளின அலு 
வைை�த்தோல நியமிக்�்பபடடுள்ை அதிபரின முத 
ன்ம ந்சயைோைர், குடியுரி்ம, நவைளியு்றவுத் 
து்்ற மற்றும நிதித்து்்ற ்சோர்ந்த முதன்ம 
அலுவைைர்�்ை ந�ோண்ட கூட்டத்தில தமிழ�த் 
தின ந்சன்ை்ய த்ை்ம இ்டமோ� ந�ோணடு 
ந்சயலபடும ்சந்திர�ோ்சன அவைர்�ளின OFERR 
அ்ம்பபின கவைணடுக�ோளுக்கு ஏற்று இந்தியோவி 
லுள்ை ஈழத் தமிழ ஏதிலி�்ை திருமப நபரும 
குழு்வை இைங்� �ைோதிபதியின ந்சயைோைர் 
்சமன ஏ�நோயக்� த்ை்மயில இைங்� அரசு 
உருவைோக்கி உள்ைதோ� த�வைல�ள் உறுதி்பபடுத்த்பப 
டடுள்ைது.
 இந்த த�வைல�்ை நோம கமமகபோக்�ோ� 
போர்க்கும நபோழுது இைங்� அரசு இந்தியோவில 
உள்ை ஈழ தமிழ ஏதிலி�ளின நைனிற்�ோ� அவைர் 
�்ை திருமப நபற்று அவைர்�ளுக்கு மறுவைோழ்வை 
அளி்பபதோ�  போர்க்�த் கதோனறும ஆைோல இை 
ங்� அரசின இந்த ந்சயைோைது வைரைோற்று 
ரீதியோ� நோம போர்க்கும நபோழுது நதோ்டர்ச்சியோ� 
தமிழ மக்�ளுக்கு எதிரோ� ந்சயலபடடு வைரும 
இைங்�யின சிங�ை கபரிைவைோத அரசு�ள் 
இந்தியோவில உள்ை ஈழ தமிழ அ�தி�ளுக்�ோை 
்சரியோைநதோரு தீர்்வை இன்றைவும வைழங�ோமல 
்சர்வைகத்ச ்சமூ�த்தின முனபு ஈழத் தமிழ எதிலியருக்கு 
தோங�ள் ஆதரவைோ� இருக்கினக்றோம எனகின்ற ஒரு 
நபோய பிரச்்சோரத்்த கமற்ந�ோள்வைதற்�ோை ஒரு 
முக்கிய ந்சயைோ�கவை இவவி்டத்தில நம �ோ் 
கவைணடிய �ட்டோயம உள்ைது.

இந� விட்யத்ல� 

1.நொம் இநதி்யொவில் உள்்ள ஈழத் �மிழர்்களின 
நிலைபொடு 

2. இநதி்ய அரசின ெடடங்கள் 

3.ெர்வக�ெ அ்கதி்கள் நைெடடங்கள்

4.�மிழ்க அரசின தெ்யல்பொடு்கள்

5. OFERR அலமப்பின உள்கநொக்க தெ்யல்பொ 
டு்கள்

6.ெம்கொை இைஙல்கயின அரசி்யல் தபொரு்ளொ�ொர 
சூழ்நிலை

7.�மிழ் ஏதிலி மக்கல்ள திரும்பப் தபற்றதில் 
இைஙல்க அரசின ்கடந� ்கொை  தெ்யல்பொடு்கள்

8.ெமூ்க தபொரு்ளொ�ொர பிரச்ெலனெ்கள்.

எை பலகவைறு க�ோ்ங�ளில இைங்� அரசின 
இந்த புதிய ந்டவைடிக்்�்ய நோம பிரித்து போர்க்� 
கவைணடியுள்ைது. 
 இந்தியோவின தமிழநோடு மோநிைத்தில தமிழ 
நோடு அரசின மறுவைோழவு து்்றயோல ந்டத்த்பபடும 
110 இைங்� தமிழர் மறுவைோழவு மு�ோம�ளில 
ஐமபத்தி ஒனபது ஆயிரத்திற்கும கமற்பட்ட 
ஈழத்தமிழர்�ள் வைசித்து வைருகின்றைர் இவைர்�ள் 
நோனகு �ட்டங�ைோ� இந்தியோவிற்கு வைந்தவைர்�ள் 
எை மறுவைோழவுத்து்்ற கூறுகி்றது. இந்திய ஒனறிய 
அரசின உள்து்்றயின கீழ அஙகீ�ரிக்�்பபட்ட 
அ�தி�ைோ� ஈழ தமிழ ஏதிலி மக்�ள் உள்ைைர். 
இவைர்�ளுக்கு உ்வு நபோருட�ள் வைழஙகுவைதற்�ோ� 
இந்திய ஒனறிய அரசு மோனிய நதோ்�்ய 
தமிழநோடு மோநிை அரசுக்கு வைழஙகுகி்றது கமலும 
தமிழநோடு அர்சோைது பலகவைறு திட்டங�்ை ஈழத் 
தமிழ மக்�ளுக்கு வைழஙகி வைருகி்றது. கமலும 35 
ஆயிரத்துக்கும கமற்பட்ட இைங்� தமிழர்�ள் 
மு�ோம�ளில இலைோமல நவைளி பதிவில வைோழந்து 
வைருகின்றைர்.  
 குடியுரி்ம இலைோத �ோர்த்திைோல 
்சரியோைநதோரு உயர்� லவி மற்றும கவை்ை 
வைோய்பபு நபறுவைதில ஈழத்தமிழ மக்�ளுக்கு 
பலகவைறு சிக்�ல�ள் இந்தியோவில இருந்து 
வைருகி்றது எனபதில எந்த ஒரு மோற்றுக் �ருத்தும 
இல்ை. இவவி்டத்தில தமிழ� அரசின 
தற்கபோ்தய ந்சயலபோடு�்ை நோம போர்க்கும 
நபோழுது தமிழ�த்தில உள்ை ஈழத்தமிழ ஏதிலியர் 
மக்�ளின மறுவைோழவுக்�ோ� நதோகு்பபு வீடு�ள் 
�டடுதல மற்றும கவை்ை வைோய்பபு�்ை உரு 
வைோக்கும பணி்ய தமிழநோடு அரசின மறு 
வைோழவு து்்ற தற்கபோது முனநைடுத்து உள்ைது; 
இது அந்த மக்�ளின வைோழக்்�யில ஒரு சிறிய 
மோற்்றத்்த ஏற்படுத்தியுள்ைது இரு்பபினும 
அவைர்�ளுக்�ோை அரசியல, �லவி, நபோருைோதோரம 
கபோன்ற உரி்ம�ள் இன்றைவும முழு அைவில 
கி்்டக்�ோமல மக்�ள் வைோழவைதும நிதர்்சைமோை 
உண்மகய. இந்தியோவில உள்ை ஈழத்தமிழ 
ஏதிலியர் மக்�ளுக்கு குடியுரி்ம மற்றும பி்ற 
உரி்ம�்ை வைழங� முடியோததற்கு மி� முக்கிய 
�ோர்மோ� உள்ைது எனைநவைன்றோல இந்திய 

அரசியை்ம்பபுச் ்சட்டம ஆகும. இந்திய 
அரசியை்ம்பபு ்சட்டத்தினபடி இந்தியோவில 
ஏதிலியர்�ள் அஙகீ�ரிக்�்பப்டவில்ை அவைர் 
�ள் அ்ைவைரும நவைளிநோடடிைர் ஆ�கவை �ரு 
த்பபடுகின்றைர் அதைோல ்சட்டத்தினபடி ஏதி 
லியர் மக்�ளுக்கு இந்தியோவில குடியுரி்ம 
வைழங� முடியோத நி்ை நதோ்டர்ந்து ந�ோணக்ட 
வைருகி்றது. குடியுரி்ம திருத்தச் ்சட்டம மூைம 
பலகவைறு நோடு�ளிலிருந்து இந்தியோவில தஞ்சம 
புகுந்துள்ை ஏதிலியர் மக்�ளுக்கு குடியுரி்ம�ள் 
வைழங�்பபட்ட நி�ழவும ந்டந்துள்ைது. 
 தற்நபோழுது இந்தியோவில ந�ோணடுவைர்ப 
பட்ட 2019 குடியுரி்ம திருத்தச் ்சட்டத்தில 
கூ்ட போகிஸ்தோன, பங�ைோகதஷ, மியோன மர், 
கநபோைம,ஆ்ப�ோனிஸ்தோன கபோன்ற நோடு�ளில 
இருந்து வைருகின்ற இஸ்ைோமியர் அலைோத பி்ற 
மதம ்சோர்ந்த ஏதிலியர் மக்�ளுக்கு குடியுரி்ம 
அந்தச் ்சட்டம வைழிவைகுக்கி்றது. ஆைோல அந்த 
்சட்டத்தில இைங்� இலைோத �ோர்த்திைோல 
இைங்� தமிழ ஏதிலியர் மக்�ளுக்கு குடியுரி்ம 
இன்றைவும கி்்டக்�வில்ை இத்ை ்சரி ந்சயய 
தமிழ�த்்தச் ்சோர்ந்த நோ்டோளுமன்ற உறு்பபிைர்�ள் 
நதோ்டர்ச்சியோ� �டசி கபதமினறி க�ோரிக்்��்ை 
்வைத்து வைருவைதும இைங்� தமிழ ஏதிலியர்�ளுக்கு 
வைருங�ோைத்தில குடியுரி்ம ்சோர்ந்த ஒரு நமபிக்்� 
ஊடடும ந்சயைோ� இருக்கி்றது.
 கமலும ்சர்வைகத்ச அ�தி�ள் நை ்சட்டங 
�்ை ்�யோளும ஐக்கிய நோடு�ள் ்ச்பயின 
அ�தி�ள் உயர் ஆ்்யர�த்தில (UNHCR) 
இந்தியோ உறு்பபிைரோ� இலைோத �ோர்த்திைோல 
்சர்வைகத்ச அ�தி�ள் நைச் ்சட்டத்்த இந்தியோவில 
ந்்டமு்்ற்பபடுத்தவில்ை கமலும மனிதோபிமோ 
ைத்தின அடி்பப்்டயிகைகய இந்தியோவில 
அ�தி�ளுக்கு வைோய்பபு�ள் வைழங�்பபடுவைதோ� 
இந்திய அரசு நதோ்டர்ச்சியோ� கூறி வைருகி்றது. 
இந்தியோவில இைங்� தமிழர் மடடுமினறி பர்மோ, 
திநபத், போகிஸ்தோன,  ஆ்ப�ோனிஸ்தோன, கநபோைம, 
பூட்டோன கபோன்ற நோடு�ளிலிருந்தும மக்�ள் 
வைோழந்து வைருகின்றைர் எைகவை இந்தியோவிற்கு 
எை தனியோைநதோரு அ�தி�ள் நைச்்சட்டம 
உருவைோக்�்பபடும பட்சத்தில இந்தியோவில உள்ை 
ஒடடு நமோத்த அ�தி மக்�ளுக்கும அது ஒரு தீர்்வை 
உருவைோக்கும. 
 இவவைோ்றோை சூழநி்ையில தற்நபோழுது 
இைங்� அதிபர் உருவைோக்கியுள்ை குழு இந்தி 
யோவில உள்ை இைங்� தமிழர் ஏதிலியர் �்ை 
திரு்பபி அ்ழக்கும பணி�்ை நதோ்டஙகும 
பட்சத்தில இந்தியோவில உள்ை இைங்� 
தமிழர்�ளுக்கு இந்திய ஒனறிய அரசு மற்றும 
தமிழ� அர்சோல ந்சயலபடுத்த்பபடும மற்றும 
ந்சயலபடுத்த திட்டமி்ட்பபடடுள்ை அ்ைத்து 
பணி�ளிலும நிச்்சயமோ� நதோயவு  ஏற்படும.
 கமலும இந்த குழுவின கநோக்�ங�்ை 
கூர்ந்து �வைனிக்கும நபோழுது �்டந்த �ோைங�ளில 
ந்சன்ையில உள்ை இைங்� து்் தூதர�ம 
மற்றும ஐக்கிய நோடு�ள் ்ச்பயின அ�தி�ள் 
உயர் ஆ்்யர� ஊ்டோ� விரு்பபத்தின நபயரில 
இைங்�க்கு திருமபிச் ந்சன்ற மக்�ளின 
எணணிக்்� எனபது ஐக்கிய நோடு�ள் அ�தி�ள் 
உயர் ஆ்்யர� த�வைலபடி 2002 முதல 2019 
வை்ர 17 ஆயிரத்து 492 கபர் ஆகும.இந்தியோவில 
இருந்து இைங்�க்கு சுய விரு்பபத்தின நபயரில  
திருமபிச் ந்சலலும ஏதிலியர் மக்�ளுக்கு ்சரியோை 
மறுவைோழவு பணி�்ை ந்சயது ந�ோடு்பபதற்�ோ� 
மடடுகம இந்தியோவில ந்சன்ை ந�ரில UN-
HCR அ்ம்பபுக்கு அலுவைை�ம அ்மக்� இந்திய 
உச்்ச நீதிமன்றம அனுமதி அளித்துள்ைது. இவ 
வைோ்றோை சூழநி்ையில இைங்� அரசு்டன 
இ்்ந்து விரு்பபத்தின நபயரில நோடு திருமபும 
மக்�ளுக்கு UNHCR உதவி ந்சயது வைருகி்றது.
ஆைோல இைங்�்ய அ்்டந்த இந்த மக்�ளுக்கு 
்சரியோைநதோரு மறு வைோழவு எனபது அ்மத்து 
ந�ோடுக்�்பபடடுள்ைதோ எனப்த ்சரியோ� �வைனி 
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ப்களவி:
 தமிழ் மக்களின் இனப்பிரச்ைசனக்கான 
அரசியல் தீரசெ ்காண்பது வதாடரபில் இலஙச்க 
அக்கசற வைலுத்தவில்சல என ஐ.நா மனித 
உரிசம ஆசணககுழுவில் இந்தியா வதரிவித்ததன் 
பின்னனி என்ன?

பதில்:
 இந்தியோ ஈழத்தமிழர் பிரச்சி்ையில 
தைது நி்ை்பபோட்்ட மோற்றிக் ந�ோண்டது 
எனபது தவை்றோை புரிதைோகும. இந்தியோ தைது 
நி்ை்பபோடடில உறுதியோ� உள்ைது. அரசியை 
்ம்பபின 13வைது திருத்தத்்த முழு்மயோ� 
ந்்டமு்்ற்பபடுத்தி, மோ�ோ் அ்வை�ளுக்கு அதி 
�ோரத்்த பகிர்ந்து, மோ�ோ் கதர்த்ை ந்டத்தி, 
இை்பபிரச்சி்ைக்கு தீர்வு �ோ்கவைணடுநமனறு 
�ோஙகிரஸ் அரசும போரதிய ்சைதோ �டசி அரசும 
நதோ்டர்ந்து கூறிவைருகின்றை.

 தைது நி்ை்பபோட்்ட இைங்� அரசு 
வி்ரவைோ� ந்சயலபடுத்தகவைணடும எனபதில 
இந்திய ஒனறிய அரசு நதளிவைோ� உள்ைது. தனி 
ஈழம என்ற தமிழ மக்�ளின க�ோரிக்்�்ய 
�ணடுந�ோள்ைவில்ை. சிங�ை கபரிை வைோத 
த்்த வைைர்த்து, இை்பபடுந�ோ்ை ந்சயத 
இைத்கதோடு இ்்ந்து வைோழ வைோய்பபு�ள் 
கு்்றவு. ஈழத்தமிழர்�ளின இை்பபிரச்சி்ை்ய 
்சரியோ� புரிந்துந�ோள்ை இந்திய ஒனறிய அரசு 
தயோரோ� இல்ை. தைது நி்ை்பபோட்்ட ந்சய 
லபடுத்துவைதில மு்ை்பபுக் �ோடடி, தைது அதி 
�ோரத்்த இைங்�யில நி்ைநிறுத்த விரும 
புகி்றது. இந்திய ஒனறியம நபௌத்த சிங�ை கபரி 
ைவைோத அரசுக்கு நதோ்டர்ந்து ஆதரவும போது�ோ்பபும 
ந�ோடுத்து வைருகின்றது.
 உள்நோடடு மக்�ளின உரி்ம�்ையும 
கத்வை�்ையும, மக்�ைோடசியினமீது நமபிக்்� 
்வைக்�ோத போரதிய ்சைதோ �டசி இனநைோரு 
நோடடிலுள்ை மக்�ளின உரி்ம�்ை மதிக்�ோது. 
இந்திய ஒனறிய அரசு இைங்�யில ந்டந்த 
இை்பபடுந�ோ்ை்ய மூடிம்்றக்கும 
கவை்ை்ய தீவிரமோ� ந்சயது வைருகி்றது.
 இைங்�யில தமிழர்�ள் இை்பபடு 
ந�ோ்ை ந்சயய்பப்டவில்ை என்ற கநோக்கில 
ஈழத்தமிழர் பிரச்சி்ை்ய அணுகுகி்றது. நிரந்தர 
அரசியல தீர்வு�ோ் இந்திய ஒனறிய அரசி்டம 
எவவித திட்டமும ந்சயலபோடும இல்ை. இந்திய 
ஒனறிய அரசு ஈழத்தமிழர் இைச்சிக்�்ை இரட்்ட 
கவைதத்தில போர்க்கி்றது. இதைோல இந்திய ஒனறிய 
அர்சோல எவவித தீர்வும கி்்டக்�ோது.
 இந்திய ஒனறியத்தின நி்ை்பபோடு எவவித 
மோற்்றத்்தயும ஏற்படுத்தோது. தமிழர் பிரச்சி்ை 
குறித்து இந்திய ஒனறியம கபசுகின்ற கபோதிலும 
இந்திய ஒனறியத்திற்கு நபோருைோதோர ரீதியில 
அதன வைழியோ� எவவித நன்மயும இல்ை. 
அது ஒரு நி்ை்பபோடு. வைழக்�மகபோல அது 

இந்திய ஒனறியத்தின அறிவி்பபுதோன எனறு மூத்த 
பத்திரிக்்�யோைர் ஆர். சிவைரோ்சோ கூறுகின்றோர்.

 நீதி, அ்மதி, ்சமத்துவைம மோணபு ஆகிய்வை 
தமிழர்�ளுக்கு ந�ோடுக்� கவைணடுநமனறு இந்திய 
ஒனறிய அதி�ோரி கூறுகி்றோர். ஆைோல எ்பபடி 
தருவைது? இை்பபடுந�ோ்ை ந்சயத கபரிைவைோத 
அரசு தமிழர்�ளுக்கு நீதி வைழங�ோது. இைங்� 
குறித்த இந்திய ஒனறிய நி்ை்பபோடு இைங்� 
அர்்ச �ோ்பபோற்்ற மீணடும முயற்சி ந்சயகி்றது. 
இந்திய ஒனறியத்தில இந்து கபரிைவைோத அரசு 
இைங்�யில உள்ை நபௌத்த கபரிைவைோத அர்்ச, 
மோனி்ட உரி்ம�்ை போது�ோக்� எவவைோறு 
அ்ழக்� முடியும?

 இைங்�யில மோற்்றம வைரக் கூ்டோநதை 
இந்திய ஒனறிய அரசு. இந்திய ஒனறிய அரசு 
இரட்்ட கவை்டம கபோடுகி்றது. ஈழத்தமிழர்�ளுக்கு 
ந்்டநபற்்ற இை அழி்ப்ப ஆரோயந்து தண்ட்ை 
வைழங�ோமல தமிழர்�்ை ஆற்்றலபடுத்த 
முடியோது. 13 வைது திருத்தச் ்சட்டம நபரும பை்ை 
ஈழத்தமிழர்�ளுக்கு ந�ோடுக்� முடியோது. 2024 
ஆம ஆணடு நோ்டோளுமன்ற கதர்தல வைருகி்றது. 
அதில தமிழநோடடு தமிழர்�ளின ஓடடு�்ை்ப 
நப்ற ந்டத்தும ஒரு கதர்தல நோ்ட� யுத்தியோகும. 
சீைோவிற்கு எதிரோ� இைங்�்ய தைது 
�டடு்பபோடடில ்வைத்திருக்�கவைணடும என்ற 
சிந்த்ையில இந்திய ஒனறியம ந்சயலபடுகி்றது. 
இைங்�த் தீவு ஈழம, சிங�ைம என இருநோடு�ைோ� 
பிரியக் கூ்டோநதை இந்தியோ நதளிவைோ� இருக்கி்றது. 
அதைோல இந்த 51 வைது ஐநோ கூட்டத்நதோ்டரில 
இந்தியோவின நி்ை்பபோடு ஈழத்தமிழர்�ளுக்கு 
எவவித மோற்்றத்்தயும ஏற்படுத்தோது எனப்த 
நதளிவைோ� புரிந்துந�ோள்ைகவைணடும.

ப்களவி:
 உண்சமயில் இந்தியா தமிழ் மக்கள மீது 
அக்கசற வ்காண்டுளைதா இல்சல தமிழர்கசை 
மீண்டும் பயன்படுத்த முற்படுகின்றதா?

பதில்
 இந்திய ஒனறிய அரசு ஈழத் தமிழர்�ளின 
க�ோரிக்்��்ை ஏற்றுக்ந�ோள்ைவில்ை. கபரிை 
வைோத அரசு இனநைோரு கபரிைவைோத அர்்ச ஏற்று 
க்ந�ோள்ளும. ஒருகபோதும ஒடுக்�்பபட்ட மக்�ளின 
உரி்ம�்ை ஏற்�ோதுஇ அந்த உரி்ம�்ை மதிக்� 

மறுக்கும. இந்திய ஒனறிய அரசு ஈழத்தமிழர்�ளிமீது 
எவவித அக்�்்றயும இல்ை. தமிழநோடடு 
மு�ோமில வைோழும 58. 422 ஈழத்தமிர்�்ை ்வைத்து 
இைங்� அர்்ச மிரடடுகி்றது. வை்டக்கு கிழக்கு 
பகுதி�ளில வைோழும தமிழர்�ள் ்சமய கவைறுபோடினறி 
வைோழந்து வைரும தமிழர்�்ை பயனபடுத்தி இந்துத் 

துவைோ ந�ோள்்�்ய பர்பபி இந்து�்ையும கிறி 
த்தவைர்�்ையும பிரிக்கி்றது. வை்டக்கு கிழக்கு 
பகுதி�்ை இந்துநோ்டோ� மோற்்ற இந்திய ஒனறிய 
கபரிைவைோத அரசு ந்சயலபடுகி்றது. தமிழநோடடு 
தமிழர்�ளும ஈழத்தமிழர்�ளுக்கும உள்ை உ்ற்வை 
அறுத்து, நவைறு்ப்ப வைைர்த்து அனனிய்பபடுத்த 
இந்திய ஒனறிய அரசு ந்சயலபடுகி்றது.
 ஈழத்தமிழர்�்ை தைது தனைை கநோக்� 
த்திற்�ோ� பயனபடுத்தோமல தமிழ மக்�ளின 
உரி்ம�்ை நி்ைநிறுத்த இந்திய ஒனறிய 
அர்்ச தோழ்மயு்டன க�டடுக்ந�ோள்கிக்றன. 
கீழ�ண்ட க�ோரிக்்��்ை இந்திய ஒனறிய அரசு 
ந்சயலபடுத்த கவைணடும. 

1. ஈழத்தமிழர்�ளுக்கு ந்டந்த இை்பபடு 
ந�ோ்ை்ய நனகு ஆரோயந்து நீதி வைழங� கவைண 
டும.  
2. வை்டக்கு கிழக்கு பகுதி�ளில பனைோடடு 
வி்சோர்் ந்டத்த கவைணடும. 
3. சிங�ைவைர்�கைோடு இ்்ந்து வைோழவைதோ? 
தனிநோ்டோ� பிரித்து வைோழவைதோ? எனறு நபோதுவைோக் 
ந�டு்பபு ந்டத்தகவைணடும. 
4. ஈழத்தமிழர்�ளுக்கு தனைோடசி உரி்ம 
வைழங�கவைணடும. 5. சிங�ை கபரிைவைோத அர்்ச 
பனைோடடு குற்்றவியல நடுவைர் மன்றத்தில 
நிறுத்தகவைணடும. இந்தச் ந்சயலபோடு�்ை 
இந்திய ஒனறிய அரசு ந்சயலபடுத்த கவைணடும. 

இல்ைநயன்றோல தமிழ மக்�்ை தைது 
தனைைத்திற்�ோ� பயனபடுத்தி, தமிழர்�்ை அடி 
்மபடுத்துகி்றது. இந்திய ஒனறிய அர்்ச நமபி 
நமது உரி்ம�்ை இழந்துவி்டகவைண்டோம. 
நதோ்டர்ந்து கபோரோடி தைது உரி்ம�்ை நப்ற 
தமிழர்�ைோகிய நோம ஒனறி்்கவைோம.
 கபோர் முடிந்து 13 ஆணடு�ள் முடிந்தும 
இனனும நீதி ஈழத்தமிழர்�ளுக்கு கி்்டக்� 
வில்ை. அதற்கு �ோர்ம இந்திய ஒனறிய 
அரசுதோன. ஈழத்தமிழர்�்ை மனிதர்�ைோ� மதிக்� 
வில்ை. வை்டஇந்திய ஒனறிய அரசு�ள் தமிழர் 
�்ை புரிந்தந�ோள்ை மறுக்கின்றை. ்சமயமதோன 
முனனி்ை்ப படுத்துகி்றது. ஆைோல மனித 
உரி்ம�்ை பினனுக்கு தள்ளுகி்றது. அடி்ப 
ப்்டயில ஈழத் தமிழர்�ள் பலகவைறு அரசியல 
�டசி�ளுக்கு, அரசு�ளுக்கு, நோடு�ளுக்கு தனை 
ைத்திற்�ோ� பயனபடுகின்றைர். இந்திய ஒனறிய 
அர்்ச ்சரியோ� நோம புரிந்துந�ோள்ைகவைணடும. 
எவைரும நம்ம பயனபடுத்த வி்டோமல உை� 
உரி்ம ்சக்தி�கைோடு இ்்ந்து நதோ்டர்ந்து 
கபோரோடி தங�ைது உரி்ம�்ை நவைனந்றடு்ப 
கபோம.
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வெனீொவில் ்கடந்த சில நாட்்களுககு முன் நடந்த ஐ.நா ைசப கூட்டத்தில் இலஙச்கயின் தற்பபாசதய வநருக்கடி மற்றும் அரசியல் விெ்காரங்கள குறித்து  
இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி இந்திராமணி பாண்பட ்கருத்து வதரிவிகச்கயில்   ‘இலஙச்க தமிழர்கள இனப்பிரச்சிசனயில் அரசியல் தீரவு ஏற்பட 
அந்நாட்டு அரசு எந்தவித முயற்சியும் எடுக்கவில்சல’ என  சுட்டிக்காட்டியிருந்தார.
இந்நிசலயில், இந்திய தரப்பின் இக்கருத்து குறித்து வைன்சன பல்்கசலக்கழ்க தபரோசிரியர் குழந்்�ெோமி இலககு ஊட்கத்திற்கு ெழஙகிய வைவவி….



14.9.2022ல அவுஸ்திகரலியோ கபர்த்தில �ோை 
மோை ந்சயதி க�டடு ஆழந்த துயரத்தில தோய� 

து்்ற்சோர் மக்�ளும புைம நபயர்ந்த நோடு�ளில வைோழும 
தோய� உ்றவு�ளும மி�வும துயரத்தில உள்ைைர்.
 1987ஆம ஆணடு இைங்� இந்திய 
ஒ்பபந்தம ்�ச்்சோத்திட்ட பினைர் பை 
த்ட்வை�ள் தோய�ம வைந்து பை து்்ற�ளிலும 
பலகவைறு ஆயவு�்ை கமற்ந�ோணடு து்்ற 
்சோர் நிபு்ர்�்ை, ஒனறி்்ந்து, தோய� 
கமமபோடடுக்�ோ� நபோருணமிய மதியு்ர ய�ம (The 
Economic consultancy house) நிறுவைைத்்த உருவைோக்கி 
வைழிந்டத்த்ை கமற்ந�ோணடு, ்சர்வைகத்ச நோடு�ளில TECH 
நிறுவைைத்தின கி்ை�்ை உருவைோக்கி ்சர்வைகத்ச ரீதியில  
நபோருணமய மதியு்ரய�த்்த உரு வைோக்கும பணியில 
ஈடுபட்ட கபரோசிரியர் அவுஸ்திகரலியோ நோடடின TECH 
நிறுவைைத்்த ஆரமபித்து நிறுவைை த்ைவைரோ� இருந்து 
ந்சயற்படடு வைந்தோர். 
 தோய�த்தில எண்் வைை ஆயவு�ள் 
கமற் ந�ோள்வைதில யோழ பல�்ைக்�ழ�த்தின 
புவியியல து்்றயு்டன இ்்ந்து பலகவைறு 
ஆயவு�ள் கமற்ந�ோணடு, யோழ்பபோ்்ப 
பல�்ைக்�ழ�த்தில இ்டமநபற்்ற தோய�ம கமமபோடடுக்�ோை 
அைர்த்தங�்ையும இைம �ோணபது்டன அபிவிருத்தித் 
திட்டங�ள் கமற்ந�ோள்வைதற்�ோை ஆயவு�ளிலும �ைந்து 
ந�ோணடு தோயோ� கமமபோடடுக்�ோை அபிவிருத்தித் திட்டங�்ை 
தோய�த்திலும புைம நபயர்ந்த நோடு�ளிலும உள்ை து்்ற்சோர் நிபு்ர்�்ை 
ஒனறி்்ந்து தோய� கமம போடடு திட்டங�்ை வைடிவை்மத்ததில கபரோ 

சிரியர் ரோக�ஸ்வைரன பங�ளி்பபு�்ை சி்ற்பபு 
வைோயந்தது.
 ்சமோதோை �ோைத்தில TECH  நிறுவைைத்து்டன 
இ்்ந்து நீண்ட �ோை கத்வைக்�ோை திட ்டங�்ை 
இைம�ணடு, நிதி உதவி வைழஙகி பை திட்டங�்ை 
ந்்டமு்்ற்பபடுத்தி, �ண �ோணி்பபு ந்சயது 
வைந்தோர்.
 வைனனியில இயஙகிவைந்த TRTECH மற்றும 
Vanni Tech  �ணினி பயிற்சி நி்ையங�ள் ந்சயல 
போடடிலும கபரோசிரியரின பஙகு நபரு மைவில 
இருந்தது.
 தோய�த்தில கிளிநநோச்சியில இயஙகிய 
யோழ்பபோ் பல�்ைக்�ழ� விவை்சோயபீ்டத்து்டன 
இ்்ந்து, வை்டக்கு கிழக்கு மோ�ோ்ங�ளுக்�ோை 
நீண்ட �ோை தற்�ோ்பபுக் நபோருைோதோர 
கமமபோடடுக்�ோை விவை்சோயம, �ோலந்்ட வைைர்்பபு, 
்�த்நதோழில, து்்ற ்சோர்ந்த கூடடு்ப பண்்�ள் 
உருவைோக்கும திட்டங�ளிலும தோய�த்திற்�ோ� போரிய 
பங�ளி்ப்ப வைழஙகி வைந்தோர்.  
 TECH ஊ்டோ� நீண்ட �ோைத்தில 
கமற்ந�ோள்ைகவைணடிய பை அபிவிருத்தித் 

திட்டங�்ை, புைமநபயர் நோடு�ளில உள்ை தோய� து்்ற்சோர் நிபு்ர்�்ை 
ஒனறி்ைத்து,  தோய�த்திற்கு வைரவை்ழத்து, யோழ்பபோ் பல�்ைக்�ழ�ம, 
மட்டக்�ை்பபு பல�்ைக்�ழ�ம மற்றும பலகவைறு து்்ற்சோர் தி்்க்�ை 
அதி�ோரி�ளு்டன இ்்ந்து பலகவைறு திட்டங�்ை கமற்ந�ோணடு 
வைந்தோர்.
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இரண்டோம எலி்சநபத் அரசியின ஆடசி, நதோ்டக் 
�த்திலிருந்கத பிரித்தோனியோவின பூக�ோை 

ஏ�ோதிபத்தியத்து்டனும அந்த ஏ�ோதி பத்தியத்தின 
�ோைனீயத்தின கீழ இருந்த நோடு�ள், �ோைனீயத்தின 
பிடியில இருந்து விடுபடடு, இ்்ற்மயுள்ை 
சுதந்திர நோடு�ைோ� மோற்்றம்்டந்த நீண்ட வைரைோ 
ற்று்டனும பினனி்பபி்்ந்திருக்கி்றது.
 உண்மயில ஆபிரிக்�ோவின ந�னயோ நோட 
டுக்கு ஓர் அர்ச பய்த்்த கமற்ந�ோணடிருந்த 
கவை்ையில தோன, இரண்டோம எலி்சநபத் அரசியோ 
ைோர். ந�னயோ்வை விடடு, அரசி பிரித்தோனியோவு 
க்குத் திருமபிய பினைர், அந்த நோடடில மி�வும 
கமோ்சமோை உள்நோடடு யுத்தம ந்்டநபற்்றது. 
1952ம ஆணடில ந�னயோவில அவை்சர�ோைச் ்சட 
்டத்்த அமுைோக்கிய பிரித்தோனியோ, அந்த உள் 
நோடடு யுத்தம ந்்டநபற்்ற �ோை்பபகுதியில பலைோ 
யிரக்�்க்�ோை ந�னய நோடடு மக்�்ைக் ந�ோனறு 
குவித்தது.
 இஙக� எங�ள் முன ்வைக்�்பபடும விைோ 
எனைநவைன்றோல, பிரித்தோனிய ஏ�ோதிபத்தியம 
்சரி்வைச் ்சந்திக்�த் நதோ்டஙகிய கபோது, உை�ம 
முழுவைதிலும அவைர்�ைது ஏ�ோதிபத்தியத்திற்கு 
உடபட்ட நோடு�ள், அந்த ஏ�ோதிபத்தியத்திலிருந்து 
தம்ம விடுவித்து, சுதந்திர கத்சங�ைோ� தம்மக் 
�ட்ட்மக்கும பய்த்்தத் நதோ்டஙகிை. அவவைோ 
்றோை �ோை்பபகுதியில பிரித்தோனிய ஏ�ோதிபத்தியம 
அவைர்�ள் மீது நதோடுத்த கபோர்�்ையும, அந்த மக்�ள் 
மீது �ட்டவிழத்து விட்ட வைனமு்்ற�்ையும 
இயலபிகைகய நமன்மயோை கு்வியல்பயும 
இரக்�த் தன்ம்யயும ந�ோண்ட அரசியின 
தனி்பபட்ட ஆளு்மயிலிருந்து பிரித்து்பபோர்க்� 
முடியுமோ? எனபதோகும.
 போரோளுமன்றத்தின வைழி�ோடடுதலுக்கு 
ஏற்ப ஆளுகின்ற, அரசியை்ம்பபின வைழிவைந்த 
ஒரு அரசி என்ற வை்�யில, பிரித்தோனியோவின 
குடிமக்�ைோ� முனைர் இருந்த பைர் அரசி்ய 
அவவைோறு கநோக்�வில்ை எனபது புரிந்துந�ோள்ை 
்பப்டகவைணடியது ஒன்றோகும. “�ோைனீயத்தின 
பிடியிலிருந்து நவைளிகயறி, சுதந்திர கத்சங�ைோ� 
தம்மக் �ட்ட்மக்� முற்பட்டவைர்�ளின கபோரோட 

்டங�்ை வைனமு்்ற மூைம அ்டக்� முயன்ற, 
ஒரு ஏ�ோதிபத்தியத்தின வைனமு்்ற வைரைோற்்்ற 
ம்்ற்பபதற்கு அரசி உதவியிருக்கி்றோர்” எனறு வைர 
ைோற்று ஆசிரியர் ஒருவைர் �ருத்துத் நதரிவித்தோர்.
 இஙகு அவுஸ்திகரலியோ்வை்ப நபோறுத்த 
வை்ரயில, தோம சிறுவைர்�ைோ� இருந்த �ோைத்தில 
அர்ச குடுமபத்திைர் அந்த நோட்்டத் தரிசித்த கபோது, 
தமது சிறிய ந�ோடி�்ை அ்்சத்து, அவைர்�ளுக்குத் 
தமது வைரகவைற்்ப நவைளி்பபடுத்திய்த மகிழவு 
்டன ஒரு சிைர் நி்ைவுகூருகின்ற அகத கவை்ை, 
�ோைனீயம நதோ்டர்போை ந்சயற்போடு�்ை எந்த 
நவைோரு நதோ்டர்பும இனறி நவைறுமகை தூரத்திகை 
இருந்த போர்த்த ஒருவைர் எனறு அரசி இரண்டோம 
எலி்சநபத்்த நோம விபரிக்� முடியோது எனறு 
அவுஸ்திகரலியோவின பூர்வீ� குடி�்ைச் க்சர்ந்த 
ஆர்வைைர் ஒருவைர் கூறுவை்தயும க�ட� முடிந்தது.

 அரசி்ய நி்ைவுகூர்பவைர்�ள் யோர் எனப 
்த்ப நபோறுத்கத அரசி நதோ்டர்போை அவைர்�ைது 
போர்்வையும இருக்கும
 இரண்டோம எலி்சநபத் அரசி நதோ்டர்போ� 
வும அவைரது நீண்ட ஆடசி நதோ்டர்போ�வும ஆயவு 
ந்சயயும கபோது, நி்ைவுகூர்பவைர்�ள் எந்த நோடடில 
இருக்கி்றோர்�ள் எனபதும நி்ைவுகூர்பவைர் �ள் 
உண்மயில யோர் எனப்வையுகம நி்ைவுகூர்த 
லின தன்ம்யத் தீர்மோனிக்கின்றை.
 இது முற்றிலும புதியநதோரு வி்டயம 
எனறு கூறிவி்ட முடியோது. 2022ம ஆணடு மோர்ச் 
மோதம அர்ச குடுமபத்்தச் க்சர்ந்த இைவைர்சர் 
விலலியம மற்றும அவைர் ம்ைவி க�ற் ஆகிகயோர் 
�ரிபியன தீவு�ளுக்கு ஒரு அர்ச பய்த்்த 
கமற்ந�ோணடிருந்த கபோது, “பிரித்தோனிய முடியோட 
சிக் �ோைத்்தக் �்டந்து, மி� நீண்ட தூரம நோம 
வைந்துவிடக்டோம” எனறு கூறிய �கமக்�ோவின 
முதல அ்மச்்சரின கூற்்்ற யோரும அவவைைவு 
வி்ரவைோ� ம்றந்திருக்� மோட்டோர்�ள்.
 கவைறு சிை்ர்ப நபோறுத்த வை்ரயில 
பிரித்தோனிய முடியோடசி தமது �்டந்த �ோை கவைத்ை 
மிக்� அடி்மத் த்ை்யத் தமக்குத் நதோ்டர்ந்து 
நி்ைவூடடிக் ந�ோணடிரு்பபதோ� அவைர்�ள் 
குறி்பபிடுகி்றோர்�ள். மனித குைத்துக்கு எதிரோ� 
தோம இ்ழத்த குற்்றங�ளுக்கு்ப பிரித்தோனிய 
ஏ�ோதிபத்தியத்்தச் க்சர்ந்தவைர்�ள் தங�ளி்டம 
முழு்மயோ�வும மு்்றயோ�வும மனனி்பபுக் 
க�ோரகவைணடும எனறு ப்ோமோ நோடடின ஒரு அர்ச 
ஆ்்யம நதரிவித்திருக்கி்றது.
 அரசியின ம்்றவு நதோ்டர்போ�த் துக்�ம 
ந�ோண்டோ்ட்பபடுகின்ற இந்த வைோரத்தில கூ்ட, 
பிரித்தோனிய முடியோடசியு்டன இ்்ந்த தமது 
வைரைோற்றிலிருந்து, தம்மத் தூர விைக்கிக்ந�ோள் 
கின்ற ந்சயற்போடு�ள் உைகின பை நோடு�ளில 
ந்்டநபற்றுக்ந�ோணக்டயிருக்கின்றை.
 எடுத்துக்�ோட்டோ� இந்தியோவில, பிரித்தோ 

னிய ஏ�ோதிபத்தியத்தின அ்்டயோைமோ� இருந்து 
வைந்த ரோஜ்போத் (Rajpath) எை அ்ழக்�்பபட்ட 
பிரமோண்டமோை வீதிக்கு மி� அண்மயில 
�ோட்டோவய வீதி என்ற புதிய நபயர் சூட்ட்பபடடி 
ருக்கி்றது  (முனைர் இது இந்தியோவின பிரித்தோனிய்ப 
கபரர்சரோை க�ோர்ஜ் இன நபயரோல Kingsway எை 
அ்ழக்�்பபட்டது). பிரித்தோனிய ்சோமரோச்சியத்்த 
எதிர்த்து மி�வும �டு்மயோ�்ப கபோரோடிய இந்தி 
யத் கதசியவைோதியோை சுபோஷ ்சந்திரகபோஸின 
உருவைச்சி்ை இக்குறி்பபிட்ட வீதியின நு்ழ 
வைோயிலில தற்கபோது நிறுவை்பபடடிரு்பபது �வைனி 
க்�த்தக்�தோகும.
 “எமமீது சுமத்த்பபடடிருந்த அடி்மத்த 
்ையின இனநைோரு அ்்டயோைத்்த இனறு 

நோங�ள் அ�ற்றியிருக்கிக்றோம” எனறு இந்தியத் 
கதசியவைோதியோை பிரதம அ்மச்்சர் நகரந்திர 
கமோடி கமற்குறி்பபிட்ட உருவைச்சி்ை்யத் 
தி்றந்து ் வைத்து உ்ரயோற்றும கபோது குறி்பபிட்டது 
மடடுமலைோமல இந்தியர்�ள் எலகைோரும அந்த 
இ்டத்்தத் தரிசிக்� கவைணடும எைவும க�டடு 
க்ந�ோண்டோர்.

சிக்கலும் குழப்பமும் நிசறந்த ெரலாறு்கள
நதனைோபிரிக்� நோட்்டக் �வைைத்தில எடுக்கும 
கபோது, அது மி�வும சிக்�ல வைோயந்த வைரைோ ற்று 
ரீதியிைோை உ்ற்வை முடியோடசியு்டன ந�ோண 
டிரு்பப்த்ப புரிந்துந�ோள்ைைோம. ‘பிரித்தோனிய 
முடியோடசியு்டன நதன ஆபிரிக்�ோ ந�ோணடிருக்கும 
உ்றவு மி� மி�ச் சிக்�ல வைோயந்தது’ எனறு ஒரு 
ஆபிரிக்� இ்்யத்தைம நதரிவிக்கி்றது.
 “பிரித்தோனியோவின ஏ�ோதிபத்தியக் �ோை 
னிக் குடுமபத்துக்�ோ� தைது வைோழ்வை அர்்பப 
ணி்பபதோ�” தைது 21வைது பி்றந்த நோளில நதன 
ஆபிரிக்�ோவில இருந்துந�ோணடு இரண்டோம 
எலி்சநபத் அரசி கூறிைோர். அகத கநரம நதன 
ஆபிரிக்�ோவின நி்றகவைற்று்ம அரசு நதோ்டர் போை 
ஒரு வி்டயத்தில நதன ஆபிரிக்�ோ மீது நபோரு 
ைோதோரத்த்்ட்ய விதிக்கும ஏ்ைய நோடு�ளு்டன 
தோம இ்்ய்ப கபோவைதில்ை என்ற முடிவி்ை 
கமற்ந�ோண்ட அவைரது பிரதம அ்மச்்சர்�ளில 
ஒருவைரோை மோகிந்றற் தச்்சரின முடி்வையும அரசி 
ஏற்� மறுத்தோர்.
 உைகின கவைறு நோடு�்ை்ப நபோறுத்தவை்ர 
யில, 1920ம ஆணடிலிருந்து ஆரமபிக்கும ஐக்கிய 
இரோச்சியத்து்டைோை ஈரோக்கின சிக்�ல வைோயந்த உ்றவு 
நதோ்டர்போ�வும கப்ச்பபடுகின்றது. இவவி்டயம 
நதோ்டர்போ� அந்த நோடடின ஊ்ட�ங�ளிலும 
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உக்்ரன கபோர் இந்த வைோரம தீவிர 
ம்்டந்துள்ைது்டன அருகில உள்ை முன 

்ைய க்சோவித்து ஒனறிய நோடு�ளுக்கு இ்்டயிலும 
கமோதல�ள் ஆரமபமோகி வைருகின்றது. உக்்ரனின 
க�ர்்சன பகுதி மீது இரணடு வைோரங�ளுக்கு முனைர் 
கமற்ந�ோள்ை்பபட்ட வைலிந்த தோக்குதல�ள் கதோல 
வியில முடிவை்்டந்தது நோம அறிந்தகத. ஏ்றத்தோை 
ஒரு முழு்மயோை டிவி்சன ப்்டயிை்ர பயன 
படுத்திய அந்த தோக்குதலின கதோலவியில இருந்து 
மீள்வைதற்கு உக்்ரனுக்கு ஒரு இைகுவைோை �ை 
மு்ை கத்வையோ� இருந்தது.

 அது தோன கிழக்கு பகுதியில உள்ை 
�ோர்கிவ �ைமு்ை, கபோர் ஆரமபமோகிய சிை 
மோதங�ளில சுமி, புச்்சோ கபோன்ற பகுதி�்ை 
்�்பபற்றிய ரஸ்ய ப்்டயிைர் �ோர்கிவ பகுதி்ய 
யும ்�்பபற்றியிருந்தைர். பினைர் உக்்ரனின 
த்ைந�ர் கிவிவ மீதோை முற்று்�யில இரு ந்து 
அவைர்�ள் நவைளிகயறிய கபோது �ோர்கிவ பிரகத 
்சத்திலும சிை பகுதி�ளில இருந்து அவைர்�ள் நவைளி 
கயறியிருந்தைர்.
 லு�ோனஸ் பகுதி்ய முற்்றோ� விடுவித்த 
பினைரும, �ோர்கிவ பகுதி்ய விடடு அவைர்�ள் 
நவைளிகய்றவில்ை. அத்ை உக்்ரன ப்்டயிை 
ரின ப்்ட பைத்்த சித்றடிக்கும �ைமு்ையோ�கவை 
பயனபடுத்தி வைந்திருந்தைர். இந்த நி்ையில தோன 
�்டந்த 7 ஆம நோள் உக்்ரன ப்்டயிைர் மி�வும 
நபருநமடு்பபில வைலிந்த தோக்குதல ஒன்்ற கம 
ற்ந�ோணடிருந்தைர்.
 இந்த தோக்குதலில ஏ்றத்தோை 3 டிவி்சன 
�்ை ந�ோண்ட 30,000 ப்்டயிைர் பயனபடுத் 
த்பபட்டது்டன, கபோைந்திைோல வைழங�்பபட்ட 
ரீ-72 ர� ்டோஙகி�ள் உடப்ட கமற்குை� நோடு� 
ைோல வைழங�்பபட்ட நபருமைவைோை நவீை 
ஆயுதங�ளும பயனபடுத்த்பபடடிருந்தை. 
அநமரிக்�ோ த்ை்மயிைோை கநடக்டோ உறு்பபு 
நோடு�ளின வைோனப்்ட விமோைங�ள் உக்்ர்ை 
சுற்றியவைோறு தமது எல்ை�ளுக்குள் ப்றந்து புை 
ைோயவுத் த�வைல�்ை க்ச�ரித்து ந�ோடுத்து ரஸ்ய 
நி்ை�்ை தோக்கி அழிக்கும திட்டத்்த வைகுத்துக் 
ந�ோடுத்திருந்தை. தோக்குதல இ்டமநபற்்ற நோட 
�ளில கநடக்டோ வைோனப்்ட விமோைங�ளின ப்ற 
்ப்ப நீங�ள் ப்டத்தில போர்க்�ைோம.

 பிரித்தோனியோவில பயிற்சி ந�ோடுக்�்ப 
பட்ட 10,000 உக்்ரன ப்்டயிைரும, கபோைந்தில 
பயிற்சி ந�ோடுக்�்பபட்ட பை ஆயிரம ப்்டயிை 
ரும, நபருமைவைோை அநமரிக்� மற்றும கநடக்டோ 
ப்்ட அதி�ோரி�ளின வைழிந்டத்தலில �ைமி்ற 
க்�்பபடடிருந்தைர். ஏ்றத்தோை மூனறு திைங�ள் 

இ்டமநபற்்ற ்சமரில �ோர்கிவ ந�ர் உடப்ட 
கிழக்கு உக்்ரனில 8,000 ்சதுர கி.மீ பர்பபை்வை 
்�்பபற்றியதோ� உக்்ரன அறிவித்துள்ைது. 
அதோவைது பிரித்தோனியோவின கவைலஸ் மோநிைத்தின 

பர்பபைவில 38 விகிதம.
 கிழக்கில இருந்து நதற்�ோ� சியோம பகுதி்ய 
்�்பபற்றி ந�ர்ந்த உக்்ரன ப்்டயிை்ர 
்ைமன பகுதியில தடுத்து நிறுத்தியுள்ைது ரஸ்ய 
இரோணுவைம. அதோவைது லு�ோனஸ் பகுதி்யகயோ 
அலைது ந்டோைஸ்க் பகுதி்யகய உக்்ரன 
்�்பபற்்ற அவைர்�ள் அனுமதிக்�வில்ை. எைகவை 
தோன ்ைமன பகுதியிலும க�ர்்சன பகுதியி 
லும �டு்மயோை ்சமர்�ள் இ்டமநபற்று வைருகி 
ன்றை. உக்்ரனின 120 போரோ துரு்பபிைர் கினகபர் 
மு்ை்பபகுதியில �ருங�்டலின ஊ்டோ� 5 
ப்டகு�ளில த்ரயி்றஙகி க�ர்்சன பகுதி்ய 
பினபு்றமோ� தோக்கும ந்்டவைடிக்்�்ய �்டந்த 
புதனகிழ்ம (14) அதி�ோ்ை கமற்ந�ோண்ட 
கபோதும அது நவைற்றியளிக்�வில்ை.

 ரஸ்ய தர்ப்ப நபோறுத்தவை்ரயில இந்த 
ப்்ட ந்டவைடிக்்� குறித்து அதி�ம கப்சவில்ை. 
சியோம மற்றும �ோர்கிவ பகுதியில உள்ை தமது 
ப்்டயிை்ர ந்டோைஸ்க் பகுதி்ய கநோக்கி 
ந�ர்த்தியுள்ைதோ� மடடும நதரிவித்துள்ைைர். 
அகத்சமயம �ஸ்பியன �்டற்பகுதியில இருந்து 
கமற்ந�ோள்ை்பபட்ட �லிபர் வை்� குடூஸ் 
ஏவு�்்த் தோக்குதல�ளிைோல உக்்ரனின 
�ோர்கிவ, சிவஸ்�ோயோ, பவகைோகிரோட மற்றும 
எ்பபிரவநபஸ்கரோவ பகுதி�ளில உள்ை மின 
உற்பத்தி நி்ையங�்ை தோக்கி அழித்துள்ைது.
 இந்த தோக்குதல�ளிைோல உக்்ரனின 
நதற்கு மற்றும கிழக்கு பகுதி�ள் இருளில மூழகியது 
்டன, உக்்ரனின மின உற்பத்தியில 40 விகிதமோை 
உற்பத்தி அழிவை்்டந்துள்ைது. தமது எரிநபோருள் 
நநருக்�டி்ய ்சமோளி்பபதற்கு உக்்ரனில இருந்து 
மின்சோரத்்த நப்ற்பகபோவைதோ� ஐகரோ்பபிய 
ஒனறியத்தின த்ைவைர் உருசுைோ நவைோன க்ட நையன 
�்டந்த �ுன மோதம நதரிவித்த கயோ்ச்ையும இந்த 

தோக்குதல மூைம �்ைந்துள்ைது.
 உக்்ரனின வைலிந்த தோக்குதல நவைற்றி 
அறிவி்பபின பினைர் சியோம பகுதி மற்றும 
�ோர்கிவ பகுதிக்கு பய்ம ந்சயத உக்்ரன அதிபர் 

ந்சைனஸ்கி ப்்டயிை்ர போரோடடிய பு்�்பப்டங 
�ள் கமற்குை� ஊ்ட�ங�ளில பரபர்பபோ� நவைளி 
யி்ட்பபடடிருந்தை. ரஸ்ய ப்்டயிைரின பலகுழல 
உந்து�்் ந்சலுத்தி�ளின தூரவீச்சிற் குள் 
ந்சைனஸ்கி நின்றகபோதும ரஸ்ய ப்்டயிைரின 
ஆயுதங�ள் எ்வையும தோக்குதல ந்டத்தவில்ை 
எனபது ஆச்்சரியமோ� போர்க்�்பபடுகின்றது.

 சியோம பகுதி ரஸ்யோவின �டடு்பபோடடின 
கீழ இருந்தகபோது ரஸ்ய அதிபரின நிர்வைோ�்ப 
பிரிவின உதவி அதி�ோரி கிரியனக�ோ அஙகு 
பய்ம கமற்ந�ோண்டகபோது உக்்ரன ப்்டயி 
ைர் தமது பகுதியில இருந்து ்சரமோரியோன 
பலகுழல உந்து�்் ந்சலுத்தி தோக்குத்ை கமற் 
ந�ோணடிருந்தைர்.

 கமலும உக்்ரனிைோல ்�்பபற்்ற்பப 
ட்ட பகுதி�ளில நபருமைவைோை ரஸ்ய ப்்டயிைர் 
ந�ோலை்பபட்டதற்க�ோ அலைது ்சர்்்டந்த 
தற்க�ோ அலைது அவைர்�ளின நபருமைவைோை 
ஆயுதங�ள் ்�்பபற்்ற்பபட்டத ற்�ோை எந்த 
த்்டயங�ளும �ோ்்பப்டவில்ை. அதோவைது 
ரஸ்ய ப்்டயிைர் நவைளிகயறிய பகுதி�்ை 
அவைர்�ள் ்�்பபறியுள்ைைர். அலைது உக்்ரன 
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பிரித்தோனிய அர்சபரமப்ர வைரைோற்றில மி� 
நீண்ட�ோைமோை 70 ஆணடு�ள் நோடடின 

இ்்ற்மயின த்ை்மயோ� விைஙகிய வைரைோ 
ற்று்ப நபரு்ம �ோைமோகிய 2வைது எலி்சகபத் 
ம�ோரோணி அவைர்�ளுக்கு உரியதோ� வைரைோறு 
பதிவு ந்சயகி்றது. 
 இவை்ரகய ஐக்கிய இரோச்சியம எனனும 
இஙகிைோந்துத் கத்சம, இஸ்ந�ோடைோந்துத் 
கத்சம, கவைலஸ் கத்சம, வை்டஅயர்ைோந்து மோ�ோ 
்்ப பகுதி மக்�ள் என்ற தனித்துவைமோை கதசி 
யத்தன்மயு்்டய தனியோை கத்சமக்�ள் 
இைங�ள் தங�ளின பிரித்தோனியர் என்ற ஒரு 
்ம்பபோடடிைது இ்்்பபு்ப போைமோ� 
இதயனபு ந்சலுத்திைர். அத்து்டன தங�ளின 
ஒனறிக்�்பட்ட அரசுக்�ைோைோை ஐக்கிய இரோச்சி 
யம எனனும நோடடின அரசின இ்்ற்ம 
யிைதும கதசிய போது�ோ்பபிைதும த்ை்ம 
யோ�க் ந�ோண்டைர். நபோதுவைோ� பிரித்தோனிய 
முடிக்குரியவைர் �ோைமோைோல இைண்டன பிரிஜ் 
உ்்டந்து விட்டது என்ற பூ்ட�நமோழியோகைகய 
முடிக்குரியவை்ர நியமிக்கும கபர்வைக்கு 
அறிவி்பபர். கபர்வையின த்ைவைர் மீண 
டும இைண்டன பிரிஜ்்�க் �டடுங�ள் 
என்ற பூ்ட�நமோழி வைோயிைோ�கவை புதிய 
முடிக்குரியவை்ர நியமி்பபதற்�ோை ஆ்் 
்ய்ப பி்ற்பபி்பபது வைழ்ம. இவவைோறு 
இைண்டனில உள்ை நோடடின முடித்த்ை்ம 
இஙகிைோந்து, கவைலஸ், இஸ்ந�ோடைோந்து, 
வை்டஅயர்ைோந்து மோ�ோ்ம எனபவைற்்்ற 
இ்்க்கும இ்்ற்ம்பபோைமோ�த் தி�ழகவை 
ணடும எனபது இந்த அர்சமரபின வைழியோை 
கநோக்கு. இத்ை ந்சம்மயோ� நி்்றகவைற்றி 
இந்த நோனகு கத்ச மக்�்ையும பிரித்தோனியக் 
குடி�ள் என்ற கதசிய உ்ர்வு்டன 70 ஆணடு 
�ோைமோ� ஏற்பட்ட எத்த்ைகயோ அரசியல 
குமு்றல�ள் ந�ோந்தளி்பபுக்�ள் உை� மோற்்றங 
�ள் அத்த்ை்யயும தைது தனி்பபட்ட ஆளு 
்மயோல மோடசி்மக்குரிய 2வைது எலி்சகபத் 
ம�ோரோணி அவைர்�ள் கமற்ந�ோண்டதோகைகய 
இதற்�ோை நனறி்ப நபருக்�ோ� ஒனறிக்�்பபட்ட 
இவஅரசுக்�ளின நோ்டோை ஐக்கிய இரோச்சிய 
மக்�ள் அ்ைவைரும �ணணீர் நபருக்கி 

நநஞசுருகி எங�ள் ம�ோரோணி எை உரி்ம 
ந�ோண்டோடுகின்றைர்.
 இது வைோயநமோழியலை மக்�ள் தீர்்பபு 
எனப்த ம�ோரோணி அவைர்�ள் �ோைமோகிய இஸ் 
ந�ோடைோந்தின பலகமோர் அரணம்ையில 
இருந்து படுத்தநி்ையில நதோ்டஙகிய இஸ் 
ந�ோடைோந்து இஙகிைோந்து கத்சங�ளூ்டோை 
நவைஸ்டமினிஸ்ரர் நபருமண்டபம கநோக்கிய 
நீண்ட இறுதி்ப பய்த்தில வைழிநயஙகும 
தரித்து மதி்பபளிக்�்பபட்ட இ்்றவைழிபோடு 
ந்சயய்பபட்ட இ்டநமஙகும �ோ்்பபட்ட 
மக்�ள் நவைள்ைம உறுதி ந்சயதது. இத்ை 
கமலும தி்டமோ� உறுதி ந்சயயும �ோடசியோ�வும 
்சோடசியோ�வும,  நவைஸ்டமினிஸ்ரர் நபருமண 
்டபத்தில ்வைக்�்பபடடுள்ை அவைரின படுத்த 
நி்ை அர்சமுடி ்வைக்�்பபட்ட இறுதியோத் 
தி்ர்ப கப்ழக்கு ஐந்து நோட�ைோ� 24 மணி 
கநரமும ஒகர கத்சமோ�கவை திரணந்டழுந்து 22 
மணிகநரம நீண்ட வைரி்்ச�ளில �ோத்திருந்து 
மதி்பபளித்த மக்�ள் நபருந்திரள் வைரைோற்றுச் 
்சோன்றோகியுள்ைது. 
 ம�ோரோணி முடிசூடிய 1952 முதல �ோை 
மோகிய 2022 வை்ரயோை 70 ஆணடு�ளிலும உைகின 
கபோற்றுதற்குரிய அரசியல த்ைவியோ�வும 
மோடசி்மக்குரிய 2வைது எலி்சகபத் ம�ோரோணி 
அவைர்�ள் நபருமபு�ழ ப்்டத்த்ம இவைரின 
பிரிவைோல உைந�ஙகும உள்ை மக்�ள் 
�ணணீர்விடுவைதற்�ோை மூை�ோர்மோ� உள்ைது. 
1952 முதல 22.05. 1972இல ம�ோரோணி அவைர் 
�ளின பிரித்தோனிய அர்சோல 04.02.1948 இல 
இைங்� எனனும நோடடுக்குச் சுதந்திரத்்த 
வைழஙகிய க்சோலபரி அரசியை்ம்பபின 29(2) 
வைது பிரிவு இைங்� அர்சோங�ம சிறுபோ 
ன்ம மதங�ளுக்க�ோ இைங�ளுக்க�ோ எதி 
ரோை ்சட்டங�்ை இைங்�்ப போரோளும 
ன்றத்தில நி்்றகவைற்றிைோல மோடசி்மதோஙகிய 
ம�ோரோணியின  இைஙi சிறிமோகவைோ பண்டோரநோய 
க்�ோ த்ை்மயிைோை சிங�ை்ப நபருமபோன்ம 
ஒற்்்றயோடசி்ப போரோளுமன்றம வைனமு்்ற 
்பபடுத்தி ஈழத்தமிழ மக்�்ை ஆளும அரசி 

யை்ம்பபுச் ்சட்டத் தகுதியற்்ற சிங�ை நபௌத்த 
சிறிைங�ோக் குடியரசு எனனும ஆடசி்ய 
ஈழத்தமிழ மக்�ள் கமல ப்்டபைம ந�ோணடு 
திணித்து அவைர்�்ை அர்சற்்ற கத்சஇைமோக்கும 
வை்ர ஈழத்தமிழ மக்�ளின இ்்ற்மயின 
இறுதி இரு்பபோ� 20 ஆணடு�ள் தி�ழந்து 
ஈழத்தமிழர்�ளின அனபோை அரசியோ� வைரைோ 
ற்று்ப பதிவு நபற்்றோர். 
 ம�ோரோணி �ோைமோகியதற்�ோை இரங�ல 
உை�ைோவிய நி்ையில இ்டமநபறும �ோைத்தி 
கைகய  ஐக்கிய நோடு�ள் ்ச்பயின அ்ைத்துை� 
�ைநோய� நோளும அ்மதி நோளும ந்ச்பந்டமபர் 
15 ம ந்ச்பந்டமபர் 21ம அ்மந்து ம�ோரோணி 
ஆடசிக்�ோைத்தில விருமபிய அரசியல விழுமி 
யங�ைோை ஊ்ட�ச் சுதந்திரம, அ்மதி எனபை 
குறித்தும சிந்திக்� ்வைக்கி்றது. 
 இவவைோணடுக்�ோை அ்ைத்துை� �ை 
நோய� நோளின ்மயக்�ருத்தோ� “�ைநோய� 
த்திற்�ோ� ஊ்ட�ச் சுதந்திரத்்த்ப போது�ோ்ப 
கபோம” எனபது ் வைக்�்பபடடுள்ைது. மோடசி்ம 
க்குரிய ம�ோரோணி அவைர்�ள் தைது ஆடசிக்�ோை 
த்தில ஊ்ட�சுதந்திரத்்த முழுஅைவில அனு 
மதித்த நபரு்மக்குரியவைர். இதைோல அவைரு 
்்டய தனி்பபட்ட குடுமப வைோழவில பை 
சிக்�ல�்ை எதிர் ந�ோண்ட நி்ையிலும எந்த 
கநரத்திலும ஊ்ட�ச் சுதந்திரத்்தத் தைது 
நோடடில மடடு்பபடுத்தோது போது�ோத்தோர் 
பிபிசி உை�ைோவிய நி்ையில சுதந்திரத்து்டன 
பணிபுரியும ஊ்ட� நிறுவைைமோ� 1930�ள் 
முதல 90 ஆணடு�ளுக்கு கமைோ�ச் சி்ற்பபோ�்ப 
பணிபுரிவைது பிரித்தோனிய அர்ச குடுமபத்தின 
ஊ்ட�த்தில த்ையி்டோக் ந�ோள்்�யின 
நவைற்றி எைைோம. உைகில நி்ை்ம அவவைோ 
்றோ� இல்ை 85 வீதமோை மக்�ள் தங�ள் 
நோடு�ளில ஊ்ட�ச்சுதந்திரம �்டந்த ஐந்தோணடு 
�ளில வீழச்சி அ்்டந்துள்ைது எைத் நதரி 
வித்துள்ைதோ� யுநைஸ்க�ோ அறிவித்துள் ைது. 
யுநைஸ்க�ோவு்டன க்சர்ந்து ஊ்ட�வியைோைர் 
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   த�ொடர்ச்சி 25 ஆம் பக்கம்

gpupj;jhdpa kf;fspd; 70 Mz;Lg; Nguurp

<oj;jkpo; kf;fspd; 20 
Mz;L md;G murp

fhykhfpa khl;rpikf;Fupa 

2tJ vyprNgj; kfhuhzp
• இசறசம என்றுபம பபச்சுப் வபாருைாக்கப்பட இயலாதவொன்று என ஆட்சி வையதசமக்கா்கப் பிரித்தானிய பதைபம 

திரண்வடழுந்து மதிப்பளிக்க  தசலசமத்துெத்தின் சின்னமா்க உல்கபம திரண்டுெந்து பபாற்றிய இறுதியாத்திசரயால் 2ெது 
எலிைபபத் ம்காராணி உல்க மக்களின் அரசி என்பசத நிரூபித்துளைார.

• இரங்கல் ொரத்திபலபய இடம்வபற்ற அசனத்துல்க ெனநாய்க நாளும் அசமதி நாளும் ம்காராணி ஆட்சிக்காலத்தில் விரும்பிய 
அரசியல் விழுமியங்கசை நசடமுசறப்படுத்த அசழத்தன

• ம்காராணியின் உணரச்சி ெைப்படாது உணரவு பூரெமா்கச் சிந்தித்துச் வையலாற்றும் அரசியல் தன்சம இன்சறய அரசியல் 
தசலசம்களின் உடன்பதசெ

• பதைப்பற்றும் ைட்டத்தின் முன் அசனெரும் ைமம் என்ற ஆட்சி பமலான உறுதியுபம உறுதியான அரசை உருொககும் என ொழ்ந்த 
ம்காராணி 

• மாறுபாடு்களுககு பெறுபாடு்களுககு மதிப்பளித்துச் ைமு்கவிலக்கசலத் தவிரத்து ைமு்க உளொங்கல்்கசை ஊககுவித்தபல ெனநாய்க 
ஆட்சிசயயும் நாட்டின் இசறசமசயயும் பலப்படுத்தும் என தனதாட்சியால் வெளிப்படுத்தியெர ம்காராணி 

%j;j murpay; Ma;thsu;: #.Nah. gw;wpkhfud;
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�ளுக்�ோை மத்திய ்மயம நவைளியிட்ட 
த�வைலில 125 நோடு�்ைச் க்சர்ந்த 714 நபண ஊ்ட� 
வியைோைரி்்ட ந்டத்திய �ருத்துக் �்க்ந� 
டு்பபில 73 வீதமோை நபண�ள் தோங�ள் ஒன 
்ைன வைனமு்்ற�ளுக்கு கவை்ைகநர த்தில 
உள்ைோக்�்பபடடுள்ைதோ�த் நதரிவித்துள் 
ைைர். இனநைோரு யுநைஸ்க�ோ ஆயவின 
படி ஊ்ட�த்தில பணிபுரியும நோனகு நபண� 
ளுக்கு மூவைர் ஒன்ைன வைனமு ்்ற�ளுக்கு 
உள்ைோகின்றைர். ஒன்ைன குறுமபர்�ள் 
த�வைல�ள் தரவு�ள் ந்சயதி�்ை ந�ோந்திவிடு 
வைதும, ்சட்டவிகரோதக் �ண�ோணி்பபுக்�ளும 
ஊ்ட�வியைோர்�ளுக்கு நபருந்நதோல்ையோ�த் 
நதோ்டர்கி்றது. நதோழிலநுடபங�ள் வைைர்ந்தோ 
லும ஊ்ட�வியைோைர்�்ை அவைமதி்பபதும 
உண்ம�்ை ம்்ற்பபதும முனைர் 
உள்ைது கபோைகவை நதோ்டர்கி்றது. இதன 
வி்ைவு மக்�ளுக்கு பு்ைவு�ளில இருந்து 
உண்ம�்ை பிரித்தறிய முடியோத நி்ை 
வைருகி்றது. அத்து்டன படுபயங�ரமோை வைழி� 
ளில அவைர்�ள் தி்்சதிரு்பப்பபடுவைதற்கும 
இது உதவுகி்றது. ஊ்ட�ச் சுதந்திரம இலைோமல 
உண்மயோை �ைநோய�ச் ்சமு�த்்த உரு 
வைோக்� முடியோது. ஊ்ட�ச் சுதந்திரம இலைோமல 
சுதந்திரம எனபகத கி்்டயோது. ஆைோல இந்த 
உண்ம�ள் ம்றக்�்பபடடு வைருகின்றை 
எனப்த  யுநைஸ்க�ோவின மற்ந்றோரு தர 
வின படி அறிகினக்றோம. 2016க்கும 2021க்கும 
இ்்ட்பபட்ட ஐந்தோணடு�ளில 455 ஊ்ட�விய 
ைோர்�ள் ந�ோன்றழிக்�்பபடடுள்ைைர் எைத் 
நதரிய வைருகி்றது. ஆடசியில இரு்பபவைர்�ள் 
நவைளி்பப்்டயோ�வும நபோறு்பபு்டனும தோம 
ந்டந்து ஊ்ட�வியைோைர்�ளுக்கு ந்சயதி�்ை 
யும தரவு�்ையும த�வைல�்ையும எடுக்� 
அனுமதித்தோகை ஊ்ட�ச்சுதந்திரம ந்்டமு்்றச் 
்சோத்தியமோகும. யுத்த்பபிரகத்சங�ளில முரணபோ 
டு�ள் உள்ை இ்டங�ளில �்ட்மபுரியும ஊ்ட�வி 
யைோைர்�ள் குணடு�ளுக்கு எறி�்்�ளுக்கு 
அஞசுவை்த வி்ட நவைளிவி்ட்பபடும தவை்றோை  
ந்சயதி�ள் தரவு�ள் த�வைல�ைோகைகய நபரி 
தும போதி்பப்்டகின்றைர். எணமத் நதோழிலநு 
டபம �ைநோய�த்திற்�ோை போ்தயோ� அ்ம 
ந்தோலும அது எதிர்கநோக்கும ்சவைோல�ளும அபோ 
யங�ளும அை்பபரியை. அத்து்டன எணமத் 
நதோழிலநுடபகம பை ஒடுக்குமு்்ற�ளும 
துஸ்பிரகயோ�ங�ளும வைைர்ச்சி நப்றவும 
�ோர்மோகின்றை. இந்நி்ையில ஊ்ட�ங�ள் 
உண்ம்ய்ப கபசி ்சக்தியளி்பப்தயும, நபோய 
்ம�்ை நவைளி்பபடுத்துவை்தயும, உறுதியோை 
மீணந்டழும ஆற்்றலுள்ை நிறுவைைங�்ை 
யும ்சமுதோயங�்ையும உருவைோக்கும �்ட 
்மயி்ையும ஊ்ட�ங�ள் ந்சயய இயன்ற்த 
ந்சயய உறுதி பூ் இந்த அ்ைத்துை� �ைநோய� 
நோள் அ்ழக்கி்றது. இது ம�ோரோணியின 
�ோைமோைதலுக்�ோை துக்� வைோரத்தில இ்டம 
நபறுவைது அவைர் கபோற்றிய ஊ்ட�ச் சுதந்தி 
ரத்்த மக்�ள் நதோ்டர அவைரின வைோழவின 
முனனுதோர்ம அ்ழக்கும ந்சயைோ� அ்ம 
கி்றது. 
 அவவைோக்ற ம�ோரோணி அவைர்�ளின இறு 
தியோத்திi நி்்றவுறும ந்ச்பந்டமபர் 19க்கு 
இருநோட�ளுக்கு்ப பினைர் ந்ச்பந்டமபர் 21இல 
அ்ைத்துை� அ்மதி நோள் இ்டமநபறுகி்றது. 
இவவைோணடுக்�ோை ்மயக்�ருவைோ� “ இை 
நவைறி்ய ஒழி்பகபோம - அ்மதி்யக் �டடிநய 
ழு்பபுகவைோம” எனபது உள்ைது. மோடசி 
்மக்குரிய ம�ோரோணியின ம்்றவு குறித்த 
ஆபிரிக்�த் த்ைவைர்�ளின ந்சயதியில ஆபிரிக்� 
மக்�ளுக்கு பிரித்தோனியோவில தீஙந�துவும 
ந்சயயோதவைர் ம�ோரோணி எனபது பைமு்்ற 
சுடடிக்�ோட்ட்பபட்டது. ்சமு�த்திலும அரசி 
யலிலும மோற்்ற முடியோத நதோ்டர் மனிதக் 
குற்்றமோ� இது இருந்தோலும ம�ோரோணி 

அவைர்�ள் தைது ஆடசி்பபிரகத்சத்தில இத்ை 
ஒழி்பபதற்�ோை பை ந்சயல�்ைச் ந்சயதுள்ைோர். 
்சமத்துவைமின்மக்கு எதிரோ�்ப கபோரோடுங�ை. 
இைநவைறிக்ந�திரோ�்ப கபோரோடுங�ள் எனபது 
ம�ோரோணியின அரசின அ்ழ்பபோ� மடடும 
அ்மயோது இைநவைறி்ய எதிர்த்து்பகபரோடி 
அ்மதி்ய வைைர்க்�க் கூடிய மு்்றயில 
்சட்ட்பபோது�ோ்பபுத் தரும ்சட்டங�ளும 
�ோைத்துக்குக் �ோைம உருவைோக்�்பபடக்ட 
வைருகின்றை. இது இைங்�யில இைநவைறிக்கு 
மதநவைறிக்கு எதிரோ�்ப கபோரோடிக் ந�ோணடி 
ருக்கும மக்�ளுக்கு அவைர்�ள் ம�ோரோணிக்குச் 
ந்சயயும உண்மயோை மீள்மதி்பபளி்பபு சிறிை 
ங�ோவின ஈழத்தமிழிை அழி்பபு அரசியல 
நபோருைோதோர ்சமு� ஆனமி� முயற்சி 
�ளுக்கு எதிரோ� ஒனறு்மயு்டன கபோரோடு 
வைதோ�கவை அ்மயும எைைோம. அ்மதி 
எனபது கபோரிலைோத வைறு்மயிலைோத அறியோ 
்மயிலைோத முரணபோடு�ள் இலைோத கநோயி 
லைோத இழ்பபுக்�ள் பிரிவு�ள் இலைோத 
நி்ையில்ை. மோ்றோ� எந்தச் சூழநி்ையிலும 
அதன தோக்�ம எமது வைோழவுக்�ோை உறுதி்ய்ப 
போதிக்� வி்டோது அவைற்்்ற எதிர்ந�ோணடு 
அவைற்்்ற நவைலலுவைதற்�ோை முயற்சிக்�ோை 
நமபிக்்�யயோ� உள்ைது. அ்மதிக்�ோை இந்த 
வை்ரவிைக்�்த்தின முனமோதிரி வைோழவைோ� 
அ்மந்தது மோடசி்மக்குரிய ம�ோரோணியின 
நபருவைோழவு. ம�ோரோணியின உ்ர்ச்சி 
வை்ச்பப்டோது உ்ர்வு பூர்வைமோ�ச் சிந்தித்துச் 
ந்சயைோற்றும அரசியல தன்ம இன்்றய 
அரசியல த்ை்ம�ளின உ்டனகத்வையோ� 
உள்ைது. அவைரின கத்ச்பபற்றும ்சட்டத்தின 
முன அ்ைவைரும ்சமம என்ற ஆடசி கமைோை 
உறுதியுகம உறுதியோை அர்்ச உருவைோக்கும 
எனப்த உைகுக்கு உறுதி ந்சயதது. அவைர் 
மோறுபோடு�ளுக்கு கவைறுபோடு�ளுக்கு மதி்பபளி 
த்துச் ்சமு�விைக்�்ைத் தவிர்த்துச் ்சமு� 
உள்வைோங�ல�்ை ஊக்குவித்தகை �ைநோய� 
ஆடசி்யயும நோடடின இ்்ற்ம்யயும 
பை்பபடுத்தும எை வைோழந்து �ோடடிய ம�ோரோணி 
இந்தத் த்ை்மத்துவை ஆளு்மகய உை� 
ம�ோரணியோ� உை� மக்�ள் மைதில அவைர் 
எனறும வைோழும மர்மற்்ற நபருவைோழ்வை 
அவைருக்கு அளித்துள்ைது. 
 இறுதியோ� ஈழத்தமிழர்�ளின ம�ோரோணி 
யோ� மோடசி்மக்குரிய 2வைது எலி்சகபத் 
அவைர்�ள் விைஙகிய �ோைத்து ஈழத்தமிழர்�ளின 
வைரைோற்றின முக்கிய நி�ழவு�்ையும பதிவு 
ந்சயவைது அவைரின �ோைத்து உை� வைரைோற்றில 
ஈழத்தமிழர் அரசியலில ஏற்பட்ட மோற்்றங�்ை 
உைகு அறிய உதவும. 1952இல மோடசி்மக்குரிய 
ம�ோரோணி அவைர்�ள் முடிசூடும நபோழுது 
சுதந்திரம நபற்்ற இைங்�யின முதல 
அர்சோங�மோை ஐக்கிய கதசியக்�டசி அர்சோங�ம 
ம்ைய�த் தமிழ மக்�ளின குடியுரி்ம்ய்ப 
பறிக்கும ்சட்டங�்ை நி்்றகவைற்றி மனித 
உரி்ம�்ை வைனமு்்ற்பபடுத்தி, போரோளுமன்ற 
த்தில அவைர்�ளின பிரதிநிதித்துவைத்்த இல 
ைோது ஒழித்து அதன வைழி சிங�ை்ப பிரதிநி 
தித்துவைத்்த்ப நபருக்கிச் சிங�ை நபௌத்த 
போரோளுமன்றக் ந�ோடுஙக�ோன்ம ஆடசி 
கதோன்ற வைழிவைகுத்திருந்தது. இந்கநரத்தில 
ம்ைய� மக்�ள் ்சோர்போ� பிரித்தோனிய பிரிவிக் 
�வுனசிலுக்கு கமனமு்்றயீடு ந்சயய்பபட்ட 
கபோதிலும ம்ைய� மக்�்ை நதோழிலுக்கு 
வைந்த மக்�ைோ�்ப போர்க்� முடியுகம தவிர 
அரசியல அைக்�ோ�க் �ருதி அவைர்�ளுக்கு 
க்சோலபரி அரசியை்ம்பபு்ப போது�ோ்ப்ப 
அனுமதிக்� இயைோது என்ற ்சட்ட நுணுக்�த்்தச் 
சிங�ள் அரசு எதிர்வைோதமோ� ்வைத்து அத்ை 
முறியடித்தது. இந்த அபோயம ஈழத்தமிழ�ளுக்கு 
ஏற்ப்டக் கூ்டோநதனப்த உறுதி்பபடுத்தகவை 
ஈழத்தமிழரின இ்்ற்ம்ய மீள்உருவைோக்�ம 
ந்சயயும வை்�யில அகிை இைங்�த்  
தமிழரசுக்�டசி என்ற ஈழத்தமிழர்�ளின 

அரசியல �டசி தந்்த ந்சலவைநோய�ம அவைர் 
�ைோல நதோ்டங�்பநபற்்றது. அமரர் ஜி. ஜி. 
நபோனைமபைம இைங்�த் தீவின கத்ச 
உருவைோக்�ம அர்சஉருவைோக்�த்தில தமிழர்�ளுக்கு 
சிங�ைர்�ளுக்குச் ்சமோைமோை பங�ளி்பபு உணடு  
எை 50க்கு 50 க�ோரிக்்�்ய முன்வைத்து 
தமிழர்�ளின இ்்ற்மயின ்சமத்துவைத்்த 
வைலியுறுத்தும �டசியோ� அகிை இைங்�த் 
தமிழக்�ோஙகிர்்ச முனநைடுத்தோர். இந்த 
இருத்ைவைர்�ளும இைங்�யில தமிழர்�ளின 
இ்்ற்மயின இரு்ப்ப உைகுக்கு �ோைத்துக்கு 
ஏற்்ற அரசியல நமோழி மூைம நதளிவைோக்கிைர். 
ஆயினும இவைர்�ள் பிரித்தோனிய ம�ோரோணியி்டம 
இதுகுறித்து ஏன கநரடி மு்்றயீடு�்ை ந்சயது 
அவைரின த்ையீட்்ட ஊக்குவிக்�வில்ை 
எனபது க�ள்விக்குரியோ�கவை உள்ைது. ஒரு 
கவை்ை ஜி ஜி நபோனைமபைம அவைர்�ள் 
க்சோலபரி �மி~னுக்குச் ்சமர்பபித்த இைங்�த் 
தமிழ மக்�ளின இ்்ற்மயின நதோன்மயின 
நதோ்டர்ச்சி நதோ்டர்போை அறிக்்��ளும 
குறி்பபோ� இந்தியோவுக்கு அரசியல நிர்்ய 
்ச்ப்ய நியமித்தது கபோை இைங்�யில 
ந்சயயோத பிரித்தோனியோவின தவை்்றச் சுடடிக் 
�ோடடிய்மயும இைண்டனுக்கு அ்பநபோழுது 
இருந்த ம�ோரோணியின தந்்த அர்சர் 
மோடசி்மக்குரிய 6வைது க�ோர்ஜ் அவைர்�்ைச் 
்சந்தித்து தமிழர்�ளின உண்ம நி்ை்�்ை 
விைக்� வைந்த ஜி.ஜி. நபோனைமபைம அவைர்� 
்ைச் ்சந்திக்� அைமதிக்�ோததும பினைர் 
அகிை இைங்�த் தமிழ��ோஙகிரசின நபோதுச் 
ந்சயைோைர் சிவைசு்பபிரமணியம அக்�ோைத் 
நதோழிற்�டசியின பிரதமர் அடலி அவைர்�ளுக்கு 
சிறுகதசிய இைங�ளின தனைோடசி உரி 
்ம்ய உைந�ஙகும ஏற்பு்்ட்ம ந்சயயும 
நதோழிற்�டசி இைங்�த் தமிழர்�ளின 
தனைோடசி உரி்ம்யயும ஏற்� கவைணடும 
எைச் ்சமர்்பபித்த அறிக்்�க்கு உரிய தகுதி 
யளிக்க்ப்டோததும இைங்�யில திருக�ோ்ம 
்ையில பிரித்தோனியக் �்டற்ப்்டயின 
்டோக்்டரோ� விைஙகிய தமிழ�த்தின வை்ட 
ஆரக்�ோடு மோவைட்டத்்தச் க்சர்ந்த ்டோக்்டர் 
எஸ் நபோன்ையோ யோழ்பபோ் அரசின 
மக்�ைோ�கவை �ோைனித்துவை ஆடசி ஏற்பட்ட 
நபோழுதிருந்த ஈழத்தமிழ மக்�்ை தனியோை 
அரசியல அைோ�ோக் �ருதி அவைர்�ளுக்கு 
தனைோடசி வைழஙகி யோழ்பபோ் கத்சத்்த 
இந்திய இைங்� உ்றவுக்�ோை போைமோ�்ப 
பயனபடுத்தும படி ்சோன்றோதோரங�ளு்டன 
்சமர்்பபித்த அறிக்்�்ய பிரித்தோனிய அரசு 
�வைைத்தில ந�ோள்ைோது விட்டதும, இைண்டனில 
இருந்த இைங்�க்குக் ந�ோடுக்�கவைணடிய 
நிதியோ� நபருந்கதோட்ட்பபயிர்�ளின விற்ப்ை 
வைழி திரணடிருந்த ஸ்க்டர்லிங க்சமி்ப்ப 
டி எஸ் க்சைநோயக்�ோ திரு்பபதித்தரோது 
தங�ளுக்குச் ்சோத�மோை மு்்றயில க்சோலபரி 
அரசியை்ம்ப்ப வைடிவை்மக்கும படி க�ட 
்டதற்கு்ப பிரித்தோனியக் �ோைனித் துவை அவைலு 
வைை�ம இ்ஙகியதும, தமிழத்த்ை ்ம�ள் 
பிரித்தோனியோ கமல நமபிக்்� இழந்திருந்ததன 
�ோர்மோ� மோடசி்மக்குரிய ம�ோரோணி அவை 
ர்�ளி்டம அவைர் ஆடசி்ப நபோ்ற்பகபற்்ற பின ைர் 
தங�ள் க�ோரிக்்�்ை முன்வைக்�ோமல விட 
்டோர்�ைோ எனபது வி்்ட �ோ்்பப்ட கவைணடிய 
க�ள்வியோ� உள்ைது. 
 அத்து்டன 1948 முதல  1956 வை்ர 
க்சோவியத் இரஸ்யோ இைங்�யின இ்்ற 
்மயின மீயுயர் நி்ை மோடசி்ம தோஙகிய 
ம�ோரோணி அவைர்�ளின பிரித்தோனிய அரசி 
்டகம உள்ைநதனபதோல இைங்�்ய ஐக் 
கிய நோடு�ள் ்ச்பயில தனிநோ்டோ� உறு்பபு 
ரி்ம வைழங� அைமதிக்� முடியோது எை 
இருத்ட்வை தைது ரத்து அதி�ோரத்்த்ப 
பயனபடுத்தி தடுத்த்ம ம�ோரோணி அவைர்�கை 
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தமிழர்�ளின இ்்ற்மக்கும சிங�ைர்�ளின 
இ்்ற்மக்குமுரிய இைங்� அர்சோங�த்தின 
இ்்ற்மயோைரோ� 1948க்கு்ப பினைரும 
நதோ்டர்நதோர் எனப்த உைகுக்கு உறுதி ந்சயதது.
சுதந்திர இைங்�யில ம�ோரணி நபயரைவு 
த்ைவியோ� மடடுமலைோது இ்்ற்மயின 
மீயுயர் நி்ையோ�வும இருந்த �ோைத்திகைகய 
புpரித்தோனிய ஆடசி;க்�ோைத்தில நதோ்டங�்ப 
நபற்்ற �லகைோயோ நீர்்பபோ்சைத் திட்டத்்தத் 
பின்ைய ம�ோவைலி�ங்�்ய வை்டக்க� திரு 
்பபும திட்டத்துக்�ோை  ஆரமப ந்சயற்திட 
்டங�்ையும சிங�ைக் குடிகயற்்றங�்ை 
நதனதமிழீழத்தில ஏற்படுத்தவும,  யோழ்பபோ 
்க் கு்டோநோடடின எல்ைக் கிரோமங�ளில 
விவை்சோயத்துக்கு �ோணிவைழங�ல என்ற நபயரில; 
சிங�ைக் �ோ்்டயர்�்ைக் குடிகயற்்றவைோசி 
�ைோ� ஆயுத்பபடுத்திக் குடிகயற்றி தமிழீழத்தோ 
ய�த்தின குடிமக்�ள் நதோ்�யி்ை வைனமு்்ற 
்பபடுத்திச் சிங�ைத் கதர்தல நதோகுதி�ள் 
கிழக்கிலும கு்டோநோடடின எல்ைக் கிரோம 
ங�ளிலும கதோன்றவும ்வைத்து இைங்�்ப 
போரோளுமன்றத்தில தமிழ மக்�ளின பிரதிநிதித் 
துவை்ப பைத்்தக் கு்்றத்து ்சட்டவைோக்�ம, 
்சட்ட அமுைோக்�ம, நிர்வைோ�ம எனனும 
மூனறு வைலுக்�ளிலும சிங�ை நபௌத்த 
கமைோண்ம ஆடசி;்ய உறுதி ந்சயதைர்.  
மீனவைை்ப பிரகத்சங�ளிலும �்டலபடு நபோரு 
ைோதோரம சிறி்பபோ� இருந்த தமிழரின து்்ற 
மு�ந�ரங�ளிலும சிங�ைக் குடிகயற் ்றத்்த 
ம்லவைோரியோ�்ப பர்பபி ஏ்ழத் தமிழ விவை்சோய 
மீைவை ்சமு�ங�ளின வைோழவைோதரங�்ைச் 
சி்தத்து தமிழர் தோய�த்தின நபோருைோதோர 
வைைர்ச்சி்ய மடடு்பபடுத்திச் சிங�ை்ப நபோரு 
ைோதோர எழுச்சியோ�ச் சுரண்டல ந்சயதைர்.  
 இந்த நிை ஆக்கிரமி்பபுக்�ள் நபோருைோதரச் 
சுரண்டல�்ை எணணிக்்�யில கு்்றவைோை 
மக்�ள் நதோ்�யிைரோை தமிழர்�ள் ்சைநோய� 
வைழி�ளில எதிர்த்து்ப கபோரோடுவைதற்�ோை 
முயற்சி�்ை முறியடிக்�ச் சிங�ைம மடடும 
்சட்டத்்தயும நபௌத்த நோடு என்ற அரசியற் 
ந�ோள்்�்யயும 1952 இல க�. ஆர. �ய 
வைர்த்தைோ �ைனி ஐக்கிய கதசியக்�டசி மோநோ 
டடில முனநமோழிய அத்ைகய தைது 
சிங�ை மக்�ள் ஆதர்வை்ப நபறும உத்தியோ�க் 
்�யோண்ட எஸ் ்டபிள்யூ. ஆர் டி பண்டோரநோயக்�ோ 
நி்்றகவைற்றி அரசியல த்ை்மயோைோர். இந்தச் 

்சட்டங�ள் வைழி தமிழர்�ள் அரசில கவை்ை 
நபறும உரி்ம மறுக்�்பபடடு அவைர்�ளின 
நபோருைோதோரம நசுக்�்பபட்டதும அலைோமல 
தமிழர் தோய�ங�ளுக்கு நவைளிகய வைோழந்த 
தமிழ மக்�ளின ந்சோத்துக்�்ைச் சூ்்றயோடி 
அவைர்�்ை இைஅழி்பபுச் ந்சயது அவைர்�ளின 
நிைங�்ையும நதோழில வைைங�்ையும 
ஆக்க்pரமித்துச் சுரணடும சிங�ை்ப நபோருைோதோர 
வைைர்ச்சித் திட்டங�்ையும அர்ச ஆதரவு 
நபற்்ற சிங�ைக் �ோ்்டயர்�ள் வைழியோ�வும 
ப்்டபை அர்சபயங�ரவைோதத்தின மூைமும 1956 
முதல 1958 1977 எை 1983 ஆடி ஈழத்தமிழிை 
அழி்பபு வை்ர சிங�ை அர்சோங�ங�ள் கவை�்ப 
படுத்திை. 1965இல ஐக்கிய கதசியக் �டசி 
தைது �லவி அ்மச்்சரோை ஐ. எம. ஆர். ஏ 
இரியக்ந�ோலைiயோல  பல�்ைக்�ழ�த் தர்பபடு 
த்தல நதோ்டக்கி ்வைக்�்பபடடு தமிழ 
இ்ைஞர்�ளின �லவி கவை்ைவைோய்பபுக்�ள் 
கமோ்சமோ�்ப போதி்பபுக்குள்ைோை கபோது 
முதைோவைது மோ்வைர் கபர்வை யோழ்பபோ் 
த்தில நதோ்டங�்ப நபற்று தமிழ இ ்ைஞர் 
�ளின அரசியல ஈடுபோடு நதோ்டஙகியது. அவவைோ 
ணடிகைகய பைோலி இரோணுவை மு�ோமும 
நதோ்டர்ந்து �ோ்ரந�ர் வைலநவைடடித்து்்ற 
மோத�ல �ோஙக�்சனது்்ற்ப பகுதி�ளில �்டற் 
ப்்ட தைங�ளும பரவைைோக்�்பபட்டை. இவ 
வைோறு ஆயுத்பப்்டபைம ந�ோணடு தமிழ 
இ்ைஞர்�ளின அரசியல விழி்பபு்ர்்வை 
ஒடுக்கும �ோைத்திகைகய அ்்டயோை 
அட்்ட வைழங�லும நதோ்டங�்பபட்டது. 
இதன நதோ்டர்ச்சியோ�கவை 1970�ளில ஸ்ரீைங 
�ோச் சுதந்திரக்�டசியின �லவி அ்மச்்சர் 
அல்ோஜ் பதியூதீன மு�மமத்தோல 
கவை�ப்படுத்த்பபடடு தமிழ மோ்வைர்�ளின 
உயர்�லவி உயர் நதோழிலநுடப பயிற்சி 
உரி்ம�ள் மடடு்பபடுத்த்பபடடு இைந்த 
மிழ ்சமுதோயம பிரித்தோனியோவுக்கு �லவிக் 
�ோ�வும கவை்ை்பபயிற்சிக்�ோ�வும நதோழில 
நடப�லவிக்�ோ�வும நபருமைவில வைருமநி்ை 
உருவைோகியது. 
 இந்தக் �ோை�ட்டத்தில தோன 1962இல 
சிங�ைம மடடும ்சட்டத்தோல கவை்ை இழந்த 
க�ோடீஸ்வைரன பிரித்தோனிய பிரிவிக்�வுனசிலில 
நதோ்டர்ந்த வைழக்கில 7 ஆணடு�ளின பினைர் 
சிங�ைம மடடும ்சட்டம அரசியை்ம்பபுக்கு 
எதிரோைது எை அவைருக்கு மீைவும கவை்ை்ய 
கவை்ைநீக்�ம ந்சயய்பபட்ட �ோைத்துக்�ோை 
்சமபைத்து்டன வைழஙகுமோறு தீர்்பபு வைழஙகியதும 

அலைோமல சிங�ைம மடடும ்சட்டத்்த 
மீை்பநபற்று அரசியை்ம்பபுச் ்சட்டத்துக்கு 
அ்மவைோைதோ�த் திருத்தி மீள்்சமர்்பபிக்� 
கவைணடுநமை இைங்�்ப போரோளுமன்றத்்த 
நநறி்பபடுத்தியது.  இத்ை அ்பநபோழுது 
இருந்த ஐக்கிய கதசியக் �டசியின பிரதமர் ்டடலி 
க்சைநோயக்�ோ ந்சயற்படுத்தோது வி்ட 1970இல 
சிறிமோகவைோ பண்டோரநோயக்�ோவின இ்டது்சோரிக் 
கூட்டணி அர்சோங�ம க்சோலபரி அரசியல 
அ்ம்ப்ப வைனமு்்ற்பபடுத்தி 22.05. 1972இல 
சிங�ை நபௌத்த குடியரசு பிர�்டை்பபடுத்தபடடு 
மோடசி்மக்குரிய ம�ோரோணி அவைர்�ளி்டம 
இருந்த சிங�ை இ்்ற்ம்யச் சிங�ைவைர்�ள் 
தமதோக்கிைர். மோடசி்மக்குரிய ம�ோரோணி 
அவைர்�ளி்டம  இருந்த ஈழத்தமிழர் உ்்டய 
இ்்ற்ம ஈழத்தமிழரி்டகம மீணடு விட்டது 
எனப்தத் நதளிவுபடுத்திய அன்்றயத் 
தமிழர் த்ைவைர் ந்சலவைநோய�ம அவைர்�ள் 
இைங்�்ப போரோளுமன்றத்தில 1975 இல 
தனைோடசி்பபிர�்டைம ந்சயய 1977 இல ஈழத் 
தமிழ மக்�ள் அத்ை குடிநயோ்பபத்தின மூைம 
அஙகீ�ரித்து அத்ை ்சைநோய� வைழி�ளில 
அ்்டவை்த சிறிைங�ோ ஏற்�ோது விட்டோல 
கவைந்றந்த வைழியிலும அ்்டகவைோம எை எடுத்த 
உறுதி நமோழியின அடி்பப்்டயில 1978 முதல 
2009 வை்ர தமிழீழ கத்சத்தில ந்்டமு்்ற அர்்ச 
கதசியத் த்ைவைர் கவைலு்பபிள்்ை பிரபோ�ரன 
த்ை்மயில ந்்டமு்்ற்பபடுத்தி அதற்�ோை 
உை� அஙகீ�ோரத்்த எதிர் கநோக்கிய நி்ையில 
2009 முள்ளிவைோயக்�ோல ஈழத்தமிழிை அழி்பபு 
எனனும 21ம நூற்்றோணடின மி�க் ந�ோரூரமோை 
இைஅழி்ப்பக் ஹிடைரி்சத்்தயும மிஞசிய 
வை்�யில சிறிைங�ோ நி�ழத்தி தைது ஈழத்தமிழர் 
தோய�த்தின மீதோை ஆக்கிரமி்ப்பயும சுரண 
்ட்ையும மீள்உறுதி ந்சயது இனறு வை்ர 
நதோ்டர்கி்றது.
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ந�ோள்கவைோம.

எமது தாயக
விடுதலைப்பயணத்தில், மாறிவரும் உைக 
அரசியல் ஒழுங்கில், மமம்்பட்டு வரும் 
அரசியல் உறவில்.
ஈழத்தமிழர் மவண்டிநிற்பததல்ைாம்

இந்திய அரசு மீதான,
ஈழத்தமிழரின் நம்பிகலகதளர்ந்த
அரசியற்பார்லவ மாறறப்பட்டு, ,அரசியல்
நல்லுறவு துளிர்ப்பலத,
இந்திய அரசு ஊககுவிகக மவண்டும். 
வரைாறறு ரீதியாக
வளர்ந்து வந்த இந்திய ஈழத்தமிழர் நட்புறவு
புதுமைர்ச்சி காணமவண்டும்.
மலைதயன நம்பிவாழந்த எமது மககளின் 
மன ங்களில் நம்பிகலக மலழத்பாழி 
யமவண்டியது இந்திய அரசின் வரைாறறுக 
கடலமயாகும்.

ஈழத்தமிழர் நீட்டுகின்ற
சமாதானக கரங்கள்,
திலீ்பனின் எண்ணம்ம்பான்மற உண்லமயும், 
சத்தியமும் 
தாங்கியலவ.

நிரந்தரஅலமதியான, ்பாதுகாப்பான, தம்லமத் 
தாமம நிர்ணயிககும்
அரசியல் விருபபும்,
ஆன்மீகத் மதடலும் இதுதான்.
தீலி்பனுககான வணககமும்,
மாவீரர்கள் தந்துவிட்டுச்தசன்ற
கடலமயும் இலவதான்.

திலீபனின மண.. த�ொடர்ச்சி...

எை ்சர்வைகத்சத்்த  ஆடசியோைர்�ள் �்டந்த �ோைத் 
தில ஏமோற்றியுள்ைைர்.
 ஐநோ மனித உரி்ம கபர்வை கூட்டத் 
நதோ்டர் ந்டந்து ந�ோணடிருக்கும இக் �ோை�ட 
்டத்தில நோடடின �ைோதிபதி “தைதோ மோளி்� 
மீது குணடு ்வைத்தவைர்�ள், அரசியலவைோ 
தி�்ை ந�ோ்ை ந்சயய முயற்சித்தவைர்�ள் 
தவிர ஏ்ைகயோ்ர விடுவிக்� ந்டவைடி க்்� 
எடுக்கினக்றோம” எைக் கூறியிருக்கின ்றோர்.இது 
எந்த வை்�யில ்சோத்தியமோகும? ஒடடுநமோத்த 
அரசியல ்�தி�ளும நிபந்த்ையினறி விடு 
த்ை ந்சயய்பப்ட கவைணடும.
 பயங�ரவைோத ்சட்டத்்த போது�ோக்கின்றவை 
ர்�ளும, சுதந்திரம எை அறிவி க்�்பபட்ட நோளி 
லிருந்து இை அழி்பபு ந்சயகின்றவைர்�ளுகம 
பயங�ரவைோதி�ள். அந்த வை்�யில நோட்்ட 
ஆடசி ந்சயத அ்ைவைருகம பயங� ரவைோதி�ள். 
அவைர்�ள் தணடிக்�்பப்ட கவைணடியவைர்�ள்.
 நோடடில அரசியல ்�தி�ள் உள்ைைர் 
எனப்த ஐநோ மனித உரி்ம கபர்வை நவைளி்ப 
படுத்தி அரசியல ்�தி�்ை ்�தி�ளின 
விடுத்ை்ய வைலியுறுத்த கவைணடும. அதுகவை 
தமிழர்�ளின அரசியல தீர்வு �ோ் ஆரமப புள்ளி 
யோ�வும அ்மயும.

அரசி்யல் ல்கதி.. த�ொடர்ச்சி...

நவைற்றி்ய தோன ஏற்றுக்ந�ோள்வை தோ� சுவீ்டன 
பிரதமர் நதரிவித்துள்ைோர்.
 அ�தி�ளுக்கு எதிரோை தற்கபோ்தய 
அரசின ந�ோள்்� மற்றும உக்்ரன கபோரிைோல 
நோட டில ஏற்படடுள்ை நநருக்�டி நி்ை 
எனபைகவை தற்கபோ்தய அரசின கதோலவிக்கு 
�ோர்ம எை நதரிவிக்�்பபடுகின்றது. நபோருைோ 
தோர நநருக்�டியில சிக்கியுள்ை சுவீ்டன கநடக்டோ 
வில இ்்வைத ற்கும விண்்பபி த்துள்ைது.
 �்டந்த 20 வைரு்டங�ளில சுவீ்டனில 
அ�தி�ளின எணணி க்்� இரணடு ம்டங�ோ� 
அதி�ரித்து ள்ைது. சுவீ்டனில உள்ை மக்�ளில 40 
விகித மக்�ள் அ�தி�ைோ� வைந்தவைர்�ைோவைோர்�ள்.

க�ர்�லில் க�ொல்... த�ொடர்ச்சி...

 எகி்பத்து மற்றும �ட்டோர் ஆகிய 
நோடு�ள் உத்திகயோ �பூர்வைமற்்ற நி்ையில 
இ்்ந்து ள்ைை. ்சவுதி அகரபியோவும அவ 
வைோறு இ்்ந்து ந�ோள்ை தீர்மோனித்துள்ைது. 
ப்்ரன, ஐக்கிய அரபு எமிகரற், மோ்ை 
தீவு மற்றும மியோனமோர் ஆகிய நோடு�ள் எதி 
ர்�ோைத்தில இ்்ந்து ந�ோள்ை தீர்மோனித்துள் 
ைை.

ெொங்கொய கூடட... த�ொடர்ச்சி...
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ந�ோ்டிருந்தவைர்�்ை அர்சோங�ம அச்சுறுத்தி 
வைருகின்றது.
 இரணடு மோ�ோ்ங�ளிலும மூ்ை 
முடுக்கு�ள் எஙகும மோறி மோறி இ்டமநபற்று 
வைருகின்ற இந்த்ப கபோரோட்டத்தில பஙகுந�ோள் 
கின்ற மனித உரி்மச் ந்சயற்போட்டோைர்�ளும 
மனித உரி்ம� �ோ்பபோைர்�ளுமோகிய நபண�ள் 
துரத்தித் துரத்தி �ண�ோணிக்�்பபடுகிைற்hர்�ள். 
பினநதோ்டர்பபடுகின்றோர்�ள். கபோதோக்கு்்றக்கு 
அந்த்ப நபண�ள் வீடு�ளில இலைோத கநரங 
�ளில அவைர்�ைது வீடு�ளுக்குச் ந்சலகின்ற புை 
ைோயவைோைர்�ளும நபோலிஸ் மற்றும ப்்டத் 
தர்பபிைரும, நபற்க்றோர் ்சக�ோதரர்�ள் அ்டங 
கிய குடுமபத்திை்ர, அச்சுறுத்தி அவைர்�்ை 
அச்்ச்்டயச் ந்சயவைதனமூைம அந்தச் ந்சயற் 
போட்டோைர்�ளுக்கு நநருக்�டி ந�ோடுத்து வைருவைதோ� 
இந்த்ப கபோரோட்டத்்த ஒழுஙகு ந்சயதுள்ை வை்டக்கு 
கிழக்கு்ப பிரகத்ச ஒருஙகி்்்பபுக் குழுவிைர் 
அறிக்்�நயோனறின மூைம அர்சோங�த்திற்கும ஐநோ 
மனித உரி்ம�ள் கபர்வைக்கும கநரடியோ�கவை 
மு்்றயிடடிருக்கின்றோர்�ள்.
 இந்த அச்சுறுத்தல ந்சயற்போடு�ள் மடடு 

மலைோமல சிை ந்சயற்போட்டோைர்�ளின வீடு�ள், 
அலுவைை�ங�ள் எனபை இரவு கவை்ையில 
�ைவைோ� க்சோத்ையி்ட்பபடடு ்சோனறு�ைோ�்ப 
நபோருட�ள் �வைர்ந்து ந்சலை்பபடடிரு்பபதோ�வும 
அந்த இ்்்பபுக்குழு நவைளியிடடுள்ை அறிக்்� 
யில நதரிவிக்�்பபடடிருக்கின்றது.
 இத்த்�ய மனித உரி்ம நி்ை்ம�ளில 
ஐநோ மனித உரி்ம்ப கபர்வையும அதன உறு்பபு 
நோடு�ளும இைங்� அர்சோங�த்தின மீது நவைறு 
மகை பிகரர்்�ள் வைழியோ� நபோறு்பபு கூ்ற 
கவைணடும, மனித உரி்ம�்ை மு்்றயோ�்ப 
கப் கவைணடும எை வைலியுறுத்துவைதில எந்தவித 
பயனும வி்ைய்ப கபோவைதில்ை. யுத்தம 2009 
ஆம ஆணடு முடிவை்்டந்த �ோைம நதோடடு �்டந்த 
13 வைரு்டங�ைோ� நபோறு்பபு கூறும வி்டயத்தில 
இத்ை அனுபவை ரீதியோ�்ப போதிக்�்பபடடுள்ை 
தமிழ மக்�ளும ஐநோ மனித உரி்ம்ப கபர்வையும 
உறு்பபு நோடு�ளுமகூ்ட உ்ர்ந்திரு்பப்த ம்றந்து 
வி்ட முடியோது.
 எைகவை, அர்சோங�த்திற்கு்ப புரியம வை்� 
யில, அத்ைச் ்சரியோ�ச் ந்சயற்ப்டத்தக்� மு்்ற 
யிைோை ந்டவைடிக்்��ளில ஐநோ மன்றமும, ஐநோ 
மனித உரி்ம்ப கபர்வையின உறு்பபு நோடு�ளும 

ஈடுப்ட கவைணடும. அத்த்�ய ந்சயற்போடு 
கமற்ந�ோள்ை்பப்டோத பட்சத்தில ஐைோ மனித 
உரி்ம்ப கபர்வையின இைங்� நதோ்டர்போை 
அமர்வு�ள் நவைறும கூச்�லு்டன முடிகின்ற ஒரு 
்�ங�ரியமோ�கவை நதோ்டரும எனபதில ்சந்கத 
�மில்ை.

தபொறுப்பு கூறும்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

அ்மயும. குறி்பபோ� விவை்சோயி�ள் ந்ச்பந்டமபர் 
மோதம 20ஆம தி�தி நதோ்டக்�ம ஒக்க்டோபர் 
மோதம 10ஆம தி�திக்குள் தங�ளு்்டய ஆரமப 
பணபடுத்தல ந்டவைடிக்்��்ை பூர்த்தி ந்சயது 
ஒக்க்டோபர் மோதம 10ம தி�திக்கும  30ம தி�திக்கும 
இ்்ட்பபட்ட �ோை்பபகுதி�குள் தங�ளு்்டய 
வி்த்பபு ந்சயற்போடு�்ை பூர்த்தி ந்சயவைது உசி 
தமோைது ஆகும.

பயிரவையச்கக்கான நிலங்கசை பயன்படுத்தல்
நோடடினு்்டய நபோருைோதோர நி்ை்ம இகத 
நி்ை்மயில நீடித்தோல எங�ளு்்டய நோடு 
மி�்பநபரிய தோனிய பற்்றோக்கு்்ற்ய எதிர் 
ந�ோள்வைதற்�ோை வைோய்பபுக்�ள் அதி�ம �ோ்்பபடு 
கின்றை. எைகவை இவவைோணடு மோைோவைோரியோ� 
ம்ழ்ய  நமபிகயோ அலைது நீர்்பபோ்சை வை்சதி 
�்ை நமபிகயோ பயிர்ச்ந்சய்�க்கு வைோய்பபுள்ை 
வையல நிைங�ள் முழுவை்தயும பயிர்ச்ந்சய்�க்கு 
உடபடுத்துவைதன ஊ்டோ� எங�ளு்்டய பிரகத்சம 
நநல உற்பத்தியில தனனி்்ற்வை �ோணபதற்�ோை 
நி்ை்ம�ள் �ோ்்பபடுகின்றை. சுைோமி கபோன்ற 
இயற்்� அைர்த்தங�ளிைோலும; �டு்மயோை 
கபோரிைோலும போதி்பபுக்�்ை எதிர்ந�ோண்ட 
எமது வை்டக்கு மோ�ோ் மக்�ள் நதோ்டர்ச்சியோ� 
வைறு்மயிைோல போதிக்�்பபடும நி்ை்ம�ள் 
�ோ்்பபடுகின்றை. எைகவை இது நதோ்டர்பில 
அக்�்்ற ந்சலுத்துவைது அவைசியமோைதோ� இருக்கி 
ன்றது.  
 வை்டக்கு மோ�ோ்த்துக்கு உடபட்ட பயிரி்ட 
க்கூடிய பை நிைங�ள் புைமநபயர் மக்�ளின 
உரி்மயோ� �ோ்்பபடுகின்றை. எைகவை புைம 
நபயர்ந்த கத்சத்தில இருக்கின்ற எமது மக்�ள் 
புைத்தில �ோ்்பபடுகின்ற தங�ளு்்டய பயிர்ச் 
ந்சய்�க்கு உடப்ட கூடிய நிைங�்ை தங� 
ளு்்டய உ்றவிைர்�ள் மூைமோ�கவைோ அலைது 
தங�ளுக்கு நமபிக்்�யோைவைர்�ள் மூைமோ�கவைோ 
விவை்சோய ந்டவைடிக்்��ளுக்கு உடபடுத்துவைது 
உ்வு உற்பத்தி்ய அதி�ரிக்கும.
 புைமநபயர்ந்த மக்�ள் புைத்தில உள்ை 
தங�ளு்்டய உ்றவு�ளுக்கு உதவுவை்த வைழக் 
�மோ�க் ந�ோணடிருக்கி்றோர்�ை.; ஆ�கவை இந்த 
்சந்தர்்பபத்தில அவைர்�ளி்டம கவைணடுவைது யோநத 
னில நீங�ள் இமமு்்ற உங�ள் உ்றவு�ளுக்கு 
ந்சயகின்ற உதவி விவை்சோய உற்பத்தி்ய கநோக்கி 
யதோ� குறி்பபோ� நநற்ந்சய்�்ய கநோக்கியதோ� 
அ்மவைது சி்ற்பபோைதோகும.  மோைோவைோரியோ� 
ம்ழ்ய நமபிகயோ அலைது நீர்்பபோ்சை வை்சதி 
�்ை நமபிகயோ விவை்சோய ந்டவைடிக்்��ளில 
ஈடுபடுவைதற்�ோ� அவைர்�ளுக்கு நிதி உதவி அளித்தல 

எனபது அவைர்�ளு்்டய நீண்ட�ோை வைோழவைோதோரத் 
கத்வை�்ை்ப பூர்த்தி ந்சயகின்ற ஒரு நி்ைத்து 
நிற்�க்கூடிய ந்டவைடிக்்��ைோ� அ்மயும. 
 ஆ்டமபர ந்சயற்போடு�ளுக்�ோ� வைழஙகு 
கின்ற நிதி்ய வி்ட இந்த விவை்சோய ந்டவைடிக் 
்��ளுக்கு உதவுகின்ற நிதி இைத்தினு்்டய 
விவை்சோய உற்பத்தி்ய அதி�ரிக்கும அகத ்சமயம 
அவைர்�ள் வைறு்மயிைோல போதிக்�்பபடுவை்த �ணி 
்சமோை அைவு கு்்றக்கும.
 நபோதுவைோ� மக்�ள் அ்ைவைருகம 
தங�ளு்்டய வீடடுத்கதோட்ட ந்சயற்போடு�ளிலும 
தங�ளு்்டய கதோட்ட நிைங�்ை முழு்மயோ� 
ஈடுபடுத்துவைது சி்ற்பபோைதோ� அ்மயும. நீர்்பபோ 
்சைத்துக்கு கி்று�ளில அலைது நீர் நி்ை�ளில 
நீர் இலைோது விட்டோலும கூ்ட ஒரு ்சரியோை 
இ்்டநவைளியில ம்ழ கி்்ட்பபதற்�ோை 
வைோய்பபு�ள் �ோ்்பபடுவைதோல மக்�ள் அ்ைவைரும 
தங�ளு்்டய வீடடுத்கதோட்ட ந்சயலபோடு�்ை 
முழு்மயோ� முனநைடு்பபது எங�ளு்்டய 
பிரகத்சத்தின உ்வுத் கத்வையின �ணி்சமோை 
அைவு பூர்த்தி ந்சயய்பபடும.

வெளை அனரத்தத்துக்கான முன்னாயத்தபடுத்தல்
இவவைோணடும இரண்டோவைது இ்்ட்பபருவைம 
மற்றும வை்டகீழ பருவைக்�ோற்று �ோை்பபகுதியில 
வைங�ோை விரிகு்டோவில கிட்டத்தட்ட மூனறு 
முதல ஐந்து வை்ரயோை தோழமுக்� நி்ை்ம�ள் 
கதோனறுவைதற்�ோை ்சோத்திய்பபோடு�ள் �ோ்்ப 
படுகின்றை. வைங�ோை விரிகு்டோவின �்டல கமற் 
பர்பபில ஏற்படுகின்ற நவை்பபநி்ை கவைறுபோடடின 
�ோர்மோ� உருவைோகின்ற தோழமுக்� நி்ை அலைது 
புயல இமமு்்றயும மூனறு முதல ஐந்து வை்ரயோை 
அைவில எங�ளு்்டய வை்டக்கு மோ�ோ்த்்த 
போதி்பபதற்�ோை வைோய்பபு�ள் �ோ்்பபடுகின்றை.
 

தாழமுக்க ெச்கப்பாடு்கள

 இவவைோணடும மி� அதி�மோை ம்ழவீழச்சி 
குறுகிய �ோை்பபகுதியில கி்்ட்பபதன �ோர்மோ� 
நவைள்ை அைர்த்தத்திற்�ோை வைோய்பபு�ள் 
�ோ்்பபடுகின்றை. அந்த அடி்பப்்டயில 
நவைள்ை அைர்த்தத்்த தடு்பபதற்�ோ� நோம பின 
வைரும ந்சயற்போடு�்ை முனநைடு்பபது நபோரு 
த்தமோைதோ� அ்மயும.

 
1. எங�ளு்்டய பிரகத்சங�ளில �ோ்்பபடுகின்ற 
இயற்்�யோை மற்றும ந்சயற்்�யோை வைடி 
�ோை்ம்பபுக்�்ை து்பபுரவு ந்சயது இைகுவைோ� 
நீர் வைழிந்கதோ்ட கூடிய வை்�யில அவைற்றின 
த்்ட�்ை அ�ற்றுதல.
 
2. ந்ச்ப்டமபர் மோதம 30-ஆம கததிக்கு முனபோ� 
எங�ளு்்டய பிரகத்சத்தில நமது மக்�ைோல 
கமற்ந�ோள்ைக் கூடிய வை்�யில குைங�்ை 
தூர்வைோரி அலைது நீர் நி்ை�ளில கதஙகியுள்ை 
�ழிவு�ள் மற்றும அ்்டயல�்ை அ�ற்றி 
குைங�ளில தங�ளு்்டய உச்்ச ந�ோள்ைை்வை 
எடடும வை்�யில அவைற்்்ற உருவைோக்குதல.

3. எங�ளு்்டய பிரகத்சத்தில இயற்்�யோை 
வைடி�ோை்ம்ப்ப அலைது ந்சயற்்�யோை 
வைடி�ோை்ம்ப்ப போதிக்கின்ற சிை ந்சயல�்ை 
�ண்டறிந்து அவைற்்்ற நிறுத்துதல.
 
4. எங�ளு்்டய பிரகத்சத்தில ந்சறிவைோை 
ம்ழ கி்்ட்பபதன �ோர்மோ� ஏற்�ைகவை 
ஈரலி்பபோ� இருக்கும நிைத்தில சிறிய �ோற்று 
வீசிைோலும தோவைரங�ள் முறிந்து விழுவைதற்கு 
அலைது தங�ளு்்டய கவைர்்பபிடி்ப்ப 
இழந்து  போறி விழுவைதற்�ோை நி்ை்ம�ள் 
�ோ்்பபடுகின்றை. எைகவை நோங�ள் ந்ச்ப்ட 
மபர் மோதம 30-ஆம தகிதிக்கு முனபதோ� எங� 
ளு்்டய பிரகத்சங�ளில �ோ்்பபடுகின்ற 
மி�்பநபரிய விதோைம ந�ோண்ட மரங�ளின 
கி்ை�ளில அை்வை கு்்ற்பபதைோல; அலைது 
கி்ை�்ை நவைடடி விடுவைதன மூைம சிறிய 
�ோற்றின �ோர்மோ�வும அந்த மரங�ள் போறி 
விழுவை்தகயோ அலைது முறிந்து விழுவை்த 
தடுக்� முடியும.;

 எைகவை இத்த்�ய நி்ை்ம�ளின 
�ோர்மோ� வை்டக்கு மோ�ோ்த்தில இவவைோணடு 
பருவைம்ழ்ய நபோறுத்தவை்ரயில மி�க் கூடு 
தைோை அைவு அதோவைது ்சரோ்சரி்ய வி்ட ்சற்று 
கூடுதைோை அைவு கி்்டக்� இரு்பபதன �ோர்மோ� 
இந்த ம்ழ்ய அலைது இந்த பருவைத்்த 
எமக்கு ்சோத�மோ� பயனபடுத்திக் ந�ோள்வைது 
எங�ளு்்டய வைறு்ம்ய அலைது உங�ளு்்டய 
தோனிய நநருக்�டி்ய இயலுமோை அைவில 
கு்்றக்� உதவுகின்ற அகத்சமயம நோடடினு்்டய 
நபோருைோதோர நி்ை்ம �ோர்மோ� ஏற்ப்ட 
க்கூடிய வைறு்ம்ய இயலுமோை அைவு கு்்ற 
த்து எங�ளு்்டய பிரகத்சத்தின உ்வுத் தனனி 
்்ற்வை ஏற்படுத்துவைதற்கு உதவும

தபொரு்ளொ�ொர  ... த�ொடர்ச்சி  ...

நதரிவித்தோர்.
 இகதகவை்ை மட்டக்�ை்பபில மி�வும 
பழ்மவைோயந்த நதோலநபோருட�ள் நி்்றந்த நூறு 
வீதம தமிழர்�ள் வைோழும சித்தோணடி, கவைோகைோடும 
மோ்ை பகுதியில அண்மயில நபௌத்த 
கதரர்�ளும நதோலநபோருள் தி்்க்�ை அதி�ோ 
ரி�ளும வைந்துந்சனறுள்ைதோ� அ்பபகுதி மக்�ள் 
நதரிவிக்கின்றைர்.இதுநவைோரு ஆபத்தோை வி்டய 
மோ�கவை போர்க்�கவைணடியுள்ைது.இஙகுள்ை �லநவை 
டடு�ள் நோ�ர் மனைண ஆடசிக்�ோைத்தி்ை க்சர்ந் 
த்வைநயை நதோலலியல ஆயவைோைர்�ள் கூறியுள்ை 
நி்ையில இவைற்றினமீது கதரர்�ளின �வைைம 
திருமபியுள்ை்ம ஆபத்தோை வி்டயமோ�கவை போர்க் 
�கவைணடியுள்ைது.

ஒரு இனெம் �னெது  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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பதில்: 
 இைங்�யின வைரைோற்றில மடடுமனறி 
உை� வைரைோற்றிலும த்டம பதித்த ஒரு கபோரோட 
்டமோ� இது அ்மந்துள்ைது.அத்தியோவைசிய்ப 
நபோருட�ளின வி்ைகயற்்றம, வைருமோை்ப பற்்றோ 
க்கு்்ற, பசி, படடினி, நபோருட ந�ோள்வைைவி 
ற்�ோ�வைரி்்ச�ளில நிற்� கவைணடிய அவைைம 
எனபவைற்்றோல இ்ைஞர் உள்ளிட்டநோடடு மக் 
�ளின கபோரோட்டம கமநைழந்தது.ஆைோல இனறு  
கபோரோட்டத்தில ஈடுபட்ட அ்பபோவி இ்ைஞ 
ர்�ள் ்�து ந்சயய்பபடடு  சி்்றயில அ்்டக் 
�்பபடடு வைருகின்றைர்.இ்ைஞர்�ளின கபோரோட 
்டத்்த ந�ோச்்்ச்பபடுத்தி அத்ை மழுங�டி 
க்கும கநோக்கில அரசின ந்சயற்போடு�ள் அ்மந் 
துள்ைை.உரி்ம�்ை க�டகபோர் தணடிக்� 
்பபடுகின்றைர்.தி்்றக்சரியின ப்த்்த ந�ோள் 
்ையடித்தவைர்�ளும, நோட்்ட ந�டுத்து குடடிச்சுவை 
ரோக்கிய அரசியலவைோதி�ளும சுதந்திரமோ�த் திரியும 
நி்ையில வையிற்றுக்�ோ�வும, தூய்மயோை 
அரசிய்ை ஏற்படுத்தவும கபோரோடிய இ்ைஞர்�ள் 
தணடிக்�்பபடுவைது எவவிதத்திலும நியோயமோ�ோது.
ஏ்ழ�ளுக்கு ஒரு நீதி.ந்சலவைோக்குமிக்�வைர்�ளுக்கு 
இனநைோரு நீதி எனறிருத்தல கூ்டோது.
பிரச்சி்ை�ள் கதோற்்றம நபறுவைதற்கு இதுகவை 
அடித்தைமோகும எனப்த ம்றக்�க்கூ்டோது.

உரிலமக்கொ்க... த�ொடர்ச்சி...

அை்ச்பபடுகின்றது. ஒரு சிை வைரு்டங�ளுக்கு 
முனைர் தோன அநமரிக்�ோ, அவுஸ்திகரலியோ 
மற்றும இனனும பை நோடு�ளு்டன இ்் ந்து 
2003இல பிரித்தோனியோ ஈரோக்கில முனநை டுத்த 
கபோரில பலைோயிரக்�்க்�ோை ஈரோக்கிய மக்�ள் 
ந�ோலை்பபட்டது நி்ைவிற் ந�ோள்ை்பப்ட 
கவைணடும.
 மகைசியோவிலும அவை்சர�ோைச் ்சட்டம 
பி்ற்பபிக்�்பபட்ட, இரத்தம கதோயந்த வைரைோற் 
றின கபோது பிரித்தோனியோ அரஙக�ற்றிய படுந�ோ 
்ை�ள், மி�்ப போரிய அைவில மக்�்ை கவைறு 
இ்டங�ளில வைலிந்து குடிகயற்றிய வைரைோறு�ள்,  
சுதந்திரத்துக்�ோை பய்ங�ள் கபோன்ற்வை இன 
றும அந்த மக்�ைோல நி்ைவுகூர்பபடுகின்றை. 
மகைசியோவில ந்்டநபற்்ற கமோதல�ள் எலி்ச 
நபத் அரசியின ஆடசியின ஆரமப �ோைங�ளில 
ந்்டநபற்்றது மடடுமனறி மைோயோவில ந்்ட 
நபற்்ற நி�ழவு�ள் நதோ்டர்போ� வி்சோர்்�ள் 
கமற்ந�ோள்ை்பப்ட கவைணடும என்ற கவைணடு 
க�ோள்�ளும நதோ்டர்ந்து வைந்த பிரித்தோனிய 
அரசு�ைோல நிரோ�ரிக்�்பபடடிருக்கின்றை.
 அருகில இருக்கின்ற நோ்டோை அயர்ைோ 
ந்து, தைக்கு மி� அண்மயில இருக்கும 
நோ்டோை இஙகிைோந்து்டன தைது உ்றவு�்ைச் 
சீர்ந்சயய முயற்சிந்சயது வைருகி்றது. எந்த 
நோடு�ளு்டன பிரித்தோனியோ மி�வும சிக்�ைோ 

ைதும �டிைமோைதுமோை வைரைோற்்்றக் ந�ோணடி 
ருக்கின்றகதோ, அந்த நோடு�ளு்டன எலி்சநபத் அரசி 
ந�ோணடிருந்த உ்றவு நதோ்டர்போ�, அயர்ைோந்து 
நோடடின அதிபரோை ்மக்�ல டி ஹிக்கினஸ் நயம 
ப்ட உ்ரயோற்றியிருக்கி்றோர்.
 ‘அரசியின ்சோவு, வை்ட அயர்ைோந்துக்கு 
எனை ந்சயதி்யச் ந்சோலகி்றது’ எனறு அஙகுள்ை 
ந்சயதித்தோள்�ளும எழுதியிருக்கின்றை. இஙகிைோந் 
துக்கும அயர்ைோந்துக்கும இ்்டகயயோை கமோத 
ல�்ை்ப ‘பிரச்சி்ை�ள்’ (Troubles) எனக்ற 
இதுவை்ர அந்த ந்சயதித்தோள்�ள் குறி்பபிடடு 
வைந்திருக்கின்றை. இருநோடு�ளுக்கி்்டகய இருக்கி 
ன்ற உ்றவில அண்மயில ஏற்பட்ட விரி்சல�்ை்ப 
பற்றியும இந்த ந்சயதித்தோள்�ள் தமது போர் 
்வை்யத் திரு்பபியிருக்கின்றை.
 பிரித்தோனியோவுக்கு எதிரோ� அஙகு 
்சண்்டயிட்ட வீரர்�்ை நி்ைவுகூர்ந்ததன 
மூைம அயர்ைோந்தில வைோழகின்ற ஒரு சிை்ர 
அரசி தமவைய்பபடுத்தியிருக்�ைோம. ஆைோல வை்ட 
அயர்ைோந்தில பிரித்தோனிய இரோணுவைம வைகித்த 
பங்� பைர் ம்றந்திருக்� வைோய்பபில்ை. 1972ம 
ஆணடில நி�ழத்த்பபட்ட இரத்தம கதோயந்த 
ஞோயிறு்ப படுந�ோ்ை�்ையும (Bloody Sun-
day Massacre) அதைோல போதிக்�்பபட்டவைர்�ள் 
தங�ளுக்�ோை நீதி்ய நி்ைநோடடும படி க�ோரிய 
கபோது, கபோறிஸ் க�ோண்சனின அர்சோங�ம அந்த 
கவைணடுந�ோ்ை நிரோ�ரித்த கபோது அரசி ஆற்றிய 
உ்ர்யயும அந்த நோடடு மக்�ள் இைகுவில ம்ற 

ந்துவி்ட்ப கபோவைதில்ை.
 வீழச்சிய்்டந்து ந�ோணடிருக்கும பிரித்தோ 
னிய ்சோமரோச்சியத்தின வைனமு்்ற மிக்� வைரைோறும 
இரண்டோம எலி்சநபத் அரசியின ஆடசி மற்றும 
ஆளு்ம கபோன்ற்வை முற்றிலும கவைறு கவை்றோ�்ப 
போர்க்�்பப்ட கவைணடிய்வை எை ஒரு சிைர் �ருத்துச் 
ந்சோலைைோம.
 அரசி முரடடுத்தன்ம வைோயந்தவைர் எனறு 
இஙகு யோரும ந்சோலை முனவைரவில்ை.
 ஆைோல கதோமஸ் நபயின (Thom-
as Paine) ஒரு மு்்ற சுடடிக்�ோடடிது கபோை, 
அர்சகைோ அலைது அரசிகயோ, தனி்பபட்ட விதத் 
தில இரக்�முள்ைவைரோ�வும தோரோை சிந்்த 
ப்்டத்தவைரோ�வும இருந்த கபோதிலும அவைர் 
�ள் அர்சரோ� அனக்றல அரசியோ�த் தோன இரு 
க்கி்றோர்�ள். எந்த அரசு�ள் கபோர்�்ை முன 
நைடுத்து, அவவைோ்றோைகபோர்�ளில ஈடுபடும 
கபோது குற்்றங�்ையும இ்ழக்கின்றைகவைோ 
அந்த அரசு�ளுக்க� அவைர்�ள் த்ை்ம தோஙகு 
கி்றோர்�ள். அவைர்�ைது நபயரோகைகய இவவைோ 
்றோை ந்சயற்போடு�ள் அ்ைத்தும முனநைடுக்� 
்பபடுகின்றை.
 பிரித்தோனிய �ோைனீய வைரைோற்்்ற உற்று 
கநோக்கும கபோது, இரண்டோம எலி்சநபத் இரோ 
ணியின பஙகும நதோ்டர்ந்து விவைோதிக்�்பபடும ஒரு 
வி்டயமோ�கவை எனறும இருக்கும.

நனறி: The WIRE

பிரித்�ொனி்ய ஏ்கொ ... த�ொடர்ச்சி...

ப்்டயிைரின ந�ர்வு அறிந்து ரஸ்ய ப்்டயிைர் 
முனகூடடிகய தமது ப்்டயிை்ர ந�ர்ந்தி விட 
்டைர்.
 அது மடடுமலைோது உக்்ரன ப்்டயிைர் 
ந�ர்ந்த பகுதி�ள் மீது பீரஙகி தோக்குதல�ள் மற் 
றும வைோன தோக்குதல�்ை கமற்ந�ோணடு 
�டும இழ்பபுக்�்ையும அவைர்�ளுக்கு ஏற்படு 
த்தியுள்ைைர். உக்்ரன ஊ்ட�வியைோைர் 
ஒருவைரின த�வைலின படி 10,000 உக்்ரன ப்்ட 
யிைர் ந�ோலை்பபடடும �ோயம்்டந்தும �ைமு 
்ை�்ை விடடு அ�ற்்ற்பபடடுள்ைைர். உக்்ரன 
்வைத்திய்சோ்ை�ளில இ்டமிலைதததோல �ோய 
ம்்டந்தவைர்�ள் அருகில உள்ை கநடக்டோ நோடு 
�ளுக்கு ந�ோணடு ந்சலை்பபடுகின்றைர்.
 அதோவைது இரண்டோவைது உை�்பகபோரில 
க�ர்மன ப்்டயிை்ர உள் இழுத்து அவைர்�ளின 
பைத்்த சி்தத்த அகத உத்தி்ய தோன இந்த 

�ைமு்ையிலும ரஸ்யோ நவீை ஆயுதங�ளு்டன 
பயனபடுத்துகின்றது. எைகவை தோன க�ர்்சன 
பகுதி்ய தோக்� அணிதிரட்ட்பபட்ட உக்்ரன 
ப்்ட அணி�்ை கிரிகவைோய நரோக் பகுதியில 
உள்ை நீர்்யின அ்்க்�ட்்ட த�ர்த்து 
இரண்டோ� பிரித்துள்ைது்டன, அவைர்�ளின வைழங 
�ல போ்த்யயும சிக்�ைோக்கியுள்ைது.
 ரஸ்யோவின ப்்ட ந்டவைடிக்்�்ய போர்க் 
கும கபோது ஒனறு நதரிகின்றது. அதோவைது 
உக்்ரனின ப்்ட பைத்்த சி்த்பபது தோன 
அதன கநோக்�கம தவிர நிைங�்ை தக்�்வை்பபது 
அலை. கமலும உக்்ரனின த்ை்ம்பபீ்டத்்த 
உ்டைடியோ� தோக்கும எண்மும அதற்கு 
கி்்டயோது. எைகவை தோன ரஸ்யோவின உைவு 
விமோைங�ள் மற்றும ந்சயமதி�ள் த்ைக்கு கமல 
சுழன்றோலும ந்சைனஸ்கியோல �ைமு்ை�ளுக்கு 
ந்சனறு பு்�்பப்டங�்ை எடுக்� முடிகின்றது.
 அதோவைது உக்்ரன �ைமு்ை்ய ்வைத்து 

கநடக்டோ்வையும, கமற்குை�த்்தயும நபோருைோ 
தோர மற்றும ப்்டத்து்்ற ரீதியோ� பைவீை்பப 
டுத்துவைகத ரஸ்யோவின பிரதோை திட்டம, அகத 
கபோை உக்்ர்ை ்வைத்து  ரஸ்யோ என்ற நோட்்ட 
அழித்துவிடுவைகத கமற்குை�த்தின திட்டம. 
ஏநைனில �ோர்கிவ ஊ்டறு்பபில பஙகுபற்றிய 
ப்்டயிைரில மூனறில ஒருவைர் கநடக்டோ ப்்ட 
யிைர் எனப்த உறுதி ந்சயதுள்ைது அநமரிக்� 
ஊ்ட�ம.
 எைகவை ரஸ்யோவின பலமு்ைவைோக்�ம 
நபற்்ற உை� ஒழுங்� எடடும வை்ரயிலும 
அலைது அநமரிக்�ோவின கமற்குைகிைோல வைழிந 
்டத்த்பபடும உை� ஒழுங்� எடடும வை்ரயிலும 
உக்்ரன கபோர் நதோ்டரும. ்சமர்�ைங�ள் மோறும, 
�ைமு்ை�ளும ்�மோறும ஆைோல கபோர் அதன 
நவைற்றி்ய எடடும கபோது உை�ம மி�்பநபரும 
ஒரு மோற்்றத்்த ்சந்திக்கும.

ல்கமொறும் ்க்ள ... த�ொடர்ச்சி...

நமடுத்திருக்கின்றது.எைகவை இத்த்�ய கபோக்கி 
்ைக் ந�ோண்ட அரசியலவைோதி�ள் தமது நி்ை 
்பபோட்்ட மோற்றிக் ந�ோணடு �ருத்து்ப பகிர்வு, 
�ைந்து்ரயோ்டல எனபவைற்றினூ்டோ� ்சமூ� 
கமமபோடடுக்கு வைழி்ச்மக்� கவைணடும.
கமலும ்சமூ� அபிவிருத்தியில இ்ைஞர்�ளின 
வைகிபோ�ம அதி�மோகும.எைகவை ம்ைய� இ்ை 
ஞர்�்ை கநசிக்கின்ற, அவைர்�ளின �ருத்துக் �்ை 
உள்வைோஙகுகின்ற ஒரு �ைோ்சோரம ம்ைய�த்தில 
�டடிநயழு்பப்பபடுதல கவைணடும. இ்ைஞர் 
�்ை கதர்தல �ோைத்தில பயனபடுத்தி விடடு 
பினைர் �ருகவை்பபி்ை கபோல தூக்கிநயறிகின்ற 
நி்ை்ம மோற்்றம நப்ற கவைணடும.
 நோடடில உள்ை இ்ைஞர்�ள் அரசிய 
லில புரடசி்ய ஏற்படுத்தி �ைநோய� உறுதி்ப 
போடடிற்�ோ� கபோரோடிவைந்தைர்.இது ம்ைய� 
இ்ைஞர்�ளுக்கு ஒரு முனனுதோர்மோகும..
அரசியலிகைோ அலைது கவைந்றந்த வி்டயங�ளிகைோ 
இவைர்�ள் போர்்வையோைரோ� மடடுகம இருந்து 
வி்டோது பங�ோைரோவும மோற்்றம நபறுதல 
கவைணடும.ஒரு அழுத்த ்சக்தியோ�விருந்து அரசியல 
வைோதி�்ை வைழிந்டத்த கவைணடும.” படித்தவைர்�ள் 
அரசியலுக்கு ந்சலைோவிட்டோல முட்டோள்�ள் 
நம்ம ஆை கநரிடும” எனப்த ஒரு கபோதும 
ம்றந்து வி்டக்கூ்டோது.

நொற்கொலி்கல்ள  ... த�ொடர்ச்சி  ...

தமிழ மக்�ளிைோல �டு்மயோை எதிர்்பபு 
நதரிவிக்�்பபடடு தற்கபோது அந்த விவை�ோரம 
வைழக்கில உள்ை நி்ையில, ம்ையில கீழ 
பகுதியில உள்ை தமிழ மக்�ளின நோனுறு 
ஏக்�ருக்கும அதி�மோை  விவை்சோய நிைங�்ை 
நதோலலியல து்்ற அப�ரிக்� நதோ்டஙகியுள் 
ை்ம குறி்பபி்டத்தக்�து.

குருநதூர் மலை  ... த�ொடர்ச்சி  ...

இடடுச் ந்சனறுள்ைது.
  எனினும �்டந்த புதனகிழ்ம (14) இரவு 
இரு நோடு�ளுக்குமி்்டயில கபோர் நிறுத்தம 
ஏற்படடுள்ைதோ� ஆர்கமனியோவின ப்்ட 
அதி�ோரி நதரிவித்துள்ைோர். அத்ை ஐ.நோ 
வைரகவைற்றுள்ைதோ� அதன உதவி ந்சயைோைர் 
நோய�ம மிநரோஸ்கைவ ந�ைோ நதரிவித்துள்ைோர்.
நிந�ோர்ைோ - �ரபோ பகுதி ஆ�ோ்ப�ோனின 
உடபகுதியில �ோ்்பபடுகின்ற கபோதும 
அஙகு ஆர்கமனிய இைத்தவைகர அதி�ம 
வைோழகின்றைர். 2020 ஆம ஆணடு 6 வைோரங�ள் 
இ்டமநபற்்ற கபோரில இரு தர்பபிலும 6500 கபர் 
ந�ோலை்பபடடிருந்தைர். இந்த கமோதல�்ை 
நதோ்டர்ந்து அஙகு 2000 அ்மதி்பப்்டயிை்ர 
ரஸ்யோ நிறுத்தியுள்ைது.

ஆஜொலபஜொன  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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க்� தவைறி உள்ைதோ�கவை நோம இவவி்டத்தில 
எடுத்துக்ந�ோள்ை கவைணடும உதோர்மோ� நோடு 
திருமபிய மக்�ளுக்கு அவைர்�ளுக்�ோை இரு்பபி்ட 
வை்சதி அவைர்�ளின �ோணி உரி்ம�ள் மற்றும 
்சமூ� நபோருைோதோர உரி்ம�ள் கபோன்ற்வை 
இன்றைவிலும ்சரியோ� இைங்� அர்சோல 
ந்சயது ந�ோடுக்�்பப்டோமல உள்ைது கமலும 
இந்தியோவில படித்து இைங்�க்கு திருமபிய 
நபர்�ைது கவை்ைவைோய்பபும இன்றைவும க�ள்வி 
க்குறியோ�கவை இருந்து வைருகி்றது ஏற்�ைகவை 
திருமபிய நபர்�ளுக்கு இைங்� அரசு எந்த 
ஒரு மறுவைோழவு பணி்யயும ்சரிவைர ந்சயது 
ந�ோடுக்�ோத நி்ையில புதிதோ� இந்தியோவிலிருந்து 
ஈழத்தமிழர்�்ை தைது நோடடிற்கு திருமப 
அ்ழக்கும இந்த ந்சயைோைது பலகவைறு 
்சந்கத�ங�்ை எழு்பபியுள்ைது குறி்பபோ� 
்சர்வைகத்ச அைவில இைங்�யின அரசியல மற்றும 
நபோருைோதோர நி்ை எனபது உறுதியற்்ற நி்ையோ� 
உள்ைது. இைங்� அர்சோைது தைது நோடடின 
நபோருைோதோரத்்த கமமபடுத்த பலகவைறு உை� 
அ்ம்பபு�ளி்டமிருந்து �்டன�்ை எதிர்போ 
ர்க்கும இந்த நி்ையில இந்தியோவிலிருந்து 
திரு்பபி அ்ழக்�்பபடும ஏதிலியர் மக்�ளுக்கு 
்சரியோைநதோரு மறுவைோழவு திட்டங�்ை ந்சய 
லபடுத்த முடியுமோ எனபது மி�்பநபரிய க�ள்வி 
அதற்கு நபோருைோதோரம மடடுமினறி அரசியல 
�ோர்ங�ளும மி� வைலுவைோ� உள்ைது முனைோள் 
கபோரோளி�ள் எை தமிழ�த்திலுள்ை ஏதிலியர் 
மக்�்ை ்சந்கதகித்து திருமப வைரும மக்�்ை 
சி்்ற படுத்தவும அவைர்�ள் மீது ந்டவைடிக்்� 
எடுக்�வும சிங�ை அரசு தயங�ோது எனப்தயும 
இந்த இ்டத்தில நோம போர்க்�கவைணடும. வைரைோற்று 
ரீதியோ�கவை இந்த மோதிரியோை பலகவைறு நி�ழவு�ள் 
ந்டந்து உள்ை்தயும நோம இந்த இ்டத்தில 
�வைைத்தில எடுத்துக்ந�ோள்ை கவைணடும. கமலும 
தைது ந்சயல திட்டங�ைோ� இைங்� அரசு 
நதளிவைோைநதோரு முடி்வை அறிவிக்� வை்ரயிலும 
மக்�ள் திருமபி ந்சலவை்த விருமப மோட்டோர்�ள் 
எனபது நிதர்்சைமோை உண்ம பலகவைறு 
ஆயவு�ளின அடி்பப்்டயில கூறும நபோழுது 85 
்சதவீதத்திற்கும கமற்பட்ட தமிழ�த்தில வைோழும 
ஈழத்தமிழ ஏதிலியர் மக்�ள் தமிழ�த்திகைகய 

வைோழ விருமபுகின்றைர். தங�ளின கத்வை 
எனபது குடியுரி்ம ஆ�கவை இருக்கி்றது எனப்த 
அவைர்�ள் தீர்க்�மோ� கூறுகின்றைர். அ்பப டி்ப 
போர்க்கும நபோழுது நவைகு சிை மக்�கை இை 
ங்�க்கு திருமபிச் ந்சலை விரு்பபம நதரிவித் 
துள்ைைர். ஆைோல இைங்� அரசிற்கு நடபோ� 
ந்சயலபடுகின்ற அ்ம்பபு எை ஏதிலியர் மக்�ைோல 
்சமீப �ோைங�ைோ� விமர்சிக்� படுகின்ற 
 திரு. ்சந்திர�ோ்சன அவைர்�ளின த்ை 
்மயில இயஙகும OFERR (ஈழத் தமிழர் மறு 
வைோழவு அ்ம்பபோைது) 2011ஆம ஆணடு முதகை 
ஒரு ந்சயதி்ய மி� தீர்க்�மோ� தமிழ �த்தில 
உள்ை ந்சயதி ஊ்ட�ங�ளுக்கும மக்�ளு க்கும 
பர்பபி வைருகி்றது எனைநவைன்றோல தமிழ�த் 
திலுள்ை ஏதிலியர் மக்�ள் நூற்றுக்கு நூற்று 
பத்து ்சதவீதம கபர் இைங்�க்கு திருமபி 
ந்சலை விருமபுகின்றைர் என்ற ஒரு ந்சயதி்ய 
ஆைோல ஆயவு முடிவு�்ை போர்க்கும நபோழுது 
தமிழ�த்திலுள்ை ஏதிலியர் மக்�ள் இந்தியக் 
குடியுரி்ம்ய நபருமபோன்மயோைவைர்�ள் 
விருமபுகின்றைர் ஆைோல உண்ம்ய ம்்றத்து 
நபோயயோ� 110% கபர் இைங்� திருமப 
விரு்பபம படுகின்றைர் என்ற ந்சயதி்யத் 
திருமபத் திருமப 2011 முதல இனறு வை்ர 
OFERR அ்ம்பபு கூறுவைதின கநோக்�ம எனை 
எனப்த நோம இவவி்டத்தில �ோ்கவைணடும. 
அ்ம்ப்ப ந்டத்தும முக்கியமோை த்ைவைர்�ள் 
இந்தியோவில தங�ளுக்கும தங�ள் குடுமபத்்த 
்சோர்ந்த நபர்�ளுக்கும ந்சோகு்சோை வைோழக்்�்ய 
ஏற்படுத்திக் ந�ோணடு ஏதிலியர் மக்�்ை எந்த 
ஒரு உத்தரவைோதம இலைோமல திரு்பபி அனு்பபும 
பிரச்்சோரத்்த கவை�மோ� முனநைடு்பபதில உள்கநோ 
க்�ங�்ை நோம ஆரோய கவைணடிய கத்வையும 
இவவி்டத்தில நவைகுவைோ� எழுகி்றது.
 இ்வை ஒருபு்றமிருக்� வை்டக்கு மற்றும 
கிழக்கு பகுதி�்ை ்சோர்ந்த பூர்வீ� தமிழ ஏதிலியர் 
திருமபிச் ந்சன்றோல அவைர்�ைது உ்றவிைர்�ள் 
மற்றும சிை நிைங�ள் இரு்பபதற்�ோை வைோய்பபு�ள் 
உள்ைது அவைர்�ள் அதைோல திருமபவும 
வைோய்பபு�ள் இருக்கின்றது ஆைோல நதற்கு 
பகுதி்ய ்சோர்ந்த ம்ைய�த் தமிழ ஏதிலியர் நோடு 
திருமபும பட்சத்தில அவைர்�ளுக்�ோை நிை உரி்ம 
எனபது மி�்பநபரிய க�ள்விக்குறியோ� உள்ைது 
ஏற்�ைகவை வை்டக்கு மற்றும கிழக்கு பகுதி�்ை 

்சோர்ந்த பூர்வீ� தமிழர்�ளின நிைங�்ை இைங்� 
இரோணுவைம வைலுக்�ட்டோயமோ� அப�ரித்து 
்வைத்துள்ை நி்ையில நிைமற்்ற பண்் 
நதோழிைோைர்�ைோ� இருந்த ம்ைய�த் தமிழ 
ஏதிலியர்�ளின எதிர்�ோை வைோழக்்� எனபதும 
க�ள்விக்குறியோ�கவை இருக்கும . கமலும ்சமூ� 
ரீதியோ� போர்க்குமநபோழுது தமிழ�த்திலுள்ை 
இைங்� தமிழ இ்ைஞர்�ள் ்சோதி�்ை �்டந்து 
மத மற்றும பூர்வி� தமிழர் அலைது ம்ைய� 
தமிழர் என்ற கவைறுபோடு�ள் இனறி தங�ளுக்குள் 
திரும் உ்றவு�்ை ஏற்படுத்தி ஒன்றோ� வைோழந்து 
வைரும சூழலில இவைர்�்ை நவைவகவைறு பகுதி�ளில 
குடியமர்த்தும நபோழுது ்சமூ� ரீதியோை சிை 
சிக்�ல�ளும இவைர்�ளுக்கு ஏற்ப்ட வைோய்பபுள்ைது 
இத்ையும நோம �வைைத்தில ந�ோள்ை கவைணடும.
 ்சர்வைகத்ச அைவில இைங்�க்கு ஏற்பட  
டுள்ை அரசியல மற்றும நபோருைோதோர நநருக் 
�டிக்கு இ்்டயில அவை்சர அவை்சரமோ� உருவைோக்�்ப 
படடுள்ை இைங்� அதிபரின இந்தக்குழு ்சர்வை 
கத்ச அைவில இைங்�க்கு கத்வையோை நபோரு 
ைோதோரத்்த ஓரைவுக்கு ஈடு�ட்ட இந்த அ�தி 
மக்�்ை �ோர்ம �ோடடி ்சர்வைகத்ச நிதி ்சோர்ந்த 
அ்ம்பபு�ளில இருந்தும வைஙகி�ளில இருந்தும 
நிதி ஆதோரங�்ை நப்ற ஒருவைழியோ� கூ்ட இத்ை 
இைங்� அரசு ந்சயய வைோய்பபுள்ைது.
 இைங்� அர்சோைது ஏற்�ைகவை இைங்� 
திருமபிய ஏதிலி மக்�ளுக்கு ்சரியோைநதோரு வைோழ 
க்்�்ய அ்மத்து ந�ோடுக்�ோத பட்சத்தில புதி 
தோ� இந்தியோவிலிருந்து இைங்� தமிழர்�்ை 
நபறுவைது மி�்பநபரிய �டிைம கமலும மக்�ளுக்கு 
அரசின மீது நமபிக்்� வைர வைோய்பபு எனபதில்ை. 
மக்�ளின விரு்பபத்தின அடி்பப்்டயிகைகய 
நோடு திருமப கவைணடுகம தவிர இந்த மோதிரியோை 
புதிய குழுக்�்ை உருவைோக்கி கபோலி பிரச்்சோரங�ள் 
ஊ்டோ� மக்�்ை நோடடிற்கு திரு்பபி ந�ோணடு 
ந்சலவைது இந்திய அரசியை்ம்பபுச் ்சட்டத்திற்கும 
எதிரோைது ்சர்வைகத்ச அ�தி�ள் நைனுக்கு எதிரோைது 
எனப்த புரிந்து ந�ோள்ை கவைணடும.
 உண்மயோ�கவை மக்�ளின நைனில 
அக்�்்ற ந�ோணடு இைங்� அரசு இத்ை ந்சயதி 
ருந்தோல அத்ை வைரகவைற்�ைோம ஆைோல தைது சுய 
ைோபத்திற்�ோ� மக்�்ை பயனபடுத்த நி்ைத்தோல 
அவைர்�ளின �்க்கு�ள் நபோயக்கும எனப்த 
வைரைோறு நிரூபித்துக் ந�ோணக்ட இருக்கும.

இைஙல்கயின ... த�ொடர்ச்சி...

அஙகு தற்கபோது புதிதோ� நிை அப�ரி்பபுக்�ள் 
கமனந�ோள்ை்பபடுகின்றை என்ற வி்டயத்தி்ை 
நீதிமனறுக்குத் நதரிய்பபடுத்துவைதற்கு எமது 
்சட்டத்தரணி�ளு்டன ஆகைோசித்துவைருகினக்றோம 
எனப்தயும சுடடிக்�ோட்ட விருமபுகினக்றன.

ஏன இவவைோ்றோை நதோ்டர் நிை அப�ரி்பபுக்கு 
எதிரோ� நபரியைவில ஓர் �வைையீர்்பபு 

கபோரோட்டங�்ை மக்�ள் முனநைடுக்�வில்ை, 
இதில தமிழ அரசியல த்ை்ம�ளின பங�ளி்பபு 
எவவைோறு உள்ைது?

 இல்ை, குருந்தூர்ம்ை ஆக்கிரமி்பபிற்கு 
எதிரோ� எமது தமிழ மக்�ள் அவவை்ப கபோது 
கபோரோட்டங�்ை கமற்ந�ோணடுவைருகின்றோர்�ள். 
ஒடடுநமோத்தமோ� கபோரோட்டங�ள் எதுவும கமற் 
ந�ோள்ை்பபடுவைதில்ை எனறு ந்சோலலிவி்ட 
முடியோது.
 இரு்பபினும சிை அச்சுறுத்தல நிை்ம�ள் 
�ோர்மோ� எமது மக்�ள் தற்கபோது போரிய அை 
விைோை �வைையீர்்பபு கபோரோட்டத்தி்ை கமற் 
ந�ோள்ைத் தயஙகுகின்றைர்.
 குறி்பபோ� இஙகு புைைோயவைோைர்�ள் வி்த 
க்�்பபடடிருக்கின்றோர்�ள் எனக்றந்சோலை கவைண 
டும.  இவவைோறு இஙகு வி்தக்�்பபடடிருக் 
கின்ற புைைோயவைோைர்�ள், ஆக்கிரமி்பபு �ளுக்கு 
எதிரோ�வும அ்டக்குமு்்ற �ளுக்கு எதிரோ�வும 
கபோரோடுகின்ற எமது மக்�்ை அச்சுறுத்துகி 
ன்றைர்.

 கபோரோட்டங�ளில ஈடுபடுகின்ற எமது 
மக்�்ை வீடுவீ்டோ�ச்ந்சனறு புைைோயவைோைர்�ள் 
மிரடடுகின்ற ந்சயற்போடு�ளும இ்டமநபறுகி 
ன்றை.
 கமலும �்டந்த சிை மோதங�ளுக்கு முனபு 
நீதிமன்றோல வைழங�்பபட்ட �ட்ட்ை�்ை மீறி, 
குருந்தூர்ம்ையில’�கபோக்’ �லலிைோைோை புத்தர் 
சி்ை ஒனறி்ை நிர்மோணி்பபதற்கும, அஙகு 
புதிதோ� நிர்மோணிக்�்பபட்ட நபௌத்த வி�ோ்ரயின 
�ை்சத்திற்குரிய விக்ச்ட பூ்்சவைழிபோடு்ை கமற் 
ந�ோள்வைதற்குமோை முயற்சி நபௌத்தபிக்கு�ள் 
மற்றும, நபௌத்தோகைோ� நற்பணிமன்றம, நதன 
னிைங்�்யச்்சோர்ந்த நபருமபோண்ம இைத்தவை 
ர்�ள், இரோணுவைத்திைர் ஆகிகயோரோல இ்்ந்து 
முனநைடுக்�்பபட்டது.
 அவைர்�ைது இந்தமுயற்சிக்கு எதிர்்பபுத் 
நதரிவித்து அரசியல பிரதிநிநி�ைோ� நோமும, 
மக்�ளும இ்்ந்து எதிர்்பபு ஆர்்பபோட்டத்தில 
ஈடுபடடிருந்கதோம. அதனபயைோ� அன்்றய 
முயற்சி�ள் அவைர்�ைோல ்�வி்ட்பபடடிருந்தை.
 இந் நி்ையில நபௌத்த வைழிபோடு�ளுக்கு 
இ்டயூறு வி்ைவி்பபதோ� அன்்றய கபோரோட்ட 
த்தில �ைந்துந�ோண்ட மக்�ள் பிரதிநிதி�ளுக்கு 
எதிரோ� முல்ைத்தீவு �ோவைல நி்ையத்தில சிை 
பிக்கு�ள் மு்்ற்பபோடு கமற்ந�ோணடிருந்தைர்.
 அதனபடி கபோரோட்டத்தில �ைந்து 
ந�ோண்ட எம்ம அ்ழத்த �ோவைலது்்ற எமமி்டம 
வி்சோர்்�்ை கமற்ந�ோண்ட து்டன, இந்தவி 
்டயத்தி்ை நீதிமனறில போர்பபடுத்துவை தற்�ோ� 
எமமி்டம ்�நயழுத்துக்�ளும நப்ற்பபட்டை.

 இவவைோ்றோை சூழலில மக்�ள் பிரதிநி 
தி�ைோை எமக்க� இவவைோ்றோை ஒருவித அச்சுறு 
த்தல நிை்ம இருக்குமகபோது, தோம எவவைோறு 
கபோரோட்டங�்ை கமற்ந�ோள்வைது என்ற நி்ை 
யில மக்�ள் இருக்கின்றோர்�ள்.
 எைகவை இவவைோ்றோை அச்சுறுத்தல நிை்ம 
�ள் �ோர்மோ� தற்கபோது மக்�ள் போரிய கபோரோ 
ட்டம ஒனறி்ை முனநைடு்பபதற்குத் தயஙகுகின 
்றோர்�ள்.
 அகதகவை்ை குருந்தூர்ம்ை வி்டயத்திகை 
தமிழ அரசியல த்ைவைர்�ளின பங�ளி்பபுக்�ள் 
நி்்றயகவை �ோ்்பபடுகின்றை.
 அந்தவை்�யில குருந்தூர்ம்ையில ் ்சவைவை 
ழிபோடு�ள் தடுக்�்பபடுவைது நதோ்டர்பிலும, ்்சவை 
வைழிபோடடு அ்்டயோைங�ள் அழிக்�்பபட்டது 
நதோ்டர்பிலும உயர் நீதிமனறிகை போரோளுமன்ற 
உறு்பபிைர் சுமந்திரைோல வைழக்ந�ோனறு தோக் �ல 
ந்சயய்பபடடுள்ைது.
 இதுதவிர தமிழ த்ைவைர்�ள் பைரும 
அவவை்பகபோது குருந்தூர்ம்ைக்கு வி�யம கமற் 
ந�ோணடு போர்்வையிடுவைது மற்றும, மக்� 
கைோடு இ்்ந்து கபோரோடுவைது கபோன்ற ந்டவை 
டிக்்��ளிலும ஈடுபடுகின்றைர்.
 இவவைோ்றோ� எமது பூர்வீ�ம போது�ோக்� 
்பப்டகவைணடும, �ோ்பபோற்்ற்பப்ட கவைணடுநமன்ற 
உ்ர்வு்டன தமிழ அரசியல த்ைவைர்�ள் இந்த 
வி்டயத்தில தமது பங�ளி்பபுக்�்ைச் ந்சயது 
வைருகின்றைர்.

�மிழர்்களின  ... 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
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