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இனஅழிப்புக்கு எதிரான குற்றத் 
தில் இருந்து விடுவிப்்பதறகு 

கம்்பாடிய அரசின் முன்னாள் 
அரச தலைவர் ககயூ சாம்பலன (91) 
ஐக்கிய நாடுகள் அலைப்பு தலை 
லையிைான கம்்பாடியா குற்ற 
வியல் நீதி ைன்்றம ைறுத்துள்்ளது. 

 ்்பால் ்்பாட்டின் ஆட்சிக் 
காைத்தில் கம்்பாடியாவில் இடம 
க்பற்ற இனப்்படுககாலைகளில் 
20 இைட்சம ைக்கள் ககால்ைப்்பட் 
டிருந்தனர். இந்த ்படுககாலைகல்ள 
புரிந்தவர்களில் 40 வருடஙகளின் 
பின்னர் தற்்பாது எஞ்சியிருப்்பது 
ககயூ சாம்பன் ைட்டும தான். 
்்பால்்்பாட் 1998 ஆம ஆண்டு 
இ்றந்த்்பாதும அவர் நீதிக்கு முன் 
நிறுத்தப்்படவில்லை.
 இவர் 1975 - 1979 ஆண்டு 
வலரயிலும ஆட்சியில் இருந்த 

கதன் சூடானில் இடமக்ப 
யர்ந்்தார் முகாமகளில் தங 

கியிருக்கும ைறறும கதாண்டு 
நிறுவனஙகளிடம இருந்து உதவி 
கல்ள க்பறும க்பண்கள் ைறறும 
சிறுமிகல்ள ஐக்கிய நாடுகள் 
அலைப்பினால் நிர்வகிக்கப்்படும 
கதாண்டு நிறுவன அதிகாரிகள் 
கதாடர்ந்து ்பாலியல் துஸ்பிர 
்யாகம கசய்து வருவதாக கதரிவிக் 
கப்்படுகின்்றது.
 கதன் சூடானில் ்்பார் ஆரம 
பித்த இரண்டு வருடஙகளின் 
பின்னர் 2015 ஆம ஆண்டு முதல் 
அஙகு இவவா்றான குற்றசகசயல் 

கள் கதாடர்ந்து இடமக்பறறு வருகி 
ன்்றன. கடந்த 7 வருடஙகளில் அது 
அதிகரித்து கசல்கின்்ற்த தவிர 
குல்றயவில்லை.
 ஐ.நாவின் உைக உணவுத்தி 
ட்ட அலைப்பின் ்பணியா்ளர் 

I.eh mjpfhupfshy; ghypay; td;nfhLikf;F 

cs;shFk; njd;R+lhd; ngz;fs;

உக்லரன் சைரில் ரஸ்யாவி 
னால் லகது கசய்யப்்பட்ட 

க்பருை்ளவான உக்லரன் ைறறும 
்ைறகு நாடுகல்ள ்சர்ந்த ்பலட 
யினரில் 5 நாடுகல்ள ்சர்ந்த 10 
லகதிகல்ள ரஸ்யாவுடன் ்்பசசுக் 
கல்ள நடத்தி சவுதி அ்ரபியாவின் 
முடிக்குரிய இ்ளவரசர் கைாஹைட் 
பின் சல்ைான் விடுவித்துள்்ளதாக 
சவுதி அ்ரபியாவின் கவளிவிவகார 
அலைசசகம கடந்த புதன்கிழலை 
(21) கதரிவித்துள்்ளது.
 அகைரிக்கா, பிரித்தானியா, 
கைா்ராக்்கா ைறறும கு்ராசியா 
ஆகிய நாடுகல்ள ்சர்ந்தவர்க்்ள 
விடுவிக்கப்்பட்டுள்்ளனர். ரஸ்யா 
வில் இருந்து சவுதிக்கு ககாண்டு 
கசல்ைப்்பட்ட லகதிகல்ள 
தாம அவர்களின் நாடுகளுக்கு 
அனுப்்ப உள்்ளதாக சவுதி 
அ்ரபியா கதரிவித்துள்்ளது. இந்த 
லகதிகள் ்பரிைாற்றத்தில் ரஸ்யா 
215 லகதிகல்ளயும உக்லரன் 55 
லகதிகல்ளயும விடுவித்துள்்ளது.
 ரஸ்யா விடுவித்த லகதிக 
ளில் ைரிய்்பால் ்பகுதியில் லகது 
கசய்யப்்பட்ட அ்சாவ ்பற்றலியன் 
்பலடப்பிரிலவ ்சர்ந்தவர்களும 
அதன் கட்டல்ள அதிகாரிகளும 
அடஙகியுள்்ளனர். உக்லரன் விடு 

வித்த 55 ் ்பரில் உக்லரனின் எதிர்க்க 
ட்சித் தலைவரும அடஙகியுள்்ளார்.
 பின் சல்ைான் ரஸ்யாவுடன் 
உள்்ள தனது தனிப்்பட்ட நட்பின் 
நிமித்தம இந்த லகதிகள் ்பரிைாற்ற 
த்லத ்ைறககாண்டு அகைரிக்க 
ைறறும பிரித்தானிய ்பலடயினலர 
விடுவித்ததாக சவுதி அ்ரபியா 
கதரிவித்துள்்ளது.
 உக்லரன் ்்பாரில் ஈடு 
்பட்ட கவளிநாட்டு ்பலடயின 
ரில் இதுவலரயில் 2000 இறகு 
்ைற்பட்டவர்கள் ககால்ைப்்பட்டு 
ள்்ளதாகவும, 1000 ்்பர் தற்்பாதும 
்்பாரிட்டு வருவதாகவும,  ் நட்்டா 
அலைப்பின் 150 இறகு ்ைற 
்பட்ட கட்டல்ள அதிகாரிகள் 
உக்லரன் ்பலடயினலர வழிநடத்தி 
வருவதாகவும ரஸ்யாவின் ்பாதுகா 
ப்பு அலைசசர் கடந்த புதன்கிழலை 
(21) கதரிவித்துள்்ளதும இஙகு 
குறிப்பிடத்தக்கது.

fk;Nghbahtpd; Kd;dhs; jiytu; ,dg;gL-
nfhiy tof;fpy; ,Ue;J jg;g KbahJ

்நாய் கட்டுப்்பாட்டுக்கான 
உைக நிதி ்சகரிப்பு 14 

பில்லியன் கடாைர்கல்ள எட்டியு 
ள்்ளதாக நியூ்யார்க் நகரில் இட 
மக்பற்ற நிதி ்சகரிப்பு ைாநாட்டில் 
்்பசிய அகைரிக்க அதி்பர் ்�ா 
ல்படன் கதரிவித்துள்்ளார். 
 ஐக்கிய நாடுகள் சல்பயின் 
க்பாதுசசல்ப கூட்டத்கதாடர் இடம 
க்பறறு வரும நிலையில் இந்த நிதி 
்சகரிப்பு கூட்டமும நியூ்யார்க்கில் 
இடமக்பறறுள்்ளது. காச ்நாய், 
ை்ைரியா ைறறும எயிட்ஸ் ்நாய் 
களில் இருந்து ைக்கல்ள ்பாது 
காக்கும ்நாக்கத்துடன் இந்த 

நிதி ்சரிப்பு ஆரமபிக்கப்்பட்டது. 
்காவிட்-19 கநருக்கடிகளினால் 
தாைதம ஏற்பட்ட்்பாதும அது தற 
்்பாது 14.25 பில்லியன் கடாைர் 

Neha; jLg;Gf;fhd epjp Nrupg;G 14 
gpy;ypad; nlhyu;fis vl;baJ
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உக்லரன் ்்பாரின் முடிவு 
எவவாறு அலைந்தாலும 

அதில் இழப்ல்ப சந்திக்கும ஒ்ர 
தரப்்பாக ஐ்ராப்பிய ஒன்றிய்ை 
இருக்கும என கதரிவித்துள்்ளது 
சீனாலவ த்ளைாகக் ககாண்ட ஆங 
கிை ஊடகம.
 அது தனது ஆசிரியர் தலை 
யஙகத்தில் ்ைலும கதரிவித்துள்்ள 
தாவது:
 தற்்பாலதய அகைரிக்க 
அதி்பரின் தலைலையில் உக்லரனு 
க்கு பின்னால் அணிதிரண்டதறகான 
்பைலன ஐ்ராப்பிய ஒன்றியம 

அதிகம அனு்பவிக்கப்்்பாகி்றது.
 இரண்டாவது உைகப்்்பாரு 
க்கு பின்னர் ஐ்ராப்பிய கண்டத்தில் 
இடமக்பறும மிக ்ைாசைான 
்ைாதல் இதுவாகும. ஐ்ராப்பிய 
ஒன்றியம தனது அரசியல் நகர்வு 
கல்ள அகைரிக்காவில் இருந்து 
தள்ளி லவத்திருக்க ்வண்டும. 
ஆனால் அவவாறு நிகழவில்லை. 
என்வ இந்த ்்பாரில் அது 
க்பாரு்ளாதாரத்தில் ைட்டுைல்ைாது, 
பூ்கா்ள ஆதிக்கம ைறறும ைக்களின் 

cf;iud; Nghupy; ,og;G INuhg;gpa 

xd;wpaj;jpw;Nf - rPd Clfk;

இைஙலகக்கும ைாலைதீவுக்கும 
இலடயிைான குற்றவியல் 

விவகாரஙகளில்   ்பரஸ்்பர சட்ட 
உதவிகள் கதாடர்பில் உடன்்படி 
க்லக ஒன்ல்ற ்ைறககாள்்ள நீதி, 
சில்றசசாலை கசயற்பாடுகள் ைற 
றும அரசியைலைப்பு ைறுசீரலை 
ப்பு அலைசசரினால் சைர்ப்பிக்கப் 

்பட்ட பி்ரரலணக்கு அலைசசரலவ 
அஙகீகாரம வழஙகியுள்்ளது.
 இந்த ஒப்்பந்தம இரு நாடுக 
ளும ஒருஙகிலணந்த விசாரலண 
கல்ள ்ைறககாள்ளும்்பாது ஏற 
்படும தலடகல்ளத் தவிர்க்க உதவும 
என அரசாஙக தகவல் திலணக்க்ளம 
கதரிவித்துள்்ளது.

khiyjPTld; Fw;wtpay; tptfhuq;fspy; rl;l 
cjtpfs; njhlu;gpy;  ,yq;if xg;ge;jk;  
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க�னிவாவில் உள்்ள ஐக்கிய 
நாடுகள் ைனித உரிலைகள் 

்்பரலவயில் முன்லவக்கப்்பட்ட 
புதிய தீர்ைானத்தில் இைஙலகக்கு 
மீண்டும அவகாசம வழஙகப்்பட்டு 
ள்்ளது.
 ைனித உரிலைகள் ்்பரலவ 
கசயைகத்தில் புதன்கிழலை முல்ற 
ப்்படி லகயளிக்கப்்பட்ட இந்த 
வலரவு தீர்ைானத்திறகு இஙகிைா 
ந்து, அகைரிக்கா, ்�ர்ைனி, கனடா, 
ைைாவி, கைாண்டினீக்்ரா ைறறும 
வடக்கு கைசி்டானியா ஆகிய 
நாடுகள் அனுசரலண வழஙகியுள் 
்ளன.
 ‘இைஙலகயில் நல்லிணக் 
கம, க்பாறுப்புக்கூ்றல் ைறறும 
ைனித உரிலைகல்ள ஊக்குவித்தல்’ 
என்்ற புதிய வலரவுத் தலைப்பு, 
ைனித உரிலைகள் கதாடர்்பான 
பிரசசிலனகல்ளத் தீர்ப்்பதறகு 
அரசாஙகத்திறகு அதிக காை அவகா 
சத்லத வழஙகுகி்றது.
 நல்லிணக்கம ைறறும க்பாறு 

ப்புக்கூ்றலில் முன்்னற்றம ைறறும 
க்பாரு்ளாதார கநருக்கடி ைறறும 
ஊழலின் ைனித உரிலைகள் 
தாக்கம உட்்பட இைஙலகயின் 
ைனித உரிலைகளின் நிலைலைலய 
கண்காணித்து அறிக்லகயிடுவலத 
்ைம்படுத்துைாறு ைனித உரிலை 
களுக்கான உயர்ஸ்தானிகர் அலு 
வைகத்லத இந்த வலரவு உலர 
்காரியுள்்ளது.
 வலரவின்்படி, ைனித உரி 
லைகள் ்்பரலவயின் 53வது அை 
ர்வு ைறறும 55ஆவது அைர்வு 
களில் வாய்வழி புதுப்பிப்புக 
ல்ளயும, அதன் 54வது அைர்வில் 

,yq;iff;F kPz;Lk; mjpf fhy 
mtfhrj;ij toq;fpa I.eh
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இரண்டாயிரம் நடாட்களுக்கு மேலடா்க இன்றுவரர வலிந்து ்கடாணடாேல் ஆக்்கப்படம்டாரின் கிடடிய 
குடும்்ப உறுபபினர்கள் த�டா்ரச்சியடா்க ேரையிலும் குளிரிலும் வடார்யிலும் ம்கடார்யிலும் 

த�ருவில் இறங்கி எல்லடா சனநடாய்க வழி்களிலும் ம்படாரடாடி 158 ம்படாரடாட்த்தில் ஈடு்படம்டார �ங்்களின் 
கிடடிய குடும்்ப உறுபபினர்களின் நிரனவு ஏக்்கத்து்மனமய உயிரிைந்� நிரலயில்  கூ் அ�ரன 
ஏதறடுத்துப ்படாரக்்கடா� சிறிலங்்கடா அரசடாங்்கத்தின் மேல் எந்�வி�ேடான �டாக்்கேடான தீரேடானத்ர� 
எடுக்்கடாேமல 13 வது ஆண்டா்க ஐக்கிய நடாடு்கள் ேனி� உரிரே்கள் ம்பரரவயின் 51வது அேரவின் 
50/1 ம் இலக்்க ந்கல் வரரபும் தவளிவந்துள்்ளது. திருத்�ங்்கள் இந்� ந்கல் வரரர்பயும் மேலும் 
தேன்ரேப்படுத்தும் என்ற எதிர்படாரபம்ப �மிைர்களின் ஆயவடா்ளர்களின் எதிர்படாரப்படா்க உள்்ளது. 
 அப்படியடாயின் இம்முரற ஐக்கிய நடாடு்கள் ேனி� உரிரே்கள் ம்பரரவயின் தீரேடானம் முன்ரனய 
46/1 தீரேடானத்ர� வி் எந்�வர்கயில் சிறபபுற்றுள்்ளது என்ற ம்கள்வி எழுகிறது. உணரேயில் 
46/1 தீரேடானம் சிறிலங்்கடாவின் ேனி� உரிரே்கர்ள வன்முரறப்படுத்�ல், யுத்�க்குற்றச் தசயல், 
ேனி�டாயத்திற்கு எதிரடா்க குற்றங்்கர்ள   ்கண்கடாணிப்ப�ற்கு சடாடசியங்்கர்ளப ்பதிவு தசய�லுக்்கடான 
த்படாறிமுரற்கர்ள நிறுவியது. ஆயினும் இ�ரன இரறரேயுள்்ள நடாடு ஒன்றின் மேலடான �ரலயீடு 
எனச் சிறிலங்்கடா கூறி ஒத்துரைக்்க ேறுத்�து.  இ�ரன மேற்த்கடாள்ளும் வி�த்தில் த்படாரு்ளடா�டாரக் 
குற்றச் தசயல்்கர்ளச் தசய�வர்கர்ளயும் விசடாரித்�ல்,  த்கடாள்ர்ளயி்ப்பட் ேக்்களின் தசடாத்துக்்கர்ள 
மீ்ளவும் த்பறலுக்்கடான த்படாறிமுரற்கர்ள உருவடாக்்கல் என்னும் இருபுதிய த்படாறிமுரற்கர்ள ஐக்கிய 
நடாடு்கள் ேனி� உரிரே்கள் ம்பரரவயின் 50/1 தீரேடானம் உள்்ள்க்குகிறது. இது அரனத்துல்க 
சட்ங்்களின் நீதி அதி்கடார வரம்த்பல்ரல்கர்ள விரிவு்படுத்திச் சிறிலங்்கடாரவ அ�னுள் த்கடாணடு 
வருவ�ற்்கடான முயற்சியடா்க அரேகிறது. இது சிறிலங்்கடா எதிரமநடாக்கும் நிதி தநருக்்கடியின் ்கடாரணி்கள், 
ேக்்கள் பிரச்சிரன்கள் என்்பன குறித்� அக்்கரறயின் பின்னணியில் முன்தேடாழியப்படடுள்்ளது. 
இ�ரனயும் சிறிலங்்கடா இரறரேக்குள் �ரலயீடு என்ற அடிப்பர்யில் �டுத்து நிறுத்� முயற்சிக்கிறது. 
 சுருக்்கேடா்கச் தசடான்னடால் ்க்ந்� 13 ஆணடு்க்ளடா்கச் சிறிலங்்கடா அரனத்துல்க அரேபபுக்்களின் 
விசடாரரண எதுவும் �ன்ரனப ்படாதிக்்கடா�வடாறு இரறரேயுள்்ள நடாடு �டான் என்்பர�மய ்பயன்்படுத்தி 
தவற்றி்கரேடா்க �டுத்து தவற்றியர்ந்து வருகிறது.  
 ஆனடால் வரலடாற்றுக் ்கடாலத்திற்கு முன்பிருந்ம� இலங்ர்கத்தீவில்  த�டான்ரேயும் த�டா்ரச்சியும் 
த்கடாண் இரறரேயு்ன் வடாழ்ந்து வரும் ம�ச இனேடான ஈைேக்்கள் �ங்்களின் ம�சிய பிரச்சிரன �ங்்களின் 
இரறரேரயக் ்க்ந்� 75 ஆணடு்க்ளடா்க சிங்்க்ளப த்பரும்்படான்ரேப ்படாரடாளுேன்ற ஒற்ரறயடாடசிமுரற 
ேறுத்து வருவம� என்்பர�யும்,  �ங்்களின் இரறரேரய உறுதிப்படுத்தும் ம்படாரடாட்மே ஈைேக்்களின் 
அரசியல் ம்படாரடாட்ம் என்்பர�யும் தவளிப்படுத்�த் �வறுகின்றனர. சிறு்படான்ரேயினதேடான்றின் ேனி� 
உரிரேக்்கடான ்படாது்கடாபபுக் ம்கடாரிக்ர்கயிரனமய ஈைத்து அரசியல் வடாதி்கள் �டாய்கத்திலும் புலத்திலும் 
ம்பசி வருகின்றனர. இதுமவ ்க்ந்� 13 ஆணடு்க்ளடா்க ஈைத்�மிைர்கள் சிறிலங்்கடாவின் இனஅழிபபுக்்கடான 
நீதிரயப த்பற இயலடாது �விப்ப�ன் ்கடாரணேடா்க அரேகிறது.  
 வரலடாற்றில் ஈைம�ச இனம் 1505இல் ம்படாரத்துக்ம்கய ்கடாலனித்துவ ஆடசி ஏற்்பட் த்படாழுது 
�ங்்களின் �னியடான இரறரேயுள்்ள யடாழ்ப்படாண அரசிமலமய வடாழ்ந்து த்கடாணடிருந்�னர. இந்� 
யடாழ்ப்படாண அரசின் இரறரேரயமய 1621இல் 116 வரு்ப ம்படாரடாட்த்தின் பின்னர ம்படாரத்துக்ம்கய 
்கடாலனித்துவம் ர்கப்பற்றியது. பின்னர இவ்விரறரே 1656 இல் ் ச்சுக்்கடாலனித்துவத்ர�ச் தசன்றர்ந்து 
1796இல் இலண்னின் கிைக்கிந்திய வணி்கக் ்கம்த்பனியடால் ர்கப்பற்றப்பட்து. கிைக்கிந்தியக் ்கம்த்பனி 
ே�ரடாசு எனப்படும் தசன்ரனயில் இருந்து இலங்ர்கத் தீவில் உள்்ள அரனவரரயும் ஒரு அரசியல் 
அல்கடா்க ஒமர நிதியு்ன் 1802 வரர ஆறு வரு்ங்்கள் ஆண்னர. 1802இல் பிரித்�டானிய முடிக்குரிய 
நடா்டா்க இலங்ர்க அறிவிக்்கப்பட்து மு�ல் 1948 வரர பிரித்�டானிய அரசி்ம் ஈைத்�மிைரின் 
இரறரேத�டா்ரந்�து. 
 24.09. 1947இல் �டான் பிரித்�டானியடா இலங்ர்கத் தீவுக்குச் சு�ந்திரம் வைங்்கதவன நியமித்� 
மசடால்்பரி ஆரணக்குழு உருவடாக்கிய மசடால்்பரி அரசியல் திட்த்தின் கீைடான மு�லடாவது இலங்ர்கப 
்படாரடாளுேன்றத்திற்்கடான த்படாதுத்ம�ர�ல் ஆ்கஸ்ட 14இல் ்படாக்கிஸ்�டானுக்குச் சு�ந்திரம் வைங்்கப்பட் 
நடாளில் த�டா்ங்கி தசபத்ம்்பர 20வரர நர்த்பற்றது. அத்ம�ர�லில் ஐக்கிய ம�சியக்்கடசி 42, 
சுமயடரச்கள் 21, லங்்கடா சேசேடாஜக்்கடசி 10, த்படால்சிவிக் தலனின் ்கடசி 05, ்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி 03 
�மிழ்க்்கடாங்கிரஸ் 07, இந்தியன் ்கடாங்கிரஸ் 06, மல்பர ்கடசி 01 என 95 பிரதிநிதி்கள் இலங்ர்கயின் 
மு�ல் ்படாரடாளுேன்றத்துக்குத் த�ரிவடாகி இலங்ர்களின் ்பன்தேடாழி ்பல்்கலடாச்சடாரத் �ன்ரேரய உலகுக்கு 
தவளிப்படுத்தினர.  தசபத்ம்்பர 24இல் ஐக்கிய ம�சியக்்கடசியின் �ரலவர டி.எஸ்மசனநடாயக்்கடா 
்பன்தேடாழி ்பல்்கலடாச்சடார இலங்ர்க அரசடாங்்கத்தின் மு�ல் பிர�ேரடானடார.  இந்� இலங்ர்க 
அரசடாங்்கத்தி்மே ஈைத்�மிைரின் இரறரேரயயும் சிங்்க்ளவர்களின் இரறரேரயயும் பிரித்�டானியக் 
்கடாலனித்துவ அரசடாங்்கம் சிங்்க்ளபத்பரும்்படான்ரே ஒற்ரறயடாடசிப ்படாரடாளுேன்ற ஆடசியில் மசடால்்பரி 
அரசியலரேப்படால் இரணத்து, இலங்ர்கக்குச் சு�ந்திரத்ர� 04.02. 1948 இல் வைங்கியது. இந்� 
வரலடாற்றின் அடிப்பர்யில் இந்� தசபத்ம்்பர ேடா�த்து்ன் ஈைத்�மிைரின் ்படாரடாளுேன்ற சனநடாய்க 
ஆடசி த�டா்ங்கி 75 ஆணடு்க்ளடாகின்றன. இந்� 75 ஆணடு்களிலும் ஈைத்�மிைர ம�சியப பிரச்சிரன 
என்்பது அவர்களின் இரறரேரயச் சிங்்க்ள த்பரும்்படான்ரே ்படாரடாளுேன்ற ஒற்ரறயடாடசி முரறரே 
ேறுத்து வருவம�யடாகும். 
 எனமவ இந்� ஈைத்�மிைரின் இரறரேயிரன அரனத்துல்க நடாடு்களும் அரேபபுக்்களும் 
அவர்களின் தவளிய்க �ன்னடாடசி உரிரேயின் அடிப்பர்யில் அங்கீ்கரிக்்கக் ம்கடாருவது ஒன்று 
ேடடுமே ஈைத்�மிைர மேலடான சிறிலங்்கடாவின் இனஅழிபபு அரசியரல ஒழுங்கு்படுத்தும் என்்பம� 
இலக்கின் எணணேடா்கவுள்்ளது. இந்� உணரேயில் உறுதியு்ன் நின்று இ�ரன உல்க ேக்்களுக்குத் 
த�ளிவடா்கத் த�ரியப்படுத்தினடாமலமய ஐக்கிய நடாடு்கள் ேனி� உரிரே்கள் ம்பரரவ ஈைத்�மிைர்கர்ள  
ேடடுேல்ல சிங்்க்ளவர்கள், முஸ்லீம்்கள், ேரலய்கத்�வர்கர்ளயும் அவர்கள் எதிரமநடாக்கி நிற்கும் ேனி� 
உரிரேப பிரச்சிரன்களில் இருந்து  விடுவிக்்க முடியும். என்்பம� இலக்கின் ்கருத்�டா்க உள்்ளது.

ஆசிரியர்

இறைறைறய முன்னிறுத்தி சிறிலங்கா வெற்றி வெறுகிைது
இறைறைறயப் பின்்தள்ளி ஈழத்்தமிழர்்ள் த்தகால்வியறைகின்ைனர்

சிறிைஙகாவுக்கு எதிராக ்பன்னாட்டுப் புைனாய்வு 
்காரும தீர்ைானத்லத நடந்துககாண்டிருக்கும 

ஐநா ைாந்த உரிலைப் ்்பரலவக் கூட்டத்கதாடரில் 
இந்திய அரசு  முன்கைாழிய ்வண்டும என ஈழத்தமிழர் 
வாழ்வுரிலைக் கூட்டலைப்பு கவளியிட்டுள்்ள அறிக்லக 
யில்  வலியுறுத்தப்்பட்டுள்்ளது.

 ்ைலும குறித்த  அறிக்லகயில்,
 “தமிழர்களுக்கு எதிரானக் குற்றஙகள் கதாடர்பில்  
சான்றுகள் திரட்டிவரும ைாந்த உரிலைகளுக்கான உயரா 
லணயர் அலுவைகத்தின்(OCHRC) ்பணிக்கு இந்திய அரசு 
நிதியுதவி கசய்ய ்வண்டும.
 சிறிைஙகாவுக்கு எதிராக ்பன்னாட்டுப் புைனாய்வு 
க்கு வழிகசய்யும தீர்ைானத்லதக் ககாண்டுவர இந்திய 
அரலசயும ஐ.நா. ைாந்த உரிலைப் ்்பரலவயின் உறுப்பு 
அரசுகல்ளயும வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு கடிதம 
எழுத ்வண்டும,  மீண்டும அலைசசரலவ தீர்ைானம 
ஒன்ல்ற இயற்ற ்வண்டும.
 கடந்த 2021 ைார்ச ைாதம ஐ.நா. ைாந்த 
உரிலைப் ்்பரலவயில் சிறிைஙகாவில் மீளிணக்கம, 
க்பாறுப்புக்கூ்றல்,  ைாந்த உரிலைகள் கதாடர்பில் 
நில்ற்வற்றப்்பட்ட 46/1 தீர்ைானத்தின்்படி, சிறிைஙகா 
வில் இதன் கதாடர்பில் நடந்தது என்ன? என்்பலத 
ஆய்ந்தறிந்து  ைாந்த உரிலைகளுக்கான ஐ.நா. உயரா 
லணயர் மி்சல் ்பச்ை சிறிைஙகாவில் ைாந்த 
உரிலைகளின் நிலை கதாடர்்பான தைது அறிக்லகலய 
கசப் 6 அன்று கவளியிட்டார். கசப் 12 இல் இருந்து 
ஒக் 6 வலர  ்்பரலவயின் 51 ஆவது கூட்டத் கதாடர் 
நடக்கவிருக்கி்றது.
 சிறிைஙகாவில் ஏற்பட்டுள்்ள முன் கணித்திடாத 
க்பாருளியல் கநருக்கடியில் இருந்து மீள்வதும ைாந்த 
உரிலைகல்ளப் ்பாதுகாப்்பதும பிரித்துப் ்பார்க்கவியைாத 
ஒன்று என்று மி்சல் ்பச்ை சுட்டிக்காட்டியுள்்ளார்.
 இந்த க்பாருளியல் கநருக்கடிக்கு சிறிைஙகா 
அரசு கசய்துவரும ்பலடசகசைவு ஒர் முக்கிய காரணம, 
சிறிைஙகா அரசு தைது கைாத்த வரவுகசைவு திட்டத்தில் 
15% ஐ ்பலடசகசைவுக்கு கசய்து ககாண்டிருக்கி்றது.
 ஆட்சி நிர்வாகத்தில் க்பாறுப்புக்கூ்றலும கவளி 
ப்்பலடத்தன்லையும இல்லை. அதன் ்பகுதியாக்வ 
்ைாசைான ைாந்த உரிலை மீறுல்களுக்கான 
தண்டலனயின்லை அலைகி்றது. இது ஊழலுக்கும 
அதிகார அத்துமீ்றலுக்குைான சூழலை உருவாக்கியுள் 
்ளது.
 2009 இல் ்்பார் முடிந்து இருந்தாலும ்பலட 
யினரின் இருப்பு வடக்குகிழக்கு ்பகுதியில் குறிப் 
பிடத்தக்க வலகயில் உள்்ளது. ்சாதலன சாவடிகள், 
ஆ்ளணிகள், ்்பாலத தடுப்புப் ்பணிகள், ்வ்ளாண்லை, 
வ்ளர்சசிப் ்பணிகள் ஆகியவறறில் ்பலடயினர் ஈடு்படு 
த்தப்்பட்டுள்்ளனர்.
 வடக்குகிழக்கில் வாழும தமிழர்கள், இஸ்ைாமி 
யர்களின் கநடுநாள் குல்றகல்ளயும ் காரிக்லககல்ளயும 
தீர்ப்்பதறகு ்தசிய உலரயாடலுக்கான புதிய வாய்ப்பு 
ஏற்பட்டுள்்ளலதயும ஆலணயர் அலடயா்ளப்்படுத்தியு 
ள்்ளார்.
 அத்்தாடு ஒப்புக்ககாண்டவறல்ற கசயல்்படு 
த்துவதறகான காைவலரயல்றயுடன் கூடிய திட்டத் 
துடன் க்பாறுப்புக்கூ்றலுக்கும நிலைைாற்ற நீதிக் 
குைான ்பரந்த உத்தி ஒன்ல்ற தயாரிக்குைாறும 
ஈஸ்டர் குண்டுகவடிப்பு கதாடர்்பான விசாரலண 
அறிக்லககல்ள முழுவதுைாக கவளியிடுைாறும 
்பலடசகசைலவக் குல்றக்குைாறும வடக்குகிழக்கு 
ைாகாணஙகளில் ்பலடயினர் இருப்ல்பக் குல்றக்கவும 
அன்்றாட வாழ்வில்  ்பலடயினர் தலையீட்டுக்கு முடிவு 
கட்டவும நடவடிக்லக எடுக்குைாறும ்பலடயினர் 
லவத்துள்்ள தனியார் நிைஙகள் உள்ளிட்ட அலனத்து 
நிைஙகல்ளயும மீ்ளக் ககாடுக்குைாறும சிறிைஙகா 
அரசுக்கு ்பரிந்துலரத்துள்்ளார்.
 இந்த சூழலில், கசப்டம்பர் 12  அன்்்ற, 
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நாட்டின் ்பாரிய க்பாரு்ளாதாரப் பிரசசிலன, 
அரசியல் பிரசசிலன, க�னிவாவில் 

சா்வ்த சப் பிரசசிலன என மூன்று முலனகளில் 
கநருக்கடி கல்ள எதிா்ககாண்டுள்்ள நிலையிலும, 
குருந்துாா் ைலைலயயும, திரு்காணைலைலயயும 
முழுலை யாக சிஙக்ள ையைாக்கி - வடக்கு - கிழக்கு 
தமிழ் ைக்களின் நிைப்பிரப்புத் கதாடா்சசிலயத் 
துண்டி ப்்பதறகான கசயற்பாடுகல்ள அரசாஙகம 
தீவிர ப்்படுத்தியிரு 
க்கின்்றது.

கதால்க்பாருள் 
தி ல ண க் க ்ள மு ம , 
க ்ப ௌ த் த 
ை க ா ச ங க ங க 
ளுமதான் இதில் 
ச ம ்ப ந் த ப் ்ப ட் 
z டி ரு ப் ்ப த ா க க் 
காட்டிக்ககாண்டா 
லும கூட அரசாங 
கத்தின் ஆசீா்வாதம 
இல்ைாைல் அவா் 
கள் க்ளத்தில் இ்ற 
ங கி யி ரு க் க ை ா 
ட்டாா்கள் என்்பது 
அ ல ன வ ரு க் கு ம 
கதரியும! கூட்வ 
்பலடயினரும க்பாலிஸாரும அவா்களுக்கு சாா் 
்பாக க்ளத்தில் இ்றஙகியிருக்கின்்றாா்கள்.

 அரசாஙகத்தின் நிகழ்சசி நிரலில் 
இலவதான் இப்்்பாது பிரதானைானதாக 
உள்்ளது. நீதிைன்்ற உத்தரலவயும மீறி இதறகான 
கசயற்பாடுகல்ள முன்கனடுப்்பது என்்பதில் 
அரசாஙகம தீவிரைாக இருப்்பலத குருந்துாா் 
ைலைப் ்பகுதியில் கதாடா்சசியாக இடமக்பறும 
சம்பவஙகள் உறுதிப்்படுத்துகின்்றன. 

 நீதிைன்்ற உத்தரலவயும, கதால்க்பாருள் 
திலணக்க்ளத்துக்குள்்ள அதிகாரத்லதயும 
மீறி சட்டவி்ராதைான முல்றயில் க்பௌத்த 
்காவிலை அலைத்த பிக்குகளும அதிகாரிகளும, 
சுதந்திரைான இருக்க, அதறகு எதிரான ்்பாரா 
ட்டத்லத சாத்வீகைான முல்றயில் முன்கனடுத்த 
தமிழ்க் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் லகது கசய்யப் 
்பட்டிருக்கின்்றாா்கள். 

 இைஙலக ்பாரிய க்பாரு்ளாதார கநருக்க 
டிலய எதிா்ககாண்டு அபிவிருத்தித் திட்டஙகள் 
்பவறல்ற முன்கனடுப்்பதறகுக்கூட நிதி இல் 
ைாதிருக்கும நிலையில், முல்லைத்தீவு குருந் 
துாா்ைலையிலும, திரு்கா்ணஸ்வரம ்பகுதியி 
லும ்பாரிய கட்டுைாணப்்பணிகல்ள முன்கனடுக்க 
க்பௌத்த பிக்குகளும, அவா்களுக்குப் பின்ன 
ணியிலிருந்து கசயற்படும அதிகாரிக ளும 
தயாராகியிருக்கின்்றாா்கள். இதறகு கதாலை் 
க்பாருள் திலணக்க்ளம தனது வரமல்ப மீறி 
அநுசரலணய வழஙகும அ்த்வல்ளயில் அர 
சாஙகமும சத்தமில்ைாைல் தைது ஆதரலவ வழ 
ஙகிவருகின்்றது. அரசாஙகத்தின் ைல்றமுக ஆதரவு 
இல்ைாைல் இவறல்ற கசய்ய முடியாது என்்பது 
அலனவருக்கும கதரியும. 

 முல்லைத்தீவு ைாவட்டத்தில் உள்்ள குருந் 
துாா்ைலை, தண்ணிடுறிப்பு, குமுழமுலன கிராை 
ஙகளில் தமிழ் ைக்களுக்குச கசாந்தைான 632 
ஏக்கா் காணிலய கதால்க்பாருள் திலணக் 
க்ளம சுவீகரித்திருப்்பதாகத் கதரிவிக்கப்்படுகி 
ன்்றது. தமிழ் ைக்களுலடய எதிா்ப்புக்களுக்கு 
ைத்தியி்ை்ய இதறகான நடவடிக்லககள் கதால் 
க்பாருள் திலணக்க்ளத்தினால் முன்கனடுக்கப்்ப 
ட்டது. அ்த்வல்ளயில், நீதிைன்்றக் கட்டல்ளலய 
மீறி குருந்துாா்ைலையில் க்பௌத்த கட்டுைானஙகள் 
்ைறககாள்்ளப்்பட்டுள்்ளன. இஙகிருந்த இந்துக் 
அழிக்கப்்பட்்ட இந்த கட்டுைானப் ்பணிலய 
கதால்க்பாருள் திலணக்க்ளத்தின் ஆதரவுடன் 
க்பௌத்த பிக்குகள் முன்கனடுத்துவருகின்்றாா்கள்.  

குருந்துாா்ைலைப் ்பகுதியில் க்பௌத்த சின்னஙகள் 
காணப்்பட்டன எனக் கூ்றப்்பட்்ட இஙகு க்பௌத்த 
ஆையம ஒன்ல்ற அலைப்்பதறகான முயறசிகள் 
க்பௌத்த பிக்குக்ளால் முன்கனடுக்கப்்பட்டது. 
இதறகு கதால்க்பாருள் திலணக்க்ளமும முழுஅ 
்ளவிைான ஆதரலவ வழஙகிவருகின்்றது. இத 
றகாக இந்த ைலை உசசியில் காணப்்பட்ட 
இந்துக் ்காவில் அழிக்கப்்பட்டது. அஙகிரு 
ந்த சிவன் ஆையத்தின் சின்னஙகள் காணாைல் 
்்பாயிருந்தன. ்பாரிய க்பாரு்ளாதார கநருக்கடிக் 
குள் நாடு சிக்கித் தவிக்கும நிலையில், கதன்்ப 

குதியிலிருந்து கசாகுசு ்பஸ்களில் வந்த பிக்கு்்ள 
இவறல்ற ்ைறககாண்டாா்கள். 

 கதால்க்பாருள் சட்டத்தின்்படி இவவாறு 
கசய்ய முடியுைா என யாழ்ப்்பாணப் ்பல்கலைக்கழக 
்்பராசிரியா் ்பரமுபுஷ்பகரத்தினத்திடம ்கட்ட 
்்பாது இதறகு அவா் விரிவாக வி்ளக்கைளித்தாா். 
அவரது கருத்து இதுதான் 

 “்பாரிய க்பாரு்ளாதார கநருக்கடி 
ஒன்றுக்குள் நாடு இருக்கும நிலையில் இவவா்றான 
ஒரு க்பௌத்த ஆையத்லத மீளுருவாக்கம கசய்து 
புத்தர் சிலைலய லவத்து வழி்பட முற்படுவது 
சரியானதுதானா என்்ற ்கள்வி வருகின்்ற ்்பாது - 
்பாரிய க்பாரு்ளாதார கநருக்கடியாக இருந்தாலும 
சரி க்பாரு்ளாதார கசழிப்புள்்ள காைைாக 
இருந்தாலும சரி க்பௌத்த - சிஙக்ள ைக்கள் வசிக்காத 
ஒரு இடத்தில் க்பௌத்தம சார்ந்த ஒரு அழி்பாடுகள் 
கண்டுபிடிக்கப்்படுைானால் அவறல்ற மீ்ளக்கட்டி 
வழி்பாட்டுக்குரியதாக அலைப்்பலத ஏற்பதாக 
கதால்லியல் சட்டம கூ்றவில்லை. 

 அநுராதபுரத்தில் 20 க்கும ்ைற்பட்ட 
இந்து ஆையஙகளின் அழி்பாடுகள் கண்டுபிடிக்கப் 
்பட்டுள்்ளன. அலவ க்பரும்பாலும லசவ ஆை 
யஙகள், திராவிட கலை ைரபில் கட்டப்்ப ட்டலவ. 
அந்த ஆையஙகளின் அழி்பாடுகள் ்தசிய ைரபு 
ரிலைச சின்னஙக்ளாகக் கருத்திறககாண்டு ்பார்க் 
கப்்பட்ட்த தவிர, அலவ மீ்ள அலைக்கப்்பட்டு 
வழி்பாட்டுக்குரிய ஆையஙக்ளாக அலைக்கப்்பட 
வில்லை. அவறறில் ஒரு காளி்காவிலைத் 
தவிர ஏலனயலவ எஙகிருந்தன என்்பது கூட 
அலடயா்ளஙகாண முடியாத்ளவுக்கு அதனுலடய 
நிலைலை காணப்்படுகின்்றது. 

 என்வ குருந்துாரில் க்பௌத்த எசசங 
கள் காணப்்படுைானால் அவறல்ற கண்டறிந்து 
ஆய்வு கசய்து ்பாதுகாத்து ஒரு ைரபுரிலைச 
சின்னைாகக்ககாள்்ள ்வண்டு்ை தவிர, முன் 
கனாருகாைத்தில் சிஙக்ள ைக்கள் வாழ்ந்தத றகான  
ஒரு சின்னைாகக் கருத்திறககாண்டு அதலன 
மீ்ளக்கட்டி ஒரு ஆையைாக ைாறறுவது கதால்லியல் 
நலடமுல்றயின் சட்டஙகளுக்கு முரணானதாக்வ 
்பார்க்கப்்பட ்வண்டும”  எனச கசால்கின்்றாா் 
்்பராசிரியா் புஷ்பகரத்தினம. 

 நீதிைன்்ற உத்தரவின்டி இஙகு க்பௌத்த 
்காவில் ஒன்ல்ற அலைக்க முடியாது. தமி 
ழா் தரப்பில் கதாடுக்கப்்பட்ட வழக்கின்்படி 
இஙகு எந்தவிதைான கட்டுைானஙகல்ளயும கசய் 
யக்கூடாது என முல்லைத்தீவு நீதிைன் 

்றம உத்தரவிட்டுள்்ளது. 
 இைஙலகயில் ்பை 

இடஙகளில் ்பண்்பாட்டுச சின்னஙகள் 
அலடயா்ளம காணப்்பட்டுள்்ளன. அவ 
றறில் க்பரும்பாைானலவ க்பௌத்த ைதம சார்ந் 
தலவ. அதனால், அந்த இடஙகளில் எல்ைாம 
க்பௌத்த ஆையஙகல்ள அலைத்தால் இைஙலக 
முழுவதும சிஙக்ள ைக்கள் வாழ்ந்ததன் அலடயா 
்ளைாகத்தான் அது ்பார்க்கப்்படும. ஆனால், கதால் 
லியல் திலணக்க்ள வழலையின்்படி க்பௌத்த 
அல்ைது இந்து ைதம சார்ந்த ஆதாரஙகள் காண 

ப்்படும ்்பாது 
அதலன ்தசிய 
ை ர பு ரி ல ை ய ா க க் 
கருத்திறககாண்டு 
அவறல்ற ைரபுரி 
லைச சின்னைாகப் 
பிரகடனம கசய் 
வது அல்ைது அந்த 
சி ன் ன ங க ல ்ள 
இ ரு க் கி ன் ்ற 
நி ல ை யி ் ை ் ய 
்ப ா து க ா ப் ்ப து 
எ ன் ்ப து த ா ன் 
நலடமுல்ற.   
 க்பாைநறுலவயில் 
12 க்கும அதிகைான 
லசவ ஆையஙகள் 
க ண் டு பி டி க் க ப் 

்பட்டுள்்ளன. ஆனால், அவறறில் எதலனயு்ை 
்பலழய நிலைக்கு ைறுசீரலைத்து வழி்பாட்டு 
க்குரியதாக ைாற்றவில்லை. க்பரும்பாலும அழி 
்பலடந்தலையாலும, வழி்பாட்டுக்குரிய ஆையைாக 
இருந்தலையாலும தமிழ் ைக்கள் அதலன வழி 
்பட்டுவருவதாலும கதால்லியல் திலணக் க்ளம 
அதறகுத் தலடயாக இருக்கவில்லை. 

அ்த்்பாைத்தான் குருந்துாரில் க்பௌத்த 
சின்னஙகள் சிஙக்ள ைக்களுக்குரியதா, தமிழ் 
ைக்களுக்குரியதா என்்பது விரிவாக ஆராயப்்பட 
்வண்டிய விடயம. அது யாருக்கு ரியதாக இரு 
ந்தாலும அந்த ஆையத்லத மீ்ளக்கட்டி ஒரு ் காபுரம 
அலைத்து ஒரு முழுலையான க்பௌத்த ஆையைாக 
ைாறறுவது நீதிைன்்றக் கட்டல்ளக்கு முரணானது. 
கதால்க்பாருள் திலணக்க்ளம பின்்பறறிவருகின்்ற 
நலடமுல்றகளுக்கும முரணா னதாகத்தான் அது 
உள்்ளது. 

கதால்லியல் திலணக்கம இவவாறுதான் 
நடந்துககாள்்ள ்வண்டும என்்பது கதால்லியல் 
சட்டஙகளில் கதளிவாகச கசால்ைப்்பட்டுள்்ளது. 
அதலனவிட நீதிைன்்ற உத்தரவு ஒன்றும உள்்ளது. 
இலவ இவவாறிருக்க இதறகு முரணாக அரசாஙகம 
கசல்வதறகு துணிந்தலைக்கு காரணம என்ன?

இைஙலகயின் வரைாறறில் என்று்ை 
இல்ைாத்ளவுக்கு ஒரு க்பாரு்ளாதார சீரழிவு 
உருவாகி யுள்்ளது. ஒட்டுகைாத்த இைஙலக 
ைக்கல்ளயும ்பாதிக்கின்்ற ஒன்்றக்வ இந்த 
க்பாரு்ளாதார வீழ்சசி காணப்்படுகின்்றது. 
இந்தப் க்பாரு்ளாதார கநருக்கடிக்கு எதிராக 
கதன்னிைஙலக ைக்கள் ்்பாராடிய அ்ளவிறகு 
இதுவலர தமிழ் ைக்கள் ்்பாராட முன்வரவில்லை 
என்்ற ஒரு கருத்து உள்்ளது. இந்தப் க்பாரு்ளாதார 
கநருக்கடி ஒரு ைாதத்தி்ைா அல்ைது ஒரு 
வருடத்தி்ைா முடிவுக்கு வரும என எவரும எதிர் 
்பார்க்க முடியாது. 

இந்த நிலையில் கதன்னிைஙலகயில் 
அரசுக்கு எதிராக எழுகின்்ற இந்தப் ்்பாராட்டங 
களில் இன, ைத, கைாழி ்வறு்பாடுகல்ளக் 
கல்ளந்த நிலையில் இந்த நாட்டிலுள்்ள அலன 
வரும இலணந்து கசயற்பட்வண்டிய ஒரு நிலை 
நிசசயைாக உருவாகும. அவவா்றான ்்பாராட்ட 
ஙகல்ள ைழுஙகடிப்்பதறகு குருந்தலுாா் க்பௌத்த 
விகாலரலய மீ்ளக்கட்டும கசயற்பாடு இருக்கைாம 
என விைா்சகா்கள் சிைா் குறிப்பிடுகின்்றாா்கள். 
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தியாகி திலீ்பனின் 35, ம ஆண்டு நிலனவு 
26/09/2022, இன்்றாகும கடந்த 35, வருடஙகளுக்கு 

முன்னம இ்தநாளில் ஒரு இல்ளஞன் எைது 
இனவிடுதலைக்காக உண்ணாவிரம 12, நாட்கள் 
உண்ணாவிரம இருந்து உயிர்நீத்தான்.
 இைஙலக அரசின் மீது அவன் ்காரிக்லக 
லவத்து உண்ணாவிரதப்்்பாராட்டத்லத நடத்தவி 
ல்லை, இைஙலக நாடு அகிமலச்்பாராட் டத்திறகு 
ைதிப்பு அளிக்காத நாடு என்்பது எல்்ைாருக்கும 
கதரியும.
 ஆனால் அன்று இந்திய இைஙலக ஒப் 
்பந்தம ஊடாக இந்திய அலைதிப்்பலட நாட் 
டில் கால் ஊன்றி ்பை ககடுபிடிகல்ள கசய்தது 

ைகாத்ைா காந்தியின் அகிமலச ்்பாராட்டம மூைம 
விடுதலை க்பற்ற ்பாரத ்தசம கட்டாயம தைது 
உண்ணாவிரத ்்பாராட்டத்லத ைதித்து அதறகான 
தீர்லவ வழஙகும என்்ற நமபிக்லகயி்ை்ய தியாகி 
திலி்பன் உண்ணாவிரதத்லத கதாடஙகினான்.
 தியாகி திலீ்பன் உண்ணாவிரதம கதாட 
ஙகும்்பாது ஆறறிய இறுதி உலர இது என் 
ைனம ைகிழ்சசியில் மிதக்கின்்றது. நீஙகள் 
்பல்ைாயிரக்கணக்கில் இந்தப் புரட்சிக்குத் தயார் 
்பட்டுவிட்டலத என் கண்கள் ்பார்க்கி ன்்றன. நான் 
திருப்தி அலடகி்்றன்.நான் ்நசித்த தமிழீழ ைண் 
ணில் வாழ்கின்்ற ஒவ்வார் ைக்களும இந்தப் 
க்பரும புரட்சிக்குத் தயாராக ்வண்டும எனது 
இறுதி ஆலச இதுதான்.

 கவகு க்பரும்பணிலய உஙகளிடம 
விட்டுச கசல்கி்்றன். நான் மிகவும ்நசித்த என் 
்தாழர்கள் என் ச்காதரிகள் எல்ைாவறறிலும 
்ைைாக என் தலைவன் திரு. பிர்பாகரன் அவர்கள் 
உஙகளுடன் இருக்கி்றார். நீஙகள் ்பரிபூரணைாகக் 
கி்ளர்ந்கதழ்வண்டும. ைாக்பரும ைக்கள் புரட்சி 
கவடிக்கட்டும! இப் புரட்சி நாள் என்னுயிருக்கு 
்ைைாக ்நசிக்கும என் ைக்களுக்குக் 
கிலடக்கட்டும. எைது எதிர்காை சந்ததி வாழ 
ஒரு நாடு ்தலவ. அல்ைாவிட்டால் நால்ள 
எஙகல்ளப் ்்பால்தான் எைது எதிர்காை சந்ததியும 
துன்்பப்்படும வருத்தப்்படும”
 ‘ைக்கள் புரட்சி கவடிக்கட்டும! சுதந்திரத் 
தமிழீழம ைைரட்டும” - என்று அல்றகூவி, தன் 
ைக்களுக்காகத் தன்லன்ய அர்ப்்பணித்த தியா 
கச கசமைல் ைாவீரன் திலீ்பனின் 35,வது 
நிலனவாண்டுத் தினம இப்்்பாது அனுஷடி 
க்கப்்படுகி்றது , கநக்குருகி நிலனவஞ்சலி கசலுத்தி 
அவனது வரைாறல்ற எண்ணிப் ்பார்க்கின்்்றாம.
 நல்லூர்க் கந்தசுவாமி ்காவில் வீதியில், 
ஓருயிர் தன்லனத் தா்ன சிலுலவயில் அல்றந்து 

ககாண்டது. சாலவச சந்திப்்பதிறகு 
அந்த உயிர் தன்லகயில் எடுத்த 
ஆயுதம, அகிமலச என்று அலழக் 
கப்்படுகின்்ற ் காட்்பாட்லட! ்பல் 
ைாயிரக் கணக்கான ைக்கள் 
்பரிதவித்துப் ்பார்த்திருக்க, 
தன் உடலையும, உயிலரயும 
துடிக்கத் துடிக்கத் தறககாலட 
யாக்கிய ஒரு ைாவீரனின் 
தியாகம, எைது இனத்திறகு 
ஊட்டிய விழிப்புணர்லவ, அந்த 
விழிப்புணர்வின் ்தலவலய, 
நாம இந்த ்வல்ளயில் இந் 

தக் காைகட்டத்தில் கருத்தில் ககாள் 
வது க்பாருத்தைானது ைட்டுைல்ை - அவசியைா 
னதும கூட!

 முப்்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
இந்தியா, ்தசியப் பிரசசலனயில் கவளிப்்ப 
லடயாக ்நரடியாகத் தலையிட்ட ்்பாது, 
எைது ைக்கள் கநஞ்சஙகளில், இந்தியா 
ஒரு நமபிக்லகக்குரிய இரட்சகனாக்வ 
்தான்றியது. ‘அகிமலச என்னும ்காட்்பா 
ட்டின் அடிப்்பலடயில் அல் ைது அகிமலச 
என்னும தத்து வத் தின் அடிப்்பலடயில் நவ 
இந்தியா தனது அரசியல் கட்டலைப்ல்ப 
உருவாக்கியு ள்்ளது” என்்ற பிரலைலய, அல்ைது 
ைாலயலய இந்தியா ஆட்சி பீடஙகள் ்தாறறு 
வித்திருந்தன. அகிமலச என்்ற தத்துவத்தின் 
உயர்வான ககாள்லககளும நீதிகளும, உண்லை 
யாக்வ ்்பணப்்படுகின்்றன என்று இந்தியப் 
க்பாது ைக்கள் ைட்டுைல்ை, க்பாதுைக்களும ைன 
ைார நமபினார்கள். அகிமலசக் ்காட்்பாட்டின் 
மூைம, நீதிலய கவன் க்றடுக்கைாம, நியாய 
த்லத நிலைநாட்டைாம என்று, நமைவர்களும 
நமபியிருந்த காைம அது!அகிமலச என்்ற 
்காட்்பாடு குறித்்தா அல்ைது அகிமலச என்்ற 
தத்துவம குறித்்தா இப்்்பாது தர்க்கிப்்பது அல்ை 
எைது ்நாக்கம! அகிமலச என்்ற ்காட்்பாடு, 
சரியாபிலழயா? அல்ைது சரிவருைா சரிவராதா? 
என்று விவாதிப்்பதறகும நாம இப்்்பாது 
முன்வரவில்லை. நாம கசால்ை விலழவது அல்ைது 
வறபுறுத்திச கசால்ை விலழவது என்னகவன்்றால், 
‘அகிமலசத் தத்துவத்தின் அடிப்்பலடயில் தான் 
இந்தியா கசயல்்பட்டு வருவதாக, இந்தியஅரசுகள் 
்பல்றசாறறி வந்தாலும அலவ உண்லையில், 
அகிமலசத் தத்துவத்திறகு எதிராகத்தான் கசயல் 
்பட்டு வருகின்்றன வந்திருக்கின்்றன என்்பதுதான் 

உண்லை, அதாவது, ைஹாத்ைா 
காந்தியின் அகிமலச வாதத் 

தத்துவத்லதத் தனது அடி 
ப்்பலட அரசியல் ககாள் 

லகயாக வரித்திரு 
ப்்பதாக, இந்தியா 
் ை ் ை ா ட் ட ை ா க 
முழஙகி வந்தாலும, 
உ ண் ல ை யி ல் , 
இந்தியா தனது அகிம 
லசத் தத்துவத்திறகு 
எதிராகத்தான் கசயல் 

்பட்டு வந்திருக்கின்்றது 
- வருகின்்றது, என் 

்பலத நாம இங்க வலி 
யுறுத்திக் குறிப்பிட விரு 

மபுகின்்்றாம! நாம 

இங்க கவறும 
வாயால் வலியுறுத் 

திக் கூறுவலத, தனது உட 
ைால் உயிரால் வலியுறுத்திக் காட்டி 

நிரூபித்தவன்தான் எைது தியாகச கசம 
ைல் திலீ்பன்.
 ‘சிஙக்ள அரசுகளுக்கு எதிராக உண்ணாவி 
ரதம ்்பாராட்டஙகல்ள அகிமலசப் ்்பாராட் 
டஙகல்ள நடாத்தி, எைது உரிலைகல்ள கவன் 
க்றடுப்்்பாம| என்று - இன்று - யாராவது கருத்து 
கவளியிட்டால், அது நலகப்புக்கு இடைாகும 
என்்பதில் சந்்தகமில்லை. அதலன வரைாறு 
காட்டி நிறகின்்றது. அதலன நைது ைக்களும 
்பட்டறிவினால் உணர்ந்துள்்ளார்கள். ‘சிறிைஙகா 
அரசாஙகளுக்கு எதிராக நடாத்தப்்படும, அகிமலசப் 
்்பாராட்டம கவறறி க்ப்றாது” என்்பலத, அகி 
மலசத் தத்துவத்தில் நமபிக்லக ககாண்டுள்்ள 
எமைவர்களும ஒப்புக்ககாள்வார்கள்!

 ஆனால் அகிமலசப் ்்பாராட்ட விடயத் 
தில் இந்தியா மீது எைது ைக்கள் ககாண்டிருந்த 
நமபிக்லக்யா வித்தியாசைானது!\
 ‘அகிமலசப் ்்பாராட்டஙகல்ள - சாத்வீ 
கப் ் ்பாராட்டஙகல்ள - உண்ணாவிரதப் ் ்பாராட்ட 
ஙகல்ள - இந்தியா ைதிக்கும! ஏகனன் ்றால் 
இந்தியாவின் அடிப்்பலட த்தத்துவம - ஆன்மீகத் 
தத்துவம - உயர்வான தத்துவம - யாவு்ை அகிமலசக் 
்காட்்பாடுதான்! ஆக்வ, சிஙக்ள இன கவறி 
அரசுகள் எைது அகிமலசப் ்்பாராட்டஙகல்ள 
அைட்சியம கசய்து, வன்முல்றயால் அடக்கியது 
்்பால், இந்தியா கசய்யாது! அது எைது அகிம 
லசப் ்்பாராட்டஙகல்ளச கசவிைடுக்கும! 
்்பாராட்ட நியாயஙகளுக்குத் தலைவணஙகும!” 
என்று எைது தமிழினம சத்தியைக்வ நமபியது. 
அந்த நமபிக்லகயில், தனது எதிர்காைத்லதப் 
்பணயம லவக்கவும, எைது தமிழினம தயாராக 
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முல்லைத்தீவு - தண்ணிமுறிப்பு, குருந் 
தூர்ைலை என்்பது தமிழர்க்ளது பூர்வீக 

்பகுதியாகும. இந் நிலையில் அப் ்பகு திலய 
ஆக்கிரமிக்கும முயறசியில் க்பௌத்த ைத 
குருைார்களும கதால்லியல் திலணக்க்ளத்தி 
னரும முமமுரைாக ஈடு்பட்டுள்்ளனர். க்பௌத்த  
ைதகுருைார்களும  , கதால்லியல் திலணக்க்ளத்தினர 
தும நடவடிக்லககல்ளக் கண்டித்து தமிழ் ைக்கள் 
கதாடர்ந்து ்்பாராடிவருகின்்றனர்.
 அந்தவலகயில் தமிழர்களின் பூர்வீக 
குருந்தூர்ைலை விவாகரத்தில், அண்லைய 
நிைவரஙகள் என்ன என்்பது கதாடர்பில் ஆரா 
ய்வண்டியது அவசியைாகும.

632ஏக்கர் பூர்வீ்க விவசாயக ்காணி்களை 
அப்கரிககும் முயற்சிககு மக்கள் எதிர்ப்பு

குருந்தூர்ைலைலய அண்மித்துள்்ள தமிழ் ைக்க 
ளுக்குச கசாந்தைான 632ஏக்கர் பூர்வீக விவ 
சாயக் காணிகல்ளத் கதால்லியல் திலணக்க்ளம 
அ்பகரிக்கும முயறசியில் ஈடு்பட்டுள்்ளது.

 அந்தவலகயில் குறித்த காணிகளில் எல் 
லைக் கறகல்ளயிட்டு அலடயா்ளப்்படுத்தும நட 
வடிக்லககளும முன்னகனடுக்கப்்பட்டுள்்ளன.
 கதால்லியல் திலணக்க்ளத்தின் இசகசயற 
்பாட்லடக் கண்டித்து தண்ணிமுறிப்பு ைறறும, 
குமுழமுலனப் ்பகுதி ைக்க்ளால் கடந்த 21.09.2022 
புதனன்று குருந்தூர்ைலை அடிவாரத்தில் ஆர்ப்்பாட் 
டகைான்று முன்கனடுக்கப்்பட்டது.
 இவவார்ப்்பாட்டத்தில் அரசியல் பிரதிநிதி 
கள், சமூககசயற்பாட்டா்ளர்கள், யாழ் ்பல்கலைக் 
கழக ைாணவர்களும ்பங்கறறிருந்தனர்.

நீதிமன்ற ்கட்டளைளய மீறி பபௌத்த ்கடடு 
மானம், ஆர்ப்பாட்டக்காரர்்கள் எதிர்ப்பு.

 இந் நிலையில் குருந்தூர் ைலை அடி 
வாரத்தில் தைது ஆர்ப்்பாட்டத்திலன முடித்துக்ககா 
ண்ட ஆர்ப்்பாட்டக்காரர்கள் கதாடர்ந்து, ைலையின் 
்ைற்பகுதியில் நிைலைகள் எவவாறிருக்கின்்றன 
என்்பது கதாடர்பில் ்பார்லவயிடுவதறகாகச கசன் 
றிருந்தனர்.

 அப்்்பாது அஙகு க்பௌத்த கட்டுைா 
னஙகள் கட்டும நடவடிக்லககள் ் ைறககாள்்ளப்்பட் 
டிருந்தன.
 குறிப்்பாக அஙகிருந்த விகாலரஅலைப்பு 
நீதிைன்்றக் கட்டல்ளக்குப் பிற்பாடு, நீதிைன்்றக் 
கட்டல்ளலய மீறி கட்டப்்பட்டிருப்்பலத அவதானி 
க்க முடிந்தது.
 அத்்தாடு கட்டுைானப்்பணிகளுக்ககனத் 
தயாரான நிலையில் சீகைந்து கைலவகசய்ய 
ப்்பட்டும காணப்்பட்டன.
 இந் நிலையில் இக்கட்டுைானப் ்பணிகள் 
கதாடர்பில் கதால்லியல் திலணக்க்ள உத்தி்யாகத் 
தர்களிடம ஆர்ப்்பாட்டக்காரர்கள் ்கள்வி எழுப் 

பியதுடன், தைது கண்டனஙகல்ளயும கவளியிட்டு 
அஙகும ஆர்ப்்பாட்டத்தில் ஈடு்பட்டனர்.
 அப்்்பாது அஙகு ஆயுதம தாஙகிய காவ 
ல்துல்றயினர் குவிக்கப்்பட்டனர். அவவாறு அஙகு 
வந்த  காவல்துல்றயினர்   ஆர்ப்்பாட்டத்தில் ஈடு 
்பட்டிருந்தவர்கல்ள புலகப்்படம எடுத்து அசசுறு 
த்தும கசயற்பாடுகளிலும ஈடு்பட்டிருந்தனர். 
இதனால் ஆர்ப்்பாட்டக் காரர்களுக்கும  காவல்து 
ல்றயினருக்குமிலடயில் முறுகல் நிலையும ஏற 
்பட்டிருந்தது.
 அதலனத் கதாடர்ந்து ஆர்ப்்பாட்டஙகல்ள 
முடிவுறுத்தி ஆர்ப்்பாட்டக்காரர்கள் கலைந்துகசன் 
றிருந்தனர்

ரவி்கரன, மயூரன ஆகியயார்  
்காவல்துள்றயினரால் ள்கது.

இந் நிலையில் குறித்த ஆர்ப்்பாட்டத்தில் ைக்க்்ளாடு 
இலணந்து ்பங்கறறிருந்த கலரதுல்றப்்பறறு 
்பை்நாக்கு கூட்டு்றவுசசஙகஙகளின் தலைவர் இரத் 
தினராசா ையூரலன, குறித்த நா்ளன்று ைாலையில் 
விசாரலணக்கு காவல் நிலையம வரு 
ைாறு முல்லைத்தீவு  காவல்துல்றயினர்   அலழத்திரு 
ந்தனர்.

 இவவாறு  காவல்துல்றயினரின்  அலழப்ல்ப 
ஏறறு விசாரலணக்ககனச கசன்்ற ையூரன்  காவல் 
துல்றயினரால்  லகதுகசய்யப்்பட்டார்.
 அதலனத் கதாடர்ந்து, குருந்தூர்ைலையில் 
நீதிைன்்றக் கட்டல்ளகல்ள மீறி க்பௌத்த கட்டு 
ைானஙகள் ்ைறககாள்்ளப்்படுவலத ்்பாலிசில் 
முல்றப்்பாடு கசய்யசகசன்்ற முன்னாள் வடைா 
காணசல்ப உறுப்பினர் ரவிகரனும காவல்துல்ற 
யினரால் லகதுகசய்யப்்பட்டார்.

ள்கது்களைக ்கண்டிததும், ஆககிரமிப்ளப 
எதிர்ததும் யபாராட்டங்கள் முனபனடுப்பு

துலரராசா ரவிகரன் ைறறும, இரத்தினராசா ையூரன் 
ஆகி்யார் லகதுகசய்யப்்பட்டலை, குருந்தூர்ை 
லையில் நீதிைன்்றக் கட்டல்ளலய மீறி ஆக் 
கிரமிப்புச கசயற்பாடுகள் முன்கனடுக்கப்்படு 
கின்்றலை என்்பவறல்றக் கண்டித்து 22.09.2022 
வியாழனன்று ஆர்ப்்பாட்டஙகள் முன்கனடுக்க 
ப்்பட்டிரு ந்தன.
 அந்தவலகயில் முல்லைத்தீவு ்்பருந்து 
நிலையத்திறகு அருகிலிருந்து, காவல் நிையமவலர 
ஒரு ்்பாராட்டம ஒன்று முன்கனடுக்கப்்பட்டது.

 அ்த்வல்ள யாழ்ப்்பாணப் ்பல்கலைக் 
கழக ைாணவர்க்ளால், யாழிலும ஓர் ஆர்ப்்பாட்டப் 
்்பரணி முன்கனடுக்கப்்பட்டிருந்தது.

ள்கது்கள் மற்றும் ஆககிரமிப்ளபக ்கண்டிதது 
பாராளுமனறிலும் ்கருததுக்கள் முனளவப்பு

இவவாறு லகதுகசய்யப்்பட்டலை ைறறும, நீதிை 
ன்்றக் கட்டல்ளலய மீறி க்பௌத்த கட்டு ைானஙகள் 
்ைறககாள்்ளப்்படுகின்லை, குருந்தூர்ைலையின் 
அண்லையிலுள்்ள தமிழ் ைக்களின் 632ஏக்கர் 
காணிகள் அ்பகரிக்கப்்படுகின்்றலை என்்பவறல்ற 
க்கண்டித்து ்பாராளுைன்றிலும 22.09.2022வியாழ 
னன்று கருத்துக்கள் முன்லவக்கப்்பட்டன.

 அந்தவலகயில் தமிழ்்தசியக்கூட்டலைப் 
பின் ஊடகப்்்பசசா்ளர் எம.ஏ.சுைந்திரன் இது 
கதாடர்பில் ்பாராளுைன்றில் ்்பசும்்பாது,
 “கதால்லியல் திலணக்க்ளம சட்டவி 
்ராதைாக கட்டடஙகுவலத எதிர்த்துப் ்்பாராடிய 
வர்கள் லகதுகசய்யப்்பட்டுள்்ளார்கள்.
 �னாதி்பதியுடன் தமிழ்த்்தசியக்கூட்டலை 
ப்பினராக நடாத்திய சந்திப்பி்ை குருந்தூர்ைலை 
ஆக்கிரமிப்புக்குறித்துச கதரியப்்படுத்தி்னாம . 
்பணிப்்பா்ளர் நாயகத்திறகுத் தான் உடனடியாக 
அறிவிப்்பதாக உறுதியளித்திருந்தார்.
 ஆனாலும இந்த கதால்லியல் திலணக்க்ளம 
மிக ்ைாசைான இனவாதத் திலணக்க்ளைாக 
தமிழ் ைக்களுக்கு எதிராக கதாடர்சியாகச கசயற 
்பட்டுக்ககாண்டிருக்கி்றது.” எனத் தனது  கணட 
னத்லதத் கதரிவித்திருந்தார்.
இது த�ொடர்பில் சிவஞொனம் சிறீ�ரன் பொரளும 
ன்றில் ்கருத்துத் த�ரிவிககும்்பொது,
 “கடந்த 21.09.2022நாம குருந்தூர் ைலைக்கு 
சகசன்றிருந்்தன். அஙகு ்்பானவர்களில் ரவிகரன் 
ைறறும ையூரன் ஆகி்யாலர முல்லைத்தீவு 
காவல்துல்றயினர் லகதுகசய்துள்்ளனர். ஏன் 
லகதுகசய்கி்றார்கள்?
 அஙகு கட்டுைானப்்பணிகள் எதுவும 
முன்கனடுக்கப்்படக்கூடாது என முல்லைத்தீவு 
நீதிைன்று உத்தரவு வழஙகியிருந்தும, நீதிைன்்ற 
உத்தரலவ மீறி அஙகு கட்டுைானப் ்பணிகள் 
முன்கனடுக்கப்்படுகின்்றது.
 ஆனால் திரு்காணைலை ஆையத்தி்ை 
நீதிைன்்ற உத்தரவு எதுவுமில்லை.  அஙகு ஆையம 
ஏ்தனும அலைக்கப்்்பானால் கதால்லியல் 
திலணக்க்ளம தடுப்்பதுடன், காவல்துல்றயினர் 
லகதுகசய்கின்்றனர்.
 ஆனால்  இ்த  காவல்துல்றயினர்  குருந்தூர் 
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இைஙலகயின் ைனித உரிலை மீ்றல்கள் யுத்தக் 
குற்றச கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில் க்பாறுப்பு 

கூறுைாறு வலியுறுத்தி ஐநா ைனித உரிலைப் ் ்பரலவ 
மீண்டும ஒரு தீர்ைானத்லதக் ககாண்டு வந்துள்்ளது. 
இது இைஙலகயின் ைனித உரிலை நிலைலைகள் 
கதாடர்பிைான ஒன்்பதாவது தீர்ைானைாகும. 
ஏறகன்வ நில்ற்வற்றப்்பட்டுள்்ள எட்டு 
தீர்ைானஙகளிலும வலியுறுத்தப்்பட்டுள்்ள விடயங 
கல்ள அரசு நில்ற்வற்றவில்லை. அந்தத் தீர்ைா 
னஙகளுக்கலைய கசயற்படுவதாக ஆட்சியா்ளர்கள் 
உறுதியளித்திருந்த ்்பாதிலும குறிப்பிட்டுக் 
கூ்றத்தக்க நலடமுல்றயில் சாத்தியப்்பாடான நட 
வடிக்லககள் எதலனயும ஆட்சியா்ளர்கள் எடுக்க 
வில்லை என்்்ற கூ்ற ்வண்டும.
 ைாறி ைாறி ஆட்சிக்கு வரு்பவர்கள் ஆளுக் 
ககாரு ககாள்லகயும ் நரத்திறகு ஒரு ் ்பாக்குைாகச 
கசயற்பட்டுக் ககாண்டிருக்கின்்றார்க்்ள தவிர, 
நிலையான ஒரு ்தசிய 
ககாள்லகயின் அடிப்்பலட 
யில் கசயற்படுவதில்லை. 
க ச ய ற ்ப ா டு க ல ்ள த் 
கதாடர்சசியாக மு;னகனடு 
ப்்பதும இல்லை.
 ைனித உரிலைப் 
்்பரலவயில் இைஙலக 
விவகாரம விவாதிக்கப் 
்படும்்பாது சாட்டுக்கல்ளக் கூறுவார்கள். அழு 
த்தஙகள் வந்தால் உரிய நடவடிக்லககல்ள எடு 
ப்்பதாக உறுதி கூறுவார் கள் அவவ்ளவுதான். 
பின்னர் அது குறித்து அைட்டிக் ககாள்வதில்லை. 
ஒப்புக்ககாண்ட விடயஙகள், அலவயில் வலியு 
றுத்தப்்பட்டுள்்ள விடயஙகளுக்கு ்நர்ைா்றான 
கசயற்பாடுகல்ள்ய முன்கனடுப்்பார்கள். ஆனால் 
ஐநா ைனித உரிலைப் ்்பரலவயுடனும, ஐநா 
ைன்்றத்துடனும இலணந்து கசயற்படத் தயா 
ராக இருப்்பதாகவும, கசயற்படுவதாகவும ைாத்தி 
ரம க்பயர்ளவில் உலரயாறறுவதுடன் முடித் 
துக் ககாள்வார்கள். இத் தலகய நம்பகத் 
தன்லையற்ற ்்பாக்கி்ை்ய ஐநா ைனித உரி 
லைப் ்்பரலவயின் கடந்த எட்டுப் பி்ரர 
லணகளின்்்பாதும அவறறின் பின்னரும 
இைஙலக ஆட்சியா்ளர்கள் நடந்து ககாண்டிருக்கி 
ன்்றார்கள்.
 நல்ைாட்சி அரசாஙகத்தின்்்பாது ஐநா 
ைனித உரிலைப் ்்பரலவயில் ககாண்டு வரப்்பட்ட 
46-1 தீர்ைானத்திறகு இலண அனுசரலண 
வழஙகிய அப்்்பாலதய ரணில் விக்கிரைசிஙக்வ 
தற்்பாலதய நாட்டின் �னாதி்பதியாக உள்்ளார். 
்்பரலவயின் தீர்ைானத்திறகு அப்்்பாது ஒப்பு 
தல் அளித்து அதறகலைய கசயற்படுவதாக 
உறுதியளித்திருந்த அவரது தலைலையிைான இந்த 
அரசு அந்தப் பி்ரரலண நாட்டின் இல்றலைக்கு 
வி்ராதைானது என்றும, அதனால் அதலன முற 
்றாக நிராகரிப்்பதாகவும, ஐநா ைனித உரிலைப் 
்்பரலவயி்ை்ய கூறியிருக்கின்்றது.
 அப்்்பாது நாட்டின் முக்கிய அரசியல் 
தலைலைப் ்பதவியாகிய பிரதைர் ்பதவியில் இருந்த 
அ்த அரசியல் தலைவராகிய ரணில் விக்கிரைசிஙக, 
�னாதி்பதி ்பதவியில் இருக்கின்்ற்்பாது அதலன 
நிராகரிக்கின்்றார். இது எந்த வலகயிைான ்தசிய 
ககாள்லக என்று ,புரியவில்லை. இது இைங 
லகயின் எத்தலகய சர்வ்தச ஊடாட்டம என்்பதும 
இைஙலகயின் சர்வ்தச ைட்டத்திைான எத்தலகய 
இரா�தந்திரப் ்்பாக்கு என்்பதும அவருக்்க 
கவளிசசம.
 கசால்வகதான்று கசய்வகதான்று என்்ப்த 
இைஙலகப் ்்பரினவாத ஆட்சியா்ளர்களின் அரசி 
யல் ்்பாக்கு. இது நாட்டு ைக்கள் ைத்தியிைான 
உள்ளுர் ைட்ட அரசியல் ்்பாக்கு ைட்டுைல்லை. 
சர்வ்தச ைட்டத்திைான நலடமுல்றப் ்்பாக்குைா 
கும.
 யுத்தம முடிவலடந்து 13 வருடஙக்ளாகி 

விட்ட ்்பாதிலும, இன்னும ்பயஙகரவாதத் 
தலடசசட்டத்தின் ்பயன்்பாடு நலடமுல்றயில் 
இருப்்பது குறித்து ஐநா ைனித உரிலைப் 
்்பரலவயின் 2022 ஆம ஆண்டுக்கான �ுன்ைாத 
அைர்வின்்்பாது சுட்டிக்காட்டப்்பட்டது. அது 
உடனடியாக நீக்கப்்பட்டு, அவசியைானால், சர்வ 
்தச நியைஙகளுக்கும நீதிவழிமுல்றகளுக்கும 
ஏற்ற வலகயிைான ஒரு சட்டம உருவாக்கப்்பட 
்வண்டும என்று வலியுறுத்தப்்பட்டது. அந்த 
ஆ்ைாசலனலய அரசு ஏறறுக்ககாண்டது. அத்து 
டன் புதிய சட்டம உருவாக்கப்்படும வலரயில் 
்பயஙகரவாதத் தலடசசட்டத்லத நலடமுல்றப் 
்படுத்துவதில்லை என்று அந்தப் ்்பரலவயில் 
்பகிரஙகைாக உறுதியளிக்கப்்பட்டது.
 க்பாரு்ளாதார கநருக்கடி காரணைாகத் 
தன்கனழுசசி க்பறறு அரசுக்கு எதிராகப் ் ்பாராடிய 
ைக்கள் ் ்பாராட்டத்தின் வில்ளவாக ஆட்சி ைாற்றம 
ஏற்பட்டது. புதிய பிரதைாக நியமிக்கப்்பட்ட ரணில் 
விக்கிரைசிஙக நாடாளுைன்்ற உறுப்பினர்க்ளது 
கதரிவின் மூைம �னாதி்பதியாகப் ்பதவி ஏறறு 

க்ககாண்டார். முன்லனய �னாதி்பதி 
்காத்தா்பாய ரா�்பக்சவுக்கு எதிராகவும அவரது 
தலைலையிைான அரசாஙகத்தின் 225 நாடாளுைன்்ற 
பிரதிநிதிகளுக்கு எதிரான ்்பாராட்டத்தில் முன்ன 
ணியில் ்பங்கறறிருந்தவர்கல்ள க்பாலிசார் குழப் 
்பவாதிகள் அத்துமீறிச கசயற்பட்டவர்கள் எனக் கூறி 
லகது கசய்துள்்ளார்கள். இதுவலரயில் மூவாயிரம 
்்பர் வலரயில் லகது கசய்யப்்பட்டிருப்்பதாகக் 
கூ்றப்்படுகின்்றது.

 இவவாறு லகது கசய்யப்்பட்டவர்கள் குழப் 
்பவாதிகள், ்பயஙகரவாதிகள் என்்ற ்பட்டியலின் 
கீழ் அவர்கள் மீது ்பயஙகரவாதத் தலடசசட்டம 
்பாய்சசப்்பட்டிருக்கின்்றது. அப்்்பாது பிரதைராக 
இருந்த ரணில் விக்கிரைசிஙகவின் வீடு உட்்பட 
சிை நாடாளுைன்்ற உறுப்பினர்க்ளது வீடுகளும 
்்பாராட்டத்தின்்்பாது தீயிட்டு அழிக்கப்்பட்டது, 
இந்த அழிவுச கசயல்கல்ளப் ்்பாராட்டத்தில் 
ஈடு்பட்டிருந்தவர்க்்ள கசய்தார்கள் என்்ற ரீதியில் 
குற்றம சாட்டப்்பட்டது. குறிப்்பாக அலனத்துப் 
்பல்கலைக்கழக ைாணவர்கள் அலைப்பின் தலை 
வர்கள் இந்தக் குற்றசசாட்டுக்களின் அடிப்்பலடயில் 
புைனாய்வா்ளர்களின் ‘முல்ற யான’ விசாரலணக்கு 
உள்்ளாகி சித்திரவலத க்கு உள்்ளாக்கப்்பட்டிருக்கி
ன்்றார்கள்.  
 இல்றலையுள்்ள ைக்கல்ளப் பிரதிநிதித்து 
வம கசய்கின்்ற ஒரு நாட்டின் அரசாஙகம என்்ற 
ரீதியில் ஐநா ைனித உரிலைப் ்்பரலவயில் 
அளித்த உறுதிகைாழிலய மீறிய வலகயில் 
்பயஙகரவாதத் தலடசசட்டத்லதத் தைது அரசியல் 
நைன்களுக்காகத் தஙகளுக்குச சாதகைாகத் தற 
்்பாலதய ஆட்சியா்ளர்கள் ்பயன்்படுத்தி இருக்கி 
ன்்றார்கள்.
 இந்த நிலையில் உண்லையான ைனித 
உரிலை மீ்றல்கள், ்்பார்க்குற்றச கசயற்பாடுகள், 
சர்வ்தச ைனிதாபிைானச சட்ட மீ்றல்களுக்குப் 
க்பாறுப்பு கூ்றச கசய்கின்்ற கசயற்பாட்லட ைனித 

உரிலைகள் ஆலணயா்ளர் அலுவைகமும, ைனித 
உரிலைப் ் ்பரலவயும விரிவு்படுத்தி இருக்கின்்றது.
 யுத்தம முடிவலடந்து 13 வருடஙக்ளாகின் 
்றன. யுத்தம முடிவலடந்த உடன் - ஒருவார 
காைப் ்பகுதியில் இைஙலகக்கு வி�யம கசய்த 
அப்்்பாலதய ஐக்கிய நாடுகளின் கசயைா 
்ளர் நாயகம ்பன் கீ மூனிடம சர்வ்தச 
விசாரலணகளின் மூைம உரிலை மீ்றல் 
கசயற்பாடுகளுக்கும யத்தக் குற்றஙகளுக்கும 
க்பாறுப்பு கூறுவதாக அப்்்பாலதய �னாதி்பதி 
ைகிந்த ரா�்பக்ச உறுதியளித்திருந்தார். அந்த 
உறுதி இருவரும இலணந்து கவளியிட்ட ஓர் 
அறிக்லகயில் ஆவணைாக்கப்்பட்டிருந்தது. ஆனால் 
நடந்தகதன்ன? அந்த உறுதிகைாழிலய தனது 
அப்்்பாலதய ஆட்சிக்காைத்தில் ைகிந்த ரா�்பக்ச 
நில்ற்வற்ற்வ இல்லை.
 அவலரத் கதாடர்ந்து நல்ைாட்சி அரசா 
ஙகத்லத அலைத்த �னாதி்பதி லைத்திரி்பாை 
சிறி்சன, பிரதைர் ரணில் விக்கிரைசிஙக ஆகி 
்யார் ைட்டுைல்ைாைல், அதறகுப் பின்னர் �னாதி 

்பதியாகத் கதரிவு 
க ச ய் ய ப் ்ப ட் டு 
ஆட்சி நடத்திய 
் க ா த் த ா ்ப ா ய 
ரா�்பக்ச ைறறும 
பிரதைர் ைகிந்த 
ர ா � ்ப க் ச வு ம 
கூட நில்ற்வற்ற 
வில்லை. இப்்்பாது 

�னாதி்பதி யாகியுள்்ள ரணில் விக்கிரைசிஙக 
தனது நல்ைாட்சி காைத்தில் இலண அனுசரலண 
வழஙகிய 46-1 பி்ரரலணலய ஏறறுக்ககாள்்ள 
முடியாது என்று ஐநா ைனித உரிலைகள் ்்பரலவ 
யி்ை்ய ைறுத்துலரக்கின்்ற அ்ளவுக்கு சர்வ்தச 
அ்ளவில் அளித்த வாக்குறுதிலய நில்ற்வறறும 
லகஙகரியத்தில் தனது சுய உருவத்லத கவளிப் 
்படுத்தி உள்்ளார்.
 யுத்தத்திலும அதறகுப் பின்னரான 
காைப்்பகுதியிலும ரா�்பக்சக்களின் ஆட்சியிலும 
லைத்திரி ரணில் அரசாட்சியிலும, இப்்்பாலதய 
�னாதி்பதி ரணிலின் ஆட்சியிலும நீதி நியாயம 
ைறுக்கப்்பட்டுள்்ள தமிழ் ைக்களுக்கு நீதி வழஙகச 
கசய்கின்்ற க்பாறுப்புக்களில் இருந்து ஐநா ைனித 
உரிலைப் ் ்பரலவ தடம ைாறியிருப்்பலத்ய காண 
முடிகின்்றது.
 யுத்தம முடிவலடந்து 13 வருடஙக்ளாக 
தமிழ் ைக்களுக்கு நீதிலயயும நியாயத்லதயும 
வழஙக ைறுத்து அடக்குமுல்ற நடவடிக்லககளிலும 
தமிழர்களுக்கு எதிரான ைல்றநிலை இனஅழிப்புச 
கசயற்பாடுகளிலும ஈடு்பட்டிருக்கின்்ற சிஙக்ளப் 
்்பரினவாத அரசுக்கு எதிராக ைனித உரிலைப் 
்்பரலவ காத்திரைான நடவடிக்லகலய எடுக்கத் 
தவறியிருப்்பலத்ய காண முடிகின்்றது.
 க்பாரு்ளாதார கநருக்கடிக்குள் தள்ளிய 
்காத்தா்பாய ரா�்பக்சவின் ஆட்சியிலும, 
கதாடர்ந்து �னாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக 
ஆட்சியிலும இடமக்பறறு வருகின்்ற 
தமிழர் வி்ராத - இன அழிப்பு ரீதியிைான 
நடவடிக்லககளுக்கு முடிவுகட்டும வலகயில் 
ைனித உரிலைப் ்்பரலவ அரசாஙகத்லதப் 
க்பாறுப்புக் கூ்றச கசய்வதில் கடுலையாக 
நடந்து ககாள்்ளவில்லை. ைா்றாக யுத்தக் குற்றச 
கசயற்பாடுகல்ள இராணுவ அதிகாரிகளின் தனி 
ப்்பட்ட குற்றச கசயல்க்ளாகக் கருதி 58 அதிகா 
ரிகளுக்கு எதிராக சர்வ்தச நாடுகளில் ்பயணத்த 
லடலய பிரகடனப்்படுத்தி இருக்கின்்றது.
 இந்த அதிகாரிகள் ஐநா ைனித உரிலைப் 
்்பரலவயின் உறுப்பு நாடுகள் உள்ளிட்ட ்பை 
நாடுகளுக்கு வி�யம கசய்தால் அவர்களுக்கு 
எதிராக சர்வ்தச குற்றவியல் குற்றசசாட்டுக்கல்ளச 
சாட்டி வழக்குத் தாக்கல் கசய்ய முடியும என்று 
அறிவித்திருக்கின்்றது.
 ்்பார்க்குற்றச கசயல்களுக்கு சர்வ்தச 
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 இந்திய வமசாவளி ைக்கள் இைஙலகக்கு 
வருலகதந்து அடுத்த வருடத்துடன் இருநூறு 
வ ரு ட ங க ்ள ா கி ன் ்ற ன . இ க் க ா ை ப் ்ப கு தி க் கு ள் 
இமைக்கள் ்பல்்வறு துன்்ப துயரஙகல்ளயும 
அனு்பவித்துள்்ள நிலையில் இன்னும இதிலி 
ருந்தும மீட்சி க்பற்றதாக இல்லை.இதனிலட்ய 
இமைக்களின் இருநூறு வருடகாை வாழ்க்லக 
்்பாக்குகள், எதிர்ககாண்ட சவால் 
கள், முன் ் னாக்கிய நகர்வுகள்,்தசிய 
அபிவிருத்தியில் இவர் களின் 
வகி்பாகம  என்்பவறல்ற ைதிப்பீடு 
கசய்ய ்வண்டிய ஒரு ்தலவ 
்ைகைழுந்திருக்கின்்றது.இதலன 
லையப்்படுத்தி அண்லை யில் 
ககாழுமபில் புத்திஜீவிகள் கை 
ந்து ககாண்ட வி்சட ஒன்று 
கூடல் நிகழ்கவான்றும ஏற்பாடு 
கசய்யப்்பட்டிருந்தலை குறிப்பிட 
த்தக்கதாகும.
              ்பத்கதான்்பதாம நூற்றாண்டில் 
இைட்சக் கணக்கான தமிழ் கதாழி 
ைா்ளர்கள் இைஙலக உள்ளி 
ட்ட ்பை நாடுகளுக்கும தீவுக 
ளுக்கும ககாண்டு கசன்று குடியைர் 
த்தப்்பட்டனர்.இவவா்றாக குடிய 
ைர்த்தப்்பட்ட இடஙகளுள் 
்நவிஸ்,அன்ரீல்ஸ், தாஹித்த,நியூ 
கலி ்டானியா, கிரனிடா, பிஜி, 
கைாரீசியஸ், கதன் ஆபிரிக்கா, 
அந்தைான், சுைாத்திரா, வியட் 
நாம ்்பான்்ற ்பைவும உள்்ள 
டக்குகின்்றன.இவவாறு குடி்யற்ற 
ப்்பட்டவர்கள் ்பல்்வறு சுரண்டல்களுக்கும,அ
த்துமீ்றல்களுக்கும உள்்ளாக்கப்்பட்ட நிலையில் 
உரிலைகள் ்பைவும ைழுஙகடிக்கப்்பட்ட ஒரு 
நிலைலை்ய ்ைகைழுந்து காணப்்பட்டது.
அரசியல், க்பாரு்ளாதார, சமூக ரீதியாக அட க்கி 
ஒடுக்கப்்பட்டு முதலில் பிரித்தானிய, பிரான் 
ஸிய ஆட்சியா்ளர்க்ளாலும , பின்னர் சு்தச ஆட் 
சியா்ளர்க்ளாலும, அந்தந்த நாடுகல்ளயும தீவுக 
ல்ளயும ்சர்ந்த சு்தச இனத்தவர்க்ளாலும, 
கதாழிைா்ளர்க்ளல்ைாத ஏலனய தமிழர்க்ளாலும, 
ஏலனய இந்தியர்க்ளாலும, வணிகர்கள், அதி 
காரிகள், ் தாட்ட உத்தி்யாகத்தர்கள்,பி்ற அலுவைர் 
கள் ஆகிய ்பைராலும இமைக்கள் ககாடுலையான 
சுரண்டல்களுக்கு உள்்ளானதாக கைாநிதி க.அரு 
ணாசைம சுட்டிக்காட்டுகின்்றார்.இ்த்வல்ள ் ைற 
கூ்றப்்பட்ட நாடுகள், தீவுகள் ்பைவறறில் வாழும 
தமிழ் கதாழிைா்ளர்களில் க்பரும ்பகுதியி னர் 
இன்று தமிழ் ்்பச்வா,எழுத்வா, வாசிக்க்வா 
கதரியாத நிலையில் காணப்்படுகின்்றனர் என் 
்ப்தாடு,அதிக்ளவில் சு்தச இனத்தவர்களுடன் 
கைந்துவிட்டதாகவும அவர் குறிப்பிடுகின்்றார்.
 இந்தவலகயில் இைஙலகயின் ைலையக 
்பகுதிகளில் குடி்யறிய அல்ைது குடி்யற்றப் 
்பட்ட இந்திய கதாழிைா்ளர்களின் வாழ்க்லக 
நிலைலைகள் ்பல்்வறு கநருக்கீடுகளுக்கும உள்்ளா 
கியிருந்தது என்்பது கதரிந்தத்தயாகும.இமைக்கள் 
இஙகு குடி்யறிய காைமமுதல் கதாடர்சசியாக்வ 
அழுத்தஙகள் ்பைவறறுக்கும உள்்ளாகி வந்து 
ள்்ளனர்.கூலிகள்,்தாட்டக்காட்டான்,, கள்்ளத் 
்தாணிகள், இந்தியக்காரர் என்க்றல்ைாம அலழ 
க்கப்்பட்டு இமைக்கள் அவைதிக்கப்்பட்டு, உரி 
லைகள் மீ்றப்்பட்ட லை வரைாறறில் கல்ற்படிந்த 
்பக்கஙக்ளாகும.இத்துன்்பத் கதாடர்கலத இன்னும 
முடிவுக்கு வந்ததாக இல்லை.இைஙலகயின் க்பரு 
ந்்தாட்டத்த் துல்றயின் வரைா்றானது இந்திய 
வமசாவளி கதாழிைா்ளரின் க்பாரு்ளாதார,சமூக 
நீதிகல்ளயும, அடிப்்பலட �னநாயக உரிலைக 
ல்ளயும ைறுப்்பதாக்வ அலைந்துள்்ளது என்்ற 
குற்றசசாட்டுக்கள் அதிகமுள்்ளன.சுதந்திரத்து 
க்கு முன்னதாக வாக்குரிலை வழஙகும நடவடி 

க்லககள் ்ைறககாள்்ளப்்பட்ட்்பாது இந்திய 
வமசாவளியினருக்கு வாக்குரிலை வழஙகப்்படக் 
கூடாது என்று இனவாதிகள் குறியாக இருந்தனர்.
்தாட்டத் கதாழிைா்ளர்கள் இைஙலகயின் க்பாரு 
்ளாதாரத்துக்கு இன்றியலையாதவர்கள்.
ஆனால் அரசியல் கசயற்பாட்டுக்கு அல்ை 
என்று இனவாதிகளின் கருத்து கவளிப்்பா 
டுகள் அலைந்திருந்த நிலையில் அடிலைகளு 
க்கு சைைாக்வ அவர்கள் ஏறறுக் ககாள்்ளப்்பட் 
டதாகவும கதரிவிக்கப்்படுகின்்றது.பிர�ாவுரிலைச 

சட்டம 1948 ம ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைறறும டிசம்பர் 
ைாதஙகளில் ்பாராளுைன்்றத்தில் விவாதிக் 
கப்்பட்டது.இதன்்்பாது இடதுசாரி கட்சிகளின் 
தலைவர்கள் இசசட்டஙகளின் வகுப்புவாத ்நாக் 
கத்திலன கவளிப்்படுத்தினர். “எவ்வலையு ைற்ற 
சிஙக்ளவர் ஒருவர் பிர�ாவுரிலை க்பறுவதறகு 
தகுதியுலடயவரானால் வருைானம எதுவுைற்ற 
ஒரு இந்தியருக்கு ஏன் இந்த உரிலை விைக்கப்்பட 
்வண்டும? இத்தலகய அ்ளவு்கால் மிகவும 
்ைாசைான வகுப்பு வாதசசார்பு உலடயது 
அல்ைவா! “என்று ைஙகா சைசைா�க் கட்சியின் 
தலைவர் என்.எம.க்ப்ரரா வாதிட்டார்.

அள்டயாைம் ய்கள்விககுறி
வாக்குரிலை பிரசாவுரிலை ்பறிப்பு, காைத்துக்குக் 
காைம இமைக்கள் மீது.ஏவிவிடப்்பட்ட வன்கச 
யல்கள் இதனால் ஏற்பட்ட இடப்க்பயர்வுகள், 
ைலையகப் ்பகுதிகளில் ்ைறககாள்்ளப்்பட்ட 
திட்டமிட்ட குடி்யற்றஙகள், திட்டமிட்ட 
காணிச சுவீகரிப்புகள் எனப்்பைவும இந்திய 
வமசாவளியினரின் இருப்ல்ப சீர்குலைத்து 
சின்னாப்பின்னைாக்கி இருந்தன.அரசியல் உரிலை 
யின்றி நாதியற்ற சமூகைாக இவர்கள் நீண்ட 
காைம முடஙகிக்கிடக்க ்வண்டிய அவைநி 
லைக்கும ஆ்ளாகியிருந்தனர்.அரசியல் உரிலை 
கிலடத்தலதத் கதாடர்ந்து சிை ்பைைான, திரு 
ப்தி தரக்கூடிய சாதக வில்ளவுகல்ளயும இமைக் 
கள் க்பறறுக் ககாண்டலை ைகிழ்சசி க்குரிய்த 
யாகும.அரசதுல்ற கதாழில் வாய்ப்புகள், வீடலை 
ப்பு, உட்கட்டலைப்பு அபிவிருத்தி, கல்வி, 
சுகாதாரம,சமூக நிலைலைகள் ்்பான்்ற ்பைவறறி 
லும இமைக்களின எழுசசி ஓர்ளவு காத்திரைாக 
அலைந்தது.்தசிய வருைானத்தில் இந்திய வமசா 
வளியினர் ஆதிக்கம கசலுத்தினர்.்தயிலைத் 
கதாழிறறுல்ற, ஆலடத் கதாழிறறுல்ற, கவளி 
நாட்டு ்வலைவாய்ப்பு எனப்்பைவும இதில் 
உள்்ளடஙகும.இவறறின் ஊடாக அதிகரித்த 
வருவாலய இைஙலக க்பறறுக் ககாண்டது.இது 
இமைக்க்ளால் ஏற்பட்ட சாதக வில்ளவுகளுக்கு 
அடித்த்ளைான நிகழ்வுக்ளாகும.

 இ்த்வல்ள இந்திய வமசாவளி சமூகத்தி 
னர் இந்நாட்டில் எதிர்ககாண்ட சவால்களின் 
வரிலசயில் க்பாரு்ளாதார சவால் முக்கியைானதாக 
கருதப்்படுகின்்றது.வருவாயீட்டலின் கீழ்நிலைத் 
தன்லையானது இமைக்கள் ஏலனய இனஙக்்ளாடு 
்்பாட்டியிட்டு முன்்னறுவதறகு ஒரு தலடக் 
கல்ைாக இருந்தது என்்பலதயும ைறுப்்பதறகி ல்லை.
இனவாதம, ்பாைரத்த ன்லை ்்பான்்ற ்பைவும 
ஏலனய சவால்களுள் உள்்ளடக்குகின்்றன.இந்திய 
வமசாவளி ைக்களின் ்பைம, ்பைவீனம என்று நாம 

்நாக்குகின்்ற்்பாது ்பல்்வறு 
விடயஙகல்ளயும இனஙகண்டு 
சுட்டிக்காட்ட முடியும.இலவ 
கல்ள இமைக்களின இருநூறு 
வருடகாை வரைாறறிலனக் மீட் 
டிப்்பார்க்கும இசசந்தர் ப்்பத்தில் 
நிலனவு்படுத்திக் ககாள்வது 
மிகவும க்பாருத்தைானதாகும 
என்்்ற கருதுகின் ்்றன்.இது 
இமைக்களின அடுத்தகட்ட 
நகர்விறகு உந்துசக்தியாக அலை 
யும என்்ப்தாடு இந்தப் ்பதிவு 
கள் ்ைலும ்பை நன்லைகள் 
ஏற்படவும வழிசலைக்கும.
 இந்த வலகயில் ்ைற்படி 
விடயம கதாடர்பில் 
தி்றந்த ்பல்கலைக்கழக 
்்பராசிரியர் ஏ.எஸ்.
சந்திர்்பாஷ ்பை விடயங 
கல்ளயும கதளிவு்படுத்தியிரு 
ந்தார். கதன்னாப்பிரிக் காவில் 
1860 இல்குடி்யறிய இந்தியர் 
கல்ளப்்பறறி 2010 இல் ஒரு 
ஆராய்சசி ைகாநாடு இடம 
க ்ப ற ்ற து . இ து ் ்ப ா ை 

அகைரிக் காவில் குடி்யறிய கறுப் 
பினத்தவர்கள் ்பறறிய ஆவணஙகள் ்பைவும 
தயாரிக்கப்்பட்டன.அவர்கள் கவள்ல்ளயர்க்ளால் 
அடிலை்படுத்தப்்பட்டுள்்ளார்க்ளா? அகைரிக்கா 
வில் அவர்களின் நிலை எத்தலகயது? 
அவர்களுக்கான   வாய்ப்புகள் எவவாறுள்்ளன? 
என்்பது்்பான்்ற ்பை விடயஙகள் ஆராயப்்பட்டன. 
இத்தலகய ஆய்வுகளில் “்வர்கள்” என்்ற 
க்பயரிைான நாவல் பிர்பல்யம மிக்க ஒன்்றாக 
வி்ளஙகுகின்்றது. அகைரிக்காவிலுள்்ள கறுப்பி 
னத்தவர்கள் தஙகளுலடய சிரைஙகல்ள 
எண்ணி ககாதித்கதழுந்து “அகைரிக்காலவ 
உருவாக்கியதில் தைக்கும ்பஙகுண்டு” என்்பலத 
ஆணித்தரைாக நமபுவதறகும அது கதாடர்்பாக 
தஙகளுலடய நிலைப்்பாட்லட உறுதிப்்படு 
த்துவதறகும ஆய்வுகளும கவளியீடுகளும மிக 
வும ்தாள் ககாடு த்தன.�ப்்பானியர் 
கள், பி்ரஸிலில் குடி்யறிய நிலையில் 
அவர்க ல்ளப் ்பறறியும ஆராயப்்பட்டுள்்ளது. 
இந்த வலகயில் இந்திய கதாழிைா்ளர்கள் 
்பஞ்சம, ககாடுலை காரணைாக இஙகு  வருலக 
தந்திருந்தாலும இந்த நாட்டுக்கு இந்திய தமிழர்கள் 
ஒரு நாளும யாசிக்க அல்ைது பிசலசகயடுக்க 
வரவில்லை.லககல்ளயும, கால்கல்ளயும நமபி 
உலழப்்பதறகாக்வ வந்தனர்.எனினும அவர்க 
ளின் உலழப்பிறகு எந்த்ளவுக்கு அஙகீகாரம 
கிலடத்தது?ஏலனய இனத்தவர்கல்ளப் ்்பான்று 
இவர்கள் ைதித்து நடத்தப்்பட்டனரா? இவர்க 
ளின் இருப்பிடம ஏறறுக்ககாள்்ளப்்பட்ட 
ஒன்்றாக காணப்்பட்டதா? என்்பகதல்ைாம 
்கள்விக்குறியாகும.இந்நிலையில் இமைக்களின 
வாழ்வியல் ்்பாக்குகள் கதாடர்பில் எதிர்வரும 
சந்ததிகள் உணர்ந்து ககாள்்ளவும, இவர்களின் 
வாழ்வியலை ்ைம்படுத்தவும  ஆய்வுகள் அவசி 
யைாகின்்றன என்கி்றார் ்்பராசிரியர் சந்திர்்பாஷ.
 “ஆய்வின் மூைம அபிவிருத்தி’ என்்ற 
விடயம மிகவும முக்கியத்துவம மிக்கதாக வி்ளங 
குகின்்றது.ஒரு சமூகத்தின் கடந்தகாை ைறறும 
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ய்கள்வி:
 இலஙள்கயின இனப்பிரச்சிளன ப்தா்டர் 
பில் உங்கள் ்கருதது எனன?

 வட்பகுதி ைக்கள் ்பல்்வறு தழுமபுக 
ல்ளயும சுைந்தவர்கள். இைஙலகயில் நிைவிய 
முப்்பதாண்டு ககாடிய யுத்தத்லத சந்தித்த அவர் 
களின் துன்்பதுயரஙகள் இன்னும ஓய்ந்ததாக 
இல்லை.இந்நிலையில் அவர்கள் எதிர்ககாள்ளும 
்பைதரப்்பட்ட பிரசசிலனகளுக்கும உடனடித் தீர்வு 
காணப்்படுதல் ்வண்டும.
 வட்பகுதி ைக்கள் இந்நாட்டின் எழுசசி 
க்கும கீர்த்திக்கும புகழ் ்சர்ந்தவர்கள்.இைஙலக 
யில் ்பை உயர் ்பதவிகல்ள அைஙகரித்த க்பருலை 
க்குரியவர்க்ளாக அவர்கள் வி்ளஙகுகின்்றனர்.
அவர்களின் கைாசாரம உைக்ளாவிய க்பருலை 
ககாண்டது.உைகுக்கு ்பை ்பாடஙகல்ள கறறுக் 
ககாடுத்தவர்க்ளாக நாமஅவர்கல்ள அலடயா்ளப் 
்படுத்த முடியும.கல்வித்துல்றயிலும அவர்களின் 
்பஙகளிப்பு கைசசத்தக்கதாக்வ இருந்தது.
ககாடிய யுத்தத்துக்கு ைத்தியிலும அவர்கள் 
கல்வித் துல்றயில் காட்டிய ஆர்வம க்பரிதும 
்பாராட்டத்தக்கதாகும. 
 இந்நிலையில் இைஙலகயில் தமிழ் ைக்கள் 
்பல்்வறு பு்றக்கணிப்புக்களுக்கும உள்்ளான 
வரைாறுகள் மிகவும கசப்்பானலவயாகும.இை 
ஙலக சுதந்திரம க்பறுவதறகு முன்னர் தமிழ் 
ைக்களின் உரிலைகள் திட்டமிட்டு ்வரறுக்கப்்ப 
ட்டலை குறித்து ்பல்்வறு விைர்சனஙகள் இரு 
ந்து வருகின்்றன.சுதந்திரத்தின் பின்னரும இது 
ஓய்ந்ததாக இல்லை.1956 இல் தனிசசிஙக்ள சட்டம 
ககாண்டு வரப்்பட்டு தமிழ் ைக்களின் கைாழியுரிலை 
்பறித்கதடுக்கப்்பட்டது.இந்த நிலை கதாடர்்பாக 
்பைரும கண்டித்துப் ்்பசி இருந்தலையும நீஙகள் 
அறிந்த விடயைாகும.சிறு்பான்லையினலர வலிந்து 
சிஙக்ள கைாழிலய ஏறகும்படி நிர்ப்்பந்திப்்பது 
இனக்கைவரத்துக்கு வழிவகுக்குகைன்று சி்ரஷட 
அரசியல்வாதி கைஸ்லி குணவர்தன மிகவும 
தீர்க்க தரிசனத்துடன் முன்னதாக்வ கூறியிரு 
ந்தார். “இைஙலகக்கு மிகப்க்பரும ஆ்பத்து 
வரவுள்்ளது.அமைக்கள் தைக்கு அநியாயம 
நடப்்பதாக உணர்ந்தால் அவர்கள் நாட்டிலிருந்து 
பிரிந்து ்்பாகக்கூடத் தீர்ைானிக்கைாம” என்றும 
கருத்துக்கள் ்பைவும எதிகராலித்தலையும உஙகளு 
க்கு நிலனவிருக்கைாம.
 இதலனத் கதாடர்ந்து வந்த காைஙகளி 
லும தமிழர் மீதான அடக்குமுல்றகள் புதிய புதிய 
வடிவஙகளில் ்ைகைழுந்தலை குறிப்பிடத்தக்க 
தாகும.அரசியல், கல்வி, சமூக நிலைலைகள், 
க்பாரு்ளாதாரம, நிை ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்ட 
்பல்்வறு காரணஙக்ளால் தமிழர்களின் அலைதி 
சீர்குலைக்குப்்பட்டது.வரைாறறில் இலவயாவும 
கல்ற்படிந்த அத்தியாயஙக்ளாகும.இத்தலகய பு்றக் 
கணிப்புக்கள் யுத்தத்தின் ்தாறறுவாய்க்கு வலு 
்சர்த்தன இதனால் ஏற்பட்ட தழுமபுகள் வட்பகுதி 
ைக்களின் ைனஙகளில் இன்னும நில்றந்தி 
ருக்கின்்றன.அத்்தாடு இைஙலக ்தசத்தின் 
்தகத்திலும இந்தத் தழுமபுகள் ஆழைாக்வ 
்பதிந்திருக்கின்்றன என்்பலதயும குறிப்பிட்டாதல் 
்வண்டும.
 இ்த்வல்ள யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட ்பாதி 
ப்புக்கல்ள கவனத்தில் ககாள்்ளாது , இன்னும 
திருந்தாத நிலையில் இனவாதிகள் இனவாத 
சிந்தலனகல்ள இன்னும விலதத்து வருவது 
கவட்கக்்கடான கசயைாகும.இைஙலகக்கு இது 
சா்பக்்க்டா என்று கூட எண்ணத் ் தான்றுகின்்றது.
என்வ இனவாதிகள் தைது நிலைப்்பாட்லட 
ைாறறிக் ககாண்டு நல்லிணக்கத்துக்கு வலு்சர்க்க 
்வண்டியது மிகவும அவசியைாகும.

ய்கள்வி:
 இனப்பிரச்சிளனக்கான தீர்வின அவசிய 
தள்த துரி்தப்படுத்த யவண்டியளம குறிதது 
கூறுங்கள்?

 இைஙலகயில் இனப்பிரசசிலன புலர்யா 
டிப்்்பாய் இருக்கின்்றது.இனப்பிரசசிலன உள்ளி 
ட்ட தமிழ் ைக்களின் தீர்க்கப்்படாத பிரசசிலன 
கள் இன்னுமின்னும அதிகமுள்்ளன.இந்நிலையில் 
இவறறுக்கு உடனடித் தீர்வு க்பறறுக் ககாடுக்கப்்பட 
்வண்டியது  மிகவும அவசியைாகும.
 இைஙலகயில் இனப்பிரசசிலன என்று 
ஒன்று இல்லை எனவும இஙகு ்பயஙகரவாத 
பிரசசிலன்ய காணப்்பட்டதாகவும சிை ்ைதாவி 
கள் கதரிவித்து வந்தனர்.எனினும இதில் எவவி 
தைான உண்லையும இல்லை. இஙகு காணப்்படும 
்தசிய பிரசசிலனக்கு உடனடித் தீர்விலன 
அரசாஙகம க்பறறுக் ககாடுக்க ்வண்டும.
இனப்பிரசசிலனக்கு தீர்விலனப் க்பறறுக் 
ககாடுப்்பதில் ஆட்சியா்ளர்கள் இதய சுத்தியுடன் 
கசயற்படுகின்்றார்க்ளா? என்று ்நாக்குலகயில் 
விலட, இல்லை என்்்ற கிலடக்கின்்றது.இது ஒரு 
்ைாசைான நிலையாகும.

  ்பாதிக்கப்்பட்ட தமிழ் ைக்களின் கண்ணீர்த் 
துளிகள் இன்னும காய்ந்ததாக இல்லை.அவர்களின் 
கண்களில் இனியும ஈரத்லத கதாடரவிடக்கூடாது.
இனப்பிரசசிலனக்கான தீர்விலன இழுத்தடித்துக் 
ககாண்டும, தமிழ் ைக்கல்ள ஏைாறறும ்நாக்கி 
லும எவரும கசயற்படுதல் கூடாது.கடந்தகாை 
கசப்புணர்வுகள் ைழுஙகடிக்கப்்பட்டு “ இைங 
லகயர்” என்்ற க்பாதுவலரயல்றக்குள் நாட்டு 
ைக்கள் அலனவரும லக்கார்க்க வழி ஏற்படுத்திக் 
ககாடுத்தல் ்வண்டும.அப்்பாவி இல்ளஞர்கள் 
்பைர் சில்றகளில் வாடுகின்்றனர்.இவர்களின் 
விடுதலை கதாடர்பில் கரிசலன காண்பிக்கப்்படுதல் 
்வண்டும.நிைஙகள் உரியவர்களிடம ஒப்்பலடக் 
கப்்படுவதும முக்கியைானதாகும.அத்்தாடு காணா 
ைைாக்கப்்பட்டவர்களின் உ்றவுகளுக்கு உரிய 
நீதியிலன கிலடக்கச கசய்வதும அவசியைாகும.
எவவா்றாயினும தூய்லையான அரசியல் கைா 
சாரத்லத கட்டிகயழுப்புவதன் ஊடாக ்பல்்வறு 
சாதக வில்ளவுகல்ளயும க்பறறுக் ககாள்்ள முடியும 
என்்பலத ைறுப்்பதறகில்லை.

ய்கள்வி:
 இலஙள்கயின சம்கால பபாருைா்தார 
பினனள்டவு பற்றி......
 இைஙலகக்கு இது ்்பாதாத காைைாகும.
ஊழல் மிக்க ஆட்சியா்ளர்களின் தூர்நாக்கற்ற 
சிந்தலனகள் நாட்லட ககடுத்து குட்டிசசுவராக்கி 
இருக்கின்்றன.சுயநைவாத ஆட்சியா்ளர்க்ளால் நாடு 
சீர்குலைந்திருக்கின்்றது. சர்வ்தச நாடுகளுக்கு 
ைத்தியில் இைஙலகயின் நம்பகத்தன்லை வீழ்சசி 
யலடந்துள்்ள நிலையில் கடன் வழஙகும நடவ 
டிக்லககளில்  இருந்தும நாடுகள் பின்னடித்து வரு 
கின்்றன.சர்வ்தச நாணய நிதியத்திடம இருந்து 
கடன்கல்ள க்பறறுக் ககாள்ளும கசயற்பாடுகளும 
இழூ்பறி நிலையிலன்ய அலடந்திருக்கின்்றன 
என்்ப்த உண்லையாகும.இந்நிலையில் இதில் 
இருந்தும மீள்வகதன்்பது இைகுவானகதாரு 
காரியைல்ை.்பல்்வறு தியாகஙகள், விட்டுக்ககாடு 
ப்புக்கள் இதறகு அவசியைாகும.

 ஊழல்வாத ஆட்சியா்ளர்கள்  நாட்டின் 
கசல்வத்லத சுருட்டிக் ககாண்டுள்்ள நிலையில் 
அப்்பாவி க்பாதுைக்கள் இதறகு தண்டலன 
அனு்பவித்து வருகின்்றனர்.அலரவயிறும கால்வயி 
றுைாக இவர்கள் ்பட்டினியால் வாடும 
நிலைலை கதாடர்ந்து ககாண்டிருக்கின்்றது.
இந்நிலை ைாற்றப்்பட்டு ஊழல்வாத ஆட்சியா 
்ளர்கள் சூல்றயாடிய ்பணத்லத மீ்ளப்க்பறுதல் 
்வண்டும.இைஙலகயின் சைகாை க்பாரு்ளாதார 
பின்னலடவு சகை துல்றகளிலும எதிகராலித்த 
வருகின்்றது.நாட்டின் ்்பாஷாக்கு நிலைலைகள் 
வீழ்சசி கண்டுள்்தாடு சிறுவர்கள், கர்ப்பிணிகள், 
்பாலூட்டும தாய்ைார்கள், முதி்யார் ஆகிய 
்பைரிலட்யயும ைந்த்்பாஷலண அதிகரித்துள் 
்ளது.இது ஆ்பத்தான பின்வில்ளவுகல்ள ஏற்படுத்த 
வல்ைதாகும.இதலன உணர்ந்து நாட்டிலிருந்தும 
ைந்த்்பாஷலணலய விரட்டியடிக்க உறுதிபூண 
்வண்டும.உள்ளூர் உற்பத்தியிலன அதிகரித்தல், 
அரச ைறறும தனியார் துல்றகளில் வீண் விரயத்லத 
குல்றத்தல், ஏறறுைதிலய அதிகரித்தல் ்்பான்்ற 
்பை நிலைலைகளின் ஊடாக க்பாரு்ளாதார அபிவி 
ருத்திக்கு வித்திடக் கூடியதாக இருக்கும.

    ்ேர்்கணடவர் :-
                               துலரசாமி நடரா�ா
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சைகாை நிலைலைகள் எதிர்காை திட்டமிடலுக்கு 
வலு்சர்ப்்பதாக அலையும.வரைாறல்ற திருமபிப் 
்பார்த்து முன்்னாக்கி கசல்ை்வண்டும. இந்நி 
லையில் ைலையக சமூகத்தின் எழுசசிக்கான 
்பாலதகல்ள வகுப்்பதறகும ஆய்வுகள் மிகவும 
அவசியைாகின்்றன.இந்த வலகயில் ைலையகத்லத 
பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தக்கூடிய ்பல்கலைக்கழக 
விரிவுலரயா்ளர்கள், ்்பராசிரியர்கள்,கைாநிதிகள்
,சட்டத்தரணிகள், ,அசசமூகத்லத சார்ந்த ஏலனய 
அரசதுல்ற கதாழில் புரி்பவர்கள், வர்த்தகர்கள் 
்்பான்்ற ்பைரின் ்பஙகளிப்புடன் கடந்த 27 ம 
திகதி ககாழுமபில் ஒரு வி்சட ஒன்றுகூடல் 
ஒன்றும இடமக்பறறுள்்ளது.இைஙலகயின் பிர்பை 
கதாழிைதி்பர் ைணிமுத்து இதலன ஏற்பாடு கசய்தி 
ருந்தார்.வீர்கசரியின் முகாலைத்துவ இயக்குநர் 
குைார் ந்டசன் உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர் களும 
இதில் கைந்து ககாண்டனர்.
 இந்திய கதாழிைா்ளர்கள் இைஙலகக்கு 
வருலக தந்து 200 ஆவது ஆண்லடக் ஏன் ககாண்டாட 
்வண்டும??என்று ்்பராசிரியர் சந்திர்்பாஷ 
இதன்்்பாது கருத்து கதரிவித்திருந்தார். இந்த ஒன்று 
கூடலில் ்்பராதலனப் ்பல்கலைக்கழக சி்ரஷட 
விரிவுலரயா்ளர் இரா.இர்ைஷ, ஆசிரியர்கள் என்்ற 
வலகயில் அடுத்த ஆண்டில் ்ைறககாள்்ளக்கூடிய 
இரண்டு ்வலைத்திட்டஙகல்ள முன்கைாழிந்தார்.
ைலையக ைக்கள் கதாடர்்பாக ஆழைாக ஆராய்ந்து 
ஆஙகிைத்தில் ஒரு நூலை கவளியிட ்வண்டும.
அத்்தாடு ைலையகத்தில் கதரிவு கசய்யப்்பட்ட 
சுைார் முப்்பது இல்ளஞர்களுக்கு சமூக ஆராய் சசி 
நுணுக்கஙகல்ளப் ்பறறிய மூன்று நாள் கருத்தர 
ஙகிலன நடாத்தி அதன் அடிப்்பலடயில் அவர்கள் 
ஆய்வுகசய்யும விடயஙகல்ள கதாகுத்து ஒரு 
நூைாக கவளியிடுவது ்்பான்்றன அவவிரண்டு 
்வலைத்திட்டஙகளுைாகும.இது்்பான்்ற ்பை 
விடயஙகளும முன்கைாழியப்்பட்ட நிலையில் 
அடுத்த ஆண்டிலன 200 வருட பூர்த்தி ஆண்டாக 
ககாண்டாடுவதறகான ஏற்பாடுகள் குறித்தும ஆரா 
யப்்பட்டுள்்ளது.

முன்்னொககிய ... த�ொடர்ச்சி...



தமிழ்நாட்டில் 1980களின் இறுதியிலும, 90களி 
லும பி்றந்த ஏரா்ளைான குழந்லதகளுக்கு 

திலீ்பன் என்று க்பயர் சூட்டப்்பட்டது. (1988 
பிப்ரவரி முதல் நாள் பி்றந்த என் ைகளுக்கு திலீ்பா 
என்று க்பயர் சூட்டி்னன்.) கசாட்டு நீரும 
அருந்தாைல் திலீ்பன் நடத்திய ்பட்டினி ் வள்வியும, 
அவரது ஈடிலணயற்ற உயிர்த் தியாகமும தமிழ் 
ைக்களின் உள்்ளத்தில் ஏற்படுத்திய ஆழைான க்பரு 
ந்தாக்கத்துக்கு இது ஒரு சான்று.
 ஆனால் திலீ்பனின் ்்பாராட்டத்த்துக்கும 
ஈகத்துக்கும இலதயும கடந்த ஒரு வரைாறறுச 
சி்றப்பு உண்டு என்்பலத நாம ்்பாதிய அ்ளவு 
உணர்ந்து உள்வாஙகியிருக்கி்்றாைா?
 1987 இந்திய இைஙலக ஒப்்பந்தம எனப் 
்படும இராசீவ - கசயவர்த்தனா உடன்்படி 
க்லகயின் ்படி இந்திய அலைதிப் ்பலட ஈழத்தில் 
கால்்பதித்த ் ்பாது தமிழீழ விடுதலைப் ் ்பாராட்டம 
ஒரு புதிய அரசியல் கநருக்கடிக்கு முகஙககாடுக்க 
்வண்டியிருந்தது.  இந்திய வல்ைரசின் அரசியல்-
இராணுவத் தலையீட்டினால் ஏற்பட்டுள்்ள 
கநருக்கடிலயயும, அதறகு முகஙககாடுக்க ்வண் 
டிய ்தலவலயயும தலைவர் பிர்பாகரனின் சுது 
ைலைச சாறறுலர கதளிவாக உணர்த்தியது. ஆனால் 
ைக்கள்?
 இந்தியாலவத் தஙகளின் ்பண்்பாட்டுத் 
தாயகைாக அவர்கள் எண்ணிப்  ்பழகியிருந்தார்கள்.  
தமிழீழ ைக்களும தமிழ்நாட்டு ைக்களும ஒருககாடி 
யில் பூத்த இருைைர்கள், கதாப்பூழ்க்ககாடி உ்றவு 
கள் என்்பதில் எவவித ஐயமும இல்லை. ஆனால் 
தமிழ்நாட்டு ைக்களின் இனப் ்பாசத்லதயும 
இந்தியப் ்்பரரசின் இனப் ்பலகலயயும ்வறு 
்படுத்திப் ்பார்க்கின்்ற கதளிவு ஈழ ைக்களுக்கு 
இல்லை. ஈழத்து அறிஞர்கள் சிைருக்்க இல்லை 
- அன்றும இல்லை, இன்றும இல்லை! சிறிைஙகா 
்வறு, தமிழீழம ்வறு என்று புரிந்து ககாண் டவர் 
களுக்கு, இந்தியா ்வறு, தமிழ்நாடு ்வறு என்று 
வி்ளஙகவில்லை. 
 சிஙக்ள ்்பரினவாதத்லதப் ்பலகயாகக் 
கருதி எதிர்த்துப் ்்பாராடி வந்த ைக்கள் இந்தியப் 
்பலடலய  அப்்படிப் ்பார்க்கவில்லை. ஆனால் 
இந்திய அரசின் உண்லையான உள்்நாக்கத்லத 
ைக்களுக்கு விலரவாகவும உடனடியாகவும 
உணர்த்த ்வண்டிய ்தலவலய நில்றவு கசய்வ 
தாக திலீ்பனின் ்பட்டினிப் ்்பார் அலைந்தது. 
இந்திய வல்ைரசியத்தின் அலைதி முகத் திலரலய 
்பட்டினிக் கூர்வா்ளால் கிழித்துப் ்்பாட்டு ்பலக 
லயப் ்பலககயன்று காட்டினார் திலீ்பன். அது 
இந்திய ையக்கம எனும ்நாய்க்கு அதிர்சசி லவத்தி 
யைாக அலைந்தது.  
 திலீ்பன் தமிழீழ விடுதலைக்காகக் கருவி 
கயடுத்த ஆய்தப் ்்பாராளி. ஆனால் அரசியலின் 
நீட்சிதான் ்்பார் என்்ற கதளிவு புலிகளுக்கு 
இருந்தது. ஆய்தப் ்்பாராட்டத்தின் இலடயில் 
குறுக்கிட்ட தலடலய நீக்க அவர்க்ளால் அரசியல் 
வழியில் அ்றப் ்்பாராட்டத்லதயும தி்றம்பட 

நடத்த முடியும என்்பலத உைகுக்கு உணர்த்தியது 
திலீ்பனின் ்்பாராட்டம.
 உண்ணா்நான்பிருந்து ஒரு ்தசம 
விடு தலை க்ப்ற முடியாது என்்ற கதளிவு 
திலீ்பனு க்கு இருந்தது. அவர் விடுதலைக்காக 
்நான்பு நூற்றவர்  அல்ைர் என்்பலத அவரது 
்்பாராட்டக் ்காரிக் லககளிலிருந்்த அறியைாம.       

திலீபனின் ஐந்து ்்கொரிக்்க்கள்:

1. மீளககுடியமர்�ல் என்்ற தபயரில் 
வடககிலும் கிழககிலும் புதி�ொ்கத் 
திடடமிடும் குடி்யற் ்றங்க்ளத் �டுத்து 
நிறுத்� ்வணடும்.

2. சி்்றக கூடங்களிலும் இரொணுவக ்கொவல் 
�டுப்பு மு்கொம்்களிலும் �டுத்து ்வக்கப்ப 
டடுள்ள �மிழ் அரசியல் ் ்கதி்கள் யொவரும் 
விடு�்ை தெயயப்பட ்வணடும்.

3. அவெர்கொைச் ெடடம் முழு்மயொ்க நீக்கப் 
பட ்வணடும்.

4. ஊர்க ்கொவல் ப்டயினருககு வழங்கப் 
படட ஆயு�ங்கள் முற்்றொ்கக ்க்ளயப்பட 
்வணடும்.

5. �மிழர் பிர்�ெங்களில் புதி�ொ்கக ்கொவல் 
நி்ையங்க்ளத் தி்றப்ப�ற்கு ்மற்த்கொ 
ள்ளப் படும் ேடவடிக்்க்கள் முற்்றொ்க நிறு 
த்�ப்பட்வணடும்.

சிஙக்ளப் ்்பரினவாதம இந்த ஒப்்பந்தத்லத 
கயல்ைாம விழுஙகி ஏப்்பம விடக் கூடியது 
என்்பலத இந்தியாவுக்கு உணர்த்தவும, இந்தியப் 
்பலடகயடுப்பின் உண்லை ்நாக்கத்லதத் தமிழீழ 
ைக்களுக்கு உணர்த்தவும திலீ்பன் ஊனுருக்கி வி்ளக் 
்கறறினார் என்்ப்த உண்லை.

 ஐந்து ்காரிக்லககளுக்காகப் ்்பாராடும 
்்பா்த தமிழீழ ைக்களின் விடுதலைப் ் ்பாராட்டக் 
குறிக்்காளில் அவர் குறியாக இருந்தலைக்குப் 
்பட்டினிக் க்ளத்திலிருந்து அவர் ஆறறிய உலரக்்ள 
சான்று.
 ஒவகவாரு முல்றயும இந்திய அதிகாரிகள் 
்்பசசுவார்த்லதக்கு வருவதாய் கசய்தி ்பரவும 
்்பாதும கூட்டத்தினரிலட்ய ைகிழ்சசி க்பாஙகி 
யது. திலீ்பன் காப்்பற்றப்்பட்டு விடுவார் என்று 
அவர்கள் நமபினார்கள். ஆனால் ்பதிலை எதிர் 
்பார்த்துக் காத்திருந்த ைக்களுக்கு ஒவகவாரு முல்ற 
யும கிலடத்தது ஏைாற்றமதான்.
 திலீ்பனின்  ்்பாராட்டம தமிழீழ ைக்க 
ல்ளக் கி்ளர்ந்கதழச கசய்தது தமிழீழப் ்பரப் 
க்பஙகும ைக்கள் ்பல்்வறு ்்பாராட்டஙகல்ள 
கதாடஙகியிருந்தனர். நல்லூர் வீதியில் ைக்கள் 

கூட்டம உசசம கதாட்டது. யாழ் ்காட்லட 
யிலிருந்த இந்திய அலைதிப் ்பலடயினர் கவளி்ய 
வர முடியாதவாறு ைறித்து தமிழர்கள் ைறியல் 
்்பாராட்டம கதாடஙகினார்கள். திலீ்பன் விருமபிக் 
்கட்கும ்பாடைான ..

"ஓ..மரணித்த வீரனே! உன் சீருடைகடை 
எேக்கு ்தா! உன் பா்தணிகடை எேக்கு 

்தா! உன் ஆயு்தஙகடை எேக்கு ்தா!" 

எனும ்பாடல் உண்ணாவிரதக் க்ளத்தில் ஒலித்துக் 
ககாண்டிருந்தது. கூட்டத்தின் கண்ணீருக்கு இலட 
யில், ைக்கள் நாம ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்்ளாகி 
யிருக்கி்்றாம என்்பலத உணரத் கதாடஙகினார்கள். 
திலீ்பனின் ்்பாராட்டத்துக்குக் கிலடத்த கவறறி 
இது!!
 அணு அணுவாக சாலவ கநருஙகிக் ககாண் 
டிருந்தார் திலீ்பன். காந்தியின் ்தசம அகிமலசக்கு 
ைதிப்்பளித்துக் ்காரிக்லகக்கு கசவி ககாடுக்கும 
என நமபியிருந்த தமிழர்களின் எண்ணம தகர்ந்து 
்்பாயிறறு. ஈழத்தமிழர்கல்ளக் கண்ணீரில் மிதக்க 
விட்ட திலீ்பனின் ்்பாராட்டம தமிழ்நாட்டுத் 
தமிழர்கல்ளயும எழுசசி ககாள்்ள லவத்தது.
 உண்ணாவிரதப் ்்பாராட்டத்தின் 12ஆம 
நாள்  1987 கசப்டம்பர் 26 காலை 10:48 ைணிக்கு 
திலீ்பன் உயிர் பிரிந்தது. 265 ைணி்நர உண்ணாவி 
ரதப் ்்பாராட்டத்திலன நடத்தி முடித்து விலட 
ககாடுத்துச கசன்றிருந்தார் திலீ்பன். உயிர் தமிழீழ 
விடுதலைக்கு! உடல் ைருத்துவக் கல்விக்கு! என்்ற 
முல்றயில் திலீ்பனின் முடிவு அலைந்தது. 
 அலைதிப்்பலட அதிகாரிகள் எசசரித்த 
்்பாதும இராசீவ காந்தியின் இந்திய அரசு திலீ்ப 
னின் ்பட்டினிப் ்்பாராட்டத்லத அைட்சியம 
கசய்தது என்்பலதக் கட்டல்ளத் த்ள்பதி  ஹர்கிரத் 
சிங தனது நூலில் கவளிப்்படுத்தியுள்்ளார். சுருஙகச 
கசான்னால் திலீ்பலனச சாகடித்தது  இந்தியாதான்! 
திலீ்பன் இ்றப்்பதறகு முன் இறுதியாக ஆறறிய 
உலரயில் “இங்க ஒரு ைாக்பரும ைக்கள் புரட்சி 
கவடிக்கட்டும” என்று அல்றகூவி அலழத்தார்.
 திலீ்பனின் வாழ்லவ விடவும வலிலையா 
னது அவரது சாவு! இந்திய ஆக்கிரமிப்புப் 
்பலடலயத் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் விரட்டி 
யடித்த கவறறியின் ் வர்களில் திலீ்பனின் ைகத்தான 
ஈகம உரம ்சர்த்தது என்்றால் மிலகயன்று.
 இத்தலனக்குப் பி்றகும இந்திய வல்ைரசின் 
்ைாடி வித்லதகள் கதாடர்வதன் சான்றுதான் 
ஐநாவில் தமிழீழ ைக்களுக்கு நீதி கிலடப்்பதறகு 
எதிராக இந்தியா நடத்தி வரும ‘13 வலக’ புவிசார் 
அரசியல் சூதாட்டம. இந்தியாவின் சூதும 
வாதும புரியாைல் அது ஆட்டுவித்த்படி  ஆடிக் 
ககாண்டிருக்கும  தமிழீழத் தலைலைகள் ஆனாலும, 
புைமக்பயர் தமிழ்த் தலைலைகள் ஆனாலும, 
அவர்களுக்ககல்ைாம திலீ்பனின் ்்பாராட்டமும 
ஈகமும கசால்லும ்சதி: இந்தியாவிடம 
எசசரிக்லக! எப்்்பாதும எசசரிக்லக!!
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அ்றவழிப்்்பாராட்டத்தில் தன் ஆவிலய்ய 
ஈழைக்களின் அரசியல் உரிலைக்கான ்்பரா 

ற்றைாக அளித்து ைக்கள் ்்பாராட்டத்துக்கு 
வலுவூட்டிய தியாக தீ்பம திலீ்பனின் கனவான 
ைக்கள் ்்பாராட்டம எந்நத அ்ளவுக்கு கவடித்து 
எழுமபுகி்ற்தா அந்த அ்ளவுக்்க ஈழத்தமிழர்களின் 
அரசியல் உரிலைகள் தாயகத்திலும சரி அலன 
த்துைக நிலையிலும சரி மீள்உறுதி க்பறும. ைக்கள் 

்்பாராட்டம என்்றது்ை அதலன ்பயஙகரவாதம 
என்்பது அரச்பயஙகரவாதத்லத்ய அரசின் ககாள் 
லகயாக முன்கனடுக்கும சிறிைஙகா ்்பான்்ற 
நாடுகளின் தந்தி்ரா்பாயைாகவும உள்்ளது. உண் 
லையில் ைக்கள் ்்பாராட்டம என்்பது ைக்கள் 
தஙகளின் பிரசசிலன இதுதான் எனவும அத 
லனத் தீர்த்து லவக்கும்படியும ைக்கள் முழு 
அ்ளவில் திரண்கடழுந்து அரப்்பணிப்புடன் 
க்பாதுக்கருத்துக்்கா்ளத்லத உருவாக்கும அடிப் 
்பலட ைனித உரிலை. இதலன விடுத்து பிரதிநி 
தித்துவ முல்றலைகளின் வழி பிரசசிலன முன் 
கனடுக்கப்்படுலகயில் கட்சி நிலைகள் தன்னைப் 
்்பாக்குகள் முதன்லை க்பறுலகயில் ைக்களின் 
உண்லையான பிரசசிலனயின் வடிவம கூட 
ைாறு்பட்டு அல்ைது ைாற்றப்்பட்டு ்வறு திலசக 
ளில் ்்பாராட்டம திலச திருமபி விடுவது வழலை. 

 இரண்டாயிரம நாட்களுக்கு ் ைைாக இன்று 
வலர வலிந்து காணாைல் ஆக்கப்்பட்்டாரின் 
கிட்டிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் கதாடர்சசியாக 
ைலழயிலும குளிரிலும வாலடயிலும ்காலட 
யிலும கதருவில் இ்றஙகி எல்ைா சனநாயக 
வழிகளிலும; ்்பாராடி 158 ்்பாராட்டத்தில் ஈடு்ப 
ட்்டார் தஙகளின் கிட்டிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் 
நிலனவு ஏக்கத்துட்ன்ய உயிரிழந்த நிலையில்  
கூட அதலன ஏக்றடுத்துப் ்பார்க்காத சிறிைஙகா 
அரசாஙகத்தின் ்ைல் எந்தவிதைான தாக்கைான 
தீர்ைானத்லத எடுக்காை்ை 13 வது ஆண்டாக 
ஐக்கிய நாடுகள் ைனித உரிலைகள் ்்பரலவயின் 
51வது அைர்வின் 50/1 ம இைக்க நகல் வலரபும 
கவளிவந்துள்்ளது. திருத்தஙகள் இந்த நகல் 
வலரல்பயும ்ைலும கைன்லைப்்படுத்தும என்்ற 
எதிர்்பார்ப்்்ப தமிழர்களின் ஆய்வா்ளர்களின் எதிர் 
்பார்ப்்பாக உள்்ளது. அவவா்றாயின் 13 ஆண்டு 
க்ளாக உைகின் ்பைம க்பாருந்திய புைம்பதிந்து 
வாழும சமுதாயம என்னும சி்றப்ல்ப கவல்ை 
முடிந்த ஈழத்தமிழர்களின் புைம்பதிந்து வாழும 
தமிழர்க்ளால் நீதிலய உண்லைலய உைகின் முன் 
நிறுவ இயைாது இருப்்பதறகு என்ன காரணம? 

கவறுை்ன ஒறல்றச கசால்லில் ஒறறுலையீனம 
என விலடயிறுத்த கைௌைாகி்றலத விடச சறறு 
ஆழைாகச சிந்தித்தால் உைகின் ைறல்றய விடு 
தலை அலைப்புக்கள் கநல்சன் ைண்ட்ையின் 
ஆபிரிக்க ்தசிய காஙகிரசாக இருந்தாலும சரி யசிர் 
அர்பாத்தின் ்பைஸ்தீன விடுதலை இயக்கைாக 
இருந்தாலும சரி அல்ைது வியட்னாம ்்பாராட்ட 
்நரத்தில் ்பாதிப்புற்ற ைக்க்ளாக இருந்தாலும சரி 
எவவாறு தஙகளின் ைனித உரிலைகள் நிலைலய 
உைகுக்குத் கதளிவு்படுத்தினர் என்்பலத ஆராய்ந்து 
்பார்ப்்பது நல்ைது. 

 ைக்களுலடய பிரசசிலன ைக்களுக்குச 
கசால்ைப்்பட ் வண்டும. அதறகு ஆதரவான க்பாது 
க்கருத்துக்்கா்ளம ஒவகவாரு நாட்டிலும உள்்ள 
அந்த நாட்டின ைக்க்ளால் உருவாக்கப்்பட 
்வண்டும என்்ப்த உைகின் ைறல்றய விடுதலைப் 
்்பாராட்டஙகள் எடுத்துக் கூறும கசய்தியாக 
உள்்ளது. எந்த நாட்டின் அரசியல் தலைலைகளும 
ைறக்றாரு நாட்டின் அரசியல் தலைலையுடன் 
உள் நட்புக்ககாண்ட ஆளும தலைலைகளின் 
கி்ளப்்பாக்வ உைகின் அரசியலின் எதார்த்த 
நிலை உள்்ளது. இதனால் எந்த நாட்டின அரசியல் 
தலைலைகளுக்கு எதலன எடுத்துச கசான்னாலும 
ைறல்றய நாட்டின அரசியல் தலைலையுடன் தஙக 
ளுக்குள்்ள உ்றலவ முறிக்காத வலகயி்ை்ய 
அலவ கசயற்படு்ை தவிர நீதி உண்லையின் 
அடிப்்பலடயில் கசயற்படும ஒரு உைகநாடு 
கூடக் கிலடயாது. இந்த உண்லை கதளிவாகத் 
கதரிந்தும வாழும நாடுகளில் தஙகளின் தனித்து 
வத்லதச கசல்வாக்லகப் க்பருக்கும ்நாக்கில் 
புைம;்பதிந்து வாழும ஈழத்தமிழர்களில் தாயக 
அரசியலை முன்கனடுப்்பவர்கள் நாட்டின் கட்சித் 
தலைவர்களுட்ன்ய தஙகள் உ்றலவ க்பரும 
்பண ்நர உலழப்புச கசைவில் வ்ளர்த்துக் ககாள் 
கி்றார்கள். இது்வ ஒவகவாரு நாடும புைம்பதிந்து 
வாழும ஈழத்தமிழர்கல்ளத் தஙகள் விருப்புக்கு 
ஏற்ப கநறிப்்படுத்த அதனால் புைம்பதிந்து 
வாழும ஈழத்தமிழர்கள் ்பை கூறுக்ளாகப் பிரிந்து 
நின்று ஒறறுலையீனத்லத அறுவலடயாக்குவதன் 
அடிப்்பலடயாகவும உள்்ளது. 

 தாயகத்திலும ஈழத்தமிழ் அரசியல்வாதிகள் 
ஒறறுலையீனைாக ஒரு துண்டுக் கடிதம கூட ஒ்ர 
கைாழியில் எழுத இயைாது இருப்்பதறகும இந்த 
நாட்டின் தலைலைகல்ளயும கசல்வாக்குள்்ள 

கட்சிகளின் துலணகல்ளயும நாடித் தஙகி வாழும 
எதார்த்த நிலை்ய காரணைாகி்றது. 
 ைக்களுலடய உண்லைநிலைலய உைகிறகு 
கவளிப்்படுத்த ்வண்டிய ஊடகத்துல்றயில் 
கூட இந்த தஙகிவாழும ்்பாக்்க ைக்களின் 
உண்லைநிலை கவளிப்்பட்டு அதறகான க்பாதுக் 
கருத்துக்்கா்ளம உருவாக இயைாது இருப்்ப 
தறகான மூைகாரணைாக உள்்ளது. 
 ஐக்கியநாடுகள் ைனித உரிலைகள் ்்பரலவ 
என்்பது தான் நிலனத்த ைாதிரி இன்கனாரு 
நாட்டின் இல்றலைக்குள் தலையீடு கசய்து 
கநறிப்்படுத்தல்கல்ளச கசய்யக் கூடிய அலனத்து 
ைக சட்ட அதிகார எல்லையுள்்ள கட்டலைப்பு 
அல்ை. ்தலவயானால் ஐக்கிய நாடுகள் ்பாதது 
காப்புச சல்பயில் உள்்ள ரத்து உரிலையுள்்ள 
நாடுகளின் ரத்து உரிலைக்குக் கட்டுப்்படாது ஐக்கிய 
நாடுகளின் க்பாதுசசல்பக்கு ைனித உரிலைகள் 
குறித்த தனது தீர்ைானஙகல்ளக் ககாண்டு 
கசன்று க்பாதுசசல்ப உறுப்பினர்களின் சாதாரண 
்ைைதிக வாக்குக்ளால் அதலன நில்ற்வறறிச 
கசயற்படுத்தும மீயுயர் அதிகாரம ைட்டும ஐக்கிய 
நாடுகள் ைனித உரிலைகள் ஆலணயா்ளருக்கு 
உண்டு. ஆனால் நலடமுல்றயில் இது இைகுவான 
ஒன்்றல்ை.உைக  வல்ைாண்லை நாடுகளினதும பிராந் 
திய ்ைைாண்லைநாடுக்ளதும ்பல்்வறு கசல்வா 
க்குகளுக்கு உட்்பட்ட ஒன்்றாக்வ ஐக்கிய நாடுகள் 
சல்ப உள்்ளது. அ்த ்வல்ள ்பை நாடுகள் தஙகள் 
அரசியலிலும ைனித உரிலைகள் வன்முல்றகளில் 
தாரா்ளைாக ஈடு்படுவதால் ஐக்கிய நாடுகள் ைனித 
உரிலைகள் ஆணலயகத்தின் தலையீட்லட ஒரு 
நாட்டில் தாஙகள் அனுைதித்தால் தஙகளின் 
கழுத்துக்குத் தாஙக்்ள கத்தி லவத்த கசயைாக 
அது முடியுகைன்று ைனித உரிலைகள் 
ஆலணயகத்தின் தலையீட்லட ஒருநாட்டிலும 
அனுைதிக்காது தடுத்து வருவதும நலடமுல்றயாக 
உள்்ளது. இவறல்றத் தனக்குச சாதகைாகப் ்பயன் 
்படுத்துவதில் ைகாசைர்த்தராகச சிஙக்ள அரசுக்கள் 
உள்்ளன. 

 இந்நிலையில் ைக்கள் கருத்துக்கல்ள க்பாது 
க்கருத்துக்்கா்ளத்துக்குக் ககாண்டு வரக் கூடிய 
ஊடகப்்பைத்லதயும ைக்கள் கருத்துக்கல்ள ைறக்றா 
ருநாட்டு ைக்களுக்கு எடுத்துக் கசால்ைக்கூடிய 
ைக்கள் உ்றவாடல் அலைப்புக்க ளும எந்த 
அ்ளவுக்கு உருவாக்கப்்படுகி்ற்தா அந்த அ்ளவுக்்க 
திலீ்பனின் கனவான ைக்கள் ்்பாராட்டம 
என்்பதன் உண்லையான க்பாருளும கதளிவாகும 
தாயகத்திலும உைகிலும ஈழத்தமிழரின் அரசியல் 
உரிலைகளும மீள்உறுதி க்பறும. இத்தலகய நிலை 
உருவாக்கப்்படும க்பாழு்த ைனித உரிலைகள் 
்்பரலவயின் உதவிகளும ஈழத்தமிழர்கள் 
எதிர்்பார்க்கும அவர்கல்ள இனஅழிப்புச கசயத 
வர்களுக்கான தண்டலன நீதியாகவும ்பாதிப்புற 
்றவர்களுக்கான ்பரிகார நீதியாகவும அலையும.
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ரஸ்ய அதி்பரின் நடவடிக்லககல்ள எமைால் 
எதிர்வுகூ்ற முடியவில்லை அவர் நால்ள என்ன 

கசய்யப்்்பாகி்றார் என்்பலத என்னால் கணிப்பிட 
முடியவில்லை என பிரான்ஸ் நாட்லடத் த்ளைாகக் 
ககாண்ட த குயஸ்ற பிரான்ஸ் என்்ற ஊடகத்திறகு 
கதரிவித்துள்்ளார் உக்லரன் அதி்பர் கவாைமிடீர் 
கசைன்ஸ்கி.
 அவர் கூறியலத்்பாை்வ இந்த வாரம 
்பை சம்பவஙகள் இடமக்பறறுள்்ளன. சப்்ராசியா, 
்கர்சன், லுஹான்ஸ் ைறறும கடானஸ்ற ்பகுதிகளில் 
ரஸ்யாவுடன் இலணவதறகான வாக்ககடுப்ல்ப 
கவள்ளிக்கிழலை (23) நடத்தியுள்்ளது ரஸ்யா. 
இந்த ்பகுதிகளில் ஏன் அவசரைாக ரஸ்யா வாக்கக 
டுப்ல்ப நடத்துகின்்றது? அதுவும கார்கிவ ்பகுதி 
யில் உக்லரன் ்பலடயினர் ஊடறுப்பு தாக்குதலை 
்ைறககாண்ட பின்னர் ரஸ்யா இந்த வாக்ககடுப்ல்ப 
நடத்த காரணம என்ன?

 முதன்லையான காரணம வாக்ககடுப்பு 
நடத்தி இந்த ்பகுதிகள் ரஸ்யாவுடன் இலணந்த 
பின்னர் இந்த ்பகுதிகள் மீது உக்லரன் தாக்கு 
தலை ்ைறககாண்டால் அது ரஸ்யா மீதான 
தாக்குதைாக்வ ககாள்்ளப்்படுவதுடன், உக்லரன் 
மீது ்்பார்ப் பிரகடனத்லதயும ரஸ்யா ்ைறககா 
ள்்ளைாம என்்பதாகும.
 அ்தசையம, ரஸ்யா தனது பின்னிருக்லக 
்பலடயினரில் 300,000 ்பலடயினலர ்்பாருக்கு 
அலழத்துள்்ளது. இந்த எண்ணிக்லக என்்பது 
ரஸ்யாவின் பின்னிருக்லக ்பலடயினரான 25 
மில்லியன் ்பலடயினரில் ஏ்றத்தா்ள 1 விகிதைா 
கும. கடந்த புதன்கிழலை (21) ரஸ்ய அதி்பர் 
்ைறககாண்ட இந்த அறிவித்தலை கதாடர்ந்து 
24 ைணி்நரத்தில் 10,000 ்்பர் தமலை ்பதிவுகசய் 
துள்்ளதாக ரஸ்யா கதரிவித்துள்்ளது.
 ரஸ்யா திடீகரன க்பருந்கதாலகயான ்பலட 
யினலர ஏன் அலழத்துள்்ளது என்்பது கதாடர்பில் 
்பல்்வறு கருத்துக்கள் கவளிவந்துள்்ளன. அதாவது 
உக்லரன் ்்பாரில் ரஸ்யா அதிக ்பலடயினலர 
இழந்துள்்ளதாகவும அதலன ஈடுகசய்வதறகாக்வ 
இவவாறு ்ைறககாள்வதாக ்ைறகுைக ஊடக 
ஙகள் கதரிவித்துவருலகயில் ரஸ்யா அதறகு ்வறு 
ஒரு வி்ளக்கத்லத ககாடுத்துள்்ளது.
 அதாவது தற்்பாலதய ்்பாரானது 
உக்லரன் - ரஸ்யா ்்பார் அல்ைாது ரஸ்யாவுக்கும 
்ைறகுைகத்திறகுைான ்்பாராக ைாற்றம க்பறறுள் 
்ளதாகவும, 150 ்நட்்டா ்பலட அதிகாரிகள் 
உக்லரனில் தஙகியிருந்து உக்லரன் ்பலடயினலர 
வழிநடத்துவதுடன், க்பருை்ளவான நவீன 
ஆயுதஙகல்ள வழஙகி ரஸ்ய ்பலடயினலரயும, 
ரஸ்ய ைக்கல்ளயும தாக்குவதாகவும கதரிவித்து 
ள்்ளது.
 ்ைலும ்ைறகுைக நாடுகல்ள ்சர்ந்த 
70 ்பலடத்துல்ற கசய்ைதிகளும, 200 தனியார் 
கசய்ைதிகளும உக்லரனுக்கு உதவியாக ரஸ்ய 
்பலடயினரின் ்பலட நடைாட்டஙகள் ைறறும 
வான் எதிர்ப்பு ஆயுதஙகளின் நிலையிடஙகள், 
வான்்பலட த்ளஙகள் என்்பவறல்ற ைணிக்கு 
ஒரு தடலவ தகவல்க்ளாக வழஙகிவருவதாக 
ரஸ்யாவின் ்பாதுகாப்பு அலைசசர் ்சர்ஜி ்சாய்கு 
கதரிவித்துள்்ளார்.
 அதாவது உக்லரன் மீதான ்பலட நட 

வடிக்லக ஆரம்பைாகிய ்்பாது 150,000 ்பலடயி 
னலர ்பயன்்படுத்திய ரஸ்யா தற்்பாது அதன் 
எண்ணிக்லகலய 450,000 ஆக அதிகரிக்கப் 
்்பாகின்்றது. இதன்மூைம உக்லரனில் புதிய 
க்ளமுலனலய ரஸ்யா தி்றக்கப்்்பாகின்்றதா என்்ற 
்கள்விகள் எழுந்துள்்ளன.

 எனினும ரஸ்யாவின் நடவடிக்லகலய 
்பார்க்கும ்்பாது அவர்கள் ்நட்்டா ்பலடயி 
னருக்கு எதிராக்வ இந்த 300,000 ்பலடயினலரயும 
்பயன்்படுத்த்்பாவதாக கதரிகின்்றது. உக்லரன் 
்பலட நடவடிக்லகலய கதாடர்ந்து ்நட்்டா 
கூட்டலைப்பு ரஸ்யாலவ சுறறியுள்்ள நாடுகளில் 
ஏ்றத்தா்ள இரண்டு இைட்சம ்பலடயினலரயும 
ஆயுதஙகல்ளயும குவித்துள்்ளது.

 என்வ ரஸ்யாவின் இந்த ்பலட குவிப்பு 
என்்பது ்நட்்டாவுக்கு எதிரான ஒரு ்ைாதலு 
க்கு ரஸ்யா தயாராவதாக்வ கணிப்பிட முடி 
யும. அவவாறு ஒரு ்்பார் இடமக்பற்றால் தனது 

நாட்லடயும ைக்கல்ளயும காப்்பாற்ற அணு 
வாயுதஙகல்ளயும ்பயன்்படுத்த தயஙக ைாட்்டன் 
என கதரிவித்துள்்ளார் ரஸ்ய அதி்பர் பூட்டீன். தான் 
வீண் வார்த்லதகல்ள ்்பசவில்லை கசால்வலத 
கசய்்வன் எனவும மிரட்டியுள்்ளார்.
 அ்தசையம, சவுதி அரNபியாவின் 
முடிக்குரிய இ்ளவரசர் கைாகைட் பின் சல்ைானின் 
தனிப்்பட்ட ்வண்டு்கால்ள ஏறறு ரஸ்ய 
்பலடயினரிடம சரணலடந்த ்பை ஆயிரம 
உக்லரன் ்பலடயினரில் 215 ்பலடயினலர கடந்த 
புதன்கிழலை (21) ரஸ்யா விடுவித்துள்்ளது. விடு 
வித்தவர்களில் ைரியப்்்பால் ்பகுதியில் லகது 
கசய்யப்்பட்ட அ்சாவ ்பற்றலியனின் கட்டல்ள 
அதிகாரிகள் ைறறும அகைரிக்கா, பிரித்தானியா 
உட்்பட ஐந்து நாடுகல்ள ்சர்ந்த 10 கவளிநாட்டு 
்பலடயினரும அடக்கம.

 அ்தசயம, உக்லரனினால் லகது கசய்யப்்ப 
ட்ட உக்லரனின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உட்்பட 55 
ரஸ்ய ்பலடயினலர விடுவித்துள்்ளது உக்லரன். ்பை 
ைனித உரிலை மீ்றல்கல்ள ்ைறககாண்ட அ்சாவ 
்பலட பிரிவு த்ள்பதிகள் ைறறும கவளிநாட்டு 
கூலிப்்பலடயினலர ரஸ்யா ஏன் விடுவித்தது என்்ற 
்கள்விகளும எழுந்துள்்ளது.
 அதாவது அவர்கல்ள விடுதலை கசய்வதன் 
மூைம எதிர்வரும நாட்களில் இடமக்பறும 
்்பாரில் உக்லரன் ்பலடயினர் சரணலடவதறகான 
நமபிக்லககல்ள அதிகரிக்க முடியும என ரஸ்யா 
திட்டமிட்டிருக்கைாம.
 அ்தசையம, புதிதாக இலணக்கப்்படும 
300,000 ்பலடயினர் தற்்பாது உள்்ள 1000 கி.மீ 
எல்லைகல்ள ்பாதுகாக்க ரஸ்யப் ்பலடயினர் 
முன்்னாக்கி நகர்வார்கள் எனவும கதரிவிக்கப் 
்படுகின்்றது. ்ைலும புதிதாக ரஸ்யாவுடன் 
இலணக்கப்்படும நான்கு ைாநிைஙகளில் 
உள்்ள ்பலடயினரும ரஸ்ய இராணுவத்திறகுள் 
உள்வாஙகப்்படுவதர்கள் என்்பதால் ரஸ்யா 
தனது ்பலடயினரில் ்பலட ்பைத்லத அதிகரிக்க 
ப்்்பாகின்்றது.
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நாட்டின் க்பாரு்ளாதாரம சீரழிந்து ்்பானா 
லும க்பௌத்த ைதத்துக்கு நாம என்றும 
துலணயான முன்னுரிலை ககாடுப்்்பாம என்்ற 
ஒரு கசய்திலய தீவிர சிஙக்ள - க்பௌத்த ைக்களு 
க்குச கசால்வதறகாகவும இந்த முயறசி அலை 
ந்திருக்கைாம என்்ற கருத்தும முன்லவக்கப்்படுகி 
ன்்றது. 

இந்தப் ்பகுதியில் க்பௌத்த சின்னஙகள் 
சிை காணப்்பட்டதாகத் கதரிவித்்த இதலன ஒரு 
க்பௌத்த - சிஙக்ள ையப்்படுத்துவதறகான முயறசி 
கள் முன்கனடுக்கப்்படுகின்்றன.

குருந்தலூர்ைலைக்கு அண்லையிலுள்்ள 
்காவில் ஒன்றின் அத்தி்பாரத்திலிருந்து சமீ்பத் 

தில் கிலடத்த கல்கவட்டு ஒன்று தமிழர்கள் க்பாறி 
த்த கல்கவட்டாக காணப்்பட்டது. தமிழர்கள் 
க்பௌத்தத்துக்கு கசய்த கதாண்டு குறித்தாக்வ 
இந்தக் கல்கவட்டுக்கள் இருந்தன. ஆக்வ 
இந்த குறுந்தலூர் கதாடர்பில் ஆழைாக ஆராயும 
க்பாழுது அது தமிழர்களுக்கு உரியதா அவவது 
சிஙக்ள ைக்களுக்குரியதா என்்பலத உறுதிப்்படு 
த்திக்ககாள்்ளைாம. 

எப்்படியிருந்தாலும இஙகு காணப்்படும 
க்பௌத்த எசசஙகள் ் தசிய ைரபுரிலை அலடயா்ளம. 
அதலன ைரபுரிலை அலடயா்ளைாக்வ ்பாதுகாத்து 
க்ககாள்்ள ்வண்டு்ை தவிர நலடமுல்றக்கு 
முரணாக இதலன ஒரு வழி்பாட்டு ஆையைாக 
ைாற்ற முற்படுவது ஆக்வ இருக்கும. குறிப்பிட்ட 
்பகுதியில் ஆதிகாைத்தில் வாழ்ந்த தமிழ் ைக்கள் 

க்பௌத்த ைததத்லதப் பின்வறறியவா்கள் என்்ப 
தறகு ்பை ஆதாரஙகள் உள்்ளன. கவறுை்ன க்பௌ 
த்த சின்னஙகல்ள ைட்டும அடிப்்பலடயாகக் 
ககாண்டு இந்தப் ்பகுதிலய சிஙக்ளப் ்பகுதியாக 
ைாறறியலைக்கும முயறசிகள் சட்டவி்ராதைானது 
ைட்டுைன்றி, இனமுரண்்பாட்லட ்ைலும தீவிரப் 
்படுத்தக்கூடியது ஒன்று!

இனஙகளுக்கு இலடயில் நல்லு்றலவ 
ஏற்படுத்துவதறகான முயறசிகல்ள முன்கனடுக்க 
்வண்டிய அரசாஙகம முரண்்பாடுகல்ளத் தீவிர 
ப்்படுத்துவதறகான கசயற்பாடுகல்ள முன்கன 
டுப்்பது தைது அரசியல் இருப்ல்பப் ்பாதுகாத்துக் 
ககாள்வதறகாக்வ.

குருந்துொொ் சிங்கள  ... த�ொடர்ச்சி  ...

குற்றவியல் நீதிைன்்றத்தில் இைஙலக அரசாஙக 
த்லதக் குற்றவாளியாக நிறுத்தி க்பாறுப்பு கூ்றச 
கசய்ய ்வண்டும என்்ப்த ்பாதிக்கப்்பட்ட 
தமிழ் ைக்களின் ஒரு தசாப்தத்துக்கும ்ைற்பட்ட 
காை எதிர்்பார்ப்பு. ஆனால் அந்த எதிர்்பார்ப்பு 
நில்ற்வ்றவில்லை. ைா்றாக யுத்தத்தில் ஈடு்பட் 
டிருந்த இராணுவ அதிகாரிகளின் தனிப்்பட்ட 
ரீதியிைான ்்பார்க்குற்றசசாட்டுக்க்்ள முன்லவக்க 
ப்்பட்டிருக்கின்்றது. அந்தக் குற்றஙகல்ள இலழ 
த்ததாகக் கருதப்்படு்பவர்கள் தைது நைன்களுக்காக 

அவறல்ற ்ைறககாள்்ளவில்லை. அரசாஙகத்தின் 
யுத்தக் ககாள்லக வழியில் தமிழர்களுக்கு எதிரான 
இன அழிப்பு ்நாக்கிைான கசயற்பாட்டி்ை்ய 
அவர்கள் ஈடு்படுத்தப்்பட்டார்கள்.
 ஆனால் எய்தவர்கள் இருக்க, அமபுகல்ளக் 
குற்றவாளிக்ளாக்கும லகஙகரிய்ை ைனித 
உரிலைப் ்்பரலவயில்; நலடக்பறறிருக்கின்்றது. 
இதனால் ஏழு தசாப்தஙக்ளாக அரசியல் அதிகார 
உரிலை ைறுப்புக்கு உள்்ளாகி இன அழிப்புச 
கசயற்பாடுகளுக்கு ஆ்ளாகித் தவிக்கின்்ற தமிழ் 
ைக்களுக்கு ஐநாவிடம இருந்துகூட நீதி கிலடக்காத 
நிலைலை்ய கவளிப்்பட்டிருக்கின்்றது.

 முனித உரிலை மீ்றல்கள், சர்வ்தச ைனி 
தாபிைான சட்ட மீ்றல்கள், ்்பார்க்குற்றச கசய 
ற்பாடுகள், இன அழிப்பு நடவடிக்லககள் என்்ப 
வறறுக்குப் க்பாறுப்பு கூ்றசகசய்து ்பாதிக்கப் 
்பட்டவர்களுக்கு நீதி வழஙக ் வண்டிய ஐநா ைனித 
உரிலைப் ்்பரலவ இந்த கசப்டம்பர் அைர்வில் 
இைஙலகலயப் க்பாரு்ளாதாரக் குற்றத்திறகும 
உள்்ளாக்கியிருக்கின்்றது. இதனால் தமிழ் ைக்களு 
க்கு எதிரான உரிலை ைறுப்புக்குற்றசசாட்டு த்ளர்வ 
லடந்திருப்்பலத்ய காண முடிகின்்றது. 

�டுமொற்்றமொ  ... த�ொடர்ச்சி  ...

ைலையி்ை கட்டுைானப் ்பணிகள் முன்கனடுக் 
கப்்படும்்பாது லககட்டி ்வடிக்லக ்பார்க் 
கின்்றனர்.
 முல்லைத்தீவு ைாவட்டத்தினுலடய நீத 
வான் ஒரு தமிழர். ஆக்வ தமிழன் கட்டல்ளக 
ல்ளப் பி்றப்பித்தால், தமிழன் நீதவானாக இருந்தால் 
இந்த நாட்டி்ை கசல்லு்படியாகாதா? அதறகுரிய 
க்பறுைதியில்லையா? ஒரு சிஙக்ள நீதவான்தான் 
கட்டல்ள பி்றப்பிக்க்வண்டுைா? அப்்படியா இந்த 
நாட்டி்ை நீதித்துல்ற இருக்கி்றது? “என ்பை 
்கள்விலக முன்லவத்து சாடியிருந்தார்.

ள்கதுபசயயப்பட்ட ரவி்கரனும், மயூரனும் 
பிளையில் விடு்தளல

இந் நிலையில் இைஙலகத் தண்டலனச சட்டக் 
்காலவ பிரிவு 140, 146, 147, 344ஆகி பிரிவுகளின் கீழ் 
குற்றசசாட்டுக்கள் முன்லவக்கப்்பட்டு காவல்து 
ல்றயினரால் தடுப்புக்காவலில் லவக்கப்்பட்டிருந்த 
முன்னாள் வடைாகாணசல்ப உறுப்பினர் துலர 
ராசா ரவிகரன் ைறறு இரத்தினராசா ையூரன் ஆகி 
்யாருக்ககதிராக, முல்லைத்தீவு நீதிைன்றில் 
B/1053/2022 என்னும ‘பி’ அறிக்லக  காவல்துல்ற 
யினரால்  தாக்கல்கசய்யப்்பட்டிருந்தது.
 அந்தவலகயில் குறித்த இருவருக்ககதிரா 
கவும  காவல்துல்றயினரால்    நீதிைன்றில் 
தாக்கல்கசய்யப்்பட்ட குறித்த ‘பி’ அறிக்லகயானது, 
22.09.2022 வியாழன் அன்று, முல்லைத்தீவு நீதி 
ைன்்ற நீதி்பதி ரி.சரவணரா�ா முன்னிலையில்  விசா 
ரலணக்காக எடுத்துக்ககாள்்ளப்்பட்டது.
 இந் நிலையில் ரவிகரன் ைறறும, 
ையூரன் சார்பில் நீதிைன்றில் முன்னிலையான 
சட்டத்தரணிகள், ஏறகன்வ AR/673/18என்்ற வழக் 
கி்ை ைன்றினுலடய கட்டல்ளகல்ள மீறிசகசயற 
்பட்டதா்ை்ய இவர்கள் 12.09.2022புதனன்று 
இவவா்றானகதாரு ்்பாராட்டத்திலன முன்கனடு 
த்தனர் எனத் கதரிவித்தனர்.
 அதனடிப்்பலடயி்ை்ய இவர்கள் லகது 
கசய்யப்்பட்டார்கள் எனவும, எந்தவிதாைன இலட 
யூறுகல்ளயும கசய்யவில்லை எனவும, ைலை 
அடிவாரத்தில் சாத்வீகப் ்்பாராட்டத்தில் ஈடு்பட் 
டதன் பின்னர் குருந்தூர்ைலைக்குச கசன்று, 
அங்க அபிவிருத்தி ்வலைகள் இடமக்பறுவலத 
அவதானித்ததாகவும, இதனடிப்்பலடயி்ை்ய 
இவர்களுக்கு எதிராக குற்றசசாட்டு முன்லவக்க 
ப்்பட்டிருக்கின்்றது எனவும வாதாடியிருந்தனர்.

 இதலன ஏற்ற ைன்று இருவலரயும 
பிலணயில் விடுவித்ததுடன், குறித்த வழக்கின் 
விசாரணகல்ள எதிர்வரும 2023.02.02ஆம திகதிக்கு 
திகதியிட்டுள்்ளது.

நீதிமற்்றக்கட்டளை மீ்றப்பட்ட்தா? எனபது 
ப்தா்டர்பில் ப்தால்லியல் மற்றும்,  ்காவல்துள்ற 
யினர்  விைக்கமளிக்கயவண்டு என நீதிமனறு 

உத்தரவு.
முல்லைத்தீவு நீதிைன்றில் கடந்த 2018ஆம ஆண்டு  
காவல்துல்றயினரால்     தாக்கல்கசய்யப்்பட்ட 
AR/673/18 என்்ற வழக்கில், நீதி்பதி ரி.சரவணரா�ா 
இறுதியாக கடந்த 19.06.2022அன்று குருந்தூர்ை 
லைக்குச கசன்று ்பார்லவயிட்டு, 12.06.2022இறகு 
முன்னர் இருந்த கட்டுைானத்லதப் ்்பணுைாறும, 
இதறகு்ைல் கட்டுைானப் ்பணிகல்ள ்ைறககா 
ள்்ளக்கூடாகதனவும கட்டல்ள பி்றப்பித்திருந்தார்.

 இவவாறு நீதிைன்்றால் பி்றப்பிக்கப்்பட்ட 
கட்டல்ளயானது மீ்றப்்பட்டுள்்ளதாக முன்னாள் 
வடைாகாணசல்ப உறுப்பினர் ரவிகரன் ைறறும, 
ையூரன் ஆகி்யாருக்கு சார்்பாக முன்னிலையான 
சட்டத்தரணிகள்  22.09.2022 அன்று நீதிைன்றில் கதரி 
வித்துள்்ளனர்.
 இந் நிலையில் அவவாறு நீதிைன்்றக்க 
ட்டல்ள மீ்றப்்பட்டுள்்ளதா? என்்பது கதாடர் பில் 
எதிர்வரும ஒக்்ரா்பர் 13ஆம திகதி  காவல்து 
ல்றயினர்  வி்ளக்கைளிக்க்வண்டும எனவும, கதால் 
லியல் திலணக்க்ளப் ்பணிப்்பா்ளரும ைன்றில் 
முன்னிலையாகி வி்ளக்கைளிக்க்வண்டும என 
வும நீதிைன்று உத்தரவிட்டுள்்ளது.

அ்டக்க முயலும்  பபௌத்த ம்த குருமார்்களும், 
ப்தால்லியல் துள்றயினரும்- அ்டங்காது ்தமிழர் 

நிலததிற்்கான யபாராட்டமும்...
ஏறகன்வ கடந்த 12.06.2022அன்று குருந்தூர்ை 
லையில் நீதிைன்்றக் கட்டல்ளலய மீறி ‘க்்பாக்’ 

கல்லிைான புத்தர் சிலைலய நிறுவுவதறகும, 
விகாலரயின் கைசத்திறகுரிய கட்டுைானப் ்பணி 
யிலன முன்கனடுப்்பதறகுைான வி்சட வழி்பா 
டுகள் முன்கனடுக்கப்்பட்ட்்பாது இதறகு எதிர்ப் 
புத் கதரிவித்து ைக்கள் ஆர்ப்்பாட்டத்தில் ஈடு்பட் 
னர்.
 இந் நிலையில் இப்்்பாராட்டத்தில் ைக்க 
ளுடன் கைந்துககாண்ட முன்னாள் வடைாகா 
ணசல்ப உறுப்பினர்க்ளான துலரராசா ரவிகரன், 
கந்லதயா சிவ்நசன், சமூகஆர்வைர் �ூட் நிக்சன் 
ஆகி்யாருக்கு எதிராக, ைணைாறு சப்புைல்கதன்ன 
ஆரண்ய விகாராதி்பதி சந்திர்்பாதி ைதகுரு  
உள்ளிட்ட ஏழு க்பௌத்த ைதகுருைார்க்ளால் 
முல்றப்்பாடு கசய்யப்்பட்டது. அதலனத் கதாடர் 
ந்து இந்த விவகாரத்லத  காவல்துல்றயினர் 
முல்லைத்தீவு நீதிைன்றில் வழக்காகத் தாக்கல் 
கசய்துள்்ளனர்.
 அந்தவலகயில் குறித்த வழக்கின் விசார 
லணகள் எதிர்வரும 10.11.2022மு ல்லைத்தீவு 
நீதவான் நீதிைன்றில் எடுத்துக்ககாள்்ளப்்படவுள் 
்ளது.
 இவவா்றான சூழலில் மீண்டும கதால்லி 
யல் திலணக்க்ளத்தினால்  காவல்துல்றயில்  
முல்றப்்பாடு கசய்யப்்பட்டலதத்கதாடர்ந்து இவ 
வாறு ரவிகரன் ைறறும, ையூரன் ஆகி்யார் லகது 
கசய்யப்்பட்டுள்்ளனர்.
 இவவா்றாக வழக்குகல்ளத் கதாடர்ந்தும, 
லகதுகல்ள ்ைறககாள்வதன் மூைமும ்்பாரா 
ட்டத்தில் ஈடு்படு்பவர்கல்ள அடக்கி, தைது க்பௌ 
த்த ஆக்கிரமிப்ல்ப தமிழர்க்ளது பூர்வீக்பகு தியில் 
கசசிதைாகத் திணித்துவிடைாம என க்பௌத்த  
ைதகுருைார்ளும, கதால்லியல் திலணக்க்ளத்தினர் 
களும எண்ணுகின்்றார்க்்ளா என்்ற வலுவான சந் 
்தகமும எழுகின்்றது.
 இந் நிலையில் குருந்தூர்ைலை என்்பது 
தமிழல்களுலடய பூர்வீக நிைம, அதறகாக 
இறுதிவலர ்்பாராடு்வாம என லகதாகி பிலண 
யில் விடுதலையான ரவிகரன் ைறறும, ையூரன்  
அறிவித்துள்்ளனர்.
 என்வ க்பௌத்த  ைதகுருைார்கள், கதால் 
லியல் திலணக்க்ளத்தினர் எத்தலகய அடக்குமுல்ற 
கல்ளக் லகயாண்டாலும கதாடர்ந்தும தமிழர்கள் 
தைது பூர்வீக நிைத்திறகாக ்்பாராடுவார்கள் 
என்்பதில் எவவித ஐயமும இல்லை.

குருந்தூர்ம்ை  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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நின்றிருந்த ்வல்ள, அந்த 1987, கசப்டம்பர், 26,ல் 
தியாகி திலி்பன் உயிர் நீத்தார்.
 அந்த ்வல்ளயில்தான் எைது இனத்தின் 
விடுதலைக்கான ்பாலத, எந்தத் திலச ்நாக்கி 
எவவாறு இருக்க ்வண்டும என்்பலதக் காட்டு 
வதறகாக தனிகயாருவனாக ஒரு புலி வீரன் பு்றப் 
்பட்டான். அதறகாக அவன் அன்று எந்திய ஆயுதம 
இந்தியாவின் அ்த அகிமலச ஆயுதம!
 இன்றுகூட, இந்தியாவின் அழுத்தம - இங 
கிைாந்தின் அழுத்தம அகைரிக்காவின் அழுத்தம| 
என்று பிரசசார அழுத்தஙகள் ்பரப்புலர 
அழுத்தஙகள் ்ைறககாள்்ளப்்படுவலத நாம 
காணக்கூடியதாக உள்்ளது. ஆனால், தியாகி திலீ்பன் 
ஒரு கசய்திலய, கவளிப்்பலடயாகப் பிரகடனம 
கசய்தான்! அந்தப் பிரகடனத்லதச கசய்வதறகு 
அதலன நிரூ்பணம கசய்வதறகு அவன் தன்லன்ய 
தாலர வார்த்தான்!
 தியாகி திலி்பன் 35, வருடஙகளுக்கு 
முன்னர் கசான்ன -கசய்தி என்ன,? 
இந்த இனம  இந்தத் தமிழினம அடஙகாது! அது 
்்பாராடும! ஆயுதம இல்ைாவிட்டாலும அது 

்்பாராடும! புல்லையும எடுத்து அது ்்பாராடும! 
அடக்கு முல்றக்கு அது வல்ளந்து ககாடுக்காது! 
்்பரம ்்பசாது - விட்டுக் ககாடுக்காது! ஆயுதம 
இல்ைாவிட்டாலும - உணவு இல்ைாவிட்டாலும 
இந்த இனம தலை வணஙகாது! அது கதாடர் 
ந்து ்்பாராடும! தன்னுலடய விடுதலைக்காக - 
நியாயத்திறகாக - நீதிக்காக - அது எந்த சக்திலயயும 
எதிர்த்துப் ்்பாராடும!
 திலீ்பன் ்்பாராடினான்! சாலவச சந்தி 
த்தான்! ஒரு புதிய விழிப்புணர்லவ அவன் எைக்கு 
ஊட்டினான்! ஆகிமலசப் ்்பாராட்டத்தில் அவன் 
உண்ணாவிரதமிருந்தான்! ்்பாராட்டதிறகுப் 
்பசித்தது! - அவ்ன உணவானான்! இைஙலக - 
இந்திய ஒப்்பந்தம முல்றயாகச கசயல்்படுத்தப் 
்படாது ைட்டுைல்ை, எதிர் ைல்றயான விடயஙகள் 
அமுைாக்கப்்பட்டுக் ககாண்டிருந்த காைகட்டம. 
சிறிைஙகா அரசிடம சாத்வீக முல்றயில் நீதி 
்கட்டுப் ்்பாராட முடியாது என்்பது உண்லை.
 இன்று 35, வருடஙகள் கடந்துமகூட க�னி 
வாவில் ைனித உரிலைப்்்பரலவயின் 51,வது 
கூட்டத்கதாடர் நலடக்பறும இவ ்வல்ளயிலும 
இந்திய அரசு இைஙலக இந்திய ஒப்்பந்தம 
மூைம வழஙகப்்பட்ட 13, வது அரசியல் அலை 
ப்ல்ப முழுலையாக இமுல்்படுத்தி தீர்வு வழஙக 

ப்்பட்வண்டும என கூறுகி்ற்த தவிர 35, வரு 
டஙக்ளாக வடக்கு கிழக்கு தமிழர்கள் கதாடர் 
ந்தும ஏைாற்றப்்பட்டும இனப்்படுககாலை கசய் 
யப்்பட்டும வருகி்றார்கள் அவர்களுக்கான சர்வ 
்தச நீதி கிலடக்க்வண்டும என இந்தியா அரசு 
கசால்வதறகு தயாரில்லை என்்ற கசப்்பான கசய் 
தியுட்ன்ய தியாகி திலி்பனின் நிலனலவ நாம 
அனுஷடிக்கி்்றாம என்்ப்த உண்லை.

தியொகி திலிபனின் ... த�ொடர்ச்சி...

எழுத்துப்பூர்வ புதுப்பிப்பு ைறறும அதன் 
க்பாறுப்புக்கூ்றலை முன்கனடுப் ்பதறகான 
்ைைதிக கதரிவுகல்ள உள்்ளடக்கிய விரிவான 
அறிக்லக லயயும சைர்ப்பிக்குைாறு அலுவை கம 
்காரப்்பட்டுள்்ளது.

இைங்்கககு... த�ொடர்ச்சி...

ஒருவரால் தான் ்பாலியல் ்பைாத்காரம கசய்ய 
ப்்பட்டு 2019 ஆம ஆண்டு கர்்பைானதாக க்பண் 
ஒருவர் கதரிவித்துள்்ளார். உதவிப் ்பணிகல்ள 
அனுகூைைாக காண்பித்து இந்த ்பணியா்ளர்கள் 
்பாலியல் இைஞ்சத்லத க்பறுகின்்றனர். இந்த 
்பணியா்ளரினால் ்பாதிக்கப்்பட்ட க்பண்ணுக்கு 
15 வயதாகும.
 ்வள் விசன், பிரான்ஸ் நாட்லட த்ளைாகக் 
ககாண்ட எல்லைகள் அற்ற ைருத்துவர் அலைப்பு 
்்பான்்ற அலைப்ல்ப ்சர்ந்தவர்களும ்பை 
க்பண்கல்ள ்பாலியல் வன்ககாடுலைக்கு உள் 
்ளாக்கியுள்்ளதாக அல்�சீரா ஊடகம கதரிவித்து 
ள்்ளது.
 க்பண் பிள்ல்ளகல்ள ஐ.நா அதிகாரிகளி 
டம இருந்து ்பாதுகாப்்பது மிகவும சவாைான 
விலடயைாக இருப்்பதாக 13 வயது சிறுமியின் 
தாயார் ஒருவர் கதரிவித்துள்்ளார்.

ஐ.ேொ அதி்கொரி... த�ொடர்ச்சி...

கல்ள எட்டியுள்்ளது.
 க்பருை்ளவான நாடுகளும, ைருந்து 
உற்பத்தி நிறுவனஙகளும அதிக உதவிகல்ள 
வழஙகியுள்்ளன. இதன் மூைம 20 மில்லியன் 
ைக்கல்ள காப்்பாற்ற முடியும. எதிர்வரும 4 
வருடஙகளில் 64 சதவிகித ைக்கல்ள இந்த 
்நாய்களில் இருந்து காப்்பாற்ற முடியும என 
இதில் ்்பசும ்்பாது ல்படன் கதரிவித்துள்்ளார். 
அகைரிக்கா 6 பில்லியன் கடாைர்கல்ளயும, 
பில்்கட்ஸ் நிதியம, ்�ர்ைனி, யப்்பான், 
பிரான்ஸ், கனடா ைறறும ஐ்ராப்பிய ஒன்றியம 
ஆகிய நாடுகள் குறிப்பிடத்தக்க நிதிகல்ளயும 
வழஙகியுள்்ளதாகவும, பிரித்தானியா ைறறும 
இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் பின்னர் தைது நிதி 
கதாடர்்பான வி்பரத்லத அறிவிக்கும எனவும 
கதரிவிக்கப்்படுகின்்றது.
 ைாைாவி ஒரு மில்லியன் கடாைர்கல்ளயும, 
இந்்தா்னசியா 10 மில்லியன் கடாைர்கல்ளயும, 
கதன்ககாரியா 100 மில்லியன் கடாைர்கல்ளயும 
வழஙகியுள்்ளன.

்ேொய �டுப்பு... த�ொடர்ச்சி...

வாழக்லகத்தரம ்்பான்வறறிலும இழப்ல்ப 
சந்திக்கப்்்பாகின்்றது.
 ரஸ்யாவுக்கு எதிராக அகை ரிக்க ககாண்டு 
வந்த க்பாரு்ளாதாரத் தலடகள் ரஸ்யாலவ 
விட ஐ்ராப்பிய ஒன்றியத்லத கடுலையாக 
்பாதித்துள்்ளது. அஙகு ்பணவீக்கம ்பை ைடஙகு 
அதிகரித்துள்்ளதுடன், ைக்கள் அரசுகளுக்கு 
எதிராகவும ்்பாராட்டஙகல்ள நடத்தி வருகின் 
்றனர். ைக்களின் வாழ்க்லகத் தரமும குல்றவ 
லடந்து வருகின்்றது என அதில் கதரிவிக்கப் 
்பட்டுள்்ளது.

உக்ரன் ்பொரில் ...   த�ொடர்ச்சி...

 ைறுவ்ளைாக ஆயுத உற்பத்திலயயும அது 
அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்்ளது. புதிதாக ஒரு கதாகுதி 
எஸ்.யூ-57 ரக ஐந்தாம தலைமுல்ற விைானஙகல்ள 
தனது வான்்பலடயில் இலணத்துள்்ள ரஸ்யா 
ஆயுத கதாழிறசாலைகல்ளயும கதடர்ந்து 24 ைணி 
்நரமும இயஙக ்வண்டும என ்பணித்துள்்ளது.
 ்பலடத்துல்ற அவதானிகளின் கருத்துக் 
களின் அடிப்்பலடயில் ரஸ்யா அணுவாயுதஙகல்ள 
்பயன்்படுத்தும சாத்தியஙகள் அதிகரித்து வருவது 
கதளிவாகியுள்்ளது. பூட்டீனின் உலரலய 
கதாடர்ந்து ரஸ்யா அணுவாயுதஙகல்ள 
்பயன்்படுத்தினால் கடுலையான 
பின்வில்ளவுகல்ள அது சந்திக்கும என அகைரிக்க 
தனிப்்பட்டமுல்றயில் ரஸ்யாலவ எசசரித்ததாக 
கதரிவித்துள்்ளது அகைரிக்க ஊடகம.
ரஸ்யா அணுவாயுதஙகல்ள உக்லரன் மீது ்பயன் 
்படுத்தினால் ரஸ்யாவின் கருஙகடல் ்பகுதி கடற 
்பலட கப்்பல் கதாகுதிலய அகைரிக்க அழிக்கும 

என கதரிவித்துள்்ளார் அகைரிக்காவின் ஓய்வுக்பற்ற 
கைப்.க�னரல் தர அதிகாரி. அகைரிக்கா அவ 

வாறு கசய்தால் அகைரிக்காவின் கடற்பலட 
கப்்பல்கள் ைறு நிமிட்ை அழிக்கப்்படும என 
கதரிவித்துள்்ளது ரஸ்ய தரப்பு. அதறகு ஏற்ப 
அண்லையில் கடற்பகுதியில் கப்்பல்கல்ள அழிக் 
கும ஏவுகலணகல்ள ்பரி்சாதித்திருந்தது ரஸ்யா. 
அதாவது ்்பார் அடுத்த ்பரிணாைத்திறகுள் கசல்ை 
ப்்்பாகின்்றது.

 இப்்்பாது உஙகளுக்கு வி்ளஙகியிருக்கும 
இந்த ்பத்தியின் முதல் ்பந்தியில் நான்்பதிவு கசய்த 
கசைன்ஸ்கியின் கருத்து. அதாவது பூட்டினின் 
அடுத்த நகர்லவ கணிப்பிடுவது கடினைானது 
என்்பலத ்ை்ை கதரிவிக்கப்்பட்ட சம்பவஙகள் 
எடுத்துக்காட்டுகின்்றன.
 ரஸ்யா ்ைறககாள்ளும எதிரும புதிருைான 
நகர்வகள் தான் எதிரிகளின் கணிப்புக்கல்ளயும, 
அவர்களின் எதிர்்பார்ப்புக்கல்ளயும அடிக்கடி 
க்பாய்யாக்குவதுடன், ்நட்்டாவும, ஐ்ராப்பிய 
ஒன்றியமும ஒரு க்பாறிக்குள் சிக்கிவிட்டன்வா 
எனவும ்பைலர எண்ணத் தூண்டியுள்்ளது.
 அதலன தான் சீன ஊடகமும கதரிவி 
த்துள்்ளது. அதாவது இந்த ்்பாரின் முடிவு எதுவா 
னாலும இழப்பு என்்பது ஐ்ராப்பிய ஒன்றியத்துக்கு 
ைட்டு்ை என அது கதரிவித்துள்்ளது.

்ேட்டொவுடன்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

்்பாது சாம இன முஸ்லீம ைக்கள் ைறறும வியட் 
னாம சிறு்பான்லை இன ைக்களுக்கு எதிரான 
்படுககாலைகள் இடமக்பறறிருந்தன. கடந்த 16 
வருடஙக்ளாக ்ைறககாள்்ளப்்பட்ட ஐ.நாவின் 
இனப்்படுககாலைக்கு எதிரான நீதி ைன்்ற 
விசாரலண முன்கனடுப்புக்களின் ்பைனாக இந்த 
விசாரலண இடமக்பறுகின்்றது.
 தனது ்பலட அதிகாரிகள் ைறறும கூட 
இருந்தவர்கள் இந்த ்படுககாலைகல்ள ்ைறககா 
ண்டது தனக்கு கதரியாது என நீதிைன்்றத்தில் 
சைர்ப்பித்த ்ைன்முல்றயீட்டில் சாம்பன்  கதரி 
வித்துள்்ளார்.

்கம்்பொடியொ... த�ொடர்ச்சி...

ஆலணயரின் அறிக்லக மீது கருத்து கதரிவித்த 
இந்திய அர்சா, சிறிைஙகா அரசாஙகம 13 ஆவது 
சட்டத்திருத்தத்லத முழுவதுைாக அைல்்ப 
டுத்தியும  ைாகாணஙகளுக்கு அதிகாரஙகல்ளப் 
்பகிர்ந்தும ைாகாணத் ்தர்தல்கல்ள ஆகக் 
கூடிய விலரவில் நடத்தியும  இனச சிக்கலுக்கு 
அரசியல் தீர்வு காண்்பதறகாக ககாடுக்கப்்பட்ட 
உறுதிகைாழிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்்னற்றம 
ஏதும இல்லை என்்பது ்பறறி குறிப்பிடுவதாக  
கசால்லியுள்்ளது.  அ்த்நரத்தில், ்்பார்க்குற்றங 
களுக்கான க்பாறுப்புக்கூ்றல் கதாடர்பிலும 
எவவித முன்்னற்றமும இல்லை என்்பது ்பறறி 
எப்்்பாதும ்்பாை்வ ்்பசவில்லை.
 என்வ தமிழ்நாடு ஈழத்தமிழர் விசயத் 
தில் வா்ளாவிருக்குைாயின் இந்திய அரசு தன் 
விருப்்பம ்்பால் ஈழத்தமிழர் பிரசசலனலயக் 
லகயாண்டுவிடும. என்வ, தமிழ்நாடு இனவ 
ழிப்புக்கு நீதி ்காரும ்்பாராட்டத்தில் இருந்து 
விைகி நிறகக்கூடாது. 2013 ஆம ஆண்டு 
க்பாதுவாக்ககடுப்பு ்காரியும இனவழிப் 
புக்கு ்பன்னாட்டுப் புைனாய்லவ வலியுறுத்தியும 
தமிழ்நாடு சட்டப்்்பரலவயில் ஒருைனதாக 
இயற்றப்்பட்ட தீர்ைானத்லத நிலனவுப்்படுத்தி 
இந்திய அரசுக்கும ஐ.நா. உறுப்்பரசுகளுக்கும 
தமிழ்நாடு அரசு கடிதம எழுத ்வண்டும, 
மீண்டும ஒரு தீர்ைானத்லத அலைசசரலவயில் 
இயற்ற்வண்டும  என்று ் கட்டுக்ககாள்கி்்றாம” 
என்று ்ைலும கதரிவிக்கப்்பட்டுள்்ளது.

இந்திய அரசு சிறிைங    ... த�ொடர்ச்சி... 


