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கடந்த பு்தன்கிழமை (28) 
லான் என பெயரிடபெடட 

மிகபபெரும் புயலகாற்று அபைரி 
ககாவின் புள�ாறிடா ெகுதிமய 
்தாககிய்தால 2.5 மிலலியனுககு 
ளைற்ெடட ைககள் மின்்ாரதம்த இழ 
நதுள்�துடன் நீரைடடமும் அந்த 
தீவுப ெகுதியில அதிகரிதது வருகின் 
றது.
 ைணிககு 241 கி.மீ ளவகததில 
வீசிய காற்றினால ெல வீடுகள் ைற் 
றும் மவததிய்ாமலகளின் கூமர 
கள் அழிவமடந்ததுடன், காரகள் 
உடெட ெல வாகனஙகளும் நீரி 

னால அடிததுச் ப்லலபெடடு 
ள்�ன. ெல ெகுதிகளில ைரஙகள் 
வீழநதுள்�துடன், ெல ெகுதிகள் நீரி 
னுள் மூழ்கியுள்�ன.
 இந்த புயலின் ளவகம் 
கடந்த வியாழககிழமை (29) 

மியான்ைாரின் ெமடததுமற 
இரகசியஙகம� ளைற்கு 

நாடுகளுககு ப்தரியபெடுததிய்தாக 
மியான்ைாரின் முன்னாள் அர் 
்தமலவர ஆங ்ாங சூகியிற்கு கட 
ந்த வாரம் 3 ஆண்டுகள் சிமறத 
்தண்மட விதித்த மியான்ைார நிதி 
ைன்றம் ்தற்ளொது அவரின் பொரு 
�ா்தார ஆளலா்கருககும் சிமறத 
்தண்டமன விததுள்�து.
 அவுஸ்திளரலியாவின் சிடனி 
ெலகமலகழகததின் ளெராசிரி 
யரான சியான் ளரனல என்ெவளர 
சூகியின் பொரு�ா்தார ஆளலா்க 
ராக ெணியாற்றியிருந்தார. சூகி 
மகதுப்யயபெடட ்ையம் கடந்த 
வருடம் அவரும் மகது ப்யயப 
ெடடிருந்தார. சூகியின் ்டடவிதி 
மீறலகளில அவருககும் ப்தாடரபு 
உள்�்தாக ப்தரிவித்த நீதி ைன்றம் 
இந்த வாரம் அவருககு 3 ஆண்டுகள் 
சிமறத்தண்டமன விதிததுள்�து.
 இந்த வழககு வி்ாரமை 

களில அவுஸ்திளரலியா தூ்தரகம் 
ெஙகுெற்றுவம்தயும் மியான்ைார 
அரசு அனுைதிககவிலமல. எனி 
னும் இந்த வழககின் தீரபமெ ்தாம் 
நிராகரிபெ்தாக அவுஸ்திளரலியா 
ப்தரிவிததுள்�து. ளரனமல விடு 
்தமல ப்யவ்தற்கான எலலா 
நமடவடிகமககம�யும் அவுஸ்தி 
ளரலியா அரசு எடுககும் என அது 
ளைலும் ப்தரிவிததுள்�து.
 நாடடின் இரகசியைான 
பொரு�ா்தார     ்தகவலகம� எடுததுக 

kpahd;khu; - Mq; #fpapd;
epjpj;Jiw MNyhrfUf;Fk; rpiw

கடந்த ெதது வருடததில உல 
கில காணிகள் ைற்றும் 

வன ொதுகாபபு ெணிகளில ஈடு 

ெடடிருந்த 1,700 ப்யற்ொடடா�ர 
கள் ்டடவிளரா்த ைாக காணிகள் 
ைற்றும் வன வ�ஙகம� அெகரி 
ககும் குழுககள் ைற்றும் நிறுவன 
ஙக�ால ெடுபகாமல ப்யயபெட 
டுள்�்தாக ப்தரிவிககபெடுகின்றது.
 2021 ஆம் ஆண்டு ைடடும் 
200 இற்கு ளைற்ெடடவரகள் பகால 
லபெடடுள்�னர அவரகளில 54 ளெர 
பைகசிளகாவில பகாலலபெடடு 
ள்�னர. பகாலலபெடடவரகளில 

75 விகி்தைானவரகள் லததீன் அபை 
ரிகக நாடுகளில பகாலலபெடடுள் 
�னர. அவரகளில 40 விகி்தைான 

வரகள் ெழஙகுடி இனதம்த ள்ரந 
்தவரகள். உலகின் ைககள் ப்தாமக 
யில அவரகள் 5 விகி்தளை.
 ெடுபகாமலகள் ்தவிர ைரை 
அச்சுறுத்தலகள், ்தாககு்தலகள், 
ொலியல வன்முமறகள் ைற்றும் 
கண்காணித்தல ளொன்ற நடவடி 
கமககளும் இவவாறான ப்யற் 
ொடடா�ரகள் மீது ளைற்பகாள் 
�பெடடுள்�ன. எைககு கிமடத்த 

எதிரவரும் வருடம் உலகம் 
மிகபபெரும் பொரு�ா்தார 

முடககதம்த ் நதிககும் என அபைரி 
ககாமவத ்த�ைாகக பகாண்ட 
ளநாெல ெரிசு பெற்ற பொரு�ா்தார 
நிபுைரும், உலக வரத்தக அமை 
பபின் ்தமலவருைான ளொல குருக 
ைான் ப்தரிவிததுள்�ார.

 கடந்த பு்தன்கிழமை (28) சுவி 
ற்்லாநதில இடம்பெற்ற உலக வர 
த்தக ைாநாடடில கலநது பகாண்ட 
22 நிறுவனஙகம� ள்ரந்த 10 பிரதி 
நிதிகளில 7 ளெர இ்தமன உறுதிபெ 
டுததியுள்�னர.
 இந்த பொரு�ா்தார ் ரிவு 2008 
ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற பொரு 
�ா்தார வீழ்ச்சி ைற்றும் ளகாவிட-19 
இனால 2020 ஆம் ஆண்டு ஏற்ெடட 
பொரு�ா்தார வீழ்ச்சிகம� விட 

ளைா்ைான்தாக இருககும் என வும் 
அ்தற்கான நிகழ்்தகவு 98.1 விகி 
்தம் எனவும் அபைரிககாவின் புள�ா 
றிடாமவ ்த�ைாகக பகாண்ட Ned 
Davis Research நிறுவனம் ப்தரிவித 
்ததுள்�து.
 உகமரன் ளொர, சீனா வின் 
ளகாவிட ப்தாடரொன கடடுபொ 
டுகள் ைற்றும் ெைவீககம் என்ென 
இ்தற்கான காரைஙகள். இ்தனால 
அபைரிககா உடெட ெல நாடுகள் 
வடடி விகி்ததம்த உயரததி வருகின் 
றன.
 ஐளராபொவின் 3 பெரும் 
பொரு�ா்தார நாடுக�ான பிரித்தா 
னியா, ளேரைனி ைற்றும் இத்தாலி 
ஆகிய நாடுகள் பொரு�ா்தார வீழ 
ச்சிமய ்நதிபெ்தால ஐளராபபிய 
நாடுகளும் பெரும் வீழச்சிமய 
காணும். ஆசிய ெசுபிக பிராநதிய 
நாடுகளின் பொரு�ா்தார வ�ரச்சி 
யும் எதிரொரககபெடட 5 விகி்தத 
தில இருநது 3.2 விகி்தைாக வீழ்ச்சி 
காணும் என ப்தரிவிககபெடுகின் 
றது.

fhzp ghJfhg;G nraw;ghl;lhsu;fs; 
1>700 Ngu; cyfk; vq;Fk; gLnfhiy 

mnkupf;fhit jhf;fpa Gay; 
2.5 kpy;ypad; kf;fs; ghjpg;G

vjpu;tUk; tUlk; cyfk; 
nghUshjhu Klf;fj;ij re;jpf;Fk;

ளகாவிட-19 ளநாயின் ்தாக 
கததின் ளொது நமட 

முமறபெடுத்தபெடட முடகக 
நிமலயின்ளொது இநதியாவினால 
அறிமுகபெடுத்தபெடட வறிய 
வரகளுககான இலவ் உைவுத 
திடடதம்த இநதியா ளைலும் 3 
ைா்தம் நீடிககத திடடமிடடுள்�து.

 இந்த திடடததிற்கு இநதியா 
ளைலும் 5.46 பிலலியன் படாலர 
கம� ப்லவிட தீரைானிததுள்�து. 
ஆனால ்தற்ளொது ஏற்ெடடுள்� 
பொரு�ா்தார பநருககடி இநதியா 
வுககு இந்த திடடதம்த நமடமு 
மறபெடுததுவதில புதிய ்வால 

,e;jpahtpy; NkYk; 3 khjk; ,ytr 
czTj;jpl;lk; ePbg;G

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

இலஙமகயரகளுககு இது 
ஒரு ்வாலான ளநரம் என 

ப்தரிவித்த அபைரிகக தூதுவர 
ேூலி சுங (Julie Chung), இலஙமக 
யில உள்� ைககளுககாக அபைரி 

ககா ப்தாடரநது மு்தலீடு ப்யது 
வருகின்றது எனவும் ப்தரிவிததுள் 
�ார.  
 பகாழும்பில புதிய அபைரி 
கக மையதம்த திறநது மவதது 
உமரயாற்றிய அபைரிகக தூதுவர 
ேூலி சுங (Julie Chung), இந்த 
்வாலான ளநரததில அபைரிககா 
இலஙமக ைககளுககாக ப்தாடரநது 
மு்தலீடு ப்யயும் ப்தரிவிததுள்�ார.
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“வடககு கிழககில ்தமிழ் 
ைககள் நிலசுறண்டல 

ைற்றும் ை்த ஆககிரமிபபுககளுககு 
முகம் பகாடுதது வருகின்றாரகள்“ 

என வடககு கிழககு ஒருஙகிமைபபு 
குழுவின் முலமலததீவு ைாவடட 
இமைபொ�ர கைெதி பிர்ாந   
ப்தரிவிததுள்�ார.
 ஒருஙகிமைபபு குழுவி 
னால இயஙகிவரும் சூழலி 
யல ைற்றும் ்மூக அபிவிருததி 
ககான நிறுவனததின் ஏற்ொடடில 
ஒடடுசுடடான் பிரள்த் ப்யலகத 
திற்கு முன்ொக கவனயீரபபு 
ளொராடடம் முன்பனடுககபெட 

murpay; cupik vd;gJ jkpou;fSf;F 
fhj;jpukhd xd;W- fzgjp gpurhe; 
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சிறிலங்கா அரசகாங்த்தின் படை்ளகால் வலிந்து ்காணகாமலகாக்பபடை ஈழத்்தமிழர்ளின் நீதிக்கா் 
அவர்ளின் கிடடிய குடுமப உறுபபினர்ள் இரணைகாயிரம நகாட்ளுககு மமலகா் 158 மபகாரகாடைக்காரர்டள 

மபகாரகாடைத்தின் ்காரணமகா் ஏறபடை உைல் மவ்தடன்ளகாலும உள அழுத்்தத்தினகாலும இழந்து விடை 
நிடலயிலும த்தகாைரந்து அறவழியில் வன்முடறயிலகாப மபகாரகாடைத்ட்த முன்தனடுத்துப மபகாரகாடிக 
த்காணடிருககும மநரத்தில் ஐககிய நகாடு்ள் சடபயின் அடனத்துல் வன்முடறயில்லகா நகாள் அகமைகாபர 2ம 
தி்தி ம்காத்மகா ்காந்தியின் பிறந்்த நகாடள முன்னிடலபபடுத்தி இைம தபறுகிறது.
 ம்காத்மகா ்காந்தி 1930்ளில் பிரித்்தகானியக ்காலனித்துவ ஆடசிககு எதிரகா் "மநரிய வழி்ளகால் 
மநரியட்த அடை்தல்" என்னும விருதுவகாககியத்துைன் உபபுச் சத்தியகாககிர்த்ட்த நைத்தியட்த நிடனவுகூரந்து 
அடனத்துல் வன்முடறயிலகா நகாள் ஐககிய நகாடு்ள் சடபயகால் முன்தனடுக்பபடைகாலும ஈழத்்தமிழர்ளின் 
சம்கால வரலகாறறில் வன்முடறயிலகா உணவுத்்தவிரபபபு மபகாரில் ஈடுபடை தியகாகி திலீபடனயும அன்டன 
பூபதிடயயும இந்தியகா மரணமடைய அனுமதித்து ம்காத்மகா ் காந்தியின் நறதபயருகம் பங்த்ட்த ஏறபடுத்தியட்த 
உலகு நன்கு அறியும. இன்றுவடர இந்தியகா இ்தற்கான ் வடலடயக கூைத் த்தரிவியகாதிருபபது வன்முடறயிலகாப 
மபகாரகாடைங்ளில் இடளயவர்ள் நமபிகட்யிழக் டவககிறது. 
 "மபகாரகாடைம முககிய ம்தடவ என்னும நிடலயில் தசயலறு நிடலயில் இருபபட்தயும பணிந்து 
கிைபபட்தயும நிரகா்ரித்துப மபகாரகாடைத்ட்த வன்முடற்டளப பயன்படுத்்தகாது முன்தனடுத்்தல் என்னும 
த்தகாழில்நுடபத்ட்த வன்முடறயிலகாச் தசயறபகாடு எனலகாம.  வன்முடறயிலகாச் தசயறபகாடு  முரணபகாடு்டள 
்தவிரபபம்தகா அல்லது ் வனியகாதிருபபம்தகா அல்ல. அரசியலில் ஆறறலுள்ள முடறயில் பதிலளிபப்தறகு மக்ள் 
சகதிடய ஆறறலுள்ள முடறயில் பயன்படுத்து்தல்"  என வன்முடறயிலகாப மபகாரகாடைத்திறகு, ‘வன்முடறயிலகாப 
மபகாரகாடைத்தின் அரசியல்’ என்னும நூடல எழுதிய மபரகாசிரியர ஜீனி சகாரப வடரவிலக்ணம ்தந்துள்ளகார.
 வன்முடறயிலகாப மபகாரகாடைத்தின் முககிய ம்காடபகாைகா் "ஆளுபவர்ளின் சகதி மக்ளின் விருபபிமலமய 
்தஙகியுள்ளது என்ப்தகால் மக்ளின் விருபடபயும ஒத்துடழபடபயும வன்முடறயிலகா மபகாரகாடைத்்தகால் விலககிக 
த்காள்வ்தன் மூலம ஆளுபவர்ளின் சகதிடய நலிவடையச் தசய்தல்" என்பது அடமகிறது. 
 வன்முடறயிலகாப மபகாரகாடைம மூன்று வட்்ளில் நி்ழலகாம. மு்தலகாம வட், வன்முடறயிலகா 
எதிரபடபயும வறபுறுத்்தடலயும ஊரவலங்டளயும மறறும விழிபபுநிடலபமபகாரகாடைங்டளயும உள்ளைககும. 
இரணைகாம வட்யில் ஒத்துடழயகாடமப மபகாரகாடைங்ள் இைமதபறும. மூன்றகாம வட்யில் வன்முடறயிலகா்த 
முடறயில் மறியல் தசய்தல், இைத்ட்த அடைத்்தல் மபகான்ற ்தடலயிடு்தல்்ள் அடமயும. 
 ஈழத்்தமிழர்டளப தபகாறுத்்த மடடில் 1930்ளில் தைகானமூர அரசியலடமபபு பிரித்்தகானிய ் காலனித்துவ 
அரசகால் த்காணடுவரபபடை்தன் பின்னரகான ம்தர்தடல யகாழபபகாண ் காஙகிரசு புறக்ணித்து ஓத்துடழயகாடமடய 
வன்முடறயிலகாமுடறயில் தவளிபபடுத்தி ஈழத்்தமிழர்ளின் அறவழிபமபகாரகாடைத்ட்த த்தகாைககி டவத்்தது. 
ஆயினும சிங்ளவர்டள மடடும த்காணை அடமச்சரடவ உருவகாக்பபடைட்த அவர்ளகால் ்தடுத்து நிறுத்்த 
முடியவில்டல. 
 1949 ்ளில் மடலய் மக்ளின் குடியுரிடம சிங்ள அரசகால் பறிக்பபடை தபகாழுது மடலய்த் 
்தமிழத் ்தடலவர்ள் சத்தியகாககிர் மபகாரகாடைட்த முன்தனடுத்்த தபகாழுது அவர்டள தபருந்ம்தகாடைப 
தபகாருளகா்தகாரத்ட்த வளபபடுத்்தவும நிதிமு்காடமத்துவத்ட்த ஒழுஙகுபடுத்்தவும மவடல்ளுககு அடழத்து வந்்த 
பிரித்்தகானிய ்காலனித்துவ ஆடசியகாளர்ள் அ்தடனக ்வனத்தில் எடுக்த் ்தவறினர. 
 அவவகாமற 1956இல் சிங்ளம மடடும சடைம த்காணடுவரபபடை தபகாழுது இலஙட்த் ்தமிழத்்தடலவர்ள் 
பகாரகாளுமன்றத்திறகு முன்னகால் உள்ள ்காலிமு்த்திைலில் சத்தியகாககிர்த்ட்த த்தகாைஙகிய தபகாழுதும அ்தடன 
அரசபகாது்காபபுைன் சிங்ளக ் காடையர்ள் வன்முடற்ளகால் முறியடித்து நகாதைஙகும ்தமிழர்ளின் உயிருககும 
உைலுககும உடைடம்ளுககும இனங்காணக கூடிய அச்சுறுத்்தல்்டள முன்தனடுத்்தனர.. 
 1958இல் அரசியல் அதி்காரப பரவலகாக்டல மகாவடைசடப்ள் மூலம முன்தனடுக்ச் தசயயபபடை 
பணைகா- தசல்வகா உைன்படிகட்டய ் ணடிப பகா்தயகாத்திடர எச்சரிபபுைன் கூடிய  வன்முடறப மபகாரகாடைங்டள 
முன்தனடுத்துக கிழித்த்தறியச் தசய்த்தன் பின்னர நகாைளகாவிய நிடலயில் இனஅழிபடப சிங்ளபபடை்ளுைன் 
சிங்ளக ்காடையர்ளும மசரந்து தசய்தனர. தபகாருளகா்தகாரக குறறங்ளும தவளிபபடையகா்த் ்தமிழர்ளுககு 
எதிரகா்ச் தசயயபபடைன
 1960்ளில் சத்தியகாககிர்த்்தகால் வைககு கிழககில் அரச நிரவகா்மம ்தமிழர்ளிடை 3மகா்தங்ள்  
தசயலிழந்து மபகாய அஞசல் முத்திடர ்தமிழர்ளகால் தவளியிைபபடடுத் ்தங்ளுக்கான ்தபகால் விநிமயகா்ம 
த்தகாைங்பதபறற நிடலயில் படைபலம த்காணடு அ்தடனச் சிங்ள அரசகாங்ம முறியடித்்தது. 
 1965 இல் வைககு கிழககு நீதிமன்றங்ளில் ்தமிழதமகாழி சிறபபுப பயன்பகாடடுச் சடைம ைடலி 
மசனநகாயக்காவகால் அறிவிக்பபடை தபகாழுது சிங்ள ்காடையர்ளகால் வன்முடற்ளகால் அந்்தச் சடைம 
நடைமுடறபபடுத்்தபபைகா்த நிடலககுக த்காணடு வரபபடைது. இம்த ஆணடில் ் ல்வி அடமச்சர ஈரியகத்காடல 
்தமிழ மகாணவர்ளின் உயர்ல்விககு எதிரகான ்தரபபடுத்்தல் சடைத்ட்த த்காணடு வந்்த தபகாழுதும 1970்ளில் 
அபமபகாட்தய ்ல்வி அடமச்சர பதியுதீன் மு்மமட ்தரபபடுத்்தடல முன்தனடுத்்த மவடளயிலும ஈழத்்தமிழ 
மகாணவர்ள் தசய்த அறவழி எதிரபபு ஊரவலங்ள் சிங்ள அரசகால் ்வனத்தில் த்காள்ளபபைவில்டல. 
 1972இல் சிங்ள தபௌத்்த குடியரசுப பிர்ைனம ஈழத்்தமிழர்டள அரசறற ம்தசஇனமகா் மகாறறிய 
தபகாழுது அந்்தக குடியரசு அரசியலடமபபுககு எதிரகா்ப பலவட்யில் ஈழத்்தமிழர்ள் வன்முடறயிலகா 
முயறசி்டள முன்தனடுத்்த மநரத்தில் ஈழத்்தமிழர்ளகால் மமறத்காள்ளபபடை பல்மவறு வன்முடறயிலகா 
சனநகாய்ப மபகாரகாடைங்ள் படைபலம த்காணடு ஒடுக்பபடை்தன் பின்னணியிமல ஈழத்்தமிழர்ளின் 
உயிருககும உைலுககும உடைடம்ளுககும இனங்காணககூடிய அச்சம நகாளகாந்்த வகாழவகாக்பபடை்தன் 
அடிபபடையிமலமய ஈழத்்தமிழர்ளின் ஆயு்த எதிரபபு அவர்ளின் நகாளகாந்்த வகாழவில் அவர்ளின் 
உயிடரயும உைடலயும உடைடம்டளயும மபணுவ்தற்கான முககிய ம்தடவயகாயிறறு. இ்தன் பின்னர 1972 
மு்தல் 2009 வடர சிறிலங்கா ஈழத்்தமிழின அழிபடப ்தனது அரசத்காள்ட்யகா் முன்தனடுத்து மனி்த 
உரிடம்ள் வன்முடற்ள், யுத்்தக குறறச் தசயல்்ள், மனி்தகாயத்திறகு எதிரகான குறறங்டளச் தசய்த தபகாழுது 
உல்நகாடு்ளும அடமபபுக்ளும உரிய மநரத்தில் அ்தடனத் ்தடுக்த் ்தவறிய்தன் விடளவகா் 176000ககு 
மமறபடை ஈழத்்தமிழர்ளின் உயிடர இனஅழிபபுககுள்ளகாககி ஈழத்்தமிழர்ளின் ்தகாய்த்தின் அடனத்து 
உட்டடுமகானங்டளயும அழித்து ஒழிபபட்தமய இன்றுவடர ்தங்ள் அரசியல் த்காள்ட்யகா்த் த்தகாைரகிறது. 
இனிமயனும உல்நகாடு்ளும அடமபபுக்ளும ஈழத்்தமிழர்ள் வன்முடறயிலகாப மபகாரகாடைங்ளில் நமபிகட் 
டவக்க கூடிய முடறயில் அடனத்துல் சடைங்ளகால் குறறம இடழத்்தவர்டள ்தணடித்து உல் 
பகாது்காபபுககும அடமதிககும உ்தவ மவணடும என்பம்த இலககின் எணணமகா் உள்ளது. 

ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழர்்களது அறவழிப்போரோட்டங்களும்
அனைததுல்க நோடு்களும் அனைபபுக்களும்

ைனி்த உரிமைகள் ப்தாடரொக ஐககிய நாடுகளு 
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நாடுகளில உள்� ைககள் ெழிவாஙகல ைற்றும் அச்சுறு 
த்தலகம� எதிரபகாண்ட்தாக ப்தரிவிககபெடுகிறது.
 இந்த விடயம் ப்தாடரொக ஐககிய நாடுகளின் 
ைனி்த உரிமைகளுககான உ்தவி பொதுச் ப்யலா�ர 
இலள் பிராண்டஸ் பகஹ்ரிஸின் அறிகமகயில குறிப 
பிடபெடடுள்�து.
 முககியைாக ைனி்த உரிமை மீறலக�ால 
ொதிககபெடடவரகள், ைனி்த உரிமைகள் ொதுகாவ 
லரகள் ைற்றும் ஊடகவியலா�ரகள், அர் ்ாரெற்ற 
நிறுவனஙகளின் உறுபபினரகள் ெழிவாஙகல ைற்றும் 
அச்சுறுத்தலகம� எவவாறு ்நதித்தாரகள் என்ெது 
குறிதது அந்த அறிகமகயில ப்தரிவிககபெடடுள்�து.
 ்தடுதது மவத்தல, கடடுபெடுத்தபெடட ்டடத 
்தால இலககு மவககபெடல ைற்றும் இமையஙகள் 
மூலம் அவரகள் கண்காணிககபெடடனர என்று அந்த 
அறிகமகயில கூறபெடடுள்�து.
 இந்த அததுமீறலகள் அமனததும் 2021 ளை 
1ஆம் திகதி மு்தல 2022 ஏபரல 30ஆம் திகதி வமர 
யில இடம்பெற்றுள்�ன என்றும் உ்தவி பொது 
ச்ப்யலா�ரின் வருடாந்த அறிகமகயில குறிபபிடபெ 
டடுள்�து.
 இந்த ப்யற்ொடுகள் காரைைாக, குறிபபிடபெ 
டடுள்� நாடுகளில உள்�வரகள் ஐககிய நாடுகளுடன் 
ஒததுமழபெம்தத ்தவிரத்தனர என்று ஐககிய நாடுகளின் 
ைனி்த உரிமைகளுககான உ்தவி பொதுச்ப்யலா�ரின் 
அறிகமகயில கூறபெடடுள்�து.
 ெழிவாஙகலுககு எதிராக உறுபபு நாடுகளின் 
உறுதிபைாழிகள் வழஙகபெடடளொதும் பொதுைககள் 
ப்தாடரநதும் துன்புறுத்தபெடுகிறாரகள் என்று ஐககிய 
நாடுகளின் ைனி்த உரிமைகளுககான உ்தவி பொதுச் 
ப்யலா�ர இலள் பிராண்டஸ் பகஹ்ரிஸ் கூறியுள்�ார.
 ஐககிய நாடுகளுடனான ஒததுமழபமெத ்தடுக 
கும் வமகயில நீண்ட கால சிமறத்தண்டமன அலலது 
வீடடுக காவலில ெலர மவககபெடடுள்�னர.
 ெல நாடுகளில ப்தாடரச்சியான ைற்றும் இள்த 
ளொன்ற அச்சுறுத்தல குற்றச்்ாடடுகள் ெதிவாகியுள்�ன.
 முன்மனய ஆண்டுகம�ப ளொலளவ ெழஙகுடி 
ைககள் சிறுொன்மையினர அலலது சுற்றுச்சூழல ைற்றும் 
காலநிமல துமறகளுடன் ெணிபுரிெவரகள் அச்சுறுத்தல 
ைற்றும் ெழிவாஙகலகளுககு உள்�ாகின்றனர
 இந்தநிமலயில ொதிககபெடட பெண்கம�யும், 
பெண் ைனி்த உரிமைப ொதுகாவலரகள் ைற்றும் 
்ைா்தானதம்தக கடடிபயழுபபுெவரகளின் ொதுகா 
பமெ, உறுதிப்யய ப்தாடரநதும் ஐககிய நாடுகள் ்மெ 
ெணியாற்றுவ்தாக பிராண்டஸ் பகஹ்ரிஸ் பேனிவாவில 
உள்� ைனி்த உரிமைகள் ளெரமவயில அறிகமகமய 
்ைரபபித்தளொது ப்தரிவிததுள்�ார.
 இ ல ங ம க , ஆ ப க ா னி ஸ் ்த ா ன் , ெ ஹ் ம ர ன் , 
ெஙக�ாள்தஸ், பெலாரஸ், பிளரசில, புருண்டி, பகை 
ரூன், சீனா, கியூொ, ம்பரஸ், ேனநாயகக குடியரசு 
பகாஙளகா, ஜிபூடடி, எகிபது, குவாத்தைாலா,இநதியா, 
இநள்தாளனசியா, ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசு, இஸ் 
ளரல, கஸகஸ்்தான், லாளவாஸ் ைககள் ேனநாயகக 
குடியரசு, லிபியா, ைாலததீவு,ைாலி, பைகசிளகா, 
பைாபராகளகா, மியான்ைர, நிககரகுவா, பிலிபமென்ஸ், 
ரஸ்ய கூடடமைபபு, ருவாண்டா, ்வுதி அளரபியா, 
ப்தற்கு சூடான், சூடான், ொலஸ்தீனம், ்தாயலாநது, 
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ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் 
பேரமையில் இலஙமக ததாடரோன 

பிபரரமை இறுதியாக்கபேட்டு சமரபபிக்க 
பேட்டுள்்ளது. தமிழ் மக்கம்ளப தோறுத் 
தைமரயில் இநதப பிபரரமை ைரபைறகத் 
தக்கதாக இருக்கின்றதா?

 இம்முமறயும் ்தமிழ் ைககள் ஏைாற்ற 
பெடட ஒரு சூழ்நிமலமயத்தான் இந்த வமர 
பிற்கூடாகவும் ொா்கக முடிந்தது. குறிபொக 2015 
ஆம் ஆண்டிலிருநது நலல விடயஙகள் இரு 
ககின்றன. நலலது நடககும் என்பறாலலாம் ப்ால 
லிவந்த எஙகளுமடய கருததுககள் இம்முமற 
விததியா்ைாக இருககின்றது. ஏபனன்றால, இதில 
ெல விடயஙகள் ப்ாலலபெடவிலமல. 
 அரகலய ளொராடடககாரா்களுககாகவும், 
நாடடின் பொரு�ா்தார விடயஙகளுககுக பகாடுகக 
பெடட முன்னுரிமையும் ஒரு இன அழிபபுச் 
ப்யயபெடட ்தமிழ் ைககளுமடய பிரச்சிமனகள் 
ப்தாடா்பில பகாடுககபெடவிலமல. அததுடன் 
்தமிழ் ைககள் என்ற ப்ாலகூட அஙகு இடம்பெற 
விலமல. மியன்ைாரில பறாஹிஙகிய ைககளுககு 
நீதிமயப பெற்றுகபகாடுபெ்தற்காக அவா்களுககு 
இன அழிபபு நமடபெற்றது என்ெம்த பெயா் 
குறிபபிடடு பவளிபெடுததும் உலகம் - 2009 
ககுப பின்னா் இலஙமகயில ்தமிழ் ைககள்்தான் 
ொதிககபெடடாா்கள் என்ெம்த குறிபபிடடு 
தீா்ைானம் எதுவும் “ளகாா்” குறுப நாடுக�ால 
முன்மவககபெடா்த நிமலயில, அது ஒரு பெரும் 
ஏைாற்றம் என்று நான் கருதுகிளறன்.
 சில விடயஙகம�ச் ப்யது முடிகக 
ளவண்டும் என்று அவா்கள் ப்ாலகின்றாா்கள். 
ஆனால, அ்தற்காக எந்தவி்தைான அழுத்தஙகளும் 
இருககபளொவதிலமல. ைாா்ச் ைா்தததுககுள் முன் 
ளனற்றஙகள் ஏற்ெடும் என எதிா்ொா்ககககூடிய 
நிமல இலமல. 

தமிழ்த் தரபபுகளிலிருநது மனித உரி 
மமகள் பேரமைக்கு ேல கடிதஙகள், 

மகஜரகள் அனுபேபேட்டன. இநத பிபரர 
மையில் அநதக் கடிதஙகள் தாக்கத்மதச் 
தசலுத்தியிருக்கின்றனைா?

 ெல கடசிகள் இமைநதும், சில ொராளு 
ைன்ற உறுபபினா்க�ால ்தனித்தனியாகவும் கடி்தங 
கள் அனுபெபெடடிருந்தன. இமவ பவளிவரா 
விடடாலும் ஆரம்ெததில வந்த வமரபில சில சில 
இடஙகளில ளகாடி காடடபெடடிருககின்றனளவ 
்தவிர, முழுமையாக ்தாககம் ப்லுத்தககூடிய 
ெகுதிகள் உள்வாஙகபெடவிலமல என்ெது்தான் 
உண்மையானது. 
 இபளொதும் கூட சில கடசிகள் இமை 
நது ்தைது அதிருபதிமய பவளிபெடுததி அனு 
பபிய கடி்தஙகள் கூட ஐககிய நாடுகள் ைனி்த 
உரிமைகள் ளெரமவமயளயா அதிகாரிகம�ளய 
்தாககிச்ப்ன்ற்தாக இலமல. 
 பேனிவாவில நடததிய ளெச்சுககளின் 
ளொது இது ப்தாடா்பில சில விடயஙகம� என்னால 
அறிநதுபகாள்� முடிந்தது. ஒளர முகஙகள� 
திரும்ெத திரும்ெ வநது உமரயாற்றுவம்த விட, 
ொதிககபெடட ைககள் ளநரடியாக வநது ்தைது 
்ாடசியஙகம� முன்மவத்தல அலலது மின்னஞ்ல 
மூலைாக ்தைது ்ாடசியஙகம� வழஙகு்தல, 
புலம்பெயா்ந்த நாடுகளில 2002 ஆம் ஆண்டுககுப 

பின்னா் இலஙமகயிலிருநது பவளிளயறிய ைக 
கள்  - இலஙமகயில நடந்த அனா்த்தஙக�ால ொதி 
ககபெடட விெரஙகம�ப ெதிவு ப்யய முடியும். 
இ்தன்மூலைாக பேனிவாவில வரககூடிய பிளரர 
மையில ்தாககதம்தச் ப்லுத்த முடியும்.

ோதிக்கபேட்டைரகள் தமிழரகள் என 
எநத இடத்திலும் குறிபபிடபே 

டவில்மல எனக் கூறினீரகள். இநத விட 
யத்மதப தோறுத்தைமரயில் தமிழ்த் தரபபு 
க்கள் போதிய அழுத்தத்மதக் தகாடுக்கத் 
தைறிவிட்டாரக்ளா? அல்லது அதறகுத் 
பதமையான ைமகயில் இராஜதநதிரமாகச் 
தசயறேடவில்மலயா?

 கடந்த ென்னிபரண்டு வருடகாலைாக இந்த 
விடயஙகம� எைது ்ாரபில மகயாண்டவா்கள் 
்தமிழா்களுககுத்தான் இமவ நடந்தது என்ெம்த 
rரியான முமறயில மகயா�விலமல. அ்தனால 
அது உள்வாஙகபெடவிலமல என்ெது துரதிஷட 
வ்ைானது. குறிபொக பிரித்தானியா, கனடா 
ஆகிய நாடுகள் இந்த “ளகாா் குறுப“ நாடுகளில 
முககியைான ெஙகளிபமெ வழஙகுகின்றன. 
இந்த இரண்டு நாடுகளிலும்்தான் புலம்பெயா்ந்த 
்தமிழா்கள் அதிக�வுககு வசிககின்றாா்கள். ஆனால, 
இவா்களுமடய அழுத்தமும் அஙகு ளொ்தா 
மையாக இருககின்றது. அள்தளவம�யில ்தாயக 
ததிலிருநது வநது இந்த விடயதம்தக மகயாண் 
டவா்கள் கூட, இந்த விடயதம்த சிறபொக 
மகயா�விலமல. இதில இராே்தநதிர பவற்றி 
என எதுவும் கிமடககவும் இலமல. ்தமிழா் 
கம�ப பொறுத்தவமரயில ஒரு ள்தாலவி நிமல 
யில்தான் இது இருககின்றது என்ெம்தப புரிநது 
பகாள்�ககூடிய்தாக இருககின்றது. 

ோதிக்கபேட்டைரகள் பநரடியாக 
ைநது அல்லது மினனஞசல் மூல 

மாக சாட்சியஙகம்ள ைழஙகியிருநதால் அதி 
க்ளவுக்கு தாக்கத்மதச் தசலுத்தியிருக்க 
முடியும் எனக் கூறியிருநதீரகள். ஆனால், 
இநத மும்ற கூட ோதிக்கபேட்ட ேலர 
அதாைது காைாமலாக்கபேட்டைரகளின உ்ற 
வுகள் தஜனிைா ைநதிருநதாரகள். அத 
மனவிட ஏரா்ளமான சாட்சியஙகள் ஏற 
கனபை மினனஞசல் மூலமாக அனுபேப ேட் 
டிருநதன. இமை போதியனைாக இல்மல 
எனக் கருதுகினறீரக்ளா?

காைாைல ஆககபெடளடாா் ப்தாடா்பில 
இஙகு பேனிவாவில முககிய ் நதிபபு ஒன்று இடம் 
பெற்றது. இதில ளொ்தாமை ப்தாடா்பில்தான் 
முககியைாகத ப்தரிவிககபெடடது. ்தாஙகள் ளநரடி 
யாகக கண்டமவ ப்தாடா்ொன ்தகவலகள் ைனி்த 
உரிமைகள் ஆமையா�ருககு அனுபெபெட 
ளவண்டும். இவவாறு சில ்தகவலகள் அனுபெப 
ெடடிருந்தாலும் அமவ ளொதுைான்தாக இலமல 
என்ற கருதது அஙகு முன்மவககபெடடது. ்தாய 
கததில இருபெவா்கள் ைடடுைன்றி, புலததில 
இருபெவா்களும் இ்தமனச் ப்யயமுடியும். இது 
ெலைானப்தான்றாக ைாற்றபெடுகின்ற ளொது்தான் 
இ்தமன ்ா்வள்த் குற்றவியல நீதிைன்றததுககுக 
பகாண்டுப்லலககூடிய வலலமை ைனி்த உரிமை 
கள் ளெரமவககு கிமடககும் என்ற கருதம்த அவா் 
கள் முன்மவத்தாா்கள். 
 அ்தனால்தான் இலஙமகயில ொதிககப 
ெடடவா்கள் யாா், யாா் மீது ளொா்க குற்றஙகள் 
புரியபெடடுள்� என்ெது குறிபபிடபெடவிலமல. 
இலஙமகயில நடந்த ்ம்ெவஙகள் என்று்தான் 
சுடடிககாடடுவ்தாக அந்தப ெநதிகள் அமைநதி 
ருககின்றன. அரகலயகாரா்களுககு நடந்தமவ 
அவா்களுமடய பெயா் குறிபபிடபெடளட ப்ால 
லபெடுகின்றன. கடந்த 6 ஆம் திகதி பவளிவந்த 
பிளரரமையில முககாலவாசிககும் அதிகைான 
ெகுதி அரகலயகாரா்களுககு நடந்தமவ ப்தாடா்ொக 
வும், பொரு�ா்தார பநருககடிகள் ப்தாடா்ொகவுளை 
குறிபபிடுகின்றன. ளொா்ககுற்றஙகள், இன 
அழிபபுககள் மூடிைமறககபெடடுகபகாண்டு ப்ல 
லும் நிமல்தான் காைபெடுகின்றது. 

தஜனிைாமைப தோறுத்தைமரயில் 
கடநத 12 - 13 ஆண்டுகளில் 

தமிழ் மக்கம்ளப தோறுத்தைமரயில் எதிர 
ோரத்த இலக்மக அமடய முடியாத ஒரு 
நிமலதான காைபேடுகின்றது. இதமன மாற 
றியமமக்க எவைா்றான உோயத்மத பின 
ேற்ற பைண்டும் என நிமனக்கினறீரகள்?

 கடசிகள் ்தைககுள் கடசி நடவடிகமககம� 
ளைற்பகாள்�லாம். சிவில அமைபபுககள் ்தைது 
ப்யற்ொடுகம� முன்பனடுககலாம். ள்தா்்தல 
வந்தாலும் ்தனியாகளவா கூடடணியாகளவா 
ளொடடியிடலாம். ஆனால, ைனி்த உரிமைகள் 
ளொன்ற இந்த விடயஙகளில எலலா விடயங 
கம�யும் ஒதுககிமவததுவிடடு - ஒரு இலக 
குடன் ஒன்றுெடடுச் ப்யற்ெடடால அது 
ஒரு ொரிய ைாற்றதம்தத ்தரும் என்ெது்தான் 
இஙகு துலலியைாகத ப்தரிகின்றது. குறிபொக 
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ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமையின 51 
ஆைது கூட்டத்ததாடர தஜனிைாவில் ேரேரபோக 

நமடதேறறுக்தகாண்டிருக்கும் நிமலயில் இலஙமக ததாடரோன 
புதிய பிபரரமை பிரதான நாடுக்ளால் சமரபபிக்கபேட்டுள்்ளது. 
அடுத்த ைாரம் இது ததாடரோன விைாதமும் ைாக்தகடுபபும் 
நமடதே்றவிருக்கின்றது. இநத நிமலயில் தஜனிைாவுக்கு 

ைருமகதநது தமிழ் மக்கள் சாரபில் தசயறேட்டுக்தகாண்டிருக்கும் 
தமிழ்த் பதசியக் கூட்டமமபபின யாழ். மாைட்ட ோராளுமன்ற 

உறுபபினர சிவஞானம் சிறிதரன் இநத ைாரம் உயிபராமடத் 
தமிழின தாயக க்ளம் நிகழ்வில் கலநதுதகாண்டு தஜனிைா 

நிமலமமகள் ததாடரோக  ைழஙகிய பநா்காைலின முக்கியமான 
ேகுதிகம்ள ‘இலக்கு’ ைாசகரகளுக்காக இஙகு தருகினப்றாம்.

   த�ொடர்ச்சி 14 ஆம் பக்கம்



ள்தசிய ் மெ என்ற பெயரில அரசியல கடசிகள் 
அமனதம்தயும் உள்�டககிய ் மெ ஒன்மற 

அமைபெ்தற்காக ேனாதிெதி ரணில விககிரை 
சிஙக ்தமலமையிலான அர்ாஙகம் முன்பனடுத்த 
முயற்சி பிசுபிசுததுப ளொயுள்�து. எதிா்ககடசிகள் 
சில இதில ்தாம் ெஙளகற்கபளொவதிலமல 
என்ெம்த உறுதியாகத ப்தரிவிததுவிடடன.
 வியாழககிழமை இ்தன் மு்தலாவது கூடடம் 
நமடபெற்றளொது, பிர்தான எதிா்ககடசியான 
ஐககிய ைககள் ்கதி, ்தமிழ் முற்ளொககு முன்னணி, 
முஸ்லிம் காஙகிரஸ், இ.ப்தா.கா உடெட 
பெரும்ொலான கடசிகள் கலநதுபகாண்டிருந்தன. 
்தமிழ்த ள்தசியக கூடடமைபபு, விகளனஸ்வரனின் 
கடசி, ்தமிழ்த ள்தசிய ைககள் முன்னணி, ளே.வி.பி. 
என்ென ெஙளகற்கவிலமல.
 இலஙமகயில அரசியல ைாற்றம் ஒன்மற 
ஏற்ெடுததிய “அரகலய” எனபெடும் காலி 
முகததிடல ளொராடடககாரா் களின் ளகாரிகமக 
களில ஒன்மற நிமறளவற்று வ்தாகககூறித்தான் 
இ்தமன அர்ாஙகம் இபளொது அமைககிறது. 
ொராளுைன்றததுககு பவளியால, நாடடின் 
நிா்வாகம் உடெட முககிய பொறுபபுககம� 
நிா்வகிககககூடிய ்மெ அலலது அமைபபு ஒன்று 
அவசியம் என்ற கருதது அரகலய இம�ஞா்க�ால 
முன்மவககபெடடது.
 ொராளுைன்றததில நம்பிகமக இழந்த 
நிமலயில்தான் இந்தக ளகாரிகமக அவா்க�ால 
முன்மவககபெடடிருந்தது. “அரகலய” இம�ஞா் 
கம�யும், சிவில அமைபபுககளின் பிரதிநிதி 
கம�யும் உள்�டககிய்தாக இவவாறான கட 
டமைபபு ஒன்று உருவாககபெட ளவண்டும் 
என்ெது அவா்களுமடய எதிா்ொா்பொக இரு 
ந்தது. அர்ாஙகதம்த கண்காணிபெது முககிய 
விடயஙகளில வழிநடததுவது ளொன்றன இவா்க 
ளுமடய ெணியாக இருககளவண்டும் என்ற 
கருததுடன்்தான் இந்தக ளகாரிகமக அவா்க�ால 
முன்மவககபெடடது.
 இந்தக ளகாரிகமகமய ரணில விககிரை 
சிஙக அர்ாஙகம் ஆரம்ெததில கைககில 
எடுககவிலமல. இபளொது அரகலய ளொராட 
டககாரா்கள் ப்தாடா்ச்சியாக ளவடமடயாடபெடடு 
ெலீனபெடுத்தபெடடுள்� நிமலயில இ்தமன 
நமடமுமறககுகபகாண்டுவர ரணில திடடமிடட 
மைககு ளவறு காரைஙகள் உள்�ன.
 வரலாற்றில என்றுளை காைா்த பொரு 
�ா்தார பநருககடிககுள் சிககித்தவிககும் இலங 
மகமயக காபொற்ற பவளிநாடடு உ்தவிகள்்தான் 
இன்று அவசியைாக உள்�ன. இலஙமகயில 
இருககககூடிய அர்ாஙகம் ஸ்திரைற்ற்தாகவும், 
ஆடடம் காணும் ஒன்றாகவும் இருககும் நிமலயில 
பவளிநாடுகளின் உ்தவிகம�ப பெருை�வுககு 
எதிா்ொா்கக முடியாது. பவளிநாடுகளும் பிர்தா 
னைாக அ்தமனத்தான் எதிா்ொா்ககின்றன. அ்தமன 
த்தான் வலியுறுததுகின்றன. அ்தாவது, ஸ்திரைான 
அர்ாஙகம் ஒன்று இருந்தால்தான் நிதி உ்தவிகம� 
வழஙக முடியும் என அமவ நிெந்தமன விதிபெதில 
உள்� நியாயதம்த புறககணிததுவிட முடியாது.
 ரணில விககிரைசிஙக “்தனி ஒருவராக” 
இருககும் நிமலயில ஸ்திரத்தன்மைமயப ொதுகா 
பெது கடினைானது. ராேெக்ஷககளின் ொராளுைன் 
றப பெரும்ொன்மையில்தான் ரணில ்தஙகியி 
ருகக ளவண்டியுள்�யது. இ்தமனயும் பெரும்ொ 
லான ளைற்கு நாடுகள் விரும்ெவிலமல. எதிா்க 
கடசிகம� “பவளிளய” விடடால அவா்கள் ஆா்ப 
ொடடஙகம�ச் ப்யவாா்கள் ைககம�த துாண் 
டிவிடுவாா்கள் என்ெது பொதுவான கருதது.  
அ்தனால்தான் அவா்கம�யும் உள்�டககிய்தாக 
அர்ாஙகம் அமைககபெட ளவண்டும் என்ற கருதது 

முன்மவககபெடடது.
 குறிபொக, பொரு�ா்தார பநருககடி என்ற 
ளநாயககான ைருநது மிகவும் க்பொன்தாகத்தான் 
இருககும். வருைான வரிகள் அதிகரிககும், வற் வரி 
அதிகரிககும், இறககுைதித தீா்மவ அதிகரிககும். 
இது ளொன்ற நிமலமைகம� ஏற்கனளவ இலஙமக 
ைககள் ொா்ககத ப்தாடஙகிவிடடாா்கள். இவவருட 
ஆரம்ெததில 65 ரூொவுககு விற்ெமனயான 
ொண் இபளொது 200 ரூொமவ ்தாண்டிவிடடது. 
விமரவில 500 ரூொமவத ்தாண்டலாம் என 
எதிா்ொா்ககபெடுகின்றது. ொண் ைடடுைலல 
அததியாவசியப பொருடகள் அமனததினதும் 
விமலகள் இவவாறு அதிகரிககின்றது. அதிகரிக 
காைல இருபெது ைா்த வருைானம் ஒன்று்தான்.
 “அரகலய” ளொராடடததுககு அடிபெமட 
யாக இருந்த காரைஙகளில இந்த விமலவாசி 
உயா்வும் ஒன்று. இபளொது ஒரு ளநர - இரு ளநர 
உைமவத ்தவிரததுள்� ைககள் இந்த நிமலயில 
மீண்டும் வீதிககு இறஙகுவது எதிா்ொா்ககககூடிய 
ஒன்று்தான். இவவாறான நிமலயில, அ்தமன 
எதிா்ககடசிகள் ெயன்ெடுத்த முற்ெடுவாா்கள். 
அவா்க�து அரசியலுககு அது்தான் மு்தலீடு. 
அவா்கள் அ்தமனப ெயன்ெடுத்தாைல ்தடுகக 
ளவண்டுைானால அவா்கம�யும் அரசின் 
“ெஙகாளி”க�ாககிவிட ளவண்டும்.  
 அந்த உொயததுடன்்தான் மு்தலில ்ா்வ 
கடசி அர்ாஙகம் என ரணில முயற்சிகம� 
முன்பனடுத்தாா். அரசின் “ெஙகாளி“க�ாகிவி 
டடால ைககளின் பிரச்சிமனகம� மவதது 
அரசியல ப்யய முடியாது என்ெது எதிா்ககட 
சிகளுககுத ப்தரியா்த்தலல. அ்தனால, ளவறு 
காரைஙகம�ச் ப்ாலல அ்தமனத ்தடடிககளித 
்தாா்கள். அ்தமனயடுதது ள்தசிய அர்ாஙகம் 
அமைககபளொவ்தாக ேனாதிெதி முயற்சிகம� 
முன்பனடுத்தராா். அதுவும் ள்தாலவியமடந்தது. 
பிர்தான எதிா்ககடசிக�ான ஐககிய ைககள் ்கதி, 
ளே.வி.பி. என்ென அரசில இமைநது ்தைது 
எதிா்கால அரசியமல ொ�ாகக விரும்ெவிலமல.
 இந்த நிமலயில்தான் அடுத்த ப்தரிவாக 
“ள்தசிய ்மெ“ ஒன்மற அமைபெ்தற்கான முயற்சி 
கம� ரணில - ராேெக்ஷ கூடடணி முன்பன 
டுககின்றது. ள்தசிய ்மெயில ொராளுைன்றதம்த 
பிரதிநிதிததுவபெடுததும் கடசிகளுககு ைடடுளை 
இடைளிககபெடும் என்ெ்தால அதுவும் ைற்பறாரு 
அமைச்்ரமவ ளொலளவ இருககபளொகின்றது. 
பிர்தான எதிா்ககடசிகளும், சிறுொன்மையினக 
கடசிகளும் இ்தமனப புறககணிபெது என்ெதில 
உறுதியாகவுள்�ன.
 ள்தசிய ளெரமவககான உறுபபினரகளின் 
பெயா்கள் கடந்த 23 ஆம் திகதி ்ொநாயகரால 
அறிவிககபெடடது. ள்தசிய ளெரமவயில இடம்பெ 
றுவ்தற்கு ்தமிழ்த ள்தசியக கூடடமைபபு நிெந்தமன 
விதிததுள்� நிமலயில, ்தைது அனுைதியின்றிளய 
பெயர பிளரரிககபெடடுள்�து என ்தமிழ்த ள்தசியக 
கடசிகளின் ்தரபபில ப்தரிவிககபெடடுள்�து.
 இந்தப பின்னணியில ராேெக்ஷககளின் 
ஆ்தரவுடன் ைடடும்்தான் இந்த ள்தசியப ளெரமவ 
பெருை�வுககு இருககபளொகின்றது என 
எதிா்ொா்ககபெடட ளொதிலும், ்ஜித பிளரை்தா 
்வின் ஐககிய ைககள் ்கதி இதில இமைநதுள்�து. 
்தமிழ்த ள்தசியக கூடடமைபமெப பொறுத்தவ 
மரயில இ்தற்காக சில நிெந்தமனகம� அவா்கள் 
விதிததுள்�ாா்கள். வழமையான காணி விடுவிபபு, 
மகதிகள் விடு்தமல ளொன்றன்தான் அமவ.
 ைளனா களை்ன் ்தமலமையிலான ்தமிழ் 
முற்ளொககு முன்னணி இதில கலநதுபகாண்டது. 
எைது ைககளின் பிரச்சிமனகம� பவளிபெடுதது 
வ்தற்கு கிமடககககூடிய வாயபபுககம� ்தவற 

விடககூடாது என இ்தன் பின்னா் கருதது பவளி 
யிடட ைளனா களை்ன் ப்தரிவித்தாா். “்தமிழ் 
ைககம� பொறுத்தவமர யில வரலாறு முழுகக 
்தவற விடட வாயபபுகள்்தான் அதிகம். ஆகளவ 
எந்த ஒரு வாயபமெயும் ்தவற விட இனி நாம் 
்தயார இலமல. எைது ைககளின் பிரச்சிமனகம� 
எடுதது கூற எைககு கிமடககும் எலலா 
்ந்தரபெஙகம�யும் நாம் ெயன்ெடுததுளவாம். அந்த 
அடிபெமடயிளலளய நாம் இஙளக வநதுள்ள�ாம். 
ஆனால, இதுவும் கம்தககள், க்தாகாளலட்ெம் 
என்றால நாம் விலகி விடுளவாம். ஆனால, முன் 
கூடடிளய முடிவு எடுதது, இது ் ரி வராது என எடுத்த 
எடுபபிளலளய முடிபவடுததுவிட முடியாது” 
என்ெது ைளனா களை்னின் கருதது.
 ்தமிழ்த ள்தசியக கடசிகம�ப ொா்ததுத்தான் 
ைளனா களை்ன் இ்தமனச் ப்ாலலியிருககின்றாா் 
என்ெது புரிநதுபகாள்�ககூடிய ஒன்று்தான். கூடட 
மைபபு கிமடத்த ஒரு வாயபமெ ்தவறவிட 
டுவிடட்தா?
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்தமிழ்த ள்தசிய அரசியல ெரபபில இருககின்ற 
ெலளவறுெடட கடசிகள் - கடசி ளைா்தலகம�யும் 
பகாள்மக ரீதிான ளவறுொடுகம�யும் ்தவிா்தது 
விடடு இனபெடுபகாமல ளொன்ற விடயஙகம� 
எவவாறு ஒரு ெலைான ்கதியாக நாஙகள் 
ப்ாலகின்ளறாம் என்ெது ொரிய ்தாககதம்தச் 
ப்லுததும். புலம்பெயா்ந்த டயஸ்ளொரா அமைப 
புககம�யும் உள்�டககிய்தாக இந்த விடயதம்தச் 
ப்யவது்தான் ்தமிழ் ைககம�ப பொறுத்தவமரயில 
பவற்றிமயபபெற்றுத்தரும். 
 இ்தமனத ்தவிா்ததுவிடடு ப்தாடா்நதும் 
பகாள்மக ரீதியான ளவறுொடுகள், கடசி ரீதியான 
முரண்ொடுகளுடன் ப்லளவாைாயின் எைது விட 
யஙகள் ளெ்பெடாது - இலஙமகயின் ளவறு விடய 
ஙகம�ப ளெசுகின்ற க�ைாகத்தான் பேனிவா 
க�ம் ைாற்றைமடயும். 

நீஙகள் குறிபபிடுைமதபபோல தமிழ்த் 
பதசியத்துக்காக குரல் தகாடுக்கின்ற 

கட்சிகம்ள ஒபர பநர பகாட்டில் தசயறேட 
மைபேதறகான முயறசிகள் கடநத ைருடங 
களில் முனதனடுக்கபேட்டன. ஆனால், 
கடநத ைருடமும் இநத ைருடமும் அவைா 
்றான முயறசிகம்ள முனதனடுனன முடிய 
வில்மல. இதறகு எனன காரைம்?

 இவா்கம� ஒன்றிமைததுச் ப்யற்ெட 
மவபெ்தற்கான ெலைான ் கதிகள் எதுவும் இலமல 
என்ெது முககியைான குமறொடு. ஆரம்ெததில 
விடு்தமலப புலிகள் அமழத்தவுடன் அமனவரும் 
ஒன்றாக ஆேராகும் ஒரு நிமல இருந்தது. அஙகு 
கூடடாகச் ப்யற்ெடுவ்தற்கான சூழ்நிமல ஒன்று 
்தவிா்கக முடியாைல ஏற்ெடுத்தபெடடிருந்தது. 
 பின்னா் ைன்னாா் ளெராயராக ராயபபு 
ளோப்ப இருந்த ளொது அவரது கருததுககளுககு 
ப்வி்ாயகக ளவண்டியவா்க�ாக கடசிகள், சிவில 
்மூக அமைபபினா் இருந்தமைமய அவ்தானிகக 
முடிந்தது. ஆனால, இன்று ்தமிழ் ைககம� 
இமைககககூடிய அமைபொக யாமரயும் நாம் 
இனஙகாை முடியா்த நிமல உள்�து. 

தெனிவொவில்... த�ொடர்ச்சி...



பகள்வி:
 தஙகம்ள காைல்தும்றயினர மகதுதசய் 
திருநதனர, நடநதது எனன?

ேதில்:
 குருநதூரைமல அடிவாரததிளல கடந்த 
21.09.2022அன்று ைககளினுமடய ்தன்பனழுச்சிப 
ளொராடடம் ஒன்று இடம்பெற்றிருந்தது. அந்தப 
ளொராடடததிளல நானும் கலநதுபகாண்டிருந 
ள்தன்.

 குருநதூலைமல என்ெது 
்த மி ழ ர க ளு க கு 

உரிந்தான பிரள்த்ம். 
குருநதூரைமலயிளல 
்த மி ழ ர க ளி ன் 
இ ர ா ் ்த ா னி யு ம் , 
ெண்மடய ஆதி 

சி வ ன் 
ஐ ய ன் 

ஆ ல ய 

மு ம் 
இருநதிருககின்றது.
 இந நிமலயில குருநதூர ைமலப ெகுதி 
மயயும், குருநதூரைமலப ெகுதிககு அருகிலுள்� 
பெருை�வான வயல நிலஙகம�யும் ப்தால 
பொருள் திமைகக�ம் கெளீகரம்ப்யது, ஒரு 
சிஙக� பெௌத்த குடிளயற்றத திடடதம்த ஏற்ெடுத 
தும் ளநாககுடன் ப்யற்ொடுகள் ப்தாடரச்சியாக 
இடம்பெற்றுவருகின்றன.
 அஙகு இடம்பெறுகின்ற விகாமரயினு 
மடய நிரைாைபெணியிமன உடனடியாக 
இமடநிறுததுைாறு முலமலததீவு ைாவடட நீதி 
ைன்று கடடம� பிறபபிததும் அககடடம�மய 
மீறுகின்ற வமகயிளலளய ஒரு மிகபபெரிய கடடு 
ைானபெணியிமன ப்தாலலியல திமைகக�ம் 
ளைற்பகாண்டுவருகின்றது.
 புதிய கடடுைானஙகம� ளைற்பகாள்வது 
ப்தாலலியல திமைகக�்தனதின் ெணியலல. 
அஙகிருககககூடிய ப்தான்மையின பொருட 
கம�ப ொதுகாபெள்த ப்தாலலியல திமைகக�த 
தினுமடய ெணியாகும். ஆனால குருநதூர ைமல 
யில இடம்பெறுவது ளவறு கம்த.
 நீதிைன்றினுமடய கடடம�யிமன ்தான் 
ள்தான்றித்தனைாக  ப்தாலலியல திமைகக�ம் 
மீறிச்ப்யற்ெடும்ளொது, நீதிைன்றக கடடம�மய  
நமடமுமறபெடுத்தளவண்டிய முலமலததீவுக 
காவலதுமறயினர அ்தற்கு ஆ்தரவாகச் ப்யற்ெட 
டனர.

 இவவாறான சூழலில அஙகு இடம் 
பெற்ற ைககளின் ்தன்பனழுச்சிப ளொராட 
டததில நாமும் கலநதுபகாண்டு ைமலயடிவார 
ததில ளொராடடததில ஈடுெடடு, பின்னர 
ைமலயின் ளைற்ெகுதிககுச் ப்ன்று நீதிைன்றக 
கடடம� உரியமுமறயில நமடமுமறபெடு 

த்தபெடுகின்ற்தா? என்ெதுப்தாடரபில 
ொரமவ யிடளடாம்.  அஙகு நீதிைன்றக கடடம� 
மீறபெ டடு கடடுைானபெணிகள் இடம்பெறுவது 
ப்தாடர பிலும் ளகள்வி எழுபபியிருநள்தாம்.
 அ்தன் பின்னர ப்தாலலியல திமைக 
க�ம் முலமலததீவு காவல நிமலயததில 
ப்யதுபகாண்ட முமறபொடடின்  அடிபெமட 
யில, குறித்த ளொராடடம் இடம்பெற்ற 
அன்மறய தினததிளலளய முன்னாள் வடைாகா 
ை்மெ உறுபபினர துமரரா்ா ரவிகரன், 
்மூகப்யற்ொடடா�ர இ.ையூரன் ஆகிளயார 
முலமலததீவு காவல துமறயினரால மகது 
ப்யயபெடடு, ைறுநாள் பிமையில விடுவிககபெ 
டடிருந்தனர.
 இ்தன் பின்னர 23.09.2022அன்று பிற்ெகல 
2.30ைணிய�விளல முலமலததீவு காவலதுமறயினு 
மடய ஒரு பொறுபபுநிமல அதிகாரி ப்தாமல 
ளெசியூடாக என்மனத ப்தாடரபுபகாண்டு எனக 
பகதிராகக குற்றச்்ாடபடான்று இருபெ்தாக்த ப்தரி 
விதது காவலநிமலயம் வருைாறு அமழததிருந்தார.
 அந்தவமகயில காவலதுமற அதிகாரியின் 
அமழபொமைமய ஏற்று காவல நிமலயம் 
ப்ன்றளொது நான் காவலதுமறயினரால மகது 
ப்யயபெடளடன்.
 
பகள்வி:
 காைல்தும்றயினரின இநதக் மகது 
நடைடிக்மகயிமன எபேடிப ோரக்கினறீரகள்?

ேதில்:
 காவலதுமறயினரின் இந்தக மகது 
நடவடிகமகயானது ப்தாடரச்சியாக நிலஅெரிபபு 
ககு எதிராக ளொராடும் எம்ைவரகம� அச்சுறுதது 
வ்தாகவும், ்தமிழர ெகுதிகளில அெகரிபபில ஈடு 
ெடும் அர் திமைகக�ஙகம� ொதுகாககும் நடவ 
டிகமகயாகவுளை ொரககமுடிகின்றது.
 வடககு, கிழககுத ்தமிழர்தாயகம் என்னும் 
ளகாடொடமடச் சிம்தபெ்தற்கு அரசின் ஆசியுடன் 
ெலளவறு திமைகக�ஙகள் ்தற்ளொது நைது ்தாய 
கப ெகுதிகளில ப்யற்ெடடுவருகின்றன.
 குறிபொக யுத்தகாலததிளல இராணுவததி 
னுமடய ெமடபபிரிவுகம�ப ெயன்ெடுததித்தான் 
இன அழிபபுகம� ளைற்பகாண்டாரகள் .
 ஆனால யுத்தம் பைௌனிககபெடட்தன் 
பின்னர திமைகக�ஙகம�ப ெயன்ெடுததி இனவ 
ழிபபுச்ப்யகின்றாரகள்.

 

இனவழிபபு என்ெது ஒரு இனககூடன 
டதம்தக பகாலவது ைாததிரைலல. ஒரு பிராநதி 
யததிளல ப்தாடரச்சியாக வாழ்கின்ற ைககளின் 
இனபெரம்ெமலச் சீரழிபெதும், அவரகளின் வாழ் 
விடஙகம� கெளீகரம் ப்யவதும் இனவழிப 
பின்  ஒரு வடிவைாகும். இது ஒரு கடடமைககபெடட 
இனவழிபொகும்.
 இந நிமலயில இவவாறு இனவழிபபுச் 
ப்யகின்ற திமைகக�ஙகம�ப ொதுகாககின்ற 
ளநாககததுடன் காவலதுமறயினர ப்தாழிற்ெடுகின் 
றனர.
 இதுைாததிரமின்றி ்தன்பனழுச்சியாகப 
ளொராடுெவரகம�ச் சிமறககுத ்தள்ளுவ்தன் 
மூலம் அவரகளின் ைன வலிமைமயச் சிம்ததவிட 
லாபைன காவலதுமறயினர நிமனககின்றனர.

பகள்வி:
 இபத விடயம் ததாடரபில் முனனர 
மகதுதசய்யபேட்ட ரவிகரன மறறும், மயூரன 
ஆகிபயார மறுநாள் பிமையில் தைளிைநதனர. 
ஆனால் தஙகம்ள வி்ளக்கமறியலில் மைக்க 
நீதிமனறு உத்தரவிட்டபத?

ேதில்:
 என்மனபளொன்ற ஒரு அமைபபுமடயவர 
குருநதூரைமலப ளொராடடததில ஈடுெடட்தாக 
வும், எனளவ ஆள் அமடயா� அணிவகுப 
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• யுத்தகாலத்தில் இராணுைத்மதப ேயனேடுத்தி இனைழிபபுச்தசய்த இலஙமக அரசு, யுத்தம் 

தமௌனிக்கபேட்டதன பினனர இனைழிபபிறகாக திமைக்க்ளஙகம்ளப ேயனேடுத்துகின்றது.

• ைவுனியா சிம்றயில் மிக பமாசமான குற்றச்தசயல்களில் ஈடுேேட்டைரகள்தான சிம்றச்சாமல 
அதிகாரிகம்ளபபோல ததாழிறேடுகின்றனர.

• குருநதூரமமலமயப ோதுகாபேதறகாகவும், தசம்மமல நீராவியடிமயப ோதுகாபேதறகாவும், 
மைலாறம்றப ோதுகாபேதறகாகவும் நாஙகள் எனன விமலதகாடுக்கவும் தயாராக 
இருக்கிப்றாம்.

முல்மலத்தீவு - தண்ணிமுறிபபு, குருநதூரமமலயில் இடம்தேறும் ததால்லியல் திமைக்க 
்ளத்தின ஆக்கரமிபபு நடைடிக்மககளுக்கு எதிராக போராடிய கமரதும்றபேறறு 

பிரபதசசமே உறுபபினர சின்னராசா ல�ாலேஸவரன் காைல்தும்றயினரால் 
மகதுதசய்யபேட்டு, நீதிமனறில் முனனிமலபேடுத்தபேட்டமதத் ததாடரநது கடநத 
29.09.2022ைமர வி்ளக்கமறியலில் மைக்கபே ட்டிருநதார.

இந நிமலயில் சிம்றயிலிருநது விடுதமலதேற்றபினபு  ‘இலக்கு’ ைார இதழுக்கு 
அைர ைழஙகிய பநரகாைல்... 

ruh

Neu;fhzy;



ைாலதி என்ற பெயரில ெல பிரெலஙகம� 
அறியமுடியும் அமவ

* மொலதி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஹ�ொலொ, இந்திய 
�ட்கள வீரர்
* மொலதி டி அல்விஸ், தெயறபொடடொளர்
* மொலதி ரொவ், இந்திய எழுத்�ொளர்
* மொலதி தெந்தூர், இந்திய எழுத்�ொளர்
* மொலதி பெபபொ, இந்திய வடிவழகி
* மொலதி லடசும்ணன், இந்திய பொட்கர்
* மொலதிஹயொன், ஆர்்கஹ�ொபொஸ்ஹபட பொரொ 
சிம்பத்ஹ�ொமிமடிக
* மொலத்தினி, த�ன்�ொபபிரிக்க பொடகி
* மொலதி, 1970 ஆம் ஆண்டு தவளியொ� 
இந்தியத் திரரபபடம்
* மொலதி �ொசி அகில உல்க கிருஷ்ண பகதிக 
்கழ்கத்தின் மூத்� ஆன்மீ்கத் �ரலவர்
* மொஸ்டர் மொலதி, ஒரு ஆர்த்�டொகஸ் துறவி
* மொலதி ெவுத்ரி இந்திய குடிரம உரிரம்கள் 
மறறும் சு�ந்திர ஆர்வலர்
* மொலதி ஹ்கொஷல் இந்திய ரவீந்திர ெங்கீ� 
பொடகி

 
 

ஆனால இபெடி ெல பிரெலஙகள் ைாலதி 
என்ற பெயரில அறியமுடிந்தாலும் ஈழவிடு 
்தமலபளொராடடததில ஆயு்தம் ஏநதி இநதி 
யபெமடயுடன் ்ண்மட ப்யது வீரச்்ாமவ 
்தழுவிய ்தமிழிச்சி ைாலதி ஆவார இவர மு்தல 
பெண் ைாவீரர என்ெது குறிபபிடத்தககது.    
 பெண் விடு்தமலெற்றி சுபபிரைணிய 
ொரதியார ப்தாடககம் ெல அறிஞரகள் ஏடடில 
எழுதிமவத்தாலும் அம்த ப்யலில காடடிய 
பெருமை ஈழவிடு்தமலபளொராடடததில பெண் 
ளொராளிகளுககு ைடடுளை உண்டு.    
 1976, ளை,14, ம் திகதி ்தநம்த ப்லவா ்தமிழர 
விடு்தமலககூடடணி மூலம் வடடுகளகாடமட 
தீரைானதம்த நிமறளவற்றிய பின்னாளில 36, 
விடு்தமல இயககஙகள் ள்தாற்றம் பெற்றன.
 அமவ அந்தமன இயககஙகளும் ஆரம்ெத 
தில ஆண் பொராளிகள் ைடடுளை கரந்தடி ்தாககு 
்தலகளில ஈடுெடடனர.
 பெயர�வில 36, விடு்தமல இயககஙகள் 
முகவரி காடடினாலும் இலஙமக இநதிய ஒபெந்தம் 
இடம்பெற்ற 1987, யூமல 29, ம் திகதிககு பின்னர 
ப்யல வடிவில ்தமிழீழ விடு்தமலபபுலிகள் 
ைாததிரளை ப்யலாககம்பெற்றதும் 2009, ளை,18,ம் 
திகதி முள்ளிவாயககாலில பைௌனிககபெடடதும் 
வரலாறாகும்.
 கரந்தடி ்தாககு்தலகம� நடததிய விடு்த 
மலபபுலிகள் விடு்தமலப ளொராடடததில 
பெண்கம�யும் அணி ள்ரபெதினூடாகப ெடிபெ 
டியாக ்மூகைாற்றதம்த ஏற்ெடுததி பெண் 
விடு்தமலமயயும், ள்த்விடு்தமலமயயும் 
்ாததியைாககலாம் என்ற ளநாககில , பெண்களும் 
உள்வாஙகபெடடனர. ஆணும், பெண்ணும் 
்ைைான ஆற்றலகளுடளனளய ெமடககப 
ெடடிருககிறாரகள் என்ற உடற் கூற்றியல 
நிபுைரக�து, கூற்றுககு பெண் புலிகள� உலகுககு 
உ்தாரைைாக இருபொரகள் என்ற ளநாககுடன் 
்தமிழீழ விடு்தமலபபுலிகள் இயககம் மு்தன் 
மு்தலாக 1985, ஆகஷட, 17, ம் திகதி ைகளீர ெமட 
யணிமய ஆரம்பிதது இருந்தாரகள்.
 அபளொம்தய காலததில இலஙமக இநதிய 
ஒபெந்தம் மகச்்ாத்தாகி 1987, யூமல,30, ம் திகதி 
இநதிய அமைதிபெமட இலஙமகககு வருமக ்தந 

்தது.                
 1987, அகளடாெர,10, ம் திகதி இநதியபெமட 
களுககும் விடு்தமலபபுலிகளுககும் இமடயில 
ளொர ஆரம்ெைானது இந்த ளொமர ்தமிழீழ விடு்த 
மலபபுலிகள் இயககம் மு்தலாம்  கடட ஈழபளொர 

என பெயர குறிபபிடடு அமழத்தனர.
 இந்த மு்தலாம்கடட ஈழபளொர இநதியப 
ெமடகளுககு எதிரான ைரபு வழிபளொராடடத 
தில்தான் மு்தன்மு்தலாக பெண்ளொராளிகள் ெஙகு 
ெற்றினர. இந்தபளொர யாழ்பொைம் ளகாபொயில 
ஆரம்ெைாகி மு்தல நாள் ்ண்மடயில அன்ளற 
1987, அகளடாெர,10,ம் திகதி ைாலதி வீரச்்ாமவ 
்தழுவினார.
 ஈழவிடு்தமலபளொராடடததில விடு்தமல 
பபுலிக�ால இநதியபெமடகளுககு எதிராக 
ஆரம்பித்த மு்தலாம் கடட ஈழபளொரில 
்ாமவத்தழுவிய ைாலதி என்ற பெண் ைன்னார 
ைாவடடதம்த ள்ரந்த  ்காயசீலி ளெதுருபபிள்ம� 
என்ற இயற்பெயமரகபகாண்டவர இயககததின் 
பெயராக ைாலதி என அமழககபெடடார. 
இவமர 2ம் பலபடினட ்தரததுககு உயரததி 
விடு்தமலபபுலிகள் பகௌரவம் வழஙகி இருந்தனர.
 ஈழவிடு்தமலபளொராடட வரலாற்றில 
ளநரடி ்ண்மடயில மு்தலாவது வீ்ரைரைம் அமட 
ந்த பெண்ளொராளியாக ைாலதி கரு்தபெடுகிறார.
 எைது ்மூகததில ளவரூன்றியிருந்த கருதது 
பெண் என்றால இபெடித்தான் இருகக ளவண்டும். 
பெண்ைானவள் இபெடித்தான் இருபொள். 
இ்தற்கு ளைல அவ�ால இயஙக முடியாது. 
ஆமைவிட பெண்ணுககு ஆற்றல குமறவு என்ற 
கருததுககம�எலலாம் ்தவிடு பொடியாககிய 
பெருமை 2ஆம் பலபடினட ைாலதிமயளய ்ாரும். 
கடந்த 35, ஆண்டுகளுககு முன் பெண்ணினால 
எலலாம் முடியும் என்று ப்யது காடடினாள்.
 அதுவும் அநநிய ஆககிரமிபபில எைது ள்த்ம் 
துவண்டிருந்த ளொது வீறு பகாண்படழுந்தாள். 
பெண்கள் ொலியல வலலுறவுககு உள்�ாவம்தப 
ொரததுக பகாதித்தாள்.நாடடின் விடு்தமலளயாடு 
பெண்ணினததின் விடு்தமலமயயும் கருததில 
பகாண்டு ஆயு்தம் தூககியவள், அந்த இலடசியக 
கனளவாளட வீரச்்ாமவ ்தழுவிக பகாண்டாள்.
 வரலாற்றில எழுந்த இலககியம், இதிகா்ம், 
புராைம் என எதுவானாலும் பெண்ணின் புற 
அழகிற்ளக முககியததுவதம்த பகாடுதது பெண் 
ணின் ெலதம்த பவளிகபகாைராைல ளொயுள்�ன 
என்ெள்த உண்மை பெண் எனபெடடவள் இயலா 
மையின் வடிவம் என்ற பிம்ெதம்த ள்தாற்றுவி 
பெதில ்மூகததின் பிற்ளொககுவாதிகள் பவற்றி 

கண்டிருந்தனர.
 வீடடில ஆண் குழநம்த பிறநதுவிடடால 
ைகிழ்ச்சி பெருமி்தம். பெண் குழநம்த பிறநது 
விடடால கவமல. ஏககப பெருமூச்சு. இது்தான் 
இன்றுள்� நிமல. இந்த அவலம் ஏன் நைககு 
ஏற்ெடடது? ஏன் எஙகள் ைனஙகளில ைாற்றம் 
வரவிலமல. ஒரு ஆணுககுரிய ஆற்றல அவவ�வும் 
பெண்ணுககுள்ளும் இருககிறது்தாளன. 
அபெடியிருநதும் ்மூகததில ஏன் இந்தப ொகுொடு 
இந்தக ளகள்விகள் எலளலார ைனஙகளிலும் 
எழளவண்டும். இ்தற்கு ஓர முற்றுபபுள்ளி மவககும் 
திறன் புதிய ்தமலமுமறககு உண்டு.
 முன்பெலலாம்  எைது ்மூகததில பெண்க 
ளுகபகதிரான ்மூக அநீதிகள் அதிகரிததிருந்தன. 
பெண் அடககுமுமறக கருததுகள் ெலைாக நிலவின. 
எைது ்மூகளை ்ாதி ்ைய ளவறுொடுக�ால 
ஆழைாகப பி�வுெடடு நின்றது. எலலாவற்றுககும் 
ளைலாக நிலச்சுவாந்தர முமறமைமயயும், 
்ாதியக கடடமைபபுககம�யும் இறுககைாகப 
பின்னிபபிமைதது அமைந்த பொரு�ா்தார 
உற்ெததி முமறயில எைது ்மூகக கடடமைபபு 
எழு்தபெடடிருந்தது. அது சுய சிந்தமனககு வரம் 
புகம� விதித்தது. பெண்கள் ்தாம் அடககு 

முமறககுள் வாழ்கிளறாம் என்ெம்த உைரவிடாது 
்தடுத்தது. அதள்தாடு எதிரியின் இன அழிபபுப 
ளொர என்றுமிலலா்தவாறு எம்ைண்ணில தீவிரை 
மடநதிருந்தது. அநநிமலயில அடிபெமடயான 
்மூக ைாற்றதம்த ஏற்ெடுததி பெண் விடு்தமலககு 
வழி்மைபெது ெற்றி நாம் சிநதிகக முடியாதிருந்தது.
 எனளவ விடு்தமலப ளொராடடததில பெண் 
கம�யும் அணி ள்ரபெதினூடாகப ெடிபெடியாக 
்மூகைாற்றதம்த ஏற்ெடுததி பெண்விடு்தமலமய 
யும், ள்த்விடு்தமலமயயும் ்ாததியைாககலாம். 
இவவாறு்தான் ஈழவிடு்தமலபளொராடடததில 
பெண் புலிகள் ள்தாற்றம் பெற்று எதிரியின் 
ெமடபெலதம்தச் சிம்ததது யுத்தததின் ளொகமகளய 
நிரையிககின்ற பெரும் ெமடயணிக�ாக எழுநது 
நின்றாரகள்.
 ஒரு நூற்றாண்டுககு ளைலாக ளைற்குலகப 
பெண்கள் பெரும் ளொராடடஙகம� நிகழ்ததி, 
புரடசிகம� நடததி விவா்தஙகம� புரிநது 
கருத்தைரவுகம� ளைற்பகாண்டு பெற்பறடுத 
்தவற்மறவிட எைது பெண் புலிகள் மிகக குறுகிய 
காலததுககுள் எைது பெண்களுககுப பெற்றுக 
பகாடுத்த உரிமைகளும், சு்தநதிரஙகளும் அ�ப 
ெரியமவ. அதள்தாடு ்மூகததிளல பெரும் புரட 
சிமய நிகழ்ததியிருககிறாரகள்.
 ்மூகக கருததுலகில புதிய ொரமவமய 
வ�ரதது வருகிறாரகள். எலலாவற்றுககும் ளைலாக 
ஆணும், பெண்ணும் ் ைைான ஆற்றலகளுடளனளய 
ெமடககப ெடடிருககிறாரகள் என்ற உடற் 
கூற்றியல நிபுைரக�து, கூற்றுககு பெண் புலிகள� 
உலகுககு உ்தாரைைாக வாழ்ந்தாரகள்  என 
அபளொது ெல அறிஞரக�ால கூறபெடடது.
 ைாலதி ்தமரபெமட ்ைரகக�ததில உயிர 
நீத்தாலும் ெல பெண்ளொராளிகளின் திமறமை 
ைாலதி உயிர நீதது ஐநது  வருடஙக�ால ஆண் 
ளொராளிகளுககு நிகராக 1992,ைாரச்,01,ம் திகதி 
விடு்தமலபபுலிக�ால கடலபுலிகள் ைகளீர அணி 
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கலவிககுப பெயர பெற்றிருந்த யாழ்பொைம் 
இபளொது ளொம்தபபொருள் ொவமனயி 

லும் பெயர பெற்றிருககின்றது. அதிலும் உயிர 
பகாலலியான பெளராயின் ளொம்தப பொருள் 
ொவமன ைாைவரகள் ைததியில ெரவியி 
ருககின்றது. இது ெற்றிய ்தகவலகம� யாழ் 
ளொ்தனா ைருததுவைமனயின் ெணிபொ�ர 
்ததியமூரததி ைற்றும் ைருததுவர பிரைவன் 
ஆகிளயார பவளியிடடிருககின்றனர. அவரகள் 
பவளியிடடுள்� ்தகவலகள் அதிரச்சியூடடுெமவ. 
்மூகக கடடுபொடுகள் நன்னடதம்த என்ெவற் 
றுககுப பெயர பெற்றி 
ருந்த யாழ் குடாநாட 
டில பெளரா யின் 
ள ெ ா ம ்த ப ப ெ ா ரு ள் 
ொவமனச் சீரழிவு இட 
ம்பெற்று வருவது 
்தமிழ்ச் ்மூகததி ற்கு 
ளநரிடடுள்� பெருங 
ளகடு என்ெதில ்நள்த 
கமிலமல.
 பிரெல யாழ் 
நகர ொட்ாமலபயான் 
றில ையஙகி வீழ்ந்த 3 
ைாைவரகள் ைருததுவ 
ெ ரி ள ் ா ம ன க கு 
உ ட ெ டு த ்த ப 
ெடடளொது, அவரகள் 
ள ெ ா ம ்த ப ப ெ ா ரு ள் 
உடபகாண்டிருந்தமை 
க ண் ட றி ய ப ெ ட ட து . 
இந்த விடயம் ைருதது 
வைமன வடடாரங 
களின் மூலம் பவளி 
பெடுத ்தபெடடிருந்தது. 
ஆயினும் ்ம்ெந்தபெடட ொட்ாமல நிரவாகம் 
்தைது நிறுவனததின் நற்பெயருககுக க�ஙகம் 
ஏற்ெடடுவிடும் என்ற காரைததிற்காக அந்தத 
்தகவமலயும் ்ம்ெந்தபெடட விடயஙகம�யும் 
ைமறததுவிடடது. இந்த நடவஎகமக பகாமலககுச் 
்ைைானது எனக குறிபபிடட ைருததுவ வடடா 
ரஙகள் கண்டிததிருந்தன.
 இ்தற்குக காரைம் இலலாைலிலமல. யாழ் 
நகரப ொட்ாமல ைாைவன் ஒருவர பெளராயின் 
ளொம்தபபொம� உமடமையில மவததிருந்த 
நிமலயில பொலி்ாரினால மகது ப்யயபெடட 
்ம்ெவம் ஒன்றும் இடம்பெற்றிருந்தது. ைற்று 
பைாரு ்ம்ெவததில ்தாய ஒருவர ்தனது 11 வயது 
ைகம� ளொம்தபபொருள் விற்ெமனயில ஈடு 
ெடுததியிருந்தமைமயக கண்டறிந்த சிறுவர 
ொதுகாபபு அதிகார ்மெ அதிகாரிகள் அந்த 
சிறுமிமய நீதிைன்ற்த உத்தரமவப பெற்று சிறுவர 
இலலாம் ஒன்றில இமைததுப ொதுகாததுள்�னர. 
அந்த சிறுமியின் பெற்ளறாரகள் ளொம்தபபொருள் 
விற்ெமன ப்தாடரபிலான நீதிைன்ற வழககுகளுககு 
முகம் பகாடுததிருபெ்தாகவும் ்தகவலகள் 
பவளியாகி இருந்தன.
 ளொம்தபபொருள் ொவமன பவறுைளன 
ொவமனயுடன் நிற்கவிலமல. ளொம்தப 
பொரும� நுகரந்தவரகம� ளொம்தபபொருள் 
ெலிபகாள்�வும் ப்யதிருககின்றது. இந்த 
நிமலமை யாழ் ்மூகததிற்கு ஏள்ெடடுள்� மிக 
ளைா்ைான ொதிபொகும்.
 ளொம்தபபொருள் ொவமன கடந்த 
ஆண்டிலும் யாழ்பொைததில இனம் காைபெட 
டிருந்தது. அள்தளவம�, கடந்த ஆண்டிலும் 
ொரகக அது இந்த வருடம் இரு ைடஙகாக 
அதிகரிததிருபெ்தாக டாகடர ்ததியமூரததி ப்தரி 
விததிருககின்றார.
 கடந்த வருடம் யுhழ் சிமறச்்ாமலயில 
ளொம்தபபொருளுககு 10 பெண்கள் உடெட 
491 ளெர அடிமையாகி இருந்த்தாகவும் ஆனால 

இந்த வருடம் 13 பெண்கள் உடெட 854 ளெர 
ளொம்தபபொருள் ொவமனயா�ரக�ாக இருபெ 
்தாகக கண்டறியபெடடிருககின்றது. அததுடன 
இந்த வருடம் 10 ளெர ளொம்தபபொருள் ொவ 
மனயால உயிரிழநதிருபெ்தாகவும் டாகடர ்ததி்த 
யமூரததி ப்தரிவிததுள்�ார.
 ளொம்தப பொரும� ஊசி மூலம் 
இரத்த நா�ஙகளில ப்லுததுகின்ற முமறமயப 
ெயன்ெடுததும்ளொதும் ைரைஙகள் ்ம்ெவிததிரு 
ககின்றன. அள்தளவம�, அமடயா�ம் காை 
பெடட பெளராயின் ளொம்தப பொருள் 
ொவமனயா�ரகள் 185 ளெர ்டட மவததிய 
அதிகாரியின் அலுவலகததில ள்ரககபெடடிரு 
ககின்றனர. அததுடன் 300ககும் ளைற்ெடடவரகள் 

யாழ் ளொ்தான ைருததுவைமன விடுதிகளில 
ள்ரககபெடடிருககின்றனர என்றும் ்ததியமூரததி 
ப்தரிவிததிருககின்றார.
 ளொம்தபபொருள் ொவமன ைாைவரகள் 
ைததியில ளவகைாகப ெரவியிருபெம்தபெற்றி 
குறிபிெடடுள்� அவர, இந்த நிமலமை குறிதது 
ொட்ாமல அதிெரகளும் அள்தளவம� பெற்ளறா 
ரகளும் கூடிய கரி்மனயும் கவனமும் பகாண்டு 
ப்யற்ெட ளவண்டும் எனவும் ொட்ாமலகளில 
ளொம்தபபொருள் ொவமனயின் ளகடு குறிதது 
ொட்ாமலகளில விழிபபுைரவு நடவடிக 
மககம� ளைற்பகாள்வ்தற்கான நடவடிகமககள் 
எடுககபெடவுள்�்தாகவும் அவர  ப்தரிவிததுள்�ார.

 யாழ் ைாவடடததில ளொம்தபபொருள் 
ொவமன குறிபொக பெளராயின் ளொம்த 
பபொருள் ொவமன அதிகரிததுள்� ம்தயடுதது, 
ளொம்தபபொருள் ொவமன, அ்தனால ஏற்ெடுகி 
ன்ற உயிரிழபபு ைற்றும் ளொம்தபபொ ருள் 
ொவமனமயக மகயாள்வது ப்தாடரபில யாழ் 
ளொ்தனா ைருததுவைமனயில நமடபெற்ற முககிய 
கலநதுமரயாடலின்ளொள்த இந்தத ்தகவலகம� 
டாகடர ்ததியமூரததி பவளியிடடார.  
 ளொம்தபபொருள் கடத்தலகம� முறியடி 
பெதில பொலி்ாரும் ெமடயினரும் மும்முரைாக 
ஈடுெடடிருபெ்தாகத ப்தரிவிககபெடுகின்றது. ஆயி 

னும் ப்தாடரச்சியாகக கடல வழியாக நாடடிற்குள் 
ளொம்தப பொருடகள் வந்த வண் ைளை 
இருககின்றன. ளகர� கஞ்ா பொதிக�ாகவும் 
மூமட மூமடயகவும் நாடடிற்குள் கடததி வரப 
ெடுகின்றது. ெல ்ந்தரபெஙகளில இவற்மறக 
கடற்ெமடயினர மகபெற்றுவது ப்தாடரபிலான 
ப்யதிகள் ஊடகஙகளில பவளிவருகின்றன.
 யுத்த ளைா்தலகள் முடிவுககு வந்த்தன் 
பின்னரான கடந்த 13 வருட காலபெகுதியில 
ளொம்தபபொருள் கடத்தல ெடிபெடியாகத தீவிர 
ைமடநதிருககின்றது. ஆனால அ்தன் அடிளவமரக 
கண்டுபிடிககளவா அ்தமன முற்றாகத ்தடுதது 
நிறுத்தளவா ெமடயினரால முடியாைல இருககி 
ன்றது.

 இந்த வமகயில 
2011 ஆம் ஆண்டில 
இருநது இந்த வருடம் 
ப்படம்ெர 22 ஆம் 
திகதி வமரயில பைாத்த 
ைாக நாடடிற்குள் 
கடததி வரபெடட 4 
ஆயிரதது 152.91 கிளலா 
கிராம் பெளராயிமனக 
க ட ற் ெ ம ட யி ன ர 
மகபெற்றி இருககி 
ன்றனர. இவற்றில 2021 
ஆம் ஆண்டிளலளய 
இ து வ ம ர யி ல 
அதிக அ�விலான 
1268.85 கிளலா கிராம் 
பெளராயின் நாடடி 
ற்குள் கடததி வரபெட 
டிருககின்றது.  
அததுடன் 2018 ஆம் 
ஆண்டு .11 கிளலா கிரா 
மில ப்தாடஙகி, 
இ து வ ம ர யி ல 
1081.35 கிளலா கிராம் 

ஐஸ் ளொம்தபபொருள் நாடடிற்குள் கடததி 
வரபெடடளொது கடற்ெமடயினரால மகபெற்ற 
பெடடுள் �்தாகவும் கடற் ெமடயினரின் புள்ளிவி 
ெரத ்தகவலில ப்தரிவிக கபெட டிருககின்றது.
 அள்தளவம� 2011 ஆம் ஆண்டு ப்தாடக 
கம் இந்த வருடம் ப்ப டம்ெர ைா்தம் 22 ஆம் 
திகதி வமரயில 27 ஆயிரதது 357.70 கிளலா 
கிராம் ளகர� கஞ்ா நாடடிற்குள் கடததி வர 
பெடடுள்�்தாகவும் கடற்ெமடயின் புள்ளிவிெரத 
்தகவல கூறுகின்றது. இம்த விட உள்ளுரில உற் 
ெததி ப்யயபெடட 11 ஆயிரதது 26.91 கிளலா 
கிராம் கஞ்ாவும் ெமட யினரால மகபெற்றப 
ெடடிருககின்றது.
 ளொம்தபபொருள் கடத்தலும் ொவமனயும் 
வட ெகுதியில குறிபொக யாழ் குடாநாடடிளலளய 
அதிக அ�வில காைபெடடிருககின்றது. ்தமல 
நகரப ொட்ாமலகளிலும் ைாைவரகள் ைததியில 
பெளராயின் ளொம்தபபொருள் ொவமன குறித்த 
்தகவலகள் பவளியாகியிருககின்ற ளொதிலும் 
வடககு நிமலமைமயப ளொன்று அஙகு ளைா்ைா 
ன்தாகத ப்தரியவிலமல.
 யுத்த காலததில ளொம்தபபொருள் 
கடத்தலில விடு்தமலபபுலிகள் ஈடுெடட்தாக அர் 
்தரபபில ஒரு குற்றச்்ாடடு முன்மவககபெடடிருந்த 
ளொதிலும் வடககிளலா கிழககிளலா அககா 
லபெகுதியில எவரும் ளொம்தப பொருடகளுடன் 
மகது ப்யயபெடவிலமல. ளொம்தபபொரும� 
உடபகாண்டவரகள் என்று எவரும் கண்டறி 
யபெடவுமிலமல. ளொம்தபபொருள் கடத்தலும் 
ொவமனயும் 2011 ஆம் ஆண்டிலிருநள்த வடெகு 
தியில கண்டறியபெடடிருககின்றது.
 இந்த ளொம்தபபொருள் கடத்தலும் ொவ 
மனயும் ளெரினவா்த ஆடசியா�ரகளினால 
திடடமிடட வமகயில வடெகுதியில ெரபெபெட 
டிருபெ்தாக ஒரு ்நள்தகம் நிலவுகின்றது. 
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்தமிழரகள் இந்த உலகிமன ஆண்டவர 
கள்,்ா்தமனயா�ரகள்,்கல விதம்தகம� 

அறிந்தவரகள் என்பறலலாம் நாஙகள் ொடஙகளி 
லும் நைது வரலாறுகளிலும் ெலளவறான ்தகவ 
லகம� எைது மூ்தாம்தயரகள் ப்தாடரபில அறிந 
துவருகின்ளறாம்.

 இந்த உலகில அறிவியிலினால கண்டு 
பிடிககமுடியா்த வமகயிலான ெலளவறு ்ா்த 
மனகம� ்தமிழன் ெமடததுள்�ான்.ஆனால 
்தமிழரகளின் ்ா்தமனகள் என்ெ்தற்கு பின்னால 
ெல ளவ்தமனகளும் அடஙகியுள்�ம்த நாஙகள் 
காலம்காலைாக அறிநதுவருகின்ளறாம்.
 ்தமிழரகள் மீது கடடவிழ்ததுவிடபெடட 
இனவா்தபளொர்தான் ்தமிழரகளின் ்ா்தமனயிமன 
ளகள்விககுடெடுததியது.இலஙமகயில இன 
வா்தபைன்ற கடடமைபபு சிஙக�வரகள் ைததி 
யில ள்தாற்றம்பெற்றிருககாவிடடால இந்த நாடு 
சிஙகபபூமரவிட ளைலான இடததிற்கு ப்ன்றி 
ருககும் என்ெதுடன் அந்த ்ா்தமன கடடமைபபில 
்தமிழரகளின் ெஙகளிபபு என்ெது மிகவும் அதிக 
ைாகயிருநதிருககும்.
 ளவ்தமனகளிலும் ்ா்தமனகள் ெமடத்தவ 
ரகள் ்தமிழரகள் என்ெம்த கடந்தகால யுத்தம் 
இந்த உலகுககு ெல விடயஙகம� ்தமிழ் ைககள் 
ைததியிலிருநது எடுததுச்ப்ன்றது.அதிலும் பெண்க 
ளின் ்ா்தமனகள் என்ெது உலகளை வியநது ொரா 
டடுை�வுககு வ�ரநதுநின்றது.
 யுத்தகாலததில ்தமிழீழ விடு்தமலபபுலி 
களின் ்தமலவர பெண்களுககு வழஙகிய 
சு்தநதிரமும் அவரகளின் திறமைகம� பவளிக 
பகாைரவ்தற்கு வழஙகிய வாயபபுகளும் அவர 
கம� ்ா்தமன நிமலககு பகாண்டுப்ன்றது.
யுத்த சூழ்நிமலயில யுத்ததில ைடடுைன்றி அவர 
களுககுள் ைமறநதிருந்த திறமைகம� இனஙகண்டு 
பவளிபகாைரந்தமையினால ெல ்ா்தமனகள் 
பவளிபெடுத்தபெடடதுடன் இந்த உலகில நீஙகா்த 
பெயமரகபகாண்ட ்தமலவராகவும் ள்தசியத 
்தமலவர வி�ஙகுகின்றார.
 யுத்தகாலததில ்தைது திறமைகம� பவளி 
பெடுததியவரகள் வ்திெமடத்தவரகளின் பிள்ம� 
கள் அலல.பெரும்ொலான பிள்ம�கள் மிக 
வும் பின்்தஙகிய மிகவும் கஸ்டைான சூழ்நிமல 
யில வ�ரந்த பிள்ம�கள� யுத்த க�முமனயில 
ெல ்ா்தமனகம� ெமடத்தனர.்தமிழீழ விடு 
்தமலபபுலிகம� இந்த உலகளை திரு 
ம்பிபொரககும் சூழ்நிமலயிமன ஏற்ெடுததியிரு 
ந்தனர.அதிலும் கிழககு ைாகாை பெண் ளொரா 
ளிகளின் வீரம் என்ெது அ�விடமுடியா்த ்ா்தமன 
கம�கபகாண்டது என்ெம்த ள்தசிய ்தமலவளர 
அடிககடி கூறிவரும் விடயைாகயிருந்தது.இவ 
வாறான ்ா்தமனகம� யுத்த க�ததில ெமடத்த 
கிழககு ைாகாை பெண்கள் இன்று ெலளவறு 
்ா்தமனகம� விம�யாடடுததுமறயில ெதிதது 
வருவம்த அவ்தானிககமுடிகின்றது.குறிபொக 
மிகவும் கஸ்ட பிரள்த்ததில உள்� பெண்கள் 

இன்று உலமகளய ்தம்மை திரும்பிபொரககும் 
நிமலமையிமன ஏற்ெடுததிவருவம்த அவ்தானி 
ககமுடிகின்றது.
 குறிபொக ைடடகக�பபு ைாவடடததின் 
ெடுவான்கமர என்ெது இன்று ைடடுைலல 
முற்காலததிலும் ெலளவறு ்ா்தமனகம� ெமட 
த்த பிரள்த்ைாகும்.குறிபொக அஙகிருநது பெண் 
கள் ெல ்ா்தமனகம� ெமடததுள்�னர. ைண்மு 
மனமய ்தமலநகராககபகாண்டு ஆடசிப்ய்த 

பெண் அரசி உலகநாச்சி அவரகள் ெல ்ா்தமன 
கம�பெமடத்த்தன் காரைைாக இன்றும் 
ெடுவான்கமர ைககளினால ளொற்றபெடும் 
அரசியாக காைபெடுகின்றார.வீரததில ைடடுைன்றி 
அவரின் சிந்தமனகளும் இன்றும் ெடுவான்கமர 
ைககளினால ளொற்றபெடுகின்றது.
 இள்தளொன்று யுத்த காலததில ெடு 
வான்கமர பெண்கள் ெமடத்த ்ா்தமனகள் 
இன்றும் நிமனவுகூரபெடுகின்றது.வடகிழககின் 
ெல ெகுதிகளிலும் ெடுவான்கமர பெண்கள் 
யுத்தகக�ததில ப்ய்த ்ா்தமனகள் என்றும் யாரும் 
ைறககமுடியா்த நிமலளய காைபெடுகின்றது.

 இவவாறான ெல ்ா்தமனகம�பெமடத்த 
ைடடகக�பபின் ெடுவான்கமர பெண்கள் இன்றும் 
ெல ்ா்தமனகம�பெமடதது இலஙமகயிமனளய 
்தம்மை ளநாககி திரும்பிபொரககும் நிமலயிமன 
ஏற்ெடுததிவருகின்றனர.
 யுத்த காலததில எவவாறான கரடுமுரடான 
வாழ்கமகயிமன வாழ்ந்தாரகள�ா அவவாறான 
வாழ்கமகயிமனளய இன்றும் வாழும் நிமலயி 
லும் இந்த ்ா்தமனகம� பெண்கள் ெமடதது 
வருகின்றனர.
 இன்று ்தமிழீழ விடு்தமலபளொராடடததின் 
மு்தல பெண் ைாவீரர என்ற பெருமையிமனபபெற்ற 
ைாலதி அவரகளின் நிமனவாக பெண்கள் 
எழுச்சி நாள் அனுஸ்டிககபெடடுவரும் நிமல 
யில ைடடகக�பபில பெண்கள் ெமடத்த ்ா்த 
மனயிமன பவளிபெடுததுவதில இலககு பெரு 
மைபகாள்கின்றது.
 ைடடகக�பபு ைாவடடததின் திருளகாை 
ைமலககும் ைடடகக�பபுககும் எலமலககிரா 
ைைைாக இருபெது கதிரபவளி கிராைைாகும்.
வாகமர பிரள்த் ப்யலா�ர பிரிவுககுடெடட 
ெகுதியில உள்� இககிராைம் ைடடகக�பபு 
நகரிலிருநது சுைார 85கிளலாமீற்றர தூரததில உள்�.
இந்த கிராைம் திருளகாைைமல-ைடடகக�பபு 
பிர்தான வீதியில உள்�து.இந்த கிராைததிலிருநது 
சுைார 20கிளலாமீற்றர காடுகளுககுள் ெயைம் 
ப்ய்தால வருவது கடடுமுறிவு கிராைைாகும்.
இஙகு கடடுமுறிவுகு�ம் இருபெ்தன் காரைைாக 
இககிராைம் அககு�ததில பெயர பகாண்டு 
அமழககபெடுகின்றது.
 இந்த கிராைததிலிருந்த ைாைவிகள் 
அண்மையில கிழககு ைாகாைம் ்தழுவிய 
ரீதியில நமடபெற்ற ள்தசிய விம�யாடடு 
விழாவுககு இமையான விம�யாடடு நிகழ்வில 
உம்தெந்தாடட ளொடடியில ்ம்பியனாக ப்தரிவு 
ப்யயபெடடு ள்தசிய விம�யாடடு ளொடடிககு 

ப்தரிவுப்யயபெடடுள்�னர.
 நகரபபுறஙகளில அதிக�வு ொட்ாமல 
கம� பகாண்ட கிழககு ைாகாைததில ்கல 
வ்திகம�யும் ெமடத்த ொட்ாமலகளிலிருநது 
இந்த ளொடடிககு அணிகள் வந்தளொதிலும் எந்த 
வ்திகளும் அற்ற ஒரு கிராைததில உள்� அடிபெமட 
வ்திகள�யிலலா்த ொட்ாமலயிலிருநது ஒரு 
அணி கிழககு ைாகாைததில உள்� அமனதது 
அணிகம�யும் பவற்றிபெற்று ்ம்பியனாக ப்தரிவு 

ப்யயபெடடுள்�து என்றால அந்த அணியில 
உள்� பெண்களின் ைனதிலும் உடலிலுமிருந்த 
உறுதியான பவற்றிளவடமகளய அவரகம� 
பவற்றிபொம்தககு பகாண்டுப்ன்றுள்�து.

 இபெகுதியில உள்� ைககள் எந்த அடிப 
ெமட வ்திகளுைற்ற நிமலயிளலளய வாழ்நதுவரு 
கின்றனர.கடடுமுறிவு கு�ம் ைற்றும் அ்தமன 
அண்டியுள்� காடுகம� நம்பிளய இபெகுதி ைக 
களின் வாழ்வா்தாரம் காைபெடுகின்றது.
 ொட்ாமலயிமனபபொறுத்த வமரயில 
சுைார 187 பிள்ம�கள் கலவி கற்கின்றளொதிலும் 
வ�ஙகள் மிகவும் ெற்றாககுமறயான நிமலயி 
லும் ஆசிரியரகள் ெற்றாககுமறயான நிமலயிலும் 
எந்தவி்த விம�யாடடுககான அடிபெமட 
வ்திகளுைற்ற நிமலயிளலளய கலவி நடவடிக 
மககம� முன்பனடுததுவருகின்றது.
 ளவறு ொடததிமன கற்பிககும் ஆசிரியர 
ஒருவர குறித்த ொட்ாமலயில உள்� திறமையான 
பிள்ம�கம� இனஙகண்டு அவரகளுககான 
ெயிற்சிகம� ்தன்னால இயன்றவமர வழஙகிளய 
ைாகாை ரீதியில பவற்றிபெறச்ப்யதுள்�ார.
யுத்த காலததில இபெகுதி பெண்கள் அதிக�வில 
விடு்தமலபபுலிகள் இயககததில ்தைது ெஙகளி 
பபிமன வழஙகியுள்�ாரகள்.அவரகளின் பிள்ம� 
கள் இன்று விம�யாடடு துமறயில ்தைது திறமை 
கம� பவளிபெடுததியுள்�னர.
 ‘எஙகளுககு உ்தவி ப்யயுஙகள் நாஙகள் 
ள்தசிய ரீதியில ்ா்தமனகம� ெமடபளொம்’ என 
அந்த அணியின் ைாைவி ஒருவர ப்தரிவித்தார.
எஙகளிடம் எந்த வ்தியும் இலமல.ஆனால 
்ாதிககளவண்டும் என்ற பவறி எஙகளுககுள் 
இருககின்றது.அமனதது விம�யாடடுககளிலும் 
எஙக�ால ்ாதிககமுடியும் ஆனால எஙகளிடம் 
எந்தவி்த வ்திகளும் இலமலபயன ஏககததுடன் 
அந்த ைாைவி ப்தரிவித்தார.
 ைடடகக�பபு ைாவடடததின் வாகமர 
பிரள்த் ப்யலா�ர பிரிவுககுடெடட கடடுமுறிவுக 
கு�ம் அரசினர ்தமிழ்; கலவன் ொட்ாமலயின் 
உம்தெந்தாடட பிரிவு ைாைவரகள் இன்று அந்த 
ொட்ாமலயிமன அமனவமரயும் நிமிரநது 
ொரககமவததுள்�னர.
 கலகுடா கலவி வலய வாகமரகளகாட 
டததிற்குபெடட கடடுமுறிவுககு�ம் அரசினர 
்தமிழ் கலவன் ொட்ாமலயிலிருநது 17 வயதுககுப 
ெடட பெண்கள் பிரிவில உம்தபெந்தாடட 
ளொடடியில ைாகாை ைடடததில மு்தலாம் 
இடததிமனபபெற்று ள்தசிய ைடடம் 
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இலஙமகயின் பொரு�ா்தார பநருககடிககு 
ைததியில நாடடு ைககளின் இயலபு வாழ் 

கமக பெரிதும் ொதிபெமடநதுள்�து.இககடடான 
நிமலககு முகம் பகாடுதது வரும்  இலஙமக 
இதிலிருநதும் மீண்படழுவ்தற்கு ெகீர்தப பிரயத்த 
னதம்த ளைற்பகாள்� ளவண்டியுள்�து.கடந 
்தகால ைற்றும் ்ைகால ஆடசியா� ரகளின் 
தூரளநாககற்றதும், சுயநலன் ்ாரந்ததுைான 
ப்யற்ொடுகள் நாடடின் அபிவிருததிமய 
அ்த� ொ்தா�ததுககு இடடுச் ப்ன்றுள்�ன.
இ்தனிமடளய நாடடில ளொஷாககுைவு ளகள்விக 
குறியாகியுள்� நிமலயில ைமலயக ைககள் இ்தனால 
ொரிய ்வாலகம� எதிரபகாண்டு வருகின்றனர.
பிள்ம�கள் ைற்றும் கரபபிணித ்தாயைார ைந்த 
ளொஷமைககு முகம் பகாடுதது வருவள்தாடு 
இது திடகாததிரைான ்மூக உருவாககலுககும் 
குந்தகைாக அமைநதுள்�து. அதள்தாடு ெலளவறு 
ளநாய பநாடிகள் ளைபலழும்புவ்தற்கும் கலவிப 
பெறுளெறுகளின் பின்னமடவிற்கும் இது உநது 
்கதியாகியுள்�மையும் குறிபபிடத்தகக ்தாகும். 
 “ திடகாததிரைான உடல திடகாததிர 
ைான உள்�ததுககு வழிவகுககும் “என்ொர 
கள்.எனளவ்தான் உடமலப ளெணும் நமடமு 
மறகள் ப்தாடரபில அதிக�வு அககமற ப்லுத 
்தபெடுகின்றது.உடலின் அபிவிருததிககு ளொஷா 
ககான உைவுத ள்தமவயானது மிகவும் இன்றி 
யமையா்த்தாகும்.எனினும் ளொஷாககான உைவு 
என்ெது எலளலாருககும் ்ாததியைாகியுள்�்தா? 
என்றால விமட திருபதியான்தாக இலமல.
உலகில ெல பின்்தஙகிய ்மூகஙகள் ்தைது 
உைவுதள்தமவமய நிமறளவற்றிக பகாள்வதில 
ெலளவறு சிககலகளுககும் முகம் பகாடுதது 
வருகின்றன.ஒருளவம� ள்ாற்றுகளக ெலர 
அலலாடுகின்ற நிமலமையில ளொஷாககுைவு 
என்ெது ெலருககு கனவாகிப ளொவதும் புதிய 
விடயைலல.  பின்்தஙகிய ்மூகஙகளின் உைவுச் 
்வாலகம� பகாளரானா அதிகபெடுததி இரு 
ககின்றது.பகாளரானாவால ளைபலழுந்த ளவமல 
யின்மை, ெடடினி, கமடயமடபபு , ஊரடஙகு 
உள்ளிடட ெல நிமலமைகள் உைவுத ள்தமவமய 
அதிகபெடுததி இருந்தன.இநதியப பிர்தைர நளரநதிர 
ளைாடியும் இது குறித்த ்தனது நிமலபொடமட.
அண்மையில ப்தளிவுெடுததி இருந்தார.  
“பகாளரானா ப்தாற்று ளநாய காலததுககுப பின் 
னர உலகம் பொரு�ா்தார மீடசி கண்கானிபபு 
்வாலகம� எதிரபகாண்டு வருகின்றது.
பகாளரானா காலம் ைற்றும் ரஷய - உகமரன் 
ளொர உலக�ாவிய வினிளயாகச் ்ஙகிலியில  
்தமடகம� உருவாககியது.இ்தன் விம�வால 
உைவு ைற்றும் எரி்கதி ொதுகாபபில பநருககடி 
ஏற்ெடடது “ என்று அண்மையில இடம்பெற்ற 
ஷாஙகாய ைாநாடடில ளைாடி சுடடிககாடடி இரு 
ந்தார.பநகிழ்ச்சியான வினிளயாகச் ்ஙகிலிமய 
உருவாகக ளவண்டிய்தன் அவசியமும் இ்தன்ளொது 
அவரால வலியுறுத்தபெடடது. பகாளரானாமவ 
பின்வந்த காலபெகுதியுடன், இலஙமக ஆடசியா 
�ரகளின் தூரளநாககற்ற சிந்தமன ைற்றும் 
ப்யற்ொடுகளும் இலஙமகயின் உைவு பநருக 
கடிககு தூெமிடடுள்�ன.

  ைமலயக ைககள் உமழபபிற்ளகற்ற ஊதி 
யமின்றி அலலலெடுகின்றனர.உலகச் ்நம்த யில 

ள்தயிமலயின் விமல அதிகரிததுள் �ளொதும் 
ப்தாழிலா�ரகளின் ்ம்ெ�தம்த அதிகரிபெதில 
கம்ெனியினர எவவி்தைான கரி்மனயுமின்றி 
ப்யற்ெடுகின்றமை ப்தாடரபில ெலரும் ்தைது 
வி்னபொரமவயிமன ப்லுததி வருகின்றனர.
அததியாவசிய உைவுப பொருடகளின் விமலகள் 
இபளொது ளவகைாக அதிகரிததிருககின்றது.
பைாத்த ்னதப்தாமகயில 86 ்்தவீ்தைாளனார 
மூன்று ளவம� உைவில ஒரு ளவம� உைமவ 

வறுமை காரைைாக புறககணிககின்றாரகள் 
என்று ப்தரிவிககபெடுகின்றது.ளைலும் ஐநது 
உறுபபினரகம�க பகாண்ட ஒரு குடும்ெம் 
ஒரு நாளுககான உைவுககாக 4000 ரூொமவ 
ப்லவிடும் நிமலமை காைபெடுகின்றது 
என்றும் ப்யதிகள் வலியுறுததுகின்றன.எனி 
னும் பெருநள்தாடடத ப்தாழிலா�ரகளின் 
ஊதிய நிமலயிமன மவதது ளநாககுமகயில 
நிமலமைகள் கவமலககுரிய்தாகளவ காைபெடுகி 
ன்றன.பெருநள்தாடடக குடும்ெஙகள் ெல 
நான்கு அலலது ஐநது உறுபபினரகம�க பகாண் 
ட்தாகக காைபெடும் நிமலயில அவரகள் 
்ைகால விமலவாசி உயரவுககு ைததியில உைவு 
ககாக ப்லவிடுவதில பெரிதும் சிரைதம்த எதிர 
பகாள்கின்றனர.

தகாள்மகயும் நமடமும்றயும்
 நாடடில ைந்தளொஷமை ளவகைாக 
அதிகரிதது வருகின்றது.இது ப்தாடரபில உலக 
நாடுகளும் ்தனது கவனதம்த ப்லுததியுள்�ன.
இ்தன் ொ்தக விம�வுகள் நீண்ட காலம் நின்று 
நிமலககும் என்று எதிரொரககபெடுகின்றது.
யுனிப்ப நிறுவனததின் அறிகமகயின்ெடி ைனி்தா 
பிைான உ்தவிகள் வழஙகபெட ளவண்டிய 
நிமலயில 57 இலட்ம் ளெர இலஙமகயில 
இருககின்றனர.அவரகளில 23 இலட்ம் ளெர 
சிறுவரக�ாவர என்றும் ப்தரிவிககபெடடுள்�து. 
கரபபிணித்தாயைார ெலரும் இதில உள்�டங 
குகின்றனர.இள்தளவம� நாடடில ஏற்ெடட 

ெ்ம�ப பிரச்சிமன ளொன்ற ெல ஏதுகக�ால 
விவ்ாய உற்ெததிகள் 40 ப்தாடககம் 50 வீ்தத தினால 
குமறவமடநதிருககின்றன.இந்த நிமலமை 
யும் ைந்தளொஷமை அதிகரிபபில ப்லவாககு 
ப்லுததுகின்றது. இநநிமலயில சிறுவரகள், 
கரபபிணித ்தாயைாரகள், ொட்ாமல ைாைவர 
கள் ைற்றும் ொலூடடும் ்தாயைாரகள் ஆகி 
ளயாமர உள்�டககிய  ள்தசிய ளொஷமைக 
பகாள்மக ஒன்மற உருவாககுவது காலததின் 
கடடாயைாகுபைன்றும் இநநடவடிகமகககு ்தாம் 
பூரை ஒததுமழபமெ வழஙகுவ்தற்கு ்தயாராக 
இருபெ்தாகவும் பிர்தான எதிரககடசியான ஐககிய 
ைககள் ்கதி ப்தரிவிததுள்�து.இள்தளவம� ொட 
்ாமல ைாைவரகளுககு வழஙகபெடும் உைவின் 
்தரம் ப்தாடரபில ்தற்ளொது விைர்னஙகள் 
முன்மவககபெடுகின்றன.்தரைான உைமவ 
ைாைவரகளுககு பெற்றுக பகாடுதது ைந்தளொ 
ஷமைககு முற்றுபபுள்ளி மவககபெட ளவண்டும் 
என்றும் வலியுறுத்தபெடடுள்�து.

               ைமலயக ைாைவரகள் ைற்றும் கரபபிணித 
்தாயைாரகள் ெலர ைந்தளொஷமைககு உள்�ா 
கியுள்� நிமலயில இது ப்தாடரபில உரிய 
விழிபபுைரவு இலலா்தவரக�ாக அவரகள் 
காைபெடுகின்றனர.இநநிமலயில இது குறித்த 
விழிபபுைரமவ ைககளிமடளய ஏற்ெடுததுவ்தற்கு 
ைமலயக அரசியலவாதிகளும், அர் ்ாரெற்ற 
நிறுவனஙகளும் உச்்கடட ெஙகளிபபிமன நலக 
ளவண்டும் ைமலயகததிலுள்�.ெடித்த இம� ஞர 
யுவதிகளும் இநநடவடிகமகககு ்தைது ஒததுமழ 
பமெ வழஙக முடியும்.அதள்தாடு உைவு ைற்றும் 
ளொஷாககு ொதுகாபமெ உறுதிபெடுததும் ளநாக 
கில ள்தசிய ளவமலததிடடபைான்மற ஏற்ெடு 
ததுவது ப்தாடரபில ேனாதிெதி ரணில விககிர 
ைசிஙக அவ்தானம் ப்லுததியுள்�ார.உைவுப 
ொதுகாபபு ைற்றும் ளொஷாகமக உறுதிபெடு 
ததும் கிராமிய பொரு�ா்தார ைறுைலரச்சி 
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ஈழத்தமிழரகளின் அரசியலவாதிகள், புலம் 
பெயர ்தமிழரகளில ஈழத்தமிழரகளின் 

ைனி்த உரிமைகளுககாகக குரல பகாடுபெவரகள் 
எனப ெலரும், பநலலிககாய மூடமட ளொல 
ஒருகுரலில இலலாைல, சி்தறுண்டு, ஈழைகக 
ளின் ெலகுரலக�ாக, ஐககிய நாடுகள் ைனி்த 
உரிமைகள் ளெரமவயின் அைரவுகளுககு 
ஆண்டு ள்தாறும் ப்ன்று ளகாரிகமககள் முன் 
மவததுப, பின்னர அமவ நிமறளவறா்த கனவு 
க�ாக ‘பவறுஙமகளயாடு இலஙமக புககான்’  
என்ற கம்ெனின் கவி்தாபைாழிககு உ்தாரைைாக 
இலஙமக திரும்புவதும் 2009 மு்தல இன்றுவமர 
யான ப்தாடரகம்தயாக உள்�து. 
 இவவிடததில இராவைன் ்தன் ெமடெல 
வலிமையிழநது இலஙமக திரும்பிய அந்தக 
காடசிமய கம்ென் வடித்த கவிம்தயின் முழு 
அ�விலான எழுததுப ெதிவு ்தமிழரகளின் 
அரசியல இயலாமைகளுககான ப்தளிவான வி� 
ககைாகவும் அமைகிறது. 

வாரணம் ப�ாருத மார்பும் 
வரரயிரை எடுதத ததாளும்
நாரத முனிவர்க் தேற� 
நயம்�ட உரரதத நாவும் 
வீரமும் ேளததத த�ாடதட 
பவறுஙரேதயாடு இலஙரே புக்ோன் 

யாமனபெலைானாலும் அ்தமன எதிரதது 
நிற்கும் உறுதியும், ைமலமயப பி�பெ்தானா 
லும் ்தயஙகா்த வலிமையும், முரண்ொடுகம� 
வ�ரபெவரகளுககு எதிராகத ப்தளிவாகக கரு 
ததுமரககும் ராே்தநதிரமும், ொதுகாபமெ 
நிமலபெடுதது்தல என்ற வீரமும், க�தள்த 
இழககபெடட நிமலயில, அந்தப ளொராடட 
த்தால எந்தப ெலனும் இன்றி, பவறுஙமகளயாடு 
இலஙமகயின் ைாைன்னனான இராவைன், 
பவறுஙமகயினனாக இலஙமக திரும்பினான் 
என்ெது கம்ெனின் ்தமிழினத ்தமலமையின் 
ள்தாலவிககுக காரைம் வி�ககும் அற்பு்தக கவி 
வரிகள். 
 நீஙகா்த உறுதி, ்தயஙகா்த வலிமை, குன் 
றா்த இராே்தநதிரம், ொதுகாபமெளய மு்த 
ன்மைபெடுததும் ளநாககும்ளொககும் இமவ 
உள்�வரக�ாகத ்தமலமைகள் வி�ஙகும் 
பொழுள்த ைககளின் இமறமை, ்தாயக ள்தசிய 
்தன்னாடசி உரிமைகள் ைககளுமடய்தாக ைண் 
ணின் உமடய்தாக இருககும். 
 இந்த உண்மைகம�ச் சிந்தமனப 
புலனககாடசியாக ைனதில இன்்தமிழ்ச்ப்ாற் 
க�ால கடடமைதது அ்தமன ெடிபெவரைனதில 
ஆழபெடுததும் கம்ெனின் அற்பு்தக கவியாற்றல 
இந்தக கவிம்த 
 ள்தசியத ்தமலவர ளவலுபபிள்ம� பிர 
ொகரன் இந்த நான்கு ்தமலமைததுவப ெண்பி 
னதும் உயிரத்தமலமையாக வி�ஙகினார என் 
ெது ஈழத்தமிழரின் ்ைகால வரலாறு. ஆனால 
இன்று இந்த நிமலயில எந்தத ்தமலமையும் 
இலமல. இ்தற்குக காரைம் ைககளின் ளைல 

நம்பிகமக மவத்தவரக�ாக எந்தத ்தமலமை 
யும் இலமல. வலலாண்மைகம�ப பிராநதிய 
ளைலாண்மைகம�, நாடடில நிலவும் ்ரவாதி 
காரஙகம�, அண்டிபபிமழதது அவரகளில 
்தஙகி வாழ்நது அவர ப்ாலவம்தளய ப்யது, 
்தமயவு பெற்று, ்தபபிபபிமழககலாம் என்னும் 
அடிமைத்தன ைனநிமலளய, இன்மறய 
ஈழத்தமிழரகளின் அரசியல ்தமலமைததுவ வீழ் 
ச்சியின் மூலகாரைைாக உள்�து.
 இ்தற்கு முற்றிலும் ைாறுெடட நிமலயில 
“எனது ைககள்” என மிகுந்த உறுதியுடன் ைகக 
ளின் ளைல நம்பிகமக மவத்த ்தமலவராக 
ள்தசியத்தமலவர ளவலுபபிள்ம� பிரொகரன் 
வி�ஙகினார. இ்தனால ்தான் ஈழத்தமிழ் ைககளின் 
அமடயா�தம்த ைடடுைலல ்தமிழகம் உடெட 
உலகத ்தமிழரகளின் முகவரிமயயும் உலகுககு 
உைரததும் ்தமிழ் உலகின் ளெராற்றலா�ராக, 
ஒன்றலல இரண்டலல, 1978 மு்தல 2009 வமர 31 
ஆண்டுகள் அவரால வரலாறு ெமடகக முடிந 
்தது. 
 இந்த ைககள் ளைல நம்பிகமக மவதது, 
ைககம�ளய அமனதது வலலாண்மைகளிலும் 
ளைலான வலலமையாக, உறுதியுடன், ஈழத 
்தமிழரகள் மீ�வும் ்தஙகள் ்தாயக ள்தசிய 
்தன்னாடசி உரிமைகம� மீள்உறுதி ப்யயும் 
்னநாயகத ்தமலமையிமன உருவாகக, அம் 
ைககளுககு உலகத ்தமிழரக�ாக வி�ஙகும் 
ஈழத்தமிழரகளும் ்தமிழகத ்தமிழரகளும் 
ஒருஙகிமைநது, ்னநாயக வழிகளில, அவரகள் 
வாழும் நாடுகளின் ்டடதிடடஙகளுககு 
அமைய உ்தவு்தல என்கிற வரலாற்றுக கடமை 
மயச் சுடடிககாடடி, ஊககுவிதது, ்தமிழ் 
ைககள� ்தமிழ் ைககளுககுச் ்ததியளிககும் 
இயலபுநிமலமய உருவாகக ளவண்டும் என் 
ெள்த ‘இலககு’ என்னும் இந்த அமனததுலக 
ஊடகததின் இலககு. 
 இந்த இலககு ளநாககிய ‘இலககின்’ ெய 
ைததில , வா்கரக�ாகிய உஙக�தும், வ�ங 
களும் ெஙகளிபபுககளும் ்தரும் அமனவரதும், 
ஒன்றிமைந்த முயற்சியால ‘இலககு’ 202வது 
இ்தழ் இவவாரததில ைலரநதுள்�து. இது ்தமிழ் 
ைககளின் ்னநாயகததின் சிறுபவற்றி. 
 இ்தற்காக உஙகள் அமனவருககும் 
ஆசிரிய குழுவினராகிய நாம் எஙகள் நன்றிமய 
யும் வைககதம்தயும் ைகிழ்ச்சியுடன் ப்தரிவிக 
கும் இநளநரததில ‘இலககு’ ஈழத்தமிழரகம� 
மையபெடுததி, உலகத ்தமிழர ்முக ஊடக 
ைாக வ�ரநது பகாண்டிருககும் அ்தனது 
ெயைததில, அ்தனது ‘இலககு’ ஆகிய ஈழத 
்தமிழரகளின் பிறபபுரிமைகம� மீள் உறுதி 
பெடுததும் ளநாககமும் ெணிகளும், உலகத 
்தமிழரகம� ஒன்றிமைதது, அவரகளின் ்தமிழி 
னத்தன்மையின் அடிபெமடயில அவரகளுககும் 
ள்மவப்யயும் ஆற்றலும்,  ளவகம் பெறவும் 
உறுதி பெறவும், இலககின் அமனதது 
வா்கரகம�யும் உஙகள் எண்ைஙகள் ப்ாற்கள் 
ப்யலகள் என்ெவற்மற இலககு ஆசிரியர 
குழுவுடன் ெகிரநது பகாள்ளுைாறு ெணிவன்ொக 

ளவண்டுகின்ளறாம். 
 ஊடகம் என்ெது இன்மறய ைனி்தமனச் 
சிநதிககாைளல அவனது ஆழ்ைனதில ஒன்மறப 
ெதிககும் அறிவியல ப்தாழிலநுடெததின் 
ளெராற்றல. இ்தனால இன்று எந்த ைானிடச் 
்மு்தாயததின் கருததுநிமலயும் ஊடகத்தால 
உருவாககபெடுகிறது என்ெது பவளிபெ 
மடயான உண்மை. அதிலும் ள்தசியத்தமலவர 
அவரகள் இந்த ஊடகதம்த ெடித்தல, ளகட 
டல, காடசிபெடுத்தல வழி ஈழத்தமிழ்ச் ்மு்தா 
யம் முன்பனடுகக ளவண்டும் என்னும் 
முபெரிைாைப ெடிமுமறமயயும் 
வ�ரதப்தடுத்தார. ளகைல கிடடு அவரின் 
எண்ைததின் வண்ைைாக ‘க�ததில’ ெததிரி 
மகமய இலண்டனில இருநது அமனதது 
லகத ்தமிழரகளின் ஊடகைாக, ஐநது கண் 
டஙகளுககுைான மு்தல ்தமிழ் ஊடகைாகக 
கடடமைத்ததுடன்,  ஈழத்தமிழரின் உலகத்தமி 
ழர நிமலககான மு்தல ஊடகபெணி முபெத 
ப்தாரு ஆண்டுகளுககு முன்னர 1991இல ப்தாட 
ஙகபபெற்றது.. அந்தத ள்தசியப ெராம்ெரியத்த 
ன்மையுள்� ஊடகத ப்தாடரச்சி 2009ககுப 
பின் திமகபபுககு உள்�ான நிமலயில, 
ஈழத்தமிழ் ைககளின் அரசியல உரிமைகம� 
அவரகள் அமடவ்தற்கான ஆற்றமல அறிவால 
வ�ரககும் ஊடகைாக இலககு ெயணிககத 
ப்தாடஙகித ்தனது ெணியில 200 இ்தழ்கம� 
அதில உமழபெவரகளின் வியரமவததுளிகளின் 
முததுச்்ரைாக இவவாரததில உஙகள் முன் 
அணிவிதது ைகிழ்கிறது. 
 எந்த ஒருவரககும் அவரது சித்தம் என் 
னும் வாசித்தல ளகடடல ொரத்தல வழியா 
கத ்தகவலகம�யும் ்தரவுகம�யும் அவரின் 
நிமனவாக நிமலபெடுததும் ்த�ைாக உள் 
�து.  வாசித்தமல ஊககபெடுததும் ெததிரிமக 
யும், ளகடடமலத ப்தளிவுெடுததும் வாபனா 
லியும், ெடிகக ளவண்டியனவற்மறயும் ளகடக 
ளவண்டியனவற்மறயும் ொரகக ளவண்டியன 
வற்மறயும் ஒரு்த�ததில வழஙகும் ப்தாமல 
ககாடசியும், இத ப்தாழிலநுடெததின் ைக 
கள் ையபெடுத்தலான அறிவியல ப்தாழி 
லநுடெைாகிய மின்னம்ெல பவளிச் ்முக 
ஊடகஙகளும்,  இன்று பொதுககருததுகளகா�ங 
கம� உருவாககும் ைனி்தபளெராற்றலாக உள் 
�ன. இந்த ஊடக உலகில ஈழத்தமிழ் ைககள், 
உலகத்தமிழரகள் சு்தநதிரததுடன் உள்நுமழநது, 
்தஙகளின் ்ைகாலத ள்தமவகம�யும் உரிமை 
கம�யும் கடமைகம�யும் ்தமிழர ்முகைாக 
உலகிற்கு பவளிபெடுததி பொதுககருததுகளகா 
�தம்த உருவாககிப ெயன்பெற்று வாழ்ந 
திட, ‘இலககு’ ்தன்னால இயன்றம்தச் ப்ய 
்தல என்ெது, உஙகளின் எண்ைஙகளின் ெகிரவி 
லும் கருததுககளின் இமைவிலும் ப்யற்ெஙகளி 
பபுககளிலுளை ்தஙகியுள்�து. இமைளவாம். 
வ�ரளவாம். வாருஙகள், உஙகள் கருததுககம�த 
்தாருஙகள்.
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கடந்த பவள்ளிககிழமை (30) உகமரனின் 
நான்கு ைாநிலஙகள் ரஸ்யாவுடன் இமையும் 

உததிளயாகபூரவ நிகழ்வுககாக பைாஸ்ளகாவின் 
ப்ஞ்துககம் ்தன்மன அலஙகரிதது விழாகளகாலம் 
பூண்டிருந்தது. ்ெளராசியா, ளகர்ன், லுொன்ஸ் 
ைற்றும் படானஸ்ற்க ளொன்ற 7.5 மிலலியன் 
ைககள் ப்தாமகமய பகாண்ட 107,000 ்துர கி.மீ 
ெரபெ�வுள்� பிரள்த்ஙகள் ரஸ்யாவுடன் இமை 
கின்றன.
 

 கடந்த வாரம் ளைற்பகாள்�பெடட வாக 
பகடுபபில இந்த ைாநிலஙகள் ஒவபவான்றும் 80 
விகி்தததிற்கும் ளைலான வாககுகம� இமைவ 
்தற்கு ்ாரொக அழிததிருந்தன. இந்த வாகபகடுபபு 
்டடவிளரா்தைானது என ப்தரிவிததுள்� ஐக 
கிய நாடுகள் ்மெயின் ்தமலவர அன்ரனிளயா 
குருடரரஸின் கருதது ஐ.நா என்ெது ளைற்குலகததின் 
ஒரு கருவி என்ெம்த மீண்டும் உலகுககு நிறுவி 
யுள்�்தாக ப்தரிவிததுள்�து பைாஸ்ளகா.

 பகாள்ாளவாவின் வாகபகடுபபிற்கும் 
உகமரனின் ப்தற்கு ைற்றும் கிழககு ெகுதியில 
இடம்பெற்ற வாகபகடுபபிற்கும் ளவறுொடுகள் 
இலமல இரண்டும் இனபெடுபகாமலயால ொதிப 
ெமடந்த ைககள் ்தைது உயிமரயும், இறமைமயயும் 
காபொற்ற ளைற்பகாண்ட முயற்சி.
 பகாள்ாளவாமவ ஆ்தரித்த ஐ.நா உகமர 
னில இம்பெற்ற வாகபகடுபமெ எதிரபெது என் 
ெது உகமரனில புட்ா ெகுதியில சில நூறுளெர 
இறந்ததம்த உடனடியாக இனபெடு பகாமல 
என அறிவித்த அள்த்யம், இலஙமகயில ெல 
ெத்தாயிரம் ைககள் ெடுபகாமல ப்யயப 
ெடடம்த ைனி்தஉரிமை மீறலகள் என வமரயறு 
த்தம்தளொலளவ ஒரு இரடமட ளவடைாகும் 
என்ெதுடன். ஐ.நாவின் மீ்தான நம்பிகமகமயயும் 
ஐ.நாவின் நடவடிகமககள் சி்தறடிதது வருகின்றன.
மின்ஸ்க உடன்ொடமட உகமரனும், ஐளராப 
பிய ஒன்றியமும் மீறியள்த ்தைது நடவடிகமக 
ககான காரைம் என்கிறது ரஸ்யா. இலஙமக 
இநதிய உடன்ொடமட இலஙமக தூககிபயறி 
நது ்தமிழ் ைககள் மீது ஒரு முழு எடுபபிலான 
இனபெடுபகாமலமய இலஙமக ளைற்பகாண்ட 

ளொது இநதியா இலஙமகயின் ெககம் நின்றது 
ளொல ்தன்மன நம்பிய ைககம� விடடு ரஸ்யா 
ஓடவிலமல.
 அந்த ைககம� ொதுகாபெ்தன் மூலம் 
்தனது நாடமடயும் ைககம�யும் ொதுகாகக அது 
ெலம்பொருநதிய ளைற்குலகதம்தயும் ஐ.நாமவ 
யும் எதிரதது ளொராடுகின்றது.
 இ்தனிமடளய, கடந்த திஙகடகிழமை (26) 
ரஸ்யாவில இருநது ளேரைனிககு ெலடிக கடற் 
ெகுதி ஊடாக ப்லலும் Nord Stream1 and 2 என்னும் 
இரு எரிபொருள் வழஙகல குழாயகள் குண்டுத 
்தாககு்தல மூலம் ள்்தைாககபெடடுள்�ன.

 இந்த குழாயகம� ளவறு நாடுகளின் 
உ்தவிகள் இன்றி இலகுவாக ்தகரகக முடியாது. 
4.1 ப்ன்ரி மீற்றர ்தடிபொன உருககு குழாயகள், 
6 ப்தாடககம் 11 ப்ன்ரிமீற்றர ்தடிபொன பகாங 
கிறீட பூ்பெடடு ெலபெடுத்தபெடட பின்னளர 
ஆழ்கடலினுள் பும்தககபெடுவதுண்டு. அ்தாவது 
பகாஙகிறீட பூ்பெடட பின்னர ஒவபவாரு 
குழாயகளினதும் எமட அண்ை�வாக 25 ப்தான் 
கள். எனளவ ்ா்தாரை இயற்மக அனரத்தஙகளில 
இருநது அது ்தாககுபபிடிபெதுடன், விெததுககளுக 
கும் ்ாததியமிலமல.

 இரண்டு குழாயகளிலும் ்தலா இரு 
பவடிபபுககள் மூலம் 4 பவடிபபுககள் ஏற்ெட 
டுள்�ன. இரு பவடிபபுககளுககு ்தலா 1000 கி.ளலா 
ரி.என்.ரி எனபெடும் பவடிைருநது ெயன்ெடு 
த்தபெடடிருகக ளவண்டும் என கூறுகின்றது அபைரி 
ககாமவ ்த�ைாகக பகாண்ட ்த ளவால ஸரீற் 
ளேரனல.

 ரஸ்யா உகமரன் மீது ளொர ஆரம்பித்தால 
இந்த எரிபொருள் குழாயகம� இயஙக அனுைதி 
கக ைாடளடாம் என சூழ் உமரததிருந்தார அபை 
ரிகக அர் ்தமலவர ளோ மெடன். குண்டுத ்தாககு 
்தல இடம்பெற்ற உடன் அபைரிககாவுககு நன்றி 
ப்தரிவிதது ளொலநதின் முன்னாள் பவளிவிவகார 
அமைச்்ர ்தனது ருவிடடர ்த�ததில பவளியிடட 
கருததும், ்தாககு்தல இடம்பெற்ற நாள் ளநாரளவ 
யில இருநது ளொலநதுககு எரிவாயு குழாய 
அமைககபெடடு அ்தமன ளொலநது பிர்தைர திற 
நது மவத்ததும் ெலத்த ்நள்தகஙகம� ள்தாற்று வித 
துள்�து.

 ஒரு குழாமய கடடுவ்தற்கு ஏறத்தா� 11 
பிலலியன் படாலரகளும், 10 வருடஙகளும் எடுக 
கும் என்ெதுடன் அ்தன் அழிவு என்ெது ஐளராபபிய 

ஒன்றியததின் பொரு�ா்தாரதம்த குறிபொக 
ளேரைனியின் பொரு�ா்தாரதம்த கடுமையாக 
ொதிபெதுடன் ரஸ்யாவுககும் இழபொகும்.
 இது ஒரு ெயஙகரவா்த ்தாககு்தல என 
ப்தரிவிததுள்� ரஸ்யாவின் நாடாளுைன்ற ளெச் 
்ா�ர பெஸ்பகாவ, வி்ாரமைகளின் பின்னர 
்தான் ளைலதிக கருததுககம� ப்தரிவிகக முடியும் 
எனவும், எந்தபவாரு நாடடின் துமையின்றி இது 
நடநதிருகக வாயபபுககள் இலமல எனவும் ப்தரி 
விததுள்�ார.
 குழாயகளின் அமுககதம்த ளெணுவ்தற்கு 
நிரபெபெடும் எரிவாயு ்தற்ளொது பவளிளயறி 
வருகின்றது. குழாயகம� கடலநீர நிரபபுககின்றது. 
300,000 ப்தான் எமட பகாண்ட வாயுககள் பவளி 
ளயறுவ்தற்கு எதிரவரும் திஙகடகிழமை (3) வமர 
காலபைடுககும். அ்தன் பின்னளர வி்ாரமைகள் 
ஆரம்பிககபெடும். பவளிளயறும் மீள்தன் வாயு 
சூழலபவபெைா்தலில முககிய ெஙகுவகிககும் 
வாயு. அ்தாவது ்தாககு்தமல ளைற்பகாண்டவரகள் 
சூழ்ல ொதுகாபமெயும் புறந்தள்ளியுள்�னர.
 இது அமனததுலக கடற்ெரபபில அமனத 
துலக விதிகள் அமனதம்தயும் மீறி நிகழ்த்தபெடட 
ஒரு ெயஙகரவா்தத ்தாககு்தல என்ெதில ைாற்றக 
கருததிலமல. இந்த கடற்ெரபபில அண்மையில 
ளநடளடா ெமடயினர ெயிற்சியில ஈடுெடடதும், 
பிரித்தானியாவின் கடற்ெமட கபெல ்தரிதது 
நின்றதும் ெதிவாகியுள்�ன.
 சுவீடனுககு ப்ாந்தைான ெகுதியில இரு 
பவடிபபும், படன்ைாரககிற்கு ப்ாந்தைான ெகுதி 
யில இரு பவடிபபுககளும் நிகழ்நதுள்�துடன், 
இந்த ்ம்ெவம் கடலுககு அடியினால ப்லலும் 
ஏமனய எரிபொருள் குழாயகளின் ொதுகாபமெயும் 
ளகள்விககுறியாககியுள்�து. 1000 கிளலா பவடிை 
ருநம்த கடலுககுள் ெயணிககும் ஆ�ற்ற சிறு 
நீரமூழ்கிக�ால பகாண்டு ப்லல முடியாது. 
எனளவ ்தாககு்தல என்ெது ெல ைா்தஙக�ாக அல 
லது வருடஙக�ாக திடடமிடபெடட ஒன்று. நன்கு 
ெயிற்சிபெற்ற கடற்ெமட அணி ஒன்ளற ளைற் 
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யுத்தததில பவற்றி பெற்ற்தன் மூலம் அரசு 
விடு்தமலபபுலிகம� பைௌனிககச் ப்யதுள்� 
ளொதிலும், அவரகள் மீண்டும் உயிரபெற்று 
எழுநது விடுவாரகள் என்று ைாறி ைாறி ஆடசிககு 
வந்த ஆடசியா�ரகள் சிஙக� ைககள் ைததியில 
பீதிமயக கி�பபி வநதுள்�னர. அள்தளவம� 
வடககு கிழககுப பிரள்த்ஙகளில அவவாறாக 
விடு்தமலபபுலிகளுககு உயிரூடடுகின்ற நடவ 
டிகமககள் இடம்பெறுவ்தாக ெமடயினர அவவ 
பளொது ப்யதிகம�க கசியவிடடு வநதுள்�னர. 
அததுடன் அது ப்தாடரபில சிலமரக மகது 
ப்யதும் உள்�னர.
 ளெளராயின் ளொம்தப பொருள் ொவ 
மனயா�ரக�ான ைாைவரகள், குறிபொக கலவிப 
பொதுத ்தரா்தர ்ா்தாரை வகுபபு ைற்றும் கலவிப 
பொதுத ்தரா்தர உயர்தர வகுபபு ைாைவரகள் 
்தஙக�து கற்கின்ற ்கதிமய அதிகரிபெ்தற்கு 
பெளராயின் ளொம்தபபொருள் ொவமன 
ஊககைளிதது உ்தவியாக இருபெ்தாகக கருதிச் 
ப்யற்ெடுவ்தாகவும் ப்தரிவிககபெடடிருககின்றது. 
இது உண்மையில ளொம்தபபொருள் ொவமனமய 
ைாைவரகள் ைததியில ஊககுவிபெ்தற்குரிய 
கெடத்தனைானள்தார உததியாகளவ ப்தரிகின்றது.
 ளெரினவாதிகளின் ்தமிழ் ைககள் மீ்தான 
இன அழிபபு நடவடிகமகயின் ஓர அஙக ைாகளவ  
ைாைவரகள் சிறுவரகள் ைததியில ளொம்த 
பபொருள் ொவமனமய ஊககுவிககின்ற ப்யற் 
ொடு முன்பனடுககபெடடிருககின்றள்தா என்ற 
்நள்தகமும் எழுநதிருககின்றது. திடடமிடட 
்தரபெடுத்தல கலவிமுமறயின் மூலம் ்தமிழ் 
ைககள் கலவிததுமற முன்ளனற்றதம்தப ளெரின 
அரசியலவாதிகள் ்தடுததிருந்தனர. ்தமிழ் 
ைககளின் அரசியல உரிமைககான ளொராட 
டதம்தப ெயஙகரவா்தைாகச் சித்தரிதது உலக 
நாடுகளின் உ்தவிகளயாடு நசுககி சின்னாபின் 

னைாககியவரகள் ்தைககான அரசியல அதிகார 
உரிமை ப்தாடரபில ்தமிழ் ைககள் பகாள்மக 
ரீதியாகக ைன்த�வில பகாண்டுள்� கருததியமல 
அடிளயாடு இலலாைற் ப்யவ்தற்காக இ�ந 
்தமலமுமறயினமர ப்யலற்றவரக�ாககும் ஒரு 
நடவடிகமகயாகளவ ளொம்தப பொருள் ொவமன 
ெரபெபெடடிருககின்றள்தா என்றும் ்நள்தகிகக 
ளவண்டி இருககின்றது.  
 எது எபெடியாயினும் ்தமிழ் சிறாரக ளின் 
எதிரகாலதம்த சூனியைாகக வலல ளொம்த 
பபொருள் ொவமன ,குறிதது ்தமிழ் ைககள் ்மூக 
ைடடததில விழிபபுைரவு பெற ளவண்டியது 
அவசியம். ளொம்தபபொருள் ொவமன என்ெது 
அரசியல கண்ளைாடடததில ளநாககபெடடாலும், 
அது உண்மையில ்மூக ைடடததில ளகடு 
விம�விககின்ற ஒரு ெயஙகரைான நடவடிகமக 
யாகும். இ்தற்கு அரசியல ரீதியாக முடிவு காண்ெது 
எந்த வமகயிலும் ்ாததியைாகக கூடும் என்று 
கூறுவ்தற்கிலமல.
 ப்தளிவான சிந்தமனயும் நற்ெழகக வழக 
கஙகளும் பகாண்டுள்�வரகள் ைததியில 
ளொம்தபபொருள் ொவமனககான ஆவமலளயா 
விருபெதம்தளயா ஏற்ெடுததிவிட முடியாது. 
எனளவ நன்பனறி வழியிலான ஒழுககசீலரக�ாக 
சிறுவரகளும் ைாைவரகளும் வ�ரத ப்தடுகக 
பெட ளவண்டும். இ்தற்கு ்மூக ைடடததிலான 
ொட்ாமலகள், ஆலயஙகள் ஊடாகவும், நன் 
பனறிகம�ப ளொதிககின்ற கமல கலா்ார நிகழ்வு 
களின் ஊடாகவும் நடவடிக மககள் முடுககி 
விடபெட ளவண்டும். இ்தற்கு ்மூக ைடடததிலான 
அமைபபுககளும் ப்யற்ொடடா�ரகளும் ்ரவ 
ள்த் சிறுவர தினதம்தபயாடடி இ்தற்கான ப்யலு 
றுதி பைாழிமய எடுதது, ஒன்றிமைந்த ஒரு 
ளவமலததிடடததின் கீழ் ப்யற்ெட முன்வர ளவண் 
டும்.
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பொன்றில என்மன நிறுததி, அ்தன்மூலம் அமடயா 
�ம் கண்டு்தான் என்மன ்தண்டிககளவண்டுபைன 
காவலதுமறயினர நீதிைன்மறக ளகாரியிருந்த 
னர. காவலதுமறயினரின் இந்த திடடமிடட 
நடவடிகமகயினாளலளய நான் சிமறப்லல 
ளவண்டி ஏற்ெடடது.
 ஆனால நான் குருநதூரைமல ளொராடடத 
தில ஈடுெடளடன் என்ெது அமனவருககும் ப்தரி 
யும். அது காவலதுமறயினருககும் ப்தரியும். என் 
மனக மகதுப்ய்த காவலதுமற அதிகாரி ளொரா 
டடம் நடந்தளொது குருநதூரைமலயிலும் நின்றி 
ருந்தார. நான் அந்த இடததில இருநள்தன் என்ெது 
அவருககுத ப்தரியும்.
 எனினும் என்மனச் சிமறககு அனுபெ 
ளவண்டும் என்ற ளநாககுடளனளய காவலதுமற 
யினர நீதிைன்றிடம் அமடயா� அணிவகுபமெக 
ளகாரியிருந்தனர.
 ளொராடடததில நான்்தான் நின்ளறன் என 
காவலதுமறயினர எனகபகதிராக  ஒரு வழககு 
ப்தாடரநதிருந்தால, மகதுப்யயபெடட அள்த 
நாள் அலலது அ்தற்கு ைறு நாள், நான் பிமையிளல 
விடு்தமல ப்யயபெடளவண்டியவன்.
 என்மனச் சிமறககு அனுபெளவண்டும், 
எனது ைளனாநிமலமய உமடககளவண்டும் என்ற 
ளநாகளகாடு காவலதுமறயினர ப்யற்ெடடனர.

பகள்வி:
 சிம்ற நாட்கள் எபேடி இருநதன?

ேதில்:
 கடந்த 23.09.2022அன்று காவலதுமறயி 
னரால மகதுப்யயபெடடு ்தடுபபுககாவலில 
மவககபெடளடன். ைறுநாள் நீதிைன்றில முன்னி 
மலபெடுத்தபெடடம்தத ப்தாடரநது வவுனியா 
சிமறச்்ாமலககு அனுபபிமவககபெடளடன்.

 சிமறயிளல திடடமிடடு எனது உ� 
வியமலச் சிம்தககின்ற ெல விடயஙகள் ளைற்பகா 
ள்�பெடடன.
 என்னுமடய மகயிலிருநந ளக்தார 
பகௌரி விர்த நூலிமன அறுதப்தறிந்தனர. இது 
ஒரு ை்த நிந்தமனயாகும்.  இலஙமகயில இரு 
ககககூடி எந்த குடிைகனுககும் ்தான் ்ாரந்த ை்த 
ததிமன, ்தான்்ாரந்த இமற நம்பிகமகயிமனப 
பின்ெற்றுகின்ற உரிமை இருககின்றது. ஆனால 
அம்த அவரகள் பகாச்ம்பெடுததினர.
 இதுமிததிரைன்றி சிமறச்்ாமலககு ப்ன்ற 
மு்தலநாள் ைல்லகூட வா்லிளல இரவில தூஙகுவ 
்தற்கான ஏற்ொடுகம�ச் ப்ய்தாரகள்.
 ளைலும் மிக ளைா்ைான குற்றமிம�த்த 
வரகள்்தான் சிமறச்்ாமலமய நடாததுகின்ற அ� 
விற்கு இலஙமகயின் சிமறச்்ாமல இருககி ன்றது 
என்ெ்தற்கு உ்தாரைைாக வவுனியா சிமறச்்ாமல 
இருககின்றது.
 மிக ளைா்ைான குற்றச்ப்யலகளில ஈடுெ 
ெடடவரகள்்தான் சிமறச்்ாமல அதிகாரிகம� 
பளொல ப்தாழிற்ெடுகின்றனர. இது மிக ளைா்ைான 
ப்யற்ொடாகும்.
 அதள்தாடு சிமறயிளல சுகா்தாரம் என்ெது 
மிகவு ளகள்விககுறியானப்தாரு விடயைாகக 
காைபெடுகின்றது. ைல்லகூடவா்லில மவதது 
உைவுெரிைாறபெடுகின்றது. அ்தமனவிட ள்தநீர 
அருநதுகின்ற குவம� அ�விலான குவம� 
யில்தான் குளிபெ்தற்கு நீர கிமடககின்றது.
 சிமறயிளல நிததிமர என்ெது நிமனதது 
பொரகமுடியா்த ஒரு விடயைாகஇருககின்றது.
 ஆனால சிமறச்்ாமலயில இருந்த அந்த 
நாடகளில நான் ஒன்மறைடடும் எனது ைனதிளல 
சுைநதிருநள்தன். நான் எனது இனததின் விடு்தமல 
ககாக ளொராடியிருககின்ளறன். எனளவ நான் ப்ய 
கின்ற இத தியாகம் பெரியவிடயளை அலல.
 ஏன் எனில உயிமரககூடத துச்்பைன 
நிமனதது ளொரடியவரகள் ெலர இருககின்றாரகள். 

அவரகளின் தியாகஙகளுடன் ஒபபிடுமகயில 
நான் ெடட துன்ெஙகள் ஒரு ்ா்தாரை விடயங 
கள�யாகும்.

பகள்வி:
 ஆக்கிரமிபபுக்கு எதிரான தசயறோடுக 
ளில் இனியும் தஙகம்ள காைமுடியுமா?

ேதில்:
 ப்தாடரச்சியாக நான் குருநதூரைமல 
விடயம் ப்தாடரபில ளொராடுளவன்.
 குருநதூரைமல ைாததிரைலலாைல, 
இந்த ைண்ணிளல எைது இனததுககு எதிராக 
நிகழ்த்தபெடுகின்ற அத்தமன இன அழிபபுச் 
ப்யற்ொடுகளுககு எதிராகவும் ளொராடுளவன்.
 சிமறககுச்ப்ன்றுவநதுவிடளடன் அலலது, 
மீண்டும் காவலதுமறயினர மகதுப்யவாரகள் 
என்ற எந்தப ெயமும் எனககுக கிமடயாது.
 காவலதுமறயினரால மகதுப்யயபெடு 
்தல, சிமறயில அமடககபெடு்தல ளொன்ற 
ப்யற்ொடுகள் ளைற்பகாள்�பெடுகின்றது என்ெ 
்தற்காக, அறுெதுவருடஙகளுககு ளைலாக நடா 
த்தபெடுகிற விடு்தமலப ளொராடடப ெயைததிலி 
ருநது ஒருளொது வழி்தவறிச் ப்லல முடியாது.
 நிச்்யைாக வடககு, கிழககு ்தமிழர ்தாயகம் 
என்கின்ற ளகாடெடமட நிமலநிறுததுவ்தற்காக 
இலஙமகயின் ்டடதிடடஙகளுககு அமைவாக 
ேனநாயகவழிகளில நான் ப்தாடரச்சியாகப ளொரா 
டுளவன்.
 குருநதூரைமலமயப ொதுகாபெ்தற்காக 
வும், ப்ம்ைமல நீராவியடிமயப ொதுகாபெ்தற்கா 
வும், ைைலாற்மறப ொதுகாபெ்தற்காகவும் நாங 
கள் என்ன விமலபகாடுககவும் ்தயாராக இருக 
கிளறாம் என்ெம்த மிகத ப்தளிவாகக கூறிமவகக 
விரும்புகிளறன்.

�மிழ் �ொய்கத்தில்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

நிமலயஙகம� வலுவூடடுவ்தற்கான ெலதுமற 
ஒருஙகிமைபபு பொறிமுமறயும் அண்மை 
யில ஸ்்தாபிககபெடடுள்�து.  இத்தமகய 
நடவடிகமககள் ்ைகாலததில மிகுந்த முககி 
யததுவம் மிககள்த எனினும் இ்தன் ெயன்கள் 
்கலமரயும் ப்ன்றமடய அர்ாஙகம் வழிளய 
ற்ெடுததிக பகாடுபெது மிகவும் அவசியைாகும்.
 அர்ாஙகததினால முன்மவககபெடும் 
ள்தசிய ளவமலததிடடஙகள் ெல கடந்த 
காலததில நகர ைற்றும் கிராைப புறஙகம� 
ப்ன்றமடந்த நிமலயில பெருநள்தாடடஙகம�ச் 
ப்ன்றமடவதில ெலளவறு இழுெறி நிமலகள் 
காைபெடடமையும் நீஙகள் அறிந்தள்தயாகும்.
கலவி, சுகா்தாரம்,ளொஷாககு, படஙகு ஒழிபபு, 
வறுமை நிவாரைம், வீடமைபபு எனபெலவும் 
இதில உள்�டஙகும்.இந்த புறககணிபபு நிமல 
இனியும் ப்தாடரவ்தற்கு இடைளிககலாகாது.
வறுமை, ளொஷாககின்மை என்ெவற்றினால 
ைமலயக ்மூகம் பெரிதும் ொதிககபெடடுள்� 
நிமலயில அது ்மூகச் சிககலகள் ெலவற்றுக 
கும் உநது்கதியாக அமைநதுவிடும் அொயமுள் 
�ம்தயும் ைறுபெ்தற்கிலமல.இ்தமன கருததில 
பகாண்டு ைமலயக ்மூகதம்த சிககலகளில 
இருநதும் அழிவிலிருநதும் ொதுகாகக விள்ட 
ளவமலததிடடஙகள் முன்மவககபெட ளவண்டும்.
ைமலயக அரசியலவாதிகள் அர்ாஙகதம்த வலி 
யுறுததி அதிக�வு நன்மைகம� அர்ாஙகததி 
டமிருநதும், ்ரவள்த் நாடுகள் ைற்றும் நலன் 
விரும்பிகளிடமிருநதும் பெற்றுக பகாடுகக 
முயற்சிகக ளவண்டும்.்தைது ்மூகம் ளொஷாககி 
ன்மையால அழிவமடவம்த அவரகள் ொரததுக 
பகாண்டிருககக கூடாது.இள்தளவம� ்தைது அர 
சியல இருபமெ உறுதி ப்யது பகாள்வ்தற்கு, 
ள்தர்தலில வாககளிபெ்தற்கும் ைககள் அவசியம் 
என்ெம்தயும் அவரகள் ைறநது விடலாகாது.

ஹபொெொககின்ரம ... த�ொடர்ச்சி...
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பகாண்டு ளரனல அவுஸ்திளரலியாவுககு ்தபெ 
முயன்றளொள்த மகது ப்யயபெடட்தாக மியான் 
ைார அரசு ப்தரி விததுள்�து.

மியொன்மொர் - ஆங் ... த�ொடர்ச்சி...

பகாண்டிருகக ளவண்டும்.
 எரிபொருள் வழஙகல குழாயகம� 
்தகரத்தது ளைற்குலகளை என குற்றம் சுைததியுள்�ார 
ரஸ்யாவிள் பவளியக புலனாயவுததுமறயின் 
்தமலவர ள்ரபக நபரஸ்கின். அ்தற்கான ஆ்தார 
ஙகள் ரஸ்யாவிடம் உள்�்தாகவும், 1980களில 
நிககரகூவாவின் எரிபொருள் கடடுைானதம்த 
அபைரிககாவின் புலனாயவு அமைபொன சி.ஐ.ஏ 
்தகரத்த்தம்தயும் அவர குறிபபிடடுள்�ார.
 எனளவ நன்கு திடடமிடபெடடு நிகழ்த்தப 
ெடட இந்த ்தாககு்தல எதிரகாலததில மிகபபெரும் 
அழிவுகளுககும், பொரு�ா்தார சீரழிவிற்ககும் 
வழிவகுககும் என்ெதில ைாற்றுககருததிலமல. 
இபளொள்த ளநாரளவ ்தனது எரிபொருள் வழ 
ஙகல குழாயகம� ொதுகாபெது ப்தாடரபில 
நடவடிகமகம� எடுதது வருகின்றது. ஏறத்தா� 
9,000 கி.மீ நீ�ம் பகாண்ட ெல குழாயகம� தினமும் 

ொதுகாபெது என்ெது அவரகளின் ்கதிககு மீறிய 
விடயம். அது ைடடுைலலாது ப்லவும் மிககது. 
 ரஸ்யா மீ்தான எரிபொருள் ்தமடயால 
ளேரைனிககு இந்த வருடம் ஏற்ெடட இழபபு 
60 பிலலியன் படாலரகள். அடுத்த வருடம் அது 
100 பிலலியன் என கணிபபிடபெடுகின்றது. அது 
ைடடுைலலாது உலகம் பொரு�ா்தார வீழ்ச்சிமய 
்நதிபெது உறுதி என ப்தரிவிததுள்�து உலக வரத்தக 
அமைபபு. ஆனால ரஸ்யாளவா ்தான் இன்னும் 
முழுமையான ெலதம்த ெயன்ெடுத்தவிலமல என 
கூறுகின்றது.
 இந்த நிமலயில, ள்கஸ்பியர கூறிய 
வ்னம் ்தான் நிமனவுககு வருகின்றது. அ்தாவது 
நரகம் பவற்றிடைாக உள்�து ஏபனனில ளெயகள் 
எலலாம் பூவுலகில இருககின்றன (Hell is empty and 
all the devils are here.” - William Shakespeare, The Tempest) 
என்ெது ்தான் அந்த வ்னம்.

நர்கம் ஏன்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

குமறவமடந்தளொதும் புள�ாறிடா ெகுதி 
யில எச்்ரிகமக நிமல ப்தாடரநது ளெைபெடு 
கின்றது. இ்தனிமடளய புயலினால ள்்தைமட 
ந்த கமடகள் ைற்றும் எரிபொருள் நிரபபு 
நிமலயஙகளில  பகாள்ம� ்ம்ெவஙகள் இடம் 
பெறுவம்த ்தடுபெ்தற்காக காவலதுமறயினர 
நிறுத்தபெடடுள்�்தாக அந்த ைாநிலததின் ஆளு 
னர ப்தரி விததுள்�ார.
 ளவரஜீனியா, வட களராலீனா, ப்தன் 
களராலீனா புள�ாறிடா, ைற்றும் ளோரஜியா 
ஆகிய ெகுதிகளில அவ்ரகாலநிமல பிரகடனபெ 
டுத்தபெடடுள்�து.
 அள்த்ையம், கியூொமவ கடந்த ப்வ 
வாயககிழமை இந்த புயல ்தாககிய்தால இருவர 
உயிரிழந்ததுடன், கடற்ெகுதியால ப்ன்ற 20 
குடிளயற்றவாசிகள் காைாைலளொயுள்�்தாக 
ப்தரிவிககபெடுகின்றது.

அதமரிக்கொரவ... த�ொடர்ச்சி...

துரகபைனிஸ்்தான், ஐககிய அரபு இராச்சியம், 
பொலிளவரியன் குடியரசு பவனிசுலா, வியட 
நாம் ைற்றும் ஏைன் ளொன்ற நாடுகம� 
பிராண்டஸ் பகஹ் ரிஸ் ்தைது அறிகமகயில குறிப 
பிடடுள்�ார.

ஐ. நொ.வுடன் ஒத்து    ... த�ொடர்ச்சி... 

உததிளயாகபூரவ ்தகவலகளின் அடிபெமடயில 
்தான் இந்த எண்ணிகமக பெறப ெடடது. 
ஆனால ெடு பகாமல ப்யயபெடடவரக ளின் 
எண்ணிகமக இம்தவிட ெல ைடஙகு அதிகம் 
என குள�ாெல விற்னஸ் என்ற அர் ்ாரெற்ற 
நிறுவனம் ப்தரிவிததுள்�து.
 2012 ஆம் ஆண்டில இரு நது இடம்பெற்ற 
்தாககு்தலகளில 85 விகி்தைான ெடுபகாமலகள் 
பிளரசி லின் அளை்ன் காடடுபெகுதியில ்தான் 
இடம்பெற்றுள்�து.

்கொணி பொது்கொபபு ... த�ொடர்ச்சி...

கம� ள்தாற்றுவிததுள்�து.
 எதிரொரககபெடட பொரு�ா்தார வ�ரச்சி 
யான 6.4 விகி்ததம்த எதிரவரும் 2023 ஆம் 
ஆண்டு இநதியா எடடமுடியாது எனவும் ப்தரிவி 
ககபெடடுள்�து.
 இநதியாவில ஏற்ெடட ெைவீககம் 20 
பிலலியன் படாலரகள் ப்லவீனதம்த அரசுககு 
ஏற்ெடுததியுள்�து. 5 கிளலா எமட பகாண்ட உை 
வுப பொதிகம� வழஙகுவ்தற்கு இநதியா கட 
ந்த 2020 ஆம் ஆண்டு மு்தல 43 பிலலியன் படாலர 
கம� ப்லவிடடுள்�து.
 இந்த திடடததிற்கு இநதியாவுககு 12.2 மில 
லியன் ப்தான் ்தாணியஙகள் ள்தமவபெடு 
வ்தாலும், உகமரன் ளொரினால உைவுத ்தானி 
யஙகளுககு ெற்றாககுமற ஏற்ெடடுள்� ்தாலும் 
இநதியா அரிசி ைற்றும் ளகாதுமை ளொன்றவ 
ற்றின் ஏற்றுைதிமய நிறுததியுள்�து.

இந்தியொவில்  ... த�ொடர்ச்சி...

டுள்�து. அதில கலநது பகாண்டு ஊடகஙகளிடம் 
்தனது கருதம்த ெதிவு ப்ய்த அவர,
 “இவவாறான ஆககிரமிபபு ப்யற்ொ 
டமட ்தடுதது   நிறுத்தளவண்டுைாக இருந்தால 
அரசியல உரிமை முககியைாகும்.   அண்மை 
காலததில   குருநதூர ைமல பிரச்சிமனமய ொரத 
்தால நீதிைன்ற உத்தரவிமன மீறியும் அஙகு 
கடடுைானஙகள் கடடபெடுகின்றது. அ்தமன 
்தடுபெ்தற்கு யாரும் இலலா்த நிமல காைபெடுகி 
ன்றது. இவற்மற ைாற்றி அமைகக ளவண்டுைாக 
இருந்தால, ்தமிழ் ைககள் ்தஙகளின் இருபபிமன 
நிமலநிறுததிபகாள்� ளவண்டும். அ்தற்கு ்தமிழர 
களுககு அரசியல உரிமை என்ெது காததிரைான 
ஒன்று என ப்தரிவிததுள்�ார.

அரசியல் உரிரம... த�ொடர்ச்சி...

ப்தரிவாகியுள்�னர.
 இக கிராைததிலுள்� ொட்ாமலயிலிருநது 
உம்தபெந்தாடட ளொடடிககு ப்தரிவாகியுள்� 
ைாைவரகளுககு இதுவமரககும் நிரந்தர ெயிற்று 
விற்ொ�ர இலலாைளல இவவாறு ள்தசிய 
ைடடம் வமர ப்லவ்தற்கு ்தகுதிபெற்று ள்�்தாக 
ொட்ாமலயின் அதிெர ஜீ.ஜீவளனஸ்வரன் ப்தரிவி 
த்தார.
 கடடுமுறிவுககு�ம் ொட்ாமலயில விம� 
யாடடுததுமற ்ாரநது ைாைவரகம� முன்ளன 
ற்றுவ்தற்கும் ஊககுவிற்ெ்தற்கும் எவவி்தைான 
அடிபெமடவ்திகள் இலலா்த நிமலயில 
ொட்ாமல ்மூகம், ெமழய ைாைவரகள் 
ஆகியவற்றின் ஒததுமழபபு காரைைாகளவ உம்த 
ெந்தாடடததில ள்தசிய ைடடததிற்கு ப்தரிவா 
கியுள்�னர. அததுடன் எைது ொட்ாமல ைாை 
வரகளுககு விம�யாடடில நலல ஆரவ முள் 
�துடன் திடகாததிரைான ைனதம்தயிரியமும் 
உண்டு, நகர ொட்ாமலகம�ப ளொன்று ள்தமவ 
யான வ�ஙகள் கிமடககபபெற்றால விம�யா 
டடுதுமற்ார பவற்றிகம� வலயததிற்கும் ைாவ 
டடததிற்கும் ள்தசியததிற்கும் பகாண்டு வரமுடி 
யுபைான்ெதில ைாற்றுககருததிலமல என அதிெர 
ளைலும் ப்தரிவித்தார.
 ்தைககு ெலளவறு ள்தமவகள் உள்�்தாகவும் 
அவற்றிமன நிமறளவற்றித்தந்தால ்தாஙகள் ள்தசிய 
ரீதியில இம்முமற கிண்ைததிமன சுவீகரிபளொம் 
என ைாைவரகள் ப்தரிவிககின்றனர.
 ொட்ாமல ஆசிரியர ஒருவர மூலளை 

ெயிற்சிகள் இதுவமரயில வழஙகபெடடுவந்தள்� 

்தாகவும் ைாைவரகள் ப்தரிவிககின்றனர.

 ்தைககு ெயிற்சி ஆமடகள்,காலெந்தாடட 

்பொததுகள்,ெநதுகள் ள்தமவயாகவுள்�்தாகவும் 

அவற்றிமன பெற்றுத்தர ஆவைப்யயுைாறும் 

ைாைவரகள் ளகாரிகமக விடுத்தனர.

 எந்தவி்த அடிபெமட வ்திகளுைற்ற 

இந்த கிராைம் ப்தாடரபில முமறயான கடடமை 

பபுகள் ஏற்ெடடால விம�யாடடில ைடடுைலல 

கலவியிலும் ைாைவரகள் முன்ளனறும் நிமலளய 

ற்ெடும்.இதுளொன்ற ெல கிராைஙகள் கிழககில 

ைமறநதுள்�ன.திறமைகள் இருககின்ற ளொதி 

லும் பவளிகபகாைரவ்தற்கான கரஙகள் இல 

லா்த நிமலயில உள்� இந்த ைககளுககு உ்தவ 

முன்வரளவண்டும் என்ெள்த எைது எதிரொர 

பொகும்

மடடக்களபபு ... த�ொடர்ச்சி...

ஆரம்பிககபெடது குறிபபிடத்தககது.

 இன்று ைாலதி என்ற பெண்ளொராளி 

்ைரக�ததில ளநருககு ளநர ளைா்தலில உயிர 

நீதது 35, வருடஙகள் கடந்தன அவருமடய 

வீரததின்பவளிபொடாக அவரின் ொம்தயில 

உதளவகததுடன் துணிநது இநதியபெமடயுடனும், 

இலஙமகபெமடயுடனும் 1987, ப்தாடககம் 2009, 

ளை, 18, வமர ஆயிரககைககான பெண்ளொராளிகள் 

ளொராடியதும் ைாவீரரக�ாக இந்த ைண்ணில 

உயிரநீத்த வரலாறுகளும் உண்டு.

 ்தற்ளொது ளொர பைௌனிககபெடடு 13, 

வருடஙகள் கடந்தாலும் ்தமிழ்ைககளுககான 

இமைந்த வடககு கிழககில இதுவமர அரசியல 

தீரவுகள் வழஙகபெடவிலமல. ப்தாடரநதும் 

ெயஙகரவா்த ்தமடச்்டடம் அகற்றபெடாைல 

ப்தாடர மகதுகளும் துன்புறுத்தலகளும் இடம் 

பெற்ற வண்ைளை உள்�ன.

 2009,ளை,18, முள்ளிவாயககால பைௌனத 

திற்கு முன்னர வடககு கிழககில எந்த கிராைததிலும் 

பெண்கள் சு்தநதிரைாக நடைாடககூடிய சூழல  

இருந்தன, ஒழுககம் நிமறந்த இம�ஞரகளும் 

கடடுபொடான நிமலமையும் காைபெடடது.

 ஆனால இன்று பெண்களுககு எதிரான 

ஒடுககுமுமறகளும், ொலியல துஷபிரளயாகஙக 

ளும், ைாைவர இம�ஞர ைததியில ளொம்த 

வஷதுககள் ொவமன, ைதுொனம், புமகத்தல என 

்தமிழ் ைககள் ைததியில ெல ்மூக சீரளகடுகம� 

திடடமிடடு கடடவிழ்தது உள்�னர.

 ைாலதி என்ற பெண்ளொராளி இன்று 

உயிருடன் இருநதிருந்தால  அவரும் ஒரு நலல 

ப்தாழில வாயபுகளுடன் திருைைம் முடிதது 

ைற்றவரகம�பளொல பிள்ம� குடடிகளுடன் 

வாழ்நதிருபொர. அவர வாழ்மவவிட ்தனது 

இனமும், ்தனது நிலமும் விடு்தமல பெறளவண்டும் 

என்ற உயரிய சிந்தமனயால 35, வருடஙகளுககு 

முன் எமை விடடு ைமறந்தார. உயிர நீதள்தாமர 

நிமனவு கூருவது எலளலாரினதும் கடமையும் 

உரிமையும் ஆனால அது கூட இலஙமகயில 

இலமல என்ெள்த உண்மை.

ெமர்்களத்தின்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

 ளைலும் குறித்த  இடம் ்தன்னுமடயது 
அலல என்றும் இது உஙகள் இடம் என்றும் 
ப்தரிவித்த அவர, இது உஙகள் கனவுகம� 
அமடய உ்தவுகிறது என்றும் கூறியு ள்�ார.
 அதள்தாடு அபைரிககாவும் இலஙமகயும் 
நண்ெரகள் என்றும் ைதிபபுமிகக ேனநாயக நாடு 
கள் என்றும் அவர குறிபபிடடுள்�ார.

இலங்ர்கயர்... த�ொடர்ச்சி...


