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உலகம் மிகப்பெரும் ்பெொரு 
ளொதொர சரிவை சந்திககவு 

ளள நிவலயில் அதவை எதிர்கொ 
ளளும் முகமொக உலகில் உளள பெல 
்பெரிய நிறுைைஙகள தமது பெணி 
யொளரகவள வைவலயில் இருந்து நீக 
கும் நடைடிகவககவள துரிதபபெடு 
த்தி ைருகின்றை.
 வமகவரொ்சொபற், ்ரஸலொ, 
முகநூல், ்நற்பிளிகஸ வபெொன்ற 
மிகப்பெரும் நிறுைைஙகள உட் 
பெட பெல நிறுைைஙகள தமது பெணி 
யொளரகவள குவ்றககும் நடைடிக 
வககவள வமற்்கொளள ஆரம்பித்து 
ளளை. அடுத்த ைருடத்திற்குள 

உலகில் மிகப்பெரும் ் பெொருளொதொர 
வீழ்ச்சி ைரும் எை அ்மரிககொவை 
தளமொகக ்கொணட 91 சதவிகித 
நிறுைைஙகளின தவலைரகள கரு 
த்து ்தரிவித்துளளைர.
 இந்த ்பெொருளொதொர வீழ்ச்சி 
தமது நிறுைைஙகளின ைளரச்சிவய 

இந்த ைொரம் ரஸயொவின இடம் 
்பெற்்ற ைரத்தகத்தில் அ்மரி 

ககொவின ்டொலவர விட சீைொ 
வின யுைொன நொணயவம அதிகம் 
பெரிமொற்்றபபெட்டதொக ்தரிவிககப 
பெடுகின்றது.

 கடந்த திஙகட்கிழவம(3) 
ஒரு நொள இடம்்பெற்்ற ைரத்த பெணப 
பெரிமொற்்றத்தில் 70.3  பில்லியன 
ருபிளகள ்பெறுமதியொை 64,900 
பெரிமொற்்றஙகள யுைொனிலும், 68.2 
பில்லியன ்பெறுமதியொை 28,000 
பெரிமொற்்றஙகள ்டொலரிலும் இடம் 

்பெற்றுளளதொக ்தரிவிககபபெடுகி 
ன்றது.
 ரஸயொவுககும் சீைொவுககும் 
இவடயிலொை ைரத்தகம் அண 
வமககொலமொக அதிகரித்து ைருைது 
டன, கடந்த 8 மொதஙகளில் அது 117 
பில்லியன ்டொலரகவள எட்டி 
யுளளது. இது 31 சதவிகித அதிகரி 
பபெொகும்.
 ரஸயொவுடைொை எரி்பெொருள 
ைரத்தகத்வத இரு நொடுகளும் 50 
விகிதத்வத தமது நொணயஙகளில் 
வமற்்கொளைதற்கொை உடனபெொடு 
ஒனவ்ற கடந்த மொதம் வமற்்கொண 
டிருந்தை.
 இதனிவடவய, சீைொ நொண 
யத்வத ரஸயொவுககு அபபெொல் உலக 
நொடுகளில் பெயனபெடுத்தும் விகிதம் 
அணவமககொலமொக அதிகரித்து ைரு 
ைதொகவும் ்தரிவிககபபெடுகின்றது.
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இந்தியொவில் உளள மருந்து 
நிறுைைம் தயொரித்த இருமல் 

மருந்திவை உட்்கொணட 66இற்கு 
வமற்பெட்ட சிறுைரகள சிறு நீர 
கம் பெொதிககபபெட்டு கம்பியொவில் 
இ்றந்துளளதொகவும், இந்த மருந்து 
தரமற்்ற முவ்றயில் தூயவமயற்்ற 
தொக தயொரிககபபெட்டுளளதொகவும் 
உலக சுகொதொர நிறுைைம் தைது 
அறிகவகயில் ்தரிவி த்துளளது.
 புதுடில்லிவய தளமொகக 
்கொணட Maiden Pharmaceuticals Ltd 
எனனும் நிறுைைவம இந்த மருந்வத 
தயொரித்ததொகவும், இது ்தொடரபில் 
விசொரவணகவள தமது அவமபபு 
ஆரம்பித்துளளதொகவும் உலக சுகொ 
தொர நிறுைைத்தின தவலைர 
்ரற்வரொஸ ்கபிரிவயசஸ கடந்த 
புதனகிழவம(05) ்தரிவித்துளளொர.
 இது குறித்து மருந்து உற் 
பெத்தி நிறுைைவமொ அல்லது 
இந்திய மருந்து கட்டுபபெொட்டு 
அவமச்சகவமொ கருத்துககவள கூ்ற 
மறுத்து ைருகின்றைர. எனினும் 
ஆபெத்துளளதொக கருதபபெடும் Pro-

methazine Oral Solution, Kofexmalin Baby 
Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syr-
up and Magrip N Cold Syrup வபெொன்ற 
மருந்துகவள சந்வதகளில் இருந்து 
நீககுமொறு சுகொதொர நிறு ைைம் 
அைசர வைணடுவகொவள விடுத்துள 
ளது.
 இந்த மருந்துகவள ஆயவு 
கூடஙகளில் பெரிவசொதவை ்சயத 
வபெொது அதில் diethylene glycol and 
ethylene glycol வபெொன்ற நட்சுத்தன 
வமயுளள இரசொயணஙகள இருந்த 
தொகவும், அதவை உட்்கொணட 
சிறுைரகள 5 நொட்களில் பெொதிக 
கபபெட்டதொகவும், அவைொறு பெொதிக 
கபெட்டைரகளில் கடந்த ஆகஸட் 
மொதம் 28 வபெர இ்றந்துளளதொகவும் 

தொயலொந்தின ைடகிழககு பெகு 
தியில் உளள சிறுைர பெளளி 

யில் வமற்்கொளளபபெட்ட துபபெொ 
ககி பிரவயொகத்தில் 23 சிறுைரகள 
உடபட 38 வபெர ்கொல்லபபெட்டுள 
ளைர.

 நொட்டுத் துபபெொககி, வகத்துப 
பெொககி மற்றும் கத்தி சகிதம் பெள 
ளிககு ்சன்ற ்கொவலயொளி அஙகி 
ருந்த கொைலொளிகவள சுட்டு பெடு 
்கொவல ்சயத பினைர சிறுைர 
கவளயும், அஙகிருந்த பெணியொளர 
கவளயும் பெடு்கொவல ்சயதுள 
ளொர.
 தூககத்தில் இருந்த சிறுைரக 
ளில் பெலர கத்தியொல் ்ைட்டி பெடு 
்கொவல ்சயயபபெட்டுளளொர. சிறு 

ைரகவள பெடு்கொவல ்சயதபின 
ைர வீடு வநொககி ்சன்ற அைர 
ைழியில் ்தனபெட்டைரகவளயும் 
பெடு்கொவல ்சயதுளளொர.
 அதன பினைர கொைல்துவ்ற 
யிைர அைரின வீட்வட சுற்றிைவள 
த்தவபெொது தைது மவைவி மற்றும் 
மகன ஆகிவயொவர பெடு்கொவல 
்சயதபினைர ்கொவலயொளி தற் 
்கொவல ்சயதுளளொர.
 பென்ொ கம்ரொப (34) என்ற 
முனைொள கொைல்துவ்ற அதிகொரிவய 
இந்த பெடு்கொவலகவள வமற் 
்கொணடுளளொர. வபெொவதப ் பெொருள 
பெொைவை ்தொடரபில் அைர அண 
வமயில் பெணிநீககம் ்சயயபபெட்டி 
ருந்தொர.
 ைழவமயொக 90 சிறுைர 
கள கல்விகற்கும் அந்த சிறுைர 
பெொடசொவலயில் பெொதகமொக கொல 
நிவல மற்றும் வபெரூந்து பெழுதவட 
ந்தது கொரணமொக ்பெருமளைொை 
மொணைரகள பெொடசொவலககு ைரவி 
ல்வல. 20 மொணைரகவள பெடு 
்கொவல இடம்்பெற்்ற கடந்த 
வியொழககிழவம (6) சமூகமளித்தி 
ருந்தைர.
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ஆறு மொத வகககுழந்வதயுடன  
ஐந்து வபெவரக்கொணட 

தமிழ் குடும்பெம் ஒனறு  தமிழகத்தி 
ற்கு அகதிகளொக ்சனறுளளைர.
 தனுஷவகொடி ஐந்தொம் மணல் 
திட்டில் கடந்த இரணடு நொட் 
களொக தவித்துக்கொணடிருந்த 
நிவலயில், தமிழக கடவலொர கொைல் 
பெவடயிைர அைரகவள மீட்டுள 
ளைர.

 இைரகள அவைைரும்  விசொ 
ரவணயின பின மணடபெம் 
அகதி முகொமில் தஙகவைககப 
பெட்டுளளதொக   ் தரிவிககபபெடுகின 
்றது.
 மனைொவர வசரந்த ஒருைவர 
தைது குடும்பெத்துடன தமிழகத்தில் 
தஞசமவடந்துளளொர.
 ்பெொருளொதொர ்நருககடி 
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ஐ.நொ மனித உரிவமகள வபெர 
வையின தீரமொைம் இலஙவக 

மீதொை சரைவதச விசொரவணயின 
அைசியத்வத பிரதிபெலிககி்றது எை 
சரைவதச மனனிபபுச் சவபெ ்தரிவி 
த்துளளது.
 வமலும் இலஙவகயில் நீதி 
மற்றும் ் பெொறுபபுககூ்றவலப வபெண 
வைணடியதன அைசியத்வதயும் தீர 
மொைம் ைலியுறுத்துைதொக சரை 
வதச மனனிபபுச் சவபெயின ்தற்கொ 
சியொவிற்கொை பிரதிப பிரொந்தி 
யப பெணிபபெொளர தினுஷிகொ திஸொநொ 

யகக இனறு ்தரிவித்துளளொர.
 இது சரியொை திவசயில் 
ைரவைற்கத்தககபெடியொகும் எனறும் 
ஆைொல் இனனும் அதிகமொக ் சயய 
வைணடும் எனறும் அைர கூறியு 
ளளொர.
 எவைொ்றொயினும், நொடு எதிர 
்கொளளும் கடுவமயொை 
்பெொருளொதொர மற்றும் அரசியல் 
்நருககடியில் இருந்து எழுைது 
உட்பெட, பெரந்த அளவிலொை மனித 
உரிவம மீ்றல்கவள நிைரத்தி 
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மு ஸலீம் மககளுககு எதி 
ரொக இந்திய கொைல்து 

வ்றயிைரும் அரசியல்ைொதிகளும் 
வமற்்கொணடுைரும் மனித உரிவம 
மீ்றல்கள குறித்து அவைத்துலக 
மனனிபபுச்சவபெ தைது கணட 
ைத்வத ்தரிவித்துளளது.
 வமற்கு இந்திய மொநிலமொை 
கு்ரொத்தில் வகொவில் திருவிழொ 

மீது கல்்லறிந்தைர எை கொரணம் 
கூறி முஸலீம் இவளஞரகவள 
்பெொதுமககளின உவடயில் ைந்த 
இந்திய கொைல்துவ்றயிைர மரத்தில் 
கட்டிவைத்து தடிகளொல் தொககியுள 
ளைர.
 அதவை ்பெருமளைொை மக 
கள பெொரவையிட்டதுடன, தமது 
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புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர்கள் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்்கயில் குடி்களா்க வாழும ஐர�ாப்பொவில் 
இவவா�ததில் அ்தன் அ�சியல் ்த்லவர்க்ள உள்ளடககிய ஐர�ாப்பிய அ�சியல் சமு்கம 

அ்தனு்டய மு்தலாவது அமர்வ ் சக குடிய�சின் பி�ாககுரவ ந்கரில் அகரடாபெர 7 இல் நடாததியது. 
அ�சியல் ரவறுபொடு்க்ளக ்கட்நது ஐர�ாப்பியர நலன் ரபெணு ்பொது அ்மப்பொ்க ஐர�ாப்பிய 
ஒன்றியததில் இரு்நது விலகிய பிரித்தானியாவும நட்புநி்லயில் ்கல்நது ்்காண்டு உருவாகியுள்ள 
இ்ந்த ஐர�ாப்பிய அ�சியல் சமு்கம ஐர�ாப்பொவின் முககிய சம்காலப்பி�ச்சி்ை்களுக்காை தீரவு்க்ள 
ஆ�ாயும ்பொது அ்மப்பொ்கத ்தன்்ை ்வளிப்பெடுததியுள்ளது. 
 ரமற்குல்கததிைரின் ்மாழியில் உககிர�னில் �ஸயாவின் யுத்தம, என்னும கி்�மளினின் 
்பொறுப்பெற்்ற விரிவாக்கப் பெடிமு்்ற்களாை 01. ர்தசிய அணிதி�ட்டல் பெ�ப்பு்� 02. ரபொலியாை 
வற்புறுத்தல் குடி்யாப்பெம 03. சுட்டவிர�ா்தமா்க உககிர�னின் எல்்ல்க்ளத ்தன்ரைாடு இ்ைத்தல் 
என்பெைவற்்்ற எவவாறு எதிர்்காண்டு  உககிர�னுககு  உறுதியாை ்பொருளா்தா�, இ�ாணுவ, 
அ�சியல், நிதி ஆ்த�வு்க்ள ஐர�ாப்பிய நாடு்கள் அளிக்கலாம என்பெது குறிததும, அ்தன்வழி எவவாறு 
ஐர�ாப்பொவின் உட்்கட்டுமாைததிற்்காை ்நருக்கடி்க்ள எதிர ்்காள்வது எைவும இ்ந்த அ�சியல் 
சமு்கம ஆ�ாய்்நதுள்ளது.  
 அவவார்ற ஐர�ாப்பொவில் சகதி வளங்களுககு  மி்கப்்பெரிய வி்லரயற்்றம ஏற்பெட்டுள்ள 
இன்்்றய ்கால்கட்டததில் அவற்றின் வழங்கல்்க்ள உறுதி ்சய்து ்தாங்கககூடிய வி்லயில் 
வீடு்களும வரத்த்கநிறுவைங்களும அ்த்ைப் பெயன்பொட்டுககுப் ்பெறுவ்தற்கு ஐர�ாப்பியரின் சி்ற்ந்த 
ஒதது்ழப்்பெ உருவாககுவதும, ்பொருளா்தா�த்்த வளரதது ரவ்லவாய்ப்புக்க்ளப் ்பெருககி 
ஏற்பெட்டுள்ள வி்லவாசி ஏற்்றத்்த எதிர ்்காண்டு மக்கள் வாழவ்தற்்காை ஒன்றுபெட்ட மைநி்ல்ய 
உருவாககி ்பொதுவாை அக்க்்ற்க்ளப் பொது்காதது நலி்ந்த நி்லயில் உள்ளவர்க்ள எவவாறு 
பொது்காக்கலாம எை ஆ�ாய்்நது ்்காள்்்க்க்ள உருவாக்கவும, ஐர�ாப்பிய அ�சியல் சமு்கததின் 
்பொதுக்கருததுகர்காளத்்த உருவாககி அ்தன் அடிப்பெ்டயில் இவற்்்ற எதிர ்்காள்வதும,  இ்ந்த 
ஐர�ாப்பிய அ�சியல் சமு்கததின் ரநாக்கா்கவும ரபொக்கா்கவும உள்ளது. 
 உல்க வ�லாற்றில் பெலநாடு்களில் வாழும மக்களுககுப் ்பொதுவாை ர்த்வ்கள் ர்தான்றும 
்பொழுது பெலநாடு்களில் வாழும மக்க்ள நாடு்களின் அ�சியலுககு அப்பொற்பெட்ட மு்்ற்மயில் 
ஒன்றி்ைககின்்ற மக்கள் சமு்க இ்ைப்புக்கள் ர்தான்றுவது இயல்பொை ஒன்்றா்கரவ உள்ளது.
 இ்ந்த வ்்கயில் ஈழத்தமிழர்கள் ்தங்களின் அ�சியல் எதிர்காலத்்தத ்தாங்கரள நிரையிக்க 
ரவண்டிய அ�சற்்ற ர்தசமக்களா்க 22.05. 1972 மு்தல் இன்று வ்� சிறிலங்காப் பெ்ட்களின் 
இைங்காைக கூடிய அச்சததிற்கு மு்கங்்காடுதது உறுதியுடன் வாழ்நது வரும நி்லயில் அதிலும 
குறிப்பொ்க 23.07.1983 மு்தல் இன்று வ்� உலகின் பெல முககிய நாடு்களுககும புலம்பெயர்நது 
அ�சியல் பு்கலிடம ர்காரிப் ் பெற்று புலமபெதி்நது அ்நநாடு்களின்  குடிமக்களா்கரவ அ்நநாடு்களின் சமு்க 
்பொருளா்தா� அ�சியல் ஆன்மி்க வாழவுககுத ்தங்களின் உ்ழப்்பெ உறுதியுடன் நல்கி வரும உல்க 
ஈழத்தமிழர்கள் சமு்கம என்்ற அ�சியல் சமு்கத்்தத ர்தாற்றுவிதது வாழும நி்லயில், ்தாய்கததில் 
வாழும ஈழத்தமிழர்க்ளயும இ்ைத்த "ஈழத்தமிழர அ�சியல் சமு்கம" அ்த்ை உருவாக்க ரவண்டிய 
்பொறுப்புள்ளவர்களா்க உள்ளைர. 
 ஐககிய நாடு்கள் மனி்த உரி்ம்கள் ரபெ�்வ 2015 மு்தல் ்கட்ந்த ஏழு ஆண்டு்களா்க 21 
அமரவு்களில் இலங்்கத தீவின் இன்்்றய ஆட்சியாளர்களாை சிறிலங்கா அ�சாங்கததிை்� 
்பொறுப்புககூ்ற்வத்தல், மனி்த உரி்ம்க்ளப் ரபெை்வத்தல், சு்த்நதி�மாை ர்தர்தல் வழியிலாை 
சைநாய்க அடிப்பெ்டயில் நல்லாட்சி்ய முன்ரைற்று்தல் என்கி்ற ரநாக்்கச் ்சயற்பெடுத்த முயன்று 
வருகி்றது. சிறிலங்காவில் மனி்த உரி்ம வன்மு்்ற்கள், யுத்தககுற்்றச் ்சயல்்கள், மனி்தாயததிற்கு 
எதி�ாை குற்்றங்கள் ் சய்ர்தா்� ்தனிப்பெட்ட நி்லயில் அ்ைததுல்கச் சட்டங்களின் கீழ விசாரிப்பெ்தற்கு 
அ்ைததுல்கக குற்்றவியல் நீதிமன்்றததில் அவர்கள் ரமலாை வழககு்க்ளத ்தாக்கல் ்சய்வ்தற்்காை 
சாட்சியங்க்ளப் பெதியும முயற்சியிலும ஈடுபெட்டு வருகின்்றைர. இவற்்்ற முன்்ைடுப்பெ்தற்கு ஐககிய 
நாடு்கள் மனி்த உரி்ம்கள் ஆ்ையாளருககு அதி்கா�ங்க்ள வழஙகும தீரமாைங்களா்க 30/1. 
46/1  தீரமாைங்க்ள நி்்றரவற்றிய ஐககிய நாடு்கள் மனி்த உரி்ம்கள் ரபெ�்வ 2022ம ஆண்டு 
அமரவில் 51/1 தீரமாைத்்த 13 ரமலதி்க வாககு்களால் நி்்றரவற்றியுள்ளது. இமமு்்றத தீரமாைததில் 
்பொருளா்தா�க குற்்றங்களும அ்ைததுல்கச் சட்டங்களுககு ஏற்பெ விசாரிக்கப்பெட ரவண்டும என்கி்ற 
விரிவாக்கம மட்டும ்சய்யப்பெட்டுள்ளது. இ்தன்வழி சிறிலங்காவின் ்பொறிமு்்றககுள்ரளரய 
அ்த்ை ஒழுஙகுபெடுததும முயற்சியில் ஐககிய நாடு்கள் மனி்த உரி்ம்கள் ஆ்ைய்க முயற்சி்கள் 
எல்்லப்பெடுத்தப்பெடுகின்்றை. பிரித்தானியா 18 மா்தங்க்ள இ்தற்்காை ்கால எல்்லயா்க ்கட்ட்மத்த 
்தன்்ம்ய மாற்றி இ�ண்டு வருடங்க்ளக ்கால எல்்லயா்க விரிவுபெடுததிச் சிறிலங்காவுடைாை 
நட்்பெ உறுதி ்சய்துள்ளது. இ்நதியா நடுநி்ல்ம வகிதது ்தைது 13வது திருத்தத்்தரய மீளவும 
மீளவும உல்கநாடு்களும உல்க அ்மப்புக்களும தீரவா்க ஏற்்க ரவண்டு்மன்பெ்்த வலியுறுததி அ்வ 
ஈழத்தமிழர்களின் ்வளிய்கத ்தன்ைாட்சி உரி்மயின் அடிப்பெ்டயில் ஈழத்தமிழரக்காை ஏற்பு்டய 
தீரவு்க்ள வழங்காது சிறிலங்காவின் இ்்ற்ம்யயும ஆள்புல ஒரு்மப்பொட்்டயும ்காப்பொற்றிக 
்்காடுததுள்ளது. சீைா ்தைது தூதுவ்� யாழப்பொைப் பெல்்க்ல்கழ்க மாைவர்களுககு 82 ரபெருககு 
மா்தம 5000 ரூபொ புல்மப்பெரில் வழங்க 4.3 மில்லியன் ரூபொக்கள் வழஙகியும 5 மு்ைவர்கள் 
சீைப்பெல்்க்லக்கழ்கததில் பெட்டம ்பெ்றவும உ்தவி ்தமிழருடன் உ்றவாட்ல நடாததும அர்த ரவ்ள 
ஐககிய நாடு்கள் ச்பெயின் மனி்த உரி்ம்கள் ரபெ�்வயில் சிறிலங்காவுக்காை முழுஅளவாை 
ஆ்த�்வ ்வளிப்பெடுததியுள்ளது. இத்த்்கய இ�ட்்ட நி்லப்பொட்டு அ�சியல் எ்தாரத்த நி்லயில் 
ஈழத்தமிழர்கள் ்தங்களுக்காை அ்ைததுல்க அ�சியல் சமு்கம ஒன்்்ற உடன் உருவாககி உ்ழத்தால் 
மட்டுரம ஈழத்தமிழரின் ்தாய்க ர்தசிய ்தன்ைாட்சி உரி்ம்க்ளப் ரபெை முடியும என்பெர்த இலககின் 
எண்ைம.

ஆசிரியர்

அனைத்துலக ஈழத்்தமிழர் அரசியல் சமுகம்
அனைககப்படல் காலத்தின் த்தனையாகவுள்ளது

ஐககிய நொடுகள மனித உரிவமகள ஆவணயத்தில் 
இலஙவக அரசுககு எதிரொை தீரமொைத்வத இந்தியொ 

பு்றககணித்ததற்கு தமிழர வதசிய முனைணியின 
தவலைர பெழ.்நடுமொ்றன கடும் கணடைம் ் தரிவித்துள 
ளொர.
 ஐககிய நொடுகள மனித உரிவமகள ஆவணயக 
கூட்டத்தில் இலஙவகககு எதிரொை தீரமொைம் ்கொண 
டுைரபபெட்டது. ஐநொ மனித உரிவமகள ஆவணயத்தில் 
வபெசிய ஐநொவுககொை இந்தியொவின நிரந்தர பிரதிநிதி 
இந்திரொமணி பெொணவட, இலஙவகயில் அதிகொரப 
பெகிரவுககொை 13-ைது அரசியல் திருத்தம், மொகொணத் 
வதரதல்களில் நடத்துைது ்தொடரபில் முனவைற்்றம் 
எதுவும் இல்வல.
 இதவை விவரைொக ்சயல்பெடுத்த இந்தியொ, 
இலஙவகவய ைலியுறுத்தும். தமிழரகளின உரிவம 
கவள நிவ்றவைற்்ற இந்தியொ ைலியுறுத்தும் எை குறிப 
பிட்டிருந்தொர.
 வமலும் இலஙவகககு எதிரொை ஐநொ மனித 
உரிவமகள ஆவணயத் தீரமொைத்தின மீதொை ைொக 
்கடுபபில் இந்தியொ பெஙவகற்கொது எைவும் அைர ்தரி 
வித்திருந்தொர.
 இலஙவகககு எதிரொை இத்தீரமொைத்துககு 20 
நொடுகள ஆதரைொக ைொககளித்தை. இத்தீரமொைத்வத எதி 
ரத்து 7 நொடுகள ைொககளித்தை. அவதவநரத்தில் இந்தியொ 
உட்பெட 20 நொடுகள ைொககளிககொமல் பு்றககணித்தை.
 இது ்தொடரபெொக ்நடுமொ்றன ்ைளியிட்டுளள 
அறிகவகயில்,
 இலஙவகயில் அவைத்து மககளிவடவய நல்லி 
ணககத்வத நிலைச் ் சயதல், தமிழரகளின உரிவமகவள 
கொத்தல், 13ஆைது சட்டத்திருத்தத்வத நிவ்றவைற்்றல், 
விவரவில் மொகொண சவபெககொை வதரதல்கவள 
நடத்தி வபெொதுமொை அதிகொரஙகவள அளித்தல் ஆகிய 
ைற்வ்ற ஏற்றுக்கொணட இலஙவக அரசு அைற்வ்ற 
நிவ்றவைற்்றத் தைறியவதக கணடித்து ஐ.நொ. மனித 
உரிவம ஆவணயத்தில் ்கொணடுைரபபெட்ட தீரமொ 
ைத்வத ஆதரிககொமல் இந்திய அரசு பு்றககணித்தவத 
ைனவமயொகக கணடிககிவ்றன.
 2012ஆம் ஆணடிலிருந்து 2021 ஆம் ஆணடு 
ைவர ஏழு முவ்ற நவட்பெற்்ற ஐ.நொ. மனித உரிவம 
ஆவணயக கூட்டஙகளில் இலஙவகககு எதிரொ 
கக ்கொணடைரபபெட்ட தீரமொைஙகவள ஆதரித்து 
ைொககளிககொமல் இவைொவ்ற இந்தியொ பு்றககணித்திருக 
கி்றது. 
 கடந்த கொல கொஙகிரசு அரசு வகயொணட 
நவடமுவ்றவயவய தற்வபெொவதய பெொரதிய ்ைதொ  
கட்சி அரசும் பினபெற்றுைது தமிழரகளுககு எதிரொகச் 
்சயல்பெடுைதில் இரு கட்சிகளுககுமிவடவய எத்தவகய 
வைறுபெொடும் இல்வல எனபெது நிறுைபபெட்டுளளது.

20 நொடு்களுககு பொரொட்டு
இத்தீரமொைத்வத நிவ்றவைற்றுைதற்கு ஆதரைளித்த 
20 நொடுகவளப பெொரொட்டுகிவ்றன. நியொயமொக இத் 
தவகய தீரமொைத்வத அணவட நொடொை இந்தியொ 
்கொணடுைந்திருகக வைணடும். அவைொறு 
்சயதிருந்தொல் வமலும் பெல நொடுகள ஆதரைளித்தி 
ருககும். இதனமூலம் இலஙவக அரசுககு உலக நொடு 
களின அழுத்தம் அதிகமொகி அதன விவளைொக ஈழத் 
தமிழரகளின துனபெம் ஓரளவு குவ்றககபபெட்டிருககும்.

இந்தியொவுககு அச்சுறுத�லே
இலஙவக அரவச திருபதிபபெடுத்த இந்திய அரசு 
ஈழத் தமிழரகவளக வகக கழுவியிருககி்றது. ஆைொல், 
இலஙவக அரசு சீைொவுடன வமலும் ் நருககமொை உ்றவு 
்கொளளுவம தவிர, ஒருவபெொதும் இந்தியொவுககு உண 
வமயொை நட்பு நொடொக இருககொது.
 இந்த உணவமவய இந்திய அரசு உணரவைணடும். 
இல்வலவயல் ைட எல்வலயில் மட்டுமல்ல, ்தன 
எல்வலயிலும் சீைொவின அபெொயம் இந்தியொவை 
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இலஙவக ்ைளிவிைகொர அவமச்சரின 
கடுவமயொை எதிொ்பபுககு மத்தி 

யில் ஐககிய நொடுகள மனித உரிவமகள 
வபெரவையில் இலஙவக குறித்த தீொ்மொைம் 
வியொழககிழவம நிவ்றவைற்்றபபெட்டுளளது. இது 
நிவ்றவைற்்றபபெட்டொலும், இதவை நவடமுவ்ற 
பபெடுத்துைதில் இலஙவகயின இணககம் வதவை 
எனபெது வபெரவைககு ஒரு தவடயொக இருககும். 
இதவை சொ்ைவதசம் எவைொறு தொணடிச்்சல்லும் 
எனபெது பிரதொை வகளவி. 

ஆைொல், பிவரரவண நிவ்றவைற்்றபபெட்டிரு 
பபெதொல், சொ்ைவதச அரஙகில் இலஙவக விைகொரம் 
்தொடொ்ந்தும் உயிொ்பபுடன இருககபவபெொகின்றது 
எனபெதுதொன இலஙவகககுத் தவலயிடி. மறுபு்றத் 
தில் கடந்த 46;1 தீொ்மொைத்தின வமம்பெடுத்தபபெட்ட 
தீொ்மொைமொகவை தற்வபெொவதய தீொ்மொைம் இருப 
பெதொல், தமிழொ்களுககும் இது ் பெரும் ் ைற்றியல்ல. 
அதொைது, நொடு கடந்த அரசொஙகம் ்சொனைது 
வபெொல - இது இலஙவகககுத் வதொல்வி! ஆைொல், 
ஈழத் தமிழொ்களுககு ்ைற்றியல்ல. 

ஐககிய நொடுகள மனித உரிவமகள 
வபெரவையில் அஙகம் ைகிககும் இலஙவக ்தொடர 
பெொை முககிய குழு, இலஙவக ்தொடரபில் 19 
அம்சஙகவளக ்கொணட இந்தத் தீரமொைத்வத முன 
வைத்துளளது. இதற்கு முபபெது நொடுகள 
அனுசரவண ைழஙகியிருபபெதொல் இது நிச்சயமொக 
நிவ்றவைற்்றபபெடும் எனபெது முனைவர எதிொ் 
பெொொ்ககபபெட்டதுதொன. இவவிடயத்தில் இலஙவக 
ககு ஆதரைொக ஏழு  நொடுகள மட்டுவம ைொககளி 
த்தை. இந்தியொ, ்பபெொன உட்பெட 20 நொடுகள 
இவவிடயத்தில் நடுநிவல ைகித்தை.

இலஙவகயில் மனித உரிவமகள மற்றும் 
உணவம, நீதி, நல்லிணககம் மற்றும் ்பெொறு 
பபுககூ்றல் ஆகியைற்வ்ற வமம்பெடுத்துதல் மற்றும் 
பெொதுகொத்தல் ்தொடரபெொை ஐககிய நொடுகளின 
மனித உரிவமகள உயரஸதொனிகர அலுைலகத்தின 
்சயற்பெொடுகவள பெொரொட்டி இந்த ைவரவு தீரமொைம், 
19 பிரதொை  விடயஙகவள உளளடககியுளளது.  
தமிழொ்கவளப ் பெொறுத்தைவரயில் இது ் தொடொ்பில் 
இரணடுவிதமொை நிவலபபெொடுகள உளளை. 
இலஙவக அரசொஙகத்வதப ்பெொறுத்தைவரயில் 
இதவை முழுவமயொக எதிொ்பபெது என்ற நிவல 

பபெொடு எடுககபபெட்டுளளது.
இறுதிபவபெொரின வபெொது ளிைொயககொ 

லில் இடம்்பெற்்ற மனிதொபிமொைத்துககு பு்றம் 
பெொை பெடு்கொவலகள, கொணொமல் ஆககபபெடு 
தல் எனபெைற்வ்ற இலககு வைத்து ஆரம்பெ 
மொை மனித உரிவமகள வபெரவையின கூட்ட 
த்்தொடொ்கள தற்வபெொது ்பெொருளொதொரக குற்்றங 

கள, “அரகலய” வபெொரொட்டககொரொ்களுககு எதிரொை 
அடககுமுவ்றகள எனபெைற்றுககு முககியத்துை 
மளிககும் ைவகயில் விரிைவடந்து்சல்கின்றது. 
அதொைது, தமிழொ்கள பிரச்சிவை பினதளளப 
பெடுகின்றதொ என்ற வகளவி தமிழ் ்சயற்பெொட் 
டொளொ்கள மத்தியில் விரகதிவய ஏற்பெடுத்தியுளளது.

தற்வபெொவதய தீொ்மொைத்வதப ்பெொறுத்த 
ைவரயில் 46 -1 தீொ்மைத்வத ைலுபபெடுத்தும் 
ைவகயிலொை சில அம்சஙகளதொன இருககின்றை. 
இதவை வைத்துத்தொன தமிழ் மககவளத் 
திருபதிபபெடுத்த சொ்ைவதசம் முற்பெடுகின்றது. 
குறிபபெொக ஆதொரஙகவள வசகரிககும் ்பெொறி 
முவ்ற ைலுபபெடுத்தபபெட வைணடும் எனபெது 
தொன இலஙவக அரசொஙகத்வதயும் சிஙகள 
இைைொதிகவளயும் சீற்்றமவடயச் ்சயதிருககின 
்றது.  எதிொ்கொலத்தில் இதனமூலமொக தம்மீதொை பிடி 
இறுகபவபெொகின்றது எை அைொ்கள அஞசுைதில் 
நியொயம் இருககின்றது.

்்னிைொவை ்மனவபெொககில் வகயொள 
வைணடும் எனபெதுதொன ்ைொதிபெதி ரணில் 
விககிரமசிஙகவின உபெொயமொக இருந்தது. ஆைொல், 
்்னிைொவுககு அனுபபெபபெட்ட ்ைளிவிைகொர 
அவமச்சொ் அலிசபரி கடும்வபெொககில் 
இதவை அணுகியிருபபெது ரணில் தரபபுககு 
அதிருபதிவய ஏற்பெடுத்தியிருபபெதொகவும் ஒரு 
தகைல் உளளது. ்பெொருளொதொர ்நருககடிவய 
எதிொ்்கொளைதற்கு வமற்கு நொடுகளின ஆதரவு 
அைசியம் எனபெது ரணிலுககுத் ்தரியும். அதைொல் 
்்னிைொவில் வமற்கு நொடுகவள ஒவரயடியொகப 

பெ வ க த் து க ் க ொ ள ள க கூ ட ொ து 
எனபெதுதொன ரணிலின திட் டம். 
2015 இல் பிரதமரொக இருந்த 
வபெொதும் ரணில் அதவைத்தொன 
்சயதொொ்.

ஆைொல் அலிசபரி 
வபெரிைைொதிகவளத் திருபதிப 
பெடுத்துைதொக ரொ்பெக்ஷ கொல 
அணுகு முவ்றயில் ்சனறிருப 
பெது ரணில் தரபபுககு 
குழபபெத்வத ஏற்பெடுத்தியிரு 
பபெதொக ஒரு தகைல் உளளது. 
ரொ்பெக்ஷககளின சட்டத்தரணி 
யொகவை அைொ் ்்னிைொவில் 
் ச ய ற் பெ ட் டி ரு க கி ன ்ற ொ ொ் . 

வகவதொ்ந்த ஒரு இரொ்தந்திரியொக அைொ் தனவை 
்்னிைொவில் ்ைளிபபெடுத்தவில்வல என்ற 
கருத்தும் பு்றககணித்துவிடககூடியதல்ல.

இந்தபபினைணியில் ஆதொரஙகவளச் 
வசகரிபபெது அைற்வ்ற பெகுபபெொயவு ்சயைது 
எனபெவத ்கொழும்புககு ்நருககடிவயக 
்கொடுபபெதற்கு இவண அனுசரவண நொடுகள 
பெயனபெடுத்தலொம். இதற்குத் வதவையொை நிதி 
ஐ.நொ.வுககுக கிவடத்திருபபெதொகவும் ்சொல்ல 
பபெடுகின்றது. இதற்கொக ஐ.நொ. அதிகொரிகள 
இலஙவக ைருைவதத் தவட்சயைதற்கு ் கொழும்பு 
நிச்சயமொக முற்பெடும். இருந்தொலும், ஆதொர 
ஙகவளச் வசகரிககும் ்சயற்பெொட்வட அது பெொதிக 
கொது எனகி்றொொ் தமிழ் ்சயற்பெொடடொளொ் ஒருைொ். 

இறுதிபவபெொொ் இடம்்பெற்்ற கொலத் 
தில் தொயகத்தில் இருந்த பெலொ் தற்வபெொது புலம் 
்பெயொ்ந்து ைொழ்கின்றொொ்கள. அைொ்களிடம் சொட்சி 
யஙகவளப ்பெற்றுக்கொளள முடியும். ஏற்க 
ைவை அவைொ்றொை பெலொ் சொட்சியஙகவள ஆதொர 
ஙகவள ைழஙகியும் இருககின்றொொ்கள. அதவைவிட 
தொயகத்தில் உளள ைொ்களும் மினைஞசல் மூலமொக 
சொட்சியஙகவள ைழஙகலொம். ஏற்கைவை இவைொறு 
சுமொொ் பெத்து லட்சம் ைவரயிலொை சொட்சியஙகள 
ஐ.நொ.விைொல்  ்பெ்றபபெட்டிருபபெதொகவும் தக ைல் 
உளளது.

ஆைொல், இந்த ஆதொரஙகவளச் வசகரி 
பபெதன மூலமொக மட்டும் தமிழொ்களுககு மனித 
உரிவமவமகள வபெரவை நீதிவயப ்பெற்று 
க்கொடுத்துவிடுமொ என்ற வகளவியும் உளளது. 
அவைொறு ்பெற்றுக்கொடுகக முடியும் என 
்றொல், இவைளவு கொலம் தமிழ் மககள கொத்து 
க்கொணடிருந்திருகக வைணடிய வதவை இருந் 
திருககொது. தொமதமொகும் நீதி மறுககபபெடும் 
நீதிககு சமமொைது. ஆக, இலஙவக அரசொங 
கத்வத தமது கட்டுபபெொட்டுககுள வைத்துக்கொ 
ணடிருபபெதற்கொை ஒரு கருவியொக மட்டுவம 
இந்தத் தீொ்மொைஙகவள வமற்கு நொடுகள பெயனபெடு 
த்துகின்றைைொ என்ற வகளவி தவிொ்ககமுடியொமல் 
எழுகின்றது.

இலஙவக அரசின மீது அழுத்தஙகவள 
வைத்துக்கொளள வைணடும். இதனமூலம் சீைொ 
வின பெககம் இலஙவக ஒவரயடியொகச் ்சனறு 
விடுைவதத் தடுகக முடியும். மறுபு்றம் அழுத்தம் 
அளவுககு அதிகமொைொல் இலஙவக ஒவரயடியொகத் 
தனியொை பெொவதயில் ்சனறுவிடும். சீைொ, ரஷயொ, 
பெொகிஸதொன வபெொன்ற நொடுகள இலஙவகககு 
ஆதரைொக உளளை. இந்த நிவலவமகவளப புரிந்து 
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மனித உரிமமகள் பேரமையின் தற் 
பேோமதய 51 ஆைது அமோ்வில் ககோண் 

டுைரபேட்டுள்்ள தீரமோனத்தில் ஈழத் தமிழ 
ரகளுக்கு சோதகமோன அமசஙகள் ஏதோ 
ைது உள்்ளனைோ? உஙகளுமைய ேோரமை 
என்ன?
 எதுவுவம நவட்பெ்றவில்வல எனறு 
்சொல்லிவிட முடியொது. இது ஒரு சொ்ைவதச 
விசொரவணவய வநொககிச் ்சல்கின்றது. ஆைொல், 
தொமதமொகச் ்சல்கின்றது. ைடககு, கிழககு 
மொகொண சவபெ உறுபபிைொ்கள அனுபபிய விடய 
ஙகள பெல கைைத்தில் எடுககபபெட்டுளளை. இந்த 
விைகொரத்வத சொ்ைவதச குற்்றவியல் நீதிமன 
்றத்துககுக்கொணடு ்சல்ல வைணடும் என்ற 
எமது வகொரிகவகவய மனித உரிவமகள ஆவண 
யொளொ் இரணடு ைருடஙகளுககு முனைொ் தமது 
அறிகவகயில் ் தரிவித்திருந்தொொ். இருந்தவபெொதிலும் 
அது தீொ்மொைமொக ைரவில்வல. இபவபெொது 
இவணஅனுசரவண நொடுகளொல் தயொரிககபபெட்ட 
பிவரரவண திருத்தபபெட்டு ைொக்கடுபபுககும் 
விடபபெட்டது.
 இந்தத் தீொ்மொைத்தில் எதுவுவம இல்வல 
என்ற நிவல இல்வல எனபெவத நொம் திட்டை 
ட்டமொகப புரிந்து்கொளள வைணடும்.  நொம் 
எதிொ்பெொொ்த்த சில விடயஙகள இல்லொவிட்டொலும், 
நொட்சியஙகவளச் வசகரிபபெதற்கொை ்பெொறிமுவ்ற 
ஒனறு உருைொககபபெட்டு, அதற்கொை நிதி 
ஒதுககீடு ்சயயபபெட்டு - அதவை எதிொ்கொலத்தில் 
ைரககூடிய சொ்ைவதச விசொரவணகளுககுப பெயன 
பெடுத்துைதற்குத் திட்டமிடபபெட்டுளளது. 
 இது எபபெடியிருந்தொலும் அரசொஙகத்தின 
்பெொருளொதொரக குற்்றஙகள சிலைற்வ்றயும் வசொ்த் 
துளளொொ்கள. உயிொ்த்த ஞொயிறு தொககுதல் வபெொன்ற 
விடயஙகளும் இதில் உளளடககபபெட்டிருககி 
ன்றது. இதவைவிட தற்வபெொது இடம்்பெறும் 
வபெொரொட்டஙகள ்தொடொ்பெொகவும் இதில் ்சொல்ல 
பபெட்டிருககின்றது. அவைொறிருந்தொலும் எஙகளு 
வடய பிரச்சிவையில், அைொ்கள இபவபெொது சில 

கொல அட்டைவணகவள ்ைளியிட்டுளளொொ்கள. 
53 மற்றும் 55 ஆைது கூட்டத் ்தொடொ்களில் 
ைொய்மொழிமூல அறிகவக ்பெ்றபபெட வைண 
டும் எைவும், 54 ஆைது கூட்டத் ்தொடரில் 
எழுத்துமூலமொை அறிகவக ஒனறு முனவைககப 
பெட வைணடும் எைவும், 57 ஆைது கூட்டத் ் தொடரில் 
ஒரு இறுதிககட்டத்வத - அடுத்ததொக எவைொறு 
்சல்லவைணடும் எனபெவதயிட்டு தீொ்மொனிககபபெட 
வைணடும் எைவும் ்தரிவிககபபெட்டுளளது.  

அதொைது 2,024 ்சப்ரம்பெரில் இவைொ்றொை 
இறுதித் தீொ்மொைத்வத அைொ்கள எடுகக 

விருபபெதொகத் ்தரிவிககபபெடுகின்றது.  அதொ 
ைது, மீணடும் ஒரு முவ்ற இரணடு ைருட 

கொல அைகொசம் ைழஙகபபெட்டிருபபெதொகச் 
்சொல்லலொம்.

 இந்தககொலபபெகுதியில் 
சொட்சியஙகள, ஆதொரஙகவள நொம் 

வசகரித்துக்கொணடு ்சல்கின்ற 
வபெொது அடுத்த கட்டமொக சொ்ை 

வதச குற்்றவியல் நீதிமன்ற 
த்வத வநொககி நொம் ்சல்லக 

கூடியதொக இருககும். 
 ஆகவை, இதுவபெொன்ற பெல்வைறு ்சயற்பெொ 
டுகளில் நொம் முவைபவபெககொட்ட வைணடும். 

ஆதோரஙகம்ள பசகரிபேதற்கோன கேோறி 
முமை ஒரு ஆபரோக்கியமோன விையம 

எனக் குறிபபிட்டுள்ளீரகள். இதமன நமைமு 
மைபேடுத்துைதற்கு இலஙமக அரசோஙகம 
அனுமதி ைழஙகுமோ?
 
 இல்வல. இலஙவக அரசொஙகம் அனுமதி 
ைழஙகொது எனபெவதத் ் தரிந்து்கொணடுதொன இந்த 
விடயஙகள முன்ைடுககபபெடுகின்றை.  கடந்த 
கொலஙகளில் பெல்வைறு சம்பெைஙகள மூலம் 
இலஙவகககுள எதவையும் ்சயய முடியொது 
எனபெவத சொ்ைவதசம் உணொ்ந்திரு ககின்றது.  
இவைொ்றொை நிவலயில் மினைஞசல் மூலமொக 
வும், ்ைளிநொடுகளில் புலம்்பெயொ்ந்திருககும் 
எம்மைொ்கள மூலமொகவும் ஆதொரஙகவளப ்பெற் 
றுக்கொளளமுடியும். அைற்றின மூலமொக ஒரு 
சொ்ைவதச விசொரவணககுச் ்சல்லககூடியதொக இரு 
ககும். 

கெனிைோ தீரமோனத்மத முற்ைோக நிரோ 
கரிபேதோக இலஙமக கைளிவி 

ைகோர அமமசசர அலி சபரி கதரிவித்திரு 
க்கின்ைோர. இநத நிமலயில் அடுத்த கட்ைம 
எவைோைோனதோக இருக்கும
 விசொரவணககுழுககள இலஙவகககுள 
ைருைவத அரசொஙகம் தடுககககூடும். இஙவக ைந்து 
நொட்சியஙகவளச் வசகரிபபெதில் அைொ்களுககுப 
பிரச்சிவைகள இருககும். ஆைொல், விசொரவணகவள 
முன்ைடுபபெதற்கு அது தவடயொக இருககொது. 
உலகம் முழுைதிலும் சுமொொ் பெத்துலட்சம் மககள 
புலம்்பெயொ்ந்து ைொழ்ந்து்கொணடிருககின்றொொ்கள. 
இைொ்களில் பெலொ் இறுதிபவபெொரினவபெொது பெொதிக 
கபபெட்டைொ்கள. அல்லது அைொ்களுவடய குடு 
ம்பெ உறுபபிைொ்கள பெொதிககபபெட்டைொ்கள. 

இைொ் களுவடய சொட்சியஙகவள வபெொதுமொைது. 
அதுவபெொல இந்தியொவிலும் அைொ்கள சொட்சிய 
ஙகவளப ்பெற்றுக்கொளள முடியும். ்ைவ 
வைறு நொடுகளுககு சம்பெந்தபபெட்ட குழுககள 
ைருமொக இருந்தொல், வதவையொை சொட்சியங 
கவள எம்மொல் சமொ்பபிகக முடியும். அத ைொல், 
இலஙவக அரசொஙகம் ஒத்துவழபபு ைழஙகும் 
என்ற எதிொ்பெொொ்பபுடன இவை முன்ைடுககப 
பெடவில்வல. அதவையும் மீறி, இதவைச் ்சய 
யமுடியும் என்ற நம்பிகவகயுடைதொன இது முன 
்ைடுககபபெட்டது. பெல நொடுகளில் இவைொறுதொன 
நவட்பெற்றிருககின ்றது. 
 இபவபெொது பிவரரவண நிவ்றவைற்்றபபெட் 
டிருபபெதொல், அந்தப பிரச்சிவை அஙவக இருககி 
ன்றது என்ற ஒரு நிவலவம இருககின்றது. 
எந்த்ைொரு பிவரரவணயும் இல்லொமல் 
வபெொைொல், முழுககமுழுகக இலஙவக விடுவிககப 
பெட்டுவிட்டது என்ற நிவல ைந்துவிடும்.  அத 
ைொல், இவைொ்றொை தீொ்மொைம் ஒனறிருபபெது இலங 
வகவயக கட்டுபபெடுத்திக்கொணடிருககும்.

 

கெனிைோவில் தமிழ்த் தரபபினர 
இமமுமை பமற்ககோண்ை அணுகு 

முமை எவைோைோ்ளதோக இருநதது?
 
 புலம்்பெயொ் நொடுகளில் உளள அவம 
பபுககளின மூலமொகவும், இலஙவகயில் இருக 
கின்ற கட்சிகள மூலமொகவும் பெல கடிதஙகள 
்்னிைொவுககு அனுபபெபபெடுகின்றை.  
ஆைொல், இதிலுளள மிகப்பெரிய குவ்றபெொடு 
எனை்ைன்றொல், எமது பெொதிபபுககள பெொரியள 
விலொைதொக இருந்தொலும், எமது ்சயற்பெொ 
ட்டொளொ்கள மிகவும் குவ்றைொகவை இருககின்றொ 
ொ்கள. ்கொழும்பில் கொலிமுகத் திடல் வபெொரொ 
ட்டம் ஆரம்பெமொைவபெொவத அைொ்களொல் பெல 
இலட்சககணககொை ஆைணஙகளும், பெடஙக 
ளும் மனித உரிவம மீ்றல்கள எைககுறிபபிட்டு 
அனுபபெபபெட்டுளளை. இபவபெொதுதொன அைொ்களு 
ககு ்நருககடி ைந்திருககின்றது. ஆைொல், அைொ் 
கள ்சயற்பெடும் அளவுககு எம்மைொ்கள ்சயற் 
பெடவில்வல. 
 அதைொல், எம்மைொ்கள ்ைறுமவை ைொயச் 
்சொற்களுடன மட்டும் நினறுவிடொமல், ்சய 
லில் இைற்வ்றககொட்ட வைணடும். தமிழ் 
மககள இவவிடயத்தில் தீவிரமொகச் ்சயற்பெட் 
டொல்தொன இந்தப பிரச்சிவைககு விவரவில் தீொ்வு 
கொணககூடியதொக இருககும். ஆகவை தமிழ்த் 
தரபபுககள இவவிடயஙகவளக கைைத்திற்்கொ 
ணடு ்சயற்பெட வைணடும். 

இநதியோ இமமுமை கெனிைோவில் 
இலஙமக அரசோஙகத்துக்கு சில விையங 

கம்ளச கசோல்லியிருநதோலும, ஈழத் தமிழர 
களுக்கு சோரேோக ஒரு தீவிரமோன நிமல 
பேோட்மை கைளிபேடுத்தவில்மல. இதற்கு 
கோரணம என்ன?
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ஐக்கிய நோடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமையில் இலஙமக குறித்த தீோ்மோனம வியோழக்கிழமம நிமைபைற்ைபேடுகின்ைது. இநத நிமலயில் கெனிைோ அமோ்வுகளில் 
கதோைோ்சசியோகக் கலநதுககோண்டு தன்னுமைய ேஙகளிபமே ைழஙகி ைநத முன்னோள் நோைோளுமன்ை உறுபபினரும, தமிழ்த் பதசியக் கட்சியின் கசயலோ்ளருமோன 
எம்.கே.சிவாஜிலிஙேம் உயிபரோமைத் தமிழின் தோயகக் க்ளம நிகழ்வுக்கோக ைழஙகிய பநோ்கோணலிலிருநது முக்கியமோன ேகுதிகம்ள இஙகு தருகின்பைோம.
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eilngwtpy;iyah?

   த�ொடர்ச்சி 13 ஆம் பக்கம்
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வபெொரககொல மனித உரிவம மீ்றல்கள, 
சரைவதச மனிதொபிமொை சட்டமீ்ற 

ல்கள ்தொடரபிலும் நடபபு நிவலயில் ்பெொது 
ைொை மனித உரிவம நிவலவமகவளயும் கை 
ைத்திற் ்கொணடிருந்த ஐநொ மனித உரிவமப 
வபெரவை இம்முவ்ற ்பெொருளொதொர உரிவம குறி 
த்த நிவலவமகள ்தொடரபில் கைைம் ்சலு 
த்தி இருககின்றது. இது தமிழ் மககளுவடய 
நீணடகொலப பிரச்சிவையொகிய உரிவம மீ்றல் 
களுககு நீதி வகொருகின்ற விடயம், இைபபிரச் 
சிவைககுத் தீரவு கொணகின்ற அரசியல் உரிவமப 
பிரச்சிவை எனபெைற்றின மீதொை கைைககுவிபவபெக 
குவ்றத்துளளது எனவ்ற கூ்ற வைணடும்.
 ்பெொதுைொை வபெொரககுற்்றச்சொட்டுககளுககு 
்பெொறுபபு கூறுதல் மனித உரிவம நிவலவமகவள 
வமம்பெடுத்துதல், ்ைநொயக உரிவமகள மற்றும் 
பெணபுகவள விருத்தி ்சயதல் உளளிட்ட விட 
யஙகளுககு அபபெொல், வதசிய அளவில் மககள 
எதிர்கொணடுளள ்பெொருளொதொர ்நருககடி குறித்த 
புதிய பெொரவைவய திவரநீககம் ்சயதிருபபெவதக 
கொண முடிகின்றது.
 ்பெொருளொதொரப பிரச்சிவை எனபெது 
்பெொருளொதொரத்துடன மட்டும் மட்டுபபெடுத்தபபெட் 
டதல்ல. அது மககளின அடிபபெவட ைொழ் 
வுரிவமவயயும் பெொதிககின்றது என்ற உணவம 
இபவபெொது சரைவதச மட்டத்தில் ்ைளிபபெடுத் 
தபபெட்டிருககின்றது. ்ைநொயக ைழிமுவ்றயில் 
மககளொல் வதரந்்தடுககபபெட்ட மககள பிரதி 
நிதிகளும் ்ைொதிபெதியும் மிகுந்த ்பெொறுபபு டன 
்சயற்பெட வைணடியதன அைசியம் இபவபெொது 
உரிவமசொர விடயமொக ைலியுறுத்தபபெட்டிருக 
கின்றது.
 நொட்டின வதசிய பெொதுகொபபு எந்த அளவுககு 
முககியவமொ அந்த அளவுககு நொட்டு மககளின 
்பெொளொதொரப பெொதுகொபபும் முககியமொைது எனபெது 
இடித்துவரககபபெட்டிருககின்றது. வபெொரககொலத் 
தில் தமிழ் மககள மீது மிக வமொசமொை ்பெொரு 
ளொதொரத் தவடகள விதிககபபெட்டிருந்தை. அைரக 
ளின நடமொட்டம் மிக வமொசமொகக கட்டுப 
பெடுத்தபபெட்டிருந்தது. பெவட அதிகொரிகளின 
விருபபு ்ைறுபபுககு உட்பெட்ட ைவகயிவலவய 
தமிழ் மககள தமது வீடுகளில் இருந்து ்ைளிச் 
்சல்ல அனுமதிககபபெட்டிருந்தொரகள. இதற்கு 
வபெொரககொலத்தில் ைடபெகுதியின எல்வலப பு்ற 
நகரபபிரவதசமொகிய ைவுனியொவில் நவடமுவ்ற 
பபெடுத்தபபெட்டிருந்த பெொஸ நவடமுவ்ற அந்த 
அதிகொரிகளுககுப வபெருதவியொக அவமந்திருந்தது. 
தமிழ் மககள மீது அைரகள பிரவயொகித்த 
்கடுபிடிகளுககு சட்ட ரீதியொை அந்தஸவதயும் 
அதிகொரத்வதயும் அந்த பெொஸ நவடமுவ்ற ைழஙகி 
யிருந்தது.
 எரி்பெொருள இல்வல. ்பெயர குறித்து 
அனுமதிககபபெட்ட அத்தியொைசிய உணவுப 
்பெொருட்கவள  விடுதவலபபுலிகளின கட்டுபபெொட் 
டுப பிரவதச மககளுககு அனுமதிககபபெட்டிருந்தை. 
அரிசி, பெருபபு, கிழஙகு வபெொன்ற மிக முககியமொை 
உணவுப்பெொருட்கவள அஙகு ்கொணடு ்சல்ைத 
ற்கு அனுமதிககபபெட்டிருந்தை. சைரககொரம் 
உளளிட்ட அத்தியொைசிய பெொைவைப ்பெொருட்க 
ளும் வசககிளகளுககு அைசியமொை உதிரிபபெொகங 
களும்கூட தவட ்சயயபபெட்டிருந்தை. அத்தவகய 
மிக வமொசமொை ்பெொருளொதொர ்நருககடிககுள 
தமிழ் மககள அனுபெவித்த கடிைமொை சூழவல 
சிஙகள மககளும் எதிர ்கொளைதற்கு நொட்டின 
்பெொருளொதொர ்நருககடி ஏற்பெடுத்தி இருந்தது.
 ஒபபீட்டளவில் இந்தப ்பெொருளொதொரப 
பிரச்சிவையின தொககம் தமிழ் மககள எதிர்கொண 
டிருந்த தொககத்திலும் பெொரகக பெல மடஙகு 
குவ்றைொைது எனபெது சுட்டிககொட்டத் தகுந்தது. 
விடுதவலபபுலிகளின கட்டுபபெொட்டுப பிரவதசமொ 
கிய ைனனிபபிரவதசத்து மககள வபெொரககொலத்தில் 

தமது உணவுத் வதவைககு ்பெொது நிகழ்ைொக 
விநிவயொகிககபபெட்ட அரிசிக கஞசிவயவய 
குறிபபிட்ட கொலம் நம்பியிருந்தொரகள. அதுவை 
அைரகளின ஜீைொதொரமொகத் திகழ்ந்தது. அதன 
கொரணமொகவை இபவபெொது ளிைொயககொல் 
பெடு்கொவல நிவலவமகவள நிவைவுகூரும்வபெொது 
கஞசி ைழஙகும் நிகழ்வு முககிய இடம்பிடித் 
திருககின்றது. அனறு தமிழ் மககள அனுபெவித்திரு 
ந்த கடிை நிவலவமவய அடுத்து ைருகின்ற 
தவலமுவ்றயிைரும் அறிந்திருகக வைணடும் 
எனபெவத, இந்தக கஞசி ைழஙகலின முககிய 
வநொககம்.
 அரசொஙகத்திைொல் ைலிந்து வமற்்கொளளப 
பெட்டிருந்த ்பெொருளொதொரத் தவட கொரணமொக 
தமிழ் மககள அபவபெொது மிக வமொசமொை மனிதொ 
பிமொை ்நருககடிககுள சிககியிருந்தொரகள. அைர 
கள மீது ைலிந்து திணிககபபெட்டிருந்த அந்த உண 
வுககொை ்நருககடி குறித்து, யுத்தத்திற்குப பின 
ைரொை கடந்த 13 ைருடஙகளில் எந்த மனித 
உரிவமச்்சயற்பெொட்டொளரகளும் கைைம் ்சலுத் 
திய தொகத் ்தரியவில்வல. ்பெொதுைொக மனித 
உரிவம மீ்றல்கள சரைவதச மனிதொபிமொை சட்ட 
மீ்றல்கள என்ற விடயஙகளிவலவய கைைம் 
்சலுத்தப பெட்டிருககின்றது.

 அபபெொவிகளொை ஆயுதம் ஏந்தொத மககள 
மீது நடத்தபபெட்ட இரொணுை தொககுதல்கள, அந்த 
மககள மத்தியில் நடத்தபபெட்ட பெடு்கொவலகள 
எனபெை வபெொரககுற்்றச் ்சயற்பெொடுகளின தனவம 
வயக ்கொணடிருந்த வபெொதிலும், அது வபெொரக 
குற்்ற ைவரயவ்றககுள அடஙகுமொ இல்வலயொ 
எனபெவதப பெலர விைொதப ்பெொருளொககியிருக 
கின்றொரகள.
 நிரொயுதபெொணிகள மீது தொககுதல்கவள 
நடத்தி அைரகவளப பெடு்கொவல ்சயைது வபெொரக 
குற்்றச் ்சயலொக வநொககபபெடுகின்றது. ஆைொல் 
ஆயுதத் தொககுதல்கள இல்லொமவமலவய அந்த 
அபபெொவி மககளுககொை உணவு, மருந்து மற்றும் 
அத்தியொைசிய ்பெொருட்கவள உரிய அளவில் 
விநிவயொகம் ்சயயொமல் அைரகவளப பெட்டினி 
நிவலவமககும் வநொயத்தொககஙகளுககும் ஆளொகச் 
்சயதிருபபெது எத்தவகய பெொதகமொை ்சயல் 
எனபெவத விபெரித்துக கூ்ற வைணடியதில்வல. அது 
குறிபபிட்ட மககள குழுமத்வத சித்திரைவதககு 
உட்பெடுத்துைதற்கு ஒபபெொை விடயமொகும். இதவை 
இபவபெொது நொட்டில் நிலவுகின்ற ்பெொருளொதொர 
்நருககடியின சிரமஙகவளயும் கடிை சூழவலயும் 
எதிர்கொணடிருபபெைரகள ்தளிைொக உணரந்து 
்கொளைொரகள எனபெதில் சந்வதகமில்வல.
 மிக வமொசமொக தமிழ் மககள மீது 
ஆட்சியொளரகளிைொல் ைலிந்து திணிககபபெட்டிருந்த 
்பெொருளொதொரத் தவடயின ஊடொை ்நருககடி 
தனித்துைமொை மனிதொபிமொைப பிரச்சிவை 
யொகவும், தனித்தைமொை உரிவம மீ்றல் விடய 
மொகவும் வநொககபபெட வைணடும் எனபெவத தற் 
வபெொது இலஙவக மககள எதிர்கொணடுளள ்பெொரு 
ளொதொர ்நருககடியும் அதைொல் எழுந்துளள 
பிரச்சிவைகளும் ்தளிைொக உணரத்தியிருககின 
்றை.

 ்பெொருளொதொர ்நருககடி கொரணமொக அரசொ 
ஙகமும் ஆட்சியொளரகளும் எதிர்கொணடுளள 
பிரச்சிவைகள ஒரு பு்றமிருகக அதைொல் மககள 
எதிர்கொணடுளள பிரச்சிவைகளும் ்நருக 
கடிகளும் உரிவமசொரந்த விடயமொக இபவபெொது 
குறித்துக கொட்டபபெட்டிருககின்றது. ஐநொ மனித 
உரிவமப வபெரவையில் இலஙவகககு எதிரொகக 
்கொணடு ைரபபெட்டுளள புதிய தீரமொைத்தில் 
இந்த விடயம் உரிவமசொர விடயமொகக வகயொ 
ளபபெட்டிருககின்றது. இதவை சரைவதச மனனிபபுச் 
சவபெ அதன பிந்திய அறிகவக்யொனறில் மிகத் 
்தளிைொக சுட்டிககொட்டியிருககின்றது.  
 இலஙவக அதிகொரிகளும் சரைவதச 
சமூகமும் ்பெொருளொதொர ்நருககடிககுப ்பெொறு 
பபுக கூறும் வகஙகரியத்தில் மனித உரிவமகவள 
முழுவமயொக உளளடகக வைணடும் எனறு சரைவதச 
மனனிபபுச் சவபெ சுட்டிககொட்டியிருககின்றது. 
மிகவமொசமொை ைறுவம, மிகப பெரைலொை ஊட் 
டச்சத்தினவம, பெட்டினி நிவலவம எனபெைற் றுககு 
ஆளொககபபெட்டுளள மககள தமககுரிய மருத்துை 
பெரொமரிபவபெப ் பெ்ற முடியொத நிவலயில் பெல்வைறு 
பிரச்சிவைகவள எதிர ்கொணடிருககின்றொரகள.
 இந்த நிவலவமககு ஆளொககபபெட்டுளள 
அந்த மககள பெல்வைறு நிவலகளில் உரிவமகள 
மீ்றபபெட்டைரகளொகத் திகழ்கின்றொரகள. ்பெொருளொ 
தொர ்நருககடியில் அந்த மககளின சுகொதொர 
உரிவம, உணவுககொை உரிவம, சமூகப 
பெொதுகொபபு உரிவம எனபெைற்வ்றப பெொதுகொகக 
முற்பெடுவகயில் ்பெொருளொதொரப பெொதுகொபபு மற் 
றும் சமூகப பெொதுகொபபு நிவலவமகளில் அந்த 
மககளுககு வநரந்துளள ்பெருஙவகடுகள ்ைளிப 
பெட்டிருபபெதொக சரைவதச மனனிபபுச் சவபெ குறி 
பபிட்டிருககின்றது.  
 மககளின ்பெொருளொதொரப பெொதுகொபவபெ 
உறுதி ்சயய வைணடியது அரசொஙகத்தின தவல 
யொய ்பெொறுபபெொகும். ்பெொருளொதொரப பெொதுகொபபு 
எனும்வபெொது, உணவுப பெொதுகொபபு, சுகொதொரப 
பெொதுகொபபு, ைொழ்ைொதொரப பெொதுகொபபு, கல்விப 
பெொதுகொபபு, வபெொககுைரத்துப பெொதுகொபபு எை 
பெலதரபபெட்ட விடயஙகவள உளளடககியதொக 
அந்த ்பெொறுபவபெ அரசு நிவ்றவைற்்ற வைணடும்.
 மககள தஙகளுககுத் வதவையொை உணவுப 
்பெொருட்கவள இயல்பெொகப ்பெற்றுக்கொளளக 
கூடியதொக இருத்தல் அைசியம். அவதவபெொனறு 
எரி்பெொருள, மினவிநிவயொகம், மருத்துை வசவை 
கள, வபெொககுைரத்துச் வசவைகள உளளிட்ட 
அத்தியொைசிய விடயஙகவளயும் அைரகள 
தஙகுதவடயின;றி ்பெ்றக கூடிய நிவலவம 
உறுதி ்சயயபபெட்டிருகக வைணடும். ஆைொல் 
அத்தவகய நிவலவம நொட்டில் நிலைவில்வல. 
இதற்கு ்பெொருளொதொர ்நருககடிவய ஏற்பெடுத்தும் 
ைவகயில் ஆட்சி நடத்திய ஆட்சியொளரகவள 
முழுப ்பெொறுபவபெயும் ஏற்க வைணடும்.
 இலஙவகயின ்பெொருளொதொர ்நருககடி 
எனபெது மககளொல் ஏற்பெடுத்தபபெட்டதல்ல. 
அைரகள தமது இயல்பெொை ைொழ்கவகவயயும் 
ைொழ்வு நிவலயிலொை ் பெொருளொதொரத்வத ஈட்டுைதி 
லும் அதவைப வபெணிபபெொதுகொபபெதிலும் தமது 
கடவமகவளச் ்சவைவை ்சயதிருந்தொரகள. 
ஆைொல் ஆட்சியொளரகளின ்தொவலவநொககற்்ற 
்சயற்பெொடுகளும், தீரககதரிசைமற்்ற ்கொளவக 
ைழிபவபெொககும், மிக வமொசமொை ஊழல் நட 
ைடிகவககளும், ஆளணி மற்றும் நொட்டின ்சல் 
ைஙகவள ்பெொறுபபெற்்ற முவ்றயில் விரயம் 
்சயதவமயுவம ்பெொருளொதொர ்நருககடிககொை 
கொரணஙகளொகும். எைவை ்பெொருளொதொர ்நருக 
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இலஙவகயில் முன்ைடுககபபெட்ட சிஙகள 
மயமொககல் மற்றும் ்பெௌத்த மயமொககவல 

தமிழ் மககள மத்தியிலிருந்து வபெொரொட்டத்திற்கொை 
களஙகள தி்றககபபெட்டை.
 இந்த நொடு சுதந்திரமவடந்த கொலம் 
்தொடககம் முன்ைடுககபபெட்டுைந்த ்பெௌத்த 
மயமொககல் நிகழச்சிவய தமிழரகவள அகிம்வச 
ரீதியொகவும் ஆயுதம் தொஙகியும் வபெொரொடவைணடிய 
நிவலககு தளளியது.

 ஒரு பெல்லிைம் ைொழும் நொட்டில் அந்த 
தந்த இைஙகளின கலொசொரஙகளும் கலொசொர 
பெொரம்பெரிய பெணபெொட்டு விழுமியஙகளும் பெொது 
கொககபபெட்டு அதன எதிரகொல சமூகத்திற்கு ைழ 
ஙகவைணடிய உரிவம அந்தந்த சமூகத்திற்கு 
உளளது. அவைொறு இல்லொமல் ஒரு இைத்தின 
ஒரு சமூகத்தின பெொரம்பெரிய பெணபெொட்டு விழுமி 
யஙகளும் கலொசொரத்திவையும் அைரகளின ைர 
லொற்றிவையும் அழித்து அந்த நொட்டில் அந்த இை 
த்திவை அடிவமகளொக மொற்றுைதற்கு ஒரு 
சமூகம் முன்ைடுககும் ்சயற்பெொடுகவள அந்த 
சமூகத்திவை வபெொரொட்ட நிவலககு ்கொணடு ்சல் 
கின்றது.
 இந்த ்சயற்பெொடுகவள ்தொடரச்சியொக 
முன்ைடுககும்வபெொது இந்த நொட்டில் நொஙகள 
பிரிந்து நினறு எஙகளது தனித்துைத்திவை பெொது 
கொககவைணடியது எஙகள உரிவம எனபெவத 
ஒரு இைம் தீரமொனிககும் நிவலயிவை ஏற்பெடுத் 
துகின்றது.
 இலஙவகயில் ்தொடரச்சியொக முன்ைடு 
ககபபெடும் இந்த ்பெௌத்தமயமொககலும் தமிழரக 
ளின பெொரம்பெரிய பெணபெொட்டு விழுமியஙகள 
மற்றும் ைரலொறுகவள திரிவுபெடுத்தி அழிககும் 
முயற்சிகளும் தமிழரகள பெகுதிகளில் ்தொடரச் 
சியொக முன்ைடுககபபெடுகின்றை.
 குறிபபெொக கிழககு மொகொணத்தில் ்தொல் 
்பெொருள ்சயலணி உருைொககத்தின மூலம் முன 
்ைடுககும் ்சயற்பெொடுகள எனபெது திவரமவ்ற 
வில் மிகவும் திட்டமிட்ட ைவகயில் முன்ை 
டுககபபெடுைது தற்வபெொது பெல்வைறு இடஙகளிலும் 
்ைளிபபெடுத்தி நிற்கின்றது.
 ைடகிழககு தமிழரகளின தொயகபபெகு 
தியின தவல நகரொக கருதபபெடும் திருவகொண 
மவலயிவை கடந்த கொலஙகளில் ்பெௌத்த 
மயமொககல் மூலம் தமிழரகளின தனித்துைத் 
திவை சிவதபபெதற்கு பெல்வைறு ்சயற்பெொடுகள 
முன்ைடுககபபெட்டுைந்த நிவலயில் தற் 
வபெொது இலஙவக தமிழரகளின ைரலொற்று ்பெொககி 
சமொகயிருககின்ற திருகவகொவணஸைர த்திவை 
்பெௌத்தமயமொகக திட்டஙகவள சிஙகள வதசம் 
தீட்டிைருகின்றதுடன அதற்கொை நடைடிக 
வககவள கடந்தகொலத்தில் ஆரம்பி த்திருந்தொ 
லும் இனறு அதவை முழுவமயொக நவடமுவ்றப 
பெடுத்துைதற்கொை நடைடிகவககவள முன்ைடுகக 
பபெடுகின்றது.
 கிழககிவைப்பெொறுத்த ைவரயில் இது 
ைவரயில் ்தொல்்பெொருள ்சயலணி என்ற வபெொர 

வையில் மட்டககளபபு மொைட்டத்தின பெல பெகுதி 
களில் குறிவைககபபெட்ட நிவலயிலும் திருவகொ 
ணமவலயில் திருகவகொவணஸைரம் உட்பெட பெல 
பெகுதிகள இனறு சிஙகள ்பெௌத்த மயமொககவல 
முன்ைடுபபெதற்கொக ்தொல்;்பெொருள திவணகக 
ளம் என்ற திவணககளத்திவை அரசொஙகம் 
முழுவமயொக பெயனபெடுத்துதற்கொை நடைடிகவக 
யிவை முன்ைடுத்துளளது.
 குறிபபெொக கிழககு மொகொண ஆளுைர 
அனுரொதொ யகம்பெத் கிழககு மொகொணத்திற்கு 
்கொணடுைரபபெட்டவத இவைொ்றொை ்பெௌத்தமய 
மொககல் ்சயற்பெொடுகவள முன்ைடு 
பபெதற்கொகவை எனபெது ்ைளிபபெவடயொகவை 
்தரிகின்றது.கிழககு மொகொணத்தில் ்தொல்லியல் 
திவணககளமும் கிழககு மொகொண ஆளுைர மற்றும் 
மகொைலி அபிவிருத்தி திவணககளம் வபெொன்றவை 
இவணந்து மிககச்சிதமொை ்சயற்பெொடுகவள முன 
்ைடுத்துைருகின்றது.
 திருகவகொவணஸைரமும் எனபெது கி.மு.
பெல நூற்்றொணடு ைரலொறுகவளக்கொணடதும் 
இந்தியொவின சமய குரைரகளிைொல் பெொடல்்பெற்்ற 
தலமொகும்.அதவை ்பெௌத்தமயமொகக வைணடிய 
வதவை இனறு எனை சிஙகள வதசத்திற்கு ஏற்பெட் 
டுளளது எனபெவத தமிழ் மககள சிந்திககவைணடும்.

 குறிபபெொக திருவகொவணஸைரபபெகுதிவய 
புனித பூமி பெகுதியொக அறிவிககுமொறு சுமொர 50 
ைருடஙகளுககு முனைவர தமிழரகளிைொல் விடு 
ககபபெட்ட வகொரிகவக நிரொகரிககபபெட்டது.அதன 
கொரணமொக அனவ்றய கொலத்தில் அரசொஙகத்தின 
பெககத்திலிருந்த தமிழ் அவமச்சர ஒருைரும் 
தைது அவமச்சு பெதவிவய து்றந்து்ைளிவயறிய 
சம்பெஙகளும் நவட்பெற்்றை.
 “16.01.1981ல் ்ைளியொை 124ம் இலகக 
்தொல்;்பெொருள சட்டத்தின கீழ் வகொயில் அடஙகிய 
372 ஏககர நிலபபெகுதி ்தொல்்பெொருள ஆயவுப 
பெகுதியொக பிரகடணம் ்சயயபபெட்டுளளது” எை 
அச்்சயதி கூறுகி்றது.
 இச்சட்டம் ைரத்தமொனியில் ்ைளியொகு 
முனைர, இலஙவக நிலஅளவை நொயகம் சொரபெொக 
03.09.1976ஆம் திகதியில் ்ைளியிடபபெட்ட 
வகொவணசர ஆலயம் சம்பெந்தபபெட்ட நிலஅளவை 
ைவரவுப பெடத்தின பிரதி அடிபபெவடயில்  அதில், 
ஆலயத்திற்்கை ்மொத்தமொகவுளள 378 ஏககர 
நிலபபெரபபில் - வகொவணசர வகொயில், அருளமவல, 
அவதச் சுற்றியுளள வதொட்டம், ்தொவலத் 
்தொடரபுக கம்பெம் அவமந்திருககும் மவல அடங 
கிய 18 ஏககர 1 றூட் 03 வபெரச்வசஸ இடமும், 
பெொபெநொச தீரத்தம் அவமந்துளள பெகுதியில் இரணடு 
கிணறுகள, அருவகயுளள 3 கட்டிடஙகள, 1 சீ்மந்து 
தளம் ஆகியவை அடஙகிய 3 ஏககர 2 றூட் 1 
வபெச்சரஸ இடமும் தவிரந்த ஏவையைவககவள 
்தொல்லியன திவணககளத்திற்கு ைழஙக நடைடி 
கவக்யடுககபபெட்டது.
 எனினும் இதவை அவைத்வதயும் மீறி 
அவைத்து பெகுதிகவளயும் ஆககிரமிககும் ்சயற் 
பெொடுகவள கிழககு மொகொண ஆளுைர தவலவமயி 
லொை குழுவிைர முன்ைடுத்துைருகின்றைர.

 குறிபபெொக திருகவகொவணஸைரர ஆலயத்தி 
ற்கு ்சல்லும் ைழியில் ஆலயத்திற்கு அருகில் 
சுமொர 60ககு வமற்பெட்ட கவடகள அவமககபபெட்டு 
சிஙகளைரகளிைொல் வியொபெொர நடைடிகவககள 
முன்ைடுககபபெடுகின்றது.
 இந்த சிஙகளைரகள 1997ஆம் ஆணடுகொ 
லபபெகுதியில் மொத்தவ்ற பெகுதியிலிருந்து திருவகொ 
ணமவல மொைட்ட பெொரொளுமன்ற உறுபபிை 
ரொகயிருந்த புஞசிநிலவம அைரகளிைொல் 
தைது அரசியல் பெரபபுவரகளுககொக ்கொணடு 
ைரபபெட்டைரகள எனபெதுடன அைரகளுககு இப 
பெகுதியில் தற்கொலிக ்கொட்டவககளும் அவமத் 
துக்கொடுககபபெட்டது.இனறு குறித்த 60வபெருககும் 
அபபெகுதியில் நிரந்தர கவடகவள அவமபபெதற்கு 
கிழககு மொகொண ஆளுைர நடைடிகவகயிவை 
முன்ைடுத்துைருகின்றொர.
 ஆைொல் திருவகொவணஸைரர ஆலயத்தில் 
எந்தவித கட்டுமொைபபெணிகவளயும் முன்ைடுகக 
விடொமல் ்தொடரச்சியொக முட்டுககட்வடயிவை 
வபெொட்டுைரும் ்தொல்லியல் திவணககளம் 
சிஙகளைரகளுககு கவடகவள அவமத்துக்கொடு 
பபெதற்கு ஆரைத்துடன ்சயற்பெடுகின்றது.
 குறித்த கவடகள வீடுகளுடன 
இவணந்ததொக அவமககபபெட்டு அபபெகுதியில் 
சிஙகளைரகவள நிரந்தரமொக குடிவயற்றும் ்சயற் 
பெொடுகவள முன்ைடுபபெதற்கு முவையும் நிவல 
யில் திருகவகொவணஸைரர ஆலய நிரைொகம் 
மற்றும் சமய அவமபபுகள கடும் கணடைம் 
்தரிவித்துளளை.
 ஆைொல் இந்த விடயம் ்தொடரபில் ைட 
கிழககில் உளள தமிழ் வதசிய சகதிகள ்மௌைம் 
கொத்துைருைவத மிகவும் கைவலககுரிய விட 
யமொகவுளளது.இவதவைத்து ்ைறுமவை அரசி 
யல் ரீதியொை பெரபபுவரகவள முன்ைடுககும் 
்சயற்பெொடுகவள முன்ைடுககபபெடுகின்றவத தவிர 
இது ்தொடரபில் ஆககபூரைமொை ்சயற்பெொடுகள 
முன்ைடுககபபெடவில்வல.
 இது ்தொடரபில் யொழ்பபெொணத்தில் விழி 
பபுணரவு ்சயற்பெொடுகள முன்ைடுககபபெட்ட 
வபெொதிலும் அவைொ்றொை ்சயற்பெொடுகள வீரியமற்்ற 
நிவலயிவலவய முன்ைடுககபபெடுகின்றது.
 கிழககில் வகொவணஸைரர ஆலயம் 
மட்டுமல்ல மட்டககளபபில் குடும்பிமவல,கு
சைொரமவல,தொந்தொமவல,வைவலொடும்மவல 
உட்பெட பெல ைரலொற்றுரீதியொை தமிழரகளின 
மிகவும் பெழவமயொை அவடயொளஙகள இைங 
கொணபபெட்ட பெகுதிகளிலும் ்தொல்லியல் திவண 
ககளமும் ்பெௌத்த வதரரகளும் இவணந்து 
்பெௌத்தமயமொககல் ்சயற்பெொடுகவள கடந்தகொ 
லத்தில் முன்ைடுத்தவபெொதும் அதற்கு 
எதிரொை குரல்கள எழுந்த நிவலயில் அவை 
இவடநிறுத்தபபெட்டை.அவை தற்கொலிக இவடநி 
றுத்தவம தவிர நிரந்தர இவடநிறுத்தம் இல்வல.
 இனறு வகொவணஸைரத்வதவய இல்லொமல் 
்சயய அல்லது ்பெௌத்தமயபபெடுத்த முன்ைடுக 
கபபெடும் ்சயற்பெொடுகள எதிரகொலத்தில் கிழககில் 
பெொரியளல் முன்ைடுபபெதற்கொை சந்தரபபெஙகள 
அதிகளவில் கொணபபெடுைதன கொரணமொக இதவை 
தடுத்துநிறுத்தி கிழககு தமிழரகளின பெொரம்பெரிய 
ைரலொற்றுடஙகவள பெொதுகொககவைணடிய ்பெொறு 
பபு தமிழ் மககளுககு உளளது.
 ஆைொல் அதற்குரிய வபெொரொட்டஙகள 
ைடகிழககு இவணந்ததொக முன்ைடுககபபெட 
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இலங்ேயின் சமோல அரசியல் நி்ல 
்மேள் த�ாடர்பில் என்்ன கூறப் 

க�ாகின்றீர்ேள்?
 
 இலஙவகயின அரசியல் இபவபெொது 
சொககவடயொகி இருககின்றது.ஒவ்ைொரு அரசியல் 
ைொதியும் தமது அரசியல் இருபவபெ தகக வைத்துக 
்கொணடு எவைொறு முன்சல்ைது? எனபெது குறித்து 
சிந்தித்து, ்சயலொற்றி ைருகின்றொரகவள தவிர 
மககளின நலனகளில் அககவ்ற ்சலுத்துைதொக 
இல்வல எனபெது கைவலககுரிய ஒரு விடயமொகும்.
நொட்டு மககள இனறு பெல்வைறு துனபெ 
துயரஙகவளயும் அனுபெவித்து ைருகின்றைர.மூனறு 
வைவல உணவை ஒரு வைவலயொக சுருககிக 
்கொணடு பெலர ைொழ்ந்து ்கொணடிருககின்றைர.
 நொட்டின ்பெொருளொதொரம் சீரகுவலந்துளள 
நிவலயில் மககள ைருமொைப பெற்்றொககுவ்றவய 
எதிர்கொணடு ைருகின்றைர.வபெொஷொககு நிவல 
வமகள வகளவிககுறியொகியுளளை.நொட்டின கடன 
சுவம அதிகரித்துளள நிவலயில் இலஙவகயில் 
பி்றககின்ற ஒவ்ைொரு பிளவளயும் கடைொளியொகி 
இருககின்றது.எதிரகொலத்திலும் இந்நிவலவமயில் 
மொற்்றம் ஏற்பெடுமொ? எனறு ்சொல்ல முடியொ 
துளளது. நொட்டில் மின கட்டணம் வைகமொக 
அதிகரித்துளளவதொடு அடிககடி மின ்ைட்டும் 
இடம்்பெறுகின்றது.இதைொல் ்தொழிற்றுவ்றகள 
பெலவும் பெொதிபபிவை எதிரவநொககி ைருகின்றை.

 ்பெொருளொதொர பினைவடவை இத்தவகய 
நிவலவமகள ்மனவமலும் அதிகபபெடுத்துை 
தொகவை உளளை.கடந்த கொலத்தில்  மத்திய 
ைஙகி அதிகளைொை பெணத்வத அச்சிட்டு ்ைளி 
யிட்டதன கொரணமொக பெணவீககம் அதிகரித்வதொடு 
அத்தியொைசிய ்பெொருட்களின விவலைொசியும் 
அதிகரித்தது.இத்தவகய பெல நிவலவமகள 
கொரணமொக மககள விழிபிதுஙகி வபெொயுளள 
நிவலயில் ஆட்சியொளரகள இதற்கொை தீரவிவை 
்பெற்றுக ்கொடுககொது இருந்து ைருைது ்ைட்க 
கவகடொை ஒரு ்சயலொகும்.
 “அரகலய” என்ற எமது வபெொரொட்டம் 
இலஙவகயில் புதிய அரசியல் புரட்சிவய ் தொடககி 
வைத்தது.சிறுபெொனவமயிைருககு எதிரொக 
்பெரும்பெொனவமயிைவரத் தூணடிவிட்டு குளிரகொ 
யும் கலொசொரம் இலஙவகககு புதியதல்ல.
அணவமககொலம் ைவர இதன தொகக விவளவுகள 
இலஙவகவய ஆட்்கொணடிருந்தை.எனினும் எமது  
“அரகலய” வபெொரொட்டத்வதத் ்தொடரந்து இந்த 
நிவலககு சொவுமணி அடிககபபெட்டிருககின்றது.
நொட்டு மககள, இனியும் இைைொதிகள, இத்தவகய 
வபெொககுகவள முன்கொணடு ்சல்ைதற்கு முற்று 
பபுளளி வைத்திருககின்றொரகள. “இலஙவகயர” 
என்ற ்பெொது ைவரயவ்றககுள அவைைரும் 
வநொககபபெட வைணடும் எனபெதவை ைலியுறுத்தி 
ைருகினவ்றொம்.சொதி, மத, இை,்மொழி ஆதிககம் 
கவளயபபெட வைணடும் எனபெவதவய நொம் 
அடிககடி ைலியுறுத்தி ைருகினவ்றொம்.  “அரகலய “  
புதிய அத்தியொயஙகவளயும் எழுதியுளள நிவலயில் 
இதன ்தொடரச்சியொக இனனும் அதிகமொை 
பெககஙகள எஞசியுளளை.நொம் ஒரு வபெொதும் 
எதற்கும் சவளககபவபெொைதில்வல.எத்தவகய 
அச்சுறுத்தல்கள எத்தவகய ைடிைத்தில் ைந்தொலும் 
நொம் அதற்கு ஈடு்கொடுத்து முனவைறுைதற்கு 
உறுதி பூணடுளவளொம்.

 இந்தியொவை மொற்்றொந்தொய மைபபெொன 
வமயுடவைவய  ்பெரும்பெொனவம இைைொதிகள 
உற்றுவநொககி ைருகின்றைர.இந்தியொ என்றொல் 
இைரகளுககு வைபபெஙகொயொக கசககின்றது.ஆைொ 
லும் இந்தியொ ைழஙகும் உதவிகள மட்டும் 
இைரகளுககு கரும்பெொக இனிககின்றை.இத்தவக 
வயொரின இரட்வட வைடம் கவளயபபெடுதல் 
மிகவும் அைசியமொகும் எனபெவதொடு இந்தியொ 
ைழஙகும் பெலதரபபெட்ட உதவிகவளயும் நொம் 
்பெரிதும் மதிககினவ்றொம் எனபெவதயும் இஙகு 
நிவைவுபெடுத்து விரும்புகினவ்றன.ஊழல்ைொத 
ஆட்சியொளரகளொல் நொடு இனறு கணணீர சிந்திக 
்கொணடிருககின்றது.ஊழல்ைொதிகள தினறு ் கொழு 
த்து உல்லொச ைொழ்கவக ைொழும் நிவலயில் 
அபபெொவி மககள பெலிகடொைொகி ைருைது ் கொடுவம 
யிலும் ்கொடுவமயொகும்.
 இலஙவகயின ரொ்பெக்ஷொககளின ் பெொது்ை 
்பெரமுை கட்சி ்சல்ைொககிழந்துளளது.எனினும் 
பெொரொளுமன்றத்தில் இககட்சியின ஆதிககவம 
அதிகளது எனபெதும் ்தரிந்த விடயமொகும்.இது 
ஒரு முவ்றயற்்ற, முரணபெொடொை நிவலயொகும்.
்பெொதுமககளின  ்சல்ைொககிழந்துளள ்பெொது்ை 
்பெரமுை இனனும் அரசியலில் வகொவலொச்சுைவதொ 
அல்லது தீரமொைஙகவள வமற்்கொளைவதொ 
எவவிதத்திலும் நியொயமொைதொக இல்வல 
எனபெவத உணவமயொகும்.இந்நிவலயில் விவரவில் 
பெொரொளுமன்ற ்பெொதுத்வதரதல் நடத்தபபெட்டு 
நொட்டின ்ைநொயகம் உறுதிபபெடுத்தபபெட வைண 
டும் எனபெவதொடு மககளின கருத்துககளுககு 
மதிபபெளிககவும் வைணடியது அைசியமொகும்.

அரசியல் ்ேதிேளின் விடு�்ல 
த�ாடர்�ாே.........

 இலஙவகயில் முபபெது ஆணடுகளுககும் 
வமலொக ்கொடிய யுத்தம் இடம்்பெற்்றது.தமிழ் 
மககள மீதொை பெல்வைறு பு்றககணிபபுககள 
மற்றும் அடககுமுவ்றகள எனபெை யுத்தத்தின 
வதொற்றுைொயொக அவமந்தை எனபெதவை 
மறுபபெதற்கில்வல.யுத்தம் நொட்டின ்பெொருளொதொ 
ரத்வத விழுஙகியவதொடு நொட்டின அபிவிருத்திககு 
வதொள ்கொடுககககூடிய அபபெொவி உயிரகவளயும் 
கொவு ்கொணடது.

 இந்நிவலயொைது நொட்டின எழுச்சியில் 
பெல்வைறு தொகக விவளவுகவளயும் ஏற்பெடுத்தி 
இருந்தது.யுத்தத்தொல் பெொதிபபிற்கு உளளொன 
தமிழ் மககளின கொயஙகள இனனும் ஆ்றொத 
ஒரு நிவலவய கொணபபெடுகின்றது.அைரகளின 
கொயஙகள ஆற்்றபபெடுதல் வைணடும்.தமிழ் 

மககள எதிரவநொககும் பிரச்சவைகளுககு தீரவு 
கொண கடந்த கொலஙகளில் முயற்சிகள பெலவும் 
வமற்்கொளளபபெட்டை.1987 பெணடொ - ்சல்ைொ 
உடனபெடிகவக, 1965 டட்லி - ்சல்ைொ உடனபெடி 
கவக இைற்றில் முககியமொைதொகும்.எனினும் 
முனைொள ்ைொதிபெதி வ்.ஆர.்்யைரத்தைொ 
உளளிட்ட சிலரின எதிரபபிைொல் இம்முயற்சிகள 
வக கூடவில்வல.

 1985 திம்பு வபெச்சுைொரத்வத ,வ்.ஆர.
்்யைரத்தைொ தவலவமயிலொை ஐககிய வதசியக 
கட்சி அரசொஙகத்திைொல் நிரொகரிககபபெட்டது.1987 
இலஙவக - இந்திய உடனபெடிகவக குறித்தும் 
பெல்வைறு ைொதப பிரதிைொதஙகள இருந்தை.
இனனும் இருந்தும் ைருகின்றை.இந்நிவலயில் 
தமிழ் மககளின பிரச்சிவைககு தீரவிவை 
கொணபெதற்கு இதயசுத்தியுடன ஆட்சியொளரகள 
்சயற்பெட்டொரகளொ? எனபெது குறித்தும் பெலர 
சந்வதக்மழுபபியுளளவமயும் ்தரிந்தவதயொ 
கும்.2006 - 2008 ைவர சரைகட்சி பிரதிநிதிகள 
குழுவிைரின சந்திபபு இடம்்பெற்்றது.
 இைபபிரச்சிவைத் தீரவு ்தொடரபெொை 
ஒரு ்தனபெகுதி இணககபபெொட்டிவை கொணும் 
வநொககுடன சரைகட்சி பிரதிநிதிகள குழு அவமக 
கபபெட்டது.63 தடவைகள கூடிய இந்தக குழு 2008 ம் 
ஆணடு ் ைைரி 23 ம் திகதி பெதினமூன்றொைது திருத்தச் 
சட்டத்வத அடிபபெவடயொகக ்கொணடு இரணடு 
பெகக வயொசவைவய முனவைத்திருந்தவமயும் 
நீஙகள அறிந்தவதயொகும்.இது ஒரு இழுத்தடிபபு 
நடைடிகவக எனறு பெலர வபெசிக ்கொணடவதயும் 
கொதுபெட வகட்கக கூடியதொகவிருந்தது.
 இவளஞரகள பெலர அரசியல் வகதிகளொக 
பெல்லொணடுகளொக சிவ்றகளில் ைொடுகின்ற 
ைர. இைரகளின இளவமபபெருைம் சிவ்றககுள 
வளவய முடஙகிபவபெொயுளளது. நொட்டிற்கு 
வதொள ்கொடுகக வைணடிய ஒரு கூட்டத் 
திைர இவைொ்றொக சிவ்றகளில் தமது ைொழ்வைத் 
்தொவலத்துக ்கொணடிருபபெது நியொயமொை 
தல்ல.இைரகள குறித்த விசொரவணகள துரிதப 
பெடுத்தபபெடுதல் வைணடும். இழுபெறிநிவல 
வமகள இனியும் ்தொடரைதற்கு இடமளிககக 
கூடொது.இவளஞரகளின விசொரவணகள துரிதப 
பெடுத்தபபெட்டு அைரகள விடுதவல ்சயயபபெடு 
ைவதொடு வதசிய நீவரொட்டத்தில் இவணந்து 
்சயற்பெடவும், நொட்டின அபிவிரு த்தியில் 
பெஙகொளிகள ஆைதற்கும் ைொயபபெளிககபபெடுதல் 
வைணடும்.
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இலஙமகயின் கோலிமுகத்திைலில்  "அரகலய " 
பேோரோட்ைத்தில் ஈடுேட்டிருநத இம்ளஞர 

சுபுன் விகேரத்ன உைன் ஒரு பநரகோணல்.
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திருவகொணமவல மொைட்டத்தில் சுதந்திரத்தி 
ற்குப பினைரொை கொலஙகளில் இருந்து இனறு 

ைவர ஆளும் கட்சியிலும் எதிரககட்சியிலும் 
பெொரொளுமன்ற உறுபபிைரகவள ்தொடரச்சியொக 
முஸலீம் மககள ்தரிவு ்சயது ைருகின்றைர.
 அவைொறு ்தரிவு ்சயகின்ற வபெொதிலும் 
அணவமய கொலஙகளில் முஸலீம்கள அரசியல் 
ரீதியொை தமது வதவைகவள நிவ்றவைற்றிக 
்கொளள முடியொத அநொவதகளொகவை இருந்து 
்கொணடிருககின்றொரகள.
 முஸலீம்களின ்பெரும்பெொனவம ைொககுக 
ளொல் ்தரிவு ்சயயபபெடுகின்ற இபபெொரொளுமன்ற 
உறுபபிைரகள தமககு ைொககளிககின்ற மககளின 
அரசியல் அபிலொவஷகவள நிவ்றவைற்றுைதில் 
்தொடரந்து தைறு விட்டுக்கொணவட இருககின 
்றொரகள.
 இச் சமூகத்தின சுய ்கௌரைம், தனித் 
துைம் எனபெைற்வ்றப பெொதுகொகக வைணடிய 
இைரகள இைத்தின ்பெயரொல் தமககொை இய 
ககத்வதயும் வைத்துக ்கொணடு நயைஞசகரகளொக 
வும், ஏமொற்றுபெைரகளொகவும் இருந்து ்கொணடி 
ருககின்றொரகள.
 முஸலீம்களின கொைலரகள நொஙகவள 
எனறு அலபபெறித்துக ்கொளளும் இைரகள 
வதரதல் கொலஙகளில் பெணத்வதயும் பெொரசல்கவள 
யும் ைழஙகுைதன மூலம் மககவள ஏமொற்றி 
ைொககுகவளப ்பெற்று பெொரொளுமன்ற உறுபபிை 
ரகளொக ்தரிவு ்சயயபபெடுகின்றைர.
 இைரகள மககள மீதொை எந்தப ்பெொறுப 
புணரச்சிகளும் இனறி தமது சுய நலனகளுககொக 
பெணத்திற்கும், பெதவிகளுககும், வசொரம் வபெொகின 
்றைரகளொக இருககின்றைர.
 அரசியலுககொை தவலவமத்துைப பெணபு 
கள, விவைகம் ஆற்்றல், துணிவு, ்ைளிபபெ வடத் 
தனவம எனும் பெணபுகள இல்லொத இைரகவள 
பெொரொளுமன்ற உறுபபிைரகளொக ்தரிவு ்சயகி 
ன்றவம இம் மககள ் சயயும் மொ்பெரும் தை்றொகும்.
 சில வபெரிைைொதிகள தமககொை அரசியல் 
நிகழ்ச்சி நிரலில் திட்டமிட்டு கட்டவமத்த 
வபெொலியொை குற்்றச்சொட்டுகவள முஸலீம்கள மீது 
திணித்து குற்்றைொளிக கூணடில் ஏற்றுைதற்கொக 
அரஙவகற்றிய அருைருககத்தகக ்சயற்பெொடுகளொல் 
முஸலீம்களும் முஸலீம்களின உவடவமகளும் 
உயிரகளும் அநியொயமொகவை அழிககபபெட்டை.

 வைத்தியர சொபி மீதொை வபெொலிக குற்்றச் 
சொட்டுகள, நூற்றுககணககொை உயிரகவள பெலி 
எடுத்த ஈஸடர தொககுதல், அம்பெொவ்ற,  திகை 
தொககுதல்கள முஸலீம்களின ஆவடகள, தனியொர 
சட்டஙகள, பெளளிகள, வியொபெொர நிவலயஙகள மீது  
பெல் வைறு துனபியல் சம்பெைஙகவள அநியொயமொக 
அரஙவகற்றிைொரகள.
 ்கொவரொைொ என்ற வபெரைரத்தத்தின ்பெய 
ரொல் 20 நொள பெச்சிளம் குழந்வத உட்பெட பெல நூறு 
முஸலீம் ்ைொஸொககவள  எரித்தொரகள. முஸலீம் 
சமூகத்தின தவலவமகள, ஆனமீகத் தவல 
ைரகள, உலமொககள, அறிஞரகள எை பெலவர 
பெயஙகரைொத தவடச்சட்டத்தின கீழ் வகது்சயது  
சிவ்றயிலவடத்தொரகள.
 இவைொ்றொை துனபியல் சம்பெைஙகள பெல 
ைற்வ்ற இந்த அபபெொவி முஸலீம்கள மீது அநியொ 
யமொக அரஙவகற்றிைொரகள.

 அவைொறு அரஙவகற்்றபபெட்ட ்கொடிய 
்சயல்கள அவைத்திற்கும் சூத்திரதொரிகளொக இரு 
ந்த அககருமககொரரகளின கூடொரத்திற்குள மவ்ற 
ந்து ்கொணட இபபெொரொளுமன்ற உறுபபிைரகள 
சுகவபெொகஙகவள அனுபெவித்தது மொத்திரமனறி, இந் 
நொட்டிற்கும் ் ைநொயகத்திற்கும் சைொல் விடுககின்ற 
20 ஆைது சட்டத் திருத்தத்திற்கும் வகதூககி ஆதரவு 
ைழஙகிைொரகள.
 ்கொவரொைொவின தொணடைத்தொல் ஊவர 
முடககபபெட்ட வபெொது மககவளொ ்தொழில்களினறி 

உணவினறி, பெொல்மொ இனறி, பெசி பெட்டினியொல் 
ைொடிக ்கொணடிருந்த வபெொது அைரகளின துயர 
துவடகக முனைரவில்வல.

 புல்வமொட்வட, குச்ச்ைளி, வதொபபூர, கிண 
ணியொ உட்பெட பெல பிரவதசஙகளில் முஸலீம்களின 
புரொதைக கொணிகள பெடிபபெடியொக பெறிவபெொயக 
்கொணடிருககின்றை.  அைற்றின தகைல்கவள திரட் 
டுைதற்வகொ, ஆைணபபெடுத்துைதற்வகொ அல்லது 
அைற்வ்ற மீட்டு, பெொதுகொககவைொ, கபெளீகரத்வதத் 
தடுத்து நிறுத்துைதற்வகொ எந்த முயற்சியும் எடுப 
பெதற்கு அைரகளொல் முடியொதுளளது.
 கல்வியில் ஆயிரம் பிரச்சிவைகள,  ஆனமீக 

த்தில் வீழ்ச்சி, வபெொவதயின ஆககிரமிபபு எை 
பெல்வைறு அச்சுறுத்தல்கள எமது சமூகத்வத துைம் 
சம் ்சயது ்கொணடிருககின்றை.
 அைற்வ்ற ஏன? எதற்கொக? எனவ்றொ யொர 
கொரணம் எனவ்றொ ஆரொயந்து அைற்றிற்கொை தீரவுக 
வளத் வதட அைரகளுககு வநரமில்வல.
 இனனும் 10 அல்லது 20 ைருடஙகளில் 
எமது பிரவதசம் கல்வியில், கலொச்சொரத்தில், ்பெொரு 
ளொதொரத்தில் அபிவிருத்திகளில் எபபெடி இருகக 
வைணடும் எனறு ஆயவுகள ்சயது குறுஙகொல 
நீணட கொல திட்டஙகவளத் தயொரித்து அைற்றின 
ஊடொை தீரவுகவள முன்மொழிந்து அந்த இலகவக 
வநொககி பெயணிபபெதற்கும் தயொரில்வல.
 எமது புத்திஜீவிகவள, துவ்றசொரந்தைர 
கவள ஆவலொசகரகளொக ஏற்று அைரகளின 
ஆவலொசவைகள ைழிகொட்டல்கவள ்பெற்று 
அைற்வ்றவயனும்  ் சயற்பெடுத்த இப பெொரொளுமன்ற 
உறுபபிைரகள தயொரில்வல.
 வீதிகவள அவமபபெதும், கட்டடஙகவள 
கட்டுைதும், பெொலஙகவள அவமபபெதும், அைற் 
றின மூலம் ்கொமிஸன ்பெறுைதும் தம்வம 
சொதவையொளரகள வபெொல் விளம்பெரபபெடுத்திக 
்கொளைதும் தொன அரசியல் எைவும் அதுவை 
தமது பெணி எனறும் நிவைத்துக ்கொணடிருககும் 
இைரகளிடத்தில் எபபெடி எமது அரசியல் 
அபிலொவசகவள நிவ்றவைற்றிக ்கொளள முடியும்?
 இவைொ்றொை அடி மட்ட அரசியற் ்சயற் 
பெொடுகவள தமது ஆயுதமொக ்கொணடிருககும் இவ 

ைொ்றொை அரசியல்ைொதிகளுககு அதுவை ்பெரும் 
சொதவை எை அலபபெரிககும் ஆதரைொளரகளும் 
இருககத்தொன ்சயகி்றொரகள.
 இனி வமலொைது நொம் சிந்திககொது இவைொவ்ற 
எமது அரசியற் பெயணம்  ்தொடருமொக இருந்தொல் 
எபவபெொது நொம் ஏவைய பிரவதசஙகவளொடு சமொ 
ந்தரமொக பெயணிபபெது? என்ற விைொவை எமககுள 
எழுபபெ வைணடி இருககின்றது.
 அணவமய நொட்களில் பெொரொளுமன்ற 
“வதசிய சவபெ” என்ற கட்டவமபவபெ உணடொகக 

வைணடும் எை ஆளும் அரசொஙகம் முயற்சிககி 
ன்றது.
 அச்சவபெயின உருைொககத்தில் ைொதபபிரதி 
ைொதஙகள இல்லொமல் இல்வல.
 இருந்தொலும் அவவுயரிய சவபெயிவல 
தொமும் அஙகம் ைகிபபெதொக இருந்தொல் எமது மககள 
முகங ்கொடுககின்ற பிரச்சிவைகளுககு தீரவை 
்பெற்றுத் தர வைணடும் எைவும்,  விசொரவணகள 
இனறி பெல ைருடஙகளொக சிவ்றயில் ைொடும் 
அரசியல் வகதிகவள விடுதவல ்சயயவைணடும், 
அநியொயமொக கபெளீகரம் ்சயயப பெடுகின்ற எமது 
பூரவீகக  கொணிகவள விடுவிகக வைணடும். எை 
தமிழ் தரபபு பெொரொளுமன்ற உறுபபிைரகள நிபெந்த 
வைகவள முனவைககின்றைர.
 வமவல ்சொல்லபபெட்ட அவத பிரச்சி 
வைகளுககு எமது சமூகமும் முகங்கொடுத்துக 
்கொணடிருககின்றது. அைற்றின தகைல் கவள 
இைரகள திரட்டிைொரகளொ? ைழககு கவள 
்தொடரந்தொரகளொ? கைையீரபபு வபெொரொட்டங 
கவளவயனும் நடத்திைொரகளொ? ்்னீைொவுககு 
்கொணடு ்சல்ல முயற்சித்தொரகளொ? எை சிந்தி 
த்தொல் எந்த முயற்சியும் அைரகளிடத்தில் இல்வல. 
அவைொ்றொயின இச் சமூகம் இந்நொட்டில் எபபெடி 
நிவலத்து நிற்க முடியும்.
 இம்மொைட்டத்தில் ைொழும் முஸலிம் 
மககள தமது அரசியல் தவலவமகவள ்தொடரச் 
சியொக ்தரிவு ்சயத வபெொதிலும் தமது அரசியல் 
அபிலொவசகவள நிவ்றவைற்றிக ்கொளள முடி 
யொமல் இனனும் அரசியல் அநொவதகளொகவை 
இருககின்றொரகள .
 சமூக நிறுைைஙகளும் சில உளளூர 
தவலைரகளும் தமது சகதிககு உட்பெட்ட ைவகயில் 
முடியுமொை சில முயற்சிகவள ் சயது நீதிமன்றஙகள 
்பெொலீஸ நிவலயம் எை அவலைவதொடு அவை 
குறித்து பெல ஆயவுகவளயும் நடொத்திக ்கொணடு 
புதிய திட்டஙகவள முன்மொழிந்து ஆைணஙகளொக 
வைத்துக ்கொணடு இருகின்றொரகள. கொலஙகளும் 
ஓடிக ்கொணடுதொன இருககின்றை.
 அவைொ்றொயின தூரவநொககு இல்லொது நமது 
அரசியல் அபிலொவசகவள நிவ்றவைற்்ற முடியொத 
சுய நல அரசியவல ்சயது ்கொணடிருககும் 
இவைொ்றொை அரசியல் தவலவமகவளத் தொன 
்தொடரந்தும் ்தரிவு ்சயயப வபெொகினவ்றொமொ? 
என்ற வகளவி எழுகின்றது.
 எைவை எதிரைரும் கொலஙகளிவலனும் 
அரசியல் களத்தில் இருந்து ்கொணடு கொலத்வத 
வீணொக கடத்தும் இவைொ்றொைைரகவள தவிரத்து 
்பெொருத்தமொை தகுதியொை புதிய தவலைரகவள 
அவடயொளம் கணடு அைரகவள தவலைரகளொகக 
நொவம ஒனறிவணய வைணடும் .
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ஒரு சமூகத்தின அபிவிருத்தியில் பெல்வைறு 
கொரணிகள ்சல்ைொககு ்சலுத்துகின்றை. 

கல்வி,்பெொருளொதொரம், ைொழ்விடம் உளளிட்ட 
பெலவும் இதில் உளளடஙகும்.இந்த ைரிவசயில் 
ஆளுவம மற்றும் ்சயற்றி்றன மிகக அரசியல் 
தவலவமத்துைத்தின ைகிபெொகமும் மிகவும் 
இனறியவமயொததொகும்.சி்றபபெொை தவலவமத்து 
ைத்தின ைழிகொட்டலின ஊடொக பினதஙகிய பெல 
சமூகஙகள முனனிவலககு ைந்திருககின்றை.இந்த 
ைவகயில் பினதஙகிய நிவலயிலுளள இலஙவக 
யின மவலயக சமூகத்தின வமம்பெொடு கருதி சி்றந்த 
தவலவமத்துைத்வத கட்டி்யழுபபெ வைணடியது 
மிகவும் அைசியமொகியுளளது.
                         மவலயகம் பெசுவமமிகக,எழில் ் கொஞசும் 
இடமொக கொணபபெடுகின்றது.இலஙவகயின இதய 
மொகத் திகழும் மவலயகம் உல்லொசப பெயணி 
களின ்சொரககபுரி என்றொல் மிவகயொகொது.
எனினும் மவலயகத்தில் கொணபபெடுகின்ற பெசுவம 
யும், எழிலும் இஙகு ைொழும் மககளில் எதி்ரொ 
லிககின்றதொ? என்றொல் விவட இல்வல எனவ்ற 
கிவடககும்.ைறுவமயின வகொரபபிடியில் சிககியு 
ளள இம்மககள பு்றககணிபபின உச்சத்தில் 
இருந்து ைருகின்றைர.இதிலிருந்தும் இைரகள 
மீண்டழுைதற்கு பெகீரதப பிரயத்தைத்வத வமற் 
்கொளள வைணடியுளளது.”வீட்டுககு ஒருைவரனும் 
கல்வி கற்்றொல் அந்த விதி்யொனவ்ற வபெொதும் 
தவலவிதிவய மொற்்ற” என்ற கருத்தொடல்களுககு 
மத்தியில் மவலயக சமூகத்தின கல்வி நிவலவமகள 
கடந்த கொலஙகவளக கொட்டிலும் தற்வபெொது 
வம்லழுந்து ைருைது பெொரொட்டுககுரியவத எனி 
னும் உரிய இலகவக அவடைதற்கு இனனும் பெல 
பெடிகள முன்சல்ல வைணடியுளளது.
 மவலயக ்பெருந்வதொட்ட சமூகத்தின 
்பெொருளொதொர நிவலவமகள தற்வபெொது மிகவும் 
பினைவடவு கணடுளளை.வதசிய அரசிய 
லில் ஏற்பெட்டுளள ்கொந்தளிபபுகளொல் நொடு 
ஸதிரமற்்ற அரசியல் சூழலிவலவய இனனும் 
இருந்து ைருகின்றது.அத்தியொைசிய உணவுப 
்பெொருட்களின விவலகள கணிசமொக அதிகரித்து 
ளள நிவலயில் மககள ைொழ்கவகவய ்கொணடு 
நடொத்துைதற்கு அல்லல்பெடுகின்றைர.வகொதுவம 
மொவின விவலயில் ஏற்பெட்டுளள திடீர அதி 
கரிபபு ்பெருந்வதொட்டத் ்தொழிலொளரகளின ையி 
ற்றிலடித்துளளது.நொட்டின அதிகரித்த ைறுவமச் 
சுவம ்பெணகவள விபெசொரத்தில் ஈடுபெடத் தூண 
டியுளளதொகவும் அதிரச்சி தரும் தகைல்கள ்ைளி 
பபெடுத்துகின்றை.இந்தளவுககு நொடு கீழ்நிவல 
அவடந்திருககின்றது.இதனிவடவய எல்லொ மட்டங 
களிலும் மவலயக மககள விழிபிதுஙகி நிற் 
பெதவைவய அைதொனிகக முடிகின்றது.இந்நிவல 
யில் அரசொஙகத்திைொல் அணவமயில் முனவைக 
கபபெட்ட இவடககொல ைரவு ்சலவு திட்டமும் 
மவலயக மககள உளளிட்ட பினதஙகிய மககளுகக 
உரியைொறு வக ்கொடுககத் தைறி இருககின்றது.” 
யொவைபபெசிககு வசொளப ்பெொரி கூட “ கிவடககொத 
நிவலயிவலவய மவலயக மககளின ைொழ்கவக 
்தொடரந்து ்கொணடிருபபெது ்கொடுவமயிலும் 
்கொடுவமயொகும்.
 சமூக மொற்்றத்திற்கொை அச்சொணியொக 
அரசியல் விளஙகுகின்றது.இந்த ைவகயில் அரசியல் 
தவலவமத்துைத்வத ைகிபபெைரகள சமூகம் 
எதிரவநொககுகின்ற இடரகவளக கவளந்து, அபிவிரு 
த்தி கருதி கொத்திரமொை பெஙகொற்்ற வைணடிய வதவை 
கொணபபெடுகின்றது.இது சொத்தியபபெடொதவிடத்து 
சமூகம் சைககுழிவய வநொககிச் ்சல்ைது தவிரகக 
முடியொததொகிவிடும் என்றவபெொதும் மவலயக 
அரசியல்ைொதிகள இதவை எவைொறு உளைொஙகிக 
்கொணடுளளொரகள எனபெது ்தொடரபில் சிந்திகக 
வைணடியுளளது.தவலவமத்துைத்வத ஏற்பெைரகள 
கலஙகவர விளககமொக இருந்து சமூகத்திற்கு 

ைழிகொட்ட வைணடும்.அற்பெ சலுவககவள பு்ற 
ந்தளளி தனவை நம்பி ைொககளித்த மககளின 
ைொழ்வுயர ஏணியொக இருத்தல் வைணடும்.எனினும் 
இந்த நிவல இபவபெொது மொறி மககவள ஏணியொக 
வைத்து அரசியல்ைொதிகள பிவழபபு நடொத்தும் 
ஒரு கலொசொரவம அதிகமொக நிலவுகின்றது.இது 
்தொடரபில் மவலயக அரசியல்ைொதிகளும் 
அடிககடி வகவய சுட்டுக ்கொணடிருககின்றைர.
இவைொ்றொை விமரசைஙகள மவலயக அரசியல் 
தவலவமகவளபபெற்றி அதிகமொகவை கொணபபெடு 
கின்றை.

 மவலயகக கட்சிகள இனனும் ்பெரும் 
பெொனவம கட்சிகவள வமயபபெடுத்திவய ்சயற்பெ 
டுகின்றை.அககட்சிகளின எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் 
மவலயகக கட்சிகளிலும் அரசியல்ைொதிகளிலும் 
்சல்ைொககு ்சலுத்துைதொகவுளளது.மவலயகக 
கட்சிகள ் பெரும்பெொனவமக கட்சிகளுககு அபபெொவி 
மககளின ைொககுகவள ்பெற்றுக ்கொடுத்துவிட்டு 
அைரகளின நிழலில் குளிரகொயைதொக விமரச 
ைஙகள முனவைககபபெட்டு ைருகின்றவம யும் 
்தரிந்த விடயமொகும்.மககளின பிரச்சிவைகளுககு 
தீரவிவைப ்பெற்றுக ்கொடுககும் சூழல் 
மழுஙகடிககபபெட்டுளள நிவலயிலும் அரசியல் 
ைொதிகளின ஆரைக குவ்றவுககு மத்தியிலும், 
அவமச்சர பெதவிவய ்பெற்றுக ்கொளளும் முவை 
பபுககவள வமவலொஙகி கொணபபெடுகின்றை.அண 
வமககொலத்திலும் இதன எதி்ரொலிவய எம்மொல் 
வகட்கக கூடியதொக இருந்தது.இந்நிவலயில் மவல 
யகக கட்சிகள தமது தனித்துைத்வதப வபெணி 
தமக்கை ஒரு ைொககு ைஙகியிவை வைத்தி 
ருபபெது அைசியமொகும்.இத்தவகய ைொககு ைஙகி 
கள அரசியலில் மவலயக மககளின பிரதி 
நிதித்துைத்வத அதிகரிககச் ்சயைவதொடு அரசொ 
ஙகத்வத ைலியுறுத்தி சமூகத்திைரின பிரச்சிவை 
கவளத் தீரத்துக ்கொளளவும் உந்துசகதியொக 
அவமயும்.அமரர ்சௌமியமூரத்தி ்தொணடமொ 
னின கொலத்தில் அைரது கட்சியொை இலஙவக 
்தொழிலொளர கொஙகிரஸிற்்கனறு அதிகரித்த 
ைொககுகவளக ்கொணட ஒரு ைொககு ைஙகி 
இருந்தது.இதன மூலமொக பெலத்வத அதிகபபெடுத்தி 
வபெரம்வபெசும் ைல்லவமவய ்தொணடமொன 
அதிகரித்துக ்கொணடொர.இத்தவகய வபெரம்வபெசு 
தல் மவலயக மககளின பெல்துவ்ற சொரந்த அபிவிருத் 
திககும் வித்திட்டது எனபெதும் நிதரசைமொகும்.

ஆய்வுகள்
தவலவமத்துைம் எனபெது சரியொை புரிந்துணரவு 
கவள மககளிவடவய ஏற்பெடுத்தி அைரகளுககு 
உரிய ைழிகொட்டுைதொக அவமதல் வைணடும்.
தூரவநொககு, விசொலமொை பெொரவை, நொம் என்ற 
உணரவு, ஐககியத்துடைொை ்சயற்பெொடு,விட்டுக 
்கொடுபபு, சரியொை வநரத்தில் சரியொை முடிவிவை 
வமற்்கொளளும் ஆளுவம பிரச்சிவைகளுககு 
தீரவிவைப ்பெற்றுக ்கொடுககும் ைல்லவம, 
பெககச்சொரபெற்்ற தனவம வபெொன்ற பெலவும் 
தவலவமத்துைத்தின பெொற்பெட்டதொகும்.ஒவ்ைொரு 
கட்சியும் தனித்துைத்வதப வபெணுகின்ற 
அவதவைவள ்பெொதுைொை பிரச்சிவைகளுககு 

்பெொது இணககபபெொட்டின ஊடொக தீரவிவைப 
்பெற்றுக ்கொளள முற்பெடுதல் வைணடும்.தவலை 
ரகள சிலர தவலவமத்துைத்வத இறுகப பெற்றிப  
பிடித்துக்கொணடு தொமும் எதவையும் ்சயயொது 
மற்்றைரகவளயும் எதவையும் ்சயயவிடொது 
தவடவபெொடுைவத அைதொனிககினவ்றொம்.இது 
பிவழயொை ஒரு நடைடிகவகயொகும் எனபெ 
வதொடு ்சயற்றி்றன மிககைரகளுககு விட்டுக 
்கொடுபபு டன இடமளிகக வைணடும்.மவலயக 
மககளின பிரச்சிவைகள அதிகரித்த வபெொககிவை 
்ைளிபபெடுத்தி ைருகின்றை.்தொழில், இருபபு, 
அவடயொளம், ்பெொருளொதொரம்,சமூக அந்தஸது 
எைபபெலவும் இதில் உளளடஙகும் நிவலயில் 
தவலவமத்துைஙகள இம்மககள எதிர்கொளளும் 
இத்தவகய பெல பிரச்சிவைகள குறித்தும் 
அறிந்து வைத்திருத்தல் வைணடும்.”ஆயவின 
மூலம் அபிவிருத்தி” என்ற எணணககரு 
்தொடரபில் அதிகமொக வபெசபபெட்டு ைருகின்ற 
நிவலயில் புத்திஜீவிகளின பெஙகளிபபுடன 
இதவை சொதகமொககிக ்கொளைதற்கு மவலயக 
தவலவமத்துைஙகள முற்பெடுதல் வைணடும்.
இைற்றின சமகொல நிவலவமகவள புரிந்து ் கொணடு 
அதற்குரிய பெரிகொரத்வத ்பெற்றுக ்கொடுபபெ 
தும் தவலவமத்துைத்தின கடவமயும் ்பெொறுபபு 
மொகும். 
 இவளஞரகள நொட்டின முது்கலும்புகள 
என்ற ைவகயில் அைரகளின நியொயமொை 
வகொரிகவககளுககு ்சவிசொயககும் மைபபெொன 
வமவய தவலவமகள ைளரத்துக ்கொளள 
வைணடும்.இவளஞர புரட்சி எனபெது எமது 
நொட்டிற்கு புதியதல்ல.தமிழீழ விடுதவலப 
புலிகள,வ்.வி.பி. கிளரச்சி, அணவமககொல 
கொலி முகத்திடல்  வபெொரொட்டம் எனறு இது விரி 
ந்து ்கொணவட ்சல்கின்றது. இவளஞரகள 
்தொடரந்தும் பு்றககணிககபபெட்டு இைரகளின 
அதிருபதி வமவலொஙகுமிடத்து நொடு பெல்வைறு 
அபெொயஙகவளயும் ்தொடரந்தும் எதிரவநொகக 
வைணடி வநரிடலொம் எனறும் அஞசபபெடுகின்றது.
இவளஞரகளின கருத்துககள முவ்றயொக 
உளைொஙகபபெடொவமயின கொரணமொக இலஙவக 
கடந்த கொலத்திலும் சம கொலத்திலும் பெல்வைறு 
இனைல்கவள அனுபெவித்து ைருகின்றது.தவல 
வமத்துைஙகளின புரிந்துணரைற்்ற, விட்டுக 
்கொடுபபில்லொத,முரணபெொடொை வபெொககுவடய 
தனவமகள இதற்கு கொரணமொக அவமந்துளளை.
இந்நிவலயில்  வதசிய ரீதியில் தவலவமத்துைம் 
எதிர்கொணட தழும்புகவள மவலயகத் தவல 
வமகளும் மைதிருத்தி தமது பிவழகவள திருத்திக 
்கொளள முற்பெடுதல் வைணடும்.
 ைறுவம, வைவலயினவம, கல்வியறி 
வினவம, இை ரீதியொைதும் அரசியல் ரீதியொை 
துமொை பெொரபெட்சங கள, அரசியல் பெழிைொங 
கல்கள, இை மற்றும் சொதி ரீதியிலொை அடககு 
முவ்றகள, முககிய தீரமொைஙகவள வமற்்கொ 
ளைதில் பெஙகினவம வபெொன்ற சமூக, ்பெொருளொ 
தொர கொரணிகள இவளஞரகளிவடவய ்பெொதுைொ 
ை்தொரு அவமதியினவமவய உருைொககியுளளதொக  
புத்திஜீவிகள ைலியுறுத்துகின்றைர.ஒருைைது 
கல்வியறிவும் அைன ்சயயும் ்தொழிலுவம 
அைைது சமூக அந்தஸவத நிரணயிககும் இரு 
பிரதொை கொரணிகளொகும்.ஏவைய சமூகஙகவளொடு 
ஒபபீட்டு ரீதியில் வநொககுமிடத்து வதொட்டத்துவ்ற 
சொரந்த இவளஞரகள இந்த இரணடிலுவம பின 
தஙகியுளளைர எனறு ்தரிவிககபபெடுகின்றது.
எைவை மவலயகத் தவலவமகள இந்த விடயம் 
குறித்தும் கைைம் ்சலுத்தி இவளஞரகளின 
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06. 10. 2022 வியொழன அனறு ்சனீைொவில் 
உளள ஐநொவில் நவட்பெற்்ற 51 ைது 

கூட்டத்்தொடரில் இலஙவகககு எதிரொக தீரமொைம் 
்கொணடு ைரபபெட்டது. அதற்கு 20 நொடுகள ஆதர 
ைொகவும் 7 நொடுகள எதிரொகவும்(சீைொ, பெொகிஸதொன 
உளபெட ைொககளித்தைர. 

 20 நொடுகள (இந்தியொ, யபபெொன, வநபெொளம், 
கத்தொர உளபெட) ைொககளிககவில்வல. இந்த 
தீரமொைத்தில் எண 05, 06, 14, 15 வபெொன்ற சில 
தீரமொைஙகள மனித உரிவம மீ்றல்கவளபபெற்றி 
வபெசுகின்றை. இதில் இடம்்பெற்றுளள தீரமொ 
ைஙகள ்பெொதுைொக எல்லொவம மனித உரிவம 
மீ்றல்கவளபபெற்றி வபெசுகின்றை. இதில் உளள 
பிவழகவள இஙகு சுட்டிககொட்ட விரும்புகிவ்றன.

கேோதுைோக்குதல்( Generalization )
தீரமொைஙகள ்பெொதுைொககபபெட்டு ்ைளிைந்துள 
ளை. இந்திய தூதர திருமிகு இந்திரொ மணி பெொணவட 
அைரகள ஒட்டு்மொத்த இலஙவகயரகளுககொக 
வபெொரொடுைதும் தமிழரகளின நியொயமொை வகொரி 
கவககளுககு வபெொரொடுைது ஒரு நொணயத்தின 
இரு பெககஙகளொகும் எனறு கூறுகி்றொர. இபபெடி 
்பெொதுைொககுதல் ஒரு மனிதனின ்பெருந் 
தனவமவயக கொட்டுகி்ற்தை நொம் கருதலொம்.

 அவைொறு ்சயைது சில இடஙகளில் 
சரியொைதொகும். ஆைொல் எல்லொ இடஙகளில் ் பெரிய 
ஆபெத்தொகும். இவதத்தொன திருதந்வத பிரொனசிசு 
தைது சுற்றுமடலில்  “Fratelli Tutti”  நயைற்்ற 
்பெொதுைொககுதல் பெொதிககபபெட்டைரகளுககு 
்பெரிய ்கொடூரத்வத விவளவிககி்றது எனறு 
விளககுகி்றொர. நயனுளள ்பெொதைொககுதல் 
நனவம பெயககும். நயைற்்ற ்பெொதுைொககுதல் 
மிகப்பெரிய துவரொகமொகும். ்பெொதுைொககும் 
தனவம வமட்டுககுடி மககளின, அதிகொரத்தில் 
உளளைரகளின பெணபெொட்டு அரசியல் ்சயல் 
பெொடொகும். இது தமிழரகளுககு ் பெரிய ் கொடூரத்வத 
்சயதுளளது.

மூடிமமைத்தல்
இந்தப ்பெொதுைொககுதல் தஙகளது தைறுகவள 
மூடிமவ்றபபெதற்கொக பெயனபெடுகி்றது. சிஙகள 
்பெௌத்த வபெரிைைொத அரசு ்சயத இைபபெடு 
்கொவலவய மூடிமவ்றகக இந்தப ் பெொதுைொககுதல் 
பெயனபெடுகி்றது. இந்த தீரமொை அறிகவகயில் 
தமிழரகளுககு ் கொடுவம இவழககபபெட்டது எனறு 
ஒரு இடத்தில் கூட ்சொல்லவில்வல. யொருககு, யொர 

எனை ்சயதொர? எனறு விளககொமல் தீரமொைம் 
எடுபபெது மூடிமவ்றபபெதற்கு பெயனபெடுகி்றது.
 தமிழ் மககளுககு நடந்த இைபபெடு 
்கொவலவய மூடிமவ்றககும் தீரமொைமொக உளளது. 
உகவரன, மியொனமர வபெொன்ற நொடுகளில் நடந்த 
வபெொவர ஓர இைைழிபபு வபெொர எனறு கருதுகி்ற ஐநொ 
தமிழரகளுககு நடந்த இைைழிபவபெ மூடிமவ்றகக 
முயற்சிபபெது அதன நம்பெகத்தனவமவய வகளவிககு 
உளளொககுகி்றது. இவைொறு மூடிமவ்றககும் ்சயல் 
ைரலொற்று அரசியல் குற்்றமொகும். 

 இைபபெடு்கொவல ்சயத இைைொத அர 
வசக கொபபெொற்்ற இந்த மூடிமவ்றத்தல் உதவு 
கி்றது. நொட்டின ்பெொருளொதொரத்வத சீரழித்தைன 
தமிழ் மககவளயும் சீரழித்தைைொக இருககி்றொன 
எனபெவத மூடிமவ்றபபெதொல் அவமதிவய 
உருைொகக முடியொது. மூடிமவ்றத்தல் ஆதொயம் 
வதடும் கூட்டத்தின யுத்தியொக பெயனபெடுகி்றது. 
இதைொல் குற்்றஙகள அதிகரிககும் குவ்றைதற்கு 
ைொயபவபெ இல்வல. மூடிமவ்றத்தல் குற்்றைொளியின 
மூரககத்தைமொை ்சயலொகும்.

திமச திருபபுதல்
இந்திய தூதர பெொணவட ‘13 ைது திருத்தச்சட்டத்வத 
்சயல்பெடுத்த ைலியுறுத்துகி்றொர. அதற்கொை ்சயல் 
கள முன்ைடுபபுகள வபெொதுமொைதொக 
இல்வல’ எனறு ்சொல்ைது பிரச்சிவைவய திவச 
திருபபுைதொகும். 13ைது திருத்தச் சட்டம் நய 
னவமவயப ்பெற்றுத்தரும் சட்டமல்ல. நடந்த 
இைபபெடு்கொவலககு நயனவம வைணடும். 
அதிலிருந்து திவசமொற்றுைது இன்ைொரு இைப 
பெடு்கொவலயொகும். இலஙவகயில் நடந்த 
்பெொருளொதொர சிககவல அதிகம் வபெசுைது திவச 
திருபபும் ்சயலொகும். 
 தமிழ் அரசியல்ைொதிகள அவமதிகொபபெது, 
சிஙகள அரசுககு வகககூலிகளொக பெணி்சயைது 
பிரச்சிவைவய திவசதிருபபெ ைழிைகுககும். 
நடந்தவத ம்றந்துவிட்டு நடககி்றது, நடகக 
வபெொகி்றது பெற்றி சிந்திபவபெொம் எனறு சில 
பெடித்த முட்டொளகள வபெசுைது அைரகளது திவச 
திருபபும் ்சயலொகும். மனித உரிவம மீ்றல்கவள 
மட்டும் வபெசுைது நனவம பெொவதயிலிருந்து 
விலகி்சல்ைதற்கு உதவுகி்றது.

சுருக்குதல்
எல்லொ நொடுகளில் நடபபெதுவபெொல இலஙவகயிலும் 
மனித உரிவம மீ்றல்கள நடந்துளளை எனறு 
கூறுைது தமிழரகளுககு நடந்த ்கொடூரத்வத 
சுருககிவிடுைதொகும். பிரச்சிவைவய சுருககுைது 
நயைற்்ற ்சயலொகும். இதைொல் பிரச்சிவையின 
வீரியத்வதயும் கடிைத்தனவமவயயும் அழிபபெதொ 
கும். இந்த தீரமொைம் தமிழரகளுககு நடந்த 
்கொடுவமவய ஒரு சொதொரண நிகழ்ைொக கருது 
ைதற்கு ைழிைகுககி்றது. ைலிந்து கொணொ மல் 
ஆககபபெட்வடொர, 1. 46. 000 மககவள ்கொவல்சய 

தது வபெொன்ற வபெரிைைொத ்சயல்கவள சுருககி 
விளககுைது ஓர இைபபெடு்கொவலககு சமமொகும். 
இைபபெடு்கொவலககு வைணடிய ஆதொரஙக 
ளும், தரவுகளும் கொரணஙகளும் இருந்தும் 
இைபபெடு்கொவல எை ஏற்றுக்கொளள இந்த 
தீரமொைம் மறுககி்றது. தனிபபெட்ட ஆதொயம் வதடும் 
உலக நொடுகள இந்த சுருககலுககு அடிபபெவட 
கொரணமொக உளளவத நொம் ம்றந்துவிடக கூடொது.

பி்ளவுேடுத்துதல்
இந்த தீரமொைத்தில் இந்திய ஒனறிய அரசின 
தமிழ்நொட்டு அரசின ஒற்றுவமயினவம, ஈழத்தில் 
உளள தமிழ் அரசியல் தவலைரகளிவடவய 
ஒற்றுவமயினவம, திருமிகு கவசந்திர ்பெொனை 
ம்மபெலம், திருமிகு சிறீதரன சிைஞொைம் வபெொன்ற 
தமிழ் நொடொளுமன்ற உறுபபிைரகவளத் தவிர 
தை்றொை ைழியில் ்சல்லுதல், உலக தமிழர 
அவமபபு, பெொதிககபபெட்ட சில நபெரகள தவிர பி்ற 
அவமபபுகளின ஈடுபெொடு ஐநொவில் மிகககுவ்றவு 
ஆகியவை ்ைளிபபெடுகின்றை. தீரமொைஙகள 
கொலம் கடத்துைதொல் மககளிவடவய பிளவுகவள 
ஏற்பெடுத்துகின்றை. ஒற்றுவம நயனவமவய நிவல 
நொட்டும் எனபெவத நொம் ம்றந்துவிடககூடொது.

 இறுதியொக, நொம் வகயறு நிவலயில் இருந்தொ 
லும் இந்த தீரமொைத்வத வைத்து தமிழரகளுககு 
நடந்த ்கொடூரத்வத உலகிற்கு எடுத்துச்்சொல்லி 
நயனவமவய நிவலநொட்ட சிந்திககவைணடும். 
்சயல்பெட ்ைணடும். ஒனறுவம இல்வல எனறு 
நொம் விரகதியொகொமல் கிவடத்த ைொயபபுகவள 
பெயனபெடுத்தி ்சயயவைணடிய பெணிகவள திட்ட 
மிட்டு எதிரவநொககுடன நம்பிகவகயுடன ்சயய 
வைணடும்.
 இருட்டிலும் கணடுபிடிககலொம் என்ற 
நம்பிகவகயில் வதடுவைொம் கணடவடவைொம். 
இந்த தீரமொைத்தில் இருககும் ைழிகவள(எண 05, 
06, 14, 15) பெயனபெடுத்தி கரம்வகொரத்து பெணி்சயய 
முனைருவைொம். பெொடம் கற்றுக்கொளவைொம். ்சய 
ல்பெடுவைொம் நனவமவய தமிழரகளுககு உறுதியொக 
கிவடககும் ைவரயில். 
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எமது உளநலம் மிகவும் முககியமொக எமது 
உளளத்தில் கணத்துககுககணம் மொறு 

பெடுகின்ற உணரவுகவள நொம் எவைொறு 
வகயொளுகினவ்றொம், எவைொறு ்ைளிபபெடுத்து 
கினவ்றொம் எனபெதில் ்பெருமளவில் தஙகியி 
ருககி்றது. எமது உணரவுகவளப ்பெொறுத்த 

ைவரயில் எமது உ்றவுகள எமது உணரவுகளில் 
அதிக தொககம் ்சலுத்துைவத உணரலொம். 
ஒவ்ைொரு கணமும் ஏவதொ ஒரு உணரவை 
நொம் அனுபெவித்துக ்கொணடு தொன இருககி 
னவ்றொம். சில வைவளகளில் எமது உணரவுகள 
வநரமுகமொைவையொக இருககின்றை. இனனும் 
சில வைவளகளில் அவை எதிர மவ்றயொைவையொக 
இருககின ்றை.

 அவைபவபெொது எமககு ஏற்பெடும் 
உணரவுகவள உரிய முவ்றயில் வகயொளவும் 
்ைளிபபெடுத்தவும் நொம் அறிந்திருகக வைணடும். 
இனனும் குறிபபெொக வகொபெம், கைவல, ஏமொற்்றம், 
விரகதி வபெொன்ற எதிரமவ்றயொை உணரவுகள 
எம்மில் ஏற்பெடும் வபெொது, அந்த உணரவுகவள 
உரிய முவ்றயில் ்ைளிபபெடுத்த நொம் அறிந்திருகக 
வைணடும். எமது உணரவுகவள உரிய முவ்றயில் 
்ைளிபபெடுத்தொது, அைற்வ்ற உளளத்தில் அமுககிப 
புவதககும் வபெொது, அது எமது உளளத்தில் மிகவும் 
ஆழமொை பெொதிபபுகவள ஏற்பெடுத்திவிடுகின்றது. 
அவைொ்றொை பெொதிபபுகள நொளவடவில் எமது 
உளநலத்வதயும் பெொதிககும் விடயமொக மொறிவி 
டுகின்றது.

 எமது நொளொந்த ைொழ்வில் உ்றவுகள 
மிகவும் முககியமொைவை. உ்றவுகள, எமது 
குடும்பெத்துககுள குடும்பெ உ்றவுகளொகவும் எமது 
குடும்பெத்துககு ்ைளிவய நட்பின அடிபபெவடயில் 
அவமந்த உ்றவுகளொகவும் நீணடு ்சல்லலொம். 
எமது உ்றவுகள ஆவரொககியமொைவையொக இருககி 
ன்ற வபெொது, அந்த உ்றவுகளின நடுவை வநரமுகமொை 
அனவ்றல் எதிரமவ்றயொை உணரவுகள ஏற்பெடும் 
வபெொது, அந்த உணரவுகவள அந்த உ்றவுகளில் 

்ைளிபபெடுத்துைது எமககு இலகுைொகின்றது. 
உதொரணமொகத் தைது கணைன கைவலயொக 
இருககி்றொர எனபெவத தைது கணைனின 
உணரவுகவள நனகு புரிந்து்கொளளும் ஒரு 
மவைவியொல் இலகுைொக இைஙகொண முடியும். 
அது வபெொலவை தைது மவைவி மகிழ்ைொக இல்வல 
எனபெவத அந்த மவைவிவய நனகு புரிந்த ஒரு 
கணைைொல் இலகுைொகப புரிந்து்கொளள முடியும்.

 அவத வநரம் உ்றவுகள ஆவரொககிய 
மற்்றவையொக அவமயும் வபெொது, அந்த உ்றவுக 
ளுககு நடுவில் அடிககடி எதிரமவ்றயொை 
உணரவுகள ஏற்பெடும் வபெொது, அந்த உணரவுகவள 
உரிய முவ்றயில் இைஙகணடு ்ைளிபபெடுத்த 
நொம் தைறுைதொல், எமது உ்றவுகளில் பெடிபபெடியொக 
விரிசல்கள ஏற்பெடத் ்தொடஙகுகின்றை. உதொரண 
மொகப புதிதொகத் திருமணம் முடிபபெைரகள 
தமது உணரவுகவள ஒருைர ஒருைருககு 
அடிககடி ்ைளிபபெடுத்த வைணடும். அவை 
வநரமுகமொைவையொக இருககலொம். அனவ்றல் 
எதிரமவ்றயொை உணரவுகளொக இருககலொம். உணர 
வுகள உரியமுவ்றயில் ்ைளிபபெடுத்தபபெடும் 

வபெொது அஙவக புரிதல்கள அதிகமொக ஏற்பெடும். 
உதொரணமொகக கணைன தஙகள திருமண 
நொவள ம்றந்துவிடுகின்ற வபெொது, மவை 
விககு அது இயல்பெொகவை ஒரு பெொதிபவபெ 
ஏற்பெடுத்திவிடுகி்றது. கைவல, வகொபெம், ஏமொற்்றம் 
வபெொன்ற உணரவுகள மவைவியின உளளத்தில் 
ஏற்பெடலொம். தைது உணரவை உரிய முவ்றயில் 
மவைவி தைது கணைனிடம் ்ைளிபபெடுத்தும் 
வபெொது, கணைன தைது தைவ்றத் திருத்திக 

்கொளளும் ைொயபபு ஏற்பெடுகி்றது. இதற்கு 
மொ்றொக தைது உணரவை வநரடியொக, ்ைளிப 
பெவடயொகச் ்சொல்லொது, தைது நடத்வதகள 
ைொயிலொக மவ்றமுகமொக, மவைவி அந்த உணரவை 
்ைளிபபெடுத்த முவைந்தொல், அைரகளது உ்றவை 
அது நிச்சயம் பெொதிககின்ற ஒரு விடயமொக அவமந்து 
விடும்
 எமது உ்றவுகளில் அடுத்தைரது உண 
ரவுகவளப புரிந்து்கொளள நொம் முயலவைண 
டும். நொம் ஒவ்ைொருைரும் எமது ்சொந்த நிவல 

யில் இருந்து அடுத்தைவரப பெொரககும் வபெொது, 
அடுத்தைரது உணரவுகவளப புரிந்து்கொளைது 
எமககுக கடிைமொை ஒரு விடயமொக மொறிவி 
டுகின்றது. அதவை விடுத்து உளவியலொளரகொள 
்்றொ்ரஸ கூறுைது வபெொனறு, அடுத்தைரது 
நிவலயில் நினறு அைரது உணரவுகவளப 
புரிந்து்கொளள நொம் முயற்சிகக வைணடும். இத 
வைத் தொன ’ஒத்துணரவு’ எனறு கொள ்்றொ்ரஸ 
அவழககி்றொர. அடுத்தைரது உணரவை மிகவும் 
துல்லியமொகப புரிந்து்கொளளும் ஆற்்றவலவய 
ஒத்துணரவு எனறு அைர அவழககி்றொர. 
ஒருைரது உணரவை சரிைர நொம் புரிந்து ்கொளள 
வைணடு்மன்றொல் அைர ்ைளிபபெடுத்தும் ைொரத் 
வதகவள மட்டு மல்ல அைரது உடல்்மொழி 
வயயும் நொம் அைதொனித்துக்கொளள வைண 
டும். உதொரணமொக ஒரு சந்தரபபெத்தில் 
ஒருைர ஏவதொ ஒரு கொரணத்திைொல் வகொபெ 
உணரவை அனுபெவிககின்றொர எனறு வைத் 
துக்கொளவைொம். ”எைககுக வகொபெம் இல்வல” 
எனறு அைர தைது ைொரத்வதகளொவல கூ்ற முடியும். 
ஆைொல் அைரது குரல் அைர உணவமயில் 
வகொபெமொகத் தொன இருககி்றொர எனபெவதக கொட்டிக 
்கொடுத்துவிடும். எைவை தொன, ஒருைவர ஆழமொகப 
புரிந்து்கொளள வைணடு்மன்றொல் அைர ்ைளி 
பபெவடயொகச் ்சொல்கின்ற ைொரத்வதகளில் மட்டும் 
நொம் தஙகியிருகக முடியொது. பெல்வைறு விதமொக 
்ைளிபபெடும் அைரது உடல்்மொழிவயயும் நொம் 
கூரவமயொக அைதொனிகக வைணடும்.

 அதுமட்டுமனறி எமது உ்றவுகளில் 
அடுத்தைவர அபபெடிவய அைைது அல்லது அை 
ளது நிவ்றகுவ்றகவளொவட ஏற்றுக்கொளள நொம் 
தைறிவிடுகினவ்றொம். உணவமயில் ஒருைவர 

12,jo;
203 mf;Nlhgu;;; 08> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
midj;Jyfj;jsk;

cwTfs;> 
czu;Tfs;> 

cseyk;

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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உண்மையில் ஒருவ்ை 
அன்புசெய்தல் என்்பது அவர் 
இருக்கின்்ற நி்ையில் அவ்ை 

ஏற்றுக்சகொளவ்தொகும்.

fl;Liu



அனபு்சயதல் எனபெது அைர இருககின்ற 
நிவலயில் அைவர ஏற்றுக்கொளைதொகும். சில 
வைவளகளில் எமது உ்றவுகளில் எமது வதவை 
களுககொக அடுத்தைவரப பெயனபெடுத்திக 
்கொளள நொம் முயற்சிககினவ்றொம். அவைொறு 
பெயனபெடுத்தபபெடுபெைரின ஆளுவமவய அந்த 
உ்றவு சிவதத்துவிடுகி்றது. உ்றவுகள ஆவரொககி 
யமொைவையொக அவமய எமது உ்றவுகளில் 
பெகிரவுகள அதிகமொக இருகக வைணடும். 
ஒருைர உணவமயில் தனவை ்ைளிபபெடுத்தும் 
வபெொது தொன மற்்றைரொல் அைவர ஆழமொகப 
புரிந்து்கொளளும் ைொயபபு ஏற்பெடுகி்றது.
 சுருஙகச் ்சொல்ைதொயின கணத்துக 
குக கணம் எமககு ஏற்பெடும் உணரவுகவள 
அதிவிவசடமொக எமககுளவள அமுககி 
பபுவதத்துவிடொது அந்த உணரவுகவள 
்ைளிபபெவடயொகச் ்சொல்லி அந்த உணரவு 
களின தொககஙகளிலிருந்து விடுபெட நொம் 
முயற்சிகக வைணடும். உணரவுகள உரிய 
முவ்றயில் ்ைளிபபெடுத்தபபெடொதவபெொது, எமது 
ஆழ்மைத்திவல அந்த உணரவுகள ்சனறு வதஙகி 
விடுகின்றை. இதன கொரணமொக எமது உளநலம் 
பெொதிபபுககுளளொகும் ஆபெத்து  இருக கி்றது.

 எைவை தொன எமது உ்றவுகளில் 
எமது உணரவுகவளச் சரிைர நொம் புரிந்து 
்கொளைது மட்டுமனறி அடுத்தைரது உணர 
வுகவளயும் துல்லியமொகப புரிந்து்கொளள 
நொம் கற்றுக்கொளள வைணடும். ஒரு ைவர ஆழ 
மொகப புரிந்து்கொளைதற்கு அைர கூறுகின்ற 
கவதவய ஆழமொகச் ்சவிமடுத்துக வகட்பெது 
மிகவும் அைசியமொகும். தற்வபெொவதய எமது 
ைொழ்கவக முவ்றகவளப பெொரககும் வபெொது, பெல 
சந்தரபபெஙகளில் ஆ்ற அமர இருந்து, அடுத்தைரின 
கவதவயக வகட்க எமககு வநரமில்லொமல் 
வபெொயவிடுகின்றது. எம்மில் சிலர எமது வைவல 
பபெளுவின கொரணமொக எமது ைொழ்கவகத் துவண 
யின அல்லது பிளவளகளின கவதகவள ஆழமொகச் 
்சவி மடுககத் தைறிவிடுகினவ்றொம்.
 எமது உணரவுகவளச் சரிைரக வகயொ 
ளைதன மூலம் எமது உள ஆவரொககியத்வத 
நொம் வபெணிபபெொதுகொகக முடியும். ஒத்துணர 
வைக கவடபபிடிபபெதன மூலம் எமது உ்றவு 
கவள ஆவரொககியமொைவையொக நொம் மொற்்ற 
முடியும். உணரவுகவளயும் உ்றவுகவளயும் உரிய 
முவ்றயில் ்நறிபபெடுத்துை தன மூலம் எமது உள 
நலவையும் அடுத்தைரது உளநலவையும் நொம் 
வபெணிபபெொதுகொத்துக்கொளள முடியும்.

உறவு்கள்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

கடிககொை முழுப ்பெொறுபவபெயும் ஆட்சியொளர 
கவள ஏற்க வைணடும். அதற்கு ்பெொறுபபு கூ்றவும் 
வைணடும்.
 இந்த ்பெொறுபபு கூ்றல் எனபெது ்பெொருளொ 
தொர ்நருககடியிைொல் பெல்வைறு ைொழ்வுரிவம 
நிவலகளில் மககள எதிர்கொணடிருந்த பிரச்சி 
வைகள உரிவம மீ்றல்கள எனபெைற்வ்றயும் உள 
ளடககியதொகும். இதவைவய சரைவதச மனனிபபுச் 
சவபெ ்தளிைொகச் சுட்டிககொட்டி இருககின்றது.
 இலஙவக ்தொடரபிலொை ஐநொ மனித 
உரிவமப வபெரவையின இந்த ்சபடம்பெர மொத 
அமரவிலொை 51-1 இலககத் தீரமொைத்தில் ்பெொரு 
ளொதொரம் சொரந்த உரிவம ்தொடரபிலும் கைைம் 
்சலுத்தபபெட்டிருககின்றது. இது இந்தப பிவரர 
வணயின ைழிைந்த முககியத் திருபபெமொகும். 
்பெொருளொதொர ்நருககடி நொட்டின மனித உரிவம 
நிவலவமகளிலும் தொககத்வத ஏற்பெடுத்தியிருப 
பெவத இதற்குக கொரணம்.

 இவதவபெொனறு யுத்த வமொதல்கள 
இடம்்பெற்்ற கொலத்தில் இடம்்பெற்்ற மனித உரிவம 
மீ்றல்கள, வபெொரககுற்்றச் ்சயற்பெொடுகளுடன 
தமிழ் மககள மீது வமற்்கொளளபபெட்ட ்பெொரு 
ளொதொர உரிவம மீ்றல்கள, அதற்குப பினைரொை 
கொலபபெகுதியிலும் தமிழ் மககள மீது இவழ 
ககபபெட்டுளள மனித உரிவம மீ்றல்கள, அைரகளது 
பெொரம்பெரிய ைொழ்விடம் ்தொடரபிலொை ைொழ்நிவல 
பிரச்சிவைகள, இை ஒடுககு முவ்றயிலொை 
அரச தரபபின ஆககிரமிபபுககளின மூலம் 
ைொழ்வுரிவம மீ்றபபெட்டிருககின்றவம உளளிட்ட 
விடயஙகளும் ்பெொறுபபு கூறுகின்ற கடபபெொட்டில் 
உளளடககபபெட வைணடும்..
 இது ்தொடரபில் ஐநொ மனித உரிவமப 
வபெரவையிைதும், சரைவதசத்திைதும் கைைத்வத 
ஈரககும் ைவகயில் முவ்றயொை ைழிகளில் உரிவம 
மீ்றல் முவ்றபபெொடுகவளச் ்சயது நடைடிகவக 
கவள வமற்்கொளைதற்கு தமிழ்த் தரபபிைரும், 
மனித உரிவம விைகொரஙகளில் ஆரைம் ்கொண 
டுளள தரபபிைரும் முயற்சிகக வைணடும். 

திருபபமும்   ... த�ொடர்ச்சி  ...
அபிவிருத்திககு உதை வைணடும்.இவதவைவள 
இவளஞரகளின ்தொழில்சொர பெயிற்சி, ்தொழி 
ல்நுட்பெ விவைத்தி்றன, ் பெொது அறிவு எனபெைற்வ்ற 
உயரத்தும் வநொககில் அறிவுசொர, ்தொழில்சொர, 
வமய விவைத்தி்றன அபிவிருத்தி உளளிட்ட 
பெல பெயிற்சி திட்டஙகவள விரிவுபெடுத்துைது 
குறித்தும் தவலவமத்துைஙகளின கரிசவை 
வைணடபபெடுகின்றது.இைற்வ்றொடு இவளஞ 
ரகள அரசியலில் களம் புகுந்து புதிய அணுகு 
முவ்றகவளப   பினபெற்றி மககளுககு உரிவம 
கவளப ்பெற்றுக்கொடுபபெதற்கும் ,பெொரம்பெரிய 
மரபுகளுககு முற்றுபபுளளி வைத்து புதிய அரசி 
யல் கலொசொரத்வத கட்டி்யழுபபுைதற்கும் மூத்த 
ைரகள ஒதுஙகி ைழிவிடுைதும் அைசியமொகும்.

்கரிசனையும் ... த�ொடர்ச்சி...
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கொரணமொக தொம் தமிழகத்திற்கு அகதிகளொக 
ைந்ததொக இைரகள விசொரவணயின வபெொது 
கூறியுளளைர.
 இந்நிவலயில், ்பெொருளொதொர ்நருககடி 
கொரணமொக கடந்த மொரச் மொதம் முதல் 
இதுைவரயில் 174 வபெர தமிழகத்தில் அகதிகளொக 
தஞசமவடந்துளளவம குறிபபிடத்தககது.

ன்கககுழந்ன�... த�ொடர்ச்சி...

அடுத்துைரும் 3 ைருடஙகளுககு பெொதிககும் எை 
80 விகிதமொைைரகள கருத்து ்தரிவித்துளளைர. 
உகவரன மீதொை ரஸயொவின பெவட நடைடிகவக 
அதவை ்தொடரந்து வமற்குலக நொடுகள 
்கொணடுைந்த ்பெொருளொதொரத் தவடகவள 
இந்த ்பெொருளொதொர சரிவுககொை பிரதொை 
கொரணிகளொகும்.
 உலக நொடுகளில் பெணவீககம் அதிகரித்து 
ைருைதுடன, உலகம் மிகப்பெரும் உணவுத் 
தட்டுபபெொட்வடயும் எதிர்கொளளும் நிவல 
ஏற்பெட்டுளளதொக ்தரிவிககபபெடுகின்றது.

உே்க தபொருளொ... த�ொடர்ச்சி...

அச்சுறுத்தும் எனபெதில் ஐயமில்வல. இவைொறு 
பெழ.்நடுமொ்றன ்தரிவித்துளளொர.

ஐ.நொவில் இேஙன்க    ... த�ொடர்ச்சி... 

சுகொதொர நிறுைைம் வமலும் ்தரிவித்துளளது.
இந்த நிறுைைத்தின மருந்துகள இந்தியொ, ஆசியொ, 
ஆபிரிககொ மற்றும் லத்தீன அ்மரிககொ ஆகிய 
நொடுகளில் விற்பெவை ்சயயபபெடுைதொல் இது 
குறித்து மககள எச்சரிகவகயொக இருககுமொறு 
வகட்டுக்கொளளபபெட்டுளளைர.

இந்தியொவில் �யொ ... த�ொடர்ச்சி...

மகிழ்ச்சிவய அைரகள ்தரிவித்ததும் மிகவும் 
ைருந்ததகக விடயம் எை மனனிபபுச்சவபெ ்தரி 
வித்துளளது. 
 கடந்த ்சவைொயககிழவம (05) இடம் 
்பெற்்ற இந்த சம்பெைம் ்தொடரபெொை கொ்ணொகளி 
கள சமூகைவலயத்தளஙகளில் பெகிரபபெட்டு 
ைருகின்றை. இந்தியொவில் உளள மொநிலஙகளில் 
கு்ரொத் மொநிலவம ைனமுவ்ற மிகக மொநிலமொ 
கும்.
 2002 ஆம் ஆணடு அஙகு முஸலீம்களுககு 
எதிரொக இடம்்பெற்்ற ைனமுவ்றயில் 2000 இற்கு 
வமற்பெட்டைரகள ்கொல்லபபெட்டிருந்தைர. கு் 
ரொத்தில் கடந்த 25 ைருடஙகளொக பெொரதிய ்ைதொ 
கட்சிவய ஆட்சியில் உளளது. இந்த கட்சி 
அஙகுளள மககளிடம் முஸலீம்களுககு எதி 
ரொை ைனமுவ்றவய ைளரத்துளளது இஙகு குறிப 
பிடத்தககது.
 இந்த ைனமுவ்றயில் ஈடுபெட்ட கொைல் 
துவ்ற அதிகொரிகள நீதிககு முன நிறுத்தபபெட 
வைணடும் எை மனனிபபுச்சவபெ ்தரிவித்துள 
ளது.

இந்திய ்கொவல்  ... த�ொடர்ச்சி...

்சயயககூடிய ஒரு நிபுணர ்பெொறிமுவ்றவய 
நிறுவுைதற்கொை சிவில் சமூகத்தின வகொரிகவக 
களுககு அந்த சவபெ பெதிலளிககத் தைறிவிட்டது 
எனறும் அைர ்தரிவித்துளளொர.

ஐ.நொ.வின் தீர்்ொ... த�ொடர்ச்சி...

 இந்தியொவின புவகொள நல்னசொொ்ந்த அணு 
குமுவ்றயில் இந்தியொவின ்கொளவக ைகுபபெொ 
ளொ்களின நிவலபபெொடு இனைமும் முழுவமயொக 
மொற்்றமவடயவில்வல. அவைொறு மொற்்றத்வத 
வநொககிச் ்சன்றொலும், இவ்றவம, வதசிய 
நல்லிணககம் எனறு ்சொல்லிக்கொணடொலும் 
கூட, இலஙவகககு ஆதரைொக இந்தியொ ைொககளிகக 
வில்வல. நடுநிவலைகித்துத்தொன அைொ்கள ்சயற் 
பெட்டொொ்கள. 
 ஆைொல், நீதிவயப ்பெொறுத்ைரயில் 
சரியொை பெககத்தில் அைொ்கள நிற்கவைணடும். 
இதற்கு அந்த நொட்டிலுளள கட்சிகளும் மககளும் 
இந்திய அரசொஙகத்துககு அழுத்தம் ்கொடுகக 
வைணடும். நொஙகள வகொரிகவக வைககலொவம 
தவிர நொஙகள அழுத்த் ்கொடுகக முடியொது. 
இந்திய மணணிலிருந்து இவைொ்றொை அழுத்தம் 
அதிகளவுககு ைரும் நிவலயில்தொன எதிொ்கொலத்தி 
லொைது அைொ்களுவடய நிவலபபெொட்டில் மொற்்றம் 
ஏற்பெடும். 
 இந்தியொ இதவைத்தொன எவைளவு கொல 
த்துககுச் ்சொல்லிக்கொணடிருகக முடியும்? அதில் 
நிச்சயமொக மொற்்றத்வத ஏற்பெடுத்த வைணடும். 

தெனிவொவில்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

்கொணடுதொன சொ்ைவதசம் கொயகவள நகொ்த்து 
கின்றது. தமிழ்த் தரபபு இந்த சொ்ைவதச நிவல 
வமகவளப புரிந்து்கொணடு கொயநகொ்த் தல்கவள 
முன்ைடுத்தொல், ்்னிைொவில் எதவையொைது 
சொதிககககூடியதொக இருககும்!

இேஙன்க அரசு... த�ொடர்ச்சி  ...
 இலஙவக தற்வபெொது  பெல்வைறு சிககல் 
களுககும் முகம் ்கொடுத்து ைருகின்ற நிவலயில் 
இனியும் இைைொதம் வபெசி நொட்வட வமலும் 
சீரகுவலகக முவையொமல், இைைொதிகள தம்வம 
திருத்திக ்கொணடு ஐககியத்வதயும் சமொதொை 
த்வதயும் கட்டி்யழுபபுைதற்கு ஒத்துவழபபு ைழ 
ஙக வைணடும் என்றொர.

�மிழ் ்க்களின்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

வைணடும்.ைடகிழககில் தமிழரகளின பெலமொை 
எதிரபபுகள ஏற்பெடும்வபெொவத இவைொ்றொை ்பெௌ 
த்தமயமொககல்கள நிறுத்தபபெடுைதற்கொை சொத்திய 
ஙகள ஏற்பெடுத்தபபெடும்.இதவை உடைடியொக 
ஆரம்பிககவைணடிய தொரமீக ்பெொறுபபு தமிழ் 
வதசிய பெரபபில் ்சயற்பெடும் அவைத்து தரபபி 
ைருககும் உளளது.இதவை விவரவில் முன்ைடு 
கக அவைைரும் வகவகொரகக முனைர வைணடும்.

சிங்கள  ்ற்றும்   ... த�ொடர்ச்சி  ...
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md;G Neah;fSf;F!
 எமைது எதிர்கொை சிற்பிகளொன ்தமிழ் 
சி்றொர்களின் ்தமிழ்சமைொழி மைற்றும் ்பண்பொட்டு 
மமைம்்பொட்டி்ன இைக்கொக சகொணடு சவளிவரும் 
இைக்கு வொை இ்தழின் சிறுவர் ்தளத்திற்கொன 
்தஙகள, கட்டு்ைகள, கவி்்தகள, ஓவியஙகள 
மைற்றும் வொழ்வுக்கு வழிகொட்டும் ்தமிழர் நொகரீகம் 
ச்தொடர்்பொன சிறு குறிப்புகள ஆகியவற்்்ற 
்பகிர்ந்து ஓர் செழிப்்பொன நி்ைத்்த எதிர்கொை 
்தமிழ் ெந்்ததி்ய உருவொக்க இ்ையுமைொறு 
இைக்கு உஙக்ள வைமவற்கி்றது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

R. jpfopdp jp / nry;tehafGuk; ,.k.tp

,dp xU tpjp nra;Nthk;...
சிந்தனை க�ொள் பொபபொ 
சிநதித்துபபொர் பொபபொ ....
 
ஜொதி ம்தம் இலனலையடி பொபபொ .....
 
முற�ொலைத்தில பொரதியொர் கூறியன்த இக�ொலைத்தில நொன் உைககு 
கூறுகிறேன் ற�ளடி பொபபொ... 
 
ஓடி வினளயொடு பொபபொ 
ஓரிடத்தில இருக�ொற்த பொபபொ ... 
 
ஓய்நதிரு பொபபொ ... 

ஒரு �ணம் ஏனும் ஒடிநது விடொற்த பொபபொ....
 
்தொழ்வு மைம் க�ொண்டு ்தளர்நது விடொற்த பொபபொ...
 
உள்ளிருககும் சிந்தனைனய உரத்து கூறு பொபபொ .....
  
ஆபரணங�ள் பூட்டும் அழகு பொனை அலலை நீ ...
 
ஜொதி என்ே றபொர்னை இனி உன் சந்ததிககு றைண்டொமடி பொபபொ... 

aho;.ey;Y}upy;   ,lk;ngw;w jpahf jPgk; jpyPgd; epidT ehspy;  
jpyPgd; cUtg;glj;Jf;F   tu;zk; jPl;Lk; Nghl;b jkpo; Njrpa kf;fs; 

Kd;dzpapd; Vw;ghl;by; ,lk;ngw;wJ. mjpfsT rpWtu;fs; 
gq;Nfw;wpUe;jdu;.


