
GLOBAL TAMIL MEDIA CENTER

Ilakku2009@gmail.com

thuhe;j kpd;dpjo;

,jo;

207

etk;gu; 05> 2022

Ilakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.com

www.ilakku.orgnjhlh;GfSf;F: info@ilakku.org

Ilakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.com www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com https://twitter.com/Ilakku1www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com

© 2022 ,yf;F ,izak;

2022 khtPuh; ehs; 
khtPuh;fis neQ;rpy; Rke;J....

gpupNfbau; 

jkpo;nry;td; 
mth;fspd; 

epidTfSld;...

mr;RWj;Jk; 
Nghijg; nghUl;fs; ; 

gpd;dzpapy; 
nraw;gLj;JtJ 

ahu;?
fyhepjp f.rpjk;guehjd;



02
etk;gu; 05> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
nra;jpfs;

,jo;
207

உலகம் தற்போது எதிர் 
ககோண்டுள்ள கோலநிலல 

மோற்றத்திறகு முதலோளித்துவ்ம 
கோரணம் என்வ அதன் வீழ்ச்சி்ே 
உலகத்லத போதுகோக்கும் என 
சுவீடலன ்ேர்்நத சூழலிேல் கேேற 
போடடோ்ளர் கி்ரடடோ தன்்பர்க் 
கதரிவித்துள்ளோர்.

 19 வேதோன அவர் கட்நத 
ஞோயிறறுக்கிழலம (30) லண்ட னில் 
இடம்கபற்ற தனது நூல் கவளி 
யீடடுவிழோவின் ்போது ்மலும் 
கதரிவித்துள்ளதோவது:
 மிகபகபரும் மோற்றம் 
ஒன்றின் ஊடோகத்தோன் சூழல் 
மோேலடவலத கடடுபபடுத்த முடி 
யும். நோம் மீண்டும் ஒரு இேல்பு 
வோழ்க்லகக்கு திரும்பப்போவதி 
ல்லல. முதலோளித்துவம், கோலணித் 
துவம், அடக்குமுல்றகள, இனபபடு 
ககோலல என்பன கேல்வஙகல்ள 
்ேகரித்து தற்போலதே உலக 

கவளிநோடடு ்வலலவோய் 
பபு பணிேகத்தில் பதிவு 

கேய்ேபபடட கதோழில் முகவர் 
நிறுவனஙகள வழிேோக வீடடுப 
பணிபகபண் மறறும் பயிறசி 
ேளிக்கபபடோத கதோழில்களுக்கோக 
அனுபபபபடும் கபண்களுக்கு 
பதிவு கேய்துககோளவதறகோக இது 
வலர வழஙகபபடடிரு்நத அனுமதி 
ேோனது உடன் அமுலுக்கு வரும் 
வலகயில் இலடநிறுத்தபபடடுள 
்ளதோக கவளிநோடடு ்வலல 
வோய்பபு அலமச்சு அறிவித்துள்ளது.

 இ்நநிலலயில் ஓமோன் மற 
றும் ஐக்கிே அரபு இரோஜ்ஜிேத்தில் 
உள்ள இலஙலக தூதரகத்தினோல், 
அ்நநோடடில் சிக்கித் தவிக்கும் 
இலஙலகப கபண்கள கதோடர்போக 
பணிேகத்துக்கு ேமர்பபிக்கபபடட 
அறிக்லக மூலம் அவர்களில் 
கபரும்போலோ்னோர் சுறறுலோ 
விேோ மூல்ம அ்நத நோடுகளுக்கு  
கேன்றுள்ளலம   கதரிேவ்நதுள்ளது. 
 அத்துடன் அ்நத கபண் 
களுக்்கோ அல்லது அவர்க்ளது 

kj;jpa fpof;F ehLfSf;F Rw;Wyh 

tprhtpy; njhopYf;F nry;Yk; ngz;fs;

அகமரிக்கோவும் கதன்ககோரிேோ 
வும் 240 விமோனஙகள 

ேகிதம் மிகபகபரும் பலடத்துல்ற 
ஒத்திலககல்ள ்மறககோண்ட 
்வல்ளயில்; கட்நத புதன்கிழலம 
(2) வடககோரிேோ 25 ஏவுகலணகல்ள 
ஏவியுள்ளது.
 இ்நத ஏவுகலணகளில் 6 
ஏவுகலணகள தலரயில் இரு்நது 
வோனுக்கு ஏவபபடும் எவுகலணகள 
என்பதுடன் சில ஏவுகலணகள 
கதன்ககோரிேோவின் எல்லலக்குள 
வீழ்்நதது கபரும் பதற்றத்லத ஏற 
படுத்தியிரு்நதது.
 1953 ஆம் ஆண்டில் இரு்நது 
வடககோரிேோ ்மறககோண்டுவரும் 
ஏவுகலண ்ேோதலனகளில் இது 
11 விகிதமோகும். இ்நத வருடத்தில் 
வடககோரிேோ 54 எவுகலணகல்ள 
ஏவியுள்ளது. கட்நத மோதம் ஏவப 
படட ஏவுகலண ஒன்று ேபபோன் 
வோன்பரபபுக்கு ் மலோல் கேன்்றதும் 
குறிபபிடத்தக்கது. 2019 ஆம் ஆண்டு 
27 ஏவுகலணகல்ள வடககோரிேோ 
ஏவியிரு்நதது.
 வடககோரிேோவின் ஏவுகலண 
கதன்ககோரிேோவின் எல்லல 
யில் இரு்நது 26 கி.மீ கதோலலவில் 

வீழ்்நதலத கதோடர்்நது கதன் 
ககோரிேோவின் எப-15 மறறும் 
எப-16 விமோனஙகள வோனில் 
இரு்நது வடககோரிேோலவ ்நோக்கி 
ஏவுகலணகல்ள ஏவியிரு்நதன.

 அ்தேமேம், கட்நத விேோழக் 
கிழலமயும் (3) வடககோரிேோ 6 ஏவு 
கலணகல்ள ஏவியிரு்நதது. அதில் 
கண்டம்விடடு கண்டம் போயும் 
ஏவுகலண ேபபோன் வோன்பரபபுக்கு 
்மலோல் கேன்்றதோல் ேபபோனில் 
பதற்றம் ஏறபடடிரு்நதது. எனினும் 
அ்நத ஏவுகலண இலக்லக தோக்கோது 
்தோல்வியில் முடி்நததோக கதன் 
ககோரிேோ கதரிவித்துள்ளது.
 இதனிலட்ே, வடககோரிேோ 
வின் இ்நத நடவடிக்லக கதோடர்பில் 
ஐக்கிே நோடுகள ேலபயின் போது 
கோபபு ேலபயில் விவோதம் ககோண்டு 
வரபபட ்வண்டும் என அகமரி 
க்கோ கதரிவித்துள்ளது.

xNu ehspy; 25 VTfizfis 
Vtpa tlnfhupah

Kjyhspj;Jtj;jpd; tPo;r;rpNa R+oiy 
ghJfhf;Fk; - jd;Ngu;f;

போகிஸதோனின் கிழக்கு 
பஞேோப பகுதியில் தனது 

கடசி ஆதரவோ்ளர்களுடன் ஆர்ப 
போடடத்தில் ஈடுபடடிரு்நத முன் 
னோள பிரதமர் இம்ரோன்கோனின் 
(70) மீது துபபோக்கி பிர்ேோகம் 
்மறககோள்ளபபடடதோல் அவர் 
கோேத்துடன் உயிர்தபபியுள்ளோர்.
 கட்நத விேோழக்கிழலம (3) 
இடம்கபற்ற இ்நத ேம்பவத்தில் 
ஆதரவோ்ளர் ஒருவர் ககோல்லப 
படடதுடன், ்மலும் பலர் கோே 
மலட்நதுள்ளனர். கோலில் கோே 
மலட்நத கோன் உடனடிேோக 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

வடக்கு கிழக்கு மக்களு 
க்கு மோகோண ேலபகள 

அவசிேம்.இங்க கதோடர்ச்சி ேோன 
ஆக்கரமிபபுகள இடம்கபறுகின் 
்றன.ஆக்வ அதலன நிறுத்துவத 
றகு இ்நதிேோ எமக்கு உதவ 
்வண்டும் என்்ற பல்்வறு ்கோரிக் 
லககல்ள இ்நதிே துலணத் தூதர 
கத்தில்,துலணத்தூதுவர் ரோ்கஷ் 
நடரோஜ் கெேபோஸகரலன ே்நதித்து 
முன் லவத்துள்ளதோக அரசிேல் 
ஆய்வோ்ளர் ்ெோதிலிஙகம் கதரி 
வித்துள்ளோர்.

 ேமூக விஞஞோன ஆய்வு 
லமேம் ேோர்பில் இன்ல்றே தினம் 
ேோழ்பபோணத்தில் அலம்நதுள்ள  
இ்நதிே துலணத் தூதரகத்தில், 
துலணத்தூதுவர் ரோ்கஷ் நடரோஜ் 

tlf;F fpof;F kf;fSf;F khfhz 
rigfs; kpf mtrpak;
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அகமரிக்கோ தலலலமயில் 
கியூபோ மீது ககோண்டுவரப 

படட கபோரு்ளோதோர தலடகல்ள 
நீக்குமோறு ஐக்கிே நோடுகள 
ேலபயின் கபோதுச்ேலபயில் ககோண் 
டுவரபபடட தீர்மோனத்திறகு ஆத 
ரவோக 185 நோடுகள வோக்களித்துள 
்ளன.
 தலட நீக்கத்திறகு எதிரோக 
அகமரிக்கோவும், இஸ்ரலும் வோக்க 
ளித்துள்ளன. 1992 ஆம் ஆண்டில் 
இரு்நது கியூபோ மீதோன கபோரு்ளோ 
தோர தலடலே நீக்குமோறு ஐ.நோ 
வில் தீர்மோனம் விவோதத்திறகு முன் 
லவக்கபபடுவதுண்டு.

 பி்ரசிலும், உக்லரனும் 
இ்நத வோக்ககடுபபில் கல்நது 
ககோள்ளவில்லல. 2019 ஆம் ஆண்டு 
இடம்கபற்ற வோக்ககடுபபிலும் 
187 நோடுகள ஆதரவோக வோக்களித் 
திரு்நதன. அகமரிக்கோ, இஸ்ரல் 
மறறும் பி்ரசில் ஆகிே நோடுகள 
எதிர்த்து வோக்களித்திரு்நதன.
 ஒவகவோரு வருடமும் 
அகமரிக்கோ எதிரோக வோக்களிபபது 
கதோடர்பில் ஐ.நோ தனது கடு 
லமேோன கண்டனஙகல்ள கதரி 
வித்துள்ளது. ேடடவிதிகளின் அடி 
பபலடயில் உலக ஒழுஙகு அலம 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

fpA+gh kPjhd jilia ePf;FkhW 
I.ehtpy; jPu;khdk;

ghfp];jhdpd; Kd;dhs; gpujku; 

,k;uhd;fhid gLnfhiy nra;a Kaw;rp
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பி்ரசிலில் கட்நத மோத 
இறுதியில் இடம்கபற்ற 

அரே தலலவருக்கோன ்தர்தலில் 
முன்னோள அரே தலலவர் லுயிஸ 
இனோசி்ேோ லூலோ கவறறிகபற 
றிரு்நதோர். ஆனோல் ்தர்தல் ்தோல் 
விலே தற்போலதே அரே தலல 
வர் கெர் கபோல்கே்னோ்ரோ ஏறறுக் 
ககோள்ள மறுத்ததோல் அஙகு கதோடர் 
ஆர்பபோடடஙகள இடம்கபறறு 
வ்நதன.
 எனினும் தற்போது அவர் 
ஆடசிலே ஒபபலடபபதோக 
கூறியுள்ள நிலலயில் கட்நத 
விேோழக்கிழலம (3) இரு தரபபின 
ரும் ே்நதித்து கல்நதுலரேோடியுள 
்ளனர். லூலோ 2003 ஆம் ஆண்டில் 
இரு்நது 2010 ஆம் ஆண்டு வலர 
யில் அரே தலலவரோக பதவி வகித் 
ததுடன், தற்போலதே ்தர்தலில் 
50.9 விகித வோக்குகல்ள கபறறு 

அகமரிக்கோ ஆதரவோன தற்போ 
லதே அரே தலலவலர ்தோறகடித் 
திரு்நதோர்.

 எனினும் முடிவுகள அறி 
விக்கபபடட பின்னரும் 48 மணி 
்நரம் கபோல்கே்னோ்ரோ கமௌன 
மோக இரு்நததுடன் அவரின் ஆதர 
வோ்ளர்கள நோடு முழுவதிலும் வன் 
முல்றகளிலும் ஈடுபடடிரு்நதனர். 
எதிர்வரும் ெனவரி மோதம் லூலோ 
பதவி்ேறபலத தலட கேய்து 

gpNurpy; Nju;jy; - Njhy;tpia 
Vw;Wf;nfhz;lhu; mur jiytu;
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- ntspehl;L Ntiytha;g;G mikr;R  Kf;fpa jPu;khdk;

murpay; Ma;thsu; Nahjpypq;fk;
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ஐக்கியநாடுகள் அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டத்தில் இலங்க்ய மீளக்கடடிசயழுப்புதலுக்கான நிதி 
செகரிப்புத் தளச�ான்றைத் சதா்டஙகி  உலக �க்களி்்ட நிதியளிப்புச் செய்யு�ாறு சேண்டுசகாள் 

விடுத்துள்ளது. 
 இலங்கயில் 5.7 மில்லியன �க்கள் உ்டனடி �னிதாபி�ான உதவிகள் சத்ேயான நி்லயில் 
இனறு உள்ளனர் என்ப்தயும், 6.3 மில்லியன �க்கள் அடுத்த சநர உணவு எஙகிருந்து கி்்டக்கும் 
என்பது சதரியாத நி்லயில் ோழ்கினறைனர் என்ப்தயும் ஐக்கியநாடுகள் அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டம் 
சேளிப்்படுத்தியுள்ளது. இலங்கயில் உணவு, சுகாதாரம் ஆகிய இரண்டு து்றைகளும், 1948ம் 
ஆண்டுக்குப் பினனரான மிக ச�ாெ�ான இன்றைய ச்பாருளாதார சநருக்கடியில் கடு்�யாகப் 
்பாதிக்கப்்படடுள்ள நி்ல்யயும், நிரம்்பல் ெஙகிலி சீர்கு்லந்துள்ளதால் மிகத்சத்ேயாக உள்ள 
�ருந்துக்ளயும் ொதாரண ்பயன்பாடுகளில் உள்ள �ருந்துக்ளயும் கூ்ட ச்பற்றுக்சகாள்ள இயலாத 
நி்ல்யயும், உ்டனடி அறு்ேக் குணப்்படுத்தல்க்ளக் கூ்டப் பினச்பா்ட சேண்டிய கட்டாயமும் 
ஏற்்படடுள்ளதால் �னித உயிரா்பத்து நி்லகள் அதிகரித்துச் செல்ே்தயும் ஐக்கிய நாடுகள் 
அபிவிருத்திச் செய்திட்டம் உலகுக்கு எடுத்து்ரத்துள்ளது. 
 இந்நி்லயில், இலங்கயில் மிகவும் கடு்�யாகப் ்பாதிக்கப்்படடுள்ள பினதஙகிய �க்களுக்கு 
உதேக் கூடிய ே்கயில் உலக �க்களி்டம் நிதி உதவியி்ன அளிக்கு�ாறு ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்திச் 
செயற்றிட்டம் சேண்டுசகாள் விடுத்துள்ள்� சிறிலஙகா அரொஙகம் தனனளவு ச்பாருளாதாரத்்த 
இழந்து தனது குடிகளுக்குப் ்பாதுகாப்்பான அ்�தி்யயும் ேளர்ச்சிக்ளயும் ேழஙக இயலாத, க்டனில் 
மூழ்கிய அரொகி விட்ட்த உலகுக்குத் சதளிவு்படுத்தியுள்ளது. 
 இத்ன உறுதி செய்யக்கூடிய ே்கயில் உலகின நிதித்தரஙக்ளப் ்படடியலிடும் அ்னத்துலக 
நிதிமுகா்�த்துே நிறுேனம் சிறிலஙகா க்டன்பட்ட நிதியி்ன திருப்பிச் செலுத்த இயலாத நா்டாக 
அறிவித்துள்ளது. இது சிறிலஙகாவுக்கு எந்தத் தனியார் நிறுேனஙகளும் க்டன சகாடுக்கும் தன்�்யக் 
குறித்த எச்ெரிப்்பாக அ்�ந்துள்ள நி்லயில், சிறிலஙகா அதிகளோன க்டனக்ள தான தனது 
குடிகள் எனக் கூறிக்சகாள்ளும் ஈழத்தமிழர்கள் ச�லான, �க்களுக்கு எதிரான ஆக்கிரமிப்புப் ச்பா்ர 
ந்டத்துேதற்கு, அச�ரிக்கா பிரானசு ஆகிய நாடுகளில் உள்ள தனியார் நிதிஅ்�ப்புக்களின 
ெஙகஙகளின ேழியாகசே ச்பருந்சதா்கயான க்ட்னப் ச்பற்றுள்ள நி்லயில் அந்தத் தனியார் நிதி 
அ்�ப்புக்கள் தஙகளின க்ட்ன மீளப்ச்பறுேதற்கான இயலு�ான செயற்்பாடுகளில் இறைஙகுே்த 
சிறிலஙகாோல் தடுத்து நிறுத்த இயலாத இயல்புநி்ல ந்்டமு்றையில் சதானறிவிட்டது. 
 சிறிலஙகா தான நிதி உதவியாக இந்தியாவி்டம் சகஞ்சிக் கூத்தாடிப் ச்பற்றை சதா்கக்ளக் 
கூ்ட தான ்பட்ட க்டனகளின ேடடிக்கும், நாடடின நாளாந்த ோழ்வுக்கான ச்பாருடக்ள ஏற்றி 
ேரும் கப்்பல் வி�ானக் கட்டணஙகளுக்கும் செலுத்தி விடடு உ்ழப்புக்சகற்றை கூலியும் திறை்�க்சகற்றை 
சே்லயும் ச்பறை இயலாத நி்லயில் தவிக்கும் �க்களி்டம் இருந்து வி்லசயற்றைஙகள் மூலமும் ேரிகள் 
மூலமும் ்பணத்்தப் ச்பறும் �னிதாய�ற்றை செயல்க்ள சேகப்்படுத்தி ேருகிறைது. 
 அசத சே்ள �க்கள் இந்த சிறிலஙகா அரொஙகத்திற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்்ப இயலாதோறு 
அேர்களின ெனநாயக உரி்�க்ள �றுத்து அரெ்பயஙகரோதத்்தத் தனது ்ப்்டப்்பலம் சகாண்டு 
கட்டவிழ்த்து ேருே்தக் சகாழும்பில் இன்றைய ஜனாதி்பதி ஆடசிக்கு எதிராக அ்�தி ஊர்ேலம் 
ந்டத்த மு்னந்த �க்க்ள ஊர்ேலம் சதா்டஙகிய உ்டசனசய ்பல்லாயிரக்கணக்கில் ்ப்்டக்ளக் 
குவித்துத் தடுத்து நிறுத்திய இவோர நிகழ்வு உலகுக்கு உறுதி செய்துள்ளது. 
 நாடடின ச்பாருளாதாரத்்தக் கடடிசயழுப்புேதற்சக முனனுரி்� எனக் கூறிக்சகாண்டு தஙகள் 
ோழ்வுக்காகக் குரல் சகாடுத்த காலிமுகத் தி்டல் அரகலிய ச்பாராட்டக்காரர்க்ள அரெ்பயஙகரோதத்தின 
மூலம் அேர்களின �னிதஉரி்�க்ள  ேனமு்றைப்்படுத்திச் சி்றைகளில் விொர்ணயினறி தடுத்து 
்ேத்துச் சித்திரே்த செய்து ேருகிறைது.
 இந்த அரெ்பயஙகரோதம் எல்லாச� இலங்கயில் ஈழத்தமிழர்கள் ச�ல் ச�ற்சகாள்ளப்்பட்ட 
ச்பாழுது அத்ன ஐக்கிய நாடுகள் ெ்்ப கேனிக்கா�ல் இருந்தத்�யும், 2009ம் ஆண்டு உலகின 21ம் 
நூற்றைாண்டின மிகக் சகாடு்�யான இனஅழிப்பு என உலக ேரலாறு ்பதிவுசெய்துள்ள முள்ளிோய்க்கால் 
ஈழத்தமிழின அழிப்புக்குப் பினனரும் இதுே்ர ஐக்கிய நாடுகள் ெ்்ப எந்த ஒழுஙகாற்றைலுக்கான 
அ்னத்துலகச் ெட்டஙக்ளயும் சிறிலஙகா ச�ல் ந்்டமு்றைப்்படுத்தாது காலதா�தம் செய்ேதுச� 
இனறு இலங்கத்தீவில் சிஙகள ச்பௌத்த ச்பரினோதிகள் நாட்்டசய சகாள்்ளயடித்த்�க்கும்-
�க்கள் எதிர்ப்்்பயும் ச்பாருட்படுத்தாது சகாள்்ள அடிப்்பதற்கும் மூலகாரண�ாக உள்ளது. 
 இந்சநரத்திலும் கூ்ட ரணிலின ஆடசி, இலங்கத் தீவின சதெ�க்களாக உள்ள சிஙகள 
தமிழ் �க்க்ளயும் குடிகளாக உள்ள முஸ்லீம், �்லயக �க்க்ளயும் ஒருஙகி்ணத்து �க்கள் 
ஒரு்�ப்்பாட்்ட ஏற்்படுத்தக் கூடிய ெ�த்துேத்்த அரசியல்�ப்்பால் உறுதி செய்யும் புதிய 
அரசியல்�ப்்்ப உருோக்க �றுக்கிறைது.  அந்த ெ�த்துேம் உறுதி செய்யப்்பட்டாசல இலங்கத் 
தீவின சுதந்திரமும் ெசகாதரத்துேமும் மீளுருோக்கம் ச்பற்று ஒவசோரு இன�க்களும் தஙகளுக்கான 
கண்ணிய�ான ோழ்்ேப் ச்பணிய நி்லயில் இலங்கத் தீவின ச்பாருள்ேளத்்த அதன 
மூலேளமும் ஆள்்பலமும் இ்ணக்கப்்படுேதன ேழி குறுகிய காலத்தில் மீடடுருோக்கம் செய்ய 
முடியும். இந்த ந்்டமு்றை உண்்�்ய �றுத்து சேளிநாடுகளின உதவியால் எேர் இலங்கத் தீ்ே 
சகாள்்ளயடித்தார்கசளா அேர்க்ளப் ்பாதுகாக்கும், அேர்களால் நியமிக்கப்்பட்ட நிழல் அரொகசே 
ரணில் அரசும் ந்்டமு்றையில் செயற்்படுகிறைது.  
 இந்நி்லயில் ேளம் நி்றை இலங்கத் தீவின மூலேளஙகளும் �னித ேளஙகளும் ெந்்த 
இ்ணப்புக்களும் ெ�னான மு்றையிலும் ெ�த்துே�ானேர்கள் எனறை உரி்�யு்டனும் எேரும் ெந்்தயில் 
சுதந்திர�ாக நு்ழயவும் சேளிசயறைவும் கூடிய மு்றையில் ஒனறி்ணக்கப்்பட்டாசல இலங்கத் தீவில் 
ோழும் அ்னத்து �க்களதும் ச்பாருளாதாரச் சுதந்திரம் அரசியல் சுதந்திரம் ெமுகச் சுதந்திரம் 
ஆனமிகச் சுதந்திரம் மீளுருோக்கம் ச்பறும். ெ�த்துேத்்த உறுதி செய்யும் ே்கயில் அரசியல்�ப்பு 
இயற்றைப்்பட்டால்தான  இந்திய ச�ாழியில் கூறுேதனால் எல்லா �க்களதும் கண்ணிய�ான ோழ்வு 
மீளும். இந்தக் கண்ணிய�ான ோழ்சே இலங்கயின பிரச்சி்னகளுக்குத் தீர்வு என ஐக்கிய நாடுகள் 
�னித உரி்�கள் ச்பர்ேயில் ஒரு ஆண்்டல்ல இரு ஆண்டு உறுதி செய்துள்ள இந்தியா இதற்கான 
அழுத்தஙக்ளக் சகாடுக்கத் தமிழகத் தமிழர்களும் உலகத் தமிழர்களும் செயற்்ப்ட சேண்டிய சநரமிது 
என்ப்த இலக்கு ேலியுறுத்திக் கூறைவிரும்புகிறைது. 

 ஆசிரியர்

மக்களின் சமத்துவத்்தை உறுதி சசயவததை
ச�ொருளொதைொர செருக்கடி தீர ஒதர வழிஇலஙலகயில் இடம்கபற்ற ்போர் கோலத்தில் 

தமிழீழ விடுதலலப புலிகள எவரும் தம்மிடம் 
ேரணலடேவில்லல என்று இலஙலக இரோணுவம் 
மீண்டும் தகவலறியும் ஆலணக்குழு முன்போக ேோடசி 
ேம் வழஙகியுள்ளது.
 தகவல் அறியும் உரிலமச் ேடடத்தின் கீழ் 
ஊடகவிேலோ்ளர் போ.நி்ரோஸ தகவலறியும் ஆலணக் 
குழுவிடம் முன்லவத்திரு்நத ்மன்முல்றயீடு ்நறறு 
(விேோழக்கிழலம) பரிசீலலனக்கு எடுத்துக்ககோள 
்ளபபடட்போ்த இலஙலக இரோணுவம் இவவோறு 
ேோடசிேம் வழஙகியுள்ளது.
 2019ஆம் ஆண்டும் “எஙகளிடம் புலிகள 
ேரணலடேவில்லல” என ஊடகவிேலோ்ளரின் தகவலறி 
யும் விண்ணபபத்லத இரோணுவம் மறுத்திரு்ந ததது.
 இது கதோடர்போன ்மன்முல்றயீடு மூன்று வரு 
டஙகளுக்குப பின்னர் ்நறறு பரிசீலிக்கபபடடது.

 “யுத்த பகுதியிலிரு்நது மக்கள இடம்கபேர்்நதோர் 
கள. அவர்கள புலிக்ளோ? கபோதுமக்க்ளோ? என்பது 
எமக்கு கதரிேோது. நோம் கபோறுப்பறறு ககோண்ட்போது 
பதிவுகள எதலனயும் ்மறககோள்ளவில்லல.
 எம்மிடம் வ்நதவர்கல்ள பஸகளில் ஏறறி 
புனர்வோழ்வு ஆலணேோ்ளர் நோேகப பணிேகத்தின் 
கடடுபபோடுகளில் இரு்நத முகோம்களில் ்ேர்த்்தோம்.
 அதன் பின்னர் புனர்வோழ்வு பணிேக்ம அவர்கள 
கதோடர்போன நடவடிக்லககல்ள ்மறககோண்டனர்.” 
எனவும் இரோணுவம் ேோடசிேம் வழஙகிேது.
 ஆனோல், ஊடகவிேலோ்ளர் நி்ரோஸ ேோர்போக 
ஆலணக்குழுவில் முன்னிலலேோன ேடடத்தரணி 
ஸவஸதிக்கோ இதலன மறுத்த்தோடு இரோணுவத்திடம் 
புலிகள ேரணலட்நதலமக்கோன ஆதோரஙகல்ள ஆலணக் 
குழுவுக்கு ேமர்பபித்தோர்.
 ்மலும், புனர்வோழ்வு பணிேகத்திடம் இரோணு 
வத்தினம் கூறும் தகவல்கள இல்லல என, புனர்வோழ்வு 
பணிேகம் வழஙகியுள்ள தகவல்கல்ளயும் ேடடத்தரணி 
ஸவஸதிக்கோ ஆதோரபூர்வமோக சுடடிக்கோடடினோர்.
 இருதரபபு வோதஙகல்ளயும் ்கடட ஆலணக் 
குழு, “அரேோஙக்ம இ்நத விடேஙகல்ள ேர்வ்தே 
அலமபபுகளுக்கு பல்்வறு முல்ற வழஙகி இருக்கி்றது.
 என்வ, 2009ஆம் ஆண்டு இடம்கபற்ற 
ேம்பவஙகள கதோடர்பில் இப்போது மல்றபபதறகு 
ஒன்றுமில்லல.” என இரோணுவத்துக்கு அறிவித்தது.

 புலிகள இரோணுவத்தினரிடம் ேரணலட்நதலமக் 
கோன எழுத்துமூல ேமர்பபணஙகல்ள 10 நோடகளுக்கு 
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தோமதிக்கபபடட நீதி மறுக்கபபடட நீதி 
என்று கேோல்வோோ்கள. தமிழ் அரசிேல் 

லகதிகளின் விவகோரத்திலும் அதுதோன் நட்நது 
ககோண்டிருக்கின்்றது. ேோ்வ்தே, உளநோடடு 
அழுத்தஙகள அதிகமோக இரு்நதோலும், இலஙலக 
அரேோஙகத்லதப கபோறுத்தவலரயில், ்பரினவோத 
்மலோதிக்க நிலலபபோடடில்தோன் இ்நத விவகோரத் 
லதக் லகேோளகின்்றது. 

 “கபோது மன்னிபபு” என்்ற ்போோ்லவயில் 
அரேோஙகம் நடத்தும் நோடகஙகளும் இ்நத விவ 
கோரத்தில் ்நோ்லமயுடன் கேேறபடுவதறகு 
அரேோஙகம் தேோரோகவில்லல என்பலதத்தோன் 
கவளிபபடுத்தியிருக்கின்்றது. 
 தமிழ் அரசிேல் லகதிகள விவகோரம் 
அண்லமக்கோலத்தில் மீண்டும் ்பசு கபோரு்ளோக 
இருக்கின்்றது. அரசிேல் லகதிகள குறித்து கவனம் 
திரும்பி இருபபதறகு பிரதோனமோக இரண்டு 
கோரணஙகள உள்ளன. முதலோவது கோரணம் தீபோவளி 
தினத்லத முன்னிடடு எடடு அரசிேல் லகதிகள 
விடுதலல கேய்ேபபடடு இருக்கின்்றோர்கள. 
ெனோதிபதியினோல் “கபோது மன்னிபபு” வழஙகி 
இவர்கள விடுதலல கேய்ேபபடடுள்ளோர்கள 
என்று கேோல்லபபடடது. 
 அ்த ்வல்ளயில் ்மலும் சில அரசிேல் 
லகதிகல்ள விடுதலல கேய்வதறகு தோன் தேோரோக 
இருபபதோக ெனோதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙக 
கதரிவித்தோர். இ்நத பின்னணியில் லகதிகளின் 
நிலலலம குறித்து மக்களுலடே கவனம் திரும்பி 
இருக்கின்்றது. அ்த்வல்ளயில், மல்றக்கபபடும் 
சில உண்லமகல்ளயும் நோம் கவளிபபடுத்த 
்வண்டியுள்ளது. 
 ேோதோரண லகதிகளுக்கும் அரசிேல் 
லகதிகளுக்கும் முக்கிேமோன சில வித்திேோேஙகள 
இருக்கின்்றன. அரசிேல் லகதிகள எனபபடுபவர் 
அரசிேல் ்நோக்கத்திறகோக அதோவது மக்களுக்கோக 
ஏதோவது கேய்ேப ்போய் அதறகோக லகதோகி 
சில்றயில் அலடக்கபபடடிருபபவர்கள. ஏலனே 
லகதிகல்ள கபோறுத்தவலரயில் அவர்கள 
தஙகளுலடே கேோ்நத நலன் ேோர்்நது கேய்த 
குற்றஙகளுக்கோக சில்றயில் இருபபவர்கள. அ்நத 
வலகயில் போர்க்கும்்போது அரசிேல் லகதிகள 
என்று ேோரும் இல்லல என்று சிஙக்ள தலலலமகள 
கூறுவது ஏறறுக் ககோள்ள முடிேோத ஒன்று.
 தமிழர்கல்ளப கபோறுத்தவலரயில் 1978 
ஆம் ஆண்டு முதல் நலடமுல்றபபடுத்தபபடடு 
வரும் பேஙகரமோக தலடச் ேடடமும், இலஙலகயில் 
நீண்ட கோலமோக நலடமுல்றயில் இரு்நத அவேர 
கோல ேடடமும் தமிழ் இல்ளஞோ்களின் சில்ற 
வோேத்திறகு வழி வகுத்தன. தமிழ் இல்ளஞர் என 
ஒருவலர அலடேோ்ளம் கோணும் ்போது அவலர 
லகது கேய்து சில்றயில் அலடபபதும் அதன் 
பின்னர்தோன் அவர் மீது ஏதோவது குற்றஙகள 
உள்ளதோ என ்தடி போர்பபதும் அரேோஙகத்தின் 
வழலமேோக இருக்கின்்றது. இதன் கோரணமோக 
குற்றச்ேோடடுகள எதுவு்ம இல்லோமல் தமிழ் 
இல்ளஞர்கள பல வருடக் கணக்கோக சில்றவோேம் 
அனுபவிக்கும் நிலலலம கோணபபடுகி்றது. 
இதனோல்தோன் அரசிேல் லகதிகள அலனவரும் 
விடுதலல கேய்ேபபட ்வண்டும் என்று குரல் 
ககோடுக்கபபடுகின்்றது.
 தீபோவளி தினத்லத முன்னிடடு ெனோதி 
பதியின் கபோது மன்னிபபின் கீழ் எடடு அரசிேல் 

லகதிகள விடுதலல கேய்ேபபடட சில 
தினஙகளில் ்மலும் மூன்று லககள விடுதலல 
கேய்ேபபடடிருக்கின்்றோர்கள. இவவோறு 
விடுதலல கேய்ேபபடட மூன்று லகதிகளு்ம 15 
வருடஙகளுக்கு ்மலோக சில்றவோேத்லத அனுபவி 
த்த பின்னர் “நிரபரோதிகள” எனக் கோணபபடடு 
விடுவிக்கபபடடவர்கள. அதோவது எ்நதவித 
கோரணஙகளும் இல்லோமல் தமிழர்கள என்்ற ஒ்ர 
கோரணத்திறகோக தமது இ்ளலம கோலத்தில் 15 
வருடஙகல்ள அவர்கள சில்றயில் வீணோக்கி இரு 
க்கின்்றோர்கள.

 அ்த்வல்ளயில், “கபோதுமன்னிபபு” 
என்்ற கபேரில் விடுதலலேோன லகதிகள குறித்த 
மறக்றோரு அதிோ்ச்சிதரும் உண்லமயும் இப்போது 
கசி்நதிருக்கின்்றது.  ் தசிே ேமோதோனப ் பரலவயின் 
பணிபபோ்ளோ் கலோநிதி கெஹோன் கப்ரரோ இ்நத 
அதிோ்ச்சிேோன தகவலல ெனோதிபதி ஊடகப 
பிரிவு கவளியிடட அறிக்லகலே ஆதோரம் கோடடி 
கவளியிடடிருக்கின்்றோோ். 
 “விடுதலல கேய்ேபபடட அ்நத எடடு 
லகதிகளில் நோல்வர் நீதி மன்்றம் வழஙகிே 
தண்டலனலேயும்விட கூடுதல் கோலம் சில்ற 
வோேத்லத அனுபவித்திருக்கின்்றனர். மூன்று 
லகதிகளுக்கு முபபது வருட சில்றத்தண்டலன 
விதிக்கபபடடது. அவர்கள இருபத்தியிரண்டு 
வருடகோலம் சில்றயில் இரு்நது விடடோர்கள. 
இன்கனோரு லகதிக்கு பதிகனோரு வருட சில்றத் 
தண்டலன விதிக்கபபடடது. அவர் பதின்நோன்கு 
வருடஙகள சில்ற வோேம் அனுபவித்துவிடடோர். 
பத்து வருட சில்றத்தண்டலன விதிக்கபபடட ஒரு 
லகதி பதின்நோன்கு வருடஙகள சில்றயில் இரு்நதோர். 
ஐ்நது வருட சில்றத்தண்டலன விதிக்கபபடட இரு 
லகதிகள பதின்நோன்கு வருடஙகள சில்றக்குள 
இரு்நதுவிடடோரகள.”
 இதுதோன் கெஹோன் கப்ரரோ கவளி 
யிடட அதிோ்ச்சித் தகவல்.  அதோவது, இ்நதக் 
லகதிகள எப்போ்தோ விடுவிக்கபபடடிருக்க 
்வண்டிேவோ்கள. இப்போது, ”கபோது மன்னிபபு” 
என்்ற கபேரிலோன நோடகத்துக்கு இவோ்கல்ள 
இலஙலக அரேோஙகம் பேன்படுத்தியிருக்கின்்றது. 
அதோவது தமிழ் அரசிேல் லகதிகள ேோோ்்நது 
தோம் நல்கலண்ணத்துடன் கேேறபடுவதோக 
ேோ்வ்தேத்துக்குக் கோடடிக்ககோளவதறகு இதலன 
அரேோஙகம் பேன்படுத்தியிருக்கின்்றது. 
 2009 ஆம் ஆண்டில் ்போர் முடிவுக்கு வ்நத 
உடனடிேோக்வ நல்லிணக்கத்தின் அடிபபலட 
யில் அரசிேல் லகதிகல்ள அலனவரும் விடுதலல 
கேய்ேபபடடு இருக்க ்வண்டும். எ்நத ஒரு 
நோடடிலும் இவவோறு ஒரு ்போர் முடிவுக்கு 
வரும்்போது நல்கலண்ணத்லத கவளிபபடுத்து 
வதறகோன முதலோவது கடட நகர்வோக அரசிேல் 
லகதிகள விடுதலல கேய்ேபபடுவது வழலம. 
இலஙலக அரேோஙகம் சிஙக்ள கபௌத்த ்மலோதிக்க 
நிலலபபோடடில் இரு்நததும் தமிழ் மக்கல்ள 
அடக்கி ஆழ முலன்நதலமயும் தமிழ் அரசிேல் 
லகதிகள விடுதலல கேய்ேபபடோலமக்கு கோரண 
மோக இரு்நதிருக்கலோம். 
 தமது விடுதலலக்கோன ்கோரிக்லகலே 
முன்லவத்து தமிழ் அரசிேல் லகதிகள 
உண்ணோவிரதப ்போரோடடஙகள உடபட 
பல்்வறு ்போரோடடஙகல்ள முன்கனடுத்து 
வ்நதிருக்கின்்றோர்கள. தமிழ் அரசிேல் கடசிகளும் 
மனித உரிலமகள அலமபபுகளும் கூட அரசிேல் 
லகதிகளில் விடுதலலக்கோக கதோடர்ச்சிேோக குரல் 
ககோடுத்து வ்நதிருக்கின்்றன. 

 இதுவலரயில், இது கதோடர்பில் 
அக்கல்ற கேலுத்தோத அரேோஙகம் இப்போது 
எடடு தமிழ் அரசிேல் லகதிகல்ள விடுதலல 
கேய்வதோக நோடகமோடுவதறகு ேர்வ்தே ரீதிேோக 
உருவோகியிருக்கும் அழுத்தஙகளும் கோரணமோக 
இருக்கின்்றது. போரிே கபோரு்ளோதோர கநருக்கடிகள 
சிக்கி உள்ள அரேோஙகம், அதிலிரு்நது மீளவதறகு 
ேர்வ்தே உதவிகல்ள தோன் கபரும் அ்ளவுக்கு 
எதிர்போர்த்து இருக்கின்்றது. ேர்வ்தே உதவிகல்ள 
எதிர்போர்க்கும் நிலலலமயில் உளநோடடில் 
அலமதிேோன ஒரு நிலல இருக்கி்றது என்பலதயும், 

ஸதிரமோன அரேோஙகம் ஒன்று ஆடசியில் உள்ளது 
என்பலதயும் கவளிபபடுத்த ்வண்டிே ்தலவ 
ரணில் விக்கிரமசிஙகவுக்கு இருக்கின்்றது. 
இ்நதப பின்னணியில் தோன் அரசிேல் லகதிகல்ள 
”கபோது மன்னிபபு” என்்ற கபேரில் விடுதலல 
கேய்வதறகோன தீர்மோனத்லத அரேோஙகம் எடுத்தது.
 இதலன ஒரு அரசிேல் தீர்மோனமோக எடுத்து 
சில்றயில் உள்ள அலனத்து அரசிேல் லகதிக 
ல்ளயும் அரேோஙக விடுதலல கேய்திருக்க முடியும். 
தற்போலதே நிலலலமயில் இன்னும் 35 அரசிேல் 
லகதிகள சில்றச்ேோலலகளில் இருபபதோக கதரிவிக் 
கபபடுகின்்றது. 
 லகதிகளில் சிலலர கபோஙகல் தினத்தில் 
விடுதலல கேய்வதோக ெனோதிபதி உறுதிேளித் 
திருக்கின்்றோர். ஆனோல் இதன் ்போது லகதிகள 
அலனவரும் விடுதலல கேய்ேபபடுவோர்கள 
என்பது உறுதிேோனது அல்ல. ஒ்ர தடலவயில் 
அவோ்கல்ள விடுதலல கேய்ேோமல் கடடம் 
கடடமோக விடுதலல கேய்வதுதோன் அரேோஙகத்தின் 
திடடமோக இருக்கின்்றது.
 தமிழ் ்தசிே கூடடலமபபு உடபட தமிழ் 
மக்களுலடே உரிலமகளுக்கோக ்பசும் எ்நத ஒரு 
கடசியும் இ்நத அரசிேல் லகதிகளில் விடுதலல 
கதோடர்பில் ஆக்கபூர்வமோன கேேல்போடுகளின் 
முன்கனடுக்கவில்லல. ்போர் முடிவலட்நத பின் 
னரும் அவர்கள கதோடர்்நதும் சில்றகளில் வோழ 
்வண்டிே நிர்பப்நதம் இரு்நதலமக்கு அதுவும் ஒரு 
கோரணம். 
 தற்போலதே நிலலயில் அரேோஙகம் 
அரசிேல் தீர்மோனம் ஒன்ல்ற எடுத்து அலனத்து 
அரசிேல் லகதிகல்ளயும் ஒ்ர அடிேோக விடுதலல 
கேய்வதறகோன அழுத்தத்லத தமிழ் கடசிகள 
ககோடுக்க முடியும். இரு்நத ்போதிலும் தலலலமத் 
துவ ்போடடிக்ளோலும் உளகடசி அரசிேலிலும் 
மூழ்கி ் போயிருக்கும் தமிழ் கடசிகள இ்நத விடேம் 
கதோடர்பில் ்போதிே அக்கல்ற கேலுத்தவில்லல 
என்பது கவளிபபலடேோக்வ கதரிகின்்றது.
 பேஙகரவோத தலட ேடடத்லத நீக்குவதோக 
கெனிவோவில் வோக்குறுதி அளித்த அரேோஙகம் 
அது கதோடர்பில் ஆக்கபூர்வமோன கேேறபோடுகள 
எதலனயும் இதுவலர முன்லவக்கவில்லல. அது 
கவறறு வோக்குறுதிேோக மடடு்ம இருக்கின்்றது. 
இது கதோடர்பில் தமிழ் ்தசிேக் கடசிகளும் 
்போதிே அவதோனம் கேலுத்தோமல் இருபபது தமிழ் 
மக்கல்ள விேனம் ககோள்ள லவக்கின்்றது. தற்போது, 
அரேோஙகம் எதிோ்ககோண்டுள்ள கபோரு்ளோதோர 
கநருக்கடிலே ேோதகமோகப பேன்படுத்தி அலனத்து 
அரசிேல் லகதிகல்ளயும் ஒ்ர தடலவயில் 
விடுதலல கேய்வதறகோன அழுத்தத்லத தமிழ்க் 
கடசிக்ளோல் ககோடுக்க முடியும். அதலன அவோ்கள 
கேய்வோோ்க்ளோ?
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யாழ்ப்ாணத்தில் இளைஞர்கள் 
மத்தியில் அதிரச்சியளிக்கும் 

வள்கயில் ப்ாளை்ப்்ாருள் ்ாவளை 
அணளமக்்காலத்தில் அதி்கரித்திருக்கின்றது. 
இைன பினைணியில் ் ாது்கா்பபுத் ைர்பபிைர 

உள்ைைா்க ஒரு குற்றச்்ாட்டு ்ல்பவறு 
ைர்பபிைராலும் முனளவக்்க்ப்டுகின்றது. 
இது குறித்ை உங்கள் ்ாரளவ எனை?
 
 உண்லமயில் 2009 இல் தமிழோ்களின் 
போதுகோபபு ்வலி உலடக்கபபடட பின்னோ் 
தமிழ் மக்கள உரிலம ்கடகோத ஒரு இனமோக 
மோ்ற்வண்டும் - தமிழ் மக்கல்ளச் சிலதக்க 
்வண்டும் என்்ற எண்ணம் ஆதிக்க ேத்திகள 
மத்தியில் இரு்நதது. அ்நத வலகயில், தமிழ் மக்கள 
மத்தியில் கேேறபோடடோ்ளோ்க்ளோக வரக்கூடிே 
இல்ளஞோ்கல்ள சிலதக்க ் வண்டும் என்்ற ் நோக்கம் 
அதனுலடே ஒரு பகுதிேோக இரு்நதிருக்லோம். இதன் 
ஒருபகுதிேோகத்தோன், எமக்கு இரு்நத போதுகோபபு 
்வலிலே இல்லோமல் கேய்துவிடடு, எம்மிடம் 
இருக்கக்கூடிே சில முகவோ்கல்ள உருவோக்கி, அ்நத 
முகவோ்கள மூலமோகத்தோன் இ்நத ேமூகத்லதச் 
சீரழிக்கின்்ற ்வலலலேச் கேய்கின்்றோோ்கள. 
 இ்நத ்போலதப கபோருடகளுக்கு இரண்டு 
ேமோ்நதரமோன கோரணஙகள உள்ளன.  இ்நத 
போதுகோபபுத் தரபபு ்போலதப கபோருடகல்ளக் 
ககோண்டுவருவதறகோன போதுகோபலபக் ககோடுப 
பது ஒன்று. அவோ்கள கண்மூடித்தனமோக இருபபது 
மறக்றோன்று. மறுபக்கம் எமது மக்கள மத்தியில் 
உள்ள முகவோ்கள ேமூகத்லதச் சீரழிபபது மறக்றோ 
ன்று.
 ேமூகத்லத சீரழிபபது என்று கூறும்்போது 
இரண்டு விடேஙகள உள்ளன. ஒன்று இல்ளஞோ்கள 
எப்போதும் முலனபபோனவோ்கள. அவோ்கள 
எப்போதும் கேேறபடத் துடிபபவோ்கள. இ்நத 
இல்ளஞோ்களுக்கு ேமூகத்தில் கநருக்கடிேோன 
ஒரு சூழலல ஏறபடுத்துவது. அ்நத இல்ளஞோ்கள 
தமது ஆற்றல்கல்ள கவளிபபடுத்துவது ்போன்்ற 
வறறுக்கோன ேமூக நிலலலம இஙகு இல்லல. 
மறுபக்கம் இவோ்கள இ்நத இல்ளஞோ் 
கல்ள வழிபபடுத்துவதும் இல்லல. அ்நத 
இல்ளஞோ்களுக்கு இ்நத ேமூகத்தில் முன்மோதிரி 
கல்ள உருவோக்குவதும் இல்லல. இவவோ்றோன 
நிலலலமயில் இல்ளஞோ்கள கநருக்கடிக்குள 
தள்ளபபடும் ்போது அவோ்கள இவவோ்றோன 
சீரழிவு நடவடிக்லககளில் ஈடுபடுவதும், அதன் 
உச்ேமோக இன்று ்போலதப கபோருள போவலன 
அதிகரித்துள்ளது என்பதும்தோன் எனது கருத்து.

அைாவது திட்்டமிட்்டமுள்றயில் 
ைமிழ மக்்கள் மத்தியில் ப்ாளை்ப 

்்ாருட்்களை ்ாவிக்கும் வழக்்கம் ஏற்டுத் 

ை்ப்டுகின்றது எனறு ்்ால்கினறீர்கள்....
 
 ஆம். ேமூகத்லத பல வழிகளில் சீரழிக் 
கின்்றோோ்கள. அதில் உச்ேம்தோன் இ்நதப ்போலதப 
கபோருள பழக்கம். இது போரம்பரிே, கதோன்லம மிக்க 
ஒரு இனம். இ்நத இனம் மீண்டும் மீண்டும் எழும். 

அதலனச் சிலதபபதறகு இ்நத இல்ளஞோ்கல்ளச் 
சிலதக்க ்வண்டும். அ்நதத் திடடத்துடன்தோன் 
அவோ்கள கேேறபடுகின்்றோோ்கள. 2009 இல் 
கதோடஙகிே ஒரு முேறசி இன்று உச்ே கடடத்துக்கு 
வ்நதிருக்கின்்றது எனச் கேோல்லலோம். 

 திடடமிடட முல்றயில் இ்நத இனத்லத 
அழிக்கின்்ற, சிலதக்கின்்ற நடவடிக்லகயின் ஒரு 
அம்ேம்தோன் இ்நதப ்போலதப கபோருள. தமிழ் 
இலனத்லதச் சிலதபபதறகு - அதன் முன்னணி 
இேஙகுத்ளமோன இல்ளஞோ்கல்ளச் சிலதபபதறகு 
பல திடடஙகல்ளச் கேய்கின்்றோோ்கள. அதன் 
உச்ேமோன கேேறபோடுதோன் இ்நதப ்போலதப 
கபோருடகள. 

அர்ாங்கத்தின மீது குற்றச்்ாட்டுக்்களை 
முனளவக்கும் ைமிழ அரசியல் ைளல 

வர்கள் இவ்வி்டயத்தில் ்்ாறு்பபுணவு்டன 
்்யற்ட்டிரு்ப்ைா்க நீங்கள் ்கருதுகின 
றீர்கைா?
 
 தமிழ் அரசிேல் தலலவோ்கள இவவிடேத் 
தில் தமக்கு ஒரு கபோறுபபு இருபபதோக 
உணோ்்நது கேேறபடவில்லல. உண்லமயில் 
அவோ்கள விேோபோரிகள. 2009 க்குப பின்னோ் 
அவோ்கள ஆதிக்க ேக்திகளின் முகவோ்க்ளோகத்தோன் 
கேேறபடுகின்்றோோ்கள. ேமூகத்லத உளளிரு்நது 
சிலதபபதறகோன கடலமலே ஏற்றவோ்கள இவோ் 
களதோன். இவோ்கள விேோபோரிகள. அதனோல், 
இவோ்கள தமது கபோறுபலப உணோ்்நது 
கேேறபடுவோோ்க்ளோ என்்ற ்களவிக்்க 
இடமில்லல. இவோ்கள தமது கபோறுபலப 
உணோ்்நது கேேறபடுவோோ்கள என இனியும் நோம் 

எதிோ்போோ்த்து ஏமோ்நதுவிடக்கூடோது. 

யாழ்ப்ாண ்மூ்கத்தில் இவ்வாறு 
ப்ாளை்ப ் ்ாருட்்களை விளரவா 

்க்ப ் ரவச்்்யவைறகு அடி்ப்ள்டயா்க இருக் 
்கக்கூடிய ்மூ்கக் ்காரணி்கள் எனை?

 ேோழ்பபோணத்தில் ேமூக ஒன்றிலணவு 
இரு்நதது. நோம் மோணவோ்க்ளோக இரு்நத்போது 
எம்லம எமது கபற்்றோோ் மடடும் கவனிக்கவில்லல. 
அ்நத ஊ்ர எம்லமக் கவனித்தது. அவவோ்றோன ஒரு 
ேமூக ஒன்றிலணவு இரு்நதது. ் போரோடட கோலத்தில் 

அது ஒரு உணோ்ச்சி ேோோ்்நத ேமூக ஒன்றிலணவோக 
மோற்றமலட்நதிரு்நதது. ஆனோல், 2009 இன் பின்பு 
இ்நத அரசிேல்வோதிகள மூலமோக அ்நத ேமூக 
ஒன்றிலணவு குல்றக்கபபடடு, தடுக்கபபடடு, 
சீோ்குலலக்கபபடடு தனிமனிதோ்க்ளோக்கபபடடுள
்ளோோ்கள. 
 அரசிேல்வோதிகள தமது வோக்கு ்வட 
லடக்கோக பிர்தேவோதத்லத உருவோக்கி, ேோதி 
்வறுபோடலட உருவோக்கினோோ்கள. நுகோ்வுக் கலோ 
ேோரம் ஒன்று இன்று வ்நதிருக்கின்்றது. இதலன 
த்துோண்டுவதன் மூலமும் ேமூக ஒன்றிலணலவக் 
குலலத்து அவோ்கல்ளத் தனிமனிதோ்க்ளோக்க உலோக 
விடடிருக்கின்்றோோ்கள. தனிமனிதோ்களிலட்ே 
ஒரு நம்பிக்லகயீனம் ஏறபடடுள்ளது. எல்்லோரும் 
தஙகலட அலுவல்கல்ள மடடும் கேய்துவிடடுப 
்போகும் பழக்கம் ஏறபடடுவிடடது. ஒவகவோரு 
வலரயும் தனிமனிதோ்க்ளோக்கும் ஒரு கபரும் 
திடடத்தின் அடிபபலடயில் இன்றும் எமது 
ேமூகத்தில் உள்ள ஒவகவோருவரும் தனிமனி 
தோ்க்ளோகியுள்ளோோ்கள. இ்நத நிலலலம ்போலதப 
கபோருள ்போன்்றன ஊடுருவுவதறகோன இலட 
கவளி ஒன்ல்ற ஏறபடுத்தியிருக்கின்்றது. 

இநை்ப ப்ாளை்ப ்்ாருள் ்ாவ 
ளைளயத் ைடுத்து நிறுத்ைக்கூடிய 
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யாழ்ப்ாணத்தில் ப்ாளை்ப ்்ாருள் ்ாவளை அணளமக்்காலத்தில் 
அதிரச்சியளிக்கும் வள்கயில் அதி்கரித்திருக்கின்றது. இைன பினைணி 
எனை,  இைைால் ஏற்்டக்கூடிய விளைவு்கள் எனை, அவறள்ற 
எவ்வாறு ைடுக்்க முடியும் என்ை ்ைா்டா்்ா்க யாழ்ப்ாண 

்ல்்களலக்்கழ்க முனைாள் நுண்களலத்துள்றத் ைளலவரும், ்ண்ாட்டு 
ளமயத்தின இயக்குைருமாை ்கலாநிதி ்க.சிைம்்ரநாைன உயிபராள்டத் 

ைமிழின ைாய்கக் ்கைம் நி்கழவில் இநை வாரம் ்கலநது்்காணடு 
ைனனுள்டய ்கருத்துக்்களை  வழஙகியிருநைார. அைன முக்கியமாை 

்குதி்களை 
‘இலக்கு’ வா்்கர்களுக்்கா்க ைருகினப்றாம். 

fyhepjp f.rpjk;guehjd;

gpd;dzpapy; 
nraw;gLj;JtJ 

ahu;?



வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தோேகபபகுதிலே 
போதுகோக்க்வண்டுமோனோல் வடக்கு 

கிழக்கு கபோரு்ளோதோர ரீதிேோக கடடிகேழுப 
பபபட்வண்டும்.
 30வருட யுத்தம் கமௌனிக்கபபடட 
பின்னர் வடக்கு கிழக்கு தோேகபபகுதிலே 
போதுகோபபதறகு தமிழர்கள கதோடர்ச்சிேோன 
்போரோடடஙகல்ள இன்றுவலரயில்  முன்கனடுத்து 
வருகின்்ற்போதிலும் கபரும்போலோன ்போரோடடங 

கள கவறறிேலடகின்்ற்போதிலும் சில ்போரோட 
டஙகள ்தோல்விலே தழுவும் நிலல்ே கோணப 
படுகின்்றது.
 வடக்கு கிழக்கு பகுதிலே கபோரு்ளோதோர 
ரீதிேோக கடடிகேழுபப்வண்டிேதன்  அவசிேத் 
திலன இலக்கு வோர இதழ் ஊடோக நோஙகள 
கதோடர்ச்சிேோக வலியுறுத்திவருகின்்்றோம். 
உரிலம ரீதிேோன ்போரோடடஙகள முன் 
கனடுபபதறகு ேமோ்நதரமோக நோஙகள கபோரு 
்ளோதோர ரீதிேோன கடடலமபபிலனயும் முன் 
ககோண்டுகேல்ல்வண்டிேதன் அவசிேத்திலன 
ேோரும் உணரும் நிலலயில் இல்லல என்ப்த 
கவலலக்குரிே விடேமோக மோறி வருகின்்றது.
 இன்று வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் ்தசிே 
அரசிேலில் ஈடுபடும் கடசிக்ளோகயிருக்கலோம், 
சிவில் ேமூக கேேறபோடடில் முலனபபுக் 
கோடடு தமிழ் ்தசிே ேக்திக்ளோகயிருக்கலோம், 
பல்கலலக்கழகம் ேோர்்நது,கபோது அலமபபுகள 
ேோர்்நது கேேறபடும் ேக்திக்ளோகயிருக்கலோம் 
தமிழர்களின் கபோரு்ளோதோர கடடலமபபிலன 
வலுபபடுத்துவதறகோன முன்கனடுபபுகல்ள கேய் 
ேவில்லலகேன்்ற கவலல வடக்கு கிழக்கு தமிழர் 
தோேகபபகுதியில் ்ம்லோஙகிவருகின்்றது.
 குறிபபோக தமிழர் தோேகபபகுதியில் 
உள்ள வ்ளஙகல்ள முல்றேோக பேன்படுத்தி 
கபோரு்ளோதோரத்திலன வலுபபடுத்துவதறகோன 
கேேறபோடுகல்ள முன்கனடுக்கும்்போது தோேகப 
பகுதியிலன போதுகோபபதறகோன வலுவோன அடித் 
த்ளமிடக்கூடிே சூழ்நிலல கோணபபடுகின்்றது.
 இன்று கதன்னிலஙலகயிலன ்ேர்்நத 
வர்கள வடக்கு கிழக்கு தோேபபகுதிலே ்நோக்கி 
பலடகேடுபபதறகோன கோரணம் வ்ளமோன  
பகுதிகல்ள தக்கலவத்து தமது குடி்ேற்றஙகல்ள 
கேய்வதறகோன அடித்த்ளத்திலனயிடுவதறகோக்வ 
ேோகும். ஆனோல் நோஙகள அவறறிலன பேன்படுத் 
தோத நிலல்ே இதறகு ஒரு கோரணமோக அலமக் 
கின்்றது.

 குறிபபோக கிழக்கு மோகோணத்தில் இ்நத 
நிலலலமேோனது மிக ்மோேமோனதோக அலம 
கின்்றது. இவவோ்றோன நிலலயில் கிழக்கில் 

்தோற்றம்கபறும் தமிழ் முதலீடடோ்ளர்கல்ள 
ஊக்கபபடுத்த்வண்டிே கபோறுபபு ஈழத்தில் 
உள்ள தமிழர்களுக்கு மடடுமல்ல புலம்கபேர் 
தமிழர்களுக்கும் உள்ளது.
 கிழக்கு மோகோணத்தில் உள்ள வ்ளஙகல்ள 
அபகரிபபதறகு இன்று சிஙக்ள ்தேம் மிக 
ஆர்வம்கோடடிவருகின்்றது.இவறறிலன நோஙகள 
முறிேடிக்க்வண்டுமோனோல் இஙகுள்ள வ்ளஙகள 
அலடேோ்ளபபடுத்தபபடடு முதலீடுகள ்மற 
ககோள்ளபபட்வண்டும் என்பலத நோஙகள 
வலியுறுத்திவருகின்்்றோம்.

 இவவோ்றோன நிலலயி்ல்ே கிழக்கின் 
மடடக்க்ளபபு மோவடடத்தில் அண்லமயில் 
மடடக்க்ளபபிலன ்ேர்்நத தமிழ் வர்த்தகர் 
ஒருவரினோல் போரிே்ளவிலோன முதலீடடில் போல் 
உறபத்தி கதோழிறேோலலகேோன்று அலமக்கபபடடு 
தி்ற்நதுலவக்கபபடடுள்ளது.

 தமிழர்களின் இவவோ்றோன முதலீடுகளுக்கு 
வடக்கு கிழக்கு  உடபட இலஙலக மறறும் 
புலம்கபேர் தமிழர்கள லகககோடுக்கும்்போ்த 
எதிர்கோலத்தில் எமது வ்ளஙகல்ளக்ககோண்டு 
நோஙகள முதலீகல்ள கேய்து எமது மண்லண 
போதுகோபபதறகோன வலுவோன அடித்த்ளம் இட 
பபடுகின்்றது.
 மடடக்க்ளபபு மோவடடத்திலன கபோறுத்த 
வலரயில் போல் உறபத்தியில் இலஙலகயின் 
இரண்டோவது மோவடடமோக   உள்ளது.
 மடடக்க்ளபபு மோவடடத்தில் நோக்ளோன்று 
க்கு 40000லீற்றர் பசுபபோல் கப்றபபடுகின்்றது. 
மடடக்க்ளபபு மோவடடத்திலனபகபோறுத்த வலர 
யில் அதிக்ளவோன பண்லணேோ்ளர்க்ளோக தமிழர் 
க்்ள உள்ளனர்.
 கோல்நலட சுகோதோர லவத்திே அதிகோரி 
கள திலணக்க்ளத்தின் தகவலின் அடிபபலடயில் 
சுமோர் இரண்டு இலடேம் மோடுகள உள்ளதோக 
கதரிவிக்கபபடுகின்்ற்போதிலும் பண்லணேோ்ளர் 
களின் தகவல்களின் அடிபபலடயில் சுமோர் நோன்கு 
இலடேத்திறகும் அதிகமோன கோல் நலடகள கோணப 
படுகின்்றன.

 2011ஆம் ஆண்டு மடடக்க்ளபபு மோவட 
டத்தில் ஏறபடட போரிே கவள்ளம் கோரணமோக சுமோர் 
150000மோடுகள அழிவலட்நது பண்லணேோ்ளர் 
களுக்கு போரிே நஸடத்திலன ஏறபடுத்திேது.
 எனினும் அதலனகேல்லோம் தோண்டி 
பண்லணேோ்ளர்கள தமது கோல்நலடகல்ள 
வ்ளர்த்துவ்நத நிலலயில் கப்றபபடும் போலுக்கு 
ேரிேோன ே்நலதவோய்பபுகள இல்லோததோல் கபரும் 
சிரமஙகல்ள எதிர்ககோண்டுவருகின்்றனர்.
 இ்நத நிலலயி்ல்ே மடடக்க்ளபபு 
கேஙகலடி பிர்தேத்தில் போரிே்ளவில் போல் உறபத் 

திகல்ள முன்கனடுபபதறகோன போல் உறபத்தி 
நிலலேம் தி்ற்நதுலவக்கபபடடுள்ளது.
 மடடக்க்ளபபு மோவடடத்தில் தமிழ் 
்தசிே உணர்வுடன் தனது வர்த்தக முேற சிகல்ள 
முன்கனடுத்துவரும் நடனபோதம் கெகதீேன் 
என்பவரினோல் இ்நத கதோழிறேோலல அலமக்கப 
படடுள்ளது.
 இ்நதிே கதோழில்நுடபவிேலோ்ளர்களின் 
உதவியுடன் இ்நதிே நிறுவனம் ஒன்று இதறகோன 
உதவிலே வழஙகியுள்ளது.

 இவவோ்றோன உறபத்திேோ்ளர்களுக்கு ஊக்க 
மளிக்க்வண்டிே போரிே கபோறுபபு தமிழ் ேமூக 
த்திறகு உள்ளது.
 மடடக்க்ளபபு மோவடடம் விவேோ 
ேம்,கோல்நலட வ்ளர்பபு,மீன்பிடி ஆகிேவற 
றில் அதிககேல்வோக்கு கேலுத்தும் பகுதி 
ேோக கோணபபடுகின்்றது. அதன் கோரண 
மோக்வ கிழக்கு மோகோணத்தில் தமது ஆதிக் 
கத்லத நிலலநோடடுவதறகு கபௌத்த சிஙக்ள 
வோதம் பல்்வறு அத்துமீ்றல்கல்ள முன்கனடுத்து 
வருகின்்றது.

 இ்நத அத்துமீ்றல்களில் அம்போல்ற 
மறறும் திரு்கோணமலல மோவடடஙகள சிக்கியு 
ள்ள நிலலயிலம் மடடக்க்ளபபு மோவடடம் 
தபபிபபிலழத்து வருவதறகோன கோரணம் ேனத் 
கதோலகயில் தமிழர்கள அதிகமோகயிருபபதுடன் 
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இரோணுவத்தினரின் பிடியில் உள்ள இடம் 
கபேர்்நத மக்களுக்குச் கேோ்நதமோன கோணி 

கல்ள விடுவிபபது கதோடர்பில் அரசு அக்கல்றேற்ற 
்போக்லக்ே கலடபபிடித்து வருகின்்றது. 
அரேோஙகத்தின் இ்நதப ்போக்கு ஆக்கிரமிபபு 
ரீதியிலோனது. இடம்கபேர்்நத மக்களின் அடிப 
பலட உரிலமகல்ள மீறுகின்்ற கேேலோகும். தமிழ் 
மக்களின் வோழ்வுரிலமலே மீறியுள்ள இ்நதச் 
கேேல் மிகவும் போரதூரமோனது. ேர்வோதிகோரப 
்போக்கிலோனது. இனக்கு்ரோத அடிபபலடயில் 
இன அழிபபு நடவடிக்லக என்று அதலனக் கூறினோ 
லும் தவறில்லல.
 தமிழ் மக்கள கோலம் கோலமோகக் குடி 
யிரு்நத கோணிகல்ள்ே இரோணுவத்தினர் லகப 
பறறியிருக்கின்்றனர். இ்நதக் கோணிகல்ள இழ்நத 
குடும்பஙகள குடியிருபபதறகுத் துண்டு கோணி 
யின்றி அவலபபடடிருக்கின்்றோர்கள. மூன்று 
தேோபதஙக்ளோக இ்நதத் துேர நிலலலமக்கு 
ஆ்ளோகியுள்ள ேோழ் வலிகோமம் பிர்தே மக்கள 
உளளிடடவர்களின் கோணிப பிரச்சிலனக்குத் தீர்வு 
கோணபபட ்வண்டிேது அவசிேம். அது அவ 
ேரமோன ஒரு கோரிேமும்கூட.
 யுத்த ் மோதல்கள கோரணமோகப போதுகோபபுக் 
கோக்வ மக்கள தமது வோழ்விடஙகல்ளயும் 
குடியிருபபுக்கல்ளயும் விடடு இடம்கபேர்்நது 
போதுகோபபோன இடஙகல்ள நோடிச் கேன்றிரு்நதனர். 
அவர்கள தோஙக்ளோக விரும்பி இடம்கபேர்்நது 
கேல்லவில்லல. யுத்த ்மோதல்க்்ள அவர்கல்ள 
இடம்கபேரச் கேய்தது. யுத்தம் என்பது தமிழ் 
இல்ளஞர்கள தோஙக்ளோக விரும்பி ஏறறுக் 
ககோண்டதல்ல. ்வண்டுகமன்்்ற அவர்கள ஆயுத 
்ம்நதி யுத்தத்தில் ஈடுபடவில்லல.

 இேறலக வழியிலோன இல்றலமேோர் 
அரசிேல் உரிலமகல்ள மறுத்து, தமிழ் மக்கல்ள 
இரண்டோ்நதரப பிரலெக்ளோக நடத்திே 
இனவோத ஆடசிேோ்ளர்களுக்கு எதிரோக்வ 
அவர்கள ஆயுத்ம்நத ்நர்்நதது. தமிழ் மக்கள 
தமக்குரிேவறல்ற்ே ்கடடோர்கள. அதறகோன 
்பச்சுவோர்த்லதகளில் ஈடுபடடோர்கள. ்பச்சுக் 

களின் அடிபபலடயில் ஒபப்நதஙகளிலும் லகச்ேோத் 
திடடோர்கள.
 ்பச்சுக்களில் ஒபபுக்ககோள்ளபபடட 
உடன்போடலட ஆடசிேோ்ளர்க்்ள மீறினோர்கள. 
ஒபப்நதஙகல்ள அவர்க்்ள கிழித்கதறி்நதோர்கள. 
அது ்போதோகதன்று அவர்க்்ள அதிகோர பலத் 
லதப பேன்படுத்தி  கோவல்துல்றயினலரயும்  
இரோணுவத்தினலரயும் ,ஏவிவிடடு தமிழ் 
மக்கல்ளத் துன்புறுத்தினோர்கள. அவர்கல்ள 
ேகடடு்மனிக்குத் தோக்கினோர்கள. இ்நத நிலலயில் 
இலண்நது வோழ்வது ேோத்திேமில்லல என்்ற 
கோரணத்திறகோக்வ தமிழ் மக்கள தனிஈழுக் 
்கோரிக்லகலே முன்லவத்து தஙக்ளது அரசிேல் 
அபிலோலேகல்ள கவளிபபடுத்தினோர்கள.
 ஆனோலும் ்பரின ஆடசிேோ்ளர்கள தமிழ் 
மக்களுக்கு என்ன பிரச்சிலன இருக்கின்்றது 
என ்கவலமோகக் ்களவி ்கடடு அவர்கல்ள 
உதோசீனபபடுத்தினோர்க்்ளகேோழிே இனபபிரே 
சிலனக்கு அரசிேல் ரீதியில் தீர்வு கோண முன் 
வரவில்லல. இ்நத நோடடின் ேக பிரலெக்ளோகிே 
தமிழ் மக்கல்ளயும் ஒன்றிலணத்துக் ககோண்டு 
நோடலட அபிவிருத்தி கேய்ேவும் நோடலட முன் 
்னற்றபபோலதயில் ககோண்டு கேல்வதறகும் அவர் 
கள முலனேவில்லல.
 தமிழ் மக்கல்ள அடக்கி ஒடுக்கி 
அவர்க்ளது அரசிேல் உரிலமகல்ள மறுத்து, 
அவர்கல்ள அடிலமக்ளோக லவத்திருபபதறகோன 
நடவடிக்லககளி்ல்ே ஆடசிேோ்ளர்கள கதோடர் 
்நது ஈடுபடடிரு்நதோர்கள.
 அரசிேல் உரிலமக்கோக அரசிேல் ரீதியிலோன 
அர்பபணிபபுடன் ஆ,யுத்ம்நதிப ் போரோடிே தமிழ் 
இல்ளஞர்களின் தோர்மீகக் ்கோபோ்வேத்திறகு அரே 
பலடகளினோல் ஈடுககோடுக்க முடிேவில்லல. 
ேகல வேதிகல்ளயும் வ்ளஙகல்ளயும் ககோண்ரு்நத 
அரே பலடகள தமிழ் இல்ளஞர்களின் தோக்குதல் 
களில் தடுமோறினோர்கள. இ்நத நிலலயில் உலக 
வல்லரசுகளினதும் ஆயுத பலம் ககோண்ட 
நோடுகளினதும் இரோணுவ ரீதியிலோன உதவிகல்ளக் 
ககோண்டு விடுதலலபபுலிகல்ள இரோணுவ 
ரீதிேோக கமௌனிக்கச் கேய்து யுத்தத்லத முடிவுக்குக் 
ககோண்டு வ்நதோர்கள.
 இ்நத யுத்த கவறறிலே தமது சுே அரசிேல் 
நலன்களுக்குப பேன்படுத்திே ரோெபக்ேக்கள, 
சிஙக்ள மக்கல்ள இனத்துவ மதகவறி நிலலயில் 
உசுப்பத்தி, தமிழ் மக்களுக்கு எதிரோன அரசி 
ேல் உ்ளவிேல் நிலலலே வ்ளர்த்கதடுத்துச் 
கேன்்றோர்கள. அதன் வில்ளவோக்வ 2019 ஆம் 
ஆண்டு ெனோதிபதி ்தர்தலில் ்கோடடோபே 
ரோெபக்ே வரலோறறுச் ேோதலனேோக 69 இலடேம் 

சிஙக்ள கபௌத்த மக்களின் வோக்குகல்ளப கபறறு 
கவறறியீடடினோர். யுத்தம் 2009 ஆம் ஆண்டு 
முடிவுக்கு வ்நதது. ஆனோல் இனவோத ்நோக்கிலோன 
அ்நத யுத்த கவறறி பத்து வருடஙகளின் பின்னர் 
்கோடடோபே ரோெபக்ேவுக்கு ்தர்தலில் அ்மோக 
கவறறிலே ஈடடித் த்நதது.

 ஆனோல் ரோெபக்ேக்களின் துரதிஸடம் 
யுத்த கவறறி மறறும் ்தர்தலிலோன அரசிேல் 
கவறறிக்குப பின்னோல் ஒளி்நதிரு்நது 2022 ஆம் 
ஆண்டு  ்கோடடோபே    ரோெபக்ேவின் மூன்று 
ஆண்டு ஆடசிக்கோலத்தி்ல்ே நில்ற்வற்றதிகோர 
பலம் ககோண்ட ெனோதிபதி பதவிலேக் லகவிடடு 
துண்லடக் கோ்ணோம் துணிலேக் கோ்ணோம் என்்ற 
நிலலயில் நோடலடவிடடு ஓடி மோலலதீவிலும் 
பின்னர் சிஙகபபூரிலும் தஞேமலடேச் கேய்தது.  
 நோடடின் அரசிேல் புகடடியுள்ள இ்நத, 
மிகக் கேபபோன போடத்லதக் கற்ற பின்னரும் 
ஆடசிேோ்ளர்க்ளோகிே ்பரின அரசிேல்வோதிகளும் 
அரசிேல் தலலவர்களும் தமது இனவோத 
அடக்குமுல்ற ஆடசி வழிப்போக்கில் இரு்நது 
விலகுவதோகத் கதரிேவில்லல. ரோெபக்ேக்களின் 
கபோறுபபற்ற தீர்க்கதரிேனமற்ற ஆடசிப 
்போக்கினோல் நோடடில் ஏறபடடுள்ள ்மோேமோன 
கபோரு்ளோதோர வீழ்ச்சி நிலலயிலும் தமிழர்களுக்கு 
எதிரோன இன, மத வி்ரோதப ்போக்கில் இரு்நது 
அவர்கள விலக முேறசிக்க வில்லல.
 நோடடின் ஏறறுமதி உறபத்தி, விவேோே, 
கடல்ேோர் உறபத்திகல்ள அதிகரித்து கபோரு்ளோதோர 
கநருக்கடிக்குத் தீர்வு கோண ்வண்டிே 
கபோறுபபுக்கள ஆடசிேோ்ளர்கல்ளயும் நோடடு 
மக்கல்ளயும் கபரும் சுலமேோக அழுத்திக் 
ககோண்டிருக்கின்்றன. ஆனோல் அ்நத மிக முக்கி 
ேமோன ்தசிே கபோறுபலப நிதோனமோனவும் 
மிகவும் கபோறுப்போடும் லகேோளவதறகு 
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நீங்கள் விப்்ட பைளவ்கள் உள்ை பிள்ளை 
்களுக்்்கை ஒரு இல்லத்ளை ந்டத்திக் 

்்காணடிருக்கிறீங்க. விப்்ட பைளவ்கள் 
என்து ஒரு வி்ாலமாை வள்க்ப்டுத்ைல். 
அைறகுள்பை எ்ப்டி்ப்ட்்ட பைளவ உள்ை 
பிள்ளையும் உள்ை்டக்்க்ப்்டலாம். நீங்கள் ்ரா 
மரிக்கின்ற பிள்ளை்களுள்டய சுட்டி்ப்ாை 
பைளவ்கள் எளவ எனறு கூ்றமுடியுமா?

 நோஙகள கூடுதலோக எதிர்போர்க்கி்றது 
தஙகட ்வலலலேச் கேய்்ேலோம இன்கனோரு 
ஆளில தஙகி வோழு்ற பிளல்ள எண்டோல் நோஙகள 
ஏறறுக்ககோளளு்வோம். ஏகனண்டோல் parents க்கும் 
உண்லமயில ேரிேோன கஸரம். அம்மோ அபபோவில 
ஒரு ஆள மடடும் இரு்நதோல் அலவேோல 
பிளல்ளலேப பரோமரிக்க ஏலோது. ்வலலக்குப 
்போக்வணும். மறறும் படி சில கோரணஙகள. 
கற்றல் ேவோல்கள உள்ள பிளல்ளகளும் இருக்கினம். 
இலவலே வ்நது வீடலட லவச்சுப பரோமரிக்க 
ஏலோது. கபண்பிளல்ளகள எல்லோம் எஙகளிடட 
இருக்கினம். 28 பிளல்ளகளில 21 பிளல்ளகள 
கபண்பிளல்ளகள. 7 பிளல்ளகள ஆண்பிளல்ளகள.

28 பிள்ளை்களையும் உங்க்ட இல்லத்தில 
ளவச்சு்ப ்ராமரிக்கிறீங்கைா?

 28 பிளல்ளகளும் எஙகட இல்லத்தில 
தோன் இருக்கினம். அதில 21 பிளல்ளகள கபண் 
பிளல்ளகள. அலவ separate ஆக இருக்கினம். 
மற்ற ஏழு ஆண்பிளல்ளகல்ளயும் separate ஆக 
லவச்சிருக்கி்றம். அலவ சின்ன ஆடகள தோன். 
இரு்நதோலும் நோஙகள அலவேல்ள separate ஆகத் 
தோன் லவச்சிருக்கி்றம். எஙகளுக்கு ஒரு பிரச்சிலன 

என்கனண்டு கேோன்னோல் பிளல்ளகல்ள, அதோவது 
கற்றல் ேவோல்கள உள்ள பிளல்ளகளும் இருக்கி்ற 
படிேோல் கவவ்வறு கேேறபோடுகளுக்கு 
நோஙகள அலவேல்ள அனுபபுகி்்றோம். எழும்பி 
நடக்்கலோகதண்டோலும் அலவேளுக்கு லக ஏலும் 
தோ்ன. மற்றது ககோஞேம் வி்ளஙகிக்ககோள்ளக்கூடிே 
ஆடகள எண்டோல் அலவே்ள activities க்கு போடடுகள 
டோன்சுகள அதுகளுக்ககல்லோம் விடடிடு்வோம். 
உதோரணமோக இபப படுத்திருக்கி்றவர் சித்திரம் 
கீறுவோர் எண்டு கேோன்னோல் அவருக்குப ்பபபரில 
இரு்நது ்ேோக்கில இரு்நது painting stick இலயிரு்நது 
எல்லோம் குடுப்போம். அபபடிக் குடுக்்கக்க அவர் 
படுத்திரு்நதோலும் அவர் தன்னுலடே கவளிபபோடு 
ஒன்ல்றக் கோடடுவோர். அலத நோன் ஒரு improve-
ment  ஆக எடுத்துக்ககோள்றன். ஏகனண்டோல் 
ஒண்டுமில்லோமல் இருக்கி்றகதண்டலத விட 
ஏ்தோ ஒண்டு அ்நதபபிளல்ள தன்னோல் இேன்்றலத 
கேய்து கோடடுது எண்ட பக்கம்  ஒண்டு இருக்குது. 
அபபடிேோபபடட இது இருக்கி்ற படிேோல் நோஙகள 
‘கநய்தல் வி்ேட தி்றன் கல்விக்கூடம் எண்டலத 
உருவோக்கி, யூடிலேப (உ்ளவ்ளத்துலணேோ்ளர்) 
கபோறுபபோப ்போடடு கேய்துககோண்டிருக்கி்றம். 
அவவும் ஒரு counsellor(உ்ளவ்ளத்துலணேோ்ளர்) 
தோ்ன. அது அஙக counsellor ஆய் இரு்நதோல் தோன் 

பிளல்ளகளின்ர ம்னோ நிலலகல்ளத் கதளிவோகப 
புரிஞசுககோள்ளலோம்.

நீங்கள் உங்க்ட விப்்ட பைளவ்கள் உள்ை 
பிள்ளை்களை்ப ் ராமரிக்கிறீங்க. இதில வநது 

அனளை இல்லத்தில முநதி்ப ்ணியாறறிய 
உைவைத்துளணயாைர்களை நீங்கள் இளணச் 
சிருக்கிறீங்க. அ்ப்டி இளணச்்ைால உங்களு 
க்கு எனை நனளம இருக்குது எணடு நிளைக் 
கிறீங்க?

 பிளல்ளகளின்லர கேேறபோடு அதிகரிக்கப 
படடிருக்குது. இபப கற்றல் ேவோல்கள உள்ள 
பிளல்ளகளின்லர கேேறபோடுகள அதிகரிக்கப 
படடிருக்குது.  இபப நில்றே விேேஙகல்ளப 
பழகியிருக்கினம். பூச்கேய்யு்றது, மற்றது 
சுவரில கதோஙக விடு்ற things உகள கேய்யு்றது, 
எல்லோம் பழகியிருக்கினம். இதுகல்ளப பழக்கிக் 
ககோண்டு அலவக்கு ஒரு ஆறறுபபடுத்தல் - 
உஙக்ளோல ஏலும் எண்ட தன்னம்பிக்லகலேக் 
குடுத்துக்ககோண்டிருக்கி்றம். ஏலோத பிளல்ளகள 
எண்டு வீடடுக்கோரலோயும் ஒதுக்கபபடடு, எஙகளி 
டட வ்நது நிக்்கக்க நோஙகளும் அலவேல்ள ஏலோத 

பிளல்ளேள எண்டு கேோல்லிக்ககோண்டு லவச்சுக் 
ககோண்டிருக்்கலோது.
 அதுக்குள்ள நோஙகள ஒரு counsellor 
ஐப ்போடடோப பி்றகு பிளல்ளகளில் நில்றே 
மோற்றஙகள, நில்றேச் கேேறபோடுகள கேய்தி 
ருக்கிறினம். ஒரு தீபோவளி எண்டோல், ஒரு 
நிகழ்வு எண்டோல்… எஙகட இடத்தில நடக்கி்ற 
நிகழ்வுகளுக்கு நோஙகள கவளியில இரு்நது எ்நதப 
பு்ரோகிரோமும் ககோண்டுவோ்்றல்ல. வர்வறபு 
நடனமோக இருக்கலோம். ்கோலோடடமோக இருக் 
கலோம். அல்லது கவிலத வோசிக்கி்றதோக இருக்கலோம் 

அல்லது நோடகஙகள, தறகோல நிகழ்வுகள 
ேம்ப்நதமோன நோடகஙகள கூட counsellors எழுதிக் 
குடுத்து பழக்கி விடடோல் அலவயும் அ்த மோதிரி 
நடிபபினம். அ்நதப பக்கஙகளில் அலவே்ளோல 
முடியும் என்்ற தன்னம்பிக்லகலே வ்ளர்த்து, activi-
ties க்கு இ்றக்கி்றது.

 எனக்கு அலவலேப (counsellors) ்போட 
டதோல நில்றே முன்்னற்றஙகள இருக்குது. அது 
எஙகளுக்குத் திருபதிேோய் இருக்குது. அடுத்த 
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ைாய்கத்தில் ப்ார நள்ட்்றறுக்்்காணடிருநை ்கால்ப்குதியில் வனனி்ப்்ருநில்ப்ர்பபில் 
வாழும் மக்்களின உைநலத்ளை்ப ப்ணுவைற்கா்கவும் உைரீதியா்க ்ல்பவறு வள்க்களில் 

்ாதிக்்க்ப்ட்்டவர்களுக்்கா்கவும் ்ல்பவறு ்காரணங்களிைால் குடும்்ங்களிைால் ்ராமரிக்்க 
முடியாைவர்களுக்்கா்கவும் ்ல்பவறு ்ராமரி்பபு இல்லங்கள் இயஙகி வநைை.
 ஆைால் 2009 இல் ப்ார முடிவு்்ற்ற பினைர, இவ்வா்றாை உைநல்ப்ாதி்பபுள்ைவர்களுக்்காை 
இல்லங்கள் எதுவும் அஙகு இயங்கவில்ளல. இநைத் பைளவளய உணரநை ்டானியல் ஆரம்்த்தில் 
விப்்ட பைளவ்கள் உள்ை பிள்ளை்களுக்்காை ஒரு இல்லத்ளைத் ் ைா்டஙகிைார. அைன பினைர 
உைரீதியிலாை பைளவ்கள் உள்ை ்்ணபிள்ளை்களுக்்கா்க ்வறறிமளை என்ற இல்லத்ளை 
ஆரம்பித்து ந்டத்திக்்்காணடிருக்கி்றார. கிளி்நாச்சி ்மூ்கம் ்டானியலின முயறசிக்கு நல்ல 
ஆைரளவ வழஙகிவருகி்றது. குறி்ப்ா்க கிளி்நாச்சி மாவட்்ட ளவத்திய்ாளலயின உைநல 
மருத்துவர்கள் இைற்காை ைங்கள் ஆைரளவ வழஙகி வருகி்றார்கள். அணளமயில், நவம்்ர 

மாைம் முைலாம் தி்கதி ்நபைா்ம் என்ற ்்யரில் ஆண்களுக்்காை ஒரு உைநலக்்கா்ப்்கமும் கிளி்நாச்சியில் தி்றநதுளவக்்க்ப்ட்டிருக்கி்றது. 
இவ்வா்றாை ஒரு பினபுலத்தில் இலக்கு மினனிைழுக்்கா்க டானியல் அவர்களு்டன ்்வ்வி பமற்்காள்ை்ப்ட்்டது. அநைச் ்்வ்வியின 
இரண்டாம் ்ா்கத்ளை இஙப்க ைருகிப்றாம்.
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உலகின் சமகால சனத்தாகக நிகல 
கமகள் எவ்ாறுள்்ளன?

 உலகின் ேனத்கதோலக தற்போது ்வகமோக 
அதிகரித்துக் ககோண்டு கேல்கின்்றது.இதனடிப 
பலடயில் உலகின் ேனத்கதோலக விலரவில் 8 
மில்லிேலன எடடிவிடும் என  கூ்றபபடுகின்்றது.
 இ்நத வலகயில் இலஙலகயிலும் கூட 
ேனத்கதோலகயின் துரிதமோன அதிகரிபபிலன 
அவதோனிக்கக் கூடிேதோக உள்ளது.கபரும்போலும் 
வறிே நோடுகளில் ேனத்கதோலகயின் அதிகரிபபு 
உக்கிரமலட்நது வருவதோக தகவல்கள வலியுறுத்து 
கின்்றன. குறிபபோக ஆபிரிக்க நோடுகளில் 
ேனத்கதோலக துரிதமோன அதிகரிபபிலன கவளிப 
படுத்தி வருகின்்றது.இது ்மோேமோன பின்வில்ளவு 
களுக்கும் வித்திடடுள்ளது என்்றோல் மிலகேோகோது.
 குறிபபோக வறிே நோடுகள ஏறகன்வ 
பல்்வறு ேவோல்களுக்கும் முகம் ககோடுத்து 
வருகின்்றன.உணவின்லமேோல் ஏறபடும் 
பசி, படடினி, பஞேம் ்போன்்றன இவறறுள 
குறிபபிடத்தக்கதோகும்.உணவு கநருக்கடி இத் 
தலகே நோடுகளில் அதிகரித்து கோணபபடும் 
நிலலயில் மக்கள கபரும் பரிதோப நிலலலே 
எதிர்ககோண்டு வருகின்்றனர்.அத்்தோடு ம்நத 
்போஷலண நிலலக்கும் இவர்கள ஆ்ளோகி 
வருவ்தோடு ்நோய் கநோடிகளும் இவர்கல்ள 
ஆடடிபபலடக்கின்்றன.இ்நத நிலலயில் பல்துல்ற 
பின்னலடவுகளுக்கும் இவர்கள முகம் ககோடுக்க 
் வ ண் டி ் ே ற ப ட டு ள ்ள து . இ த னி ல ட ் ே 
ேனத்கதோலக இத்தலகே நோடுகளில் திடீர் 
அதிகரிபபிலன கவளிபபடுத்தும் நிலலயில்  
இத்தலகே நோடுகளில் மக்களபடும் துன்பஙகள 
்மலும் இரடடிபபோகியுள்ளன என்பலதயும் குறிப 
பிடடோதல் ்வண்டும்.
 உலகம் ்வகமோக  அதிகரித்து வரும்ேனத் 
கதோலகயின் கோரணமோக பல்்வறு கபோதுவோன 
ேவோல்களுக்கும் முகம் ககோடுத்து வருகின்்றது.
்மறகூறிே உணவுப  பிரச்சிலனயுடன், குடியிரு 
பபு, சுகோதோரம், மருத்துவம், இடம் ்போன்்ற 
பிரச்ேலனகளும் ேனத்கதோலக அதிகரிபபோல் 
ஏறபடுகின்்றது.இத்தலகே நிலலலமயிலன ேமோளி 
க்க முடிேோமல் உலக நோடுகள திண்டோடி வருவதும் 
ஏலனே நோடுகளிடம் லக்ே்நதி வருவதும் புதிே 
விடேமல்ல.என்வ ேனத்கதோலக அதிகரிபபு 
தற்போது உலக நோடுகளில் பல ேவோல்கல்ள 
்தோறறுவித்துள்ளது என்று கூ்றலோம்.

நீஙகள் கூறியகதப் ப�ான்று உலகம் 
8 மில்லியன் சனத்தாககயிகன 

விகைவில் எடடவுள்்ள நிகலயில் ஈழத 
தமிழரகளின் எண்ணிககக குகை 
ந்து ்ரு்தாக ஒரு கருதது முன்க்க 
கப்�டுகின்ைபத!

 ஒரு ேமூகத்தின் இருபபு மறறும் அலட 
ேோ்ளஙகள என்பவறல்ற தக்க லவத்துக் ககோள 
வதறகு அச்ேமூகம்ேோர் ேனத்கதோலகயில் அதிகரிபபு 
கோணபபட ்வண்டிேது அவசிேமோகும்.ேனத் 
கதோலக அதிகரிபபின் ஊடோக ேோதக வில்ளவுகள 
பலவறல்றயும் கபறறுக் ககோள்ள முடியும் 
என்பதலன மறுபபதறகில்லல.இ்நத வலகயில் 
ஒவகவோரு ேமூகமும் தன்லனச் ேோர்்நத ேமூகத்தின் 
ேனத்கதோலக அதிகரிபபிலன உறுதிபபடுத்துவதில் 
கவனம் கேலுத்தி வருகின்்றன.எனினும் கபரும் 
போன்லமச் ேமூகத்தினர் அல்லது ்பரினவோதிகள 
ஏலனே ேமூகத்தினரின் எண்ணிக்லகலே குல்றத் 

துக் கோடடுவதிலும், அச்ேமூகத்தினரின் ேனத் 
கதோலக அதிகரிபலப மழுஙகடிபபதிலும் பல் 
்வறு லகஙகரிேஙகல்ள ்மறககோண்டு வருகின்்ற 
னர்.குடும்பக் கடடுபபோடு இவறறில் முக்கிேமோன 
தோகும்.

 மலலேக கபரு்ந்தோடட மக்கள 
மத்தியில் குடும்பக்  கடடுபபோடு என்பது ஒரு 
கோல்த்தில் துரிதமோக அதிக்ளவில் முன்கனடுக் 
கபபடடலமலே இஙகு சுடடிக்கோடட விரும்பு 
கி்்றன்.அறப கேோறப ேலுலககல்ள வழஙகி கட்நத 
கோலத்தில் இ்நநடவடிக்லக ் மறககோள்ளபபடடது.
இச்ேலுலககளுக்கு அடிபணி்நது மலலேக 
கபரு்ந்தோடட மக்கள குடும்ப கடடுபபோடடிலன 
்மறககோள்ள முன்வ்நதனர்.இதனோல் அச்ேமூக 
உறுபபினர்களின் எண்ணிக்லகயில் வீழ்ச்சி நிலல 
யிலன அவதோனிக்க முடி்நதது.ஏறகன்வ ஒரு 
குடும்பத்தில் நோன்கு அல்லது ஐ்நது பிளல்ளகள 
மலலேக வீடுகளில் கோணபபடடோர்கள.எனினும் 
தற்போது அ்நத நிலல மோற்றமலட்நதுள்ள்தோடு 
கபரும்போலோன குடும்பஙகளில் ஓரிரண்டு பிள 
ல்ளக்்ள கோணபபடுகின்்றனர் என்பது கேப போன 
உண்லமேோகும்.இத்தலகே ஒரு சூழலில் ஈழத் 
தமிழர்களின் எண்ணிக்லக வீழ்ச்சி குறித்தும் நோம் 
சி்நதிக்க ்வண்டியுள்ளது.

ஈழததமிழரகளின் எண்ணிககக வீழ்ச் 
சிககு   அைசியல், ்�ாரு்ளாதாைம், 

்�ண்்ணடிகமததனம், அடககுமுகை 
யின் அச்சம், இ்ற்றுள்    ்சல்்ாககு 

்சலுததும் காைணிகள் �ற்றி கூறுஙக 
ப்ளன்?

 ஒரு ேமூகத்தின் எண்ணிக்லக வீழ்ச்சியில் 
நீஙகள குறிபபிடடபடி  பல்்வறு கோரணிகள 
கேல்வோக்கு கேலுத்துகின்்றன என்பது உண்லம 
தோன்.இ்நத வலகயில் ஈழத்தமிழர்களின் எண் 
ணிக்லக வீழ்ச்சி கதோடர்பில் நோம் பல்்வறு 
விடேஙகல்ளயும் ்நோக்க ்வண்டிே ்தலவ 
்மகலழு்நதுள்ளது.
 நீஙகள ்மறகூறிேபடி அலனத்து கோர 
ணிகளும் உண்லமயில் இதில் கேல்வோக்கு கேலுத் 
தியுள்ளதோ? என்பது குறித்து நோம் சி்நதிக்க 
்வண்டியுள்ளது.குறிபபோக இலஙலக 
அரசிேலலப கபோறுத்தவலரயில் சிறுபோன்லம 
யினரின் கேல்லோக்கோசு நிலல கதோடர்்நது 
ககோண்டிருக்கின்்றது.” ேோண் ஏறினோல் முழம் 
ேறுக்கும்” நிலலயில் அவர்கள இரு்நது வரு 
கின்்றோர்கள.என்வ அரசிேலில் ஈழத்தமிழர்கல்ள 
கமன்்மலும் மடடம் தடடும் ்நோக்கிலும், இச் 
ேமூகத்தினரின்  பிரதிநிதித்துவத்லத குல்றக் 
கும் ்நோக்கிலும் ேனத்கதோலக குல்றபபு 
நடவடிக்லககளிலும்,குல்றத்துக் கோடடும் நடவடிக் 
லககளிலும் விஷமிகள ஈடுபடக்கூடிே வோய்ப 
புள்ளது.இ்த்வல்ள பிலழேோன பதிவுகள 
கோரணமோகவும் எண்ணிக்லகயில் வீழ்ச்சி நிலல 
ஏறபடும் வோய்பபுள்ளது.இ்நதிே வம்ேோவளி 
மக்கள சிலர் தஙக்ளது இன அலடேோ்ளத்லத, 
இலஙலக தமிழர் என்று பிலழேோக பதிவிடடதன் 
கோரணமோக அச்ேமூகத்தினரின் எண்ணிக்லகயில் 
குறிபபிடத்தக்க வீழ்ச்சி நிலல ஏறபடடதோக புத்தி 
ஜீவிகள விேனம் கதரிவிக்கின்்றனர்.
 இ்த்வல்ள நோடடில் ்மகலழும்பும் 
கபோரு்ளோதோர சிக்கல் நிலலேோல் ஈழத்தமிழர்களும் 
கேோல்கலோணோ துன்ப துேரஙகல்ளயும் அனுபவித்து 
வருகின்்றனர்.இ்நநிலலயில் தமது குடும்ப 
உறுபபினர்களின் எண்ணிக்லக அதிகரிக்கின்்ற 
நிலலயில் அது போதிபபுகளுக்கு இடடுச் கேல்லக் 
கூடும் என்்ற சி்நதலன கபற்்றோரிலட்ே வலுப 
கபறுகின்்றது. இ்நநிலலேோனது பி்றபபு வீதத்தில் 
தோக்கம் கேலுத்துவதோக அலமயும் என்பதலன 
மறுபபதறகில்லல.இத்தலகே நிலலலமகளும் 
ேனத்கதோலகயில் வீழ்ச்சி நிலலலே ஏறபடுத்து 
வதில் போரிே வகிபோகத்திலனக் ககோண்டிருக்கக் 
கூடும் என்ப்த உண்லமேோகும்.
 அடக்குமுல்றக்கு அச்ேபபடோதவர்க்ளோக 
ஈழத்தமிழர்கள வி்ளஙகுகின்்றோர்கள.எதலனயும் 
துணி்நது கூ்றக்கூடிே, அல்லது தடடிக் ்கடகக் 
கூடிே ஆற்றல் அவர்களுக்குள்ளது.என்வ 
அத்தலகே ஆற்றல் மறறும் ஆளுலம மிக்க 
அவர்கள அடக்குமுல்றயின் அச்ேம் கோரணமோக 
ேனத்கதோலகயில வீழ்ச்சி ஏறபடுவதறகு இடமளிக்க 
மோடடோர்கள என்று திடமோக நம்பலோம்.என்வ 
ேனத்கதோலக வீழ்ச்சிக்கும் அடக்குமுல்றேோல் 
ஏறபடும் அச்ேத்துக்கும் கதோடர்பிருக்க வோய்ப 
பில்லல என்்்ற நோன் கருதுகின்்்றன்.இதலனப 
்போன்்்ற கபண்ணடிலமத்தனமும் ேனத் கதோலக 
வீழ்ச்சியில் தோக்கம் கேலுத்திேதோக கூறுவதற 
கில்லல.
 எவவோக்றனினும் இம்மக்களின ேர்வ 
்தே நோடுகல்ள ்நோக்கிே இடபகபேர்வு, 
திருமண வேதுகளில் ஏறபடும் தோமத நிலல 
்போன்்ற நிலலலமகள ஈழத் தமிழ் மக்களின் 
ேனத்கதோலகயில் வீழ்ச்சி ஏறபடுவதறகு ்மலும் 
ஏதுவோகி இருக்கக்கூடும் என்று நம்புவதறகு 
இடமுள்ளகதனலோம்.
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உலகின ்மாத்ை ்ைத்்ைாள்க இநை 
ஆணடு நவம்்ர மாைம் 15 ஆம் தி்கதி 
அைவில் 8 பில்லியன்களை ்ைாடும் 

எை ஐக்கிய நாடு்கள் அளம்பபு 
மதி்பபீடு ்்யதுள்ைது.

இநை நிளலயில்,நுவபரலியா 
மாவட்்டத்தின ்்காத்மளல ப்காட்்டக் 

்கல்வி்ப ்ணி்ப்ாைரும்,்மூ்க 
ஆயவாைருமாை ்கலாநிதி 
எம்.எஸ்.இஙகரசால்

‘இலக்கு’ மினனிைழுக்குவழஙகிய 
சி்ற்பபு  ்்வ்வி....



மலலேக மக்களின் பிரச்சிலனகள நோளு 
க்கு நோள அதிகரித்து வரும் நிலலயில் 

இவறறுக்கோன தீர்வு கோனல் நீரோகிக் ககோண்டிருக் 
கின்்றது. அரசிேல்வோதிகள மறறும் அரசிேல் கடசி 
களிலட்ே கோணபபடும் ஐக்கிேமற்ற, இழுபறி 
நிலலலமகள பிரச்சிலனகளுக்கோன தீர்விலன 
அேோத்திேமோக்கி வருகின்்றன.இதனிலட்ே 
மலலேக மக்கள எதிர்ககோளளும் பிரச்சிலனகள 
கதோடர்பில் முல்றேோன திடட வலரவு 
அரேோஙகத்திடம் முன்லவக்கபபடுவ்தோடு 
எ்நத அரேோஙகம் ஆடசிபீட்மறிே்போதும் 
மலலேக கடசிகள ஐக்கிேத்துடனோன உரிே 
அழுத்தத்தின் ஊடோக அவறறுக்கோன தீர்விலனப 
கபறறுக் ககோடுக்க முேறசிக்க ்வண்டும் என்று 
புத்திஜீவிகள வலியுறுத்துகின்்றனர்.
 மலலேக மக்கள இ்நத நோடடிறகு 
வருலக த்நது அடுத்த ஆண்டுடன் 200 வருடகோல 
வரலோறல்ற எடடிப பிடித்துள்ளனர்.இ்நத கோலப 
பகுதியில் இவர்கள எதிர்ககோண்ட ேவோல்கள 
ககோஞே நஞேமல்ல.”ேோண் ஏறினோல் முழம் 
ேறுக்கும்” நிலலயி்ல்ே இவர்களின் வோழ்க் 
லகப ்போக்குகள அலம்நதிரு்நதன.1948 ம் ஆண் 
டில் இம்மக்களின் வோக்குரிலமலேயும் பிரேோவுரி 
லமலேயும் பறித்கதடுத்த ஐக்கிே ்தசிேக் 
கடசி மிகபகபரும் க்ளஙகத்லத இலஙலக யின் 
வரலோறறில் ஏறபடுத்தி இரு்நதது.இதனோல் ஏற 
படட தழும்புகள இன்னும் நீஙகிேதோக இல்லல.
 1956 இல் ககோண்டு வரபபடட தனிச்சிங 
க்ள ேடடமும் இம்மக்களின் கமோழியுரிலமகல்ள 
பறித்கதடுத்தது.கோலத்துக்கு கோலம் இம்மக்கள 
மீது கடடவிழ்த்து விடபபடட வன்கேேல்கள 
இச்ேமூகத்தின் ஆணி்வலர அலேத்திரு்நதன.
பலர் மலலேகத்தில் இரு்நது வடக்கு கிழக்கு 
பகுதிகளுக்கும் இ்நதிேோவிறகும் இடம்கபேர் 
வதறகும் இத்தலகே நிலலலமகள உ்நதுேக்திேோகி 
இரு்நதன.இதனோல் ேமூகத்தின் இருபபு பல 
இடஙகளில் ்களவிக்குறிேோனது.” இலஙலக 
நோடோனது அதன் 75 ேதவீத மக்க்ளோன சிஙக்ளவர் 
களுக்்க கேோ்நதமோனது.
 சிறுபோன்லமயினர் இ்நத நோடடில் 
எஙகளுடன் வோழலோம்.ஆனோல் அவர்கள 
சிறுபோன்லமயினரின் உரிலமகள என்்ற 
அடிபபலடயில் ேோத்திேமற்றதோன எவறல்றயும் 
்கோரிக்லகக்ளோக முன்லவக்க முடிேோது” என்்ற 
இனவோதிகளின் கேோல்லோடல்களுக்கு மத்தியில் 
மலலேக ேமூகத்தின் உரிலமகளும் கதோடர்ச்சிேோக 
மறுதலிக்கபபட்ட வ்நதுள்ளன.
 இ்த்வல்ள இ்நதிே வம்ேோவளி மக்க 
ளின் ேனத்கதோலகயில் போரிே வீழ்ச்சி ஏறபட 
டிரு்நத நிலலயில் இம்மக்களின் ேனத்கதோலக 
குறித்த புளளி விவரஙகள ஏறறுக்ககோள்ளக் 
கூடிேதோக இல்லல.இதில் திடடமிடட மூடி 
மல்றபபுகள இடம்கபறுகின்்றன என்்ற ே்ந்தகம் 
்மகலழுகின்்றது என்று கற்றறிவோ்ளர்கள 
சுடடிக்கோடடி இரு்நதலமயும் இஙகு ்நோக் 
கத்தக்கதோகும்.ஒரு ேமூகம் பல்்வறு ேோதக 
வில்ளவுகல்ளயும் கபறறுக் ககோளவதறகு அச்ேமூ 
கம்ேோர் ேனத்கதோலக முக்கிே இடம் வகிக்கின்்றது.
 இ்நத நிலலயில் இ்நதிே வம்ேோவளியினர் 
கதோடர்போக முன்லவக்கபபடும் ேனத்கதோலக 
குறித்து ஐேபபோடுகள ்ம்லோஙகுகின்்றன..2012 
இல் இஙகிரு்நத இ்நதிே வம்ேோவளி தமிழர்களின் 
எண்ணிக்லக 14 இலடேத்து 44,184 ஆகும்.இது 
நோடடின் கமோத்த ேனத்கதோலகயில் 7.1 வீதமோக 
இரு்நதது.
 இ்நநிலலயில் அரசிேலின் ேகல மடட 
ஙகளிலும் இம்மக்களின பிரதிநிதித்துவம் 7.1 
வீதம் என்பதலன வலியுறுத்த ்வண்டும்.எனினும் 
இ்நதிே வம்ேோவளியினர் பலர் தம்லம இலஙலக 
தமிழர் என்று பதி்நதுககோண்டலம உளளிடட பல 
கோரணஙக்ளோல் இம்மக்களின கதோலக பின்வ்நத 
கோலத்தில் நோடடின் கமோத்த ேனத்கதோலகயில் 

4.1 வீதமோகியுள்ளது. இதனடிபபலடயில் சுமோர் 
ஆறு இலடேத்து நோன்கோயிரத்து 680 இ்நதிே 
வம்ேோவளியினர் தம்லம இலஙலகத் தமிழர்க்ளோக 
பதிவு கேய்துககோண்டுள்ளலமலேயும் தகவல்க 
ளின் ஊடோக அறி்நது ககோள்ள முடி்நதது. 

உரிளம மழுங்கடி்பபு
இ்நதிே வம்ேோவளி மக்கல்ள திடடமிடடு 
ஓரஙகடடும் நிகழ்விலன இனவோதிகள படடி 
ேல் அடிபபலடயில் கோலத்துக்கு கோலம் நில்ற 
்வறறி வருவது ஒன்றும் புதிே விடேமல்ல.
இதனோல் இம்மக்களின ேகல துல்றகளும் 
போதிபபிலன எதிர்ககோண்டுள்ள நிலலயில் 
உரிலம மழுஙகடிபபுக்களும் அதிகமோக்வ 
இடம்கபறுகின்்றன. இதில் வரு்நதத்தக்கது 
என்னகவன்்றோல் இச்ேமூகத்லதச் ்ேர்்நத 
பச்்ேோ்நதி  அரசிேல்வோதிகள சிலரும் இதறகு 
உட்நலதேோக இருபப்தேோகும்.” ்வலி்ே 
பயிலர ்மய்கின்்ற”  இ்நத நிலல ககோடுலமயிலும் 
ககோடுலமேோகும் என்பலதயும் மறுபபதறகில்லல.
மலலேக மக்கள இ்நநோடடிறகு வருலகத்நத 
கோலம் முதல் அவர்களின் முன்்னற்றஙகள 
மறறும் பின்னலடவுகள கதோடர்பில் கோலத்துக்கு 
கோலம் ்தசிே மறறும் ேர்வ்தே ஆய்வுகள பலவும் 
்மறககோள்ளபபடடுள்ளன.இன்றும் ்மறககோள 
்ளபபடடும் வருகின்்றன.்தோடட மக்களின் 
ேமூக,கபோரு்ளோதோர நிலலலம குறித்து 1992 ம் 
ஆண்டு ெனோதிபதி ஆலணக்குழு நிேமிக்கப 
படடது.
 இவவோலணக்குழுவோனது பல விடேஙக 
ளில் மலலேக மக்கள பின்தஙகியிருப பதோக 
சுடடிக்கோடடி இரு்நதது. இதனடிபபலடயில் 
குடியுரிலம, கதோழிலோவோய்பபுக்கள, கல்வி, 
கதோழிறபயிறசி, வீடடு வேதியும் சுகோதோர 
மும்,ேமூகநலன் ்பணல், மின்ேோர வேதி, 
கதோடர்போடல் வேதிகள, ேமூக மறறும் கலோேோர 
்மம்போடு, வில்ளேோடடு, கபோழுது்போக்கு 
்போன்்றவறறிறகோன வேதிகள, பிரதோன ்தசிே 
நீ்ரோடடத்தில் இலண்நது ககோளவதறகோன 
வோய்பபுகள என்பவறறில் இம்மக்கள பின்ன 
லடவிலன கவளிபபடுத்தி இரு்நதனர் என்பதலன 
ஆய்வு  கதளிவோக வலியுறுத்திேது.
 மலலேக மக்கள நோடடின் முதுககலும் 
போகவும் ஒரு தனித்துவமோன ேமூகமோகவும் 
இரு்நது வருகின்்றனர்.்தேத்தின் அபிவிருத்தியில் 
இவர்களின் வகிபோகம் அதிகமோகும்.எனினும் 
இம்மக்கள மீதோன பு்றக்கணிபபு ்வதலன தரு 
வதோகவுள்ளது.
 வீடடுரிலம, கோணியுரிலம கதோடர்பில் 
இவர்கள எதிர்ககோளளும் பிரச்சிலனகள இன் 
னும் தீர்்நததோக இல்லல.பிரித்தோனிேர் கோலத்தில் 
கடடபபடட லேன் அல்றகளி்ல்ே இன்னும் 
பலர் வோழ்க்லகலே கதோலலத்துக் ககோண்டிருக் 
கின்்றனர்.”்தோடட மக்களின் வோழ்க்லகத் 
தரத்லத உேர்த்துவதறகு எ்நத அரேோஙகமும் உரிே 
நடவடிக்லக எடுக்கவில்லல.200 வருடஙகல்ள 

அண்மித்துள்ள்போதும் அவர்களுக்கு கேோ்நதமோக 
வீடும் இல்லல.மரணித்தோல் அடக்கம் கேய்வதறகு 
மேோனமும் இல்லல.்தோடட மக்களின் ேம்ப்ள 
பிரச்சிலனயும் இன்னும் அவவோ்்ற இரு்நது 
வருகின்்றது.200 வருடகோலமோக அவர்கள ்தோட 
டஙகளில் கதோழில் கேய்து வருகின்்ற்போதும் 
இன்னும் நோடகூலிக்ளோக்வ இரு்நது வருவது 
கவலலேளிக்கின்்றது.மோதச் ேம்ப்ளம் அவர்களுக்கு 
இல்லோலம ஒரு குல்றபோடோகும்” என்று போரோ 
ளுமன்்ற உறுபபினர் விஜித்த ்ஹரத் அண்லமயில் 
வருத்தம் கதரிவித்திரு்நதோர்.
 வறுலமயின் உக்கிரம் மலலேக மக்கல்ள 
ஆடடிப பலடக்கின்்ற நிலலயில் ேகலதுல்ற 
பின்னலடவுகளுக்கும் இது வலு்ேர்த்து வருவ 
தும் புதிே விடேமல்ல. “ வறுலமேோனது 
பல்பரிமோணஙகல்ளக் ககோண்ட ஒன்்றோகும்.நிலலத் 
திருக்கூடிே வோழ்க்லகத் தரத்திலன உறுதிகேய்து 
ககோளவதறகு ்போதுமோன வருமோனமும் 
உறபத்தித்தி்றன் ககோண்ட ேோதனஙகளும் 
இல்லோதிருத்தல், பசியும் ்போஷோக்கின்லமயும் 
கோணபபடுதல், கல்விலேயும் ்வறு அடிப 
பலடத் ்தலவகல்ளயும் பூர்த்தி கேய்து 
ககோள்ள முடிேோதநிலல கோணபபடுதல், ்நோய் 
வோய்பபடுதலும் அதனோல் ஏறபடும் உயிரிழப 
பும்,வீடின்லம அல்லது ்போதுமோன இருபபிட 
வேதியின்லம, போதுகோபபற்ற சூழல் கோணப 
படுதல் ்போன்்றவற்்றோடு ேமூக ரீதிேோன 
போரபடேஙகளுக்கு உள்ளோதல் அல்லது ஒது 
க்கிலவக்கபபடுதல் என்பனவும் வறுலமலே 
ஏறபடுத்தும் கோரணிக்ளோகும் “என்று 1995 இல் 
கவளிேோன ஐக்கிே நோடுகள ேலபயின் அறிக்லக 
கேோன்றில் குறிபபிடபபடடுள்ளது.
 இ்நதவலகயில் கபரு்ந்தோடட மக்கள 
இத்தலகே  தோக்க வில்ளவுகள பலவறல்றயும் 
எதிர்ககோளளும் நிலலயில் அம்மக்களின் வறுலம 
அதிகரித்துள்ள்தோடு இேல்பு வோழ்க்லகலேயும் 
கபரிதும் போதிபபலட்நதுள்ளது.

பைசியக் ்்காள்ள்க
மலலேக மக்களின் அபிவிருத்தி கருதி கட்நத 
கோலத்தில் மூன்்றோண்டு ,ஐ்நதோண்டு, பத்தோண்டு 
திடடஙகள முன்லவக்கபபடடன.எனினும் இவற 
றின் ஊடோக உரிே ேோதக வில்ளவுகள கபறறுக் 
ககோள்ளபபடோத நிலலயில் திடடஙகளின் 
ஊடோன எதிர்போர்பபு பூர்த்திேோகவில்லல..இது 
ஒரு துரதிஷ்டமோன நிலல்ேேோகும்.இத்தலகே 
திடடஙகளுக்கு கமன்்மலும் அழுத்தம் 
ககோடுக்கபபடுவ்தோடு திடடஙகளின் கவறறிக்கு 
மலலேக கடசிகளும், அரசிேல்வோதிகளும் ஐக்கி 
ேத்துடன் ஒத்துலழபபு வழஙக்வண்டிேது அவசி 
ேமோகும்.
 எ்நதகடசி ஆடசிபீட்மறினோலும் மலலேக 
மக்களின் அபிவிருத்தி கருதி முன்லவக்கபபடும் 
கபோதுவோன திடடத்லத நில்ற்வறறுவதறகு 
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மன்ம அலனத்திலும் ேக்தி வோய்்நதது. மனம் 
ஆற்றல் வோய்்நததோக இரு்நதோல் கவறறி 

ேோத்திேமோகி விடுகி்றது. மனம் ஆற்றல் வோய்்நததோக 
இரு்நதோல் பலவீனமோனவர்கள பலமோன ேோதலன 
கல்ளப பலடக்க முடியும். மனதின் ேக்தி கடலல 
விட ஆற்றல் வோய்்நதது.
 நம்மோல் கேய்து முடித்துவிடலோம் என்று 
மனம் நிலனத்துவிடடோல் நம்மோல் கேய்ே 
முடிேோதது எது்ம இல்லல. பல ்நரஙகளில் 
நோம் நமது ஆற்றலல உணரோமல் மனலதத் 
தடடிக்ககோடுத்து தூஙகலவக்கி்்றோம். நமது 
இலக்லக மனம் முடிவுகேய்தோல் அலதச் 
சுலபமோக அலடவதறகோன வழிலே அது 
கண்டுபிடித்துவிடும். எப்போதும் நோம் மனலத 
சுறுசுறுபபுடன் இேஙகச் கேய்வதன் மூலம் நோம் 
அபோரமோன கவறறிகல்ள அலட்நதுவிட முடியும்.

 நம்மோல் முடியும் என்று முடிேோதலதயும் 
முடித்துக்கோடட மனம் தீர்மோனித்துவிடடோல், 
கவறறிலே எடடுவது எளிதோகிவிடுகி்றது. மோறறுத் 
தி்றனோளிகள பலர் வி்நலத மிகு ேோதலனகல்ள 
நிகழ்த்திக் கோடடுவலத நோம் போர்த்துப பிரமித்து 
நிறகி்்றோம். அவர்களின் கவறறிக்கு அவர்களின் 
ம்னோேக்தி தோன் கோரணம்.
 “நம்பிக்லக என்னும் ந்நதோ வி்ளக்கு நம் 
லகயில் இருக்கும் வலர எதிர்கோலம் நம் லகயில்” 
என்கி்றோர் ஓர் அறிஞர். “நம்பிக்லக என்பது 
எதிர்்நோக்கு. நிலனத்தலத அலட்வோம் என்கி்ற 
உறுதிேோன நம்பிக்லக” என்கி்றது. திருவிவிலிேம். 
நோம் அலடே ்வண்டிே இலக்லகத் தீர்மோனித்த 
பின் அதில் நமக்கு முழுலமேோன நம்பிக்லக 
இருக்க ் வண்டும். மதில்்மல் பூலனேோக இருக்கக் 
கூடோது. அப்போது தோன் நோம் நிலனத்த இலக்லக 
நம்மோல் அலடே முடியும்.
 சுலமகல்ளச் சுமபபது எளிது என்று 
எண்ணிச் சும்நதோல் தோன் போரத்தின் அழுத்தம் 
நமக்குத் கதரிேோது. போரத்தின் அழுத்தத்லதப பறறி 
நோம் ஆரோய்்வோமோனோல், சுலமயின் போரம் நம்லம 
அழுத்த ஆரம்பித்துவிடும். கடினமோன போரத்லதச் 
சுமக்கின்்ற ்போது இவவ்ளவு தோனோ, என்று மனம் 
எண்ணினோல் அ்நதப போரத்தின் சுலம தோனோக்வ 
குல்ற்நதது ்போன்்ற உணர்வு ஊடடுஙகள.
 இல்ள்ேோ்ர, ்தோல்விகள எதிர்வரும் 
்போது அச்ேம் ககோள்ளோதீர். நம்பிக்லகயில் 
நிலலககோளளுஙகள. நோம் விழு்நத இடஙகள 
தோன் விழுதுக்ளோக நம்லமத் தோஙகிப பிடித்து, 
நோம் எழுவதறகு வழிநடத்துகி்றது என்பலத 
உணருஙகள. உடல் த்ளர்ச்சியுறும் ்போது 
வலிலம வோய்்நத எண்ணஙக்ளோல் மனதுக்கு வலு 
வூடடுஙகள.
 ேோதலனேோ்ளர்களின் வோழ்க்லகலே 
நோம் படடிேலிட ஆரம்பித்தோல், அவர்கள 
்தோல்விகளின் போலதயில் பேணம் கேய்து தோன் 
இ்நத கவறறி இலக்லக அலட்நதிருக்கி்றோர்கள 
என்பது நமக்குப புரியும். விழு்நத இடத்தி்ல்ே 
விழு்நது கிடபபதல்ல வோழ்க்லக. விழு்நத 

்வகத்தி்ல்ே எழு்நது நடபபது தோன் வோழ்க்லக.
 இ்ளம் பூ்நதளிர்க்்ள, நீஙகள ஒரு்போதும் 
மனதிறகுள எதிர்மல்ற எண்ணஙகல்ள அனுமதிக் 
கோதீர்கள. அது ஒரு ்போலதேோகி உஙகள 
போலதலே மோறறிவிட ்நரிடும். ஆக்வ நீஙகள 
எதிர்மல்றேோன எல்லோச் சூழ்நிலலகல்ளயும் 
தவிர்த்துவிடுஙகள. எதுவும் நம்மோல் முடியும் 

என்கி்ற நம்பிக்லக விலதகல்ள உஙகள மனம் 
முழுவதும் பதிேமிடடு லவயுஙகள. மனலதத் 
த்ளர்ச்சி அலடேச் கேய்யும் வோர்த்லதகல்ளப 
்பசுபவர்களுடன் கல்நது உலரேோடோதீர்கள. 
ஏகனன்்றோல் தன்னம்பிக்லக வோர்த்லதகளுக்குச் 
ேக்தி அதிகம்.
 அச்ேமும் அவநம்பிக்லகயும் மனப 
பதற்றத்லத உருவோக்கிவிடும். நம்பிக்லக 
நில்ற்நத வோர்த்லதகள ்போரோடுவதறகு வலிலம 
அளித்து உஙகளுக்கு கவறறிலேப கபறறுத் 
தரும். நல்ல நிலத்தில் விழு்நத விலத தோன் 
நறபலலனக் ககோடுக்க முடியும். ஆக்வ நோம் 
நல்ல எண்ணஙக்ளோல் மனதுக்கு ஊடடச்ேத்து 
அளிப்போம்.
 “பதறின கோரிேம் சிதறும்” என்பர் 
கபரி்ேோர். அதனோல், நோம் எஙகும் எதிலும் 
எப்போதும் நிதோனத்துடன்  நட்நதுககோண்டோல் 
நம் கண் முன்னோல் கோணோமல் மல்ற்நதிருக்கும் 
கவறறி இலக்லக எடட முடியும். மோர்பில் 
கோேம் படடவர்கல்ளத் தோன் நோம் வீரர்கள என்று 
அஙகீகரிக்கி்்றோம். பு்ற முதுகிடடு ஓடுபவர்கல்ள 
நோம் வீரர்க்ளோக அஙகீகரிபபதில்லல. அபபடியிருக் 
கத் ்தோல்விகல்ளக் கண்டு நோம் ஏன் துவண்டு 
்போக ்வண்டும்.?
 இ்நத உலகம் விேோலமோனது. அது 
தன் மடியில் ஏரோ்ளமோன அதிேேஙகல்ளச் 
சுமக்கி்றது. அது தனக்கோக என்று எலதயும் 
லவத்துக்ககோள்ளவில்லல. நமக்கோக்வ வோரிக் 
ககோடுக்கி்றது. நோம் கேய்யும் அலனத்லதயும் 
கபோறுத்துக்ககோண்டு  அது தன்லனத் தோ்ன 
புதுபபித்துக்ககோண்டு அ்த வலிலம்ேோடு 
நிமிர்்நது நிறகி்றது. அதனிடமிரு்நது தோனமோகப 
கபறறுக்ககோளவலத நோம் அதறகுத் திருபபிக் 
ககோடுக்க ்வண்டும்.
 உலகம் முழுவலதயும் தன் கடடுப 
போடடிறகுள ககோண்டுவர ்வண்டும் என்று 
விரும்பிே மோவீரன் கநப்போலிேன் மன 
வலிலமலே இழக்கி்றோன். ஆக்வ அவன் ்தோறறு 
விடுகி்றோன். கதன் ஆபிரிக்கோவில் உள்ள தனிலமச் 
சில்றயில் அவன் அலடக்கபபடுகி்றோன். அ்நதத் 
தனிலமச் சில்ற அவனுக்கு மிகக் ககோடிேதோக 
அலமகி்றது. என்வ, அவனது மனதில் இனி நோம் 
உயிர் பிலழப்போம் என்கி்ற நம்பிக்லக அ்ற்வ 
அறறுப்போகி்றது.
 இ்நநிலலயில் ஒருநோள அவலரப போர்க்க 
வ்நத நண்பர் ஒருவர் ேதுரஙக வில்ளேோடடு ஒன்ல்ற 
அவருக்குக் ககோடுத்துச் கேல்கி்றோர். சில நோடகளில் 
மோவீரன் கநப்போலிேன் இ்ற்நது விடுகி்றோர். அவர் 
இ்ற்நதபின் அ்நத ேதுரஙக வில்ளேோடலட அவர் 
வில்ளேோடி இருக்கி்றோரோ என்று போர்த்த ்போது, 
அலத அவர் வில்ளேோட்வ இல்லல என்பலதக் 
கண்டறிகின்்றனர்.

 அ்நத வில்ளேோடலட அவர் வில்ளேோடி 
இரு்நதோல் அவர் தபபிச் கேல்வதறகோன குறியீடு 
அதில் இரு்நதலதக் கண்டுபிடித்திருபபோர். ஆனோல், 
அவருக்கு இரு்நத மனப பதற்றமும் எதிர்மல்ற 
எண்ணமும் அவலர எதிலும் பிடிபபு இல்லோத 
நிலலக்கு உள்ளோக்குகி்றது. அதனோல் அவர் 
மரணம் அலடகி்றோர். அவர் தபபிச் கேல்வதறகோன 

குறியீடலடக் ககோடுத்தும் நண்பனின் மனதில் 
இரு்நது கவறுலம அவலர மரணம் அலடேச் 
கேய்துவிடட்த என்று அ்நத நண்பர் வரு்நதுகி்றோர்.
 அ்நத நண்பருக்கு மடடுமல்ல, 
நமக்கும் அபபடி ஒரு ்களவி  எழத்தோ்ன 
கேய்கி்றது. ஆம் நண்பர்க்்ள, இபபடித்தோன் 
நோமும் தவறு கேய்கின்்்றோம். சின்னச்சின்னப 
பிரச்சிலனகள நம்லம எதிர்ககோளளும் ்போதும் 
நம்முன் இருக்கும் கவறறிக் குறியீடலட நோம் 
கண்டுபிடிக்க முடிேோமல் மனப பதற்றத்துக்கும்,  
மன அச்சுறுத்தலுக்கும் ஆ்ளோகி விடுகி்்றோம். 
அதிலிரு்நது தபபித்து கவளி்ே்ற முடிேோமல் 
தத்தளிக்கி்்றோம்.

 கவறுலமேோக கவண்ணி்றமோக இருக் 
கும் கோகிதத்தில் கூட நமக்கோன கவறறிக் 
குறியீடுகள ஆயிரமோயிரம் இருபபலத ஆரோய்்நது 
போர்பபவர்க்ளோல் மடடு்ம கண்டுணர முடியும். 
சிறிே எறும்புகளிடம் கூட சி்நலதமிகு சீர்திருத்தக் 
கருத்துகள இருபபலத நோம் ஆரோய்்நதோல் கண்டுணர 
முடியும். நோம் கோணும் கோடசிகல்ளகேல்லோம் 
கலலேோகப போர்த்தோல் கறபலனத்தி்றன் விரியும். 
வழிேோகப போர்த்தோல் போலதகள விரியும்.
 கவண்லம நி்றம் கவறுலமயின் 
அலடேோ்ளம் அல்ல. கலலகல்ளத் தன்னுள்்ள 
மல்றத்து லவத்துள்ள இேறலக வரம். 
கவறறி மகுடத்தின் சிம்மோேனம். அதனுள 
மல்ற்நதிருபபலத நோம் ஆரோய்்நதோல் நமது 
கண்கள கண்டுணரும். ஆக, கவறறிக் குறியீடுகள 
இல்றவனோல் நமக்குத் தரபபடடிரு்நதும் நோம் தோன் 
அவறல்றப பேன் படுத்துவதில்லல.
 ஒரு புளளியில் தோ்ன அலனத்தும் கதோடங 
குகி்றது. இலத உணரோமல் அது தோன் முடிவு என்று 
நமது மனம் கருதுமோனோல், அடுத்து வரப்போகும் 
கதோடக்கத்தின் இேக்கத்லத நோம் கண்டறிே 
இேலோமல் ்போய்விடுகி்றது. புளளி முடிவல்ல, 
ஆரம்பம்.
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தமிழ் உணர்விலும் அதிகமோகயிருபபதோகும்.
 இதன்கோரணமோக்வ கிழக்கில் உள்ள 
வ்ளஙகல்ள பேன்படுத்துவதறகு புலம் கபேர் 
தமிழர்கள முன்வர்வண்டும் என்்ற ்கோரிக் 
லகயிலன நோஙகள கதோடர்ச்சிேோக முன்லவத்து 
வருகின்்்றோம்.
 இ்நத மோவடடத்தில் பி்ற்நது வ்ளர்்நத 
அதுவும் ஒரு விவேோே குடும்பத்தில் பி்ற்நத 
நடனபோதம் கெகதீேன் தமது வர்த்தக ் நோக்கத்திறகு 
அபபோல் தனது தமிழ் ்தசிே உணர்வினோல் 
தன்னோல் முடி்நத பணிலே மடடக்க்ளபபில் முன் 
கனடுத்துவருகின்்றோர்.
 மடடக்க்ளபபு மோவடடம் அதிக 
விவேோேத்திலனக்ககோண்ட மோவடடமோக 
கருதபபடுகின்்ற்போதிலும் கட்நத கோலத்தில் இஙகு 
அறுவலட கேய்ேபபடும் கநல் கபோலநறுலவ 
்போன்்ற பகுதிகளுக்்க அனுபப்வண்டிே சூழ் 
நிலல்ேறபடடது.
 யுத்ததிறகு முன்னரோன கோலத்தில் மடடக் 
க்ளபபு மோவடடத்தில் ஓ்நதோச்சிமடம்,உன்னிச்லே,
மு்றக்ககோடடோஞ்ேலன உடபட பல பகுதிகளில் 
போரிே்ளவிலோன கநல் குறறும் ஆலலகள 
அலமக்கபபடடு கநல் அரிசிேோக மோற்றபபடடு 
ே்நலதபபடுத்தபபடடதன் கோரணமோக தமிழர் 
களின் கபோரு்ளோதோரம் ்மம்படட நிலலயில் 
கோணபபடடது.
 ஆனோல் யுத்த கோலத்தில் குறித்த கநல் 
உறபத்தி நிலலேஙகள பலடயினரோல் அழிக்கப 
படடதுடன் யுத்தம் கமௌனிக்கபபடடதன் பின்னர் 
அ்நத இடஙகள லகவிடபபடட நிலலயி்ல்ே 
கோணபபடுகின்்றன.
 இ்நத நிலலயில் தமிழர்களின் கபோரு 
்ளோதோரம் ்வறு ஓரு பிர்தேத்திறகு கேல் 
வதறகு விரும்போத நடனபோதம் கெகதீேன் 
வவுணதீவில் போரிே கநல் குறறும் ஆலல 
யிலன அலமத்து முடி்நதவலரயில் விவேோயி 
களின் கநல்லல ககோளவனவு கேய்து இலஙலக 
யின் பல பகுதிகளுக்கும் அரசிலே ஏறறுமதிகேய்து 
வருகின்்றோர்.
 இ்நத நிலலயில்ே மடடக்க்ளபபு மோவ 
டடத்தில் கப்றபபடும் போலல இஙகு ககோள 

வனவுகேய்ேபபடடு கபோலநறுலவ உடபட 
பல பகுதிகளுக்கும் ககோண்டுகேல்லபபடடு 
மீண்டும் போலோகவும் தயிரோகவும்   பல்்வறு 
படட போல் உறபத்தி கபோரு்ளோக மடடக்க்ள 
பபு மோவடடத்திறகு வருவதுடன் அதலன 
அதிகவிலலயில் ககோளவனவு கேய்ே்வண் டிே 
சூழ்நிலலயுடன் தமிழர்களின் கபோரு்ளோதோரத் 
திலன ்வறு நபர்கள பேன்கபறும் நிலல்ே 
இரு்நதுவ்நதது.

 இதலனக்கருத்தில்ககோண்்ட நடனபோதம் 
கெகதீேன் அவர்கள கேஙகலடியில் இ்நத போல் 
கபோருள உறபத்தி நிலலயிலன சுமோர் 20்கோடி 
ரூபோ கேலவில் அலமத்துள்ளோர்.
 இஙகு போலல மூலபகபோரு்ளோக ககோண்டு 
முன்கனடுக்கும் அலனத்துவிதமோன உறபத்தி 
கபோருடகளும் ேர்வ்தே தரத்துடன் உறபத்திகேய்ே 
நடவடிக்லககள முன்கனடுக்கபபடடுள்ளன.
 இ்நத உறபத்தி கதோழிறேோலல ஊடோக 
மடடக்க்ளபபு மோவடடத்தில் உறபத்திகேய்ேபப 
டும் போலல ககோளவனவுகேய்வதறகோன நடவடிக் 
லககள முன்கனடுக்கபபடடுள்ளன.
 மடடக்க்ளபபு மோவடடத்திலனபகபோறு 
த்த வலரயில் தண்ணீர் ்போத்தல் ஒன்றின் 
விலல 130ரூபோவுக்கு விறபலன கேய்ேபபடும் 
அ்த்நரம் போல் ஒரு ்போத்தல் 110ரூபோவுக்்க 
ககோளவனவுகேய்ேபபடுகின்்றது.இதன்மூலம் 
மடடக்க்ளபபு மோவடடத்தில் பண்லணேோ்ளர்கள 
எதிர்்நோக்கும் கஸடஙகல்ள நோஙகள இலகுவில் 
புரி்நதுககோள்ளமுடியும்.
 தமிழர்களின் மிகபகபரும் கபோரு்ளோதோரத் 
தில் ஒன்்றோன இ்நத கோல்நலட வ்ளர்பபிலன 
முல்றேோக ் மறககோளளும்்போது அவர்களுக்கோன 
வோழ்வோதோரம் அதிகரிபபதுடன் எமது மண்ணும் 

போதுகோக்கபபடும். அதறகு இவவோ்றோன போல் 
உறபத்தி கதோழிறேோலலகளின் கேேறபோடுகள மிக 
முக்கிேதவமோனதோகும்.
 தற்போது பண்லணேோ்ளர்களிடமிரு்நது 
105ரூபோவுக்கு போலல மில்்கோ ்போன்்ற 
நிறுவனஙகள ககோளவனவுகேய்துககோண்டு 
கேன்று மீண்டும் அதலன முடிவுபகபோரு்ளோக 
ககோண்டு வ்நது மடடக்க்ளபபின் விறபலன 
கேய்கின்்றனர்.
 இவறறிலன மோறறிேலமக்க முேறசி 
கல்ள முன்கனடுத்துள்ளோர் நடனபோதம் 
கெகதீேன்.எதிர்வரும் ெனவரி மோதம் கதோடக் 
கம் மடடக்க்ளபபு மோவடடத்தில் உள்ள பண் 
லணேோ்ளர்களிடம் 150ரூபோவுக்கு அதிகமோக 
ககோடுத்து போலல ககோளவனவுகேய்ேவுள்ளதோக 
கதரிவித்துள்ளோர்.
 எமது வ்ளத்திலன நோஙகள பேன்படுத்த 
்வண்டும் என்பதறகோக இ்நத கதோழிறேோ 
லலயிலன ஆரம்பித்துள்ளதோகவும் தமது முேறசி 
க்கு அலனவரும் ஆதரவு வழஙகும்்போது இதன் 
பணிலே விரிவுபடுத்தி ்வலலவோய்பபு மறறும் 
பண்லணேோ்ளர்கல்ள அதிகரிக்கமுடியும் எனவும் 
அவர் கதரிவித்தோர்.
 இலஙலக அரேோஙகம் தமிழர்களின் கபோரு 
்ளோதோரத்திலன ்மம்படுத்தோல் இவவோ்றோன 
பண்லணேோ்ளர்கள பு்றக்கணிக்கபபடும் நிலல 
ஏறபடடதன் கோரணமோக பல பண்லணேோ்ளர்கள 
தமது கதோழிலல முன்கனடுக்கமுடிேோத நிலல 
்ேறபடடது.அத்துடன் ்மய்ச்ேல் தலர அபரி 
கரிபபுகளும் அவர்கல்ள மிகவும் ்மோேமோன 
நிலலக்கு ககோண்டுகேன்்றது.
 இ்நத நிலலயில் மடடக்க்ளபபில் நம்பிக் 
லகேோக துளிர்விடும் இவவோ்றோன உறபத்திதுல்ற 
கல்ள ஊக்கபபடுத்த்வண்டிே போரிே கபோறுபபு 
அலனவருக்கும் உள்ளது.
 இதன்மூலம் எதிர்கோலத்தில் எமது 
மண்லண போதுகோத்து தமிழர்களின் கபோரு்ளோதோர 
கடடலமபபிலன வலுபபடுத்தமுடியும்.
 நடனபோதம் கெகதீேன் ்போன்று மீன் 
பிடி, விவேோே துல்றகளில் முதலீடுகல்ள ்மற 
ககோளவதறகு புலம்கபேர் தமிழர்கள முன்வர 
்வண்டும் என்ப்த எமது எதிர்போர்பபோகும்.
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வள்கயில் சிவில் ்மூ்க அளம்பபுக்்கள் 
ஆக்்கபுரவமாை ்்யற்ாடு்கள் எைளையும் 
முன்ைடுக்்காளமக்கு எனை ்காரணம்?
 
 இன்று மக்கள மத்தியில் ேமூக ்வலலகள 
என்பது கோணோமல்்போய்விடடது. இன்று சிவில் 
அலமபபுக்கள பி்ளோஸடிக்லகப கபோறுக்குவது 
்போன்்ற சில ்வலலகல்ளச் கேய்து்போடடு, 
அவறல்றப படம் எடுத்துப ்போடுவதுடன் தமது 
கடலம முடி்நதது என இரு்நதுவிடுகின்்றன. இலவ 
எவவோ்றோன ேமூக மோற்றத்லத உருவோக்கும்? 
இன்ல்றே சிவில் அலமபபுக்களும் ேமூகத் தில் ஒரு 
மோற்றத்லத ஏறபடுத்துவது என்்ற சி்நதலனயுடன் 
கேேறபடுவதோகத் கதரிேவில்லல. 
 ஆனோல், தமிழ் ேமூகத்தின் ்வோ்களுக் 
குள அது இருக்கின்்றது. ஒரு அ்றம் இருக் 
கின்்றது. மற்றவோ்களுக்கோக வோழ்வது என்பது 
இருக்கின்்றது. ேமூக ஒன்றிலணவு இருக்கி ன்்றது. 
தமிழ் என்்ற உணோ்வு இருக்கின்்றது. அதனோல் 
இலவ அலனத்லதயும் மீ்ளக்ககோண்டுவ்நது நோம் 
கேேறபடமுடியும். 
 எம்மிடம் இவவோ்றோன திேோக இல்ளஞோ் 
கள இரு்நதோோ்கள. அதனோல், இ்நத நிலலலமலே 
மீ்ளக்ககோண்டுவரமுடியும். ஆனோல், எமது ேமூகத் 
தில் உள்ள சில ேக்திகள இதலன உருவோகவிடமல் 
தடுக்கின்்றன. அதறகு அபபோல் கேன்று கேய்்தோம் 
என்்றோல் அ்நத நிலலலே மீ்ளக்ககோண்டுவரலோம்.

அச்சுறுத்தும்  ... த�ொடர்ச்சி  ...கடடம் நோஙகள வ்நது, இ்நத மோேம், அல்லது 
இ்நத மோேத்துக்கு இலடயில ே்ந்தோேம் எண்ட 
2009 க்கு முதல் இேஙகின ே்ந்தோேம் எண்ட 
ஆண்கள மனநலக் கோபபகத்லதத் தி்றபபதறகு 
முேறசிகேய்துககோண்டிருக்கி்்றோம். அதறகுரிே 
வீடுகள எஙகளுக்குக் கிலடக்்கல்ல. வீகடோண்டு 
வோடலகக்கு எடுத்துத் தோன் அவேரமோய் அலதச் 
கேய்ே ் வண்டிே ் தலவ இருக்குது. ஏகனண்டோல் 
சில ஆண்கல்ள கவளி்ே வி்டலோது. ஒரு 
இடத்தில லவச்சுத் தோன் பரோமரிக்க ்வண்டும். 
வீடுகளில லவச்சுப பரோமரிக்கப ்போ்றதுமில்லல. 
மற்றது வீடுகளில் லவச்சுப பரோமரிக்்கக்க 
குடும்பஙகளில் அலவேள குழபபடிகள கேய்யி 
னம் எண்டு கேோல்லி ககோஞேம் கவளியில் 
விடு்றதோல சிக்கலுகள வருகுது. அலவலே 
வீடுகளில ்போய் கடோக்ரர் விசிற பண்ணு்றது 
எண்டதும் ககோஞேம் கஸரம். அபப லவத்திே 
ேோலலயில 10 நோள அடமிற பண்ணி treatment 
கேய்தோபபி்றகு எஙகளிடட விடடு நோஙகள என்ன 
கேய்யி்்றோம் எண்டோல் நோஙகள இஞே counsel-
ling  கேய்்வோம். அ்த ்நரம் கடோக்ரசும் வ்நது 
அலவக்கு treatment கேய்வினம். அதுக்குப பி்றகு, 
நோஙகள குடும்பத்்தோட இலணக்கி்ற முேறசி 
ஒண்லடச் கேய்துககோண்டிருக்கி்றம். அதிலயும் 
கவறறிமலனலேத் தி்ற்நது 2 வருேம் ஆச்சுது. 
கவறறிமலனயிலிரு்நது ஒரு அம்மோலவ நோஙகள 
குடும்பத்்தோட இலணச்சிருக்கி்றம். இபப 3 
்பலர vocational training  எண்டு கேோல்லி, அ்நத 
training க்கு அனுபபியிருக்கி்றம். சிலலர லீவில 
விடடுக்ககோண்டிருக்கி்றம். குடும்பத்துக்கும் 

counselling கேய்யி்றம். குடும்பத்லதக் கூபபிடடு, 
கவறறிமலனக்குப கபோறுபபோக இருக்கி்ற coun-
sellor அலவே்்ளோட கலதச்சு நீஙக ஒருக்கோ 
வீடலட கூடடிக்ககோண்டு ்போக்வணும் 
எண்டு கேோல்லி கடோக்ரருலடே கடிதத்்தோட 
நோஙகள அலவலே வீடலட விடடு எடுக்கி்றம். 
வீடலட ஏறறுக்ககோள்ளோமல் இருக்கி்றவர்கல்ள 
ஏறறுக்ககோள்ள லவக்கி்றதுக்கோன எஙகட முேறசி. 
அ்த ்நரம் இலவயும் வ்நது அங்கயிரு்நது 
குழபபடி கேய்து்போடடு வ்ரக்கயும் இனியும் 
குடும்பத்்தோட இலணஞசு வோழ்வண்டும் 
எண்ட ்தலவலே உணர லவக்கி்றதுக்கும் 
நோஙகள அபபடிச் கேய்துககோண்டிருக்கி்றம். 
அதில எஙகளுக்கு நில்றே கவறறி இருக்குது. 
கவறறிமலன துவஙகினது முத்ல கடோக்ரர் 
எஙகட சிறுவர் இல்லத்துக்கு ்வலலக்கு எண்டு 
ஆடகல்ள அனுபபுவோர். நோஙகள அபபடி 
்வலலக்கு எண்டு விடடுக் குணபபடுத்தி, 
கவளியில அனுபபியிருக்கி்றம். 6்பருக்குக் 
கிடட இபப குடும்பத்்தோட இலணச்சிருக்கி்றம். 
அ்நத வலகயில கவறறி வ்நத படிேோல் தோன் 
என்னோல முடியும் எண்ட ஒரு நம்பிக்லகயில 
கவறறிமலனலேத் தி்ற்நது counsellors ஐ 
லவச்சுக்ககோண்டு அபபடிப பரோமரிக்கலோம் 
எண்ட முேறசிக்குப ்போனனோன். இண்லடக்கு 
அ்நத விதத்திலயும் successful ஆகத் தோன் 
்வலலகேய்துககோண்டிருக்கி்றம்.
 ே்ந்தோேம் இல்லமும் அ்த நிலலப 
போடடில் தோன் ்போகும்.

த�ொடரும்.

உளநலம் பபண   ... த�ொடர்ச்சி  ...
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மருத்துவலமயில் ்ேர்க்கபபடடதுடன், அவர் 
குணமலட்நதுள்ளதோக கதரிவிக்கபபடுகின்்றது.
 தோக்குதல் நடத்திேவர் லகது கேய்ேப 
படட்போதும் அவர் கதோடர்போன விபரஙகள 
கவளியிடபபடவில்லல. 9 மி.மீ தன்னிேக்க 
துபபோக்கிேோல் தோக்குதல் நடத்திே நபர் தனது 
்நோக்கம் கோலன ககோல்வ்த என கதரிவித் 
துள்ளோர்.
 நவீன சி்நதலன ககோண்ட இம்ரோன்கோனின் 
கோலத்தில் போகிஸதோன் முன்்னற்றம் கண்டி 
ரு்நத்போதும் அவர் பதவியில் இரு்நது துரத் 
தபபடடதுடன், தற்போது எதிரணியின் பலம் 
மக்களிடம் அதிகரித்துவரும் நிலலயில் 
கபோனோசீர் பூட்டோலவ ்போல கோலனயும் 
படுககோலல கேய்ே முறபடடுவருவது இஙகு 
குறிபபிடத்தக்கது.

பொகிஸ�ொனின் ... த�ொடர்ச்சி...

ஒழுஙலக ஏறபடுத்தியுள்ளன.
 கபோரு்ளோதோர வ்ளர்ச்சிதோன் எமக்கு முன் 
னுரிலம என்்றோல் தற்போது உள்ள நிலலலே 
விட நோம் எதலன எதிர்போர்க்க முடியும். மேகு 
எண்லணலே அகழ்வது என்பது ஒரு இனவோதம்.
 எதிர்வரும் வோரம் எகிபதில் இடம் 
கபறும் ஐக்கிே நோடுகள ேலபயின் ் கோப-27 என்்ற 
கோல நிலல மோற்றம் கதோடர்போன மோநோடடில் 
நோன் கல்நதுககோள்ளப ்போவதில்லல அது ஒரு 
்போலிேோன வில்ளேோடடு, அரசிேல்வோதிகள 
தஙகல்ள சூழலிேலோ்ளர்க்ளோக கோண்பிபபதறகு 
நடத்தும் நோடகம் என அவர் ்மலும் கதரிவித்து 
ள்ளோர்.

மு�லொளித்துவ... த�ொடர்ச்சி...

இரோணுவத்துக்கு ஊடகவிேலோ்ளர் நி்ரோஸ 
வழஙக ்வண்டும்.
 அது்போல இரோணுவமும் எழுத்துமூல 
ேமர்பபணஙகல்ள விண்ணபபதோரருக்கு வழஙக 
வும் ஆலணக் குழு உத்தரவிடடது.
 ெனவரி 4ஆம் திகதி மனு மீ்ள ஆலணக்குழு 
முன்போக விேோரிக்கபபட விேோரலணக்கு எடுத்துக் 
ககோள்ளபபடவுள்ளது.

விடு�லலப் புலி   ... த�ொடர்ச்சி... 

ே்வண்டும் என அகமரிக்க அதி பர் ் ெோ லபடன் 
கதரிவித்து வருகின்்ற்போதும் கியூபோ விடேத்தில் 
அகமரிக்கோ ககோடூரமோக இருபபது அவர்களின் 
இரடலட நிலலபபோடலட கோண்பிபபதோக 
்கோடபிங எனபபடும் அலமபபின் தலலவர் 
்மடோ கபன்ஞேமின் கதரிவித்துள்ளோர்.

கியூபொ மீ�ொன  ... த�ொடர்ச்சி...

கதோழில்களுக்்கோ கபோறுப்பறக எ்நதகவோரு 
நிறுவன்மோ அல்லது நப்ரோ முன்வரோததோல், 
குறித்த கபண்கள அ்நநோடடில் லகவிடப 
படடவர்கள ்போல் கோலம் கடத்தி வருகின்்றனர். 
 இதனோல் அவர்கல்ள மீண்டும்  இலஙலக 
க்கு அலழத்துவருவதிலும் சிக்கல்கள எழு்நதுள 
்ளன.
 இதன் பிரகோரம், கதோழில்களுக்கோக கேல் 
லும் கபண்கள கதோழில் விேோ அனுமதிபபத் 
திரத்தின் கீழ் கவளிநோடடுக்குச் கேல்வது கட 
டோேம் எனவும் சுறறுலோ விேோ ஊடோக கதோழில் 
வோய்பபுக்களுக்கு கேல்ல ்மறககோள்ளபபடும் 
அலனத்து முேறசிகல்ளயும் தடுபபதறகு 
நடவடிக்லக எடுக்குமோறும் கவளிநோடடு 
்வலலவோய்பபு அலமச்சு கூறியுள்ளது.
 அ்த்வல்ள டுபோய், அபுதோபி உடபட 
ஐக்கிே அரபு இரோஜ்ஜிேத்தின் அலனத்து 
பிர்தேஙகளிலும் வீடடு்வலல மறறும் 
பயிறசிேற்ற கதோழிலுக்கோக கபண்கல்ள நிேமி 
த்தல், சுறறுலோ விேோ ஊடோக பணி நிமித்தம் 
கவளிநோடடுக்கு கேல்லும் முேறசித்தல் ்போன்்ற 
நடவடிக்லககல்ள உடன் அமுலுக்கு வரும் 
வலகயில் இலடநிறுத்துவதறகு பணிேகம் 
நடவடிக்லக எடுத்துள்ளது என இலஙலக 
கவளிநோடடு ்வலலவோய்பபு பணிேகம் அறி 
வித்துள்ளது.

மத்திய கிழககு... த�ொடர்ச்சி...

கெேபோஸகரலன ே்நதித்து கல்நதுலரேோடிே 
பின்னர் ஊடகஙகளுக்கு கருத்து கதரிவிக்கும் 
்போ்த அவர் இவவோறு கதரிவித்துள்ளோர்.
 தமிழ் மக்களின் அரசிேல் தீர்வு எவவோறு 
அலமே ்வண்டும் என்்ற எமது நிலலபபோடலட 
நோம் அவருக்கு எடுத்துக் கூறியிரு்ந்தோம். 
்தசிேம்,இல்றலம,சுேநிர்ணே அஙகீகோரம் 
அஙகீகோரம் ,ேமஸடி ்போன்்ற ்போன்்றவறல்ற 
கபறுவதறகோன எதிர்போர்பபுகல்ள எடுத்துக் 
கூறியிரு்ந்தோம்
 13ஆவது திருத்தம் தமிழ் மக்களின் 
அரசிேல் அபிலோலஷகல்ள தீர்பபதறகு ் போதுமோ 
னதோக இல்லல.இது பிரச்சிலனகல்ள தீர்பபதறகு 
ஒரு ஆரம்ப புளளிேோக கூட இல்லல.மோகோண 
ேலபகள ஒழுஙகு படுத்தபபட ்வண்டும்.
அதறகோன ேடடஙகல்ள இேறறும் ் போது,ஆளுநர் 
உளளிடட தரபபினர் தலடேோக இருக்கின்்றனர்.
அ்நதத் தலட அகற்றபபட ் வண்டும்.எப்போதும் 
மோகோண ேலபகளுக்கு வழஙகபபடடுள்ள 
அதிகோரம் மீ்ளப கப்றபபடோத அ்ளவில் இருக்க 
்வண்டும் என அவர் ்மலும் கதரிவித்துள்ளோர்.

வடககு கிழ  ... த�ொடர்ச்சி... 

இரோணுவம் ஆடசிலே லகபபற்றப்போவதோக 
வும் கதரிவித்திரு்நதனர்.
 எனினும் தோன் ஆடசிலே ஒபபலடக் 
கப்போவதோக கட்நத புதன்கிழலம (2) கபோல் 
கே்னோ்ரோ கதரிவித்தலத கதோடர்்நது அஙகு 
அலமதி ஏறபடடுள்ளது. 
 சீனோ, ரஸேோ ஆகிே நோடுகல்ள இலண்நது 
2006 ஆம் ஆண்டு பிறிக்ஸ என்்ற மிகபகபரும் 
கூடடணிலே உருவோக்கிேதில் லூலோவின் பஙக 
ளிபபு முக்கிேமோனது.

பிபேசில் ப�ர்�ல் ... த�ொடர்ச்சி...

ஆடசிேோ்ளர்கள  இன்னும் முன்வரோத நிலலலம்ே 
கோணபபடுகின்்றது.
 யுத்த கோலத்தில் போதுகோபபுக்கோக இடம் 
கபேர்்நது கேன்்ற மக்களுலடே கோணிகல்ள 
மடடுமல்லோமல் தமிழ் மக்களின் வோழ்விேல் 
ரீதிேோக ்க்நதிர முக்கிேத்துவம் மிக்க 
பிர்தேஙகல்ளயும், அஙகு வசித்த மக்கல்ள 
ஆயுத முலனயில் அச்சுறுத்தி கவளி்ே்றச் 
கேய்து இரோணுவத்தினர் ஆக்கிரமித்தோர்கள. 
அ்நதக் கோணிகல்ளயும் அவர்கள உரிேவர்களிடம் 
லகேளிக்க விரும்போத ்போக்கி்ல்ே நட்நது 
ககோண்டிருக்கின்்றோர்கள.
 வலிகோமம் வடக்கில் பலோலி இரோணுவ 
த்ளத்லதப போதுகோபபதறகோக தமிழ் மக்களின் 
கேல்வம் ககோழிக்கும் பூமிேோகிே 6500 ஏக்கர் 
அ்ளவிலோன கோணிகல்ள இரோணுவத்தினர் 
அடோத்தோகக் லகபபறறி அஙகு நிர்நதரமோக 
நிலலககோண்டோர்கள. யுத்தம் முடிவுக்கு 
வ்நதலதேடுத்து. ்வண்டோ கவறுப்போடு 
கிளளி கிளளி ககோடுத்தலதப ்போன்று சிறிே 
சிறிே அ்ளவிலோன கோணிகல்ள உரிேவர்கள மீள 
குடி்ேறி வசிபபதறகோக அரேோஙகம் விடுவித்தது. 
இ்நத வலகயில் இன்னும் 3500 ஏக்கர் கோணி கள 
விடுவிக்கபபட ்வண்டியுள்ளது என்று வலி 
வடக்கு மீளகுடி்ேற்றத்துக்கோன அலமபபின் 
தலலவர் அ.குணபோலசிஙகம் கதரிவித்தோர்.
 எஞசியுள்ள இ்நதக் கோணிகளில் 
பலோலி ஆ்ரோக்கிேமோதோ ஆலேத்லதச் சூழ்்நத 
பிர்தேத்தில் வசித்த 70 குடும்பஙகளின் 13 
ஏக்கர் கோணிகள விடுவிக்கபபடும் என்்ற்தோர் 
அறிவித்தல் கவளிேோகிேது. ஆனோல் அ்நதக் 
கோணிகள அலடேோ்ளபபடுத்தபபடவில்லல. 

அதிகோரபூர்வமோக அரசு அதலன அறிவிக்கவும் 
இல்லல. இ்நத நிலலயில் வலிகோமம் வடக்கில் 
விடுவிக்கபபட ்வண்டிே 3500 கோணிகளில் 1674 
ஏக்கர் கோணிகல்ள இரோணுவத்திறககன நிர்நதரப 
போவலனக்கோக சுவீகரிபபதறகோன உத்தரவிடடு 
கதல்லிபபலழ பிர்தே கேேலோ்ளருக்கு கோணி 
அலமச்சின் ்மலதிக கேேலோ்ளர் கடிதம் அனுப 
பியுள்ளோர்.
 கோணி சுவிகரிபபுக்கோன இ்நத நடவடிக்லக 
பறறிே தகவல்கள கசி்நதலதேடுத்்த வடக்கு 
கிழக்குப பல்கலலக்கழக மோணவர்கள கல்நது 
ககோண்ட எதிர்பபுப ்போரோடடம் நவம்பர் 2 ஆம் 
திகதி கதல்லிபபலழ பிர்தே கேேலகத்தின் 
எதிரில் நடத்தபபடடது. முன்னதோக இ்நதப 
்போரோடடத்தில் கல்நது ககோண்ட மோணவர்கள, 
கபோதுமக்கள, கோணிகல்ள இழ்ந்தோர், வலி்நது 
கோணோமல் ஆக்கபபட்டோர் உளளிடட பல்்வறு 
தரபபினர் கல்நது ககோண்ட ்பரணிகேோன்றும் 
ேோழ் பல்கலலக்கழத்தில் இரு்நது பு்றபபடடது. 
்போரோடடத்தின்்போது தஙக்ளது கோணிகளில் 
இரு்நது இரோணுவம் கவளி்ே்ற ்வண்டும், 
எஙகள நிலம் எஙகளுக்கு ்வண்டும் என்பது 
உளளிடட ்கோஷஙகல்ள ்போரோடடத்தில் ஈடுபட 
டிரு்நதவர்கள எழுபபினர். ்போரோடடத்தின் முடி 
வில் மகெர் ஒன்றும் கதல்லிபபலழ பிர்தே கேே 
லோ்ளரிடம் லகேளிக்கபபடடது.
 யுத்தம் முடி்நதுவிடடது. நோடடில் 
பேஙகரவோதம் இல்லலகேன்று அரேோஙக்ம 
கூறியிருக்கின்்றது. இ்நத நிலலயில் கபோது 
மக்களிடம் இரு்நது யுத்தகோல இரோணுவத் 
்தலவக்கோகக் லகேகபபடுத்திே பிர்தேஙகல்ள 
இடம்கபேர்்நத மக்களிடம் லகேளித்து 
அவர்கல்ள அஙகு மீளகுடி்ே்ற கேய்ேோமல் 
அவர்கல்ள நடடோறறில் ஆடசிேோ்ளர்கள லகவிட 

டிருக்கின்்றோர்கள. 
 யுத்தம் முடிவுக்கு வ்நத பின்னரும் அ்நதக் 
கோணிகல்ள அரேோஙகம் உரிலமேோ்ளர்களிடம் 
லகேளிக்கோமல் இரோணுவத்லத நிலலநிறுத்தி 
லவத்துக் ககோண்டிருக்கின்்றது. நோடடில் ென 
நோேகம் நிலவுகின்்றது. மக்களின் உரிலமகள 
மதிக் கபபடுகின்்றன என அரேோஙகத்தினோல் 
கவளிபபடுத்தபபடுகின்்ற நிலலலமகளுக்கு இது 
்நர்மோ்றோனது.
 தமிழ்பபிர்தேஙகளின் மீது ்பரின அரசு 
்மறககோண்டுள்ள அபபடடமோன இரோணுவ 
ஆக்கிரமிபபு என்பதில் எ்நதவித ே்ந்தக மும் 
இல்லல. அத்துடன் தமிழ் மக்கள மீது ்மற 
ககோள்ளபபடடுள்ள ேர்வோதிகோர ஆடசியின் 
கவளிபபோடு என்பதிலும் ே்ந்தகமில்லல

வலி்கொமம் வட... த�ொடர்ச்சி  ...

அழுத்தம் ககோடுபபது இன்றிேலமேோததோகும்..
 இஙகு கடசி அரசிேல், சுே இலோபஙகளுக்கு 
அபபோல் மக்களின் ்தலவகல்ள முன்னிறுத்தி 
கேேறபடுதல் ்வண்டும்.இது ேோதக வில்ளவுகள 
பலவறறுக்கும் அடித்த்ளமோகும்.இ்நநிலலயில் 
ெனோதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙக அண்லமயில் 
கதரிவித்த ஒரு கருத்து முக்கிேமோனதோக 
கோணபபடுகின்்றது.” நோம் அலனவரும் ஒரு ்தசிே 
ககோளலகயுடன் கேேறபட ்வண்டும்.நோம் 
அன்்றோடம் வோத பிரதிவோதஙகல்ள ்மறககோண்ட 
்போதும் ் தசிே ககோளலக என்பது ஒன்்றோக இருக்க 
்வண்டும்.10,15,20 வருடஙகளுக்கு என்று இதலன 
வகுத்துக் ககோள்ள ்வண்டும்.
 ்தசிேக் ககோளலகயுடன் முன்கேல்லு 
்வோமோக இரு்நதோல் நோம் ்தோல்விேலடே 
மோட்டோம்.அரேோஙகத்துக்கு அரேோஙகம் 
ககோளலககல்ள மோறறி்னோம்.அலமச்ேர்கள 
மோறும் ்போதும் ககோளலககள மோற்றமலட்நதன.
 பி்றகு எவவோறு நோடடில் அபிவிருத்தி 
ஏறபடும்? இருபபலத முற்றோக அழித்து புதிேலத 
உருவோக்க முலனவது பிலழேோனதோகும் “ என்்றோர் 
அவர்.

நொட்கூலி்கள்... த�ொடர்ச்சி...



ஈழத்தமிழர்களின் உரிலமப்போர் ்ேர்.கபோன்.
இரோமநோதன் கோலம் கதோடடு ் தசிேத் தலலவர் 

பிரபோகரன் கோலம்வலர படிபபடிேோக வீரிேம் 
கபறறு தனிநோடு கதோடடுவிடும் எல்லலவலர 
விரிவு கண்டது. கவறும் உரிலமகல்ளக் ்கடடு 
கதோடஙகிே ்போரடடம் உலக்ளோவிே ்தசிே 
சுேநிர்ணே உரிலமகள ்கோடபோடடின் மீ்தறி 
தனிநோடடு ்போரோக வடிகவடுத்து – ேர்வ்தே 
கவனத்திலனயும் - மத்திேத்துவத்துவத்திலனயும் 
கபறறு வ்ளர்ச்சிகண்டு வ்நதது. அரசு எனும் 
நிலலலே ் நோக்கி எல்லலகல்ள பிரபோகரன் கோலம் 
விரிவுபடுத்திேது.
 ஒரு கடடத்திலிரு்நது மறுகடடத்திறகு அது 
விரிவும் - வீரிேமும் கபற்றது. ஆனோலும் பிரோ்நதிே 
– உலக அரசிேல் சூழறசியில் அகபபடடு 2009ல் 
ஆயுதப ் போர் ் தோறகடிக்கபபடடதன் பிறபோடுஅது 
- இேக்கமறறு - கவறும் மனிதோபிமோன அரசிேலோக 
சுருஙகி – அரசிேல் குறிக்்கோளகள அற்றகவோரு 
இேஙகுதலோக தோேகத்திலும் - புலத்திலும் சுருஙகி 
வருகின்்றது. தோேகத்தில் கேேறபடும் தமிழர் 
கடசிகளும், புலத்தில் அரசிேல் ்பசும் ேக்திகளும் 
அரசிேல் குறிக்்கோள அற்றகவோரு த்ளத்தில் 
நின்று ககோண்டு என்ன கேய்வது என்று கதரிேோது 
திணறுவலத கோணமுடிகின்்றது.
 இதறகோன கோரணம் என்ன?. ஏன் தமிழீழ 
விடுதலல அரசிேல் கவறும் மனிதஉரிலமகள 
்வண்டு்கோளக்ளோக மோறிநிறகின்்றன?.

 இ்நதத் ்தடலுக்கோன விலடலேயும் 
எதிர்கோலத்தில் தமிழர் முன்லவத்து நகர்வண்டிே 
அரசிேல் இலக்குகள எலவ என்பலதயும், கட்நத 
30 ஆண்டுக்ளோக ்தசிேதலலவர் பிரபோகரன் 
எவவோறு அரசிேல் த்ளத்தில் முன்கனடுத்தோர் 
என்கின்்ற வரலோறல்ற கறபதன் ஊடோக மடடு்ம 
கண்டறிேலோம். வரலோறறுத் கதோடர்ச்சியிலன 
புரிேோது எதிர்கோலத்திலன முன்நகர்த்த முடிேோது 
என்கின்்ற அரசிேல் விஞஞோன புரித்ல அது.
 சிறீலஙகோ ஏறபடுத்திே தலடகள, பிரோ்ந 
திே ேக்திேோக இ்நதிேோ ஏறபடுத்திே தலடகள, 
பூ்கோ்ள அரசிேல் அலமவு கோரணமோக உலக 
தரபபுகள ககோடுத்த அழுத்தஙகள என பல்்வறு 
கநருக்கடிகளுக்கு பிரபோகரன் முகம் ககோடுத்தோர். 
தமிழ்மக்களின் ்தசிே சுேநிர்ணே உரிலமகள 
- பிரி்நது கேன்று தனிநோடு அலமக்கும் உரிலம 
என்பன்போன்்ற வலுவோன ேடட அரசிேல் 
த்ளஙகல்ள இம்மி அ்ளவுகூட விடடுக்ககோடுக்கோது 
முடிவுகல்ள பிரபோகரன் எடுத்தோர். இ்நதிே 
இரோணுவத்திலன எதிர்க்க துணி்நத ்போதும், 
தனிநோடடு கடடலமபபுக்கல்ள உருவோக்கிே 
்போதும், தமிழ்மக்களின் நலன்ேோர் அரசிேலில் 
விடடுக்ககோடுபபுகல்ள ேர்வ்தேம் ்கோரிே 
கோலஙகளிலும் பிரபோகரன் எடுத்த முடிவுகள 
இன்றும் தமிழர் அரசிேலல வழிகோடட ்வண்டிே 
போடஙக்ளோகும்.
 அத்தலகே ்தலவலே புரி்நது தலலவரின் 
கேவவிகள, உலரகள, அறிக்லககல்ள கதோகுத்து 
புதிே ஆவணமோக எனது மக்களின் விடுதலலக்கோக 
என்்ற ஆவணம் கவளிவ்நதுள்ளது. நீண்டகோல 

ேர்வ்தே அரசிேல் கேேறபோடட்ளரோகவும், புலிக 
ளின் அரசிேல் விவகோரக் குழு உறுபபினரோகவும், 
நீதிேோன ேமோதோனத்திறகும் ேனநோேகத்திறகுமோன 
லமேம் என்்ற விடுதலலப புலிகளின் அரசிேல் 
துல்றயின் கநறிபபடுத்தலில் ேர்வ்தே தரபபு 
களுடன் இலண்நது கேேறபட அலமக்கபபடட 
நிறுவனத்தின் இேக்குனரோகவும் கேேறபடட 
அன்டன் கபோன்ரோேோ 13 ஆண்டுக்ளோக கமௌனமோக 
கேேறபடடு இ்நத நூலிலனத் கதோகுத்து கவளிக் 
ககோண்டு வ்நதுள்ளோர்.

 800 பக்கஙகள, 197 தலலவரின் கவவ 
்வறு கோலகடடத்து அறிக்லககள - கேவவிகள - 
உலரகள - அலடேோ்ளரீதிேோக சிறிே புலகபபடத் 
கதோகுபபு என்பனககோண்ட இ்நத நூல் 
‘வரலோறு எனது வழிகோடடி’ எனும் தலலபபில் 
தலலவர் ஆரம்பத்தில் வழஙகிே கேவவியுடன் 
கதோடஙகுகின்்றது.
 ்போரோடடத்தில் தலலவருடன் மூன்று 
தேோபபஙகளும் இேஙகிே ்போரோளிகள, கேேற 
போடடோ்ளர்கள மறறும் கபோதுமக்களுக்கு இ்நத 
நூல் ஒரு மிகச்சி்ற்நத மீளபோர்லவக்கோன ேோ்ள 
ரமோக அலமயும். ்போரோடடத்திலன புதிதோக 
அணுகுபவர்களுக்கு குறிபபோக இல்ளே தலல 
முல்றக்கு இ்நத நூல் ஒரு அரசிேல் போடமோக 

அலமயும். நிேோேபூர்வமோன ்போரோடடஙகல்ள 
பேஙகரவோதமோக அலடேோ்ளபபடுத்தும் கோலகட 
டத்தில் தமிழீழப ்போரோடட அரசிேலல புரிே 
முறபடுபவர்களுக்கு ஆயுதப ்போர் - அது உருவோக் 
கிே வலுச்ேமநிலல – அதன் ்மல் கடடபபடட 
அரசிேல் உ்றவோடல்கள என்பனவறல்ற நுடப 
மோகக் கறபதறகு ஏற்ற ஆவணம் இது.
 இன்று கூகிள, யூ ரியூப, ேமூக ஊடகஙக் 
்போன்்ற பல்்வறு த்ளஙகளில் தமிழர்களின் 
போர்லவயில் ஆயுதப ்போரடடம் பறறிே பதிவுகள 
அகற்றபபடடு வருகின்்றன. பேஙகரவோதமோக 
அலவ குறியிடபபடடு ் தடல் த்ளஙகளில் ஒதுக்கப 
படுகின்்றன. இதனோல் உண்லம வரலோறும், 
அதறகோன கோரணஙகளும் கிலடக்க முடிேோத 
கோலகடடத்தில் இ்நத ஆவணம் ஒரு மிகப கபரும் 
அரசிேல் முன்கனடுபபுப ்போன்று கவளிவ்நதுள 
்ளது.
 தமிழீழம் என்று முகிழ்்நத நோடடின் ்தசிே 
தலலவரோக பிரபோகரன் அவர்கள முன்கனடுத்த 
ேமூக – பண்போடடு கநறிமுல்றகள என்ன? உலகத் 
தலலலமகளுடன் அவர் ்மறககோண்ட கதோடர் 
போடல்கள என்ன? எரித்திரிேோவும், கிழக்குத் 
தீ்மோரும் தனிநோடோக உலகோல் அஙகீகரிக்கபபடட 
்போது அவர் கவளிபபடுத்திே குதூகலம் என்ன? 
்தேத்திறகோகக் ்போரடி வீரச்ேோலவ தழுவிே தன் 
த்ளபதிகளுக்கோக அவர் சி்நதிே கண்ணீர் என்ன 
என்று பலவழிகள ஊடோக பேணிக்கின்்றது இ்நத 
ஆவணம். 
 எல்லோவறறிறகும் ்மலோக, தமிழீழம் 
என்்ற விடுதலலக்கோன அடிபபலடலே எவ 
வோறு விடடுக்ககோடுபபுக்க்ளறறு ேர்வ்தே ேடட 
கநறிமுல்றக்குள நின்று தலலவர் நிேோேபபடுத் 
தினோர் என்பதும், அதலன எவவ்ளவு சுத்தமோன 
இதேத்துடன் தலலவர் நம்பி நட்நதோர் என்பதும் 
எதிர்கோல அரசிேலல முன்கனடுக்க முறபடும் 
அலனத்து தமிழர் தரபபும் மிகவும் ஆழமோக கறக 
்வண்டிே வரலோறு ஆகும்.
 இ்நத ஆவணம் ஒவகவோரு வீடுகளிலும் 
இருக்க ்வண்டும் என்பது மடடுமல்ல அது எமது 
இ்ளம்தலலமுல்றக்கு புரியும் கமோழிகளிலும் 
இருக்க ்வண்டும் என்பதுவும் முக்கிேமோன 
்தலவேோகும். உலக்ளோவிே அடிபபலடயில் 
முதன்லம கறலகக் கூடஙகளில் இ்நத ஆவணம் 
ஆஙகிலத்தில் கிலடபபதறகு புலம்கபேர் தமிழ் 
அலமபபுக்கள உதவிடல் ்வண்டும்.
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