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கடந்த ஜுன் மா்தத்துடன் 
முடிவடடந்த ஒரு வருட 

காலத்தில் 504,000 குடியேற்ற 
வாசிகள் பிரித்்தானிோவில் 
்த ஞ ்ச ம ட ட ந து ள் ்ள ்த ா க வு ம் 
இது அணடமே காலஙகளுடன் 
ஒப்பிடும்யபாது மிகவும் அதிகம் 
என பிரித்்தானிோவின் ய்தசிே 
புள்ளிவிபர திடைகக்ளம் இந்த 
வாரம் த்தரிவித்துள்்ளது.
  தபரும்ளவான குடியேற 
்றவாசிகள் ஐயராப்பிே ஒன்றிேம் 
அல்லா்த நாடுகளில் இருநய்த 
வநதுள்்ளனர். உகடரன், ஆப்கா 
னிஸ்தான் மறறும் தகாஙயகாங 
யபான்்ற நாடுகளில் இருநது 
தபரும்ளவானவர்கள் குடிதபேர்ந 

துள்்ளனர்.

 குடியேற்றவாசிகளின் எண 
ணிகடகடே ஒரு இலட்சத்திறகுள் 
கடடுப்படுத்துவது என்்ற பிரித்்தா 
னிோவின் புதிே திடடம் இ்தன் 
மூலம் ய்தால்வியில் முடிநதுள்்ளது.
 கு டி ய ே ற ்ற வ ா சி க ளி ன் 
எணணிகடகடே கடடுப்படுத்தும் 

கடந்த 80 ஆணடுகட்ள யபான் 
்றல்லாது, 2022-இல் சிறுவர் 

நலன்்சார் கடடடமப்பு யமம்படுத் 
்தப்பட யவணடும் என UNICEF 
த்தரிவித்துள்்ளது. 
 இலஙடகயில் சிறுவர் பாது 
காப்பு த்தாடர்பிலான தநருக 
கடிடே ்தவிர்ப்ப்தறகு  தபணகள், 
சிறுவர்களுககு எதிரான வன்முட்ற 
கள் இடம்தபறும் இடஙகள் 
மறறும் அது குறித்து தபறறுக 
தகாள்்ளககூடிே ய்சடவ த்தாடர் 
பிலான ்தரவுகள் முட்றோக இருகக 
யவணடுதமன UNICEF குறிப் 
பிடடுள்்ளது. 

 இந்த தபாறிமுட்ற சிறுவர் 
பாதுகாப்பு த்தாடர்பிலான பிரச் 
சிடனகட்ள நிவர்த்திப்ப்தறகான 
திடடமிடடலயும் விரிவாககஙக 
ட்ளயும் யமம்படுத்துவ்தறகு உ்தவி 
ோக  அடமயும் என த்தரிவிக 
கப்படடுள்்ளது. 
 புதிே ்சடடத்தில் சிறுவர் 
களுககான பாதுகாப்பும் வலுபடுத் 
்தப்பட யவணடுதமன த்தரிவித் 
துள்்ள UNICEF, குடும்பஙகட்ள 
வலுவூடடுவது த்தாடர்பிலும் 
கவனம் த்சலுத்்த யவணடும் என 
சுடடிககாடடியுள்்ளது. 

,yq;if-2022-,y; rpWtu; eyd;rhu; 

fl;likg;G Nkk;gLj;jg;gl Ntz;Lk; - UNICEF

பாகிஸ்தானின் அரசிேலில் 
இராணுவம் அதிக 

அதிகாரஙகட்ள த்சலுத்தி 
வரும் நிடலயில் புதிே இராணு 
வத்்த்ளபதிோக ோர் நிேமனம் 
தப்றப்யபாகின்்றார் என்்ற எதிர் 
பார்ப்புககள் நிலவிவந்த நிடலயில் 
புலானாய்வுத்துட்ற ்தடலவர் 
தஜனரல் அசீம் முனீர் நிேமனம் 
தபறறுள்்ளார்.

 பாகிஸ்தானின் அரசிேல் 
மறறும் தவளிவிவகாரக தகாள்டக 
களில் இராணுவம் அதிக அதி 
காரஙகட்ள தகாணடுள்்ளது. முன் 
னாள் பிர்தமர் இம்ரான் ஹாடனயும் 

இராணுவயம ப்தவியில் இருநது 
தூககிதேறிநதிருந்தது.
 கடந்த 75 ஆணடுகளில் பாகி 
ஸ்தானில் இராணுவம் 3 ்தடடவ 
கள் ஆடசிடே டகப்பறறியிருந 
்ததுடன், 40 ஆணடுகள் இராணுவயம 
ஆடசி த்சய்திருந்தது.  எனினும் 
்தறயபாது பாகிஸ்தானும் தபரும் 
தபாரு்ளா்தார தநருககடிகட்ள ்சந 
தித்து வருகின்்றது. பைவீககம் 
கடுடமோக அதிகரித்து வருவது 
டன், அடனத்துலக நாைே 
நிதிேத்திடமும் கடடன எதிர்பார் 
த்து நிறகின்்றது.
 அசீம் இராணுவத்தில் 
மூத்்த அதிகாரிோக இருப்பதுடன், 
அவரின் நிேமனம் என்பது 
அரசிேல் நிேமனமாக இல் 
லா்தயபாதும், அரசிேலில் அவரின் 
ப்தவி முககிேத்துவம் வாய்ந்தது 
என பாகிஸ்தான் பிர்தமரின் சி்றப்பு 
ஆயலா்சகர் பாஹட குட்சன் த்தரி 
வித்துள்்ளார். 

,uhZtj;jsgjpahf epakdk; 
ngw;w Gydha;Tj;Jiw jiytu;
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2023 வரவுத்சலவுத் திடடத்தின் 
படி, குடிவரவு மறறும் 

குடிேகல்வுத் திடைகக்ளம், 
வீ்சாககளுககான கடடைஙகள் 
மறறும் ஏடனே கடடைஙகட்ள 
டி்சம்பர் மு்தலாம் திகதி மு்தல் 
அதிகரிகக தீர்மானித்துள்்ளது.
 இது த்தாடர்பான விய்சட 
அறிவிப்பு திடைகக்ளத்தின் கட 
டுப்பாடடா்ளரால் தவளியிடப்பட 
டுள்்ளது.

 இ்தன்படி, இரடடடக குடி 
யுரிடம வழஙகுவ்தறகான கட 
டைம் 2,000 அதமரிகக தடாலர் 
க்ளாக திருத்்தப்படடுள்்ளது.
 இரடடடக குடியுரிடம 
தபறும் 22 வேதுககுடபடட 
மடனவி அல்லது குழநட்தககு 
இரடடடக குடியுரிடம வழ 
ஙகுவ்தறகான கடடைம் 500 
தடாலர்க்ளாக திருத்்தப்படடுள்்ளது.
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ரஸோவில் இருநது அபிவிருத்தி 
அடடநதுவரும் நாடுகளுககு 

எறறுமதி த்சய்ேப்படும் ப்சட்ள 
வடககட்ள லறவிோ உடபட பல 
ஐயராப்பிே நாடுகள் திடடமிடடு 
்தடுத்துவருவ்தாக ரஸோவின் 
தவளிவிவகார அடமச்்சக யபச்்சா 
்ளர் மரிோ ்சககயராவா கடந்த 
விோழககிழடம (24) த்தரிவித்துள் 
்ளார்.
 20,000 தமறறிக த்தான் 
ப்சட்ளயின் மு்தல் த்தாகுதி இந்த 
வாரம் அனுப்பப்படவுள்்ளது. 
தந்தர்லாநதில் இருநது மலாவி 
த்சல்லும் இந்த ப்சட்ளோ 
னது லறவிோவில் ்தடுத்துடவககப் 
படடுள்்ளது. அ்தடன ஆய்வு த்சய் 

வ்தறகு ஐககிே நாடுகள் ்சடபயின் 
உலக உைவு அடமப்பின் பிரதி 
நிதிகள் லறவிோ த்சல்வட்தயும் 
அந்த அரசு ்தடுத்துள்்ளது.
 இந்த உலகில் ோர் வில்லன் 
ோர் க்தாநாேகன் என்பட்த உலகம் 
அறிேயவணடும். அபிவிருத்திே 
டடநதுவரும் நாடுகளுககு 
ப்சட்ள அனுப்பப்படுவது த்தாடர் 
பில் ஐயராப்பிே ஒன்றிேம் 
உடபட எல்லா ்தரப்பினரும் ஒத்து 
டழப்புககட்ள வழஙகயவண 
டும். உலக நாடுகளின் உைவுத் 
ய்தடவடே பூர்த்தி த்சய்ே ப்சட்ள 
மிகவும் முககிேமானது என அவர் 
யமலும் த்தரிவித்துள்்ளார்.

twpa ehLfSf;fhd gris tpepNahfj;ij 

jLf;Fk; INuhg;gpa ehLfs;

,yq;iff;fhd tPrh fl;lzq;fis 
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சீனாவில் ்தடலநகர் உடபட 
தபரும்ளவான நகரஙகளில் 

யகாவிட-19 யநாயின் த்தாறறு 
என்றுமில்லா்தவாறு அதிகரித்துச் 
த்சல்வ்தாக த்தரிவிககப்படுகின் 
்றது.
  கடந்த பு்தன்கிழடம (23) 
சீனாவில் 31,527 யபர் த்தாறறு 
்தலுககு உடபடடுள்்ளனர். இது 
யகாவிட-19 யநாய் யவகமாக 
பரவிே காலப்பகுதியுடன் ஒப் 
பிடும்யபாது மிக அதிகமாகும். 1.4 
பில்லிேன் மககள் த்தாடகடே 
தகாணட சீனாவில் இதுவடர 5,200 
மககய்ள யகாவிட-19 யநாயினால் 
இ்றநதுள்்ள்தாக த்தரிவிககப்படு 
கின்்றது.
 அ்தாவது ஒரு மில்லிேன் 
மககளுககு 3 யபர் என்்ற விகி 
்தத்தில் மரைம் நிகழ்நதுள்்ளது. 
ஆனால் அதமரிககாவில் ஒரு 
மில்லிேன் மககளுககு 3000 

யபர் இ்றநதுள்்ளனர். சீனாவில் 
யகாவிட-19 யநாடே முற்றாக 
கடடுப்படுத்தும் நடடமுட்றகள் 
பின்பற்றப்படடு வருகின்்றன.
 சீனாவின் இந்த நடவடிக 
டககளினால் உறபத்தித்துட்ற கடு 
டமோக பாதிப்படடநது வருவது 
டன்,  சீனா துட்றமுகஙகட்ளயும் 
முடகத்திறகு தகாணடுவநதிருந்தது. 
இ்தனால் பல நாடுகளின் விநியோக 
வழிகள் ்தடடப்படடிருந்ததுடன், 
பல நாடுகளின் உறபத்திதுட்றகள் 
கடுடமோன பாதிப்புககட்ள ்சந 
தித்து வருகின்்றன.

rPdhtpy; mjpfupf;Fk; 
Nfhtpl; njhw;W

நீணடகாலமாக எதிர்ககடசி ்தடல 
வராக த்சேறபடட அன்வர் 

இப்ராஹிடம மயலசிோவின் 
அர்சர் புதிே பிர்தமராக கடந்த 
விோழககிழடம (24) நிேமித் 
துள்்ளார். இ்தன்மூலம் ய்தர்்தலின் 
பின்னர் 5 நாடக்ளாக இடம்தபறறு 
வந்த அரசிேல் தநருககடி முடிவுககு 
வநதுள்்ளது. 

  75 வே்தான அன்வர் முன் 
டனே அரசின் திடடமிடட ்சதி 
காரைமாக பத்து வருடஙகளுககு 
யமலாக சிட்றயில் வாழ்டவ 
கழித்்ததுடன்> அவரின் அரசிேல் 
வாழ்டகடேயும் முன்டனே அரசு 
அழிகக முடனநதிருந்தது. எனினும் 
அவர் ்தறயபாது பிர்தமராக ப்தவி 
யேறறு்ளள்்ளார். 
 கடந்த ்சனிககிழடம (19) 
இடம்தபற்ற ய்தர்்தலில் எந்த 
கடசியும் தபாரும்பான்டமடே 
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ஈழத்தமிழர் வரலாற்றில் 33ஆவது ஆண்டு மாவீரர் நாள்  27.11.2022 இல் ்தாயகததிலும் 
உலககங்கும் ஈழத்தமிழர்களால் ்தாயகததின் த்தசியநாளாக முன் கெடுககப்படுகிறது. இநதநரததில் 

மாவீரர்கள் மண்ணின் இறறறமறயயும் மககளின் ஒருறமப்பாடறடையும் ்பாதுகாகக உயிர் ்தநது 
மரணமற்ற மனி்த குலமாக வாழ்நது ககாண்டிருககிறார்கள் என்ற உண்றமறய இவவாண்டில் ்பலமாக 
எடுததுறரகக தவண்டியுள்ளது. 
 இ்தற்குக காரணம் ரணில் விககிரமசிங்கா ்தெது அரசியல் குருவும் உறவிெருமாெ 
முன்ொள் சிறிலங்கா சொதி்பதி தே. ஆர் ேயவர்த்தொ 1983இல் சிங்கள அரச்பயங்கரவா்தத்தால் 
த்தாற்றுவிககப்படடை ஆடித ்தமிழிெ அழிப்பால் துன்புற்ற ்தமிழ் மககள் தமல் த்பார் என்றால் த்பார் 
சமா்தாெம் என்றால் சமா்தாெம் எெ மககள் தமலாெ த்பார்பபிரகடைெம் கசய்தது த்பால இன்று 
ஆடசிறய மாற்ற முயல்்பவர்கள் தமல் முப்பறடைகளும் ்பாயும் எெ 39 ஆண்டுகளின் பின்ெர் மககள் 
தமலாெ த்பார்பபிரகடைெதற்தச் சிறிலங்காப ்பாராளுமன்றததில் கசயதுள்ளார். இநதநரததில் க்பயரளவில் 
்தான் இது சிங்கள மககளின் அரசியல் த்பாராடடைங்களில் ்பயன்்படுத்தப்படுதம ்தவிர நறடைமுறறயில் 
ஈழத்தமிழர் ்தாயகதற்தயும் த்தசியதற்தயும் ்தன்ொடசி உரிறமகறளயும் இல்லாக்தாழிப்ப்தற்காெ 
சிறிலங்காவின் இெஅழிபபு தநாககுககு ்பாதுகாபபு அளிககும் த்பாககாகதவ அறமயும். 
 இ்தறெ உறுதிப்படுததும் வறகயிதலதய வங்குதராதது நிறலயிலும் சிறிலங்காவின் 
வரவுகசலவுததிடடைததில் 41000 தகாடி ரூ்பாககறள கமாத்தச் கசலவில் 20 வீ்ததற்த ்பறடையிெருககு 
ரணில் ஒதுககியுள்ளார். அ்தற்கு நியாயப்படுத்தலாக இநது மாககடைலின் ்பாதுகாபபுககு எெ கூறிய 
ரணில் கடைற்்பறடைககு ஒரு மடைங்கும் இராணுவததுககு மூன்று மடைங்கும் எெ நிதிப்பகிர்வு கசயதுள்ளது 
இநதியா அகமரிககாவுககுத ்தான் கடைறலப ்பாதுகாககிறார் எெககூறி நிதியு்தவி க்பற்று மககள் 
தமலாெ த்பாறர உறுதிப்படுத்தல் முயற்சி என்்பது க்தளிவாகியுள்ளது. 
 1979இல் தே. ஆர். ஈழத்தமிழிெ அழிபபுககுச் சடடைப்பாதுகாபபு ககாடுப்ப்தற்குக ககாண்டு 
வந்த ்பயங்கரவா்தத ்தறடைச்சடடைம் ்தான் இன்று ரணிலின் அரசாங்கத்தால் ்பயங்கரவா்த எதிர்பபுச் 
சடடைம் எெ ்பயங்கரவா்தம் இல்லா்த சூழலில் எதிர்காலததில் ்பயங்கரவா்தம் வராது ்தடுப்ப்தற்காெ 
சடடைம் எெப க்பயர் மாற்றம் கசயயப்படடு மீள்நறடைமுறறப்படுத்தப்படை உள்ளது.  எந்தப ்பயங்கரவா்தத 
்தறடைச்சடடைதற்த உலகநாடுகள் குறிப்பாக ஐதராபபிய ஒன்றியம், பிரித்தானியா, அகமரிககா 
என்்பறவ ஐககிய நாடுகள் மனி்த உரிறமகள் ஆணயகததின் வழி நீககும்்படி அறிவுறுத்தல்கள் 
வழங்கியத்தா அ்தறெதய க்பயறர மடடும் மாற்றிச் சிறு சிறு கண்துறடைபபுத திருத்தங்களுடைன் 
ரணில் நறடைமுறறப்படுத்தவுள்ளார்.  சிறிலங்கா அரசில் சடடைததின் முன் அறெவரும் சமம் 
என்கிற சடடை ஆடசி இல்லதவயில்றல. சடடை அமுலாககததில் ்பறடைகளுககு கடடைற்ற அதிகாரமும் 
நீதிமன்றங்களுககு சு்தநதிரமாகச் கசயற்்படும் உரிறம மறுபபும் உள்ளது. உலக அறமபபுககளின் 
கநறிப்படுத்தல்கள் எ்தறெயும் அனுமதிககா்த அரசாகதவ சிறிலங்கா ்தன்றெ முன்னிறலப்படுததி 
வருகிறது. ஆயினும் தமற்குலக நாடுகள் வாயளவில்்தான் மனி்த உரிறமகள் நல்லாடசி வளர்ச்சி 
எெப த்பசுகின்றெதவ ்தவிர அவற்றற நறடைமுறறப்படுத்த சிறிலங்காவுககு அறெததுலகச் சடடை 
அழுத்தங்கறளப த்பாதியளவு ஏற்்படுத்தவில்றல என்்பதும் நறடைமுறற உண்றம. இ்தற்குக காரணம்  
சிறிலங்காவின் இவவாண்டுககாெ வரவுகசலவததிடடை கமாத்த ஏற்றுமதி வருமாெமாெ 12 பில்லியனில் 
3பில்லியன் அகமரிககாவுககாெ ஏற்றுமதியாகவும் 3 பில்லியன் ஐதராபபிய ஒன்றியததிற்காெ 
ஏற்றுமதியாகவும் 01 பில்லியன்  பிரித்தானியாவுககாெ ஏற்றுமதியாகவும் உள்ளது. எெதவ தமற்குலக 
நாடுகள் ்தங்களின் சநற்த மற்றும் இராணுவ நலன்கள் சார்்பாகச் சிறிலங்காறவ ்தமதுநடபு நாடைாக 
றவததிருகக விரும்புவ்தால் சிறிலங்கா ்தன்றெ ஒரு சர்வாதிகாரப த்பாககுள்ள நாடைாக அ்தனுறடைய 
வங்குதராதது நிறலயிலும் நிறலநிறுததி வருகிறது. 
 இந்த சர்வாதிகாரதற்த ஈழத்தமிழ் மககள் தமல் நறடைமுறறப்படுததுவ்தற்காெ த்பச்சுககறள 
முன்கெடுகக ரணில் அறழபபுககள் விடுகின்றார். ஈழத்தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் புலம்க்பயர் 
நாடடில் கசயற்்படும் சில அறமபபுககளும் வரிநது கடடிகககாண்டு ஐககிய இலங்றகககுள் தீர்வு 
க்பற முயற்சிககின்தறாம் எெ ஈழத்தமிழ் மககளின் விருபற்ப கவளிப்படுத்தாமல் ்தங்கள் அரசியல் 
நலன்கறள ்பலப்படுத்த முயற்சிககின்றெர் இ்தறெ ்தபபி வாழ்வ்தற்காெ உததி எெவும் நியாயப்படுத்தவும் 
கசயகின்றெர். இநநிறலயில் ஐககிய இலங்றக என்்பது பிரித்தானிய காலனிததுவம் ்தெது சநற்த 
ஒருறமப்பாடடுககாக முன்கெடுத்த அரசியல் ்தததுவம். இதில் ஐககிய இலங்றக என்்பது இலங்றகத 
தீவில் வாழும் அறெதது மககறளயும் குறிககும் கசால்லாகதவ இச்கசால் அறமந்தது. ஆொல் 
பிரித்தானிய காலனிதது சடடைசற்ப ஆடசிககாலமாெ 1833 மு்தல் 1948 வறர இலங்றகத த்தசியம் 
என்்பற்த உருவாகக முடியாது த்பாெ்தால் சிங்கள க்பௌத்த த்தசியதற்ததய இலங்றகத த்தசியம் எெ 
பிரித்தானியா ்தெது சநற்த இராணுவ நலன் கருதி நிறலப்படுததியது. இலங்றகயில் ஈழத்தமிழர்கள் 
்தனியாெ இறறறமயும் ஒருறமப்பாடும் உள்ள மககளாகத ்தங்களுககாெ அரசில் வாழ்நது வந்த 
வரலாற்றுத்தன்றம ககாண்டைவர்கள். இலங்றகயின் மு்தல் காலனிததுவ அரசாெ த்பார்ததுகதகய அரசு 
தகாடறடை சிங்கள அரறசக றகப்பற்றிய பின்ெர் 116 ஆண்டுகள் த்பாராடிதய யாழ்ப்பாணத ்தமிழ் 
அரறசக றகப்பற்றிெர். வடைககு கிழககு ஈழத்தமிழரின் வரலாற்றுத ்தாயகம் என்்பற்த முகவுறரயில் 
ககாண்டிரா்த எந்த அரசியல் அறமபபுச் சடடைமும் ஈழத்தமிழர்களின் த்தசியப பிரச்சிறெககு தீர்வாகாது. 
சம்்பந்தரின் சமஸ்டி சிங்கள அரசியல் அதிகாரததுள் நிர்வாகப ்பகிர்வு என்்ப்தால் ஈழத்தமிழர்களின் 
இறறறமறய மறுககும் கசயலாகி ஈழத்தமிழர்களின் கவளியகத ்தன்ொடசி உரிறமறய கசயலிழகக 
றவககும் கசயலாக அறமயும். இந்த உண்றமகளின் அடிப்பறடையில் ஐககிய இலங்றகககுள் தீர்வு 
என்்பது எந்த வறகயிலும் ஈழத்தமிழர் த்தசிய பிரச்சிறெககு எந்தத தீர்றவயும் ்தராது என்்பது 
இலககின் உறுதியாெ எண்ணம். ஈழத்தமிழ் மககள் ்தங்களின் இறறறமயயும் ஒருறமப்பாடடிறெயும் 
மீள் உறுதிப்படுததுவ்தன் மூலமாெ செநாயகப த்பாராடடைங்கள் மூலதம ஐககிய இலங்றகககுள் தீர்வு 
என்்பற்தத ்தடுதது நிறுத்தலாம் என்்பத்த இலககின் எண்ணம்.  
 

 ஆசிரியர்

மண்ணின் இறைறமறயயும் மக்களின் ஒருறமப்பாடறடையும்
்பாது்கபாக்க உயிர் தநத மபாவீரர்்கள்

விேடநாமில் உள்்ள முகாமில் ்தறதகாடலககு 
முேன்று மருத்துவமடனயில் சிகிச்ட்ச தபறறு 

வந்த இலஙடக அகதிகளில் ஒருவர் இ்றநதுள்்ளார்.
 இலஙடகககு மீ்ள அனுப்பும் முேறசிகட்ள 
அதிகாரிகள் யமறதகாணடு வந்த நிடலயில், ்தன்னால் 
மீணடும் ்தாேகத்துககுத் திரும்ப முடிோது என்று கூறி 
அந்த அகதி உயிடர மாய்த்துக தகாணட்தாக  த்தரிவிக 
கப்படுகின்்றது.

Foe;ijfs;> “vq;fs; mg;ghitf; 
nfhz;L te;J fhl;Lq;fs;>”

-tpal;ehkpy; ,we;j 

,yq;if jkpoupd;  gps;isfs; cUf;fk;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ய்தாழடம தவளியீடடகத்தினால் தகாணடு 
வரப்படட ஓவிேர் புகயழநதி அவர்களின் 

‘்தமிழீழம் ஒளிப்பட வரலாறு’ என்்ற நூல் இன்ட்ற 
தினம் அவரது ஓவிே கூடத்தில் தவளியிடப்படடுள்்ளது. 

 நீதிேர்சர் அரி பரந்தாமன் தவளியிட ய்தாழர் 
திோகு மறறும் எழுத்்தா்ளர்  சிகரம் த்சநதில் நா்தன் தபற 
றுகதகாணடார்கள்.

Njrpaj; jiytu; gpughfud; 
gpwe;j ehspy; 

ntspahfpaJ jkpoPoj;jpd; 
xspg;gl tuyhW...
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fl;Liuftpij

ahu; ,e;j khtPuu;?
அண்ணன் நெறிநின்று துப்பாக்கி 

ஏந்தியே
        மணணினைக் கபாத்தவர் 

மபாவீரர் - எஙகள்
மணணுனை மக்களின் துன்்ஙகள் 

நீக்கயவ
        இன்னுயி ரீந்்தவர் மபாவீரர்

இ்தேத ந்தழுந்திட்ட சு்தந்திர ்தபாகத்தபால்
        சமர்க்களம் புகுந்்தவர் மபாவீரர் 

- ந்ரும்
அதிசேத ய்தபாடிந்்த அகிலமும் விேக்கயவ
        அதிரடி ந்தபாடுத்தவர் மபாவீரர்

சிஙகள இரபாணுவம் சி்தறியே யேபாடி்டச்
        நசருக்களம் துனளத்தவர் 

மபாவீரர் - அவர்
எஞ்சி்டபா வண்ணம் மழித்தைல் 

மூடடியே
        சரிததிரம் ்ன்டத்தவர் மபாவீரர்

நசபாந்்தஙகள் ்ந்்தஙகள் ேபாவும் 
அகற்றியே

        மக்கனளக் கபாத்தவர் மபாவீரர்
சந்்ததி வபாழ்ந்தி்டச் சபா்தனை ேபாலருஞ்
        நசேல்கள் புரிந்்தவர் மபாவீரர்

மணகிணடி மனலயினில் ்ன்டத்தளம் 
்தகர்த்தருஞ்

        சபா்தனை ்ன்டத்தவர் மபாவீரர் 
- உ்டன்

ந்ணகள் அணிநேபாடு க்டற்புலி 
இன்ணந்்தந்்தக்

        கிளபாலினே நவன்ைவர் 
மபாவீரர்

்ருததித துனைக்கனரச் சமுததிர 
நவளியினில்

        ய்டபாைபா ்தகர்த்தவர் மபாவீரர் - 

்னக
உருதந்தரி ேபாமயல ந்ருமிழப 

ந்ய்தி்டச்
        சபா்தனை ்ன்டத்தவர் மபாவீரர்

்தபானைத ்தனலவனின் ஆன்ண 
சுமந்்தன்று

        ்தம்மிைம் கபாத்தவர் மபாவீரர் - 
நெஞ்சில்

மபாைம் ந்ரிந்தை வு்ணர்ந்்த்த ைபாலுயிர்
        அர்ப்ணித ்தழிந்்தவர் மபாவீரர்

அனுர்த புரியினில் விமபாைத ்தளநமபாரு
        இரபாவினிற் ைகர்த்தவர் 

மபாவீரர் - அவர்
நினைததி்டற் கரிே்ல் சபா்தனை 

ேபாலுேர்
        உச்சியில் ஒளிர்்வர் மபாவீரர்

உலகவல் லரசிைர் ஒன்று்ட 
டினழததிட்ட

        சதியிைபா லழிந்்தவர் மபாவீரர் - 
இன்று

மகினமயி னுச்சியில் மபாவீர 
நரன்நைன்றும்

        மக்களி நைபாளியினிற் 
துலஙகுகின்ைபார்

khuPrd;



தபாதுஜன தபரமுன கடசியின் ய்தசிே 
அடமப்பா்ளர் பஸில் ராஜபக்ஷ 

வின் வருடகோல் நாமல் ராஜபக்ஷ ஓர 
ஙகடடப்படும் சூழ்நிடல உருவாகியுள்்ள்தாக 
தகாழும்புத் ்தகவல்கள் த்தரிவிககின்்றன. 
அய்தயவட்ளயில், ராஜபக்ஷ குடும்பத்துககுள் 
உருவாகியிருககும் பனிப்யபாடரயும் பஸிலின் 
வருடக தீவிரப்படுத்தியிருப்ப்தாக 
்தகவல்கள் த்தரிவிககின்்றன.
 தபாதுஜன தபரமுனவின் 
மூட்ளோக கரு்தப்படும் பசில் 
ராஜபக்ஷ கடந்த ஞாயிறறுககிழடம 
வநதுள்்ளாா்.  இலஙடகககு பஸில் 
வருவ்தறகு முன்னர் ஜனாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிஙகவுடன் பல 
்சந்தர்ப்பஙகளில் கருத்துககட்ள 
ப ரி ம ா றி க த க ா ண ட ்த ா க த் 
த்தரிவிககப்படுகின்்றது. தமாடடு 
அணி எனப்படும் தபாதுஜன 
தபரமுன துணடு துணடாக 
உடடநது சி்தறியுள்்ள 
நிடலயில், அ்தடன ஒருங 
கிடைப்பது, மறத்றாரு 
ய்தா்்தலுககுத் ்தோராவது 
என்பன்தான் அவருககு முன் 
னாலுள்்ள ்சவால்க்ளாகத் த்தரி 
விககப்படுகின்்றது.
 தகாழும்பு வருவ்தறகு முன்னா் ரணிலுடன் 
பஸில் நடத்திே யபச்சுககளின் யபாது முககிேமான 
விடேஙகள் ஆராேப்படட்தாக தகாழும்பு 
அரசிேல் வடடாரஙகள் கூறுகின்்றன. குறிப்பாக 
்தறயபாது நடடதபறறுவரும் வரவு த்சலவுத் 
திடட விவா்தம், இ்தன் யபா்தான வாகதகடுப்பில் 
தமாடடுவின் ஆ்தரடவப் தபறறுகதகாள்வது 
என்பன குறித்து ரணிலுடன் அவா் முககிேமாக 
ஆராய்நதிருககின்்றாா்.  அய்தயவட்ள ரணில் ப்தவி 
யில் த்தாடா்வ்தறகு தமாடடுவின் ஆ்தரவு 
த்தாடரும் என்்ற உறுதியும் பஸிலால் வழஙகப் 
படடுள்்ளது.
 இய்தயவட்ளயில் தமாடடின் மீ்தான 
ஆ்தரவு த்தாடர்நது குட்றநது தகாணயட வரு 
கின்்றது. அத்துடன், ராஜபக்ஷககளின் அதிகாரம் 
படிப்படிோக இழககப்படுவதும் பஸில் எதிர் 
தகாள்்ள யவணடிே பாரிே பிரச்சிடனோக 
மாறியுள்்ளது. தமாடடு அணியினா் அணடமயில் 
யமறதகாணட இரகசிே க்ள ஆய்வு ஒன்றின்யபாது 
தபாதுஜன தபரமுனலின் ஆ்தரவு தீவிரமாக 
வீழ்ச்சிேடடநதுவருலது அவ்தானிககப்படடது. 
அ்தடனேடுத்ய்த மாவடட ரீதியில் நடத்துவ்தறகு 
ஆரம்பித்்த மீத்ளழுச்சிப் யபரணிகட்ள தபாதுஜன 
தபரமுன இடடநிறுத்தியிருககின்்றது.

 இ்தன் காரைமாக கடந்த காலஙகளில் 
மூழ்கடிககப்படட தபாது ஜன தபரமுனவின் 
பலத்ட்த மீ்ளக கடடிதேழுப்புவ்தறகு அதமரி 
ககாவில் இருநய்த திடடத்ட்த ்தோரிகக பஸில் 
நடவடிகடக எடுத்்தார். அதில் மு்தலாவ்தாக 
இதுவடரயில் ோப்பு இல்லாமல் அடல 
நது தகாணடிருந்த சிறிலஙகா தபாதுஜன 
தபரமுனவுககு புதிே ோப்பு அறிமுகப்படுத்்தப்பட 
டது.  அ்தன்படி, பசிலின் திடடத்தில் ்தறயபாது 
புதிே ோப்பு ்தோரிககப்படடு வருகின்்றது. 
இதுவடர காலமும் ோப்பு இல்லாமல் ராஜ 
பக்ஷககளின் வாய் வார்த்ட்தயில் ோவும் நடட 

முட்றப்படுத்்தப்படடது.
 பி்ற  கடசிகட்ளப் யபான்று முடிதவடுகக 
த்சேறகுழுயவா, மத்திே குழுயவா இல்டல. 
அ்தனால் ்தான் கடசி தீர்மானத்திறகு பு்றம்பாக 
த்சன்்ற பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது 
சுயேடட்சோக த்சேறபடும் பாராளுமன்்ற உறு 
ப்பினர்கள் த்தாடர்பில் தபாதுஜன தபரமுனவால் 
நடவடிகடக எடுகக முடிேவில்டல. இந்த 
நிடல மாற்றப்பட யவணடும் என்்ற யகாரிகடக 
த்தாடா்ச்சிோக முன்டவககப்படடுவந்த யபாதி 

லும், ராஜபக்ஷககளின் அதிகாரத்ட்த அது பாதிககும் 
என்ப்தால் அதில் அககட்ற காடடப்படவில்டல.
 இ்தன்படி, பசிலின் ஆயலா்சடனயின் 
யபரில் புதிே கடசி ோப்பு மறறும் அ்தன் 
அதிகாரபூர்வ ்சடப, த்சேறகுழு, ஒழுககாறறு 
விவகாரஙகள் உள்ளிடட முட்றோன அடமப்பு 
ஒன்ட்ற ்தோரிகக நடவடிகடக எடுககப்பட 
டுள்்ள்தாக த்தரிேவநதுள்்ளது.

 எனினும் பஸில் இலஙடகயில் இல்லா்த 
காலப்பகுதியில் நாமல் ராஜபக்ஷ தபாதுஜன 
தபரமுனவின் அதிகாரத்ட்த டகப்பற்ற தபரும் 
முேறசிகட்ள யமறதகாணடார். அ்தன்படி 
அம்பாநய்தாடடடயில் இருநது த்தாகுதிக குழு 
ஊடாக கூடடஙகட்ள நாமல் நடத்்த த்தாடஙகி 
மாவடட மடடத்திறகுச் த்சல்ல முேறசித்்த யபாதி 
லும், மககளின் எதிர்ப்பு த்தாடர்நதும் நிலவுவ்தால், 
்சடப உறுப்பினர்கள் நாமடல அடழத்து ்தமது 
மாவடடஙகளுககு வர யவணடாம் என்று அறி 
வித்்த்தால் அது ய்தால்விேடடந்தது.
 அ்தன்படி, கடசியுடன் இடைநது 
நாட்ளாவிே ரீதியில் சுறறுப்பேைம் யமறதகாள் 
ளும் நாமலின் திடடம் மு்தல் சுறறில் ய்தால் 
விேடடந்தது. நாமல் அணடமயில் முஸலிம் இ்ளம் 
தபண ஒருவடர கடசியின் உேர் ப்தவிககு நிேமிகக 
நடவடிகடக எடுத்்தார். இத்்தகவடல நாமல் ்தனது 
டுவிடடர் கைககில் குறிப்பிடடார். ஆனால், 
கடசிககுள்ய்ளயே கடும் எதிர்ப்பு கி்ளம்பிேது. 
இ்தன் காரைமாகயவ தபாதுஜன தபரமுன 
கடசியில் அவவா்றானத்தாரு நிடலப்பாடடட 
ஏறகவில்டல என்று யமறபடி இ்ளம் முஸலிம் 
தபண ்தனது டுவிடடர் ்த்ளத்தில் த்சய்தி தவளியிட 
யவணடிே்தாயிறறு.

 எவவா்றாயினும், கடசியின் ஆ்றாவது 
தபாது மாநாடடட இந்த நவம்பர் மா்தம் பிர 
மாணடமான முட்றயில் நடத்துவ்தறகு முன்ன்தாக 
பஸில் திடடமிடடிருந்தார். அ்தறகுத் ய்தடவோன 
அடனத்து யவடலகட்ளயும் திடடமிட பஸில் 
அதமரிககா த்சல்வ்தறகு முன்னர் நடவடிகடக 
எடுத்திருந்தார். ஆனால், நவம்பரில் கடசி மாநா 
டடட நடத்்த நாமல் விரும்பவில்டல. கடசியின் 
அதிகாரத்ட்தக டகப்பறறி அ்தன் பின்னர் கடசியின் 
தபாது மாநாடடட நடத்துவய்த நாமலின் திட 

டமாக இருந்தது.
 அ்தன்படி நாமல் ்தனது 
்தநட்தயின் அதிகாரத்ட்தப் 
பேன்படுத்தி கடசி 
மாநாடடட எதிர்வரும் 
ஜனவரி மா்தம் வடர 
ஒத்திடவத்்தார். பஸிலின் 
்தடலடமயில் ய்தசிே 
அடமப்பா்ளர் ப்தவிடே ஏறறு, 
கடசியின் அதிகாரத்ட்தக 
ட க ப் ப ற று வ ்த ற க ா க 
எதிர்வரும் ஜனவரி மா்தம் 

கடசி மாநாடடட 
நாமல் நடாத்துவ்தறகு 
்தோரா கவுள்்ளார்.  
ஆனால், ்தறயபாது 

கடசியின் புதிே 
ோப்டப ்தோரித்து 
புதிே அதிகாரிகள் 
்சடபடே நிேமிகக 

எடுககப்படட தீர்மானத்துடன் நாமலின் 
திடடஙகளில் குழப்பம் ஏறபடடுள்்ளது.
 யமலும் ்தறயபாட்தே ்தடலவர் ஜி.எல்.
பீரிடை அந்தப் ப்தவியில் இருநது நீககிவிடடு 
புதி்தாக ஒருவடர தகாணடு வரவும் பஸில் 
தீர்மானித்துள்்ளார். அது மடடுமல்லாமல் கடசியின் 
பின்வரிட்ச இட்ளஞர் உறுப்பினர்களுககு உேர் 
ப்தவிகட்ள வழஙகி அவர்கட்ள பலப்படுத்்தவும் 
ய்தசிே அடமப்பா்ளராக கடசியில் த்தாடர்நது 
இருககவும் பஸில் ்தறயபாது தீர்மானித்துள்்ள்தாக 
த்தரிேவருகின்்றது. பஸிலின் இந்தத் திடடம் நாமல் 
ராஜபக்ஷவுககு அதிா்ச்சிடேக தகாடுத்திருககின்்றது.
 ய்தசிே அடமப்பா்ளா் ப்தவியில் 
்தன்டனப் பலப் படுத்திகதகாள்வதும், 
அ்தன்பின்னா் அதமரிகக பிர ஜாவுரிடமடேத் 
து்றநதுவிடடு ஜனாதிபதித் ய்தா்்தலில் குதிப்ப 
தும் பஸிலின் இலககாக இருககலாம் எனக 
கரு்தப்படு கின்்றது. இது மஹிந்த ்தரப்புககு 
அதிா்ச்சிடேக தகாடுத்திருககின்்றது. அடுத்து 
வரப்யபாகும் ய்தா்்தலில் ரணிடல மீணடும் 
ஜனாதிபதிோககு வ்தறகு ராஜபக்ஷககளிடடயே 
உடன்பாடு உள்்ளது. அ்தன்மூலமாகயவ 
்தம்டம கடடிதேழுப்ப முடியும் என்பது 
அவா்க்ளது கணிப்பு. ஆனால், அடுத்்த பாரா 
ளுமன்்றத்தில் நாமடல எதிா்ககடசித் ்தடல 
வராககுவ்தன் மூலம் அவரது ஆறுடமடேயும் 
த்சல்வாகடகயும் கடடிதேழுப்பி 2029 இல் 
நடடதப்றககூடிே ஜனாதிபதித் ய்தா்்தலில் நாமடல 
க்ளமி்றககுவது்தான் மஹிந்தவின் திடடம்.
 ஆனால் பஸில் முன்தனடுககும் நகா்வு 
கள் மஹிநவின் திடடஙகட்ளத் ்தவிடுதபாடிோககி 
விடலாம் என்்ற கருத்து தமாடடு அணியினரிடடயே 
காைப்படுகின்்றது.
 இய்தயவட்ள ராஜபக்ஷககளின் ்தநட்த 
ோரான மட்றந்த டி.ஏ.ராஜபக்ஷவின் நிடன 
யவந்தல் நிகழ்வில் முன்னாள் ஜனாதிபதி 
யகாடடாபே ராஜபக்ச கலநது தகாள்்ள்ளா்த்தது 
்சயகா்தரரா்களிடடயில் உருவாகியிருககும் பனிப் 
யபாடர உறுதிப்படுத்தியிருககின்்றது.
 தகாழும்பு புதிே நகர மணடபத்தில் மட்றந்த 
ராஜபக்ஷவின் 55 ஆவது ஆணடு நிடனயவந்தல் 
நிகழ்வின் சி்றப்பு உடர விோழககிழடம 
நடடதபற்ற யபாது யகாடடாபே ராஜபக்ச அதில் 
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தமிழர்கள் வசிக்கும் பிரததசஙகள் எங 
கும் மாவீரர் தின நினனதவநதலகள் 
ஆரம்்பமாகியிருக்கின்றன. ரணில விக் 

கிரமசிஙக ஜனாதி்பதியாகியிருக்கும் நினை 
யில வழனமயான ககடுபிடிகள் இலைாத ஒரு 
நினை காணப் ்படுகின்றது. தமிழ் மக்களுனைய 
ஜனநாயக உரினமகளுக்கு வழஙகப்்பட்டிருக்கும் 
ஒரு அஙகீகாரமாக இதனன நாம் கருதைாமா?
 அப்படி இ்தடனககூறிவிட முடிோது. 
ஏறகனயவ நல்லாடசிக காலத்திலும் இவவி்தமாக 
்தடடகள் ்த்ளா்த்்தப்படடிருந்தன. ்த்ளா்த்்தப்படடன 
என்பட்தவிட, அடமதிோக இருநது யவடிகடக 
பாாா்த்்தாா்கள் என்றும் த்சால்லலாம். பின்நாடக 
ளில் இது யபான்்ற நிகழ்வுகளில் கலநதுதகாண 
டவா்கள் மீது வி்சாரடைகள் த்தாடா்ந்தன.
 இப்யபாதுகூட முப்படடயினருககும் 
இது த்தாடா்பாக எந்தவி்தமான அறிவுறுத்்தல்க 
ளும் தகாடுககப்படவில்டல. அவா்கள் அடமதி 
ோக இருநது அடனத்து விடேஙகட்ளயும் அவ
்தானித்துகதகாணடிருககின்்றாா்கள். சில இடங 
களில் இராணுவம், தபாலிஸ நிடன யவந்தல் 
கட்ள ஏறபாடு த்சய்பவா்களுடன் முரணபடடுக 
தகாணடும் இருககின்்றது. முழுடமோன சு்தந 
திரத்துடன் இந்த நிகழ்டவ அனுஷ்டிப்ப்தறகு 
இராணுவம் வழிவிடடிருப்ப்தாகயவா அல்லது 
அர்சாஙகம் இந்த விடேஙகளுககு விலககளித் 
திருப்ப்தாகயவா த்சால்ல முடிோது.
 இரணடு வாரஙகளுககு முன்னா்கூட 
மாவீரா் துயிலும் இல்லம் ஒன்ட்ற துப்புரவு த்சய் 
வ்தறகு த்சன்்றயபாது, அவறட்றச் த்சய்ேககூடாது 
என இராணுவம் எம்முடன் முரணபடடது. 
அவவி்தமான ஒரு நிடலப்பாடு த்தாடரத்்தான் 
த்சய்கின்்றது. த்தாடா்ச்சிோக இந்த நிகழ்டவச் 
த்சய்ேககூடிேவா்கட்ள புலனாய்வா்ளா்கள் பின் 
த்தாடா்வதும், துப்புரவுப் பணிகளில் ஈடு 
படுபவா்கட்ள கணகாணிப்பது, வீடியோ 
எடுப்பது என்பன த்தாடா்கின்்றன. அ்தனால் 
சு்தநதிரமான முட்றயில் இந்தப் பணிகள் முன் 
தனடுககப்படுகின்்றன என்று த்சால்லிவிட முடி 
ோது.

மாவீரர் தின நினனதவநதலகனைப் க்பாறு 
ததவனரயில தமிழ் மக்களுனைய 

உணர்வுகள் இப்த்பாது எவவாறிருக்கின்றன?
 விடு்தடலககான எந்தவி்தமான எதிா்பாா்ப் 
புககளும் அற்ற வடகயில் ்தமது உயிா்கட்ளத் 
திோகம் த்சய்்தவா்களின் இந்த நிடனயவந்தல் 
ஏடனே நிகழ்வுகட்ளவிட முககிேமானது. 
இவா்கள் விடு்தடல யவடடகயில் ்தம்டம 
ஆகுதிோககிேவா்கள்.
 ஆகயவ அவா்களுககாக ஒரு நாளிலா 
வது அவா்க்ளது உ்றவுகள் ்தமது உள்்ளக கிடக 
டககட்ளப் பகிா்நதுதகாள்வ்தறகான ஒரு 
நா்ளாக அந்த நாட்ள அவா்களுடடே உ்றவுகள் 
பேன்படுத்திகதகாள்வாா்கள். அ்தறகான மயனா 
நிடலயில் அவா்கள் இருககின்்றாா்கள்.
 கடந்த இரணடு ஆணடுகளில் அவ 
வி்தமான ஒரு வாய்ப்பு அவா்களுககுக 
கிடடககவில்டல. இந்த வருடம் அ்தறகான 
வாய்ப்பு கிடடத்திருப்பட்தயிடடு அவா்கள் 
உைர்வுபூர்வமான எதிா்பாா்ப்புடன்்தான் இருககின் 
்றாா்கள்.

மாவீரர் குறிதத கசய்திகள் புதிய தனை 
முன்றயினரிைம் இநத நினனதவநதல 

மூைமாக எநதைவுக்குக் ககாண்டுகசலைப்்படு 
கின்றன?
 உணடமயில் இட்ளே ்தடலமுட்றயினர் 
இடம் இந்த த்சய்திகட்ளக தகாணடுத்சன்று 
ய்சா்ப்பதில் ோரும் த்சேறபடவில்டல. அந்தத் 
்தவறு என்னிடமும்்தான் இருககின்்றது. ஆனால், 
அ்தறகான சூழல்களும், அடவ பரப்பககூடிே 
அல்லது கடத்்தககூடிே க்ளச்சூழல் ்தறயபாது 
இல்டல. இ்தனால், இட்ளே ்சமூகத்திடம் இவ 
றட்ற அதிக்ளவுககுக கடத்்த முடிேவில்டல.
 ்சமூக ஊடகஙகள் மூலமாக இடவ ஓர 
்ளவுககுக தகாணடு த்சல்லப்படுகின்்றன. ஆனால், 
எந்த எதிா்பாா்ப்பும் இல்லாமல் வித்்தாகிப்யபான 

விடு்தடல வீரா்களின் திோகம் குறித்்த த்தளிவு 
அவா்களுககுப் பரிபூரைமாக இருககின்்றது என் 
பட்த நான் ஏறறுகதகாள்்ளமாடயடன்.
 அரசிேல்வாதிகள் காலத்துககுக காலம் 
உைா்ச்சி வ்சப்படுத்தி வாககுவஙகி அரசிேடல 
நடத்துகின்்றாா்கள். ஏடனே ்சமூக த்சேற 
பாடடா்ளா்களும் இந்த த்சய்திடேக கடத்துவ்தறகு 
தவளிப்படடத் ்தன்டமயுடன் த்சேறபடவில்டல. 
அர்ச தநருககுவாரம் இ்தறகுக காரைமாக இருக 
கின்்றது. அவா்களுடடே திோகத்ட்தயும், புனி்தத் 
்தன்டமடேயும் கடத்துவதில் ்தடடகளும், 
முரணகளும் இருககின்்ற காரைமும், புலனாய் 
வா்ளா்களும் இந்த விடேத்ட்த பின்த்தாடா்கின்்ற 
யபாது உருவாகும் அச்்சஙகளும் இ்தறகுக காரைம்.
 இந்த நிடலடம காரைமாக இட்ளே 
்தடலமுட்றயினருககு இது குறித்்த த்சய்திகட்ளக 
தகாணடு த்சன்று ய்சா்ப்பதில் ்தடடகள் உள்்ளன. 
அ்தனால், அவா்களிடம் இது த்தாடா்பான 
த்தளிவு இல்லாமலிருககின்்றது என்பட்த நாம் 
ஏறறுகதகாணடு்தானாக யவணடும்.

இநத நினனதவநதனைக்கூை ஒருஙகினணநத 
முன்றயில நைததுவதறகான முயறசிகள் 
எதனனயும் தமிழ்த தரப்பினர் முனகனடுக்க 

முடியாமலிருப்்பதறகுக் காரணம் எனன?

 இதில் உள்்ள பிரச்சிடன என்னதவன்்றால், 
பல அரசிேல்வாதிகளும் அரசிேல்வாதிகளின் 
பின்னணியில் உள்்ளவா்களும் பல துயிலும் 
இல்லஙகட்ள ்தத்த்தடுத்து டவத்துள்்ளாா்கள். 
இது்தான் இதிலுள்்ள முரணநிடலககான காரைம். 
மன்னாரிலுள்்ள ஒயரதோரு துயிலும் இல்லம்்தான் 
சிவில் அடமப்புகக்ளால் நடத்்தப்படுவ்தாக நான் 
உைா்கிய்றன். ஏடனே துயிலும் இல்லஙகளில் 
கணி்சமானடவ ஒன்றில் அரசிேல்வாதிகள் 
அல்லது அவா்க்ளால் இேககப்படுபவா்க்ளால் பரா 
மரிககப்படுவ்தாக இருககின்்றது.
 இ்தனால்்தான் கடசி அரசிேலுககு அப்பால் 

ஒருஙகிடைநது ஒரு கூடடுப்தபாறுப்யபாடு 
கூடடுச் த்சேறபாடயடாடு இ்தடன முன்தனடுகக 
முடிோ்த நிடல காைப்படுகின்்றது. இந்த 
நிடல த்தாடரும் என்ய்ற த்தரிகின்்றது. 
ஏதனனில் இது யபான்்ற நிடனயவந்தல் 
நிகழ்வுகட்ள கடசிகள் ஒவதவான்றும் ்தமது 
நலன்்சார்நய்த முன்தனடுககின்்றன இ்தனால் 
்தான் இந்த நிகழ்வுகட்ள ஒருஙகிடைநதும், ஒயர 
மாதிரிோனதுமாக த்சய்ே முடிோதிருககின்்றது.
 உணடமயில் இந்த நிடல மாற்றப்பட 
யவணடும். கடசி அரசிேல் அல்லது அரசிேல் 
்சாா்ந்த நபா்கள் இ்தறகுள் உள்வாஙகப்படுவது 
ஏறபுடடே்தல்ல. இவவிடேத்தில் கடசி நீககமும், 

அரசிேல் நீககமும் அவசிேம். அரசிேல் வாதிகட்ள 
இவவா்றான நிகழ்வுகளிலிருநது நீககாவிடடால் 
இ்தறகுள் அரசிேல் புகுநதுவிடும். இல்டலதேனில் 
எ்தா்கால அரசிேலில் ஒது துருப்புச் சீடடாகவும் 
இடவ பேன்படுத்்தககூடிே நிடல ஏறபடும்.

 ஆகயவ தபறய்றாா்கள் உ்றவினா்கள் துயி 
லும் இல்லஙகட்ளத் ்தமது கடடுப்பாடடுககுள் 
எடுத்து ்தாஙகய்ள த்சேறபடககூடிவா்க்ளாக 
உருவாக யவணடும். அவவாறு உருவாககினால் 
்தான் ஒரு தநறிமுட்றககுக கீழ் ஒரு தபாறிமுட்றடே 
உருவாககி அடனவரும் ஒருஙகிடைநது த்சேற 
படககூடிே ஒரு நிடலடே உருவாகக முடியும்.

உஙகளுனைய அனமப்பு த்பான்ற சிவில 
சமூக அனமப்புக்கள் இநத விவகாரதனத 

க்பாறுப்த்பறக முடியாதா?
 நாஙகள் ஏறகனயவ இந்த விவகாரம் 
த்தாடா்பாக பலருடன் யபசியிருககின்ய்றாம். 
ஆனால், அ்தறகுள் இருககும் அரசிேல் ்தடடோக 
இருககின்்றது. கடசி அரசிேல், நபா் அரசிேல் 
அல்லது அரசிேல் பின்னணி ஆகிே மூன்று 
விடேஙகளுயம ்தடடோக இருககின்்றன. 
இ்தனால், ஒருஙகிடைந்த ஒரு சிவில் அடமப்பாக 
இ்தடன முன்தனடுப்பது தபரிே ்சவாலாக இரு 
ககின்்றது.
 குத்்தடகககு எடுத்்தது யபால இந்த துயிலும் 
இல்லஙகட்ள சிலா் டவத்திருககின்்றாா்கள். 
்தமது கடசிககாரா்கள் மடடும்்தான் அஙகிருநது 
த்சேறபடலாம் என்பட்த எழு்தப்படா்த ஒரு 
விதிோக அவா்கள் டவத்திருககின்்றாா்கள். 
்தமது கடசி அரசிேடல அ்தன்மூலமாக அவா்கள் 
முன்தனடுப்ப்தால் ஏடனேவா்கள் அ்தறகுள் 
த்சல்வ்தறகுத் ்தேஙகும் ஒரு நிடல உள்்ளது. 
இந்த நிடல மாற்றப்பட யவணடும் என்பது்தான் 
எஙகளுடடே நீணடகால எதிா்பாா்ப்பு.

06,jo;
210 etk;gu; 26> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

Neu;fhzy;

மாவீரர்களுக்கான நினனதவநதல தமிழர் தாயகப் 
்பகுதிகளில மட்டுமனறி தமிழ் மக்கள் புைம்க்பயர்நது 

வாழும் நாடுகளிலும் ஆரம்்பமாகியிருக்கின்றது. எதிர்வரும் 
27 ஆம் திகதி ஞாயிறறுக்கிழனம இதன உசசக்கட்ை 
நிகழ்வு நனைக்பறும். இநத நினையில, மாவீரர் தின 
ஏற்பாடுகள், அதில உள்ை சவாலகள் கதாைர்்பாக தமிழ்த 
ததசிய வாழ்வுரினம இயக்கததின தனைவர் வீ.எஸ்.சிவகரன 
உயிதரானைத தமிழ் தாயகக்கைம் நிகழ்சசிக்காக இநத வாரம் 
வழஙகிய தநர்காணலின முக்கியமான ்பகுதிகனை இைக்கின 
வாசகர்களுக்காக இஙதக தருகினத்றாம்.
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அன்று துயிலுமில்லம்  அடமதி பூத்திருந்தது. அப்பா, உஙகள் 
டககட்ளப் பிடித்து தகாணடு நான் நடநய்தன்.  ஏய்தா 

யகடக வநய்தன் உஙகள் கணகள் என்டன அடமதிோய் இருககும் 
படி த்சான்னட்த உைர்நய்தன். எப்யபாதும் தபாறி சிநதும் அந்தக 
கணகளில் அத்்தடன அடமதி. உஙகள் டககட்ள தநஞசியல 
டவத்து கல்லட்றத் த்தய்வஙகட்ள கணமூடி வைஙகினீர்கள். 
என் டககள் ்தானாகயவ கூப்பிக தகாணடன. மாமாககள் 
டவத்திருந்த ஆயு்தஙகளும் கீழ் யநாககி மாவீரர்கட்ள வைஙகி 
மணடியிடடட்த கவனித்ய்தன். வார்த்ட்தகளுககுள் அடககி 
விட முடிோ்த ஓர் உைர்வு. எத்்தடனயோ யகாவில்களுககும் ய்த
வாலேஙகளுககும் த்சன்றிருககின்ய்றன் ஆனால் அந்த உைர்டவ 
எஙயகயும் தபற்றதில்டல. கல்லட்றககுள் நீஙகள் எல்லாம் 
வாழ்கின்றீர்கள் என்று்தாயன இன்று வடர நம்பிகதகாணடிருக 
கின்ய்றாம்.  அப்யபாத்தல்லாம் கல்லட்றடேத் ்தடவி உம்டம 
எழுப்பிேதும் காட்த டவத்து கட்தககின்றீர்கய்ளா எனக யகடடதும் 
உைர்வில் அடஙகா்த உணடமகள்.
 மரணித்்த பி்றகும் வாழ்வார்கள் என்றும் வாழ டவப்பார் 
கள் என்றும் உைர்த்திே நாள். உைர்வுகட்ளயும் எமககு உரித் 
்தானவறட்றயும் எம் நிடனவிருத்தி தகாணடிருககி்ற நாள் மாவீர் நாள். 
என்னதவன்று எழுதுயவன்? மாவீரர் நாள் மரைத்தின் அடடோ்ளம் 
அல்ல. எம் மானத்தின் அடடோ்ளம். மிடுககுடன் மடிந்த 
வீரடர மீணடும் காை நாம் ்தவம் இருககும் நாள்.  ஒறறுடமடே 
பட்ற்சாறறும்  ஓர் உன்ன்த நாள் .்தடலவர் மாமாவின் உடரகயகடக  
உலகயம  விழித்திருககும் நாள். நாதமல்லாம் ஓர்்தாய் பிள்ட்ளகள் 
என ஒரு கையமனும் எடம நிடனகக டவககும் நாள். புலிக 
தகாடி படதடாளி  வீசி ப்றகக மாவீரர் கானம் ஒலிகக உம் கல்லட்றகள் 
முன் நின்று வி்ளகயகறறிேய்த நான் த்சய்்த யபறு. அட்த  இனி எப்யபாது 
மீணடும் தபறுயவன்? என்ன்தான் த்சய்்தாலும் துார ய்த்சஙகள் எம் 
்தாய் நிலம் இல்டலயே. இஙகு உஙகள் கல்லட்றகளும் இல்டலயே. 

என்று ்தமிழீழ எல்டல்தாணடி வநய்தாயமா அன்ய்ற திோகஙகள் 
மதிப்பிழந்தன.  நாஙகள் படும் பாடடட ஒரு முட்ற கணவிழித்துப்  
பாருஙகய்ளன் எம் காவல் த்தய்வஙகய்ள. கல்லட்றகள் அஙயக 
இடிககப்படடாலும் ஒரு முட்றயேனும் துயிலுமில்ல மடியியல 
வீழ்நது வைஙகி விடடால் உம் பிள்ட்ளகள் எமககு நிம்மதி கிடடககும். 
 “ மாமா வீரச்்சாதவன்்றால் மாமான்ர கல்லட்றககு வரு 
வீஙக்ளா பிள்்ள” என்று மாமாககள்   யகடடது இன்றும் காதில் 
ஒலிககின்்றய்த. உஙகட்ளக கல்லட்றககுள் விட்தககும் பாககிேம் 
அற்றவ்ளாக நிககிய்றயன. உஙகளில் பலரின் வீரமரைச்  த்சய்திடே 
துாரய்த்சஙகள் வந்த பின்பு்தாயன  அறிநய்தன்மாமாககய்ள. தவநது 
யபாகின்்றது உஙகளின் பிள்ட்ளயின் மனது.
  அன்டனோய்த் ்தநட்தோய் என்டன சுமநது வ்ளர்த்்தவர்கய்ள, 
என்னிடம் விடடதப்றாமல் நீஙகள் த்சன்்றால் அது எனடன வட்தககும் 
என்று உஙகளுககுத் த்தரிோ்தா?  எஙயக உடம விட்தத்்தார்கள் உடம 
விட்தத்்த இடத்தில் நான்  காலுான்றி எப்படி நடப்யபன்.   “என்னவய்ள 
கல்லட்றககுள் உ்றஙகுவது உன் கடடம என்று த்சால்வாயே. உன் விட்த 
நிலத்ட்த நான் எஙகு யபாய் ய்தடுயவன்? இன்றும் நிடனவிருககி்றது 
2008ககு மு்தல் அந்த துயிலுமில்லத்தில்  தபாதுச் சுடர்  ஏறறிே வீரர்கள் 
அடுத்்தடுத்்த மாவீரர் நாடகளுககுள் வீரச்்சாவு. சிறுமி்தாயன என் மனதில் 
இந்த துயிலுமில்லத்தில் இந்த ஆணடும் (2008) தபாதுச் சுடர் ஏறறும் 
வீரன் அடுத்்த மாவீரர் நாளுககு இருகக மாடடாயரா என்கி்ற எணைம் 
ய்தான்றிேது. இட்த நான் உஙகளிடம் த்சான்னய்த இல்டலேப்பா. தபற்ற 
மக்ளாய் நான் பட்தபட்தத்து நின்்றது. அன்று அஙகு சுடயரற்ற வந்தது 
நீஙகள் அப்பா! உஙகட்ளக கணடவுடன் ஒரு முட்ற உலகம் தமௌனித்து 
ஒளி வீசிேது. கணகள் விலகாமல் உஙகட்ளயே பார்த்திருநய்தன். 
அடுத்்த ஆணடு மாவீரர் நா்ளன்று நீஙகளும் இல்டல. ய்தடல்கள் 
மடடும்்தான் எம்மிடம் உணடு. விடடோய் வாருஙகய்ளன் விட்தத்்த 
வீரர்கய்ள!
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வினலேற்ை வீரம்  
வின்தேபாை மபா்தம்  
முனைேபாை நவற்றி 
முள்ளபாகும்  கபாலம்  
கல்லனை முன்னின்று 
அவர்கயளபாடு கலந்்தது. 

 
 கபாற்யைபாடு அவர் வந்து 
கன்ைததில்  கன்தத்தது 

கபாவிே மபா்தயம கபார்ததினக  மபா்தயம 
தூரததில் உனமத ந்தபானலத்தபாலும் 
ந்தபானலந்து ்தபான் ய்பாகின்யைபாம் 

இந்்த ெபாடகளில் 
அருகிருந்து  அனழததுவி்ட 

மபாடய்டபாமபா?அன்னை மணணில் அழுது 
தீர்க்கமபாடய்டபாமபா? 

 
விளக்யகற்றி நிமிர்ந்து 

நிற்கமபாடய்டபாமபா?கல்லனை ந்தபாடடு 
உம் யமனி 

ந்தபாடுவது  ய்பால உ்ணர்ந்துவி்ட 
மபாடய்டபாமபா? உரினமக்கபாய் உரமபானீர் - 

மபாவீரயர  
உ்ணர்வற்று உக்கிபய்பாயைபாம் ெபாஙகள் 

வீரயர  
 

நவள்னளத துணடுகளபால் உம்உ்டல்  

கட்டப்டடு இரத்தம்  நசபாடடிேன்த  
மைந்ய்தன் என்று நினைக்கிறீயரபா? 

புலிவரியில் ்பாதி 
இரத்தததுக்குள்புன்தந்்தன்த மைபய்ன் 

என்று நினைததீயரபா? 
 

புலி வீரயை! கன்டசியியல கபாப்பாற்ை  
வழியின்றிக் கபாவிேமபாய்பய்பாைவயர! 

கன்டசியில் நீர் கன்தத்தது 
கபாது ந்பாததியும்  ஒலிக்குன்தேபா. 
சிவபபும் மஞ்சளும் என்றும்உம் 

சிந்ன்தயின் சிததிரமபாய் உலநகல்லபாம் 
யகபாலமிடும்  குவிக்கப்ட்ட 

ச்டலஙகளும்  
இடிக்கப்ட்ட கல்லனையின் கற்களும் 

ஒரு  ெபாள் யகபாபுரமபாய் மபாறும் 
மபாைமபாவீரயர ! 

இன்றும்  உரினம யவணடி 
உம் முன்யை ்தபான் 

மணடியிடடுநிற்கின்யைபாம் மைக்கவில்னல 
ெபாஙகள் 

மைக்கமுடிேபா மர்ணம்நவன்ை 
மபாணபு  நீஙகள். வல்லனம ்தபாருஙகள் 
உம் பிள்னளகள் உரினமனேஉரததுக் 

கூை வல்லனம ்தபாருஙகள்!
வீர வ்ணக்கம் மபா வீரவ்ணக்கம் 



மாவீரர் நாள் என்பது ்தாய் நாடடின் 
விடு்தடலககாகப் யபாராடி ்தமது 

உயிடர ஈந்த வீரர்கட்ள நிடனவு கூர்நது அஞ்சலி 
த்சலுத்தும் ஒரு நாள் ஆகும். இது உலகின் 
பல நாடுகளிலும் அந்தந்த நாடடு வீரர்களுக 
காக நிடனவு கூரப்படுகி்றது. ஒவதவாரு 
நாடடவரும் ்தத்்தமகதகன ஒரு குறிப்பிடட 
நாட்ளத் ய்தர்நத்தடுத்து அந்த நாட்ள மாவீரர் 
நா்ளாகப் பிரகடனம் த்சய்து இந்த அஞ்சலிடேச் 
த்சய்வார்கள். குறிப்பிடட சில நாடுகளில் அந்த 
நாள் விடுமுட்ற நா்ளாகக கூடப் பிரகடனப் படுத் 
்தப்படடுள்்ளது.
 இலஙடகயில் ஈழவிடு்தடலப்யபாராடடத் 
தில் விடு்தடலப்புலிகளின் அடமப்பில் இரு 
நது யபாராடி உயிர்நீத்்தவர்கட்ள கார்திடக 27, 
மாவீரர் நிடனவுவைகக நா்ளாக பிரகடனப்படுத் 
்தப்படடுள்்ளது மாவீரர்கட்ள  ஆணடுககு ஒரு 
்தடடவ நிடனவுகூரும் கார்திடக 27 (நவம்பர் 27) 
வைககநா்ளாகும்.

ஏனனய நாடுகளில மாவீரர் நாள்
ஈரொன்: யம 24, 1982 ஆம் ஆணடு ஈரான்-
ஈராக யபாரின் யபாது தகாரம்்ார் துட்றமுக 
நகரம் ஈராகககிேப் படடகளிடம் இருநது 
டகப்பற்றப்படட நாள் ஈரானில் மாவீரர் நா்ளாகக 
தகாணடாடப்படுகி்றது.           

அல்பனியொ: யம 5, 1942 இல் அல்யபனிே 
கம்யூனிஸட ்தடலவர் தகமால்ல் ஸடாாஃப்ாஃ 
தகால்லப்படட நாள், மறறும் இரணடாம் உலகப் 
யபாரில் இ்றந்த 28,000 மாவீரர்கட்ள நிடனவுகூரல்                                   

பர்்ொ: ஜூடல 19, இநநாளில் 1947 ஆம் ஆணடு 
ஏழு பர்மிே விடு்தடலப் யபாராளித் ்தடலவர்கள் 
படுதகாடல த்சய்ேப்படடனர்.
 1960, யூன்,19ல்  கம்பர் மடல, வடமரா 
டசி, ோழ்ப்பாைம் பி்றநது 1978ல் விடு்தடலப் 
புலிகளில் இடைநது யபாராடிே  த்ச.்சத்திே 
நா்தன் என்்ற இேறதபேடர தகாணட ்சஙகர் 
ஈழப்யபாராடடத்தில் இருநது மு்தலாவது 
வீரச்்சாடவ கடந்த 1982ம் ஆணடு கார்திடக 27ல் 
்தழுவிே ்தமிழீழ விடு்தடலப் புலிகளின் மு்தல் 
யபாராளிோவார். இவர் இ்றந்த நாட்ளயே மாவீரர் 
நா்ளாக அறிவித்து ஒவயவாராணடும் அடனத்து 
இ்றந்த யபாராளிகளும் விடு்தடலப் புலிக்ளால் 
நிடனவு கூரப்படுகின்்றார்கள். இவர் உயிர் நீத்்தது  
27-11-1982 அன்று மாடல 6.05 ஆகும். ்சஙகர் 
என்பவரின் நிடனவு நாட்ளயே ஏழு வருடஙகளின் 
பின்னர்
 விடு்தடலப்புலிகளின் ்தடலவர் பிரபாகன் 
மாவீரர்நா்ளாக கடந்த 1989 கார்திடக 27,ம் திகதி 

பிரகடனப்படுத்தினார்.
 மு்தலாவது மாவீரர் தினம் 1989, நவம்பர், 
27,ல் நிடனவுகூரப்படடது. அன்்றே தினயம 
விடு்தடலப்புலிகளின் ்தடலவர் பிரபாகரனால்  
மு்தலாவது மாவீரர் தின உடரயும் உத்தியோக 
பூர்வமாக நிகழ்த்்தப்படடது அ்தடனத்தாடர்நது. 
1989, கார்திடக 27ம் திகதில் இருநது மாவீரர் தினம் 
உைர்வுபூர்வமாக நிடனவு கூரப்படடுவருவட்த 
நாம் அறியவாம். ஆனால்
 கடந்த 2008 கார்திடக 27,வடர இருபது 
வருடஙகள் மாவீரர் தினம் வடகிழககில் உள்்ள 
்சகல துயிலும் இல்லஙகளிலும் இடம் தப்றதுடன 
விடு்தடலப்புலிகளின் ்தடலவர் பிரபாகரனால் 20, 
மாவீரர் தின உடரகள் இடம் தபறறும் இருந்தன.                             
 2009, யம,18,ல் முள்ளிவாய்ககால் யபார் 
தமௌனித்்த பின்னர் 2009,நவம்பர், 27, த்தாடககம் 
இவவாணடு  2022, நவம்பர், 27, வடர 14, வருடங 
கள் விடு்தடலப்புலிக்ளால் மாவீரர் தினம் நிடனவு 
கூரப்படாவிடடாலும் வடககு கிழககில் உள்்ள 
்தமிழ்மககள் த்தாடர்ச்சிோக அந்த நிகழ்டவ 
உைர்வுபூர்வமாக த்சய்து வருகின்்றனர் என்பது 
உணடம.

 ்தமிழீழ விடு்தடலப் புலிகளின் மாவீரர்க 
ளின் கல்லட்றகள் மறறும் நிடனவுககறகள் 
யபான்்றனவறறிடன உள்்ளடககிே பிரய்த்சம் 
மாவீரர் துயிலுமில்லம் என ஏறகனயவ இருந்தது. 
இவறறுள் 62 ்ச்தவீ்தமானடவ விடு்தடலப்புலி 
களின் நிர்வாகம் இருந்த பகுதிகளிலும், ோழ்ப்பாை 
மாவடடத்தில் 16 ்ச்தவீ்தமும், மடடு - அம்பாட்றயில் 
18 ்ச்தவீ்தமும், வவுனிோ, திருயகாைமடல 
மாவடடஙகளில் 4 ்ச்தவீ்தமும் 2009, யம,18, ககு 
முன்னர் இருந்தன. மாவீரர் துயிலும் இல்லஙகளில் 
மாவீரர் தினமான நவம்பர் 27ம் திகதிேன்று 
மாவீரர்களின் தபறய்றார் நிடனவுககறகளுககும், 
கல்லட்றகளிறகும் ஈடகச்சுடர் ஏறறுவர். அய்த 
யவட்ள அஙகடமநதிருககும் தபாதுச் சுடரிடன 
்த்ளபதிகள் ஏறறி வந்தனர். நவம்பர் 27 மாடல 
6.05 மணிககு வைககத் ்தலஙகளிலும் மணிஒலி 
எழுப்பப்தபறறு சுடர் ஏற்றப்படும். இேககத் 
்த்ளபதிகள் தபாதுச்சுடர் ஏறறி வந்தனர். அ்தடனத் 
த்தாடர்நது மாவீரர்களின் தபறய்றார் ஈடகச்சுடர் 
ஏறறுவர். 2009, யம,18ல் முள்ளிவாய்ககாலல் 
யபாரில் தமௌனித்்த பின்பு இந்த மாவீரர் துயிலும் 
இல்லஙகளில் தபரும்பாலானடவ இலஙடக 
படடத்துட்றோல் அழித்த்தாழிககப்படடன.
 இதுவடர வடககு கிழககு நிலப்பரப்பில் 
தமாத்்தமாக 33, மாவீரர் துயிலும் இல்லஙகள் 
அடமநதிருந்தன.
 2008, நவம்பர்,27, ககு முன்னர் 27, துயிலும் 
இல்லஙகள் மடடுயம இருந்தன ஆனால் 2008, 
நவம்பர், 27 த்தாடககம் 2009, யம,18, வடரயும் 
உககிரமான யபார் வன்னி நிலப்பரப்பில் ஏறபட 

டயபாய்தா யமலதிகமாக 06, துயிலும் இல்லஙகள் 
ஏறபடுத்்தப்படடன.
 

மாவீரர் துயிலுமிலைஙகள் வி்பரம் 
ோழ்ப்பாைம் மாவடடத்தில் (5) ்சாடடி தீவகம் 
மாவீரர் துயிலுமில்லம்.  யகாப்பாய் மாவீரர்  
துயிலுமில்லம், எல்லஙகு்ளம் மாவீரர் துயிலு 
மில்லம்,தகாடிகாமம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்,  
உடுத்துட்ற மாவீரர் துயிலுமில்லம். ஆகிே ஐநது 
துயிலும் இல்லஙகளும், கிளிதநாச்சி மாவட 
டம் (3)        கனகபுரம் மாவீரர் துயிலுமில்லம், விசுவ 
மடு மாவீரர் துயிலுமில்லம்,முழஙகாவில் 
மாவீரர் துயிலும் இல்லம் ஆகிே மூன்று 
துயிலும் இல்லஙகளும்,  முல்டலத்தீவு மாவ 
டடம்.(5)       முள்ளிேவட்ள துயிலுமில்லம், அலம் 
பில் துயிலுமில்லம், ஆலஙகு்ளம் மாவீரர்              
துயிலுமில்லம், வன்னிவி்ளாஙகு்ளம் மாவீரர் 
துயிலு மில்லம், களிககாடு (தநடுஙயகணி) மாவீரர் 
துயிலுமில்லம் ஆகிே ஐநது துயிலும் இல்லஙகளும், 
மன்னார் மாவடடம்.(2)        ஆடகாடடிதவளி 
மாவீரர் துயிலுமில்லம், பணடிவிரிச்்சான் 
மாவீரர் துயிலுமில்லம் ஆகிே இரணடு துயிலும் 
இல்லஙகளும்,       வவுனிோ மாவடடம். (1)       ஈச்்சங 
கு்ளம் மாவீரர்  துயிலுமில்லமும்     மைலாறு பிரய்த 
்சம். (2)                          உ்தேபீடம் (டடி முகாம்) மாவீரர்    துயிலுமில் 
லம்,                                         இ்தேபீடம் (ஜீவன்முகாம்  மாவீரர்   துயிலு மில் 
லம் ஆகிே இரணடு துயிலும் இல்லஙகளும் 
திருயகாைமடல மாவடடம்.  (4) ஆழஙகு்ளம் 
மாவீரர்  துயிலுமில்லம்,                           திோகவனம் மாவீரர்  
துயிலுமில்லம்.                             தபரிேகு்ளம்  மாவீரர் துயிலு 
மில்லம், உப்பாறு மாவீரர் துயிலுமில்லம்.  ஆகிே 
நான்கு துயிலும் இல்லஙகளும் மடடகக்ளப்பு 
மாவடடம். (4)                           ்தரடவ  மாவீரர்  துயிலுமில் 
லம், ்தாணடிேடி மாவீரர் துயிலுமில்லம்,                                  
வாகடர கணடலடி மாவீரர் துயிலுமில்லம்,                         
மாவடிமுன்மாரி மாவீரர்  துயிலுமில்லம்.   ஆகிே 
நான்கு துயிலும் இல்லஙகளும், அம்பாட்ற 
மாவடடம். (1).              கஞசிகுடிோறு மாவீரர் துயிலு 
மில்லமுமாக தமாத்்தம் 27 துயிலும் இல்லஙகள் 
மடடுயம 2008 இறுதிவடர இருந்தது. 

த்பார் உக்கிரமான த்பாது அனமக்கப்்பட்ை 
மாவீரர் துயிலுமிலைஙகள் (6)                   

வி்பரம் வருமாறு  
்தர்மபுரம் மாவீரர் துயிலுமில்லம், சு்தநதிரபுரம் 
மாவீரர் துயிலுமில்லம்.  இரடைப்பாட்ள மாவீரர் 
துயிலுமில்லம்.  பச்ட்சப்புல்தவளி மாவீரர் துயிலு 
மில்லம்.  கடரோ முள்ளிவாய்ககால் மாவீரர் 
துயிலுமில்லம். தவள்்ளா முள்ளிவாய்ககால் 
மாவீரர் துயிலுமில்லம். ஆகிே ஆறு துயிலும் 
இல்லஙகளும் இறுதிப்யபார் 2009, யம,18 வடர 
அடமககப்படடன. எல்லாமாக தமாத்்தம் 
33, துயிலும் இல்லஙகளில் இதுவடர ஏ்றக 
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வபாசமிக்க மலர்கநளடுதது 
வண்ணக் யகபாலம் 
அதிற்நைபாடுதது 

வபாசற்க்தவு திைந்துனவதது 
வழியமல் விழிச்சு்டயரற்றி னவதது 
ய்தசக் கைனவச் சுமந்்தவனரத 

ய்தடித ய்தடித ந்தபாழுகின்யைபாம்! 
 

ஆனசக் கைவுகள் அையலற்றி 
அ்டஙகபா வீரம் அரஙயகற்றி 

தூசபாய் எம்துேர் துன்டதந்தறிந்்த 
தூேவயர உம்னம 
வ்ணஙகுகியைபாம்! 

 
மபாசக்க்ணக்கில் ஐப்சிக்குபபின் 

மேஙகிக் கி்டக்கும் 

மபார்கழிக்குமுன் 
வபாசஙநகபாள்ளும் கபார்ததினகயில் 

வழி்டும் வரம்ந்ற்றுக் 
கூடுகியைபாம்… 

 
கபாசினிநேஙகும் கபால்்திததுக் 
கதியே நீநரைக் கரம் குவிதது 
மூசும் க்டலனல தூதுவிடடு உம் 
முகஙகள் கபா்ணத ய்தடுகியைபாம்… 

 
யெசக் கைதியில் நெஞ்சு விம்ம 
நெடுஞ்சபாண உ்டலில் தீ்ரவ 
ய்தசமணன்ண அள்ளிநேடுதது 

நெஞ்சிற்பூசிப ்திேம் 
னவபய்பாம்…

எஙகிருக்கிைபாய் அண்ணபா. 
நீ இல்லபா்த ஈழம் இன்று 
ஈரமில்லபா மனி்தர்கனள 

வபார்ததுக் நகபாணடிருக்கிைது. 
 

சுடடுவிரல் அனசவினியல 
சூனைேபாடும் துணினவத 

்தந்்தவயை 
சுணடுவிரல் ஆட்டக்கூ்ட 

்ல்த்டனவ யேபாசிக்கியைபாம். 
 

நீ இருக்கிைபாேபா இல்னலேபா 
என்று  

எஙகளுக்குள் ய்தடுகியைபாம். 
்தனமேனில்லபா்த ்தஙனககளபாய் 

வபாழ்வந்தவவளவு கடிைம் 
ந்தரியுமபா? 

 
்தபாய்க்குத ்தபாேபாய் உேர்ந்்தவன் 

நீ 
்தந்ன்தக்கு ஈ்டபாய் வளர்த்தவன் 

நீ 
புகடடிே ்பா்டஙகளின் 

ஆசிரிேனும் நீ 
புகழப பிடிக்கபா்த ந்ரு 

நெருபபு நீ 
 

அண்ணன் நீயிட்ட அக்கினிக் 
குஞ்சு 

கபாடடின்ட ந்பாந்தின்ட 
இருக்குயம இருக்கும். 

ெைவின்ட ய்தபாய்்தலபால் 
வீசிடும் சிறுகபாற்றில் 

தீததுளி உயிர்க்கும் உயிர்க்கும். 

ntw;wpr;nry;tp



ஜனாதிபதி ரணில் விககரமசிஙக இனப் 
பிரச்சிடனககு அரசிேல் தீர்வு காண ப்தறகான 

யபச்சுவார்த்ட்த நடத்துவ்தறகான அடழப்டப 
விடுத்துள்்ளார். அதிகாரப் பகிர்வின் மூலம் 
அரசிேல் தீர்வு காைப்படும் என்பது அவருடடே 
நிடலப்பாடாக அறிவிககப்படடிருககின்்றது. அந்த 
வடகயில் அதிகாரப் பகிர்வு குறித்து யபச்சுககட்ள 
நடத்்த அவர் முன்வநதிருககின்்றார். இந்தப் 
யபச்சுவார்த்ட்தகளில் கலநதுதகாள்ளுமாறு அவர் 
நாடாளுமன்்றத்தில் அடழப்பு விடுத்திருககின்்றார். 
இந்த அடழப்டப அயநகமாக அடனவரும் 
ஏறறுகதகாணடிருப்ப்தாகயவ ஊடகத் ்தகவல்கள் 
த்தரிவிககின்்றன.
 இந்தப் யபச்சுவார்த்ட்தகள் யபரின அரசி 
ேல் கடசிகட்ளயும்விட ்தமிழ் அரசிேல், 
முஸலிம் அரசிேல் கடசிகளுககு மிக முககி 
ேமானது. இந்தப் யபச்சுககளில் அவர்கள் 
்தவ்றாமல் கலநது தகாள்்ள யவணடும். இது 

நாடடின் இன்ட்றே அரசிேல் நிடலடம 
யில் மிக மிக அவசிேமானது. ஜனாதிபதி ரணில் 
விககிரமசிஙகவின் அடழப்பில் நடட தப்றவுள்்ள 
்சநதிப்பில் கலநது தகாள்வ்தறகு முன்னர் அஙகு 
முன் தனடுககப்படவுள்்ள யபச்சுவார்த்ட்தகளுககு 
இவர்கள் ்தஙகட்ளத் ்தோர்ப்படுத்திக தகாள்்ள 
யவணடிேதும் மிக முககிேம். ்தோர்ப்படுத்்தலின்றி 
யபச்சுககளில் கலநது தகாள்வதில் எந்தவி்தப் 
பேனுமில்டல.
 இனப்பிரச்சிடனககுத் தீர்வு காணப்தற 
காகக கடந்த காலஙகளில் பல யபச்சுவார்ட்தகள் 
நடடதபறறிருககின்்றன. அந்தப் யபச்சுககளில் 
சில பல சுறறுப் யபச்சுகக்ளாகவும் நடட 
தபறறிருககின்்றன. அவறறில் பல்யவறு விட 
ேஙகள் குறித்து ஆராேப்படடு முடிவுகளும் 
யமறதகாள்்ளப்படடிருககின்்றன. அய்த யபான்று 
சில யபச்சுவார்த்ட்தகள் இடட நடுவில் முறிநது 
யபான ்சம்பவஙகளும் இடம் தபறறிருககின்்றன.
 ஏடனே யபச்சுவார்ட்தகள் ஓர்ளவி 
யலயே நடடதபறறிருககின்்றன. எந்ததவாரு 
யபச்சுவார்ட்தயும் முழுடமோக நடட 
தபறறு பிரச்சிடனககு இறுதித் தீர்வு காணும் 
கடடத்ட்த எடடயவ இல்டல. ஆயினும் 
யபச்சுவார்த்ட்தகளில் இைககப்பாடு எடடப் 
படட விடேஙகள் எதுவும் நடடமுட்றப்படுத் 
்தப்படவில்டல. யபச்சுககளில் மாத்திரயம இைக 
கப்பாடு எடடப்படடது. அந்த இைககப்பாடடட 
எந்தயவார் அர்சாஙகமும் நடடமுட்றப்படுத்தி 
நாட டில் உணடமோன இைககத்ட்தயும் ்சமா்தா 
னத்ட்தயும் இனஙகளுககிடடயிலான ஐககிேத் 
ட்தயும் ஏறபடுத்்தவில்டல.
 அந்த முககிேமான அரசிேல் பணியில் 
மாறி மாறி ஆடசிககு வந்த அர்சாஙகஙகள் ்தமது 
தபாறுபு;புககட்ளச் ்சரிவர நிட்றயவற்றயவ 
இல்டல. இ்தனால் யநர விரேம் த்சய்து நடடதபற்ற 
யபச்சுவார்த்ட்தகள் வீைாகிப் யபாயின. அய்த 
யவட்ள, சிறுபான்டம ய்தசிே இன மகக்ளாகிே 
்தமிழ் மககள் இந்தப் யபச்சுவார்த்ட்தகளின் 
மூலம் ஏமாற்றத்ட்தயும் ய்தால்விடேயுயம 
்சநதித்்தனர். பல்யவறு நிடலடமகளில் நடட 
தபற்ற இந்தப் யபச்சுவார்த்ட்தகளில் அர்ச 
்தரப்பினர் உ்ளப் பூர்வமாகவும் அரசிேல் யநர் 
டமயுடனும் கலநது தகாள்்ளவில்டல. ய்த்ச 
நலடனக கருத்திறதகாணடு அவர்கள் இந்தப் 
யபச்சுககட்ள முன்னின்று நடத்்தவில்டல. 

ய்த்ச நலன்கருதி அந்தப் யபச்சுககளில் கலநது 
தகாள்்ளவுமில்டல. இ்தனால் அரசிேல் நாட 
கஙக்ளாக – தபாழுது யபாககுவ்தறகாக நடத்்தப் 
படட யபச்சுவார்த்ட்தக்ளாகயவ அந்தப் யபச் 
சுவார்த்ட்தகள் கடநது யபாயிருககி ன்்றன.
 டி்சம்பர் மா்த நடுப்பகுதியில் நடத்்தப் 
படுவ்தறகு உத்ய்தசிககப்படடுள்்ள புதிே யபச்சு 
வார்ட்தகளுககு அடழப்பு விடுத்துள்்ள ஜனாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிஙக அரசிேலில் பழுத்்த 
அனுபவம் வாய்ந்தவர். நாடடின் இரு பிர்தான 
ய்தசிே அரசிேல் கடசிகளில் ஒன்்றாகிே ஐககிே 
ய்தசிே கடசியின் ்தடலவராகப் பல வருடஙகள் 
த்சேறபடடு வருபவர். கடசியின் ்தடலவராக அவர் 
அந்தக கடசிடேத் ்தனது ்தடலடமயின் கீழ் எந்த 
அ்ளவுககுக கடடுகயகாப்பாக டவத்திருககின்்றார். 
அ்தடன எந்த அ்ளவுககு முன்யனறறியிருககின்்றார் 
என் பது கடும் விமர்்சனத்துககு உரிேது.
 ஆனால் தபாரு்ளா்தார தநருககடியினால் 
நாடு பல்யவறு சிககல்களுககு உள்்ளாகியுள்்ள 
மிக முககிேமான கால கடடத்தில் அவர் 
நாடடின் நிட்றயவற்றதிகாரம் தகாணட 

ஜனாதிபதிோகப் தபாறுப்யபறறிருககின்்றார். 
த்சேறபடடு வருகின்்றார். அந்த வடகயில் 
அவர் ்தனது முதிர்ந்த அரசிேல் அனுபவத்தின் 
ஊடாக அர்த்்தமுள்்ள வடகயில் த்சேறபட 
யவணடிேவராக இருககின்்றார். ஆனால் அரசிேல் 
தீர்வுககான அவரது அடழப்பு எந்த அ்ளவுககு 
உ்ளப்பூர்வமானது, எந்த அ்ளவுககு நடடமுட்றச் 
்சாத்திேமானது என்பது யகள்வி ககுறிோகயவ 
உள்்ளது.

 அரசிேல் தீர்வுககான யபச்சுககளுககாக 
்தமிழ்த்்தரப்பினர் ்தமது அரசிேல் நிடலப்பாடடில் 
இருநது பல ்தடடவகள் இ்றஙகி வநதுள்்ளனர். 
யபச்சுககள் பலனளிககுமா இல்டலோ என்பது 
குறித்து திடடவடடமாகத் தீர்மானிகக முடிோ்த 
நிடலயியலயே அவர்கள் பல்யவறு யபச்சுக 
களிலும் பஙயகறறிருந்தனர். ஏதனனில் 
யபச்சுககளில் எடடப்படுகின்்ற இைககப் 
பாடடிறகு அடமவாக அந்த விடேஙகட்ள 
அரசுகள் எப்யபாதும் நிட்றயவறறிேதில்டல. 
ஆகயவ யபச்சுவார்த்ட்தகளில் எடடப்படுகின்்ற 
முடிவுகளும், யமறதகாள்்ளப்படுகின்்ற தீர்மான 
ஙகளும் நடடமுட்றப்படுத்்தப்படுமா என்்ற 
்சநய்தகம் ்தமிழ் அரசிேல் ்தடலவர்களுககு 
மடடுமல்ல. ்தமிழ் மககளுககும் நீணட காலமாகத் 
தீர்ககப்படாமல் த்தாடர்நது தகாண டிருககின்்றது.
 இத்்தடகே ்சநய்தகமான அரசிேல் 
நிடலடமகளில் யபச்சுககளுககு அடழப்பு 
விடுககப்படுகின்்றயபாது, யபச்சுவார்த்ட்தகள் 
இ்தேசுத்தியுடன் நடத்்தப்படும் என்பட்த 
உறுதிப்படுத்்த யவணடிேது அவசிேம். எனயவ 
யபச்சுவார்த்ட்தகளுககான நம்பிகடகககுரிே 
சூழல் மு்தலில் உருவாககப்பட யவணடும். 
யபச்சுவார்த்ட்தகளில் இேல்பாகவும் ஆர்வத்து 
டனும் பஙயகறப்தறகு அரசு நம்பிகடகயூடட 
யவணடிேது முககிேம். அ்தறகாக எரி யும் 
பிரச்சிடனக்ளாகத் த்தாடர்கின்்ற பிரச்சிடன 

கட்ளத் தீர்த்து, யபச்சுவார்த்ட்தகளுககு அவ 
சிேமான இேல்பான சூழடல உருவாகக 
யவணடும். யபச்சுககளுககுரிே நல்தலணை 
்சமிகடஞடே தவளிப்படுத்துபடவோகவும் அந்த 
நடவடிகடககள் அடமே யவணடிேது அவசிேம்.  
 இத்்தடகே நல்தலணை தவளிப்பாட 
டின் மூலம் மாத்திரயம யபச்சுவார்த்ட்தகளில் 
்தமிழ்த்்தரப்பினர் நம்பிகடகயுடனும் அர்த்்த 
முள்்ள வடகயிலும் ஈடுபட முடியும். நல் 
தலணை தவளிப்பாடற்ற யபச்சுவார்த்ட்த 
முேறசிகள் தவறுமயன சுே அரசிேல் இலாப 
யநாககத்ட்தக தகாணடடவோகயவ அடமநது 
விடும். இ்தறகு இதுகால வடரயில் நடடதபற்ற 
அரசிேல் தீர்வுககான யபச்சுவார்த்ட்தகளும், யபச்சு 
வார்த்ட்தகளின் யபாககும் முன்னு்தாரைஙக்ளாக 
அடமநதிருககின்்றன.
 முன்டனே யபச்சுவார்த்ட்தகளின்யபாது 
நிலவிே அரசிேல் சூழல்கட்ளப் யபான்்ற 
சூழல் இப்யபாது நிலவவில்டல. இரு ்தரப் 
பினருயம – அர்ச ்தரப்பினரும்்சரி ்தமிழ்த் 
்தரப்பினரும்்சரி இப்யபாது அரசிேல்ரீதிோகப் 

பல்யவறு தநருககடிகளுககு முகம் தகாடுத் 
திருககின்்றனர். அர்சாஙகம் தபாரு்ளா்தார, 
அரசிேல் சூழல்களில் தநருககடிகட்ள எதிர் 
தகாணடிருககின்்றது. ஆடசிோ்ளர்கள் மறறும் 
யபரினவாதிகளின் இனத்துயவ்ச அரசிேல் யபாக 
கினால் ்தமிழ்த்்தரப்பு தபாரு்ளா்தார ரீதிோகவும், 
அரசிேல் நிடலப்பாடடிலும், வாழ்விேல் நிடலப் 
பாடடிலும்கூட மிக யமா்சமான இடடயுறுகட்ள 
எதிர்தகாணடிருககின்்றனர்.
 விடு்தடலப்புலிகளுடனான யபார்நிறுத் 
்தத்தின்யபாது முன்தனடுககப்படட யபச்சு 
வார்த்ட்தகளின்யபாது யுத்்த க்ளத்திலும் 
அரசிேல் க்ளத்திலும் யபச்சுவார்த்ட்தககு 
நம்பிகடகடேயும் வலிடமடேயும் ஊடடும் 
வடகயில் யபச்சுககளுககு இட்சவான சூழல் 
ஒன்று யபைப்படடது. ஆனாலும் அத்்தடகே 
சூழலில் யமறதகாள்்ளப்படட யபச்சுககளும்கூட 
பலனளிககத் ்தகக வடகயில் தவறறிதப்றத் 
்தவறியிருந்தன. இந்த நிடலயில் யபச்சுககளுககும் 
அரசிேல் தீர்வுககும் நம்பிகடக அளிககத்்தகக 
வடகயிலான பு்றச்்ழல் ஒன்று யபைப்படா்த 
நிடலயில், உத்ய்தசிககப்படட யபச்சுவார்த்ட்தகள் 
முன் யனற்றகரமாக முன்தனடுககப்படும் என்ப்த 
றகு எந்தவி்த உத்்தரவா்தமும் கிடடோது.
 அதிகாரப் பகிர்வின் மூலம் இனப் 
பிரச்சிடனககு அரசிேல் தீர்வு காை அடன 
வருககும் ்சம்ம்தமா என நாடாளுமன்்றத்தில் 
யகடடு, அஙகு அளிககப்படட ஒப்பு்தடல 
ஆ்தாரமாகக தகாணடு ஆரம்பிககப்படுகின்்ற 
யபச்சுககளில் எந்தவி்தத்தில் நம்பிகடக தகாள்வது 
என்பது த்தரிேவில்டல. இனப்பிரச்சிடனககு 
அரசிேல் தீர்வு காணப்தறகான அதிகாரப்பகிர்டவ 
யமறதகாள்வதில் யபரின அரசிேல் கடசிகள் 
எல்லாயம ்தோராக இருககின்்றன என்று கூ்ற 
முடிோது. ஏதனனில் இனப்பிரச்சிடனககு 
அரசிேல் தீர்வு காணப்தறகு இனவா்தத்ட்தத் 
தீவிரமாகக கடடப்பிடிககின்்ற யபரின கடசிகள் 
எப்யபாதுயம எதிரான நிடலப் பாடடடயே 
தகாணடிருந்தன. அந்த அரசி ேல் நிடலப்பாடடில் 
இன்னும் மாற்றம் ஏறபடவில்டல. இந்த நிடலயில் 
தவறுமயன நாடாளுமன்்றத்தில் த்தரிவிககப்படட 
உடனடி வாய்தமாழி மூலமான இைககப்பாடு அர 
சிேல் தீர்வு முேறசிககு உரம் ய்சர்ககும் என்று கூ்ற 
முடிோது.
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"பு லம்ந்ேர் அனமபபுகள் இஙகு ்தமிழ் 
ய்தசிேம் ய்சிக்நகபாணடு ்தமது அரசிேல் சுே 

ெலனுக்கபாக நசேற்்டும் அரசிேல் கடசிகனள 
வலுப்டுததுவன்த விடுதது ்தமிழர்களின் 
உரினமக்கபாக ய்பாரபாடிேவர்கனளயும் உயிர் 
கனள திேபாகம் நசய்்த குடும்்ஙகனளயும் 
வலுப்டுததுவ்தற்கபாை ெ்டவடிக்னககனள 
முன்நைடுக்கயவணடும்."
 வடககு கிழககு இடைந்த ்தமிழர் ்தாேகம்.
்தமிழர்கள் ்தஙக்ளது ்தாேகத்தில் ஏடனே இனஙகள் 
வாழும் நிடலயில் வாழயவணடும் என்ப்தறகாக 
்தனது கனவுகட்ள து்றநது ்தமது ்சமூகத்திறகாக 
யபாராடி ்தமது உயிர்கட்ள திோகம் த்சய்்த வீர 
ம்றவர்கட்ள நிடனவுகூரும் நா்ளாக மாவீரர் தினம் 
வடககு கிழககு ்தமிழர் ்தாேகத்திலும்,புலம் தபேர் 
நாடுகளிலும் அனுஸடிககப்படுகின்்றது.
 எவவாறு இருந்தாலும் இம்முட்ற ்தமிழர் 
்தாேகப்பகுதிகளில் மாவீரர்கட்ள நிடனவுகூருவ்தற 
கான ஏறபாடுகள் மும்முரமாகவும் உைர்வுபூர் 
வமாகவும் நடடதபறறுவருகின்்றன.
 வடககிடனப்தபாறுத்்த வடரயில் பல் 
கடலககழக மாைவர்கள்,சிவில் ்சமூக த்சேற 
பாடடா்ளர்கள், ்தமிழ் ய்தசிே கடசிகள் மாவீரர் 
வாரத்திடன அனுஸடிப்ப்தறகான நடவடிகடக 
கள் முன்தனடுககப்படடுள்்ளன. வடககிடனப் 
தபாறுத்்த வடரயில் மாவீரர் நாட்ள ்தமிழ் 
ய்தசிே கடசிகளுககு அப்பால் மாவீரர் ஏறபாடடு 
ககுழுவினர் இ்தறகான முன்தனடுப்புகட்ள பரந 
்த்ளவில் ஏறபடுத்திவருகின்்றனர்.
 கிழககு மாகாைத்தில் ்தமிழ்ய்தசிே 
கடசிகள் ஒன்்றாகவும் மாவீரர் ஏறபாடடுககுழுவி 
னர் ஒரு பகுதிோகவும் மாவீரர் நிடனவு 
தினத்ட்த அனுஸடிப்ப்தறகான வழிவடககட்ள 
த ்ச ய் து வ ரு கி ன் ்ற ன ர் . வ ட க கி ட ன ப் த ப ா று த் ்த 
வடரயில் அரசிேல் கடசிகள் ்தமது அரசிேலுககாக 
பேன்படுத்தும் நிடலயில் கிழககில் அவவா ்றான 
நிடலயிடன குட்றந்த்ளவியலயே காைமுடி 
கின்்றது.இய்தயபான்று கிழககில் மாவீரர்கள் ஏற 
பாடடுககுழுவினரால் மாவீரர்கள் தகௌரவிப்பு 
பணிகளும் முன்தனடுககப்படுகின் ்றன.
 நாஙகள் வருடத்திறகு ஒரு முட்ற மாவீரர் 
கட்ள நிடனவுகூருகின்ய்றாம்.இந்த மாவீரர்களின் 
திோகஙகட்ள நாஙகள் நிடனவுகூருகி ன்ய்றாயம 
்தவிர அவர்களின் திோகஙகள் எ்தறகாக த்சய் 
ேப்படடது,அந்த திோகத்தின் உன்ன்த யநாக 
கத்திடன ்தமிழ் ய்தசிே பரப்பில் உள்்ளவர்கள் 
எந்த்ளவுககு முன்தகாணடுத்சல்கின்்றார்கள் என் 
பட்த ஆராேயவணடிே நிடலயில் உள்ய்ளாம்.

 இய்தயபான்று ்தமிழர்களின் சு்தநதிரத்திற 
காக ்தமது இன்னுயிர்கட்ள ஆகுதிோககிே மாவீரர் 
களின் குடும்பத்தினரின் இன்ட்றே நிடலதேன்ன 
அவர்களுககு ்தமிழ் மககள் த்சய்்த ய்சடவதேன்ன 
என்பட்தயும் ஆராேயவணடிே நிடல இன்ட்றே 
்தமிழ் ்சமூகத்திறகு உள்்ளது.
 கார்த்திடக மா்தம் வந்தால் மடடுயம 

வடககு கிழககில் உள்்ள ்தமிழ் ய்தசிே பரப்பில் 
உள்்ள அரசிேல் கடசிகளுககு ்தமிழர்களின் விடு 
்தடலப்யபாராடடம் ஞாபகத்திறகு வரும் 
நிடல காைப்படுகின்்றது.தவறுமயன ்தமககுள் 
முடடியமாதும் இந்த கடசிகள் மாவீரர்கள் எ்தறகாக 
்தமது உயிர்கட்ள திோகம் த்சய்்தார்கள் என்பட்த 
ம்றந்த நிடலயியலயே த்சேறபடுகின்்றனர்.
 ்தமிழ் ய்தசிே பரப்பில் த்சேறபடும் கடசிகள் 
்தமது தகாள்டகதேன்ன ்தமது யநாககம் என்ன 
என்பட்ததேல்லாம் ம்றநதுவிடடு இன்று தவறும் 
அரசிேல் ரீதிோன ்தமககுள்்ளான யபாடடிடே 
மடடும் யநாககாக தகாணடு த்சேல்படடு 
வருகின்்றன.யுத்்தம் தமௌனிககப்படட்தன் பின் 
னர் ஆயு்தப்யபாராடடம் தமௌனிககப்படடாலும் 
அரசிேல் ரீதிோன யபாராடடம் இராஜ்தநதிரப் 
யபாராடடமாக முன்தகாணடுத்சல்லப்படும் 
என்று மககள் எதிர்பார்த்திருககின்்ற யபாதிலும் 
அவவா்றான யபாராடடஙகள் இல்லாமல் தவறு 
மயன ்தமிழ்ய்தசிேத்திடன வலியுறுத்தும் கடசி 
களுககிடடயிலான யபாராடடயம முன்தகாணடு 
த்சல்லப்படுகின்்றடம கவடலககுரிே்தாகும்.
 மாவீரர்களின் திோகஙகளும் அவர்களின் 
எதிர்பார்கடககளும் இன்று தவறுமயன 
உைர்ச்சி அரசிேலுககாக மாவீரர் தினஙகளில் 
மடடுயம பேன்படுத்்தப்படுகின்்றன.மா்றாக 
ஏடனே காலஙகளில் மாவீரர்களின் திோகஙக 
ளும்,அவர்களின் வீரச்த்சேல்களும்,அவர்களின் 
இலடசிேஙகளும் ம்றககப்படடு ்தமிழ் ய்தசிே 
அரசிேல் முன்தகாணடுத்சல்லப்படுகின்்றது.
 இவவா்றான த்சேறபாடுகள் ்தமிழ் ய்தசிே 
அரசிேலுககு தபாருத்்தமற்ற்தாகவும் யகள்விக 
குடபடுத்திே்தாகவும் காைப்படுகின்்றது.இன்று 
வடககு கிழககில் ய்தான்றியுள்்ள ்தமிழ் ய்தசிே 
அரசிேலுககிடடயிலான யபாடடிகள்   ்தமிழ் 
ய்தசிேத்திடன சிட்தவடடேச்த்சய்யும் நிடலககு 
தகாணடுத்சன்றுள்்ளது.
 ்தாேகககனவுடன் ்சாவிடன ்தழுவிே ்சந்த 
னப்யபடழகய்ள!என்்ற பாடடல யகடகும்யபாது 
ஒவதவாரு மாவீரரும் என்ன கனவுககாக ்தம்டம 
ஆகுதிோககியுள்்ளார்கய்ளா அந்த கனவிடன நன 
வாககயவணடிே தபாறுப்பு வடககு கிழககில் 
உள்்ள ஒவதவாரு ்தமிழனுககும் உள்்ளது.இன்று 
்தமிழ் மககளின் உரிடம த்தாடர்பில் ்சர்வய்த்சம் 
வடரயில் ஒலிப்ப்தறகான காரைம் இந்த மாவீரர் 
களின் திோகமாகும்.இந்த திோகஙகளுககு ்சரிோன 
தீர்விடன தபறறுகதகாடுககயவணடிே பாரிே 
தபாறுப்பு வடககு கிழககில் உள்்ள ஒவதவாரு 
்தமிழ் மகனுககும் உள்்ளது.
 இன்று புலம்தபேர் ய்த்சத்தில் உள்்ளவர்கள் 
இஙகுள்்ள கடசி அரசிேடல வ்ளர்ப்ப்தறகு முன் 
தனடுககும் முேறசிகள் இஙகு மாவீரர்களின் கன 
விடன ்தவிடுதபாடிோககும் த்சேறபாடாகயவ 
யநாககயவணடியுள்்ளது.மாவீரர்களின் தபேடர 
டவத்து அரசிேல் த்சய்வ்தறகும் ்தமது வயிறறிடன 
வ்ளர்ககமுறபடுபவர்களுயம இன்று ்தமிழ் 
ய்தசிேத்திறகு எதிரானவர்க்ளாக மாறியுள்்ளனர்.
இவர்கள் எதிரிகட்ள விட மிக யமா்சமானவர்கள்.
இவர்கய்ள ்தமிழினத்தின் உணடமோன துயராகி 
க்ளாகும்.இவறறிடன ்சரிோன முட்றயில் இன 
ஙகணடு கட்ளேயவணடிே தபாறுப்பு ்தமிழ் 
ய்தசிேத்திடன உயிராக யநசிககும் ஒவதவாரு 
வரினதும் கடடம மடடுமல்ல நாஙகள் மாவீரர் 
களுககு த்சய்யும் உணடமோன அஞ்சலிோகும்.
 இய்தயபான்று இன்று நாஙகள் இனத்தி 
றகாக வீரக்ளமாடி காவிேமான மாவீரர்கட்ள 
நிடனவுகூரும் இந்த யநரத்தில் அவர்களின் 
குடும்பத்தின் நிடலடமகள் குறித்தும் சிநதிகக 

யவணடிே நிடலயுள்்ளது.்தமிழினத்திறகாக எந்த 
வி்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல்யபாராடி காவிே 
மான வீரம்றவர்களுககு குடும்பஙகள் உள்்ளது.சில 
குடும்பஙகள் இன்றும் ்தமது வாழ்வா்தாரத்திறகு 
மிகுந்த கஸடஙகட்ள எதிர்யநாககிவருகின்்றனர்.
 அணடமயில் மடடகக்ளப்பு மாவடடத்தின் 
வவுைதீவு பகுதியில் உள்்ள ஆறறுப்பகுதிககு 
த்சன்்றயபாது அஙகு தபணதனாருவர் மீன்பிடியில் 
ஈடுபடடிருந்தட்த கணயடன்.வேது முதிர்ந்த 
தபண அந்த வேதிலும் ய்தாணிடே ஓடடிச்த்சன்று 
மீன்பிடியில் ஈடுபடுவட்தககணயடன்.அவரிடம் 
கட்தத்துகதகாணடிருந்தயபாது அவருகக இரணடு 
ஆண மகன்கள் என்றும் இருவரும் மாவீரர்க்ளாகிே 
கட்தயிடன கூறி கணகலஙகினார்.கைவரும் இல் 
லா்த நிடலயில் மீன்பிடித்து ்தனது வாழ்நாட்ள 
கடத்தி வருகின்்றனர்.இவவா்றான பலர் இன்று 
கிழககு மாகாைத்தில் காைப்படுகின்்றனர்.

 விடு்தடலப்பேைத்தில் யுத்்த க்ளத்தில் 
கிழககு மாகாை யபாராளிகளின் வீர்சாக்சஙகட்ள 
அடனவரும் அறிவார்கள்.ஆனால் அவர்களின் 
குடும்பஙகள் இன்று எதிர்யநாககும் கஸடஙகட்ள 
யகடப்தறகும் ோரும் அற்றநிடலயே காைப் 
படுகின்்றது.அத்ய்தாடு யுத்்த காலத்தில் ஆயு்தம் 
ஏநதி யுத்்தம் தமௌனிககப்படட்தன் பின்னர் 
இேல்பு வாழ்கடகககு திரும்பிே பலர் இன்று 
வாழ்டவ த்தாடலத்்த நிடலயில் நிர்ககதிோன 
நிடலயில் உள்்ளனர்.சிலர் ோ்சகம்தபறும் நிடல 
டமடேயும் காைமுடிகின்்றது.
 யுத்்த காலத்தில் ்தமது த்சேறபாடுகட்ள 
முன்தகாணடுத்சல்வ்தறகு ்தமிழீழ விடு்தடலப்பு 
லிகளினால் புலம்தபேர் ய்த்சஙகளில் மு்தலீடுகள் 
முன்தனடுககப்படடன.  இந்த மு்தலீடுகளின் 
நிடலடம இன்று என்ன என்பதும் அறிேமுடிோ்த 
நிடலயே உள்்ளது.இவவா்றான மு்தலீடுகளின் 
சிறிே பகுதிகட்ளோவது வடககு கிழககில் 
மு்தலீடு த்சய்யும்யபாது   யபாராளிகளும் மாவீரர் 
குடும்பஙகளும் த்தாழில்வாய்ப்புகட்ளப்தபறறு 
்தமது வாழ்வா்தாரத்ட்த தகாணடுத்சல்ல முடியும் 
என்்ற  சூழல் உருவாகும்.
 புலம்தபேர் அடமப்புகள் இஙகு ்தமிழ் 
ய்தசிேம் யபசிகதகாணடு ்தமது அரசிேல் 
சுேநலனுககாக த்சேறபடும் அரசிேல் கடசிகட்ள 
வலுப்படுத்துவட்த விடுத்து ்தமிழர்களின் 
உரிடமககாக யபாராடிேவர்கட்ளயும் உயிர்கட்ள 
திோகம் த்சய்்த குடும்பஙகட்ளயும் வலுப் 
படுத்துவ்தறகான நடவடிகடககட்ள முன்தனடுகக 
யவணடும்.
 இய்தயபான்று ்தமிழ் ய்தசிே பரப்பில் 
மாவீரர்களின் கனவுகட்ளயும் யநாககஙகட்ளயும் 
ம்றநதுத்சேறபடும் கடசிகள் ஓரஙகடடப்படடு 
்தமிழ் ய்தசிேத்தின் பால் த்சேறபடும் கடசிகள் 
ஒன்றிடைககப்படடு அ்தன் த்சேறபாடுகட்ள அர 
சிேல் ரீதிோக பலப்படுத்்தயவணடும்.
 தவறுமயன மாவீரர் நாட்ள நிடனவுகூர்நது 
அ்தன் பின்னர் அவர்கள் திோகஙகட்ள ம்றநது 
த்சேறபடுயவாமானால் எதிர்காலத்தில் 
வடககு கிழககு ்தமிழர் ்தாேகப்பகுதிடே 
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ஒரு ்சமூகம் திடகாத்திரமான ்சமூகமாக 
யமதலழும்புவத்தன்பது பல்யவறு ்சா்தக 

விட்ளவுகளுககும் உநது்சகதிோக அடமயும்.
எனினும் இலஙடகயின் ்சமகால தநருககடிகள் 
திடகாத்திரமான ்சமூக உருவாககத்ட்த யகள்விக 
குறிோககியுள்்ளன.இ்தனிடடயே மடலேக 
்சமூகம் இ்தனால் தபரிதும் பாதிககப்படடுள்்ள 
நிடலயில் இவறறினால் ஏறபடும் ்தழும்புகள் 
நீணட காலம் நின்று நிடலககும் என்பட்தயும் 
மறுப்ப்தறகில்டல.வறுடம, யபா்ாககின்டம 
யபான்்ற காரணிகள் மடலேக ்சமூகத்தின் ஆணி 
யவடர ஆடடம்காை த்சய்துள்்ளய்தாடு  . இதிலிருந 
தும் மீணதடழுவ்தறகு அர்சாஙகத்தின் உ்தவியுடன் 
ஆககப்பூர்வமான திடட முன்தனடுப்புககள் அவ 
சிேமாகியுள்்ளன.எனினும் இது குறித்்த ்சா்தக 
விட்ளவுகள் குட்றவாகயவ காைப்படுகின்்றன.
 இலஙடக இப்யபாது மூழ்கும் கப்பலுடன் 
ஒப்பிடடு யப்சப்படுகின்்றது.கடன் யமல் கடன் 
வாஙகி த்சலுத்்த முடிோது திணடாடிக தகாண 
டிருககும் இலஙடகயின் நடவடிகடககள் ஏடனே 
நாடுகளுககு ஒரு பாடமாகும்.இதிலிருநதும் 
இலஙடக மீணதடழுவ்தறகு ்சர்வய்த்ச நாைே 
நிதிேம் மடடுமன்றி ்தனிப்படட உ்தவி 
வழஙகுநர்கள் மறறும் ஏடனே அடமப்புகளும் 
ஒத்துடழப்பு வழஙக யவணடுதமன்று ஐ.நா.வின் 
மனி்த உரிடமகள் ஆடைககுழு வலியுறுத்தியுள் 
்ளது. இலஙடகயின் உைவுப் பைவீககம் 80 
வீ்தமாகவுள்்ள நிடலயில் உைவுப் தபாருடகளின் 
விடலகளும் கணி்சமாக அதிகரித்துள்்ளன.இலங 
டகயின் அர்ச நிறுவனஙகள் சில நாத்ளான்றுககு பல 
மில்லிேன் நடடத்ட்த ்சநதித்து வருகின்்றன.இது 
இலஙடகயின் தபாரு்ளா்தாரத்திறகு யமலும் பலத்்த 
அடிடே ய்தாறறுவித்திருககின்்றது.இ்தனிடடயே 
இலஙடக தபற்ற கடடன திருப்பி த்சலுத்்த முடி 
ோது திைறிக தகாணடிருககும் நிடலயில் கடன் 
மறுசீரடமககப்பட யவணடுதமனவும், இலஙடக 
மத்திே வஙகி சுோதீனமான நிறுவனமாக மாறறிே 
டமககப்பட யவணடுதமனவும் யகாரிகடககள் 
முன்டவககப்படடுள்்ளன.
 இலஙடகயின் தபாரு்ளா்தார தநருககடி 
பல்யவறு மடடஙகளிலும் ்தாகக விட்ளவுகள் 
ஏறபடுவ்தறகு உநது்சகதிோகியுள்்ளது.கடந்த 
ஜூடல மா்தத்தில் இலஙடகயில் யமறதகாள்்ளப் 
படட ஆய்தவான்றிறகடமே பத்துககு ஒரு பிள்ட்ள 
முரணபாடான யபாககிடன தவளிப்படுத்துவ்தாக 
கணடறிேப்படடுள்்ளது.ஐநதிறகு ஒரு பிள்ட்ள 
தூஙகும் முட்றயில் மாற்றம் ஏறபடடுள்்ளது.
இவவா்றாக பிள்ட்ளகளின் முரணபாடான யபாக 
கிறகு உ்ளத்்தாககஙகள் முககிே காரைமாக 
அடமநதுள்்ளன.தபாரு்ளா்தார தநருககடி, உைவுப் 
தபாருடகளுககான விடலகளின் அதிகரிப்பு 
என்பன இதில் த்சல்வாககு த்சலுத்தியுள்்ளட்தயும் 
அறிே முடிகின்்றது.இ்தனிடடயே ்சமகால 
நிடலடமகள் பிள்ட்ளகளிடடயே மந்தயபா்டை 
அதிகரிப்பிறகு வித்திடடுள்்ள்தாகவும் இநநிடல 
ோனது எதிர்காலத்தில் யமலும் அதிகரிக 
கககூடுதமன்றும் நிபுைர்கள் எச்்சரிகடக 
விடுத்துள்்ளனர்.இ்தடன கடடுப்படுத்்த உரிே 
யவடலத்திடடஙகட்ள முன்தனடுகக யவணடி 
ே்தன் அவசிேமும் இவர்க்ளால் முன்டவக 
கப்படடுள்்ளது.ஒரு யவட்ள உைவிடன உட 
தகாள்ளும் அ்ளவு பல குடும்பஙகளில் குட்ற 
வடடநதுள்்ளய்தாடு உைவுணணும் ்தடடவகளும 
குட்றவடடநதுள்்ளன.இவவா்றாக நூறறுககு 
60 வீ்தமான குடும்பஙகளில் உைவுணணும் 
்தடடவகள் குட்றவடடநதுள்்ள்தாக ்தகவல்கள் 
த்தரிவிககின்்றன.உடதகாள்ளும் உைவுகளின் 
்தரம் மறறும் புயராடடினின் அ்ளவு என்பனவும் 
குட்றவடடநதுள்்ளன. இது பல்யவறு பா்தக 
விட்ளவுகளுககும் அடித்்த்ளமாகியுள்்ளது.

கீழ்நினை மட்ைம்
இலஙடகயின் தபாரு்ளா்தார தநருககடி மற றும் 
உைவுப் தபாருடகளின் விடலவாசி அதிகரிப்பு 
ககு மத்தியில் மடலேக மககள் நசுஙகுணடு, 
விழிபிதுஙகி நிறப்தடன அவ்தானிகக முடிகின்்றது.
இச்்சமூகத்தினர் நீணட காலமாகயவ வறுடம, 
யபா்ாககின்டம என்பவறறுககு முகம்தகாடுத்து 
வருவது புதிே விடேமல்ல.இ்தன் எதிதராலிோல் 
இச்்சமூகத்தினர் பல தவறறி இலககுகட்ள அடடே 
முடிோதுள்்ளனர். “அரசிேல் ரீதிோக ்தமககுரிே 
அஙகீகாரத்ட்த தபறறுக தகாள்வ்தறகாக 
தபருநய்தாடடத் த்தாழிலா்ளர்கள் நடத்திே 
யபாராடடம் குடியுரிடம கிடடத்்தவுடன் தீர்நது 
விடட்தாக பலரும் மகிழ்ச்சி த்தரிவித்்தனர்.
எனினும் ்சமூக, தபாரு்ளா்தார ரீதியில் இம்மகக 
ளின் நிடலடம இத்்தடன வருடஙகளின் பின் 
னரும் கவடலககுரிே மடடத்தியலயே உள்்ளது. 
இலஙடகயில் தபாரு்ளா்தார ்சமூக ரீதியில் எல் 
டலப்படுத்்தப்படட அல்லது ஓரஙகடடப்படட 
மககள் பிரிவினரில் தபருநய்தாடட மககய்ள 
முன்னணியில் உள்்ளனர்” என்று புத்திஜீவிகள் 
சுடடிககாடடியுள்்ளடமயும் ஆழமாக யநாககத்்தக 
க்தாகும்.
 1990/91 இல் நாடடில் வறிே குடும்பஙகளின் 
்ச்தவீ்தம் 21.8 ஆகவிருந்தது.நகர்ப்பு்றத்தில் இது 
12.9 ஆகவும், கிராமப்பு்றத்தில் 24.7 ஆகவும் 
இருந்தய்தாடு தபருநய்தாடடத்தில் இது 16.7 
ஆகவிருந்தது.எனினும் பின்னர் படிப்படிோக 
தபருநய்தாடடஙகளில் வறிே குடும்பஙகளின் 
்ச்தவீ்தம் யவகமாக அதிகரித்திருந்தது. இ்தறயகறப 
1995/96 இல் இலஙடகயில் வறிே குடும்பஙகளின் 
்ச்தவீ்தம் 24.3 ஆகவும், நகர்ப்பு்றத்தில் 11.0 ஆகவும், 
கிராமப்பு்றத்தில் 25.9 ஆகவும் காைப்படட 
நிடலயில் தபருநய்தாடடத்தில் இது 32.2  என்்ற 
அதிகரித்்த வீ்தத்திடன தவளிப்படுத்தி இருந்தது.
இய்தயவட்ள 2002 இல் தபருநய்தாடடத்திலுள்்ள 
வறிே குடும்பஙகளின் ்ச்தவீ்தம் 24.3 ஆகவும், 
2006/07 இல் 25.8 ஆகவும் காைப்படடது.இந்த 
ஆணடுகளில் நாட்ளாவிே ரீதியிலும், நகர மறறும் 
கிராமப்பு்றஙகளிலும் வறிே குடும்பஙக ளின் 
்ச்தவீ்தம் தபருநய்தாடடஙகட்ளக காடடிலும் 
குட்றவாகக காைப்படடடம குறிப்பிடத்்தகக்தா 
கும். .
 இய்தயவட்ள ்தடலககுரிே வறுடமக 
குறிகாடடி தபருநய்தாடடத்தில் 1990/91 இல் 
20.5, 1995/96 இல் 38.4, 2002 இல் 30.0, 2006/07 
இல் 32.0 வீ்தமாகக காைப்படடது.இநநிடல 
ோனது நாட்ளாவிே ரீதியில் முட்றயே 26.1, 
28.8, 22.7, 15.2 என்்ற வீ்தத்தில் காைப்பட டது.
தபருநய்தாடட மககளிடடயே யமறதகாள்்ளப் 
படட பல ஆய்வுகள் இம்மககள் யபா்ாககில், 
நாடடிலுள்்ள ஏடனே மககட்ள விட பின் 
்தஙகியுள்்ள்தடன தவளிப்படுத்தின.1976 
இல் இடம்தபற்ற “இலஙடக யபா்ாககு 
அ்ளவீடு” கிராமிேச் சிறுவர்கட்ளக காடடி 
லும் ய்தாடடப்பு்றச் சிறுவர்கய்ள தபரும்ளவு நீடித்்த 
யபா்ாககின்டமோலும், குட்றயபா்ாககினா 
லும் பாதிககப்படடுள்்ள்தடன எடுத்துக காடடி 
ேது.ய்தாடடப் பகுதிகளில் கயலாரிே்ளவில் 
உைவு நுகர்ச்சி ்சரா்சரிககு யமலாக  இருப்பினும், 
புர்த. மறறும் உயிர்ச்்சத்துககள் நிட்றந்த உைவு 
நுகர்ச்சி மிகமிகக குட்றவாக இருப்ப்தனால் அவர் 
கள் பல்யவறு யநாய்களுககு ஆ்ளாவ்தாகவும் 
த்தரிேவந்தது.இய்தயவட்ள 1978/79 இல் 
தபருநய்தாடடத்தில் யநாயுற்ற குடித்த்தாடகயின் 
்ச்தவீ்தம் 16.7 ஆகவும், 1981/82 இல் 32.2 ஆகவும், 
1986/87 இல் 24.3 ஆகவும், 2003/04 இல் 10.1 ஆகவும் 
இருநதுள்்ளது.
 தபருநய்தாடட மககள் அரசிேல், தபாரு 
்ளா்தார,்சமூக மடடஙகளில் ஒதுககி டவககப் 

படட்தால் அவர்கள் பாரிே ்சவால்கட்ள ்சநதிகக 
யநர்ந்த்தாக யபராசிரிேர் சின்னத்்தம்பி சுடடிக 
காடடியுள்்ளார்.இம்மககள் இவவா்றாக ஒதுககி 
டவககப்படடடமோனது அவர்கள் ்தமது வாழ்க 
டகடேக தகாணடு நடாத்துவ்தறகு யபாதுமான 
வருமானத்ட்தயும் மூல்தன ்சா்தனங கட்ளயும் 
தபறறுக தகாள்்ள முடிோ்த நிடலடே ஏறபடுத்தி 
ேது.அவர்களுககு அடிப் படடச் ய்சடவகள் 
கிடடககா்த  நிடலடேயோ அல்லது கிடடககும் 
ய்சடவகள் ்தரஙகுன்றிேனவாக உள்்ள நிடலடமயோ 
அது ஏறபடுத்திேது.தபாதுச் ய்சடவகளின் நன்டம 
கள் யபாதிே்ளவிறகு தபருநய்தாடட மககட்ள 
த்சன்்றடடேவில்டல.அர்சாஙக த்தாழில்வாய்ப்புக 
கட்ள தபறறுக தகாள்வ்தறகு ய்தடவோன 
அரசிேல் அனு்சரடையும் அவர்களுககு கிடடக 
காது யபானது.யமலும் இனம், பி்றந்த இடம் 
என்பவறறின் அடிப்படடயில் அவர்களுகதகதிராக 
பாரபட்சம் காடடப்படுவ்தாக தவளிப்பாடுகள் 
இருநது வருவ்தாகவும் யபராசிரிேர் சின்னத்்தம்பி 
த்தளிவுபடுத்தியுள்்ளார்.
 1992 ம் ஆணடில் தபருநய்தாடட மகக 
ளின் ்சமூக, தபாரு்ளா்தார நிடல குறித்து ஆராய் 
வ்தறகாக ஜனாதிபதி ஆடைககுழு தவான்று 
நிேமிககப்படடது. இககுழு பல்யவறு விடேங 
களில் இம்மககள் பின்்தஙகியுள்்ளடமடே எடுத்துக 
காடடிேது. இ்தனடிப்படட யில் குடியுரிடம, 
த்தாழில் வாய்ப்புககள், கல்வி, த்தாழிறபயிறசி, 
வீடடு வ்சதியும் சுகா்தாரமும்,்சமூகநலன் யபைல், 
மின்்சார வ்சதி, த்தாடர்பாடல் வ்சதிகள், ்சமூக 
மறறும் கலா்சார யமம்பாடு, விட்ளோடடு, 
தபாழுதுயபாககு என்பவறறுககான வ்சதிகள், 
பிர்தான ய்தசிே நீயராடடத்தில் இடைநது 
தகாள்வ்தறகான வாய்ப்புகள் யபான்்ற பலவறறில் 
இம்மககள் பின்்தஙகியுள்்ள்தாக ஆடைககுழு 
த்தரிவித்திருந்தது.

அதிகரிக்கும் உணவுச சிக்கல
இவவா்றாக தபருநய்தாடட மககள் எல்லா 
துட்றகளிலும் பின்்தஙகிே தவளிப்பாடுகட்ள 
நீணட காலமாகயவ தகாணடிருப்ப்தடன 
பல்யவறு ஆய்வுகளும், புள்ளிவிவரஙகளும் புலப் 
படுத்துகின்்றன.எனினும் இவறட்ற நிவர்த்தி 
த்சய்வ்தறகான யவடலத்திடடஙகள், முன்தனடுப் 
புககள் என்பன குறிப்பிடத்்தகக்தாக இல்டல. 
இ்தனிடடயே நாடடின் ்சமகால நிடலடமக்ளால் 
மடலேக தபருநய்தாடட மககள் த்சால்தலாைா 
துன்ப துேரஙகட்ளயும் ்சநதித்து வருகின்்றனர்.
எதிர்வரும் காலஙகள் மிகவும் யமா்சமான்தாக 
அடமேலாம் என்்ற எச்்சரிகடகககு மத்தியில் 
வருமானப் பற்றாககுட்றடே ்சநதிககும் இம் 
மககளின் வாழ்கடக நிடலடமகள் யமலும் 
யமா்சமடடேலாம் என்று அஞ்சப்படுகின்்றது.
உைவு ரீதிோன சிககல்களுககும் இவர்கள் முகம் 
தகாடுகக யவணடியேறபடலாதமன்றும் த்தரி 
விககப்படுகின்்றது.  
 இ்தனிடடயே நாடடில் ்தறயபாது 
நிலவுகின்்ற தபாரு்ளா்தார நிடலடமயில் 
உைவு உள்ளிடட அத்திோவசிே தபாருட கட்ள 
பற்றாககுட்றயின்றி ்சநட்தககு விநியோகிக 
கப்படுவட்த உறுதிப்படுத்தி வாழ்கடகச் 
த்சலடவ நிடலோகப் யபணும் தபாருடடு 
அவசிேமான தகாள்டக ரீதிோன மறறும் நடட 
முட்ற ்சாத்திேமான தீர்வுகட்ள அடமச்்சரடவககு 
பரிநதுடரப்ப்தறகாக ஜனாதிபதி ்தடலடமயில் 
வாழ்கடகச் த்சலவு த்தாடர்பான உபத்சேற 
குழுடவ நிேமிப்ப்தறகு அடமச்்சரடவ ஏற 
கனயவ அனுமதி வழஙகியுள்்ளது.அத்ய்தாடு 
வறுடமப்படடவர்கள் மறறும் இடர்களுககு 
உள்்ளாகிேவர்களின் உைவுப் பாதுகாப்பு மறறும் 
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ஆணடுய்தாறும் ்தமிழீழ மாவீரர் நாளில் 
புவிப்பரப்தபஙகும் ்தமிழர் வாழும் 

நாடுகளில் எல்லாம் மாவீரர்களின் நிடனவு 
யபாற்றப்படுகி்றது. ்தமிழ் மககள் கணணீர் 
அஞ்சலி த்சலுத்தி, த்சஞசுடர் ஏநதி, தநஞசுருகப் 
புகழ்வைககப் பாடல் பாடி அந்த வீர வித்துகட்ள 
நிடனவு கூர்கின்்றார்கள்.
 2009 யம முள்ளிவாய்ககால் தபரும்படு 
தகாடலககு முன் 1989 மு்தல் 2008 முடிே ஒவ 
யவாராணடும் ்தடலவர் பிரபாகரன் மாவீரர் நாள் 
உடர நிகழ்த்துவது வழககமாக இருந்தது. இந்த 
உடரகள் ஒவதவான்றும் ்தமிழீழ விடு்தடலப் 
யபாராடடத்தின் வரலாறறு ஆவைமாகும். ஏற்ற 
வற்றஙகள் நிட்றந்த விடு்தடலப் யபாராடடப் 
பாட்தயில் ஒவதவான்றும் ஒரு டகவி்ளககாக 
ஒளியூடடும். இப்யபாதும் மாவீரர் நாட்ள 
தவறறுச் ்சடஙகாக இல்லாமல் யபாராடடத்ட்தத் 
த்தாடர மீள்சூளுடர ஏறகும் நா்ளாகக தகாள் 
யவாம் என்்றால், நடநது வந்த பாட்தடேத் 
திரும்பிப் பார்த்து படடறிவுகட்ளத் த்தாகுத்து 
எதிர்காலத்துககுத் திடடமிட யவணடும்.
 த்சன்்ற ஆணடு மாவீரர்கட்ள நாம் 
நிடனவுகூர்நது இந்த ஆணடு பறபல வழிகளில் 
அவர்கட்ளப் யபாறறும் வடரககும் இடடப்படட 
காலத்தில் ்தாேகத்திலும் பன்னாடடுலகிலும் அரங 
யகறியுள்்ள தபாருத்்தப்பாடு தகாணட வரலாறறு 
நிகழ்வுகட்ளத் த்தாகுத்துப் பார்த்துக தகாள்ளும் 
கடடம நமககுணடு.
 இனநாேகம் யகாயலாச்சும் இலஙடகத் 
தீவில் சிஙக்ள அரசிேலில் ஏறபடடுள்்ள பாரிே 
மாற்றஙகட்ளக கைககில் தகாணடு ஈழ மககள் 
உரிடமப் யபாராடடத்தில் அவறறின் ்தாககம் என்ன 
என்பட்தக காய்்தல் உவத்்தலின்றி மதிப்பாய்வு 
த்சய்ே யவணடும். அரிேடையில் ஆள்மாற்றம், 
ஆடசி மாற்றம் என்ப்தல்ல நாம் சுடட விரும்புவது. 
இந்த மாற்றஙகளுககு வழியகாலிே மககள் 
யபாராடடஙகட்ளயே மனத்திறதகாணடுள்ய்ளாம்.

 இனவழிப்புச் த்சய்து யபார்கக்ள தவறறி 
கட்ள அடித்்த்ளமாககி சிஙக்ளப் யபரினவா்த 
அடல விளிம்யபறி ஆடசிடேப் பிடித்்த அய்த 
இரா்சபட்சர்கள் ்தம் மககளிடமிருநய்த ஓடவும் 
ஒளிேவும் ஒருநாள் வரும் என்று அவர்களும் 
அஞசியிருகக மாடடார்கள். நாமும் எணணிேது 
இல்டல. ்தமிழர்களின் நீதிப் யபாராடடத்தின் 
பார்டவயில் ‘அ்றகலே’ எழுச்சியின் மு்தன்டம 
விட்ளவு சிஙக்ள அரசிேல் ்சமூகத்தில் ஏறபடட 
உடடப்பு்தான். யபரினவா்த ஆளும் கும்பலின் 
்சமூக அடித்்த்ளமான சிஙக்ள தவகுமககய்ள 
அந்தக கும்படல ஓட ஓட விரடடிேடித்்தட்த 
ம்றககவிேலாது. ‘அ்றகலே’ யநராகத் ்தமிழ் மகக 
ளின் யகாரிகடககட்ள எழுப்பத் ்தவறிேது என்பட்த 
நாம் ம்றககவில்டல. இந்தக யகாரிகடககட்ள அந்த 
மககளிடம் தகாணடு ய்சர்ககும் கடடம நமககும் 
உள்்ளது என்று மடடும் சுடடிக காடட யவணடும்.
 ்தமிழ் மககளின் நீணட தநடிே நீதிப் 
யபாராடடத்துககும் சிஙக்ள மககளின் அணடமே 
்தன்தனழுச்சிககும் தமாழிோப் புரிநதுைர்வு 
ஒன்றுணடு என்பட்த வரலாறறு மாைவர்கள் 
உய்த்துைர்வார்கள். ்தமிழ் மககள் மீது 
நிகழ்த்்தப்படட இனவழிப்புப் யபாயர பன்னாடடு 

அரஙகில் சிஙக்ளத்ட்த அரசிேல் வழியில் 
்தனிடமப்படுத்தும் சூழடலத் ய்தாறறுவித் 
்தது என்பய்தாடு, ்தாஙகதவாணைா்த படடச் 
த்சலவால் இலஙடகப் தபாருளிேடலயும் 
தநாடிககச் த்சய்்தது. இந்த வரலாறறு ஏரைத்ட்தத் 
்தமிழ் மககளும் ்தமிழ்த் ்தடலவர்களும் உள் 
வாஙகினார்க்ளா? இனிோவது உள்வாஙகி நீதி 

ககான யபாராடடத்தில் உரிேவாறு கைககில் 
தகாள்வார்க்ளா?
 இனி என்ன நடந்தாலும் ்சரி, குறிப்பிடத்்தகக 
அ்ளவில் சிஙக்ள இட்ளஞர்களிடம் துளிர்த்துள்்ள 
குடிோடசிே உைர்வும் இனவா்த எதிர்ப்பும் 
இலஙடகத் தீவிலடஙகிே இரு ய்த்சஙகளின் 
யபாராடடத்திலும் ஒரு நிடலத்்த காரணிோகப் 
பஙகு வகிககும். நீதிககான யபாராடடத்ட்த முடுககி 
விடரவாககும் காரணிகளில் ஒன்்றாக வி்ளஙகும்.
 இரணடாவ்தாக, இந்த நாளில் குழப்பம் 
நீஙக யவணடிே ஒன்று இநதிே வல்லரசின் 
வகிபாகம் பறறிே்தாகும். இனவழிப்பில் சிஙக்ளப் 
யபரினவா்தத்துககு உடநட்தோகச் த்சேல்புரிந்த 
இநதிோ ்தமிழர்களின் நீதிககான யபாரடடத்திலும் 
இனக தகாடலோளிகட்ளக காககும் கவ்சமாகச் 
த்சேல்படடு வருகி்றது. ஐநா மனி்தவுரிடமப் 
யபரடவயில் யமடலநாடுகள் முன்தமாழிந்த 
அடரகுட்றத் தீர்மானத்ட்தக கூட ஆ்தரிகக மறுத்து 
வாகதகடுப்பிலிருநது விலகிக தகாள்கி்றது. ஈனக 
குரலில் 13ஆம் திருத்்தம் பறறி முனகித் ்தன் கட 
டமடே முடித்துக தகாள்கி்றது.
 ஐநா அறிகடககளில் குவிநது கிடககும் 
்சான்றுகள், மனி்தவுரிடமகளுககான உேராடைேர் 
கள் அறிகடகயிடும் தமய்ம்டமகள், புலம்தபேர் 
்தமிழ் அடமப்புகள் தவளிப்படுத்தி வரும் 
யகாரிகடககள், ஆற்றல்மிகு பன்னாடடு மனி்த 
வுரிடம அடமப்புகள் தவளிச்்சமிடும் த்சய்திகள் 
– இவறறில் எதுவும் இநதிே வல்லரசின் கணணிற 
படுவதில்டல. காதில் யகடபதில்டல. கணடை 
மூடிக தகாணடு சிஙக்ளம் காககக காகக கவ்ச மநதி 
ரம் படித்துக தகாணடிருககி்றது.
 அடியோடு ஒதுஙகியிருந்தாலும் ்தாழ் 
வில்டல என்னும் படிோகத் ்தமிழீழ அரசிேடல 
ஆடடிப்படடககக குறுககிடடுக தகாணடிருப்பது 
்தான் இநதிோ த்சய்து வரும் ஆகப்தபரும் யகடு. 
வரலாறறின் குப்டபத்த்தாடடிககுப் யபாய்விடட 
பதின்மூன்்றாம் திருத்்தத்ட்த மீடடு வநது அ்தடனத் 
்தமிழர்களின் யகாரிகடகோக மாறறிக காடட அது 
அருவருககத்்தகக ்தநதிரஙகட்ளக டகோணடது. 
இநதிே வல்லரசின் எடுப்பார் டகப் பிள்ட்ளக்ளாக 
மா்ற ஒப்புக தகாணட ்தாேகத் ்தடலவர்கள் 
உணடமயியலயே பரி்தாபத்துககுரிேவர்கள்.
 சிஙக்ளப் யபரினவா்தத்துககு ஏறபடட 
தபாருளிேல் தநருககடி அரசிேல் தநருககடிோக 
முறறிே நிடலயில், சிஙக்ளத் ்தடலவர்களுககுள் 
மூணட அதிகாரப் யபாடடியில் ்தமிழ் அரசிேல் 
்தடலவர்கள் ‘த்சாந்த புத்தி’ தகாணடு ஒரு 
முடிதவடுககக கூட விடவில்டல யமாதி 
அரசு. இ்தனால் ்தமிழ்த் ்தடலவர்களில் சிலர் 
இனக யகாடடின் இரு பககமும் மதிப்பிழநது 
நிறக யநரிடடது. “எஙகள் முடிடவ நாஙகள் 
எடுத்துக தகாள்கிய்றாம்” என்று பணிவுடன் 
த்தரிவித்திருந்தால் உஙகளுககாக நாஙகள் 
தபருடமப்படடிருப்யபாம்.
 2021 ்சனவரியில் ஐநா மனி்தவுரிடமப் 

யபரடவ உறுப்பு நாடுகளுககு நீஙகள் எழுதிே 
கூடடு மடல், தபாத்துவில் – தபாலிகணடி 
யபரணி யபான்்றடவ நீதிககான யபாராடடத்தில் 
முகன்டமோன நடடபடிகள். இந்த வழிடே விடடு 
விலகிப் யபாய், இநதிோவின் யகாலுகயகறப 
ஆடவும், இரணியலா அழகப்தபருமாயவா ோயர 
னும் ஒருவடர எந்த நிபந்தடனயும் இல்லாமல் 
ஆ்தரிககவும் யவணடிே ய்தடவ என்ன? எங 
களுககு இதில் ஒரு ய்தர்வு வாய்ப்யப இல்டல 
என்று த்சால்லியிருககலாயம? “இரணில் ஆ்தரவு 
யகடடார், தகாடுத்ய்தன்” என்று ஒரு ்தடலவர் 
த்சான்னது யபால் நடகப்புககிடமானது எதுவும் 
இல்டல.

 ்தமிழீழத்தின் உள்்ளார்ந்த இட்றடமடேக 
தகாழும்புவிடம் விடடுக தகாடுகக மறுத்ய்த 
வடடுகயகாடடடயில் தீர்மானம் எடுத்துப் 
யபாராடத் த்தாடஙகியனாம். அ்தடன தில்லியிட 
மும் விடடுக தகாடுகக முடிோது என்பட்த நம் 
மாவீரர்கள் ்தம் த்சஙகுருதிோல் ஈழமணணில் 
எழுதி டவத்்தார்கள்.
 மாவீரர்களின் தபேரால் இட்றஞசுகின் 
ய்றாம்: ்தாேகத் ்தமிழ்த் ்தடலவர்கய்ள! ்சரியோ 
்தவய்றா நீஙக்ளாக ஒரு முடிதவடுத்து நில்லுஙகள். 
அ்தறகு இநதிோவின் ஆ்தரடவக யகாருஙகள். 
்தமிழ்நாடும் உஙகள் பககம் நிறகும்.
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 உயிரிழந்தவர், ோழ்ப்பாைம் - ்சாவகச்ய்சரி 
பகுதிடேச் ய்சர்ந்த 37 வே்தான சுந்தரலிஙகம் 
கிரி்தரன் என த்தரிே வநதுள்்ளது. அவருககு 
இரணடு தபண குழநட்தகள் உள்பட நான்கு 
பிள்ட்ளகள் உள்்ளனர்.
 “தபாரு்ளா்தார சூழ்நிடல காரைமாக, 
நான்கு பிள்ட்ளகட்ள வ்ளர்கக முடிோ்த 
நிடல இருககு. அ்தனால் குட்றந்த த்சலவில் 
கனடா த்சல்ல இருந்தார். அவர் விேடநாமுல 
இ்றநதுவிடடார் என்்ற த்சய்தி கிடடத்துள்்ளது 
என  கிரி்தரனின்    மடனவி. 
 அவருடடே உடல் கிடடகக 
எப்படிோவது வழி த்சய்ே யவணடும். 
அப்யபாது ்தான் ்தநட்த இ்றநதுவிடடார் என்று 
என் குழநட்தகளுககு உறுதிப்படுத்்த முடியும்,” 
என்றும்  கூறியுள்்ளார்.
 யமலும், “புலம்தபேர்ந்த மககளும் 
எனககு ஆ்தரவு வழஙக யவணடும். நானும் என் 
குழநட்தகளும் கணைால் பார்ப்ப்தறகு என் 
கைவர் உடடலத் திரும்பக தகாணடு வர 30 
இலட்சம் ்தர யவணடும் என்கி்றார்கள்.
 உடடலத் திரும்பக தகாணடு வநது, 
அவர் ்தான் என் கைவர் என்று ஆ்தாரத்துடன் 
காடடுவ்தறகு மககளும் அர்சாஙகமும் 
ஒத்துடழப்பு வழஙகி உ்தவ யவணடும்,” என்றும் 
கிரி்தரனின் மடனவி யகடடுக தகாணடுள்்ளார்.
 இலஙடக எதிர்யநாககியுள்்ள 
தபாரு்ளா்தார தநருககடிககு மத்தியில் நாடடில் 
வாழ முடிோ்த சூழல் நிலவுவ்தாகக கூறி வடககு 
மறறும் கிழககு மாகாைஙகட்ளச் ய்சர்ந்த பல 
்தமிழர்கள் மிோன்மர் வழிோக கனடா யநாககிச் 
த்சல்ல முேன்று, ்தறயபாது விேடநாமில் 
்தடுத்துடவககப்படடுள்்ளடம குறிப் பிடத்்தககது.
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எழுத்்தா்ளர் “யபார் உலா” நாேகன் மாவீரன் 
கப்டன் மலரவன் (விஜிந்தன் காசிலிஙகம்) 

அவர்களின் 30 ஆம்  வருட நிடனவு ஆணடில் 
அவரது ்சயகா்தரன் டவத்திே கலாநிதி சுஜந்தன் 
காசிலிஙகம் (சுருதி) அவர்களின் எழுத்தில்   உருவாகி 
– வழி தநடுகிலும்   வலிகட்ளயும்  வரலாறட்றயும் 
ஆவைமாககியுள்்ள – ்சாடசிக்ளறறு அழிககப்படட 
ஓர் இனத்தின் கவனிககப்பட யவணடிே படடப் 
பாகிே “ஊன்று யகால்”நூல் அறிமுக விழா  இன்று  
(26.11.2022) ்சனிககிழடம  இலணடனில் நடட 
தப்றவுள்்ளது.

 இந்த நிடலயில், இந்த நுால் குறித்து 
எழுத்்தா்ளர்  மி்தோ கானவி “இலககு” ஊடகத்திறகு 
எழுதியுள்்ள விவரைம்.

மண் சுமந்த வலிகளின் பதிவவடு...
்சாடசிகள் அறறு அழிககப்படடுக தகாணடிருககும் 
ஓர் இனத்தின் கவனிககப்பட யவணடிே படடப் 
பாகின்்றது இந்த “ஊன்றுயகால்”
 “எஙகட கட்த தபரி்சா சுவாரசிேமாய் 
இருககாது” என்று த்தாடஙகும் நூலாசிரிேரின் 
இந்த எழுத்துகள்.அ்ளவுயகால்களிறகு அப்பாறபட 
டடவ நாஙகளும் எஙகள் ்சனஙகளும் கடநது 
வந்த வாழ்வின் அத்திோ்சஙக்ளாக, எளிடமோன 
வலிடமோன மனி்தர்களின் கட்தோக விரிகின்்றது
 ஆம், இந நாவலின்   கட்த மாந்தர்கள் 
எஙகளில் ஒருவராகயவ அடலநது திரிகின்்றார்கள்., 
வா்சகர்கட்ள கட்த க்ளத்திறகு யநராக அடழ 
த்து த்சன்று ்தரிசித்து வரச் த்சய்யும் உத்தி நூலா 
சிரிேருககு உணடு,
 இந நூலின் ஆசிரிேர் சுருதி யவறுோரும் 
இல்டல டவத்திே கலாநிதி சுஜந்தன்  அல்லது சுயஜா 
என்று வன்னி மகக்ளாலும் யபாராளிக்ளாலும் 
நன்கு அறிேப்படடவர்.

 ்தாய் மண விடு்தடலககாய்  யநரகாலம் 
பார்ககாமல் உடழத்திருககி்றார். இ்ளடமக 
காலஙகட்ள ்தாய் மணணிறகாய்  கடரத்திருககின் 
்றார்.

  ஓய்வு யநரம் கிடடககா்த பணியில் இருந 
்தாலும் ்தன் இலககிே பறட்றயும்  ்தன்யனாடு கூட 
டிச்த்சல்பவர்
 நூலா்சரிேர்  இலககிே உலகிறகு புதிே 
வரல்ல “ஊன்றுயகால்” பத்்தாவது நூல்
 நாவல், சிறுகட்த, கவிட்த, பாடல், 
மருநதுவ கடடுடரகள் என்று வடரேட்ற  அற்றது 
இவரது எழுத்துகள், மூத்்த மருத்துவர்களில் ஒரு 
வராக இருநது விடு்தடலப்புலிகளின்  மருத்துவ 
மடனகளிலும், அர்ச மருத்துவ மடனகளிலும் 
காலத்திறயகறப பல தபாறுப்பு நிடலகளிலிருநது 
பணிோறறிேவர்.
 ஒன்்றாக இருந்த பல மனி்தர்கட்ள இழந 
திருககிய்றாம் அவர்கள் விடடுப்யபான கனவு 
கட்ள நிட்றயவற்ற முடிோது உயிருடன் வாழு 
்தல் எவவ்ளவு தகாடுடமோனது என்பட்த 
அனுபவத்்தால் உைர்பவர்கள் ்தவிர யவறு 
ோராலும் இலகுவில் புரிே முடிோது என்பட்த 
ஆசிரிேர் ்தன் உடரயில் கணணீர் கசிே எழுதி 
யுள்்ளார்
 நூலாசிரிேரின்  த்சாந்த அனுபவஙகட்ள 
யும்,யபாரின் எச்்சஙக்ளாய் எஞசியுள்்ளவர்களின் 
மனஙகளில் அழிோப்பதிவிலிருககும் துேர்கட்ள 
யும் , இன்றும் ய்தடப்படும் நிோஙகட்ளயும், ்தன் 
நிடல மா்றாமல் ்தடஙகல் இன்றி யபச்சு வழககு 
த்சால்லாடல்கட்ள அதிகமாக நிரப்பி  இந நாவடல 
பதிவு த்சய்துள்்ளடம சி்றப்பாகின்்றது .
 இஙகு வார்த்ட்த அலஙகாரஙகள் இல்டல, 
மிடகப்படுத்்தப்படட கா்தாபாத்திரஙகள்  எவ 
ரும் இல்டல. இறுதிப்யபாரில் மட்றககபடட 
உணடமகள் என்்ற நூலின் இறுதி பகுதி யபாரின் 
உககிரத்திலும் அவலஙகளிறகுள்ளும் மிக யவகமாக 
நகர்கின்்றது.எழுது யகாலானது எழுத்்தா்ளனின் 
டகடே விடடு விலகி காடடாறறு தவள்்ளம் யபால் 
கடடுப்பாடின்றி  மன உைர்வுகய்ளாடு  நிஜத்தின் 
ய்தடலாக த்தாடர்கின்்றது.
 யுத்்தம் ்தந்த ய்தால்வி எதிர்பாரா்தது விடு 
்தடலடே மிகுந்த நம்பிகடகயோடு எதிர்பார்த்து 
இருந்தவர்களிறகு அது ஒரு யபரதீர்வு அட்த ஏறறுக 
தகாள்்ள முடிோ்தவர்கள் ்சமூகத்தில் இன்றும் 
உள்்ளனர்.அப்படிோன ஒருவரின் பாத்திரம்  
்தான்  இஙகு டாவின் விடு்தடலப்புலிகள் ஏன் 
ய்தாற்றார்கள் ? இறுதிப்யபாரில் என்ன நடந்தது? 
என்பட்த யபால் இன்றும் எம் ்சமூகத்தில் விடட 

த்தரிோ்த யகள்விகளிறகான பதில்கட்ளயும் 
அழகாக நகர்த்தி த்சல்லும் பாஙகு எழுத்்தா்ளன்  
வா்சகர்களின் மனஙகளின் அருகிலிருககின்்றான் 
என்பட்த யகாடிடடுகாடடுகின்்றது , இேல்பான 
தமாழிநடடயில் அரசிேல், , ்சமூக கருத்துகட்ள  
இறுககமாககி ஒரு ்சனநாேக ்சமூகத்தின் ்தவி 
ப்டப ்தன் வார்த்ட்தக்ளால் விட்தத்து மானிட 
விடு்தடலயின் யநசிப்டப ்தன் எழுத்து க்ளால் 
நிரப்பிே படடப்பு இது  என்்றால் மிடகோகாது. 
கட்த முழுவதும் தநாரு ஙகி சிட்தந்த கனவுகளும், 
கனத்்த விம்மல் களும், கடரய்சரா காவிேஙகளும், 
்தாய் நிலத்ட்த ஆழமாக யநசித்து அஙகு 
வாழமுடிோ்த புலம்தபேரியின் காேஙகள் எவ 
வ்ளவு வலிோனது என்பட்தயும் எம் ய்த்சத்தின் 
நிடனவுகளுடன் ய்தம்பி, ய்தம்பி அப்படியே உப்பு 
நீர் த்சாடட த்சாடட வார்த்திருககின்்றார்.

 எம் மணணின் டமந்தர்களின் திோகஙகட்ள 
கட்த முழுவதும்  ஒளியேறறி நடமாடவிடடுள்்ளார் 
நூலசிரிேர். இறுதிப்யபாரில் என்ன நடந்தது, 
இப்யபாது எம்டமச் சுறறி என்ன நடககின்்றது 
என்பட்த இலககு ்தவ்றாமல் த்சாந்த அனுபவத்ட்த 
பதிவுத்சய்துள்்ளார் .
 ்தமிழீழத்ட்த யநசிககும்  அல்லது அக 
கட்றயுள்்ள ஒவதவாரு மானிடன் மடடுமின்றி 
விடு்தடலப் யபார் ய்தடவோகிே்தா?  என்று 
இன்றும் ்சநய்தகஙகட்ள எழுப்பும் எம் ்தமிழ் 
இன உ்றவுகளும் ஊன்றுயகால் படித்்தால் ஐேம் 
த்தளிவுறும் என்பதில் எனககு பூரை நம்பிகடக 
உணடு .
 மனி்த மனதில் உயிர் மூச்்சாக நம்பிகடகயும், 
அந்த நம்பிகடகயுடன் இறுதிவடர யபாரிடடு 
மடிந்தவர்களின் திோகஙகளும் எம் நிடனவில் 
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குட்றே ஐம்ப்தாயிரம் மாவீரர்களின் உட 
லஙகள் நல்லடககம் த்சய்ேப்படட்தாக அறிே 
முடிகி்றது.
 அய்தயவட்ள வடககு கிழககிறகு தவளி 
மாவடடஙகளிலும், கடல் ்சமர்களில், கரும்புலிகள் 
என மரணித்்தவர்களின் நிடனவு கறகளும் இந்த 
துயிலும் இல்லஙகளில் அவர்களின் தபேர் 
குறிப்பிடடு நடப்படடிருந்தடமடேயும் அப் 
யபாது காைமுடிந்தது.
 ஆனால் ்தறயபாது பத்து துயிலும் இல்லங 
களில் இராணுவ முகாஙகள் உள்்ளன அடவ

*்டடக்களப்பு ்ொவடடம்:
*�ொண்டியடி ்ொவீரர் துயிலும் இல்லம்.
*யொழப்பொணம் ்ொவடடம்:
*த்கொடி்கொ்ம் துயிலும் இல்லம்,
*எள்ளொங்குளம் துயிலும் இல்லம்,
*்்கொப்பொய் துயிலும் இல்லம்
*வவுனியொ ்ொவடடம்:
ஈச்்சங்குளம் துயிலும் இல்லம்
*முல்்லத்தீவு ்ொவடடம்:
*்்சரொவில துயிலும் இல்லம்,
*முள்ளியவ்்ல துயிலும் இல்லம்
*அடம்பன் துயிலும் இல்லம்,
*துணுக்கொய் துயிலும் இல்லம்,
*ஆ்லங்குளொய் துயிலும் இல்லம்.

ஏறகனவ ்தமிழீழவிடு்தடலப்யபாராடடத்தில் 
கடந்த 27/11/1982 த்தாடககம் 30/09/2001,வடர 
உயிர்நீத்்த மாவீரர்கள் 17648 யபர் என விடு 
்தடலப்புலிக்ளால் கடந்த 2001, த்சப்டம்மர்,30,ல் 
அப்யபாது உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்்தனர். 
ஆனால் 2009, யம,18 வடர உத்தியோகபூர்வ 
மாக உயிர் நீத்்தவர்களின் விபரம் தவளியிடப் 
படா்தயபாதும் ஏ்றககுட்றே ஐம்ப்தாயிரம் யபர் 
என கூ்றப்படுகி்றது.
 ்தமிழ் இட்ளஞர்கள் மடடுமன்றி இஷ் 
லாமிே இட்ளஞர்களும் 1990 ககு முன்னம் 45 யபர் 
அப்யபாது விடு்தடலப்புலிக்ளால் மாவீரர்க்ளாக 
அறிவிககப்படடிருந்தன.
 முஷ்லிம் இட்ளஞர்கள் விடு்தடலப்புலிக 
ளில் இடைநது யபாராடிேட்த ்சகித்துகதகாள்்ளா்த 
அரசுகள் ்தமிழர்கட்ளயும் முஷ்லிம்கட்ளயும் 
பிரித்்தாளும் ்தநதிரமாகயவ 1990,ல் முஷ்லிம் 
ஊர்காவல் படடயினடர உருவாககி ்தமிழர்களுககு 
எதிராக பல தகாடலகள் அரஙயகறின கிழககு 
மாகாைத்தில் முஷ்லிம் ்தமிழ் உ்றடவ பிரித்்த 
வரலாறு சிஙக்ள ஆடசிோ்ளர்க்ளாயலயே அரங 
யகற்றப்படடது என்பது மறு்தலிகக முடிோ்த 
உணடம.
 முஷ்லிம் ஊர்காவல் படடயினடர பேன் 
படுத்தி அம்பாட்ற மாவடடத்தில் வீரமுடனப் 
படுதகாடல, மடடகக்ளப்பு மாவடடத்தில் வந 
்தாறுமூடல கிழககு பல்கடலககழக படுதகாடல, 
்சத்துருகதகாணடான் படுதகாடல, புதுககுடியிரு 
ப்பு படுதகாடல என பல இனப்படுதகாடலகளும், 
சுறறிவட்ளப்பு ய்தடு்தல் எனும் யபார்டவயில் 
முஷ்லிம் ஊர்காவல் படடயினடர பேன்படுத்தி 
1990 ல் அம்பாட்ற மாவடடம் காடரதீவு த்தாடககம் 
மடடகக்ளப்பு மாவடடம் வாடழச்ய்சடன வடர 
பிர்தான வீதிகட்ள அணடிே ்தமிழ் கிராமஙகளில் 
்தமிழ் இட்ளஞர்கட்ள பிடித்து வீதிகள் ்சநதிகளில் 
சுடடுகதகாடல த்சய்து தபறய்றால் த்தளித்து 
எரித்்த படு பேஙகர இனப்படுதகாடலகளும் நடந 
்தன.
 இ்தன் எதிதராலிக்ளாகயவ காத்்தான்குடி 
பள்ளிவா்சல், ஏ்றாவூர் என முஷ்லிம் மககள்மீதும்  
படுதகாடல்சம்பவஙகளும், ோழ்ப்பாைத்தில் 
முஷ்லிம்மககள் பாதுகாப்பாக தவளியேற்றப்படட 
்சம்பவஙகளும் இடம்தபற்றன என்பய்த உணடம.
 1990,ககு பின்னர் எந்த ஒரு முஷ்லிம் 
இட்ளஞர்களும் விடு்தடலப்புலிகள் அடமப்பில் 
இடைேவில்டல, இலஙடக அர்சாஙகத்தின் 
பிரித்்தாளும் சூழ்ச்சி இதில் தவ்றறிதபற்றது.

 மாவீரர் தினத்தில் வடககு கிழககிறகு 
தவளியே தகாழும்பு ்தடலநகடர அணடிே    
ஶ்ரீ தஜேவர்்தனபுர யகாடயட இலஙடகயின் 
்சடடம் இேறறும் உேர் ்சடபோன  இலஙடக 
பாராளுமன்்றத்தின் வ்ளாகத்திலும் ்சரித்திரத்தில் 
மு்தல்்தடடவோக  மாவீரர்கட்ள வி்ளக 
யகறறி அஞ்சலி த்சய்்த வரலாறும் ்தமிழ்ய்தசிே 
கூடடடமப்புககு மடடுயம உணடு.                                       
 கடந்த 2004, நவம்பர்,27,ம் திகதி ்தமிழ் 
ய்தசிே கூடடடமப்பு ்தடலவர் இரா.்சம்மந்தன் 
்தடலடமயில் 22, பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்களும் 
பாராளுமன்்றத்திறகு முன்பாக அன்று 6.05 மணிககு 
22, சுடர்கள் ஏற்றப்படடு அஞ்சலி வைககம் 
த்சலுத்்தப்படடதுடன் ்சம்மந்தன் மாவீரர்கள் 
த்தாடர்பாக கருத்துடரயும் த்தரிவித்திருந்த்தார் 
இந்த த்சய்தி அப்யபாது பரப்பாக ஊடகஙகளில் 
மறுநாள் தவளிவந்தன இந்த நிகழ்வில் நானும்(பா.
அரிேயநத்திரன்) அப்யபாது பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினராக இருநது இந்த அஞ்சலி நிகழ்வில் 
பஙகுபறறியனன்.

 27/11/2009, த்தாடககம் துயிலும் இல் 
லஙகட்ள இராணுவத்தினர் ்தன்னகப்படுத் திே 
்தால் வடகிழககு ்தாேகத்தில் சில வருடஙகள் 
துயிலும் இல்லஙகளில் வி்ளகயகற்றா்த யபாதும், 
மாவீரர்தின உடர இடம்தப்றாவிடடாலும் ்தமிழ் 
மககள் ஏய்தாஒருவடகயில் வைககம் த்சலுத்தி 
வநதுள்்ளனர் இராணுவத்்தடடகட்ள மீறியும் 
தபாதுமககள், பல்கடலககழக மாைவர்கள், 
்தமிழ்ய்தசிே அரசிேல் கடசி உறுப்பினர்கள், 
தபாதுமககள், முன்னாள் யபாராளிகள் வி்ளகயகறறி 
அஞ்சலி த்சலுத்்தாமல் விடவில்டல ஆனால் 
புலம்தபேர் ய்த்சதமஙகும் மறறும் மத்திேகிழககு 
நாடுகளிலும் எமது அேல்நாடான ்தமிழ்நாடடிலும் 
உலகத்தில் பரநதுவாழும் உ்றவுகள் மிகவும் எழுச் 
சிோக நிடனவுகூர்நது வருகின்்றனர். எதிர்வரும் 
ஞாயிறறுககிழடம நவம்பர் 27,லும் இம்முட்றயும் 
வழடம யபான்று அனுஷ்டிப்பு இடம்தபறும்.
 மாவீரர் தினத்தில் துயிலும் இல்லஙகளில் 
வி்ளகயகறறும்யபாது மாவீரர் நாள் அன்றும் 
யபாராளிகளின் இறுதிச் ்சடஙகுகளின் அன்றும் 
ஒலிககப்படும் பாடல் மாவீரர் நாள் பாடல் 
ஆகும். இந்தப் பாடல் புதுடவ இரத்தினதுடர 
இேறறிே்தாகும். வர்ைராயமஸவரன் பாடிேது. 
ஈகச்சுடயரறறும் தபாழுது இது பாடப்படுகி்றது, 
அல்லது ஒலிபரப்பப்படுகி்றது.                              

இநதப் ்பாைல பினவருமாறு கதாைஙகுகி்றது:

நமபாழிேபாகி எஙகள் மூச்சபாகி ெபானள முடிசூடும் 
்தமிழ்மீது உறுதி! வழிகபாடடி எம்னம உருவபாக்கும் 
்தனலவன் வரலபாறு மீதிலும் உறுதி! விழிமூடி 
இஙயக துயில்கின்ை யவஙனக வீரர்கள் மீதிலும் 
உறுதி! இழிவபாக வபாயழபாம்! ்தமிழீழபய்பாரில் 
இனியமலும் ஓயேபாம் உறுதி!

்தபாேகக்கைவு்டன் சபாவினை ்தழுவிே சந்்தைப 
ய்னழகயள!்தபாேகக்கைவு்டன் சபாவினை ்தழுவிே 
சந்்தைபய்னழகயள!

இஙகுகூவிடும் எஙகளின் குரல்நமபாழி யகடகி்தபா? 
குழியினுள் வபாழ்்வயர! இஙகுகூவிடும் எஙகளின் 
குரல்நமபாழி யகடகி்தபா? குழியினுள் வபாழ்்வயர!

்தபாேகக்கைவு்டன் சபாவினை ்தழுவிே சந்்தைப 
ய்னழகயள!

உஙகனளப ந்ற்ைவர் உஙகளின் ய்தபாழிகள் 

உைவிைர் வந்துள்யளபாம்! உஙகனளப ந்ற்ைவர் 
உஙகளின் ய்தபாழிகள் உைவிைர் வந்துள்யளபாம்! 
அன்று நசஙகளம் மீதியல உஙகயளபா்டபாடிே 
ய்தபாழர்கள் வந்துள்யளபாம்! அன்று நசஙகளம் 
மீதியல உஙகயளபா்டபாடிே ய்தபாழர்கள் வந்துள் 
யளபாம்!

எஙயக! எஙயக! ஒரு்தரம் விழிகனள இஙயக 
திைவுஙகள்! எஙயக! எஙயக! ஒரு்தரம் விழிகனள 
இஙயக திைவுஙகள்! ஒரு்தரம் உஙகளின் 
திருமுகம் கபாடடியே மறு்டி உைஙகுஙகள்! 
ஒரு்தரம் உஙகளின் திருமுகம் கபாடடியே மறு்டி 
உைஙகுஙகள்!

இந்தப்பாடல் ஒலித்து முடியும்வடர தபாதுமககள் 
தமௌனமாக துயிலும் இல்லஙகளில்  தீபம் ஏறறி 
தமௌன வைககத்ட்த த்சலுத்துவது வழடமோகும்.
 இந்த வருடம் ஈழத்தில் வடககு கிழககு 
மாகாைத்தில் உள்்ள எடடு மாவடடஙகளிலும் 
உைர்வு பூர்வமாக மாவீரர் நிடனவு வைககம் 
இடம்தபறுவ்தறகான ஏறபாடுகள் த்சய்ேப்பட 
டுள்்ளன என்பது குறிப்பிடத்்தககது.

இழிவபாக வபாயழபாம்! ்தமிழீழபய்பாரில் இனி 
யமலும் ஓயேபாம் உறுதி!

்தபாேகக்கைவு்டன் சபாவினை ்தழுவிே சந்்தைப 
ய்னழகயள! ்தபாேகக்கைவு்டன் சபாவினை 
்தழுவிே சந்்தைபய்னழகயள!

இஙகுகூவிடும் எஙகளின் குரல்நமபாழி யகடகி்தபா? 
குழியினுள் வபாழ்்வயர! இஙகுகூவிடும் எஙகளின் 
குரல்நமபாழி யகடகி்தபா? குழியினுள் வபாழ்்வயர!

்தபாேகக்கைவு்டன் சபாவினை ்தழுவிே சந்்தைப 
ய்னழகயள!

உஙகனளப ந்ற்ைவர் உஙகளின் ய்தபாழிகள் 
உைவிைர் வந்துள்யளபாம்! உஙகனளப ந்ற்ைவர் 
உஙகளின் ய்தபாழிகள் உைவிைர் வந்துள்யளபாம்! 
அன்று நசஙகளம் மீதியல உஙகயளபா்டபாடிே 
ய்தபாழர்கள் வந்துள்யளபாம்! அன்று நசஙகளம் 
மீதியல உஙகயளபா்டபாடிே ய்தபாழர்கள் வந்துள் 
யளபாம்!

எஙயக! எஙயக! ஒரு்தரம் விழிகனள இஙயக 
திைவுஙகள்! எஙயக! எஙயக! ஒரு்தரம் விழிகனள 
இஙயக திைவுஙகள்! ஒரு்தரம் உஙகளின் 
திருமுகம் கபாடடியே மறு்டி உைஙகுஙகள்! 
ஒரு்தரம் உஙகளின் திருமுகம் கபாடடியே மறு்டி 
உைஙகுஙகள்!

 இந்தப்பாடல் ஒலித்து முடியும்வடர 
தபாதுமககள் தமௌனமாக துயிலும் இல்லஙகளில்  
தீபம் ஏறறி தமௌன வைககத்ட்த த்சலுத்துவது 
வழடமோகும்.
 இந்த வருடம் ஈழத்தில் வடககு கிழககு 
மாகாைத்தில் உள்்ள எடடு மாவடடஙகளிலும் 
உைர்வு பூர்வமாக மாவீரர் நிடனவு வைககம் 
இடம்தபறுவ்தறகான ஏறபாடுகள் த்சய்ேப்பட 
டுள்்ளன என்பது குறிப்பிடத்்தககது.

்்கத்துவம் நி்ை  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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வாழ்வா்தாரஙகட்ள பாதுகாககும் யநாககில் 
“உைவுப் பாதுகாப்பு மறறும் வாழ்வா்தார மீடசி 
அவ்சர நிவாரை உ்தவித் திடடம்” என்னும் தபேரில் 
கருத்திடடதமான்றிடன நடடமுட்றப்படுத்்தவும் 
திடடமிடப்படடுள்்ளடம குறித்தும் த்சய்திகள் 
வலியுறுத்துகின்்றன.
 இநநிடலயில் இத்்தடகே திடடத்தில் 
மடலேக மககளின் வறுடம மறறும் பின் 
்தஙகிே நிடலடமகட்ள கருத்தில் தகாணடு, 
முன்னுரிடமேளித்து அவர்கட்ளயும் உள்ளீர்த்து 
உ்தவிேளிப்பது மிகவும் அவசிேமாகும்.இல் 
டலயேல் மடலேக ்சமூகத்தின் சீரழிடவ ்தடுத்து 
நிறுத்்த முடிோது யபாகும்.

்கருத்திடடமும்  ... த�ொடர்ச்சி  ...



 அய்தயவட்ள, இனப்பிரச்சிடனககு அர 
சிேல் தீர்வு காணும் விடேத்தில் யபரின 
அரசிேல் கடசிகட்ளவிட முககிேமாக தபௌ 
த்்த ம்த பீடஙகளின் இைககப்பாடுமுககிேம். 
பேனுள்்ள வடகயில் அரசிேல் தீர்வுககான 
முேறசி யமறதகாள்்ளப்பட யவணடுமானால் 
தபௌத்்த ம்த பீடஙகளின் இைககப்பாடும், 
அவர்களின் ஒடடுதமாத்்த ஒப்பு்தலும் மு்தலில் 
அவசிேம். ஏதனனில் ய்தசிே அ்ளவில் 
முன்தனடுககப்படுகின்்ற முேறசிகளில் தபௌத்்த 
ம்த பீடத் ்தடலவர்கய்ள அரசிேல் கடசிகளி 
லும்பார்கக அதிக த்சல்வாககுடடேவர் க்ளாகத் 
திகழ்கின்்றனர். அரசிேல் ்தடலவர்கள் எடுககின்்ற 
தீர் மானஙகட்ள த்சேலற்ற்தாககும் வல்லடம 
அரவகளிடயம காைப்படுகின்்றது. குறிப் 
பாக இனப்பிரச்சிடன விவகாரத்தில் இறுதி 
முடிதவடுககத்்தகக வல்லடம நிட்றயவற்ற 
திகாரத்ட்தக தகாணடுள்்ள அரசிேல் ்தடல வராகிே 
ஜனாதிபதியிலும் பார்கக தபௌத்்த ம்த பீடத்்தடல 
வர்களிடயம டமேம் தகாண டிருககின்்றது.
 எனயவ, தபௌத்்த ம்த பீடத்தின ரின் ஒப்பு்தல் 
இன்றி தவறும் வாய்ப்யபச்்ச்ள விலான யபரின 
அரசிேல் ்தடலவர்களின் ஒப்பு்தடல ஆ்தாரமாகக 
தகாணடு யமறதகாள் ்ளப்படுகின்்ற யபச்சுககள் 
ஆககபூர்வமான நடவடிகடகோக அடமயும் 
என்று கூ்ற முடிோது. மு்தலில் யபரின அரசிேல் 
கடசித் ்தடலவர்கள், அரசிேல்வாதிகளின் உறுதி 
ோன இைககப்பாடு எடடப்பட யவணடும். 
அய்தயபான்று அரசிேல் தீர்வுககு தபௌத்்த 
ம்த பீடத் ்தடலவர்களின் ஒப்பு்தல் அல்லது 
இைககப்பாடும் உறுதிோகப் தப்றப்பட 
யவணடும். அத்்தடகே ஒப்பு்தலின் அடிப் 
படடயில் யமறதகாள்்ளப்படுகின்்ற யபச்சுக+கய்ள 
ஆககபூர்வமாக அடமயும்.
 அய்தயபான்று யபச்சுவார்்தட்தகளில் 
கலநது தகா்ளவ்தறகு முன்னர் ்தமிழ்த்்தரப்பின் 
அரசிேல் கடசிகளும் எத்்தடகே அரசிேல் தீர்வுககுச் 
த்சல்வது என்பது குறித்துத் ்தஙகளுககுள் யபசி 
ஒரு தீர்மானத்திறகு வரயவணடிேதும் அவசிேம். 

ஏறகனயவ தீவுக்ளாகத் திகழ்கின்்ற ்தமிழ்ககடசிகள் 
யபச் சுககளில் கலநது தகாள்ளும்யபாது ்தமிழ் 
மககளின் அரசிேல் அபிலாட்சகள் குறித்து ஒரு 
குரலில் யபசுவார்கள். அடனத்துக கடசிகளும் 
ஒன்றிடைந்த இைககப்பாடடுடன் யபச்சுகக ளில் 
ஆககபூர்வமாக நடநது தகாள்வார்கள் என்று கூ்ற 
முடிோது. ஆகயவ ்தமிழ்த்்தரப்பு அரசிேல் கடசித் 
்தடலவர்களும் ஒன்றுகூடி ்தஙகளுககுள் எத்்தடகே 
அரசிேல் தீர்வு காைப்பட யவணடும் என்பதில் 
தீர்ககமான ஒரு முடிடவ எடடி,  யபச்சுககளில் ஒரு 
குர லில் யபசுவ்தறகுத் ்தோராக யவணடிேதும் முக 
கிேம்.
 எனயவ, யபச்சுவார்த்ட்தகளுககு இேல் 
பான பு்றச்சூழல் உருவாககப்பட யவணடும். 
யபச்சுககளில் எத்்தடகே அரசிேல்; தீர்வுககுச் 
த்சல்வது என்பது குறித்து இது ்தரப்பினரும் 
மு்தலில் ்தஙகளுககுள் ஒரு முடிவுககு வர 
யவணடும். அத்்தடகே முட்றயில் யமறதகாள் 
்ளப்படுகின்்ற்ற யபச்சுககய்ள ஆககபூர்வமான ்தாக 
அடமயும். இல்டலயேல் யபச்சுவார்த்ட்த முேறசி 
என்பது ஓர் அரசிேல் நாடகமாகயவ நடநய்தறும் 
என்பதில் ்சநய்தகமில்டல.

அரசியல தீர்... த�ொடர்ச்சி  ...
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 குடியுரிடமயின் கீழ் வழஙகப்படும் ்சான்றி 
்தழ்களின் ்சான்்ற ளிககப்படட நகல்கட்ளப் 
தபறு வ்தறகான கடடைம் 2,000 ரூபாவாக 
அதிகரிககப்படடுள்்ளது.
 சுறறுலாப் பேணிகளுககு ஒன்டலனில் 
மின்னணு பேை அஙகீகாரத்ட்தப் தபறு 
வ்தறகான கடடைம் 50 தடாலராகவும் வணி 
கஙகளுககு 55 தடாலராகவும் இருககும்.
 குடியுரிடம விருநதினர் திடடத்தின் கீழ் 
கடடைம் 200 தடாலராக இருககும்.
 தவளிநாடடு கடவுச்சீடடடக தகாணட 
இலஙடகப் தபறய்றாரின் பிள்ட்ளகளுககு வீ்சா 
வழஙகுவ்தறகான கடடைத்ட்த அ்றவிடும் 
யபாது வேதுக குழு கைககில் எடுத்துக தகாள்்ளப் 
படுவதில்டல, அது 150 அதமரிகக தடாலர்க்ளாக 
இருககும்.
 இலஙடகேர் அல்லா்த வாழ்கடகத் 
துடைடே ்சார்நதிருககும் குழநட்தகளுககான 
வீ்சா வழஙகுவ்தறகான கடடைம் 150 தடாலராக 
இருககும் என்று குடிவரவு மறறும் குடிேகல்வுத் 
திடைகக்ளம் அறிவித்துள்்ளது.

இ்லங்்்கக்கொன ... த�ொடர்ச்சி...

திடடத்ட்த முன்னாள் பிர்தமர்க்ளான யடவிட 
கமயரான் மற றும் தியர்சா ஆகிேவர்கய்ள நடட 
முட்றப்படுத்தியிருந்தனர்.   ஆ ன ா ல் 
முன்னாள் பிர்தமர் தபாறிஸ யஜான்்சன் அ்தடன 
்த்ளர்த் தியிருந்தார்.
 எனினும், குடியேற்றவாசிக ளின் 
்தறயபாட்தே உேர்வுககு உகடரன், ஆப்கான் 
மறறும் தகாஙயகாங பிரச்்சடனகள் காரைம் 
எனவும், எனினும் எதிர்வரும் காலஙகளில் 
அது ஒரு இலட்சமாக கடடுப்படுத்்தப்படும் 
எனவும் புதிே உள்த்துட்ற அடமச்்சர் சுதேல்லா 
பிரயவர்மன் த்தரிவித்துள்்ளார்.
 ்தறயபாட்தே இந்த நிடலோனது பிரி 
த்்தானிோவின் சுகா்தாரம், கல்வி மறறும் 
வீடடுத்திடடம் ஆகிே துட்றகளில் அதிக பாதி 
ப்புககட்ள ஏறபடுத்திவருவ்தாக அவர் யமலும் 
த்தரிவித்துள்்ளார்.

குடி்யறைவொசி ... த�ொடர்ச்சி...
வறிே நாடுகளுககு ரஸோ இலவ்சமாகயவ 
ப்சட்ளகட்ள வழஙகிவருகின்்றது. இது 
ஒரு மனி்தாபிமான நடவடிகடக ஆனால் 
அ்தடன தந்தர்லாநது, லறவிோ, தபல்ஜி 
ேம்,ஏஸயரானிோ யபான்்ற ஐயராப்பிே நாடுகள் 
பல மா்தஙக்ளாக ்தமது துட்றமுகஙகளில் 
்தடுத்து டவத்துள்்ளன என ஐ.நா உலக உைவுத் 
திடடத்தின் அதிகாரியின் யபச்்சா்ளரும் த்தரிவித் 
துள்்ளார்.

வறிய நொடு்களு... த�ொடர்ச்சி...

 இ்தனூடாக குழநட்த கட்ள ்தடுத்து 
டவத்்தல், யவடலககமர்த் ்தடல முற்றாக 
நிறுத்்த முடியு தமனவும் அந்த அறிகடகயில் 
குறிப்பிடப்படடுள்்ளது.
 உறுதிோன ்சமூக ய்சடவ, நீதிககான ்சமூகப் 
பணி ஆகிேடவ சிறுவர்கட்ள இலஙடகயில் 
பாது காப்ப்தறகான சி்றந்த தபாறிமுட்ற என 
UNICEF த்தரிவித்துள்்ளது
 சிறுவர் அடிடமத்்தனத்ட்த முடிவிறகு 
தகாணடு வருவ்தற காக ்சமூக ய்சடவ, 
நீதிககான பணிோ்ளர்களின் அபிவிருத்தி, 
திடடமிடலுககு அர்சாஙகம் முன்னு ரிடமேளிகக 
யவணடுதமனவும் சுடடிககாடடப்படடுள்்ளது. 
 இந்த பணிகளுககான பயிறசி, 
யமறபார்டவககாக அர்சாஙகத்தின் மு்தலீடுகள் 
த்தாடர்பிலும்  கவ னம் த்சலு த்்தப்படடுள்்ளது. 
 அடமச்சுகள், திடைகக்ளஙகள், தபாலிஸ, 
நீதித்துட்ற ஆகிேன தபணகள் – சிறுவர்கள் 
்தமது ய்தடவகட்ள நிட்றயவறறுவ்தறகான 
தபாறிமுட்றடே ஸ்தாபிப்ப்தன் அவசிேம் 
த்தாடர்பிலும்  UNICEF வலியுறுத்தியுள்்ளது.
 தபாரு்ளா்தாரம், தபாது நிதி மறு 
சீரடமப்புடன் யபச்சுவார்த்ட்தகட்ள முன்தனடு 
த்து த்சல்லும்யபாது, குழநட்த நலன், நீதிச் 
ய்சடவகள் பாதுகாககப்படுவதும், குட்றந்தபட்ச 
நிதி மூலஙகட்ள ஒதுககீடு த்சய்வதும் முககி 
ேமானது என  UNICEF-இன் அறிகடகயில் குறி 
ப்பிடப்படடுள்்ளது.

இ்லங்்்க-2022 ... த�ொடர்ச்சி  ...

கலநது தகாள்்ளவில்டல.  தபாதுஜன தபரமுன 
கடசியின் அலுவலகம் ஊடகஙகளுககு விடுத்துள்்ள 
அறிவித்்தலில், யகாடடாபே ராஜபக்சவும் இதில் 
கலநதுதகாள்வார் என குறிப்பிடப்படடுள்்ளது.
 எனினும், ராஜபக்ஷ குடும்பத்தின் ஏடனே 
்சயகா்தரர்க்ளான ்சமல் ராஜபக்ஷ, மகிந்த ராஜபக்ஷ 
மறறும் பசில் ராஜபக்ஷ ஆகியோர் பஙயகற்றனர். 
யமலும் வரலாறறில் மு்தல் ்தடடவோக ஜனாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிஙக கலநது தகாணடார்.  இது 
ஒருபு்றம் ராஜபக்ஷ ்சயகா்தரா்களிடடயேோன 
பனிப்யபாடர தவளிப்படுத்தியுள்்ளது. மறுபு்றத் 
தில் ராஜபக்ஷககளுடன் தநருககமாக அரசிேல் 
நடத்தும் ரணிலின் உபாேத்ட்தயும் தவளிப்படுத் 
தியுள்்ளது.

நொ்்்ல ஓரங்... த�ொடர்ச்சி...

73 ஆ்சனஙகட்ளயும் தபறறிருந்தன. ஆனால் 
ஆடசிடே அடமப்ப்தறகு 112 ஆ்சன ஙகள் 
ய்தடவ.
 இந்த நிடலயில் நீணடகாலம் ஆடசியில் 
இருந்த பரி்சன் கூடடணி 30 ஆ்சனஙகட்ள 
தபற்றதுடன், அது அன்வரின் கடசிககு ஆ்த 
ரவுகட்ள வழஙக முன்வந்த்தால் அரசிேல் 
தநருககடி தீர்வுககு வநதுள்்ளது. 1957 ஆம் 
ஆணடில் இருநது அரசிேலில் ஈடுபடடுவரும் 
பரி்சன் கடசி 30 ஆ்சனஙகட்ள தபற்றது அந்த 
கடசி ்சநதித்்த மிகப்தபரும் பின்னடடவாகும்.

்்்லசியொவில ... த�ொடர்ச்சி...

வாழுமடடும் எட்தயும் ்தாஙகிகதகாணடு எழுத்து 
வரலாம் என்பது நூலாசிரிேரது ஆட்சகக முடிோ்த 
நம்பிகடக.
 அட்த ்தன் வாழ்விேலிலும் வரித்துக தகாண 
டவர் என்்ற வடகயில்  இந்த படடப்பு இன்னும் 
காத்திரமாகின்்றது. நாம் யபாருககுள் வாழ்நது 
வந்த நாடகள் ஓவதவான்றிலும் மட்றககப்படட 
வரலாறுகள் புட்தநது கிடககின்்றது என்பட்த நாம் 
கூறினால் அன்றி ோர் அறிவார் .
 வழிதநடுகிலும் வலிகட்ளயும் வரலாறட்ற 
யும் பதிவு த்சய்யும் இன்நூல் ஒரு காலத்தின் 
பதிவாகின்்றது
 இந நூடல மருத்துவ யபாராளி சு்தர்்சனுககு 
்சமர்பைம் த்சய்துள்்ளார் நூலாசிரிேர்  2009;யம 
19 திகதி இராணுவத்திடம் ்சரைடடநது வலிநது 
காைமல் ஆககப்படடவர்களில் சு்தர்்சனும் 
ஓருவன். ்தமிழீழ சுகா்தார ய்சடவயின் ஒரு 
அஙகமாகிே பல்மருத்துவ ய்சடவயில் சு்தர்்சன் 
ஒரு டமல் கல்லாக வி்ளஙகிேவன் . பின்னாளில் 
்தமிழீழத்தின் மூடல முடகதகஙகும் ்தடல சி்றந்த 
பல் டவத்திேனாக அறிேப்படடவன்.

அறிமு்க விழொ... த�ொடர்ச்சி...

அழிவுப்பாட்தயிலிருநது ஆணடவனாலும் காப் 
பாற்ற முடிோ்த நிடலயே ஏறபடும்.இந்த ்தாேக 
ய்த்சத்திறகாக ஆகுதிோகிே அடனத்து யபாரா 
ளிகளுககும் பதில் த்சால்லயவணடிே கடடம 
ஒவதவாரு ்தமிழருககும் ஏறபடும்.
 எனயவ எதிர்காலத்தில் ்தமிழர்கள் எ்தறகாக 
ஆயு்தம் யபாராடடத்திடன ஆரம்பித்்தார்கய்ளா 
அந்த யபாராடடத்திறகாக எவவ்ளவு இழப்புகட்ள  
்சநதித்்தார்கய்ளா அ்தடனதேல்லாம் ம்றநது 
த்சேறபடு்தறகு வடககு கிழககில் ோருககும் எந்த 
உரிடமயும் இல்டலதேன்பட்த இந்த மாவீரர் 
நாளில் நிடனவுகூர விரும்புகின்ய்றன்.அவர்கள் 
்தமது உயிடர திோகம் த்சய்யும்யபாது அவர்களின் 
கணமுன்னால் த்தரிந்த அவர்களின் யநாககிடன 
அடடவ்தறகு ்தமிழர்கள் திட்சஙகர்ப்பம் 
அவர்களின் கல்லட்றகளில் எடுககயவணடும்.
இதுயவ நாஙகள் அவர்களுககு த்சய்யும் உண 
டமோன மரிோட்தோக இருககும்.

்ொவீரர்்களின் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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உஙகளை விள்தத்த கல்லளைளை கூட இடித்ததாரகவை...

ஆனதால,
 உஙகள் நிளனளவ எஙகள் மனதிலிருநது மைககவவதா, அழிககவவதா முடிந்த்ததா?...
 எம் வீர மதாவீரரகவை என் இனிை உைவு கவை நீஙகள் மதாண்டு ப்ல வருடம் ஆனதாலும்  என்்ைன்றும் ஓர ்தமிழன் உயிவரதாடு 
இவ் வு்லகில வதாழும் வளர எம் உணரவவதாடு மூச்சுககதாறைதாய் உைஙகிக ்கதாண்டு ்ததான் உள்ளீரகள்....
மதாவீரரகவை
 எம் இன முபபதாடடன் இரதாவணன் ் ்ததாட ககம் பண்டதாரவன்னிைன் உடபட எம் அண்ணன் கரிகதா்லன் வளர நதாம் துவரதாகத்ததால 
்ததான் மதாண்வடதாவம ்தவிர என் இனததின் வீரதள்தயும் எவனும் ்வன்ைதும் இலள்ல, இனி ்வலபவனும் இலள்ல ....
மதாவீரரகவை, 
 மதாள்ல வவளையில மண்டியிடடு ம்லர தூவி ்நய்விைகவகறறி நதாம் உம்ளம வணஙகுகிவைதாம். 
 எம் இருவிழிகளில கண்ணீர துளிகவைதாடு உஙகள் கனவுடன் ்ெலலும் எம் பைணம் .....

thuhe;j kpd;dpjo;;

 Nkfyh - aho;g;ghzk;

khtPuu;fNs.....

ஈழபவபதாரமுரசு ்கதாடட
கல்லளை வீரம் வலிளமைதாக
ஈழபவபதாளர உ்லகம் ஏறக
கரிகதா்லன் பளட பதாவரதாஙக

்தமிழர ்நஞ்சுரம் ்பதாஙக
ஈழைதாததிளர ்்ததாடர
மதாவீரம் மகிழந்்தழ

ஈழவுணரவு வமவ்லதாஙக

கதாரகதா்ல மளழததுளிவைதாடு
கதாந்தள் ம்லரகள்

கதாரததிளகத திஙகளில
கல்லளை ்தழுவும்வவளை

மதாவீரப பதாள்தயிவ்ல
மதாவீரம் விழிதிைகக
மைத்தமிழர பளடைது

மதாவீரமதாகி மண்டியிடதாது

jpU\h ghyFkud; - (Rtpr;ru;yhe;J)
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