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கிளிந�ொச்சி, முல்லைத்தீவு, 
திருக�ொணம்லை மொவட்டங் 

�ளில இதுவ்ையில 500-க்கும் 
கமற்பட்ட �ொல�்்ட�ள் உயி 
ரிழந்துள்்ள்ம உறுதிப்படுத் தப்பட 
டுள்்ளது. 
 முல்லைத்தீவு மொவட்டத் 
தின் ஒடடுசுட்டொனில 7 ்பண்ண 

யொ்ளர�ளின்  60 �ொல�்்ட�ள் 
திடீநைன உயிரிழந்துள்்ளதொ� நதரி 
விக்�ப்படடுள்்ளது. 
 கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தின்  
ந்பொன்��ர, �ொக�ந்திைபுைம், 
புண்ண நீைொவி, பூ��ரி, �ண்டொ 
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ந�ொங்க�ொ ஜன�ொய�க் 
குடியைசில �்டந்த 

மொதம் இ்டம்ந்பற்ற ்பலை தொக்கு 
தல�ளில 131 க்பர வ்ையில 
ந�ொலலைப்படடுள்்ளதொ�வும், இந்த 

தொக்குதல�்்ள எம்-23 என்்ற அயுதக் 
குழுகவ கமறந�ொண்டதொ�வும் 
ஐக்கிய �ொடு�ள் ச்்ப நதரிவித்துள் 
்ளது.
 வ்ட மொநிலைத்தில உள்்ள 
கிசிகச மறறும் ்பம்க்ப ஆகிய கிைொ 
மங்�ளில இ்டம்ந்பற்ற தொக்கு 
தல�ளிகலைகய மக்�ள் ந�ொலலைப 
்படடுள்்ளனர. அைசின் �்்டவடிக் 
்�க்கு எதிைொ�கவ இந்த 

MAjf;FOf;fspd; jhf;Fjypy; 

nfhq;Nfh Fbaurpy; 131 Ngu; gyp

இலைங்்�யில  �்டந்த 8ம் தி�தி 
உ்டல நி்லைக்கு ஒவவொத 

வ்�யில �ொறறு மொச்்டவு ்பதி 
வொகியிருந்தது. இதன் �ொைணமொ� 
ந�ொழும்பு உள்ளிட்ட பிைதொன 
��ைங்�ள் ்பலைவறறிலும் ்பனி 
மூட்டம் க்பொன்்ற நதளிவற்ற சூழல 
�ொணப்பட்டது. 
 எவவொறிருபபினும் க�றறு  
�ொறறு மொச்்டவில �ணிசமொன 
மொற்றம் ஏற்படடுள்்ளதொ� கதசிய 
�ட்ட்ட ஆைொய்ச்சி நிறுவனம் நதரி 
வித்துள்்ளது.
 எ வ வ ொ றி ரு ப பி னு ம் 
நி்லை்ம முற்றொ� மொற்ற ம்்ட 

யவில்லை என்்பதொல நவளியி்ட 
ங்�ளுக்குச் நசல்பவர�்்ள தைமொன 
மு�க் �வசங்�்்ள அணிந்து ந�ொள் 
ளுமொறும், அ�ொவசியமொ� நவளி 
யில நசலவ்த தவிரத்துக் ந�ொள் 
ளுமொறும் சுற்றொ்டலது்்ற அ்மச்சு 
ந்பொது மக்�்்ளக் க�டடுக் ந�ொண 
டுள்்ளது.

அைபு �ொடு�ளின் ்பொது�ொபபு, 
இ்்ற்ம, அவர�ளின் சுத 

ந்திைம் மறறும் ்பலைஸ்தீன மக்�ள் 
நதொ்டர்பொன அவர�ளின் ந�ொள் 
்��ளுக்கு சீனொ என்க்பொதும் உறுது 
்ணயொ� நிறகும் என  சீன அதி்பர 
சி ஜின்பிங் நதரிவித்துள்்ளொர.
 சவுதிஅகைபியொவுக்கு �்டந்த 
புதன்கிழ்ம (7) ்பயணம் கமற 
ந�ொணடுள்்ள சீன அதி்பருக்கு அங்கு  

மி�வும் சி்றப்பொன வை கவறபு 
அளிக்�ப்படடுள்்ளது. ஒரு சீனொ 

muG ehLfspd; ghJfhg;ig 
cWjpg;gLj;Jtjhf rPdh cWjp

,yq;ifapy; fhw;W khR
Kff; ftrq;fis mzpAkhW mwpTWj;jy;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ஆழ�்டலில சுயமொ� நதொழிற 
்படும் ஆய்வுகூ்டம் ஒன்்்ற 

நதன்சீனக் �்டல ்பகுதியில சீனொ 
விஞ்ொனி�ள் அ்மத்துள்்ளனர.

 நீண்ட�ொலைம் சுயமொ� நசயற 
்படும் இந்த ஆய்வு கூ்டம் Raman 
spectroscopy ஆய்வு உ்ப�ைணங்�ளு 
்டன் அ்மக்�ப ்படடுள்்ளது. 
இதன் மூலைம் �்ட லைடியில உள்்ள 
சூழலியல, �ொலை நி்லை மொற்றத்தின் 
தொக்�ம், உயிரி னங்�ளின் கதொற்றம் 
க்பொன்்ற த�வல�்்ள அறிய முடி 

யும் என இந்த திட்டத்தின் த்லைவர 
க்பைொசிரியர சொன்ங் சின் �்டந்த 
புதன்கிழ்ம(7)  நதரிவித்துள்்ளொர.
 இந்த ஆய்வுகூ்டத்தில உள்்ள 
உ்ப�ைணங்�ள் மூலைம் சிறிய அ்லை 
வரி்சயுள்்ள அதிரவு�்்ளயும் �ண 
�ொணிக்� முடியும் எனவும், மி�வும் 
்பொத�மொன �ொலைநி்லையில ஏற்படும் 
மொற்றங்�ள் நதொ்டரபில ஆைொய 
முடியும் எனவும் க்பைொசிரியர 
கமலும் நதரிவித்துள்்ளொர.
 இதற�ொன திட்டம் 2020 
ஆம் ஆணடு வகுக்�ப்பட்டது்டன், 
அது 2021 ஆம் ஆணடு ்பரீடசித்து 
்பொரக்�ப்பட்டது. 4,500 மீற்றர 
ஆழமுள்்ள �்டலிலும் இந்த ஆய் 
வுகூ்டம் ்பணியொறறும் த�்ம 
ந�ொண்டது என நதரிவிக்�ப்படுகின் 
்றது.

njd; rPdf; flypy; mikf;fg;gl;Ls;s 

flYf;fbapyhd Ma;T$lk;

ைஸ்யொவும் அநமரிக்�ொவும் நீண 
்ட�ொலை முயறசி�ளின் பின்னர 

தலைொ ஒவநவொரு ்�தி�்்ள �்டந்த 
வியொழக்கிழ்ம (8) ்பரிமொற்றம் 
நசய்துள்்ளன.
 ைஸ்யொ வசம் இருந்த கூ்்ட 
ப்பந்தொட்ட வீைொங்�்ன பிறிறனி 
கிறின்ை ைஸ்யொவும், அநமரிக்�ொ 
வின் சி்்றயில 12 வரு்டங்�ொ்ள 
இருந்த ஆயுத வியொ்பொரி விக்கைொர 
க்பொட்்ட அநமரிக்�ொவும் விடு 
த்லை நசய்துள்்ளன.

 இரு �ொடு�ளுக்கும் இ்்ட 
யில இருந்த இழு்பறி நி்லை்ய 
சவுதி அகைபியொவின் இ்ளவைசர 
மு�மட பின் சலமொன் தீரத்து 
்வத்தது்டன், இந்த ்�தி�ள் 
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u];ahTk; mnkupf;fhTk; 
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கஜரமனின் வைலைொறறில இ்டம் 
ந்ப்றொத அ்ளவுக்கு மி�ப 

ந்பரும் இைொணுவபபுைடசி ஒன்று 
க்கு தயொைொனவர�்்ள தொம் ்�து 
நசய்துள்்ளதொ� கஜரமனின் நீதித் 
து்்றயினர �்டந்த புதன்கிழ்ம 
(07) நதரிவித்துள்்ள னர.
 இந்த புைடசிக்கு தயொைொன 
50 க்பரில 25 க்ப்ை தொம் ்�து 
நசய்துள்்ளதொ� கஜரமனின் சி்றபபு 
்ப்்டயினர நதரிவித்துள்்ளனர.
 13 மொ�ொணங்�ளில உள்்ள 
130 இறகு கமற்பட்ட வீடு�ளில 
இ்டம்ந்பற்ற கதடுதல�ளின் க்பொது 
்பயங்�ைவொத அ்மபபுக்�்்ள 

கசரந்த 23 க்பர ்�து நசய்யப்பட 
்டது்டன் கமலும் 27 க்பர நதொ்டர 
்பொன விசொை்ண�ள் இ்டம்ந்பறறு 
வருவதொ� கஜரமன் அைசு நதரிவித் 
துள்்ளது. ்�து நசய்யப்பட்டவர� 
ளில முன்னொள் அைசியலவொதி�ள், 
்ப்்ட அதி�ொரி�ள் மறறும் 

N[u;kdpapy; ,uhZtg;Gul;rpf;F 
Kaw;rp - gyu; ifJ
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நதன்கமல வங்�ொ்ள விரிகு்டொ 
வில உருவொகியுள்்ள மொண 

்டஸ் சூ்றொவளி �ொைணமொ� �்ட 
ந்த இரு தினங்�்ளொ� நிலைவும் 
குளிைொன வொனி்லை இன்றிலிரு 
ந்து ்படிப்படியொ�க் கு்்றவ்்ட யும் 
என்று இலைங்்� வளிமண்டலைவி 

யல தி்ணக்�்ளம் நதரிவித்துள்்ளது. 
 மொண்டஸ் புயல தொக்�த்தி 
னொல ்பது்்ள, நமொனைொ�்லை, 
நுவநைலியொ, அம்்பொ்்ற, மட்டக் 
�்ளபபு, இைத்தினபுரி, க��ொ்லை 
மறறும் யொழப்பொணம் ஆகிய 
மொவட்டங்�ளில வீசிய �டும் 
�ொறறினொல சுமொர 10,000 க்பர 
்பொதிக்�ப்படடுள்்ளதொ� அனரத்த 
மு�ொ்மத்துவ மத்திய நி்லையம் 
நதரிவித்துள்்ளது.
 இகதகவ்்ள இம் மொவட்ட 
ங்�ளில  மூன்று உயிரிழபபுக்�ளும் 
்பதிவொகியுள்்ளன.

,yq;ifapy; Vw;gl;l rPuw;w fhy 
epiyahy; 10000 Ngu; ghjpg;G

இலைங்்�யின் மூத்த ்பத்திரி 
்�யொ்ளர பி.மொணிக்�வொச�ம் 

அவர�ளுக்கு வொழ �ொள் சொத்ன 
யொ்ளர விருது அறிவிக்�ப்படடுள் 
்ளது.
 இலைங்்� ்பத்திரி்� ஆசி 
ரியர�ள் சங்�மும், இலைங்்� ்பத் 
திரி்�ப க்பை்வயும் இ்ணந்து 
�்டத்துகின்்ற 2021 ஆம் ஆணடுக்�ொன 
சி்றந்த ஊ்ட�வியலைொ்ளர�ளுக்�ொன 
விருதில வொழ�ொள் சொத்ன 
யொ்ளர விருது மூத்த 

tho; ehs; rhjidahsu; tpUJ mwptpg;G

tlf;F> fpof;fpy; 500-f;Fk; Nkw;gl;l 
fhy;eilfs; capupog;G
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2023 டிசம்பர் 10 இல் ஐக்கியநாடுகள் சப்பயின் "எல்்ா மனிதர்களும சுதந்திரத்துடன் பிறந்தவர்கள். 
அவர்களின் கண்ணியமும உரிபமகளும சமமானது" என்்பபத வலியுறுத்தும அபனத்து்க மனித 
உரிபமகள் சாசனம பிரகடனப்படுத்தப்படட பவரவிழாபவ, 75வது ஆண்பட, ஐக்கியநாடுகள் சப்ப 
எதிர்்காள்கிறது. இந்நிப்யில் "எல்்ா மக்களுக்கும கண்ணியமான சுதந்திரமான நீதியான வாழ்வு" 
என்ற அபழபபு 2022ம ஆண்டு டிசம்பர் 10ம திகதிய அபனத்து்க மனித உரிபமகள் நாளுக்கான 
பமயக்கருத்தாகக் கடடபமக்கப்படடு, மக்களின் சுதந்திரமான கண்ணியமான சம உரிபமகளுடன் 
கூடிய வாழ்வுக்காக உபழக்க உ்கின் அரசுக்களுக்கும மனித உரிபமகள் ்சயற்பாடடாளர்களுக்கும 
மக்களுக்கும ககாரிக்பக விடுத்துள்ளது. 2030ம ஆண்டிபன எல்ப்யாகக் ்காண்டு நீடித்து 
நிப்க்கத் தக்க வளர்ச்சிகபள உ்கில் உருவாக்க கவண்டும என்னும ஐக்கிய நாடுகள் சப்பயின் 
இ்க்கு மனித உரிபமகபள நிப்நிறுத்துவதிக்கய தங்கியுள்ளது. 
 இந்நிப்யில் ஈழத்தமிழர்கள் என்னும இ்ங்பகத் தீவில் வர்ாறறுக்கு முற்படட கா்ம 
முத்ாக இன்று வபர ் தான்பமயும ் தாடர்ச்சியும ் காண்ட இபறபமயுடன் வாழ்ந்து ் காண்டிருக்கும 
உ்கின் மூத்த குடிகளுக்கு அவர்களின் கண்ணியமான சுதந்திரமான நீதியான வாழ்வு என்்பபத 
எவவாறு ஐக்கிய நாடுகள் சப்ப உறுதிப்படுத்தும என்்பது உ்கத் தமிழரின் எதிர்்பார்ப்பாக உள்ளது.  
ஈழத்தமிழர்களுபடய இபறபம உறுதிப்படுத்தப்படடாக் கண்ணிய சுதந்திர நீதி வாழ்வு அவர்களுக்கு 
நபடமுபறச் சாத்தியமாகும. ஈழத்தமிழரின் இபறபமபய, கி.பி 1796 இல் பகப்பறறி  1948 வபர 152 
ஆண்டுகள் கா்னித்துவ மக்களாக அவர்கபள ஆடசி ்சயத பிரித்தானிய கா்னித்துவ அரசாங்கம, 
04.02.1948இல் ஈழத்தமிழர்களின் விருபபின்றி உருவாக்கிய சிங்களப ்்பரும்பான்பம ஒறபறயாடசிப 
்பாராளுமன்ற ஆடசி முபறக்குள் உட்படுத்தி இ்ங்பக அரசாங்கம என்ற அரபச இருகதசங்கபள 
ஒரு கதசமாகச் சுதந்திரம வழங்கியதன் பின்விபளவாக, இன்றுவபர 74 ஆண்டுகள் அந்தச் சிங்கள 
்்பௌத்த க்பரினவாத அரசாங்கத்தின் இனஅழிபபு, இனத்துபடபபு, ்பண்்பாடடு இனஅழிபபு என்னும 
முத்தரப்படட இனஅழிபபு அரசியலுக்கு எதிராக க்பாராடிகய  ஈழத்தமிழர்கள் கண்ணிய சுதந்திர நீதி 
வாழ்பவ முன்்னடுக்க கவண்டியதாக உள்ளது.
 ஐக்கிய நாடுகள் சப்பயின் அபனத்து்க மனித உரிபமகள் சாசனம பிரகடனப்படுத்தப்படட 
1948 முத்ாக, கா்னித்துவகா்ப பிரச்சிபனயாகத் தீர்க்கப்பட கவண்டிய ஒன்றாக உள்ள இந்த 
ஈழத்தமிழர் கதசியபபிரச்சிபனபய அபனத்து்க நாடுகளின் கடடபமப்பான ஐக்கியநாடுகள் சப்ப தான் 
தீர்த்துபவக்க கவண்டும. பிரித்தானியா இ்ங்பகக்குச் சுதந்திரம வழங்கிய கசால்்பரி அரசிய்பமபபில் 
மத, இன சிறு்பான்பமயினர்க்கு வழங்கிய அரசிய்பமபபுப ்பாதுகாப்பான 29(2) விதிபய 
22.05.1972 முதல் சிங்களப ்்பரும்பான்பம ஆடசியாளர்கள் வன்முபறப்படுத்தியதன் விபளவாக 
அவர்கள் தன்னிச்பசயாக உருவாக்கிய சிங்கள ்்பௌத்த குடியரசு என்னும ஈழத்தமிழபர ஆளும 
சடடத் தகுதியறற அரசிய்பமப்பால் ஈழத்தமிழர்கள் அரசறற கதசஇனமாக இன்று வபர உள்ளனர். 
இதனால் தங்களின் இபறபம பிரித்தானியாவிடம இருந்து தங்களிடகம மக்கள் இபறபமயாகத் 
திருமபிவிடட வர்ாறறுப ்பரிணாமத்தின் அடிப்பபடயில் தங்களின் அரசியல் எதிர்கா்த்பதத் 
தாங்ககள அபமபக்பாம என்னும தன்னாடசிப பிரகடனத்பதபத 1974இல் அக்கா் ஈழத்தமிழர்களின் 
அரசியல் தப்பமயாக இருந்த சா.கே.கவ ்சல்வநாயகம அவர்கள் காங்ககசன்துபறத் கதர்தல் 
்தாகுதியில் நபட்்பறற அபடயாள குடி்யாப்பத் கதர்த்ால் ஈழத்தமிழ் மக்களாபணயாக்கி, 
அதபன 1975இல் சிறி்ங்காப ்பாராளுமன்றத்தில் ஈழத்தமிழரின் தன்னாடசிப பிரகடனமாக சனநாயக 
முபறயில் அபனத்து்க சடடங்களுக்கு ஏற்ப ்வளியிடடார். இந்த தன்னாடசிப பிரகடனத்பத 1977 
கதர்தப் குடி்யாப்பமாக்கி ஈழமக்கள் தமது ஆபணயாக உ்குக்கு உறுதிப்படுத்தியதும அல்்ாமல் 
அதபன சனநாயக வழிகளில் சிறி்ங்கா அனுமதிக்காது விடடால் கவறு எந்த ஏறபுபடய வழிகளிலும 
அபடகவாம எனவும உ்குக்குத் ்தளிவாக்கினர்.
 இதன் அடிப்பபடயிக்கய தங்களுபடய உயிருக்கும உடபமகளுக்கும நாளாந்த வாழ்வுக்கும 
இனங்காணக்கூடிய அச்சத்பத விபளத்த சிறி்ங்கா அரசாங்கத்தின் ்பபடகளுக்கு எதிராகத் 
தங்கபளயும தங்களின் மண்பணயும வாழ்பவயும காக்கும ்பாதுகாப்பான அபமதிக்கான மனித 
உரிபமப க்பாராடடமாக தமிழீழத் கதசிய விடுதப்பக்பாராடடத்பத 1978 முதல் தங்களின் கதசியத் 
தப்வரான கமதகு கவலுபபிள்பள பிர்பாகரன் தப்பமயில் முன்்னடுத்தனர்.  சீருபட அணிந்த 
முப்பபடகளும நிர்வாக நீதிமன்ற அபமபபுக்களும ்காண்ட நபடமுபற அரசில் 17.05.2009 வபர 
்பாதுகாபபுடன் வாழ்ந்து அதறகான அபனத்து்க அங்கீகாரத்பத ககாரினர். இந்நிப்யிக்கய சிறி்ங்கா 
அரசாங்கம 21ம நூறறாண்டின் மிகக்்காடுபமயான இனஅழிபபு மூ்ம அந்த நபடமுபற அரபச 
ஆக்கிரமித்து இன்று வபர ்பபட்ப்ம ்காண்டு ஈழத்தமிழரின் அரசியல் ்பணிபவப ் ்பறறு வருகிறது. 
வடக்கு கிழக்கில் இனஅழிபபுப ்பபடயினபர நிப்ப்படுத்தி அவர்கபள நிர்வாகிகளாக்குவதன் 
மூ்ம ஈழத்தமிழர்களின் இருபப்பயும அபனத்து வாழ்வியல் வளர்ச்சிகபளயும அழித்்தாழித்து, 
ஈழத்தமிழர்கபள அவர்களின் தாயகத்தில் இருந்து ்வளிகயற பவக்கும, ்பண்்பாடடு இனஅழிபபுடன் 
கூடிய இனத்துபடபபு  அரசிய்ால்  ஈழத்தமிழர்கபள கண்ணியமறற சுதந்திரமறற நீதியறற வாழ்பவ 
வாழ பவக்கிறது. இதபன முன்னாள் வடமாகாணசப்ப தப்வர் நீதியரசர் விக்கனஸவரன் அவர்களின் 
இவவாரபக்பச்சும உறுதிப்படுத்தியது. 
 இந்நிப்யிக்கய இவவாண்டுக்கான அபனத்து்க மனித உரிபமகள் நாளின் 
"எல்க்ாருக்குமான கண்ணிய சுதந்திர நீதி வாழ்பவ" முன்்னடுத்தல் என்ற உ்க அபழபபு 
விடுவிக்கப்படடுள்ள நிப்யில் ஈழத்தமிழர்களுக்கும இந்த அபழபபின் ்ப்ன் கிபடக்க ஐக்கிய 
நாடுகள் சப்ப தன்னுபடய கடபமபயச் ்சயய தாயகத்திலும உ்கின் முக்கிய நாடுகளிலும வாழும 
ஈழத்தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர்களுக்கான சிறபபுப பிரதிநிதி ஒருவபர நியமிக்க ்ப்ஸதீன மக்களுக்குச் 
்சயதது க்பா் அனுமதிக்க ககாரகவண்டும என்்பது இ்க்கின் எண்ணமாக உள்ளது. இதறகு 
அபனத்து்க உள்ளக ்வளியக தன்னாடசிச் சடடங்கள் எவவாறு உதவ முடியும என்்பதறகுத் 
கதசத்தின் குர்ாககவ 14.12.2006 இல் கா்மாகி இன்றுவபர ஈழமக்கள் அரசியல் ஆக்ாசகராககவ 
அவர்கள் சிந்தபனயில் ்பயணித்துக் ்காண்டிருக்கும அன்ரன் ்பா்சிங்கம அவர்களின் கருத்துக்கள் 
்ப்மான வழிகாடடும ஆவணமாக உள்ளன. கதசத்தின் குரல் வழியான கதச உருவாக்ககம இன்று 
ஈழத்தமிழர் அரசியல் உரிபமகபள நிப்நாடட ஒகர வழி என்்பது இ்க்கின் உறுதியான கருத்து. 

 ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழரின் இறைறை உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலே
கண்ணிய சு்தந்திர நீதி வடாழ்வு அவர்களுக்குச் சடாததியம்

�்டந்த சனிக்கிழ்ம (26) அன்று பிரித்தொனியொவின் 
த்லை��ர இலைண்டனில எழுமதி (Dr ்பத்ம 

கலைொஜினி -அன்ரி ந்டொக்ைர) நவளியீட்ட�த்தின் �ன்னி 
நவளியீடடில ்வத்தியக்�லைொநிதியும் க்பொைொளியுமொன 
�ொசிலிங்�ம் சுஜந்தன் எனப்படும் சுருதி அவர�ள் 
எழுதிய ஊன்றுக�ொல என்்ற நூல அறிமு�விழொ இ்டம் 
ந்பற்றது.

 �வி்ர ்பொலைைவி த்லை்மயில இ்டம்ந்பற்ற 
இந்த நி�ழவில ந்பரும்ளவொன மக்�ள் �லைந்து 
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த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



ந்பொரு்ளொதொை ந�ருக்�டி்யத் தீொ்ப்பதற 
�ொன க்பச்சுக்�்்ள ஜனொதி்பதி ைணில 

விக்கிைமசிங்� துரிதப்படுத்தியிருக்கின்்றொொ். 
ஆனொல, ந�ருக்�டிக்கு தீொ்்வக்�ொண்பதற�ொன 
உறுதியொன வொக்குறுதி�ள் எத்னயும் ஜனொதி 
்பதியொல  எந்தத் தைபபி்டமிருந்தும் இதுவ்ையில 
ந்ப்றமுடியவில்லை. பி்றக்�பக்பொகும் புதிய 
வரு்டத்திலும் ந்பொரு்ளொதொை ந�ருக்�டி நதொ்டொ் 
வதற�ொன எச்சரிக்்�யொ�கவ இது உள்்ளது. 
இந்த ந�ருக்�டிக்கு சீனொதொன் �ொைணமொ என்்ற 
க�ள்வி்ய �்டந்த வொைம் இ்டம்ந்பற்ற சிலை சம் 
்பவங்�ள் எழுபபியுள்்ளன.  இதனொல, அ்னவைது 
�வனமும் இபக்பொது சீனொவின் ்பக்�ம் திரும்பி 
யுள்்ளது.
 சொ்வகதச ரீதியில ்பலைமொனதொ�க் �ருதப்ப 
டும் ஐந்து �ொடு�ளின் தூதுவொ்�்்ள �்டந்த நசவ 
வொய்கிழ்ம ஜனொதி்பதி ைணில விக்கிைமசிங்� 
ஒன்்றொ�ச் சந்தித்துப க்பசியிருக்கின்்றொொ். ்பொரிய 
ந்பொரு்ளொதொை ந�ருக்�டிக்குள் இலைங்்� சிக்கித் 
தவிக்கும் நி்லையில, அதிலிருந்து மீள்வதற�ொன 
உதவி�்்ளப ந்பறறுக்ந�ொள்வதுதொன் இந்தச் 
சந்திபபின் க�ொக்�மொ�க் �ருதப்படுகின்்றது. 
சொ்வகதச �ொணய நிதியம், “்பொரிஸ் கி்ளப” 
என்்பவறறி்டமிருந்து முக்கியமொன சமிஞ்்�ள் 
சிலை கி்்டத்திருக்கும் நி்லையில, இந்த சந்திப 
புக்�்்ள அவொ் அவசைமொ� கமறந�ொண்டொொ்.
 இந்தியொ, அநமரிக்�ொ, பிரிட்டன், ஜப்பொன், 
அவுஸ்திகைலிய ஆகிய ஐந்து பிைதொன �ொடு 
�ளின் துொதுவொ்�ள் இந்தச் சந்திபபில �லைந்து 
ந�ொணடிருந்தொொ்�ள். இந்த ஐந்து �ொடு�ளும் 
சொ்வகதச ரீதியொ� ்பலைமொன ந்பொரு்ளொதொைத்்தக் 
ந�ொணடுள்்ள �ொடு�்ளொ� இருக்கும் அகத 
கவ்்ளயில, இலைங்்�க்கு அதி�்ளவுக்கு �்டன் 
உதவி�்்ளச் நசய்திருக்கும் �ொடு�ள் என்்பதும் 
�வனிக்�த்தக்�து. இதில அவதொனிக்�ப்பட்ட மற 
ந்றொரு வி்டயம் - சீனத் துொதுவொ் இந்தச் சந்திபபில 
�லைந்துந�ொணடிருக்�வில்லை.
 ஐ.எம்.எப., ்பொரிஸ் கி்ளப க்பொன்்றன 
தந்திருக்கும் நசய்தியும் சீனொ்வ ்மயப்படுத் 
தியதொ�கவ இருக்கின்்றது. பி்றக்�பக்பொகும் 
புதுவரு்டம் இலைங்்�க்கு எவவொறு அ்மயும் 
என்்பதற�ொன ்பதில இன்று சீனொவி்டம்தொன் இருக் 
கின்்றது.
 இலைங்்�்ய அழுத்திக்ந�ொணடிருக்கும் 
�்டன்ந�ருக்�டிக்கு பிைதொன �ொைணமொ� இரு 
ப்பது சீனொதொன். இலைங்்�யின் நமொத்தக் �்ட 
னில 50 வீதத்துக்கும் அதி�மொனது சீனொவின் 
�்டன்தொன். இலைங்்� தன்னு்்டய �்டன்�்்ள 
மறுசீை்மத்த பின்னகை தமது உதவி�்்ளயிடடு 
பிரிசீலை்ன நசய்ய முடியும் என்்பது சொ்வகதச 
�ொணய நிதியத்தின் பிைதொன நி்பந்த்னயொ� 
இருக்கின்்றது. அதொவது, இலைங்்� நசலுத்த 
கவணடியுள்்ள �்டன்�ளில ஒரு நதொ்�்ய 
விடடுக்ந�ொடுப்பதொ� �்டன்ந�ொடுத்த �ொடு�ள் 
உ்டன்்ப்ட கவணடும். அத்து்டன், மிகுதியொ�ச் 
நசலுத்த கவணடிய நதொ்�்ய மீ்ளளிப்பதற�ொன 
�ொலை எல்லை்ய நீடிக்� கவணடும். வடடி்ய 
விடடுக்ந�ொடுக்� கவணடும் க்பொன்்றவற்்ற 
உள்்ள்டக்கியதுதொன் இந்த �்டன் மறுசீை்மபபு. 
இலைங்்�க்கு �்டன்ந�ொடுத்த �ொடு�ள் இத்ன 
ஏறறுக்ந�ொள்்ளொத நி்லையில - அடுத்த �ட்டத்துக் 
குச் நசலலை முடியொது என்்பதுதொன்  சொ்வகதச 
�ொணய நிதியத்தின் நி்லைப்பொடு.
 இது நதொ்டொ்்பொ� �்்டந்பற்ற க்பச்சுக் 
�ளில சீனொ தவிொ்ந்த ஏ்னய �ொடு�ள் �்டன் 

மறுசீை்மபபுக்கு உ்டன்்படடிருந்தன. சீனொ மடடும் 
�்டன் மறுசீை்மபபுக்கு உ்டன்்ப்டவில்லை. சீனொ 
்வப ந்பொறுத்தவ்ையில இலைங்்�க்கு மடடு 
மன்றி கமலும் ்பலை �ொடு�ளுக்கும் அது �்டன்�்்ள 
வழங்கியிருக்கின்்றது. இதில ந்பரும்்பொலைொன்வ 
வறு்மயொன – ந்பொரு்ளொதொை ந�ருக்�டி்ய எதிொ் 
ந�ொள்ளும் �ொடு�ள். இலைங்்�யின் �்டன்�ளுக்கு 
மறுசீை்மப்்ப வழங்கினொல, ஏ்னய �ொடு�ளும் 
அகதக்பொன்்ற க�ொரிக்்�்ய முன்்வக்கும் என் 
்பதுதொன் சீனொவின் பிைச்சி்ன. �்டன் மறுசீை 
்மபபுக்கு உ்டன்்ப்ட மறுப்பதறகு இத்னத் தொன் 
சீனொ �ொைணமொ�ச் நசொலகின்்றது.

 சீனொவின் இந்த நி்லைப்பொடுதொன் 
இலைங்்�க்குப ந்பரும் ந�ருக்�டி்யக் ந�ொடு 
க்கின்்றது. இந்தப பின்னணியிலதொன் தமிழத் 
கதசியக் கூட்ட்மபபின் உறுபபினொ் ஒருவொ் 
்பொைொளுமன்்றத்திகலைகய “க�ொ க�ொம் ்சனொ” 
என்று முழங்கியிருந்தொொ். யொ்ைத் திருப 
திப்படுத்துவதற�ொ� அவொ் அவவொறு க�ொஷ 
மிடடிருந்தொலும், அது எந்த்ளவுக்கு யதொொ்த்தமொனது 
என்்ற க�ள்வி இருந்தொலும், இலைங்்�யின் 
ந்பொரு்ளொதொை ந�ருக்�டி முடிவுக்கு வருமொ என்்ற 
க�ள்வி நதொ்டொ்வதறகு ஏகதொ ஒரு வ்�யில 
சீனொதொன் �ொைணமொ� இருக்கின்்றது என்்ப்த அது 
பிைதி்பலிக்கின்்றது.
 இந்த நி்லையில, ்பொரிஸ் கி்ளப நவளி 
யிடடுள்்ள அறிக்்� தறக்பொ்தய நி்லை 
்ம்யப பிைதி்பலிக்கின்்றது. இலைங்்�யின் 
நிதி ந�ருக்�டிக்கு தீரவொ�, இலைங்்�யின் �்ட 
னுக்கு 10 வரு்ட �ொலை அவ�ொசம் வழங்�வும், 
பின்னர 15 வரு்ட �ொலைத்துக்கு இலைங்்�யின் 
�்ட்ன மறுசீை்மக்�வும் ்பொரிஸ் கி்ளப 
முன்நமொழிந்துள்்ளது. “இலைங்்�்ய மீட 
ந்டடுப்பதற�ொன நசயற்பொடடில �்டன் வழ 
ங்கு்பவர�ள் ந்பரும் இழப்்பச் சந்திக்� க�ரிடும்” 
என்்ப்த சடடிக்�ொடடியிருக்கும் ்பொரிஸ் கி்ளப, 
”இலைங்்�யின் மி�ப ந்பரிய �்டனொளி�்ளொன 
சீனொ மறறும் இந்தியொவி்டம் ்பொரிஸ் கி்ளப 
அதி�ொைபூரவமொ� இந்த முன் நமொழி்வ முன் 
்வக்�வில்லை” எனவும் நதரிவித்திருக்கின்்றது.
 இது நதொ்டர்பொ� ்பொரிஸ் கி்ளப நவளி 
யிடடுள்்ள அறிக்்�யில, “டிநசம்்பரில அ்னத் 
துலை� �ொணய நிதியத்தி்டம் இருந்து �்ட்னப 
ந்பறுவதறகு ஒபபுத்லைப ந்ப்ற இலைங்்� 
எதிர்பொரத்துள்்ளது. ஆனொல, சீன அைசொங்�ம் 
அதி�ொைபூரவமொ� க்பச்சுவொரத்்த�்்ள நதொ்டங் 
�ொததன் �ொைணமொ� டிநசம்்பர �ொலைக்ந�டு மி�வும் 
�டினமொ� உள்்ளது. எனகவ, அ்னத்துலை� �ொணய 
நிதியத்தி்டம் இருந்து இலைங்்�க்�ொன �்டனு 
தவிக்�ொன நசயறகுழுவின் அனுமதி்ய எதிரவரும் 
மொரச் மொதம் �்்டந்ப்றவுள்்ள கூட்டத்தில 
இலைங்்� ந்பறறுக்ந�ொள்ளும் என �ம்்பலைொம். 
எவவொ்றொயினும், சரவகதச �ொணய நிதியத்தின் 

அங்கீ�ொைம் கிடடும்வ்ை இலைங்்�க்கு அடுத்த 
மூன்று மொதங்�ளுக்கு குறுகிய �ொலை நிதி கத்வ. 
இலைங்்�யில அைசியல மறறும் ந்பொரு்ளொதொை 
ந�ருக்�டி நி்லை்ம�ள் இயலபு நி்லைக்கு 
திரும்புவதறகு முன்னர கமொசமொகி விடும்” என்று 
நதரிவிக்�ப்படடிருக்கின்்றது.  
 ்பொரிஸ் கி்ளப அறிக்்� நதளிவொ� மூன்று 
வி்டயங்�்்ள க�ொடிடடுக் �ொடடியிருக்கின்்றது. 
ஒன்று - இலைங்்�யின் �்டன் பிைச்சி்ன்யத் 
தீொ்ப்பதறகு ்பத்து வரு்ட�ொலை அவ�ொசம் �ட்டொ 
யம் கத்வ என்்பது முதலைொவது. அதொவது, 
அதறகு முன்னொ் இந்தப பிைச்சி்ன்யத் தீொ்க்� 
முயன்்றொல ்பொத�மொன வி்்ளவு�ள் ஏற்ப்டலைொம். 
இைண்டொவது, �்டன் மறுசீை்மபபுக்கு சீனொவின் 
ஒபபுதல அவசியமொனது. அது கி்்டக்�ொமல 
அடுத்த �ட்டத்துக்குச் நசலலை முடியொது. மூன்்றொ 
வது, சொ்வகதச �ொணய நிதியத்தின்  �்டனுதவிக்�ொன 
அங்கீ�ொைம் இபக்பொ்தக்கு கி்்டக்�ொது. அது 
வ்ையில குறுகிய �ொலைக் �்டன்�்்ளயொவது 
ந்ப்ற முடியொமல க்பொனொல, ந்பொரு்ளொதொை நி்லை 
கமொசம்்டந்து இலைங்்�யில தறக்பொது �ொணப 
்படும் அ்மதி நி்லையும் �ொணொமல க்பொய்விடும்.
 இந்த நி்லையிலதொன் சீனொ தவிொ்ந்த 
்பலைமொன ந்பொரு்ளொதொைத்்தக் ந�ொணடுள்்ள ஐந்து 
�ொடு�ளின் துொதுவொ்�்்ள ஜனொதி்பதி அவசைமொ� 
சந்தித்துப க்பசியிருக்கின்்றொொ். இத்னவி்ட உலை� 
வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, சொ்வகதச �ொணய 
நிதியம், ஆசிய உட�ட்ட்மபபு முதலீடடு வங்கி 
ஆகியவறறின் உயொ் அதி�ொரி�ளு்டனும் தனியொன 
சந்திபபு ஒன்்்ற சிலை தினங்�ளுக்கு முன்னொ் 
ஜனொதி்பதி �்டத்தினொொ். நிதி நிறுவனங்�ளின் 
ஒருங்கி்ணந்த கவ்லைத் திட்டம் ஒன்று 
அவசியம் என்்பது இந்த சந்திபபின்க்பொது ஏறறுக் 
ந�ொள்்ளப்படடிருக்கின்்றது.
 இ்வ அ்னத்்தயும் நசயற்படுத்த 
சிலை மொதங்�ள் நசலலைலைொம். தறக்பொது ச்மயல 
எரிவொயுவும், ந்பறக்றொல, டீசல க்பொன்்றனவும் 
ஓை்ளவுக்கு கி்்டப்பதொல �ொடு அ்மதியொ� 
இருப்பது க்பொலை �ொணப்படுகின்்றது. ஆனொல, 
தினசரி இைண்ட்ை மணி க�ை மின்நவடடும், 
அதி�ரித்துள்்ள வி்லைவொசியும் மக்�்்ள வொடடி 
வ்தக்கின்்றது. மின்நவடடு க�ைம் எடடு மணி 
க�ைமொ� அதி�ரிக்�லைொம் என்்ற எச்சரிக்்�யும், 
நிதி உதவி�ள் கி்்டப்பதில ஏற்படும் தொமதமும் 
இந்த அ்மதி நி்லை நதொ்டருமொ என்்ற க�ள்வி்ய 
எழுபபுகின்்றது.
 மீணடும் �ொடு குழம்்பலைொம் என்்ற அச்சம் 
ைணில விக்கிைமசிங்�வுக்கும் இருக்�த்தொன் 
நசய்கின்்றது. அதனொலதொன் அை�லைய என்்ற 
க்பொைொட்டக் குழுவின் முக்கிய த்லைவொ்�்்ள 
அவொ் “உள்க்ள” ்வத்திருக்கின்்றொொ். நவளிகய 
இருப்பவொ்�ளும் எபக்பொதும் ்�தொ�லைொம் என்்ற 
அச்சத்து்டன்தொன் உள்்ளொொ்�ள். ்பயங்�ைவொதத் 
த்்டச் சட்டத்்த ்��ளில ்வத்துள்்ள ைணில, 
அத்னப ்பயன்்படுத்திகய அதி�ொைத்்த ந�ொணடு 
நசலலை முடியும் என்்ற �ம்பிக்்�யு்டன்தொன் இருக் 
கின்்றொைொ?
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இந்த ஆண்டின்  மனி்த உரிமமகமைப் பேணு 
வ்தறககான மமயக் கருவகாக ்தன்மகானம், 

விடு்தமை, நீதி என்ேன முன்மவக்கப்ேட்டுளைது.
இைஙமகயில் ்தன்மகான வகாழ்வு ஏமனய 
சமூகத்தவரகமைப் பேகான்று ்தமிழரகளுக்கும்  
சகாததியமகாகியுளை்தகா?

சரவகதச சமூ�ம்  இலைங்்� தமிழர�ளின்   தன் 
மொனம், நீதி என்்பனநவலலைொம் எவவொறு இரு 

க்� கவணடும்? என்று க�ொக்குகின்்றது என்்பது 
குறித்து �ொம் சிந்திபக்பொம். ஐக்கிய �ொடு�ள் ச்்ப 
உலை�த்தின் ந்பொது அ்மப்பொ� வி்ளங்குகின்்றது.
இச்ச்்பயின்  ்பலைதைப்பட்ட �்டப்பொடு�ளும் கமற 
�ண்ட வி்டயங்�ள் அ்னத்தும் கமல தைத்தில 
எவவொறு இருக்� கவணடும் என்்ப்தப்பறறி 
கூறுகின்்றது.அதொவது மனிதர�ளுக்கு நியொயம் 
கி்்டக்� கவணடும்.�ணணியமொன வொழக் 
்�்ய �்டொத்துவதறகு வழிகயற்படுத்திக் ந�ொடுக் 
�ப்படுதல கவணடும்.அதற�ொன அ்மபபுக்�ள் 
ஒவநவொரு �ொடடிலும் இருக்� கவணடும்.என்்ற 
நதொனிபந்பொருளிகலைகய இந்த �்டப்பொடு�ள் 
அ்மக்�ப்படடிருக்கின்்றன.ஆனொல இது பூை 
ணமொ� �்்டபபிடிக்�ப்படுகின்்றது என்று கூறு 
வதறகில்லை.
 கமற�த்கதய �ொடு�ளின் தைொதைத்தில 
்பொரத்தொல கூ்ட அது இல்லை.என்்றக்பொதும் 
அந்த �ொடு�ளில அவவொறு அ்மயொதக்பொது 
அவற்்ற அமுல்படுத்துவதற�ொன சட்டங்�ள், 
சட்ட அமுலைொக்� விதி�ள் இ்வநயலலைொம் 
அங்கிருக்கின்்றன.கம்லைத்கதய �ொடு�ளில எங்� 
ளின் புலைம்ந்பயர தமிழர�ள் இருக்கின்்றொர�ள்.
அவர�ள் குடியுரி்ம ந்பற்றவர�்ளொ� இருந்தொல 
ஏ்னய மக்�ளு்டன் சரிசமமொ� �்டொத்தக்கூடிய 
�்டப்பொடு அைசொங்�த்துக்கு இருக்கின்்றது.ஏகதனும் 
்பொகு்பொடடு்டன் �்டொத்தப்படுவொர�்ளொனொல அதற 
ந�திைொ� கமறந�ொள்்ளக்கூடிய ்பலை �ட்ட்மப 
புக்�ள் அங்கு �ொணப்படுகின்்றன.இதன்க்பொது 
நியொயம் கி்்டக்கும் என்்பதற�ொன உறுதி கு்்றந் 
தது 90 சதவீதமொ� இருக்கும்
 எனினும் துைதிஷ்டவசமொ� ஆசிய �ொடு 
�ளில குறிப்பொ� இலைங்்� க்பொன்்ற �ொடு�ளில 
இந்நி்லை்ம துபபுைவொ� இல்லை என்க்ற 
நசொலலை கவணடும்.�ொம் ஏதொவது ஒரு வி்டயத்தில 
்பொை்படசமொ� �்டொத்தப்படுகின்க்றொம் என்்ற நி்லை 
யில மு்்றப்பொடு நசய்யுமி்டத்து அதற�ொன நீதி 
அலலைது நியொயம் எங்�ளுக்கு கி்்டக்கின்்றதொ? 
என்்பது மி�பந்பரிய க�ள்விக்குறியொகும். சட 
்டத்தின் முன் எலகலைொரும் சமம், அடிப்ப்்ட 
உரி்ம�ள் என்ந்றலலைொம் ்பலை  சட்டங்�ள்  அ்மந் 
திருந்தொலும் அவற்்ற அமுல்படுத்துவதில ்பலை 
சிக்�ல�ள் இருக்கின்்றன. 
 சரித்திை ரீதியொ� ்பொரக்்�யில �்டந்த ்பலை 
தசொபதங்�்ளொ� சமமொன அந்தஸ்து தமிழ மக்�ளுக்கு 
கி்்டக்�வில்லை.உரி்ம�்்ள அ்்டவதற�ொன 
முயறசி�ள் ்பலை கமறந�ொள்்ளப்பட்டக்பொதும் 
அ்வ நதொ்டரச்சியொ� உதொசீனப்படுத்தப்படக்ட 
வந்துள்்ளன.அத்னயும் மீறி அடிப்ப்்ட உரி்ம 
மீ்றல�ள் நதொ்டரந்து �்டந்து ந�ொணடிருக் 
கின்்ற்படியொல தன்மொனம் என்்பது கூ்ட மறு 
க்�ப்படுகின்்றது என்றுதொன் நசொலலை கவணடும்.
வ்டக்கு, கிழக்கு மறறும் ம்லைய� மக்�ளுக்கு ்பலை  
உரி்ம�ள் மறுக்�ப்படடிருக்கின்்றன என்்ப்த 
வருத்தத்து்டன் கூ்றகவணடியுள் ்ளது.

்தமிழ் மக்கள விடு்தமை அமையும் பேகாருட்டு 
ஈழத்தமிழர, புைம்பேயர ்தமிழர மறறும் 

அரசியல் ்தமைவரகள என்ன பசய்திருக்கின்்றனர?

விடுத்லை என்னும்க்பொது அதறகு ்பலை 
விதமொன வியொக்கியொனங்�ள் இருக்கின்்றன.

இந்நி்லையில விடுத்லை என்்�யில 
“சுதந்திைமொன வொழவு” என்று �ருதி �ொன் 
�ருத்துக்�்்ளக் கூறுகின்க்றன். இலைங்்�யின் ஒற 
்்றயொடசி மு்்ற்மக்குள் இவவ்ளவு �ொலைமும் 
தமிழர�ளுக்கு சுதந்திைமொன வொழவு கிட்டவில்லை 
என்்ப்தயும் இங்கு கூறியொ� கவணடும். அதறந�ன 

நி்்றய க்பொைொட்டங்�ள் �்டந்திருக்கின்்றன.
அகிம்்ச மறறும் ஆயுத ரீதியொன க்பொைொட்டங்�ள் 
இதில உள்்ள்டங்கும்.இவறறுள் ஆயுத ரீதியொன 
க்பொைொட்டங்�ள் உச்ச �ட்டத்்த அ்்டந்தக்பொதும் 
சரவகதச சதிச்நசயல�ளினொல அது முறியடிக் 
�ப்படடு தறக்பொது, “பிச்்ச கவண்டொம் .�ொ்ய 
பபிடி “ என்்ற ரீதியிலதொன்  தமிழ மக்�ளின் 
நி்லை்ம க்பொய்க் ந�ொணடிருக்கின்்றது.
 இகதகவ்்ள தமிழ மக்�ள் சுதந்திைமொ�  
இருப்பதறகு அைசியலவொதி�ள் எந்த்ளவுக்கு 
தமிழ மக்�்்ள பிைதிநிதித்துவம் நசய்கின்்றொர�ள் 
என்்ற வி்டயம் நதொ்டரபில �ொம் சந்கத�க் 
�ணணு்டன் ்பொரக்� கவணடி இருக்கின்்றது. 
ஏநனன்்றொல ஒரு கதரதல  என்று வரும்க்பொது 
எங்�ளு்்டய கதரதல மு்்ற்மயின் மூலைம் 
கூட்டத்தில கூட்டமொ� இருக்கின்்ற ஒரு சிலை்ை 
மி�பந்பரிய்ளவொன பிைச்சொைம்  நசய்து சிலைர 
நவறறிய்்டந்திருக்கின்்றொர�ள்.ஆனொல இவர�ள் 
தமிழ மக்�்்ள பிைதிநிதித்துவம் நசய்கின்்றொர�்ளொ? 
என்்ற சந்கத�முள்்ளது.
 அத்து்டன் கதரதல மு்்ற்மயும்  ்பலை 
கு்ளறு்படி�ளுக்கு வித்திடடுள்்ள நி்லையில, வொக் 
�ளிபபிலும் ்பலை கு்ளறு்படி�ள் இங்கு இ்டம் 
ந்பறறுள்்ளன.அைசியலவொதி�ள் எபக்பொதும் 
தங்�ளின் நசொந்த �லைனிகலைகய அக்�்்ற 
ந�ொண்டவர�்ளொ� இருக்கின்்றனர. ஆடசியில 
இருக்கும் அைசொங்�த்்த �ம்பிகய அவர�ள் 
அைசியல பி்ழபபு �்டொத்துகின்்றொர�ள்.இத் 
த்�கயொர தமிழ மக்�்்ள பிைதிநிதித்துவம் 
நசய்வதொ�க் கூறுவதறகில்லை.தமிழ மக்�ளின் 
சுதந்திைத்்த, அந்தஸ்்த, சம உரி்ம்ய  
ம்றந்துவிடடு ்பலை வி்டயங்�்்ள சமைசம் நசய்து 
ந�ொணடுதொன் தங்�ளு்்டய பி்ழப்்ப �்டொத்திக் 

ந�ொணடிருக்கின்்றொர�ள்.
 உதொைணமொ� மீனவர�ளின் வொழவொதொைம் 
இன்று க�ள்விக்குறியொகி இருக்கின்்றது.தமிழர 
�ளுக்கு யொைொவது உதவுவொர�்ளொ? என்்றொல அது 
�ொனல நீருக்கு ஒப்பொனது.                     
 அைசியலவொதி�ள் �டடுக்க�ொபபு்டனும், 
ஒருமித்த சிந்த்னயு்டனும் நசயற்படுகின்்றொர�ள் 
என்று கூ்ற முடியொது.அவர�ள் தனித்தனியொ� 
அலலைது தனிக் குழுக்�்ளொ� நசயற்படுவதொல ்பலை 

சிக்�ல�ளுக்கும் மு�ம் ந�ொடுக்� கவணடியுள்்ளது.
அவர�ள் ஒருங்கி்ணந்து, ஒருமித்த �ருத்து்டன் 
உத்தி�ள் அலலைது திட்டங்�்்ள முன்நனடுக்� 
கவணடும்.அத்கதொடு இவறறுக்�ொன �ொலை 
வி்டயத்்த நியமித்து நசயற்பட்டொல மி�வும் 
்பயனுள்்ளதொ� இருக்கும்.தனியொ� அலலைது பிரிந்து 
நசயற்படுவொர�்ளொனொல ்பொரிய்ளவு மொற்றம் 
எதுவும் ஏற்ப்டபக்பொவதில்லை.அைசியலவொதி�ள் 
நதொ்லைக�ொக்கு்டன் சிந்தித்து நசயற்ப்ட 
கவணடும்.

அடிமமத்தனததில் இருநது விடுேடு்தல் இது 
ப்தகாைரேகாக உள்காட்டில், சரவப்தசததில் 

என்ன ேகாதுககாப்பு வழஙகப்ேடுகின்்றது? அதப்தகாடு 
கைந்த 75 ஆண்டுகைகாக மனி்த உரிமம சகாச 
னத்தகால் ேகாதுககாப்பு கிட்டிய்தகா?

மனித உரி்ம சொசனநமன்்பது மனித வொழக் 
்�க்கு எந்நதந்த வி்டயங்�ள் கத்வகயொ 

அதன் அதியுச்சமொன வைம்்்ப அது சுடடிக்�ொடடி 
நிறகின்்றது.�ொடடின் சட்டங்�ள் அதறக�ற்ப 
அ்மய கவணடும் என்றும் எதிர்பொரக்கின்்றது.
சரவகதச சட்டங்�ள் எவவொறு இருபபினும் 
உள்�ொடடு சட்டங்�ளின்்படிகய ஆடசி �்டந்து 
ந�ொணடிருக்கின்்றது.அகதசமயம் சரவகதச சட்டங் 
�்்ள உள்�ொடடு சட்டங்�ளுக்க�ற்ப மொறறி  
உள்வொங்கி அ்வ�்்ள அமுல்படுத்துவதறகும் ஒரு 
சந்தரப்பம் ந�ொடுக்�ப்படடிருக்கின்்றது. ஆனொல 
சிலை �ொடு�ளில இது �்்டபிடிக்�ப்படுவதில்லை..
உதொணமொ� சரவகதச குற்றவியல நீதிமன்்றம் 
குறித்து 144 �ொடு�ள் ்�நயழுத்திடடுள்்ளன.
 இந்நி்லையில உரி்ம மீ்றல�்்ள சரவகதச 
நீதிமன்்றங்�ளுக்கு ந�ொணடு நசலவதில சிலை 
�ொடு�ள் சிக்�ல�்்ள எதிரக�ொக்குகின்்றன.சரவ 
கதச நீதிமன்்றத்்த சிலை �ொடு�ள் அங்கீ�ரிக்�ொ்ம 
இதற�ொன �ொைணமொகும். சுதந்திைத்்த ந்பறறுக் 
ந�ொணடு அடி்மத்தனத்்த து்்டத்நதறிய 
கவணடிய கத்வயுள்்ளது.உள்�ொடடிலைொயினும்  
நவளி�ொடடிலைொயினும் ஒரு மு்னபபு்டகனகய 
இதறந�ன நசயற்ப்ட கவணடியுள்்ளது.சரவகதச 
சட்டங்�ள் சொத�மொ� உள்்ள நி்லையில அவற்்ற 
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1948 ஆம் ஆண்டு டிசம்்பர் 10 ஆம் நாளை  
உலக மனித உரிளமகள் நாள் என  

ஐக்கிய நாடுகளின் ப்பாதுச் சள்ப அறிவித்துள்ைது.
 கருத்துச் சுதந்திரம், எழுத்துரிளம, கல்வி, மரு 
த்துவம், சுகாதாரம், குடிநீர் ப்பான்்ற அடிப்பளை பதளவ 
களைப ப்பற்று சுதந்திரமாக உயிர் வாழ் வதற்கான உரிளம 
ஒவபவாரு மனிதனுக்கும் உண்டு. இனம், நி்றம், பமாழி, 
்பாலினம், அரசியல், ஜாதி, மதம், பி்றபபு, பசாத்து, பி்ற 
அந்தஸ்து, பதசிய அல்லது சமூக பதாற்்றம் என எதிலும் 
்பாகு்பாடு ்பார்க்கக்கூைாது என்்பளத உணர்த்துவபத இந்த 
நாளை பகாண்ைாடுவதற்கான முக்கிய பநாக்கமாகும்.
 இந்நிளலயில், மனித உரிளமகள் வழக்கறிஞரும் 
மனித உரிளமகள் மற்றும் பமம்்பாட்டு ளமயத்தின் 
(CHRD) Centre for Human Resource Develop-
ment  இயக்குநருமான பக.எஸ்.இரத்தினபவல் அவர்கள் 
இலக்கு ஊைகத்திற்கு வழங்கிய பசவவி....
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த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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க்பச்சுவொரத்்தக்�ொன க்பச்சுவொரத்்த�ள் 
�்்டந்பறறுள்்ளதொ�த் த�வல நவளி 

யொகியிருக்கின்்றது. ஜனொதி்பதி ைணில விக் 
கிைமசிங்� தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபின் க்பச் 
சொ்ளரும், �ொ்டொளுமன்்ற உறுபபினருமொகிய 
எம்.ஏ.சுமந்திைனு்டன் இந்தப க்பச்சுவொரத்்த�்்ள 
�்டத்தியுள்்ளதொ�த் நதரிகின்்றது. இதில பிைதமர 
திகனஸ் குணவரதனவும் �லைந்து ந�ொண்டதொ�வும் 
கூ்றப்படடுள்்ளது.

 க்பச்சுவொரத்்த�ளுக்�ொன வ்ை்ப்டம் 
குறித்து இந்தப க்பச்சுக்�ளில �வனம் நசலுத் 
தப்படடிருப்பதொ�வும், அது நதொ்டரபில சுமந்தி 
ைனு்்டய க�ொரிக்்�்ய சொத�மொ�ப ்பரிசீலிப 
்பதறகு ஜனொதி்பதி ைணில விக்கிைமசிங்� 
இணக்�ம் நதரிவித்திருப்பது என்்பது இந்தப 
க்பச்சுவொரத்்த குறித்த கூடுதல த�வலைொகும். 
இதன் மூலைம் டிசம்்பர 13 ஆம் தி�தி அ்னத்தக் 
�டசித் த்லைவர�ளு்டனொன க்பச்சுக்�ளில ஓர 
இணக்�ப்பொடு எட்டப்ப்டலைொம் என்று இந்தப 
பூரவொங்�ப க்பச்சுக்�ளின் பின்னணியில எதிர 
்பொரக்�ப்படுகின்்றது.

 இது அைசியல தீரவு குறித்த க்பச்சு 
வொரத்்த�ள் ்பறறிய ஆைம்்ப நி�ழவு�ள் மொத் 
திைகம. இந்த ஆைம்்ப நி�ழவு�ள் நதொ்டரந்து 
முன்கனற்றப்பொ்தயில நசலலுமொ இல்லையொ 
என்்பது இபக்பொ்தக்கு நிச்சயமொ�த் நதரிய 
வில்லை. அது முன்கனற்ற�ைமொ� அ்மயுமொ 
என்்பது குறித்து எதிரவு கூறுவதும் �டினம்.
 ஏநனனில அைசியலை்மபபுச் ச்்பக்கு 
ரிய உறுபபினர நதரிவில தமிழத்கதசிய கூட்ட 
்மபபுக்கு உரிய இ்டத்்த வழங்குவதறகு 
க்பரின தீவிைவொத அைசியலவொதி�ள் எதிரபபு 
நதரிவித்திருக்கின்்றனர. அைச தைபபு மறறும் 
எதிரக்�டசித் தைபபுக்�ளு்டன், அடுத்த நி்லையில 
உள்்ள தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபுக்கு ஓர உறு 
பபுரி்ம வழங்�ப்ப்ட கவணடும் என்்பது 
அைசியலை்மபபுச் ச்்ப நதொ்டரபிலைொன சட்டவிதி. 
அந்த விதி்ய மீறி தமிழத்கதசிய ,கூட்ட்மபபுக்கு 
உறுபபுரி்ம வழங்�ப்ப்டக் கூ்டொது என்று ந்பொது 
ஜன ந்பைமுன �டசியின் மூலைம் �ொ்டொளு 
மன்்றத்திறகுத் நதரிவொகியுள்்ள விமல வீைவன்ச 
எதிரபபு நதரிவித்துள்்ளொர. அவரு்்டய 
எதிரப்்ப ஆடகசபித்து, தமது உரி்ம்ய 
நி்லை�ொடடும் வ்�யில தமிழத்கதசிய கூட்ட 

்மபபு இது வி்டயத்்த ஜனொதி்பதியின் �வனத் 
திறகுக் ந�ொணடு வந்துள்்ளதொ�வும் த�வல நவளி 
யொகியிருக்கின்்றது.
 ஆைசியலை்மபபு உறுபபுரி்மக்க� எதி 
ரபபு நதரிவித்துள்்ள விமல வீைவன்ச உதய 
�ம்மன்பிலை உள்ளிட்டவர�ளும் ந்பௌத்த ம�ொ 
சங்�த்தினரும் தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபின் 
சமஸ்டி நி்லைப்பொடடின் அடிப்ப்்டயில அைசியல 
தீரவு �ொணும் வி்டயத்தில அ்மதி �ொப்பொர�ள் 
என்று எதிர்பொரக்� முடியொது. அைசியல தீரவுக்�ொன 
க்பச்சுக்�ளில தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபின் 
நி்லைப்பொடு எந்த அ்ளவுக்கு முக்கியத்துவம் 
ந்பறுமொ என்்பதும் க�ள்விக்குரியகத.

 தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபின் சமஸ்டி 
மு்்றயிலைொன அைசியல தீரநவன்்பது �ொட்்டத் 
துண்டொடுவதற�ொன முதல ��ரவு என்்பகத 
க்பரின அைசியலவொதி�ளின் நி்லைப்பொ்டொகும். 
ஒற்்றயொடசியின் கீழ மத்திய அைசு அதி�ொைத்தில 
கமகலைொங்கி இருக்கின்்ற ஒரு நி்லைப்பொடடிகலைகய 
அைசியல தீரவு �ொணப்ப்ட கவணடும் என்்பது 
அவர�்ளது ந்பௌத்த சிங்�்ள அைசியல சித்தொந் 
தமொகும். ஆனொல உள்்ள� சுயநிரணய உரி்மயின் 
அடிப்ப்்டயில இ்்ற்மயு்டன் கூடிய நி்லை 
யிலைொன சமஸ்டி மு்்றயிலைொன அைசியல தீரவு 
கவணடும் என்்பகத தமிழத்தைபபின் நி்லைப 
்பொ்டொ� நவளிப்படுத்தப்படடிருக்கின்்றது.
 க்பச்சுவொரத்்தக்கு முன்னர இருதைபபு 
நி்லைப்பொடும் க�நைதிர முைணு்்டய்வயொ�கவ 
�ொணப்படுகின்்றது. இந்த முைண்பொட்்டக் 
�்்ளந்து அலலைது �்டந்து இரு தைபபினரும் ஒரு 
க�ரக்க�ொடடில ஒரு புள்ளியில சந்தித்திக்கும்க்பொது 
மடடுகம க்பச்சுவொரத்்த�ள் நவறறிந்பற்றதொ� 
அ்மயும். இரு தைபபும் தங்�்ளது நி்லைப்பொடடில 
இருந்து தி்றந்த மனது்டன் ஓர இணக்�ப்பொடடிறகு 
வருவதிகலைகய க்பச்சுவொரத்்த�ளின் முன்கனற்ற 
மும் நவறறியும் தங்கியிருக்கின்்றது.
 இதறகி்்டயில ஜனொதி்பதி ைணில 
விக்கிைமசிங்�வின் டிசம்்பர 13 ஆம் தி�திய 
க்பச்சுவொரத்்தக்�ொன க்பச்சுவொரத்்தயில தமிழ 
த்தைப்்பப பிைதிநிதித்துவம் நசய்து சுமந்திைன் 
�லைந்து ந�ொணடிருந்த்ம தமிழத்கதசிய 
கூட்ட்மபபுக்குள் வொதப பிைதிவொதங்�்்ள 
ஏற்படுத்தலைொம் என்்ற எதிர்பொரபபும் நிலைவுகின்்றது. 
தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபின் க்பச்சொ்ளர 
என்்ற நி்லைப்பொட்்டக் �்டந்து தமிழ மக்�ள் 
நதொ்டரபிலைொன அைசியல வி்டயங்�ளில 
சுமந்திைகன முன்னின்று நசயற்படுகின்்றொர. 
தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபின் த்லைவர என்்ற 
ரீதியில �ொ்டொளுமன்்ற உறுபபினர ஆர.சம்்பந்தன் 
்பங்கு்பற்ற கவணடிய சந்திபபுக்�ள், வி்டயங்�ளில 
சுமந்திைகன முன்னின்று நசயற்படடு வருகின்்றொர.
 இதனொல சுமந்திைனு்்டய நசயற்பொடு�ள் 
தமிழத்கதசிய கூட்ட்மபபின் ்பங்�ொளிக் �டசி� 
ளின் விமரசனத்துக்கு ஆ்ளொகியிருக்கின்்றன. சுமந்தி 
ைன் சொரந்துள்்ள தமிழைசுக் �டசிக்குள்க்ளயும் 

அவைது இத்த்�ய �்டவடிக்்��ள் க�ள்விக்குள் 
்ளொக்�ப்படடிருக்கின்்றது. இந்த நி்லையில ஜனொ 
தி்பதி ைணில விக்கிைமசிங்� முன்நனடுத்துள்்ள 
அதி�ைப ்பகிரவு மூலைமொன அைசியல தீரவுக் 
�ொன க்பச்சுக்�ளில ைணில விக்கிைமசிங்� சுமந் 
திை்ன முன்னி்லைப்படுத்துவது தமிழத்தைபபுக் 
குள்க்ளகய சலைசலைப்்ப உருவொக்�லைொம்.
 உண்மயில அைசியல தீரவுக்�ொன 
க்பச்சுவொரத்்த�ளில தமிழத்தைபபின் குைலைொ� 
அலலைது முக்கிய பிைதிநிதியொ� சுமந்திைன் 
நசயற்படுவதும், அைச தைபபினர அவ்ை 
முதன்்மப்படுத்திச் நசயற்படுவதும் அைசியல 
தீரவு வி்டயத்தில க்பரின அைசியல ந�ொள்்�்ய 

தமிழ மக்�ள் மீது திணிப்பதற�ொன ஓர அைசியல 
உத்தியொ�வும் க�ொக்�ப்ப்டலைொம். ஜனொதி்பதி 
ைணில விக்கிைமசிங்�வின் அைசியல தீரவுக்�ொன 
முயறசி அவ்ைப ந்பொறுத்தமடடில இதய 
சுத்தியொன முயறசியொ� இருக்�லைொம். ஆனொல 
�லலைொடசி அைசொங்�த்தின் உருவொக்�ம் மறறும் 
அைசியல தீரவு நதொ்டரபில அந்த அைசொங்�த்தின் 
நசயற்பொடு என்்பவறறின் பின்னணியில ைணில 
விக்�ைமசிங�வின் க்பச்சுவொரத்்த முயறசி்ய 
தமிழத்தைபபினர சந்கத�க் �ணந�ொணடு க�ொக் 
கினொல அத்னத் தவறு என்று கூ்ற முடியொது.

 இது ஒரு பு்றமிருக்�, க்பச்சுவொரத்்த�ளுக் 
�ொன முன்னொயத்தத்தில தமிழத்தைபபினர 
தங்�ளுக்குள் ஓர இணக்�ப்பொடடிறகு வை 
கவணடியது முக்கியம். அைச தைபபினொல முன் 
நமொழியப்பட்ட க்பச்சுவொரத்்த�ளில தமிழத் 
கதசியக் ந�ொள்்�்யக் ந�ொணடுள்்ள அைசி 
யல �டசி�ள் தங்�ளுக்குள் கூடிபக்பசி தீரக்�மொன 
கதொர அைசியல நி்லைப்பொடடின் அடிப்ப்்டயில 
க்பச்சுக்�ளில �லைந்து ந�ொள்்ள கவணடியது 
அவசியம். இத்ன தமிழத் தைபபு அைசியலவொதி�ள்  
ஒரு முன் நி்பந்த்னயொ�க்கூ்ட �ருதி அதற�ொன 
ஆயத்தங்�ளில ஈடு்ப்டலைொம்.
 க்பச்சுவொரத்்த�ளில தமிழத் தைபபில 
முன்்வக்�ப்படுகின்்ற வி்டயங்�ள் ஆணித்தைமொ� 
இருத்தல கவணடும். அதுவும் ஒகை குைலில 
உறுதியொ� நவளிப்படுத்தப்ப்டல கவணடும். 
க்பச்சுவொரத்்தக்கு �ம்பிக்்�யளிக்கும் வ்�யில 
சிலை வி்டயங்�்்ளக் �வனத்திறந�ொணடு அைசு 
�்டவடிக்்� எடுத்தல அவசியம் என்்பது 
வலியுறுத்தப்ப்ட கவணடும். அந்த வி்டயங்�ள் 
என்ன என்்பதும் ஒகை குைலில உறுதியொ�த் 
நதரிவிக்�ப்ப்ட கவணடும்.
 ஆனொல இத்த்�ய ஒன்று்பட்ட நி்லை 
்யத் தமிழக்�டசி�ள் ஒன்றி்ணந்து இன்னும் 
எட்டவில்லை என்்பகத �வ்லைக்குரியது. இத் 
த்�ய ஒன்றி்ணவு இலலைொ்மயினொகலைகய 
தமிழத்தைப்்ப ஆடசியொ்ளர�ளும் க்பரின 
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அடுத்த சுதந்திர தினத்துக்கு முன் 
னதாக இன பநருக்கடிக்குத் தீர்ளவக் 

காணபப்பாவதாக ஜனாதி்பதி ரணில் விக் 
கிரமசிங்க அறிவித்திருக்கின்்றார். இது சாத் 
தியமானதா?

 இந்தக் க�ள்விக்குப ்பதிலைளிப்பதறகு 
முன்னதொ� தமிழத் கதசியக் கூட்ட்மபபின் 
க்பச்சொ்ளொ் எம்.ஏ.சுமந்திைன் கூறிய ஒரு �ருத்்தப 
்பொொ்ப்பது ந்பொருத்தமொனதொ� இருக்கும். இன 
ந�ருக்�டிக்�ொன தீொ்வு என்்பது ஒரு �ொளில 
நசய்யக்கூடிய ஒன்று என்்ற �ருத்்த அவொ் முன் 
்வத்தொொ்.

 உண்மயில இதயசுத்தியு்டன் நசய்வொொ் 
�்ளொயின் வி்ைவொ� - ஜனொதி்பதி குறிபபிட்ட்தப 
க்பொலை ந்பபைவரி 4 ஆம் தி�திக்குள் நசய்து 
முடித்துவி்ட முடியும். ஆனொல, அைசொங்�ம் இதய 
சுத்தியு்டன் இத்னச் நசய்யுமொ என்்ற க�ள்வியும், 
இலைங்்� அைசொங்�ம் என்்பது எது என்்ற க�ள்வியும் 
இங்கு எழுகின்்றது.
 ஜனொதி்பதி ைணில விக்கிைமசிங்� இன 
ந�ருக்�டிக்�ொன தீொ்வு நதொ்டொ்்பொ� குறிப 
பிடடிருந்தொொ். அைசொங்�த்தின் த்லைவைொ� அவொ் 
இருக்கின்்றொொ் என்்ற க்பொதிலும், அைசொங்�ம் 
யொரு்்டயது என்்ற க�ள்வி இருக்கின்்றது. 
இன்றும் ந்பொதுஜன ந்பைமுன அைசொங்�ம்தொன் 
�ொணப்படுகின்்றது. ந்பொதுமஜன ந்பைமுனவின் 
எணணங்�ளு்டன் ைணில விக்கிைமசிங்�வின் எண 
ணங்�ளும் ஒன்றி்ணயுமொ என்்பது க�ள்விக்குறி.
 அவவொறிலலைொமல ந்பைமுனவின் எணண 
ங்�ளுக்குள்தொன் ைணில விக்கிைமசிங்� ்பயணிக் 
கின்்றொொ் என்்றொல ஒரு ந்பருந்கதசியவொத �ட்ட 
்மபபுக்குள் இருக்கின்்ற ந்பைமுனவின் எண 
ணங்�ள் இனபபிைச்சி்னக்கு ந்பொருத்தமொன ஒரு 
தீொ்்வக் ந�ொணடுவருமொ என்்ற க�ள்வியும் உள் 
்ளது.
 இந்த நி்லை்மயில ஆக்�புொ்வமொன 
தீொ்வு முயறசிக்�ொன சொத்தியங்�ள் க�ள்விக்குறி 
யொ�த்தொன் இருக்கும்.

ரணிலின் இந்த திடீர் அறிவிபபுக்கு 
காரணம் என்ன?

 
 ைணிலின் இந்த அறிவிபபுக்கு பிைச் 
சி்ன்ய இழுத்தடிப்பதும், தறக்பொ்தய ந்பொரு 
்ளொதொை ந�ருக்�டி்ய எதிொ்ந�ொள்வதறகுத் 
கத்வயொன நவளி�ொடடு உதவி�்்ளப ந்பறறுக் 
ந�ொள்வதற�ொன உ்பொயமொகுகம இத்னப ்பொொ்க்� 
முடியும்.

ப்பாது நிளலப்பாட்டின் அடிப 
்பளையில் இந்தப ப்பச்சுக்களை 

எதிர்பகாள்வதற்கு பிரதான தமிழ்க் கட்சி 
கள் தயாராகின்்றன. சமஷ்டி என்்ற பகாரிக் 
ளகயுைன் ப்பசச்பசல்வளதயிட்டு உங்கள் 

கருத்து என்ன?

 அ்னத்துத் தைபபினருகம சமஷடி 
என்்ற வி்டயத்தில உறுதியொ� நிற்பதொ� உ்ை 
யொடுகின்்றொொ்�ள். குறிப்பொ� தமிழத் கதசியக் 
கூட்ட்மபபினொ் �லலைொடசியின் �ொலைத்தில 
சமஷடி என்்ப்த “எக்கிய ைொஜய”வின் கீழ 
�ொணமுடியும் என்்ற �ருத்்த முன்்வத் திருந் 
தொொ்�ள். இபக்பொது சமஷடி என்்ற க�ொரிக்்� 
யு்டகனகய க்பச்சுக்�ளுக்குச் நசலகவொம் என்்ற 
நி்லைப்பொட்்ட அவொ்�ள் எடுத்திருப்பது 
முக்கியமொன வி்டயம்.  தமிழத் கதசியத் தைபபினொ் 
அ்னவருகம சமஷடி என்்ற வி்டயத்தில ஒறறு 
்மப்படடிருப்பது முக்கியமொன வி்டயமொகும்.
 தமிழக் �டசி�ள் அ்னத்தும் ஒன்று்படடு 
வைகவணடும் என அ்மச்சொ் நிமொல சிறி்பொலை 
டி சிலவொ அண்மயில க�ொரியிருந்தொொ். அந்த 
வ்�யில தமிழத் கதசியக் �டசி�ள் அ்னத்தும் 
ஒன்று்படடு சமஷடி என்்ற க�ொரிக்்�யு்டன் 
நசலவது முக்கியமொனதொகும். மக்�ள்கூ்ட 
இந்தக் க�ொரிக்்�யு்டன்தொன் நிறகின்்றொொ்�ள். 
இந்தவி்டயத்தில தமிழக் �டசி�ள் அ்னத்தும் 
உறுதியொ� நின்்றொல அத்ன ஒரு ஆகைொக்கியமொன 
வி்டயமொ�க் �ருதமுடியும்.

தமிழ்த் பதசியக் கூட்ைளமபபு மூன்று 
பகாரிக்ளககளை ப்பச்சுக்களுக்கான 

முன்நி்பந்தளனயாக  முன்ளவத்துள்ைது. 
இதளன அரச தரபபு ஏற்றுக்பகாள்ளுமா?

 இதில ஒரு முைண்பொடு ஏற்படுவதற�ொன 
வொய்பபுக்�ள் உள்்ளன. ஜனொதி்பதி க்பச்சுவொொ்த் 
்தக்கு தயொொ் என அறிவித்திருந்தொலும் என்ன 
அடிப்ப்்டயில இந்தப க்பச்சுக்�்்ள முன்நனடு 
ப்பது என்்பது நதொ்டொ்பில அவொ் எத்னயும் 
நதரிவிக்�வில்லை. சிறிலைங்�ொ சுதந்திைக் �டசியி 
னொ் தமது நி்லைப்பொடு என்ன என்்ப்தத் 

நதளிவொ�க்கூறியிருக்கின்்றொொ்�ள். சுதந்திைக் �டசி 
யின் த்லைவொ் ்மத்திரி்பொலை சிறிகசன மொவட்ட 
ச்்ப�ளுக்குள் தீொ்வு என அண்மயில நதரி 
வித்திருந்தொொ். அதொவது ஒற்்றயொடசிக்குள் தீொ்வு 
என்்பது அவொ்�ளு்்டய நி்லைப்பொடு. பிைதொன 
எதிொ்க்�டசியொ� இருக்கும் ஐக்கிய மக்�ள் சக்தி 
்யப ந்பொறுத்தவ்ையில தறக்பொதுள்்ள 13 க்குள் 
தொன் தீொ்வு என்்பதுதொன் அவைது நி்லைப்பொடு. 
ந்பைமுன்வப ந்பொறுத்தவ்ையில 13 பி்ளஸ் 
என முன்னொ் நசொன்ன்தத்தொன் மகிந்த ைொஜ்பக்ஷ 
�்டந்த வொைமும் நதரிவித்திருந்தொொ். ஆ� இவொ்�ள் 
அ்னவரும் ஒன்்்றயொடசிக்குள்்ளொன ஒரு தீொ்வு 
நதொ்டொ்்பொ�த்தொன் க்பசிக்ந�ொணடிருக்கின்்றொொ்�ள்.
ஆனொல, க்பச்சுவொொ்த்்தக்கு அ்ழத்த ஜனொதி 
்பதி எத்னயிடடும் நவளிப்ப்்டயொ� உ்ையொ 
டுவதறகுத் தயொைொ�வில்லை. அவரி்டம் ஒகை 
நயொரு ்பொைொளுமன்்றப பிைதிநிதித்துவம்தொன் இருக் 
கின்்றது. அத்ன மடடும் ்வத்துக்ந�ொணடு இவ 
வொ்றொன ்பொரிய அைசியல முன்ன�ொ்வு ஒன்்்ற 
கமறந�ொள்வது இலைகுவொனதலலை.
 இந்த வ்�யில தமிழத் கதசியக் 
கூட்ட்மபபினொல முன்்வக்�ப்பட்ட க�ொரிக் 
்��ள் அைசொங்�த்தினொல எந்த்ளவுக்கு ஏறறு 
க்ந�ொள்்ளப்படும் என்்பது க�ள்விக்குறியொ�த் 
தொன் இருக்கின்்றது. இருந்த க்பொதிலும் இவ 
வொறு நி்பந்த்ன�்்ள முன்்வப்பது அவசிய 
மொனதும்கூ்ட.

தமிழ்க் கட்சிகளிளைபய ப்பாது நிளல 
ப்பாடு ஒன்ள்ற உருவாக்கு வதற்கான 

முயற்சிகள் முன்பனடுக்கப்படுகின்்றது. இது 
சாத்தியமானதா?

 இது சொத்தியமொ என்்ற க�ள்விக்கு 
அப்பொல, இது கத்வயொன ஒரு வி்டயம். இன் 
்்றய சூழநி்லை என்்பது தமிழொ் தைபபுக்கு 
ஒரு வொய்ப்பொன �்ளம். இத்னப ்பயன் 
்படுத்திக்ந�ொள்வநதன்்பது உண்மயில ஒரு 
இைொஜதந்திைச் நசயற்பொடு. எந்தநவொரு �ொலை 
�ட்டத்திலும் தமிழத் தைபபினொ் க்பச்சுக்�்்ள 
நிைொ�ரித்துவிட்டொொ்�ள் என்்ற ஒரு குற்றச்சொட்்ட 
உருவக்�ொது, நதன்னிலைங்்�தொன் இத்ன சரியொன 
மு்்றயில முன்ன�ொ்த்தவில்லை என்்ற �ருத்்த 
ஏற்படுத்த முயறசிக்� கவணடும். இதனொல தமிழத் 
தைபபு நிச்சயமொ� க்பச்சுவொொ்த்்தக்குச் நசலலை 
கவணடும். இகதகவ்்ளயில, தமிழ மக்�ளின் 
க�ொரிக்்�்ய ஒரு ந்பொதுத் த்ளத்தில ந�ொணடு 
நசலலை கவணடிய கத்வயும் உள்்ளது.
 ஆனொல, தமிழத் தைப்்பப ந்பொறுத் 
தவ்ையில ஒரு சிறிய வி்டயத்்த ்வத்து 
முடடிகமொதிக்ந�ொள்ளும் வழ்ம உள்்ளது. 
இவொ்�்்ள ஒகை த்ளத்துக்குள் ந�ொணடுவை 
முடியுமொ என்்பது சந்கத�த்துக்குரிய ஒன்றுதொன். 
ஆனொல, இது ந்பொதுவொன ஒது த்ளத்துக்குள் நசலலை 
கவணடிய கத்வப்பொடுள்்ள ஒரு �ொலைமொகும். 
கதொ்த்லை இலைக்�ொ�க்ந�ொணடு �டசி�ள் தனியொ� 
நின்று வொக்கு�்்ளக் க�ட�லைொம். ஆனொல, 
கதசிய பிைச்சி்ன�்்ளப ந்பொறுத்தவ்ையில 
தமிழத் கதசியக் �டசி�ள் ஒன்்றொ�ப ்பயணிக்� 
கவணடிய கத்வ இருக்கின்்றது. வொய்ப்பொன 
�்ளத்தில �ொம் பிரிந்து நிற்பது எம்்ம கமலும் 
்பலைவீனப்படுத்துவதொ�கவ அ்மந்திருக்கும்.

இதளன ஒரு வாயப்பான கைம் 
எனக் கூறுகின்றீர்கள். அதனால், 
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இனபநருக்கடிக்குத் தீர்ளவக்காண்்பதற் 
கான ப்பச்சுவார்த்ளதகளுக்கு ஜனாதி 

்பதி ரணில் விக்கிரமசிங்க அளழபபு 
விடுத்திருக்கின்்றார். தமிழ்க்கட்சிகள் ப்பாது 
வான சில பகாரிக்ளககளுைன் இந்தப ப்பச் 
சுக்களில் ்பங்பகற்கவுள்ைன. இந்தப ப்பச்சு 
களின் பின்னணி என்ன, இந்தப ப்பச்சுக் 
கள் பவற்றியளிக்குமா ப்பான்்றளவ குறி 
த்து அரசியல் ஆயவாைர் மகாபசனன் உயி 
பராளைத் தமிழ் தாயகக்கைம் நிகழ்ச்சிக்காக 
இந்த வாரம் வழங்கிய பநர்காணலின் 
முக்கியமான ்பகுதிகளை இலக்கின் வாசகர் 
களுக்காக இங்பக தருகின்ப்றாம்.

murpay; Ma;thsu; kfhNrdd;
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த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



இலைங்்�யில சிறு்பொன்்மயினங்�ள் வொழ 
வதற�ொன சூழநி்லைகயற்படடுள்்ளதொ 

என்்ற க�ள்வி்ய இன்றுள்்ள சரவகதச �ொடு 
�ள் ஏன் ஆைொயொமல உள்்ளது என்்பது க�ள்வி 
யொ�கவ இருந்துவருகின்்றது.
 இன்று சரவகதச மனித உரி்ம�ள் 
தினம் அனுஸ்டிக்�ப்படும் நி்லையில ஒரு தனி 
மனிதனின் உரி்ம்ய ்பறிப்பது மடடும் மனித 
உரி்ம மீ்றல அலலை.ஒரு இனத்தின் அடிப்ப்்ட 
உரி்ம�்்ள மீறுவதும் உரி்ம மீ்றலைொ�கவ 
ந�ொள்்ளகவணடியுள்்ளது.
 சரவகதச மனித உரி்ம தினத்தில 
எங்�ொவது மனித உரி்ம மீ்றல�ள் �்்டந்பற்றொல 
அது நதொ்டரபில �ண�ொணித்து அதறகு எதிைொ� 
குைலந�ொடுக்�கவணடிய தொரமீ� �்ட்ம 

மனித உரி்ம�்்ள மதிக்கும் �ொடு�ளுக்கும் 
அதன் முக்கியத்துதவத்தி்ன நவளிப்படுத்தும் 
�ொடு�ளுக்கும் உள்்ளது.
 இலைங்்�யி்ன ந்பொறுத்த வ்ையில 
�்டந்த 75வரு்டத்திறகும் கமலைொ� இலைங்்�யில 
தமிழர�ளுக்கும் எதிைொ�வும் இந்த �ொடடில 
வொழும் சிறு்பொன்்மயினங்�ளுக்கு எதிைொ�வும் 
ந்பரும்்பொன்்மயினத்தவர�ளின் முன்நனடு
க்�ப்பட்ட,முன்நனடுக்�ப்படடுவரும் மனித 
உரி்ம�ள் நதொ்டரபில சரவகதச �ொடு�ள் நவறும் 
எழுத்திலும் அறிக்்�யிலுகம �ொடடுகின்்றகத 
தவிை நசயற்பொடு�ளில இதுவ்ையில எந்தவித 
தீரமொனத்்தயும் அமுல்படுத்தொத நி்லைநயன்்பது 
சிறு்பொன்்ம சமூ�த்திறகு மனித உரி்ம 
நதொ்டர்பொன நசயற்பொடு�ள் மீது �ம்பிக்்�யற்ற 
நி்லை்மயி்னகய ஏற்படுத்தியுள்்ளது.
 இலைங்்�யின் வ்டக்கு கிழக்கி்னப 
ந்பொறுத்தவ்ையில தமிழர�ள் சிங்�்ள க்பரி 
னவொதத்தினொல �சுக்�ப்படும்க்பொது அதில இரு 
ந்து கி்ளம்பிய ந�ருபபு தணல�்ளொ� ்பலகவறு 
க்பொைொட்டங்�ள் வ்டக்கு கிழக்கில நவடித்தன.

 உணரவு�்்ள அ்டக்கும்க்பொது அது 
அகிம்்ச வழி க்பொைொட்டங்�்ளொ�வும் ஆயுதம் 
தொங்கிய க்பொைொட்டங்�்ளொ�வும் இரு �ட்டங் 
�்ளொ� தமிழர�ளின் உணரவுநவளிப்பொடு சரவ 
கதசம் வ்ையில இன்று நீதி க�டகும்ளவுக்கு 
ந�ொணடுநசன்றுள்்ளது.
 தமிழர�ளின் அகிம்்ச க்பொைொட்டம் 
ந்பரும்்பொன்்மயினத்தினொல �சுக்�ப்படும்க்பொது 
சரவகதச சமூ�ம் த்லையிடடு அவர�ள் மீது 
கமறந�ொள்்ளப்பட்ட மனித உரி்ம மீ்றல�ளுக்கு 
தீரவி்னபந்பறறுக்ந�ொடுத்திருந்தொல இன்று 
வ்டக்கு கிழக்கில ஆயுதபக்பொைொட்டம் ஏற்படடு 
இவவ்ளவு சீைழிவு�ள் தமிழ மக்�ளுக்கு ஏற 
்படடிருக்�ொது.
 ஒரு �ொடடில ஒரு இனத்திறகு எதிைொ� 
கமறந�ொள்்ளப்படும் மனித உரி்ம மீ்றல�்்ள 
கவடிக்்� ்பொரத்துக்ந�ொணடிருப்பதும் ஒரு 
வ்�யொன மனித உரி்ம மீ்றலைொ�கவ ந�ொள் 
்ளப்ப்டகவணடும்.

 வ்டக்கு கிழக்கில தமிழர�ள் தமது சுய 
நிரணயத்து்டன் வொழவதற�ொன உரி்ம உள்்ளது.
அவர�ளின் பூரவீ� நிலைங்�ளில தமக்�ொன 
நி்லை்மயி்ன ஏற்படுத்துவதற�ொன ச�லை 
உரித்து�ளும் அவர�ளுக்கு உள்்ளது.ஆனொல �ொலை 
த்திறகு �ொலைம் அவர�்ளது நிலைங்�்்ள அ்ப�ரித்து 
தமது ந்பரும்்பொன்்ம சமூ�த்தி்ன அங்கு 
அத்துமீறிய வ்�யிலைொன குடிகயற்றங்�்்ள 
நசய்ய மு்னவது ்பொரிய்ளவிலைொன மனித உரி்ம 
மீ்றலைொன நசயற்பொடு�்ளொ�கவ �ொணப்படுகின்்றது.
இந்த நசயற்பொடு�்்ள �ொலைம்�ொலைமொ� சிங்�்ள 
அைசு�ள் முன்நனடுத்துவருகின்்றக்பொதிலும் 
அத்ன தடுத்து நிறுத்துவதற�ொன எந்த நசயற 
்பொடு�்்ளயும் மனித உரி்ம�ள் ்பறறி க்பசும் 
சரவகதச �ொடு�ள் நசய்ததில்லை.
 கிழக்கு மொ�ொணத்தில குறிப்பொ� மட்டக் 
�்ளபபு மொவட்டத்தில திட்டமிட்ட வ்�யில தமிழ 
க்பசும் மக்�ளின் �ொணி�்்ள அ்ப�ரித்து அங்கு 

சிங்�்ள குடிகயற்றங்�்்ள நசய்வதறகு இன்்்றய 
அைசொங்�ம் முன்நனடுக்கும் திட்டங்�்்ள எந்த 
சரவகதச மனித உரி்ம�ள் அ்மபபு�ளும் �ணடு 
ந�ொள்வதொ� நதரியவில்லை.

 அண்மயில மட்டக்�்ளபபில கிைொன் 
பிைகதசத்தில விவசொயி�ள், ந்பொது அ்மபபு�ள் 
இ்ணந்து மொந்பரும் ஆரப்பொட்டத்தி்ன 
முன்நனடுத்தனர.இந்த ஆரப்பொட்டத்தில தமிழ-
முஸ்லிம் மக்�ள் இ்ணந்து இந்த ஆரப்பொ 
ட்டத்தி்ன முன்நனடுத்தொர�ள்.மட்டக்�்ளபபு 
மொவட்டத்தில சிங்�்ள க்பரினவொதத்தின் பிரி 
த்தொளும் தந்திகைொ்பொயத்தி்ன மீறி தமிழ க்பசும் 
மக்�ள் இ்ணந்து இந்த க்பொைொட்டத்தி்ன முன் 
நனடுத்தது ஒரு ்பலைமொன வி்டயமொ�வுள்்ளது.
 மட்டக்�்ளபபு மொவட்டத்தின் கிைொன் 
பிைகதச நசயலைொ்ளர பிரிவுக்குட்பட்ட ம�ொவலி 
பி வலையத்தின் வலைது �்ையில உள்்ள �ொணி�்்ள 
அ்ப�ரிக்கும் திட்டத்திறகு எதிரபபு நதரிவித்கத 
இந்த க்பொைொட்டம் முன்நனடுக்�ப்பட்டது.
 இந்த திட்டமொனது மட்டக்�்ளபபு மொவ 
ட்டத்தின் இனவிகிதொசொைத்தி்ன மொறறும் 
முழு்மயொன திட்டமிட்ட நசயற்பொடு என 
விவசொயி�ள் இதன்க்பொது நதரிவித்தனர.

 மட்டக்�்ளபபு மொவட்டத்து்டன் தொன் 
அம்்பொ்்ற மொவட்டம் அந்த �ொலைங்�ளில சுதந் 
திைத்திறகு முன் (1948) இருந்தது அதனடிப்ப்்டயில 
10,000 சதுை கிகலைொ மீற்றைொ� மட்டக்�்ளபபு 
மொவட்டம் �ொணப்பட்டது. ஆனொல �லகலைொயொ 
திட்டத்்த அறிமு�்படுத்தி அம்்பொ்்ற்ய  தனி 
மொவட்டம் ஆக்கியதன் மூலைம்  4500 சதுை கிகலைொ 

மீற்றர நிலைம் தறக்பொது அம்்பொ்்றயு்டன் இ்ணக் 
�ப்பட்டது.
 ஏ்னய ்பகுதியொன  நிலைப்பைபபு 
ஏற�னகவ எல்லையொ� இருந்த மட்டக்�்ளபபு 
சந்தி தறக்பொது சுருக்கி  றிதிதன்்ன எல ்லையொ� 
மொற்ற்பட்டதன் �ொைணமொ� ந்பரு ம்ளவு 
�ொணியொனது ந்பொலை�று்வயு்டன் இ்ணக் 
�ப்பட்டது. இறுதியொ� கி்்டத்த த�வலின் ்படி 
(2017) நிலைப்பைபபு 2854 சதுை கிகலைொமீற்றைொ� ஆ� 
மட்டக்�்ளபபு மொவட்டம் சுருக்�ப்படடுள்்ள 
நி்லையில அடுத்த திட்டகம ம�ொவலி டீ 
வலையம் என்்ற க்பொர்வயில கிைொன் பிைகதசத் 
தில 43,436 ஏக்�ர �ொணி�்்ள சுவீ�ரிபபு நசய் 
வதற�ொன �்டவடிக்்��்்ள சிங்�்ள அைசு முன் 
நனடுத்துவருகின்்றது.
 ம�ொவலி பி வலைய பிைகதசத்தில ஏைொ்ளமொன 
தமிழ முஸ்லிம் மக்�ளுக்கு �ொணி�ள் உணடு. 
அவர�ளு்்டய ஆவணங்�ளும் யுத்தத்தொல 

அழிந்துவிட்டது. பிைகதச நசயலை�ங்�ளிலும் 
்பலை ஆவணங்�ள் �ொணொமல க்பொயுள்்ளது. அத 
னொல அவர�ளு்்டய �ொணி�ளுக்கு அவர�ள் 
நசொந்தக்�ொைர அலலை என்்ற முடிவுக்கு யொரும் வை 
முடியொது என விவசொயி�ள் நதரிவிக்கின்்றனர.
இது நதொ்டரபில பூைண விசொை்ண நசய்து  
உண்ம்யக் �ண்டறிந்து அவர�ளுக்கு அல 
லைது அவர�்ளது குடும்்ப உறுபபினர�ளுக்கு அக் 
�ொணி�ள் வழங்�ப்ப்ட கவணடும். �ொணி அ்ம 
ச்சின் சுறறிநிரு்பம் இலைக்�ம் 10 தி�தி 15/ 6/ 1995   
இன் ்படி அைச �ொணி்ய 15/6/1995 க்கு பின் யொரும் 
அ்டொத்துச் நசய்ய முடியொது. 
 இப பிைகதசத்தில வந்த சிங்�்ள மக்�ள் 
இத் தி�திக்கு பின்னர தொன் �ொணி�்்ள 
அ்டொத்து நசய்துள்்ளனர.இப்பகுதியில திட்ட 
மிட்ட குடிகயற்றங்�்்ள சிங்�்ள அைசு�ள் 
முன்நனடுத்துவந்த நி்லையில தறக்பொது ்பொரி 
ய்ளவிலைொன திட்டமி்ட்லை முன்நனடுத்து 
வருவதொ� விவசொயி�ள் நதரிவிக்கின்்றனர.

 ம�ொவலி பி வலையத்தில �ொணி�்்ள 
அ்ப�ரித்து அங்கு சுமொர ஐந்தொயிைத்திறகும் கமற 
்பட்ட சிங்�்ளவர�்்ள கசொ்ளம் நசய்்�,�ரும்பு 
நசய்்� என்்ற ரீதியில குடிகயறறுவதற�ொன 
�்டவடிக்்��ள் முன்நனடுக்�ப்படடுள்்ளன.
மட்டக்�்ளபபில உள்்ள ஆயிைக்�ணக்�ொன 
குடும்்பங்�ள் நதொழிலைற்ற நி்லையில உள்்ளக்பொது 
கவறு மொவட்டங்�்்ள கசரந்தவர�்்ள 
ந�ொணடுவந்து குடிகயற்ற நி்னப்பது கிழக்கு 
மொ�ொணத்தில மட்டக்�்ளபபு மொவட்டம் மடடுகம 
சிங்�்ள பிைதிநிதி�ள் அற்ற மொவட்டமொ�வுள்்ள 
நி்லையில இங்கும் சிங்�்ள பிைதிநிதிநயொருவ்ை 
ந�ொணடுவைகவணடும் என்்பதற�ொன திட்டகம.
உலை� அ்ளவில மனித உரி்ம�ள் ்பறறி க்பசுகவொர 
மட்டக்�்ளபபு மொவட்டத்தில இலைங்்� 
அைசொங்�த்தினொல முன்நனடுக்�ப்படும் மனித 
உரி்ம மீ்ற்லையும் க்பசகவணடும்.
 இது இந்த �ொடடில சிங்�்ள அைசு�ளினொல 
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கிழக்கு மொ�ொணத்திலும் சிறு்பொன்்மச் சமூ 
�ங்�ள் மீதொன அ்டக்குமு்்ற�ள் நதொ்டரந்த 

வணணகம இருக்கின்்றன. இதில மி� முக்கியமொ� 
நிலை அ்ப�ரிபபு �்டவடிக்்�யும்  ஒன்்றொகும். 
திருக�ொணம்லை மொவட்டம் கிணணியொ பிைகதச 
எல்லைக்குட்பட்ட உப்பொறு கிைொம கசவ�ர பிரி 
வில உள்்ள கிைொமகம ‘த்ளவொய்’ என்்ற 
சிறிய கிைொமம்.
 இந்த கிைொமத்தில தமிழ, 
முஸ்லிம் இனங்�்்ளச் கசரந்த மக்�ள் 
வொழந்து வந்த நி்லையில, அம் மக் 
�ளுக்குச் நசொந்தமொன நிலைங்�்்ள 
வனஜீவைொசி�ள் தி்ணக்�்ளத்தினர 
அ்ப�ரித்துள்்ளதொ� அம்மக்�ள் குற்றம் 
சொடடுகின்்றனர.
 இம் மக்�ள் த்ளவொய் கிைொமத் 
தில, 1986 நதொ்டக்�ம் 1990 வ்ை 
வொழந்ததறகு வொக்�ொ்ளர இ்டொபபில 
்பதிவு நசய்யப்பட்ட ஆதொைங்�ள் 
இருப்பதொ� நதரிவிக்�ப்படுகின்்றன. 
70 குடும்்பங்�ள் அன்்்றய ்பதிவில 
்பதிவொகியிருந்துள்்ள்ம நதரியவருகி 
்றது.
 அகத க�ைம்   2004ல ஏற்பட்ட 
சுனொமி ஆழிபக்பை்லையில தமது �ொணி 
நதொ்டர்பொன ஆவணங்�ள் எலலைொம்   
நீைொல அடித்துச் நசலலைப்பட்டதொ� இந்த 
மக்�ள் நதரிவிக்கின்்றனர.
 இந்த சூழலிலதொன் வனஜீவைொசி 
தி்ணக்�்ளம் குறித்த மக்�ளின் 
�ொணி்�ளில  ்பலைவந்தமொ�  கவலி 
அ்மத்து தங்�்ளது நிலைம் என எல 
்லையிடடுள்்ளனர.  இக் கிைொமம் சுமொர 
2500 ஏக்�ருக்கும்   கமற்பட்ட நிலைப 
்பைப்்ப ந�ொண்ட விவசொய நசய்்�க்கு 
உ�ந்த பூமி என்றும் அம் மக்�ள் குறிப 
பிடுகின்்றனர.
 இந்த நிலை அ்ப�ரிபபின் மூலைம் 
விவசொயம், கமடடு நிலைப ்பயிரச் நசய்்� 
என வொழவொதொைத்்தயும்  இந்த மக்�ள் 
இழந்துள்்ளனர.
 குறித்த  மக்�ள் தமது நசொந்த 
இ்டங்�ளில இருந்து இ்டம்ந்பயரந்து 
கிணணியொவின் ்பலை பிைகதசங்�ளில 
வொழந்து வந்த நி்லையில 1994 �ளில 
தமது   கிைொமத்துக்கு மீள் குடிகய்றச் 
நசன்்ற க்பொது குறித்த கிைொமம் 
இைொனுவத்தினரின் �டடுப்பொடடில 
இருந்தது்டன் அவர�்்ள மீ்ளக்குடிகய்ற 
வி்டொது இைொனுவத்தினர தடுத்திருந்தனர.

 இற்்ற வ்ை நசொந்தக் �ொணி்ய 
இழந்த நி்லையில,   வொ்ட்� வீடு�ளிலும் 
உ்றவினர வீடு�ளிலுகம  இவர�ள் வொழந்து 
வருகின்்றொர�ள். இம் மக்�ள் தமக்கு  எதிைொன  நிலை 
அ்ப�ரிபபு நதொ்டரபிலும்   தங்�ளின் அடிப்ப்்ட 
உரி்ம�ள் ்பறறியும் ்பலை அைசியலவொதி�ள்,  
உயைதி�ொரி�ளி்டத்தில த�வல�்்ள நதரியப 
்படுத்திய க்பொதும், ஊ்ம �ண்ட �னவொ� அப 
்படிகய அ்டக்கி வி்டப்படடு நவறும் ஏமொற்றம் 
மொத்திைகம  அவர�ளுக்கு   எஞசியுள்்ளது.

கதசிய உற்பத்தியில வருமொனம் ஈட்ட கூடிய 
வ்�யில விவசொய உற்பத்தி�்்ள இங்கு கமற 
ந�ொள்்ள முடியும். ஆனொல தறக்பொது வனஜீவைொசி 
தி்ணக்�்ள �டடுப்பொடடுக்குள் இருப்பதனொல 
யொரும் அங்கு நசலலை முடியொத நி்லையும் 
ஏற்படடுள்்ளது்டன் இத்ன அணடிய ்பகுதி�ளில 
மண அ�ழவு இ்டம் ந்பறறு வருவது்டன் இயற 
்�்ய அழிக்கும் அ்ளவுக்கு அங்கு சூழநி்லை 
மொறி வருகின்்றது .

 குறித்த மக்�ளுக்�ொன ்பதில �ொணிகயொ, 
நிைந்தை வொழவொதொைத் திட்டங்�க்ளொ இதுவ்ை 
வழங்�ப்ப்டவில்லை எனவும் அவர�ள் 
நதரிவிக்கின்்றனர. இவர�ளின் க�ொரிக்்��்ளொ� 
உரிய ்பகுதியில மீள் குடிகயற்றம் நசய்யப்ப்ட 
கவணடும், தமக்�ொன வொழவொதொை உதவி�ள், �ொணி 
க்�ொன  ஆவணங்�ள் க்பொன்்றவற்்ற சீைொக் கித் தை 
கவணடும் என்றும் அங்குள்்ள மக்�ள் க�ொரிக்்� 
விடுக்கின்்றனர.

 நிலை அ்ப�ரிப்்ப தடுத்து நிறுத்தி தனியொர 
நிலைங்�ள் உரியவர�ளுக்கு ்பகிரந்தளிக்�ப்ப்ட 
கவணடும். �ொடடின் தறக்பொ்தய நி்லையில, 
்பலை �ஷ்டங்�ளுக்கு மத்தியில, அன்்றொ்ட வொழ 
வொதொைத்திறகு  க்பொதுமொன வருமொனமின்றி தினக் 
கூலித் நதொழிலைொளி�்ளொ� இவர�ள் வொழந்து வருகி 
ன்்றனர. 
 �ொலைொ�ொலைமொ� திருக�ொணம்லை மொவ 
ட்டத்துக்கு மக்�ள் பிைதிநிதி�ள், சிறு்பொன்்மச் 

சமூ�ங்�ள் சொரபில இருந்தொலும், 
இவவொ்றொன வி்டயங்�ள் ம்்றக்�ப 
்படக்ட வருவதொ�வும் குற்றம் சுமத் 
தப்படுகின்்றது..   
 இந்த நி்லை மொறி இவவொ்றொ� 
்பலைவந்தமொ� அ்ப�ரிக்�ப்பட்ட விவ 
சொயக் �ொணி�்்ள ்பொதிக்�ப ்பட்ட 
மக்�ளுக்கு மீ்ளக்்�யளிக்� இந்த 
அைசொங்�ம் முன்வை கவணடும் 
அபக்பொது தொன் அம்மக்�ளின் 
வொழவொதொைம் கமம்்படும்.
 இது நதொ்டரபில சமூ� ஆய்வொ்ளர 
எம்.எம்.�சுருதீன் நதரிவிக்்�யில,
 “�்டந்த �ொலைங்�ளில த்ளவொய் 
�ொணி நதொ்டரபில ஆய்வி்ன கமற 
ந�ொணடுள்க்ளொம். அம்மக்�ள் 
நசொந்த �ொணியின்றி ஏமொற்றப்படடு, 
அக்�ொணி்ய வனஜீவைொசி தி்ண 
க்�்ளத்தினர ்�ய�ப ்படுத்தியுள்்ளனர. 
விவசொயப பூமியொன இப்பகுதி உரிய 
மக்�ளுக்கு நசொந்தமொ� வழங்�ப்ப்டல 
கவணடும். மக்�்்ள ஏமொறறும் நி்லை 
தொன் தறக்பொது இருந்து வருகின்்றது”  
என்்றொர.
 மக்�ளு்்டய நசொந்த பூமியொ� 
இருந்த க்பொதிலும் நிலைங்�்்ளச் 
சூ்்றயொடுவ்த அைச து்்றயினர 
அ்டொவடியொ� கமறந�ொணடு வரு 
கின்்றனர.
 வ்டக்கு கிழக்கில அைச தி்ணக் 
�்ளங்�க்ள,  நதொலந்பொருள் என்்ற க்பொர 
்வயில   நிலை அ்ப�ரிபபிலும் நிலை 
அ்ளவீடு�ளிலும் ஈடு்படடு     சிறு 
்பொன்்ம இனச் சமூ�ங்�்்ளத் திட்டமி 
டடு ஒடுக்கும் �்டவடிக்்�யில ஈடு 
்படடுள்்ளன.
 இது நதொ்டரபில மக்�ள் �ரி ச்ன 
ந�ொணடு தங்�்ளது உரி்ம �்்ள 
நவன்ந்றடுக்� ்பலை மு்்ற முயற 
சிக்கின்்ற க்பொதும் உரிய து்்றயினர 
மக்�ள் பிைதிநிதி�ள் க்பொன்க்றொர 
�ணடுந�ொள்்ளவில்லை எனக் குற்றம் 
சுமத்தப்படுகின்்றது.
 நிலை ஆக்கிைமிப்்பப தடுத்து 
நிறுத்த வக்கிலலைொத ்பொைொளுமன்்ற 

உறுபபினர �ள், தங்�ளின் சு�க்பொ�ங்�்்ள மொத் 
திைகம �வனிக்கின்்றனர. க�ொட்டொ்பய அைசின் கீழ 
�்டந்த �ொலைங்�ளில 20 ம் திருத்தத்திறகு ஆதைவொ� 
வொக்�ளித்தவர�ளில ஒருவர சிறு ்பொன்்ம 
்பொைொளுமன்்ற உறுபபினைொன ஆவொர. 
 அவர இந்த மொவட்டத்்தச் கசரந்தவகை 
ஆனொலும், மக்�ளின் இவவொ்றொன நிலை ஆக் 
கிைமிப்்பத் தடுப்பது நதொ்டரபில எவவித முய 
றசியும் கமறந�ொள்்ளவும் இல்லை, அத்ன 
மீ்ளபந்பறறுக்ந�ொடுக்� �்டவடிக்்�யும் எடுக்� 
வில்லை எனவும் நிலைத்துக்கு நசொந்தமொனவர�ள் 
�வ்லை நதரிவிக்கின்்றனர.  
 எனகவ இந்த நிலை அ்ப�ரிபபுக்�ொன  
தீரவி்ன குறித்த மக்�ள் கவணடி நிறகின்்றனர. 
ஆனொல இதுவ்ை எந்தத் தீரவும் கி்்டக்�வில்லை. 
நதொ்டர உரி்ம க்பொைொட்டகம தறக்பொது எஞசியுள் 
்ளது .  
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ஒரு சமூ�த்தின் அபிவிருத்திக்கு கதொள் 
ந�ொடுக்கும் ்பலகவறு வி்டயங்�ள் �ொண 

ப்படுகின்்றன.இவறறுள் அச்சமூ�ம்சொர அைசியல 
பிைதிநிதித்துவம் முக்கியமொனதொகும் என்்பகதொடு 
அைசொங்�த்தின் விகச்டமொன உதவி�ளும் 
இதில உள்்ள்டங்குகின்்றன. இந்த வ்�யில 
ம்லைய� மக்�ள் இந்�ொடடில பின்தங்கிய 
வொழக்்� நி்லை்ம�்்ள நவளிப்படுத்தி வரும் 
நி்லையில கமற�ண்ட இைணடு வி்டயங்�ளும் 
அம்மக்�ளின் எழுச்சிக்கு அவசியமொகியுள்்ளன.
இந்த வ்�யில ம்லைய� மக்�ள் உள்ளிட்ட 
சிறு்பொன்்மயினர அைசியல பிைதிநிதித்துவத்்த 
உறுதிப்படுத்துவதறகு விகிதொசொை பிைதிநிதித்துவ 
கதரதல மு்்ற்ம ந்பரிதும் முக்கியத்துவம் 
மிக்� ஒன்்றொ� �ருதப்படுகின்்றது.இகதகவ்்ள 
மொ�ொண ச்்ப மு்்ற்மயும் ம்லைய� மக்�ளின் 
அபிவிருத்திக்கு உந்துசக்தியொகியுள்்ள நி்லையில 
இவறறின் இருபபின் அவசியம் நதொ்டரபில 
புத்திஜீவி�ள் நதொ்டரச்சியொ�கவ வலியுறுத்தி 
வருகின்்றனர.
 இலைங்்�யில சிறு்பொன்்ம மக்�ள் 
்பலகவறு ந�ருக்கீடு�ளுக்கும் உள்்ளொகி வரு 
கின்்றனர.இந்த �ொடு சுதந்திைம் அ்்டவதறகு 
முன்னைொயினும் சரி அலலைது அதன் பின்னைொயினும் 
சரி சிறு்பொன்்ம மக்�ள் எதிரந�ொள்ளும் 
ந�ருக்கீடு�ளுக்கும் சவொல�ளுக்கும் ஒரு 
க்பொதும் கு்்றவிருக்�வில்லை என்்பது நதரிந்த 
வி்டயமொகும்.இலைங்்�த் தமிழர�ள், முஸ்லிம்�ள் 
என்்ற சிறு்பொன்்மயினரின் வரி்சயில ம்லைய� 
மக்�ள் அலலைது இந்திய வம்சொவளி மக்�ள் 
எதிரந�ொண்ட ந�ருக்கீடு�ள் ஒரு்படி அதி�மொ�கவ 
இருந்தன இம்மக்�்்ள �சக்கிப பிழிந்து உ்ழ 
ப்்பச் சுைணடுவதில ஆடசியொ்ளர�ளும் 
முதலைொளிமொர�ளும் ஆரவம் நசலுத்தினகை 
தவிை அவர�ளின் �லைன்�்்ளப க்பணுவதில 
�ரிச்ன்ய நவளிப்படுத்தவில்லை என்்பது 
�சப்பொன உண்மயொகும்.இலைங்்� சுதந்திைம் 
ந்பற்ற ்�கயொடு இந்திய வம்சொவளி மக்�ளின் 
பிைசொவுரி்ம மறறும் வொக்குரி்ம என்்பன 
்பறிக்�ப்படடு அவர�ள் ச�லை து்்ற�ளிலும் 
நிரவொணப்படுத்தப்பட்ட்ம இலைங்்�யின் 
வைலைொறறில �்்ற்படிந்த அத்தியொயகமயொகும்.

 இதன் கசொ�த் தழும்பு�ள் இன்னும் 
நதொ்டரந்து ந�ொணடிருக்கின்்றன.�லவி, ந்பொரு்ளொ 
தொைம், இயலபு வொழக்்�, சு�ொதொைம், மருத்துவம் 
என்று ்பலை து்்ற�ளிலும் ம்லைய� மக்�ள் 
பின்தங்கிய குறி�ொடடி�்்ளக் ந�ொணடுள்்ள்ம 
வருந்தத்தக்� வி்டயமொகும் எனினும் இவறறின் 
அபிவிருத்தி �ருதி அைசொங்�ம் �ொத்திைமொன 
்பங்�ளிபபி்ன வழங்�வில்லை என்்பதும் 
நசொலலித் நதரிய கவணடிய வி்டயமலலை. 
ம்லைய� மக்�்்ள ந�ொச்்சப்படுத்தி, அவர 
�ளுக்கி்்டகய பிணக்கு�்்ள ஏற்படுத்தி குளிர 
�ொயும் இனவொதக் கும்்பல இன்னும் இருந்து 
ந�ொணடுதொன் இருக்கின்்றது.�ொடடின் சம�ொலை 
ந�ருக்கீடு�்ளொல இக்கும்்பலின் நசயற்பொடு�ள் 
மந்த�தியி்ன அ்்டந்துள்்ள க்பொதும் இன்னும் 
ஓய்ந்துவி்டவில்லை.”நீருபூத்த ந�ருப்பொ�” அது 
இன்னும் இருந்து ந�ொணடுதொன் இருக்கின்்றது.
ம்லைய� மக்�ளின் எழுச்சி இனவொதி�ளின் 
�ண�்்ள அடிக்�டி உறுத்திய நி்லையில அதன் 
நவளிப்பொ்டொ� இம்மக்�ள் ஓைங்�ட்டப்பட்டனர.

இன்னும் ஓைங்�ட்டப்படுகின்்றனர.

அபிவிருத்தி பகள்விக்குறி
ஒரு சமூ�த்தின் த்லைநயழுத்்த �லலை்படியொ� 
மொறறிய்மப்பதில ஆக்�பபூரவமொன அைசியல 
பிைதிநிதித்துவம் முக்கிய இ்டம் ந்பறுகின்்றது.
ஆக்�பூரவமொன அைசியல பிைதிநிதித்துவத்தினொல 
சமூ�த்தின் அபிவிருத்தி்ய துரிதப்படுத்தவும் 

கமகலைொங்�ச் நசய்யவும் முடியும்.இந்த வ்�யில 
அைசியல பிைதிநிதித்துவத்்த உறுதிப்படுத்திக் 
ந�ொள்வதறகு ந்பொருத்தமொன கதரதல மு்்ற்ம 
அவசியமொகும்.அதிலும் ம்லைய� மக்�ள் 
க்பொன்்ற பின்தங்கிய சமூ� கமம்்பொடடிறகு 
ந்பொருத்தமொன கதரதல மு்்ற்ம நதொ்டரபில 
அதீத �வனம் நசலுத்த கவணடியுள்்ளது.
இலைங்்�யில ்பொைொளுமன்்ற ஆடசிமு்்ற 
அறிமு�ம் நசய்யப்பட்ட �ொலைப்பகுதியில 
அதொவது 1833 ம் ஆணடு க�ொலபுரூக் 
யொபபின் கீழ பிைதிநிதி�்்ள நதரிவு நசய்யும் 
வழிமு்்ற�்ளொ� இனவொரிப பிைதிநிதித்துவ 
மு்்ற பின்்பற்றப்பட்டதொ� புத்திஜீவி�ள் 
சுடடிக்�ொடடியுள்்ளனர.இதனி்்டகய 1931 ம் 
ஆணடு ந்டொனமூர யொபபின் கீழ பிைகதசவொரி 
பிைதிநிதித்துவ மு்்ற அலலைது நதொகுதிவொரி 
பிைதிநிதித்துவ மு்்ற அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது.
இம்மு்்ற்மயொனது1978 ம் ஆணடு இைண்டொம் 
குடியைசு யொபபு வ்ை பின்்பற்றப்படடு வந்தது.

         பிைகதசவொரி பிைதிநிதித்துவ மு்்ற ்பலை சொத� 
வி்்ளவு�்்ளக் ந�ொணடிருந்தக்பொதும் ்பொத� 
வி்்ளவு�ளுக்கும் அது உந்துசக்தியொகி இருந்தது.
கதரதல நதொகுதி�ளில சிறு்பொன்்மகயொைொ� 
வொழும் பிரிவினர தமக்குரிய பிைதிநிதித்துவத்்த 
ந்பறறுக் ந�ொள்்ள முடியொத நி்லை இத்கதரதல 
மு்்ற்மயினொல ஏற்பட்டது. அத்கதொடு 
ஒரு �ொடடின் ச�லைவிதமொன அைசியல அபிப 
பிைொயங்�ளும் ஆடசி அ்மபபு�ளில பிைதி 
நிதித்துவம் ந்பறுவ்த இயலைச் நசய்யொ்ம 
நி்லையும் இதனொல ஏற்பட்டது.சிறு்பொன்்மப 
பிைதிநிதித்துவம் ்பொைொளுமன்்றத்தில குறிபபி்டத் 
தக்� வ்�யில பிைதி்பலிக்�ொத நி்லையில அது 
இம்மக்�ளின் அபிவிருத்தி்யயும் க�ள்விக் 
குறியொக்குவதொ� இருந்தது. இந்நி்லையில 1978 ம் 
ஆணடு இைண்டொம் குடியைசு அைசியல யொபபின் 
ஊ்டொ� விகிதொசொை பிைதிநிதித்துவ கதரதல 
மு்்ற்ம அறிமு�ம் நசய்து ்வக்�ப்பட்டது.
இங்கிலைொந்்தச் கசரந்த கதொமஸ் குகை விகிதொசொை 
பிைதிநிதித்துவ கதரதல மு்்ற்ய முதலில 
அறிமு�ம் நசய்தவைொ�க் �ருதப்படுகின்்றொர.
விகிதொசொை கதரதல மு்்ற சிறு்பொன்்மயின்ைப 
ந்பொறுத்தவ்ையில ஒரு வைபபிைசொதமொ�க் �ொண 
ப்படுகின்்றது. சிறு்பொன்்மயினரின் பிைதிநிதித்து 
வத்்த அைசியல ரீதியொ� உறுதிப்படுத்திக் ந�ொள் 
வதில விகிதொசொை கதரதல மு்்ற ்பக்�்பலைமொ� 
இருந்து வருகின்்றது.
 நதொகுதிவொரியொ� க்பொதிய்ளவு வொக்கு 

�்்ளப ந்பறறுக் ந�ொள்்ள முடியொத ஆனொல கதரதல 
மொவட்ட ரீதியொ� �ணிசமொன வொக்கு�்்ளப 
ந்ப்றக் கூடிய சிறிய �டசி�ள் கு்்றந்த்ளவு 
எணணிக்்�யிலைொவது தமது பிைதிநிதி�்்ள 
்பொைொளுமன்்றத்திறகு அனுப்பக்கூடிய வொய்பபு 
விகிதொசொை கதரதல மு்்ற்மயின் ஊ்டொ�க் 
�ொணப்படுகின்்றது.அத்கதொடு நதொகுதிவொரியொ� 
நசறிவொ� இலலைொத இனங்�ள் மொவட்ட ரீதியில 

�ணிசமொன அ்ளவு இருபபின் தங்�ளு்்டய 
பிைதிநிதி�்்ள ்பொைொளுமன்்றத்திறகு அனுப்பக் 
கூடிய நி்லை �ொணப்படுகின்்ற்மயும் குறிபபி்டத் 
தக்�தொகும்.கமலும் விகிதொசொை கதரதல மு்்ற 
யின் ஊ்டொ� ந்பரும்்பொலும் கூட்டைசொங்�கம 
அ்மயும் நி்லை ஏற்படும் வொய்பபுள்்ளநதன்்பதொல 
இக்கூட்டைசொங்�ம் சிறு்பொன்்ம இனத்தின் 
�டசி்யயும் இ்ணத்த்வயொ�கவ இருக்கும் 
இதனொல இக்�டசி�ளும் க்பைம்க்பசி சிறு்பொ 
ன்்மயினரின் �லைன்�்்ளப க்பணும் 
வொய்பபு உருவொகின்்றது என்றும் �ருத்துக் 
�ள் முன்்வக்�ப்பட்டன.எனினும் அண்ம 
க்�ொலைத்தில இ்வநயலலைொம் எந்த்ளவுக்கு 
சொத்தியமொனது என்்பது குறித்து சிந்திக்� கவண 
டியுள்்ளது.எனினும் விகிதொசொை பிைதிநிதித் துவ 
கதரதல மு்்ற ம்லைய� மக்�ள் உள்ளிட்ட 
சிறு்பொன்்மயினரின்  அைசியல பிைதிநிதித்துவத்்த 
அதி�ரிக்�ச் நசய்து அம்மக்�ளின் அபிவிருத்திக்கு 
வலுகசரத்தது என்்ப்த பு்றந்தள்ளிவி்ட முடியொது.

கற்்றறிவாைர் ்பங்களிபபு
இதனி்்டகய மொ�ொண ச்்ப மு்்ற ம்லைய� 
மக்�ளின் அபிவிருத்திக்கு ்� ந�ொடுத்த்ம 
நதொ்டரபிலும் �ொம் இங்கு நி்னவு்படுத்துவது 
ந்பொருத்தமொ� இருக்கும்.1987 ம் ஆணடு இந்திய  
- இலைங்்� உ்டன்்படிக்்�யின் ஊ்டொ� மொ�ொண 
ச்்ப மு்்ற இங்கு அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது.
அதி�ொைப ்பைவலைொக்�த்துக்�ொன அடிப்ப்்டயொ� 
அைசியலை்மபபுக்கு 13 ஆவது திருத்தச் சட 
்டமூலைம் முன்்வக்�ப்படடு மொ�ொண ச்்ப 
மு்்ற ஏற்படுத்தப்பட்டது. தமிழ நமொழிக்கு 
சம அந்தஸ்து வழங்�ப்ப்ட கவணடும் என்றும் 
நதரிவிக்�ப்பட்டது.்பலைமட்ட ஆடசிமு்்றக் 
�ட்ட்மபபில மொ�ொண ச்்ப�ள் ஒரு அங்�மொ� 
வி்ளங்குகின்்றக்பொதும் இ்வ நதொ்டரபில 
்பலகவறு வொத பிைவவொதங்�ள் இருந்து வருகின்்றன.
மொ�ொண ச்்ப�ளுக்கு மத்திய அைசினொல 
ஒதுக்�ப்படுகின்்ற நிதி  க்பொதொது.வி்னத்தி்றனற்ற 
நிரவொ� மு்்ற்ம �ொணப்படுவகதொடு மொ�ொண 
ச்்ப�்்ள �டடுப்படுத்துவதில மத்திய அைசின் 
ஆதிக்�ம் அதி�மொ�வுள்்ளது என்ந்றலலைொம் 
விமரசனங்�ள் உள்்ளன.இதனி்்டகய  சக்திமிக்� 
மொ�ொண ச்்ப மு்்ற்மநயொன்று இங்கு 
அ றி மு � ப ்ப டு த் த ப ்ப ்ட வி ல ் லை . அ வ ற று க் கு 
ந்பறறுக் ந�ொடுக்�ப்படடுள்்ள அதி�ொைங்�ள் 
மி�க் கு்்றவு. இந்திய மத்திய அைசொங்�த்தி்ன 
வி்ட அதி�ொைங்�்்ளக் ந�ொண்ட மத்திய 
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இலைங்்�யில �்டக்கும் அைசியல சதுைங்� 
க்பொடடியில �டு்மயொ� ்பொதிக்�ப்படடு 

எதிர�ொலை த்லைமு்்றயின் �லைன் �ருதி இலைங்்� 
யிலிருந்து �்டல �்டந்து உயி்ை ்பணயம் ்வத்து 
தமிழ�ொடடிறகு வந்து கசரகின்்ற ஈழ தமிழ 
ஏதிலிய்ை அைவ்ணக்கு கவணடிய தமிழ� அைசு 
அ�தி�ள் மு�ொம் என்்ற ந்பயரில அவர�ளுக்கு 
எந்தவிதமொன உரி்ம�ளும் வழங்�ப்ப்டொமல 
அ்்டத்து ்வக்�ப்படடு ்பலை ஆணடு �ொலைமொ� 
�டும் ந்பொரு்ளொதொை ந�ருக்�டியில அடிப்ப்்ட 
உரி்ம�ள் எதுவும் இன்றி கி்்டத்த கூலி 
கவ்லைக்குச் நசன்று துன்்பத்தில உழன்று 
வருகின்்றனர. 

 31.03.2022 அன்று எடுத்த புள்ளிவிவைங்�ளின் 
்படி தமிழ�ொடடில 19,316  குடும்்பங்�்்ளச்  கசரந்த 
58,492 �்பர�ள் 29 மொவட்டங்�ளில 108 மு�ொம்�ளில 
தங்�்வக்�ப்படடுள்்ளனர. அவர�ளுக்கு 
ஒன்றிய, மொநிலை அைசு�ளின் வழி�ொடடுதலின்்படி,   
நிரணயிக்�ப்பட்ட விதிமு்்ற�ளின்்படி  ்பலகவறு 
நிவொைணங்�ள்  வழங்�ப்படுவதொ� நசொன்னொலும் 
கூ்ட அந்த நிவொைணங்�ள் ஏட்ட்ளகவ.
 �்டந்த ந�ொகைொனொ �ொலை�ட்டத்தில தமிழ 
�ொடடு மக்�்்ள வி்ட, இகத தமிழ�ொடடில 
ஒடுக்�ப்பட்ட மக்�ளிலும் மி� கமொசமொ� ஒதுக்கி 
்வக்�ப்பட்ட மக்�்ளொ� தமிழ� அ�தி மு�ொம்�ளில 
வொழும் மக்�ள் நவளியில நசொலலைமுடியொத    �டும் 
ந�ருக்�டி�ளுக்கு ஆ்ளொனொர�ள்.
 இப்படிப்பட்ட சூழநி்லையில அ�தி 
மு�ொம்�ளில வொழும் மக்�ளு்்டய குழந்்த�ளின் 
நி்லை்ம என்்பது மிகுந்த �வ்லைக்கி்டமொன 
நி்லையில உள்்ளது என்்ப்த மறுக்� இயலைொது 
குறிப்பொ� அ�தி குழந்்த�ளின் �லவி,தனித்தி்றன் 
கமம்்பொடு  மறறும் கவ்லைவொய்பபு என்்பது இன்று 
வ்ை மறுக்�ப்படடு வருகி்றது என்்ப்தயும் 
மறுக்� இயலைொது. 

 உலை�்ளொவிய அ்ளவில. International conven-
tion on the Right of the children  அதொவது குழந்்த�ள் 
உரி்ம�ளுக்�ொன ்பன்னொடடு உ்டன்்படிக்்�யில 
இந்தியொவும் ்�நயழுத்து இடடுள்்ளது.   அந்த 

உ்டன்்படிக்்�யின் ்படி அந்தந்த �ொடடு குழந்்த 
�்்ளப க்பொலை அ�தி�ளின் குழந்்த �ளும் 
�்டத்தப்ப்ட கவணடும் ஆனொல அதன்்படி ்பொரத் 
தொல தமிழ� அ�தி மு�ொம்�ளில பி்றந்த குழந்்த 
�ளுக்கு அடிப்ப்்டயில இந்திய குடியுரி்ம 
வழங்�ப்படடிருக்� கவணடும். ஆனொல எள்்ள்ள 
கவனும் இந்திய அைசு அதற�ொன எந்த முயறசியும் 
எடுக்�வில்லை.  மொ்றொ� இன்று வ்ை சட்டவிகைொத 
குடிகயறி�்ளொ�த்தொன் ்பொரக்�ப்படுகி்றொர�ள். 
 அ�திக் குழந்்த�ளு்்டய �லவியும் 
கவ்லைவொய்பபும் கூ்ட எட்டொக்�னியொ� இரு 
க்கின்்றது.     �்டந்த 1987 முதல 2022 வ்ை தமிழ� 
அ�தி மு�ொம்�ளில ஆயிைக்�ணக்�ொன குழந்்த�ள் 
பி்றந்துள்்ளொர�ள் ஆனொல அவர�ளுக்�ொன 
குடியுரி்ம என்்பது தமிழ�த்தில இல்லை அந்தக் 
குழந்்த�ளும் அ�தி�்ளொ�கவ சட்டவிகைொத 

குடிகயறி�்ளொ�கவ ்பொரக்�ப்படுகி்றொர�ள்.  அத 
னொலதொன் அவர�ளுக்�ொன உயர�லவி என்்பது மறு 
க்�ப்படுகி்றது. 

 அவர�ளுக்�ொன வொழவொதொை நதொழில 
என்்பதும்  உத்திைவொதம் இல்லை,  உயர�லவி 
்படித்த அ�தி மு�ொம் குழந்்த�ள் என்று யொ்ை 
யும் ்பொரக்� முடிவதில்லை. அதனொல தொன் 
�லவி என்்பது  அவர�ளுக்�ொன கு்்றந்து்படச 
அடிப்ப்்டக் �லவிகயொடு முடிகி்றது. அவர 
�ளு்்டய இன்்்றய வொழவொதொை நி்லை என் 
்பது கி்்டத்த கூலி கவ்லைக்கு நசன்று �ட 
்டொயமொ� மொ்லை மு�ொமுக்கு திரும்்பக் 
கூடிய சூழலில தொன் வொழகி்றொர�ள்.  மு�ொம் 
பிள்்்ள�ள் என்்றொகலை அவர�ள் ்படிப்பறிவற 
்றவர�்ளொ�, கூலி கவ்லை�ளுக்கு மடடுகம 
்பயன்்படுத்தக்கூடியவர�்ளொ�, தவ்றொன  ்பழக்� 
வழக்�ங்�ள், தவ்றொன நசயல்பொடு�ளில ஈடு 
்ப்டக்கூடிய �்பர�்ளொ� மடடுகம ்பொரக்�ப 
்படுகி்றொர�ள்.

 இந்த இ்டத்தில தமிழ� அைசுக்கு 
இதன் வொயிலைொ� ஒரு க�ொரிக்்�்ய ்வக்� 
விரும்புகிக்றொம். தமிழ�ொடடில குழந்்த 
�ளுக்�ொன �லவி என்்பது இன்று கவ�ம் 
எடுத்துள்்ளது இ்்டநிற்றல பிள்்்ள�ள் கூ்ட 
�லவி்ய நதொ்டை வொய்பபு ஏற்படுத்திக் ந�ொடுக் 
�ப்படுகி்றது  குழந்்த�ளி்டம் �ொணப்படும் 

தறித்தி்றன்�ள்,  �்லை ்பண்பொடடுத் தி்றன்�ள் 
ஆகிய்வ �ண்டறியப்படடு உறசொ�ப்படுத்தப 
்படுகி்றொர�ள்.   

 அைசு ்பள்ளி�ளில ்பயிலும் குழந்்த�ளின் 
�லவி வ்ளரச்சி, தி்றன் வ்ளரச்சி அ்னத்தும் 

�ண�ொணிக்�ப்படடு ஊக்குவிக்�ப்படடு அவர 
�ளுக்�ொன ஒரு சி்றந்த எதிர�ொலைத்்த உருவொக்கி்ட 
�்டவடிக்்�  எடுத்து வருவது என்்பது மிகுந்த 
்பொைொடடுக்குரியது தொன்..ஆனொல அகத ஊக்குவிபபு 
அ�தி மு�ொமில இருக்�க்கூடிய குழந்்த�ளும் 
வழங்� கவணடும் என்்பது இங்குள்்ள ந்பரும் 
்பொன்்மயொன மக்�ளின்  �ருத்தொ�வும் இருக்கி்றது. 
 அண்மயில கூ்ட அயலை� தமிழர �லை 
வொரியம் அ்மத்து அதன் மூலைம்  மு�ொம் வொழ 
இலைங்்� தமிழர �லைன்�ளுக்�ொ�, குழந்்த�ளின் 
�லைன்�ளுக்�ொ�ப  ்பலகவறு திட்டங்�்்ள அறி 
வித்திருந்தொலும் முழு்மயொ� அவர�ளுக்கு 
நசன்று கசருமொ என்்ப்த ந்பொருத்திருந்து  ்பொரக்� 
கவணடும்.

 இந்நி்லையில, தறக்பொது ந்பொரு்ளொதொை 
அ�தி�்ளொ� தமிழ�த்்த க�ொக்கி ஈழத் தமிழர�ள் 
வந்தவணணம் உள்்ளனர. அவர�ள் இங்கு வந்த பின் 
கூறும் த�வல�்ளொ� “ எமது �ொடடில ந்பொரு்ளொதொை 
ந�ருக்�டி அதி�மொ� �ொணப்படுவதொல எமது 
குழந்்த�ளுக்கு நி்்ற உணவும் இல்லை. அவ 
ர�ளின் �லவிக்கு ்பொதிபபு ஏற்படடுள்்ளது. 
அவர�ளின் எதிர�ொலைத்்த �ருத்தில ந�ொணக்ட 
இங்கு அ�தி�்ளொ� வந்துள்க்ளொம்” என்கின்்றனர. 
ஆனொல அக்குழந்்த�ளின் எதிர�ொலைம் தமிழ� 
அ�தி மு�ொம் வொழக்்�யில எவவொறு அ்மயப 
க்பொகின்்றது என்்ப்தயும்  �ொம் �ொத்திருந்து தொன் 
்பொரக்� கவணடும்.
 அண்மயில கூ்ட தமிழ� அைசு “ அ�தி 
�ள் மு�ொம்” என்்ற ந்பய்ை   “ இலைங்்� தமிழர 
மறுவொழவு மு�ொம் “ என  மொற்றம் நசய்துள்்ளது 
வைகவற�த்தக்�து.   அயலை� தமிழர �லைவொரியம் 
அ்மத்து அதன் மூலைம்  மு�ொம் வொழ இலைங்்� 
தமிழர �லைன்�ளுக்�ொ�, குழந்்த�ளின் 
�லைன்�ளுக்�ொ�ப  ்பலகவறு திட்டங்�்்ள  
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இந்கதொ - ்பசுபிக் பிைொந்தியத்்த மறுசீை்மப 
்பதறகு சீனொ்வ அனுமதிக்� முடியொது என 

நதரிவித்துள்்ளொர அநமரிக்�ொவின் ்பொது�ொபபுச் 
நசயலைொ்ளர ஒஸ்ரின் நலைொயிடஸ். அகதசமயம், 
தொய்வொனுக்கு 100 இறகு கமற்பட்ட Patriot air de-
fence missiles ஏவு�்ண�்்ள விற்ப்ன நசய்ய 
முடிவு நசய்துள்்ளது அநமரிக்�ொ.
 அதொவது சீனொ மறறும் ைஸ்யொ இரு 
த்ைப்்பயும் க�டக்டொவும், அநமரிக்�ொவும் 
்�யொ்ள திட்டமிடடுள்்ளது நமலலை நமலலை நதளி 
வொகி வருகின்்றது. 
 ஒருபு்றம் உக்்ைனுக்கு ஆயுதங்�்்ள 
வ்ைய்்ற இலலைொது அள்ளி வழங்குதல 
மறுபு்றம் ைஸ்யொவின் ்பலைத்்த சி்தப்பது அது 
தொன் க�டக்டொவின் ்பணி. அநமரிக்�ொவின் 
13 வரு்டங்�ள் கத்வயொன ஸ்ரிங்�ர விமொன 
எதிரபபு ஏவு�்ண�்்ளயும், 5 வரு்டங்�ளுக்கு 
கத்வயொன ஜவலின் வ்� ஏவு�்ண�்்ளயும் 
உக்்ைன் ்ப்்டயினர 9 மொதங்�ளில ்பயன்்படுத்தி 
முடித்துவிட்டதொ� நதரிவித்துள்்ளொர Raytheon ஆயுத 
உற்பத்தி நிறுவனத்தின் த்லைவர இந்த நிறுவனம் 
மொதம் ஒன்றிறகு 400 ஏவு�்ண�்்ளகய உற்பத்தி 
நசய்கின்்றது.

 ஆனொல ைஸ்யொவில இருந்து தருவிக்�ப 
்படும் உற்பத்திப ந்பொருட�ள் இலலைொது ஆயுதங் 
�்்ள தயொரிப்பது சிைமமொனது என்கின்்றது க�ொர 
கவ்ய த்ளமொ�க் ந�ொண்ட Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI) என்்ற நிறுவனம்.

 ஏ்றத்தொ்ள 7 இலைடசம் உக்்ைன் ்ப்்டயினர 
க�டக்டொ �ொடு�ளின் ்பலை ்பத்தொயிைம் ்ப்்டயினர, 
அ்ளவு�ணக்�ற்ற ஆயுதங்�ள் அ்னத்்தயும் 
எதிரந�ொள்்ள கவணடிய நி்லையில உக்்ைன் 
�்ளமு்னயில ைஸ்ய ்ப்்டயினர உள்்ளனர. எனகவ 
தொன் ்ப்்ட �்டவடிக்்�யில அவர�ள் வி்ைவொன 
��ர்வ கமறந�ொள்்ள முற்ப்டவில்லை. மொ்றொ� 
ஒவநவொரு அடி்யயும் நிதொனமொ� எடுத்து 
்வப்பது்டன், சிலை இ்டங்�ளில பின்கனொக்கியும் 

��ரந்து வருகின்்றனர.
 �்ளமு்ன்ய ந்பொறுத்தவ்ையில ்பக் 
நமொட (Bakhmut) ்பகுதியில தொன் �டு்மயொன 
சண்்ட�ள் இ்டம்ந்பறறு வருகின்்றன. அங்கு 
இழக்�ப்படும் ்ப்்டயின்ை நிைபபுவதற�ொ� 
தினமும் 350 நதொ்டக்�ம் 500 ்ப்்டயின்ை உக்்ைன் 
அந்த ்பகுதி்ய க�ொக்கி அனுபபி வருவதொ� 
நதரிவிக்�ப்படுகின்்றது.
 இந்த �்ளமு்னயில உக்்ைனின் 
இைணடு மிக்-29 விமொனங்�ளும், ஒரு எஸ்யூ-25 
வ்� தொக்குதல விமொனமும், இைணடு எம்.ஐ-8 
வ்� ்பலக�ொக்கு உலைங்குவொனூரதி�ளும் சுடடு 
வீழத்தப்பட்டது்டன், உக்்ைனின் BUK-M1 SAM 
ஏவு�்ணயில சிக்கி ைஸ்யொவின் க�.ஏ-52 வ்� 
தொக்குதல உலைங்�வொனுரதியும், எஸ்யூ-25 வ்� 
தொக்குதல விமொனமும் வீழந்துள்்ளன.

 ைஸ்யொவின் உட்பகுதிக்குள் நசன்று தொக் 
குதல �்டத்துவதன் மூலைம் நீண்டதூை ஆயுதங்�ள் 
மறறும் அணுவொயுதங்�்்ள அவர�ளின் 
்பகுதி�ளுக்குள் ்வத்து அழிப்பது்டன் ந்பொரு 
்ளொதொை இலைக்கு�்்ளயும் அழிப்பது தொன் 
க�டக்டொவின் திட்டம்.
 ஆனொல அதற�ொ� அவர�ள் நீண்டதூை 
ஏவு�்ண�்்ள வழங்� முடியொது அது 
க�டக்டொவு்டனொன க�ரி்்டயொன க்பொைொ� 
மொற்றம் ந்பறறுவிடும் எனகவ தொன உக்்ைன் 
்ப்்டயினர மூலைம் கி்ைமியொ ்பொலைம், 
நமொஸ்க�ொவுக்கு அருகில ்வத்து ந�ொலலைப்பட்ட 
ஊ்ட�வியொலைொ்ளரின் மைணம் க்பொன்்ற ந�ரிலலைொ 
தொக்குதல�ள் ைஸ்யொவுக்குள் �்டத்தப்பட்டன.
 ஆனொல கி்ைமியொ ்பொலைம் மீதொன 
தொக்குதலின் பின்னர ைஸ்யொ கமறந�ொண்ட 
ஏவு�்ணத் தொக்குதல�ள் மூலைம் உக்்ைனின் 
எரிசக்தித்து்்ற முற்றொ� ்பொதிப்ப்்டந்தது உக் 
்ைனின் ்ப்்ட �்டவடிக்்�யிலும் அவர�ளின் 
விநிகயொ� வழி�ளிலும் ஏற்படுத்திய ்பொதிபபுக்�ள் 
அவர�ளின் வலிந்த தொக்குதல �்டவடிக்்��ளில 
�ணிசமொன ்பொதிபபுக்�்்ள ஏற்படுத்தியுள்்ளது.
 இந்த நி்லையில தொன் 1970 �ளில கசொவி 
யத்து ஒன்றியத்தினொல வடிவ்மக்�ப்பட்ட 
நீண்டதூைம் ்பயணிக்கும் ஆளிலலைொத நஜட வ்� 
தொக்குதல விமொனங்�்்ள (Tupolew jet drones) 
க�டக்டொவின் உதவியு்டன் மீ்ளவடிவ்மத்து 
ைஸ்யொவின் ஆழமொன ்பகுதிக்குள் ஊடுருவி தொக்கு 
தல�்்ள கமறந�ொள்்ள முயறசித்துள்்ளது உக்்ைன்.
 �்டந்த திங்�டகிழ்ம (5) உக்்ைன் 
எல்லையில இருந்து 700 ்மல�ள் நதொ்லைவில 
உள்்ள ்்றசன் மறறும் சைகைொவ வொன்்ப்்ட த்ளங் 
�ள் மீது தொள்வொ� ்ப்றந்து நசன்று தொக்குதல 
கமறந�ொள்்ளப்படடிருந்தது. ைஸ்யொவின் நீண்டதூை 

மறறும் அணுக்குணடு�்்ள சுமந்து நசலலும் ்பொரிய 
ரியூ-23, ரியூ-160, ரியூ-95 க்பொன்்ற விமொனங்�ளின் 
தரிபபி்டங்�ள் மீதொன இந்த தொக்குதல என்்பது 
நவறறிந்பறறிருந்தொல ைஸ்யொவுக்கு மி�பந்பரும் 
இழப்பொ� அ்மந்திருக்கும் என்்பதறகு அப்பொல 
க்பொர மி�வும் தீவிைமொன �ட்டத்திறகும் ��ரந்திருக் 
கும்.
 ஆனொல தொக்குதல விமொனங்�்்ள 
இனங்�ணடு ைஸ்யொவின் வொன்எதிரபபு 
்ப்்டயினர தொக்குதல �்டத்தியதொல ந்பரும் 
அனரத்தங்�ள் தவிரக்�ப்படடுள்்ளன. எனினும் 
சுடடு வீழத்தப்பட்ட ஆளிலலைொத தொக்குதல 
விமொனங்�ளில ஒன்று ரியூ-23எம்3 என்்ற அணுக் 
குணடு�்்ள வீசும் விமொனத்திறகு அண்மயொ� 
வீழந்ததொல அந்த விமொனம் உட்ப்ட இரு 
விமொனங்�ளும், அதறகு எரிந்பொருள் நிைபபிய 
வொ�னமும் சிறிய கசதம் அ்்டந்ததது்டன் 3 ்ப்்ட 
யினர ந�ொலலைப்படடும் 6 க்பர �ொயம்்டந்தும் 
உள்்ளனர.

 இந்த தொக்குதலின் பின்னர அநமரிக்�ொ 
வின் Maxar என்்ற நசய்மதி நிறுவனம் நவளி 
யிட்ட பு்�ப்ப்டங்�ளிலும் ைஸ்யொவின் விமொ 
னங்�ள் எ்வயும் முற்றொ� கசதம்்டந்கதொ 
அலலைது வொன்்ப்்ட த்ளம் கசதம்்டந்கதொ 
புலைப்ப்டவில்லை. இத்ன நதொ்டரந்து மறு�ொள் 
நசவவொய்க்கிழ்ம (6) உக்்ைன் எல்லைக்கு 
அருகில உள்்ள ந�ரக்ஸ் ்பகுதியில உள்்ள 
வொன்்ப்்ட த்ளம் மீதும் தொக்குதல கமற 
ந�ொள்்ளப்படடுள்்ளது. இந்த தொக்குதலும் 
வொன்்ப்்ட விமொனங்�ளுக்கு ்பொதிப்்ப ஏற 
்படுத்தவில்லை என்்றக்பொதும் எண்ணக் �்ளஞசி 
யம் தீப்பறறியிருந்தது.
 இந்த தொக்குதல�ள் முறியடிக்�ப்பட்ட 
க்பொதும் ைஸ்யொவின் எல்லைக்குள் 700 ்மல�ள் 
ஊடுருவியது என்்பது ைஸ்யொவின் வொன் ்பொது�ொபபு 
நதொ்டரபில க�ள்வி�்்ள எழுபபியுள்்ளது்டன், 
க�டக்டொவின் நசய்மதி மறறும் நதொழிலநுட்ப 
உதவி�ளின்றி அத்ன கமறந�ொணடிருக்� முடி 
யொது என்்ற வொதங்�ளும் எழுந்துள்்ளன.
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தமிழ்மக்களைப ப்பாறுத்தவளரயில் ப்பரம் 
ப்பசும் ்பலம் இபப்பாது அதிகமாக உள்ைதா?

 புவிசொொ் அைசிய்லைப ந்பொறுத்தவ்ையில 
தமிழத் தைபபுக்கு எத்த்�ய வொய்பபுக்�ள் 
உள்்ளனகவொ அத்னவி்ட ஒரு ்படி அதி�மொன 
வொய்பபுக்�ள் நதன்னிலைங்்�த் தைபபுக்கும் இரு 
க்கின்்றது. அைச தைபபு என்்ற மு்்றயில இந்த 
வொய்பபு அவொ்�ளுக்கு அதி�மொ�க் �ொணப்படும். 
ஆயினும் �ொமும் ஒரு கதசிய இனம் என்்ற 
அடிப்ப்்டயில எமக்�ொன வொய்பபுக்�ளும் 
இருக்கின்்றது. க்பைம்க்பசுவதற�ொன வொய்பபுக்�ள் 
இபக்பொது இருக்கின்்றது. ஆனொல, அவவொறு 
க்பைம்க்பசுவதற�ொன ஆற்ற்லை �ொம் 
நவளிப்படுத்துகிக்றொமொ என்்பதுதொன் முக்கிய 
க�ள்வியொ� இருக்கின்்றது.
 அதொவது, புவிசொொ் அைசியலில முக் 
கியமொன ஒரு ்பகுதியில உள்்ள கதசிய இனம் 
என்்ற வ்�யில க்பைம்க்பசுவதற�ொன வொய்ப 
புக்�ள் உள்்ளன. ஆனொல, எமது அைசியல த்லை 
்ம�ள் அந்த வொய்பபுக்�்்ள வலுவிழக்�ச் நசய்து 
விடுவொொ்�க்ளொ என்்ற சந்கத�ம்தொன் உள்்ளது.

மூன்்றாவது தரபபு ஒன்றின் மத்தியஸ்தம் 
இன்றி ப்பச்சுக்களுக்குச் பசல்வது 

தமிழர்களுக்கு சாதகமாக அளமயுமா?

 நிச்சயமொ� இல்லை. �்டந்த �ொலை 

அனு்பவங்�ள் அத்னத்தொன் எமக்கு உணொ்த் 

தியிருக்கின்்றது. எம்மி்டம் இன்றிருக்கின்்ற 13 

என்்பது மூன்்றொவது தைபபு ஒன்றின் மூலைமொ� 

வந்ததுதொன். அதனொலதொன் அது இபக்பொதும் 

குறறுயிைொ�வொவது இருக்கின்்றது. மிகுதி 

அ்னத்துகம கிளித்நதறியப்பட்ட ஒப்பந்தங் 

�்ளொ�த்தொன் இருக்கின்்றது. அதொவது 1956 இலி 

ருந்து ்பண்டொ - நசலவொ ஒப்பந்தம் நதொ்டக்�ம் 

்டடலி - நசலவொ என்்ற அந்த நீண்ட வரி்ச 

என்்பது மூன்்றொவது தைபபு இலலைொமல தமிழ 

- சிங்�்ளத் தைபபினொல ஏற்படுத்தப்பட்ட்வ. 

இ்வ அ்னத்தும் ஏகதொ ஒரு வ்�யில 

கிளித்நதறியப்பட்ட்வதொன். அலலைது ஏமொற்றப 

்பட்ட்வதொன் வைலைொ்றொ� உள்்ளது. எனகவ 

மூன்்றொம் தைபபு மத்தியஸ்த்தம் என்்பது அவசியம் 

என்்ப்தத்்தொன் �்டந்த�ொலை அனு்பவங்�ள் 

எமக்கு உணொ்த்தியிருக்கின்்றன. அவவொறிலலைொத 

நி்லையில மீணடும் ஏமொற்றப்படும் ஒரு சூழ 

நி்லைதொன் ஏற்படும்.

மூன்ொம் �ர... த�ொடர்ச்சி  ...
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தொக்குதல�ள் இ்டம்ந்பறறுள்்ளதொ�வும், 
அந்த ்பகுதியில �்டத்தல�ள், ்படுந�ொ்லை�ள், 
்பொலியல துன்புறுத்தல�ள் என ந்பரும்ளவொன 
மனித உரி்ம மீ்றல�ள் இ்டம்ந்பறறு வருவதொ� 
வும் ஐ.�ொ நதரிவித்துள்்ளது.
 ந�ொங்க�ொ குடியொசின் எல்லை �ொடு 
�்ளொன உ�ண்டொ மறறும் றுவண்டொ ஆகிய 
�ொடு�ளுக்கு அண்மயில உள்்ள எல்லை 
பிைகதசங்�ளில உள்்ள ்பலை ��ைங்�்்ள எம்-
23 என்்ற அ்மபபு அண்மயில ்�ப்பறறி 
யிருந்தது. எனினும் ந்பொதுமக்�ள் மீது தொக்குதல 
கமறந�ொள்்ளப்பட்ட்த அந்த அ்மபபு மறு 
த்துள்்ளது.
  ருறசி இன மக்�ளுக்கு எதிைொ� ஒரு 
இன அழிப்்ப ந�ொங்க�ொ அைசு கமற 
ந�ொணடுவருவதொ� இந்த அ்மபபு குற்றம் 
சுமத்தியுள்்ளது. க்பொர நிறுத்தத்்த மீறும் அைச 
்ப்்டயினர தம்மீது தொக்குதல �்டத்துவதொ�வும், 
ந்பொதுமக்�ளின் வீடு�ள் மறறும் வொழவி்டங் 
�்்ள அழிப்பது்டன், அவர�்்ள ்படுந�ொ்லை 
நசய்வதொ�வும் அது கமலும் நதரிவித்துள்்ளது.
 இந்தவொைம் ்�கைொபியில இ்டம்ந்பற்ற 
அ்மதிப க்பச்சுக்�ளில 50 இறகு கமற்பட்ட 
ஆயுதக்குழுக்�ள் ்பங்கு்பறறியது்டன், ஆயு 
தங்�்்ள ்�வி்டவும் அ்வ இணக்�ம் நதரி 
வித்ததும் இங்கு குறிபபி்டத்தக்�து.

ஆயு�ககுழு... த�ொடர்ச்சி...

என்்ற ந�ொள்்�்ய அைபு �ொடு�ள் ஆதரிப்ப்த 
தொன் வைகவற்பது்டன், ்பைசீ� வ்்ளகு்டொவில 
எரிந்பொருள் அபிவிருத்தி கூட்ட்மப்்ப உரு 
வொக்�ப க்பொவதொ�வும் அவர நதரி வித்துள்்ளொர.
 வ்்ளகு்டொ �ொடு�ளின் கூட்ட ்மபபு 
ச்்பயு்டன் இ்ணந்து ்பணியொறறிவரும் 
சீனொவுக்கும் அந்த �ொடு�ளுக்கும் இ்்டயிலைொன 
வரத்த� �்டவடிக்்��ள் �்டந்த 2021 ஆம் ஆணடு 
230 பிலலியன் ந்டொலைர�்்ள எடடியிருந்தது. 
இந்த �ொடு�ளி்டம் இருந்து சீனொ 200 மிலலியன் 
நதொன் எரிந்பொருட�்்ள 2021 ஆம் ஆணடு 
ந�ொள்வனவு நசய்திருந்தது.
 சீனொவுக்கும் வ்்ளகு்டொ �ொடு�ளின் 
கூட்ட்மபபுக்கும் இ்்டயில இ்டம்ந்பற்ற 
கூட்டத்நதொ்டரில ்பங்கு்பற்ற நசன்்ற சீன 
அதி்ப்ை சவுதி அகைபியொவின் மன்னர சலமொன் 
பின் அபதுலலைொஸ் தனது �ொடடுக்கு வருமொறு 
அ்ழத்திருந்தொர.
 இந்த கூட்டத்நதொ்டரில 14 அைபு �ொடு 
�ளின் த்லைவர�ள் �லைந்துந�ொண்டது்டன், சவுதி 
அகைபியொவுக்கும் சீனொவுக்கும் இ்்டயில 29.26 
பிலலியன் ந்டொலைர�ள் ந்பறுமதியொன புதிய 
உ்டன்்பொடு�ளும் கமறந�ொள்்ளப்படடுள்்ளன.

அரபு நொடு... த�ொடர்ச்சி...

்பரிமொற்றத்தின் பின்னியில ஐக்கிய அைபு எமி 
கைறஸ் மறறும் சவுதி அகைபியொ ஆகிய �ொடு�ள் 
முக்கிய ்பங்குவகித்துள்்ளன.
 �ஞசொ எண்ண ்வத்திருந்த குற்றத் 
திற�ொ� கிறின்ை ைஸ்யொ �ொவலது்்றயினர 
நமொஸ்க�ொ விமொனநி்லையத்தில ்வத்து �்டந்த 
ந்பபைவரி மொதம் ்�து நசய்திருந்தனர. 
  க்பொட ்பலை �ொடு�ளுக்கும், ஆயுதக்குழுக் 
�ளுக்கும் ஆயுத வியொ்பொைத்தில ஈடு்படடிருந்தொர. 
உலைகில மி�வும் கத்டப்படும் �்பைொ� இருந்த 
அவ்ை அநமரிக்�ொ பின்நதொ்டரந்தது்டன், 2008 
ஆம் ஆணடு தொய்லைொந்தில உள்்ள விடுதி ஒன்றில 
்வத்து அவர ்�து நசய்யப்படடிருந்தொர.
 அவரின் வொழக்்� வைலைொக்ற 2005 ஆம் 
ஆணடு Lord of War என்்ற ந்பயரில தி்ைப்ப்டமொ� 
நவளிவந்திருந்தது. 2008 ஆம் ஆணடு ்�து 
நசய்யப்பட்ட அவர 2010 ஆம் ஆணடு அநம 
ரிக்�ொவுக்கு �ொடு�்டத்தப்படடிருந்தொர.

ரஸ்ொவும் அதெ... த�ொடர்ச்சி...

சி்றபபு ்ப்்ட அதி�ொரி�ள் ஆகிகயொர அ்ட 
ங்கியுள்்ளனர. எட்டொவது ந�ன்றிச் என்்பவகை 
இந்த புைடசிக்கு த்லை்ம தொங்கியவர என நதரி 
விக்�ப்படுகின்்றது.
 ்பன்ந்டஸ்ைங் என்்ற ்பகுதி்ய ்�ப்பறறி 
நிரவொ� ச்்ப மறறும் ்ப்்டத்து்்ற �ட்ட்மப 
புக்�்்ள நிறுவுவகத வலைதுசொரி புைடசி 
யொ்ளர�ளின் க�ொக்�ம் எனவும் அதில ைஸ்ய 
�ொட்்ட கசரந்தவர�ளும் இ்டம்ந்பறறுள்்ளதொ 
�வும் கமலும் நதரிவிக்�ப்படுகின்்றது.

ஜேர்ெனியில் ... த�ொடர்ச்சி  ...

வ்்ள உள்ளிட்ட ்பகுதி�ளில 20 ்பண்ணயொ்ளர 
�ளுக்கு நசொந்தமொன  45 �ொல �்்ட�ள் உயிரிழந் 
துள்்ளன. 
 கிளிந�ொச்சி  புளியம்ந்பொக்�்ன �ண 
்டொவ்்ள, �லமடு, மயிலவொ�னபுைம் உள் ளிட்ட 
்பகுதி�ளிலும் 50-க்கும் கமற்பட்ட �ொல �்்ட�ள் 
உயிரிழந்துள்்ளன.   
 திருக�ொணம்லை கதொபபூரி லும் 15 
்பண்ணயொ்ளர�ளின் 50-க்கும் கமற்பட்ட 
�ொல�்்ட�ள் உயிரிழந்துள்்ளன.
 இகதகவ்்ள, �ொல�்்ட�ளின் உயிரி 
ழபபு நதொ்டரபில ஆைொய்வதற�ொ�  ்வத் திய 
ஆைொய்ச்சி நிறுவ�த் தின் குழுநவொன்று சம்்பவ 
இ்டங்�ளுக்கு நசலலைவுள்்ளதொ� �ொல �்்ட 
உற்பத்தி, சு�ொதொை தி்ணக்�்ளத்தின் ்பணிப்பொ்ளர 
�ொய�ம் – ந்டொக்்டர க�மொலி ந�ொத்தலைொநவலை 
நதரிவித் துள்்ளொர.

வடககு, கிழக... த�ொடர்ச்சி...

்பத்திரி்�யொ்ளர மொணிக்�வொச�ம் அவர�ளுக்கு 
அறிவிக்�ப்படடுள்்ளது.
 விருது வழங்கும் விழொ வரும் நசவவொய்க் 
கிழ்ம 13.12.2022 �லகி்ச மவுணட லைவினியொ 
விருந்த�த்தில �்்டந்பறும் என்றும் அறிவிக் 
�ப்படடுள்்ளது.

வொழ் நொள்... த�ொடர்ச்சி  ...

ந�ொணடிருந்தனர. க்பொரில மைணம்்டந்த க்பொைொ 
ளி�ள் மறறும் ந்பொதுமக்�ளுக்�ொன அ�வணக் 
�த்து்டன் ஆைம்்பமொகிய இந்த நி�ழவில மக்�்ள 
வி்ளக்கி்ன மூத்த மருத்துவ ந்பொறுப்பொ்ளர 
மகனொச், ்வத்தியக்�லைொநிதி சதொனந்தன், ைவிச் 
சந்திைன் பிரித்தொனிய தமிழர க்பை்வ, திருமதி 
சந்திரி�ொ, திருமதி வொனதி சூரிய குமொைன் ஆகி 
கயொர ஏறறினர.
 அத்ன நதொ்டரந்து வைகவறபு்ையி்ன 
திருமதி வொன்மதி வொமணனும், ஆசி உ்ையி்ன 
தமிழ்வ �ொப்பொ்ளர புலைவர சிவ�ொதன் 
ஒலிபக்ப்ழயில நி�ழத் தியிருந்தொர. நூ்லை 
்வத்தியக்�லைொநிதி சூரியகுமொர நவளியிடடு 
்வக்� முதற பிைதி்ய ்வத்திய �லைொநி தி�ள் 
மூரத்தி தம்்பதி�ள் ந்பறறுக்ந�ொண்டொர�ள்.
நி�ழசி்ய தமிழ்வ உறுபபினர திருமதி அஞசு 
ைொமதொஸ் நதொகுத்து வழங்கியிருந்தொர.
 த்லை்மயு்ையி்ன த்லைவர நி�ழ 
த்த, நவளி யீடடு்ை்ய வொணன் P பிைதீ்பன் 
அவர�ள் ஆற்ற நூல விமரசனங்�்்ள  
திருமதி விழியைசி தமிழ ஆசிரியர, அஞசு 
ைொமதொஸ் தமிழ்வயும், நூலைொசிரியரு்டனொன 
அனு்பவப்பகிர்வ மருத்துவர வொமனும், ஆய்வு 
்ையி்ன எழுத்தொ்ளரும், ஆய்வொ்ளருமொன 
குணொ �வியழ�ன் வழங்�, மதிபபீடடு்ையி்ன 
க்பொரியல ஆய்வொ்ளர அருஸ்  வழங்கியிருந்தொர.
 க்பொரக்�ொலை இலைக்கியங்�்்ள நவளிக் 
ந�ொணரதல மறறும் க்பொர�ொலை நி�ழவு�்்ள 
இலைக்கியமொக்குதல  முழுவீச்சொக்�ப்படுவதன் 
அவசியம் குறித்து தமிழறி்ர, மூத்த ஊ்ட� 
வியலைொ்ளர, எழுத்தொ்ளர, ்சவசித்தொந்த ஆசிரியர 
மு்னவர ்பட்ட ஆய்வொ்ளர திரு சூ. கயொ ்பறறி 
மொ�ைன் ஆறறியி ருந்தொர.
 �ன்றியு்ையி்ன மருத்துவர கு.முைளி 
தைன் நி�ழ த்த நி�ழச்சி�ள் உரிய க�ைத்தில நி்்ற 
வுக்கு வந்தது.

பிரித�ொனி்ொ... த�ொடர்ச்சி...

அைசியலவொதி�ளும் தொங்�ள் விரும்பியவொறு 
ஆடடிப்ப்்டக்கின்்றொர�ள். நியொயமொ�த் தீரவு 
�ொணப்ப்ட கவணடிய சொதைைண வி்டயங்�்்ளக் 
கூ்ட தங்�ளு்்டய அைசியல �லைன்�ளுக்குப 
்பயன்்படுத்தும் வ்�யில இழுத்தடித்து இழு 
த்தடித்து ஏமொறறிக் ந�ொணடிருக்கின்்றொர�ள். 
அது மடடுமலலைொமல இனத்துகவசத்தின் அடிப 
்ப்்டயில தமிழ மக்�ளின் உரி்ம�்்ளயும் வொழவு 
நி்லை�்்ளயும் அ்டக்கி ஒடுக்குகின்்றொர�ள். ஆக் 
கிைமித்து ஆடசி நசய்கின்்றொர�ள்.
 இத்த்�ய அத்துமீறிய நசயற்பொடு�ளுக்கு 
எதிைொ� உறுதியொ�க் குைல ந�ொடுக்�கவொ அலலைது 
அழுத்தமொன க்பொைொட்டங்�்்ள முன்நனடுத்து, 
ஆடசியொ்ளர�ளுக்கு ந�ருக்�டி்யக் ந�ொடு 
த்து பிைச்சி்ன�ளுக்குத் தீரவு �ொணகவொ முடி 
யொத நி்லை்மயில தமிழ அைசியல த்லைவர 
�ளும் அைசியலவொதி�ளும் தத்தளித்துக் ந�ொணடி 
ருக்கின்்றொர�ள்.

�த�ளிககும்  ... த�ொடர்ச்சி...



்�யொளுவதற�ொன உத்தி�ள் நதொ்டரபிலும் 
ஆய்வு�ள் இ்டம்ந்பறறு வருகின்்றன.இது சொத� 
வி்்ளவு�்்ளத் தரும் என்்ற �ம்பிக்்�யுள்்ளது.

சகாதி, ம்தபவறி, இனபவறி , பிரப்தச 
பவறி, பேண்்ணடிமமத்தனம் இமவ 

கமைக்பககாண்ை  ்தமிழ் சமு்தகாயம் இவறம்ற மகாற 
றுவ்தறகு என்ன பசய்திருக்கின்்றது?

தமிழ சமுதொயம் எந்த �ொடடில இருந்தொலும் 
பிறக்பொக்கு வொதமொன ஒரு நி்லை்யகய 

ந�ொணடுள்்ளது என்்பத்ன �வ்லையு்டன் கூ்ற 
கவணடியுள்்ளது.தமிழ சமூ�ம் ்பலை �ொைணங்�்ளொல 
முன்கனறிச் நசலலை முடியொதுள்்ளது.அதொவது 
�வீனமயமொக்குதல இச்சமுதொயத்தில இல்லை 
என்க்ற கூ்றலைொம்.ஏ்னய இனங்�ள்  வொழக்்�ப 
க்பொக்கு�்்ள �வீனமயப்படுத்துவதில முன்னிறகி 
ன்்றன.ஆனொல தமிழர�்்ளப ந்பொறுத்தவ்ையில 
்பலை இன்னல�்்ள சந்தித்ததொகலைொ என்னகவொ 
நிரக்�தியொன, ஸ்தம்பிதம்்டந்த நி்லையிகலைகய 
உள்்ளது.1950,60 �ளில இருந்த நி்லை்ய தொணடிச் 
நசலலை முடியொத நி்லைகய �ொணப்படுகின்்றது.
 �லவி, நதொழில, ந்பொரு்ளொதொை ரீதியில 

அபிவிருத்திய்்டந்திருந்தொலும் புலைம்ந்பயர 
தமிழர�ள் கூ்ட மனத்ளவில , ந�ொள்்�ய்ளவில 
அவற்்ற தொணடிச் நசலலை த்்ட�ளுள்்ளன.
சொதிநவறி, பிைகதச நவறி நீங்� கவணடும்.இத 
றகு முன்கனற்ற�ைமொன க்பொக்கு்்டய �லவி அவ 
சியமொகும்.
 �ொம் எங்�்்ள கமன்்மப்படுத்துவதற�ொ� 
மற்றவர�்்ள தொழ்மப்படுத்த கத்வயில்லை.
மற்றவர�ளு்டன் சரிசமமொ� �ொம் இருக்� 
கவணடுமொனொல எவவொறு அவர�ள் கமன்்ம 
அ்்டந்திருக்கின்்றொர�க்ளொ அகத கமன்்ம்ய 
�ொம் அ்்டதல கவணடும் என்று தி்டசங்�ம் பூணடு 
�்டவடிக்்��்்ள முன்நனடுக்� கவணடும். 
 எலகலைொரும் சமமொ� முன்கன்ற கவணடும் 
என்்ற ந�ொள்்�யு்டன் இருக்� கவணடும். 
அ்தவிடுத்து பிைகதசவொதம் க்பசிக் ந�ொணடி 
ருக்�க் கூ்டொது.�ொம் எமது வி்னத்தி்ற்ன 
கமம்்படுத்தொமல கமன்்மய்்டந்தவர�்்ள 
விமரசிப்பது மி�பந்பரும் தவ்றொகும்.ஆய்வு�ள் 
்பலைவும் கமறந�ொள்்ளப்படடு எமக்கு �ொகம 
சுயவிமரசனம் நசய்து ந�ொள்வது மி�வும் இன்றி 
ய்மயொததொகும்.

பிச்்சை ஜவண்... த�ொடர்ச்சி...
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thuhe;j kpd;dpjo;;

 இந்த தொக்குதல�்்ள நதொ்டரந்து மீண 
டும் உக்்ைனின் ்ப்்ட�்ளஞசியங்�ள், த்லை 
்மய�ங்�ள், எரிசக்தி நி்லையங்�ள் மீது ைஸ்யொ 
�டு்மயொன ஏவு�்ணத் தொக்குதல�்்ள கமற 
ந�ொணடிருந்தது. ஆனொல க�டக்டொ ்ப்்டயினர 
வழங்கிய ஏவு�்ண எதிரபபு ஏவு�்ண�்ளொல 
இந்த ஏவு�்ண�்்ள இ்்டமறித்து தொக்�முடிய 
வில்லை என்்பது க�டக்டொவின் ஆயுதங்�ள் குறித்த 
க�ள்வி�்்ள எழுபபியுள்்ளது. வழ்மக்பொலை 
உக்்ைனின் வொன் எதிரபபு எஸ்-300 ஏவு�்ண 
ஒன்று கமொலக்டொவொவில வீழந்துள்்ளது.
 இந்தநி்லையில  தொன் �்டந்த வியொழக் 
கிழ்ம (8) இ்டம்ந்பற்ற நி�ழவு ஒன்றில 

க்பசிய ைஸ்ய அதி்பர வி்ளமிடீர பூடடீன், அணு 
வொயுத க்பொருக்�ொன சொத்தியங்�ள் அதி�ரித்துச் 
நசலவதொ�வும், ஆனொல ைஸ்யொ முதலில அத்ன 
்பயன்்படுத்தொது எனவும் நதரிவித்துள்்ளொர. எனி 
னும் தனது மக்�்்ளயும், தனது �டபு �ொடு�்்ளயும் 
ைஸ்யொ தனது வ்ளங்�ள் அ்னத்்தயும் 
்பயன்்படுத்தி ்பொது�ொக்கும் என்றும், உக்்ைன் 
க்பொர ஒரு நீண்ட�ொலை க்பொைொ� இருக்கும் என்றும் 
நதரிவித்துள்்ளொர.
 எனகவ தொன் க்பொர ஆைம்்பமொகிய 
பின்னர ைஸ்யொ 13 நசய்மதி�்்ள விணநவளிக்கு 
ஏவியுள்்ளது. ஏன்-124-100 என்்ற ்பொரிய சைக்கு 
விமொனம் சீனொவின் நசன்குவொ வொன்்ப்்டத் 
த்ளத்தில இருந்து சைக்கு�்்ள அடிக்�டி ஏறறிச் 
நசலகின்்றது.

 அகதசமயம், இந்த க்பொ்ை 2025 ஆம் 
ஆணடு வ்ை நீடிக்� அநமரிக்�ொ விரும்புவதொ� 
நவொசிங்்டன் வட்டொைங்�்்ள கமறக�ொள்�ொடடி த 
ந்பொலிரிக்க�ொ ஊ்ட�ம் நதரிவித்துள்்ளது. எனகவ 
தொன் M1A2 Abrams ்டொங்கி�ள் உட்ப்ட 700 இறகு 
கமற்பட்ட 1st Infantry Division ்ப்்டயணியின் 
�வசவொ�னங்�ள் க்பொலைந்தில இந்த வொைம் 
த்ையி்றக்�ப்படடுள்்ளன.
 அதொவது இந்தப க்பொர உலை� ஒழுங்கில 
ஒரு மொற்றத்்த ஏற்படுத்தொது நி்்றவு ந்ப்றப 
க்பொவதில்லை என்்ப்த தொன் �்டக்கும் சம்்பவங் 
�ள் எதிரவுகூறுகின்்றன.
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அறிவித் திருக்கி்றது. அதன்்படி  மொணவர�ளுக்�ொன 
�லவி உதவித்நதொ்�, தி்றன் கமம்்பொடடுப ்பயிறசி, 
அளிப்பதொ� உறுதி அளித்துள்்ளது.  இந்நி்லையில 
தறக்பொது இலைங்்�யில ஏற்படடுள்்ள �டும் 
ந்பொரு்ளொதொை ந�ருக்�டி�்்ள எதிரந�ொள்்ள  
இயலைொமல ந்பொரு்ளொதொை அ�தி�்ளொ� ஈழத் 
தமிழர�ள் தமிழ�த்்த க�ொக்கி வந்த வணணம் 
உள்்ளனர. அவர�ள் மறுவொழவு மு�ொம்�ளில  
தங்�்வக்�ப்படுகின்்றனர. அவர�ளின் எதிர 
்பொரபந்பலலைொம் தமது குழந்்த�ளுக்கு இப 
க்பொ்தக்கு க்பொதிய ஊட்ட சத்தொன உணவும், 
கத்வயொன �லவியும் கி்்டக்� கவணடும் 
என்்பகத..! இந்த எதிர்பொரப்்ப தமிழ� அைசு 
உ்டனடியொக்க்  �ருத்தில ந�ொணடு மறுவொழவு 

்மய ஈழத்தமிழர�ளின் குழந்்த�ளுக்கு 
க்பொதிய அடிப்ப்்ட �லவிகயொடு உயர�லவியும், 
தனித்தி்றன் கமம்்பொடடு ்பயிறசி�ளும், அதன் 
மூலைம் அவர�்ளது ந்பொரு்ளொதொை தன்னி 
்்றவு அ்்டவதற�ொன க்பொதிய கவ்லைவொய் 
பபு�்்ளயும் உருவொக்கிக் ந�ொடுக்� துரித 
�்டவடிக்்� எடுக்� கவணடும். இத்து்டன் கூடு 
தலைொ� இலைங்்�தமிழர மறுவொழவு மு�ொம்�ளில 
பி்றக்கின்்ற குழந்்த�ளுக்கு,  குழந்்த�ள் 
உரி்ம�ளுக்�ொன ்பன்னொடடு உ்டன்்படிக்்�யின் 
சைத்துக்�ளின் ்படி,  இந்திய குடியுரி்ம ந்பறு 
வதற�ொன �்டவடிக்்�்ய துரிதப்படுத்த கவண 
டும் எனவும் விரும்புகிக்றொம்.
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நவளிப்ப்்டயொ�கவ சிறு்பொன்்மயினத்தின் மீது 
கமறந�ொள்்ளப்படும் இவவொ்றொன அத்துமீ்றல 
�்்ள இந்த மனித உரி்ம�ள் தின �ொளிலைொவது 
சரவகதச சமூ�ம் க்பசுவதறகு முன்வைகவணடும் 
என்்பகத அ்னவைது எதிர்பொரப்பொகும்.
 இலைங்்�யின் அைசியலை்மபபின் 13 வது 
திருத்த  சட்டம் shedule 9 Rule 01 Apantice Two (2) item 
18 உறுபபு்ை 2.5 மொ�ொணங்�ளுக்கு இ்்டப்பட்ட 
நீரப்பொசன திட்டங்�ளில (உதொைணமொ� மொ�ொவலி) 
க்பொன்்ற இ்டங்�ளில �ொணி இலைங்்�யில 
விகிதொசொைப்படி வழங்�ப்ப்ட கவணடும்.ஆனொல 
இலைங்்�யில உள்்ள சட்ட அடிப்ப்்ட�்்ளயும் 
மீறிகய �ொணி�ள் ்பகிைப்படடுள்்ளன.
 அதொவது இலைங்்�யின் சனத்நதொ்�யில 
சிங்�்ளவர 76 வீதம்,வ்டகிழக்கு தமிழ 12 
வீதம்,முஸ்லிம் 8 வீதம் ,ம்லை�ொடடு தமிழ 4 
வீதம் உள்்ள நி்லையில இந்த �ொணி ்பங்கீடு�ள் 
ந்பரும்்பொன்்மயின்்த மடடுகம க�ொக்�ொ� 
ந�ொணடு �ொணி�ள் ்பகிைப்படடுள்்ளன.

 இதுவ்ையில ம�ொவலி 10 திட்டங் 
�ள் ஊ்டொ� சிங்�்ளம் 96.16 வீதம்  (123,630) 
குடும்்பங்�ள்,தமிழ 1.42மூ (1,835) குடும் 
்பங்�ள், முஸ்லிம் 2. 39 வீதம்(3,068) 
குடும்்பங்�ள்,ஏ்னயவர�ள் (்ப்றங்கியர) 0.03 வீதம் 
(44) குடும்்பங்�ளுக்க� �ொணி வழங்�ப்படடுள்்ளன.
இந்த திட்டங்�ள் ஊ்டொ� திருக�ொணம்லை 
மொவட்டத்தில இனப்பைம்்பல முற்றொ� மொற 
றிய்மக்�ப்பட்டன.தமிழர�ளின் விகிதொசொைம் 
திட்டமிடடு மொற்றப்பட்டது.இங்கு �ொணி வழங் 
�லில சட்டம் பின்்பற்றப்ப்டவில்லை.இவவொ 
்றொன நதொ்டரச்சியொன மீ்றல�ள் தமிழர�்்ள 
வலுவிழக்�ச்நசய்யும் வ்�யில முன்நனடுக் 
�ப்பட்டன, முன்நனடுக்�ப்படடுவருகின்்றன.
 இ்வ நதொ்டரபில சரவகதச �ொடு�ள் 
�வனம் நசலுத்தி கிழக்கில உள்்ள தமிழ க்பசும் 
மக்�ளுக்கு நீதி்யபந்பறறுக்ந�ொடுக்� இந்த மனித 
உரி்ம�ள் தினத்தில உறுதிந�ொள்்ளகவணடும் 
என்்ற அ்ழபபி்ன விடுக்கின்க்றொம்.
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அைசொங்�நமொன்று இலைங்்�யில உருவொகியுள்்ளது 
என்று �லைொநிதி நைொ�ொன் எதிரிசிங்� நதரி 
விக்கின்்றொர. இகதகவ்்ள மொ�ொண ச்்ப நிறுவன 
மு்்ற்ம ்பலைம் ந்பொருந்தியதொ� �ொணப்ப்டொத 
ஒரு சூழநி்லையில அதறகு மக்�ளின் ஒத்து்ழபபு 
கி்்டக்�ப ந்ப்றொ்மயின் �ொைணமொ� அது 
்பலைவீனம்்டகின்்றது.மொ�ொண ச்்ப மு்்ற்ம 
்பறறி புதிதொ� சிந்திக்�ப்ப்ட கவணடுநமன்்பகத 
இவவ்னத்து வி்டயங்�ளில இருந்தும் 
நதளிவொகின்்றது என்று க்பைொசிரியர ஜயகதவ 
உயங்ந�ொ்ட நதரிவிக்கின்்றொர. எவவொந்றனினும் 
ம்லைய� மக்�ளின் அபிவிருத்திக்கு மொ�ொண 
ச்்ப�ள் உந்துசக்தியொ� அ்மந்தநதன்்றொல மி்� 
யொ�ொது.
 ம்லைய� சமூ�த்தின் அபிவிருத்தியில 
�லவியின் வகி்பொ�ம் நதொ்டரபில ்பலைரும் வலி 
யுறுத்தியுள்்ளனர.சமூ� மொற்றத்திறகு �லவிகய 
அடிப்ப்்ட என்்பது ்பலைரும் ஏறறுக்ந�ொண்ட 
ஒரு �ருத்தொகும்.இந்நி்லையில மொ�ொண ச்்ப 
மு்்றயின் ஊ்டொ�  மத்திய மறறும் ஊவொ மொ�ொ 
ணங்�ளில ஏற்படுத்தப்பட்ட தமிழக் �லவி 
அ்மச்சு ம்லைய� �லவி அபிவிருத்திக்கு �ொத் 
திைமொன ்பங்�ொறறியது.்பொ்டசொ்லை கமம்்பொடு, 
ஆசிரியர நியமனங்�ள், �டடுமொன வசதி�ள், 
விஞ்ொன நதொழிலநுட்ப கமம்்பொடு என்று ்பலை 
வழி�ளிலும் தமிழக்�லவி அ்மச்சின் ்பங்�ளிபபு 
இருந்து வந்த்ம குறிபபி்டத்தக்�தொகும்.அத் 
கதொடு சு�ொதொைம், உட�ட்ட்மபபு , வி்்ளயொடடு 
க்பொன்்றவறறின் அபிவிருத்திக்கும் மொ�ொண 
ச்்ப�ள் வொய்ப்பளித்தன. இவறறு்டன்�்லை 
�லைொசொை ்பண்பொடடு விழுமியங்�ளின் அபிவிருத் 
திக்கும் மொ�ொண ச்்ப�ள் ்பங்�ொறறி இருந்தன.
ஊவொ மறறும் மத்திய மொ�ொணங்�ளில சொகித்திய 
விழொக்�ள் இ்டம்ந்பற்றன.இவவிழொக்�ளில ம்லை 
ய�த் �்லை�ள் அைங்க�ற்றப்பட்டது்டன் �்லை� 
ளின் உயிர வொழவிறகு இது அடித்த்ளமொனது.
கமலும் சொகித்திய விழொக்�ளில ்பலது்்ற சொரந்த 
�்லை்ர�ளும் ந�ௌைவிக்�ப்பட்ட நி்லையில இது 
அவர�ளின் கச்வக்கு ஒரு அங்கீ�ொைத்்தயும், 
நதொ்டரந்தும் தமது கச்வ்ய முன்நனடுத்துச் 
நசலலை ஒரு உந்துத்லையும் அளித்திருந்தது.
இவவொறு ்பலை வழி�ளிலும் மொ�ொண ச்்ப�ள் 
எழுச்சிக்கு அடித்த்ளமிட்டன.
             ந்பொதுவொ� க�ொக்குமி்டத்து ம்லைய� மக்�ள் 
உள்ளிட்ட சிறு்பொன்்மயினரின் கமம்்பொடடிறகு 
விகிதொசொை கதரதல மு்்றயும் மொ�ொண ச்்ப�ளும் 
முதுந�லும்்பொ� இருந்திருக்கின்்றன.இவறறின் 
இருபபு மறறும் நசயற்பொடு�ள் ம்லைய� 
சமூ�த்தின் இருபபிறகு வலுகசரத்துள்்ளன.இந் 
நி்லையில  தறக்பொது புதிய அைசியலை்மபபு 
மறறும் அைசியலை்மபபு சீரதிருத்தம் நதொ்டரபில 
க்பசப்படடு வருகின்்ற நி்லையில கதரதல மு்்ற, 
மொ�ொண ச்்ப மு்்ற என்்பன நதொ்டரபில 
ம்லைய� அைசியலவொதி�ள் ஆழமொன ்பொர்வ 
யி்ன நசலுத்த கவணடிய ஒரு கத்வ 
கமநலைழுந்துள்்ளது.எலலைொம் நதரியும் என்்ற 
மம்தயில இருந்து வி்டொது இவவி்டயம் குறித்து 
�ற்றறிவொ்ளர�ளின் ்பங்�ளிப்்ப அைசியலவொதி�ள் 
ந்பறறுக் ந�ொள்வது அவசியமொகும்.
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