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கடந்த ஓராணடாக இலங்க 
யில் கடும் ப�ாருளா்தார 

பெருககடி நிலவிவரும் நி்ல 
யில், பவளிொடுகளில் ்தஞ்சம் 
ககாருவது, ஏ்தாவது ஒரு வழியில் 
கவ்லத் க்தடி ப்சல்வது 
க�ான்ற ்சம்�வஙகள் அதிகரித்து 
வருகின்றன. அக்த க�ால், 
பவளிொட்டில் கவ்ல வாஙகித் 

்தருவ்தாக க�ா்சடி ப்சயல்களும் 
அரஙககறி வருகின்றன.
 அந்த வ்கயில், கடந்த 
ஜனவரி 4ம் திகதி இலங்க 
கடற�்ட �றறும் காவல்து்்ற 
இ்ைநது  நீரபகாழும்பு �குதி 
யில் க�றபகாணட க்தடு்தல் 
ெடவடிக்கயில் அவவாறு 

இலங்கயில் ப்தாடரநது மு்த 
லீடு ப்சயய   இநதியாவிறகு 

விருப�ம் என  இலங்கககான 
இநதிய தூதுவர ககா�ால் �ாககல  
ப்தரிவித்துள்ளார
 கெறறு முனதினம் இடம் 
ப�ற்ற நிகழபவானறில் இலங்கக 
கான  இநதிய தூதுவர ககா�ால் 
�ாககல கலநது பகாணட க�ாது   
இந்தக  ்தகவ்ல பவளியிட் 
டுள்ளார. 
 இநதிய தூதுவர ககா�ால் 
�ாககல  ்தனது கருத்துககளில், நி்ல 
த்்தன்� �றறும் நி்லயான 

வளரச்சி இலககுகளில் இநதியா 
வின ்சா்த்னக்ளப �ட்டியலிட் 
டார.
 பிர்த�ர ெகரநதிர க�ாடி்ய 
க�றககாள் காட்டி, �று�யன�ாடு, 
�றுசுழறசி, �றுவடிவ்�பபு, 
�றுஉருவாககம் க�ான்ற 
நி்லத்்தன்�்ய கொககிய 
முககிய�ான �டிகள் இநதியாவின 
கலா்சார பெறிமு்்றகளின ஒரு 
�குதியாகும்.
 இலங்கயில் அ�ரிமி்த 
�ான புதுபபிக கத்்தகக ்சகதி 

உக்ரன - ரஷயா க�ார 
தீவிர�ாக ெடநது வரும் 

க்சாலிடர �குதியில் ப�ாது�ககள் 
சிககிக பகாணடுள்ள்தாக ்தகவல்கள் 
ப்தரிவிககின்றன.

 புத்்தாண்டத் ப்தாடரநது 
ரஷயா - உக்ரன இ்டகய க�ார 
்சறறு ்தளரத்்தப�ட்டிருந்தது. இந்த 
நி்லயில், மீணடும் இரு ்தரபபி 
லும் ்சண்ட தீவிர�ாக ெடநது 
வருகி்றது. அந்த வ்கயில், உக 
்ரனின க்சாலிடர �குதியில் கடந்த 
சில ொட்களாக அதிக தீவி ர�ாக 
க�ார ெடநது வருகி்றது.
 க�லும், க்சாலிடர �குதி யில் 
500-ககும் அதிக�ான ப�ாது �ககள் 

�கலசியாவுககு மு்்றயான 
ஆவைஙகளினறி ப்சல்ல 

முயன்ற்தாக மியான�ரில் ்கது 
ப்சயயப�ட்ட குழந்்தகள் உட்�ட 
112 கராஹிஙகியா முஸ்லிம்களுககு 
2 ஆணடுகள் மு்தல் 5 ஆணடுகள் 
வ்ர சி்்றத்்தணட்ன விதிககப 
�ட்டுள்ளது. 
 மியான�ர ொட்டு அரசு 
ஊடகம் பவளியிட்ட ப்சயதியின 
�டி, கடந்த டி்சம்�ர �ா்தம் 
மியான�ரின ப்தறகு ஐராவதி 
(Ayeyarwady) �குதியில் ்கது 
ப்சயயப�ட்ட இவரகளுககு கடந்த 
ஜனவரி 6ம் திகதி ்தணட்ன வழங 
கப�ட்டிருககி்றது.

 அத்துடன கராஹிஙகியா 
�கக்ள இழிவு�டுத்தும் 
வி்தத்தில் அரசுத்்தரபபு வழகக�ாக 
�யன�டுத்தும் ‘ப�ஙகாலிகள்’ 
(வநக்தறிகள் என்ற அரத்்தத்தில்) 
எனனும் ப்சால்்லக பகாணடு 
அரசு ஊடகத்தின ப்சயதியில் 
கராஹிஙகியாககள் சுட்டிககாட்டப 
�ட்டுள்ளனர.
 1982 ஆம் ஆணடு ெ்ட 
மு்்றப�டுத்்தப�ட்ட மியான�ர 
குடியுரி்�ச் ்சட்டத்தின �டி, 
கராஹிஙகியாககள் ொடற்றவர 
களாக �ாற்றப�ட்டனர. இவர 
களுககு ப்தாடரநது குடியுரி்� 
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மிகவும் அரி்தான �ச்்்ச நி்ற 
வால் ெட்்சத்திரம் 50 ஆயிரம் 

ஆணடுகளுககு பி்றகு பூமிககு மிக 
அருகில் வரவுள்ளது. 
 இந்த �ச்்்ச வால் ெட் 
்சத்திரம் பூமி்ய பெருஙகி வரு 
வ்்த அப�ரிகக விணபவளி ஆய 
வாளரகள் கடந்த ஆணடு �ாரச் 
�ா்தம் கணடுபிடித்்தனர. 
 அரி்தான �ச்்்ச வால் ெட் 
்சத்திரத்திறகு   C/2022 E3 (ZTF) எனறு 
அப�ரிகக விணபவளி ஆயவு 
்�ய�ான ொ்சா ப�யரிட்டது. 
 வால் ெட்்சத்திரத்்்த ஆயவா 
ளரகள் ப்தாடரநது கணகாணித்து 
ஆயவுக்ள ெடத்தி வந்தனர. 
 இந்த நி்லயில், �ச்்்ச 

வால் ெட்்சத்திரம் வருகி்ற ப�பரவரி 
2 ஆம் திகதி பூமிககு மிக அருகில் 
வநது கடநது ப்சல்லும் எனறு 
ஆயவாளரகள் ப்தரிவித்துள்ளனர. 

 அ்்த �கல் கெரஙகளில் 
்�னாககுலர மூல�ாகவும், 
இரவில் பவறும் கணகளாலும் 
�ாரகக வாயபபுள்ள்தாகவும் ப்தரி 
வித்துள்ளனர. 

இலங்கயும் அப�ரிககாவும் 
�னி்த கடத்்த்ல முடிவுககு 

பகாணடு வர க�றபகாள்ளப�டும் 
முயறசிகள் குறித்து  இலங்கககான 
அப�ரிககத் தூதுவர ஜூலி சுங 
�றறும் ப்தாழிலாளர �றறும் 
பவளிொட்டு கவ்லவாயபபு 
அ்�ச்்சர �னுஷ ொையககார 
ஆகிகயாருககு இ்டயில்   கலநது 

்ரயாடப�ட்டுள்ளன.
 ்சமீ�த்தில் ஓ�னுககு கடத்்தப 
�ட்ட ப�ணக்ள மீட்�து உட்�ட, 
�னி்த கடத்்த்ல நிறுத்துவ்தறகான 
முயறசிகள் ப்தாடரபில் இருவரும் 
கலநது்ரயாடியுள்ளனர.
 பு ல ம் ப � ய ர ந க ்த ா ரி ன 
உரி்�க்ள ஊககுவிககும் 
�றறும் உலகளாவிய அரஙகில் 
இலங்கயின ஒட்டுப�ாத்்த 
க�ாட்டித்்தன்�்ய க�ம்�டுத் 
தும் ்தறக�ா்்தய ப்தாழிலாளர 
சீரதிருத்்த முயறசிகள் ப்தாடர 
பிலும் விரிவாக கலநது ்ரயாடப 
�ட்டுள்ளன.

50>000 Mz;LfSf;F gpwF G+kpia 
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்தற்சாரபு வாழக்க மு்்ற்ய 
பின�ற்ற கவணடிய அவசியத் 

தில் இலங்க �ககள் உள்ளனர. 
அதிலும் குறிப�ாக வடககு கிழக 
கில் வாழும் �ககளுககு ்தற்சாரபு 
வாழக்க மிகுந்த ்சவாலாக காைப 
�டுகின்றது.

 நிலம் இருநதும் �னம் 
இருநதும் �னி்த வலுவிருநதும், 
வி்்த உற�த்தி நிறுவனஙகள் 
�றறும்  �்ச்ல உற�த்திகளின 
கிடுககுபபிடிகளுககுள் அகப�ட்டு 
விட்டனர.

 ெ�து வயலிலும்  க்தாட்டத்தி 
லும் உள்ள்வகய உைவுத் ்தட்டில் 
இருகக கவணடும். ெ�து உைவுத் 
்தட்டில் இருப�வற்்றகய ொக� 
�யிரிட கவணடும். இதுகவ ்தற 
்சாரபு.  ஏறறு�திககும் இ்றககு �திக 
கும் அவசிய�ற்ற �ை மு்த்ல 
களாக வாழ கவணடும் என்ற 
க�ாராட்ட�ற்ற சூழல் கெயத்து 
டன ஐம்பூகளின க�ரு்தவியுடன 
ஆகராககியமும் வளமும் மிகக 
வாழவியல் �றறி சிநதிககும் 
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பரகலா, புபளாட், ஈ.பி.
ஆர.எல்.எவ, ்தமிழ 

க்தசிய கட்சி, �றறும் ஜனொயக 
க�ாராளிகள் கட்சி ஆகியன 
இ்ைநது புதிய கூட்டணிககான 
ஒப�ந்தத்தில் இன்்றய தினம்  

்கபயழுத்திட்டுள்ளனர.
 ஜனொயக ்தமிழ க்தசிய 
கூட்டணி எனும் ப�யரில்  குத்து 
விளககு சினனத்தில்  இந்த கட்சிகள் 
இ்ைநது  க�ாட்டியிடவுள்ளன.
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ஈழத்திலும் தமிழகத்திலும் உலககங்கும் ததப்பிறப்தபை உதழப்பின் கபைருதைதையும் உதழப்பைபாளரகளின் 
ைகிதைதையும் கபைபாங்கலிட்டு உலகத்தமிழினம் ஓரணிைபாய்த் தமிழரகள் என்னும் இனஉணரவு 

கபைபாங்கிடக் ககபாணடபாடும் ததப்கபைபாங்கல் நன்னபாள் வபாழ்த்துக்கதளத் கதரிவிப்பைதில் "இலக்கு" உலகத் 
தமிழ் மின்னிதழ் ஆசிரிைரகுழுவினர கபைருைகிழ்ச்சி அதடகின்றனர. பிரித்தபானிைபா கனடபா இந்திைபா 
உட்பைட்ட உலகநபாடுகளின் பிரதைரகள் ததப்கபைபாங்கல் வபாழ்த்துக்கதளத் கதரிவித்து தமிழினத்தின் 
கதபான்தையும் கதபாடரச்சியுைபான தமிழ்ப்பைணபைபாட்டுக்கு ைதிப்பைளித்து தமிழினத்தின் உலகின் மூத்த 
குடிநிதலக்கு ைதிப்பைளிக்கும் அரசிைல் நபாளபாகவும் ததப்கபைபாங்கல் இன்று உலககங்கும் பைரந்து வபாழும் 
ஈழத்தமிழரகளின் புகலிட வபாழ்வபால் பைரிணபாைம் கபைற்றுள்ளது. கனடபாவும் ஐக்கிை இரபாச்சிைத்தின் 
இங்கிலபாந்தின் ததலநகரபான இலணடன் கபைருநகரக் கவுன்சிலும், சனவரி ைபாதம் தமிழரகளின் வரலபாறு, 
பைணபைபாடு, வபாழ்விைல், ைற்றும் கதல இலக்கிை சிறப்புக்கதள ைற்தறை தமிழரல்லபாத சிறுவரகளுக்குப் 
பைள்ளிகளிலும் பைல்பைணபைபாட்டு ைக்களுக்கு ஊடகங்கள் கதலத்துதற வழிைபாகவும் எடுத்துதரக்கும் 
தமிழ் ைரபுரிதை ைபாதைபாகத் தமிழரகள் ககபாணடபாடுவததச் சட்டபூரவைபாக அனுைதித்துள்ளன. இது 
தமிழினத்தின் தனித்துவத்ததத் தமிழரகள் உலகில் வளரத்திட சபான்றபாதரங்களுடனபான அறிவபாரந்த 
நூல்கதள கதலப்பைதடப்புக்கதள உருவபாக்க உதவியுள்ளது. இவவபாறபாக உலகமை தமிழரகளின் 
இருப்பின் கதபான்தைக்கும் கதல இலக்கிை வளப் கபைருதைக்கும் ததலவணங்குகின்ற மநரத்தில் 
ஈழத்தில் சிறிலங்கபாவின் அரசத்ததலவர ரணில் விக்கிரைசிங்கபா ைபாழ்ப்பைபாண அரசின் கதபான்தைத் 
ததலநகரைபான நல்லூரில் சிவன் மகபாயிலில் ஒழுங்கு கசய்ைப்பைட்ட மதசிைப் கபைபாங்கல் விழபாகவபான்றில் 
முதன்தை விருந்தினரபாகக் கலந்து ககபாணடு, எந்தச் சிறிலங்கபா ஈழத்தமிழினப் பைணபைபாட்டு அழிப்தபைத் 
ததலதை அரசிைல் ககபாள்தகைபாகவும் மகபாட்பைபாடபாகவும் ககபாணடு கசைற்பைட்டு வருகிறமதபா அந்தச் 
சிறிலங்கபா பைன்கைபாழிப் பைல்பைணபைபாட்டு நபாடபாக இருப்பைது மபைபான்ற மபைபாலிைபான மதபாற்றப்பைபாட்தட உலகுக்கு 
கவளிப்பைடுத்தித், தனது கடன்ைறுசீரதைப்புத் திட்டத்துக்கு மதசிை இனமுரணபைபாடுகள் தீரக்கப்பைட 
மவணடுகைன அதனத்துலக நபாணைநிதிைம் முன்தவக்கும் நிபைந்ததனதைச் சைபாளிக்க முைல்கின்றபார. 
 ஜனவரி ைபாத ரணிலின் மதசிை இனப்பிரச்சிதன தீரவுக்கபான மபைச்சுவபாரத்தத நபாடகம் தற்கபாலிகைபாக 
திதரமூடப்பைட்ட நிதலயில்  19-20ம் திகதிகளில் இந்திை கவளிவிவகபார அதைச்சர கஜய்சங்கர 
அவரகதள கடன்ைறுசீரதைப்புக்குத் தனக்குத்துதணைபாக, எல்தலமீறி மீன்டிபிடிக்கும் இந்திை மீனவதர 
பிடிக்கவும் இடிக்கவும் பைபாரிை இரும்புப் பைடகுகதள அதைச்சர டக்ளஸ் மதவபானந்தபா தரவுள்ளபார 
என ஈழநபாடு பைத்திரிதக கசய்தி கவளியிடும் மநரத்தில்,  ரணில் ககபாழும்புக்கு அதழத்துள்ளபார. 
சீனபாவுடனும் தபாய்லபாந்துடனும் ஏககபாலத்தில் கட்டுப்பைபாடற்ற சுதந்திர வரத்தகவலை உடன்பைடிக்தககள் 
கசய்து சீனபாதவயும் அகைரிக்கபாதவயும் தன்பைக்கம் இழுக்க ரணில் கடும்முைற்சி கசய்துவருகின்றபார. 
இந்தச் சூழலில், ைபாழ்ப்பைபாண பைல்கதலக்கழக ைபாணவர ஒன்றிைத் ததலவர அழகரபாசபா விஜைக்குைபார 
பைல்கதலக்கழக ைபாணவர ரணிலின் மதசிைப் கபைபாங்கல் விழபாதவப் புறக்கணித்து அன்தறை நபாளில் 
பைல்கதலக்கழகத்தில் நடபாத்தும் விழிப்புணரவு கவனயீரப்பு சனநபாைகப் மபைபாரபாட்டங்கள் ைற்றும் 
அங்கிருந்து மதசிைப் கபைபாங்கல் நதடகபைறும் இடத்துக்கு நடத்தவுள்ள சனநபாைக அதைதி எதிரப்பு 
ஊரவலம் கதபாடரபைபாக விடுத்துள்ள அறிக்தக முக்கிைத்துவம் கபைறுகிறது. எங்களுதடை தமிழ் 
ைக்கள் வடக்கு கிழக்கு எங்கிலும் பைல்மவறு பிரச்சிதனகளுக்குள் சிக்குணடு கதபாடரச்சிைபாக எதுவித 
அரசிைல் தீரவுகளுமின்றி தங்களுதடை நபாள் ஒவகவபான்தறயும் துன்பைதுைரத்தில் கழித்து வருகின்ற 
நிதலயில், வலிந்து கபாணபாைலபாக்கப்பைட்மடபார, தமிழ் அரசிைல் தகதிகள் பிரச்சிதனகள் எதுவும் 
தீரக்கப்பைடபாத நிதலயில், கபாணிகள் விடுவிப்பு, இரபாணுவ ஆக்கிரமிப்பு, கபைௌத்த ைைைபாக்கல், மபைபான்ற 
இனப்பிரச்சிதனக்குள் இருந்து இதுவதர எைது ைக்கள் கவளிவர இைலபாத நிதலயில்,  மதசிைப் 
கபைபாங்கல் விழபாகவபான்தற இந்த ஜனபாதிபைதி ைபாழ்ப்பைபாணத்தில் எவவபாறு நிகழ்த்த முடியும்? என்பைது 
ைபாணவர ததலவர விஜைக்குைபாரின் நிைபாைைபான மகள்விைபாகவுள்ளது. சனபாதிபைதி மதசிைப் கபைபாங்கல் 
ககபாணடபாடுவதில் தங்களுக்கு எதிரப்பு இல்தலகைனவும் ஆனபால் அவர தீரவுகதளக் கணடபின் 
அததனக் ககபாணடபாடினபால்தபான் தபாங்கள் அதில் இதணமவபாம் என அவர கூறியுள்ளதை, கடன் 
சீரதைப்புக்கும் கடனில் இருந்து விடுபைடுவதற்கும் இலங்தகக்குத் மததவைபாகவுள்ள மதசிை ஒருதைப்பைபாடு 
சிறிலங்கபா எந்த அளவுக்கு ஈழத்தமிழரகளின் பிரச்சிதனதை வரலபாற்று உணதையின் அடிப்பைதடயில் 
தீரவுக்கு அணுகிறது என்ற முதறயிமலமை தங்கியுள்ளது என்பைதத மிக அழகபாக எடுத்துதரத்துள்ளபார. 
 இந்மநரத்தில், ஈழத்தமிழர, இத்ததப்கபைபாங்கல் நன்னபாளில், இவவபாணடில், 01. ஈழத்தமிழர 
இதறதைதைத் தங்கள் உள்ளக தன்னபாட்சி உரிதையின் அடிப்பைதடயில் தபாைகத்தில் பைபாதுகபாத்து, 
தங்கள் மதசிைத்தத உறுதிப்பைடுத்தி, தங்களுக்கபான தன்னபாட்சிதை உறுதிப்பைடுத்தவும், 02. தங்கள் 
இதறதையிதன உலகுக்கு கவளிப்பைடுத்தி கவளிைக தன்னபாட்சி உரிதையிதன நதடமுதறப்பைடுத்தும் 
அதனத்துலகச் சட்டங்கதள நதடமுதறப்பைடுத்துைபாறு உலகநபாடுகதளயும் உலக அதைப்புக்கதளயும் 
கநறிப்பைடுத்தவும், இருதளங்களிலும் சைகபாலத்தில் ஓரணியில் கசைற்பைடும் வதகயில் கூட்டதைத்து 
தபாைகத்திலும் உலகிலும் கசைற்பைட உறுதி எடுக்குைபாறு ‘இலக்கு’ அதழக்கிறது. இததன விடுத்து ஈழத்து 
தமிழ் அரசிைல்வபாதிகள்  உள்ளூரபாட்சித் மதரதலில் குத்தி மபைபாட, அரசிைல் கிளித்தட்டு விதளைபாடி 
அங்குமிங்கும் பைபாய்ந்து மதரதல் கூட்டதைக்கும் அவலட்சணத்தத, ஈழத்தமிழரகள் தபாைகத்திலும் 
உலகிலும் இனியும் அனுைதிக்கக் கூடபாது. முதிை வைதினர இதளைவரக்கு வழிவிட்டு மூதளப்பைலம் 
வழங்குவதத வீட்டில் இருந்து கசய்வது தமிழ்ப்பைணபைபாடு. தமிழர பைணபைபாட்டுத் திருநபாளிலபாவது தமிழ் 
இளம் ஆணகளும் கபைணகளும் நபாடபாளும் ஆற்றல்கபைற, தீரைபானங்கள் எடுக்கும் உரிதைகபைற, உரிைது 
கசய்ை ஈழத்தமிழ்க்கட்சிகள் முைன்றிட மவணடும். மைலும் விடுததல என்பைது அரசிைல்வபாதிகளபால் 
என்றுமை எங்குமை கவன்கறடுக்கப்பைட்ட வரலபாறு உலகில் இல்தல. தன்னளவில் நபான் அடிதைைல்ல 
என்ற உள்ள உறுதியுள்ள ைனிதரகளபாமலமை விடுததல நதடமுதறச் சபாத்திைைபாகும் என்பைது ைனித 
வரலபாற்று உணதை. 2023இல் இந்த உணதையின் அடிப்பைதடயில் ஈழைக்கள் சக்திகைழும் ஆணடபாக 
இவவபாணடு அதைை மவணடுகைன இலக்கு மீளவும் வபாழ்த்துதரத்து ஈழைக்கள் ஒன்றபாக எழுமவபாம் 
எங்கள் பைதகவர எங்மகபா ைதறவபார என உறுதிகூறி எல்மலபாரும் நலம்கபைற ‘இலக்கும்’ தன்னபால் 
இைன்றததச் கசய்யும் என இப்கபைபாங்கல் நன்னபாளில் உறுதிைளிக்கிறது. 

 ஆசிரியர்

க்தசிய ப�ாஙகல் நிகழபவனக கூறி ஜனாதி�தி 
்தமிழர ்தாயகத்தில் காலடி ்வப�்்த அங 

கீகரிகக முடியாது என அரசியல் ்கதிக்ள விடு்த்ல 
ப்சயவ்தறகான க்தசிய அ்�பபின இ்ைப�ாளர 
அருட்்தந்்த �ா.்சத்திகவல் ப்தரிவித்துள்ளார.

இனறு ்சனிககிழ்� (ஜன. 14) பவளியிட்டுள்ள ஊடக 
அறிக்கயில் இவவாறு ப்தரிவித்திருககும் அவர 
க�லும் குறிபபிட்டுள்ள்தாவது,
 ்்தபப�ாஙகல் என�து �ா்னயும் அரிசியும் 
அடுபபும் ்சம்�ந்தப�ட்ட விடயம் �ட்டு�ல்ல, 
உ்ழப�ாளரகளின வியர்வ, அ்தனால் வி்ளந்த 
வி்ளச்்சல், உ்ழபபு, உ்ழபபுககு அடிப�்ட 
காரை�ான �ண, அ்தனு்டய உரி்� கலந்த 
விடய�ாகும். இ்தறகுள்கள ்தான வாழவும் வளமும் 
்தஙகியிருககி்றது. கலா்சார சி்றபக�ாடு க்த்ச உைரவும் 
அ்தன �ாதுகாபபும் அ்தறகான உறுதியும் க�கலாஙகி 
இருககின்றது. 
 இவற்்றபயல்லாம் சி்்தத்்தழித்து ப்தாடர 
அழிவுகளுககும் திட்டமிட்டுகபகாணடு, க்தசிய 
ப�ாஙகல் எனறு ஜனாதி�தி ்தமிழர ்தாயகத்தில் காலடி 
்வப�்்தகயா, அவரின வரு்க்ய வரகவற�்்தகயா 
ொம் எந்த வ்கயிலும் அஙகீகரிகக முடியாது.
 வியர்வ வி்்தத்்த நிலம், உழுது வி்ளந்த 
நிலம், ப�ாஙகலிட்டு �கிழச்சிகயாடு உ்றவுககளாடு 
கூடி �கிரநது உணட நிலம் இனறு  இராணுவத்திடம் 
சிககியுள்ளது. 
 அர்ச தி்ைககளஙகள் க�ரினவா்த சிந்த்ன 
கயாடு ்தமிழரகளின நிலத்்்தயும் வாழ்வயும் ப்தாடர 
நது சூ்்றயாடிவரும் காலமிது. இவறறுககு �த்தியில் 
க்தசிய ்்தபப�ாஙகல் என்ற அரசியல் ொடகம். 
இ்த்ன ஏறக ்தமிழரகள் ஏ�ாளிகள் அல்லர என�்்த 
க�ாலி க்தசியவாதிகள் உைர கவணடும்.
 ்தமிழரகளின கலா்சாரத்்்த முற்றாக அழிப� 
்தறகு க�ா்்தபப�ாருட்களின �ாவ்னயும் எஙகும் 
வியாபித்துள்ளது. இ்தறகுப பினனணியில் அர்ச �்ட 
கள் இருப�்தாகவும் �ககள் ்சநக்தகிககின்றனர.
 ொட்டில் கவப்றந்த பிரக்த்சத்திலும் இல்லா்த 
அளவுககு முப�்டயினரும், ப�ாலிஸாரும், 
அவரகளுககு உ்தவியாக இரகசிய ப�ாலிஸாரும், 
அவரகளின புலனாயவாளரகளும், அவரககளாடு 
க்சரநது இயஙகும் ஒட்டுக குழுககளும் �ல�ாக 
இருககும்க�ாது க�ா்்தபப�ாருட்கள் வட கிழககில் 
அதிகரித்துள்ளப்தன்றால், அ்தறகு ப�ாறுபக�றக 
கவணடியது, �ாதுகாபபு அ்�ச்சும் �ாதுகாபபுககு 
ப�ாறுப�ான ஜனாதி�தியுக�. 
 இத்்த்கய கலா்சார அழி்வ ்தமிழர ்தாயகத்தில் 
வி்்தத்து, அ்தன அறுவ்டயில் �கிழநது்தானா 
ஜனாதி�தி க்தசிய ்்தபப�ாஙகல் என ்தமிழர 
்தாயகத்தில் காலடி ்வககி்றார எனக்ற ககட்கிக்றாம்.
 ்தமிழரகளின க்தசிய �ாதுகாபபுககாக க�ாராடி 
உயிரத்தியாகம் ப்சயக்தா்ர ப்சாந்த �ணணிகல 
நி்னவுகூர முடியாது. 
 இறுதி யுத்்தத்தில் வான ்தாககு்தலாலும், ெச்சு 
குணடுகளாலும் �டுபகா்ல ப்சயயப�ட்கடா்ர 
கூட்டாக நி்னவுகூருவ்தறகு முடியாதுள்ளது. 
 வலிநது காைா�லாககப�ட்கடாருககு நீதி 
இல்்ல. ்தமிழர க்தசியத்தின உயிரத்துடிபக�ாடு 
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முனனாள் ஜனாதி�திகள் இருவா், 
இராணுவ அதிகாரிகள் இருவா் என 

ொனகு இலங்கயா்களுககு அதிரடியாக 
கனடா விதித்திருககும் ்த்ட இலங்க 
அர்்ச அதிர்வத்துள்ளது. அவ்சரம் அவ 
்சர�ாக பகாழும்பிலுள்ள கனடிய துாதுவ்ர 
அ்ழத்்த இலங்க பவளிவிவகார அ்�ச்்சா் 
்த�து கடு்�யான அதிருபதி்யத் ப்தரிவித் 
திருககின்றாா். இ்த்னவிட கவறு எ்த்னயும் 
ப்சயயும் நி்லயில் பகாழும்பு இல்்ல.
 அக்தகவ்ளயில், இந்தத் ்த்ட்ய 
வழ்�க�ால கடநதுப்சனறுவிட முடியாது 
என�்்தயும், இ்தன �ாரதுாரத் ்தன்�்யயும் 
பகாழும்பு உைா்நக்தயிருககின்றது. ஆனால், 
இ்தனால் வரககூடிய வி்ளவுக்ளத் ்தடுத்து 
நிறுத்்தககூடிய இராஜ்தநதிர ஆற்றல் இலங்க 
அர்சாஙகத்துககு இருப�்தாகவும் ப்தரியவில்்ல.
 இலங்கககுள்ள ப�ாறுபபுககூ்ற்ல 
்சா்வக்த்ச அரஙகில் உைா்த்தியிருககும் கனடா 
வின இந்த ெகா்வு, இலங்க மீ்தான ்சா்வக்த்ச 
அழுத்்தஙக்ள க�லும் அதிகரிககலாம் என 
�்தறகான ஒரு முனபனச்்சரிக்க என�து்தான 
இராஜ்தநதிர வட்டாரஙகளின கருத்து. ெ்ட 
ப�ற்ற குற்றஙகளுககு ப்தாடா்நதும் ப�ாறுபபுக 
கூ்றா�லிருநதுவிட முடியாது என�்்த இது 
ப்தளிவாக இலங்கககு உைா்த்தியிருககின்றது.

 முனனாள் ஜனாதி�திகளான �கிந்த 
ராஜ�க்ஷ, ககாட்டா�ய ராஜ�க்ஷ �றறும் இரணடு 
இராணுவ அதிகாரிகள் மீக்த கனடா இபக�ாது 
்த்ட்ய விதித்திருககின்றது. ்சாா்ஜனட் சுனில் 
ரட்ொயகக, பலபடினனட் பகா�ாணடா் ்சந்தன 
பிர்சாத் பெட்டியாராட்சி ஆகிய ொல்வா் மீதுக� 

இந்தத் ்த்ட விதிககப�ட்டிருககின்றது. இந்தத் 
்த்டயின மூல�ாக இவா்கள் கனடாவுககு 
பிரகவசிகக முடியாது என�துடன, கனடாவில் 
இவா்களுககு இருககககூடிய ப்சாத்துககளும் 
முடககப�டும்.
 இந்தத் ்த்ட ப்தாடா்�ாக கனடாவின 
பவளிவிவகார அ்�ச்்சா் ப�லனி பஜாலி 
உத்திகயாகபுா்வ�ாக அறிவித்திருககின்றாா். 
இலங்கயில் 1983 ஆம் ஆணடு மு்தல் 2009 
ஆம் ஆணடு வ்ரயிலான காலப�குதியில் 
இடம்ப�ற்ற க�ாரின க�ாது நிகழத்்தப�ட்ட்தாகக 
கூ்றப�டும் �னி்த உரி்� மீ்றல்களுககு 
ப�ாறுபபு்றககூ்றகவணடியவா்கள் என்ற 
அடிப�்டயில் விகஷட ப�ாருளா்தார ெடவடிக 
்ககள் ்சட்டத்தின கீழ இந்த ொனகு க�ருககும் 
எதிராக ்த்ட விதிககப�டுகின்றது என கனடிய 
பவளிவிவகார அ்�ச்சு ப்தரிவித்திருககின்றது.
 கனடாவின விகஷட ப�ாருளா்தார 
ெடவடிக்க ்சட்டம் இரணடு அம்்சஙக்ள 
உள்ளடககியிருககின்றது. மு்தலாவது, குறிபபிட்ட 
ெ�ா்கள் கனடாவில் ப்சாத்துககள் எ்த்னயாவது 
பகாணடிருப�ாா்களாயின அ்வ முடககப�டும். 
இரணடாவ்தாக, குடிவரவு �றறும் அகதிகள் 
�ாதுகாபபுச் ்சட்டத்தின கீழ குறிபபிட்ட ெ�ா்கள் 
கனடாவுககுள் பிரகவசிப�து ்த்ட ப்சயயப�டும்.
 இது ்சம்�ந்தப�ட்டவா்க்ள கெரடியாகப 
�ாதிககாது என வாதிடப�ட்டாலும், இ்தன 
வி்ளவுகள் �ாரதுாரத் ்தன்�்யக பகாணட்வ.  
இலங்கககான ஒரு அ�ாயச் ்சஙகு எனறும் 
ப்சால்லலாம்.
 ப�ாறுபபுககூ்ற்ல உறுதிப்சயயு�ாறு 
இலங்கககு ஐ.ொ. �னி்த உரி்�கள் க�ர்வ 
ப்தாடா்ச்சியாக அழுத்்தம் பகாடுத்துவருகின்றது. 
இது ப்தாடா்�ான தீா்�ானஙகள் நி்்ற 
கவற்றப�ட்ட க�ாதிலும் அவற்்ற ெ்டமு்்றப 
�டுத்துவதில் இலங்க அர்சாஙகம் எந்தவி்த�ான 
அகக்்ற்யயும் காட்டவில்்ல. இது �ாதிக 
கப�ட்ட �ககளுககு நீதிவழஙகுவதில் �ாதிப்� 
ஏற�டுத்தியிருககும் நி்லயில், �னி்த உரி்�கள் 
க�ர்வயில் இலங்க ப்தாடா்�ான பிர்தான 
ொடுகளின குழுவில் முககிய�ான ொடாக 
இருககும் கனடா இலங்க மீ்தான அழுத்்தஙக்ள 
அதிகரிககும் வ்கயில் இந்த ெகா்்வ க�ற 

பகாணடிருககின்றது.
 அ்தாவது, பவறு�கன ப�ாறுபபுககூ்ற்ல 
வலியுறுத்திகபகாணடிருககா�ல், �னி்த 
உரி்� மீ்றல்களுடன ப்தாடா்பு்டயவா்கள் 
அ்தறகுரிய ்தணட்னயிலிருநது ப்தாடா்நதும் 
்தபபித்துவருவ்்த கனடா ப்தாடா்நதும் ஏறறுக 
பகாள்ளாது என்ற ப்தளிவான ப்சயதி்யத்்தான 
இபக�ாது கனடா வழஙகியிருககின்றது. “்சா்வக்த்ச 
்சட்டத்துககு முரைாக ப்சயற�ட்டவா்கள் ்தண 
ட்னயிலிருநது ்தபபிப�்்த முடிவுககுக 
பகாணடுவரும் கொககில் இந்தத் தீா்�ானம் 
எடுககப�ட்டிருககின்றது” என கனடிய 
பவளிவிவகார அ்�ச்சின அறிக்கயில் ப்தரி 
விககப�ட்டிருப�து இலங்கககான ப்தளிவான 
ஒரு எச்்சரிக்க என�தில் ்சநக்தகம் இல்்ல.
 கனடிய அர்சாஙகத்தினால் ப�யா் குறிபபி 
டப�ட்ட ொல்வரில் இருவா் இராணுவத்்்தச் 
க்சா்ந்தவா்கள் என�துடன மிகவும் க�ா்ச�ான 
குற்றஙகளுடன ்சம்�ந்தப�ட்ட்தாக அ்டயாளம் 
காைப�ட்டவா்கள் என�தும் கவனிககத்்தககது. 
ஒருவா் மிருசுவில் எட்டு அப�ாவித் ்தமிழா்களின 
�டுபகா்லயில் குற்றவாளியாக நீதி�ன்றத்தினால் 
நிரூபிககப�ட்டு பகா்லகளுககுப ப�ாறுப�ாளி 
என தீா்ப�ளிககப�ட்டு �ரை்தணட்ன 
விதிககப�ட்ட ்சாா்ஜனட் சுனில் ரட்ொயகக. 
உயா் நீதி�ன்றமும் அந்தக பகா்ல்ய 
அஙகீகரித்திருந்தது. ஆனால், ககாட்டா�ய ராஜ�க்ஷ 
சிஙகள �ககளின ஆ்தர்வப ப�றுவ்தறகாக 
அவ்ர �னனித்து விடு்த்ல ப்சய்தாா்.
 இரணடாவது இராணுவ அதிகாரியான 
பலபடினனட் பகா�ாணடா் ்சந்தன பிர்சாத் 
பெட்டியாராட்சி  என�வராவாா். இவா் ரவி 
ராஜ் எம்.பி.யின �டுபகா்ல, பகாழும்பில் 11 
�ாைவா்கள் கடத்்தப�ட்டு, பினனா் கப�ம் 
ககாரப�ட்டு, திரு�்ல கடற�்ட முகாமில் 
்வத்து சித்திரவ்்தககுள்ளாககப�ட்டு �டு 
பகா்ல ப்சயயப�ட்ட்� க�ான்ற ்சம்�வங 
களுடன ப்தாடா்பு�ட்டவராக அ்டயா ளம் 
காைப�ட்டவா்.
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தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளி 
தயறுெது என்ற தீர்ைானத்மத தமிழரசுக் 

கடசி எடுத்திருக்கின்றது. இது குறித்த உஙகள் 
கருத்து எனன?
 

 ்தமிழத் க்தசியப �ரபபில் இருககககூடிய 
அ்னத்து அரசியல் கட்சிக்ளயும், அ்�பபுக 
க்ளயும் இ்ைத்து ்தமிழத் க்தசியக கூட் 
ட்�ப்� �லப�டுத்்த கவணடும் என�து்தான 
ககாரிக்கயாக முன்வககப�ட்டது. இருந்த 
க�ாதிலும் �ட்டககளபபில் ெ்டப�ற்ற ்தமிழர 
சுக கட்சியின �த்திய குழுவின கூட்டத்தில் 
்தமிழத் க்தசியப �ரபபில் உள்ள ஏ்னய 
கட்சிகள் இ்ைத்துகபகாள்ளப�ட கவணடும் 
என்ற அவசியம் இல்்ல எனறும், ்தமிழத் 
க்தசியக கூட்ட்�ப்� ஒரு கட்சியாகப 
�திவு ப்சயயத் க்த்வயில்்ல எனறும் ்தமிழத் 
க்தசியக கூட்ட்�பபுககு ப�ாதுச் சினனம் 
ஒனறு க்த்வயில்்ல எனறும் அவா்கள் முடிவு 
ப்சயதிருககின்றாா்கள்.
 ஆக, அவா்க்ளப ப�ாறுத்்தவ்ரயில் 
்தமிழத் க்தசியக கூட்ட்�பபு என�து ்தமிழரசுக 
கட்சியின ப்சால்லுககு கட்டுப�ட்ட்தாக இருகக 
கவணடும் எனறு கருதுகின்றாா்கள். பரகலா, 
புபளாட் ஆகிய கட்சிகள் எழுத்துமூல�ாக முன 
்வத்்த ககாரிக்கக்ள அவா்கள் நிராக 
ரித்திருப�துடன �ாத்திர�னறி, �ஙகாளிக கட்சி 
க்ளயும் ்தனித்துத் க்தா்்தலில் க�ாட்டியிடு�ாறும் 
அவா்கள் ஆகலா்ச்ன கூறியிருககின்றாா்கள். 
இந்த நி்லயில், ்தமிழரசுக கட்சி இந்தக கூட் 
ட்�பபிலிருநது பவளிகயறி, ்தனித்துவ�ாக 
க்தா்்தலில் க�ாட்டியிடபக�ாவ்தாகக கூறியிருக 
கின்றாா்கள். 
 இ்தறகாக அவா்கள் ப்தரிவித்திருககும் 
காரைம் ஏறகககூடிய்தாக இல்்ல. க்தசிய இனப 
பிரச்சி்னககாக அ்னவரும் ஒறறு்�ப�ட 
கவணடும் என்ற சூழநி்லயில், உள்ளுராட்சி 

்ச்�த் க்தா்்தல்களில் சில ஆ்சனஙக்ளப 
ப�றறுக பகாள்வ்தறகாக ்தனித்்தனியாகப 
க�ாட்டியிட்டால் அதிகளவு 
ஆ்சனஙக்ளப ப�றறுகபகாள்ளலாம் 
எனக கூறுவது உண்�யாககவ ஒரு 

இனத்தின பிரச்சி்னககுத் தீா்வு காண�்்த 
முனனி்லப�டுத்துவ்தறகுப �திலாக உள்ளு 
ராட்சி ்ச்�த் க்தா்்தலில் ஆ்சனஙக்ள பவல்ல 
கவணடும் என�்தறகாக �ஙகாளிக கட்சிக்ளகய 
உ்தறித்்தள்ளி, ஏ்னய கட்சிக்ளயும் அரவ 
்ைககத் ்தவறு�வா்கள் நிச்்சய�ாக ஒரு 
ஐககிய முனனணிகககா, இனபபிரச்சி்ன்யத் 
தீா்ப�்தறககா உகந்தவா்களாக இருகக�ாட்டாா்கள் 
எனறு்தான ொன கருதுகினக்றன. 
 ்சம்�ந்தன க�ான்ற முதிா்ந்த அனு� 
வம் உள்ள ஒருவா் உட்�ட சு�நதிரன 
க�ான்றவா்கள் இவவா்றான முடி்வ எடுத் 
திருப�து என்னபப�ாறுத்்தவ்ரயில் விரும் 
�த்்தகக ஒரு முடிவல்ல. உண்�யாககவ அது 
வருத்்த�ளிககககூடிய ஒரு விடயம். அனு�வம் 
மிகக இவா்கள் இவவாறு ப்சயற�ட்டிருக 
கககூடாது. எல்கலாருககும் வழிகாட்டியாக இருக 
கககூடியவா்கள், ்தம்்� ஒரு ்தாயககட்சி எனச் 
ப்சால்�வா்கள் என்னப ப�ாறுத்்தவ்ரயில் 
அவவாறு ப்சயற�ட்டிருப�து ஒரு ்தவ்றான ப்சயற 
�ாடு. 

உள்ளுராடசி ததர்தல் மும்றயில் அதிக 
ஆசனஙகமைப் வெறுெதறகாக தந்தி 

தராொயைாக தனித்துப் தொடடியிடுெது என்ற 
முடிமெ தாம் எடுத்திருப்ெதாக தமிழரசுக் கடசி 
வசால்ெமத ஏறறுக்வகாள்வீர்கைா?

 இதில் ப்தாழில்நுட்� காரைஙகள் என 
அவா்கள் முன்வத்்த காரைஙக்ள விட, அவா்கள் 
ப்சால்லும் கவறு சில விடயஙக்ளயும் �ாா்கக 
கவணடும். சிறி்தரன எம்.பி. ப்சானன ஒரு கருத்து 
இனறு பவளிவநதிருககின்றது. உள்ளுராட்சித் 
க்தா்்தலின முடிவுகள் கட்சிகள் குறித்து ்சரியான 
சில முடிவுக்ள பவளிப�டுத்தும் என அவா் 
கூறியிருககின்றாா். அவா் ப்சானன்தன அா்த்்தம் 
எனனபவன்றால், பரகலா புபளாட் க�ான்ற 
கட்சிகள் அற� ப்சாற� ஆ்சனஙக்ளத்்தான 
ப�றும், அ்தன பினனா் அந்தக கட்சிகள் ்தமிழரசுக 
கட்சியின க்தாள்களில் ்சவாரி ப்சயய முடியாது 
என்ற க்தார்ையில்்தான அவரது கருத்து 
அ்�நதிருந்தது. இந்த வ்கயில்்தான அவா்கள் 
க்தா்்தலில் ்தனித்து க�ாட்டியிட முற�ட்டாா்ககள 
்தவிர, உண்�யாககவ அதிகளவு ஆ்சனஙக்ளப 
ப�றறுகபகாள்ள முடியும் என�்தறகாகவல்ல. 
 அது பவளியில் ப�ாது�ககளுககாக ப்சால் 
லப�டும் கருத்து �ட்டும்்தான. உண்�யில் இந்தத் 
க்தா்்தலில் ்த�ககு அதிக ஆ்சனஙகள் கி்டககும். 
�ஙகாளிக கட்சிகளுடன இ்ைநது �யணிப�்தன 
மூல�ாக ்தமிழரசுக கட்சிககுக கி்டககககூடிய 
ஆ்சனஙகள் கு்்றநதுவிடும் என�து எனறு 
அவா்கள் கருதியது்தான இந்த முடிவுககு 
பிர்தான காரைம். அத்துடன �ஙகாளிக கட்சிகள் 
்தனித்துபக�ானால், ஒரு சில ஆ்சனஙக்ளத்்தான 
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தமிழ் அரசியல் ெரப்பில் அதிரடியான ைாற்றஙகள் ெலெறம்ற க்டந்த 
ொரத்தில் காணக்கூடியதாக இருந்தது. பிரதான தமிழ்த் தரப்ொன தமிழ்க் 

ததசியக் கூட்டமைப்பிலிருந்து தமிழரசுக் கடசி வெளிதயறியிருக்கின்றது. 
ைறம்றய ெஙகாளிக் கடசிகள் ஏமனய தமிழத் ததசியக் கடசிகளு்டன இமணந்து 
வசயறெடுெதறகான உொயஙகமை ெகுத்துக்வகாண்டுள்ைன. இந்தப் பினனணியில் 
இந்த வசயறெடுகளில் தீவிரைாகச் வசயறெடும் ஒருெராக ஈ.பி.ஆா்.எல்.எப். 
அமைப்பின தமலெர் சுதரஷ் பிதரைச்சந்திரன உயிதராம்டத் தமிழ் தாயகக் 
கைம் நிகழ்வில் கலந்துவகாண்டு புதுெரு்டத்தில் எதிர்ொர்க்கக்கூடியமெ எனன, 
சொலாக அமையப்தொகும் வி்டயஙகமை எமெ எனெது குறித்த கருத்துக்கமை 
உயிதராம்டத் தமிழின தாயகக்கைம் நிகழ்ச்சியில் ெகிர்ந்து வகாண்்டார். அதன 
முக்கிய ெகுதிகமை இலக்கு தேயர்களுக்காக இஙதக தருகினத்றாம். RNu\; gpNukr;re;jpud;
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இலங்கயின அரசியல் களத்தில் இடம் 
ப�றறுள்ள இரணடு விடயஙகள் கவனத்்்த 

அதிக�ாக ஈரத்திருககின்றன. ப்தறகில் ஒரு 
விடயமும், வடககு கிழககில் ஒரு விடயமு�ாக 
இடம்ப�றறுள்ள இந்த இரணடு விடயஙகளும் 
ொட்டின அரசியலில் திருப�த்்்த ஏற�டுத்்த 
வல்லன என�தில் ்சநக்தகமில்்ல. அந்த �ாற 
்றஙகள் ்தமிழ �கக்ளப ப�ாறுத்்த�ட்டில் நீதி்ய 
நி்லொட்டுவ்தறகும் சீரானக்தார அரசியல் 

நி்ல்�்ய உருவாககுவ்தறகும் �யன�டு�ா 
– அடித்்தள�ாக அ்�யு�ா என�து ககள்விக குறி 
யாக இருககின்றது. இந்த ககள்விககான �தில் 
இரு விடயஙகளினதும் ஏற�டுகின்ற அடுத்்தடுத்்த 
முனகனற்ற நி்ல்�களிகலகய ்தஙகியுள்ளது. 
 மு்தலாவது 2019 ஆம் ஆணடு பகாழு 
ம்பிலும் �ட்டககளபபிலும் உயிரத்்த ஞாயிறு 
தினத்்தனறு இடம்ப�ற்ற ப்தாடர �யஙகர 
வா்தத் ்தறபகா்லத் ்தாககு்தல்களில் �ாதிககப 
�ட்டவரகளுககு ப�ாறுப�ான �்தவிகளில் அப 
க�ாது இருந்தவரகள் இழபபீடு வழஙக கவணடும் 
எனறு உச்்ச நீதி�ன்றம் விடுத்திருககின்ற உத்்தரவு. 
இது இலங்கயின அரசியல் வரலாறறிலும், 
நீதி�ன்ற வரலாறறிலும் ஒரு ்�ல்கல்லாக 
அ்�நதிருககின்றது.

 உயிரத்்த ஞாயிறு ்தாககு்தல் என�து 
மிக க�ா்ச�ான ொட்டில் முனபனாருக�ாதும் 
ெடநதிரா்த வ்கயிலான �யஙகரவா்தத் 
்தாககு்தல்களாகும். அப�ாவிக்ள இலககு 
்வத்து ெடத்்தப�ட்ட காட்டுமிராணடித்்தன�ான 
்தாககு்தலாகும். அது க்தசிய �ாதுகாபபுடன 
கெரடியாகத் ப்தாடரபு்டயது. அது மிக க�ா்ச 
�ானப்தாரு ்சம்�வம். அந்த ்சம்�வம் குறித்்த 
புலனாயவு அறிக்ககள் முறகூட்டிகய க்தசிய 
�ாதுகாபபுத் ்தரபபினருககுத் துல்லிய�ாகத் 
ப்தரிவிககப�ட்டிருந்த பினனரும், அது குறித்து 
உரிய கவனத்்்த அவரகள் ப்சலுத்்தவில்்ல. 
அவற்்ற உ்தாசீனம் ப்சயது ெடநது பகாணடி 
ருந்தாரகள்.
 முறகூட்டிகய எஙபகஙகு ்தாககு்தல்கள் 
ெடத்்தப�டவுள்ளது யாரால் ெடத்்தப�டவுள்ளது 
என கி்டத்்த ்தகவல்களின அடிப�்டயில் 
�ாதுகாப்� உறுதிப�டுத்தி இருகக கவணடும். 
அ்சம்�ாவி்தஙகள் ெ்டப�்றா்த வ்கயில் 
முனபனச்்சரிக்கப �ாதுகாபபுச் ப்சயற�ாடுக்ள 
க�றபகாணடிருநதிருகக கவணடும். இ்த்ன 
அவரகள் ப்சயயத் ்தவறிவிட்டனர. இ்தன மூலம் 
அவரகள் ்த�து ்த்லயாய ப�ாறுபபுக க்ள 
உ்தாசீனம் ப்சயதுவிட்டனர. இ்தன வி்ள 

வாக  ஆலயஙகளிலும், உல்லா்ச விடுதிகளிலும் 
்தஙகளது இயல்�ான ெடவடிக்ககளில் ஈடு 
�ட்டிருந்த அப�ாவிகளான நூறறுககைக கான 
வரகள் பகால்லப�ட்டாரகள். க�லும் நூறறுக 
கைககானவரகள் �டுகாயஙகளுககு உள்ளாகி 
வாழக்க்யத் ப்தா்லத்்தவரகளாகிவிட்டனர. 
 �யஙகரவா்தத் ்தாககு்தல்களின மூலம் 
இவரகளுககு ஏற�ட்ட இழபபுகளுககு இழப 
பீடு வழஙக கவணடும் எனறு ககாரி �ாதிக 
கப�ட்டவரகளில் 12 க�ரினால் உயர நீதி�ன 
்றத்தில் ்தாககல் ப்சயயப�ட்ட �னுககள் 
மீ்தான வி்சார்ைகளின முடிவிகலகய, �ாதிக 

கப�ட்டவரகளுககான இழபபீடாக 310 மில்லியன 
ரூ�ா்வ இழபபீடாக வழஙக கவணடும் எனறு 
நீதி�ன்றம் உத்்தரவிட்டுள்ளது.  முனனாள் ஜனா 
தி�தி ்�த்திரி�ால சிறிக்சன 300 மில்லியன 

ரூ�ா்வயும், முனனாள் ப�ாலிஸ் �ா அதி�ர பூஜி்த 
ஜயசுந்தர �றறும் சிகரஸ்ட ப�ாலிஸ் �ா அதி�ர 
நிலந்த ஜயவர்தன ஆகிகயார ்தலா 75 மில்லியன 
ரூ�ா்வயும், முனனாள் �ாதுகாபபுச் ப்சயலாளர 
கெ�சிறி ப�ரனாணகடா 50 மில்லியன 
ரூ�ா்வயும், சிசிர ப�ணடிஸ் 10 மில்லியன 
ரூ�ா்வயும்  �ாதிககப�ட்டவரகளுககு இழப 
பீடாக வழஙக கவணடும் எனறு நீதி�ன்றம் 
அதிரடியாக உத்்தரவிட்டுள்ளது. ப�ாறுபபுக 
க்ளத் ்தட்டிககழித்்தவரகள் �ட்டு�ல்லா�ல் 
அர்சாஙகமும் இழபபீடாக ஒரு மில்லியன 
ரூ�ா்வச் ப்சலுத்்த கவணடும் எனறு உச்்ச 
நீதி�ன்றம் உத்்தரவிட்டிருககின்றது என�து குறிப 
பிடத்்தககது.
 இஙகு முககிய�ாகக கவனிககப�ட 
கவணடிய விடயம் ஒனறுள்ளது. �யஙகரவா்தத் 
்தாககு்தல்களில் �ாதிககப�ட்டவரகளுககு இழப 
பீடு வழஙகப�ட கவணடும் என�்தறகாககவ 
வழககுகள் ்தாககல் ப்சயயப�ட்டன. அந்தத் 
்தாககு்தல்களில் அநியாய�ாகக பகால்லப�ட் 
டவரகளுகளும் �ாதிககப�ட்டவரகளுககும் நீதி 
வழஙகப�ட கவணடும் அவறறில் ்சம்�ந்தப 
�ட்டவரகளுககுத் ்தணட்ன வழஙக கவண 
டும் எனறு ககாரி வழககுகள் ்தாககல் ப்சயயப 
�டவில்்ல என�க்த முககிய�ாகக கவனிககப�ட 
கவணடிய்தாகும்.
 ஒரு ்சம்�வத்தில் �ாதிககப�ட்டவரகள் 
நீதிககாரிகய வழககுத் ்தாககல் ப்சயவாரகள். 
அந்த வழககு வி்சார்ைகளின முடிவில் நீதி 
வழஙகப�டுவதுடன, �ாதிககப�ட்டவரகளுககு 
அ்தன அடிப�்டயில் இழபபீடு வழஙக 
கவணடும் எனறு தீரப�ளிககப�டுவக்த ப�ாது 
வான ெ்டமு்்றயாகும். 
 ஆனால் உயிரத்்த ஞாயிறு தினத் ்தாககு்தல் 
்சம்�வ விடயத்தில் மு்தலில் இழபபீடு ககாரி 
வழககுகள் ்தாககல் ப்சயயப�ட்டிருந்தன. அந்த 
வழககு வி்சார்ைகளிகலகய நீதி�ன்றம் இழ 

�பீடு வழஙக கவணடும் எனறு அதிரடியாக 
உத்்தரவிட்டிருககின்றது. அதிரடி என�து 
இலங்கயின அர்ச ்தரபபினருககு எதிராகத் 
துணிகர�ாக இத்்த்கய வழககுகள் இதுவ்ரயில் 
்தாககல் ப்சயயப�டவில்்ல. அதிரடியாக 
மில்லியன கைககிலான �ைத்ப்தா்க்யச் 
ப்சலுத்்த கவணடும் எனறு முனனாள் ஜனாதி�தி 
ஒருவருககும் க்தசிய �துகாபபுத்து்்ற ்சாரந்தவர 
களுககும் நீதி�ன்றம் முனனர உத்்தரவிட்ட்தாகவும் 
இல்்ல. 
 �ாதிககப�ட்டவரகளுககு இழப 
பீடு வழஙக கவணடும் எனறு குற்றம் ்சாட் 

டப�ட்டவரகளுககு நீதி�ன்றம் உத்்தரவிட்டி 
ருககின்றது என்றால், ்சம்�ந்தப�ட்ட ்சம்� 
வத்தில் குற்றம் இ்ழககப�ட்டிருககின்றது 
என�து நிரூ�ை�ாகியிருககின்றது. குற்றம் 
இ்ழககப�ட்டிருப�்தன காரை�ாககவ, குற்றம் 
இ்ழககப�டுவ்தறகுக காரை�ாக இருந்தவரகள் 
இழபபீடு வழஙக கவணடும் எனறு நீதி�ன்றம் 
உத்்தரவிட்டிருககின்றது. இந்த உத்்தரவு அடுத்்த 
கட்ட�ாக உயிரத்்த ஞாயிறு தினத் ்தாககு்தல்களுககு 
நீதி வழஙக கவணடும் என்ற ககாரிக்கககு வலுச் 
க்சரப�்தாகவும், ்சம்�ந்தப�ட்ட ்தரபபினரும் 
குற்றவாளிகளும் ்தணடிககப�டுவ்தறகு உரிய 
நீதித்து்்ற ்சாரந்த வழி்யக காட்டுவ்தாகவும் 
அ்�நதிருககின்றது. 
 க்தசிய �ாதுகாபபுககுப ப�ாறுப�ானவர 
கள் மிகுந்த ப�ாறுபபுடன ப்சயற�ட கவணடும். 
அந்த ப�ாறுப்�க பகாணடவரகளாகிய ஆட்சி 
யாளரகளும். அதிகாரிகளும் கட்� ்தவறி 
ய்தறகான ்தணட்ன்ய அனுவித்க்த ஆக 
கவணடும் என்ற உண்�்ய இந்தத் தீரபபு 
உறுதிப�டுத்தி இருககின்றது. இ்தன வழியில் 
யுத்்தகாலத்தில் ப�ாறுபபு வாயந்த அர்ச 
்த்லவரகளினாலும் அதிகாரிகளினாலும் ்தமிழ 
�ககளுககு இ்ழககப�ட்ட அநீதிகளுககு 
இழபபீடு வழஙகவும் நீதிவழஙகவும் நிரப�நதிகக 
முடியும் என்ற ்சமிக்ஞ ஒரு ப�ல்லிய ககாடாகத் 
க்தாற்றம் ்தநதிருககின்றது. எனகவ, �ாதிககப�ட்ட 
்தரபபினரும் அவரகள் ்சாரந்த ்சட்டத்்தரணிகள் 
�றறும் ்சட்டத்து்்ற நிபுைரகளும் இந்த ப�ல்லிய 
்சமிக்ஞ்யப ப�ரி்தாககி வலுவு்டய்தாககி 
நீதி்யத் க்தட முற�ட முனவர கவணடியது 
அவசியம். 

 இரு�து வருடஙகளுககு க�லாக 
்தமிழ �ககளின அபி�ானத்்்தப ப�றறிருந்த 
அரசியல் அ்�ப�ாகிய ்தமிழத்க்தசிய கூட்ட 
்�பபு உ்டநது க�ாயிருப�து இரண 
டாவது விடய�ாகும். ்தமிழ �ககளின அரசி 
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சிஙகள அரசுகள் ஒருக�ாதும் ்தமிழ �ககளுககு 
தீரவி்ன வழஙகபக�ாவதில்்ல.அவவாறு 

தீரவி்ன வழஙகபக�ாகும் நி்லயுருவாகினாலும் 
இன்்றய ்தமிழ ்த்ல்�கள் அ்த்ன ்சரியாக 
்கயாளும் நி்லயிருககாது.
 எனகவ இ்த்ன உைரநது அ்னத்து 
்தமிழ க்தசியவாதிகளும் அரசியல் கட்சிகளுககு 
அப�ால் ஒனறி்ைந்த கவ்லத்திட்டத்தி்ன 
முனபனடுகக முனவரகவணடும் என கிழககில் 
்தமிழ க்தசிய �ரபபில் ப்சயற�டுகவார ககாரிக 
்கக்ள முன்வத்துள்ளனர.
 வடககு கிழககு இ்ைந்த ்தமிழர 
்தாயகத்தி்னபப�றறுகபகாள்வ்தறகாக கடந்த 
35வருடத்திறகும் க�லாக ்தமிழரகள் ஆயு்தம் ஏநதி 
க�ாராடி �ல்கவறு இழபபி்ன எதிரபகாணட 
நி்லயில் அ்த்னயும் ்தாணடிய ்தமிழரகளின அந்த 
நீணடகால ககாரிக்கயி்ன நி்்றகவறறுவாரகள் 
எனறு ெம்பிய ்தமிழ க்தசிய ்த்ல்�கள் 
இனறு சி்தறுணடு �ல சி்்தவுகளாகியிருப�து 
்தமிழரகளுககான ்சா��ாக �ாறியிருககின்றது.
 வடககு கிழககு    இ்ைந்த ்தாயகத்தில் 
்தமிழரகள் ்தஙகள் �குதி்ய ்தாஙககள ஆள 
கவணடும் என�்தறகாக முனபனடுககப�ட்ட 
ஆயு்தபக�ாராட்டம் ஒருகவ்ள முடிவுறும் 
நி்லககு வரு�ானால் அரசியல் ரீதியான 
க�ாராட்டத்தி்ன ்தமிழ க்தசிய ்சகதிகள் 
ஒனறி்ைநது க�றபகாள்ளப�டகவணடும் 
என�்தறகாக ்தமிழீழ விடு்த்லபபுலிகள் 
இயககத்தினால் உருவாககப�ட்டது இந்த 
்தமிழ க்தசிய கூட்ட்�பபு எனனும் அரசி யல் 
இயகக�ாகும்.2009ஆம் ஆணடு யுத்்தம் ப�ௌனிக 
கப�ட்ட்தன பினனர எனன கொககத்திறகாக 
ஆரம்பிககப�ட்டக்தா அந்த கொககத்தி்ன 
அ்டயமுடியா்த நி்லயி்ன அ்டயா்த முடியா்த 
நி்லயி்ன எட்டிவிடுக�ா என்ற ்சநக்தகம் 
இனறு ்தமிழ �ககள் �னதில் கவ்லயி்ன 
ஏற�டுத்தியுள்ளது.
 இவவா்றான நி்லயிகலகய 
இலங்க அர்சாஙகத்துடன இடம்ப�றறு 
வரும் க�ச்சுவாரத்்்த என�தும் ககள்விககு 
றியான்தாககவ �ாற்றம்ப�றறுள்ளது.இந்த 
க�ச்சுவாரத்்்தயினால் ்தமிழ �ககளுககு 
எந்தவி்த ென்�யும் ஏற�டாதுக�ானாலும் 
மீணடும் மீணடும் ்தமிழ �கக்ள சிஙக அரசுகள் 
ஏ�ாறறுகின்றது என்ற ப்சயதி்ய ப்சால்லும் 
நி்லயிருந்தது.ஆனால் இந்த நி்ல்�பயன�து 
எதிரகாலத்தில் எவவாறு ் கயாளப�டக�ாகின்றது 
என�து ககள்விககுறியாககவ உள்ள்தாக 
�ட்டககளபபு �ாவட்டத்தில் சிவில் ்சமூக 
ப்சயற�ாட்டாளரும் �ல்்ச�ய ஒனறியஙகளின 
ப்சயலாளரு�ான அருட்்தந்்த பஜக்தாஸ் அடி 
களார ப்தரிவித்துள்ளார.
 ்தமிழரகள் �த்தியில் உள்ள ்தமிழ 
்த்ல்�கள் கட்சி அரசியலுககு அப�ால் 
்தமிழ க்தசியம் ப்தாடரபிலும் வடககு கிழககு    
இ்ைந்த ்தமிழரகளின க்தசியம் ப்தாடரபி லும் 
உறுதியான நி்ல்�ப�ாடுக்ள பகாணடி 
ருககும்க�ாக்த ்தமிழரகளுககான தீரவி்ன 
ப�றறுகபகாடுப�்தறகு ்சரவக்த்சம் கூட 
அழுத்்தஙக்ள வழஙகும்.கடந்த காலத்தில் 
க�ச்சுவாரத்்்தக்ள �யன�டுத்தி எவவாறு 
்தமிழரக்ள �லவீனப�டுத்்த ெடவடிக்ககள் 
முனபனடுககப�ட்டக்தா அக்த ெடவடிக்ககள் 
்தறக�ாதும் முனபனடுககப�டுகின்றன.
 ரணில் விகர�சிஙக ்தமிழ �ககளின 
ஒனறு�ட்ட ்சகதி்ய எனறும் விரும்�ா்தவர.
அ்தன காரைத்தினாகலகய கிழககில் ்தமிழீழ 
விடு்த்லபபுலிகள் �த்தியில் பிழவுக்ள 
ஏற�டுத்தி க�ாராட்டத்தி்ன சி்்தககும் 
ெடவடிக்கக்ள முனபனடுத்்தார.அவவா்றான 
ெடவடிக்கக்ள இனறும் இந்த சிஙகள அரசுகள் 
முனபனடுககின்றன. இது ப்தாடரபில் ்தமிழ க்தசிய 

்த்ல்�கள் அவ்தான�ாக ப்சயற�டகவணடிய 
கெரமிது.
 எஙகளுககு க்தர்தல் அரசியல் என�து 
்தமிழ க்தசியத்தி்ன �லப�டுத்துவ்தாக அ்�ய 
கவணடுக� ஒழிய ்தமிழ க்தசியத்தி்ன 
சி்்தககும் வ்கயில் அ்�நதுவிடககூடாது என 
அருட்்தந்்த ஒருவர ப்தரிவித்்தார.
 இந்த ொட்டி்னபப�ாறுத்்த வ்ரயில் 
சிஙகள அரசுகள் இந்த ொடு சு்தநதிர�்டந்த 
காலம் ப்தாடககம் இந்த ொட்டில் உள்ள 
்தமிழ �கக்ள ஏ�ாறறிகயவருகின்றனர.
்தமிழரகளுககு தீரவு வழஙகுவ்்தபக�ானறு 
க�ச்சுவாரத்்்தக்ள முனபனடுப�ாரகள். 
ஆனால் அ்த்ன குழபபியடிப�்தறகு அவரககள 
ஆகக்ள நியமிப�ாரகள்.அல்லாது விட்டால் 
ப்தறகி்ன ்சாட்டாக பகாணடு க�ச்சுக்ள 
முறித்துகபகாள்வாரகள்.

 சிஙகள ்த்லவரக்ள ப�ாறுத்்த வ்ரயில் 
எந்த காலத்திலும் ்தமிழரகளுககான தீரவி்ன 
வழஙகுவாரகள் என�்்த எதிர�ாரப�வரகள் 
அரசியல் அறிவற்றவரகளாககவயிருப�ாரகள் என 
்சமூக ப்சயற�ாட்டாளரும் நீணடகால�ாக �னி்த 
உரி்�கள் ப்சயற�ாட்டாளராகவும் இருநதுவரும் 
க�ரி கஜா்சப அவரகள் ப்தரிவித்்தார.
 ்தமிழரகள் ்தமிழரகளாக ்தமிழக்தசிய 
உைரவுடன ஒறறு்�யாக ஒனறு�ட்டு ப்சயற 
�டும்க�ாது �ட்டுக� ்தமிழரகளின இலககி்ன 
அ்டயமுடியும்.இனறு முனபனடுககும் க�ச்சு 
வாரத்்்தயானது இலங்கயின ்தறக�ா்்தய 
ப�ாருளா்தார நி்ல்�்ய உயரத்துவ்தறகான 
ப்சயற�ாடாகும்.இனறு ்சரவக்த்சம் இலங்கககு 
விரித்துள்ள வ்ல.இந்த வ்லயி்ன ்சரியான 
மு்்றயில் விரித்து இலங்க அர்சாஙகத்்்த 
்தமிழரகளுககான தீரவி்ன வழஙகுவ்தறகான 
அழுத்்தஙக்ள வழஙகும் நி்ல்�யி்ன 
்சரவக்த்சம் ஏற�டுத்்தகவணடு�ானால் இஙகு 
ொஙகள் ஒனறு�ட்ட ்சகதியாக அ்த்ன 
்சரவக்த்சத்திடம் ககாரகவணடும்.ஆனால் இஙகு 
அவவா்றான நி்ல்�யி்ன ஏற�டுத்துவ்தறகு 
்தமிழ க்தசிய அரசியல் ்சகதிகள் முயறசிக்ள 
முனபனடுககவில்்ல. அவரகள் ்தஙகளது கட்சி 
அரசிய்ல ்தமிழக்தசியம் என்ற க�ார்வககுள் 
பகாணடுப்சல்லகவ முற�டுகின்றனர. இது வடககு 
கிழககு    கடந்த 75வருடகால�ாக ்தமிழ �ககள் 
க�ாராட்டத்தி்ன அழிககும் ப்சயற�ாடாககவ 
�ாரகககவணடிய நி்லயிருககின்றது.
 இலங்கயில் ஏற�ட்டுள்ள ப�ாருளா்தார 
பெருககடியும் அ்தறகான ்சரவக்த்ச உ்தவிகளும் 
இனறு ்தமிழ �ககளின பிரச்சி்னககான 
தீரவி்ன வழஙககவணடிய இககட்டான 
நி்ல்�யி்ன ஏற�டுத்தியுள்ளது.இ்த்ன 
�யன�டுத்்தகவணடிய ப�ாறுபபு ்தமிழ க்தசிய 
அரசியல் ்த்ல்�களுககும் சிவில் ்சமூக ப்சய
ற�ாட்டாளரகளுககுமிருககின்றது எனவும் க�ரி 
கஜா்சப அவரகள் ப்தரிவித்்தார.
 “்தமிழீழ விடு்த்லபபுலிகள் 2001ஆம் 
ஆணடு ்தமிழ க்தசிய கூட்ட்�பபு எனனும் 

கட்சி்ய ஆரம்பிககும்க�ாது அ்த்ன �திவு 
ப்சயவதிகலா, இல்லாது விட்டால் அ்த்ன 
்தமிழ �ககளின எதிரகால அரசியல் கட்சியாக 
முனபகாணடுப்சல்வ்்தகயா கொககாக பகாணடு 
ஆரம்பிககவில்்ல. �ல கட்சிக்ள ஒனறி 
்ைத்து ்தமிழ க்தசிய �ரபபில் ப்சயற�டும் 
்சகதிக்ள ஒன்றாககி க்தர்தல் காலஙகளில் 
பிரிநது நினறு ககட்டாலும் ஏ்னய ப்சயற�ாட்டு 
காலத்தில் ஒன்றாக நினறு ்தமிழரகளின ஒருமித்்த 
குரலாக ப்சயற�டகவணடும் என�்தறகாககக 
ஆரம்பித்்தனர.ஆனால் இனறு க்தர்தல் அரசிய்ல 
�ட்டும் குறிகககாளாகபகாணகட அரசியல் 
ப்சயற�ாடுக்ளமுனபனடுககின்றனர.
 எந்த உயரிய கொககத்தி்ன கொககி 
கூட்ட்�பபு அ்�ககப�ட்டக்தா அந்த கொக 
கத்தி்ன அ்டயமுடியா்த வ்கயிகலகய 
ப்சனறுபகாணடிருககின்றது.அனறு ஆனந்த ்சஙகரி 
அவரகள் ்த�து சினனத்்்தயும் கட்சி்யயும் 
தூககிகபகாணடுப்சன்றக�ாது ்தமிழ �ககள் 
க்தசிய ்த்லவர க�்தகு பிர�ாகரன அவரகள் 
30வருட�ாக �ாவ்னயிலிருககா்த இலங்க 
்தமிழரசுககட்சி்ய தூசி்தட்டி எடுத்து அ்தன 
சினனத்்்த கூட்ட்�பபின சினன�ாக அறி 
வித்்தார.அந்த காலத்தில் ்தமிழீழ விடு்த்ல 
இயகக�ான படகலா,ஈபிஆரஎல்எப என�ன அந்த 
கூட்ட்�பபிலிருந்தன.அவறறி்ன கவனத்தில் 
பகாள்ளா்த காரைம் ப்தாடரச்சியாக அகிம்்்ச 
ரீதியான ்தமிழ க்தசிய உைரவுடன அககட்சி 
இருந்தது.ஆனால் இனறு அககட்சியில் சிஙகள 
க்தசியவாதிகளின அடிவருடிகள் ஆககிரமித்துள்ள 
நி்லகய இனறு ்தமிழ க்தசிய கட்சிகள் 
சி்்தவ்டயககாரைம்.
 இந்த நி்ல்�யான ்தமிழரகளுககான 
நிரந்தர தீரவுத்திட்டத்தி்ன வழஙகும் விடயத்தில் 
�ாரிய ்தாககத்தி்ன ப்சலுத்தும் என நீணடகால 
கிழககில் அரசியல்ஆயவாளராக ப்சயற�டும் 
ரவீநதிரன ப்தரிவித்்தார.
 வடககு கிழககின ன இன்்றய நி்ல 
்�யி்னபப�ாறுத்்த வ்ரயில் வடககு கிழககில் 
உள்ள ்தமிழ க்தசிய அரசியல் �ரபபில் �ாற்றஙகள் 
ஏற�டுத்்தப�டகவணடும்.அ்னத்து ்தமிழ 
க்தசிய அரசியல்வாதிகளும் ஒனறி்ைககப�ட்டு 
கட்ட்�பபு �லப�டுத்்தப�டகவணடும்.அ்தற 
கும் க�லாக ்சரவக்த்ச �ட்டத்திலும் புலம்ப�யர 
க்த்ச �ட்டத்திலும் ஒனறி்ைககப�ட்டகவ்லத்
திட்டத்தி்ன இஙகு முனபனடுகககவணடும்.
 புலம்ப�யர க்த்சத்திலும் இஙகும் 
அ்னத்து்தரபபினரும் ஒனறி்ைத்்த கவ்லத்தி 
ட்டஙக்ள முனபனடுப�்தன மூலக� இன்்றய 
நி்ல்�யி்ன �யன�டுத்தி ்தமிழ �ககளுககான 
தீரவுத்திட்டத்தி்ன முனபகாணடுப்சல்வ்தறகான 
்சா்தக�ான சூழநி்லயுருவாகும்.
 அ்த்ன விடுத்து ஒவபவாரு புலம் 
ப�யர அ்�பபுகளும் ்தஙகளது விடயஙகளுககு 
ஏற்றாறக�ால் இஙகு ்தமிழ க்தசிய அரசியல் 
்சகதிக்ள வலுப�டுத்தும் ப்சயற�ாடுகள் 
என�து ்தமிழர ்தாயகப�குதியில் நீணடகால�ாக 
துன�த்தில் வாழும் �கக்ள மீணடும் 
துன�ஙகளுககுள் பகாணடுப்சல்லும் ப்சயற�ாடு 
களாககவ அ்�யும் எனவும் அவர ப்தரிவித்்தார.
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ப�ருநக்தாட்ட �கக்ள சிறு க்தாட்ட உரி 
்�யாளரகளாக �ாறறிய்�ப�்தன 

ஊடாக அவரகள் �ல்கவறு ்சா்தக வி்ளவு 
க்ளயும் ப�றறுக பகாள்ளும் வாயபபு ஏற 
�டும் என்ற கருத்துககள் முன்வககப�ட்டு 
வருகின்றன.இ்தறகு வலுக்சரககும் வ்கயில் 
�ாராளு�ன்ற உறுபபினர �ழனி திகாம்�ரமும் 
அண்�யில் �ாராளு�ன்றத்தில் அழுத்்தம் 
பகாடுத்திருந்தார.எனினும் க்தாட்டஙகள்  கம் 
ப�னிகளின ப�ாறுபபிலுள்ள நி்லயில் 
இ்தன ்சாத்தியப�ாடுகள் ப்தாடரபில் �லரும் 
ககள்விபயழுபபி இருந்தனர.
அத்துடன கம்ப�னிகளிடமிருநது  
அர்சாஙகம் காணிக்ள மீட் 
படடுத்து சிறு க்தாட்டஙக ளின  
நி்ல்�க்ள விரிவு�டுத்துவ 
்தன மூலம் இநெடவடிக்க �ய 
னுள்ள்தாக அ்�யுப�னறும் 
இவரகள் க�லும் வலியுறுத்தியுள் ள்� 
குறிபபிடத்்தகக்தாகும்.
 ப�ருநக்தாட்டத் ப்தாழிறறு்்ற இபக�ாது 
அழிவுப �ா்்த்ய கொககி �யணித்துக பகாண 
டிருககின்றது என�து ப்தாடரபில் இருகவறு 
கருத்துககு இடமில்்ல.ஊதியப �ற்றாககு்்ற, 
ப்தாழில் ெவீனத்துவமின்� , கம்ப�னியினரின 
்சரவாதிகார முனபனடுபபுககள், ப்தாழிலாளரகள் 
ஈடு�ாட்டுடன ப்தாழி்ல க�றபகாள்ளா்�, 
�ரா�ரிபபுக கு்்ற�ாடுகள், ப்தாழிலாளரகளின 
ெகரபபு்றம் கொககிய ெகரவுகள், கல்வி விரு 
த்தி, இ்ளஞரகள் பவள்்ளக காற்சட்்ட 
உத்திகயாகத்்்த ொடிச் ப்சல்லும் க�ாககு 
எனப�லவும் இத்ப்தாழிறறு்்றயின பின்தஙகிய 
நி்ல்�ககு அடித்்தளமிட்டு வருகின்றன.
இக்தகவ்ள க்தாட்டஙகளில் �திவு ப்சயதுள்ள 
ப்தாழிலாளரகளின எணணிக்கயும்   அண 
்�ககால�ாக வீழச்சி கணடுள்ள்�யும் ப்தரிந 
்தக்தயாகும்.இ்தனடிப�்டயில் 1980  இல் 541,971 
ப்தாழிலாளரகள் க்தயி்ல ப�ருநக்தாட்டஙகளில் 
�திவு ப்சயதிருந்தனர.இது 1985,இல் 458,617 ஆகவும், 
2005 இல் 246,478 ஆகவும், 2010 இல் 212,826 ஆகவும், 
2015 இல் 158,322 ஆகவும் காைப�ட்டது.எனினும் 
்ச�காலத்தில் இவபவணணிக்கயில் கணி்ச�ான 
வீழச்சி ஏற�ட்டுள்ள நி்லயில் ்தறக�ாது 
சு�ார ஒரு இலட்்சத்து 40,000 றகும் கு்்றவான 
ப்தாழிலாளரககள ப�ருநக்தாட்டஙகளில் ப்தாழில் 
புரிவ்தாக ்தகவல்கள் ப்தரிவிககின்றன.க�ற 
குறிபபிட்டவாறு க்தாட்டஙகளில் �திவு ப்சயது 
பகாணடுள்ள ப்தாழிலாளரகளின எணணிக்கயில் 
வீழச்சி ஏற�ட்டுள்ளக�ாதும் அவரகள் யாவரும் 
க்தாட்டஙக்ள விட்டு பவளிகயறிவிட்டனர 
எனறு கூறிவிட முடியாது எனறும் �திவுகளில் 
இருநது விலகிக பகாணடவரகளில் ப�ரும் 
�ாலாகனார க்தாட்டஙகளிகலகய வசிப�்தாகக 
வும் சுட்டிககாட்டப�ட்டுள்ளது.
 1985  இல் இலங்கயில் 231,650 பெககடய 
ரில் க்தயி்ல �யிரச்ப்சய்க இடம்ப�ற்றது.
ப�ருநக்தாட்டப �குதிகளும் கணி்ச�ாக இதில் 
உள்ளடஙகும்.எனினும் பிறகாலத்தில் �ல்கவறு 
க்த்வகளுககாக ப�ருநக்தாட்ட க்தயி்ல 
வி்ளநிலஙகள் சுவீகரிககப�ட்ட  நி்லயில் இது 
இனவா்தத்்்த ்�யப�டுத்திய முனபனடுபபு 
எனறும் சிலர அ்டயாளப�டுத்தி இருந்தனர.
க்தயி்ல உற�த்தி்ய ப�ாறுத்்தவ்ரயில் 1945 
இல் 125.6 மில்லியன கிகலா கிரா�ாக  இருந்தது.
இது 1965 இல் 228.6, 1974 இல் 204.5, 1978 இல் 198.9, 
1986 இல் 211.3, 1990  இல் 233 மில்லியன கிகலா 
கிரா�ாக காைப�ட்டது.ப�ருநக்தாட்டஙக்ளப 
ப�ாறுத்்தவ்ரயில் ஆரம்� காலத்தில் க்தயி்ல 
உற�த்தி அதிகரித்து காைப�ட்டக�ாதும் பினவந்த 
காலஙகளில் சிறு க்தாட்ட உரி்�யாளரகளின ்க 
ஓஙகி இருந்த்்தகய அவ்தானிகக முடிந்தது.1995 
இல் ப�ருநக்தாட்ட க்தயி்ல உற�த்தி 168.8 

மில்லியன கிகலா கிரா�ாகும்.இவவா்ணடில் 
சிறுக்தாட்ட க்தயி்ல உற�த்தி 111.3 மில்லியன 
கிகலா கிரா�ாக இருந்தது.எனினும் அடுத்்தடுத்்த 
ஆணடுகளில் சிறுக்தாட்ட க்தயி்ல உற�த்தி 
ப�ருநக்தாட்டஙக்ள முநதிச்ப்சன்றது.2000 �ாம் 
ஆணடில் ப�ருநக்தாட்ட க்தயி்ல உற�த்தி 
100.1 , 2005 இல் 111.5, 2010 இல் 100.8, 2017 இல் 
104 மில்லியன கிகலா கிரா�ாகும்.இக்தகவ்ள 
சிறுக்தாட்ட க்தயி்ல உற�த்தி 2000 இல் 183.8, 2005 
இல் 205.7, 2010 இல் 230.1, 2017 இல் 244 மில்லியன 
கிகலா கிராம் என்றவாறு அ்�நதிருந்தது.
 இக்தகவ்ள சிறுக்தாட்ட  சிறறு்ட்�க 
ளின �ரம்�லும் ப்தாடரச்சியாக அதிகரித்்த 

க�ாககி்னகய பவளிப�டுத்தி வநதுள்ளது.1983 
இல் 75,769 பெககடரில் சிறறு்ட்� 
க்தயி்ல �ரம்�ல் காைப�ட்டது.1983 இல் 
கணடி �ாவட்டத்தில் சிறு க்தாட்டஙகளின �ரப 
�ளவு 19,269 பெககடயரகளாகும்.1994 இல் 
இம்�ாவட்டத்தின சிறறு்ட்� க்தயி்ல 
�ரம்�ல் 9733 பெககடயரகளாக காைப�ட்ட 
து.இநநி்லயில் 1983 இல் 75,769 பெககடயராக 
காைப�ட்ட   இலங்கயின சிறறு்ட்� 
க்தயி்ல �ரம்�லானது,  2014 இல் 132,335 
பெககடயராக  அதிகரித்திருந்த்�யும் 
கொககத்்தகக்தாகும்..இவவா்றாக ஒரு பு்றத்தில் 
ப�ருநக்தாட்ட க்தயி்ல வி்ள நிலஙகளின 
�ரப�ளவு ககள்விககுறியாகி வந்த நி்லயில் சிறு 
க்தாட்ட க்தயி்ல வி்ள நிலஙகளின �ரப�ளவு 
கவக�ான அதிகரிபபி்ன பவளிப�டுத்தி 
யது..இவறக்றாடு அர்சாஙகம் சிறு க்தாட்ட 
உரி்�யாளரகளுககு வழஙகிய ்சலு்ககள், 
வரபபிர்சா்தஙகள் உள்ளிட்ட  �ல்கவறு 
காரைஙகளால் சிறு க்தாட்டஙகள் க்தயி்ல உற 
�த்தியில் ்தனகபகன ஒரு ்தனி இடத்்்தப பிடித்துக 
பகாணடன.

அம்டயாைம் இழப்பு
“இலங்கயின க்தயி்லத் ப்தாழிறறு்்ற 
பிரித்்தானியர அறிமுகம் ப்சய்ததில் இருநது 
சு்தநதிரம் அ்டயும்வ்ர 100 வீ்தம் பிரித்்தானிய 
கம்ப�னிகளின ்கவ்சக� இருந்தது.எனினும் 
சு்தநதிரத்தின பினனர அ்தன உரி�த்தில் 
�ாற்றம் பகாணடு வந்த நி்லயில் 1972 இல் 
சிறு க்தாட்டஙகள் 25 வீ்த�ாகவும், ப�ருந 
க்தாட்டஙகள் 75 வீ்த�ாகவு� �ாற்றம் ப�ற்றன. 
அதுகவ 1992 இல் 50:50 எனறும், 2022 இல் 25 
வீ்தம் ப�ருநக்தாட்டஙகளும் 75 வீ்தம் சிறு 
க்தாட்டஙகளும் எனறு �ாற்றம் கணடுள்ளன.
இநநி்லயில் 2050 ம் ஆணடு ஆகும்க�ாது 
இலங்கயில் ப�ருநக்தாட்டஙகள் ஒரு வீ்த 
�ாகவு�, சிறு க்தாட்டஙகள் 99 வீ்த�ாகவும் 
அ்�யு�ாறு க்தசிய திட்டம் வகுககப�ட்டுள்ளது” 
எனறு முனனாள் �ாராளு�ன்ற உறுபபினர 
எம்.திலகராஜ் சுட்டிககாட்டி இருககின்றார. 
ப�ருநக்தாட்டட �கக்ள பு்றந்தள்ளி சிறு 

க்தாட்ட   முனபனடுபபுககள் இடம்ப�றுமிடத்து,  
ப�ருநக்தாட்ட �ககளின அ்டயாளம், 
இருபபு என�ன ககள்விககுறியாகிவிடும்.
ப்தாழிலாளரகளின இடபப�யரவு கலா்சார 
ரீதியான �ாற்றஙகள் �றறும் சீரககடுகள் 
என�வறறுககும் வழி ்ச்�ப�்தாக அ்�நது 
விடும்.1972 இல் ப�ருநக்தாட்டஙக்ள அர்சாங 
கம் ப�ாறுபக�ற்ற்தன பினனர ஏற�ட்ட கவ்ல 
யின்�, உைவுப�ற்றாககு்்ற, அவவபக�ாது 
இடம்ப�ற்ற கலவரஙகள் க�ான்றவற்றால் 
ப�ரும்�ாலான ப�ருநக்தாட்ட �ககள் வட 
�ாகாைம் ப்சனறு குடிகயறினர.இவரகள் இல 
ங்க ்தமிழரகள் ப்சறிநது வாழந்த வவுனியா, 

கிளிபொச்சி �ாவட்டஙகளில் 
கு டி க ய றி ன ர . இ ந நி ் ல யி ல் 
காலபக�ாககில் இவரகள் 
்த�து இநதிய �றறும் �்லயக 
அ்டயாளஙக்ளக ்கவிட்டு 
உள்ளூர �ககளுடன கலநதுவிட்ட 
ஒரு க�ாககு ப்தாடரபில் கருத்து 
பவளிப�ாடுகள் உள்ளன.

 ப�ருநக்தாட்டக காணிக்ள அஙகு 
வாழும் �ககளுககக பிரித்துக பகாடுத்து அவரக்ள 
சிறு க்தாட்ட உரி்�யாளரகளாககுவ்தன  மூல�ா 
ககவ ப�ருநக்தாட்டஙக்ள �ாதுகாத்துக பகாள்ள 
முடியும் எனறு �ாராளு�ன்ற உறுபபினர �ழனி 
திகாம்�ரம் அண்�யில் �ாராளு�ன்றத்தில் 
அழுத்்தம் பகாடுத்திருந்தார.இ்தனி்டகய  
க்தாட்டஙகள் கிரா��ாக �ாற்றப �ட கவணடும் 
எனறு கூறும் �து்ள �ாவட்ட �ாராளு�ன்ற 
உறுபபினர வடிகவல் சுகரஷ, கிரா�ச் சூழலில் 
பவளியாரின உள்ளீரபபு இடம்ப�றுமிடத்து 
அது வன்�யாக கணடிககத்்தகக்தாகும்.அ்தறகு 
ொம் ஒரு க�ாதும் இட�ளிககப க�ாவதில்்ல 
எனகி்றார.வா்ழயடி வா்ழயாக க்தாட்டத்தில் 
வாழ�வரக்ள ்வத்து கிரா�ம் அ்�ககப�ட 
கவணடும்.ப�ாருளா்தார ்சகதி�யப�டுத்்தகலாடு  
இநெடவடிக்க முனகனடுககப�ட கவணடும். 
இ்தனால் ்சா்தக வி்ளவுகள் ஏற�டும்.க�லும் சிறு 
க்தாட்ட உரி்�யாளரகளாக ப்தாழிலாளரக்ள 
�ாற்ற கவணடும் என்ற கருத்துககு ொனும் 
இைஙகுகினக்றன.ஆனால் கம்�னிகளின கட்டுப 
�ாட்டில் ்தறக�ாது க்தாட்டஙகள் உள்ள நி்லயில் 
மீணடும் அர்சாஙகம் அவற்்ற ப�ாறுபக�றறு 
�ககளுககு நிலத்்்த �கிரந்தளிகக கவணடும்.
இ்தன மூலக� ப�ரும்�ான்� சிறுக்தாட்ட 
உரி்�யாளரகள் ப�றறுக பகாள்ளும் அ்னத்து 
ென்�க்ளயும் எம்�வரகளும் ப�றறுக பகாள்ள 
முடியும் எனறு வடிகவல் சுகரஷ ப்தரிவித்்தார.
 இநதிய வம்்சாவளி �ககள் இலங்கககு 
வரு்க ்தநது இந்த வருடத்துடன 200 வருடஙகள் 
ஓடி �்்றகின்றன.எனினும் வரலாறுகககற� 
அவரகளின வாழக்க நி்ல்�களில் 
�ாறு்தல் ஏற�ட்டுள்ள்தா? என�து ப்தாடரபில் 
திருபதி பகாள்ள முடியவில்்ல.இம்�ககளின 
காணியுரி்�, வீட்டுரி்� என�ன இனனும் நி்்ற 
கவ்றா்த ஒரு கனவாககவ இருநது வருகின்றன.
ப�ாருளா்தார அபிவிருத்தி என�து ்சகல 
எழுச்சிகளுககும் உநது்சகதியாக அ்�கின்றது.
இநநி்லயில்   இம்�ககளின ப�ாருளா்தார 
உரி ்�யும் கூட �ழுஙகடிககப�ட்ட 
ஒன்றாககவ காைப�டுகின்றது.ப�ாருளா்தார 
ஈட்டலுககான க்தவுகள் அ்னத்தும் மூடப�ட்கட 
காைப�டுகின்றன.வறு்� இவரக்ள ஆட்டிப 
�்டககின்றது.கடந்த �த்து �ா்தஙகளில் �ட்டும்  
40 இலட்்சம் இலங்கயரகள் அடகு்வத்்த ்தஙக 
ெ்ககளின ப�று�தி 19 ஆயிரத்து 300 ககாடி ரூ�ா 
எனறு க�ரா்த்னப �ல்க்லககழக சிகரஷட 
க�ராசிரியர வ்சந்த அத்துககாரள உள்ளிட்ட  
குழுவினர க�றபகாணட ஆயபவானறில் 
ப்தரியவநதுள்ளது.13 வணிக வஙகிகள்,10 
அஙகீகாரம் ப�ற்ற பிர்தான அடகு பிடிககும் 
நி்லயஙக்ள ்�யப�டுத்திகய இந்த ஆயவு 
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�ரம் ெடுகவாம் வளத்்்த �யன�டுத்துகவாம். 
�ரஙககள �னி்தனின நு்ரயீரல். ெம்்� 

ொம் காத்துக பகாள்ள கவணடுப�ன்றால் �ரம் 
ெடு்க ப்சயயகவணடியது அவசியம்.
 கெறறு �ரஙகளின �ாதுகாபபிறகாக வன 
வள அபிவிருத்தி நிறுவனம் என்ற ப�யரில் ஒரு 
நிறுவனம் மிகவும் சி்றப�ாக ப்சயல்�ட்டு வந்தது. 
�ரம், �றறும் �ண ெம்மில் ஒரு �குதியாகும். �ரம் 
ெடுகவாம் �ண்ை �ாதுகாபக�ாம்.

 கடந்த �த்து வருடஙகளுககு க�லாக 
வடகிழககு ்தமிழர ்தாயகத்தில் �ாதுகாககப�ட்ட 
காடுகள் இபக�ாது மிக கவக�ாக அழிககப�ட்டு 
வருகின்றது. அண்�ய காலத்தில் 16ஆயிரத்து 
500 ஏககர காட்டுப �குதி குடியிருப�ாக 
�ாறியிருப�்தாக சுற்றாடல் �ாதுகாபபு ஒனறியம் 
அதிரச்சி ்தகவ்ல பவளியிட்டிருககி்றது. 

 யுத்்தம் ெடந்த வடககு கிழககு �குதி 
களிகலகய காடுகள் �ாதுகாககப�ட்டுள்ளன. 
ஆனால் யுத்்தம் முடிவ்டந்த பினனர வடககு 
கிழககுப �குதியிகல காடழிபபு தீவிர�ாகியுள்ளது. 
வலிந்த குடிகயற்றஙக்ள க�றபகாள்வ்தறகாக 
வனபபும் இயற்க முககியத்துவமும்பகாணட 
மிக முககிய�ான காடுக்ள அழிககின்றனர.
 �ண்ை �ாதுகாத்து, �ரம் வளரப�து 
எ�ககு �ட்டு�னனி வன வாழ உயிரினஙகளுககு 
மிகவும் அவசிய�ாகும். ஆனால் இனறு காடுகள் 
அழிககப�ட்டு வருகின்றது. �ரஙகள் யாவும் 
எந்தவி்த�ான அனு�தியினறி பவட்டப�ட்டு வரு 
கின்றது.

 கெறறு கடல் �ண அரிப்� ்தடுகக 
்சவுககு �ரம் க்தாப�ாக ெடு்க ப்சயயப�ட்டது. 

வட�ராட்சி கிழககுப �குதி முழுவதும் ்சவுககு 
ெடு்க ப்சயயப�ட்டது. இனறு அ்வ யாவும் 
அழிககப�ட்டு வருகின்றது. பவறும் வி்றகு 
க்த்வககாக முழு்�யாக அழிககப�ட்டு வரு 

கின்றது.
 ொ்ள கடல் �ட்டம் உயரநது கடலரிபபு 
ஏற�ட்டு வட�ராட்சி கிழககுப �குதி முழுவதும் 
கடல் நீர உட்புகுநது ப்தாணட�ானாறு கடல் 
ஏரியுடன இ்ைய உள்ளது. ப்தாணட�ானாறு 
மு்தல் சுணடிககுளம் வ்ரயான �குதிவ்ர 
கடல்நீர உட்புக உள்ளது. 
 எனகவ ொம் ்சவுககு ெடு்க ப்சயய 
முனவரகவணடும். ொ்ள எ�து ொட்்ட மீட்க 
�ருத்தித்து்்ற மு்தல் முல்்லத்தீவு உட்�ட 
திரு�்ல வ்ரயும் முழு்�யாக கடல் �ா்்த 
அ்�கக கவணடும்.  எந்த இடத்திலும் கடல்நீர 
உட்புகுந்தது என்ற நி்ல இருககககூடாது. 
 கெறறு க்தககம் காடு ப�ரிய அளவில் 
உருவாககப�ட்டது.  கிளிபொச்சி, முல்்லத்தீவு, 
�னனார க�ான்ற  �ாவட்டஙகளில் ப�ரிய 
அளவில் க்தககம் க்தாபபு உருவாககப�ட்டது. 
இனறு இ்வ யாவும் அழிககப�ட்டு வருகின்றது.

 �ல ஏககர க்தககம் காடுகள் முழு்� 
யாக அழிககப�ட்டு வருகின்றது ொ்ள 
வட�ாகாைத்திலுள்ள க்தககம் காடுகளும் 
அழிககப�ட்டும் நி்ல உருவாகி உள்ளது.
 இனறு எஙகு �ாரத்்தாலும் ்தணணீர 
�ஞ்சம் ஏற�ட்டு உள்ளதுடன ்தணணீர �ைம் 
பகாடுத்து வாஙக கவணடிய நி்ல உருவாகி 
உள்ளது. காடுகள் அழிககப�ட்டு வருவ்தால் இந்த 
நி்ல்� ஏற�ட்டு வருகின்றது.

 வனனியில் கடந்த காலஙக்ளப க�ாலனறி 
்சமீ� காலஙகளில் வ்றட்சியும் பவம்்�யும் 
அதிகரித்துள்ளது. அத்துடன �்ழ காலஙகளில் 
பவள்ளப ப�ருககும் இயற்க சீற்றஙகளும் 
அதிகரித்துள்ளன. இ்வ காடுகள் க�ான்ற 
இயற்க ்ச�னி்லக்ள குழபபுவ்தனாலும் 
ஏற�டலாம் என அனு�வமுள்களார கூறு 

கின்றனர. அத்துடன ககா்ட காலஙகளில் 
வ்றட்சி கொயகளால் உயிர இழபபுககளும் ஏற 
�டுகின்றன. வடககின அண்�ய காலத்தில் 
க�றபகாள்ளப�டும் காடழிபபு இத்்த்கய 
உடனடி வி்ளவுக்ள ஏற�டுத்தும் நி்லயில் 
இவறறின நீணடகால வி்ளவுகள் குறித்து அதிகம் 
சிநதிகக கவணடிய நி்ல ஏற�ட்டுள்ளது
 எனகவ இனறு இந்த நி்ல்� ஏற�ட 
ஏற�டுவ்்த ்தடுகக காடுகள் வளரத்து க�ைப�ட 
கவணடும்.
 வடககு �ாகாைத்தில் 8,89,797 HZ நிலப 
�ரபபிலும் கிழககு �ாகாைத்தில்  9,97,600 

HZ நிலப�ரபபிலும் காடுகள் �ாரியளவில் 
காைப�டுகின்றது. இலங்கயிகல காடுகள் 
வடககு கிழககு �ாகாைஙகளில் அதிக அளவில் 
உள்ளன. இந்த காடுக்ள முழு்�யாக �ாதுகாகக 
கவணடும்.

 கெறறு வனவளம் �ாதுகாககப�ட்டு 
வந்தது இனறு வனவளம் முற்றாக அழிககப�ட்டு 
வருகின்றது. இந்த நி்ல்� முழு்�யாக 
நீககப�டகவணடும்.
 ்தாயக உ்றவுககள �ரம் ெடு்க ப்சயகவாம். 
வீட்டுககு ஐநது �ரஙகள் ெடு்க ப்சயய கவணடும்.  
வட�ராட்சி கிழககில் க்தககம் காடுக்ள �ாரிய 
அளவில் உருவாகக கவணடும். �ணைரிப்� 
்த்ட ப்சயய கவணடும். வருடம் ஒரு லட்்சம் 
�ரஙகள் ெடு்க ப்சயய கவணடும்.

 இ்தறகு புலம்ப�யர ொடுகளில் உள்ள 
்தாயக உ்றவுகளின உ்தவி நிச்்சயம் கவணடும் 
என�க்த இனறு ்தாயகத்தில் வாழும் �ககளின 
க்த்வயாக உள்ளது.  பவட்டப�ட்ட �ரஙகளுககு 
�திலாக காடுகள் உருவாககப�ட கவணடும். 
இதுகவ இன்்றய க்த்வ ஆகும்.
 எனகவ ்தாயக உ்றவுகள் இ்தறகு முன 
வர கவணடும். ்தாயக �ககள் ்தயாராக உள்ளனர. 
புலம்ப�யர உ்றவுகள்  இ்தறகான ப�ாருளா்தார 
உ்தவிக்ள. வழஙக முனவநது ்தாயகத்தின அவன 
வள �ாதுகாப்� உறுதி ப்சயய  கவணடும் 
என�க்த �ககளின எதிர�ாரப�ாகும்.
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பு த்்தகச்்சா்லயில் வா்சகர பவள்ளம்! 
�ாரககும் தி்்சபயல்லாம் புத்்தகம் சு�நது 

ப்சல்லும் �டிககுெரகள்! ்தமிழச்்சமூகம் எபக�ாதும் 
அறிவுச்்சமூகம் என�்்த புத்்தகச்்சா்லகள் ெ�ககு 
ெம்பிக்க ்தருகின்றன.
 ஆம்! ப்சன்னயின 46வது ்சரவக்த்ச 
புத்்தகக கணகாட்சி மிகச்சி்றப�ாக ெடநக்தறுகி்றது. 
ெந்தனம் ஒய.எம்.சி.ஏ., ் �்தானத்தில் இந்த புத்்தகக 
கணகாட்சி்ய ஜனவரி 06 ப்தாடஙகி  22-ஆம் க்ததி 
வ்ர ெ்டப�றுகி்றது.
 ப்தனனிநதிய புத்்தக விற�்னயாளர 
�றறும் �திப�ாளர ்சஙகம் ்சாரபில் ெடககும் 
இந்த புத்்தகக கணகாட்சியில் 800 ககும் க�ற�ட்ட 
அரஙகுகள் அ்�ககப �ட்டிருககின்றன. கா்ல 11 
�ணி மு்தல் இரவு 9 �ணி வ்ர ெ்டப�றும் இந்த 
புத்்தகக கணகாட்சியில், 
திருவிழா கூட்டத்்்தக 
காணும் �ககள் பவள் 
ளம் க�ால் �ககள் அ்ல 
க�ாதுகி்றாரகள். அதுவும் 
விடுமு்்ற ொட்களில் 
குடும்�ம் குடும்��ாய 
வருகி்றாரகள் உள்ள 
�டிகய �கிழவளிககி்றது. 
�ாைவரகள்,  ஆசிரியரகள், 
எழுத்்தாளரகள் என 
அ்னத்து ்தரபபினரும் 
புத்்தக கணகாட்சிககு 
வரு்க ்தருவது �ட்டு 
�னறி ப�ாது�ககளும் 
இககணகாட்சி கணடு 
களிப�து வரகவறகத்்தக 
கது.
 ப�ாது�ககள் �த்தியில் புத்்தகஙகள் 
வாசிககும் �ழககத்்்தப �ரவலாககி அதுகுறித்்த 
விழிபபுைர்வ ஏற�டுத்துவ்தறகாகவும் நூல் 
களின விற�்னக்ள அதிகப�டுத்துவ்தறகாக 
வும் ப்தனனிநதிய புத்்தக விற�்னயாளர �றறும் 
�திப�ாளர ்சஙகத்தினர, 1976ஆம் ஆணடு ஒரு ்தனிக 
கூட்ட்�ப்� உருவாககி கடந்த 28 ஆணடுகளாக 
இககணகாட்சி்ய ெடத்துகின்றனர.

 புத்்தகஙகள் என�து பவறும் ்தாளும் 
்�யும் �ட்டு�ல்ல. அ்தறகுள் எழுதியவனின 
உயிர இருககி்றது. ஒரு ப்சடியில் கவருககும் 
விழுதுககும் இருககும் ப்தாடரபு க�ான்றது 
புத்்தகஙகளுககும் வாசிப�வனுககு�ான 
ப்தாடரபு,” என�ார எழுத்்தாளர ப்தா.�ர�சிவன 
அயயா! அப�டியாக ஓர உயிகராட்ட�ான 
பி்ைப்� புத்்தகக கணகாட்சி ஏற�டுத்துகி்றது 
என்றால் அது மி்கயல்ல!
 புத்்தகஙகளுககும் வா்சகரகளுககு�ான 
உ்றவு என�து ்தமிழரகளிடம் ப்தாடரநது �லம் 
ப�றறு வருவ்்த ஒவகவார ஆணடும் ்தமிழில் 
பவளியாகும் புத்்தகஙகளின எணணிக்ககள் 
மூல�ாகவும் புத்்தகக கணகாட்சிககு ்தமிழ 
�ககளிடம் கி்டககும் வரகவறபின மூல�ாகவும் 
ெம்�ால் உைர முடியும். கடந்த ஆண்ட விட 
இந்த ஆணடு ்தமிழில் �ல்கவறு ்த்லபபுகளின 
கீழ �த்்தாயிரத்திறகும் க�ற�ட்ட புதிய நூல்கள் 

பவளிவநதுள்ளது!

 ஆம் ‘2022ஆம் ஆணடு ஜனவரிககு 
பிந்்தய காலகட்டத்தில் இருநது ்தறக�ாது 
2023ஆம் ஆணடு ஜனவரி வ்ர ்தமிழ ப�ாழியில் 
�ல்கவறு  புதிய ்த்லபபுகளின கீழ சு�ார 12 
ஆயிரம் நூல்கள் பவளிவநதிருககின்றன. �ல்கவறு 
எழுத்்தாளரகளின புதிய புத்்தகஙகள், புதிய 
பவளியீடுகள், புதிய எழுத்்தாளரகளின அறிமுக 

புத்்தகஙகள் க�ான்ற அ்னத்து வ்க புதிய 
புத்்தகஙகளும் இதில் அடககம்.  க்தசிய அளவில் 
இவவளவு அதிகளவு எணணிக்கயிலான 
புத்்தகஙகள் ்தமிழ ்சமூகத்திடமிருநது �ட்டுக� 
பவளியாகி்றது என்றால் எவவளவு ப�ரு்�!
 ஒரு இனத்்்த ஒடுகக கவணடுப�ன்றால் 
அவரகளது எழுத்்்த ஒடுககினால்க�ாதும், 
அவரகளது நூல்க்ள ஒடுககினால்க�ாதும்.  
இனம் அழிநதுவிடும். அ்தனால்்தான இனப�டு 
பகா்லயினக�ாது ்தமிழரகளு்டய யாழப�ாை 
நூலகம் எரிககப�ட்டது. காரைம்  எழுத்தும், 
புத்்தகஙகளும் ஆதி காலநப்தாட்டு ்தமிழரகளின 
்�யப�குதியாக எபக�ாதுக� விளஙகி வநதி 
ருககி்றது.  ஆனாலும் எத்்த்ன யாழப�ாை நூல 
கஙகள் எரிககப�ட்டாலும் பீனிகஸ் �்ற்வயாய 
க�பலழுநது புதிய புதிய யாழப�ாை நூலகஙகள் 
்தமிழரகளி்டகய உருவாகிக பகாணடு்தான 
இருககும்!

 ்சமூக வ்ல்தளஙகள், கிணடில், இ.புக 
க�ான்ற ப்தாழில்நுட்�ஙகள் வளரநது பகாணடி 
ருககும் நி்லயில் இனி யாரும் புத்்தகஙக்ள க்தட 
�ாட்டாரகள் என்ற �ா்ய உருவானது. ஆனால் 
அப�டி எதுவும் ஆகவில்்ல. �ா்றாக புத்்தகஙகள் 
�றறிய அறிமுகஙக்ள பவகு�ககளிடம் பவகு 
வாக பகாணடு க்சரப�தில் ்சமூக வ்ல்தளஙகள் 
இனறு ப�ரும்�ஙகு வகிககி்றது.
 இன்்றய நி்லயில் ்தமிழர வர 

லாறறு நூல்க்ள க்தடிப�டிககும் �ழககம் 
இ்ளஞரகளி்டய அதிக�ாகிருககி்றது. எடுத்துக 
காட்டாக, ப�ானனியின ப்சல்வம் �டம் பவளிந்த 
்ச�யத்தில் க்சாழரகளின வரலாற்்ற க்தடி �டிககும் 
நி்ல அதிக�ானது. அநநி்லயில் கல்கியின 
ப�ானனியின ப்சல்வன நூல்கள் பவகுவாக 
விற�்னயானது. இவவா்றாக ஒரு ப்சயதிகுறித்து 
்சமூக வ்ல ்தளஙகளில் �ரவு்தல் ப்தாடரந்தால் 
அது குறித்்த நூல்கள் அறிமுக�ாகின்றன.
 விழிபபுைரவும் – ்தமிழர அரசியலும் 
– ொளுககு ொள் கவகப�டுககும் நி்லயில் 
வரலாறுக்ள க்தடிப�டிககும் �ழககும் வா்ச 
கரகள் �ாைவரகள் இ்ளஞரகளி்டகய அதி 
க�ாகியிருககி்றது எனலாம்!
 இ்ளஞரகள் ்தஙகளுககான நூல்க்ள 
சு்தநதிர�ாகத் க்தரவு ப்சயய இந்தப புத்்தகக 
கணகாட்சி அவரகளுககு ெல்ல வாயப�ாக 
அ்�யும்! ்தமிழ இ்ளஞரகள் ்சரியான தி்்ச 

வழியில் ெடகக புத்்தகக 
கணகாட்சி பவளிச்்சம் 
காட்டுகி்றது. புத்்தகம் 
வாஙகுவது ொகரீகம் 
எனறு வாஙகா�ல் அ்்த 
முழு்�யாக �டிக 
கும் �ழககத்்்தயும் 
ஏற�டுத்திக பகாள் 
ளகவணடும் என�க்த 
எ�து விருப��ாகும்!
 ப்சன்ன புத்்தகச் 
்சந்்தயில் இம்மு்்ற 
வாஙகுவ்தறகான புத் 
்தகப �ரிநது்ரக்ள 
�லர முன்வத்து 
வருகி்றாரகள். புதிய 
வா்சகரகள், �ழசுக 

்ளப �டித்து முடித்து, புதிய்வக்ளத் க்தடும் 
வா்சகரகள் எனறு �லவ்கயான வா்சகர 
களுககுரிய �ல அரிய நூல்கள் �ரிநது்ர ப்சய 
யப�ட்டுவருகின்றன. முககிய�ாகக கருதும் 

�ல நூல்களின வரி்்சயில், இனனமும் க�ாதிய 
பவளிச்்சம் கி்டககப ப�்றா்த நூல்களில் முக 
கிய�ானது, ்தமிழின மு்தல் வரலாறறு ொவலான 
“க�ாகனாஙகி” �திபனட்டாம் நூற்றாணடில் 
ஈழத்தின திருககாை�்ல்யச் க்சரந்த ்சர 
வைமுத்துப பிள்்ளயால் எழு்தப�ட்டு - 123 
வருடஙகளுககுப பினனர - 2018 இல் மீணடும் 
�திபபிககப�ட்ட, ்தமிழ இலககியத்தின மிக 
முககிய�ான நூல். ப�ானனியின ப்சல்வன 
க�ால வரலாற்்றத் ்தழுவி எடுககப�ட்ட 
ொவல் அல்ல. இது கெரடியான வரலாறறு ொவல்.  
இப�டி �ல்தரப�ட்ட ்தமிழர ப�ாககி்சஙக்ள 
அடுத்்த ்த்லமு்்றககுக கடத்தும் நூல்கள் 
பவளிவநதுள்ளன. வா்சகரகள் கணடுைரநது 
�டிகககவணடும்.
 2023 ப்சன்ன புத்்தகக கணகாட்சி ்தமி 
ழரகளின வரலாறறுப �ா்்தகளுககு பவளிச்்சம் 
காட்டுகி்றது! ஆதித்்தமிழ நூல்கள், புதிய ்தாள்களில் 
ஏறி அ�ரநது ெம்்� வரகவறகி்றது! ஒவபவாரு 
அரஙகிறகுள்ளும் வரலாறறுப பு்்தயல்கள் 
ப�ாதிநது கிடககின்றன. வா்சகரகளின விரல் 
ப்தாடும் க�ாது ெம் முனகனாரகளின வரலாறு 
மீணடும் க�பலழும் எனறு ப�ாருள்!
 அறி்வ விரிவு ப்சயய  ெல்ல புத்்தகஙககள 
ெ�ககான  ெல்ல �ா்்த!
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‘இஸ்கரலில் அண்�யில் மீணடும் ஒரு 
்தட்வ பிர்த�ராகப �்தவிகயற்ற ப�ஞ்ச 

மின பெத்்தனயாகுவின (Benjamin Nethanyahu) 
திட்டஙகள் ்சனொயக �ரபுகளுககும் �ககளின 
சு்தநதிரத்துககும் அச்சுறுத்்தலாக விளஙகுகின்றது’ 
எனறு கூறி அந்த அரசுககு எதிராக ஆயிரககைககான 
�ககள் அந்த ொட்டில் ஆரப�ாட்டம் ஒன்்ற 
முனபனடுத்திருககி்றாரகள்.
 கடந்த வாரம், ்சனிககிழ்�, இஸ்கரலின 
்த்லெகர�ான பரல்அவீவில் (Telaviv) �ககள் 
ப�ரு�ளவில் திரணடிருந்தாரகள். இஸ்கரல் 
ொட்டின 74 ஆணடு வரலாறறில் இதுவ்ர 
யாரும் கணடிரா்த கடும் வலது்சாரித் ்தன்� 
பகாணடதும் �ழ்�வா்த �்தகபகாள்்கக்ளப 
க�ணுகின்ற அர்சாகவும் பெத்்தனயாகுவின அரசு 
கொககப�டுகின்றது.

 இஸ்கரலில் மிகவும் �ாரிய �ாற்றஙக்ள 
ஏற�டுத்்த புதிய அரசு தீர�ானித்திருககி்றது. 
ஆககிரமிககப�ட்ட க�றகுகக்ரப �குதியில் 
்சட்டத்துககு எதிராக அ்�ககப�ட்ட குடிகயற 
்றஙக்ள விரிவு�டுத்துவதும், நீதிநிரவாகக 
கட்ட்�பபுகளின வலு்வக கு்்றப�தும் புதிய 
அரசின திட்டஙகளில் முககிய�ான்வயாகும்.
 “்சனொயகத்துககு ஆ�த்து”, “�ாசி்சக 
பகாள்்கககும் நி்றகவறறு்�க பகாள்்கககும் 
எதிராக ஒனறு திரள்கவாம்” க�ான்ற சுகலாகங 
க்ள ஆரப�ாட்டத்தில் �ஙகு�றறிய �ககள் 
்வத்திருந்த்்தக காைமுடிந்தது. “வீட்�பபு 
வ்சதிகள், வாழவா்தாரஙகள், ெம்பிக்க” என்ற 
வா்சகஙக்ளத் ்தாஙகிய இனபனாரு �்தா்்த 
்யயும் அஙகு காைமுடிந்தது.
 இஸ்கரலின ொடாளு�ன்ற�ான 
‘பகபனப்சத்’  (Knesset) இல் இடது்சாரி உறுபபினர 
களாலும் �ாலஸ்தீன உறுபபினரகளாலும் 
இந்த எதிரபபு ஆரப�ாட்டம் ஒழுஙகு ப்சயயப 
�ட்டிருந்தது. இஸ்கரல் ொட்டின உச்்ச நீதி 

�ன்றத்தின அதிகாரத்்்தப �லவீனப�டுத்தும் 
வி்தத்தில் நீதி நிரவாகக கட்ட்�ப்� �ாறறி 
ய்�கக நீணடகால�ாக எடுககப�ட்ட 
முயறசியின வி்ளவாக பகாணடுவரப�ட்ட 
�ாற்றஙக்ள அறிமுகப�டுத்தி ்வத்்த நீதி 
அ்�ச்்சரான யாறின பலவி்ன (Yarin Levin) 
ஆரப�ாட்டத்தில் �ஙகு�றறியவரகள் மிகவும் 
கடு்�யாக வி�ரசித்திருந்தாரகள்.

 ‘புதிய அரசின திட்டஙகள் ொட் டின 
்சட்டககட்ட்�பபின மீது க�ார ப்தாடுப�்தறகுச் 
்ச�ன’ எனறு அர்்ச வி�ரசிப�வரகள் 
ப்தரிவிககி்றாரகள். புதிய அரசின திட்டஙகள் 
்சனொயகத்்்த அடிப�்டயாகக பகாணட 
ஆட்சி்ய கெரத்தியாக ெ்டமு்்றப�டுத்துவ்த 
றகு இருககும் கட்டுப�ாட்டு வழிமு்்றக்ளத் 
்தகரத்து, புதிய அர்ச கூட்டணிககு முழு்�யான 
அதிகாரத்்்த வழஙகுவ்தனால், ்சனொயக ரீதி 
யிலான ஆட்சிககுப �லத்்த அடி விழும் என�க்த 
இபபுதிய அர்்ச வி�ரசிப�வரகளின கருத்்தாகும்.

 “்தனககு எதிராகத் ப்தாடுககப�ட்டுள்ள 
வழககிலிருநது ்தப� விரும்புகின்ற ஒரு ்தனிெ�ரின 
விருபபு பவறுபபின காரை�ாக எ�து ொடு 
்சனொயகப �ா்்தயிலிருநது விலகிச்ப்சல்லும் 
ஆ�த்து இருககி்றது” எனறு பரல்அவிவின ப்தன 
பு்றத்்்தச் க்சரந்த, 77 வயது நிரம்பிய டனி ்்ச�ன 
(Danny Simon) என�வர கருத்துத் ப்தரிவித்்தார.
 அவர உண்�யில் 2021 இல் ஊழலில் 
ஈடு�ட்டார என்ற குற்றம் சு�த்்தப�ட்ட பெத்்தனயா 

கு்வகய குறிபபிட்டார. பிர்த� அ்�ச்்சர 
இககுற்றச்்சாட்டுக்ள நிராகரித்திருககி்றார.
 இஸ்கரலின வரலாறறில் முனபனப 
க�ாதும் இல்லா்தவாறு 1996 இலிருநது 1999 
வ்ரககும் பினனர மீணடும் 2009 இலிருநது 
2021வ்ரககும் மிக நீணட காலம் 73 வயது 
நிரம்பிய பெத்்தனயாகு இஸ்கரலின பிர்த�ராகப 
�்தவிவகித்திருககி்றார. கடந்த வருடம் வரி 
ஏயபபு ப்சய்தாக ஒபபுகபகாணட ஒருவரும் 
ப்தாழு்கயின க�ாது �ல �ாலஸ்தீனரக்ளக 
பகா்லப்சய்த ஒருவரின �டத்்்த ்தனது 
வீட்டில் �ாட்டி ்வத்திருந்தவர க�ான்ற தீவிர 
வலது்சாரிக பகாள்்கக்ளக பகாணட அரசியல் 
வாதிகளும் பெத்்தனயாகுவின இபபுதிய அரசில் 
உள்ளடஙகுகின்றனர.
 இஸ்கரலில் வாழுகின்ற யூ்த இனத்்தவர 

களும் �ாலஸ்தீன �ககளும் ஒன்றாகச் க்சரநது 
வாழத் ்தயாராக கவணடும் எனறு ஆரப�ாட்டத்தில் 
கலநதுபகாணகடார அ்ழபபு விடுத்திருந்தனர.
 “ஓரினச் க்சரக்கயாளர, �ாலஸ்தீனரகள் 
�றறும் கணி்ச�ான எணணிக்க்யக பகாணட 
இஸ்கரலில் உள்ள சிறு�ான்� இனத்்தவரகள் 
க�ான்றவரகளுககு எதிராக �ல ்சட்டஙகள் 
முன்வககப�டுகின்றன” எனறு ‘ஒன்றாக எழுநது 
நிறக�ாம்’ என்ற ப�யருடன இயஙகுகின்ற அடி 
�ட்ட �ககளின அ்�ப்�ச் க்சரந்த ரூலா டாவூட் 
(Rula Daood) ப்தரிவித்்தார.
 “யூ்தரகள், அராபியரகள், �றறும் 
இஸ்கரலில் வாழும் �ல்லின ்சமூகஙக்ளச் 
க்சரந்த ொஙகள் எல்கலாருக� ஒனறி்ைநது 
அ்�தி்யயும் ்ச�த்துவத்்்தயும் நீதி்யயும் 
கவணடிநிறகிக்றாம்”.
 இஸ்கரல் அரசு ்தறக�ாது முன்வத் 
திருககும் திட்டஙகள் அ்னத்தும் இனவா்தத் 
்தன்�்யயும் தீவிர வலது்சாரித் ்தன்�்யயும் 
பகாணட்வ எனறு இஸ்கரல் அரசியல் 
ஆயவாளரான அககீவா எல்டார (Akiva Eldar) 
பரல்அவிவிலிருநது அல்ஜசீரா ஊடகத்துககுத் 
ப்தரிவித்்தார.
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"ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்்பப்படும்."

என்றார வள்ளுவப ப�ருந்த்க. அவரது 
கூறறுப�டி ஒரு�னி்தனுககு ஒழுககம் உயி்ர விட 
க�லானது. ஆம் ஒழுககம் உயி்ர விட க�லானது 
்தான. ்தமிழரு்டய கலாச்்சாரமும் �ண�ாடும் 
ஒழுககத்்்த அடிப�்டயாகக  பகாணடது ்தான. 
அ்தனால் ்தான உலக �ககள் அ்னவராலும் 
்தமிழரகளின கலாச்்சாரமும் �ண�ாடும் கவரக 
கூடிய்தாக அ்�நதுள்ளது.
 கககன, கா�ராஜர 
க�ான்றவரகள் �ட்டு�ல் 
லாது அன்்றய ்தமிழகப 
ப�ணகள் �லரும் ஒழுக 
கத்துககு முககியத்துவம் பகாடுத்து வாழ 
நது வநதுள்ள்்த வரலாறு கூறுகி்றது. 
ஆ்தனால் ்தான கறபுககரசியான கணைகி 
�து்ர �ாெக்ர நீதிககாக எரித்்தாள் 
எனறு காவியம் கூறுகி்றது.
 ்தன ஆயுட்காலம் முழுவதும் 
ஒழுககசீலரகளாக வாழநது அழியா்த 
காவிய�ாக ்தஙகள் வாழக்க்ய ்தடம் 
�தித்துச் ப்சன்றவரகள் என ்தாத்்தாவும் 
�ாட்டியும். பிள்்ளகளுககும் க�ரக 
கு ழ ந ் ்த க ளு க 
கும் ஊராருககும் 
அ வ ர க ள் 
மி க ச் சி ்ற ந ்த 
மு ன � ா தி ரி . 
இ ன ்ற ள வு ம் 
சிஙகராயர க�த்தி என்றால் எனககுப ப�ரு்� 
்தான. அந்தப ப�ரு்�ககுக காரைம் அவரது 
சி்றந்த ஒழுககம். எப�டியும் வாழலாம் எனறு 
ொம் முடிபவடுத்்தால் ெ�து வாழக்க விட்டில் 
பூச்சியின க்்தயாக முடிநதுவிடும். இப�டித்்தான 
வாழகவணடும் எனறு முடிபவடுத்்தால் ெ�து 
வாழக்க வ்சந்தப பூஞக்சா்லயாகிவிடும். 
இ்தறகு ொக� ெ�து கணமுனனால் உ்தாரை�ான 
�னி்தரகள் �ல்ரப �ாரத்திருபக�ாம்.

 ஒரு �னி்தன பி்றபபில் எளி்�யாகப 
பி்றககி்றான. வாழக்கயில் வ்சந்தம் வரா்தா 
எனகி்ற எதிர�ாரபக�ாடு க�ாராடுகி்றான. ஒரு 
கட்டத்தில் அவனுககு வ்சந்தம் வநதுவிடுகி்றது. 
வாழக்கயில் உயரிய இடத்்்த அ்டகி்றான. 
ஆரம்�த்தில் அம்�னி்தனின அ்றப�ணபும் 
ஒழுககமும் அவ்ன க�லும் க�லும் வளரச்சி 
அ்டயச் ப்சயகி்றது. உலக ொடுகள் முழுவதும் 
கி்ள�ரபபி ்தனது ப்தாழிலில் ்தனித்்தன்� 
உ்டயவனாக உயரநது நிறகி்றான.
 ஒரு கட்டத்தில் �ைமும் �கட்டான 
வாழவும் அவனுள் சிறறின�த்தின மீது ொட்டத்்்த 
வளரககி்றது. ப�ணபித்்தனாக �ாறுகி்றான. ்தனது 
சுயெலத்துககாக குடும்��ாக �கிழச்சியாக வாழந்த  
ஒரு கூட்டத்்்தக க்லத்து அந்தக குடும்�த்தின 
நிம்�தி்யக பகடுத்து அந்தப ப�ண்ை 
அவளது கைவனிடமிருநது அ�கரிககி்றான ஒரு 
கட்டத்தில் எந்தச் சூழநி்லயிலும் அவன ்தனககு 
இ்டயூ்றாக வரககூடாது எனறு திட்டமிட்டுத் 
தீரத்துக கட்டுகி்றான.
 �ைம் இருந்தால் எ்்தயும் ப்சயயலாம் 

எனகி்ற அவனது தீரபபு ப�ாயயாகி்றது. இ்்ற 
வனின தீரபபில் அவன பவகு சுல��ாகச் 
சிககிகபகாள்கி்றான. அவ�ானமும் ்தணட்னயும் 
அ்டநது அவபப�யகராடு �ரை�்டகி்றான. 
ஒழுகக�ான வாழவு �ட்டும் அம்�னி்தருககு 
இருநதிருககு�ானால் இனறு அந்த �னி்தர ‘உ்ழ 
ப�ால் உயரந்த உத்்த�ர’ எனறு வரலாறறில் இடம் 
பிடித்திருப�ார.
 அனபு இ்ளகயாகர, ொம் அறிநக்தா 
அறியா�கலா ப்சயயககூடிய ஒவபவாரு வி்ளவுக 
கும் எதிர வி்ளவு ஒனறு உணடு. ொம் இந்த உலகில் 
வாழவ்தறகாகப �்டககப�ட்டவரகள். ெ�து 
வாழக்க்ய ொம் ஒழுகக விதிககளாடு வாழ 
வ்ரய்்ற ப்சய்தால் அது ெ�து ஆயுட்காலத்்்த 

�ட்டு�ல்லாது நி்லப�று புக்ழயும் ெ�ககுப 
ப�றறுத் ்தரும்.

 “்தவறு ப்சய்தவன திருந்தப �ாககணும். 
்தபபுச் ப்சய்தவன வருநதியாகணும்” இது 
கவியரசு கணை்தா்சனின �ாடல் வரிகள். சில 
கெரஙகளில் ெ�து அறியா்� காரை�ாககவா, 
அல்லது ெ�ககுச் ்சரியான வழிகாட்டு்தல் இல்லா்த 
காரைத்தினாகலா ொம் ்தவறு ப்சயய கெரிடும். 
ஆனால் ொம் ஆட்டுககுட்டிக்ளப க�ால 
விழுந்த கவகத்திகலகய எழுநது வநதுவிட 
கவணடும். �னறிக குட்டிக்ளப க�ால விழுந்த 
இடத்திகலகய விழுநது கிடந்தால் ெ�து �திபபீடு 
உயராது எனகி்ற உண்�்ய ொம் உைர 
கவணடும்.
 கலஙகிய குட்்டயில் யாரும் நீராட 
விரும்புவதில்்ல. ப்தளிந்த நீகரா்டயில் 
்தான ொம் நீராட விரும்புகவாம். அது க�ாலத் 
்தான ஒழுககம் ்தவறு�வரக்ள யாரும் விரும்பு 
வதில்்ல. கால �ாற்றம் ஆண ப�ண உ்றவில் 
அச்்சம், �டம், ொைம், �யிரபபு ொனகு �ணபுக்ள 
க்தடிப பிடிகக முடியா்த நி்லயில் உலகம் 
திணடாடி வருகி்றது.
 ஆயினும் இனனும் �ல இ்ளகயார 
ஒழுகக வ்ரய்்றககுள் வாழவ்்தயும் வாழ 
முயல்வ்்தயும் ெ�து �ண�ாட்டில் காை முடி 
கி்றது. இது ்சறறு ெ�ககு ஆறு்தல் அளிப�்தாக 
இருந்தாலும் இ்ளகயார ்தஙகள் �ார்வயில் 
ப்தளிவ்டய கவணடும். �ல ப�றக்றார இனறு 
பிள்்ளகளுககு முனனு்தாரை�ாக இல்லா்த 

க�ாதும் �ல பிள்்ளகள் ்தஙகள் ப�றக்றாரின 
ப�ய்ரக காகககவணடும் எனறும் ஒழுகக 
வழிகளுககுட்�ட்டு வாழவது �னதுககு நி்்ற 
வளிககி்றது.

 "மாப்பரும் சப்ப்களில் நீ நடநதால்
உனககு மாபல்கள் விழ வேண்டும்
ஒரு மாற்றுக குபையாத மன்னேன்
இேபனன்று வ்பாற்றிப பு்கழ வேண்டும்."

இப�டி உஙக்ளப ப�ற்றவரகள் எல்லாரும் வரும் 
்தஙகள் �கன அல்லது �கள் ஒழுகக விதிககளாடு 
வாழநது உயரவ்டநது வரலாறு �்டகக 
கவணடும் எனறு ஒவபவாரு ப�றக்றாரும் 

்தஙகள் பிள்்ளக்ளப �றறி 
ஆயிர�ாயிரம் கனவுககளாடு 
இ ல ட் ்ச ங க ் ள க 
பகாட்டிகபகாடுத்து �கன 

அல்லது �கள்  இலட்சிய வீரனாக, வீர 
�்றத்தியாக வருவாள் எனறு காத்துக பகாண 
டிருககின்றனர.
 “கனவுகள் ப�யப�ட கவணடும்” 
எனகி்ற �ாரதியின எணைஙக்ள வண 
ைஙகளாககும் ஒழுகக விதிகள் எனனும் 
அடித்்தளத்தில் நீஙகள் உஙகள் இலட்சிய 
வ்ர�டத்்்த உருவாககி ஞானச் ப்சருக 
ககாடும் இலட்சிய கவட்்ககயாடும் பீடு 
ெ்ட க�ாடுவீரகளானால் இலககுகள் 

உஙகள் வ்ச�ா 
கும். நீஙகள் 
அ்டயும் பவற 
றியின ஓடு �ா்்த 
யில் ஒழுககம் 
எனனும் உயரிய 

�ண�ாடு பகாணட அழகிய ்தடங கள் உருவாகும்.
 ெல்ல உள்ளம் பகாணடவரான கரைன 
க்சரா்த இடத்தில் க்சரந்த்தனால் அவரது அழிவு 
அவ்சர கதியில் முடிவாகியது. சில கெரஙகளில் ொம் 
ெல்லவரகளாக இருந்தாலும் ெ�து ெண�ரகளின 
ஒழுககமின்� ெம்்�ச் சூழச்சியில் ஆழத்்த 
கெரிடும். ஆல்லது தீ்�கள் ெம்்� வநது க்சரும். 
ஆககவ ஒழுககமுள்ளவரகளின ெட்பு ெ�ககு 
மிகவும் முககிய�ானது. இல்்லபயனில் ொம் 
அவரது  வழிககுச் ப்சல்லா�ல் அவ்ர ெ�து 
வழிககுக பகாணடுவநதுவிடும் ்சாதுரயம் ெ�ககு 
இருகக கவணடும்.

 “புலி �சித்்தாலும் புல்்லத் தினனாது” 
என�து �ழப�ாழி. க்சறறில் �லரந்தாலும் ொம் 
ப்சந்தா�்ர்யப க�ால இருகக கவணடும். 
அபக�ாது ்தான அது �னம் �யககும் �லராகத் 
திகழும். ஒழுககமுள்ளவரக்ள வரலாறு 
எபக�ாதும் பகௌரவிககும். புலிகளின அ்�பபு 
குறித்து எதிராளிகள் எதிர�்்றயாகக கருத்துச் 
ப்சானனாலும் கூட அவரகளின ஒழுககம் 
மிகுந்த �ண�ாடு இன்றளவும் உலகளவில் 
க�ாற்றப�டுகின்றது. புலிகள் இராணுவத்தின 
புனி்தத் ்தன்�கய ஒழுககத்துககு சி்றந்த 
உ்தாரைம்.

ப்தாடரும்.
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 இந்தப�டுபகா்லகள் இடம்ப�ற்ற 
க�ாது ஜனாதி�தியாக அதிகாரத்தில் இருந்தவா் 
�கிந்த ராஜ�க்ஷ, �ாதுகாபபு அ்�ச்சின ப்சய 
லாளராக இருந்தவா் ககாட்டா�ய ராஜ�க்ஷ. 
கீழ �ட்டத்தில் இருந்த இராணுவ அதிகாரிகள் 
ப்சய்த குற்றஙகளுககு �ாதுகாபபு அ்�ச்சின 
ப்சயலாளரும், �ாதுகாபபு அ்�ச்்்ச ்தனனிடம் 
்வத்திருககும் ஜனாதி�தியும் கூட ப�ாறுபபுக 
கூ்றகவணடியவா்கள்்தான. அந்த நி்லயிகலகய 
இந்தத் ்த்ட இந்த ொனகு க�ா் மீதும் இபக�ாது 
கனடிய அரசினால் விதிககப�ட்டிருககின்றது.
 ஐ.ொ. �னி்த உரி்�கள் க�ர்வயில் 
கனடாவுடன இ்ைநது ப்சயற�டும் �றப்றாரு 
ொடாக அப�ரிககா உள்ளது. அ்த்னவிட 
இலங்க விவகாரத்தில் பிரித்்தானியா, ஐகராபபிய 
ஒனறியம் க�ான்றனவும் பஜனிவாவில் 
கனடா எடுககும் அக்த நி்லப�ாட்்டத்்தான 
எடுத்துவருகின்றன. அந்த வ்கயில் கனடாவின 
்த்ட்ய �ற்்றய ொடுகளும் பின�ற்றலாம் 
என எதிா்�ாா்கக முடியும். பகாழும்பில் இலங்க 
அர்சாஙக உயா் �ட்டம் கனடாவின ெகா்வால் 
அதிா்நது க�ாயிருப�்தறகு அது்தான காரைம்.
 இ்த்னவிட �றறும் இரு விடயஙக 
ளும் கவனத்துககுரிய்வ. ஜனாதி�தி ரணில் 
விககிர�சிஙக ராஜ�க்ஷககளின ப�ாட்டு 
அணியுடன இபக�ாது க்தா்்த்ல இலககாகக 
பகாணடு அரசியல் கூட்டணி அ்�த்திருககும் 
நி்லயில் பவளிவநதிருககும் ப்சயதி ரணிலுககும் 
உவப�ான்தாக இருககாது. அவருககும் அதில் 
ஒரு ப்சயதி உள்ளது. அ்த்னவிட அப�ரிகக 
வி்சா்வப ப�றுவ்தறகு �டா்த �ாடு�டும் 
ககாட்டா�ய ராஜ�க்ஷவுககு கனடா விதித்துள்ள 
இந்தத் ்த்ட ்த்லயில் இடியாக விழுநதிருககும் 
என�தில் ்சநக்தகம் இல்்ல.

 கனடாவின ்த்ட ப்தாடா்�ான ப்சயதி 
பவளிவந்த உடனடியாககவ, உத்திகயாகபுா்வ�ாக 
்த�து ஆட்க்ச�்ன்ய பவளிவிவகார அ்� 
ச்்சா் அலி்சபரி கனடிய துாதுவ்ர அ்ழத்து 
�திவு ப்சயதிருககின்றாா். இ்த்னவிட இலங்க 
அரசினால் இபக�ா்்தககு எதுவும் ப்சயயக 
கூடிய்தாக இருககாது. அக்தகவ்ளயில், 
களநி்ல்�களில் சில �ாற்றஙக்ளச் 
ப்சய்தால் �ட்டுக� ்சா்வக்த்ச ரீதியாக இறுகும் 
இந்தப பிடி்ய ்தளா்த்்த முடியும்!  அ்தாவது, 
ப�ாறுபபுக கூ்றல் விடயத்தில் குற்றவாழிகளாக 
இனஙகாைப�ட்டவா்க்ள நீதியின முன�ாக 
நிறுத்்த கவணடும். இல்்லபயனில் இது க�ான்ற 
்த்டகள் ப்தாடா்வ்்த இலங்க அர்சால் ்தவிா்கக 
முடியா�ல் க�ாகலாம்.
 ரணில் அ்த்னச் ப்சயவாரா? ராஜ 
�க்ஷககள் அ்தறகு அனு�திப�ாா்களா? 
அவவாறு ப்சயவது சிஙகள �கக்ளக காட்டிக 
பகாடுத்துவிட்டாாா் என்ற சிஙகள கடும் 
க�ாககாளா்களின குற்றச்்சாட்டுககு ரணில் 
உள்ளாககவணடியிருககும். ப�ாருளா்தார 
ரீதியாகவும் பெருககடி்ய எதிா்பகாணடிருககும் 
நி்லயில், க�றகு ொடுக்ள ஒகரயடியாக 
பு்றககணித்துச் ப்சயற�டும் நி்லயிலும் ரணில் 
இல்்ல. ஆக, கனடாவின ெகா்்வ அவா் எவவாறு 
எதிா்பகாள்ளப�ாகின்றாா்?

்கனடொவின் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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 பூமியிலிருநது 26 மில்லியன ்�ல் 
ப்தா்லவில் வால் ெட்்சத்திரம் இருககும் எனறு 
எதிர�ாரககப�டுகி்றது. 
 50,000 ஆணடுகளில் பூமிககு மிக அருகில் 
இருககும் வால் ெட்்சத்திரம் இதுவாகும். 
 இந்த வால் ெட்்சத்திரம் 50,000 ஆணடு 
களுககு முனபு கறகால �னி்தரகள் வாழந்த 
காலத்தில் பூமி்ய பெருஙகி வந்த்தாக கூ்றப 
�டுகி்றது. 
 அரிய �ச்்்ச வால் ெட்்சத்திரம் சூரிய்ன 
சுறறி ஒரு சுறறுப�ா்்த்ய பகாணடுள்ளது. 
அது சூரிய �ணடலத்தின பவளிபபு்ற �குதிகள் 
வழியாக ப்சல்கி்றது. இ்தனால் ்தான பூமி்ய 
சுறறி வர நீணட �யைத்்்த க�றபகாள்கி்றது

50,000 ஆண்டு  ... த�ொடர்ச்சி  ...

இயஙகியவரகள் அரசியல் ்கதிகளாகி 
விடு்த்லயினறி வாடுகின்றனர. இவறறுக 
பகல்லாம் அடிப�்ட காரைகரத்்தாவான 
்தறக�ா்்தய ஜனாதி�தி, க்தசிய ்்தபப�ாஙகல் 
என ்தமிழரகள் �த்தியில் வநது, உ்ழபபின 
விழா்வ, �ாரம்�ரிய க்தசிய நிகழ்வ 
அசிஙகப�டுத்துவ்தறகு இட�ளிககக கூடாது.
 அத்க்தாடு க்தசிய ்்தபப�ாஙகல் என 
்தமிழர க்ள கூட்டிச் க்சரககும் ப்சயற�ாட்டிலும் 

�ல அரசியல் ் கககூலிகள் ெம் �த்தியில் க்தானறி 
இயஙகத் ப்தாடஙகியுள்ளனர. இது இவரகளின 
அரசியலாகும். 
 இவரகள் காலகால�ாக எ�ககு எதி 
ராககவ ப்சயற�ட்டு வநதுள்ளனர. இத்்த்கய 
புல்லுருவிக்ள அகறறி, ்தமிழர ்தாயக அரசி 
ய்ல காப�்தறகு உறுதிபகாணடு, நிலம் 
காககும் ப�ாஙகல் எம் �ணணிகல ப�ாஙக 
்சகதிபகாள்கவாம் என ப்தரிவித்துள்ளார.

அரசியல் க்கதி .. த�ொடர்ச்சி  ...

�றுககப�டுவது �ட்டுமினறி கவறு இடங 
களுககு �யணிப�்தறகு அனு�தி ப�்ற கவணடிய 
நி்லயும் உள்ளது.
 மியான�ரில் �ல்கவறு வி்த�ான அரசு/
இராணுவ அடககுமு்்றகள் �றறும் வனமு்்ற 
்தாககு்தல்களுககு உள்ளாகி வரும் கராஹிஙகியா 
�ககள் அநொட்டிலிருநது பவளிகயறி வஙக 
க்த்சம், �கலசியா, இநக்தாகனசியா, இநதியா 
ஆகிய ொடுகளில் ்தஞ்சம் ககாருவது ப்தாடர 
நிகழவாக இருநது வருகி்றது. அந்த வ்கயில் 
கடந்த 2017 ம் ஆணடு சு�ார 7 இலட்்சத்துககும் 
அதிக�ான கராஹிஙகியா �ககள் மியான 
�ரிலிருநது அகதிகளாக பவளிகயறியது ப�ரும் 
புலம்ப�யரவு நிகழவாக இருந்தது.
 ஐ.ொ. அகதிகள் ஆ்ையத்தின கூறறுப 
�டி, சு�ார 2 ஆயிரத்துககும் அதிக�ான கராஹிங 
கியா அகதிகள் �டகு வழியாக கவறு ொடுகளில் 
்தஞ்ச�்டயும் ஆ�த்்தான �யைஙக்ள க�ற 
பகாணடு இருககின்றனர.

மலேசியொவில் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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உள்ளது.  நி்லயான ்சகதி மூலஙகளிலிருநது 
அதிக ்சகதி்ய உற�த்தி ப்சயவ்தறகாக 
இலங்கயில் இநதியா ப்தாடர நது மு்தலீடு 
ப்சயயும் என்றார.
 க�லும் இநதியாவுககும் இலங்கககும் 
இ்டயிலான ஒத்து்ழபபின முககிய து்்றயாக 
கல்வி விளஙகுவ்தாக அவர குறிபபிட்டார.
 இநதிய ப்தாழில்நுட்� நிறுவனம், 
ப�ட்ராஸ், இலங்க ப்தாழில்நுட்� வளாகத் 
தில் முதுக்லப �டிபபுக்ள விரிவு�டுத்்தத் 
ப்தாடஙகியுள்ளது. க�லும், இலங்க �ாை 
வரகளுககு ஒவபவாரு ஆணடும் இளஙக்ல 
மு்தல் மு்னவர �ட்ட �டிபபு வ்ர நூறறுக 
கைககான முழு நிதியு்தவியுடன கூடிய 
புல்�ப�ரிசில்கள் வழஙகப�டுகின்றன.
 இலங்கயில் கல்வி்யத் ப்தாடரும் 
ப�ாருளா்தாரத்தில் பின்தஙகிய பிரி்வச் 
க்சரந்த �ாைவரகளுககு நிதி உ்தவித் திட்டஙகள் 
்தனித்்தனியாக வழஙகப�டுவ்தாக �ாககல 
க�லும் ப்தரிவித்துள்ளார.

இேஙக்கயில்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

சிககிக பகாணடிருப �்தாகவும் ஊடகஙகள் 
ப்சயதி பவளியிட்டுள்ளன. இந்த நி்ல 
யில், க்சாலிடர ெக்ர �ாது காகக க�ாதிய 
ஆயு்தஙகள் உக ்ரன இராணுவத்திடம் இருப 
�்தாக அதி�ர பஜலனஸ்கி ப்தரி வித்துள்ளார.
 இ்தறகி்டகய ஒரு�ா்த க�ாராட்டத்துக 
குப பி்றகு உக்ர னின க்சாலிடர �குதி ்தஙகள் 
கட்டுப �ாட்டின கீழ வந்த்தாக ரஷயா ப்தரிவித் 
துள்ளது.

2030 ஆம் ஆண்ட ... த�ொடர்ச்சி  ...

க�ா்சடியில் ஈடு�ட்ட்தாக ்சநக்தகிககப�டும் 
இருவர ்கது ப்சய யப�ட்டுள்ளனர. 
 ்சட்டவிகரா்த�ாக பவளிொட்டுககு 
ப்சல்ல ஏற�ாடு ப்சயது அஙகு கவ்ல வாஙகித் 
்தருவ்தாகக கூறி �ககளிடம் �ைம் வசூலித்்த்தாக 
இவரகள் ்கது ப்சயயப�ட்டுள்ளனர
 ்சட்டவிகரா்த�ாக புலம் ப�யரவ்தறகாக 
20 க�ரிடம் 50 இலட்்சம் இலங்க ரூ�ாயி்ன 
இவரகள் வசூலித்திருககின்றனர. இந்த ்சநக்தக 
ெ�ரகள் சிலா�ம் �றறும் கிளிபொச்சி்யச் க்சரந்த 
வரகள் என இலங்க கடற�்ட யின ப்சயதிக 
குறிபபில் கூ்றப�ட்டுள்ளது.
 க�லதிக ்சட்ட ெடவடிக ்ககளுககாக 
இவரகள் நீர பகாழும்பு காவல்து்்றயிடம் ஒப 
�்டககப�ட்டுள்ளனர.

தெளிநொட்டில் ... த�ொடர்ச்சி  ...

 யாழப�ாைத்திலுள்ள ்தனி யார விடுதியில்  
இடம்ப�ற்ற விக்சட கலநது்ரயாடலுககு பின 
னர கட்சிகளின ்த்லவரகளால் புதிய கூட்டணி 
ஒப�ந்தம் ்கபய ழுத்திடப�ட்டது.
 கூட்டணி ஒப�ந்தத்தில் புபளாட் ்சார�ாக 
்த.சித்்தாரத்்தனும் பரகலா ்சார�ாக ப்சல்வம் 
அ்டக கலொ்தனும் ஈ.பி.ஆர.எல்.எவ ்சார�ாக 
சுகரஷ பிகர�ச்்சநதிரனும் ்தமிழ க்தசிய 
கட்சி ்சார�ாக என.ஸ்ரீகாந்தாவும் ஜனொயக 
க�ாராளிகள் கட்சி ்சார�ாக கவந்தனும் ்கபய 
ழுத்திட்டனர.
 சினனம் ப்தாடரபில்  இழு�றி காரை�ாக 
விககனஷவரன ்த்ல்�யிலான ்தமிழ �ககள் 
கூட்டணி �றறும் �ணிவணைன அணியினர 
இ்ட ெடுவில் கெற்்றய கூட்டத்திலிருநது 
பவளிகயறினர.
 இநநி்லயில் ்தமிழ �ககள் கூட் 
டணி்ய இ்ைகக ்ச�்சர முயறசிகள் க�ற 
பகாணடக�ாதும் �லனளிககா்த நி்லயில் 
மீ்தமிருந்த ஏ்னய கட்சிகள் உடன�ாட்டுககு 
வநது கூட்டணி அ்�கக முடிவு எட்டப�ட்டு, 
்கபயாப�ம் இட்டுள்ளனர.

தரலேொ, புத�ொட் ... த�ொடர்ச்சி  ...

வ்கயில் �ாந்்த க�றகு �ாறறுத் தி்றனாளிகள் 
அ்�ப�ானது ப்சயற�ட்டு வருகின்றது. 
அண்�யில் அம் �ாறறுத்தி்றனாளிகளுககு 
அர்சால் வழஙகப�ட்ட காணியில் ்தற்சாரபபு 
வாழவியலுககான �ாதிரிப �ண்ை உருவாக 
கும் கலநது்ரயாடல்க்ள க�றபகாணடு வரு 
கின்றது. 
 அ்தன மிக முககிய�ான கலநது்ரயாட 
லாக நீ்ரயும் நிலத்்்தயும் சூழ்லயும் கவனித்து 
இயற்க வழி விவ்சாயம் க�றபகாள்ள 
்சாக்த�ான்வ �றறி �ாறறுத்தி்றனாளிகளுககும் 
கிரா� �ககளுககும் விழிபபுைர்வ ஏற�டுத்தி 
யது.
 புதிய பவளிச்்சம் அ்�பபின இயககு 
னர ெவ ஜீவன அவரகள் ்தமிழ ொட்டின 
இயற்க கவளான விஞஞானிகளான (30 
ஆணடுகளுககு க�லான அனு�வம் உ்டய) 
�ா�யன �றறும் சுந்தர ரா�ன ஆகிகயா்ர 
அ்ழத்து வநது ொட்டின �ல �ாகஙகளிலும் 
கருத்்த�ர்வ ெடத்தினார. �ாந்்த �ாறறுத் 
தி்றனாளிகள்  அ்�பபுத் ப்தாடர�ாக ெவஜீவ 
னுககு இருந்த ஈடு�ாடு காரை�ாக ஒரு சி்றபபுக 
கலநது்ரயாட்ல ப்சய்த்�யும் குறிப 
பிடத்்தககது.

�மிழ் நொட்டின் ... த�ொடர்ச்சி  ...



யல் உரி்�க்ள நி்லொட்டுவ்தறகாக ஆயு்த 
க�நதிப க�ாராடிய விடு்த்லபபுலிகள் ொடா 
ளு�ன்ற அரசியலின மூலம் க�ாராட்ட ெடவடிக 
்கக்ளயும் சிவில் ்சாரந்த நி்லயிலான ப்சயற 
�ாடுக்ளயும் முனபனடுப�்தறகாக உருவாக 
கப�ட்ட அரசியல் கட்ட்�பக� ்தமிழத்க்தசிய 
கூட்ட்�ப�ாகும். 
 ்தமிழத்க்தசியத்தின�ால் ொட்டம் பகாண 
டிருந்த அரசியல் ்த்லவரக்ளயும் அவரகளது 
கட்சிகள் �றறும் அரசியல் அ்�பபுகக்ளயும் 
ஒனறி்ைத்து உருவாககப�ட்டக்த ்தமிழத்க்தசிய 
கூட்ட்�பபு. ஆனால் இந்தக கூட்ட்�பபு ஓர 
அரசியல் கட்சியாக அபக�ாது உடனடியாகப 
�திவு ப்சயயப�டவில்்ல. �யஙகரவாதிகள் 
என முத்தி்ர குத்தி இலங்க அர்சாஙகத்தினால் 
்த்ட ப்சயயப�ட்டிருந்த விடு்த்லபபுலிகளின 
பினபுலத்தில் உருவாககப�ட்ட இந்த அ்�ப்� 
அரசியல் கட்சியாகப �திவு ப்சயயும்க�ாது 
கவணடத்்தகா்த வி்ளவுகளும் நிகழவுகளும் 
இடம்ப�்றலாம் என்ற காரைத்திறகாககவா 
எனனகவா அது உடனடியாக அரசியல் கட்சியாகப 
�திவு ப்சயயப�டவில்்ல. அது குறித்து கவனம் 

ப்சலுத்்தப�டவுமில்்ல. 
 ஆனால் பினனர எழுந்த அரசியல் 
நி்ல்�கள் காரை�ாக, மிகப ப�ரும்�ான 
்�யான ்தமிழ �ககளின ஆ்தர்வப ப�றறு 
அவரகளின அ்்சகக முடியா்த அரசியல் 
்சகதியாகத் திகழந்த ்தமிழத்க்தசிய கூட்ட்�ப்� 
ஓர அரசியல் கட்சியாகப �திவு ப்சயய கவணடும் 
என்ற க்த்வ எழுந்தக�ாது, அது குறித்து 
எழுப�ப�ட்ட குரல்க்ள கூட்ட்�பபுககுத் 
்த்ல்�கயறறிருந்த ்தமிழரசுககட்சி ்தனது 
க�லாண்� அரசியல் க�ாக்கக பகாணடு 
அடககிவிட்டது. இறுதியாகக கூட்ட்�பபில் 
இருநது ்தமிழரசுக கட்சி பிரிநது உள்ளுராட்சித் 
க்தர்தலில் ்தனித்துப க�ாட்டியிடவுள்ளது என்ற 
தீர�ானத்்்த க�றபகாணட நி்லயிலும் ்தமிழத் 
க்தசியக கூட்ட்�ப்� அரசியல் கட்சியாகப 
�திவு ப்சயவதில்்ல என�தில் ்தான பகாணடுள்ள 
உறுதிப�ாட்்டயும் பவளிப�டுத்தியிருந்தது.
 கவடிக்க எனனபவன்றால் கடந்த 
உள்ளுராட்சித் க்தர்தலில் ்தமிழத்க்தசிய கூட்ட 
்�பபு பவறறி ப�றறிருந்த க�ாதிலும், 
்தானவ்சப�டுத்தியிருந்த உள்ளுராட்சி ்ச்�க 
ளில் ஆட்சிப ப�ாறுப்�க ்கப�ற்ற 
முடியா�ற க�ாயிருந்த்்தச் சுட்டிககாட்டி அத் 

்த்கய நி்ல்� இந்தத் க்தர்தலின பி;னனர 
ஏற�ட்டுவிடக கூடாது என�்தறகாககவ கூட்ட 
்�பபில் இருநது பிரிநது க்தர்தலில் க�ாட்டி 
யிடுவ்தாகக காரைம் கூ்றப�ட்டிருககின்றது. 
 இந்தத் க்தர்தல் ப்தாகுதி மு்்றயும் 
விகி்தா்சார மு்்றயும் கலந்த நி்லயிலான 
ஒரு க்தர்தலாகும். இந்த சிககலான நி்லயில் 
கட்சிகள் ்தனித்்தனியாகப க�ாட்டியpட்டால் 
�ட்டுக� பவறறி ப�றறு, க்தர்தலின பினனர 
கூட்ட்�ப�ாக ஒனறி்ைநது வலுவான ஆட்சி 
அ்�கக முடியும் எனறு ்தமிழரசுகட்சி புதிய 
விளககம் ஒன்்ற அளித்திருககின்றது. 
 அரசியலில் முதிரந்தவராகிய ்தமிழத் 
க்தசிய கூட்ட்�பபின ்த்லவரும், ொடாளு�ன்ற 
உறுபபினரு�ாகிய ்சம்�ந்தனும், ்சட்டத் 
து்்ற விற�னனராகக கரு்தப�டுகின்ற கூட்ட 
்�பபின க�ச்்சாளரு�ாகிய சு�நதிரனும் ஒரு 
விடயத்்்த �்றநதுவிட்டாரகள். �ககள் ்தமிழத் 
க்தசிய கூட்ட்�ப்� முழு்�யாக ஆ்தரிப 
�ாரககளயானால், கூட்ட்�பபு ஒறறு்�யாகத் 
க்தர்தலில் க�ாட்டியிடு�ானால் எந்தபவாரு 
நி்லயிலும் கூட்ட்�பபுக கட்சிககள பவறறி 
ப�றும் என�தில் ்சநக்தகமில்்ல.

உச்்ச நீதிமன்்ற... த�ொடர்ச்சி  ...

அவா்களால் ப�றறுகபகாள்ள முடியும். அந்த 
�ஙகாளிக கட்சிகள் ்தம்மீது நி�ந்த்ன விதிகககவா 
நிா்ப�ந்தஙக்ளக பகாடுகககவா முடியாது என்ற 
கருத்தில்்தான இந்தத் தீா்�ானத்்்த அவா்கள் 
எடுத்திருந்தாா்கள். 
 

தமிழரசுக் கடசி வெளிதயறியிருப்ெதன 
மூலைாக உஙகளும்டய ஈ.பி.ஆர்.எல்.

எப். மீண்டும் கூட்டமைப்பில் இமணந்து 
வசயறெடுெதறகாக ொய்ப்பு உருொகியிருக் 
கின்றதா?
 
 கடந்த ஒன்ற்ர வருடஙகளுககு 
க�லாக, பகாகரானா உச்்ச கட்டத்திலிருந்த கால 
கட்டத்திகலகய கூட்ட்�பபிலிருந்த �ா்வ 
க்சனாதிராஜா, ப்சல்வம் அ்டககலொ்தன, சித் 
்தாா்த்்தன ஆகிகயாருடன ொன, விககனஸ்வரன, 
சிறிகாந்தா க�ான்றவா்கள் ப்தாடா்ச்சியாகப 
க�சிவநதிருககினக்றாம். ஆக இது இனறு 
கெறக்றா அல்லது, ்தமிழரசுக கட்சி பிரிநது 
ப்சன்ற்தன பினனகரா ஏற�ட்ட ஒன்றல்ல. 
ொஙகள் ப்தாடா்ச்சியாகப க�சிவந்ததுடன 
�ட்டு�ல்லா�ல், ஐ.ொ. �னி்த உரி்�கள் 
க�ர்வககு கூட்டாக அறிக்கக்ளச் ்ச�ா்பபித் 
திருககினக்றாம். 13 ஆவது திருத்்தத்்்த முழு 
்�யாக ெ்டமு்்றப�டுத்து�ாறு புதுடில்லி 
யிடமும் கூட்டாகக ககட்டிருககினக்றாம்.  
 

அக்தக�ால இபக�ாது ஜனாதி�தி ரணில் 
விககிர�சிஙக அ்ழத்திருககும் கூட்டத்தில் 
எனன விடயஙகள் க�்சப�ட கவணடும் 
என�்்தயிட்டும் கூட்டாக கருத்துகக்ள முன 
்வத்திருககினக்றாம். ஆககவ, ொஙகள் க்தா்்த்ல 
கொகக�ாககபகாணட்தாக அல்லா�ல் ்தமிழ 
�ககளு்டய அபிலா்ஷக்ள அடிப�்டயாகக 
பகாணட்தாககவ ப்சயற�ட்டு வநதிருககினக்றாம். 
 �ா்வ க்சனாதிராஜா்வப ப�ாறுத்்த 
வ்ரயில் இ்த்ன அவா் ஆறு கட்சிக்ளச் க்சா்ந்த 
ஒரு கூட்ட்�ப�ாககபகாணடு ப்சல்வ்தறகு அவா் 
விரும்பினாலும், ்தமிழரசுக கட்சிககுள் இருககின்ற 
ப�ரும்�ாலானவா்கள் அ்ன வரும்�வில்்ல 
எனறு்தான ொஙகள் ெம்புகினக்றாம். அவா் 
களு்டய �த்திய குழு, அரசியல் குழு க�ான்றன 
இ்த்ன நிராகரித்திருந்தன. நிராகரித்து அவா்கள் 
பவளிகயறிய நி்லயில் பரகலா, புபளாட் க�ான்ற 
அ்�பபுககள் ்தாம் ப்தாடா்நதும் ்தமிழத் க்தசியக 
கூட்ட்�ப�ாக இயஙகுவது என்ற நி்லககு 
வந்தப�ாழுது, கூட்ட்�பபில் ஆரம்�த்தில் 
இருநது இயஙகியவா்கள் என்ற மு்்றயில் அதில் 
ொமும் மீணடும் இ்ைநது, அ்னப �திவு 
ப்சயது, அ்தறகான ப�ாதுச் சினனத்்்த எடுத்து 
அ்த்ன முனபனடுப�்தாக இபக�ாது முடிவு 
ப்சயதிருககினக்றாம். 
 ஆக இந்த முடிவு க்தா்்தலுககாக எடுக 
கப�ட்ட ஒரு முடிவல்ல. ஒன்ற்ர வருடஙகளுககு 
முனன்தாகபவ ்தமிழ �ககளு்டய க்தசியப 
பிரச்சி்ன �றறும் ஏ்னய பிரச்சி்னக்ளக 
்கயாள்வ்தறகு ொம் ஒனறு�ட கவணடும் என்ற 
அடிப�்டயில் ஒரு நீணட க�ச்சுவாா்த்்்த 

ெ்டப�ற்ற்தன பினனணியில்்தான இபக�ாது 
ஒரு கூட்டு வநதிருப�்தாக ொன கருதுகினக்றன.  

இந்தக் கூடடு எதிர்கால அரசியலில் ெல 
ைான ஒன்றாக இருக்குைா?

 
 இபக�ாது க�ாராளி அ்�பபுககள் 
அ்னத்தும் ஒனறி்ைநது வநதிருப�்தாக ொன 
கருதுகினக்றன. ஜனொயகப க�ாராளிகள் கட்சி, 
ஈழ �ககள் புரட்சிகர விடு்த்ல முனனணி, 
பரகலா, புபளாட் க�ான்ற ஆயு்தம் ்தாஙகிப 
க�ாராடிய அ்�பபுககள் அ்னத்தும் ஓர 
ணியில் வநதிருககின்றன. எதிா்காலத்தில் ஏ்ன 
யவா்களும் வநது இ்ையலாம் என ொஙகள் 
எதிா்�ாா்ககினக்றாம். 
 ்தமிழரசுக கட்சியின ்தவ்றான க�ாக்க 
புரிநதுபகாணட ்தமிழரசுக கட்சிககாரா்கள் சிலா் 
கூட எம்முடன வநது இ்ைவ்தறகான ்சாத்தி 
யககூறுகள் இருககின்றது. எம்்�ப ப�ாறுத் 
்தவ்ரயில் இந்தக காலத்்்தப �யன�டுத்தி ்தமிழ 
�ககளு்டய பிரச்சி்னககு இயன்றவ்ரயில் 
இந்தக காலத்்்த ொஙகள் �யன�டுத்திகபகாள்ள 
கவணடும் என�து்தான எ�து மு்தன்�யான 
விடயம். உள்ளுராட்சித் க்தா்்தல் என�து ொனகு 
வருடஙகளுககு ஒரு மு்்ற வநதுக�ாகககூடிய 
ஒரு விடயம். ஆககவ, இந்த உள்ளுராட்சித் க்தா்்தல் 
வநதிருப�்தால் அதில் ொம் க�ாட்டியிடுகவாம் 
என�்்தத் ்தவிர இந்தக கூட்டு என�து பிரச்சி்ன 
க்ளத் தீா்ப�்தறகு இவா்கள் முழு முயறசி ப்சய 
வாா்கள் எனறு ொன ெம்புகினக்றன.

லபொரொளி அகம  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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 ெஙககரி �றறும் க�ாலநது க�ான்ற 
ொடுகளில் உள்ளது க�ானறு இது பவறும் உபபுச் 
்சபபில்லா்த, ஆழமில்லா்த ்சனொயகம்: ஐகராபபிய 
ஒனறியத்தின நீதி�ன்றத்தில் இவவா்றான ்சனொயக 
அரசுகள் ககள்விககுள்ளாக கப�டுகின்றன 
எனறு உச்்ச நீதி�ன்றத்தின அதி�ராக முனனர 
�்தவி வகித்்த அெ்றன �ரக (Aharon Barak) ஒரு 
ப்சவவியில் கெறறுத் ப்தரிவித்்தார.
 “்த�து எதிரப்�ப �திவுப்சயவ்தறகாக 
ஆசிரியரகளும் க�ராசிரியரகளும் ஒரு முழு்� 
யான கவ்ல நிறுத்்தத்்்த க�றபகாள்வது 
ப்தாடர�ாகச் சிநதித்துவருகி்றாரகள். 1948 
ஆணடும் �ாலஸ்தீனரக்ளயும் யூ்த�கக்ள 
யும் இ்ைககின்ற ஒரு விடய�ாக இது 
�ாரககப�டுகின்றது. எஙகள் இரு ்சாராருககும் 
ப�ாதுவான ஒரு விடய�ாக இது கொககப�டுகின 
்றது. கெற்்றய எதிரபபு ஆரப�ாட்டத்தில் இவற 

்்றக காை முடிந்தது” எனறு எல்டார க�லும் 
ப்தரிவித்்தார.
 அரசு ்தனககுரிய எல்்ல்யத் ்தாணடிச் 
ப்சனறுவிட்டது. கடந்த வாரம் பவள்ளிககிழ்� 
அவரகள் முனபனடுத்்த ப்சயற�ாடுக்ளத் 
ப்தாடரநது அ்தாவது கூட்டுத் ்தணட்ன மூலம் 
�ாலஸ்தீனரக்ளத் ்தணடிப�து ப்தாடர�ாக - �ன 
னாட்டுச் ்சமூகத்தின �திலிறுபபுக்ள வி்ர வில் 
எதிர�ாரககலாம்.
 இஸ்கர்ல ஐொவின �ாதுகாபபுச் 
்ச்�ககுக பகாணடுப்சல்வ்தறகுத் ்தான கூட்டுத் 
்தணட்ன எனறு புதிய அரசு கூறுகி்றது. அவரகள் 
�ட்கக பகாஞ்சம் அளவுககு அதிக�ாகத் ்தான 
குழபபுகி்றாரகள் எனறு எல்டார ்தனது கருத்்்தத் 
ப்தரிவித்்தார.

நன்றி: அல்்ஜசீரொ
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க�றபகாள்ளப�ட்டது.்தஙக ெ்க அடகு ்வத் 
க்தார �ட்டியலில் �்லயக  ப�ருநக்தாட்ட �கக 
ளும் அதிக�ாககவ உள்ளீரககப�ட்டிருப�ாரகள் 
என�க்த உண்�யாகும்.
 இநநி்லயில் ப�ருநக்தாட்ட �ககளின 
�ல்து்்ற அபிவிருத்தி கருதியும், காணியுரி்�க 
கன்வ ெனவாககும் ப�ாருட்டும் , அடி்� 
வாழவில் இருநது அவரக்ள மீட்படடுககவும்  சிறு 
க்தாட்ட உரி்�யாளரகளாக ப்தாழிலாளரக்ள 
�ாற்றம் ப�்றச் ப்சய்தல் கவணடும் என்ற கருத்து 
நீணட கால�ாககவ எதிபராலிககின்றது..இ்தன 
்சா்தக வி்ளவுக்ள ஆராயநது அ்த்ன ்சாத்தியப 
�டுத்திக பகாள்ள அரசியல்வாதிகள் ப்தாடரச்சியாக 
அழுத்்தம் பகாடுப�து  அவசிய�ாகும்.இ்தனால் 
�்லயக ்சமூகம் ்த்ல நிமிரநது வாழும் நி்ல 
உருவாகும்.

ல�ொட்டங்கள் ... த�ொடர்ச்சி...


