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13 ஆவது திருத்தத்்த முழு 
்ையாக அமுல்படுததுவது 

ம், ைாகாண ச்்பத த்தர்தல க்ை 
முன்கூட்டிதய நடததுவதும் 
அரசியல அதிகாரப் ்பகிரவு 
அடிப்்ப்டயிலான அரசியல தீரவு 
க்கு மிகவும் முக்கியைானது என 
இந்திய வவளிவிவகார அ்ைசசர  
எஸ்.வெயசஙகர வ்தரிவிததுளைார.
 ெனாதி்பதி ரணில விக்ரைசிங 
கவுடன் ெனாதி்பதி வசயலகததில 

இடம்வ்பற்ற சந்திப்்்பயடுதது, 
இடம்வ்பற்ற ஊடகவியலாைரகள 
சந்திப்பின் த்பாத்த அவர இவவாறு 

ஆப்கானிஸ்்தானில ஒரு வாரத 
துக்கு தைல நிலவி வரும் 

மிகக் கடு்ையான குளிருக்கு 
இதுவ்ர 78 த்பா் ்பலியான்தாக 
்தலி்பான்களின் வசயதித வ்தாடா் 
்பாைா் ஷஃபிஹுலலா ரஹீமி   
வ்தரிவிததுளைார.
 அந்்தக் குளிா் ்தாஙகாைல 
75 ஆயிரததுக்கு தைற்பட்ட கால 
ந்டகளும் இ்றந்துவிட்ட்தாக 
அவர வ்தரிவிததுளைார.
 கடந்்த இரண்டு வாரஙகைாக, 
ஆப்கானிஸ்்தானில உளை ்பல ைா 
காணஙகளில கடும்  குளிர கால 
நி்ல நிலவி வருகின்்றன. ைததிய 
தகாரின் ்பகுதி வார இறுதியில  -33C 
(-27F)ஆக மிகக் கு்்றந்்த அைவான 
வவப்்பநி்ல  ்பதிவாகியுளைது.
 அவைரிக்கா  ்த்ல்ை 
யிலான ்ப்டகள வவளிதயறிய்்த 
அடுதது ்தலி்பான்கள ஆட்சி்ய 
்கப்்பறறிய பின் ஆப்கானிஸ்்தா 
னின் இரண்டாவது குளிரகாலம் 
இதுவாகும். 
 ஆப்கானிஸ்்தான் ைனி்தாபி 
ைான வநருக்கடியின் ைததியில 
உளைது. 38 மிலலியன் சனத 

வ்தா்கயில ்பாதிக்கும் தைற 
்பட்டவரகள உணவுப் ்பற்றாக் 
கு்்ற்ய எதிரவகாளகின்்ற னர. 
தைறகததிய ்த்டகள ைறறும் 
்தலி்பான் நிரவாகததின் சரவத்தச 
்தனி்ை நி்ல்ை்ய தைாசைாக் 
கியுளைது.
 கடந்்த ைா்தம், ஆப்கானிஸ் 
்தானில ்பணிபுரியும் ்பல ்தன்னாரவ 
வ்தாண்டு நிறுவனஙகள, சுகா்தாரத 
து்்ற்யத ்தவிர, ைனி்தாபிைான 
குழுக்களுடன் வ்பண்கள ்பணியாற 
றுவ்்தத ்த்ட வசயயும் ்தலி்பான் 
அரசாஙகததின் உத்தரவுக்கு எதிரப் 
புத வ்தரிவிக்கும் வ்கயில ்தங 
கள வசயல்பாடுக்ை நிறுததி 
்வத்தன. ்பாடசா்லகள ைறறும் 
்பலக்லக் கழகஙகளில வ்பண்கள 
வசலவ்்தயும் ்தலி்பான் ்த்ட 
வசயதுளைது.
 வசவவாயன்று, சில உ்தவி 
நிறுவனஙகளில வ்பண்கள தவ்ல 
வசயய அனுைதிக்கப்்படுவாரகள 
என்று ்தலி்பான் அதிகாரிகள 
உறுதியளித்த்்தத வ்தாடரந்து 
அவரகள மீண்டும் வசயல்பட  
ஆரம்பிததுளைனர.

Mg;fhdp];jhdpy; fLk;FspUf;F 

78 Ngh; gyp

அவுஸ்திதரலியாவின் வடக்கு 
ை்ழக்காடு ்பகுதியான  

குயின்லாந்து காட்டுப்்பகுதியில   
இராட்ச்த தகன் த்த்ர ஒன்று கண் 
வடடுக்கப்்பட்டுளைது. 

 வழக்கைாக நாம் காணும் 
தகன் த்த்ரகளின் அை்வ விட 
இந்்த இராட்ச்த த்த்ர  சுைார 
இரண்ட்ர கிதலாவுக்கும் அதி 
கைான  எ்டயில மிகவும் பிரம் 

ைாண்டைாக காட்சியளிக்கும் 
வ்கயில உளைவ்தன வ்தரிவிக்க 
ப்்படுகின்்றது. இந்்த த்த்ர இது 
வ்ர உலகில காணப்்பட்ட த்த்ர 
க்ை விட மிகவும் வ்பரிய்தாக 
கரு்தப்்படுகி்றது. 
 வனதது்்ற அதிகாரிகைால 
்தறத்பாது இந்்த த்த்ர காட்டிலிரு 
ந்து எடுததுச வசலலப்்பட்டுளைது.
 1935ஆம் ஆண்டு்தான் மு்தன் 
மு்தலாக  இந்்த த்த்ரகள ஆஸ்தி 
தரலியாவிறகுள   கண்வடடுக்கப் 
்பட்டன. அவுஸ்திதரலியா 
நாட்்ட வ்பாறுத்தவ்ர த்த்ர 
கள அதிக தச்தத்்த ஏற்படுததி  
தீஙகு வி்ைவிக்கும் 

தகாவிட்–19 தநாயப் ்பர 
வலின் ்தரம்பிரிப் பில, 

அ்தன் கடு்ை்ய மிகக் கு்்றந்்த 
நி்லக்குக் வகாண்டுவர ெப்்பான் 
திட்டமிட்டுளைது.

 ெப்்பான் சா்தாரண சளிக் 
காயசசல த்பாலதவ அ்்த வ்கப் 
்படுத்த நி்னப்்ப்தாக அரசாஙகத 
தின் நிக்தகய வசயதி நிறுவனம் 
கூறியுளைது.

 புதிய வ்கப்்படுததும் 
மு்்றதகாவிட்–19 தநாயப் ்பரவ்ல 
நாடு எப்்படி எதிரவகாளகி்றது என் 
்ப்்தத தீரைானிக்கும். இ்தனால 
்தனி்ை உத்தரவு உளளிட்ட ்பல 
அம்சஙகளில வ்பரிய ைாற்றம் 
வரலாம்.
 உளைரஙகுகளில முகக்கவ 
சம் அணிவதும் ்கவிடப்்பட்டு, 
வ்தாறறு உளைவரகள ்தனி்ைப் 
்படுததிக் வகாளை தவண்டிய 
கட்டாயம் இலலாைல த்பாகலாம். 
ெப்்பானில ஒவவவாரு நாளும் ஒரு 
இலட்சம் மு்தல இரண்டு இலட்சம் 
த்பர வ்ர தகாவிட்–19 தநாயக்கு 
ஆைாகும் நி்லயில புதிய ைாற்றம் 
குறித்த த்பசசு ந்டவ்பறறு வரு 
கின்்ற்ை குறிப்பிடத்தக்கது.

[g;ghdpy; nfhtpl; njhw;iw rhjhuz 
rspf;fha;r;ryhf tifg;gLj;j jpl;lk;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

வசன்்ன புத்தக கண்காட்சியில 
அருட்்தந்்்த எழில அவரகளின் 
பின் முளளிவாயக்கால நுால  
காட்சிப்்படுத்தப்்பட்டுளைது.

அருட்்தந்்்த எழில அவரகள 
எழுதி யாவரும் ்பதிப்்பகததினால 
வகாண்டுவரப்்பட்டுளை  “பின் 
முளளிவாயக்கால” அயவு நுால 
வசன்்ன புத்தக கண்காட்சியில 
்வக்கப்்பட்டுளைது. இந்்த நுால 
குறிதது எழுத்தாைர வவறறிசவசலவி 
அவரகள,“  ்தமிழினததின் 
இருத்தலுக்கான பிடிைானஙக்ை 

mUl;je;ij vopy; mtu;fs; vOjpa  

“gpd; Ks;sptha;f;fhy;” Ma;T E}y;  

nrd;id Gj;jf fz;fhl;rpapy;...

அவைரிக்க ைறறும் இலங்க 
கடற்ப்டகள இ்ணந்து   

2023 ஆம் ஆண்டிறகான CARAT (Co-
operation Afloat Readiness and Training 
Exercise) ்பயிறசிக்ை முன்வனடுத 
துளைன.

 இருநாடுகளுக்கும் இ்டயி 
லான ஒதது்ழப்பு, ்தயாரநி்ல 
ைறறும் ்பயிறசி நடவடிக்்ககளில 
இலங்க விைானப்்ப்டயும் 
இ்ணந்துளைது.
 அவைரிக்க கடற்ப்டயின் 
்பசுபிக் பிராந்திய ்ப்டகைால 
நடத்தப்்படும் 2023 ஆம் ஆண் 
டிறகான இரு்தரப்பு ்பயிறசியின் 
ஆரம்்ப நிகழ்வு திருதகாணை்ல 
கடற்ப்டத்தைததிலும் வகாழும்பு 
து்்றமுகததிலும் முன்வனடுக் 
கப்்பட்டது.

 mnkupf;f kw;Wk; ,yq;if 
flw;gilfs;  $l;Lg; gapw;rp

mT];jpNuypa fhl;by;  ,uz;liu fpNyh  

vil nfhz;l ,uhl;rj Njiu fz;nlLg;G
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13 I KOikahf mKy;gLj;jp Nju;jiy 
elj;JtJ Kf;fpakhdJ

்தமிழர த்தசத்்த அஙகீகரிதது 
அ்த்னப் ்பாதுகாக்கும் 

வ்கயில இலங்கயில சைஷ்டி 
அரசியல்ைப்வ்பான்்்ற உருவாக் 
குவ்தறகு இந்தியா முழு்ை யான 
ஆ்தரவளிக்க தவண்டும் என்று 
்தமிழ்த த்தசிய ைக்கள முன்னணி 
எழுததுமூலைாக தகாரிக்்க விடுத 
துளைது.
 இலங்கக்கு  ்பயணம் வசய 
திருந்்த  இந்திய வவளிவியு்றவுத 
து்்ற அ்ைசசர வெயசஙகர, ்தமி 
ழ்த ்த்லவரகளுடன் நடததிய 
சந்திப்பின்த்பாது ்பஙதகறறிருந்்த 
்தமிழ்த த்தசிய ைக்கள முன்னணி 

யின் ்த்லவர கதெந்திரகுைார 
வ்பான்னம்்பலம் குறித்த எழுதது 
மூலைான தகாரிக்்க்ய அவரிடத 
தில ்கயளிததுளைார.
 அதில குறிப்பிடப்்பட்டுளை 
முக்கி யைான அம்சஙகள,
 பிரித்தானியரகளிடம் இரு 
ந்து சு்தந்திரம் வ்பற்ற்தன் பின்னர 
இலங்கயின் வரலாறறில மிக 
முக்கியைானவ்தாரு கட்டததில 
உளைது. கடந்்த 75 வருடஙகைாக 
பின்்பற்றப்்பட்ட வகாள்ககளும் 
தீரக்கப்்படா்த இனப்பிரசசி்னயும் 
இலங்க்ய ்தறத்பா்்தய நி்ல 

jkpou; Njrj;ij mq;fPfupj;J rk\;b 
murpayikg;nghd;Wf;F MjutspAq;fs;
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,e;jpa ntsptptfhu mikr;ru;

,e;jpahtplk; jkpo;j; Njrpa kf;fs; Kd;dzp   Nfhupf;if
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ஈழத்தமிழர்களுடைய ்தாய்க த்தசிய ்தன்ாட்சி உரிடை்கள் குறித்த உல்களாவிய அக்கடையும் 
ஆர்வமும் சிறிலங்காவின 2009ம் ஆண்டு முள்ளி்வாயக்கால் ஈழத்தமிழி் அழிபடபை அடுதது 

உல்க ைக்களிடைதய இயல்பைா்கத்வ அதி்கரிததுள்ளடை சை்கால ்வரலாறு. ஆ்ால் சிறிலங்காவுககுக 
்காலனிதது்வ பிரித்தானிய அரசாங்கம் 1948 இல் ்வழஙகிய ஈழத்தமிழர்களின இடைடைடயச் சிங்களப 
பபைரும்பைானடை ஒறடையாட்சிப பைாராளுைனை ஆட்சி முடைடைககுள் ஈழத்தமிழர்களின விருபபுப 
பபைைபபைைா்த தசால்பைரி அரசியல் அடைபபைால் இடைதது ்வழஙகிய சு்தந்திரதை, ்கைந்்த 75 ஆண்டு்களா்க 
சிங்களப பபைரும்பைானடைப பைாராளுைனைக ப்காடுஙத்கானடை்களில் இருந்து பைாது்காபபு பபைறு்வ்தற்கா்  
ஈழத்தமிழ் ைக்களுக்கா் அட்ததுல்கச் சட்ைபபைாது்காபபுக்கடளயும் அட்ததுல்கநாடு்களின அட்த 
துல்க அடைபபுக்களின தநரடி உ்தவி்கடளயும் அ்வர்கள் பபைை முடியா்த்வட்கயில், உள்நாட்டுப 
பிரச்சிட்யா்க அ்வர்களின த்தசியப பிரச்சிட்டய உலகு பைாரக்க ட்வககிைது.    இ்த்ாதலதய ஈழத 
்தமிழர பிரச்சிட் எனபைது ஐககியநாடு்கள் சடபையி்ால் தீரதது ட்வக்கபபைை த்வண்டிய அட்ததுல்க 
்காலனிதது்வ்காலப பிரச்சிட்யா்கத்வ ப்தாைரகிைப்த் ஈழத்தமிழர்கள் ்தங்களின ப்வளிய்க ்தன்ாட்சி 
உரிடையின அடிபபைடையில் ்வலியுறுததி ்வருகினை்ர. 
 இந்்த 75்வது ஆண்டில் சிறிலங்காவின முன்ாள் ப்வளிவி்வ்கார அடைச்சரும் சட்ைஅறிஞருைா் 
தபைராசிரியர ஜி எல் பீரிஸ் சிறிலங்காவில் ஜ்நாய்க அரசு பசயறபைைவில்டல நிடைத்வறறு அதி்காரமுள்ள 
ஜ்ாதிபைதியின சர்வாதி்காரதை பசயறபைடுகிைது எ்வும் இ்தட் உல்கம் ்கண்்காணிக்க த்வண்டுபை்வும், 
்தான எழுதிய சட்ைநூல்்கள் ஆக்கங்கள் அத்தட்டயயும் குபடபைத ப்தாட்டிககுள் தபைாடுைாறும் 
சிறிலங்காப பைாராளுைனைததில் நி்கழ்ததிய உடர ஈழத்தமிழர்கள் அட்ததுல்க ்தடலயீட்டைக 
த்காரு்வ்தற்கா் மி்கபபபைரிய சானைா்க அடைகிைது. இ்தன அடிபபைடையிலா்வது உல்க நாடு்களும் 
உல்க அடைபபுக்களும் சிறிலங்கா்வால் உள்ள்கபபைாறிமுடையில் எ்தட்யும் பசயய இயலாப்தனை 
உண்டைடய ஏறறு ப்வளிய்கபபைாறிமுடை்கள் ்வழி ஈழத்தமிழர்களின த்தசியபபிரச்சிட்ககுத தீரவு 
்காைத்வண்டும் எ் உல்கைக்கள் இ்ைா்க உள்ள புலம்பைதிந்து ்வாழும் ்தமிழர்கள் உல்கநாடு்கடளயும் 
அடைபபுக்கடளயும் த்கார த்வண்டும். 
 அதத்தாடு இந்்தப பிரிவிட், பையங்கர்வா்தம், எனனும் ்த்வைா் அரசியல் பசால்லாைல்்கடளச், 
சிறிலங்கா, ்வரலாறறுககு முறபைட்ை ்காலம் மு்தல் இனறு்வடர இலஙட்கயில் ப்தானடையும் ப்தாைரச்சியும் 
ப்காண்ை இடைடையுள்ள ைக்களா்க ்வாழ்ந்து ்வரும் ஈழத்தமிழர்களின இடைடையின அடிபபைடையிலா் 
்தாய்க த்தசிய ்தன்ாட்சி உரிடை்களுக்கா் ச்நாய்க ரீதியிலா் அரசியல் தபைாராட்ை உரிடை்கடள 
ைறுதது அரசபையங்கர்வா்தத்தால்  ஈழத்தமிழர்களின இடைடைடய இழக்கட்வககும் உததி்களா்கத்வ 
ட்கயாண்டு ்வருகினைது எனபைட்த உலகுககுத ப்தளி்வாக்க த்வண்டும். 
 தைலும் இந்தியா இலஙட்கயில் ்தமிழர்களின ்கண்ணியைா் ்வாழ்வுககு சிறிலங்கா அரசியல் 
அடைபபில் இந்திய இலஙட்க ஒபபைந்்தததின மூலம் 1987இல் பசயயபபைட்ை 13்வது திருத்ததட்த 
முழுடையா்கச் சிறிலங்கா நடைமுடைபபைடுத்த ட்வபபைத்த ஈழத்தமிழர்களின த்தசிய இ்பபிரச்சிட்க்கா் 
தீர்வா்க எந்்த ஆட்சியாளர்கள் டில்லியில் இருந்்தாலும் முனப்டுககும் எ் இந்திய ப்வளிவி்வ்கார 
அடைச்சர பஜயசங்கர ப்காழும்பில் ்தான ஈழத்தமிழர்களின  இனடைய சிறிலங்காப பைாராளுைனைத 
்தடலடை்கடளச் சந்தித்த பபைாழுது ப்தளி்வா்கக கூறி,  அரசியலடைபபில் உள்ள 13்வது திருத்ததட்த 
ஏற்காவிட்ைால் த்வறு எ்தட்யும்  பபைை இயலாது எ்வும் அடிததுக கூறி 13்வது திருத்ததட்த ஏறறு 
அ்தட் அடிபபைடையா்கக ப்காண்டு ப்தாைரந்து ைறடைய அதி்காரபபைர்வலாக்கலுககு முயறசிககுைாறு 
்வலியுறுததியுள்ளார.   ஈழத்தமிழர த்தசியப பிரச்சிட்யில் பிராந்திய தைலாண்டை எனை அதி்காரபபைட்ை 
நிடலயில் ஈழத்தமிழர்களின அரசியல் எதிர்காலதட்த அ்வர்கதள தீரைானிககும் அ்வர்களின ்தன்ாட்சி 
உரிடைடய ைறுதது ்த்து முடிவு்கடள ஈழத்தமிழர்கள் ஏற்க த்வண்டுபைனறு ்வலியுறுததும் அரசியல் 
நிடலபபைாடு ப்காண்ை்தா்கத்வ இந்தியா உள்ளது எனபைது மீண்டும் ப்தளி்வாகியுள்ளது. 
 1987இல் இலஙட்க இந்திய உைனபைடிகட்க ட்கபயழுதது இைபபைட்ை பபைாழுது இருந்்த ஈழத்தமிழரின 
அரசியல் எ்தாரத்தம் த்வறு. முள்ளி்வாயக்கால் சிறிலங்கா  இ்அழிபபின பின்்தா் இனடைய 
அரசியல் எ்தாரத்தம் எனபைது த்வறு.  இனறு ஈழத்தமிழர்களின த்தசியப பிரச்சிட் எனபைது, அ்வர்களின 
பைாது்காபபைா் அடைதியா் ்வாழ்வுககும் ்வளரச்சி்களுககுைா் உறுதிபபைடுத்தலா்க உள்ளது.  1987இல் 
சிறிலங்காவின நிர்வா்கபபைர்வலாக்கடல ைா்காைசடபை்கள் ்வழி நடைமுடைபபைடுத்தச் பசயயபபைட்ை 13்வது 
திருத்தம் இனடைய சை்கால ஈழத்தமிழர்களின பிரச்சிட்்களில் எ்தட்த தீரககும்?  13்வது திருத்தம் 
ஈழத்தமிழர்களின ்கண்ணியைா் ்வாழ்ட்வ உறுதி பசயயும் எனபைது ஈழத்தமிழர்களின இடைடைடய 
இழக்க ட்வககும் இந்தியாவின உததியா்கத்வ அடைகிைது. தைலும், ஐககியநாடு்கள் ைனி்த உரிடை்கள் 
ஆடைய்கததின சிறிலங்காவின யுத்தககுறைச் பசயல்்கள், ைனி்தாயததுககு எதிரா் குறைங்கள், 
ைனி்தஉரிடை்கள் ்வனமுடை்கள் குறித்த அட்ததுல்க விசாரடையில் இருந்து குறைமிடழத்த சிங்களத 
்தடலடை்கடளயும் பைடையி்டரயும் பைாது்காககும் இந்திய முயறசியா்கவும் இ்தட் ஈழத்தமிழர்கள் 
்தாய்கததிலும் உலகிலும் ்கருதுகினை்ர. 13்வது திருத்தம் எனை ்வாரதட்த உச்சரிக்கபபைட்ைதுதை விைல் 
வீர்வனச உட்பைட்ை சிங்கள அரசியல்்வாதி்கள் பைலரும் இது பிரிவிட்ககு விதது எ் இ்ப்வறிக 
்கருததுக்கடளயும் சிங்கள பபைௌத்தை்தப்வறிக த்காசங்கடளயும் ப்தாைஙகியுள்ளடை ஈழத்தமிழர்களின 
்வரலாறறுககு முறபைட்ை ்காலம் மு்தலா்க இலஙட்கததீவில் ்வாழ்ந்து ்வரும் இருபடபைதய சிங்கள 
அரசியல்்வாதி்கள் ஏற்க ைறுககும் பசயலாகி, 13்வது திருத்தம் நடைமுடைபபைடுத்தபபைைாது எனபைட்த 
உறுதி பசயகிைது. 
 இந்நிடலயில் ்தாய்கததிலும் உலப்கஙகிலும் ்வாழும் ஈழத்தமிழர்கள் ்தங்களின இடைடை குறித்த 
சானைா்தாரங்கடள உல்க ைக்கள் முன ஒதர குரலா்க ஒரு அணியில் உறுதியுைன எடுததுடரத்தால் 
ைட்டுதை பிரிவிட், பையங்கர்வா்தம், 13்வது திருத்தம் எ் பைலநிடல்களில் ஈழத்தமிழரின இடைடைடய 
இழக்க ட்வக்க எடுக்கபபைடும் முயறசி்களில் இருந்து ஈழத்தமிழ் ைக்கடளப பைாது்காக்க முடியும் எனபைத்த 
இலககின எண்ைைா்க உள்ளது. இ்தட் ஈழத்தமிழ் அரசியல்்வாதி்கள் பசயயாது விட்ைத்த இனறு்வடர 
இடைடையிழபபு ப்தாைரக்காரைைாகிைது. 
 

 ஆசிரியர்

இலக்கு வாராந்்த மின்னி்தழில வவளி வந்்த 100 
ஆசிரியர ்த்லயஙகஙகள வ்தாகுக்கப்்பட்டு 

இலக்கின் இலக்கு என்்ற ்த்லப்த்பாடு ்தறத்பாது 
்தமிழகம் வசன்்னயில ந்டவ்பறறு வரும் புத்தகக் 
கண்காட்சியில காட்சிக்கு ்வக்கப்்பட்டுளைது.

 ்தமிழீழ ைக்களின் உரி்ைக்கான த்பாராட்டம் 
மிகவும் நீண்ட வரலாற்்றக் வகாண்டது. பிரித்தானிய 
காலனிய ஆட்சியில இருந்து இலங்க சு்தந்திரம் வ்பறறு 
சரியாக 75 ஆண்டுகள நி்்றவ்டகின்்றன. இந்்த 75 
ஆண்டு கால வரலாறறில இந்்த உரி்ைப் த்பாராட்டம்  
்பலதவறு ்படிநி்லக்ைக் கடந்து இன்றும் வ்தாடரந்து 
வகாண்டிருக்கி்றது. 

 1948ம் ஆண்டில இருந்து 1972ம் ஆண்டு வ்ர 
அ்ைதி ைறறும் அரசியல வழிமு்்றகள ஊடாக 
்தமிழீழ ைக்கள ்தைது உரி்ைகளுக்காக த்பாராடி 
வந்திருக்கின்்றாரகள. 1972ம் ஆண்டின் வகாண்டு 
வரப்்பட்ட புதிய அரசியல அ்ைப்புச சட்டம் ஈழத 
்தமிழ் உரி்ைப்த்பாராட்டததிறகு வ்பரும் சவாலாக 
அ்ைந்்தது. 

 அ்ைதி வழிமு்்றகளும் வன்மு்்றயற்ற வழி 
மு்்றகளும் எந்்தவி்த ்பல்னயும் ்தரா்த சூழலில 
்தமிழ் இ்ைதயார ்தமிழ் ைக்களின் உரி்ைகளுக்காக 
ஆயு்தம் ஏந்திப் த்பாராட பு்றப்்பட்டாரகள. ஆரம்்பததில 
்பல த்பாராட்ட இயக்கஙகள இந்்த விடு்த்லப் 
த்பாராட்டததில ்பஙகு ்பறறிய த்பாதிலும் இறுதியில 
்தமிழீழ விடு்த்லப்புலிகள இந்்தப் த்பாராட்டததிறகு 
்த்ல்ை ்தாஙகி முன்வனடுததுச வசன்்றாரகள. எைது 
த்தசியத ்த்லவர தை்தகு பிர்பாகரன் ்த்ல்ையில 
வழி நடத்தப்்பட்ட இந்்தப் த்பாராட்டம் அரச 

nrd;idapy; Gj;jff; fz;fhl;rpapy; 
tpw;gidf;F itf;fg;gl;Ls;s 

“,yf;fpd; ,yf;F”  E}y;

த�ொடர்ச்சி 08ஆம் பக்கம்
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த்தசிய வ்பாஙகல தின விழாவில கலந்து 
வகாளவ்தறகாக ெனாதி்பதி ரணில 

விக்கிரைசிஙக யாழ்ப்்பாணததுக்கு கடந்்த ஞாயிற 
றுக்கிழ்ை தைறவகாண்ட விெயம் ்பர்பரப்புச 
வசயதியாகிய்ைக்கு முக்கியைாக இரண்டு கார 
ணஙகள இருந்்தன.  
 மு்தலாவது, நலலுாரில ந்டவ்பற்ற 
நிகழ்வில உ்ரயாறறிய ரணில விக்கிரைசிஙக 
வ்தரிவித்த ்தகவலகள, வ்தன்னிலங்கயில துாஙகிக் 
வகாண்டிருந்்த சிஙகைப் த்பரினவாதிக்ைத ்தட்டி 
வயழுப்பியிருக்கின்்றது.
 இரண்டாவது,  யாழ்ப்்பாணததில ஆப்்பாட் 
டததில ஈடு்பட்ட ைாணவா்கள, வ்பாதுைக்கள மீது 
மு்தன்மு்்றயாக கண்ணீா்ப்பு்க, நீரத்தா்ரப் 

பிரதயாகம் தைறவகாளைப்்பட்டிருக்கின்்றது. ைக் 
கள எந்்தைவுக்கு சீற்றததுடன் இருக்கின்்றாா்கள 
என்்பது இந்்த ஆா்ப்்பாட்டததின் த்பாது உணா்த 
்தப்்பட்டிருக்கின்்றது. அ்தாவது, யாழ்ப்்பாணம் 
அ்ைதியாக இருந்்தாலும், ைக்களின் ைனஙகள 
வகாந்்தளிததுக்வகாண்டிருக்கின்்றது.

இந்்த இரண்டு விடயஙகள குறிததும் இந்்த 
வாரததில சுருக்கைாகப் ்பாா்ப்த்பாம்.
 அரசாஙகததுக்கும் ்தமிழக் கட்சிகளுக்கும் 
இ்டயில கடந்்த 10 ஆம் திகதி வசவவாயகிழ்ை 
ஆரம்்பைான த்பசசுக்கள அன்்்றய தினதை 
முடிவுக்கு வந்்தது. அன்று மு்தல நான்கு நாட் 
களுக்குப் த்பசசுக்கள வ்தாடா்ந்து ந்டவ்பறும் 
என்று ஏறகனதவ திட்டமிடப்்பட்டிருந்்த த்பாதி 
லும் த்பசசுக்கள ஆரம்்பைான தினதை முடிவுக்கு 
வந்்தது.
 ெனாதி்பதி ரணில விக்கிரைசிஙக நி்்ற 
தவறறு அதிகாரததின் மூலைாக சாததியைான 
விடயஙக்ை ஒரு வாரததுக்குள அ்தாவது 
17ஆம் திகதிக்குள நி்்றதவற்ற தவண்டும். அது 
வ்தாடர்பான ்பட்டிய்லயும் அவரின் ்தரப்பு 
்கயளிக்க தவண்டும் என்று ்தமிழ்த த்தசிய 
்தரப்புகள இ்தன்த்பாது வலியுறுததின. அதுவ்ர, 
இனப் பிரச்ன தீரவு வ்தாடரபில வவளளிக்கிழ்ை 
வ்ர ந்டவ்ப்றவிருந்்த நான்கு நாட்கள த்பசசிலும் 
்தாம் ்பஙதகறக ைாட்தடாம் என்று ்தமிழ்த 
த்தசியக் கட்சிகள அறிவித்த பின்னணியிதலதய 

த்பசசுவாா்த்்தகள தகளவிக்குறியுடன் முடிவுக்கு 
வந்திருந்்தது.
 காலத்்தக் கடததுவ்தறகாகதவா, சா்வ 
த்தசத்்த சைாளிப்்ப்தறகாகதவா அரசாஙகம் 
முன்வனடுக்கும் த்பசசுவாா்த்்த என்்ற நாடகத 
துக்கு து்ணத்பாவது ைக்கள ைததியில ்தம்மீது 
காணப்்படும் அதிருப்தி்ய அதிகரிக்கும் என்்ற 
நி்லயில்தான் இவவா்றான நி்பந்்த்ன ஒன்்்ற 
முன்்வத்த ்தமிழ்க் கட்சிகள த்பசசுவாா்த 
்்தயிலிருந்து வவளிதய வந்திருந்்தன.
 த்பசசுவாா்த்்த ஸ்்தம்பிததிருந்்த பின்னணி 
யில யாழ்ப்்பாணம் வந்்த ரணில விக்கிரைசிஙக, 
்தமிழ் ைக்களு்டய எதிா்்பாா்ப்புக்க்ையிட்டு 
எ்த்னயாவது வசாலலதவண்டிய நி்லயில 
இருந்்தாா்.
 13 ஆவது திருத்தத்்த முழு்ையாக 
ந்டமு்்றப்்படுததுவ்தறகு அரசாஙகம் ்தயாராக 

விருக்கின்்றது என்்ற ்தகவ்ல இஙகு வ்தரி 
வித்த ரணில, இது ்படிப்்படியாக ந்டமு்்றப் 
்படுத்தப்்படும் என்றும் இ்தறகு ஒரிரு வருடஙகள 
த்த்வ என்றும் கூறினாா்.

 ்தமிழ் ைக்க்ை ஏத்தா ஒரு வ்கயில 
திருப்திப்்படுததுவ்தறகாக ரணில இ்த்னக் 
கூறியிருந்்தாலும், இதில முக்கியைான ்தகவலகள 
சில பு்்தந்துளைன. 13 க்குள்தான் தீா்தவ ்தவிர 
அ்தறகு தைலாக அரசாஙகம் எ்த்னயும் ்தரப் 
த்பாவதில்ல என்்பது மு்தலாவது வசயதி. 
இரண்டு வருடஙகளில இ்வ ்படிப்்படியாக 
ந்டமு்்றப்்படுத்தப்்படும் என்று வசாலவ்தன் 
மூலம், அரசியல்ைப்பில எழு்தப்்பட்டுளை ஒரு 
விடயத்்த ந்டமு்்றப்்படுத்ததவ அரசாஙகம் 
்தயஙகுகின்்றது என்்பது ைறவ்றாரு ை்்றமுகைான 
வசயதி.

 அ்தாவது, தகாட்டா்பயவின் எஞ்சிய 
காலததுக்கு ெனாதி்பதியாகத வ்தரிவாகிய 
ரணில ்தன்னு்டய இந்்தப் ்ப்தவிக்காலம் 
முடிவ்தறகு முன்ன்தாக 13 ஐ முழு்ையாக 
ந்டமு்்றப்்படுததுவாரா என்்பதும் தகளவிக்குறி 
்தான். அரசியல்ைப்பில உளை ஒரு விடயத்்த 
ந்டமு்்றப்்படுததுவ்தறகு ”ஓரிரு வருடஙகள” 
தவண்டும் என்று அவா் தகட்டுக்வகாளவ்தன் 
அா்த்தம் என்்பதும் புரியவில்ல.
 இது ஒருபு்றமிருக்க 13 குறித்த ரணிலின் 
அறிவிப்பு வ்தன்னிலங்கயில துாஙகிக்வகாண்டி 
ருந்்த சிஙகைக் கடும்த்பாக்காைா்க்ைத 
்தட்டிவயழுப்பியிருக்கின்்றது. விைல வீரவன்ச, 
சரத வீரதசகர, குண்தாஸ அைரதசகர த்பான்்ற 
சிஙகைவா்களின் ்பாதுகாவலா்கைாகத ்தம்்ைக் 
காட்டிக்வகாள்பவா்கள இப்த்பாது கிைா்ந் 
வ்தழுந்திருக்கின்்றாா்கள. 13 ஐ முழு்ையாக 

ந்டமு்்றப்்படுத்த ெனாதி்பதிக்கு அதிகாரம் 
இல்ல என்றும், இ்த்ன ந்டமு்்றப் 
்படுததினால நாடு பிைவு்பட்டுவிடும் என்றும் 
இவா்கள கருததுக்க்ை முன்்வதது வருகின்்றாா் 
கள.
 தைாசைான வ்பாருைா்தார வநருக்கடிக்குள 
நாடு சிக்குண்டிருக்கும் நி்லயிலும், இன 
வா்தத்்ததய ்தைது அரசியலுக்கு மு்தலீடாகப் 
்பயன்்படுததும் அரசியலவாதிகள திருந்்தப்த்பாவதி 
ல்ல என்்ப்்த இந்்தச வசயதிகள உணாத்துகின்்றன. 
ரணில வசான்ன இரண்டு வருடததுக்ள இந்்த 
இனவா்தம் தீவிரை்டந்்தால, மீண்டும் ்ப்ழய 
இடததுக்குத்தான் வசலல தவண்டியிருக்கும். 
அ்த்னவிட ரணில குறிப்பிட்டது த்பால, ஓரிரு 
வருடததுக்குள அவரால ்ப்தவி்யத வ்தாடரக் 
கூடிய்தாக இருக்குைா என்்பதும் தகளவிக்குறி்தான்!
 இ்வ ஒருபு்றம் இருக்க ரணிலின் 
விெயததின்த்பாது ்தமிழ் ைக்களின் சீற்றமும் 
வவளிப்்பட்டது. அரசியல தீா்வு ஒன்்்ற வழ 
ஙகா்த நி்லயில ெனாதி்பதி வருவ்தறகு எதிராக 
்பலக்லக்கழக ைாணவா்கள ஏற்பாடு வசயதி 
ருந்்த த்பாராட்டததில வ்பாததுவில மு்தல 
வ்பாலிகண்டி வ்ரயான த்பாராட்ட அ்ைப்பு, 
காணாைலாக்கப்்பட்தடாா் உ்றவினா்கள அ்ைப்பு 
என்்பனவும் ்பஙதகறறிருந்்தன. வ்பாலிஸ் ்த்ட 
க்ை உ்டததுக்வகாண்டு ஆா்ப்்பாட்டக் காரா்கள 
வசலல முற்பட்டனா். இ்தன்த்பாது கண்ணீா்ப்பு்க, 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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இலங்கயில ஏற்பட்டுளை வ்பாருைா்தார 
வநருக்கடி த்தசிய அைவில மிக தைாசைானது. 

அந்்த வநருக்கடியில இருந்து நாட்்ட மீட் 
வடடுக்கப் த்பாவ்தாகச சூளு்ரதது குறுக்கு 
வழியில அரச ்த்லவராகியுளை ெனாதி்பதி ரணில 
விக்கிரைசிஙக, வசயல வலல்ையற்ற சூழலுக்குள 
சிக்கியிருப்்ப்்ததய காண முடிகின்்றது. 

 வ்பாருைா்தார வநருக்கடி என்்பதிலும் 
்பாரக்க வ்பாருைா்தாரததின் ்பாரிய அைவிலான 
வீழ்சசியானது, ்பலதவறு பிரசசி்னகைாகப் ்படர 
ந்து விரிந்து கி்ை்பரப்பி நிறகின்்றது. நாட்டின் 
அன்்றாடச வசலவினஙகளுக்கான வடாலரக்ைப் 
வ்பறறுக்வகாளை முடியா்த இக்கட்டுக்குள 
தி்்றதசரி திணறிக் வகாண்டிருக்கின்்றது. வ்பற்ற 
பிலலியன் கணக்கிலான கடன்க்ைத திருப்பிச 
வசலுத்ததவா அலலது அவற்்ற முற்றாகப் 
பு்றந்்தளளி, புதிய வ்பாருைா்தாரச வசயற்பாடு 
க்ைதயா முன்வனடுக்க முடியாைல அரசாஙகம் 
அலலாடுகின்்றது. 
 நாட்டு ைக்களின் உணவுப் ்பாதுகாப்்்ப 
ஸ்திரப்்படுத்த முடியவில்ல. அரச ஊழியர 
களு்டய சம்்பைத்்தக் கிரைைாக வழஙகுவ்தறகுத 
த்த்வயான ்பணத்்த எஙகிருந்்த எவவாறு 
புரட்டுவது என்று அரசினருக்குத வ்தரியவில்ல. 

 இது வ்தாடரபில ‘யூரியா விற்ற ்பணததில 
்தான் அரச உததிதயாகத்தரகளுக்கு டிசம்்பர ைா்த 
சம்்பைம் வழஙகப் ்பட்டது – அரசாஙகம் அறிவிப்பு. 
சாராயம் விறகும் ்பணததில ெனவரி ைா்தமும், 
சிகரட் விறகும் ்பணததில வ்பப்ரவரி ைா்தமும், 
கஞ்சா விறகும் ்பணததில ைாரச ைா்தமும், 
வி்பசசாரம் வசயயும் ்பணததில அடுத்தடுத்த 
ைா்தஙகளிலும் சம்்பைம் வழஙகப்்படலாம்! 
சசீ....வவட்கைாக இல்ல...?’ என்்ற முகநூல 
்பதிவவான்று கண்ணில வ்தன் ்பட்டது. இ்்த 
வாசித்ததும் ைனதுக்குள என்னதவா வசய்தது..... 
ஆனால இந்்த நி்ல்ை குறிதது அரச 
்தரப்பினருக்கும் அரசில ்பஙதகறறுளை அரசி 
யல ்த்லவரகள, அரசியலவாதிகளுக்கும் 
எத்த்கய உணரவு ஏற்பட்டிருக்கின்்றது என் 
்ப்்தக் கூ்ற முடியவில்ல. ‘நி்ல்ைக்ை 
எப்்படியும் சைாளிப்த்பாம் அரச ஊழியரகளுக்கு 
சம்்பைம் வழஙகாைல விடைாட்தடாம்’ என்்ற 

த்பாலித்தனைான அரசியல கூறத்ற அவரகளிடம் 
இருந்து வவளிப்்பட்டிருக்கின்்றது.
 வ்பாருைா்தாரம் வ்தாடரபிலான இந்்த 
நி்ல்ை சீரவ்பறுவ்தறகுரிய சமிக்்ஞக்ையும் 
நம்பிக்்கக்குரிய முயறசியாண்்ை வகாண்ட 
நடவடிக்்கக்ையும் அரச ்தரப்பிடம் காண 
முடியவில்ல. இ்தனால நி்ல்ை தைலும் தைாச 
ை்டயலாம் என்்ற அசசததுக்கான அறிகுறிகதை 
வ்தன்்படுகின்்றன. அது ைட்டுைலலாைல, 
இன்னும் தைாசைான சமூக, அரசியல, வ்பாரு 

ைா்தார, ்பாதுகாப்புப் பிரசசி்னகளுக்கு நாடு 
முகம் வகாடுக்கப் த்பாகின்்றது என்்ற அ்பாய 
அறிவிப்்்பதய 2023 ஆம் ஆண்டின் முகப்பில 
காணக் கூடிய்தாக உளைது. 
 த்தசிய அரசியலில ்பலதவறு சிக்கலகள, 
பிரசசி்னகள, ஒன்றுக்வகான்று முரணான 
நி்ல்ைகள உருவாகியிருப்்ப்்தப் த்பாலதவ 
்தமிழ் அரசியலும் மிக தைாசைாகப் பின்ன்ட்வச 
சந்திததிருக்கின்்றது. இந்்தப் பின்ன்டவுகள 
்தமிழ்த்தரப்பின் - தைலும் தைாசை்டயக் 
கூடிய எதிரகால அரசியல நி்ல்ைகள குறித்த 
எசசரிக்்க உணர்வ ஊட்டக் கூடிய்தாகவும் 
அ்ைந்திருக்கின்்றது. 

 வ்பாருைா்தாரப் பிரசசி்னகளுக்குத தீரவு 
காண்கின்்ற அத்ததவ்ை, சரவ்தத்தச நாணய 
நிதியம், உலக வஙகி, வலலரசு நாடுகள என்்ப 
வறறின் உ்தவிக்ைப் வ்பறுவ்தற குக் கண்து்டப்பு 
நடவடிக்்கயாக இனப்பிரசசி்னக்கு வ்பப்ரவரி 
ைா்தம் 4 ஆம் திகதிக்கு முன்னர அரசியல தீரவு 
காணப்்படும் என்்ற அறிவித்ததலாடு த்பசசு 
வாரத்்தகளுக்கான திகதிக்ைக் குறிதது 
்தமிழ்த்தரப்்்ப ெனாதி்பதி ைனம் குளிரச வசயய 
முற்பட்டிருந்்தார.
 அவரது முயறசி்யத ்தமிழ்த்தரப்பினர 
கண்டு வகாளைவில்ல என்்ற ்பழிசவசாலலுக்கு 
ஆைாகிவிடக்கூடாது என்்ப்தறகாக அவரது 
கூற்்ற வரதவறறு, த்பசசுவாரத்்தகளுக்குரிய 
முற்தயாரிப்புக்கான அ்னததுக் கட்சி கூட்டம் 
ைறறும் ்தமிழ்த்தரப்பினருடனான தநரடிச சந்திப்பு 
க்களிலும் ்தமிழ்தத்தசிய கூட்ட்ைப்பினர 
உளளிட்ட ்தமிழ் அரசியல ்த்வரகள கலந்து 
வகாண்டிருந்்தனர. 
 ஆனாலும் த்பசசுவாரத்்தகள நம்பிக்்கக் 
குரிய தி்சயில நகரா்த காரணததினால த்பசசு 
வாரத்்தக்கு சா்தகைான முன்னாயத்த நி்ல 
்ைக்ை உருவாக்குைாறு கூட்ட்ைப்பினர 
விடுத்த காலக்வகடுவுடன் கூடிய தகாரிக்்க 
ெனாதி்பதி ரணில விக்கிரைசிஙகவின் உரிய 
கவனத்்தப் வ்ப்றவில்ல. 
 யாழ்ப்்பாணததில த்தசிய வ்பாஙகல 
விழா்வ அரசாஙகம் ஏற்பாடு வசயதிருந்்தது. இந்்த 
விழா்வத ்தமிழ் ைக்கள ஏறறுக்வகாளைவில்ல. 
்பலக்லக்கழக ைாணவரகளும் வ்பாது அ்ைப் 
புக்களும் இ்தறகு எதிராகப் த்பாரக்வகாடி உயரத 
தின. இந்்த நி்லயில எதிரப்பு ஆரப்்பாட்டப் 
த்பாராட்டததிறகு ைததியில அந்்த விழாவில 
கலந்து வகாண்டு, அரசியல ்படம் காட்டிய ரணில 
விக்கிரைசிஙக யாழ் ைாவட்டததில இராணுவததின் 

பிடியில உளை காணிகள சில விடுவிக்கப்்படும் 
என்று அதிகாரிக்ையும் அரசியலவாதிக்ையும் 
ஒன்்றகூட்டி அதிரடியாக அறிவித்தல வசய்தார. அது 
அறிவித்தலாக ைட்டுதை உளைது. ந்டமு்்றயில 
ஆக்கபூரவைான நடவடிக்்கக்ைக் காண முடிய 
வில்ல. 
 அத்தத்பான்று அவசரைாகத தீரவு 
காணப்்பட தவண்டிய ்தமிழ் ைக்களின் எரியும் 
பிரசசி்னகளில ஒன்்றாகிய அரசியல ்கதிகளின் 
விடு்த்ல வ்தாடரபில - வ்பாஙகலுக்கு ஐந்து 

்கதிகள விடுவிக்கப்்படுவாரகள என்று உறுதி 
யளிக்கப்்பட்டிருந்்தது. அது வாயப்த்பசசுடன் 
நின்று விட்டது. வலிந்து காணாைல ஆக்கப் 
்பட்டவரகளுக்கு இரண்டு இலட்சம் ரூ்பா 
இழப்பீட்டுடன் பிரசசி்ன்ய முடிப்்ப்தறகு 
அப்்பால எந்்தவி்த நகரவும் கி்டயாது என தகாடி 
காட்டப்்பட்டிருக்கின்்றது. 
 இத்த்கய பின்னணியில்தான் ்தமிழ்க் 
கட்சிகள பிைவு்பட்ட நி்லயில உளளுராட்சி 
ைன்்றத த்தர்தலக்ை எதிரவகாளைத தீரைானித 
திருக்கின்்றன. ்தமிழரசுக் கட்சி ்தமிழ்தத்தசிய 
கூட்ட்ைப்பின் த்தர்தல சின்னைாகிய வீட்டுச 
சின்னததில ்தனிததுப் த்பாட்டியிடப் த்பாவ 
்தாக அறிவிததிருக்கின்்றது. இந்்த அறி 
விப்்்ப ‘இம்மு்்ற ்தமிழ்தத்தசிய கூட்ட 
்ைப்பின் ்பஙகாளிக் கட்சிகள ்தனிததுப் 
த்பாட்டியிட்டு த்தர்தலில வவன்்ற பின்னர 
கூட்ட்ைப்்பாக ஒன்றி்ணந்து உளளுராட்சி 
ச்்பகளில ஆட்சி அ்ைததுச வசயற்படும்’ 
என்று வி்பரிததிருக்கின்்றது. வ்தாகுதிவாரி ைற 
றும் விகி்தாசாரக் கல்வ மு்்றயிலான இந்்தத 
த்தர்தலில ்தனிக்கட்சிகைாகப் த்பாட்டியிட்டால 
்தான் கூட்ட்ைப்பு அதிக ஆசனஙக்ையும் 
அதிக ைன்்றஙக்ையும் ்கப்்பற்ற முடியும். 
ஒன்றி்ணந்து ஓர அணியாகப் த்பாட்டியிட்டால 
வவறறி வ்பறுவது கடினம் என்்ற அரசியல நுணுக்க 
விைக்கத்்தயும் இரா.சம்்பந்்தனும், சுைந்திரனும் 
அளிததிருக்கின்்றனர. 

 ்தமிழ்தத்தசிய கூட்ட்ைப்பு, ்தமிழரசுக் 
கட்சியின் சின்னைாகிய வீட்டுச சின்னத்்ததய 
த்தர்தலுக்கான சின்னைாக இதுவ்ரயில 
்பயன்்படுததி வந்்தது. வீட்டுச சின்னம் என்்றால 
்தமிழ்தத்தசிய கூட்ட்ைப்பின் சின்னம் என்்பது 
்தமிழ் வாக்காைரகளின் ைனஙகளில ஆழைாகப் 
்பதிந்துளை அரசியல அ்டயாைைாகும். இந்்தச 
சின்னததின் கீழ் தும்புத்தடி்ய நிறுததினாலும்கூட 
்தமிழ் ைக்கள கண்்ண மூடிக்வகாண்டு 
வாக்களிப்்பாரகள. தகளவி தகட்கைாட்டாரகள 
என்்பது வ்பாதுவானத்தார அரசியல நம்பிக்்க. இது 
்தமிழரசுக் கட்சியின் ஆழைான நம்பிக்்கயுடன் 
கூடிய நி்லப்்பாடு. 
 இந்்தத த்தர்தலில கூட்ட்ைப்பின் ்பங 
காளிக்கட்சிக்ை வீட்டுச சின்னததில த்பாட்டியிட 
விடாைல ஒதுக்கி, ்தனித்தனியாகப் த்பாட்டியிடச 
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அரசியலமைப்புக்கான 13 ஆவது திருத் 
தத்மத முழுமையகா் நமை முமைப் 

படுத்தப்்பகாவதகா் ஜனகாதிபதி ரணில் 
விககிரைசிங் யகாழப்பகாணத்தில் மவத்து 
அறிவித்திருககினைகார். தமிழக ்ட்சி ்ளத் 
திருப்திப்படுத்துவதுதகான இநத அறிவிப்பின 
்நகாக்ைகா?
 
 ்தமிழ்க் கட்சிக்ைத திருப்திப்்படுத 
துவது்தான் தநாக்கைாக இருக்கலாம். அலலது 
்தமிழ் ைக்களுக்கு நம்பிக்்க்யக் வகாடுதது 
காலத்்த இழுத்தடிப்்ப்தாகவும் இருக்கலாம். 
்தமிழ்க் கட்சிக்ைப் வ்பாறுத்தவ்ரயில இனப் 

பிரசசி்ன தீா்வு முயறசிகள வ்தாடா்பில கடந்்த 
70 வருட காலைாக நீண்ட அனு்பவஙக்ைப் 
வ்பறறிருக்கின்்றாா்கள. அ்தனால, ்தமிழ்த ்தரப்பினா் 
ஏைாறும் நி்லயில இல்ல. 

 அந்்த வ்கயில்தான் ஆறு கட்சிகள 
தசா்ந்து ஆரம்்பததில இந்்த விஷயத்்த 
ஆராயவ்தாகச வசாலலி த்பசப்்பட்டது. குறிப் 
பிட்ட சில விடயஙக்ை ஒரு வாரததில 
ந்டமு்்றப்்படுததுைாறும் தகட்கப்்பட்டது. 
ஆனால, இதுவ்ரயில எதுவுதை ந்டவ்ப்ற 
வில்ல. அந்்தப் பின்னணியில்தான் இனிதைல 
த்பசசுவாா்த்்த இல்ல என ்தமிழரசுக் கட்சியின் 
த்பசசாைா் சுைந்திரன் அறிவிததிருக்கின்்றாா். ஆறு 
கட்சிகள எடுத்த முடிவின் ்பலனாகதவ இந்்த 
அறிவிப்்்ப நான் ்பாா்க்கித்றன். ஆக, ்தமிழ்த 
்தரப்்்ப வ்தாடா்ந்தும் ஏைாறறிக்வகாண்டிருக்க 
முடியாது என்்ப்்தத்தான் இ்வ உணா்ததுகின்்றன. 

13 ஆவது திருத்தத்மத நமைமுமைப்படு 
த்துவதற்கு இரண்டு வருைங்ள் 

்தமவ எனறும் ஜனகாதிபதி ச�கால்லி 
யிருககினைகார். எதற்்கா் இத்தமன வரு 
ைங்ள் ்தமவ?
 
 இது சிரிப்புக்குரிய ஒரு விடயம். ஏவன 
ன்்றால, 13 ஆவது திருத்தம் என்்பது அரசியல 
யாப்பின் ஒரு அஙகம். அரசியல யாப்பில 
ஏறகனதவ இருக்கும் ஒரு விடயம். இ்த்ன 
முழு்ையாக ந்டமு்்றப்்படுததுஙகள என்று 
தகட்கின்்ற த்பாது இரண்டு விடயஙகள இதில 
உளைடஙகுகின்்றன. ஒன்று 13 இல உளை 
ஆனால, ந்டமு்்றப்்படுத்தப்்படா்த வ்பாலிஸ் 
அதிகாரம், காணி அதிகாரம் என்்பன. இரண்டாவது, 
ஏறகனதவ வழஙகப்்பட்டு ்பலதவறு வழமு்்றகள 
மூலைாக ைாகாணஙகளிலிருந்து ைததிய அரசு 

்பறிதவ்தடுக்கப்்பட்ட விடயஙகள.அலலது இரகசி 
யைாக, நிா்வாக ந்டமு்்றகள ஊடாக ்தம்மிடம் 
எடுததுக்வகாண்ட விடயஙகள. 

 இ்வ அ்னததும் அரசியல யாப்பிதல 
வசாலலப்்பட்டிருப்்ப்வ. அவற்்ற ந்ட 
மு்்றப்்படுததுவ்தறகு இரண்டு வருடஙகள 
த்த்வயில்ல. இவற்்ற ந்டமு்்றப் ்படுதது 
வ்தறகு ்பாராளுைன்்றத்்தக் தகட்்பத்தா அலலது, 
்பாராளுைன்்ற அனுைதி்யப் வ்பறறுக்வகாளவத்தா 
த்த்வயற்ற்வ. ஏவனனில இ்வ அரசியல 
யாப்பில ஏறகனதவ இருக்கின்்றது. 
 எனதவ, ெனாதி்பதி இ்தறகான 

உத்தர்வப் பி்றப்பிதது அ்தறகான சட்ட 
ஏற்பாட்்ட அறிவிப்்பது்தான் வசயயப்்பட 
தவண்டியது. இ்தறகாக புதிய சட்டஙக்ை 
உருவாக்க தவண்டிய த்த்வகள எதுவும் 
இல்ல. இ்தறகான நிா்வாக நடவடிக்்கக்ை 
முன்வனடுப்்பது்தான் வசயயப்்பட தவண்டியது. 
என்்னப் வ்பாறுத்தவ்ரயில இ்தறகு ஓரிரு 
ைா்தஙகள ்தாராைைாகப் த்பாதும். இந்்த நி்ல 
யில, இரண்டு வருடஙகள த்த்வ என்று 
ரணில காலத்்தக் கடததி, ்தமிழ் ைக்களின் 
வாக்குக்ைப் வ்பறறுக்வகாளவ்தறகான ஒரு ்தந்தி 
தரா்பாயைாகத்தான் நான் ்பாா்க்கித்றன். 

சிங்ள ்பரினவகாத ்ட்சி்ள் இதற்கு எதிரகா் 
குரல் ச்காடுத்துகச்காண்டிருககினைன. இநத 

நிமலமையில் 13 ஆவது திருத்தத்மத ரணிலகால் 
முழுமையகா் நமைமுமைப்படுத்த முடியுைகா?
 

 

நான் முன்னா் வசான்னது த்பால இது 
அரசியல யாப்பில வசாலலப்்பட்ட ஒரு 
விடயம். யாா் என்ன வசான்னாலும், இ்த்ன 
ந்டமு்்றப்்படுததுவ்தறகு யாருக்கும் ்பயப்்பட 
தவண்டிய அவசியம் கி்டயாது. அரசியல 
யாப்பில இது இருப்்ப்தால, இவவா்றான 
எதிா்ப்புக்கள எலலாம் வவறும் புசசாண்டிகள. 
அரசியல யாப்பின் அடிப்்ப்டயில்தான் நாடு 
வசயற்பட்டுக்வகாண்டிருக்கின்்றது. அரசியல 
யாப்பில இருந்தும் வசயற்படுத்தப்்படா்த அலலது, 
்பறிக்கப்்பட்ட விடயஙக்ைக் வகாடுப்்ப்தறகு 
யாா் கததினாலும், யாா் கூக்குரலிட்டாலும் அச சை 
்டயத த்த்வயில்ல. 

13 ஆவது திருத்தம் முழுமையகா் நமை 
முமைப்படுத்தப்பட்ைகால், தமிழ ைக்ள் 
எதிர்பகார்ககும் �ைஷ்டி அடிப்பமையி 

லகான தீர்வுககு �ைகாதி ்ட்ைப்பட்டுவிடுைகா?
 
 அவவாறு நான் நி்னக்கவில்ல. இதில 
இரண்டு விடயஙகள உளைன. 13 என்்பது அரசி 
யல யாப்பில இருக்கும் ஒரு விடயம் என்்பது மு்த 
லாவது. அ்தனால, அ்த்ன ந்டமு்்றப்்படுத்த 
முற்பட்டால சைஷ்டி இலலாைல த்பாயவிடும் 
என்்பது ஏறறுக்வகாளைக்கூடிய ஒன்்றலல.  
 சைஷ்டி்ய யாராவது ்தரவுளைாா்கள என் 
்பத்தா அலலது அ்தறகான முன்முயறசிகள முன் 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

சபகாங்ல் தின மவபவத்தில் ்லநதுச்காள்வதற்்கா் யகாழப் 
பகாணத்துக்கான விஜயத்மத ்ைற்ச்காண்டிருநத ஜனகா 

திபதி ரணில் விககிரைசிங் முககியைகான சில அறிவிப்புக்மள 
சவளியிட்டிருககினைகார். இமவ சதகாைர்பகா் வைைகா்காண �மபயின 
முனனகாள் அமைச�ரும், ச்காழும்பு பல்்மலக்ழ் அரசியல் துமை 
விரிவுமரயகாளருைகான ்லகாநிதி ்நமதயகா �ர்்வஸவரன உயி்ரகாமைத் 
தமிழின தகாய்க்ளம் நி்ழசசியில் பகிர்நது ச்காண்ைகார். அதன முககிய 
பகுதி்மள இலககு ்நயர்்ளுக்கா் இங்் தருகின்ைகாம்.
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இனப்பிரசசி்ன ைறறும் உரி்ை த்பாராட்டம் 
ந்டவ்பறறு வரும் ஒரு நாட்டிறகுள 

்தமிழரகளின் உரி்ைப் த்பாராட்டத்்த அரசியல 
ரீதியாக வ்தாடரவ்தாக கூறும் ்தமிழ் த்தசியக் 
கூட்ட்ைப்பு  த்தர்தல அரசிய்ல கருததில 
வகாண்டு கட்சிகளின் வவறறி த்தாலவிக்ை 
கணிப்பிடும் கைப் ்பரீட்்ச்ய நடாததுவது 
தவடிக்்கயாக உளைது. ்தமிழ் ைக்களுக்கு 
சு்தந்திரம் கி்டத்த பின்னர வசயய தவண்டிய 
வசயற்பாடுக்ை இப்த்பாது வசயய முயறசிப்்பது 
ஏன் என்்ற தகளவி எழுகி்றது.
 இது த்பான்்ற வசயற்பாடுகள வடகிழக்கு 
்தமிழர ்தாயகததில ்தமிழ் த்தசியத்்த நம்பி ்பய 
ணித்த இ்ைஞரக்ை தைா்தவிடுவ்தறகும், 
நட்டாறறில விடுவ்தறகும்  கைம் அ்ைததுக் 
வகாடுக்கப் த்பாகி்றது .

 
தமிழ்தசியக ்ட்சி்ளின பிளவு?

்தமிழீழ விடு்த்லப் த்பாராட்டம் ஆரம்பிக்கப்்பட்ட 
காலம் மு்தல இன்று வ்ர ்தமிழரகளின் 
உரி்ைப் த்பாராட்டத்்த வலுவிழக்கச வசயயும் 
்தந்துதரா்பாயைாக காலததிறகு காலம் பிரித்தாளும் 
்தந்திரத்்ததய இலங்க இந்திய அரசுகள 
தைறவகாண்டு வருகின்்றனர.

 இது இலங்கயில ைட்டுைலல உலகலா 
விய அைவில உரி்ைகளுக்காக த்பாராடும் இனஙக 
ளின் மீது த்பாராட்ட இயக்கஙகள, விடு்த்ல 
அ்ைப்புக்க்ை இராணுவ ரீதியாகவும், அரசியல 
ரீதியாகவும் த்தாறகடிப்்ப்தறகாக இவவா்றான 
பிரித்தாளும் ்தந்திரத்்ததய ்பயன் ்படுததி வரு 
கின்்றனர.
 இந்்த ்தந்துதரா்பாய நகரதவ மிகவும் 
இலகுவில வவறறிய்டயக் கூடிய நடவடிக் 
்கயாக இருப்்ப்தாலும், ்தனி ைனி்த உைவியலின் 
அடிப்்ப்டயில உருவாகும் ்ப்தவி ஆ்ச, 
அதிகாரம், ்தனி ைனி்த ஒழுக்கம்  ைறறும் 
அரசியல காரணிகளின் வசலவாக்கு இவவா்றான 
பிைவுக்ை  வவளிப்்ப்டயாக வசயவ்தறகான 
நியாயப்்பாடுக்ை உருவாக்கி விடுகி்றது. இ்தன் 
காரணைாக எதிரிகள மிகவும் இலகுவாக ்பாவிக் 
கக்கூடிய ஆயு்தைாக இந்்த பிரித்தாளும் ்தந்திரத்்த 
்கயாண்டு வருகின்்றனர.
 இலங்க ்தமிழரகளின் த்பாராட்ட வர 
லாறறில இவவா்றான பிரித்தாளும் ்தந்திரஙகள 
பிரதயாகிக்கப்்பட்ட காலஙகள, சம்்பவஙகள ்பல 
உண்டு.
 ்தமிழ் த்பாராட்ட இயக்கஙகளுக்கு இ்ட 
யிலான பிைவுகள,  ்தமிழீழ விடு்த்லப் புலிகள 
இயக்கததிறகுள இடம்வ்பற்ற பிைவுகள, ்தமிழ் 
அரசியல கட்சிகளுக்குள ந்டவ்பற்ற பிைவுகள 
என ்தறத்பாது ்தமிழ் த்தசியக் கட்சிகளுக்கு இ்ட 
யிலான பிைவுகள என ்பலவற்்ற கூ்றலாம்.
 இந்்த பிைவுகளுக்கு  காரணைாக ஆயிரம் 
நியாயஙக்ை கூறினாலும் இ்தனால ்தமிழரகள 
இழந்்தது்தான் அதிகம்.
 ஒவவவாரு த்பாராட்ட இயக்கததுக்குப் 
பின்னாலும் ்தமிழரகளின் உரி்ைக்ை  மீட்கப் 
த்பாகித்றாம் என்்ற நம்பிக்்கயில இ்ணந்து 
துப்்பாக்கிக்ை தூக்கி ைடிந்்த ஆயிரக்கணக்கான 
இ்ைஞரகளுக்கு எம்மிடம் எந்்த ்பதிலும் இல்ல.
 இந்நி்லயில  மீண்டும் ஒரு மு்்ற இந்்த 
பிரித்தாளும் ்தந்திரத்்த இலங்க அரசு மிகவும் 

தநரததியாக  வசயற்படுத்த வ்தாடஙகி உளைது.
 ்தமிழரக்ை ஆயு்த ரீதியாக த்தாறகடித்த 
இலங்க அரசுக்கு ்தமிழ் த்தசியக் கூட்ட்ைப்பின் 
அரசியல வகி்பாகம், வ்தாடரசசியான த்தர்தல 
வவறறி என்்பன ்தமிழ் ைக்களின் அரசியல அபி 
லா்ஷக்ை வ்தாடரசசியாக வவளிக்காட்டி வரும் 
நி்லயில அது காலததிறகு காலம் இலங்க 

மீ்தான சரவத்தச அழுத்தஙக்ைதய உருவாக்கி 
வருகி்றது.
 ஆயு்தப் த்பாராட்டத்்த ்கயாண்ட 
அரசுக்கு ்தமிழரகளின் அரசியல ரீதியான காரணி 
க்ை வகாள்க ரீதியாக வவறறி வகாளை முடிய 
வில்ல.

 ஏறகனதவ முஸ்லீம் அரசியல ்த்லவர 
களுக்கு வகாம்பு சீவி விட்டு ்தமிழரக்ை 
அதிகார ரீதியாக இராண்டாம் ்தரப் பிர்ெகைாக 
நடாததி அரசு அதுவும் குறிப்்பாக கிழக்கு 
ைாகாணததில இத்த ரணில விக்கிரைசிஙக அரதச 
முஸ்லீம் ்த்லவரகளுக்கு முழு அதிகாரத்்த 
வழஙகி  கிழக்கு ்தமிழரக்ை அடி்ைப்்படுததி 
்வததிருந்்த்தன் ஊடாக பின் நாட்களில அ்தன் 
்தாக்கம் ்தமிழ் த்தசியக் கூட்ட்ைப்பில இருந்்த 
சிலர பிரிந்து வசன்று அரசுடன் இ்ணவ்தறகும், 
அரசுடன் இ்ணந்்த சில அரசியல கட்சிகள 
வவறறி வ்பறுவ்தறகுைான நியாயப்்பாடுக்ை 
அலலது சூழ்நி்லக்ை கிழக்கு ைாகாண 
்தமிழரகள ைததியில உருவாக்கி இருந்்தது. இந்்த 
வசயற்பாடுகள மிகவும் திட்டமிடப்்பட்ட உைவி 
யல ரீதியான அரசியல வசயற்பாடுகள இ்த்ன 
்தமிழ் த்தசியக் கூட்ட்ைப்பில உளை கட்சிகைால 
இன்றுவ்ர கணிக்க முடியவில்ல.

 இது த்பான்த்ற ்தறத்பாது ்தமிழ் த்தசியக் 
கூட்ட்ைப்புக்குள உளை இரண்டு கட்சிகளுக்கு 
்தறத்பாது இலங்க அரசாஙகம் வகாம்பு சீவி 
விட்டத்தாடு அ்வ அடிதது தைாதும் கைைாக 
த்தர்த்லயும் அறிவிததுளைது.
 உண்்ையில இது வ்ர காலமும் ்தமிழ் 
ைக்கள ்தமிழ் த்தசியக் கூட்ட்ைப்்்ப ்தஙகைது 
உரி்ைப் த்பாராட்டததின் வ்தாடரசசி எனவும் 
இ்தன் ஊடாக ்தமிழ் ைக்களின் 70 ஆண்டுகால 
உரி்ைப் த்பாராட்டததிறகு அரசியல ரீதியான 

தீர்வப் வ்ப்ற முடியும் என்்ற நம்பிக்்கயின் 
அடிப்்ப்டயில்தான் வாக்களிதது வருகின்்றனர.
 ஆனால உண்்ையில ்தமிழ் ைக்களின் இந்்த 
நம்பிக்்க்ய ்பயன் ்படுததி த்தர்தலில வவறறி 
வ்பறும் குதி்ரயாகதவ ்தறத்பாது ்தமிழ் த்தசியக் 
கூட்ட்ைப்்்ப ்பலர ்பயன்்படுததி வருகின்்றனர.
 அ்தாவது ்தஙகைது வவறறிக்கான கூட்ட 

ணியாக ்தமிழ் த்தசியக் கூட்ட்ைப்்்ப ்பயன் 
்படுததுவது பின்னர ்தாஙகள கட்சிகைாக ஏட்டிக்குப் 
த்பாட்டியாக வசயற்பட்தட வந்துளைனர.
 இந்நி்லயில ்தறத்பாது ்தமிழ் த்தசியக் 
கூட்ட்ைப்பில உளை கட்சிகள பிரிந்து நின்று 
த்தர்த்ல எதிரவகாளவது என்்பது ைக்கள 
ைததியில குழப்்பத்்த ஏற்படுததி உளைத்தாடு 
்தமிழ் த்தசியததின் மீது ்பறறுறுதி வகாண்டு 
இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு, ஒட்டுக் குழுக்களின் 
அசசுறுத்தலகள இலங்க அரசின் ்கதுகள  ்தமிழ் 
என அ்னத்்தயும் ்தாஙகிக்வகாண்டு ்தமிழ் த்தசிய 
கூட்ட்ைப்பு என்்ப்தறகாக இரவு ்பகல ்பாராைல 
கைததில நின்று வசயற்பட்ட இ்ைஞரக்ை 
அரசியல ரீதியாக த்பாதும் நி்லக்கு ்தளளியுளைது.
 ்தமிழ் த்தசியக் கட்சிகள த்தர்த்ல பிரிந்து 
நின்று எதிர வகாளவ்தன் ஊடாக ஏற்படப்த்பாகும் 
்தாக்கஙகைாக சிலவற்்ற கணிக்க முடியும்.
 ்தமிழ் த்தசியததிறகாக வாக்களிதது ்பழகிய 
ைக்க்ை ்தனிக் கட்சிகளுக்காக வாக்களிக்க தூண் 
டும்.
 இதுவ்ர ்தமிழ் த்தசியம் என ஒன்று 
்பட்டு வசயற்பட்ட ்தமிழ் ைக்கள ்தனிந்பர 
அ்டயாைஙகள, கட்சி அ்டயாைஙகள என  
கூறிக் வகாண்டு  துண்டு துண்டாக பிரிதது தைா்த 
தவண்டிய சூழ்நி்ல உருவாகும்.

 ்தமிழ் த்தசிய கூட்ட்ைப்பு என்்ற ்தமிழ் 
ைக்களின் ஒற்்ற நம்பிக்்க ஒற்்ற அ்ட 
யாைத்்த உ்டதது த்தர்த்ல எதிரவகாண்டால 
அடுதது வரும் த்தர்தலகளில அந்்த நம்பிக்்க்ய 
எந்்த கட்சிகைாலும் ்கப்்பற்ற முடியாது த்பாய 
விடும்.
 ஏறகனதவ சிஙகை குடிதயற்றம், அரச 
ஆ்தரவு வ்பற்ற கட்சிகளின் அதிகாரம், இஸ்லாமிய 
அரசியல ்த்லவரகளின் ஆதிக்கம் என நான்கு 
்பக்கஙகளிலும் அழுத்தததிறகு ைததியில இருக்கும் 
கிழக்கு ைாகாண ைக்களுக்கு, ்தமிழ் த்தசியக் கூட் 
ட்ைப்பின் இந்்த பிைவு தைலும் ்பல பிரிவுக்ை 
உண்டாக்கி ைாறறுக் கட்சிகளுக்கு சா்தகைான 
நி்ல்ய உருவாக்கி விடும்.
 ்தமிழ் ைக்கள வ்பரும்்பான்்ையாக ஒன்று 
்பட்டு வசயற்படுவத்த த்தர்தலில ைட்டும் ்தான் 
ஆனால அந்்த த்தர்தலில ்தமிழ் ைக்க்ை பிரிந்து 
நின்று வாக்களிக்க தூண்டுவ்தன் ஊடாக அவர 
க்ை கட்சி அரசியலுக்குள இழுதது விடப் ்பாரக் 
கின்்றனர.
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உள்ளூராட்சி ைனை ததர்தல் நடாததபபட 
தவண்டும் எனபதில் தங்களின நினைப 

பாடு எனை?

 உளளூராட்சிைன்்ற த்தர்தலுக்கான காலம் 
ஒருவருட நீடிப்பின் பின் சட்டபூரவைாக வழஙடப் 
்பட்ட த்பாதிலும் ்தறத்பாது ஒரு வருட காலைானது 
ைாரச ைா்தைைவில நி்்றவு க்கு வரவுளைது. இது 
த்பான்று ெனநாயக ரீதியாக கட்டாயைாக த்தர்தல 
நடாத்தப்்பட்டு ைக்கள பிரதி 
நிதிகள உளளூராட்சி ைன்்றங 
களுக்கு வ்தரிவு வசயயப்்பட 
தவண் டும் த்தர்தல ஆ்ணக் 
குழு மூலைாக த்தர்தல நடாத 
்தப்்படுவது ைறறும் தவட்பு 
ைனு ்தாக்கல வ்தாடரபில 
வரத்தைானி மூலைான அறி 
விப்பு வசயயப்்பட்டுளைது 
இம்ைா்தம் 18 ஆம் திகதி 
வ்தாடக்கம் 21 வ்ர அ்தற 
கான காலப்்பகுதியாக அறி 
விக்கப்்பட்டுளைது இருந்்த 
த்பாதிலும் ்தறத்பாது ைக்களு 
்டய உரி்ைக்ை ைதிதது 
ெனநாயகரீதியான த்தர்தல 
நடாத்தப்்பட்டு உரி்ைகளு 
க்கு ைதிப்்பளிக்க தவண்டும் 
என்்பது ்பறறி கத்ப அ்ைப்பு 
உன்னிப்்பாக அவ ்தானிதது வருகின்்றது. 

எல்னை நிர்்ணய ஆன்ணககுழு நிறுவப 
பட்டனை உள்ளூராட்சி ைனை ததர்தல் 

முனையில் எவவன்கயாை தாக்கதனத செலுதது 
கிைது?

 உளளூராட்சி ைன்்ற த்தர்த்ல 
வ்பாறுத்தைட்டில கடந்்த நலலாட்சி அரசாஙக 
காலததில 2018ல எல்ல நிரணய ஆ்ணக்குழு 
உருவாக்கப்்பட்டது இதில கலப்பு வட்டார 
விகி்தாசார மு்்ற மூலைாக 8000 பிரதிநிதிகள 
த்தரவு வசயயப்்பட்டாரகள.2018 க்கு முன்னர 

4000க்கும் தைற்பட்தடாரகதை பிரதிநிதிகைாக 
காணப்்பட்டாரகள. இ்த்ன ்தறத்பாது எல்ல 
நிரணய ஆ்ணக்குழு மூலைாக 3000 ம் வ்ர 
கு்்றதது 5000 உறுப்பினரகள வ்ர ்தறதடா்்தய 
எல்ல நிரணய ஆ்ணக்குழு தீரைானிதது  

வருகி்றது  . இத்ததவ்ை உளளூராட்சி ைன்்ற 
த்தர்தலுக்கு  எல்ல நிரணய மீள ஆ்ணக்குழு 
மூலைாக எந்்தவி்த ்பாதிப்பும் ஏற்படாது த்தர்தல 
நடாத்தப்்படுவது ்பறறிதய முன்வனடுப்புக்க்ை 
வசயது வருகித்றாம் என்று எல்ல நிரணய 
ஆ்ணக்குழுவின் ்தவிசாைர ைஹிந்்த த்தசப்பிரிய 
இது குறிதது வ்தரிவிததுளைார..எது எவவா்றாக 
இருந்்தாலும் த்தர்தல நடாததுவது ்பறறிதய 
தகாரிக்்க முன்்வக்கப்்பட்டும் வருகின்்றது.

உள்ளூராட்சி ைனை ததர்தலின தபாது சபண் 
தவட்பாளர்்கள் 25 வீதம் ஒதுக்கபபட 

தவண்டும் எனபனத எவவன்கயா்க ்கருதுகிறீர்?

 உளளூராட்சி ைன்்றஙகளில வ்பண் 
பிரதிநிதிகள வ்தாடரபில கடந்்த காலஙகளில 
த்பசப்்பட்டாலும் கூட ்பாராளுைன்்றததில ஆறு 
வீ்தத்்த ்தாண்டவில்ல இருந்்த த்பாதிலும் 
2018ல ந்டவ்பற்ற த்தர்தலின் த்பாது 25 வீ்தைான 

வ்பண் பிரதிநிதிததுவம் அரசியலில இருக்க 
தவண்டும் என்்பது ்பறறி த்பசப்்பட்டாலும் அது 
்பட்டியலில ைாததிரம் இடம் பிடித்தத்த ்தவிர  
ந்ட மு்்ற சாததியைாக்கப்்படவில்ல இ்்த 
விடுதது வ்பண்கள சமூக வசயற்பாட்டாைரகள 
்பஙகளிப்புக்க்ை தைறவகாளைக்கூடிய பிரதிநிதி 

கள த்தர்தலில வ்பயரைவின்றி இ்றக்கப்்பட்டு 
தி்றம்்பட வசயற்பட தவண்டும் ்தஙகைது 
அ்ைப்பு மூலைான ெனனி திட்டம் ஊடாக ஒரு 

வருட உளளூராட்சி ைன்்ற 
வ்பண் உறுப்பினரகளுடன் 
இடம் வ்பற்ற திட்டததில 
குறிப்பிட்ட உறுப்பினரகதை 
்பஙதகறறிருந்்தனர இது 
த ்ப ா ்த ா ் ை ய ா க வு ள ை து 
இவவா்றாக சகல த்தர்தல 
நி்லயிலும் வ்பண்கள கைமி 
்றஙக தவண்டும் என்்பது டன் 
சமூக வசயற்பாடு மிக்க வ்பண் 
்த்ல்ைக்ை சமூகததில 
உருவாக்க தவண்டும் .

தறதபாது நனடசபைவிருக 
கும் ததர்தனை நீடிப பது 

சதாடர்பிலும் ்கட்டுபப்ணம் 
செலுததபபட்டாலும் அதனை 
ஏற்க தவண்டாம் எை அரெ 
தரபபில் தபெபபடுகிைது இது 

சதாடர்பில் தங்களின நினைப பாடு எனை?

 இவவா்றான விடயம் வ்தாடரபில உட 
னடியாக த்தர்தல ஆ்ணக்குழுவுக்கு நாம் உட்்பட 
ஏ்னய த்தர்தல கண்காண்காணிப்பு அ்ைப்புக்கள 
்பலவும் இது வ்தாடரபில வலியுறுததிதனாம் இது 
த்தர்தல வரலாறறில ஒரு கரும் புளளியாகும் இந்்த 
கருததி்ன வ்பாது நிரவாக உளநாட்டலுவலகள 
அ்ைசசின் வசயலாைதர இவவாறு  கடி்தம் 
மூலைாக  கட்டுப்்பணத்்த ஏறக தவண்டாம் என 
வ்தரிவிததிருந்்தார. இ்தறகு உடனடியான ்பதிலடி 
வகாடுக்கப்்பட்டு அ்னதது வ்தரிவத்தாட்சி 
அலுவலகரகளுக்கும் த்தர்தல ந்டவ்பறுவது 
வ்தாடரபிலான முன்வனடுப்புக்க்ை எடுக்குைாறு 
த்தர்தல ஆ்ணக்குழு தகட்டுக் வகாண்டுளை்ை 
குறிப்பிடத்தக்க்தாகும் .
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ஜனநகாய் நகாட்டில் அடிக்டி ்தர்தல் நைகாத்தப்படுவது வர்வற்்த்தக்து. ஆனகால் 
இலஙம்யில் உள்ளூரகாட்சிைனை ்தர்தமல இழுத்தடிப்புச ச�யவது ்்ள்விக 

குறியகாகியுள்ளது.
 இருநத ்பகாதிலும் ஒரு வருை ்காலம் நீடிப்பு ச�யயப்பட்டு மீண்டும் ்தர்தலுககு 
ச�ல்லகாது இழுத்தடிப்புச ச�யவசதனபது ஏற்் முடியகாத ஒனைகா் ்காணப்படுகிைது. எதிர்க 
்ட்சி ைற்றும் ்தர்தல் அமைப்புக்ளின ஏ்்காபித்த எதிர்பகார்ப்பகா் ்தர்தல் நைகாத்தப்பட்டு 
ைக்ள் பிரதிநிதி்ள் சதரிவு ச�யயப்பட்டு அரசியல் உரிமை்ள் ைதிக்ப்பை ்வண்டும் 
எனப்த ஆகும். ஆனகால் இலஙம்யில்   உள்ளூரகாட்சி ்தர்தல் சதகாைர்பில் பல விைர் 
�னங்ள் முனமவக்ப்படுகிைது. இருநத ்பகாதிலும் ்தர்தல் நைகாத்துவது பற்றி ்தர்தல் 
ஆமணககுழு மும்முைைகா் இருநது வருகினைது. ஜனநகாய்ப் பண்பு்ளில் ் தர்தலும் ஒனைகா் 
்காணப்படுகிைது. ஜனகாதிபதி ்தர்தல்,பகாரகாளுைனைம்,ைகா்காண �மப,உள்ளூரகாட்சி ்தர்தல் 
என பல முமை்ள் ்காணப்படுகிைது இது இவவகாறு இருக் விகிதகா�காரம்,வட்ைகார முமை 
்பகானைனவும் நமை முமையில் உள்ளது.
 ்தர்தல் சதகாைர்பில் அதமன ்ண்்காணிக் ்தர்தல் ்ண்்காணிப்பு  அமைப்புக்ள் 
பல ச�யற்படுகினைது இதன ஒரு பகுதியகா் சுதநதிரைகானதும் நீதியகானதும் ்தர்தலுக்கான 
ைக்ள் இயக்த்தன நிமை்வற்று பணிப்பகாளர் ைனகாஸ ைககீன  இலககு ஊை்த்திற்கு 
வழஙகிய ச�வவி...

்ப்டகதைாடு த்பாராடுவத்தாடு ைட்டும் 
நின்றுவிடாது ஒரு ந்ட மு்்ற அர்ச 
்தமிழீழ ைண்ணில நிறுவியத்தாடு எதிரகால 
்தமிழர ்தாயகததிறகு அததியவசியைான 
அ்னதது கட்ட்ைப்புக்க்ையும் ்தன்னகதத்த 
வகாண்டிருந்்தது. 
 ்தமிழ் ைக்களுக்கு எந்்த உரி்ை்யயும் 
வழஙக ்தயார இலலா்த சிஙகை அரசு உலகின் ்பல 
நாடுகளின் ஆ்தரவுடன் ்தமிழீழ ைக்கள மீ்தான 
மிகவும் குரூரைான ஒரு இனப்்படுவகா்ல்ய 
அரஙதகறறி 2009ம் ஆண்டு தை ைா்தம் இப்த்பா்ர 
முடிவுக்குக் வகாண்டு வந்்தது. அந்்தக் கணம் 
வ்ர ்தமிழீழ வரலாறறில ்தைது உயி்ர துசசம் 
என எண்ணி த்பாராடிய த்பாராளிகள ்தைது 
ஆயு்தத்்த வைௌனிப்்ப்தாக அறிவித்தாரகள. 
 ்தமிழீழ ைக்களின் உரி்ைப் த்பாராட்டம் 
வ்தாடர தவண்டும் ஆனால இறுதிப் த்பாரில 

சிஙகை அரசு ்தமிழ் ைக்கள மீது தைறவகாண்ட 
இனப் ்படுவகா்லக்கும் ஏ்னய த்பாரக் 
குற்றஙகளுக்கும் நீதி நி்ல நாட்டப்்பட 
தவண்டும். 
 இ்த்ன விடுதது இன்்்றய ஈழத ்தமிழ் 
அரசியல வாதிகள சிலர இந்்த விடு்த்லப் 
்பயணததில ்தமிழ் ைக்களும் த்பாராளிகளும் 
தைறவகாண்ட ஒப்்பற்ற தியாகஙக்ை அ்றதவ 
ை்றந்து சிஙகை அரசுடன் சைரசம் வசயயும் 
முயறசியில ஈடு்படுகின்்றாரகள. ்தறத்பா்்தய 
அரசியல வாதிகளின் இந்்த அணுகுமு்்ற  
்தமிழீழ ைக்களுக்கு இவரகள வசயயும் ்பச்சத 
துதராகைாகும். 
 2009க்கும் பின்னரான காலப்்பகுதியில 
்தமிழீழ ைக்களின் உரி்ைப்த்பாராட்டமும்  
சிஙகை அரசுகள தைறவகாண்ட இனப் 
்படுவகா்லயும் வ்தாடரந்தும் அவரகள 
தைறவகாண்டு வரும் கட்ட்ைப்பு ரீதியிலான 
இனப்்படுவகா்லயும் உலக அரசுகளின் கவ 

னத்்த ஈரதது வருகின்்றது. 
 அந்்த வ்கயில கடந்்த நான்கு 
வருடஙகளுக்கு தைலாக இலக்கு மின்னி்தழ் 
்தாயகததிலும் ்தமிழகததி லும் ைறறும் 
உலவகஙகும் வாழும் ்தமிழ் ைக்களின் 
ைனசசாட்சி்ய ்தட்டிஎழுப்பும் வி்தததில 
மிகவும் தநரததியாக ்பணியாறறி வருகின்்றது.
 ஒட்டுவைாத்தைாகச வசாலலப் த்பானால 
்தமிழீழ ைக்களின் உரி்ைப்த்பாராட்டம் வவறும் 
இனப்பிரசசி்ன ைட்டுைலல. இந்்தப் பிரசசி்ன 
உண்்ையில ஒரு இ்்ற்ை பிரசசி்ன. 
இ்த்னதய இலக்கின் ஆசிரியர, ்தனது ஆசிரியர 
்த்லயங கஙகள ஊடாக வ்தாடரந்து வலியுறுததி 
வரு கின்்றார.இந்்த வி்டயத்்தக் கருததில 
எடுதது அ்னதது ்தமிழ் அரசியல வாதிகளும் 
்தமிழ் ைக்களும் வ்தாடரந்து விதவகைான 
மு்்றயில இப் த்பாராட்டத்்த முன்வனடுததுச 
வசலல தவண்டும் என இலக்கு ஆசிக்கின்்றது.

தென்னையில்   ... த�ொடர்ச்சி  ...



இலங்கயில ை்லயக ைக்களின் சம்்பை 
இழு்பறி நி்ல்ைகள வ்தாடரந்்த வண்ண 

முளைன.உ்ழப்பிறதகற்ற ஊதியமின்றி 
இவரகள அலலல்படுவ்தாக கண்டனஙகள 
முன்்வக்கப்்பட்டு வருகின்்றன.இ்தனி்டதய 
எதிரகட்சித ்த்லவர சஜித பிதரை்தாச வ்பருந் 
த்தாட்ட வ்தாழிலாைரக்ை சிறுத்தாட்ட உரி்ை 
யாைராக ைாற்ற தவண்டிய்தன் அவசியம் 
வ்தாடரபில வ்தாடரசசியாகதவ குரலவகாடுதது 
வருகின்்றார. அண்்ையில ்தமிழ் முறத்பாக்குக் 
கூட்டணியின் ்த்ல்ையக தி்றப்பு விழா 
நுவவரலியா ைாவட்டததின் டிக்தகாயா நகரில 
இடம்வ்பற்றத்பாது சஜித இ்தறகு தைலும் அழு 
த்தம்  வகாடுததிருக்கின்்றார.  
 ை்லயக வ்பருந்த்தாட்ட ைக்கள வசால 
வலாணா துன்்பதுயரஙக்ையும் அனு்பவிதது 
வருகின்்றனர.சைகால வநருக்கீடுகளுக்கு ைததி 
யில இவரகளின் வாழ்வியல த்பாக்குகள 
மிகவும் தைாசை்டந்துளை நி்லயில 
்பலது்்ற ்பாதிப்புக்க்ையும் இவரகள 
எதிரதநாக்கி வருவதும் புதிய விடயைலல.
த்தாட்டத வ்தாழிறறு்்ற்ய ைட்டுதை நம்பி 
வாழும் இம்ைக்களின ைாறறுதவ்தாழில 
முயறசிகள விரிவு்படுத்தப்்பட தவண்டும் என்்ற 
தகாரிக்்ககள வலுப்வ்பறறு வருகின்்றன.
வ்பாருைா்தார தைம்்பாட்டுக்கு விததிடும் வ்க 
யில சுயவ்தாழில ஊக்குவிப்பு கருதி கடன் 
வாயப்புக்ை வ்பறறுக் வகாடுக்க தவண்டிய்தன் 
அவசியமும் வலியுறுத்தப்்பட்டுளைது.த்தாட்டத 
வ்தாழிறறு்்றயின் மீது இம்ைக்களின் நாட்டம் 
அைப்்பரியது என்்றத்பாதும் த்தாட்டஙகளின் 
எதிரகாலம் குறிதது திருப்தியற்ற வவளிப்்பாடுகதை 
தைதலாஙகி காணப்்படுகின்்றன.த்தாட்டத 
வ்தாழிறறு்்ற நிசசயைற்ற ஒரு ்பா்்தயில 
்பயணிததுக் வகாண்டிருப்்ப்தாக விைரசனஙகள 
இருந்து வருவதும் வ்தரிந்்தாகுை.
 வ்பருந்த்தாட்ட த்தயி்ல வி்ை 
நிலஙகள அபிவிருததி என்னும் த்பார்வயில 
சுவீகரிக்கப்்பட்டு வருவ்தாகவும் இ்தன் 
பிண்ணனியில இனவா்த சிந்்த்னகள ை்்றந்து 
நிற்ப்தாகவும் கருதது வவளிப்்பாடுகள இருந்து 
வருகின்்றன.்பல சந்்தரப்்பஙகளில வ்பருந்த்தாட்ட 
த்தயி்லக் காணிகள சுவீகரிக்கப்்பட்டு காணி 
யற்ற கிராமிய ைக்களுக்கு ்பகிரந்்தளித்த நிகழ்வு 
களும் அரஙதகறியுளைன.1980 இல ்பயனற்ற 
த்தயி்லக் காணிகள என்்றவாறு கம்்ப்ை, 
கண்டி, உலப்்ப்ன, கடுகண்ணாவ த்பான்்ற 
இடஙகளில 10,000 வஹக்தடயர காணிகள 
அ ் ட ய ா ை ப் ்ப டு த ்த ப் ்ப ட் ட ன . இ ந் நி ல த ் ்த 
ைாறறுப்்பயிர நடவடிக்்ககளுக்கு ்பயன்்படுத்த 
தவண்டும் என்று திட்டமிடப்்பட்ட நி்லயில 
உலக வஙகியும் இததிட்டததிறகு அனுசர்ணயாக 
இருந்்தது.இததிட்டததின் கீழ் ஏலக்காய, கராம்பு, 
த்பான்்ற வாச்னப் வ்பாருட்க்ை ்பயிரிட 
தவண்டுவைன்று அரசாஙகம் திட்டமிட்ட 
நி்லயில, சுவீகரிக்கப்்பட்ட த்தயி்லக் 
காணிக்ை இறுதியில காணியற்ற கிராமிய 
ைக்களுக்தக ்பகிரந்்தளித்தனர என்று புததிஜீவிகள 
சு ட் டி க் க ா ட் டி யு ள ை ன ர . இ து த ்ப ா ன் ்ற த ை லு ம் 
்பல நிகழ்வுக்ையும் வ்தளிவு்படுத்த முடியும்.
வ்பருந்த்தாட்டக் காணிக்ை சுவீகரிப்்ப்தன் 
காரணைாக வ்தாழிலாைரகளின் தவ்ல நாட்கள 
கு்்றவ்டகின்்றன.இது அம்ைக்களின் வருைான 
ரீதியான ்பாதிப்பிறகு உந்துசக்தியாவத்தாடு 
இடப்வ்பயரவும்  ஊக்குவிக்கப்்படுகின்்றது.
தைலும் அவரகளின் இருப்பு சி்்தக்கப்்படும் 
நி்லயில அரசியல பிரதிநிதிததுவம் உளளிட்ட 
்பல விடயஙகளிலும் பின்ன்டவு ஏற்படுவ்தால 
அம்ைக்களின் அபிவிருததியும் ்த்டப்்படுகின்்றது. 
 த்தயி்லத வ்தாழிறறு்்ற்ய உயிர 
மூசசாகக் வகாண்டு  வ்பருந்த்தாட்டத வ்தாழி 
லாைரகள உ்ழதது வருகின்்றனர.்பல வ்தாழி 

லாைரகள த்தயி்லத த்தாட்டததில பி்றந்து, 
த்தயி்ல வசழிப்பு்ற உ்ழதது, த்தயி்லக்தக 
உரைாகிப்த்பான வரலாறுகளும் அதிகமுளைன.
எனினும் வ்தாழிலாைரகளின் வ்பாருைா்தாரம் 
உளளிட்ட ஏ்னய நலதனாம்பு விடயஙகள 
எந்்தைவுக்கு உறுதிப்்படுத்தப்்பட்டுளைன என்்றால 
வி்ட திருப்தி ்தருவ்தாக இல்ல.உ்ழப் 
்ப்தறகுக்கூட வ்தம்பிலலாது இம்ைக்கள அ்ர 
வயிறறுக்கும்,கால வயிறறுக்கும் த்பாராட்டம் 
நடாததுவது வகாடு்ையிலும் வகாடு்ையாகும்.
த்தாட்டத வ்தாழிலாைரகளுக்கு உ்ழப்பிறதகற்ற 
ஊதியம் கி்டக்கா்த நி்லயில அவரகளின் சம்்பை 
தகாரிக்்ககள எதிர்பாரத்த சா்தக வி்ைவுக்ைப் 
வ்பறறுக் வகாடுக்கவில்ல.தவ்ல நிறுத்தம், 
வைதுவாக ்பணி வசய்தல, வகாழும்புக்கு த்தயி 
்ல்ய வகாண்டு வசலல விடாது ்தடுத்தல 
த்பான்்ற ்பல இவரகளின் த்பாராட்ட வடிவஙகளும் 
வசாற்ப சம்்பை உயரவிறதக விததிட்டன.
இ்தனி்டதய வ்தாழிலாைர சம்்பை விடயததில  
காட்டிக் வகாடுப்புகள, “வ்பட்டி ்கைா்றலகள” 
எனப்்பலவும் இருந்்த்தாக வ்தாழிலாைரகள 
காது்பட த்பசிக்வகாண்ட்்தயும் அவ்தானிக்க 
முடிந்்தது.

 இத்த்கய நி்ல்ைகளுக்கு ைததியில 
த்தாட்டத வ்தாழிலாைரக்ை சிறு த்தாட்ட 
உரி்ையாைரகைாக ைாறறிய்ைதது அவரகளின் 
வாழ்வில ைறுைலரசசி்ய ஏற்படுததுவது 
குறிதது எதிரக்கட்சித ்த்லவர   அடிக்கடி 
த்பசி வருகின்்றார.இ்தனடிப்்ப்டயில சஜித 
சாரந்்த புதிய ெனநாயக முன்னணி, “வகாள்க 
விைக்கமும் தகாரிக்்ககளும்”என்னும் ்த்லப்பில 
கடந்்த  2019 ெனாதி்பதி த்தர்தலின் த்பாது 
த்தாட்டத வ்தாழிலாைர வ்தாடரபில ்பலதவறு 
விடயஙக்ை வலியுறுததி இருந்்தது.நாட்டில 
்தறத்பாது இயஙகிவரும் வ்பருந்த்தாட்ட நிரவாகக் 
கட்ட்ைப்பி்ன, இத்த நாட்டில இயஙகிவரும் 
சிறுத்தாட்ட உட்ைக் கட்ட்ைப்புக்கு மீை்ைப்பு 
வசய்தல, இ்தன் மூலம் வ்தாழிறறு்்ற ்பாதுகாப்பு, 
வ்தாழில ்பாதுகாப்பு, சி்றந்்த தவ்லச சூழல,அதிக 
உற்பததித தி்றன், சுயவ்தாழில அம்சஙக்ைக் 
வகாண்டு வ்பருந்த்தாட்ட சமூகததின் 
வருைானத்்த தைம்்படுததும் தநாக்கஙக்ை 
அ்ட்தல..இ்தனூடாக ஒரு வ்தாழிலாளியாக 
அலலாைல “்தமிழ் விவசாயியாக” 1500 ரூ்பா 
அைவில நாவைான்றுக்கான வருைானைாக கூட்டு 
ஒப்்பந்்தததிறகு வவளியிதல வ்ப்றக்கூடிய்தான 
ஏற்பாடுக்ைச வசய்தல த்பான்்ற விடயஙகள 
இதில குறிப்பிடப்்பட்டிருந்்தன. தைலும்  
வ்பருந்த்தாட்ட சமூகததின் தைம்்பாட்டுக்கான 
விதசட ெனாதி்பதி வசயலணி்ய உடனடியாக 
நிறுவு்தல குறிததும் புதிய ெனநாயக முன்னணி 
வலியுறுததி இருந்்த்ையும் தநாக்கத்தக்க்தாகும்.

அடிமைத்தனத்தின சவளிப்பகாடு
இந்நி்லயில அண்்ையில ்தமிழ் முறத்பாக்குக் 
கூட்டணியின் ்த்ல்ையக தி்றப்பு விழா 

டிக்தகாயாவில இடம்வ்பற்றத்பாதும் சஜித 
பிதரை்தாச வ்பருந்த்தாட்ட வ்தாழிலாைரக்ை 
சிறுத்தாட்ட உரி்ையாைராக ைாற்ற தவண்டி 
ய்தன் அவசியம் வ்தாடரபில தைலும் அழுத்தம் 
வகாடுததிருக்கின்்றார.ை்லயக வ்பருந் 
த்தாட்ட வ்தாழிலாைரகளுக்கு 1000 ரூ்பா 
சம்்பைம் வழஙகுவ்தறகு 1000 நி்பந்்த்னகள 
விதிக்கப்்படுகின்்றன.இது அடி்ைத்தனததின் 
வவளிப்்பாடாகும்.இ்தறகு முறறுப்புளளி ்வதது 
வ்பருந்த்தாட்டத வ்தாழிலாைரக்ை சிறு த்தாட்ட 
உரி்ையாைரகைாக்குதவாம் என்று வ்தரிவித்த 
சஜித ை்லயக ைக்களின் எதிரகாலத்்த ்தான் 
வ்பாறுப்த்பற்ப்தாகவும் வ்தரிவிததிருந்்தார.                                
 வ்பருந்த்தாட்ட ைக்க்ை சிறு த்தாட்ட 
உரி்ையாைரகைாக ைாற்ற தவண்டிய்தன் அவசியம் 
வ்தாடரபில தைலும் ்பல முக்கியஸ்்தரகளும் ்தனது 
உறுதியான நி்லப்்பாட்்ட அவவப்த்பாது 
வவளிப்்படுததி வருகின்்றனர.வ்தாழிலாைரகளின் 
வாழ்வில வ்பாருைா்தாரம் உளளிட்ட ்பலது்்ற 
அபிவிருததி்ய ஏற்படுத்த இந்நி்ல்ையானது 
துரி்தைாக வலுதசரப்்ப்தாக அ்ையுவைன்றும் 
அவரகள இ்தன்த்பாது வ்தரிவிததிருந்்தனர.     
                1983, இல இலங்கயில 75,769 வஹக்தடயரில 
சிறறு்ட்ைகள காணப்்பட்டன. இந்்த ஆண்டில 
கண்டி ைாவட்டததிதலதய கூடு்தலாக சிறுத்தாட் 
டஙகளின் ்பரப்்பைவு காணப்்பட்டத்தாடு 
இ்தன் ்பரப்்பைவு 19,269 வஹக்தடயரகைாகும்.
எனினும் 2014 ம் ஆண்டின் ்தகவலுக்க்ைய 
இலங்கயின் வைாத்த த்தயி்ல நிலப்்பரப்பில 
132,335 வஹக்தடயர நிலப்்பரப்பி்ன சிறறு 
்ட்ையாைரகள ஆக்கிரமிததிருந்்தனர.2014 
இல இரததினபுரி ைாவட்டததிதலதய கூடு்தலான 
சிறு த்தாட்டஙகளின் ்பரப்்பைவு காணப்்பட்ட 
நி்லயில இது 30,447 வஹக்தடயரகைாகும்.
சுைார நான்கு இலட்சததுக்கும் அதிகைான 
சிறறு்ட்ையாைரகள சைகாலததில 
இதது்்றயில ஈடு்பட்டுளை்தாக அண்்ைய 
்தகவலகள வ்தரிவிக்கின்்றன.இத்ததவ்ை 
த்தயி்ல உற்பததியிலும்  சிறுத்தாட்டஙகள, 
வ்பருந்த்தாட்டஙக்ை முந்திசவசலலும் நி்ல்ை 
அதிகைாகதவ காணப்்படுகின்்றது.இ்தனால வ்பருந் 
த்தாட்ட த்தயி்ல உற்பததியின் ஆதிக்கம் ்க 
நழுவிப் த்பாயுளைது.
 வ்பருந்த்தாட்ட த்தயி்ல உற்பததியி்ன 
தநாக்குமிடதது அது 1995 இல 168.8 மிலலியன் 
கிதலா கிராைாக அ்ைந்திருந்்தது.2000 இல 
100.1, 2005 இல 111.5, 2010 இல 100.8, 2017 
இல 104 மிலலியன் கிதலா கிராம் என்்றவாறு 
வ்பருந்த்தாட்ட த்தயி்ல உற்பததியானது கடந்்த 
காலததில அ்ைந்திருந்்தது.இத்ததவ்ை சிறு 
த்தாட்ட த்தயி்ல உற்பததியானது 1995 இல 111.3, 
2000 இல 183.8, 2005 இல 205.7, 2010 இல 230.1, 2017 
இல 244.0 மிலலியன் கிதலா கிராம் என்்றவாறு 
அ்ைந்திருந்்தது.இதிலிருந்து சிறு த்தாட்டஙகளின் 
த்தயி்ல உற்பததியின் அதிகரித்த த்பாக்கு 
வவளிப்்படுகின்்றது.சிறுத்தாட்ட த்தயி்ல உற 
்பததியின் அதிகரிப்பிறகும், வ்பருந்த்தாட்ட 
த்தயி்ல உற்பததியின் வீழ்சசிக்கும் அரசாங 
கததின் ைாற்றாந்்தாய ைனப்்பான்்ை பிர்தான 
காரணைாக சுட்டிக்காட்டப்்பட்டுளைது.அரசாஙகம் 
சிறு த்தாட்ட உரி்ையாைரகளுக்கு கடன் வசதிகள, 
ைானியஙகள உட்்பட சலு்ககள ்பலவற்்றயும் 
வழஙகி அதது்்றயின் தைம்்பாட்டுக்காக ்பாடு 
்படுகின்்றது. ஆனால வ்பருந்த்தாட்டத 
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முததுக்குைாரு்டய உயிரததியாகம் நிகழ் 
ந்து ்பதிமூன்று ஆண்டுகள கழிந்து 

்பதினான்காவது ஆண்டு வ்தாடஙகுகி்றது.  ஆனால 
அவரது உயிரததியாகததின் தநாக்கம் ஏறகனதவ 
இருந்்த நி்ல்ய விட பின்ன்டந்துளைது.  
அவரது உயிரததியாகததின் உடனடி தநாக்கைான 
ஈழ ஆ்தரவு வகாந்்தளிப்பு அப்த்பாது நி்்ற 
தவறினாலும், அவரது நீண்டகால தநாக்கம் நி்்ற 
தவ்றதவ இல்ல.
 அவவாறு நி்்றதவ்றாது என்்ப்தறகான 
்தடயஙகள அவரது உட்ல சுடுகாட்டுக்கு வகாண்டு 
வசலவ்்த ஒட்டிதய நன்கு வ்தரிந்து விட்டது.  
இன்றுவ்ரயிலும் அவவாத்ற. முததுக்குைாரின் 
உயிரத தியாகததினால முக்கியைான இரு சா்த 
கஙகள ைட்டும் ஏற்பட்டன.

முதலகாவது
 ்தமிழகததில ஈழச சிக்கல தைலும் முன் 
வனப்த்பாதும் விட ்பரவலான கவனத்்தப் வ்பற 
்றது.

இரண்ைகாவது
 எண்ணற்ற நடுத்தர வரக்க ைாணவரகள 
ைறறும் இ்ைஞரகள ்பலர அரசியல அரஙகிறகு 
வந்்தனர.
 ஆனால இவவாறு வந்த்தாரில ஏகப் 
வ்பரும்்பான்்ையின்ர  திடப்்படுத்தாைல 
இருக்கதவ வசய்தன மு்தன்்ையான ஈழ 
ஆ்தரவு அ்ைப்புகள. முததுக்குைாரின் உயிரததி 
யாகைானது ஈழ ஆ்தரவு அ்ைப்புகள புதிய்வ 
த்தான்றுவ்தறகும் காரணைாக இருந்்தது. இத்த்கய 
புதிய அ்ைப்புகள ஈழச சிக்கலுக்காகதவ 
மு்தன்்ையாகச வசயற்படுவ்தறகு த்தான்றின.

 ஆனால இ்வ முளளிவாயக்காலின் 
மு்தன்்ையான த்பார குற்றவாளியான இந்திய 
விரிவாதிக்க அர்ச அவவாறு அம்்பலப்்படுததுவ 
்தறகு ்தயாராய இலலா்த அரசியல கண் 
தணாட்டததில இருக்கின்்றன. இப்வ்பாழுத்தா இல 
ங்கயில இந்திய விரிவாதிக்க அரசின் கூட்தடாடு 
முளளிவாயக்கா்ல அரஙதகறறிய கும்்பதல 
மீண்டும் அஙகு அதிகாரத்்த ்கப்்பறறியுளைது. 
இந்தியாவின் ஆ்தரதவாடு. ஈழச சிக்கலுக்கான 
மு்தன்்ையான ்ப்ழய ைறறும் புதிய அ்ைப்புகள 
இ்்த ்தடுப்்ப்தறகு வ்பரி்தாக ஏதும் வசயயவில்ல.
அ்தறகு இரு காரணஙகள ைட்டும் இருக்கக்கூடும்.

மு�லொவது ்கொரணம் எனனைதவனில்
 இத்த்கய ஈழ ஆ்தரவு ்ப்ழய ைறறும் புதிய 
அ்ைப்புகள ்தமிழகததின் அரசியல சூழலுக்கு 
முகஙவகாடுப்்பதிதலதய சிக்கியிருக்கக்கூடும்.

இரணடொவது ்கொரணம் எனனைதவனில்
 முளளிவாயக்கால த்பார குற்றச வசயல 
கும்்பலான இராெ்பக்ச கும்்பலானது  இலங்கயில 
ஆட்சிக்கு வந்்தால சீன சாயவு ஆட்சி்ய நடததும் 
்பட்சததில அ்தறகு எதிராய இந்தியா ்த்லயிடும் 
எனும் அனுைானம் ஆகும். எவவா்றாயினும் இந்்த 
அனுைானம் ்தவத்ற. அ்்த நிரூபித்தது தகாத்த 
்பயவின் ஆட்சிக் காலம்.
 ரணிலின் ஆட்சிக்காலமும் அ்்ததய நிரூ 
பிததுவகாண்டிருக்கி்றது.
 இந்தியா ்த்லயிட்டாலும் ஈழம் 
கி்டக்காது. இந்தியா்தான் மு்தன்்ைப் த்பார 
குற்றவாளியாக இருக்கும் நி்லயில அ்்த 
எதிரியாய வ்ரயறுக்கா்த/அம்்பலப்்படுத்தா்த 
நி்லயில ஈழம் அ்றதவ கி்டக்காது. இ்்த 
இன்னமும் அஙகீகரிக்கத ்தயாராய இல்ல ஈழ 
ஆ்தரவு ்ப்ழய ைறறும் புதிய அ்ைப்புகள. 
முததுக்குைாரின் உயிரததியாகம் ஏற்படுததிய 
வகாந்்தளிப்பு வழஙகிய வாயப்பிலும் அ்தன் 
பின்னர ்பதது ஆண்டுகள கழிந்்த பின்னரும் இத்த 
நி்ல்ை்தான்.  இந்நி்லயில முததுக்குைாரின் 
உயிரததியாகம் ஏற்படுததிய உணர்வ 
்தட்டிவயழுப்பினால்தான் அததியாகததின் 
தநாக்கத்்த தநாக்கி நகருவ்தறகு முடியும். 
அ்தறகு“யார உண்்ையான ்தமிழ் த்தசியவாதிகள/
எ தி ரி க ள / து த ர ா கி க ள / ச ந் ்த ர ப் ்ப வ ா தி க ள …
..”என்்ப்்த சரியாக வ்ரயறுப்்பதும் அவசியம். 
இவவ்கப்்பாடுகளில ‘பி்ழப்புவாதிகள’ என் 
்ப்்தயும் தசரக்கதவண்டும்.
 ஈழ ஆ்தரவு அ்ைப்புகள இ்டதய  இந்்த 

விஷயததில வ்தளிவு இல்ல. இத்த்கய வ்தளி 
வின்்ையானது வ்பாத ்தாம்வ்பாதுவாக இலலாைல 
குறிப்்பாகவும் இருக்கி்றது.

 அது எதிரிக்ையும் துதராகிக்ையும் பிரித 
்தறியா்த ்ையவா்தைாகவும் ஆளும் வரக்கததினர 
இ்டதயயான முரண்்பாடுக்ை பிரித்தறியா்த 
்ையவா்தைாகவும் சிஙகை இனவா்த ஆளும் 
வரக்கத்்தயும் அவரக்ை எதிரக்கும் சிஙகை 
ைக்க்ையும் தவறு்படுத்தா்த ்ையவா்தைாகவும்  
வவளிப்்படுகி்றது.

 இம்மூன்று வி்தைான ்ையவா்தஙகளில 
இரண்டாவது ்ையவா்தமும் மூன்்றாவது 
்ையவா்தமும் தகாத்த்பய்வ விரட்டியடித்த 
த்பாராட்டத்்த அணுகியதில வவளிப்்பட்டன.
 அ்தனால்தான் அப்த்பாராட்டததின்த்பாது 
ஈழததின் ஆரவலரகளும் ்தமிழ் நாட்டின் ஈழ ஆர 
வலரகளும் ்பார்வயாைராகதவா மூன்்றாவது 
ந்பராகதவா ்தம்்ை குறுக்கிக்வகாண்டனர.
 ‘நாஙகள இதது்ண ஆண்டுகைாக 
கஷ்டப்்படும்த்பாது நீஙகள (சிஙகை ைக்கள) 
தவடிக்்க்தாதன ்பாரததீரகள. இப்வ்பாழுது 
வ்தரிகி்ற்தா? இப்வ்பாழுது்தான் புரிகி்ற்தா? நன்கு 
அனு்பவியுஙகள’ என்்ற ைனநி்லயில்தான் அப் 
த்பாராட்டததின்த்பாது இருந்்தனர.
 தகாத்த்பயவா? ரணிலா என்்பதில 
இரண்டும் ஒன்த்றத்பால புரிந்துவகாளவதில இர 
ண்டாம் ்ையவா்தம் வவளிப்்பட்டது.
 தகாத்த்பய ்பாசிசவாதி என்த்றா ரணிதலா 
க்படதவடமிடும் ்பாராளுைன்்ற ெனநாயகவாதி 
என்த்றா தவறு்படுததி ்பாரக்கும் ்பார்வயற்ற 
்ையவா்தம் வவளிப்்பட்டது.
 ரணி்ல ்பயன்்படுததி இராெ்பக்தச 
கும்்ப்ல த்பார குற்றச வசயலுக்கான 
்தண்ட்னக்கு உளைாக்குவ்தறகு தைறகு 
ஏகாதி்பததியஙக்ை ்பயன்்படுததும் ்பார்வயும் 
அப்த்பாராட்டததின்த்பாது அ்றதவ இலலாைல 
இருந்்தது.
 ஆனால இந்தியாவின் மீது நம்பிக்்க்ய 
்வதது ஏைாறுவது ைட்டுைன்றி மீண்டும் மீண்டும் 
்பல முளளிவாயக்காலகளுக்கு ஆைாவ்தறகு 
எப்த்பாதும் த்பால இப்த்பாதும் ்தயாராகதவ இருக் 
கின்்றன.
 அ்தனால்தான் இந்துததுவ அ்ைப்புகள 
ஈழததில காலூன்்ற அனுைதிக்கின்்றன ஈழததின் ஈழ 
அ்ைப்புகள.

ஈழததில இந்துததுவ அ்ைப்புகள காலூன்றுவது 
குறிதது ்பாராமுகைாகதவ இருக்கின்்றன ்தமிழ் 
நாட்டின் மு்தன்்ையான ஈழ ஆ்தரவு அ்ைப்புகள.
 ஈழததில இந்துததுவ அ்ைப்புகள 
காலூன்றியாவது ்தமிழரகள காப்்பாற்றப்்படு 
வாரகள எனும் நப்்பா்சயில ைக்க்ையும் 
ஏைாறறுகி்றாரகள.
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‘தவரஜீனியா Virginia ைாநிலததில உளை 
நியூத்பாட் நியூஸ்  (Newport News) என்்ற 

நகரததில, ஒரு ஆறு வயதுச சிறுவன், வீட்டிலிருந்து 
ஒரு துப்்பாக்கி்யப் ்பாடசா்லக்கு எடுதது 
வந்து, ்தனது மு்தலாம் வகுப்பு ஆசிரி்ய அஙகு 
்பாடம் கறபிததுக்வகாண்டிருந்்த தவ்ையில, 
அந்்த ஆசிரி்யச சுட்டான்’ என்்ற வசயதி்ய 
நான் அறிந்்த த்பாது, ஒரு கலவியியலாைர என்்ற 
வ்கயில என்றுமிலலா்த ஒரு சலனம் எனக்கு 
ஏற்பட்டது.

 அவைரிக்கா்வப் வ்பாறுத்த வ்ரயில 
்பாடசா்லகளில வ்தாடரந்து ந்டவ்பறும் துப் 
்பாக்கிச சூட்டுச சம்்பவஙகள, ஆசிரியப் ்பணி்ய 
ஒரு வ்தாடர வநருக்கடிக்குள ்தளளியிருக்கி்றது 
என்்ப்்த நாஙகள ஏறகனதவ அறிந்திருக்கித்றாம். 
“்பாதிக்கப்்பட்டவரகளுக்காக ்தாஙகள வசபிக் 
கித்றாம் என்றும் ்தஙகள அநு்தா்பஙக்ைத வ்தரி 
விக்கித்றாம்” என்்ப்்தயும் ்தவிர இவவா்றான 
நிகழ்வுக்ைத ்தடுப்்ப்தறகு ைாநில அரசும் 
ைாநிலம் சாரந்்த அரசியலவாதிகளும், தவறு 
எந்்த காததிரைான நடவடிக்்க்யயும் எடுக்கத 
்தயாராக இல்ல என்்ப்்த நாஙகள நன்்றாகதவ 
உணரந்திருக்கின்த்றாம்.
 எைது ைக்களில ஒரு சாரார, எைது நாட்டில 
துப்்பாக்கிக் கலாசசாரத்்த ஒழிப்்ப்தறகுப் ்பதிலாக 
ஆசிரியரகளும் ைாணவரகளும் ்பாடசா்லகளில 
மிகவும் தகாரைாகக் வகாலலப்்படுவ்்தக்  
்ககட்டிப் ்பாரததுக்வகாண்டிருப்்ப்்தக் காணக் 
கூடிய்தாகவிருக்கி்றது. மிகவும் ஒழுஙக்ைக் 
கப்்பட்ட ஒரு இராணுவத்்த நாம் ்வததிருக்க 
தவண்டிய்தன் அவசியத்்தப் ்பறறி, ஒன்த்றா 
வடான்று வ்தாடரபிலலா்த விவா்தஙக்ை இவரகள 
முன்்வக்கி்றாரகள. எைது அரசியல அ்ைப்பில 
இரண்டாவது திருத்தம் வகாண்டுவரப்்பட்ட த்பாது, 
எைது நாட்்ட உருவாக்கியவரகளிடம் மிகவும் 
எளி்ையான துப்்பாக்கிகதை அன்று ்பயஙகரைான 
ஆயு்தஙகைாக இருந்்தன என்்ற உண்்ை்ய 
இவரகள எலதலாரும் ை்றந்துவிடுகி்றாரகள.
 ்பாதுகாப்பின்்ை்ய முக்கிய காரண 
ைாகக் காட்டி, வ்பரும் எண்ணிக்்கயிலான ஆசி 
ரியரகள ஆசிரியப் ்பணியிலிருந்து ்தறத்பாது 
விலகிக்வகாண்டிருக்கி்றாரகள. கடந்்த 2020 – 
2022 ம் ஆண்டுகளுக்கி்டயில 3 இலட்சம் அரச 
்பாடசா்லகளில ்பணிபுரியும் ஆசிரியரகளும் 
தவறு ்பணியாைரகளும் வவளிதயறியிருக்கி்றாரகள 
என்்ப்்த தவால்ரீட் (Wallstreet) இ்தழ் வவளிசசம் 
த்பாட்டுக் காடடியிருக்கி்றது. இன்று எைது நாடு 
பூராகவும், ்பாடசா்லகளில ஆசிரியரகளுக்கும் 
சரி ைாணவரகளுக்கும் சரி ்பாதுகாப்பு மிகவும் 
ஆ்பத்தானவ்தான்்றாக ைாறியிருக்கி்றது என் 
்ப்்த நாஙகள அறிந்திருக்கித்றாம். இந்்த விட 
யத்்த எலதலாரும் வவளிப்்ப்டயாகதவ அறிந் 
திருக்கித்றாம்.
 இந்்த ய்தாரத்தஙகள எைக்கு எந்்தவி்தததி 
லும் புதிய விடயஙகள இல்ல என்்ற த்பாதி 
லும் கூட, ஒரு சின்னஞ்சிறிய சிறுவனால அண் 
்ையில தைறவகாளைப்்பட்ட துப்்பாக்கிச 
சூட்டு நிகழ்வு,  நி்ல்ை நாஙகள யாருதை கற 
்ப்ன வசயய முடியா்த அைவுக்கு ஆ்பத்தான 
நி்ல்ய அ்டந்திருக்கி்றது என்்பது வ்தட்டத 
வ்தளிவாகின்்றது.
 வகாலம்்்பன் உயர்தரப் ்பாடசா்லயில 

(Columbine High School), 1999ம் ஆண்டு ந்டவ்பற்ற 
துப்்பாக்கிச சூட்டுச சம்்பவம் ்பாடசா்லயில 
ந்டவ்ப்றக்கூடிய சூட்டுச சம்்பவஙகளின் 
்பயஙகரம் வ்தாடர்பாக அவைரிக்க ைக்களின் 
ைனசசாட்சி்ய உலுப்பியிருந்்தது. ஆனால 
இன்த்றா, ்பாடசா்லச சூட்டுச சம்்பவஙகள நாைா 
ந்்த நிகழ்வாகதவ ைாறிவிட்டன.
 இருப்பினும், வகாலம்்்பன் ்பாடசா்லச 
சூட்டுச சம்்பவைாக இருந்்தாலும் சரி, அலலது 
அதுத்பால ைற்்றய ்பாடசா்லகளில நிகழ்ந்்த 
சூட்டுசசம்்பவஙகைாக இருந்்தாலும் சரி, ைாண 
வரகைால தைறவகாளைப்்படும் சூட்டுச சம் 

்பவஙகள உயர்தர ைாணவரகள கலவி கறகும் 
்பாடசா்லகளில ைட்டுதை இதுவ்ர ந்டவ்பறறு 
வந்்தன.

 தவரஜீனியாவில (Virginia) அண்்ையில 
ந்டவ்பற்ற இந்்தத துயர நிகழ்வுக்கு முன்ன்தாக, 
ஆரம்்பப்; ்பாடசா்லகளில தைறவகாளைப்்பட்ட 
துப்்பாக்கிச சூட்டுச சம்்பவஙகள, குறிப்்பாக 
்பாடசா்லக்கு வவளிதய இருக்கும் வயது 
வந்்தவரகைாதலதய தைறவகாளைப்்பட்டு வந்்தது. 
உ்தாரணைாக வரக்சாஸ் (Texas) ைாநிலததில 
உளை உதவலட் (Uvalde) என்்ற நகரததில உளை 
வ்றாப் ஆரம்்பப்்பாடசா்லயில (Robb Elementa-
ry School) ந்டவ்பற்ற சூட்டுச சம்்பவத்்தயும் 
வகவணக்ரிகட் (Connecticut) ைாநிலததின் சாண்டி 
ஹ_க்  (Sandy Hook) ஆரம்்பப்்பாடசா்லயில 
ந்டவ்பற்ற சூட்டுசசம்்பவத்்தயும் எடுததுக் 
வகாளைலாம். இதில விதிவிலக்காக 2000ம் 
ஆண்டு வ்பப்பிரவரி ைா்தம் மிசசிக்கன் (Michigan) 
ைாநிலததில உளை ஓர ஆரம்்பப்்பாடசா்லயில 
ஓர ஆறு வயதுச சிறுவன் ்தனது சக ைாணவ்ன 
சுட்டுக்வகான்்ற நிகழ்வு சுட்டிக்காட்டப்்படுகி்றது. 
வகாலம்்்பன் உயர்தரப் ்பாடசா்லயில 
ஆரம்பிதது இன்றுவ்ர தைறவகாளைப்்பட்ட 
14 ்பாரிய சூட்டுசசம்்பவஙகளில, ்தாக்கு 
்த்ல தைறவகாண்டவரகள ஒன்றில ்பதின்ை 
வயதினராகதவா அன்த்றல வயதுவந்்தவரக 
ைாகதவா இருந்்தாரகள.
 துப்்பாக்கிகள ்வததிருப்்பது வ்தாடர 
்பாக, உருப்்படியான எந்்தச சட்டமும் இதுவ்ர 
இயற்றப்்படா்த சூழலில, ்பாடசா்ல வைாகங 
க்ைத துப்்பாக்கிகள அற்ற வைாகஙகைாகப் 
த்பணுவது ஒரு முக்கிய கரிச்னயாக ைாறி 
யிருக்கி்றது. ைாணவரகள ்பயன்்படுததும் த்தாள 
்்பகளுக்குள என்ன இருக்கின்்றது என்்ப்்தப் 
்பாரக்கக்கூடிய த்தாள்்பக்ை ைாணவரகள 
்பயன்்படுத்த தவண்டும் என்று சில ்பாடசா்ல 
ைாவட்டஙகள வலியுறுததுகின்்ற அத்ததவ்ை, 
இன்னும் சில ைாவட்டஙகள த்தாள்்பக்ை 
முற்றாகதவ ்த்டவசயதிருக்கின்்றன. ்பாடசா்ல 
நிரவாகஙக்ைப் வ்பாறுத்த வ்ரயில நி்ல 
்ை்ய எவவாறு ்தைது கட்டுப்்பாட்டுக்குள 

்வததிருக்கலாம் என்று சிந்திதது வருகின்்றன. 
சில ்பாடசா்ல நிரவாகஙகதைா ்பாதுகாப்புக் 
கைராக்கள வ்பாருததுவது வ்தாடர்பாகச சிந்திக்கின் 
்றன.
 ்பாடசா்லகளுக்கு ஆயு்தஙக்ைக் 
வகாண்டுவருவ்்தத ்தடுப்்ப்தறகு முயறசிகள 
எடுக்கப்்படுவது ஒன்றும் புதிய விடயைலல. 
நியூதயாக் ைாநிலததின் புரூக்ளின் (Brooklyn) நகரில 
எனது உயர்தரக் கலவி்ய நான் தைறவகாண்டிருந்்த 
காலப்்பகுதியில, எைது ்பாடசா்ல நிரவாகம் 
நாஙகள விைானநி்லயததில உளைது த்பான்்ற, 
உதலாகஙக்ை இனஙகாணும் கருவிகளுக்கூடாக 

(airport-style metal detectors)  எம்்ை நடக்கச வசய்தது. 
ஆயு்தங ்தாஙகிய காவலாைரகள அஙதக நிறுததி 
்வக்கப்்பட்டிருந்்தாரகள. வ்தாடரசசியாக நான்கு 
வருடஙகள கா்லயில வரி்சயில காததிருந்து, 
வ்பாருட்க்ைக் வகாண்டுவசலலும் ்பட்்டயில 
(conveying belt) எனது ்்ப்ய ்வததுவிட்டு, 
உதலாகத்்த இனஙகாணும் இயந்திரததினூடாக 
தினமும் நடந்து வசன்்றது ைனதில நன்்றாக 
நி்னவிருக்கி்றது.
 இவவா்றான ஏற்பாடுகளின் காரணைாக 
நியூதயாக் நகரததில உளை அரச ்பாடசா்லகளில 
்பாதுகாப்புத வ்தாடர்பான கரிச்ன வவறறிகரைாகக் 
்கயாைப்்பட்டது. எைது நகரததில உளை நடுத்தர 
ைாணவரகள கலவி கறகும் ்பாடசா்லகளிதலா 
அன்த்றல ஆரம்்பப் ்பாடசா்லகளிதலா 
இவவா்றான ்பாதுகாப்பு அசசுறுத்தலகள எதுவும் 
அவதவ்ையில இருக்கவில்ல. ஆனால 
அவைரிக்கப் ்பாடசா்லகளில ்தறத்பாது ந்ட 
வ்பறறு வரும் நிகழ்வுக்ை உறறுதநாக்கும் 
த்பாது, நடுத்தரப் ்பாடசா்லகளும் ஆரம்்பப் 
்பாடசா்லகளும் கூட இ்தறகு விதிவிலக்கலல 
என்்பது வ்தட்டதவ்தளிவாகின்்றது.

 நியூத்பாட் நியூசில (Newport News) 
ந்டவ்பற்ற இந்்தத துப்்பாக்கிச சூட்டுச சம் 
்பவம் வ்தாடர்பான தைலதிக வி்பரஙகள 
வவளிவந்துவகாண்டிருக்கும் இத்தருணததில, 
வகுப்்ப்்றயின் ஒரு சின்னஞ்சிறிய தை்சயில 
இருந்து கலவிகறகும் ஒரு சிறுவனின் ்தாக்கு்தலால, 
உயிருக்கு ஆ்பத்தான வி்தததில ஒரு ஆசிரியர 
காயஙகளுக்கு உளைாகிய்்த எம்மில எத்த்ன 
த்பர கற்ப்ன வசயது ்பாரததிருப்த்பாம். அதி 
ட்டவசைாக ்தாக்கு்தலுக்குளைான ஆசிரி்ய அபி 
சுதவணர (Abby Zwerner) ்தறத்பாது உயிரா்பத்்தத 
்தாண்டிவிட்டார.
 இவவா்றான ஒரு தகளவி ்தான், ஆசிரியப் 
்பணி வ்தாடர்பாகவும் எனது ்பணி்யத வ்தாடரந்து 
ஆறறுவது வ்தாடர்பாகவும் மிகவும் ஆழைாக 
என்்னச சிந்திக்கத தூண்டுகி்றது. தக 12 (K-12) 
என்று அ்ழக்கப்்படுகின்்ற ஆசிரியப்்பணி்ய 
தைறவகாளவ்தறகான உரிைத்்தப் வ்பறுவ்தறகுத 
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வசயதுவிட்டால ்தமிழரசுக் கட்சி வ்பருவாரியாக 
வவறறி வ்பறறு வ்பரும்்பான்்ையான உளளுராட்சி 
ைன்்றஙக்ைக் ்கப்்பறறிக் வகாளை முடியும். 
அத்ததவ்ை ்தமிழ் ைக்கள ைததியில ்தமிழ்தத்தசிய 
கூட்ட்ைப்்பாக அலலாைல ்தமிழரசுக் கட்சி்ய 
உறுதியாக நி்லநிறுததிவிட முடியம் என்று 
திடைாக நம்பிக்்க வகாண்டு காயநகரத்தலக்ை 
தைறவகாண்டிருக்கின்்றது.
 எத்த்கய த்தர்தல மு்்றயாகவும் ைக்கள 
கட்சிகள மீதும் தவட்்பாைரகள மீதும் நம்பிக்்க 
்வதது வாக்களித்தாரகைாயின் எந்்தவி்தைான 
்த்டகளும் த்தர்தல வவறறிக்கு இ்டயூ்றாக 
இருக்கைாட்டாது. இதுதவ த்தர்தலின் அடிப்்ப்ட 
நி்ல. எனதவ ்தமிழ் ைக்களின் ைனஙக்ை 
வவன்று அவரகைது ஆ்தர்வப் வ்பறுவ்தறகான 
வழிவ்கக்ை விடுதது வவறும் த்தர்தல 
சின்னத்்த அடிப்்ப்டயாகக் வகாண்டு த்தர்தலில 
வவறறி வ்பறுவ்தறகான அக்கினிப் ்பரீட்்சயில 
்தமிழரசுக்கட்சி கைமி்றஙகியிருக்கின்்றது.
 கூட்ட்ைப்பின் ்பஙகாளிக் கட்சிகள 
்தனித்தனியாகப் த்பாட்டியிடுவது என்்றால, 
்தமிழ்தத்தசிய கூட்ட்ைப்பின் கூட்டி்ணவு 
சி்்தந்துவிட்டது என்்பத்த நி்ல்ை என்்பது 
்தமிழரசுக் கட்சி்யத ்தவிரந்்த கூட்ட்ைப்பின் 
்பஙகாளிகைாகிய புவைாட் ைறறும் வடதலா ஆகிய 
கட்சிகளின் நி்லப்்பாடாகும். இந்்த நி்லயில 
அந்்தக் கட்சியினர ஈபிஆரஎலஎவ, ெனநாயகப் 
த்பாராளிகள கட்சி ைறறும் வடதலாவில இருந்து 

பிரிந்து வசன்றுளை சிறிகாந்்தா ்த்ல ்ையிலன 
அணி த்பான்்றவறறுடன் இ்ணந்து ்தமிழ்தத்தசிய 
கூட்ட்ைப்்பாக ைக்கள முன்னால வசலல 
முற்பட்டிருக்கின்்றாரகள.
 ்தனிததுப் த்பாட்டியிட்டாலும் ்தமிழ்த 
த்தசிய கூட்ட்ைப்பு ்தைக்தக உரியது என்்ற 
தவடிக்்கயான அரசியல உரி்ைக்தகாஷத 
்்தயும் ்தமிழரசுக் கட்சியினர வவளிப்்படுததி 
இருக்கின்்றனர. இது ்தனிைரம் த்தாப்்பானது 
என்று நிரூபிப்்ப்தறகு முற்பட்டிருக்கின்்ற 
அரசியல முயறசியாகும். இ்தனால ்தமிழ்த 
த்தசிய கூட்ட்ைப்்்ப ெனநாயகத ்தமிழ்த 
த்தசிய கூட்ட்ைப்பு என்்ற வ்பயரில வடதலா, 
புவைாட் உளளிட்ட கட்சிகளின் புதிய கூட்டணி 
உ்தயைாகியிருக்கின்்றது.   
 ்தமிழ் அரசியல கட்சிகள அ்னததும் 
்தமிழ்தத்தசிய கூட்ட்ைப்பின் கீழ் ஓரணியில 
ஒன்றி்ணந்து ்தஙகளுக்கு அரசியல ்த்ல 
்ை்யத ்தரதவண்டும் என்்பது ்தமிழ் ைக்க 
ளின் ஏதகாபித்த எதிர்பாரப்பு. நீண்டகால எதிர 
்பாரப்பும்கூட. ஆனால ்தமிழ் ைக்களின் இந்்த 
எதிர்பாரப்்்பயும் அரசியல தவணவா்வயும் 
அபிலா்ச்யயும் ்தமிழ்க்கட்சிகளும் ்தமிழ் 
அரசியல ்த்லவரகள, அரசியலவாதிகளும் 
சரியாகப் புரிந்து வகாளளிவில்ல. அலலது 
அவவாறு புரிந்து வகாளை ைறுததிருக்கின்்றாரகள. 
 அவரகளின் இந்்த நி்லப்்பாடு ்தமிழ் 
ைக்கள ைததியில அரசியல ரீதியாகத த்தர்தலில 
ஒரு குழப்்ப நி்ல்யதய ஏற்படுததி உளைது. 
ஏறகனதவ, எரியும் பிரசசி்னகைாகிய அரசியல 

்கதிகளின் விடு்த்ல, இராணுவததின் பிடியில 
உளை இடம்வ்பயரந்துளை ்தமிழ் ைக்களின் காணி 
விடுவிப்பு, வலிந்து காணாைல ஆகப்்பட்தடாருக்கு 
அரசு வ்பாறுப்பு கூறு்தல, யுத்தததின் பின்னரான 
இயலபு வாழ்க்்கக்கான சு்தந்திரைானதும், 
நி்லத்ப்றானதுைான வாழ்வா்தாரம், இராணுவ, 
அரசியல அழுத்தஙகைற்ற சுமுக வாழ்க்்க 
என்்பவறறுக்குத தீரவு காண்்பதில ்தமிழ்க்கட்சிகள 
மீது ைக்கள நம்பிக்்க இழந்திருக்கின்்றாரகள. 
 இந்்த நி்லயில ்தமிழ்க்கட்சிகள ்தமிழ்த 
த்தசிய கூட்ட்ைப்்்பச சி்்ததது கட்சி அரசி 
யல நலன்க்ை இலக்கு ்வததுத த்தர்தலில 
த்பாட்டியிடவும் அ்த்னத வ்தாடரந்து அரசிய 
லில ஈடு்படவும் முடிவு வசயதிருப்்பது ்தமிழ் 
ைக்களின் எதிர்பாரப்பு அரசியலுக்கு முறறி 
லும் முரணான வசயற்பாடாகும். 
 இது ைக்க்ைக் குழப்புவ்தறகும், நாட்டின் 
தீரக்கப்்படா்த த்தசிய வ்பாருைா்தார வநருக்கடி 
கார ணைாகத ்தறசாரபு வ்பாருைா்தார வழியில 
வசலல நிரப்்பந்திக்கப்்பட்டிருப்்ப்்தப் த்பான்று, 
்தறசாரபு அரசியல வழிவயான்று குறிதது அவர 
க்ைச சிந்திக்கவும் அந்்த வழியில வசயற்படவும் 
தூண்டியிருக்கின்்றது என்த்ற கூ்ற தவண்டும்.
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்தம்்ைத ்தயாரவசயதுவகாண்டிருக்கின்்றவரகளு
க்கான ஆசிரியப்்பணி்ய நான் தைறவகாண்டு 
வருகித்றன். ்பாடசா்ல வகுப்்ப்்றயில யாதரா 
ஒருவர துப்்பாக்கிப் பிரதயாகத்்த தைறவகாளளும் 
த்பாது, துப்்பாக்கி ர்வகளிலிருந்து எவவாறு 
ஒருவர ்தம்்ைப் ்பாதுகாததுக்வகாளைலாம் 
என்்ப்்தயும் மிகவும் வயதில கு்்றந்்த சிறுவரகள 
கூட ்தாக்கு்தல்தாரிகைாக ைா்றலாம் த்பான்்ற 
விடயஙக்ையும் எனது ்பாடவி்தானததுக்குள 
எவவாறு உட்புகுத்தலாம் எனத ்தறத்பாது நான் 
தீவிரைாகச சிந்திதது வருகித்றன். எனது நாைாந்்தப் 
்பணியில இவவா்றான விடயஙக்ை நான் 
கருததில எடுக்க தவண்டும் என்று எண்ணும் 
த்பாது, எனது ்த்ல சுறறுகின்்றது. துப்்பாக்கி்யப் 
்பயன்்படுததும் பிரசசி்னக்கு ைற்்றய 
நாடுகள எப்த்பாத்தா தீர்வக் கண்டுவிட்ட ஒரு 
பின்னணியில, எைது அரசு இந்்த விடயததில 
முறறுமுழு்தாகத த்தாலவிய்டந்திருப்்ப்்தப் 
்பாரக்கும் த்பாது கடுஙதகா்பம் ஏற்படுகின்்றது. 
உ்தாரணைாக அவுஸ்திதரலியா துப்்பாக்கிக்ை 
்வததிருந்்தவரகளிடமிருந்து 650000 துப்்பாக்கி 

க்ைப் ்பணஙவகாடுதது வாஙகியிருந்்தது. இ்தன் 
காரணைாக துப்்பாக்கிச சூட்டுசசம்்பவஙகள அஙகு 
கணிசைாகக் கு்்றயும் நி்ல ஏற்பட்டது.
 ்பாடசா்லகளில இப்த்பாது நான் ்பணி 
யாறறும் த்பாது, வகுப்்ப்்றயில எனக்குரிய 
இருக்்கயில அைருவ்தறகு முன்னதர, ்தாக்கு 
்தல ஒன்று ந்டவ்பற்றால, எந்்த வழியால வவளி 
தய்றலாம் என்்ப்்த மு்தலில ்பாரதது ்வப்்பது 
எனக்குப் ்பழக்கைாகிவிட்டது. வவளிதய வசல 
வ்தறகு ஒதரவயாரு வழி்ய அலலது க்த்வக் 
வகாண்டிருக்கும் வகுப்்ப்்றகளுக்குச வசலலும் 
த்பாது, எனது தவ்லயில அ்தாவது கறபிக்கும் 
வழிமு்்றக்ைக் கற்பதில ஈடு்பட்டுளை ைாணவ 
ஆசிரியரகளின் ்பணி்ய இலகு்படுததுவதில 
ைன்்தச வசலுததுவது எனக்குக் கடினைாகவி 
டுகின்்றது. அண்்ையில நான் ்தரிசித்த ஒரு 
்பாடசா்லயில திடீவரனப் ்பாடசா்ல்ய மூடும் 
அறிவித்தல விடுக்கப்்பட்டது. ‘்பாதுகாப்்பாக 
என்னால வீடு வந்து தசர முடியுதைா எனதவ்தரியாது’ 
என்று எனது கணவருக்கு உடதன ஒரு வசயதி்ய 
அ்லத்பசியில நான் அனுப்பி்வதத்தன்.
 ஒரு அ்பாய அறிவிப்பு தைறவகாள 

ைப்்பட்டாதலா அலலது ‘்பாங’ என்்ற வ்பரிய 
சத்தஙகள ஏற்பட்டாதலா அலலது ்பாடசா்லயின் 
ந்ட்பா்்தயில குழப்்பைான சத்தஙகள ஏற்ப 
ட்டாதலா ஏத்தா ஒரு ஆ்பதது ்பாடசா்லக்கு 
ஏற்படப்த்பாகின்்றது என்்ற எண்ணம் உடதன 
ஏற்படுகின்்றது. இது வ்தாடர்பாக என்னிடம் 
கறகும் ைாணவரகள எவவைவு தூரம் கவ்லப் 
்படுகின்்றாரகள என்்பது எனக்குத வ்தரியவில்ல. 
எனது ்பயஙக்ை அவரகளுடன் ்பகிரந்துவகாளை 
நான் விரும்்பவில்ல. ஏவனன்்றால அப்்படிச 
வசயவது சரியான்தாக இருக்காது.
 ஆனால இறுதியாக ந்டவ்பற்ற இந்்த 
நிகழ்வு அவைரிக்கா்வப் வ்பாறுத்தவ்ரயில 
்பாடசா்ல வாழ்க்்க என்்பது வ்தாடரந்து 
த்பணப்்பட முடியா்தவ்தான்்றாக ைாறிவிட்ட்்த 
உணரததுகின்்றது. ஒரு நாட்டில ஆரம்்பப் 
்பாடசா்ல ஆசிரியரகளுக்தக அவரகளிடம் 
கலவிகறகும் சின்னஞ்சிறுவரகைால அவரகைது 
்பாதுகாப்புக்கு அசசுறுத்தல இருக்கி்றது என்்ப்்தப் 
்பாரக்கும் த்பாது, இது நாஙகதை த்தடிக்வகாண்டது 
என்று ்தான் என்னால கூ்ற முடியும்.

நனறி: அல்்ஜஸீரொ
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வ்தாழிறறு்்ற ைறறும் வ்தாழிலாைரகளின் 
நலன் த்பணல விடயததில  அரசாஙகம் 
்பாராமுகததுடதனதய வசயற்படுவ்தாக ஒரு 
்பலைான குற்றசசாட்டு இருந்து வருகின்்றது.
இ்த்ன “இல்ல” என்று ைறுப்்ப்தறகுமில்ல.
இத்த்கய நி்ல்ைகைால வசலவம் வகாழிக்கும்  
வ்பருந்த்தாட்ட த்தயி்ல வி்ைநிலம் இன்று 
வ்றண்டு த்பாயுளை்த்ன அவ்தானிக்க 
முடிகின்்றது.இத்த்கய ்பல நி்ல்ைகள 
காரணைாக இஙகுளை ைக்களின் வாழ்க்்கயிலும் 
வ்றட்சிதய எதிவராலிக்கின்்றது.
 இத்த்கய ஒரு சூழ்நி்லயில வ்பருந் 
த்தாட்ட சமூகததின்ரயும் சிறுத்தாட்ட உரி்ை 
யாைரகைாக ைாற்ற மு்னயும் எதிரகட்சித 
்த்லவர சஜித பிதரை்தாசாவின் முயறசி ்பலரின் 
்பாராட்டு்தலக்ையும் வ்பறறுக் வகாண்டுளைது.
இத்ததவ்ை இ்த்ன துரி்தப்்படுத்த தவண் 
டிய்தன் அவசியமும் புததிஜீவிகைால வலி 
யுறுத்தப்்பட்டுளைது.வ்பருந்த்தாட்டட சமூகம் 
வ்பாருைா்தாரம் உளளிட்ட சகல து்்றகளிலும் 
வலுப்வ்பறறு நிலவு்ட்ை ைறறும் வீட்டு்ட்ை  
சமூகைாக ைறுைலரசசி வ்ப்ற தவண்டும் என்்பத்த 
சகலரினதும் எதிர்பாரப்்பாக உளைது.
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 இப்வ்பாழுது்தான் இந்திய வவளியு்றவுத 
து்்ற அ்ைசசர வெய சஙகர ்பதிமூன்்றாவது 
அரசியல சாசனத திருத்தத்்த ந்டமு்்றப் ்படுத 
துைாறு அஙகு வசன்று த்பசுகி்றார.
 வடக்கு-கிழக்கு ைாகாணஙகளின் இ்ணப் 
பு இலலாைல ஆக்கிய சிஙகைப் த்பரின வா்தப் 
்பாசிச நடவடிக்்க்ய தவடிக்்க ்பாரத்த இந்திய 
விரிவாதிக்க முளளிவாயக்கால காரணகரத்தா கும் 
்பலானது இப்வ்பாழுது இவவாறு ்பசப்புகி்றது.
 இந்தியாவில ஈழ அகதிக்ை இன்னமும் 
நட்டாறறில ்வததுக்வகாளவத்தாடு தைாடியின் 
குடியுரி்ை திருத்தச சட்டததின் கீழ் ஈழத 
்தமிழரகளுக்கு இந்திய குடியுரி்ை்ய ைறுதது 
விட்டு இத்த்கய ைாயைாலத்்த காட்டுகி்றது.
 ரணி்லயும் ்தனி ஈழைாக ைலரா வண்ணம் 
ஈழச சிக்க்லயும் ்தன் ்கயில ்வததுக் 
வகாளவ்தறதக ்பதிமூன்்றாவது அரசியல சாசனத 
திருத்த அைலாக்கம் என்று இலங்கயில வெய 
சஙகர த்பசுகி்றார.
 அவர அஙகு வசலவ்தறகு சில நாட்களுக்கு 

முன்்தான் இரண்டிலும் இ்்த பிப்ரவரி ைா்தததில 
வசயயப்த்பாவ்தாக வ்தரிவிததிருந்்தார. ரணிலும் 
இந்தியாவும் த்பசி்வதத்த இது நடப்்ப்தாகத 
வ்தரிகி்றது.
 இந்்தப் ்பதிமூன்்றாம் அரசியல சாசனத 
திருத்தம் இப்த்பா்்தக்கு வ்பயரைவுக்கு வசய்தால 
ரணில மீண்டும் அைருவார எனவும் அ்த்ன 
்வதது இலங்க்ய அ்தன் வாயிலாக ஈழச 
சிக்க்ல ்தன் ்கயில ்வததுக்வகாளவத்தாடு 
த்பார குற்றத ்தண்ட்னயிலிருந்து இராெ ்பக்தச 
கும்்ப்ல காப்்பாறறுவத்தாடு ்தன்்னயும் 
அத்த்கய ்தண்ட்னயிலிருந்து காப்்பாறறிக் 
வகாளை முடியும் என்று கணக்கு த்பாடுகி்றது 
இந்திய விரிவாதிக்க கும்்பல.
 இந்்த விரிவாதிக்க கும்்பலின் அடி 
வருடியாக இருக்கும் நப்்பா்சயினால்தான்  ஈழ 
ஆ்தரவாைரகள இ்்தவயலலாம் த்பசாைல இருக் 
கின்்றனர. இத்த்கய நி்ல்ையில முததுக் 
குைாரின் உயிரததியாகம் வீணாகிவிடும் அ்பாயம் 
இருக்கி்றது.
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நீா்த்தார்க பிரதயாகஙகள இடம்வ்பற்றன. 
யாழ்ப்்பாணததில இவவா்றான ஒரு சம்்பவம் 
இடம்வ்பறறிருப்்பது இது்தான் மு்தன்மு்்ற.
 ைக்களிடம் பு்்தந்திருக்கும் சீற்றத்்த 
இது வவளிப்்படுததியிருக்கும் அத்ததவ்ையில, 
இ்த்ன மு்ையிதலதய கிளளிவிட தவண்டும் 
என்்பதில அரசாஙகம் வகாண்டிருக்கும் தீவிரத 
்்தயும் காணமுடிந்்தது. வ்பாததுவில மு்தல 
வ்பாலிகண்டி வ்ரயான அ்ைப்பின் ்த்லவா் 
தவலன்சுவாமிகள பு்தன்கி்ை இரவு ்கது 
வசயயப்்பட்டு, பி்ணயில பி்ணயில விடு்த்ல 
வசயயப்்பட்டாா்.  
 ரணிலுக்கு எதிராக நடத்தப்்பட்ட த்பாராட் 
டததில முன்னணியில இருந்்தவா் இவா்்தான். 
இந்்தப் த்பாராட்டததில அவா் அ்ைதியாகதவ 
கலந்துவகாண்டிருந்்தாா். வ்பாலிஸாா் மீது ்தாக்கு்தல 
நடததிய்தாக அவா் மீது குற்றஞ்சாட்டப்்பட்டது. 
இந்்தக் ்கது ்பழிவாஙகலாகவும், இது த்பான்்ற 
த்பாராட்டஙகளில ஈடு்பட மு்ன்பவா்களுக்கான 
எசசரிக்்கயாகவும் இருந்துளைது.
 வ்தன்னிலங்கயில உருவானது த்பான்்ற 
ஒரு நி்ல இஙகு வரக்கூடாது என்்பதில அரசாஙகம் 
வ்தளிவாக இருக்கின்்றது என்்ப்்த இசசம்்பவம் 
வவளிப்்படுததுகின்்றது. ்பலக்லக்கழக ைாணவா் 
கள சிலரும் இசசம்்பவம் வ்தாடா்பில ்கது 
வசயயப்்படவிருப்்ப்தாகவும் வ்பாலிஸ் ்தரப்பில 
வசயதி வவளியிடப்்பட்டுளைது. எதிா்காலததில 
்பலக்லக்கழக ைாணவா்கள கைததில இ்றஙகு 
வ்தறகும் அஞ்சும் நி்ல இ்தன்மூலைாக ஏற 
்படுத்தப்்பட்டிருக்கின்்றது.
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்பறறிய கருததுக்க்ை விரிவாக ஆயந்தரிந்து 
எழில அவரகைால எழுத்தப்்பட்ட கட்டு்ரகளின் 
வ்தாகுப்பு  இந்நுால. ்தமிழ் த்தசியம் நாைாந்்த 
த்தசியைாக்கப்்பட தவண்டிய்தன் த்த்வ்ய 
வலியுறுததி நிக்கின்்றது. ைக்க்ை பிரதிநிதிதது 
வம் வசயயா்த அரசியல ்த்ல ்ைகள குறிதது 
சிவில அ்ைப்புகளும் சமூக இயக்கஙகளும் 
ைாறறு பிரதிநிதிததுவவா்த ஆக தவண்டிய்தன் 
அவசியத்்தயும் நலலிணக்க அரசியல 
வ்பாதுவவளிக்ை ைக்கள கு்்றவாக பிரதிநி 
திததுவப்்படுததுவதில வ்தரு ஓவியரகளின் ்பஙகு 
்பண்்பாட்டு எழுசசியின் அவசியம் என்று ்தமிழ் 
த்தசியததின் ்பால உறுதியான ்பறறு்தத்தாடு 
எழு்தப்்பட்ட கட்டு்ரக்ைக் வகாண்ட இந்நுால 
சைகாலத்்த காததிரைாக ்பதிவு வசயகின்்றது” 
என்று வ்தரிவிததுளைார

அருட�ந்�  ... த�ொடர்ச்சி  ...

,jo; 218

 சு்தந்திர இந்த்தா – ்பசுபிக் வலயத்்த 
உறுதிப்்படுதது்தல, பிராந்தியஙகளுக்கு 
இ்டயிலான ்பாதுகாப்பு ஒதது்ழப்்்ப 
த்பணு ்தல, கடலசார ்பஙகளிப்்்ப நி்ல 
நிறுததி வலுப்்படுத்தல, கடலசார ஒதது்ழப்்்ப 
தைம்்படுத்தல ஆகிய விடயஙகள, CARAT ்பயிறசி 
நடவடிக்்கயின் மிக முக்கிய தநாக்கைாகும்.
 இலங்க கடற்ப்ட, க்ர தயாரப் 
்பாதுகாப்புத தி்ணக் கைம், இலங்க 
விைானப்்ப்ட ஆகியன இந்்த ்பயிறசிகளில 
ஈடு்பட்டுளைதுடன், ெப்்பான் ்தறகாப்பு கடலசார 
்ப்ட ைறறும் ைா்லததீவு த்தசிய ்பாதுகாப்பு 
பிரிவு ஆகியனவும் இதில ்பஙதகற றுளைன.
 இந்்த நடவடிக்்ககளில ்த்ர ைறறும் 
கடலசார ்பயிறசிகள இன்று  மு்தல 26 ஆம் திகதி 
வ்ர ந்டவ்ப்றவுளைன.
 இந்்த ்பயிறசிகளுக்காக அவைரிக்க 
கடற்ப்டக்கு வசாந் ்தைான USS Anchorage (LPD-
23) கப்்பல வகாழும்பு து்்றமுகத்்த  கடந்்த 19ம் 
திகதி  வரு்க ்தந்திருந்்த்ை குறிப்பிடத்தக்கது.
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உயிரினைாகதவ கரு்தப்்படுகி்றது. ்தறத்பா்்தய 
புளளிவிவரஙகளின்்படி அவுஸ்திதரலியாவில 
இரண்டு பிலலியனுக்கும் அதிகைான த்த்ர கள 
இருப்்ப்தாக கூ்றப்்படுகின்்றது.

அவுஸ்திரரலிய ... த�ொடர்ச்சி  ...

குறிப்பிட்டுளைார.
 அத்த தநரம் பிர்தைர திதனஷ் குணவர 
்தனவுடனான சந்திப்பில ,“இலங்க  வ்பாரு 
ைா்தார வநருக்கடிகளிலிருந்து வி்ரவில 
மீண்டும் வரும் என்று நம்புகித்றாம். எதிர 
கால நடவடிக்்ககள அ்னததும் வவறறி 
வ்பறுவ்தறகு அ்னதது வழிகளிலும் நாம் 
இலங்கக்கு உ்தவுதவாம்“ என்று இந்திய வவளி 
விவகார அ்ைசசர வெயசஙகர வ்தரிவிததுளைார.
 தைலும் சரவத்தச நாணய நிதியுடனான 
்தறத்பா்்தய ்பரிவரத்த்னகள மூலம் கூடு்தல 
நிதி வசதிக்ை வ்பறுவ்தறகாக, தைலும் 
நி்லயான நிதி முகா்ைததுவ ்பா்்தயில 
இலங்க பிரதவசிக்க முடியும் என இந்தியா 
நம்புவ்தாகவும் அ்ைசசர வ்தரிவிததுளைார.
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்ைக்கு இட்டுச வசன்றுளைது.
 இலங்கயில சமீ்பகால ஏற்பட்ட 
ைக்களின் எழுசசிகள ஒரு முழு்ையான 
‘மு்்ற்ை ைாற்றததிறகு’ வ்தாடரந்து அ்ழப்பு 
விடுததுளை்ையானது கடந்்த காலநி்ல்ைகள 
வ்தாடரந்தும் நீடிப்்ப்தறகு விரும்்பவில்ல என் 
்ப்்த உணரததுகி்றது.
 இலங்கயில இனப் பிரசசி்ன 
நீடிப்்ப்தறகான முக்கிய காரணஙகளில மிக 
முக்கியைான வ்தான்று ஒற்்றயா ட்சி அ்ைப் 
்பாகும்.
 இந்நி்லயில, இலங்க அரசியல்ைப் 
பில 13ஆவது திருத்தம் வகாண்டு வரப்்பட்டதில 
இருந்து ்தமிழரகள அ்்த நிராகரிதது 
வருகின்்றனர. ைததிய அரசாஙகததின் கட்ட 
்ைப்பு ஒற்்றயாட்சியாக இருக்கும் வ்ர, 
ைாநிலததில அரத்தமுளை சுயாட்சி்ய அ்டய 
முடியாது.
 13ஆவது திருத்தம் அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்டு 

36 வருடஙகளின் பின்னர, அது அறிமுகப் 
்படுத்தப்்பட்ட காலததி்ன விடவும் நி்ல்ை 
மிகவும் தைாசைாக உளைன. உயர நீதிை 
ன்்றஙகளின் 30க்கும் தைற்பட்ட நீதிதது்்ற 
தீரப்புகள அதிகாரப்்பகிரவு எதிராகதவ உள 
ைனரூ்பவ ைததிய அரசாஙகம் அ்னதது அதி 
காரஙகளின் கைஞ்சியைாக இருக்கும் என்த்ற 
அததீரப்புக்கள வ்பாருளதகாடல வசயகின்்றன.
 ்தமிழ்த த்தசியப் பிரசசி்னக்கான தீரவு 
க்கான அடிப்்ப்டயான 13ஆவது திருத்தச 
சட்டத்்த முழு்ையாக அமுலாக்க தவண்டும் 
என்று இந்தியா தகாரிவருகி்றது. ஆனால 
13ஆவது திருத்தச சட்டததின் ்பலதவறு விதி 
க்ை ந்டமு்்றப்்படுத்தக் தகாரி உசச 
நீதிைன்்றஙக்ை அணுகிய த்பாவ்தலலாம் நீதி 
ைன்்றஙகளின் தீரப்புகள அதிகாரப்்பகிரவுக்குச 
சார்பாக அ்ையவில்ல.
 அந்்த வ்கயில 13ஆவது திருத்தச 
சட்டத்்த ்தமிழரகள த்பசசுவாரத்்தக்கான 
ஆரம்்பப் புளளியாகக் கருதுவதில கூட 
கூடு்தலான அரசியல ஆ்பதது உளைது. ஒற்்ற 

யாட்சிக் கட்ட்ைப்பிறகு அப்்பால வசன்று 
கூட்டாட்சிக் கட்ட்ைப்்்பக் கருததில 
வகாண்டு, அ்தனடிப்்ப்டயில அரசியல்ைப்புச 
சட்டத்்த முன்்வப்்ப்தன் மூலதை நியாயைான 
தீர்வ எட்ட முடியும் என்்ப்்த சிஙகை த்தசம் 
ைக்களுக்குச வசாலல தவண்டும். நாட்டின் 
ஒறறு்ை்ய உறுதி வசயய தவண்டும்.
 அததுடன்,  ஐக்கிய இலங்கக்குள வட 
ரூ்பவகிழக்கில உளை முஸ்லிம் ைக்களின் 
அபிலா்ஷகள ைறறும் ை்லயக ்தமிழ் ைக்களின் 
அபிலா்ஷகள உளைடக்கப்்பட தவண்டிய்தன் 
அவசியத்்த நாம் முன்்வததுளதைாம்.
 இலங்கக்கான அரசியல்ைப்பு ்தமிழ் 
த்தசத்்த அஙகீகரிதது ்பாதுகாக்கும் ைறறும் 
்தமிழ் ைக்களின் பிரிக்க முடியா்த சுயநிரணய 
உரி்ை்ய நனவாக்க அனுைதிக்க தவண்டும்.
 நி்்றவாக, பிராந்தியததில வ்பாதுவாகவும் 
குறிப்்பாக ்தமிழ் த்தசததிலும் இந்தியாவின் 
சட்டபூரவைான த்தசிய ்பாதுகாப்பு நலன்களுக்கு 
எஙகள அ்ைப்புகளின் உறுதிப்்பாட்்ட 
வவளிப்்படுததுகின்த்றாம் என்றுளைது.
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வனடுக்கப்்படுகின்்றத்தா என்்றால அவவாறு 
இல்ல. அ்தறகாக நாஙகள ைட்டும்்தான் குர
லவகாடுததுக்வகாண்டிருக்கின்த்றாம். இலங்க 
அரசாஙகததுடன் நாஙகள த்பசி ஒரு த்பாதும் 
சைஷ்டி கி்டக்கப்த்பாவதில்ல. 
 சைஷ்டி்யப் வ்பறுவ்தறகு இரண்டு 
விடயஙகள உளைன. ஒன்று - 13 ஆவது திருத்தம் 
அரசியல்ைப்பில இடம்வ்பறறிருந்்தாலும், 
அ்த்ன அரசாஙகம் எவவாறு ந்டமு்்றப் 
்படுததியது என்்பது அ்னவருக்கும் வ்தரியும். 
இரண்டாவது விடயம், 13 ஆவது திருத்தம் 
த்பாதுைான்தலல என்்ப்்த பிதரை்தாஸ அரசாஙகம் 
ஏறறுக்வகாண்டது. அ்தன் அடிப்்ப்டயில்தான் 
ைஙகை முனசிஙக ஆ்ணக்குழு நியமிக்கப்்பட்டது. 
அ்த்னயடுதது சந்திரிகா குைாரதுஙகவும் அ்த்ன 
ஏறறுக்வகாண்டாா். அ்தன்அடிப்்ப்டயில்தான் 
புதிய தீா்வுப் வ்பாதி ஒன்்்ற அவா் வகாண்டுவந்்தாா். 
அ்தன் பின்னா் ைஹிந்்த ராெ்பக்ஷ கூட 13 பிைஸ் 
என்்ற நி்லக்கு வந்திருந்்தாா்.
 ஆக, பிதரை்தாஸ வ்தாடக்கம் ைஹிந்்த 
வ்ர இருந்்த ஆட்சியாைா்கள அ்னவருதை 
வகாள்கயைவில 13 த்பா்தாது என்்ப்்தயும், 
நிரந்்தரத தீா்்வ அ்தன் மூலம் வழஙக 
முடியாது என்்ப்்தயும் ஏறறுக்வகாண்டாா்கள. 
சந்திரிகா குைாரதுஙகவின் ஆட்சிக்காலததில 
அரசியல்ைப்பு விவகார அ்ைசசராக இருந்்த 
த்பராசிரியா் ஜீ.எல.பீரிஸ், 13 ஆவது திருத்தச 
சட்டம் அடிப்்ப்டக் கு்்ற்பாடுக்ைக் 
வகாண்டிருக்கின்்றது என்்ப்்தயும், அ்தனால 

்தான் புதிய தீா்வுப் வ்பாதி ஒன்்்ற ்தாம் 
வகாண்டுவந்திருப்்ப்தாகவும் வ்தரிவிததிருந்்தாா்.
 ஆக, இத்த்ன விடயஙகளும் சா்வத்தச 
சமூகததுக்குத வ்தரியும். இஙகு த்த்வப்்படுவது 
என்னவவன்்றால, 13 அரசியல யாப்பில உளை 
ஒன்று. அ்த்ன மு்தலில ந்டமு்்றப்்படுத்த 
தவண்டும் என்்பது்தான்.
 வடக்கு கிழக்கு ைாகாணம் தவகைாக சிஙகை 
ையைாக்கருக்குள வசன்றுவகாண்டிருக்கின்்றது. 
அ்த்ன ஓரைவுக்காவது ்தடுதது நிறுத்த 13 ஐ 
ந்டமு்்றப்்படுததுவது அவசியம். ஆகதவ, 
நிரந்்தரத தீா்வு என்்பது சைஷ்டி்தான் என் 
்ப்்தயும், அ்த்ன சா்வத்தசம் ஏறறுக்வகாளை 
்வப்்ப்தறகான வசயற்பாடுக்ை ்தமிழ்த த்தசி 
யப் ்பரப்பில உளை கட்சிகள ஒன்றி்ணந்து 
முன்வனடுக்க தவண்டிய த்த்வ இருக்கின்்றது. 
அ்தன்மூலைாகத்தான் ஒரு வலுவான சைஷ்டி்தான் 
இலங்கயில இன வநருக்கடிக்கு நிரந்்தரைான 
தீா்வுக்கு வழியாகும் என்்ப்்த சா்வத்தச சமூகம் 
ஏறறுக்வகாளை ்வக்க தவண்டும். அ்தறகான 
தவ்லத திட்டஙக்ை நாம் வ்தாடா்சசியாகச 
வசயய தவண்டிய த்த்வ இருக்கின்்றது. 
 எனதவ, 13 ஐ வகாடுததுவிட்டால சைஷ்டி 
க்கு சைாதி கட்டப்்பட்டுவிடும் என்்ற கருதது 
சரியானது என நான் கரு்தவில்ல.
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ஒரு பெரிய காட்டில் குருவி ஒன்று வசித்து வந்தது. அது ்தனது 
வாழிடத்திறகாக கூடு ஒன்்றை கட்டுவ்தறகு எண்ணி ஒரு பெரிய 

மரத்தில் கூட்்ட கட்ட ஆரம்பித்்தது . அது ெல இடஙகளுக்கு பென்று 
அஙகிருநது சிறிய ்தடிகள்,  ெஞ்சு பொன்றை புறகள் , காயந்த இ்லகள் 
என ெலவற்றைக் பகாண்டு  கூட்்ட கட்டி முடித்்தது. அபபொது அப்த 
மரத்தில் வசித்து வந்த குரஙகு ஒன்று அ்தன் கூட்்ட பியத்து எரிந்தது. 
அ்தனால் மீண்டும் அந்த குருவி கூட்்ட கட்ட ஆரம்பித்்தது. மறுெடியும் 
அது ெல இடஙகளுக்கு பென்று கூட்்ட கட்டி முடித்்தது. இந்த ்தட்வ 
அடித்்த பெரும் புயறகாறறைால் அ்தன் கூடு சி்்தந்தது. ஆனாலும்  அந்த 
குருவி மனம் ்தளர்நது விடாமல்   மீண்டும் கட்ட ஆரம்பித்்தது. அப்தபொல் 
கூட்்டயும் கட்டி முடித்்தது.  இறுதியாக எந்தவி்த இ்டயூறும் இல்லாமல் 
நிம்மதியாக வாழந்தது. அப்தபொல் நாமும் ஒரு ்தட்வ முயறசி பெயது 
ப்தாறறு விட்டால் மனம் ்தளர்நது அந்த இலக்்க  விட்டு விடாமல் 
பமலும் பமலும் முயறசி பெயது எமது இலக்்க அ்டய பவண்டும் . 

புரட்சியாளர் சே குசேராவின் சிந்தனைகள்...

*வி்்தத்துக் பகாண்பட இரு,
மு்ளத்்தால் மரம் இல்்லபயல் உரம்.

*புரட்சி ்தானாக  உண்டாவதில்்ல
நாம் ்தான் அ்்த உருவாக்க பவண்டும்.

*அநியாயத்்்தக் கண்டு உன் மனம் குமுறினால்
நீயும் என் நண்ெபன

   அண்ணல் அமசபேதகர் சிந்தனைத துளிகள்

   *கடவுளுக்கு ்தரும் காணிக்்க்ய விட ஒரு ஏ்ைக்குத் ்தரும் கல்வி பமலானது

     *்தன்்ன உயர்ந்த ஜாதியாகவும் பிறிப்தாரு மனி்த்ன ்தாழந்த ஜாதியாகவும்    
      கருதுெவன் ஒரு மனபநாயாளி

     *ொதி்தான் இந்த ெமூகம் என்றைால் வீசும் காறறில் விெம் ெரவட்டும்

 

புத்தரின் சிந்தனை துளிகள்....

* மனி்தனின் வளர்ச்சியும், ப்தயவும் அவன் மனதில் எழும் சிந்த்ன்யப பொறுத்ப்த 
உண்டாகிறைது. எனபவ, நல்ல்்தபய சிநதியுஙகள்.

* பொய பெெ முயலாதீர்கள். வ்தநதி்யப ெரபபுவதில் மகிழச்சி பகாள்ளாதீர்கள். 
உண்்ம வழியில் நடக்க முயலுஙகள்.

* யா்ரயும் புறைம் பெொதீர்கள். பெச்்ெக் கு்றைத்து மன்்த நி்லபெடுத்துஙகள்.

்தமிழீழ ச்தசியத ்தனைேர் பிரபோகரன்...

*நான் பெரிது நீ பெரிது என்று வாைாப்த நாடு பெரிப்தன்று வாழு

*இலட்சியத்்தால் ஒன்று ெட்டு எழுச்சி பகாண்ட மக்க்ள எந்த ஒரு ெக்தியாலும் 
ஒடுக்கிவிட முடியாது.

*மக்களின் துன்ெ துயரஙகளில் ெஙகு பகாண்டு, அவர்களது கஸடஙக்ளப பொக்கு்தறகுத் 
திட்டமிட்டுச் பெயலாறறுவது்தான் உண்்மயான அரசியல் பவ்ல.

*விழிபபுத்்தான் விடு்த்லக்கு மு்தல் ெடி.
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