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இலங்கையில் இன்னமும் நம் 
பத்தகுந்த நல்லிணககை பபொறி 

மு்ை ஒனறு ந்ைமு்ைப் படுத 
்தப்பைவில்்ல எனறு  பிரி டைன 
பொரொளுமனை உறுப்பி்னரகைள் 
கைவ்ல பவளியிடடுள்்ள்னர.
 பபொரககுறைஙகைள் ப்தொைர 
பில் சரவப்தச சுயொதீ்ன விசொர்ண 
அவசியம் எனறும்  அவரகைள் வலி 
யுறுததியுள்்ள்னர.
 பிரிடைனில் ஏறபொடு பசயப் 
படடிருந்த ்்தப்பபொஙகைல் நிகைழ் 
வில் கைலநதுபகைொண்டு கைருதது பவளி 
யிடு்கையிபலபய அவரகைள் பமற 

கைண்ைவொறு வலியுறுததியுள்்ள்னர.
 பமலும் ்தமிழரகைளுககு எதி 
ரொ்ன ப்தொைர அைககுமு்ைகைள் 
மறறும் சுயநிரணய உரி்ம்ய 
உறுதிபசயவதில் நிலவும் பின்ன 
்ைவு எனபவற்ை ம்னதிலிருததிச் 
பசயறபைபவண்டிய்தன அவசியம் 
குறிதது பிரிடைன பொரொளுமனை 
உறுப்பி்னர எட பைவி, 
சுடடிககைொடடியுள்்ளொர.
 அதப்தொடு கைைந்த 2009 ஆம் 
ஆண்டு இலங்கையில் இைம்பபறை 
இ்னப்படு பகைொ்ல ப்தொைரபில் 

இந்த வொரம் அபமரிககைொவின 
கைலிபபொரனியொ மொநிலததில் 

இைம்பபறை துப்பொககி பிரபயொ 
கைததில் சீ்னொ்வ பசரந்த 5 பபர 
பகைொல்லப்படடுள்்ள்தொகை சன பிரனசி 
பகைொ்வ ்த்ளமொகைகைக பகைொண்ை சீ்னொ 
தூ்தரகை அதிகைொரி ப்தரிவிததுள்்ளொர.
கைைந்த திஙகைடகிழ்ம (23) இைம் 
பபறை சம்பவததில் பகைொல்லப் 
படை சீ்ன பிர்ைகைளின குடும் 
பத்தவரகைளுககு இரஙகைல்கை்்ள 

ப்தரிவிப்பதுைன, அபமரிககைொவின 
துப்பொககி கைலொச்சொரத்்த வன்ம 
யொகை கைண்டிப்ப்தொகைவும் அவர 
பமலும் ப்தரிவிததுள்்ளொர.
 கைலிபபொரனியொ பகுதியில் 
48 மணி பநரததில் இைம்பபறை 
இரண்ைொவது ்தொககு்தல் இதுவொ 
கும். கைைந்த சனிககிழ்ம (21) 
இைம்பபறை ்தொககு்தலில் 11 பபர 
பகைொல்லப்படடிருந்த்னர.
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இஸபரலி்னொல் ஆககிரமிக 
கைப்படை பமறகு கை்ரபகு 

தியில் இஸபரலிய ப்ையி ்னர 
பமறபகைொண்ை ப்ை ந்ைவடிக 
்கையின பபொது 61 வயது பபண் 
உடபை 9 பபொதுமககைள் படுபகைொ்ல 
பசயயப்படடுள்்ள்னர.
 பயஙகைரவொதிகை்்ள ்கைது 
பசயய ்தொம் பசனை்தொகைவும் அப் 
பபொது இைம்பபறை ்தொககு்தலில் 
அவரகைள் பகைொல்லப்படை்தொகை 

இஸபரல் ப்தரிவிததுள்்ளது. ஆ்னொல் 
இஸபரலிய இரொணுவம் மககை்்ள 
படுபகைொ்ல பசயதுள்்ள்தொகை 
பலஸதீ்ன அதிபர ப்தரிவிததுள்்ளொர. 
இஸபரல் ப்ையி்னரின இந்த 
நைவடிக்கைககு எதிரொகை பலஸதீ்ன 
மககைள் பபொரொடைத்்த பமற 
பகைொண்டுள்்ள்னர.
 கைைந்த வருைததில் இருநது 
பமறகுகை்ர பகுதியில் இஸபரல் 
ப்ையி்னர ப்தொைரநது ப்ை நை 
வடிக்கை எனை பபொர்வயில் 
மககை்்ள படுபகைொ்ல பசயது 
வருவ்தொகை பலஸதீ்ன அதிகைொரிகைள் 
ப்தரிவிததுள்்ள்னர.
 கைைந்த வியொழககிழ்ம 
(26) பைனின இைம்பபயரநப்தொர 

ரஸயொவின பசல்வந்தருைன 
ப்தொைரபுகை்்ள பபணிய்தொகை 

ப்தரிவிதது இலங்கையில் 
இருநது அபமரிககைொ திரும்பிய 
அபமரிககைொவின எப்.பி.ை எனை 
புல்னொயவு அ்மப்பின முன்னொள் 
அதிகைொரி சொரள்ஸ மகபகைொனிகைல் 
கைைந்த சனிககிழ்ம (21) ்கைது 
பசயயப்படடுள்்ளொர.
 அபமரிககைொவின புல்னொய 
வுதது்ையில் இருநது 2018 ஆம் 
ஆண்டு மகபகைொனிகைல் ஒயவு 
பபறறிருந்தொர. அபமரிககை புல்னொய 
வுதது்ையின எதிரிநொடடு புலொ 
்னொயவுதது்ைககு எதிரொ்ன ந்ை 
வடிக்கைப்பிரிவின ்த்லவரொகை 
அவர பணியொறறியிருந்தொர.
 புல்னொயவு அதிகைொரியொகை 

மகபகைொனிகைல் பணியொறறிய 
பபொதும் அ்தன பின்னரும் ரஸயொ 
வின பசல்வந்தரொ்ன ஒபலக பைரி 
பகசொவுைன ப்தொைரபுகை்்ள  பபணி 
யதுைன, பசல் எனை எரி பபொருள் 
நிறுவ்னததின கைணககுகைள் ஊைொகை 
அவர பபரும்ளவொ்ன பணத்்தயும் 
ரஸய பசல்வந்தரிைம் இருநது 
பபறறுள்்ள்தொகை ப்தரிவிககைப்படு 

,yq;ifapy; ,Ue;J jpUk;gpa 
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பொகைஙகைள் எனை பபொர்வயில் 
்தனனிைம் உள்்ள மிக-29 ரொகை 
்தொககு்தல் விமொ்னஙகை்்ள பொகைங 
கை்ளொகை பிரிதது பபொலநது நொடு 
உக்ரனுககு வழஙகியள்்ள்தொகை 
ப்தரிவிககைப்படுகினைது.
 கைைந்த வருைம் ஏப்ரல் 
மொ்தததில் பல விமொ்னஙகைள் 
இவவொறு வழஙகைப்படடுள்்ள்ன. 
ஆ்னொல் அ்த்்ன பபொலநது அரசு 
மறுததுள்்ள்தொகை உள்ளூர பததிரி்கை 
ப்தரிவிததுள்்ளது.
 உக்ரனுககு ்தொககு்தல் 
விமொ்னஙகை்்ள வழஙகுவது ரஸயொ 
வுை்னொ்ன பநரடி பமொ்தலுககு 

வழிவகுககும் எ்ன அபமரிககைொ 
ஆரம்பததில் பபொலந்்த ்தடுத்த 
பபொதும் விமொ்னஙகை்்ள இரகைசி 
யமொகை வழஙகியுள்்ளது பபொலநது. 
கைைந்த ஏப்பிரல் மொ்தம் பபொலநது 
்த்னது ைொஙகிகைளில் அ்ர பங்கை 
யும், பல்குழல் உநதுகை்ண பசலுத 
திகை்்ளயும், மிக-29 மறறும் எஸயூ-
27 ரகை விமொ்னஙகை்்ளயும் வழஙகி 
யிருந்தது.
 ஆ்னொல் ்தறபபொது அபமரி 
ககைொ, பிரித்தொனியொ மறறும் 
பைரமனி பபொனை நொடுகைள் உடபை 
பநடபைொ நொடுகைள் கை்னரகை ைொஙகி 
கை்்ள உக்ரனுககு வழஙகை தீர 
மொனிததுள்்ள்ன.

cf;iuDf;F ,ufrpakhf tpkhdq;fis 

toq;Fk; Nel;Nlh ehL

மிகைவும் பவகைமொகை வ்ளரும் 
பபொரு்ளொ்தொரமொகை பிலிப் 

்பனஸின பபொரு்ளொ்தொரம் கைைந்த 
ஆண்டு மொறைம் பபறறுள்்ளது. 
கைைந்த 40 வருைஙகைளில் ்தறபபொப்த 
அது மிகை பவகைமொகை வ்ளரநதுள்்ளது.
எனினும் உலகின பபொரு்ளொ்தொர 
வீழ்ச்சி மறறும் பணவீககைம் எனப்ன 
இந்த வ்ளரச்சியில் பொதிப்்ப ஏற 
படுத்தலொம். 
 நொனகைொவது கைொலொண்டுக 
கைொ்ன பபொரு்ளொ்தொர வ்ளரச்சி 6.5 

விகி்தம் எ்ன முன்னர கைணிககைப் 
படைபபொதும், அது 7.2 விகி்த 
வ்ளரச்சி்ய கைண்டுள்்ளது. 1976 ஆம் 
ஆண்டுககு பின்னர இந்த வ்ளரச்சி 
ஏறபடடுள்்ளது.
 பவ்ல வொயபுககைளின 
அதிகைரிப்பு, பகைொவிட-19 பநொய 
கைடடுப்பொடுகைளின ்த்ளரவு, சீ்னொ 
்த்னது கைடடுப்பொடுகை்்ள ்த்ளரத 
திய்ம பபொனை்வபய இந்த 
பபொரு்ளொ்தொர வ்ளரச்சிககு கைொரணம் 

kpfTk; tpiuthf tsUk; 
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வைககுகிழககு உடபை 
நொடடின அ்்னதது பகுதி 

கைளிலும் உள்்ள வரலொறறு முககி 
யததுவம் வொயந்த பபௌத்த வழிபொ 
டடு ்தலஙகைளின பொதுகைொப்பிறகு 
எ்ன பணியில் அமரத்தப்படடுள்்ள 
ப்ையி்ன்ர அஙகிருநது அகைறை 
பவண்ைொம் எ்ன  மகைொநொயககை 
ப்தரரகைள் ை்னொதிபதிககு எழுதியு 
ள்்ள கைடி்தததில் பவண்டுபகைொள் 
விடுததுள்்ள்னர.
 பபௌத்த வழிபொடடுத 
்தலஙகைளின பொதுகைொப்்ப  இருப்்ப 
உ று தி ப ச ய ய ப வ ண் டி ய து  

அரசொஙகைததின கைை்ம எனறும்
 யுத்த கைொலம் ப்தொைககைம் 
வைககு கிழககில் பபௌத்த 
வழிபொடடுத்தலஙகை்்ள பொது 
கைொப்ப்தறகு, புதிய வழிபொடடுத 
்த்ளஙகை்்ள  உருவொககுவ்தறகு 
ப்ையி்னர மிகைப்பபரிய பஙகை 
ளிப்்பவழஙகியுள்்ள்னர எ்னவும் 
அவரகைள் குறிப்பிடடுள்்ள்னர.
 எ்னபவ அ்்னதது பபௌத்த 
வழிபொடடுத்தலஙகைளில் இருநதும் 
ப்ையி்ன்ர அகைறைபவண்ைொம் 
எ்ன அவரகைள்  பகைொரிக்கை விடுதது 
ள்்ள்னர.

midj;J ngsj;j topghl;Lj;jyq;fspy; 
,Ue;Jk; gilapdiu mfw;wNtz;lhk; 

vdf; Nfhupf;if

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

 - gpupl;ld; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; ftiy

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

மனி்த உரி்மகைளிறகைொ்ன 
மதிப்பு இலங்கையின 

ஸதிர்தன்மககும் பபொரு்ளொ்தொர 
பசழிப்பிறகும் அவசியமொ்ன 
விையம் எ்ன அபமரிககை இரொைொஙகை 
தி்ணககை்ளததின சரவப்தச குறைம் 
நீதிககைொ்ன தூதுவர  பபதவொன சொக 
ப்தரிவிததுள்்ளொர.
 கை்னைொவின்தமிழ் புலம் 
பபயர அ்மப்புகைளுை்னொ்ன 
சநதிப்பின பின்னர அவர இ்த்்ன 
குறிப்பிடடுள்்ளொர.
 இலங்கையில் நீதி பபொறுப் 
புககூைல் நல்லிணககைத்்த ஊககு 

விப்ப்தறகைொகை கை்னைொ்வ பசரந்த 
்தமிழ் புலம்பபயர அ்மப்பு 
கைளுைன அரத்தபூரவமொ்ன பபச்சு 
வொரத்்தகை்்ள பமறபகைொண்ை்தொகை 
அவர குறிப்பிடடுள்்ளொர.

,yq;if kdpj cupikfis 
kjpg;gJ  mtrpak; - mnkupf;f mjpfhup



சிறிலங்காவின் ஒற்றையகாட்சி அரசியல்ைப்பில் 14.11.1987ம் தி்தியன்று,  நிதி என்னும் அரசியல்ைப்பின் 17வது 
அத்தியகாயத்தின் 17அ பிரிவகா், 13வது திருத்்தத்்தகால், நிதி நிரவகா்ப் பரவலகாக்லுக்கா் ைகா்காணச்ப்ள் ்தகாபிக்ப்பட்்டன. 

இந்த 13வது திருத்்தம் சிறிலங்காவின் அரசியல்ைப்பில் உள்்ள்தகால் அ்த்ன ந்்டமு்றைப்படுத்்தல் நி்றைவவறறு அதி்காரமுள்்ள 
அரசத்்த்லவரகான ்தனது ்்ட்ையயன இன்்றைய சிறிலங்காவின் அரசத்்த்லவர இநதியகாவின் யவளிவிவ்கார அ்ைசசர 
யெயசங்ர ்்டந்த வகாரத்தில் இலங்்ககு வரு்் ்தநது இ்த்ன ந்்டமு்றைப்படுத்தும்படி ய்காடுத்்த இநதிய அழுத்்தத்திறகுப் 
பதில் அளித்துள்்ளகார. இ்தன்வழி இநதியகா அ்னத்துல் நகாணய நிதியத்தின் ்்ட்னச சிறிலங்கா வி்ரவில் யபறை உ்தவும் 
என்பது ரணிலின் ரகாெ்தநதிர எணணைகா்வுள்்ளது. இந்த ரணிலின் நரித்்தநதிர அரசிய்லப் புரிநது ய்காள்்ளகாது, கூட்்டத்தில் 
்லநது ய்காண்ட யபகாதுசனயபரமு்னயின் பகாரகாளுைன்றை உறுப்பினர சரத்வீரவச்ர ைறறும் சுயகாதீனப் பகாரகாளுைன்றை உறுப்பினர 
அத்துரலிய ரத்னவ்தரர ஆகிவயகார 13வது திருத்்தத்்்த ந்்டமு்றைப்படுத்்த அரசத்்த்லவருககு ைக்்ளகா்ணயில்்ல 
இ்த்ன ந்்டமு்றைப்படுத்துவ்தகால் நகாட்டின் பிரிவி்னவகாதி்ள் பலம்யபறுவர என எதிரக்ருத்துக்்்ள முன்்வத்்ததும் 
்தனககுச சிங்்ள யபௌத்்த வபரினவகா்த ஆ்தரவு இழப்பு ஏறபடுத்்த இவர்ள் முயறசிககிறைகார்ள் என உணரந்த அரசத்்த்லவர  
"இந்த ைகா்காணச்ப்ளுககு இலண்டன் ந்ரச்பககுள்்ள அதி்காரங்ள் கூ்ட இல்்ல. 13வது திருத்்தம் சிறிலங்காவின் 
அரசியல் அ்ைப்பில் உள்்ளது. பகாரகாளுைன்றை உறுப்பினர்்ளகால் அரசத்்த்லவரகா் ஆ்ணயபறறை சட்்டரீதியகான நி்றைவவறறு 
அதி்காரமுள்்ள நகான் அ்த்ன நி்றைவவறறுவ்்த எனது ்்ட்ையகா்க ்ருதுகின்வறைன். இ்த்ன எதிரப்பவர்ள் எதிரவரும் 
யபப்ருவரி 8ம் தி்தி பகாரகாளுைன்றைம் கூடும் யபகாழுது 22வது திருத்்தத்்்த ்தனியகாள் வ்காரிக்்யகா் மீ்ளவும் ய்காணடுவநது 
யவறறியீட்டி அரசியல்ைப்பில் இருநது 13வது திருத்்தத்்்த நீக் முயறசியுங்ள்" என வி்ளக்ம் அளித்து ஈழத்்தமிழர்ளின் 
இ்றை்ை ஏற்ப்ப்டகா்த தீரவகா் இலங்்யும் இநதியகாவும் இ்ணநது ய்காணடு வந்த 13வது திருத்்தத்்்த ந்்டமு்றைப்படுத்தி 
இன்்றைய நிதி யநருக்டியில் இருநது ்தகான் நகாட்்்ட விடுவிக் விரும்புவ்்தத் ய்தட்்டத் ய்தளிவகாககினகார. 
 சிங்்ள யபௌத்்த வபரினவகா்தம் எந்தச சிறிய வி்டயத்்்தயும் கூ்ட பகாரகாளுைன்றைத்்தகால் ்தடுககும் வ்்யிவலவய சிங்்ளப் 
யபரும்பகான்்ை ஒற்றையகாட்சிப் பகாரகாளுைன்றைத்்்தச சிறிலங்கா ்தன்தகா்க ய்காணடுள்்ளது என்பதும் ரணிலின் உ்ரயகால் உறுதி 
யசயயப்பட்்டது. ைகா்காணச்ப்ளுககுச சிறிய அதி்காரம் வழஙகு்தல் என்பதும் கூ்ட யபௌத்்த சிங்்ள வபரினவகா்தத்்்த மீறி ந்டக் 
இயலகா்தய்தகான்று என்பது அ்னத்துக்ட்சி ைகாநகாட்டில்  மீ்ளவும் ய்தட்்டத் ய்தளிவகாக்ப்பட்டுள்்ளது. இநநி்லயில் ரணிலின் 
்ட்்டம் ்ட்்டைகா்ச யசய்தல் என்ப்தறகு அவருககு அ்த்ன எவவகாறு யசயயலகாம் என சிறிலங்காவின் அ்ைசசர ்டக்ளஸ் 
வ்தவகானந்தகா நன்றியுணரவு்டனும் நீதியரசர விகவனஸ்வரன் ய்காழும்பு நட்புணரவு்டனும் யசயறபகாட்டுப் பகா்்தவ்ரப்டம் அ்ைத்து 
ைகிழ்நது வருகின்றைனர. அத்து்டன் இன்று ஈழத்்தமிழர்ளுககு எந்த சிறு அதி்காரமும் இல்லகா்த நி்லயில் ்தப்பிப்பி்ழப்ப்தற்கான 
யபகாறிமு்றை இந்த 13வது திருத்்த ந்்டமு்றைவய என இநதியகாவு்டன் இ்ணநது பல ்தமிழ் அரசியல்வகாதி்ளும் வி்ளக்மும் 
அளிப்பகார்ள். சம்பந்தர உள்ளுரகாட்சி வ்தர்தலில் யவறறி யபறும் ்னவில் "ஈழத்்தமிழர்ளுககு நீண்ட்காலைகா் வகாழ்பவர்ள் 
என்றை வ்்யில் ்தன்னகாட்சி உரி்ையுணடு என முணுமுணுத்துவிட்டு நகாங்ளும் ்தன்னகாட்சிக ்காவலர்வ்ள எனத் வ்தர்தல் 
்்ளத்தில் குதிக் ஆயத்்தைகாகியுள்்ளகார. இ்தறகு அவர என்ன யசய்தகார என்று சிநதித்வ்த ைக்ள் வகாக்ளிக் வவணடும். 
இது்தகான் ஈழத்்தமிழர்ள் ஓரணியில் அரசியல் ்த்ல்ைத்துவம் யபறைகா்ததின் நி்ல. இ்தறகி்்ட அ்னத்துல் நகாணயநிதியத்தின் 
நிபந்த்ன்்்ள நி்றைவவறறுவது வபகாலக ் காட்டுவ்தற்கா் ரணில் ‘்காணி விடுவிப்புககு ந்டவடிக்்’  எனக கூறிய  உ்டவனவய 
ை்காநகாயக் வ்தரர்ள் யபௌத்்த வி்கா்ர்ள் ப்்டயினரகாவலவய பகாது்காக்ப்பட்டு வருகிறைய்தனவும் வ்டககுகிழககில் உள்்ள 
ஆ்தரவறறைவர்்்ள ்ையப்படுத்தி ந்்டயபறும் யபௌத்்தர்்ளகாககும் முயறசி்ளுககு ப்்டயினவர பகாது்காப்புத் ்தருகிறைகார்ள் 
எனவும் ஆ்தலகால் ப்்டயினர விலக்ப்ப்டககூ்டகாது அவர்ள் நி்லய்காணடுள்்ள ்காணி்ள் விடுவிக்ப்ப்டககூ்டகாது"  என 
அழுத்்தம் திருத்்தைகா் ஆ்ணக்டி்தம் அனுப்பியுள்்ளனர. இது வ்டககு கிழககில் ப்்டயினர நி்லய்காணடிருப்பது யபௌத்்த 
ையைகாக்லுககும் சிங்்ளையைகாக்லுககுைகான சிறிலங்காவின் அரசியல் யசயறறிட்்டம் என்ப்்த மீ்ளவும் உலகிறகுத் ய்தட்்டத் 
ய்தளிவகாககியுள்்ளது
 வைலும் 13வது திருத்்தத்்்த ந்்டமு்றைப்படுத்்த சிறிலங்காவி்டம் வவணடுவவ்த இநதியகா முள்ளிவகாயக்கால் ஈழத்்தமிழின 
அழிப்்பச சிறிலங்கா யசய்த்ைககு ைகாறறைகா் இதுவ்ர கூறிவந்த இலங்்த் ்தமிழர்ளின் ்ணணியைகான வகாழ்்வ 
உறுதிப்படுத்்தல் என்ப்தற்கான யபகாருள் என்ப்்தக ்்டந்த வகாரம் இலங்்ககு வரு்் ்தந்த இநதியகாவின் யவளிவிவ்கார 
அ்ைசசர ைகாணப்ை யெயசங்ர அவர்ள் மி்த் ய்தளிவகா்த் ்தன்்னச சநதித்்த ்தமிழ் அரசியல்வகாதி்ளுககு எடுத்துககூறி 
அ்த்ன ஆரம்பைகா் ஏறறு முன்வனறுைகாறு வி்தநது்ரயும் யசயதுள்்ளகார.   ைகா்காணச்ப்ள் என்பது நி்றைவவறறு அதி்காரம் 
உள்்ள சிறிலங்காவின் அரசத்்த்லவரு்்டயதும் அவரகால் நியமிக்ப்படும் ஆளுநரினதும் ்த்ல்ையில் இலங்்யின்  எட்டு 
ைகா்காணங்்ளகா் இலங்் சனநகாய் வசகாசலிசக குடியரசின் அரசியல்ைப்பின் எட்்டகாம் அட்்டவ்ண (உறுப்புரி்ை 154 
அ) இல் வி்தநது்ரக்ப்பட்்ட   வைறகு ைகா்காணம், வ்டவைறகு ைகா்காணம், ஊவகா ைகா்காணம், சப்ர்முவ ைகா்காணம், ைத்திய 
ைகா்காணம், கிழககு ைகா்காணம், ய்தறகு ைகா்காணம், வ்டைத்திய ைகா்காணம், வ்டைகா்காணம் ஆகியவறறின் ைகா்காணச்ப்ளின் 
உறுப்பினர்்ளகா் ைக்்ளகால் ய்தரிவுயசயப்படும் உறுப்பினர்்ளகால் உருவகாக்ப்படும் ஐநதுககு வைறப்டகா்த ைகா்காணச்ப 
அ்ைசசர்்்ள ய்காண்ட ச்ப. இ்தனகால்  உருவகாக்ப்படும் சட்்டங்ள் சிறிலங்காவின் அரசியல்ைப்்பவயகா பகாரகாளுைன்றைச 
சட்்டங்்்ளவயகா பகாதிக்கா்தனவகா் இருப்பது ைட்டுைல்லகாது ஆளுநருகவ்கா அரசத்்த்லவருகவ்கா ச்பந்டவடிக்்்ள் திருப்தி 
அளிக்காவிட்்டகால் எந்த வநரத்திலும் ச்ப ் ்லக்ப்ப்டலகாம். இந்த ைகா்காணச்ப ஈழத்்தமிழர்ளுககு எனச சிறைப்பகா் எ்த்னயும் 
இன்று ய்காணடிருக்வில்்ல. எந்த அரசியல் அதி்காரப் பரவலகாக்்லயும் அவர்ளுககு வழஙகும் ஒன்றுைல்ல. சிறிலங்காவின் 
நிதி நிரவகா்ப் பரவலகாக்லுக்கான யபகாரு்ளகா்தகாரக ் ட்்ட்ைப்பு ைட்டும்்தகான். மு்தலீடு்்்ள நிரவகிக் அதி்காரங்ளும் பகாது்காக் 
ைட்டுப்படுத்்தப்பட்்ட யபகாலிஸ் அதி்காரங்ளுவை வழங்ப்படும்.  இ்த்ன ஏறறு ஆரம்பப்புள்ளியகா் ்வத்து ஈழத்்தமிழர்ள் 
்தங்ளுக்கான அரசியல் உரி்ை்்்ள யபறை வவணடும் என எப்படி ைகாணப்ை இநதிய யவளிவிவ்கார அ்ைசசர கூறுகிறைகார 
என்பது வி்ளக்ைறறை ஒன்றைகா் உள்்ளது. சீனகாவின் வ்டககு கிழககு வைலகான நில மு்தலீடு்்்ளக ்ட்டுப்படுத்்தவும் நிதி 
வைலகாண்ை்யக ்ட்டுப்படுத்்தவும் வ்டககு ைகா்காணச்பவயகா கிழககு ைகா்காணச்பவயகா இநதியகாவகால் யநறிப்படுத்்தப்ப்டலகாம். 
அந்த வ்்யில் 13வது திருத்்தம் முழுஅ்ளவில் ந்்டமு்றைப்படுத்்தப்படுவது 35 ஆணடு்்ளகா் யசயறபடுத்்தப்ப்டகாது இருககும் 
இலங்் இநதிய உ்டன்படிக்்ககு மீட்டுயிரவகாக்ம் யசயயும் என்று வநர்ையகா்க கூறினகால் இநதியகா இ்த்னக வ்காருவ்தன் 
வநகாக்் ஈழத்்தமிழர்ள் வி்ளஙகிக ய்காள்வர. 
 இநதிரகா்காநதி அவர்்ளகால் ஈழத்்தமிழர்ளு்்டய இருப்புக்கா் அவர்ளின் அதீ்த ைனி்தகாயத் வ்த்வ்்்ளக 
்ருத்தில் ய்காணடு வல்யவட்டித்து்றையின் வைல் சிறிலங்காவின் இ்றை்ை்ய மீறி இநதிய உலஙகுவகானூரதி்்ளகால் உணவுப் 
யபகாட்்டலங்ள் வபகாட்டு ஈழத்்தமிழர பிரசசி்னயில் உல்நகாடு்ளின் ்த்லயீடு முககியயைனக ்காட்டிய வரலகாற்றையும்,  
ஈழத்்தமிழர்ளுககு ஆயு்தஎதிரப்பு சகதி வ்த்வயயன ்தமிழ்ப்வபகாரகாளி்ளுககு இநதிரகா ் காநதி அவர்ள் ்தமிழ்த்தில் ைட்டுைல்ல 
இையை்லசசகாரல் வ்ர இநதியகா வபகாரப்பயிறசி்ள் அளித்்த வரலகாறு்்்ளயும், ஐககிய நகாடு்ள்  ச்பயின் பகாது்காப்புச 
ச்பயில் ஆரயென்டினகா்வக ய்காணடு 1983 ஆடிக்லவரத்துக்கான அ்னத்துல் நீதி்யப் யபறுவிக் இநதியகா முயன்று 
அ்னத்துல்ப் பிரசசி்னயகா் ஈழத்்தமிழர பிரசசி்ன்ய முன்னி்லப்படுத்திய வரலகாற்றையும், சிறிலங்காவின் இ்றை்ை 
எல்்லககு யவளிவய திம்புவில் ்தமிழ்ப்வபகாரகாளி்ளும் சிறிலங்கா அரசும் சைபங்கா்ளர்்ளகா்த் திம்பு வபசசுக்ள் ந்்டயபறை 
வழி்காட்டி  ஈழத்்தமிழர்ளின் இ்றை்ையின் ்தனித்துவத்்்த இநதியகா உலகுககு யவளிப்படுத்திய வரலகாற்றையும், ைகாணப்ை 
இநதிய யவளிவிவ்கார அ்ைசசர நி்னவு மீட்்டல் யசயவகாரகா் இருந்தகால் இநதியகாவின் எந்த ஆட்சியகா்ளர்ளும் 13வது 
திருத்்தத்்்தவய இலங்்த் ்தமிழர்ளின் ்ணணியைகான வகாழ்வுககுரிய அடித்்த்ளைகா்க ய்காணடிருந்தனர என்றை அவரின் 
கூறறின் அறியகா்ை வி்ளஙகும் ஈழத்்தமிழர்ளின் இ்றை்ை ஏற்ப்ப்டகா்த தீரவவ இலங்் இநதியகாவின் வநகாக்கா் இருப்பவ்த 
ஈழத்்தமிழர்ளின் வ்தசிய இனப்பிரசசி்னககு நியகாயைகான தீரவு ்காணஇயலகா்ையின் மூல்காரணைகா் உள்்ளது. இநநி்ல 
ைகாறறைப்ப்ட வவணடும் என்பவ்த இலககின் யசயதியகா் உள்்ளது.  

 ஆசிரியர்

அபமரிககைொ இலங்கை்ய சரவப்தச 
குறைவியல் நீதிமனைததில் பொரப் 

படுத்தபவண்டும்  சு்தநதிரம் குறித்த சரவ 
ை்னவொகபகைடுப்்ப நைத்தபவண்டும் எ்ன 
அபமரிககைொ்வ பசரந்த ஆறு புலம்பபயர 
்தமிழரகைள் அ்மப்பு பவண்டுபகைொள் விடுத 
துள்்ள்ன.
 ்தமிழ் மககைளின சுயநிரணய உரி 
்மககு ஆ்தரவளிககுமொறும் ்தமிழ் 
அரசியல் நி்ல்ய ை்னநொயகை ரீதியில் 
நிரணயிததுகபகைொள்வ்்த முனனி றுததி 
சு்தநதிரமொ்ன சரவை்ன வொகபகைடுப்பிறகு 
அவசியமொ்ன நைவடிக்கைகை்்ள பமற 
பகைொள்ளுமொறும் அபமரிககைொவின 6 புலம் 
பபயர ்தமிழர அ்மப்புகைள் அபமரிககைொ 
கைொஙகிரஸ உறுப்பி்னரகைளிைம் கூடைொகை 
வலியுறுததியுள்்ள்ன.
 இ்னப்பிரச்சி்்னககைொ்ன நிரந்தர தீர 
விறகைொகை இ்த்்ன முனப்னடுககுமொறு 6 
அ்மப்புகைளும் கைடி்தம் மூலம் பகைொரிக்கை 
விடுததுள்்ள்ன. 
1. உலகை்ளொவிய ்தமிழ் அ்மப்புகைளின கூட 
ை்மப்பு 
2. வை அபமரிககை ்தமிழ் சஙகைஙகைளின கூட 
ை்மப்பு 
3. நியூபயொரக இலங்கை ்தமிழ் சஙகைம் 
4. இலங்கையின சமததுவம் நிவொரணததிற 
கைொ்ன மககைள் அ்மப்பு 
5. ஒருஙகி்ணந்த ்தமிழ் அபமரிககைரகைள் 
நைவடிக்கை குழு 
6. உலகைத்தமிழர அ்மப்பு ஆகிய 6 
அ்மப்புகைப்ள அபமரிககை கைொஙகிரஸ 
உறுப்பி்னரகைளுககு கூடைொகை கைடி்த 
பமொன்ை அனுப்பியுள்்ள்ன.

புத்தொண்டு புதிய நம்பிக்கைகை்்ளக 
பகைொண்டு வருவ்்தப் பபொனறு, இலங்கை 
யில் 7 ்தசொப்்த கைொலததிறகும் பமலொகை 
ப்தொைரும் இ்னப்பிரச்சி்்னககைொ்ன தீர 
வி்்ன வழஙகுவ்தறகும் நீதி்ய நி்ல 
நொடடுவ்தறகும் ை்னநொயகைத்்தயும் சு்தநதி 
ரத்்தயும் உறுதி பசயவறகும் அவசியமொ்ன 
நைவடிக்கைகை்்ள முனப்னடுககுமொறு 
கைொஙகிர்ை வலியுறுததுவ்தொகை அந்த கைடி 
்தததில் குறிப் பிைப்படடுள்்ளது.
 இலங்கையில் 2009 ஆம் ஆண்டு 
முடிவிறகு பகைொண்டுவரப்படை யுத்தம், 
்தமிழ் மககைள் மீது மிகை பமொசமொ்ன ்தொக 
கைஙகை்்ள ஏறபடுததியுள்்ள்தொகைவும் அதில் 
குறிப்பிைப்படடுள்்ளது.
 சுமொர 3 இலடசம் மககைள் பகைொல் 
லப்படடு அல்லது கைொணொமலொககைப்பட 
டுள்்ள்தொகை ப்தரிவிககைப்படடுள்்ள அந்த 
கைடி்தததில், இறுதிககைடை பபொரினபபொது, 
சுமொர 1,46,679 ்தமிழரகைளுககு என்ன 
பநரந்தது எ்ன ப்தரிய வில்்ல எ்னவும் 
குறிப்பிைப்படடுள்்ளது.
 இந்த விையம் குறிதது அபமரிக 
கைொவின முன்னொள் ை்னொதிபதி பரொக 
ஒபொமொவும் கைருதது ப்தரி விததிருந்ததுைன, 
‘இ்னப்படுபகைொ்ல்ய ்தடுப்ப்த றகு 
ஐககிய நொடுகைள் ச்ப ்தவறியிருப்ப்தொகை’ 
அவர சுடடிககைொடடியிருந்த்மயும் குறித்த 
கைடி்தததில் சுடடிக கைொடைப்படடுள்்ளது.
 இ்த்னொல் ்தமிழ் மககைளின அரசி 
யல் அ்ையொ்ளத்்த சு்தநதிரமொகை நிரண 
யிததுகபகைொள்வ்தறகைொ்ன வொயப்்ப வழங 
கும் விவகைொரததில், சரவப்தச சடைஙகைள் 
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்தமிழ் அரசியல் ்தரப்பில் அண்்மயில் இைம் 
பபறை கைடசி மொறைஙகை்்ளத ப்தொைொ்நது 

அரசியல் அரஙகில் இரண்டு பகைள்விகைள் பிர 
்தொ்னமொகை எழுப்பப்படடிருககினை்ன. மு்தலொவது 
்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பு இப்பபொது யொரு 
்ைய கைடடுப்பொடடில் இருககினைது எனபது. 
இரண்ைொவது, ்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பின 
்த்லவரொகை ப்தொைொ்நதும் சம்பந்தன இருககினைொரொ 
எனபது.
 இந்த இரண்டு விையஙகை்்ளயும் பபொறுத 
்தவ்ரயில் முரண்பொைொ்ன கைருததுககை்்ளபய 
்தமிழ்த ்தரப்பி்னொ் பவளியிடடு வருகினைொொ்கைள். 
அ்தொவது, கைடசி நலன சொொ்ந்த்தொகைபவ இந்தக கைருத 
துககைள் பவளியிைப்படுகினை்ன.
 உள்ளுரொடசி மனைஙகைளுககைொ்ன ப்தொ்்தல் 
கை்்ள கூடை்மப்பொகை அல்லொமல் ்தனித்தனி 
யொகைபவ சநதிப்பது எ்ன ்தமிழரசுக கைடசியின மததிய 
குழு மடைககை்ளப்பில் ந்ைபபறை கூடைததில் 
எடுத்த தீரமொ்னபம இந்தப் பி்ளவுககு - ்தனியொகைச் 
பசல்வது எனை நி்லககு கைொரணமொகியது. ்தமிழ 
ரசுக கைடசி எப்பபொதும் ்தமது ்தனிததுவத்்தப் 
பொதுகைொககை பவண்டும் எனபதில்்தொன அககை்ையொகை 
இருநதிருககினைப்த ்தவிர, கூடைொகைச் பசயறபை 

பவண்டும் எனபது அவொ்கைளு்ைய நி்லப்பொைொகை 
இருககைவில்்ல.
 முன்னொள் ஆயு்தக குழுககைளுைன இ்ணநது 
பசயறபடுவது ்தஙகைளு்ைய ்தனிததுவத்்தப் 
பொதிககும் எனை நி்லப்பொட்ைபய அவொ்கைள் 
பகைொண்டிருந்தொொ்கைள். இ்த்னொல், கூடை்மப்பு 
எனறு அவொ்கைள் பசயறபடைொலும் அ்தறகுள் ஒரு 
இ்ைபவளி ப்தொைொ்நதுபகைொண்டு்தொன இருந்தது.
 இந்தப் பின்னணியில்்தொன உள்ளுரொடசி 
மனைத ப்தொ்்த்ல ்தனியொகைச் சநதிப்பது எனை 
நி்லப்பொட்ை ்தமிழரசுக கைடசி எடுத்தது. 
உள்ளுரொடசி மனை ப்தொ்்தல் மு்ையினபடி 
்தனித்தனியொகை பபொடடியிடுவ்தன மூலம் அதிகை 
ஆச்னஙகை்்ளப் பபைமுடியும் எனை ஒரு ப்தொழில் 
நுடப ரீதியொ்ன வி்ளககைத்்த ்தமிழரசுக கைடசியின 
பபச்சொ்ளொ் சுமநதிரன பகைொடுததிருந்தொொ். இ்த்்ன 
ஏறறுகபகைொள்வ்தறகு பஙகைொளிக கைடசிகைள் ்தயொரொகை 
விருககைவில்்ல.
 ்தமிழரசுக கைடசி்யப் பபொறுத்தவ்ரயில் 
்தமது வீடடுச் சின்னததில் பபொடடியிடுவ்தொல்்தொன 
பஙகைொளிககைடசிகைள் இரண்டும் ஆச்னஙகை்்ளப் 
பபறுகினை்ன. ப்தொ்்தலில் ்தொம் ்தனியொகைச் 
பசனைொல், ்தமது பலத்்த கைொடைலொம். பஙகைொளிக 
கைடசிகைள் மண்்ணக கைவவுவொொ்கைள். அ்த்னொல், 
கூடை்மப்பில் பஙகைொளிக கைடசிகைள் அ்மதியொகை 

இருநதுவிடுவொொ்கைள். பபரம்பபச முறபை மொடைொொ் 
கைள் எனபது்தொன அவொ்கைளு்ைய கைருத்தொகை இரு 
ந்தது.
 அ்த்னொல்்தொன ்தொம் ்தனியொகைச் பசல்லப் 
பபொவ்தொகை பஙகைொளிக கைடசிகைளுககுத ப்தரிவித்த 
்தமிழரசுக கைடசியின பபச்சொ்ளொ் சுமநதிரன, ்தமிழ்த 
ப்தசியக கூடை்மப்பு எனை பபய்ர யொரும் 
பயனபடுத்த முடியொது எனறும் கூறியிருந்தொொ். 
பரபலொவும், புப்ளொடடும் ்தமது கைடசிகைளின சின 
்னததில் ்தனித்தனியொகைப் பபொடடியிை பவண்டும் 
எனபது்தொன அவரது வி்ளககைமொகை இருந்தது.
 ஆ்னொல், பஙகைொளிக கைடசிகைள் இ்த்்ன 
ஏறறுகபகைொள்வ்தறகுத ்தயொரொகை இருககைவில்்ல. 
இ்தறகு இரண்டு கைொரணஙகைள் ப்தரிவிககைப்படை்ன.  
மு்தலொவது, கூடை்மப்பிலிருநது ்தனியொகைச் 
பசல்வது எனை முடி்வ ்தமிழரசுக கைடசி்தொன 
எடுத்தது. அ்த்னொல், நொம் ப்தொைொ்நதும் கூடை 
்மப்பொகை பசயறபடுவ்்த யொரும் ்தடுககை முடியொது 
எனபது புப்ளொட, பரபலொ ஆகியவறறின கைருத்தொகை 
இருந்தது.
 இரண்ைொவது, சுமொொ் இரண்டு ்தசொப்்தஙகை 
ளின முன்னொ் கூடை்மப்பு ஆரம்பிககைப்படை 
பபொது ்தமிழரசுக கைடசி அதில் இருககைவில்்ல. 
்தமிழொ் விடு்த்லக கூடைணி, பரபலொ, ்தமிழ்க 
கைொஙகிரஸ, ஈ.பி.ஆொ்.எல்.எப். ஆகிய நொனகு 
கைடசிகைள் மடடுபம அதில் அஙகைததுவக கைடசி 
கை்ளொகை இருந்த்ன. அப்பபொது உ்தய சூரியன 
அவொ்கைளு்ைய சின்னமொகைவும் இருந்தது.  ்தமிழொ் 
விடு்த்லக கூடைணியின பபயரில்்தொன அவொ்கைள் 
இயஙகி்னொொ்கைள்.

 ஆ்னொல், ஆ்னந்தசஙகைரியொல் ஏறபடை 
பிரச்சி்்ன்யத ப்தொைநது, அவொ் அந்த 
சின்னத்்தயும் கைடசி்யயும் ்தனனு்ைய 
கைடடுப்பொடடுககுள் பகைொண்டுவநதுவிடைொொ். 
அ்த்னொல்்தொன ்தமிழரசுக கைடசியின வீடு 
சின்னம் கூடை்மப்பின சின்னமொகியது. ஆகை, 
கூடை்மப்பொகை ்தொம் ப்தொைொ்நதும் பசயறபடுவ்்த 
யொரும் ்தடுககை முடியொது எனப்தறகு பரபலொ, 
புப்ளொட ப்தரிவிககும் இரண்ைொவது கைொரணம் இது!

 இந்தப் பின்னணியில்்தொன ஐநது கைடசி 
கைள் இ்ணககைப்படை புதிய கூடை்மப்பு 
இப்பபொது உருவொககைப்படடிருககினைது. புப்ளொட 
அ்மப்பின சொொ்பில் பதிவு பசயயப்படை 
கைடசியொகை ை்னநொயகை ்தமிழ்த ப்தசிய கூடைணியும், 
அ்தன குததுவி்ளககு சின்னமும் இருப்ப்தொல் 
ப்தொ்்தலில் அ்த்்னப் பயனபடுததுவ்தறகு 
இப்பபொது தீொ்மொனிககைப்படடிருககினைது. அ்த்்ன 
ஏறகை மறுத்த விகப்னஸவரன அதிலிருநது பவளி 
பயறி மணிவண்ணன அணியுைன ப்தொ்்தல் கை்ளததில் 
குதிககினைொொ்.
 அ்த்்னவிை, கூடை்மப்பிலிருநது 

ஏறகை்னபவ பிரிநது பசனறிருந்த ஈ.பி.ஆொ்.எல்.எப். 
மறறும் பரபலொவின சிறிகைொந்தொ - சிவொஜிலிஙகைம் 
அணி்ய இ்ணததுச் பசயறபடுவ்தறகும் 
இணககைம் கைொணப்படடுள்்ளது. இவற்ைவிை 
முன்னொள் பபொரொளிகை்்ள உள்்ளைககிய ை்னநொயகை 
பபொரொளிகைள் அ்மப்பும் இவொ்கைளுைன 
இ்ணகினைது. இ்தனமூலம் ஐநது முன்னொள் 
பபொரொளிகைள் அ்மப்்ப உள்்ளைககிய்தொகை இந்தக 
கூடை்மப்பு இப்பபொது உருவொகியிருககினைது. 
உண்்மயொ்ன ்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பு 
இது்தொன எ்ன அவொ்கைள் உரி்ம பகைொருகினைொொ்கைள்.
 இந்தப் பின்னணியில்்தொன பரபலொவின 
பபச்சொ்ளரொகை குருசுவொமி சுபரநதிரன அதிரடி 
யொ்ன அறிவிப்பு ஒன்ை கைைந்த வொரம் பவளி 
யிடடிருந்தொொ். இப்பபொது கூடை்மப்பின ்த்லவொ் 
சம்பந்தன அல்ல. கூடை்மப்புககு புதிய ்த்லவொ் 
ஒருவ்ர நொம் வி்ரவில் ப்தரிவு பசயபவொம் 
எனபது்தொன அவொ் பவளியிடை அதிரடி அறிவிப்பு. 
அவரது இந்த அறிவிப்பு பல்பவறு மடைஙகைளில் 
அதிொ்வுகை்்ள ஏறபடுததியிருககினைது.
 கூடை்மப்பில் ்தமிழரசுக கைடசி இப்பபொது 
இல்்ல. இந்த நி்லயில் அ்தன பிரதிநிதியொகைவுள்்ள 
சம்பந்தன எவவொறு கூடை்மப்பின ்த்லவொ் 
எனறு பசொல்லிகபகைொண்டிருககை முடியும் எனபது 
்தொன சுபரநதிரன எழுப்பியிருககும் பகைள்வி. சித்தொொ் 
்த்தன அல்லது பசல்வம் அ்ைககைலநொ்தன இந்தத 
்த்ல்மப் ப்தவிககுத ப்தரிவு பசயயப்பைலொம்.  
 சுபரநதிரனின இந்தக கைருதது ்தமிழர சுக 
கைடசியின சிபரஷை ்த்லவொ்கைளில் ஒரு வரொ்ன 
சி.வி.பகை.சிவஞொ்னததுககு கைடும் சீறைத்்த ஏறபடுத 

தியிருககினைது. அவசரமொகை ஊைகைவியலொ ்ளொ் 
மொநொடு ஒன்ைக கூடடிய அவொ் சுபரநதிரனின கைரு 
த்்த நிரொகைரித்தொொ்.  இ்தனபபொது அவொ் பசொன்ன 
கைருதது இது்தொன -
 “பொரொளுமனை ப்தர்தல்கைள் முடிந்ததும் 
்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பு சொரபில் பபொடடி 
யிடை மூனறு கைடசிகைளும் அவறறின பொரொளுமனை 
உறுப்பி்னரகைளும் ஒனைொகைச் பசரநது கைைந்த 2020 
ஆம் ஆண்டு சம்பந்த்்ன ்தமிழ்த ப்தசியக கூடை 
்மப்பின பொரொளுமனைக குழுத ்த்லவரொகை 
ப்தரிவு பசய்த்னர. அது முனபும் அவவொபை 
நைந்தது. ஆகைபவ ்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பின 
்த்லவர ப்தரிவு எனபது இதுவ்ரயில் பொரொளு 
மனைக குழுவொகைபவ இருநதிருககினைது.
 பொரொளுமனைக குழு ப்தரிவு பசய்த 
சம்பந்தன இனனும் அந்தப் ப்தவியில்்தொன இருக 
கினைொர. ஆகைபவ அவ்ர நீககுவப்தொ அல்லது 
அந்தப் ப்தவி வறி்தொககுவப்தொ பவறுமப்ன 
ஒரு ஊைகை அறிக்கை மூலம் பசொல்ல முடியொது. 
மு்ைப்படியொகை பொரொளுமனைக குழு கூடி விரு 
ம்பி்னொல் அவ்ர நீககைலொம் அல்லது அவர 
விரும்பி்னொல் விலகைலொபம ்தவிர ப்தவி வறி்தொககைல், 
பசயலறறு பபொ்தல் எனறு எதுவும் இல்்ல.
 நீண்ை வரலொற்ைக பகைொண்ை ஒரு 
்த்லவ்ர இவவொறு அவமதிககினை ஒரு 
கூற்ை என்்ன பபொறுத்தவ்ர ்தமிழரசுக கைடசி 
சொரந்தது மடடுமல்லொது பபொதுவொகைபவ ஒரு 
மனி்தனின மதிப்பு சொரந்த விையததில் அ்்த 
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‘மககைள் பமலொ்ன மு்தலீடுகைள் மூலம் கைல்விககு 
முனனுரி்ம பகைொடுஙகைள்” எனகினை 2023ம் 

ஆண்டுககைொ்ன ்மயககைருவுைன அ்்னததுலகைக 
கைல்விநொ்்ள ஐககியநொடுகைள் ச்ப 24.01. 23இல் 
உலபகைஙகும் முனப்னடுத்தது. “சமததுவமொ்ன 
சமுகைஙகைள் உருவொகைவும் இயஙகியல்்தன்மயுள்்ள 
பபொரு்ளொ்தொரம் வ்ளரச்சி பபைவும், உலகில் 
பயினறு பகைொண்டிருககிை ஒவபவொருவரதும் 
எல்்லயறை கை்னவுகை்்ள அவரகைள் ந்னவொககைத்தககை 
மு்ையிலும் கூடிய மு்ையில் கைல்விமு்ை்மகைள் 
உருவொககைப்பை பவண்டும்”  எ்ன ஐககிய நொடுகைள் 
பபொதுச்பசயலொ்ளர அனபரொனிபயொ குறைரசு 
அவரகைளும் அ்்னததுலகை கைல்வி நொளில் எடுதது 
்ரததுள்்ளொர அததுைன ஆப்கைொனிஸ்தொன பபண் 
கைளின கைல்விககு இவவொண்டு கைல்விநொள் அரப் 
பணிககைவும் படடுள்்ளது. ஐககியநொடுகைள் 
கைல்வி அறிவியல் பண்பொடடு அ்மப்பு ்த்னது 
கைல்வியின எதிரகைொலம் குறித்த அறிக்கையில் 
‘எஙகைளின எதிரகைொலத்்த ஒருஙகி்ணநது 
மீள்உருவொககுபவொம் எ்ன அ்ழப்பும் விடுத 
துள்்ளது.   இ்வகைள் சமகைொல உலகில் கைல்வி 
மிகைப்பபரும் வரத்தகைப் பபொரு்ளொகை நுகைரப்படும் 
உண்்ம்யயும் எ்னபவ கைல்விககு முனனுரி்ம 
பகைொடுப்ப்தொயின மககைள் பமலொ்ன நிதி மு்தலீடுகைள் 
அதிகைரிககைப்படுவ்தன முககியததுவத்்தயும், 
சமகைொல கைல்விமு்ை்ம எவவொறு அ்மயப்பை 
பவண்டும் எனனும் வ்ரபைத்்தயும், ஒடுக 
கைப்படை பபண்கைளின கைல்வி உரி்ம குறிப்பொகை 
ஆப்கைொனிஸ்தொனிய பபண்கைளின கைல்வி உரி்ம 
மீள்கைடை்மககைப்பை பவண்டிய்தன முககியத 
துவத்்தயும், உலகில் மனி்தரகை்ளொகிய எஙகைளின 
எதிரகைொலம் எனபது மனி்தரகைள் அ்்னவரும் 
ஒருஙகி்ணநது உருவொககைப்பைல் பவண்டும் 
எனை உண்்ம்யயும் உலகில் உள்்ள ஒவபவொரு 
வரி்னது பநஞ்சிலும் பநஞ்சுறுததி உள்்ள்ன. 
 இநபநரததில் ஈழத்தமிழரகைள் 1948 மு்தல் 
இனறு 2023 வ்ர 75 ஆண்டுகைள் சிஙகை்ள பபௌத்த 
பபரும்பொன்ம ஒற்ையொடசிப் பொரொளுமனை 
ஆடசியில் அவரகைளு்ைய வரலொறறுத ்தொயகைததில் 
்தஙகைளின வரலொறறுககு முறபடை கைொலம் 
மு்தலொ்ன ப்தொன்மயும் ப்தொைரச்சியும் பகைொண்ை 
இ்ை்ம ப்ைபல ஆககிரமிப்புககு உள்்ளொ்ன 
நி்லயில் ்தஙகைளின நொ்ளொந்த வொழ்வில் உயிர 
வொழ்்தலுககும் பசொததுககை்்ளப் பபணுவ்தறகும் 
வொழ்வொ்தொரஙகைளுககுமொ்ன இ்னஙகைொணககூடிய 
அச்சததுைன பொரொளுமனைக பகைொடுஙபகைொன்ம 
ஆடசியில் அல்லலுறறு வருகினை்னர. இநபநரததில் 
1944இல் ஐககிய ப்தசியககைடசியின கை்ளனி 
மொநொடடில் சிஙகை்ளபம அரசகைருமபமொழி எனகிை 
தீரமொ்னம் அ்தன ்த்லவரகைளில் ஒருவரொ்ன பை. ஆர. 
ையவரத்த்னொவொல் பகைொண்டுவரப்படைது மு்தல் 
ஈழத்தமிழரகைளின ்தொயபமொழிககைல்வியும் 1965 இல் 
ஐககிய ப்தசியககைடசியின கைல்வி அ்மச்சர ஐ.எம். 
ஆர ஏ ஈரியகபகைொல்்லயொல் ஈழத்தமிழரகைளின 
உயரகைல்விககு எதிரொ்ன பல்கை்லககைழகை ப்தொழில் 
நுடபக கைல்லூரிகைள் அனுமதிககைொ்ன ்தரப்படுத்தல் 
மு்ையும் முனப்னடுககைப்படை்தன கைொரணத்தொல் 
ஈழத்தமிழரின அடிப்ப்ைய மனி்த உரி்மயொ்ன 
கைல்வியின சமததுவம் சமவொயப்பு எனப்ன 
இனறு வ்ர மறுககைப்படடு வருகிைது. 2015இல் 
ஐககியநொடுகைள் ச்ப 2030ககுள் நீடிதது நிறகும் 
வ்ளரச்சி முனப்னடுககைப்படுவ்தறகு கைல்வி 
திைவுபகைொல் எ்ன அறிவித்த நி்லயிலும் 2009ம் 
ஆண்டு முள்ளியவொயககைொல் இ்னஅழிப்பொல் 
்தமிழர ்தொயகைஙகைளின பமல் மீ்ளவும் ப்ைபல 

ஆககிரமிப்பின மூலம் ஈழத்தமிழரகைளின அரசியல் 
பண்ண்வத ்த்னது அரசொஙகைததிறகுப் பபறை 
வரும் சிறிலஙகைொ ஈழத்தமிழரகைளின கைல்விக 
கைொ்ன எந்த மொறறு நீடித்த வ்ளரச்சிகை்்ளயும் 
முனப்னடுககைவில்்ல. இநநி்லயில் ஈழத 
்தமிழரகைளின இருப்பும் அவரகை்ளது இ்ை்ம 
யும் பொதுகைொககைப்படுவ்தறகு ்த்்ளநீககைக கைல்வி 
ஈழத்தமிழர கைல்வி மு்ை்மயொகை முனப்னடுக 
கைப்பை பவண்டியது கைொலததின ப்த்வயொகை உள்்ளது. 
சிறிலஙகைொ அரசொஙகைம் இ்த்்னச் பசயயொது எனபது 
உலகைறிந்த உண்்ம. எ்னபவ ஈழத்தமிழரகைள் 
உலகைப்பபொதுககைல்வி மு்ை்மயுள் ்தஙகைளுககைொ்ன 
்த்்ளநீககைககைல்வி்யப் பபறுவ்தறகு உள்்ள 
்த்ைகை்்ள ஐககியநொடுகைள் ச்பயின கைல்வி 
அறிவியல் பண்பொடடு நிறுவ்னபம முன 
ப்னடுககை பவண்டிய பபொறுப்புள்்ள்தொகை உள்்ளது 

எனப்்த அ்்னததுலகை கைல்விநொளில் உலபகைங 
கும் உலகைவி்னமொகை உள்்ள ஈழத்தமிழரகைள் 
ஐககியநொடுகைள் ச்பககும் அ்தன உறுப்புரி்ம 
நொடுகைளுககும் வலியுறுத்த பவண்டும். இ்தறகு 
ஈழத்தமிழரகைளுககைொ்ன சிைப்புப் பிரதிநிதி 
ஒருவ்ர ஐககியநொடுகைள் ச்ப நியமிப்பது 
கைொலததின ப்த்வயொகை உள்்ளது எனப்்தயும் 
உலகைத்தமிழரகைள் ஒருகுரலில் ்தொஙகைள் வொழும் 
நொடுகைளின சமுகை பபொரு்ளொ்தொர அரசியல் ஆனமிகைத 
்த்ல்மகைளுககு அறிவுறுத்த பவண்டும். இ்தறகு 
இ்ை்மப்பொதிப்புககுள்்ளொகி ச்னநொயகைப் 
பஙகைளிப்பு மறுககைப்படடு வொழும் ஈழத்தமிழரகைள் 
அதீ்த மனி்தொய ப்த்வகைளில் உள்்ள மககைள் எனப்்த 
ஈழத்தமிழரகைளின இன்ைய அரசியல்வொதிகைள் 
உண்்மயொ்னதும் பநர்மயொ்னதுமொ்ன மு்ையில் 
எடுதது்ரககை பவண்டும். 
 அவவொபை படுபகைொ்லகை்ளொல் பொதிப்புற 
பைொர நி்்னபவந்தல் நொ்்ள யூ்த மககைளுககு 
1933 மு்தல் நைந்த கிடலரின இ்னஅழிப்பின 
பின்னணியிலொ்ன படுபகைொ்லகை்்ள உலகைம் 
மீள்நி்்னபவந்தல் பசயயும் ச்னவரி 27ம் நொளில் 
யூ்தமககைளுககு ஏறபடை அந்தப் பபருநது 
யரில் ஈழமககைளும் பஙபகைறபதுைன பம 18 2009 
இல் 21ம் நூறைொண்டின மிகைபமொசமொ்ன இ்ன 
அழிப்்ப சிறிலஙகைொ பசயதுள்்ள வரலொறறு 
உண்்ம்ய உலகுககு உரககைச் பசொல்லி ஈழத 
்தமிழரகைளின “்தொயகைம்” ஈழத்தமிழரகைளின “ 
பசொததுககைள்” எனப்ன இனறும் சிறிலஙகைொவொல் 
அபகைரிககைப்படடு வரும் நி்லயில் ஈழத்தமிழ் 
மககைள் எநபநரததிலும் மீ்ளவும் மறபைொரு படு 
பகைொ்லககு உள்்ளொகைக கூடிய பபரொபொயததில் 
உள்்ள்னர எனை கை்ளநி்ல எ்தொரத்தத்்த உலகுககு 
பவளிப்படுத்த பவண்டிய பபொறுப்புள்்ளவரகை்ளொகை 
உலகைத்தமிழரகைள் உள்்ள்னர. அததுைன சிறிலங 
கைொவின  கிரொமச்பகைளுககும் உள்ளுரொடசி 
ச்பகைளுககும் ப்தர்தலில் பபொடடியிடுவ்்த 
ஈழத்தமிழ் மககைளின சமுகை பபொரு்ளொ்தொர 
அரசியல் ஆனமிகை விடு்த்லககைொ்ன பொதுகைொப்பு 
முயறசியொகை ஈழத்தமிழ் மககைளுககு அரசியல் 
அறியொ்ம்ய ஏறபடுததும் ஈழத்தமிழரகைளின 
இன்ைய அரசியல்வொதிகைளுககும் மககைளுககும் 
்த்்ளநீககைக கைல்வி்ய பகைொடுககை பவண்டியதுைன 
முள்ளிவொயககைொல் இ்னப்படுபகைொ்ல வரலொறறுக 
கைல்வியும் அளிககைப்பை பவண்டியது கைொலததின 

ப்த்வயொகை உள்்ளது. 
 ஈழத்தமிழரகைளு்ைய கைல்வி மு்ை 
கைொலனிததுவ கைொலததில் ஆள்பவரகைளுககுச் சொ்த 
கைமொகை உருவொககைப்படடு பிரித்தொனிய கைொலனிததுவ 
அரசொஙகைம் ்தமிழரகைளின இ்ை்ம்யச் சிஙகை்ளர 
கைளின இ்ை்மயுைன சிஙகை்ளப் பபரும்பொன்ம 
ஒற்ையொடசிப் பொரொளுமனை ஆடசி மூலம் 75 
ஆண்டுகைளுககு முன இலங்கைககுச் சு்தநதிரம் 
வழஙகிய்தன வழி  பொரப்படுததிய நொள் மு்தல் 
இனறுவ்ர சிஙகை்ளப் பபரும்பொன்ம கைல்வி 
மு்ை்மககுள் உள்்ளைஙகிய ஒனைொகைபவ ப்தொைர 
கிைது. அததுைன சிஙகை்ளப் பபரும்பொன்ம அர 
சொஙகைஙகைள் ஈழத்தமிழி்ன அழிப்பு, ஈழத ்தமிழி்னத 
து்ைப்பு, ஈழப்பண்பொடடு இ்னஅழிப்பு 
எனனும் மூவ்கைப்படை இ்னஅழிப்பு மு்ை 
கை்்ளத ்தஙகைளின அரசொஙகைஙகைளின அரசக பகைொள் 
்கையொகைவும் அரசகபகைொடபொைொகைவும் கைைந்த 75 
ஆண்டுகை்ளொகைச் பசயறபடுததுகினை அரசியல் 
எ்தொரத்த நி்லயில் ஈழத்தமிழரகைளின கைல்வியும், 
ம்லயகைத ்தமிழ் மககைளின கைல்வியும் முறறு 
முழு்தொ்ன இ்னப்பொகுபொடடுக கைல்வியொகைபவ 
முனப்னடுககைப்படடு வருகிைது. அததுைன 
்தமிழரகை்்ள சிஙகை்ள இ்னததின ப்கை்மயொகைபவ 
கைருததியல் வ்ளரககைப்படடு வருகிைது. இதுபவ 
சிஙகை்ள மககைள் திரள் இ்னபவறி ம்தபவறி 
அரசியல் ்த்ல்மகை்்ளபய ்தஙகைளின அரசியல் 
்த்லவரகை்ளொகை 1921 மு்தலும் அரசொஙகைத ்த்ல 
வரகை்ளொகை 1931மு்தலும் வொககைளிப்பு மூலம் ப்தரிவு 
பசயது வருகினை்னர. இ்த்னொல் 1833 மு்தல் 1948 
வ்ர 115 ஆண்டுகைள் கைொலனிததுவப் பிரித்தொனிய 
அரசொஙகைம் பசயற்கையொகை நி்லப்படுத்த 
முயனை இலங்கையர ப்தசியம் எனபது ந்ைமு 
்ைச்சொததியமறை ஒனைொகைபவ மொறியது இலங்கை 
யின வரலொறு. 
 இ்த்னொல் ஈழத்தமிழரகைளின ்தொயகைததிற 
கைொ்ன ப்தசியததிறகைொ்ன ்தன்னொடசிககைொ்ன ்த்்ளநீககைக 
கைல்வி எனபது ஆறுமுகைநொவலரொல் பண்பொடடு 
மீடடுணரவு எனகிை தூண்ைல் வழியொகைத 
்தனிததுவமொ்ன ஒனைொகை முனப்னடுககைப்படைது. 
ஆயினும் இது ஆகைமப்படை சொதிய ்சவம் 
சொரந்த பண்பொபை யொழ்ப்பொண அரசின பண்பொடு 
எனை ்தவைொ்ன புரிநதுணரவுைன சொதி ம்த பிரப்தச 
பவறுபொடுகை்்ள உள்்ளைககிய ரீரொககைலொகைபவ 
வரலொறு பபறைது. அததுைன ்தமிழ்பமொழியின 
தூய்ம்ய இலககைணததின மூலமும் 
நிலதப்தொடும் நீபரொடும் உைல் உ்ழப்பபொடும் 
கைடடுண்ை மககைளின வொழ்விய்லயும் கை்ல 
பண்பொடடு வ்ளரச்சிகை்்ளயும் புைககைணிதது 
்சவபவ்ளொ்ள பமலொண்்மயி்்ன ஈழத்தமிழர 
கைளின சமுகை பபொரு்ளொ்தொர அரசியல் ஆனமிகை 
பமலொண்்மயொகைக கைடை்மககும் சீரொககை்லபய 
கைல்வியின வழியொகைச் பசய்தது. அததுைன 
பமல்்தடடு வரககைததி்்ன முனனி்லப்படுததும் 
இந்தக கைல்வி மு்ையில் ஐபரொப்பியவொககைமும் 
ஆஙகில பமொழியும் ஆகைமப்படை சொதிய ்சவ 
சமயத்்தப் பொதிககைொ்த வ்கையில் வரபவறபுப் 
பபறைது. இ்த்னொல் 1833 மு்தல் 1931 வ்ர 
ஏைத்தொழ நூைொண்டுகைள் ்சவததின தூண்கை்ளொகை 
பவளிப்படை இரொமநொ்தன குடும்ப அரசியலொகை 
ஈழத்தமிழர அரசியல் வரலொறு பபைவும் 
பசய்தது. பசர பபொன்னம்பலம் அருணொசலம் 
இலங்கைத ்தமிழரகைளுககுத ்தன்னொடசி 
உரி்மயுண்பை்ன முனப்னடுத்த முயறசிகைளுைன 
சிஙகை்ள இைதுசொரிககைடசிகைளும் இலங்கைத 
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இந்த வருைம் இலங்கை ்த்னது 75 ஆவது சு்தநதிர 
தி்னத்்தக பகைொண்ைொைப் பபொகினைது. அ்ர 

நூறைொண்்ையும் கைைநது முககைொல் நூறைொண்்ை 
எடடி ஒரு முழு்மயொ்ன நூறைொண்்ை பநொககிப் 
பயணிககை இருககினை நி்லயில் இந்த சு்தநதிர 
தி்னக பகைொண்ைொடைம் முககியததுவம் பபறு 
கினைது. பகைொண்ைொடை ரீதியில் மடடு மல்லொமல், 
கைைநது வந்த 75 வருை கைொல சு்தநதிர பயணததில் 
சமூகை, பபொரு்ளொ்தொர, அரசியல் ரீதியொகை நொடு 
எடடியுள்்ள இலககுகைள் பறறிய மீள்பொர்வயிலும் 
இந்த சு்தநதிர தி்னம் முககியததுவம் பபறுகினைது. 
 சு்தநதிர தி்னஙகைள் ஒரு சில சந்தரப்பங 
கை்்ளத ்தவிர, ஆண்டுப்தொறும் பவகுவிமரி்சயொகைக 
பகைொண்ைொைப்படுகினை்ன. இது பவறுமப்ன 
அரசியல் ரீதியொ்ன பகைொண்ைொடைததிறகுரிய தி்ன 
மொகைக பகைொண்ைொைப்படுகினைப்த ்தவிர, நொடடு 
மககைள் அ்்னவரி்னதும் உண்்மயொ்ன சு்தநதிர 
நி்ல்ம்யக குறிதது மதிப்பீடு பசயது அடுத்த 

கைடைததிறகுரிய தீரமொ்னஙகை்்ள பமறபகைொண்டு 
அவற்ை ந்ைமு்ைப்படுததுவ்தறகைொ்ன முயறசி 
கைள் பமறபகைொள்்ளப்படுவ்்தக கைொண முடிய 
வில்்ல. 
 பபொதுவொகைபவ சு்தநதிர தி்னஙகைள் பபரும் 
பொன்ம இ்ன மககை்ளொகிய பபௌத்த சிஙகை்ள 
மககைளுககைொ்ன பகைொண்ைொடை நிகைழ்வொகை மொததிரபம 
இதுகைொல வ்ரயிலும் அ்மநதிருககினை்ன. 
ப்தனனிலங்கையில் சு்தநதிரக பகைொண்ைொடைஙகைள் 
பவகு விமரி்சயொகைக பகைொண்ைொைப்படுகினை 
அப்தபவ்்ள, ்தமிழ் மககைள் பசறிநது வொழ்கினை 
நொடடின வைககு கிழககுப் பிரப்தசஙகைளில் 
அந்த தி்னம் ஒரு கைரிநொ்ளொகை – துககை நொ்ளொகை 
அனுடடிககைப்படுவது வழககைமொகியிருககினைது. 
இத்த்கைய பின்னணியில்்தொன ை்னொதிபதி 
ரணில் விககிரமசிஙகைவின ்த்ல்மயிலொ்ன 
அரசொஙகைம், 75 ஆவது சுததிர தி்னத்்த வைகபகை 
யொழ்ப்பொணததில் பகைொண்ைொடுவ்தறகைொ்ன ஏறபொடு 
கை்்ள முனப்னடுததிருககினைது. 
 சு்தநதிர தி்னத்்தக கைரிநொ்ளொகை அனுடடிக 
கினை யொழ்ப்பொணததில் இந்த சு்தநதிரதி்னத 
்்தக பகைொண்ைொடுவ்தறகைொ்ன பின்னணிபயொன 
றும் இருககைத்தொன பசயகினைது. அ்தொவது 
நொடடின 75 ஆவது சு்தநதிர தி்னததுககு 
முன்ன்தொகை அரசியல் தீரவு கைொணப்படும் எனை 
ை்னொதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகைவின வொககு 
றுதியின பின்னணியிபலபய இந்த சு்தநதிரத 
தி்னக பகைொண்ைொடை ஏறபொடு பமறபகைொள்்ளப் 

படடிருககினைது. 
 ஏழ்ர ்தசொப்்தஙகை்ளொகை நொடடில் பு்ர 
பயொடிப் பபொயுள்்ள இ்னப்பிரச்சி்்னககு 75 
ஆவது சு்தநதிர தி்னத்்தபயொடடிய சந்தரப் 
பததில் அரசியல் தீரவு கைொண்ப்தறகைொகை பமறபகைொள் 
்ளப்படுகினை முயறசி எனபது சொ்தொரணமொ்ன்தல்ல. 
அது வரலொறறு முககியததுவம் பபறைது. ்தமிழ் 
மககை்்ளப் பபொறுத்த மடடில் சமூகை, பபொரு ்ளொ்தொர, 
அரசியல் ரீதியொகை ம்னதுககுப் பபரும் ஆறு்த்லத 
்தருகினை ஒரு விையமொகும். இந்த அரசியல் தீரவு 
முயறசி ்தமிழ்த ்தரப்்பப் பபொறுத்த்ளவில் மிகுந்த 
வரபவறபுககு உரியது.
 இந்த வ்கையிபலபய ரணில் விககிரமசி 
ஙகைவின அரசியல் தீரவு முயறசிககைொ்ன அறி 
வித்தலும், அ்த்்னத ப்தொைரநது இைம்பபறை 
அ்்னததுக கைடசி கூடைம் மறறும் ்தமிழ்தப்தசிய 
கூடை்மப்புை்னொ்ன பபச்சுவொரத்்தயும் ்தமிழ்த 
்தரப்பின வரபவற்பயும் ஆ்தர்வயும் பபறறி 
ருந்தது.
 ஆ்னொல் அந்த முயறசி அரசியல் ரீதியொகை 
இ்தய சுததியுைன கூடிய ஒரு நைவடிக்கையொ 

எனை பகைள்வி எழுநதிருந்தது. ஏப்னனில் இ்தறகு 
முன்னர பல ்தை்வகைள் அரசியல் தீரவுககைொ்ன 
பபச்சுவொரத்்த முயறசிகைள் பல மடைஙகைளில் 
உள்நொடடிலும் சரவப்தச மததியஸ்த மடைததிலும் 
பமறபகைொள்்ளப்படடு முறிவ்ைநது பபொயி்ன. 
இவவொறு முன்்னய அரசியல் தீரவு முயறசிகைள் 
முனப்னறைம் கைொணத ்தவறிய்தன வி்்ளவொகைபவ 
நொடடின 75 ஆவது சு்தநதிர தி்னத்்தபயொடடிய 
ரணில் விககிரமசிஙகைவின அரசியல் தீரவு முயறசி 
குறித்த சநப்தகைஙகைள் எழுநதிருந்த்ன. இந்த 
சநப்தகைஙகைள் ப்தொைரநது நிலவுகினை்ன. 
 நொடடில் நீண்ை கைொலமொகை எரியும் பிரச் 
சி்்னயொகைத ப்தொைரநது பகைொண்டிருககினை ஒரு 
பிரச்சி்்னககு  மிகைக குறுகிய ஒரு கைொல இ்ை 
பவளியில், அரசியல் தீரவு கைொண முடியுமொ எனை 
பகைள்வியும் எழத்தொன பசயதிருந்தது. இருப்பினும் 
நி்ைபவறைதிகைொரத்்தக பகைொண்டுள்்ள ஒரு 
ை்னொதிபதி ்தறதுணிவின அடிப்ப்ையில் இந்தப் 
பிரச்சி்்னககுத தீரவு கைொண முடியும் எனைப்தொர 
எதிரபொரப்பும் இருககைத்தொன பசய்தது. 
 உண்்மயில் இலங்கை ை்னொதிபதியின 
நி்ைபவறைதிகைொரம் எனபது மிகுந்த சிைப்பு 
்ையது. மிகுந்த அதிகைொர பலம் பமபலொஙகிய 
்தன்ம்யக பகைொண்ைது. அத்த்கைய அதிகைொர 
த்்தப் பயனபடுததி இ்தய சுததியுைன 
முயறசிகை்்ள பமறபகைொண்ைொல் நிச்சயம் ஓர 
அரசியல் தீர்வக கைொண முடியும் எனபதில் 
சநப்தகைமில்்ல. தீவிரப் பபொக்கைக பகைொண்ை 

சிஙகை்ள பபௌத்த ப்தசியவொதிகைள் இந்த அரசியல் 
தீரவு முயறசிககு ஆ்தரவளிககைமொடைொரகைள், 
நிச்சயம் எதிரப்பு ப்தரிவிப்பொரகைள். எதிரததுச் 
பசயறபடுவொரகைள் எனபது உண்்ம. ஆயினும் 
சமபயொசி்த அரசியல் அணுகு மு்ையின மூலம் 
அவரகை்ளது ஆ்தர்வப் பபறறுகபகைொள்்ள முடியும் 
எனபதிலும் சநப்தகைமில்்ல. 
 பபரி்ன பபொககு்ைய ்த்லவரகை்ளது 
வழிகைொடைலிபலபய சிஙகை்ள மககைள் ்தமிழ் 
மககைளுககைொ்ன அரசியல் தீரவுககு எதிரம்ையொ்ன 
நி்லப்பொட்ைக பகைொண்டிருககினைொரகைள். அவர 
கைளிலும் பலர பன்மத்தன்மயுைன கூடிய அரசி 
யல் நி்லப்பொடு நொடடில் நிலவ பவண்டும் எனை 
உறுதியொ்ன நி்லப்பொட்ைக பகைொண்ைவரகைளும் 
இருககினை்னர எனப்்த மைநதுவிை முடியொது. 
இவரகை்்ள ஒருஙகி்ணதது, அரசியல் தீரவுககு 
சிஙகை்ள மககைளின ஆ்தர்வப் பபறுவ்தறகைொ்ன 
முயறசிகை்்ள பமறபகைொண்ைொல் பவறறி பபை 
முடியும் எனபதிலும் சநப்தகைமில்்ல.    
 ஆ்னொல் குறுகிய ஒரு கைொலப்பகுதிககுள் 
அரசியல் தீரவு கைொண்ப்தறகைொ்ன முயறசியில் 

இைஙகியுள்்ள ரணில் விககிரமசிஙகைவின பசயற 
பொைொ்னது, அரசியல் உள்பநொககைத்்தபய பகைொண் 
டிருககினைது. அரசியல் தீரபவொனறின மூலம் 
பொதிககைப்படடுள்்ள ்தமிழ் மககைள் நிம்மதியொகை 
வொழ்வ்தறகு வழிபசயய பவண்டும் எனை உயரிய 
ப்தசொபிமொ்ன பநொககைமும் பபொககும் அவரிைம் 
இருப்ப்தொகைத ப்தரியவில்்ல. 
 உள்ளுரொடசி மனைத ப்தர்தல்கைள் அறி 
விககைப்படடிருந்தொலும்கூை, உண்்மயில் 
ை்னொதிபதி ப்தர்த்ல நைததி ்த்னது ்தறபபொ 
்்தய ை்னொதிபதி ப்தவி்ய நொடடு மககைளின 
ஆ்ணயுைன நிரந்தரமொககிக பகைொள்வதில் 
நொடைம் பகைொண்ைவரொகைபவ அவர கைொணப் 
படுகினைொர. அவர ்த்னது இந்த அரசியல் 
பநொககைத்்த நி்ைபவறறிக பகைொள்வ்தறகு சிறு 
பொன்ம இ்ன மககைளின ஆ்தர்வத திரடடிக 
பகைொள்வ்தறகைொ்ன ஒரு துருப்பொகைபவ அரசியல் தீரவு 
எனை விையத்்தக ்கையில் எடுததிருககினைொர.
 அரசியல் தீரவு எனனும்பபொது எத்த்கைய 
அரசியல் தீர்வக கைொண வி்ழகினைொர 
எனப்தறகுரிய திைமொ்ன அறிகுறிகை்்ளபயொ 
அல்லது பவ்லததிடைத்்தபயொ அவர 
பவளிப்படுத்தவில்்ல. அ்்னததுக கைடசிக 
கூடைத்்தக கூடடி அரசியல் தீரவுககைொ்ன 
இணககைப் பொட்ைபய அவர பபறறிருந்தொர. 
அததுைன ்தமிழ்த்தரப்புை்னொ்ன பபச்சுககைளில் 
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உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்கான 
தேரேல் அறிவிக்கப்பட்டிருககும் 

நிலையில் ேமிழ்த் தேசியக ்கட்சி்களிலைதய 
பிளவு்களும், புதிய அணி தேரல்்களும் 
இைம்்்பற்றிருககின்றன. இேலன எவ் வாறு 
்பாரககினறீர்கள்?
 
 ்தமிழ் அரசியல் கைடசிகைள் ்தமது அரசியல் 
நலன சொொ்நது மடடுபம பசயறபடுகினை்ன எனப்்த 
இது பவளிப்படுததியிருககினைது. ்தமிழ்த ப்தசியக 
கூடை்மப்பு ப்தசியததின அவசியம் கைருதிபய 
கைடை்மககைப்படைது. வடடுகபகைொட்ைத தீொ்மொ 
்னததின மூலமொகை ்தமிழொ் விடு்த்லக கூடைணி 
அ்மககைப்படைது. பின்னொ் 2,000 ஆம் ஆண்டுககுப் 
பின்னொ் ்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பு 
அ்மககைப்படைது. இ்வபயல்லொம் ப்தசிய நலன 
சொொ்ந்த ஒரு கைொலததின ப்த்வயொகை இருந்தது.
 ஆயினும் இனறு அவொ்கைள் ்தனிதது 
பசயறபை முறபடுவது அவொ்கைளு்ைய ப்தொ்்த்ல 
பநொககைமொகைக பகைொண்டு கைடசி நலன சொொ்நது 
பசயறபடுகினைொொ்கைள் எனப்்தத்தொன பவளிப் 
படுததியிருககினைது. 

 

ேம்்பநேனின நிலை இபத்பாது த்கள்விக 
குறியாகியிருககின்றது. அவரோன 

ேமிழ்த் தேசியக கூட்ைலமபபின ேலைவர 
என்பலே ஏற்றுக்்காள்வீர்களா?

 ்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பு எனபப்த 
எது எனபது இனறு ஒரு பபரிய குழப்பமொகை 
இருககினைது. உண்்மயில் ்தமிழ்த ப்தசியக 
கூடை்மப்பு எனபது பவறுமப்ன பொரொளுமனைத 
ப்தொ்்தலுககைொ்ன ஒரு கூடைல்ல. 2019 ஆம் ஆண்டு 
ந்ைபபறை ப்தொ்்தலின பின்னொ் சம்பந்தன்தொன 
கூடை்மப்பின பொரொளுமனைக குழுவின 
்த்லவரொகை அ்ையொ்ளப்படுத்தப்படை்தொகைவும், 
அந்த வ்கையில் சம்பந்தன்தொன கூடை்மப்பின 
்த்லவரொகை இப்பபொதும் இருப்ப்தொகைவும் சி.வி.
பகை.சிவஞொ்னம் ப்தரிவிததிருந்தொொ். 
 அவரது கைருததுப்படி ்தமிழ்த ப்தசியக 
கூடை்மப்பு எனபது பவறுமப்ன ப்தொ்்த்ல 
்மயமொகைகபகைொண்ை ஒரு கைடசி எனை 
கைருததுத்தொன பிரதிபலிககினைது. ஆ்னொல், 
்தமிழ்த ப்தசியக கூடை்மப்பு எனபது அவ 
வொைொ்னப்தொனைல்ல. அது ஒரு இயககைம். ப்தொ்்த்ல 
மடடும் பநொககைமொகைகபகைொண்டிருககைொ்த ஒரு 
அ்மப்பு. ஒரு அரசியல் இயககைமொகைத்தொன அது 
ஆரம்பிககைப்படைது. 
 இப்பபொது ்தமிழரசுக கைடசி ்தனிதது 
இயஙகைப்பபொவ்தொகை அறிவிததுள்்ளது. அ்த்னொல், 
கூடை்மப்பின பஙகைொளிக கைடசிகை்ளொகை 
பசயறபடை பரபலொ, புப்ளொட எனப்ன பமலும் 

சில கைடசிகை்்ள இ்ணததுகபகைொண்டு கூடைணி 
அ்மததுள்்ள்ன. இந்த நி்லயில் ்தமிழ்த ப்தசியக 
கூடை்மப்பு இப்பபொதும் பசயறபடுகினை்தொ 
எனபது பபருஙபகைள்விககுறி!
 இந்தச்சூழலில் ்தமிழ்த ப்தசியக கூட 
ை்மப்பின ்த்லவொ் சம்பந்தன்தொன எனறு 
பிரகைை்னம் பசயவதும், கூடை்மப்பின பபச்சொ்ளொ் 
எனறு மறபைொருவ்ர அ்ையொ்ளப்படுததுவதும், 
பபரும் விமொ்ச்னத்்தத்தொன ஏறபடுததுவ்தொகை 
அ்மயும். 

ேமிழ்க ்கட்சி்களிலைதய ஏற்்பட்டிருககும் 
இநேப பிளவு, த்பச்சுவாரத்லேக ்களத்தில் 

ேமிழத் ேரபல்ப ்பைவீனப்படுத்துவோ்க 
அலமநதிருககுமா?
 
 ்தமிழ்த ்தரப்்பப் பலவீ்னப்படுததுமொ 
எனப்தறகு முன்ன்தொகை, பபச்சுவொொ்த்்தக கை்ளம் 
இயஙகு ்தன்ம பகைொண்ை்தொ எனபது பபரும் 
பகைள்விககுறியொகை இருககினைது. இலங்கையின 
75 ஆவது சு்தநதிர தி்னததுககு முன்ன்தொகை 
பிரச்சி்்னகைளுககுத தீொ்வு கைொணப் படடுவிை 

பவண்டும் எனறு ை்னொதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகை 
கூறியிருந்தொொ். அ்தறகு இனறும் சில தி்னஙகைள்்தொன 
இருககினைது. 

 ை்னொதிபதி இ்த்்ன அறிவிதது பல 
வொரஙகைள் பசனறுவிடைது. ஆ்னொல், முதிொ்ச்சியொ்ன 
ஒரு அரசியல் நகைொ்்வ கைொணமுடியவில்்ல. 
இ்ன பநருககைடிககைொ்ன தீொ்வு அரசியல்மப்பு 
மொறைம் அல்லது அதிகைொரப் பகிப்வு எ்னக 
கைொணப்படைொலும், ை்னொதிபதியின நி்ைபவறறு 
அதிகைொரததின மூலமொகைச் பசயயககூடிய பல 
விையஙகை்்ள அவொ் பசயயவில்்ல. குறிப்பொகை, 
அரசியல் ்கைதிகைள் விடு்த்ல, அபகைரிககைப்படை 
கைொணிகை்்ள விடுவிப்பது பபொனை விையஙகைளில் 
முககியமொ்ன முனப்னறைம் ஏறபடடிருககை 
பவண்டும். 
 ஆ்னொல், இ்வ ப்தொைொ்பில் ஆபரொக 
கியமொ்ன ஒரு சமிஞ்்ஞகூை பவளிப் படுத்தப் 
படடிருககைொ்த சூழ்நி்லயில் பபச்சுவொொ்த்்த 
ப்தொைருமொ எனபது ஒரு பகைள்விககுறி. 
 அப்தபவ்்ளயில், ்தமிழ்க கைடசிகைளி்ைபய 
ஏறபடடிருககும் பி்ளவு பபச்சுவொொ்த்்தக கை்ளத்்த 
பொதிப்ப்தொகை இருககுமொ எனபதும் பகைள்விககுறி 
்தொன. ஏப்னனில், கூடை்மப்புககுள் இந்தக கைடசி 

கைள் பசயறபடடு வந்த நி்லயிலும் பி்ளவுகைளும், 
முரண்பொடுகைளும்்தொன அவறறுக கி்ையில் 
கைொணப்படைது.  ப்த்வகைளுககு ஏநநவொறு அவொ் 
கைள் ஒனைொகைப் பயணித்தொொ்கைள். இந்தக கை்ளததிலும் 
அவொ்கைள் ஒனைொகைப் பயணிப்பொொ்கைள் எனறு்தொன 
எதிொ்பொொ்ககிபைன.

ேமிழ்த் ேரபல்ப ஒனறு்படுத்துவதில் 
சிவில் ேமூ்க ்கட்ைலமபபுக்கள் ்கைநே 

்காைங்களில் முககியமான ்பங்களிபல்ப 
வழஙகியிருநேன. ஆனால், ேற்த்பாலேய 
்காை்கட்ைத்தில் அவ்வா்றான ்பங்களிபல்ப 
அவர்களால் வழங்க முடியாலமககு எனன 
்காரணம்?
 
 ஆம் கைைந்த கைொலஙகைளில் பல்கை்லககைழகை 
சமூகைம் உடபை ்தமிழ் சிவில் சமூகைததி்னொ் இந்த 
விையததில் முககியமொ்ன பஙகைளிப்்ப வழங 
கியிருந்தொொ்கைள். ஆ்னொல், இப்பபொது ்தமிழ்த 
்தரப்புககைளி்ைபய பி்ளவுகைள் ஏறபடடிருககும் 
நி்லயில், அவொ்கைளி்ைபய ஒரு்மப்பொட்ை 
ஏறபடுததுவ்தறகைொ்ன ஆபரொககியமொ்ன எந்தவி 

்தமொ்ன முயறசிகை்்ளயும் சிவில் சமூகைஙகைள் 
முனப்னடுககைவில்்ல.சிவில் சமூகைத தி்னருககு 
இவவிையததில் பபரும் சலிப்பு ஏறபடடுவிட 
ை்தொகைபவ ப்தரிகினைது. 
 கைைந்த சுமொொ் ஏழு ்தசொப்்த கைொலமொகை 
்தமிழ் அரசியல் கைடசிகைள் பசயறபடடுகபகைொண்டு 
வருகினை பபொதிலும், அவொ்கைள் சொதித்தது என்ன 
எனை பகைள்வி பபரி்தொகை எழுகினைது. உண்்மயில் 
சொதித்தது ஒனறுபம இல்்ல எனபது்தொன 
இ்தறகைொ்ன பதிலொகை இருககினைது. இந்த நி்லயில் 
இந்தக கைடசிகை்்ள ஒனறி்ணப்ப்தன மூலமொகை 
எ்த்்னயபவது சொதிககை முடியுமொ எனபதும் 
பபரிய பகைள்வியொகைத்தொன இருககினைது.  
 இந்த நி்லயில் ப்தொ்்த்ல இலககைொகைக 
பகைொண்டு ்தொம் பிரிநது பசல்லப்பபொவ்தொகைச் 
பசொல்லிகபகைொண்டிருககும் ்தமிழ்க கைடசிகை்்ள 
ஒனறி்ணப்பது சிரமமொ்னது எ்ன அவொ்கைள் 
கைருதியிருககைலொம். அல்லது ்தமிழ்க கைடசிகைள் மீது 
சிவில் சமூகைததி்னருககும் ஒரு அவநம்பிக்கை 
ஏறபடடிருப்பது கைொரணமொகை இருககைலொம்.  
 இ்த்னொல், ஒரு பபொதுக கைடை்மப்்ப 
உருவொககுவது ப்தொைொ்பொகை ஆரொயப்படுகினைது. 
ஆ்னொல், இவவிையததிலும் சிவில் சமூகைஙகைள் 
ஆபரொககியமொகைச் பசயறபைவில்்ல எனை கைருதது 
ஒனறும் இருககினைது.

உள்ளுராட்சி மன்றத்தேரேல் அறிவிபபுைன ேமிழ் அரசியல் 
்பரபபில் அதிரடியான மாற்்றங்கள் அரஙத்கறிவருகின்றன. 

கூட்ைலமபபிலிருநது ேமிழரசு ் வளிதயறியிருககின்றது. ஐநது ்கட்சி்கள் 
இலணநது ேம்லம கூட்ைலமப்பா்க அறிவித்துள்ளன. இலவ ் ோைர்பா்க 
அரசியல் ஆயவாளர ம்காதேனன உயிதராலைத் ேமிழின ோய்கக்களம் 
நி்கழ்ச்சியில் ்பகிரநது ்்காணைார. அேன முககிய ்பகுதி்கலள இைககு 
தேயர்களுக்கா்க இஙத்க ேருகினத்றாம்.
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கைொணி விடுவிப்பு,அரசியல் ்கைதிகைளின 
பிரச்சி்்ன, அததுமீறிய குடிபயற 

ைஙகைள், இ்னப்பரம்ப்ல மொறறும் 
முயறசிகைள், பபொரு்ளொ்தொர ரீதியொ்ன 
பகைொள்்்ள, ப்தொல்பபொருள் எனை 
பபொர்வயிலொ்ன பபௌத்த மயமொககைல் 
எ்ன பல்பவறு பிரச்சி்்ன இனறு வைககு 
கிழககு பகுதியில் பூ்தொகைரமொகியுள்்ள்ன.
 இனறு இலங்கையில் ஏறபட 
டுள்்ள பபொரு்ளொ்தொர பநருககைடியும் 
சரவப்தச ரீதியொ்ன அழுத்தஙகைளும் 
இலங்கை அரசொஙகைம் ்தமிழர கைளுைன 
பபசபவண்டும் அவரகைளுககைொ்ன 
தீரவி்்ன வழஙகைபவண்டும் எனை இக 
கைடைொ்ன நி்லககு ்தள்ளியுள்்ளது.
 இவவொைொ்ன நி்லயில் வைகிழ 
ககு ்தமிழர ்தொயகைப்பகுதியில் ்தமிழரகைள் 
்தமிழ் ப்தசிய ரீதியொகை வலுவொகை இருநது 
சிஙகை்ள ப்தசததுைன பபசபவண்டிய 
கைொலததில் இனறு பொரிய பி்ளவுகைள் ்தமிழ் 
ப்தசிய சகதிகைள் மததியில் ஏறபடடு 
வருவது ்தமிழரகைளுககைொ்ன விடிய்ல 
மீண்டும் பல ்தசொப்்தஙகைளுககு பின்தள் 
ளும் நி்ல்மயி்்ன ஏற படுததும் 
எனபது உண்்மயொகும்.
 வைகிழககு இ்ணந்த ்தமிழர 
்தொயகைம் எனபது இனறு ்தமிழரகைள் 
கைொணும் கை்னவு அல்ல.கைைந்த 35வருைத 
திறகு பமலொகை ்தமிழரகைள் ்தொயகைப்பகுதியில் 
ஆயிரககைணககைொ்ன பபொரொளிகைளும் பபொதுமககைளும் 
வி்்தயொகி உருவொ்ன விையம்.்தமிழ்ப்தசியம் 
எனபது பவறுமப்ன அரசியலுககைொகை உருவொக 
கைப்படை ஒரு விையம் அல்ல அது ்தமிழரகைளின 
நொடிநரம்புைன பினனிப் பி்ணந்த ஒரு விையம்.
 ்தமிழரகைளின ஆயு்தப்பபொரொடைஙகைள் 
பமௌனிககைப்படும்பபொது அரசியல் ரீதியொ்ன 
பபொரொடைஙகை்்ள முனப்னடுப்ப்தறகைொகை உருவொக 
கைப்படைப்த ்தமிழ் ப்தசிய கூடை்மப் பொகும்.
பவறுமப்ன அரசியல் ரீதியொ்ன பநொககைததி்்ன 
மடடும் அவவொைொ்ன அ்மப்பி்்ன ்தமிழீழ 
விடு்த்லப்புலிகைளின ப்தசிய ்த்லவர உரு 
வொககைவில்்ல.மொைொகை ஒனறுபடை சகதியொகை 
்தமிழரகைளின பபொரொடைம் முனப்னடுககைப்பை 
பவண்டும் எனப்தறகைொகைபவ இந்த பபொரொடைததின 
வடிவமொறைமொகை ்தமிழ் ப்தசிய கூடை்மப்பு 
உருவொககைப்படைது.
 ்தமிழ் ப்தசிய கூடை்மப்பு எனபது 
பவறுமப்ன கைடசி அரசியல் பசயவ்தறப்னொ 
அல்லது ்தனிப்படைவரகைளி;ன பசல்வொககி்்ன 
உயரததுவ்தறபகைொ உருவொககைப்படை ஒனைல்ல.
்தமிழ் மககைளின பிரச்சி்்னகை்்ள அரசியல் ரீதியொகை 
முனபகைொண்டுபசல்வ்தறகும் சரவப்தச ரீதியொ்ன 
்தமிழரகைளின நியொயபூரவமொ்ன உரி்மயி்்ன 
வலியுறுத்தவும் உருவொககைப்படை ஒனைொகும்.
 இனறு வைகிழககு ்தமிழ் மககைள் பொரி 
ய்ளவிலொ்ன பிரச்சி்்னகை்்ள எதிரபகைொண்டு 
வருகினை்னர.்தமிழ் மககைளுககைொ்ன தீரவுகை்்ள 
பபறறுகபகைொடுப்ப்தறகும் ்தமிழரகைளின குரலொகை 
வும் இருககைபவண்டிய ்தமிழ்ப்தசிய கைடசிகைள் இனறு 
பிரிநதுநினறு அரசியல் சுயலொப பசயறபொடுகை்்ள 
முனப்னடுததுவருகினைது.
 இந்த நி்லயிபலபய இந்த நொடடில் 75வது 
சு்தநதிர தி்னம் அனுஸடிககைப்பைவுள்்ள நி்லயில் 
அந்த சு்தநதிர தி்னததில் ்தமிழரகைளின உரி்மயி்்ன 
வலியுறுததி மொபபரும் ஏழுச்சி பபொரொடைம் 
முனப்னடுககைப்படுவ்தறகைொ்ன முனப்னடுப்புகைள் 
இ்்ளபயொரி்னொல் முனப்னடுககைப்படடுள்்ளது.
 இலங்கைககு சு்தநதிரத்்த வழஙகிய 
ஆஙகிபலயரகைள்  வைககு கிழககு    ்தமிழரகைளின 
சு்தநதிரத்்த பறிததுக பகைொண்ைப்தொடு ்தமிழரகை்்ள 
சிஙகை்ள பபரும்பொன்ம அரசிைம் அைகு ்வதது 
விடடு பசனறுவிடை்னர. ்தமிழரகைளின உரி்மகைள் 

பறிககைப்படடு 75 வருைஙகைள் ஆகிைது. இ்தன 
்தொககைம் கைைந்த 75 ஆண்டுகை்ளொகை  வைககு கிழககு    
்தமிழரகைள் ்தஙகை்ளது சு்தநதிர சுயொடசிககைொகை 
பல்பவறு வழிகைளில் பபொரொடி வருகினை்னர.
 இலங்கையின 75 வது சு்தநதிர தி்னம் 

எதிரவரும் பபப்ரவரி மொ்தம் 4 ம் திகைதி ந்ைபபை 
உள்்ள நி்லயில், ஏறகை்னபவ இலங்கை்ய 
அனனிய நொடுகைளிைம் அைகு ்வததுவிடடு 
மககை்்ள பபொரு்ளொ்தொர பநருககைடிககுள் ்தள்ளிய 
இலங்கை அரசு ்தறபபொது வைகிழககு ்தமிழர 
்தொயகைத்்த கைபளீகைரம் பசயது அ்த்்னயும் 
சீ்னொ பபொனை நொடுகைளிைம் அைகு்வப்ப்தறகு 
முயறசிகை்்ள பமறபகைொண்டு வருகிைது.
 இ்தறகைொகை ்தமிழர ்தொயகைப் பகுதியொ்ன  
வைககு கிழககு  மொகைொணஙகை்்ள பிரிதது கிழககில் 
உள்்ள ்தமிழ் முஸலீம் உைவுகை்்ள பமொ்தவிடடு 
்தமிழர ்தொயகைத்்த கைலவர பூமியொகை மொறறும் சதி 
திடைததிலும் ஈடுபடடு வருகிைது.
 இ்தறகைொகை அரசியல் தீரவு எனை பபொர 
்வயில் வைககிறகு ஒரு தீரவும் கிழககிறகு ஒரு 
தீரவும் எ்ன வைகிழக்கை பிரிதது வைகிழககில் 
உள்்ள ்தமிழ் முஸலீம் மககை்்ள பமொ்தவிடடு 
்தமிழரகைளுககைொ்ன அரசியல் தீர்வ குழப்புவ்தறகும் 
முயறசிகை்்ள பமறபகைொண்டு வருகிைது.
 இந நி்லயில் இலங்கையின 75 வது 
சு்தநதிர தி்னத்்த கைரி நொ்ளொகை பிரகைை்னப்படுததி 
யொழ்ப்பொணம் மறறும் கிழககு பல்கை்லககைழகை 
மொணவரகைள் இ்ணநது எழுச்சிப் பபொரொடைம் 
ஒன்ை அறிவிததுள்்ள்னர.
 எ்னபவ கைைந்த P2P மககைள் எழுச்சி 
பபொரொடைததின பின்னர மீண்டும்  வைககு 
கிழககு    ்தொயகை மககைள் ்தஙகைளின சு்தநதிர ்தொகைத்்த 
இலங்கைககும் சரவப்தசததிறகும் பவளிப்படுத 
தும் பபொரொடைமொகை இந்த பபொரொடைம் எழுச்சி 
பபை இருககிைது.
 ப்தர்தல் ஒன்ை எதிர பகைொள்்ள உள்்ள 
நி்லயில் ்தமிழ் மககைளின அரசியல் தீரவு குறிதது 
இநதியொ உள்ளிடை சரவப்தச நொடுகைளுககு 
்தமிழரகைளின சு்தநதிர ்தொகைத்்த வலியுறுததும் 
வ்கையில்  வைககு கிழககு  இ்ணந்த ்தமிழ் 
ப்தசியததின எழுச்சி்ய ப்ைசொறறும் 
வ்கையில்  எதிரவரும் பபப்ரவரி 4 ம் திகைதி 
ஆரம்பிககைப்பைவுள்்ள இலங்கையின சு்தநதிர 
தி்னததிறகு எதிரொ்ன பபொரொடைததில் ்தொயகைததில் 
உள்்ள ்தமிழரகைளும் அவரகைளுககு து்ணயொகை 
புலம்பபயர ்தமிழரகைளும் ஒனறி்ணயுமொறு 
அ்ழப்பு விடுககைப்படடுள்்ளது.
 ்தமிழர ்தொயகைததின யொழ்ப்பொணததில் 
ஆரம்பிககும் இப்பபொரொடைமொ்னது கிழககில் 

மடைககை்ளப்பு வ்ர விஸவரூபம் எடுககும் எ்ன 
எதிரபொரககைப்படுகிைது.
 எ்னபவ இப்பபொரொடைததில் ்தமிழரகைள் 
அ்்னவரும் அ்லயொகை திரண்டு வநது இ்ணநது 
பகைொண்டு ்தமிழரகைளின அரசியல் அபிலொ்ைகை்்ள 

சரவப்தச சமூகைததிறகு ை்னநொயகை வழியில் 
ப்தரிவிப்ப்தறகைொகை ஒனறுபடுமொறு பல்கை்லககைழகை 
மொணவரகைள் அ்ழப்பு விடுததுள்்ள்னர.
 எ்னபவ இப்பபொரொடைததிறகு ்தமிழர 
்தொயகைததில் இருககும் மொணவர சமூகைஙகைள், 
சிவில் சமூகை அ்மப்புகைள், ம்தப் பபரியொரகைள்,  
்தமிழ் ப்தசியக கைடசிகைள், ஊைகைவியலொ்ளரகைள், 
புலம்பபயர ்தமிழ் அ்மப்புககைள் எ்ன அ்்னவரும் 
பஙகுபறறி ்தஙகை்ளது ஆ்தர்வ பவளிககைொடை 
பவண்டும்.               இந்த பபொரொடைத்்த மொபபரும் 
மககைள் எழுச்சி பகைொண்ை ை்னநொயகை எழுச்சி பபொரொ 
டைமொகை மொறை பவண்டும்.
 இ்தறகைொகை  வைககு கிழககு உள்்ள அ்்னவ 
ரும் இ்ணநது  ்தமிழரகைளின சு்தநதிரததிற 
கைொகை மீண்டும் ஒனறு படுமொறு பல்கை்லககைழகை 
மொணவரகைள் அ்ழப்பு விடுததுள்்ள்னர.இனறு 
்தமிழ் ப்தசிய கைடசிகைள் பிரிநது ்தமது சுய அரசியல் 
இலொப பசயறபொடுகை்்ள முனப்னடுததுள்்ள நி்ல 
யில் இவவொைொ்ன பபொரொடைஙகைள் பிரிநது நிறகும் 
்தமிழ்ப்தசிய கைடசிகைளுககைொ்ன அ்ைகூவலொகைவும் 
மொறும் நி்ல்ம கைொணப்படுகினைது.
 குறிப்பொகை கிழககு மொகைொணததில் இ்தன 
்தொககைம் அதிகைமொகை கைொணப்படும் நி்லயில் இந்த 
மொணவரகைளின எழுச்சிப்பபொரொடைம் இந்த ்தமிழ் 
ப்தசிய கைடசிகை்்ள ஒருஙகி்ணககும் பபொரொட 
ைமொகைவும் மொறும் நி்ல்ம கைொணப்படுகினைது.
 துமிழ் ப்தசிய கைடசிகைளுககி்ையிலொ்ன 
பிரிவுகைள் எனபது கிழககில் ்தமிழ் ப்தசிய சகதிகைள் 
பலம்ைவ்தறகைொ்ன வொயப்புகை்்ள அதிகைரித 
துள்்ளது எனபதுைன ்தமிழ் ப்தசியததின மீ்தொ்ன 
நம்பிக்கையும் ்தமிழ் மககைள் ம்னதிலிருநது அகைலக 
கூடிய நி்ல்ம கைொணப்படுகினைது.
 எ்னபவ மொணவரகைள்,சிவில் சமூகை பசயற 
பொடைொ்ளரகைள் உரி்மககைொகை சிஙகை்ள ப்தசததிறகு 
எதிரொகை முனப்னடுககும் இந்த பபொரொடைம்  
வைககு கிழககு    உள்்ள ்தமிழ் ப்தசிய கைடசிகைளுககும் 
ஒரு பசயதி்ய பசொல்வ்தொகை அ்மயும் நி்ல்ம 
ஏறபடுத்தப்பைபவண்டும்.
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ஒரு சமூகைததின அபிவிருததிககு ப்தொள் 
பகைொடுககும் பல்பவறு விையஙகைள் கைொணப் 

படுகினை்ன.இவறறுள் அச்சமூகைம்சொர அரசியல் 
பிரதிநிதிததுவம் முககியமொ்ன்தொகும் எனபப்தொடு 
அரசொஙகைததின விபசைமொ்ன உ்தவிகைளும் 
இதில் உள்்ளைஙகுகினை்ன. இந்த வ்கையில் 
ம்லயகை மககைள் இநநொடடில் பின்தஙகிய 
வொழ்க்கை நி்ல்மகை்்ள பவளிப்படுததி வரும் 

நி்லயில் பமறகைண்ை இரண்டு விையஙகைளும் 
அம்மககைளின எழுச்சிககு அவசியமொகியுள்்ள்ன.
இந்த வ்கையில் ம்லயகை மககைள் உள்ளிடை 
சிறுபொன்மயி்னரின அரசியல் பிரதிநிதிததுவத்்த 
உறுதிப்படுததுவ்தறகு விகி்தொசொர பிரதிநிதிததுவ 
ப்தர்தல் மு்ை்ம பபரிதும் முககியததுவம் 
மிககை ஒனைொகை கைரு்தப்படுகினைது.இப்தபவ்்ள 
மொகைொண ச்ப மு்ை்மயும் ம்லயகை மககைளின 
அபிவிருததிககு உநதுசகதியொகியுள்்ள நி்லயில் 
இவறறின இருப்பின அவசியம் ப்தொைரபில் 
புததிஜீவிகைள் ப்தொைரச்சியொகைபவ வலியுறுததி 
வருகினை்னர.
 இலங்கையில் சிறுபொன்ம மககைள் 
பல்பவறு பநருககீடுகைளுககும் உள்்ளொகி வருகின 
ை்னர.இந்த நொடு சு்தநதிரம் அ்ைவ்தறகு முன்ன 
ரொயினும் சரி அல்லது அ்தன பின்னரொயினும் 
சரி சிறுபொன்ம மககைள் எதிரபகைொள்ளும் 
பநருககீடுகைளுககும் சவொல்கைளுககும் ஒரு 
பபொதும் கு்ைவிருககைவில்்ல எனபது ப்தரிந்த 
விையமொகும்.இலங்கைத ்தமிழரகைள், முஸலிம்கைள் 
எனை சிறுபொன்மயி்னரின வரி்சயில் ம்லயகை 
மககைள் அல்லது இநதிய வம்சொவளி மககைள் 
எதிரபகைொண்ை பநருககீடுகைள் ஒருபடி அதிகைமொகைபவ 
இருந்த்ன இம்மககை்்ள கைசககிப் பிழிநது 
உ்ழப்்பச் சுரண்டுவதில் ஆடசியொ்ளரகைளும் 
மு்தலொளிகைளும் ஆரவம் பசலுததி்னபர ்தவிர 
அவரகைளின நலனகை்்ளப் பபணுவதில் 
கைரிச்்ன்ய பவளிப்படுத்தவில்்ல எனபது 
யொவரும் அறிந்தப்தயொகும். இலங்கை சு்தநதிரம் 
பபறை ்கைபயொடு இநதிய வம்சொவளி மககைளின 
பிரசொவுரி்ம மறறும் வொககுரி்ம எனப்ன 
பறிககைப்படடு அவரகைள் சகைல து்ைகைளிலும் 
நிரவொணப்படுத்தப்படை்ம இலங்கையின வர 
லொறறில் கை்ைபடிந்த அததியொயபமயொகும்.
                   இ்தன பசொகைத ்தழும்புகைள் இனனும் 
ப்தொைரநது பகைொண்டிருககினை்ன.கைல்வி, பபொரு்ளொ 
்தொரம், இயல்பு வொழ்க்கை, சுகைொ்தொரம், மருததுவம் 
எனறு பல து்ைகைளிலும் ம்லயகை மககைள் 
பின்தஙகிய குறிகைொடடிகை்்ளக பகைொண்டுள்்ள்ம 
வருந்தத்தககை விையமொகும் எனினும் இவறறின 
அபிவிருததி கைருதி அரசொஙகைம் கைொததிரமொ்ன 
பஙகைளிப்பி்்ன வழஙகைவில்்ல எனபதும் 
கைசப்பொ்ன உண்்மயொகும்.ம்லயகை மககை்்ள 
பகைொச்்சப்படுததி, அவரகைளுககி்ைபய பிணககு 
கை்்ள ஏறபடுததி குளிரகைொயும் இ்னவொ்தக கும்பல் 
இனனும் இருநது பகைொண்டு்தொன இருககினைது.
நொடடின சமகைொல பநருககீடுகை்ளொல் இககும்பலின 
பசயறபொடுகைள் மந்தகைதியி்்ன அ்ைநதுள்்ள 
பபொதும் இனனும் ஓயநதுவிைவில்்ல.நீருபூத்த 
பநருப்பொகை அது இனனும் இருநது பகைொண்டு்தொன 
இருககினைது எனப்்த மறுப்ப்தறகில்்ல.
ம்லயகை மககைளின எழுச்சி இ்னவொதிகைளின 
கைண்கை்்ள அடிககைடி உறுததிய நி்லயில் அ்தன 
பவளிப்பொைொகை இம்மககைள் ஓரஙகைடைப்படை்னர.
சகைல து்ைகைளிலும் நிரவொணப்படுத்தப்படை்னர.

அரசியல் பிரதிநிதித்துவம்
                  ஒரு சமூகைததின ்த்லபயழுத்்த நல்லபடியொகை 
மொறறிய்மப்பதில் ஆககைப்பூரவமொ்ன அரசியல் 

பிரதிநிதிததுவம் முககிய இைம் பபறுகினைது.
ஆககைபூரவமொ்ன அரசியல் பிரதிநிதிததுவததி்னொல் 
சமூகைததின அபிவிருததி்ய துரி்தப்படுத்தவும் 
பமபலொஙகைச் பசயயவும் முடியும்.இந்த வ்கையில் 
அரசியல் பிரதிநிதிததுவத்்த உறுதிப்படுததிக 
பகைொள்வ்தறகு பபொருத்தமொ்ன ப்தர்தல் மு்ை்ம 
அவசியமொகும்.அதிலும் ம்லயகை மககைள் 
பபொனை பின்தஙகிய சமூகை பமம்பொடடிறகு 
பபொருத்தமொ்ன ப்தர்தல் மு்ை்ம ப்தொைரபில் 
அதீ்த கைவ்னம் பசலுத்த பவண்டியுள்்ளது.
இலங்கையில் பொரொளுமனை ஆடசிமு்ை 

அறிமுகைம் பசயயப்படை கைொலப்பகுதியில் 
அ்தொவது 1833 ம் ஆண்டு பகைொல்புரூக 
யொப்பின கீழ் பிரதிநிதிகை்்ள ப்தரிவு பசயயும் 
வழிமு்ைகை்ளொகை இ்னவொரிப் பிரதிநிதிததுவ 
மு்ை பினபறைப்படை்தொகை புததிஜீவிகைள் 
சுடடிககைொடடியுள்்ள்னர.இ்தனி்ைபய 1931 ம் 
ஆண்டு பைொ்னமூர யொப்பின கீழ் பிரப்தசவொரி 
பிரதிநிதிததுவ மு்ை அல்லது ப்தொகுதிவொரி 
பிரதிநிதிததுவ மு்ை அறிமுகைப்படுத்தப்படைது.
இம்மு்ை்மயொ்னது1978 ம் ஆண்டு இரண்ைொம் 
குடியரசு யொப்பு வ்ர பினபறைப்படடு வந்தது.
         பிரப்தசவொரி பிரதிநிதிததுவ மு்ை பல சொ்தகை 
வி்்ளவுகை்்ளக பகைொண்டிருந்தபபொதும் பொ்தகை 
வி்்ளவுகைளுககும் அது உநதுசகதியொகி இருந்தது.
ப்தர்தல் ப்தொகுதிகைளில் சிறுபொன்மபயொரொகை 
வொழும் பிரிவி்னர ்தமககுரிய பிரதிநிதிததுவத்்த 
பபறறுக பகைொள்்ள முடியொ்த நி்ல இதப்தர்தல் 
மு்ை்மயி்னொல் ஏறபடைது.அதப்தொடு ஒரு 
நொடடின சகைலவி்தமொ்ன அரசியல் அபிப்பிரொயங 
கைளும் ஆடசி அ்மப்புகைளில் பிரதிநிதிததுவம் 
பபறுவ்்த இயலச் பசயயொ்ம நி்லயும் இ்த்னொல் 
ஏறபடைது.சிறுபொன்மப் பிரதிநிதிததுவம் 
பொரொளுமனைததில் குறிப்பிைத்தககை வ்கையில் 
பிரதிபலிககைொ்த நி்லயில் அது இம்மககைளின 
அபிவிருததி்யயும் பகைள்விககுறியொககுவ்தொகை 
இருந்தது. இநநி்லயில் 1978 ம் ஆண்டு இரண்ைொம் 
குடியரசு அரசியல் யொப்பின ஊைொகை விகி்தொசொர 
பிரதிநிதிததுவ ப்தர்தல் மு்ை்ம அறிமுகைம் 
பசயது ்வககைப்படைது.இஙகிலொந்்தச் பசரந்த 
ப்தொமஸ குபர விகி்தொசொர பிரதிநிதிததுவ ப்தர்தல் 
மு்ை்ய மு்தலில் அறிமுகைம் பசய்தவரொகைக 
கைரு்தப்படுகினைொர.விகி்தொசொர ப்தர்தல் மு்ை 
சிறுபொன்மயி்ன்ரப் பபொறுத்தவ்ரயில் ஒரு 
வரப்பிரசொ்தமொகைக கைொணப்படுகினைது. சிறுபொன 
்மயி்னரின பிரதிநிதிததுவத்்த அரசியல் ரீதியொகை 
உறுதிப்படுததிக பகைொள்வதில் விகி்தொசொர ப்தர்தல் 
மு்ை பககைபலமொகை இருநது வருகினைது.
            ப்தொகுதிவொரியொகை பபொதிய்ளவு வொககுகை்்ளப் 
பபறறுக பகைொள்்ள முடியொ்த ஆ்னொல் ப்தர்தல் 
மொவடை ரீதியொகை கைணிசமொ்ன வொககுகை்்ளப் 
பபைக கூடிய சிறிய கைடசிகைள் கு்ைந்த்ளவு 
எண்ணிக்கையிலொவது ்தமது பிரதிநிதிகை்்ள 
பொரொளுமனைததிறகு அனுப்பககூடிய வொயப்பு 
விகி்தொசொர ப்தர்தல் மு்ை்மயின ஊைொகைக 
கைொணப்படுகினைது.அதப்தொடு ப்தொகுதிவொரியொகை 
பசறிவொகை இல்லொ்த இ்னஙகைள் மொவடை ரீதியில் 
கைணிசமொ்ன அ்ளவு இருப்பின ்தஙகைளு்ைய 
பிரதிநிதிகை்்ள பொரொளுமனைததிறகு அனுப்பக 
கூடிய நி்ல கைொணப்படுகினை்மயும் குறிப்பிைத 
்தககை்தொகும்.பமலும் விகி்தொசொர ப்தர்தல் 
மு்ையின ஊைொகை பபரும்பொலும் கூடைர 
சொஙகைபம அ்மயும் நி்ல ஏறபடும் வொயப்புள் 
்ளப்தனப்தொல் இககூடைரசொஙகைம் சிறுபொன்ம 
இ்னததின கைடசி்யயும் இ்ணத்த்வயொகைபவ 
இருககும் இ்த்னொல் இககைடசிகைளும் பபரம் பபசி 
சிறுபொன்மயி்னரின நலனகை்்ளப் பபணும் 
வொயப்பு உருவொகினைது எனறும் கைருததுககைள் 
முன்வககைப்படை்ன.எனினும் அண்்மக 
கைொலததில் இ்வபயல்லொம் எந்த்ளவுககு 

சொததியமொ்னது எனபது குறிதது சிநதிககை 
பவண்டியுள்்ளது.எனினும் விகி்தொசொர பிரதி 
நிதிததுவ ப்தர்தல் மு்ை ம்லயகை மககைள் 
உள்ளிடை சிறுபொன்மயி்னரின  அரசியல் பிரதி 
நிதிததுவத்்த அதிகைரிககைச் பசயது அம்மககைளின 
அபிவிருததிககு வலுபசரத்தது எனப்்த புைந 
்தள்ளிவிை முடியொது.

மா்காண ேல்ப்கள்
இ்தனி்ைபய மொகைொண ச்ப மு்ை ம்லயகை 
மககைளின அபிவிருததிககு ்கை பகைொடுத்த்ம 

ப்தொைரபிலும் நொம் இஙகு நி்்னவுபடுததுவது 
பபொருத்தமொகை இருககும்.1987 ம் ஆண்டு இநதிய  
- இலங்கை உைனபடிக்கையின ஊைொகை மொகைொண 
ச்ப மு்ை இஙகு அறிமுகைப்படுத்தப்படைது.
அதிகைொரப் பரவலொககைததுககைொ்ன அடிப்ப்ையொகை 
அரசியல்மப்புககு 13 ஆவது திருத்தச் 
சடைமூலம் முன்வககைப்படடு மொகைொண ச்ப 
மு்ை ஏறபடுத்தப்படைது.்தமிழ் பமொழிககு 
சம அந்தஸது வழஙகைப்பை பவண்டும் எனறும் 
ப்தரிவிககைப்படைது.பலமடை ஆடசிமு்ைக 
கைடை்மப்பில் மொகைொண ச்பகைள் ஒரு அஙகைமொகை 
வி்ளஙகுகினைபபொதும் இ்வ ப்தொைரபில் 
பல்பவறு வொ்த பிரவவொ்தஙகைள் இருநது வருகினை்ன.
மொகைொண ச்பகைளுககு மததிய அரசி்னொல் 
ஒதுககைப்படுகினை நிதி  பபொ்தொது.வி்்னததிை்னறை 
நிரவொகை மு்ை்ம கைொணப்படுவப்தொடு மொகைொண 
ச்பகை்்ள கைடடுப்படுததுவதில் மததிய அரசின 
ஆதிககைம் அதிகைமொகைவுள்்ளது எனபைல்லொம் 
விமரச்னஙகைள் உள்்ள்ன.இ்தனி்ைபய  சகதிமிககை 
மொகைொண ச்ப மு்ை்மபயொனறு இஙகு 
அ றி மு கை ப் ப டு த ்த ப் ப ை வி ல் ் ல . அ வ ற று க கு 
பபறறுக பகைொடுககைப்படடுள்்ள அதிகைொரஙகைள் 
மிகைக கு்ைவு.இநதிய மததிய அரசொஙகைததி்்ன 
விை அதிகைொரஙகை்்ளக பகைொண்ை மததிய 
அரசொஙகைபமொனறு இலங்கையில் உருவொகியுள்்ளது 
எனறு கைலொநிதி பரொஹொன எதிரிசிஙகை 
ப்தரிவிககினைொர. இப்தபவ்்ள மொகைொண ச்ப 
நிறுவ்ன மு்ை்ம பலம் பபொருநதிய்தொகை 
கைொணப்பைொ்த ஒரு சூழ்நி்லயில் அ்தறகு 
மககைளின ஒதது்ழப்பு கி்ைககைப் பபைொ்மயின 
கைொரணமொகை அது பலவீ்னம்ைகினைது.மொகைொண 
ச்ப மு்ை்ம பறறி புதி்தொகை சிநதிககைப்பை 
பவண்டுபமனபப்த இவவ்்னதது விையஙகைளில் 
இருநதும் ப்தளிவொகினைது எனறு பபரொசிரியர 
ையப்தவ உயஙபகைொை ப்தரிவிககினைொர. 
எவவொபைனினும் ம்லயகை மககைளின அபி 
விருததிககு மொகைொண ச்பகைள் உநதுசகதியொகை 
அ்மந்தப்தனைொல் மி்கையொகைொது.
 ம்லயகை சமூகைததின அபிவிருததியில் 
கைல்வியின வகிபொகைம் ப்தொைரபில் பலரும் வலி 
யுறுததியுள்்ள்னர.சமூகை மொறைததிறகு கைல்விபய 
அடிப்ப்ை எனபது பலரும் ஏறறுகபகைொண்ை 
ஒரு கைருத்தொகும்.இநநி்லயில் மொகைொண ச்ப 
மு்ையின ஊைொகை  மததிய மறறும் ஊவொ மொகைொ 
ணஙகைளில் ஏறபடுத்தப்படை ்தமிழ்க கைல்வி 
அ்மச்சு ம்லயகை கைல்வி அபிவிருததிககு 
கைொததிரமொ்ன பஙகைொறறியது.பொைசொ்ல பமம்பொடு, 
ஆசிரியர நியம்னஙகைள், கைடடுமொ்ன வசதிகைள், 
விஞ்ஞொ்ன ப்தொழில்நுடப பமம்பொடு எனறு பல 
வழிகைளிலும் ்தமிழ்ககைல்வி அ்மச்சின பஙகைளிப்பு 
இருநது வந்த்ம குறிப்பிைத்தககை்தொகும்.
அதப்தொடு சுகைொ்தொரம், உடகைடை்மப்பு , வி்்ள 
யொடடு பபொனைவறறின அபிவிருததிககும் 
மொகைொண ச்பகைள் வொயப்பளித்த்ன.இவறறுைன 
கை்ல கைலொசொர பண்பொடடு விழுமியஙகைளின 
அபிவிருததிககும் மொகைொண ச்பகைள் பஙகைொறறி 
இருந்த்ன.ஊவொ மறறும் மததிய மொகைொணஙகைளில் 
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சரவப்தசப் புரடசியொ்ளர எரப்னஸபைொ பச 
குபவரொவின மகை்ளொ்ன மருததுவர  அபலயைொ 

குபவரொவும், அபலயைொவின மகைளும், பசவின 

பபததியுமொ்ன  பபரொசிரியர. எஸப்தெஃபொனியொ 
குபவரொவும்  இநதியொவில் சுறறுப் பயணம் 
பமறபகைொண்டுள்்ள்னர. ை்னவரி 17ஆம் நொள் 
்தமிழ்நொடடிறகு வரு்கை ்தந்த அவரகைளுககு 
மிகைச் சிைந்த மு்ையில் வரபவறபளிதது 
பபரன்பப் பபொழிநது ்தமிழ்நொடடு மககைள் 
சொரபில் கியூபொவிறகைொ்ன ஒரு்மப்பொட்ையும், 
ஏகைொதிபததிய எதிரப்்பயும் ப்ைசொறறிய 
கைம்யூனிஸட அ்மப்புகைளுககும் ப்தொழரகைளுககும் 
வொழ்ததுககைளும் பொரொடடுககைளும்.  பசவின பபததி  
பபரொசிரியர எஸப்தெஃபொனி குபவரொ ஹவொ்னொ 
பல்கை்லககைழகைததில் பபொரு்ளொ்தொரவியல் பபரொசி 
ரியரொகைப் பணியொறறி வருகிைொர. 
 ஒபர ம்னககு்ை என்னபவனைொல் 
மொரகசிய பசொைலிஸடுகை்ளொ்ன ப்தொழர அபலயைொ 
குபவரொ்வயும், எஸப்தெஃபொனியொ குபவ 
ரொ்வயும் எண்ணறை பபொன்னொ்ைகை்ளொல் சிைப் 
பித்த்தறகு பதிலொகை பயனமதிப்பு மிககைவற்ை 
அளிததிருககைலொபம எனறு ப்தொனறியது. ப்தொழர 
கைளுககுப் புத்தகைஙகைளும் வழஙகைப்படை்ன எனை 
பபொதும் பபொன்னொ்ைகைள் எககைச்சககைம். பபொன 
்னொ்ைகைள் அணிவிப்பது ்தமிழ்நொடடின பொரம்பரிய 
வழககைஙகைளில் ஒனைொகை உள்்ளது எனப்்த மறுககை 
இயலொது எனை பபொதும் பபொன்னொ்ை்ய எந்த 
வ்கையிலும் பயனமதிப்பு மிககை ஒனைொகைக கைரு்த 
இயலவில்்ல. இந்த வழககைத்்த இைதுசொரித 
ப்தொழரகை்ளொவது மொறறிக பகைொள்்ளலொம் எனபது 
என ்தொழ்்மயொ்ன பவண்டுபகைொள்.
 ப்தொழர அபலயைொ குபவரொ ்தம் எழுச்சி 
யூடடும் உ்ரயொலும், உணரச்சி பபொஙகும் 
பொைலொலும் உதபவகைமூடடி பமயசிலிரககைச் 
பசயதுள்்ளொர. வரலொறறு சிைப்பு வொயந்த இந்த 
்தருணததில் அபலயைொ குபவரொவின புரடசிகைரப் 
பஙகைளிப்்பயும் ப்தரிநது பகைொள்பவொம்.
 1960ஆம் ஆண்டு நவம்பர 17ஆம் நொள் 
ஹவொ்னொவில் எரப்னஸபைொ பச குபவரொவிறகும், 
அவரது இரண்ைொவது ம்்னவியொ்ன அபலயைொ 
மொரச்சிறகும் மு்தல் குழந்்தயொகை அபலயைொ 
குபவரொ மொரச் பிைந்தொர. ஹவொ்னொவில் கைல்வி 
பயினை அபலயைொ ம்னகுவொவில் (நிகைரகுவொ) 
படைம் பபறைொர. அபலயைொ குழந்்தகைளுககைொ்ன 
ஒவவொ்மத து்ையில் நிபுணததுவம் பபறை 
மருததுவர. பச குபவரொவும் ஒவவொ்மத து்ை 
யில் பணியொறறியிருந்தொர எனபது இஙகுக 
குறிப்பிைத்தககைது. இப்பபொது அபலயைொ ஹவொ 
்னொவில் உள்்ள வில்லியம் பசொலர குழந்்த 

மருததுவம்்னயில் மருததுவரொகைப் பணியொறறி 
வருகிைொர. ஹவொ்னொவில் உள்்ள பச குபவரொ 
ஆயவு ்மயததின ஒருஙகி்ணப்பொ்ளரொகைவும் 
பணியொறறி வருகிைொர. கியூப கைம்யூனிஸட 
கைடசியின உறுப்பி்னரொகைச் பசயல்படும் 
அபலயைொ கியூபொவின புரடசித ்த்லவரொகைவும் 
வழிநைததுகிைொர.
 கியூபொவில் மொறறுத திை்னொளிக குழந 
்்தகைளுககைொ்ன இரண்டு இல்லஙகை்்ளயும், 
புலம்பபயரந்த குழந்்தகைளுககைொ்ன இரண்டு 
இல்லஙகை்்ளயும் அபலயைொ நிரவகிககிைொர. 

கிழககு கியூபொவில் ரிபயொ கைொபைொ்வச் சுறறியுள்்ள 
பவள்்ளம் சூழ்ந்த பகுதியில் உள்்ள சமூகைததிறகைொகை 
மருததுவ உ்தவியிலும் அவர ஈடுபடடுள்்ளொர. 
2008ஆம் ஆண்டில் பல சூைொவளிகை்ளொல் பபரழி 
விறகுள்்ளொ்ன இ்்ளஞர தீவிலும் அபலயைொ 
பணியொறறியுள்்ளொர.
 அஙபகைொலொ, ஈகவைொர, நிகைரகுவொ ஆகிய 
நொடுகைளில் அபலயைொ கியூப மருததுவ பச்வக 
குழுககைளுககுத ்த்ல்ம ்தொஙகி மருததுவரொகைப் 
பணியொறறியுள்்ளொர.
 அஙபகைொலொவில் மருததுவ பச்வயில் 
பணிபுரிந்த பநரம் ்தனனிைம் ஒரு நீடித்த 
அ்ையொ்ளத்்த விடடுச் பசனை்தொகை அபலயைொ 
குறிப்பிடுகிைொர. இந்த அனுபவததின ்தொககைத்்த 
அபலயைொ பினவருமொறு விவரிககிைொர:
 “பல குழந்்தகைளின உயி்ரக கைொப்பொறை 
முடிந்தது, ஆ்னொல் சில சமயஙகைளில் என்னொல் 
கைொப்பொறை முடியவில்்ல, அந்தத துககைமும் 
வருத்தமும் எனபைனறும் இருககும். அந்த 
பநரததின பசயலின்ம; இ்னபவறி, மனி்த 
சுரண்ைல் விையஙகை்்ள அப்படிபய ஏறறுக 
பகைொள்பவரகைள் அடிககைடி அலடசியப் பபொககுைன 
பசயல்படு்தல் இவறறுககு எதிரொகைச் பசயல்பை 
என்்னத தூண்டியது..”

அ்ையைாவின ்பலைபபு்கள்:
 அபலயைொ இரண்டு கியூப ஆயவி்தழ்கைளில் 
மூனறு அறிவியல் ஆயவுக கைடடு்ரகை்்ள பவளி 
யிடடுள்்ளொர.

அபலயைொ எழுதிய நூல்கைள் பினவருமொறு
1. சொவேஸ், தேனிசுலொ, புதிய லத்தீன் 
அதெரிக்கொ (2004).
 2004 பிப்ரேரியில், இந்நூலுக்கொ்க 
அதலயடொ குவே்ரொ தேனிசுலொவின் பு்ரட்சி்க்ரத் 
�லலேரும், முன்்ொள் அதிபருெொ் ஹியூவ்கொ 
சொவேலை வேர்்கொணல் தசயதுள்்ொர். இந்�ப 
புத்�்கம் ஒரு ஆேணப படெொ்க ெொற்றபபட்டது. 
தபொலிவேரியப பு்ரட்சி பறறி சொவேஸின் 
வேர்்கொணல், தேனிசுலொவில் உள்் ஏலை 
ெக்களுக்கொ்க பணியொறறிய கியூப ெனி� வேய 
ெருத்துேர்்களின் வேர்்கொணல்்கள், 2002 ஏப்ரலில் 
ஏேபபட்ட ஆட்சிக ்கவிழ்பபு முயறசிலயப பறறி 
தெ்்ரல் ெொர்ஜ் ்கொர்னிவ்ரொவின் வேர்்கொணல் 
ஆகியலே இந்நூலில் இடம்தபறறுள்்்.

2.  இபவபொது இல்லொ�து (2006).
3.  சொவேஸ்,  ேம்லெ ேலம்ேரும் ெனி�ர்.
4.  ேம்பிகல்க வில�.

பைரமனி, அரபைனடி்னொ, பிபரசில், ்சப்ரஸ, 
ஈகவைொர, ஸபபயின, பிரொனஸ, கிரீஸ, இநதியொ, 
இத்தொலி பபொரச்சுகைல் ஆகிய நொடுகைளில் பபொதுச் 
சுகைொ்தொரம் குறித்த கைருத்தரஙகைஙகை்்ளயும் அபல 
யைொ வழஙகியுள்்ளொர
 (இநநிகைழ்வுகைள் கியூபொவுை்னொ்ன ஒறறு 

்மககைொ்ன அ்மப்புகை்ளொலும், மககைள் ப்தொழ 
்மககைொ்ன கியூப அ்மப்பொலும் ஒருஙகி்ணக 
கைப்படைது).
 தி்ரப்பைத ்தயொரிப்பொ்ளர ்மகபகைல் 

மூரின சிகபகைொ தி்ரப்பைததில் கியூபொவின 
பபொதுச் சுகைொ்தொர அ்மப்பு குறித்த அபலயைொவின 
பநரகைொணல் இைம்பபறறுள்்ளது.
 அபலயைொவுககு எஸப்தெஃபொனியொ 
(‘குவொபிஸிமொ’ எனறும் அ்ழககைப்படுகிைொர), 
சிலியொ எ்ன இரு மகைள்கைள் உள்்ள்னர.

வ�ொைர் அதலயடொ குவே்ரொ ெொர்ச் (2)
அபலயைொ புரடசிப் பபொரின பொ்்தகைள் (கைொஙபகைொ) 
எனை புத்தகைததிறகு முனனு்ரயும் வழஙகியுள்்ளொர.
 இலததீன அபமரிககைொ முழுவ்்தயும், 
ஆப்பிரிககை நொைொ்ன கைொஙபகைொ்வயும் கூை, புரடசி 
ய்ையச் பசயய பவண்டும்,  எனை இலககுைன 
பச குபவரொ கியூபொவிலிருநது கைொஙபகைொ பசனை 
பபொது அபலயைொவுககு நொனகை்ர வயது மடடுபம, 
ஆ்ன பபொதும் அபலயைொவிறகுத ்தன ்தந்்த 
பச குபவரொவின இனி்மயொ்ன நி்்னவுகைள் 
இருககினை்ன. பச குபவரொ ப்தொ்லதூரததில் உள்்ள 
்தன பசல்லக குழந்்தகைளுககைொகை விலஙகுகை்்ள 
்வததுக கை்்தகை்்ளச் சிததிரிதது எழுதுவொரொம். பச 
குபவரொ இயல்பிபலபய சிைந்த கைவிஞர, கைவிநயம் 
பபொஙகும் கைடி்தஙகைள் எழுதுபவர எனபதும் இஙகு 
குறிப்பிைத்தககைது.
 அபலயைொ ்தந்்தயின இனி்மயொ்ன 
நி்்னவுகை்்ளப் பினவருமொறு நி்்னவு கூரகின 
ைொர:
 எஙகைள் குழந்்தப் பருவத்்த அனுபவிககை 
என ்தந்்தககு வொயப்பு இல்்ல. ஆ்னொல் அவர 
ப்தொ்லவில் இருககும் பபொது, பபரும்பொலொ்ன 
பநரஙகைளில், எஙகைளுககு அவர அஞ்சல் 
அட்ைகைளில் கை்்தகைள் எழுதியும், பைஙகைள் 
வ்ரநதும் அனுப்புவொர. என சபகைொ்தரன கைமிபலொ, 
மழ்லயர பள்ளியில் பகைடை வொரத்்தகை்்ளப் 
பயனபடுததிய்தொகைக கூைப்படைது, அ்்த அம்மொ 
அப்பொவுககுக கைடி்தததில் கூறி்னொர. கைொஙபகைொவில் 
இருந்த பச குபவரொ கைமிபலொவுககு இவவொறு 
எழுதி்னொர:
 “கைமிபலொ! பள்ளியில் நீ பகைடை வொரத்்த 
பசொன்னொல், பபப்பப மு்த்ல (பசகுபவரொவின 
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“இயற்கையின மீது நம் மொந்தககுலம் ஈடடிய 
பவறறிகை்்ளச் பசொல்லி நம்்ம நொம் 

பொரொடடிகபகைொள்்ள பவண்ைொம். ஒவபவொரு 
பவறறிககும் இயற்கை நம்்மப் பழிககுப் பழி 
வொஙகுகிைது. ஒவபவொரு பவறறியும் மு்தலில் 
நொம் எதிரபொரத்த பவறறிகை்்ளக பகைொண்டுவருவது 
பமய்தொன. ஆ்னொல் இரண்ைொவ்தொகைவும் மூனைொ 
வ்தொகைவும் அது அைபவ பவைொ்ன எதிரபொரொ்த 
வி்்ளவுகை்்ள ஏறபடுததுகிைது. இந்த வி்்ளவுகைள் 
மு்தலில் கி்ைத்த்்தப் பல பநரம் ஒழிதது விடு 
வப்த உண்்ம....”
 இது 1876ஆம் ஆண்டில் பிபரபைரிக எங 
பகைல்ஸ ்தந்த எச்சரிக்கை. (கைடடு்ர: மொந்தக 
குரஙகிலிருநது மொந்தரொகை மொறிச் பசல்வதில் உ்ழ 
ப்பு வகித்த பஙகு)
 இனறு இந்த 2023ஆம் ஆண்டில் வை 
இநதியொவில் இமயம்லத ப்தொைருககு நடுவில் 
உத்தரகைொண்டு மொநிலததில் பைொஷிமத எனை 
அழகிய சிறு நகைரத்்த நிலமைந்்த விழுஙகிக 
பகைொண்டிருககிைொள். இயற்கைச் சீறைமும் அ்த்னொல் 
ஏறபடும் பபரழிவுகைளும் இந்த மொநிலததுககும் 
ஊருககும் புதிய்வ அல்ல எனைொலும் இம்மு்ை 
மொந்தர்தம் பபரொ்சயொலும் பசயற்கையொ்ன 
வ்ளரச்சி பவறியொலும் இந்த அவலம் பநரிடடிருப் 
ப்தொகை வல்லுநரகைள் கூறியுள்்ள்னர.
 உத்தரகைொண்டு மொநிலததுககு இயற்கைப் 
பபரிைரகைள் புதிய்வ அல்ல. 1880ககும் 1999ககும் 
இ்ைப்படை கைொலததில் நிலநடுககைஙகைளும் 
நிலச்சரிவுகைளுமொ்ன ஐநது நிகைழ்ச்சிகைளில் மடடும் 
1,300ககு பமறபடபைொர உயிரிழந்த்னர. 2000 - 
2009 கைொலததில் மடடும் நிலச் சரிவுகை்ளொலும் 
முகில் பவடிப்புகை்ளொலும் திடீர பவள்்ளப் 
பபருககுகை்ளொலும் 433 உயிரகைள் பறிபபொ்ன்தொகை 
அதிகைொரமு்ைத ்தரவுகைள் பசொல்கினை்ன. 2010 – 
2020 ஆண்டுகைளுககி்ைபய பமொசமொ்ன பருவ 
நி்லயின பகைொடுந்தொககைத்தொல் 1,312 உயிரகைள் 
பலியொகி்ன. சறபைொப்ப 400 சிறறூரகைள் பொதுகைொப் 
பொ்ன வொழ்க்கைககு உகைந்த்வ அல்ல எனறு அறி 
விககைப்படடுள்்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் மடடும் 
நிலச்சரிவுகைளும், திடீர பவள்்ளப் பபருக குகைளும், 
பனிச் சரிவுகைளும் 300ககு பமறபடை உயிரகை்்ளக 
கைொவு பகைொண்ை்ன.
 “ம்ழப் பபொழிவில் ஏறபடடுள்்ள மொற 
ைஙகைள் இ்தறகைொ்ன முககியக கைொரணஙகைளில் ஒனறு. 
இந்த மொறைஙகைளுககுக கைொலநி்ல மொற ைபம 
கைொரணம்” எனறு பபரிைர பமலொண்்ம வல்லு 
நரகைள் கைருதுகினை்னர. இததுைன இவவ்ளவு 
இைரமு்்னப்பொ்ன பகுதிகைளில் மனி்தரகைளின 
கைண்மூடித்த்னமொ்ன வ்ளரச்சித திடைஙகைளும் 
பசரநது பகைொண்ை்தன வி்்ளபவ பைொஷிமத 
அமிழ்வு எனனும் பபரிைருககு மூல கைொரணம் எனறு 
சூழலியல் ஆரவலரகைள் சுடடிக கைொடடுகினைொரகைள்.
 கைைல் நீர உள்வொஙகு்தல் பலபநரம் 

நொம் கைண்டிருப்பது்தொன, மண்சரிவுகைளும் கூை 
ம்லப் பகுதிகைளில் புதிய்வ அல்ல. ஆ்னொல் 
பைொஷிமததில் நொம் கைண்டு வருவது பவறு 
வ்கையொ்ன நிகைழ்வு. இ்த்்ன நில அமிழ்வு (land 
subsidence) எனறு கூறுவர. இதில் நிலம் பமல்ல 
பமல்லக கீழிைஙகும். ஊபர அடித்த்ளமில்லொ்த 
கைடைைம் பபொல் உள்வொஙகிச பசல்லும். இது்தொன 
பைொஷிமததில் நைநது பகைொண்டிருககிைது.

 இந்த நில அமிழ்வி்னொல் இப்பபொ்்தககு 
பைொஷிமததில் கைொல் பகுதி பொதிப்புககுள்்ளொகி 
இருப்ப்தொகை உத்தரகைொண்டு மு்தல்மச்சர 
புஷகைர சிங ்தொமி பசொல்கிைொர. சறபைொப்ப 
25,000 மககைள் வொழும் பைொஷிமத நகைரததில் 2.5 
சதுர கிபலொமீடைர பரப்பில் 4,500 கைடைைஙகைள் 
உள்்ள்ன. இவறறில் இது வ்ர 800ககு பமறபடை 
கைடைைஙகைளில் பவடிப்புகைள் ஏறபடடுள்்ள்ன. 
பொதுகைொப்பறை கைடைைஙகை்்ள அதிகைொரிகைள் இடிதது 
வருகினைொரகைள். இந்த அமிழ்்வத ்தடுதது ஊ்ரக 
கைொப்பொறை முடியும் எனை நம்பிக்கை இல்்ல 
எனறு நிலககூறியல் வல்லுநரகைள் கூறுகினைொர 
கைள். ம்லச் சரிவில் மரஙகைள் அைரநது பசும் 
பபொர்வயொகை அ்மநதிருககுமொ்னொல் மண்ச 
ரி்வயும் நில அமிழ்்வயும் ்தடுககைலொம். இருந்த 
மரஙகை்்ள எல்லொம் valarcjhchipuudhவ்ளரச்சி பூ்தம் 
விழுஙகி முடிதது விடைது. இப்பபொது திடீபரனறு 
ஒரு நொளில் பசும்பபொர்வ்ய மநதிரத்தொல் 
வரவ்ழககை அலொவுதீனின அறபு்த வி்ளககு 
யொரிைமும் இல்்ல.
 ஒரு நூறைொண்டுககு பமல் முன்ன்தொகை 
நைந்த நிலநடுககைத்தொல்  மண்சரிநது அந்த மண் 
பமடடில்்தொன பைொஷிமத நகைரபம கைடைப்பபறைது. 
அது நிலநடுககை இைரமு்்னப்பொ்ன ஒரு பகுதியில் 
அ்மநதிருப்பது பவறு.    
 இப்படிபயொரு பகுதியில் இநதிய அரசின 
‘வ்ளரச்சி’ பவறி எப்படிபயல்லொம் பசயல்படடுள் 
்ளது, பொருஙகைள்.
 1976ஆம் ஆண்பை பைொஷிமததில் 
திண்ணிய கைடைைஙகைள் கைடைக கைடடுபொடுகைள் 
விதிககை பவண்டும் எனறு அரசு அறிக்கை முன 
பமொழிந்தது. மண்ணின சு்ம்தொஙகும் திை்்ன 
ஆயவு பசய்த பிைபகை கைடடுமொ்னப் பணிககு அனு 
மதி வழஙகை பவண்டும் எனைது. ஆ்னொல் அரபச 
என்ன பசய்தது பொருஙகைள். திடைவ்ரமு்ரயறை 
கைடடுமொ்னததுககு இைமளித்தது மடடுமல்ல, 
மு்ையொ்ன வடிகைொல் வசதி பசயயவும் ்தவறியது. 
நீரமின திடைநி்லயஙகைள் அ்மத்தது. இநதிய 
அரசுககுச் பசொந்தமொ்ன ப்தசிய மின்னொககை 
நிறுவ்னம் (NTPC) ்தபபொவன விஷணுகைொத நீரமின 

திடைம் எனை ஒன்ை அ்மதது வரு கிைது. 
இந்தத திடைததுககைொகை ம்ல்யக கு்ைநது 
அ்மககைப்படை கு்கைப் பொ்்த்தொன பைொஷி 
மததின நில அமிழ்வுககு முகைன்மக கைொரணம் 
எனறு உள்ளூர மககைள் கைருதுகினைொரகைள்.
 நிலத்தடி நீ்ர மி்கையொகை உறிஞ்சி 
எடுப்பதும், நிலத்தடி நீரப்படு்கைகை்்ள வறைச் 
பசயவதும் கூை நில அமிழ்வுககுக கைொரணமொகைக 
கூடும் எனறு வல்லுநரகைள் எச்சரிததுள்்ள்னர. இந 
ப்தொப்னசியத ்த்லநகைர ைகைரத்தொ உலகிபலபய மிகை 
வி்ரவொகை அமிழ்நது பகைொண்டிருககும் நகைரமொகை 
இருப்ப்தறகு இதுபவ கைொரணம் எ்னப்படுகிைது. 
உலகை அ்ளவில் 80 விழுககைொடடுககு பமல் நில 
அமிழ்வுககுக கைொரணமொயிருப்பது மி்கைய்ளவில் 
நிலத்தடி நீ்ர உறிஞ்சுவது்தொன எனறு அபமரிககை 
நிலக கூறியல் ஆயவகைம் பசொல்கிைது.
 பைொஷிமத சிறிய நகைரபம எனைொலும், 
பதரிநொத பபொனை புனி்தத ்தலஙகைளுககு நு்ழவொயி 
லொகைத திகைழ்கிைது. சில கைொலம் முனபு இநதியத 
்த்ல்மய்மச்சர நபரநதிர பமொதி பதரிநொததில் 
வழிபொடு பசயயும் கைொடசி பைம்பிடிககைப்படடு 
விரிவொகை வி்ளம்பரம் பசயயப்படைது. இவவ்கை 
யில் பைொஷிமத முககியச் சுறறுலொத ்தலமொகை 
இருப்ப்தொல் பபரும்ளவிலொ்ன நீரத ப்த்வ்ய 
சமொளிககை நிலத்தடி நீர ஒடை உறிஞ்சப்படுவதும் 
இப்பபொ்்தய அவலததுககைொ்ன கைொரணஙகைளில் 
ஒனறு. 
 இநதிய அரசின ‘வ்ளரச்சி’ பவறிபயொடு 
இநது ம்தபவறியும் பசரநது பகைொண்ைொல் என 
்னொகும்? அபயொததியில் பொபர மசூதி்ய அநியொய 
மொகை இடிததுத ்த்ரமடைமொகிய இைததில் இரொமர 
பகைொயில் கைடடுவது எனை ம்தபவறித திடைதப்தொடு 
நொபைஙகும் புனி்த யொததி்ரத ்தலஙகை்்ள 
பமம்படுததி இநதுக கைைவு்ளர பமல் பகதி 
வ்ளரதது ம்தவொ்த அரசியலுககுத தூபமிடுவதும் 
இநதுததுவ ஆறைல்கைளின திடைம்்தொன. இந்தத 
திடைததின ஒரு கூறு்தொன நொனகு புனி்த யொததி்ரத 
்தலஙகை்்ள இ்ணககும் ‘சொர ்தொம்’ சொ்லத 
திடைமொகும். இ்தன ஒரு பகுதியொகை பைொஷிமத 
ஊைொகை புைவழிச் சொ்ல அ்மககைப்படடு வந்தது. 
மககைள் பபொரொடைஙகைளுககுப் பின இந்தப் 
பணி நிறுத்தபடடுள்்ளது. பபொரொடியவரகைளும் 
இநதுககைப்ள! இநதுக பகைொயிலுககுப் புனி்த 
யொததி்ர பசனறு சொமி கும்பிடுவ்தறகும் மண்ணில் 
அமிழ்நது பபொய விைொமல் உயிபரொடிருககை 
பவண்டு மல்லவொ?
 இநதிய அர்சப் பபொறுத்த வ்ர பைொஷி 
மத துயரததிலிருநது படிப்பி்்ன கைறறுத ்தன 
‘வ்ளரச்சி’த திடைஙகை்்ள மீ்ளொயவு பசயவ்தறகு 
மொைொகை உண்்மச் பசயதிகைள் பவளிவரொமல் 
்தடுப்பதில்்தொன கைண்ணும் கைருததுமொகைச் பசயல் 
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அரசியல் தீரவு கைொண்ப்தறகைொ்ன முயறசிகைளுககுரிய 
முன்னொயத்த கை்ள நி்ல்ம்ய உருவொககுவது 
பறறியும், அ்தறகுரிய நல்பலண்ண சமிக்ஞ்ய 
பவளிப்படுததுவது பறறியும் அவர கைவ்னம் பசலுத 
்தவில்்ல. 
 ்தமிழ்தப்தசிய கூடை்மப்பி்னர ஆககை 
பூரவமொ்ன பபச்சுவொரத்்தகைளுககு அவசியமொ்ன 
நிபந்த்்னகை்்ள நி்ைபவறை பவண்டும் எ்னக 
பகைொரி முன்வத்த விையஙகைளிலும் அவர நொட 
ைம் கைொடைவில்்ல. யொழ்ப்பொணததிறகு விையம் 
பசயயும்பபொது ப்ையி்னர வசமுள்்ள ்தமிழ் 
மககைளின கைொணிகை்்ள விடுவிப்பது குறிதது 
முடிபவடுககைப்படும் எ்ன உறுதியளித்த அவர 
பவறும் 108 ஏககைர கைொணிகை்்ள விடுவிப்ப்தறகைொ்ன 
உத்தர்வ பவளியிடைொபரபயொழிய அந்த உத்தரவு 
நி்ைபவறைப்படுவது குறிதது அவர கைரிச்்ன 
பகைொள்்ளவில்்ல. 
 அரசியல் தீரவுககு உரமூடைத்தககை்தொகை 
பபொஙகைல் பண்டி்கை்ய முனனிடடு ஐநது 
அரசியல் ்கைதிகைள் விடு்த்ல பசயயப்படுவொரகைள் 
எனறு அளித்த வொககுறுதியும் கைொறறில் கை்ரநது 
பபொ்னப்த ்தவிர ந்ைமு்ையில் எதுவும் 
சொததியமொகைவில்்ல. இநதிய பவளிவிவகைொர 
அ்மச்சர பையசஙகைர இலங்கை விையததினபபொது 
13 ஆவது திருத்தச் சடைத்்த முழு்மயொகை 
ந்ைமு்ைப்படுத்த பவண்டும் எனப்்த 
வலியுறுததிய்்தயடுதது, ை்னவரி 26 ஆம் திகைதி 
ந்ைபபறை அ்்னததுக கைடசிக கூடைததில் 
13 ஆவது திருத்தச் சடைத்்த நி்ைபவறை 

பவண்டும். அல்லது அ்த்்ன முறைொகை நீககிவிை 
பவண்டும் எனறு ப்தரிவிததிருப்பதுைன, அ்த்்ன 
எதிரப்பவரகைள் நொைொளுமனைததின ஊைொகை 
அ்த்்னச் பசயய பவண்டும் எனறும் இல்்லபயல் 
அ்த்்ன முழு்மயொகைத ்தன்னொல் நி்ைபவறை 
முடியும் எனறு சுடடிககைொடடி இருககினைொர.
 இலங்கை எனை நொடடின ப்தசப்பறறுள்்ள 
்த்லவரொயின, 13 ஆவது திருத்தச்சடைததின 
முழு்மயொ்ன ந்ைமு்ைப்படுத்தல் பறறிய 
அவசியத்்த எடுததுககூறி அ்த்்ன எதிரத்த 
சிஙகை்ளத ்த்லவரகைளின கைருததுககைளுககுத ்தகுந்த 
வி்ளககைமளிததிருககை முடியும். ஆ்னொல் அ்த்்ன 
அவர பசயயவில்்ல. இநதியொ வலியுறுததியு 
ள்்ள்்தயடுதது, 13 ஆவது திருத்தச் சடைத்்த முழு 
்மயொகை ந்ைமு்ைப் படுத்தப்பை பவண்டும் 
எனப்்த அவர மீண்டும் குறிப்பிடடிருககினைொபர 
்தவிர, அ்த்்னச் பசயறபடுததுவ்தறகைொ்ன வழிமு்ை 
குறிதது அவர ப்தரிவிககைவில்்ல. அப்தபவ்்ள, 
அ்த்்ன ந்ைமு்ைப்படுத்தப்படும் எனப்தறகைொ்ன 
நம்பிக்கை்ய ஏறபடுத்தவும் அவரொல் முடிய 
வில்்ல. 
 முன்ன்தொகை பபச்சுவொரத்்தகைளுககைொ்ன நிப 
ந்த்்னயொகை ்தமிழ்தப்தசிய கூடை்மப்பி்னொல் 
முன்வககைப்படை நிபந்த்்னகை்்ள நி்ைபவறை 
அவர ்தவறிவிடைொர. இ்த்னொல் ்தமிழ்த்தரப்பின 
நம்பிக்கையிழந்த அரசியல் உ்ளநி்லச் சூழ 
லிபலபய 26 ஆம் திகைதி ந்ைபபறை பபச்சுவொரத 
்்தகைள் ஒப்பபறி முடிந்த்ன. 
 ம்லயகை மககைளின பிரச்சி்்னகைள் குறிதது 
பகைொரிக ்கைகைள் முன்வககைப்படடிருந்த பபொதி 
லும், அ்வ குறிதது கைவ்னம் பசலுத்தொ்த இந்த 

அ்்னததுக கைடசி கூடைததில் பஙகுபறறுவதில் 
எந்தவி்தப் பயனுமில்்ல எ்னககூறி ்தமிழ் 
முறபபொககுக கூடைணியின ்த்லவர மப்னொ 
கைபணசன புைககைணிததிருந்தொர. அப்தபபொனறு 
உள்ளுரொடசித ப்தர்த்ல கூடை்மப்பு கைடசிகைள் 
ரீதியொகைத ்தனிததுப் பபொடடியிை பவண்டும் 
எனை ்தமிழரசுக கைடசியின தீரமொ்னத்்தயடுதது, 
கூடை்மப்பில் ஏறபடடுள்்ள பவடிப்்பயடுதது 
புதிய ்தமிழ்தப்தசிய கூடை்மப்்ப உருவொக 
கியுள்்ள பைபலொ மறறும் புப்ளொட ஆகிய 
கைடசிகைளும் இந்த சரவகைடசிக கூடைத்்தப் புைக 
கைணிததுவிடை்ன. 
 இவவொறு அரசியல் தீரவு, குறித்த 
ரணில் விககிரமசிஙகைவின அ்்னததுக கைடசிக 
கூடைமும் ்தமிழ்த்தரப்புை்னொ்ன பபச்சுக 
கைளும் நம்பிக்கையீ்னம் கைொரணமொகை பி்ளவு படை 
நி்லயிபலபய நைநது முடிந திருக கினைது. 
இ்த்னொல் ை்னொதிபதி ரணில் விககிரம சிஙகைவின 
நரித்தநதிரப் பபொககிலொ்ன 75 ஆவது சு்தநதிர 
தி்னததுககு முன்னர அரசியல் தீரவு கைொண்ப்தறகைொ்ன 
முயறசி பிசுபிசுத்த நி்லயிபலபய ப்தொஙகிக 
பகைொண்டிருககினைது. 
 அப்தபவ்்ள, ்தமிழ் மககைளின நம்பிக்கை 
்யப் பபறுகினை பபொககு மறறும் சிஙகை்ள 
மககைள் மததியில் யொழ்ப்பொணததிலும் சு்தநதிர 
தி்னத்்தக பகைொண்ைொடிவிடபைொம் எனை 
நறபபய்ரச் சம்பொதிப்ப்தறகைொ்ன சு்தநதிரக 
பகைொண்ைொடைததிறகைொ்ன முயறசிகைள் தீவிரமொகை 
முனப்னடுககைப்படடிருககினை்ன. இது எத்த்கைய 
அரசியல் நி்ல்மகை்்ள உருவொககைப் பபொகினைது 
எனப்்தப் பபொறுததிருநப்த பொரககை பவண்டும்
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்தமிழரின ்தன்னொடசி உரி்ம்ய ஏறறு இருப்தச 
இ்னஙகைளின ்தனிததுவஙகைளும் இ்ணவுகைளும் 
உள்்ள சு்தநதிரத்்தப் பபை எடுத்த கைல்வி 
மு்ைகைளும்,  யொழ்ப்பொண இ்்ளஞர கைொஙகிரஸ 
இலங்கையின இருப்தச இ்னஙகை்ளொ்ன ்தமிழ் சிஙகை்ள 
ஒரு்மப்பொடடு அரசிய்ல கைொலனிததுவ ஆஙகில 
ஆடசிககு எதிரொ்ன இலங்கை மககைள் சகதியொகை 
முனனிறுததிை சிஙகை்ள ்தமிழ் பமொழிகை்்ள 
இருப்தச இ்னத்தவரகைளும் கைறறு இருபமொழி ஒரு 
நொடு எனை அடிப்ப்ையில் சு்தநதிர அரசொஙகைத்்த 
உருவொககை எடுத்த முயறசிகைளும், கைொலனிததுவ 
விலகைலின  பின்னர 1960கைளில் இலங்கை முற 
பபொககு எழுத்தொ்ளரகைள், இலங்கையின ப்தசிய 
ஒரு்மப்பொட்ைப் பொதிககைொ்த இலககிய 
அ்ையொ்ளமொகை இலங்கைத ்தமிழ் இலககியத்்த 
அ்ையொ்ளப்படுததிப் பனபமொழிப் பல்லி்ன 
பல பண்பொடடு மககை்்ளக பகைொண்ை நொடடில் 
இைதுசொரி அரசியல் மூலம் சிஙகை்ளத ்தமிழ் 
பொடைொளியி்ன ஆடசி்ய இ்னபமொழிம்தபிரப்தச 
சொரபுகை்ளறை அரசொஙகைததின மூலம் முனப்னடுககை 
முயனை கைல்வி மு்ை்மகைளும்,  சிஙகை்ள 
பபௌத்த பபரி்னவொ்தத்தொல் முறைொகை நிரொகைரிக 
கைப்படடு  சிஙகை்ளவர பபௌத்தவர  சிஙகை்ளநொடு 
எனை ஒருநொடு ஒருசடை ஆடசியொகை  பவளிப் 
படுத்தப்படை்மயொல், இருபமொழி ஒரு நொடு 
எ்ன இருந்த கைொலனிததுவ கைொல இலங்கை 
சு்தநதிரததின பின ஒரு பமொழி இருநொடுகைள் எனை 
்த்னது வரலொறறு இயல்புநி்லககு 22.05.1972 
மு்தல் மீண்ை்ம வரலொறு. ஈழத்தமிழரகைளின 
்தன்னொடசி உரி்மயின அடிப்ப்ையிலொ்ன 
அவரகைளின ப்தசமீள்உருவொககைம் 1972 மு்தல் 
1978 வ்ர ஈழத்தமிழகைம் எனனும் கைருததியல் 
உருவொககைமொகைவும், 1978 மு்தல் 2009 வ்ர ்தமிழீழம் 
எனனும் ந்ைமு்ை அரசொகைவும் வரலொைொகியது. 
இந்த ஈழத்தமிழரகைளின மககைள் இ்ை்மயில் 
அ்்னததுலகை சடைஙகைளுககு ஏறப ்த்னககைொ்ன 
உலகை ஏறபு்ை்ம்ய பநொககி சீரு்ை அணிந்த 
முப்ப்ைகைளுைனும் நிரவொகை சடைவொககை சடை 
அமுலொககைக கைடை்மப்புகைளுைனும் முனப்னறிக 
பகைொண்டிருந்த ஈழமககைளின ந்ைமு்ை 
அர்சத்தொன பிரிவி்்ன பயஙகைரவொ்தம் எ்ன 
சிஙகை்ள சிறிலஙகைொவின இ்ை்ம்யயும் ப்தசிய 

ஒரு்மப்பொட்ையும் நிறுவும் பசயபலனை 
உண்்மககு மொைொ்ன நியொயப்படுத்தல் உைன 
சிறிலஙகைொ ்த்னககு ஆ்தரவொ்ன உலகை வல்லொண் 
்மகைள் பிரொநதிய வல்லொண்்மகைளின து்ணயு 
ைன இ்னஅழிப்புககுள்்ளொககி மீ்ளவும் ஈழத 
்தமிழரகைளின அரசியல் பணி்வ ஆயு்த மு்்ன 
யில் பபறும் ்த்னது ஆககிரமிப்்ப இனறு 
வ்ர ப்தொைரகிைது. இந்த வரலொறறுக கைல்வி 
சிறிலஙகைொவின ஈழத்தமிழி்னப் படுபகைொ்லகை்ளொல் 
பொதிககைப்படைவரகை்்ளயும் அ்்னததுலகை படு 
பகைொ்லகை்ளொல் பொதிப்புறைவரகைளில் நொளில் நி்்ன 
பவந்தல் பசயவ்தறகு அவசியமொகிைது. 

 இவவொறு மனி்தஉரி்மகை்்ளயும் மககைள் 
உரி்மகை்்ளயும் ஈழத்தமிழரகைளும் அனுபவிப் 
ப்தறகு அவரகைளுககு ்த்்ளநீககைககைல்வி எனபது 
கைல்விதது்ையின அ்்னதது நி்லகைளிலும் அவர 
கை்ளது வரலொறறு உண்்மகைளின வரலொறறுக 
கைல்வியுைன இ்ணநது முனப்னடுககைப்படைொபல 
ஈழத்தமிழரகைளின ்தொயகை ப்தசிய ்தன்னொடசித 
்தன்மகை்்ள ஈழத்தமிழி்ன இ்்ளயவரகைள் 
அறிநது ப்தளிவு பபைவும் உலகைம் உணரநது ஈழத 
்தமிழரகைளின பவளியகைத ்தன்னொடசி உரி்மயின 
அடிபப்்ையில் அவரகைளுககைொ்ன அரசியல் எதிர 
கைொலத்்த அவரகைப்ள அ்மததுக பகைொள்ளும் 
மககைள் உரி்ம்ய அவரகைள் அனுபவிககை உ்தவ 
முடியும். படுபகைொ்லகை்ளொல் பொதிப்புறை ஈழத்தமிழ் 
மககைளுககைொ்ன பரிகைொர நீதியும், படுபகைொ்லகை்்ளச் 
பசய்தவரகைளுககைொ்ன ்தண்ை்்ன நீதியும் ந்ை 
மு்ைச் சொததியமொகும். உலகைத ்தமிழி்னம் இந்த 
்த்்ளநீககைக கைல்வி, வரலொறறுககைல்வி என ப்ன 
வற்ை ஈழத்தமிழரகைள் பபை ஊைகைஙகைள் வழியொகை 
உ்தவபவண்டுபமனை பவண்டுபகைொ்்ள பின்னர 
இ்வ நைககும் எனறு தீரககை்தரிச்னமொகைபவ 
சிநதித்த பகைரணல் கிடடு அவரகைள் இலண்ைனில் 
்தஙகியிருந்த 90கைளிபலபய விடுத்தொர. இந்த 

அடிப்ப்ையிபலபய ்தமிழ்பமொழிககைொ்ன கைல்வி 
அ்மப்புககைளும் ஈழத்தமிழர ஊைகைஙகைளும் 
இஙகிலொநதிலும் உலகிலும் ப்தொனறி்ன. ஆயினும் 
அ்வயும் வரத்தகைப் பபொககு்ைய்னவொகைத 
்தமிழி்னப் ப்கை்மகை்ளொல் 2009ன பின்னர 
மொறைப்படடுள்்ள நி்லயில் அ்்னததுலகை 
வொப்னொலி நொ்்ள பபப்ருவரி 13 இல் எதிர 
பகைொள்ளும் உலகைத ்தமிழரகைள் உயிபரொ்ைத ்தமிழ் 
பபொனை ப்தொைரநதும் ்தமிழ்தப்தசியததுைன 
வரத்தகை பநொககைறை மு்ையில் பணி பசயயும் 
ஊைகைஙகை்்ள இ்ணதது ஈழத்தமிழரகைளுககைொ்ன 
பலம்பபொருநதிய ஊைகைதது்ை்ய மீ்ளவும் 
கைடடிபயழுப்பி்னொபல ்த்்ளநீககைக கைல்வி 
யும் வரலொறறுக கைல்வியும் அ்்னதது ஈழத 
்தமிழரகைளுககும் நொ்ளொந்த வொழ்வில் ந்ை மு்ைச் 
சொததியமொகும். 

�ல்நீக்கக ்கல்வி ... த�ொடர்ச்சி...

படுகிைது. இது சீ்ன எல்்லபயொர நகைரம் எனறு 
சொககுச் பசொல்கினை்னர. பொதுகைொப்புக கைொரணஙகைள் 
பசொல்லி அகைக கைடை்மப்பு எனை பபயரில் 
புதுப்புதுக கைடடுமொ்னஙகைள் வரப் பபொகினை்ன 
எனறு பபொருள்!
 பைொஷிமத துயரம் உத்தரகைொண்டுககும் 
இநதியொவுககும் மடடுமல்ல, உலபகைஙகும் புதுத 
்தொரளிய வ்ளரச்சி பவறி பகைொண்டு அ்லயும் 
ஒவபவொரு நொடடுககும் எச்சரிக்கைபய!

வெொஷிெத்: .. த�ொடர்ச்சி  ...

அனுசரிககைப்படுவ்்த அபமரிககைொ உறுதிப் 
படுத்த பவண்டும் எ்னவும் குறித்த அ்மப்புகைள் 
வலியுறுததியுள்்ள்ன. 
 இவவொைொ்ன பின்னணியில், இலங 
்கை்ய சரவப்தச குறைவியல் நீதி மனைததில் 
பொரப்படுததுவ்்த முனனிறுததிய அபமரிககைொ 
வின நி்லப் பொட்ை ஐககிய நொடுகைளின 
பொதுகைொப்புச்பயில் பயனபடுததுமொறும், இல 
ங்கை அரசொஙகைததி்னொல் ்தமிழ் மககைளுககு எதிரொகை 
இ்னப்படுபகைொ்ல நிகைழ்த்தப்படைது எனை 
விையத்்த ஏறறுகபகைொள்ளுமொறும் வலியுறுத 
துவ்தொகை  6 புலம்பபயர ்தமிழர அ்மப்புகைள் 
அபமரிககை கைொஙகிரஸிைம் பகைொரியுள்்ள்ன.

இலஙல்கலய த�ொடர்ச்சி  ...



ஆடபசபிககினபைன. அது ்தவறு. சம்பந்தன 
இனனும் பொரொளுமனைக குழுவின ்த்ல 
வரொகைவும் கூடை்மப்பின ்த்லவரொகைவும் 
பசயறபடுகினைொர எனபப்த உண்்ம”   எனறு 
ப்தரிவிததிருககினைொொ் சிவஞொ்னம்.
 கூடை்மப்பில் சம்பந்தன இல்லொ்த 
நி்லயில் அவொ்்தொன ்த்லவொ் எ்ன சி.வி.பகை. 
சிவஞொ்னம் பசொல்வதில் எந்த்ளவுககு ்தொ்ககைம் 
இருககினைது எனபது அவருககு மடடும்்தொன 
புரியும். ஆ்னொல், கூடை்மப்பின ்த்லவொ் எனறு 
ஒருவ்ர ஐநது கைடசிகை்்ள உள்்ளைககிய கூட 
ை்மப்பு உருவொககும் பபொது இந்தப் பிரச்சி்்ன 
அடுத்த கைடைததுககு பசல்லும் எனப்்த எதிொ்பொொ் 
ககைலொம். இந்த நி்ல்மகை்்ள உணொ்நது ்தமது 
அரசியல் முதிொ்ச்சி்ய பவளிப்படுத்தக கூடிய 
அறிவிப்பு ஒன்ை இப்பபொ்தொவது சம்பந ்தன 
பவளியிடுவரொ? அல்லது வழ்மபபொல இப் 
பபொதும் கைண்கை்ண மூடிகபகைொண்டு எதுவுபம 
நைககைொ்த்தது பபொல இருநதுசிைப்பபொகினைொரொ?

உருேொகியுள்் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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பநடபைொவின இந்த நைவடிக்கை மூனைொவது 
உலகைப்பபொருககு வழிவகுககைலொம் எ்ன ப்தரிவிக 
கைப்படுகினைது.

உகல்ரனுககு  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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எ்ன பபொரு்ளொ்தொர திடைமிைல் பசயலொ்ளர 
ஆரபசனிபயொ பலிசகைன ப்தரிவிததுள்்ளொர.
 எனினும் இந்த வ்ளரச்சி ப்தொைரும் எ்ன 
்தொன நம்புவ்தொகை அவர பமலும் ப்தரிவிததுள்்ளொர. 
உலகின பல நொடுகைள் பபொரு ்ளொ்தொர வீழ்ச்சி்ய 
சநதிததுவரும் நி்லயில் பிலிப்்பனஸின 
பபொரு்ளொ்தொரம் வ்ளரச்சி கைண்டுவருவது இஙகு 
குறிப்பிைத்தககைது.

மி்கவும் வில்ர ... த�ொடர்ச்சி  ...

முகைொமில் பலஸதீ்ன ஆயு்தககுழுககைளுககும் 
இஸபரலிய ப்ையி்னருககும் இ்ையில் 3 
மணிபநரமொகை கைடு்மயொ்ன பமொ்தல் இைம் 
பபறை்தொகை ப்தரிவிககைப்படுகினைது. இந்த ்தொககு 
்தலில் 20 பபர கைொயம்ைநதுள்்ள்னர.
 பமறகுகை்ர பகுதியில் இந்த வருைத 
தின 26 நொடகைளில் 30 பலஸதீ்ன மககைள் பகைொல் 
லப்படடுள்்ள்னர. கைைந்த வருைம் 170 பலஸதீ்ன 
மககைள் பகைொல்லப்படடிருந்த்னர.

இஸ்வ்ரலின் ... த�ொடர்ச்சி  ...

கைடும் எதிரப்்ப பவளிப் படுததியுள்்ள அவர, 
இலங்கையின முன்னொள் ை்னொதிபதிகை்ளொ்ன 
மஹிந்த ரொைபக்ஷ மறறும் பகைொடைொபய 
ரொைபக்ஷ ஆகிபயொருககு எதிரொகை கைப்னடிய 
அரசொஙகைததி்னொல் விதிககைப்படை ்த்ை்ய 
வரபவறப்தொகைவும் குறிப்பிடடுள்்ளொர. அதப்தொடு 
அவரகைள் இருவருககு எதிரொகைவும் பிடியொ்ண 
பிைப்பிககைப்பைபவண்டும் எனறும் அவர வலி 
யுறுததியுள்்ளொர.
 அப்த பபொல் பபொரககுறைஙகைள் ப்தொைரபில் 
சரவப்தச சுயொதீ்ன விசொர்ண அவசியம் எனறு  
பொரொளுமனை உறுப்பி்னர ஸடீபன ரிம்ஸ 
வலியுறுததியுள்்ளப்தொடு நம்பத்தகுந்த நல்லி 
ணககைப்பபொறிமு்ைபயொனறு இன்னமும் இலங 
்கையில் ந்ைமு்ைப் படுத்தப்பைவில்்ல 
எனறும் சுடடிககைொடடியுள்்ளொர.

இலஙல்கயில் ேம் ... த�ொடர்ச்சி  ...

சொகிததிய விழொககைள் இைம்பபறை்ன. இவ 
விழொககைளில் ம்லயகைக கை்லகைள் அரஙபகைற 
ைப்படைதுைன இககை்லகைளின உயிர வொழ்விறகு 
இது அடித்த்ளமொ்னது.பமலும் சொகிததிய 
விழொககைளில் பல்து்ை சொரந்த கை்லஞரகைளும் 
பகைௌரவிககைப்படை நி்லயில் இது அவரகைளின 
பச்வககு ஒரு அஙகீகைொரத்்தயும், ப்தொைரநதும் 
்தமது பச்வ்ய முனப்னடுததுச் பசல்ல ஒரு 
உநது்த்லயும் அளிததிருந்தது.இவவொறு பல 
வழிகைளிலும் மொகைொண ச்பகைள் எழுச்சிககு அடித 
்த்ளமிடை்ன.
 பபொதுவொகை பநொககுமிைதது ம்லயகை 
மககைள் உள்ளிடை சிறுபொன்மயி்னரின பமம் 
பொடடிறகு விகி்தொசொர ப்தர்தல் மு்ையும் 
மொகைொண ச்பகைளும் முதுபகைலும்பொகை இருந 
திருககினை்ன.இவறறின இருப்பு மறறும் பசயற 
பொடுகைள் ம்லயகை சமூகைததின இருப்பிறகு 

வலுபசரததுள்்ள்ன.இநநி்லயில்  ்தறபபொது 
புதிய அரசியல்மப்பு மறறும் அரசியல்மப்பு 
சீரதிருத்தம் ப்தொைரபில் பபசப்படடு வருகினை 
நி்லயில் ப்தர்தல் மு்ை, மொகைொண ச்ப மு்ை 
எனப்ன ப்தொைரபில் ம்லயகை அரசியல்வொதிகைள் 
ஆழமொ்ன பொர்வயி்்ன பசலுத்த பவண்டிய 
ஒரு ப்த்வ பமபலழுநதுள்்ளது.எல்லொம் 
ப்தரியும் எனை மம்்தயில் இருநது விைொது 
இவவிையம் குறிதது கைறைறிவொ்ளரகைளின பங 
கைளிப்்ப அரசியல்வொதிகைள் பபறறுக பகைொண்டு 
முனபசல்ல பவண்டும்.இல்்லபயல் நமககு 
நொபம குழிப்தொண்டிப் பகைொண்ைவரகை்ளொபவொம் 
எனப்த்்ன மறுப்ப்தறகில்்ல.

அபிவிருத்தி ... த�ொடர்ச்சி...

பு்்னவு) எ்னது கைொ்லக கைடிதது விடும். எ்னபவ 
அப்பொ்வக கைொப்பொறை பகைடை வொரத்்த 
பசொல்வ்்த நீ நிறுத்த பவண்டும்.”
 பபொலிவியொவில் பச குபவரொ பகைொல் 
லப்படை பபொது அபலயைொவுககு  ஏழு வயது. 
அபலயைொ அந்த நி்்ன்வப் பினவருமொறு 
பகிரநதுள்்ளொர:
 “அது மிகைவும் கைடி்னமொ்ன ்தருணம். எ்னககுத 
்தந்்த்யப் பபொல் உள்்ள ெஃபிைல் கைொஸடபரொ 
முந்்தய நொள் இரபவ எஙகை்்ளத ்தயொரபடுததி 
விடடு, ஒரு மனி்தன ்தொன விரும்பிய்்தச் பசயது 
இைந்தொல், அவருககைொகை அழக கூைொது எனறு என 
்தந்்த எழுதிய கைடி்தம் வநதிருப்ப்தொகைக கூறி்னொர. 
அடுத்த நொள், என அம்மொ எனனிைம் பசயதி்யச் 
பசொன்னொர. அவர மிகைவும் வலி்மயொ்ன பபண், 
அவர பநொறுஙகிப் பபொ்னொர. “உன அப்பொ 
இைநது விடைொர” எனறு அவர பசொல்லவில்்ல. 
அவர என்்னப் படுக்கையில் உடகைொர ்வதது 
அப்பொவின பிரியொ வி்ையளித்த இறுதிக கைடி்தத்்த 
வொசித்தொர. கைடி்தததின ஆரம்பததில் “நீஙகைள் 
இந்தக கைடி்தத்்த படிககிறீரகைள் எனைொல், அது 
நொன உஙகைள் மததியில் இல்்ல எனப்தொல்்தொன” 
எனறு இருந்தது. நொன நி்்னதப்தன: “எ்னககு 
இனி அப்பொ இருககைப் பபொவதில்்ல.” எ்னககுக 
கைண்ணீர வர ஆரம்பித்தது பபொல் உணரநப்தன. 
ஆ்னொல் என மொமொவும் (ெஃபிைல் கைொஸடபரொ) நொன 
அவருககு அளித்த வொககுறுதியும் நி்்னவுககு 
வந்தது,  வொககுறுதி்யக கைொப்பொறறிப்னன. நொன 
எழுநது உடகைொரநது, “அம்மொ, அப்பொ விரும்பியபடி 
இைந்த்தொல் அ்தறகைொகை நொம் அழ முடியொது.” எனறு 
கூறிப்னன.
 என ்தந்்தயின எழுததுகைள் பஹொபை 

மொரததியின எழுததுகை்்ளப் பபொனை்வபய.  
அவறறில் பபொதிநதுள்்ள மதிப்புகைள் எனறும் 
நி்லததிருககும் எனறு அபலயைொ குறிப்பிடடுள் 
்ளொர.
 அபலயைொ ்தன ்தந்்த பச குபவரொ்வ 
உதபவகைததின ஊறறுககைண்ணொகைக கைொண்கிைொர. 
உலபகைஙகும் உ்ரயொறறும் பபொது, அவர 
அடிககைடி பச குபவரொவின எழுததுகை்்ள பமற 
பகைொளிடடுக கைொடடுகிைொர. பச குபவரொவின 
நொடகுறிப்புகைள் அவறறின “அரசியல் நுண்ணறிவு, 
முதிரச்சியொல்” குறிப்பொகைத து்ண நிறப்வ எ்னக 
குறிப்பிடுகிைொர. பச குபவரொவின ஆபலொச்்ன்ய 
ந்ைமு்ைப்படுததி்னொல் நொம் இப்பபொது சிைந்த 
நி்லயில் இருப்பபொம் எனறு கைருதுகிைொர. ்தன 
்தந்்த்யப்  புரடசியின அ்ையொ்ளமொகை எஙகும் 
பரவலொகைப் பயனபடுததுவ்்தப் பறறி அவர 
குறிப்பிடுகிைொர: எழுச்சியின அ்ையொ்ளமொகை, 
ஒரு குழந்்த பசயின உருவப் பைததுைன அணி 
வகுததுச் பசல்வ்்தக கைொணும் பபொதும், “நொனும் 
பச பபொலபவ இருககை விரும்புகிபைன, இறுதி 
பவறறி வ்ர பபொரொை விரும்புகிபைன” எனறு 
அந்தக குழந்்த கூறும் பபொதும், ்தொன மடைறை 
மகிழ்ச்சிய்ைவ்தொகைக கூறியுள்்ளொர.
 என ்தந்்தககு எப்படி பநசிப்பது எனறு 
ப்தரியும், பநசிககும் திைன - அதுபவ அவரது மிகை 
அழகிய அம்சம். ஒரு சரியொ்ன புரடசியொ்ளரொகை 
இருககை, நீஙகைள் பநசமிககைவரொகை இருககை பவண்டும். 
மறைவரகைளுககைொகைத ்தன்்னபய அரப்பணிககும் 
திைன அவரது நம்பிக்கைகைளின ்மயததில் 
இருந்தது. நொம் அவரு்ைய முனமொதிரி்யப் 
பினபறறி்னொல் மடடுபம, உலகைம் மிகைவும் அழகைொ்ன 
இைமொகை இருககும் எனகிைொர அபலயைொ.
 மனி்த உரி்ம மீைலுககு எதிரொ்ன பபொரொ 
ளியொகைச் பசயல்படும் அபலயைொ வ்ளரும் 

நொடுகைளின கைைன சு்மகை்்ள நீககை பவண்டும் 
எனப்தறகைொகைவும் குரல் பகைொடுதது வருகிைொர.
 மனி்தரகைளின நிைம், பண்பொடு, பகைொள் 
்கைகைள் எதுவொகை இருந்தொலும், சகை மனி்தரகைளுககுத 
ப்த்வ வரும் பபொது அவரகை்்ளச் பசனை்ையும் 
்தரத்்த வ்ளரததுக பகைொள்வது முககியம் எனகிைொர 
அபலயைொ.
 நொம் ஒருவருகபகைொருவர மரியொ்்த பசலுத்த 
பவண்டும். நொம் பவவபவறு சித்தொந்தஙகை்்ளக 
பகைொண்டிருககைலொம் அல்லது ஒபர இலக்கை பவறு 
வி்தஙகைளில் அ்ையலொம் எ்னக கைரு்தலொம். ஆ்னொல் 
நொம் நமது பவறுபொடுகை்்ள மதிககை கைறறுக பகைொள்்ள 
பவண்டும், இந்த பவறுபொடுகைளிலிருநது நமது 
இருப்்ப மொறைக கைறறுக பகைொள்்ள பவண்டும 
எனறும் அவர கூறுகிைொர.
 அபமரிககை வல்லரசுககு அருகில் 
அ்மநதுள்்ள கியூபொ பபொனை ஒரு சிறிய தீவு, 
கியூப மககைளின ஒறறு்மயொல்்தொன ்தன்்னப் 
பொதுகைொததுக பகைொண்டு நீடிததிருககை முடிகிைது. 
மறை மனி்தரகை்்ளச் பசனை்ைவ்தறகு மனி்த 
குணம் இருப்பது முககியம். எல்லொ மனி்தரகைளும் 
சமம். ப்தொல், பண்பொடடு பவறுபொடுகைள் 
அல்லது கைருததியல்கைள் ஒரு பபொருடைல்ல, மறை 
மனி்தரகைளுககுப் பயனுள்்ள்தொகை இருப்பது்தொன 
முககியம். இதுபவ நம்்ம மனி்தரகை்ளொகை வ்ளரச் 
பசயகிைது எனகிைொர அபலயைொ.
 கியூபொவின மீது அபமரிககைொ விதித்த 
பபொரு்ளொ்தொரத ்த்ைகை்ளொல் கியூபொ சநதிககும் 
பல்பவறு பபொரொடைஙகைள் குறிததும் அவர விரி 
வொகைப் பபசியுள்்ளொர.

(த�ொடரும்)
 ேன்றி - �ொழி

கியூபொவிருந்து... த�ொடர்ச்சி  ...

கினைது.
 ரஸயொவின பசல்வந்தரகைள் அபமரிக 
கைொவின அரசியலில் ்த்லயீடுகை்்ள பமறபகைொள் 
வ்தொகை அபமரிககைொ குறைம் சுமததி வரு வதுைன, 
உக்ரன பபொருககு பின்னர ரஸயொ்வச்பசரந்த 
பசல்வந்தரகைள் மீது அபமரிககைொ ்த்ைகை்்ள 
பகைொண்டுவநதிருந்தது.
 ஆ்னொல் அபமரிககைொவின ்த்ை்ய 
அபமரிககை புல்னொயவு அதிகைொரி மீறிய்தொகை 
்தறபபொது அபமரிககைொ குறைம் சுமததியுள்்ளது.
 1.7 பில்லியன பைொலரகைள் பசொததுக 
கை்்ள பகைொண்ை ரஸயொவின பசல்வந்தரொ்ன 
பைரிபகசொவுைன இலங்கையில் ்தஙகியிருந்த 
பபொது அபமரிககைொவின புல்னொயவு அதிகைொரி 
ப்தொைரபுகை்்ள பபணி்னொரொ எனபது ப்தொைரபில் 
்தகைவல்கைள் இல்்ல.

இலஙல்கயில் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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பகைொவிட-19 பநொ்ய கைடடுப்படுத்த 
உருவொககைப்படை mRNA ்தடுப்பு 

மருநது (Vaccine) ப்தொழில்நுடபம் ்தறபபொது 
எயிடஸ பநொ்ய உருவொககும் எச்.ஐ.வி 
எ்னப்படும் ்வரசுககு எதிரொ்ன ்தடுப்பு மருநது 
உருவொககைததிறகு வழிவகுத்ததுைன அது ்தற 
பபொது அபமரிககைொவில் உள்்ள பநொயொளிகைளில் 
பரிபசொ்த்்ன பசயயப்படுகினைது.
 கைொரபன பபொருடகை்ளொ்ன Graphite 
மறறும் Nanotubes ஆகிய பபொருடகைளின பமற 
பரப்பில் நீர மூலககூறு ப்தொழிறபடும் வி்தம் 
பவறுபடடு இருப்ப்்த பிரொனஸ நொட்ை 
பசரந்த விஞ்ஞொனிகைள் கைண்ைறிநதுள்்ள்னர. 
அ்தறகைொ்ன வி்ளககைத்்த Quantum Friction இன 
மூலம் ்தநதுள்்ள்னர. இந்த கைண்டுபிடிப்பு கைைல் 
நீ்ர நனனீரொககும் ப்தொழில்நுடபததிறகைொ்ன பமன 
சவ்வ (Membrane) வடிவ்மககை உ்தவும் எ்ன 
ப்தரிவிககைப்படுகினைது.

பெப்ரவரி
சூழல் பவப்பநி்ல்ய அதிகைரிககும் கைொரபன்ை 
ஒக்சடடு எ்னப்படும் வொயு்வ பயனபடுததி 
பயன்தரும் இரொசொய்னப் பபொருடகை்ளொ்ன 
அசறபைொன மறறும் ஐபசொபுைப்பப்னொல் ஆகிய 
வற்ை ்தயொரிககும் மரபணு மொறைப்படை 
பகரீரியொ்வ  அபமரிககை விஞ்ஞொனிகைள் உரு 
வொககியுள்்ள்னர.
 அதிகை சகதிபகைொண்ை பவடிமருந்தொ்ன  
1,3,5-trinitro-2,4,6-trinitroaminobenzene வடிவ்மக 
கைப்படடுள்்ளது. இது ்தறபபொதுள்்ள பவடிமருநது 
கை்்ள விை பல மைஙகு சகதி வொயந்தது எ்ன 
ப்தரிவிககைப்படுகினைது.

மார்ச் 
இ்ரப்்ப பநொ்ய குணமொககும் Bismuth subsalic-
ylate எ்னப்படும் மருநதின மூலககூறறு வடிவத்்த 
Electrone diffraction and scanning transmission elec-
tron microscopy எ்னப்படும் ப்தொழில்நுடபத்்த 
பயனபடுததி சுவீைன நொட்ை பசரந்த விஞ்ஞொ 
னிகைள் கைண்ைறிநதுள்்ள்னர. 120 வருைஙகைள் 
பமறபகைொண்ை முயறசியின பலன இதுவொகும்.

ஏபபி்ரல் 
மொச்ைந்த நீரில் இருநது உப்புககைள் மறறும் 
கைழிவுப்பபொருடகை்்ள அகைறறும் Fluorinat-
ed nanochannels எ்னப்படும் ப்தொழில்நுடபத்்த 
யப்பொனிய விஞ்ஞொனிகைள் கைண்ைறிநதுள்்ள்னர. 
இது ்தறபபொதுள்்ள ப்தொழில்நுடபத்்த விை 3 
மைஙகு வி்்னததிைன மிககைது.

 மம 
ஹீலியம் (He) எ்னப்படும் வொயுவின அ்ளவு வளி 
மண்ைலததில் அதிகைரிப்பது கைைந்த 46 வருைஙகை்ளொகை 
பமறபகைொள்்ளப்படை ஆயவில் ப்தரியவநதுள்்ளது. 
பமலும் 3He எ்னப்படும் புதிய  சம்தொனியும் 
கைண்ைறியப்படடுள்்ளது. ஹீலியம் வொயு பிைந்த 
நொள் பகைொண்ைொடைஙகைளின பபொது பைககும் 

பலூனகை்்ள நிரப்ப பயனபடுத்தப்படுவதுண்டு.
 ஈரப்ப்தனுள்்ள பவப்பநி்ல்ய பயன 
படுததுவ்தன மூலம் Dark chocolates இனிப்பு 
வ்கைகை்்ள ்தயரிககை முடியும் எ்ன சுவிறசலொநதின 
விஞ்ஞொனிகைள் ப்தரிவிததுள்்ள்னர. இது நுண் 
ணஙகிகை்்ள பயனபடுததி ்தொரிககைப்படும் பொரம் 
பரிய மு்ை்ய விை அனுகூலமொ்னது.

ஜூன்
குப்ளொறீன எ்னப்படும் வொயு நிரப்பப்படை 
பகைொள்கைலன ஒனறு கைப்பலில் இருநது இைககும் 
பபொது வீழ்நது விபததுககுள்்ளொ்ன்தொல் 13 பபர 
பகைொல்லப்படைதுைன, 250 இறகு பமறபடபைொர 
கைொயம்ைநதுள்்ள்னர. 25 ப்தொன எ்ைபகைொண்ை 
இந்த பகைொள்கைலன விபதது பைொரைொனில் இைம் 
பபறைது.

  ஜூலை
மரபணு மொறைம் பசயயப்படை மண்ணில் வொழும் 
பகரீரியொ்வ பயனபடுததி வ்்ளய மூலககூறுகைொகை 
மொறைப்படும் ஐப்தொபரொ கைொபரனகைள் எனபடும் 
எரிபபொருள் ்தயொரிககைப்படடுள்்ளது. சகதி அைரததி 
பகைொண்ை இந்த எரிபபொருள் பசயற்கை பகைொள்கை்்ள 
ஏவும் உநதுகை்ணகைளுககைொ்ன எரிபபொருடகை்ளொகை 
ப்னப்படுத்தப்பைவுள்்ளது.
 உலகில் உள்்ள பகைொடிய நடசுப் 
பபொருடகைளில் ஒனைொ்ன Strychnine எ்னப்படும் 
நடசுப்பபொரு்்ள ்தொவரஙகைள் எவவொறு ்தயொரிக 
கினை்ன எனை ப்தொழில்நுடபத்்த பைரமனி்ய 
பசரந்த விஞ்ஞொனிகைள் கைண்ைறிநதுள்்ள்னர.

 ஆகஸ்ட்
வளிமண்ைலததில் உள்்ள நீ்ர பயனபடுததி 
சூழ்ல மொசுபடுத்தொ்த எரிபபொரு்்ள ்தயொரிககும் 
ப்தொழில்நுடபத்்த பிரித்தொனியொ மறறும் 
அவுஸதிபரலிய விஞ்ஞொனிகைள் கைண்ைறிநதுள்்ள்னர. 
சூரிய சகதியில் இயஙகும் இந்த உபகைரணம் 
வளியில் உள்்ள 4 விகி்த ஈரப்ப்தனில் இருநதும் 
ஐ்தரசன எ்னப்படும் எரிபபொரு்்ள ்தயொரிககும் 
சகதி பகைொண்ைது.

பெப்ரமெர்
மிகை அதிகை்ளவில் விறப்்ன பசயயப்படும் John 
McMurry எழுதிய பச்த்ன இரசொயண நூல் அ்தன 
கைொப்புரி்ம விதிகைளில் ஏறபடை ்தவறி்னொல் 
மொணவரகைள் இலவசமொகை பயனபடுததுவ்தறகு 
ஏறப பவளிவநதுள்்ளது.
 மரபணு மொறைம் பசயயப்படை ஊ்தொ நிை 

்தககைொளி பழ உறபததிககு அபமரிககைொ அனுமதி 
வழஙகியுள்்ளது. Anthocyanins எ்னப்படும் இரசொய 
ணப்பபொரு்்ள அதிகைம் பகைொண்ை இந்த ்தொககைொளி 
பசடி்ய பிரித்தொனியொவின Norfolk plant sciences 
எனை நிறுவ்னம் வடிவ்மததிருந்தது

 ஒகமடாெர் 
இநதியொவின Maiden Pharmaceuticals எ்னப்படும் 
மருநது உறபததி நிறுவ்னம் ்தயொரித்த இருமல் 
மருநதி்்ன உடபகைொண்ை 66 பபர பமறகு 
ஆபிரிககை நொைொ்ன கைம்பியொவில் உயிரிழநதுள்்ள்னர. 
இ்த்்ன ப்தொைரநது இந்த மருநதி்்ன உலகை 
சுகைொ்தொர நிறுவ்னம் ்த்ை பசயதுள்்ளது. இந்த 
மருநதில் Ethylene glycol and diethylene glycol பபொனை 
இரொசொயணப் பபொருடகைள் அதிகைம் இருந்தது கைண்ை 
றியப்படடுள்்ளது.

 பிபரசிலின விஞ்ஞொனிகைள் புதிய அரச 
்த்லவர லூலொ டி சில்வொவின பவறறி்ய வரபவற 
றுள்்ள்னர. முன்்னய அதிபருைன ஒப்பிடும் 
பபொது லூலொ ஆயவுகைளுககு அதிகை நிதி்ய 
ஒதுககும் திடைத்்த பசயறபடுததியிருந்ததுைன, 
விஞ்ஞொனிகைளின சு்தநதிரததிலும் ்த்லயிடு 
வதில்்ல.

நவமெர் 
ஆயவுகூைததில் ்தயொரிககைப்படை பகைொழி 
இ்ைச்சிககு அபமரிககைொவின FDA எ்னப்படும் 
உணவுககைடடுப்பொடடு நிறுவ்னம் அனுமதி 
வழஙகியுள்்ளது. கைலிபபொரனியொ்வ ்த்ளமொகைக 
பகைொண்ை Upside foods எனை நிறுவ்னம் இந்த 
இ்ைச்சி்ய ்தயொரிததுள்்ளது. இது சொ்தொரண 
பகைொழி இ்ைச்சி்ய பபொல பொதுகைொப்பொ்னது எ்ன 
அந்த நிறுவ்னம் ப்தரிவிததுள்்ளது.
 ஊதிய உயரவு பகைொரி அபமரிககைொவின 
கைலிபபொரனியொ மறறும் Lawrence Berkeley Na-
tional ஆயவு கூைஙகைளில் பணியொறறும் 50,000 
விஞ்ஞொனிகைள் பணிப்புைககைணிப்்ப பமற 
பகைொண்டிருந்த்னர. அப்தசமயம், பிரித்தொனியொவின 
150 பல்கை்லககைழகைஙகை்்ள பசரந்த 70,000 
விஞ்ஞொனிகைளும் பணிப்புைககைணிப்்ப பமற 
பகைொண்டிருந்த்னர.

டிெமெர்
Coca ்தொவரம் எவவொறு பகைொகபகையின (Cocaine) 
எ்னப்படும் பபொ்்தப்பபொரு்்ள ்தயொரிககினைது 
எனபது ப்தொைரபொ்ன ப்தொழில்நுடபத்்த இரண்டு 
ஆயவுக குழுககைள் கைண்ைறிநதுள்்ள்ன.
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