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சர்வதேச சட்டங்கள் மற்றும் 
நியமங்களுக்கு அமம்வா்கப் 

பயங்கர்வாேதேம்டசசட்டதமேத 
திருததியமமக்குமாறு இலஙம்க 
அரசாங்கததிற்கு அழுதேம் பிர 
தயாகிக்்க த்வண்டும் என  சிவி்கஸ் 
என்ற சர்வதேச சிவில் சமூ்க 
அமமப்பு ஐக்கிய நாடு்கள் மனிே 
உரிமம்கள் மீளாய்வுக்குழுவி்டம் 
்வலியுறுததியுள்ளது.
 ஐ.நா. சமபயினகீழ் இயங 
கும் உப்கட்டமமப்பான சிவில் 
மற்றும் அரசியல் உரிமம்களுக்்கான 
சர்வதேச சம்வாயம் தோ்டரபில் 
மீளாய்வு தசய்யும் மனிே உரிமம்கள் 
மீளாய்வுக்குழுவின 137 ஆ்வது 

கூட்டத தோ்டர ்க்டநே தபப்ர்வரி 
மாேம் 27 ஆம் தி்கதி ஆரம்பமான 
நிமலயில், இலஙம்க தோ்டரபான 
மீளாய்வு எதிர்வரும் 8 - 9 ஆம் 
தி்கதி்களில் நம்டதப்றவுள்ளது. 
 மூனறு ்வரு்டங்களுக்கு 
ஒருமும்ற நம்டதபறும் இம் 
மீளாய்வுக்குழுவின கூட்டத 
தோ்டமர முனனிறுததி மனிே 
உரிமம்கள் அமமப்புக்்களும், அரச 
சாரபற்்ற நிறு்வனங்களும் இலஙம்க 
தோ்டரபான ேமது அறிக்ம்க்கமளச 
சமரப்பிததுள்ளன.
 அேனபடி உல்களா 
விய ரீதியில் சிவில் சமூ்க 

தபாதுத தேரேலால் மாத 
திரதம ஆடசி மாற் 

்றதமே ஏற்படுதே முடியும் எனவும் 
வீதியில் இ்றஙகிப் தபாராடு்வோல் 
அது சாததிய மா்காது எனவும் 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க 
தேரிவிததுள்ளார.
 தபாருளாோர வீழ்சசிமய 
சநதிததுள்ள நாடு்களில் அராஜ்கம் 
ேமலதூக்கும் என குறிப்பிட்ட 
ஜனாதிபதி, பாராளுமன்றம் இல்லா 
விட்டால் சட்டங்கமள இயற்றும் 
அதி்காரம் இல்லாமல் தபாகும் என  

குறிப்பிடடுள்ளார.
 நாடடின தபாருளாோரதமே 
உயரதே தமற்த்காள்ளப்பட்ட 
்கலநதுமரயா்டல்்களின பலன்கள் 
விமரவில் நாடடு மக்்களுக்கு 
கிம்டக்கும் எனவும் ஜனாதிபதி  
ரணில் தேரிவிததுள்ளார.
  திருத்காணமமல விமானப் 
பம்டத ேளததில்   இ்டம்தபற்்ற 
நி்கழ்த்வானறில் ்கலநதுத்காண்டு 
உமரயாற்றிய தபாதே அ்வர 
இவ்வாறு தேரிவிததுள்ளமம 
குறிப்பி்டதேக்்கது.

இநதியாவில் இ்டம்தபற்று 
்வரும் ஜி-20 நாடு்களின 

த்வளிவி்வ்கார அமமசசர்களின 
கூட்டததோ்டரில் பஙகுத்காண்டு 
ள்ள நாடு்கள் உக்மரனில் இ்டம் 
தபற்று்வரும் தபாமர ்கண்டிக்்க 
த்வண்டும் என அதமரிக்்கா ேமல 
மமயிலான நாடு்கள் தமற்த்காண்்ட 
அழுதேதமே இநதியாவும், சீனாவும் 
கூட்டா்க நிரா்கரிததுள்ளன.
 ்க்டநே புேனகிழமம (1) 
இநதிய ேமலந்கர புதுடில்லியில் 
ஆரம்பமாகிய இநே கூட்டததோ்ட 
ரில் ஜி-20 நாடு்களின த்வளிவி்வ 
்கார அமமசசர்கள் ்கலநதுத்காண் 

டிருநேனர. இநே கூட்டததோ்டரில் 
த்வளியி்டப் பட்ட அறிக்ம்கயானது 
்க்டநே ்வாரம் நிதி நிறு்வனங்களின 
ேமல்வர்களின கூட்டததோ்டரில் 
த்வளியி்டப்பட்ட அறிக்ம்கமய 
ஒதேோ்க இருப்பாோ்க அம்வ தேரி 
விததுள்ளன.

கிறீஸ் நாடடில் ்க்டநே தசவ 
்வாய்கிழமம (28) இ்டம்தபற்்ற 

தோ்டரூநது விபததில் 43 தபர 
த்கால்லப்பட்டது்டன, தபருமள 
்வாதனார ்காயமம்டநதுள்ளனர.

 இநே விபதமே தோ்டரநது 
கிறீஸ் நாடடின பயணததும்ற 
அமமசசர ேனது பேவி து்றநேது்டன, 
்க்டநே வியாழக்கிழமம (2) அஙகு 
ஒரு நாள் தோழில்பு்றக்்கணிப்பில் 
தோ்டரூநது பணியாளர்கள் ஈடுபட 
டிருநேனர.
 தபருமள்வான தோ்டரூநது 
பணியாளர்களும் இநே விபததில் 
த்கால்லப்படடுள்ளனர. மீடபு பணி 
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பஙகுசசநமே்களில் மூம்றத்கடு 
்கள் தசய்து நிதி தமாசடி்களில் 

ஈடுபட்டது தோ்டரபில் அோனி 
குழுமததின ேமல்வர த்கௌேம் 
அோனி மீது விசாரமண்கமள 
தமற்த்காள்்வேற்்கா்க இநதிய 
உயர நீதி மன்றதமே தசரநே நீதி 
பதி்கள் த்காண்்ட குழு ஒனறு 
அமமக்்கப்படடுள்ளது.
 அோனி குழுமம் நிதி மும்ற 
த்கடு்களில் ஈடுபட்டோ்க அதமரிக் 
்காம்வ தசரநே ஹினத்டனதபரக் 

என்ற நிறு்வனம் அறிக்ம்க ஒனம்ற 
்க்டநே ஜன்வரி மாேம் த்வளியிட 
்டமே தோ்டரநது அோனி குழு 
மததின மும்றத்கடு்கள் த்வளி 
்வநேது்டன, அேன பஙகுச சநமே 
யும் வீழ்சசி ்கண்டிருநேது.
 ்க்டநே வியாழக்கிழமம (2) 
இநதிய உயர நீதிமன்றம் முனனாள் 
நீதிபதி அப்த்க எம் சம்தர 
ேமலமமயில் ஐநது தபர த்காண்்ட 
சுயாதீன விசாரமணக் குழு ஒனம்ற 
அமமததுள்ளது.
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தபருமள்வான எண்மணயு 
்டன ்க்டலில் மூழ்கிய 

்கப்பமல தேடி ்கண்்டறிநது மீடகும் 
ந்ட்வடிக்ம்க்களில் பிரிப்மபனஸ் 
அதி்காரி்கள் தீவிரமா்க ஈடுபடடு 
்வருகின்றனர.

 பிறினஸ்சஸ் எம்பிரஸ் 
என்ற ்கப்பல் தோழிற்சாமல்களில் 
பயனபடுததும் 800,000 லீற்்றர 
எரிதபாருட்கமள ஏற்றிய்வாறு 
்க்டலில் ்காணாமல் தபாயுள்ளது. 
ேமலந்கர மனீலாவுக்கு அண்மம 
யான ்க்டற்பரப்பில் ்க்டநே 
தசவ்வாய்கிழமம (28) பயணம் 
த ச ய் து த ்க ா ண் டி ரு ந ே த ப ா த ே 
இநே ்கப்பலில் இயநதிரக் 
த்காளாறு ஏற்படடு ்க்டலில் 
மூழ்கியிருக்்கலாம் என தேரிவிக்்கப் 
படுகின்றது.
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யாழ்ப்பாணததிற்்கான  பய 
ணதமே தமற்த்காண் 

டுள்ள பிரிதோனிய த்வளிவி்வ்கார 
துமண பணிப்பாளர மாயா சி்வ 
ஞானம், ்வ்டக்கில் பல்த்வறு 
அமமப்பு்கள், சிவில் பிரதிநிதி்கள் 
மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதி்கமள 
சநதிதது ்கலநதுமரயா்டலில் ஈடு 
படடிருநோர.
 இநநிமலயில் ்வ்டக்கு 
ஆளுநர ஜீ்வன தியா்கராஜாவு்டன 
்கலநதுமரயா்டல் ஒனறிமன முன 
தனடுததுள்ளார.
 இேனதபாது ்வ்டக்கின 
தபாருளாோர மற்றும் அபிவிருததி 
ந்கரவு்கள் குறிதது ்கலநதுமரயா்டப் 
படடுள்ளது.
 குறிப்பா்க யுதேததிற்கு பின 
னரான ்வ்டக்கின அபிவிருததியில் 
அரசாங்கங்களின பங்களிப்பு்கள் 

மற்றும் பிரிதோனிய அரசாங்கம் 
தோ்டரசசியா்க முனதனடுத 
து்வரும் அபிவிருததி த்வமலத 
திட்டங்கள் குறிதது இேனதபாது 
்கலநதுமரயா்டப்படடு ள்ளது.
 தமலும் ்வ்டக்கின நல்லி 
ணக்்க த்வமலததிட்டங்கள் குறித 
தும் முக்கிய ்க்வனம் தசலுதேப்பட 
டுள்ளது.
 தபாரினால் பாதிக்்கப்பட்ட 
ேமிழ் மக்்களின நியாயமான 
த்காரிக்ம்க்கள் மற்றும் அ்வர்களின 
்வாழ்்வாோரதமே ஊக்கு விக்்க 
அரசாங்கம் எடுக்கும் ந்ட்வடிக் 
ம்க்கள் குறிததும் ஆளுநர தேளிவு 
படுததியுள்ள நிமலயில், ்வ்டக்கு 
மக்்களின நல்லிணக்்க ந்கரவு்களில் 
சர்வதேசததின பங்களிப்பு குறிததும் 
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்கம்தபாடியாவில் 11 ்வயது 
சிறுமிக்கு ப்றம்வக்்காசசல் 

ம்வரஸ் தோற்றுேல் ஏற்பட்டோல் 
அ்வர இ்றநதுள்ளோ்கவும், அ்வரில் 
இருநது எடுக்்கப்பட்ட ம்வரஸ் 
கிருமி்களின மாதிரி்கள் மரபணு 
மாற்்றம் அம்டநதிருநேது்டன, அது 
மனிேர்கமள பாதிக்கும் ேனமம 
த்காண்்டோ்க மாற்்றம் தபற்றுள்ள 
ோ்கவும் தேரிவிக்்கப்படுகின்றது.
 அ்வரின ேநமேக்கும் எச5 
என1 எனனும் ப்றம்வக்்காசசல் 
ம்வரசின தோற்றுேல் ்கண்்டறியப் 
படடுள்ளது. எனினும் அ்வரில் 
தநாயின அறிகுறி்கள் தேனப்ட 
வில்மல.
 இ்றநே்வரின உ்டலில் இரு 
நது எடுக்்கப்பட்ட ம்வரசின மரப 
ணுக்்கள் ப்றம்வ்கமள ோக்கும் 
ம்வரசின மரபணுக்்களில் இருநது 
த்வறுபடடு ்காணப்படு்வோ்க இநே 

ஆய்ம்வ தமற்த்காண்டு்வரும் ்கம் 
தபாடியாவின பாஸ்ரர நிறு ்வனத 
தின ேமல்வர ்கலாநிதி எரிக்்காரஸ் 
லன தேரிவிததுள்ளார.
 இநே ்வமரஸ் மனிேர்களில் 
பரவு்வது ்கண்்டறியப்படடுள்ளது. 
ஆனால் மரபணு மாற்்றம் மனிேர 
்களில் நி்கழவில்மல, ப்ற ம்வ்களில் 
ோன நி்கழ்நதுள்ளது என அ்வர 
தமலும் தேரிவிததுள்ளார.
 இநே ம்வரஸ் இது்வமரயில் 
873 மக்்கமள பாதிததுள்ளது்டன, 458 
தபர இது்வமரயில் இ்றநதுள்ளோ்க 
உல்க சு்காோர நிறு்வனம் தேரிவித 
துள்ளது.

kdpju;fis jhf;Fk; gwitf; fha;r;ry;

tPjpapy; ,wq;fpg; NghuhLtjhy; Ml;rp 

khw;wj;ij Vw;gLj;j KbahJ-uzpy;



ஏதிலி்கள் அநேஸ்து நிரா்கரிக்்கப்பட்ட ேமிழ் ஏதி 
லி்களின விண்ணப்பங்கமள அவுஸ்திதரலிய அர 

சாங்கம் மீள பரிசீலமன தசய்யத்வண்டும் என ேமிழ் 
ஏதிலி்கள் ்கழ்கம் த்வண்டுத்காள் விடுததுள்ளது.
 அவுஸ்திதரலிய அரசாங்கததினால்  அறிவிக்்கப் 
படடுள்ள ஆரஓஎஸ் விசாவில் இனனும் பல 
ஆயிரக்்கணக்்கான ஏதிலி்கள் உள்ள்டக்்கப்ப்டவில்மல 
என ேமிழர ஏதிலி்கள் ்கழ்கம் ஆழ்நே அக்்கம்ற 
த்காண்டுள்ளது.

 புதிய விசா்வானது டிபிவி ம்வததிருப்ப்வர்களிற் 
கும் தசவ ம்வததிருப்ப்வர்களிற்கு மாததிரம் நிரநேர 
குடியுரிமமமய தபறு்வேற்்கான ்வழிமய த்காண்டுள் 
ளது என  ேமிழர ஏதிலி்கள் ்கழ்கம்  தேரிவிததுள்ளது.
 ஆனால் சுமார 12000 ஏதிலி்களிற்கு இநே விசா 
மறுக்்கப்படடுள்ளது. விசாவிற்்கான துரிே பரிசீலமன 
மும்றயின கீழ் இது மறுக்்கப்படடுள்ளது எனவும் 
ேமிழர ஏதிலி்கள் ்கழ்கம் தேரிவிததுள்ளது.
 அவுஸ்திதரலிய தோழில்்கடசி தோ்டரநதும் 
எல்மல்கமள பாது்காப்பது அதது்டன ்க்டநே 
ஒருமாே்காலமா்க ப்டகு்கள் மூலம் ்வரும் 
ஏதிலி்களிற்கு விசா ்வழங்க மறுப்பது என்ற 
ேனனிசமசயான முடிவு்களானது ஏதிலி்கள் மட்டததில் 
ேகுதி்வாய்நே்வர்கள் ேகுதியற்்ற்வர்கள் என்ற பாகு 
பாடம்ட ஏற்படுததுகின்றது என ேமிழர ஏதிலி்கள் 
்கழ்கம் தேரிவிததுள்ளது.
 குறிப்பிட்ட ஏதிலி்களிற்கு மாததிரம் ஆரஓஎஸ் 
்வழஙகு்வோல் இவவிசாவிலிருநது நீக்்கப்பட்ட்வர்கள் 
ேங்களது எதிர்காலம் தோ்டரபான பயததில் இருக்கும் 
மற்றும் திருப்பி அனுப்பப்படுத்வாதமா என்ற ஏக் 
்கததில் இருக்கும் ஏமனய்வர்களிற்கு அதி்கரிதே விழிப் 
புணரம்வயும் பயதமேயும் த்காடுக்கின்றது எனவும் 
அ்வர தேரிவிததுள்ளார.
 இது ஏதிலி சிறு்வர்களா்க உள்ள்வர்களிற்த்கா 
அதி்க பாதிப்மப ஏற்படுததுகின்றது அ்வர்கள் ேங்கள் 
நண்பர்கள் தபால பல்்கமல்கழ்க ்கல்விமய தோ்டர 
முடியாே நிமல ்காணப்படுகின்றது எனவும் அநே 
அமமப்பு தேரிவிததுள்ளது.
 ஏதிலி்கள் எப்படி நாடடிற்கு ்வநோர்கள் எவ 
்வளவு ்காலம் நாடடில் ்வசிக்கின்றார்கள் அ்வர்கள் 
த்வமல தசய்கின்றார்களா  ்வரி்கடடுகின்றார்களா என்ற 
தபேமினறி அமன்வருக்கும் நிரநேர பாது்காப்பு விசா 
்வழங்கப்ப்டத்வண்டும் பல புதிய ேமிழ்  ஏதிலி்கள் 
இநே விசா நம்டமும்றயின கீழ் விலக்்கப்படடுள்ளனர 
எனவும் ேமிழ் ஏதிலி்கள் அமமப்பு தேரிவிததுள்ளது.
 இலஙம்க அரசாங்கததினால் தோ்டரநது நம்ட 
மும்றப்படுதேப் படடு்வரும்  இன்வனமும்ற்கள் 
்காரணமா்க 1984 முேல் ேமது பாது்காப்மப தேடி 
ேமிழர்கள் அவுஸ்திதரலியாவில் ேஞசமம்டநதுள்ள 
தபாதிலும் அ்வர்களிற்கு பாது்காப்மப ்வழங்காது 
இநே அரசாங்கம் அ்வர்கமள  தோ்டரநதும் பயமுறுததி 
ம்வததிருக்கின்றது எனவும் ேமிழர ஏதிலி்கள் அமமப்பு 
தேரிவிததுள்ளது.
 இ்வர்களில் பலர இனப்படுத்காமல்களிற்்கான 

mfjp me;j];J epuhfupf;fg;gl;l jkpou;fspd; 

tpz;zg;gq;fis mT];jpNuypa murhq;fk; 

kPs; guprPyid nra;aNtz;Lk;

‘அவளே ளேசத்தின் பெருமை’ என்கிறது சிறிலங்கா.
‘அவளே இமறமையின் வலிமை’ என்கிறது ஈழம்.

03thuhe;j kpd;dpjo;
rdp> khu;r; 04> 2023

,jo; 224 nra;jpfs;

Mrphpah; jiyaq;fk;

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

jkpo; Vjpypfs; fofk;

2023ம் ஆண்டுக்கான அனனத்துல்ப் பெண்்ள் நகாள் மகார்ச் 8ம் நகாள் ஐககியநகாடு்ள் 
சனெயகால் "இலக்முனைபயல்்லகாருககும் - புத்்காக்ங்ளும், ப்காழில்நுடெமும் ெகால்நினலச் 

சமத்துவத்துக்்" (DigitAll : Innovation and technology for gender equality) என்னும் 
னமயக்ருவுடன் அனமக்ப்ெடடுள்்ளது.  அ்காவது ்வ்மகா் இலக்முனை வகாழ்வியலகா் (Dig-
ital life) மனி் வகாழ்்வ மகாறி எண்ணிம (துடிம) ப்காழில்நுடெம் (Digital Technology)  
ப்காண்டு எ்னனயும் பசயறெடுத்்ல் நகா்ளகாந் வகாழ்வியலகாகி விடட நினலயில் இந் இலக்முனைத் 
ப்காழில்நுடெ அறிவியலும் ெயன்ெகாடு்ளும் எல்லகாரகாலும் நகா்ளகாந் வகாழ்வில் ெயன்ெடுத்்க கூடிய 
வன்யில் மக்ளுககு ெகால்நினலச் சமத்துவத்துடன் அளிக்ப்ெடல் என்ெது  சம்காலத்தின் ்னலனமத் 
்்னவயகா் உள்்ளது. இந் ஆண்டு அனனத்துல்ப் பெண்்ள் நகாளின் னமயக்ரு இ்னன்ய 
வலியுறுத்துகிைது. 
 இந் இலக்முனை ப்காழில்நுடெ வகாழ்வியல் ெங்்றபு,  அறிவூடடலகா்வும் ெயிறசி்ள் வழியகா் 
வும் பெண்்ளுககு அளிக்ப்ெடுவது முககியமகா் ஐ. நகா. வகால் வி்நதுனரக்ப்ெடுன்யில் ஈழத்்மிழ்ப் 
பெண்்ளுககும் இவ்விடயத்தில் புலம்ெதிநது உல்நகாடு்ளின் குடி்்ளகா் வகாழும் ஈழத்்மிழர்்ள் 
ஒருஙகினைநது உ்வ ்வண்டிய பெகாறுப்ெகான ஆண்டகா் 2023-24 மகாறுகிைது.  இந்நரத்தில் 
1978 மு்ல் 2009 வனர உலகில் பெண்ணியம் அ்றகுரிய முனையில் சடடப்ெகாது்காப்புப் பெறை 
நனடமுனை அரசகா் ்மிழீழ அரசு இலஙன் தீவில் வி்ளஙகியது.  ஈழத்்மிழ்ப் பெண்்ள் ்ங்ளின் 
ெகால்நினலச்சமத்துவத்துககு சமு்த் ்னடயகா் வி்ளஙகிய சகாதி ஆைகாதிக்ம் வீடடு வன்முனை்ள் 
என்ென ்ண்டனனககுரிய குறைங்்ளகா் மகாறைப்ெடட நினலயில், பெண்்ளின் பெகாரு்ளகா்காரநினலப் 
ெகால்நினலச்சமத்துவத்துககுத் ்னடயகா் வி்ளஙகிய ஆணின் குடும்ெத்தினர் ்நரடியகா்்வகா 
மனைமு்மகா்்வகா சீ்னம் ்்டடலும் ்ண்டனனககுரிய குறைமகா் அறிவிக்ப்ெடட நினலயில், 
அனனத்து ்வனலவகாய்ப்புக்ளிலும் ெகால்நினலச் சமத்துவம்  ்ெைப்ெடடு,      பெண்்ள் எதிலும் 
்ங்ள் விருப்ெத் ப்ரினவ எவ்வி் அழுத்்முமின்றி முன்பனடுத்து வகாழும் வகாழ்னவ 31 ஆண்டு்ள் 
ெகால்நினலச் சமத்துவத்துடன் வகாழ்ந்னர். ஐககிய நகாடு்ள் சனெயின் அனனத்துல்ப் பெண்்ள் நகாள் 
31 ஆண்டு்ளும் ஈழத்்மிழ்ப் பெண்்ளின் சமு் பெகாரு்ளகா்கார அரசியல் ஆன்மி் விடு்னல்ள் 
குறித்் விழிப்புைர்னவ ஏறெடுத்தும் நகா்ளகா்த் ்மிழர் ்காய்ப் ெள்ளி்ளிலும் ்வனலத்்்ளங்ளிலும் 
பெகாதுவிடங்ளிலும் முன்பனடுக்ப்ெடடன. ‘வரலகாறறுககு முறெடட ்காலம் மு்லகா் இந் மண் 
எங்ளின் பசகாந் மண்’ என்ை மக்ள் இனைனமயின் பவளிப்ெடகான பவளிய் ் ன்னகாடசி உரினமயின் 
அடிப்ெனடயில் ் ங்ளுனடய ் காய்த்திற்கான   ெகாது்காப்ெகான அனமதியகான ஆடசினய நினலநகாடடிட 
நனடமுனை அரசின் சீருனட ்காஙகிய முப்ெனடயிலும்  மகாலதி அங்யற்ண்ணி ்ெகான்ை ்ெரகாறைல் 
மிக் ெனடத் ்னலவி்ளின் வழி ெல்லகாயிரக ்ைக்கான மகாவீரகாங்னன்ள்  ஈழத்்மிழர் ்்சிய 
விடு்னலப் ்ெகாரகாடடத்தின் எழுச்சிககு முககிய ெங்ளிப்புக்ன்ளச் பசய்்னம வரலகாறு. இ்னன 
நன்றியுடன் ்நகாககும் ஈழத்்மிழர்்ள்  ‘ஈழத்்மிழ்ப் பெண்்்்ள ஈழத்்மிழ் மக்ள் இனைனமயின் 
வலினம’ என உலகுககு 2023 அனனத்துல்ப் பெண்்ள் நகாளில் கூறி மகிழ்கின்ைனர். 
 2009 இல் ஒரு தீவுககுள் இரு அரசு்ள், என உல் ெனடதிைன் ஆய்வு்ள் உடெட உல் 
ஊட்ங்ள் பவளிப்ெடுத்திய ஈழத்்மிழரின் நனடமுனையரசின் ் மல் சிறிலங்கா நடத்திய இனஅழிப்பின் 
்ெகாது ஈழத்்மிழ்ப் பெண்்ள் சிறிலங்காப் ெனட்ளின் இரகாணுவ இலககு்்ளகாக்ப்ெடடு, மனி்காயத்துககு 
எதிரகான குறைங்ள், யுத்்ககுறைச் பசயல்்ள், மனி்உரினம்ள் வன்முனை்ளுககு உள்்ளகாக்ப்ெடடு 
இனவழிப்புககுள்்ளகாக்ப்ெடடனர். ஆயினும் ்டந் 14 ஆண்டு்காலமகா் அனனத்துல் பெண்்ள் 
நகாட்ளின் பெகாழுது ஐககியநகாடு்ள் சனெயகால் ஈழத்்மிழ்ப்பெண்்ன்ள அத்்ன்ய நினலககு 
உள்்ளகாககிய சிறிலங்கா அரசுக்்கா அ்ன் ெனட்ளுக்்கா எதிரகா் அனனத்துல் சடடங்ள் வழி 
்ண்டனன நீதினய்யகா அல்லது ெகாதிக்ப்ெடட மக்ளுககுப் ெரி்கார நீதினய்யகா வழங் முடியவில்னல. 
மகாைகா் ்டந் 14 ஆண்டு்்ளகா் மீ்ளவும் சிறிலங்கா அரசு ஈழத்்மிழ்ப் பெண்்ளின் உயிருககும் 
உனடனம்ளுககும் நகா்ளகாந் வகாழ்வகா்காரங்ளுககும் குடும்ெங்ளுககும் இனங்காைக கூடிய 
அச்சத்ன் வின்ளவித்து அவர்்ளின் அரசியல் ெணினவ ஆயு்ெலம் ப்காண்டு பெறும் நகா்ளகாந் 
பசயறறிடடங்ன்ள முன்பனடுத்து வருகிைது. இ்னன புலம்ெதிநது வகாழும் ்மிழர்்ள் உலகுககு 
ப்ளிவகா் வி்ளக் ்வண்டும். 
 ்மலும் சிறிலங்காப் பெண்்ளுக்கான  2023ம் ஆண்டுக்கான அனனத்துல்ப் பெண்்ள் நகாள் 
ப்காண்டகாடடமகா் "அவ்்ள ்்சத்தின் பெருனம" என்ை ்ருப்பெகாருளில் ெத்்ரமுல்னலயில் உள்்ள 
்வகாடடர்ஸ் எஜ்ஜில் ப்காண்டகாடி இலஙன்ப் பெண்்ளின் ்ருனைனயயும் ்நர்த்தினயயும் உல் 
அ்ளவிலும் உள்நகாடடிலும் பவளிப்ெடுத்திய மூன்று பெண்்ளுககு விரு்ளித்து மதிப்ெளிக்வும், 25 
பெண் ப்காழில் முனன்வகாருககு அஙகீ்காரமளித்துச் சகான்றி்ழ்்ளும் ெரிசு்ளும்  சிறிலங்கா அரச 
அதிெரகால் வழஙகுவ்றகு யூ. என், எவ், பி.ஏ; நிதி அனுசரனை அளித்துள்்ளது. இ்னனப் ெகார்கன்யில் 
ஈழத்்மிழர்்ளும் உல்த்்மிழர்்்ளகா் உல் நகாடு்ளில் புலம்ெதிநது வகாழும் ஈழத்்மிழர்்ளும் ‘ஈழத்்மிழ்ப் 
பெண்்ள் ஈழமக்ள் இனைனமயின் வலினமயகா் உள்்ளனர்’ என்ென் உலகுககுத் ப்ளிவகா் 
வி்ளககும் பசயறறிடடபமகான்னை  இந் அனனத்துல் பெண்்ள் நகாளில்  ப்காடஙகி அடுத்் ஆண்டு 
அனனத்துல்ப் பெண்்ள் நகாள் வனர ஈழத்்மிழ்ப் பெண்்ளின் ்ெரகாறைல்்ன்ளயும் அவர்்ளின் 
்காய்த்தின் வரலகாறறுக்காலத்திறகு முன்ன்கா் மு்ல் இன்று வனர ப்கான்னமயும் ப்காடர்ச்சியும் 
ப்காண்ட இனைனமனய ் காத்திட அவர்்ள் ப்காண்டுள்்ள உறுதினயயும் பசய்து வரும் முயறசி்ன்ளயும் 
வரலகாறறுப் ெதிவகாக் ்வண்டும் என ்வண்டு்்காள் விடுக்த் ்்கான்றுகிைது. அத்துடன் ஈழத்்மிழ் 
பெண்்ளும் ்மிழர் ்காய்த்ன்யும் அதில் வகாழும் மக்ன்ளயும் ெகாது்காககும் எல்லகா முயறசி்ளிலும்  
அவர்்ளின் விருப்பு்ன்ளயும் தீர்மகானம் எடுககும் உரினம்ன்ளயும் ெயன்ெடுத்் ஐ.நகா. அனுமதிக்வும்,  
ெலநினல்ளில் அதீ் மனி்காய ்்னவ்ளில் உள்்ள அவர்்ளுககு அனனத்துல் சடடங்ளின் 
அடிப்ெனடயில் சிறிலங்காவின் இனைனமனய மீறி ் நரடியகா் ஐ.நகா. உ்வவும், ஐககிய நகாடு்ள் சனெககு 
சனநகாய் ரீதியில் அழுத்்ங்ன்ள புலம்ெதிநது வகாழும் ஈழத்்மிழ் மக்ள் ப்காடுக் ்வண்டுபமன்ெது 
இலககின் ப்காடர் ்வண்டு்்கா்ளகா் உள்்ளது.

ஆசிரியர்



த்காழும்பு அரசியலில் உரு்வாகியிருக்கும் 
த்காநேளிப்பு ஜனாதிபதி ரணில் 

விக்கிரமசிங்க ேரப்புக்கு அதிா்சசியளிப்போ்க 
இருக்கின்றது. சா்்வதேச நாணய நிதியததின 
நிபநேமன்கமள நம்டமும்றப்படுதது்வேற்கு 
முற்படும் நிமலயில் மக்்கள் மததியிலான 
த்காநேளிப்பு தீவிரமம்டகி்றது. ்க்டநே ்வரு்ட 
நடுப்பகுதியில் இ்டம்தபற்்றமேப் தபான்ற 
மக்்கள் கிளா்சசி ஒனறு மீண்டும் உரு்வா்கலாம் என 
புலனாய்வுப் பிரிவினா் எசசரிததிருக்கின்றாா்்கள். 
அநே அளவுக்கு நிமலமம தமாசமம்டநது தசல் 
கின்றது.

 ேற்்காப்பு ந்வடிக்ம்க்கமள எவ்வாறு முன 
தனடுக்்கலாம் எனபது குறிதே ஆதலாசமன்களும் 
பாது்காப்புததும்ற - புலனாய்வுததும்ற உயா்மட 
்டததில் இ்டம்தபற்று்வருகின்றது. 
 ்க்டநே ஒரு ்வார்காலததில் தோ்டா்ச 
சியான தபாராட்டங்களால் இலஙம்க அதிா்நது 
த்காண்டிருக்கின்றது.  அடுதே ்வாரததிலும் இநேப் 
தபாராட்டங்கள் தோ்டரப்தபாகின்றன. 
 தபாருளாோர தநருக்்கடியிலிருநது 
மீள்்வேற்கு ஐ.எம்.எப். பிமண எடுக்கும் என்ற 
நம்பிக்ம்கயு்டன பல்வற்ம்ற அரசாங்கம் தசய்து 
த்காண்டிருக்கின்றது. அ்வா்்கள் 15 நிபநேமன்கமள 
முனம்வதேோ்கவும் அ்வற்றில் தபரும்பாலானம்வ 
நிம்றத்வற்்றப்படடுவிட்டோ்கவும் ரணில் விக்கிர 
மசிங்க கூறியிருக்கின்றாா். 
 இேன அடிப்பம்டயில் இம்மாே 
இறுதிக்குள் நாணய நிதியதது்டனான உ்டன 
படிக்ம்க ம்கசசாததி்டப்படும் என்ற நம்பிக்ம்க 
த்வளியி்டப்படடுள்ளது.  அேற்கு முனனா் மக் 
்கமள தமலும் தநருக்்கடிக்குள் ேள்ளக்கூடிய 
விமல உயா்வு்கள், ்வரி அதி்கரிப்புக்்கமள எதிா் 
பாா்க்்கலாம். 
 இேன பினனணியில் பல த்கள்வி்கள் 
உள்ளன. நாணய நிதியம் ்வழங்கப்தபாகும் உேவி 
தபாதுமானோ எனபது முேலா்வது த்கள்வி. 
அ்வா்்களும்டய நிபநேமன்கமள நிம்றத்வற்றும் 
தபாது உள்நாடடில் உரு்வா்கக்கூடிய த்காநே 
ளிப்மப எவ்வாறு எதிா்த்காள்்வது எனபது இரண் 
்டா்வது த்கள்வி. 
 இது நாடடில் ஸ்திரமற்்ற நிமல ஒனம்ற 
ஏற்படுததும் எனபோல், த்வளிநாடடு உேவி்கள் 
எதிா்பாா்தேளவுக்கு கிம்டக்குமா எனபது மூன 
்றா்வது த்கள்வி. இவ்வாறு பதில் இல்லாே பல 
தோ்டா்சசியான  த்கள்வி்களுக்கு மததியில்ோன 
இலஙம்க உள்ளது. 
 இப்தபாது எரிதபாருட்கள் உடப்ட 
அததியா்வசியப் தபாருட்கள் ஓரளவுக்கு 
மக்்களுக்கு சுமூ்கமா்கக் கிம்டதது, ்வழமமயான 
ஒரு நிமலமய ரணில் ஏற்படுததிவிட்டாா் என 
தசானனாலும் கூ்ட, இது ஒரு நிரநேரமானோ 
என்றால் “இல்மல” எனபதுோன தபாருளாோர 
நிபுணா்்களின பதிலா்க இருக்கின்றது.  

 ஏதனனில் நாணய நிதியதமேதோன 
தபாருளாோர மீடசிக்கு அரசாங்கம் முழுமமயா்க 
நம்பியுள்ள. இலஙம்கக்கு தேம்வயா்கவுள்ள 
நிதியில் ஒரு சிறு பகுதிமயதோன ஐ.எம்.எப். 
த்காடுப்பேற்கு உ்டனபடடிருநோலும் கூ்ட, அேன 
நிபநேமன்கள் ்கடுமமயானம்வ. 
 ஆனால், ஐ.எம்.எப். பிமண எடுக்கும் 
தபாது, அேனமூலமா்க ஏற்ப்டக்கூடிய நம்பிக் 
ம்கயில் ஏமனய நாடு்கள் இலஙம்கக்கு 
உேவியளிக்்க முன்வரும் எனபது ரணிலின 
எதிா்பாா்ப்பு. அேற்்கா்கதோன அ்வா்்களும்டய 
நிபநேமன்கமள த்காஞசம் த்காஞசமா்க 
அரசாங்கம் நிம்றத்வற்றி்வருகின்றது. இதில் 
முக்கியமானதுோன ்வருமான ்வரி உடப்ட 

்வரி்கமளக் ்கடுமமயா்க அதி்கரிததிருப்பது. 
 ்வருமான ்வரி அதி்கரிததிருப்போல், ஒரு்வா் 
தப்றக்கூய ்வருமானததில் தசலவி்டக்கூடிய 
தோம்க ்கணிசமா்கக் கும்றகின்றது. அோ்வது, 
ஒரு லடசம் ரூபாம்வ மாே சம்பளமா்கப் தபறும் 
ஒரு்வருக்கு ்வரி்கமளக் ்கழிததுக்த்காண்டு 
அறுபோயிரம் ரூபா ்வமரயில்ோன ம்க்களில் 
கிம்டக்கும்.  இேனால், அரச, ேனியாா் தும்ற ஊழி 
யா்்கள் அமனருதம விரக்தியம்டநே நிமலயில்ோன 
உள்ளாா்்கள். 
 தபாருட்கள் தசம்வ்களின விமல்கள் 
தபருமளவுக்கு அதி்கரிததுள்ள நிமலயில், 
சாோரண மக்்கமள இநே ்வரி அதி்கரிப்பு 
தமாசமா்கப் பாதிக்கின்றது. ்க்டநே சில தினங 
்களா்க தோழிற்சங்கள் முனதனடுக்கும் தபாராட 
்டங்களுக்கு இதுோன ்காரணம். இேற்கு 
தமலா்க மினசாரக் ்கட்டணம் 66 வீேததினால் 
அதி்கரிக்்கப்படடிருக்கின்றது. மின ்கட்டண 
அதி்கரிப்பு அமனததுப் தபாருட்கள் தசம்வ்களின 
விமல்களிலும் ோக்்கதமே ஏற்படுததும். எரி 
தபாருட்கள் உடப்ட அததியா்வசியப் தபாருட்கள் 
அமனததினதும் விமல்கள் அடுதது்வரும் 
்வாரங்களில் தீவிரமா்க அதி்கரிப்பேற்கு இநே 
மின்கட்டண அதி்கரிப்பு ்காரணமா்க அமமயலாம். 
 இதுோன இலஙம்கயில் இப்தபாது 
த்காநேளிப்பான ஒரு நிமலமய ஏற்படுததியிருக் 
கின்றது. 
 இ்வற்ம்றவி்ட அரச மானியங்கள் கும்றக் 
்கப்ப்ட த்வண்டும், சமூா்ததி தபான்ற சமூ்க நலத 
திட்டங்கள் நிறுதேப்ப்ட த்வண்டும் எனபன 
உடப்ட நாணய நிதியததின நிபநேமன்கள் பல 
்வற்ம்ற அடுதது்வரும் மாேங்களில் அரசாங்கம் 
நிம்றத்வற்்ற முற்படும் தபாது மக்்கள் மததியில் 
்காணப்படும் த்காதி நிமல தமலும் தீவிரமம்டயும். 
 எரிகி்ற தநருப்பில் எண்தணய் ஊற்றியது 
தபால – உள்ளுராடசிமன்றத தோ்ேல்்கமள 
அரசாங்கம் ஒததிம்வதேமமயும் மக்்களின 
சீற்்றததுக்கு ்காரணமாகியிருக்கின்றது.  பிரோன 
எதிா்க்்கடசி்களான ஐக்கிய மக்்கள் சக்தி, தஜ.வி.
பி. எனபனவும் இநே நிமலமமமய ேமக்கு 
சாே்கமா்கப் பயனபடுததிக்த்காண்டுள்ளன. 
 ்க்டநே ்வரு்டததில் ஏற்பட்டமேப்தபான்ற 
ஒரு நிமலமம மீண்டும் உரு்வா்கலாம் என 

புலனாய்வுப் பிரிவினா் எசசரிக்ம்க விடுததிருப் 
பேற்கு இம்வ ்காரணமா்க இருக்்கலாம். 
 நாணய நிதியததின நிபநேமன்கமள 
நிம்றத்வற்றும் தபாது மக்்களின ்வாழ்க்ம்கசசுமம 
பல ம்டஙகு அதி்கரிக்கும் எனபது ரணிலுக்குத 
தேரியாேேல்ல. இது மக்்கமள மீண்டும் ஒரு த்காதி 
நிமலக்குக் த்காண்டு தசல்லும். இவ்வா்றான 
நிமலயில் உள்ளுராடசிமன்றத தோ்ேல்்கமள 
ந்டததினால் முடிவு எவ்வா்றானோ்க இருக்கும் 
எனபதும் ரணிலுக்குத தேரியும். தோ்ேமல 
ஒததிம்வப்பேற்்கான மம்றமு்க ந்கா்வு்கமள அ்வா் 
முனதனடுதேமமக்கு அதுோன ்காரணம்.  
 ஆனால், தோ்ேல் ஒததிம்வப்பு வி்வ்காரம் 
இப்தபாது நீதிமன்றததுக்குச தசனறிருப் 

போல், ரணிலின த்காடம்டயில் சற்றுத ேளா்வு 
ஏற்படடிருப்பதும் தேரிகின்றது. சிததிமரப் 
புதோண்டுக்கு முனனோ்க ஒததிம்வக்்கப்பட்ட 
தோ்ேல்்கமள ந்டதே த்வண்டிய நிா்ப்பநேம் அர 
சாங்கததுக்கு ஏற்ப்டலாம்.
 இநேப் பினனணியில் ்க்டநே ்வாரம் 
நீதிமன்றம் விதிததிருநே உதேரம்வயும் மீறி - 
தபாலிஸாரின ேம்ட்கமளயும் உம்டததுக்த்காண்டு 
தஜ.வி.பி.யினா் த்காழும்பில் ந்டததிய பாரிய 
ஆா்ப்பாட்டப் தபரணி அரசாங்கததுக்கு அதிா்சசி 
மயக் த்காடுததிருக்கின்றது. பல இலடசம் 
மக்்கள் அதில் ்கலநதுத்காண்டிருநோா்்கள். மாற்று 
அரசாங்கம் ஒனம்ற அமமப்பேற்்கான சக்தி 
ேம்மி்டம் இருப்போ்கக் ்காடடிக்த்காள்்வேற்கு 
இநே சநோ்ப்பதமே தஜ.வி.பி. சி்றப்பா்கப் பயன 
படுததிக்த்காள்கின்றது. 
 அடுதே ்வாரம் முேல் தோ்டா் தபாராட 
்டங்களுக்கு தோழிற்சங்கங்கள் திட்டமிடுகின்றன. 
தபாராட்டங்கள் தீவிரமம்டயும் தபாது உரு்வா்கக் 
கூடிய ஸ்திரமற்்ற நிமல தபாருளாோரதமேயும் 
பாதிக்்கக்கூடியது. த்வளிநாடு்கள் உேவி தசய்்வ 
ேற்கு ேயஙகும் நிமல உரு்வா்கலாம். இேனால் 
தபாராட்டங்கமள ஒடுக்கு்வேற்கு ்கடுமமயான 
ந்ட்வடிக்ம்க்கமள அரசாங்கம் முனதனடுக்கும் 
என எதிா்பாா்க்்கலாம்.  
 ஏப்ரலிற்குப் பினனா் மீண்டும் ஒரு 
“அர்கலய” தோற்்றம் தப்றலாம் என்ற 
எசசரிக்ம்கமய புலனாய்வுப் பிரிவினா் விடுததி 
ருப்பேற்கு இதுோன ்காரணம்.  ்க்டநே ்வரு்டததில் 
கிம்டதே படிப்பிமன்கமளப் பா்டமா்கக் த்காண்டு 
எதிா்்காலததில் இ்டம்தப்றக்கூடிய “அர்கலய” 
தபான்ற மக்்கள் தபாராட்டங்கள் ஒரு புதிய பரி 
மாணததில் இ்டம்தப்றலாம் என்ற ்கருததும் முன 
ம்வக்்கப்படுகின்றது. 
 த்காட்டாபய ராஜபக்ஷவும் தமாடடு 
அணியினரும் அப்தபாது ேற்்காப்பு நிமலயில் 
இருநதுத்காண்த்ட தபாராட்டதமே எதிா்த்காண் 
்டோல், அ்வா்்கள் பின்வாஙகிச தசல்ல த்வண்டி 
யிருநேது. ஆனால், ரணில் இேமன எவ்வாறு எதிா் 
த்காள்்வாா் என்ற த்கள்வியும் உள்ளது.
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ேமிழரின ோய்கக் த்காடபாடம்ட சிங்களப் 
தபரின்வாே ஆடசியாளர்கள் உம்டதது, இன 

விகிோசாரதமே மாற்றி அமமப்பதில் மி்கவும் 
மூரக்்கதேனமா்க ந்ட்வடிக்ம்க்கமள ஆரம்பித 
துள்ளனர. அேற்்கான வியூ்கங்கமள முநதிய 
ஐனாதிபதி த்காட்டாபய ேமலமமயிலான குழு 
தீவிரப்படுததியது.அேற்்கா்கத்வ கிழக்கு மா்காண 
ஆளுநரா்க த்கௌர்வ. அனுராோ ய்கம்பத எனப்வர 
நியமிக்்கப்பட்டார.
 பிரேமர டி.எஸ்.தசனநாயக்்க தோ்டக்்கம் 
ஐனாதிபதி ரணில் ்வமர விரி்வம்டநது தபரும் 
பூேமா்க மாறி விட்டது. ேமிழரின ்வ்டக்கு, 
கிழக்கு மா்காண நிலங்கமளப் பறிதது சிங்கள 
குடிதயற்்றங்கமள உரு்வாக்கும் திட்டம் ேற்தபாது 
அதி்களவில் இ்டம்தபறுகின்றது.
 நாடடில் ஆரம்பததில், ்கல்தலாயாத 
திட ்டம், அல்மல ்கநேளாய் திட்டம் என தபயர 
சூடடி அரஙத்கறிய சிங்கள குடிதயற்்றங்கள் 
இனறு சதேம் இனறி மி்கத தீவிரமா்க ஊடுருவி 
்வருகின்றன. தபாரினதபாது 
தீவிரப்படுதே முடியாது 
தபான குடிதயற்்றங்கள் யுதே 
தமௌனததின 2009,தம,18,க்கு 
பினனர தீவிரமம்டநதுள்ளது. 
ேற்தபாமேய நில அப்கரிப்பு 
தோல்லியல், ்வன்வள, 
்கமரதயாரப் பாது்காப்புத 
திமணக்்களங்கள் மூலமா்கவும் 
எல்மல நிரணயம் என்ற தபாரம்வயிலும் முன 
தனடுக்்கப்படுகின்றது.
 கிழக்கு மா்காணததில் அம்பாம்ற, திரு 
த்காணமமல மா்வட்டங்கள் எப்படி இன விகிோசார 
மும்றயில் மாற்றியமமக்்கப்பட்டதோ, அேமன 
ஒதே நிமலக்கு மட்டக்்களப்பு, முல்மலததீவு, 
்வவுனியா, மனனார மா்வட்டங்களில் நில 
அப்கரிப்புக்்களும் சிங்கள குடிதயற்்றங்களும் ேற் 
தபாது தீவிரமம்டநதுள்ளது.
 கிழக்கு, ்வ்டக்கு நிலத தோ்டரசசியின 
எல்மலயில் குறிப்பா்க திருத்காணமமலயின 
குசசத்வளி பிரதேச தசயல்க பகுதியில் உள்ள 
நிலப்பரப்மப சிங்கள குடிதயற்்றங்களுக்கு உள் 
ளாக்கி ேமிழர ோய்கததின நிலத தோ்டரபின 
நிர்வா்க ்கட்டமமப்மப உம்டததுள்ளனர.
 கிழக்ம்க மீடபோ்கக் கூறி பிரசாரம் தசய்து 
்க்டநே 2020, தபாதுததேரேலில் த்வற்றி தபற்று 
இராஜாங்க அமமசசர்களா்க பேவி தபற்றுக் 
த்காண்்ட சநதிர்காநேன, வியாதழநதிரன இரு்வரும் 
்வாய்மூடி தமௌனியாகியுள்ளனர.
 நாடடில் இவ்வாறு தோ்டரும் நில 
அப்கரிப்பு ேற்தபாது ்வவுனியா மா்வட்ட இன 
விகிோசாரதமே மாற்றியமமக்்க, அனுராேபுரம் 
்வ்டக்கு எல்மலக் கிராமங்கமள ்வவுனியா ்வ்டக்கு 
பிரதேச தசயல்கதது்டன எல்மல நிரணயதமே 
மாற்றி இமணக்கும் தசயற்பாடு ்வமர அரஙத்கறி 
்வருகின்றது.
 இதேத்வமள ேமிழர ேரப்பு்கள் இதுகுறிதது 
தோ்டரநது வீதியில் தபாராடு்வதும், ்கடிேங்கமள 
எழுது்வதும், இேமன முடிவுக்கு த்காண்டு ்வரும் 
என நிமனதோல் இனனும் சிறிது ்காலததில் 
ோய்கக் த்காடபாடு முழு்வதும் பறிக்்கப்படடு 
விடும். உ்டனடியா்க ஒனறிமணநது ேடுப்பேற்்கான 
தபாறிமும்ற ஒனம்ற தசயற்படுதே த்வண்டும் 
இேன மூலதம இருப்மபதேக்்க ம்வக்்க முடியும் 
ஆனால் இமே எ்வரும் சிநதிப்போ்க இல்மல.
 இலஙம்க பிரிதோனியரி்டமிருநது 1948, 
தபப்ர்வரி,04,ல் அரசியல் விடுேமல தபற்்ற 
பினனர உரு்வான இன அரசியலில் கிழக்கு 
மா்காணம் முக்கியமான ஒன்றா்க இருநது 
்வருகின்றது. விடுேமலக்குப் பின ஆடசிக்கு ்வநே 
அரசாங்கங்களினால் நம்டமும்றப் படுதேப்பட்ட 
அரசுசாரபுக் குடிதயற்்றததிட்டங்கள், ேமிழ்ப் 
தபரும்பானமம மா்காணமா்க இருநது்வநே கீழ் 

மா்காணததின இனப்பரம்பலில் தபரும்பானமமச 
சிங்கள்வர்களுக்குச சாரபான நிமலமயக் த்காண் 
டு்வர முயற்சிப்போ்கக் கூறித ேமிழ் மக்்களிம்டதய 
அதிருப்திமயத தோற்றுவிதேது. 1987 இல் 
ஏற்படுதேப்பட்ட இலஙம்க - இநதிய ஒப்பநேம் 
கிழக்கு மா்காணதமே, ்வ்ட மா்காணதது்டன 
ேற்்காலி்கமா்க இமணதது ்வ்டக்கு கிழக்கு மா்காண 
சமப என்ற ஒதர மா்காணசமப நி்வா்கததின 
கீழ் த்காண்டு ்வநேது. அதது்டன இமணநே 
மா்காணங்களின நிர்வா்க மமயமும், கிழக்கு 
மா்காணததிலுள்ள திருத்காணமமலயிதலதய 
அமமக்்கப்பட்டது. இநேத ேற்்காலி்க இமணப்பு 
2006 அக்த்டாபர 16 ஆம் நாள் இலஙம்க உச 
சநீதிமன்றததினால் நீக்்கப்படடு இரண்டு மா்கா 
ணங்களும் பிரிக்்கப்பட்டன.
 இநே மா்காணம் தோ்டரபில் ேமிழர, 
சிங்கள்வர்களுக்கிம்டயிலான முரண்பாடு்கள் 
ஒருபு்றமிருக்்க, நாடடில் முஸ்லிம்்கள் தசறிநது 
்வாழும் முக்கிய பகுதியா்கவும் கிழக்கு மா்காணதம 
விளஙகு்வோலும், மா்காணததின சனததோம்கயில் 
அண்ணள்வா்க 30% முஸ்லிம்்களா்க இருப்போலும் 
தீரவு வி்டயததில் சிக்்கல்்கள் அதி்கமா்க உள்ளது.

 கிழக்கு மா்காணம் கிட்டதேட்ட 9.996 
சதுர கிதலாமீட்டர பரப்பளம்வக் த்காண்்டது.
இது ்வ்டக்த்க ்வ்ட மா்காணம், கிழக்த்க 
்வங்காள விரிகு்டா, தேற்த்க தேன மா்காணம், 
மற்றும் தமற்த்க ஊ்வா மா்காணம், மததிய 
மா்காணம், ்வ்டமததிய மா்காணம் ஆகிய்வற்ம்ற 
எல்மல்களா்கக் த்காண்டுள்ளது.
 இம்மா்காணததின ்கமரப்பகுதி்கள் 
தபரும்பாலும் ்க்டற் ்காயல்்கமளக் த்காண்டுள்ளன. 
இ்வற்றில் மட்டக்்களப்பு ்வாவி, த்காக்கிளாய் 
்வாவி, உப்பாறு, உல்மலக்்கழி ஆகியம்வ குறிப் 
பி்டதேக்்கம்வ
 திருத்காணமமல, மட்டக்்களப்பு, 
அம்பாம்ற ஆகிய மூனறு மா்வட்டங்கமள 
த்காண்்ட கிழக்கு மா்காணததில் கிழக்குமா்காண 
சனததோம்க-2012

திருக்கொணமலை
க�ொன்கர் - 152854 (40.42%)
�மிழர் - 122080 (32.29%)
தபளத�ர்்கள் - 101991 (26.97%)

முஸ்லிம்்கள்- 159251 (42.11%)
தபளத�ர்்கள் - 98772 (26.12%)
இந்துக்கள் - 98113 (25.95%)
கிறித�வர்்கள் - 21892 (5.79%)

மடடக்களப்பு
�மிழர் - 382300 (72.80%)
க�ொன்கர் - 133844 (25.49%)
தபளத�ர்்கள் - 6127 (1.17%)

இந்துக்கள் - 338983 (64.55%)
முஸ்லிம்்கள்- 133939 (25.51%)
கிறித�வர்்கள் - 46300 (8.82%)
தபளத�ர்்கள் - 5787 (1.10%)

அம்பொலை
க�ொன்கர் - 282489 (43.59%)
தபளத�ர்்கள்- 251018 (38.73%)
�மிழர் - 112915 (17.43%)

முஸ்லிம்்கள்- 282746 (43.63%)
தபளத�ர்்கள் - 250213 (38.61%)
இந்துக்கள் - 102454 (15.81%)
கிறித�வர்்கள் - 12609 (1.95%)

 திட்டமிட்ட சிங்கள குடிதயற்்றங்களாலும், 
முஷ்லிம்மக்்களின இனம்பரம்பலாலும் மட்டக் 

்களப்பு மா்வட்டததில் 
ேமிழர்களின இனவிகிோசரம் 
இப்தபாது 2022, ல் 
்கணக்த்கடுப்பு ந்டதேப்பட்டால் 
தமலும் ேமிழர்களின 
சனததோம்க கும்றயும் 
எனபதில் மாற்றுக்்கருதது்கள் 
இல்மல. ேமிழ ரின பி்றப்புவீேம் 

கும்றநதுள்ளது எனபது புள்ளிவிபரங்கள் மூலம் 
எதிர்காலததில் தேளிவூட டும்.
 கிழக்குமா்காணததில் அம்பாம்ற திரு 
த்காணமமல மா்வட்டங்களில் சிங்கள பாரா 
ளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேரிவு தசய்யும் ்வாய்ப்பு 
்க்டநே 1960ம் ஆண்டுக்கு பினனதர ஏற்பட்டது.
 ்வ்டக்கு கிழக்கு ோய்கததில் கூ்ட 1960, 
க்குமுனனர எநே ஒரு சிங்கள பாராளுமன்ற 
உறுப்பினரும் தேரி்வா்கவில்மல. 1960, மாரச,20,ம் 
தி்கதி இ்டம்தபற்்ற தபாதுததேரேலில்ோன முேன 
முேலா்க அம்பாம்ற தேரேல் தோகுதியில் இருநது 
ஶ்ரீ லங்கா சுேநதிர ்கடசிமூலமா்க விதஜயசிங்க 
விஜயபாகு என்ற சிங்கள்வர தேரி்வானார.1960, 
தேரேலில் ்வ்டக்கு கிழக்கு முழு்வதும் 19, தேரேல் 
தோகுதி்களில் 15, தபர இலஙம்க ேமிழரசு 
்கடசியில் த்வற்றிதபற்்ற ்வரலாறும் இருநேது.
 1961,ஏப்ரல்,10, ம் தி்கதி மட்டக்்களப்பு 
மா்வட்டததில் இருநது அம்பாம்ற மா்வட்டம் 
பிரிக்்கப்பட்டது.
 1977,யூண்,14,ல் திருத்காணமமல மா்வட 
்டததில் தசருத்வல என்ற தோகுதி முேன முேலா்க 
ஆரம்பிக்்கப்படடு தசருவில தோகுதியில் இருநது 
எச.எம்.லீலாதரடண என்ற சிங்கள பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர திருத்காணமமலயில் தேரி்வானார 
அேற்கு முனனர திருத்காணமமலயில் எநே சிங்கள 
பிரதிநிதது்வமும் இருநேதில்மல.
 ஆனால் 1994,ஆ்கஷ்ட,20ல் இ்டம்தபற்்ற 
தபாதுததேரேலில் அம்பாம்ற மா்வட்டததில் 
கிம்டதே 6, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் 4, 
சிங்கள்வரும்,2, முஷ்லிம்்களும் தேரி்வானார்கள் 
ேமிழர எ்வருதம தேரி்வா்கவில்மல.
 ஆனால் அேனபினனர கிழக்கு மா்கா 
ணததில் சிங்கள குடிதயற்்றங்கள் திட்டமிடடு 
இ்டம்தபற்்றோல் ேற்தபாது ஏ்றக்கும்றய 23, 
வீேமான்வர்கள் சிங்களமக்்கள் கிழக்குமா்காணத 
தில் உள்ளனர.
 ஈழததில் ்வரலாற்றுச சி்றப்புமிக்்க, தே்வார 
பா்டல் தபற்்ற ேலமான திருக்த்காதணஸ்்வரம் 
ஆலய நிலம் எனறுமில்லாே அளவு அததுமீறி அரச 
நிர்வா்கததின உேவியு்டன ஆக்கிரமிக்்கப்படுகி்றது 
தோல்தபாருள் ஆய்வு என்ற தபாரம்வயில் பூரவீ்க 
மச்வதேமிழ் நிலங்க்கள் தபௌதேமயமாக்்கல் 
இ்டம்தபறு்வேற்்கான த்வமலததிட்டங்களும், 
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சர்வதேச ம்களிர தினம் ஒவத்வாரு ்வரு்டமும் 
மாரச 8-ம் தி்கதி ஒவத்வாரு ்கருப்தபாருளின  

கீழ் முனதனடுக்்கப்படடு ்வருகி்றது. தபண்்க 
ளின உரிமம்களும்   மனிே உரிமம்கள் ோன 
என உலகிற்கு உரததுக்கூறும் அதே த்வமள 
அ்வர்களின சம உரிமமயு்டன  மரியாமேதயாடு 
எநே விே த்வறுபாடுமினறி ்வாழ ்வழி தசய்ய 
அமன்வரும் ஒனறுப்ட த்வண்டும் எனபமே 
்வலியுறுததி இநே நாள் அமன்வராலும் பின 
பற்்றப்படுகி்றது.

 இனம்றய நாள் நாம் ந்டநது ்வநே பாமேமய 
திரும்பி பாரக்கும் தபாழுது பல தபண்்கள் 
பல சாேமனயாளர்களா்க உல்கதம வியநது 
பாரக்கும் ்வண்ணம் ்வரலாறு பம்டததிருப்பமே 
்காண்கினத்றாம். தபண்்களால் முடியாது 
எனறு தசால்லப்பட்ட தும்ற்களில் தபண்்கள் 
அனாயசமா்க புகுநது விமளயாடு்வது்டன விமா 
னி்களா்க,   விஞஞானி்களா்க , விண்த்வளி 
ஆராசசியாளர்களா்க, நாடடின ேமல்வர்களா்க, 
வி்வசாயி்களா்க, தோழில்நுடப ்வல்லுனர்களா்க 
சாதிததுக் த்காண்டிருக்கின்றார்கள். எனனோன 
ஒரு சில தபண்்கள் இப்படி வியநது பாரக்கும் 
நிமலயில் இருநோலும் எல்லா தபண்்களுக்கும் 
சமதது்வம் கிம்டததுள்ளோ எனறு பாரதோல், 
பல தபண்்கள் ்கல்வி ்கற்கும் ்வாய்ப்தபா அல்லது 
்வனமும்றயற்்ற சுேநதிரமான,த்கௌர்வமான 
்வாழ்க்ம்க ்வாழும்   நிமலதயா இனனும் உரு 
்வாக்்கப்ட  இல்மல எனபது ோன நிஜம். 
 எவ்வாறு இநே சர்வதேச தினம் உரு்வா 
னது? 1908- ம் ஆண்டு கிட்டதேட்ட 15,000, தபண்்கள் 
மி்க மேரியததோடு நியூயாரக் வீதி்களில் இ்றஙகி, 
நல்ல சம்பளததிற்்கா்கவும்,ஒரு சி்றநே த்வமல 
தசய்யும் சூழலுக்்கா்கவும், ேமது ்வாக்்களிக்கும் 
உரிமம்களுக்்கா்கவும் தபாராடினார்கள்.  அடுதே 
ஆண்டு அதமரிக்்காவின தசாசலிஸ்ட ்கடசி 
த்வமலநிறுதேம் தசய்ே்வர்கமளக் த்கௌரவிப் 
பேற்்கா்க ஒரு தேசிய ம்களிர தினதமே அறி 
விதேமேயடுதது, 1901-ல் அது உல்க மயமானது. 
1911-ல் முேலா்வது சர்வதேச ம்களிர தினம் 

த்காண்்டா்டப்பட்டது. அதில் கிட்டதேட்ட ஒரு 
மில்லியனுக்கும் அதி்கமான தபண்்கள் ்கலநது 
த்காண்்டது குறிப்பி்டதேக்்கது. 
 முேலா்வது தபண்்களுக்்கான சர்வதேச  
தினம் முனதனடுக்்கப்படடு நூற்றிப்பதது 
்வரு்டங்கள் உருண்த்டாடிவிட்டன. ஆனால் 
இனறும் தபண்்கள் ேமது  உரிமம்களுக்்கா்கவும் 

சமதது்வததிற்்கா்கவும் தபாராடிக் த்காண்டிருக் 
கின்றார்கள்.தபண்்களின புரடசி்கர தபாராட 
்டங்களின விமள்வா்க தபண்்கள் ்வாக்குரிமம, 
்காணி உரிமம , ்கல்வி உரிமம தபான்ற உரி 
மம்கமள தபற்று சுேநதிரதமே சுவீ்கரிதோலும், 
இனறும் அ்வர்கள் ேமது சம உரிமமக் ்கா்க குரல் 
த்காடுதது ்வருகின ்றார்கள். 
  இனறும் இநதியா, ்கம்தபாடியா, 
பாகிஸ் ோன, தநபால், தயமன , பப்பு்வா 
நியூ கினி, தெய்டி, எகிப்து, கு்வாதேமாலா, 
தபான்ற நாடு்களில் ஆண்்களின ்கல்விற்கு 
முனனுரிமம அளிக்்கப் படு்வதோடு, தபண்்கள் 
இரண்்டாம் ேரமா்கத்வ பாரக்்கப்படுகி்றார்கள். 
ஆப்்கானிஸ்ோன தபான்ற நாடு்களில் 
தபண்்களின உயர ்கல்வி முற் ்றா்க மறுக்்கப்படடு 
ள்ளது. ஐநோம் ஆண்டு ்வமர மடடுதம 
இநநாடடில் தபண்்கள் ்கல்விமய தோ்டர 
முடியும். 

 ்கல்வியில் பாலின சமதது்வமினமமயா 
னது, தபண்்களின  ்வளரசசிமய பாதிப்பதோடு 
அ்வர்களின சுயமதிப்மபயும் பாதிப்போ்கவும்  
அது அமமகின்றது.   சமமான ்கல்விமய தபறுேல் 
எனபது அடிப்பம்ட மனிே உரிமம்களில் ஒனறு 
எனபமே ்க்டநது சமூ்க மாற்்றததிக்்கான முக்கிய 
்காரணியா்க அமமகின்றது. தபாருளாோர ரீதி 
யில் தபண்்கள் முனதனறி ஒரு நிமலயான  
தமம்படுதேப்பட்ட ்வளரசசிமய தநாக்கிய 
பயணததிற்கு ்கல்வி இனறியமமயாே ஒன்றா 
கின்றது. தபண்்கள் சுேநதிரமா்க ்கல்வி ்கற்கும் 
பாலின சமதது்வதமே உரு்வாக்கும் ்க்டமம 
சமூ்கததில் ்வாழும் ஒவத்வாரு்வருக்கும் உள்ளது. 
 அடுதே மி்கப்தபரிய சமூ்கப் பிரசசமன 
யா்க தபண்்களுக்த்கதிரான ்வனமும்ற்கள் 
பல்வடி்வங்களில் இனறு அரஙத்கறிக் 
த்காண்டிருக்கின்றது, ஒரு சில  தபண்்கள்  
பாது்காப்பா்க இநே சமூ்கததில் ்வாழ 
முடிநோலும் பல தபண்்கள் பல ச்வால்்களுக்கும், 
்வனமும்ற்களுக்கும் மு்கம் த்காடுக்்க த்வண்டிய 
சூழதல இநே சமூ்கததில் உள்ளது. 2020-ல் 
த்வளி்வநே உல்க சு்காோர நிறு்வனததின 

அறிக்ம்கயின படி கிட்டதேட்ட 47,000. 
தபண்்கள் ேங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களாதல 
த்கால்லப்படுகி்றார்கள்.  ேங்கள் தசாநே குடும்ப 
உறுப்பினர்களால் தபண்்கள் அடிக்்கப்படு்வதும், 
அடிமம்களா்க ந்டதேப்படு்வதும்  த்காமல 
தசய்யப்படு்வதும் சமூ்கததில் ஏற்று த்காள்ள 
முடியாே த்காடுமமயாகும்.  ஒரு குடும்பம் ஒரு 
தபண்ணுக்கு பாது்காப்பா்க இருப்பது்டன அ்வள் 
முனதனற்்றததிற்கு உறுதுமணயாய் இருப்பது 
அ்வசியமாகும். கிட்டதேட்ட 47, நாடு்களில் 
்கண்வனமார்களின துஸ்பிரதயா்கததில் 
இருநது தபண்்கமள பாது்காக்்க இது்வமர 
எநே சட்டங்களும் உரு்வாக்்கப்ப்டவில்மல. 
கிட்டதேட்ட 45, நாடு்களில் குடும்ப ்வனமும்றக்கு 
எதிரான   சட்டங்கள் த்காண்டு்வரப்ப்டவில்மல. 
இது்வமர தபரும்பானமமயான நாடு்களில் 
தபண்்களுக்கு சமனான ஊதியதமே நம்ட 
மும்றப்படுதேவில்மல. ஒதர தும்றயில், 
நி்கரான ்கல்விமய தபற்று , ஆணுக்கு நி்கரா்க 
அ்வர்கள் ்கடினமா்க  உமழதோலும் ஆணுக்கு 
ஒரு ஊதியமும் தபண்ணுக்கு ஒரு ஊதியமும் 
்வழங்கப்படு்வது அ்வர்கள் உமழப்மப சுரண்டு 
்வேற்கு சமமாகும். 
 ஆ்கத்வ சமூ்கம் என்ற அடிப்பம்டயில் 
நம் அமன்வருக்கும் உள்ள ்க்டமம எனன? ஒரு 
தபண் நமது சமூ்கததில் பாது்காப்பா்க த்கௌரமா்க 
்வாழ முடிகி்றோ? ஒரு தபண் அல்லது ஒரு தபண் 
குழநமே ்வனமும்றக்கு மு்கம் த்காடுக்கும் தபாது 
சமூ்கம் எவ்வாறு எதிரவிமனயாற்றுகின்றது? 
சமூ்கததில் ்வாழும் ஒவத்வாரு குடும்பமும் 
ேங்கள் தபண்குழநமே்கள் ஒவத்வாரு்வரும் 
்கல்வி  ்கற்று, துணி்வா்க முடித்வடுக்கும் ஒரு 
ேமலமமதது்வ பண்பு த்காண்்ட ஒரு தபண்ணா்க 
பிர்காசிக்்க த்வண்டும் எனறு நிமனதோதல பல 
மாற்்றங்கள் ோனா்க உரு்வாகும். பா்டசாமல்களில் 
தபண்்களுக்த்கதிரான ்வனமும்ற்கள் பற்றிய 
விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதது்வதோடு, ்வனமும்ற 
்கமள எவ்வாறு ேடுக்்க முடியும் எனபமே 
அமனதது ஆண் தபண் மாண்வர்களுக்கும் 
தபாதிக்்க த்வண்டும்.   துஸ்பிரதயா்கங்கள் மற் 
றும் ்வனமும்ற்கமள எவ்வாறு அம்டயாளம் 
்காண முடியும் எனபமே ்கற்றுக்த்காடுப்பது்டன, 
அப்படி மு்கம் த்காடுக்கும் படசததில் எனன 
தசய்ய த்வண்டும் எனபமேயும் தேளிவுபடுதே 
த்வண்டும். 
 சிறு ்வயதில் இருநதே ச்க மாண்வர்கமள 
மதிக்்க ்கற்றுக்த்காடுக்கும் தபாது மற்்ற்வர்களும் 
மரியாமேக்கு உரிய்வர்கள்  எனகி்ற விமேயிமன 
அ்வர்கள் மனதில் விமேக்கும் தபாது அமன 
்வரும் ஒரு்வமரதயாரு்வர சமமா்க மதிக்்க 
பழகு்வது்டன ஒரு அழ்கான பண்மப ்வளரததுக் 
த்காள்்வார்கள். இநே பண்பு ஒவத்வாரு 
குடும்பங்களில் கூ்ட ்வளரததுக் த்காள்ள 
த்வண்டும். ஒவத்வாரு தபற்த்றாரும் ேங்கள் 
குழநமே்கமள ஆண் தபண் தபேமினறி சமமா்க  
்வளரப்பது்டன எநே ்காரணததிற்்கா்கவும்  ்வனமு 
ம்றமய ஊக்குவிக்்க கூ்டாது. தபண்்கமள 
ேமலமமதது்வததில் ேடடி த்காடுக்்கலாம். 
தபாதுதசம்வயில் ஈடுப்ட அ்வர்கமள ஊக்கு 
விக்்கலாம். ்வறுமமயான  குடும்பங்கள் 
அல்லது தபண் ேமலமம குடும்பங்கமள 
தசரநே தபண்குழநமே்கள் ்கல்விமய தோ்டர 
்வாய்ப்புக்்கமள உரு்வாக்்கலாம். தபண்்கமள 
பாது்காப்பேற்கு எனதனனன த்காள்ம்க்கமள 
உரு்வாக்்க முடியுதமா அ்வற்ம்ற அரசு மற்றும் 
அரச சாரபற்்ற நிறு்வனங்களு்டன இமணநது  
உரு்வாக்்கவும் தசயற்படுதேவும்   சமூ்கப் 
தபாறுப்புள்ள்வர்கள் இமணநது முன ்வர 
த்வண்டும். 
 ஒரு அழ்கான சமதது்வமான சமூ்கதமே 
எமது குழநமே்கள் ்வாழ நாம் அமன்வரும் 
இமணநது உரு்வாக்்க இநே சர்வதேச தபண்்கள் 
நாளில் உறுதிதயடுததுக்  த்காள்ளலாம்.
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கிழக்கு மா்காணததிமன பாது்காக்்கத்வண்டும் 
என்ற த்காரிக்ம்க தோ்டரசசியா்க முனதனடுக் 

்கப்படடு்வருகின்றது.இது்வமர ்காலமும் கிழக்கு 
மா்காணததிமன பாது்காப்பேற்கு ேமிழ் தேசிய 
சக்தி்களினால் எவவிே ந்ட்வடிக்ம்க்களும் முன 
தனடுக்்கப்ப்டாே நிமலயில் அஙகுள்ள ேமிழ் 
மக்்கள் தோ்டரசசியான த்காரிக்ம்க்கமள முன 
தனடுதது்வருகின்றனர.
 ்வ்டக்கு கிழக்கு இமணநே ேமிழர ோய்கம் 
என்ற த்காள்ம்கதயனபது ேமிழ் தேசியததின 
ோர்கமநதிரமா்கவுள்ள நிமலயில் ேமிழ் தேசிய 
பரப்பில் உள்ள ்கடசி்கள் அதி்களவில் ்வ்டக்கிமன 
முனனிறுததிய தசயற்பாடு்கமளதய அதி்களவில் 
முனதனடுதது்வருகின்றனர.
 அதேதபானறு ேமிழ் தேசிய பரப்பில் 
தசயற்படும் சிவில் சமூ்க தசயற்பாட்டாளர்களும் 
அதி்களவில் ்வ்டக்கு தநாக்கியோன தசயற்பாடு 
்கமளதய முனதனடுதது்வருகின்றனர.கிழக்கு 
மா்காணம் தோ்டரபில் எநேவிேமான தசயற்பாடு 
்கமளயும் முனதனடுக்கும் நிமலயிமன ்காண 
முடியவில்மல.

 
அண்மமயில் நம்டதபற்்ற ்கறுப்பு சுேநதிர 
தின ்வ்டக்கிலிருநது கிழக்கு தநாக்கியோன 
எழுசசிப்தபரணியினதபாது மடடுதம கிழக்கு 
தோ்டரபில் தபசப்பட்டதே ேவிர அேன பினனர 
யாரும் கிழக்கிமன ்கண்டுத்காள்ளும் நிமலமம 
யில் இல்மலதயனபதே உண்மமயாகும்.கிழக் 
கில் உள்ள ேமிழ் தேசிய அரசியல்சக்தி்கள் 
மடடும் ஓரளவு கிழக்கில் உள்ள பிரசசிமன்கமள 
தபசும்  நிமலமம ்காணப்படுகின்றதே ேவிர 
அேமனோண்டிய குரல்்கள் ஒலிக்கும் நிமலமம 
யிமன ்காணமுடியவில்மல.
 குறிப்பா்க கிழக்கு மா்காணததில் 
தமய்சசல்ேமர பண்மணயாளர்கள் எதிரத்காள் 
ளும் தநருக்்கடி நிமலமமதயனபது பாரதூரமான 
ோ்கயிருநது ்வருகின்றது. அதிலும் மட்டக்்களப்பு 
மா்வட்டததில் தமய்சசல் ேமர ்காணி்கமள 
தபரும்பானமமயினதே்வர்கள் ஆக்கிரமிக்கும் 
தசயற்பாடு்களினால் பண்மணயாளர்கள் தோ்டரச 
சியா்க தநருக்்கடி்கமள எதிரத்காண்டு ்வரும் 
நிமலயில் அ்வற்றிமன ேடுப்பேற்கு எநேவிே 
ந்ட்வடிக்ம்கயும் எடுக்்கப்ப்டவில்மல.
 யுதே்காலததில் மட்டக்்களப்பு மா்வட 
்டததில் பாது்காக்்கப்பட்ட ்காணி்கள் இனறு 
மி்கவும் திட்டமிட்ட ்வம்கயில் தபரும் 
பானமம சமூ்கததினால் அப்கரிக்்கப்படும் 
நிமலமமயிமன ்காணமுடிகின்றது.ேமிழர்க 
ளின தபாருளாோரம் சாரநே பகுதி்கமள அப 
்கரிப்பேன மூலம் ேமிழர்கமள கிழக்கில் 
தமலும் சிறுபானமமயினமா்க மாற்று்வேற்்கான 
முயற்சி்கள் முனதனடுக்்கப்படுகின்றன.
 ்க்டநே 2010ஆம் ஆண்டு தோ்டக்்கம் 
மட்டக்்களப்பு மா்வட்டததின மமலதேன 
மடு,மாே்வமன பகுதியில் ேமிழ் பண்மண 
யாளர்கள் தோ்டரசசியா்க தபரும்பானமம 
சமூ்கததின அததுமீ்றல்்களுக்கு ஆளாகி்வருகி 

ன்றனர.தபரும்பானமம சமூ்கததின பலமிக்்க 
அரசியல்்வாதி்களின ஆேரவு்டன இப்பகுதி யில் 
இநே அததுமீறிய தசயற்பாடு்கள் முனதனடுக் 
்கப்படடு்வருகின்றன.
 இப்பகுதியில் மட்டக்்களப்பு மா்வட்டத 
தின கிரான மற்றும் தசங்கலடி ஆகிய பிர 
தேசததில் உள்ள ்கால்நம்ட பண்மண 
யாளர்களின ்கால்நம்ட்கமள தமய்க்கும் 
பகுதியா்க ்க்டநே அறுபது ்வரு்டததிற்கும் 
தமலா்க பயனபடுதேப்படடு்வரும் பகுதிதய 
மமலதேனமடு,மாே்வமன பகுதியாகும்.
 ்க்டநே ்காலததில் 250க்கும் தமற்பட்ட 
குடும்பங்கமள குடிதயற்றி தமய்சசல் ேமர 
்காணி்கமள அப்கரிக்கும் தசயற்பாடு்கள் கிழக்கு 
மா்காண ஆளுனர ேமலமமயில் முனதனடுக்்கப் 
படடு அது நீதிமன்ற ந்ட்வடிக்ம்க்க்களின 
மூலமா்க ேடுக்்கப்பட்டது.அேமன தோ்டரநது 
எவ்வா்றாயினும் குறிதே பகுதி்களில் ்காணி 
அப்கரிப்பு்கமள தமற்த்காள்ளும் ்வம்கயில் 
தோ்டரசசியான ந்ட்வடிக்ம்க்கள் முனதனடுக் 
்கப்பட்ட நிமலதய இருநது ்வருகி்றது.
 ்காணி அப்கரிப்பு்கமள முனதனடுக்்க 
த்வண்டுமானால் அப்பகுதியில் உள்ள தமய்சசல் 
ேமரயில் உள்ள ்கால்நம்ட பண்மணயாளர்கமள 

அ்கற்்றத்வண்டும் எனபேற்்கா்க தோ்டரசசியான 
ந்ட்வடிக்ம்க்கமள பண்மணயாளர்களுக்கு எதி 
ரா்க முனதனடுதது்வருகின்றனர.இநே தசயற் 
பாடு்களுக்கு அப்பகுதியில் உள்ள ம்கா்வலி 
திட்ட அதி்காரி்களும் பம்டயினரும் ்வனஇலா்கா 
பிரிவினரும் பூரண ஆேரவு ்வழஙகி்வருகின்றனர.
 குறிதே பகுதியில் தமய்சசல் ேமரயில் 
மாடு்கமள தமய்க்கும் ்வம்கயில் பண்மணயாளர 
்கள் அமமததுள்ள ்காமள எனப்படும் பண்மண்க 
ளுக்கும் அடிக்்கடி நுமழயும் ்வனஇலா்கா 
பிரிவினரும் பாது்காப்பு பிரிவினரும் ேங்களுது 
தேம்வக்கு ம்வததுள்ள ்கததி்கள் மற்றும் 
மண்த்வடடி்கமள எடுததுசதசல்லும் நிமல 
்காணப்படுகின்ற அதேதநரம் அப்பகுதியில் அத 
துமீறிய ்வம்கயில் உள்ள குடிதயற்்ற்வாசி்கள் 
துப்பாக்்கமள ம்வததிருக்கும்தபாதும் அது தோ்டர 
பில் எநே ந்ட்வடிக்ம்க்களும் எடுப்பதில்மலதயன 
அப்பகுதியில் உள்ள பண்மணயாளர்கள் தேரிவிக் 
கின்றனர.
 இநே ஆண்டு ஆரம்பம் தோ்டக்்கம் 15க்கும் 
தமற்பட்ட மாடு்கள் துப்பாக்கிசூடு ந்டாததியும் 
த்வடடியும் த்கால்லப்படடுள்ளன.இது தோ்டர 
பில்  ்கா்வல்தும்றயில்  மும்றயிட்டாலும் எநேவிே 
ந்ட்வடிக்ம்கயும் எடுப்பதில்மலதயனவும் ்கால் 
நம்ட பண்மணயாளர்கள் தேரிவிக்கின்றனர.
 இநே நிமலயில் மாே்வமன மயிலதேமடு 
தமய்சசல் ேமர வி்வ்காரம் பண்மணயாளர்கள் 
ேங்களது உயிருக்கு அசசுறுதேல் உள்ளோ்க 
மட்டக்்களப்பில் உள்ள மனிே உரிமம ஆமணக் 
குழுவில் மும்றப்பாடு ஒனறிமன பதிவு தசய்துள் 
ளனர.
 ்க்டநே சில நாட்களா்க மயிலதேமடு 
மாே்வமன பகுதியில் ்கால்நம்ட்கள் மீது 
துப்பாக்கிச சூடும் த்வடடுக்்காயங்களு்டனும் 
்கால்நம்ட்கள் இ்றநதுள்ள நிமலயில் ேங்களுக்கும் 

ஏதும் உயிர ஆபதது ்வநதுவிடுதமா என்ற அசசததில் 
மும்றப்பாடு ஒனறிமன பதிவு தசய்துள்ளனர .
 மாே்வமன மயிலதேமடு பகுதியில் 
சிங்கள்வர்கள் அததுமீறி குடிதய்ற முடியாே 
நிமலயில் நீதிமன்றத ேம்ட உதேரவு இருக்கின்ற 
நிமலயிலும் குறிதே பகுதியில் தபரும்பானமம 
இனதே்வர்களினால் தசாளன ்கசசான பயிரதசய்ம்க 
தமற்த்காண்டு ்வரு்வது்டன நீதிமன்ற சட்டதமே 
மதிக்்காமல் தசயல்படடு ்வருகின்றமே அ்வோனி 
க்்க கூடியோ்க இருக்கின்றது .
பயிரதசய்ம்கயில் ஈடுபடுப்வர்கள் தமய்சசல் 
ேமரக்்கா்க ஒதுக்்கப்பட்ட ்காணி்களுக்குள் 
அதது மீறி பயிரதசய்்வேனால் ்கால்நம்ட்கள் 
அப்பகுதியில் தபாகும் தபாது ்கால்நம்ட்கள் மீது 
துப்பாக்கிச சூடும் த்வடடுக்்காயங்களு்டனும் ்கால் 
நம்ட்கள் உயிரிழநதுள்ளன.
 ்க்டநே ்காலங்களில் கிழக்கு மா்காண 
ஆளுநர அனுராஜா ஜ்கம்பத ேமலமமயில் 
குறிதே குடிதயற்்றமானது திட்டமிடடு 
திணிக்்கப்படடிருநே தபாதிலும் பண்மணயாளர 
்களின முயற்சியாலும் ேமிழ்த தேசியக் 
கூட்டமமப்பின பஙகு தபற்்றளு்டனும் ்வழக்கு 
தோ்டரப்படடு குறிதே சிங்கள குடிதயற்்றததிற்்கான 
ேம்ட உதேரவு எடுக்்கப்படடிருநேது.

 ஆனால் இனறு மீண்டும் த்வளிமா்வட்டங 
்களில் உள்ள தபரும்பானமம இனதே்வர்களின 
அதது மீறிய தசயற்பாடு்கள் தோ்டரநே ்வண்ணதம 
உள்ளது.
 ்க்டநே ்காலங்களில் மாே்வமன மமயலத 
ேமடு பகுதியில் தசனறு அ்வர்களும்டய 
பிரசசிமன்கமள த்கடடு அறிநே மட்டக்்களப்பு 
மா்வட்ட அரசாங்க அதிபர ்கலாநிதி பதம ராஜா 
பண்மணயாளர்களுக்கு சாரபா்க தசயற்படுகின்றார 
என்ற ்காரணததினால் அரசாங்க அதிபர பேவியில் 
இருநது இ்டமாற்்றப்படடு இருநே நிமலயில் 
ேற்தபாது மட்டக்்களப்பு மா்வட்ட அரசாங்க 
அதிபரா்க பதமராஜா அ்வர்கள் ்வநதிருக்கின்ற 
தபாதும் குறிதே அப்பகுதியில் அததுமீறிய 
தசயற்பாடு்கள் முனதனடுக்்கப்படடு ்வருகின்றது.
இராஜாங்க அமமசசர சி.சநதிர்காநேன பிள்மள 
யான  ேமலமமயிலான குழுவினர தசனறு 
இநே பிரசசமனக்கு உ்டனடியா்க தீரம்வ 
தபற்று ேரு்வோ்க கூறி இருநதும் அ்வர்களாலும் 
பண்மணயாளர்கள் ஏமாற்்றப்படடுள்ளோ்க தேரி 
விததுள்ளனர.
 நீதிமன்ற சட்டதமே மீறி நீதிமன்றதமே 
அ்வமதிக்கும் விேததில் தபரின்வாே இனதே்வர்கள் 
தமய்சசல் ேமரக்்கா்க ஒதுக்்கப்பட்ட ்காணி்கமள 
அததுமறி பிடிதது அேனுள் பயிற்தசய்ம்க்கமள 
தமற்த்காண்டு ்கால்நம்ட்களின ்வாழ்்வாோரதமே 
இல்லாே ஒழிக்கும் ஒரு தசயற்பாட்டா்க உள்ளோ்க 
தேரிவிக்கின்றனர.
 மட்டக்்களப்பு மா்வட்டததில் வி்வசாயத 
மேயும் மீனபிடிமயயும் ்கால்நம்டமயயும் நம்பி 
இருக்கின்ற ஏமழ மக்்களின ்வயிற்றில் அடிக்கும் 
ஒரு தசயற்பா்டா்கத்வ பாரக்்கப்படுகின்றது.
தோ்டரசசியா்க இவ்வா்றான தசயற்பாடு்கள் 
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ஐக்கியநாடு்கள் சமபயின மேநல்லிணக்்க 
்வாரம் மாரச 01 முேல் 07்வமர இ்டம்தபற்று 

்வருகி்றது. 2010ம் ஆண்டு தயாரோனின மனனர 
2்வது அப்துல்லா அ்வர்களின முனதமாழிவில் 
்வனமும்றயற்்ற அமமதிப்பண்பாடம்ட அகில 
தமஙகும் ்வளரததேடுக்்க மேநல்லிணக்்கம் 
்வளரக்்கப்ப்ட த்வண்டுதமன த்காரப்பட்டமே 
ஏற்று ஐக்கியநாடு்கள் சமப 2012இல் மே 
நல்லிணக்்க ்வாரதமே மாரச 01முேல் 07 ்வமர 
“ புலம்தபயரநதோர தநரமாற்்றங்களுக்்கான 
தபாராற்்றல்” என்ற மமயக்்கருவில் த்காண்்டா்டத 
தோ்டஙகியது. அடுதே ஆண்்டான 2013இல் மனிேப் 
புலப்தபயரவு அமமதிக்்கான இயற்ம்கயான 
மும்றமமயா்கக் கூ்ட உள்ளது என்ற உண்மம 
்வளரக்்கப்பட்டது. 2014 இல் தபாறுமமயும் 
புனர்வாழ்வு அளிதேலும் மனனிதேலும் மே 
நல்லிணக்்கததின ்வழி ்வளரக்்கப்ப்ட த்வண்டும் 
எனகின்ற தேனனாபிரிக்்க அரசியல் அனுப்வதேமே 
முனனிமலப்படுததி ‘மேநல்லிணக்்கம்’ முரண் 
பாடு்களிலும் தபார்களிலும் அ்வற்றின விமளவு 
்களிலும் மனிோயதமே மீள்விக்கும் ஆற்்றலா்க 
்வளரக்்கப்ப்ட த்வண்டும் எனபது ்வலியுறுத 
ேப்பட்டது. 2015இல் மேநல்லிணக்்கக் கூடடுச 
தசபிதேலும், சு்கமளிக்்க இம்ற யருள் த்வண்டும் 
்வழிபாடு்களும், சமு்கதசம்வ்களு்டன இமணக் 
்கப்படடு அமமதிமய நிமலப்படுதது்வேற் 
்கான ்காரணி்களா்க முனதனடுக்்கப்ப்ட த்வண் 
டும்  என்ற எண்ணம் முனனிமலப் படுதேப்பட்டது. 
2016இல் எல்மல்கமளக் ்க்டக்கும் பாலமா்க 
மேநல்லிணக்்கம் நம்டமும்ற ்வாழ்வில் ஊக்கு 
விக்்கப்படுேல் ்வலியுறுதேப்பட்டது. 2019இல் 
நிமலயான ்வளரசசி்கள் நல்லிணக்்க அமமதி ்வழி 
நிமலநிறுதேப்ப்ட த்வண்டும் என்ற எண்ணம் 
முனம்வக்்கப்பட்டது. 2019 இல் தபார்கள் முரண் 
பாடு்களின ேழும்பு்களின அடிப்பம்டயிலும் 
தபருநதோற்றின அனுப்வததிலும் நம்பிக் 
ம்கயும் ஆனமி்க ேமலமமதது்வ இமணப்பும் 
மேநல்லிணக்்கதோல் ்வளரக்்கப்ப்ட த்வண் 
டும் எனபது சம்காலததின தேம்வயா்க 
்வலியுறுதேப்பட்டது. இநே மேநல்லிணக்்கததின 
்வழி மானி்டதமே மனிேதது்வதமேப் தபணுேல் 
என்ற உயர தநாக்்கா்க மடடுமல்ல மனிே சமுோயம் 
ேப்பிப்பிமழப்பேற்்கான தபாறிமும்றயா்கவும் 
2023 ம் ஆண்்டான இவ்வாண்டுக்்கான மமய 
தநாக்்கா்க அமமதிமயயும், பாலினச சமதது்வத 
மேயும், உளநலதமேயும், நல்்வாழ்ம்வயும், சுற்றுச 
சூழமலயும் தபணு்வேற்்கான மேநல்லிணக்்கம் 
எனபது ஐக்கிய நாடு்கள் சமபயினால் ்கட்ட 
மமக்்கப்படடுள்ளது.    
 7 மில்லியன மக்்களின உயிமரக் ்காவு 
த்காண்்ட த்காவிட தபருநதோற்று இனறு மக் 
்களிம்ட எனறும் தோ்டரக்கூடிய தோற்று எனறு 
மீள்்வமரவு தசய்யப்படடு ்வழமமயான ம்வரஸ் 
தோற்றுக் ்காய்சசல்்கமள எதிரத்காள்ளும் மும்ற 
யிதலதய த்காவிட தபருநதோற்றும் இனறு 
மருதது்வ அறிவியல் தோழில்நுடப ்வளரசசி்களால் 
மடடுப்படுதேப்பட்டாலும், உலத்கஙகும் த்காவிட 
தபருநதோற்று தநருக்்கடி ஏற்படுததிய உ்டல் 
உளவியல் ோக்்கங்களின தோ்டரசசி்களால் உலகின 
சமு்க தபாருளாோர அரசியல் ஆனமி்கத ேளங்கள் 
ஆட்டம் ்கண்டுதபாய் உள்ளன. இநதநரததில் 
ோன மேங்கள் ேரும் ஆனமி்கப் பலமும் 
மேநம்பிக்ம்க ேரும் நல்லு்றவுச தசயல்்களும் 
மனிே சமுோயததின ஒருஙகிமணப்புக்கும் 

ஒனறிமணநே ்வளரசசிக்கும் அ்வசியமா்க உள்ளது. 
இேமன தமலும் ்வலுப்படுதேக் கூடிய மும்றயில் 
உல்க ்வஙகியின ேரவின படி 2022இல் அதீே 
்வறுமம நிமலயில் உலகின மக்்கள் தோம்கயில் 
8.5 வீேமான 685 மில்லியன மக்்கள் இருநதுள்ளனர.  
இ்வர்களுள் 5.7 மில்லியன சிறு்வர்களும் அ்டங 
கு்வர. “்க்டவுமள அனபு தசய்ேல் எனபது 
அயல்வமர அனபு தசய்ேலில் ேஙகியுள்ளது” 
என்ற விருது்வாக்கியதது்டன மேங்களின 
நல்லிணக்்க அமமப்பினர இவ்வாண்டில் 
அமமதிமயயும், பாலினச சமதது்வதமேயும், 
உளநலதமேயும், நல்்வாழ்ம்வயும், சுற்றுசசூழமல 
யும் தபணு்வேற்்கான முயற்சி்கமள மேநல்லி 
ணக்்கததின ்வழி தமற்த்காள்ள முமனநது ்வரு 
கின்றனர. 

 உலகின இநே சம்காலநிமலக்கு ஈழத 
ேமிழ் மக்்களும் மாறுபட்ட்வர்கள் அல்ல. ஆனால் 
அ்வர்கமள த்வறுபடுததித ேனிமமப்படுததி 
அ்வர்களின இம்றமமமய இழக்்க ம்வக்்க இன 
அழிப்பு, இனததும்டப்பு, பண்பாடடு இன 
அழிப்பு எனனும் அமனததுல்கச சட்டங 
்களுக்கு எதிரான மூனறு மனிேக் த்காடுமம 
்கமளயும் சிறிலங்காவின இம்றமமமயயும் 
ஒருமமப்பாடம்டயும் தபணு்வேற்்கான தேசிய 
பாது்காப்பு ந்ட்வடிக்ம்க என உலகுக்கு நியாயப் 
படுததி த்வ்கமா்க ஈழதேமிழின அழிப்மப 
பலநிமல்களில்  முனதனடுதது ்வரும் சிறி 
லங்கா அரசின இனம்றய அரசதேமல்வர ரணில் 
விக்கிரமசிங்கா ேனது தமௌனதோல் த்வளிப் 
பம்டயா்க அரசாங்கததிற்குக் ்காலக்த்கடு த்காடுக் 
கும்  அளவுக்கு தபௌதே ம்காநாயக்்க பீ்டங ்களின 
அரசியல் அமுக்்கக் குழுக்்கள் மேத்வறியு்டன வீறு 
த்காண்த்டழ உேவி்வருகின்றார.   
 ஈழதேமிழர்களிம்ட திடீதரன தோனறி 
யுள்ள முனனாள் அ்ற்வழிப்தபாராட்ட முனதன 
டுப்பாளரான ஈழதேமிழர ஒரு்வர  ேமலமமயில் 
்வனமும்றப் தபாக்கு்களு்டன த்வ்கமா்க ்வளரக் 
்கப்தபற்று ்வரும் இநதுதது்வா அமுக்்கக் குழுக் 
்களும் ேமக்குள் தபௌதே -இநது மேங்கள் 
இமணநது ்வளரக்்கப்படடு மற்ம்றய மேங்கள் 
ஒடுக்்கப்ப்ட த்வண்டும் எனனும் புதிய அரசியல் 
சிநேமன்களு்டன, ேமிழரிம்ட இநது கிறிஸ்ே்வ 
மேங்களுக்கு இம்ட மேநல்லிணக்்கதமேத ே்கரதது 
மேத்வறியிமன அரசியல் ஆோயங்களுக்்கா்க 
நாளாநே ்வாழ்வியலா்க ்வளரதது ்வருகின்றார. 
இ்வரின ்வழி்காட்டலில் ்வ்வனியாவில் இதயசுவின 
திருப்பாடு்களின ்காடசிச சுரூபங்கமள உம்டதது 
நாசப்படுததியதிலும், யாழ்ப்பாண பல்்கமலக்்கழ்க 
்கமலப்பீ்டாதிபதி தேரேலில் கிறிஸ்ே்வததும்றத 
ேமல்வரா்க உள்ள குரு ஒரு்வர தேரி்வா்வமேத 
ேடுக்்க த்வண்டும் என்ற உள்தநாக்கில் அ்வர 
தபாடடியில் இருநது விலகுமாறு த்காடுக்்கப்பட்ட 
இநதுதது்வ பல்்கமலக்்கழ்கச சமு்கதே்வரின  
அழுதேங்களில் அ்வர தபாடடியில் நினறு விலகிய 
நி்கழ்வு மேநல்லிணக்்க்வாரமான இவ மாரச 
முேல் ்வாரததிதலதய தேரிய்வநதுள்ளது. இது 
இநது கிறிஸ்ே்வ முரண்பாடு்கள் எநே அளவுக்கு 
இலஙம்கத தீவில் ்வளரக்்கப்படடு ்வருகின்றன 
எனபமே உலகுக்குத தேளி்வாக்கியுள்ளது.  இநேப் 
பினனணியிதலதய 2023ம் ஆண்டு மேநல்லிணக்்க 
்வாரம் ஈழததில் இ்டம்தபறுகி்றது. இேமன 

இலஙம்கயில் உள்ள ஐக்கிய நாடு்கள் ்வதிவி்டப் 
பிரேநிதியும், தூேரங்களும் ்க்வனததில் எடுக்்காது 
விட்டால் ஈழததின ்க்டன சீரமமப்பு முயற்சி்கள் 
எனபது நம்டமும்றசசாததியமற்்றோகும். அமனத 
துல்க நாணயநிதியததின ்க்டனுேவியும் மே 
த்வறிமய ்வளரக்்கத்வ பயனபடுதேப்படும். 
 சிங்கள தபௌதே தபரின்வாேதமே ்க்டநே 
75 ஆண்டு்கால சிங்களப் தபரும்பானமம ஒற்ம்ற 
யாடசிப் பாராளுமன்ற ஆடசியில் ேங்கள் தமலான 
சிறிலங்காவின  இனஅழிப்புக்்கான ஊக்கியா்க 
அனுபவிதது ்வரும் ஈழதேமிழர்களிம்ட மச்வ 
கிறிஸ்ே்வ இஸ்லாமிய தபௌதே நல்லிணக்்கம் 
எனபது நாடடின இனம்றய தபாருளாோர 
தநருக்்கடியில் இருநது விடுபடு்வேற்்கான 
முனநிபநேமனயா்க உள்ளது. இேமன முன 
தனடுக்்க மேத்வறி ்க்டநே மேநல்லிணக்்கத 
ேமலமம எனபது நானகு மேங்களுக்குதம சம்கா 
லததின தேம்வயா்க உள்ளது. 
 இேற்கு இநே நானகு மேங்கமளச 
தசரநே மேதேமலமம்களின கூடடிமண்வான 
மேநல்லிணக்்க சமப்கள் நிறு்வப்ப்ட த்வண்டும். 
இேற்்கான முனஏற்பாடு்கமள இலஙம்கக்கு 
த்வளிதய உள்ள நானகு மேங்களின இம்ற 
பற்்றாளர்களும் முனதனடுப்பது அ்வசியமாகி்றது. 
இேற்கு முனதனாடியா்க மேததின தபயரால் 
அரசியல் ந்டததுப்வர்கமள மேங்கமளதயா 
அல்லது மே நம்பிக்ம்கயாளர்கமளதயா உண் 
மமக்கு மா்றான தபசசு்கக்ளால் ஊ்கங்களால் 
துனபுறுததும் மேத்வறிப் பரப்புமர்களிளிலிருநது  
சட்டததின மூலம் பாது்காப்பு தப்ற அரசாங்கம் 
நடுநிமலயான நீதிதபறு மும்றமம்கமள அறிவிக்்க 
த்வண்டும். 
 மச்வமக்்களின ஆலயங்களிதலா கிறிஸ்ே்வ 
ஆலயங்களிதலா பள்ளி்வாசல்்களிதலா தபௌதே 
வி்காமர்களிதலா அ்வற்றின தசாததுக்்களுக்கு 
சட்டததிற்கு அப்பாற்பட்ட மும்றயில் தமற் 
த்காள்ளப்படும் ்வனமும்ற்கள் அமனததிலும் 
இருநது உ்டன மக்்கள் பாது்காப்புப் தபறு்வேற்்கான 
திட்டமிட்ட ஒழுஙகுமும்ற்கள் அறிவிக்்கப்ப்டல் 
த்வண்டும். மேததிமனச சுடடி ஒரு்வரின ்கல்வி 
த்வமல்வாய்ப்பு ்வரதே்க உயரவு்கமள ம்றற்்வர 
ேடுக்கும் மேத்வறி ்வாழ்வியல் முடிவுக்கு 
த்காண்டு்வரப்ப்ட த்வண்டும்.  எல்லா்வற்றுக்கும் 
தமலா்க ஈழதேமிழருக்கு அமமதியும் பாது 
்காப்பும் அளிக்கும் தபரும் தபாறுப்பு 
மேநல்லிணக்்கததின மூலம் நானகு மேததினராலும் 
முனதனடுக்்கப்ப்டல் உ்டன தேம்வயா்க உள்ளது. 
அதே தபால சிங்கள ஈழதேமிழ் முஸ்லீம் 
மமலய்க மக்்களின ்வழிபாடடுரிமம்களும் 
்வழிபாடடுச தசாததுக்்கமளப் தபணும் 
உரிமம்களும் உல்க நாடு்களாலும் உல்க 
அமமப்புக்்களாலும் ்காலததுக்குக் ்காலம் ்கண் 
்காணிக்்கப்படடு பாது்காப்பான அமமதியில் 
இலஙம்கத தீவின ஒவத்வாரு குடியும் ்வாழ 
அமனதது ்வழிமும்ற்கமளயும் அமனததுல்கச 
சட்டங்களுக்கு ஏற்ப ோமதியாது தசயற்படுதே 
த்வண்டும். அப்தபாது ோன ஐக்கிய நாடு்கள் 
சமபயின இவ்வாண்டுக்்கான மமய தநாக்்கா்க 
அமமதிமயயும், பாலினச சமதது்வதமேயும், 
உளநலதமேயும், நல்்வாழ்ம்வயும், சுற்றுச 
சூழமலயும் தபணு்வேற்்கான மேநல்லிணக்்கம் 
இலஙம்கத தீவில் நம்டமும்றப் பயன உள் 
ளோகும்.
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அமைதிமயயும், ெகாலினச் சைத்துவத்மேயும், உேநலத்மேயும், நலவகாழமவயும், சுற்றுச்சூழமலயும் 
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இநதிய ்வம்சா்வளி மமலய்க ேமிழர்கள் 
இலஙம்கயில் ்காலடிதயடுதது ம்வதது 

இவ்வரு்டதது்டன 200 ்வரு்டங்கள் பூரததியாகின 
்றன.என்றதபாதும் அம்மக்்கள் மீோன பார 
படசங்கள், இன்வாே முனதனடுப்புக்்கள் எனபன 
இனனும் ஓய்நேோ்க இல்மல.இம்மக்்கள் மீோன 
இதேம்கய பிற்தபாக்்கான தசயற்பாடு்களுக்கு 
முற்றுப்புள்ளி ம்வக்கும் நிமலயில் இ்வர்களின 
்வாழ்வில் குறிப்பி்டதேக்்க அபிவிருததி ஏற்ப 
டும். அதுமடடுமல்லாது சத்காேரதது்வம், 
சமதது்வம் தபான்ற்வற்ம்ற ்கடடிதயழுப்பவும் 
நாடடுப்பற்ம்ற தமதலாங்கச தசய்்வேற்கும் அது 
உநதுசக்தியா்க அமமயும் எனபமேயும் மறுப் 
பேற்கில்மல.
                        “ எநே ஒரு இனமும் இனதனாரு இனததுக்கு 
அடிபணிநது ந்டக்்க த்வண்டிய அ்வசியமில்மல..
எல்லா இனங்களுக்கும் சமமான உரிமம்கள் 
உண்டு.அேமன அனுபவிக்்கச தசய்்வேற்கு 
அமன்வரும் ஒததுமழப்பு ்வழங்க த்வண்டும்” 

எனறு புததிஜீவி்கள் ்வலியுறுததி ்வருகின்றனர.
ஆனால் நம்டமும்றயில் இநே த்காரிக்ம்க 
எநேளவுக்கு சாததியமாகி இருக்கின்றது? 
எல்லா சமூ்கங்களும் “ இலஙம்கயர “ என்ற 
தபாது ்வமரயம்றக்குள் தநாக்்கப்படடடு உரிய 
உரிமம்கமள அனுபவிக்கின்றார்களா? எனபது 
தோ்டரபில் ஆழமா்க சிநதிக்்க த்வண்டியுள்ளது.
இேனடிப்பம்டயில் தநாக்கும்கயில் இலஙம்கயில் 
உரிமம்கள் மழுங்கடிக்்கப்பட்ட அல்லது த்கடடும் 
கிம்டக்்காே ஒரு சமூ்கமா்க இநதிய ்வம்சா்வளி 
மமலய்க சமூ்கம் ்காணப்படு்வது யா்வரும் அறிநே 
வி்டயமாகும்.இசசமூ்கம் தமதலழும்ப முமனயும் 
தபாதேல்லாம் ேமலயில் பலதே குடடு விழு்வது 
சர்வ சாோரணமாகி விட்டது.இசசமூ்கததினரின 
பினேஙகிய நிமலமமயிமன உணரநது  
“அள்ளிக் த்காடுப்பேற்கு ஆடசியாளர்கள் 
முன்வராவிட்டாலும் கிள்ளிக் த்காடுப்பேற்கும் “ 
ேயக்்கம் ்காடடி ்வரு்வது த்வேமனக்குரிய வி்டய 
தமயாகும்.
 இலஙம்கயில் சுேநதிரததுக்கு 
முனனும் பினனும் தோ்டரும் இன்வாே 
ந்ட்வடிக்ம்க்கள் இநதிய ்வம்சா்வளியினர 
உள்ளிட்ட சிறுபானமமயினரின ஆணித்வமர 
அமசததிருப்பதோடு அ்வர்களின தேசிய 
நீதராட்டக் ்கனம்வயும் ே்கரததிருக்கின்றன.
இநதிய ்வம்சா்வளி மக்்கள் இநே நாடடில் 
்காலடிதயடுதது ம்வதேது முேல் அ்வர்கமள 
அடிமம்கமளப் தபானறு ந்டாததும் ்வழி 
மும்ற்கதள தோ்டரநேன.அம்மக்்களின சனத 
தோம்கமயக் கும்றதது அ்வர்கமள ச்கல 
தும்ற்களிலும் ஒடுக்கும் ந்ட்வடிக்ம்க்களுக்கு 
கும்றவு இருக்்கவில்மல.ஒப்பநேங்களின ஊ்டா்க 
இம்மக்்கமள இநதியாவுக்கு திருப்பியனுப்பும் 
முயற்சிக்கு ்வலுதசரக்்கப்பட்டது.இேற்த்கற்ப 
1971 இற்கும் 1984 இற்கும் இம்டயில் ்கணிசமான 
இநதிய ்வம்சா்வளியினர ோய்கம் திரும்பும் 
நிமலமம ஏற்பட்டது.இேனடிப்பம்டயில் 1971 
இல் 25,384 தபர ோய்கம் திரும்பினர.1972 இல் 
32,877,1976 இல் 45,891, 1978 இல் 29,438,1980 
இல் 18,867, 1982 இல் 28,120, 1984 இல் 31,338 
தபர ோய்கம் திரும்பியிருநேனர.1971 இற்கும் 
1984 இற்கும் இம்டயில் இவ்வா்றா்க நானகு 
இலடசதது 46,338 தபர ோய்கம் திரும்பியிருநேமம 
குறிப்பி்டதேக்்கோகும்.இேனால் இநதிய ்வம்சா 
்வளியினரின தசறிவு, சனததோம்க எனபன 
பாதிக்்கப்பட்ட து்டன அ்வர்கள் அரசியல், 
சமூ்க ரீதியா்கவும் பினனம்டவு ்காணும் நிமல 
தமதலழுநேது.

                         இதேத்வமள இநதிய ்வம்சா்வளியினர 
சிலர இலஙம்க ேமிழர என்ற ரீதியில் பிமழயான 
பதிவு்கமள தமற்த்காண்்டமம தபான்ற 
நிமலமம்களும் இநதிய ்வம்சா்வளியினரின 
சனததோம்கயில் வீழ்சசியிமன த்வளிப்படுததிக் 
்காடடியது.1911 இல் இலஙம்கயின தமாதே 
சனததோம்கயில் இநதிய ்வம்சா்வளி மக்்களின 
தோம்க 12.9 வீேமா்கக் ்காணப்பட்டது.1931 
இல் இது 15.4,1953 இல் 12.0, 1971 இல் 9.3, 1981 
இல் 5.5, 2012 இல் 4.1 வீேமா்க அமமநதிருநேது. 
இதேத்வமள இநதிய ்வம்சா்வளியினர ேம்மம 
இலஙம்க ேமிழர்கள் என்ற்வாறு பிமழயான 
பதிவு்கமள தமற்த்காண்்டமமயும் இம்மக்்களின 
வீழ்சசிக்கு ஏது்வானதேனலாம். தேசிய 
மட்டததில் இம்மக்்கள் தோம்கயின வீழ்சசி நிமல 
த்வளிப்பாடு இம்மக்்களுக்கு  கிம்டக்்க த்வண்டிய 
உேவி்கள் கிம்டக்்காமல் தபா்வேற்கும் ஏது்வானது.
இது ஒரு துரதிஷ்்டதமயாகும்.

சிறுத�ோட்ட அபிவிருத்தி
இநதிய ்வம்சா்வளி மமலய்க ேமிழர்கள் ்வறு 

மமயின உக்கிரததில் ்வாழ்ப்வர்கள்.நாடடின 
ஏமனய இனங்கமளவி்ட ்வறுமமயின உசசம் 
இ்வர்களி்டததில் பிரதிபலிக்கின்றது.1995/96 இல் 
ந்கரப்பு்ற ்வறுமம 14 வீேமா்கவும், கிராமப்பு்ற 
்வறுமம 30.9 வீேமா்கவும் ்காணப்பட்ட நிமல 
யில் தபருநதோட்ட ்வறுமம 38.4 வீேமா்கக் 
்காணப்பட்டது.இவ்வாண்டின தேசிய ்வறுமம 
நிமல வீேம் 28.8 ஆகும்.இதேத்வமள 2002 
இல் 30.0, 2006/07 இல் 32.0, 2009/10 இல் 9.2 
என்ற வீேததில் தபருநதோட்ட ்வறுமம நிமல 
்காணப்பட்டதோடு ந்கரம், கிராமம் எனபமேக் 
்காடடிலும் இது அதி்கமாகும்.தேசிய மட்டததிலும், 
பிராநதிய மட்டததிலும், கிராமிய மட்டததிலும், 
த்வளாண்மம தும்றயிலும், உட்கட்டமமப்பு 
அபிவிருததியிலும் ்காணப்பட்ட உயரநே 
்வளரசசி ஊக்்கமளிக்கும் உதத்வ்கதமானறிமனக் 
த்காண்டிருநேது்டன ்வறுமமமயக் கும்றக்்கவும் 
உேவியோ்கவும் அரச ேரப்பு தசய்தி்கள் 
்வலியுறுததியதபாதும் தபருநதோட்ட மக்்களுக்கு 
அது ம்க த்காடுக்்கவில்மல.்வறுமம ஒழிப்பு ்கருதி 
இலஙம்கயில் ஜனசவிய, சமுரததி உள்ளிட்ட 
பல திட்டங்களும் முனம்வக்்கப்பட்டன.
எனினும் இதேம்கய திட்டங்களால் கிராமப்பு்ற 
தபரும்பானமம மக்்கதள அதி்களவு நனமம 
யிமனப் தபற்றுக் த்காண்்ட நிமலயில் தபருந 
தோட்ட மக்்களின ்வறுமமக்கு அததிட்டங்கள் 
தோள் த்காடுக்்கவில்மல எனபது ்கசப்பான 
உண்மமயாகும்.இததிட்டங்களுக்கு உரிய 
பயனாளி்கமள தேரிவு தசய்்வதில் பாரபடசம் 
ஆதிக்்கம் தசலுததிய நிமலயில் தபருநதோட்ட 
இநதிய ்வம்சா்வளியினரின ்வறுமம தோ்டரநது 
த்காண்த்ட இருநேது.
 இநதிய ்வம்சா்வளியினர மீோன ்கல்வி 
ரீதியான பாரபடசம் சுேநதிரததுக்கு முனன 
ோ்கத்வ ஆரம்பிதது விட்டது.”ேமது தசாநே 
நாடடிதலதய மி்கவும் இழி்வான நிமலயில் 
பி்றநது ்வளரநே ேமிழ்க் கூலிக்கு எேமனயும் 
விளஙகிக் த்காள்ளக் கூடிய உள ஆற்்றல் இல்மல.
எனத்வ அ்வமன மிஷனரிமாருக்கு பயனுள்ள 
்வம்கயில் உரு்வாக்கிக்த்காள்ள ஏோ்வது த்காஞசம் 
தசால்லிதேநோல் அதுத்வ தபாதுமானது.
இநே அடிப்பம்டயில்ோன தோட்டப் பா்டசா 
மல்கள் முக்கியமானம்வ....எனினும் த்காஞசம் 
கூ்டக்கும்றய ்கல்விமய இ்வர்களுக்கு 
்வழஙகிவிட்டால் அது இ்வர்கமள தோட்டத 
தோழிலுக்கு மடடுமல்ல த்வறு எேற்குதம 
லாயக்்கற்்ற்வர்களாக்கிவிடும்.்கல்லி எனபது 
அ்வர்களுக்கு பரிசசயமில்லாே ஆ்டம்பரப் தபாருள் 

“ என்ற சிநேமன்கதள ்காலனிதது்வ தோட்ட 
நிர்வாகி்களின எண்ணததில் எதிதராலிதேன.
சுேநதிரததுக்குப் பினனரும் கூ்ட இநதிய 
்வம்சா்வளியினரின எழுசசியில் ்காததிரமான 
பங்களிப்மப ்வழஙகு்வேற்கு ஆடசியாளர்கள் 
ே்வறிவிட்டனர.இேமனதய தபராசிரியர சு்வரணா 
ஜயவீர தபான்ற்வர்கள் சுடடிக்்காடடுகின்றனர.
இலஙம்க அரசின த்காள்ம்க்கள் பால், ்வகுப்பு, 
இனம் எனப்வற்றின அடிப்பம்டயில் பாரபடசம் 
்காட்டவில்மல.ஆனால் இேற்கு ஒதரதயாரு 
பு்றநம்ட உண்டு.அோ்வது தேனனிநதியாவிலிருநது 
த்காண்டு ்வரப்படடு தபருநதோட்டங்களில் 
த்வமலக்்கமரதேப்பட்ட தோழிலாளர்களின 
்கல்வி ்காலனிதது்வ்வாதி்களின தேம்வ்களுக்கு 
அடிபணிநதிருநேது.சுேநதிரததுக்கு பினனரான 
சமூ்க அபிவிருததிக் த்காள்ம்க்களும் கூ்ட 
அ்வர்கமள ்க்வனததில் த்காள்ளவில்மல எனறு 
தபராசிரியர சு்வரணா ஜயவீர கூறு்வதிலிருநது 
இநதிய ்வம்சா்வளியினர மீோன ஆடசியாளர்களின 
பாரபடசததிமனப் புரிநது த்காள்ள முடிகின்றது.
 சு்காோர தமம்பாடு தோ்டரபான தேசிய 

த்வமலததிட்டங்கள் தபருநதோட்டங்கமள 
்வநேம்ட்வதில் இழுபறி்கள் தோ்டரகின்றன.
தமலும் அரசியல்,, தோழில்்வாய்ப்பு, தபாரு ளாோர 
தமம்பாடு, மருதது்வம் தபான்றபல தும்ற்களிலும் 
நிலவும் பாரபடசம் இநதிய ்வம்சா்வளியினரின 
முனதனற்்றததுக்கு ேம்டயாகி யுள்ளது.
இதேத்வமள தபருநதோட்டத தோழிற் றும்றமய 
இல்லாதோழிதது சிறுதோட்ட அபிவி ருததிக்கு 
்வலுதசரக்கும் ந்ட்வடிக்ம்க்களும் தோ்டரசசியா 
்கத்வ இ்டம்தபற்று ்வருகின்றன.1972 இல் சிறு 
தோட்டங்கள் 25 வீேமா்கவும்,தபருநதோட்டங்கள் 
75 வீேமா்கவும் ்காணப்பட்டன.இது 1992 இல் 
ஐம்பதுக்கு ஐம்பது எனறும் 2022 இல் 25 வீேம் 
தபருநதோட்டங்கள், 75 வீேம் சிறு தோட்டங்கள் 
எனறும் நிமலமம மாறியுள்ளது.2050 ம் 
ஆண்டு ஆகும்தபாது இலஙம்கயில் ஒரு வீேம் 
தபருநதோட்டங்களும், 99 வீேம் சிறுதோட 
்டங்களும் என்ற்வாறு அமமப்பேற்கு தேசிய 
திட்டம் ்வகுக்்கப்படடுள்ளது எனறும் அரசியல் 
்வாதி்கள் ்வலியுறுததியுள்ளனர.
 இலஙம்கயின தமாதே தேயிமல உற் 
பததியில் 1995 இல் 168.8 மில்லியன கிதலா கிராம் 
பங்களிப்பிமன தபருநதோட்டங்கள் ்வழஙகி 
இருநேன.இவ்வாண்டில் சிறு தோட்டங்களின 
தேயிமல உற்பததி 111.3 மில்லியன கிதலா கிராமா்க 
இருநேது.எனினும் பின்வநே ்காலங்களில் சிறு 
தோட்ட தேயிமல உற்பததியானது படிப்படியா்க 
தபருநதோட்டதமே முநதிச தசன்றது.இேற்த்கற்ப 
2005 இல் தபருநதோட்ட தேயிமல உற்பததி 
111.5 மில்லியன கிதலா கிராமா்கவும், சிறு 
தோட்டங்களில் தேயிமல உற்பததி 205.7 மில்லியன 
கிதலா கிராமா்கவும் ்காணப்பட்டது. 2017 இல் 
இவவிரு தும்ற்களுக்குமான இம்டத்வளி தமலும் 
அதி்கமா்க இருநேது.இேற்த்கற்ப 2017 இல் சிறு 
தோட்ட தேயிமல உற்பததி 244 மில்லியன கிதலா 
கிராமா்க இருநே அதேத்வமள தபருநதோட்ட 
தேயிமல உற்பததி 104 மில்லியன கிதலா கிராமா்க 
வீழ்சசிமய சநதிதேது.இவ்வா்றா்க தபருநதோட்ட 
தேயிமல உற்பததி வீழ்சசியம்டயவும், சிறு 
தோட்ட தேயிமல உற்பததி தமதலழும்பவும் 
ஆடசியாளர்களின பாரபடசமான ்க்வனிப்பு்கதள 
்காரணமாகின.சிறுதோட்டங்கமள அர்வமணதே 
ஆடசியாளர்கள் தபருநதோட்டங்கமள ம்க 
்கழுவினர.இேன தோ்டரசசி இனனும் ஓய்நேோ்க 
இல்மல எனபமேயும் கூறியா்க த்வண்டும்.
 இநதிய ்வம்சா்வளி மமலய்க ேமிழர்களின 
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உல்கததில் உள்ள ஒவத்வாரு நாடு்களும் அரசி 
யல்,தபாருளாோர,இராணு்வ தமம்பாடு, 

தோழில்நுடப ்வளரசசியில் ஒனறுக்த்கானறு 

தபாடடி தபாடுகின்றன .ஆனால்,சதேமில்லாமல் 
இேன ்வளரசசியில் பாடுபடடுக் த்காண்டிருக்கும் 
தபண்்களுக்கு உரிய அஙகீ்காரம் கிம்டதது 
விட்டோ என்றால் ேமலமயக் குனிநது த்காள்ள 
த்வண்டியிருக்கி்றது .

‘மங்கையராய் பிறப்பதற்கை நல்ல
மாதவம் செய்திடல ்வண்டுமம்மா’

என்றார ்கவிமணி தேசி்க விநாய்கம் பிள்மள .
 ஆனால், தபரும்பாலான ோய்மார்கள், 
ேங்களுக்கு தபண் குழநமே பி்றப்பமேதய 
விரும்பவில்மல. இேற்குக் ்காரணம் த்வறுப்பு 
அல்ல, ோன பட்ட துனபதமே ேன குழநமே 
தபற்று விடுதமா என்ற அசசம். ஒவத்வாரு நாளும் 
அதி்கரிக்கும் தபண்்களுக்த்கதிரான ்வனமும்ற்கள், 
்வனத்காடுமம்கள், சமூ்க பு்றக்்கணிப்பு்கள், அலு 
்வல்கங்களில் ஏற்படும் அ்வமானங்கள், பாலியல் 
சுரண்்டல்்கள் ,ஏற்்றதோழ்வு்கள் என ஒவத்வானறும் 
தபண்்கமள ஓடிதனன, ஓடிதனன, ்வாழ்க்ம்கயின 
எல்மலக்த்க ஓடிதனன எனறு விரக் தியம்டய 
ம்வக்கி்றது.

 ஆனால், ஒரு பக்்கம் தபண்்கள் தமம்பாடு 
,அ்வர்களுக்்கான ்வளரசசித திட்டங்கள், பாது 
்காப்புக்்கான முயற்சி்கள் என தசயல்பாடு்கள் 
இருநோலும், இனனும் அம்வ முழுமமயா்க 
வீரியப்படுதேப்ப்ட த்வண்டும்  என்ற குரல்்கள் 
தோ்டரநது ஒலிததுக் த்காண்டுோன இருக்கின்றன.
 “பட்டங்கள் ஆள்்வதும் ,சடடங்கள் 
தசய்்வதும் பாரினில் தபண்்கள் ந்டதே ்வநதோம்” 
எனறு பாடினார ம்கா்கவி பாரதியார .அநே ்கனவு 
நன்வா்க எவ்வளவு இம்டயூறு்கமள சநதிக்்க 
த்வண்டியிருக்கி்றது தபண்்கள் ?
 உல்கம் முழு்வதும் ,ஆண்டுதோறும் மாரச 
8-ஆம் நாள் “ம்களிர தினம்”  த்காண்்டா்டப்படுகி்றது.
சமீப்காலமா்க விருது்கள், தபாடடி்கள், அனம்றய 
பு்கழ்சசி்கள் என ்கமள்கடடுகி்றது. ஆனால், 
மறுநாளில் இருநதே தபாராட்டங்கள் தோ்டர 
்கமேயாகி விடுகி்றது.
 ஒவத்வாரு தநாடியும் ்வாழ்க்ம்கப் தபாராட 
்டததுக்குள்  ேவிக்கும் பல தபண்்கள் , இநநாமளயும் 
சதேமில்லாமல் ்க்டநது தசல்கி்றார்கள் எனபதே 
நிேரசனம்.
 ‘ம்களிா் தினம் எனபது சா்்வதேச உமழக்கும் 
தபண்்களின ஒற்றுமமக்்கான தினம்’ எனறு ரஷிய 
தபண் புரடசியாளா் அதலக்சானடரா த்காலநோய் 
கூறினாா். 1975 இல் ஐக்கிய நாடு்கள் சமபயால் 
அதி்காரப்பூர்வமா்க அறிவிக்்கப்ப்ட்டாலும், 
1977ஆம் ஆண்டு முேல்ோன உல்கம் முழு்வதும் 

ம்களிர தினம் த்காண்்டா்டப்படுகி்றது.அமனதது 
தும்ற்களிலும் தபண்்கள் சாதிக்கி்றார்கள் என 
நாம் மாரேடடிக் த்காண்்டாலும்,பாலின சரிவிகிே 

அளவில் முனதனற்்றம் இருக்கி்றோ ?முனதன்ற 
அனுமதிக்்கப்படுகி்றார்களா எனபதே த்கள்வி.

 இனம்றய ்காலக்்கட்டததில் ே்க்வல் 
தோழில்நுடபம் (ஐடி )மூலம் உல்கம் உள்ளங 
ம்கக்குள் ்வநதுவிட்டது. இத தும்றயில் இருபால 
ரும் பணி தசய்கின்றனர.அளவில்லாமல் 
ஊதியம், ஆ்டம்பரமான ்வாழ்க்ம்க என ேள்ளி 
நினறு பாரப்தபார கூ்றலாம்.ஆனால், இஙகு 
தபண்்கள் சநதிக்கும் பிரசசமன்கள் எனன? 
அ்வர்களுக்கு த்காடுக்்கப்படும் தநருக்்கடி்கள் 
எனன? ஆண்்களுக்கு நி்கரா்க முனதன்ற அனு 
மதிக்்கப்படுகி்றார்களா ?என இததும்றமயக் தசரநே 
தபண்்களி்டம் த்கட்ட ே்க்வல்்களின தோகுப்தப 
இக்்கடடுமர. தபண் சுேநதிரமும்,முனதனற்்றமும் 
ஆண்்களின அனுமதியு்டனோன இநே 21்வது 
நூற்்றாண்டிலும் தப்ற த்வண்டியதிருக்கி்றது எனபது 
ம்களிர தினதமேதய த்கள்விக்குறியாகியுள்ளது.

பெண்களுக்கு பிரச்சனைனைத் தரக்கூடிை விஷைங் 
்கள் எனபைனை?
 தபரும்பாலும், இததும்றமயப் தபாறுத 
ே்வமர குறிப்பிட்ட பணி தநரததிற்குதோன  
்வருத்வன  எனறு கூ்ற முடியாது. எனனால் இரவு 
தநரங்களில் ்வரமுடியாது , தபச முடியாது எனத்றல் 
லாம் தபண்்கள் மறுக்்க முடியாது. ்வாடிக்ம்கயாளர 
எப்படிப்பட்ட்வரா்க இருநோலும் சகிப்புத 
ேனமமயு்டன தபசி, நிறு்வனததுக்கு லாபதமேக் 
்காட்ட த்வண்டும். தமலும்,  ேனக்கு த்காடுக்்கப்பட்ட 
திட்டதமே முடிக்்க அதி்கமா்க பயணங்கள் தசய்ய 
த்வண்டியிருக்கும். ்வாடிக்ம்கயாளர சநதிப்பு, 
அடுதே்கட்ட பணி்கள் குறிதது தபச எநதநரமும், 
எஙகு பயணிக்்கவும் ேயாரா்க இருக்்க த்வண்டும்.
இது தபான்ற நம்டமும்றச சிக்்கல்்கமள சநதிக்்க 
த்வண்டியுள்ளது.

உடல்நலப் பிரச்சனை்கள் :
 தோழில்நுடபத தும்றயில் பணியாற்றும் 
தபண்்களுக்கு கூடுேலா்கத்வ உ்டல்நலப் பிரச 
சமன்கள் ஏற்படுகி்றது.்கணினியிதலதய உட 

்காரநது த்வமல தசய்்வது உ்டல் ரீதியா்க பல 
பிரசசமன்கமள ஏற்படுததுகி்றது. தமலும், 
்கருதேரிததிருக்கும்தபாது அ்வர்களுக்கு எநே 
திட்டததிலும் பணியாற்்ற ்வாய்ப்பு ேரப்படு்வ 
தில்மல. இேனால் அ்வர்களுக்்கான பணி 
மூப்பு, உயரவு ஆகியம்வ பாதிக்்கப்படு்வோல் 
அ்வர்கள் மன உமளசசலுக்கு ஆளாகி்றார்கள்.
சுமார நாற்பது ்வயதுக்கு தமல் இருப்ப்வர்கள், 
ஒதுக்்கப்படுகி்றார்கள். அேற்குப் பயநது அ்வர்கதள 
த்வமலமய ராஜினாமா தசய்துவிடடு ஒதுஙகிக் 
த்காள்கி்றார்கள்.

பெண்களுக்கு  ப்நருக்்கடி ப்கொடுக்்கப்ெடுகிறதொ?

 ஆம் எனகி்றார்கள் இததும்றமயச 
தசரநே தபண்்கள். இரவு, ப்கல் பாராமல் 
உமழக்்க ேயாரா்க இருநோலும், “உனனால் 
முடியாது” எனறு து்வக்்கததிலிருநதே ஆண் 
்களால் ஒதுக்்கப்படுகி்றார்கள். இஙகும் ஆணா 
திக்்கதம இருக்கி்றது.உயரபேவி்களில் ஐநதில் 
ஒரு பஙத்க தபண்்கள்  இருக்கி்றார்கள்.குடும் 
பப் பிரசசமன்கள் இருக்கும்,மனேளவில் வீரிய 
மா்க தசயல்ப்ட முடியாது, உ்டல்நலப் பிரச 
சமன்கள் ஏற்படும்,இ்வர்களால் அடிக்்கடி 
பயணம் தசய்ய முடியாது தபான்ற பல ்கார 
ணங்கமள சம்பநேப்பட்ட தபண்மணக் த்கட 
்காமதலதய அ்வர்களா்கத்வ முடிவுக்கு ்வநது 
விடுகி்றார்கள்.எனத்வ,பல நல்ல ்வாய்ப்பு்கமள 
பறித்காடுததுவிடடு, தசய்்வேறியாமல் நிற்கி்றார 
்கள் தபண்்கள். அதே தபானறு , தி்றமமயா்க 
த்வமல பாரப்ப்வர்கமள தமலதி்காரி்கள் ேங்கள் 
்கடடுப்பாடடிதலதய ம்வததுக் த்காள்கி்றார்கள்.
ேங்கமளத ோண்டிச தசல்்வமே அ்வர்கள் 
எப்தபாதும் விரும்பு்வதில்மல.

தீர்வு எனை ?
 தபண்்களுக்கு எதிரா்க ந்டக்கும் இது 
தபான்ற  பிரசசமன்கமளக் ்கமளநது சம த்வமல 
்வாய்ப்பு ,சம ஊதியம் எனபது நம்டமும்றப்படுதே 
த்வண்டும்.்வாய்ப்பு்கள் பறிக்்கப்படு்வதே அ்வர 
்களுக்்கான அநீதியாகும். ஆண்்கமள வி்ட 
அதி்கம் உமழப்ப்வர்கள் தபண்்கள்.எவ்வளவு 
இ்டரப்பாடு்கள் ்வநோலும்,அ்வற்ம்றதயல்லாம் 
ே்கரக்கும் சக்தி தபண்்களுக்கு உண்டு. ்வரும் 
்காலங்களில்,தபண்்கமளப் பற்றிய எதிரமம்றயான 
சிநேமன மா்ற த்வண்டும். எனத்வ, சமுோய மாற் 
்றதம இேற்்கான தீர்வாகும் .
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்வ்டகிழக்கு மநஜீரியாவின தபாரதணா (Bor-
no) மாநிலததில் அனறு த்வய்யில் மி்கவும் 

்கடுமமயா்கவிருநேது. த்வப்பநிமல 40 பாம்க 
தசல்சியமசத ோண்டிச தசனறுத்காண்டிருக்்க, 
நிங்கா்றாண்ணம்  (Ngarannam) என்ற ந்கரததில் ்க்டநே 
ஒக்தராபர மாேததில் ஒருநாள் ஒரு ேற்்காலி்கமான 
கூ்டாரததில் நான அமரநதிருநதேன.
 விதச்ட நி்கழ்வு ஒனறு அனறு அஙகு 
நம்டதப்றவிருநேது. கிட்டதேட்ட 3000 எண்ணிக் 
ம்கயிலான மக்்கள் 7 ்வரு்டங்களா்க 50 கிதலா மீற்்றர 
தோமலவில் உள்ள மமடுகூரி என்ற இ்டததில் 

உள்ள இ்டம் தபயரநே்வர்களுக்்கான மு்காம்்களில் 
்வாழ்நது, அனறு ேங்கள் தசாநே இ்டததுக்குத 
திரும்பி ்வநதுத்காண்டிருநோர்கள். தபாக்த்கா 
ெ்றாம் (Bokoharam) ஆயுேக் குழுவினரால் 
அ்வர்களது ந்கரம் முற்்றா்க அழிக்்கப்படடுச 
சாம்பல் தமடு ஆக்்கப்பட்டேன ்காரணதோல் 
அ்வர்கள் ேங்கள் தசாநே இ்டதமேக் ம்கவிடடுப் 
பாது்காப்மபத தேடி த்வறி்டம் தசனறிருநோர்கள்.

 அநேக் கூட்டததின நடுத்வ ்டனா 
அ்டம் (Dana Adam) என்ற ஒரு தபண்ணும் 
இருநோர. இ்டம்தபயரநது மு்காமில் ்வாழ்நது 
்வநதுத்காண்டிருநே த்வமள ்டனாவின ்கண்வர 
்வாநதிதபதித தோற்றுதநாய்க்கு உள்ளாகி 
இ்றநதுவி்ட, ேனக்கும் ேனது மூனறு பிள்மள்களுக் 
குமான ்வாழ்்வாோரதமேத தேடும் தபாறுப்மப 
இப்தபாது ்டனா ோதன ஏற்றுக்த்காண்டிருக்கி்றார.
 ஆயுேதமாேல்்களால் அஙகு மி்க தமாச 
மா்கப் பாதிக்்கப்படடிருக்கின்ற பல இலடசக் 
்கணக்்கான மக்்களில் ்டனாவும் ஒரு்வர. மி்கவும் 
அதி்கமா்கப் பாதிக்்கப்பட்ட அநே மக்்கள் 
நடுவில் இப்தபாது ஒரு புதிய நம்பிக்ம்க 
பி்றநதிருக்கி்றது. அஙகுள்ள ஏமனய மக்்கமளப் 
தபாலத்வ புதிோ்க மீளக்்கட்டமமக்்கப்பட்ட 
குடியிருப்பில் ்டனாவுக்கும் அஙகு ஒரு புதிய 
வீடு ்கடடிக்த்காடுக்்கப்படடிருக்கி்றது. ஒரு 
பா்டசாமல, ஒரு ்கா்வல்தும்ற நிமலயம், 
சநமே ்வசதி்கள், சூரியமின்கலங்களின ்வலு 
வில் இயஙகும் தேருவிளக்கு்கள், குழாய்க் 
கிணறு்கள் எனப் பல்த்வறு விேமான ்வசதி்கள் 
மீளக்குடிதயறியுள்ள இநே மக்்களுக்குச தசய்து 
த்காடுக்்கப்படடிருக்கின்றன. சாட ஏரிப் பிரதே 
சதமே (Chad Lake Region)  மீளக்்கடடிதயழுப்ப 
ஐக்கிய நாடு்களின அபிவிருததித திட்டமும் ஏமனய 
பங்காளி்களும் தபாரதணா மாநில அரசு்டன 
இமணநது முனதனடுக்கின்ற முயற்சியின 
ஒரு பகுதியா்க இநே மீள்்கடடுமானப்பணி 

தமற்த்காள்ளப்படடிருக்கி்றது.
 ்டனா மற்றும் அ்வரது பிள்மள்கள் உடப்ட 
ஆயிரக்்கணக்்கான மக்்களுக்கு இது முற்றிலும் 
ஒரு புதிய தோ்டக்்கம். அ்வர்கள் ஏற்்கனத்வ 
பறித்காடுதே ேமது நிமனவு்கள், மாண்பு, 
உரிததுணரவு எனப்வற்ம்ற மீளவும் அம்டநது 
த்காள்்வேற்்கான உனனேமான ்வாய்ப்மப இநே 
மீள்்கடடுமானப்பணி அ்வர்களுக்கு ்வழஙகியிருக் 
கி்றது.
 இருநோலும், ்வரத்வற்பு உமரமய நி்கழ்தே 
தமம்டயில் நான ்காலடி எடுதது ம்வதே தபாது, 
த்வவத்வறுவிேமான உணரவு்கள் எனக்குள்தள 
ஓடிக்த்காண்டிருநேன. ஒருபு்றததில் நாம் அமன 

்வரும் ஒன்றா்கச தசரநது சாதிதே சாேமன, 
அதே தநரம் மறுபு்றததில் நான எனது தசாநே 
்வாழ்க்ம்கயில் சநதிதே இழப்பு்கள், முழுமமயற்்ற 
ேனமம தபான்றம்வ தோ்டரபான உணரவு்களும் 
எனது உள்ளததில் ஊசலா்டததோ்டஙகின.
 எனக்கு த்வறும் மூனறு ்வயோ்க இருக் 
கும் தபாது, தசாமாலியாவில் உள்ள எனது 
அனமனயின வீடம்ட விடடு த்வளிதய்ற நான 
நிரப்பநதிக்்கப்படத்டன. 1980்களின தோ்டக் 
்கததில் நாங்கள்  எங்கள் தசாநே ஊமர விடடு 
த்வளிதயறி, 300 மமல்்களுக்கு அப்பால் இருக் 
கின்ற த்கனய நாடடின ்கமரதயார ந்கரமா்க 
இருக்கின்ற மாலிண்டி (Malindi) என்ற ந்கரததுக்கு 
இ்டம்தபயரநதோம்.

 த்கனயாவுக்கு நாங்கள் இ்டம்தபயர்வேற் 
குக் ்காரணமான நி்கழ்வு்கதளா அல்லது 
சூழ்நிமல்கதளா எம்வ எனபது எனக்கு இப் 
தபாது நிமனவு இல்மல. ஆனால் எங்களது 
இ்டப்தபயரவுக்குக் ்காரணமான அதே நி்கழ்வு்கள் 
ோன இப்தபாது பூோ்கரமா்க ்வளரநது ஒரு 
முழுமமயான தபாருக்கும், இனறு்வமர 
தோ்டரும் அரசியல் உறுதியற்்ற ேனமமக்கும் 
்காரணமா்க அமமநதிருக்கி்றது எனபது எனக்கு 
நன்றா்கத தேரியும். இதே சூழ்நிமல்கதள எங்கள் 
தசாநே ஊரு்டன எமது உ்றவு முறிநதிருக்கின்ற 
இசசூழ்நிமலயில், அநே ஊரு்டன எமக்குள்ள 
எமது உ்றம்வப் புதுப்பிப்பேற்த்கா அனத்றல் 
மீண்டும் அேனு்டன தோ்டரமப ஏற்படுதேத்வா 
எனக்கும் ஏமனய இல்டசக்்கணக்்கான தசாமாலிய 
மக்்களுக்கும் ேம்டயா்க அமமநதிருக்கி்றது.
 எனது குடும்பம் அனுபவிதேது தபானறு, 
்வனமும்ற்கள் ்காரணமா்க இ்டம்தபயரநது தசன 
்ற்வர்களுக்கு, ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் ஒனறு 
நிசசயமா்க ்காததிருக்கி்றது எனறு நிங்கா்றாண்ணம் 
சுடடிக்்காடடுகின்றது. சாட பிரதேசததில்  பிராநதிய 

உறுதிப்படுதேல் மமயதோல் மநஜீரியா, நி்கர, சாட, 
்கமரூன தபான்ற தபாரால் பாதிக்்கப்பட்ட நானகு 
நாடு்களில் நாங்கள் அபிவிருததி தசய்யும் எடடு 
மமயங்களில் இது ஒரு முனதனாடி மமயமா்கத 
தி்கழ்கி்றது.
 இநேத திட்டததின தநாக்்கம் எனன 
த்வன்றால் அழிவுக்குள்ளாக்்கப்பட்ட ்கட்ட்டங 
்கமளயும் உட்கடடுமானங்கமளயும் த்வறுமதன 
பமழய நிமலக்குக் த்காண்டு்வரு்வது மடடும் 
அல்ல. மா்றா்க ஏதோ ஒனம்றச சாதிதே 
உணரம்வயும் உரிததுணரம்வயும் அநே மக்்கமள 
உணரம்வப்பதே எமது உண்மமயான தநாக்்கம் 
ஆகும். இ்டப்தபயரவு தோற்றுவிதே உளவியல் 

ரீதியிலான ்காயங்கள் குணமா்க ்வழி்வகுக்கும் 
இநேத திட்டததில் பஙத்கடுப்பது இவ்வா்றான 
ஓர அனுப்வதோல் பாதிக்்கப்பட்ட எனக்கும் ஓர 
உள்ளாரநே விடுேமல உணரம்வத ேருகி்றது.
 நிங்கா்றாண்ணத திட்டதமே ்வமரயும் 
தபாதும், அேமன மீளக் ்கடடிதயழுப்பும் தபாதும், 
அழிவுக்குள்ளாக்்கப்பட்ட அநே ந்கரதமே மீளக் 
்கடடிதயழுப்பும் பணியில் அநேச சமூ்கம் 
முழுமமயா்கப் பஙத்கடுக்்க த்வண்டும் எனறு 
நாங்கள் விரும்பியிருநதோம். ஒரு தபண் மநஜீரிய 
்கட்ட்டக் ்கமலஞரான தராசின ஒஷிதனாத்வா (Ros-
in Oshiniwo) எனப்வரின ேமலமமயில் மநஜீரிய 
நாடம்டச தசரநே ்கட்ட்டக்்கமலஞர்கமள 
இப்பணியில் நாங்கள் அமரததிதனாம்.
 திட்டதமே ்வமரயும் தபாது தசாநே 
ந்கரததுக்கு ேற்தபாது திரும்பி்வநதிருக்கின்ற ்டனா 
மற்றும் அ்வமரப்தபான்ற்வர்களின எண்ணங 
்கமளயும் தேம்வ்கமளயும் முனனிமலப்படுதது 
்வதில் இக்்கமலஞர்கள் முமனப்பா்க இருநோர்கள். 
்வனமும்ற்களால் ேமது தசாநே இ்டங்கமள 
விடடு இ்டம்தபயரநே்வர்கள் மீண்டும் ேங்கள் 
தசாநே ஊருக்குத திரும்பும் தபாது, த்வறுமதன 
்கட்ட்டஙமள மடடும் ்கடடி எழுப்பிவிட்டால் 
தபாோது. ஒரு பாது்காப்பு உணரவு அ்வர்களுக்குக் 
கிம்டக்்க த்வண்டும். அதுமடடுமனறி ்வாழ்்வா 
ோரததுக்்கான புதிய ்வாய்ப்பு்கமளயும் அ்வர்கள் 
தபற்றிருக்்க த்வண்டும்.

 நிங்கா்றண்ணக் குடியிருப்புக்குத திரும்பி 
்வநே்வர்கமளப் தபாறுதே்வமரயில் அ்வர்களி்டம் 
எநேவிேமான ்வளங்கதளா ்வசதி்கதளா இருக்்க 
வில்மல. அமனதமேயும் ஆரம்பப் புள்ளி 
யிலிருநது தோ்டங்க த்வண்டிய ச்வாலான பாரிய 
தபாறுப்பு அ்வர்களுக்கு இருநேது. ஆ்கத்வ அநே 
ந்கரததுக்கு மீண்டும் புததுயிர அளிப்பேற்்கான 
திட்டதமேத தீடடும் தபாது, நிமலயான 
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 இநதிய பிரேமர நதரநதிர தமாடியின 
நண்பரான அோனிக்கு இநதிய அரசு தோ்டரநது 
ஆேரவு்கமள ்வழஙகி ்வரு்வோ்க எதிர்கடசி்கள் 
தோ்டரநது குற்்றம் சுமததி ்வரு்வது இஙகு குறிப் 
பி்டதேக்்கது.

அ�ொனி மீ�ொன   ... த�ொடர்ச்சி  ...
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 அமமசசர்களின கூட்டத தோ்டரில் 
உக்மரன வி்வ்காரதம அதி்கம் வி்வாதிக்்கப்பட்ட 
தபாதும், பயங்கர்வாேததிற்கு எதிரான தபார, 
அபிவிருததி அம்டநது்வரும் நாடு ்களுக்்கான 
நிதி மறுசீரமமப்பு மற்றும் ்காலநிமல மாற்்றம் 
தோ்டர பான ்கருததுக்்கதள அறிக்ம்கயில் 
இ்டம்தப்ற த்வண்டும் என இநதிய பிரேமர 
நதரநதிர தமாடி விருப்பம் தேரிவிததுள்ளார.
 ரஸ்யாம்வ குற்்றம் சுமதது்வமே அ்வர 
விரும்பவில்மல. அோ்வது ்க்டநே ்வாரம் 
நிதி அமமசசர்கள் மற்றும் ்வஙகி்களின ேமல 
்வர்களின கூட்டததில் இ்டம்தபற்்றது மீண் 
டும் நம்டதப்றக்கூ்டாது எனபதில் தமாடி 
அ்வோனமா்க இருநேோ்க இநதிய ஊ்ட்கங்கள் 
தேரிவிததுள்ளன.
 இேனிம்டதய, உக்மரனில் அமமதி 
ஏற்ப்ட இநதியா உே்வ த்வண்டும் என இதோலிய 
பிரேமர இநதிய பிரேமரி்டம் த்வண்டுத்காள் 
விடுததுள்ளார.

உகலரைன் கபொலரை  ... த�ொடர்ச்சி  ...

சாடசி்களா்க இருநேதபாதிலும்  அ்வர்களின 
விண்ணப்பங்கள் அவுஸ்திதரலியாவின ஏதிலிக் 
்கான மதிப்பீடடு பரிதசாேமனயின தபாது நிரா்க 
ரிக்்கப்படடுள்ளன எனவும் ேமிழர ஏதிலி்கள் 
அமமப்பு தேரிவிததுள்ளது.
 குறிப்பா்க 2015 ஜூமல 1க்கும் 2022 
டிசம்பர 31ம் தி்கதிக்கும் இம்டப்பட்ட ்காலத 
தில் குடி்வரவுதும்றயின பரிசீலமன அதி்கார 
சமபயின கீழ் 94 வீே ேமிழ் ஏதிலி்களின விண் 
ணப்பம் நிரா்கரிக்ப்பட்டமமயானது எமக்கு 
ஆழ்நே ்கரிசமனமய ஏற்படுததியுள்ளது ஏமனய 
உல்க நாடு்களின ஏதிலி்கமள வி்ட இலஙம்க 
ேமிழர்கதள அதி்களவில் நிரா்கரிக்்கப்படடுள் 
ளனர எனவும் ேமிழ் ஏதிலி்கள் அமமப்பு தேரி 
விததுள்ளது.
 இநே அடிப்பம்டயில் ஏதிலி்கள் 
அநேஸ்தது நிரா்கரிக்்கப்பட்ட ேமிழ் ஏதிலி்களின 
விண்ணப்பங்கமள மீள பரிசீலமன தசய்ய 
த்வண்டும் என ஏதிலி்கள்  ்கழ்கம்  த்வண்டு த்காள் 
விடுததுள்ளது.

அ்கதி அந்�ஸ்து  ... த�ொடர்ச்சி  ...

த்காதணசர ்வளா்கததின முன வீதி இருமருஙகிலும் 
சிங்கள வியாபாரி்களுக்கு ்கம்ட்கமள ஒதுக்கி 
த்காடுதது அ்வர்கமள நிரநேரமா்க குடிதயற்றும் 
சதித்வமல்களும் இ்டம்தபறுகி்றது.
 இேமன ேடுப்பேற்்கா்க பல முயற்சி்கள் 
ேமிழ் தேசிய அரசியல் ்வாதி்களாலும், தபாது 
சிவில் அமமப்பு்களாலும், இநதிய தூேர்கததின 
மூலமா்கவும்  ஜனாதிபதி ரணிலின ்க்வனததுக்கு 
த்காண்டு ்வரப்பட்டதும், ்வ்டக்கு கிழக்கில் உள்ள 
பல உள்ளூராடசி்சமப்கள் ்கண்்டன தீரமானங்கமள 
நிம்றத்வற்றி ஜனாதிபதி, பிரேமர ஆகிதயாரின 
்க்வனததிற்கு அனுப்பப்படடும் உள்ளன. 
எனினும் முழுமமயா்க அது நிறுதேப்ப்டவில்மல. 
இமேவி்ட திருத்காணமமல மா்வட்டததில் ேமிழ் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினரா்க சம்மநேன ஐயா 
இருநதும் இல்லாே நிமல ்காணப்படு்வோல் 
மா்வட்ட ஒருஙகிமணப்பு கூட்டங்களில் 
ேமிழர்கள் குரல் தமௌனிக்்கப்படடு சிங்கள 
பாராளுமன்ற உறுப்பினரின ஆதிக்்கம் ்காரணமா்க 
திருத்காணமமல பூரவீ்க ேமிழர நிலங்கள் மாற்று 
சமூ்கதோல் அப்கரிக்்கப்படுகின்றன இேற்கு 
திருத்காணமமல அரச நிர்வா்கமும் ஆளுநரும் 
பக்்கபலமாய் உள்ளனர எனபது அஙகுள்ள மக் 
்களின ்கருதது.
 மட்டக்்களப்பு மா்வட்டததில் சிங்களமக் 
்கள் மி்க கும்ற்வான்வர்கதள ்வாழ்கின்றனர 
இேமன அறிநே ஆடசியாளர்கள் ேற்தபாது 
மட்டக்்களப்பு மா்வட்டததில் ்கால்நம்ட்களுக்்கா்க 
ஒதுக்்கப்பட்ட ம்கா்வலி திட்டததின கீழ் உள்ள 
்காணி்கமள திட்டமிடடு த்வளிமா்வட்ட சிங்கள 
மக்்கமள குடிதயற்றும் ந்ட்வடிக்ம்க்கள் ஆரம்ப 
மாகியுள்ளன.
 இேற்்கா்க ேற்தபாேய கிழக்கு மா்காண 
ஆளுநர பல த்வமலததிட்டங்கமள சல சலப்பு்கள் 
இனறி தமற்த்காண்டு்வருகி்றார
 மட்டக்்களப்பு மயிலதேமடு, மாே்வ 
மனயில் ம்கா்வலியின இ்டது ்கமரயில் 
மாடு்களுக்்கான தமய்சசல் ேமரயா்க ஒதுக்்கப் 
படடிருநே ்காணி்களில் சட்டவிதராே குடியிருப் 
பாளர்கள் சிலர குடிதயறியுள்ளனர.இதேதபால் 
மண்முமன தேனதமற்கு பிரதேச தசயல்க 
பிரிவில் உள்ள ஏற்்கனத்வ தமசசல் ேமரயா்க 
இருநே த்கவிளியாமடு பகுதி்களில் உள்ள 
்காடு்கள் அழிக்்கப்படடு அஙகு சிங்கள ஊர்கா்வல் 
பம்டயினருக்கு முநதிரி தசய்ம்க என்ற 
தபாரம்வயில் பகிரநேளிதது அததுமீறிய சிங்கள 
குடிதயற்்றங்கள் த்வளிமா்வட்டததில் இருநது 
அமழதது குடிதயற்றும் சதி இ்டம்தபறுகி்றது. 
இமே ேடுக்கும் தபாருடடு ேமிழ்தேசிய கூட்ட 
மமப்பினால் பல ந்ட்வடிக்ம்க்கள் எடுததும் 
இது்வமர எநே பயனும் இல்மல.

 ேற்தபாது 2022 மானா்வாரி தபரும்தபா்க 
த்வளாண்மம தசய்ம்க ஆரம்பிததுள்ளோல் 
மட்டக்்களப்பு மா்வட்டததில் உள்ள ்கால்நம்டப் 
பண்மணயாளர்கள் மாடு்கமள தமசசல் ேமரக்கு 
ஒதுக்கிய த்கவிளியமடு பிரதேசங்களுக்கு த்காண்டு 
தசல்ல முடியாே்வாறு தமசசல் ேமர்களில் மினசார 
த்வலி்கமள ஊர்கா்வல் பம்டயினர அமமதது 
பாமே்கமள மூடியுள்ளோ்க பண்மணயாளர்கள் 
தேரிவிக்கின்றனர. இதுதோ்டரபா்க ஆளும் ்கடசி 
இராஜாங்க அமமசசர்கள் ஏதனா ோதனா என்ற 
நிமலயில் உள்ளனர.
 மட்டக்்களப்பு மா்வட்டதமே மடடுதம 
எநே ஒரு சிங்கள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 
தேரி்வாகும் சநேரபம் இல்மல இேமன 
இலக்கும்வதது் எதிர்காலததில் மட்டக்்களப்பு 
மா்வட்டததில் இருநது சிங்கள பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர ஒரு்வரா்வது தேரி்வா்கத்வண்டும் 
என்ற திட்டங்கள் தீட்டப்படடு கிழக்கு மா்காண 
ஆளுநரின உேவியு்டன திட்டமிட்ட சிங்கள 
குடிதயற்்றங்கள் தமற்த்காள்ளபடடு்வருகின்றன.
 எல்மலக்கிராமங்கமள இலக்கும்வதது 
இவ்வாறு சிங்கள ஆக்கிரமிப்பு்கள் ந்டக்கும் 
அதேத்வமள மட்டக்்களப்பு மாந்கரசமப எல் 
மலக்குள் ்க்டநே 1960 ்காலப்பகுதியில் இயஙகி 
பினனர 1986, ம் ஆண்டு்டன மூ்டப்பட்ட சிங்கள 
பா்டசாமலமய மீளவும் ஆரம்பிக்்க கிழக்கு மா்காண 
ஆளுநர முயற்சிதது ்வரு்வமே அறியமுடிகி்றது 
இேற்்கா்க மட்டக்்களப்பில் உள்ள சிங்கள 
இராணு்வம், மற்றும் சிங்கள உததிதயா்கதேர்கள், 
சிங்கள ்வரதே்கர்கள் ேரவு தச்கரிக்்கப்படடு 
அ்வர்களின பிள்மள்கமள ஏற்்கனத்வ ம்கவி்டப் 
பட்ட சிங்கள பா்டசாமலயில் ்கல்வி ்கற்்க ம்வதது 
ந்கர பகுதி்களிலும் சிங்கள்வர்கமள ்வாக்்காளர 
படடியலில் இமணக்கும் முயற்சி்களும் இப்தபாது 
தோ்டர்வமே ்காணலாம்.
 இப்படி பல த்வமலததிட்டங்கள் மட்டக் 
்களப்பில் சிங்கள குடிதயற்்றங்கமள எப்படி 
யா்வது தமற்த்காள்்வேற்கு பல முமனப்பு்கள் 
தமற்த்காள்ளப்படடு ்வருகி்றது.
 மட்டக்்களப்பு மா்வட்டததில் ேமிழர 
சனததோம்க ்க்டநே 1990, ம் ஆண்டுக்கு பினனர 
படிப்படியா்க கும்றநது ்வரு்வமே அ்வோனிக்்க 
முடுகி்றது.
 இேற்கு தபாருளாோர ்கஷ்்டம் ்வரு 
மானம் இனமம என்ற ்காரணதமே கூறி 
இரண்டு பிள்மள்களு்டன அல்லது மூனறு 
பிள்மள்களு்டன பி்றப்பு வீேதமே ேமிழர்கள் 
நிறுததுகின்றனர. ஆனால் முஷ்லிம்மக்்களின 
பி்றப்பு வீேம் கூடிசதசல்கின்றது அபிவிருத 
திமய தபாறுதே்வமரயிலும் நிலதமே பாது்காக்்க 
த்வண்டுமானாலும் சனததோம்க அதி்கரிப்பு மி்க 
இனறியமமயாேது எனபமே ேமிழ்மக்்கள் புரிநது 
த்காள்்வது இல்மல.

 எல்மலக்கிராமங்களில் தசனறு குடிதய 
றும் மனப்பாஙகும் ஏமனய இனங்களு்டன 
ஒப்பிடும்தபாது ேமிழர்கள் துணிநது முன 
்வரு்வதில்மல எனபதே உண்மம.
 ஒரு இனததின இருப்பு அல்லது தேசததின 
தூண்்கள் நிலம்.தமாழி.தபாருளாோரம்,்கலாசாரம் 
இநே நானகில் ஏதோ ஒனறில் இம்டயூறு ஏற்படு 
மாயின இனததின இருப்பு த்கழ்விக்குறியாகும்.
 ேமிழர்களின பி்றப்புவீேம் கும்ற்வம்டநது 
்வரு்வோல் எதிர்காலததில் கிழக்குமா்காணததில் 
ேமிழர்களின இருப்மப ேக்்கம்வப்பதிலும் பாரிய 
ச்வால்்கமள சநதிக்்கத்வண்டி்வரும் எனபது 
உண்மம.ேமிழர்களும்டய பி்றப்பு வீேதமே 
அதி்கரிக்கும் விேமா்க தபாருளாோரதமே ஈட்டக் 
கூடிய தசயல்திட்டங்கள் புலம்தபயர ேமிழ்மக்்கள் 
சிநதிதது உேவு்வதும் ்காலததினதேம்வ.
 அரசியல்்வாதி்களால் மடடும் திட்டமிட்ட 
குடுதயற்்றங்கமள ஒரு ்கட்டததில் மடடுதம 
ேடுக்்கமுடியும் த்வறுமனதம திட்டமிட்ட குடு 
தயற்்றங்கமள ேடுக்கும் அதேத்வமள அநே 
ேரிசி்நிலங்கமள ேக்்கம்வப்பேற்கும் அஙகு 
தசனறு குடுதயறி ்வாழ்்வேற்கும் எநே ேமிழர்களும் 
முன்வராமமயும் ஏமனய சமூ்கததிற்கு சாே்கமாய் 
மாறிவிடுகி்றது.
 கிழக்கு மா்காணததில் மூனறு இன 
மக்்களும் ்வாழ்்வோல் அதில் ஏதோ இரண்டு இனங 
்கள் ஒன்றா்க மாறினால் மடடுதம அ்வர்களின 
்கமல ்கலாசார பண்பாடு்கமளயும் நிலதமேயும் 
ேக்்கம்வக்்கமுடியும்.
 இேற்கு ஒதர்வழி கிழக்கு ம்காணததில் 
பூரவீ்கமா்க ்வாழும் ேமிழ்தபசும் மக்்களான 
ேமிழர்களும், முஷ்லிம் மக்்களும் ேமது உள்முரண் 
பாடு்கமள ம்றநது ்வ்டக்கு கிழக்கு இமணநே ஒரு 
அரசியல் தீரம்வ தபற்்றால் மடடுதம இரண்டு 
இன மக்்களின பலம் பாது்காப்பு எல்லாதம 
ேஙகியுள்ளது என்ற உண்மமமய ேமிழ் முஷ்லிம் 
மக்்கள் உணரத்வண்டும்.

கிழககில் பறி   ... த�ொடர்ச்சி...

பிரிதோனிய த்வளிவி்வ்கார துமண பணிப்பாளர 
மாயா சி்வஞானம் எடுததுமரததுள்ளமம 
குறிப்பி்டத ேக்்கது.

வடககின் தபொரு ... த�ொடர்ச்சி  ...

  ்கப்பலில் உள்ள எரிதபாரு ட்கள் 
நீரு்டன ்கலநோல் ப்வளப் பாம்ற்கள் உடப்ட 
தபருமள்வான ்க்டல் ்வாழ் உயிரினங்கள் 
அழிம்வ சநதிக்்கலாம் என தேரிவிக்்கப்படு 
கின்றது.
 ்க்டலில் எண்மணப் ப்டலங்கள் மிேப் 
பமே பிலிப்மபனஸ் நாடடின ்கமரதயார 
்கா்வல் பம்டயினர ்கண்்டறிநே தபாதும் அது 
்கப்பலின இயநதிரததில் இருநது த்வளிதயறிய 
எண்மண யா்க இருக்்கலாம் என அ்வர்கள் 
தேரிவிததிருநேனர. எனினும் ்க்டநே வியாழக் 
கிழமம (2) தமற்த்காள்ளப்பட்ட ஆய்வு ்களில் 
தோழிற்சாமல எண்மண்களும் ்க்டலில் மிேப்பது 
உறுதி தசய்யப்படடுள்ளது.
 எண்மணப்ப்டலங்கள் 24 சதுர கி.மீ 
தூரததிற்கு அ்வோனிக்்கப்படடுள்ளன. ்கப்பல் 
மூழ்கிய இ்டம் 400 மீற்்றர்கள் ஆழமானது 
எனபோல் ஆழ்்க்டல் சுழிதயாடி்களால் அநே 
இ்டதமே தநருக்்க முடியாது என அதி்காரி்கள் 
தேரிவிததுள்ளனர.
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தேம்வ்கள் குறிதது ஆராய்்வேற்கு அவ்வப்தபாது 
ஆமணக்குழுக்்கள் ஏற்படுதேப்படுகின்றன.
இவ்வா்றா்க 1992 இல் தோட்ட மக்்களின சமூ்க, 
தபாருளாோர நிமலமயப் பற்றி ஆராய்்வேற்்கா்க  
ஏற்படுதேப்பட்ட ஜனாதிபதி ஆமணக்குழு 
மு க் கி ய ம ா ன ே ா கு ம் . இ வ ்வ ா ம ண க் கு ழு 
இம்மக்்களின பல்த்வறு தேம்வ்கள் 
தோ்டரபில் ஆராய்நது அரசாங்கததுக்கு 
எடுததுக் கூறியதபாதும் சாே்க விமளவு்கள் 
உரிய்வாறு இ்டம்தப்றாமம ்வருநேதேக்்க ஒரு 
வி்டயதமயாகும்.இநநிமலயில் சம்காலததிலும் 
இதேம்கய முனதனடுப்புக்்கமள அ்வோனிக்்க 
முடிகின்றது.எனினும் இது ஒரு ்கண்தும்டப்பு 
ந்ட்வடிக்ம்க எனத்ற தசால்லத தோனறுகின்றது.
ஆமணக்குழுக்்கமள நியமிப்போல் மடடும் 
மமலய்க மக்்களின பிரசசிமன்கள் தீரநதுவி 
்டாது.ஆக்்கபூர்வமான, அரதேபுஷ்டியான தசயற் 

பாடு்களும் அ்வசியமாகும்.த்வறுமதன ஆமணக் 
குழுக்்கமள அமமதது இம்மக்்களின பிரசசிமன 
்கமள இழுதேடிப்பமே விடுதது இ்வர்களின மீது 
்கட்டவிழ்தது வி்டப்படடுள்ள இன்வாே மற்றும் 
பாரபடச ந்ட்வடிக்ம்க்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி 
ம்வக்்க த்வண்டும்.இேனூ்டா்க இம்மக்்களின 
்வாழ்வில் மறுமலரசசி ஏற்படும் .ஐக்கியததுக்கும்  
இது உநதுசக்தியாகும்.இலஙம்கயின ்கல்வி 
இராஜாங்க அமமசசர அ.அரவிநேகுமார இது 
தோ்டரபா்க ஆழமா்கத்வ அரசாங்கதமே ்வலி 
யுறுததி ்வருகின்றமமமய அ்வோனிக்்கக் கூடியோ்க 
உள்ளது.பாரபடசம் ்கமளயப்படுமி்டதது 
அது இலஙம்கயின பல்தும்ற அபிவிருததிக்கு 
்வாய்ப்பா்க அமம்வதோடு நல்லிணக்்கம், 
சமாோனம், சமதது்வம் எனபன  இலஙம்கயில் 
உறுதிபடு்வேற்கும் அது அடிதேளமா்க அமமயும் 
எனறு அமமசசர அடிக்்கடி ்வலியுறுததி ்வரு 
கின்றமம இஙகு தநாக்்கதேக்்கோகும்.
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்வருமானதமேத தேடும் ்வழி்வம்க்கமள உரு 
்வாக்கு்வதும் முக்கிய வி்டயமா்க இருநேது. 
்வரதே்க ந்ட்வடிக்ம்க்கமளத தோ்டஙகு்வேற்்கான 
்வளங்கமளயும் பயிற்சி்கமளயும் அ்வர்களுக்கு 
்வழஙகு்வது முக்கிய வி்டயமா்க இருநேது. 
வியாபாரி்களுக்்கான ்கம்ட்கமளக் ்கடடு ேல், 
்கால்நம்ட ்வளரப்ப்வர்களுக்்கான ்கால்நம்ட்க 
மளப் தபற்றுக்த்காடுதேல் தபான்ற வி்டயங்கள் 
முக்கியமானம்வயா்க இருநேன. தபண்்கள் 
உடபட சமூ்கததில் உள்ள அமன்வரும் ேமது 
்வாழ்ம்வ மீண்டும் ஆரம்பிப்பேற்்கான உேவிமய 
மடடுமல்ல அேமன அ்வர்கள் த்கௌர்வமா்க 
ஆரம்பிப்பேற்்கான உேவியும் ்வழங்கப்பட்டது.
 இ்டம்தபயரநே்வர்களுக்்கான மு்காம்்களில் 
பல ்வரு்டங்களா்கக் த்காடுப்பனவு்கமள மட 
டும் தபற்றுக்த்காண்டிருநே்வர்களிம்டதய ேற் 
சாரபுப் தபாருண்மியதமே ்வளரததேடுப்பது 
எனபது இலகு்வான ்காரியமா்க இருக்்கவில்மல. 
இவ்வா்றான ச்வால்்கள் பல இருநே தபாழுதிலும், 
நிங்கா்றண்ணததில் பலர த்வற்றி்கரமா்கப் 
புதிய ்வாழ்ம்வத தோ்டஙகியிருக்கி்றார்கள். 
மீண்டும் ்வாழ்ம்வப் புதிோ்கத தோ்டஙகு்வதில் 
இருக்்கக்கூடிய பயவுணரம்வ மனஉறுதி த்வற்றி 
த்காண்டிருக்கி்றது. ேமது தசாநே ந்கரததுக்குத 
திரும்பி, ேமது ்வாழ்ம்வயும் ்வாழ்்வாோரதமேயும் 
மீளப்தபற்றுக்த்காள்ள முடிநேது தோ்டரபா்க 
்டானவும் அ்வமரப் தபான்ற ஏமனய தபண்்களும் 
மட்டற்்ற மகிழ்சசியம்டகி்றார்கள்.

 “இப்தபாதோ, நாங்கள் எங்கள் தசாநே 
ஊருக்குத திரும்பி ்வநது அமமதியா்க ்வாழ்கி 
த்றாம். அதுவும் ஒரு சாேமன ோன” எனறு ்டனா 
மகிழ்சசி நிம்றநே குரலில் கூறினார.
 இ்டம்தபயரநே மக்்களுக்்கா்க ஒருமிதது, 
கூட்டா்க ஆேரவு த்காடுக்்கவும் நிமலயான 
தீரவு்கமளக் த்காடுப்பதிலும் ஐக்கிய நாடு்கள் 
தசயலாளர நாய்கம் முனம்வதே ‘உள்ள்க 
இ்டப்தபயரவு தோ்டரபான தசயற்றிட்டம்’ 
எங்களுக்கு ்வழி்காடடுகி்றது. இ்டப்தபயரம்வச 
சநதிதே மக்்கள், ோங்களா்கத்வ த்கௌர்வமா்கத 
ேங்கள் தசாநே இ்டங்களுக்குத திரும்பும் தபாருடடு 
அமன்வரும் ஒனறுதசரநது ஆற்்ற த்வண்டிய 
பணிமய அது எமக்கு நிமனவூடடுகி்றது.
 ேமது இல்லங்களுக்கு ்வநே நிங்கா்றண்ணம் 
மக்்கமள ்வரத்வற்்க எனக்குக் கிம்டதே ்வாய்ப்பு 
உண்மமயில் எனக்குப் தபருமமயானதும் 
அதே தநரம்  நிம்ற்வானதுமான ஓர உணரம்வத 
ேநேது. நிங்கா்றண்ணம் மக்்களின ்கண்்களில் 
அனறு நான ்கண்டு்களிதே சநதோசதமேயும் 
நம்பிக்ம்கமயயும் எனது தசாநே ஊரில் நானும் 
அனுபவிக்்கக்கூடிய ்வாய்ப்பு ஒரு நாள் எனக்குக் 
கிம்டக்கும் என்ற நம்பிக்ம்கமய இப்தபாது நான 
அம்டநதிருக்கித்றன.

நன்றி: அல்்ஜஸீரைொ
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முனதனடுக்்கப்படுமாயின ஒரு இன ்வனமும்றமய 
தூண்டும் அளவிற்கு இநே வி்வ்காரம் தசல்லும் 
எனபதில் எவவிே அசசமுமில்மல.
 ஆ்கத்வ இநே தமய்சசல் ேமர வி்வ்காரம் 
தோ்டரபா்க மா்வட்டததிலுள்ள அரசியல்்வாதி்கள் 
மா்வட்ட அரசாங்க அதிபர ம்கா்வலி தபான்றம்வ 
குறிதே வி்டயததுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி 
ம்வக்்காவிட்டால் இேன விமளவு்கள் பாரதூரமா்க 
இருக்கும் எனபதே கூ்ற முடியும். ஆ்கத்வ ்வயிற்று 
பிமழப்புக்்கா்க தசல்லும் பண்ணியாளர்கள் 
மி்கவும் அசசததில் உள்ளது்டன அ்வர்களும்டய 
உயிர்களுக்கும் உதேர்வாேம் இல்லாே நிமல ோன 
்காணப்படு்வோ்க தேரிவிக்கின்றனர.
 இநேப் பண்மணயாளர்களின பிரசசிமன 
்களுக்கு இனனும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி ம்வக்்காேது 
தபரும் மனத்வேமனயா்க இருக்கின்றது எனறு 
பண்மணயாளர்கள் தேரிவிததுள்ளனர. மட்டக் 
்களப்பில் தமய்சசல் ேமர ்காணியில் அததுமீறும் 
குடிதயற்்ற ்வாசி்கள் -மனிே உரிமம்கள் ஆமணக் 
குழுவில் மும்றப்பாடு
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யாளர்கள் வியாழக்கிழமம ்வமர தோ்டரநது 
மீடபுப்பணி்களில் ஈடு படடிருநேனர.
்க்டநே தசவ்வாய்கிழமம (28) நள்ளிரவு 350 
பயணி்களு்டன தசன்ற தோரூநது சரக்கு 
தோ்டரூநது ஒனறு்டன தமாதியோல் இநே 
அனரதேம் நி்கழ்நதுள்ளது. இரு ்வண்டி்களும் ஒதர 
பாமேயில் பயணிதது தநருக்கு தநர தமாதியோல் 
்கடு மமயான தசேம் ஏற்பட்டது்டன, தமாேல் 
இ்டம்தபற்்ற பகுதியில் மி்கப்தபரும் தீயும் ஏற் 
படடிருநேது.
 இநே விபதது ஏற்படு்வேற்கு லறிசா 
பகுதிமய தசரநே தோ்டரூநது நிமலய தபாறுப் 
பதி்காரியின ்க்வமலயீனதம ்காரணம் என 
தேரிவிததுள்ள கிறீஸ் அரசு அ்வர மீது ்வழக்கு 
பதிவு தசய்துள்ளது.
 இநே விபததில் த்கால்லப்பட்ட்வர்களில் 
தபருமள்வாதனார மாண்வர்கள் தமலும் 10 
தபர ்காணாமல் தபாயுள்ளனர. தபருமள்வான 
உ்டல்்கள் தீயில் ்கருகியோல் பயணி்களின குடும்ப 
உறுப்பினர்களின மரபணுமாதிரி்கமள ம்வததே 
்கா்வல்தும்றயினர உ்டல்்கமள அம்டயாளம் 
்கண்டு ்வருகின்றனர.

கிறீஸ்ஸில் இடம் ... த�ொடர்ச்சி  ...

அமமப்புக்்களின தசயற்பாடு்கள் மற்றும் சிவில் 
சமூ்க இம்டத்வளிமய ்வலுப்படுதது்வமே 
முனனிறுததி தேனனாபிரிக்்காம்வத ேள 
மா்கக்த்காண்டியஙகி்வரும் சிவில் சமூ்க அமமப் 
புக்்களின கூடடிமண்வான சிவி்கஸ் அமமப்பு, 
இலஙம்கயின மனிே உரிமம்கள் நில்வரம் குறிதது 
ஐ.நா மனிே உரிமம்கள் மீளாய்வுக்குழுவி்டம் 
ேமது அறிக்ம்கமயச சமரப்பிததுள்ளது. 

குறிதே அறிக்ம்கயில்,
 இலஙம்கயில் ்க்டநே ஆண்டு பாரியளவில் 
முனதனடுக்்கப்பட்ட ஆரப்பாட்டங்கமள தசய்தி 
அறிக்ம்கயி்டசதசன்ற ஊ்ட்கவியலாளர்கள் மட 
டுப்பாடு்களுக்கும், ஒடுக்குமும்ற்களுக்கும், அசசு 
றுதேல்்களுக்கும் உள்ளாக்்கப்படடுள்ளனர. 
 இருப்பினும் ்க்டநே ்காலங்களில் ஊ்ட்க 
வியலாளர்களுக்கு எதிரா்க இ்டம்தபற்்ற மனிே 
உரிமம மீ்றல்்களு்டன தோ்டரபும்டய்வர்கமளப் 
தபாறுப்புக் கூ்றசதசய்்வதில் மி்கக்கும்றநேள 
விலான முனதனற்்றதம ்காணப்படுகின்றது. 
 அதேதபானறு மனிே உரிமம்கமளப் 
பாது்காப்பேற்்கா்கப் பயனபடுதேப்ப்டத்வண்டிய 
சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமம்களுக்்கான 

சர்வதேச சம்வாயசசட்டமானது ்கருதது த்வளிப் 
பாடடுசசுேநதிரதமே மு்டக்கு்வேற்கும், த்காவிட 
- 19 ம்வரஸ் பர்வல் தநருக்்கடிமய அரசாங்கம் 
ம்கயாண்்ட விேம் தோ்டரபில் விமரசனங்கள் 
முனம்வக்்கப்படு்வமேத ேடுப்பேற்கும் பயன 
படுதேப்படுகின்றது. 
 அதுமாததிரமனறி சமூ்க்வமலதேளங்கள் 
மு்டக்்கப்பட்டமம மிகுநே ்கரிசமனக்குரிய 
வி்டயமாகும். தமலும் அண்மமய்காலங்களில் 
அமமதியான மும்றயில் முனதனடுக்்கப்பட்ட 
தபாராட்டங்களுக்கு எதிரா்கத ேம்டவிதிக் 
்கப்பட்டமம, இம்டயூறு விமளவிக்்கப்பட்டமம, 
தபாராட்டங்கமள அ்டக்கு்வேற்கு மிம்க 
யான அளவில் பாது்காப்புதேரப்பினர பயன 
படுதேப்பட்டமம தபான்ற வி்டயங்கள் தீவிர 
்கரிசமன்கமளத தோற்றுவிததுள்ளன. 
 அதுமாததிரமனறி ்வ்டக்கு, கிழக்கு 
மா்காணங்களில் தோ்டர தபாராட்டங ்கமள 
முனதனடுதது்வரும் ்வலிநது ்காணா மலாக்்கப் 
படத்டாரின உ்றவினர்களும் பல்த்வறு அ்டக்்க 
மும்ற்களுக்கு மு்கஙத்காடுதது்வருகின்றனர. 
 தபாராட்டங்களு்டன தோ்டரபும்டய 
ேரப்பினர பயங்கர்வாேதேம்டசசட்டம் உள் 
ளிட்ட மி்கதமாசமான சட்டங்கள் ஊ்டா்க இலக்கு 
ம்வக்்கப்படுகின்றனர.

 இவ்வா்றானதோரு பினனணியில் ஊ்ட்க 
வியலாளர்களும், விமரச்கர்களும் ஒடுக்கு 
மும்றள்கள் தோ்டரபான எவவிே அசசமுமினறி 
சுேநதிரமா்கச தசயற்ப்டக்கூடிய சூழ்நிமலமய 
உறுதிதசய்யுமாறு ஐ.நா மனிே உரிமம்கள் 
மீளாய்வுக்குழு பரிநதுமரக்்கத்வண்டும்.
 அதேதபானறு சர்வதேச சட்டங்கள், 
நியமங்களுக்கு அமம்வா்க சிவில் மற்றும் 
அரசியல் உரிமம்கள் தோ்டரபான சர்வதேச 
சம்வாயம் அமுல்படுதேப்படு்வமே உறுதிதசய் 
ேல்,   ்கா்வல்தும்ற   ்கட்டமளச சட்டததில் 
அ்வசியமான திருதேங்கமள தமற்த்காள்ளல், 
தபாராட்டங்களினதபாது மிம்கயானளவில் 
பாது்காப்புதேரப்பினர பயனபடுதேப்பட்டமம 
மற்றும் சட்டவிதராே படுத்காமல்கள் 
எனபன தோ்டரபில் உ்டனடியானதும், 
உரிய்வா்றானதுமான விசாரமண்கமள முன 
தனடுதேல், பாது்காப்பான சிவில் சமூ்க 
இம்டத்வளிமய உறுதிப்படுதேல், சர்வதேச 
சட்டங்கள், நியமங்களுக்கு அமம்வா்கப் பயங 
்கர்வாேதேம்டச சட்டதமேத திருததியமமதேல் 
ஆகிய பரிநதுமர்கமளயும் ஐ.நா மனிே 
உரிமம்கள் மீளாய்வுக்குழு இலஙம்க அரசாங 
்கததி்டம் முனம்வக்்கத்வண்டும் எனறு    ்வலி 
யுறுதேப்படடுள்ளது.

பயங்கரைவொ�த   ... த�ொடர்ச்சி  ...



14thuhe;j kpd;dpjo;
rdp> khu;r; 04> 2023

mwpthAjk;,jo; 224

உலகின மி்கவும் தபரிய Patagotitan mayo-
rum என்ற ம்டதனாசர பிரிதோனியாவின 

இயற்ம்க தோல்தபாருட ்கடசிய்கதமே எதிர்வரும் 
தம மாேம் அலங்கரிக்்கப்தபாகின்றது. 70,000 கிதலா 
எம்ட த்காண்்ட இநே மி்கப்தபரும் ேமர ்வாழ் 
விலஙகு 15,000 கிதல எம்ட த்காண்்ட diplodocus 
என்ற ம்டதனாசரின இ்டதமே ்காடசிய்கததில் 
மாற்றீடு தசய்யப்தபாகின்றது.

 இநே புதிய ம்டதனாசரின எலும்புக்கூடு 
அண்மமயில் ்கண்டுபிடிக்்கப்பட்ட Gigantic ்வம்க 
ம்டதனாசர்களில் முற்்றான ்வடி்வதமே த்காண்்ட 
அமமப்பாகும். பல ்வரு்டங்களா்க டிப்பி என்ற 
ம்டதனாசரின உரு்வம் ோன இநே ்காடசியததில் 
இருநே மி்கப்தபரும் ம்டதனாசர ்வம்கயாகும். 
அதுத்வ பாரம்வயாளர்கமள த்வகு்வா்க ்க்வரந 
திருநேது. ஆனால் ேற்தபாது அேமனவி்ட நானகு 
ம்டஙகு தபரிய விலஙகு அேமன மாற்றீடு தசய்யப் 
தபாகின்றது.
 ்காடசிய்கததில் உள்ள விலஙகு்களில் இது 
மி்க நீளமான விலங்காகும். இது மி்கவும் தபரிய 
விலங்கானாலும் ஏமனய ம்டதனாசர்களின 
ோக்குேல்்களில் ேனமன பாது்காக்்க முடியாே 
விலங்கா்க இருநதுள்ளோ்க நம்பப்படுகின்றது. 
ஏதனனில் அேன ்வால் பகுதியில் தபரும் 
பகுதி இழக்்கப்படடுள்ளது. Tyrannotitan ்வம்க 
ம்டதனாசதர இநே ோக்குேமல தமற்த்காண்டிருக்்க 
த்வண்டும் என தேரிவிக்்கப்படுகின்றது.

 மி்கப்தபரும் விலஙகுண்ணி ம்டதனாசதர 
இநே ்வம்கயான ம்டதனாசர மீது ோக்குேமல 
ந்டததியிருக்்கலாம். ஆனால் Patagotitan ம்டதனாசர 
உயிரு்டன உள்ளதபாது ோக்குேல் ந்டநேோ 
அல்லது இ்றநே பினனர ந்டநேோ எனபது 
தேரியாது என அருங்காடசிய்கதமே தசரநே 
தபராசிரியர தபால் பரட தேரிவிததுள்ளார. Pa-
tagotitan ்வாழ்நே ்காலததில் T-Rex-sized Tyran-
notitan தபான்ற மி்கப்தபரும் விலஙகுண்ணி 
ம்டதனாசர்களும் ்வாழ்நதுள்ளன. எனத்வ அம்வ 
ோன இநே ோக்குேலுக்கு ்காரணம் என அ்வர 
தமலும் தேரிவிததுள்ளார.
 115 அடி நீளமான 57 தோன எம்ட 
த்காண்்ட Titanosaur ம்டதனாசர 2017 ஆம் 
ஆண்டு ்கண்டுபிடிக்்கப்படடிருநேது. நீல திமிங 
கிலதமேவி்ட 40 அடி்கள் நீளமானதும், 9 ஆபிரிக்்கா 
யாமன்களின எம்டமய த்காண்்டதுமான இநே 
ம்டதனாசர 2017 ஆம் ஆண்டு டிப்பி ம்டதனாசமர 
மாற்றீடு தசய்திருநேது. நீல திமிஙகிலம் 25.2 
மீற்்றர்கள் நீளமானது. டிப்பி ்வம்க ம்டதனாசர்கள் 

11 தோ்டக்்கம் 15 தோன எம்டயும், 85 அடி்கள் 
நீளமானதுமாகும்.

 Patagotitan ்வம்க ம்டதனாசர 101 மில்லியன 
்வரு்டங்களுக்கு முனமனய Cretaceous ்காலததில் 
ஆரஜனரீனாவில் ்வாழ்நதுள்ளது. 
 எல்லா ்வம்கயான மி்கப்தபரும் ம்டதனாசர 
்வம்க்களும் அஙகு ோன ஒதர ்காலப்பகுதியில் 
்வாழ்நதுள்ளது ்கண்்டறியப்படடுள்ளது. அஙகு 
அம்வ ்வாழ்்வேற்குரிய ்காலநிமல நிலவியிருக் 
்கலாம் அல்லது அம்வக்்கான உணவு ்வம்க்கள் 
அஙகு நிம்றய இருநதிருக்்கலாம் என விஞஞானி்கள் 
நம்பும் தபாழுதும் அநே இர்கசியதமே ்கண்்டறிய 
முடியவில்மல.

 Patagotitan ்வம்க ம்டதனாசர ோ்வர 
உண்ணியாகும். அேன ்கழுதது மி்க உயரமான 
மரங்களில் உள்ள இமல்கமளயும் உண்ணும் 
அளவுக்கு நீளமானது. மி்கவும் நீண்்ட ்வாமல 
த்காண்்ட இநே விலஙகின ்வயிற்றுப்பகுதி உருமள 
்வடி்வம் த்காண்்டது.
 2010 இல் இருநது 2015 ்வமரயிலும் இ்டம் 
தபற்்ற அ்கழ்வு்களின தபாது Chubu மாநிலததில் 
ஆரஜனரீனாவின Patagonia பிரதேசததில்  6 எலும்புக் 
கூடு்கள் ்கண்்டறியப்பட்டன. ஒரு முழுமமயான 
உரு்வதமே ்வடி்வமமக்கும் அளவிற்கு அதி்கமா்க 
எலும்பு்கள் ்கண்்டறியப்படடிருநேன. அநே 
பிராநதியததின தபயதர இநே ம்டதனாசருக்கு 
விஞஞான தபயரா்க (Patagotitan mayorum ) 
இ்டப்படடுள்ளது.

 ஒரு முழுமமயான ம்டதனாசரின உரு்வம் 
கிம்டததிருப்பது எமக்கும் ஆசசரியமா்க உள்ளது.  
இது எதிர்கால சநேதியினருக்கு எமது உலகின 

இயற்ம்க மாற்்றதமேயும், எவ்வாறு அது ஆடசி 
தசய்யப்பட்டது எனபமேயும் எடுததுக்கூறும் 
என ்காடசிய்கததின ேமல்வர ்கலாநிதி அலக்ஸ் 
தபரச தேரிவிததுள்ளார. ்கண்்காடசி எதிர்வரும் 
ஏப்பிரல் மாேம் முேல் 2024 ஜன்வரி மாேம் ்வமர 
இ்டம்தப்றவுள்ளது.
 70 தோன்கள் எம்டயும் 115 அடி நீளமுமான 
இநே ம்டதனாசர தபருமள்வான மக்்களின 
்க்வனதமே ஈரக்்க கூடியது. அேன தோம்ட 
எலும்பின மீது ஆய்்வாளர ஒரு்வர படுததிருக்கும் 
்காடசி உலகின ஊ்ட்கங்கமளயும் மக்்கமளயும் 
த்வகு்வா்க ்க்வரநதிருநேது. இநே எலும்பு 2014 
ஆம் ஆண்டு ்கண்த்டடுக்்கப்படடிருநேது. இநே 
ஒரு எலும்பு மடடும் 2.4 மீற்்றர நீளமானது்டன, 500 
கிதலா எம்ட த்காண்்டது. இநே ்வம்க ம்டதனாசர 
ஐதராப்பாவில் ்காடசிய்கப்படுதேப்படு்வது 
இதுத்வ முேல் மும்றயாகும். விஞஞான உல்கத 
திற்கு இது மி்கவும் ஆக்்கபூர்வமானது.

 Patagotitan ம்டதனாசமர தபாலத்வ 
Argentinosaurus ்வம்க ம்டதனாசரும் ்கண்்ட 
றியப்படடுள்ளது. ஆனால் அேன எலும்பு்கள் முழு 
மமயா்க ்கண்்டறியப்ப்டவில்மல எனபோல் அேன 
முழுமமயான அளவு தேரியவில்மல. எனத்வ 
ேற்தபாது எநே ்வம்க ம்டதனாசர மி்கவும் தபரியது 
என கூறு்வது ்கடினமாகும்.
 65 மில்லியன ஆண்டு்களுக்கு முனனர 
மி்கப்தபரும் விண்்கல் பூமியு்டன தமாதியோல் 
அழிநதுதபான ம்டதனாசர விலஙகு்களின எலு 
ம்பு்கள் உல்கம் எஙகும் ்கண்டுபிடிக்்கப்படடு 
்வருகின்றன.

 ்க்டநே ஆண்டு தமக்சித்கா பகுதியில் 
ம்டதனாசரின உ்டல் பா்கங்கள் ்கண்்டறியப்படடுள் 
ளன. மி்கப்தபரும் இநே ம்டதனாசர அவுஸ் 
திதரலியாவில் ்கண்்டறியப்பட்ட Sauropod dia-
mantinasaurus  ்வம்கமய தசரநேோகும். 70 
மில்லியன ்வரு்டங்களுக்கு முனனர அது 
்வாழ்நேோ்க நம்பப்படுகின்றது. ்க்டநே மாேமும் 
தஜரமனியில் 400 பற்்கமள த்காண்்ட Balaenog-
nathus maeuseri ்வம்க ம்டதனாசரின உ்டற் பகுதி்கள் 
்கண்்டறியப்படடுள்ளன.
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