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நிகழககாலத்தை எழுதைகாமல் கடந்துப�காக  
என்னதைகான �காடு�டுகிறது இந்தை நிலம் 
உரலில் சிக்கிய நெல்மணிகள் ப�கால 
உ்ைப�காளியின எதிரககாலம் முதைலகாளியிடமும் 
சகாமகானியனின தை்லவிதி இரகாணுவததிடமும் 
அரசின நசஙபககால் சீ்னகாவிடமும் 
கடவுள்களின இருபபு பதைரரகளிடமுமகாய் 
ககாலஙகள் மகாறிபப�காய் �காடகாய்�டுகிறது நிலம் 
விடுதை்ல பவண்டி நககாக்கரக்பககா கூவும் 
பமதி்னதது ந�காறபசவலும் அசரகாது  
கூவிக்நககாண்டிருக்கிறது கரிககாலதநதைகாடரகாக. 

கலப்�பயகா �்டக்கலபமகா 
இரததைபமகா வியர்வபயகா  
தைமிைன �்ட கண்ட வீரமண்ணில் 
கலப�டமறறு பு்ரபயகாடிக்கிடக்கிறது 
மகா வீரம் 

்க ந�காததி அள்ளிய ஒரு பிடிமண் 
ஆயிரம் க்தை நசகால்லும் ககாபதைகாரம் 
தைமிைகா அதில் உ்னக்கும்  ஒரு பசதி 
நசகால்லும் 
அ்ல எடுதது ஊதும் சஙகின ஒலி  
நவடுக்கு மண்ணில் 
அகதியகாய் அ்லந்து எலி வ்ையில் 
வகாழந்தைகாலும் 
இறுதி உயிர உள்ைவ்ர ப�காரகாடு எனறு 
ககாறறூதும் சஙகு 

விட்டு வந்தை நவள்்ை நிலம் 
முள் பவலி ஏக்க வகாழவு தைந்தை வலி 
கண்களுக்குள் ககாணகாமல் ப�கா்னவரகள் 
இனனும் கூட எட்டிப�காரக்ககாதை விடுதை்ல 

கந்தைக நெருபபில் எரிந்துப�கா்ன ெகாட்களின 
சி்தைவுகள் 
அ்்னத்தையும் �ததிரமகாய் ம்னபதைகாடு 
பசமிபப�காம் 
இனந்னகாரு பம ெகாளில் புலிக்நககாடி சிவந்தை 
ஈை தைகாய் மடி ககால் �திததிடுபவகாம். 

அ்லபய நீ எம்்ம ஏை்னம் நசய்யலகாம் 
நு்ரபய நீ எஙகள் விழிக்ை ம்றக்கலகாம் 
உரி்மக்ககாய் உயிர ஈந்தை உறவுகள் எம்பமகாடு 
உறக்கததில் ப�சுவர. 
உணரவுகள் சூபடற நி்்னவிறகுள் வந்து 
நசல்வகார நீ எனநசய்வகாய் 

ககாலமும் சரி ஒப� கழி ஒரு ந�காழுதில் 
புதியபதைகார குைந்்தையகாய் புறப�ட்டு வருபவகாம் 
அ்ல நு்ைய ஒலி எழுபபும் கிைக்கு 
முகதது 
வலம்புரி சஙகது ெகாதைம் எழுப�  
அ்லயகாய் வருபவகாம் ெல்ல பம ெகாளில் 
சகா்லக்கடலில் முஙகி எழுந்து  
முள்ளிவகாய்ககால் க்ரயில் ச�தைம் முடிபப�காம் 
பமதி்னக்கைரி ந�காறிததை நககாடியும்  
புலிக்நககாடிப�கால ஆடிப�றக்கும் 
அந்தை ஒரு ெகாள் வ்ர நதைகாடரந்து 
ப�காரகாடுபவகாம்.

- அழ.இனியவன் -

மீண்டும் வருவவோம்  நல்ல  வே  நோளிலமீண்டும் வருவவோம்  நல்ல  வே  நோளில      



Njrj;jpd; Fuy; Fuy; 27

Njrj;jpd; Fuy;

fiy> gz;ghL>

murpay;> r%f VL

itfhrp 2022

Fuy; - 27

Mf;fq;fs;>

mgpg;gpuhaq;fs;

kw;Wk;

njhlu;Gfspw;F:

Njrj;jpd; Fuy;

Voice Of Nation

E-mail :

voiceofnation22@gmail.com

Tel :

0033651918051

KfE}y;:

Njrj;jpd; Fuy;

 க�ோட்ோவை வீடடுக�னுப்பும் இவைச்சலில்  க�ோட்ோவை வீடடுக�னுப்பும் இவைச்சலில் 
        தமிழர் குைல்�ள் மு்ங�ோதிருக�டடும்.         தமிழர் குைல்�ள் மு்ங�ோதிருக�டடும். 
�்நத சில மோதங�ளோ� சிறிலங�ோவில் சுழன்று க�ோண்டிருநத க�ோதுமக �ளின் 
க�ோ�க�னல் தறக�ோது �றறிகெரிெத் கதோ்ஙகியிருககிறது. சிறிலங�ோவில் 
அைசுககு எதிைோ� மக�ள் க�ோைோட்ங�ள்கதோ்ர்நது க�ோண்க் இருககின்றன. 
மகிநத �தவி விலகி ைணில் பிைதமைோனோலும் கூ் பிைச்சவன�ள் 
இப்க�ோவதககு முடிெப்க�ோைதில்வல.
ஏகனன்றோல் க�ோதுைோ� சிங�ள மக�ள் �ருதுைது க�ோன்று இைோஜ�க்ஷ 
குடும்�ம் �ோவ்சத் திருடிெது மடடுகம இநதப் பிைச்சவனககுரிெ அடிப்�வ்க 
�ோைணம் கிவ்ெோது. அவைவ�யில் அைர்�வள வீடடுக�னுப்பினோல் எல்லோம் 
்சரிெோகிவிடுகமன்�து ��ற�னகை. மோறோ�, தமிழர் கத்சம் மீதோன க�ோடிெ  
க�ோவை நி�ழ்த்திெதுதோன் இதன் பின்னோலிருககும் அடிப்�வ்க �ோைணகமன்�வத 
புரிநதுக�ோண்டு அதறகுரிெ தீர்வை க�ோககி சிங�ள கத்சம் ��ைோமல் இநதப் 
க�ோருளோதோைச சிக�ல் உ்னடிெோ�த் தீர்க�ப்�்ப் க�ோைதில்வல. இநதப் 
பிைச்சவனககு ைணில், ்சநதிரிக�ோ, ஐககிெ கதசிெக �டசி, சுதநதிைக �டசி, 
இப்க�ோது கதோன்றிெ கமோடடுக �டசி, கதோவலக�சிக �டசி என்று எல்கலோருகம 
க�ோறுப்�ோளர்�ள் தோன். �ோைணம் நீண்் க�ோடிெ க�ோவை �்ோத்தி �ோடவ்ப் 
�ோதோளத்வத க�ோககி ��ர்த்திெதில் இைர்�ள் அவனைரும் �ோத்திைைோளி�ள். 
சிறிலங�ோவில் கதோன்றியிருககும் இநத அ்சோதோைண நிவலவெத் தமிழர் 
�லன்்சோர்நது எப்�டிப் �ென்�டுத்துைது என்ற விைோதம் க�ோதிெளவுககுத் தமிழர்�ள் 
மத்தியில் நி�ழ்த்தப்�்வில்வல. தமிழ் அைசிெல் தவலவம�ள் தமக�ோன ஒரு 
ைழிைவை�்த்வத இநக�ைத்தில் ஏற�டுத்திக க�ோள்ள கைண்டும். ைணிவலப் 
பிைதமைோககிெகதோடு இசசிக�ல் தீர்க�ப்�்ப் க�ோைதில்வல. ஆ�கை கிவ்ககும் 
ைோய்ப்புக�ளில் எமது தமிழ்மக�ளின் �லன்்சோர்நது எவைோறு க்செற�டுைது என்�வத 
குறுகிெ �ோல, நீண்்�ோல க�ோககில் திட்ங�ள் ைகுத்து இெங� கைண்டும்.
கிவ்ககும் ைோய்ப்புக�ளில் தமிழர் �லன்்சோர்நது க�ைம்க�சி உரிவம�வளப் 
க�றுைது என்�வதக குறுகிெ�ோல, தற�ோல அைசிெல் நிவல்சோர்நத 
க்செற�ோ்ோ� ைகுத்துக க�ோண்டு இெங� கைண்டும். குறிப்�ோ�, ்சர்ைகத்ச 
�ோணெ நிதிெத் தி்மிருநது �்ன்க�றறு மடடுகம சிறிலங�ோவைக 
�வைகெறற முடியுகமன்ற நிவல உருைோக�ப்�ட் நிவலயில் �ன்னோடடுச 
்சமூ�த்தி்ம் தமிழ்ச்சமூ�ம் மி�வும் முவனப்க�ோடு இெங� கைண்டிெ �ோலமிது.
முதன்வம வி்ெமோ�, �ன்னோடடுச ்சமூ�த்தோல் க�ோடுக�ப்�டும்எநத நிைோைண 
உதவி�ளும் அல்லது முதலீடடு ை்சதி�ளும் தமிழர் தோெ�ப்�குதி�ளுககும் 
நிெோெமோ�ப் �கிர்நதளிக�ப்�டுைத உறுதிப்�டுத்தலும் உன்னிப்�ோ�க
�ண்�ோணித்தலும்.  
இதறகுரிெ உறுதிப்�ோடவ் ்சர்ைகத்ச �ோணெ நிதிெத் தி்ம், ஐகைோப்பிெ 
யூனிெனி்ம், இன்னபிற கதோ்ர்புவ்ெ ்சகதி�ளி்ம் ைலியுறுத்துைகதோடு 
கமலதி� க�ோரிகவ��ளோ� அைசிெற வ�தி�ள் விடுதவல, இைோணுை மெமோக�வல 
நிறுத்தல், �ோணி அ��ரிப்வ� நிறுத்தல் க�ோன்ற க�ோரிகவ��வள தமிழ் அைசிெல் 
தைப்புக�ள் கதோ்ர்சசிெோ� முன்வைத்து ்சர்ைகத்ச ்சமூ�த்தி்ம் �ைப்புவை�ள் 
க்சய்ெ கைண்டும். எப்�டியும் �்ன்க�றறு மக�ளின் க�ோநதழிப்வ� அ்க� 
கைண்டுகமன்று துடித்துகக�ோண்டிருககும் சிறிலங�ோ அை்ச தைப்பும் அதறகு 
தமது �லன்�ளின் அடிப்�வ்யில் நி�நதவன�வள விதித்துக �்னளிக�க 
�ோத்திருககும் �ன்னோடடுச ்சமூ�த்துககுமிவ்யில் �்க�விருககும் க�ைங�ளில் 
தமிழர்�லன் ்சோர்நதும் நி�நதவன�ள் இ்ம்க�றுைவத உறுதிக்சய்ைகத இன்வறெ 
நிவலயில் தமிழ்மக�ளின் அைசிெல் தவலைர்�ளின் முதன்வமெோன �்வமெோகும்.
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 ¾ நதைகாழிலகாைர தி்னம் 
 ¾ 13ம் ஆண்டு  முள்ளிவகாய்க்ககால் இ்னவழிபபு 
நி்்னவுெகாள் 
 ¾ “இந்து“ �ததிரி்கச் நசய்திக்நகதிரகா்ன 
கண்ட்ன அறிக்்க
 ¾ உயிரகாயுதைம்
 ¾ ந�காததுவில் நதைகாடக்கம் முள்ளிவகாய்க்ககால் 
வ்ரயிலகா்ன ெ்ட�வனி
 ¾ தைமிழ இ்ன அழிபபின வரலகாறறுப�திவு
 ¾ குருதிச் சுவடுகள் 
 ¾ சிறுவர �குதி
 ¾ அறிவுத திறன�குதி
 ¾ முள்ளிவகாய்க்ககால் கஞ்சி 
 ¾ கடலிபல ககாவியம் 
 ¾ நதைய்வம் எஙக பிள்ை.....?
 ¾ நலப.பகணல் தைவம் (தைவகா)
 ¾ பககாட்டகா பககா கம
 ¾ இ்னம், பதைசியம், பதைசியவகாதைம் என�வறறின 
புரிதைல் இனறி ெகரததைப�டுகினறதைகா 
தைமிழதபதைசிய அரசியல்?
 ¾ உலகபம பவண்டும் விடுதை்ல

 ¾ எம் தைகாயக மண்ணும்,   தைகாய்மடி 
உறவுகளும்
 ¾ ஓயகாதை அ்லகள் மூனறு
 ¾ ஆ்னந்தைபுரம் விடுதை்லப ப�காரகாட்ட வரலகாறறில் 
எனறுபம ெடந்திரகாதை ந�ருஞ்சமர 
 ¾ வரலகாறறுப ந�ரும் துயர
 ¾ ஆறறல் மிக்க இயற்கயின 
வரஙக்ைபந�றற ஒரு மனிதைனுக்ககாக 
 ¾ பதைசததின குரலின கண்ணீர வணக்கம்
 ¾ ப�கார உலகா
 ¾ நி்்னவழியகா நி்்னவுகள் பம – 18
 ¾ பூமரகாங வீசியவனுக்பக.....
 ¾ பம 18! ப�ரழிவும், இ்ைய சமூகததின 
ந�ரும் கட்மயும் 
 ¾ “ெகான கண்ட தைமிழீைம் – 
முள்ளிவகாய்க்ககாலுக்கு முனபும் பினபும்“ நுகால் 
அறிமுகம்.
 ¾ தைமிைர - இ்னவழிபபு ெகாள் பம -18 
 ¾ ஈைப�டுநககா்லயின சுவடுகள் 2009 �காகம் 
01 கட்டு்ரதநதைகாகுபபு நூல் நவளியீடு

உள்ளே.................

இந்தை யுததைததில் எமது ப�காரகாளிகளும் 
ந�காதுமக்களும் நசய்துள்ை அறபுதைமகா்ன தியகாகஙகள், 
உலக வரலகாறறில் ஓர ஒப�றற வீரககாவியமகாகப 
ந�காறிக்கப�ட்டுவிட்டது.

- தமிழீழத் கதசிெத் தவலைர் - - தமிழீழத் கதசிெத் தவலைர் - 
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தெற்கில என்ன தநருப்பு
பற்றிதெரிகிறது?
இரண்்ோவது ேரணம்
வருதேனறு-எேது
ென்னல்களுக்கும்,
்கெவு்களுக்கும்,
இடித்துப் தபெர்த்துப்வபோ்ன
தெங்கற்்களுக்கும் தெரிெோது.
யுத்ெத்தின தெருவில
வ்க்கு வீதி்களை வநோக்கி
்கம்பீரேோ்க நினற எேது
வீடு்களும், வ்கோயில்களும்,
போ்ெோள்ல்களும் இனனும் 
எல்லோவே....
தெற்கிலிருந்து வந்து
எம்மீது குண்டு்களை வீசியும்
குழந்ளெ்களை, ெோளெ, ெந்ளெளெ, 
்கோள்லக்்க்ள்னக் கூ்க் ்கழிக்்க 
எழுந்து ந்க்்க முடிெோெ
துளண வெடும் முதிெவளர
பதுஙகு குழியிலும், தவளியிலும்,
்க்ற்்களரயிலும், தநரிஞ் சிபூத்ெ 
ேணலிலும் த்கோனறு புளெத்துவிட்டு
மீெமிருந்ெவளர ெடுப்பிலும்,
ந்லனபுரி மு்கோமிலும்,
சிளறயிலும் எ்ன ெள்ளிவிட்டு 
எேது ஊளரச் சூளறெோடி(க்)
த்கோண்டு தெனறு
்கட்டிெ அழகு ேோ்ங்கள்
பற்றி எரிகிறது - அதில
தபோருத்திெ எ்னது ென்னவ்ல,
்கெவவ, தெங்கற்்கவை!
உேக்த்கன்ன 
இரண்்ோவது ேரணேோ?

எங்களை முப்பெோண்டுக்கு வே்லோ்க
வயிற்றி்லடித்தும், ்கள்ைத்ெ்னேோய் 
ெமிழன தெோத்துக்்களை விற்றும்
எம்ளேக்த்கோல்ல - குண்டு்கள்
வோஙகிெ ெந்ளெயில
்கப்பம் தபற்றும்
தெோத்து்கள் வெர்த்ெளவ
த்கோஞ்ெேோ்கதவனினும்
பற்றி எரிகிறது.... ெ்னது பிள்ளை்களை 
(ரோஜபக்ெக்்களை) எங்களை 
த்கோல்ல அனுப்பிவிட்டு சிள்லெோ்க 
நினறு வவடிக்ள்க போர்த்ெ-
ெந்ளெ தவண்்க்லத்துச் சிள்ல-
வநற்று வீழ்ந்துபடுக்கிறது.
எேது ெந்ளெளெ
பதுஙகு குழிக்கு அருகில இருத்தி 
விட்டு வந்ெ -அந்ெப் வபரவ்லத்ளெ
எந்ெ ே்கனும் ேறக்்க ேோட்்ோனெோன!
என்ன ஒரு துெரம்.
எேது ென்னல்களுக்கும்,
்கெவு்களுக்கும்,
தெங்கற்்களுக்கும் -இதுவவோர்
இரண்்ோவது ேரணம் வபோ்ல..
பற்றி எரிகிறது தெற்கு
எளெப்பற்றியும் ்கவள்லயிலள்ல....
கிழக்கில உதித்து
வேற்கில ேளறகிறது சூரிென.
        

- முலள்லக்்கேல.- முலள்லக்்கேல.

இரண்டாவது மரணம்...இரண்டாவது மரணம்...
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தாயுமான 
எ ம து 
த த சி ய த் 

2000ம் ஆண்டு யூன மகாதைததில் ஒரு ெகாள். 
ப�ோரோளிகள் கரந்துறைந்்த கோட�ோன்றில் அந்்த 
நிகழ்ச்சி. 

அரசயில்துறைப் த�ாராளிகளும், தறகாப்புக் 
கறை �யிறசிறய நிறைவு சசயத த�ாராளிகளும் 
தறைவறரச் சந்திப்�தறசகன ஒழுங்குசசயயப் 
�ட்டிருந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அது.

துறைவியாருடன் தறைவர் அவர்களின் மூன்று 
வயதுக்குழந்றத �ாைச்சந்திரனுடனும் நிகழ்ச்சிக்கு 
வந்திருந்த தறைவர், �ார்றவயாளர்களுக்கான 
முன் வரிறசயில் அமர்ந்திருந்தார். தறைவருறடய 
சமய�ாதுகாவைர்கள் குழந்றதறய பிரத்திதயாகமாக 
கவனித்துக் சகாண்டு இருந்தார்கள்.

மிகவும் �திவாக அறமக்கப்�ட்ட தமறடயில்,  
பிள்றளகள் ஆயுதங்களுடன் தறகாப்புப் 
�யிறசியில் தாம் கறைறவகறள நிகழ்த்திக் காட்டிக் 
சகாண்டிருந்தார்கள். அதன் ஒரு கட்டமாக வாள் 
�யிறசி; 

அப்த�ாது  அது நடந்தது! 

சமய�ாதுகாவைர் உட்�ட, யாரும் சறறும் 

எதிர்�ார்த்திராத ஒரு தருைத்தில், 
குழந்றத �ாைச்சந்திரன் தமறடயின் 
�க்கம் மிகவும் சநருங்கிப் 
த�ாயவிட்டதும், தவகமாக ஓடிச்சசன்ை 
தறைவர் அவறன அப்�டிதய அள்ளி 

அறைத்துக் சகாண்டு திரும்பி வந்ததும் கண் 
இறமக்கும் சநாடிப்ச�ாழுதுக்குள் அங்தக நிகழ்ந்து 
முடிந்த ஆச்சரியம்!

தமறடயில் நடந்து சகாண்டிருந்தததா வாள் 
�யிறசி. சந்தர்�வசமாக ஒரு வாள் றகதவறிக் கீதழ 
விழுந்திருந்தாலும் ஒரு வி�ரீதம் நிகழ்ந்திருக்கும்.

அந்த தநரத்தில், வாயு தவகம் மதனாதவகம் என்�து 
த�ாை சசயல்�ட்ட தறைவருறடய அட்டாவதானம் 
அறனவருக்குமான வியப்பு. அவருறடய இந்தப் 
�ண்புதான் எங்கள் விடுதறைப் த�ாராட்டத்தின் 
ச�ரும் �ைமாக இருந்தது என்ைால் அது மிறகயல்ை.

அன்று, அது �ாைச்சந்திரனாக இல்ைமாமல் 
இன்சனாரு குழந்றதயாக இருந்திருப்பினும் கூட, 
தறைவனுறடய தாயறமப் �ண்பு இதுத�ாைதவ 
சசயல்�ட்டிருக்கும் என்�தில் எதுவித ஐயமுமில்றை;

தறைவர் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வருகிைார் என்ைால், 
முன்னர் �ை தடறவகள் அவறரப் �ார்திருக்கக் கூடிய 
த�ாராளிகள் கூட, அன்றுதான் அவறரப் புதிதாயப் 
�ார்ப்�து த�ான்ை ஆர்வத்துடன் காத்திருப்�ார்கள். 
அதத த�ாைதவ, நிகழ்ச்சி நிறைவறடந்து அவர் 
திரும்பிச் சசல்லும்த�ாதும் அதீத ஆர்வத்துடன் எழுந்து  
அவறரப் �ார்த்து நின்று பிரியாவிறட தருவார்கள்.

‘இததா,.. நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிட்டுது.. அண்றை 
சவளிக்கிட்டப்த�ாைார்’ என்று அத்தறன த�ாராளிகளும் 
அவறரப் �ார்க்கும் ஆவலில் காத்திருக்க... 
கண்மூடிக் கண் திைக்கும் தநரத்தில் தறைவரின் 
வாகனம் புைப்�ட்டுப் த�ாகும் ஒலி மட்டும் தகட்கும்! 

தறைவன் நறடயில் அப்�டி ஒரு தவகம்!

�ாதுகாப்புக் கருதி - நிதானம் தவைாத- ஒரு அசாதாரை 
தவகம் அது! 

என்றைக்கும் எங்கள் தறைவன் எல்தைாருக்குமான  
ஒரு அதிசயம்!

ஒரு நிள்னவுக்குறிப்பு
ஒரு நிள்னவுக்குறிப்பு

ெோயுேோ்னவன
ெோயுேோ்னவன

தாயுமானவன் தாயுமானவன் 

              - ெ்கவல வபோரோளி -            - ெ்கவல வபோரோளி -                எழுத்துரு   எழுத்துரு : : ெபரிெபரி
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உைகத் தமிழர் வரைாறறு றமய வளாகத்தில் 
நந்திக் கடறை நிறனவு �டுத்தும் 
வறகயில் ஆறைங்கறரயில்  அறமந்துள்ள 
முள்ளிவாயக்கால் நிறனவுத்தூபியில் 
ச�ருந்சதாறகயான மக்களின் உைர்வுகளுக்கு 
மத்தியில் எழுச்சியுடன் நறடச�றைது. 

18.05.2022 அன்று மாறை 6.00  மணி அளவில் 
பிரித்தானியாவில் அறமந்துள்ள தமிழருக்கு 
சசாந்தமான நிைத்தில், உைகத் தமிழர் 
வரைாறறு றமய வளாகத்தில் ஆரம்�மாகியது. 
இயறறகயான ஆறைங்கறர ஓரத்தில் 
அறமந்துள்ள முள்ளிவாயக்கால் நிறனவுத்தூபி 
முன்ைலில் சமய ச�ருமக்கள் முள்ளிவாயக்கால் 
மண்ணில் தமது உைவுகறள இழந்தவர்களினால் 
ச�ாதுச்சுடர் ஏறைத்துடன் ஆரம்�மானது. 

 பிரித்தானியக் சகாடியிறன திரு.புஸ�ராஜா 
அவர்கள் ஏறை, �ல்ைாயிரம் மாவீரர்களின் 
நிறனவு சுமந்த தமிழீழ ததசியக் சகாடியிறன 
சகாடிப் �ாடல் ஒலிக்க, பிரித்தானியாவின் 
அரசியல் துறையின் ச�ாறுப்�ாளர் திரு.
வீரன் அவர்கள் ஏறறி றவத்தார். 
சதாடர்ந்து அகவைக்கம் சசலுத்தப்�ட்டது. 

முள்ளிவாயக்கால் நிறனதவாறச ஒலிக்க பிரதான 
சுடரிறன  கைவறரயும் பிள்றளறயயும் தாயக 
மண்ணில் இனவழிப்பு க்கு �றிசகாடுத்த திருமதி 
இரஞ்சினி �ாைச்சந்திரன் அவர்கள் ஏறறிறவக்க, 
அங்தக கூடியிருந்த உைவுகள் தமக்கு 
முன்னால் நடப்�ட்டிருந்த சநய �ந்தங்கறள  
ஏறறி இனவழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்�ட்ட 
தமது உைவுகளின் நிறனவுகளில் கைந்து 
சகாண்டனர். சதாடர்ந்து இனவழிப்பு நிறனவு 
தூபிக்கு ஈறகச்சுடர் ஏறறி மைர் வைக்கம் 
சசயயப்�ட்டது. இவதவறள தாயகத்திலிருந்து 
இறுதி யுத்தத்தில் தனது தந்றதறய �றிசகாடுத்த 

சசல்வி கண்ைம்மா தனது 
உைர்வுகறள உைவுகளுடன் 
�கிர்ந்து சகாண்டார். சதாடர்ந்து 
பிரித்தானியாவில் பிைந்த சிறுவன் 
சசல்வன்.ஆதி முள்ளிவாயக்கால் 
இனவழிப்பு சம்�வத்திறன 

உறரயாக வழங்கினார். சதாடர்ந்து ஆங்கிைத்தில் 
முள்ளிவாயக்கால் அவைத்திறனயும் அதன் 
நீதி தகாரறையும் திரு. சசன் கந்றதயா 
அவர்கள் வழங்க, முள்ளிவாயக்கால் 
இனவழிப்பும் சமகாை அரசியறையும் 
தழுவி ஆயவாளர் திரு. �ாைகிருஷைன் 
அவர்கள் உறரயிறன வழங்கினார். 

 சமதநரத்தில் வளாகத்தில் அறமந்துள்ள மாவீரர் 
மண்ட�த்தில் தமிழீழ விடுதறைப்த�ாராட்டத்தில் 
தம மாதத்தில் வீரச்சாறவத் தழுவிக் 
சகாண்ட மாவீரர்களின் திருவுருவப் �டங்கள் 
நிறைப்�டுத்தப்�ட்டு அவர்களுக்கும் மைர் 
வைக்கமும் ஈறக சுடர் ஏறறும் நிகழ்வும் 
நறடச�றைது. குறிப்�ாக 2009 தம மாத 
�குதியில் தாயக மண்ணில் விடுதறைறயதய 
தங்கள் இைக்கு என்று இறுதிவறர 
களமாடி வீரச்சாறவத் தழுவிக்சகாண்ட 
மாவீரர்கள் திருவுருவப்�டங்கள் அங்தக 
நிறரப்�டுத்த�ட்டிருந்தது. நிகழ்வின் இறுதியில் 
முள்ளிவாயக்கால் வாழ்க்றகறய நிறனவு 
�டுத்தும் வறகயில் வந்திருந்தவர்களுக்கு 
“முள்ளிவாயக்கால் கஞ்சி” சிரட்றடயில் 
�ரிமாைப்�ட்டது. இந்நிகழ்வில் பிரித்தானியா 
வாழ் தமிழ் ச�ருமக்கள், இறளதயார், 
முள்ளிவாயக்கால் மண்ணில் இருந்து 
தப்பியவர்கள், உள்ளூர் பிரித்தானியா மக்கள் 
என ச�ருந்திரளாதனார் கைந்துசகாண்டு, 
உைர்வுகளுடன் சங்கமித்தனர். இந்நிகழ்வானது 
எமது தாயக விடுதறை அறடயும் வறரயும் 
எமது இனவழிப்புக்கு நீதி கிறடக்கும் 
வறரயும் எமது �யைம் சதாடரும் என்�தறன 
கட்டியம் கூறும் வறகயில் உறுதி ஏறபுடன்  
“ நம்புங்கள் தமிழீழம் நாறள பிைக்கும்” 
என்ை நம்பிக்றக �ாடலுடன் நிகழ்வுகள் 
நிறைவறடந்தன.

13ம் ஆண்டு  முளளிவாய்க்ால் 
இனவழிப்பு நினனவுநாள 
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பிரித்டானியடா
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   பிரடான்ஸ்
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சுவிஸ்
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மமல்பேர்ண

அடிமெய்ட்
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்டாயகம்
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18.05.2022
தமிழீழம்.

“இந்து” �த்திரிறகச் சசயதிக்சகதிரான கண்டன அறிக்றக
இைங்றகயில் தறத�ாது ஏற�ட்டுள்ள ச�ாருளாதார அரசியல் சநருக்கடிச் சூழ்நிறைறயத் 
திறசதிருப்பும் தநாக்தகாடு, இந்தியாவின் முன்னணிப் �த்திரிறககளில் ஒன்ைான, ‘இந்து’ 
�த்திரிறகயில் 13.05.2022  அன்று சவளிவந்த, முறறிலும் உண்றமக்குப் புைம்�ான, 
விடுதறைப் புலிகள் சதாடர்�ான சசயதிக்கு, விடுதறைப் புலிகளின் அரசியறதுறையினர் 
ஆகிய நாம் எமது �ைத்த கண்டனத்றதத் சதரிவித்துக் சகாள்ள விரும்புகிதைாம். அப் 
�த்திரிறகயில் கூைப்�ட்டது த�ால் புைம்ச�யர் முன்னாள் த�ாராளிகளின் ஒழுங்கு�டுத்தலில், 
தமிழீழ விடுதறைப் புலிகள் அறமப்பின் முன்னாள் த�ாராளிகள், தம 18 ஆம் நாள் 
முள்ளிவாயக்கால் நிறனவு நாளில் தாக்குதல் நடாத்த  மீள ஒருங்கிறைகின்ைனர் என்று 
சவளியாகியுள்ள சசயதி,   தாயகத் தமிழ் மக்கறளயும், புைம்ச�யர் தமிழர்கறளயும், தமிழ்த் 
ததசியத்தில் அக்கறையுள்ள அரசியல் பிரமுகர்கறளயும்  த�ரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

நாம் சர்வததச நாடுகளுக்கும், இைங்றக மக்களுக்கும் சதளிவானததார்  சசயதிறய 
இவ ஊடக அறிக்றக ஊடாகத் சதரிவிக்க விரும்புகின்தைாம். உண்றமயிதைதய 2009 
முள்ளிவாயக்கால் இறுதி யுத்தம் முடிவறடந்த பின் தமிழீழ விடுதறைப் புலிகளாகிய நாம் 
எந்த விதமான ஆயுத ரீதியிைான சசற�ாடுகறள முன்சனடுத்ததும் இல்றை, ஊக்குவிப்�தும் 
இல்றை என்�றதத் சதளிவாக வலியுறுத்திக் கூை விரும்புகின்தைாம். தமிழீழ விடுதறைப் 
புலிகள் அறமப்பு ததசியத் தறைவர் தமதகு தவ. பிர�ாகரன் அவர்களால் மிகவும் உயர்ந்த 
சகாள்றககதளாடு உருவாக்கி வளர்க்கப்�ட்ட உைகிதைதய மிகவும் ஒழுக்கமான, கட்டு�ாடான 
விடுதறை அறமப்பு எனச் சர்வததச வல்லுனர்களால் ஏறறுக்சகாள்ளப்�ட்டததார் ததசிய 
அறமப்பு. எமது விடுதறை அறமப்பின் மீது  சுமத்தப்�டும் இதுத�ான்ை உண்றமக்குப் 
புைம்�ான குறைச் சாட்டுகறள நாம் வன்றமயாக கண்டிக்கின்தைாம். 

தமிழ் மக்களின் ஏகப் பிரதிநிதிகளான தமிழீழ விடுதறைப் புலிகள் அறமப்பிறகு 
சர்வததச ரீதியாக இருக்கும் தறடறய நீடிக்கவும், விடுதறைப் புலிகளின் அறனத்துைக 
அரசியல் �ணிகறள முடக்கவும், தமிழீழ விடுதறைப் புலிகளின் நறச�யருக்குக் களங்கம் 
ஏற�டுத்தவததாடு மட்டுமல்ைாமல் சரிந்து விழப்த�ாகும் ராஜ�க்ச குடும்�த்தினரின் 
ஆட்சிப்பீடத்றதச் சீரறமத்து மீள நிறைநிறுத்தவும்,  தறத�ாது ஏற�ட்டுள்ள ச�ாருளாதார 
சநருக்கடிச் சூழ்நிறையில் தமிழ் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் வளர்ந்து வரும் புரிந்துைர்றவச் 
சிறதப்�தறகாகவும் இந்தியப் புைனாயவு நிறுவனங்கள் திட்டமிட்டுத் தனது காயகறள 
நகர்த்தி வருகின்ைன என்�து எமக்கு நன்கு புைனாகின்ைது. இைங்றக வாழ் மக்கதள! 
இவர்களுறடய ச�ாயயான �ரப்புறரறய நம்பி ஏமாந்து விடாதீர்கள்.
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உண்றமயிதை கடந்த �ை ஆண்டுகளாக இைங்றகயில் நறடச�றை  த�ாரிலிருந்து தம்றமப் 
�ாதுகாக்கும் தநாக்தகாடு இந்தியாவின் தமிழ் நாட்டில் தங்கியிருக்கும் தமிழ்த் ததச விதராத 
சக்திகறள இந்திய உளவுத்துறை தனது கண்காணிப்பில் றவத்து இயக்கி வருகின்ைது என்ை 
உண்றமறய நீங்கள் எல்தைாரும் அறிந்திருப்பீர்கள். அவர்கறள மூறளச் சைறவ சசயது, 
வசதி வாயப்புகறள ஏற�டுத்திக் சகாடுத்து தமது நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற� விடுதறைப் 
புலிகள் த�ால் சசயற�ட றவத்து விடுதறைப் புலிகளுக்கு  அ�கீர்த்தி ஏற�டுத்துவதத இந்திய 
உளவுத் துறையின் தநாக்கமாகும். இந்து �த்திரிறகச் சசயதியின் பின்னணியிலும்  இந்தியப் 
புைனாயவுப் பிரிவினதர உள்ளார்கள் என்�றத நாம் நன்கு அறிதவாம். உண்றமயிதைதய 
2009 தம மாதத்தின் பின் இந்திய புைனாயவுப் பிரிவினரால் தமறசகாள்ளப்�டும் றகது 
நடவடிக்றககளுக்கும், றகதுகளுக்காகக் கூைப்�டும் காரைங்களுக்கும், தமிழீழ விடுதறைப் 
புலிகள் அறமப்பிறகும் எந்தவிதமான சதாடர்பும் இல்றை என்�றத இவ ஊடக அறிக்றக 
ஊடாக உங்களுக்குத் சதளிவாகத் சதரிவிக்க விரும்புகின்தைாம். 

ஒருதவறள முள்ளிவாயக்கால் நிறனவு நாளில் ஏதாவது அசம்�ாவிதங்கள் நடந்தால் 
அதறகான முழுப் ச�ாறுப்பும் இந்திய, இைங்றகப்  புைனாயவுத் துறையினரின் கூட்டுச்சதி 
நடவடிக்றகயாகதவ கருதப்�டும். அவர்கதள தாக்குதலுக்கான ஏற�ாட்றடச் சசயது, 
தாக்குதறை நடாத்திவிட்டு விடுதறைப் புலிகள் தமல் �ழிறயச் சுமத்துவதனூடாக அவர்கள் 
எதிர்�ார்க்கின்ை அரசியல் மாறைம் ஒன்றை அறடவதறகு, விடுதறைப் புலிகளின் ச�யறரத் 
தவைாகப் �யன்�டுத்த முறனகிைார்கள் என்�றத எம் மக்கள் எல்தைாரும் புரிந்துசகாள்ள 
தவண்டும்.

ஆகதவ எமது விடுதறை இயக்கத்தின் மீது இவவாைான அ�ாண்டமான குறைச்சாட்டுக்கறளப் 
�ரப்பும் இந்தியப் �த்திரிறககளின் சசயதிகறள நம்� தவண்டாசமன, அறனத்துத் 
தரப்பினறரயும் நாம் தகட்டுக்சகாள்கின்தைாம். அத்துடன் தமிழ் மக்களின் அபிைாறசகளான  
மரபுவழித் தாயகம், தமிழ்த் ததசியம் அங்கீகரிக் -கப்�டும் வறர எமது மக்களின் நிரந்தர 
அரசியல் தீர்வு தநாக்கி நாம் சனநாயக வழியில் சதாடர்ந்தும் உறுதியுடன் த�ாராடுதவாம் 
என உறுதியளிக்கின்தைாம்.

               

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

�ா. தயாதமாகன்

.............................

அரசியறதுறை                                    

தமிழீழ விடுதறைப் புலிகள்.        
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1990களில் இந்திய அமைதிப்பமையயனும் 
ஆக்கிரமிபபு இராணுவத்தின் யவளியயற்றத்மதை 
யதைாைர்ந்து அபய்பாமதைய பியரைதைாச தைமை 
மையிைான சிறிைஙகா அரசுக்கும் எைது விடுதைமை 
இயக்கத்திறகும் இமையில் ஏற்பட்டிருந்தை 
உைன்்பாடுகளும் சிஙகளத்தைால் யைல்ை யைல்ை 
மீ்றப்படும் நிமைமைகள் யதைாற்றம்ய்பற்றன.

இரணைாம் கட்ை ஈழபய்பாருக்கான திணிபம்ப 
சிஙகளம் ்படிப்படியாக முடுக்கிவிட்டிருந்தைது. இந்திய 
ஆக்கிரமிபபு இராணுவம் அ்பகரித்து மவத்திருந்தை 
தைமிழர் நிைஙகளில் சிஙகள இராணுவம் தைனது 
நிமைகமள ்பைப்படுத்தைத் யதைாைஙகியிருந்தைது. 
மீணடும் திட்ைமிட்ை சிஙகளக் குடியயற்றஙகள் 
முமளவிைத் யதைாைஙகின.

தைமிழர் எல்மைக்கிராைஙகளில் புதிதைாக முமளத்தை 
சிஙகள ஊர்காவல் ்பமைகளின் மககளில் 

ஆயுதைஙகள் ஒப்பமைக்கப்பட்டு பூர்வீகைாக 
வாழ்ந்துவந்தை தைமிழர்கள் யசாந்தை ைணணியையய 
விரட்டியடிக்கப்பட்ைனர். கிழக்கு ைாகாணத்தில் 
அன்்றாைம் தைமிழர்கள் தைாக்கப்படுவதும், யகால் 
ைப்படுவதும், கைத்தைப்படுவதும் அதிகரிக்கத் 
யதைாைஙகியமதையடுத்து இரணைாம் கட்ை ஈழப 
ய்பார் மூணயைழுந்தைது.

சிஙகளப ய்பரினவாதைம் தைமிழர்கமள நர்பலி 
யயடுக்கத் யதைாைஙகிய காைைது. யதைன் தைமிழீ 
ழத்தின் ்பை கிராைஙகள் ்படுயகாமைக் களங 
களானது. சித்தைாணடிப ்படுயகாமை- வந்தைாறு 
மூமை ்பல்கமைக்கழக ்படுயகாமை,    வீரமுமனப 
்படுயகாமை ய்பாத்துவில், திராயக்யகணி, யகாக் 
கட்டிசயசாமை, சத்துருக்யகாணைான், ஏ்றாவூர் 
ைருத்துவைமனப ்படுயகாமைகயளன யதைன் தைமிழீ 
ழத்தில்  தைமிழர்களின் குருதி ஆ்றாகப ்பாயந்தைது.

1990 வந்தைாறுமூமை ்பல்கமைக்கழகத்தில் 
்பாதுகாபபுக்காக அமைக்கைம் புகுந்தை குடும்்பஙகளில் 
்பாணடியனின் குடும்்பம் சிக்கிக்யகாணைது, சிங 
கள இராணுவமும் சிஙகள ஊர்காவல்்பமையும் 
உட்புகுந்து அஙகு தைஞசம் புகுந்திருந்தை 50 ஆயிரத்துக்கு 
யைற்பட்ை தைமிழர்கள் மீது கூரிய கத்திகள், 
வாள்கள் யகாட்ைன்கள் ைறறும் துப்பாக்கிகள் 
யகாணடு தைாக்குதைல் யைறயகாணைன. இந்தைப 
்படுயகாமையில் 200க்கு யைற்பட்ை அப்பாவித் 
தைமிழர்கள் யகால்ைப்பை நூறறுக்கு யைற்பட்ை தைமிழ் 
இமளஞர்கள் விசாரமணக்யகன வாகனஙகளில் 
ஏறறிசயசல்ைப்பட்டு காணாைைாக்கப ்பட்ைனர். 
ஆ்றாகப ்பாயந்தை குருதியில் குளித்தை்படி  அந்தைப 
்படுயகாமைக் களத்திலிருந்து உயிர்மீணைவர்களில் 
ஒருவனாக யவளியயறி தைனது அம்ைம்ைாவுைன் 
வாழ்ந்துயகாணடிருந்தைான் ்பாணடியன்.

்பசசிழம் ்பாைகர்கமள தூக்கிபபிடித்து அவர்களின் 
தைமைகமள யவட்டிச சரித்தைமதை தைன் கணமுன்யன 
கணடு கத்தியழ முடியாைல் ்பயத்தில் உம்றந்து 
தைானும் யசத்தைவன் ய்பான்று ்படுத்துக்கிைந்யதை 
உயிர்தைபபியனன் என்்பமதை கணணீமரத் துமைத் 
துக்யகாணயை ்பாணடியன் யசான்னய்பாது 
அவன் மீதைான நட்பு இறுக்கைமைந்தைது. தைமிழீழ 
விடுதைமைப புலிகளின் வளர்சசிபய்பாக்கில் 1992 

உயிராயுதம்உயிராயுதம்
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இல் கைறபுலிகள் விரிவாக்கத்தின் யதைாைக்க 
காையைன்்பதைால் கிழக்கு ைாகாணத்திலிருந்தும் 
அடிப்பமை இராணுவப ்பயிறசிக்காக யாழ் யநாக்கி 
அனுபபி மவக்கப்பட்ை புதிய ய்பாராளிகள் அணியில் 
யதைரிவுயசயயப்பட்ை 30 புதியவர்கள் கைறபுலிகளாக 
வந்து யசர்ந்தைனர். அதில் ஒருவனாக ்பாணடியனும் 
தைன்மன கைறபுலிகளில் இமணத்துக்யகாணைான்.

வைைராட்சி நவிணடிலில் அமைந்திருந்தை யப்பான் 
்பயிறசிப ்பாசம்றயில் அடிப்பமைப ்பயிறசிமய 
ய்பறறிருந்தை நாட்களில் அவனது நட்பும் யசர்ந்யதை 
்பயணிக்கத் யதைாைஙகியது. ்பயிறசிக்காக பிரிக் 
கப்பட்ை அணிகளில் ்பாணடியனும் எைது அணி 
என்்பதைால் ்பயிறசி இமையவளிகளின் ய்பாது 
தைனது யசாந்தைவாழ்வின் துயர நிமனவுகமள அவன் 
அடிக்கடி யவளிப்படுத்திவிடுவான்.

்பயிறசிமுகாமில் மிகவும் 
சுறுசுறுப்பானவனாகவும், எந்தைப ்பயிறசி 
என்்றாலும் அதைமன விருப்பத்துைன் 
யசயயும் ஆர்வமுள்ளவனாகவும் ்பயிறசி 
ஆசிரியர் களால் ்பாராட்டுபய்பறும் 
ய்பாராளியாக ்பாணடியன் தைன்மன 
அமையாளப்படுத்தியவன். 6 
ைாதைஙகள் இமைவிைாது யதைாைர்ந்தை 
கடும் ்பயிறசிகமள முடித்துக்யகாணடு 

அடுத்தை நைவடிக்மககளுக்காக அணிகள் பிரிக்கப 
்படும்ய்பாது 

கைறபுலிகளின் சி்றபபுத்தைள்பதி அவர்களுக்கான 
யையப்பாதுகாவைனாகும் தைகுதியுள்ள ய்பாராளியாக 
அவனது ய்பயரும் ்பயிறசி ஆசிரியரால் அறிவிக் 
கப்படுகி்றது. ்பயிறசிகள் மீதைான ஈடு்பாடு, ய்பாராளி 
களுக்யகயுரிய ஒழுக்க அளவீடுகள்,தைமைமை 
மீதைான விசுவாசம்,இனவிடுதைமை மீதைான இைட்சிய 
யவட்மக, தைமைமைத்துவ ்பணபு ய்பான்்றமவகளில் 
அவனுக்குள்ள ஈடு்பாட்மை ஆயந்தைறிந்தைதைன் 
விமளயவ அவமன சி்றபபுத் தைள்பதியின் யையப 
்பாதுகாவைனாக ைாறறியது.

ஒரு யையப்பாதுகாவலுக்கு இருக்கயவணடிய 
விழிபபுணர்வும், தைனது தைள்பதிக்காக தைன்மன 
அர்ப்பணிக்கத் துணிந்தை ைனவுறுதியும், உைன் 

முடியவடுத்துச யசயற்படும் ஆற்றலும் ்பாணடியனிைம் 
நான் கணடு வியந்தைதுணடு. அதுவும் சி்றபபுத் 
தைள்பதி சூமச அணமணயின் யசயல்யவகத்துக்கு 
ஈடுயகாடுப்பயதைன்்பது ஓயாது யதைாைர்ந்து எழும் 
அமைகளில் யவகைாக ்பையகாட்டுவமதைப ய்பான்்றது. 

ஒவயவாருவருக்கும் யையப்பாதுகாபபுக்கான ஆயு 
தைஙகள் யகாடுக்கப ்பட்ைய்பாது தைனது யகால் 
யகாைாணயைா ஆயுதைத்மதை ்பாணடியனுக்கு 
வழஙகியிருந்தைார் சி்றபபுத்தைள்பதி சூமசயணமண.
அவர் யவளியில் யசல்லும்ய்பாயதைல்ைாம் யகால் 
யகாைாணைாவுைன் ்பாணடியனும் யசல்வது அவசி 
யைாகிவிட்ைது. அதைனால் அவன் சூமசயண 
மணக்கு மிகவும் நம்பிக்மகயான, விசுவாசைான, 
யநருக்கைான, இரகசியக் காப்பான ய்பாராளியாகவும் 
சூமசயணமணயால் அடிக்கடி ய்பயர் உசசரிக்கப 
்பட்ைான்.

சூமசயணமண எந்தை 
நடுசசாை யநரம் பு்றப 
்படுவார் என்்பது யையப 
்பாதுகாபபு ்பணியில் 
இருக்கும் எைக்யகல்ைாம் 
ஊகிக்கயவ முடியாது. 
்பஜியரா பு்றப்படும்ய்பாது 
ஓடிசயசன்று ஏறிவிை 

யவணடியதுதைான் தைவறினால் தைனித்தும் யசன்று 
விடுவார். பின்னர் கணடிபபும், தைணைமனயும் 
தைாறுைா்றாக கிமைக்கும். அதைனால் மிக எசசரிக் 
மகயுைனும் விழிபபுைனுயை காைஙகள் கழியும். 
இதைமன தைவிர்க்கும் ய்பாருட்டு தைனது காவல் 
கைமைக்கான யநரஙகள் முடிந்தை பின்பும் 
்பஜீயரா வாகனத்துக்குள் ஏறி தையார் நிமையுைன் 
இருக்மகயில் ்படுத்துக்யகாள்வான் ்பாணடியன். 
எஙயக அவமனக் காணவில்மையயன்று யதைடினால் 
வாகனத்துக்குள்ளிலிருந்து அதிகாமையில் இ்றஙகி 
வருவான் அவன். அந்தைளவுக்கு சி்றபபுத் தைள்பதியின் 
்பாதுகாபபில் கவனைானவன் ்பாணடியன்.

1993 இல் ய்பாலிகணடி யகாற்றாவத்மதையில் 
அமைந்திருந்தை இரகசிய முகாயைான்றில் கைற 
புலிகளால் முதைன்முதைலில் வடிவமைக்கப்பட்டு 
உருவாகிவந்தை நீர்மூழ்கி கட்டுைானத்தில் அதைன் 

 சூனை யண்னணை அதி்ம் 
கிளோலி்க்னரயி்ே்ய மு்ாம் அனமத்து 

தங்கிவிடுவார். ைண்னடைப் படைகு்ள 
இற்ககி்யற்றும் ்பாது அவரும் ்டைலில் 
இறங்கி விடுவார் அப்்பாதும் பாண்டியன் 
்்ால் க்ாமாண்்டைானவ ஒரு ன்யிலும் 

்வா்ககினய மறு ன்யிலுமா் தண்ணீரு்ககு 
்ம்ே தூ்ககிப்பிடித்தபடி நிற்பான்.
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யதைாழில்நுட்்ப ய்பாறுப்பாளர் யைஜர் மூர்த்தி 
ைாஸைருைன் இமணந்து யசயற்படுவதைறகும் 
அது்பறறிய ஆவணப ்பரிைா்றல்கள், சந்திபபுகள் 
ய்பான்்ற இரகசிய உமரயாைல்களில் சி்றபபுத்தைள்பதி 
சூமசயணமண ்பாணடியமனயய அதிகம் ்பயன் 
்படுத்துவார்.

மூர்த்தி ைாஸைரின் முகாமுக்கு அனுைதியின்றிச 
யசன்றுவரும் ய்பாராளியாக ்பாணடியன் அறியப 
்பைைானான். ்பாணடியனிைமிருந்து எந்தையவாரு 
இரகசியமும் யவளிப்பைாது. ்பாதுகாபபு அணியில் 
ஆறு அல்ைது ஏழு ய்பாராளிகயள ைாறி ைாறி 
ஈடு்படுத்தைப்பட்யைாம்.

அதிகாமைப ்பயிறசிகள் முகாம் ்பணிகள், யதைாமைத் 
யதைாைர்பு உமரயாைல்கள், சி்றபபுத்தைள்பதிமய 
சந்திப்பவர்களுக்கான யநர அட்ைவமண தையாரித்தைல், 
ய்பாறுப்பாளர்களுக்கான எழுத்து வடிவிைான 
தைள்பதியின் கடிதைக் கட்ைமளகமள அவரவருக்கு 
ஒப்பமைத்தைல், ஆயுதைஙகள் ைறறும் வாகனஙகள் 
என்்பனவறம்ற நாளாந்தைம் சரி்பார்த்தைல், 
அறிக்மககள் சீராக்குதைல், தைாக்குதைல் திட்ை வமரபுகள் 
வடிவமைத்தைல்,

இவறறுைன் சுறறுக்காவல் ்பணிகள் என ஓயவில் 
ைாதை உ்றக்கம் யதைாமைத்தை அந்தை நாட்களில் 
்பாணடியன் ஒரு ்பம்்பரைாக அமனத்திலும் தைன்மன 
ஈடு்படுத்தியிருப்பான்.

அது ஒரு இருணை காைம் 

யாழ் குைாநாட்டுக்கான தைமரவழிப்பாமதைகள் 
அமனத்தும் தைமைய்பாைப்பட்டு ைக்கள் குைா 
நாட்மைவிட்டு யவளியய யசன்றுவர முடியாதைவாறு 
முைக்கப்பட்டு முறறுமகயிைப்பட்ைது.

ய்பாருளாதைாரத் தைமைகள் ஒருபு்றமும் ய்பாக்குவரவுத் 
துணடிபபுகள் ைறுபு்றமும் என ய்பாராட்ைத்தின் 
அமசவியக்கத்மதை தைடுத்து நிறுத்தியிருந்தைது. யாழ் 
குைாநாட்டின் குரல்வமள யநரிக்கப்பட்ைதைாக 
சிஙகளம் கர்ஜித்து அறிக்மக விட்டுக்யகாணடிருந்தைது. 
புதுபபிரளயைாக கைறபுலிகள் கிளாலிக்கைலில் 
குதித்தைனர். நடுசசாை கைறய்பாக்குவரவுகள் 
கைறபுலிகளின் ்பாதுகாபய்பாடு இைம்ய்ப்றத் 
யதைாைஙகியிருந்தைது. அபய்பாயதைல்ைாம் சூமச 

யணமண அதிகம் கிளாலிக்கமரயியையய முகாம் 
அமைத்து தைஙகிவிடுவார். சணமைப ்பைகுகள் 
இ்றக்கியயறறும் ய்பாது அவரும் கைலில் இ்றஙகி 
விடுவார் அபய்பாதும் ்பாணடியன் யகால் 
யகாைாணயைாமவ ஒரு மகயிலும் யவாக்கிமய ைறு 
மகயிலுைாக தைணணீருக்கு யையை தூக்கிபபிடித்தை்படி 
நிற்பான். கிளாலி ்பாதுகாபபுச சணமை முடிந்து 
கமரதிரும்பும் ய்பாராளிகளிைம் கைறசணமை 
்பறறிய அனு்பவஙகமள யகட்ைறிந்து தைன்மனயும் 
அதில் ஈடு்படுத்திக்யகாள்ள விருப்பப்பட்ைவமன 
சி்றபபுத்தைள்பதி LMG ்பயிறசிய்ப்ற அனுபபிமவத்து 
பின்னர் சணமைப்பைகில் களைாை முதைறதைைமவயாக 
ஏறறினார்.

அபய்பாதும் அவனது கவனம் சூமசயணமண 
மீதுதைான் இருந்தைது.

அவரது முழஙகால்்பகுதியில் ஏற்பட்டிருந்தை 
விழுபபுணணால் அடிக்கடி அவர் யவதைமனப்படும் 
ய்பாது அதைமனக்கும்றப்பதைறகான ்பணயைமஜ 
எப்படிக் கட்ையவணுயைன்று எைக்குக் கறறுக் 
யகாடுத்துவிட்யை ்பையகறினான்.

1975 களில் பி்றந்திருந்தை ்பாணடியனுக்கு 1993 
அபய்பாது 

18 வயது நிரம்பியிருந்தைது. 

அந்தை வயதில் ்பையகறி களைாைச யசன்்றவன் 
்படிப்படியாக தைன்மன கைறசணமைக்கான களப 
ய்பாராளியாகவும் வளர்த்துக்யகாணைான். அவன் 
வித்தியாசைானவன் ய்பாராளிகளின் இழபபுகள் 
ஒவயவான்்றாலும் ஆட்யகாள்ளப்பட்டு விடுவான். 
தைனது உைமைகயளாடு என அவன் யசகரித்து 
மவத்தைமவகளில் அதிகைானமவ நாளிதைழ்களில் 
யவளிவந்தை கரும்புலி ைாவீரர்களின் திருவுருவப 
்பைஙகயள.

மிக யநர்த்தியாக குறிபய்பட்டின் ஒவயவாரு 
்பக்கத்திறகுள்ளும் அதைமன ஒட்டி மவத்திருப்பான்.

�ோண்டிெனின் �ோய்ச்சல் கதோ்ரும்……

நட்பு்ன - பு்லவர் நட்பு்ன - பு்லவர் 
(்க்ற்புலி்கள்)(்க்ற்புலி்கள்)
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18.05.2022
தமிழீழம்.

     

தமிழ்த் ததசிய இனவழிப்பு நிறனவு நாள்
முள்ளிவாயக்கால் இனவழிப்பு நாள் என்�து உைகத் தமிழர்களின் மனங்கறள விட்டு அழிக்க 
முடியாத இரத்தம் ததாயந்த வரைாறறுப் த�ரவைங்கறளச் சுமந்த நிகழ்வாகும். ஒவசவாரு ஆண்டும் 
றவகாசி (தம) மாதம் 18ம் நாள் என்�து ஈழத் தமிழர்களின் �ண்�ாட்டு வாழ்வியறை, விடுதறைத் 
தாகத்றத வன்முறைகளால் ஈவிரக்கமின்றிக் சகாடூரமாக அழித்சதாழித்து, எம் மக்களின் இதயங்கறள 
சநாருக்கிய நாளாகும். உைகத் தமிழர்களுக்கு ஆைாத காயத்றத ஏற�டுத்திய   முள்ளிவாயக்கால் 
நிறனவு தினத்தின் �தின்மூன்ைாவது ஆண்டு இனவழிப்பு நாள் நிகழ்வுகள் றவகாசி மாதம் 18ம் 
நாள் தாயகத்திலும், தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் எல்ைாம் கறடப்பிடிக்கப்�ட்டு வருகிைது. 

முள்ளிவாயக்கால் இனவழிப்பு நிறனவு நாள் என்�து ஒரு அரசியல் எழுச்சி நிகழ்சவன்�ததாடு, 
தமிழ் மக்கறள ஒன்றுதிரட்டி, அரசியல் மயப்�டுத்தி த�ாராட்டத்றத அடுத்த கட்டத்றத தநாக்கி 
முன்நகர்த்த  தவண்டிய ஒரு வரைாறறு நிகழ்வாகும். இனப்�டுசகாறை சசயய�ட்டவர்கறள 
நிறனவு கூர்வததாடு, இருப்�வர்களின் வாழ்வுரிறமறய உறுதிப்�டுத்துவதறகாக, சதாடர்ந்தும் நாம் 
சனநாயக வழியில் த�ாராட தவண்டும் என்�றத உைர்த்தும் உன்னதமான நாதள றவகாசி (தம) 
மாதம் �திசனட்டாம்  நாளாகும். 

இறுதி யுத்தத்தில் ஒரு இைட்சத்திறகும் தமற�ட்ட மக்கள் �டுசகாறை சசயயப்�ட்டும், வலிந்து 
காைாமல் ஆக்கப்�ட்டும் �தின்மூன்று வருடங்கள் கடந்த பின்பும்கூட இன்றுவறர எம்மக்களுக்கான 
நீதி  கிறடக்கவில்றை. முள்ளிவாயக்கால் நிறனவு நாள் என்�து இதுவறர ஈழத் தமிழர்களாகப் 
த�ாராடிய நாம், உைகத் தமிழர்களாகப் த�சரழுச்சிசகாள்ள தவண்டியதன் அவசியத்றத உைர்த்தும் 
நாளாகும். தமிழின வரைாறறில் ச�ருந்சதாறகயான தமிழ் மக்கள் ஒதரயிடத்தில் இனப்�டுசகாறை 
சசயயப்�ட்டது இந்த  முள்ளிவாயக்கால் மண்ணில் தான். 

முள்ளிவாயகால் நிறனவு நாள் என்�து தமிழீழ விடுதறைப் த�ாராட்டத்தின் மீசளழுச்சிறய,  
இனவிடுதறைக்கான த�ாராட்டத்தின் சதாடர்ச்சிறயத் தமிழினம் சதாடர்ந்து முன்சனடுப்�தறகான 
வரைாறறு அவசியத்தின் சாட்சிப் �திவாக எம்முன் எழுந்து நிறகின்ைது. இனவிடுதறைப் த�ாராட்டத்தின் 
சதாடர்ச்சி எம்மினம் விடுதறை அறடயும் வறர சதாடரப்�டதவண்டும் என்ை நிதர்சமான உண்றமறய 
முள்ளிவாயக்கால்ப் �டுசகாறைகள் எமக்குத் சதளிவாக சவளிப்�டுத்தியிருக்கின்ைது. ஆகதவ 
வரைாறு தான் எம்றம வழிநடத்தும் என்ை ததசியத் தறைவர் தமதகு தவ.பிர�ாகரன் அவர்களின் 
தத்துவத்தின் வழிதய எமது இைச்சியத்றத நிறைதவறை தவண்டிய கடறம முள்ளிவாயக்காலில் 
இருந்தத சதாடரப்�ட தவண்டுசமன நாம் எதிர்�ார்க்கிதைாம். 
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இன்று முள்ளிவாயக்கால் அநீதிகளுக்கு நீதி தகாருவதும், அடிப்�றடப் பிரச்சிறனகளுக்காக 
ஓங்கிக் குரல் சகாடுப்�தும் தான் தமிழர்களின் உச்சகட்டப் த�ாராட்டமாக 
மாறியிருக்கிைது. இது இயல்�ாக ஏற�ட்ட மாறைமல்ை. திட்டமிட்டு உருவாக்கப்�ட்ட 
மாறைமாகதவ எம் மக்கள் இவறறைப் �ார்க்க தவண்டும். தமிழ் மக்கள் தமது 
நியாயமான அரசியல் உரிறமகளுக்காகப்த�ாராட முடியாதவாறு திறச திருப்�ப்�ட்டுள்ளனர்.  

தமது பிரதான சகாள்றகயிலிருந்து விைகி நிறகத் தமிழ் மக்கள் நிர்ப்�ந்திக்கப்�ட்டுள்ளனர். 
இதன் மூைம் தமிழரின் பிரதான அரசியல் உரிறமக்தகாரிக்றக �ைவீனப்�டுத்தப்�ட்டு 
வருகின்ைது.  நிறையான அறமதிக்கும் நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வுக்கும் எந்தவிதமான 
உத்தரவாதமும், உறுதியான நம்பிக்றகயும் இல்ைாமல் நிரந்தரமாகதவ காத்திருக்க தவண்டிய 
நிறைக்குத் தமிழர்கள் உள்ளாக்கப்�ட்டிருக்கின்ைனர். முள்ளிவாயக்கால் நிறனவு நாள் 
ஒவசவாரு முறையும் வரும்த�ாதும் அந்த நாறள நிறனவு கூருவதறதக த�ாராடதவண்டிய 
நிறைக்குத் தமிழினம் தள்ளப்�ட்டிருக்கிைது. 

இப்�டியான நிறையில் நிறையான அரசியல் தீர்வுக்காக இன்னும் எவவளவு த�ாராட்டங்கறள 
நடாத்த தவண்டியிருக்கும் என்�றத நாம் தீர்மானிக்கதவ முடியாதுள்ளது. தமிழர்களுக்கு 
இறழக்கப்�ட்ட அநீதிகளுக்கு அறனத்துைக சமூகம் நீதிறயப் ச�றறுக் சகாடுக்க 
முயறசி சசயவதாகக் கூறிவருகிைது. அவர்கள் சசால்வது த�ாை தமிழர்களுக்கு நீதிறயப் 
ச�றறுக்சகாடுப்�தறகான சூழறை உருவாக்கிக் சகாடுக்கும் கடறமயும், கடப்�ாடும் 
அவர்களுக்கு உள்ளது. முள்ளிவாயக்காலில் இைட்சக் கைக்கான உயிர்கள் �லியிடப்�ட்டதறகு 
அறனத்துைக சமூகத்தின் ச�ாறுப்பின்றமயும் ஒரு காரைம் என்�றத அவர்களும் 
ஒப்புக்சகாண்டுள்ளார்கள். ஆகதவ அதறகான �ரிகார நீதிறய அவர்கதள வழங்க 
தவண்டுசமன்�றத நாம் வலியுறுத்திக் தகட்டுக் சகாள்கின்தைாம். 

இைங்றகத் தீவில் தமிழர்களின் ஒட்டுசமாத்த அரசியல் உரிறமகறளயும் 
உறுதிப்�டுத்துவதறகான முயறசிகள் இனிவரும் காைங்களில் தீவிரம் ச�ைதவண்டும். 
இல்றைதயல் புதிய புதிய பிரச்சிறனகறளச் சிங்களம் திட்டமிட்டு உருவாக்கி, தமிழரின் 
உரிறமப் த�ாராட்டத்றதத் திறச திருப்பி நீர்த்துப்த�ாகச் சசயதுவிடும் அ�ாயம் 
நிறைந்துள்ளது. இறத உைர்ந்து தமிழ் மக்களும், அரசியல் தறைறமகளும் சசயற�டும் 
காைம் சநருங்கி வந்துள்ளது. இக்காை கட்டத்தில் புைம்ச�யர் சமூகமும், தாயகத் 
தறைறமகளும் தன்னிச்றசயான சசயற�ாடுகறளத் தவிர்த்து ஒன்று�ட்டு இைக்கு தநாக்கிப் 
�யணிப்�தறகான தவறைத்திட்டங்கறளக் கூட்டாக முன்சனடுப்�து காைத்தின் கட்டாயமாக 
இருக்கின்ைது. 
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எமது அன்புக்கும் மதிப்பிறகும் உரிய தமிழ் மக்கதள! நீங்கள் எல்தைாரும் இந்த 
முள்ளிவாயக்கால் நிறனதவந்தல் நிகழ்வில் �ங்கு�றறி எமது விடுதறை தவட்றகறய 
உைகறியச் சசயய  தவண்டுசமன நாம் எதிர்�ார்க்கிதைாம். அதததநரம்  இன்று இைங்றகயில் 
ஏற�ட்டுள்ள அரசியறபுரட்சிச் சூழறை நாங்கள் நிதானமாகவும், �க்குவமாகவும் றகயாள 
தவண்டும். அத்துடன் சிங்கள மக்களுக்கும், பிராந்திய வல்ைரசாகிய இந்தியாவுக்கும் 
முக்கியமாக சர்வததச சமூகத்திறகும் எமது விடுதறைக்கான யதார்த்தத்றதப் புரிய றவக்கத் 
சதாடர்ச்சியான  முயறசிகறள முன்சனடுக்க தவண்டும். எமது அரசியல் எதிர்காைத்றத 
நிர்ையிக்கும் பூதகாள அரசியலும் ஈழத் தமிழர்களின் விடுதறையின் அவசியமும் உடன்�டும் 
ஓர் தருைத்தில் எமது விடுதறைக்கான தார்மீக அங்கீகாரம் சர்வததசத்தால் வழங்கப்�டும் 
என நாம் நம்புகிதைாம். 

எம்மின விடுதறைக்காகப் �ணியாறறும் அறமப்புக்கள், தன்னார்வச் சசயற�ாட்டாளர்கள், 
குறிப்�ாக இறளதயார்கள் எல்தைாரும் ஒன்ைாக இறைந்து விடுதறைப் �ணியாறறுவதத 
இந்த இனவழிப்புப் த�ாரில் விறதயாகிப்த�ான மாவீரர்களுக்கும், எம் அன்புக்குரிய 
மக்களுக்கும் நாம் சசலுத்தும் உண்றமயான காணிக்றகயாக இருக்கமுடியும். தமிழீழ 
விடுதறைப் புலிகளின் அரசியறதுறையாகிய நாமும் இவ இனவழிப்புப் த�ாரில் சகால்ைப்�ட்ட 
அறனவருக்கும் எமது நிறனவு வைக்கத்றத சதரிவிப்�ததாடு, எமது இைட்சியமாகிய தமிழீழ 
தாயகத்றத அறமக்கும் வறர உறுதிதயாடு த�ாராடுதவாம் என உறுதிதயறகின்தைாம்.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

�ா. தயாதமாகன்

....................................

அரசியறதுறை                                    

தமிழீழ விடுதறைப் புலிகள்.     
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முள்ளிவாயக்கால் நிமனயவந்தைல் வாரத்திமன முன்னிட்டு நாமள ஞாயிறறுக்கிழமை காமையில் ய்பாத்துவில் 
யதைாைக்கம் முள்ளிவாயக்கால் வமரயிைான நமை்பவனிமய ஆரம்பிக்கப்பட்டு நமைய்பறறுவருகின்்றது.
வைக்கு கிழக்கு வலிந்து காணாைல் ஆக்கப்பட்ை உ்றவுகளால் முள்ளிவாயக்காலில் இன்னுயிர்கமள 
ஈத்தை உ்றவுகளுக்கான முள்ளிவாயக்கால் ்படுயகாமை வாரம் அனுஸடிக்கப்பட்டுவருவதுைன் இன்று 
ய்பாத்துவிலில் இருந்து முள்ளிவாயக்கால் வமரயில் ய்பரணி முன்யனடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வைகிழக்கு ைாகாண வலிந்து காணாைல் ஆக்கப்பட்ை உ்றவுகளின் அம்்பாம்ற ைாவட்ை தைமைவி திருைதி 
தைம்பிராசா யசல்வராணி தைமைமையில் ய்பாத்துவில் பிரயதைசசம்பக்கு முன்்பாக ஆரம்்பைாகி நமைய்பறறு 
வருகின்்றது.

12ஆம் திகதி யதைாைஙகிய முள்ளிவாயக்கால் ்படுயகாமை வாரம் 18ஆம் திகதி முள்ளிவாயக்காலில் நிமனவு 
சுைர் ஏற்றப்பட்டு அஞசலி யசலுத்தைப்படுவதுைன் நிம்றவுய்ப்றவுள்ளது.

இந்தை நிமையில் தைமிழ் ைக்கள் மீது நைாத்தைப்பட்ை ்படுயகாமைக்கு நீதிமய சர்வயதைச சமூகம் ய்பறறுக்யகாடுக்க 
வலியுறுத்தியும். இந்தை ்படுயகாமைகள் யதைாைர்பில் எதிர்காை தைமிழ் சமூகம் அறிந்துயகாள்ளும் வமகயிலும் 
வுருைாந்தைம் இந்தை முள்ளிவாயக்கால் ்படுயகாமை வாரம் எழுசசியுைன் முன்யனடுக்கப்பட்டுவருகின்்றது.

இந்தை ய்பரணியில் வலிந்து காணாைல் ஆக்கப்பட்ை உ்றவுகளின் ய்பறய்றார்கள் உ்றவினர்கள், சிவில் சமூக 
அமைபபுகளின் பிரதிநிதிகள், ைதைத்தைமைவர்கள் கைந்துயகாணடு ஆதைரவு வழஙகிவருகின்்றனர்.

இன்று காமை ஆரம்்பைான இந்தை ய்பரணியானது திருக்யகாவில், அக்கமரப்பறறு, கல்முமன, களுவாஞசிகுடி 
ஊைாக கல்ைடி ்பாைம் வமரயில் வருமகதைந்து அன்ம்றய தினம் முள்ளிவாயக்கால் ்படுயகாமை வார 
நிகழ்வு நமைய்பறும்.

நாமளய தினம் ைட்ைக்களபபிலிருந்து திருயகாணைமை யநாக்கி ்பயணம் அமையும். 17ஆம் திகதி 
திருயகாணைமையிலிருந்து முல்மைத்தீவிமன யசன்்றமைந்து 18ஆம் திகதி முல்மைதீவிலிருந்து 
முள்ளிவாயக்காலுக்கு யசன்று அஙகு உயிர்நீர்த்தை, ்படுயகாமை யசயயப்பட்ை உ்றவுகளின் நிமனவு தினம் 
அனுஸடிக்கப்பட்டு நிமனயவந்தைல் வாரம் முடிவுக்கு யகாணடுவரப்படும்.
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இம்ைாதைம் வீரசசாமவத் தைழுவிக்யகாணை அமனத்து ைாவீரர்களுக்கும்இம்ைாதைம் வீரசசாமவத் தைழுவிக்யகாணை அமனத்து ைாவீரர்களுக்கும்
வீரவணக்கத்மதைத் யதைரிவித்துக் யகாள்கின்ய்றாம்வீரவணக்கத்மதைத் யதைரிவித்துக் யகாள்கின்ய்றாம் 

-- யதைசத்தின் குரல் -   யதைசத்தின் குரல் -  
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தமிழ் இன அழிப்பின் வரைாற 
றுப்�திவு. தமிழீழ மண்ணில் 
தமிழ் இன அழிப்பின் கண் 
கண்ட சாட்சிகளால் தயாரிக்கப் 
�ட்ட திறரப்�டம். எமது வரைாறு. 
எமக்கான வரைாறறு ஆவைம்.
ஒவசவாரு தமிழரும் �ார்க்க 
தவண்டிய திறரப்�டம்.

ஈழத் தமிழர்களின் கறதகறள 
சவளியுைகுக்கும் எமது எதிர்காை 
சந்ததிக்கும் கிறடக்கும் வறக 
சசயதல்  தவண்டும் என்ை எண்ைத் 
திதை தான் ச�ாயயா விளக்கு 
என்ை திறரப்�டம் தயாரிக்கப் 
�ட்டுள்ளது.  

இனவழிப்புப் த�ாரின்த�ாது யுத்த 
பூமியில் இருந்து மக்களுக்குச் 
தசறவயாறறிய மருத்துவர் வரத 
ராஜா அவர்களின் கறதயிறனதய,
ததனஸ தகா�ாலின் திறரக்கறத 
இயக்கத்தில் தயாரிக்கப் 
�ட்டுள்ளது.  

மருத்துவர் வரதராஜா இைங்றக 
அரசின் கட்டுப்�ாட்டில் இருந்து 
சவளிதயறிய பின்னர் சதாடர்ந்து 
எமது மக்களுக்காகச் சர்வததச 
தரப்பில் குரசைளுப்பி வரு�வர். 
தவிர, ஒரு மருத்துவராக யுத்த
பூமியில் நிகழ்ந்த �ல்தவறு 
வறகயான மனித உரிறம மீைல் 
கறளயும், இனவழிப்பிறனயும் 
சவளியுைகுக்குப் �க்க சார்பில் 
ைாமல் சசால்ைக்கூடிய நிறையில்
உள்ளவர்.

ச�ாயயா விளக்குக்கு எங்கள் 
மக்கள் தரும் ஆதரவு இவவா 
ைான எம்மக்களின் கறதகறள 
சவளிக்சகாண்டு வரும் முயறசி 
எடுப்�வர்களுக்கு நம்பிக்றக 
யிறனத் தரும்.  இதன் மூைம் 
தமலும் �ை கறதகள் உைகத் 

தரத்தில் சவளிக்சகாண்டுவரப் 
�டும்.  எமது உண் 
றமகறள, இந்தப் த�ாரிறன
தநரடியாகக் அனு� வித்த எமது 
தறைமுறையின்த�ாதத சரிவர 
சவளிக்சகாண்டு வர முடியும். 
இதில் நாங்கள் தவறும் �ட்சத் 
தில், த�ாரில் சவறறி ச�றைவர் 
களால் தங்களுக்குச் சார்�ாக 
எமது கறதகள் திரிபு�டுத்தப் 
�ட்டுப் �தியப்�டும் என்�தில் 
ஐயமில்றை.   வரைாறறில் இடம்
ச�றை ச�ரும் இனவழிப்புகள்
திறரப்�டங்கள் மூைமாகதவ 
எல்தைாருக்கும் சசன்ைறடந்தது.  
யூத, அல்த�னிய, ருவண்டா 
மக்களின் இனவழிப்புகள் இன்றும் 
த�சப்�டுகின்ை திறரப்�டங்களாக 
உருவாக்கப்�ட்டன.  இவவாைான 
முயறசிகள் எம் மக்களிறடதய 
இருந்து வரதவண்டும் என்ைால் 
ச�ாயயாவிளக்கு த�ான்ை 
எங்கள் முயறசிகள் சவறறி 
ச�ைல் தவண்டும்.

இனவழிப்பிறன மூடிமறைப்�தற 
காக இைங்றக அரசு சதாடர்ந் 
தும் சசயதுவரும் ச�ாயயான 
பிரச்சாரங்கறள உறடத்சதறிய 
ச�ாயயாவிளக்கு த�ான்ை 
திறரப்�டங்கறள உைகளாவிய 
ரீதியில் சவறறி ச�ைச்சசயதல் 
எங்கள் ஒவசவாருவரினதும்       
கடறமயாகும். மீண்டும் இப்� 
டியானசதாரு முயறசிக்கு கறை 
ஞர்களும் முதலீட்டாளர்களும் 
பின்நிறகும் நிறை யிறன நாம் 
தவிர்ப்�து மிகவும் அவசியமாகும்.               

**************

தமிழ் இன அழிப்பின் 
வரலாற்றுப்்பதிவு. 

பா.யாழ்காவன்
கனடாவிலிருந்து
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கதோ்ர்சசி...........

1995ம் ஆண்டு புலிப்�ாச்சல் சண்றடக்கான 
�யிறசிகறள வழங்கியததாடு களமுறனக்கும்  சசன்று 
கனரக ஆயுதங்கறள ஒருங்கிறைத்துச் சண்றட 
சசயதிருந்தாள். அதன் பின்னர் யாழ் நகறர விட்டு 
சவளிதயறும் வறர 50 கலி�ர் ஆயுதத்ததாடு களத்தில் 
நின்றிருந்தாள். 1996ம் ஆண்டு மகளிர் �றடயணி 
2ஆம் சைப் மாைதி �றடயணியாக �ரிைாமம் ச�றை 
த�ாது மாைதி �றடயணியின் சிைப்புத்தள�தி பிரிதகடியர் 
விதுஷாக்காவுடன் அவளது சசயற�ாடு சதாடர்ந்தது.

ஓயாத அறைகள் 1 எனப் ச�யரிடப்�ட்டு சிறிைங்காப் 
�றடகளால் வல்வறளப்புச் சசயயப்�ட்டிருந்த 
முல்றைச் சமரில் உதவியணிக்குப் ச�ாறுப்�ாளராக 
களம் சசன்றிருந்தாள். சதாடர்ந்து "சத்சஜய” இராணுவ 
நடவடிக்றக, கிளிசநாச்சி நகர், �ரந்தன் சண்றடசயன 
ஓயவின்றி அவள் உறழத்தாள். தமிழ்ச்சசல்விக்கு என்று 
ஒரு ராசி இருந்தது. எந்தச்சண்றடக்குச் சசன்ைாலும் 
விழுப்புண் தாங்காமல் குறைந்தது ஒரு கீைைாவது 
�டாமல் களமுறனறய விட்டு அவள் திரும்�மாட்டாள்.

"சஜயசிக்குறு” என்ை ச�யரில் எதிரி ச�ரும் இராணுவ 
நடவடிக்றகறயத் சதாடங்கிய த�ாது அந்தக் 
களமுறனக்குச் சசல்லும் த�ாராளிகளுக்கான கனரக 

ஆயுதப்�யிறசிகறள வழங்கி அவர்கறளக் களமுறனக்குத் 
தயார்�டுத்தும் �ணிதயாடு தநரடியாகதவ களத்திலும் 
நின்ைாள்.

புளியங்குளம் புரட்சிக்குளம் என்று கூறுமளவுக்கு 
த�ாராளிகளின் இரத்தத்தாலும் உயிராலும் புதிய 
த�ாரியல் நடவடிக்றக மிகச் சிைப்�ானதாக அறமந்திருந்த 
புளியங்குளச்சமரில் சகாம்�னிறய வழிப்�டுத்தும் 
2ஆவது அணித்தறைவியாகச் சசயற�ட்டிருந்தாள். 
இதுதவ புதூரில் ஒரு சகாம்�னிறயக் சகாண்டு நடத்தும் 
அளவுக்கு அவறள உயர்த்தியது. புதூரில் இருந்து 
இராணுவத்தினரின் முன்தனறை முயறசிகறள ஒரு 
அங்குைம் கூட நகரவிடாது த�ாராளிகள் ஓர்மத்துடன் 
நின்று சமராடிய த�ாது மிகச்சிைப்�ாகச் சண்றடகறள 
வழிப்�டுத்தினாள். நீண்டு விரிந்த சஜயசிக்குறுறவப் 
த�ாைதவ இவளது களப்�ட்டியலும் நீண்டு சகாண்தட 
சசன்ைது. தாண்டிக்குளம், மன்னகுளம் என 
எல்ைாச்சமர்களிலும் அவளது �ங்கும் இருந்தது. 
தீச்சுவாறை இராணுவ நடவடிக்றகயின் எதிர் சமரிலும் 
சகாம்�னிறய றவத்து திைம்�டச் சண்றடயிட்டாள்.

அவளது த�ாரியற திைறன தள�திகள் மட்டுமன்றி, 
'ததசியத் தறைவதர‘ �ாராட்டும் அளவுக்கு அவளது 
சசயற�ாடு விரிந்திருந்தது. மன்னார் �ள்ளமடுச் 
சண்றட அவளது த�ாரிடும் திைனுக்கு இன்னும் 

குருதிச் சுவடு்கள்குருதிச் சுவடு்கள்   

வ்கணல ெமிழ்ச்தெலவி வ்கணல ெமிழ்ச்தெலவி 
(�ோக�சுைைன் �மகலசுைரி)(�ோக�சுைைன் �மகலசுைரி)   

்கற்சிள்லேடு்கற்சிள்லேடு,, ஒட்டுசுட்்ோன ஒட்டுசுட்்ோன, , முலள்லதீவுமுலள்லதீவு

வீரவரலகாறறின �க்கஙகளில் இடம்பிடிததை ந�ரும்ல வீரவரலகாறறின �க்கஙகளில் இடம்பிடிததை ந�ரும்ல 
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வலுச்தசர்த்தது. இங்கும் சகாம்�னித் தறைவியாகதவ 
எதிரிறயத் திைைடித்துக் சகாண்டிருந்தாள். எந்த 
இறுக்கமான சண்றடயாக இருந்தாலும் �தறைமின்றிக் 
கட்டறளகறள வழங்கி சண்றடயிடும் த�ாராளிகளுக்கு 
ஒரு நம்பிக்றக நட்சத்திரமாக ஒளிர்ந்தாள். அவளது 
குரல் சதாறைத்சதாடர்புக் கருவியில் ஒலித்தாதை 
த�ாராளிகளுக்குள் புதுதவகம் பிைக்கும். அதுதவ 
அவர்கறளத்திைம்�டச் சண்றடசசயய றவக்கும் அவளது 
திைன் விறரவிதைதய அவறள மாைதி �றடயணியின் 
தள�தியாக மாறறியது.

தள�தியாக அவள் ததர்ந்சதடுக்கப்�ட்டத�ாது 
களமுறனயில் இருந்து அவறளப் பின்னுக்கு எடுக்க 
தவண்டியிருந்தது. அதனால் மாைதி �றடயணியின் 
சிைப்புத்தள�தி விதுஷாக்கா அறழத்தும் அவளுக்கு 
களமுறனறய விட்டு வருவதறகு விருப்�ம் 
இருக்கவில்றை. “நான் சண்றடயிதைதய நிக்கிைன் 
பின்னுக்கு வரவில்றை” என விதுஷாக்காவிடம் 
சதரிவித்தாள். அந்த இடத்தில் விதுஷாக்கா, இறுக்கமான 
கட்டறள ஒன்றை பிைப்பித்தார். சண்றடயில் நிற�தாக 
இருந்தால் குப்பி, தகட்றடக்கழறறிவிட்டு நிக்கும் �டியும் 
இல்றை என்ைால் �ள்ளமடுவில் இருந்து தனது இடத்துக்கு 
நடந்து வரும்�டியும் �ணித்திருந்தார். தமிழ்ச்சசல்விக்கு 
களமுறனறய விட்டு வருவது என்�து முடியாத காரியமாக 
இருந்தாலும் கட்டறளக்குக் கீழ்ப்�டிதல் என்�து எவவளவு 
முதன்றமயானது என்�து அவளுக்குப் புரியும். தவிர்க்க 
முடியாத சூழ்நிறையில் தண்டறனறய மகிழ்தவாடு ஏறறு 
மன்னாரில் இருந்து நடந்து வந்தத விதுஷாக்காறவச் 
சந்தித்தாள்.

மாைதி �றடயணியின் தள�திப் ச�ாறுப்ற� 
ஏறறுக்சகாண்ட தமிழ்ச்சசல்விக்கு நிர்வாகப் �ணி 
என்�து புது அனு�வமாகதவ இருந்தது. த�ாராட்டத்தில் 
இறைந்த காைப்�குதியில் இருந்து ஓயவின்றிச் 
சண்றட, �யிறசி, சண்றடக்கான �யிறசி, என மாறிமாறி 
உறழத்தவளுக்கு நிர்வாகப்�ணி என்�து ச�ரும் 
சவால்தான். ஆனால் சவால்கறளதய சாதறனயாக்கிக் 
காட்டிய அவளுக்கு நிர்வாகப் �ணிகளிலும் சிைப்�ாகச் 
சசயற�ட முடிந்தது. தள�தியாக இருந்த த�ாதிலும் 
அவளது சசயற�ாடு களமுறனகறளச் சுறறிச்சுறறிதய 
இருந்தது. த�ாராளி களின் முக்கியத்துவம் புரிந்து 
நல்ை நிர்வாகியாக அவள் இருந்தாள். இதன் பின்னர் 
2004ஆம் ஆண்டு திருமை �ந்தத்தில் தன்றன 
இறைத்துக்சகாண்டாள். நிர்வாகத்துறையில் �ணியாறறிக் 
சகாண்டிருந்த பூவண்ைன் என்கின்ை த�ாராளிதய 
அவளது வாழ்க்றகத்துறையாக அறமந்தார். த�ாரியலில் 

எப்�டித்திைம்�டச் சசயற�ட்டாதளா அததத�ால் இல்ைை 
வாழ்விலும் அவள் தன் கடறமகறளச்சரிவரச் சசயதாள். 
அவள் இல்ைைத்தின் நல்ைைப்�யனாய தாயறம 
அறடந்திருந்த நிறையிலும் தனது �ணியிலிருந்து 
சிறிதளவு கூடபின்னிறகவில்றை. குழந்றத பிைந்த 
பின்னரும் அவளது சசயற�ாடு களம் சார்ந்ததாகதவ 
இருந்தது. கடறமக்குச் சசல்லும் ச�ண் த�ாராளிகளின் 
குழந்றதகறளப் �ராமரிப்�தறகாகத் தளிர்கள் என்ை 
குழந்றதகள் காப்�கம் ஒன்று அறமக்கப்�ட்டிருந்தது.

அங்கு தான் தமிழ்ச்சசல்வி தனது குழந்றதறயப் �கல் 
ச�ாழுதில் விட்டுவிட்டுக் களமுறனகளுக்குச் சசன்று 
வருவாள். எவவளவு தான் கடறமகள் இருந்தாலும் 
அவள் தனது குழந்றதக்கு நல்ை அம்மாவாகவும் 
இருக்கத் தவறியதில்றை. ஆனால் இறுதிப் த�ாரரங்கு 
சூடுபிடித்திருந்த தநரத்தில் தாசனாரு குடும்�ப்ச�ண், 
தான் ஒரு குழந்றதக்கு அம்மா என்�றதயும் கடந்து, 
தான் ஒரு த�ாராளி என்கின்ை உைர்தவ அவளிடத்தில் 
தமதைாங்கி இருந்தது. அதுதவ அவளது இறுதி மூச்சு 
வறர தன் உயிரிலும் தமைாய தநசித்த மக்களுக்காகவும் 
மண்ணுக்காகவும் தன்றன அர்ப்�ணிக்கத் தூண்டியது. 
விடுதறைப்த�ாராட்ட வரைாறறில் இறுதிப் ச�ரும் 
முறறுறகச்சமராக அறமந்த ஆனந்தபுரம் த�ாரரங்கு 
த�ாராளிகளின் ஓர்மத்துக்கும், விடாமுயறசிக்கும் ச�ரும் 
எடுத்துக்காட்டாக அறமந்திருந்தது.

இருந்தது. அதுதவ அவளது இறுதி மூச்சு வறர 
தன் உயிரிலும் தமைாய தநசித்த மக்களுக்காகவும் 
மண்ணுக்காகவும் தன்றன அர்ப்�ணிக்கத் தூண்டியது. 
விடுதறைப்த�ாராட்ட வரைாறறில் இறுதிப் ச�ரும் 
முறறுறகச்சமராக அறமந்த ஆனந்தபுரம் த�ாரரங்கு 
த�ாராளிகளின் ஓர்மத்துக்கும், விடாமுயறசிக்கும் ச�ரும் 
எடுத்துக்காட்டாக அறமந்திருந்தது. இந்தக்களத்தில் 
ததசியத்றைவதர தநரடியாகச் களமிைங்கி இருந்தறதயும் 
யாரும் மைந்து விட முடியாது. ச�ரும் தவகத்ததாடு வந்த 
எதிரி திண்டாடிய ச�ரும் தகாட்றடயாக ஆனந்தபுரம் 
இருந்தது. நாட்கள் நகரநகர எதிரியின் முழுப்�றட 
வலுவும் ஆனந்தபுரத்திதை இருந்தது. அதனால் த�ார் 
அரங்கு நாளுக்கு நாள்இறுகிக்சகாண்தட த�ானது.

அதனால் தறைவறர அந்த இடத்திலிருந்து 
அப்புைப்�டுத்த தவண்டும் என்�தத முறறுறகக்கு 
சவளிதய இருந்த தள�திகள் த�ாராளிகளினதும், 
ஒருமித்த தவண்டுதைாக இருந்தது. தவிர்க்க முடியாத 
சூழலில் தறைவர்முறறுறகக்குள் இருந்து சவளியில் வர, 
அன்றைய தினதம ஆனந்தபுர முறறுறகக்குள் சசன்ை 
அணியில் தமிழ்ச்சசல்வியும் இருந்தாள்.
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அவள் அந்த முறறுறகச் சண்றடக்குள் புைப்�டுவதறகு 
முன்னதாக தனது கைவனிடம் சசன்று விறடச�றும் 
த�ாது, அவர் தனது துப்�ாக்கிறய அவளிடம் சகாடுத்து 
உன்னருகில், உனக்குத்துறையாக எப்�வும் நானிருப்�ன் 
சவன்று வா! என்றுவிறடசகாடுத்து அனுப்பியிருந்தார் 
அப்த�ாது இருவருக்கும் சதரியாது அது தான் தமது 
இறுதிச் சந்திப்ச�ன்று. ஆனந்தபுரம் எதிரியின் அதியுயர் 
தாக்குதல் வலுவின் உச்சமாக மாறியிருந்தது. ஆட்ைறி 
எறிகறைகள், தமாட்டார் பீரங்கிகள், கனரக ஆயுதங்கள், 
சூட்டு வலு வழங்க, வான் �றட குண்டு மறழச�ாழிய, 
இதறகு இறடயில் நின்று �சி மைந்து, துாக்கம்மைந்து, 
விழுப்புண்களின் வலிமைந்து, கூட நின்று களமாடி வீழ்ந்த 
வீரர்களின் இழப்புகளின் துயர் கடந்து, வீரர்கள் விழ 
விழதங்களின் முழுப்�ைத்றதயும் மனறவராக்கியத்றதயும் 
�யன்�டுத்தி த�ாராளிகள் த�ாராடிக்சகாண்டிருந்தனர்.

அந்தக்களத்தில் தமிழ்ச்சசல்வியும் றகயில் விழுப்புண் 
தாங்கியிருந்தாள். இனி அந்த முறறுறகறயத்தக்க 
றவத்துக்சகாள்ளமுடியாத சூழல் உருவாகிக் 
சகாண்டிருந்தது. இந்த நிறையில் அந்த முறறுறகறய 
உறடத்துக்சகாண்டு எப்�டியாவது சவளியில் வரும்�டி 
அவர்களுக்கு கட்டறளயிடப் �ட்டிருந்தது. 04.04.2009 
அதிகாறை ச�ரும் உறடப்புச்சமர் ஒன்றை களத்தில் 
நின்ை தள�திகள் த�ாராளிகள் தமறசகாண்டிருந்த 
த�ாது, அந்தசமர் ச�ரும் சவறறிறயத்தரவில்றை. நீண்ட 
விடுதறைப் த�ாராட்டத்தின் ச�ரும் தூண்களாக இருந்த 
பிரிதகடியர் விதுஷா, பிரிதகடியர் துர்க்கா, உட்�ட �ை 
தள�திகள்த�ாராளிகறள இழந்த த�ாது தமிழ்ச்சசல்வி 
மிகவும் மனம் தளர்ந்திருந்தாள்.

கூட நின்ை ததாழியிடம் ”இந்த முறறுறகக்குள் இருந்து 
அக்காறவய எப்�டியாவது �ாதுகாத்துக்கூட்டிச்சசல்ை 
தவண்டும் என்று நிறனச்சன் என்னாை அது முடிதயல்தை… 
கறடசியா என்ர பிள்றளக்கு நல்ை அம்மாவாகவும் இருக்க 
முடியல்தை…” என்ரபிள்றள என்று அவள் சசான்ன 
அந்த சநாடி, அவளது துடிப்பும் தவிப்பும் அவளது 
உைர்வில் சதரிந்தது. ”தானாடா விட்டாலும் தறச 
ஆடும்” என்�ார்கள். அதன் உண்றமறய அவளிடம் 
கண்ட த�ாது, ”தாயறம” என்கின்ை அந்தப்புனிதமான 
உைர்வு அவளுக்குள் இருந்தறத அவள் ஒரு த�ாதும் 
சவளிப்�டுத்தியதில்றை. முதல் தடறவயாக அவறள 
இந்தநிறையில் �ார்த்த த�ாது சமயசிலிர்த்துப் த�ானது.

அன்றைய தினம் மிக இறுக்கமான சூழ்நிறையிலும் 
சதாறைத்சதாடர்பு சாதனத்தில் தன் சநருங்கிய 
த�ாராளித் ததாழிகள் ஒருசிைதராடு அவள் த�சினாள். 
"எவவளவு த�ாராடியும் என்னாை அக்காக்களப்�ாதுகாக்க 
முடியாமல் த�ாயிறறு… அறவய நான் இழந்திட்டன், 
அவள் கதறினாள். என்ர குஞ்சுகள் நிறைய 

வீரச்சாவறடஞ்சிறறு… என்ர சசல்வங்கள் எல்ைாம் 
விழுப்புண் தாங்கி துடித்துக்சகாண்டிருக்கினம்…” 
அவள் த�சிக்சகாண்டிருக்கும் த�ாதத இராணுவத்தினர் 
ஒலிச�ருக்கியில் த�ாராளிகறளச் சரைறடயும்�டி 
அறிவிப்புச்சசயவது மிகத்சதளிவாக தகட்டது. அவள் 
சசால்ைாமதை இராணுவத்தினரும் அவர்களும் மிக 
அருகில் நின்று களமாடும் களச்சூழலின் இறுக்கமும், 
சநருக்கமும் மிகத்சதளிவாகப் புரிந்தது. அந்தக்கைத்தில் 
கூட தான் திரும்பி வரதவண்டும் என்ை எண்ைம் 
துளிதயனும் அவளிடத்தில் இருக்கவில்றை. எப்�டியாவது 
அதறகுள் இருக்கும் த�ாராளிகறளக் காப்�ாறறி 
முறறுறகறய உறடத்து அவர்கறளப் �ாதுகாக்க 
தவண்டும் என்ை எண்ைம் மட்டுதம அவள் மனதில் 
இருந்தது. இறுதியாக ஒதரசயாருவார்த்றத ”என்ர 
பிள்றளறயப் �த்திரமாகப்�ாருங்தகா…” அது தான் 
அவளது கறடசித்சதாடர்�ாடைாக இருந்தது.

அன்றைய தினம் இரதவ எஞ்சிய த�ாராளிகள் 
அறனவறரயும் ஒருங்கிறைத்துக்சகாண்டு மீண்டும் 
ஒரு உறடப்புச்சமறர தமறசகாள்ள தள�திகளும் 
த�ாராளிகளும் தயாராகினர். அந்த உறடப்புச் சமருக்கு 
எஞ்சிய மகளிர் த�ாராளிகறளசயல்ைாம் ஒருங்கிறை 
த்துக்சகாண்டு தமிழ்ச்சசல்வி களம் இைங்கினாள். 

அந்த உறடப்புச்சமர் உக்கிரமாய நடந்து �ச்றசப்புல் 
தமாட்றடக் கடல் நீதரரியூடாக ஒரு உறடப்ச�ான்றை 
ஏற�டுத்தி த�ாராளிகள் நகர்ந்து சகாண்டிருக்கும் 
த�ாதுதான் தறதுணிவும் விடாமுயறசியும், றவராக்கியமும் 
சகாண்ட தமிழ்ச்சசல்வி என்கின்ை ச�ருமறை 
எதிரியின் குண்தடந்தி அந்த இடத்திதைதய சரித்திரமாய 

வீரவரைாறறின் �க்கங்களில் இடம்பிடித்துக்சகாண்டாள். 
விடுதறை எனும் ச�ரு இைட்சிய சநருப்ற� சநஞ்சினில் 
சுமந்து ஓயாது அல்லும் �கலும் அதறகாகதவ தன்றன 
அர்ப்�ணித்ததகைல் தமிழ்ச்சசல்வி காைம் உள்ளவறர 
தமிழர் தம் சநஞ்சங்களில் மாவீரத் தாயாய வாழ்வாள்.

  ஆக�ம் : 2ம் கலப் மோலதி �வ்ெணி க�ோைோளி. ஆக�ம் : 2ம் கலப் மோலதி �வ்ெணி க�ோைோளி.  



27

Njrj;jpd; Fuy; Fuy; 27

இரண்டு ்படங்களுக்குமிடடயில் 6 
வித்தியாசங்கள் ்கண்டுபிடியுங்கள் 
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 வெெத்தினகுரல  அறிவுத்திறன வபோட்டி 27ல வ்கட்்கப்பட்டுள்ை வ்கள்வி்கள் குரல 27ல வரும் ஆக்்கங்களில இருந்து  எடுக்்கப் 
 பட்டுள்ை்ன.  20 வெதுக்குட்பட்் ேோவணவர்்கள் ஆக்்கங்களைப் படித்து பென தபறுங்கள்.  

  வினாக்கள்வினாக்கள்
1. முள்ளிைோய்க�ோல் அைலங�வள நிவனவுகூரும் ைவ�யில் கமற 

க�ோள்ளப்�டும் முககிெ நி�ழ்வில் ஒன்று ? 

2. கலப்க�ணல் �ைம் ்டி அைர்�ள் வீைச்சோவு அவ்நத தி�தி ? 
3. தறக�ோது தமிழர் தோெ�த்தில் ஏற�டடுள்ள க�ோருளோதோை க�ருக�டி 

�ோைணமோ� �வ்க�றும் க�ோைோட் க�ோஷம் ? 
4. க�ோய்ெோவிளககு திவைப்�்த்தின் �வத �ோெ�ன் க�ெர் ? 

5. கலப்க�ணல் தைோ அைர்�ள் �வ்சிெோ� �்வமெோறறிெ �்ம் ? 

6. முள்ளிைோய்க�ோல் தமிழர் இனைழிப்பு �ோளின் எத்தவனெோம் ஆண்டு ?

7. இலஙவ�யின் பிைதமர் �தவியிலிருநது விலகிெைர் க�ெர்? 

8. குமுதினிப் �்குப் �டுக�ோவல �வ்க�றற ஆண்டு ?  
9. �ோன் �ண்் தமிழீழம் என்ற நூவல எழுதிெைர் க�ெர் ? 
10. எறிநதைனி்கம திரும்பி ைரும் ஒரு ைவ� ஆயுதத்தின் க�ெர்?

பதில்கள் அனுபப வேண்டிய 
மினனஞ்சல  மு்கேரி  : 

childrentkural@gmail.com

சரியகா்ன வி்ட எழுதி அனுபபிபயகார: சரியகா்ன வி்ட எழுதி அனுபபிபயகார: 
- ஓவியன திருச்நசந்தூரெகாதைன பிரகானஸ்
- அனரனி அனபுதபதைவன. பிரிததைகானியகா
- எழிலரசி திருச்நசந்தூரெகாதைன. பிரகானஸ்

பதைசததினகுரல் மினனிதைழின நிரவகாகக் குழுவகால் அறிவுததிறன ப�காட்டி நதைகாடரந்து மிடுக்குடன �யணிக்கிறது. இ்ைய 
தை்லமு்றயி்னரின வகாசிபபு, அறிந்து நகள்ளும் ஆறறல், எழுதது ஆரவம்  ப�கானற திற்மக்ை ஊக்குவிதது 
ெறபிர்ைகைகாக உருவகாக்குவபதை பிரதைகா்ன பெகாக்கமகாகும். அறிவுததிறன ப�காட்டி பகள்விகளுக்ககா்ன �தி்ல அந்தைந்தை 
மகாதைம் 05ம் திகதிக்கு முன்னர எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுபபி ்வக்க பவண்டும். ஒனறுக்கு பமற�ட்ட 
ப�காட்டியகாைரகள் சரியகா்ன �தி்ல அனுபபும் �ட்சததில் குலுக்கல் மு்றயில் நவறறியகாைர நதைரிவு நசய்யப�டுவகார. 

அ      றி      வு      த் தி ற    ன      

பரிசில்கள் 
நவறறி ந�றும்
ப�காட்டியகாைருக்கு 
ந�றுமதியகா்ன �ரிசில்கள் 
அவரகைது முகவரிக்கு 
அனுபபி ்வக்கப�டும். 

01.01.  34 வது ஆண்டு. 
02.02. �ோக�சுைைன் �மகலசுைரி  �ோக�சுைைன் �மகலசுைரி 
03. முல்வலத்தீவு மோைட ம்்03. முல்வலத்தீவு மோைட ம்்
04. 08-04-2002 04. 08-04-2002 

05. இன்னுகமோரு �ோடு
06. ஈைோண்டு நிவறவு
07.  க�ண்�ள் அைசிெல் உரிவமக�ோ�
08. க் ோக் ோ DODO.

09. ஆ�ோெக�் ல் கைளி ்சமர்
10. பிரிக�டிெர் விதுஷோ, பிரிக�டிெர் துர்க�ோ

குரல்குரல்  2525ன்ன்  பதில்்கள்பதில்்கள்

்பாட்டி : குரல் 27 இல் உங்்ள ்தடைல்
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அதிகை� தோககுதற �லத்வத அடித்து நிறுத்திெ 
�்றபுலி மோவீைன் கலப் க�ணல் பிை்சோநதன்.

அநதத் தளத்திறகுள் �்ற்சண்வ்�ளிறகுத் கதர்சசிக�றற, 
�்றபுலி�ளின் மூன்றோம் �ட் �்ற�யிறசி�வள 
நிவறவுக்சய்த க�ோைோளி�கள உளைோங�ப்�டடிருநதனர்.

�்றபுலி�ளின் ்சண்வ்ப்�்குப் க�ோைோளி�ளுக�ோன 
நுண் இை�சிெத்தன்வம, ஒழுக�க�டடுப்�ோடு�ள் 
என்�ன கதரிநகதோ கதரிெோமகலோ மீறப்�டும் 
�ட்சத்தில் மைணதண்்வனககு உட�டுத்தப்�டும் 
அறிவுறுத்தலுககு அவமெகை அத்தளத்திறகுள் 
ஒவகைோருைரும் அனுமதிக�ப்�டடிருநதனர்.

�லநூறு திறவமமிக� க�ோைோளி�வள, தள�தி�வள, 
�்றக�ோரிெல் �ட்வள அதி�ோரி�வள உருைோககி 
ைளர்த்துைநத அநதத் தளத்திறகுள்தோன் பிை்சோந 
அண்வணயின் �ணி�ளும் விரிநதிருநதது.

ைலிவமமிக� ்சண்வ்ப்�்கு�ளினதும், ஆழ்�்ல் 
ஆயுத வினிகெோ� �்ைடிகவ��ளினதும் இை�சிெத் 
தளமோ� விளஙகிெ ைண்-ைண் (1-1) எனப்�டும் 
்சஙக�தப் க�ெவைகக�ோண்் ்சோவளத்தளத்தின் 
க�ோறுப்�ோளைோ�வும் �ட்வளத் தள�தி க்விற 
அண்வண பிை்சோந அண்வணவெ நிெமித்திருநதோர். 
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தளத்தின் பிைதோன க�றிப்�டுத்தல்�வள �ட்வளத் 
தள�தி க்விட அண்வண ஒருஙகிவணத்து ைழி�்த்த  
பிை்சோந அண்வண அைறவற �வ்முவறககு 
க�ோண்டுைருைோர்.

இத்தளத்திறகு எநக�ைமும் தவலைரின் ைருவ� 
உறுதிப்�டுத்தப்�டடிருநதது.

ஆறு கிகலோமீறறர் நீளமோன ஒரு�க�ம் க�ருங�்லோலும் 
மறு�க�ம் நீகைரிெோலும் இெறவ�ெோ�கை அவமெப் 
க�றறிருநத அப்�குதிககுள் எமது க�ோைோளி�ள் 
சிறிெைவ� ஆயுதங�ளு்ன் �்மோடுைது, தனித்து 
�்மோடுைது, அல்லது அணிப் க�ோறுப்�ோளர்�ளுககுத் 
கதரிெப்�டுத்தோமல் ஏவனெ அணி�ளின் இருப்பி்ங 
�ளுககு அல்லது �்குக �ோப்பி்ங�ளிறகுச க்சல்லுைது, 
கதோவலத்கதோ்ர்பு ்சோதனங�ளில் உவைெோடுைது என 
அவனத்தும் மி�த்துல்லிெமோன �ண்�ோணிப்பு�ளுககுள் 
க�ோண்டுைைப் �டடிருநதது.

எதிரியின் ைோன் தோககுதல்�வள தடுப்�தற�ோ� 
விடுதவலப்புலி�ளின் அதியுச்ச ைோன் எதிர்ப்பு 
பீைஙகி�ள் �ல தளம் அவமத்து 24 மணிக�ை �ோைல் 
விழிப்பு்ன் க�ோ்ப்�டடிருநதன. �்ற�வையில் எமது 
இெக�த்தி்மிருநத ்ோஙகியும் நிவல நிறுத்தப்�டடு 
�்வலக குறி�ோர்த்திருககும். ஆங�ோஙக� ைோகனதிர்ப்பு 
ஏவு�வண�ள் எநக�ைமும் தெோர் நிவலயில் 
வி்ப்�டடிருககும்.

ஒவகைோரு புதிெ �்கின் கைள்களோட்மும், 
்சண்வ்ப் �்கு�ளில் க�ோருத்தப்�டும் புதிெைவ� 
பீைஙகி�ளும் இத்தளத்தில் தோன் க�ைடிெோ� தவலைைோல் 
இறுதிப்�ரிக்சோதவனககு உட�டுத்தப்�டும். அதன் 
பின்னகை அவை �்ைடிகவ��ளில் இறக�ப்�டும்.

ஒவகைோரு �்வ�யும் தோகன ்சோைத்திெம் க்சய்தும், 
ஒவகைோரு பீைஙகிவெயும் தோகன இெககிப் 
�ரிக்சோதித்தும் �ல திருத்தங�ளின் பின்னரும் 
மீண்டும் அைறவற தோகன இெககி திருப்தி க�ோண்் 
பின்னகை அவை�ள் �ளமிறக�ப்�டுைவத தவலைர் 
கமறக�ோண்டு ைநதோர். இதனோல் தவலைரின் 
�ம்பிகவ�ககு க�ருக�மோனைைோ�வும் பிை்சோந அண்வண 
அறிெப்�ட்ோர். 

இத்தளத்தில் �்ககும்  அவனத்து �்ைடிகவ��ளிலும்  
�ம்�ைமோ�ச சுழன்ற�டி க்செற�டடுகக�ோண்டிருப்�ோர் 
பிை்சோந அண்வண. ஆறு கிகலோ மீறறர் கிைைல் 
�ோவதககு மணல் �ைப்பி குவழ�ள் கைடடிப்க�ோடடு 
உருமவறப்புச க்சய்யும் �ணியிலிருநது �்கு 
ஏறறியிறககும் ஓடுதளம் உருைோககுைதிலிருநது 
அத்தவனயிலும் அைைது விெர்வைத்துளி�ளும், 

குருதியும் �டிநதிருககும். அைருககு பிை்சோந என்று 
க�ெரி்ப்�டடிருநதோலும் கைள்வள அண்வண 
என்று தோன் க�ோைோளி�ள் அவழத்துகக�ோள்ைோர்�ள். 
அத்தளத்தில் ெோரும் தடுககி விழுநதோலும் உ்கன 
கைள்வள அண்வண என்று கூப்பிடும் அளவிறகு 
அைைது க்செறதிறனும், க�ோைோளி�வள �ண்டிப்பு்னும், 
�ரிவு்னும் வ�ெோளும் ஆளுவமயும் விெோபித்திருநதது. 

ைங�க�்ற�ைப்பில் எஙகிருநகதோ ைநதுக�ோண்டிருககும் 
எமது �ப்�வல க�ோககி, மூர்க�மோன �்றசீறறத்வத 
எதிர்க�ோண்டு எமது �்கு�வளச ்சோதுரிெமோ�ச 
க்சலுத்தி ஓடிகக�ோண்டிருககும்க�ோகத �ப்�லிலிருநது 
ஆயுதங�வளயும், கைடிக�ோருட�வளயும் �்கிறகுள் 
ஏறறிகெடுத்து �வைக�ோண்டு ைருைதற�ோ� 
திறவமயின் அடிப்�வ்யில் கதரிவு க்சய்ெப்�டடிருநத 
ஆழக�்கலோடி�ளில் கைள்வள அண்வணயும் மிைோஜ் 
�்கில் அடிக�டி �ெணம் க�ோய் ைருைோர். கைவல 
என்றோல் கைள்வள, கைள்வள என்றோல் கைவல 
என �ப்�லில் நிறகும் க�ோைோளி�ள் க�சிகக�ோள்ளும் 
அளவிறகு அைைது �ணிகை�ம் அவமெப்க�றறிருககும்.  
�வை ைநத �்கு�ளிலிருநது கை�கை�மோ� ஆயுதகைடி 
க�ோருட�வள இறககிகெடுககும் கைவள�ளில் 
அவலயின் இவைச்சல்�வள கமவி கைள்வள 
அண்வணயின் குைல் ஓஙகி ஒலிககும். 

விடியும் முன்க� �வை தடடிெ வினிகெோ�ப் �்கு�வள 
ஒவகைோன்றோ� �்கு �ோவி�ளில் ஏறறிகெடுத்து 
உருமவறப்பு்ன் இழுத்துசக்சன்று மைங�ளின் கீழ் 
அவமக�ப்�ட் �ோது�ோப்பி்த்தில் விடடுவிடடு �்கு 
ஓடுதளத்வதயும் உருமவறத்த பின்னகை கைள்வள 
அண்வண �ோ்சவற திரும்புைோர்.  இைவு, ��ல் 
என்�கதல்லோம் ைநது க�ோைது கதரிெோமல், என்ன 
�ோள், என்ன க�ைம் என்�கதல்லோம்  அறிைதறகும் 
அை�ோ்சமில்லோமல் உணவிவன மறநது, உறக�த்வத 
கதோவலத்து சுழன்றடித்த கைள்வள அண்வணயின் 
அர்ப்�ணிப்�ோன விடுதவல ைோழ்வு க�ோைோளி�ளுககு 
�டிப்பிவனெோனது.

முல்வலத்தீவு ்சமருக�ோன ஆயுத தள�ோ்ங�வள 
�ப்�லிலிருநது ஏறறியிறககும் க�ரும்�ணியில் 
அநதக�டினமோன �்றசீறறத்வதயும், மறித்து நிறகும் 
எதிரிக�லங�வளயும் எதிர்த்து கமோதி �வைக்சர்த்த 
ஆழக�்கலோடி கைள்வள (பிை்சோநதன்) அண்வண.

கைறறி நிச்செம் என க�ெர் வைத்து ைன்னிவெ 
முறறுவ�யி் சிறிலங�ோ அை்ச�வ் முன்கனடுத்த 
கஜெசிககுறு �்ைடிகவ�வெ எதிர்த்து தோககுதல் 
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�்ோத்த தவைைழி 23mm �கனோன் பீைஙகியு்ன் 
கலப் க�ணல் ஆதிமோனு்ன் இவணநது �ளமோடிெ 
வீைக�்ல் மறைன் கைள்வள (பிை்சோநதன்) 
அண்வண க�ருஞ் ்சைோல்�ளுககு மத்தியில் ஒருபுறம் 
மூர்க�மோன �்றக�ோநதளிப்பு�ளுககு மு�ம்க�ோடுத்தும் 
இன்கனோருபுறம் எதிரியின் �்ற �ண்�ோணிப்பில் 
ஈடு�டடுைரும் ஆழ்�்ல் கைோநதுக �லங�வள கமோதி 
எதிர்த்தும் க�ரும் ஆ�த்தோன �்றக�ோர்�ளுககு 
மத்தியில் அவமெப் க�றும் �்ல் �்ைடிகவ��ளில் �ல 
ைரு்ங�ளோ� முன்னின்று உவழத்த ஆழக�்கலோடி, 
�னை�ப் பீைஙகிச சூட்ோளன், �்றக�ோரிெல் �ட்வள 
அதி�ோரி கலப் க�ணல் பிை்சோநதன் (கைள்வள 
அண்வண) 25/05/1999 அன்று உெைக�்லில் 
இருநது கைடிக�ோருட�ளு்ன் புல்கமோடவ்க 
�்ற�ைப்வ� க�ருஙகிகக�ோண்டிருநதக�ோது சிறிலங�ோ 
�்ற�வ்யினரின் க்ோறோ பீைஙகி �லங�ளு்ன் 
�வ்க�றற ைழிமறிப்புச ்சண்வ்யில் க்ோறோ �லத்வத 
தனது சூடடுத்திறனோல் தோககி  நிறுத்திவிடடு 
அச்சமரில் வீை�ோவிெமோனோர்.

கைள்வள அண்வணயின் வீைச்சோவு க�ோைோளி�ளின் 

மனங�ளில் ஏறறுகக�ோள்ள முடிெோத இழப்�ோனது. 

்சர்ைகத்சக �்ற�ைப்பில் ஆடி அவ்சநதுக�ோண்டிருநத 
எமது �ப்�ல்�ளிலும் கைள்வள அண்வணயின் 
இழப்பின் ைலி�ள் எதிகைோலித்தது. அைைது இழப்வ� 
இடடுநிைப்� முடிெோத கைறுவம �்றபுலி�ளின் 
ஆழ்�்ல் வினிகெோ� �்ைடிகவ��ளில் உணைப்�ட்து.

எதிர்�ோர்க�ோத ஒரு �ோளில் கைள்வள அண்வண 
மீண்டும் எமது தளத்திறகு ைநதோர். ஆம் அைைது க�ெர் 
க�ோறிக�ப்�ட் பிை்சோநதன் �்கு எதிரிக�லங�வள 
கைடவ்ெோ் �ட்வளப்�்�ோ� �்லிறக�ப்�ட்து. 
எமது நிலத்து்ன் எமது �்லும் மீடக்டுக�ப்�டும் 
�ோள்ைவை கைள்வள அண்வணயின் �ெணம் 
முடிவுறோது எங�ளுககுள் கதோ்ரும்.

- நினைவுகளு்ன்.. புெவர் -- நினைவுகளு்ன்.. புெவர் -
(க்ற்புலிகள்) (க்ற்புலிகள்) 

அது 2010 காைத்தின் ஆரம்்பப ்பகுதி. 
சிறுகச சிறுக எைது ைக்கள் வன்னிப 
ய்பருநிைப்பரபபுக்கு ஆக்கிரமிப்பாளர்களி 
னால் மீள்குடியயற்றத்திறகாக அனுைதிக் 
கப்பட்டிருந்தைனர். எைது அரசாட்சிக் காைத் 
தில் வன்னி ைணணில் ைருத்துவப ய்பாராளி 
யாக யசயற்பட்ை எைது ய்பண ய்பாராளி 
ஒருவரும் வன்னிக்கு குடியயறிருந்தைார்.  
அவர் அக்காைப ்பகுதியில் (2010இல்) 
உள்ளூர் மவத்தியசாமையில் உதைவியா 
ளராக யசயற்பட்ைார். ஒரு நாள் அவ 
மவத்தியசாமைக்கு யநாயாளிகளுைன் 
அம்ைா  ஒருவரும் வந்திருந்தைார். ைருத்துவ 
உதைவியாளராக யசயற்பட்ை  ய்பண 
ய்பாராளிமய ஏறகனயவ இந்தை அம்ைாவுக்கு 
"ைருத்துவ ய்பாராளியாக" யதைரிந்திருந்தைது.
அந்தை அம்ைாவுக்கு ைருத்துவப ய்பாராளி  
யநாயிமன அறிவதைறகாக "நாடி" ்பார்த்துக் 

யகாணடிருந்தைார். அவயவமள நாடி ்பார்த்து 
யகாணடிருந்தை ைருத்துவப ய்பாராளியின் 
மகயிமன ைாறி இந்தை அம்ைா பிடித்துக் 
யகாணடு "எஙகை யதையவம் எஙக புள்ள?" 
என்று மிகவும் வாஞமசயுைனும் ஏக்கத்துைனும் 
யகட்ைார்.  ஆனால் அந்தைக் யகள்விக்கான 
எந்தைப ்பதிலும் அற்ற நிமையில் ஏக்கத்துைன் 
ய்பாராளி அந்தை தைாயின் முகத்மதைப ்பார்த்தைார். 
எஙகள் யதைசியத் தைமைவர் மீது எைது 
ைக்களும் ய்பாராளிகளும் யகாணடிருந்தை 
நம்பிக்மகமயயும் ்பாசத்மதையும் இந்தை ஒரு 
வரி ஒட்டுயைாத்தைைாக சுட்டி நிறகின்்றது.
"ஆம் எஙகள் யதையவம் எஙயக" என்்ற 
மிகபய்பரிய ஏக்கத்துைன் எைது விடுதைமைப 
்பயணம் இன்றும் யதைாைர்கின்்றது...!

-அறிந்ததில் சநஞ்றச வருடியது--அறிந்ததில் சநஞ்றச வருடியது-

"கதயவம் எங்் பிளளே.....?"
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கதோ்ர்சசி.......கதோ்ர்சசி.......

வழமையாகத் தைவாவுக்கு உணவு யநரத்துக்கு 
உணணயவணடும். சுமவத்தும் ருசித்தும் சாபபிைக் 
கூடியவர் அவர். ஆனாலும், ்பைபபிடிபபு நமை 
ய்பறும் நாட்களில் நடிக்க வந்தைவர்கள், ்பைப 
பிடிபபில் ஈடு்பட்ைவர்கள், உதைவியாளர்கள் 
என்று அமனவருக்கும் சாப்பாடு யகாடுத்தைபின்பு 
இறுதியாகச சாபபிடு்பவர் தைவாவாகத்தைான் 
இருக்கும். சாப்பாடு இல்மையயனில் ்பட்டினி; 
அல்ைது சைாளிபபு வாகனம் ஓடுவது தைவாவுக்கு 
ஒரு கமை, அது எந்தை ஊர்தி என்்றாலும், 
யாருமையதைாக இருந்தைாலும் ஒருதைைமவ ஓடிப 
்பார்த்து விட்டுத்தைான் ைறுயவமை ்பார்ப்பார். 
அவருக்யகன்று ஒரு உந்துருளி இருக்கும் 
யவமைக்காக யவளியில் யசல்லும் யாராவது 
அமதைக் யகட்ைால்; யகாடுத்துவிட்டு, நைந்தும் 
தைன்்பணி யதைாைர்வார். தைவாவிைம் ய்பறுைதியான 
ஒரு ய்பாருள் இருக்கின்்றயதைனில் ய்படியளுக்குச 
சந்யதைாசைாக இருக்கும் யாராவது ஒருவர் சிறிது 
நாட்களின் பின்னர் "தைவாணமண அமதைத் 
தைாஙயகா" என வாஙகிவிடுவார்.

நிரந்தைரைாக அவரிைம் எதுவுயை இருந்தைதில்மை 
அவரிைம் இருந்தையதைல்ைாம் அமனவருக்கும் யசாந்தைம் 
்பதைவிமயயும் ய்பாறுபபுக்கமளயும் விரும்்பாைல் ஒரு 
யதைாணைனாகயவ, ஒரு யதைாழிைாளியாகயவ வாழ 
நிமனத்தைார் அதைன்்படி வாழ்ந்தைார் தைவா. அவரது 
ைனதுக்குள் ய்பாராளிகள், ்பணியாளர்கள் என்்ற 
யவறு்பாடு ஒருய்பாதும் இருந்தைதில்மை கர்வயைா 
தைமைக்கனயைா தைமைதூக்கியதில்மை. இறுதியாக 
"எல்ைாளன்" நைவடிக்மகமய வரைா்றாக்கும் 
முழுநீளத் திமரப்பைத்தின் தையாரிப்பயவமை 
நமைய்பறறுக் யகாணடிருந்தைது. தைவாதைான் அமனத்து 
யவமைகளுக்குைான முதுயகலும்பு அகமவயின் 
அடிப்பமையில் ஓரளவு யதைளிவாகக் காணப்பட்ை 
தைவாவின் யதைாற்றம் ஒரு ய்பாடியமனப ய்பால் 
உருைாறி இருந்தைது. "தைவாணமணமயப ்பார்க்க 

இப்பதைான் வடிவாயிருக்குது" ய்பாராளிகள் ்பைர் 
கூ்ற புன்னமகத்தை்படி கைமையில் இ்றஙகுகி்றார். 
ய்பபரவரி ைாதைம் 13ம் நாள் நிதைர்சனத்யதைாடு மிக 
யநருக்கைாகவிருந்தை யசட்டி அம்ைா குடும்்பத்தில் 
இரணைாவதைாகவும் ஒருவீரசசாவு நிகழ்ந்தைது யைஜர் 
யசட்டியின் தைமையன் யைப யகணல் புகழ்ைா்றன்  
ைன்னார்க் களமுமனக்குச யசன்று வித்துைைாக 
வீடு வந்திருந்தைார். திமரப்பைபபிடிபபில் 
இருந்தை தைவா அமனத்மதையும். விட்டுவிட்டுச 
யசட்டியம்ைா வீட்டுக்கு வந்துவிட்ைார். அஙகு 
சகை ஒத்துமழபபுக்கமளயும் யசயது, வித்துைமைத் 
தூக்கிச சுைந்து துயிலுமில்ைம்வமர யகாணடுயசன்று 
இறுதி நிகழ்வில் ்பஙயகறறுவிட்டுத் தைான் 
ைறுயவமை ்பார்த்தைார். ்பைர் அஙகுதைான் அவமர 
இறுதியாகக் கணைார்கள்.

ைமனவியின் தைாயார் உட்்பை வீட்டில் ைமனவி, 
பிள்மளகளுக்குக் காயசசல் என்்ற யசயதிமய 
ைாமி அவரிைம் கூறினார். தைவா வீடுய்பாய ஒரு 
ைாதைத்துக்கு யைைாகிவிட்ைது அடுத்தை ஞாயிறு 
வருவதைாகக்கூறி ைாமியாமர அனுபபிவிட்டு 
தைவா ்பைபபிடிபபுப ்பணிகளில் இ்றஙகிவிட்ைார். 
அவர் யசான்ன ஞாயிறறுக் கிழமை தைவா வீடு 
யசன்்றார் வித்துைைாக. ய்பபரவரி 17ஆம் நாளிரவு, 
களமுமன ஒன்றில் திமரப்பைத்தின் காட்சிகமளப 
்பதிவு யசயதுவிட்டு, அடுத்தைநாட் காமை ்பைப 
பிடிபபுக்கான ஒழுஙகுகமளயும் ஏற்பாடு யசயது 
விட்டு இரவு 10.00 ைணிக்குத் தைஙகுமிைம் வந்து 
யசர்ந்தைார். களமுமனக்கு அருகில் என்்பதைால் 
எதிரியின் எறிகமணகளுக்குப ்பாதுகாப்பாக 
அமனவமரயும் ்பதுஙகுகுழிக்குள் இ்றஙகிப ்படுக்கச 
யசயதுவிட்டு ஒரு சிைருைன் யையை உ்றஙகிய 
தைவா, மீணடும் எழுந்திருக்கயவயில்மை. அவருைன் 
யைஜர் புகழ்ைா்றன், ய்பார் உதைவிப்பமைவிரர்களான 
நிதைர்சனப ்பணியாளர்கள் ரவி, அகிைன் ஆகியயாரும் 
ைணணின் ைடியில் இரணை்றக் கைந்தைனர்.

ஒருநாளும் ஓயந்திருக்காதை உமழபபு அன்றி உ்றஙகிக் 
கிைத்தைாதை தைவாமவ வித்துைைாக உ்றக்கத்தில் 
்பார்த்தை அமனவருக்குயை யநஞசம் ்பதைறித்துடித்தைது. 
23 வருைஙகளாக விடுதைமைப ய்பாராட்ைத்தின் 
நகர்வுகளில் சலிபபின்றி கமளப பின்றி ஓயாது 
சுழன்்ற அந்தைப புயல் ஓயந்துய்பாயக்கிைந்தைது. 
1987 இல் இருந்து உயிர் பிரியும் வமர அமனத்து 
வரைாறறு நிகழ்வுகமளயும் ்பதிவு யசயதை தைாயக 
கமைஞன் நீஙகா நிமனவில் என்றும் இருப்பான். 

ஆக்கம் : ய்பாரளி அம்புலி.  ஆக்கம் : ய்பாரளி அம்புலி.  

லலப்.க்கணல் தவம் (தவா)
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சிறிைங்காவில் ஏற�ட்டுள்ள ச�ாரு 
ளாதார சநருக்கடியினால், சதறகு 
எதிர்சகாள்ளும் அதத �ாதிப்புகறளத்
தமிழர்களும் எதிர்சகாள்கின்ைனர். 
ஆயினும் இந்தப் �ாதிப்புக்கறளத் 
சதறகின் அளவிறகுத் தமிழர்கள் 
ச�ரிதாக எடுத்துக்சகாள்ளாறமக்குக் 
காரைம், “எல்ைாம் �ழகிவிட்டது” 
என்ை மனநிறைதான். 

இந்த மனநிறைறய சிங்கள ஆட்சி 
யாளர்கதள உருவாக்கிவிட்டனர். 
ஆனால் தறத�ாறதய ச�ாருளாதார 
சநருக்கடியானது த�ார்க்காை ச�ாரு 
ளாதாரத்தறட த�ான்ைதல்ை.

த�ார்க் காைத்தில் இைங்றக அரசி 
னால் விடுதறைப் புலிகளின் கட்டுப் 
�ாட்டுப் �குதிகளின் மீது விதிக்கப்�ட்ட 
ச�ாருளாதாரத் தறடயில் மருந்துப் 
ச�ாருட்கள், �றைரி, எரிச�ாருள், 
சவர்க்காரம் த�ான்ைனதவ முதன் 
றமயிடத்றதப் பிடித்திருந்தன. அப் 
த�ாது புலிகளின் கட்டுப்�ாட்டுப் 
�குதியில் இருந்த சனத்சதாறகயும், 
வாழ்க்றக முறைறமயும் இந்தத் 
தறடகறள சமாளித்து வாழும் 
�க்குவத்றத அளித்திருந்தது.

மக்கள் நைனில் மட்டும் கரிசறன 
யுறடய ஆளுந்தரப்�ாக சசயற�ட்ட 
புலிகள் இயக்கமானது, விவசாயம், 
சிக்கன வாழ்வியல் முறைறமகள் 
த�ான்ைவறறை கட்டறமப்�தில் 

அதிக அக்கறைசயடுத்தது. இதறகு 
உதாரைமாக சிைவறறை பின்வரு
மாறு தநாக்கைாம்.
ச�ாருளாதாரத் தறட காைத்தில் 
விடுதறைப் புலிகளின் கட்டுப்�ாட்டுப் 
�குதிக்கு சதறகிலிருந்து அரிசி, 
தகாதுறம மா அனுப்புவதறகுத் தறட 
விதிக்கப்�ட்டிருந்தது. அப்த�ாது 
உைவுப் �ஞ்சம் ஏற�டும் என 
அச்சுறுத்தப்�ட்ட த�ாதிலும் அது 
இடம்ச�ைவில்றை. கிறடத்த அத் 
தறன த�ாகங்களிலும் விவசாயி கள் 
சநல் விறளவித்தலில் ஈடு�ட்டனர்.
இைங்றகயில் சநல் விறதப்�து 
இரண்டு பிரதான த�ாகங்கதள ஆயி 
னும், ச�ாருளாதாரத் தறட காைப் 
�குதியில், வன்னியில் மூன்று த�ாகங் 
கள் கூட சநல் உற�த்தி சசயயப் 
�ட்டன. முத்றதயன்கட்டு, கறசிறை 
மடு, ஒட்டுசுட்டான், கள்ளி யடி, 
கணுக்தகணி �க்கங்களில் இதறகுப் 
�ை அனு�வக் கறதகள் உண்டு. 
இங்கிருந்த குளங்கறள விடுதறைப் 
புலிகளின் ச�ாருண்மிய தமம்�ாட்டுப் 
பிரிவினரின் உதவிதயாடு மக்களும் 
இறைந்து புனரறமத்து நீர்நிறைக 
றளக் காப்�ாறறினர்.

எனதவ வரப்புயர சநல்லுயர்ந்தது.
அரசி விறை 12 ரூ�ாயக்கு தமற 
சசல்ைாமல் �ார்த்துக்சகாள்ளப் 
�ட்டது. விவசாயிகள் அல்ைாத 
குடும்�த்தினர் கூலி தவறைகளில் 
ஈடு�ட்டனர். அவர்களுக்கு சம்�ளத் 

திறகுப் �திைாக சநல் வழங்கப் 
�ட்டது. �ச்றசயரிசி கஞ்சியும், சுட்ட 
சூறடக் கருவாட்டும் அதனக 
வீடுகளில் காறை உைவாக இருந் 
தது. மதியம் அதத தசாறறில் 
முத்றதயன்கட்டு குளத்திதைா, தண் 
ணிமுறிப்பு குளத்திதைா பிடிக்கப் 
�ட்ட யப்�ான் மீன் கறி அருமருந் 
தான உைவாக இருந்தது.
சகாஞ்சம் வசதியானவர்கள் கடல் 
உைறவத் தாராளமாகப் ச�றறுக் 
சகாண்டனர். ஏசனனில் ஒரு கிதைா 
சூறட மீனின் விறை இரண்டு 
ரூ�ாயிலிருந்து 10 ரூ�ாய வறர 
சந்றதயில் கிறடத்தது. எனதவ 
உைவுக்குப் �ஞ்சமிருக்கவில்றை. 
தமிழர்கள் �சி தாங்காது தங்களிடம் 
சரைறடவர் என அரசு த�ாட்ட 
ச�ாறி புஷவாைமானது.

�சறள, உரம் இல்ைாது விறளச்சல் 
எப்�டி என்ை தகள்வி எழுவது 
இயல்�ானது. அதறகும் ஒரு மாறறு 
இருந்தது. தவம்பிலிருந்து விழும் 
�ழங்கறள ச�ாறுக்கி, அதிலிருந்து 
விறதகறளப் ச�றறு அறரத்து 
தமலும் சிை இயறறக தநாயழிப்பு 
விறதகறள தசர்த்து ஒரு வித 
கறரசறை ச�ாருண்மிய தமம்�ாட்டுப் 
பிரிவு உருவாக்கியிருந்தது அது 
சநற�யிர்களில் ஏற�டும் தநாயத்தாக் 
கத்றதக் கட்டுப்�டுத்தியது.

"்்ாட்டைா ்்ா ்ம" "்்ாட்டைா ்்ா ்ம"  

- அறிஞை் -
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அததத�ாை தவப்�ம் இறை, 
வாறழ தடல் த�ான்ைவறறிலிருந்து 
உருவாக்கப்�ட்ட உரம் '�யிரமுது‘ 
என்ை ச�யதராடு கறடகளில் கிறடத் 
தது. இயறறகக்கு மனங்தகாைாமல் 
�ார்த்துக்சகாண்டால், அது நம்றம
சரியாகக் கவனித்துக்சகாள்ளும் 
என்�தறகு இைங்க, மறழப் 
ச�ாழிவிலும் �ஞ்சம் ஏற�டவில்றை.
எரிச�ாருளுக்கு ஏற�டுத்தப்�ட்ட 
தறடறயயும் மக்கள் இைகுவாகக் 
கடந்தனர். அறனவர் வீடுகளிலும் 
றசக்கிள்கள் இருந்தன. வடக்கு, 
கிழக்கின் எப்�ாகத்திறகும் குடும் �ம் 
குடும்�மாக றசக்கிளில் �யணித் 
தனர். இடப்ச�யர்வுகள் சதாடக்கம் 
இல்ைை வாழ்வின் சதாடக்கம் 
வறரயில் றசக்கிள் பிரதான உைா 
வூர்தியாக வைம் வந்தது. வசதி 
�றடத்தவர்கள் வீடுகளில் தமாட்டார் 
றசக்கிள், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் 
இருந்தன. அவறறை ச�றதைாலுக்குப் 
�தில் மண்சைண்சனயில் இயங்கு 
வதறகான ச�ாறிமுறைறயயும் தமி 
ழர்கள் கண்டுபிடித்திருந்தனர்.

இன்று வழக்கிலிருந்து அருகிவிட்ட 
'சூப்பி‘ எனப்�ட்ட சிறு குப்பி ச�ற 
தைாறை கார்�தரட்டருக்குள் அனுப்பி 
தமாட்டார் வாகனத்றத 'ஸராட்‘ 
சசயதுவிட்டு, மண்சைண் சையில் 
ஓடவிட்டனர். விவசாய நடவடிக்றக 
களின்த�ாது நீர் இறைக்கும் இயந் 
திரத்துக்கு கார்�தரறைருக்கு சறறுப் 
புறக காட்டி 'ஸராட்‘ சசயதனர். 
உடல் உறழப்பு �ைமாக இருந்தறம 
யினால் தநாய சநாடிகள் சதாறறுவது 
குறைவாக இருந்தது.

சிை 'சீசன்களில்‘ மதைரியா, சகாைரா 
த�ான்ை தநாயகள் �ரவியத�ாது 
தவப்�ம் �ட்றடறய அவித்து ஒரு
'ரம்ளர்‘ �ருகினர். அததனாடு �ைந்த 
காயச்சல் �ை வருடங்களுக்கு அவவு 
டம்ற� சதாட்டும்�ார்க்கவில்றை 

என்�து நாடறிந்த சசயதி. ஆள்�வர் 
களின் சநஞ்சுரமும், உறழப்பும் 
தமிழ் மக்கறள எத்தறடயிலும் 
நிமிர்த்திதய றவத்திருந்து.

ச�ாருளாதாரத் தறடயுடன் கூடிய 
வாழ்க்றகயானது, தரப்�ாள் சகாட் 
டில்களிலும், �ாடசாறைகளிலும், 
நைன்புரி நிறையங்களிலும், ஆையங் 
களிலும், ச�ாது இடங்களிலும், கிடுகு 
வீடுகளிலுமாயினும் அங்சகல்ைாம் 
ததடிய ததட்டம் ஒன்சைான்று ஒவ 
சவாரு குடும்�த்திறகும் இருந்தது. 
ததறவகள் சுருங்கச் சுருங்க தசமிக் 
கப்�டுதல்மிறகயாகிக் சகாண்தட 
த�ானது. அந்தக் தசமிப்பு தமிழ் 
மக்களின் வாழ்க்றகறய �துங்குகுழி 
களுக்குள்ளும் மகிழ்ச்சியாகக் சகாண் 
டுநடத்தப் த�ாதுமானதாக இருந்தது.
ஒப்�ந்த காைத்திறகுப் பின்னர் ஏற 
�ட்ட மாறைங்கள் ஆனால் 2002 ஆம் 
ஆண்டுக்குப் பின்னரான நிைறம 
அப்�டியானதல்ை.

ரணில் அரசாங்கத்திறகும் தமிழீழ 
வி டு த ற ை ப் பு லி க ளு க் கு ம் 
இறடயிைான சமாதான உடன்�டிக் 
றகயினால் �ாறதகள் திைக்கப் 
�ட்டன. தறடசசயயப்�ட்ட அறனத் 
துப் ச�ாருட்களும் புலிகளின் கட்டுப் 
�ாட்டுப் �குதிகளுக்கு வந்து குவிந்தன.
இதறன விடுதறைப்புலிகளின் 
முக்கிய உறுப்பினர் க.தவ �ாைகு 
மாரன் அவர்கள், “மக்கள் தாம் த�ார்க் 
காைத்தில் இரத்தமும் தறசயுமாக 
தசமித்த அத்தறன சசாத்துக்கறள 
யும் சகாடுத்து, சீசமந்றதயும், 
இரும்ற�யும் வாங்கிக் குவித்துக் 
சகாண்டிருக்கின்ைனர். இனிசயாரு 
த�ார் வருமானால் இறவயறனத்தும் 
அழிக்கப்�டும். அவவாறு அழிக்கப் 
�ட்ட பின்னர் தமிழ் மக்கள் மீளவும் 
பூச்சிய நிறையிலிருந்து வாழ்க்றகறய 
ஆரம்பிக்கதவண்டும்” எனக் 
குறிப்பிட்டார்.

அந்த ஆருடம் 2009இல் அப்�டிதய 
நடந்தது. தமிழர்களின் ச�ாருளாதார 
ஆன்மா இைங்றக அரசினால் அழிக் 
கப்�ட்டது. ஒருதவறள உைவிறகு 
றகதயந்தும் நிறையில்தான் தமிழர் 
கள் வந்துநின்ைனர். ஆனால் அவர் 
களுக்கு இருந்த ஒதர நம்பிக்றக 
புைம்ச�யர் தமிழர்கள்தான். அந்த 
நம்பிக்றக வீண்த�ாகவுமில்றை. 
அரசின் எத்தறனதயா கண்காணிப் 
புக்கள், சகடுபிடிகள், விசாரறைக 
ளுக்கு மத்தியிலும் தம் உறழப்பில் 
ஒரு �குதிறய தாயக மக்களின் 
துயர்துறடக்க ஒதுக்கினர்.

தாயகநிைம் ச�ாருளாதார ரீதியில் 
மீளக்கட்டிசயழுப்�ப்�ட தவண்டும் 
என்�தில் அயராது உறழத்தனர். 
வாழ்வாதார உதவிகள் வாழ்விழந்த 
�ைருக்கும் வாழ்வு சகாடுத்திருக் 
கிைது. ஆனால் அது எவவளவு தூரம் 
சவறறியளித்திருக்கிைது என்�து 
குறித்த மீளாயவுகள் மிக முக்கிய 
மானது. அததத�ாை புைம்ச�யர்ந்த 
வர்களின் குடும்� உைவினர்களின் 
ச�ாருளாதார தமம்�ாடு, புதிய 
முதலீடுகள் த�ான்ைனவும், தமிழர்
�குதிகறள சதறகிலிருந்து தனித்து 
வமாகப் பிரித்துக்காட்டுகின்ைது.
வசதியான – வண்ைமயமான வாழ்க் 
றகறய வாழும் ச�ருந்சதாகுதி 
மக்கள் வடக்கு கிழக்கு �குதிகளில் 
உருவாகியிருக்கின்ைனர். 

இந்நிறையில்தான், ததறவகள் முத 
றையின் வாறயப்த�ாை பிளந்திருக் 
கும் யுகசமான்றினுள் தமிழர்கள் 
தம்றம வாழப் �ழக்கப்�டுத்தியிருக் 
கின்ைனர். புைம்ச�யர் தமிழர்களது 
நிதியளிப்பும் இதறகு ஒரு காரைம் 
ஆகும்.

த�ார் நிறைவுறை றகயுடன், இைங்றக 
வாழ் சமூகங்கறளப் �றறி, அதன் 
ச�ாருளாதாரப் �ண்�ாடு �றறி 
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எவவித ஆயவுகளும் தமறசகாள்ளப் 
�டாது கடன்களின் தமல் கட்டி 
சயழுப்�ப்�ட்ட நவீன வாழ்க்றக 
முறையானது மக்கறள தசாம்த�றி 
களாக மாறறியது. வளர்ந்த நாடுக 
ளுக்கு ஒப்�ான வாழ்க்றக முறைறய
அனு�விக்கத் தயாரான மக்களின்
வருமானதமா, கடன்கறள நம்பியும்,
பிைரின் உறழப்ற� நம்பியுதம
இருந்தது.

விைகு அடுப்புக்குப் �தில் எரிவாயு 
சாதாரைமாகியது. றசக்கிள்களில் 
�யணிப்�து அநாகரிகமானது என்ை 
நிறை உருவாக்கப்�ட்டு, தமாட்டார் 
றசக்கிள்கள், கார்கள், சசாகுசு 
வாகனங்கள் அத்தியாவசிய ததறவ 
யாக்கப்�ட்டது. ஆளுக்சகாரு சதாறை 
த�சி அத்தியாவசியம் என்ை நிறை 
உருவாகியது.

உள்நாட்டு – சவளிநாட்டு நிதிநிறு 

வனங்கள் மக்கறள நாகரிக 
வையத்திறகுள் சகாண்டு வருகிதைாம் 
என்ை ச�யரில் சமாத்த தசமிப்ற� 
யும் கடனாக மாறறின. விரிவான 
ஆயவுக்குரிய இந்த விடயமானது 
சதறகிறகு மட்டும் ச�ாருத்தமான 
தல்ை. வடக்கு, கிழக்கு மாகாைங் 
களின் அறனத்துக் கிராமங்களுக்கும் 
ச�ாருத்தமானறவ. அறனத்து 
ந�ர்களுக்கும் ச�ாருத்தமானறவ.

ச�ாருளியைாளர்களின் ததறவ
எனதவதான், இந்தப் ச�ாருளாதாரப் 
த�ரிடர் சிங்களவர்களுக்கு மட்டு 
மானதல்ை. தமிழர்களுக்கும் உரியது. 
தறடறய உறடத்து தமல்வரக்கூடிய 
தரப்ச�ான்றை தமிழர்கள் தறத�ாது 
சகாண்டிருக்கவுமில்றை. அத்தியா 
வசியமறை ததறவகள் அவசியமாக் 
கப்�ட்டிருக்கின்ை இன்றையநிறை 
யில், இந்தப் ச�ாருளாதார சரிறவ, 
த�ார்க்காை ச�ாருளாதாரத் தறட 

றயப் த�ாை சவல்தவாம் எனக் 
கூறிக்சகாண்டிருக்க முடியாது.
சதறகின் ச�ாருளாதார – அரசியல் 
சநருக்கடிகளில் ஆர்வம்காட்டும் 
தமிழ் ததசிய அரசியல் கட்சிகள் 
அறனத்தும், தமிழர்களின் ச�ாருளா 
தார தமம்�ாடு குறித்து கரிசறனகாட்ட 
தவண்டும். புைம்ச�யர் தமிழர்களின் 
�ங்களிப்த�ாடு சுயச�ாருளாதார 
உற�த்திறய தமம்�டுத்தக்கூடிய 
சசயறறிட்டங்கறள உருவாக்க 
முறனப்புக்காட்ட தவண்டும். ச�ாருளி 
யைாளர்கள், சிவில் சமூக அறமப்புக் 
கள், இறளஞர் அறமப்புக்கள் 
ச�ாருளாதார த�ரிடர் குறித்த 
விழிப்புைர்றவ மக்கள்மயப்�டுத்த 
தவண்டும். இறவசயதும் நடக்கா 
விடின், சதறறகவிட வடக்கு, கிழக்கு 
�குதிகள் மிக தமாசமான ச�ாருளார 
அழிறவ மீண்டும் சந்திக்கும்.

******************
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உலகில் வாழும் எந்த ம�ாழியைப் பேசுகின்ற 
�னி்தனாக இருந்தாலும் அவரகள் ்தஙகளின 
�ரபின பவரகயையும், ேணோடுக்கூறுகயையும் 
அயைைாைப்ேடுத்துவதுைன அவரகள் ்தஙகளுக்கு 
ஏறேடை பு்றக்காரணிகைால் புலம்மேைரநது 
மெல்லும்போது அவரகள் ்தாம்வாழந்த �ணணின 
பவரகயையும் ம்தான�ஙகயையும்  அயைைாை�ாக 
விடடுவிடபை நகரநது மெல்கின்றனர. அவரகள் 
பவறு ஒரு நிலப்ேரப்பில் பவறறுத் ப்தசிை 
இனஙகளுைன ்தஙகயை ஒரு புலம்மேைரநதுவந்த 
இன�ாக இயைத்துக்மகாணடு அந்த ப்தசிை 
இனத்தின ேணோடடு விழுமிைஙகயை அனுெரித்து 
அவரகளுைன இயைநது வாழ ்தஙகயை 
ேழக்கப்ேடுத்திக் மகாள்கின்றனர. இதுபவ ஓர 
இனத்துக்கான இலடெை�ாக இருக்கின்றது. 
இ்தறகு உ்தாரை�ாக ஈழத்்தமிழ ப்தசிை இனம் 
்தாம் பூரவீக�ாக வாழந்த, ஆடசிபுரிந்த ப்தெத்தில் 
இருநது புலம்மேைர ப்தெஙகள் எஙகும் ேரநது 
வாழநது  வருகின்றனர. அவரகள் விரும்பின 
்தாஙகள் புலம்மேைரந்த ப்தெத்தில் இருநது 
இனமனாரு ப்தெத்திறகு புலம்மேைர முடியும். 
அவவாறு புலம்மேைரும்போது அஙகும் 
்தாஙகள் வாழந்த புலம்மேைர ப்தெஙகளில் 
்தத்்த�து அயைைாைஙகயையும் எசெஙகயையும் 
விடடுவிடபை நகருகின்றனர. உ்தாரை�ாக 
அவரகைது �்தம் ொரந்த பகாவில்கள் ேணோடடு, 
கலாசொர ோைொயலகள் �றறும் இனன 
பி்றவறய்றயும் குறிப்பிைலாம்.

ஆனால் அவரகள் ்தஞெம் புகுந்த நாடுகளில் 
்தாஙகள் ஒரு ப்தசிை இனம் என வலியுறுத்தி 
்த�க்கான ப்தெம் ஒனய்ற பகாரமுடிவதில்யல. 
இதுபவ ஒரு இனத்திறகான வயரவிலக்கை�ாக 
அய�கின்றது.

்தமிழீழ ப்தெ விடு்தயலக்காக அைராது ோடுேடும் 
எத்்தயனபைா ்தமிழ அய�ப்புகளும் ்தாை 
கத்தில் ோராளு�ன்ற அரசிைல்மெய்கின்ற 
்தமிழ அரசிைல் வாதிகளும் இனறுவயர ஒரு 

ப்தசிை இனத்துக்கும் அந்த இனம் ்தாம் வாழும் 
நிலம், �றறும் ம�ாழி, ேணோடடுத் ப்தசிைம் 
எனேவறறினமீது மகாணடுள்ை விசுவாெத்தின 
காரை�ாக வியைந்த ப்தசிைவா்தத்திறகும் 
இனத்திறகும் இயையிலான வித்திைாெஙகயை 
புரிநதுமகாள்ைாது மெய்துமகாள்ளும் அரசிைல் 
பேரஙகள், பேசசுவாரத்ய்தகள், அறிக்யககள் 
எனேயவ கழுத்ய்தசசுறறிை ோம்பு கணயைக் 
மகாத்துவதுபோல் ்தமிழத் ப்தசிை இனத்தின 
விடு்தயலயை நடைாறறில் ம்தாயலத்துவிடும் 
மெைலாகபவ அய�நது விடுகின்றது.

 ்தமிழத் ப்தசிை இனத்தின சு்தநதிர விடு்தயலக்காக 
ோடுேடுகின்ற ேல்பவறு அய�ப்புக்களும் அரசிைல் 
்தயலய�களும் ்தஙகைது அறிக்யககளிலும், 
மெய்திக்குறிப்புகளிலும் ்தமிழத்ப்தசிை இனத்ய்த 
மவறு�பன “இனம்” எனும் மொல் ஊைாக 
�டடும்  யகைாள்வய்த அணய�க்காலஙகளில் 
ேரவலாக காை முடிகி்றது. இந்த நியல ஒரு 
ப்தசிை இனத்தின அடிப்ேயை அம்ெஙகயைபை 
இல்லா�ல் மெய்துவிடுகின்றது. இக்கடடுயரயை 
வாசிப்ேவரகள் எனனைா மவறு�பன “இனம் 
எனனும் மொல்யல ம�ாடயைைாக ோவிப்ே்தால் 
அப்ேடி எனன பிரசெயன வநதுவிடும் என 
எணைத்ப்தானறும். உணய�யில் “இனம்” எனும் 
மொல்லுக்கும் “ப்தசிை இனம்”எனும் ே்தத்திறகும் 
இயையில் ஒரு மொல் வித்திைாெம்்தான 
ஆனால்”ப்தசிைம்”எனும் மொல் இனத்தில் இருநது 
விடுேடும்போது  ஒரு இனம் ்தனக்கான நாடு எனும் 
்தகுதியை இழக்கி்றது. ஒரு ப்தசிை இனம் �டடுப� 
்த�க்கான நாடடியன சுவீகரித்துக் மகாள்கின்றது. 
இது்தான இயவ இரணடுக்கும் இயையிலான 
பவறுோடு எனே்தயன ஒரு ப்தசிை இனத்தின 
விடு்தயலக்காக உயழக்கின்ற அய�ப்புக்களும், 
அரசிைல் வாதிகளும் புரிநதுமகாள்ை பவணடும்.

இ்தறகு வரலாறறில் ்தமிழன விடை ்தவறியன 
இஙபக உ்தாரை�ாக குறிப்பிைலாம். 
இலஙயகயின மு்தலாவது அரசிைல் ைாப்ோன 

இனம், கதசியம், கதசியவாதம் என்்பவற்றின் புரிதல் இனம், கதசியம், கதசியவாதம் என்்பவற்றின் புரிதல் 
இன்றி ந்கரத்தப்்படுகின்்றதா தமிழ்த்கதசிய அரசியல்?இன்றி ந்கரத்தப்்படுகின்்றதா தமிழ்த்கதசிய அரசியல்?

பேடாணடியூரத்்சிகன்
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“பொல்ேரி”ைாப்பின திடை வயரயே ்தைாரித்்த 
Constitution Of Ceylon எனும் நூலில் 
பினவரு�ாறு கூறுகின்றார. “ஆரம்ேத்தில் நான 
அறிந்த இலஙயகயில் ்தமிழரும் சிஙகைவரும் 
ஒனறியைநது வாழந்தவரகைாகபவ பிரித்்தானிை 
ஆடசிைாைரகயை எதிரத்்தனர. சிஙகைவரகயை 
மோறுத்்தவயர அவரகள் இலஙயகயில் ்தஙகயை 
ஒரு “ப்தசிை இன�ாக”மவளிப்ேடுத்தி வநதுள்ைனர. 
்தமிழரகள் அந்த ப்தசிை இனத்துைன இயைநது 
வாழும் ஒரு இனக்குழுவாகபவ ்தஙகயை 
காடடிக்மகாணைனர. ்தமிழரகயை ஒரு “ப்தசிை 
இன�ாக” முனனிறுத்்தா�ல் டி.எஸ். பென 
நாைக்காவும் ஒலிவர குைதிலகாவும் இராஜ்தநதிர 
சூத்திர்தாரிைாக மெைறேடடிருந்தய்த அப்போது 
நான உைரவில்யல. உணய�யில் இலஙயகயில் 
பூரவீக குடிகைாக சிஙகைவரகளுக்கு முனன்தாகபவ 
்தமிழரகள் இருநதிருக்கி்றாரகள். ஆனால் ்தமிழ 
அரசிைல் ்தயலவரகள் ்தாஙகள் ஒரு ப்தசிை இனம் 
எனேய்த முனனிறுத்்தாது ்தஙகயை ஒரு இன�ாக 
முனனிறுத்தி சிஙகை ப்தசிைவாதிகளுைன 
இயைநது நின்ற்தால் அவரகளுக்கான உரிய�கள் 
மிகவும் நுடே�ான இராஜ ்தநதிரமுய்றயில் 
்தமிழத்ப்தசிை இனத்தின உரிய�கள் இருடைடிப்புச 
மெய்ைப்ேடைது”எனறு குறிப்பிடுகின்றார. இதில் 
இருநது நாம் குறிப்பிைத்்தவறும் ஒரு மொல் எவவாறு 
எ�து ்தயலவிதியை �ாற்றக்கூடும் எனேய்த 
்தமிழத் ப்தசிை சு்தநதிரத்திறகாக ோடுேடுேவரகள் 
சிநதிக்கபவணடும்.

அடுத்்த்தாக நாம் ஆராை பவணடிைது “ப்தசிைம், 
ப்தசிைவா்தம்”எனேது ம்தாைரபிலான 
விழிப்புைரவாகும். அணய�க்கால�ாக ஈழத்்தமிழ 
ப்தசிைவாதிகளின ஊைக மெய்திகளில் இந்த 
மொல்லாைல்கள் ேரவலாக உலாவருவய்த நாம் 
உைருகினப்றாம். ஆனால் சிலர “ப்தசிைம்”எனும் 
ே்தத்ய்தயும் ப்தசிைவா்தம் எனும் ே்தத்ய்தயும் 
ஒன்றாக ஒபர வியைைத்தில் பிரபைாகித்து 
்தாஙகளும் குழம்பி �ற்றவரகயையும் குழப்பிவிடடுக் 
மகாணடிருப்ேய்த அவ்தானிக்க முடிகின்றது. 

மு்தலில் “ப்தசிைம்”எனும் ே்தம் உைரத்தி 
நிறேது எனன எனேய்த நாம் உைரபவா�ாயின 
“ப்தசிைவா்தம்” எனும் மொறபிரபைாகத்தின 
்தாக்கத்ய்த நாம் புரிநதுமகாள்ை முடியும். 

அந்தவயகயில் ஓர இனத்தின மநருக்க�ான 
ஆத்மீகத்ம்தாைரபு, கலாசொரம், கல்வி, ம�ாழி, 
ோரம்ேரிை நிலப்பிரப்தெத்ய்த இராடசிை�ாக 
ஆணடுவந்த வரலாறுகயை உயைை ஓர இனம் 
“ப்தசிை இனம்” என அயழக்கப்ேடுகின்றது. 
இவவா்றான இலடெைஙகயை அடிமைாறறி ஓர 
இனம் ப்தசிை விடு்தயலயை பவணடி நிறே்தறகு 
ெகல ்தகுதி நியலகயையும் மகாணடிருப்ே்தால் 
அது ப்தசிை இன�ாக அயழக்கப்ேடுகின்றது. 
இந்த இைத்தில் “நவீன ப்தசிைம்”ேறறி A.D.Smith 
பினவரு�ாறு விவாதிப்ேய்தயும் நாம் உறறு 
பநாக்கபவணடியுள்ைது. அ்தாவது “ஒரு ப்தசிை 
இனத்திறகு பூரை சு்தநதிரத்ய்த மேறுவ்தறகான  
ஒரு திடைம் இருக்கு�ாயின ப�ற மொல்லப்ேடை 
இலடெனஙகயைக் மகாணை ஒரு ப்தசிை இனம் 
“அரசு”எனும் உரித்ய்த அயைை அம்ெஙகயையைக்  
மகாணை �க்கள் ம்தாகுதியின ொரபில் சுைாடசி, 
ஏகம், அயைைாைம் எனேவறய்ற அயைவ்தறகும், 
பேணுவ்தறகும் உரித்துயைைவராகின்றனர.”எனறு 
குறிப்பிடுகின்றார. இ்தனடிப்ேயையிபலபை 
இலஙயகச சிஙகை பேரினவா்தத்துைனான 
்தமிழீழ விடு்தயலப்புலிகளின பேசசுவாரத்ய்தகள் 
ஒவமவானறினபோதும் “�தியுயரஞர கலாநிதி 
ப்தெத்தினகுரல் அனைன ோலசிஙகம் அவரகள் 
“சுைாடசி, ஏகம் , அயைைாைம் எனும் ே்தஙகயை 
பிரபைாகித்து, நுடே�ான இராஜ்தநதிர 
மொல்லாைல்கயை யகைாணடு இலஙயக சிஙகை 
பேரினவா்தத்ய்த எ�து வயலயில் வீழத்தியிருந்தார 
எனேய்த நாம் புரிநது மகாள்ைபவணடும்.

ப்தசிைவா்தம் எனேது ஒரு ப்தசிை இனம் அ்தன 
விழுமிைஙகள் மீதும் அவரகள் ம்தானறு ம்தாடடு 
வாழநதுவந்த நிலம் அல்லது இராடசிைம் 
எனக்மகாள்ைப்ேடும் நிலத்தினமீதும் மகாண 
டுள்ை விசுவாெம் எனே்தாகும். இ்தறகாக அந்த 
இனம் உயியரத்திைாகம் மெய்து போராைத் 
துணி்தபல ப்தசிைவா்தம் எனப்ேடுகின்றது. அந்த 
வயகயில் வைக்கு, கிழக்யக ்தனிப்மேரும் ்தாைக 
நில�ாகக்மகாணடு அ்தறபக உரிை ேணோடடுத் 
்தாைக கலாசெரத்ய்தயுயைை ்தமிழீழ �க்கள் 
கழுத்தில் நஞயெ கடடிக்மகாணடு  ொவிறகஞொ 
விடு்தயலப் புலிகைாக, கரும்புலிகைாக 
ஆயு்தப�நதிப் போராடினர.  இதுபவ ்தமிழ 
ப்தசிைவா்தம் என அரத்்தப்ேடுகின்றது.
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சு்தநதிர விடு்தயலப் போராடைத்தின ஆயு்த 
ம�ைனிப் பிறகு பினன்தாக ்தமிழீழ ப்தசிை 
இன�ானது எவவாறு ்தஙகயை ்தகவய�த்துக் 
மகாணடு நவீன ்தமிழத்ப்தசிை வா்தத்திறகூைாக உலக 
அஙகீகாரத்துைன ்த�க்கான ப்தெவிடு்தயலயை 
பநாக்கிை ொத்திைப்ோடுகயை உருவாக்கமுடியும் 
எனேய்த ெறறு விரிவாக ஆராை பவணடும் 
எனேதுைன அந்த நவீன ப்தசிைவாத்த்திறகு 
ஒத்தியெவாக கடடிைய�க்கப்ேடை எ�து 
விடு்தயலப் போராடைத்தின ெனநாைக அரசிைல் 
நகரவுகள் ைாயவயும் நவீன ப்தசிைவா்தத் 
திறகு வலுவூடடும் வி்த�ான ம்தாைர போராட 
ைஙகயையும் ப�றமகாள்ை பவணடும். 
அ்தனமூல�ாகபவ  பூபகாைவா்த நாடுகயை எ�து 
ேக்க நிைாைப்ோடடிறகு ஆ்தரவு ்தரும்வயகயில் 
�ாற்றவும் முடியும்.

 அந்தவயகயில் உலகநாடுகள் அயனத்தும் நவீன 
ப்தசிைவா்தம் எனே்தறகு எடுபகாைாக ஆபிரிக்க 
ப்தசிைவா்தத்ய்த ேல்பவறு ்தையவகளில் சீரதூக்கி 
்தஙகைது கருத்துக்கயையும் ஆ்தரயவயும் ம்தரிவித்து 
வருகின்றனர. ேல்ப்தசிை இனஙகயைக்மகாணை 
ஒரு நாடு மு்தலில் அ்தன காலணித்துவ 
நாடுகளுைன  சு்தநதிரத்திறகாக போராடி விடு்தயல 
அயைகின்றது. அ்தன பினன்தாக அவவாறு 
காலணித்துவ நாடுகளிைம் இருநது விடு்தயலமேற்ற 
ேல்ப்தசிை இனஙகளில், ஒரு ப்தசிை இனத்திறகான 
சுைாடசி அல்லது சுைநிரைை உரிய�க்பகாரிக்யக 
இனமனாரு ப்தசிை இனத்்தால் �றுக்கப்ேடும்போது, 
உரிய�கள் �றுக்கப்ேடை இன�ானது மு்தலில் 
அறிவாளிைாகவும் அ்தனபினனர ஆயு்த 
விடு்தயலப் போராடை�ாகவும் ்தஙகள் சு்தநதிர 
விடு்தயலக்காக போராைபவணடும். அவவாறு 
நயைமேற்ற ஆை்தப்போராடைம் ப்தால்வியில் 
முடிவயைநதிருந்தால் அ்தனபினன்தாக அந்த 
இனம் ்தஙகைது சு்தநதிர விடு்தயலயை முனனிறுத்தி 
ம்தாைரசசிைான ெனநாைக ரீதிைான அரசிைல் 
போராடைஙகளில்  இயைை்றாது, ம்தாைரசசிைாக 
ஈடுேைபவணடும். இ்தயனபை நவீன ப்தசிைவா்தம் 
என அறிஞரகைால் ஏறகப்ேடடு ஐக்கிை நாடுகள் 
ெயேைால் நாடுகளின சு்தநதிர விடு்தயலக்கான, 
கனதிைான காரை�ாக ோரக்கப்ேடுகின்றது.

உணய�யில் ்தமிழத்ப்தசிை இனத்தின சு்தநதிர 

விடு்தயலப் போராடைத்தின ேரி�ாைங கயை 
மீைாய்வுக்குடேடுத்தும்போது எ�து விடு்தயல 
ப்போராடைமும் நவீன ப்தசிை வா்தத்தின  
வயரவிலக்கைஙகளுக்கும் இம்மிை ைவும் 
பிெகாது கடடிைய�க்கப்ேடை விடு்தயலப் 
போராடை�ாகபவ ஆய்வாைரகைால் பநாக்கப் 
ேடுகின்றது. ஆனால் ஆயு்த விடு்தயலப் போராட 
ைத்தின மேரு ம�ைனத்திறகுப் பினன்தாக 
்தமிழத்ப்தசிை இன�ாகிை நாம்  எ�து சு்தநதிர 
விடு்தயலயை பநாக்கிைதும் ம்தாைரசசிைானது�ான 
அரசிைல் போராடைஙகயை ெரவப்தெ்தரத்திறகு 
முனனகரத்்தவில்யல.

�ா்றாக ்தமிழீழ விடு்தயலப்புலிகள் அய�ப்பின 
ப்தசிைத்்தயலய�ைால் எதிரகால தீரக்க 
்தரிெனத்துைன கடடிைய�க்கப்ேடை இரண ைாம் 
மோறிமுய்ற ெனநாைகவழி அரசிைல் கடைய�ப்ோக  
்தமிழத்ப்தசிைக்கூடைய�ப்பு உைரப்ேடைது. 
அ்தன காரை�ாகபவ ஆயு்த ம�ைனத்தினபின   
�ாமேரும் ்தமிழ  �க்கள் ெக்தியை ்தமிழத் ப்தசிைக் 
கூடைய�ப்பு இலகுவாக ்தம்ேக்கம் சுவீகரித்துக் 
மகாணைது. இருநதும் எனன ேைன?சிஙகை 
பேரினவா்தத்துைன பேரம் பேெபவணடிை அ்தன 
அரசிைல் ்தயலய�கள் அவரகைது போக்கியன 
�ாறறிக்மகாணடு “சிஙகைப்மேரும்ோணய�யை 
ேயகத்துக்மகாள்ைா்த சிறு ெலுயக அரசிைல் 
மகாள்யகயை புதி்தாக வடிவய�த்து, ்தமிழீழ சு்தநதிர 
விடு்தயலக்கான அடிப்ேயை அம்ெஙகயைபை 
�ாறறி விடடிருந்தனர. இந்த நியலய�கள் 
நவீன ப்தசிைவா்தத்தின ெஙகிலிக்பகாரயவயை 
முறிவயைைச மெய்திருக்கின்றது எனப்ற 
ோரக்கப்ேடுகின்றது. ப�லும் அது  ெரவப்தெ 
அரசிைல் அரஙகில் ஈழத்்தமிழரின சு்தநதிர 
விடு்தயலக்கான  நிைாைப்ோடயை ேலவீன�யைைச 
மெய்யும் நிகழவாகவும் கரு்தப்ேைபவணடும்.

ஈழத்்தமிழர அரசிைல் வரலாறறில் அரசிைல் 
வாதிகள் என ்தஙகயை முனனிறுத்துேவரகள், 
காலஙகால�ாக எ�து �க்கயை  சிஙகைப் 
பேரினவா்தத்துைன ெ�ரெம்பேசி  ஏ�ாறறிபை 
வநதிருக்கின்றனர. அ்தனாபலபை  ்தமிழ அரசிைல் 
்தயலய�கயை �டடுப�  முழுக்க முழுக்க 
நம்பியிராது, அ்தறகான �ாறறு மூபலாோை�ாக  
ப்தசிைவா்தத்தின மூன்றாம் மோறிமுய்றைாக  
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்தமிழீழத் ப்தசிைத்்தயலவர அவரகள் புலம் மேைர 
்தமிழ �க்களிைமும் இயைபைாரிைமும் எ�து 
சு்தநதிர விடு்தயலப்போராடைத்ய்த ம்தாைரநது 
மெல்லு�ாறு அய்றகூவல் விடுத்திருந்தார எனறு 
பநாக்குவது இந்த இைத்தில் மோருத்்த�ானது.

ஆனாலும் இனம், அயைைாைம், ப்தசிைம், 
ப்தசிைவா்தம், சுைாடசி ேறறிை கருத்்தாக்கப்புரி்தல் 
ஏதுமினறி மவறு�பன ்தமிழத்ப்தசிை இனப் 
ேடுமகாயல �றறும் வலிநது காைா�ல் 
ஆக்கப்ேடைய� ம்தாைரோன ம்தாைர போராட 
ைஙகயை �டடுப� புலம்மேைர ்தமிழரகள் 
ம்தாைரசிைாக ப�றமகாணடு வருகின்றனபர 
அனறி, அ்தறகு அப்ோல் மெனறு ்தமிழத்ப்தசிை 
இனத்தின சுைாடசி, சுைநிரைைம் ேறறிபைா, 
சு்தநதிர விடு்தயல ேறறிபைா, முள்ளிவாய்க்கால் 
இனவழிப்பின பினன்தாக ெரவப்தெ �டைத் 

திலான   ெனநாைகரீதிைான கவனயீரப்புப் போராட 
ைஙகயை ப�றமகாள்ைாய� பவ்தயனக்குரிைப்த. 

இருப்பினும் இனிவரும் காலஙகளிலாவது ்தமிழீழ 
அரசிைல்துய்றயினர, புலம்மேைர ்தமிழரகள், 
போராடிை ெமூகத்தினர, புலம் மேைர ்தமிழ 
அய�ப்புக்கள், ்தாைக ்தமிழ அரசிைல் ்தயல 
ய�கள் என அயனவரும் ஒனறியைநது ெரவப்தெ 
கவனத்ய்த ஈரக்கும் வயகயிலான ்தமிழத்ப்தசிை 
அரசிையல இராெ்தநதிரப் மோறிமுய்ற களுக்கூைாக 
முனனகரத்தி �ாறிவரும் மேரு மு்தலாளித்துவப் 
பூபகாைவா்த நாடுகளின கவனத்ய்த ்தமிழத்ப்தசிை 
இனத்தின ேக்க�ாக திருப்பி அ்தனூைாக 
எ�து சு்தநதிர விடு்தயலயை மேறறுக்மகாள்ை 
முைறசிகயை ப�றமகாள்ை பவணடும்.

** **** **** **** **                                                 

�ணபைாடு �ணைாகிப் போன 
�்றவரகள் கய்த மொல்வீரா?     
�ரைத்ய்த மவனறு வந்தவரகள் 
குழநய்தக்கள் மேரிைவரகள் 
கூக்குரலின ஒலி மொல்வீரா? 

எஙபக உஙகள் நிைாத்தின ஒலிகள் 
ெரவப்தெ  கூணடில் அயைக்கப்ேடடுள்ை்தா? 
ப்தடிப்ோருஙகள் ொடசிைஙகள் கூை  
திருைப்ேடடிருக்கலாம் 
கைனியில் கூை அழிநதிருக்கலாம் 
மிருகஙகளுக்கு இருக்கும் ெடைஙகள் கூை 
ேல�ாகத்்தாபன இருக்கின்றன 
உஙகள் ைாப்பிபல ோரகிறீரகைா? 
சிறுோணய� �க்களுக்கு கியைத்்த ேரிொ? 

ெரவப்தெ ெடைத்தின விதிகைா? 
எவரிைம் பகடேது விதிகயை - ?உலபக 
மகாஞெப�னும் கருயை இல்யலைா? 

ெடைஙகயை �ாற்ற �னி்தப�  
பகள்விகள் எழுப்புஙகள் 

இழந்தது மகாஞெ�ல்ல 
ம்தாயலந்தது  எ�து வாழவுக்கான கனவுகள்  
ப்தெத்திறகான விடிைல்கள் 
மோருைா்தார ெநய்தகள்- எல்லாம்  
�லியும் போதும் உைரும் போதும்  
நாம் விைாோர ெநய்தயிபல  
மு்தல் இைம் அதில்�டடும் 
எப்ேடி மு்தல் இைத்தில் இருக்கிப்றாம்  
எஙகமகல்லாம் அரசிைலுக்கு 
வீடெபைா அல்ல உைரசச்ிபைா -  
அஙமகல்லாம் ேைஙகரவாதிமைனறும்  
்தாக்கு்தல் நைத்்த புலிகள் ்தைாமரனறும்   
எப்ேடி முடிகி்றது  உஙகைால் 
உஙகள் அறிவுப் ேசிக்கு  தீவன�ா?   
அனிைாை�ாக மகால்லப்ேடை  
்தப்பிப் பியைத்்த்த புலிகைாேலிக்கைாக்கள் 

ெரவப்தெப� எ�க்கான விடு்தயல  பவணடும் 
 புத்திமைனும் ஆயு்தத்்தால்  
ஒவபவாரு நாளும் எய� மகால்லாதீரகள்  

உலக்ே ்வண்டும் விடுதலலஉலக்ே ்வண்டும் விடுதலல

ஆககம்: அன்பு



41

Njrj;jpd; Fuy; Fuy; 27

எம் தாய் மண்ணும், எம் தாய் மண்ணும், 
  தாயமடி உறவு்ளும்  தாயமடி உறவு்ளும்

ஒவநவகாரு தைமிைனின உள்ைதது உணரவிலும்
உதிரததிலும் உயிரமூச்சிலும் உ்றந்து ப�காயுள்ைது
முள்ளிவகாய்க்ககால் எனனும் ந�யரும் 
அந்தை நி்்னவுகளும், நிைஙகளும்

மன்னகார நதைகாடஙகி முள்ைவகாய்க்ககால் வ்ர 
நீண்ட இடபந�யரவு அது  - அதைன
வலிகளும்,இைபபுக்களும், துயரஙகளும், 
எளிதில் மறந்துவிடக் கூடியதைல்ல
ஏந்னனில் அது மரணததிலும் பமலகா்ன
வகாரத்தைகளில வடிக்க முடியகாதை உயிரவலி.

தைனனிகரறற தை்லவனின கீழ தைனனி்றவகா்ன
வகாழக்்க்ய வகாழந்தைவரகள் அ்ம்மக்கள் - அதை்னகால்
தைனமகா்னமும் சறபற அதிகம் தைகான.

சுபீட்சமகா்ன வகாழவில் சூறகாவளி புகுந்தைது ப�கால் 
ப�காரச் சூறகாவளி ஒனறு நதைகாடஙகியது மண்ணில்
இறுதிப ப�காருக்ககா்ன அததியகாயம் அதுநவனறு
அனறு யகாருபம எண்ணவில்்ல.

ப�காருக்குள் வகாழந்தை எமக்கு இடபந�யரவு என்ன
புதிதைகா எனறு எண்ணி இடம் ந�யரந்பதைகாம்
விை விை எழுந்தைவரகள் தைகாப்ன ெகாம்
எனற வீரகாபபுடன ெடந்பதைகாம்.

வீணரகளின நவறிததை்னமும் உலக ெகாடுகளின
கண்மூடிததை்னமும் பசர ஒபபுயரவறற - எம்
வீர மறவரக்ையும் அவரதைம் தைகாய்மடி உறவுக்ையும்
அவரகள் தைஙகள் உயிரிலும் பமலகாக பெசிததை 
தைகாய் மண்்ணயும் சின்னகாபின்னமகாக்கிச் சி்தைதது
அழிததை்ன அனறு சிறிலஙககாப �்டகள்..

எதிரியின�ல்குைல் எறிக்ண வீச்சும் 
ப�காரவிமகா்னஙகளின குண்டு ம்ையும்
நககாததுக் குண்டுகளும் குடிததை உயிரகள் ஒனறல்ல 

இரண்டல்ல ஒனற்ர இலட்சததிறகும் பமல்
ஒபரபெரததில் கடலிலிருந்தும் தை்ரயிலிருந்தும்
மக்க்ை பெகாக்கித தைகாக்குதைல் - ஆது மட்டுமகா
இரசகாய்னக்குண்டுகைகால் உருக்கு்லந்து ப�கா்ன 
உடல்கள் தைகான எததை்்ன. துப�காக்கிச் சன்னஙகள்
்தைதது மகாண்டு ப�கா்ன குைந்்தைகள் எததை்்ன . . .

உண்ண உணவினறி உறஙக இடமினறி 
ககாயததிறகு மருந்தும் இனறி - இறந்தை உறவுக்ை
அடக்கம் நசய்யபவ அவககாசமினறி, ஏன ககா்லக்
கட்்னக் கழிக்கக் கூட கடறக்ர்யத தைவிர
பவறிடமினறி ககால்ெ்டகள் ப�கானறு அ்லந்து
திரிந்தை எம் மக்களின நி்ல எனநசகால்ல...

சிலரிடமிருந்தைபதைகா நககாஞ்சம் அரிசியும், �ருபபும்
உபபும் மட்டுபம - ஆ்னகால் �லரிடபமகா
�சிததை வயிற்றத தைவிர பவநறதுவுமில்்ல.
பு்னரவகாழவுக் கைகம் ககா்லயும், மகா்லயும் நககாடுததை உபபுக் 
கஞ்சிதைகான �லரின �சி்யப ப�காக்கியது. 
பிஞ்சுக் குைந்்தையின �கால்மகாவுக்ககாக தைமது உயி்ரக் 
நககாடுததை தைந்்தையபரகா கணக்கில்்ல.

ககாவும்வ்ர ககாவி கடப�டியில் ப�காட்டு்டததை
க்தையகாய்ப ப�கா்னது ெம் க்தை - ெகாம் பெசிததை
உறவுக்ையும், உன்னதைவீரரக்ையும் எம் 
உய்ரயும் இைந்தை ப�காது உ்டந்து தைகான ப�காப்னகாம்
இனறும் அந்தை நி்்னவுகள் ஊ்மக் ககாயஙகைகாய்
வலிததுக்நககாண்பட இருக்கினறது இதையமதில்.
ககாலஙகள் கடந்தைகாலும் எம் ககாவல் நதைய்வஙகளின
நி்்னவுகளும், உறவுகளின �காசபபி்ணபபும் 
எம்்ம வழிெடததும் தைகாயகம் விடியும் வ்ர
முள்ளிவகாய்க்ககால் முறறுபபுள்ளி அல்ல, ககாறபுள்ளி
ெகாம் முறறபபுள்ளி இடுகிறப�காது முடிந்திருக்கும்
சு�ம் எனறு புது விடியலுடன.
ஆக்கம் : 
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29/10/1999 இரவு.

நடந்து முடிந்த ஆட்ைறிச் சூட்டுத் 
திருத்தப் �யிறசி சதாடர்�ாகவும் அதன் 
ச�றுத�று சதாடர்�ாகவும் தகட்டு 
அறிந்துசகாண்ட தறைவர், தனது
திருப்திறயத் சதரிவித்தார். அதத 
த�ால் தாக்குதலிலும் துல்லியமான 
திருத்தங்கறளச் சசால்லி ச�ரிய 
விறளறவ ஏற�டுத்த தவண்டுசமனக் 
தகட்டுக் சகாண்டார். இைக்குக்கு 
ஆகக் கிட்டவாக நிறைசயடுக்க 
தவண்டாசமன்�றத திரும்�த் திரும்� 
வலியுறுத்தினார். திருத்தங்கள் சசால் 
லும் ஓ.பி காரர்கள் தமது முகாமுக் 
குள் நிறகிைார்கள் என்�றத ஒரு 
கட்டத்தில் உைரும் எதிரி உங்கறளத்
ததடியழிக்க முறனவான், அதிலி 
ருந்து தப்பும், நழுவும் வழிகறள முற 
கூட்டிதய ஆயத்தப்�டுத்தி றவத்துக் 
சகாண்டுதான் தாக்குதறைத் 
சதாடங்க தவண்டும் என்று அறிவுறுத் 
தினார்.  இயன்ைவறர தமாதறைத் 
தவிர்க்கச் சசான்னார். இறுதியில், 
“எதிரியின் ஆட்ைறி நிறைகள்தான் 
இப்த�ாது எமது இைக்கு; ஒவதவார் 
அணிக்கும் தரப்�டும் இைக்குகறள 
எமது ஆட்ைறிகறளக் சகாண்டு 
தாக்கியழிக்கும் நடவடிக்றகயில் 
திருத்தங்கள் சசால்�வர்களாக உங் 
கறள அனுப்புகிதைன்” என்று கூறி 
சந்திப்ற� முடித்துக் சகாண்டார்
தறைவர்.

ஒவதவார் அணியும் தறைவருடன் 
நின்று �டசமடுத்துக் சகாண்டார்கள். 
சுறவயான இரவுைதவாடு அன்றைய 
சந்திப்பு முடிந்து கரும்புலிகளும் 
ஏறனய த�ாராளிகளும் தளம்

திரும்பினார்கள்.

மறுபுைத்தில் தவறைகள் மும்முரமாக 
நகர்ந்துசகாண்டிருந்தன. வறர�டங் 

கள் ஒழுங்கு�டுத்துவது, உைர் உை 
வுப்ச�ாதிகள் ஆயத்தப்�டுத்துவது, 
சதாறைத் சதாடர்புக் கருவிகள், 
மின்கைங்கள், கரும்புலிகளுக்கான 
சவடிச�ாருட்கள், ஏறனய துறைப் 
ச�ாருட்கள் என்�னவறறைத் தயார் 
�டுத்துவது என்று அன்றைய மாறை 
யும் இரவும் தவறைகள் மும்முரமாக 
நடந்துசகாண்டிருந்தன. தளத்தில் 
நின்ை நிர்வாகப் த�ாராளிகளும் �யிற 
சியாசிரியர்களும் ச�ாறுப்�ாளர்களும் 
தவறையில் ஈடு�ட்டிருந்தார்கள்.

இரவு �த்து மணியிருக்கும். ச�ரும் 
�ாைான தவறைகள் முழுறம 
ச�றறிருந்தன. தறைவருடனான 
சந்திப்பு முடிந்து வந்திருந்த கரும் 
புலிகறள நல்ை ஓயசவடுக்கும்�டியும் 
நாறளக்கு மதியதம நகரதவண்டி 
வருசமன்றும் சசால்லியிருந்ததால் 
அவர்கள் தூங்கப் த�ாயவிட்டார்கள். 
நானும் என்தனாடு தவறை சசயது 
சகாண்டிருந்த மறைவர்களும் ததனீர் 
குடித்துக் சகாண்டிருந்ததாம். அன்றி 
ரவு அருளனும் எங்கதளாடு நின்று 
தவறை சசயதுசகாண்டிருந்தார். 
�ராக்கிரமபுர முகாம் மீதான தாக்கு 
தலுக்காகப் �யிறசியிலீடு�ட்டிருந்த 
கரும்புலிகளில் அருளறனத் தவிர 
மறை எவருதம இந்த தவறைத்
திட்டத்திதைா மறைத் சதாகுதி கரும் 
புலிகளுடதனா சதாடர்புசகாள்ள 
அனுமதிக்கப்�ட்டிருக்கவில்றை.

இன்னமும் எனக்குத் தாக்குதல் 
திட்டம் �றறி முழுறமயான வி�ரங் 
கள் சதரியாது. அறவ �றறி எதுவுதம 
சசால்ைப்�டவில்றை; சசால்ைப் 
�டவும் மாட்டாது. நறடச�றை �யிற 
சிகள், நகர்வுகறளக் சகாண்டு, 
எதிரியின் ஆட்ைறித் தளங்கள் மீதும் 
முக்கிய தளங்கள் மீதும் எமது 

இத்கதோ்ரின் முதறகறோகுதி 
ஓெோத அவல�ள் -3 

�்ைடிகவ�வெ வமெமோ� 
வைத்து அதன் முன்-பின்னோன 
�ோலப்�குதிவெ விளககுகிறது. 
இத்கதோ்ரின் எழுத்தோளர் 
அப்க�ோது நின்ற இ்ங�ள், 
�ணி�வளப் க�ோறுத்து ஒரு 

க�ோணத்திலிருநது மடடுகம இது 
எழுதப்�டுகின்றவமெோல் இது 

முழுவமெோனகதோரு �ரிமோணத்வத 
எப்க�ோதும் தைோது. ஒருைரின் 
அனு�ைங�ளூ்ோ� மடடுகம 

இப்�குதி �ெணிககும். ஈழக�்சன் 
ைவலத்தளத்தில் (eelanesan.
com) கதோ்ைோ� கைளிைநத 

இக�ளப்�திவு கத்சத்தின் குைலில் 
மீள் �திைோகின்றது.

  ஓயடா் அனெகள் மூன்றுஓயடா் அனெகள் மூன்று

- இளேந்தீரன் -

04
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இயக்கம் ஆட்ைறித் தாக்குதல் நடத்தப் 
த�ாகின்ைது; அதுவும் �ை இைக்குகள் 
மீது தாக்குதல் நடத்தப் த�ாகின்ைது 
என்று ஊகித்திருந்ததன். சிை ஆட்ைறி 
களின் வரவால் எமது இயக்கத்தின் 
ஆட்ைறிப்�ைம் அதிகரித்திருக்கிைது 
என்�றதயும் அதறகு முன் நடந்த 
சிை நிகழ்வுகறளக் சகாண்டு அனு 
மானித்திருந்ததன். இப்த�ாது ஒழுங்கு 
�டுத்திய வறர�டங்கறளக் சகாண்டு 
�ார்க்கும்த�ாது சஜயசிக்குறு மூைம் 
எதிரி றகப்�றறிய வன்னிப் �குதிகளி 
லுள்ள தளங்கதள தாக்குதலுக்கு 
இைக்காகப் த�ாகின்ைன என்�றத 
அறிய முடிந்திருந்தது.

காவறகடறமக்கான ஒழுங்குகறளக் 
கவனித்துவிட்டுப் �டுக்க ஆயத்த 
மாகும்த�ாது கடாபி அண்ைனின் 
வாகனம் வந்து தசர்ந்தது. அவதராடு 
எழிலும் வந்து தசர்ந்தான். நாறளக்கு 
கரும்புலிகளின் நகர்வுக்கான ஆயத்த 
தவறைகளுக்காகத்தான் வந்திருக் 
கிைார்கள் என்று நிறனத்துக் சகாண் 
தடன். ஆனால் அதன்பின்னர் நடந் 
தறவ தவறுமாதிரியாக இருந்தன.

நிர்வாகப் த�ாராளிகள் அறனவரும் 
ஒருங்கிறைக்கப்�ட்டனர். கரும்புலி 
அணியின் நிர்வாகத்தின் கீழிருந்த 
தவறு முகாம்களில் கடறமயிலி 
ருந்த நிர்வாகப் த�ாராளிகளும் அவசர
அவசரமாக அறழக்கப்�ட்டனர். இரவி 
ரவாக ச�றதைாமக்ஸ சவளிச்சத்தில் 
தவறைகள் மும்முரமாக நடந்தன.

இது நடப்�தறகுச் சிை நாட்களின் 
முன்னர்தான் இயக்கத்தில் �றடய 
ணிக் கட்டறமப்பில் ஒரு மாறைம் 
நிகழ்ந்தது. இயக்கத்தில் சதாடக்கத் 
திதை மாவட்டப் �றடயணிகதள 
இருந்தன. பின்னர் ஒவசவாரு ச�யர்க 

ளில் �றடயணிகள் ஒருவாக்கப்�ட்ட 
த�ாதும் சிை மாவட்டப்�றடயணி 
களும் சதாடர்ந்தும் இயங்கிவந்தன. 
அவறறுள் ஒன்று மைைாறு மாவட்டப் 
�றடயணி. ‘ஈ’ என்ை எழுத்தில் 
தகட்டிைக்கத்றதத் சதாடங்கி இப் 
�றடயணி இயங்கி வந்தது.
நீர்சிந்து – 1 நடவடிக்றக நடந்து 
சிைநாட்களின் பின்னர் என்று நிறனக் 
கிதைன், சிை ததறவகள் கருதி இந்த 
மைைாறு மாவட்டப்�றடயணி 
கறைக்கப்�ட்டு அக்கட்டறமப்பி 
லிருந்த த�ாராளிகள் ஒவசவாரு 
தவறைத்திட்டத்திறகும் பிரித்து விடப் 
�ட்டனர். அப்த�ாது நவம் அண்றை 
தறைறமயில் சைப்.தகைல் சித்தி 
ராங்கன் உட்�ட குறிப்பிட்ட த�ாராளி 

கள் சிைர் கரும்புலி அணிக்குரிய 
தவவுப் த�ாராளிகளாக உள்வாங்கப் 
�ட்டனர். ஏறகனதவ மைைாறறுப் 
�றடயணியிலிருந்து கரும்புலிகளுக் 
கான தவவுப் �ணிகளில் ஈடு�ட்டிருந்த 
சைப்.தகைல் இளம்புலி அண்றை 
யும் இந்த மாறைத்தின் மூைம் கரும் 
புலிகளின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இறைத் 

துக் சகாள்ளப்�ட்டார்.

இப்த�ாது இரவிரவாக அவசரமாகத் 
சதாடங்கப்�ட்ட �ணிகள் நாறளக்கு 
நகரப் த�ாகும் கரும்புலி அணிகளுக் 
குரியறவயாகத் சதன்�டவில்றை. 
ஒருபுைத்திதை சசிக்குமார் மாஸடரின் 
தமற�ார்றவயில் தவறைகள் நடந்து 
சகாண்டிருந்தன. நவம் அண்றை 
தறைறமயில் ஓரணிறய உருவாக் 
கும் �ணியும் அவர்களுக்கான ஆயு 
தங்கள் சவடிச�ாருட்களுட்�ட இன்ன 
பிை அவசியமானவறறை ஒழுங்கு 
சசயயும் �ணி அது. அந்தப்�க்கம் 
த�ாகமுடியாதவாறு எனக்சகாரு 
�ணி தரப்�ட்டது. அப்த�ாதுதான் வந் 
திருந்த கன்ரர் வாகனத்திலிருந்து 
ச�ாருட்கறளச் சரி�ார்த்து இைக்கு 
வதும் அறிவுறுத்தப்�ட்ட�டி அவற 
றைப் பிரித்துப் ச�ாதிசசயவதும் எனது 
�ணி. வந்திருந்தறவ அரிசி, �ருப்பு, 
தசாயாமீற, சவங்காயம், கருவாடு, 
மீன்ரின்கள் த�ான்ை முதன்றம 
உைவுப் ச�ாருட்களும் சீனி, 
ததயிறை, �ால்மாப் �க்சகட் த�ான்ை 
றவயும்.
சசான்ன�டி அரசி, �ருப்பு உட்�ட 
உைவுப் ச�ாருட்கறள சசால்ைப் 
�ட்ட அளவுகளில் பிரித்து ச�ாலித் 
தீன் ற�களில் ச�ாதிசசயது தவறை 
முடித்தத�ாது சறமயற �ாத்திரங்கள் 
இன்சனாரு வாகனத்தில் வந்து தசர்ந் 
தன. அவறறையும் ச�ாறுப்ச�டுத்து 
இைக்கி றவத்தாயிறறு. வந்திருந்த 
சறமயற �ாத்திரங்கள் என்�ன 
சாதாரைமாக நாம் நடுத்தர முகாம் 
களில் �யன்�டுத்தும் ச�ரிய கிடாரம், 
தாச்சி, அகப்ற�கள் த�ான்ைன. அதா 
வது ஏைத்தாள முப்�து நாற�து 
த�ருக்கு ஒன்ைாகச் சறமக்கக் கூடியள 
வான �ாத்திரங்கள். ஏன், எதறகு என்ை 
குழப்�ங்கதளாடு தரப்�ட்ட தவறை 
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கறள முடித்து சறறுத்தள்ளி அணி 
கறள ஒழுங்கறமக்கும் இடத்துக்குச் 
சசன்தைன். அங்தக கடாபி அண்றை 
த�ாராளிகதளாடு த�சிக்சகாண்டி 
ருந்தார்.

“நீங்கள் நீண்டதூரம் நடக்க தவண்டி 
வரும், நிறையப் �ாரம் சுமக்க 
தவண்டிவரும், மறழக்காைமாறக 
யால் அருவிகள் ச�ரிய சதால்றை 
யாக இருக்கும். இவறறைத் தாண்டி 
விறரவாகவும் சரியாகவும் நீங்கள் 
சசயயும் �ணிதான் எமது மறை 
அணிகளின் சவறறிக்குப் �க்க�ை 
மாக அறமயும்” என்�தாக அவரது 
த�ச்சு இருந்தது.

இதறகிறடயில் �ராக்கிரமபுர மீதான
தாக்குதலுக்கு ஆயத்தப்�டுத்தி 
யிருந்த கரும்புலியணிறயயும் எழுப் 
பித்தான் தவறைகறளச் சசயய 
தவண்டியிருந்தது. கிடாரங்கறளயும் 
ஏறனய ச�ாருட்கறளயும் காவுவ 
தறகு நல்ை வலிறமயான காவுத 
டிகள் சவட்டப்�ட்டன. எல்ைாப் 
ச�ாருட்கறளயும் சிறுசிறு ச�ாதி 
யாக்கி ஒவசவாருவரும் தனித்தனி 
யாக் காவுவறதவிட ச�ரிய ச�ாதி 
யாகதவ காவுவதுதான் சிைந்தது 
என்ை கருத்து நவம் அண்றையால் 
முன்றவக்கப்�ட்டு அதுதவ பின் 
னர் ஏறறுக்சகாள்ளப்�ட்டது. அதன் 
�டி அரிசி, �ருப்பு, சீனி, தசாயாமீற 
என்�வறறை 25 லீறைர் சைாக்ரியூப் 
களில் காவுவதாகத் தீர்மானிக்கப் 
�ட்டது. அறதவிட கிடாரங்கள், 
தாச்சிகள் உட்�ட சறமயற �ாத்திரங் 
களும் இரண்டு கூடாரங்கள், ஒரு 
லீனியர் குதைாஸ (நீண்டதூரத் 
சதாறைத் சதாடர்புக்காகப் �யன் 
�டுத்தப்�டுவது. அதனகமாக கட்ட 
றளத் தளங்களில் �யன்�டுத்தப் 

�டும்) என்று ச�ருவாரியான ச�ாருட் 
கள் ஆயத்தமாகியிருந்தன. கிட்டத் 
தட்ட ஒரு முகாம் அறமக்கும் 
�ாங்கில் தவறைகள் நறடச�ற றுக் 
சகாண்டிருந்தன.

தநரம் அதிகாறையாகிக் சகாண்டிருந் 
தது. தவறைகள் ஓரளவு முடியும் 
தநரத்தில் எனக்கு இப்�டித்தான் 
விளங்கியிருந்தது. அதாவது நவம் 
அண்றை தறைறமயில் நிர்வாகப் 
த�ாராளிகறளயும் தவவுப்�ணிக்காக 
வந்திருந்த த�ாராளிகறளயும் 
சகாண்டு உருவாக்கப்�ட்ட அணியா 
னது இந்தப் ச�ாருட்கறளக் சகாண்டு 
ஒரு தறகாலிக கட்டறள றமய 
சமான்றை அறமக்கப் த�ாகிைது.
அங்கிருந்த�டி கரும்புலிகளின் நட 
வடிக்றககள் வழிநடத்தப்�டப் 
த�ாகின்ைன.

உண்றமயில் உள்நடவடிக்றககறள 
வழிநடத்துவசதன்ைால் களமுறன 
யில் கட்டறளறமயம் அறமக்கப்�ட் 
டிருக்க தவண்டும். அப்�டிசயாரு 
கட்டறள றமயத்றத எமது முன்ன 
ணிக் காப்�ரண் வரிறசறய அண்டி 
அறமக்கும் நடவடிக்றகயில்தான் 
இவவணி ஈடு�டுகின்ைது என்�றத 
ஊகித்துக் சகாண்தடன். வழங்கல் 
சாப்�ாட்றட விட்டுவிட்டு சசாந்தமா 
கதவ சறமத்துச் சாப்பிடும் திட்டத் 
ததாடு இருக்கிைார்கள் என்�தாகவும் 
கருதிக்சகாண்தடன். ஆனாலும் 
இவறறை நீண்டதூரம் காவதவண்டி
வருசமன்ை கறததான் விளங்க 
வில்றை. அப்த�ாதிருந்த நிறையில் 
முன்னணிக் காப்�ரண் வரிறசக்கு 
அண்றமவறர வாகனங்களில் 
த�ாகும் நிறைறம இருந்தது.

ஏறகனதவ நன்ைாகக் கறளப்�றடந் 

திருந்ததாலும், தவறைகள் அதிகமி 
ருந்ததாலும் அதிகம் தயாசிக்கும் 
நிறையிருக்கவில்றை. அப்த�ாது 
நவம் அண்றையின் அணியிலிருந்த 
வழிகாட்டிப் த�ாராளிக்குரிய சாதனங் 
கள், அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்�ட் 
டன. நவம் அண்றையின் அணி 
முகாமிட தவண்டிய இடத்தின் ஆள் 
கூறு அவருக்கு வழங்கப்�ட்டிருந்தது. 
தறசசயைாக அந்த ஆள்கூறறு 
எண்கறள வறர�டத்தில் ச�ாருத் 
திப் �ார்த்தத�ாது திறகத்துப் 
த�ாதனன். எழிறை அறழத்து நவம் 
அண்றைக்கு வழங்கப்�ட்ட ஆள் 
கூறு சரியானதுதானா அல்ைது 
ஏதாவது இைக்கங்கள் மாறு�ட் 
டுள்ளதா எனக் தகட்தடன். எழிலுக்கு 
எனது நிறை புரிந்தது.

“அது சரிதான். அங்கதான் நவம் 
அண்றையின்ர ரீம் காம்ப் 
அடிச்சுத் தங்கியிருக்க தவணும்.”

எனது ஆச்சரியத்துக்குக் காரைமிருந் 
தது. கிடாரங்கள், தாச்சிகள் என்று 
�ாத்திரங்கறளயும் அரிசி, சீனி 
உட்�ட உைவு மூட்றடகறளயும், 
இரண்டு கூடாரங்கறளயும், உயரிய 
மரத்தின் உச்சியில் கட்டி நீண்டதூரத் 
சதாறைத் சதாடர்ற�ப் த�ணும் 
சதாறைத்சதாடர்புக் கருவிறயயும், 
குறைந்தது �த்துநாட்கள் தாக்குப் 
பிடிக்கக்கூடியளவுக்கு மின்கைங் 
கறளயும் சுமந்துசசன்று முகாம் 
அறமத்து, சறமத்துச் சாப்பிட்டுத் 
தங்கப்த�ாகும் அந்த இடம் எமது 
கட்டுப்�ாட்டுப் �குதியிலிருக் 
கவில்றை; எதிரியின் காப்�ரண் 
வரிறசறயயும் தாண்டி �ைறமல் 
கள் உள்தளயிருக்கும் எதிரியின் 
இதயப்�குதிக்குள் ஓரிடம்.

கதோ்ரும்......
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கதோ்ர்சசி......
"எஙகை உயிமரக் யகாடுத்தைாவது 
அணமணமயக் காப்பாற்றணும்" 
ஆனந்தைபுரத்தில் பிரியகடியர் ஆதை 
வன் ய்பாராளிகளுக்குக் கட்ைமள
வழஙகினார். ய்பாராளிகளில் 
ஒருவனாக ைாறி, கட்ைமளகமளப 
பி்றபபித்தை வணணம் ்பை தைமை 
கமள உமைத்து, தைாயன குறி 
்பார்த்துச சுட்டு, எதிரிகமள 
வீழ்த்திய வணணம் முன்யனறுகி 
்றார் ஆதைவன்.
எப்பணி ஆறறினாலும் தைமைவமர 
்பாதுகாப்பயதை தைன் முதைற்பணி 
என எணணும் ஆதைவனால் கள 
நிமைமைகமள அறிந்து யகாணடு 
ய்பாறுமை காக்க முடியவில்மை, 
தைமைவர் அருகிருந்து தைமைவமரப
்பாதுகாப்பதில் தைன்னுமைய வாழ் 
நாட்களில் கூடிய காைங கமளக் 
கழித்தை ஆதைவன், கதி கைஙகி 
நின்்றார். "எம் தைமைவருக்கு சிறு 
இன்னல் யநருைாயின் அமதைப 
்பார்க்க நான் உயிருைன் இருக்க 
கூைாது" என தைன் ய்பாராளிகளி 
ைம், தைன் பிள்மளகளிைம் அடிக்கடி 
கூறும் ஆதைவனால் சினம் யகாள்ளா 
ைல் இருக்க முடியவில்மை. ்பமக 
யைல் சீற்றம் யகாணடு சீறி எழுந் 
தைார். ்பமையகாணடு தைமையு 
மைத்து எதிரிமய அழித்து 

தைமைவமர காப்பறறினார்.
அக்களத்தில் இருந்து தைமைவமரப 
்பாதுகாத்தை பின்பும், தைான் யநசித்தை 
ைணணுக்காக, தைான் வளர்த்தை 
ய்பாராளிகளுக்காக அக்களத்மதை 
விட்டு அகைாது கைஙகாது ய்பாரிட் 
ைார். ய்பாராளிகமள உறசாகப 
்படுத்தி புயைாகப ய்பாரிட்ை ஆதை 
வன் அவர்கள் இயஙகயவ முடியாதை 
அளவுக்கு ்பைத்தை காயம் அமைகி 
்றார். காப்பாற்ற முயன்்ற ய்பாராளி 
கமளப ்பார்த்து "எதிரி அணமித்து 
விட்ைான், என்மன விட்டுட்டுப 
ய்பாஙயகா" எனக் கூறிய இறுதி 
வார்த்மதைகளுைன் அவருமைய 
மூசசு அைஙகிப ய்பானது.
தைமைவமர உயிராக யநசித்தை அந்தை 
வீரத்தைள்பதி தைன் இறுதி மூசமச 
விடும் ய்பாது கூை தைமைவமரப 
்பறறியய நிமனத்தைார். தைமைவ 
ருக்கு சிறு துன்்பம் கூை யநரக் 
கூைாது என எணணினார்.
்பை காைஙகள் தைமைவயராடு 
நின்்ற அந்தை அறபுதைத் தைள்பதியின் 
சாதைமனகள் வியக்கத்தைக்கது. 
எப்பணி ஆறறினாலும் அப்பணி 
யில் அத்தைமன யநர்த்தி இருக்கும். 
மிகவும் கடினைான நிர்வாகப 
்பணிமய சுை்பைாக்கிய ஒயர தைள்பதி 
ஆதைவன் அவர்கயள. அமனத்துத் 

தைள்பதிகளுக்கும், அமனத்துப 
ய்பாறுப்பாளர்களுக்கும், தைமைவர் 
கூறும் வார்த்மதை "நிர்வாகத்மதை 
எப்படிச யசயவது என்று கைாபி 
யிைம் ்படித்து விட்டு வாருஙகள்."
அது ய்பாையவ ய்பாராளிகளின் 
தி்றமைகமள இனம் கணடு அவர் 
கமள ஊக்குவித்து வளர்ப்பதிலும், 
அவர்களுமைய உள்ளத்துச சிந்தை 
மனகமளப புரிந்து யகாணடு 
யசயல்ப்படுத்துவதிலும் அவருக்கு
 நிகர் அவயர. குறி வல்லுணரான 
ஆதைவமனப ்பார்த்து வியக்காதை
வர்கயள இல்மை. யசால்லிமவத் 
துச சுடுவதில் அவருக்கு நிகர் அவயர. 
கரும்புலி வீரர்கமள உருவாக்கி 
அவர்கமள வழி நைத்திய அந்தை 
அறபுதைத் தைள்பதியும் இவயர, புதிய 
வீரர்கமள ய்பாராட்ைத்துக்குள் 
உள்வாஙகி புத்துணர்சசியயாடும், 
கருத்துச சுதைந்திரத்துைனும் 
்பயில்வித்தை வித்தைகரும் இவயர.
்பை ்பணிகமள யநர்த்தியாகச 
யசயது, ்பை சாதைமனகள் புரிந்து, 
தைமைவர் ைனதில் தைனியிைத்மதைப 
பிடித்தை பிரியகடியர் ஆதைவயன! 
என்ய்றன்றும் உஙகள் நிமனவு 
கமளச சுைந்து யகாணடு உஙகள் 
கனவு நனவாகும் வமர உம் தைைம் 
யதைாைர்யவாம்.          
           ************

ஆ்னந்தைபுரம் விடுதை்லப ப�காரகாட்ட வரலகாறறில் ஆ்னந்தைபுரம் விடுதை்லப ப�காரகாட்ட வரலகாறறில் 
எனறுபம ெடந்திரகாதை ந�ருஞ்சமரஎனறுபம ெடந்திரகாதை ந�ருஞ்சமர    - ஆதைவள் -- ஆதைவள் -        
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வெசிெத்ெள்லவர்  வேெகு பிரபோ்கரனும் ேற்ளறெ வெசிெத்ெள்லவர்  வேெகு பிரபோ்கரனும் ேற்ளறெ 
புரட்சிெோைர்்களும் - சுருக்்கேோ்ன ஒப்பீடு!புரட்சிெோைர்்களும் - சுருக்்கேோ்ன ஒப்பீடு!

தறைவர் பிர�ாகரன், மறறைய புரட்சியாளர்கறள 
விட ஒரு �டி தமல்  என்�றத தமிழர்கள் 
உைர்ந்து சகாள்வர்.

புரட்சியாளர்கறள ஒப்பீடு சசயவது 
ஒருவறர சிறுறமப்�டுத்தி மறைவறர 
ச�ருறமப்�டுத்துவதறகாக அல்ை.  

 ¾ ஒப்பீடு சசயவதன் முதைாவது காரைம், ஒரு 
ஆயுத த�ாராட்டத்திறகு  �ல்தவறு �க்கங்கள்  
இருக்கின்ைன என்�றத விளங்க�டுத்தி, அது 
�றறிய உங்களின் புரிதறை ஆழமாக்கதவ. 

 ¾ இரண்டாவது காரைம்: அறிவுஜீவிகள் சிைரின் 
சகாள்ளளவுப்’  த�ாதாறமறய காட்டுவதறகு.

தறைவர் பிர�ாகரன் தனது வாழ்க்றகயில் 
கறடப்பிடித்த, தனது அறனத்து த�ாராளிகறளயும் 
கறடப்பிடிக்க றவத்த ஒழுக்கத்றத அடிப்�றடயாக 
றவத்துதான், அறத நாம் குறிப்பிடுவதாக நீங்கள்  
நிறனக்கைாம்.

நாம்  அறதக் குறிப்பிட்டுச் சசால்ைவில்றை. 
காரைம் ஒழுக்கம் என்�தன் அளவுதகால் 
கைாச்சாரத்திறகு கைாச்சாரம் தவறு�டும். 
தமிழினத்தின் �ார்றவயில் ஒழுக்க மீைைாக 
ததான்றும் விடயம் இன்சனாரு ைாச்சாரத்தின் 
�ார்றவயில் ஒழுக்கத்திறகு உட்�ட்டதாக இருக்கும். 
உதாரைமாக தமறகுைக நாடுகளில் மது, புறக 
பிடித்தல், �ை ச�ண்களின் சகவாசம் என்�றவ 
இயல்�ானதாகதவ அணுகப்�டுகிைது. அதனால் 
ஒழுக்கத்றத அடிப்�றடயாக றவத்து  மறறைய 
புரட்சியாளர்களுடன் ஒப்பீடு சசயவது ஏறபுறடயது 
அல்ை.

ஆனால் ஒழுக்க சநறிகறள அடிப்�றடயாக 
றவத்தும் ஒப்பீடு சசயயதவண்டும் என்ைால், 
தறைவர் பிர�ாகரறன அதத தமிழினத்தின் 
மறறைய ஆளுறமகளுடன்  றவத்து ஒப்பீடு 
சசயயைாம். அவவாறு ஒப்பீடு சசயதால் தறைவர் 
பிர�ாகரன் தனது த�ாராளிகறள கட்டுக்தகாப்�ான 

ஒழுக்கத்துடன் நடத்தியவிதம், கற�றன சசயது 
கூட �ார்க்கமுடியாத சாதறன.

 ¾ நாம்  இந்த �திவில் சசால்ை முறனவது 
தவறு. 

 உைகின்  குறிப்பிட்ட புரட்சியாளர்கறளதய எடுத்து 
சகாள்ளுங்கள். பிடல் காஸட்தரா, தசகுவரா, 
த�ாசிமின், மாதவா த�ான்ை தறைவர்கறள எடுத்து 
சகாண்டால், அவர்களின் த�ாராட்ட இைக்றக, 
தறைவர் பிர�ாகரனின் த�ாராட்ட இைக்தகாடு 
ஒப்பீடு சசயயும் த�ாது ஒப்பீட்டளவில் சிறிது 
இைகுவானதாக இருந்திருக்கிைது என்�றததய 
இங்கு நிறுவ முயல்கிதைாம்.

அது எப்�டி?

 ¾ மறறைய புரட்சியாளர்கள் த�ாராடிய 
நிைப்�ரப்புகளின் வரைாறு என்ன ?

 ¾ இந்த நிைப்�ரப்புகள் எல்ைாவறறிறகும் 
ச�ாதுவான அம்சம் ஒன்று உண்டு. இந்த 
புரட்சியாளர்கள் ததான்றும் முன்த�தய 
அறவ உைக ஒழுங்கால் அங்கீகரிக்கப்�ட்ட 
இறையாண்றமயுள்ள அரசுகள் (sovereign 
state).

 ¾ சீனாவின் Founding Father of people’s republic 
of China வாக மாதவா அறழக்கப்�ட்டாலும், 
கம்யூனிச சித்தாந்தத்துடன் உருவாக்கப்�ட்ட 
republic சீனாவிறகான தந்றததய ஒழிய, 
சீனா என்ை இறையாண்றமயுள்ள அரறச 
உருவாக்கியதாக அதன் அர்த்தம் அல்ை. 

காரைம் �ை ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சீனா என்�து, 
imperial China வாக ஒறறை நிைப்�ரப்�ாக 
ஆளப்�ட்டு வந்தது. இறவ Han Dynasty, Sui 
Dynasty, Tang Dynasty, Ming Dynasty என 
�ைதரப்�ட்ட Dynasty களால் ஆளப்�ட்டது. 

ஆயிரக்கைக்கான ஆண்டுகளாக மன்னராட்சி 
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முறையில் இருந்த சீனாவில்,  1911 Revolution 
(xinhai revolution)  மூைமாக மன்னராட்சி முறை 
முறைாக அகறைப்�ட்டு குடியரசாக மாறைப்�ட்டது.

பின்னர் chinese civil war இனூடாக, மாதவா  
People‘s Republic of China எனும் கம்யூனிச 
சித்தாந்தத்தில் அடிப்�றடயிைான சீனாவாக 
மாறறினார்.

சுருங்க கூறினால் இறையாண்றமயுள்ள சீன 
அரசு இருந்தது. அந்த அரசின் நிைப்�ரப்பிறகுள் 
சித்தாந்தத்தின் அடிப்�றடயிைான civil war 
நடந்தது. 

மாதவா, அவருக்கு எதிர் தரப்பில் இருந்த 
Kuomintang (KMT) என்ை இருதரப்பும் த�ாராடுவது 
ஒதர மக்கள் கூட்டத்திறகுதான். இரு தரப்பும் 
த�ாருக்கான ஆட்திரட்டறை நடத்தத�ாவதும் அந்த 
ஒதர மக்கள் கூட்டத்திடம் இருந்துதான்.

தங்களின் சித்தாந்தத்றத, அரசியறை அதிகமான 
மக்களிடம் சகாண்டு தசர்த்த தரப்பிறகு, அதிகமான 
ஆட்திரட்டறை ( recruitment) சசயயமுடியும். 
�ைமுறை சசான்னது த�ாை �றடகளின் 
எண்ணிக்றக ( number of troops) த�ாரின் 
சவறறிக்கான அடிப்�றட காரணி.

 ¾ இந்த சாதகம் பிடல் காஸட்தராவிறகும், த�ாசி 
மின்னிறகும் இருந்தது.

கியூ�ா எனும் நிைப்�ரப்பு 400 ஆண்டுகளாக 
ஸச�யினின் காைனித்துவத்திதைதய இருந்தது. 
ஸ�ானிய காைனித்துவத்திறகு முன்பு கியூ�ா 
எனும் நாடு இருந்ததில்றை. 

அசமரிக்கா, அதனது புவி சார் நைனுக்காக 1898 
இல் நடந்த Spanish–American War இல் சவன்று 
,கியூ�ாறவ ஸச�யினிடம் இருந்து விடுவித்தது. 
கியூ�ா இறையாண்றமயுள்ள அரசாக உருவானது 
1902 ம் ஆண்டு. 

50 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு, பிடல் காஸட்தராவும், 
தசகு வராவும் அன்றைய இராணுவ சர்வாதிகாரிறய 
வீழ்த்துவதறகாக  ஆயுதப்த�ாராட்டத்றத 
சதாடங்கினார்கள்.

ஆனால் கியூ�ாவின் மக்கள் கூட்டம் இரு 
�க்கத்திறகும் ச�ாதுவானது. எந்த தரப்பு தமது 
அரசியல்மயப்�டுத்தல் மூைம் மக்கறள தம் �க்கம் 

இழுக்கிைார்கதளா, அவர்களுக்கு �றடகளின் 
எண்ணிக்றக எனும் த�ாரியல்காரணி சாதகமாக 
மாறும்.

 ¾ புரட்சியாளர் த�ாசி மின்றன எடுத்துக் 
சகாண்டால்,  அவர் �ங்களிப்பு சசயதிருந்த 
பிரஞ்சு காைனித்துவத்திறகு எதிரான Anti-
French Resistance War உம் சரி, 
அசமரிக்காவிறகு எதிரான Vietnam War உம் 
சரி, இரண்டுதம அந்நிய நாட்டுக்கு எதிரான 
த�ார். 

என்றுதம அந்நிய நாட்டின் ஆக்கிரமிப்பிறகு 
(military occupation) எதிராக, மண்ணின் 
றமந்தர்கறள ஒருங்கிறைப்�து எளிது. ஆயுத 
த�ாராட்டத்திறகான ஆட்திரட்டல் (Recruitment) 
என்�து இங்தக எளிது. 

 ¾ நாம் தமதை கூறியறத மறு�டியும் சுருக்கி 
தருகிதைாம்.

 ¾ மாதவாவின் தறைறமயில் நடந்த சீனப் 
புரட்சி, கம்யூனிச சித்தாந்தத்றத அரசியல் 
அதிகாரத்தில் அமர்த்துவதறகான த�ாராட்டம்.

 ¾ கியூ�ாவில் பிடல் காஸட்தரா, தசகுவராவின் 
ஆயுத த�ாராட்டம் என்�து அடிப்�றடயில் 
இராணுவ சர்வாதிகாரிறய வீழ்த்துவதறகான 
ஆயுதப்த�ாராட்டம்.

 ¾ வியட்நாமில் த�ாசி மின் நடத்திய த�ார், 
அடிப்�றடயில் அந்நிய நாட்டின் ஆக்கிரமிப்ற� 
வீழ்த்துவதறகான த�ார்.

 ¾ த�ாரின் சவறறிறய தீர்மானிக்கும் அடிப்�றட 
காரணிகள்

 ¾ த�ாரின் சவறறிறய தீர்மானிக்கும் அடிப்�றட 
காரணிகளில் ஒன்ைான �றடகளின் 
எண்ணிக்றக ( number of troops) என்�றத, 
இந்த புரட்சியாளர்கள்  தங்களுக்கு சாதகமாக 
மாறைக்கூடியதாக, அந்த அம்சம் த�ாராட்டத்தின் 
உள்ளார்ந்த தன்றமயிதைதய இருந்தது.

 ¾ இரண்டாவது இறையாண்றம அரசுக்குள் 
நடக்கும் த�ாரின் த�ாது, மறறைய 
நாடுகளின் புவிசார் நைன் அடிப்�றடயிைான 
சசயல்�ாடுகளின் தாக்கம் மட்டுப்�டுத்தப்�ட்டது.

 ¾ தமதை கூறிய மூன்று த�ாராட்டங்கறளயும் 
�ார்ப்த�ாம்.
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 ¾ சீனாவின் இறையாண்றம அரசுக்குள் நடந்த 
சித்தாந்த அடிப்�றடயிைான சீன புரட்சியில் 
மறறைய நாடுகள் ஒதுங்கிதய இருந்தன.

 ¾ கியூ�ா எனும் இறையாண்றம அரசுக்குள் 
நடந்த, இராணுவ சர்வாதிகாரிறய 
வீழ்த்துவதறகான பிடல் காஸட்தராவின் 
ஆயுத த�ாராட்டத்தில் அசமரிக்கா ச�ரியளவு 
முறனப்ற� எடுக்கவில்றை. 

இன்னும் சசால்ைப்த�ானால், வரைாறறு 
ஆவைங்கறள புரட்டி �ார்த்தால், பிடல் 
காஸட்தராவின் கியூ�ாறவ  ஆரம்�த்தில் தனக்கான 
அச்சுறுத்தைாக (security threat) அசமரிக்கா 
கருதவில்றை. 

When Fidel Castro seized power in 1959, the 
United States did not initially view Cuba as 
a security threat. The Library of Congress 
actually holds the papers of  Philip bonsal, 
who was U.S. ambassador to Cuba during the 
first two years of Castro’s rule. In Bonsal’s 
correspondence from his time in Havana 
you can see that he and other U.S. officials 
were struggling to figure out just what Castro 
intended to with his newfound power. Pretty 
quickly, it became clear that the reforms that 
the Cuban revolutionaries were determined to 
undertake would harm U.S. business interests 
on the island.

 ¾ வட வியட்நாம், சதன் வியட்னாம் எனும் 
இறையாண்றம அரசுகளுக்குள்  நிகழ்ந்த 
Vietnam War இல், புவி சார் நைன் அரசியல் 
அடிப்�றடயில் அசமரிக்கா, தசாவியத் 
யூனியன் உட்�ட �ை நாடுகள் களத்தில் 
குதித்திருந்தனதான். ஆனால் வட வியட்நாம் 
எனும் இறையாண்றம அரசுக்கு ஆதரவாக 
தசாவியத் யூனியன், சீனா எனும் ச�ரும் 
�ைம் ச�ாருந்திய இரு நாடுகள் �க்க�ைமாக 
இருந்தன.

 ¾ இனி அப்�டிதய தறைவர் பிர�ாகரன் �க்கம் 
வருதவாம்.

 ¾ முதைாவது த�ாரின் சவறறிறய தீர்மானிக்கும் 
மிக முக்கிய காரணியான �றடகளின் 
எண்ணிக்றகறய ( number of troops) 
எடுத்து சகாள்தவாம்.

இைங்றகயின் சனத்சதாறகயில்  சிங்கள இனம் 
75%. முஸலீம் இனம் 9%. சிங்கள-ச�ௌத்த 

த�ரினவாதத்துக்கு எதிராக த�ாராடிய இைங்றக 
தமிழர்கள் 11%. முஸலீம்கறள இந்தச் சமன்�ாட்டில் 
விைத்தி றவத்துப்�ார்ப்த�ாம்.

அதாவது 75% Vs 11%.

எந்த தகாைத்தில் அணுகினாலும், இைங்றக 
இராணுவத்தின் எண்ணிக்றக மிக எளிதாக 
புலிகறள outnumber சசயயக் கூடியதாகதவ 
இருக்கும். அதனது Force Ratio குறைந்தது 15:1 
ஆகதவ இருக்கும் ( அதாவது ஒரு விடுதறைப்புலி 
த�ாராளிக்கு குறைந்தது 15 இைங்றக இராணுவம்).

 ¾ இரண்டாவது விடுதறை புலிகள், ஏறகனதவ 
இருந்த இறையாண்றமயுள்ள தமிழீழ அரறச, 
புதிய உைக ஒழுங்கில் மீண்டும் உறுதிப்�டுத்தி 
மீட்சடடுக்க ஆயுதத�ாராட்டம் நடத்தினார்கள்.

உைக ஒழுங்கில் தாயகத்றத மீட்சடடுக்க 
முறனயும்த�ாது, அதறகு எதிரான மறறைய 
நாடுகளின் புவிசார் நைன் அரசியலில் அதிக 
�ங்கு வகிக்கும். உதாரைம் இைங்றகயில் 
விடுதறை புலிகள் த�ாராடியத�ாது, அவர்களின் 
எதிர்த்தரப்பில் இைங்றக அரசு மட்டும் 
இருக்கவில்றை. அவர்கதளாடு தமிழீழ அரறச 
விரும்�ாத இந்தியாவும், சீனாவும் கூட இருந்தது. 
இது இங்கு மட்டுமல்ை. ஆயுத த�ாராட்டம் 
இல்ைாமல் அரசியல் த�ாராட்டம் மட்டுதம நடக்கும் 
இடங்களிலும் இறதக் காைைாம்.

உதாரைம் ஸகாட்ைாந்து தனிநாடாக 
த�ாவறத ஐதராப்பிய யூனியன் உள்ளுக்குள் 
விரும்�வில்றை. காட்டதைானியா தனி நாடாக 
உருவாவறதயும் விரும்�வில்றை. கனடாவில், 
கியூச�க் தனிநாடாக உருவாவறத அசமரிக்கா 
உள்ளுக்குள் விரும்�வில்றை. அத்துடன்  உைக 
ஒழுங்கும் புதிதாக ஒரு இறையாண்றமயுள்ள 
அரசு உருவாவறத அதனகமான சந்தர்ப்�ங்களில் 
விரும்புவதில்றை.

தமதை நாம் கூறிய மாதவா, த�ாசி மின், 
பிடல் காஸட்தரா என்ை மூவருக்குதம, உைக 
ஒழுங்கில் இறையாண்றமயுள்ள புதிய அரறச, 
புதிய நாட்றட உருவாக்க தவண்டிய கடினமான 
சவால் எழவில்றை.

ஆ்க்ம்: ்.அம்மா
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ஒருதவறள இந்த மூவரினது ஆயுதப்த�ாராட்டம் 
ததால்வி அறடந்திருந்தாலும், சீனா, வியட்னாம், 
கியூ�ா த�ான்ைறவ இறையாண்றமயுள்ள 
அரசுகளாகதவ சதாடர்ந்திருக்கும்.

அவர்களின் த�ாராட்டத்திறகும் இறையாண்றமயுள்ள 
புதிய அரசுகளின் உருவாக்கத்திறகும் ஒரு 
சம்�ந்தமும் இல்றை.

 ¾ அதனால்தான் தமதை குறிப்பிட்தடாம். 

இறையாண்றமயுள்ள அரசுக்குள் நிகழ்த்தும் 
சித்தாந்த, ஆட்சி மாறை, அந்நிய ஆக்கிரமிப்பிறகு 
எதிரான ஆயுத த�ாராட்டங்கள் ஒப்பீட்டளவில் 
சிறிது எளிதானது.

ஆனால் ஏறகனதவ இருந்த அரறச, 
இறையாண்றமயுள்ள ஒரு புதிய அரசாக உைக 
ஒழுங்கிறகுள் உருவாக்குவது, மறறைய ஆயுதப் 
த�ாராட்டங்கறள விட மிக கடினமானது. 

தறைவர் பிர�ாகரனின் த�ாராட்ட இைக்கு என்�து 
மறறைய புரட்சியாளர்களின் த�ாராட்ட இைக்றக 
விட கடினமானது என கூறியதும் அதனால்தான்.

அத்துடன் த�ாரியல் �ார்றவயில் அைசினாலும், 
விடுதறை புலிகளுக்கு எத்தறன த�ாரியல் 
காரணிகள் எதிராக இருந்தன என்�றத தனியாக 
விவாதிக்க தவண்டும்.

 ¾ ஆக தறைவர் பிர�ாகரனின் த�ாராட்ட இைக்கும் 

மறறைய புரட்சியாளர்களின் த�ாராட்ட இைக்றக 
விட கடினமானது. த�ாரியல் காரணிகளும் 
மறறைய புரட்சியாளர்களுக்கு சாதகமாக 
இருந்தன.

கடினமான த�ாராட்ட இைக்கு இருந்தும், 
சகை த�ாரியல் காரணிகளும் தனக்கு எதிராக 
இருந்தும், களத்றத இரு தசாப்தங்களாக அவரது 
கட்டுப்�ாட்டில் றவத்திருந்து, சவறறிக்கு மிக 
அருகிதை வந்தது த�ாரியல் ரீதியில் ஆராயந்தால் 
ச�ரும் பிரமிப்புக்கு உள்ளாக்கும் த�ாரியல் 
சாதறனதான்.

இதறன உைகம் ஏறறுக்சகாள்ள சவகுகாைம் 
சசல்ைைாம். ஆனால் திண்ம நிறையில் இருக்கும் 
இந்த வரைாறறுச் சான்றுகறள ஆயவுக்குட்�டுத்தி 
திரவவாயு நிறைக்கு சகாண்டு வருவதறகு நாங்கள் 
கடும்முயறசி எடுக்க தவண்டும். 

காைம் ஒருநாள் மாறும் என காத்திருக்காமல் 
காைத்றத எம்றம தநாக்கி நகர்வு மாறைம் 
சசயய நாம் ஒருங்கிறைந்து த�ாராடதவண்டும். 
ததசத்திறகான இந்த கடறமகறள  நாங்கள் 
சசயயும் த�ாது தன்சனழுச்சியாக �றடய நிறை 
Ree-form நிகழ்ந்தத தீரும்.  இது சரித்திர, �றடய 
வல்லுனர்களின் எதிர்வு கூைைாகும்.

               ****** ****** ******

குமுதினிப் படைகு 
படுக்ானே 1985ம் ஆண்டு
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�யங்கரவாதம் என்ை ஒறறைச் சசால்லுக்குள் 
எமது இனத்தின் ஒட்டுசமாத்த உரிறமகளும் 
அடக்கப்�ட்டு, நசுக்கப்�ட்டு, சிங்களத்தின் 
காைடிக்குள் வீழ்த்தப்�ட்ட நாள் இது.  

சநஞ்சசமல்ைாம் �றத�றதக்க உைகம் முழுவதும் 
தவடிக்றக �ார்த்திருக்க ஆயிரக்கைக்கான எம் 
உைவுகள் சகாத்துக் சகாத்தாக சகான்ைழிக்கப்�ட்ட 
தகாரம் நிகழ்ந்து இன்தைாடு �தின்மூன்று ஆண்டுகள்.  
தமிழ்த் ததசியத்றத அழித்து அதன் ஒட்டுசமாத்த 
அரசியல் �ைத்றதயும் சிறதத்து எம் இனத்றத 
நிரந்தரமாக அடிறமப்�டுத்த சிங்கள ச�ௌத்தம்
ச�ரும் ததசிய வாதம் நிகழ்த்திய தகாரத்தாண்டவம் 
இது. அறத உைகதம ஒதுங்கி நின்று தவடிக்றக 
�ார்த்து றகதட்டி வரதவறைது.

முள்ளிவாயக்காலில் நாமிழந்தறவ அறனத்தும் 
இழந்தறவதய. அறவ ஒரு த�ாதும் எம் றககளு 
க்குமீண்டும் வரப்த�ாவதில்றை. ததடறகரிய 
ச�ாக்கிசங்கறளயும் காைம் சகாடுத்த வரங்க
றளயும் முள்ளிவாயக்கால் த�ரவைம் எம்மிட 
மிருந்து �றித்துச் சசன்றுள்ளது. 

உைவுகள் சசாந்தங்கள், சுகங்கள் என்று எல்ைா 
வறறையும் இழந்து ஒரு சசாட்டுத் தண்ணீருக்கும் 
ஒரு வாய தசாறறுக்கும் றகதயந்திக் கும்பிடும் 
நிறைக்கு எம்றமக் சகாண்டு வந்து நிறுத்தியது  
அதுதவ! "அந்த வரைாறறுப் ச�ரும் துயர்“.  

த�ாரின் விறளவுகள் �ைவறறை ஒன்ைன் பின் 
ஒன்ைாக அனு�விக்கும் நிறைக்கு இன்று ஈழத் 
தமிழினம் துன்�ப்�ட்டு நிறகின்ைது.  இதன் 
விறளவுதான் சிங்கள த�ரினவாத அரசும் சிங்கள 
மக்களும் தறத�ாது உைரத்சதாடங்கி உள்ளனர்.  
இனவாத த�ாரின் அவைங்களுக்குக் காரை 
மானவர்கறள நீதியின் முன் நிறுத்துவதறகாகவும் 
�ாதிக்கப்�ட்டவர்களுக்கு ஏற�ட்ட காயங்கறள 
ஆறை நடவடிக்றக எடுப்�தாகவும் வாக்குறுதி 
அளித்த அறனத்துைக சமூகம் இன்னமும் தனது 
ச�ாறுப்ற� நிறைதவறைவில்றை. காைத்றத 
இழுத்தடித்து, கடப்�ாட்றடத் தட்டிக்கழிக்கும் 
சிறிைங்காவின் வழக்கமான தந்திதரா�ாயங்களுக்குள் 
அறனத்துைக சமூகமும் சிக்கியுள்ளது. அறனத் 
துைக நீதிறய தவண்டி ஐக்கிய நாடுகள் சற� 
மனித உரிறம சற�, சர்வததச குறைவியல் 
நீதிமன்ைம், சர்வததச நீதி மன்ைம் அறனத்துைக 
நீதி விசாரறைக்காக தமிழ் மக்கள் 13 வருடம் 
கடந்தும் த�ாராடிக் சகாண்டிருக்கிைார்கள்.  

13 ஆண்டுகளுக்கு முன் – தமது உரிறமகளுக்காக 
மட்டும் த�ாராடிய தமிழர்கள் இப்த�ாது தமக்கு 
இறழக்கப்�ட்ட அநீதிகளுக்கு நீதி தவண்டி 
த�ாராடும் நிறைக்குத் தள்ளப்�ட்டுள்ளனர்.  
13 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆயுததமந்திய ஆயுதப் 
த�ாராட்டம் முள்ளிவாயக்கால் மண்ணுக்குள் 
புறதக்கப்�ட்ட பின்னர், தமிழரின் த�ாராட்ட வடிவம்
மீண்டும் மாறைம் கண்டது.

இம் மாறைம் 13 ஆண்டுகளிலும் தமிழரின் அரசியல் 
த�ாராட்டம் முன்தநாக்கி நகர்ந்திருப்�தாக 
கருதமுடியவில்றை. சுழல் சக்கரம் த�ால் மீண்டும் 
சுழறறிக் சகாண்டிருப்�தாகதவ உைர முடிகின்ைது.  
முள்ளிவாயக்கால் அநீதிகளுக்கு நீதி தகாருவது 
அடிப்�றடப் பிரச்சறனகளுக்காக குரல் சகாடுப் 
�துமாக  தமிழரின் த�ாராட்டம் மாறியிருக்கின்ைது. 
இது இயல்�ான மாறைமில்றை திட்டமிட்டு உருவாக்
கப்�ட்ட மாறைமாகதவ கருத தவண்டும். தமிழ் மக்கள் 
தமது நியாயமான அரசியல் உரிறமகளுக்காக 
த�ாராட முடியாமல் திறச திருப்�ப்�ட்டுள்ளது. 
இதன் மூைம் தமிழரின் பிரதான அரசியல் உரிறமக் 
தகாரிக்றக �ைவீனப்�டுத்தப்�ட்டு வருகின்ைது.  

வர்லோற்றுப் வர்லோற்றுப் 
தபரும் துெர்தபரும் துெர்
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முள்ளிவாயக்கால் நிறனவு தான் ஒவசவாரு முறை 
வரும்த�ாதும் அதறன நிறனவு கூருவதறகாக
கதவ த�ாராட தவண்டிய நிறைக்கு தமிழினம்
தள்ளப்�ட்டு நிறகின்ைது.
  
நிறையான அறமதிக்கும் நிரந்தரமான அரசியல் 
நீதிக்கும் எந்த உத்தரவாததமா உறுதியான 
நம்பிக்றகதயா இல்ைாமல் நிரந்தரமாகதவ 
காத்திருக்க தவண்டிய நிறைக்கு தமிழினம் 
தள்ளப்�ட்டுள்ளது. 

இைங்றகத் தீவில் தமிழரின் ஒட்டுசமாத்த அரசியல் 
உரிறமகறளயும் உறுதிப்�டுத்து வதறகான 
முயறசிகள் இனித் தீவிரம் ச�ைதவண்டும். இல்றை 
தயல் புதுப்புது பிரச்சறனகறள முறளயிடச் 
சசயது சிங்களஇனவாதம் தமிழரின் உரிறமப் 
த�ாராட்டத்றத திறச திருப்பி நீர்த்துப் த�ாகச் 
சசயதுவிடும் ஆ�த்து உள்ளது.

இறத உைர்ந்து தமிழ்மக்களும், அரசியல் 
தறைறமகளும் சசயற�டும் காைம் வந்துள்ளது.  
இந்தக் கட்டத்தில் புைம்ச�யர் சமூகமும் தாயக 
தறைறமகளும் தன்னிச்றசயான சசயற�ாடு 
கறளத் தவிர்த்து ஒன்று�ட்ட இைக்கு தநாக்கி 
�யணிப்�தறகான தவறைத்திட்டங்கறள முன்சன 
டுத்தல் காைத்தின் கட்டாயமாகும்.  

எமக்குள் இருக்கும் தவறு�ாட்றடக் கறளந்து, மைந்து, 
ஒன்ைாக இறைந்து சதாடரக்கூடிய �யைதம 
தமிழ் மக்களின் உரிறமப் த�ாராட்டத்திறகு 
விடிறவத்ததடித் தரும்.  கடந்த எண்�து வருட 
காைப்�குதியில் எமது உரிறமப் த�ாராட்டமான 
அகிம்றச, ஆயுதப் த�ாராட்டங்கள் அறனத்தும் 
தமிழ் மக்கறள இனப்�டுசகாறை சசயது இறுதியில் 
முள்ளிவாயக்காலில் சமௌனிக்க றவத்தார்கள்.  
இதன் விறளவாக தறத�ாது நாட்டின் ச�ாருளாதார 
சநருக்கடிகள் எல்ைா இனங்கறளயும் �ாதிக்கின்ைன. 

எனதவ அரசுக்கு எதிரான த�ாராட்டத்தில் சிங்களவர், 
தமிழர், முஸலீம்கள் ஆகிய மூன்று இன மக்களும் 
ஒன்று தசரதவண்டும் என்�தில் சந்ததகமில்றை. 
ஆனால் எந்த அரசியல் இைக்றக முன்றவத்து 

அவவாறு ஒன்று தசர்த்து த�ாராடுவது என்�தில் 
தமிழ் மக்கள் சதளிவாக இருக்கதவண்டும்.  

சிங்கள மக்கள் த�ாராடுவது ஒரு ஆட்சி 
மாறைத்திறகாக. ஆட்சிறய மாறறினால் அவர்களு 
றடய பிரச்சறனகள் தீர்ந்துவிடும் என்று அவர்கள் 
நம்புகின்ைார்கள்.  ஆனால் ஆட்சி மாறைத்தால் தமிழ் 
மக்களுக்கு என்ன �யன் கிறடக்கும்?  

2015 இல் நடந்தது தான் திரும்�வும் நடக்கும். 
ஏசனன்ைால் ஆட்சி மாறைம் எனப்�டுவது இைங்றகத் 
தீறவப் ச�ாறுத்தவறரயில் அரசாங்கத்றதத் 
தான் மாறறும் மாைாக அரசக் கட்டறமப்ற� 
மாறைாது. தமிழ் மக்கள் தகட்�து அரச 
கட்டறமப்ற� மாறை தவண்டும் என்�து. 
ஒறறையாட்சி கட்டறமப்ற� மாறறி இைங்றகத் 
தீவின் �ல்லினத்தன்றமறய உறுதிப்�டுத்தும் 
ஒரு ஆகக்குறைந்தது சமஸடிக் கட்டறமப்ற�த் 
தான் தமிழ் மக்கள் தகட்கின்ைார்கள். தமிழ் 
மக்களுறடய தகாரிக்றககள் ஆட்சி மாறைத்திறகு 
அல்ை, அறவ அரசுக் கட்டறமப்பின் மாறைத்றத 
தகட்�றவ, ஏறகனதவ 2015இல் ஒரு ஆட்சி 
மாறைத்தால் ஏமாறைப்�ட்டவர்கள் தமிழ் மக்கள்.  
தமிழ்மக்கள் எமது தகாரிக்றககளில் மிகவும் 
சதளிவாக இருக்க தவண்டும்.  இனப்பிரச்சிறனக்குத் 
தீர்வு, இனப்�டுசகாறைக்கு நீதி  என்�துதவ! 

சமஸடிறய ஏறறுக்சகாள்ளவில்றை. 13வது திருத் 
தத்றத தாண்டிப்த�ாகத் தயாராகவும் இல்றை. 
இப்�டிப்�ட்ட எதிர்க்கட்சிகளுடன் இறைந்து 
ஆட்சி மாறைத்றதக் தகட்கவும் முடியாது. ஒரு 
ததசிய அரசாங்கத்றத அறமக்கவும் முடியாது. 
எனதவ சதன்னிைங்றகயில் இப்த�ாது ஏற�ட் 
டிருக்கும் சகாந்தளிப்ற�க் கண்டு தமிழ் மக்கள் 
உைர்ச்சிசகாள்ளத்ததறவ இல்றை. ஈழத்தமிழ் 
மக்களாகிய நாம் ஈழத்திலும், புைத்திலும் ஈழமண் 
ணின் நிரந்தர விடுதறைக்காக சதாடர்ந்தும் 
வீரியத்துடனும் த�ாராட தவண்டும்.

க.�காலகிருஷணன
ச�ாருளாதார ஆயவாளர்  

இைண்டன்
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நிறனவுகளுக்கு எப்த�ாதும் மரைமில்றை. தமிழீழ 
ததசியத் தறைவரின் வல்ைறம மிக்க வழிகாட்டலில் 
தமிழீழ விடுதறைப்புலிகள் அறமப்பின் �ல் 
துறைசார்ந்த கட்டறமப்புக்களில் ஒன்ைாகிய 
தமிழீழ காவல்துறையில் 1993காைப்�குதியில் 
அர்ப்�ணிப்புமிக்க உ� �ரிதசாதகராக அமரர். 
ரஞ்சித்குமார் அவர்கள் எம் மனக்கண்ணில் சதரிகின்ைார்.
வரைாறறின் மரபுகளால் வடிவறமக்கப்�ட்ட மனிதனாக, 
காைத்றத சவன்ைவர்களின் சரித்திரத்தில்          தத்துவத்தினால் 
ஆசீர்வதிக்கப்�ட்டவராக சமகாைத்தில் வாழ்ந்த,  திரு 
நிக்சன் ரஞ்சித்குமார் அவர்களின் இழப்பு நம்� முடியாதது. 
இருப்பினும் மரைத்தின் �ாறத அறனவருக்கும் ச�ாதுவானது 
என்�தால் நாம் எம்றம ததறறிக்சகாள்தவாம். சகாடிய தநாய 
வந்தத�ாதும் கைகைத்துச்சிரித்துப்த�சி வாழ்வின் ஒவசவாரு 
கைத்றதயும் சகாண்டாடுகின்ை இயல்�ான யதார்த்தவாதி 
அமரர் திரு. ரஞ்சித்குமார் அவர்கள். அதனாதைதய அவரது 
மரைமும் இயல்�ானது என அவர் உைர்ந்திருக்கக்கூடும். 
தான் ஏறறுக்சகாண்ட காவல்துறைக்கடறமயில் 
மிகவும் கண்டிப்�ானவர். உறுதி �றடத்தவர். ஆனால் 
சசருக்கறைவர். எத்தறகய முயறசியுமின்றி தங்கறள 
அறியாமதை அவர்கள் உைராமதைதய மறைவர்கறள 
தன்�ால் ஈர்க்கும் ஆறைல் மிக்கவர் இவவாைான 
இயறறகயின் வரம் எல்தைாருக்கும் கிறடப்�தில்றை.
அததத�ான்று காைமாறைத்தின் சகாடிய நீதராட்டமாக 
அறமந்த அவரது புைம்ச�யர் வாழ்வில் மறைவாக 
பிைருக்குத் சதரியாமல் �ை இரக்ககரமான மனித 

தநயப்�ணிகறள ததசத்தில் ஏதிலிகளாக ஆக்கப்�ட்டு 
யுத்தத்தின் வடுக்களுடன் வாழ்ந்தவர்களுக்காக தம்மால் 
இயன்ை �ங்களிப்ற�   சசயது சகாண்தட இருந்தார். 
அதத தநரத்தில் எமது ததசத்தின் குரல் �த்திரிறகயில் 
தம்றம இறைத்துக்சகாண்டு அவருக்கான எழுத்துப் 
�ணிறய சதாடர்து சசயது வந்திருந்தார். ததசத்தின் குரல் 
சவளியீட்டகத்தின்  ஆரம்� நாட்களில் அவர் தனக்கான 
தநரத்றத ஒதுக்கி ததசத்தின்குரல் �த்திரிறகயின் வளர்ச்சிக்காக 
ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்கறள வழங்கியும், ஆக்கங்கறள 
வழங்கியும் வந்திருந்த கடந்த நாட்கள் �சுறமயானது.
உண்றமயில் இத்தறகயசதாரு தமிழீழ காவல்துறையின் 
சிைந்த கருமவீரறன மனித தநய சசயற�ாட்டாளறன எமது 
ததசம் இனிதமல் காைப்த�ாவதில்றை. இருப்பினும் தமிழீழ 
காவல்துறையின் வரைாறறில் அமரர் நிக்சன் ரஞ்சித்குமார் 
அவர்களின் உடறைவிட்டு உயிர் பிரியும் வறரயான 
அயராத சசயற�ாடுகளும், வரைாறறின் அத்தியாயங்களில் 
�தியப்�டும். ததசத்தின்குரல் சவளியீட்கத்தில் அவரது 
உறழப்பும் ஒரு அத்தியாயமாக �தியப்�டும். எனதவ 
உறடந்த உள்ளத்ததாடு அமரர் நிக்சன் ரஞ்சித்குமார் 
�றறிய நிறனவுக்கூடாரத்றத சுறறி நின்று மீண்டுவர 
முடியாத அறனவருக்கும், நாம் ரஞ்சித்குமார் அவர்களின் 
கனவுகறளயும் இைட்சியங்கறளயும் சுமந்தவர்களாக 
சதாடர்ந்து �யணிப்த�ாம். தவதறன நிறைந்த இந்தச் 
சூழ்நிறையிலும் சாவு என்�து அவருக்கான அறமதிதரும் 
ஓயவு என்று நம்பிக்றக சகாள்தவாம். அறிவியைாளர்களின் 
அமர்வுகளில் �ட்டறிவாளனாய, ஆதரவறைவர்களுக்கு 
துறையாய, ஊனமுறை மக்களுக்கு ஊன்றுதகாைாய 
இருந்த முன்மாதிரி காவல்துறை உறுப்பினராய, சிைந்த 
எழுத்தாளனாய வாழ்ந்து சாதித்த உன்னத மனிதனின் 
பிரிவுத்துயர் சவறுமதன அவரது குடும்�த்றத மட்டும் 
சார்ந்ததல்ை. அது ததச விடுதறைறய தவண்டிநிறகும் 
ஒவசவாரு தமிழறரயும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கின்ைது. 
அமரர். ரஞ்சித்குமார் அவர்களின் சுவடுகள் தமிழீழ 
விடுதறைப் த�ாராட்டத்தின் இறுதி அத்தியாயத்றத அவரது 
இைட்சியப் �யைத்தின் சாதறனகளாக, சாட்சிகளாக 
வரைாறு �திவு சசயதுசகாள்ளும். ததசத்தின்குரலும் 
தனது சமல்லிய இதழ்களின் ஒரு ஒறறைக்குள் அவறர 
ஒரு  எழுத்தாளனாக, �றடப்�ாளியாக அடக்கிக்சகாண்டு 
காைவிரிப்பின் சுறமகறளச் சுமந்த�டி கண்ணீருடன் 
கடந்து சசல்கின்ைது. எழுதுதகாலின் துளிகள் கண்ணீருடன் 
சறுக்கிவிழ எத்தனிக்கும் சசாறகறள மனக்குமுைலுக்குள் 
அறடத்துறவத்துவிட்டு கண்ணீர்வைக்கத்துடன் இந்த 
எழுத்தாளறன பின்சதாடர்தவாம்.

                  பிரியமுடன்                  பிரியமுடன்
                            ததசத்தின் குரல்                            ததசத்தின் குரல்

ஆற்றல் மி்க் இயற்ன்யின் 
வரங்்னளேப்கபற்ற ஒரு மனிதனு்க்ா் 
்தைத்தின் குரலின் ்ண்ணீர் வணை்க்ம்

முதன்டமை ஆயவாளர ரஞ்சித்குமைார
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ஒரு சவள்ளி �ால்சவளியில் ஓடி எரிந்து 
மறைந்தது. என்னடா அது என வசந்தன் வாறயக் 
கிண்டிதனன். "மச்சான் உறதத்தான் சவள்ளி 
விழுகிைது என்கிைறவ. �ார்க்கக் கூடாதாம். �ாத்தா 
உடதன �ால்மரத்றதப் �ாக்க தவணுமாம், என்று 
சுழைவிட்டான் கண்றை. கண்ணுக்சகட்டிய தூரம் 
வறர மரதமயில்றை. “உதப்�ார்த்தா ஆராவதுக்கும் 
என்னமும் நடக்கும் எண்டு அயயா சசால்லுைவர்” 
என்ைான் அவன். கிராமத்தில் வளர்ந்தவன். அந்த 
ஆசாரங்கள் இருக்கத்தாதன சசயயும்.

“உசதல்ைாம் சவறும் கட்டுக் கறதயடா அது 
சவள்ளியில்றை. ஆகாயக்கல் எண்டு சசால்லு 
ைது என சிந்து விளக்கம் கூை,  அவன் ஏறறுக் 
சகாள்வதாகத் சதரியவில்றை.” சரி கறதறய விடு 
என த�ச்றச மாறறிதனன்.

என்னசவன்று கறதமாறியது என எனக்குத் 
சதரியவில்றை, எப்�டிதயா வீட்டுக்கறத வந்து 
விட்டது. சைாமின் தவகம் குறைந்தது. றரக்ரர் 
நாயாறறுப் �ாைத்தில் இறரச்சலுடன் ஏறியது. 
நாங்கள் இருக்கும் ச�ட்டியில் உள்ள தகாபுைா 
ஆயுதம் மிகப்�ாரமானது. இழுப்�து கடினம். 
அதனால் தான் றரக்ரர் கஷடப்�ட்டது. ஏறியிைங்கவும் 
தடவிட் அண்ைரின் றரக்ரர் வறளவு ஒன்றில் 
திரும்புவது சதரிந்தது. "மச்சான் நான் இப்பிடி 
இருக்கிைன். முந்தின கூத்துக்கறளச் சசான்னாச் 
சிரிப்�ாய. வீட்ட சதரியுந்தாதன. நானும் அம்மா, 
அப்�ர், அப்பு மறை இரண்டு தம்பியும் மூன்று 
அக்காவும். இது தான் மச்சான் என்ர குடும்�ம்.

“என்ர அறிவுக்கு எட்டின நாளிலிருந்து அப்�ர் 

குடிக்கிைது நல்ை ஞா�கம் இருக்கு. எந்த நாளும் 
குடிக்காட்டிலும் கிழறமயில் ஒரு நாறளக்கு 
சின்னத்தம்பியின்றர கள்ளு முட்டிதயாட வருவார். 
முட்டிதயாட புளாவிை வாத்துக் குடிக்கிைசதண்டால் 
வலு சந்ததாசமாம். ரண்டு, மூண்டு புளாக் கள்ளுக் 
குடிப்�ார் சகத�ாராளிதாதன கூறுவான் வசந்தன். 
என்று என்னிடம் எல்ைாவறறையும் “இனிக் 
குடிக்கமாட்டன் என சத்தியம் சசயதுவிட்டும் 
புைவிறகுப் த�ாவார்.

இவவிதம் தனது இளம்�ராயக் கறதகறளக் 
கூறிக்சகாண்டு அந்தக்காைத்றத மைக்தகைாதடா“ 
என வசந்தனின் ச�ருமூச்சு எழுந்தது.  இத்தறன 
வருசமாய மனதுக்றக அடக்கி றவச்சிருந்தாலும் 
ஏதனா இண்றடக்கு சசால்தைாணும் மாதிரிக் 
கிடந்தது. அதுதான் சசான்னனான்.  

“அட, இவவளவு முசுப்�ாத்திறயச் சசால்லிட்டு ஏன் 
அழுகிைாய?“ என்தைன்.  எனக்கு உண்றமயில் 
விளங்கவில்றை.

"அதில்றை மச்சான் பிைகு தாதனடா பிரச்சிறன 
வந்தது. அப்புக்கடா கான்சர் வந்திட்டுது. 
புறகயிறைத் ததாட்டத்தில் ஆயுதம் தாட்டுக் கிடந்தது 
எனச்சசால்லி ஆமி வந்து அப்�ாறவக்சகாண்டு 
த�ாட்டுதடா. பிைகு ஆறு ஏழு நாறளயாறை 
காதுக்கடுக்கறன றவச்சுத்தான் அறடயாளம் 
பிடிச்சம். ரயர்த�ாட்டு எரிச்சிட்டாங்கள்.” எங்தகா 
�ார்தத�டி கூறினான். “பிைகு நான் இங்க 
வந்திந்திட்டன் இந்தியன் ஆமி சுட்டு அம்மாவுக்கு 
இடுப்புக்கு கீழ வழங்காது. அக்காக்கள் தான் ஏததா 
புைவிை தவறை சசயது வாழ்கினம். 

 ்கப்்ன ே்லரவன 
         எழுதிெ 

்பார்்பார்
 உோ உோ  
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றரக்ரர் சில்லு ஒன்று துள்ளித் 
துள்ளி ஓடியது. 

“தடய சைாம், ஒருக்கா நிப்�ாட்டு. 
டயர் �ழுதாப் த�ாட்டுது த�ாை” 
என்தைன். குலுக்கலுடன் றரக்ரர் 
நின்ைது. 

“ரயர் நட்றட உறடச்சுப் 
த�ாட்டுது. 8 நட்டிை 5 தான் 
நிக்குது, சிதைாவாப் த�ாகைாம்” 
என்று கூறி, கியறர மாறறினான்.

அது ஊரத்சதாடங்கியது.

“இதிறைசயல்ைாம் முந்தித் 
தமிழ்ச்சனம் தான் இருந்தது. 
இப்� எல்ைாத்றதயும் குண்டு 
த�ாட்டு அழிச்சிப் த�ாட்டாங்கள். 
எவவளவு வள்ளங்கள், வறையள 
எரிச்சுப் ச�ாசுக்கினாங்கள். 
இந்தச் சனம் எல்ைாம் எழுந்து 
எங்தகா த�ாட்டுதுகள். சகாஞ்சச் 
சனம்தான் இருக்குதுகள்.” 
‘எல்ைாச்சனமும் நல்ை ஆதரவு 
மட்டும்’ என்று வசந்தன் 
கூறினான்.

தூரத்தத, றகவிடப்�ட்ட குடிறச 
வீடுகள் �ாழறடந்து த�ாய 
கிடுகுகள் எல்ைாம் இறறுப்த�ாயக் 
கிடந்தன. சிை சகாட்டில்கள் 
குப்புை வீழ்ந்து கிடந்தன.  
இரண்சடாரு கிடுகு மட்றடகள் 
காறறில் ஆடுவது, நிைவிறகு 
உயிரினங்கள் அறசவது த�ாைத் 
சதன்�ட்டது.

“அங்க �ார்” என்று வசந்தன் 
காட்டினான்.  

“உதுதான் சின்னச் சின்ன 
நீர்த்ததக்கங்களுக்குள் மீன் பிடிக் 
கிைவழி. கடலுக்கதான் த�ாக 
ஏைாது என்ைால் வயிறறுக்கு 
என்ன சசயயிைது?”  …

ததக்கமான, நீரின் கறரயில் 

தீப்�ந்தங்கறள ச�ரிதாக 
சகாளுத்தி றவத்திருந்தார்கள். 
திடீசரன்று ஒருவர் அவவிடத்தில் 
வறைறய வீசினார். இன்சனா 
ருவர் சறமுன் த�ாட்ட வறைறய 
இழுத்துப் த�ாட்டார், இவவாறு 
நிறரக்கு ஆட்கள் நின்று வறை 
த�ாடுவதும் எடுப்�துமாக 
இருந்தார்கள். தூரப்த�ாகப் 
த�ாக ஆட்கள் மறைய 
ஆரம்பித்தனர். அவர்களின் 
ஏக்கமான முகங்கள் மட்டும் 
சதளிவாக உள்ளத்தில் �திந்து 
விட்டன. குடும்�தம திரண்டு 
நின்று இவவிதம் மீன்பிடிக்குது 
என்ைால் எவவளவு வறுறம என 
என்னுள் உைர்ந்து சகாண்தடன்.

வானத்றதப் �ார்த்துக் சகாண் 
டிருந்த வசந்தன், “சைாம் றைறறை 
நிற�ாட்டு” என்று சுத்தினான். 
இரண்டாம் முறையும் கத்த 
சைாம் றைறறை அறைத்தான்.

"என்னடாப்�ா சகலிதய, கவனமாப் 
�ார், பின்னால் வாைவன்களுக்கு 
சிக்னல் காட்டுங்தகா! என்ைான். 
தராச்றைறறை சங்தக தமாக 
மும்முறை அடித்துக் காட்ட 
வரிறச யான 5 றரக்ரர்களும் 
இருட்டாகி நின்ைன.
 
வானத்தில் நிைறவக் கடந்து ஒரு 
“சகலி” சசன்ைது. விளக்குகள் 
அறைந்தறத அவதானித்தான் 
த�ாலும்,  சடுதியாக மடக்கி சவட்டி 
சுறைத் சதாடங்கினான். அவரவர் 
ஆயுதங்கறளயும், ச�ாருட்கறள 
யும் எடுத்துக்சகாண்டு வீதிறயக் 
கடந்து ஓடிதனாம். எல்தைாறரயும் 
நிறவசயடுக்கக் கூறினார் தடவிட் 
அண்ைர். நான் தவாக்கி தடாக் 
கிறய அறைவரிறசயில் விட்டு, 
பின் ஜி.பி.எம்.ஜி. றவத்திருந்த 
டாவிறன அறழத்துக் சகாண்டு 
ஒரு மரத்தின் பின் சசன்தைன்.

தரசர் ரறவகள் சீறிப் �ாயந்தன, 
சிை ரறவகள் தறரயில் �ட்டு 
சவடித்தன. தவாக்கியில் 
தடவிட் அண்ைா கட்டறளகள் 
பிைப்பிக்க ஆரம்பித்தார் “அவன் 
கீழ சசயயப் �ார்த்தா ச�ரிசாை 
100 சகாடு” என்ைார்.

திடீசரன்று �ம் என்ை சத்தத்துடன் 
ஏததா இறரந்தது. மச்சான் �ரா 
அடிச்சிட்டான், �டுங்தகாடா, 
இண்றடக்கு கண்டாசனண்டால் 
புக்றகதான் ஏலுசமண்டால் 
முன்னாை சசல்லுங்தகா என்ைார் 
தடவிட் அண்ைர்.

மண்கும்பிக்கு பின்னால் நின்ை 
சைாம் றரக்ரறர தநாக்கி 
ஓடினான். இறடதய 5 சஷல்கறள 
'ச�லி' வீசியது டும்டும்டும் என 
புறக எழுந்து நிைம் அதிர்ந்தது. 
சைாம் றரக்ரறர இயக்கி 
அக்சிதைட்டறர மிதித்தான். �ரா 
சவளிச்சத்தில் ச�லி �தியத் 
சதாடங்கியது. றரக்ரருக்குப் 
பின்புைமாக வீதி தமைாக 
சசன்ைால் இைகுவாக சஷல்றை 
வீசைாம் என எண்ணியதாய 
வீதியில் நன்ைாய �திந்தது.

“டாவின் அதைட்” எனக் கத்திய�டி 
நான் உத்தரறவ வழங்க,      
ஜி.பி.எம்.ஜி. சநருப்ற�க் கக்க 
சதாடங்கியது. எதிரிகள் இறத 
எதிர் �ார்க்கவில்றை. சடுதியாய 
தமசைழுந்து 50 கலி�ரால் 
தாக்கிய�டிதய மறைந்தது. 
முறையாய சகாழுவிவிட்டுது 
த�ாை என்று சந்ததாசமாய 
சிரித்தான் தநசன். 

ஜி.பி.எம்.ஜி. �ரல் சிவந்து கிடந் 
தது. தராச்றைறறை அடித்து 
லிங்குகறளப் ச�ாறுக்க ஆரம் 
பித்தான் தநசன். நாம் ஒரு நாட்டு 
இராணுவமல்ை, த�ாராளிகள், 
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எமக்கு உதவிகள் குறைவு, நாம் 
மிக சிக்கனமாக இருக்கதவண்டும். 
ஒவசவாரு ரறவயும் ஒவசவாரு 
ஆக்கிரமிப்�ாளறனக் சகால்ை 
தவண்டும். வீைான ஆயுத�ாவ 
றனறயத் தவிர்க்க தவண்டும். 
என்று சசால்லும் சசல்வராஜா 
மாஸடரின் நிறனவு வந்தது. 
றரக்ரர் �யைம் ஆரம்�மானது. 

எல்தைாரும் வானத்றத தநாக்கி 
தயாராக இருந்தார்கள். த�ான 
ச�லி மீண்டும் வரைாம் அல்ைது 
தவறுவறக எதிர்ப்புக்கறளத் தர 
முயல்வார்கள் என்று எண்ணியி 
ருந்ததாம். றரக்ரர் சில்லு துள்ளித் 
துள்ளி ஓடியது. ‘சடலிக்கா வான்’ 
ஒன்று றைற த�ாட்ட�டி வந்து 
நின்ைது. றரக்ரர் றசறறுக்காக 
ஒதுங்கியது. அந்த வானில் இடது 
புைமாக அரசியல் ச�ாறுப்�ாளர் 
ரதமஸ அப்�ா இருந்தார். 
“என்ன மாதிரி ‘சகலி’ அடி 
என்று தகட்தடன். 

அவன் த�ாட்ட 5 சஷல்லில் 
ஒன்று விழுந்து சவடித்ததில் 
மீன் பிடித்துக் சகாண்டிருந்த 
குடும்�த்தில் ஒரு ஆள் சரி. 2 
த�ருக்கு காயம் அறவறயத் 
தான் ஏத்திக்சகாண்டு த�ாைன் 
த�ாட்டு வாைன். வாகனம் 
தவகமாய �ைந்தது. எமது அரசி 
யல் ச�ாறுப்�ாளர்கறளயும், 
அன்றைய மூத்த அரசியல் 
வாதிகறளயும் ஒரு கைம் 
சநஞ்சில் எண்ணிக்சகாண்தடன்.

அந்த நீர்த்ததக்கத்தில் மீன்பிடித்து 
நின்ை குடும்�ம் மனதில் வந்து 
மறைந்தது. விழியில் வடிந்த துளி 
நீர் றரபிளின் மகசினில் �ட்டுத் 

சதறித்தது. அைட்சியமாய உதறிய 
பின் வீதிறயப் �ார்த்ததன்.

அைம்பிலில் ச�ரும் சதன்னந் 
ததாப்புகள் எங்கும் �ரவிக் 
கிடந்தன. நல்ை வளமான பூமி. 
இத்சதன்றனகளால் வரும் 
வருமானதம எமக்குப் ச�ருமளவு 
த�ாதுமானதாக அறமயும் என 
எண்ணிதனன். ச�ரிய குறட 
த�ான்ை சதன்றனகள் சுமக்க 
முடியாமல் ததங்காயகறளச் 
சுமந்த வண்ைம் காறறில் தறை 
விரி தகாைமாகத் தள்ளாடுவது 
�ார்க்கப் �யமாக இருந்தது.

இறடயிறடதய ச�ரும் ச�ரும் 
விருட்சங்கள், மறைகள் ஆகயத் 
தில் சதாங்குவதாய தள்ளாடி 
நின்ைன. தண்ணிமுறிப்பு நீர், 
கால்வாயகறள நிறைத்துக் 
சகாண்டு �ாயந்தன. அந்த 
அறைகறகறளத் தாண்டிக் 
குதிக்றகயில் நிைாசவாளி �ட்டு 
முத்து முத்தாயத் சதறித்தன. 
நீர்க்தகாளங்கள் தமாதிதமாழிச் 
சிதறின. வாயக்கால் கறரகளில் 
மூடி வளர்ந்திருந்த நீர்ச்சசடிகள் 
குலுங்குவது தனிக்காட்சியாய 
இருந்தது.

அைம்பில் சந்தியால் குமுழமுறன
வீதியில் றரக்ரர் திரும்பியது 
“மச்சான் தராட்டுச் சரியில்றை 
�ார்த்து ஓடு. இல்ைாட்டிப் பிரட்டிப் 
த�ாடும்” என்ை வசந்தன், பின்பு 
ைமாயத் திரும்பி வானத்றதப் 
�ார்த்தான். முகிறை நீக்கிய 
நிைா எங்கும் �ரந்து சகாண் 
டிருந்தது.

குமுழமுறன விதியின் மருங் 
குகள் ததாறும் ச�ரிய வயல் 
நிைங்கள் விறதக்கப் �ட்டு 
இளந்தளிர் தள்ளி வயதை நிரம்பி 
வழிந்தது கழனிகள் அருதக 

கால்வாயகளில் நீர் சநளிந்து 
ஓடியது. அது தண்ணிமுறிப்பு நீர். 
வாயக்கால் வழிதயாடி வயலுக் 
குப்�ாயகிைது. வயலுக்கு தமைாக 
எங்கறளயும் கடந்து அவைமாகக் 
கத்திய�டி ஆள்காட்டிக் குருவி 
�ைக்கிைது. “இதுக்கு உைக்கதம 
இல்றையா?” சிறுவயதில் தாத்தா 
கூறுவார். “ ஆட்காட்டி தம்பி, 
இனி உயிதராறட இராது. 
அதின்ர தசாடிறயத் ததடித்தான் 
கத்தும். பிைகு எங்தகனும் 
விழுந்து சாகும்.” என்�ார். 
அப்பிடிசயன்ைால் உவவளவு 
ஆட்காட்டியும் என்சனண்டு 
உயிதராறட திரியுது என ஒரு 
நாளும் தகட்தகல்ை. அட தகட்டு 
மடக்கியிருக்கைாம் என மனம் 
குழந்றதயாய எண்ணியது.

தநரம் 11.52 இரவு எனக் 
கடிகாரம் காட்டியது. எப்�டியும் 
த�ாயச் தசர இரண்டு நாளாவது 
தவணும் என்று எண்ணிதனன். 
வசந்தன் ரி.56ஐ தடவிய�டி ஏததா 
தயாசறனயில் இருந்தான்.

குமூழமுறன தநர்வீதி சசன்று 
திரும்பும் வறளவு. அதன் 
ஓரத்தத நாவசைான்று சாயந்து 
வீதியில் தவர் புறடத்துப் த�ாய 
இருந்தது. சைாம் இரண்டு றக 
கறளயும் ஸதசறிங்கில் றவத்து 
ைாவகமாகத் திருப்பினான். 
அக்க றையாய அவதானமாயத் 
திருப்பினான். 

               சதாடரும்...... சதாடரும்......

சைாமின் உடலில் ஏததா சைாமின் உடலில் ஏததா 
அவசரம், ஏததா நடக்கக் கூடாதது அவசரம், ஏததா நடக்கக் கூடாதது 
நடந்து விட்டதாய வியர்த்து நடந்து விட்டதாய வியர்த்து 
விறுவிறுத்து த�ய அறைந்ததாய விறுவிறுத்து த�ய அறைந்ததாய 
கத்தினான். "தடய பின்னாை கத்தினான். "தடய பின்னாை 
குதியுங்தகாடா.! ஸதரரிங் குதியுங்தகாடா.! ஸதரரிங் 
சைாட் உறடச்சுப் த�ாட்டுது!”சைாட் உறடச்சுப் த�ாட்டுது!”
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தைமிழ மக்களின விடிவிறககாக 
�ல ஆண்டு ககாலம்  
ப�காரகாடிய எம் இ்னததின விடிவு 
பெகாக்கிய �கா்தையில் �யணிததை ககாலம் என�து 
எந்தை ஒரு தைமிழ மக்களின  
ம்னஙகளிலும் அழியகாதை �திவகாக, 
எல்பலகார இதையஙகளிலும் நி்லயகா்ன 
�திவகாகி நி்றந்துள்ைது.  
அந்தை வ்கயில் எமது விடுதை்லப 
ப�காரகாட்ட வரலகாறறில் �ல ககாலஙகளில் 
�ல இன்னல்களில், மிகப ந�ரிய 
கரடு முரடகா்ன �கா்தைகளில்  
ெகாம் அ்்னவரும் �யணிதபதைகாம்.  
இ்வ அ்்னததிறகும் 
பமலகாக – எம் தை்லவர  
எஙகளில் நி்லயகா்ன ந�காக்கிஷம்.  
அவரின வழிககாட்டல் 
அ்்னவருக்கும் ஒரு பெரபககாடு.  
எம் மண்மீட்புப ப�காரில் ஆகுதியகாகிய மகாவீரரகள்  
எஙகள் அ்்னவருக்கும் வழிககாட்டிகள்.  
எம் இ்னததின தியகாகச் சகா்வத தைழுவிய 
மக்கள்  
எம்மகால் மறக்க முடியகாதைவரகள்.  
ப�காரகாட்ட வடிவஙகள் மகாறலகாம்.  
எம் இலட்சியம் ஒருெகாளும் மகாறகாது – எ்னபவ  
ப�காரகாட்ட வகாழவின இறுதிக் கணஙகள் என�து  
அந்தை முள்ளிவகாய்ககால் 
ப�காரக்கைததில் – நினற ந�காதுமக்கள் 
ப�காரகாளிகள் யகாவரும் அவரகள் சந்திததை 
நககாடிய நி்்னவுக்ை ஒருப�காதும் 
மறக்க முடியகாது. 
பம – 18 – 2009 என�து  
எஙகள் விடுதை்லப ப�காரகாட்டததில்  
ஆயுதைஙகள் நமௌனிக்கப�ட்ட ெகாள் என�து 
மட்டும் தைகான அ்்னவருக்கும் நதைரியும் 
ஆ்னகாலும், அந்தை இறுதி ெகாட்களுக்கு முன  
எம் மக்களுக்கு ெடந்தை நககாடு்ம என�்தை  
என கண்களூடகாகக் கண்படன, – 
அனு�விதபதைன  
என�்தை எனறும் மறக்க முடியகாது.  
நசகாந்தை மண்ணில் அகதியகாகி  
திரள் திரைகாக அ்லந்து திரிந்தை ெகாட்கள் 
என�து தைமிழ இ்னததிறகு ெடந்தை மிக மிகக் 
நககாடு்மயகா்ன நிகழவுகள். 
இறுதியகாக மக்கள் அ்ல அ்லயகாக  
தைஙகளின உட்மகளுடன வீதி வீதியகாக  
எஙகு நசல்வது எ்ன நசய்வதைறியகாது  
ககால்ப�கா்ன ப�காக்கில் ெடந்தைகாரகள். 
துவிச்சக்கர வண்டி, உததுருளி, உைவியந்திரப 
ந�ட்டிகளில்  நி்றந்தை உட்மகளுடன 
அவரகள் ெடந்து நசனற ககாட்சி!  
ெடந்து நசனறது என�்தை விட – ெகாயகாக 
அ்லந்தைகாரகன என�துதைகான உண்்ம. 
எதிரியின இ்டவிடகாதை விமகா்னத தைகாக்குதைல்,  

தை்ரயிலிருந்து தைகாக்குதைல்,   
டகாஙகிகளின எறிக்ணத தைகாக்குதைல்கள்  
எ்ன எஙகும் அழுகுரல்கள் – அவலஙகள்.  
நதைருத நதைருவகாக மக்களின உயிரறற 
உடலஙகள்.  
அ்தைப பு்தைக்கக் கூட முடியகாதை நி்ல  
இதில் �ல சம்�வஙக்ை ெகான பெரில் 
கண்படன.  
ஒரு தைகாயின ்கக்குைந்்தை கூடகாரததில் 
வி்ையகாடிக்நககாண்டிருந்தைது 
திடீநர்ன விழுந்தை எறிக்ணகளின 
துகள்களி்னகால் 
அந்தைக் குைந்்தையின உயிர கணபந�காழுதில் 
பிரிந்து விட்டது. 
அந்தைக் குைந்்தை்யப ந�றற தைகாய் 
குைந்்தை்யக் ்கயில் ஏந்திய�டி  
வகாய்விட்டு “ஓ..“ நவனறு அழுதுநககாண்டு, 
முள்ளிவகாய்க்ககால் கடறக்ர மண்ணில் 
பிததுபபிடிததைவள் ப�கால ெடந்து கதைறிய ககாட்சி  
இனறும் என்னகால் மறக்க முடியகாது. 
அதில் எ்னது மகனும் தை்லயில் 
ககாயம்டந்தைகான. 
இது ஒரு சம்�வம் – ஆ்னகாலும்  
இப�டிப �ல �ல நி்்னவுகள்.  
உைவு இயந்திரப ந�ட்டியில் 
விறகு அடுக்கியது ப�கானறு  
மக்களின உடலஙக்ை பெரில் கண்படன.  
ஊ்னம் வடிந்தை�டி நவய்யிலில் உடலஙகள்.  
ககாரணம் – உடலஙக்ை ஏறறி வந்தைவரகள்  
அதை்்ன ெகரததிச் நசல்லமுடியகாதைவகாறு 
சிஙகைப�்டகள் ஓய்வில்லகாது வீசிய 
எறிக்ணகள்.அதை்னகாபலய அந்தை உடல்க்ை 
வீதியிபலபய விட்டுவிட்டுச் நசனறுவிட்டகாரகள். 
இ்வதைகான தைமிழ மக்களின அநியகாயமகா்ன 
சகாவகா?  
தைம் உறவுகளின இறப்�த தைகாஙக 
முடியகாதைவரகளின ஓலம் என�து 
எம்்ம நி்லகு்லய ்வததிருந்தைது 
இதில் என 12 வயது மக்ை ெகான 
இைந்பதைன.  
அந்தைக் குைந்்தை பிறந்தை ககாலம் நதைகாடக்கம்  
இறக்கும் வ்ர நினமதியறற வகாழ்வபய 
எம் மண்ணில் சந்திததைது.  
அவள் இறப�தைறகு முதைல் ெகாள் எனனிடம் 
கூறிய்வ இனறும் என ககாதுகளில் ஒலிததுக் 
நககாண்டிருக்கினறது. 
“ெகாஙகள் ஒருவரும் உயிருடன ப�காகக்கூடகாது 
அம்மகா இம்மண்ணில் மடிந்துவிட பவண்டும்“ 
என�து தைகான.  
ககாரணம்: �ல குைந்்தைகள், முதியவரகள் 
இைம் வயதி்னர எ்ன  
�லரின மரணஙக்ை அவள் பெரில் 
கண்டிருந்தைகாள் – அதுபவ  
அவ்ை அவவகாறு ப�சத தூண்டியது. 

இவற்ற விட �சியின நககாடு்மயில் 
குைந்்தைகள் �லரும் �டும் 
அவஸ்்தைக்ைக்கண்டு ெகாஙகள் ச்மததை 
உண்வ அப�டிபய  
�கா்்னயுடன தூக்கி அவரகளுக்குக் 
நககாடுததை்தை இனறும் மறக்க முடியகாது.  
சகாகும் பவ்ையிலும் �ல குைந்்தைக்ை 
ககாப�காறறியவள் என மகள். 
இரவிரவகாக நதைகாடர எறிக்ணத தைகாக்குதைல்.  
அருகில் இருந்தைவரகளுக்கு �துஙகுகுழி 
கூட இல்்ல. 
எமது �துஙகு குழியில் இருக்கக் கூட இடம் 
இல்லகாமல் ஆட்கைகால் நி்றந்திருந்தைது.  
அந்தை பவ்ையில் எ்னது பச்லக்ை 
எல்லகாம் எடுததுக் நககாடுததுவிட்டகாள்.  
ககா்லயில் �காரக்கும் ப�காதுதைகான நதைரிந்தைது  
அ்வ மண் மூ்டகள் அ்மக்கப �யன�டுததி  
�துஙகுழியகாகி இருந்தை்ம்ய. 
எ்னது மகளின இச் நசயநலல்லகாம் எனறும் 
என நி்்ன்வ விட்டு அகலகாதை்வ  
குறிப�காக அந்தை மக்கள் பூெகரி மண்்ணச் 
பசரந்தைவரகள் எனறுதைகான நி்்னக்கினபறன.  
இப�டி ஒனறல்ல இரண்டல்ல �ல ககாட்சிகள், 
நசயல்கள்  
எம் அ்்னவரின ம்னஙகளிலும் ஆைப 
�திந்துள்ை்ன. 
அவற்ற எல்லகாம் எழுதி்னகால் ஒரு புததைகததில் 
கூட அடக்க முடியகாதை தைமிழ மக்களின 
பசகாகக் க்தை. 
இதில் சில நி்்னவுக்ைபய ெகான 
�திந்துள்பைன ககாலம் வரும்ப�காது இததுயர 
நி்்னவுகளின �திவுகைகாய் வரும். 
முள்ளிவகாய்க்ககால் எமக்கு முடிவல்ல.  
விடுதை்லப �யணம் என�து – விடுதை்ல 
கி்டக்கும் வ்ர நதைகாடரும். 
ப�காரகாட்ட வடிவஙகளினமகாறறம் வரலகாம்.  
வகா்ையடி வகா்ையகாக எம் சந்தைதி அதை்்ன 
நதைகாடரும் என�து திண்ணம்.  
சிஙகை எதிரியகா்னவன எம்்ம 
அழிந்துவிட்டதைகாக நி்்னக்கினறகான. 
ஆ்னகால் ெகாம் எம் இலட்சியம் எனற இலக்்க 
அ்டயும் வ்ர, 
எம் பதைசியத தை்லவரின நி்்னவுடன 
எம் உயிரிலும் பமலகா்ன உறவுகளின ஆசியுடன 
எம் விடுதை்லப �யணம் நதைகாடரும்.  
எம் மகாவீரச் நசல்வஙகள் நி்றவகா்ன 
இலட்சிய விடுதை்ல்ய வகா்னததில்  
இருந்து �காரதது பூச்நசகாரிவகாரகள்.  
எம் மக்களின மகிழச்சியகா்ன வகாழக்்க்ய  
எனபறகா ஒரு ெகாள் ம்னஙகுளிரப �காரப�காரகள்.  
இது உறுதி.  
இதை்னகாபலபய பம – 18 இ்ன அழிபபு ெகாள் 
என�து - எம் இ்னததின  
நி்்னவு அழியகாக் கறுபபு ெகாள் எ்ன 
அ்ைக்கப�டுகினறது. 

- - ெமிழ்விழிெமிழ்விழி - -

 நினனவழியா நினனவு்ள ்ம – 18 
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பூமராங் வீசியவனுக்கு மீண்டும் வந்து தசருவது 
த�ான்று! சதன்னிைங்றகயில் நடப்�து இன 
அழிப்பின் பூமராங்.

2009, தம மாதம் தமிழர்களின் வரைாறறில் என்றும் 
மைக்க முடியாத மன்னிக்க முடியாத கறை�டிந்த 
ஒரு கரி நாளாகதவ இருந்தது. தமிழீழ மண்ணில் 
முள்ளிவாயக்காலில் ச�ௌத்த சிங்கள த�ரினவாத 
மகிந்த அரசின் தறைறமயில் தமிழ்ததசிய 
இனவழிப்ற� புத்தச�ருமான் வழிநின்ைவர்களும் 
மகாவம்ச த�ாதறனகறள பின்�றறு�வர்களும் 
தமிழர்களின் குருதி குடித்து மரமாமிசம் உண்டு 
ஏப்�ம் விட்டனர். சர்வததச சமூகம் சமௌனம்காத்து, 
தவடிக்றக �ார்த்தது. கண்மூடி நின்ைது. �ச்சிளம் 
குழந்றதகள், கர்ப்பிணித்தாயமார்கள், ச�ண்கள், 
சிறுவர்கள் அப்�ாவிப் ச�ாதுமக்கள் என எந்த 
தவறு�ாடுமின்றி �சிக்கு உைவின்றி நீருமின்றி 
நச்சுக்குண்டுகளால் சிதறுண்டு சறதப் பிண்டங்களாய 
வானுயர்ந்த தீயுடன் சவந்து குறறுயிராய மண்ணில் 
மாண்டனர். �ாவிகளின் கண்ணீரும் கதைல்களும் 
தவதறனத் தீயில் சவந்ததத�ானது. சிங்கள ததசம் 
இராணுவ சவறறிக்களிப்பில் சவடிசகாளுத்தி 
மகிழ்ந்து கூத்தாடியது. 

தமிழினத்தின் 30 வருட காை ஆயுதம் தாங்கிய 
சுதந்திர விடுதறைப்த�ாராட்டம் மட்டும் சமௌனித்துப் 
த�ானது  தமிழர்களின் அரசியல் விடுதறை 
தகள்விக்குறியானது நாற�தாயிரத்திறகும் தமற�ட்ட 
மாவீர்ர்களின் கனவும் இரண்டு இைட்சத்திறகும் 
தமற�ட்ட அப்�ாவிப் ச�ாதுமக்களின் தியாகங்களும் 
வீைாகிப் த�ாகுமா? இவர்களின் சாவிறகு எப்த�ாது 

நியாயம் கிறடக்கும். எம் விடுதறை பிைக்கும்

உைக வல்ைரசுகதள! நீதிவான்கதள! 
மனிததநயவாதிகதள! உங்களிடம் தவண்டுகின்தைாம் 
2009 தம 18  பூமிப்�ந்தின் இைங்றகத்தீவில் 
எம் தமிழீழ மண்ணில், முள்ளிவாயக்காலின் 
நந்திக்கடதைாரம் காரிருளில் நடந்ததறிய 40 
ஆயிரத்திறகும் தமற�ட்ட மனிதப்�டுசகாறைகறள 
உங்கள் கண்கள் இன்னும் காைவில்றையா? 
�தின்மூன்று ஆண்டுகளாயும் சர்வததச நீதிமன்ைத்தின் 
கதவுகள் திைக்கப்�டவில்றையா எமக்குத்தான் 
நீதியில்றையா? இனப்�டுசகாறையாளி மகிந்த, 
தகாத்தா, சரதவந்திரசில்வா த�ான்தைாரிறகு எப்த�ாது 
தண்டறன கிறடக்கும் அததமாதம் அதத நாள் 
சர்வததச சமூகத்தின் காதுகளில்  மீண்டும்  நிறனவு 
�டுத்துகின்தைாம் தகளுங்கள்.!!!

தமிழினகம நிவனவு க�ோள்ளுங�ள் கம 18

முள்ளிவாயக்கால் முடிவல்ை. இறளயதறை 
முறையினதர… உங்களிடத்தில் தான் எம்ததசித் 
தறைவர் விடுதறைத்தீறய அறையவிடாது 
றகயளித்தார். றககளில் ஏந்தி இறுகப்�றறிப்பிடியுங்கள்.  
தமிழ்ததசிய இனத்தின் அரசியல் விடுதறைறய 
சாத்தியமாக்கதவண்டும் . நிரந்தர அரசியல் சனநாயக 
தீர்வு தவண்டி  எழுச்சி சகாண்டு த�ாராடதவண்டும்.

ததசியத்தறைைரின் சிந்தறனக்தகற�

"ய்பாராட்ை வடிவஙகள் ைா்றைாம்  ஆனால் 
ய்பாராட்ை  இைட்சியம் ைா்றாது"

                           “ தமஐர் தகடில்ஸ “

அண்றை குறிப்பிட்டது த�ான்றும் “சனநாயக 
அரசியல் வடிவில் உண்றமயான இளம்தறைவர்கறள 
இனம் காைதவண்டும்.  துதராகிகறளயும் சுயநைவாத 
அரசியல்வாதிகறளயும் காட்டிக்சகாடுப்த�ாறரயும் 
புைம்தள்ளதவண்டும்”

எம்தறைவர் குறிப்பிட்டது த�ான்று

“இராணுவ அடக்குமுறைக் சகாள்றகயால் சிங்கள 
ததசம் தன்றனத்தாதன அழித்துக்சகாண்டு 
இருக்கிைதத தவிர தமிழினத்தின் எழுச்சிறய அதனால் 
அழித்து விட முடியாது” என்ை உண்றமறய சிங்கள 
த�ரினவாதம் என்தைா ஒரு நாள் உைர்ந்தத தீரும்”

இதுதவ சத்தியம்.

பூமரடாங் பூமரடாங் 
வீசியவனுக்க.....வீசியவனுக்க.....
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13 ஆண்டுகளின் முன் தமிழினம் �ட்ட துன்�ங்கள், 
துயரங்கள் அதத வடிவில் சதன்னிைங்றகயிலும் 
மைரத்சதாடங்கியுள்ளன. இப்த�ாது புரிகிைது 
சிங்கள மக்களிறகு. ராஐ�க்ஷ  குடும்�த்தால் 
இைங்றகத்தீவு எப்�டி 
சகாள்றளயடிக்கப்�ட்டது.

இங்கு நாம் ஒரு விடயத்றத 
அவதானிக்க தவண்டியுள்ளது 
சதன் �குதியில் நடக்கும் 
த�ாராட்டம் சிங்கள மக்களின் 
ச�ாருளாதாரப் த�ாராட்டம் 
உைவிறகான த�ாராட்டமாக 
� ா ர் க் க த வ ண் டி யு ள் ள து 
ஏசனனில் ஆட்சியாளர்கறள 
சவளிதயறுமாறு தகாரும் 
த�ாராட்டத்தால் அதன் 
தாக்கம் தமிழினத்திறகு 
சாதகமாக மாறும் என்�தறகு 
எந்த ஒரு முகாந்திரமும் 
இல்றை. 70 ஆண்டுகளாக 
மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த 
சிங்கள அரசுகள் தமிழ் 
ததசிய இனத்திறகு எதிரான 
சசயற�ாடுகறளதய முன்சனடுத்தனர்.  இந்த நிறை 
தனித்தாயகம் கிறடக்கும் வறர சதாடரத்தான் 
த�ாகின்ைது,

இந்நிறையில் தமிழ் மக்கள் தறகாைப்த�ாராட்டத்தில் 
�ங்குச�ை தவண்டுமா என்ை தகள்வி எல்தைார் 
மனங்களிலும் எழுகின்ைது. இது சதாடர்�ாக 
அண்றமயில் தமிழ்த் சதாறைக்காட்சி ஊடகம் 
ஒன்றில்  கைந்துசகாண்டு கருத்துக்  கூறிய இறளய 
சமூகத்தினர் �ல்தவறு கருத்துக்களுடன்  கைந்து 
சகாண்டுஏற�டும் பின்விறளவுகறள தயாசித்து 
கைந்து சகாள்வறத தவிர்ப்�து சிைந்தசதன்று ஒத்த 
கருத்தாக கூறியிருந்தனர். 

இதிலிருந்து ஒன்று சதளிவாகின்ைது வருங்காை சந்ததி 
அரசியல் நிறைப்�ாட்டில் சதளிவாகதவ உள்ளனர். 
இப்த�ாதுள்ள நிறையில் அவர்கள் சரியான 
நிறைப்�ாட்டில் உள்ளனர் என்�து சதளிவாகின்ைது . 

துட்டறகமுனுவாக �ார்த்து ஆட்சி ஏறறிய ராஜ�க்சறவ 
இன்று அதத மக்கள் ஆட்சியில் இருந்து தூக்கி 
எறிந்துள்ளனர். பூமராங் றக வந்து தசர்ந்துள்ளது.

1981 ஆம் ஆண்டு யாழ் நூைகத்றத எரிப்�தறகு 
அப்த�ாது ஆட்சியில் இருந்த ஐக்கிய ததசிய கட்சி 
ஆட்சியாளர்கள் சகாண்டு வந்து காறடயர்கறள 
இைக்கியது,அதத த�ான்று தம் இன மக்களுக்கு 

எதிராகதவ காலிமுகத்திடலில் 
காறடயர்கறள தகாட்டா 
அரசு இைக்கி உள்ளது. அதன் 
விறளவு இன்று மஹிந்த தனது 
�ாதுகாப்பு கருதி தமிழீழ 
தறைநகர் திருதகாைமறைக்கு 
சசல்ை தவண்டிய நிறைக்குத் 
தள்ளியுள்ளது.

இது எதறனக் காட்டுகின்ைது 
1972 ஆம் ஆண்டு தஜவிபி 
கைவரத்தின் த�ாது ஸரீமாதவா 
�ண்டாரநாயக்க தஜவிபி புரட்சிக்கு 
�யந்து�ாதுகாப்புக்கருதி யாழ் 
தகாட்றடயில் தஞ்சமறடந்தது 
த�ான்று இருக்கின்ைது. 
இன்று ஆட்சியறமக்கமுயலும் 
எந்தக்கட்சியாக இருந்தாலும் 
சிந்தித்து கால்றவக்க தவண்டிய 
நிறைக்கு தள்ளப்�ட்டுள்ளனர்.  இது 

ஆதராக்கியமான அரசியலுக்கான முதல்�டியாகக் 
கூட இருக்கைாம் . 

இந்நிைறமயில் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் கூட தமது 
சுயநை அரசியறை புைம்தள்ள தவண்டிய நிறைக்கு 
தள்ளப்�ட்டுள்ளனர். ஏசனனில் தறத�ாறதய 
நிறையில் இறளய சமுதாயம் அரசியலில் சதளிவான 
சிந்தறனயுடன் சசயற�டசதாடங்கிவிட்டறத 
�ார்க்கமுடிகின்ைது.

இந் நிறையில் தமிழினவழிப்பு நாள் தம 18 நிகழ்வு 
சநருங்கும் நிறையில் தமிழ்க் கட்சிகளும்,சர்வததசமும் 
என்ன நிறை�ாட்றட எடுக்கப்த�ாகின்ைன 
என்�தத தமிழ் மக்களின் எதிர்�ார்ப்�ாகவுள்ளது. 
தமிழ்க்கட்சிகளின் �ைம், �ைவீனம் என்னசவன்�து 
வரைாறு கறறுத்தந்துவிட்டது, அவர்களிடம் எம்மக்கள் 
எதிர்�ார்ப்�சதல்ைாம், ஒன்று�ட்ட தறைறமயின்கீழ் 
சுயநிர்ைய தகாட்�ாட்றட தநாக்கிய ஒருமித்தகருத்தில் 
வீறுநறட த�ாடுவததயன்றி தவசைன்ன??

நன்றி

“இரகாணுவ அடக்குமு்றக் 

நககாள்்கயகால் சிஙகை பதைசம் 

தைன்்னததைகாப்ன அழிததுக்நககாண்டு 

இருக்கிறபதை தைவிர தைமிழி்னததின 

எழுச்சி்ய அதை்னகால் அழிதது 

விட முடியகாது“ எனற உண்்ம்ய 

சிஙகை ப�ரி்னவகாதைம் எனபறகா ஒரு 

ெகாள் உணரந்பதை தீரும்“

- நடா ரவி - 
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Nk 18 ! NguopTk;> ,isa r%fj;jpd; ngUk; flikAk;. 

jkpoPoj; Njrpa ,dk;> tuyhw;Wf;fhyk; njhl;L NguopTfisAk;> ngUk; rthy;fisAk; vjph;nfhz;L 

Nghuhb ,d;Wtiu> jd;id jw;fhj;J te;jpUf;fpd;wJ. mopTfspYk;> Njhy;tpfspYk; njhiye;J

Ngha;tplhky;> jd;id kPsf;fl;likj;J> jd;id epiyepWj;jpf;nfhs;tjpy; jkpo;,dk; ntw;wpngw;Nw 

te;jpUf;fpd;wJ. rpq;fsg; Nghpdthj murpd; ,dmopg;Gg; Nguiyapy; ms;Sz;L> G+kpg;ge;jpd; jpir

naq;Fk; Jhf;fptPrg;gl;l jkpopdk;> fiue;Jk; kiwe;Jk; Ngha;tplhky;> ngUikkpf;f jd; 

milahsq;fis Jhf;fpepWj;jpf;nfhz;L> rpq;fsg; Nghpdthjj;jpw;F> mr;rk; jUk; 

ngUk;rf;jpahf vOe;Jepw;fpwJ. 

nrhe;j kz;zpd;> ,ay;ghd ,aw;ifahd kfpo;thd tho;f;ifia ,oe;J> cyfnkq;Fk; 

jpirf; nfhd;wha;> Juj;jpabf;fg;gl;l xU re;jjpapd;> topj;Njhd;wy;fs; ,d;W> jha;j; 

Njrj;jpd; kPjhd jPuhj md;Gld;> typkpFe;j mNj gphpTj;JaUld;> ,sk; re;jjp jd; 

Nth;fisj; NjLfpd;wJ.

 

jkJ jha; je;ijauhy; epiwNtw;w Kbahky; NghFk; Njrpaf; flikia> ,d;W jkJ Njhs;fspy; 

Rkf;f> Gyk;ngah;e;j Njrj;jpy; ,isa jkpo;r; r%fk; jahuhfptpl;lJ. mwpthYk;> Mw;wyhYk;> 

nghUshjhu gyj;jhYk;> Vw;wkpF gjtpfshYk;> cah;thYk;> vOe;J epw;fpd;w ,sk; jkpo; 

r%fj;jpw;F Kd;dhy;> Kf;fpakhd ngUk; gzpfs; fhj;jpUf;fpd;wd. 

jpf;Fj; njhpahj fhl;by; Eise;jJNghy;> xw;iw capiu kl;LNk fhtp te;j jq;fs; ngw;N-

whiuf; fhj;J tho;topj;J> tho;tpy; xspNaw;wp itj;j thOk; ehLfspw;F ed;wpAs;s kf;fshf 

tho;tJ. 

jq;fs; jha; ehl;il> rpq;fs Mf;fpukpg;gpy; ,Ue;J kPl;gjw;F midj;Jyf muq;fpy; NghuhLtJ. 

fhyhjpfhykhf jkpo;kf;fs; kPJ rpq;fsg; Nghpdthj Ml;rpahsh;fs;> elj;jpa elj;jpf; 

nfhz;bUf;fpd;w ,d mopg;Gg;Nghh; Fwpj;j> ,uhZt mlf;FKiw Fwpj;j jfty;fis 

midj;Jyf muq;fpy; mk;gyg;gLj;JtJ. ePjp NfhUtJ. ,tw;wpw;F %ykhf> jkpo;,dj;-

jpd; kPJ ngsj;j rpq;fsg; Nghpdthjk; El;gkhff; Nkw;nfhs;Sk;> mlf;FKiw xLf;FKiw 

,d mopg;G Fwpj;j> tuyhw;W Mjhuq;fis jpul;LtJk;> gbg;gJk;> Njb mwptJk;> mtw;iw 

nkhopngah;j;J> Mtzg;gLj;JtJk;> gug;GtJk; Kf;fpa gzpahFk;. mjw;F Gwk;ghf> cyf mwptpay; 

r%fj;jpd; tpopg;ghh;itf;F mg;ghy;> ,Uspy; jtpf;Fk;> jhafj;jpy; thOk; vq;fs; ,isa 

r%fj;jpw;F> etPd mwptpay; fuk; nfhLj;J mth;fisj; Jhf;fptpLk; gzpAk;> ,q;F thOk; 

vkJ ,isa r%fj;jpw;F cz;L. midj;Jyf muq;fpy; tpisahl;Lj; JiwapYk;> jhaf ,sk; 

r%fk; rhjid gilf;f> Cf;f rf;jpfshf ,Uf;f Ntz;baJk; Gyk;ngah; ,sk; jkpo;r;r%fNk. 
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Nk 18> kpff;nfh^ukhd ,dmopg;Gf; nfhLikapd; epidit> neQ;rk; gijgijf;f epidT$Wk; 

,j;jUzj;jpy;> Gyk;ngah;e;J thOk; jkpo;r;r%fKk;> Kf;fpakhf ,sk; jkpo;r;r%fk;> 

kpfTk; jplkhf cWjpNaw;ff; flikg;gl;;Ls;sJ. vj;jidNah NguopTfisAk;> 

Ngutyq;fisAk; Rke;J thOfpd;w jkpo;r;r%fk; jd; flikfisg; GJg;gpj;J> kPsTk; 

cWjpNaw;Fk; ehshf ,e;ehs; mikfpd;wJ. 

jkpoPoj; Njrpaj; jiyth; NkjF Nt. gpughfud; mth;fs;> 2008k; Mz;L> 

jdJ khtPu;ehs; ciuapy;> gpd;tUkhW gjpTnra;fpd;whh;. 

“G+kpg;ge;jpNy <oj;jkpopdk; xU rpwpa Njrkhf ,Uf;fpd;wNghJk;> ehk; ngUk; typik tha;e;j xU rf;jpkpf;f 

,dk;. jd;dpfuw;w xU jdpj;Jtkhd ,dk;. jdpj;Jtkhd nkhopiaAk;> gz;ghl;L tho;itAk; 

tuyhw;iwAk; nfhz;l xU ngUikkpf;f ,dk;. ,g;gbahd vkJ mUik ngUikfisnay;yhk; 

mopj;J> jkpoPo Njrj;jpNy jkpohpd; ,iwahz;ikiaj; jfh;j;Jtpl;L> ,uhZt gyj;jhy; rpq;fsk; 

jdJ ,iwahz;ikiaj; jpzpj;Jtplj; Jbf;fpwJ. jkpohpd; Rje;jpu ,af;fk; vd;w tifapy;> ehk; 

vkJ kz;zpy; rpq;fs Mf;fpukpg;gpw;Nfh> rpq;fs Mjpf;fj;jpw;Nfh vd;WNk ,lkspf;fg;Nghtjpy;iy.” 

jkpohpd; Rje;jpu ,af;fk; vd;gJ kf;fs; ,af;fNk. kf;fNs Gypfs; GypfNs kf;fs;. ,e;jj; 

Njrpaf; flik Mw;wNtz;baJ me;jg; ngUik kpf;f kz;zpd; ike;jh;fNs. mth;fs;vq;fpU 

e;jhYk;> jkJ jha; kz;zpd; tpyq;if cilj;njwpe;J> jk; cwTfis tpLtpf;fNtz;baJ 

mth;fsJ jiyaha flik. me;j tifapy;> Gyk;ngah;e;J thOk; kf;fSf;F> Fwpg;ghf 

,isa jiyKiwf;F Gdpjkhd me;jg; ngUq;flik cz;L. mjid czh;j;Jk; tifapy;> 

Njrpaj; jiyth; mth;fs;> ,Wjpahf jdJ khtPuh; ehs; nra;jpapy;> Gyk;ngah;e;J thOk; 

,isa r%fj;jpdiu Nehf;fp jdJ md;igAk; ghuhl;Ljy;fisAk; ntspg;gLj;jpdhh;. 

“Njr tpLjiyg; gzpia Kd;ndLj;J tUfpd;w Gyk;ngah;e;J thOk; vkJ ,isa rKjhaj;jpdUf;Fk; 

vdJ md;igAk; ghuhl;Ljy;fisAk; njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.” 

Njrpaj; jiythpd; vjph;ghh;g;ig> Gyk;ngah;e;J thOk; ,isa r%fk;> jiyNkw;nfhz;L epiw

Ntw;WtNj ehk; vkJ Njrpaj; jiythpd; md;gpw;Fk; ghuhl;bw;Fk; nra;Ak; mh;j;jKs;s flikahFk;. 

mNjNtis> vkJ kz;zpy; jhaff; fdNthL Nghuhb tpije;jth;fSf;Fk;> rpq;fs ,dntwp 

Ntl;ilf;F rpd;dh gpd;dkhfpr; rpije;jope;J Gije;JNghd vkJ kf;fSf;Fk; ehk; nra;Ak; 

mh;j;jKs;s khpahij> vkJ jhafk; tpLjiyailAk; tiu cWjpAld; NghuhLtNj. 

jkpohpd; jhfk; jkpoPoj; jhafk;



61

Njrj;jpd; Fuy; Fuy; 27

தமிழ்நாட்றடச் தசர்ந்த தமிழ்த் ததசியப் �றைாளர் 
ஓவியர் புகதழந்தி எழுதிய இந்நுால் தறத�ாது 
சவளியிடப்�ட்டுள்ளது. ஓவியர் புகதழந்தி �றறிய 
அறிமுகம் அதிகளவு ததறவயில்றை. தனது 
ஓவியங்கள் ஊடாக �ல்தவறு தளங்களில் �ணியாறறி 
வரு�வர். தமிழீழ விடுதறைப் த�ாராட்டத்ததாடு 
பின்னிப் பிறைந்தவர். 

இவரது ஓவியங்களும் �றடப்புக்களும் உைகத் 
தமிழர் மத்தியில் ஏறகனதவ பிர�ைமானறவ. 
தறத�ாது அவரது புதிய நுாைான “நான் கண்ட 
தமிழீழம் – முள்ளிவாயக்காலுக்கு முன்பும் பின்பும்” 
சவளிவந்திருக்கிைது.

தமிழீழ விடுதறைப் புலிகளின் நிழல் அரசாங்கம் 
நிகழ்ந்துசகாண்டிருந்த காைப்�குதியில் 
– சமாதானத்துக்கான காைப்�குதியில் – 
எமது தாயகத்துக்கு அவர் �யைம் சசயத 
அனு�வங்கறளயும் அதத �குதிகளுக்கு 
முள்ளிவாயக்கால் த�ரழிவின் பின்னர் சசன்ை 
அனு�வங்கறளயும் ஒருங்தக ஒப்பிட்டு 

ஆவைப்�டுத்தப்�ட்டதத இந்தப் �யை நுால்.

முன்னர் த�ாராளிகறளயும் தள�திகறளயும் 
சந்தித்த நிகழ்வு, அறவ�றறிய நிழற�டங்கள், 
நிழைரசின் நிர்வாக அைகுகள் �றறிய குறிப்புகள் 
என்�றவ ஆவை ரீதியில் முக்கியமானறவ. 
அததத�ான்று த�ாருக்குப் பின்னரான அவரது 
�யைத் சதாகுப்பும் முக்கிய ஆவைங்கள். 
குறிப்�ாக தகப்�ாப்புைவு மக்கள் த�ாராட்டம் 
நறடச�றைத�ாது அங்தக சசன்று அப்த�ாராட்டக் 
களத்றத ஆவைப்�டுத்தியிருக்கிைார். அவவறகயில் 
நுால் வடிவில் தகப்�ாப்புைவுப் த�ாராட்டம் சிறு 
குறிப்�ாகதவனும் ஆவைப்�டுத்தப்�ட்ட நிகழ்வு 
இந்நுாலின் வழியாக நிகழ்ந்திருக்கிைது.

இப்�டி �ை முக்கிய நிகழ்வுகறள இப்�யை நுால் 
சதாட்டுச் சசல்கிைது.

�யைநுால் என்�றதத் தாண்டிய ஆவைப்�டுத்தல் 
தகுதிதயாடு இந்நுால் மிளிர்கிைது என்�றதச் 
சுட்டிக்காட்டியாக தவண்டும்.

“நோன ்கண்் ெமிழீழம் – முள்ளிவோய்க்்கோலுக்கு முனபும் பினபும்நோன ்கண்் ெமிழீழம் – முள்ளிவோய்க்்கோலுக்கு முனபும் பினபும்” 
                                                         நுோல அறிமு்கம்.
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தமிழர் - இனவழிப்பு நாள ்ம -18 

எத்தறன ஆண்டுகள் கடந்தாலும் எழுதித்தீராச் தசாகமிது
அழுது சதாறைத்தும் இைக்க முடியாப் �ாரமிது
இன்று நடந்ததுத�ால் இன்னும் இதயம் கனக்கிைது - அந்த 
இறுதிக்கைங்கறள எண்ணி எண்ணி இதயம் சவடிக்கிைது

இருள் கவிழ்ந்த வானமாய இதயம் ஒளியிழந்து த�ானது - மல்ரி
�ரல் விழுந்த  தாய மண் த�ால் மனதும் சல்ைறடயானது
இத்ததாடு முடியாதா இத்ததாடு முடியாதா என ஏங்கிட
�த்ததாடு ஒன்ைாய உயிர்கள் அடுத்தடுத்து �டுத்ததுதான் மிச்சம்

வண்ைக்தகாைங்களால் அழசகாளிர்ந்த முறைம் 
மனித ஓைங்களால் அழகழிந்து த�ானததத 
சன்னச் சீைல்களிலும் விண்ைதிர்ந்த சசல் வீச்சுகளாலும் 
�கசைாழிந்துத�ானதத தகட்க நாதியில்ைா இனமாகி - தாம்
சசயத சகடுதல் யாசதன அறியா �ச்றசக்குழந்றதயும் 
�ழிவாங்கப்�ட்டதத என்ன �ாவம் சசயததாம்?
சசாந்த மண்றை ஆழ நிறனத்தது �ாவமா?
சுதந்திரமாய வாழ நிறனத்தது �ாவமா?

உன்னூருக்குள் வந்து ஒருபிடி மண்சைடுத்ததாமா
உன்னூருக்குள் அத்துமீறி ஒரு ச�ண்றைய தானும் சகடுத்ததாமா?
பிைதகனிந்த சகாறைசவறி இதுதான உந்தன் யுத்தசநறி
யாரிட்ட சா�ம் - உைதக உனக்கு எம்மீது ஏனிந்தக்தகா�ம்
சசத்த உடசைடுத்து அடக்கம் சசயயக்கூட அவகாசம் தரவில்றை
கத்தி அழுசதங்கள் கவறை ஆறறிட கைம்கூட கருறை காட்டவில்றை
எல்ைாம் கைப்ச�ாழுதில் முடிந்து த�ானது
ச�ால்ைாப் த�ாரறை எம்றமக் காவு சகாண்டது
நந்திக்கடலும் தன் ஆரவாரம் அடங்கி அறமதியானது
ஊதர சுடுகாடாக த�ச வார்த்றதயின்றி 
ஊறமகளாய அழுகிதைாம்,  உைதக உன் 
நீதிக்கண்கறள இனியும் திைப்�ாயா?
சதாறைந்த சசாந்தங்களின் முகவரிறயத் ததடித்தருவாயா?
வலிகதளாடு உன் வாசல் வந்து வழிந்து தகட்கிதைாம்
எமக்கான உன் நீழிக்கண்ணீறர நிறுத்விட்டு நீதிறயத்தா
சுயமாக ஆழும் சுதந்திரத்றதத் தா
அதுத�ாது எம் அழிந்து த�ான உைவுகளின் ஆத்மாக்கள் அறமதி சகாள்ள.

ஆக்கம் - க.சதீஸ 
(அவுஸதிதரலியா)
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காந்தரூ�ன் அறிவுச்தசாறையில் வளர்ந்த நிஜத்தடன் 
நிைவன் அவர்களால் அவுஸதிதரலியாவிலிருந்து 
எழுத்தாக்கம் ச�றறு உயிர்ப்பூ நிறுவனத்தின் உருவாக் 
கத்ததாடு நிதர்சனம் நிறுவனத்தினரால் சுவிறசர்ைாந்தின் 
த�ர்ண் தமிழர்களறி மண்ட�த்தில் 14.05.2022 
சனிக்கிழறம 02.00 மணிக்கு சவளியிட்டு றவக்கப்�ட்டது. 
ததசியத்தறைவரின் சிந்தறனதயாடு ஆரம்�மான 
இந்நிகழ்விறன சதாகுத்து வழங்கிட ஊடகவியைாளர் 
திரு நாதகஸவரன் குரு�ரன் இறைந்து சகாண்டார். 
சதாடர்ந்து முள்ளிவாயக்கால் நிறனவுகதளாடு 
ச�ாதுச்சுடரிறன மூத்த த�ாராளி திரு காந்தன்,சுவிஸ 
றசவ சநறிக்கூடம் திரு சிவருசி சசிக்குமார் ஐயா 
மறறும், திரு கீர்த்தி  ஆகிதயார் ஏறறி றவத்தனர்.
அடுத்து மாவீரர்கள்,மக்களுக்கான அகவைக்கம். 
அதறனத்சதாடர்ந்து முள்ளிவாயக்கால் நிறனவுத் 
திருவுருவப் �டத்திறகான நிறனவுச் சுடரிறன 
புைத்திலுள்ள அறனத்து தமிழீழ கட்டறமப்ற�ச் 
சார்ந்தவர்களான திரு தயாதமாகன்,திரு திைகன்,திரு 
யதுராம்,திரு தவலுப்பிள்றள மகாததவன் ஆகிதயார் 
ஏறறிறவத்தனர். அடுத்து முள்ளிவாயக்கால் நிறனவு 
களுடன்  மைர்மாறையிறன அணிவித்து மைர் 
அஞ்சலியிறனயும் மாவீரர் வசந்தன் அவர்களின் 
துறைவி வசந்ததகாகிைம் அவர்கள் நிகழ்த்த 
சதாடர்ந்து ஊடக வியைாளர்கள், கறைஞர்கள் இன 
உைர்வாளர்கள், மக்கள் அறனவரும் தீ�தமறறி, 
மைரஞ்சலி சசலுத்தினர். இதறனத் சதாடர்ந்து  மாவீரர் 
வசந்தனின் புதல்வி இைக்கியா அவர்களின் வரதவறபுறர 
மறறும், கவிறத இடம் ச�றைது. பின்னர் மாவீரர் 
வைக்கப் �ாடலிறன தமிழீழ எழுச்சிப் �ாடகர் திரு 

சந்திரதமாகன் அவர்களும், முள்ளிவாயக்கால் வைக்க 
உறரயிறன திரு சிவருசி சசிக்குமார் ஐயா அவர்களும் 
ஆறறினர். இதன்த�ாது உைகத்தமிழர் ஒன்றிறைய 
தவண்டியதன் அவசியத்றத குறிப்பிட்டிருந்தார். 
எமது சமாழிதயாடிறைந்த த�ாராட்ட வரைாறறை 
சாத்வீக நடனாைய நடனப்�ள்ளி திருமதி மீனா 
பிரகாஸ ஆசிரியரின் சநறியாள்றகயில் உருவான 
மாைவர்களால் நிகழ்த்தப்�ட்டது. சதாடர்ந்து எமது 
தாயகத்தின் வழி�ாட்டுத்தைங்கள் மாறுகின்ை விடயமும், 
எமது இன அழிப்ற� சாட்சியமளிக்கும் விடயங்கள் 
தவறறு சமாழிகளிலும் எழுதப்�ட தவண்டும் என 
கவிஞரும் எழுத்தாளருமாகிய கை�திப்பிள்றள 
தகதீஸவரன் தறைறமயுறரயில் குறிப்பிட்டததாடு, எமது 
த�ாராட்ட வரைாறுகறள  உள்ளறத உள்ள�டிதய 
எழுதி அடுத்த சந்ததியின் றகயில் ஒப்புவிக்க தவண்டும் 
எனவும் சமயசிலிர்க்க றவத்த முள்ளியில் �ட்ட 
தவதறனகதளாடும் ஒரு காத்திரமான சிைப்புறரயிறன 
அரசியல்த்துறை த�ாராளி திரு சசம்�ருதி அவர்களும் 
நிகழ்த்தினர். அடுத்ததாக நூலின் கட்டுறரயாசிரியரின் 
வாழ்வியறையும் , அவர் அன்த�ாடு அறழக்கும் சித்தி 
எனக் குறிப்பிடும் நிைவனின் அறிமுக உறரயிறனயும்  
தமிழீழ எழுச்சிப்�ாடகி, இறசயாசிரிறய திருமதி 
மணிசமாழி கிரு�ாகரன் அவர்கள் வழங்கினார். 
இன்னுமாய சதாடர்ந்து சவளியீட்டுறரயிறன மக்களின் 
வாழ்தவாடு பின்னிப்பிறைந்து அறத இன்றும் 
வரைாைாக்கி வரும் நிதர்சனத்றத தசர்ந்த திரு அன்�ரசன் 
வழங்க, சதாடர்ந்து நூல் சவளியீடு இடம் ச�றைது. 
தமிழீழத்தின் மூத்த த�ாராளி திரு குைம்(முன்னாள் 
TCCச�ாறுப்�ாளர்), மறறும் , தறத�ாறதய 

ஈழப்படுக்ானேயின் சுவடு்ள 2009 பா்ம் 01 
்ட்டுனரத்கதாகுப்பு நூல் கவளியீடு
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சுவிஸ TCC ச�ாறுப்�ாளர் திரு ரகு�தி, திரு 
தயாதமாகன்(அரசியல்துறை ), திரு திைகன்(த�ாராளிகள் 
கட்டறமப்பு), திரு யதுராம்(அக்கினிப்�ைறவகள் 
சுவிஸ),தகைல் தசரைாதன்(நிதர்சனம்)அவர்களின் 
துறைவி திருமதி அமைா ஆகிதயார் இறைந்து 
நூலிறன சவளியிட்டு றவக்க முதல்ப்பிரதிறய 
திரு குைம் அவர்கள் வழங்க திரு சசி ஐயா 
அவர்கள் ச�றறுக்சகாண்டார் , மறறும் சிைப்புப் 
பிரதிகறள, சகளரவ பிரதிகறள ஈழத்தின் அத்தறன 
சசயற�ாட்டாளர்களும்,ஊடகவியைாளர்களும்  
ச�றறுக்சகாண்டு சவளியீடு இனிதத நிறைதவறியது. 

பின்னர் நூலின் மதிப்பீட்டுறரயிறன அரசியல் 
ஆயவாளரும், ஊடகவியைாளருமான திரு கனகரவி 
அவர்கள் நிகழ்த்தினார். அதறனத்சதாடர்ந்து 
இனப்�டுசகாறை நடந்ததறிய அதத இடத்தின் 
உப்புக்கஞ்சி அறனவருக்கும் வழங்கப்�ட்டது. இது 
வருடந்ததாறும் கறடப்பிடிக்கப்�டதவண்டிய ஒரு 
முள்ளியின் அறடயாளம் என்�ததாடு 13 வருடங்களின் 
முன்னர் நடந்த ஈழப்�டுசகாறையின் சாட்சியமான 

நூறை வடிவறமத்த நிஜத்தடன் நிைவனின் நண்�னும் 
ஊடகவியைாளருமான திரு இளங்கீரன் தனது ஏறபுறரறய 
சிைப்�ாக நிகழ்த்தினார். நிதர்சனம் இறைப்�ாளர் திருமதி  
அமைா தசரைாதன் அவர்களினால் த�ச்சாளர்களுக்கான 
மதிப்�ளித்தல் நிகழ்வு இடம்ச�றைது. இத்துடன் 
இனிதத நறடச�றை நூல் சவளியீட்டு நிகழ்விறன 
வருறக தந்து சிைப்பித்த அத்தறன இன உைர்வாள
ர்கள்,ஊடகவியைாளர்கள்,கறைஞர்கள், மறறும் தமிழர் 
கட்டறமப்ற�ச் சார்ந்து �ணியாறறுகின்ை அத்தறன 
உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகறளயும் வாழ்த்துக்கறளயும் 
கடறபுலிகறளச் தசர்ந்த திருமதி எழிலினி அவர்கள் 
வழங்கியததாடு வருகின்ை இறளய தறைமுறையினரிடம் 
நமது ஈழத்தின் அத்தறன ஆவைங்கறளயும் 
சாட்சியங்கறளயும் எழுத்துருவில் அறமக்கதவண்டும் 
எனவும் கருத்துக்கறள வழங்கி றவத்தார். நிகழ்வின் 
அறிவிப்�ாளர் திரு குரு�ரன் அவர்கள் ததசியத்தின் �ால் 
ஒன்று�டதவண்டும் என தறைவரின் சிந்தறனதயாடு 
தமிழரின் தாகம் தமிழீழ தாயகம் கூறி நிகழ்விறன 
நிறைவு சசயது றவத்தார்.
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அவலஙகளின ஓலம்…. 
******** 
அவலததின நி்்னவுகள் 
ஆழம்னக் கிடக்்கயில் 
அப�டிபய பசமிக்கப�டுகிறது…. 

அகஙகள் மரிததைகாலும் 
யுகஙகள் பதைகாறும் 
உலகாவரும் உலகப �ந்தில் 
ஈை மண்�ட்ட பவதை்்னகள் நீளும்.. 

அரக்கர கும்�ல் 
அடிபயகாடு அழியும் ெகாள்-எதுபவகா 
அதுபவ 
அவலச் சகாவ்டந்தை 
அததை்்ன ஆதமகாக்களும் 
சகாந்திய்டயும் புனிதை ெகாள்….. 

அதுககாலவ்ர 
பு்தைகுழிகள் யகாவும் 
வி்தைகுழிகைகாகபவ மு்ைவிடும்…. 

து.திலக், 
18.05.2022,


