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இனக்கலவரங்களிலும் 
யுத்தததினாலும் இயற்்கப்...

நடந்த்வ அ்னததும் 
உல்்கயய ஆட்டிப் 
ய�ாட்டிருககின்றன.

2007ககு முனனர் ப�ரும் 
பவடிச்சத்தங்க்ை ய்கட்ட எமககு

(பி.ய்க. �ாலச்சநதிரன)
உயிர்த்த ஞாயிறு தினததில் இலங்்கயில் 
குண்டுத்தாககு்தல்்க்ை நடததியது 
ய்தசிய ப்தௌஹீத ஜமாத எனறு கூறுவது 
்தவறு எனறு “�யங்கரவா்தம், யமறகு 
ஆசிய �யங்கரவா்தம் குறித்த நிபுணரான” 
ய�ராசிரியர் ப்றா்கான குணரட்ண 
கூறியுளைார்.

அபமரிக்கர்்கைால் “இராக மறறும் 
சிரியாவுக்கான இஸலாமிய அரசு” 
எனறு அ்ைக்கப்�டும் “இஸலாமிய 
அ ரசு ”  அ ் ம ப் பு த ்த ான  இ ந ்த த 
்தாககு்த்ல நடததிய்தா்க சிங்கப்பூரில் 
்ச ர் வ ய ்த ்ச  ்க ற ் ்க ்க ளு க ்க ா ன 
ராஜரட்ணம் நி்லயததில் �ாது்காப்பு 
்கற்்க்களுக்கான விரிவு்ரயாைரா்க 
�ணியாறறும் குணரட்ண கூறியுளைார்.

இஸலாமிய அரசு ்தனது உளளூர் 
கி்ையின உ்த வியுடன இந ்த த 
்தாககு்த்ல நடததியுளைது எனறு 
மு்தனமு்தலா்கக கூறியவர் டாகடர் 
ப்றா்கான குணரட்ண்தான.

“இந்தத ்தாககு்த்ல ப்தௌஹீத ஜமாத 

இலங்்கயில் ப்சன்ற ஞாயிறறுககிை்ம 
உயிர்த்த ஞயி்றனறு இடம்ப�ற்ற குண்டுத 
்தாககு்த்லயடுதது வைங்கப்�ட்டிருந்த 
அர்ச விடு்்ற ப்சவவாய்ககிை்மயுடன 
நி்்றவ்டந்தய�ாதும் இதுவ்ர 
ப்காழும்பு ந்கரம் முழு்மயா்க இயல்பு 
வாழக்்கககு திரும்�வில்்ல.

அ்மப்பு 
நடததியது எனறு அ்மச்சர் ராஜி்த 

ய்சனரட்ண கூறியது ்தவறு எனறும் 
அ்த்ன இஸலாமிய அரசு ்தனது உளளூர் 
ஆட்்களின உ்தவியுடன நடததியது எனறும் 
அவர் கூறினார்.

அல்்்க்தா மறறும் விடு்த்லப்புலி்கள 
அ்மப்பு ஆகிய்வ குறித்த நிபுணரான 
இவர் யமலும் கூறு்்கயில் “முககிய 
்சநய்த்க ந�ரான பமௌலவி முஹமட் 
்சஹரான ஏற்கனயவ ப்தௌஹீத ஜமாததில் 
இருநது பிரிநதுவிட்டார் எனறும் 
ஆனால், அவர் பினனர் இஸலாமிய 
அரசுடன ப்தாடர்பு�ட்டு விட்டார்” எனறும் 
கூறியுளைார்.

அ ர பு  ப ம ா ழி யி ல்  மி கு ந ்த 
தி்ற்மயுளைவரா்க இருந்த ய�ாதிலும் 
்சஹரானுககு இஸலாமிய அரசுடன 
ப்தாடர்ப�டுககும் அைவுககு தி்ற்ம 
கி்டயாது எனறும் ஆனால், யவறு யாயரா 
மி்கவும் தி்ற்மயும், ஆர்வமும் உளை 
இனனுபமாருவயர அந்தத ப்தாடர்்� 
எடுததிருக்க யவண்டும் எனறும் சிறிலங்கா 
முஸலிம் ்கவுனஸி்லச ய்சர்ந்த ஹில்மி 
மு்கமது கூறுகி்றார்.
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பு்தனகிை்ம குறிப்பிடத்தக்கைவு 
மக்கள நடமாட்டம் ப்காழும்பில் 
்க ாண ப் � ட் டய � ாது ம்  கு ண் டு்க ள 
ப�ாருத்தப்�ட்ட வா்கனங்கள ப்காழும்பு 
ந்கருககுள ப்சனறுளை்தா்க ப�ாலிஸார் 
பிற�்கல் அறிவித்த்்தயடுதது மக்கள 
நடமாட்டம் மீண்டும் கு்்றவ்டநதுளைது.

வி ய ா ை க கி ை ் ம யு ம்  மு ற � ்க லு ம் 
ப�ாலிஸார் எச்சரிக்்க ஒன்்ற 
விடுத்த்்தயடுத்த மீண்டும் ந்கரததில் 
மக்கள நடமாட்டம் கு்்றவ்டநதுளைது. 

்கடந்த ஐநது நாட்்கள ப்காழும்பு ந்கரம் 
உரிய மு்்றயில் இயங்கவில்்லபயன 
அ ் ம ச ்ச ர்  ர ா ஜி ்த  ய ்ச ன ர ட் ன 
ப்சய்தியாைர்்களிடம் கூறியுளைார்.  

இ ய ்த ய வ ் ை ,  ப � ா லி ஸ 
தி ் ண க ்க ை த தி ற கு ம்  மு ப் 
�்டயினருககும் இ்டயயயான உரிய 

நி.அமிர்்தஸன

்த்கவல் �ரிமாற்றங்களில் பிரசசி்ன்கள 
இருந்தாலும் பு்தனகிை்ம இரவு 
இடம்ப�ற்ற ய்தடு்தலில் 16 ய�ர் ்்கது 
ப்சய்யப்�ட்டுளைனர். பு்தனகிை்ம ்கா்ல 
அறு�து ய�ர் ் ்கது ப்சய்யப்�ட்டிருந்தா்கக 
கூ்றப்�ட்டுளை நி்லயில் ்தறய�ாது 
யமலும் 16 ய�ர் ்்கது ப்சய்யப்�ட்டு 
்தடுதது ் வக்கப்�ட்டுளை்தா்க ப�ாலிஸார் 
கூறுகின்றனர்.

�ண்டார்கம, தி்றப்�ன, மட்டக்கைப்பு, 
�ாலாஙப்காட, மாத்த்்ற, பம்கல்லாவ, 
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நாட்டில் எந்தபவாரு ட்ப்றான (DRONES) 
அல்லது ஆள இல்லா்த விமானங்க்ை 
�யன�டுததுவது ்த்டப்சய்யப்�ட்டுளைது.

நாட்டின நிலவும் ்தறய�ா்்தய நி்ல்ம்ய 
்கருததில் ப்காண்டு இந்த நடவடிக்்க 
யமறப்காளைப்�ட்டிருப்�்தா்க சிவில் விமான 
ய்ச்வ்கள �ணிப்�ாைர் நாய்கம் எசஎம்சி 
விமால் சிறி அறிவிததுளைர். இ்தற்க்மவா்க 
இ்த்ன �யன�டுததுவ்தற்கா்க ஏறப்கனயவ 
அஙகீ்காரம் ப�ற்றவர்்கைது அனுமதி 
ரதது ப்சய்யப்�டுகி்றது எனறும் அவர் 
அறிவித்தார்..

வவுனியா ்தாண்டிககுைம் பிரய்த்சததில் 
குப்்�க குழி ஒனறுககுள விழுநது நானகு 
ய�ர் உயிரிைநதுளை்தா்க ப�ாலிஸ ஊட்கப் 
ய�ச்சாைர் அலுவல்கம் கூறியுளைது. 

வவுனியா மாந்கர ்ச்�யில் �ணியாறறும் 
ந ா ன கு  ஊ ழி ய ர் ்க ய ை  இ வ வ ா று 
உயிரிைநதுளைனர்.

உயிர்தப்தழுந்த ஞாயிறு தினத்தனறு 
13 நாடு்க்ை ய்சர்நய்தார் உயிரிைந 
துளைனர்.

உயிரிைநய்தாரில் 36 ய�ரின ்சடலங்கள 
அ்டயாைம் ்காணப்�ட்டிருப்�்தா்க 
பவளிநாட்டு அ்மசசு ப்தரிவிததுளைது. 
இவர்்கள சீனா இநதியா �ங்கைாய்தஷ் 
படனமார்க ஜப்�ான பந்தர்லாநது 
ய�ார்த துக ்கல் ்சவூதிஅயரபியா 
பி ர ா ன ஸ  து ரு க கி  பி ரி ட் டன 
அபமரிக்கா மறறும் அவுஸயரலியா 
நாடு்க்ை ய்சர்ந்தவர்்கள என 
அறிவிக்கப்�ட்டுளைது.
இ்றந்தவர்்களில் 11ய�ர் இநதியர்்கள 

நாட்டின ்ச்கல பிரய ்த ்சங்களிலும் 
�ரந ்த ய ்தடு்த ல் நடவடிக ்்க ்ய 
ஆரம்பிததுளை்தா்க இராணுவத ்தை�தி 
பலப்டினனட் பஜனரல் மய ஹஸ 
ய்சனாநாயக்க ப்தரிவிததுளைார்.

உயிர்தப்தழுந்த ஞாயிறு தினத்தனறு 
ந ட த ்த ப் � ட் ட  ்த ா க கு ்த ல் ்க ளு ட ன 
ப்தாடர்பு்டய ்ச்கல்ரயும் ்்கது 
ப்சய்வ்தறகு இராணுவம் ்தயாரா்க 
இருககி்றது. இ்தறகு மக்களின ஒதது்ைப்பு 
அவசியம் என இராணுவத ்தை�தி 
ப்தரிவித்தார்.

கு று கி ய  ்க ால த தி ல்  ந ா ட் டி ற கு ள 
இயல்பு நி்ல்ய மீை ஏற�டுததுவது 
அர்சாங்கததின யநாக்கமாகும். இந்த 
முயறசி்களுக்கா்க விய்சட நடவடிக்்க 
ஆ ர ம் பி க ்க ப் � ட் டு ள ை து .  இ தி ல் 
இராணுவததின ்ச்கல �்டப்பிரிவு்க்ையும் 
ய்சர்ந்த ஏைாயிரம் வீரர்்கள யநரடியா்க 
இ்ணததுக ப்காளைப்�ட்டுளைார்்கள. 
இவர்்கள மததியில் புலனாய்வு மறறும் 
அதிரடிப்�்ட்களின �யிறசி ப�ற்ற 
குழுக்களும் அடஙகுவ்தா்க பலப்டினனட் 
பஜனரல் மயஹஸ ய்சனாநாயக்க யமலும் 
ப்தரிவித்தார்.

நாட்டின அ்சா்தாரண நி்ல்ம ்கருதி 
இலங்்கத ்தமிழ அரசுக ்கட்சியின மாநாடு 
ஒததி ்வக்கப்�டுவய்தாடு, ்தமிழத ய்தசியக 
கூட்ட்மப்பின யமதின நி்கழவு்களும் 
இரததுச ப்சய்யப்�டுவ்தா்க இலங்்கத 
்தமிழ அரசுக ்கட்சியின ப�ாதுச ப்சயலாைர் 
கிருஸணபிள்ை து்ரரா்சசிங்கம் 
ப்தரிவித்தார். 
 
அததுடன, ்தந்்த ப்சல்வாவின நி்னவு 
தினத்்தபயாட்டி 21ம் தி்கதிய குண்டுத 
்தாககு்தலில் உயர்நீத்த உடனபி்றப்பு்களுககு 
அ ஞ ்ச லி  ப ்ச லு த து ம ா று ம்  அ வ ர் 
யவண்டுய்காள விடுததுளைார்.
 
நாட்டில் இடம்ப�றறுளை அ்சா்தாரண 
நி்ல்மயில் ்கட்சின மாநாடு மறறும் 
யமதின நி்கழவு என�ன ப்தாடர்பில் 
்கருதது பவளியிடும் ய�ாய்த அவர் இவவாறு 
ப்தரிவித்தார்.
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அததுடன குண்டுத்தாககு்தலில் ஈடு�ட்ட 9 
குண்டு்தாரி்களில் சிலராவது பவளிநாட்டு 
�ட்டங்க்ைப் ப�ற்ற, உயர் ்கல்வி்கற்ற 
ப்சல்வந்தர்்கள என�தும் உறுதி 
ப்சய்யப்�டுகின்றது.

�ல பிைவு்க்ைக ்கண்ட ப்தௌஹீத 
இயக்கம்

இலங்்கயின ப்தௌஹீத ஜமாத 
�ல பிைவு்க்ை ்கண்டிருப்�்தா்கவும் 
்சஹரானின பிைவு அதில் இறுதியா்க 
நடநதிருககி்றது எனறும் ப்றா்கான 
குணரட்ண கூறுகி்றார்.

ப்காள்்கயில் ஏற�ட்ட ்கடும்ய�ாகய்க 
இந்த பிைவு்களுககு ்காரணம் எனகி்றார் 
குணரட்ண.

ப்தௌஹீத ஜமாத குறித்த ஈர்ப்பு 
்தமிழநாட்டு ப்தௌஹீத ஜமாத அ்மப்பில் 
இருநய்த வநதிருககி்றது. அந்த அ்மப்பு 
அஙகு பி.யஜ எனறு அ்ைக்கப்�டும் பி. 
்ஜனுலாப்தீன கீழ �லமா்க இருககி்றது.

இ்தறகி்டயய ய்தசிய ப்தௌஹீத ஜமாத 
அ்மப்பு ்தமககு இந்தத ்தாககு்தல்்களில் 
எந்தவி்தமான ப்தாடர்பும் கி்டயாது 
எனறு மறுததிருககி்றது.

வத்த்ை, இ்றககுவா்ன, ப்தல்ப்தனிய 
ஆகிய முஸலிம் மக்கள ப்சறிநது 
வாழும் பிரய்த்சங்களில் நடத்தப்�ட்ட 
ய்தடு்தலினய�ாது இவர்்கள ்்கது 
ப்சய்யப்�ட்டுளை்தா்க ப�ாலிஸ 
ஊட்கப் ய�ச்சாைர் ருவான குணய்ச்கர 
ப்தரிவிததுளைார். இவர்்களிடம் இருநது 
யவாககியடாககி உளளிட்ட ்த்கவல் 
்சா்தனங்கள ்்கப்�ற்றப்�ட்டுளை்தா்கவும் 
ப்தரிவிததுளைார். அய்தயவ்ை, வவுனியா 
ந்கரிலும் ய்தடு்தல் நடவடிக்்க்கள 
இடம்ப�றறுளைன.

உயிர்த்த ஞாயி்றனறு இடம்ப�ற்ற 
குண்டு பவடிப்பின பினனார் ஆளில்லா 
விமானங்கள, ஊட்கதது்்றயினர் 
�யன�டுததும்  �ல வ்்கயான ட்யரான 
்கமராக்கள அ்னததும் இலங்்க 
வான�ரப்பில் �்றப்�்தறகுத ்த்ட 
விதிக்கப்�ட்டுளைது.

இது ப்தாடர்�ான அறிவிப்்� இலங்்க 
சிவில் விமானப் ய�ாககுவரதது அதி்கார 

்ச்� வியாைககிை்ம அறிவிததுளைது. 
பு்தனகிை்ம இரவில் இருநது இந்த 
ந்டமு்்ற அமூலுககு வநதுளை்தா்கவும் 
ப்தரிவிக்கப்�ட்டுளைது.

அய்தயவ்ை, புத்தைம் - வனாத்தவில்லு, 
ப ல க  ய ட ா வ த ்த  பி ர ய ்த ்ச த தி ல் 
தி ங்கட்கிை்ம ்்கப்�ற்றப்�ட்ட 
ப� ருநப்தா்்க பவடிப்ப�ாருட்்கள 
ப்தாடர்�ா்க ்த்கவல் வைஙகிய ந�்ரக 
்காண வில்்லபயன �ாது்காப்பு 
பிரி வு  ப்தரிவிததுளைது. அவர் 
ப ்க ா ல் ல ப் � ட் டி ரு க ்க ல ா ப ம ன வு ம் 
ப�ாலிஸார் ்சநய்த்கம் பவளியிட்டுளைனர்.

ப ்க ாழு ம் பி ல்  � ாதூ ப் பு  ய ம லு ம் 
அதி்க ரிக்கப்�ட்டுளை்தா்க ப�ாலிஸார் 
ப்த ரிவிததுளைனர். பவளளிககிை்ம 
�ளளிவா்சல்்களுககு முஸலிம்்கள 
ப்சல்லவுளை்தால் �ாது்காப்பு்கள 
யமலும் �லப்�டுத்தப்�ட்டுளை்தா்கவும் 
ப�ாலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.

பி ரி ட் ட ் ன 
ய்சர்ந்த 6 ய�ரும் 
ப ட ர் ம ா ர் ் ்க 
ய்சர்ந்த மூவரும் 
இதில் அடஙகி 
யி ரு ப் � ்த ா ்க 
ப ்த ரி வி க ்க ப் 
� ட் டு ள ை து . 
்க ா ய ங ்க ளு க 

குளைானவர்்களும் 12 பவளிநாட்டவர்்கள 
்வததிய்சா்லயில் சிகிச்்ச ப�றறு 
வருகின்றனர். 14 ய�ர் ்காணாமல் 
ய�ாயுளைனர்.
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நடந்த்வ அ்னததும் உல்்கயய 
ஆட்டிப் ய�ாட்டிருககின்றன. உலப்கஙகும் 
இது்தான இந்த வாரததின ்த்லப்புச 
ப்சய்தி.  ந ல் ல துககு அல் லாம ல் 
இைப்புக்கா்க நாம் ்த்லப்புச ப்சய்தியில் 
இடம்ப�றறிருககிய்றாம்.

இஙகு நான இைப்பு எனறு ப்சானனது 
்தமிைரின, கிறிஸ்தவ ்சமூ்கததின இைப்்� 
மாததிரமல்ல. இஸலாமிய ்சமூ்கததுககும் 
இது இைப்பு்தான.

மட்டக ்க ைப்்�ப் ப�ாறுத ்த வ்ர 
இ ந ்த  சி ய ய ான  கி றி ஸ ்த வ த ் ்த 
பின�றறுயவார் ஒப்பீட்டைவில் மி்கவும் 
ப ம ன ் ம ய ா ன வ ர் ்க ள.  அ வ ர் ்க ள 
்தாக்கப்�ட்ட்ம மனி்த யநயததில் 
்்க்வக்கப்�ட்ட ஒரு நி்கழவு.

இலங்்க முழுவதும் 45 குைந்்த்கள 
�டுப்கா்ல ப்சய்யப்�ட்ட நி்லயில், 
மட்டக ்க ைப்பில் 1 4  குைந ்்த ்க ள 
� லி ப ்க ா ள ை ப் � ட் டி ரு க கி ன ்ற ன . 
�யங்கரவா்தததின உச்சக்கட்டம் இது.

இலங்்க முழுவதும் வை்மயா்க 
இப்�டியான ்தாககு்தல்்க்ை அடுதது 
பிரதிவி்ைவு்கள மி்கவும் யமா்சமா்க 
இருப்�து வைக்கம். ்காரணம் எனனவா்க 
இருந்தாலும் இந்தத்தட்வ ப�ாதுமக்கள 
அப்�டியா்க இல்லாமல் அ்மதி ்காத்தது 
வரயவற்கத்தக்கது.

மட்டக்கைப்பு முழுவதும் அழு்த்்த  
இ ந ்த த ்த ட ் வ  � ா ர் த ய ்த ன . 
்தாைமுடியவில்்ல. ஆனாலும் இஙகு 
�ாதிக்கப்�ட்டவர்்கள ்தமிழ மக்கள 
மாததிரமல்ல முஸலிம் மக்களும் இ்தனால் 
�ாதிக்கப்�ட்ட்தா்கயவ ்கருதுகிய்றன. 
அவர்்கள ்சங்கடததில் ்த்லகுனிநது 
நிற�து வருத்தததுககு உரியது்தான.

ம்த வழி�ாட்டிடங்கள மீ்தான ்தாககு்தலின 
வலி்ய உணர்ந்தவர்்கள அவர்்கள. ஒரு 
சிலர் ப்சய்்த யவ்லககு இஙகு அவர்்க்ை 
முழு்மயா்கக குற்றஞப்சால்ல முடியாது. 
ஆனால், அவர்்களுககும் இஙகு ப�ாறுப்பு 
இருககி்றது.

மட்டக்கைப்பின சில முஸலிம் ஊர்்களில் 
தீவிர இஸலாமிய அ்மப்புக்களின 
ப்சயற�ாடு்கள எல்்ல மீறிப் ய�ானய�ாது 
அ்த்னக ்கண்டும் ய�்சாதிருந்த்தன 
வி ் ை் வ  இ ப் ய � ாது  மு ஸ லி ம் 
்சமூ்கம் அறுவ்ட ப்சய்திருககி்றது. 
�ல்தட்வ்கள அவர்்கள நீதி்ய மீறிச 
ப்சன்ற ய�ாது, ப�ண்்களுககு எதிரா்க சில 
்சந்தர்ப்�ங்களில் ்காட்டுமிராண்டித்தனமான 
நடவடிக்்க்களில் இ்றஙகிய ய�ாது மி்தவா்த 
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முழு்மயா்க உணர்நது அவர்்கள ்தமது 
நடவடிக்்க்க்ை மீள ஆய்வுககு உட்�டுத்த 
அவ்கா்சம் ய்த்வ. அ்தறகு ்ச்க ்சமூ்கததின 
ஆ்தரவும் ய்த்வ. அ்த்ன ்தமிழச 
்சய்கா்தரர்்கள இப்ய�ாது ப்சய்ய யவண்டும். 
வலி்கள மிகுந்த இந்த யநரததில் இது ்கஸடம் 
என�தும் புரிநதுப்காளைககூடியது்தான. 
ஆனால், வலியிலும் நி்தானம் ்காப்�தும், 
அடுத்தவர்ககு உ்தவுவதும் வீரயம. அது எமது 
கிைககுத ்தமிைர்்களுககு இருககின்றது 
என�்்த துணிநது ்காண்பிப்ய�ாம். நாம் 
அ்தனால், ய்தாறறுப் ய�ாய்விட மாட்யடாம்.

இனனுபமாரு விடயமும் இஙகு மன்்த 
பநருடுகி்றது. பவளிநாட்டில் திட்டமிடப்�ட்டு 
உளளூரவ்ரக ப்காண்டு நடத்தப்�ட்ட 
்தாககு்தலா்க இ்த்ன �லரும் கூறுகி்றார்்கள. 
இஙகு ்தாக்கப்�ட்ட இலககு்கள அ்னததும் 
இலகுவான்வ. இஙகு ப�ரிய �ாது்காப்பும் 
இருக்கவில்்ல. இலகுவா்க குண்்ட 

அஙகு ப்காண்டு ப்சனறு ்வததுவிட்டு 
பவளியயறியிருக்க முடியும். ஆனால், 
இந்த இலகுவான இலககு்க்ைத 
்தாக்க எம்மண்ணின ்மந்தர்்கள 
்த ற ப ்க ா ் ல க  கு ண் டு ்த ா ரி ்க ை ா ்க 
�யன�டுத்தப்�ட்டிருககி்றார்்கள.

அப்�டியானால், இலககு ்வக்கப்�ட்ட 
எம்மக்க்ை மாததிரமல்ல, தீவிரவா்த 
இயக்கததுக்கா்க ய�ாராட முனவந்த எம் 
மண்்ணச ய்சர்ந்த ்தாககு்தலாளி்களின 
உ யி ர்்க ் ை யு ம்  தி ட் ட மி ட் டவ ர்்க ள 
துச்சபமனயவ மதிததிருககி்றார்்கள. 
பமாத்தததில் ்தாககியவயரா, இலககு 
் வ க ்க ப் � ட் ட வ ய ர ா  எ ம் ம க ்க ள 
அ்னவரின உயிர்்களும் துச்சமா்க 
மதிக்கப்�ட்டிருககின்றன. இ்தறகுப் �தில் 
ப்சால்லவாவது நாம் விழிததுகப்காளை 
யவண்டும்.

முஸலிம்்கள ய�்சாதிருந்த்தன வி்ை்வ 
இனறு இவர்்கள அறுவ்ட ப்சய்கி்றார்்கள. 
இதுய�ாலயவ ்தமிழ இயக்கங்கள எல்்ல 
மீறிய ய�ாதும் சில மி்தவா்த ்தமிழ 
புததிஜீவி்கள, அரசியல்வாதி்கள பமௌனம் 
்சாதித்தனர். அ்தன வி்ை்வ அவர்்கள 
அனு�வித்தனர். இய்தநி்ல இனறு 
முஸலிம்்களுககு.

ஆனால், 99 வீ்தமான முஸலிம்்களுககு இந்த 
ய�ாககில் உடன�ாடு இருக்க வாய்ப்பில்்ல. 
ஆனால், அ்மதியா்க இருந்ததும் 
குற்றந்தான. ப�ாதுவா்கயவ முஸலிம்்கள 
ஒரு வணி்க ்சமூ்கம். அவர்்களுககு 
தீவிரவா்தததில் ஈடு�ாடு இருக்க வாய்ப்புக 
கு்்றவு. ஆனால், அவர்்கள மததியில் 
தீவிரவா்தம் வைர்ந்தய�ாது அவர்்கள 
�ார்ததுகப்காண்டிருந்தது ப�ரும் பி்ை.

கிைககில் ்காணி விவ்காரம் உட்�ட �ல 
விவ்காரங்களில் முஸலிம்்களுககும், 
்தமிைர்்களுககு இ்டயில் முரண்�ாடு 

இருந்தது உண்்ம்தான. �ல்யவறு 
்காரணங்களுக்கா்க நானும் முஸலிம்்க்ை 
விமர்சித்தது உண்்ம்தான. ்ச்க ்சமூ்க 
இணக்கப்�ாடு குறிதது “அரங்கம்” ய�சிய 
ய�ாப்தல்லாம் இஙகுளை முஸலிம் 
்சமூ்கம் விலகியய இருநதுவந்தது. 
எம்்மப் பு்றக்கணிதய்த வந்தனர். ஆனால், 
அ்னவராலும் அவர்்கள குற்றவாளி்கைா்க 
நடு மன்றததில் விடப்�ட்டிருககின்ற ய�ாது 
அவர்்கள ்தனி்மப்�ட்டுப் ய�ா்க ்தமிைர்்கள 
அனுமதிக்கககூடாது.

்தமிைர்்க்ைப் ப�ாறுத்தவ்ர ்கடந்த 
�ல ்த்சாப்்தங்கைா்க நாமும் ்சங்கடத்்த 
அனு�வித்தவர்்கள்தான. இப்ய�ாது 
நீங்கள அனு�வித்த யவ்த்ன்ய 
எம்�குதி்யச ய்சர்ந்த முஸலிம்்களும் 
இப்ய�ாது அனு�விககி்றார்்கள. இப்ய�ாது 
்தமிைர்்களின ்கட்ம அவர்்களுககு 
்்கப்காடுப்�து. அவர்்க்ை இந்தச 
்சங்கடததில் இருநது பவளிவர நாம் உ்தவ 
யவண்டும். முஸலிம்்களும் நி்ல்ம்ய 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

மட்டுந்கர் மததியில மக்களய�ாகும் �்்தயில
   முநதிபயப்ய�ா ்கட்டிவச்ச �ாலக்க்த ய்களுஙயைன
ய்காட்டமுனப் �ாலபமண்டா ய்கட்டாஅந்தக ்காலததில
   குட்டிப்புளை கூடசப்சால்லும் அம்மைவு ய�மஸ்தாயன
முட்டுவச்ச ்காலக்கம்பிப் �ாலததில ்சாததிவசசி
   முனனப்பினன வநதுய�ாகும் ப�ாண்புர்சப் �ாக்கத்தாயன
�ட்டப்�்கல் யநரஙகூட யவலவட்டி இல்லாமத்தான
   �ாததுநிப்�ார் அந்தநாளில் எம்மைவு ஆம்பி்ை்கள!

ஆத்தங்கர ஓரததில விஜயாததியயட்டர் �க்கததில
   ஆ்்சயாக கிைஙகுவட ப�ாரிசசிவிப்�ார் ய்சட்டாஅப்�ா
�ாத்தாபலசசி நாவிலூறும் ய�ா்காமத்தான ்காலும்நிககும்
   �ககுவமா ப்காஞ்சம்வாஙகி ்சாவல்்கட இஞசிப்பியைனடி
ய்சததுவசசித ்தானகுடிக்க ப்சார்க்கம்்காலுக கீயைநிககும்
   சும்மாபு்றகு �ாலததில ய�ாய்நிண்டா ்காததுததூககும்
ஆத்தாஎல்லாம் ்கனவப்ய�ால அது்கபைல்லாம் ஆகிப்ய�ாயிதது
   அந்தகய்காட்ட முனப்�ாலம் இப்ய�ா�ாதி ஆகிப்ய�ாயிதது

�ாததிருக்க நம்மஊரில் எப்�டித்தான மாடிமன
   �்கலிரவா எழும்புது்கா �ாலம்மட்டும் �டுககுது்கா
ப�ாததிப்ப�ாததி அந்தநாளல ்கண்ணப்ய�ால ்கட்டிவச்ச
   �ாலத்த உடசசுப்ய�ாட்டு �ம்மாததுக ்காட்டு்றாங்க
எத்தன வரி்சம்ய�ாகும் எண்டுஒளைம் ய்கப்�பமண்டா
   ஓராங்கட்டச ்சாததிரியும் ப்சததுக்கன ்காலமாசசி
்கததிக்கததிக ய்காட்டமுனப் �ாலம்�டும் �ாட்டகய்கக்க
   ்கநய்தார்ல யாருமில்ல ்தாயில்லாப் புளைய�ால
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உயிர்த்த ஞாயிறில்
ஓடிய குருதியில்- நானும்
கலந்்தன் - நானும் 
கரரந்்தன்
ஒவ்வாரு உயிரிலும்...
உயிரின் அணுவிலும் ....
ஓடிபப்தறி ஒழிநது 
மாயந்்தன்
கருகிய உடலாக
சாரா என்்றாரு
்தஙகக் கடடிரயக் கண்டு...
்நஞசம் பர்தக்க 
நிரைரவ இழந்்தன் 
எைது ்ப்ததியும்- அவன் ்தன்
மகளும், நாமம் ஒன்்ற!
உயிரும் ஒன்்ற!
ஊனும் குருதியும் ஒன்்ற மானிடா!
எஙகள் மூஸா்வ!
எஙகள் ்யசு்வ! 
எஙகள் முஹம்ம்்த!
பு்த்தன் வழியின் புண்ணிய பூமி்ய!
இந்தப பழிரய எந்தக் கடலில் 
கழுவி்ததுரடப்பாம்
யா அல்லாஹ்!
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இனக்கலவரங்களிலும் யுத்தததினாலும் 
இயற்்கப் ய�ரிடர்்களினாலும் மன்த 
உயிர்்க்ைப் �லிப்காடுதது வாழந்த 
நாம், ்கடந்த �தது வருடங்கைா்க இரத்த 
வா்டயினறி மரண ஓலங்களினறி 
உயிர்ப்�யமினறி வாழந்த சூைலில் 
மீண்டும் புதிய வடிவில் மனி்தததுயர் ஒனறு 
இடம்ப�றறுளைது.

இ்த்ன இலங்்க மக்களும் அரசும் 
எதிர்ப்காண்ட வி்தம், இந்தச ்சம்�வததுக்கான 
ப�ாறுப்புக கூ்றல் அ்தனூடா்க எதிர்்கால 
எமது வாழ்வக ்கட்டிபயழுப்பு்தல் 
என�்வ ப்தாடர்�ா்க ஆைமா்க சிநதிக்க 
யவண்டியவர்்கைா்க நாம் உளயைாம்.

இவவிடயததில் மனி்த அ்றம் மீ்றாமல் 
ப்சயற�ட்ட அ்னதது மக்க்ையும் 
இலங்்க அர்்சயும் �ாது்காப்புப் 
�்டயின்ரயும் மு்தலில் �ாராட்ட 
யவண்டும். 1983ம் ஆண்டு 13 �்டயினரின 
இ்றப்்�த ப்தாடர்நது இடம்ப�ற்ற 
இனஅழிப்்�யும் அ்த்னத ப்தாடர்நது 
ஏற�ட்ட ப்காடிய யுத்தத்்தயும் எவரும் 
ம்றப்�திறகில்்ல. 1 3  ய�ரு க்கா்க 
நடந்த ஒரு இனக்கலவரம் இனறு 300 
ய�ருககு யமற�ட்டிருந்த ய�ாதும் எந்த 
ஒரு இனவனமு்்றயயா எந்தபவாரு 
்தனிந�ரு்டய உயியரா �றிக்கப்�டவில்்ல 
என�து ஆறு்தலளிககும் விடயமாகும். 
இலங்்க மக்களும் அரசும், அர்ச �்ட்களும் 
்கடந்த ்காலம் ய�ால் நடநதுப்காளைவில்்ல. 
அந்தைவுககு எமது மனி்த விழுமியங்கள 
எ ம் மி ட ம்  ய ம ம் � ட் டி ரு க கி ன ்ற ன . 
அ்தனால்்தான 50 யமற�ட்ட குைந்்த்கள 
உடல் சி்தறுண்டு ப்கால்லப்�ட்ட ய�ாதும் 
எவருயம ப�ாறு்மயிைநது மிரு்கமா்க மாறி 
மற்றவர்்க்ைப் �ழிவாங்கத துடிக்கவில்்ல. 
இந்த மனி்தார்ததுவம் எமது மக்கள 
அ்னவருககும் வைர்நதிருப்�்்தயிட்டு 
நாம் ப�ரு்மப்காளைலாம். 

அடுதது, அர்ச �்ட்கள ப்சயலாறறிய 
வி்தம் ப�ாதுமக்களிடம் நம்பிக்்க்ய 
ஏ ற � டு த து வ ்த ா ்க  அ ் ம ந ்த து . 
்கா்ல 8.45 மணிககு ஏற�ட்ட மு்தல் 
பவடிப்்�த ப்தாடர்நது அனறு பி.�. 
2 .15 மணிககு கிட்டத்தட்ட 5.30 மணி 
இ ் டப வ ளி ்க ால த து க கு ள  மூ ன று 
ப � ா லி ஸ  உ த தி ய ய ா ்க த ்த ர் ்க ளி ன 
உயிர்ததியா்கததுடன பிர்தான ்சநய்த்க 
ந�ர்்கள ் ்கதுப்சய்யப்�ட்டார்்கள. அ்த்னத 
ப்தாடர்நது �ாது்காப்புப்�்டயினர் ஒன்றன 
பின ஒன்றா்க ்சநய்த்க ந�ர்்க்ை ்்கது 
ப்சய்து, பவடிகுண்டு்க்ை மீட்டது அவர்்கள 
யமல் ப�ாதுமக்களுககு நம்பிக்்கயி்ன 
ஏற�டுததிறறு. அ்தனால் மக்கள ்சட்டததி்ன 
்்கயிபலடுக்க யவண்டிய ய்த்வ 
இல்லாது ய�ாயிறறு. இவவாறு ப்சயற�ட்ட 
�ாது்காப்புப் �்டயினரது தி்ற்மயி்னயும் 
தியா்கததி்னயும் �ாராட்டத ்தவ்றக 
கூடாது. இவவாறு �ாது்காப்புப் �்டயினர் 
துரி்தமா்க ப்சயற�டாது இருநதிருந்தால் 
மக்கள நம்பிக்்கயிைநது,  வனமு்்ற்களில் 
இ்றஙகியிருப்�ார்்கள. அது எமககு மறறுயமார் 
ய�ரழிவா்க இருநதிருககும் என�்்த 
மறுக்கமுடியாது. 

ய ம ற � டி  வி ட ய ங ்க ் ை  ம னதி ல் 
்வததுகப்காண்டு இந்தப் �யங்கரவா்தச 
ப்சயலுக்கான ப�ாறுப்புப் �றறிச சிநதிக்க 
யவண்டியவர்்கைா்க உளயைாம். இனறு 
எம்மில் �லர் மனி்தத ்தன்மயி்ன இைநது 
ம்த அடிப்�்டவா்த நி்லப்�டுத்தப்�ட்டு 
வருகி்றார்்கள. 1980 ்களுககு முனபு எந்த 
ஒரு ம்தமும் ்தன்ன மு்தன்மயான்தாககி 
்தாயன உண்்மயானது எனறும் ்தனது 
ய்காட்�ாடு்கள மாததிரயம  ்சரியானது 
எனறும் மற்ற்வ்கள எல்லாம் ்சாத்தான்கள 
எனறும் அழிக்கப்�ட யவண்டிய்வ்கள 
எனறும் ய்கவலமான ஒன்றா்க சிததிரிதது 
பிர்சாரம் ப்சய்்தது கி்டயாது. இப்ய�ாது 

எல்லா ம்தங்களும் ்தாங்கள மட்டுயம 
உண்்ம எனறும் மற்ற்வ்கள ்சாத்தான்கள 
அல்லது ய�ய்்கள எனறும் ்கடு்மயான 
பிர்சாரங்களில் ஈடு�ட்டு வருகின்றன. 
இவவா்றான இன்்றயப்  ய�ாககுககு 
ஒவபவாரு ம்தப்ப�ரியயார்்களும் அவர்்கள 
்சார்ந்த அ்மப்பு்களும் ப�ாறுப்ய�ற்க 
யவண்டும்.

மற்ற எல்லா ம்தங்க்ையும்விட இஸலாம் 
ம்தம் இலங்்கயில் ்காத்தானகுடி்ய 
ம்த அடிப்�்டவா்த ்கருததியல் ்தைம் 
ப்காண்ட ஒரு ந்கரமா்கவும்; இஸலாததின 
ப்காள்்க வகுப்புக ய்கநதிர ்மயமா்கவும் 
்க ட் ட ் ம த தி ரு க கி ்ற து .  இ ந ்த க 
்கட்டுமானததிறகு வாய்ப்�ா்க அ்மந்த 
ஒரு ்காரணி ்தமிைர்்களுககும் சிங்கை 
அரசுககி்டயிலுமான யுத்த்காலச சூைல் 
எனலாம். 

்த மி ை ர் ்க ளு ் ட ய  நி ய ா ய ம ா ன 
ய்காரிக்்கயில் ஒனறு�ட்டிருந்த முஸலிம் 
்ச மூ ்க த தி ் ன  ப ம ா்ச ா ட் டினு ் ட ய 
ஆயலா்ச்னயின ய�ரில் ்தமிைர்்க்ையும் 
முஸலிம்்க்ையும் பிரிதப்தடுப்�தில் 
பவறறி ்கண்ட இலங்்க அரசு முஸலிம் 
அரசியல் ்த்லவர்்களுககு யவண்டிய 
்சலு்்க்க்ையும் அதி்காரங்க்ையும் 
வைஙகியிருந்தது. இந்த ்சலு்்க்க்ையும் 
அதி்காரங்க்ையும் ப�றறுகப்காண்ட 
மு ஸ லி ம்  அ ர சி ய ல் வ ா தி ்க ளு ம் 
ம ்த த ்த ் ல வ ர் ்க ளு ம்  ்த ங ்க ளி ன 
�ாது்காப்புகப்கன ்தனியான முஸலிம் 
ஊர்்காவல் �்டயி்னயும் 
உரு வாக கியிருந ்தார்்க ள. 
(இது 'ஜி்காத'  எனவும் 
அ்ைக்கப்�ட்டது) அததுடன 
்தங்க்ை ்தமிைர்்களில் இருநது 
யவறு�ட்ட ஒரு ்தனித ய்தசிய 
இனமா்க ்கட்ட்மப்�தில் 
ஆர்வம் ப்காண்ட முஸலிம் 
அரசியல் ்த்லவர்்களும் 
ம ்த த ்த ் ல வ ர் ்க ளு ம் 
இஸலாத்்தயும் அது்சார்ந்த 
� ண் � ா ட் ் ட யு ய ம 
்த ங ்க ளு ் ட ய  இ ன 
அ ் ட ய ா ை ம ா ்க 
மு ன னி று த தி ன ா ர் ்க ள . 
இ்த னால் இற ்்ற வ்ர 
்காலமும் ்தமிைர்்கயைாடு 
இ ் ண ந தி ரு ந ்த 
்த மி ழ  � ண் � ா ட்் ட யு ம் 
�ைக்கவைக்கங்க்ையும் இஸலாததின 
ப � ய ர ா ல்  தூ ய் ் ம ப் � டு த தி 
ம்த அடிப்�்டவா்த த தி்ன வைர்த 
ப்தடுப்�தில் ்கடு்மயா்க உ்ைத்தார்்கள. தூய 
இஸலாம் �ண்�ாடு என்ற ்கருத்தாக்கததில் 
அ வ ர் ்க ள  வ ை ர் த ்த ப ்த ல் ல ா ம் 
ம்தஅடிப்�்டவா்தததி்னயயயாகும். 
முனபு மி்கச ்சா்தாரணமா்க ப�ண்்கள 
முக்காடு இடுவ்்தயய வைக்கமா்கக 
ப்காண்டிருந்தார்்கள அது �ர்்தாவா்க 
மாறிய்தன �ண்�ாட்டு மாற்றம் இந்தப் 
பினனணியிய லயாகும். இந ்த ம்த 
அடிப்�்டவா்தததுககு எதிரா்க இருந்த 
�ல இஸலாமிய ம்தத்த்லவர்்கள 
்காத்தானகுடி்ய விட்டு விரட்டப்�ட்டார்்கள. 
அ வ ர் ்க ளு ் ட ய  � ள ளி வ ா ்ச ல் ்க ள 
அடிதது பநாருக்கப்�ட்டன. இ்தறகு 
அவர்்கள உருவாககியிருந்த முஸலிம் 
ஊர்்காவற�்டயில் �யிறசி ப�ற்றவர்்களும் 
அ்தற்கா்க வைங்கப்�ட்ட ஆயு்தங்களும் 
உ்தவின. உ்தாரணமா்க �யில்வான 
என�வரு்டய �ளளிவா்ச்லக குறிப்பிட 
முடியும். 

எவவாறு ஆயு்தமு்னயிலும் ்தமிழத 
ய்தசியததின ப�யரிலும் ்தமிைர்்களிடததில் 
இ ரு ந ்த  ்ச ன ந ா ய ்க வ ா தி ்க ளு ம் 

புல்மயாைர்்களும், ்க்லஞர்்களும், 
ப ்க ா ல் ல ப் � ட் டு  அ ல் ல து 
பமௌனமாக்கப்�ட்டு அல்லது விரட்டப்�ட்டு 
்தமிழ சுயநிர்ணய உரி்ம என�து ்தமிழ 
இனவா்தமா்க வைர்க்கப்�ட்டு ்காத்தானகுடிப் 
�ளளிவா்சல் �டுப்கா்ல நடந்தய்தா, அய்த 
ய�ானறு ்காத்தானகுடியில் இஸலாததின 
ப � ய ரி லு ம்  ஆ யு ்த மு ் ன யி லு ம் 
இஸலாம் எனகின்ற உனன்த ம்தததி்ன 
உயிரா்க யநசித்த புல்மயாைர்்களும் 
்க்லஞர்்களும் ்சனநாய்கவாதி்களும் 
பமௌனமாக்கப்�ட்டு அல்லது விரட்டப்�ட்டு 
இஸலாமிய ம்த அடிப்�்டவா்தம் 
வைர்தப்தடுக்கப்�ட்டு ய்தவாலயப்�டு 
ப்கா்ல்கள நி்கழநதிருககின்றன.

இரண்டுயம நியாயப்�டுத்த முடியா்த 
மிரு்கத்தனமான ஈனச ப்சயல் என�தில் 
மாறறுக ்கரு த ்த ககு இடமில்்ல. 
முன்னயதின ஆதிக்கம் முடிநது விட்டது. 
பின்னயது ஆரம்பிததிருககி்றது. 
இந ்த ஆரம்�ம் ்காத ்தானகுடி்ய 
்மயப்�டுததியய உருவாகியிருப்�்்த 
இற்்றவ்ரயான ப்சய்தி்கள மூலம் 
வி ை ங கி க  ப ்க ா ள ை க கூ டி ய ்த ா ்க 

இருககின்றது. இந்த இடததில்்தான 
்தங்களு்டய ய்த்வககும் நலன்களுககும் 
இஸலாமிய அடிப்�்டவா்தததி்ன 
உ ரு வ ாக கி ய  சி ங ்க ை  அ ரசி ய ல் 
்த்லவர்்களும் முஸலிம் அரசியல் 
்த்லவர்்களும் ம்தத ்த்லவர்்களும் 
ப�ாறுப்புச ப்சால்லயவண்டியவா்கைா்க 
இருககின்றார்்கள. ப�ாறுப்புச ப்சால்லல் 
என�து ்தறய�ா்்தய குற்றத்்த 
ஏறறுகப்காளவது எனறு அர்த்தமல்ல 
்தறய�ா்்தய குற்றம் ஏற�டுவ்தறகு ஏய்தா 
ஒரு வ்்கயில் ்காரண்கர்த்தாக்கைா்க 
இருநதிருககி்றார்்கள என�தும் அந்தத 
்தவறி்ன இப்ய�ாது மானசீ்கமா்க 
ஏறகி்றார்்கள என�தும் இனியமல் 
இவவா்றான ்தவறு்களு ககு இடம் 
ப்காடுப்�தில்்ல என உணர்கி்றார்்கள 
என�துயம முககியமான்தாகும். ஆனால் 
இவர்்களிடமிருநது இவவா்றான ப�ாறுப்புச 
ப்சால்லல் இதுவ்ர பவளிவராது 
இ்றந்தவர்்களுக்கான அஞ்சலி்ய 
ப்சலுததுவதும் பவறும் ்கண்டனத்்த 
பவளியிடுவதுமா்க இருப்�து்தான 
யவ்த்னயான விடயமா்க இருககின்றது.

இலங்்க அரசு ய்தசிய ்தவஹீத ஜமாத 
எனும் அ்மப்ய� இப்�யங்கரவா்தச 
ப்சயலுககு ்காரணம் என�்்தயும் இ்தன 

நிறுவுனரான ்சஹரான ஹாசிம் என�யர 
பிர்தான சூததிர்தாரி என�்்தயும் 
பவளிப்�டுததியிருந்த ய�ாதிலும் ப்கௌரவ 
ஆளுநர் ஹிஸபுல்லா அவர்்கள இ்த்ன 
மறுததுளைார். இது ய�ானய்ற விஜய்தா்ச 
ராஜ�க்ச அவர்்கள 2016ம் ஆண்டு நவம்�ர் 
மா்தம் 18ம் தி்கதி �ாராளுமன்றததில் 
யமற�டி அ்மப்பின 4 குடும்�ங்க்ைச 
ய்சர்ந்த 32 ய�ர் ஐ.எஸ.ஐ.எஸ அ்மப்பில் 
இ்ணநது �யங்கரவா்தச ப்சயலுககு 
்தயாராகி வருவ்தா்கக கூறியய�ாது இம் 
முஸலிம் அரசியல் ்த்லவர்்கள அ்த்ன 
மறுதது ்சபித்த்தா்கவும் ்தறய�ாது இவர்்கள 
ப�ாறுப்புக கூ்றயவண்டும் எனவும் 
கூறியுளைார்.

இந்தப் ப�ாறுப்புககூ்றலில் இருநது இவர்்கள 
விடு�ட்டு அஞ்சலி்க்ை மட்டும் ப்தரிவிப்�து 
்ச மூ ்க ப் ப � ா று ப் � ற ்ற  ஒ ன ்ற ா ்க ய வ 
்கரு்தயவண்டியுளைது. இலங்்க மக்களிடம் 
முஸலிம்்கள ப்தாடர்�ான நம்பிக்்க 
உடனடியா்க ்கட்டிபயழுப்�ப்�டா்தவிடதது 
�ாதிப்�்ட�வர்்கள நாைாந்தம் உ்ைதது 
்சாப்பிடும் ்சா்தாரண ஏ்ை மக்கயையாகும். 
குண்டு பவடித்த நாள ப்தாடக்கம் 

இனறுவ்ர பவளியூர்்களுககுச ப்சனறு 
ப்தாழில்புரியும் எந்த ஒரு ப்தாழிலாளியும் 
ப்தாழிலுககுச ப்சல்லவில்்ல இத 
ப்தாழிலாைர்்களின குடும்�ங்க்ைப் 
�றறியயா அவர்்களின நாைாந்த உணவு 
மறறும் பி்ற ய்த்வ்கள ப்தாடர்�ா்கயவா 
எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் ்கவனததில் 
ப்காண்ட்தா்கவும் ப்தரியவில்்ல.

எ ன ய வ  அ ர சி ய ல் வ ா தி ்க ளு ம் 
ம ்த த ்த ் ல வ ர் ்க ளு ம்  இ னி வ ரு ம் 
்காலங்களில் இவவா்றானப்தாரு 
மனி்தப் ய�ரவலம் நடக்காதிருப்�்தறகு 
பினவருவனவற்்றக ்கவனததில் 
எடுததுச ப்சயற�ட யவண்டியது 
அவசியமாகின்றது.

1.        ம்தப் �ாட்சா்ல்கள, ம்தநிறுவனங்கள, 
ம்த அ்மப்புக்கள ஏ்னய ம்தங்க்ை 
நிந்த்ன ப்சய்யாமல் ்தங்களு்டய ம்த 
அ்றத்்த மட்டும் ய�ாதிப்�து.

2.   ஒவபவாரு ம்தப் �ாட்சா்ல்களும் 
ம்தநிறுவனங்களும் ம்த அ்மப்பு்களும் 
ம ற ்ற  ம ்த ப்  � ா ட்ச ா் ல ்க ் ை யு ம் 
ம்தநிறுவனங்க்ையும் அ்மப்புக்க்ையும் 
மதிதது நடத்தல்.

3.        ம்தததின அல்லது இனததின ப�யரால் 
எந்த ஒரு ந�ரின உயிருகய்கா அல்லது 
உடலுகய்கா தீஙகு வி்ைவிக்காதிருத்த்ல 
்கறபித்தல்.

4.      இவற்்ற ்க்டப்பிடிக்க முடியா்தவர்்க்ை 
்கண்்காணிதது ்சமூ்கத்தால் எடுக்கயவண்டிய 
நடவடிக்்க்க்ை எடுத்தல் முடியா்தவிடதது 
்சட்டததின முன ப்காண்டுவரு்தல்.

இ ல ங ் ்க  ம க ்க ளி ன  � ர ஸ � ர 
பு ரி ந து ண ர்வி ற கு ம்  ம கி ழ ச சி ய ான 
வாழவுககும் இவவிடயங்க்ை ்கவனததில் 
எடுததுச ப்சயற�டுவதுடன ஒவபவாருவரும் 
அ்னதது ்சமூ்க நி்கழவு்களுககும் 
ப�ாறுப்�ாளி்கள எனும் உணர்வும் 
எம்மிடம் வைர்க்கப்�ட யவண்டும். இந்தப் 
ப�ாறுப்புணர்ய வ நம்பிக்்கயான 
மகிழசசியான ்சமூ்கத்்த ்கட்டிபயழுப்பும் 
ஒன்றாகும்.
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நானகு நாட்்கள ்கடநதும் இதுபவாரு 
்க ல வ ர ம ா ்க  உ ரு ப வ டு க ்க ா ம ல் 
இரு க கி்றப்த ன்றால் அ்தறகு �ல 
்காரணங்கள உண்டு.

யவ்கமா்க வ்தநதி �ரப்�க கூடிய அைவுககு 
ப்தா்லதப்தாடர்பு ்சா்தங்களும், ்சமூ்க 
வ்லத்தைங்களும் வைர்நதிருநதும் கூட 
அது நி்கைாமல் இருப்�்தறகு இனபனாரு 
்காரணம் அத்த்்கய நவீன ்த்கவல் ப்தாடர்பு 
்சா்தன நு்கர்யவாரில் �லர் ப�ாதுப்புததிககுப் 
பினனால் ப்சல்லாமல் அறிவுபூர்வமா்க 
சிநதிதது பி்ையான ய�ாககு்க்ையும், 
சி ந ்த ் ன ்க ் ை யு ம்  ்க ண் டி த து , 
்தடுதது நிறுததும் ய�ாககும் கூடயவ 
வைர்நதிருப்�து ்தான. மு்கநூல், ட்விட்டர், 
யுடியூப் ய�ான்றவறறில்கூட முனனர் ய�ால 
நி்னத்த்்த �கிர்நதுவிட முடியாது. 
யவ்கமான மு்்றப்�ாடு்கள அவற்்ற 
்கட்டுப்�டுததி விடுகின்றன. அதுமட்டுமனறி 
்ச மூ ்க வி ய ர ா ்த  உ ள ை ட க ்க ங ்க ் ை 
(்த்கவல், ்கருதது, �டங்கள, வீடியயாக்கள 
ய � ா ன ்ற வ ற ் ்ற )  ்த ன னி ய ல் � ா ்க 
்கட்டுப்�டுததும் அல்ய்காரி்தம் (Algorithm) 
நன்றா்க வைர்தப்தடுக்கப்�ட்டிருககி்றது.

அடுத ்த து இலங்்கயில் நி்கழந ்த 
்கடந்த்கால ்கலவரங்களின ய�ாப்தல்லாம் 
ப � ரு ம் � ா ன ் ம  ்ச மூ ்க த து க கு 
அர்ச அனு்சர்ண யநரடியா்கயவா 
ம்்றமு்கமா்கயவா கி்டத்தது. இனறு அது 
்சர்வய்த்ச அைவில் அம்�லப்�ட்டிருககி்றது. 
இலங்்க அர்்ச இந்த விடயததில் 
உல்கம் முழுவதும் உறறுக ்கவனிதது 
வருகி்றார்்கள என�்்த அரசும் அறியும். 
எல்லாவறறுககும் யமல் இலங்்க அரசு 
்சர்வய்த்ச மனி்த உரி்ம்கள வி்சார்ணககு 
உ ட் � டு த து வ தி லி ரு ந து  ்க ட ந ்த 
�த்தாண்டு்கைா்க ்தப்பி வருகி்றது. இந்த 
நி்லயில் ்தன்ன ்தற்காததுகப்காளை 
அர்ச இயநதிரம் ்கணி்சமான வி்ல்யக 
ப்காடுத்தா்க யவண்டியிருககி்றது.

்கலவரங்களுககு அர்ச அனு்சர்ண 
வைஙகுவது என�து முனனர் ய�ால எல்லாக 
்காலததிலும் அரசியல் லா�மீட்டககூடிய்தல்ல 
என�்்த இன்்றய அரசியல் ்த்லவர்்கள 
�லர் உணர்நதிருகி்றார்்கள.

எஙய்கயாவது குண்டுபவடிப்பு அல்லது 
ப்கா்ல, ்சண்்ட ய�ான்ற ஒரு 
அ்சம்�ாவி்தம் நி்கழந்ததும் உண்்ம 
பவளிவருமுனனயர ஊ்கங்கயை அந்த 
இ்டபவளியில் ஆககிரமிதது விடுகின்றன. 
அதுயவ ஆரம்�நி்ல ்கலவரங்களுககு 
்காரணமாகி விடுகின்றன. இலங்்க 
வரலாறு பநடுகிலும் இதுயவ நி்கழநதுளைது. 
1883இல் ்சரியா்க 136 வருடங்களுககு முனனர் 
இப்�டி ஒரு குருதது ஞாயி்றனறு ்தான 
இலங்்கயின மு்தலாவது ம்தக ்கலவரம் 
இய்த ப்காட்டாஞய்ச்னப் �குதியில் 
நி்கழந்தது. வ்தநதி்கள, ஊ்கங்கள எப்�டி 
ஒரு ்கலவரத்்த உண்டு�ண்ண வல்ல்வ 
என�்தறகு அஙகிருநய்த உ்தாரணம் 
ப�்றலாம்.

இலங்்கயில் நி்கழந்த அத்த்ன 
்கலவரங்களின ய�ாதும் வ்தநதி்கயை 
்க ல வ ரத ் ்த  ய ம ல தி ்க  சூய ட ற றி 
அழிவு்க்ை உண்டு �ண்ணியுளைன. 
�ல்லின, �ல்ம்த நாடான இலங்்கயின 
வைர்சசி்ய �ல ஆண்டு்களுககு 
பினயனாககித ்தளளிய்தறகு அடிப்�்ட 
்காரணயம இந்த �ல்லின ்சமூ்கங்களுககு 
இ்டயில் நி்கழநதுவந்த �ார�ட்்சங்களும், 
ஆண்டாண்டு ்காலமா்க வைர்தப்தடுக்கப்�ட்ட  
�ரஸ�ர பவறுப்புணர்சசியும்்தான.  எரிகி்ற 
வீட்டில் பிடுஙகுவது லா�ம் என�்்தப் 

ய�ால இந்த ்சந்தர்ப்�ங்க்ை �ல்யவறு 
்சகதி்கள ்தத்தமது நலன்களுக்கா்க எரிகி்ற 
தீயில் எண்பணய்்யயூறறி லா�ம் ்காண 
முற�ட்டிருககின்றன.

உரறய ரவக்கும் பீதி
யுத்தம் நடந்த ்காலப்�குதியில் ்சா்தாரண 
்தமிழ மக்கள எப்�டி பீதிககுள உ்்றய 
் வக ்கப்�ட்டிருந ்தார்்கய ைா அந ்த 
நி்ல்ம்ய இனி முஸலிம்்கள 
எதிர்ப்காளைப்ய�ாகி்றார்்கள என�்்த 
ப்தளிவா்க உணர முடிகி்றது. ்கடந்த 
்காலங்களில் ்தமிழ மக்கள எப்ய�ாதும் 
்கண்்காணிப்புககு உளைாகியிருத்தல், 

எப்ய�ாதும் சுறறி வ்ைப்புககும், 
ய்சா்த்னககும், ்்கதுககும் உளைா்தல், 
இ ்த ன  வி ் ை வ ா ்க  ்த ம து  இ ன 
அ்டயாைத்்த ம்்றதது நடநது 
ப்காளை முயறசித்தல், ்சமூ்கததில் 
அதி்க ய�ாக்்க பவளிக்காட்டு்தல், 
�ல இடங்களில் விட்டுகப்காடுத்த்ல 
ப்சய்்தல். எந்த யநரததிலும் ்தாம் வீணா்க 
்சநய்த்கததுககுளைா்கலாம் எனகி்ற 

பீதியுடயனயய எஙகும் �யணித்தல், எவர் 
்தம்்ம �ார்த்தாலும் ்தம்்ம ்சநய்தகிப்�்தா்க 
்கருதிக ப்காளளும் உைவியல், அர்ச, 
்தனியார் நிறுவனங்களின ய்ச்வ்யப் 
ப � று வ தி லு ம் ,  ப ்த ா ழி ல் ்க ் ை ப் 
ப�றுவதிலும் ்சந்தர்ப்�ங்கள �ாதிப்�்ட்தல் 
என இது ப்தாடரப் ய�ாவ்்த ்கட்டியமா்கயவ 
கூ்றலாம்.

ஏபனன்றால் அப்�டி ஒரு சூைலில் ்கடந்த 
்காலம் ்தமிழ மக்கள இருத்தப்�ட்டார்்கள. அர்ச 
இயநதிரம் இ்்தப் புரிவ்தறகு ஏறப்கனயவ 
�ைகியிருககி்றது. சிங்கை சிவில் ்சமூ்கமும் 
அத்த்்கய நிறுவனமயப்�ட்ட �ார�ட்்சத்்த 
நி்கழததியிருககி்றது. �ாது்காப்பு ்சார்ந்த 
அதி்காரம் �ாது்காப்புத து்்றயினரிடம் 
இருநது சிங்கை சிவில் ்சமூ்கததுககும் 
�கிரப்�ட்டிருந்தது ்சநதிரி்கா ்காலததில் 
ப�ாலி்சாயராடும், �்டயினயராடும் ய்சர்நது 
�ணியாற்றககூடிய “சிவில் �ாது்காப்பு 
அ்மப்பு” எனகி்ற ய�ரில் அர்சால் 

அ்மக்கப்�ட்ட சிறு சிறு அ்மப்பு்கள 
மூ்ல முடுகப்கல்லாம் �ண்ணிய 
அட்ட்கா்சத்்த நாம் ம்றநதிருக்கமாட்யடாம்.

சிங்கை இனவா்த ்சகதி்கள ்தமது 
்்க்களில் அதி்காரத்்த எடுததுக 
ப்காண்டு அராஜ்கத்்தயும், ்தனிப்�ட்ட 
குயரா்தங்க்ையும் கூட தீர்ததுகப்காண்ட 
்சந்தர்ப்�ங்க்ை நாம் எப்�டி ம்றப்�து. 
ப்தருவில் ஒரு சிங்கைவர் இனபனாருவ்ரக 
்காட்டி “இய்தா புலி” எனறு ஒரு ்சவுண்டு 
விட்டால் ய�ாதும் குறித்த ந�ர் ்தன்ன 
நிரூபிக்க எந்த ்சந்தர்ப்�மும் கி்டக்காமல் 
அடிதது ப்கால்லப்�ட்டிருககி்றார்்கள. 
கு றி ப் � ா ்க  ப ்க ா ல ன ன ா ் வ 
எண் ப ண ய் க கு ்த ங ்க ள  பு லி ்க ை ால் 
்தாக்கப்�ட்ட யவ்ை ப்தமட்டப்காட, 

ப்காலனனாவ, ப்தாட்டலங்க �குதி்களில் 
அப்�ாவி ம்லய்க இ்ைஞர்்கள 
இந்த “சிவில் �ாது்காப்பின” ய�ரில் 
குரூரமா்க ப்கால்லப்�ட்ட ்சம்�வங்க்ை 
யநரில் ப்சனறு வி்சாரிதது ்சரிநி்கரில் 
்கட்டு்ர்கைா்க எழுதியிருககிய்றன. 
அ்த்னப் �திவு ப்சய்ய ப்தாட்டலங்க 
எனகி்ற இடததுககு ய�ாயிருந்தய�ாது 
என்னயும் அய்த �ாணியில் ஒரு கூட்டம் 

விரட்டிகப்காண்டு வந்தய�ாது அய்த  
பிரய்த்சத்்தச ய்சர்ந்த எனனு்டய 
உ்றவினர் ஒருவரால் ்காப்�ற்றப்�ட்ட்்தயும் 
்சரிநி்கரில் �திவு ப்சய்திருககிய்றன. 
இந்த நி்லயில் ்தறய�ாது அர்சாங்கம் 
மீண்டும் அவ்சர ்கால ்சட்டத்்த 
இப்ய�ாது ்்கயிபலடுக்கப்ய�ாவ்தா்க 
அறிவிததிருப்�்்தயும் ்கவனததிறப்காள்க.

ப்சாந்த அனு�வம்

இ ய ்த  9 0 ்க ளி ல்  சி ங ்க ை ப் 
ப�ாதுககூட்டபமானறில் நான ஆறறிய 
உ்ர பினனர் ஹிரு �ததிரி்்கயில் பிர்தான 
்கட்டு்ரயா்க பிரசுரிததிருந்தார்்கள. அ்்த 
இந்த இடததில் �கிர்வது ப�ாருத்தபமன 
நம்புகிய்றன.

“்தாய்மார்்கயை.. . ்சய்கா்தர்்கயை.. . நான 
தின்சரி எனது வீட்டில் இருநது கிைம்பும் 
முன என்ன சுய �ரிய்சா்த்ன 

ப்சய்துப்காளயவன. அ்டயாை அட்்ட 
இருககி்ற்தா? எனது உ்ட்கள ்சநய்த்கத்்த 
ஏற�டுத்தக கூடிய்தா்க இருககி்ற்தா? உருவ 
அ்மப்பில், எனது ந்ட உ்ட்ய 
்வதது ்சநய்த்கம் ப்காளை வாய்ப்புண்டா? 
எனறு உறுதி ப்சய்துப்காண்ட்தன 
பி ன ன ர் ்த ா ன  ப வ ளி ய ய று ய வ ன . 
வீட்டிலிருநது பவளியயறியதிலிருநது 
ப்காட்டாஞய்ச்ன �ஸ ்தரிப்பு நி்லயம் 
ப்சல்லும் வ்ர ஒவபவாரு திருப்�ததிலும் 
என்ன எவரும் அவ்தானிககி்றர்்கைா? 
்சநய்த்கப்�டுப்�டும்�டி ய�ாலீ்சாயரா 
யவப்றவயரா ப்தரிகி்றார்்கைா? என�்்த 
பீதியுடன �ார்தது திரும்புயவன. �ஸஸில் 
்கண்டகடருடன வீண் உ்ரயாட்லத 
்தவிர்ப்�்தற்கா்க  எப்ய�ாதும் மாறறிய 
சில்ல்்ற்க்ை ப்காண்டுவநதிருப்ய�ன. 

்சரியா்க 4.50 ்ச்தத்்தக ப்காடுததுவிடுயவன. 
எனனிடம் �ததிரி்்கயில் எழுதுவ்தற்கான 
உ்சாதது்ண நூல்்கயைா ஆவணங்கயைா 
இருககும். ்சரிநி்கர் அலுவல்கததுககுப் 
ய�ா்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணிததியாலம் 
ஆ கு ம்.  அ ந ்த  இ ் டய வ ் ை யி ல்  
்தப்பித்தவறி கூட ஒரு நூ்ல எடுதது 
வாசிப்�்்த ்தவிர்ததுவிடுயவன. எவர் 
்கண்்களுககும் எனது ்தமிழ அ்டயாைம் 
பவளிதப்தரிநதுவிடககூடாது என�தில் 
்கவனமா்க இருப்ய�ன. இ்றஙகும் இடம் 
வந்ததும் முன கூட்டியய வா்சல் வ்ர ப்சனறு 
எந்தக ்க்்தயுமினறி இ்றஙகிவிடுயவன. 
மீண்டும் அலுவல்கததுககுள நு்ையும் வ்ர 
ஒவபவாரு திருப்�ததிலும் அய்த பீதியுடன, 
�ட�டப்புடன, ்சநய்த்கததுடன ்தான ய�ாய் 
ய்சர்யவன. இத்த்னககும் நான ப்காழும்்� 
பி்றப்பிடமா்கக ப்காண்ட, சிங்கைம் ப்தரிந்த, 
அர்சாங்கம் ப்காடுத்த ஊட்க அ்டயாை 
அட்்ட்யயும் ப்காண்டிருககி்ற ஒரு 
இ்ைஞன. நிர�ராதி...

இப்ய�ாது நான ய்கட்கிய்றன ்தாய்மாயர... 
என வய்்தபயாத்த உங்கள பிள்ை்கள 
இப்�டித்தான வாழகி்றார்்கைா? இது 
என ்க்்தயல்ல என்னய�ான்ற 
லட்்ச்கணக்கான ்தமிழ இ்ைஞர்்கள, 

யு வ தி ்க ள  ந ா ை ா ந ்த ம் 
இத ்த்்கய பீதியில் ்தான 
நடமாடிகப்காண்டிருககி்றார்்கள. 
்சரா்சரி சிங்கை இ்ைஞர்்களின 
ந ா ை ா ந ்த  வ ா ழ வு க கு ம் 
்த மி ழ  இ ் ை ஞ ர் ்க ளி ன 
அனு�விததுவரும் வாழவுககும் 
இ்டயில் ப�ரிய விததியா்சம் 
இருககி்றது...” எனய்றன. இந்த 
உ்ர �லரின உணர்வு்க்ைத 
உலுககியிருந்தது எனறு ஹிரு 
�ததிரி்்கயின நண்�ர்்கள அனறு 

எனனிடம் ப்தரிவித்தார்்கள.

யுத்தம் முடிந்ததும் ்ச்கல இன மக்கள 
மததியிலும் �ரஸ�ரம் இருந்த ்சநய்த்கம் 
ய�ாய்; ்சரைமா்க �ைகும் ்சந்தர்ப்�ம் 
வாய்ததிருககி்றது. அந்த வாய்ப்பு இப்ய�ாது 
மீண்டும் �றிக்கப்�டுகி்றது. இப்ய�ாது அந்த 
நி்ல்ம முஸலிம்்களுககு எதிரா்க 
திருப்�ப்�டப் ய�ாகி்றது.

முஸலிம்்களுககு எதிரான  “ய�ரச்ச 
பவருண்ட உணர்வு” (islamicphobia) 
ஏற்கனயவ வைர்தப்தடுக்கப்�ட்டு இருககி்றது. 
ஈஸடர் �டுப்கா்ல்கள அந்த நி்ல்ம்ய 
உச்ச்கட்டததிறகு ந்கர்ததியிருககி்றன.

இப்ய�ா்்தககு வனமு்்ற வடிவம் 
எடுக்கா்தது நிம்மதியய. ஆனால் இது இப்�டி 
ப்தாடரும் என�்தறகு எந்த உத்தரவா்தமும் 
கி்டயாது.

1883இல் சரியாக 136 வருடஙகளுக்கு முன்னர் 
இப்படி ஒரு குருத்து ஞாயிறனறு தான 

இலங்கயின முதலாவது மதக் கலவரம் இதத 
ககாடடாஞதச்்னப ்பகுதியில் நிகழ்நதது. 
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இலங்்கத ்தமிைர் விடு்த்லக்கா்க ஆயு்தப் 
ய�ாராட்டம் நடத்தப்�ட்ட ்காலததில், பூய்காை 
அரசியல் ய�ாட்டிககுள இலங்்கததீவு 
உ ட் � டவி ல் ் ல.  தி ருய ்க ாண ம ் ல 
அம்�ாநய்தாட்்டத து்்றமு்கங்க்ை 
ய ம ற கு ல ்க  ந ா டு ்க ள  இ ல க கு 
்வததிருந்தாலும் விரும்பிய யநரததுககுச 
சு்தநதிரமா்க ்தமது ய�ார்க்கப்�ல்்க்ை 
அ னு ப் � க  கூ டி ய  நி ் ல ் ம யு ம் 
இருநதிருக்கவில்்ல. ஆ்க 2009 ஆம் ஆண்டு 
யம மா்தததின பினனரான சூைலில், மி்கவும் 
இலகுவான மு்்றயில் இலங்்கததீவில் 
்தாம் நி்னப்�்்த ்சாதிக்கக கூடிய்தா்க 
இருககின்றது இந்த யமறகுல்க நாடு்களுககு.

இ வ வ ா ்ற ன ப ்த ா ரு  சூ ை லி ல் ்த ா ன 
இ ல ங ் ்க த தீ வி ல்  உ யி ர் த ்த 
ஞ ா யி ற று க கி ை ் ம  கு ண் டு ்க ள 
ப வ டித தி ரு க கி ன்ற ன. அ ப ம ரி க ்க ா 
எஙகு ்கால்�திக முற�டுகினய்றா 
அஙப்கல்லாம் ்தாககு்தல் நடத்த முடியும் 
என்ற ப்சய்தி இந்தக குண்டுத ்தாககு்தல் 
மூலம் உணர்த ்தப்�ட்டிரு க கின்றது. 
இநதியா �ாககிஸ்தான முரண்�ாடும் 
சீனா �ாககிஸ்தான உ்ற்வயும் இந்தத 
்தாககு்தலின பினனணியா்க இருககுயமா 
என்ற ய்களவி்கள எழுகின்றன.

அபமரிக்காவுககும் சீனாவுககும் இ்டயயான 
முரண் நி்லயும், அபமரிக்க இநதிய 
உ்றவுககுக ்காரணம். இந்த அபமரிக்க 
- இநதிய உ்றவு்தான �ாககிஸ்தான 
சீ ன  உ ்ற வு க கு ப்  � க ்க � ல ம ா்க வு ம் 
அ்மந்தப்தனலாம். எனயவ இநது ்சமுததிர 
பிராநதியததிற்கான ஆதிக்கப் ய�ாரின 
வடிவமாவும் இலங்்கத தீவில் நடந்த 
குண்டுபவடிப்்� யநாக்கலாம்.
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இலங்்கயின ்தறய�ா்்தய அரசியல் 
சூை்ல ்கருததில் ப்காண்யட ்தாககு்த்ல 
நடததிய ஐஎஸ �யங்கரவாதி்கள நனகு 
திட்டமிட்டுளைனர். ப�ௌத்த சிங்கை 
மக்கள மீய்தா ப�ாைத்த வி்கா்ர்கள 

மீய்தா ்தாககு்தல் நடத்தப்�ட்டிருந்தால். 
அ து  மு ஸ லி ம் ்க ் ை  ய ந ா க கி ய 
எதிர்த்தாககு்தலுககு வழி ்ச்மததிருககும்.

இ ்த ன ்க ா ர ண ம ா ய வ  கி றி ஸ ்த வ 
ய ்தவாலயங்களும் பவளிநாட்டவர் 
்தஙகும் நட்்சததிர யஹாட்யடல்்களும் 
மறறும் ்தமிழ மக்கள ப�ரும்�ான்மயா்க 
வ ா ழு ம்  கி ை க கு  ம ா ்க ா ண த தி ல் 
மட்டக்கைப்பும் ்தாககு்தலுக்கா்கத ப்தரிவு 
ப்சய்யப்�ட்டிருககின்றன.

சிங்கை, ்தமிழ கிறிஸ்தவ மக்களும் 
ப வ ளி ந ா ட் ட வ ர் ்க ளு ய ம  கு ண் டு த 
்தாககு்தலில் இ்றநதிருககின்றார்்கள. எனயவ 
்தாககு்தல் நடததியவர்்களின யநாக்கமும் 
இலககும் ்சரியான்தா்கயவ அ்மநதுளைன.

இ ந ்த த  ்த ா க கு ்த ல்  தி டீ ப ர ன 
ந டத ்த ப் � ட் ட்த ல் ல.  நீ ண் ட ந ா ட் ்க ள 
திட்டமிடப்�ட்யட உரிய யநரததில் 
்தாககு்தல் நடத்தப்�ட்டிருககின்றது. இது 

ஐஎஸ.�யங்கரவாதி்களின ்தாககு்தலா்க 
இருந்தாலும் உளளூர் ந�ர்்களின அல்லது 
குழுக்களின ஆ்தரவு்கள நிச்சயமா்க 
இருநதிருக்க யவண்டும்.

இலங்்க ஏ்னய அண்்ட நாடு்கயைாடு 
நிலதப்தாடர்பு்டய்தல்ல. இலங்்க ஒரு 
தீவு. ஆ்கயவ மு்தன மு்்றயா்க பவளிச 
்சகதி்களின தீவிரவா்தத ்தாககு்தல் ஒனறு 
நிலத ப்தாடர்பில்லா்த இலங்்கத 
தீ வி ல்  ந ட த ்த ப் � ட் டி ரு க கி ன ்ற து . 
ஐஎஸ �யங்கரவாதி்கள சிரியாவில் 
அழிக்கப்�ட்டுவிட்டார்்கள எனறு அபமரிக்கா 
மார் ்தட்டிக ப்காண்டிருந்த நி்லயில், 
நிலத ப்தாடர்�ற்ற ்தனித தீவான 
இலங்்கயில் ்தாககு்தல் நடத்தப்�ட்டுள்ம 
அ ப ம ரி க ்க ா ் வ  ம ா த தி ர ம ல் ல 
இ ந தி ய ா் வ யு ம்  அ தி ர்ச சி ய ் ட ய 
்வததுளைது.

1997 ஆம் ஆண்டு விடு்த்லப் புலி்கள 
இயக்கத்்த �யங்கரவா்தப் �ட்டியலில் 
அபமரிக்கா ய்சர்ததிருந்தது. ஆனால் 2009 
ஆம் ஆண்டு யம மா்தததின பினனரான 
சூைலில்்தான உண்்மயான �யங்கரவா்தம் 
இலங்்கககு வநதுளைது என�்்த 
அபமரிக்காவுககு இந்தத ்தாககு்தல் 
உணர்ததியுளைது.

2009 ஆம் ஆண்டு யம மா்தததின 
பினனரான சூைலிலும்கூட அபமரிக்கா 
புலம்ப�யர் நாடு்களில் உளை ்தமிழத 
ய்தசியச ப்சயற�ாட்டாைர்்க்ை ்்கது 
ப்சய்வது வனனியில் இருநது ஐயராப்பிய 
நாடு்களு ககு ச ப்ச னறு பு்க லிடம் 
ய்காரியுளை முனனாள ய�ாராளி்க்ை 
்்கது ப்சய்வது, வி்சாரிப்�து ய�ான்ற 

ப்சயற�ாடு்களில் ஈடு�ட்டு, சிங்கை ப�ௌத்த 
மக்க்ையும் இலங்்க அர்சாங்கத்்தயும் 
்சாந்தப்�டுததும் யவ்லத திட்டங்களியலயய 
ஈடு�டுகின்றது. இறுதிப் ய�ாரினய�ாது 
இ ட ம் ப � ற ்ற  ய � ா ர் க கு ற ்ற ங ்க ள 
ப்தாடர்�ான ்சர்வய்த்ச வி்சார்ண்கள 
நடத்தப்�டவில்்ல. ்சர்வய்த்ச குற்றவியல் 
நீ தி ம ன்ற த தி ல்  கூ ட  வி ்ச ா ர் ண 
நடத்தப்�டுவ்தற்கான ஏற�ாடு்கள 2015 ஆம் 
ஆண்டு ்மததிரி - ரணில் அர்சாங்கம் 
இலங்்கயில் அ்மக்கப்�ட்ட பினனர் 
்்கவிடப்�ட்டுளைன.  ஆ்கயவ இ்தன 
பினனணியியல்தான இலங்்கயில் 
எந்தக குற்றத்்தயும் ப்சய்துவிட்டுத 
்தப்பிததுவிடலாம் என்ற ்்தரியம் 
இலங்்க இராணுவததுககு மாததிரமல்ல 
�யங்கரவா்தத ்தாககு்தலில் ஈடு�டும் 
ப வ ளி ச ்ச க தி ்க ளு ம்  வ ந து வி ட் ட து 
எ ன � ய ்த  ப ்க ா ழு ம் பி ல்  உ யி ர் த ்த 
ஞாயிறறுககிை்மயனறு இடம்ப�ற்ற 
குண்டு பவடிப்பு வைஙகியிருககும் 
மறறுபமாரு ்த்கவலாகும். இலங்்க 
ப்தாடர்�ான விடயததில் அபமரிக்கா 
இ வ வ ா ்ற ா ன  அ ணு கு மு ் ்ற ்க ளி ல் 
ஈடு�ட்டுக ப்காண்டிருககும்ய�ாது்தான 
சீனா, �ாககிஸ்தான ஆகிய நாடு்கள ்தமது 
உ்றவின மூலம் இலங்்க்ய எப்�டித 
்தமது ்கட்டுப்�ாட்டில் ப்காண்டு வரலாம் 
அல்லது அபமரிக்கா இலங்்கயில் 
நி்லப்காளவ்்த எவவாறு ்தடுக்க முடியும் 
என்ற உததி்க்ைக ் ்கயாளுகின்றன. அ்தன 
ஆரம்� பவளிப்�ாடு்தான ஞாயிறறுககிை்ம 
இடம்ப�ற்ற குண்டு பவடிப்பு எனறு கூ்றலாம்.  

இலங்்கததீவின வடககு கிைககுத ்தமிைர் 
்தாய்கப் �குதியில்்தான இராணுவம் 
்தமது மு்காம்்க்ை அ்மததுளைது. 
நூ ற று க கு  ப ்த ா ண் ணூ ற ் ்ற ந து 
்ச்தவீ்தமான இராணுவத்்த வடககு 
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2002 இல் எனறு நி்னவு. எங்கைது ஊரில் 
திடீபரன உருபவடுத்த ஒரு ப�யர் ப்தரியா்த 
அ்மப்பு ப்தா்ல்காட்சி �ார்ப்�து ”ஹராம்” 
எனறு பிரச்சாரம் ப்சய்யதப்தாடஙகியது. 
இந்தச ப்சயல்�ாடு பிரச்சாரதய்தாடு 
நினறுவிடவில்்ல. வீடு வீடா்கச ப்சனறு 
அனடனாக்க்ை உ்டப்�து, சீடி விற�்ன 
ப்சய்யும் ்க்ட உரி்மயாைர்்க்ை 
எச்சரிக்்க ப்சய்து, ்க்ட்க்ை எரிப்�து 
எனறு வனமு்்றயா்க மாறியது.

்கறுப்பு அ�ாயாக்க்ையும், நீண்ட 
அஙகி்க்ையும் ப்காண்டுவநது இது்தான 
இஸலாமிய உ்ட எனறு யாயரா சில 
வியா�ாரி்கள அறிமு்கம் ப்சய்்தார்்கள. எங்கள 

இறுதித தூ்தர் 
மு ஹ ம் ம த 
நபி அவர்்கள 
வ ா ழ ந ்த 
ம ண் ணி ல் 
ப � ண் ்க ள 
எ ல் ல ா ம் 
இ ் ்த த ்த ா ன 
அ ணி கி ன 
்ற ா ர் ்க ள .  
இது எங்கள 
்க ல ா ்ச ா ர ம் 
எ ன று 
ஏ ற � ்த ற கு 

ப�ண்்க்ையும் பிள்ை ்க்ையும் 
�ைக்கப்�டுத தினார்்கள. இது ப�ண்்களுககுப் 
�ாது்காப்�ான ப்கௌரவமான உ்ட 
என�்தான உணர்்வ வலிநது உருவாககிப் 
ப�ண்்கள வாயாயலயய ப்சால்லும்�டி 
மூ்ைச்சல்வ நடந்தது. �ாட்சா்ல 
ம ா ண வி ்க ளு ம்,  � ல் ்க ் ல க ்க ை ்க ம் 
ப்சல்லும் மாணவி்களும் ்கறுப்பு அஙகி்ய 
மட்டுந்தான ்கட்டாயமா்க அணியயவண்டும் 

எனறு பவளளிககிை்ம ஜூம்மாக்களில் 
துண்டுப்பிரசுரங்கள விநியயாகிததுப் 
பிரச்சாரம் ப்சய்யப்�ட்டது.

இது எங்கள ஊரில் மட்டும் நி்கழந்த 
்சம்�வமில்்ல. ப�ரும்�ாலா்க முஸலிம்்கள 
வாழும் எல்லா ஊரிலும் இப்�டித்தான 
நடந்தது.

திடீபரனறு மு்ைத்த சிந்த்னப் 
�ளளி்களுககு அரபு நாடு்களிலிருநது நிதி 
வசூலாகி வந்தது. பவறும் நூறு இருநூய்றா 
ரூ�ாய்்க்ை மட்டும் நனப்கா்டயா்க 
ப்சலுததி நாங்கள ்கற்ற குர்ஆ்ன 
மா்தாந்தம் மூவாயிரம் ப்சலுததிக ்கறகும் 
நி்ல உருவாக்கப்�ட்டது. ம்த ்கல்வி 
அவசியயமயினறி முனனிறுத்தப்�ட்டது. 
வியா�ாரமானது. கிலா�த �றறிய 
எண்ணங்கள இ்ைஞர்்களி்டயய 
வி ் ்த க ்க ப் � ட் டு  இ ந ்த  பூ மி 
முஸலிம்்கைால் ஆைப்�டயவண்டியது 
என்ற பிரம்்ம திணிக்கப்�ட்டது. சில 
உலமாக்கள ப்சாததுக்கள ய்சர்த்தார்்கள. 
எங்களுககுத ப்தரிய �ாஙகு முைஙகிக 
ப்காண்டிருந்த ்சம்�ையம இல்லா்த 
பமௌலவி்கள பவளிநாடு்களுககுப் 
ய�ாய் வந்தார்்கள. அவர்்கள வீடு்களுககுப் 
� ா க கி ஸ ்த ா னி லி ரு ந து ம்  ம த தி ய 
கிைககிலிருநதும் நண்�ர்்கள வநது ்தஙகிச 
ப்சன்றார்்கள. அவவப்ய�ாது ஆடு மாடு 
அறுதது விருநது்கள நடததினார்்கள. 
்க ஞ ்ச ா் வ  அ ம் மி யி ல்  அ ் ரத து 
இ்்றசசிக ்கறி ்ச்மத்த வா்சம் எங்கள 
மூககுத துவாரங்க்ை அரிததுக ப்காண்டு 
்காறறியலறிப் ய�ானது.

இ வ ர்்க ளு க கு ள  இ ந ்த  சி ந ்த ் ன 
மாற்றங்கள எப்�டித திடிபரனத ய்தானறின 
எனறு சிநதிப்�தில் யாருககும் ஆர்வம் 
இருக்கவில்்ல.
சி ங ்க ை  ம க ்க ள  சீ த ் ்த ் ய ய ா 

அணிகின்றார்்கள? அவர்்கைது ்கலா்சாரததில் 
மாற்றம் உண்டா்கவில்்லயா, நாங்கள 
அ�ாயா அணிந்தால் தீவிரவா்தமா எனறு 
அ�ாயா திணிக்கப்�ட்ட அரசியலுககு 
முட்டுக ப்காடுப்�்்த பவட்்கயமயினறி 
நி்கழததி பவறறி ்கண்டவர்்கள மு்கங்கள 
எல்லாம் வரி்்சயா்க ்கண்்களில் வநது 
ய�ாகின்றன.

ம்தததின ப�யராலான இத்த்்கய 
சினனசசினன எகஸட்ரீம் ப்சயல்�ாடு்களின 
ஊறறுக்கண்்க்ை ஆைமா்க யநாக்கத 
்த வ றி ய ய ்த ா டு,  அ ப ம ரி க ்க ா  9 / 1 1 
்தாககு்தலுககுப் பினனர் இஸலாமியர்்க்ை 
தீவிரவாதி்கைா்கப் �ார்ககும் சூழநி்ல்ய, 
இ ஸ ல ா ய ம ா ய � ா பி ய ா  ய � ா ன ்ற 
அரசியல்்க்ைப் ய�சுவ்்த மனி்தாபிமானச 
ப்சயற�ாடா்க ்கருதியவர்்கள எல்லாம்கூட 
இன்்றய இலங்்க முஸலிம்்களின 
அரசியல் நி்லககுப் ப�ாறுப்புககூ்ற 
யவண்டியவர்்கயை.

இஸலாமிய தீவிரவா்தம் குறிதது ய�சுகின்ற 
எழுதுகின்றவர்்க்ை யம்லதய்தய 
்்கககூலி்கள என்றவர்்கள, உண்்ம்ய்ய 
உரக்கப் ய�சிய எழுதியவர்்களின ்கழுதது்கள 
பநறிக்கப்�ட்டும், ்சமூ்க ஊட்கங்களிலும், 
வாழவிலும் அவமானப்�டுத்தப்�ட்டய�ாதும் 
பமௌனித திருந ்தவர்்களகூட இ்தன 
பினனால் இருககி்றார்்கள.

இ ப் ய � ா து  ப வ ள ை ம்  ்த ் ல க கு 
யமல்! நாட்கங்களின அரஙகு்க்ை 
மாற்றயவண்டிய ்தருணம்.

இலங்்க முஸலிம்்களின எதிர்வி்ன்க்ை 
மூனறு வ்்கயா்கப் �ார்க்க முடிகின்றது.
1) ்தப்பிககும் ்தநதிரம்

2) குற்றஞசுமதது்தல்
3) எதிர்்காலம் குறித்த அச்சம்
இலங்்க முஸலிம்்கள அ்னவரும் 
தீ வி ரவ ா்த த தி ற கு  எதி ர ா்க  அ ை த 
ப்தாடஙகியிருககி(ய்றாம்)்றார்்கள. இது 
்தப்பித்தல், அச்சம் ்சார்ந்தது.

குண்டு ்வத்தவர்்கள தீவிரவாதி்கள, 
ப்கால்லப்�டயவண்டியவர்்கள, அவர்்கள 
முஸலிம்்கள அல்ல, இஸலாம் தீவிரவா்த 
மார்க்கமல்ல என�ப்தல்லாம் ்தப்பித்தல் 
மறறும் குற்றச சுமத்தல் உைவியல் 
்சார்ந்த்வ.

தீவிரவாதி்களுககு ம்தமில்்ல. அவர்்கள 
யாரா்க இருந்தாலும் ப்கால்லப்�டயவண்டும் 
எனறு ்தப்பிக்க முற�டும் �சய்சாநதி்கைா்க 
முஸலிம்்கள மா்றயவண்டியது ்காலததின 
ய்த்வயாகியிருககி்றது.

தீவிரவா்தக ்கருததுக்களுககு எதிரா்க 
்கடந்த ்காலங்களில் எதிர்வி்னயாறறி 
இ ரு க கி ய ்ற ா ம ா  எ ன று  நீ ங ்க ள 
ஒவபவாருவரும் உங்க்ைக ய்களுங்கள. 
ப ம ௌ ன ம ா ்க  இ ரு ந ்த வ ர் ்க ள கூ ட 
தீவிரவா்தத்்த ஆ்தரித்தவர்்கள எனய�ன. 
்சமூ்க ஊட்கங்களில் பவளியான ம்த 
தீவிரவா்த ்கருததுக்க்ை நமகப்கனன 
எனறும், யாயரா ஒருவன உைருகி்றான 
எனறும் ப�ாறுப்�றறு இருந்த நீங்கள 
இப்ய�ாது நல்லிணக்கம் ய�சுகிறீர்்கள. 
தீவிரவாதி்க்ைக ப்கால்லயவண்டும் 
எனகிறீர்்கள.

மு்ையியலயய கிளளி எறியயவண்டிய்்த, 
அ்தற்கான வாய்ப்பு்கள இருநதும் நீங்கள 
ப்சய்ய முனவரவில்்ல. ்கழுததிறகு 
்கததி வநதுவிட்ட பிற�ாயட தீவிரவா்தம் 
ஒழிக்கப்�டயவண்டும் வனமு்்ற்களுககு 
ம ா ர்க ்க த தி ல்  இ ட மி ல் ் ல  எனறு 
்கததுகிறீர்்கள. ய்த்வககு அதி்கமா்க 
சிந்த்னப் �ளளி்கள வந்தய�ாது, அ�ாயா, 
மு்கமூடி்கள வந்தய�ாது அ்த்னக ்கலா்சார 
மாற்றம் என�்தா்க அஙகீ்கரித்தவர்்கள, 
அவற்்ற எல்லாம் நம் ்்க்களில் 
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(உயிர்த்த ஞாயிறு தின ்தாககு்த்ல அடுதது 
�ாததிமா மஜி்தா ்தனது மு்கநூலில் �திந்த 
இரு ்கட்டு்ர்கள இஙகு ்தரப்�டுகின்றன. 
நல்லிணக்கம் நாடி அ்வ உங்கள 
�ார்்வககு -- ஆசிரியர்)

1)  "்தாககு்தல்்க்ை நடததியவர்்கள 
மு ஸ லி ம் ்க ள  அ ல் ல ,  அ வ ர் ்க ள 
�யங்கரவாதி்கள,  அவர்்களுககும் 
இஸலாததிறகும் ்சம்�ந்தமில்்ல எனறு 
்சப்்�க ்கட்டுவ்்த நிறுததுங்கள கூட 
எங்க்ை நாங்கயை சுய �ரிய்சா்த்ன 
ப்சய்து ப்காளைாவிட்டால் எஙய்கயயா ய�ாய் 
முட்டி யமாதி விடுயவாம்."                                                                       

" ந்டப�றறு முடிந்த ்தாககு்தல்்கள அர்ச 
அதி்கார ்சகதி்களின து்ணயயாடு்தான 
ந்டப�றறுளைன என�்தறகு நி்்றய 
்சாட்சியங்கள எழுந்த வண்ணம் உளைன. 
ஆனால் அரசி்ன மட்டுயம நாங்கள 
ப�ாறுப்புககூறுவது ஒரு வி்த ்தப்பித்தல் 
மு்்ற. ஒரு வி்த அச்சம் ்சார்ந்த மு்்ற.

்தாககு்தல்்க்ை நடததியவர்்கள முஸலிம்்கள 
அல்ல, அவர்்கள �யங்கரவாதி்கள,  
அ வ ர் ்க ளு க கு ம்  இ ஸ ல ா த தி ற கு ம் 
்சம்�ந்தமில்்ல எனறு ்சப்்�க ்கட்டுவ்்த 
நிறுததுங்கள. கூட எங்க்ை நாங்கயை சுய 
�ரிய்சா்த்ன ப்சய்து ப்காளைாவிட்டால் 
எஙய்கயயா ய�ாய் முட்டி யமாதி விடுயவாம்.

கிட்டத்தட்ட இரு ்ச்காப்்தததின முனனால் 
ய�ாய் நினறு �ார்ககினய்றன. என்னயும் 
என்னச சுறறி இருந்தவர்்களும் �டித்த 
�ாட்சா்ல, �ல்்க்லக்கை்கங்கள, யவ்ல 
ப்சய்்த இடங்கள எல்லாவறறிலும் மனி்தம் 
மட்டுயம இருந்தன. �டிப்�டியா்க அயரபியக 
்கலாச்சாரம் ்த்லககு ஏ்றத ப்தாடஙகியது. 
முஸலிம்,  ்காபிர் என்ற பிரிவி்னவா்தப் 
ய�ாககி்ன இந்த ஒற்்றக ்கலாச்சாரம் 
ஏற�டுததி விட்டது.

�யங்கரவா்தம்  21ஆம் நுற்றாண்டின 
குைந்்த அல்ல.  எப்ய�ாது அரசியல் 
்சகிப்புத்தன்ம , அரசியல் அடககுமு்்ற 
அல்லது எதிர்ப்புத்தன்ம உருவாகியய்தா 
அப்ய�ாய்த அ்தன யவர்்கள   உருப்ப�ற்றன.

மு்தலாம் நுற்றாண்டில் மததிய கிைககில் 
யராமர்்க்ை தூககிபயறிவ்தற்கான 
இலககுடன ஆரம்பிக்கப்�ட்ட முந்்தய யூ்த 
�யங்கரவா்த அ்மப்பு சி்சாரியாகும் (Sicarii).  
்கலிலீயாவின யூ்தாஸ, ப்சயலாரிஸின 
(Zealots,)(தீவிரவா்த இயக்கம்) ்த்லவர்்தான 
சி்சரிககின முககிய சூததிர்தாரி்கைா்க 
விைஙகினர். யூ்தர்்கள மட்டுயம ்கடவுைால் 

அனறு நாம் ்சாப்பிட்ட நாரி்சாச ய்சாறு,  
�ராத பராட்டி ய�ான்ற எல்லாவறறி்னயும் 
“ஹராம்” என்ற ஒற்்றக ்க்தவு ய�ாட்டு 
அ்டதது விட்டார்்கள. ஒவபவாருவரும் 
அடுத ்த ்சமூ்கத திலிருந து பிரித து 
விடப்�ட்டுளயைாம்.

நான ஐநது வய்தா்க இருககின்ற ப�ாழுது 
எனது ஆ்ட்ய �றறி ய்களவி எழுப்�ா்த 
மதரஸாக்கள இனறு எனது எட்டு வயது 
ம்கள ்கருப்பு ஹ�ாயாவி்ன அணிநது 
வந்தால் ்தான ஓ்த முடியும் எனறு ்சட்டம் 
வகுககின்றன. �ாவா்ட ்சட்்ட ்தாவணி 
அணிநது �ாட்சா்ல ப்சன்ற ராத்தா 
�ல்்க்லக்கை்கம் ப்சல்கின்ற அவைது 
ம்களுககு ்கண்்கள இரண்டு மட்டும் 
ப்தரியும் வி்தமா்க ஹ�ாயாவி்ன 
ய�ார்ததி அனுப்பி ்வககின்ற சூைல். 
ப்தருவுககுத ப்தரு �ளளிவா்சல்,  ்காபிர் 
- ்ைத்தான எனறு ்க்தறுகின்ற ஒலி 
ப�ருககி்கள. ய�ா்தாககு்்றககு யநானபு,  
ப�ருநாள ்காலங்களில் ய�ரீச்சம் �ைமும் 
குர்�ான இ்்றசசியும் ப்காடுதது இந்த 
அப்�ாவிச்சனங்க்ை ய�ாட்யடா எடுககின்ற 
்சகிப்புத ்தன்மயற்ற வ்காபி்சததின 
ப்காடூரங்கள. எல்லாவறறி்னயும் நாங்கள 
�ார்ததும் �ார்க்காமலும் இருந்த இந்த 
யநாயின ்க்டசித ்தருணம் தீவிரவா்தமா்க 
மாறி உயிர்்க்ை �லிபயடுககின்ற 
நி்ல்ம.

இந்தக குறிப்பிட்ட தீவிரவா்த அ்மப்பின 
நடவடிக்்க்களினால் ஒட்டுபமாத்த 
முஸலிம் ்சமூ்கமும் இக்கட்டான நி்லயில் 
நிறகின்றது. இனியமலாவது ்சவுதியின 
் ்க க கூலி ்க ை ா ன  இ த தீ வி ர வ ா்த ப் 
ய � ாக கி ் ன  ்க ண் டு ப ்க ாளை ா ம ல் 
விடுவது முஸலிம் ்சமூ்கததிறகு மி்கவும் 
ஆ�த்தானது. ஆனால் இந்த நி்ல்ம்ய 
விைஙகிகப்காளைாது நம்்ம நாயம 
்த ப் பி த து க  ப ்க ா ள ை வ ் ்த வி ட் டு 
இந்த தீவிரவா்த யநாயிலிருநது எமது 
்த்லமு்்ற்யக ்காப்�ாற்ற மு்னயுங்கள. 
எங்க்ைச சுறறி எனன நடந்தது 

எப்�டிபயல்லாம் நாங்கள மூ்ைச ்சல்வ 
ப்சய்யப்�ட்யடாம் என�்்த உணருங்கள"

2) இலங்்கயில் உளை இஸலாமிய 
இயக ்கங்க்ையும் அடிப்�்டவா்த 
அ்மப்புக்கைா்க ப�ாது்மப்�டுததிப் 
�ார்த்தல் இனனும் பிரச்ச்ன்க்ை 
அதி்கரிக்கச ப்சய்யும் எனப்றாரு ்கருத்்த 
ஆண்்கள முன ் வககின்றனர். இஙய்க நான 
ஆண்்கள எனறு குறிப்பிட்டுச ப்சால்லவது 
அவசியமானது. இவ அ்மப்புக்கள 
அ்னததும் மீ்தான எனது எதிர்ம்்றயான 
விமர்்சனப் �ார்்வ, ்தறப�ாழுது 
ந்டப�றறு முடிந்த ய�ரிைப்பின பினனர் 
யமலும் அதி்கரிததுளைது.

்தாககு்த்ல நடாததிய தீவிரவாதி்களுககும் 
்தங்கைது அ்மப்பிறகும் ்சம்�ந்தமில்்ல 
என�்்த நிரூபிப்�தியலயய அ்னவரும் 
மும்முரமா்க ஈடு�ட்டுளைனர். ்தனியய 
ஆண் ்மயச சிந்த்ன்ய மட்டும் 
ப்காண்டு ்கட்டிபயழுப்�ப்�ட்ட இந்த 
அ ் ம ப் பு க ்க ளி ன  ்க ட ந ்த  ்க ா ல ச 
ப்சயற�ாடு்க்ை யநாககினால் மததிய 
கிைககு நாடு்களிலிருநது வருவிக்கப்�ட்ட 
நிதி்களின மூலம் ்கட்டடங்கள அ்மப்�தும் 
இஙய்க இருககின்ற இ்ைஞர்்க்ை 
்தங்கைது சிந்த்னப் �ளளியில் ய்சர்ததுக 
ப்காளவதிலுயம குறியா்க இருந்தனர். 
பி ன ன ர்  இ வ வி ய க ்க ங ்க ளி ் டய ய 
ய ா ர்  தூ ய் ் ம ய ானவ ர்  என � ் ்த 
நிரூபிப்�்தற்கான ய�ாட்டி பினனர் சில 
இடங்களில் வனமு்்ற்ய ய்தாறறுவித்தன. 
பி்ற ்சமூ்கங்களுடன நல்லிணக்கம் 
ய�ணல், ்தமது ்சமூ்கததிறகுள இருககின்ற 
ப�ாதுப் பிரச்ச்ன்கள,  ஆண் ப�ண் 
்சமததுவம்,  ப�ண்்களின நலன்கள 
அவர்்களுகப்கதிரான வனமு்்ற்கள,  
எ வ ற றி லு ய ம  இ ந ்த  இ ஸ ல ா மி ய 
அ்மப்புக்களின ப்சயற�ாடு்கள பூசசியமா்க 
இருநது வநதுளைன. மா்றா்க ப�ண்்களின 
நடத்்த்க்ையும்,  அவர்்கைது ஆ்ட்க்ை 
வ்ரய்்ற ப்சய்வதிலும் மட்டுயம ்கரி்ச்ன 

ப்சலுததினர்.  எந்தபவாரு ்சமூ்கததின 
வைர்சசியிலும் திட்டமிடலிலும் ப�ண்்களின 
�ங்களிப்பு மி்கவும் அததியவசியமானது. 
அவவா்றானப்தாரு �ங்க ளிப்�ற்ற 
எந்தபவாரு ்சமூ்கச ப்சயற�ாடும் 
பி னன் டவு ்க ் ை  எதி ர் ய ந ாக கு ம் 
என�தில் உறுதியான நம்பிக்்க 
ப்காண்டவள. இ்த்ன இன்்றய அ்னதது 
்சம்�வங்களும் நிரூபிதது வருகின்றன. 
யவ்த்ன,  ஆற்றா்ம,  குற்றவுணர்சசி,  
எதிர்்காலம் �றறிய ய்களவி  எல்லாம் 
நிரம்பியவர்்கைா்க  ஆண்்கள மட்டுல்ல 
எமது முஸலிம் ப�ண்்களும்  உைனறு 
ப்காண்டிருககின்றார்்கள. விட்டுக ப்காடுப்பு, 
்சகிப்புத ்தன்ம ப்காண்ட ்சந்ததி்ய 
்கட்டிபயழுப்� ்தயாரா்க இருககின்றார்்கள. 
பி்ற ்சமூ்கங்களுடனான  ்ச்க வாழவி்ன 
விரும்புகின்றார்்கள. ்ச்கவாழவுக்கான ஓர் 
அ்ைப்பிறகு முஸலிம் ப�ண்்களின 
�ங்களிப்பும் ஒத து்ைப்பும் மிக்க 
அவசியமாகும். இந்த வரட்டுத ்தன்ம 
ப்காண்ட இஸலாமிய இயக்கங்கள அற்ற 
ஆண், ப�ண் ்சமததுவம் நி்்றந்த ஒரு 
கூட்டு நல்லிணக்கம் ்தான இன்்றய 
சூைலுககு உ்கந்தது. அ்த்ன யநாககியய 
நாம் அ்னவரும் ப்சயற�ட யவண்டும். 
உங்களு்டய ்சகிப்புத ்தன்ன்மயற்ற 
தீவிரவா்த யநாய்க ்கா்க எங்கைது 
குைந்்த்க்ை  மீண்டும் �லியிட நாங்கள 
விரும்�வில்்ல.
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ஆட்சி ப்சய்யப்�ட யவண்டும் எனறும் 
இ்தறகு 

ஆயு்தயமநதிய எதிர்ப்பு அவசியம் எனறும் 
அவர்்கள நம்பினர்.  

சி்சாரி அ்மப்புடன ஒதது்ைப்பு வைங்க 
மறுத்த யூ்தர்்க்ை துயராகி்கள எனறு 
அவர்்கள ப்கானறு குவித்தனர்.

சி ்ச ா ரி ய ா ல்  � ய ன � டு த ்த ப் � ட் ட 
்தநதியரா�ாயங்கள, வரலாறறு வல்லுநரான 
யஜா்சப்ஸ (50AD) குறிதது விரிவா்க 
விவரிககின்றார் . 'அவர்்கள ்சனபநரி்சலான 

இடததுககு மக்கயைாடு மக்கைா்கச ப்சனறு, 
்தங்கள ஆ்ட்களின உளயல ம்்றதது 
்வததிருந்த சிறிய வாள்கைால்  ்தங்கள 
எதிரி்க்ைக குததிகப்கான்றனர். பினனர் 
அவர்்கள விழுந்தய�ாது, ப்கா்ல்காரர்்கள 
மக்கயைாடு ்தப்பிசப்சன்றனர்.

2 0  ஆ ம்  நூ ற ்ற ா ண் டின  ந வீ ன 
�யங்கரவா்தததிறகு முன, வரலாறு 
முழுவதும் �யங்கரவா்தததின �ல முககிய 
உ்தாரணங்கள உளைன. ்கதய்தாலிக்க 
மனனராட்சி்ய மீண்டும் ்்கப்�றறுவதில் 
் ்க ஃய � ாக ்க ஸ  ய ்த ால் வி ய ் ட ந ்த 
முயறசி,  ம்தததின தூண்டு்தலின 
ஆரம்� �யங்கரவா்தத திட்டததின ஒரு 
எடுததுக்காட்டு ஆகும். இ்தறகி்டயில், 
பிபரஞசுப் புரட்சியின ய�ாது �யங்கரவா்த 
ஆட்சி அர்ச �யங்கரவா்தததின ஒரு 
எடுததுக்காட்டு ஆகும்.

 
இரண்டாம் உலகப ்பாருக்குப பின் 
நவீை பயஙகரவா்தம்

்சமீ� ்காலங்களில் �யங்கரவா்தம்  
அரசியல் ்காரணததிற்கா்க �யன�டுத்த 
முடுககி விடப்�ட்டது.  ஐயராப்பிய 
வல்லரசு்களின �்ைய ய�ரரசு்களில் 
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ய்தசியவா்த இயக்கங்களின எழுசசியுடன 
இரண்டாம் உல்கப் ய�ாருககுப் பினனர் 
நவீன �யங்கரவா்தம் ப�ருமைவு வந்தது. 
இந்த ஆரம்�்கால ்காலனிததுவ எதிர்ப்பு 
இயக்கங்கள �யங்கரவா்தததின தி்ற்ன 
அஙகீ்கரித்தன, 

யஜார்ஜ் டவுன �ல்்க்லக்கை்கததின 
�ாது்காப்பு ஆய்வு ் மயததின இயககுநரான 
பு ரூ ஸ  ய ஹ ாஃ ப் ய ம ன  இ வ வ ா று 
குறிப்பிடுகி்றார்: 'இந்த குழுக்களின 
தி்றயன, அவர்்களின உண்்மயான 
குறுகிய எல்்ல்களுககு பவளியய 
அனு்தா�த்்தயும் ஆ்தர்வயும் திரட்டும். 
இவவாறு �ல இடங்களில் இய்தய�ால் 
�ாதிக்கப்�ட்ட மக்களுககு ஒரு ்சகதி வாய்ந்த 
உைரீதியான வலு்வ இது ப்காடுத்தது.  
மக்களின மன்்த மாறறும் ்சகதி ப்காண்டு 
�யங்கரவா்தததில் ்சர்வய்த்சசிக்கல்்களுககு 
இ்டயிலான உளளூர் யமா்தல்்க்ை 
மாறறிய்மப்�தில் ஒரு �யனுளை 
வழிமு்்ற்யக ்கண்டது.' இந்த வைர்சசி 
1960்களில் ்சர்வய்த்ச �யங்கரவா்தததிறகு 
வழிவகுத்தது.

 

இ வ வ ா று  உ ரு வ ா க ்க ப் � ட் ட 
�யங்கரவா்தம்்தான எம் நாட்டிலும் 
யவறுவடிவில் ்கால்�திததுளைது.

�யங்கரவா்தத்்த ஒழிக்கமுடியாது ஆனால் 
்தடுக்கமுடியும். பவளைம் வரும் முன 
அ்ண்கட்டயவண்டும்.
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கிைககு அபிவிருததிச ப்சயலணி ஏற�ாடு 
ப்சய்்த “மட்டக்கைப்பு மாவட்டததில் 
ய ம ற ப ்க ா ள ை ப் � ட  ய வ ண் டி ய 
அபிவிருததித திட்டங்கள” குறித்த 
விய்சட கூட்டம் மட்டக்கைப்பு மாவட்டச 
ப்சயல்கததில் ந்டப�ற்றய�ாது, 
வா்ைசய்ச்ன ்கட்தாசி ஆ்ல்யப் 
புனர்மக்க பிர்தமயர ்த்ட்க்ை 
ஏற�டுததுகி்றார் எனறு மட்டக்கைப்பு 
மாவட்டப் �ாராளுமன்ற உறுப்பினர் சீ. 
யயாய்கஸவரன குற்றஞ்சாட்டிய்தா்க 
ஊட்கச ப்சய்தி கூறுகி்றது.

அவர் கூறுவது உண்்மயானால், 
இ ப் பி ர ச சி ் ன  இ க கூ ட் ட த தி ல் 
குற்றஞ்சாட்டுவ்தன மூலம் தீர்க்கப்�டக 
கூ டி ய ்த ல் ல .  பி ர ்த ம ர்  ர ணி ல் 
விக கிரமசிங்க ்த்ல்மயிலான 
“ ந ல் ல ா ட் சி ”  அ ர ்ச ா ங ்க த ் ்த 
்தாங்கள்தான ப்காண்டுவந்த்தா்கக 
கூறும் ்தமிழத ய்தசியக கூட்ட்மப்பு, 
2015இல் இருநது இந்த அர்சாங்கத்்த 
ஆ்தரிததுகப்காண்டு்தான இருககி்றது. 
அதுமாததிரமல்லாது, பிர்தமருககு எதிரா்க 
�ாராளுமன்றததில் நம்பிக்்கயில்லாப் 
பியரர்ண ப்காண்டுவரப்�ட்டய�ாதும் 
ஜனாதி�தியினால் பிர்தமர் �்தவி 
நீக்கப்�ட்டய�ாதும் �ாராளுமன்றம் 
்க்லக்கப்�ட்ட ய�ாதும் நீதிமன்றம்வ்ர 
ப்சனறு பிர்தம்ரக ்காப்�ாறறியது 

்த மி ழ  ய ்த சி ய க 
கூட்ட்மப்ய�.

ஆ ்க ய வ  சீ . 
ய ய ா ய ்க ஸ வ ர ன 
எம்பி ்தான ்சார்ந்த 
்தமிழத ய ்த சியக 
கூ ட் ட ் ம ப் பி ன 
்த்லவர் இரா. ்சம்�ந்தன ஊடா்கப் 
பிர்தமருடன ய�சி இப்பிரசசி்ன்யத 
தீர்தது ்வப்�து, அ்தாவது இத்த்ட்ய 
நீககுவது்தான உ்கந்த அரசியல் 
அணுகுமு்்றயா்க இருககுயம ்தவிர,  
இவவாறு மாவட்ட மட்டக கூட்டததில் 
பிர்தம்ரக குற்றம் ்சாட்டுவ்தன மூலம் 
இப்பிரசசி்ன்யத தீர்க்க முடியாது.

உ ண் ் ம யி ல்  ய ய ா ய ்க ஸ வ ர ன 
ம ாத தி ர ம ல் ல  எல் ல ாத  ்த மி ழ த 
ய்தசியக கூட்ட்மப்பு �ாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்்களும் பிரசசி்ன்க்ைக 
கூறுவதியலயய ்தமது ்காலத்்தக 
்கடததுகி்றார்்கயை ்தவிர, பிரசசின்யத 
தீர்தது ் வககும் ஆர்வயமா, அக்க்்றயயா, 
ஆளு்மயயா, ஆற்றயலா, அரசியல் 
வல்ல்மயயா அவர்்களிடம் இல்்ல.

்த மி ழ த ய ்த சி ய க  கூ ட் ட் ம ப் பி ன 
�ாராளுமன்ற உறுப்பினர்்களின ஒயர 
யநாக்கம் பிரசசி்ன்க்ைத தீர்தது 

05 ்வப்�்்தவிட அப்பிரசசி்ன்க்ையய 
திரும்�ததிரும்�ச ப்சால்லித ்தங்கள 
ய்தர்்தல் அரசியல் வியா�ாரததுககுத 
ய்த்வயான ஊட்க விைம்�ரங்க்ைத 
ய்தடுவது்தான.

� ன மு ்க ப் � டு த ்த ப் � ட் ட  வ ர வு 
ப்சலவுததிட்ட நிதியானது அர்சாங்கக 
்கட்சிப் �ாராளுமன்ற உறுப்பினர்்கள, 
எதிர்க்கட்சிப் �ாராளுமன்ற உறுப்பினர்்கள 
என எந்தப் ய�்தமுமினறி, எல்லாப் 
�ாராளுமன்ற உறுப்பினர்்களுககும் 
மாவட்டச ப்சயல்கங்கள மூலம் 
� கி ர் ந ்த ளி க ்க ப் � டு கி ன ்ற து .  
அ ர ்ச ா ங ்க  அ ் ம ச சு க ்க ளு ம் 
தி்ணக்கைங்கள மறறும் அதி்கார 
்ச ் � ்க ள ,  கூ ட் டு த ்த ா � ன ங ்க ள 
ய�ான்ற அர்ச நிறுவனங்களும் 
இ்வ்களுடன ய்சர்நது அர்ச்சார்�ற்ற 
நிறுவனங்களும் ்தங்கள வை்மயான 
வருடாந்த யவ்லததிட்டததின கீழ 
�ல அபிவிரு த தி ய வ்ல்க்ை 
முனபனடுககின்றன. ப்தருதய்தங்கா்ய 
எ டு த து  வ ழி ப் பி ள ் ை ய ா ரு க கு 
உ்டப்�துய�ால இ்வ்க்ைபயல்லாம் 
்தாங்கள ப்சய்்ததுய�ால மக்களுககுக 
்க ா ட் டு வ து ்த ா ன  ்த மி ழ த ய ்த சி ய க 
கூட்ட்மப்பின ்தநதிரமா்க இருககி்றய்த 
்த வி ர,  ்த ங ்க ளு ் ட ய  ப ்ச ா ந ்த ச 
சிந்த்னயால், ப்சயலாற்றலால், 
விடாமுயறசியால் மக்க்ை ்சமூ்க, 
ப�ாருைா்தார ரீதியா்க தூககிவிடக 
கூடிய �ாரிய அபிவிருததிததிட்டங்க்ை 

ஏ ்த ா வ து  நி ் ்ற ய வ ற றி க 
ப்காடுததிருககி்றார்்கைா என்றால், 
இல்்ல. குறிப்பிட்ட �ாராளுமன்ற 
உ று ப் பி ன ர்  சீ.  ய ய ா ய ்க ஸ வ ரன 
2010இலிருநது ப்தாடர்நது �தது வருடங்கள 
�ாராளுமன்ற உறுப்பினரா்க இருநதும்கூட, 

்தனது ய�ர் ப்சால்லுமைவுககு ஏ்தாவது 
்சாதிததுக ்காட்டியுளைாரா என்றால், 
அதுவும் இல்்ல. அவர் மாததிரமல்ல, 
அ்னதது ்தமிழதய்தசியக கூட்ட்மப்பு 
�ாராளுமன்ற உறுப்பினர்்களினதும் 
ஆற்றல் இவவாறு்தான  ”இல்்ல” 
எனறிருககி்றது. ்காரணம் ்தமிழதய்தசியக 
கூ ட் ட ் ம ப் பி ன  “ அ ர சி ய ல் ” 
அடிப்�்டயியலயய பி்ையானது. 
வாககு யவட்்டயாடுவ்தற்கா்க “ய�ாலி”த 
்தமிழதய்தசியம் ய�சி, மக்க்ை ஏமாறறும் 
சுயலா� அரசிய்லத்தான ்தமிழத 
ய்தசியக கூட்ட்மப்பு முனபனடுககி்றது. 
அரசியல் பி்ைத்தால் அ்னததும் 
பி்ைககும். ்தமிைர்்களுககு அது்தான 
ந ட ந து ப ்க ாண் டிரு க கி ்ற து.  ்த மி ழ 
மக்க்ைப் ப�ாறுத்தவ்ர ஆ்ை 
ம ாற று வ ் ்த  வி ட ,  அ ரசி ய ் ல 
மாறறுவது்தான, இந்த அவல நி்லயில் 
இருநது மீளவ்தற்கான ஒயர வழி.
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்கடந்த ஞாயிறு, குண்டு பவடிப்பு நடந்த்தா்க 
ப்சய்தி பவளியாகி ப்காஞ்ச யநரததியலயய 
மு்கப்புப்புத்த்கம் உயிர்ததுகப்காண்டது. 
் வ த தி ய த து ் ்ற  ்ச ா ர் ந ்த வ ர் ்க ள,   
்வததிய்சா்லககுப் �க்கததிலிருந்தால் 
் வ த தி ய ்ச ா ் ல க கு ப்  ய � ா ய் 
உ்தவுங்கபைன்ற �திவு்கள ய�ஸபுக்்க 
நி்்றத்தது. சிறிது யநரததியலயய 
்வததிய்சா்ல அவ்சர சிகிச்்சப் 
பிரிவு்கள ்வததிய உததியயா்கத்தர்்கைால் 
நிரம்பிவிட்டது. இரத்தததிற்கான ்தட்டுப்�ாடு, 
இரத்தம் யவண்டுபமனக ய்காரிக்்க்ய 
இரத்தவஙகி முன்வத்தது. 

அ ந ்த க ய ்க ா ரி க ் ்க  மு ன ் வ த து 
ஒ ரு  ம ணி ய ந ர ம்  ்த ாண் ட மு ்த ய ல 
இரத்தவஙகி்க்ை ப�ருமைவாயனார் 
சூழநது ப்காண்டனர். ய�ாதியைவு இரத்தம் 
ய்சர்நதுவிட்டப்தன ப�ரும்�ாலாயனார் 
தி ரு ப் பி  அ னு ப் � ப் � ட் டன ர்.   " 
ய�ானமா்தம்்தாயன இரத்த ப்காடுதய்தன, 
மீண்டும் ப்காடுக ்கலாமா ? "  எனப் 
� ல ர்  எ ன ் ன க ய ்க ட் டி ரு ந ்த ன ர் . 

�ாதிக்கப்�ட்டவர்்களுககு 
ஏய்தா ஒரு வ்்கயில் 
உ்தவயவண்டுபமனறு 
ஒ வ ப வ ா ரு வ ரு ம் 
து டி து டி த ்த ன ர் . 
இவவா்றான அனர்த்த 
்ச ம் � வ ங ்க ளி ன 
ய � ா து ்த ா ன  ந ம் 
்சமூ்கங்களுககி்டயய 
இருககும் உண்்மயான 
அனபு பவளிப்�டுகி்றது. 

மட்டக்கைப்்�ச ய்சர்ந்த 
ஒரு ஊட்கவியைாைர் 
எனனுடன ய�சும்ய�ாது, 
ம ட் ட க ்க ை ப் பு 
்வததிய்சா்ல இந்த 
அனர்த்தததினய�ாது 
மி ்க வு ம்  சி ்ற ப் � ா ்க 

ப ்ச ய ல் � ட் ட ்த ா ்க  ம கி ழ சி ் ய 
பவளிப்�டுததினார்.
 எமது ்வததிய்சா்ல்களில் 
இ ப் � டி ய ா ன  ப � ரு ம்  அ ன ர்த ்த ம் 
ஏற�ட்டு ப�ருமைவாயனார் ஒன்றா்க 
�ாதிக்கப்�டும்ய�ாது எல்யலாருககுமான 
்கவனிப்்�யும் வைஙகுவ்தற்கான வ்சதி்கள 
இல்்ல.

்சமூ்க வ்ைத்தைங்களின புண்ணியத்தால், 
வி டு ப் பி லி ரு ந ்த  ் வ த தி ய ர்்க ளு ம், 
மற்்றய சு்கா்தாரப்�ணியாைர்்களும் 
வி்ரந்த்தன ்காரணமா்க மருததுவத்்த 
வ ை ங கு வ ்த ற ்க ா ன  ம னி ்த  வ ை ம் 
கு்்றவில்லாமல் கி்டத்த்தால்்தான 
இவவாறு மற்றவர்்கள �ாராட்டுமைவுககு 
ய ்ச ் வ ் ய  ் வ த தி ய ்ச ா ் ல ்க ள 
வைஙகியுளைன.  �ாதிக்கப்�ட்டவர்்களின 
எண்ணிக்்கயயாடு ஒப்பிடும்ய�ாது 
ய ்த ் வ ய ா ன  ம ரு ந து ்க ளு க ்க ா ன 
்தட்டுப்�ாடும் ஏற�டுவ்தறகு வாய்ப்பில்்ல. 
ப�ாது மக்களின உணர்வுபூர்வமான 
ப்சயற�ாட்டால் ய�ாதியைவு இரத்தமும் 

கி்டத்தது.

இ ரு ந ்த ா லு ம்  அ வ ்ச ர  சி கி ச ் ்ச 
வைஙகுவ்தற்கான உ�்கரணங்கள ய�ா்தாமல் 
இருநதிருக்கலாம்.  ஆனாலும் அது ஒரு 
கு்்ற�ாடா்க பவளிவரா்தவண்ணம் 
� ா ர் த து க ப ்க ா ண் ட  அ ் ன த து 
உததியயா்கத்தர்்களும் �ாராட்டத்தக்கவர்்கள. 

அடுத்த ்கட்டமா்க ்வததிய்சா்ல 
எதிர்ப்காண்ட மி்கப்ப�ரும் பிரசசி்ன, 
பிணவ்்றயில் ய�ாதிய இடமின்ம. 
இ வ வ ா ்ற ா ன  ம ர ண ங ்க ளி ன பி ன 
இ்றந்தவர்்களின உட்ல உடனடியா்க 
உ்றவினர்்களிடம் ப்காடுததுவிட முடியாது. 
்சட்ட ரீதியா்க நி்்றய ்கடப்�ாடு்கள ்சட்ட 
்வததிய அதி்காரிககு உளைது. 

்சட்ட ்வததியதது்்றயில் மி்கவும் 
கு்்றவான ்வததியர்்கயை இருப்�ார்்கள. 
மருததுவததிறகு உ்தவுவதுய�ால மற்்றய 
்வததியர்்கள இலகுவா்கசப்சனறு 
்சட்டரீதியான விடயங்களுககு உ்தவ 
முடியாது. அ்தனால் நி்்றய உடல்்க்ைப் 
பி ணவ ் ்ற யி ல்  ் வ க ்க ய வ ண் டி ய 
ய்த்வ எழுவது ்தவிர்க்க முடியா்தது.  
அ்தற்கான இடப்�ற்றாககு்்ற வந்தய�ாது 
ம ட் ட க ்க ை ப் பு  ் வ த தி ய ்ச ா ் ல  
உடல்்க ்ை �க ்க த திலிருந ்த சில 
்வததிய்சா்ல்களுககு அனுப்பிச 
்ச ம ாளி த ்த ்த ா்க  அ றி ய  மு டிகி ்ற து. 
இந்தககு்்ற�ாடு்களுககு மததியிலும் 
எல்லா உடல்்களும் குறுகிய்காலததில் 
விடுவிக்கப்�ட்டது �ாராட்டு்தல்்களுககுரியது.

இ த ய ்த ா டு  ம ரு த து வ த து ் ்ற 
்சார்நய்தாருககும், ப�ாதுமக்களுககுமான 
ப�ாறுப்பு முடிவ்டநதுவிடவில்்ல.  
இ ந ்த த ்த ா க கு ்த ல் ்க ளி ல்  உ யி ர் 
்த ப் பி ய வ ர் ்க ளி ன  ம ன நி ் ல யு ம் , 
உ்றவினர்்களின மன நி்லயும் இயல்பு 
நி்லககு வர நீண்ட நாட்்கைா்கலாம்.  

ம ரு த து வ த து ் ்ற  ்ச ா ர் ந ்த வ ர் ்க ள 
அவர்்களுக்கான ஆறறுப்�டுத்தல்்க்ை 
ய ம ற ப ்க ா ள ை  ய வ ண் டு ம் . 
அ்தற்கா்கப் �ாதிக்கப்�ட்டவர்்க்ை 
மருததுவதது்்றயினயராடு இ்ணக்க 
உ ்ற வி ன ர் ்க ளு ம்  அ ய ல வ ர் ்க ளு ம் 
முனவரயவண்டும்.

்சம்�வம் �றறிய மீள சிந ்த்ன 
�ாதிக்க�ட்டவர்்களின மனநி்ல இயல்பு 
நி்லககுத திரும்புவ்்தப் �ாதிககும். 
அ்தனால் இந்த அனர்த்தங்களில் உயிர் 
்தப்பியவர்்களிடம்,  " எனன நடந்தது? " 
ய�ான்ற ய்களவி்க்ைத ்தவிருங்கள. 
்சமூ்க வ்ைத்தைங்களில் �கிரப்�ட்ட 
ப்சய்தி்களும் �டங்களும் கூட ப�ருமைவு 
�ாதிப்புக்க்ை �ாதிக்கப்�ட்டவர் மனதில் 
உருவாககும்.  ஆ்கயவ ்சம்�வம் �றறி ்சமூ்க 
வ்ைத்தைங்களில் பவளியானவற்்ற 
அழிதது விடுவய ்தா +மற்றவர்்கள 
�ார்க்கா்த�டி ம்்றதது  விடுவய்தா மி்க 
முககியமான்தாகும்.

ஆசிரியர குறிபபு:
உயித்த ஞாயிறு குண்டுத்தாககு்த்ல 
அடுத்த அவ்சர ய்ச்வயின ய�ாது 
மட்டக்கைப்பு மருததுவம்னயும் அ்தன 
ஊழியர்்களும் அதி்காரி்களும் �ம்�ரம் 
ய�ானறு சுைனறு �ணியாறறிய்்த 
அஙகு ப்சன்ற அரங்கம் குழுவும் �ார்த்தது. 
இருககும் வ்சதி்ய ்வததுகப்காண்டு, 
நி்ல்ம்ய அவர்்கள ்சமாளித்த்்த 
நாம் யநரில் �ார்தய்தாம். �ணிப்�ாைர், 
து்ணப்�ணிப்�ாைர் மு்தல் மருததுவர்்கள, 
்தாதிமார்,ஏ்னய ஊழியர்்கள சி்றப்�ா்கச 
ப்சயற�ட்டனர். அவர்்களுககு எமது 
�ாராட்டுக்கள. மருததுவம்னப் �ணிப்�ாைர் 
டாகடர் திருமதி ்கலாரஞசி ்கயண்சலிங்கம் 
ப்சய்தியாைர் ்சநதிப்பு ஒனறில் ்தமது 
�ணியாைர்்களின ப்சயற�ாடு குறிதது 
மகிழசசி ப்தரிவித்தார்.

அண்்மயில் ்சமூ்க வ்லத்தைங்களிலும் 
ஊ ட ்க ங ்க ளி லு ம்  வி ம ர் ்ச ன த ் ்த 
எதிர்ப்காண்ட மருததுவம்ன, இந்த அவ்சர 
உ்தவிப் �ணி்களுக்கா்க ப�ரு்மப்�ட 
முடியும்.
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ஆசிய பமய்வாண்்ம 
்ச ம் பி ய ன ஷி ப் 
சுறறுதப்தாடரில் ்தாம் 
ப � ற ்ற  ப வ ண் ்க ல ப் 
�்த க ்க த்்த ஞாயிறு 
குண்டுத ்தாககு்தல்்களில் 
� லி ய ா ன வ ர் ்க ளு க கு 
அ ர் ப் � ணி ப் � ்த ா ்க 
இலங்்க வீராங்க்ன 
வி து ை ா  ல க் ா னி 
அறிவிததுளைார்.. 

யடாஹா ்கட்டாரில் ந்டப�றும் ஆசிய பமய்வாண்்ம ்சம்பியனஷிப் சுறறுதப்தாடரில 
இந்த வீராங்க்ன முப்�ாய்ச்சல் ய�ாட்டியில் �ஙய்கறறு, இலங்்கககு பவண்்கலப் 
�்தக்கத்்த ப�றறுக ப்காடுத்தார். இவர் நீர்ப்காழும்்� ய்சர்ந்தவர். ்கட்டுவாபிட்டிய 
ய்தவாலயததின மீ்தான ்தறப்கா்லத ்தாககு்தலில் பநருஙகிய நண்�ர்்க்ை இைந்த்தா்க 
விதுைா லக்ானி குறிப்பிட்டார். 

ஆசிய பமய்வாண்்ம ்சம்பியனஷிப் சுறறுதப்தாடர் யநறறு நி்்றவு ப�ற்றது. 
இதில் இலங்்கககு �்தக்கம் பவனறு ப்காடுத்த ஒயர வீராங்க்ன என்ற ப�ரு்ம 
லக்ானி்யயய ்சாரும் என�து குறிப்பிடத்தக்கது.

மட்டக்கைப்பு மாவட்ட ்கால்�ந்தாட்டச 
்சங்கம் கிைககிலங்்கயின ்கால்�ந்தாட்ட 
வரலாறறில் �ை்ம வாய்ந்த ஒரு ்சங்கமா்க 
உளைது. இச்சங்கம் ஏழு ்த்சாப்்த ்காலத்்தக 
்கடநதுளைது. இவவாறு எழு�து வருட 
வரலாறறில் இச்சங்கததின குறிப்பிடத்தக்க 
்சா்த்ன்க்ைப் �திவாககி இ்ைய 
்த்லமு்்றயினருககு அறியச ப்சய்ய 
யவண்டியது ்காலததின ய்த்வயா்க 
உணரப்�டுகின்றது.

இந்த வ்்கயில் 1970 ்களில் மட்டக்கைப்பு 
மாவட்ட ்கால்�ந்தாட்டச ்சங்கததின 

ப�ாருைாைரா்கக ்கட்மயாறறிய ்வததியர் திரு.பிய்றமா(பிய்றம்தாஸன) அவர்்கள 
வைஙகிய ஆவணங்க்ை அடிப்�்டயா்கக ப்காண்டு இச்சங்கததின வரலாறறின முககிய 
�குதி்கள இப்�ததியில் எழு்தப்�டுகின்றன.

1949 ஆம் ஆண்டில் மட்டக்கைப்பு வி்ையாட்டுச ்சங்கம் எனும் ஓர் அ்மப்பு உருவாக்கப்�ட்டு 
அச்சங்கம் பமய்வல்லுனர் தி்றனாய்வு, கிறிக்கட், ்கால்�ந்தாட்டம் ஆகிய து்்ற்களில் 
இயஙகி வநதுளைது. இச்சங்கம் ்கால்�ந்தாட்டத்்தயும் விருததி ப்சய்்த்மயால் இலங்்க 
்கால்�ந்தாட்டச ்சம்யமைனததின அஙகீ்காரத்்தப் ப�ற்ற ்சங்கமா்க இயஙகியுளைது.

இச்சங்கததின ்த்லவரா்க அப்ய�ா்தய மட்டக்கைப்பு அரசினர் ்கல்லூரியின அதி�ர் திரு.
ஜி.யஜா்சப் அவர்்களும், ப்சயலாைரா்க எஃப்.டி.பிரானசிஸ என�வரும் ப்சயலாறறியுளைார்்கள.

இச்சங்கததில் ்மக்கல்பமன வி்ையாட்டுக 
்கை்கம், மட்டக்கைப்பு ஜீனியன வி்ையாட்டுக 
்கை்கம், ய்றஞ்சர்ஸ வி்ையாட்டுக ்கை்கம், 
புனி்த ப்ச�ஸதியார் வி்ையாட்டுக ்கை்கம், 
புனி்த மிகய்கல் ்கல்லூரி வி்ையாட்டுக ்கை்கம் என ஐநது வி்ையாட்டுக ்கை்கங்கள �திவு 
ப்சய்யப்�ட்டு இயஙகியுளைன.

1957 ஆம் ஆண்டில் இலங்்கயின ்கால்�ந்தாட்டச ்சம்யமைனம் நாட்டில் ்கால்�ந்தாட்டததிறகுத 
்தனிச ்சங்கம் அ்மக்கப்�டல் யவண்டும் என ய்காரிக்்க விடுத்த்மககிணங்க மட்டக்கைப்பு 
வி்ையாட்டுச ்சங்கததின ஒதது்ைப்ய�ாடு மட்டக்கைப்பு மாவட்ட ்கால்�ந்தாட்டச ்சங்கம் 
உருவாக்கப்�ட்டது. இச்சங்கததின ஆரம்� ்காலத ்த்லவர்்கைா்க ய்க.குணபரட்ணம், 
ஈ.ஈ.கிப்றனியர் ஆகியயாரும், ப்சயலாைர்்கைா்க எஃப்.டி.பிரானசிஸ, யஜம்ஸ ்தம்பிரா்சா 
ஆகியயாரும் ப்சயற�ட்டுளைார்்கள.

1958 இல் யாழப்�ாண மாவட்டததில் யாழ, அநுரா்தபுரம், திருய்காணம்ல மறறும் 
மட்டக்கைப்பு மவட்டங்களின ப்தரிவு அணி்களுககு இ்டயில் நடத்தப்�ட்ட ்காப்புறுதிக 
கிண்ணததிற்கான மாப�ரும் ்கால்�ந்தாட்டச சுறறுப் ய�ாட்டியில் மட்டக்கைப்பு மாவட்டத 
ப்தரிவு அணி ்சம்பியனாகி மாவட்டததிறகுப் ப�ரு்ம ய்சர்ததுளை்ம �றறி அறிய 
முடிகின்றது.

(ப்தாடரும்)
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1955இல் மட்டக்கைப்பு மாந்கரில் ்தமிழ 
வாலி�ர் ்சங்கததின அ்ைப்்�யயறறு 
்சண்டமாரு்தம், திரும்கள, ப்தன்றல், 
ப்தன்றல்தி்ர, முல்்ல ய�ான்ற 
�ததிரி்்க்களின ஆசிரியரான ்கவியரசு 
்கண்ண்தா்சன அவர்்கள மட்டக்கைப்பு 
்ம்தானததுககு  வரு்்க ்தநதிருந்தார். 
அநயநரம் �ல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள 
அவவிைாவுககு வநதிருந்தனர். அவவிைா 
்தாம்ரகய்கணி்யச ய்சர்ந்த ்சஙகீ்தபூ்சணம் 
என.ராஜூ அவர்்களின வாழததுப்�ாடயலாடு 
ஆரம்�மாகியது. ப்ச.இராஜது்ர அவர்்கள 
அவவிைாவில் வரயவறபு்ர நி்கழததினார். 
அவவிைாவில் ்கவியரசு ்கண்ண்தா்சன 
அவர்்களும் உ்ரயாறறி இருந்தார். 
அவவு்ர்ய சுருககித்தருகிய்றன.

 கண்்ண்தாசனின் உரர
 ்தமிழபமாழி உருவத்தாலும் ஒலியாலும் 
யவறு�ட்டு நினறு நிலவும் �ல பமாழி்களின 

மூலபமாழி. யவற்றர்சர்்களும் ய�ரர்சர்்களும் 
ஒருவயராடு ஒருவர் ய�ாட்டியிட்டுக 
ப்காண்டு ்தமிழ வைர்த்தார்்கள. பமாழிககு 
இலக்கணம் அ்மததுச ்சங்க்காலங்களில் 
வைர்த்த ப�ரு்ம ்தமி்ை விட யவறு 
பமாழி்களுககு கி்டயாது. ்கடல் ்கடநது 
்களைதய்தாணியா்க அல்ல ்தமிைன பவறறி 
வீரனா்கச ப்சன்ற நாடு்கள ய்தாறும் ்கனனித 
்தமிழ ப்சன்றது. ய்காயலாசசியது. இலங்்க, 
புட்�்கம், ்சாவ்கம்,  ய�ார்ணியயா ஆகிய 
நாடு்கள ்தமிழமனனர்்களின ஆட்சிககு 

உட்�ட்டிருந்தன என்ற உண்்ம்ய யாரும் 
ம்்றக்க முடியாது.
  �ண்்டத்தமிழ இலககியங்க்ைப் �டிககும் 
ய்தாறும் அனறு சீயராடும் சி்றப்ய�ாடும் 
வாழந்த நம் இனததின ப�ரு்ம நமககு 
புலனாகி்றது. அ்றம் - ்தமிழமக்கள வாழயவாடு 
்கலநது கிடந்தது. ம்னய்றம் - மக்கை்றம், 
மனனன அ்றம், உயிரினும் யமலா்க 
மதிக்கப்�ட்டு வநதிருககி்றது. மானததிறகு 
�ங்கம் ஏற�ட்டால் உயியராடு வாழும் 
வாழக்்க்ய உ்தறிபயறிநதிருககி்றார்்கள. 
்தாய் பமாழி்ய �ழித்தாலும் ்சரி, 
்தமிை்ன �ழித்தாலும் ்சரி, ்தமிை்கத்்த 
இழிதது்ரத்தாலும் ்சரி ்தமிழமக்கள 

உளைமும் உதிரமும் 
ப ்க ா தி ப் � ் ட ந ்த து . 
்கங்்க நதி தீரததியல 
்கல்யாண மண்ட�பமானறில் இரண்டு 
மனனர்்கள, ்கன்க விஜயர்்கள, ்கனனித்தமிழ 
நாட்்டப் �ழிதது்ரத்தார்்கள என்ற ப்சய்தி 
கிட்டியதும், ப்சஙகுட்டுவன ய�ார்ப்�்ட 
இமயம் �னிவ்ர யநாககிச ப்சன்றது. 
�ழிதது்ரத்த மனனர் ்த்லயில் �ா்றாங்கல் 
சுமக்க ்வத்தார்்கள. இது �ண்்டத ்தமிழ 
மனனன வரலாறு.
   ய�ார்்கைததியல ்தன ்கணவ்ன �லி 
ப்காடுததுவிட்ட ்தாய், ்தன �ால்கன 
்த்லசீவி, ்்கயில் யவல்ப்காடுதது ்கைம் 
அனுப்பி, வீரமரணம் எய்தினான ்தனம்கன, 
என்ற ப்சய்தி ய்கட்டு ஆனந்தம் ப்காண்டாள 
அனறு வாழந்த ்தமிழப் ப�ண்.

்பாரும் கா்தலும் 
  ்தமிை்க வரலாறறின எந்தப்�குதி்ய 
புரட்டினாலும் ய�ாரும் ்கா்தலும் மு்தலிடம் 
ப�றறு விைஙகுவ்்தக ்காண்கிய்றாம். 
திருமண வி்னயிலும் வலி்மமிக்க 
மாட்்டப்ப�ாருதி மங்்கபயாருததியின 
்கழுததில் மா்ல சூட்ட யவண்டியிருந்தது 
அனறு. மாட்்ட ப�ாருதி முறியடிதது வா 
எனறு இனறு ப்சானனால். யாருககும் 
கூ்றாமல் ்சநநியா்சம் ப்காளவார்்கள நம் 
இ்ைஞர்்கள. 

்தமிழரகள் ்பருரம    
  உலகின ப்காடுமுடியியல ்தமிைர்்களின 
யவங்்கக ப்காடி �்றந்தது. ்கங்்க 
நதி தீரததியல -்கடாரததின ய்காட்்ட 
மதில்்களியல ்தமிழக ப்காடி �்றந்தது. விரி 
்கட்லத ்தாண்டி �ல நாடு்களில் ்தமிழக 
ப்காடி்யப் ய�ாறறிப் ப�ரு்ம ய்தடிக 
ப்காடுத்தவர்்கள ்தமிைர்்கள...... இவவாறு 
ப்தாடர்ந்தது அவரின உ்ர.
  மட்டக்கைப்பில் ்கண்ண்தா்சன ்கலநது 
ப்காண்ட இவவிைாவுககு பின மட்/
்தமிழவாலி�ர் ்சங்கததினால் ஏ்றாவூரிலும் 
ஓர் பிரமாண்டமான விைா நடத்தப்�ட்டது. 
அஙகு இடம்ப�ற்ற சுவாரஸயமான 
்சம்�வம் ஒன்்றத இப்ய�ாது ்தருகிய்றன. 
இ ர ா ஜ து ் ர ய வ ர் ்க ய ை ா டு  மி ்க 
பநருக்கமானவர். குட்டிக்க்்த குருஸ 
அறபு்தராஜா என�வர். அவருககும் 
்கவியரசுககும் ந்டப�ற்ற நி்கழசசியது. 
''மா்லயிட்ட மங்்க'' என்ற தி்ரப்�டததில் 
இடம்ப�ற்ற ''திராவிடப் ப�ான நாயட'' 
என்ற �ாடல் அன்்றய இ்ைஞர்்க்ை 
சூயடறறிய �ாடலாகும். அது ஒரு பு்றமிருக்க 
அய்த�டததில் இடம் ப�ற்ற�ாடல் ''ப்சந்தமிழ 
ய்தனபமாழியாள - நிலாபவனச சிரிககும் 
மலர் கப்காடியால்- ் �ங்கனி இ்தழில் �ைர்சம் 
்தருவாள - �ருகிடத ்த்ல குனிவாள...'' 
என்ற �ாடல் அக்காலததில் மி்கப் பிர�ல் 
யம்டநதிருந்தது. இப்�ாடல் ப்தாடர்�ா்க 
குட்டிக்க்்த குருஸ அறபு்தராஜாவுககு ஒரு 
்சநய்த்கம். எப்�டி �ருகிடத ்த்ல குனிவது. 
்த்ல குனியும்ய�ாது எப்�டிப் �ரு்க 
முடியும்? என்ற இக்கருத்்த ்கவியரசுடம் 
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‘ � டு வ ா ன ்க ் ர ய ய 
ய ்ச ா ்க ம ா ்க வு ம் ,  ்க ் ை யி ை ந து ம் 
்காணப்�டுகின்ற்மயி்ன �ார்ககின்ற 
ய�ாது �தது வருடங்களுககு முன 
�டுவான்க்ர �லி ப்காடுத்த  ்காட்சியய 
்தம் ்கண்முனயன ப்தன�டுவ்தா்க’ 
�ைனித்தம்பி மண்மு்ன �ாலததின 
அருகில் நினறு ்சநதிரய்ச்கரததிடம் 
ய�சிகப்காண்டிருந்தான.

2 0 0 7 க கு  மு ன ன ர்  ப � ரு ம் 
பவடிச்சத்தங்க்ை ய்கட்ட எமககு, 
பினனரான ்காலப்�குதி �ட்டாசுச 
்சத்தங்க்ையய ய்கட்்கச ப்சய்்தது. 
எ தி ர் � ா ர ா ்த  சி றி ்த ை ய வ னு ம் 
நி்னததுப்�ார்க்கா்த ்தருணததில் 
்கடந்த ஞாயிறறுககிை்ம இடம்ப�ற்ற 
குண்டுத்தாககு்தல் இலங்்க நாட்்டயய 
அதிர ்வததுளைது. அய்தயவ்ை 
மட்டக்கைப்பு மாவட்டததி்னயும் அலர, 
அை ்வததுளைது. இ்தனால் சூரியன 
ம்்றகின்ற �டுவானதி்்ச மக்களும் 
ஆழந்த ்கவ்லயுடனும், ்தமது ்கடந்த 
்கால அனு�வங்க்ையும் மீட்டிப்�ார்ககும் 
நி்லயி்ன உண்டு�ண்ணியுளை்தா்க 
ஞா�்கப்�டுததுகின்றார் �ைனித்தம்பி.

 � டு வ ா ன ்க ் ர ் ய யு ம் 
எழுவான்க்ர்யயும் பிரிப்�்தா்க 
ம ட் ட க ்க ை ப் பு  வ ா வி  நீ ை ம ா ்க 
அ ் ம ந து ள ை து .  இ வ ற றி ் ன 
இ ் ண ப் � ்த ா ்க  � ா ல ங ்க ள 
அ்மயப்ப�றறுளைன. 20 07ககு 
மு ன ன ர்  � டு வ ா ன ்க ் ர ப் 
பி ர ய ்த ்ச ம்  ப வ டி ச ்ச த தி ் ன ய ய 
ய்கட்டுகப்காண்டிருந்தது. ்தாலாட்டும், 

பவடிச்சத ்தங்கைாய வ இருந ்தன. 
அப்ய�ாப்தல்லாம் மண்மு்னப் �ாலம் 
அ்மக்கப்�ட்டிருக்கவில்்ல. �ாலததிறகு 
�திலா்க �டகுசய்ச்வயய ்காணப்�ட்டது. 
இ்தனால் இலகுவில் ய�ாககுவரதது 
ப்சய்துவிட முடியாது. ்தறய�ாப்தல்லாம் 
ய�ாககு வரத தி் ன இலகு வா்க ச 
ப்சய்துவிடலாம். இ்வபயல்லாம் 
யுத்தததின பினனரான அபிவிருததி.

மூனறு ்த்சாப்்த ்காலங்களுககும் 
யமலா்க �டுவான்க்ரப் பிரய்த்சம் 
து ப் � ா க கி  ்ச த ்த ங ்க ் ை யு ம் , 
குண்டு்தாககு்தல்்க்ையும் ய்கட்ட, ்கண்ட 
பிரய்த்சம். அப்ய�ாப்தல்லாம் உணவு 
கூட நிம்மதியா்கவிருநது உண்டுவிட 
முடியாது. வீதி்களிபலல்லாம் ்கண்ட�டி 
நடமாடிட முடியாது. வீடு்களுககு �திலா்க 
மடுக்களியலயய ம்்றயும் நி்லயும் 
கூட இருந்தது. அடிவாஙகிய்்தயும்,  
அல்லல்�ட்ட்்தயும் ம்றநதுவிடமுடியாது 
என ்கவ்லய்தாய்ந்த மு்கததுடன 
�ைனித்தம்பி கூறினான.

‘்தா்ய, ்தந்்த்ய, உ்றவு்க்ை இைநது 
தினம் தினம் �டுவான்க்ர மக்கள 
வாடினர். உடல் அங்கங்க்ை இைநது 
மாறறுததி்றனாளி்கைா்க மாறினர். 

�லது்்ற்க்ையும் இைந்தனர். இ்தனால் 

இப்ய�ாது்தான �லது்்ற்களிலும் 
அததிவாரம் இடும் மக்கைா்க இவர்்கள 
உளைனர்.’ எனககூறிய ்சநதிரய்ச்கரம், 
அல்லல் உற்ற ்காலங்க்ையும், 
மீண்டும் அவவா்றான ஒருசூைல் 
ஏ ற � ட் டு வி ட க கூ ட ா ப ்த ன � தி ல் 
� ா தி க ்க ப் � ட் ட  ம க ்க ள  எ ன ்ற 
ரீதியில் வலியுறுததி நிறகின்றனர். 
ஆனால் எனனயவா, துரதிஸடம் 

இலங்்கயில் ந்டப�ற்ற ப்தாடர் 
குண்டுத்தாககு்தல்்கள யவ்த்ன்யயும் 
பவறுப்்�யும் உண்டு�ண்ணியுளைன. 
மட்டக்கைப்பிலும் ய்தவலாயததின 
மீது நடத்தப்�ட்ட குண்டுத்தாககு்தல், 
அ்தனபினனரான மக்களின அவலககுரல், 
நாட்டில் ப்தாடர்நய்தர்சசியா்க மீட்்கப்�ட்டு 
வருகின்ற குண்டு்கள, பவடிப�ாருட்்கள, 
புலனாய்வு பிரிவினராலும், �ாது்காப்பு 
அ்மசசினாலும், அர்சாங்கததினாலும் 
கூ்றப்�ட்டு வருகின்ற விடயங்கள 
அச்சததி்னயய ஏற�டுததி வருகின்றன. 
சி னி ம ா வி ல்  ந ் ட ப � று கி ன ்ற 
ய்தாற்றததிலான நிஜமான ப்சயற�ாடு்கள 
இலங்்க நாட்டில் இடம்ப�றுகின்ற்ம 
சு ்த ந தி ர  ந ட ம ா ட் ட த தி ் ன 
இ ய ல ா ம ல ா க கி யி ரு க கி ன ்ற ன . 
அடுத்தடுதது அரசினால் அறிவிக்கப்�டும் 
ஊரடஙகுச ்சட்டம், அவ்சர்காலச்சட்டம், 
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ய்சா்த்ன்கள ய�ான்றன ்கடந்த 
்க ா ல ங ்க ் ை யு ம் 
ஞா�்கமூட்டினாலும் கூட, 
இவவா்றான ்சம்�வங்கள 
நாட்டில் எக்காலததிலும் 
ந ் ட ப � ற று 
விடக கூடாது,  ்தாம் 
அனு�வித்த துன�, 
து ய ர ங ்க ் ை 
்த ம் பி ள ் ை ்க ள 
அ னு � வி த து 
விடககூடாது என�தில் 
�டுவான்க்ர மக்கள 
அ தி ்க ம்  ்க வ ன ம் 
ப்சலுததுகின்றனர்.

கு ண் டு த ்த ா க கு ்த லி ன  மூ ல ம ா ்க 
உ யி ரி ை ந ்த வ ர் ்க ளி ன  உ ்ற வு ்க ள 
அ னு � வி க கு ம்  து ன � த தி ் ன 
� டு வ ா ன ்க ் ர  ம க ்க ள  ந ன கு 
அறிந்தவர்்கள எனறுகூறிய �ைனித்தம்பி,  

இலங்்க அர்்சயும், இலங்்கயின 
�ாது்காப்பு பிரிவி்னயுயம நம்பி 
வாழகின்ற மக்களுககு இனனுபமாரு 
அவலம் ஏற�ட்டுவிடககூடாது. �்ற்வ்கள 
�்கலில் �்றநது, திரிநது மா்லயானதும் 
்தம்கூடு்களில் வநதுய்சர்வது ய�ானறு, 
்த ற ்க ா ல ச சூ ை லி ல்  ப வ ளி யி ல் 
� ்க ல் ய ந ர த தி ல்  ப ்ச ல் வ ்த ற கு ம் , 
ம ா் ல ய ந ரத தி ல்  வீ டு்க ளு க கு ள 
உள நு ் ை ந து  ப ்க ாண் டு  ்த ம து 
சு்தநதிரததி்ன �றிப்காடுதது நிறகும் 
மக்களின சு்தநதிரமற்ற நி்லயும், 
மன்சங்கடமும் வி்ரவா்க நீஙகிவிட 
ய வ ண்டு ம்.  அ ்ச ா்த ா ரண  சூ ை ல் 
ப்தா்லநது, ்சா்தாரண சூைல் உருவா்க 
யவண்டும் என�ய்த �ைனித்தம்பியும் 
விருப்�ாகும். அவவாறு இருவரும் 
ய�சிகப்காண்டிருக்்கயியலயய யநரமும் 
5.40, இ்த்ன ்தாண்டிசப்சல்ல வி்ரவா்க 
வீடு்களுககு ப்சனறுவிட யவண்டும் என்ற 
யவ்கததில் இருவரும் ப்சன்றனர். இ்தறகு 
மு்தல் மண்மு்னப் �ாலததில் கு்்றந்தது 
9மணிவ்ரயாவது ய�சி இருககும், 
இருவரும் ்தறய�ாது 6மணி ஆகும் மு்தயல 
வீடு்களுககு ப்சல்ல யவண்டும் என்ற 
நி்லப்�ாட்டில் அவவிடததி்னவிட்டுச 
ப்சன்றனர்.

மட்டக்கைப்பு மாவட்டததில்  ப்சயல்�டும் 
அனர்த்த மு்கா்மததுவ நி்லயததின 
கீழ �ணி புரியும் உததியயா்கத்தர்்களின 
்கட்ம்க்ை வலுப்�டுததும் விய்சட 
கூட்டம் ஒனறு வியாைனனறு (25 )்கா்ல 
மாவட்ட ப்சயல்கததில் ந்டப�ற்றது.

மாவட்ட அர்சாங்க அதி�ர் மா.உ்தயகுமார் 
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்த்ல்மயில் ந்டப�ற்ற இந்த 
கூட்டததில் ்தறய�ா்்தய சூழநி்லககு 
ஏற்றவாறு அனர்த்த மு்கா்மததுவ ய்ச்வ 
உததியயா்கத்தர்்கள மாவட்ட மட்டததில் 
24 மணிததியாலயமும் மக்களுககு 
அனர்த்தங்களின ய�ாது ்கட்ம 
புரியககூடியவாறு ்தயார் நி்லயில் 
இருக்க யவண்டும் என அர்சாங்க 

அதி�ரால் அறிவுறுத்தல் ப்சய்யப்�ட்டது.

அனர்த்தங்கள �றறிய ்த்கவல்்க்ை முன 
கூட்டியய ய்ச்கரிப்�திலும் மக்களுககு 
முடிந்தைவு ய்ச்வ்க்ைப் புரிய பிரய்த்ச 
மட்ட, கிராம மட்ட அனர்த்த நிவாரண 
ய்ச்வ்கள உததியயா்கத்தர்்கள ப்சயல்�ட 
யவண்டும் எனவும் இ்தறப்கன பிரய்த்ச 
மட்டததில் உருவாக்கப்�ட்டுளை அனர்த்த 
நிவாரண குழுக்க்ையும் �லப்�டுததி 
உ்சார் நி்லயில் ் வககுமாறும் அர்சாங்க 
அதி�ர் இஙகு ய்கட்டுக ப்காண்டார்.

யமலும் மக்களுககு அவ்சர அனர்த்தங்கள 
ஏற�டும் யவ்ையில் முனனினறு 
�ணியாற்ற யவண்டியது அனர்த்த 
நிவாரண ய்ச்வ �ணியாைர்்களின 
ப�ாறுப்�ான ்கட்ம என�்்த 
உணர்நது ப்சயல்�ட  யவண்டுபமனவும்  
அவ்சர ்கால நி்ல்ம ப்தாடர்�ா்க 
ம க ்க ள  வி ழி ப் பு ண ர் ் வ 

ஏற�டுத்தவும்,வ்தநதி்க்ை ்தடுத்தல், 
மறறும் �ாதிக்கப்�ட்ட மக்களுககு �ல 
உ்தவி்க்ை  வைங்கவும் முயறசிக்க  
யவண்டும்.எனறும் அர்சாங்க அதி�ர் 
ய்கட்டுகப்காண்டார்.      
இந்த விய்சட கூட்டததில் மாவட்ட  யமலதி்க 
அர்சாங்க அதி�ர் திருமதி சு்தர்சினி 

ஸ்ரீ்காந, மாவட்ட அனர்த்த மு்கா்மததுவ 
ய ்ச ் வ ்க ள  உ ்த வி ப் � ணி ப் � ாை ர் 
எ.எஸ.எம்.சியாட் , உ்தவி மாவட்ட 
ப்சயலாைர் அ.நயவஸவரன, நிர்வா்க 
உததியயா்கத்தர் ய்க.்தயா�ரன,மறறும் 
அனர்த்த மு்கா்மததுவ நி்லயததின 
உ த தி ய ய ா ்க த ்த ர் ்க ள  � ல ரு ம் 
பிர்சனனமாயிருந்தனர்.

©mhUPÍ¨¤À AÚºzu •Põø©zxÁ £o¯õÍ›ß  Phø©PøÍ 

Á¾¨£kzu |hÁiUøP 



nts;sp> Vg;gpuy; 26, 2019
 ,jo; - 61 13

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )

AÚºzuPõ» EÍÂ¯À •u¾uÂ
மூனறு ்த்சாப்்த்கால யுத்தம், சுனாமி, இயற்்க 
அனர்த்தங்களுககு பினனர், ்கடந்த �தது 
வருட அ்மதிககு பின இடிவிழுந்தாற ய�ால் 
'உயிர்த்த ஞாயிறுதின' குண்டு பவடிப்பு்கள 
மீண்டும் இலங்்கத தீ்வ ய�ரிடர்  
்கட்டததிறகுள ப்காண்டு ப்சனறுளைது. 
இதில் �ாதிக ்கப்�ட்ட மக ்களு ககு 
ஆறறுப்�டுத்தல்,  உ்தவியளித்தல், 
சிகிச்்சயளித்தல் என�ன ்தவிர்க்கப்�ட 
முடியா்த்வ.

பாரிய ்நருக்கடி சம்பவஙகள் எவவாறு 
மக்கரை பாதிக்கின்றை?
ஒரு ்சம்�வததில் உயிரிைப்பு்கள, உடற 
்காயங்கள, அங்கவீனம், ்காணாமல் 
ய�ா்தல், ்்கதுப்சய்்தல், சி்்றத்தண்ட்ன, 
அசசுறுத்தல் ய�ான்ற �ல ப்தாடர் நி்கழவு்கள 
ந்டப�றுகின்றன. இ்தனால் ்சம்�வததுடன 
ப்தாடர்பு்டயவர்்கள, அவர்்களின 
பநருஙகிய உ்றவு்கள �ாரிய பநருக்கடிககு 
மு்கம் ப்காடுக்க யவண்டி ஏற�டும். குறிப்�ா்க 
உயிரிைப்பு்கள அல்லது �ாரிய ப�ாருைா்தார 
�ாதிப்பு்கள உயியராடு இருப்�வர்்களுககு 
குறுகிய, நீண்ட்கால பநருக்கடி்க்ை 
ஏற�டுததும். யுத்தம், இயற்்க அனர்த்தங்கள, 
�யங்கரவா்த ்தாககு்தல்்கள, வீதி வி�ததுக்கள, 
வீட்டு வி�ததுக்கள, நீரில் மூழகு்தல், 
தீவி�ததுக்கள, குடும்� வனமு்்ற்கள, 
�ாலியல் வனமு்்ற்கள, ப்கா்லச 
்சம்�வங்கள என�ன அடங்கலா்கப் �ல 
வ்்கயான பநருக்கடி நி்ல்ம்கள 
உலகில் இடம்ப�றுகின்றன. ்தனிந�ர்்கள, 
குடும்�ங்கள அல்லது முழுச ்சமூ்கங்களும் 
இவற்றால் �ாதிக்கப்�டலாம்.

இநநி்கழவு்கைால் குடும்� உறுப்பினர்்கள 
ஏய்தாபவாரு வ்்கயில் �ாதிக்கப்�ட்டாலும், 
ஒவபவாருவரும் பவவயவறு வ்்கயான 
உணர்வு்கள, உணர்சசி பவளிப்�ாடு்க்ை 
ப்காண்டிருக்கலாம். �லர் ந்டப�றும் 
நி்கழவு்கைால் குைப்�ம்டநது ்தம்்மச 
சுறறி எனன நடககி்றது எனப் புரியாமல் 
்தத்தளிக்கலாம். நி்ல்ம்க்ை ்்கயாை 
முடியாது என உணரலாம். அவர்்கள 
விரகதி்ய, பீதி்ய, �்த்களிப்்� 
பவளிப்�டுததுவர். சிலயவ்ை்களில் 
மன்தைவில் ப்தாடர்�றறு �ல்யவறு நடத்்த 
ய்காலங்க்ை பவளிக்காட்டலாம். சிலர் 
நி்ல்ம்க்ை ்சரிவர ்்கயாளுவார்்கள. 
ஆனால் �லரால் அவவாறு முடியாது. இந்த 
யநரததில் அவர்்களுககு அருகிலிருநது 
அவர்்க்ை ்கண்்காணிதது ்்கயாளுவது 
மி்க முககியமான உடனு்தவியாகும். 
நடந்த நி்கழவின �ாரதூரம், அவர்்களிறகு 
ஏற�ட்ட ்கடந்த்கால அவலமான ்க்சப்�ான 
அனு�வங்கைால் ்தறய�ாது ஏற�ட்ட 
வி்ைவு்கள, அவர்்கைது நாைாந்த வாழவில் 
மற்றவர்்களிடம் இருநது கி்டககும் 
ஆ்தரவு, அவர்்கைது உடல்நலம், அவர்்கைது 
உைநலப்பிரசசி்ன்கள, அவர்்கைது ்சமூ்க, 
்கலா்சார, �ண்�ாட்டு, ஆனமீ்க பினனணி்கள 
என�ன பநருககீட்டு நி்ல்ம்களின ய�ாது 
உயியராடு இருப்�வர்்களில் எதிபராலிககும். 
வாழக்்கயில் ஏற�டும் ்சவால்்களுககு 
மு்கம்ப்காடுக்க �லங்கள, இயலு்ம்கள 
இருககின்றன. எனினும் சில ்சம்�வங்கள 
அ்தன எதிபராலிப்பு்க்ை குறிப்பிட்ட ்காலம் 
வ்ர மு்கம்ப்காடுதது மீை யமலதி்க குடும்�, 
்சமூ்க உ்தவி்கள ய்த்வப்�டுகின்றன.

உைவியல் மு்தலு்தவி
ஒரு ்சம்�வததிறகு பின மீைமுடியா்த 
துயர், மனயவ்த்ன, அதிர்சசி நி்லயில் 
உளை ்தனிந�ர், குடும்� உறுப்பினர்்களிறகு 
ஆ்தரவு ய்த்வப்�டும். அவயவ்ையில் 
அருகிலிருந்த ஒருவருககு ப்சய்கின்ற 
அ்னதது உ்தவி்களும் ஒன்றா்க உைவியல் 
மு்தலு்தவி எனப்�டுகின்றது. இ்தனய�ாது 
� ாதி க ்க ப் � ட் டவ ர் ்க ளி ற கு  ய ம லு ம் 
குைப்�த்்த ய்தாறறுவிக்கா்த ந்டமு்்றககு 
்சாததியமான மு்்றயில் ஆ்தரவும், உ்தவியும் 
வைஙகுவய்தாடு, அவர்்கைது உடனடி 
ய்த்வ்கள, உணவு, நீர் உட்�ட அடிப்�்டத 
ய்த்வ்க்ை பூர்ததி ப்சய்்தல், அவர்்கைது 
மனயவ்த்ன்க்ை ப்சவிமடுத்தல், 
அ ர வ ் ண த ்த ல் ,  ்த னி த து வி ட ா து 
அ ரு கி லி ரு த ்த ல் ,  � ா ர தூ ர ம ா ன 
முடிவு்கள எடுப்�்்த ்தவிர்ப்�்தற்கான 

ப்சயற�ாடு்க்ை ்கண்்காணித ்தல், 
்த்கவல்்க்ை ்சரியா்க ப்சால்லு்தல், யமலதி்க 
ஆ�ததுக்களில் இருநது ்காப்�ாறறு்தல், உரிய 
நிவாரணங்க்ை ப�றறுகப்காடுக்க ஆவன 
ப்சய்்தல், ப�ாய் வாககுறுதி்்கை ்தவிர்த்தல், 
அவர்்கள அங்கலாய்தது திரிவ்்த 
்தவிர்த்தல் ய�ான்ற �ல நறப்சயல்்களுடன 
யநரி்டயா்கவும், ம்்றமு்கமா்கவும் 
ப்தாடர்�ற்றது.

உைவியல் மு்தலு்தவி யாருக்கு எப்பாது 
்்தரவபபடும்?
அண்்மயில் அனர்த்த நி்ல்ம்ய 
மு்கம்ப்காடுதது உைபநருககீட்டிறகு ஆைான 
வய்தானவர்்கள, ப�ண்்கள, சிறுவர்்கள, 
மாறறுத தி்றனாளி்கள ய�ான்றவர்்களுககு 
இ்தனமூலம் உ்தவ முடியும். எனினும் 
பநருக்கடி நி்ல்ம்களிறகு மு்கம் 
ப்காடுககும் அ்னவருககும் உைவியல் 
மு்தலு்தவியி்ன வைங்க யவண்டிய ய்த்வ 
இருக்காது.

உ யி ர ா � த ் ்த  ப ்க ா டு க ்க க கூ டி ய 
்காயங்கள இருப்�்தால் மரு த துவ 
உ்தவி ய்த்வப்�டுயவார், ்தம்்ம, 
்தமது பிள்ை்க்ை ்சரிவர ்கவனிக்க 
முடியா்த ்கடும் குைப்�ததில் இருப்ய�ார் 
்தமககு ்தாயம தீஙகி்ைக்க கூடியயார், 
மற்றவர்்க்ை ்காயப்�டுத்தககூடியயார் 
என அறியககூடியவர்்களிறகு உடனடி, 
விய்சட உடனு்தவி்கள ய்த்வப்�டும். 
சி ல ய வ ் ை ்க ளி ல்  இ வ ர் ்க ் ை 
்வததிய்சா்ல்களில் அனுமதிதது 
்கண்்காணிக்க யவண்டியும் ஏற�டலாம் 
�ாதிப்புககுளைான ப�ரும்�ாலான ந�ர்்கள 
குறுகிய ்காலததியலயய அப்�ாதிப்பு்களில் 
இருநது மீண்டு ்தமது குடும்�. நாைாந்த 
ப்சயற�ாடு்களில் ஈடு�டுவார்்கள. சிலர் 
மீண்படை நீண்ட்காலம் ய்த்வப்�டும். 
அததுடன ்தமககு ்தாயம தீஙகி்ைககும் 
மனநி்லயில் இருநது விடு�டவும், 
அவர்்களிறகு நீண்ட்காலம் ய்த்வப்�டும். 
உைவியல் மு்தலு்தவியானது குறுகிய்கால, 
நீண்ட்கால இலககு்க்ை அ்டவ்தா்க 
இருக்க யவண்டும்.

்பாறுபபு்ணரவுடன் உ்தவியளிபபது
ம ன ப ந ரு க கீ ட் ் ட  ப ்க ா டு க கு ம் 
்சந்தர்ப்�ங்கைால் �ாதிக்கப்�ட்ட மக்களுககு 
உைவியல் மு்தலு்தவி அளிக்க விய்சட 
�யிறசியும், �யிறறுவிக்கப்�ட்டவர்்களும், 
ப்தாழில்்சார் உைவை ஆயலா்ச்கரும் 
ய்த்வ எனறில்்ல. இஙகு யாரும் 
இவவு்தவி்ய ப்சய்யலாம். இ்தனய�ாது 
சிலவறறில் அவ்தானமா்க இருப்�துவும் 
ப்சய்யககூடிய்வ, ப்சய்யககூடா்த்வ 
ப்தாடர்பில் ப்தரிநது ்வததிருப்�துவும் 
மி்க முககியமானது.

்சயயக்கூடியரவ
�ாதிக ்கப்�ட்ட மக ்க்ை யமலும், 
� ா தி ப் பு ்க ளி ற கு  உ ள ை ா க ்க ா ம ல் 
�ார்ததுக ப்காளளு்தல், சிறுவர்்க்ையும் 
ப � ண் ்க ் ை யு ம்  இ ய ன ்ற வ ் ர 
துஸபிரயயா்கங்கள, உடலியல், உயிரியல் 
மறறும் உைவியல் �ாதிப்பு்களில் இருநது 
�ாது்காத்தல் அவர்்களின �ண்�ாடு, 
்கலா்சாரம், ்சமூ்க வைங்கங்களிறகு 
ஏற� நடாதது்தல், �ாதிக்கப்�ட்டவர்்கள 
நியாயமான மு்்றயில், �ார�ட்்சமினறி 
நிவாரணங்க்ை ப�்ற உ்தவு்தல். 
நிவாரணங்க்ை ப�்ற மனமில்லாமல் 
இ ரு ப் � வ ர் ்க ் ை  இ ன ங ்க ண் டு 
அவர்்களிறகும் அ்வ கி்டப்�்்த 

உறுதிப்�டுதது்தல். யநர்்மயா்கவும், 
நம்�த்தகுந்தவரா்கவும் நடநதுப்காளளு்தல். 
ப்சாந்த முடிவு்க்ை எடுப்�்தறகு அவருககு 
இருககும் சுயாதீனததிறகு மதிப்பு ப்காடுத்தல் 
இப்ய�ாது உ்தவி ய்த்வயில்்ல என 
மறுத்தாலும், உ்தவி ய்த்வப்�டும் ய�ாது 
அ்த்ன ப�றறுகப்காளை முடியும் 
என�்்த ப்தளிவு�டுதது்தல் அவர்்களின 
இர்கசியங்க்ை மதிதது, அவற்்ற 
உங்களுககுள ்வததிருங்கள.

்சயயக்கூடா்தரவ
உ்தவி ப்சய்வ்தறகு ்்கமா்றா்க எ்்தயும் 
ப�றறுகப்காளை யவண்டாம். (�ணம், 
ப�ாருள, �ாலியல் லஞ்சம் உட்�ட) 
உங்களிறகும் உ்தவி ப�றும் ந�ருககும் 
இ்டயில் ்தவ்றான உ்ற்வ ஏற�டுதது்தல். 
உங்களிடம் இருககும் தி்ற்ம்க்ை 
அதி்கப்�டுததி ்காட்டுவய்தா, ப்தரியா்த 
வி ட ய ங ்க ் ை  ப ்த ரி ந ்த வ ர் ய � ா ல் 
ப�ாய்யு்ரப்�துயவா ்தவிர்க்கப்�ட 
யவண்டிய்வ. வறபுறுததி உ்தவி வைஙகு்தல், 
�ாதிக்கப்�ட்டவர், �கிர்நது ப்காளை 
விரும்�ா்த விடயங்க்ை துருவி ஆராய்்தல், 
அ்த்ன அப்�டியய ்காறறில் �ரப்பி விடு்தல் 
என�ன ்தவிர்க்கப்�ட யவண்டிய்வ.

�ாதிக்கப்�ட்டவர்்களின ப்சயற�ாடு்கள 
அல்லது உணர்சசி பவளிப்�ாடு்க்ை 
ப்காண்டு அவர்்க்ை நியாய தீர்ப்�ளிக்க 
யவண்டாம். �ாதிக்கப்�ட்டவர்்கள, ்தமது 
துயரில் இருநது மீளும் ய�ாது மீண்டும், 
மீண்டும் அவர்்கைது விருப்பிறகு மா்றா்க 
்க்்த்க்ை ய்கட்்க மு்னவ்்தயும் 
்தவிர்ததுக ப்காளைலாம்.

ஆரவமுடன் ்சவிமடு்த்தல்
பிரசசி் ன்களுடன இருப்�வர்்க ள 
்த ங ்க ள  பி ர ச சி ் ன ்க ் ை  � ற றி 
்க்்தப்�்தறகு �யப்�டுவார்்கள அல்லது 
பவட்்கப்�டுவார்்கள. நம்பிக்்கயானவர்்கள 
கி்டககும் வ்ர அவர்்கள அ்்த தி்றநது 
விடாமல் பூட்டி ்வததிருப்�ார்்கள. 
ம ் ை க ்க ா ல ங ்க ளி ல்  ' உன னி ச ் ்ச 
நீர் ய்தக்கததிறகு நீர் நிரம்பும் ய�ாது, 
குறிப்பிட்ட ்கனவைவிறகு யமல், நீர் 
தி்றநதுவிடப்�டும் அல்லாது ய�ானால் 
அ்ணக்கட்டு உ்டந து �யங்கர 
அழி்வயும், பவளைப் ப�ருக்்கயும் 
பின வ்றட்சி்யயும் ஏற�டுத்தலாம். 
இதுய�ாலயவ மனி்தனிறகு பிரசசி்ன்கள 
வருவது ப�ாதுவானது. பிரசசி்ன்க்ை 
உடனுககுடன ்க்்ததது தீர்ததுக ப்காளவய்த 
�யனு்டயது. நிரம்பும் வ்ர இருந்தால் அது 
்தறப்கா்ல, குடும்� வனமு்்ற, மகிழவுடன 
வாழவது ய�ான்றவற்்ற �ாதிக்கலாம். 
பிரசசி்னககுரிய ஒருவரிறகு யாரும் 
உ்தவலாம். இஙகு �யிறறுவிக்கப்�ட்ட உைவை 
ஆயலா்ச்கர், உைநல மருததுவ நிபுணர்்கள, 
மருததுவர்்கள எல்லாம் இரண்டாவது 
இ்டயீடு்களிற்கா்கயவ ய்த்வப்�டுவார்்கள. 
உ்தவி அளிப்�வர்்கள எப்ய�ாதும், 
எவயவ்ையிலும் யாருககும் உ்தவககூடிய 
மனநி்லயில் இருத்தல் யவண்டும். 
உ்தவி ப�று�வர்்கள ப�ரும்�ாலும் 
்தாங்கள ப்சால்லும் ்க்்த்க்ை நீங்கள 
ஆர்வமுடன ப்சவிமடுககிறீர்்கள என்ற 
்க ா ர ண த தி ன ா ல் ்த ா ன  அ வ ற ் ்ற 
உங்களிடம் ப்சால்கி்றார்்கள. பிரசசி்ன 
உ ் ட ய வ ர் ்க ் ை த  ்த ங ்க ளு ் ட ய 
பிரசசி்ன்க ் ை பவளிப்�டுத திக 
்க்்தப்�்தறகு உற்சா்கப்�டுததுவ்தன 
மூலம் அவர்்கைது பிரசசி்ன்க்ை 
பவளிகப்காணர்நது, பிரசசி்ன்க்ை 
தீர்ப்�்தறகு உ்தவுவது �யனு்டய 
இ்டயீடு. ஆண் �யனாளிககு ஆண்்களும் 
ப�ண்்களிறகு ப�ண்்களுமா்க உ்தவுவது 
எமது �ண்�ாடு, ்கலா்சார விழுமியங்களிறகு 
மி்கப்�யனு்டயது அததுடன வி�ரீ்தங்க்ை 
்தவிர்க்கவும் உ்தவும்.

விய்சட வி்தமான பிரசசி்ன்களிற்கான 
மு்கா்மததுவ மு்்ற்க்ை ் ்கயாளவ்தறகு 
மு னன்தா்க ,  நாங்க ள அடிப்�்ட 

உ்த வி ய ளி க கு ம்  மு ் ்ற ்க ள  � ற றி 
்கலநது்ரயாட யவண்டும். இது உ்தவி 
நாடிவரும் �யனாளியுடனான நல்லு்ற்வ 
்கட்டிபயழுப்புவதுடன ப்தாடர்புளைது. 
உைவியல் ரீதியா்க உ்தவியளிககும் 
ய�ாது �யனாளியுடன சுமு்கமான, 
நம்பிக்்கயான, மதிப்�ளிப்புடனான 
உ்றவுமு்்ற இனறிய்மயா்தது. இந்த 
அடிப்�்ட உ்தவியளிககும் விடயங்கள 
பிரச்ச்ன்களிற்கான, மு்கா்மததுவததில் 
மி்கப்�யனு்டயது.

பயைாளிக்கு மதிபபளி்த்தல்
�யனாளிககு உ்தவி ப்சய்வ்தறகு 
உங்களிறகு உளைார்ந்தமான யநர்்ம 
ய்த்வப்�டுகின்றது. �யனாளி மனம் 
தி்றநது ்தனது புதிய பிரசசி்ன்க்ை 
்க்்தககும் ய�ாது ஆர்வததுடன அவற்்ற 
ப்சவிமடுத்தல் யவண்டும். ஒரு �யனாளி 
்தனது பிரசசி்ன்யப் �றறி உங்களிடம் 
்க்்தககும்ய�ாது அவ்ர ்தனமானததுடன, 
்க ண் ணி ய த து டன  ந ட ாத து வ ்த ற கு 
இனம், நி்றம், �ால், வயது, பமாழி, ம்தம், 
அரசியல் / ்கலா்சார குழுக்கள, ்சாதி, 
்சமூ்க வகுப்புக்கள, ஏ்ை, �ணக்காரன, 
�ால்நி்ல, பி்றப்பு உட்�ட ஏ்னய 

நி்ல்கள ய�ான்ற எந்தபவாரு �ாகு�ாடும் 
்காட்டப்�டலா்காது. இந்த நற�ண்பு்கள 
� ய ன ா ளி யு டன  ஆய ர ா க கி ய ம ா ன 
உ்ற்வ ்கட்டிபயழுப்புவ்தறகு உமககு 
அவசியமான்வ. ்சரியான நல்லு்றவு 
� ய ன ா ளி யு ட ன  ஏ ற � ட ா ்த வி ட த து 
நீ ங ்க ள  வ ை ங கு ம்  இ ் ட யீ டு ்க ள 
�யனளிக்கப்ய�ாவதில்்ல. அததுடன 
�யனாளியுடன �ணியாறறுவ்தறகு 
அவரிடததில் உளை ்கலா்சார ரீதியான 
நம்பிக்்க்கள குறிததும் அறிநதிருத்தல் 
யவண்டும். இவற்்ற ப்சய்வ்தறகு 
� ய ன ா ளி யு ட ன  ந ் டப � று கி ன ்ற 
உ்ரயாடல்்கள மூலமும், ய்களவி்கள 
மூலமும் அவரிடததில் உளை ப�ாதுவான 
நம்பிக்்க்கள ்கலா்சார பினனணி்கள, 
ம்த நம்பிக்்க்கள என�வற்்ற அறிநது 
ப்காளைலாம். இவவா்றா்க ய்களவி ய்கட்கும் 
ய�ாது நீங்கள அவறறிறகு பூரண மரியா்்த 
ப்காடுதது, ஆர்வததுடன ப்சவிமடுப்�ய்தாடு 
அவர்்கள குறிப்பிடுகின்ற நம்பிக்்க்களிறகு 
இ்டயிலான யவறு�ாட்்ட நனகு 
உணர்நது, அவர்்கள குறிப்பிடுகின்ற 
விடயங்கள எ்வபயனவும் விடு�டா்தவாறு 
அவ்தானிக்கவும்.

அடிபபரட உ்தவி ்சயயும் திறன்கள்
உங்கைது �யனாளியுடன ஆயராககியமான 
உ்ற்வ ்கட்டி வைர்ப்�்தறகு �ல நல்ல 
்த்்க்ம்களும், உைவியல் தி்ற்ம்களும் 
ய்த்வப்�டுவய்தாடு. இவற்்ற நீங்கள 
ப�றறுகப்காளவ்தறகு ப்தாடர்சசியான 
இ்டவிடா்த �யிறசியும் ய்த்வப்�டுகின்றது 
்கடந்த ்காலததில் உங்கைது பநருஙகிய 
உ்றவினர், நண்�ர்்கள ய�ானய்றார் 
உங்களுடன ்கலநது்ரயாடிய விடயங்க்ை 
குறிதது நனறியுணர்வுடன நி்னததுப் 
�ாருங்கள. நீங்கள அவயவ்ை்களில் இஙகு 
குறிப்பிடப்�டுகின்ற �ல்யவறு தி்றன்க்ை 
ப்சவிமடுப்�்தறகு பிரயயாகிதது இருப்பீர்்கள. 
இந்த தி்றன்கள யாவும் எம்மிடததிலும் 
இருப்�ய்தாடு, அ்வயாவும் �யனாளியின 
பிரசசி்ன்ய ப்சவிமடுப்�்தறகும், உ்தவி 
ப்சய்வ்தறகும் ய்த்வயான்வ.

இரகசியம் கா்த்தல்
உங்கைது �யனாளியுடன வலுவான 
உ்ற்வ ஏற�டுத்த நம்பிக்்கயும், இர்கசியம் 
்காத்தலும் பிர்தானமான்வ. உங்கைது 
�யனாளிககு, ்தான பவளிப்�்டயா்க 
கூறும் ்க ்்த ்க ள பவளிவரா்த�டி 
�ாது்காக்கப்�டும் என்ற நம்பிக்்க 
ப்தரிநதிருக்க யவண்டும். இவவா்றான 
்சந்தர்ப்�ங்களில் �யனாளி ஒருவரது 

Dr. a+b uNk]; n[aFkhu;

csey kUj;Jtu;. 

thior;Nrid itj;jparhiy
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f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;

- kl;Lefu; Atd; -

1. vOj;J vd;why; vd;d?
   nkhopf;F Kjw; fhuzkha; mikfpd;w mZj;jpuspd; fhupa xyp 
   vOj;J vdg;gLk;.

2. vOj;J vj;jid tifg;gLk;?
   ,uz;L tifg;gLk;.

3. vOj;jpd; tiffisg; ngaupLf.
   Kjy; vOj;J> rhu;ngOj;J.

4. KjnyOj;J vj;jid?
   Kg;gJ.

5. KjnyOj;jpd; tiffisg; ngaupLf.
   capnuOj;J> nka;naOj;J.

6. capnuOj;J vj;jid?
   gd;dpuz;L.

7. capnuOj;jpd; tiffisg; ngaupLf.
   Fwpy;> neby;.

8. capu;f;Fwpy; vj;jid?
   Ie;J.

9. capu;neby; vj;jid?
   VO.

10. nka;;naOj;Jf;fs; vj;jid?
   gjpndl;L

11. nka;naOj;jpd; tiffisg; ngaupLf.
   ty;ypdk;> nky;ypdk;> ,ilapdk;.

12. ty;ypd nka; vj;jid?
   MW.

13. ty;ypd nka;fisj; jUf.
   f;> r;> l;> j;> g;> w;. 

14. nky;ypd nka; vj;jid?
   MW.

15. nky;ypd nka;fisj; jUf.
   q;> Q;> z;> e;> k;> d;.

16. ,ilapd nka; vj;jid?
   MW.

17. ,ilapd nka;fisj; jUf.
   a;> u;> y;> t;> o;> s;.  

18. jkpo; neLq;fzf;F xOq;fpy; nka;naOj;Jf;fis vOJf.
   f;> q;> r;> Q;> l;> z;> j;> e;> g;> k;> a;> u;> y;> t;> o;> s;> w;> d;.

19. rhu;ngOj;J vj;jid?
   Ke;E}w;W mWgj;njhd;gJ.

20. rhu;ngOj;jpd; tiffisg; ngaupLf.
   capu;nka;> Kw;wha;jk;> capusngil> xw;wsngil> Fw;wpaypfuk;> 
 Fw;wpaYfuk;> Ifhuf; FWf;fk;>  xsfhuf; FWf;fk;> kfuf; 
 FWf;fk;> Ma;jf; FWf;fk;.

21. mr;rhu;ngOj;Jf;fs; xt;nthd;wpdJk; vz;zpf;ifiaf; Fwpg;gpLf.
   capu;nka; - 216> Kw;wha;jk; - 8> capusngil – 21> 
 xw;wsngil – 42>  Fw;wpaypfuk; - 37  Fw;wpaYfuk; - 36>  
 Ifhuf; FWf;fk; - 3> xsfhuf; FWf;fk; - 1>  kfuf; FWf;fk; - 3> 
      Ma;jf; FWf;fk; - 2.

22. Rl;nlOj;J vd;why; vd;d?
   jd;dfj;NjDk; jdf;Fg; Gwj;NjDk; xUtiuNah gyiuNah 
 xd;iwNah gytw;iwNah Rl;bepw;Fk; vOj;ijr; Rl;nlOj;J 
 vd;gu;.

23. Rl;nlOj;Jf;fisf; Fwpg;gpLf.
   m> ,> c.

24. Rl;nlOj;jpd; tiffisg; ngaupLf.
   mfr;Rl;L> Gwr;Rl;L.

25. tpdh vOj;Jf;fs; vj;jid ?
   Ie;J

26. nrhy;Yf;F Kjypy; kl;Lk; tUk; tpdh vOj;Jf;fs; vj;jid?
   ,uz;L.

27.  nrhy;Yf;F Kjypy; kl;Lk; tUk; tpdh vOj;Jf;fs; vit?
   v> ah.

28. nrhy;Yf;F ,Wjpapy;; kl;Lk; tUk; tpdh vOj;Jf;fs; vj;jid?
   ,uz;L.

29. nrhy;Yf;F ,Wjpapy;; kl;Lk; tUk; tpdh vOj;Jf;fs; vit?
   M> X.

30. nrhy;Yf;F Kjypy; ,WjpapYk; tUk; vOj;ijf; Fwpg;gpLf.
   V.

31. ,d vOj;J ,y;yhj nka;naOj;Jj; njhFjp vJ?
   ,ilapdk;.

32. $l;nlOj;Jf;fs; vj;jid?
   ,uz;L.

33. $l;nlOj;Jf;fs; vit?
 I> Xs. 

34. $l;nlOj;J NtW vg;ngauhy; miof;fg;gLfpwJ?
   re;jpaf;fuk;

35. $l;nlOj;Jf;fspd; ,d vOj;Jf;fis KiwNa Fwpg;gpLf.
   I - ,>  xs – c.

36. Fw;wpaYfuk; vd;why; vd;d?
    jd; khj;jpiuapy; epd;W Fiwe;njhypf;Fk; cfuk;> Fw;wpaYfuk; 
 vdg;gLk;.

37. Fw;wpaYfuk; vj;jid njhlu;fisf; nfhz;lJ?
   MW.

38. Fw;wpaYfuj;jpd; njhlu;fisf; Fwpg;gpLf.
   capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;> nebw;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk;> 
 Ma;jj;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;> td;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk;>   
 nkd;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk;> ,ilj;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;.

39. Fw;wpaYfuj; njhlu;fs; xt;nthd;Wf;Fk; xt;Nthu; cjhuzk; jUf.
 capu;j;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;  - kpsF>
 nebw;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk;   - ehL>
   Ma;jj;njhlu;f; Fw;wpaYfuk;  - m/J>
 td;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk;    - gj;J>
   nkd;nwhlu;f; Fw;wpaYfuk;    - tz;L>  
 ,ilj;njhlu;f;  Fw;wpaYfuk;  - rhy;G.

40. Fw;wpaYfuj;jpd; khj;jpiuiaf; Fwpg;gpLf.
   miu khj;jpiu.

41. ‘tpwF’ vd;gjpy; te;Js;s Fw;wpaYfuj;jpd; khj;jpiuiaf; Fwpg;gpLf.
   miu khj;jpiu.

42. ‘njspT’ vd;gjpy; te;Js;s Kw;wpaYfuj;jpd; khj;jpiuiaf; Fwpg;gpLf.
   xU khj;jpiu.

43. ‘mg;gh’ vd;gjpy; te;Js;s capu;nka; vOj;jpd; khj;jpiuiaf; 
   Fwpg;gpLf.
   ,uz;L khj;jpiu.

44. ‘m//J’ vd;gjpy; te;Js;s xw;wsngilapd;; khj;jpiuiaf; 
    Fwpg;gpLf.
 xU khj;jpiu.

45. ‘njhOnjOthms;’ vd;gjpy; te;Js;s capusngilapd;; khj;jpiuiaf; 
    Fwpg;gpLf.
   %d;W khj;jpiu.
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�ாது்காக்க�ட யவண்டிய இர்கசியங்க்ை 
நீங்கள ்காவல்து்்றகய்கா, ்சமூ்கய்ச்வ 
அ்மப்பு்களிறய்கா ப்தரியப்�டுததும் 
ய�ாது, சிலயவ்ை்களில் �யனாளி 
்தனது உயி்ர மாய்ததுகப்காளைவும், 
யவறு யா்ரயாவது ந�்ர �ழிவாஙகும் 
நி ் ல க கு ம்  ்த ள ை ப் � ட ல ா ம் . 
ப்தாடர்சசசியான யமற�ார்்வ என�து 
இர்கசியம் ்காத்தலிற்கான ்த்டயா்க 
அ்மயலாம். ப்தாடர்சசியான ்சநதிப்பு்கள, 
யமற�ார்்வயிடு்தல் என�வறறின 
முககியததுவம் �றறி �யனாளியுடன 
்கலந து்ரயாடுவய ்தாடு,  உங்கைது 
யமற�ார்்வயாைருடன உ்தவியளிககும் 
அணியுடன இந்த ்சம்�வ மு்கா்மததுவம் 
ப்தாடர்�ா்க நீங்கள எனன விடயங்க்ை 
்க லந து்ரயாடுகினறீர்்க ள ?  அ்த ன 
முககியததுவம் எனன? என�்்தப் �றறியும் 
�யனாளி ப்தரிநதிருக்க உ்தவி ப்சய்யவும். 
இர்கசியம் ்காத்தல் என்ற ப்சயலில், �யனாளி 
ப்தாடர்�ா்க ப்தரிவிககின்ற விடயங்கள 
முககியமான்வ.

்்தாடரபாடல்
உங்கைது �யனாளியுடன யமறப்காளளும் 
ப்தாடர்�ாடல் மு்்ற்கள முககியமான்வ. 
�யனாளியின உளைார்ந்த பிரசசி்ன்கள, 
உணர்சசி பவளிப்�ாடு்கள, சூழநி்ல்கள 
என�வற்்ற ்சரியான மு்்றயில் 
அ றி ந து  ப ்க ா ள வ ்த ற கு  மு ய ற சி 
ப்சய்யவும். மறு்த்லயா்க �யனாளி 
ப்தரிவிககும் விடயங்க்ை நீங்கள 
உங்களிறகுள உளவாஙகி, அ்வ உங்கைது 
பிரசசி்ன்கைா்க எடுததுகப்காளவ்்த 
்தவிர்தது விடயவ யவண்டும். அல்லாது 
விடின �யனாளியின பிரசசி்ன்கள 
உங்களிறகு அதி்க பநருககீட்்டயும் 
மனசசு்ம்க்ையும் உங்கள யவ்ல்களில் 
ஏற�டுத்தலாம். 

உடல்்மாழி திறன்கள்
�யனாளியுடன ப்தாடர்புப்காளவ்தறகு 
உடல்்சவு்கள, உடல்பமாழி்கள ய�ான்ற 
தி்றன்க்ையும் �யன�டுத்த முடியும். இதுவும் 
�யனாளியுடனான ப்தாடர்�ாடல் மு்்றயா்க 
அ்மகி்றது. இவறறில் ப�ாருத்தமான 
்கண் ப்தாடர்�ாடல், ்த்லய்்சவு்கள, 
்சரியான இருக்்க ்சரியான யநரததில் 
�யனாளியின உணர்சசி மாற்றங்களிறகு 
ஏற� உங்கைது உணர்சசி மாற்றங்க்ையும்  
பவளிக்காட்டலாம். அ்தாவது அவர்்கள 
்கவ்ல்க்ை பவளிக்காட்டும் ய�ாது நீங்கள 
உங்கள மு்க�ாவ்னயில் அ்தறகுரிய 
உணர்சசி்க்ை ்காட்டவும்.

்தடடிக்்காடு்த்தல் / ஊக்கபபடு்த்தல்
உங்க ைது �யனாளி ்த னது மி்க 
அந்தரங்கமான  இதுவ்ர ம்்றத்த 
இர்கசியங்க்ை பவளிகப்காணர்வ்தறகு 
ஊக்கப்�டுத்தவும். அவவா்றான யநரங்களில் 
அவ்ர யநர்மு்கமா்க ்தட்டிகப்காடுதது அந்த 
ப்சயலிற்கா்க ஊக்கப்�டுத்த, உற்சா்கப்�டுத்த 
ம்றக்க யவண்டாம். �யனாளியுடனான 
இ்டயீடு்கள இருககும் ்காலம் வ்ரககும் 
இவற்்ற ப்சய்வ்தறகு பினநிற்கயவா, 
்தயங்கயவா, ்தட்டிக்கழிக்கயவா யவண்டாம்.

மதிபபீடு ்சய்தல்
ப�ாதுவா்க �யனாளி்கள ்தங்கைது 
்தனிப்�ட்ட விடயங்க்ை ப்தரியா்த 
வர்்களுடன ்க்்தப்�்தறகு கூச்சப்�டுவார்்கள. 
அவர்்களும் ்தங்க்ை ஒத்த �ாதிப்புடன 
இருப்�வர்்களும் இவவாய்ற இருப்�ார்்கள 
என�்்த அறிவதில்்ல. ்தங்கைது 
பிரசசி்ன்ய ்க்்தப்�து என�து 
அவர்்கைது �லவீனயமா? மனயநாய்்களின 
அறிகுறியயா? என்ற உணர்வு்களும் 
அவர்்களில் இருக்கலாம். சில �யனாளி்கள 
்தாங்கள உணர்வ்்த குறிதது ்தங்களிறகு 
்தாங்கயை குற்றம் சுமத்தலாம். இவவா்றான 
உண்்மககு பு்றம்�ான நம்பிக்்க்கள 
பி்ையான்வ என�்்த நீங்கள 
�யனாளிககு ப்சய்யும் இ்டயீடு்களின 
உணர்த்த யவண்டும். இய்தய�ானய்ற 
ஏ்னய �யனாளி்களும் உணர்நது 
ப்காளவார்்கள என�்்த ய்தார்த்த 

பூர்வமா்க ஏறறுகப்காளைச ப்சய்ய 
யவண்டும். இவவாறு ப்சயற�டுவ்தன 
ஊடா்க உங்கள �யனாளி உங்களில் மி்க 
கூடிய நம்பிக்்க்ய ்கட்டிவைர்ப்�துடன, 
இ்தன மூலம் ப்தாடர்நதும் அவருடனான 
� ய னு ் ட ய  ப ்த ா ட ர் � ா ட லி ற கு ம் 
உ்தவியா்க அ்மயும். சிலயவ்ை்களில் 
சில �யனாளி்கள நாங்கள கூறுவ்்த 
ஏறறுகப்காளைா்த மனநி்லயிலும் 
இருக்கககூடும் என�்்தயும் ப்தரிநதிருத்தல் 
நனறு.
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கிைககில்்தான இலங்்க அர்சாங்கம் 
்வததிருககின்றது. 2009 ஆம் ஆண்டு 
யம மா்தததிறகுப் பினனரான சூைலிலும் 
உளநாட்டுப் ய�ார் ஒனறு நடப்�்தா்கயவ 
இலங்்க அர்சாங்கம் ்கருதுகின்றது. 
்தமிழ மக்களின �ாரம்�ரிய ்காணி்க்ை 
அ�்கரிதது இராணுவ மு்காம் அ்மத்தல், 
விவ்சாய நடவடிக்்க்களில் ஈடு�டு்தல் 
எனறு அஙய்க்தான முழுக ்கவனத்்தயும் 
இலங்்க இராணுவம் ப்சலுததுகின்றது. 
ஆனால் ஞாயிறறுககிை்ம இடம்ப�ற்ற 
்தாககு்தலின பினனரான நி்ல்ம 
என�து இலங்்க இராணுவததின 
சிந்த்ன்ய மாறறியிருககின்றது. சீன, 
�ாககிஸ்தான உ்றவின மூலம் இலங்்கயில் 
அரசியல் திருப்�ங்க்ை ஏற�டுத்தககூடிய 
்சா்த்கமான நி்ல்மயும் உண்டு. குறிப்�ா்க 
ஜனாதி�தி ்மததிரி�ால சிறிய்சன பிர்தமர் 
ரணில் விககிரமசிங்க ஆகியயாரி்டயய 
ஏற�ட்டுளை முரண்�ாடு்கள, ்மததிரி, 
மஹிந்த முரண்�ாடு்கள, ய்காட்டா�ய, 
�சில் ராஜ�க்ச மறறும் பிர்தான அரசியல் 
்கட்சி்களி்டயயயான உளை்க முரண்�ாடு்கள 
என இலங்்க அரசியலில் ்தறய�ாது எழுநது 
குைப்�மான சூை்லயும் சீனா, �ாககிஸ்தான 
�யன�டுததுகின்றன. இவவாறு உளை்க 
மு ரண் � ாடு்க ் ை ப்  � ய ன � டுத து ம் 
அணுகுமு்்ற்கள 2009 ஆம் ஆண்டு 
யம மாததிறகுப் முனனரான சூைலிலும் 
�யன�டுத்தப்�ட்டிருககின்றன.

வடககு கிைககில் ஆயு்தப் ய�ாராட்டம் 
ந்டப�றறுகப்காண்டிருந்தய�ாது, ்தமிழ 
சிங்கை முரண்�ாடு்களுககு மததியில் 
வடககு - கிைககில் ் ்சவத ்தமிழ மக்களுககும் 
கிறிஸ்தவ ்தமிழ மக்களுககும் இ்டயய 
உளை்க முரண்�ாடு்க்ை �ாககிஸ்தான 
தூண்ட முற�டுவ்தா்க விடு்த்லப் 
புலி்கள இநதியப் புலனாய்வுத து்்றககு 
அறிவிததிருந்தார்்கள எனறு அப்ய�ாது 
புலம்ப�யர் ஊட்கங்களில் ப்சய்தி்கள 
பவளியாகியிருந்தன.

2002 ஆம் ஆண்டு யநர்யவயின ஏற�ாட்டுடன 
்சமா்தானப் ய�சசு்கள இடம்ப�ற்றயவ்ை 
கிைககு மா்காணததில் ்தமிழ முஸலிம் 
வனமு்்ற்கள அவவப்ய�ாது ஏற�ட்டிருந்தன. 
அப்ய�ாது கூட அவவா்றன ்சநய்த்கம் 
எழுந்தன. ஆனால் அப்ய�ாது அபமரிக்காயவா 
இநதியாயவா அந்தச ்சநய்த்கங்கள 

ப்தாடர்�ா்க அக்க்்ற ப்சலுத்தவில்்ல. 
மா்றா்க புலி்கள மீய்த குற்றச்சாட்டுக்கள 
முன்வக்கப்�ட்டன.

்தறய�ாது 2009 ஆம் ஆண்டு யம மா்தததிறகுப் 
பினனரான சூை லில் இந துத துவ 
பிரச்சாரங்க்ை இநதிய மததிய அரசு 
திட்டதிட்டுச ப்சய்கின்றது. இ்தற்கா்கயவ ஈைத 
்தமிழ மக்கள மததியில் பி்ணநதிருககும் 
்்சவ ்சமய கிறிஸத்தவ உ்றவு்க்ை 
உ்டதது முரண்�ாடு்க்ை ய்தாறறுவிககும் 
நடவடிக்்க்கள முனபனடுக்கப்�ட்டு 
வருகின்றன.

கிைககு மா்காணததில் முஸலிம் மக்கயைாடு 
்தமிழ மக்க்ை முரண்�ட ்வககும் 
யவ்லததிட்டங்களில் இநதுததுவ அ்மப்பு 
ஈடு�ட்டிருககின்றது.

இலங்்கயின ப�ௌத்த குருமாருடன 
இ்ணநதுகூட இநதுததுவ அ்மப்பு சில 
நடவடிக்்க்களில் ஈடு�ட்டிருககின்றது. 
மனனார் திருகய்கதீஸவரததில் ்்சவத 
்தமிைர்்களும் கிறிஸத்த ்தமிைர்்களும் 
முரண்�ட்டு யமா்தப்�டவும் இநதுததுவ 
அ்மப்ய� ்காணரம் என ப�ாதுமக்கள 
்சநய்த்கம் பவளியிட்டிருந்தனர்.

ஆ்கயவ வடககு கிைககில் வாழும் 
்தமிழச ்்சவ மக்களும் கிறிஸ்தவத 
்தமிழ மக்களும் மறறும் முஸலிம் 
மக்களும் இநதிய, �ாககிஸத்தான 
புலனாய்வுத து்்றயினரின பிரித்தாளும் 
்த ந தி ர ங ்க ளு க கு ம்  சி க கு ப் � ட ா ம ல் 
அவர்்களின ஆ்்ச வார்த்்த்களுககு 
எடு�டாமல் மாறறு அணுகுமு்்ற்க்ை 
்்கயாை யவண்டும். இந்தக குண்டுத 
்தாககு்தல் அந்தப்�டிப்பி்ன்ய்தான 
விட்டுச ப்சனறுளைது.

கு்்றந்த �ட்்சம் கிைககு மா்காணததில் 
வாழும் முஸலிம் மக்களுடன இ்ணநது 
பவளிச ்சகதி்களின பிரிவி்னவா்த 
ப்சயற�ாடு்களுககுத து்ணய�ா்காமல் 
இருப்�ய்த விடு்த்ல யவண்டி நிறகும் 
ய்தசிய இனங்களின பிர்தான ்கட்மபயன 
அவ்தானி்கள ்கருதுகின்றனர்.

குருஸ அறபு்தராஜா ஏ்றாவூர் கூட்ட 
முடிவில் ்வத்தய�ாது. ்கண்ண்தா்சன 
அவர்்கள ப்சானனது. இது அனு�வததில் 
வர யவண்டியது ்தம்பி, அனு�வியுங்க 
அதுககுப்பி்றகு இது ்சரியா? பி்ையா? எனறு 
ப்தரியும் என்றார். ்சாமானிய இ்ைஞர்்களும் 
்கவியர்சயராடு ்ச்கஜமாய் �ை்கவும், ய்களவி்கள 
ய்கட்டு ்தங்கள ஐயங்க்ைத தீர்ததுக 
ப்காளைவும், மட்டக்கைப்பு ்தமிழவாலி�ர் 
்சங்கததின முயறசி ய�ரு்தவியா்க இருந்தது. 
இராஜது்ரயும்  ்தமிழவாலி�ர் ்சங்கமும் 
மட்/்தமிழ மக்களும் ்கண்ண்தா்சனுககு 
ப்காடுத்த மதிப்பும் மரியா்்தயும் அதய்தாடும் 
முடியவில்்ல. 

மடடக்கைபபில் கண்்ண்தாசன்
  மட்டக்கைப்புககு ்கண்ண்தா்சனின 
அன்்றய வரு்்க, மட்டக்கைப்பு மக்களிடம் 
ஒரு ப�ரிய ஈர்ப்்�யய ப்காடுததிருந்தது. 
அ்தன ்தாக்கத்தால் 48 வருடங்களுககு 

பினபும் ''்கவிய்த்சம் இலககிய வட்டம்'' 
்சார்பில் திக்கவயல் ்தர்மகுலசிங்கம் 
அவர்்கைால்  எழு்தப்�ட்ட ''மட்டக்கைப்பில் 
்கண்ண்தா்சன'' என்ற நூல் 02.11.2003ல் 
ம்காஜனக ்கல்லூரிக ்க்லயரஙகில் 
பவளியிடப்�ட்டிருந்தது. இநநி்கழவில் 
1955ல் ்கண்ண்தா்சனின வரு்்கக்கா்க 
வாழததுப்�ாடல் �ாடிய இ்்சயர்சர் என.
ராஜூ அவர்்கள ப�ானனா்ட ய�ார்ததிக 
ப்கௌரவிக்கப்�ட்டார். இவவிைாவில் 
''மட்டக்கைப்பில் ்கண்ண்தா்சன'' எனனும் 
அநநூலின நயவு்ர்ய வைஙகுமாறு 
எ ன ் ன யு ம்  அ ் ை த ்த தி ன ா ல் 
அ ்த ன  ந ய வு ் ர ் ய  வ ை ங கு ம் 
ப�ாறுப்்� நான ஏறறுக ப்காண்யடன.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              
�டம் 02 :- 01.விைா்வத ்த்ல்ம்தாஙகிய 
ஆர்.இரு்தயநா்தன   02.இரா.்தவராஜா          
03.திக்கவயல் ்தர்மகுலசிங்கம் 04.எழுத்தாைர் 
அனபுமணி  05.என.ராஜூ 

இ வ வ ா று  ்க ண் ண ்த ா ்ச னு க கு 
இ ர ா ஜ து ் ர யி ன  அ ் ை ப் பி ன ா ல் 
மட்டக்கைப்பு மக்கைால் ப்காடுக்கப்�ட்ட இக 
ப்கௌரவததின நி்னவா்க ்கண்ண்தா்சன 
அவர்்கள இராஜது்ர்ய �றறி ''்சநதிதய்தன 
சிநதிதய்தன'' என்ற ்தனது புத்த்கததில் 
்கட்டு்ரபயான்்ற எழுதியிருந்தார். 
அதில் சிலவரி்க்ை எடுததுக்காட்டுக்கா்க 
கூறுகிய்றன.
  1955-ல் இலங்்க மட்டக்கைப்புககு என்ன 
அவர் வரவ்ைததுப் பிரமாண்டமான 
வரயவறபுக ப்காடுத்தார். அவர் இலங்்கத 
்தமிைரசுக ்கட்சியில் இரு�த ்்தந து 
ஆண்டு்களுககு யமலா்க அங்கம் வகித்தவர். 
மட்டக்கைப்பு யமயரா்க இருந்தவர். இப்ய�ாது 
்தமிைரசுக ்கட்சியில் இருநது விலகி,  
இலங்்க பஜயவர்த்தனா அர்ச்வயில் 
அ்மச்சரா்க இருககி்றார்.

ப்காணர்நது ய்சர்த்த அய்த மனி்தர்்கைால் 
தீனுக்கான ய�ார் நடத்தப்�டும்ய�ாது ்தனிதது 
நிற்கப் �ார்ப்�து அறிவு முரணில்்லயா? 
வைக்கம்ய�ால அர்சாங்கததின ்சதி, 
யம்லதய்தய ்சதி எனப்றல்லாம் 
புலனாய்வு வி்சார்ண்க்ை நமககு 
நாயம ப்சய்து திருப்திப்�ட்டுக ப்காளை 
வி்ைவ்தால் எவவைவு தூரம் நம்்ம நாம் 
நியாயப்�டுததிக ப்காளைமுடியும்? அரசும் 
யம்லதய்தயமும் இயககும் ப�ாம்்ம்கைா்க 
நம் இ்ைஞர்்க்ை இழுததுச ப்சன்ற 
்காரணி்க்ைத ய்தட ஏன ்தயஙகுகிய்றாம்?

இந்தக ்கட்டு்ர உங்களில் �லருககு 
உவப்�ா்க இராது எனறு எனககுத  ப்தரியும். 
எப்ய�ாதும்ய�ால ்காட்டிக ப்காடுப்�வள, 
்்கககூலி எனறு உங்கள இயலா்ம்க்ைக 
ய ்க ா � ங ்க ை ா ்க  ப ்க ா ட் டி வி ட் டு க 
்கடநதுய�ாவீர்்கள என�்்த அறிநய்த 
இருககிய்றன.

இந்த உண்்ம்கள ்க்சப்�ான்வ்தான 
ம ரு ந து ்க ள  ய � ா ல .  ய ந ா ய் 
தீரவிரும்பினால் நீங்கள ஒவபவாருவரும் 
சிகிச்்சயளிப்�ட்யட ஆ்கயவண்டும். உங்கள 
யநா்யக ்கண்டறிநது குணப்�டுததுங்கள. 
யநாய்ககூறு்களுககு சிகிச்்சயளிப்�தும் 
அல்லது சு்கய்தகிய�ால நடிததிருப்�தும் 
உங்கள ப்தரிவு.

  ்தமிைரசுக ்கட்சியிலிருநது விலகுவ்தறகு 
முனனாலும் விலகிய பி்றகும் எனனுடனும் 
அவர் ஆயலா்ச்ன நடததினார். ்தமிைரசுக 
்கட்சி ்தம்்ம �யன�டுததிக ப்காண்டு, 
�ல மு்்ற அவருககு குழி �றிக்க 
முயனறிருககி்றது என்ற வி�ரத்்தச 
ப்சானனார் அவர்.
  உ்தாரணததிறகு, ஒயர மட்டக்கைப்புத 
ப ்த ா கு தி யி ல்  இ வ ரு க கு ம் 
இனபனாருவருககும் ்கட்சி டிகப்கட்்டக 
ப்காடுத்தது. அந்த இனபனாருவர்,  ்கவிஞர் 
்காசி ஆனந்தன. ஆனால் அ்்தயும் மீறி 
ராஜது்ர பஜயித்தார். ஒயர ப்தாகுதியில் 
�ல வரு்ச ்காலமா்கத ்தன ப்சல்வாக்்க ஒயர 
மாதிரி ்வததிருப்�வர் ராஜது்ர.
  அவரது ய�சசும் எழுததும் தி.மு.்கை்கப் 
�ாணியியலயய இருந்தன. இனறும் அவரது 
்தமிழ ந்ட அறிஞர் அண்ணா அவர்்களின 
ந்ட்ய ஒட்டிய்தா்கயவ இருககி்றது. 
எந்தவி்த ப்கட்ட �ைக்கமும் இல்லா்த 
ராஜது்ர, �ழுகுவ்தறகு குளு்மயான 
நண்�ர்.
  ்கருணாநிதி ஆட்சிக்காலததில் 
ராஜது்ரயின ம்கள பூஙய்கா்்தககு, 
மருததுவக ்கல்லூரியில் இடம் கி்டத்தது. 
இப்ய�ாது அவர் டாகடரா்கப் �ணிபுரிகி்றார். 
எங்கள நட்பு்ற்வ �ல யநரங்களில் அவர்,  
“பூர்வபஜனம �ந்தம்” எனறு குறிப்பிடுவார். 
அவரது குைந்்த்களும் குடும்�மும் எங்கள 
குடும்�ததில் ்காட்டும் �ா்சத்்தப் �ார்த்தால், 
அது உண்்ம எனய்ற ய்தானறுகி்றது. எனறு 
எழுதியுளைார் ்கண்ண்தா்சன.  (ப்தாடரும்)    
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