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தமிழச்சாதிைய என்ெசய நிைனத்தாய்? 

க ப்ப நீர்ச் சுைவ டன் 2010ம் ஆண் ப் ெபாங்கல் 
ெகாண்டாடலாம் என்றி ந்ேதாம். இலங்ைகயில் இன் ம் 
சிைறகளில் வாழ்பவர்க க்குக் கண்ணீர் உப் டன் 
ெபாங்குங்கள் என்  காலம் விதித்  விட்ட . 
இந்ேதாேநசியாவில் மிதப்பவர்க க்கு உப் க் கூ ய கடல் 
நீாிேலேய ெபாங்குங்கள் என் ம் காலம் விதித்  விட்ட . 
இைத மட் மா விதித்த ? மிகுதிையப் பாரதியின் வாிகளில் 
பார்ப்ேபாமா? 

விதிேய, விதிேய, தமிழச்சாதிைய 

என்ெசய நிைனத்தாய் எனக்குைர யாேயா? 

..... 

ேநாய்க் களமாகி அ ெக ம் ேநாக்கேமா? 

..... 

சிைத ற் றழி ம் ெபா ள்களில் ேசர்ப்ைபேயா? 

...... 

தமிழச் சாதி, த ைத ண் க் 

கா ைத ண் ம் கயிற்ற  ண் ம் 

வ ந்தி ஞ் ெசய்தி ம் மாய்ந்தி ஞ் ெசய்தி ம் 

ெபண் ைர மிேலச்சர் பிாித்திடல் ெபாறா  

ெசத்தி ஞ் ெசய்தி ம் பசியாற் சாத ம் 

பிணிகளாற் சாத ம் ெப ந்ெதாைல ள்ளதம் 

நாட் ைனப் பிாிந்த ந வினாற் சாத ம்.. 24. தமிழச் சாதி 

ஒ  9-11ல் (1921-09-11) பாரதி மைறந்தார்.  இன் ம் ஒ  9-
11 எம் வி தைலப் ேபாைரப் பயங்கரவாதமாய்க் கண்ட . 90 
ஆண் களின் ன்னேர 2009-2010வைர ஈழத் தமிழர் பட்ட 
பாட்ைடப் பாட்டாய்ப் ப க்கப் பாரதியால் எப்ப  ந்த ? 
இைத ம் அவன் வாிகளில், காலா! உன்ைனக் காலால் 
மிதித்தி ேவன் என் ம் நாணத்ைதக் கவைலயிைனச் 
சினத்ைதப் ெபாய்ைய அச்சத்ைத ேவட்ைகதைன அழித்  
விட்டால் அப்ேபாேத சா மங்ேக அழிந்  ேபாகும் என் ம் 
காத னால் சாகாம த்தல் கூ ம் ஆத னால் மரணம் 
ெபாய்யாம் என் ம் ன்  ெவவ்ேவ  இடங்களில் 
காண கிற . (காலத்ைத ெவன்றவன் பாரதி.) ஆத னால் 

த ல் இலங்ைகக்குப் ேபாக யா  என்ற அச்சத்ைத 
அழிப்ேபாம். வி தைல, ேதசபக்தி ஆகியவற்றின் மீ  
காதைல வளர்ப்ேபாம். நாங்கள் நமைன ெவல்ேவாம். 

தி நா க்கரசாின் (இவ ம் காலத்ைத ெவன்றவர்) நம்பிக்ைக 
ஊட் ம் வாிகள் ைண நிற்கும். 

நாமார்க்குங் கு யல்ேலாம் நமைன அஞ்ேசாம் 

நரகத்தில் இடர்ப்பேடாம் நடைலயில்ேலாம் 

ஏமாப்ேபாம் பிணியறிேயாம் பணிேவாமல்ேலாம் 

இன்பேம எந்நா ந் ன்பமில்ைல 

ம மாற்றத் தி த்தாண்டகம் பதிகம் 1 
தல்பாதி 

ஆசி யர் தைலயங்கம் 

நம்ப நடப்ேபாமா அன்றி நம்பி நடப்ேபாமா? 

இராமன் ஆண்டாெலன்ன? இராவணன் ஆண்டாெலன்ன? 
என்ற பழெமாழி டன்  இராட்சதன் ஆண்டாெலன்ன? என்ற 
வினாைவ ம் ேசர்த்  இராமன் ஆண்டாெலன்ன? இராவணன் 
ஆண்டாெலன்ன? இராட்சதன் ஆண்டாெலன்ன? என்  திய 
பழெமாழிைய ஆக்கேவண் ம் ேபாலச் ெசய்கிற  இலங்ைகத் 
ேதர்தல் களம். தமிழர்கைளப் ெபா த்தவைர ன்னணி 
ேவட்பாளர்கள் இ வாின் வாயின் ேவட்ைடப் பல்களி ம் 
வ ம் தமிழாின் உதிரம் இன் ம் ஈரமாகேவ உள்ள . த்த 
பகவாேன! மன்னித்த ள் ர். 

வடக்குக் கிழக்ைக ஆயிரமாயிரம் ஆண் களாத் தாயகமாகக் 
ெகாண்ட தமிழர்கைள ம், இஸ்லாமிய மதத்ைதத் த விய 
தமிழர்கைள ம், இ  ஆண் கள் ன் இந்தியாவி ந்  
ெவள்ைளயர்களால் ெகாண்  வரப்பட்ட ேதயிைல ரப்பர்த் 
ேதாட்டத் தமிழர்கைள ம் ண்  ண்டாய்ப் பிாித் ம் 
அடக்கி ம் ஆண் , அ பவித் விட்  மீண் ம் ஆள மா? 
என்ற ஏக்கப் ெப ச்சுக் ேகட்கிற . ேதர்தல் வ ம் வைர நான் 
சக்கரவர்த்தி. ேதர்தல் வரச் சற்  ன் நான் வாக்குக க்குப் 
பிட்சா பாத்திரத் டன் நிற்கும் பிச்ைசக்காரன். ேதர்தல் 

ந்தபின் நான் ைகதி என்ற நிைலைய எண்ண ந்தால் – 
ஞானம் பிறந்தால் -  சித்தார்த்தன் த்த ேபாதிசத் வராக 
மாறலாம். அேசாகச் சக்கரவர்த்தியின் மகன் மகிந்த ம் மகள் 
சங்கமித்ைத ம் த்த மதத்ைத ஈழத் க்குக் ெகாண் வரலாம். 
ராஜபக்ஸவின் மகன் மகிந்த க்கு ஞானம் பிறக்குமா? தப் க் 
கணக்கு. வல்லரசுக ம் அேத கணக்ைகப் ேபா கின்றன. 

சி பான்ைம இனத்தவர் ெப ம்பான்ைம இனத்தவ க்குக் 
கீேழதான் என்  ெசான்னவர், ஊடக இயலாளர்களின் 
ப ெகாைலகைளச் ெசய்தவர்கைள ஜனாதிபதியாகி 24 மணி 
ேநரத்தில் ைக  ெசய்ேவன் என்  இன்  ெசால்கிறார். நாைள 
ஜனாதிபதியானால் என்ன ெசால்வார்? ேதாற்றால் என்ன 
ெசய்வார்? சாைவ ம், ைமைய ம், ேநாய்வாய்ப் 
ப தைல ம் கண்  சித்தார்த்தன் த்தனாக மாறிய  ேபால் 
தமிழாின் சாவிேல வாழ்ந்த, தமிழாின் ைமைய ம் மதியாத, 
ேநாய்க்கு ம ந் ம் ேபாக விடாத சரத் த்தனாக மா? 
அ ம் தப் க் கணக்கு. வல்லரசுக ம் அேத கணக்ைகப் 
ேபா கின்றன. 

ேதர்த க்கு ன் ஒப்பந்தங்கள், ேதர்த க்குப் பின் ஒப்பந்தங்கள் 
எல்லாம் அவற்ைற எ திய ைம கூடக் கா ன் 
கிழித்ெதறியப்பட்ட வரலா கள் சாட்சி ெசால்ல - தமிழாின் 
சுதந்திரத் க்குப் ேபரம் ேபசும் உாிைமையத் தங்கள் வசம் 
எ ப்பவர்க ம் தப் க் கணக்ேக ேபா கிறார்கள். 
வல்லரசுக ம் அவர்க க்கு ண்  ெகா க்கின்றனேவா? 
ெகா த்தால் வல்லரசுகள் மீண் ம் தப் க் கணக்குப் 
ேபா கின்றன. 
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தமிழர்கள் தம் வாக்குகைள இ வைர கால ம் தம் உாிைமகைள 
ன்ைவத் ப் ேபாட் யிட்ட கட்சிக க்ேக ேபாட்டன. ெசன்ற 

சில ேதர்தல்களில் இஸ்லாமியத் தமிழர்கைள ம் மைலயகத் 
தமிழர்கைள ம் பிாித் ப் பல கட்சிகைள அவர்க ள் 
ஏற்ப த் வதில் பிரதான கட்சிகள் மகத்தான ெவற்றி 
கண் ந்தன. வடக்குக் கிழக்ைகத் தாயகமாகக் ெகாண்ட 
தமிழர்களின் தைலைமகளில் பிள கைள ஏற்ப த்தியி ந்தா ம் 
இத் தமிழர்களின் வாக்குகைளப் பங்கு ேபா வதில் ெவற்றி 
அைடயவில்ைல. இத் ேதர்த ல் அவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்? 
சித்தார்த்தன் எவற்ைற எல்லாம் கண்  வண்டதனால் ஞானம் 
ெபற் ப் த்தன் ஆனாேனா, அவற்றின் லம் (சா , ேநாய், 
வேயாதிபம்) தண் த் த் தளரச் ெசய்தபின்னர் அவர்கள் என்ன 
ெசய்வார்கள்? அவர்கள் தம் வாக்குகைள அளித்தால் என்ன? 
அழித்தால் என்ன? ேநர்வழிஎன்ற ஒேர வழியில் அரசியல் 
களத்தில் ெபற யாத உாிைமைய, ேபார்க் களத்தில் 
ெபற யாத உாிைமைய ெவன்ெற க்க எவ்வழி என்ப  
அவர்க க்குத் ெதாியலாம். ெதாியாமல் தள்ளாடலாம். 
த மாறலாம். ஆனால் இராமன் ஆண்டாெலன்ன? இராவணன் 
ஆண்டாெலன்ன? இராட்சதன் ஆண்டாெலன்ன? என்  
ேபசாமல் இ க்க மாட்டார்கள். ஐ.நா., ஐேராப்பிய ஒன்றியம், 
வல்லரசுகள், தமிழ்நா  என்  நம்பி ம் இ க்க மாட்டார்கள். 
நம்ப நடப்பார்கள். நம்பி நடக்க மாட்டர்கள். 

பின்வழி, கு க்குவழி, மாற் வழி ேபான்ற அரசியல் 
தந்திரங்கைள ஒேரேநரம் உபேயாகிக்க ேவண் யேத வழி. 
இ  இலங்ைகயி ம் ெவளிநா களி ம் இ க்கும் தமிழ்த் 
தைலவர்கள் கவனிக்க ேவண் ய . 

நம்பி-யாைர நம்பி நடப்ேபாமா? 

எம். என். நம்பியார் வில்லனாக ேவஷம் மட் ேம ேபாட்டார். 
ஆனால் இ வைர எவ ேம ெதாடாத, இனி எவ ேம 
ெதாட யாத இமயத்தின் இ  சிகரங்கைள ஒேர காலத்தில் 
ெதாட்ட எம்.ஜி.ஆர்., சிவாஜி இரண்  நாயகர்க க்கும் 
வில்லனாக அேத காலத்தில் ந த்தி ந்தார். அந்த நாயகர்கைள 
அவர் நிழ ம் மிஞ்சவில்ைல. நிஜத்தி ம் மிஞ்சவில்ைல. ஈழத் 
தமிழினம் படம் பார்க்கக் ெகா த்த பணத்தில் ஏேதா ஒ  பகுதி 
அவாின் உைழப் க்கு உதவிய . 

இதன் பின்னர் இ  சேகாதரர்கள் சதீைஷ ம், விஜைய ம் 
நிழ ம் காணாத நிஜ வில்லன்களாக ஈழத் தமிழினம் கண்ட . 
இ வ ேம ஐ.நா. சைபயில் க்கிய பதவிகளில் இ ந்தனர். 

த்தவர் சதீஷ் இந்திய இரா வத்தில் உயர் பதவியில் இ ந்  
அ த்த ப ேயறி UNPROFOR (United Nations Protection Force 
in the former Yugoslavia)ல் தலாவ  Force Commander and 
Head of Mission ஆகப் பணியாற்றியவர். இலங்ைக 
இரா வத் க்கு தமிழினத்ைத அழிக்கப் பயிற்சி ெகா த்தவர் 
இவர். இைளயவர் விஜய் இந்திய இராஜதந்திாியாக இ ந்தப  
அ த்த ப ேயறி ஐ.நா. ெசயலாளர் நாயகத்தின் ெசயலகத் 

தைலவரானார் (Chief of Staff). 2009ம் ஆண்  ேம மாதம் 
18ம் திகதி இவாின் ெசயல் எம் இனத்தின் இன்ைறய 
நிைலக்குக் காரணமாகிய . 

இ வாின் சாதைனக ம் இந்தியராக இ ந்தால் 
ெப ைமப்பட ேவண் யைவ. ஈழத் தமிழராக இ ந்தால் 
ெவ த் க் காறி உமிழ்ந்  ப்பப்பட ேவண் யைவ. 
அைனத் லகத் க்கும் சமமாக நடக்க ேவண் யவர்கள் தம் 
தாய் நாட் ப் பற் க்ேக த டம் ெகா த்தனர். அைனத்  
ஈழத் தமிழ் மக்க ம் பிறந்தகத் க்குப் க்ககத்ைத விட 

த டம் ெகா த்  இந்த இ வாின் உதாரணத்ைதப் 
பின்பற்றினால் எம் தாயகம் உதிப்பைத விைரவிேல 
காணலாம். 

ஒ  பிள்ைள சான்ேறான் எனக் ேகட்ட ெபா திேலேய, ஈன்ற 
ெபா தில் ெபாி வக்கும் தாய், இ  பிள்ைளக ம் 
சான்ேறார் எனக் ேகட்ட ெபா தில் எவ்வள  
உவந்தி ப்பாள்? ெபாிய  எ  என்  கனிடம் அவ்ைவ 
இன்  ேகட் ந்தால் அவளின் கைடசி வாி அைனத்தி ம் 
ெபாி  நம்பியார் இ வர்க்குத் தாயாகுதேல என்  தான் 
இ ந்தி க்கும். அவ்ைவ ம் தமிழச்சியாகச் சிந்தித்  
இ க்கமாட்டாள். இந்தியப்ெபண் ஆகேவ சிந்தித்  
இ ப்பாள். 

எம் தாய்மார்கள் மற்ற ஈழத் தமிழ்ப் பிள்ைளகள் ேபாலத் தம் 
பிள்ைளகள் வரேவண் ம் அல்ல  தன  ஒ  பிள்ைள 
ேபாலேவ மற்ற ம் வரேவண் ம் என்ற ேபாட் , ெபாறாைம 
மனப்பாங்கி ந்  விலகி உலக அரங்கில் எம் மக்கள் 

ன்னணியில் நிற்க ேவண் ம் என்ற இலட்சியத்தில் உ தி 
ெகாண்டால், ஈழத் தமிழாில் ஒ சிலர்  Kofi Annan ஆக, 
Rupert Murdoch ஆக, நம்பியார்கள் ஆக, ேநாபல் பாிசில்கள் 
ெபற்றவராக, Stefen Spielberg ஆக, Barack Obama ஆக 
வராமல் இ க்க மா? சுபத்திைர வயிற்றில் இ ந்த 
ேபா  அபிமன்  வி கங்கள் பலவற்ைற உைடக்கக் 
கற்றான் என்கிற  பாரதம். எம் தாய்மாாின் சிந்தைனக ம் 
தம் மக்கள் Doctor, Engineer, Accountant ஆக ேவண் ம் 
என்ற சி  வட்டத்ைத விட்  விலகி மிையச் சுற்றிச் சுழற்றி 
எறி ம் வல்லவர்களாக ேவண் ம் என மாற ேவண் ய  
காலத்தின் ேதைவ.  

உள் வ ெதல்லாம் உயர் ள்ளல் மற்ற  

தள்ளி ம் தள்ளாைம நீர்த் . – குறள் 596 

இச் சிந்தைனயால் (உயர் ள்ளல்) எம் தாயகம் உதிக்கும் 
காலம் தள்ளிப் ேபானா ம் (தள்ளி ம்) அ  உதிப்பைத 
அைசக்க யா . 

ஆசி யர் தைலயங்கம் (ெதாடர்ச்சி) 



ேபா க்குப் பின் என்ற 
நிைலக்கு இலங்ைக 
ெசன் ள்ள . எனி ம் ஒ  
சுதந்திரமான, 
நம்பிக்ைகக்குாிய ஒ  
அைமப்பா ம் மனித உாிைம 
மீறல்கள் பாாிய அளவில் 
நடந்தன என்ற குற்றங்கள் 
விசாரைணக்கு 
உள்ளாகவில்ைல. ஐநா 
சைபயின் மனித உாிைம 
ஆைணயம் இக் குற்றங்கைள 
ஆய்  ெசய்ய எ த்த 

யற்சிகள் விசார் அரசியல் 
நிைலப்பா களால் 
பலனற் ப் ேபாயின.  

அயர்லாந்  நாட் ன் 
இலங்ைக அைமதிக்கான நீதி 
அமர்வின் (IFPSL) 
உ ப்பினர்கள் ஆகிய நாம், 
இலங்ைக இனப்பிரச்சிைனத் 
தீர் க்கு ன்ேனா யாக, 
மனித உாிைமக ம் நீதி ம் 
நிைல நி த்தப்படல் 
ேவண் ம் என நம் கிேறாம். 
இலங்ைகக்கான மக்கள் 
தீர்ப்  மன்றம் இலங்ைக 
இனப்பிரச்சிைனத் தீர் க்கு 
அ க்கல்லாக அைமக்கப் 
பட் ள்ள . 

2009ம் ஆண்  ேம மாதம் 
IFPSL, ஐேராப்பாவில் உள்ள 
அரசியல் ஆதர க் 
கு க்க டன் ஆய்  
நடாத்தி, அைனத் லக 
அளவில் சாதைன ெசய்த, 
மிகப் பிரபல்யம் 
வாய்ந்தவர்கள் லம் தைட 

காம்க க்குச் ெசல்ல 
இலங்ைக அரசிடம் 
அ மதிக்கு விண்ணப்பிக்கத் 
தீர்மானித்த . பல 
கு க்க ம், தனி 
மனிதர்க ம் தைட 

காம்கைளப் பற்றி ெவளி 
உலகுக்கு அறிவித்  
இலங்ைகயில் இ ந்  
ெவளிேயற்றப் பட்டதால், 
எமக்கு அ மதி கிைடக்கா  
என்ற நம்பிக்ைகயீனேம 
வளர்ந்த . இதனால் 

இத்தா யில் மிலான் 
நகாி ள்ள நிரந்தர மக்கள் 
நீதிமன்றத் டன் – Perma-
nent Peoples’ Tribunal (PPT) 
– உடன் ெதாடர் கைள 
ேமற்ெகாண்ேடாம். 
வியட்நாமி ந்  
குவாத்தமாலாவைர மனித 
உாிைம மீறல்கள் பற்றிச் 
சுதந்திரமாக சுயாதீன 
விசாரைணகைள PPT  ேமற் 
ெகாண் ந்த . PPT உடன் 
நடந்த சந்திப் க்க க்கு Prof 
Francois Houtart ஏற்பா  
ெசய்தி ந்தார். இவர் 
வியட்நாமி ந்  ஈராக் 
வைர நடந்த மக்கள் 
நீதிமன்றங்களின் 
விசாரைணகளின் நி ணர் 
ஆவார். இக் 
கலந் ைரயால்களின் 
விைளவாக PPT, வியட்நாம் 
ேபாாில் நடந்தைவ பற்றிய 
Bertrand Russel – Sartre 
நீதிவிசாரைண நடாத்தப் 
பட்ட ைறயில் 
இலங்ைகக்கான மக்கள் 
தீர்ப்  மன்றம் நடாத் வதற்கு 
ஆதர  தந்த . 

விசாரைண ெசய்ய 
ேவண் யைவயில் மிக 

க்கியமான இரண்  

மக்கள் நீதிமன்றம் இலங்ைக 
அரசும் அதன் இரா வ ம் 
ேபார்க் குற்றங்கைள ம், 
மனிதத் க்கு எதிரான 
குற்றங்கைள ம் ேபாாின் 
இ திக் கட்டத்தில் ாிந்ததா 
என்பைத விசாாித்தல். 

ேபாாின் வின் பின் நடந்த 
மனித உாிைம 
மீறல்கைள ம், 2002ம் 
ஆண்  ஒப்பமிட்ட ேபார் 
நி த்த உடன்ப க்ைகயின் 

றி க்குக் காரணிகளாய் 
அைமந்த உள்நாட்  
ெவளிநாட்  
நிைலப்பா கைள அறிதல். 

ஆசியா, ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம், ஐநா சைப 

ஆகியவற்றின் நீதிக் 
கு க்க ம், மனித உாிைமக் 
கு க்க ம் ேபார்க் 
குற்றங்கள், மனிதத் க்கு 
எதிரான குற்றங்கள், 
இலங்ைகயின் அைமதிக்கு 
எதிரான குற்றங்கள் பற்றி 
அறிக்ைககள் சமர்ப்பிக்க 
அைழக்கப் ப வர். ேநேர 
இவற்ைறக் கண்ட 
தனிமனிதர்க ம் கு க்க ம் 
சாட்சி ெசால்வார்கள். 

2002ம் ஆண் ன் ேபார் 
நி த்த உடன் ப க்ைகக்கு 
ேநார்ேவ 
அ சரைணயாளராய் 
இ ந்த . இந்த அைமதித் 
தீர்  ைறக்கு அெமாிக்கா, 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம், 
ஜப்பான் ஆகியன 
இைணத்தைலைம வகித்தன. 
ஸ்கந்திேநவிய நா களின் 
பிரதிநிதிகள் ேபார் நி த்த 
உடன் ப க்ைகையக் 
கண்காணித்தன. 
இந்நா களின் பிரதிநிக ம் 
சாட்சி ெசால்ல அைழக்கப் 
ப வர். 

இந்த விசாரைணயின் 
தீர் கள் நம்பிக்ைக 
வாய்ந்தனவாக ம், 
நீதித் ைற ெநறி ள் 
அடங்கக் கூ யனவாக ம் 
இ த்தல் ேவண் ம் 
என்பதற்காக அதன் தீர் க் 
கு வினர் (ஜுரர்கள்) மிப் 
பந்தின் அைனத் ப் 
பகுதியி ந் ம் விசார் 
அரசியல் நலன்கைள 
உைடத்ெதறி ம் வண்ணம் 
ேதர்  ெசய்யப் பட் ள்ளனர். 
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ெவளிநாட்  ஆதிக்கத்தில் 
இ ந்  வி விக்கப் பட்ட 
வரலாற்றா ம், வட 
அயர்லாந்  அைமதிப் 
ேபச்சுக்கள் ெவற்றி 
அளித்தைமயா ம், பக்க 
சார்பற்ற மரபா ம் 
அயர்லாந்  இவ் 
விசாரைணக்குத் 
ேதர்ந்ெத க்கப் பட்ட . 

இலங்ைகக்கான மக்கள் தீர்ப்  
மன்றம் – நீதிபதிகள்  

François Houtart (சாத் கம், 
சகிப் க்கான ெனஸ்ேகா 
வி  ெபற்றவர், 
ெபா ண்மியச் சாிவிற்கான 
ஐநா கு த்தைலவர், 
ெபல்ஜியத்தி ள்ள Louvain 
பல்கைலக் கழக ஓய்  ெபற்ற 
ேபராசிாியர், உலக ச கக் 
க த்தமர்வின் லகர்த்தா, 
வியட்நாம், கி பா நா களின் 
விஞ்ஞான கைலக்கழக 
ெகௗரவ உ ப்பினர், Bogota 
நாட்  ெகாலம்பியத் ேதசியப் 
பல்கைலக் கழக Camilo Torres 
Prize ெபற்றவர்) 

ஆசிய வழக்கின்ப  த்ேதார் 
இப் பட் ய ல் ன்னணிப் 
ப த்தப் பட் ள்ளனர். 

Rajinder Sachar (ெடல்  
உயர்நீதிமன்ற ன்னாள் 
நீதிபதி, இந்திய 
இஸ்லாமியர்களின் ச க, 
ெபா ளாதார, கல்வி நிைல 
பற்றி ஆய்ந்  பாிந் ைரக்க 
நி வப்பட்ட Sachar Commit-
tee யின் தைலவர்) 

 

Nawal al Saadawi (ம த் வர், 

இலங்ைகக்கான மக்கள் தீர்ப்  மன்றம் (ெதாடர்ச்சி) 

ேமேல இ க்கும் க தத் தைல டன் ÔPeople’s Tribunal on Sri 

Lanka. Why a tribunal on Sri Lanka?” என்ற தைலப்பில் 
2009ம் ஆண்  சம்பர் மாதம் 7ம் திகதி ெவளியாகிய பகிரங்க 
அறிவிப்பின் தமிழாக்கம். – ஆசிாியர். 
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எகிப்  நாட்  எ த்தாளர், 
எகிப்தி ம் அதன் 
பிராந்தியத்தி ம் 
ெபண் ாிைமயால் கழ் 
ெபற்றவர், அவ ைடய 
எ த் க்களா ம் 
ெசயல்களா ம் சிைற 
ெசன்றவர், 1979, 1980ம் 
ஆண் களில் ஆபிாிக்க, 
மத்திய கிழக்குப் 
ெபண்க க்கான அைமப் த் 
திட்டத்தின் (ECA & ECWA) 
ஐநா சைப ஆேலாசகர்) 

Sulak Sivaraksa (தாய்லாந்  
நாட்ைடச் ேசர்ந்த த்த 
மதத்தவர். அைமதி ஆர்வலர். 
எ த்தாளர். பல ச க, மனித 
ேநய, ஆத்மீக 
அைமப் ப்பளின ம், 
நி வனங்கைள ம் நி வக் 
காரணமானவர். மாற்  
ேநாபல் வி  (Right Liveli-
hood Award) ெபற்றவர். 

Denis Halliday (ஐநா 
சைபயின் ன்னாள் உதவிச் 
ெசயலாளர் நாயகம். ஐநா 
பா காப் ச் சைப ஈராக் 
நாட் க்கு எதிராகக் ெகாண்  
வந்த ெபா ளாதாரத் 
தைடக்கு எதிர்ப் த் 
ெதாிவித் , 34 ஆண்  ஐநா 
சைபச் ேசைவயி ந்  
விலகியவர். காந்தி 
அைனத் லக அைமதி வி  

ெபற்றவர். 

Gianni Tognoni 
(மிலானி ள்ள நிரந்தர 
மக்கள் நீதி மன்றின் 
ெசயலாளர் நாயகம்.) 

Daniel Feierstein 
(Universidad Nacional de 
Tres de Febrero வின் இன 
அழிப் க் கல்வி ைமயத்தின் 
ேமலாளர். University of Bue-
nos Aires ன் இன அழிப் ப் 

டத்தின் ேபராசிாியர்) 

Mary Lawlor (மனித உாிைமக் 
காவலர்களின் 
அைனத் லகப் பா காப்  
நி வனத்தின் (Front Line) 
ேமலாளர்.) 

Oystein Tveter 
(அைனத் லகச் சட்ட 
நி ணர். பி ப்ைபன்ஸ் 
நாட் ல் நடந்த நீதிக்குப் 

றம்பான ெகாைலகைள ம், 
மனித உாிைம மீறல்கைள ம் 
விசாாித்த மக்கள் நீதிமன்ற 
உ ப்பினர்) 

Eren Keskin (Kurdistan 
மாநிலத்தில் பிறந்  

க்கியில் வா ம் 
சட்டத்தரணி. Istanbul ல் 
உள்ள மனித உாிைமகள் 
சங்கத்தின் உப தைலவர். 
ேதசியப் பா காப் ப் 

பைடகளால் பா யல் 
வன் ைறக க்கு ஆளாகிய 
அல்ல  கற்பழிக்கப்பட்ட 
ெபண்க க்கான சட்ட 
உதவித் திட்டத்தின் இைண 
நி வனர். இத் திட்டத்தால் 

க்கியில் சிைறவாசம் 
அ பவிக்கும் ெபண்களின் 
அவலத்ைத ெவளிக் 
ெகாணர்ந்தார். மனித 
உாிைமச் ெசயற்பா களால் 
1995ல் சிைற ெசன்ற இவர் 
அைனத் லக மன்னிப் ச் 
சைபயின் ச க உணர் ள்ள 
சிைறக் ைகதியாக (prisoner 
of conscience ) 
ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்டவர். 

Francesco Martone 
(இத்தா யின் ன்னாள் 
ேமற்சைப உ ப்பினர். அரச 
சார்பற்ற தல் நிைல 
ஆர்வலர். உயிாின சுற்றாடல் 
நி ணர்) 

இந்த நீதிபதிக டன் 
ெசாந்தக் காரணங்களால் 
அமர யா  ேபானா ம், 
இம் மன்றின் தீர்ப் கைள 
ெவளியிட ன்வந்தவர்கள் 
வ மா  – 

Krishna Iyer (இந்திய 
ேமல் ைறயீட்  நீதிமன்றின் 

ன்னாள் நீதிபதி. ேகரள 
மாநில ன்னாள் அைமச்சர். 

இந்தியாவில் மிகப் பிரபலம் 
வாய்ந்தவர்.) 

Miguel d'Escoto Brockmann 
(நிக்கராகுவா ெவளி ற  
அைமச்சின் த்த 
ஆேலாசகர். பதவிக்காலம் 

ம் நிைலயி ள்ள ஐநா 
ெபா ச் சைபயின் தைலவர். 

ன்னாள் நிக்கராகுவா 
ெவளி ற  அைமச்சர். 
வி தைல இைறைம இயல் 
வல் னர். ெலனின் அைமதிப் 
பாிசு, Thomas Merton வி  
ஆகியன ெபற்றவர். 

Adolfo Pérez Esquivel 
(ஆர்ெஜன் னா நாட்  மனித 
உாிைம ஆர்வலர், ேநாபல் 
அைமதிப் பாிசு ெபற்றவர்) 

Irene Fernandez 
(மேலசியாவின் ன்னணித் 
ெதாழிற் சங்க அங்கத்தவ ம், 
மனித உாிைம ஆர்வல ம்) 

Arundhati Roy (எ த்தாளர், 
ஊடக இயலாளர், Booker 
பாிசு ெபற்றவர்)  

நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றம் 
என்றால் என்ன? 

நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றம் 
அரச கட் ப்பா க க்கு 
அப்பாற் பட்ட அைனத் லக 

ெதாடர்ச்சி பக்கம் 8 
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ம த் வர் சாம்பவி, 
அ ஸ்திேர யத் தமிழர் 
ேபரைவயின் ெவளி ற த் 
ெதாடர்பாளர் 

2010-01-03 – Lankaweb 
இைணயத் க்காக ேநர் 
கண்டவர் சுனந்த ேதசப்பிாிய 

ஒ  மனித உாிைம ஆர்வலர் 
ஆக ம் தமிழ் உாிைம 
ஆர்வலர் ஆக ம் இன்ைறய 
இலங்ைக அரசியல் நிைலயில் 
உங்களின் பங்கு எ ? அதன் 

ன் இன்ைறய இலங்ைக 
அரசியல் நிைலைய எவ்வா  
காண்கிறீர்கள்? உங்கள் 
நிைலப்பாட் ல் மாற்றங்கள் 
ஏற்ப த்தக் கூ ய 
அ பவங்கள் ஏ ம் 
உண்டா? 

இன்ைறய அரசியல் 
நிைலயில் ேபார்க் 
குற்றவாளிகளாக 
இனங்காணப் படக்கூ ய 
இ வர் நாட் ன் உயர்ந்த 
பதவிக்குப் ேபாட்  
இ கின்றனர். தமிழைரப் 
ெபா த்த வைர இ வ க்கும் 
இைடயில் எந்த 
வித்தியாச ம் இல்ைல. யார் 
ெகட்டவராக இ ப்பார் 
என்பைதத் ேதர்வ  மிகக் 
க னம். இந் நிைலயில், 
கலாநிதி விக்ரமபாகுவின் 
ெகாள்ைகயின் 
அ ப்பைடயில் அைமந்த 
அவர் நிைலப்பாட்ைட நாம் 
ஏற்கிேறாம். அவாின் 
ெகாள்ைககளில் வடக்கு 
கிழக்கில் தமிழாின் தாயகக் 
ேகாட்பாட்ைட ஏற்றல், 
சுயநிர்ணய உாிைம, 
தன்னாட்சி அதிகாரம் 
ஆகியைவ தமிழாின் ேதசியப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக 
இ க்கின்றன.  அவாின் 
ெபா ண்மியக் 

ெகாள்ைகக ம் அைனத்  
மக்க க்கும் நன்ைம 
ெசய்வனவாகேவ உள்ளன. 
இலங்ைக மக்க ம் 
ஊடகங்க ம் அவ க்கு மற்ற 
இ  ன்னணி 
ேவட்பாளர்க க்கும் 
ெகா க்கும் 

க்கியத் வத்ைதக் ெகா க்க 
ேவண் ம். 

மனித உாிைமயில் எந்தவித 
மாற்ற ம் இல்ைல. மாற்றம் 
இ ந்தால் அ  பின்ேனறிேய 
உள்ள . ைக  ெசய்யப் 
படல், த த்  ைவக்கப் படல், 
ஏன் காணாமற் ேபாதல் கூடத் 
ெதாடர்கின்றன. சில 
இரகசியமாக நடந்தா ம் 
அைவ உண்ைமேய. 

ேபா க்குப் பின் அரசியல் 
மாற்றங்கைள எவ்வா  
ெதாிகிற ? தமிழீழ 
வி தைலப் களின் 
ேதால்விக்கு க்கிய 
காரணங்கள் என்ன? 

ெதற்கில் தமிழ டன் 
அரசியல் பகிர்  பற்றிய 
சிந்தைனயில் மாற்றம் 
ஏற்படாத வைர அரசியல் 
சூழ ல் எந்தவிதப் பாாிய 
மாற்ற ம் இ க்கப் 
ேபாவதில்ைல. 
சுதந்திரத் க்கும் 
சமத் வத் க்கும் ஆன 
தமிழாின் ேபாாில் 
பின்னைட  ஏற்பட்ட  
உண்ைம. ஆனால் அ  
அழிக்கப் படவில்ைல. 
அ ப்பைடக் காரணங்கள் 
அறியப்பட் ச் சாியான தீர்  
கிைடக்கும்வைர திய 
வ வங்களில் ேபாராட்டம் 
உதயமாகும். தமிழீழ 
வி தைலப் கள் பல னப் 
பட்டதற்கான காரணங்கள் 
சிக்கலானைவ. அவற் ள் 

அைனத் லக நா களின் 
இந்  ச த்திர ஆதிக்கத்ைத  
ைமயமாக ைவத்த ேகாள 
அரசியல் ேபாட்  மிக 

க்கியமான . 

நீங்கள் நீண்ட காலம் 
இலங்ைகக்கு ெவளிேய 
வாழ்கிறீர்கள். 
ெதாைலவி ந்  பார்க்கும் 
ெபா  உங்க க்கும் 
இலங்ைகக்கும் இைடயில் 
உள்ள உற  எப்ப யான ? 
எந் நாட்ைட உங்களின் 
நாடாகக் காண்கிறீர்கள்? 

லம் ெபயர்ந்த தமிழராய் 
உங்களால் இலங்ைக 
அரசிய ல் தாக்கத்ைத – 
மாற்றங்கைள - ஏற்ப த்த 

மா? 

நான் அ ஸ்திேர யாைவ 
என் நாடாகக் காண்கிேறன். 
அதற்காக நான் என் ந்ைதய 
தைல ைறைய மறக்க 
ேவண் ம் என்பதில்ைல. 
நான் ெதாி  ெசய்  
அ ஸ்திேர யா க்கு 
வரவில்ைல. என் பிறந்த 
மண்ைண விட்  ெவளிேயற 
நிர்ப்பந்திக்கப் பட்ேடன். 
அ ஸ்திேர யாவில் நான் 
அ பவிக்கும் சுதந்திரத் க்கு 
நன்றி டேன வாழ்கிேறன்.  
என்ேபான்ற பல லம் 
ெபயர்ந்த தமிழாின் நிைல ம் 
அ ேவ. இலங்ைகயில் 
தமிழர்கள் மிக ம் அ ைமத் 
தனமாக நடாத்தப் 
ப கின்றனர். அவர்க க்குப் 
ேபச்சுச் சுதந்திரேம 
கிைடயா .  ேமற்கத்திய 
நா களில் வா ம் லம் 
ெபயர்ந்த தமிழர், எம் 
பாரம்பாியத் தமிழகத்தில் 
மக்கள் ப ம் 
இன்னல்கைள ம், 
அவர்களின் 
எதிர்பார்ப் க்கைள ம் 

இ  ஒ  பின்னைட  மட் ேம. தமிழ் உாிைமப் ேபார் அழிக்கப் படவில்ைல. 

பகிரங்கமாக ெவளிப் ப த்தக் 
கூ ய உாிைம டேன 
வாழ்கின்றனர். பல தசாப்த 
கால இலங்ைகத் தமிழாின் 
பிரச்சிைனக்குப் லம் 
ெபயர்ந்த தமிழாின் 
பங்களிப்ைபச் சில க்கிய 
அைனத் லக நா கள் 
வரேவற்கின்றன. எம் 
உ தியான நம்பிக்ைகயான 
நிைலப்பா கள் இலங்ைகயில் 
இ க்கும் தமிழ க்கும் அவர் 
தைலைமக க்கும் 
பல ட் ம். லம் ெபயர்ந்த 
தமிழர் பல விதத்தில் இந்த 
அரசியல் சிக்க ள் 
அகப்பட் ள்ளனர். நாட்ைட 
விட்  ேவதைன டன் 
ெவளிேயறிேனாம். எம் 

க்குப் பின்னணி 
அரசியேல. எனேவ நாம் 
பிரச்சிைனக்கும் தீர் க்கும் 
காரணமாகிேனாம். எம் யற்சி 
ஒ  அைமதியான, ேபச்சு 
வார்த்ைதைய 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
தீர்ைவ இனப் பிரச்சிைனக்குக் 
கா ம் - அதன் லம் 
உண்ைமயான இணக்கப்பா  
இலங்ைகயின் அைனத் ச் 
ச கங்களிைட ஏற்ப ம் - 
என்ப  எம் மனமார்ந்த 
நம்பிக்ைக. 

லம் ெபயர் ச க அரசிய ல் 
ெபண்கள் க்கிய பங்களிப் ச் 
ெசய்கிறார்களா? லம் ெபயர் 
ச கம் ெபண்களின் 
தைலைமத் வத் க்கு ஊக்கம் 
அளிக்கிறதா? 

நிச்சயமாக. அண்ைமயில் 
ஆரம்பிக்கப் பட்ட 
அ ஸ்திேர யத் தமிழர் 
ேபரைவயில் பல ெபண்கள் 

க்கிய பங்காற் கின்றனர். 
பல தசாப்தங்களாத் தமிழ்ப் 
ெபண்கள் தமிழ் உாிைமப் 
ேபாாில் பல அரங்குகளில் 
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ன்னின்  
நடாத்தி ள்ளனர். இன்ைறய 
தமிழ்ப் ெபண்க க்கு 
ஊக்க ம் உத்ேவக ம் எம் 
தாயகத்தி ந்ேத 
வ கின்றன. அங்ேக எம் 
ெபண்கள் ச கத் தைடகைள 
தமிழினச் சுதந்திரப் ேபாாில் 
என்றால் என்ன? ச க 

டநம்பிக்ைககளான சாதி 
ேவ பா , சீதனம் ஆனால் 
என்ன? உைடத்  
எறிந் ள்ளனர். 
ெபண்ண ைமத் தனம் கூட  
உைடத்  எறியப் 
பட் ள்ள . 

ேபா க்குப் பின் லம் ெபயர் 
ச கம் எவ்வா  பிள  
பட் ள்ள ? 

தமிழ்ப் லம் ெபயர் ச கம் 
ஜனநாயகக் கட் ப் 
பாட் ேல உள்ள . அ  
எம  ெசயல்க க்கு 
உர ட் கிற . அைனத்  
விவகாரங்களி ம் 
பகிரங்கமான நன்ைம 
பயக்கும் விவாதங்கள் 
உண் . எனி ம் 90 

தமாேனார் இலங்ைகயின் 
வடக்கு கிழக்கில் வா ம் 
தமிழர்களின் அரசியல் 
அபிலாைஷகள் பற்றி ஒேர 
க த்ைதேய 
ெகாண் ள்ளனர். ச கப் 
பிள கள் எ ம் இல்ைல. 
எல்லாச் ச கங்கைள ம் 
கு க்கைள ம் ேபான்  ஒ  
சிறிய சி பான்ைமயின் 
க த் ேவ பா  இ க்கேவ 
ெசய்கிற . 

அண்ைமக் காலங்களில் 
இலங்ைக எதிர்பாராத 
அரசியல் இரா வ 
மாற்றங்கைளக் கண் ள்ள . 
எதிர்காலத்தில் என்ெனன்ன 
விதமான நிைலகைள எதிர் 
பார்க்கலாம்? ெதாைல 
ேநாக்கும் ெதாைல ர 
ேநாக்கும் எப்ப  உள்ள ? 

மக்கள் ெதாைகயின் 
பா காப் க்குத் 
ேதைவயான 
இரா வத்ைத விட 
எத்தைனேயா மடங்கு 
கூ ய இரா வம் 
உ வாக்கப் பட் ள்ள . 
இ   ச கத்ைதேய 
இரா வ மயமாக்கி 
உள்ள . இ  ச க 
நல க்கும் 
ஜனநாயகத் க்கும் 
உகந்ததல்ல. எ வித 
அரசியல் அ பவ ம் 
இல்லாத ன்னாள் 
இரா வத் தளபதி அதி 
உயர்ந்த அரசியல் 
பதவிக்குப் ேபாட்  
இ கிறார். கு ம்ப 
அரசிய ன் 
ெதாடர்ச்சிைய ம் 
காண கிற . இம் ைற 
ஒ  தனிக் கு ம்பத்தின் 
ஆதிக்கத்தில் 
அராஜகத்ைதக் 
காண ந்த . 
உண்ைமயான மக்கள் 
ஆட்சிக்கும், சட்ட 
வரம் க்கும், ஊடக 
சுதந்திரத் க்கும் குந்தகம் 
விைளவிப்பதாகேவ இ  
அைமகிற . இலங்ைக 
மாற்றப் பட ேவண் ம். 
உண்ைமயான மக்கள் 
ஆட்சி தைழத்  ஓங்கும் 

திய அரசியல் யாப்  – 
அைனத் ச் ச கத்தின ம் 
சமமாக நாட்ைட ஆ ம் 
உாிைம டன் கூ ய திய 
அரசியல் யாப்  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர 
ேவண் ம். பயமற்ற 
சூழ ல் தம  
அபிலாைஷகைள ெவளிப் 
ப த்தக் கூ ய சூழ ல் 
தான் இனப்பிரச்சிைனக்கு 
எந்த ஒ  தீர் ம் அைமய 

ம். 

வடக்கு, யாழ்ப்பாணம், 
கிளிெநாச்சி ... இவற்றின் 

இன்ைறய நிைல பற்றி என்ன 
நிைனக்கிறீர்கள்? அங்ேக 
கைடசியாக எப்ெபா  
ேபானீர்கள்? அண்ைமய தமிழ் 
அரசியல் மாற்றங்கைளப் பற்றி 
எப்ப க் கூ ர்கள்? லம் 
ெபயர்ந்த இரண்டாம் 
தைல ைறயினாின் 
இலங்ைகப் பார்ைவ 
எத்தைகய ? உங்க ைடய 
தாயகம் எ ? உங்கைள 
எவ்வா  அைடயாளப் 
ப த் ர்கள்? 

இப்ெபா  ஆ ம் அரசு 
ஆட்சிக்கு வந்தபின் நான் 
இலங்ைகயின் வடக்குக் 
கிழக்குக்குப் ேபாகவில்ைல. 
அைத அ ைமப் ப த்தப் பட்ட 
இடமாகேவ நான் 
எண் கிேறன். அங்கு 
வாழ்பவர்கள் அன்றாட 
வாழ்வில் சுதந்திரக் காற்ைறச் 
சுவாசிக்கவில்ைல.  லம் 
ெபயர்ந்த இரண்டாம் 
தைல ைறயின ம் என்ைனப் 
ேபாலேவ எண் கிறார்கள். 
தமிழ் மக்களின் தாபங்கள் 
ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்  
உண்ைமயான யற்சிகள் 
ேமற் ெகாள்ளப்பட்  தமிழ் 
மக்களின் நியாயமான 
அ ைமத்தனத்தி ந்  
வி தைலக்கு இணக்கப்பா  
காணப்ப ம். நான் என்ைனத் 
தமிழ் அ ஸ்திேர யக் 
கு மகளாகேவ காண்கிேறன். 
தமிழராக இ ப்பதி ம் 
அ ஸ்திேர யராக 
இ ப்பதி ம் ெப ைம 
அைடகிேறன். 

இன்ைறய நிைலயில் சிங்கள 
மக்க க்கு உங்கள் ெசய்தி 
என்ன? 

எமக்குச் சிங்கள மக்க க்கு 
எதிராக எ ம் இல்ைல. 
சிங்களச் ச கத் க்கு எதிராக 
ெவ ப் ம் இல்ைல. 
இலங்ைகத் தீவில் சிங்கள நா  
இ ப்பைத ம் அதன் 

வரலாற்ைற ம் நாம் 
ஏற்கிேறாம். ேபாாினால் 
சிங்கள மக்கள் அ பவித்த 

யரங்கைள ம் நாம் 
காணாமல் இல்ைல. சிங்கள 
மக்களிட ம் தமிழர் மீ  
இத்தைகய ஒ  எண்ணத்தின் 
பிரதிப ப்ைபேய நாம் 
எதிர்பார்க்கிேறாம். இன 
அ ைமத் வம், தமிழர் எதிர் 
ேநாக்கிய அளக்க யாத 

ன்பங்கைள ம் 
இழப் க்கைள ம் அவர்கள் 
கண்  ெகாள்ள 
ேவண் கிேறாம். 
இலங்ைகயில் அரசியல் 
மாற்றங்கள் ஏற்ப ம் ேபா  
சிங்கள மக்கள், உண்ைமயான 
தாராளமான மனத் டன் 
ஆதரவளிக்குமா  ேவண் ம். 
தமிழ் மக்க ம் மற்ைறய 
சி பான்ைமயின ம் சுய 
ெகௗரவத் ட ம், 
அைமதி ட ம், 
சமத் வத் ட ம் வாழ ம் 
தம் தாயகங்களில் தம்ைமத் 
தாேம வளப்ப த்தி தங்களின் 
இன அைடயாளம் ேதய்ந்  
இல்லாமேல ேபாகாம ம் 
இ க்க ேவண் ம். இந்தப் 
ேபா க்குப் பின்னான காலம் 
அந்தப் பிரச்சிைனைய 

தாகத் தீர்க்க ஒ  
ெபான்னான வாய்ப்ைப 
அளிக்கிற . அைனத் ச் 
ச கங்க ம் அந்த மாற்றங்கள் 
த ம் சவால்கைளச் சமாளிக்கத் 

ணிய ேவண் ம். இ வைர 
எதிர் ேநாக்கிய மரண 
ேவதைனகைள இனி ம் எதிர் 
ெகாள்ள எவ ம் 
வி ம்பவில்ைல. இலங்ைக 
எதிர்ேநாக்குவ  ேபான்ற 
சிக்கலான அரசியல், இனப் 
பிரச்சிைனைய இரா வ 
ாீதியாகத் தீர்  காண 

யா . அ ைமப் 
ப த் பவர்கள் சிங்கள 
மக்க க்கும் தமிழ் 
மக்க க்கும் 
ெபா வானவர்கள்.  
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Socialist Alliance ன் ேதசிய 
மகாநா  

சிட்னிப் பல்கைலக் கழகத்தில் 
2010ம் ஆண்  ஜனவாி 
மாதம் 4ந் திகதி நைட ெபற்ற 
Socialist Alliance ன் ேதசிய 
மகாநாட் ல் எம் அைவயினர் 
கலந் ம் பங்ேகற் ம் உைர 
நிகழ்த்தி ம் இ ந்தனர். எம் 
அைவயினைர இன்ைறய 

அகதிகள் பிரச்சிைன பற்றிக் 
கூ ம்ப ம் அவர்கள் 
பணித்தனர். இைதப் பற்றிக் 
குறிப்பி ம் ெபா  
அவர்கள் இலங்ைகயின் கள 
நிலவரம் பற்றி ம், இன்ைறய 
அரசியல் நிைல பற்றி ம் 
எ த் க் கூறினர். 
இலங்ைகயில் உள்நாட் ல் 
இடம் ெபயர்ந்ேதார், அரசியல் 
ைகதிகள், இலங்ைகயின் 

ேபார்க் குற்றங்கள், அரசியல் 
தஞ்சம் ேகா ேவார், அவர்கள் 
நாட்ைட விட்  ெவளிேயற 
ேவண் ய ல காரணங்கள், 
வர இ க்கும் ஜனாதிபதித் 
ேதர்தல், ேபாட் யி ம் 
ேவட்பாளர்கள், இன்ைறய 

விசார் அரசியல் நிைல, 
தமிழாின் மனித உாிைமகைள 
விட வர்த்தகம் 
ேபான்றவற்ைற ன்னிைலப் 
ப த் ம் அண்ைமய  
அெமாிக்க ேமற்சைப 
அறிக்ைக ேபான்ற பல 
கலந் ைரயாடப் பட்டன. 

ேமதகு Laurie Ferguson 
நா.உ. உடன் சந்திப்   

கிறிஸ்மஸ் தீ க்கு எம் 
பிரதிநிதியின் பயணத்தில் 
அறிந்தவற்ைறக் 
கலந் ைரயாட ம், 

க்கியமானவற்ைற 
எ த் ைரக்க ம் 

நி  ச த் ேவல்ஸ் மாநில அைவ அறிக்ைக  
இச்சந்திப்ைப அைவயினர் 
ேமற்ெகாண்டனர். 

1. நாட் ள் க 
அ மதிப்பதற்கு 60 
நாட்கள் எ க்கும் 
நைட ைறயால் ஏற்ப ம் 
அந்தர நிைல, எம்மால் 
ஓரள  ாிந் ெகாள்ளக் 
கூ ய க ம் பா காப்  
நைட ைறகள், 
இவற்றால் எ ம் 
குழப்பநிைல பற்றிப் 
ேபசிேனாம். த த்  
ைவக்கப் பட் ள்ளவர்கள் 
ஆளாகும் அன்றாட 
நைட ைறகள் பற்றிய 
விளக்கங்கைள 
ேவண் ேனாம். 

2. கிறிஸ்மஸ் தீவில் உள்ள 
தமிழர்கள் ஆங்கில 

எண்ணங்களின் அ ப்பைடயில் அைமந்த . இ  மனித உாிைம 
மீறல்கைள ம், மக்களின் உாிைமகைள ம் ஆராய்ந் , 
விசாாித்  நீதி வழங்குகிற . இந் நீதிமன்றம் 1979ம் ஆண்  
ஜுன் மாதம் 24ம் திகதி இத்தா யில் உள்ள Bologna நகாில் 
சட்ட வல் னர்கள், எ த்தாளர்கள், கல்விமான்கள் பலர் 
ேசர்ந்  உ வாக்கப் பட்ட . இ  1967ல் வியட்நாம் மக்க க்கு 
இைழக்கப் பட்ட ேபார்க் குற்றங்கைள விசாாித்  
ெவளிப்ப த்திய Russell நீதிமன்றத்தின் (International War 
Crimes Tribunal) பின் அதன் வழியில் ெதாடர்ந்த . இ  1976ம் 
ஆண்  Lelio Basso International Foundation for the Rights and 
Liberation of Peoples (FILB) என்ற நி வனத்தால் Universal 
Declaration of the Rights of Peoples at Algiers (Algiers Decla-
ration) ெகா த்த ஊக்கத்தினால் உ வாக்கப் பட்ட . இ  ஐநா 
வினால் ஏற் க் ெகாள்ளப் பட்ட அைனத் லக மனித உாிைமச் 
சட்டங்கைள ம், நாட் ன் த்த பழங் கு மக்களின் உாிைம 
பற்றிய உ தி ஆவணங்கைள ம் நீதி வழங்க 
உபேயாகிக்கலாம். இ  திேபத், ேமற்குச் சஹாரா, 
ஆர்ெஜன் னா, எாித்ாியா, பி ப்ைபன்ஸ், எல் சல்வேடார், 
ஆப்கானிஸ்தான், கிழக்குத் தீேமார், Zaire, குவாத்தமாலா, 
ஆர்ேமனிய இன ஒழிப் , நிக்கராகுவாவில் அெமாிக்காவின் 
தைலயீ , Brazilian Amazon ஆகியைவ உட்படப் பல 
விசாரைணகைள நடாத்தி உள்ள .   

அயர்லாந்  நாட் ன் இலங்ைக அைமதிக்கான நீதி அமர்  
(IFPSL) 

இ  2007ம் ஆண்  ேம மாதம் அயர்லாந்  நாட் ல் உள்ள 
மனித உாிைமக்கும் அைமதிக்கும் ேபாரா ம் ஆர்வலர்கள், 
கைலஞர்கள், கல்விமான்கள் ஆகிேயாரால் ெதாடக்கப் பட்ட . 
இதன் ேநாக்கம் இலங்ைகயில் மனித உாிைமகைள ன்ேனற்ற 

யற்சித்தல், ஜனநாயகத்ைத நிைல நாட்ட ஊக்குதல், ேபச்சு 
வார்த்ைத லம் இலங்ைகப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணல், 
ஆகியன. இந்த அைமப் த் ெதாடங்கிய நாளி ந்  
அயர்லாந்  மக்களிைடேய - லட்சக் கணக்கில் உயிர்கைளக் 
கு த்த - 5 லட்சம் ேபைர உள்நாட் ல் இடம் 
ெபயர்ந்தவர்களாக்கிய - இலங்ைகப் பிரச்சிைன பற்றி 
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் யற்சிகளில் இறங்கியி ந்த . 
IFPSL ேபச்சுவார்த்ைத லத்தால் மட் ேம எத்தைனேயா 
தசாப்த இலங்ைகப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணேவண் ம். 
இரா வத் தீர்வால் அல்ல என்  ெவளிப்பைடயாகேவ ேபசி 
வந்தி க்கின்ற . 

Dr. Jude Lal Fernando 
Ms. Claire de Jong 
Co-ordinators 
People’s Tribunal on Sri Lanka 
peoplestribunalsl@gmail.com 
On behalf of the Irish from for Peace in Sri Lanka 
Website: ifpsl.org 
07.12.09 

இலங்ைகக்கான மக்கள் தீர்ப்  மன்றம் (ெதாடர்ச்சி) 
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நன்றி ெதன் ெசய்தி – 

ஆசிாியர் 

இலங்ைகக்கு வழங்கி வந்த 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் எ ம் வாிச் 
ச ைக நீட் ப்ைப இைட 
நி த் வதற்கு ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம்  
ெசய் ள்ள . ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்தின் இந்த 

வான  இலங்ைகக்குப் 
ெப ம் அதிர்ச்சிைய 
ஏற்ப த்தி ள்ள . இ தி 
வைர இந்த வாிச்ச ைகைய 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் 
நீ க்கும் என்ேற இலங்ைக 
எதிர்பார்த்தி ந்த . ஆனால், 
அ  நீ க்கப்பட மாட்டா  
என்ற அறிவிப்ைப 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் 
ெவளியிட்டேபா , அதில் 
கலந்  ெகாண் ந்த 
இலங்ைகக்கான ஐக்கிய 
நா கள் சைபயின் நிரந்தரப் 
பிரதிநிதி பா த ேகாகன்ன 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் 
இலங்ைகையத் தண் த்  
விட்டதாகக் குற்றம் 
சாட் ய டன், அக் கூட்டத் 
ெதாடாில் இ ந்  
ெவளிநடப் ம் ெசய்தார். 
அத் டன், இந்த 
ெந க்க ைய இலங்ைக 
ேவ  வழியில் ைகயா ம் 
எனத் ெதாிவித்த பா த 
ேகாகன்ன, ேமற்கில் இ ந்  
கிழக்கிற்கு இ  மா ம் 
என ம் சீனா, இந்தியா, 
ஜப்பான், ெகாாியா, ஈரான் 
ேபான்ற நா கள் தங்க க்கு 
உத ம் என ம் கூறி ள்ளார். 

சமாதான யற்சிகளில் 
இ ந்  இலங்ைக அரசு 
தன்னிச்ைசயாக ெவளிேயறி 
தமிழ் மக்க க்கு எதிரான 
ேபாைர ஆரம்பித்த காலத்தில் 
இ ந்  லம்ெபயர்ந்  
வா ம் தமிழ் மக்கள் 
இலங்ைகக்கு வழங்கிவ ம் 
இந்த வாிச் ச ைகைய 

நி த் மா  ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்ைத வ த்தி 
வ கின்றார்கள். 
இந்நிைலயில், ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் தற்ேபா  இந்த 
நல்ல ைவ எ த் ள்ள . 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் 
எ த் ள்ள இந்த வான  
மனித உாிைம மீறல்களில் 
ஈ பட் , ெதாடர்ந் ம் 
ஈ பட்  வ ம் இலங்ைக 
அரசிற்கு கிைடத் ள்ள தல் 
தண்டைனயாக பார்க்கப் 
ப கின்ற . ெபா ளாதார 
ாீதியாக பாதிக்கப் பட் ள்ள 
இலங்ைகக்கு இ  உச்சம் 
தைலயில் வி ந்த ஒ  
அ யாகேவ பார்க்கப் 
ப கின்ற . 

இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு 
எதிராகச் சுமத்தப்பட் ள்ள 
மனித உாிைம மீறல் 
குற்றச்சாட் க்கள் 
ெதாடர்பில் அந் நா  உாிய 
விளக்கம் அளிக்க 
ேவண் ெமன ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் ேகாாியி ந்த . 
அரசியல் சாசனத்ைத 
நி வாைம, காணாமல் 
ேபாதல்கள் உள்ளிட்ட பல் 
ேவ  மனித உாிைம மீறல் 
விடயங்கள் ெதாடர்பில் 
விளக்கமளிக்குமா  130 பக்க 
அறிக்ைக ஒன்ைற 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் 
இலங்ைகக்கு ஏற்கனேவ 
அ ப்பி ைவத்தி ந்த . 

இந்நிைலயில், இந்த 
விடயத்ைதக் 
ைகயாள்வதற்ெகன நான்கு 

த்த அைமச்சர்கள் ெகாண்ட 
கு  ஒன்ைற இலங்ைக அரச 
தைலவர் மகிந்த ராஜபக்ச சில 
நாட்களின் ன்னர்தான் 
நியமித்தி ந்தார். 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக 
ெதாடர்பில் நம  
க த் க்கைள ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்திடம் அவர்கள் 
ெதாிவிப்பார்கள் என ம் 

கூறப்பட் ந்த . ஆனால் 
தமக்குத் ெதளிவான 
உ தியான பதில் ேவண் ம் 
என ஐேராப்பிய ஒன்றிய 
அதிகாாிகள் கூறி விட்டனர். 
இதனால், சாியான பதிைல 
அளிக்க இலங்ைகயினால் 
இ திவைர யவில்ைல. 

அத் டன், ஜி.எஸ்.பி. வாிச் 
ச ைகக க்காக ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் 
ேமற்ெகாள்ளவி க்கும் மனித 
உாிைம விசாரைணகள் 
எதற்கும் இடமளிக்கப் 
ேபாவதில்ைல என்  
இலங்ைகயின் பிரதி 
நிதியைமச்சர் ரஞ்சித் 
சியம்பலாப்பிட் ய 
ெதாிவித்தார். 'ஜி.எஸ்.பி. 
வாிச் ச ைககள் அவசியம். 
ஆனால் ன் 
நிபந்தைனகைள 
ஏற்கப்ேபாவதில்ைல.' 
ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் 
கண்காணிப்பாளர்கைள 
இலங்ைகக்கு வர 
அ மதிக்கப் ேபாவதில்ைல 
என் ம் அைமச்சர் 
கூறியி ந்தார். 

இந்நிைலயில், ஐேராப்பிய 
நா க க்கு ெபா ட்கைள 
ஏற் மதி ெசய்வதற்கு 
இலங்ைக இ வைர 
அ பவித்  வந்த 
வாிச்ச ைக ேம ம் ன்  
வ டங்க க்கு நீட் க்கப்பட 
மாட்டா  என ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் அறிவித்த . 
இனிேமல் வாிச்ச ைக 
நீ க்கப்ப வ  மிகக் க னம்' 
என்  ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்தின் வாிச்ச ைக 
ெதாடர்பான அதிகாாி 
ஒ வ ம் கூறியி க்கிறார். 

இேதேவைள, ஜி.எஸ்.பி. 
விடயத்தில் ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் உ தியான 
நிைலப்பாட்ைட எ த் ள்ள  
என இலண்டைன 

ஐேராப்பிய ஒன்றியம் இலங்ைகக்கு வழங்கிய தல் தண்டைன  

ைமயமாகக் ெகாண்ட 
இலங்ைக 
இராஜதந்திாிெயா வர் 
ெதாிவித் ள்ளார். 'இதன் 
காரணமாக நாங்கள் 
மாற் வழிகைள 
ஆராய்கிேறாம். இ  
அரைசயல்ல, மக்கைளத்தான் 
பாதிக்கப்ேபாகின்ற '' 
என் ம் அவர் 
ெதாிவித் ள்ளார். 

அபிவி த்தியைடந்  வ ம் 
நா க க்கு ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் இறக்குமதி 
வாிச்ச ைகைய வழங்கி 
வ கின்ற . அந்த வைகயில் 
ெபா வியா, ெகாலம்பியா, 
ஈக்குவேடார், ெப , 
ெவனிசுலா, நிக்கரகுவா, 
பனாமா, ேமால்ேடாவா, 
ேஜார்ஜியா, ெமாங்ேகா யா 
ஆகியவற் டன் 
இலங்ைகைய ம் ேசர்த்  
சுமார் 15 நா க க்கு 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் இந்த 
வாிச்ச ைகைய வழங்கி 
யி க்கின்ற . இ தியாக 
பங்களாேதைச ம் இைணத்  
16 நா கள் ஆக்கப் 
பட் ள்ளன. சுமார் 7200 
ெபா ட்க க்கு இந்த 
வாிச்ச ைக 
வழங்கப்ப கின்ற . இந்த 
வாிச்ச ைகக்கு இலங்ைக 
உட்படாத ேபா ம், 
இலங்ைகயில் ஏற்பட்ட 
சுனாமிப் ேபரழி  காரணமாக 
இந்த வாிச் ச ைக 
அந்நாட் க்கு 
வழங்கப்பட்ட . இதனால், 
2002ம் ஆண்  தல் 
இலங்ைக ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் வழங்கும் 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் என்ற இந்த 
வாிச் ச ைகத் திட்டத்ைத 
அ பவித்  வ கின்ற . 
இந்த ச ைகத் திட்டத்தின் 

லம் 4000 ெபா ட்க க்கு 

ெதாடர்ச்சி பக்கம் 10 
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இலங்ைக வாிச் ச ைக ெப கின்ற . இதில் ெப மள  
இலாபத்ைத ஆைட ஏற் மதி லேம இலங்ைக ெப கின்ற . 
ஆைட ஏற் மதி லம் 42 மில் யன் டாலர்கைள இலங்ைக 
வ டம் ேதா ம் ெப கின்ற . இந்தத் ெதாழில் லம் ஒ  
இலட்சம் ேபர் ேவைல வாய்ப்ைபப் ெபற் ள்ளனர். இந்த வாிச்  
ச ைக நீ ப்  நி த்தமான , இலங்ைகயின் வ மானத்ைத 
ேநர யாகப் பாதிப்ப டன், இலட்சக்கணக்கான 
ெதாழிலாளர்கள் ேவைல இழக்க ேவண் ய நிைலைய ம் 
ஏற்ப த்தப் ேபாகின்ற . 

இ  இவ்வாறி க்க, 2008ஆம் ஆண் ைன விட இந்த ஆண்  
இலங்ைகயின் ெபா ளாதார வளர்ச்சி தம் மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப் பட் ள்ளதாக ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . இலங்ைக 
அரசின் எதிர்பார்ப் க க்கு மாறாக இந்த ழ்ச்சி ேவகம் 
காணப் ப வதாக அைனத் லக ஆய்வாளர்கள் 

சுட் க்காட் கின்றனர். 'உலகில் ஏற்பட்ட ெபா ளாதார ழ்ச்சி 
எம  ஏற் மதிப் ெபா ட்க க்கான ேதைவைய ெவகுவாக 
குைறத் விட்ட . அதன் பலன் ெபா ளாதார வளர்ச்சி 
பின் றமாகத் தி ம்பிவிட்ட ' என்  ள்ளிவிவர மற் ம் 
கணக்ெக ப்  திைணக்களத்தின் பதில் இயக்குநர் நளினி 
குமாரசிங்க ெதாிவித் ள்ளனார். 

ஆயத்த ஆைடக க்கும் ேதயிைலக்குமான கிராக்கி உலக 
சந்ைதயில் குைறவைடந்தைத அ த்ேத இந்த நிைல 
ஏற்பட் ள்ளதாக அதிகாாிகள் கூ கின்றனர். 2009ஆம் 
ஆண் ன் இரண்டாவ  காலாண் ல் கடந்த ஆண்ைடவிட 
ெபா ளாதார வளர்ச்சி 2.1 வி க்கா  ழ்ச்சி அைடந் ள்ள . 
2008ஆம் ஆண் ல் அ  7 வி க்காடாக இ ந்த . ேசைவத் 

ைறகளான வங்கிகள், கப்பல் ைற, ெதாைலத் 
ெதாடர் த் ைற என்பன ழ்ச்சியில் இ ந்  இன் ம் மீண்  
வரவில்ைல. ேசைவத்         ைறயின் வளர்ச்சி வி க்கா ம் 

ஐேராப்பிய ஒன்றியம் இலங்ைகக்கு..  (ெதாடர்ச்சி) 

ெமாழியில் அ ப்பைட அறிைவ எட்டேவ வி ம் கின்றனர். 
அங்ேக உள்ள ஆங்கிலம் ெதாிந்த தமிழர்கள் லம் 
உள் ைழ க்கு ஏற்ற ஆங்கிலப் பாிச்சயத் க்கு 

யற்சிக்கின்றனர். 

எம் சந்திப்பின் விைளவாக, Ferguson நா.உ. ேமற்சைப 

உ ப்பினர் Chris Evans க்கு, எம் காிசைனகள் பற்றிக் க தம் 
எ தி ள்ளார். 

Labor party யின் Trivia night 

எம் ேபரைவயின் அரசியல் கு வின் ஆ  பிரதிநிதிகள் Labor 
party யின் Trivia nightல் கலந்  ெகாண்டனர். இ  தமிழ்ச் 
ச கம் Labor party டன் நல் றைவ ம் ஆதரைவ ம் 
ேப வைத எ த் க் காட் ம் விதமாக அைமந்த . 

விலா ட் த ப்  காம் அகதிகளின் ஆதர க் கு  

எம் ேபரைவ உ ப்பினர்கள் விலா ட் த ப்  காமி ள்ள 
தமிழ் அகதிக டன் ைதப்ெபாங்கைலக் ெகாண்டா னர். 
ேபரைவயினர் அங்ேக ஆரம்பப் பள்ளிக்குச் ெசல்ல உள்ள 
சி வ க்குப் பாடப் பயிற்சிப் த்தகங்கைளக் ெகா த் ம், 
கர்ப்பிணித் தாய்க்குத் ேதைவயான உதவிகைளச் ெசய் ம் 
உள்ளனர். 

இன்பத் தமிழ் ஒ  வாெனா ம் தம் அன்பளிப்ைபச் ெசய்  
அங்ேக உள்ளவர்க க்கு ெவளி உலகத் ெதாடர் கள் உண்  
எனத் தி ப்திப் படச் ெசய்தனர். 

எம் டன் ெதாடர்ந்  ஆர்வ டன் ெசயற்ப ம் இன்பத் தமிழ் 
ஒ  வாெனா க்கு எம் ேபரைவயின் நன்றிகள். 

மற்ற மாநில அைவகளின் ெசய்திகள் இந்த இதழில் இடம் 
ெபறவில்ைல. 

நி  ச த் ேவல்ஸ் மாநில ..(ெதாடர்ச்சி) 

ேபர்த் அகதி காமில் தம  இ தி விசாரைணைய 
எதிர்ேநாக்கிக் காத்தி க்கும் இைளஞர்களில் சிலர், 
ெவள்ளிக்கிழைம மாைல ேவைளகளில் ேபர்த் பால கன் 
ஆலயத்திற்கு வந்  ைச வழிபா களில் பங்கு ெகாள்வ  
வழக்கம். இவ்ேவைளகளில் அங்கு ஆலயத்திற்கு வ ைக 
தந் ள்ள மக்களிடம் ேபசிப் பழகும் வாய்ப் ம் அவர்க க்குக் 
கிைடக்கும். 

கடந்த வாரம் ைதப்ெபாங்கல் தினத்தன்  ேபர்த் பால கன் 
ஆலயத்தில் ஏைனய பக்தர்கைளப் ேபான்  தாங்க ம் 
தனியாகப் ப்பாைன ைவத் ப் ெபாங்கி க க்குப் 
பைடத்த பின்னர் தங்கள் காமிற்கு எ த் ச் ெசன்  அங்குள்ள 
ஏைனய இைளஞர்க டன் ேசர்ந்  உண்  மகிழ்ந்தனர். 
இவர்கள் ஆலயத் க்கு வ கின்ற ேபா  இவர்க டன் 

ேபர்த் (Perth) அகதி காமில் உள்ள இைளஞர்கள் ெபாங்கல் ெபாங்கி மகிழ்ந்தனர் 
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(உச்சிமீ  வானி ந்  
கின்ற ேபாதி ம் 

ச்செமன்  தள்ளிவிட் த் 
யர் ைடக்கும் ேபரைவ) 

ஆகஸ்ட் மாதம் ெதாடங்கிய 
எம் ேபரைவயின் பல 
உ ப்பினர்களின் தளரா 
உைழப்பால் இக் கு கிய 
காலத்தில் திய ைனகளில் 
எம் ேநாக்கங்கைளப் 
ேபரைவயால் எ த் ச் ெசல்ல 

ந்த . 

எம் ேபரைவயின் ேதசிய 
அரசியற் கு  அறிக்ைக 

இக்கு  ரண்பா கள் அற்ற 
விதத்தில் தம் க மத்தில் 
கண்ணா ள்ளனர். 
இக்கு வில் மாதர் உாிைமப் 
பிாி ம் அடங்கும். 
நாெடங்கி ம் இ ந்  
கன்பரா க்குப் பல தடைவ எம் 
பிரதிநிதிகள் ெசன்றனர். இக் 
கு வினாின் க்கிய 
ெசயற்பா கள் வ மா  – 

1. Tasmania தவிர்ந்த மற்ற 
ஐந்  மாநிலங்களி ம் 
அரசியற் ெசயற்கு க்கள் 
அைமக்கப் பட்டன. 

2. இக் கு வினர் தத்தம் 
மாநிலங்களில் பல 
நாடா மன்ற 
உ ப்பினர்கைள ம் 
(நா.உ.), ேமற்சைப 
உ ப்பினர்கைள ம் 
சந்தித்தனர். விபரங்கள் 
மாநில அைவ 
அறிக்ைககளில் உண் . 

3. திறனாய் , பகுப்பாய் , 
பைடப்  ன்ைற ம் 
அடக்கிய கு  அைமக்கப் 
பட்ட . அரச 
நிர்வாகிக க்கு அ ப்பப் 
பட்ட பல க்கிய க தங்கள் 
இவர்களால் எ தப் 
பட்டைவ. அரசியல் 
பரப் ைரக்கான ண் ப் 
பிரசுரங்கள், கணணி லக் 

காட்சித் ெதாகுப் க்கள் 
ேபான்றைவைய உயர்ந்த 
ரகத்தில், ேதைவக்ேகற்பத் 
திறனாய்  ெசய்  
உ வாக்கல் இக் 
கு வினாின் கடைம. 

4. பா பாப் , வாணிபத் 
ைறயின் ஆதரவில் லம் 

ெபயர்ந்த தமிழர்களின் 
நிைலப்பாட்ைட அறிய 
என ெசப்டம்பர் மாதம் 14ம் 
திகதி நடாத்தப் பட்ட 
நிகழ்வில் எம் ேபரைவ 
உ ப்பினர்கள் மற்ைறய 
தமிழ்க் கு  
உ ப்பினர்க டன் 
கலந்  கன்பராவில் ேமதகு 
ஸ்டீவன் ஸ்மித்ைதச் 
சந்தித்தனர். பா பாப் , 
வாணிபத் ைறயின டன் 
ெதாடர்ந்   
ெதாடர் கைளப் ேபணி 
வ கிேறாம். 

5. பிாித்தானியத் 
வராலயத்தின் 

ஆதரவில் லம் ெபயர்ந்த 
தமிழர்களின் 
நிைலப்பாட்ைட அறிய 
என நவம்பர் மாதம் 7ம் 
திகதி கன்பராவில் உள்ள 
பிாித்தானியத் வாின் 
இல்லத்தில் நடாத்தப் பட்ட 
நிகழ்வில் எம் ேபரைவ 
உ ப்பினர்கள் மற்ைறய 
தமிழ்க் கு  
உ ப்பினர்க டன் 
கலந்  பிாித்தானியப் 
பிரதமாின் விேசஷ தர் 
ேமதகு ெடஸ் பிர ைணச் 
சந்தித்தனர். 

6. தமிழ் அகதிகள், உள் 
நாட் ல் இடம் 
ெபயர்ந்ேதார் பற்றிய எம் 
ேபரைவயின் 
நிைலப்பாட்ைட 
விளக்கி ம், ன்  லட்சம் 
ேப க்கு உங்களின் 30 
விநா கள் அரசியல் 

பரப் ைர பற்றி ம் 
நாடா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கும், 
ேமற்சைப 
உ ப்பினர்க க்கும் 
க தங்கள் அ ப்பப் 
பட்டன. இவற்ைறத் 
ெதாடர்ந்  அவர்கைள 
ேநாில் சந்தித் ப் ேபச 
ஆவன ேமற் ெகாள்ளப் 
ப கின்றன. 

7. இலங்ைகயின் மனித 
உாிைம மீறல்கள் 
பற்றி ம், அவற்ைறப் 
ெபா  நலவாய நா களின் 
தைலவர்கள் மாநாட் ல் 
விவாதத்தில் எ த் க் 
ெகாள்ள ேவண் யைத ம் 
வ த்திய, நன்கு 
திறனாய்  ெசய்யப்பட்ட, 
ெதளி ற அறிவிக்கக் 
கூ ய ஆவணம், எம் 
விக்ேடாறிய மாநில 
அைவயின் க்கிய 
பங்களிப் க்க டன் 
தயாாிக்கப் பட்ட . 
இவ்வறிக்ைக   ெபா  
நலவாய நா களின் 
ெசயலாளர் நாயகத் க்கும், 
எம  பிரதமர் ெகவின் 
றட் க்கும், க்கிய உயர் 
பதவிகளில் 
உள்ளவர்க க்கும் 
அ ப்பப் பட்ட . 
இலங்ைகயின் மனித 
உாிைம மீறல்கள் 
வ த்தத் க்குாியன 
என்பதால் 2011ம் ஆண்  
மாநா  அங்ேக நடக்க 
மாட்டா  என்ற அம் 
மாநாட் ன் தீர்மானத்ைத 
வரேவற்ற க தம் எம  
பிரதம க்கு அ ப்பப் 
பட்ட . 

8. எம் ேபரைவக்கு Labour 
கட்சியின் ேதசிய 
பா காப்  அரசியற் 
கு ைவ நவம்பர் மாதம் 
23ம் திகதி நாடா மன்ற 

வளாகத்தில் சந்திக்கும்  
அாிய வாய்ப் க் கிட் ய . 
அைனத்  நா.உ. க்க ம் 
தமிழாின் பிரச்சிைன பற்றி 
அறிந்  ைவத்தி ந்தைத 
அவர்கள் எ ப்பிய 
வினாக்களில் இ ந் ம் 
குறிப் ைரகளில் இ ந் ம் 
அறிய ந்த . ஒ க்கப் 
பட்ட தமிழினம் மீ  
அவர்க க்குள்ள 
வ த்தத்ைத ம், 
காிசைனைய ம், 
ஆதரைவ ம் அறிய 

ந்த . 

9. ேபரைவயின் மாதர் 
உாிைமப் பிாி ம் 
கன்பராவில் நா.உ. 
க்கைள ம், ேமற்சைப 
உ ப்பினர்கைள ம், 
ெகாள்ைக 
வகுப்பாளர்கைள ம் 
பல ைற சந்தித்தனர். இச் 
சந்திப் க்களில் சிைற 

காம்களி ம் அதன் 
சுற் ப் றங்களி ம் 
உள்ள தமிழ்ப் 
ெபண்களின ம், 
குழந்ைதகளின ம் அவல 
நிைல அவர்க க்கு 
உணர்த்தப் பட்ட . 

10.ேபரைவயின் மாதர் 
உாிைமப் பிாி , அகதிகள் 
கு வினாின் ஒன்  
கூட ல் கலந் , அதில் 
உைரயாற்றியவர்க க்குப் 
பட்டாைட வழங்கினர். அந் 
நிகழ்வில் ேபரைவக்கு 
நன்றி ெதாிவிக்கப் பட்ட . 
உைரகளில் பல தடைவ 
ேபரைவ பற்றிக் 
குறிப்பிட ம் பட்ட .  

11.ேபரைவயினரால் மனித 
உாிைமக் க த்தரங்குகள் 
ெமல்ேபர்ன், பிறிஸ்ேபன் 
நகர்களில் நடாத்தப் 
பட்டன. 

12.ேபரைவயின் அ த்த 

அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் ேபரைவயின்  
2009ம் ஆண்டு அறிக்ைகயின் சாரம் 
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அரசியல் நடவ க்ைககள், 
வழிவைககள், உபாயங்கள் 
ஆகியவற்ைற ஆராய்ந்த 
அரசியற் கு வினாின் 
கூட்டம் சம்பர் மாதம் 
12ம் திகதி ெமல்ேபர்னில் 
நைடெபற்ற . இதில் 
ஐந்  மாநில அைவகைளச் 
ேசர்ந்த 22 பிரதிநிதிகள் 
கலந்  ெகாண்டனர். 
இதன் தீர்மானங்கள் 
அைனத்  
உ ப்பினர்க ட ம் 
வ ம் காலங்களில் கலந்  
ஆேலாசிக்கப் ப ம். 

இலங்ைகத் தமிழர்களின், 
சமத் வத் டன் கூ ய 
சுதந்திரத்ைத ேவண் ய, 
ேபாராட்ட வரலாற்றின் மிக 

க்கிய ஆண்டாக 2009ம் 
ஆண்ைட வரலா  பதி  
ெசய் ள்ள . அைனத் த் 
தமிழர்க ம் என் ம் எதிர் 
பார்த்திராத, க ந் 

யர்கைள ம், மரண 
ேவதைனகைள ம், 
தண்டைனகைள ம் 
அ பவித் ள்ளனர். 
மைலயள  இழப் ட ம் 
உலெகங்கும் வாழ்கின்ற 
தமிழர்கள், அரங்ேகறிக் 
ெகாண் க்கும் மனித 
உாிைம மீறல்கைள ம் 
அத் டன் பிைணந் ள்ள 
அரசியைல ம் 
சமாளிக்கின்றனர். அவர்கள், 
பாராட் ம் அள  வ  
தாங்கும் உள்ளத்ைத ம், 
வைளந்  ெகா க்கும் 
தன்ைமைய ம் 
ெகாண் ள்ளனர். 

எம  ேபாராட்டம் 
அைனத் லக மயமாக்கப் 
பட்ட  ஒன்ேற, அண்ைமய 
அண்ைமய இரா வப் 
ேபாாில் மிஞ்சிய நன்ைம. 
ெமன்ைமயானைவயாய் 
இ ந்தா ம் நிைலவ வா  
ேமைல நா களில் இ ந்  
கசி ம் GSP+ வாிச் ச ைக, 
ெபா நலவாய நா களின் 
அ த்த மாநா  நடாத்தப் 
ப ம் நா , ேபார்க் 
குற்றங்கள் நீதிமன்  ஏ ம் 

வாய்ப்  ேபான்ற ெசய்திகள் 
எமக்கு ஓரள  
சுகமளிக்கின்றன.  
எதிர்பாராத மாற்றங்கள் 
நடக்கக் கூ ய இலங்ைக 
அரசியல் நிைல ம் 

க்கியமான ஒன்றாக 
அைமயலாம். 

இலங்ைகயில் வாழ்கின்ற 
அைனத் த் தமிழ க்குமான 
நீதி, நியாயம், அைமதி, வளம் 
ேபான்றைவ கிைடக்கச் 
ெசய்வ ம், கிைடப்பதற்கான 
சந்தர்ப்பங்கைள 
ஏற்ப த் வ ம் ஒவ்ெவா  

லம் ெபயர்ந்  வா ம் 
தமிழனின ம் தைலயாய 
கடைம ஆகின்ற . 

கு ன்ஸ்லாந்  மாநில 
அைவயின் ஆண் தி 
அறிக்ைகயின் சாரம் 

1. ஆகஸ்ட் 16ம் திகதி 
உத்திேயாக ர்வமாக Sen. 
Mark Furner ஆல் 
ெதாடக்கி ைவக்கப் 
பட்ட . 

2. ெசப்டம்பர் 14ம் திகதி 
ெவளிவிவகார அைமச்சர் 
ேமதகு ஸ்டீவன் 
ஸ்மித்ைதக் கன்பராவில் 
சந்திக்கப் பிரதிநிகள் 
ெசன்றனர். 

3. பல நா.உ.க்கைள ம் 
ேமற்சைப 
உ ப்பினர்கைள ம் 
பிரதிநிதிகள் சந்தித்தனர். 
எம் டன் Socialist Alli-
ance உ ப்பினர்க ம் 
இைணந்தனர். 

4. அக்ேடாபர் மாதம் 20ம் 
திகதி எம் பிரதிநிதி ALP 
Woolwin கிைளக் 
கூட்டத்தில் அரசியல் 
அைடக்கலம் ேத ேவார் 
என்ற தைலப்பில் 
உைரயாற்றினார். 
ெதாடர்ந்  இ  பற்றிய 
தீர்மானம் நிைறேவற்றப் 
பட்ட . 

5. பல ைற 612AM 
வாெனா யில் எம் 
பிரதிநிதிகள் 

ேநர்காணல்களில் 
பற்ேகற்றனர் 

6. நவம்பர் 7ம் திகதி 
பிாித்தானியாவின் 
இலங்ைகக்கான விேசஷ 

தர் ேமதகு Des Browne 
ஐக் கன்பராவில் சந்திக்கப் 
பிரதிநிகள் ெசன்றனர். 

7. ஐந்  ெவவ்ேவ  
ேதவாலயங்களில்எம் 
பிரதிநிதிகள் 
உைரயாற்றினர் 

8. Socialist Alliance உடன் 
உற கள் ேபணப் 
ப கின்றன. 

9. அைனத் லக மன்னிப் ச் 
சைப டன் உற கள் 
ேபணப் ப கின்றன. 

10.பிறிஸ்ேபன் விமான 
நிைலயத்தில் வந்திறங்கிய 
அகதிகள் வரேவற்கப் 
பட்டனர். 

ெதன் அ ஸ்திேர யா 
மாநில அைவயின் 
ஆண் தி அறிக்ைகயின் 
சாரம் 

1. ஆகஸ்ட் 15ம் திகதி 
உத்திேயாக ர்வமாகத் 
ெதாடங்கப் பட்ட . 

2. திய உ ப்பினர்கைளச் 
ேசர்த்தல், நிதி ேசர்த்தல், 
ேபரைவயின் ேநாக்கம் 
நிைறவாக்கல் ஆகிய 

ன் க்கும் உபகு க்கள் 
அைமக்கப்பட்டன. 

3. உ ப்பினர்க க்கு என 
இ  வாரத் க்கு ஒ ைற 
ெசய்தி அறிக்ைககள் 
ெவளியிடப் பட்  
வ கின்றன. 

4. அரசியல் ஆதர  ேதடல் 
யற்சிைய இப்ெபா  

Ceylon Tamil Association 
(CTA) உடன் இைணந்  
எம் அைவ ன்னின்  
ெசயற்ப கின்ற . 

5. இலங்ைகத் தமிழர்கள் 
நிைல பற்றிய க த் ப் 
பகிர்ைவ ன்ைவத் , 
அக்ேடாபர் 10ம் திகதி, 

பல் னப் பண்பாட் க் 
கைல நிகழ்  மாநிலச் 
சட்ட மன்ற உ ப்பினர்கள் 

ன்னிைலயில் மிகச் 
சிறப்பாக நடாத்தப் 
பட்ட . 

6. மற்ைறய அகதிக் 
கு க்க டன் இைணந்  
கிறிஸ்மஸ் தீவி ள்ள 
அகதிக க்குத் 
ேதைவயான ெபா ட்கள் 
ேசகாித்  அ ப்பிய . 

7. ெதன் அ ஸ்திேர ய 
அரசின் ஆதர டன் 
கு ெபயர்ந்த இலங்ைகத் 
தமிழ் மக்க க்கு 
அைனத்  விதத்தி ம் 
உதவிய . 

8. நா.உ.க்க ட ம், 
ேமற்சைப 
உ ப்பினர்க ட ம் 
இைணந்த ெசயற் பா கள் 
நாடா மன்றத்தில் தமிழ் 
மக்கள் சார்பான 
தீர்மானங்க க்கு 
ஆதாரமாக அைமந்ததன. 

9. Socialist Alliance, CMFEU 
ஆகியைவ நடாத்திய 
ெசயற்பா களில் 
பங்குபற்றிய .  

10.கன்பரா க்குப் பலதடைவ 
ெசன்  க்கிய 
கூட்டங்களில் பங்ேகற்ற . 

11.அ ைலட் வாெனா யில் 
ேநர்காணல்களில் 
பங்ேகற்ற . 

12.ஐ.நா. அகதிகள் 
வராலயத் டன் 

ெதாடர் கைளப் 
ேபணிய . 

ேமற்கு அ ஸ்திேர யா 
மாநில அைவயின் 
ஆண் தி அறிக்ைகயின் 
சாரம் 

1. ேம 31ம் திகதி உத்ேயாக 
ர்வமாகத் ெதாடங்கப் 

பட்ட . 

2. ெசப்டம்பர் 29ம் திகதி 
Centre for Human Rights 
Education உடன் 
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இைணந்  Curtain 
பல்கைலக் கழகத்தில்  
இலங்ைகயில் மனித 
உாிைமகள் அழி  என்ற 
தைலப்பில் பகிரங்கக் 
க த்தரங்கு ஒ ங்கு 
ெசய்த . 

3. அக்ேடாபர் 30ம் திகதி 
ெபண்க க்கு எதிரான 
வன் ைறக க்கு 

காண ேவண்  Re-
claim the Night Rally 
நிகழ்வில் கலந்த . 

4. சம்பர் 6ம் திகதி எம் 
அைவ உ ப்பினர்கள் 
“EMILY’s List WA Pat 
Giles Lunch” ல் விேசஷப் 
ேபச்சாளர்களாக 
அைழக்கப் பட்டைம. 

5. சம்பர் 8ம் திகதி Coalition 
for Asylum seekers, Refu-
gees and Detainees 
நடாத்திய கூட்டத்தில் 
பங்குபற்றிய . 

6. எம் மாநில 
ஊடகங்களினால் 
பல ைற ேநர்காணல் 
காணப் பட்டைம. 

7. மற்ற ச க ஆர்வலர்கள் 
கு க்கள் நடாத்திய பல 
ேபரணிகளி ம், 
க த்தமர் களி ம் பங்கு 
பற்றியைம ம், உைரகள் 
நிகழ்த்தியைம ம். 

8. மாநில அைவ 
உ ப்பினர்க க்கு 
ஒ ங்காகச் ெசய்தித் 
ெதாகுப் க்கள் 
அ ப்பியைம. 

9. Socialist Alliance, WA 
உடன் ெதாடர் கள் 
ேபணப் பட்டைம. 

10.மாநில நா.உ.க்க ட ம், 
ேமற்சைப 
உ ப்பினர்க ட ம் 
ெதாடர் கள் ேபணப் 
பட்டைம. 

நி  ச த் ேவல்ஸ் மாநில 
அைவயின் ஆண் தி 
அறிக்ைகயின் சாரம் 

1. ஆகஸ்ட் 15ம் திகதி 

உத்ேயாக ர்வமாகத் 
ெதாடங்கப் பட்ட . 

2. Socialist Alliance உடன் 
ெதாடர் கள் ேபணப் 
பட்டைம. 

3. ேதர்தல் ெதாகுதி வாாியாக 
நியமிக்கப் பட்ட 
இைணப்பாளர்களால் 
மாநில நா.உ.க்க ட ம், 
ேமற்சைப 
உ ப்பினர்க ட ம் 
ெதாடர் கள் ேபணப் 
பட்டைம. 

4. சட்டம், நீதி ஆகிய 
ைறகள் சார்ந்த 

வல் னர்க க்கு 
இலங்ைக அரசின் 
மனிதத் க்கு எதிரான 
குற்றங்க க்கு ஆதாரங்கள் 
உதவியைம. 

5. மானியங்கள் ெப ம் 
யற்சியில் ேபரைவக்கு 

இரண்  அரச 
மானியங்கைளப் 
ெபற்றைம. 

6. ேபரைவயின் அரசியல் 
ைறக்கு உத ம் கமாக 

அகதிகள் நிகழ்வில் 
பங்ேகற்றைம. 

7. STARTTS கு டன் 
இைணந்  கிறிஸ்மஸ் 
தீவி ள்ள அகதிக க்குத் 
ந னங்கள், சஞ்சிைககள், 
சமய வழிபாட்  ல்கள் 
அ ப்பியைம. 

8. விலா ட் த ப்  
கா க்கு Refugee Sup-

port Group பின டன் 
பல ைற ெசன்  
அங்ேக ள்ள தமிழ் 
அகதிக க்கு ஆங்கில-
தமிழ் அகராதி உட்படப் 
பல ெபா ள்கள் 
வழங்கியைம ம், 
ெதாடர் கைளப் ேபணி 
அவர்களின் ேதைவகைளப் 

ர்த்தி ெசய்தைம ம். 

9. எம் ெதாண்டர்கள் Migrant 
Resource Centre ன் 
ெதாண்டர் கு வில் 
அங்கம் வகிப்ப ம் 
மற்ைறய ச க ேசைவக் 

கு வினர்க டன் 
ெதாடர் கைளப் 
ேப வ ம். 

விக்ேடாறிய மாநில 
அைவயின் ஆண் தி 
அறிக்ைகயின் சாரம் 

1. ஆகஸ்ட் 15ம் திகதி 
உத்ேயாக ர்வமாகத் 
ெதாடங்கப் பட்ட . 

2. நா.உ.க்க ட ம், 
ேமற்சைப 
உ ப்பினர்க ட ம் 
ெதாடர் கள் ேபணப் 
பட்டைம. 

3. பல ேபரணிகளி ம், 
க த்தமர் களி ம் பங்கு 
பற்றிய ம் உைரகள் 
நிகழ்த்தியைம ம். 

4. ெதாழிற்சங்கங்க ட ம், 
Australian Council of 
Trade Unions உட ம், 
ஒ ங்கான ெசய்திப் 
பாிமாற்றங்கள் 
நடாத்தியைம. 

5. அக்ேடாபர் மாதம் 24ம் 
திகதி Latin American and 
South East Asia Solidarity 
Group ஒ ங்கு ெசய்த 
க த்தரங்கில் எம் 
உ ப்பினர்கள் கலந்  
Human Rights and Civil 
Liberties in Sri Lanka 
என்ற தைலப்பில் 
உைரயாற்றியைம. 

6. நவம்பர் மாதம் 10ம் திகதி 
Monash பல்கைலக் 
கழகத்தில் மனித 
உாிைமகள் க த்தரங்கு 
ஏற்பா  ெசய்தைம. 

7. நவம்பர் மாதம் 21ம் திகதி 
BRAG (Black Rights and 
Action Group) அைமப்  
ஒ ங்கு ெசய்த நிதி 
ேசகாிக்கும் பணியில் 
பங்ேகற்றைம. 

8. சம்பர் மாதம் 1ம் திகதி 
Socialist Alliance ஏற்பா  
ெசய்த ெபா க் கூட்டத்தில் 
பங்கு பற்றிய . 

9. சம்பர் மாதம் 2ம் திகதி 
Socialist Alternative 

ஏற்பா  ெசய்த ெபா க் 
கூட்டத்தில் பங்கு பற்றிய . 

10. சம்பர் மாதம் 10ம் திகதி 
BRAG உம், Alliance for 
Indegenous Self-
Determination ஏற்பா  
ெசய்த ெபா க் கூட்டத்தில் 
பங்கு பற்றிய . 

11. சம்பர் மாதம் 10ம் திகதி 
அைனத் லக மனித 
உாிைமகள் தினத்தன்  
Humaitarian Crisis Hub 
உடன் இைணந்   Human 
Rights: Whose business? 
என்ற க த்தரங்கு ஏற்பா  
ெசய்த . 

12.ேபரைவயின் 
மனிதாபிமானச் 
ெசயற்பா கைள 

ன்னின்  நடாத் வ .  

ச கத் திட்டக் கு வின் 
ஆண் தி அறிக்ைகயின் 
சாரம் 

ேபரைவயின் ேதசிய அரசியல் 
கு , மக்கள் ெதாடர்பாடல் 
கு , ச கத் திட்டக் கு  
ஆகியவற்றின் ெந ங்கிய 
உற களால் கு வர த் 
திைணக்களத்தால் கிறிஸ்மஸ் 
தீவில் த த்  ைவக்கப் 
பட் ள்ள தமிழர்கைளப் 
பார்ைவயிட அைழப்  
வி விக்கப் பட்டைம ம் எம் 
பிரதிநிதி அங்கு ெசன்  
எம்மவர்கைளச் 
சந்தித்தைம ம். 

மக்கள் ெதாடர்பாடல் கு வின் 
ஆண் தி அறிக்ைகயின் 
சாரம் 

1. இலங்ைகத் தமிழர் 
நிைலைய எ த்தியம் ம் 
ஏராளமான 
ஆவணங்ைள ம், 
நா.உ.க்க க்கும், ேமற்சைப 
உ ப்பினர்க க்கும், 
ெகாள்ைக 
வகுப்பாளர்க க்கும் இைவ 
பற்றிய க தங்கைள ம் 
ேபரைவ எ தியைம. 

2. ேதசிய அரசியல் 
கு வின ம், மக்கள் 
ெதாடர்பாடல் கு வின ம்  
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அரசியல் ஆதர  ேத ம் 
யற்சிகள் நா.உ.க்க ம், 

ேமற்சைப 
உ ப்பினர்க ம் பல 
நாடா மன்ற 
மேசாதாக்க க்கு 
உதவியாக இ ந்தைம. 

• ெவளி ற  அைமச்சர் 
ேமதகு. ஸ்டீபன் ஸ்மித் 
நாடா மன்றில் ஆற்றிய 
உைர - 14-9-09  

• ேமலைவ உ ப்பினர் 
Bob Brown ன் 
அறிவித்தல் ெகா க்கப் 
பட்ட வினா க்கு 
ேமலைவ உ ப்பினர் 
Faulkner ன் பதில் - 16-
10-09 

• அறிவித்தல் ெகா க்கப் 
படாத வினா க்கு 
ெவளி ற  அைமச்சர் 
ேமதகு. ஸ்டீபன் 
ஸ்மித்தின் பதில் - 14-9-
09 

• ேமலைவ உ ப்பினர் 
Sarah Hansen-Young ன் 
அறிவித்தல் ெகா க்கப் 
படாத வினா க்கு 
கு வர  அைமச்சர் 
ேமதகு. Chris Evans ன் 
பதில் – 18-11-09 

• ேமதகு. Malcolm 
Turnbull நா.உ. ாின் 
அறிவித்தல் ெகா க்கப் 
படாத வினா க்கு 
பிரதமர் ேமதகு. Kevin 
Rudd ன் பதில் – 25-11-
09 

• ALP National Security 
Caucus Committee யின் 
தைலவர் Nick Champion 
இலங்ைக பற்றி 
ெகாண் வந்த மேசாதா. 

3. தக்க த ணங்களில் 
ேபரைவயின் ஊடக 
அறிவிப் க்க ம், ஊடக 
உற களா ம் ன்னணி 
ஊடகங்களில் தாக்கம். 
பின்வ ம் திகதிகளில் 
ெவளியான பத்திாிைகச் 
ெசய்திகளின் 
பின்னணியில் நாம். 

• The Australian ல் 24-10
-09, 2-11-09, 16-11-09 
ெவளிவந்தைவ 

• The Daily Telegraph ல் 
17-10-09 ெவளிவந்த  

• Herald-Sun ல் 13-11-09 
ெவளிவந்த  

• Sydney Morning Herald 
ல் 24-11-09 
ெவளிவந்த  

பின்வ ம் திகதிகளில் 
ெவளியான வான்வழிச் 
ெசய்திகளின் பின்னணியில் 
நாம்- 

• ABC Local, National, 
News Radio 
அைலவாிைசகளில் 1-9-
09, 15-10-09, 16-10-09, 
20-10-09, 23-10-09, 26-
10-09, 3-11-09, 9-11-
09, 12-11-09 ஆகிய 
நாட்களில் பல 
ெவவ்ேவ  
தைலப் க்களில் நடந்த 
ேநர்காணல்கள், 
ெசய்திகள் மாநிலத் 
தைல நகர்க க்கும், 
மற்ற க்கிய 
நகர்க க்கும்,  
நாட் க்கும் நடந்த ஒ  
பரப் க்கள். 

• SBS 6.30pm TV World 
News ல் 6-10-09, 15-10
-09, 23-10-09 ஒளி 
பரப் க்கள். 

• 2UE Sydney, Triple J 
Sydney, Triple J Mel-
bourne, 2CC Canberra, 
2SM Sydney 
அைலவாிைசகளில் 13-
10-09, 15-10-09, 17-10-
09, 22-10-09, 23-10-09 
ஆகிய நாட்களில் 
மாநிலத் 
தைலநகர்க க்கும், 

க்கிய நகர்க க்கும் 
பல ெவவ்ேவ  
தைலப் க்களில் நடந்த 
ேநர்காணல்கள், 
ெசய்திகளின் ஒ  
பரப் க்கள். 

4. ேபரைவ ன்  லட்சம் 

காரணங்கள் என்ற 
அரசியல் பரப் ைரைய 
ஆகஸ்ட் மாதத் 
ெதாடக்கத்தில் 

ன்ென த்த . தமிழ் 
அகதிகள், உள் நாட் ல் 
இடம் ெபயர்ந்ேதார், 
இலங்ைகச் சிைற 

காம்களில் வா பவர் 
அைனவ க்கும் எம் 
ேபரைவயின் ஆதரைவ 
விளக்கி ம், 
அ ஸ்திேர ய 
மக்களின ம் அரசின ம் 
ஆதரைவக் ேகாாி ம் இப் 
பரப் ைர 
ெதாடங்கப்பட்ட . Viral 
marketing campaign com-
prising of a website and 
online petition 
(300000.com.au), email 
distribution database, a 
Facebook cause page, 
Facebook bulletins deliv-
ered to members ஆகிய 
கணணி வழி ைறக டன் 
தபாலட்ைட 
விநிேயாகித் க் 
ைகெயாப்பம் ெபறல் வைர 
ைகயாளப் பட்டன.  

சம்பர் மாத 
ந ப்பகுதியில் 2500 
மின்னஞ்சல்கள் பிரதமர் 
Kevin Rudd க்கு அ ப்பப் 
பட் ம், மின்னஞ்சல்கள் 
அ ப்பியவர்களின் 
நா.உ.க்க க்கு அ ப்பப் 
பட் ம், நா.உ.க்கள் லம் 
1500 ைகெயாப்பம் ெபற்ற 
தபாலட்ைடகள் 
பிரதம க்குக் ைகயளிக்கப் 
பட் ம்  இ ந்தன. 1500 
ேப க்கு ேமல் Facebook 
கு வில் உள்ளனர். இப் 
பரப் ைர பற்றிப் பல 
திைசகளி ந் ம் 
பாராட் க்கள் 
வந் ள்ளன. 
பாராட் யவர்க ள் கட்சி 
சார்பற்  நா.உ.க்கள், 
மனித உாிைம 
ஆர்வலர்கள்,  பரப் ைரத் 
ெதாழில் சார்ந்த 
வித்தகர்கள் ேபான்ேறார் 
அடங்குவர். Trinidad and 

Tobago வில் நடந்த 
ெபா நலவாய நா களின் 
தைலவர்களின் 
கூட்டத்தில் இலங்ைகயின் 
மனித உாிைம பற்றி 
விவாதிக்க 
அ ஸ்திேர ய அரசு ன் 
வந்தைமக்கு எம  
பரப் ைர க்கிய 
காரணெமன நாம் 
நம் கிேறாம். 

__________________________ 

பிற் குறிப் - 

1. இடங்கள், ஆட்கள், 
கு க்கள் ஆகியவற்றின் 
ெபயர்கள் வாசிப்பவர்கள் 
தடங்கல் ஏ மின்றி 
வாசித்  விளங்கக் கூ ய 
வைகயில் 
ஆங்கிலத்திேலேய 
தரப்பட் ள்ளன. 

2. மாதங்க ம் Gregorian 
மாதங்களாேவ குறிப்பிடப் 
பட் ள்ளன. 
உதாரணமாக தமிழ்த் ைத 
மாதம் ஜனவாியின் 
காலத்ைதக் குறிக்க 
மாட்டா. திகதிக ம் 
அப்ப ேய. 

3. கிரந்த எ த் க்கள் 
உபேயாகிக்கப் 
ப கின்றன. ஆ க 
நாவலைர ம் 
சுப்பிரமணிய 
பாரதிைய ம் 
மதிக்கிேறாம். 
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நன்றி கு தம். இைத எ திய 
தி . ேசாைல எம்.ஜி.ஆர். 

தலைமச்சராக இ ந்த 
ேபா  அவாின் பிரத்திேயக 
ஆேலாசைனக் கு வில் 
இ ந்தவர் – ஆசிாியர்.  

ஈழ மக்களின் இைணயற்ற 
தைலவர் பிரபாகரனின் 
மைறைவ இலங்ைக அரசு 
உ தி ெசய்தி க்கிற . 
அப்ப  ஒ  ெசய்திையப் 
ெப வதற்கு ெடல்  ெராம்ப 
ஆவல் ெகாண் ந்த . 
தாயக லட்சியத்திற்கு 
அர்ப்பணித் க் 
ெகாண்டவர்க க்கு மரணம் 
ஏ ? 

அன்ைறக்கு அன்ைன 
இந்திரா காந்தி நாட் ன் 
பிரதமராக இ ந்தார். 
மைலயகத் தமிழர்க க்குக் 
கூட வாக்குாிைம இல்ைல. 
எல்லா உாிைமக ம் 
பறிக்கப்பட்  ஈழத்தமிழர்கள் 
ெபாட் ப் ச்சிகளாக 
நசுக்கப்பட்டனர். 

`அண்ைட நாட் ல் என்ன 
நைடெப கிற  என்பதைன 
விவாதிக்க ேவண் ம்' என்  
நாடா மன்றத்தில் 
ம மாயி சிறப்  கவன 
ஈர்ப் த் தீர்மானம் ெகாண்  
வந்தார். அதன் மீ  தி. .க. 
உ ப்பினர்களான சி. . 
தண்டபாணி ம் 
மாயத்ேதவ ம் ஈழத்தின் 
நாதமாகேவ ழங்கினார்கள். 

அன்ைறக்கு இந்திரா அளித்த 
பதில் சாசனமாகேவ 
அைமந்தி ந்த . சிங்கள 
அதிபர் ெஜயவர்த்தேன 
ெடல் க்ேக ஓ வந்தார். 
`இலங்ைகத் தமிழர்க க்கு 
எல்லா உாிைமக ம் 
அளிக்கப்ப ம். எ ம் 
ெசய் விடாதீர்கள்' என்  
மன்றா னார். 

`எ ம் ெசய் விடாதீர்கள்' 

என்றால் என்ன ெபா ள்? 
இன்ைறய 
பங்களாேதஷான 
அன்ைறய கிழக்கு 
பாகிஸ்தான் மக்கள் 
வங்காளிகள்தான். 
அவர்கள் இஸ்லாமிய 
மதத்ைதத் 
த வியி க்கலாம். ஆனால் 
ெமாழியால், பண்பாட்டால் 
ஒ கூட் ப் பறைவகள். 

எனேவ, கிழக்கு 
பாகிஸ்தான் 
வி தைலக்குப் ேபாரா ய 

க்தாவாகினி 
பைடயின க்குப் பின்ேன 
இந்திய ரா வம் 
ெசன்ற . அேதேபால 
ஈழம் மலர எ ம் 
ெசய் விடாதீர்கள் என்  
ேகட்பதற்காகத்தான் 
ெஜயவர்த்தேன வந்தார். 

அன்ைறக்கு 
திாிேகாணமைலயில் 
அெமாிக்க ரா வதளம் 
அைமவதாக இ ந்த . 
`இந்தியா க்கு அ கில் 
எந்த ரா வதளம் 
அைமவைத ம் 
வி ம்பமாட்ேடாம்' என்  
இந்திரா எச்சாித்தார். 
அந்தத் திட்டத்ைதேய 
அெமாிக்கா ம் 
ைகவிட்ட . இலங்ைக ம் 
ைகக விய . 

இனி இந்தியாவிற்குத் 
ெதன்திைசயி ந் தான் 
அச்சு த்தல் வ ம் 
என்பதைன இந்திரா 
உணர்ந்தி ந்தார். எனேவ, 
ஈழம் நமக்குப் 
பா காப்பாக இ க்கும் 
என்  எண்ணினார். 
ஆகேவதான் அவர் ஈழப் 
ேபாராளிகைள 
ஆதாித்தார். 
ெஜயவர்த்தேன சந்ேதகம் 
ெகாண்ட  ேபால் அவர் 
பிரபாகர க்கு மகுடம் 
சூட்டக் காத்தி ந்தார். 
இன்ைறக்கு அேத 
மா ரனின் மரணச் 

ெசய்திக்கு ெடல்  
காத்தி ந்த . 

அன்ைறக்கு ெகா ம்  
ெடல் க்கு ஓ வந்த . 
இன்ைறக்கு ெடல்  
ெகா ம்பிற்கு ஓ கிற . 

இனி இலங்ைகயில் அெமாிக்க 
ரா வ தள ம் அைம ம். சீன 
கப்பற்பைடத் தள ம் 
உதயமாகும். அப்ேபா தான் 
ஈழத்தின் இழப்  எவ்வள  
ெபாிய ேபாிழப்  என்ப  
நமக்குப் ாி ம். 

1983-ம் ஆண் ந்  
ஈழத்தில் சிங்கள ரா வத் 
தாக்குதல்கள் அதிகாித்தன. 
அப்ேபா  ேபாராளிக் 
கு க்கள் பலம் ெபறவில்ைல. 
எனேவ, அவர்கள் தமிழகம் 
வந்  ேசர்ந்தனர். 

அப்ேபா  நாட் ன் பிரதமர் 
இந்திரா காந்தி. தமிழக 

தல்வர் எம்.ஜி.ஆர். 
ஆயி ம், ேபாராளிக் 
கு க்கைள இைணக்க ஒ  
பக்கம் எம்.ஜி.ஆர். யன்றார். 
இன்ெனா  பக்கம் கைலஞர் 

யன்றார். இ வர  
யற்சி ம் ப் பலன் 

தரவில்ைல. 

அமரர் எம்.ஜி.ஆர். சித்தாந்தக் 
குழப்பங்களில் சிக்கிக் 
ெகாள்வதில்ைல. சுயாட்சியா? 
தன்னாட்சியா? தனி நாடா? 
என்ெறல்லாம் அவர் குழப்பிக் 
ெகாண்டதில்ைல. தனி ஈழம் 
என்பதில் அவர் ெதளிவாக 
இ ந்தார். பிரபாகரன் 
தைலைமயில் இயங்கிய 
வி தைலப் கள் 
இயக்கத்ைத ஆதாிப்ப  என்  

 ெசய்தார். 

த ல் ஆண்டன் பாலசிங்கம் 
எம்.ஜி.ஆைரச் சந்தித்தார். `ஏன் 
பிரபாகரைன அைழத்  
வரவில்ைல' என்ப தான் 
அவர் ேகட்ட தல் 
ேகள்வியாகும். அ த்த சில 
தினங்களில் பிரபாகரன் 
வந்தார். அவாிடம் ேகட்ட 

தல் ேகள்வி, `நீங்கள் ஏன் 
கைலஞைரச் சந்திக்கவில்ைல' 
என்ப தான். 

`அண்ேண, எல்லாக் 
கு க்கைள ம் 
வி தைலப் கள் என்ேற 
இங்குள்ள ஏ கள் 
குறிப்பி கின்றன. மக்கள் 
குழம்பிப் ேபாகிறார்கள். தம்பி 
(பிரபாகரன்) தைலைமயில் 
இயங்குவ தான் 
வி தைலப் கள் இயக்கம் 
என்பதைன நீங்கள் 
ெதளி ப த்த ேவண் ம்' 
என்றார் பாலசிங்கம். 

`என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?' 
எம்.ஜி.ஆர். ேகட்டார். 

`ஈழம் ெதாடர்பான 
ேபட் களில், உைரகளில் 
தாங்கள் பதி  ெசய்ய 
ேவண் ம். நீங்கள் எங்கைள 
ஆதாிக்கிறீர்கள் என்ப  
ெதாிந்தால் கடல் கடந்த ஈழ 
மக்கள் கூட கைர ர ம் 
உற்சாகம் ெகாள்வர். 
ஈழத்தி ம் எ ச்சி ஏற்ப ம்.' 

அ த்த நாள் காைலயில் 
எம்.ஜி.ஆாிடமி ந்  எமக்கு 
அைழப்  வந்த . அப்ேபா  
நாம் அவ ைடய `அண்ணா' 
நாளிதழின் ெபா ப்பாசிாியன். 
விவரம் ெசான்னார். 

காைல பதிெனா  மணிக்கு 
`அண்ணா' அ வலகத்திற்கு 
`ேபபி' வந்தார். அவ ைடய 
உண்ைமயான ெபயர் 
சுப்பிரமணியம். 
வி தைலப் கள் இயக்கத் 
தைலவர்கள் வாிைசயில் அவர் 
நான்காவ  இடத்தில் 
இ ந்தார். 

அன்றி ந்  அண்ணா 
நாளிதழின் கம் மாறிய . 
வி தைலப் கள் இயக்கத் 
தகவல்கள்தான் தல் 
பக்கத்தில் தைலப் ச் 
ெசய்திகளாக இடம் ெபற்றன. 
`பிரபாகரன் தைலைமயில் 
இயங்கும் வி தைலப் கள் 
இயக்கம்' என்ேற 
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குறிப்பிட்ேடாம். 

இதற்கு மத்தியில் ஆங்கில 
நாளிதழ் அதிபர் 
எம்.ஜி.ஆைரச் சந்தித்தார். 
வி தைலப் கைளத் தவிர 
ேவ  கு க்கைள ஆதாிக்க 
ேவண் ம் என்  அவர் 
ேகாாினார். அவர் சிங்கள 
அரண்மைனயின் 
ெசல்லப்பிள்ைள என்ப  
அவ க்குத் ெதாி ம். 

எல்லா ஈழப்ேபாராளிக் 
கு க்க ம் பயிற்சி ெபற 
பிரதமர் இந்திரா உதவினார். 
அதில் வி தைலப் கள் 
600 ேபர் மட் ம்தான் பயிற்சி 
ெபற்றனர். தங்கள் ரர்களில் 
இரண்டாயிரம் ேபராவ  
பயிற்சி ெபற வி ம் கிேறாம் 
என்  பாலசிங்கம் 
எம்.ஜி.ஆாிடம் ெதாிவித்தார். 

`அவ்வள தானா?' என்றார் 
எம்.ஜி.ஆர். 

தமிழக மைலஅ வாரங்களில் 
பயிற்சி ெபற எம்.ஜி.ஆர். 
ஏற்பா  ெசய்தார். 
மக்க க்குத் 
ெதால்ைலயில்லா  
பயிற்சிகள் அைமய 
ேவண் ம் என்பதைன அவர் 
ெதளி ப த்தினார். 

எந்த அாியைணயில் அமர்ந்  
அமரர் எம்.ஜி.ஆர். 
வி தைலப் கைள 
ெசாந்தச் சேகாதரர்களாக 
அைணத் க் ெகாண்டாேரா, 
அேத அாியைணயி ந்  
அவர  மைறவிற்குப் 
பின்னர் ஒ  ேபய்க்குரல் 
ேகட்ட .`பிரபாகரைன 
இ ம் ச் சங்கி களால் கட்  
இ த்  வா ங்கள். க்கில் 
ேபா ங்கள்' என்  அந்தக் 
குரல் ெடல்  ேநாக்கி 
அலறிய . 

ஈழமக்க க்கு எதிரான 
சிங்களப் பைகப் லத்ைத 
சந்திக்க கள் 
இயக்கம்தான் சாியான 
ேசைன என்பதில் 
இந்திரா ம் எம்.ஜி.ஆ ம் 
ஒ மித்த க த் க் 
ெகாண் ந்தனர். எனேவ, 
ெபாய் கங்கள் 

காலப்ேபாக்கில் கைரந்  
ேபாயின.இதர ேபாராளிக் 
கு க்கள் வ விழந்தன. 

காலங்கள் மாறின. 
அன்ைன இந்திரா 
அமரரானார். அவ ைடய 
மைற  நமக்கு மட் மல்ல, 
ஈழமக்க க்கும் ஈ  ெசய்ய 

யாத ேபாிழப்பாகும். 
ராஜிவ்காந்தி நாட் ன் 
பிரதமரானார். 
ஈழப்பிரச்ைனயில் அவ ம் 
சாியான பாைதயிேலேய 
ஆரம்பத்தில் பயணித்தார். 

த்தத்ைதப் ேபாதித்த 
சிங்களத்ைத இனவாத 
அரசு த்தத்தின் 
ெகாைலக்களமாக்குவைத 
அவ ம் வி ம்பவில்ைல. 
எப்ப  ஈழப் பிரச்ைனயில் 
இந்திரா க்கும் 
எம்.ஜி.ஆ க்கும் 
க த்ெதாற் ைம 
இ ந்தேதா, அேதேபால 
ராஜிவிற்கும் 
எம்.ஜி.ஆ க்கும் 
இணக்கமான உற கள் 
இ ந்தன. சிங்கள 
ரா வத்தின் 
அத் மீறல்கைளக் 
கண்காணிக்க ராேமசுவரம் 
கடற்கைரயில் இந்தியப் 
ேபார்க் கப்பல்கள் மிதக்கும் 
என்  இந்தியா 
எச்சாித்த . 

1985-ம் ஆண்  
ெபங்க வில் 
ெதன்கிழக்கு ஆசிய 
நா களின் மாநா  
நைடெபற்ற . அந்த 
மாநாட் ற்கு வந்த 
ெஜயவர்த்தேன பிரதமர் 
ராஜிவ்காந்திையச் 
சந்தித்தார். `சிங்களத்தில் 
தனி ஈழம் மலர்ந்தால் 
தமிழக ம் தனிநாடாகும். 
அ  இந்தியாவிற்குத்தான் 
ஆபத் ' என்றார். அதைன 
ராஜிவ் காந்தி நம்பினார். 
வஞ்சகம் விாித்த வைலயில் 
அவர் ழ்ந்ேதவிட்டார். 

அவர்க ைடய 
உைரயாடல்கைளக் 
ேகட் க் ெகாண் ந்தவர் 
இந்திய ெவளி ற ச் 
ெசயலாளர் 

ெவங்கேடசுவரன். `என் ம் 
தமிழகம் தனி நாடாகா ' 
என்  அவர் ராஜிவிடம் 
வாதா னார். ஆனால் 
ெஜயவர்த்தேன விைதத்த 
நச்சுவிைத நன்றாகேவ 

ைளவிடத் ெதாடங்கிய . 

இலங்ைக - ஈழப்பிரச்ைனயில் 
அன்ைன இந்திராவின் 
ஆேலாசகராக, வராக 
இ ந்தவர் ஜி.பார்த்தசாரதி. 
ேநர்ைமயானவர். அவைரக் 
கண்டாேல 
ெஜயவர்த்தேனக்கள் 
ெநற்றிக்கண்ைணத் 
திறப்பார்கள். ெகா ம்  
குைலந ங்கும். ராஜிவிற்கும் 
அவேர ஆேலாசகராகத் 
ெதாடர்ந்தார். ஆனால், 
ெஜயவர்த்தேன அவைர மாற்ற 
ேவண் ம் என்பதில் 
உ தியாக இ ந்தார். ராஜிவ் 
பணிந்தார். பாைத 
மாறியபயணம் ஆரம்பமான . 

அதன்பின்னர் ெராேமஷ் 
பண்டாாி என்பவர் 
ஆேலாசகரானார். அவ ைடய 
மைனவிக்கு சிங்கள அரசு 
ைவர ெநக்லஸ் பாிசளித்ததாக 

ம்ைப ஏ கள் பரபரப்பாக 
ேசதிகள் தந்தன. 

எம்.ஜி.ஆ க்கும் 
ஜி.பார்த்தசாரதிக்கும் நல்ல 
உற  இ ந்த . அவர் 
எம்.ஜி.ஆைர (1985 ஏப்ரல்) 
சந்தித்தார். இரண்  
மணிேநரம் கலந் ைரயாடல். 
வி தைலப் கள் 

ன்ேனறித் தாக்குகிறார்கள். 
சிங்கள ரா வம் சிதறி 
ஓ கிற . இந்த நிைலயில் 
இந்தியாைவத் திைசதி ப்ப 
ெஜயவர்த்தேனக்கள் எப்ப  
சதி ெசய்கிறார்கள் என்பதைன 
விளக்கினார். எனேவ, 
ஈழப்பிரச்ைனயில் இ திவைர 
எம்.ஜி.ஆர். ெதளிவாக ம் 
உ தியாக ம் இ ந்தார். 
பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் 
அவ ைடய 
ஆேலாசைனகைள ராஜிவ் 
காந்தியால் மீற யவில்ைல. 

சிங்களப் ேபாினவாதத்தின் 
கர்ப்பத்தி ந்  ஈழம் 
பிறக்கும் என்ற நிைல 

உ வான . அ வைர 
அைழத்தா ம் வர ம த்த 
ெஜயவர்த்தேன பணிந்தார். 
எப்ப யாவ  ேபார் நி த்தம் 
ஏற்பட ேவண் ம் என்ப  
அவர  கவைல. கைள 
ெகாசுக்கைளப் ேபால் 
ஒழிப்ேபன் என்  
ெகாக்காித்தவர்தான். 

ஆனால், அ த்த சில 
மாதங்களிேலேய ஈழப் 
பிரச்ைனக்கு அரசியல் 
தீர் காண யா  என்  
ெஜயவர்த்தேன அந்தர்பல்  
அ த்தார். கூர்ந்  பார்த்தால் 
ஓர் உண்ைம ாி ம். அவர்கள் 
ஈழத்  மயானத்தில் சங்கீத 
கச்ேசாி நடத் வார்கள். 

யவில்ைல என்றால் ட்  
ேமாதி ெடல் க்கு ஓ  
வ வார்கள். ேபார் நி த்தம் 
என்பார்கள். மீ வார்கள். 

கள் மீ  பழி 
ேபா வார்கள். 

இலங்ைகக்கு இந்தியத் 
தராக ேஜ.என்.தீட்சித் 

ெபா ப்ேபற்றார். `ைவர 
ெநக்லஸ்' பண்டாாி எப்ப  
ெஜயவர்த்தேனக்கு 
சீடரானாேரா, அேதேபால் 
இந்த தீட்சித் ம் இன்ெனா  
சீடரானார். ஒேர ஒ  நிகழ்ைவ 
நிைன ப த் ேவாம். 
பிரபாகரைன ெடல் க்கு 
அைழத்  வரச் ெசன்ற 
ரா வத்தினாிடம் 
`பிரபாகரைன சுட் க் 
ெகால் ங்கள். ேம ட 
உத்தர ' என்றார். 

சிவசங்கரேமன ம் 
இலங்ைகயில் இந்தியத் 

தராக இ ந்தவர்தான். 
இலங்ைக நாடா மன்றத்தில் 
உ ப்பினர்களாக இ ந்த ஈழத் 
தமிழர்கள் அவைரச் சந்திக்க 

யன்றார்கள். ஒ  ைற கூட 
அவர் அதற்கு வாய்ப் க் 
ெகா க்கவில்ைல. 
வி தைலப் களின் கடல் 
நடமாட்டத்ைதக் கட் ப்ப த்த 
இந்தியா - இலங்ைகக் 
கடற்பைடயின் கூட்  ேராந்  
ேதைவ என்  தி வாய் 
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மலர்ந்த ம் அவர்தான். அவர் 
இந்தியாவின் ெவளி ற ச் 
ெசயலாளரானார். 

இப்ேபா  இந்தியாவின் 
ேதசிய பா காப்  
ஆேலாசகராக இ ப்பவர் 
எம்.ேக.நாராயணன். இந்திய 
ரா வம் ஈழத்தில் 
இறங்கியேபா  நம  
உள த் ைறத் தைலவராக 
இ ந்தவர். இவர்கள்தான் 
ஈழப்பிரச்ைனயில் ராஜிவ் 
காந்திக்கு வழிகாட் களாக 
அைமந்தனர். இலங்ைகப் 
பிரச்ைன தீர ஈழத்ைதச் 
சி ைவயில் அைறய 
ேவண் ம் என்ப  
இவர்கள  ேகாட்பா . 

சிங்கள ரா வம் தினம் 
தினம் ர்க்கத்தனமான 
தாக்குதைல நடத் ம். 
வான்ெவளியி ந்  
குண் கள் ேபா ம். 
ஆயிரமாயிரமாக ஈழ மக்கள் 
ப யாவார்கள். அந்தப் 
ப ெகாைலகைள இவர்கள் 
கண் ெகாள்ளேவ 
மாட்டார்கள். ஆனால், 

கள் தி ப்பித் தாக்கினால் 
`பயங்கரவாதம்' என்  
அல வார்கள். 

ேபார்க்களத்தில் கைள 
ெவல்ல யா  என்ற நிைல 
வந்தேபா , உடன்பா  
காண ெஜயவர்த்தேன ன் 
வந்தார். அதன் லம் 

கைளப் பணிய 
ைவப்ப தான் ராஜிவ் 
காந்தியின் ேநாக்கமாகும். 
அந்த உடன்பாட்ைடத் தயார் 
ெசய்தேத நம  `ரா' உள  
நி வனம்தான். 

பிரபாகரைன அைழத்  வர 
இந்திய ரா வ 
ெஹ காப்டர்கள் 
ஈழத்திற்குப் பறந்தன. 
அப்ேபா தான் 
பிரபாகரைனச் சுட் க் 
ெகால் ம்ப  இலங்ைகத் 

தர் தீட்சித் ெதாிவித்தார். 
இ  பதி  ெசய்யப்பட்ட 
ெசய்தியாகும். 

ெடல்  வந்த பிரபாகரைன 
உடன்பாட் ல் 
ைகெய த்தி ம்ப  
நிர்ப்பந்தித்தனர். அப்ேபா  
எம்.ஜி.ஆர். ெடல் யில் 
இ ந்தார். உடன்பா  
உண்ைமயிேலேய 
ஈழமக்க க்குக் கரம் 
ெகா க்கும் என்  அவர் 
நம்பினார். உடன்பாட் ல் 
பிரபாகரன் 
ைகெய த்திட்டார். அ த்த 
நாள் அவ ம் பிரபாகர ம் 

ன்  மணி ேநரம் 
எதிர்காலத் திட்டம் பற்றி 
கலந் ைரயா னர். 

உடன்பாட்ைட ஏற்க 
மாட்ேடாம் என்  இலங்ைகப் 
பிரதமர் பிேரமதாசா 
அறிவித்தார். களின் 
நிைலகள் மீ  சிங்கள 
ரா வம் திடீர்த் 
தாக்குதல்கள் நடத்திய . 
இந்திய அைமதிப்பைட 
ஈழத்தில் இறங்கிய . 

இந்தியாைவ - 
ராஜிவ்காந்திைய நம்பி 

கள் ஆ தங்கைள 
ஒப்பைடத்தனர். ஆனால், 
அந்த ஆ தங்கைள 
ரகசியமாக இதர ேநாஞ்சான் 
ேபாராளிக் கு க்க க்கு 
இந்திய ரா வம் 
வழங்கிய . 

ேபார் ைனயில் பணிய 
ைவக்க யாத கைள, 
சமாதானம் என்  சரணைடய 
ைவப்ப தான் உட்ெபா ள் 
என்பதைன அ த்  நடந்த 
நிகழ் கள் 
அம்பலப்ப த்தின. 
எம்.ஜி.ஆர். அதிர்ந்  
ேபானார். 

உடன்பாட் ன்ப  
சிைறகளி ந்த வாயிரம் 
ேபாராளிகைள வி தைல 
ெசய்ய ேவண் ம். வி தைல 
ெசய்ய ெஜயவர்த்தேன 
ம த்தார். 

சிங்களத்ேதா  தமி ம் 
ஆங்கில ம் ஆட்சி ெமாழி 
என்  அறிவிக்க ேவண் ம். 

ஆனால் சிங்களம் 
மட் ம்தான் என்  
பிரகடனம் ெசய்தார். 

உடன்பாட்ைடத் ெதாடர்ந்  
ெசன்ைனயில் இயங்கிய 
தங்கள் அ வலகத்ைத 

கள் னர். 
அவர்க க்குப் ெபா  
மன்னிப்  உண் . அதைன 
நம்பி ேலந்திரன், குமரப்பா 
உள்பட 17 இளம் 
தைலவர்கள் பயணமாயினர். 
இந்திய அைமதிப் பைடயிடம் 
ெதாிவித்  விட் த்தான் 
ெசன்றனர். ஆனால், 
ந க்கட ல் சிங்கள 
ரா வம் அவர்கைளக் ைக  
ெசய்த . இ தானா 
உடன்பா  என்  ஈழம் 
அதிர்ச்சி அைடந்த . 
அவர்கள் வி தைல 
ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்  
பிரபாகரன் ெடல் யின் 
கத கைளத் தட் னார். 
இன்ெனா  பக்கம் 
எம்.ஜி.ஆர். யன்றார். 
ெடல்  ெமௗனம் சாதித்த . 
ஓர் இயக்கத்தின் எதிர்காலத் 
தைல ைறைய இந்தியாவால் 
காக்க யவில்ைல. அந்த 
17 ரர்க ம் பைகவனிடம் 
மண் யிட ம த் , 
களச்சாைவ சந்தித்தனர். 

ன்ேற மாதங்களில் 
கைள ஒழித்  

பிரபாகரைனக் ைக  
ெசய் விடலாம் என்ப தான் 
ரகசிய உடன்பா . இரண்  
ஆண் களாகி ம் இந்தக் 
கன  நிைறேவறவில்ைல. 
`பிரபாகரைனக் ைக  ெசய்ய 

யாத இந்திய ரா வம் 
ெவளிேயற ேவண் ம்' என்  
பிேரமதாசா எச்சாித்தார். 
எவ்வள  ெபாிய 
தைலகுனி ? 

பல  தமிழச்சிகள் 
பா யல் பலாத்காரத்திற்கு 
ஆட்ப த்தப்பட்டார்கள். 
இந்திய ரா வம் கைள 
ேவட்ைடயாட ஆரம்பித்த . 
எட் ய ரத்தில் இரண்  

ைற பிரபாகரன் 

பி படாமல் தப்பினார். 

`இந்திய ரா வ ம் க ம் 
ேபாாிட்  அழிகிறார்கள். நம  

ரர்கள் பந்  விைளயா க் 
ெகாண் க்கிறார்கள்' என்  
பிரதமர் பிேரமதாசா 
ைகெகாட் ச் சிாித்தார். 

தங்க க்கு வந்த சவாைல 
தாங்கள்தான் சந்திக்க 
ேவண் ம். இந்திய அவதார 

ஷர்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட 
மாட்டார்கள். ேவ க்ைக 
பார்ப்பார்கள் என்ப  ஈழ 
மக்க க்கும் க க்கும் 

ாிந்ேதவிட்ட . உடன்பா  
என்  நம்பி ேமாசம் 
ேபாேனாம் என்  ெநாந்  
ேபானார்கள். ஆனா ம் 
இறக்குமதி ெசய் ெகாண்ட 
ஆபத்தி ந்  எப்ப ேயா 
தப்பினார்கள். 

காலப்ேபாக்கில் க ணா 
என்பான் இனத் 

ேராகியானான். சிங்களத்தின் 
ேசவகனானான். அவைன 

ன்னி த்திேய கிழக்கு மாநில 
கள் காம்கைள சிங்கள 

ரா வம் அழித்த . 

ஒ பக்கம் இனத் ேராகம் 
இன்ெனா  பக்கம் 
இலங்ைகக்கு ஆதரவாக 
இந்தியா, இஸ்ேரல், சீனம், 
பாகிஸ்தான் ஆகிய நா கள் 
ேபார்க்களத்தில் 
அணிவகுத்தன. ஒ  
ெவண் றாைவ ேவட்ைடயாட 
எத்தைன எத்தைன 
வல் கள்? 

எனேவ, ப்பாக்கிக் 
குழாயி ந்  இப்ேபாைதக்கு 
ஈழம் மலரவில்ைல-தான். 
ஆனால் அ  அைமதிப் 

ங்காவில் க்கப் ேபாகிற . 
சர்வேதசச் சூழ்நிைலகள் 
சாியாக அைமந்  
வ கின்றன. அப்ேபா  
சந்தனப் ேபைழயில் உறங்கும் 
எம்.ஜி.ஆர். கண்விழித்  
ஆசீர்வதிப்பார். 

  

ஈழம்: இந்தியா மாறிய  ஏன் ? (ெதாடர்ச்சி) 
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ேதசியத்தைலவாின் தந்ைத 
ேவ ப்பிள்ைள அவர்களின் 
மைறைவெயாட்  தமிழீழ 
வி தைலப் கள் 
அைனத் லகத் ெதாடர்பகம் 
தன  இரங்கற் ெசய்திைய 
ெவளியிட் ள்ள . அதன் 

 வ வம் வ மா .  
 

இனத்தின் வி விற்காக 
ஆற்றிய தியாகவரலாற்ைறக் 
காலம் பதி  ெசய் ம் என்ப  

உ தி. 

தமிழர் தாயகத்தின் காலத்தின் 
நியதிக்கு ஏற்ப எம  ேதசியத் 
தைலவாின் தந்ைத 
தி ேவங்கடம் 
ேவ ப்பிள்ைள தன  86 
ஆம் அகைவயில், 06.01.2010 
ஆம் நாள் ெகா ம்பில் 
காலமானார்.  

அவ ம் அவ ைடய மைனவி 
பார்வதிப்பிள்ைள ம் சிங்கள 
இரா வத்தின் பி யில் 
இ க்ைகயில் இந்தச்சம்பவம் 
நடந் ள்ள . ெசட் க்குளம், 
ெமனிக் பாம் த ப்  காமில் 
ைவத்  இ வ ம் 
ைக ெசய்யப்பட்  ெகா ம்  
ெகாண்  
ெசல்லப்பட் ள்ளனர்.  

தம்பதிகள் இ வ ம் 
ெந ங்காலம் ேநாய் 
வாய்ப்பட் ந்தனர். 
அவர்க க்குத் தகுந்த 
சிகிச்ைச அளிக்கப்பட்டதா 
ேபான்ற விபரங்கள் 

கிைடக்கவில்ைல. தந்ைத 
வாயிலாகத் தனய ம், 
தனயன் வாயிலாகத் 
தந்ைத ம் அறியப்ப வ  
உலக வழைம. இ வ ம் 
குண இயல் களி ம், 
வாழ்க்ைக ெநறிகளி ம் 
ஒ வ க்கு ஒ வர் 
குைறவிலா  வாழ்வ  
அாி .  

இயற்ைக எய்திய 
தி ேவங்கடம் 
ேவ ப்பிள்ைள அவர்கள் 
ேநர்ைமக்கு இலக்கணமாகத் 
திகழ்ந்தார். நிலப் பங்கீட் த் 
திைணக்களத்தில் அவர் 
களநிைல அதிகாாியாகப் 
பணியாற்றியகாலத்தில் 
இலஞ்சலாவண்யத்தில் 
சிக்கா  யாவ ம் ெமச்சும் 
வைகயில் ந நிைல 
கண் ெசயற்பட்டார். 
ைக ட் , பக்கச் சார்  
என்பனவற்ைற அவர் 
கனவி ம் நிைனத்ததில்ைல.  

அவைரேநசித்த யாவ ம் 
அவ ைடய ெமன்ைமயான 
குண இயல் ப் ேபாக்ைக 

"மிதித்த ல் சாகாதமனிதன்" 
என்  வர்ணிப்பார்கள். 
அவ ைடய நற்பண் கள் 
தான் மக்கள் அைனவைர ம் 
ேநசிக்கைவத்த . 
தி ேவங்கடம் 
ேவ ப்பிள்ைள அவர்கள் 
எம  வி தைலப் ேபாாின் 
ேபா  அ பவித்த 
இன்னல்கள் ஏராளம். அவர் 
தனக்ெகனப் பிரத்திேயாக 
ச ைககைளேயா பா காப்  
ஒ ங்குகைளேயா 
ேத ப்ெபற் க் 
ெகாண்டதில்ைல.  

ஈழத் தமிழர்களின் ன்ப 
யரங்களில் அவ ம் 

அவ ைடய மைனவி ம் சம 
பங்ைக ஏற் க்ெகாண்டனர். 
இனத்தின் வி விற்காக 
அவர்கள் ஆற்றிய 
தியாகவரலாற்ைறக் காலம் 
பதி  ெசய் ம் என்ப  
உ தி. தி ேவங்கடம் 
ேவ ப்பிள்ைள அவர்களின் 
மைற க்கு உலகத் தமிழினம் 
தன  ெநஞ்சார்ந்த 
அஞ்ச ையச் ெச த் ம் 
இவ்ேவைளயில் நாம் 

அவ ைடய மைனவி 
பார்வதிப்பிள்ைள, இ  
மகன்கள், இ  தல்விகள் 
இவர்களின் 
உறவினர்கள்அைனவ க்கும் 
எம  அழ்ந்த அ தாபத்ைதத் 
ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறாம். என அவ் 
இரங்கல் ெசய்தியில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 

இ  ஒ  வரலாற் ப் பதி . 

அமரர் ேவ ப்பிள்ைளயின் 

மைற க்கு அவாின் 

கு ம்பத்தின க்கு 

அ ஸ்திேர யத் தமிழர் 

ேபரைவயின் ஆழ்ந்த 

அ தாபங்கள். நன்றி – 

இன்ேபா தமிழ் இைணயம் - 

ஆசிாியர்.  

"மிதித்த ல் சாகா ேமனியன்" ெப மகன் ேவ ப்பிள்ைள என அைனத் லகத் 
ெதாடர்பகம் கழாரம் சூட்  தன  இரங்கற் ெசய்திைய ெவளியிட் ள்ள  
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இரண்  ெவவ்ேவ  
ேவ ப்பிள்ைளகைள தற் 
ெபயர்களாகக் ெகாண்ட 
இ வர் இலங்ைகத் தமிழாின் 
எதிர்காலத்ைத 
நிர்ணயிப்பதி ம், 
அவர்களின் காலத்தில் 
இலங்ைகத் தமிழாின் 
தைலவராக ஏற் க் ெகாள்ளப் 
பட்டதி ம் அண்ைமக்கால 
வரலாற்றில் பதி  ெசய்யப் 
பட் க்கின்றனர். தல் 
வாழ்ந்தவர் தந்ைத ெசல்வா 
(அவாின் ப் ெபயர் 
சா ேவல் ேஜம்ஸ் 
ேவ ப்பிள்ைள 
ெசல்வநாயகம்).  இவாின் 
தந்ைதயார் மகேனா  
ேபசியப ேயா அல்ல  மகன் 
இ திச் சடங்குகள் ெசய்வார் 
என்ற நிைன டேனா 
இவ் லைக நீத்தி ப்பார். 
சாத் கப் ேபாராட்டத்தின் 
ேதால்விகளா ம் 
நாடா மன்ற அநீதிகளா ம், 
இலங்ைகத் தமிழ க்குத் தீர்  
தனிநா  மட் ம் தான் 
என் ம் தமிழாின் விதி 
ஆண்டவன் விட்ட வழி 
என் ம் கூறி விட்  
இவ் லைக நீத்தவர் தந்ைத 
ெசல்வா.  

தந்ைத ெசல்வாவின் கனைவ 
அவாின் சாத் கப் 
ேபாராட்டத்தின் 
ேதால்விகைளக் க த்தில் 
ெகாண்   ஆ தம் ஏந்தித் 
தமிழீழம் அைமத்தவர், 
உலகளாவிய ாீதியில் எம் 
இனப் பிரச்சிைன 
அறியப்பட்டதற்குக் 
காரணமாக இ ந்தவர் 
ேதசியத் தைலவர் 
ேவ ப்பிள்ைள பிரபாகரன். 
ஆ தப் ேபாராட்டம் 

க்கு வந்  விட்ட  
என்ற அறிவித்தல் வந்த 
ெபா  ேதசியத் தைலவாின் 
ெபற்றா ம் (ேவ ப்பிள்ைள 
– பார்வதிப்பிள்ைள), 

மாமியா ம் (ேதசியத் 
தைலவாின் மைனவியின் 
தாயார் தி மதி ஏரம் ம்) 
பனாெகாைடச் சிைறயில் 
ைகதிகளாயினர். மகன் 
கு ம்பத்தினர் எங்ேக? 
உயி டன் இ க்கிறார்களா? 
இல்ைலயா? என்ற 
பதற்றத் டன் அந்த 3 லட்சம் 
ேபாில் 3 ேபராக வன்னியில் 
மக்கள் அ பவித்த அேத 
சிைற காம்களில் 
இன்னல்கைளத் தா ம் 
அ பவித் , ைகதாகி, சிைற 
வாழ்க்ைக ம் 
அ பவித்தனர். 

இலங்ைகச் சிைற ெசார்க்க ாி 
இல்ைல. குட் மணி, 
தங்கத் ைர இ வாின் 
வாழ்வின் கள் அதன் 
தரத் க்கு இலக்கணம் 
வகுக்கும். அந்தச் சிைறகளில் 
ஒன்றில் ேநாய் வாய்ப் பட்ட 

தியவர்கள் என்ன பா  
பட் ப்பார்கள்? அங்ேக 
கைடசி ச்ைச விட்டவர் 
மனதில், கைடசிவைர தன் 
பிள்ைளகள் ேபரர்கள் தன் 
இ திக் கிாிையயில் கலக்க 
மாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் 
ஆழமாக ேவ ன்றி 
இ ந்தி க்கும். ஏேதா 
இறந்தவாின் உடைல அவர் 
மண்ணிேல இயற்ைக டன் 
கலக்க அ மதித்த  
ஆச்சாியம். ஆனால் அதன் 
விைள  அவ க்ேக 
ெதாியாமல் அவைரத் 
தந்ைதயாக, ேபரனாக, 

ட்டனாக ஏற்ற உலெகங்கும் 
உள்ள தமிழ் மக்கள் அவர் 
இ திக் கிாிையகளில் 
ேநராக ம் மானசீகமாக ம் 
கலந்தனர். இந்தியத் தமிழ் 
மக்கைள தி . ெதால் 
தி மாவளவன் 
பிரதிநிதித் வப் ப த்தி 
ேநாில் கலந்  ெகாண்டார். 

அவாின் தாைதயர் பற்றிய 

குறிப் க்கள் இைவ ( லம் 
DBS ெஜயரா ) – 

• தி ேமனியார் என்ற 
கு ம்பத்தில் பிறந்த ஆண் 
வாாிசு. 

• வல்ெவட் த் ைறச் சிவன் 
ேகாயி ன் பாரம்பாிய 
தர்ம கர்த்தா. எசமான் 
கு ம்பம் என் ம் அவர்கள் 
அைழக்கப் ப வர். 

• ஒல்லாந்தர் 
ஆட்சிக்காலத்தில் 
வல்ெவட் த் ைறயி ந்

 ைகயிைல ேபான்ற 
ெபா ட்கைள 
இந்தியா க்குக் ெகாண்  
ெசன்  வாணிபம் ாிந்த 
ஐயம்பிள்ைள இவாின் 

தாைதயர். 

• ஐயம்பிள்ைளயின் மகன் 
ேவலா தம் தந்ைதயின் 
ெதாழிைலேய ாிந்தார். 

• ேவலா தத்தின் மகன் 
ெவங்கடாசலம் 12 
மரக்கலங்க டன் கடல் 
வாணிபத்தின் தைலவராகி 
இந்தியா, பர்மா, மேலசியா 
ஆகிய நா க டன் 
ெப ம் அளவில் வாணிபம் 
ெசய்தார். ெப ம் அளவில் 
விவசாய நிலங்கைள ம் 
வட இலங்ைகயில் 
ைவத்தி ந்தார். மைறந்த 
தந்ைதயார் 1822ம் ஆண்  
கனவில் ேதான்றி 
சிவ க்குக் ேகாயில் 
கட் மா  
அ ளியி ந்தார். 
வல்ெவட் த் ைறப் 
பிள்ைளயார் ேகாயி ம் 
வல்ெவட் த் ைற 
மாாியம்மன் ேகாயி ம் 
இவாின் ஈ பா  இ ந்ேத 
வந்த . மாியாைதப் 
ெபயராக இவைரத் 
தி ேமனியார் என்  
அைழத்தனர். 
தந்ைதயாாின் எண்ணத்ைத 

ேவ ப்பிள்ைளகள் 

ஈேடற் ம் கமாக 
வல்ெவட் த் ைறச் சிவன் 
ேகாயிைல இவர் 
நிர்மாணித்தார். இதன் 
கும்பாபிேஷகம் 1867ம் 
ஆண்  நைடெபற்ற . 

• ெவங்கடாசலத்தின் மகன் 
ேவ ப்பிள்ைள. அக்காலத் 
தமிழ் மரபின் ப , இந்தப் 
ேபரனின், ெபயைரக் 
ெகாண்டவேர 2010ம் 
ஆண்  ஜனவாி மாதம் 6ந் 
திகதி தம  86வ  வயதில் 
பனாெகாைடச் சிைறயில் 
மைறந்த தி ேவங்கடம் 
ேவ ப்பிள்ைள. இவர் 
ஜனவாி மாதம் 10ந் திகதி 
பிறந்தவர். 

ைசவமத வழக்கில் ஒ வாின் 
ம்மலங்க ம் (ஆணவம், 

கன்மம், மாைய – பாவங்கள், 
ண்ணியங்கள்) அவாின் 

ஆன்மா டன் இைணந்  
ம பிறவிகளி ம் ெதாட ம். 
தைல ைறக க்குத் 
ெதாடர்வதில்ைல. விவி ய 
ேவதத்தில் கிறிஸ்  மத 
வழக்ைகப் பற்றி 
யாத்திராகமம் 34, 7ம் 
வசனத்தில் கர்த்தர் இவ்வா  
கூ கிறார். குற்றவாளிையக் 
குற்றமற்றவனாக விடாமல் 
பிதாக்கள் ெசய்த 
அக்கிரமத்ைதப் 
பிள்ைளகளிடத்தி ம், 3ம் 4ம் 
தைல ைற மட் ம் 
விசாாிக்கிறவர். அதாவ  
ஒ வாின் பாவங்கள் 
தைல ைறக க்குத் 
ெதாட ம். 

இலங்ைக அரசின் வழக்கில் 
பிள்ைளையக் 
குற்றவாளியாகக் கண்டால் 
ெபற்ேறா ம் மைனவியின் 
ெபற்ேறா ம் ஒ  சட்டம் 
இ க்கிற .  இல்ைலெயனில் 
ேவ ப்பிள்ைள சிைறயில் 
மரணிக்க ேவண் ய ேதைவ 
இல்ைலேய!  
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அ ள் ாிய என்  

ற்றி க்க ேவண் ம்   15 

ேதவாரம் மந்திரமாய் 

ஒ த்தி க்க ேவண் ம்   16 

தமிழ்த் ெதய்வம் சிைலயாகி 

அமர்ந்தி க்க ேவண் ம்   17 

அகதி என்ற ெசால்ைல அகராதி 

அகற்றி விட ேவண் ம்   18 

அநாைத என்ற ெசால் ம் அன்ேற 

அநாைத ஆகிவிட ேவண் ம்  19 

தகுதி ெபற்றவர்கள் 

தைலைம தாங்க ேவண் ம்   20 

தைலைம தாங்கும் ேபாேத எம் 

தகுதி ஓங்க ேவண் ம்.   21 

 என்  ேத  அங்ேக 

ஓ ப் ேபாக ேவண் ம்   22 

வாங்ேகா என்  நா ம் எம்ைம 

நா  வர ேவண் ம்   23 

F, B, Z க்குத் தமிழ் 

எ த் ச் ெசய்ய ஆைச   24 

மனிதாபிமானத்ைதத் ேகாயி ல் 

வி ந்  கும்பிட ஆைச   25 

சூாியனின் ஒளிைய  

இரவில் திறந் விட ஆைச   26 

சூாியன் சூட்ைட  

இரவில் குளிர்காய ஆைச   27 

சூட்ைடக் ெகாஞ்சம் கூட் ப் 

ேகாப்பி ேபாட ஆைச   28 

இன் ம் நல்லாய்க் கூட்  

இைறச்சி சுட் த் தின்ன ஆைச  29 

நில  த ம் விாிப்பில் 

தினம் ப த்தி க்க ஆைச   30 

பக்கத்தில் இைச அமர்ந்  

தைல ேகாதிவிட ஆைச   31 

(எம் வயிற்ெறாிச்சல்கள் – ஆைசகள் ெதாட ம்.) 

அவர் எ திய தாவணி ஆைசகளில் 

பத்தில் ஒன் தான் படத்தில் வந்ததாம்! 

ைவர த் க்கு வயிற்ெறாிச்சல். 

நாம் த விய ஆைசகளில் 

ஆயிரத்தில் ஒன்  தா ம் நனவாய் 

வரவில்ைல! எமக்கும் வயிற்ெறாிச்சல். 

எங்கி ந்  ஏறி ம் 

பலா  மண்ணில் இறங்கிவிட ஆைச 1 

பல் ல்லாத ேபா  

அங்ேக சாம்பலாக ஆைச   2 

உயிாில்லா  ேபானால் உடல் 

அங்கு உக்கிவிட ஆைச   3 

பயிாில்லாத நிலத்ைத அங்ேக 

பச்ைச ஆக்கிவிட ஆைச   4 

யாில்லாத வாழ்ைவ அங்ேக 

ெதாடக்கி ைவக்க ஆைச   5 

நீாில்லாத ேபா  அங்ேக 

மைழ ேமகமாக ஆைச   6 

சூனிய வாழ் க்குச் 

சுடர் ஏற்றிவிட ஆைச   7 

தானியம் இல்லா வாழ்  

இல்லா  ஆக்க ஆைச   8 

பைழயப  கல்வி 

அைனவ க்கும் ேவண் ம்   9 

ப க்கும்ேபா  காதல் 

கூ வர ேவண் ம்   10 

சாதிையப் பி த் ச் 

சாக க்க ஆைச    11 

வியாதிகைளச் ேசர்த்  

விஷம் ெகா க்க ஆைச   12 

மைறந்  விட்ட கைலக்கு 

உயிர் ெகா க்க ஆைச   13 

தமிழில் மட் ம் பா ம் 

குயில்களாக ஆைச   14 

ேகாயில்களில் எல்லாம் 

தமிழ் ாி ம் ேதவன்  

எமக்கும் வயிற்ெறாிச்சல்  



பக்கம்  22 முரசு     Volume 2,  Issue 1 
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தினக்குரல் ‐ ஆசிாியர்  

 

அரச பைடக க்கும் 
வி தைலப் க க்கும் 
இைடயிலான த்தத்தின் 
இ திக் கட்டங்களில் இடம் 
ெபற்றதாகக் குற்றச்சாட்  
ெதாிவிக்கப்ப ம் ேபார்க் 
குற்றங்கள் ெதாடர்பான 
விசாரைணகள் பக்கச் 
சார்பின்றி இடம்ெபற 
ேவண் ெமன்  ஐ.நா. 
அைழப்  வி த்தி ப்பைத 
அ த் , இந்த விடயம் 
ெதாடர்பாக சர்ச்ைச தீவிரம் 
அைடந் ள்ள .  

எதிர்வ ம் ஜனாதிபதித் 
ேதர்த ல் நிழைல கவியச் 
ெசய் ம் விடயமாக இந்த 
சர்ச்ைச மாற்றம் 
ெபற் ள்ள . பிாிட் ஷ் 
ெதாைலக்காட்சிச் 
ேசைவயினால் 
ெவளியிடப்பட்ட 
சர்ச்ைசக்குாிய ஒளிநாடா 
திாி  ப த்தப்பட்டெதான்  
என் ம் ெதாிவித் ள்ள 
இலங்ைக அதிகாாிகள் 
ேபார்க் குற்றம் ெதாடர்பான 
எந்தெவா  
விசாரைணைய ம் 
நிராகாித்தி க்கின்றனர். 
தமிழ் ைகதிக க்கு நீதி 
விசாரைணக்குப் றம்பான 
விதத்தில் மரண 
தண்டைனைய 
நிைறேவற் ம் ஒளிநாடாக் 
காட்சி நம்பகமான  என்  
ஐ.நா.வின் விேசட 
அறிக்ைகயாளர் 
அறிவித்தி ந்த நிைலயில் 
அவாின் தீர்மானம் 
பக்கச்சார்பான  என்  
இலங்ைக கண் த்தி க்கிற . 

இேதேவைள, த்தம் 
நடத்தப்பட்ட விதம் 
ெதாடர்பான பார ரமான 

குற்றச்சாட் கைள 
அல்ஸ்ரனின் அறிக்ைக 
ெகாண் ப்பதாக ஐ.நா. 
மனித உாிைமகள் 
உயர்ஸ்தானிகர் 
நவநீதம்பிள்ைளயின் 
ேபச்சாளர் ேவர்ட் 
ெகால்வில்  ேநற்  

ன்தினம் ெவள்ளிக்கிழைம 
ெதாிவித்தி க்கிறார். 

ைமயான ம் பக்கச் 
சார்பற்ற மான விசாரைண 

க்கியமானெதன்  நாம் 
நம் கிேறாம். இந்த த்தம் 
ெதாடர்பாக ெபாியெதா  
ேகள்விக்குறி ெதாக்கி 
நிற்குமானால் ைமயான 
விசாரைண 
அவசியமானதாகும். 
இலங்ைக அரசும் 
பைடயின ம் தவ  எ ம் 
இைழத்தி க்கவில்ைல 
என்றால் சர்வேதச 
விசாரைணக்கு அஞ்சுவதற்கு 
எ ம் இல்ைல - என்  

ேபர்ட் ெகால்வில்  
ெதாிவித்ததாக ஏ.பி. 
ெசய்திச்ேசைவ ெதாிவித்த . 

ஜனாதிபதித் ேதர்த க்கு 
இன்ன ம் 16 நாட்கள் 
இ க்கும் நிைலயில் 
ஐ.நா. க்கும் இலங்ைகக்கும் 
இைடயில் ஆரவாரமான 
சச்சர  ஏற்பட் க்கிற . 
நான்காவ  ஈழப் ேபாாின் 
இ தி நாட்களில் 
இடம்ெபற்ற சர்வேதச மனித 
உாிைமகள், மனிதாபிமானச் 
சட்ட மீறல்களின் 
சாத்தியப்பா  ெதாடர்பாக 
இலங்ைக அரசாங்கம் 
பாிகாரம் காண்பதற்கு 
நடவ க்ைககள் எ ப்பதற்கு 
உத வதற்காக ம் தனக்கு 
ேம ம் ஆேலாசைன 
வழங்க ம் நி ணர்கள் 
அடங்கிய ஆைணக் 
கு ெவான்ைற அைமப்ப  
ெதாடர்பாக பாிசீ த்  
வ வதாக ஐ.நா. ெசயலாளர் 

நாயகம் பான் கீ ன் 
ெகா ம் க்குத் 
ெதாிவித்தி ப்பதாக ஐ.நா. 
அறிவித்தைதய த்  திய 
சர்ச்ைச ண் ள்ள . 

கடந்த ஆகஸ் ல் பிாிட் ஷ் 
ெதாைலக்காட்சியில் 
ஒளிபரப்பான ஒளிநாடாக் 
காட்சியானா  நம்பகத் 
தன்ைமயான  என்பதற்கு 
வ வான ஆதாரங்கள் 
இ ப்பதாக கடந்த 
வியாழக்கிழைம நீதி 
விசாரைணக்குப் 

றம்பான ம் தன்னிச்ைச 
ஆன மான மரண 
தண்டைன விவகாரங்கைள 
ைகயா ம் ஐ.நா.வின் 
விேசட அறிக்ைகயாளர் 
பி ப் அல்ஸ்ரன் ஐ.நா. 
தைலைமயகத்தில் 
இடம்ெபற்ற ெசய்தியாளர் 
மாநாட் ல் 
ெதாிவித்தி ந்ததாக 
ஐ.நா.வின் ெசய்தி நிைலய 
இைணயத்தளம் 
குறிப்பிட் ந்த . நீதி 
விசாரைணக்குப் றம்பான 
மரண தண்டைனைய 
இலங்ைகப் பைடயினர் 
நிைறேவற் வதாக குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்ட இந்த ஒளிநாடா 
நம்பகத் தன்ைமயான  
என்  குறிப்பிட் ந்த அவர் 
இலங்ைகப் பைடயின க்கும் 
வி தைலப் க க்கும் 
இைடயிலான த்தத்தின் 
ேபா  இடம்ெபற்ற ேபார்க் 
குற்றங்களின் சாத்தியப்பா  
ெதாடர்பாக பக்கச்சார்பற்ற 
விசாரைண 
நடத்தப்படேவண் ெமன 
அைழப்  வி த்தி ந்தார். 

அேதசமயம் இந்த 
அறிக்ைககள் ெதாடர்பாக 
ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ 
க ைமயான விதத்தில் பதில் 
அளித்தி க்கிறார். மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் இடம்ெபற்ற 
கூட்டத்தில் இ  ெதாடர்பாக 

க த் த் ெதாிவித் ள்ள 
ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ, 
இலங்ைக ஒ  சுதந்திரமான 
நா  என்ற வைகயி ம் 
ஐ.நா.வின் உ ப்பினராக 
இ க்கும் நிைலயி ம் 
அறிக்ைககைள வி ப்பதற்கு 

ன்னர் இலங்ைக அரசுக்கு 
ஐ.நா. அறிவித்தி க்க 
ேவண் ம் என்  கூறி ள்ளார். 
2009 ேம யில் 
வி தைலப் கள் 
ேதாற்க க்கப்பட்ட 
பின்னாி ந்  
இலங்ைகக்குள்ேள ம் 
ெவளிேய ம் ேபார்க் 
குற்றங்கள் ெதாடர்பாக 
ேபசப்ப ம் நிைலயில் 
தற்ேபா  ஏற்பட் க்கும் 

திய தி ப்பங்கள் 
ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ம் 
என்  ஆய்வாளர்கள் 
கூ கின்றனர். 

ஜனாதிபதித் ேதர்தல் 
அண்மித் ள்ள நிைலயில் 

ாிதமாக இடம்ெபற்  வ ம் 
மாற்றங்கள் பிரதான 
ேபாட் யாளர்க க்கு 
இைடயில் ேபாட் ைய 
க ைமயாக்கி உள்ளன. 
மனிதஉாிைம மீறல் 
குற்றச்சாட் கள் ெதாடர்பாக 

 அளவிலான பக்கச் 
சார்பற்ற விசாரைண 
நடத்தப்ப வ  க்கியமான  
என் ம் அதற்கு இலங்ைக 
அரசுக்கு உதவ ஐ.நா. தயாராக 
இ ப்பதாக பிாிப் அல்ஸ்ரன் 
கூறியி ந்தார். இதற்குப் 
பதிலளித்தி க்கும் ஜனாதிபதி 
இலங்ைக சுதந்திரான நா  
என் ம் தம  ெசாந்தக் 
க த் கைள 
ெவளிப்ப த் வதற்கான 
உாிைம ஐ.நா.அதிகாாிக்கு 
இல்ைல என் ம் கூறி ள்ளார். 

எந்தெவா  தவறான 
நடத்ைதயி ம் எம  ரமிக்க 
பைடயினர் சம்பந்தப் 

ஜனாதிபதித் ேதர்தல் த ணத்தில் மீண் ம் தீவிரமைடந்தி க்கும் 
ேபார்க்குற்றச்சாட் கள் ஐ.நா. டன் குகிற  ெகா ம்   
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பட் க்கவில்ைல என்பதில் 
எமக்கு நம்பிக்ைக உள்ள . 
உலகிேலேய சிறந்த ஒ க்கம் 
மிக்கவர்கள் எம  
பைடயினராகும். 
ெபான்ேசகாவின் 
அறிக்ைகயின் விைளவாக 
எம  பா காப்  அதிகாாிகள் 
ஆபத்தில் உள்ளனர். 
ெவளிநா களில் இ க்கும் 

ேபா  அவர்கைள ைக  
ெசய்ய ம் - என்  
ஜனாதிபதி ெதாிவித்ததாக 
உத்திேயாக ர்வ 
இைணயத்தளம் 
குறிப்பிட் க்கிற . 
அேதசமயம் ஐ.நா.வின் 
விேசட அறிக்ைகயாளர் 
இராஜதந்திர விதி ைறைய 
மீறியி ப்பதாக ேநற்  ன் 

தினம் இடம்ெபற்ற 
ெசய்தியாளர் மாநாட் ல் 
ெவளிவிவகார அைமச்சர் 
ேராகித்த ேபாெகால்லாகம 
கண்டனம் 
ெதாிவித்தி ந்தார்.ஐ.நா.வி
னால் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட 
நைட ைறகள் மற் ம் நீதி, 
நியாய ெநறி ைறகள் 
மீறப்பட் ப்ப  

ெதாடர்பாக ெவளிவிவகார 
அைமச்சு விேசட 
அறிக்ைகயாள க்கும் 
நி ேயார்கி ள்ள 
ஐ.நா.ெசயலகத் க்கும் 
அறிவித்தி ப்பதாக ம் அவர் 
ெதாிவித்தி க்கிறார்.  
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by ரேகசாி இைணயம் 

வி தைலப் கள் தைலவர் 
பிரபாகரனின் தந்ைத 
ேவ ப்பிள்ைள கடந்த 6ஆம் 
திகதி உடல்நலக் குைறவால் 
மரணம் அைடந்தததாக 
இலங்ைக இரா வம் 
அறிவித்த .  

ேவ ப்பிள்ைளயின் 
மரணத்திற்கு ஜனாதிபதி 
ராஜபக்ஷதான் 
ெபா ப்பாவார் என்  
இலங்ைகத் தமிழர் பா காப்  
இயக்க ஒ ங்கிைணப்பாளர் 
பழ.ெந மாறன் 
கூறி ள்ளதாக இந்தியச் 
ெசய்திகள் ெதாிவிக்கின்றன. 

இ குறித்  பழ.ெந மாறன் 
வி த் ள்ள அறிக்ைகயில், 

வி தைலப் கள் தைலவர் 
பிரபாகரனின் தந்ைத 

ேவ ப்பிள்ைள இரா வ 
காமில் மரணமைடந்த 

ெசய்தி உலகம் 
வதி ள்ளத் 

தமிழர்கைள அளவற்ற 
ேவதைனயில் 
ஆழ்த்தி ள்ள . 

வய  திர்ந்த அவைர ம் 
பிரபாகரனின் தாயார் 
பார்வதி அம்ைமயார் 
அவர்கைள ம் காமில் 
கடந்த 8 மாதங்களாக 
அைடத்  ைவத்த 
ெகா ைமயின் 
காரணமாகேவ அவர் 
இறந்தி க்கிறார். அவாின் 
மரணம் இயற்ைகயான  என 
இலங்ைக அரசு கூ வ  
நம்பத் தகுந்ததல்ல. அவ ம் 
ேநாய்வாய்ப்பட் ந்தார். 

பார்வதி அம்ைமயா ம் 
பக்கவாதத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்  ெசயல் 

இழந்தி ந்தார். 
இந்நிைலயில் 
சிறி கூட 
இரக்கம் 
இல்லாமல் 
அவர்கைள 

காம்களில் 
அைடத்  
ைவத்  
விசாரைண 
என்ற ெபயரால் 
அவர்க க்கு 
மன அளவில் 
ெப ம் 
பாதிப்ைப 
ஏற்ப த்திய 

ெகா ைமைய  மைறக்க 
இலங்ைக அரசு யல்கிற . 

தமிழக தல்வர் க ணாநிதி 
அ ப்பி ைவத்த 
நாடா மன்ற 
கு வினர்களாவ  
பிரபாகரனின் ெபற்ேறாைர 
வி தைல ெசய்ய ேவண் ம் 
என இலங்ைக 
ஜனாதிபதியிடம் வ த்தி 
இ ந்தி க்கலாம். குைறந்த 
பட்சம் அவர்கைளச் 
சந்திக்கவாவ  அ மதி 
ெபற்றி க்க ேவண் ம். 

ஆனால் இக்கு வினர் 
அவ்வா  ெசய்யத் 
தவறிவிட்டார்கள். 
கனடாவில் இ க்கும் 
பிரபாகரனின் சேகாதாி தன  
ெபற்ேறாைர கனடா க்கு 
அ ப்பி ைவக்கும்ப  வி த்த 
ேவண் ேகாைள ம் 

ேவ ப்பிள்ைளயின் மரணத் க்கு ராஜபக்ஷேவ ெபா ப்  : பழ. ெந மாறன் 

இலங்ைக அரசு 
மதிக்கவில்ைல. 

ேவ ப்பிள்ைளயின் 
மரணத்திற்கு ராஜபக்ஷேவ 
ெபா ப்பாவார் என நான் 
குற்றம் சாட் கிேறன். 

தன  சாவி ம் தாெனா  
ரனின் தந்ைத என்பைத 

ேவ ப்பிள்ைள 
நி பித்தி க்கிறார். 
ராஜபக்ஷவிடம் ைறயிட்  
வி தைல ெபற வி ம்பாமல் 
இ திவைர காமிேலேய 
வாழ்ந்  ம ந்தி க்கிறார். 
இந்தக் கட்டத்திலாவ  
அவாின் உடைல தமிழ் 
நாடா மன்ற 
உ ப்பினர்களிடம் 
ஒப்பைடக்கும்ப  
வற் த் கிேறன். 

பார்வதி அம்ைமயாைர 
உடேன வி தைல ெசய்  
அவாின் மகளிடம் அ ப்பி 
ைவக்கும் மனிதேநயக் 
கடைமையயாவ  
ெசய் ம்ப  ராஜபக்ஷைவ 
ேவண் க்ெகாள்கிேறன். 

ேவ ப்பிள்ைள அவர்களின் 
ரமரணத்திற்கு இரங்கல் 

ெதாிவிக்கும் வைகயில் 
உலெகங்கும் உள்ள 
தமிழர்கள் க ப் க்ெகா  
ஊர்வலங்கைள ம் இரங்கல் 
கூட்டங்கைள ம் நடத் ம்ப  
ேவண் க்ெகாள்கிேறன்" 
என்  கூறி ள்ளார். 

நன்றி ரேகசாி -ஆசிாியர் 



In the past, only a fraction of Tamils have participated in politically active groups.  Today the need is for a united 
and concerted action.  We need to draw the silent majority and fresh blood into political awareness to convey the 
collective view of our community effectively.   
  
We have some major projects and we cannot succeed without membership numbers and the funds that can gener-
ate! We are aware that a strong membership base is paramount to have a viable platform to make an impact. We 
earnestly request your help at this critical time to join our efforts. Being member of ATC, you will be entitled to par-
ticipate in various ATC working groups and influence the direction.  

You can contribute in various ways to our long-, medium- and short-term activities in humanitarian, legal, political, 
community, and communication fronts. 

Please join us in our crusade for peace and justice by having your family and friends join ATC! 

Articles to the National Newsletter 

Please send us your views and creations to be included in our Newsletters to 

newsletter@australiantamilcongress.com 

Postal Address: 
P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 
Tel: 1300 660 629  
Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் ேபரைவ  

Vision 

“Australian Tamil Congress is formed in order to create a congress of our people, for our people 
and by our people based on the principles of justice and peace amongst ourselves, and to provide 
for a common voice in promoting our general welfare, prosperity, independence, equality, security 
and peace”                            

Mission 

“The Australian Tamil Congress encourages the positive participation of Tamils in Australian 
society, highlights issues of importance to Tamils, upholds core Australian values and engages 
other communities, governments and organisations in addressing the socio-cultural and political 
concerns of Tamils. ”                            

Objective 

“As part of an international Tamil human rights and political organization dedicated to generating 
change through ‘Collective Global Tamil’ action to institute and educate people on Tamils’ right 
to survival and self-determination, and to promote the safety, welfare, economic development of 
Tamils worldwide; and to teach the lessons of the Tamil Genocide in Sri Lanka for future genera-
tions. ” 

Australian Tamil Congress: On a Crusade for Peace and Justice 


