
இந்த கட்டுரைட தமிழ்நெடிழ்நெட் இரைட் இணையத்தில இருந்த உலக சோசோலிோ வரைலத் தளத்தினாசல தமிழில

நெட்சழிநெடழிபெயர்க்கப்ழிபெட்டத. Tamils and World War III [https://www.tamilnet.com/art.html?catid=  99  &artid=  38100]

தமிழர்களும மூன்றாம்சம உலகப் சழிபெசரும

உலகம நெடகசஞ்ோமநெடகசஞ்ோ்சய மூன்றாம்சம உலகப் சழிபெசருக்குள நுரைழந்த நெடகசண்டிருக்கிறாம்த. இத ழிபெல
வரைககளிலும முந்ரைதய இடண்டு சழிபெசர்களில இருந்த ்சறுழிபெட்ட சழிபெசடசகும. இத ோக்திகளிரைடசயயசனா
யுத்த்சக அலலச்ல, உலநெடகங்கிலு்சனா ்க்களுக்கு எதிடசனா யுத்த்சக இருக்கிறாம்த. இதில இலக்கு
ரைவக்கப்ழிபெடும ்க்களில தமிழர்களும இருக்கிறாம்சர்கள. ஈழத்தமிழர்களின் சதசியப் பிடச்சிரைனாரைய
திரைோதிருப்ழிபெவும ்ட்டுப்ழிபெடுத்தவு்சனா ஒசட புளளியில முழுரை்யசகக் கவனாத்ரைத குவிப்ழிபெதற்கசக அத்தரைனா
ழிபெக்கங்களில இருந்தம முகரை்கள அவோட அவோட்சய நிரைலநிறுத்தப்ழிபெடுகின்றாம்னா என்றாம்சல, நெடகசழுமரைழிபெ
ரை்ய்சகக் நெடகசண்ட இனாப்ழிபெடுநெடகசரைல அரை்ப்ரைழிபெ வலுப்ழிபெடுத்தி அதன்மூல்சக, வடவிருக்கும சழிபெசரில
அதரைனாயும அதன் இடசணுவத்ரைதயும ழிபெயன்ழிபெடுத்தவதற்கு அலலத பிடசந்தியத்தில கசலடி எடுத்த
ரைவப்ழிபெதற்கசனா சிழ்நெசக்கத்தடன் ஆகும. 

தமிழ்ிழ்நெசட்ரைட மூல்சய நெடகசண்ட தமிழர்களசனாசலும ோரி அலலத ஈழத்தில இருந்தசனா தமிழர்களசனாசலும ோரி,
ச்ற்கு அலலத கிழக்கில இருந்த வருகின்றாம் உலக ஒழுங்குகரைள ழிபெரிசீலிப்ழிபெதற்கசனா ஒரு சோசதரைனாயசக
அவர்கள ஈழத்தமிழர்களின் பிடச்சிரைனாரைய ழிபெசர்க்கிறாம்சர்கள என்றாம் நெடோயதி, தமிழர்களின் உலகளசவிய
அணிதிடட்டலில இருந்த நெடதளிவசக நெடோன்று சோர்ந்தசக சவண்டும. 

சிங்கள சதோத்திற்கும நெடோயதி நெடோன்றாம்ரைடய சவண்டும. அத இப்பிடசந்தியத்தில ்ற்றாம் சதோங்கரைள ்தித்த,
பிடசந்தியத்தின் ்க்களின் ழிபெக்கம நிற்க விருமபுகிறாம்தச, அலலத ்சறிக்நெடகசண்சடயிருக்கக் கூடிய உலக
அடசியலின் மீத ஏறிக் நெடகசண்டு இனாப்ழிபெடுநெடகசரைல ோவசரி நெடோயத இறுதியில பிடசந்தியத்திலும வடலசற்றிலும
புறாம்க்கணிக்கப்ழிபெட்டதசக ஆக விருமபுகிறாம்தச. 

தமிழ் ்க்கள கவுன்சிலசனாத (TPC) வலிரை் ்ற்றும சித்தசந்த நிரைலயில இருந்த ோக்திகரைள ோவசல
நெடோயவதற்கு தமிழர்கரைளயும அசதசழிபெசன்றாம் பிறாம் ்க்கரைளயும உலகளசவ அணிதிடட்டுவரைத சிழ்நெசக்கி
சிழ்நெசக்குநிரைலயரை்த்தக் நெடகசளளவிலரைல என்றாம்சல, அத TNA, GTF, TGTE இதடவற்ரைறாம்ப் சழிபெசன்சறாம் தமிழர்கரைள
ச்லும ஏ்சற்றுவதற்கசய ோக்திகளின் கடங்களில இருக்கும இன்னுநெட்சரு அரை்ப்ழிபெசகி விடும. உலக தமிழர்
அணிதிடட்டலுக்கசய இலலசதழிபெட்ோத்தில அதன் நெடழிபெயரில சதோம என்ழிபெரைத விடுவரைதக் கூட அதனாசல
நியசயப்ழிபெடுத்த இயலசத.

ோக்திகரைள வழிக்குக் நெடகசண்டுவருவதற்கு உலகளசவ அணிதிடட்டுவரைத சிழ்நெசக்கி TPC இன் தடப்பில இருந்த
எடுக்கப்ழிபெடும எந்த ிழ்நெடவடிக்ரைகயும முழு்னாதடன் ஆதரிக்கப்ழிபெட சவண்டும. ஆனாசல TPC க்கசகக்
கசத்திருக்கச்ல உலகத் தமிழர்கள யதசர்த்தங்களுக்கு விழித்தக் நெடகசளள சவண்டும. 

* * *

தமிழர்கள தங்களத கடந்தகசலத்த கடசலசடி நெடழிபெருரை்கரைளப் சழிபெசிக் நெடகசண்டிருப்ழிபெத இன்று
நெடழிபெசருத்த்ற்றாம்தசகும. அதனாத எந்தநெடவசரு அரைடயசளமும உயிர்தப்பி வசழவிலரைல.

நெடதற்கசசியசவுக்கு நெடவளியில கயசனாச முதல ஃபிஜ வரைடயில இன்று உலகளசவ தமிழர்கள
ழிபெடவியிருப்ழிபெரை்யசனாத அடிப்ழிபெரைடயில, ச்ற்கிலிருந்த வந்த அலலத ச்ற்கு ோமழிபெந்தப்ழிபெட்ட கசலன ஆதிக்கம
்ற்றும சழிபெசரினாசல விரைளந்த இடண்டு அடிரை்ப்ழிபெடுத்தல ிழ்நெடவடிக்ரைககளினாசல உண்டசனா ஒரு நிகழ்வு
என்ழிபெரைத தமிழர்கள ஒருசழிபெசதம ்றாம்ந்தவிடக் கூடசத.

ஐசடசப்பிய கசலனத்தவம முதலில அரை்ப்புமுரைறாம் உருக்குரைலந்திருந்த நெடதன் இந்தியத் தமிழர்கரைள
நெடகசத்தடிரை்க் கூலிகளசகக் நெடகசண்டு நெடோன்றாம்த. அதன்பின், அநெட்ரிக்க தரைலரை்யிலசனா ச்ற்குலகும ்ற்றும
பிரிட்டிஷ இடசச்சியத்திற்கு அடுத்த வந்தவர்களும இரைட் இணைந்த ிழ்நெடத்திய ழிபெல தோசப்த கசல இனாப்ழிபெடுநெடகசரைல,
ிழ்நெவீனா முரைறாம்யில அடிரை்ப்ழிபெட்ட ஈழத்தமிழர்களின் புலமநெடழிபெயர்ந்த அகதிகள ோமூகத்ரைத உருவசக்கியத.
உலகின் எந்தப் ழிபெகுதியிலும தமிழர்கள ிழ்நெசடற்றாம்வர்களசகினாசர். சிங்கள சதோம இத்தரைகய நிகழ்வுகளின் வழி
ஒருசழிபெசதம ழிபெயணிக்கவிலரைல என்ழிபெரைத கவனக்க சவண்டும.

நெடதசடர்ச்சியசனா ழிபெடுநெடகசரைலயும, ஈழத்தமிழர்களின் சதோமும, பிடசந்தியமும நெடதசடர்ந்த
அழித்நெடதசழிக்கப்ழிபெடுவதம, புலமநெடழிபெயர்ந்த தமிழர்கரைள கட்டுப்ழிபெடுத்தவதற்கசனா நெடழிபெசறிமுரைறாம்யசகும. இரைவ
அரைனாத்தச் மூன்றாம்சம உலகப் சழிபெசர் ஏற்ழிபெசடுகளின் ழிபெகுதியசகும.

500 ஆண்டுகளசய தமிழர்களசய ிழ்நெசடற்று இருந்ததன் மீதம அவர்களிரைடசய அடிரை்த்தனாம ழிபெழக்க்சகி
விட்டிருக்கக் கூடிய ஒரு கூட்டத்தின் மீதம தசன் இந்த ஏற்ழிபெசட்டசளர்களின் ிழ்நெமபிக்ரைக தங்கியிருக்கிறாம்த.
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* * *

முதல இடண்டு உலகப் சழிபெசர்கள, பிடசந்தியம ்ற்றும ஆதசடவளங்களுக்கசனா சழிபெசட்டியில ோக்திகளிரைடசய
ோண்ரைடயிடப்ழிபெட்டத என்றாம்சல,மூன்றாம்சம உலகப் சழிபெசர் ழிபெல வரைககளிலும ்சறுழிபெட்டதசகும. இதில ோமழிபெந்தப்ழிபெட்ட
ோக்திகள உலகத்ரைத விண்ணில இருந்த வந்த ஒரு ழிபெந்த சழிபெசல கண்டிருக்கின்றாம்னா. இப்சழிபெசத அத
ஏகசழிபெசகத்தின் ஒரு கிடக்சக இருக்கிறாம்த.

்க்களின் அடோசங்கங்கள இலரைல ்சறாம்சக நெடழிபெருநிறுவனாங்களின் ஏகசதிழிபெத்தியம தசன் இருக்கிறாம்த. உலகின்
குறிப்பிட்ட ழிபெகுதிகரைள சிழ்நெசக்கி நெடழிபெசருத்த்ற்றாம் விகிதசோசடத்தில சிழ்நெசக்குநிரைல நெடகசண்டிருக்கக் கூடிய
நெடழிபெருநிறுவனாங்கள, அடோசங்கங்கள என்றாம்ரைழக்கப்ழிபெடுகின்றாம் ஸ்தசழிபெகங்கரைளக் கட்டுப்ழிபெடுத்தகின்றாம்னா.
வடிவமநெடழிபெற்றிருக்கும அத்தரைனா ஸ்தசழிபெகங்களும உலநெடகங்கு்சனா ்க்களுக்கு எதிடசய மூன்றாம்சம உலகப்
சழிபெசரைட ிழ்நெடத்தவதில ஒன்றுழிபெட்டு நிற்கின்றாம்னா. ்க்களுக்கு எதிடசய ஒரு சழிபெசரைடத் நெடதசடுப்ழிபெதில, அணு
ஆயுதங்கரைளப் ழிபெற்றிக் கவரைல நெடகசளவதற்கு அங்சக ‘அச்ோச்தம மிச்ோம’ இலரைல.

இப்சழிபெசத, ச்ற்கசசியச, நெடதற்கசசியசவின் நெடதன்ழிபெகுதி ்ற்றும கடசலசட நெடதன்கிழக்கு ஆசியச ஆகியரைவ
சதர்ந்நெடதடுக்கப்ழிபெட்ட சில புளளிகளசக இருக்கின்றாம்னா. இத உலகின் ்ற்றாம் ழிபெகுதிகளுக்கும விரிவுழிபெடுத்தப்ழிபெடும.
தமிழர்கள நெடகசழுமபில இருக்கும முகவர் அடசுடன் உடன்ழிபெடவிலரைல என்ழிபெதசல அலலத தீரைவ ரை்ய்சகக்
நெடகசண்டு இயக்கப்ழிபெடும திட்டநிடலுக்கு ஒத்தரைழப்ழிபெசக இலரைல என்ழிபெதசல குறிரைவக்கப்ழிபெடும இலக்குகளில
அவர்களும ஒன்றாம்சக இருக்கிறாம்சர்கள.

* * *

இடண்டசம உலகப் சழிபெசருக்கு நெடவகு முன்ழிபெசக, 1931 ஆம ஆண்டிசலசய, இடண்டு அணிகளுக்குச் ்ட்ரைட
பிடிக்க ோந்தர்ப்ழிபெம கிட்டும என்று பிரித்தசனய ஆட்ட்சனா கிரிக்நெடகட்டுடன் தீவில அறிமுகமநெடோயயப்ழிபெட்ட
பிரித்தசனய ்சதிரி “ிழ்நெசடசளு்ன்றாம் ஜனாிழ்நெசயகத்ரைத” ஒப்பிட்டுப் சழிபெசி ஈழத் தமிழர்கள ஏ்சற்றாம்ப்ழிபெட்டசர்கள.

இடண்டசம உலகப் சழிபெசரின் ோ்யத்தில, சழிபெசரைடக் கசடட் இணைம கசட்டி, தமிழர்களுக்கு தீர்வு ்றுக்கப்ழிபெட்டத,
சழிபெசருக்குப் பின்னாசடச அவர்கள நெடகசழுமபு ரை்ய ஒற்ரைறாம்யசட்சி அரை்ப்புமுரைறாம்க்கு நெடிழ்நெருக்கித்
தளளப்ழிபெட்டசர்கள. 
மூன்றாம்சம உலகப் சழிபெசருக்கு சூடசனா தயசரிப்புகள ிழ்நெடந்த நெடகசண்டிருப்ழிபெதன் ்த்தியில, இந்த வசட ஆடமழிபெத்தில
யசழ்ப்ழிபெசட் இணைத்தில ிழ்நெடந்த சுவிஸ் ஒழுங்கரை்ப்பிலசனா ஒரு கலந்தசசலசோரைனாயில, ோர்வசதோ ோமுதசயம என்று
அரைழக்கப்ழிபெடுவதசனா ஒன்று ஈழத் தமிழர்களுரைடயரைதப் சழிபெசன்றாம் விவகசடங்களில “நெடோங்குத்தசனா”
தீர்வு்சதிரிகரைளசய இப்சழிபெசத நெடதரிந்நெடதடுப்ழிபெதசகப் சழிபெோப்ழிபெட்டத. அந்த வசர்த்ரைதநுட்ழிபெம குறிப்பிடுகின்றாம்
அடுக்குமுரைறாம்யசனாத தமிழர்கரைள அடிரை்களுக்கு அடிரை்களசக ஆக சவண்டும எனாக் கூறுகிறாம்த. அவ்வசறு
கூறுவதன் மூலம, உலகத்ரைத ஒரு ழிபெந்த சழிபெசலக் கசணும கசலத்திற்குத் தக்கழிபெடி ஒரு ழிபெந்த விரைளயசட்ரைட
சுவிட்ோர்லசந்த ்னாதில கற்ழிபெரைனா நெடோயதிருக்கக் கூடும.

* * *

இனாப்ழிபெடுநெடகசரைல இலங்ரைகரைய அடிப்ழிபெரைடயசகக் நெடகசண்டு ஒரு களத்ரைத அரை்க்கின்றாம்தசனா இத்தரைகய
தணிச்ோலசனா ஏ்சற்றாம்லகளுக்கு முகமநெடகசடுக்கும நிரைலயில, விரிந்த சித்திடத்ரைதக் கசணுகின்றாம் ஒரு ோவசலசனா
உலகளசவிய தமிழர் அணிதிடட்டலும ்ற்றும கடந்த கசலத்ரைதக் குறித்தம நிகழ்கசலத்ரைதக் குறித்தம
விழிப்புரைடய இளம தரைலமுரைறாம்யின் அறிநெடவசளி நெடழிபெறாம்லும ிழ்நெசடற்றாம்வர்களசக இருக்கும தமிழர்களுக்கு
நீண்டகசல சிழ்நெசக்கில உதவுவதசக அரை்யும. உலகத் தமிழர்கள மூன்றாம்சம உலகப் சழிபெசரின் கூட்டசளிகளில
இருந்த சுயசதீனா்சய தங்களத நெடோசந்த சவரைலத்திட்டத்ரைதக் நெடகசண்டிருந்தசக சவண்டும.

உலகில தமிழர்களின் எண்ணிக்ரைக, ழிபெடவல, ்ற்றும அவர்களில உயர் திறாம்மழிபெரைடத்தவர்கள ழிபெலசவறு உலக
ஸ்தசழிபெகங்களில சவரைலநெடோயகின்றாம் நிரைல அரைனாத்தம இருந்தம, தடதிர்ஷடவோ்சக இவர்களில இருந்த,
்க்கரைள விரிந்த சித்திடத்தில அறிநெடவசளி நெடழிபெறாம்ச் நெடோயவதற்கும, தமிழர்களின் ிழ்நெலன்களிலசனா ஒரு உலகளசவிய
தீர்வுக்கசய அவர்கரைள அணிதிடட்டுவதற்கும, ோர்வசதோ தடத்தடனாசனா எந்த சுயசதீனா்சனா புத்திஜீவி இயக்கமும
முன்வருவதசகத் நெடதன்ழிபெடவிலரைல.

புத்திஜீவி இயக்கம ோர்வசதோத் தசக்கத்தடனாசனா எந்த அர்த்தமுளள அடசியல இயக்கத்தக்கும
முன்சனாசடியசகும.

இத விடய்சக எந்தத் தமிழரிடம இருந்தம ோர்வசதோத் தடத்தில எழுத்தக்கரைளசயச அலலத குடரைலசயச
கசண்ழிபெத அரிதசக இருக்கிறாம்த. நெடோசலலப்சழிபெசனாசல ோக்திவசயந்த ஊடக ோசமடசஜ்யங்கரைளயும புகழ்நெடழிபெற்றாம்
புலமநெடழிபெயர் கலவியியல வலலுிழ்நெர்கரைளயும நெடகசண்டுளள தமிழ்ிழ்நெசடு இதில பின்தங்கி இருப்ழிபெநெடதன்ழிபெத
ஆச்ோரிய்ளிப்ழிபெதசக இருக்கிறாம்த.



இதற்கு சிழ்நெர்்சறாம்சக, சிங்கள உயடடுக்கினாசடச, ோர்வசதோக் கருத்ரைத வரைளப்ழிபெதிலும இனாப்ழிபெடுநெடகசரைல அடசுக்கு
புவிமூசலசழிபெசய எஜ்சனார்களின் சோரைவக்சகற்றாம் சவடம தயசரிப்ழிபெதிலும நீண்ட ழிபெயிற்சி நெடழிபெற்றாம்வர்களசயும
ழிபெக்குவப்ழிபெடுத்த ழிபெட்டவர்களு்சயும உளளனார். 

ஈழத்தமிழர்களின் இளம தரைலமுரைறாம்ரைய தடம்சற்றுகின்றாம் ஆடசயச்சிகளிலும, திட்டங்களிலும ்ற்றும
நெடவளியீடுகளிலும ஈடுழிபெடுத்தவதற்கு ச்ற்கில இருக்கும கலவி நிறுவனாங்கள இப்சழிபெசநெடதலலசம அோசதசடட் இணை
ஆர்வம கசட்டுவனாவசய இருக்கின்றாம்னா. நிதியசதசடம, நெடதசழிலவசழ்க்ரைக, ்ற்றும நெடோயற்ரைகயசய
உருவசக்கப்ழிபெட்ட அங்கீகசடம இரைவநெடயலலசம தூண்டிலகளசய ழிபெயன்ழிபெடுத்தப்ழிபெடுகின்றாம்னா. இவர்களில
சிழ்நெர்ரை்யசனா, உட் இணைர்திறாம்ன்மிக்க,்ற்றும உண்ரை்யசனா கலவியசளர்கள த்த வசழ்வின் குரைறாம்ந்தழிபெட்ோம
ஏசதனும ஒருகட்டத்தில தங்கள கடரை் என்னாவசக இருக்கிறாம்த என்ழிபெரைத உட் இணைர்வசர்கள. 

* * *

ஆங்கில ஊடகங்களில கசட் இணைக்கூடிய தமிழ் எழுத்தசளர்களில ்சர்க்சிஸ்டுகள என்று நெடோசலலிக் நெடகசளளக்
கூடிய நெடழிபெடசதனய (Peradeniya),  நெடகசழுமபு வரைகயின் ஒரு தடப்பினார் இருக்கின்றாம்னார். அவர்கள தமிழ் ஈழம
“குறும சதசியவசதம”,  அத நெடோலலுழிபெடியசகசத ஒன்று அநெட்ரிக்கசவின் ிழ்நெலன்களுக்சக அத சோரைவ நெடோயயும
என்ழிபெதசல தமிழர்களுக்கசனா எந்த சுயசதீனா்சனா அடசும அலலத எந்த தமிழ் சதசிய இயக்கமும
ஊக்குவிக்கப்ழிபெடக் கூடசத என்று ழிபெரைழய வசதங்களின் ஒரு ழிபெட்டியரைலசய இன்னாமும ஒப்பித்தக்
நெடகசண்டிருக்கின்றாம்னார், 

அவ்வசறு கூறியதன் மூலம, எதிர்்ரைறாம்யசனா வரைகயில, அவர்கள ழிபெல தோசப்தங்களசக, அநெட்ரிக்கசவின்
ிழ்நெலன்களுக்கு சோரைவ நெடோயத நெடகசண்டிருந்த நெடகசழுமரைழிபெ ரை்ய்சய நெடகசண்ட ஒரு இனாப்ழிபெடுநெடகசரைல
அடசுக்சக வோதி நெடோயத தந்த நெடகசண்டிருந்தசர்கள. 

ஈழத் தமிழர்கள தங்களத சதோ உரிரை்சகசடரைல ரைகவிட சவண்டும என்று உலக சோசோலிோ வரைலத் தளம,
மூன்றாம்சம உலகப் சழிபெசருக்கசனா நெடழிபெருநிறுவனா ஏகசதிழிபெத்தியங்கள இரைவ இடண்டுச் சகசருகின்றாம்னா என்றாம்சல,
அங்சக கண்டிப்ழிபெசய ஏசதச சகசளசறு இருந்தசக சவண்டும.


