
aho; gy;fiyf;fof khztu; xd;wpa nrayhsu; ggpyuh[;

tpLjiyg;Nghupd; tpOJfspy; xd;W tPo;e;jJ
<Nuh]; mikg;gpd; Muk;gfhy cWg;gpdUk; 
vOj;jhsUkhd mUsh; fhykhdhu; jh];

Nghupy; ghjpf;fg;gl;l kf;fs; 

,e;jpah kPJ rpwPyq;fh Clfk; gha;r;ry;

gjpd;%d;whtJ jpUj;jr;rl;lk;

gpupj;jhdpaj; Nju;jy; ngupa 
gpupj;jhdpahit rpwpa 
,q;fpyhe;J Mf;Fkh? Nty; ju;kh

rpwPyq;fhTf;F vjpuhdrpwPyq;fhTf;F vjpuhd Gwr;#oy; xd;W  Gwr;#oy; xd;W 
Nkw;Fyfj;jpy; Vw;gLfpd;wjh?Nkw;Fyfj;jpy; Vw;gLfpd;wjh?
rpwPyq;fhTf;F vjpuhd Gwr;#oy; xd;W 
Nkw;Fyfj;jpy; Vw;gLfpd;wjh?

MHj;jpfd;

cyf kz;ts jpdk; cyf kz;ts jpdk; cyf kz;ts jpdk; 

“kz;tsNk vk;tsk; vd “kz;tsNk vk;tsk; vd 
Nghw;wpa tpLjiyg;Nghu;"Nghw;wpa tpLjiyg;Nghu;"
“kz;tsNk vk;tsk; vd 
Nghw;wpa tpLjiyg;Nghu;"
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xU jiyikiaAk; jiytidAk; 
Njbf; nfhz;bUf;fpd;wJ jkpo;r; r%fk;

uhK kzptz;zd;

,aw;if mdu;j;jj;jpYk; 
rpf;fpg; gupjtpg;G



ஈேரா� அைம��� ஆர�பகால 
உ���ன�� எ��தாள�மான 
அ�ள� என�ப�� அ���ரகாச� 
யா��பாண��� கட�த 03ஆ� 
�க�காலமானா�. இவ�, ��� கால�  
ேநா�வா��ப����த இவ�, யா�. ேபா 
தனா ைவ��யசாைல�� ���ைச ெப�� 
வ�� ேவைள�� காலமானா�.

இவ� ர�யா�� ம�க� ந��ற�� 
ப�கைல�கழக��� ெபா��ய� ப�ட 
�ைத� ெப����தா�. ��ேகாண மைல��  
Global Sustainability Initiative எ�ற அைம��� 
தைலவராக ப�யா�� வ�தா�. ேம�� 
மா�� வ��ைய ��வ�வைம�� 

�ைற�தள� ெப�ேறா�� இய��� வாகன 
�கைள வ�வைம�த� ேபா�ற ��ட �க�� 
ப�யா��யவ�.

 உலக ���ெக���ண ஆர�ப 
�க��� ப�� ப��ய த��, ��கள 
�ைளயா��� ��ய�க�ைடேய நைட 
ெப�ற ேமாத� அர�ய� வ�வ� எ��த 
ேபா�, அ�� ப�ெக ��தவ�.

 இவ� 1975இ� இ��லா� ���ள 
வா���ேவ�� எ���ட��� ஈேரா� 
(Eelam Revolutionary Organisation of Students 
( E R O S ) ) அைம�� ஆர���க�ப�ட ேபா�, 
அத� ேதா�ற��� ���ய ப�கா����தா�. 

 ��ன� 1976இ� வ��யா��� 
�������தா�. 1977ஆ� ஆ�� ஓக�� 
மாத� ெகா���� நட�த இன�கலவர 
��னா� பா��க� ப�ட ம�கைள 
ெகா���� த�கைவ��, ல�காரா� எ�ற 
க�ப�� வட���� அ��� ைவ�தா�. 

 இைத ��ன� “ல�காரா�“ எ�ற 
நாவ��, 1983 ஜுைல இன� கலவர��� 
வரலாறாக எ�����தா�.    ெகா��� 
���� ல�கா ரா�க�ப� �ல� பய��� 
தா� ம�ைண வ�தைட�தவ�க�� �க�� 
கைளேய இ�த ல�காரா� �� ப�� 
ெச���ள�. இ� க�பைன �லாக அ�லா� 
உ�ைம� கைதைய ெகா�ட ஒ� �லா��.

 இவ� பல ��கைள எ���� 
�தா��, ல�காரா� எ�ற �ேல இவைர 
�ரப�ய�ப���ய�. ��ன� இ��ைல 
ஈேரா� இய�க��ன� ம�ப��� ெச��� 
அள��� அ��� ெப�ம�யான ஆவண 
மா�ய�.

 ேம�� 'Missing Home Land in Sri Lanka' 
எ�ற���லமாகஈழ�த�ழ�க��வரலா�

�ைனெவ��ெகா��வ����தா�.

 1978 �த� 1986 வைர இ��யா, த�� 
நா��� வா��தா�. இ��ய அர�� ஆதர�� 
இய�� வ�த ஆ� ��தைல இய�க�க�� 
ஈேரா� இய�க�� ஒ�றா��. ��ன� 
1987இ� இய�க�ைத ��� ெவ�ேய� 
���தா�.

 ஆ� மாத�க� ெலபனா�� பல� 
�ன ேபாரா�க�ட� இைண�� ஆ�த� 
ப��� ெப�றா�. 3 மாத�ப����� ��ன� 
யா�� பாண� ����னா�. 

 1980க�� ��ப���� அவர� 
���ப��ன� இ��லா��� அர�ய� 
த�ச� ெப�றன�.

 அ�ள�� ���ப����� ெசா� 
தமான க�னா�� ப�ைண�� த��ழ 
ேபாரா�ட��� ஆர�பகால உ���ன�க� 
அைனவ�� த�����த�ட�, ப����� 
ெப����தன�.  ேத�ய� தைலவ� 
�ரபாகர�� அ�த ப�ைண�� ��ட 
கால� த�����தா� எ�ப� ����ட 
�த�க�.

எ�ப�க�� �ல� ெபய��� ெச�ற அ�ள�, 
��த��� ��ன� நா� ���� யா�� 
பாண��� வ��� வ�தா�. அவர� 
இ���கால� வைர�� ஈேரா� அைம��� 
ெவ�சன அைம�பான ஈழவ� ஜனநாயக 
��ன��� (E D F )  ெசயலாள� நாயகமாக 
ெசய�ப��வ�தா�.

 ஈழ ��தைல�ேபா�� ���க�� 
ஒ�றா� வரலா�� �ைன�கைள தா�� 
��ற அ�ள�� இழ�� ேவ�க� அ��� 
����  இ�ைறய �ழ��  எம�� 
இ��ெமா� ேப�ழ�ேப. 
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வ��யா ைசவ��ரகாச மக�� க��� மாண�யான இள� க�� 
���பாளரான �. ேரா�தாைவ ெகௗர���� �க�� வ��யா 
மாவ�ட ெசயலக��� ேந�� (7.12) இட�ெப�ற�.
 ல�டைன ேச��த க�த���ைள ��ப�� ஏ�பா��� த�� 
���சத�� ஊடாக இ� ெகௗர��� �க�� இட�ெப�ற�.
 த�ழ�� த. �வ�மார� தைலைம�� இட�ெப�ற இ� �க� 
�� சாதைன மாண��� ெபா�னாைட ேபா��� ெகௗர����க� 

இட� ெப�ற�ட� ��தளவான  ���த��� வழ�� ைவ�க� 
ப�ட�.
 இத� ேபா� வ��யா மாவ�ட அரசா�க அ�ப� ஐ.எ�. 
ஹ�பா, ேமல�க அரசா�க அ�ப� �. �ேர��மா�, �ேர�ட 
ச�ட�தர� க. தயாபர�, ைவ��ய கலா�� ேகாேண�வர�,  த�� 
���ச� அைம��� தைலவ� ச��ர�மா� க�ண� வ��தக� ச�க�, 
வ��தக� நல����ச�க� எ�பவ��� �ர���க�, ச�க ேசைவ 
உ��ேயாக�த� எ�. எ�. வாச� உ�பட மாண��� ஆ��ைய ம��� 
தாயா� உ�பட பல�� கல��ெகா����தன�.

tpLjiyg;Nghupd; tpOJfspy; xd;W tPo;e;jJ

khztp  NuhfpjhTf;F khtl;l nrayfj;jpy; nfsutpg;G

jhaff; fsk;

jh];



 ��ல�கா�� பத�ேய���ள ��ய அர� அ�� வா�� 
ம�க���ைட�லான ���ைனகைள  ேம�� அ�க��கலா� என 
அ�ஜ�ரா  ஊடக� ெத�����ள�.

அ�� ேம�� ெத�����ளதாவ�:

 த�� ேசாழ அரச� எ�லாளைன ��டெக�� எ�ற ��கள 
அரச� ேதா�க��த அ�ராத�ர� எ�ற ப�ைடய தைலநகர��� 
��ல�கா அரச தைலவ� ேகா�தபாயா ராஜப�சா தன� பத�� 
�ரமாண�ைத ேம�ெகா���ள� ��பா�ைம இன�க�ட� 
அ�ச�ைத ேதா������ள�.

 அ�� உ�ள ெபௗ�த ஆலய��ேல அவ� தன� பத�� 
�ரமாண�ைத ேம�ெகா���ளா�. பல இன�க� ம��� மத�க� 
உ�ள ேதச��� இட�ெப�ற இ�த ச�பவ� ெபௗ�த மத�ைத 
�த�ைம�ப���� ெசயலா��.
 
 காவ��ைற அ�கா�க� பல��� பயண�தைடைய 
�����ள ��ல�கா அர�, த�� ம��� ��கள ஊடக�கைள�� 
அ����� வ���ற�. கண�கைள காவ��ைற�ன�ட� 
ஒ�பைட���ப� பல ஊடக�யலாள�க� அ����த�ப���ளன�.

 பல ஊடக�க� �யத��ைக ெச�ேத ெச��கைள 
ெவ�����றன. ேகா�தபாயா�� ெவ�� த�� ம�கைள அ�ச��� 
ஆ���யேபா�� தம� ம�க�� ��தைல�� ேபா��� 
மரணமைட�தவ�கைள �ைன���� நாைள அவ�க� அ�ச��� 
ேம�ெகா���ளன�. வடப���� பல இட�க�� ெப�மளவான 
ம�க� அ��ர�� தம� உற�கைள �ைன����த� 
����ட�த�க� என அ�� ெத���க�ப���ள�.

 ேபா�� இ� 
க�கைள ��. ஓ� 
ைக�� இழ�� இ�� 
��த��� இ��� 
���வ�� க�� 
க�� யா� ப�கைல 
�கழக ப�டம��� 
�ழா�� B.A ப�ட� 
ெப�� ��னா� 
ேபாரா�களான 

அகெமா� ம���  ச�� 
ரம� ஆ�ய இ�வைர �� 
வா��� ேவா�. சா��க 
���� எ� பத�� �ற�த 
உதாரணமாக �ள��� 
இ�வ�� எ� ச�க 
���� �ற�த எ��� 
�கா��.
 ேபா�� ��ன� 
ேபாரா�க� தம� சாரா 
தண வா��� பல  �ர� 
சைன கைள�� சவால 
கைள�� எ��ேநா��வ 
தாக��. வா�வாதார� 
��� ேபாரா�வ தாக�� 
ெவ�வ�� ெச�� 
க��� அ�பா� பல ேபா 
ரா�க� ெவ�ேவ� 
�ைறக�� சாதைன கைள  
பைட�� வா��ைக எ� 
�� ேபாரா�ட���� 
ெவ�� ெப�� வ�வ� ேபா�ற�த�க�.

 இவ�க� தா� இைண�� ேபாரா�ய அைம�����, தம� 
ம�க���� ெப�ைம ேச����ளன�.
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 2019� ஆ�� உலக ம�தஉ�ைமக� �ன நட�� ஆ�� 
�கான ைமய� ெபா�ளாக“ம�தஉ�ைம�காக இைள ேயாேர எ��� 
����க�”எ��� அைழ�ைப ஐ.நா. �����ள�.  இைள 
ேயா�க� ம�த உ�ைம�காக எ��� ��பத�� ஆதர� அ���மா� 
ஐ.நா.�� ெசயலாள�,அ�ேரா�ேயா ���� (A n t o n i o  G u t e r r e s ) 
ேவ��ேகா�� �����ளா�. ம�த உ�ைமைய ��ென 
��பத�� வயெத�ைல எ�ப� இ�ைல. இ�த ம�த உ�ைமக� 
���த உண��க� ��வ�க��� ம����� அதாவ� 18 வய��� 
உ�ப�ேடா� ம����� அ���டலா��,ெசய� ��ட�களா�� 
வள��க�பட ேவ��� என�� அவ� வ���� ���ளா�. ம�த 
உ�ைமக� ஆைணயாள� �ேச� ப��ெல� (Michelle Bachelet) அவ� 
க�� “எ�க�ைடய �ர�கைள உய���வ� அைம��ன�� 
���ன��, எ��கால�����, வள���றா ெபா�ளாதார வள� 
����� அவ�ய�”எனவ����� உ�ளா�. இைவெய�லா� கட�த 
��றா��� சனநாயக� உலக அர�ய�� ெச� ெந�யாக அைம�த� 
ேபால இ�த 21� ��றா��� ெச� ெந�யாக ம�தஉ�ைமக� 
அைமய� ேபா�ற� எ�பைத ெத�� ப���வ���றன. 
 இ�� ம�தஉ�ைமக� ��வ�க� ம���� அ�வா�க� 
படேவ���. இைளயவ�க� ம�த உ�ைம�காக எ��� ��க 
ேவ��� எ��� ஐ.நா.�� க��� வரேவ�����யேத ஆனா� 
இேத அைன��லக நா�க� ஒ��ய ம�ற��னேர இல�ைக�� ஈழ� 
த�� இைளேயா�க� ம�த உ�ைம�ககாக எ��� ��ற 
ேநரெம�லா� அதைன� கவன��� ெகா�� ெசய�படாம� ��ட 
ைமேய த��ன� 1972 �த� 2009 வைர 37 ஆ��க� ��கள ெபௗ�த 
ேப�னவாத அர��  ம�த உ�ைம �ற�கைள�� இன அ����க 
ைள�ேம வா�வாக� க��, இ�ைறய உல�� �க ேமாசமான இன 
அ��ைப 2009இ� ���வா��கா�� ச���க மைற �க� காரண 
மா���. 
 எ� எ�ப������� இ�� ஈழ�த�ழ�க� த�க�� ம�த 
உ�ைம�கான �ரைல, ����� ஈழ ம�க�� �ரலாக ெவ�� 
ப���வத�கான பல� ெபா���ய  அைன��லக ஈழ� த�ழ� உ�ைம 
ைமய� ஒ�� உட� ேவ��� எ�பேத இல��� அர�ய� எ��� 
�றலாக இ��த�. அ� இ�� ஈழ�த�� ம�க�� அ��பைட ம�த 
உ�ைம� ேதைவயாக�� மா� ��டைத 2019 இல�ைக அரச அ�ப� 
ேத�த� உ�� ெச�த�. இ�� ஐ.நா. �� இ�த ஆ���கான ம�த 
உ�ைம �ன அைழ��� அதைன உ�� ெச���ள�. இதைன 
உண��� தாயக���� உலெக��� உ�ள ஈழ�த��� ெப�ேறா�க� 
த�க� இைளேயாைர ஈழ�த�� ம�க�� ம�த உ�ைம�காக எ��� 
��க ஊ�கம��த� ேவ���. ஈழ� த�ழ�க�� ம�த உ�ைமகைள 
ெவ�ெற��ப� இ�� ஒ�ெவா� ஈழ�த�ழ�� ைக��� உ�ள�. 
இ�வார��� ��� உய� ��ம�ற� த��ழ ��தைல� ��க� 
இய�க� ��ற இய�க ம�ல ம�க� ��தைல� ேபாரா�ட அைம�� 
எ�� அ����ள �����, ���தா�ய ெவ�� ���ர� ��ம�ற� 
இல�ட�� இல�ைக� ��வராலய��� கடைமயா��ய 
��ல�கா இரா�வ அ�கா� �தரக��� ��னா� சனநாயக 
�ைறக�� வ��ைறய�ற ேபாரா�ட� நட��ய ஈழ�த�� 
ம�க�� க��ைத� க��யா� அ�ேவ� என�ைசைகயா� 
அ�ச�ப���ய வழ��� 2400 ப��� அபராத� ���த��, ம�த 
உ�ைம�காக எ��� ���� உ�சாக�ைத ஈழ�த�� இைளேயா��� 
அ����ள�. இ�த ம�த உ�ைம ெவ��க��காக உைழ�த 
அைனவ���� இல�� தன� பாரா���கைள� ெத���ப�� ெப� 
�தமைட�ற�.  

ஆ��ய� 

midj;Jyf <oj; jkpou; cupik 
ikak;  fhyj;jpd; NjitahfpwJ

Nfhj;jhitf; fz;L jkpo; 
kf;fs; mr;rkilatpy;iy

my;[rPuh

tpLjiyf;fhf Nghupl;L jkJ mtatq;fis 
,oe;jgpd;dUk; fy;tpapy; rhjid gilj;jtu;fs;

jhaff; fsk;



 

 ��ைல��� த������ �ள 
��� ��� வா�கத�க� ��� அ� 
அள�� இ�� காைல ஆ� ம�யள�� 
�ற� க�ப���ளன.

 த������ �ள��� �ேர�� 
ப��க�� ெதாட���யாக ெப�� வ�� 
கன மைழ காரணமாக �ள���� �� 
அ�கள� வ�வதனா� �� ம�ட� 21 
அ�யாக உ�ள �ைல�� ��� 
வா�கத�க�� �ற� க�ப���ளன.  

 த������ �ளமான� 21 அ� 
வைர �ைர ேச��க ��யதாக இ����� 
அ�கள� �� வ�� ெகா����பதனா� 21 
அ� �� ம�ட��� ��� வா� கத�க�� 
�ற�க�ப���ளன.

 எனேவ த������ �ள��� 
வா� �� ெவ�ேய�� ப��க�� 
வா���ற ெபா�ம�க�  
��ென�ச��ைகயாக இ��� மா�� 
ேகார�ப���ளன�.

 இ����� இ�� அ�கள�லான 
�� ெவ�ேய�யதனா� அ�ப���� 
�வசாய நடவ��ைக�� ெச����த 
�வசா�க� 11ேப� வர��யாம� ��� 
���த �ைல�� இைளஞ�க��, அரச 
ம��� ெபா�  ��வன�க�� இைண�� 
��� ம��� அவசர ப�கைள வழ�� 
வ���றன�. அவ�க�� ஒ��ைழ��ட� 
பட� �ல� ெச�� ���த நப�கைள 
�����தைம ��� �ட�த�க�.

jz;zpKwpg;G Fsj;jpd; %d;W thd;fjTfs; jpwg;G
 kf;fSf;F mgha vr;rupf;if.

“ம�தஉ�ைமைய வா����� ெகா�� 
வ�� இைளேயா�க�� ப�க��ைப 
இ�வா�� ம�த உ�ைமக� �ன��� 
ெகா�டாட ������ேறா�.

 உட�நல�தர���ய ���� 
�ழைல� ேப�வத�கான உ�ைம�கா 
க��, இள�ெப�கள�� ெப�கள�� 
சம��வ உ�ைம�காக��, ��மான�கைள 
எ��ப�� த�க��கான ப�க���� 
க��காக��, த�க�� க����கைள� 
�த��ரமானெவ���� உ�ைம�காக�� 
உலெக��� இைளேயா�க� ேபர�க� 
நட����, அைம���கைள உ�வா���� 
இைவ ����� ேப���வ���றன�.

  இவ�க� த�க�ைடய எ��கால 
அைம�� காக��, ���காக��, சமமான 
வா��� க��காக�� அ��ர� ெட� 
��றன�. எ�ேக வா��றா�க�, எ�த 
இன�ைத, சா� ைய,மத�ைத,

 ச�க�த�ைமைய, பா� த�ைமைய, 
பா�ய� அைம��ைன, அர�ய�அ�ல� 
க����கைள உைடயவ� எ�ற �ைல 
கைள, வ���ைம வ�மான��ைம 
எ�ப�ைற� ெகா�ட���பவரா��� 
அ�ல� ேவ� எ�த �ைலக�� இ�� 
தா��, ஒ�ெவா� த��ப�ட ம�த�� 
எ�லா உ�ைமக���� த����ளவ 
னாகேவ  உ�ளா�. 

 இ�த அைன��லக ம�த 
உ�ைமக� �ன���நா� ஒ�ெவா 
�வைர�� இைளேயா�க� ம�த உ�ைம 
�காக எ��� ��பத�� ஆதர� அ�� 
�க� எனேவ��ேகா� ���க 
������ேற�” என உலகநா�க� 
ஒ��ய ம�ற��� ெசயலாள� நாயக�, 
அ�ேரா�ேயா���� (Antonio Guterres ) 
தன� அைன��லக ம�தஉ�ைமக� �ன� 
��கான 2019� ஆ��� ெச���� 
ெத�����ளா�.
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 அைம�யான வ��� தம� எ���� 
�கைள� ெத���பத�காக ���தா�யா�� 
உ�ள ��ல�கா �தரக���� ��னா� 
அ��ர�ட த�� ம�கைள க��ைத அ��� 
ப�ெகாைல ெச�ேவ� எ�ற ெகாைல 
அ����தைல ைசைக �ல� ெவ��ப���ய 
��ல�கா �தரக��� பா�கா�� ஆேலாசைன 
அ�கா�யான ��ேக�ய� ��ய�கா 
ெப�ணா�ேடா��� எ�ரான ��ற�ைத 
���தா�யா �� ம�ற� உ���ப�����ள�.

 ஆனா� ���தா�யா ��ம�ற��� இ�த 
������ எ�ராக ��ல�கா அர� க�ைமயான 
அ��ைக ஒ�ைற ேந�� (07) ெவ�����ள�.

 அ�� 1961 ஆ� ஆ�� ஏ�ப��த�ப�ட 
�ய�னா உட�பா��� உ�ள 31 ஆவ� சர��� 
ப� ெப�னா�ேடா இ�த ������ இராஜத��ர 
அ��பைட�� ���ல�கானவ� என�� 
அதைன ���தா�யா ��ம�ற� க���� 
எ��க��ைல என�� எனேவ ெப�ணா�ேடா 
ெதாட��� தன� பத��� இ��பா� என�� 
��ல�கா அர� ெத�����ள�.

���தா�யாைவ� தளமாக� ெகா�ட ம�ர� 
சதான�த� எ�பவேர ெப�ணா�ேடா��� 
எ�ரான வழ�ைக தா�க� ெச����தா�.

 கட�த ஜனவ� மாத� ெப�ணா�ேடா��� 
எ�ரான ��யாைண அ��ப�ப�டேபா� 
அத�� எ�ராக ெசய�ப�ட ர�� தைலைம 
�லான ��ல�கா அர� ெகா���� உ�ள 
���தா�யா  ��வைர அைழ�� தன� 
எ���ைப ெத������த�. இராஜ த��� 
க����ய ���ல�ைக ���தா�யா க���� 
ெகா�ள ேவ��� என�� ��ல�கா ெவ� 
�வகார அைம�சக� ���தா�யா ��வ�ட� 
ெத�� ����த�.

 அ� ம��ம�லா� இ�த �வகார�ைத 
ெபா�நலவாய நா�க�� அ�வலக� ஊடாக 
அ���ப� ���தா�யா�� உ�ள ��ல�கா 
�தரக������ல�கா அர� ெத������த�.

 ஆனா� கட�த 6 ஆ� நா� ���� வழ��ய 
���தா�யா ��ப� ெப�ணா�ேடா இராஜத��ர 
���ல�� அ��பத�� அ�பா�ப�டவ� என 
ெத���த�ட�, ���தா�யா�� ெபா� 
ம�க��கான ச�ட��� 4ஏ ���� �� 
ெப�ண�ேடா�� ��ற� உ��� ப��த� 
ப�ட�ட� அவ��� 4000 ப��� (9,28,000 
�பா�க�) அபராத�� �����ளா�.

 இத�ைடேய, எ���� ேபர��� ேபா 
�� ��ம�ற��� �சாரைண�� ேபா�� த�� 
ம�க� ��தைல���க�� ெகா�ைய ஏ�� 
��ற� ��ற� என ��ல�கா அர� தன� 
அ��ைக�� ெத�����ள�.

 ஆனா� ���ெகா� எ�ப� ஒ� இன�ைத 
�ர�����வ�ப���� ப���� ெகா�. அ� 
த�� இன��� ெகா� அதைன எ��வத�� 
ஒ�ெவா� த�� ம�க���� உ�ைம உ�ள� என 
���தா�யாைவ� தளமாக� ெகா�ட ச�ட 
ஆேலாசக� ஒ�வ� ெத�����ளா�.

ngu;dhz;Nlh kPjhd jPu;g;gpd; vjpnuhyp
gpupj;jhdpah kPJ 

,isNahu;fs; kdpjcupikf;fhf
vOe;Jepw;gjw;F MjuT mspAq;fs; 

md;NuhdpNah Fw;W}];> 
midj;JyfehLfs;xd;wpar;; nrayhsu;

rpwPyq;fh Nghu;f;nfhb

jhaff; fsk;



 அரசா�க��னா� அைம�க�ப���ள இழ�����கான 
அ�வலக� எம�� ேதைவய�ற� என �� அதைன எ����� 
வ��யா�� காணாம� ஆ�க�ப�ேடா�� உற�ன�க� இ�� 
ஆ��பா�ட��� ஈ�ப�டன�.
 வ��யா�� 1022 ஆவ� நாளாக �ரதான தபாலக���� 
அ�கா ைம�� ேபாரா�ட��� ஈ�ப�� வ�� காணாம� 
ஆ�க�ப�ேடா�� உற�ன�க� இ�� மாைல ேம�ப� �டய��ைன 
ெவ��ெகாண�� �கமாக ஆ��பா�ட��� ஈ�ப����தன�.

 இத�ேபா� காணாம� ஆ�க�ப�ேடா�� உற�ன�க� 
கல��ெகா�� இழ���� அ�வலக� எம� ��ைளகைள �ள 
ஒ�பைட��மா? எம� ��ைளக� எம�� ேவ��� எ�ற வாசக�க� 
எ��ய பதாைதகைள தா�����த�ட� ேகாச�கைள�� எ��� 
���தன�.

,og;gPl;Lf;fhd mYtyfk; vkf;F Njitapy;iy
fhzhky; Mf;fg;gl;Nlhupd; cwTfs; njuptpg;G

 ஜ�� – க���� சர�� 370 ஐ ���ய இ��யா��� வட�� 
�ழ��� 13 ஆவ� ���த�ச�ட�ைத நைட�ைற�ப���� ப� 
ேக��� உ�ைம �ைடயா� என ��ல�கா ஊடக� இ��ய அர� �� 
தன� க�ைமயான க�டன�ைத ெத�����ள�.

  ப����றாவ� ���த� ச�ட�ைத ��� ��தாக 
�ைறேவ�ற ேவ��� எ�ற ேகா��ைகைய இ��யா ��ல�கா அரச 
தைலவ�ட� ��ைவ���ள�. ��ல�கா�� ��ய அரச தைலவ� 
ேகா�தபாய ராஜப�சா அ�� பயண� ேம�ெகா�ட ேபாேத இ��யா 
இதைன� ெத�����ள�.

 ஆனா� ஜ�� – க���� சர�� 370 ஐ ���ய இ��ய அ�� 
வா�� ம�கைள உ�ைம அ�றவ�களாக மா����ள�. 

ப����றாவ� ���த�ச�ட��, சர�� 370 எ�பன ஏற�தாள ஒேர 
மா��யானைவ. கட�த ஆக�� மாத��� இ��� ஜ�� – க��� 
இ��யா�� ச�ட��� �� வ���ள�. அதைன �����ேய 
��வ����.

 அ�� அ�����ககைள இ��யாேவ ேம�ெகா���, 
அ��வா�� ம�க��� கா� அ�கார� �ைடயா�. அதைன தா� 
��ல�கா�� ����ற�. வட�� �ழ�� அ�����கைள ��ல�கா 
அரேச ேம�ெகா���, த�� ம�க��� ேதைவயானைவைய 
வழ��ேவாேம த�ர அர�ய� அ�ல.

 மாகாண சைப�� த�ேபாைதய அ�கார�கைள த�ர 
எதைன�� ெகா��க ��யா�. அ� த�யர��கான வ�ைய 
ஏ�ப���� என ��ல�கா ஊடக� ேம�� ெத�����ள�.
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 ��ல�கா�� ��ய அர� பத�ேய�ற ��ன� ெகா���� 
இட�ெப�ற கட�த� �ய���� பா��க�ப�ட ���சலா�� 
�தரக��� ெப� ப�யாளைர ��ல�கா ��ற��லனா��� ���� 
நா�கா� மா��� �சாரைண�� வ�மா� ��ல�கா அர� 
ேம�ெகா�ட ேவ��ேகா��� ��� �தரக� க�ைமயான 
எ���ைப ெத�����ள�.

இ� ெதாட��� ேம�� ெத�யவ�வதாவ�:

 ெவ�ைள �ற கா�� கட�த�ப�� ��ன� ����க�ப�ட 
ெப� ப�யாள�ட� வா���ல�கைள ப�� ெச�வத�� அவ� 
நா�காவ� மா��� வரேவ��� என ��ல�கா அ�கா�க� ��� 
�தரக அ�கா�க�ட� ேகா��ைக ������தன�.
 கட�த �யாழ��ழைம ��ல�கா ெவ��வகார அைம�ச� 
�ேன� �ணவ��தனா தைலைம�லான அ�கா�க� �� ஒ�ேற 
���சலா�� �தரக அ�கா�க�ட� இ�த ச���ைப 
ேம�ெகா����த�.

 ஆனா� ச����� ேபா� அவ�க� ��ைவ�த ேகா��ைகைய 
��� �தரக அ�கா�க� �ராக��த�ட�, வா���ல� தம� 
�தரக��� ைவ�ேத ப��ெச�ய�பட ேவ��� என 
ெத�����ளன�.

 எ��� எ�லா ��ல�கா ம�க�� நா�கா� மா��ேக 
�சாரைண�� அைழ�க�ப�வதாக��, எனேவ ��� �தரக� 
ப�யாள�� அ�� வரேவ��� என�� ��ல�கா அர� 
ெத�����ள�.
 
 ��ல�கா அர���� ��� அர���� இைட�� இட�ெப�� 
இ�த �ர�பா�க�� த�ேபா� ஐேரா��ய ஒ��ய�� 
தைல����ள�ட�, இ�த �வகார� ஐ��ய நா�க� சைப�� ம�த 
உ�ைமக� ஆைண������� எ���� ெச�ல�படலா� என 
ெத���க�ப���ற�.

jhaff; fsk;

ehd;fhk; khb Gydha;T tprhuizf;F 
Rtp]; muR fLk; vjpu;g;G

,e;jpah kPJ rpwPyq;fh Clfk; gha;r;ry;
gjpd;%d;whtJ jpUj;jr;rl;lk;
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Nghupy; ghjpf;fg;gl;l kf;fs; 
,aw;if mdu;j;jj;jpYk; rpf;fpg; gupjtpg;G

6jhaff; fsk;

��ல�கா�� �க�� �ர�ற 

கால�ைல�னா� வட�� �ழ�� 

தாகய�ப��க�� உ�ள ெப�மளவான 

த�� ம�க� பா��பைட���ளதாக 

ெத���க�ப���ற�. ெதாட��� ெப�� 

வ�� க�� மைழ காரணமாக ம�ட�கள�� 

ம��� வ�� மாவ�ட�க� அ�க 

பா����கைள ச�����ள�ட�, 

ேபா�னா� பா��க�ப�� தம� அ�றாட 

வா���காக ேபாரா�� ம�க� ேம�� பல 

ெந��க� கைள� ச�����ளன�.
 இ�த அன��த��� வ��யா வட�� 
ம�க� �ைகயாக� பா��க�ப���ளன�. 
வ��யா ம�ேதாைட, ஊ�சா�க��, 
கா��ரேமா�ைட ப��க�� மைழ 
ெவ�ள� காரணமாக 1 0 2  ���ப�கைள� 
ேச��த 250��� ேம�ப�ட ம�க� பா��க� 
ப���ளன�.

 இவ�க�� 90 ேப� ம�ேதாைட அர 
�ன� த��� கலவ� பாடசாைல�� த�க 
ைவ�க�ப���ளன�. �ராம அ������ 
ச�க��னா� இவ�க��கான சைம�த உண� 
வழ�க�ப�� வ���ற�. 
 இ� �ைல�� ெப�க� ம��� 
�ழ�ைதக��கான �காதார ெபா��க� 
அவ�யமாக� ேதைவ�ப�வதாக ம�க� ேகா 
���றன�.
 இ�வைர 253 ���ப�கைள ேச��த 
769 ேப� இட�ெபய����ளன�.

 இவ�க� 05 நல��� �ைலய�க�� 
த�கைவ�க�ப���ளன�.ெச���ள� �ர 
ேதசெசயலக ���� 85���ப�கைள ேச��த 
292 பா��க�ப���ளன�
 வ��யாவட�� ���� 168 ���ப 
�கைள� ேச��த 477ேப� பா��க�ப�� 
�ளன�. இவ�க��கான சைம�த உண 
�கைள அன��த �காைம��வ �ைலய 

���டாக �ரேதச ெசயலக�க� வழ�� வ� 
��றன . 
 ம�ேதாைட அ.த.க.பாடசாைல ம� 
�� ம�ேதாைட ெபா� ேநா�� ம�டப�, 
ெச���ள� அைட�கலமாதா ���யா 
லய�,��ய��ள� ஆர�ப பாடசாைல, 
ைநனா ம� ெபா�ேநா�� ம�டப�, 
ஆ�யவ��� இட�ெபய��தவ�க� த�க 
ைவ�க�ப���ளன�.

 இத�ைடேய, த������ 
�ள��� �ேர�� ப��க�� ெதாட���யாக 
ெப�� வ�� கன மைழ காரணமாக 
�ள���� �� அ�கள� வ�வதனா� �� 
ம�ட� 21 அ�யாக உ�ள �ைல�� ��� 
வா�கத�க�� �ற�க�ப���ளன.  
 �ழ�� மாகாண��� ம�ட�கள�� 

மாவ�ட��� கட�த பல வார�களாக ெப�த 
மைழ த�ேபா� ஓ�����ள �ைல�� பல 
இட�க�� ெவ�ள �ைலைமக�� 
இட�ெபய��க�� ெதாட��� வ�வதாக 
�ரேச ெசயலக வ�டார தகவ�க� 
ெத�����றன.
 கால�ைல காரணமாக ம�ட�கள�� 
மாவ�ட��� 1 4  �ரேதசெசயலக�கைள 
ேச��த 10738 ���ப�கைள ேச��த  35, 756 

நப�க� பா��க�ப���ளதாக ம�ட�கள�� 
மாவ�ட அன��த �காைம��வ �ைலய� 
ெத�����ள�.
 ம�ட�கள�� மாவ�ட��� 
ெவ�லாெவ� �ரேதச��� பலப��க�� 
ேபா��வர��க� பா��க�ப���ளன. ம� 

��- ெவ�லாெவ� �ரதான ��, ஆைன 
க��யெவ� �ரதான �� உ�பட �ரதான 
உ�பட பல ��க�� ேபா��வர��க� 
����க�ப���ளன.
 இேதேபா�� ெவ�லாெவ� �ரேதச 

ெசயலாள� ������ப�ட ேவ���ேசைன 
�ராம���கான ேபா��வர��க� ��றாக 
����க�ப���ள �ைல�� இய��ர 
பட�க� �ல� ேபா��வர��க� ��ென 
��க�ப��வ���றன.
 இேதேவைள ஏறா���ப��, �ரா� 
�ரேதச ெசயலாள� ���க�� பல ப��க� 
ெவ�ள��� �����ள�ட� ெதாட���� 
ம�க� இட�ெபய���வ���ற�.
 இ�ெதாட� மைழ�னா� ஒ� �� 
��ைமயாக ேசத� அைட���ளதாக�� 42 
��க� ப��யள�� பா������ளா��� 
ளதாக�� ம�ட�கள�� மாவ�ட அன��த 
�காைம��வ �ைலய� ெத�����ள�.
 ம�ட�கள�� மாவ�ட��� ெவ�ள 

பா���னா� ���தாைன,  �ர�ப���� 
சாராெவ�, ���க��� ,அ��றாைன ,நா� 
ய���,  �லா�கா� ,  வட�ைன ஊ�� 
ேசைன, க�� ���, ம�ர�ேக� �ள�, 
ெப��க�ேசைன ேபா�ற �ராம�க�� 
ேபா��வர��க� ��றாக ����க�ப�ட 
�ைல�� அ�ப�� ம�க� ெப�� 
ெந��க�கைள எ��ேநா��வ���றன�.
 �ற மாவ�ட�க�� இ��� 
வ���ற ெவ�ள ��னா� �ள�க� 
ெப��ெக���� அபாய�� ஏ�ப�� 
�ளதாக�� அதைன க�கா���� 
ப�கைள அன��த �காைம��வ �ைலய� 
ம��� ���பாசன �ைண�கள� ஆ�யன க� 
கா���� ப�கைள ��ென��� 
வ���ற�.
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��த� ��வைட�� ப�� 

வ�ட�க� கட�த �ைல�� 

����ேய�ற�, அ����� என 

ெப�மள� ��ைய அரசா�க� ெசல� 

ெச���ள�. ஆனா� கட�த ஆ�����, 

த�ேபாைதய ஆ����� த�ழ� வா��த 

���க �ராம�க� பல அ�வைட�� 

ைக���� ெச��� �ைல�� காண� 

ப���ற�. இ��ைல வட��� ஏைனய 

மாவடட�க�ட� ஒ���ைக�� வ�� 

யா�� ெகா�ச� அ�க� எ�ேற �றலா�. 

���பாக �ம�கல, ெவ�ைவ�தக�, 

���ளா� �ள� என பல �ராம�கைள� 

�றலா�. இ�வா� இ��ராம�க�� 

ம�க� ��ேயறாைம��� காரண� 

எ�ன…? இைவ அ�வைட�� ெச��� 

�ைல ஏ� வ�த� எ�பன ெதாட��� 

கவன� ெச��த ேவ��ய ேதைவ�� 

இ�� ��ற�.

வ��யா�� 200 வ�ட�க��� 
ேம� பைழைமயான ���ளா��ள� 
�ராம� த�ேபா� அ�வைட�� ம�க� 
வா��த இட� எ�ற �ைல�� இ��� 
மைற�� ெச��� �ைல�� உ�ள�. 
வ��யா வட�� �ரேதச ெசயலக 
������ப�ட ம�ன�ள� �ராம 
அ�வல� ���� அைம��� இ�� 
ராம��� ஒ� பர�பைர���ய 25 ���ப 
�க� ஆர� ப��� 
வா��� வ�தன�. 
வரலா��� �ற�� 
��க ��� ஆலய 
�ைத அ��ய தாக 
உ�ள இ�� ராம� 
�வசா ய� �ரேத 
சமா��. �� ன�  
பாடசாைல, �வ� 
ஆலய�, சன ச�க 
�ைலய�, அழ 
கான க���க�, 
�ைள�ச� த�� 
வய�க� எ�பவ�ைற� ெகா�� க�� 
ரமாக கா��ய��த இ��ராம� த�ேபா� 
ப�ைற� காடாக��, ேபா�� சா��யா 
க�� க���ேன ����ற�. ேசதம 
ைட�த �வ� ஆலய��, �ைதவைட�த 
க�டட� ஒ��� இ�பா�ேம இ�ப� 
��� ம�க� வா��தைம�கான ஒேர 
சா��. ஏைனய க�டட�க�� அ��வா 
ர�க��ட ேத� க�����க ��யாத 
�ைல�� ேபா�� அவல�ைத இ��ர 
ேதச� ேநர�யாக ச�����ள�.

இ�ப���� �����த ம�க� 
1997ஆ� ஆ�� ஏ�ப�ட ஜய���� 
இரா�வ நடவ��ைக காரணமாக இ� 
ப���� இ��� இட�ெபய��� ேவ� 
�ரேதச�கைள ேநா�� நக��தன�.

2002இ� சமாதான உட�ப��ைக 
ைக�சா��ட�ப�ட ேபா� 5 வ�ட�க�� 
�� இ�ம�க� ���� ெசா�த இட� 
வ�� ��ேய�ன�. அவ�க�� வா��� 
���� இட�ெபய�� ஏ�ப�ட�.

இ�� ��த� காரணமாக இ�ப�� 
ம�க�� இட�ெபய��� ���வா� 

�கா� வைர ெச�� ���� வ��யா 
வ�தன�. இத� ேபா� அவ�கள� வா� 
ட�க� ப�ைற� கா�களாக மா�� 
��த�ட�, அ�ப���� ம�க� வா�வ 
த�கான அ��பைட வச�க�� ெச�� 
ெகா��க�பட��ைல. இதனா� அ�� 
ெச�� ��ேய�வைத� த���த இ��ராம 
ம�க� த�ேபா� கனகரா ய��ள�, 
ம�ன�ள�, வ��யா உ���ட பல ப�� 
க�� ேவ� கா�கைள� ெப��� 
உற�ன�க�, ந�ப�க� கா�க��� 
வ��� வ�� �றன�. இத� காரணமாக 
இ�த �ராம� த�ேபா� அ��� ேபா�� 
�ைல�� உ�ள�.

��த� நைடெப�ற கால��� 
இ�ப�� ��தைல� ��க�ன��, 
இரா�வ��னர�� ��னர�க காவ� 
�ைலகளாக இ��த�. இத� ேபா� 
��னர�க காவ� �ைலக� ம�கள� 
��க�, வய� �ல�கைள ஊட��� 
அைம�க�ப����த�. அைவ�ட இ�� 
வைர ��ைமயாக அக�ற� படாத �ைல 
�ேலேய உ�ள�. இ�ப���� வ��த 
���ப�க� ����ேய�வதாக இ��தா� 
��வ�க� க�� க�பத�காக பாடசாைல 
ேதைவ. ஆனா� ��ன� தர� 5 வைர 
இ��த பாடசாைல�ட த�ேபா� இ��த 
இட� ெத�யா� இ����ற�.ேம�� 

இ�ப���கான ேபா�� 
வர�� வச�க� இ�லாத 

�ைல காண �ப�வ�ட� 
��க��ட �ராக இ�ைல. 
இதனா� தம� ��ைளக�� 
க�ற�, க���த� ெசய� பா�க� ம��� 
அ��பைட வச�க� எ�பவ �ைற 
கவன��� ெகா�� இ��ராம��� ம�க� 
ெச�� �� ேய�வைத த���� வ�� 
�றன�.

இ��ராம���� ெச��ைப ஊ��� 
வைக�� ���ளா��ள� உ�ள�ட� 
அத� �� �மா� 200 ஏ�க��� ேம�ப�ட 
�வசாய �ல�க�� காண�ப���ற�. 
2005ஆ� ஆ�� �யா� ��ட��� �� 
இ��ள� �னரைம�க�ப����த�.

கா�� யாைனக�, மைழ ேபா�ற 
வ�றா� இத� �ள�க��� ப��க� 
ேசதமைட�த �ை�� கட�த 2010ஆ� 
ஆ�� வட��� வச�த� ��ட��� �� 
�னரைம�� ப�க� இட�ெப����த�. 
ஒ�ப�தகார� �ராக ேவைல ெச�யா 
ைமயா�, அ�க �ைர ேத�க ��யாத �ைல 
ஏ�ப����த�ட� �ள��� வா�ப��, 

க���பா�� ப�� எ�பன�� ���� 
�னரைம�க�பட ேவ��ய �ைல�� 
இ��த�. இத� �� �ள��� ��யள�� 
���த ேவைலக� இட�ெப�� ஏற�தாள 
150 ஏ�க�� �� ேபாக�� ெச�ைக ப�ண 
�ப���ற�. இ��ள�ைத ச�யான வைக 
�� �னரைம�� பராம��தா� த�� �ல 
மாக உ�ள �ல �ல�ப��கைள�� �வசா 
ய���� பய�ப��த ���� என 
இ��ராம ம�க� ெத�����றன�.

இ�ப����� ெபா��பான அரச 
அ�கா�க� இ�ப���� ம�கைள 
��ேய�ற ேவ��� எ�ற அ�கைற ய�ற 
வ�களாக இ��பதா��, இ��ரா 
ம���கான அ��பைட வச�க� அ�ற 
த�ைம�ேம இ��ராம� அ�வைடவ 
த��� காரண�  என� ெத�����றன� 
ஊ�ம�க�.

தா� தம� ெசா�த �ல��� �வ 
சாய� ெச�ய த�ேபா� வ���ற ேபா�� 
இ���ள �ைலைமேய எ�ைம இ�� 
�����க அ�ம��க��ைல. எம� 
�ராம���கான அ��பைட வச� கைள 
ெச�� ேபா��வர�� ஒ���க� 
ெச�ய�ப�� ப�ச��� வள� ��க தம� 
ம��� ���� ��ேய� வாழ 
����வதாக ம�க� ����றன�.

இ����� இ��ராம�ைத ��ெட 
��ப�� ெபா� ம�க�� ெசய�பா 
�க�� ம�தமாகேவ உ�ளதாக ெத��ற�. 
தம� பர�பைர பர�பைரயான �ராம�ைத 
அ��� இ��� கா�க �ராம ம�க�� 
அ�கா�க����, அர�ய� வா�க���� 
அ��த� ெகா��க ��வரேவ���.

த�ழ� �ல�க� அபக��க�ப 
�வதாக �ர� 
ெகா���� �ர� 
��க� �ட,அ�வ 
ைட�� ெச��� 
�ராம�க� ெதட� 
�� கவன� ெச� 
�� ��ைல. இத 
னா� அ�வைட 
�� த��� �ராம 
�க�� ப� �ய� 
��� ெகா�ேட  
ெச��� ற�.

நா��� ப� ேவ� அ���� �க� 
இட� ெப���ற ேபா�� அைவ �ராக 
ப��ட�படாைம��, �����ட �ல 
ப��க��� ம��� அ������ 
��ட�கைள ஒ���வத� �ல�� இ�� 
பல ப��க�� ம�க� அ��பைட 
வச�க� இ�� க�ட�ப�� �ைல 
உ�வா���ள�ட�, அ�த� �ராம� கைள 
ைக���� ெச��� �ைல��  உ�வா� 
வ���ற�. அ�த வ�ைச�ேலேய �� 
�ளா��ள� �ராம� �ட உ�ள�.

எனேவ, ெபா��� வா��த அ�கா� 
க��, ம�க� �ர���க�� இ�த 
�டய��� கவன� ெச��� அ���� 
�கைள�� வள�கைள�� �ராக ப��� 
ெச�� அ�வைட�� த��� �ராம�கைள 
பா�கா�க நடவ��ைக எ��க ேவ��� 
எ�பேத த�� ம�க�� எ��பா���.



��ல�கா அர� ேம�ெகா�ட ேபா�� 
��ற�க� ெதாட��� அைன��லக �சார 
ைணக� ேம� ெகா�ள �ப�மா? ��ல�கா 
அரச பைட�ன��, அ�கா�க�� தா� 
ேம�ெகா�ட ேபா�� ��ற���கான 
த�ைடைய ெப�வா�களா? ேபா�ற 
ேக��க� த�� ம�க�� மன�க�� 
த�ேபா�� உ�ளன.

ஆனா� அதைன ெசய� ப��� 
வத�கான �ற��ழ� ஒ�� ேதா�ற� 
ெப���ளதா அ�ல� அதைன 
எ�மா� ஏ�ப��த ���மா எ�ப�� 
தா� ேம� �ற�ப�ட 
ேக��க��கான �ைட த����ள�.

��ல�கா அர� ேம�ெகா�ட 
ேபா����ற�கைள 
உ���ப���வத�கான ஆதரா�க� 
அைன��� ேம��லக��ட� உ��. 
அவ�க� அதைன எ�ேபாேதா 
ேசக��� ��டன�. அதைன 
ேசக��தவ�க� எ�ேலா�� உல�� 
இட�ெப�ற ேபா�� ��ற �சாரைண க�� 
ப��ப��ய �க��  தர� வா��த 
அ�கா�க�.

உதாரணமாக ��ல�கா 
பைட�னேர அ�கள�� த�� ம�கைள 
ப�ெகாைல ெச����தன� எ�ற 
உ�ைமைய 2014 ஆ� ஆ�� அைன� 
�லக ��ற�ய� சா���கான ேவைல� 
��ட� எ�ற அைம�� ெவ����� 
�த�.  

இ�த அ��ைகைய �ேகா�லாவா� 
�ய�� இட�ெப�ற ேபா�� ��ற �சார 
ைண��� தைலைம வ��த �� ேஜ� 
ர��ர�, ���தா�யா ���ெச�� 
ப�கைல� கழக��� ேபாரா��ய��, 
�ேரா� ேயா�� உ�ைமகைள� க�ட 
�த��, இனந�� ண�க�பா�� எ�ற 
���� ப�யா�� யவ�மான ���ய� 
ெசபா�,  காசா�� உ�ைமகைள� க�ட 
��� ���� ப�யா��ய ஓ��ெப�ற 
ேகண� ெட� ெமா�� ரவா� ம��� 
��ல�கா�� ேபா� இட�ெப�றேபா� 
அ�� ஐ.நா ��வராக ப�யா��ய 
ேகாட� ைவ� எ�பவ�க� தயா��� 
��தன�.

இ�த அ��ைகயான�, ��ல�கா 
�தான ேபா����ற �சாரைணைய �க 
அ�ைமயாக ெகா�� வ���ளதாக 
அ���ேர�யாைவ� தளமாக� ெகா�ட 
ெபா� ேசைவக� ��ைமய� ( ) அ�� PIAC
ெத��� ���த�.

�க�� தர�வா��த அ�கா� 
கைள� ெகா�� தயா��க�ப�ட இ�த 
அ��ைகக� ம��� ேசக��க�ப�ட 
ஆதார�க� எ�லா� அ�ைறய ��ல�கா 
அ�ப� ம��த ராஜ ப�சா�� சேகாதர� 
ேகா�தபாய ராஜப �சா��� எ�ரான� என 
2014 ஆ� ஆ�� ஜூ� மாத� ெவ�வ�த 
ெவா��ட� ைர�� ெத� �����த�.

அேதசமய�, ��லா�� நா��� 
��னா� அரச தைலவ��, ேநாப� ப�� 
ெப�றவ��, க�ேபா�யா�� இட� 
ெப�ற இன�ப�ெகாைல ெதாட��� 
�சாரைண கைள ேம�ெகா�டவ�மான 
ேத� ���யா கா�ைர�  தைலைம�� 
அைம�க�ப�ட �� ஒ��� ��ல� 
கா�� இட�ெப�ற ம�த உ�ைம 
�ற�க� ெதாட��� �சாரைணகைள ேம� 
ெகா����த�.

அதாவ� இதைன�ேபால பல 
அ�கா�கைள� ெகா�ட ���க� 
�சாரைணகைள ேம�ெகா�ட�ட�, 

ஆதர�க�� ெப� மள�� ேசக��க�ப 
����தன. இ�த �சார ைணக� ��ல�கா 
�� உடன�யாக அ�� த�ைத ெகா�� 
வரா� ��டா�� அ�� ெச�வத�கான 
ஒ� �ைள��பாைதைய �ற ��� என 
��ன� க�த�ப�ட�.

ஆனா� 2015 ஆ� ஆ�� ��ல� 

கா�� ஏ�ப�ட ஆ�� மா�ற� எ�ப� 
ேம��லக��� நடவ��ைககைள 
�ட��� ேபா�ட�ட�, த��ம�க� 
�கான  ��ைய�� கால� தா� �����த�.

ஆனா� த�ேபா� ���� கால� 
மா�ற� அைட���ள�, த�� ம�கைள ப� 
வா��வதாக �ைன�த ��கள ேதச� 
தன�கான அ�ைவ� தாேன ேத�� ெகா� 
��ள�. ஆனா� அவ�க� இ�த அ��� 
இ��� த��� �ைழ�பா�களா அ�ல� 
ேபர�ைவ� ச��� பா�களா எ�ப� த�� 
ம�க�� அ��த க�டநக��� தா� 
த����ள�.

ஏென�� ேம��லக� தன� 
ப�ைய ���� ஆர���� ��ட� 
எ�பைத நா� த� ேபா� நைடெப�� 
ச�பவ�க� �ல� உண��� ெகா�ள 
����ற�. 
 ���தா�யா�� ��ேகா�� 
ேபாரா�ய த�� ம�க��� ெகாைல 

�ர�ட� ���த ��ல�கா இரா�வ��� 
ெல�. ேகண� தர அ�கா���, ���தா 
�யா�� உ�ள ��ல�கா �தரக��� 
பா�கா�� ��� அ�கா�கயாக கடைம 
யா��யவ�மான ��ய�கா ெப�ண �ேடா 
�தான ��ற�ைத கட�த ெவ�� ��ழைம 
���தா�யா �தம�ற� உ���ப�� 
���ள�.

ர�� அர� பத��� இ��தேபா� 
����� �ற� தய��ய ��ம�ற� தன� 
���ைப த�ேபா� ெத�����ள�. அேத 
சமய� தன� ப�யாள� கட�த�ப�டைத 
ஐேரா��ய ஒ��ய� வைர ெகா��ெச�ற 
���சலா�� அர�, த�ேபா� அ��த 
வ�ட� ெஜ�வா�� இட�ெப�� ஐ.நா 
ம�த உ�ைம ஆைண� ���� ��ட 
����� அதைன� ெகா�� ெச�ல��ள�.

��ன� எ�தைன ேப� கட�த� 
ப�டா�� ெமௗன� கா�தவ�க� த�ேபா� 
�ர�சைனகைள ெப�ெம���� �சார 
ைண�� இ��� ெச���றன�. ேம��, 
��தைல� ��க� �தான தைடைய�� 

��� ��ம�ற� �����ள�.
ெபா�ளாதார ம��� �ரா��ய 

ஆ��கேம ஒ� நா��ன��, பல இன� 
க�ன�� தைல��ைய ��மா ����ற�. 
��னா� ேசா�ய�� ஒ��ய� �ள�ப�� 
பல நா�க� உ�வா�ய��, ேச��யா�� 
இ��� ���� ெச�ற ெம�ேரா��ேரா 

எ�ற ேதச� த�நா� ஆ�ய�� இத� 
தா�கேம.

�ேகா�லாவா��யா 
�த�ய��, அத� ��னா� அ�ப� 
�ேலாேசா�� இன அ��� �கான 
த�டiைய� ெப�ற��, ப�க� வைள 
�டா�� ஏ�ப�ட �ேகார அர�ய�� 
தா�கேம.

த�ேபா� �க�� �க��க�� 
எம�� �ல ெச��கைள �ற� 
தைல�ப���ளன. அதாவ� இ�� 
ச���ர� �ரா��ய� �தான நடவ� 
�ைக�� ேம�� லக��� ேபா�� 
மா�றமைடய ஆர� ����ள�.

��ல�கா�� இட�ெப�ற 
ேபா����ற�க� ெதாட��� �சார 
ைணகைள ேம�ெகா�வத�� ���� 
���க� அைம�க�படலா�, அ�ல� 
��ைனய அ�� ைகக� ���� ைக�� 
எ��க�படலா�. 

ம�த உ�ைமக� ஆைண����� 
��னா� தைலவ� நவ�த���ைள 
அவ�க� ��ன� ெத���த க����� �ல 
உ�ைமக� மைற����தன. அதாவ� 
��ல�கா�� இட� ெப�ற� இன�ப� 
ெகாைல எ�பைத த�னா� த�ேபா� 
���ெச�ய ��யா� எ�� அவ� 
ெத������த�.

ஆனா� அ�� இன�ப�ெகாைல 
ஒ�� இட�ெப���ள� எ�பைத 
அவ�க� அ���க�� அ�க கால� எ� 
�கா�. அத�� ேதைவயாக ���ைலகைள 
நா� உ�வா�க ேவ���. அதாவ� 
��ல�கா அர�� இன�ப�ெகாைல�� 
பா��க�ப�� உலக� ��வ�� �த� 
�ேபா��ள சா��ய�கைள நா� ஒ��� 
ைண�க ேவ���. 

த�ேபா� ேதா����ள ச�த�� 
ப�ைத��, நவ�த���ைள அவ�க� 
��ன� ��ய க��ைத�� பய�ப���� 
ெகா���க�. ஒ�ெவா� த�� ம�க�� 
தம� உற�க�ட� அ�ல� ந�ப�க�ட� 
ேப��க�. இனஅ���� அவ�க� பா� 
�க�ப����தா� அவ�க��� ேதைவ 
யான உத� கைள வழ�� ஐ.நா�� அ�ல� 
ம�தஉ�ைம அைம���க�ட� அவ� 
க�� சா��ய�க ைள� ப���க�.

�ேகா�லாவா��யா�� ��னா� 
அரச தைலவ� கால� ெச�ற �ேலா 
ெசா���� தைல��ைய� ேபால ேகா�த 
பாயா�� தைல��ைய மா�ற ���� 
எ�ப�ட� �த��ட �ேகா�லாவா�� 
யாைவ� ேபால ��ல�கைவ�� மா�ற 
����.

�ச�ப� 9 ஆ� நா� எ�ப� இன� 
ப�ெகாைல�� பா��க�ப�டவ�கைள 
�ைன�ெகா���  நா� எ�ப�ட�, �� 
�� அ�வாறான ��ற�க� உல�� இட� 
ெபறா� த���� நா�மா��. எனேவ 
��ல�கா அர�� இன�ப�ெகாைல�� 
பா��க�ப�ட த�� ம�கைள நா� 
�ைன�� ெகா�வ�ட�, த� ேபா� 
ச�த��� இட�ெப��வ�� க�டைம 
�க�ப�ட இனஅ��ைப�� த��த ���த 
ேவ���.

rpwPyq;fhTf;F vjpuhdrpwPyq;fhTf;F vjpuhd Gwr;#oy; xd;W  Gwr;#oy; xd;W 
Nkw;Fyfj;jpy; Vw;gLfpd;wjh?Nkw;Fyfj;jpy; Vw;gLfpd;wjh?
rpwPyq;fhTf;F vjpuhd Gwr;#oy; xd;W 
Nkw;Fyfj;jpy; Vw;gLfpd;wjh? MHj;jpfd;
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ெச�ைன ப�கைல�கழக��� அர�ய� 
ம��� ெபா� ��வாக� �ைற�� 
தைலவரான ேபரா��ய� ரா� ம�வ�ண� 
த�� ஈழ� ம��� அைத சா��த ஆரா��� 
ப�க�� கட�த 25 வ�ட�களாக ெசய� 
ப�� வ��றா�. 2009 இன� ப�ெகாைல��� 
�ற� த�ழக� ம��� �ற ப��க�� 
இ��� சா��ய�கைள ேசக��� �த� 
நபராக ஐநா ம�த உ�ைம ம�ற���  
சம����த�� ���ய ப�கா��யவ�. 
ஈழ��� நட�த இன�ப�ெகாைல சா��� 
Hiding the elephant எ�ற ��தக�ைத எ�� ஐநா 
ம�ற��� சம������ளா�. ெதாட��� ஈழ 
அர�ய� இல�ைக அர�ய� த��ன 
��தைல� ேபாரா�ட� ேபா�றவ��� 
ெத�வான அர�ய� பா�ைவ�ட� 
ெசய�ப�� வ��றா�. அவ� இல���காக 
வழ��ய �ர��ேயக ெச���� �த�  
பாக�ைத இ�ேக வாசக�க�ட� ப���� 
ெகா�வ�� �ைறவைட�ேறா�.

ேக��
 ேகா�தபயா ராஜப�ஸ ேத�த�� 
ெவ�� ெப�ற� ��களவ�க�� வா�� 
களா� எ�� ெசா��� ெகா���றா�.  இத� 
��ன��� இல�ைக அர�யைல எ�வா� 
ேநா�கலா�?

ப��
 இல�ைக அர�யைல இர�� 
�தமாக� பா��கலா�. இல�ைக அர�ய� 
ஒ��, இல�ைக ேத�த� அர�ய� 
ம�ெறா��. இல�ைக அர�ய�� எ�ப� 
��கள� ெப��பா�ைமைய அ��ப 
ைடயாக� ெகா�ட ஒ� ேப�னவாத அர�ய�. 
இல�ைக�� ேத�த� அர�ய��  த�ழ� 
க���� ஒ� ப�� இ��த�. இ�த� 
ேத�த�� த�ழ�க�� ப�� ��ைமயாக 
ெவ��ெகா�� வர�ப�ட�. அதாவ�, 
த�ழ�க�� வா�� ��கள அர�ய�� 
ெவ�� ெப�வத�ேகா அ�ல� ெவ�� 
ேதா��ைய ��ண��க� ��ய வா��களாக 

அைமய� ேபாவ��ைல எ�பைத இ�த� 
ேத�த� ஊடாக பா��க ���த�. இ� ��கள 
ேப�னவாத� ம��ம�லா�, ��கள ேத�த 
��� இ� ஒ� ெவ��பா�.
 ேகா�தபயா�� ெவ��ைய நா� 
பா���� ேபா�, ஒ� ��ய இைடெவ���� 
��ன�, ராஜப�ஸ ���ப��ன�� ெதாட� 
ெவ��, அவ�க�� அர�ய� ஆ��க� 
ம��ம�லா�,  ��கள� ேப�னவாத� �� 
���ட� ெசய�ப�வத�கான ஒ� எ���� 
கா�டாக� �ட எ���� ெகா�ளலா�. 
ராஜப�ஸ ���ப��ன�� ெவ��யாக 
இ��பேதா, அ�ல� ேகா�தபயா ராஜப�ஸ 
ஜனா�ப� ேத�த�� ெவ����பேதா, 
ேத�த�� ச�� �ேரமதாசா ேதா��யைட�த 
ேபா��� அவ� ெப�ற வா��க�� 
���யாச�ைத� பா���� ேபா�, ஆ�ச 

�யமாக இ����ற�.
 இ�த ேத�த� 3 
�ைல�பா�கைள� ெகா� 
���த�. ��கள� ேப� 
னவாத�, ��களவ�க�� ேத�த� அர�ய�, 
இ�தைன ஆ�� கால� த�ழ�க��� ேத� 

த�� ெவ�� ேதா��ைய ��ண��க 
ேவ�� ���த ப�கா�ற� வா��க�, 
இ�ேம� ெவ�� ேதா��ைய ��ண��க� 
��ய அ�கார� �ட ேதைவ��ைல எ�பைத 
இ�த�  ேத�த� நம�� கா����ற�.

ேக��
 ேகா�தபயா ராஜப�ஸ ஜனா�ப�யாக 
ேத�� ெச�ய�ப�ட உடேனேய ெபய� 
பலைகக�� த�� அ��க�ப�ட�, மா�ர� 
�ன �க��க��� எ���� ெத���தைம 
ேபா�றவ�ைற பா���� ேபா�, எ�த அர� 
வ����தா�� இ�த �ைல �பா�ைட 
எ������மா? அ�ல� ேகா�தபயா ராஜ 
ப�ஸ வ�ததனா�, இ� இ� �� அ�கமாக 
இ�� ����மா?

ப��
 மா�ர� �ன��� அவ�க�� 
�ைல�பா� இ�ப��தா� இ���� என 
நா�க� எ��பா�����கலா�. அ� ம�� 
ம�லா�, ராஜப�ஸ ���ப��னேரா அ�ல� 
���பாக ேகா�தபயா ராஜ ப�ஸ�� 
ெவ����� ��ன� இ��� அ�க மான 
அ��த�க� த�� ச�தா ய���� இ���� 
என நா�க� எ��பா��கலா�. இ� எ�க� 

எ��ைய� ப�� நா�க� ��ண��க���ய 
அர�ய� �ழ� எ�� தா� நா� 
�ைன���ேற�.  2009 இட�ெப�ற ஓ� �க� 
ெப�ய இன�ப�ெகாைல��� ��ன�, 
த�ழ�க�  இன�ப�ெகாைலைய வ� 
நட��ய இரா�வ ம����ேதா அ�ல� 
பைட� தளப� �ேதா  ஏேதா ஒ� வைக�� 
த�� ம�க�� �ர��ைனகைள��,  அ�றாட 
வா��ைக� �ர��ைனக�, அர�ய� ���க� 
����� அர�ய� ��யான ��� �ைட��� 
எ�ற ந���ைக ைவ�தா�க�. அ�த ந���ைக 
ைவ�த� �ட ச�யானெதன நா� �ைன�க 

��ைல. காரண� எ�னெவ�றா�, ��கள� 
ேப�னவாத அர�ய�� இ��� ேகா�தபயா 

ராஜப�ஸேவா, ர�� ���ரம��கேவா, 
ச���கா �மார��கேவா இவ�க� 
அைனவ�ேம, த�� இன���� எ�ரா 
க��, த�ழ�க��� உ�ைம ம��� 
அ�கார� ப��� த�வா�க� எ�ப� 
கன��� �ைடயா�. இவ�க� அர�ய� 
���வாக �ைற�தப�ச அ�கார�ைத��ட 
வழ�க மா�டா�க�. அ�ப��ப�டவ�க� 
மா�ர� �ன�, த�� ெமா�, த�� 
கலா�சார�, த�ழ�க�� அர�ய� அைட 
யாள�, த�ழ�க�� �ல��ைம ேபா� 
றவ�ைற ம��பா�க� எ�� நா� க�க 
ள�� ந�ப ��ைல.
 அதனா� இைவ  ெதாட��. இவ� 
க�� ஆ��� கால���  ஒ� �க� ெப�ய 

வ�ம� எ�பத�கான சா��ய�க��, 
சா��ய���க�� ெத�வாக� ெத���ற�. 
ஆனா� இைத�� ஒ� அர�ய� களமாக� தா� 
த��� ச�க� எ���� ெச�ல ேவ���. 
எ��ைய நா� ேநர�யாக�� அர�ய� 
��யாக��, ெகா�ைக ��யாக��, நட�� 
��யாக�� நா� ெத����, ����� 
ெகா��� ஒ� த�ண��� தா� த��� 
ச�க� இ����ற�. 
 இ�தைன கால� ஏேதா ஒ� மாைய�� 
த�� ச�க� இ����ள�. ைம���பால 
��ேசனைவ��, இரா�வ� பைட� 
தளப�ைய�� ந����ற ஒ� த��� ச�க� 
இ��தெத�றா�, அ� மாைய தாேன. த��� 
ேத�ய� ��டைம�� ேபா�றைவ�ட இ�த 
மாைய���ேளேய ம�கைள அைழ��� 
ெச������றன. இ�த ம�க��� ��தைல 

ேவ��ெம�றா�, அவ�க��� மா�� வ� 
ேவ��ெம�றா�, இ�த மாைய����� 
அவ�க� ெவ�ேய வர ேவ���. இ�த 
மாைய�� ��கள அர�ய� ேப�னவாத��, 
இ�ைறய த�� அர�ய� தைலைமக�� 
காரணமா��றன.

ேக��
 இன�ப�ெகாைலைய ����� 
நட��ய ேகா�தபயா இ�� ஜனா�ப�யாக 
இ���� ப�ச���, ஐ.நா�� இன�ப 
�ெகாைல �சாரைண எ�ப� எ�தள��� 
சா��யமா��?

ப��
 ேப�னவாத இன�ப�ெகாைல�� 
அ�சா�யாக �ள��யவ� தா� இ�ைறய 
ஜனா�ப� ேகா�தபயா ராஜப�ஸ. இவ� 
ம��த ராஜப�ஸ�� இன�ப�ெகாைல�� 
���லமாக ��� இன�ப�ெகாைல 
��க���� அ�சா�யாக  ெசய�ப�டவ� 
தா� இவ�.  அ�ப�யானவ� இ�ேபா� 
ஜனா�ப�யாக இ���� ேபா�, த�ழ� 
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,Uf;fpd;wJ.” 
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Nguhrpupau;  
uhK kzptz;zd;



க��� ப�னா��� தள��ேலா அ�ல� உ�நா��ேலா �சாரைண 
எ�ற ெபா�� �ர�சார�ைத நட���ெகா�� இ��� �றா�க�. 
இத�� ஒ� �கா��ர� �ைடயா�. உ�நா���கான அர�ய� ���, 
உ�நா��� �ர��ைன, ேப�� ����� ெகா�ளலா� எ�ற ேப�� 
ெபா�யான�. ஐ.நா ம�த உ�ைம ம�ற��� இத�கான ��ென 
���க� இ���ெம�றா�, உலக நா�க�� ��த�� ஒ� மா�ற� 
ேவ���.
 ேம�க�தய நா�க�� நட�த ம�த உ�ைம �ற�க�, ம�த� 
ப�ெகாைலக� எ�லாவ����� சா��ய�க� உ�ளன. ஐ.நா. ம�த 
உ�ைமக� ஆைணய��� நா� ஒ� ��ட பயண�ைத��  
நட�����ேதா�. இ�த பயண��� ஊடாக நா� அ��ைகக� 
ம��ம�லாம�, அ��� எ�ன நடவ��ைக எ��க ேவ��� 
எ�றெதா� உைரயாடைல�� நட�����ேதா�. ப�னா��� 
தள����, ம�த உ�ைம ம�ற�����ட இல�ைக அரசா�க� 
ேகா�தபயா ராஜப�ஸ பத�ேய������ இ�த�ண��� எ�ெத�த 
��ென�� �க��� உலக நா�க�� வ�நட�த��� அவ�க� 
இண��வா�க� எ�� ேநா��னா�, ப�னா�� �சாரைணேய 
இ��க��டா� எ�பைத� தா� அவ�க� ெசா����றா�க�. 
அதாவ�, ேம�க�தய நா�க�னேதா, எ�த ஒ� ெவ�நா��னேதா 
தைல��க� இ��க� �டா� எ�� தா� அவ�க� ெசா�� �றா�க�. 
 ைம���பால அரசா�க� உ�நா�� �சாரைணைய��ட 
நட�த��ைல. நா�க� இைத� ப�� ��யெதா� அர�ய� வைரைப 
�க��த ேயா�������ேறா� என கால�தா���வைதேய இ�த 
அரசா�க� ேம�ெகா����த�. அ�த ��சா�� ேவைலக�����ட 
த�ேபா� வா��� �ைடயா�. அர�ய� ைக�க�, காணாம� 
ஆ�க�ப�ேடா� உ�பட எம� �ர��ைனக� ப�� ேப�வத��, 
இவ�க��� ஒ� ெபா���ண��� �ட இ�ைல. ஏ� ம�தா�மான� 
�ட இவ�க��� இ�ைல. இ�ப�யான ஒ� அர�ய� தைலைமேய 
த�ேபா� பத��� இ����ற�. இவ�கைள ேவடதா�க� எ���ட 
ெசா�ல ��யா�. இவ�க��� �� ���தவ�கைள ேவடதா�க� என 
��த��கலா�. இவ�க� ேவட�ைத� கைல�����, ��ைமயான 
இன�ப�ெகாைலகைள நட��யவ�க�, நட��யதாக ஏ��� 
ெகா�டவ�க�. அ��ட� அத�காக ஒ� ெவ��ைய�� ெகா� 
டா�யவ�க�. பத�ேய�� நட��ய �த�, நட��ய இட� இவ��� 
�ல� த��� ச�க���� ஒ� க��ைத ��ைவ���றா�க�. அைத 
ஒ� ச���ர ��யாக அவ�க� ��ைவ ��� ேபா�, த��� ச�க� 
அைத� ���� ெகா�ள ேவ���. அத���ய ஒ� 
��ென����கைள த��� ச�க� ��ென��� அைத வ�நட�த  
ேவ���. த��� ச�க� ஒ� தைலைமைய��, தைலவைன�� ேத�� 
ெகா������ற ெத�� நா� �ைன� ��ேற�. 

ேக��
 ேகா�தபயா�� �தலாவ� ெவ�நா�� �ஜயமாக இ��ய 
�ஜய� அைம�த�. இ�த �ஜய� உண���ய ெச�� எ�ன?

ப��
 உலெக��� அ�ய�ப�ட இன�ப�ெகாைலயா�யான 
ேகா�தபயா ராஜப�ஸ, இ��யா���� தா� தன� �த� பயண� 
அைமய ேவ��� என� க��ய� இ��யா���� தா� அவமான�. 
ச���ர ��யாக ெசா�ல� ேபானா�, இ��யா��� ெத�னா 
���கா�� �றெவ�� ெகா�ைகக��� எ�ராக 27 ஆ��க��� 
ேமலாக �ைற�� இ��த  ெந�ச� ம�ேடலா ��தைல ெச�ய� 
ப�ட ேபா�, �த� பயணமாக எ�த நா���� ெச�ல 
��������க� என� ேக�ட ேபா�, தா� இ��யா��� ெச�ல 
���பதாக��, இ��ய நா� த�க�� இன� ேபாரா� ட�����, 
த�க�� ��தைல��� ெப��� உத� ���த ஒ� நா� எ��� 
�����தா�.
 த�ேபா� ேகா�தபயா ராஜப�ஸைவ இ��யா வரேவ�� 
�றெத�றா�, உ�ைம��, அவ��� இ��யா உத� ������க 
ேவ���. மா�ய� இ��யா தா�. ஒ� கால��� ��தைல� ேபாரா� 
ட���� உத�ய�� இ��யா தா�. த�ேபா� ஓ� இன� ப�ெகா 
ைலயா��� உத�வ�� இ��யா தா�. இ��யா ஓ� ெப�� 
மா�ற���� உ�ளா���ள�. இ�த மா�ற���� எ�ன காரண�? யா� 
காரண� எ�பைத அ�ய ேவ���.
 இ��யா�� அர�ய� ெகா�ைக, அர�ய� ��தா�த� இைவ 
அைன���ேம மா�ற�க� �க�������ற� எ�பைத நா� 
ம��கேவ ��யா�. அேதேபா� இ��யா��� ேகா�தபயா ராஜப�ஸ 
வரேவ��� எ�ப� ேகா�தபயா ராஜப�ஸ�� ��வாக��ட 
இ��கலா�. ஆனா� �த�� ெச�� இல�ைக�� வா���� ெத�� 
�த�� இ��யா தா�. இ��யா��� ேகா�தபயா ராஜப�ஸ ஓ� 
இன�ப�ெகாைலயா� எ�ப� ெத�யாதா? இ� ஓ� உலக� அ��த 
�டய�.
 இ��யாைவ� ெபா��தவைர அவ�க�� ��சா� 
க�ேணா�ட�, உலக அர�ய�, �னா�� ப��ைன� தா��த� 
ேபா�றவ�ைற ஈ�க�ட ேவ��ய �ைல��, இல�ைகைய ேவ� 
நா�க� பகைட�கா�களாக பய�ப���வத�� ���, தா� இல� 
ைகைய க���பா����� ைவ����க ேவ��� எ�பத�காக இ� 

ேபா�ற நடவ��ைககைள ��ென��கலா�.
 இல�ைக ஜனா�ப� இ��யா ெச�� �ரதமைர� ச���த �� 
அவ� இர�ெடா� நா�க�� பா��தா� ெவ��ற� ம���ைய� 
ச���தா�. அத� �� �னா�ட� உற� �ைலைய ேம�ப���னா�. 
இல�ைக அர�ய���, ேகா�தபயா ராஜப�ஸ�� மனஓ�ட���� 
எ�த�தமான மா�ற�� �கழா�. அைத இ��யா ���� ெகா�ள 
ேவ��� என நா� ������ேறா�. எ�ேபா�ேம இ��யா�� 
��சா� அர�ய� ��ென���க��� ெப��கட�� த��� ச�க� 
தா� அரணாக �ள���. இ�� மா�ற� வ��வைர அதாவ� இ��யா 
��களவ�கைள ���� ெகா��� வைர ெப�� மா�ற�க� எ��� 
�கழா�.

ேக��
 ேகா�தபயா – ேமா� உைரயாட� எ�னவாக இ��த�

ப��
எ�ைன� ெபா��தவைர, 2009இ��� ��ன� ��களவ�க� ஓ� உ�ச 
�ைலைய அைட���ளன�. த�ழ�க��� ஒ� அ�கார�� 
�ைடயா�, ஒ� மா�ல�� �ைடயா�, அர�ய� ஆ��யாள� 
அைம��க�� �ைடயா�, 25 அ�ல� 30 ஆ��களாக இ��த 
அர�ய�, இரா�வ க�டைம��க�� �ைடயா�. அ�ப������ 
ேபா�, ேப�னவா�க�� எ�ணெம�லா� த�ழ�க�� 
�ல�பர���, த�ழ�க�� வட��� �ழ��� ஒ� ��ைமயான 
இரா�வ க���பா����� ெகா�� வ�தைதய���, இல�ைக�� 
இ�த �ைலைய த�கைவ�பேதா� அ�லாம�, ேப�னவாத அர�யைல 
அ��த �ைல�� எ���� ெச�வ�ேமயா��. அ� இ�லா�ய 
ச�கமாக இ��தா�� ச�, த��� ச�கமாக இ��தா�� ச� இ� 
��களவ�க�� �ல�பர��, இ� ��களவ�க�� ேதச� எ�ற ஒ�ைற 
ப�ைப� தா� அவ�க� ��ைவ���றா�க�.
 இ��யாைவ� ெபா��தவைர  ��சா� அைம�ைப 
ேநா�கமாக� ெகா�� இல�ைக�� �த�� ெச�ய ேவ��ெம��  
ேகா��. இ�ேபா� இல�ைக ஒ� �க�ெப�ய ���� கடனா� 
நாடாக மா��ெகா������ற�. இ�த �ைல�� �னா�� 
��னாேலேய நட�த ஆ��ர����க�, இரா�வ� க�டைம��க�, 
க�ப� தள�க�, அ�பா�ேதா�ைட, ெகா��� �ைற�க��ட 
�னா�� க���பா����� ேபா�� ேபா�, இ��யா��� இ� 
அ���� எ�பேதா� �க� ��னைடவாக��ட இ����ற�.
 இ��யா ����க ேவ���. ��களவ� த�ழ�கைள ஏமா��ய 
கால� கட�� ��ட�. த�ழ�க��� அ�கார� த���ேறா� எ�� 
இ��யா�ட� ேப�ேயா த�ழ�கைள பகைட�காக�களாக பா��த 
ஒ� கால� ேபா���ட�. அ�த� கால� ���� ��ட� எ�ப� 
இ��யா��� �ள�க��ைல. த�ழ�க�� அ�கார�, 13ஆவ� 
���த� ச�ட�ைத� ப��� ேப�னா� �ர��ைன ���� ��� எ�� 
இ��யா �ைன���ற�. எைத� ெச�தா�� த�ழ�க�� �ர��ைன 
�ர�ேபாவ��ைல. �தலாவ� காரண� எ�னெவ�றா�, 13ஆவ� 
ச�ட �����தேமா, அ�ல� அர�ய� சாசன வைர�க�ேலா 
த�ழ�க�� அ�கார� ப��ைவ� ப�� எ�த�தமான 
��ென���க�� �ைடயா�. அ�ப������ ேபா�, இ��ய 
அரசா�க� த�ழ�க�� உ�ைமகைள� ப�� ேப�வதா� ம��ேம 
த�ழ�க��� அர�ய�� ஒ� ��ய �ைல�பா�ைட உ�வா�கலா� 
என �ைன�ப� தவ�. த�ழ�க� �ல�பர��� த�ழ�க� �த��ரமாக 
வா�� ேபா� தா�, இ��யா�� அ�கார� ேமேலா���. இைத 
இ��யா ெத��� ெகா�ள ேவ���. இ��யா��� அரணாக 
இ���� த��� ச�க�ைத பா�கா�ப�ேலா அ�ல� அவ�கைள 
வள��ெத��ப�ேலா ஓ� அர�ய� ��யாகேவா, ஒ� க�டைம�� 
��யாகேவா இ��யா ��ென���கைள இ��யா ����காத வைர 
��களவ���� இ��யா பகைட� காயாக இ����. த�ழ�க� 
இ�ேபா� ��களவ�க��� பகைட�கா� �ைடயா�. ஆனா� 
த�ழ�க� இ��யா��� பகைட�கா� எ�� இ��யா �ைன���ற�. 
அ��� �ைடயா�. இ�த இர�� �ைல�ைன ��� �ல�ய �ற� 
இ��யாதா� ஒ� ��யெதா� பா�ைவைய ���ப� ெபறேவ���. 
த�ழ�க� இ��யாைவ எ�வா� பா����ற�. இ��யா த�ழ�கைள 
எ�வா� பா����ற�. இ�� நட�த மா�ற�க� எ�ென�ன? உலக 
நா�க�ட� இ��யாைவ எைட ேபா���றா�களா? அ�ல� ச���ர 
��யாக��, ச���ர கலா�சார ��யாக�� தா�� த�ழக� ம��� 
இ��யா எ�ற வரலா�� ��தா�த க���� பா�ைவேயா� பா���� 
ேபா�, இ��யா நம�� அரணாக ���� எ�ற ஒ� கால� இ�ேபா� 
கட�� ��ட�. இ��யா��காக ந�மா� எ�ன ேபச���� எ�ற ஒ� 
மா�� ��தைனக�� உ�வா�� ெகா������ற�. ப�னா�� 
அர�ய� தள��� அவ�க�� ���ப�ண��� �க� ெப�ய ஒ� 
ெகாைடைய,தா�க ��யாத ��ப�கைள அ�ப��த ��ன� வ�� 
ஒ� ��ய அர�ய� பா�ைவைய எ���ைர�க ேவ��� என த�� 
ச�க� �����ேமயானா�, த�ழ�க�� அர�ய���, வா���� 
ஒ� ெப�ய மா�ற� நட���. ��ய ஒ� தைலைமைய�� ேதட 
ேவ���. உ�நா��ேலேய வட�� �ழ��ேலேய த��� ச�க� ஒ� 
தைலைமைய� ேத��ெத���� ெகா�ள ேவ���.
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இ�ைறய பால���ய-இ�ேர�ய 
�ர�சைனைய இ�ைறய உலக ஒ���� 
��ன��� தா� ���� ெகா�ள 

ேவ���. ஆனா�� இத� ஆ�ரமா��க� 
��ன��� ெத�����ப� ��தைல 
ஆழமா��வத�� உத��. இத� வரலா�� 
��ன��� ���தவ,  இ�லா�ய ேபர 
ர�க� தா�க� ெச�����றன.

பைழய வரலா�

10,000 ஆ��க��� �� ஆ�க� ஓ� 
ெச�ைமயா�க�ப�ட �ல�பர�பான ம��ய 
�ழ��� �வசாய�� அதனா� உ�வான 
ஓ�ட��� வா�� நாக�க�� ஆர���ததாக 
ெசா�ல�ப��ற�. ம��ய �ழ��� ஒ� 
ப�� �லேம பால��� எ�� பைழய 
வரலா��� ���� ட�ப��ற�. இ�� 
வா��த ம�கைள இ�ைறய கால��� 
அேர�ய�க� எ� �ேறா�. இ�த அேர�ய�க� 
ம���� ஏற��ைறய 4 0 0 0  ஆ��க��� 
�� உ� வான�தா� �த மத�. 

இவ�க�� கைதயாட�க�� 
இவ�க� எ���� அ�ைமகளாக இ��த 
ேபா� ேமாச� இவ�கைள பால��ன���� 
நட�� ெச�றா� எ�பா�க�. 2000 ஆ��க�� 
�� ஆ�� ெச�த �த அரச� ேட�� 
ெஜ�சலத��� க��ய ேகா�� �த�க�� 
���ய வ�பா�� தலமாக ெதாட��ற�. 1000 
ஆ��க��� �� எ�� �ய ேராமா�� 
அர�� ���தவ ��ைவ� ேபா� கால��� 
இ�ேகா�� அ��க�ப�ட�.

�த�க�� ெதாட���யாக ஐேரா�பா 
எ��� பர�னா�க�. இத�� ��ன� இ� 
லா�ய மத��� ேதா�ற�ைத ெதாட��� 
ம��ய �ழ��,  ெத�� ஐேரா�பா,  வட�� 
ஆ���க ப��கைள ஏற��ைறய 6 0 0 
ஆ��களாக 19� ��றா �� வைர ஆ�� 
ெச�த� இ�லா�ய ேபரரசான ஒ�டமா� 
ேபரர�. அ�ேபரர�� �� கைலக�, அ��ய� 
வள���க� ப�� ஆ�வாள�க� �ய�� 
ேப�வா�க�. ஒ�டமா� அர�� ����த 
ஐேரா��ய �ரேதச�க� ஏ�கனேவ 
க�ேதா��க மத�ைத ��ப��யைவ. 

 ஏற��ைறய 5 0 0  ஆ��க�� �� 
இ� �ேதச �க�� அரச�க� ஒ�டமான 
ேபரர�ட� ெதாட��� ேபா� ெச�� 
ேபா���ேகய ம��� இ�பா�ய 
ேபரர�கைள வள�� தா�க�. 
இ�கால��ேலேய ஐேரா� பா�� 
�த�க ����, இ�லா �ய�க���� 
எ�ரான இனவாத க����க� 
வள��தன. ெதாட��� ���தா�ய 
ேபரர� உ�பட ஐேரா� பா�� 
வள��த ேபரர�க� தா� உல ெக��� 
கால�கைள உ�வா��னா�க�. 

இ�� நா� கால�ய கால� 
எ�� அ������� கால�ைத இ�த 
ஐேரா��ய ேபரர�க� ஆர���� 
ைவ�தன. இ�த கால�ய கால��� 
இ����,  அ��த��� 3 0  ஆ�� 
க���� இட�ெப�ற �தலா� 
ம��� இர�டா� உலக ேபா� 
க�தா� இ�ைறய ஐநாைவ�� உலக 
ஒ��ைக�� ��ண��தைவ.

�தலா� உலக�ேபா�� �ேயா���க� 
��ேய�ற��

பல��றா��களாக ஐேரா�பா�� 
வா��த �த�க� அ�� அவ�க� ேம� 
கா�ட�ப�ட இனவாத�தா� உலகளா�� 
�ேயா�ச இய�க� ஒ�ைற உ�வா�� தம� 
��வ �லமாக அவ�க� க��ய பால� 
�ன�ைத ���� க�பைன ெச�ய ெதாட� 
�னா�க�.

  ெச�வ�த�களான �த�க�, வரலா�� 
பால��ன� எ�� இ�� அைழ�க�ப�� 
பால��ன��� �ல�க� வா�� அ�� 

�த�கைள ��ேய�னா�க�. பட��� ெவ� 
ைள �ற��� கா�ட� ப������ ப��கேள 
இ�வா� �த�க� ��ேய�ய ப��க�. 
�தலா� உலக ேபா�� ேபா� உல�ேலேய 
பல� ��க ேபரரசாக இ��த ���தா�ய 
ேபர� இ�த �ேயா�ச கன��� ஆதர� 
வழ�� பால���ய �ர�சைன�� ��� 
�ட� எ�� ெசா�வ�� �ைழயாகா�. 

�தலா� உலக ேபா�� இ����, 
1 9 1 7 இ�,  ���தா�யா ஒ�டமா� ேபர�� 
�� ��த பால��ன �ல�ைத தன� 
க���பா��� ெகா�� வ�த�. இ�கால 
��ேலேய ��� தா�யா �ேயா�ச கன��� 
ஆதர� வழ��� “ப�ஃேவா�” (Balfour) �ரக 
டன�ைத ெச�த�.

���தா�யா பால��ன�ைத ஆ�� 
ெச�த ���ய கால���,  அத� �ேயா�ச 
��ட�ைத எ���� பால��ன��� இ��த 
அேர�ய�க�� ஆயத�ேபாரா�ட�ைத ��க 
��க ஆர���தா�க�. அேர�ய ேபாரா� 
ட�கார�க��� எ�ராக �த�க��� ஆதரவாக 
���தா�யா தன� இரா�வ�ைத 
இய��ய�. அேர�ய�க�� எ���ைப அ�� 
ெதா��த�.

�த�க� ெப��ெதாைகயாக ��ேய� 
வைத �த�� ஆத��த ���தா�யா 

இ�ேபா� அேர�ய�க�� எ���ைப சமா� 
�பத�காக �த�க�� பால��ன���� வ�� 
ெதாைகைய க���ப��த �ய�ற�. இ� 
ேபா� �ேயா�ச ச��க� ���தா�யைவ 
ெவ� ேய��� எ�ண��ட� அத� ேம�� 
தா��த� நட��ன. பால��ன�கைள அவ� 
க�� �ல��� இ��� ெவ�ேய��� 
��ட�கைள�� �ேயா���க� ெதாட��� 
அ��ப���னா�க�.

இர�டா� உலக ேபா�� �ேயா�ச ஆதர� 
�ழ��

இர�டா� உலக ேபா���ழ�� 
ஐேரா�பா��,  ���யமாக ெஜ�ம���, 
�த�க��� எ�ராக நட�த�ப�ட இன 
வ��பா� �த�க��� ஆதரவான �ழ� 
ஒ�� உல�� உ�வான�.

�த�க��� ஆதராவாக உ�வான 
�ழ�� வரலா�� பால ��ன�ைத �த�க� 
இட�க�,  அேர�ய�க� இட�க� எ�� 
பட��� கா�ட�ப�ட� ேபா� ப�� 
ேபா�� ஐநா�� ஊடாக ஒ� ��மா 
ன�ைத�� 1947 இ� �ைற ேவ��ய� ��� 
தா�யா. ெதாட��� 1948 இ�  ��� தா�யா 
அ����� ெவ� ேய�ய�. ச��ைச���ய ெஜ 
�சல� ஐநா�� ��வ�� க� ப�� எ��� 
இ���மான� ெசா��ய�.

அ�கால��� பால� �ன��� இ��த 
�த�க� 3 0  �த�. இவ�க�� ெப�� 
பா�ைமேயா� �ல வ�ட�க��� ��ன� 
தா� ஐேரா�பா�� இ��� அ�� ��ேய 
�வ�க�. இ���� இவ�க��� 5 5  �த� 
�ல� பர�� ஒ��க�ப�ட�. அேர�ய 
நா�கைள த���த ஏைனய நா�க� இதைன 
ஆத��தன. ேபரள�� அேர�ய ம�க�� 
உ�ைமகைள�� பா�கா�பதா�கான க�ட 
ைம���கைள உ� வா�� ��� ���தா�யா 
ெவ� ேய�னா��,  �த�க� அ��த��� 
இவ�ைற ���னா�க�. இ�ேபா� த�க��� 
ஆதரவாக ெச�வா�� �ைற�த �த�க� 
வா�� ஐ-அெம��காைவ த�க�ட� இைண 
�� ெகா� டா�க�.

ஐநா ��மான� �ைறேவ�� ஆ� 
மாத�க���� இ�ேர�� த�நா�� 
�ரகடன� ெச�த�. அேர�ய நா�க���� 
இ�ேர����� இைட�� ெதாட��� நட�த 
ேபா�� அேர�ய நா�க� ேதா��ைய 
த��ன. அேர�ய பால��ன�க� பால� 
�ன������ அக�களாக ெவ�ேய� 
னா�க�. அேர�ய� க��� எ�� ���க� 
ப�ட �ரேத ச�க� பல இ�ேர��� க��� 
பா��� ேபான�. ேஜா�ட� நா� West Bank 
ம��� �ழ�� ெஜ� சல�ைத��, எ��� Gaza 
Strip  ஐ�� க���பா��� ைவ� ���த�. 
750,000 பால� ��ய�க� த�க� இட�கைள 
��� ெவ� ேய�ய இ��க�ைவேய ' அ� 
ந�பா' (Thecatastrophe) எ�� �ைன� ��� 
றா�க�.

ெதாட��த இ�ேர�� அேர�ய 
ேபா�க�

ஆ� நா�க� ேபா� எ�� 
��� �ட�ப�� ேபா� 
இ�ேர����� அேர�ய நா�க 
���� இைட�� 1967 இ� நட�த�. 
அ��� இ�ேர�� ெவ�� ெப�ற�. 
எ���� ைக�� இ��த Gaza Strip, 
ேஜா�ட �ட���த West Bank ம��� 
�ழ�� ெஜ�சல�,  யா�� 
இ�ேர��� ைகக��� மா�ய�. 
ைக�ப��ய �ரேதச�க�� இ� �� 
இ�ேர�� ெவ�ேயற ேவ� �� 
எ�ற ��மான�ைத ஐநா பா�கா� 
��சைப �ைறேவ��ய�. ஆனா� 
இ�ேர��  ெவ�ேயற��ைல.

1 9 7 3 � ஆ�� எ���� ��யா �� 
இ�ேர��ட� ேபா��டன. ஐநாவா� ஒ� 
ேபா� ���த ஒ�ப�த� உ�வான�. ஐநா 
சமாதான பைடக� அ�� ���த�ப�டன. 
எ���� இ�ேர��� 1979 இ� ஒ�ப�த� 
ெச�த �� ன� ஐநா பைடக� அ����� 
ெவ�ேய�ன. ேகால� மைல�� ஐநா 
பைடக� ெதாட��� ���த�ப�டன. 
இதேனா� ஏைனய அேர�ய நா�க� 
பால��ன ��தைல�காக ேநர�யாக 
ேபா��வ�� ��� ேபா���. ஏராளமான 
அேர�ய நா�க�� ம���� இ���� 
பால��ன ம�க� த��� �ட� 
ப�டா�க�…….     (ெதாட�� )



ேம�� நா�க�� ேத�த� 
ெவ��ைய ��� ெச�பைவ 
க��க��� �ைட��� 

����, ஊடக ஆதர�ேம ஆ��. 2019 நவ�ப� 
கைட� வார��� பழைமவாத க�� 3.6 
ப��கைள��, ெதா��க�� 522,000 
ப��கைள�� தாரா�ைம ம�களா��� 
க�� 510,000 ப��கைள�� ேசக��தன. அ�க 
��பைன��ள அ�� ஊடக�க� 
பழைமவாத� க���� எ�ேபா�� ேபராதர� 
வழ���. ���தா�ய பாரா�ம�ற��� 
ம�களைவ�� 650 உ���ன�கைள ெத�� 
ெச��� ேத�த� 2019 �ச�ப� 12ஆ� �க� 
நட�க�����ற�. ஐேரா��ய ஒ��ய 
������ ���தா�யா ெவ�ேய�வ�, 
ேத�ய �காதார ேசைவ, ெபா�ளாதார�, 
உ�நா��� பா�கா�� ேபா�றைவ 
ேத�த�� அ�க� �வா��க�ப���ற�.

இ� க��க� ஆ��க� ெச���� 
பல க��க�

பைழைமவாத� க���� (Conservative Party), 
ெதா��க����(Labour Party) ���தா�ய 
அர�ய�� ���ய ப�� வ��தா��, 
��றா� க��யான தாரா�ைம 
ம�களா��� க���� (Liberal Democratic 
P a r t y )  கா��ரமான ப�� வ����றன. 
�ரா��ய� க�� களான �ெகா�லா�� 
ேத�யவாத� க�� ேவ�� ேத�யவாத� 
க��, ��ஃெப��, அ� ஒ��யவாத� 
க�� ஆ�யைவ�� இ����றன. �ெற��� 
க�� ேபா����வ� பழைமவாத� க���� 
வா��கைள� ���ப�ட� ���தா�யா 
ஐேரா��ய ஒ��ய��� இ��� 
ெவ�ேய�வ�� தட�க�கைள ஏ�ப 
��தலா� எ�பைத �ெற��� க���னேர 
உண����ளன�. அ�க���� நா�� 
ஐேரா��ய பாரா�ம�ற உ���ன�க� 
பைழைமவாத�  க�����  தா���ளன�.

�� ெவ�ேய�ற� (�ெற���)
கட�த நா�� ஆ��க���� ��� 
ேத�தைல� ச���த ���தா �யா�� 
ஐேரா��ய ஒ��ய��� இ��� ெவ� 
ேய�வ� எ�ற �ர��ைனயா� இர�� 
தைலைம அைம�ச�க� பத� �ல�ன�. 
���தா�யாைவ எ�ப�யாவ� ஐேரா��ய 
ஒ��ய��� இ��� �லக� ெச�ேவ� எ�ற 
வாத���� ���ய��வ� ெகா��� 
பைழைமவாத� க���� தைலவ� ெபா�� 

ேஜா�ச� பர��ைர ெச���றா�. ��ர 
இட�சா�� ெகா�ைகைய ��ைவ�� 
பர��ைர ெச��� ெஜர� ேகா�� 
தைலைம�லான ெதா�� க���ன� �� 
ெவ�ேய�ற� ெதாட�பாக இர�டா� 
க���� க��� நட�த�ப�� எ���றன�. 
��ெவ�ேய�ற� ெதாட�பாக தா� ந��ைல 
வ��பதாக ெஜர� ேகா�� ����றா�. 
தாரா�ைமவாத ம�களா��� க���� 
�ெகா�லா�� ேத�யவாத� க���� �� 
ெவ�ேய�ற�ைத� த��பதாக� பர��ைர 
ெச���றன.

ேத�ய �காதார ேசைவ
���தா�யா�� ேத�ய �காதார ேசைவைய 
அெம��கா��� அயலா�க� (O u t s o u r c i n g ) 
ெச��� ச�ைய பைழைமவாத� க�� 
ெச�வதாக ெதா��க�� ��ற� 
சா����ற�. 2019/20 இ�கான ��யா��� 
134 ���ய� ப�� �� ஒ���� 
ெச�ய�ப���ள �காதார ேசைவ அெம��க 
�தலா�க� ெப�� இலாப� ஈ�ட���ய 
ஒ� �ைறயா��. ���தா�யா ஐேரா��ய 
ஒ��ய��� இ��� ெவ�ேய�ய ��ன�, 
அெம��க �தலா�க� அ�� �ர�ட� 
ெச�ய பைழைமவாத� க�� வா��ப���� 
என ெதா��க�� ��ற� சா����ற�. 

அதனா� தா� ேத�த�� ெவ�� ெப�றா�, 
ேத�ய �காதார ேசைவ ��பைன�� 
�ட�பட மா�டா� எ�ற �ள�பர�ைத 
பைழைமவாத க�� ��ரமாக� ெச���ற�.

ெபா�ளாதார�
���தா�ய ம�க� ெதாைக�� 10% ம�க� 
அத� ெச�வ��� 45%ஐ ெகா����க, 
அைர�ப�� ம�க� அத� ெச�வ��� 9%ஐ 
ம��� ைவ���ளன�. கட�த ப�� 
ஆ��க�� ெச�வ�த�க���� வ�யவ� 
க���� இைட�லான இைடெவ� பா�ய 
அ�க��ைப� க���ள�. இைத 
ெதா��க�� ெஜர� ேகா��� தைலைம 
�லான ஆ�� மா��யைம�கலா�. ஆனா� 
அவ� ஆ���� வ�தா�, அ�க வ����ப� 
ெச�� அ�க ெசல�கைள� ெச�வா� 
எ�பதா� அவர� ஆ���� ெபா�ளாதார� 
பா��க�ப�� எ���றன� மா��� 
க���ன�. க���� க���� 

பைழைமவாத� க�� ��ன��� 
இ��பதனா�, ���தா�ய நாணயமான 
ப��� ெப�ம� அ�க����ள�. த�ேபா� 
150,000 ப��க��� ேம� வ�மான� 
உைடயவ�க� ம��� 45% வ�மான வ�ைய� 
ெச��� ��றன�. இைத 80,000 ப��களாக� 
�ைற�க� ேபாவதாக ெதா��க�� அ�� 
���ள�. த�ேபா� 20% ஆக இ���� 
�லதன வ�மான வ�ைய ஐ�ப� 
���காடாக ெதா��க�� அ�க����. 
அ��ட� வா�� உ�ைம வ���� பா�ய 
அ�க��ைப ெதா��க�� ெச��� என 
அ�����ள�. இவ�றா� ெதா��க�� 
ஆ���� வ�தா� இல�ட� ப��� ��� 
ப�� ���கா�டா� �ைற�� என 
ம���ட�ப���ள�. அேதேவைள 
பைழைமவாத� க�� ஆ���� வ�தா�, 
ப��� ச�ைத� ���க� ��தள� வள���ைய 
ம��ேம அைட�� என�� 
ம���ட�ப���ள�. யா� ஆ���� 
வ�தா�� ேத�த�� ��ன� ���தா�ய 
ெபா�ளாதார� பல சவா�கைள எ��ெகா�ள 
ேவ�������.

த�ழ�க�� �ைலைம
இல�ைக�� த�ழ�க�� �ய��ணய 
உ�ைமைய ெதா��க���� ஆ�� 
அ��க���� என ெஜர� ேகா�� த�ைன� 
ச���த த�ழ�க�ட� உ��ய����ளா�. 
ேம�� நா�க�� ஆ�� மா�னா�� அத� 
ெவ��ற�� ெகா�ைகைய இல��� மா�ற 
��யா� என ேகா�� ��ைர�தா�. 
இ�வைர கால�� ���தா�யா�� 
த�ழ�க�� ேபாரா�ட�க�� ெஜர� 
ேகா�� அ��த ப�� ேபா� ேவ� எவ�� 

அ��த��ைல. ஆனா� �ல த��� 
ேத�ய ெசய� பா�டாள�க� ெதா��க�� 
ஆ���� வ�தா� தா� அ�க வ� ெச��த 
ேவ���. அதனா� தா� அத�� 
வா�க��க� ேபாவ��ைல என 
எ��டேம ெத�����ளன�. ��� 
தா�யா�� பல த�ழ�க� ���� 
�ேபர�களா� ��டன�. பல�  அ�ப� 
வ�வத�� ��ரமாக �ய�� 
ெகா������றன�.

�ல�படா உலக� ெப� வ�லர�
ெப�-வ�லர�க� ம�ற நா�க�� ஆ�� 

மா�ற�ைத தம�� ஏ�றப� மா���. ஆனா� 
ெப�-வ�லர�க�� ஆ��ைய தம�� ஏ�ப 
மா��யைம��� �ல�படா-உலக� ெப�-
வ�லர� ஒ�� ெசய� ப��� 
ெகா����பைத பல�� உணர ��ைல. 
பல���ய�க�� த� நா�ைட தா� 
அ��க��ேப� என ெஜர� ேகா�� 
ப�ர�கமாக அ�����ளா�. அதனா� 
அவைர ஆ���� வராம� த���� ��ர 
�ய���� உலக �த� ெப�� ெச�வ�த�க� 
ஈ�ப�வா�க�.

 ேத�த�� ��ன� ���தா�யா 
ஐேரா��ய ஒ��ய��� இ��� 
ெவ�ேய�னா� �ெகா�லா��� வட 
அய�லா��� ���தா�ய ஒ��ய��� 
இ��� �லகலா�. ேவ�ஸு� அேத வ��� 
ெச�ல இ��லா�� த��� ��க ேவ��ய 
�ைல ஏ�படலா�.
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ஐ.நா. சைப�� இல�ைக 
அர��� எ�ராக வழ��� 
ெதா���, அ�� ெவ�� 
க�ட ��ன�, த�ேபா ைதய 
��ல�கா அரச தைலவ� 
ேகா�தபயா ராஜப�ஸ��� 
எ�ரான வழ�ைக 
அெம��கா�� தா�க� 
ெச�� நட�� வ�� ேறா� 
சமாதான� அவ�க� இல�� 
ஊடக���� வழ��ய 

�ற�� ேந�காண� 
(கட�த வார� ெதாட���)

ேக��
 ஒ� ெகாைல� ��ற� சா�ட�ப��, அ� ��பணமானா� 
அ���ச த�டைனயாக மரண த�டைன�ட பல நா�க�� �ைறேவ� 
ற�ப���ற�. �ழ�ைதக�, ��யவ�க� உ�பட ப�லா�ர� 
கண�கான உ��கைள கா� ெகா�ட ��றவா�க� ெத�வான 
தர�கேளா� இ���� �த��ரமாக ெவ�ேய ���த��, இ�� 
ஜனா�ப�யாக ேத�வா� இ��ப�� எ�வைக யான எ�ண�கைள� 
த���ற�?

ப��
 நா�க� வழ��க� ெதா��பத�� எ�த� ��ற�சா�ைட�� 
ைவ�கலா�. ��ற�சா���கான சா��கைள �ர��வ��,  அ�த� 
��ற�சா�ைட ைவ�� வழ�� நட��வ�� 
இர�� ���யாசமான  ப�யா��. நா� 
உண���வச�ப�� எ�த நா���� ேபா� 
ேபசலா�. ஆனா� ஒ� பய�� இ�ைல. 
ஏென�றா�, ச�ட ��யான சா��கைள �ர�� நா� அைத ெச�ய 
ேவ���. என�� ய��� ��கா ேபா�றவ�க� இ��பதா�, நா� 
இைத ��ென���� ெச���ேற�. ஆனா� சா��க� 
�ல�ெபய��த ம�க�ைடேய தா� இ���ற�. அவ�க� தா� ேபச 
ேவ���. அ� �டயமாக நா�க� ெதாட��� கைத�� ெச�ய 
ேவ���. மரண த�டைன �ைட�க ேவ��� எ�பத�� அ��த 
க�ட நடவ��ைகயாக அைன��லக ��ற�ய� ��ம����� தா� 
ேபாக ேவ���. ேகா�தபயாைவ ��களவ�க� ஜனா�ப�யாக 
ஏ��� ெகா���ளா�க� எ�றா�, இனவாத ெபௗ�த இனவா� 
எ�ப� உலக நா�க��� ெத�வாக �ள����ள�. த�� ம�க� 
எ�ேலா�� ச�� �ேரமதாசா��� வா�க��தத� �ல� ேகா�தபயா 
எ�ப�யானவ� எ�ப� ெத���. அத�காக ச�� ந�லவ� எ���ைல. 
த�� ம�க� ந�லெதா� ��ைவ� ெகா����ளன� எ�ப� உலக 
நா�க� எ�லாவ����� ெத����ள�. 

ேக�� 
 இ�த உலக ஒ��� இ�ப�ேய தா� ேபாக� ேபா��றதா? 
அ�ல� இ�த �ைலைமக�� மா�ற� வர���ய வா����டா?

ப�� 
 உலக ஒ���� இல�ைக ஒ� ���யமான �வாக 
க�த�ப���ற�. இல�ைக �னா�� பா�கா���ள ஒ� ���ய 
தளமாக இ����ற�. அ�த �டய��� ெதாட���யான ப��ேபா� 
ஒ�� நட�� ெகா������ற�. எனேவ நா�க� 
���யமானவ�க�ட� ெதாட�ைப ஏ�ப���னா�, எ�க��� 
சா�பான ���க� வ��. பல���ய�����ட எ�க� �ர��ைன 
ச�யாக ெத�ய வ���ள�. நா� அ�� ேபா�� ேபா� அ��ேத�. 
ஆனா� இதைன ேம�ெகா�� ஊ����க பணவச�க� ேதைவ. 
இ�வாறான ேசைவயா�ற ஒ� அைம�� ேதைவ எ�ப� என� ஆைச. 
த�ழ�க�� ப��த ம�த உ�ைம ஆ�வல�க� க�டாய� 
இ��பா�க�. அவ�கைள ஒ�� �ர�� ��க� இ�லாம� 
ெசய�ப�ேவாமானா�, நா�க� எ�வளேவா �டய�கைள 
ெச�யலா�. வ�ைம ெகா�ட உலக நா�கைள ைமயமாக ைவ��� 
ெகா�� கா� நக���னா�, ��சயமாக ெப�ய ஒ� ெவ�� வ�� என 
�ைன���ேற�. அதனா� ெதாட��� எ�ன ெச�ய ேவ��ேமா 
அைத� ெச�� ெகா����ேபா�. எ��ைடய இல�காக இைத� 
தா� ைவ���ேள�. இத�கான �ய��ைய ச�யான ��வன��ட�, 
ச�யானவ�க�ட� ஆர���க ேவ���.  இராஜத��ர�, பா�கா��, 
�லனா�� என பல �ைறக�� ெதாட�ைப ஏ�ப��த ேவ���. உய� 
ம�ட��� ெதாட��கைள� ேபண ேவ���. நா�க� இைத 
��ென����  ெச�ல ேவ��� எ�றா� இத�� ஒ�ப�த� ெச�ய 
ேவ���. அவ�க��� வட���ழ�� ஏேதா  ஒ� �டய����� 

ேதைவெய�றா�, அ� ெதாட��� நா� கல��ைரயாட ேவ���. 
எம� அர�ய� வ�ட����� அ��த தைல�ைற�கான ஒ��கான 
தைலைம இ�ைல.  அைத�� உ�வா�க ேவ���.

ேக��
 ��க� ெதாட��� இ�த வழ�ைக ��ென��க ேவ��� 
எ�றா� �ல�ெபய� த�� ச�க��ட� இ��� எ�தைகய உத�கைள 
எ��பா������க�?

ப��
 எ�ைன� ெபா��தவைர��, இ�ப�யான வழ��கைள 
ெதாட���யாக� ப�� ெச�தா�, அ� ேகா�தபயா அரசா�க���� 
ெந��க�ைய ஏ�ப����. ம�த உ�ைமக� ெதாட�பான ெத��� 
உலக நா�க�ைடேய ஏ�ப���வத�� உ�ய நடவ��ைக எ��க 
ேவ���. ���யமான நா�க�ட� ெதாட�� ெகா�ள ேவ���. 
எ�லா நா�க��� நா�க� ஏேதா ஒ� வ��� இைத� ெச�ய 
ேவ���. நா� �ைற����� வ�� இற��ய�ட�, அ�ேபா� 
மைன� ��ைளக� அ�ேக இ����றா�க�. 2010இ� நா� கனடா 
நஷன� ேபா�� எ�ற ஒ� ��ர ெவ�ைள�ன�ைத� ேச��த 
ப���ைக�ட� ேப�ேன�.  அவ�க� அ��த நா� அைத ெப�யள�� 
�ர���தன�. அ�ேபா� என� மைன� ��ைளக� நா��� இ��தன�.  
இ�ேபா� ேகா�தபயா��� எ�ராக வழ��� ேபா�� ேபா��, 
மைன��� ெப�ேறா� நா��� இ��தன�. �ல ேநர�க�� நா�க� 
இ�ப�யான �யாக�க� ெச�ய ேவ�� வ��. எ��ைடய ���ப� 
எ�� பா��தா� ஒ��� நட�கா�. இ�ப�யான �டய�க�� 
அைம��க� உத� ெச�தா� நா� ����� நட��ேவ�.  உல�� 
வ�ைம ��க நா�க�ட� ேப� அவ�கைள எ�க��� ஆதரவாக 

இராஜத��ர �ைற�� பய�ப��தலா� என 
�ைன� ��ேற�. ��ய ஜனா�ப� �னா�ட� 
ந��றைவ ைவ�����றா� என �ைன��ேற�. 
அ�த பய��னா� தா� அவ� இ��யா��� 

ஓ�னா�. இ��யா அவைர அைழ�த� அவைர எ�ச��பத���, 
அவ��� ச�யான ேவைல� ��ட�ைத� ெகா��பத�காக�ேம. 
ஏென��, இ��ய இரா�வ��, இல�ைக இரா�வ�� அ��த 
மாத� ஒ� ப���ைய ேம�ெகா�வதாக ���றா�க�. அவ� ��கள 
ம�க��� ஒ�ைற� �றலா�. ஆனா� ச�வேதச��� �ைல ேவ�. 
ஆனா� அேதேநர� ச�வேதச� த�ழ�க��� உதவ ேவ���, 
த�ழ�கைள கா�பா�ற ேவ���, அவ�க��� த��ழ� 
�ைட�கஏ�பா� ெச�ய ேவ��� எ�� நா� �ைன�க� 
ேபாவ��ைல. அவ�க��� த�க� ��ட�க� ெசய�பட ேவ���. 
அத�� எ�கைள பய�ப��த ேவ��� எ�பேத ச�வேதச��� 
ேநா�க�. ஆனா� நா�க� அதைன� ெத��� ெகா�ேட  எ�க�� 
ேவைலகைள ெச�� ெகா�� ேபாகலா�. அைம��க�  ச�� 
க�டைம���� ெவ�ேய�� ����க ேவ���. ���ய 
வ�ட����� ேயா���� ெகா��, ச�ைட���� ெகா�� 
இ��ப�� ஒ� பய�� இ�ைல. எ�ைன� ெபா��தவைர��, அ��த 
க�ட நடவ��ைகயாக, பல நா�க�� உ�ள இராஜா�க அைம��, 
எ���க�� என எ�ேலா�ட�� ந�ல 
உற�� இ��தா� தா�, இவ�ைற 
ெச�யலா�.  என�� ெப�யள�� 
ஒ�வ�� ஆதர�� இ�ைல. 
ய��� ��கா, �ரா��� 
ஹ�சைன� த�ர என�� 
எவ�� ஆதரவாக இ�ைல. 
இ�� கனடா�� NCCT எ�ற 
ஒ� அைம�� என�� ெகா 
�ச� ஆதரவாக இ� 
���ற�. அ� ஒ� 
ந�ல �டய�. 
ஐேரா�பா�� 
இ�ப�யான 
ெசய���ட�க
ைள ெச��, 
வழ��கைள 
ேபாட 
ேவ��� 
என 
�ைன���
ேற�.
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��ேமா�ைட இ�மைன� ப�ம�க�.

ெகௗதா��ைன மண� ����க�

���க� க� ம� வள�

“இய�ைக என� ந�ப�, வா��ைக என� 
த��வா��ய�, வரலா� என� வ�கா��.” 
எ�� தைலவ� தா� ேபாரா�ட� ஆர���த 
கால��ேலேய அ���த� நா� அ��தேத. . 
அவ� �த� ெகா��த ���ய��வ� 
இய�ைக��� ����ழ����தா� எ�ப 
த�� இ� ஒ� வரலா�� ஆதார�.

 ����ண�� உட�ப��ைக கால��� 
ம�னா�,  ��ேமா�ைட,  கா�ேகச��ைற, 
உடபட பல தாயக �ரேதச�க�� இய� 
ைக�� மாறாக,  இய�ைக வள�கைள 
கப�கர� ெச��� ேநா��� ஜ�பா� உ�பட 
பல நா�க� �யாபார ஒ�ப�த� எ�த 
வ�தேபா� ம�ேப����ட��� அைத 
தைலவ� �ராக��த� பல��� ெத�யா�.

 �ன,  இ��ய க�ப�க�� நடமா 
�ட�ைத க���ப���யத� �ல� ��ேமா 
�ைட இ�மைன� க�மவைள� ���ைட  
த���� வ����தா�.

 ஒ�ேவைள ம����, இய�ைக�� 
��தக� �ைள���� அ�த ஒ�ப�த�க�� 
தைலவ� �ரபாகர� ைகெய�������தா� 
ேம��லக��� பா�ைவ�� அவ� "பய�க 
ரவா�" இ�லாம� ேபா���கலா�..

 இைத�தா� இ�ைறய நம� 
ஆ�வாள�க�,  " �ரபாகர�� தவ�" எ�� 
வா�� எ���றா�க�. இன�ைத ம��ம�ல, 
இய�ைகைய�� மா�றா�ட� அைட� 
ைவ�க ��யா�.

 இ� ேபரா�ட���� ம��ம�ல 
ம�த வா��� இ����ேக �ரணான�. 
தைலவ� இ�ப�ெய�லா� ����த� 
�ைள�தா�, "ஒ� ��ய இன��� தைலவ� 
உலக �தலா���வ���ேக ேவ�� ைவ� 

�றாேன. . "  எ�� ஒ�� ெமா�த 
உலக�� ேச��� ேபாரா�ட�ைத 
அ��� ���த�.

த��ழ��� வா��,  அைடயாள�, 
���டாக இ��ப� தாயக�ைத 
�����ள கட�� தாயக���� ����� 
���� பைனக��தா�..

 இ�த பைனகள�தா� ஆர�ப 
கால��� ப��� ��க� அைம�க ��க� 
ம��ம�ல ம�க�� பா��தா�க�.  ஒ� 
பைன த��க�ப�வெத�ப� ஒ� த�ழ�� 
வா�வாதார� ந��க�� வத�ெகா�பான� 
எ�பைத தைலவ� உண��� அைத 
ம���ப���யேதா� ம��ம�ல த��க� 
ப�ட பைனக���� ேமலாக த�ழ� 
தாயகெம��� பன� க��கைள நட 

உ�தர��டா�.  த��ழ ெபா���ய ேம� 
பா�� ��வன� அைத ெவ��கரமாக 
நைட�ைற�ப���ய�.
 இ��ய இரா�வ ���ைக உ�பட 
அத�� ��னான பல ��கள� 
பைடெய��� கால�க��� ேபாரா�க� 
வட த��ழ ����� ெத� த��ழ����� 
இல�வாக ெச�� வர�� தம� 
கா�பர�கைள பா�கா�பாக அைம�� 

ெகா�ள�� வன� ப����� அ�� வா�� 
வன உ��க���� ேசத� �ைன ��பைத 
அ��த தைலவ� ேபாரா �க�ட� " ��க� 
பாைதைய மா�� யைம��க�,  அ�ல� 
எ���� ���ைகைய உைட�� ேபா� 

வா��க�,  எ�த காரண� ெகா��� 
வனவள�ைத அ��க �டா�" எ�� 
இ��கமாக க�டைள��ட�� பல��� 
ெத�யா�.  காட��� த��� ம��� பைன 
வள ேபண�ட�,   மர ந�ைக�ல�� 
ம�வள� ேப�யைமைய�� நா� 
மற���டலாகா�.

 இத� �ைளவாக ேபாரா�க� 
ெப�� ஆ�த தளபாட �ைமக�ட� 
��ட�ர� நட�� பய��க 
ேவ�����த� ம��ம�ல பல 
த�ண�க�� எ��கைள ேநர�யாக ச���� 
ேமா� கள�ப�யாக ேவ���� ஏ�ப�ட�.

 இன அ��� ேநா�க�க�ட� 
ேபர�� ஆ�த�க�ட� பைடெய��� 
த�ழ� ேதச�ைத ��� ��ற ��கள�ைத 
எ��ெகா�டப�ேய இய�ைகைய�� ���� 
�ழைல�� ��க� ேந��த, பா�கா�த கைத 
இ�.

 ஆனா� 2009 இ�� �ற� இ�� க�ட 
ைம�க�ப�ட இனஅ���� ஒ� ப��யாக 
��கள�தா� த��ழ��� இய�ைக�� 
���� �ழ�� தா�மாறாக� �� ைவ�க 
�ப�� அ��க�ப�� வ���றன.

 ��ல�கா இரா�வ� ��தைல 
��களா� வள��க�ப�ட கா�கைள அ��� 
வ�வ�ட�,  மண� ெகா�ைள��� 
ஈ�ப�� வ���ற�.  இ�ெசய�க� தா� 
இ�ைறய ெவ�ள� ெப������ அ� 
���� காரணமாக அைம���ள� எ�பைத 
யா�� ம��க ��யா�. 


