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	 மிலேனியம்	 சேஞ்	 உடன்பாடு	
நடடமுடைப்டுத்தப்ட	 லேண்டும்	 என்	
தில்	 அமெரிக்பாவின	 ்பாங்கிரஸ்	 சட்	
உறுதியபா்	 உள்ள்தபா்	 அமெரிக்	 அதி்பாரி்ள	
ம்தரிவிததுள்ளர்.
	 இந்த	 ேபாரம்	 சிறீேங்்பாவுககு	 ்யணம்	
லெறம்பாண்ட	அமெரிக்பாவின	ெததிய	ெறறும்	
ம்தன்பாசியப	 பிரபாநதியததிற்பா்	 மசயேபா்ளர்	
அலிஸ்	மேல்ஸ்	இ்தட்	உறுதிப்டுததியதுடன,	
அேரின	 சிறீேங்்பா	 ்யணததின	 லநபாக்தட்த	
மேறறிம்ைச்	மசய்யும்	ேட்யில்	சிறீேங்்பாவுக	
்பா்	முன்பாள	அமெரிக்த	தூதுேர்	மைபால்ட்	

ஓ	 பில்ளககும்	 சிறீேங்்பாவுககு	 ்டந்த	 ேபாரம்	
ேருட்	்தநதிருந்தபார்.
	 சிறீேங்்பா	 அரச	 ்தடேேர்	 ல்பாத்த்பாயபா	
ரபாஜ்கசபா	 ெறறும்	 பிர்தெர்	 ெகிந்த	 ரபாஜ்கசபா	
ஆகிலயபாடர	 சநதித்த	 பில்ளக	 அமெரிக்பாவின	
உடன்பாட்டட	ஏறறுகம்பாள்ள	டேப்்தற்பா்	
அழுத்தங்்ட்ள	லெறம்பாண்ட்தபா்	ம்பாழும்புத	
்த்ேல்்ள	ம்தரிவிககினை்.
	 அமெரிக்பாவின	 உத்தரவிறகு	 அடெ	
ேபா்லே	 பில்ளக	 சிறீேங்்பாவுககு	 இர்சியெபா்	
ேநதிருந்தபார்.

	 சிறீேங்்பாவின	 மி்வும்	 ்ழடெயபா்	
அரசியல்	 ்ட்சி்ளில்	 ஒனைபா்	 ஐககிய	
ல்தசியக	 ்ட்சி	இரண்டபா்	 பி்ளவு்ட்டுள்ள்தபா்	
ம்பாழும்புத	்த்ேல்்ள	ம்தரிவிததுள்ள்.
	 ்ட்சி	்தடேடெப	ம்பாறுபபு	ம்தபாடர்பில்	
ஏற்ட்ட	 குழப்ங்்ள	 ்பாரணெபா்லே	 ்ட்சி	
இரண்டபா்	 உடடநதுள்ளது.	 சஜித	 பிலரெ்தபாசபா	
்தடேடெயில்	 ஒரு	 குழுவி்ரும்,	 ரணில்	
விககிரெசிங்்	 ்தடேடெயில்	 ெறறும்	 ஒரு	
குழுவி்ரும்	பிரிநதுள்ள்ர்.
	 ்டந்த	 வியபாழககிழடெ(16)	 இடம்	
ம்றை	 நபாடபாளுெனைககுழு	 கூட்டததின	
ல்பாது	 இரு	 ்தரபபி்ரும்	 ்ேத்த	 ேபாககு	
ேபா்தததில்	 ஈடு்ட்டதுடன,	 ்த்பா்த	 ேபார்தட்தப	
பிரலயபா்ங்்ளிலும்	 ஈடு்ட்ட்தபா்	
ம்தரிவிக்ப்டுகினைது.
	 இ்தட்த	 ம்தபாடர்நது	 கூட்டததில்	
இருநது	 மேளிலயறிய	 சஜித	 பிலரெ்தபாசபா	
்தடேடெயிேபா்	 குழுவி்ர்	 புதிய	 ்ரநது	
்ட்ட	 கூட்டணி	 ஒனடை	 அடெப்்தற்பா்	
முயறசி்ளில்	 ஈடு்ட்டுள்ள்ர்.	 இது	 ம்தபாடர்	
்பா்	 கூட்டம்	 ்டந்த	 மேளளிககிழடெ(17)	
ம்பாழும்பில்	இடம்ம்ற	றுள்ளது.
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 தமிழர்	 திருநபா்ளபாம்	 ட்தபம்பாங்்ல்	
திருநபாட்ள	 முனனிட்டு	 யபாழ்.	 ெபாேட்டததின	
ேல்மேட்டிததுடையில்	நடடம்றும்	ேருடபாந்த	
்ட்டத	 திருவிழபா	 ம்ருெ்ளேபா்	 ெக்ட்ள	
்ேர்நதிருந்ததுடன,	சமூ்	ேடேத்த்ளங்்ளிலும்	
அதி்ம்	்கிரப்ட்டுள்ளது.
	 ்டந்த	 10	 ேருடங்்்ளபா்	 இடம்ம்றறு	
ேரும்	இந்த	திருவிழபாவில்	் ட்டம்	விடும்	ல்பாட்	
டியில்	 மேறறியீட்டு்ேர்்ளுககு	 ்ரிசு்ளும்	
ேழங்்ப்டுேதுண்டு.
	 ேல்டே	 விககில்ஸ்ேரபா	 ச்சமூ்	
நிடேயததின	 ஆ்தரவுடன	 இடம்	 ம்றும்	
இந்த	 திருவிழபாவில்	 ்ல்லேறு	 ேட்யபா்	
ேடிேடெபபுக்ட்ளக	ம்பாண்ட	 48	 ்ட்டங்்ள	

ேபாட்	அேங்்ரிததிருந்த்.
	 ்பாேபாச்சபார	 இடச	 குழு	 ேடிவில்	 ேடி	
ேடெக்ப்ட்ட	 ்ட்டலெ	 இந்த	 ல்பாட்டியில்	
மேறறியீட்டியுள்ளது.

	 இந்த	 நி்ழ்வில்	முன்பாள	 ேடெபா்பாண	
சட்	 உறுபபி்ர்	 எம்.	 ல்	 சிேபாஜிலிங்்ம்,	
ேடெபா்பாண	 ல்பாககுேரததுப	 பிரிவு	
்ணிப்பா்ளர்	 சுஜிேபா	 சிே்தபாஸ்,	 ேடெபா்பாண	
இட்ளலயபார்	 ெறறும்	 விட்ளயபாட்டுததுடை	
மசயேபா்ளர்	எல்.	இ்ளங்ல்பாேன	ெறறும்	ேல்டே	
ந்ரபாட்சி	 சட்	 ்தடேேர்	 ல்	 ்ருணரபாஜபா	
ஆகிலயபார்	்ேநது	ம்பாண்டிருந்த்ர்.

ty;it gl;lj; jpUtpoh

thid myq;fupj;j gl;lq;fs;

 
 
 
 

இந்த	 ேபாரம்	 அமெரிக்பா,	 சீ்பா,	 ரஸ்யபா,	
பிரித்தபானியபா	ஆகிய	நபானகு	ேல்ேரசு	நபாடு்ளின	
முககிய	அதி்பாரி்ள	சிறீேங்்பாவிறகு	ஒலரநபாளில்	
்யணம்	 லெறம்பாண்டட்தத	 ம்தபாடர்நது,	
இநதியபாவின	 ்பாது்பாபபு	 ஆலேபாச்ர்	 அஜித	
லடபாேபால்	 ஒரு	 நபாள	 ்யணெபா்	 அேசரெபா்	
சிறீேங்்பாவுககு	லநறறு	(18)	ேநதுள்ளபார்.
	 சிறீேங்்பாவின	 அரச	 ்தடேேர்	 ல்பாத்த	
்பாயபா	ரபாஜ்கசபாடேசச்	சநதித்த	அேர்,	சிறீேங்்பா	
வுடன	 ்பாது்பாபபு	 உைவு்ட்ளப	 ்ேப்டுத்த	
இநதியபா	 விரும்புே்தபா்	 ம்தரிவிததுள்ளதுடன,	
50	 மில்லியன	 மடபாேர்்ட்ள	 சிறீேங்்பாவின	
்டடததுடை	 ெறறும்	 புேபா்பாய்வுததுடை	
லெம்்பாட்டுககு	ேழங்கியுள்ளபார்.
	 இநதுசமுததிர	 ்டற	 பிரபாநதியததின	
்பாது்பாபபு	குறிததும்	இந்த	சநதிபபில்	விேபாதிக	
்ப்ட்டுள்ள்தபா்	ம்தரிவிக்ப்டு	கினைது.
	 சிறீேங்்பாவின	மேளிவிே்பார	அடெச்சர்	
தில்ஸ்	 குணேர்த்த்	 ்டந்த	 ேபாரம்	 இநதியபா	
மசனறிருந்ததும்	இங்கு	குறிபபிடத்தக்து.
	 இ்தனிடடலய,	 இநதியபாவின	 ஆளும்	
்ட்சியபா்	 ்பாரதிய	 ஜ்்தபா	 ்ட்சியின	 ம்பாதுச்	
மசயேபா்ளர்	ரபாம்	ெபா்பாவ்	இந்த	ேபாரம்	14	ஆம்	நபாள	
சிறீேங்்பாவுககு	 ்யணம்	 லெறம்பாண்டதுடன,	
சிறீேங்்பா	 அரச	 ்தடேேர்	 ெறறும்	 பிர்தெர்	
ஆகிலயபாடரயும்	சநதிததிருந்தபார்.

,e;jpahtpd; Njrpa ghJfhg;G MNyhrfu; 

rpwPyq;fhTf;F mtru gazk;
எ தி ர் ே ரு ம்	
ெபார்ச்	 ெபா்தம்	
இடம்ம்ைவு	
ள்ள	 ஐககிய	
ந பா டு ் ள	
ச ட ் யி ன	
ெ னி ்த	
உ ரி ட ெ ் ள	

ஆடணககுழுவில்	 சிறீேங்்பா	 விே்பாரங்்ள	
விேபாதிக்ப்டுேட்தலயபா	 அல்ேது	 சிறீேங்்பா	
மீது	 லெேதி்	 அழுத்தங்்ள	 பிரலயபாகிக்ப	
்டுேட்தலயபா	்தடுககும்	முயறசி்ட்ள		சிறீேங்்பா	
அரசு	தீவிரெபா்	லெறம்பாண்டு	ேருகினைது.
	 இந்த	 ேபாரம்	 சிறீேங்்பாவுககு	 ்யணம்	
லெறம்பாண்ட	அமெரிக்பாவின	ெததிய	ெறறும்	
ம்தன்பாசியப	 பிரபாநதியததிற்பா்	 மசயேபா்ளர்	
அலிஸ்	மேல்ஸ்	ஐ.நபா	ெனி்த	உரிடெ்ள	அடெ	
பபின	 தீர்ெபா்ம்	 குறிதது	 ல்சியது	 ஒருபுைம்	
இருக்,	 ம்பாதுநேேபாய	 	 நபாடு்ளின	 ம்தன்பா	
சிய	 பிரபாநதிய	 ்ணிப்பா்ளர்	 ம்ரத	 ம்ய்லி	
இந்த	 ேபாரம்	 சிறீேங்்பாவுககு	 ்யணம்	 ஒனடை	
லெறம்பாண்டிருந்தபார்.
	 சிறீேங்்பாவின	 மேளிவிே்பார	 அடெச்	
சர்	 தில்ஸ்	 குணேர்த்த்பாடேச்	 சநதித்த	
அேர்	 மஜனீேபாவில்	 எதிர்ேரும்	 ெபார்ச்	
ெபா்தம்	 இடம்ம்ைவுள்ள	 ெனி்த	 உரிடெ்ள	
ஆடணககுழுவின	 அெர்வு	 ம்தபாடர்பில்	
ல்ச்சுக்ட்ள	 லெறம்பாண்டிருந்தபார்.	 ம்ரத	
துடன	 சிறீேங்்பாவுக்பா்	 பிரித்தபானிய		
தூதுேர்	 சபாரபா	 ்ட்டனும்	 இந்த	 சநதிபபில்	
்ேநதும்பாண்டிருந்தபார்.

	 ஆ்பால்	 அமெரிக்பாவி்பால்	 ம்பாண்டு	
ேரப்ட்ட	 ஐககிய	 நபாடு்ள	 சட்யின	
தீர்ெபா்தட்த	 சிறீேங்்பா	 நபாடபாளுெனைம்	
அங்கீ்ரிக்வில்டே	 எ்	 அமெரிக்	 ெறறும்	
பிரித்தபானிய	 அதி்பாரி்ளுககு	 ம்தரிவித்த	 சிறீே	
ங்்பா	 அதி்பாரி்ள,	 ்தபாம்	 ்தமிழ்	 ெக்ளுடன	
நல்லிணக்ப்பாடு்ட்ள	 லெறம்பாளளும்	 நடே	
டிகட்்ட்ள	ஏற்்லே	ஆரம்பிதது	விட்ட்தபா்	
ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 யபாழ்.	 ெபாேட்டததின	 முன்பாள	 அரச	
அதி்ர்	 திருெதி	 பி.	 எம்	 சபார்ளஸ்	 அேர்்ட்ள	
ஆளுநரபா்	நியமித்த்தன	மூேம்	்தமிழ்	ெக்ளுககு	
நனகு	 அறிமு்ெபா்ேரிடம்	 அதி்பாரங்்ள	
ட்யளிக்ப்ட்டுள்ள்தபா்வும்,	 ேடெபா	
்பாணததில்	 ்ே	 இடங்்ளில்	 அபிவிருததித	
திட்டங்்ள	 முனம்டுக்ப்டவுள்ள்தபா்வும்	
ம்தரிவிததுள்ள்ர்.
	 13ஆேது	திருத்தச்	சட்டதட்த	நடடமுடை	
ப்டுத்த	திட்டமிட்டுள்ள்தபா்வும்,	ேடெபா்பாண	
சட்க்பா்	 ல்தர்்தல்	 விடரவில்	 நடடம்றும்	
எ்வும்,	 அ்தன	 ்பாே்தபாெ்தததிறகு	 முனட்ய	
அரலச	 ம்பாறுபபு	 எ்வும்	 அேர்்ள	
ம்தரிவிததுள்ள்ர்.
	 இ்தனிடடலய,	 ஐ.நபா	 தீர்ெபா்தட்த	
முறறுமுழு்தபா்	 எதிர்க்பாது,	 அதில்	 உள்ள	 சிே	
சரததுக்ட்ள	ெபாறறும்	முயறசி்ட்ள	சிறீேங்்பா	
அரசு	 லெறம்பாண்டு	 ேருே்தபா்வும்,	 அதில்	
சிறீேங்்பா	்டடயி்ர்	மீ்தபா்	விசபாரடண்ட்ள	
நீககும்	திட்டங்்ளும்	உண்டு	எ்வும்	ம்பாழும்	
புத	்த்ேல்்ள	ம்தரிவிககினை்.
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      rPdhtplk; cjtpNfhu rpwPyq;fh jpl;lk;?
உேகின	 மூனறு	 முககிய	 ேல்ேரசு	
நபாடு்ளின	 இரபாஜ்தநதிரி்ள	
சிறீேங்்பா	 அரச	 ்தடேேர்	
ல்பாத்த்பாயபா	 ரபாஜ்கசபாடே	 ஒலர	
நபாளில்	 ்தனித்தனியபா்	 சநதித்தது	
சிறீேங்்பாடே	டெயம்	ம்பாண்டுள்ள	
பூல்பா்ள	 அரசியல்	 ம்தபாடர்்பா்	
்ணிபட்	லெலும்	உறுதிப்டுததியு	
ள்ளது.

 ்டந்த	 மசவ்ேபாய்கிழடெ(14)	
அமெரிக்பாவின	 ெததிய	 ெறறும்	
ம்தன	 ஆசியப	 பிரபாநதியததிற்பா்	
மசயேபா்ளர்	 அலிஸ்	 மேல்ஸ்,	

சீ்பாவின	 மேளிவிே்பார	 அடெச்சர்	 ேபாங்	 ஜி	 ெறறும்	 ரஸ்ய	 மேளிவிே்பார	
அடெச்சர்	மசர்ஜி	மேவ்லரபாவ்	ஆகிலயபார்	சிறீேங்்பா	அரச	்தடேேர்	ல்பாத்த்பாயபாடே	
்தனித்தனியபா்	ஒலர	நபாளில்	சநதிததிருந்த்ர்.	இந்த	சநதிபபின	ல்பாது	சிறீேங்்பாவின	
பிர்தெரும்,	 ல்பாத்த்பாயபாவின	 சல்பா்தரருெபா்	 ெகிந்த	 ரபாஜ்கச,	 மேளிவிே்பார	
அடெச்சர்	தில்ஸ்	குணேர்த்த்		ஆகிலயபாரும்	உடன	இருந்த்ர்.
	 ம்பாரு்ளபா்தபார	 ெறறும்	 ்பாது்பாபபு	 உடன்பாடு்ள	 குறிதல்த	 இந்த	 மூனறு	
அதி்பாரி்ளும்	ல்சியுள்ள்ர்.	அலிஸ்	மேல்	அமெரிக்	அதி்ர்	மடபா்பால்ட்	ட்ரம்ப	
எழுதிய	்டி்ததட்த	ல்பாத்த்பாயபாவிடம்	ட்யளிததுள்ளபார்.
	 சிறீேங்்பாவுடன	 அமெரிக்பா	 லெறம்பாள்ளவுள்ள	 உைவு்ள	 ெறறும்	
உ்தவி்ள	ம்தபாடர்்பா்	நி்ந்தட்்ள	அந்த	 ்டி்தததில்	உள்ளடக்ப்ட்டுள்ள்தபா்	
ம்தரிவிக்ப்டுகினைது.
	 ம்பாரு்ளபா்தபார	அபிவிருததி,	்யங்்ரேபா்த	்தடுபபு	ஒததுடழபபு,	்டடததுடை	
உடன்பாடு்ள,	மிலேனியம்	சேஞ்	உடன்பாட்டு	நிதி	விே்பாரம்	ல்பானை	விடயங்்ள	
உள்ளடங்கியுள்ள	 ்டி்ததட்த	 ட்யளித்த	 பின்ர்	 ஊட்வியேபா்ளர்்ளிடம்	
ல்சிய	 அலிஸ்	 மிலேனியம்	 சேஞ்	 உடன்பாடு	 ம்தபாடர்பில்	 ஆய்வு	 மசய்ே்தற்பா்	
ல்பாத்த்பாயபா	அடெககும்	குழுடே	்தபாம்	ேரலேற்்தபா்	ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 எனினும்,	 ஐககிய	 நபாடு்ள	 சட்	 ம்பாண்டு	 ேந்த	 தீர்ெபா்ம்	 ம்தபாடர்பில்	
சிறீேங்்பா	 அரசின	 நடேடிகட்்ள	 குறிதது	 விரிேபா்	 ல்ச்சுக்ட்ள	 லெற	
ம்பாண்டுள்ள்தபா்	 சிறீேங்்பாவுக்பா்	 ்யணதட்த	 நிடைவு	 மசய்து	 மேளிலயறும்	
ல்பாது	மேல்ஸ்	ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 சிறீேங்்பா	 அரசுடன	 லெறம்பாள்ளப்டவுள்ள	 ்டடததுடை	 ெறறும்	
ம்பாரு்ளபா்தபார	 உடன்பாடு்ள	 குறிதது	 ல்சவில்டே.	 அடே	 ம்தபாடர்பில்	 ம்பாதுத	
ல்தர்்தல்	நிடைவு	ம்றைதும்	்ேநதுடரயபாடப்டும்.
	 சிறீேங்்பா		நபாடபாளுெனைத	ல்தர்்தல்	நிடைேடடந்ததும்,	இந்த	உடன்பாடு்ளில்	
ஏற்டுத்தப்ட	லேண்டிய	ெபாறைம்	ம்தபாடர்பில்	ஆய்வு	மசய்லேபாம்.	 ்டடததுடை	
ஒப்ந்தம்	 1995ஆம்	 ஆண்டு	 ஆரம்பிக்ப்ட்டது,	 18	 அமெரிக்	 ்டற்டடக	
்ப்ல்்ளின	்யணம்	என்ல்த	அ்தன	மேறறி்தபான.
	 ஐககிய	நபாடு்ள	சட்யின	ெனி்த	உரிடெ்ள	ஆடணககுழு	ம்பாண்டு	ேந்த	
தீர்ெபா்ம்	 ம்தபாடர்பில்	 விரிேபா்	 ல்ச்சுக்ட்ள	 லெறம்பாண்டிருநல்தன.	 ்பாணி்ள	
விடுவிபபு,	்பாணபாெல்	ல்பா்ேர்்ளுக்பா்	நீதி	ம்தபாடர்பில்	ஆரபாயப்ட்டது.
	 சிறீேங்்பா	 எல்ேபா	 நபாடு்ளுடனும்	 நட்புைடேப	 ல்ண	 லேண்டும்.	 ்ே	
நபாடு்ட்ளப	ல்பாேலே	சிறீேங்்பாவின	ம்பாரு்ளபா்தபார	ே்ளர்ச்சிககு	மேளிநபாடு்ளின	
மு்தலீடு்ள	ல்தடே	எ்	அேர்	லெலும்	ம்தரிவிததுள்ளபார்.	அேர்	ம்பாது	அடெபபுக்ள	
ெறறும்	 ்தமிழத	 ல்தசியக	 கூட்டடெபபு	 ஆகியேறறின	 பிரதிநிதி்ட்ளயும்	
சநதிததிருந்தபார்.
	 2015ஆம்	 ஆண்டு	 ஐ.நபா	 தீர்ெபா்ததின	 பின்னியில்	 அமெரிக்பா	 இருந்த	
ல்பாதும்	்தறல்பாது	அமெரிக்பா	ஐ.நபா	ெனி்த	உரிடெ்ள	அடெபபில்	உறுபபி்ரபா்	
இல்டே.	ஆ்பால்	சிறீேங்்பாவின	உளவிே்பாரங்்ளில்	மேளிநபாடு்ள	்தடேயிடுேட்த	
சீ்பா	ஒருல்பாதும்	அனுெதிக்பாது	எ்	சீ்பாவின	மேளிவிே்பார	அடெச்சர்	ேபாங்	ஜி	
ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 ல்பாத்த்பாயபாவுககு	 சீ்	 அரசின	 ேபாழ்ததுக்ட்ளத	 ம்தரித்த	 அேர்,	
சிறீேங்்பாவின	 ம்பாரு்ளபா்தபார	 அபிவிருததி,	 ம்தபாழில்	 நுட்்ம்	 ஆகியேறடை	
லெம்்டுத்த	 சீ்பா	 உ்தவும்	 என்துடன,	 சிறீேங்்பாவின	 ஒருடெப்பாட்டடயும்,	
சு்தநதிரதட்தயும்	சீ்பா	்பாப்பாறறும்	எ்வும்	ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 ்தெககு	சீ்பாவிடம்	இருநது	அதி்	ம்பாரு்ளபா்தபார	உ்தவி	ல்தடே	எ்	ெகிந்தபா	
சீ்	அடெச்சரிடம்	 ல்ட்டதுடன,	 ம்பாரு்ளபா்தபார	 உ்தவி்ட்ள	 ேழங்கும்	 ேல்ேடெ	
சீ்பாவுகல்	உண்டு	எ்வும்	ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 சிறீேங்்பாவுடன	 ம்பாரு்ளபா்தபார	 உைவு்ட்ள	 ்ேப்டுத்த	 விரும்புே்தபா்	
ம்தரிவிததுள்ள	ரஸ்யபாவின	அடெச்சர்,	ஐககிய	நபாடு்ள	சட்யில்	சிறீேங்்பா	்தெககு	
ஆ்தரவு	 அளித்த்தறகு	 நனறிடயயும்	 ம்தரிவிததுள்ளபார்.	 லெலும்	 சிறீேங்்பாவுககு	
ம்தபாடர்நது	ஆயு்தங்்ட்ள	விநிலயபா்ம்	மசய்யவும்	ரஸ்யபா	விரும்புே்தபா்வும்,	ஐககிய	
நபாடு்ள	சட்யின	ெனி்த	உரிடெ்ள	ஆடணககுழு	ம்தபாடர்்பா்	விடயங்்ளில்	இரு	
நபாடு்ளும்	இடணநது	மசயற்ட	விரும்புே்தபா்வும்	ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 இநதியபா,	 சீ்பா,	 பிலரசில்,	 ம்தன்பாபிரிக்பா	 ெறறும்	 ரஸ்யபாடேக	 ம்பாண்ட	
பி.ஆர்.ஐ.சி.எஸ்	எ்ப்டும்	ஐநது	முககிய	ம்பாரு்ளபா்தபார	நபாடு்ளின	கூட்டணியில்	
ரஸ்யபா	முககிய	்ங்கு	ேகிப்து	குறிபபிடத்தக்து.

	 தத	 பிறந்து	 விட்டது.	 புதிய	 ஓராண்டு	 காலத்துள்	
ஈழத்தமிழினம்	 அடியயடுத்து	 தைத்துள்்ளது.	 ய�ாஙகலலா	
ய�ாஙகல்	 என	 ஆர்்ப�ரித்து,	 எத்ததனலயா	 துன�ஙகளுக்கு	
மத்தியிலும்	புதிய	காலத்துள்	தத	பிறந்தால்	ைழி	பிறக்கும்	எனனும்	
நம்பிக்தகயு்டன	ஈழத்தமிழ்	மக்கள்	ைாழ்ப	புற்ப�டடு	விட்டனர்.	
 
	 “முனனர்	 நாடு	 திகழ்ந்த	 ய�ருதமயும்	 -	 மூண்டிருக்கும்	
இந்நாள்	நிகழ்ச்சியும்	–	நாத்ள		நாடுறு	ய�ற்றியும்	-	லதர்கிலார்	ல�டிக்	
கல்வி	 �யினறுழல்	 பித்தர்கள்”	 எனற	 �ாரதி	 காலத்து	 கவித்துை்ப	
பிரக்டனத்தில்	 ய�ரிதான	 மாற்றம்	 ஏதும்	 இல்லாத	 நிதலயில்	
தமிழர்களின	கல்வி	யதா்டர்கிறது.	இந்த்ப	ல�ாக்லக	எத்ததன	தத	
பிறந்தாலும்	 ைழி	 பிறக்காத	 இனமாக	 ஈழத்தமிழினத்தத	 மாற்றி	
விடுகிறது.	

	 ஈழத்தமிழனின	 சிந்ததனதய	 சாதி	 மத	 பிரலதச	
உணர்வுக்ளால்	திதச	திரு்பபும்	அைனுத்டய	ைாழ்க்தக	முதறகளில்	
இருந்து	அைன	விடு�டுைதாக	இல்தல.	நா்ளாந்த	ய�ாது	ைாழ்வில்	
அறிவியல்	 அணுகு	 முதறயு்டன	 சமய	 இலக்கிய	 ைரலாற்று	
மீள்�ார்தைகத்ள	 யதா்டஙகி	 யதானதமயின	 	 உண்தமகத்ளத்	
யதா்டர்ச்சியில்	 காணும்	 தனதமதய	 உருைாக்கினாலல	 அடிதமச்	
சிந்ததனயில்	 இருந்து	 ஈழத்தமிழினம்	 விடு�டும்.	 இது	 மனித	
உரிதம்ப	 ல�ணலுக்கான	 அடித்த்ளமாகவும்	 உள்்ளது.	 சிந்ததனத்	
யதளிவுள்்ள	 மனிதனால்தான	 தான	 சுதந்திரமானைன	 எனற	
உறுதியு்டன	 எந்த	 அ்டக்கு	 முதறக்கும்	 	 ஒடுக்கு	 முதறக்கும்		
எதிராகச்	யசயற்�்ட	முடியும்.	

	 லமலும்	 தமிழர்களுத்டய	 தாயகத்தில்	 தமிழர்க்ளாகிய	
அைர்களின	 மக்கள்	 யதாதகதயக்	 குதற்ப�தன	 ைழி	 தஙக	
ளுத்டய	 �ாராளுமனறத்தின	 சட்டைாக்க	 அதிகாரத்ததச்	 சிஙக்ள	
ய�ௌத்த	 லமலாண்தமக்குள்	 ை்ளர்த்யதடுத்து	 இனத்துைச்	 சிறு	
�ானதமயினர்க்ளால்		எதுவுலம		யசயய		முடியாத		சட்டஙகத்ளக்	
யகாண்டு	 ைருைது	 என�து	 சிஙக்ள	 ய�ௌத்த	 ல�ரினைாதத்தின	
1948	முதலான	யதா்டர்	அரசியல்	யசயற்திட்டம்.	இதில்	யதா்டர்ந்து	
யைற்றி	 ய�ற்று	 ைரும்	 சிஙக்ள	 ய�ௌத்த	 ல�ரினைாதத்திற்கு	
மூனறில்	இரண்டு	அறுதி்ப	ய�ரும்�ானதமதய	ஈடடி்ட	தைக்கும்	
முயற்சிகளில்	 இனதறய	 அரசு	 மிக	 லைகமாக	 ஏ்பரல்	 ைதர	
யசயற்�டும்	 காலமாகத்	 தமிழர்களின	 இ்ப	 புத்தாண்டின	 முதல்	
நானகு	மாதஙகள்		யதா்டர்ப	ல�ாகினறது.

	 இந்லநரத்தில்	 தமிழர்கள்	 தஙகள்	 சனநாயகமாம்	
ைாக்கு்ப	 �லத்தத	 உறுதி்ப�டுத்தும்	 	 ய�ாது	 லைதலத்	 திட்டம்	
ஒனறு	 கண்்டறிய்ப�டடு	 யசயற்�ட்டாலல	 ஈழத்தமிழர்களின	
மிகமிக	 யமலிதான	 சனநாயகக்	 குரதலயாைது	 தக்க	 தைத்துக்	
யகாள்்ளலாம்.	இலஙதகத்	தமிழ்	ல�சும்	மக்களின	ஒருஙகிதண்பபு	
ஒனறு,	 சனநாயக	 ரீதியாக	 இலஙதகத்	 தமிழ்	 ல�சும்	 மக்களின	
ைாக்கு்ப	�லத்தத	ஒருஙகிதணக்கவும்	ஒருதம்ப�டுத்தவும்	உ்டன	
லததையாகிறது.	

	 அலதலைத்ள	 இலஙதகத்	 தமிழ்	 மக்களுக்கு	 புலம்ய�யர்	
தமிழர்களின	 உதவியின	 முக்கியத்துைத்தத	 அைர்கள்	
உணர	 லைண்டும்.	 உலகத்	 தமிழர்க்ளாக	 அைரைர்	 ைாழும்	
நாடுகளின	 குடியுரிதமயுள்்ள	 அந்தந்த	 நாடடின	 இனத்துைச்	
சிறு�ானதமயினராக	 அரசியல்	 �லம்	 ய�ற்றுள்்ள	 புலம்ய�யர்	
தமிழர்களும்,	 தஙகளின	 நிதி	 ை்ளமும்	 மதி	 ை்ளமும்	 ஈழத்	
தமிழர்களுக்கான	 ைறுதமதய	 நீக்கும்	 சமுக	 மூலதனமாகவும்	
அைர்களின	 அறியாதமகத்ள	 நீக்கும்	 யசயற்	 திட்டஙக்ளாகவும்,	
சனநாயக	 ைழிகளில்	 அைர்களின	 மனித	 உரிதமதக்ளயும்	
தாயக	 லதசிய	 தனனாடசி	 உரிதமகத்ளயும்	 யைனயறடுக்கும்	
சக்தியளித்தலாக	மாற்றி்ட	உறுதி	பூணுதல்	லைண்டும்.	இதற்கு	உலகத்	
தமிழர்க்ளாகத்	 திகழும்	 புலம்ய�யர்	 தமிழர்கள்	 தஙகளித்டலய	
உள்்ள	“மாறு�ாடுகளின	லைறு�ாடுகளின	உண்தமத்	தனதமகத்ள	
ஏற்று	 மதித்த	 நிதலயில்”	 ய�ாது	 லைதலத்	 திட்டஙகள்	 மூலம்		
ஒனறிதணந்து	யசயற்�்டல்	மிகமிக	அைசியமாகிறது.	

	 இைற்தறயயல்லாம்	 தனி	 மனித	 நிதலயிலும்	 ய�ாது	
மனித	நிதலயிலும்	எந்த	அ்ளவுக்கு	விதரைாகவும்	உறுதியாகவும்	
தமிழினம்	 ைடிைதமத்துக்	 யகாள்கிறலதா	 அந்த	 அ்ளவுக்கு்ப	
பிறந்ததத	 நிச்சயமாக	 �ாதுகா்ப�ான	 அதமதியான	 ைாழ்வுக்கு	
ைழிகாடடும்.

top gpwf;Fkh?

							யதா்டர்ச்சி	13ம்	�க்கம்



	 முல்டேததீவு	 ெபாேட்டததில்	 சத்தம்	
இனறிப	 ்ல்ேபாயிரக்ணக்பா்	 ஏக்ர்	 நிேம்	
சிங்்்ள	 ெயெபாக்ப்ட்ட	 ேண்ணலெயுள்ள்.	
இேறடைக	 ல்ட்்லேண்டிய	 அதி்பாரி்ள	
எட்டியும்	 ்பார்ப்தில்டே.	 ்தடுக்	 லேண்டிய	
அரசியல்ேபாதி்ள	 உருப்டியபா்	 ஏதும்	 நிடை	
லேறறுேதில்டே	 எ்ச்	 சுட்டிக்பாட்டப	
்டுகினைது.
 
	 இவ்ேபாறு	 127	 கிரபாெ	 லசே்ர்்ள	
பிரிவிட்யும்,	115,024	ெக்ட்ளயும்	உள்ளடககிய	
5	 பிரல்தச	 மசயேபா்ளர்	 பிரிவு்ட்ளக	 ம்பாண்ட	
முல்டேததீவு	 ெபாேட்டெபா்து	 2614	 சதுர	
கிலேபாமீறைர்	 ்ரப்்ளடேக	 ம்பாண்ட	 இம்	
ெபாேட்டததில்	 ெட்டும்	 40	 ஆயிரம்	 ஏக்ருககும்	
லெற்ட்ட	 ்குதிடய	 நிேங்்ட்ளச்	 சிங்்்ளம்	
விழுங்கி	விட்டது.

	 இம்	 ெபாேட்டததின	 ம்தன்குதியில்	
இருநது	 ்தமிழ்ெக்ளின	 ேபாழ்விடங்்ள	 ெறறும்	
ே்ளம்	மிக்	் குதி்ம்ள்ச்	சுெபார்	15	ஆயிரம்	ஏக்ர்	
நிேம்			1980ஆம்		ஆண்டிறகு		முனபு									அ்்ரிக்ப்ட்டு	
6	 கிரபாெலசே்ர்	 பிரிவு்்ளபா்வும்	 பிரிக்ப்ட்டு	
இம்	ெபாேட்டததின	ஆைபாேது	பிரல்தச	மசயேபா்ளர்	
பிரிேபா்	 நிர்ேகிக்ப்டுகினைது.	 ஆைபாே்தபா்	
உருேபாக்ப்ட்ட	இந்தப	பிரல்தச	மசயே்ெபா்து	
முல்டேததீவு	 ெபாேட்ட	 நிர்ேபா்ததின	 கீழ்	
இயங்கும்	 எ்	 ம்பாது	 நிர்ேபா்	 உளநபாட்டு	
அடெச்சின	சுறறுநிரு்ம்	ெட்டுலெ	உள்ளல்பாதும்	
இப	 பிரல்தச	 மசயேபா்ளர்	 பிரிவு	 முல்டேததீவு	
ெபாேட்டததின	கீழ்	இயங்குமெ்	எந்தவி்த	ேர்த்த	
ெபானி	அறிவித்தலும்	மேளியபா்வில்டே.

	 இவ்ேபாறு	உருேபாக்ப்ட்ட	உததிலயபா்ப	
்றைறை	 சிங்்்ளப	 பிரல்தச	 மசயேபா்ளர்	 பிரி	 வில்	
இனறு	 9	 ஆயிரதது	 560	 சிங்்்ள	 ெக்ள	 ேபாழ்கி	
னை்ர்.	 இேர்்ளின	 ேபாழ்ேபா்தபாரததிற்பா்	
ம்தபாழில்	 ேபாய்பபுக்ளுக்பா்த	 ்தமிழ்	 ெக்ளின	
6	 ஆயிரம்	 ஏக்ர்	 நிேங்்ள	 அ்்ரிக்ப்ட்டு	
மூேபாயிரம்	 ஏக்ர்	 வீ்தம்	 பிரிக்ப்ட்டு	 மடபாேர்	
்பாம்,	ம்ன்பாம்	எனை	மி்பம்ரும்	இரு	் ண்டண	
்ள	 உருேபாக்ப்ட்டு	 இேர்்ளுக்பா்	 ம்தபாழில்	
டெயங்்ளும்	அடெக்ப்ட்ட்.

	 ஆ்பால்	 இனறு	 இபபிரல்தசங்்ள	
மி்வும்	 ே்ளர்ச்சி	 ்ண்டு	 உட்்ட்டுெபா்	 ேசதி	
ேபாய்பபுக்ளும்	 ஏற்டுத்தப்ட்டுப	 ்பாட	
சபாடே்ள	 மு்தல்	 சநட்த	 ேபாய்பபுக்ள	 ேடரயும்	
முல்டேததீவு	ந்ரததிட்யும்	மிஞ்சி	நிறகினைது.

	 இ்தன	 பினபு	 இறுதி	 யுத்த	 ்பாேததிலும்	
இ்தட்	அண்டிய	் குதி்ள	ெறறும்	ஒதியெடேடய	
அண்மித்த	 ்குதி்ள	 உள்ளடங்்ேபா்	 லெலும்	
3	 ஆயிரதது	 500	 ஏக்ருககும்	 லெற்ட்ட	 ்தமிழ்	
ெக்ளின	 ேபாழ்விடங்்ளும்	 ேபாழ்ேபா்தபார	

நிேங்்ளும்	 அ்்ரிக்ப்ட்டுள்ளதுடன	
ே்ப்குதி்்ளபா்	 இருந்த	 இம்	 ெபாேட்டததின	
எல்டேபபுைங்்ளும்	 அ்ளவு	 ்ணககுத	 ம்தரியபா	
ெபாலேலய	அ்்ரிக்ப்ட்டுள்ள்.

	 முல்டேததீவு	ெபாேட்டததில்	மடபாேர்்பாம்,	
ம்ன்பாம்	 எ்வும்	 மேலிஓயபா	 எ்வும்	 ஒரு	
ம்ரும்்குதிடய	 ஏப்ம்	 விட்ட	 சிங்்்ளப	 பூ்தம்	
்தறல்பாது	 ம்பாககு்ளபாய்,	 ம்பாககுதம்தபாடுேபாயில்	
ஒரு்குதி	 நிேமும்,	 இங்ல்	 மசல்லும்	 வீதி	
லயபாரமுள்ள	் பாடு்ட்ளப	் பார்டேககு	விட்டபினபு	
சுெபார்	ஒரு	கிலேபாமீறைர்	ம்தபாடேவில்	புறறுலநபாய்	
உளளிருநல்த	 ம்பால்ேட்தபல்பால்	 ்பாரிய	 குடியி	
ருபபுக்ட்ளயும்	அடெததுள்ள்ர்.
இல்தல்பானறு	 அம்்்பாெம்,	 இரடணெடு	 ்குதி	
்ளில்	் ல்ேபாயிரக்ணக்பா்	ஏக்ர்	் பாடு்ட்ளயும்,	
ேயல்்ட்ளயும்	 ஆககிரமிததுள்ள	 இரபாணுேம்	
கு்ளங்்ட்ளககூட	 விட்டு	 டேக்வில்டே.	
இரடணெடு	 அம்்்பாெம்	 ்குதி்ளில்	 ெட்டும்	
நபானகு	 கு்ளங்்ள	 இனறுேடர	 ்டடயி்ரின	
முறறுட்ககுள	உள்ள்.	இவ்விடததில்	ெட்	டும்	
8	 ஆயிரம்	 ஏக்ர்	 நிேம்	 ்டடயி்ரின	 ்ட்டுப	
்பாட்டில்	உள்ளது.

	 இப்குதியில்	அம்்்பாெம்,	 புலிெச்சிநபா்த	
கு்ளம்,	 கூழபாமுறிபபு	 ல்பானை	 ்குதி்ட்ள	
உள்ளடககிய	 ேட்யிலேலய	 குறித்த	 ்குதி	
ஆககிரமிக்ப்ட்டுள்ளது.

	 இதில்	 ெக்ளின	 ேபாழ்ேபா்தபாரெபா்	
ேயல்	 நிேம்	 ்ே	 ஆயிரம்	 ஏக்ர்	 உண்டு.	 இவ்	
ேயல்்ட்ளலய	 ேபாழ்ேபா்தபாரெபா்	 நம்பி	 ேபாழ்ந்த	
சுெபார்	 1500	 குடும்்ங்்ள	இனறுேடர	அடுத்தேர்	
்தயடே	நம்பி	ேபாழும்	நிடேயில்	உள்ள்ர்.
	 இேறறிட்	 விடவும்	 விசுேெடு,	

்தர்ெபுரம்,	 ல்ப்பாபுேவு,	 ல்பாம்்பாவில்,	
ேட்டுேபா்ல்	 உளளிட்ட	 இடங்்ளில்	 ்பாரிய	
பிரல்தசங்்ளும்	 ஏட்ய	 இடங்்ள	 ்ேேறறில்	
சிறு	சிறு	துண்டு்்ளபா்மே்	மெபாத்தம்	40	ஆயிரம்	
ஏக்ருககும்	 லெற்ட்ட	 நிேதட்தச்	 சிங்்்ளப	
்டட்ள	 ஆககிரமிதது	 முழுடெயபா்	 சுருட்டி	
டேததுள்ள்ர்.	 இேறறிறகு	 அப்பால்.	 ெ்பாேலி	
L	 ேேயம்	 எ்	இனம்பாரு	 ்குதியும்	 ்றில்பா்	
ேண்ணலெ	உள்ளது.

	 இடே	 அட்தட்தயும்	 ல்பானறு	 A	
9	 வீதியில்	 இரடணெடுச்	 சநதிககு	 அப்பால்	
முல்டேெபாேட்டம்	 ஆரம்பிககும்	 பிரல்தசததில்	
இருநது	 ம்பாக்பாவில்	 பிரல்தசெபா்	 சுெபார்	 7	
கிலேபாமீறைர்	 ம்தபாடேவு	 ம்பாண்ட	 ்குதியில்	
வீதியின	 மு்பபில்	 ்பாடு	 அப்டிலய	 ்பாட்சி	
யளிக்ப	 புறறுலநபாய்	 இங்ல்யும்	 ஆககிரமிதது	
விட்டது.	 	 நீ்ளம்	 ஏழு	 கிலேபாமீறைர்	 எனின	
அ்ேம்	 எத்தட்	 கிலேபாமீறைர்	 என்்தட்	
ேடரயறுததுககூை	 முடியபா்தேபாறு	 ்பாடு	

முழுடெயபா்	இரபாணுேததி்ரபால்	ஆககிரமிக்ப	
்ட்டுவிட்டதுடன	 முறி்ண்டி,	 ேசந்தந்ர்ப	
்குதி்ளில்	ேபாழ்ந்த	்தமிழ்	ெக்ளும்	் டடயி்ரபால்	
விரட்டப்ட்டு	 அப்குதி்ளும்	 ்டடயி்ரபால்	
ஆககிரமிக்ப்ட்டுள்ள்.	 இங்கு	 மெபாத்தம்	
4000	 ஏக்ர்	 நிேம்	்டடயி்ரின	 ்ட்டுப்பாட்டில்	
உள்ளதுடன	 முறி்ண்டிக	 கு்ளமும்	 இனறுேடர	
்டடயி்ரின	ஆககிரமிபபிலேலய	உள்ளது.

 

இவ்ேபாறு	 ஆககிரமிக்ப்ட்ட	 ்குதி்ளில்	
்தமிழ்	 ெக்ள	 2002ஆம்	 ஆண்டு	 செபா்தபா்	 ்பாே	
ததிலேலய	 புதி்தபா்	 வீடு்ள	 அடெதது	 மீ்ளக	
குடியெர்நதிருந்தபார்்ள.	 இவ்ேபாறு	 புதி்தபா்	 வீடு	
்ட்ள	 அடெத்தேர்்ளில்	 சுெபார்	 150இறகும்	
லெற்ட்ட	 வீடு்ள	 ்தறல்பாது	 ்டடயி்ரின	
பிடியில்	 உள்ள்தபால்	 இ்தன	 உரிடெயபா்ளர்்ள	
சி்தறுண்டுல்பாய்	 உள்ள்ர்.	 இேர்்ளுடடய	
்ே	 ்பாணி்ளின	 அனுெதிப	 ்ததிரங்்ள	
ெட்டுலெ	உரிடெயபா்ளர்்ளின	ட்ேசம்	உள்ள்.	
இதில்	 ்ே	 ்பாணி்ட்ளச்	 சுறறி	 முட்்ம்பி்ள	
அடெததிருந்தபாலும்	 சிே	 இடங்்ட்ளச்	 சூனியப	
பிரல்தசம்	 ல்பாேக	 ட்விட்டுள்ள	 ்டடயி்ர்	
அ்தன	 உரிடெயபா்ளர்்ட்ள	 ெட்டும்	 ேபாழ்விடம்	
அடெக்	அனுெதிக்வில்டே.

	 இவ்ேபாறு	 A	 9	 வீதியில்.	 முறி்ண்டிக	
்பாட்டிட்	அண்டிய	்குதியில்	்ே	ஆயிரம்	ஏக்ர்	
நிேப்ரபபிட்	 அ்்ரிததுள்ள	 ்டடயி்ரின	
்யன்பாட்டிறம்்	்பாட்டின	நடுலே	நூறறிறகும்	
லெற்ட்ட	 மு்பாம்்ள	 சீ்பாவின	 ம்பாருதது	
வீட்டுப	 ்பாணியில்	 அடெக்ப்ட்டுள்ளல்தபாடு	
்ே	 ்தபார்	 வீதி்ளும்	 அடெக்ப்ட்டுள்ள்.	
இததுடன	 ச்ே	 வி்தெபா்	 ேசதி	 ேபாய்பபுக்ளும்	
நடுக்பாட்டில்	ஏற்டுத்தப்ட்டுள்ள்.

	 குறித்த	 ்குதி்ளுககுள	 ஒரு்குதி	 சிங்்்ள	
ெக்ளும்	அடிக்டி	ேநது	மசல்கினை்ர்.	இ்த்பால்	
இங்கு	சிங்்்ளக	குடும்்ங்்ளும்	ேநது	விட்ட்ேபா?	
எனை	ம்ரும்	அச்சம்	எழுநதுள்ளது.	இவ்ேபாைபா்	
அச்சம்	 ம்ரும்	 முன	 எச்சரிகட்யபா்வும்	
உள்ளது.	நடுக்பாட்டில்	ல்பாதிய	ேசதி	ேபாய்பட்	
உண்டு்ண்ணியுளல்ளபார்	 பிர்தபா்	 வீதி்ளில்	
இருநது	 இைங்கும்	 வீதி்ட்ள	 ெட்டும்	 கிரேல்	
ம்பாண்லட	அடெததுள்ள்ர்.

	 இவ்ேபாறு	 மசல்லும்	 குறுககு	 வீதியில்	
ஓரு	 குறுககு	 வீதியபா்து	 முறி்ண்டிக	 கு்ளததின	
ஊடபா்ச்	 மசல்ே்த்பால்	 அககு்ளததின	 நீர்	
சறலைனும்	ல்தங்கிவிடக	கூடபாது	என்்தற்பா்லே	
கு்ளக்ட்டிட்	நடுவில்	உடடதது	மேள்ள	நீடரத	
்தமிழர்்ள	 குடியிருபபுககுள	 மசலுததியுள்ளது	
இரபாணுேம்.
	 இவ்ேபாைபா்ச்	 சிங்்்ளெயெபாக்ப்ட்ட	
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ஜ்பாதி்தித	 ல்தர்்தலில்	 சிங்்்ள	 ெக்ளின	ேபாககு	
்்ளபால்	 ல்பாத்த்பாய	 ரபாஜ்கச	 ஜ்பாதி்தியபா்	
ம்தரிேபாகியிருககும்	பின்ணியில்	ம்பாதுத	ல்தர்்த	
லுக்பா்	 ்்ளம்	 திைக்ப்ட்டு	 இருககினைது.	
்பாரபாளுெனைம்	ம்ரும்்பாலும்	ெபார்ச்	ெபா்தம்	மு்தல்	
ேபாரததில்	 ்டேக்ப்டேபாம்	 எ்வும்	 ஏபரல்	
ெபா்தததில்	ம்பாதுத	ல்தர்்தல்	நடடம்றும்	எ்வும்	
எதிர்்பார்க்ப்டுகினைது.	 இந்த	 எதிர்்பார்பபுடன	
பிர்தபா்	 சிங்்்ளக	 ்ட்சி்ள	 ெட்டுெனறி	 ்தமிழ்	
்ட்சி்ளும்	 ்தம்டெ	 ்தயபார்்டுததிக	 ம்பாளே்தறகு	
முற்டுகினை்.	
 
	 ்தமிழ்	 ்ட்சி்ட்ளப	 ம்பாறுத்தேடரயில்	
இந்த	முடை	மநருக்டி்ள	அதி்ெபா்	இருந்தபாலும்	
கூட	 ஒறறுடெயபா்	 ்்ளம்	 இைங்்	 கூடிய	 ஒரு	
சூழ்நிடேடய	 ்பாண	 முடியவில்டே.	 இ்த்பால்	
ேபாககு்ள	 சி்தறுே்தறகும்	 ல்ரம்	 ல்சும்	 ்ேம்	
குடைே்தறகும்	 ேபாய்பபு்ள	 உள்ள்தபா்	 அரசியல்	
ேட்டபாரங்்ள	குறிபபிடுகினை்.

	 ெபாறறு	 அணி	 எனை	 ம்யரில்	
விககில்ஸ்ேரன	 ்தடேடெயில்	 உருேபாககிய	
்தமிழ்	 ெக்ள	 கூட்டணி	 நடடம்ைபல்பாகும்	
ல்தர்்தலில்	 மு்தல்	 ்தடடேயபா்	 ்்ளததில்	 குதிக்	
ல்பாகினைது.	்தனியபா்ேபா	அல்ேது	கூட்டணியபா்க	
்்ளமிைங்்பல்பாகினைபார்்்ளபா	 என்து	 இனறு	
ேடர	 ம்தரியவில்டே.	 இது	 அேர்்ளுககு	
மு்தேபாேது	 ்ேப	 ்ரீட்டச.	 ்தமிழ்	 ல்தசியக	
கூட்டடெபபு	 ்டந்த	 இரண்டு	 ்தசபாப்தங்்்ளபா்	
்தமிழ்	 ல்தசிய	 அரசியலில்	 மு்தனடெ	 இடதட்த	
பிடிததிருந்தது.	 அ்தட்	 சேபாலுககு	 உட்்டுததும்	
ேட்யில்	 விகல்ஸ்ேரனின	 ெபாறறுத	
்தடேடெ	 உருேபாகுெபா	 எனை	 ல்ளவிககு	 நடட	
ம்ைபல்பாகும்	 ம்பாதுதல்தர்்தலில்	 ்திடே	
்தரபல்பாகிைது.

கூட்டதம்பபின	பினனத்டவு
	 ்தமிழ்த	ல்தசியக	கூட்டடெபட்ப	ம்பாறு	
த்தேடரயில்	 அேர்்ளுககும்	 ேரபல்பாகும்	
ம்பாதுதல்தர்்தல்	 மநருக்டி	 மிக்	 ஒனைபா்லே	
அடெயப	 ல்பானைது.	 ்பாரணம்	 கூட்டடெபபில்	
்டந்த	 இரண்டு	 ்தசபாப்தங்்்ளபா்	 இடணநது	
ல்பாட்டியிட்ட	ஈபிஆர்எல்எப	அதிலிருநது	மேளி	
லயறியிருககினைது.	ேடெபா்பாணசட்த	ல்தர்்தலில்	
கூட்டடெபபின	 சபார்பில்	 மு்தேடெச்சரபா்	
நிறுத்தப்ட்டிருந்த	 சி.வி.விகல்ஸ்ேரன	 ்தனி	
யபா்	 ்்ளமிைங்குகிைபார்.	 மரலேபாவில்	 இருநது	
பிரிநது	 மசனை	 அணியி்ரும்	 விகல்ஸ்ேரன	
அணியுடன	 இடணநது	 மசயற்டுே்தறகு	
முனேநதிருககிைபார்்ள.	 இதுல்பானை	

்பாரணங்்்ளபால்	 ்தமிழ்	 ல்தசியக	 கூட்டடெபபும்	
நடடம்ைபல்பாகும்	 ல்தர்்தலில்	 சேபால்	 ஒனடை	
எதிர்ம்பாள்ளப	ல்பானைது.

	 ்டந்த	 5	 ேருடங்்்ளபா்	 ம்தபாடர்ந்த	
டெததிரி-ரணில்	 ஆட்சிக்பாேததில்	 கூட்ட	
டெபபின	 மசல்ேபாககு	 ம்ருெ்ளவுககு	 வீழ்ச்சி	
யடடந்தது.	 இந்தக	 ்பாே்ட்டததில்்தபான	
ஈபிஆர்எல்எஃப	 அடெபபும்	 விகல்ஸ்ேரன	
்தடேடெயிேபா்	அணியி்ரும்	 ்தனியபா்	 பிரிநது	
மசனைபார்்ள.	 அேர்்ள	 ்தனியபா்ப	 பிரிநது	
மசல்ே்தறகு	 கூட்டடெபபு	 அரசபாங்்ததுடன	
நடததிய	 இணக்	 அரசியலும்	 ஒரு	 ்பாரணம்.	
அந்த	 இணக்	 அரசியலுககு	 விகல்ஸ்ேரனும்	
சுலரஷ்	பிலரெச்சநதிரனும்	்தடடயபா்	இருந்த்தபால்	
அேர்்ட்ள	கூட்டடெபபின	்தடேடெ	ஓரங்்ட்ட	
முற்ட்டது.	 	 அேர்்ள	 கூட்டடெபபிலிருநது	
மேளிலயறி	்தனியபா்ச்	மசனைபார்்ள.		

	 இணக்	 அரசியலின	 மூேெபா்	 கூட்டத	
தி்பால்	 எ்தட்யுலெ	 ம்றறுகம்பாடுக்	
முடியவில்டே	 என்து்தபான	 அேர்்ள	 மீது	
முனடேக்ப்டும்	 குறைச்சபாட்டு.	 அரசிய	
ேடெபபு	 சீர்திருத்தததில்	 கூட்டடெபபின	
்தடேடெ,	 குறிப்பா்	 சம்்ந்தனும்	 சுெநதிரனும்	
ம்ருெ்ளவுககு	 நம்பிகட்	 டேததிருந்தபார்்ள.	
அந்த	 நம்பிகட்யின	 ்பாரணெபா்லே	 ரணில்	
விககிரெசிங்்டே	 ்பாது்பாப்்தற்பா்	 ்ல்லேறு	

அரசியல்	 ந்ர்வு்ட்ள	 அேர்்ள	 லெறம்பாள்ள	
லேண்டியிருந்தது.	அந்த	ந்ர்வின		மூேெபா்	ரணில்	
விககிரெசிங்்	்பாது்பாக்ப்ட்ட	அ்ளவுகூட	்தமிழ்	
ெக்ளுககு	எதுவும்	கிடடக்வில்டே	என்து்தபான	
கூட்டடெபபி்ர்	மீது	முனடேக்ப்டும்	பிர்தபா்	
குறைச்சபாட்டு.

	 புதிய	 அரசியல்	 அடெபபு	 உருேபாக்ப	
்டும்	 எனை	 நம்பிகட்யில்	 ்தம்முடடய	 முழு	
மு்தலீடு்ட்ளயும்	 அதிலேலய	 கூட்டடெப	
புத	 ்தடேடெ	 மசலுததி	 இருந்தது.	 ஆ்பால்	
அது	 சபாததியெபா்பாது	 என்ட்த	 ஓர்ளவுககு	
ம்தரிந்த	 நிடேடெயில்்தபான	 ்ம்ம்ரலிய	
ல்பானை	 அபிவிருததி	 அரசியலில்	 கூட்ட	
டெபபு	 ்ே்ம்	 திரும்பியிருந்தது.	 ஆ்பால்	
இந்த	 இரண்டின	 	 மூேெபா்வும்	 ்தமிழ்	 ெக்	
ளுடடய	 நம்பிகட்டயயும்	 ஆ்தரடேயும்	

கூட்டடெபபி்ரபால்	 ்தக்டேததுகம்பாள்ள	
முடியவில்டே.	 	இந்தப	பின்ணியில்்தபான	ெபாற	
றுத	 ்தடேடெயின	 முககியததுேம்	 ம்ரி்தபா்	
உணரப்ட்டது.	

மாற்றுத்	ததலதம
	 2009றகு	 முன்ர்	 கூட்டடெபட்க	 ்ட்டு	
ப்டுததும்	 ேல்ேடெ	 விடு்தடேபபுலி்ளின	
ட்்ளில்	 இருந்தது.	 லேட்்பா்ளர்்ட்ளத	 ம்தரிவு	
மசய்யும்	 விடயததில்கூட	 அேர்்ளுடடய	
மசல்ேபாககு	 இருந்தது.	 2010இல்	 ்தமிழரசுக	
்ட்சியின	 ்ரங்்ள	 லெலேபாங்்,	 ்லஜநதிரகுெபார்	
ம்பான்ம்்ேம்	 ்தடேடெயிேபா்	 அணி	 அதிலி	
ருநது	 ஓரங்்ட்டப்ட்டது.	 கூட்டடெபபுககு	
ெபாறறுத	 ்தடேடெ	 ஓனடை	 உருேபாக்	முற்ட்ட	
்லஜநதிரகுெபார்	2010,	2015	ல்தர்்தல்்ளில்	ல்தபால்வி	
யடடய	 ெபாறறுத	 ்தடேடெடய	 உருேபாககும்	
அேரது	்்வும்	்டேந்தது.	
 
	 அல்தலேட்ளயில்,	 கூட்டடெபபி்ரபால்	
ேடெபா்பாண	 மு்தேடெச்சர்	 லேட்்பா்ளரபா்	 நிறுத	
்தப்ட்ட	 சி.வி.விககில்ஸ்ேரன	 கூட்டடெபபுத	
்தடேடெயுடன	 முரண்்ட	 ஆரம்பித்த	 ல்பால்த	
ெபாறறுத	 ்தடேடெககுப	 ம்பாருத்தெபா்	
ஆளுடெடயக	 ம்பாண்ட	 ஒருேரபா்	 அேர்	
இ்ங்்பாணப்ட்டபார்.	 ெபா்பாண	 சட்யில்	
அேர்	 ம்பாண்டுேந்த	 தீர்ெபா்ங்்ள,	 சர்ேல்தச	
ரீதியபாவும்,	 உளநபாட்டிலும்	 குறுகிய	 ்பாேததில்	
அேர்	 ம்றறுகம்பாண்ட	முககியததுேம்	 என்்	
அேடர	அந்த	இடததுககு	உயர்ததியது.	

	 ஒரு	 அழுத்தக	 குழுேபா்	 அல்ேது	 சிவில்	
அடெப்பா்	 அேர்	 உருேபாககிய	 ்தமிழ்	 ெக்ள	
ல்ரடேயும்	 குறுகிய	 ்பாேததுககுள	 அரசியல்	
ரீதியபா்	முககியததுேதட்தப	 ம்றைது.	 அரசியல்	
முரண்்பாடு்ளுககு	 அப்பால்	 ம்ரும்்பாேபா்	
்தமிழ்க	 ்ட்சி்ள	 இதில்	 இடணநது	 ம்பாண்ட்.	
்தமிழரசுக	்ட்சி,	மரலேபா	என்ே்ேறடைத	்தவிர	
ஏட்ய	 பிர்தபா்	 ்தமிழ்க	 ்ட்சி்ள	 ம்பாதுேபா்	
ம்பாளட்யின	அடிப்டடயில்	இதில்	இடணநது	
ம்பாண்ட்தபா்து	இ்தட்ப	் ேப்டுததியது.	புதிய	
அரசியல்	 ்ட்சி	 ஒனடை	அேர்	ஆரம்பிப்்தறகும்	
இதுலே	அடித்த்ளெபா்	இருந்தது.	

	 சுலரஷ்,	 ்ஜன,	 அ்நதி	 எ்	 அட்ததுத	
்தரபபி்ரும்	 அேடர	 ஆ்தரிப்்தறகும்	 ்தயபா	
ரபா்	 இருந்தடெ	 ெபாறறுத	 ்தடேடெககுப	
ம்பாருத்தெபா்	 ஒருேரபா்	 அேடர			
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							யதா்டர்ச்சி	13ம்	�க்கம்



	 தமிழ்த்	 லதசிய	 மக்கள்	 முனனணியின	 யசயலா்ளர்	 திரு	
யசல்ைராஜா	கலஜந்திரன	அைர்கள்	எதிர்ைரும்	லதர்தலில்	ல�ாடடி	
யிடுைது	 யதா்டர்�ாகவும்,	 தற்ல�ாததய	 அரசியல்	 நிதலதம	
யதா்டர்�ாகவும்	 இலக்கு	 ஊ்டகத்திற்கு	 ைழஙகிய	 சிற்பபு	
லநர்காணல்.

லகள்வி:	
	 இந்தக்	 காலகட்டத்தில்	 உஙகள்	 கட	 சியின	 ை்ளர்ச்சி	 �ற்றி	
கூறவும்?

�தில்:	
	 ்டந்த	 2010ஆம்	 ஆண்டு	 ்தமிழ்த	 ல்தசிய	 ெக்ள	 முன்ணி	 எனை	
்ட்சி	உருேபாக்ப்ட்டது.	அ்தற்பா்	பிர்தபா்	்பாரணம்,	்தமிழரசுக	்ட்சியின	
ல்தசிய	 ெபாநபாடு	 1976ஆம்	 ஆண்டு	 இடம்ம்றை	 ல்பாது	 ்தமிழ்	 ெக்ளின	
இ்பபிரச்சிட்த	 தீர்ேபா்	 ேடகிழககு	 இடணந்த	 ்தபாய்ம்,	 ல்தசியம்,	
சுயநிர்ணயம்,	 ்தமிழ்	 ல்தசம்,	 அ்தனுடடய	 இடைடெ	 அங்கீ்ரிக்ப்ட்ட	
அடிப்டடயில்	 ஒரு	 செஸ்டித	 தீர்டே	 ஏற்	 லேண்டும்	 எனை	 தீர்ெபா்ம்	
நிடைலேறை்்ட்டது.
	 ஆ்பால்	்தமிழ்த	ல்தசியக	கூட்டடெபபு	அந்த	தீர்ெபா்தட்த	2009ஆம்	
ஆண்டு	யூன	ெபாததிறகு	பிற்பாடு	ட்விட்ட	நிடேயில்,	அந்தக	ம்பாளட்்ட்ள	
ட்விடபாது	 ம்தபாடர்நது	 முனம்டுததுச்	 மசல்ே	 லேண்டும்	 என்்தற்பா்	
எெது	்ட்சி	உருேபாக்ப்ட்டது.
	 ஆ்பால்	எெது	்ட்சிடய	முழுடெயபா்	இல்ேபாம்தபாழிக்	லேண்டும்	
என்்தற்பா்	 இேங்ட்	 அரசபாங்்மும்,	 ஏட்ய	 ்தமிழர்	 ்தரபபு	 ்ட்சி்ளும்,	
ஒருசிே	 ஊட்ங்்ளும்,	 சிே	 சர்ேல்தச	 சகதி்ளும்	 முனனினறு	 எங்்ட்ளப	
்றறிய	 உண்டெ்ட்ள	 ெடைதது	 அப்ட்டெபா்	 ம்பாய்்ட்ளப	 ்ரபபி	
எங்்ட்ள	 அழிப்்தறகு	 முயறசி	 மசய்திருந்தபார்்ள.	 அ்தன	 ்பாரணெபா்	
நபாங்்ள	 2010,	 2015ஆம்	 ஆண்டு்ளில்	 ்பாரபாளுெனைததில்	 ஆச்ங்்ட்ளப	
ம்ைமுடியபாதிருந்தது.	 இருநதும்	 எங்்ளின	 ்யணெபா்து	 ஒரு	 ்்தவிடயப	
ம்றுே்தற்பா்	 ்யணெபா்	 இல்ேபாது,	 அரசியல்	 விடு்தடேடய	 லநபாககிய	
்யணெபா்	 இருந்த்தபால்,	 நபாங்்ள	 அந்தத	 ல்தபால்விடயத	 ்தபாண்டியும்	 எெது	
ெக்ளின	 அரசியல்	 விடு்தடேக்பா்	 ்லஜநதிரகுெபார்	 ம்பான்ம்்ேம்	
அேர்்ளின	 ்தடேடெயிலே	 ம்தடர்நதும்	 ்யணிததுக	 ம்பாண்டிருநல்தபாம்.	
ல்தர்்தல்	 ல்தபால்வி்ட்ளப	 ம்பாருட்்டுத்தபாது	 ்யணிப்்தறகு	 ,	 அரசியடே	
நபாங்்ள	முனம்பாண்டு	மசல்ே்தறகு	்லஜநதிரகுெபார்	அேர்்ளின	ஊக்மும்	
ேழி்பாட்டலும்	மி்ப	ம்ரி்தபா்	இருந்தது.
	 அந்தப	 ்யணததிலே	 2018ஆம்	 ஆண்டு	 உளளுரபாட்சித	 ல்தர்்தலிலே	
்ணிசெபா்்ளவு	முனல்றைதட்தயும்	எழுச்சிடயயும்	 நபாம்	 ்ண்டிருநல்தபாம்.	
குறிப்பா்	 ேடககு	 கிழககு,	 ்தமிழர்	 ்தபாய்ப	 பிரல்தசததில்	 நபாங்்ள	 ்தமிழ்த	
ல்தசியததில்	மு்தேபாே்தபா்வும்,	ல்தர்்தலில்	ேபாககு்ட்ளப	ம்றை	இரண்டபாேது	
ம்ரிய	 ்ட்சியபா்வும்	 இருககிலைபாம்.	 எங்்ட்ளப	 ம்பாறுத்தேடரயில்	 இது	
ஒரு	மி்ப	ம்ரிய	ே்ளர்ச்சி.	இபல்பாது	முனபிருந்தட்தவிட	ெக்ளின	ஆ்தரவு	
எெககு	மி்ப	ம்ருெ்ளவில்	அதி்ரிததிருககினைது.	எதிர்ேரும்	ல்தர்்தலிலே	
அந்த	 ெபாறைங்்ட்ள	 ெக்ள	 மேளிப்டுததுேபார்்ள	 எனை	 நம்பிகட்	
இருககினைது.

லகள்வி:	
	 எதிர்ைரும்	 ய�ாதுத்	 லதர்தலின	 ல�ாது	 உஙகள்	 கடசியின	
நிதல்ப�ாடு	எ்ப�டியிருக்கும்?

�தில்:	
	 எங்்ளுககு	 எனமைபாரு	 இேட்சியம்	 இருககினைது.	 அந்த	 இேட்சி	
யதட்த	அடடயும்	ேடர	அ்தற்பா்	்பாட்தயில்	நபாங்்ள	ம்தபாடர்நது	மசனறு	
ம்பாண்டிருககினலைபாம்.	 அந்த	 ்பாட்தயில்	 ல்தர்்தல்்ள	 ேருகினை	 ல்பாது	
்தவிர்க்	முடியபாெல்	நபாங்்ளும்	அந்த	ல்தர்்தல்்ளில்	ல்பாட்டியிட
லேண்டிய	 ஒரு	 சூழ்நிடே	 இருககினைது.	 அந்த	 ேட்யில்	 ேரபல்பாகும்	
ம்பாதுத	ல்தர்்தலில்	்தமிழ்த	ல்தசிய	ெக்ள	முன்ணி	ல்பாட்டியிடும்.

லகள்வி:	
	 தமிழ்க்	 கடசிகள்	 அதனத்தும்	 ஓரணியில்	 லசர	 லைண்டும்	
எனற	விைாதம்	 யதா்டர்ந்த	 ைண்ணம்	 உள்்ளது.	 இது	 யதா்டர்�ாக	
உஙகளின	கருத்து	எனன?

�தில்:	
எனட்ப	 ம்பாறுத்த	 ேடரயில்	 இந்த	
விேபா்தங்்ளுககு		நபாங்்ள	் டந்த	் பாேங்்ளில்	் திேளிதது	முடிதது	விட்லடபாம்.	
எங்்ட்ளப	ம்பாறுத்தேடரயில்	்தமிழ்	ெக்ளின	அரசியல்	விடு்தடே	ஒனலை	
எங்்ளின	 குறிகல்பாள.	 அந்த	 அரசியல்	 விடு்தடே	 என்து	 ஒறடையபாட்சி	
அரசியேடெபபு	நிரபா்ரிக்ப்ட்டு,	்தமிழ்த	ல்தசததினுடடய	அங்கீ்பாரதட்த	
ேலியுறுததி	அந்த	அங்கீ்பாரம்	ம்ைப்டுேதிலே	்தபான	அரசியல்	விடு்தடே	
என்து	இருககினைது.	அந்த	ேட்யிலே	்டந்த	2016ஆம்	ஆண்டு	ம்தபாடக்ம்	
இேங்ட்	அரசபாங்்ததி்பால்	்தயபாரிக்ப்ட்ட	ஒறடையபாட்சிக்பா்	இடடக	
்பாே	அறிகட்டய	நிரபா்ரிதது	அங்கீ்ரிக்ப்ட்ட	அடிப்டடயில்	செஸ்டித	
தீர்வு	லேண்டும்	எனை	தீர்வில்	உறுதியபா்	இருககினை	ஒலரமயபாரு	அரசியல்	
்ட்சியபா்	எெது	்ட்சிலய	இருககினைது.	ஆ்லே	இந்த	நிடேப்பாட்லடபாடு	
நபாங்்ள	ம்தபாடர்நது	்யணிபல்பாம்.	ஏட்ய	்தரபபு்ட்ளப	்றறி	நபான	இந்த	
இடததில்	எட்தயும்	கூை	விரும்்வில்டே.

லகள்வி:	
	 காணாமல்	 ல�ாலனாரின	 உறவுகளின	 ல�ாராட்டஙகளில்	
உஙகள்	கடசியின	நிதல்ப�ாடு	எவைாறுள்்ளது?

�தில்:	
	 எங்்ட்ளப	ம்பாறுத்த	ேடரயில்	்பாணபாெல்	ஆக்ப்ட்லடபாருக்பா்	
முழுப	ம்பாறுபபும்	சிறிேங்்பா	அரசபாங்்தட்தலய	சபாரும்.	2009ஆம்	ஆண்டிறகுப	
பின்ர்	 ்பாணபால்	 ஆக்ப்ட்லடபாரின	 உைவு்ள	 ல்பாரபாடுே்தற்பா்	 உநது	
்தடே	 ஏற்டுததியதில்	 எங்்ளுககு	 மி்ப	 ம்ரிய	 ்ங்குண்டு.	 ்தபாய்ததில்	
இந்த	 ெக்ளுடன	 அடிெட்டததில்	 நபாங்்ள	 ்க்்ேெபா்	 நிறகினலைபாம்.	
்பாணபாெல்	 ஆக்ப்ட்லடபாரின	 உைவு்ளுடன	 நபாங்்ள	 இருககினலைபாம்.	
அல்தலேட்ள	 ஐககிய	 நபாடு்ள	 ெனி்த	 உரிடெய்ததிறகுச்	 மசனறு	 அங்ல்	
்பாணபாெல்	 ஆக்ப்ட்லடபாருககு	 நீதி	 லேண்டும்.	 அதுவும்	 ஒரு	 சர்ேல்தச	
விசபாரடண	 ஊடபா்லே	 அடடயப்ட	 முடியும்	 என்ட்த	 ேலியுறுததும்	
ஒலரமயபாரு	அரசியல்	்ட்சியபா்	நபாங்்ல்ள	இருககினலைபாம்.
	 குறிப்பா்	 லேறு	 எந்த	 ஒரு	 அரசியல்	 ்ட்சியின	 ்தடேேர்்ளும்	
இந்தக	 ்ருதட்த	 முனடேப்து	 கிடடயபாது.	 எங்்ள	 ்ட்சியின	 ்தடேேர்	
்லஜநதிரகுெபார்	 ம்பான்ம்்ேம்,	 ெறறும்	 மசயேபா்ளரபா்	 நபான,	 ெறறும்	
சட்டத்தரணி	ெணிேண்ணன	ல்பானைேர்்ள	்தபான	்டந்த	்பாேததில்	இந்தக	
்ருததுக்ட்ள	ேலியுறுததியுளல்ளபாம்.
	 எங்்ளுககு	 எவ்ே்ளவு	 பிரச்சிட்்ள	 இருந்தபாலும்கூட	 அேறடைத	
்தபாண்டி	 நபாங்்ள	 ்பாணபாெல்	 ஆக்ப்ட்லடபார்	 விடயததில்	 உறுதியபா்	
இருககினலைபாம்.	 எதிர்்பாேததிலும்	 நபாங்்ள	 அந்த	 நிடேப்பாட்டட	
ம்தபாடர்நது	ேலியுறுததுலேபாம்.

லகள்வி:	
	 தமிழ்த்	 லதசிய	 மக்கள்	முனனணி	 சார்�ாக	 புலம்ய�யர்ந்த	
தமிழ்	உறவுகளுக்கு	நீஙகள்	கூற	விரும்புைது	எனன?

�தில்:	
	 நபாங்்ள	கூைககூடிய	விடயம்	 என்மேனைபால்,	 ்தபாய்ததில்	இனறு	
்தமிழ்த	 ல்தசததினுடடய	 இருபட்	 அழிப்்தறகு	 சிறிேங்்பா	 அரசபாங்்ம்	
ம்தபாடர்ச்சியபா்	முயறசி்ட்ள	லெறம்பாண்டு	ேருகினைது.	நல்ேபாட்சி	எனறு	
மசபால்ேப்ட்டடெததிரியின	 அரசபா்	 இருக்ேபாம்	 அல்ேது	 ்தறல்பாது	
ேநதுள்ள	 ல்பாத்த்யபா	 அரசபாங்்ெபா்	 இருக்ேபாம்.	 யபாரபா்	 இருந்தபாலும்	
்தமிழ்	 ல்தசத்தட்த	 அழிப்தில்	 எந்தவி்த	 ம்பாளட்	 ெபாறு்பாடு்ளும்	
இல்ேபாெல்	 ம்தபாடர்ச்சியபா்	 லெறம்பாண்டு	 ேருகினைபார்்ள.	 ்தறல்பாது	
்பாரபாளுெனைததில்	 ்தமிழர்்ட்ள	 பிரதிநிதிததுேப்டுததி	 இருககினை	
்தமிழ்த	 ல்தசியக	 கூட்டடெபபு,	 விஜய்ேபா,	 அங்்ஜன	 ல்பானைேர்்ள	
இந்த	 மசயற்பாடு்ளுககு	 ்ரிபூரண	 ஒததுடழபட்	 ேழங்கி	 ேருகினை்ர்.	
்ருணபா,	பிளட்ளயபான	ல்பானைேர்்ள	அேர்்ளின	்ட்சியபா்	்தமிழ்	ெக்ள	
விடு்தடேப	புலி்ள	ெறறும்	் ருணபா	்தரபபு	் ட்சியும்	அந்த	மசயற்பாடு்ளுககு	
முழுடெயபா்	ஒததுடழபபு	ேழங்கி	ேருகினை்.	ஆ்லே	இந்த	நிடே	நீடிக்	
இடெளிக்ககூடபாது.	இ்தறகு	முறறு	பபுளளி	டேக்ப்ட	லேண்டும்.
	 ஆ்லே	 எதிர்்பாேததில்	 ்லஜநதிரகுெபார்	 ம்பான்ம்்ேம்	
்தடேடெயிேபா்	 ்தமிழ்	 ல்தசிய	 ெக்ள	 முன்ணி	 எனை	 அரசியல்	
இயக்தட்த	்ேப்டுததுே்தறகு	புேம்ம்யர்	்தமிழர்்ள	முனேரலேண்டும்.	
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	 30	 டிசம்்ர்	 2019	 அனறு	 இநதியபாவின	
முப்டட்ளுக்பா்	 ்தடேடெத	 ்த்ள்தி	 எனை	
ஒரு	புதிய	் ்தவி	உருேபாக்ப்ட்டு,	இந்த	் ்தவிககு	
மஜ்ரல்	 ்பின	 ரபாேத	 நியமிக்ப்ட்டபார்.	
ஏற்்லே	இருககும்	் டட்ளின	4	்த்ள்தி்ளுடன	
இேர்	ஐந்தபாேது	்த்ள்தியபா்	்்தவி	ேகிப்பார்.	 31	
டிசம்்ர்	2019	அனறுடன	ஓய்வு	ம்றும்	நிடேயில்	
இேருககு	இந்தப	புதிய	் ்தவி	ேழங்்ப்ட்டுள்ளது	
என்து	 குறிபபிடத்தக்து.	 ்தறல்பாது	 61	 ேயட்த	
எட்டியுள்ள	 இேர்	 65	 ேயதுேடர	 இந்தப	
்்தவிடய	 ேகிப்பார்.	 இ்தற்பா்	 அரசபாங்்ம்	
ஓய்வு	 ம்றும்	 ேயது	 எல்டே	 சட்ட	 விதி்ளில்	
ெபாறைம்	மசய்துள்ளது.	ஆ்பால்	்தடேடெத	்த்ள்தி	
்்தவிடய	 இேர்	 எவ்ே்ளவு	 ்பாேம்	 ேகிப்பார்	
என்து	தீர்ெபானிக்ப்டவில்டே.

	 டிசம்்ர்	ெபா்தம்	 24ஆம்	தி்தி	நடடம்றை	
அடெச்சரடேக	 கூட்டததில்	 பிர்தெர்	 லெபாடி	
்தடேடெயில்,	 ்பாது்பாபபுததுடை	 அடெச்	 சர்	
ரபாஜநபாத	 சிங்,	 உளதுடை	 அடெச்சர்	 அமித்பா,	
நிதியடெச்சர்	 நிர்ெேபா	 சீ்தபாரபாென,	 மேளி	
யுைவுததுடை	 அடெச்சர்	 மஜய்சங்்ர்	 ஆகிலயபார்	
்ேநது	 ம்பாண்ட்ர்.	 இந்த	 அடெச்சரடேக	
கூட்டததில்	 	 முப்டட்ட்ளயும்	 அ்தன	
துடை்ட்ளயும்	 சபார்ந்த	 அட்ததிறகும்	 ஒலர	
்தடேடெத	 ்த்ள்திடய	 நியமிககும்	 தீர்ெபா்ம்	
நிடைலேறைப்ட்டது.	 அததுடன	 இந்தப	
்்தவிககுத	 ம்தரிவு	 மசய்யப்டு்ேர்	 நபானகு	
நட்சததிர	 ்தகுதிடய	 உடடய	 ஒரு	 மஜ்ரேபா்	
இருப்பார்	 எனறும்	தீர்ெபானிக்ப்ட்டது.,	இந்தப	
்்தவி	 ேகித்த	 உயரதி்பாரி,	 ்த்து	 ்்தவிக்பாேம்	
முடிேடடந்த	அடுத்த	ஐநது	ஆண்டு்ளுககு	எந்த	
அரச,	 ்தனியபார்	 	 ்ணி்ட்ளயும்	 லெறம்பாள்ள	
முடியபாது	எனறும்		தீர்ெபானிக்ப்ட்டது.

	 1962இல்	நடடம்றை	சீ்பாவிறகு	எதிரபா்	
ல்பாரின	 ல்பாதும்,	 1971ஆம்	ஆண்டு	 நடடம்றை	
்பாகிஸ்்தபானுககு	 எதிரபா்	 ல்பாரின	 ல்பாதும்	
இரபாணுேததி்ரின	 ்த்ேல்்ள	 ்ரிெபாைல்்ள	
ஒழுங்்பா்	 மசயற்ட	 முடியபாது	 ல்பா்டெயபால்,	
மேறறிம்ை	 முடியபாெல்	 ல்பா்து	 எ்	 குறைச்	
சபாட்டு்ள	எழுந்த்.

	 அததுடன	 1999	 ்பார்கில்	 ல்பாரின	 	 ல்பாது,	
ஊடுருேல்	 நடநது	 இரண்டு	 ேபாரங்்ள	 ்ழிதல்த	
்தில்	நடேடிகட்்ட்ள	இநதிய	விெபா்ப	்டட	
எடுத்தது.	 அபல்பாட்தய	 ்தடரப்டடத	 ்த்ள்தி	
மேளிநபாட்டுப	 ்யணததில்	 இருந்தபார்.	 ்தடர	
நிேேரங்்ட்ளப	 புரிநது	 ம்பாளேதில்	 குழப்ம்	

இருந்தது,	 ்த்ேல்்ள	
சரிேரப	 ்ரிெபாறிக	
ம்பாள்ளப்டவில்டே,	
மெலி்பாபடர்்ட்ளப	
் ய ன ் டு த து ே ்த பா	
வி ெ பா ் ங் ் ட ்ள ப	
் ய ன ் டு த து ே ்த பா	
என்தில்	 ்தடரப	
்டடககும்	 விெபா்ப	
்டடககும்	 இடடலய	
்த்ரபாறு	 	 இருந்தது.	
இ்தன	 ்பாரணெபா்	 ்பார்	
கில்	 ெறுஆய்வுக	 குழு	
முப்டடத	 ்தடேடெத	
்த்ள்தி	 எனமைபாரு	
்்தவிடய	 உருேபாக்	
லேண்டும்	 எனறு	

தீவிரெபா்ப	்ரிநதுடரத்தது.		

	 2012ஆம்	ஆண்டு	 நலரஷ்	 சநதிரபா	 குழுவும்	
்தடேடெத	்த்ள்தி	் ்தவிடய	் ரிநதுடரததிருந்தது.	
எ்லே	 முப்டட்ளுககும்	 ்தடேடெத	 ்த்ள்தி	
்்தவிடய	 உருேபாக்	 பிர்தெர்	 நலரநதிர	 லெபாடி	
ஏற்பாடு்ட்ள	லெறம்பாள்ளத	ம்தபாடங்கி்பார்.	
 
	 இந்தப	 ்்தவிடய	 ேகிககும்	 மஜ்ரல்	
பிபின	 ரபாேத	அேர்்ளின	்்தவி்்ளபா்	பினேரும்	
்்தவி்ள	 குறிபபிடப்ட்டுள்ளது.	 ்பாது்பாபபு	
அடெச்சில்	 உருேபாக்ப்ட்டுள்ள	 இரபாணுே	
துடை	 மசயேபா்ளர்	 ்தடேடெ,	 முப்டட்ள	
ம்தபாடர்்பா்	 ஆலேபாசட்்ட்ள	 ்பாது்பாபபு	
அடெச்சருககு	 ேழங்கும்	 மு்தனடெ	 ஆலேபாசர்,	
்பாது்பாபபுடன	 ம்தபாடர்புடடய	 ஆயு்தக	 ம்பாள	
மு்தல்,	 முப்டட்ளின	 கூட்டு	 நடேடிகட்,	
்யிறசி	 உததி்ள,	 ல்நதிர	 நடேடிகட்்ள	
உட்்ட	 அரடச	 நடததும்	 ஆட்சியபா்ளர்்ளுககு	
முப்டட	 லசடே	 குறித்த	 ஆலேபாசட்்ட்ள	
ேழங்கு்தல்,	்டட்ளுக்பா்	ஆட்லசர்பபு,	்யிறசி	
ஆகியேறடை	 ஒருங்கிடணத்தல்,	 அந்தெபான	
நிகல்பா்பாரில்	 உள்ள	 முப்டட்ட்ளச்	 லசர்ந்த	
்டடபபிரிவு,	 ல்நதிர	 ்ட்டட்ளப	 ்டட,	
விண்மேளி,	டச்ர்,	சிைபபுப	்டட	ஆகியேறறின	
நிரந்தர	 ்தடேேர்	 ்்தவி,	 ்பாது்பாபபு	 லசடே	
ம்தபாடர்்பா்	 நபாட்டின	 அரசியல்	 ்தடேடெககு	
ஆலேபாசட்	 ேழங்கு்தல்,	 அணு	 ஆயு்தம்	
ம்தபாடர்்பா்	 உத்தரவிடும்	 அதி்பாரி்ளுககு	
ஆலேபாசட்்ட்ள	 ேழங்கும்	 அதி்பாரி	 	 ல்பானை	
்ணி்ட்ள	 லெறம்பாளேபார்.	 அததுடன	 ்பாது	
்பாபபு	 அடெச்சரின	 லநரடி	 லெற்பார்டேயில்	
மசயற்டும்	 புதிய	 ்தடேடெத	 ்த்ள்தியபா்வும்	
்ணியபாறறுேபார்.

	 இேரின	 ்்தவி்ளில்	 ்தவிர்க்ப்டும்	
்்தவி்ளும்	 குறிபபிடப்ட்டுள்ளது.	 அேறடை	
்பார்த்தபால்,	முப்டடககுள	இருககும்	்தனிப்ட்ட	
பிரச்சிட்்ட்ள	 அந்தந்த	 ்டடத	 ்த்ள்தி்ல்ள	
்ேனிப்ர்.	 அதில்	 இேர்	 ்தடேயிட	 முடியபாது.	
அததுடன	 இேருடன	 ்ணியபாறறுே்தறகு	
ஒரு	 ்டடபபிரிவும்	 கிடடயபாது.	 ்டட்ளின	
்த்ள்தி்ளுககு	 இேர்	 உத்தரவு்ள	 பிைபபிக்	
முடியபாது.	 முப்டடத	 ்த்ள்தி்ளின	 ம்பாள	
மு்தல்	 திட்டதட்தயும்	 இேர்	 ்தடுக்	 முடியபாது.	
அேரின	 ்ணி	 அரசிறகு	 ஆலேபாசட்	 ேழங்கு	
ேதும்,	 முப்டடத	 ்த்ள்தி்ளுககு	 அரசின	
முடிவு்ட்ள	 அறிவிப்தும்,	 அேறடை	

மசயற்டுததுேதுெபா்லே	 இருககும்.	 இது	
இரு	 ்தரபபி்ருககிடடயிேபா்	 ஒரு	 ்பாேெபா்	
மசயற்டும்	்்தவியபா்லே	இருககும்.

	 1978ஆம்	 ஆண்டு	 டிசம்்ர்	 ெபா்தம்	
லடரபாடூனில்	 உள்ள	 இரபாணுே	 ்யிறசி	
நிடேயததில்	 கூர்க்பா	 பிரிவின	 ஐந்தபாேது	
்டடயணியில்	 லசர்ந்தபார்.	 அ்தன	 பின்ர்	
லடரபாடூனில்	 உள்ள	 இநதிய	 இரபாணுே	 ்யிறசி	
நிடேய	்தடேடெ	அதி்பாரியபா்	்்தவி	ேகித்தபார்.	
அததுடன	 ்யிறசி	 அதி்பாரி,	 ்த்ள்பாட	 பிரிவு	
அலுேேர்,	துடண	இரபாணுே	மசயேபா்ளர்	ல்பானை	
்்தவி்ட்ள	ேகிததுள்ளபார்.

	 லெலும்	 ல்தசிய	 ்பாது்பாபபு	 ெறறும்	
்தடேடெ	 குறிதது	 ்ல்லேறு	 ்ட்டுடர்ட்ள	
எழுதியுள்ளபார்.	 அததுடன	 மசனட்	 ்ல்்டேக	
்ழ்	 ்பாது்பாபபு	 குறித்த	 ்ட்டப்டிபட்	
முடிதது	 எம்.பில்	 ்ட்டம்	 ம்றைபார்.	 அததுடன	
லெேபாண்டெ	 ெறறும்	 ்ணினி	 அறிவியல்	
்ட்டயப்டிபட்	 முடிததுள்ளபார்.	 அததுடன	
2016	 டிசம்்ர்	 ெபா்தம்	 இரபாணுேத	 ்தடேடெத	
்த்ள்தியபா்	நியமிக்ப்ட்டபார்.

	 லெறகுறிபபிட்ட	 ்்தவியபா்து	 ஒரு	
ம்யர்	கூறும்	்்தவியபா்லே	்பார்க்ப்டுகினைது.	
இநதியபா	 ்தனட்	 ேல்ேரசபா்க	 ்பாட்டிக	
ம்பாள்ளவும்,	 ்தபான	 இரபாணுே	 ரீதியபா்	 ே்ளர்நது	
ேருகினலைன	 என்ட்த	 அறிவிக்வுலெ	
இப்டியபா்	ஒரு	்்தவிடய	நியமிததுள்ளது.	

	 ்தறல்பாது	இநதியபாடே		ம்ரிய	ல்பாரபாட்ட	
்்ளெபா்	 ெபாறறியுள்ள	 குடியுரிடெ	 திரு்த்தச்	
சட்டததிறகு	எதிரபா்	ல்பாரபாட்டதட்த	் பின	ரபாேத	
்ண்டிததுள்ளதுடன,	 அந்த	 ல்பாரபாட்டங்்ட்ள	
ேழிநடததிச்	 மசல்்ேர்்ட்ளயும்	 ேனமுடை	
யபா்ளர்்ள	 எ்	 சித்தரிததுள்ளபார்.	 அததுடன	
இநதியபாவில்	 புரட்சி	 நடததும்	 ெக்ள	 அட்த	
ஒடுக்க	 ்பாததிருககும்	 இரபாணுேதட்தக	 ்ண்டு		
அஞ்ச	லேண்டும்	எனறும்	கூறியிருந்தபார்.	இேரின	
இந்தக	 கூறைபா்து	 ்ே	 எதிர்பபு்ட்ளயும்	
சர்ச்டச்ட்ளயும்	 ல்தபாறறுவிததுள்ளதுடன,	
இநதியபா	 இரபாணுேததி்ரின	 சர்ேபாதி்பார	
ஆட்சிடய	ஆரம்பிதது	விட்டது	எனறு	இரபாணுேத	
்த்ள்தி	 ெடைமு்ெபா்க	 கூறுே்தபா்	 ெக்ள	
்ருதுகினை்ர்.

	 இரபாணுேததி்ர்	 எபல்பாதும்	 அரசியல்	
ரீதியபா்	 மசயல்்ளில்	 ஈடு்டலேபா	அல்ேது	அது	
ம்தபாடர்்பா்	 ்ருததுக்ட்ளலயபா	 ம்தரிவிக்க	
கூடபாது	 என்ல்த	 நியதி.	 இேர்	 அட்தயும்	
மீறி	 மசயற்டுகினைபார்	 எ்	 ஓய்வு	 ம்றை	
்டடயதி்பாரி்ள	 உட்்ட	 ்ேர்	 இேருககு	
எதிரபா்	 ்ருததுக்ட்ளத	 ம்தரிவிததுள்ள்ர்.	
்்தவிலயறைதுலெ	 இேர்	 இப்டியபா்	 கூறறுக	
்ட்ளக	கூறியிருப்்தபா்து,	எதிர்்பாேததில்	இநதிய	
இரபாணுேததின	 மசயற்பாடு்ள	 எந்த்ளவில்	
இருககும்	 எனறு	 ெக்ள	 விச்ம்	 ம்தரிவிதது	
ேருகினை்ர்.	 எல்டேலயபார	 ்டடயி்ருடன	
்தபாககு்தல்்ட்ள	 லெறம்பாண்டு	 நபாட்டடக	
்பாப்பாறறுேபார்்்ளபா?	அல்ேது	நபாட்டிறகுளல்ளலய	
ல்பாரபாடும்	 ெக்ட்ள	 எதிர்தது	 நடேடிகட்்ட்ள	
லெறம்பாளேபார்்்ளபா?	 என்து	 ெக்ளின	 ல்ளவி	
யபா்	உள்ளது.
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ைாசிப்்தபால்	ஒரு	ெனி்தன	பூரணெடடகினைபான	
எ்	 மசபால்ேதுண்டு.	 ஆ்பால்	 இந்த	 டிஜிட்டல்	
உேகில்	 ேபாசிபபு	 என்து	 ெடைநது	 எல்ேபாலெ	
டிஜிட்டல்	ல்தடல்,	டிஜட்டல்	ேபாசிபபு	எனை்தபாகி	
விட்டது.	 இட்த	 முறியடிப்்தபா்	 இருந்தது	
மசனட்	 புத்த்க	 ்ண்்பாட்சி.	 மசனட்யில்	
ேருட	ஆரம்்ததில்	ஒவ்மேபாரு	ஆண்டும்	புத்த்க	
்ண்்பாட்சி	 நடடம்றுேது	 ேழக்ம்.	 ஆ்பால்	
இந்த	 ஆண்டு	 ம்ருநம்தபாட்யபா்	 ெக்ள	 இந்த	
புத்த்	 ்ண்்பாட்சிடய	 ்ண்டு்ளிப்தில்	 ஆர்ேம்	
ம்பாண்டுள்ளேர்்்ளபா்	 உள்ள்ர்.	 முன்ர்	
எபல்பாதும்	இல்ேபா்த	அ்ளவிறகு	ெக்ள	கூட்டம்	
இம்முடை	 ்ண்்பாட்சிககு	 ேருட்	 ்தருேட்த	
்பாணமுடிகினைது.	 இது	 ேபாசிபபு	 என்ட்த	
ெக்ள	 இனனும்	 ெைநதுவிடவில்டே	 என்ட்த	
உறுதிப்டுததியது.

மசனட்,	 நந்த்ம்	 YMCA	 டெ்தபா்ததில்,	
மசனட்யின	 43ஆேது	 புத்த்்க	 ்ண்்பாட்சி	
ஜ்ேரி	 9ஆம்	 தி்தி	 மு்தல்	 21ஆம்	 தி்தி	 ேடர	
நடடம்றுகினைது.	 09ஆம்	 தி்தி	 ்ண்்பாட்சிடய	
்தமிழ்	 மு்தேடெச்சர்	 எடப்பாடி	 ்ழனிச்சமி	
ம்தபாடககி	 டேத்தபார்.	 இம்முடை	 சுெபார்	 700	
அரங்கு்ளில்	15	இேட்சம்	்தடேபபு்ளில்	2ல்பாடி	
புத்த்ங்்ள	விற்ட்ககு	ேநதுள்ளது.

	 சபா்தபாரண	 நபாட்்ளில்	 பிற்்ல்	 3.00ெணி	
மு்தல்	 9.00	 ெணிேடரயும்,	விடுமுடை	 நபாட்்ளில்	
்பாடே	11.00	ெணிமு்தல்	இரவு	9.00	ெணிேடரயும்	
்ண்்பாட்சி	நடடம்றுகினைது.	10	ரூ்பா	நுடழவுக	
்ட்டணெபா்	 அைவிடப்டுகினைது.	 ஆ்பால்	
்ளளி,	் ல்லூரி	ெபாணேர்்ளுககு	இேேச	அனுெதி	
ேழங்்ப்டுகினைது.	 புத்த்ங்்ளுககு	 10	 வீ்த	
விடேக்ழிவு	ேழங்்ப்டுகினைது.

	 24.08.1976இல்	 ம்தனனிநதிய	 புத்த்	
விற்ட்யபா்ளர்	 ெறறும்	 ்திப்பா்ளர்	
சங்்ம்	 ஆகியேறறின	 உறுபபி்ர்்ள	 புத்த்	
ஆர்ேேர்்ளின	 ல்தடேக்பா்வும்,	 அேர்	
்ளின	 ேபாசிபட்	 லெம்்டுத்தவும்	 ஒரு	 கூட்ட	
டெபட்	 உருேபாககி்பார்்ள.	 இ்தற்பா்	
மசனட்	 அண்ணபாசபாடேயிலுள்ள	 ெதுரஸபா	

லெல்நிடேப	 ்ளளியின	 டெ்தபா்ததில்	 ஓர்	
புத்க	 ்ண்்பாட்சிடய	 நடததியிருந்த்ர்.	 28	
ஆண்டு்்ளபா்	அல்த	 ே்ளபா்ததில்	ஆண்டிறம்பாரு	
முடை	 இந்த	 புத்த்க	 ்ண்்பாட்சி	 நடடம்றறு	
ேந்தது.	 இ்தன	 மூேம்	 புத்த்	 ேபாச்ர்்ளும்,	
மேளியீட்டபா்ளர்்ளும்,	 விற்ட்யபா்ளர்்ளும்	
்ல்கிப	 ம்ரு்த	 ம்தடங்கி்ர்.	 இேர்்ள	 அந்தக	
கூட்டடெபபில்	 இடணநது	 ம்பாண்ட்ர்.	
்தறல்பாது	 அந்தக	 கூட்டடெபபில்	 489	 ல்ர்	
உறுபபி்ர்்்ளபா்	இருககினை்ர்.	

	 ்தமிழ்ததில்	 மசனட்யில்	 41	 ஆண்டு	
்ளும்,	ெதுடரயில்	12	ஆண்டு்ளும்,	ல்பாடேயில்	
4	 ஆண்டு்ளும்	 புத்த்	 ்ண்்பாட்சிடய	 ேருடந	
ல்தபாறும்	 நடததி	 ேருகினைது.	 இங்கு	 ்தமிழ்	
ஆங்கிேம்,	 ெறறும்	 ்ே	 இநதிய	 மெபாழி்ளிலும்	
புத்த்ங்்ள	 ்பாட்சிப்டுத்தப்ட்டுள்ளதுடன,	
விற்ட்யும்	மசய்யப்ட்டு	ேருகினைது.
	 மசனட்	 புத்த்க	 ்ண்்பாட்சியில்	
ம்பாதுெக்ளுக்பா்	 ச்ே	 ேசதி்ளும்	 மசய்து	
ம்பாடுக்ப்ட்டுள்ள்.	 அம்புேனஸ்	 லசடே,	
தீயடணபபு	 லசடே,	 உணவுச்சபாடே்ள,	
ெேசேகூட	 	 ேசதி்ள,	 ெபாறறுத	 திை்பாளி்ளுக	
்பா்	 சக்ர	 நபாற்பாலி	 ேசதி்ள,	 மசய்து	
ம்பாடுக்ப்ட்டுள்ள்.

	 ்ண்்பாட்சியில்	 மு்தனடெப்டுததும்	
விடயெபா்	 கீழடி	 அ்ழ்ேபாரபாய்ச்சி	 வி்ளங்கு	
கினைது.	 இந்த	 ்ண்்பாட்சி	 பிரததிலய்ெபா்	
அடெக்ப்ட்டுள்ள	ஓரிடததில்	்பாட்சிப்டுத்தப	
்ட்டுள்ளது.	 இங்கு	 2600	 ஆண்டு்ளுககு	
முற்ட்ட	 ஜல்லிக்ட்டுக	 ்பாட்ள்ளின	
எலும்பு்ள,	 சுடுெண்	 ்தபாழி்ள,	 எழுததுக்ள	
ம்பாறிக்ப்ட்ட	 ெட்்பாண்டங்்ள	 என்்வும்	
்பாட்சிப்டுத்தப்ட்டுள்ள்.	 கீழடி	 நபா்ரீ்ம்	
ம்தபாடர்்பா்	 புத்த்ங்்ளும்	 விற்ட்	 மசய்யப	
்டுகினை்.			

	 ்பாடசபாடே,	 ்ல்லூரி	 ெபாணேர்்ளுக்பா்	
புத்த்ங்்ள,	 ம்ண்ணியம்	 ம்தபாடர்்பா்.	 சுறறுச்	
சூழல்	 ம்தபாடர்்பா்,	 ஆனமீ்ம்,	 ்ே	 உளநபாட்டு,	
மேளிநபாட்டுத	 ்தடேேர்்ள	 ்றறிய	 நூல்்ள,	
ேரேபாறறு,	 சங்்்பாே	 இேககிய	 நூல்்ள.	
உ்தபாரணெபா்	 ம்பானனியின	 மசல்ேன	 நூடே	
சிறுேர்்ள	 ஆர்ேெபா்ப	 ்டிப்்தற்பா்	 சிததிரச்	
சிறு்ட்த	 நூேபா்	 மேளியிட்டுள்ள்ர்.	 இடே	
்தவிர	 ஆய்வுகூடங்்ளுககுத	 ல்தடேயபா்	 உ்்ர	
ணங்்ள,	 	 ேடர்டங்்ள,	 சித்த	 ெருததுேம்	
ம்தபாடர்்பா்	நூல்்ள,	 	மெபாழிம்யர்பபு	நூல்்ள,	
இப்டிலய	அட்தது	 ்தடேபபு்ளிலும்	நூல்்ள	
விற்ட்யபாகினை்.

	 ஒவ்மேபாரு	 நிடேயங்்ளும்	 ்தங்்ளின	
்திபபு்ட்ள	 விற்ட்	 மசய்கினை்.	 ஆ்பால்	
ஈழதது	 ேரேபாறறு	 நூல்்ள,	 ெறறும்	 விடு்தடே	
ம்தபாடர்்பா்	 நூல்்ள,	 ல்தசியத	 ்தடேேர்	
ம்தபாடர்்பா்	நூல்்ள	எ்	 ஈழததுப	 ்டடபபு்ள	
்ே	்பாணப்டுகினை்.	எந்த	ஒரு	நிடேயததிறகுச்	
மசனைபாலும்	 அங்கு	 ஈழததுப	 ்டடபபு்ள	
்பாணப்டுகினை்.	 இடே	 அதி்ெபா்	 ெக்்ளபால்	
உறறுலநபாக்ப்டுகினை்.	ஈழதது	எழுத்தபா்ளர்்ள,	
்விஞர்்ளின	 அல்்	 ்டடபபு்ள	 இங்கு	
விற்ட்	 மசய்யப்டுகினை்.	 லெலும்	 ஈழததி	
லுள்ள	ஆனமீ்த	்தேங்்ள,	அேறறின	ேரேபாறு்ள	
ல்பானை்வும்	விற்ட்	மசய்யப்டுகினை்.
 

முளளிேபாய்க்பால்	 	 ம்தபாடர்்பா்	 ெக்ளின	
லநர்்பாணல்	நூல்்ள,	்பாணபாெல்	ஆக்ப்ட்லடபார்	
உைவி்ர்்ளின	ல்பாரபாட்டங்்ள	்றறிய	நூல்்ள,	
ஈழப	 ல்பாரபாட்டம்,	 சிடைச்சபாடே	 ்றறியது,	
ம்ண்்ள	 ல்பாரபாட்டங்்ள	 ்றறியது	 எ்	 ்ே	
்தடேபபு்ளிேபா்	 நூல்்ள	 இங்கு	 விற்ட்	
மசய்யப்டுகினை்.	

	 ஈழ	 ல்பாரபாட்ட	 ஆர்ேேர்்ள	 இந்த	 நூல்	
்ட்ள	 அதி்ம்	 ேபாங்குேட்த	 ்பாணககூடிய்தபா்	
உள்ளது.	 அட்டடப	 ்டங்்ளிலேலய	 ்ட்தயின	
சுருக்ம்	வி்ளங்்ககூடியேபாறு	அட்டடப்டங்்ள	
ேடிேடெக்ப்ட்டுள்ள்தபாலும்,	 புத்த்ததின	
விடே	ஓர்ளவு	குடைேபா்	இருப்்தபாலும்	அட்	
ேரபாலும்	அேறடை	ேபாங்்	முடிகினைது.
	 இபல்பாது	 ஆண்டின	 மு்தல்	 ெபா்தம்	
என்்தபால்,	 நபாட்்பாட்டி	 விற்ட்	 விலசடெபா்	
நடடம்றுேது	ேழக்ம்.	ஆ்பால்	இங்கு		ல்தசியத	
்தடேேர்	 அேர்்ளின	 ்டங்்ட்ளத	 ்தபாங்கிய	
ெபா்தபாந்த	 நபாட்்பாட்டி	 அல்்	 நிடேயங்்ளில்	
விற்ட்ககு	 ேநதுள்ள்.	 ஒரு	 நபாட்்பாட்டியின	
விடே	 100	 ரூ்பா	 என்்தபால்,	 ம்ரும்்பாேபால்பார்	
அட்த	 ேபாங்கிச்	 மசல்ேட்தக	 ்பாணககூடிய்தபா்	
உள்ளது.

	 ஈழத	 ்தமிழர்	 ம்தபாடர்்பா்	 மேளியீடு	
்ள	 இங்கு	 அதி்ம்	 விற்ட்யபாகி	
ேருகினைது.	 இநதியபாவில்	 விடு்தடேப	 புலி்ள	
்தடடமசய்யப்ட்ட	 அடெபபு	 என்்தபால்,	
அேர்்ளின	 மேளியீடு்ட்ள	 ்தடட	 மசய்ய	
லேண்டும்	 எனறு	 ்தமிழ்	 ்பாஜ்	 	 உறுபபி்ர்்ள	
ல்பாரியிருந்த்ர்.	 இ்தறகு	 ்ேரும்	 எதிர்பபுத	
ம்தரிநிததிருந்த்ர்.	 ஆ்பால்	 அந்த	 மேளியீடு்ள	
எடேயும்	 அபபுைப்டுத்தப்டவில்டே.	
ம்தபாடர்நதும்	அங்கு	விற்ட்யபாகிய	ேண்ணலெ	
இருககினை்.

	 ்தமிழ்ததின	 மூத்த	 ்ததிரிட்யபா்ளரபா்	
அன்ழ்ன	 புத்த்க	 ்ண்்பாட்சியில்	 ்த்து	
ஆக்ங்்ட்ள	 	 ்பாட்சிப்டுததியிருந்தபார்.	 அதில்	
அேர்,	 ்த்ேல்	 ம்றும்	 உரிடெச்	 சட்டததின	 கீழ்	
கிடடத்த	ஆ்தபாரங்்ளின	அடிப்டடயில்	 ்தமிழ்	
அடெச்சர்்ளின	ஊழல்்ள	எ்	சிே	புத்த்ங்்ட்ள	
எழுதி	டேததிருந்தபார்.	இ்தன	்பாரணெபா்	ம்பாலி	
சபார்	 அேடர	 ட்து	 மசய்திருந்த்ர்.	 இேரின	
ட்திறகு	 ்ே	 அரசியல்ேபாதி்ளும்	 ்தங்்ள	
எதிர்பட்த	ம்தரிவிததிருந்த்ர்.
 
	 புத்த்	 ்ண்்பாட்சியில்	 புத்த்ங்்ட்ள	
எழுதிய	 எழுத்தபா்ளர்்ளும்	 ேருட்	 ்தநதுள்ள்ர்.	
எ்லே	 அேர்்ளுடன	 ்ேநதுடரயபாடும்	
சந்தர்	 ப்ங்்ளும்	 ெக்ளுககு	 கிடடககினை்.	
ம்பானனியின	 மசல்ேன	 சிததிரதட்த	 ேடரந்த	
ஓவியரும்	அங்கு	இருந்தபார்.	 	 ஓவியததின	மூேம்	
சிறுேர்்ள	 நூல்்ட்ள	 விரும்பிப	 ்டிப்பார்்ள	
என்்தபால்	 இந்த	 சிததிரங்்ட்ள	 ேடரந்த்தபா்	
கூறி்பார்.
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	 2016	 மு்தல்	 ்்டபா	 அரசபாங்்ம்	 ச்ேரி	
ெபா்ததட்தத	 ்தமிழர்	 ெரபுரிடெ	 ெபா்தெபா்ப	
்பாரபாளுெனைததில்	 பிர்ட்ப்டுததிக	 ம்பாண்	
டபாடி	ேருகிைது.	இவ்ேருடம்	மு்தல்	பிரித்தபானியத	
்தமிழர்	 ேர்த்த்ச்	 லசம்்ர்	 ச்ேரி	 ெபா்ததட்த	
இேண்டனில்	 ்தமிழர்	 ெரபுரிடெ	 ெபா்தெபா்க	
ம்பாண்டபாடத	 ம்தபாடங்கி	 ஐககிய	 அரடசயும்	
ச்ேரி	ெபா்ததட்தத	்தமிழர்	ெரபுரிடெ	ெபா்தெபா்ப	
பிர்ட்ம்	 மசய்யுெபாறு	 லேண்டுல்பாள	
விடுததுள்ள்ர்.	

	 ெரபுரிடெ	என்து	ஒரு	ெனி்த்பால்	அல்ேது	
ெனி்த	இ்த்தபால்	் டந்த	் பாேததில்	இருநது	ம்றை	
எேறைபால்	எல்ேபாம்	இனடைய	அடடயபா்ளததுடன	
இருப்்தபா்க	 ்ரு்தப்டுகிைல்தபா	 அேறடைப	
ல்ணவும்,	 நி்ழ்்பாேததில்	 ்டடபபிடிக்வும்,	
எதிர்்பாேச்	 சந்ததிககு	 அேறடை	 எவ்வி்த	 அழிவு	
மினறிப	 ்பாரப்டுத்தவும்	 உள்ள	 இயல்்பா்	
உரிடெ.	 இந்த	 ெரபுரிடெ	 என்து	 பிைப்பால்	
ஒரு	 ெனி்தன	 அடடகினை	 அே்து	 ்ேபாச்சபார	
உரிடெயபா்வும்,	ெறடைய	ெனி்த	உரிடெ்ளுககு	
எல்ேபாம்	 அடித்த்ளெபா்துெபா்	 உரிடெயபா்வும்	
உள்ளது.	 இ்த்பால்	 ்ேபாச்சபார	 உரிடெ	 என்தும்	
ெனி்த	உரிடெலய	ஆகிைது.	

	 ஒரு	 இ்ததின	 ்ேபாச்சபாரம்	 அழிக்ப	
்ட்டபால்	 அந்த	 இ்லெ	 அழிக்ப்ட்டு	 விடும்	
என்்த்பால்	 ஒரு	 இ்ததின	 ்ேபாச்சபாரதட்த	
திட்டமிட்ட	 முடையில்	 அழித்தல்	 ்ேபாச்சபார	
இ்	அழிபபு	என்து	ஐககிய	 நபாடு்ள	 சட்யின	
ஒருமித்த	 ்ருத்தபா்	 உள்ளது.	 இ்த்பால்	 ்தபான	
ஐககிய	 நபாடு்ள	 சட்	 அது	 ம்தபாடங்்ப்ட்ட	
நபாள	 மு்தல்	 ்ேபாச்சபார	 உரிடெ்ட்ளப	 ல்ணு்தல்	
ஒவ்மேபாரு	 அரசி்தும்	 ்தடேயபாய	 ்டடெ	 எ்	
ேலியுறுததியும்	ேருகிைது.	இந்த	ேட்யில்	 ்தபான	
16.11.1972ஆம்	 ஆண்டு	 ்பாரிசில்	 கூடிய	 ஐககிய	
நபாடு்ள	 சட்யின	 ்ல்வி,	 அறிவியல்	 ெறறும்	
்ேபாச்சபார	 அடெபபு	 உேகின	 ்ேபாச்சபாரதட்தயும்	

இயறட்	ெரபுரிடெ்ட்ளயும்	்பாது்பாத்தலுக்பா்	
சபாச்தட்த	 உருேபாககி,	 17.12.1975	 மு்தல்	
ஐககிய	 நபாடு்ள	 சட்யி்பால்	 நடடமுடைககு	
ம்பாண்டுேரச்	 மசய்்தது.	 2002ஆம்	 ஆண்டட	
ெரபுரிடெ	 ல்ணும்	 ஆண்டபா்	 ஐககிய	 நபாடு்ள	
சட்	 பிர்ட்ப்டுததியது.	 ெனி்த	 உரிடெக	
்வுனசிலும்	(A/HRC/17/38)	்ேபாச்சபார	உரிடெயிட்	
அடடே்தறகும்	 அனு்விப்்தறகும்	 உள்ள	
உரிடெ	 குறிதது	 சிைபபுக	 ்ே்ம்	 மசலுததி	
அ்தட்	 முனம்டுக்	 உடழதது	 ேருகிைது.	
2017இல்	 ‘்ேபாச்சபார	 ெரபு	 உரிடெ’என்து	
நி்ழ்்பாேததில்	 முககியெபா்்தபா்	 இருப்்தறகுக	
்பாரணம்	 அது	 ்டந்த	 ்பாேதட்தக	 குறித்த	
மசய்தி்ட்ளத	 ்தருே்தபா்வும்	 எதிர்	 ்பாேதட்தக	
்ட்டி	 எழுபபுே்தற்பா்	 ்பாட்தயபா்வும்	
இருப்ல்த	 ஆகும்.	 அது	 மேறுெல்	 அ்தட்ப	
ல்ணு்தல்	என்ல்தபாடு	ெட்டும்	அடெயபாது	முழு	
ெனி்தததுேப	்ரிெபாணதட்தயும்	ல்ணுே்தபா்வும்	
உள்ளது.	 இ்த்பால்	 அட்ததுேகிலும்	 நடட	
ம்றும்	 ்ேபாச்சபார	 உரிடெ்ட்ளத	 ்தடுப்்தறகு	
முனனுரிடெ	 ேழங்்ப்ட	 லேண்டும்.	 ்ேபாச்	
சபார	 உரிடெ்ள	 ெனி்த	 உரிடெ்ள	 எனை	
ேட்யில்	 அணு்ப்ட	 லேண்டும்.	 ெக்ளின	
்ேபாச்சபாரதட்தயும்	 அேர்்ளின	 உரிடெ்ட்ளயும்	
பிரிததுப	்பார்க்	முடியபாது”		எ்	ஐககிய	நபாடு்ள	
சட்யின	 ்ேபாச்சபார	 உரிடெ்ளுக்பா்	 சிைபபுப	
்திேபா்ளர்	் ரிெபா	ம்்வுனி	(Karima	Bennoune)	மி்த	
ம்தளிேபா்த	்தெது	அறிகட்யில்	எடுததுடரத்தபார்.	
்ல்ேடை்ள,	 யுத்த	 நிட்வுச்	 சின்ங்்ள,	
சிடே்ள	என்்	மேறுெல்	சடப	ம்பாருட்்ள	
அல்ே	 அேறைபாலேலய	 ெக்ளின	 இ்ததுேம்	
மெபாழிததுேம்	அடடயபா்ளம்	ம்றுகிைது.	எ்லே	
அடே்ட்ள	அழிப்தும்	ஆட்்ட்ள	இ்	அழிபபு	
மசய்ேது	ல்பானை	ம்பாடேச்	மசயலே	எ்	ஐககிய	
நபாடு்ள	சட்யில்	ேலியுறுததிக	கூைப்ட்டது.	

	 எ்லே	 ட்தபம்பாங்்டே	 டெயெபா்	
டேதது	 ்தமிழி்ததின	 ்ண்்பாட்டுப	 ம்ருடெ	
ல்சுேது	 ்தமிழர்	ெரபு	ெபா்தததில்	எந்த	அ்ளவுககு	
முககியலெபா	 அட்தவிடப	 ்ேெடங்கு	 முககிய	
ெபா்்தபா்	 ஈழத்தமிழ்	 ெக்ள	 மீது	 10.01.1974இல்	
நடபாத்தப்ட்ட	 யபாழ்ப்பாண	 4ேது	 உே்த	
்தமிழரபாய்ச்சி	் ேபாச்சபார	இ்	அழிபபு	மு்தல்	இனறு	
ேடர	 ம்தபாடர்ச்சியபா்	 சிறிேங்்பா	 அரசபாங்்ம்	
ஈழத்தமிழர்்ளுககுச்	 மசய்து	 ேரும்	 ்ேபாச்சபார	
ெரபுரிடெ	அழிபபுக்ட்ள	ெனி்த	உரிடெ்ள	மீைல்	
இ்அழிபபு,	 இ்ததுடடபபு,	 ெனி்தபாயததுககு	
எதிரபா்	 யுத்தக	 குறைச்	 மசயல்்ள,	 ஐககிய	
நபாடு்ள	 சட்யின	 ெனி்த	 உரிடெ்ள	 சபாச்ம்	
ெறறும்	 அட்ததுே்ச்	 சட்டங்்ள,	 ெரபு்ளுககு	
எதிரபா்	 ெனி்த	 உரிடெ	 ேனமுடை்ள	 என்ட்த	
உேகிறகும்	 உே்த	 ்தமிழர்்ளுககும்	 எடுததுச்	
மசபால்லி	 ஈழததில்	 சீரபாக்ல்்ட்ள	 ஏற்டுத்தவும்,	
சட்டங்்ட்ளயும்	 சட்ட	 அமுேபாக்ங்்ட்ளயும்	

ஒழுங்கு்டுத்தவும்,	அேறறின	ேழி		உண்டெ்ட்ள	
நிடேநிறுத்தவும்	 உடழககும்	 ெபா்தெபா்	 இந்தத	
்தமிழர்	 ெரபு	 ெபா்தம்	 அடெயட்டும்.	 நிதிடயப	
ம்று்தல்	 என்து	 சீரபாக்ல்,	 ஒழுங்கு்டுத்தல்,	
உண்டெடய	நிடேநபாட்டல்	ேழியபா்	்யன்பாடு	
என்ட்த	 உே்த	 ்தமிழர்்ள	 ெ்திருததிச்	 மசயற	
்ட	இந்த	ெரபுரிடெ	ெபா்தம்	உ்தேட்டும்.	

	 பிரித்தபானியப	 பிர்தெர்,	 பிரித்தபானிய	
எதிர்க்ட்சித	 ்தடேேர்,	 ்்டபாவின	 பிர்தெர்,	
உட்்ட	 உே்த	 ்தடேேர்்ள	 இந்தத	 ்தமிழர்	
ெரபுரிடெ	 ெபா்தததின	 டெயெபா்	 ்தமிழர்	 திரு	
நபா்ளபாம்	 ட்தபம்பாங்்ல்	 குறிதது	 அளிததுள்ள	
ேபாழ்ததுக்ளில்	 ட்தபம்பாங்்ல்	 அறுேடட	
நனறித	திருநபாள	என்்தறகு	அப்பால்	புேம்ம்யர்	
ஈழத்தமிழர்்ள	 அேர்்ள	 ேபாழும்	 நபாடு்ளின	
்ல்வி,	 ேர்த்தபா்,	 ம்பாரு்ளபா்தபார,	 ெருததுே,	
துடை்ளுககு	 அேறறின	 ே்ளர்ச்சிககு	 அளித்த	
்ங்்ளிபபுக்ட்ளலய	 வியநது	 ல்பாறறி	 ்தமிழி	
்ததின	 “யபாதும்	 ஊலர	 யபாேரும்	 ல்ளிர்”	 எனை	
சங்்	 ்பாேம்	 மு்தேபா்	 ்தமிழி்	 ெர்ணுத	
்தனடெடய	 மீள	 உறுதிப்டுததியுள்ள்ர்.	
ெனி்தததுேததுககு	 மு்தனடெ	 ம்பாடுககும்	
ல்ரிேககியங்்ளின	 மசபாந்தக்பாரரபா்	 இந்தத	
்தமிழி்ததின	 பிரிக்ப்ட	 முடியபா்த	 அங்்ெபா்	
ஈழத்தமிழி்ததின	 ெனி்தததுேதட்த	 ெண்மீது	
்பாககும்	 ்டடெ	 உே்த	 ்தடேேர்்ளுககும்	
ஒவ்மேபாரு	 ்தமிழருககும்	 உண்மடன்ல்த	 ெரபு	
ரிடெ	ெபா்தம்	ஒரு	்தடேயபாய	மசய்தியபா்	உள்ளது.	

	 லெலும்	 ஈழததில்	 சிறிேங்்பாவின	 எதிர்	
்ட்சித	 ்தடேேர்	 உட்்ட	 இநதியத	 ்தடேேர்்ள	
ேடர	ட்தபம்பாங்்ல்	 ்தமிழர்	 திருநபாள	 என்ட்த	
ெபாறறியடெக்க	 கூடிய	 ேட்யில்	 இநதுக்ளின	
ம்பாண்டபாட்டெபா்லே	 குறிபபிட்டு	 ேபாழ்தது	
ம்தரிவித்தடெடயக	 ்பாணேபாம்.	 இனடர்மேயித	
ேருடபாந்த	 நபாட்்பாட்டியில்	 கூட	 ட்த	 15	 ெ்ர	
சங்கிரட்த	 எனறும்	 இநதியபாவின	 ேசந்த்பாேத	
ம்தபாடக்	 நபாள	 எனறுலெ	 குறிபபிட்டுள்ளடெ	
எந்த	அ்ளவுககுத	ட்தபம்பாங்்ல்	்தமிழர்	திருநபாள	
எனை	 நிடே	 ெபாறைப்ட்டு,	 ்தமிழர்்ளின	
அடடயபா்ளங்்ள	 ்டிப்டியபா்ச்	 சிட்தக்ப்ட்டு	
ேருகிைது	 என்்தறகுச்	 சிறு	 உ்தபாரணெபாகிைது.	
இநலநரததில்	 ்தமிழரின	 ெரபுரிடெ	 ெபா்தெபா்	
ச்ேரிடய	 உே்த	 ்தமிழர்்ள	 ்தங்்ளின	
்ேபாச்சபாரத	 ்தனிததுேதட்த	 உேகிடட	 நிறுவும்	
்பாேெபா்ப	 ்யன்டுத்த	 லேண்டியது	ஒவ்மேபாரு	
்தமிழரின	்டடெயபாகிைது.
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அேர்்ளிடமிருநது	மூனறு	வி்தெபா்	உ்தவி்ட்ள	
எதிர்்பார்ககினலைபாம்.	 மு்தேபாேது	 ்தபாய்ததில்	
இருககும்	 ்தங்்ள	 உைவு்ளுடன	 ம்தபாடர்பு	
ம்பாண்டு	்லஜநதிரகுெபார்	ம்பான்ம்்ேம்	்தடே	
டெயிேபா்	 ்தமிழ்த	 ல்தசிய	 முன்ணிடயப	
்ேப்டுத்த	 லேண்டும்	 எனறு	 ஒரு	 ்ருதட்த	
தீவிரெபா்	முனம்டுக்	லேண்டும்.
	 இரண்டபாேது	 ்தபாய்ததில்	 ்தமிழ்த	
ல்தசிய	 முன்ணிடய	 ்ட்டடெபபு	 ரீதியபா்	
்ேப்டுததுே்தறகும்	 ம்பாளட்	 ரீதியபா்	
முனம்டுப்்தறகும்	 லேண்டிய	 உ்தவி்ட்ள	
அந்த	ெக்ள	ேழங்குே்தறகு	முனேரலேண்டும்.
மூனைபாேது	 ல்தர்்தல்	 எனறு	 ேரும்	 ல்பாது	 புேம்	

ம்யர்	 ெக்ள	 ்தபாய்ததிறகு	 ேநது	 எங்்ட்ளப	
்ேப்டுத்தககூடிய	 ேட்யில்	 அேர்்ள	 ்தங்்ள	
ேபாககுரிடெடயப	 ்யன்டுத்த	 முனேர	
லேண்டும்.
	 ்டந்த	ஜ்பாதி்தி	ல்தர்்தலில்	ல்பாத்த்யபா	
ரபாஜ்கஸ	எனகினை	அதிதீவிர	ம்ௌத்த	இ்ேபா்த	
சிந்தட்யுடடயேடர	 மேல்ே	 டேப்்தற்பா்	
உேம்ங்கும்	 ேபாழும்	 ம்ௌத்த	 ல்ரி்ேபா்த	
சிந்தட்யுடடய	 இேட்சக	 ்ணக்பா்	 சிங்்்ள	
ெக்ள	 இேங்ட்ககுத	 திரும்பி	 அேருக்பா்	
ேபாக்ளிததுள்ள்ர்.	 அேர்்ள	 ஒரு	 இ்ேபா்த	
மசயடேப	 புரிநதிருககினைபார்்ள.	 எங்்ட்ளப	
ம்பாறுத்த	 ேடரயில்	 எங்்ளின	 அணுகுமுடை	
என்து	 ஒரு	 இ்ேபா்த	 அடிப்டடயிேபா்து	

அல்ே.	 நபாங்்ள	 ேடகிழககில்	 இருக்ககூடிய	
சிங்்்ள,	 முஸ்லிம்	 ெக்ட்ள	 அனுசரிதது	 அேர்	
்ளுடன	 லசர்நது	 ேபாழ	 லேண்டும்	 என்தில்	
உறுதியபா்	 இருககினலைபாம்.	 ஆ்லே	 எங்்ளின	
்தரபபு	 மேல்லுகினை	 ல்பாது	 ்தபான	 நிரந்தரெபா்	
அடெதிடயயும்	 செபா்தபா்தட்தயும்	 ஏற்டுத்தக	
கூடிய்தபா்	 இருககும்.	 ஆ்லே	 ்லஜநதிரகுெபார்	
ம்பான்ம்்ேம்	 ்தடேடெயிேபா்	 இந்த	
அணிடயப	 ்ேப்டுததுே்தறகு	 ல்தர்்தல்	
்பாேங்்ளில்	 புேம்ம்யர்நது	 ேபாழ்கினை	
ல்தசங்்ளிலுள்ளேர்்ள,	 இேங்ட்யில்	 ேபாககு	
ரிடெ	 உள்ளேர்்ள	 நிச்சயெபா்	 இங்கு	 ேநது	
்தங்்ள	ேபாககுரிடெடய	்யன்டுத்த	 லேண்டும்	
எனறு	ல்ட்டுக	ம்பாளகினலைன.

எமது	கடசி	மடடுலம....	யதா்டர்ச்சி..
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	 உளநபாட்டு	விே்ரங்்ளில்	ஏட்யேர்்ள	
்தடேயிடக	 கூடபாது	 எனறு	 சிறிேங்்பாவுககு	
அண்டெயில்	ேருட்	்தந்த	சீ்,	ரஷ்சிய	உயர்ெட்ட	
அரசியல்ேபாதி்ள	 கூறியுள்ள்ர்.	 இேர்்ளின	
ம்பானமெபாழி்ளின	 பின்ணிடய	 சிறிது	
ஆரபாய்லேபாம்.

	 இரபாணுே	 மெலிம்பாபடர்்ளும்	 ல்பார்	
விெபா்ங்்ளும்	 ஈழத்தமிழர்	 லெல்	 குண்டுெடழ	
ம்பாழிநது	 ெக்ட்ள	 அழிதம்தபாழித்தது,	 ஈழத	
்தமிழரின	 ஆழ்ெ்தில்	 எனறும்	 அழியபாெல்	
்திநதுவிட்ட	ம்பாடூரம்.

 

2001ஆம்	 ஆண்டில்	 சிறிேங்்பா	 இரபாணுேததின	
மஜயசிககுறு	 ல்பார்	 நடேடிகட்்ட்ள	
விடு்தடேபபுலி்ள	 மசகலெற	 நிடேககு	
ம்பாண்டுேந்த்தபாலேலய	 ல்பார்நிறுத்த	 ஒப்ந்தம்	
சபாததியெபா்து.	 உடடக்	 முடியபா்தது	 எனறு	
ஐ-அமெரிக்	 ்பாது்பாபபு	 நிபுணர்்ள	 வி்ரித்த	
சிறிேங்்பா	 இரபாணுேததின	 ஆட்யிைவு	
்த்ளதட்த	 விடு்தடேபபுலி்ள	 அபல்பாது	 உடடத	
்தபார்்ள.	 இஸ்லரலி்தும்	 ரஷ்சியபாவி்தும்	
கிபிர்	 விெபா்ங்்ள	 புைப்டும்	 ்த்ளங்்ட்ள	
ம்பாண்டுள்ள	 ்ட்டுநபாயக்பா	 விெபா்த்த்ளததின	
மீது	 அனடைய	 விடு்தடேபபுலி்ளின	 ்தபாககு்தல்	
அேர்்ளின	 இரபாணுே	 ேல்ேடெடய	 உேகுககு	
அறிவுறுததியது.

 

மஜயசிககுறு	 ல்தபால்வியபால்	 ஆததிரெடடந்த	
இ்ேழிபபு	 சிந்தட்யில்	 ஊறிய	 சிறிேங்்பா	
அரசு,	்தமிழீழ	நடடமுடை	அரடச	அழிப்்தற்பா்	
ம்பாடூரெபா்	ஆயு்தங்்ட்ளயும்	்தமிழருககு	எதிரபா்	
ட்யபாளும்	 திட்டங்்ட்ள	 தீட்டியது.	 டிசம்்ர்	

2000ஆம்	 ஆண்டில்	 சநதிரி்பா	
குெபாரதுங்்பா	 ஆட்சி	 thermobaric	
ஆயு்தங்்ட்ள	 ம்பாளே்வு	 மசய்ய	
முடிவு	மசய்்தது.

	 ரபாஜ்கசபா	 ஆட்சிககு	 முன்லர,	 டிசம்்ர்	
2000ஆம்	ஆண்டு,		சிறிேங்்பா	்பாது்பாபபு	அடெச்சு	
10,000	 Thermobaric	 Flamethrowers	 ேபாங்குே்தறகு	
முடிவு	எடுத்தட்த	உறுதிப்டுததும்	ஆேணம்.	

	 சிறிேங்்பா	 அரசின	 ்தபாககு்தல்்ட்ள	 எதிர்	
ககும்	 விடு்தடேபபுலி்ளின	 ேல்ேடெடய	
அழித்த	 2009	 நடேடிகட்்ட்ள	 முககியெபா்	
லெறகுே்மும்	 இநதியபாவும்	 இடணநது	 ஒருங்்	
டெதது	 ம்பாடுத்தது.	 அல்த	 லநரம்	 ்தமிழீழததின	
அழிவு்ட்ள	சீ்பாவும்	ரஷ்சியபாவும்	்பாகிஸ்்தபானும்	
ம்பாடுத்த	அழிேபாயு்தங்்ள	நடததி	முடித்த்.	

	 இேறடைவிட	 ம்பாடுடெயபா்	 2009இல்	
்தமிழீழ	 ்தனியரடச	 சிட்தத்த	 குண்டு்்ளபா்	
இருந்தடே,	 ஐ-அமெரிக்பாவும்	 இநதியபாவும்	
ம்பாடுத்த	 மூலேபா்பாய	 புே்பாய்வு்ள,	
ேழிநடத்தல்்ள,	 ஆ்பாய	 ெறறும்	 ்டல்	 ்ண்	
்பாணிபபு்ள	 ்தபான.	 அததுடன	 அேர்்ள	
ம்பாடுத்த	 இரபாணுே	 ரீதியபா்	 கி்ளர்ச்சி	 எதிர்பபு	
ஆலேபாசட்்ளும்	இருந்த்.	அல்த	சகதி்ள்தபான	
ஈழத்தமிழர்	 புேம்ம்யர்	 சமூ்ததின	 லெல்	 ஒரு	
அரசியல்	ல்பாடரயும்	அவிழ்தது	விட்டிருந்த்.
இ்தன	 லநபாக்ம்	 ்தமிழர்	 ல்பாரபாட்டததின	
உயிர்நபாடியபா்	 இருந்த	 புேம்ம்யர்	 சமூ்ததின	
ஆ்தரடே	அழிப்ல்த.

	 ஐ-அமெரிக்	 கி்ளர்ச்சி	 எதிர்ப்பா்து	
ஆயு்தங்்ள	 ேழங்குே்தபா்	 கூறி,	 விடு்தடேப	
புலி்ளின	 இரபாணுேப	 புே்பாய்வு	 பிரிவுடன	
ம்தபாடர்புடடய	 ஈழத்தமிழர்	 புேம்ம்யர்	 சமூ்த	
திலிருந்த	 சிே	 ஏெபாளி்ட்ள,	 ட்து	 மசய்து		
அேர்்ளின	மசபாததுக்ட்ளயும்	முடககியது.	

	 அல்த	லநரம்,	ஐ-அமெரிக்	இரபாணுேததின	
புே்பாய்வுடனும்	 ஆலேபாசட்்ளுடனும்	 30	
ெபா்தங்்்ளபா்	 இர்சியெபா்	 ம்தபாடர்ந்த	 நடேடி	
கட்யில்,	 விடு்தடேபபுலி்ளின	 ்ப்ல்்ள	
சர்ேல்தச	்டலில்	ல்தடி	அழிக்ப்ட்ட்.

	 இதுேடர	 அறியப்ட்டேறறில்,	 லநரடி	
யபா்	 ம்பாடே	 மசய்யபா்த	 ஆ்பாலும்	 மி்வும்	
தீர்க்ெபா்	 ஆயு்தெபா்	 அடெந்தது	 ஒனறும்	
உண்டு.	 அது்தபான	 லெ	 2009	 இல்	 ஐ-அமெரிக்	
ஆலேபாச்ரபா்	 Burns	 Strider	 அனறு	 ஐ-அமெரிக்	
மசயேபா்ளரபா்	 இருநது	 ஹிேரி	 கிளினடனுககு	
அனுபபிய	மின்ஞ்சல்.
 
	 Strider	 ஹிேரியின	 குரு.	 அேர்	ஹிேரிககு	
அனுபபிய	மின்ஞ்சலில்	இவ்ேபாறு	மசபான்பார்,	
”விடு்தடேபபுலி்ள	 முறைபா்	 ல்தபாற்டிக்ப்ட	
லேண்டும்.	 அ்தற்பா்	 சிறிேங்்பா	 அரசபால்	 ம்பாது	
ெக்ள	 ம்பால்ேப்ட்டபால்	 அட்த	 ஏறறுக	 ம்பாள	
்ளேபாம்.	 அவ்ேபாலை	 ்்ளததில்	 நிறகும்	 உே்	

ேங்கியி்தும்	 சர்ேல்தச	 நபாணய	 நிதியததி்தும்	
பிரதிநிதி்ள	்ருதுகிைபார்்ள”	

	 2009இல்	 ்தமிழீழ	 நடடமுடையரசு	
அழிக்ப்ட்ட்தறகு	 ல்பாத்த்பாயபாவின	 திைடெ	
்பாரணெல்ே.	அேருடடய	இ்ேழிபபு	சிந்தட்	

யும்	 உே்	 சகதி்ள	 ம்பாடுத்த	 மூலேபா்பாய	
உ்தவி்ளுலெ	்பாரணம்.

	 ல்பாரின	 உச்சக	 ்பாே்ட்டததில்	 “இநதிய	
மூேரும்“	“லரபாககிலயபா	இடணத	்தடேடெ்ளும்“	
ஆறறிய	 ்ங்ட்ப	 ்றறி	 அண்டெயில்	 ்தமிழ்த	
ல்தசிய	 கூட்டடெபபின	 ்தடேேர்	 சம்்ந்தன	
சிறிேங்்பா	 ்பாரபாளுெனைததில்	ஆறறிய	 உடரயில்	
்தியப்ட்டிருககிைது.	இநதிய	மூேரில்	இருேரபா்	
அனடைய	 ல்தசிய	 ்பாது்பாபபு	 ஆலேபாச்ர்	 M.K	
நபாரபாயணன	 ெறறும்	 அனடைய	 	 மேளிவிே்பார	
மசயேபா்ளர்	 சிவ்சங்்ர்	 லெ்ன	 இருேடரயும்	
சம்்ந்தன	 ்த்து	 உடரயில்	 குறிபபிட்டபார்.	 அேர்	
குறிபபிடபா்த	 மூனைபாெேர்	 விஜய்	 சிங்	 அனடைய	
்பாது்பாபபு	மசயேபா்ளர்.

	 சிறிேங்்பாவுககு	 ேருட்	 ்தரும்	 ரஷ்சியபா	
வின	 மேளிவிே்பார	 அடெச்சர்,	 ேவ்லரபாவ்,	
சிறிேங்்பா	 ்ததிரிட்ககு	 ம்பாடுத்த	 மின்ஞ்சல்	
லநர்்பாணலில்	 ஐ-அமெரிக்பா	 முனடேககும்	
“சு்தநதிர	 திைந்த	 இநல்தபா-்சுபிக	 பிரபாநதியம்”	
என்து	 ஒரு	 ஒருங்கிடணககும்	 ல்பாட்்பாடு	
அல்ே	 எனைபார்.	 ”அ்தன	 உண்டெய்த்	 லநபாக்ம்	
இபபிரபாநதியததிலுள்ள	 அரசு்ளுககிடடலய	
அண்டெயில்	 உருேபாகியுள்ள	 உைவு்ட்ள	
உடடதது	 அடே்ட்ள	 சிறு	 பிரிவு்்ளபா்	 பிரிதது	
்த்து	லெேபாதிக்தட்த	நிறுததுேல்த“	எனைபார்.	
அதி்பார	 சகதி்ள,	 ரஷ்சியபா	 உட்்ட,	 	 ம்பாண்டு	
ேரும்	அழிவு்ட்ளப	் றறி	்தமிழருககு	நனைபா்லே	
ம்தரியும்.
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 இரு	 ம்ரும்	
்த பா க கு ்த ல்	
் ட ்ள த	
ம ்த பா ட ர் ந து	
ட ந ஜீ ரி ய பா	
ந பா ட் டி ன	

இரரபாணுேத	 ்த்ள்திடய	 ்்தவியில்	 இருநது	
நீககியுள்ளது	அரசு.
	 ம்தபாடர்ச்சியபா்	இடம்ம்றை	இரு	 ்தபாககு	
்தல்்ளில்	 160	 இரபாணுேததி்ர்	 ம்பால்ேப்ட்ட	
ட்தத	 ம்தபாடர்நல்த	 இரபாணுேத	 ்த்ள்தி	
மஜ்ரல்	 அ்ெட்	 மெபா்மீட்	 ்்தவியில்	 இருநது	
நீக்ப்ட்டுள்ள்தபா்	 அரசு	 அறிவிததுள்ளது.	
இந்த	 ்தபாககு்தல்்ளில்	 ம்ருெ்ளேபால்பார்	
்பாயெடடநதிருந்த்ர்.	 புதிய	 இரபாணுேத	
்த்ள்தியபா்	 பிரில்டியர்	 மஜ்ரல்	 சலில்பா	
லெபாடி	 நியமிக்ப்ட்டுள்ளபார்.	 இேர்	 முன்ர்	
லஜர்ெனியில்	உள்ள	டநஜீர்	நபாட்டின	தூ்தர்ததில்	
்டடததுடை	ஆலேபாச்ரபா்		்ணியபாறறியேர்.
	 ்டந்த	இரண்டு	ேருடங்்்ளபா்	இரபாணுேத	
்த்ள்தியபா்	 அ்மீட்	 ்்தவி	 ேகித்த	 ல்பால்த	
்தபாககு்தல்்ளின	 எண்ணிகட்	 அதி்ரிததுள்ளது.	
ஜ.எஸ்.ஜ.எல்	 ெறறும்	 அல்குடே்தபா	 ஆகிய	
ஆயு்தககுழுக்ல்ள	 இந்த	 ்தபாககு்தல்்ட்ள	

லெறம்பாண்டு	ேருகினை்.
	 ்டந்த	 9ஆம்	 நபாள	 இடம்ம்றை	
்தபாககு்தலில்	 89	 இரபாணுேததி்ரும்,	 77	 ஆயு்தக	
குழுவி்ரும்	 ம்பால்ேப்ட்டுள்ள்ர்.	 இந்த	
்தபாககு்தல்்ளில்	 பிரபானஸ்	 ெறறும்	 அமெரிக்ப	
்டடயி்ரும்	 டநஜீர்	 நபாட்டுப	 ்டடயி்ருடன	
இடணநது	நடேடிகட்யில்	ஈடு்ட்டிருந்த்ர்.
	 ்டந்த	ெபா்தம்	இடம்ம்றை	்தபாககு்தலிலும்	
71	 இரபாணுேததி்ர்	 ம்பால்ேப்ட்டிருந்த்ர்.	
ஆயு்தக	 குழுவி்ர்	 ெபாலி,	 ம்ர்கியபா	 ல்பாலசபா	
ஆகிய	 இடங்்ளில்	 இருநது	 ேநது	 ்தபாககு்தல்	
நடததுே்தபா்	ம்தரிவிக்ப்டுகினைது.
	 ்டந்த	 ேருடம்	 இடம்	 ம்றை	 ்தபாககு	
்தல்்ளில்	400	ல்ர்	இங்கு	ம்பால்ேப	் ட்டிருந்த்ர்.	
டநயீர்	 நபாட்டில்	 2014	 ஆம்	 ஆண்டில்	 இருநது	
ஜி-5	 எ்ப்டும்	 ஐநது	 நபாடு்ளின	 ்டடயி்ர்	
இடணநது	 நடேடிகட்யில்	 ஈடு்ட்டு	
ேருகினை்ர்.
	 2012	ஆம்	ஆண்டில்	இருநது	இடம்	ம்றும்	
்தபாககு்தல்்ளில்	 ஆயிரததிறகு	 லெற்ட்லடபார்	
ம்பால்ேப்ட்டுள்ள்ர்.	 பிரபானஸ்	 நபாடு	 ்த்து	
4500	 ்டடயி்டர	 அங்கு	 நிறுததியுள்ளதுடன,	
லெலும்	 220	 ்டடயி்டர	 அங்கு	 அனுப்த	
திட்டமிட்டுள்ளது.

jhf;Fjypy; ngUksthd ,uhZtj;jpdu; gyp
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2 0 1 0 ஆ ம்	
ஆ ண் டு	
ஜ ் ே ரி	
ெ பா ்த ம்	
ம ் யி ட் டி	
் குதியில்	
இ ட ம்	
ம ் ற ை	
பூமி	 அதிர்வி்பால்	 250,000	 ெக்ள	
ம்பால்ேப்ட்டிருந்த்ர்.	 லெலும்	 ஒரு	 மில்லி	
யன	 ெக்ள	 ்தெது	 ேபாழ்விடங்்ட்ளயும்	
இழநதிருந்த்ர்.
	 7.0	 ரிகடர்	 அ்ளவுடடய	 இந்த	 பூமி	
அதிர்வின	 ்பாதிபபுக்ள	 ்தது	 ஆண்டு்ட்ளக	
்டநதும்	அந்த	ல்தசதட்த	்பாதிபபுககு	உள்ளபாககி	
ேருகினைது.	 ம்தபாறறு	 லநபாய்்ள,	 அரசியல்	
குழப்ம்,	 ம்தபாடரும்	 இயறட்	 அ்ர்த்தங்்ள	
எ்	ம்யிட்டியில்	ேபாழும்	ெக்ள	மி்பம்ரும்	
துன்ங்்ட்ள	அனு்விதது	ேருகினை்ர்.
	 பூமி	 அதிர்வின	 ல்ரழிவில்	 ்பாதிக்ப்	
ட்ட	 அந்த	 ெக்ள	 இனறுேடர	 ்தெது	 இயல்பு	
ேபாழ்கட்ககு	திரும்்வில்டே.
	 பூமி	 அதிர்வு	 ஏற்ட்ட	 ஒரு	 ெபா்தததின	
பின்ர்	 ்ரவிய	 ம்பாேரபா	 லநபாய்ககு	 ்ே	
ஆயிரம்	 ெக்ள	 ்லியபாகியதுடன,	 ்ே	 ஆயிரம்	
ெக்ள	 ்பாதிக்ப்ட்ட்ர்.	 ஐககிய	 நபாடு்ள	
்டடயி்ரும்	அங்கு	லநபாய்்ட்ளப	்ரபபிய்தபா்	
குறைச்சபாட்டுக்ள	உண்டு.
	 சிறீேங்்பாவில்	 இருநது	 மசனை	 ்டடயி	
்ர்	 உட்்ட	 ்ே	 நபாட்டுப	 ்டடயி்ரும்	
அங்கு	 ்பாதிக்ப்ட்ட	 ம்ண்்ட்ள	 ்பாலியல்	
துனபுறுத்தல்்ளுககும்	உள்ளபாககியிருந்த்ர்.
	 2016ஆம்	 ஆண்டு	 ஏற்ட்ட	 புயல்	 அ்ர்	
த்தத்தபாலும்	 அங்கு	 ஏைத்தபாழ	 1000	 ெக்ள	
ம்பால்ேப்ட்ட்ர்.	 பில்லியன	 மடபாேர்்ட்ள	
உ்தவித	 ம்தபாட்யபா்	 அட்ததுே்	 ம்தபாண்டு	
நிறுே்ங்்ள	 திரட்டிய	 ல்பாதும்,	 அங்கு	 பு்ர	
டெபபு	் ணி்ள	ெந்த	் தியில்்தபான	நி்ழ்கினை்.
	 60	இேட்சம்	ெக்ள	ேறுடெக	ல்பாட்டின	
கீழ்	ேபாழ்கினை்ர்	எ்	உே்	ேங்கியின	அறிகட்	
கூறுகினைது.	 37	 இேட்சம்	 ெக்ளுககு	 அனைபாட	
உணவுத	 ல்தடேயுள்ளதுடன	 ்ேர்	ஊட்டச்சதது	
குடை்பாட்டுககும்	உட்்ட்டுள்ள்ர்.

nfapl;b  gj;J Mz;Lfspd; gpd;dUk; 
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	 ஈரபானின	 இரபாணுே	 மஜ்ரல்	 குலசம்	
சுடேெனியிட்	அமெரிக்பா	்டும்பாடே	மசய்்த	
சிே	 நபாட்்ளில்	 ஈரபான	 ்டடயி்ர்	 ஈரபாககில்	
உள்ள	 அமெரிக்த	 ்த்ளங்்ள	 மீது	 ஏவு்டணத	
்தபாககு்தல்்ட்ள	லெறம்பாண்டிருந்த்ர்.
	 இந்த	 ்தபாககு்தலின	 பின்ர்	 ்ருதது	
ம்தரிவித்த	 ஈரபானின	 அரச	 ்தடேேர்	 ்சபான	
மைபா்பானி,	 ெததிய	 கிழககு	 பிரபாநதியததில்	
இருநது	 அமெரிக்	 ்டடயி்டர	 முறைபா்	
மேளிலயறறுேல்த	 அமெரிக்பா	 லெறம்பாண்ட	
்டும்பாடேக்பா்	 இறுதியபா்	 ்தில்	 எ்	
ம்தரிவிததிருந்தபார்.
	 இந்த	பிரபாநதியம்	முழுேதும்	லெறம்பாள	
்ளப்டவுள்ள	 ஏவு்டணத	 ்தபாககு்தல்்ளின	 மு்த	
ேபாேது	முயறசிலய	 ்தறல்பாட்தய	 ்தபாககு்தல்	 எ்	
ஈரபானின	இரபாணுேம்	ம்தரிவிததுள்ளது.
	 ெததிய	 கிழககில்	 ஏைத்தபாழ	 60,000	
ம்தபாடக்ம்	 70,000	 அமெரிக்ப	 ்டடயி்ர்	

நிடேம்பாண்டுள்ள்தபா்	அமெரிக்பாவின	ெததிய	
்ட்டட்ள	 டெயம்	 ம்தரிவிததுள்ளது.	 லெலும்	
்டடயி்டர	 அங்கு	 ந்ர்த்தவுள்ள்தபா்	 அது	
லெலும்	ம்தரிவிததுள்ளது.
	 இந்த	 நிடேயில்	 ெததிய	 கிழககு	 ெறறும்	
ஆப்பானிஸ்்தபான	ஆகிய	்குதி்ளில்	எங்கு	எங்கு	
அமெரிக்த	 ்த்ளம்	 உள்ளது	 என்ட்த	 கீழ்	 ேரும்	
ேடர்டததில்	நீங்்ள	்பார்க்ேபாம்.

kj;jpa fpof;fpy; cs;s mnkupf;fg;gilj; jsq;fs;

	 ஈ ர பா னு க கு ம்	
அமெரிக் பாவுககும்	
இடடயிேபா்	 உைவு	
்ளில்	 ஏற்டும்	
விரிசேபால்	 சீ்பா	

அதி்ம்	 ்பாதிக்ப்டுேதுடன,	 ேடம்பாரியபா	
சிே	 அனுகூேெபா்	 சந்தர்ப்ங்்ட்ள	 ம்றறுே	
ருகினைது	 எ்	 அட்ததுே்	 அே்தபானி்ள	
ம்தரிவிததுள்ள்ர்.
	 ஈரபான	 மஜ்ரலின	 ்டும்பாடே	 அ்தன	
பின்ர்	ஈரபாககில்	உள்ள	அமெரிக்த	்த்ளங்்ள	மீது	
ஈரபான	 லெறம்பாண்ட	 ஏவு்டணத	 ்தபாககு்தல்்ள	
என்்	 ெததிய	 கிழககின	 உறுதித்தனடெடய	
குடேததுள்ளது.	இது	 சீ்பாவுககு	மநருக்டி்ட்ள	
ஏற்டுததியுள்ளது.	 ஏம்னில்	 ேட்ளகுடபாவில்	
இருநல்த	அதி்்ளவு	எண்டணடய	சீ்பா	இைககுெதி	
மசய்து	ேருகினைது.
	 சீ்பாவுககு	 அதி்்ளவில்	 எண்டணடய	
ஏறறுெதி	 மசய்யும்	 நபாடு்ள	 ஈரபாககும்,	 சவுதி	
அலரபியபாவுலெ.	 நபாளஒனறிறகு	 100,000	 ்ரல்்ள	
எண்டணடய	அடே	ஏறறுெதி	மசய்கினை்.
	 ஈரபானிடம்	 இருநதும்	 சீ்பா	 அதி்்ளவு	
எண்டணடய	ம்பாளமு்தல்	மசய்கினைது.	ஆ்பால்	
அமெரிக்பாவின	 ்தடட	 ்டந்த	 ஆண்டு	 மீண்டும்	
நடடமுடைககு	 ேந்த்தபால்	 இந்த	 ம்பாளமு்தலில்	

வீழ்ச்சி	 ஏற்ட்டுள்ளது.	 ்டந்த	 நேம்்ர்	 ெபா்தம்	
539,106	 ம்தபான	 எண்டணடய	 சீ்பா	 ம்பாளமு்தல்	
மசய்திருந்தது.	 ஆ்பால்	 அ்தறகு	 முனட்ய	
ேருடம்	3.04	மில்லியன	ம்தபான்ட்ள	ம்பாளமு்தல்	
மசய்திருந்தது.
	 ஆ்பால்	 ஈரபான	 மீ்தபா்	 அமெரிக்பாவின	
நடேடிகட்டய	அங்கு	ஒரு	ஆட்சி	ெபாறைததிறகு	
அமெரிக்பா	 முற்டுே்தபா்லே	 ேடம்பாரியபா	
்பார்ககினைது.	 எ்லே	அது	 ்த்து	அணு	ஆயு்தத	
திட்டதட்த	மீண்டும்	ஆரம்பிக்ேபாம்.
	 ஈரபான	 பிரச்சட்டய	 ்யன்டுததி	
சீ்பாவின	 ம்பாரு்ளபா்தபாரதட்த	 சிட்தப்ல்த	அமெ	
ரிக்பாவின	 திட்டம்	 எ்	 சீ்பாவின	 குல்ளபா்ல்	
டரம்ஸ்	நபால்ளடு	ம்தரிவிததுள்ளது.	ஈரபான	ெறறும்	
ே்ளகுடபா	 நபாடு்ளின	 எண்டண	 ே்ளததில்	 ்தபான	
சீ்பாவின	 அபிவிருததி	 ்தங்கியுள்ளது.	 எ்லே	
அமெரிக்பாவின	 வியூ்ம்	 ம்தபாடர்பில்	 எெது	
்ண்லணபாட்டம்	 சரியபா்து.	 இது	 ்டடததுடை	
லெபா்தல்்ளுககு	ேழிேகுககும்	எ்	அது	லெலும்	
ம்தரிவிததுள்ளது.
	 ஓெபான	 ேட்ளகுடபா	 ்குதியில்	 ஈரபான	
ெறறும்	 ரஸ்யபாவுடன	 இடணநது	 சீ்பா	
்டந்த	 ெபா்தம்	 	 ஒரு	 ்டற்டட	 ஒததிட்டய	
நடததியிருந்தது.
	 எனினும்	சீ்பா	அமெரிக்பாவுடன	லநரிடட	

யபா்	லெபா்த	விரும்்வில்டே.	இரு	நபாடு்ளுககும்	
இடடயில்	 நிேவி	 ேந்த	 ம்பாரு்ளபா்தபாரப	 ல்பார்	
்தறல்பால்த	 ்தணிவு	 நிடேடய	 அடடநதுள்ளது	
எ்	 சிங்்பபூடர	 ்த்ளெபா்க	 ம்பாண்ட	 ஆசியபா	
பிரபாநதியததிற்பா்	 மூத்த	 ஆய்ேபா்ளர்	 ்பால்பா	 யூ	
ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 ஈரபானில்	உள்ள	சீ்பாவின	நிறுே்ங்்ட்ள	
முனநிறுததி	 அமெரிக்	 அதி்ர்	 ஒரு	 ல்ரம்	
ல்சடே	 லெறம்பாள்ளேபாம்.	 ்டந்த	 மசபரம்்ர்	
ெபா்தம்	 ஈரபானுடன	 ேர்த்த்	 உைவு்ட்ள	 லெற	
ம்பாண்ட	 சிே	 சீ்	 நிறுே்ங்்ளுககு	 மேளட்ள	
ெபாளிட்	்தடட	விதிததிருந்தது.	குேபாய்	ம்தபாடேத	
ம்தபாடர்பு	 நிறுே்மும்,	 ்தெது	 ்பாது்பாப	 புககு	
அச்சுறுத்தேபா்து	 எ்	 அமெரிக்பா	 ம்தரிவித	
திருந்தது.
	 ஆ்பால்	ஈரபான	மஜ்ரல்	்டும்பாடேடய	
அட்ததுே்	 நபாடு்ள	 அமெரிக்பாவின	 ஒரு	
ம்பாறுப்றை	்தனடெயபா்லே	்பார்ககினை்	எ்	
்த	 எகம்பா்மிஸ்ட்	புே்பாய்வு	பிரிவின	அதி்பாரி	
நிக	ெலைபா	ம்தரிவிததுள்ளபார்.
	 ஈரபான	மஜ்ரலின	் டும்பாடே	அமெரிக்	
–	 ேடம்பாரியபாவுககு	 இடடயிேபா்	 உைவு்ட்ள	
லெலும்	 ்பாதிததுள்ளது.	 ேடம்பாரியபா	 ்தனட்	
்பாது்பாககும்	 லநபாக்ததுடன	 அணுேபாயு்தத	
திட்டதட்த	 லெலும்	 விரிவு்டுத்தேபாம்	 எ்	
ம்தனம்பாரியபாடேத	 ்த்ளெபா்க	 ம்பாண்ட	 ஆய்	
ேபா்ளர்	அநல்தபானி	றின்பா	ம்தரிவிததுள்ளபார்.
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	 இந்த	 2020	புத்தபாண்டின	நுடழேபாயிடேக	
்டககும்	 ல்பாது,	 அறிவியல்	 புட்்ட்த	
திடரப்டங்்ளில்	 சித்தரிக்ப்டுேட்தப	
ல்பாேலே	 எதிர்்பாேதட்த	 லநபாககி	 லே்ெபா்ச்	
மசல்கிலைபாம்	 எனைபால்	 அது	 மிட்யபா்பாது.	
அனைபாட	 ேபாழ்கட்யில்	 ஒருங்கிடணந்த	 லெம்	
்ட்ட	ம்தபாழில்	நுட்்ததுடன	் யணிககும்	உேகில்;	
்ற்ட்	 ம்தபாழில்	 நுட்்ங்்ள	 ்ே	 ்ண்கூடபா்	
்பாணும்	 ்ருவி்்ளபா்	 இந்த	 ்தசபாப்தததிறகுள	
உற்ததி	 மசய்யப்ட்டு	 சநட்தககு	 ேநதுள்ள்.	
இனறு	 ம்தபாடேத	 ம்தபாடர்பு	 ்ருவி்ள,	 ்றைல்	
உ்்ரணங்்ள,	 அலுேே்	 ெறறும்	 வீட்டு	
்த்ள்பாடங்்ள,	ேபா்்ங்்ள	என்்	முழுடெயபா்	
உணர்திைன	 ம்பாண்ட	 ்ருவி்ட்ள	 ம்பாண்டு	
இயக்ப்டு்டேயபா்	 வி்ளங்குேதுடன,	
அடே	 ்தரவு	 லச்ரிககும்	 ம்பாறிமுடை்்ளபா்வும்	
வி்ளங்குகினை்.

	 18	 ஆம்	 நூறைபாண்டில்	 பிரிட்டனில்	
நீரபாவி	 இயநதிரங்்ட்ளக	 ்ண்டுபிடிப்தில்	
ம்தபாடர்ச்சியபா்	 ம்தபாழில்துடை	 புரட்சி்ளின	
குவிபபு,	இனடைய	ம்தபாழில்துடை	புரட்சி	4.0	 (In-
dustrial	Revolution	4.0)	ேடர	முனல்றி	“உடலியல்,	
உயிரியல்	 ெறறும்	 ெருததுே	 விஞ்ஞபா்ம்”	
ஆகியேறறில்	 இயநதிர	 உ்்ரணங்்ளின	
துடணயுடன	 ெபாம்ரும்	 ெபாறைங்்ள	 நி்ழ்நது	
ேருகினை்.

	 சர்ேல்தச	 ேர்த்த்ம்	 ெறறும்	 ம்தபாழில்	
துடை	 ேழி்பாட்டி்ள,	 அந்த	 ல்தசங்்ளின	 ல்தசிய	
ம்பாளட்்ள	 என்்	 ்தயபாரிபபு்ள	 எவ்ேபாறு	
ேடிேடெக்ப்ட,	 ்தயபாரிக்ப்ட,	 ்யன	
்டுத்தப்ட	 ெறறும்	 இயக்ப்ட	 லேண்டும்	
என்ட்த	ேடரயடை	மசய்கினை்.	லெலும்	இந்த	
புதிய	 ்தயபாரிபபு்ட்ள	 ்ரபாெரித்தல்,	 ம்தபாழிற	
சபாடே்ளின	 மசயற்பாடு்ள,	 மசயல்	 முடை்ள,	
விநிலயபா்	 சங்கிலி	 லெேபாண்டெ	 ெறறும்	
மசயேபாறறும்	 திைன	 ்ண்்பாணிபபு	 முடை்ள	
என்்வும்	 ேடரயறுக்ப்டுகினை்.	 இந்த	
ம்தபாழில்நுட்்	 புரட்சியில்	 நபாமும்	 நிடேத்த	
ம்பாரு்ளபா்தபார	 ்ேததுடன	 ம்தபாடர்நது	 ்யணிக்	
லேண்டுெபாயின,	்ல்லேறு	விடயங்்ளில்	்ே்ம்	
மசலுத்த	லேண்டியேர்்்ளபா்	இருககிலைபாம்

ஒன�து	ைலுைான	தூண்கள்

	 உேம்ங்கிலும்	 உள்ள	 ம்ரும்்பாேபா்	
ம்தபாழில்்ள	 நபான்பாம்	 ம்தபாழில்	 புரட்சியபால்	
லெம்்டககூடிய	 ஒன்து	 விடயங்்ட்ள	 ம்பாஸ்	
டன	 ஆலேபாசட்க	 குழுெம்	 (Boston	 Consulting	
Group)	கீழ்ேருெபாறு	்ட்டியலிடுகிைது.

1.	 ய�ரிய	 அ்ளவிலானான	 தரவுகளின	 லமலா	
ண்தம(processing	of	big	data)

2.	யசயற்தக	நுண்ணறிவு	(Artificial	Iintelligence)

3.	லரா�ாடடிக்ஸ்	என்ப�டும்	இயந்திர	மனித	ைலு	
�யன�ாடு,

4.	உருைக்ப�டுத்துதல்	(Designing)	முதறதமகள்

5.	 கி்ளவுட	 எனும்	 விண்யைளி	 தகைல்	 லசகரி்பபு	

மற்றும்	 �ாதுகா்பபு	 த்ளஙகளின	 லமம்�ாடும்	
�யன�ாடும்
6.	உயிரிகள்	மற்றும்	உ�கரணஙகள்	இத்டலயயான	
ைதலயதம்பபு	(internet	of	things)	இன்டர்யநட

7.	லசர்க்தக	உற்�த்தி	(additive	manufacturing),

8.	 ய�ரிதாக்க்ப�ட்ட	 யதார்த்தத்தத	 ஒருஙகிதண	
த்தல்	(integration	of	augmented	reality)

9.	 துஷ்பிரலயாகத்திற்கு	 எதிராக	 காைல்துதறயி	
னருக்கு	இதணய	�ாதுகா்பபு	(cyber	security)

	 ம்ரும்	ெபாறைங்்ள	உே்்ளவில்	ம்தபாழில்	
்ட்ள	 ெபாறறும்	 அல்த	 லேட்ளயில்,	 நபான்பாம்	
ம்தபாழில்	 புரட்சியபா்து	 இ்த்பால்	 ஏற்டும்	
ெனி்தேலு	 ்யன்பாட்டு	 குடைடே	 சீர்மசய்ய	
புதிய	 ம்தபாழில்நுட்்	 ்ட்ட்தபாரி்ட்ள	 ம்தபாடர்நது	
்யிறறுவிதது	 ம்பாளளும்	 திட்டங்்ட்ளயும்	
உள்ளடக்	லேண்டும்.

மலலசியாவின	முனனுதாரணம்;

	 இந்த	புதிய	ல்தடே்ட்கு	மு்ம்	ம்பாடுககும்	
ேட்யில்,	ெலேசியபாவின	மு்தனடெயபா்	்தனியபார்	
்ல்்டேக்ழ்ங்்ளில்	 ஒனைபா்	 ஆசிய	 ்சுபிக	
ம்தபாழில்நுட்்	 ெறறும்	 ஆய்வு	 ்ல்்டேக்ழ்ம்	
(APU).	 உே்்ளவில்	 ேணி்ததிலும்	 சமூ்ததிலும்	
குறிபபிடத்தக்	்பாததிரங்்ளுககு	்ட்ட்தபாரி்ட்ள	
உருேபாககுேதில்,	 ம்தபாழில்நுட்்ம்,	 புதுடெ	
ெறறும்	 ்டடப்பாறைல்	 ஆகியேறறின	 	 ்தனிதது	

ேெபா்	 ்யிறசி்ட்ள	 ேழங்குேதில்	 ்ே்ம்	
மசலுததுகிைது.
	 ்ல்துடை,	 நடபபு	 ெறறும்	 எதிர்்பாே-
ஆ்தபாரம்	 ம்பாண்ட	 திட்டங்்ட்ள	 ெதிப்பாய்வு	
மசய்்தல்,	 லெம்்டுதது்தல்	 ெறறும்	 ேழங்கு்தல்	
மூேம்	 APU	 புதுடெ	மசய்கிைது.	 லெறகுறிபபிட்ட	
ஒன்து	 ்த்ளங்்ளில்	 அ்தன	 ்ட்டடெபட்	
சீரடெப்்தன	 மூேம்,	 அ்தன	 ெபாணேர்்ட்ள	
ேரவிருககும்	 புரட்சிககுத	 ்தயபார்்டுததுகிைது,	
ம்தபாழில்நுட்்ததின	 மீது	 முனனிடேப்டுததும்	
திட்டங்்ள	மூேம்.

	 இந்த	்ட்டடெபபில்	IoT,	்தரவு	அறிவியல்,	
இடணய	 ்பாது்பாபபு,	 கி்ளவுட்	 ்ம்பயூட்டிங்,	
AI	 அல்ேது	 அறிேபார்ந்த	 அடெபபு்ள,	 மெ	
்பாட்ரபானிகஸ்,	மின	ேணி்ம்,	டிஜிட்டல்	சநட்தப	
்டுத்தல்,	 நிதி	 ம்தபாழில்நுட்்ம்	 (Fintech)	 ெறறும்	
மெபாட்ல்	ம்தபாழில்நுட்்ம்	ஆகியடே	அடங்கும்.

	 லெலும்	ெலேசியபாவின	டிஜிட்டல்	ம்பாரு	
்ளபா்தபாரதட்த	 ெபாறறுே்தற்பா்	 திைடெ்ளின	
ல்தடேடய	நிேர்ததி	மசய்ே்தற்பா்	இந்த	முககிய	
்குதி்ள	 உருேபாக்ப்ட்டுள்ள்.	 ட்தம்தபாழில்	
ம்பாளட்்ள,	ம்தபாழில்்ள	்தடடயறை	டிஜிட்டல்	
உருெபாறை	 மசயல்முடை்ளுககு	 உட்்டுத்த	
சரியபா்	ம்தபாழில்நுட்்	உள்ட்டடெபட்	உருேபா	
ககி	மசயல்்டுததுேதில்	் ே்ம்	மசலுததுகினை்.
ஒரு	 ்ல்வி	 நிறுே்ெபா்,	 APU	 ககுள	 ்றபித்தல்	

ெறறும்	்றைல்	உள்ட்டடெபபு	ெறறும்	ேசதி்ள	
ெபாணேர்்ளுககு	 ே்ளர்ச்சிககு	 ஒரு	 ேசதியபா்	
சுறறுச்சூழல்	 அடெபட்	 ேழங்குகினை்,	
அங்கு	 அேர்்ள	 ஒன்து	 விடயங்்ட்ள	 ்றறிய	
ேழிமுடை்ட்ளயும்	ம்றுகிைபார்்ள.

	 இப்ல்்டேக்ழ்ம்	பிரபானஸ்,	சிங்்பபூர்,	
மஜர்ெனி,	 இங்கிேபாநது	 ஆகிய	 இடங்்ளில்	
உே்த	 ்தரம்	 ேபாய்ந்த	 உள்ட்டடெபபு்ட்ளக	
ம்பாண்டுள்ளது,	 இது	 ெபாணேர்்ளுககு	 அனு்	
ேதட்தப	 ம்ை	 ேழிேட்	 மசய்கிைது.	 APU	 இல்	
இடணயத்த்ள	 ்பாது்பாபபு	 திைன	 ேேயம்	 (Cyber	
Security	 talent	 Zone)	 அடெக்ப்ட்டுள்ளது,	 இது	
ெலேசியபாவின	 மு்தல்	 ஒருங்கிடணந்த	 இடணய	
்பாது்பாபபு	திைடெ	ெண்டேெபாகும்.	

	 இது	 முழு	 அ்ளவிேபா்	 டச்ர்	 அச்சுறு	
த்தல்்ள	உருே்ப்டுதது்தல்	ெறறும்	ெறுமெபாழி	
டெயம்	ெறறும்	்பாது்பாபபு	மசயல்்பாட்டு	டெய	
ததில்	இரபாணுே	்தர	நி்ழ்லநர	டச்ர்	 ்பாது்பாபபு	
்ண்்பாணிபபு	மெனம்பாருட்ளக	ம்பாண்டுள்ளது,	
அங்கு	 ெபாணேர்்ள	 செ்பாே	 விடயங்்ட்ள	
உடனுககுடன	 ம்தரிநது	 ம்பாளேதுடன	 நடட	
முடை	அனு்ேதட்தப	ம்றுகிைபார்்ள.

	 APU	 அ்தன	 விேபா்த	 அரங்கு்ள,	 சிந்த	
ட்க	 குழபாம்	 அறிமு்	 ்யிறசி	 நிடேயங்்ள,	
ெறறும்	 புதுடெ	 ஆய்ே்ங்்ள	 மூேம்	 அ்தன	
்டடப்பாறைல்	ெறறும்	புதுடெ்ட்ள	ே்ளர்ககிைது	
-	இது	ெபாணேர்்ளுககு	ேகுப்டைககு	மேளியபா்	
்யிறசி	ம்றும்	சூழடே	ேழங்குகிைது.

	 அ்தன	 ஆரபாய்ச்சி	 டெயங்்ள	 ெபாணே	
ர்்ளுககு	 லரபா்பாட்டிகஸ்	 ம்பாறியியல்,	 ்தரவு	
்குப்பாய்வு,	 ்தடயவியல்	 ெறறும்	 இடணய	
்பாது்பாபபு,	 ேணி்	 டிஜிட்டல்	 ெயெபாக்ல்	
ெறறும்	 ்ண்டுபிடிபபு,	 ம்தபாழில்	 முட்லேபார்	
ெறறும்	்தடேடெ	ஆகியேறறில்	சிந்தட்	்யிறசி	
்ட்ளயும்	ேழங்குகினை்.

	 ெபாறறு	 ்ேபாச்சபாரங்்ள	 இடடலயயபா்	
்த்ேல்	ம்தபாடர்பு்ட்ள	ஊககுவிககும்	ல்பாது	APU	
்டடப்பாறைல்	ெறறும்	புதுடெ்ட்ள	ே்ளர்ககிைது,	
லெலும்	 ெபாணேர்்ளுககு	 ல்தடேயபா்	 ம்தபாழில்	
நுட்்	 ெறறும்	 மெனடெயபா்	 திைன்ட்ள	 அதி்	
லேடேேபாய்பபுடன	ேழங்்	ேபாய்ப்ளிககிைது.

	 இத்தட்ய	சர்ேல்தச	ெட்ட	திைன	விருததி	
APU	 ்ட்ட்தபாரி்ள	 ்ருதது	 லேறு்பாடு்ளுககு	
இடசேபா்	 ்ணியபாறறும்	 திைட்	 ேழங்கு	
கிைது,	 லெலும்	 அேர்்ள	 உே்்ளபாவிய	 உடர	
யபாடல்்ள,	 சர்ேல்தச	 உததி்ள	 ெறறும்	 ்ே	
்ேபாச்சபார	 சநதிபபு்ளில்	 ஈடு்டுே்தறகு	 நனகு	
்யிறைப்டுகினை்ர்,	 மெபாத்தததில்,	 அேர்்ள	
நம்பிகட்யுள்ளேர்்்ளபாகி,	 அதி்	 லேடேேபாய்ப	
ட்ப	ம்றுகிைபார்்ள.

 நானகாம்	யதாழிற்புரடசிக்காக	தாயகத்தில்	
எம்	ை்ளஙகத்ள	லமம்�டுத்துைது	எ்ப�டி?

	 உரிய	 ்பாடசபாடே	 ்ல்வியின	 பின்ர்	
்ட்டப்டிபபு்ளுககு	 ல்தர்வு	 மசய்யப்டபா்த	
ெபாணேர்்ளுககு	எதிர்்பாேதட்த	உறுதிப்டுததும்,	
ெறறும்	 அேர்்ட்ள	 ம்தபாழில்	 துடையுடன	
இடணநது	 ்ட்ட்தபாரி்்ளபா்	 ெபாறறுேதில்	
்ல்்டேக்ழ்ங்்ளும்,	ம்தபாழில்நுட்்	நிறுே்ங்	
்ளும்	முககிய	்ங்கு	ேகிககினை்.
 
	 இனடைய	 சூழலில்	 ்ல்லேறு	 உளளூர்	
ெறறும்	சர்ேல்தச	நிறுே்	ங்்ளுட்பா்	
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இருந்தபாலும்	ரஷ்சிய	மேளிவிே்பார	அடெச்சரின	
்ட்தயபாடல்	தீவிரேபா்த	சிங்்்ள																							
 
ம்ௌத்த	 பிககு்ளின	 ்ே்தட்த	 ஈர்ககும்.	
இ்ேழிபபின	 “புனி்த	 ்தேெபா்”	 இததீவில்		
ஐ-அமெரிக்	 பிரடஜயபா்	 ல்பாத்த்பாயபாவின	
ேருங்்பாே	 ்ங்கு	 எவ்ேபாறு	இருககும்	 என்ட்த	
்ணிக்	லேண்டிய	ல்தடே	அேர்்ளுககு	உண்டு.
	 ரஷ்சியபாவின	 ம்பாடூரெபா்	 ஆயு்தங்்ள	
்றறிய	்ேடே	இபல்பாது	்தமிழருககு	இல்டே	
மயனினும்,	 லநரடியபா்	 ம்பாடே	 மசய்யபா்த	
ஆயு்தங்்்ளபா்	 உள்ள	 ம்பாழும்பு-டெய	 லநபாக	
கிறகு	 ேலுவூட்டும்	 ்தறல்பாட்தய	 உே்	 சகதி	
்ளின	மசயற்பாடு்ள,	்தமிழர்்ள	இததீவில்	ஒரு	
ல்தசெபா்		உள்ளட்த	எதிர்ககிைது	என்து	்றறிய	
்ேடே	்தமிழர்்ளுககு	உண்டு.
	 இந்த	 இ்ேழிபபு	 தீவின	 “பிரிக்	
முடியபா்த	 ்பாது்பாபபிற்பா்வும்”	 சர்ேல்தச	 நீதி	
டய	 ேலுவிழக்ச்	 மசய்யவும்	 ரஷ்சியபா	 என்	
மசய்யபல்பாகிைது	 என்ட்த	 ்தமிழர்	 ்ே்ெபா்	
அே்தபானிக்	லேண்டும்.

 	 நனறி-	தமிழ்யநற்

இ்ங்்பாட்டியது.	 மரலேபா,	 பும்ளபாட்	 என்்	
்தமிழரசுக	 ்ட்சியுடன	 முரண்்ட்ட	 ல்பாதிலும்,	
விககியின	்ட்சியில்	இடணய	முனேரவில்டே.	
்தறல்பாட்தய	நிடேயில்	சுலரஷ்,	்லஜநதிரகுெபார்,	
அ்நதி,	ஐங்்ரலநசன,	மரலேபாவிலிருநது	பிரிந்த	
ஶ்ரீ்பாந்தபா	அணி	என்்	விககி	்தடேடெயிேபா்	
கூட்டணியில்	 இடணேற்பா்	 ல்ச்சுக்ட்ள	 -	
ல்ரங்்ட்ள	நடததிகம்பாண்டுள்ள்.	
	 ல்ச்சுக்ட்ள	 அேர்்ள	 நடததிக	
ம்பாண்டிருந்தபாலும்	 அேர்்்ளபால்	 முனடேக்ப	
்டும்	 நி்ந்தட்்ளும்,	 விககி	 ்தயபாரிததுள்ள	
புரிநதுணர்வு	 உடன்டிகட்டய	 	 அேர்்ள	
எ ந ்த ்ளவு க கு ஏ றறு க ம ் பா ள கின ை பா ர் ் ள	
என்திலும்்தபான	 இந்தக	 கூட்டணியின	 எதிர்	
்பாேம்	 ்தங்கியிருககினைது.	 உ்தபாரணெபா்		
சுலரஷ்	 இந்த	 கூட்டணிககுள	 ேந்தபால்	 ்தபான	
மேளிலயறிவிடுலேன	என்து	் லஜநதிரகுெபாரின	
நி்ந்தட்.	 அல்தல்பாே,	 விககி	 டேததுள்ள	
புரிநதுணேர்வு	 உடன்டிகட்்யின	 ்ே	 விட	
யங்்ட்ள	ஏறறுகம்பாள்ள	முடியபா்தேரபா்	சுலரஷ்	
இருககினைபார்.	

கடசி்ப	�திவு	இல்தல
	 விககி	 ்தடேடெயிேபா்	 ்தமிழ்	 ெக்ள	
கூட்டணி	 அரசியல்	 ்ட்சியபா்	 இதுேடர	 ்திவு	
மசய்யப்டவில்டே.	 ம்பாதுத	 ல்தர்்தலுககு	
முன்்தபா்	 அ்தட்ப	 ்திவு	 மசய்ே்தற்பா்	
ேபாய்பபுக்ளும்	 இல்டே.	 அ்த்பால்,	 ஈ.பி.ஆர்.

எல்.எப.	 ்திவு	 மசய்யப்ட்ட	 ஒரு	 ்ட்சியபா்	
இருப்்தபால்,	 அதில்	 ்்ளமிைங்குேது்தபான	 புதிய	
கூட்டணியின	 திட்டம்.	 அ்தற்பா்	 ்ட்சியின	
சின்தட்தயும்,	 ம்யடரயும்	 ெபாறறுே்தறகும்	
இணக்ம்	 ்பாணப்ட்டிருககினைது.	 அ்தற்பா்	
புரிநதுணர்வு	 உடன்டிகட்	 ஒனடைத	 ்தயபாரித	
திருககினைபார்	விகல்ஸ்ேரன.	
	 அந்த	 புரிநதுணர்வு	 உடன்டிகட்யும்	
்தறல்பாது	 சர்ச்டசககுள்ளபாகியிருககினைது.	 முக	
கிய	 தீர்ெபா்ங்்ட்ள	 எடுப்்தற்பா்	 இ்தறகு	
11	 உறுபபி்ர்்ட்ளக	 ம்பாண்ட	 ம்பாலிட்பீலரபா	
ஒனறு	அடெக்ப்டும்.	இதில்	ஆறு	ல்பார்	்தெது	
்ட்சிடயச்	 லசர்ந்தேர்்்ளபா்	 இருப்பார்்ள	 எ்	
விககில்ஸ்ேரன	மசபால்ேட்த	ஏறறுகம்பாளளும்	
நிடேயில்	 சுலரஷ்	 இல்டே.	 இதுல்பானை	 ்ே	
பிரச்சிட்்ள	 உருேபாகியிருககினை்.	 அ்த்பா	
ல்்தபான	 ம்பாங்்லுடன	 புதிய	 கூட்டணி	 குறித்த	
அறிவிபபு	 மேளிேரும்	 எ்ச்	 மசபால்ேப்ட்ட	
ல்பாதிலும்,	 இனறு	 ேடரயில்	 எந்த	 ந்ர்வும்	
இல்டே.	
	 விககி	 ்தடேடெயில்	 ்ேெபா்	 ெபாறறு	
அணி	 ஒனறு	 உருேபாகுெபா?	 அவ்ேபாறு	 உருேபா	
கி்பால்,	 கூட்டடெபபுடன	 முரண்்ட்டு	 மேளி	
லயறிய	 அணி்ள	 அ்தறகுள	 இடணயுெபா?	
ல்பானை	 	 ல்ளவி்ள	 ்ேெபா்	 எழுகினை்.	
இந்த	 நிடேயில்,	 மீண்டும்	 ்தமிழத	 ல்தசியக	
கூட்டடெபபின	ட்்ளிலேலய	 ்தமிழ்	 ெக்ளின	
்தடேவிதி	 ல்பாய்விழுெபா	 என்து	 ம்ரிய	
ல்ளவியபா்	எழுகினைது.
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்குதி்ளுககுள	 ்தமிழர்்ள	 எட்டியும்	 ்பார்தது	
விடக	 கூடபாது	 என்்தற்பா்க	 ்பாட்டிட்ச்	
சுறறி	 முட்்ம்பிப	 ்பாது்பாபபும்	 ்ேப்டுத்தப	
்ட்டுள்ளது.
	 இேறறிறகு	 அப்பால்	 ேட்டுேபா்ல்	
்குதியில்	 ்தமிழ்	 ெக்ளின	 613	 ஏக்ரிட்க	
்டற	 ்டடயி்ரும்	 அ்தன	 அருகில்	 சுெபார்	 180	
ஏக்ர்	 நிேதட்த	 ேபான்டடயி்ரும்	 அ்்ரித	
்தட்தபல்பாே	 இம்	 ெபாேட்டத	 ்தமிழ்	 ெக்ளின	
பூர்வீ்	 நிேெபா்	 ல்ப்பாபுேவு	 கிரபாெததில்	
700	 ஏக்ர்	 நிேம்	 இனறுேடர	 ்டடயி்ரின	
அ்்ரிபபில்	 உள்ளது.	 இங்கு	 ேபாழ்ந்த	 313	
குடும்்ங்்ள	அருகில்	இருந்த	்பாட்டுப்குதியில்	
அடெநதுள்ள	 ெபாதிரிக	 கிரபாெததில்	
ேபாழ்கினை்ர்.
	 இவ்ேபாறு	 ஆண்டபானகு்ளததில்	 39	
குடும்்ங்்ளின	 94	 ஏக்ரும்,	 திருகல்பாணம்	
்ட்டியில்	04	குடும்்ங்்ளின	26	ஏக்ர்	நிேமும்,	
விண்ண்ம்	 ேயல்மேளியில்	 3	 குடும்்ங்்ளின	
18	 ஏக்ரும்,	 ஆத்தங்்டடேப	 பிரல்தசததில்	
17	 குடும்்ங்்ளின	 124	 ஏக்ர்	 நிேமும்	
்டடயி்ரிடம்	உள்ளல்தபாடு	ெரு்தடிககு்ள	ேயல்	
மேளியில்	9	குடும்்ங்்ளின	48	ஏக்ர்	நிேமும்	,	
ஆேங்கு்ளததில்	14	குடும்்ங்்ளின	74	ஏக்ர்	நிே	
மும்	் டடயி்ரின	ஆககிரமிபபிலேலய	உள்ளது.
	 இல்தல்பானறு	 சபாமிபபில்	 ்ண்ட	
லில்	 26	 குடும்்ங்்ளின	 143ஏக்ர்	 நிே	 மும்,	
ஈரகம்பாழுந்தன	 மேளியில்	 8	 குடும்்ங்	
்ளுககுச்	 மசபாந்தெபா்	 71	 ஏக்ரும்	 அ்்ரிக்ப	
்ட்டுள்ளல்தபாடு	்டடேக்ல்லில்	 7	குடும்்ததி	
றகு	உரித்தபா்	48	ஏக்ரும்,	குநட்தட்க	கு்ளததில்	
24	 குடும்்ங்்ளின	 48	 ஏக்ரும்,	 மசம்ெடே	
புளியமுட்யில்	125	குடும்்ங்்ளின	276	ஏக்ர்	
நிேப்ரபபும்	்டடயி்ர்	ேசலெயுள்ளது.
	 இேறறிட்ப	 ல்பானலை	 நீரபாவியடியில்	
36	 குடும்்ங்்ளுககுச்	 மசபாந்தெபா்	 163	
ஏக்ரும்,	 உேபாதது	 மேளியில்	 15	 ஏக்ருடன,	
நீரபாவி	 ேயலில்	 20	 ஏக்ர்	 ேயல்	 நிேமும்,	
ேட்டுேனில்	10	ஏக்ர்	நிேமுெபா்	மெபாத்தம்	 	40	
ஆயிரததிறகும்	 லெற்ட்ட	 ஏக்ர்	 நிேம்	ஆககிர	
மிக்ப்ட்டுள்ளது.
அபிவிருததி,	 ல்ச்சுச்	 சு்தநதிரம்	 நிர்ேபா்ச்	
சு்தநதிரம்	 எ்	 ெபாடய	 ்பாட்டும்	 இந்த	
மசபால்ேேங்்பார	 அரசில்	 நல்ேபாட்சி	

சிஙக்ள		...	யதா்டர்ச்சி..

	 இ்தனிடடலய,	 சிறீேங்்பாவின	
பூல்பா்ள	 பிரபாநதிய	 முககியததுேததி்பால்	 ்தபாம்	
மி்பம்ரும்	அரசியல்	அழுத்தங்்ட்ளச்	சநதிதது	
ேருே்தபா்	 ல்பாத்த்பாயபா	 சீ்	 அடெச்சரிடம்	
முடையிட்டுள்ளபார்.
	 சிறீேங்்பாவின	ல்நதிர	முககியததுேலெ	
இந்த	 சநதிபபுக்ளின	 பின்னி,	 உேகின	
மி்வும்	 முககிய	 ேழங்்ல்	 ்பாட்தயபா்	
்ரு்தப்டும்	 இநது	 சமுததிரப	 பிரபாநதியம்	
சிறீேங்்பாவில்	 இருநது	 12	 ்டல்	 டெல்்ள	
ம்தபாடேவில்	்தபான	உள்ளது.	உேகின	72	ச்தவிகி்த	
எரிம்பாருள	விநிலயபா்ம்	இந்த	்பாட்தயபால்	்தபான	
மசல்கினைது.	 50	விகி்த	ம்பாள்ேன்ளும்	இந்த	
ேழியபால்	்தபான	மசல்கினை்.	அதுலே	்தறல்பாது	
சிறீேங்்பா	 அரசுககு	 ஏற்ட்டுள்ள	 அரசியல்	
அழுத்தங்்ளுககு	 ்பாரணம்	 எ்	 அரசியல்	
அே்தபானி்ள	ம்தரிவிககினை்ர்.

மூனறு	ைல்லரசு			...	யதா்டர்ச்சி..

எனை	 ல்பார்டேயில்	 ஒரு	 ெபாேட்டலெ	
விடேல்சி	 விற்ட்	 மசய்யப்ட்ட	
ேண்ணமுள்ளது.	 இ்தறகும்	 அப்பால்	 ஓர்	
அரசியல்ேபாதியின	 ஆசிர்ேபா்தததுடன	 ்பாட்	
டுப	 ்குதி்ள	 அழிக்ப்ட்டு	 ெரங்்ள	
ம்தனனிேங்ட்ககுக	 ்டத்தப்டுேல்தபாடு	
இனம்பாரு	 ்குதியி்ரின	 ஆசிர்ேபா்தததுடன	
ம்தனனிேங்ட்	 மீ்ேர்்ளி்பால்	 இம்	
ெபாேட்டததின	 ்டற்டரயின	 ம்ரும்்குதி	
ஆககிரமிக்ப்டுகினைது.
	 யுத்த	் பாேததில்	யுத்தம்	எனை	் ண்ணுககுத	
ம்தரிந்த	ஓர்	எதிரிடயத	துணிநது	எதிர்	ம்பாண்ட	
இம்	 ெக்ளுககு	 இனறு	 ்ண்ணுககுத	 ம்தரியபா்த	
சூழ்நிடேயில்	 எதிரி்ள	 ்ே	 ேழி்ளிலும்	
அ்தபாேது	ஆககிரமிபபு,	ம்பாளட்ள,	அடபாதம்த்	
ஆட்சியபா்ளர்்ளின	 ஆசிர்ேபா்தததுடன	 இடம்	
ம்றும்	 ெடைமு்	 யுத்தததிட்	 எதிர்ம்பாண்டு	
்தெது	 சீேல்பா்பாயதட்த	 நடபாத்த	 முடியபாெல்	
்தவிர்ககினை்ர்.
	 அரசியல்ேபாதி்்ளபாலும்	 ஒனறுலெ	
உருப்டியபா்ச்	 சபாதிக்	 முடியவில்டே.	
சர்ேல்தசலெபா	 அல்ேது	 இது	 ம்தபாடர்பில்	
அக்டையுள்ள	 அடெபபுக்ல்ளபா	 எ்தட்யும்	
சபாதிக்வும்	முடியவில்டே.	இ்த்பால்	இம்	ெக்ள	
முளளிேபாய்க்பாலின	 அேேதட்த	 இனறும்	
அனு்வித்த	ேண்ணலெ	உள்ள்ர்.
	 இந்த்ளவு	நிேங்்ட்ளயும்	விழுங்கியுள்ள	
சிங்்	்ளம்	்தபாம்	ேடககு	ெபா்பாணம்	முழுேதுலெ	
்டட	யி்ரின	நிததிய	்பாேட்க்பா்	சிறு்குதி	
நிேததிட்	 ெட்டுலெ	 டேததுள்ள்தபா்	 ேழ	
டெயபா்	 ம்பாய்யுடரபட்	 ம்தபாடர்ந்த	 ேண்ண	
லெயுள்ள்ர்.

ம்தபாழில்-்ல்வி	 	 கூட்டு	 ்பாட	 வி்தபா்ங்்ள,	
இடணபபு	 ்ல்விமுடை	 என்்	 மூேம்,	 ்ல்்	
டேக்ழ்ங்்ளும்,	ம்தபாழில்நுட்்	் ல்லூரி்ளும்	
பிர்தபா்ெபா்	 சமூ்	 லசடே	 நிறுே்ங்்ள,	
அங்கீ்ரிக்ப்ட்ட	்தனியபார்	் ல்வி	நிடேயங்்ள	
ஆகிய்	 அ்தன	 புகுமு்	 ்ட்ட்தபாரி்ளுககு	
நபான்பாம்	 ம்தபாழில்	 புரட்சி	 ஏற்டுத்தககூடிய	
எந்தமேபாரு	 ஆ்தட்தயும்	 அடடயபா்ளம்	
்பாணவும்	 குடைக்வும்	 ்யிறறுவிக்	 முடியும்.	
இ்தட்	 மசய்ே்தறகு,	 ்ல்வி	 லெம்்பாடு	
ெறறும்	 ம்தபாழில்	 ேபாய்பபு	 நிறுே்ங்்ளுடன	
கூட்டு	 ம்தபாழில்	 முடை	 இணக்ப்பாட்டடயும்	
ஒருங்கிடணபபு	 ஒப்ந்தங்்ட்ளயும்	 உைவு	
நிடேடயயும்	லெம்	்டுத்த	லேண்டும்.
	 அததுடன	 உத்தரேபா்தம்	 அளிக்ப்ட்ட	
ெபாணேர்	 ்தர	 ெதிபபீட்டு	 ம்பாறி	 முடை்ள,	
கூட்டு	 சபானறி்தழ்	 ேழங்்ல்	 ெறறும்	 திைந்த	
லேடேேபாய்பபு	 ேசதி்ட்ள	 ஏற்டுத்தல்	
என்டேயும்	இனறியடெயபா்தடே	ஆகும்.
	 அவ்ேட்யில்	புேம்ம்யர்	ல்தசங்்ளில்	
உள்ள	 ம்தபாழில்	 நுட்்	 ேல்லுநர்்ள,	 அங்கீ	
்ரிக்ப்ட்ட	 சர்ேல்தச	 ம்தபாழில்	 நுட்்	
நிறுே்ங்்ளுட்பா்	 இடணபட்	 ஏற்டுத்த	
வும்,	 சிைபபு	 ்யிறசி்ளுக்்பா்	 ம்தபாழில்	
நுட்்	 ஆலேபாசட்்ட்ள	 ேழங்்வும்	 முனேர	
லேண்டும்.	லெலும்	்ட்ட	லெற்டிபபு	ேசதி்ள	
ஏற்டுததி	 ம்பாடுத்தல்,	 ம்தபாழில்	 முடை	
புேடெப	் ரிசில்்ள	ம்றறு	ம்பாடுத்தல்	ெறறும்	
உளளூர்	ஆரபாய்ச்சி	டெயங்்ட்ள	உருேபாககு்தல்,	
்டிபபின	 பின்ர்	 லேடே	 ேபாய்பபுக்ட்ள	
உளநபாட்டில்	 ஏற்டுததி	 ம்பாடுத்தல்	 ல்பானை	
விடயங்்ளிலும்	்ங்்ளிக்	லேண்டும்.
	 இவ்ேட்யபா்	 திட்டமிடல்்ள,	
மசயற்பாடு்ள	 என்்	 ்தனனிச்	 டசயபா்	
ம்தபாழிநுட்்	 துடையில்	 ஆர்ேம்	 ்பாட்டி	 ேரும்	
இனடைய	இட்ளய	்தடேமுடைககு	ேழி்பாட்டி	
மநறிப்டுததுே்தன	 மூேம்	 எதிர்	 ்பாேததின	
சமூ்	 ம்பாரு்ளபா்தபார	 ஒழுங்கு்ளுடன	 எம்	
சமு்தபாயம்	 முனல்பாககி	 மசல்லும்	 ேழி்ட்ள	
திைநது	விடும்	என்தில்	ஐயமில்டே	.

நானகாம்	யதாழில்	...	யதா்டர்ச்சி...

 


