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சிறீலங்கா ஜனகாதிபதியின் செயலகாளர் பி.பி.
ஜயசுந்தர எழுதியுளள ்டி்தம் ெர்்ச்ெ்யக் 
கிளப்பியுளளது. அரெ ஊழியர்்ள அ்னவரும் 
மே ேகா்த ெம்பளத்்த அரெகாங்ததிற்கு வழங் 
மவண்டும் என்று அவர் ்தனது ்டி்தததில் 
ம்ட்டிருக்கின்்கார்.
 அரெ ஊழியர்்ளிடம் நிதியு்தவி ம்ட்டிருப் 
ப்்த எதிர்க் ்ட்சியினர் எதிர்ததிருக்கின்்கார்்ள. 
நகாட்டின் சபகாருளகா்தகாரத்்தக் ்்யகாள முடியகா்த 
அரெகாங்ததின் ்்யகாலகா்கா்தத ்தனத்்தமய 
இது ்காட்டுகின்்து என்று அவர்்ள ெகாடியிருக்கி 
ன்்கார்்ள. ச்காமரகானகா ்வரஸின் ்தகாக்்த தினகால் 
நகாட்டின் சபகாருளகா்தகாரம் சபரிதும் பகாதிக்்ப்பட்டி 
ருக்கின்்து. அ்த்னத தூக்கி விடுவ்தற்கு அரெ 
ஊழியர்்ள உ்தவ மவண்டும் என்பது ஜயசுந்தர 

வின் ம்காரிக்்். அரெ ப்டயினர் 
சபகாலிெகார் உளளிட்ட அ்னதது 
அரெ ஊழியர் ்ளும் ஒரு ேகா்த ெம்ப 
ளத்்த வழங் மவண்டும். அது முடி 
யகா விட்டகால் ஒரு வகாரம் அல்லது ஒரு 
நகாள ெம்பளத்்தயகாவது ்தநது உ்தவ 
லகாம் என்று ஜனகாதிபதியின் செயலகா 
ளரு்டய ்டி்தம் கூறுகின்்து.
 உ்தவி்ளுக்்கா் சவளிநகாடு்்ள 
நகாடலகாம். அம்தமநரததில் உளநகாட் 
டில் எங்ளு்டய பலத்்தயும் 
்காட்ட மவண்டும். ஆ்மவ இந்த 
சநருக்்டியகான ்தருணததில் உங்ளு 
்டய ெமூ்ப் சபகாறுப்்ப சவளிப் 
படுத்த முன்வர மவண்டும். அரெ 
ஊழியர்்ளின் ஒரு ேகா்த ெம்பளத 

திற்கு 100 பில்லியன் ரூபகா கிட்டத்தட்ட 
525 மில்லியன் சடகாலர் செலவகாகின்்து. 
ெமூ் சபகாறுப்புணர்வுடன் அரெ ஊழியர்்ள 
முன்வந்தகால், நகாட்டின் வரவு செலவில் ஏற்பட்டு 
ளள நிதி சநருக்்டி்யத ்தணிக்் இந்தப் பணம் 
்்ச்காடுக்கும் என ச்தரிவிததுளள ஜயசுந்தர, 
்தனது மே ேகா்த்ச ெம்பளத்்த அரெகாங்ததிற்கு 
வழஙகியுளள்தகா்வும் குறிப்பிட்டுளளகார். அரெகாங 
்ததிற்கு ஏற்பட்டுளள நிதி சநருக்்டியகானது, 
ச்காமரகானகா ்வரஸ் ்தகாக்்த்்தப் மபகாலமவ 
நகாட்்டயும் நகாட்டு ேக்்்ளயும் சிக்்லுக்குள 
ஆழத்தப் மபகாகின்்து. அ்தற்்கான அறிகுறி்ள 
இப்மபகாம்த ச்தன்படத ச்தகா டஙகி விட்டன.
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 ்தகாயவகா்ன உல் சு்கா்தகார நிறுவனததில் 
இ்ணப்ப்தற்கு அசேரிக்்கா ்டு்ேயகான முய 
ற்சி்்ள மேற்ச்காண்டு வருகின்்து.
 ்தகாயவகான் ஐ.நகாவில் உறுப்பு நகாடகா் 
உளள மபகாதும் அது உல் சு்கா்தகார நிறுவனததில் 
இ்ணவ்்த சீனகா ்டு்ேயகா் எதிர்தது வருகின் 
்து. அம்தெேயம்  ச்காமரகானகா ்வர்ெ சீனகாமவ 
பரப்பிய்தகா் ்தகாயவகான் அசேரிக்்காவுக்கு ஆ்தர 
வகான ்ருததுக்்்ள ச்தரிவிதது வருகின்்து.
இந்த நி்லயில் ்தகாயவகா்ன இ்ணப்ப்தற்கு 
ஆ்தரவகா் 50 இற்கு மேற்பட்ட நகாடு்ளின் அ்த 
ர்வ ம்காரி அசேரிக்்காவின் சவளிவிவ்கார குழு 
்டி்தங்்ள அனுப்பியுளளது.

rPdhTf;F vjpuhf fha; efu;j;Jk; 

mnkupf;fh

Nfhtpl;-19 ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; 

vz;zpf;if 4 kpy;ypaid vl;baJ

 உல் நகாடு்ளின் இயக்்த்்த முடக்்ததி 
ற்குள ச்காண்டு வநதுளள ச்காமரகானகா ்வரஸ் 
மநகாயின் ்தகாக்்த்தகால் இ்ந்தவர்்ளின் எண்ணிக் 
்் மநற்று (9) 279,511 ஆ் உயர்நதுளளது. இந்த 
மநகாயினகால் 4,085,613 மபர் இதுவ்ரயில் பகாதி 
க்்ப்பட்டுளளதுடன், அவர்்ளில் 1,427,059 மபர் 
குணே்டநதுளளனர்.

அதிகம் பாதிககபபட்ட நாடுகளின் விபரம்:
அசேரிக்்கா 79,926, பிரித்தகானியகா 31,587, இத்தகாலி 
30,395, ஸ்சபயின் 26,478, பிரகான்ஸ் 26,310, 
சபல்ஜியம் 8,581, பிமரசில் 10,113, மஜர்ேனி 7,549, 
ஈரகான் 6,589, சந்தர்லகாநது 5,422, சீனகா 4,692, ்னடகா 
4,692, துருக்கி 3,739, சுவிற்ெலகாநது 1,830, இநதியகா 
2,101

,uz;lhtJ cyfg; Nghupd; 

75 MtJ INuhg;gpa ntw;wp tpoh

 இரண்டகாவது உல்ப் மபகாரில் ஐமரகாப்பகா 
சவற்றி சபற்் நகாள ்டந்த சவளளிக்கிழ்ே (8) 
உல்ம் எஙகும் ச்காண்டகாடப்பட்டது. 1945 ஆம் 

ஆண்டு மே ேகா்தம் 8 ஆம் நகாள மஜர்ேனி நிபந்த 
்ன்ள இன்றி ெரண்டந்த நகாளகாகும்.
 குறிப்பகா் ஐமரகாப்பிய நகாடு்ள இந்த 
விழகாவுக்கு முக்கியததுவம் ச்காடுத்தன. பல ஐமரகா 
ப்பிய நகாடு்ளில் ச்காமரகானகா அ்செம் ்காரணேகா் 
்தனி்ேப்படுத்தல் விதி்ள ந்டமு்்யில் இரு 
ந்தகாலும், ேக்்ள ்தேது இல்லங்ளில் அ்த்ன 
ச்காண்டகாடினர்.
 சிலர் 1945 ஆம் ஆண்டு அணிந்த ஆ்ட்ள 
மபகான்் ஆ்ட்்ள அணிநது, ்தேது நகாட்டுக் 
ச்காடி்்ள ்தேது வீடு்ளின் முன் ப்க்் விட் 
டிருந்தனர்.

gjw;wj;Jld; kPz;Lk; jpwf;fg;gLk; 

nfhOk;G gq;Fr;re;ij
 ஏ்த்தகாள ஒரு ேகா்தேகா் மூடப்பட்டிருந்த 
சிறீலங்காவின் பஙகு்செந்்த நகா்ள (11) மு்தல் 
ஆரம்பேகா்வுளள்தகா் ச்தரிவிக்்ப்படுகின்்து.
 ஊரடஙகு்ச ெட்டம் ்காரணேகா் ேகார்்ச 
16ஆம் நகாள மூடப்பட்ட பஙகு்செந்்த ஏப்பிரல் 
22ஆம் நகாள தி்க்்ப்படும் என்று கூ்ப்பட்ட 
மபகாதும், அது தி்க்்ப்படவில்்ல.
 எனினும் சபரும் ெரி்வ பஙகு்செந்்த 
ெநதிதது வருவ்தகால் 10 விகி்த வீழ்சசி ்ண்டகால் 
சுயேகா் பஙகு்செந்்த நிறுத்தப்படும் சபகாறி 
மு்்்்ள சிறீலங்கா அரசு அறிமு்ப்படுததி 
யுளளது. மேலும் பிற்ப்ல் 2.30 ேணியுடன் 
பஙகு்செந்்த வர்த்த்ம் மூடப்படும் எனவும் 
ச்தரிவிக்்ப்படுகின்்து.

 ச்காமரகானகா ்வரஸ் மநகாய ்காரணேகா் 
இநதியகா ேற்றும் அசேரிக்் அரசு்ள மேற்ச்காண் 
டுவரும் நடவடிக்்்்ள ்காரணேகா் சபருேள 
வகான ேக்்ள மவ்ல்்ள இழநதுளளனர்.
 அசேரிக்்காவில் இதுவ்ரயில் 33.5 மில் 
லியன் ேக்்ள மவ்லயிழநதுளளனர். இது 14.5 
விகி்தேகாகும். இரண்டகாவது உல்ப்மபகாருக்கு 

பின்னர் இடம்சபற்் மி் மேகாெேகான இழப் 
பகாகும்.
 இநதியகாவில் 122 மில்லியன் ேக்்ள ் டந்த 
ஏப்பிரல் ேகா்தம் மவ்லயிழநதுளளனர். இது 27.1 
விகி்தம் என இநதியன் சபகாருளகா்தகார அவ்தகானிப்பு 
்ேயம் ச்தரிவிததுளளது. அசேரிக்்காவின் எண் 
ணிக்்்யுடன் ஒப்பிடும் மபகாது இநதியகாவின் 
பகாதிப்பு 4 ேடஙகு அதி்ேகாகும். எனினும் இந 
தியகா ்தனது உததிமயகா்பூர்வ விபரத்்த சவளியிட 
வில்்ல.
 அயர்லகாநதில் மவ்லவகாயப்பின்்ே   
28.2 ெ்தவீ்தேகாகியுளளது.
 மஜர்ேனியில் 10.1 மில்லியன் மபரும், 
பிரகான்ஸில் 11.3 மில்லியன் மபரும், இத்தகாலியில் 
7.7 மில்லியன் மபரும், ஸ்சபயின்ல் 3.4 மில்லியன் 
சபரும் மவ்ல இழநதுளளனர்.

Ntiy ,og;G - mnkupf;fh> 
,e;jpah fLk; ghjpg;G

itu]; vk;iktpl;L NghfhJ  
- ];ngapd;

 ்தடுப்பு ேருநது ் ண்டுபிடிக்கும் வ்ரயில் 
்வரஸ் உடன்்தகான் நகாம் வகாழ மவண்டும் என 
ஸ்சபயின் பிர்தேர் சபற்மரகா ென்செஸ் மநற்று (9) 
ச்தரிவிததுளளகார்.
 நகாம் எேது சு்கா்தகாரத து்்்ய பலப் 
படுத்த மவண்டும் என அவர் மேலும் ச்தரிவி 
ததுளளகார்.
 இரண்டு ேகா்த ்தனி்ேப்படுத்தலின் பின்  
சில விதிமு்்்்ள அண்்ேயில் ஸ்சபயின் 
்தளர்ததியிருந்தது. 10 மபர் ேட்டும் ஒன்று கூடவும், 
ம்தவகாலயங்ள, தி்ரயரஙகு்ள ஆகியவற்்் 
தி்ப்ப்தற்கும் அனுேதி வழங்ப்பட்டுளளது.

ghjpf;fg;gl;l kf;fsplk; cjtp Nfl;Fk; 

rpwPyq;fh muR
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cyf cupikg;Nghuhl;lj; jpdkhf 
Ks;sptha;f;fhy; epidTjpdk; jpfo;fpwJ

 ஈழத்தமிழ் மக்கள் இலங்்கத தீவின் த்தச இனமா்கத 
்தாய்கததிலும், உலக்கஙகும் ்தாங்கள் வாழும் நாடு்களின் குடிமக்களா்கவும், 
11 ஆவது ஆண்ா்க முள்ளிவாயக்கால், ்தமிழின அழிப்புத தினத்்த 
நி்னவு கூருவ்தற்கான வாரத்்தத க்தா்ஙகியுள்ளனர்.
 முள்ளிவாயக்கால் ்தமிழின அழிப்பு நி்னவு தினம், உல்க வரலாறறில் 
உரி்மப் த�ாராட்ம் ஒன்்றை �்்�லம் க்காணடு இன அழிப்பின் மூலம் 
சிங்கள க�ௌத்த த�ரினவா்த சிறீலங்கா அரசு ஒடுககிய தினமா்க உள்ளது.
 முன்னாள் கிழககுப் �ாகிஸ்தானின் (இன்்றைய �ங்களாத்தசததில்) 
்ாக்காப் �ல்்க்லக்கழ்கததில் கமாழியுரி்மக்காப் த�ாராடிய மூவர் அநநா்ளய 
�ாகிஸ்தான் அரசால் க்கான்றைழிக்கப்�ட் தினமாகிய 21.02.1952ஐதய 
பின்னர் ஐககிய நாடு்கள் ச்� உல்கத ்தாயகமாழித தினமா்க அறிவித்தது.
 அதுத�ால உலகின் குடிமக்களா்கவும் உள்ள ஈழத்தமிழர்்களின் 
தமல் சிங்கள க�ௌத்த த�ரினவா்தம் ஏற�டுததிய இன அழிப்பு, �ண�ாடடு 
இன அழிப்பு, மனி்தாயததிறகு எதிரான குறறைங்களின் அடிப்�்்யிலான 
இனங்காணக கூடிய �்்�ல அச்சுறுத்தல் என்�வறறுககு எதிரா்கதவ, 
்தங்கள் உயி்ரயும் உ்்்ம்க்ளயும் நாளாந்த வாழ்்வயும் ்காததுக 
க்காள்வ்தறகு �ல மக்களாடசி வழி்களிலும் த�ாராடினர். இ்வ 
எல்லாம் சிங்கள க�ௌத்த த�ரினவா்த சிறீலங்கா அரசாங்கங்களால் 
க்தா்ர்ச்சியா்கவும் திட்மிடடும் �்்�லம் க்காணடும் ஒடுக்கப்�ட்்தன் 
வி்ளவா்கதவ, ஆயு்த எதிர்ப்்� கவளிப்�டுததித ்தங்கள் உயி்ரயும் 
உ்்்ம்க்ளயும் நாளாந்த வாழ்்வயும் �ாது்காப்�்தற்கான, சீரு்் 
அணிந்த முப்�்்்க்ளயும், ்தங்களுக்கான சட்வாக்க மு்றை்ம்க்ளயும், 
்தங்களுக்கான சட் அமுலாக்க மு்றை்ம்க்ளயும், ்தங்களுக்கான 
நிர்வா்கக ்கட்்மப்புக்க்ளயும் ்தரககூடிய அரசு தநாககிய அர்ச ( De-
facto State) ந்்மு்றைப்�டுததினர். இந்த ந்்மு்றை அரசின் மூலதம, 
22.05.1972ஆம் ஆணடின் சிங்கள க�ௌத்த குடியரசு அரசிய்மப்பின் 
மூலம் நா்றறை த்தச இனமாக்கப்�ட் ்தங்களின் அரசியல் எதிர்்காலத்்தத 
்தாங்கதள ்தங்கள் வரலாறறுத ்தாய்கததில் முன்கனடுப்�்தற்கான ்தன்னாடசி 
உரி்மயின் அடிப்�்்யில், ்தங்களின் 37 ஆணடு ்கால வாழ்்வ, 
்தன்னாடசி உள்ள ்தங்களின் இ்றை்மயின் கீழ் ்கடடுப்�டுததி வாழ்ந்தனர் 
என்�து உல்க வரலாறு.
 37 ஆணடு்களா்கத ்தனது �்்�லத்தால் ்தமிழர்்களின் அரசியல் 
�ணி்வ வலுக்கட்ாயமா்கப் க�றறு வந்த சிறீலங்கா அரசு, ்தனது இன 
அழிப்புககு ஆ்தரவு த்தடும் வ்்கயில் ்தனது சட் ஆடசிககு அ்மய 
மறுககும் கமாழிகவறி எனவும், ்தனது இ்றை்மககும் ஒரு்மப்�ாடடுககும் 
எதிரான பிரிவி்னவா்தம் எனவும், ்தனது இ்றை்மககு மடடுமல்ல 
உல்கததிறகும் எதிரான �யங்கரவா்தம் எனவும் ்காலததுககுக ்காலம் 
வரலாறறுத திரிபு வா்தங்க்ளச் கசயது, ்தங்கள் சந்்த இராணுவ 
நலன்்களுக்கா்க சிறீலங்கா அர்சப் �யன்�டுததிய வல்லாண்ம்களு்ன் 
இ்ணநது, ்தனது �்்�ல ்தமிழின அழிப்பு அரசியற கசயறதிட்ததின் 
உச்சமா்க ஈழத்தமிழின அழிப்பி்ன உலகின் வரலாறு ்காணா்த மனி்தவ்்த 
மூலம் முள்ளிவாயக்காலில் உச்சப்�டுததி, ஒரு சிறிய த்தசிய இனமாகிய 
ஈழத்தமிழினததின் �ததிகலாரு மக்கள் க்தா்்க்யதய இனஅழிப்புச் கசய்த 
தினம் ்தான் 19.05.20009. 
 எனதவ இந்த முள்ளிவாயக்கால் தினம் என்�து உல்க வரலாறறில் 
மக்களினம் ஒன்றின் உரி்மப் த�ாராட்த்்த, எந்த வ்்கயிலும் �்்�லத்்தப் 
�யன்�டுததி இனஅழிப்புச் கசயவ்தன் மூலம் முடிவிறகுக க்காணடு வரலாம் 
என உலகுககுத ்தவறைான அரசியல் வழி்காட்்ல கவளிப்�டுததிய தினம். 
�ங்களாத்தச மக்களின் கமாழியுரி்மப் த�ாராட்ததின் உண்மத்தன்்ம்ய 
ஏறறு அ்னததுல்க அ்மப்�ான ஐ.நா. உல்கத்தாயகமாழித தினத்்த 
அறிவித்தது த�ாலதவ ஈழத்தமிழினததின் உரி்மப் த�ாராட்ததின் உண்மத 
்தன்்ம்ய ஏறறு ஒவகவாரு ஆணடிலும் வரும் தம 19ஐ உல்க  உரி்மப் 
த�ாராட்த தினமா்க அறிவிப்�்தன் வழியா்கதவ உல்கம், ஈழத்தமிழ் மக்களும் 
உல்க குடி்கள் என்றை உண்ம்ய கவளிப்�டுத்த தவணடும். இ்தற்கா்க 
உலக்கஙகும் வாழும் ்தமிழர்்கள் குரல் க்காடுக்க தவணடிய தநரமிது.

- Mrphpah;

 சீனகா்வ ்தனி்ேப்படு 
ததும் முயற்சி்ளில் 
சி றீ ல ங ் கா ் வ 
இ ் ண த து க் ச ் கா ள 
வ்தற்கு அசேரிக்்கா 
முயன்று வருகின்்து.

  அ்தற்கு ஏதுவகா் 
சிறீலங்கா அரசுக்கு 5.8 
மில்லியன் சடகாலர்்ள 

உ்தவி்்ள வழஙகிய அசேரிக்்கா, மேலும் உ்தவி்்ள வழங் 
விரும்புவ்தகா்வும் ச்தரிவிததுளளது. சிறீலங்கா அரெ ்த்லவர் 
ம்காத்தபகாயகா ரகாஜபக்ெகா்வ ்டந்த வகாரம் ச்தகா்லமபசியில் ச்தகாடர் 
புச்காண்ட அசேரிக்்காவின் ம்தசிய பகாது்காப்பு ஆமலகாெ்ர் ச்காமபட் 
ெகார்ளஸ் ஒ பி்ரன உ்தவி்்ள வழங் விரும்புவ்தகா்வும், இநதிய 
பசுபிக் பிரகாநதியததின் உறுதித்த்தன்்ேக்கு சிறீலங்கா - அசேரிக்் 
உ்வு்ள வலுப்பட மவண்டுசேனவும் ச்தரிவிததுளளகார்.
 அம்தெேயம், ம்காத்தபகாயகாவின் சபயர் நீக்்ப்பட்ட குடிவரவு 
ேற்றும் குடிய்ல்வு பதி்வயும் அசேரிக்்கா அரசு ்தற்மபகாது சவளியி 
ட்டுளளது. ம்காத்தபகாயகாவின் இரட்்டக் குடியுரி்ே ச்தகாடர்பில் 
ெர்்ச்ெ்்ள ஏற்படுததிய இந்த விவ்காரம் ்தற்மபகாது முடிவுக்கு 
வந்த்தகால் எதிர்வரும் சபகாதுத ம்தர்்தலில் ம்காத்தகா அரசுக்கு அது 
ெகா்த்ேகா்லகாம் என ச்தரிவிக்்ப்படுகின்்து.

neUf;fkilAk; rpwPyq;fh 

mnkupf;f cwTfs;

 ம்காவிட் - 19 சநருக்்டி்ய ்காரணம் ்கா ட்டி சிறீலங்காவுக்கு 
உ்தவுவதில் அசேரிக்்கா, சீனகா ேற்றும் இநதியகா ஆகிய நகாடு்ளிடம் 
்டும் மபகாட்டி நிலவி வருகின்்து.
 சிறீலங்காவுக்கு அசேரிக்்கா 5.8 மில்லியன் சடகாலர்்்ள 
உ்தவியகா் வழஙகியுளளதுடன், செயற்்் சுவகாெ ்ருவி்ள உட்பட 
ேருததுவ உப ்ரணங்்ளயும் வழங் முன்வநதுளளது.
 அம்தெேயம், சிறீலங்காவுக்கு 30,000 பி.சி.ஆர் ச்காமரகானகா 
்வரஸ் பரிமெகா்த்ன உப்ரணங்்ளயும், 15,000 பகாது்காப்பு 
உப்ரணங்்ளயும் சீனகா ்டந்த வகாரம் அனுப்பியுளள்தகா் 
சிறீலங்காவில் உளள சீனத தூ்தர்ம் ச்தரிவிததுளளது. சிறீலங்காவுக்கு 
சீனகா வழஙகும் ேருததுவ உப்ரணங்ளில் இது மூன்்காவது 
ச்தகாகுதியகாகும். சீனகா நிதி உ்தவி்யயும் வழஙகி யிருந்தது.
 இநதியகாவும் சிறிலங்காவுக்கு ்தனது உ்தவி்்ள அனுப்பி 
யுளளது. முன்னர் மூன்று ச்தகாகுதி்ளகா் ேருததுவ உப்ரணங்்ள 
வழஙகிய இநதியகா ்தற்மபகாது சிங்ளவர்்ளின் சவெகாக் பண்டி 
்்்ய முன்னிட்டு மேலும் 12.5 ச்தகான் ேருததுவ உ்தவி்்ள 
அனுப்பியுளளது.
 உ்தவி்்ள வழஙகிய்ேக்்கா் சிறீலங்காவுக்்கான இநதியத 
தூதுவர் சிங்ள ேக்்ளுக்கு ்தனது வகாழததுக்்்ளயும் ச்தரிவித 
திருந்தகார்.

rpwPyq;fhTf;F cjTtjpy; 
Nghl;bNghLk; ehLfs;
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மபரிடர்்ள மநரும் மபகாது ேனி்தர் 
்ள நி்லகு்லநது மபகாவது 
இயல்பு. நகாடு்ளும் அப்படிமய. 
ச்காமரகானகா ்வரஸ் அத்த்்ய 
மபரிடரகா்மவ உல் நகாடு்்ளத 

்தகாக்கியுளளது. இது எதிர்பகாரகா்தது. புதியது. வீரி 
யம் மிக்்து. எதிர்தது நிற்் முடியகா்தது. ஆனகாலும் 
இந்த நி்ல்ேக்கு ேக்்ளும் நகாடு்ளும் மு்ம் 
ச்காடுதம்த ஆ்மவண்டும். அந்த நி்ல்ே்யத 
்தட்டிக்்ழிக்் முடியகாது. விட்சடறிநது விட்டு 
ஓடிவிடவும் முடியகாது. அத்த்்ய நி்ல்ேயில் 
்தகான் ச்காமரகானகா ்வர்ை உல் நகாடு்ளும் 
ேக்்ளும் எதிர்ச்காண்டிருக்கின்்கார்்ள. இடர் 
சூழகின்் நி்ல்ே்்ள எதிர்ச்காளவ்தற்குத 
துணிவு அவசியம். நி்தகானம் ம்த்வ. ்த்ல்ே 
ததுவ ஆற்்லும் அவசியம். அப்மபகாது்தகான் 
அந்தந்த நி்ல்ே்ளுக்கு ஏற்ப தீர்ேகான 
ங்்ள எடுக்்வும் துரி்தேகா்்ச செயற்படக் 
கூடிய்தகா்வும் இருக்கும். எனமவ, இடர் 
நி்ல்ேக்கு ஆளகாகுபவர்்ள ஒன்றி்ண 
நது சிநதிக்் மவண்டும். ்லநது்ரயகாட 
மவண்டும். ெரியகான தீர்ேகானங்்ள மேற் 
ச்காளள மவண்டும். இ்ணநது செயற்பட 
வும் மவண்டும். இத்த்்ய நி்ல்ே்ள 
இடர் சூழந்த ஒரு நி்ல்ேயில் இல்்ல 
யகானகால் அஙகு இன்னல்்்ள எதிர்ச்காள 
வ்தற்கு ஏற்் ்த்ல்ேததுவம் இல்்ல 
என்்காகி விடும். ஆளு்ே மிக்் ஒரு ்த்ல 
்ேததுவததுக்்கான சவறு்ே நி்ல்ே 
உருவகாகி விடும். 
 பல்மவறு வடிவங்ளில் பல்மவறு 
வ்் ் ளில் சபரும் பகாதிப்பு்்ள ஏற்படுததியுளள 
ச்காமரகானகா அத்த்்யம்தகார் இக்்ட்டகான நி்ல 
்ே்யமய உல் நகாடு்ள ேததியில் உருவகாக்கி 
இருக்கின்்து. உல் சபகாலிஸ்்காரன் என்று வர் 
ணிக்்ப்படுகின்் ஆளு்ேயும் வல்ல்ேயும் 
ச்காண்ட ெக்தியகா்த தி்ழந்த அசேரிக்்கா உல் 
நகாடு்ள ச்காமரகானகாவின் பிடியில் சிக்கிய மபகாது 
்த்ல்ேமயற்று்ச செயற்படுவ்தற்குத ்தன்்னத 
்தயகார்ப்படுததிக் ச்காண்டிருக்்வில்்ல. உல்நகாடு 
்ளுக்குத ்த்ல்ேமயற்று்ச செயற்படுவதி லும்ெரி, 
்தன்னளவில் ்தனது நகாட்டு ேக்்்ள ச்காமரகானகா 
சநருஙகி விடகாேல் பகாது்காததுக் ச்காளவதிலும் 
ெரி உரிய ்வனத்்த்ச செலுத்தத ்தவறிவிட்டது 
என்ம் கூ்மவண்டும். அம்தமவ்ள, ச்காமரகானகா 
்வரஸின் விஷ நகாக்கு்ள சீனகா்வ ஹுமப ேகா்கா 
ணததின் வூஹகான் ந்ரத்்தமய மு்தலில் தீண்டின. 
அஙகு்தகான் மு்தலகாவது ச்காமரகானகா ்வரஸ் 
மநகாய ்ண்டறியப்பட்டது. ச்தகாடர்நது தீவிரேகான 
மநகாயத ச்தகாற்றும் பகாரிய உயிரிழப்பு்ளும் ஏற்ப 
ட்ட்தகா் ஆரம்பத ்த்வல்்ள சவளிப்படுததி இரு 
ந்தன. ஆனகால் ச்காமரகானகா ்வரஸின் மூலம் எது, 
அது எப்படி சீனகாவுக்கு சவளியில் ஏ்னய நகாடு 
்ளில் ச்தகாற்றிப் ப்தவியது என்் ம்ளவி பரவலகா் 
எழுப்பப்பட்டு பல்மவறு ெர்்ச்ெக்கு உரிய விடய 
ங்ள ச்தரிவிக்்ப்பட்டு வருகின்்ன. 
 ஆளு்ே மிக்் ்த்ல்ேததுவததின் 
அவசியம் ஆனகாலும் அசேரிக்்கா்வ வல்லரசு 
நி்லயில் இரகாணுவ ரீதியகா்வும். சபகாருளகா்தகார 
ரீதியகா்வும் வலி்ேயுடன் எதிர்தது நின்், நிற்கி 
ன்் சீனகாவினகாலும் ச்காமரகானகா ்வரஸின் உல்ப் 
மபரிடர் நி்ல்ேயில் பகாதிக்்ப்பட்ட நகாடு்ளுக் 
குத ்த்ல்ேததுவத்்த வழங் முடியவில்்ல. 
உல் நகாடு்ளுக்கு சீனகா ்த்ல்ேமயற்் முடியுேகா 
என்் ம்ளவி ஓரு பக்்ம் இருக்், ச்காமரகானகாவின் 
ம்காரப்பிடியில் இருநது ்தன்்ன விடுவிததுக் 
ச்காள வ்தற்ம் அந்த நகாடு ்டு்ே யகா்ப் மபகாரகாட 
மவண்டிய நி்ல்ேக்கு அப்மபகாது ்தளளப்பட்டி 
ருந்தது. ஆளு்ே ச்காண்டிருந்த அசேரிக்்காவும் 

ச்காமரகானகா வினகால் மேகாெேகா்த தீண்டப்படுகின்் 
நி்ல்ேக்ம் ஆளகாகி ்தடுேகா் மநரிட்டு விட்டது. 
இத்த்்ய ஒரு நி்லயில் ச்காமரகானகா மபரிடர் 
சூழந்த ்தருணததில் உல் நகாடு்ள ஆளு்ே மிக்் 
ஒரு ்த்ல்ேததுவமின்றி ்தத்தளிததுக் ச்காண்டி 
ருக்கின்்து. 
 உல் நகாடு்ள ஒன்றி்ணநது ச்காமரகானகா 
வின் ெவகால்்ளுக்கு மு்ம் ச்காடுப்ப்தற்குப் பதி 
லகா் நீயகா, நகானகா என்் உல் நி்ல வல்லவனுக் 
்கான மபகாட்டியில் ஈடுபட்டுக் ச்காண்டிருக்கின் 
்ன. ச்காமரகான்வ யகார் பரப்பியது என்பதில் 
அசேரிக்்காவும் சீனகாவும் ஏட்டிக்குப் மபகாட்டியகா 
்க் குற்்்செகாட்டுக்்்ள்ச சுேததுவதில் தீவிரேகா் 
இருக்கின்்ன. ச்காமரகானகா ்வரஸினகால் ஏற்பட் 
டுளள சபகாருளகா்தகாரப் பகாதிப்புக்கு சீனகாவிடமிரு 

நது இழப்பீட்்டப் சபற்ம் ஆ் மவண்டும் என்் 
மபகாக்கிலும் அசேரிக்்கா குறிப்பகா் அ்தன் அதிபர் 
சடகானகால்ட் ட்ரம்ப் தீவிரேகா் உளளகார். ச்காமரகானகா 
்வரஸின் ம்காரத ்தகாண்டவததிற்கு முடிவு ்ட்ட 
மவண்டும் என்ப்தற்்கா்்ச செயற்படுகின்் ஐநகா 
ேன்்ம், உல் சு்கா்தகார நிறுவனம், உல் சபகாருளகா 
்தகாரததுக்்கான அ்ேப்புக்்ள என்பனவும் ெரியகான 
வழிசயகா ன்்்க் ்காட்டி இடர் நி்லயில் இருநது 
உல் நகாடு்்ள மீட்் முடியகா்த ்்யறு நி்ல 
்ேக்ம் ஆளகாகியிருக்கின்்ன. ஐ.நகா ேன்்ததின் 
பகாது்காப்பு்ச ெ்பயும் உல் சு்கா்தகார நிறுவனமும் 
கூட அசேரிக்்கா சீனகா உளளிட்ட முன்னணி நகாடு் 
்ளயும் ஏ்னய நகாடு்்ளயும் ஒத்த சிந்த்ன 
ச்காண்ட ஒரு வழித்தடததில் ஒன்றி்ணக்் முடி 
யகா்த நி்ல்ேயில் ்தவிக்கின்்ன. 
ச்காமரகானகா ச்காள்ள மநகாயத்தகாக்்ப் மபரிடரில் 
ஆளு்ேயுடன் வழி்காட்ட மவண்டிய உல் சு்கா 
்தகார நிறுவனம் சீனகாவுக்கும் அசேரிக்்காவுக்கும் 

இ்டயிலகான மபகாட்டியில் சீன்செகார்பு நி்லப் 
பகாட்்டக் ்்டப்பிடிதது நடுநி்ல ்தவறி்ச 
செயற்படுகின்்து என்் குற்்்செகாட்டுக்கு ஆளகாகி 
யிருக்கின்்து. அரென் எப்படிமயகா குடிேக்்ளும் 
அவவகாம் என்ப்தற்கு இ்ெவகா்மவகா என்னமவகா 
உல்த்்தமய ச்காமரகானகா ்வரஸ் பற்றிப் பிடித 
துளள ்தருணததில் இலங்்யிலும் ஆளு்ே 

மிக்்த ்த்ல்ே இல்லகா்த ்தறிச்ட்ட நி்ல்ே 
சயகான்ம் உருவகாகியிருக்கின்்து. அரசும் எதிர்க் 
்ட்சி்ளும் நகாட்டு ேக்்ளின் நலன்்்ள மு்தன் 
்ேப்படுததி்ச செயற்படுகின்் சநறி மு்்யில் 
இருநது விலகி இருக்கின்்ன. எவருமே முன்னுண 
ர்நதிருக்்வில்்ல ச்காமரகானகா ்வரஸ் ்தகாக்்ததி 
னகால் எழுநதுளள ஆட்சி நிர்வகா்க் குழப்ப 
நி்ல்ே, சபகாருளகா்தகாரததிற்கு ஏற்பட்டுளள 
பகாதிப்பு என்பவற்றிற்கு ெரியகான தீர்்வக் ்ண்டு 
முன்மனகாக்கி்ச செல்ல முடியகாேல் அரசியல் ்ட்சி 
்ள ்தேக்குளமள முட்டி மேகாதிக் ச்காண்டிருக்கி 
ன்்ன. ச்காமரகானகா ்வரஸ் உல் நகாடு்்ளத 
்தகாக்கிப் சபரும் எண்ணிக்்்யில் உயிர்்்ளக் 

குடிக்்த ச்தகாடஙகியிருந்த மவ்ளயில் 
உல் சு்கா்தகார நிறுவனம் ச்காள்ள 
மநகாயப் பரவல் குறித்த எ்செரிக்்்்ய 
விடுததிருந்தது. அந்த எ்செரிக்்்்ய 
தீர்க்்்தரிெனேகா் இல்லகாவிட்டகாலும் 
கூட உல் நி்ல்ே்ளின் மபகாக்்் 
அனுெரிதது அரசு எ்செரிக்்் அ்டய 
வில்்ல. அந்தத ்தருணததில்  ்தகான் ேகார்்ச 
2 ஆம் தி்தி நகாடகாளுேன்்ம் ்்லக்்ப் 
பட்டது. ஏப்ரல் 25 ஆம் தி்தி ம்தர்்தல் 
நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்்ப்பட்டது. 
மே ேகா்தம் 14 ஆம் தி்தி புதிய நகாடகா 
ளுேன்்ம் கூட்டப்படும் என்று 
தீர்ேகானிக்்ப்பட்டது. நகாடகாளுேன்்ம் 
்்லக்்ப்பட்ட தி்தியில் இருநது 
மூன்று ேகா்த ங்ள முடிவ்டகின்் ஜுன் 

2 ஆம் தி்திக்கு முன்னர் ம்தர்்தல் நடவடிக்்்்ள 
யகாவும் முற்றுப் சபற்றிருக்் மவண்டும். புதிய 
நகாடகாளுேன்்ம் ்தனது மு்தலகாவது அேர்்வ நடததி 
முடிததிருக்் மவண்டும் என்் ்கால எல்்ல்யக் 
ச்காண்ட நி்ழ்சசி நிரல் தீர்ேகானிக்்ப்பட்டிருந்தது. 
இலங்்யின் ம்தர்்தல் ெட்டதிட்டங்ளுக்கு 
அ்ேவகா் சபகாதுத ம்தர்்தல் ஒன்றுக்்கான 
அறிவித்தல் விடுக்் ப்படும் மபகாது, இந்த மூன்று 
ேகா்த ்கால எல்்ல ்யக் ச்காண்ட நி்ழ்சசி நிரல் 
இயல்பகா்மவ ஏற்றுக் ச்காளளப்படுகின்்து. 
்ட்டகாயேகா்க் ்்டப்பிடிக்்ப்பட மவண்டிய 
வரி்ெ ஒழுஙகிலகான மவ்லத திட்டேகா்வும் 
சபகாது சவளியில் அ்ேநது விடுகின்்து. 
இது ெட்ட ரீதியகானது. ெேரெம் செயது ச்காளள 
முடியகா்தது. விட்டுக் ச்காடுக்் முடியகா்தது. மீறி்ச 
செயற்படவும் முடியகா்தது. 
 இத்த ்்ய ஒரு நி்லயில்்தகான் ஜனகாதிபதி 
ம்காத்தகாபகாய ரகாஜபக்ெ ஜனகாதிபதியகா்த ச்தரிவு 
செயயப்பட்டு அதி்காரங்்ளக் ் ்யில் எடுத்ததும், 
்தனக்குக் கி்டத்த மு்தல் ெந்தர்ப்பததிமலமய 
நகாடகாளுேன்்த்்தக் ்்லத்தகார். சபகாதுத ம்தர்்தலு 
க்்கான தி்தி்யக் குறித்தகார். ஆனகால் ்டல் 
்டநது வந்த ச்காமரகானகா மவறு திட்டங்்ளயும் 
நி்ழ்சசி நிர்லயும் ந்டமு்்ப்படுத்தத ்தயகா 
ரகா் இருந்த்்த ஜனகாதிபதி ம்காத்தகாபகாயவும் முன் 
னுணர்நதிருக்்வில்்ல. பிர்தேர் ேகிந்த ரகாஜபக்ெ 
வும் எதிர்பகார்ததிருக்்வில்்ல. எதிரணித ்த்ல 
வர்்ளும் இதுபற்றி ்வனம் செலுததி இருக்் 
வில்்ல. அது ேட்டுேல்ல. சிங்ள சபௌத்த 
மபரின்ச சிந்த்னயில் ஆழநது இனவகா்த அடிப் 
ப்டயில் அரெ ்த்லவர்்ளகாகிய ரகாஜபக்ெக் 
்்ள வழிநடததிக் ச்காண்டிருக்கின்் இலங்் 
சபௌத்த பீடங்ளின் ்த்ல்ே நி்ல ம்தரர்்ளும் 
ச்காமரகானகா ்வரஸின் சவறியகாட்டம் குறிதது 
முன்னுணர்நதிருக்்வில்்ல. 

த�ா்டரும்.....
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்தமிழத ம்தசியக் கூட்ட்ேப் 
் ப உ ரு வ கா க் கு வ தி ல் 

ேகாேனி்தர் சிவரகாமின் பங்் 
விளக்குேகாறு  அவரின் பதி்னந 
்தகாவது நி்னவு நகா்ள முன்னி 

ட்டு ்தமிழசநற் ஆசிரியர் சஜயகாவிடம் இலக்கு 
மின்னி்தழ வினவியமபகாது அவர் வழஙகிய பதில் 
வருேகாறு:
 இலங்் ஒற்்்யகாட்சி அரசு முழுததீவுக் 
குேகான மெகாெலிெ ஜனநகாய்க் குடியரசு என்று 
்தனக்குத ்தகாமன ேகுடமிட்டுக்ச்காண்டிருக்கி்து. 
ஆனகால், ஈழத்தமிழர்்்ளப் சபகாறுத்தவ்ர அது 
ஓர் ஆக்கிரமிப்பு அரசு.
 இலங்்த தீவில் அரசியல் யகாப்பு ரீதி 
யகான அரசுருவகாக்்ங்ள (state formation) மூன்று 
மு்் (1947, 1972, 1978) ந்டசபற்றுளளன. இந்த 
மூன்று ்தருணங்ளிலும் தீவின் வடக்கு கிழக்்்ப் 
பகாரம்பரியத ்தகாய்ேகா்க் ச்காண்ட ஈழத்தமிழர் 
்ளின் ேக்்ளகா்ண பு்ந்தளளப்பட்ட நி்லயி 
மலமய அரெ  உருவகாக்்ம் நடநம்தறியிருக்கி்து. 
்தேது ம்காரிக்்்்ள ேறுக்்ப்பட்ட்தகால்  அரெ உரு 
வகாக்்த்்தத ்தமிழ ேக்்ள குறித்த மூன்று ெந்தர்ப் 
பங்ளிலும் நிரகா்ரிததுளளகார்்ள என்பது ்வனிக் 
்ற்பகாலது.
 ஆனகாலும், வலுவகான ஆயு்தப் மபகாரகாட்டம் 
ஏற்படுததிக்ச்காண்டிருந்த ்தகாக்்ததினகால், தீர்வுத 
திட்டம் என்் மபகார்்வயில் ச்தகாடர்நதும் அரசிய 
ல்ேப்பு ேகாற்்ங்ளுக்்கான ந்ல்வடிவு்ள பகாரகா 
ளுேன்்ததில் முன்்வக்்ப்பட்டுக் ச்காண்டிரு 
ந்தன. அவவகா்கான சபகாழுது்ளில் ்தமிழப் பகாரகா 
ளு ேன்் உறுப்பினர்்ள சவளி்செக்தி்ளின் உநது 
்தலுக்ம்கா அல்லது மவறு விடயங்ளுக்ம்கா அடி 
பணியகாதிருக்் மவண்டும். இ்தற்கு ஏதுவகா், 
்தேது நி்லப்பகாட்்ட ஒன்றி்ணந்த ஒரு கூட்ட 
்ேப்புக்கூடகா், ஒரு ம்தெேகா் முன்்வக்கும் 
வ்்யில் ்தமிழப் பகாரகாளுேன்் உறுப்பினர்்ள 
்ட்ட்ேக்்ப்படமவண்டும் என்் ்ருதது சிவரகா 
மிடம் இருந்தது.
 அம்தமவ்ள, ஈழத்தமிழர் ம்தசிய இனப் 
பிர்செ்னக்்கான தீர்்வ இலங்்ப் பகாரகாளுேன்் 
அரசியலுக்கூடகா் ஒருமபகாதும் அ்டய முடியகாச்த 
ன்பதிலும் அவர் ச்தளிவகா் இருந்தகார்.
 மூத்த ்த்லமு்்த ்தமிழர் விடு்த்லக் 
கூட்டணிப் பகாரகாளுேன்் அரசியல்வகாதி்ளில் 
ஒரு ்தரப்பினர் இலங்்யின் ஆளும் ேற்றும் எதிர் 
க்்ட்சி்ள ச்காண்டுவர முயற்சித்த எதுவி்த பலனு 
ேற்் அரசியல்யகாப்புத திருத்தந்ல்்ளுக்கு ஆ்தர 
வளிததுவிடும் ேனநி்லயில் இருந்தகார்்ள.
 ஆ்னயி்வுப் ப்டத்தளத்்த விடு்த 
்லப் புலி்ள ்்ப்பற்றிய பின்னர், அ்தகாவது 2000 
ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், ்ருததுரீதியகான ஒரு 
முன்சனடுப்்ப சிவரகாம் மேற்ச்காளள ஆரம்பி 
த்தகார்
. இதுமவ ்தமிழத ம்தசியக் கூட்ட்ேப்பு உரு 
வகாக்்ப்படுவ்தற்்கான முன்மனகாடி ந்ர்வகாகியது.
 இலங்்யின் பகாரகாளுேன்் அரசியல் 
ஓட்டததில் ்லநதுச்காண்டு, அம்தமவ்ள இல 
ங்் இரகாணுவததின் ஒட்டுக்குழுக்்ளகா் ேகாறி 
விட்டிருந்த முன்னகாள மபகாரகாட்ட அ்ேப்பு்்ள 
மீண்டும் ்தமிழதம்தசிய அரசியல் ஓட்டததிற்குள 
ச்காண்டுவருவ்தற்்கான முயற்சி்ய சிவரகாம் ஒரு 

பு்ம் ஆரம்பிததிருந்தகார். ேறுபு்ததில் கூட்டணி 
அரசியல்வகாதி்ளிற் சிலருடன் ்தனது ் ருதது்்ளப் 
பகிர்நது ச்காளவ்தன் மூலம் இலங்்ப் பகாரகாளு 
ேன்்ததில் அரஙம்்விருந்த மபகாலி நகாட்ங்ளு 
க்குள அ்தன் மூத்த அரசியல்வகாதி்ள சிக்கிவிடகா்த 
ஒரு சூழ்லத ்தக்்்வப்பது அவரது மு்தலகாம் 
்ட்ட ்தநதிமரகாபகாய ந்ர்வகா் இருந்தது. குறித்த 
வருடம் ந்டசபற்் சபகாதுத ம்தர்்தலில் ்தமிழர் 
விடு்த்லக் கூட்டணி சிவரகாம் முன்்வத்த ்ருதது 
நி்லக்கு ஒததி்ெவகான நி்லப்பகாட்்ட எடுத்தது 
்ண்டு அவர் நி்்வ்டந்தகார்.
 எனினும், அடிப்ப்டயில் கூட்டணியின் 
மூத்த அரசியல்வகாதி்ள பலரில் அவருக்கு நம்பி 
க்்் இருக்்வில்்ல.
 பின்னகாளில், ்தமிழத ம்தசியக்கூட்ட்ேப்பு 
அ்ேக்்ப்பட்ட பின்னர், ஒரு ெந்தர்ப்பததில் பின் 
வரும் ்ருத்்த எனக்கு வலியுறுததினகார். “ஒரு 
மவ்ள நகான் இல்லகாேற்மபகாகும் நி்ல வரலகாம், 
அ்தனகால் நகான் உேக்கு ஒன்்்்ச செகால்லி ்வக் 
கிம்ன். செல்வம் அ்டக்்லநகா்த்னக் ் ் விட்டு 
விட மவண்டகாம். செல்வம் இல்லகாேல் ்தமிழத 
ம்தசியக் கூட்ட்ேப்்ப உருவகாக்குவது ெகாததிய 
ப்பட்டிருக்்காது. இ்்த ஒருமபகாதும் ே்நது விட 
மவண்டகாம்.”
 சிவரகாமின் ேரண்ச ெடஙகின் மபகாது ேட் 
டக்்ளப்பில் செல்வம் அ்டக்்லநகா்த்ன மு்தன் 
மு்தலிற் ெநதிதம்தன். அவரிடம் சிவரகாம் எனக்கு்ச 
செகால்லியிருந்த்்த நி்னவு கூர்நம்தன்.  செல்வம் 
உணர்வு மேலீட்டகால் சநகிழநது மபகானகார். 2009இற் 
குப் பின்னர் ்தமிழத ம்தசியக் கூட்ட்ேப்பின் 
மபகாக்கினகால் எேது ச்தகா டர்பு விடுபட்டுப் மபகாயி 
ருந்தகாலும், சிவரகாம் கூறிய அந்த வரி்ள இன்றும் 
எனக்குள எதிசரகாலிததுக் ச்காண்டிருக்கின்்ன.
 ஆ்னயி்வுத ்தளம் மீ்தகான ்தகாக்கு்தலுக்குப் 
பின்னகான ்காலப்பகுதியில் சிவரகாமுக்கும் எனக்கு 
மி்டமய நடந்த உ்ரயகாடல்்ளில் ஒரு குறிப்பி 
ட்ட சிந்த்ன மேமலகாஙகியிருந்தது.

 ஒஸ்மலகாவின் ஏற்பகாட்டில் இஸ்மரலுக்கும் 
பகாலஸ்தீன விடு்த்ல இயக்்ததுக்கும் இ்டமய 
மப்சசுவகார்த்்த ஆரம்பித்தமபகாது அதில் பஙகு 
பற்றும் ்தரப்பு்ள என்் விடயததில் ்்யகாளப் 
பட்ட அணுகுமு்்்்ள ஆரகாயநது பகார்க்் 
மவண்டும். அந்தப் மப்சசுவகார்த்்தயின் மபகாக்கில் 
பகாலஸ்தீனர்்ளின் நி்ல எவவகாறு பலவீனேகாக் 
்ப்பட்டது என்ப்்தயும் விளஙகிக்ச்காண்மட ்தமி 
ழர் ்தரப்பு ெர்வம்தெ ேததியஸ்்தததுடனகான மப்சசு 
வகார்த்்த்ய அணு் மவண்டும் என்் சிந்த்ன 

மய அது.
 பகாலஸ்தீன விடு்த்ல இயக்்த்்த ஒரு 
்தரப்பகா்்ச ெர்வம்தெ ேட்டததில் ஏற்றுக்ச்காளள 
ப்படுவ்தற்கு ஏதுவகா் ஐ.நகா. சபகாது்செ்பயில் 
ஏற்்னமவ அந்த இயக்்ம் பகாலஸ்தீன ேக்்ளின் 
ஏ் ெட்டபூர்வப் பிரதிநிதியகா் (Sole Legitimate Repre-
sentative)  அஙகீ்ரிக்்ப்பட்டிருந்தது. 
 இ்தற்கு ஒப்பகான ஒரு நி்ல்ய எேது 
விடயததில் எப்படித ம்தகாற்றுவிக்்லகாம் என்் 
சிந்த்னயின் மபகாது, கூட்ட்ேப்பகா் ்தமிழ 
அரசி யல்வகாதி்ள இலங்்ப் பகாரகாளுேன்்ததில் 
இயஙகும் நி்ல்ய ஏற்படுததி, அ்தன் மூலம் 
அவர்்மள மப்சசுவகார்த்்தக்்கான ஜனநகாய் 
ஆ்ண்யத ்தமிழீழ விடு்த்லப்புலி்ளுக்கு 
வழங் ஏற்பகாடு செயவ்தன் மூலம் அ்்த்ச 
ெகாதிக்்லகாம் என்் ் ருத்்த சிவரகாம் முன்்வத்தகார். 
வன்னியில் இலங்் இரகாணுவததின் ‘ஜயசி 
குறுய—சவற்றி நி்செயம்’ நடவடிக்்் விடு்த 
்லப் புலி்ளகால் ம்தகாற்்டிக்்ப்பட்ட ்்தயும், 
ஆ்னயி்வு்ச ெேரின் சவற்றி்யயும் ்ண்டு 
சவகுண்டிருக்கும் ெர்வம்தெ ெக்தி்ள விடு்த்லப் 
புலி்ளின் வளர்்சசி்யக் ்ட்டுப்படுத்த மப்சசுவகார் 
த்்த்ய ஒரு சபகாறியகா்ப் பயன்படுததும் சிக்் 
்லயும் ்தமிழர் ்தரப்பு எதிர்ச்காளள மவண்டும். 
சிங்ள அரசியல்வகாதி்ள ெகாேர்ததியேகா் நடநது 
ச்காளளும் ஆற்்ல் ச்காண்டவர்்ள என்ப்தகால் 
ந்டசப்க்கூடிய மப்சசுவகார்த்்த ஒன்றில்  ்தமி 
ழர் ்தரப்்ப மீண்டும் ஒற்்்யகாட்சிக்குப் பலி 
யகாக்குவ்தற்குக் கூட சவளி்செக்தி்ள மு்னயும் 
வகாயப்பிருக்கி்து என்பது உணரப்பட்டது. ்தேது 
புவிெகார் அரசியற் ம்த்வ ்ருதிமய சவளி்செக்தி 
்ள இலங்்த தீ்வ அணுகும் என்ப்தகால், மப்சசு 
வகார்த்்தயின் மபகாக்கு, ்தமிழர்்ளுக்குப் பகா்த்ேகா் 
இரண்டு மு்ன்ளில் சவளிப்படலகாம் என்று 
ச்காழும்பு நி்லப்பகாடு்்ள நன்்றிந்த சிவரகாம் 
்ருதினகார். மு்த லகாது, ்தமிழர் ்தரப்புப் பகாரகாளுேன்்க் 
்ட்சி்்ளயும் மப்சசுவகார்த்்தக்்கான ்தரப்பகா் 
விடு்த்லப்புலி்ளுடன் ெேபநதியில் இருத்த 
சவளி்ச ெக்தி்ள முயற்சிக்்லகாம். அ்தகாவது, மபகார் 
நிறுத்தம் ஒன்றில் விடு்த்லப் புலி்ள முக்கிய 
்தரப்பகாகினகாலும், அ்்தத ச்தகாடர்நது ஏற்படக் 
கூடிய மப்சசுவகார்த்்தயில் புலி்்ளத ்தனித்தரப் 
பகா் அன்றி பல ்தரப்பு்ளுள ஒன்்கா்க் ்்யகாள 
சவளி்ச ெக்தி்ள மு்னயலகாம் என்பது. 
 ச்காழும்பும் ம்த்வ, திரும்காணே்லயும் 
ம்த்வ என்் நி்லப்பகாட்டிமலமய சவளி்செக்தி 
்ளின் இலங்்ததீவு மீ்தகான நகாட்டம் இருநது 
வருகி்து. ஆ்மவ, மப்சசுவகார்த்்தயில் உளள் 
முரண்பகாடு்்ள உருவகாக்கித ்தமிழர் ்தரப்்ப 
ஒரு சிக்்லகான நி்லக்குள ்வததுக் ச்காண்டு, 
ேறு பு்ம் சிங்ள சபௌத்த மபரினவகா்த இயக் 
்ங்ளுடனும் அம்த சவளி்செக்தி்ள மநரடியகா 
்மவகா ே்்மு்ேகா்மவகா ஒரு புரிநது ணர்்வ 
ஏற்படுததிக்ச்காளள முயற்சிக்கும். மப்சசுவகார்த்்த 
யின் மபகாது ச்காழும்பு அரசின் இரகாணுவ பல 
த்்த மேலும் ச்ட்டியகாக்் அம்த ெர்வம்தெ ெக்தி 
்ள எத்தனித்தகால், ஈழப் மபகார் மூன்று ஏற்படுத 
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 வன்னிப பகுதிகளில் விவசாயம் தசய் 
யும் மககள் �ஙகள் மரககறி வகககள், பழ 
வககககை விறபகை தசய்ய முடியாதுள்ை 
நிகை உள்ைது. உறபத்தியாைர்களுககாை ஒரு 
இகைய வசதிகய ஏறபடுத்திக தகாடுத்�ால் 
மிகவும் நல்ைது எை பபராசிரியர் மிகுந�ன் 
எமககு வழஙகிய பநர்காைலில் த�ரிவித்துள் 
ைார்.

அ�ன் முழு விபரம் வருமாறு:

பகள்வி:
 தகாபராைா கவரஸ் காரைமாக உை 
கபம ஸ்�ம்பி�மக்டநதுள்ைது. இ�ைால் க்டந� 
இரண்டு மா�மாக தபாருைா�ாரம், த�ாழில் 
மு்டககம் நீடிககிறது. இ�ைால் வ்டககு கிழககு 
�மிழ் மககளுககு உைவுப பஞசம் ஏறபடும் 
சாத்தியம் இருககிற�ா?

பதில்:
 இஙகு உற்பததி முழு்ேயகா் முடக்்ப்பட 
வில்்ல. இருநதும் உற்பததியகாளர்்ள ்வனிக்்ப் 
பட மவண்டியவர்்ள. வடக்கு கிழக்கு என்று பகார் 
க்்காது முழு இலங்்்யயும் உளளடக்்லகாம். 
இரண்டு விடயங்ள ்வனிக்்ப்பட மவண்டும். 
மு்தலகாவது இஙகு உணவுப் பற்்காக்கு்் என்பது 
முழு்ேயகா் வரகாேல் பகார்க்் மவண்டும். அமந் 
இடங்ளில் உணவு உற்பததி செயயப்பட்டிருநதும், 
அ்வ பகிர்ந்தளிக்்ப்படகா்த நி்ல ்காணப்படுகி 
ன்்து. ேற்்்யது விவெகாயி்ள ்தங்ள உற்பத 
திப் சபகாருட்்்ள விற்் முடியகா்த நி்ல ்காணப் 
படுகின்்து. வி்ரவில் பழு்த்டயக்கூடிய ேரக் 
்றி்ள, பழங்ள முழு்ேயகா் ெந்்தப்படுத்தப் 
படவில்்ல என்பது இஙகு ்வனிக்்த்தக்்து. 
இவர்்ளுக்்கான ெந்்தப்படுத்தல் வெதி்்ள நகாங 
்ள ஏற்படுததிக் ச்காடுத்தகால் அன்றி அவர்்ள 
ச்தகாடர்நதும் ்தங்ள விவெகாயத்்த மேற்ச்காள 
வதில் சிக்்ல்்ள ஏற்படும்.
 உல் உணவு ஸ்்தகாபனததின் அறிக்்்யின் 
படி விவெகாயி்ள ்தங்ள வி்ளசபகாருட்்்ள 
்தங்ள வி்ள நிலங்ளில் ்வதது விற்் முடி 
யகா்த ஒரு சூழநி்ல ்காணப்படுகின்்து. ்ேநல 
மெ்வ தி்ணக்்ளம், விவெகாயத தி்ணக்்ளம் 
ஊடகா் சில ஏற்பகாடு்ள மேற்ச்காளளப்பட்டு 
ளளன. இருந்தகாலும் மேலும் ்ணணி வெதியுளள 
இ்ளஞர்்ள இ்்த ஒரு ச்தகாழிலகா் மேற்ச்காள 
ளலகாம். ம்த்வப்படுமவகார் சபகாருட்்்ள வகாங 
்வும், விற்்வும் இவர்்ள உ்தவி புரியலகாம். 
ச்காமரகானகா ச்தகாற்று ்காரணேகா் ஊரடஙகு அமு 
லில் இருந்த மபகாது ேரக்்றி, பழங்ள, ேருநதுப் 
சபகாருட்்்ள ஊருக்குள எடுத து்ச சென்று விற்கும் 
ெந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இம்தமபகால் 
விவெகாயி்ளின் உற்பததிப் சபகாருட்்்ளயும் 

விற்கும் ஏற்பகாடு ் ்ள இலததிரனியல் ஊடகா்வும், 
ச்தகா ் லமபசி ஊடகா்வும் ஏற்படுததிக் ச்காடுத்தகால் 
அவர் ்ள ்தங்ள விவெகாய செயற்பகாடு்்ள 
மேற் ச்காளளவும், அ்தனூடகா் உணவுப் சபகாருட் 
்்ள நகாங்ள சபற்றுக் ச்காளவதிலும் எந்தவி்த 
பிர்சசி்ன யும் இருக்்காது,
 இலங்்்யப் சபகாறுத்தவ்ரயில் உண 
வுப் பஞெம் என்று வருவ்தற்்கான ்காரணம் எதுவு 
மில்்ல. விவெகாயி்ள பகாது்காக்்ப்பட்டு ெந்்த 
வகாயப்பு்ள ஒழுங்கா் ஏற்படுததிக் ச்காடுக்்ப் 
பட்டகால், அவர்்ள நட்டப்படகாது அவர்்ளின் உற் 
பததிப் சபகாருட்்்ள விற்் முடிந்தகால் நி்செயம் 
ேக்்்ள ்காப்பகாற்றிக் ச்காளளலகாம். மேலும் ஒவ 
சவகாருவரும் ்தங்ளின் வீடு்ளில் வீட்டுத ம்தகாட் 
டத்்த உருவகாக்குவது முக்கியேகானது. 2014ஆம் 
ஆண்டு உல் குடும்ப விவெகாயததிற்குரிய ஆண் 
டகா் ஐ.நகா. ெ்பயகால் பிர்டனப்படுத்தப்பட்டிருந்த 
மபகாது இந்த குடும்ப விவெகாய ததில் அமன் ேக்்ள 
ஈடுபட்டகார்்ள.
 முன்னர் இப்படிப்பட்ட பிர்சசி்ன்ள 
வந்த மபகாது ேரவளளிக் கிழங்் உணவகாக்கிய 
்காலமும் உண்டு. இன்று குடும்ப உறுப்பினர்்ள 
வீடு்ளிற்குள முடக்்ப்பட்டுளள்தகால், அவர்்ள 
்தங்ளுக்கு ஏற்்வகாறு விவெகாயப் சபகாருட்்்ள 
உற்பததி செயயலகாம். ேரக்்றி வ்்்ள, பழங்ள, 
இ்லக்்றி வ்்்ள, மூலி்் வ்்்்ள ்தங்ள 
வீடு்ளிமல சிறிய அளவிமல உற்பததி செயயலகாம். 
மவ்ல வகாயப்பு்்ள இழநதிருக்கின்் ேக்்ள 
இ்்த முயற்சி செயயலகாம்.
 ச்தகாற்று இல்்ல என்று அறியப்பட்ட 
இடங்்ள ச்தரிவு செயது, அஙம் ஊரடஙகு 
ெட்டத்்த ்தளர்ததி அஙகு ேக்்்ள மவ்ல 
செயய அனுேதிக்் மவண்டும். அவர்்ள மவ்ல 
செயயும் மபகாது, விவெகாயி்ள, பண்்ண ்வததி 
ருப்பவர்்ள, மீன்பிடிப்பவர்்ள மவ்ல சபறுவகார் 
்ள. அவர்்ளுக்்கான ஊதியம் கி்டக்கும். அவர் 
்ளுக்்கா் ச்தகாடர்நது நிவகாரணம் ச்காடுததுக் 
ச்காண்டிருக்் முடியகாது. அவர்்ள அன்்காடம் 
உ்ழதது ்தங்ள குடும்பத்்த பரகாேரிக்்க் கூடிய 
்தகா்வும் இருக்கும். உணவு உற்பததி குறித்த ேக் 
்்ள சென்்்டயவில்்ல என்பதும் பட்டினிக் 
்கான ஒரு ்காரணேகா் இரு க்கி்து.
 இரண்டகாவ்தகா் அதி்ளவில் உற்பததி 
செயயப்படும் ேரக்்றி வ்்்ள, பழங்்ள 
ச்தன்பகுதிக்கு எடுதது்ச செல்லப்பட மவண்டும். 
இ்தன் மூலம் இஙகுளள விவெகாயி்ளுக்்கான ெந்்த 
வகாயப்பு ஏற்படுத்தப்படும். இஙகு ேருததுவத 
து்்யினரின் ஆமலகாெ்ன்்ள முழு்ேயகா் 
அனுெரிக்் மவண்டியது என்பது இஙகு முக்கிய 
ேகானது. அததுடன் ெமூ் இ்டசவளி மபணப்பட 
மவண்டியது மி்வும் முக்கியேகானது. இந்த 
ச்காமரகானகா பிர்சசி்ன இன்று நகா்ள முடிவ்ட 
யும் பிர்சசி்ன அல்ல என்ப்்த உல் சு்கா்தகார 
நிறுவனம் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுததிக் ச்காண் 
டிருக்கின்்து. ஊரடங்் ்தளர்ததுவ்தன் மூலம் 
இந்தப் பிர்சசி்ன அதி்ரிக்கும் என்ப்்த அவர்்ள 
அறிவுறுததிக் ச்காண்மட இருக்கி்கார்்ள.
இந்த மநரததில் நகாம் ஒன்்் ்வனததில்ச்காளள 
மவண்டும். உணவு உற்பததி செயயும் விவெகாயி 
்்ள எந்த வி்தததிலும் மெகார்வ்டய விடக்கூடகாது. 
விவெகாயி்ள விவெகாயம் செயவ்தற்குரிய முழு 
விடயங்ளும் ்வனிக்்ப்பட மவண்டும். ்ேநல 
மெ்வத தி்ணக்்ளம், விவெகாயத தி்ணக்்ளம் 
ஊடகா் அவர்்ளின் ம்த்வ்ள பூர்ததி செயயப் 
படக் கூடிய்தகா் இருந்தகாலும், பலருக்கு அவர் 
்ளின் சபகாருட்்்ள ெந்்தப்படுத்தல் பிர்ச 

சி்னயகா் உளளது.
 வன்னிப் பகுதி்ளில் விவெகாயம் செயயும் 
ேக்்ள ்தங்ள ேரக்்றி வ்்்ள, பழ வ்்்்ள 
விற்ப்ன செயய முடியகாதுளள நி்ல உளளது. 
உற்பததியகாளர்்ளுக்்கான ஒரு இ்ணய வெதி்ய 
ஏற்படுததிக் ச்காடுத்தகால், மி்வும் நல்லது. யகாழப் 
பகாண பல்்்லக்்ழ் விவெகாய ேகாணவர் ஒன்றிய 
மும், UNHD என்் நிறுவனமும் இ்ணநது வற்ெப், 
்வபர் குழு மூலம் ச்தகா்லமபசி எண் ஒன்றினூ 
டகா் ்த்வல்்ள பரிேகாறும் மு்் ஒன்்் ஏற்படு 
ததியுளளனர். 0766618075 அந்த இலக்்ததின்ஊடகா் 
உற்பததியகாளர்்ள ்தங்ள உற்பததிப் சபகாருட்் 
ளின் விபரங்்ள அறிவிப்ப்தன் ஊடகா் வகாஙகு 
பவர்்ள இந்த சபகாருட்்்ள வகாஙகும் மு்் 
ஒன்்் ஏற்படுததியுளளனர். இது வரமவற்்த 
்தக்்து.
 இம்தமபகால் கிரகாேங்்ள ஒன்றி்ணதது 
ஒரு திட்டங்்ள ச்காண்டு வரலகாம். கிரகாேெக்தி 
என்று ஆரம்பித்த இந்தத திட்டததில் பல விடய 
ங்ள உளளடக்்ப்பட்டுளளது.
 இம்தமபகால் விவெகாயம் ்தவிர்ந்த ஏ்னய 
து்்்்ளயும் சு்கா்தகார அடிப்ப்ட்ய ்ருததிற் 
ச்காண்டு இயக்குவ்தனகால், பஞெம், உணவுத 
்தட்டுப்பகாடு மபகான்்்வ ஏற்படகாது என்பது எனது 
்ருதது.

பகள்வி:
 எதிர்வரும் 11ஆம் திகதி ஊர்டஙகு �ைர் 
த்�பபடுவ�ாக அறிவிககபபடடுள்ைது. ஆைால் 
தகாபராைா அச்சுறுத்�ல் த�ா்டர்நதும் உள்ை 
�ாக உைக சுகா�ார நிறுவைம் அறிவித்துள்ைது. 
இந� நிகையில் ஊர்டஙகுத் �ைர்வு என்பது 
அரசியல் ரீதியாக ஏ�ாவது மாறறஙககை ஏறப 
டுத்துமா? அல்ைது தபாதுத் ப�ர்�லுககாக இந� 
ஊர்டஙகுத் �ைர்வு ஏறபடுத்�பபடுகின்றது 
என்று நிகைககிறீர்கைா?

பதில்:
 நகான் அப்படியகான ஒரு பகார்்வ்யப் 
பகார்க்்வில்்ல. ேக்்்ள ச்தகாடர்்சசியகா் வீடு 
்ளிற்குள முடக்கி ்வக்கும் மபகாது மவறும் பல 
பிர்சசி்ன்ள வருவ்்த நீங்ள அறிநது ச்காள 
ளலகாம். ச்காமரகானகாவகால் இழக்கும் ேக்்்ள விட 
்தற்ச்கா்ல்ளகால் இ்க்கும் ேக்்ளின் ச்தகா்் 
அதி்ேகா் உளளது. ேக்்ள வீடு்ளுக்குள முடக்்ப் 
பட்டுளள்தகால் உளவியல் ெகார்ந்த பிர்சசி்ன்ளும் 
்தற்மபகாது இருப்ப்்த நீங்ள பகார் க்்லகாம்.
 ்வரஸ் தீவிரேகா் பரவுகின்்து என்று அறி 
கின்் மபகாது ஊரடங்் அமுல்ப்படுத்தலகாம். 
ச்தகாடர்்சசியகா் ஊரடங்் அமுல்ப்படுததினகால், 
நகாட்டின் சபகாருளகா்தகாரம் முடஙகி விடும். அததுடன் 
வீட்டின் சபகாருளகா்தகாரமும் முடக்்ப்பட்டு விடும். 
வருேகானம் உளளவர்்ள ெேகாளிக்்க் கூடிய்தகா் 
உளளது. ஆனகால் தினமும் உ்ழதது வகாழும் ேக் 
்ள குடும்பததிற்குளமள ்தற்ச்கா்ல்ள உட்பட 
பல பிர்சசி்ன்ள ம்தகான்றியிருப்ப்்த நீங்ள 
அறிநதிருப்பீர்்ள. எனமவ ச்தகாற்று இல்்ல 
என்று அறியப்படும் கிரகாேங்ளில் ஊரடங்் 
்தளர்த துவதுடன், அவர்்்ள மவ்ல செயய விடு 
வ்தகால் இ்்த நிவர்ததி செயயலகாம். ேக்்ள ்தற் 
சு்கா்தகாரத்்த மபணிக் ச்காண்டு ச்தகாழிலில் ஈடு 
படலகாம். ச்காமரகானகா ச்தகாற்று அதி்ம் இல்லகா்த 
பிரம்தெங்ளில் ஊரடங்் ்தளர்ததுவ்தன் மூலம் 
எந்தவி்த பிர்சசி்ன்ளும் இருக்்காது. ஆனகால் 
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ம்தசியங்ள(சேகாழி, இனம், ே்தம், 
பிரம்தெம்) பகால்நி்ல, சூழலியல், 
சபகாருளகா்தகாரம், ேருததுவம், 
்ல்வி ்்ல, மபகாக்குவரதது, 
வழக்்காறு்ள, ெட்டங்ள, வளப் 

பஙகீடு, ஆட்சிமு்், அதி்காரம் என ெ்ல விடய 
ங்ளும் நேது பகாரம்பரியங்ளிலிருநது இற்்் 
வ்ரக்கும் ்ட்டவிழக்்ப்பட்டு அவற்றின் நி்் 
கு்்்ள அலசி ஆரகாயப்பட்டு ்தற்மபகா்்தய 
ம்த்வ்ளுக்ம்ற்் வ்்யில் முற்மபகாக்்கான்தகா் 
மீளுருவகாக்்ம் செயது முன்சனடுப்ப்தகா் இந்த 
்காலனிய நீக்்்ச செயற்பகாடு அ்ேநதிருக்கும். 
இது சவளியிலிருநது வரும் ம்காட்பகாடு்ளுக்கும், 
நிபந ்த்ன்ளுக்கும், நிர்ப்பந்தங்ளுக்கும் ்ட் 
டுப்படகாேல் அல்லது சவளியிலிருநது வரும் 
ம்காட்பகாடு்ளின் பரிமெகா்த்னக் ்ளேகா்த ்தேது 
நகாடு்்ள ஆக்்காேல் ஒரு நகாமடகா அல்லது ஒரு 
ேக்்ள திரமளகா அ்தன் ம்த்வ்ளுக்ம்ற்ப சு்தநதி 
ரேகா் சிநதிதது ்தேது எதிர் ்காலததிற்்கான ்ட்ட 
்ேப்புக்்்ள வடிவ்ேதது்ச செயலகாற்றுவ்தற் 
்கான ஆக்்பூர்வேகான தி்ெ்ள மநகாக்கி வழிப் 
படுததுகின்்து.
 நேது நகாட்டிமல சவற்றி்ரேகா் முன்ன் 
ர்ந்த கூட்டு்வுத து்்யின் உருவகாக்்மும் 
விருததியும் இ்தற்்கான ஓர் எடுததுக்்காட்டகா் 
உளளது. “ஒருவருக்்கா்ப் பலரும் பலருக்்கா் 
ஒருவரும்” என்் கூட்டு்வுத ்தததுவததிற்்கான 
அடிப்ப்ட நேது நகாட்டின் பகாரம்பரியேகான ேனி 
்தக் குழுேங்ளின் கூட்டு வகாழவியலிலிருநது உரு 
வகாக்்ம் சபற்்து. நேது பகாரம்பரிய ெமூ் இயக் 
்ததில் குறித்த எண்ணிக்்்யகான குடும்பங்ள 
வகாழும் கிரகாேம் ஒன்றில் பகிர்நதுண்ணும் வகாழவு 
அம்ேக்்ள குழுேததின் பகாரம்பரியப் பண்பகாடகா் 
இருநது வந்தது.
 பகிர்நதுண்ணும் வகாழவியமல பகாதீட்டுப் 
பண்பகாடு எனப்படுகின்்து. இந்தப் பகாதீட்டுப் 
பண்பகாட்டின் அடியகா்மவ கூட்டு்வுதது்் நம் 
ேததியில் ்த்ழதது வளர்ந்தது. இ்்த இன்சனகாரு 
வி்தததில் செகால்வச்தன்்கால் சபகாதுவுட்ே்ச 
சித்தகாந்தம் நேது பண்பகாட்டில் கூட்டு்வு இயக் 
்ேகா் விருததிய்டந்தது எனலகாம். (ஆனகால் 
நவீன ்தகாரகாளவகா்த சபகாருளகா்தகாரப் பண்பகாட்டின் 
திட்டமிட்ட செயற்பகாடு்ள இக்கூட்டு்வுத து்் 
யி்ன ஆட்டங்காண்ச செயதுளளது)

 இததுடன் ்காலனீய நீக்்ேகானது ஒரு 
இனக்குழுேததில் உளளகார்நது இருநது வரும் 
மேலகாதிக்்க் ்ருததியல்்்ளயும் அது ெகார்ந்த 
நடவடிக்்்்்ளயும் ம்ளவி்ளுக்குளளகாக்கி 
அவற்்் நீக்கி முன்செல்வ்தற்்கான ம்த்வ்்ள 
யும் வலியுறுததி வருகின்்து. அ்தகாவது பகாரம் 
பரியம் என்றும் ெம்பிர்தகாயம் என்றும் ்தகாக்்ஞ 
செலுததிக் ச்காண்டிருக்கும் ெகாதி ஏற்்த்தகாழவு, 
பகால்நி்ல ஏற்்த்தகாழவு, நி்மவற்று்ே, வர்க்் 
ஏற்்த்தகாழவு மு்தலிய பிற்மபகாக்்கான வகாழவியல் 
மு்்்ே்்ள ம்ளவிக்குளளகாக்கி அவற்றிலி 
ருநது விடு்த்ல சபறுவ்தற்்கான வழிவ்்்ள 
குறிதது மி்வும் அக்்்் செலுததுகின்்து.
 ்காலனிய நீக்்ம் என்பது நவீனததுவத்்தப் 
மபகான்று ஒற்்்ப் பரிணகாேத்தன்்ே ச்காண்ட 
்தகா்மவகா! சபகாது்ேப்படுத்தப்பட்ட சபகாறிமு்் 
்்ளக் ச்காண்ட்தகா்மவகா அ்ேநதிருக்் ேகாட் 
டகாது ேகா்கா் நகாடு்ளினதும் ேக்்ள திரளினதும் 
பண்பகாட்டு விததியகாெங்ளுக்கு, ்தட்ப சவப்ப 
நி்ல்ே்ளுக்கு ஏற்ப பல்வ்்த ்தன்்ே ்ள 

ச்காண்ட்தகா்க் ்காணப்படும். உ்தகாரணேகா் ஒரு 
விவெகாய நகாட்டில் ேனி்தவளம், ்கால்ந்ட வளம் 
நிரம்பிய பிரம்தெததின் உற்பததி மு்்்ே்ள, 
ேனி்த வளத்்தயும், ்கால்ந்ட வளங்்ளயும் 
மு்தன்்ேப்படுததும் வி்தததிலும், ேனி்த வளம் 
கு்்ந்த பிரம்தெங்ளில் இயநதிரப் பகாவ்ன 
யி்ன ்ேயப்படுததிய்தகா்வும் மேற்ச்காளளப்ப 
டு்த்லக் குறிப்பிடலகாம். இஙகு ஒமர நகாட்டிமலமய 
சவவமவறு உற்பததி மு்்்ே்ள மபணப் 
படுவ்தகா் இது அ்ேநதிருக்கும்.

 மீளுருவகாக்்ம் செய்தல் ்காலனிய நீக்் 
ந்டமு்்யின் முக்கிய விடயேகா் உளளது. 
எடுததுக்்காட்டகா் நேது விவெகாயத து்்யி்ன 
நி்லமப்கான வ்்யில் விருததி செயவதில் பகார 
ம்பரியேகா் உளள ெகா்த்ங்ள, பகா்த்ங்ள ேற் 
றும்நவீன மு்்யினகால் உருவகான ெகா்த்ங்ள, 
பகா்த்ங்ள ச்தகாடர்பில் ஆழேகான ஆரகாய்சசி்ள 
செயயப்பட்டு இன்்்ய நி்ல்ே்ளுக்கு எத்த 
்்ய மு்்்ே சபகாருத்தேகானது என்ப்்தக் 
்ண்டறிநது அ்த்னக் ்ட்ட்ேப்ப்தற்்கான சபகாறி 
மு்்்்ள வலுவகாக்்ம் செயயும் மபகாது நேது 
விவெகாயதது்்யி்ன ம்த்வக்ம்ற்ப மீளுருவகாக் 
கிக் ச்காளள முடியும்.
 இத்த்்ய செயற்பகாட்டில் விவெகாயதது 
்்யில் ெம்பந்தப்படும் ெ்ல நபர்்ளினதும் 
பஙகுபற்று்தல் மி்வும் அவசியேகான்தகா் மவண் 
டப்படுகின்்து. (பகாரம்பரிய விவெகாயி்ள, நவீன 
விவெகாயி்ள, விவெகாயததுடன் ெம்பந்தப்படும் 
ஏ்னய நபர்்ள, அ்ேப்புக்்ள, நிறுவனங்ள) 
இப்பஙகுபற்று்தல் ெேததுவததுடன் ந்டசப் 
மவண்டியது மி்வும் அவசியேகாகும் பஙகுபற்று 
னர்்ளி்டமய ஏற்்த்தகாழ்வ உண்டுபண்ணும் 
வி்தததில் அ்ேநதிருந்தகால் வி்ளவு சபகாருத்த 
ேகான்தகா் அ்ேயேகாட்டகாது.
 இந்த இடததிமலமய ்காலனிததுவம் ்ட் 
ட்ேததுளள ்காலனிய ேனப்பகாஙகிலிருநது 
நகாம் எம்்ே விடுவித்தல் அவசியேகாகின்்து. 
அ்தகாவது பகாரம்பரியேகான அறிவு தி்ன்்ளுடன் 
இயஙகிக் ச்காண்டிருக்கும் ேனி்தர்்்ளக் ்கால 
னிய ேனப்பகாஙகு அறிவற்்வர்்ள, பகாேரர்்ள 
எனப் பதிவகாக்கி ்வததுளளது. இ்தன் ்காரணேகா் 
விவெகாயம் ெம்பந்தேகான உயர்ேட்டக் ்லநது்ர 
யகாடல்்ளுக்கு அவர்்்ள அ்ழக்் முடியகா்த 
நி்ல வலுவகா்வுளளது. ஒரு விவெகாயி ்தனது அனு 
பவங்்ளக்கூட விவெகாயத்்தக் ்ற்கும் ேகாணவர் 
்ளி்டமய கூ் முடியகா்த நி்ல்ேயி்ன நவீன 
அறிவு வலுவகா் ்வததுளளது. ஆ்மவ ்காலனிய 
நீக்்ம் என்பது ஒவசவகாரு து்் ெகார்நதும் நவீன 
அறிவு ்ட்ட்ேததுளள ஏற்்த்தகாழ்வ நீக்கி 
முன் செல்வ்தகா் அ்ேநதிருக்கும் பண்பி்னயு 

்டய்தகா் உளளது.

 இ்தன் ் காரணேகா் ் காலனீய நீக்் செயற்பகாடு 
்ளில் பகாரம்பரியேகான உளளூர் அறிவு தி்ன் ஆக்் 
முன்சனடுப்புக்்ள பிர்தகானம் சபற்று வருகின்்ன. 
அ்தகாவது நவீன அறிவு ்வனததிற் ச்காளளகாது 
மவண்டுசேன்ம் ்தட்டிக்்ழித்த, சபகாய்்ளப் 
பு்னநது அழிதச்தகாழித்த ஒரு ேக்்ள திரளின் 
பகாரம்பரியேகான அறிவு ஞகானங்்ள மீளுருவகாக் 
்ம் செயயும் நடவடிக்்்்்ள ்காலனீய நீக்்ம் 
பிர்தகானப்படுததுகின்்து. ஆதிக்குடி்ளின் வகாழவி 
யல் மு்்்ே்ள பற்றிய அக்்்், பகாரம்பரிய 
ேகான நி்ழதது ்்ல்ளின் பல்பரிேகாண நி்ல 
்ே்ள, பகாரம்பரிய உணவுப் பழக்் வழக்்ம், 
பகாரம்பரியேகான மெமிப்பு மு்்்ே்ள, பகாரம் 
பரிய விவெகாயம் அ்தன் உற்பததி மு்்்ே்ள 
அவற்றில் ்்டப்பிடிக்்ப்படும் ெமூ் அ்ம், பகார 
ம்பரிய ்வததிய மு்்்ே்ள அ்தன் பயில்வு 
மு்்்ே்ள அவற்றில் ்்டப்பிடிக்்ப்படும் 
அ்ம், ்த்லமு்் ்த்லமு்்யகா் பயில்வு நி்ல 
யில் பரிமெகா்த்னயில் இருநது வருகின்் பகாரம் 
பரிய வகாழவியலின் விஞஞகானபூர்வ உண்்ேத 
்தன்்ே எனப் பல்மவறு விடயங்ள குறித்த அக் 
்்்்ளுடன் அ்வ பற்றிய ஆரகாய்சசி்ள முக்கி 
யம் சப் மவண்டிய்்த ்காலனிய நீக்்ம் மு்தன் 
்ேப்படுததுகின்்து.
 இ்தன் ்காரணேகா் பகாரம்பரிய அறிவு ஞகான 
ங்ளில் து்் மபகார்ந்த நபர்்ளும் அவர்்ளது 
அனுபவப் பகிர்வு்ளும் பிர்தகானம் சபற்று வரு 
கின்்ன உ்தகாரணேகா் ஈழக்கூத்தரஙகில் 2002்ளின் 
பின்னரகான ்காலததிலிருநது மேற்ச்காளளப்பட்டு 
வரும் கூதது மீளுருவகாக்்ததிற்்கான பஙகுச்காள 
ஆயவு்ச செயற்பகாடும் அது முன்சேகாழியும் ்கால 
னீய நீக்் அணுகு மு்்்ளும் குறிப்பிடத்தக்்ன. 
இ்த்னத ச்தகாடர்நது அண்ணகாவிேகார்்ள, பகாரம் 
பரிய பட்டிக்்காரர்்ள, பகாரம் பரிய ்வததியர்்ள, 
பகாரம்பரிய ேருததுவி்சசி்ள மு்தலகாமனகார் உயர் 
்ல்வி நி்லயங்ளுக்குள வநது து்்ெகார் உ்ர 
யகாடல்்ளில் பஙகு ச்காளவ ்தற்்கான வகாயப்புக்்ள 
உருவகாக்்ப்பட்டு வருகின்்ன.
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ச்காமரகானகா அ்சசுறுத்தல் ்காரணேகா் 
்டந்த இரண்டு ேகா்தங்ள நகாமட 

முடஙகியது. இந நி்லயில் ்தமிழர் ்தகாய்ப் 
பிரம்தெங்ளகான வடக்கு, கிழக்கு ேகா்காணங்ளில் 
அன்்காடம் கூலி மவ்ல செயது வகாழக்்்்ய 
ந்ர்ததும் குடும் பங்ள பட்டினி்ச ெகா்வ 
எதிர்ம்காளள மவண்டிய சூழநி்ல உருவகாகியது.
 ்டந்த ்காலங்ளில் இயற்்்யின் சீற்்ங 
்ள, ச்காடிய யுத்தம் என பல ெவகால்்ள மிக்் ்தகாய 
்ததில் எதிர்நீ்செல் மபகாட்டு வகாழவகா்தகாரத்்த 
மீண்டும் ்ட்டிசயழுப்பிய ்தமிழ ேக்்ளுக்கு 
ச்காமரகானகா ஊரடஙகும் பகாரிய ெவகாலகா் அ்ேந 
்தகாலும் இதுவும் ்டநது மபகாகும் என்் நி்லயில் 
்தேது சுய முயற்சியில் வீட்டுத ம்தகா ட்டங்ள, விவ 
ெகாயம், ் ்ப்பணிப் சபகாருட்்ள, என்று ்தேது வகாழ 
வகா்தகாரத்்த ம்தடி ்ளமி்ஙகியிருக்கின்்னர்.
 ்தகாய்ததிற்ம் ்தனி்சசி்ப்பு்டய ேண் 
வகாெம் மிக்் வி்ளசபகாருட்்ள பல உளளன. 
அவ ற்றில் இயற்்்யின் ச்கா்டயகால் சுயேகா் 
வி்ள யும் பழவ்்்ள. நி்னத்தகாமல நகாவூறும். 
்தமிழர் ்தகாய்ப் பிரம்தெ ்காடு்ளில் ்காட்டு 
ேரேகா் ஓஙகி வளர்நது இயற்்் ெேநி்ல்ய 
மபணும் ேரங்ள ேனி்தனின் நகாவிற்கு அறுசு்வ 
விருந்தளிக்கும் பழங்்ளப் பிரெவிக்கின்்ன.

 குறிப்பகா் ்வ்காசி ேகா்தங்ளில் பகா்ல 
ேரம் பழுக்கும் ்காலம். பகா்ல ேரமும், பகா்லப் 
பழமும் பண்்டய ்தமிழர்்ளின் வகாழவியல் 

மு்்மயகாடு பின்னிப்பி்ணநதிருந்தது.
 பகா்ல ேரங்ள, வீட்டு கூ்ர 
மவ்லக்கும், ்தளபகாடங்ள ்தயகாரிப்புக்கும், 
வி்குக்்கா்வும் பயன் படுத்தப்பட்டு வந்தது.

 பகா்ல ேரததில் ் காயதது பழுக்கும் பகா்ல 
ப்பழம் ேஞெள நி்ேகா் இனிப்பும் துவர்ப்பும் 
கூடிய பகால்வடியும் சு்வ, ஆரம்ப ்காலததில் 
பகா்லப் பழங்்ளப் பறிதது பகா்லப்பகாணி, 
ேற்றும் பகா்லப்பழ வத்தல், பகா்லப்பழ ப்தப் 
படுத்தப்பட்ட ெகாறு என ்தயகாரிதது பகாண், ேற்றும் 
சரகாட்டியுடன் ச்தகாட்டு்ச ெகாப்பிட சு்வ யூட்டும் 
ஆமரகாக்கிய உணவுப் சபகாருளகா் பயன்படுத்தப் 
பட்டு வந்தது.
 ்காலப் மபகாக்கில் ்தகாய்ததின் அபிவிருத 
தித திட்டம், வீட்டுத திட்டம் என பல ம்த்வ்ளு 
க்்கா் பகாரிய அளவிலகான பகா்ல ேரங்ள அழிக் 

்ப்பட்டும் ச்தன்னிலங்்க்கு ச்காண்டும் செல் 
லப்பட்டது. அவற்றில் எஞசிய பகா்ல ேரங்ள 
்தற்மபகாது நூற்றுக் ்ணக்்கான குடும்பங்ளுக்கு 
மெகாறு மபகாடும் ச்தயவங்ளகா் ேகாறியிருக்கின்்து.
 ்டந்த இரண்டு ேகா்தங்ளகா் ச்தகாழில் 
வகாயப்பின்றி கிரகாேப்பு்ங்ளில் வீடு்ளில் இருக் 
கும் ேக்்ள குடும்ப ெகி்தம் ்காடு்ளில் பகா்ல 
ேரங்ளில் ஏறி பகா்லப்பழம் பிடுஙகி வீதி ஓரங 
்ளில் ஒருசுண்டு 100 ரூபகாய என்் வி்லக்கு 
விற்ப்ன செயது வருகின்்னர்.
 எவவளவு பணம் ச்காடுத்தகாலும் இந்தக் 
்காலம் ்தவிர்ந்த மவறு ்காலததில் ்ரம் கிட்டகா்த 
பகா்லப் பழத்்த சு்வத்தவர்்ளுக்கு பகா்லப் 
பழம் என்்தும் ேனது உணரும் சு்வ்ய ே்க்் 
முடியகாது.
 வவுனியகா புளியஙகுளம், சநடுஙம்ணி, 
ேன்னகார் வீதி, பூவரெஙகுளம், ்ண்ணகாட்டிக்்மண 
ெபுரம், கிளிசநகா்சசி, பூந்ரி, அம்தமபகால திரும்கா 
ணே்ல, மூதூர், வகா்்ர, ேட்டக்்ளப்பில் பல 
இடங்ளிலும் பகா்லப்பழ பருவ்காலததில் ்காடு 
்ளுக்கு்ச சென்று பகா்லப்பழம் பிடுஙகி வீதி 
ஓரங்ளில் விற்ப்ன செயது அவற்றில் வரும் 
வருேகானததில் குடும்ப்ச சீவியத்்தக் ச்காண்டு 
செல்லும் ேக்்ள பலர் உளளகார்்ள.
 இந்தமு்் ்தகாய்ததில் ஊரடஙகு்ச ெட்ட 

மநரததில் பல குடும்பங்ள பகா்லப்பழத்்த 
விற்ப்ன செயம்த ்தேது அன்்காட சீவியத்்தக் 
ச்காண்டு செல்கின்்னர்.
 ேனி்தன் இயற்்்்ய அழித்தகான். அ்த 
னகால் பல பகா்த்ேகான செயல்்ளகால் உருவகான 
வி்ழவு்ளின் ஒன்்கான ்வரஸ் கிருமி்ள ்தற் 
மபகாது ேனி்த்ன அழிதது வருகி்து. மீண்டும் 
ேனி்தன் அழிந்த இயற்்்மய ேனி்த்ன வகாழ 
்வக்கி்து. இயற்்்்ய ேதிப்மபகாம், இயற்்் 
யுடமனமய ஒன்றிதது வகாழமவகாம்.
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இவவகாறு பகாரம்பரிய அறிவு ஞகானங்ளில் 
து்்மபகார்ந்த நபர்்ளின் பங்ளிப்பு வலு 
வகா்வும் அதி்ேகா்வும் ேகாறும் மபகாது ்தகான் 
்காலனிய நீக்்ததுடனகான புதிய ஓழுங்்ேப்பு 
க்்்ள ஆக்கி க்ச்காளள முடியும். என்ப்்த 
்காலனிய நீக்்்ச செயற்பகாட்டகாளர்்ள வலியு 
றுததுகி்கார்்ள. இயற் ்்க்கும், ேனி்தருக்கும் 
பகா்த்ேகான வி்ளவு்்ள த்தரவல்ல நவீன 
விவெகாயத ச்தகாழில் நுட்பங்்ள அறிமு்ஞ 
செயயும் மபகாது பகாரம்பரியேகான விவெகாய 
நிபுணர்்ளின் ்ருததுக்்்ள ்வனததிற் ச்காள 
ளகா்ே பற்றியும் சில ்தெகாப்்த்கால பட்டறிவின் 
பின்னர் நவீன ச்தகாழில் நுட்பங்ளகால் உரு 

வகான பகா்த்ங்்ள எடுததுக் ்காட்டி ஒப்பு்தல் 
வகாக்குமூலம் வழஙகி வருத்தப்படும் நவீன அறி 
ஞர்்ளின் ்்்த்ள பற்றியும் ்காலனீய நீக்்்ச 
செயற்பகாடு்ள ்வனஞ செலுததுகின்்ன.
 ்காலனிய நீக்்ததிற்்கான புதிய ்ட்ட 
்ேப்பகாக்கு்தலில் ்காலனிய நீக்் ்ருதது விள 
க்்ங ச்காண்ட ஏற்பகாட்டகாளர்்ள, இ்ண 
ப்பகாக்குனர்்ள என்மபகாரின் ம்த்வ இன்றி  
ய்ேயகா்த்தகா்            வலியுறுத்தப்படுகின்்து.   
இத்த்்மயகாரின் வகிபகா்ம் செயற்பகாட்டகாளர் 
எனும் ்தன்்ே சபற்்்தகா் அ்ேநதிருக்கும். 
சபகாருத்தேகான மீளுருவகாக்்ததிற்குரிய இ்ண 
ப்பகாக்்ம் இஙகு மவண்டப்படுகின்்து. 
இ்ணப்பகாக்குனர்்ள பஙகுச்காள ஆரகாய 
்சசியகாளர்்ளகா் ஈடுபட்டு நி்்வில் ்தேது 

பரிநது்ர்்ள வழஙகுவ்தகா் இது அ்ேநதி 
ருக்கும்.
 இவவி்தேகா் ஒவசவகாரு து்்்ள 
ெகார்நதும் ்காலனிய நீக்்ம் எனும் மநகாக்்த 
துடன் ்ட்ட விழத்தல்்ளும் ஆரகாய்சசி்ளும் 
தீவிரப்படுத்தப்பட்டு ஒரு ்ட்டததில் பரி 
நது்ர்ள முன்்வக்்ப்பட்டு அ்வ ந்ட 
மு்்ப்படுத்தப்படும் மபகாது எத்த்்ய ெவகா 
ல்்்ளயும் எதிர்ச்காளளும் நி்லமப்கான 
வளம் மிக்் நகாடகா் நகாம் எம்்ே ேகாற்றிக் 
ச்காளள முடியும்.

முறறும்

காைனிய நீககமும் ... த�ா்டர்ச்சி...
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ஆநதிர ேகாநிலம் விெகா்ப்பட்டினம், ம்காபகால 
பட்டினததில் உளள  ஆர்.ஆர். சவங்டகாபுர 

ததில் அ்ேநதுளள LG-polymers-industry என்் நிறுவ 
னததில் ்டந்த 07ஆம் தி்தி நளளிரவும், 08ஆம் தி்தி 
நளளிரவும் விெவகாயு சவளிமயறிய்தகால் 12 மபர் 
ச்கால்லப்பட்டும், 280 மபர் ்டு்ேயகா்ப் பகாதிக்்ப் 
பட்டும் உளளம்தகாடு, இவர்்ளில் பலர் ்வ்லக்கிட 
ேகா்வும் உளளனர்.   இதில் 5000 மபர் வ்ரயில் 
பகாதிப்பிற்குளளகாகியுள ளனர்.. 3 கிமலகா மீற்்ர் தூரம் 
இந்த வகாயு பரவிய்தகால் 9 கிரகாேங்்ள்ச மெர்ந்த 
ேக்்ள சவளிமயற்்ப்பட்டனர். 

 இநதியகாவிமல ்காலகா்காலம் இப்படியகான 
நி்ழவு ்ள ந்டசபறுவது வழக்்ேகாகி விட்டது. 
ச்தகாழிற்ெகா்ல ஊழியர்்ளின் ்வனக்கு்்வினகா 
மலமய இவவகா்கான ெம்பவங்ள ந்டசபறுவ்தகா் 
அறியப்பட்ட மபகாதும் இநநி்ழவு்ள ச்தகாடர்ந்த 
வண்ணமே உளளன.
 ஆநதிர ேகாநிலம் விெகா்ப்பட்டினம் ம்காபகா 
லபட்டினததில் உளள  ஆர்.ஆர். சவங்டகாபுரததில் 
சுேகார் 213 ஏக்்ர் பரப்பளவில் ரூ. 168 ம்காடி மு்தலீ 
ட்டில் ்டந்த 1961ஆம் ஆண்டு ஹிநதுஸ்்தகான் சபகாலி 
ேர்ஸ் இரகாெகாயன ச்தகாழிற் ெகா்ல ஆரம்பிக்்ப் 
பட்டது. பின்னர் ்டந்த 1978ஆம் ஆண்டில் இந்த 
ச்தகாழிற்ெகா்ல UB குழுேததின் McDowell & Co நிறுவ 
னததுடன் இ்ணக்்ப்பட்டது. அ்தன் பின்னர் ்ட 
ந்த 1997 ஜூ்லயில் ச்தன் ச்காரிய நிறுவனேகான 
எல்.ஜி.குரூப்ஸ் ச்தகாழிற்ெகா்ல்ய வகாஙகி,‘எல்.
ஜி. சபகாலிேர்ஸ் லிமிசடட்’ (LG  polymers industry) 
என சபயர் சூட்டியது. இஙகு தினமும் 417 ச்தகான் 
சபகாலிஸ்சடசரயின் polystyrene இரெகாயனம் ்தயகாரிக் 
்ப்படுகி்து. ச்தகாழிற்ெகா்ல்ய மு்்யகா் பரகாேரி 
க்்கா்த்தகால், ச்காள்லனில் சுேகார் 2 ஆயிரம் சேட்ரிக் 
ச்தகான் styrene நிலு்வயில் இருநது விட்டது எனக்  
கூ்ப்படுகின்்து.

 ஊரடஙகு உத்தரவு ்காரணேகா் ்டந்த ஒரு 
ேகா்தததிற்கு மேலகா்  ஆ்ல மூடப்பட்டிருந்தது,  
40 நகாட்்ளுக்கு பின்னர்  08ஆம் தி்தி ஆ்ல மீண் 
டும் தி்க்் முடிவு செயயப்பட்டிருந்த நி்லயில், 
07ஆம் தி்தி இரவு மு்தல் ச்தகாழிலகாளர்்ள ச்தகாழி 
ற்ெகா்லயில் உளள உப்ரணங்ள, இயநதிரங்ள 
ஆகியவற்்் சுத்தம் செயயும் பணியில் ஈடுபட்டி 
ருந்தனர். அதி்கா்ல 2.30 ேணிக்கு  ச்தகா ழிலகாளர்்ள, 
ஸ்்டரின் ்வக்்ப்பட்டிருந்த ச்தகாட்டி்ய தி்க்் 
முற்பட்டமபகாது, அதிலிருநது ஸ்்டரின் வகாயு ்சிந 
துளளது. 400 ச்தகான் ச்காளளளவு ச்காண்ட மெமிப்பு 
ச்தகாட்டியில், 1,800 ச்தகான்ஸ்்டரின் ம்தக்கி ்வக் 
்ப்பட்டிருந்தது. ஆ்லயில் பயன்படுத்தப்படும் 
ஸ்்டரின் (styrene) வகாயு செல்லும் குழகாயில் ஏற்பட்ட 
சவடிப்பிலிருநது வகாயு சவளிமயறியது. 

 17 பகா்் செல்ஷியஸ் சவப்பநி்லயிமல 
மய பரகாேரிக்்ப்பட மவண்டிய மவதிேம், அ்்தவிட 
அதி்ேகான சவப்பநி்ல்ய எட்டி ய்தகால், அழுத்தம் 
அதி்ேகாகி ச்காள்லன் வகால்வு உ்டநது ்சிவு 
ஏற்பட்டுளளது. எனவும் திரவேகா் இருந்த ஸ்்டரின், 
அதி் சவப்பநி்ல ்காரணேகா் வகாயுவகா் ேகாறிய 
நி்லயில், அது ்சிநது பரவ துவஙகியது எனவும் 
கூ்ப்படுகின்்து. 
 ச்தகாழிற்ெகா்லயில் பணியில் இருந்த 
ச்தகாழிலகாளர்்ள, பகாது்காப்பு உ்ட்ள அணிநது 
பணியில் ஈடுபட்ட்தகால், விெ வகாயு ்சிவகால் அவர் 

்ள பகாதிக்்ப்படவில்்ல. விெவகாயு ்சிந்ததும் அவர் 
்ளுக்கு ச்தரியவில்்ல.
 இந்த ச்தகாழிற்ெகா்லயில், சபகாது பயன் 
பகாட்டிலகான சபகாலிஸ்்டரின்்ள, அதி் பயன் 
பகாட்டு வ்்யிலகான சபகாலிஸ்்டரின்்ள, விரிவ 
்டயத்தக்் சபகாலிஸ்்டரின்்ள, சபகாறியியல் 
து்்யில் பயன்படும் பிளகாஸ்டிக் ்ல்வ்ள உளளி 
ட்ட்வ்ள ்தயகாரிக்்ப்பட்டு வருகின்்ன

 இ்தனகால் ஐநது கிரகாேங்்ள மெர்ந்த சபகாது 
ேக்்ள விவெகாயி்ள ஆகிமயகார் வளர்ததுவரும் 
ஆடு, ேகாடு, ம்காழி, நகாய ஆகிய்வ உளளிட்ட ்கால் 
ந்ட்ளுக்கு மு்தலில் பகாதிப்பு ஏற்பட்டு அ்வ 
ேயஙகி ெரிந்தன. ெற்று மநரததில் வீடு்ளில் தூஙகிக் 
ச்காண்டிருந்த சபகாதுேக்்ள ்காற்றில் ஒரு வி்தேகான 
சநடி வகாெ்ன பரவுவ்்த உண ர்நது என்ன நடக்கி்து 
என்று ச்தரியகாேல் வீடு ்ளிலிருநது சவளிமய ஓட் 
டம் பிடித்தனர். ்ண் எரி்செலகால் வீட்டில் இருநது 
சவளிமய ஓடிய கிரகாேவகாசி்ள கிணற்றில் விழுந 
தும், ்ழிவு நீர் ்கால்வகாயில் விழுநதும், வீதி்ளில் 
விழுநதும் உயிரிழந்தனர். ்காற்றில் ்லந்த  விெவகாயு 
வின் அடர்ததியகால் அஙகிருந்த ேரங்ளின் நி்ம் 
ேகாறி விட்டதுடன் ்ருகியும் உளளது.
 ஆநதிர அரசு ேருததுவ ்ல்லூரியின் சுவகாெம் 
ச்தகாடர்பகான ேருததுவதது்்யின் ்த்லவர் டகாக்டர் 
விஜயகுேகார் ச்தரிவிக்்்யில், styrene இரெகாயனம் 
ச்காடிய வி்ளவு்்ள ஏற்படுததும் ்தன்்ே ச்காண் 
டது. விெகா்ப்பட்டினம் ச்தகாழிற் ெகா்லயில் இருநது 
்சிந்த விஷவகாயு்வ சுவகாசித்தவர்்ளுக்கு மு்தலில் 
நரம்பு ேண்டலம் பகாதிக்்ப்படும். ்த்லவலி, மூ்ச 
சுத திண்ல், ்ண் எரி்செல், வகாநதி, ேயக்்ம், ்காது 
ம்ளகா்ே ஏற்படும். அதி்ேகா் விஷவகாயு்வ சுவகா 
சிததிருந்தகால் புற்றுமநகாய ஏற்படும் அபகாயமும் உள 
ளது.  
 மேலும் சிறிது மநரம் இந்த வகாயு்வ நு்ர்ந்தகா 
மல, நீண்ட்கால பிர்செ்ன்ளுக்கு நகாம் சிகி்ச்ெ 
சப் மவண்டியிருக்கும் . நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தம் 
உளளிட்மடகார் இந்த வகாயு்வ சுவகாசிக்் மநர்ந்தகால், 
ேனக்்வ்ல பிர்செ்ன்ள உளளிட்ட்வ்ள ஏற் 
பட வழிவகுக்கும். என்று விஜய குேகார் மேலும் ச்தரி 
வித்தகார்.
 இந்த ெம்பவததில் உயிரிழநம்தகாருக்கு ரூ 1 
ம்காடி நிதியு்தவி வழங்ப்படும் என ஆநதிர மு்தல் 
வர் சஜ்ன்மேகா்ன் சரட்டி அறிவிததுளளகார்.  
 இம்தமவ்ள 1984 டிெம்பர் 02ஆம் தி்தி 
மபகாபகாலில் ஏற்பட்ட மீம்தன் வகாயு ்சிவினகால் 3500 
இற்கு மேற்பட்மடகார் நிததி்ரயிமலமய பலியகாகிய 
ெம்பவத்்த ே்நதுவிட முடியகாது. அன்று ஏற்பட்ட 
ெம்பவததினகால் மூன்று ்த்லமு்்்ள ்டநதும் 
இப்மபகாதும் அ்தன் ்தகாக்்ம் முடிந்த்தகா் இல்்ல. 

்தற்மபகாதும் இ்தன் ்தகாக்்ம் ச்தகாடர்ந்த வண்ணமே 
உளளது. பல குழந்்த்ள ம்காரேகா்வும், பல்மவறு 
பி்வி கு்்பகாடு்ளுடனும் பி்ப்ப்்த ெமீபததில் 
சவளிவந்த ேருததுவ ஆயவு்ள உறுதிபடுததி 
யுளளது.  

 ெம்பவததில் பகாதிக்்ப்பட்ட 20,000 குடும்ப 
ங்ளில் இருநது சுேகார் 2500 குழந்்த்ள மெகாதிக் 
்ப்பட்டனர். அதில் ஏ்க்கு்்ய 1700 குழந்்த்ள 
பி்வியிமலமய பல்மவறு உடல் ேற்றும் ேன ரீதியகான  
கு்்பகாடு்மளகாடு பி்நதிருக்கின்்னர் என்பது ச்தரி 
யவநதுளளது. 164 குழந்்த்ள ேன வளர்்சசி குன்றிய 
வர்்ளகா் இருக்கி்கார்்ள.
 ேற்றும் 1967ஆம் ஆண்டு யுமரனிய சுரங்த 
்்தயும், உற்பததித ச்தகாழிற்ெகா்ல்யயும், இநதியகா 
விமலமய மு்தன்மு்தலகா், யுமரனியம் ்கார்பமரஷன் 
ஒஃப் இநதியகா என்் அரசு நிறுவனம் ஜகாது ம்காடகா 
வில் நிறுவியது. இஙகு ே்லவகாழ கிரகாே ேக்்ள 
வகாழநது வந்தனர்.
 ஒவமவகார் ஆண்டும் யுமரனியம் ஆ்லயில் 
இருநது சவளிமயறும் 3,60,000 ச்தகான்  யுமரனியம் உற் 
பததிக் ்ழிவு்ள, செயற்்்யகா் அ்ேக்்ப்பட்ட 
குட்்ட்ளில், எந்தவி்த பகாது்காப்பு ஏற்பகாடு்ளும் 
இல்லகாேல் ச்காட்டப்பட்டன.
 ்திர்வீ்சசு ்காரணேகா் அந்தப் அப்பகுதி ேக்் 
ளுக்கு புற்றுமநகாய, ்காெமநகாய, சுவகாெக் ம்காளகாறு, 
ம்தகால் சி்்தவு, உறுப்பு்ச சி்்தவுடன் பி்க்கும் 
குழந்்த என்பவற்றுடன், பி்க்கும் குழந்்த இ் 
நம்த பி்ப்பது, ்், ்கால், ்த்ல சபரிதும் சிறிது 
ேகா், மூ்ள வளர்்சசி குன்றியும் பி்ந்தகார்்ள. சபண் 
்ளுக்கு ேலட்டுத்தன்்ே, ்ரு்சசி்்தவுப் பிர்செ்ன, 
குழந்்த்ள பி்ந்தவுடன் இ்ப்பதும் அதி்ரித்தது.
 இஙம் ச்காட்டப்படும் யுமரனிய ்ழிவு் 
ளின் ்திர்வீ்சசின் வீரியம் கு்்ய, கு்்ந்தது 50,000 
ஆண்டு்ள வ்ர ஆ்லகாம் என்று அறிவியல் ஆயவகா 
ளர்்ள கூறுகி்கார்்ள. விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு, 
ேக்்ளின் ச்தகாடர் மபகாரகாட்டங்ளுக்குப் பி்கு 
2014ஆம் ஆண்டு ஜகார்்ண்ட் அரசு அந்த ஆ்லக்குத 
்த்டவிதிதது உத்தரவிட்டது. ஆ்ல இழுதது மூடப் 
பட்டது. 2018ஆம் ஆண்டு ஆ்ல்ய மீண்டும் தி்க்் 
அனுேதியளிக்்ப்பட்டது.
 மேலும் ்டந்த 1996ஆம் ஆண்டு மு்தல் தூதது 
க்குடி சிப்்காட் வளகா்ததில் அபகாய்ரேகான அளவில் 
விெ வகாயு்வ சவளிமயற்்க்கூடிய ஸ்சடர்்லட் 
ஆ்ல நிறுவப்பட்டது. இதிலிருநது    இதுவ்ர 82 
மு்் விெ வகாயுக் ் சிவு ஏற்பட்டுளள்தகா் கூ்ப்படுகி 
ன்்து. இ்தனகால் சபகாதுேக்்ளுக்கு மூ்சசுத திண்ல், 
்ண் எரி்செல், ச்தகாண்்ட வலி மு்தலகான பகாதிப்பு்ள 
ஏற்பட்டதுடன்  ஆ்லப் பகுதியில் இருந்த ேரங் 
ளும் ்ருகிப் மபகாயின. இ்தன் பின்னர்  மே 28, 2018 
இல் இந்த ஆ்ல நிரந்தரேகா் மூடப்பட்டது.
 இம்தமவ்ள ்தமிழ்ததில், ேணலி, ்டலூர், 
தூததுக்குடி, சபருநது்், நகா்ப்பட்டினம் ஆகிய 
பகுதி்ளில் அதி்ேகான இரெகாயனத ச்தகாழிற்ெகா்ல 
்ள செயல்படுகின்்ன. இவற்றில் விபததுக்்ள ஏற் 
பட்டகால் அப்பகுதி சபகாது ேக்்ள சபரிதும் பகாதி 
க்்ப்படுவகார்்ள என்ப்்த அரசும், ச்தகாழில் நிறுவன 
ங்ளும் உணரத ்தவறுகின்்ன. 
 அரெகாங்ம் நிதிவளத்்த சபருக்குவ்தற்்கா் 
பல சவளிநகாட்டு அபகாய்ரேகான நிறுவனங்்ள 
ேக்்ள வகாழும் பிரம்தெங்ளில் அனுேதிததுளளது. 
இது அவவப்மபகாது ேக்்ளுக் தீ்ே்ய அளிதது வரு 
கின்்து. இ்்த மூடி ே்்க்் அரெகாங்ம் நட்டஈடு 
வழஙகுவம்தகாடு இந்த துயரங்்ள ே்்ததும் வரு 
கின்்து.
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�மிழ்நாடு முகாஙகளில் �ஙகியிருககும் எம்மவர் 
களுககு நாம் �மிழர் கடசியிைர் வழஙகி வருகி 
ன்ற உ�வித் திட்டஙகள் த�ா்டர்பாக இகை 
ஞர் பாசகற மாநிை ஒருஙகிகைபபாைர் திரு 
பாைமுரளிவர்மகை தசவ்வி கண்ப்டாம். 
அ�கை கீபழ �ருகிபறாம்.
பகள்வி:
 �மிழகத்திலுள்ை ஈழ ஏதிலிகள் முகாம் 
களில் �ஙகியுள்ை எமது மககளுககு �ற 
பபாக�ய தகாபராைா பாதிபபு காைஙகளில் 
த�ா்டர்ச்சியாக அத்தியவசிய உைவுப தபாரு 
டககை நாம் �மிழர் கடசியால் வழஙகி வருகி 
ன்றீர்கள். அது த�ா்டர்பாக எஙகைது வாசகர் 
களுககு அறியத் �ாருஙகபைன்?

பதில்:
 இநதிய அரசின் பகார்்வயில் ்தகான் அவர் 
்ள ஏதிலி்ள. எேக்கு அவர்்ள செகாந்த உ்வு 
்ள ்தகான். அவர்்்ள ஏச்டுததுப் பகார்க்் கூட 
இஙகு யகாரும் இல்்ல. எந்த அரசியல் ்ட்சிக் 
கும், ்தமிழநகாட்டில் அரசியல் செயயும் ்த்லவர் 
்ளுக்கும் மு்காம் என்் சபயரிலகான தி்ந்த சவளி 
்சசி்்யில் அ்டக்்ப்பட்டிருக்கும் எேது செகாந 
்தங்ள குறித்த அக்்்்மயகா நி்னமவகா அ்மவ 
இல்்ல. ஏசனனில் எம் ஈழ உ்வு்ளுக்கு இந்த 
ேண்ணில் வகாக்்ளிக்கும் உரி்ே இன்னும் 
வழங்ப்படவில்்ல. எனமவ ேனி்தர்்்ள 
சவறும் வகாக்கு்ளகா்ப் பகார்க்கும் அரசியல் ்த்ல 
்ே்ள அவர்்்ள ஏச்டுததும் பகார்க்்வில்்ல. 
வகாக்்ளிக்்கா்தவர்்ள வகாழந்தகாசலன்ன இல்லகா 
விட்டகால் என்ன என்பது ்தகான் அவர்்ளின் நி்ல 
ப்பகாடு.

 ஆனகால் எேக்கு அப்படியல்ல. குருதி 
உ்வு ச்தகாப்புளச்காடி உ்வு என நகாங்ள மப்சசுக் 
்கா்  செகால்பவர்்ள அல்ல. எனமவ ்தகான் ஈழம் 
எங்ளுக்கு அரசியல் அல்ல. ்தமிழினததின் அவசி 
யம் என்று உலகுக்கு உரக்்்ச செகால்கிம்காம்.
 எேது உயிர்னய உ்வு்ள படுநதுயர் 
பகார்ததிருக்் முடியகாேல் இந்த சபருநச்தகாற்றுப் 
மபரிடர் ் காலததில் அவர்்ளின் வகாழநி்ல மேலும் 
சிக்்லுக்குளளகாகும் என்ப்்த அவ்தகானித்த எேது 
நகாம் ்தமிழர் ்ட்சியின் ்த்ல்ே ஒருஙகி்ணப் 
பகாளர் செந்தமிழன் சீேகான் அவர்்ளது அறிவுறுத்த 
லின் படி ஈழ உ்வு்ளின் ேறுவகாழவு மு்காம்்ள 
அ்ேநதுளள அந்தந்த ச்தகாகுதி்ளில் உளள ்ட்சி 
யின் சபகாறுப்பகாளர்்ள வழியகா் எேது ஈழ உ்வு 
்ளுக்கு அன்்காடம் ம்த்வப்படுகி் இன் றிய்ே 
யகா்த சபகாருட்்்ள நகாடடஙகு ச்தகாடஙகிய நகாளி 
லிருநம்த ச்தகாடர்நது வழஙகிவருகிம்காம். இப் 
மபகாதும் அந்த பணி ச்தகாடர்நது ந்டசபற்றுக் 
ச்காண்டிருக்கி்து.
 உல்மே முடஙகியிருக்கும் நி்லயில் 

்தமிழநகாட்டில் மு்காம்வகாழ உ்வு்ளுக்கு து்ண 
நிற்பது நகாம் ்தமிழர் ்ட்சி ேட்டும் ்தகான். அ்தற்கு 
உலச்ஙகும் பரவி வகாழும் எம் உயிர் உ்வு்ள 
உங்ளின் பங்ளிப்பும் மு்தன்்ேயகானது.
 இந்த ேண்்ணயும் ேக்்்ளயும் இனத 
்்தயும் மபரன்பு ச்காண்டு மநசிக்கும் எேது உ்வு 
்ளகாகிய உங்ளில் பலரும் அரும்பகாடுபட்டு 
உ்ழதது சிறு் சிறு் மெமித்ததில் அளித்த உ்தவி 
யிலிருநது ்தகான் இந்த சபரும்பணி்ய எங்ளகால் 
செயய முடிகி்து.
 நகாங்ள உண்்ேயகா்வும் உளப்பூர்வேகா் 
வும் நேது உ்வு்ளுக்கு மவண்டியவற்்் 
ச்காண்டு மெர்ப்மபகாம் என்று எம்மீது நம்பிக்்் 
்வதது உவந்தளித்த உங்ள ஒவசவகாருவருக்கும் 
ேறு வகாழவு மு்காம் வகாழ உ்வு்ள ெகார்பகா் எங 
்ளின் நன்றி்ய ச்தரிவிததுக் ச்காளகிம்காம்.
 இது முற்றுப்சபறும் பணியல்ல. எத்த்்ய 
துயர் ்காலங்ளிலும் மபரிடர் சபகாழுது்ளிலும் 
நகாம் இ்ணநதிருநது இஙகுளள ஈழ உ்வு்ளின் 
துயர் து்டப்மபகாம்.

பகள்வி:
 எவ்வககயாை உைவுப தபாருடககை 
வழஙகி வருகின்றீர்கள். �மிழகத்திலுள்ை 
அகைத்து முகாம்களுககும் வழஙகக கூ்டய�ாக 
இருந��ா?

பதில்
 ஒவசவகாரு குடும்பததிற்கும் ம்த்வயகான 
அரிசி, பலவ்் ்காய்றி்ள சவங்காயம் ்தக்்காளி, 
எண்சணய, ம்காது்ே ேகாவு ேற்றும் குழந்்த 
்ளுக்கு சரகாட்டி, பகால் உளளிட்ட சபகாருட்்்ள 
வழஙகுகிம்காம். இ்வ ்தவிர உ்வு்ள ம்ட்கும் 
சபகாருட்்்ளயும் வழஙகுகி ம்காம். இரகாமேசுவரம் 
ச்தகாடஙகி கும்மிடிப்பூண்டி வ்ர ்தமிழநகாடு முழு 
வதும் சபரும்பகான்்ேயகான மு்காம்்ளுக்கு ச்காடு 
ததிருக்கிம்காம். ச்தகாடர்நது ச்காடுததுக் ச்காண் 
டிருக்கிம்காம்.

பகள்வி:
 உஙகைது இந� அத்தியவசிய உைவு 
வழஙகல் திட்டத்துககு �மிழக அரசி்டமிருநது 
வரபவறபுக கிக்டத்��ா? அல்ைது பை �க்ட 
ககைத் �ாண்டிபய இகவககை தசய்ய 
முடிந��ா?

பதில்:

 ்த்ட என்று எதுவும் இல்்ல. ேகாவட்ட 
ஆட்சியர் ்காவல்து்் ேற்றும் வருவகாயதது்் 
அதி்காரி கிரகாே நிர்வகா் அலுவலர் ஆகிமயகாரிடம் 
மு்்யகான அனுேதி சபற்று செயல்படுகிம்காம்.
 திருப்பததூர் அரும் மின்னூர் ேற்றும்  
சின்னபளளி குப்பம் மு்காம்்ளில் உளள 350 குடும் 
பங்ளுக்கு நகாம் ்தந்த நிவகாரண உ்தவி்ய வழங் 
ேகாவட்ட ஆட்சியர் திரு சிவனருள அவர்்ள சி்ப்பு 

அ்ழப்பகாளரகா் ்லநதுச்காண்டகார்.

பகள்வி:
 இைஙககயில் இ்டம்தபறற இைவழிப 
பிலிருநது �ஙககைப பாதுகாகக உரிகமபயாடு 
�மிழகத்துககு அக்டககைம் ப�டி எமது மககள் 
வந�ார்கள். பை பத்�ாண்டுகைாக 4 முகாம்களி 
பைபய �ஙககவககபபடடுள்ைார்கள். குடியு 
ரிகம கூ்ட மறுககபபட்டவர்கைாக உள்ைார்கள். 
இது த�ா்டர்பாக நாம் �மிழர் கடசியின் நிகைப 
பாடக்டத் த�ளிவுபடுத்துவீர்கைா?

பதில்:

 “எல்லகா ஊரும் எேது ஊர். ேகாந்தர் யகாவரும் 
எேது உ்வினர்”என்கி் பரந்த ேனப்பகாஙகு 
ச்காண்ட ஓர் இனததின் ேக்்ள, ்தேது ்தகாயசேகாழி 
மபசும் உ்வு்ள இருக்கி்கார்்ள என்று நம்பி 
வந்தகார்்ள. எட்டு ம்காடி ்தமிழர்்ள ்ண்முன்மன 
அவர்்ள இன்னும் ஏதிலி்ளகா் வகாழும் ச்காடு 
்ே்ய இநதிய அரசியல் சூழல் ெட்டததின் சபய 
ரகால் அரஙம்ற்றிக் ச்காண்டிருக்கி்து.
 நீண்ட ்காலம் ்தஙகி இருப்பவர்்ளும், அவ 
வி்தம் ்தஙகியிருக்கும் சவளிநகாட்டினர்்ளுக்கு 
இநதியகாவில் பி்க்கும் குழந்்த்ளும் குடியுரி்ே 
சப்லகாம் என்று இநதிய அரசில்ேப்பு ெட்டம் 
செகால்கி்து. ஆனகாலும் இன்னும் எம் உ்வு்ளுக்கு 
குடியுரி்ே வழங்ப்படவில்்ல. குடியுரி்ேெட்ட 
திருத்த ேமெகா்தகாவிலும் எேது உ்வு்ள திட்டமிட்டு 
வஞசிக்்ப்பட்டிருக்கி்கார்்ள. இநதிய அரசு எேது  
உ்வு்்ள ஏதிலி்ளகா் கூட ் ரு்தகாேல் ெட்டவிமரகா 
்தேகா் குடிமயறிவர்்ள மபகால நடததும் ்தமிழின 
விமரகா்த ச்காடுஞசெய்ல நகாம் ்தமிழர் ்ட்சி 
ச்தகாடர்்சசியகா் ்ண்டிதது வருகி்து. 
 ஐ. நகா வகால் உருவகாக்்ப்பட்ட  அ்தி்ள 
ெட்டததிமலமய திருத்தங்ள மேற்ச்காளளப்பட 
மவண்டும் என்பதும், ்காணி்ள, உ்ட்ே்ள என 
எல்லகாவற்்்யும் இழநது நகாடற்்வர்்ளகா் நல்ல 
வகாழவற்்வர்்ளகா் வீடும் மு்வரியுேற்்வர்்ளகா் 
நிற்கும் எேது  ஈழ உ்வு்ள மீது  இநதியகா ்தனது 
்தமிழின விமரகா்தப்மபகாக்்் செலுத்தகாேல் அவர்் 
ளும் எல்மலகா்ரயும் மபகால வகாழ உரி்ேயுளள 
ேனி்தர்்ள்தகான் என ்தனது சபகாறுப்்ப உணர்நது 
இனியும் ்காலம் ்தகாழத்தகாது குடியுரி்ே வழஙகி 
எேது உ்வு்ள இஙகுளள எல்லகா்ரயும் மபகால 
உரி்ேமயகாடும் ெட்டப் பகாது்காப்மபகாடும் இநதி 
யப் சபருநம்தெததின் குடிேக்்ளகா் வகாழ வழி 
செயய மவண்டும் என்பம்த நகாம் ்தமிழர் ்ட்சியின் 
நி்லப்பகாடு.
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மேமல குறிப்பிட்ட ்த்லப்பில் 
மபரகாசிரியர் மநகாம் செகாம்ஸ்கி 
எழுதிய ்ட்டு்ரயில் இன்்்ய 
உல் அரசியல் பற்றி ஒரு அறி 
மு்ம் ்தருகி்கார். இ்்த ஐநது பிரிவு 
்ளகா் சவளியிட்டு வருகிம்காம். 

1) மேற்குல் அதி்காரததிற்குளள அழுத்தங்ள 2) 
இன்்்ய கிழக்கு-ஆசிய ெவகால்்ள  3) இன்்்ய 
கிழக்கு-ஐமரகாப்பிய ெவகால்்ள  4) இன்்்ய 
இஸ்லகாமிய-உல் ெவகால்்ள, 5) இரண்டகாவது ெக்தி

 இது இறுதி பகா்ம். இதில் ேக்்ள மபகாரகாட்ட 
ததின் ெக்தி்ய மபரகாசிரியர் விளக்குகி்கார். மபகாரகா 
ட்டங்ளகால் எதுவி்த பலனும் இல்்ல என்று 
நி்னப்பவர்்ளுக்கு இது பகாடேகா் அ்ேயும்.

இரண்்டாம் சகதி
 ்டந்த ஒரு ெந்ததியகா் ச்தகாடர்ந்த நவ 
்தகாரகாளவகா்த திட்டங்ள, செல்வத்்தயும் அதி்கார 
த்்தயும் மி்்ச சிலரின் ்்்ளில் ச்காடுதது 
ெனநகாய்ம் மு்்யகா் செயற்படுவ்்த ்தடுததிரு 
க்கி்து. அம்த மநரம் இநநவ்தகாரகாளவகா்த திட்ட 
ங்ளுக்கு பலேகான எதிர்ப்பு்ளும் ம்தகான்றியிரு 
க்கின்்ன. முக்கியேகா் இலததீன் அசேரிக்்காவில் 
ம்தகான்றியிருக்கி்து.  உல் அதி ் கார  ் ேயங்ளிலும் 
எதிர்ப்பு்ள ம்தகான்றி இருக்கின்்ன.

 இரண்டகாம் உல் மபகாருக்கு பின்னரகான 
நம்பிக்்் ்தரும் ஒரு ேகாற்்ேகா் ஐமரகாப்பிய 
ஒன்றியததின் ம்தகாற்்ம் இருந்தது. ஆனகால் இது 
வும் சபகாருளகா்தகார பின்ன்டவின் மபகாது மபகாட 
ப்பட்ட ்டு்ேயகான சிக்்ன திட்டங்ளகால் நி்ல 
கு்லநது மபகானது. இ்சசிக்்ன திட்டங்்ள ெர்வ 
ம்தெ நகாணய நிதியததின் சபகாருளகா்தகார நிபுணர்் 
ளும் ்ண்டிததிருக்கி்கார்்ள. அரசியல்-சபகாருளகா 
்தகார முடிவு்ள பிரெல்ஸ்சில் இருக்கும் ்ேயத 
திற்கு விடப்பட்ட்தகால், ெனநகாய்ம் பகாதிக்்ப்ப 
ட்டிருக்கி்து.
 முடிவு்ள எடுக்கும் அதி்காரம் ேக்்ளகால் 
ச்தரிவு செயயப்பட்ட ம்தசிய அரசியல்வகாதி்ளிடம் 
இல்லகாேல் மபகாய விட்டது. ெந்்தயும் ஐமரகாப்பிய 
ஒன்றியததின் அ்ேப்புக்்ளும் ்ம்பனி்ளுமே 
முடிவு செயபவர்்ளகா் உளளகார்்ள. இது நவ 
்தகாரகாளவகா்த ச்காள்்்ளுக்கு அ்ேவகா்மவ நடக் 
கி்து. இ்தகானகால் அதிருப்திய்டந்த ேக்்ள ்ேய 
நீமரகாட்ட ் ட்சி்ளிலிருநது விலகி, இடதுெகாரி ் ட்சி 
்ளுக்கும் வலதுெகாரி ் ட்சி்ளுக்கும் ேகாறுகி்கார்்ள.
 இம்த ்காரணங்ளுக்்கா் இதுமபகாலமவ 
ஐ-அசேரிக்்காவிலும் ந்டசபறுகி்து. ஐ-அசேரிக் 
்காவில் ேட்டுேல்ல, ஐ-அசேரிக்்காவின் உல்ளகா 
விய அதி்காரத்தகால் உல்ததில் எஙகும் பகாதிப்்ப 
ஏற்படுததுகி்து.
 “வன்மு்் அரசியல்” என்் ்தனது நூலில் 
வில்லியம் மபகாக், “ஐ-அசேரிக்் விடு்த்ல மபகாரகா 
ட்டததிலிருநது” ்தற்்கால ஆப்்கான் ேற்றும் ஈரகாக் 
கிய மபகாரகாட்டம் வ்ர பரிசீலிக்கி்கார்.
 ஐ-அசேரிக்் விடு்த்ல மபகாரகாட்டததின் 
்த்லவரகா்வும் பின்னர் அ்தன் மு்தல் ெனகாதிபதி 
யகா்வும் இருந்த வகாஷிஙடன் மபகாரகாட்டததின் 
மபகாது உடனிருநது மபகாரகாடிய மபகாரகாளி்்ள 
சவறுத்தகார். மபகாரகாளி்்ள பு்ம்்தளளி ் வப்பதில் 

மி்வும் ஆர்வம் ்காட்டினகார்.
 இ்தனகால் அதுவ்ர மபகாரகாளி்ளகால் - 
இன்று இவர்்்ள நகாம் பயங்ரவகாதி்ள என்கி 
ம்காம் - பல சவற்றி்்ள ்ண்ட மபகாரகாட்டம், 
பல ்ட்டங்ளில் ம்தகால்வி்ய ்தழுவும் நி்ல்ே 
க்கு ்தளளப்பட்டது. உண்்ேயிமலமய இது ம்தகால் 
வியில் முடிநதிருக்கும். பிரகான்ஸ் ்த்லயிட்டு ்தகான் 
புரட்சி்ய ்காப்பகாற்றியது.
 இம்ேகாதிரியகான மபகாரகாட்டங்ளில் ஒரு 
சபகாதுத்தன்்ே்ய வில்லியம் மபகாக் அவ்தகானிக் 
கி்கார். இப்மபகாரகாட்டங்ள சவற்றி சபற்் 
பின்னர், அ்தற்கிருந்த பரநதுபட்ட ேக்்ள ஆ்தரவு 
்்ரநது மபகாகும். மபகாரகாட்ட ்த்லவர்்ளகா் இருந 
்தவர்்ள, ச்ரில்லகா மு்்யிலும் ‘பயங்ரவகா 
்தத்தகாலும்’ மபகா்ர சவன்் மபகாரகாளி்்ள, ‘கீழ 
ேட்டத்தவர்்ள, அழுக்்ர்்ள’ என்று பு்ம் ்தளளு 
வகார்்ள. ஏசனனில் இவர்்ள வர்க்் நலன்்ளுக்கு 
ெவகாலகா் இருப்பகார்்ள என்் பயம்.
 ்காலம் ்காலேகா், மேல் ேட்டத்தவர்்ளின் 
‘கீழ ேட்டததிலுளளவர்்ள’ பற்றிய சவறுப்பு 
சவவமவறு வடிவங்்ள எடுததிருக்கி்து. அண் 
்ேக் ்காலங்ளில் இந்த சவறுப்பகானது, நி்ல 
்ே்ய ஏற்றுக் ச்காளளும் ெனநகாய் மி்தவகாதி 
்ளகா் இவர்்்ள இருக்குேகாறு ம்ட்கும் ஒரு 
வடிவத்்த எடுததிருக்கி்து.
 சில ெேயங்ளில் அரசு்ள ேக்்ளின் ் ருதது 
க்்ளுக்கு செவிெகாயக்கும். இது சபரிய அரசியல் 

்ேயங்ளில் ஆததிரத்்த உண்டகாக்கும். 2003இல் 
இடம்சபற்் ஒன்்் இ்தற்கு சி்ந்த உ்தகாரணேகா் 
செகால்லலகாம்.
 ஈரகாக் நகாட்்ட முற்று்்யிடும் நடவடிக் 
்்யில் துருக்கியும் இ்ணய மவண்டும் என்று 
ஐ-அசேரிக்் புஸ் அரசு ம்ட்டது. 95 வீ்தேகான 
துருக்கி ேக்்ள இ்்த எதிர்த்தகார்்ள. துருக்கி அரசு 
இம்மு்் ேக்்ளின் ் ருததுக்கு அடிபணிந்த மபகாது 
ஐ-அசேரிக்் அரசு ஆததிரே்டந்தது. துருக்கி அரசு 
சபகாறுப்பகா் நடக்்வில்்ல என்று திட்டியது. 
ேக்்ளின் எதிர்ப்பு்்ள ்ணக்கிசலடுக்்கா்த புஸ் 
ஆட்சி ‘ெனநகாயத்்த பரப்புகி்து’  என்ச்ல்லகாம் 
பு்ழந்தகார்்ள.
 துருக்கி ேக்்ள ேட்டுேல்ல உல்ளகாவிய 
எதிர்ப்பும் பலேகா்மவ இருந்தது. ெர்வம்தெ ்ருதது 
்ணிப்பு்ளின்படி பிரித்தகானிய-ஐ-அசேரிக்் ஈரகாக் 
கின் மீ்தகான முற்று்்க்கு உல்ததில் எஙகுமே 10 
வீ்தததிற்கும் அதி்ேகான ஆ்தரவு இருக்்வில்்ல. 
உலகிமலமய மு்தன்மு்்யகா் ஒரு ஏ்காதிபததிய 
அரசின் நடவடிக்்்க்கு அது ஆரம்பிக்் முன்னமர 
்டு்ேயகான எதிர்ப்பும் மபகாரகாட்டங்ளும் கிளம் 
பின. நியூமயகார்க் ்ரம்ஸ் பததிரி்்யில் ஒரு 
ஊட்வியலகாளர், “இன்றும் உலகில் இரண்டு ெக்தி 
்ள உண்டு. ஒன்று ஐ-அசேரிக்்கா ேற்்து உல் 
ேக்்ள ்ருதது” என்று எழுதினகார்.
 ஐ-அசேரிக்்காவில் மபகார்்ளுக்கு எதிரகான 
மபகாரகாட்டங்ள பல ்தெகாப்்தங்ளுக்கு முன்னமர, 
வியட்நகாம் மபகாரின் மபகாம்த ம்தகான்றி விட்டது. 
1967 இல் மபகாருக்கு எதிரகான மபகாரகாட்டங்ள ஒரு 
ெக்தியகா் திரண்ட ்காலததில் வரலகாற்்காசிரியர் 
சபர்னகார்ட் ஃமபகால் “வியட்நகாம் என்் ஒரு வரலகா 
ற்று ்லகா்செகாரமே முற்்கா் அழிக்்ப்பட மபகாகி்து. 
அ்தன் கிரகாேப்பு்ங்ள மி்ப்சபரும் இரகாணுவ 
இயநதிரததின் கீழ நசுக்்ப்படுகி்து” என்று எ்ச 
ெரித்தகார்.
 அப்மபகாருக்கு எதிரகான மபகாரகாட்டததின் 
ெக்தி்ய ஐ-அசேரிக்்காவகால் பு்ந்தளள முடிய 
வில்்ல. இதுமபகால ச்கானகால்ட் றீ்ன் ேததிய-
அசேரிக்்காவில் மபகார் நடததும் திட்டததுடன் 
ஆட்சிக்குக்கு வந்த மபகாதும் மபகாரகாட்டததின் ெக்தி 

்்ள இவரகால் பு்ந்தளள முடியவில்்ல. இருந 
தும் மபகாரின் உக்கிரம் மேகாெேகான்தகா்மவ இரு 
ந்தது. ேததிய-அசேரிக்்கா அதிலிருநது இன்னும் 
மீளவில்்ல. வியட்நகாம் மபகாருக்கு எதிரகான ‘இர 
ண் டகாம் ெக்தியின்’ மபகாரகாட்டம் ்காலம் பிநதிமய 
ஆரம்பித்த்தகால் விடயட்நகாமில் மபகாரின் ்தகாக்்ம் 
பலேடஙகு மேகாெேகா் இருந்தது.
 ஈரகாக் மபகாருக்கு எதிரகான பலேகான ேக் 
்ள மபகாரகாட்டங்ளகால் இ்்த ்தடுக்் முடியவில் 
்லமய என்று பலர் இன்று வகாதிடுவகார்்ள. 
இந்த வகா்தம் ்தவறு என்ம் எனக்குபடுகி்து. 
இப்மபகாரின் ச்காடூரங்ள மேகாெேகான்வமய. 
ஆனகால் இ்்தயும்விட இது மேகாெேகா் இருநதிரு 
க்கும். 40 ஆண்டு்ளுக்கு முன்னர் மபகாருக்கு 
எதிரகான மபகாரகாட்டங்ள இல்லகா்த ்காலததில் 
ஐ-அசேரிக்் ெனகாதிபதி்ள எடுத்த மபகார் நடவடி 
க்்்்்ள ஈரகாக் மபகாரின் மபகாது இருந்த மபகாரகா 
ட்டங்ளின் ்காரணத்தகால் பிற்்கால ஐ-அசேரிக்் 
ெனகாதிபதி்ளகால் எடுக்் முடிய வில்்ல என்பம்த 
உண்்ே.

முறறும்.

ஈழத்�மிழரும் இரண்்டாம் சகதியும்
 ‘ேகானுடததின் எெேகான்்ள’ என்் ச்தகாட 
ரில் மபரகாசிரியர் மநகாம் செகாம்ஸ்கி எழுதிய உல் 
அரசியல் அறிமு்ததின் ்தமிழகாக்்த்்த பகார்த 
ம்தகாம். அ்தன் இறுதி பகா்ததில் உலகின் இரண் 
டகாம் ெக்தியகா் (Second Super power) ேக்்ளின் 
்ருத்்தயும் மபகாரகாட்டங்்ளயும் மபகாரகாசியர் 
விபரிக்கி்கார். அவர் ேக்்ள மபகாரகாட்டங்ளின் 
சவற்றியகா் குறிப்பகா் இலததீன் அசேரிக்் 
மபகாரகாட்டங்்ளயும் உல் அதி்கார ் ேயங்ளில் 
இடம்சபறும் மபகாரகாட்டங்்ளயும் ்காட்டுகி்கார்.
இலததீன் அசேரிக்்காவில் ஐ-அசேரிக்் ்த்லயீடு 
்ளின் வரலகாறு 200 ஆண்டு்ளுக்கும் மேலகா் 
ச்தகாடர்கி்து. அதுேட்டுேல்ல, உலகிமலமய 
மு்தன் மு்தலில் குடியரசு்ளகா் விடு்த்ல சபற்் 
நகாடு்ளகா்  இலததீன் அசேரிக்் நகாடு்ள உளளன.
 1825ஆம் ஆண்டில் இலததீன் அசேரிக்் 
நகாடு்ள எல்லகாம் சு்தநதிரம் சபற்று விட்டன. 
ஏசனனில் இலததீன் அசேரிக்்கா்வ அடி்ேப்ப 
டுததிய நகாடு்ளகான மபகார்ததுக்்ல்லும் இஸ்சப 
யினும் இக்்காலததிமலமய ்தேது உல்ளகாவிய 
பலத்்த இழநது விட்டன.
 பிரித்தகானிய ்காலனிய நகாடு்ள மேலும் 
நூறு ஆண்டு்ள சபகாறுக்் மவண்டி இருந்தது. 
இரண்டகாம் உல் மபகாரின் அழிவு்மள பிரித்தகா 
னிய ்காலனி்ளுக்கு சு்தநதிரம் சபறும் வகாயப்பு 
்்ள ச்காடுத்தது. இவவிரண்டும், அ்தகாவது 
ச்தகாடர்்சசியகா் அண்்ே நகாடகான ஐ-அசேரிக்்கா 
வின் ச்காடூரேகான ்த்லயீடும், ஏ்னய ்காலனிய 
நகாடு்்ள விட நூறு ஆண்டு்ளுக்கு முன்னமர 
சு்தநதிரே்டந்ததும், இலததீன் அசேரிக்் மபகாரகா 
ட்டங்ளின் வலி்ேக்்கான சில ்காரணங்ள.
 இக்்காலததில் இலததீன் அசேரிக்் ேக்் 
ளின் விழிப்புணர்்வ கூர்்ேபடுததும் எழுததுக் 
்்ளயும் செயற்பகாடு்்ளயும் பல இலததீன் அசேரிக்் 
புததிசீவி்ளும் எழுத்தகாளர்்ளும் ச்தகாட ர்்சசியகா் 
முன்சனடுதது வநதிருக்கி்கார்்ள. இவர் ் ளில் மி்வும் 
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ச்காமரகானகா ்வரசின் ்தகாக்்ம் என்பது 
உல் ஒழுஙகில் ஒரு ேகாற்்த்்த 

ஏற்படுததும் அளவுக்கு இன்று ஒரு மபசு சபகாருளகாகி 
விட்டது. சபகாருளகா்தகார வீழ்சசி ஒருபு்ம், அரசியல் 
மேகா்தல்்ள ஒருபு்ம் இருந்தகாலும், உல்் ேகாசு 
படுததும் வகாயுக்்ள கு்்ந்த்தகால் உல்ம் தூய்ே 
அ்டநதும் வருகின்்து.
 ்தற்மபகா்்தய இந்த சநருக்்டியில் அதி்ம் 
மபெப்படுவது சீனகா ச்தகாடர்பில் ்தகான். அ்தற்்கான 
்காரணம் ம்காவிட்-19 என்் ்வரஸ் அஙகு உரு 
வகாகியது என்று அசேரிக்்கா ச்தகாடர்நது ச்தரிவிதது 
வரும் ்ருததுக்்ள.
 எஙகு உருவகாகியது? எப்படி உருவகாகியது? 
என்பது ச்தகாடர்பில் ்தற்மபகாதுவ்ர யகாருக்கும் 
ச்தளிவும் இல்்ல. அ்தற்்கான ஆ்தகாரங்ளுமி 
ல்்ல. ஏசனனில் பிரகான்ஸ் இல் டிெம்பர்ேகா்தம் 
27ஆம் நகாளுக்கு முன்னர் கூட ஒருவர் ச்காமரகா 
னகாவகால் இ்நதுளளது ்தற்மபகாது உறுதிப்படுத 
்தப்பட்டுளளது.

 எனினும் அசேரிக்்கா சீனகா மீது ச்தகாடர்நது 
குற்்ம் சுேததுவதுடன், சீனகா்வ பின்்தளள முயல் 
வது எ்தனகால்?
 ஏசனனில் மெகாவியததின் வீழ்சசிக்கு 
பின்னர் ்தற்மபகாது அசேரிக்்காவுக்கு மி்ப்சப ரும் 
ெவகாலகா் சபகாருளகா்தகாரததிலும், ப்டதது்்யி 
லும், ச்தகாழில் நுட்பததிலும் வளர்நது நிற்பது சீனகா 
்தகான்.
 மெகாவியததின் வீழ்சசிக்்கான பிர்தகான ்கார 
ணம் அ்தன் சபகாருளகா்தகார வீழ்சசிமய, அசேரிக்்கா 
வின் வல்லகாதிக்்ததிற்கு ்காரணமும் அ்தன் சபகாரு 
ளகா்தகார வளர்்சசிமய, எனமவ ்தகான் சீனகா ்தனது 
சபகாருளகா்தகாரத்்த மு்தலில் வளப்படுததிக் ச்காண் 
டது. இது ஒரு படிப்படியகான வளர்்சசி.
 2001ஆம் ஆண்டு ்தகான் சீனகா ்தன்்ன உல் 
வர்த்த் அ்ேப்பில் இ்ணததுக் ச்காண்டது. 
அ்தன் பின்னர் ்தன்்ன அறிவு ேற்றும் ச்தகாழில் 
நுட்ப ரீதியகா் வலுப்படுதியது. உ்தகாரணேகா் பிரித 
்தகானியகாவின் பு்ழ சபற்் இம்பீரியல் ்ல்லூரி 
க்கு சென்று பகார்த்தகால், அஙகு சீன ேகாணவர்்மள 
அதி்ம். அவர்்ள ் ல்வி ் ற்் பின்னர் பிரித்தகானியகா 
வில் ்தஙகி விடுவதில்்ல. ்தேது நகாட்டுக்கு சென்று 
்தகாம் ்ற்் புதிய ச்தகாழில் நுட்பங்ளுடன் நிறுவ 
னங்்ள ஆரம்பிதது விடுகின்்னர்.

 அ்தன் பின்னர் 2005ஆம் ஆண்டு சீனகா 
ஒரு ்தவிர்க்் முடியகா்த ெக்தியகா் உருவகாகியது. 
சூடகான், வடச்காரியகா, ஈரகான் மபகான்் நகாடு்ளின் 
விவ்காரததில் ஆதிக்்ம் செலுததும் ்தன்்ே்ய 
சபற்்து. 2006ஆம் ஆண்டு அணு ஆயு்த மப்சசுக்கு 
வடச்காரிய்வ சீனகாமவ ச்காண்டு வந்தது.
 2007ஆம் ஆண்டு அது ்தனது ப்டதது்் 
யில் ் வனம் செலுததியது, 18 விகி்த நிதி அதி்ரிப்்ப 
செயது 45 பில்லியன் சடகாலர்்்ள செலவிட்டது. 
அம்த ஆண்டு விண்ணில் இருந்த செயற்்்க் 
ம்கா்ளயும் அது சுட்டு வீழததி, ்தன்்ன ஒரு விண் 
சவளிப் மபகாருக்கு ்தயகார்ப்படுததியது. 2019ஆம் 
ஆண்டு அ்தன் செலவீடு 219 பில்லியன் சடகாலர்்ள. 
அசேரிக்்காவுக்கு அடுத்த நி்லயில் உளளது.

 2008ஆம் ஆண்டு யப்பகா்ன பின்்தளளி 
அசேரிக்்காவுக்கு அதி் ்டன் ச்காடுக்கும் நகாடு 
்ளில் மு்தன்்ே சபற்்து. அ்தன் அன்்்ய ச்காடு 
ப்பனவு 600 பில்லியன் சடகாலர்்ள.
 2010ஆம் ஆண்டு மீண்டும் யப்பகா்ன 
பின்்தளளி சபகாருளகா்தகாரததில் உலகில் இரண்டகா 
வது நி்ல்ய அ்டந்தது. 2027ஆம் ஆண்டு சீனகா 
அசேரிக்்கா்வயும் பின்்தளளி உலகில் மி்ப் 
சபரும் சபகாருளகா்தகார நகாடகா் ேகாறும் என ்ணிப் 
பிடப்பட்டுளளது.
 2011ஆம் ஆண்டு ்தனது பிடி ஆசியகாவில் 
இழப்ப்்த அசேரிக்்கா உணர்ந்தது, ஆசிய நகாடு் 
ளுக்்கான உ்தவி்்ள அதி்ரித்தது. அவுஸ்திமர 
லியகாவின் மபர்த பகுதியில் 2500 மபர் ச்காண்ட 
்டற்ப்ட ஈருட்ப் ப்டயினருக்்கான ்தளத்்த 
ஒபகாேகா அரசு நிர்ேகாணித்தது.
 2012ஆம் ஆண்டு சீனகாவின் வளர்்சசி்ய 
்தடுப்ப்தற்கு அசேரிக்்கா ்தயகாரகானது, அசேரிக்்கா, 
ஐமரகாப்பிய ஒன்றியம் ேற்றும் யப்பகான் ஆகிய 
நகாடு்ள இ்ணநது சீனகாவின் ்னிேவள ஏற்று 
ேதிக்்கான ்ட்டுப்பகாடு்்ள விதித்தன. சீனகாவில் 
இயஙகி வந்த சில நிறுவனங்்ளயும் அ்வ 
சவளிமயற்றின.
 அம்த ஆண்டு சீனகாவில் ஆட்சி ேகாற்்ம் 
வந்தது, ப்டதது்் ஆ்ணய்ததின் அதி்காரி 
யகான சி ஜின்பிங அரெ ்த்லவரகானகார்.
 2014ஆம் ஆண்டு சீனகாவின் ேக்்ள இரகாணு 
வத்்த்ச மெர்ந்த சபகாறியியலகாளர்்ள ்தேது ்த்வ 
ல்்்ள திருடிய்தகா் அசேரிக்்கா குற்்ம் சுேத 
தியது, அ்தற்கு பதிலடியகா் அடுத்த ஆண்டு ச்தன் 
சீனக் ்டலில் உளள செயற்்்த தீவில் சீனகா ்தனது 
ஆயு்தங்்ள ந்ர்ததியது.
 2018ஆம் ஆண்டு சடகானகால்ட் ட்ரம்ப் 
அரசு சீனகாவில் இருநது இ்க்குேதி செயயும் 800 
இற்கு மேற்பட்ட சபகாருட்்ளுக்்கான வரி்ய அதி 
்ரித்தது. அ்தன் சபறுேதி 34 பில்லியன் சடகாலர்்ள. 
அ்தற்கு பதிலடியகா் சீனகா அசேரிக்்காவின் 500 
இற்கு மேற்பட்ட சபகாருட்்ளுக்கு வரி்ய 

அதி்ரித்தது. அ்தன் சபறுேதியும் 34 பில்லியன் 
சடகாலர்்ள.
 அம்தெேயம், சீனகாவின் மி்ப்சபரும் 
ச்தகா்லதச்தகாடர்பு நிறுவனேகான குவகாய நிறுவ 
னததின் பிர்தே நிதி அதி்காரி சேங வஙசூ்வ நிதி 
மேகாெடி செய்த்தகா் குற்்ம் சுேததி, ்னடகா அரசின் 
ஊடகா் அசேரிக்்கா ்்து செயதிருந்தது. ஆனகால் 
சீனகா விடவில்்ல, பதிலடியகா் சீனகாவின் பகாது 
்காப்புக்கு அ்சசுறுத்தல் விடுத்தகார்்ள எனக் கூறி 
இரு ்மனடியர்்்ள ்்து செய்தது.
 2019ஆம் ஆண்டும் வர்த்த்ப் மபகார் ச்தகாடர் 
ந்தது. சீனகாவின் சபகாருட்்ள மீது 200 பில்லியன் 
சடகாலர்்ள வரி்ய அசேரிக்்கா விதித்தது, 
சீனகாவும் பதிலடியகா் 60 பில்லியன் சடகாலர்்ள 
வரி்ய அசேரிக்்காவின் சபகாருட்்ள மீது 
விதித்தது. குவகாயின் சவளிநகாட்டு வர்த்த்த திற்கு 
அசேரிக்்கா ்த்ட விதித்தது.
 சீனகாவின் ஆதிக்்ததில் உளள ச்காஙச்காங 
நகாடு ச்தகாடர்பில் ேனி்த உரி்ே அறிக்்் 
ஒன்்் அசேரிக்்கா ச்காண்டு வந்தது. அ்தற்கு 
பதிலடியகா் ச்காஙச்காங இல் உளள அசேரிக்் 
ெகார்பு நிறுவனங்ள மீது சீனகா ்த்ட விதித்ததுடன், 
அசேரிக்் மபகார்க் ்ப்பல்்ளின் வரவுக்கும் ்த்ட 
விதித்தது.
 2020ஆம் ஆண்டு வர்த்த் உடன்பகாட்டின் 
மு்தல் ்ட்டம் ்்்செகாத்தகானது. ஆனகாலும் அது 
முழு்ே சப்வில்்ல.

 இந்த நி்லயில் ்தகான் ்தற்மபகாது ம்காவிட்-
19 இன் பிர்செ்ன சவடிததுளளது. இந்த பிர்ச 
ெ்ன்ய மு்தன்்ேப்படுததி சீனகா்வ ்தனி்ே 
ப்படுததி அ்தன் சபகாருளகா்தகாரத்்த அழிததுவிட 
அசேரிக்்கா ்டும் முயற்சி செயகின்்து. சபகாரு 
ளகா்தகாரததில் வீழந்த நகாடு அ்தன் ப்ட பலத்்த 
்தக்்்வக்் முடியகாது.
 ஆனகால் அது எவவளவு ெகாததியேகானது 
என்பம்த ்தற்மபகா்்தய ம்ளவிக்குறி? ஏசனனில் 
ஐ.நகா பகாது்காப்பு ெ்பயில் வீட்மடகா அதி்காரம் 
உளள நகாடு்ளில் சீனகாவும் அடஙகும். எனமவ 
பகாது்காப்பு்ச ெ்ப ஊடகா் எ்த்னயும் ந்ர்த்த 
முடியகாது.
 ஆசியகா, ஐமரகாப்பகா, ஆபிரிக்்கா ேற்றும் 
லததீன் அசேரிக்்கா வ்ரயிலும் சீனகாவின் சபகாரு 
ளகா்தகாரத ச்தகாடர்பு்ள விரிநதுளளன. எனமவ 
உல் நகாடு்்ள சீனகாவுக்கு எதிரகா் ஒரு அணியில் 
இ்ணப்பதும் முடியகா்த ்காரியம்.
 நு்ர்மவகார் ச்தகா்்யில் சீனகா இரண்டகாவது 
இடததில் உளளது. எனமவ சீனகா்வ ப்்க்கும் 
நகாடு்ள ்தேது சபகாருட்்்ள விற்ப்ன செயயவும் 
முடியகாது. அ்தகாவது சீனகாவுக்கு எதிரகான அரசியல் 
முடிவு்ளில் மு்தலகாளி்ளின் ்தகாக்்ம் அதி்ம் 
இருக்கும்.
 எனமவ ்தகான் இந்த மு்் சீனகாவுக்கு 
எதிரகான அசேரிக்்காவின் அ்்கூவலுக்கு அதி் 
நகாடு்ள செவிெகாயக்்வில்்ல, ஐமரகாப்பிய நகாடு 
்ள கூட சேௌனம் ்காக்கின்்ன. ஏசனனில் வர்த 
்த்ப் மபகாரிமலகா, ஆயு்தப் மபகாரிமல இலகுவில் 
சவல்ல முடியகா்த ெக்தியகா் சீனகா ்தன்்ன ேகாற்றிக் 
ச்காண்டு விட்டது. அ்த்ன ்த்ர்ப்ப்தற்கு நீண்ட 
்காலம் எடுக்கும்.
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ேருததுவக் குழுவின் ஆமலகாெ்ன்யப் சப்காேல் 
நகாம் எந்த முயற்சி்யயும் மேற்ச்காளளக் கூடகாது.

பகள்வி
 தகாபராைா த�ாறறு காைபபகுதியில் 
பல்ககைககழக மாைவர்கள் எவ்வாறாை 
தசயற பாடுககை சமூகத்திறகு ஆறற 
பவண்டும் எை நிகைககிறீர்கள்?

பதில்:
 அவர்்ள பல விடயங்ளில் ஈடுபடலகாம். 
அவர்்ள ்தங்ள பீடங்ளில் வற்ெப், ்வபர் 
குழுக்்்ள ்வததுளளனர். இவர்்ளின் 
மு்தன்்ேயகான பணியகா் பகாதிக்்ப்பட்டவர்்ள 
இருக்கும் பகுதி்ளில் ்தங்்ளப் பகாது்காததுக் 
ச்காண்டு அவர் ் ளுக்குத ம்த்வயகான உ்தவி்்ள 
மேற்ச்காளள லகாம். அவர்்ள பசியகால் இ்க்்காேல் 
இருக்்க் கூடிய ம்த்வ்்ள வழங்லகாம். 
இரண்டகாவ்தகா் உற்பததியகாளர்்்ளயும், நு்ர் 
மவகா்ரயும் இ்ணதது சேகா்பல் ச்தகாழில் 
நுட்பத்்தப் பயன்படுத ்தலகாம்.
 இந்த ்வரஸ் ்தகாக்்ம் ச்தகாடர்நதும் இருக் 
கும் என்று கூ்ப்படுகின்்து. இ்தனகால் ேக்்்ள 
இந்த ்வர்ெ எதிர்தது வகாழக்கூடிய ்தன் ்ே்ய 
அவர்்ளுக்கு வழங்லகாம். மநகாய எதிர்ப்பு ெக்தியு 
ளள உணவு்ள பற்றிய அறிவு்ர்்ள வழங் 
லகாம். ேருததுவம், சித்த ேருததுவதது்்யினரின் 
ஆமலகாெ்ன்்ளப் சபற்று ேக்்ளுக்கு அறிவு்ர 
்்ள வழங்லகாம். குறிப்பகா் மயகா்காெனம் 
செயயும் வகாயப்பு்்ள வழங்லகாம். ச்தகாழில் 

நுட்ப வெதி்்ள ஏற்படுததிக் ச்காடுக்்லகாம். 
்ணணிேயப்படுத்தப்பட்ட ச்தகாழில்வகாயப்புக்் 
்ள ஏற்படுததிக் ச்காடுக்்லகாம்.
 ஊரடஙகு ்தளர்த்தப்பட்டுளள இடங்ளில் 
ேகாணவர்்ள ்ற்்லுக்கு உ்தவி செயயலகாம். வீடு 
்ளில் இருக்கும் ேகாணவர்்ளுக்கு ்ற்்ல் உ்தவி 
்்ள செயயலகாம்.
 மேற்்த்தய நகாடு்ளில் இ்ணயவழிக் 
்ல்வி ெகாததியேகா் உளளது. ஆனகால் இஙகு 
உளள ேகாணவர்்ளிடம் மபகாதிய வெதி்ள இரு 
ப்பதில்்ல. பகாதிக்்ப்பட்ட ேக்்ள உளள 
பிரம்தெங்ளில் இருக்கும் ேகாணவர்்ளுக்கு 
்ல்வி ச்தகாடர்பகான வெதி்்ள ஏற்படுததிக் 
ச்காடுக்்லகாம். 9750 ேகாணவர்்ள உளளனர். இடர் 
்காலததில் அவர்்ள செயயும் உ்தவி யகா் இ்்த 
ஏற்றுக் ச்காளளலகாம்.

வன்னி உறபத்தியா  ... த�ா்டர்ச்சி...

மானு்டத்தின் ... த�ா்டர்ச்சி...

பகள்வி:
 முகாம்களில் அவர்களுககு உள்ை பாதி 
பபுககள் த�ா்டர்பாக அவர்கபைாடு கிரமமாை 
முகறயில் கைநதுகரயாடி அவறகற நீககுவ �றகு 
ஏ�ாவது திட்டஙககை முன்தைடு ககின்றீர்கைா?

பதில்:
 ஆம். இந்த சபருநச்தகாற்றுப் மபரிடர் 
்காலததில் கூட ்தமிழ்ததில் ஏ்ழ எளிய ேக்்ளு 
க்கு அரெகால் வழங்ப்படும் உ்தவி்ள எேது ஈழ 
உ்வு்ளுக்கும் வழங்ப்பட மவண்டும்  மநகாயத 
ச்தகாற்று அவர்்்ள ்தகாக்குவ்்த ்தடுக்கும் வ்் 
யில் மு்க்்வெம், கிருமி நகாசினி, ்பசுரக் குடிநீர் 
வழங்ப்பட மவண்டும். ேருததுவ மு்காம்்ள அ்ே 
தது மநகாயக்குறி மெகா்த்ன நடத்தப்பட்டு அவர்்ளின் 
சு்கா்தகார வகாழவு உறுதிப்படுத்தப்பட மவண்டும் 
என்பன உளளிட்ட மவ ண்டும்காள்்ள ்தமிழ் 
மு்தல்வரிடம் எேது ்த்ல்ே ஒருஙகி்ணப்பகாளர் 
செந்தமிழன் சீேகான் அவர்்ள முன் ்வத்தகார்.
 ேறுவகாழவு மு்காம்்ளில் உளள ஈழ உ்வு்ள 
குறிதது எந்த ஒரு ்ட்சிமயகா அ ்தன் ்த்லவர்்மளகா 
எண்ணிப்பகார்க்்கா்த நி்லயில் நகாம்்தமிழர் ்ட்சி 
முன்்வத்த மவண்டும்காள்்ள மு்தல்வர் ஏற்்கார். 
நகாமும் உ்வு்ளுக்கு ்பசுரக் குடிநீர் ேற்றும் மு்க்் 
வெங்்ள வழஙகி வருகிம்காம். மு்காம்்ளில் 
உளள மவறு சிக்்ல்்்ளயும் ்்ளய மவண்டிய 
முன்சனடுப்பு்்ள ச்தகாடர்நது செயமவகாம். எல்லகா 
வற்றுக்கும் அடிப்ப்டயகான குடியுரி்ே்ய 
எேது உ்வு்ள சப் நகாம் ்தமிழர் ்ட்சி ச்தகாடர்நது 
மபகாரகாடும்.

பகள்வி:
 கிராம மட்டஙகளிலிருநது புழுதி 
அரசியகை எளிய மககளுககாை அரசியகை 
முன்தைடுத்து வரும் நாம் �மிழர் கடசியின் 
வைர்ச்சி எந� நிகையில் உள்ைது?

பதில்:
 ேக்்ள பிர்சசி்ன்ளுக்்கா் எப்மபகாதும் 
்ளததில் நிற்கி் ஒமர ்ட்சி நகாம் ்தமிழர் ்ட்சி 

என்கி் பகாரிய நம்பிக்்் ேக்்ளி்டமய வலுப் 
சபற்று வருகி்து. வளர்்சசி என்ப்்த ம்தர்்தல்்்ள 
அடிப்ப்டயகா் ச்காண்டு மநகாக்குவது ேற்றும் 
ேக்்ள நம்பிக்்்்ய சபறுவது என இரண்டகா் 
பிரிக்்லகாம். ம்தர்்தலில் சவற்றி சபறுகி் ்ட்சிசயல் 
லகாம் ேக்்ளின் நம்பிக்்்்யப் சபற்்்தகா் ் ருதிவிட 
முடியகாது. அவர்்ள வகாக்கு்்ள வி்ல ச்காடுதது 
வகாஙகுகி்கார்்ள. நகாம் வகாக்குக்்கானவர்்ள அல்ல. 
ேக்்ளின் வகாழக்்்க்்கானவர்்ள. உயிர்ேமநயம் 
ச்காண்டு அ்னததுயிர்்ளுக்குேகான ம்த்வ்்ள 
அடிப்ப்டயகா்க் ச்காண்ட அரசிய்ல நகாம் ேட் 
டுமே முன்சனடுக்கிம்காம். எனமவ உண்்ேயும் 
மநர்்ேயுேகான செல்வகாக்கு நகாம் ்தமிழர் ்ட்சிக்கு 
ேட்டுமே இருக்கி்து. தூய்ேயகான அரசிய்ல 
விரும்பும் ேக்்ளிடம் குறிப்பகா் இளந்த்லமு்் 
யினரிடம்  நகாம் ்தமிழர் ்ட்சி சபரும் வளர்்சசி 
சபற்றிருக்கி்து. ்தமிழநகாட்டுக்கு அப்பகால் இநதிய 
ம்தசிய இனங்ளுக்கி்டமயயும்  நகாம் ்தமிழர் நம்பி 
க்்் சபற்றிருப்ப்தற்கு இரண்டு நி்ழவு்்ள 
எடுததுக்்காட்டகா் செகால்லலகாம். முன் ஏற்பகாடு்ளி 
ன்றி திடீசரன நகாடடஙகு உத்தரவு பி்ப்பி க்்ப்பட்ட 
பி்கு  நகாடு முழுவதும் உ்ழக்கும் ேக்்ள செகால் 
சலகாணகாத துயரததுக்கு ஆளகாயினர்.
 அப்படி இஙம் ்தமிழ்ததில் சிக்கிக் 
ச்காண்ட பீ்கார் ச்தகாழிலகாளர்்ள ்்யில் சிறிதும் 
பணமில்லகாேல் ெகாப்பிட வழியின்றி பசியகால் ்தவித்த 
மபகாது ்தேது செகாந்த ஊர்்ளுக்கு அ்லமபசி வழிமய 
நி்ல்ய செகால்லி ்காப்பகாற்றுேகாறு ்்தறியுளளகார் 
்ள.
 அப்மபகாது பீ்காரின் உளளூர் அரசியல் பிர 
மு்ர் ஒருவர் அஙம் நகாம் ்தமிழர் ் ட்சி என்று ஒரு ் ட்சி 
உளளது அவெர உ்தவிக்கு அவர்்ளிடம் ம்ளுங்ள. 
நி்செயம் உ்தவுவகார்்ள என்று செகால்லியிருக்கி்கார். 
அ்தன்பி்கு அந்த ச்தகாழிலகாளர்்ள நம்்ே ச்தகாடர்பு 
ச்காண்டகார்்ள.
 அவர்்ளுக்கு ம்த்வயகான உணவு ேற்றும் 
அடிப்ப்ட ம்த்வ்ய உடனடியகா் செயயும்படி 
அண் ணன் சீேகான் அவர்்ள அறிவுறுததியதும் நேது 
சபகாறுப்பகாளர்்ள வி்ரநது நி்்மவற்றினகார்்ள.  
அந்த ச்தகாழிலகாளர்்ள சநகிழநது மபகானகார்்ள.

இன்தைாரு நிகழ்வு.
 சென்்னயில் மவ்ல செயது வந்த கும்ப 

ம்காணத்்த்ச மெர்ந்த இ்ளஞ்ர அவரு்டய 
மு்தலகாளி ஊரடங்கால் மவ்ல இல்்ல என 300 
ரூபகாய ேட்டும்  ச்காடுதது ஊருக்கு மபகாகும்படி 
அனுப்பி விட்டகார். மபருநது இல்லகா்த்தகால் நடநம்த 
சென்் அவர் ்கால்்ள வீஙகி ேதுரகாந்த்ம் பகுதி 
யில் மேற்ச்காண்டு நடக்் முடியகாேல் ்தனது 
்தகாயக்கு அ்லமபசியில் செகால்லி அழ அந்த்தகாயும் 
செயவ்தறியகாது ்்தறி நிற்் அவர்்ளின் உ்வினர் 
ஒருவர் நகாம் ்தமிழர் ்ட்சிக்்காரர்்ளிடம் செகால் 
லுங்ள அவர்்ள உ்தவுவகார்்ள என்று செகால்ல 
அந்த ்தகாய நேது ்தம்பி்ளிடம் ்த்வல் செகால்ல 
உடனடியகா் ்தகாம்பரம், ஊரப்பகாக்்ம், ேதுரகாந்த்ம், 
மேல்ேருவததூர், பண்டிருட்டி என சபகாறுப்பகாளர் 
்ள ச்தகாடர்பு ச்காளளப்பட்டு அந்த இ்ளஞ்ன 
ம்தடிக்்காதது பண்டிருட்டியில் நேது ்ட்சி நிர்வகாகி 
வீட்டில் உணவளிதது இரவு ்தங் ்வதது  ேறுநகாள 
பததிரேகா் ்தகாயிடம் ஒப்ப்டக்்ப்பட்டகார். ேக்் 
ளிடம் சபற்றிருக்கும் நம்பிக்்்யில் நகாம் ்தமிழர் 
்ட்சி ேகாசபரும் வளர்்சசி அ்டநதிருக்கி்து. அது 
மேலும் விரிவ்டயும்.

பகள்வி:
 பவறு ஏ�ாவது எஙகைது மககளுககு 
த�ரிவிகக விரும்புகின்றீர்கைா?

பதில்:
 மபரன்புமிக்் எேது உ்வு்ள நலமேகாடும் 
வளமேகாடும் வகாழ மவண்டும். நகாம் நேது ்னவிலும் 
நி்னவிலும் உன்ன்த குறிக்ம்காள்்ள ஏநதி நிற்கி 
ம்காம். இனததின் ஓர்்ேயகால் ்தகான் நேது இலக்கு 
்்ள சவன்ச்டுக்் முடியும். அடுத்தடுத்த ்த்ல 
மு்்க்கும் நேது சேகாழி்யயும் பண்பகாட்்டயும் 
சி்்தயகாது ஒப்ப்டக்் மவண்டும். அத்த்்ய 
இனம் ்தகான் உலகில் நீடித திருக்கும். ்தமிழினம் வீழ 
ந்தது என்பம்தகாடு நேது வரலகாறு முற்றுப்சபற்று 
விடக் கூடகாது. மீண்டு எழுந்தகான் ்தமிழன். முன்பு 
மபகால நிமிர்நது வகாழந்தகான் ்தமிழன். உல்் 
ஆண்டகான் ்தமிழன் என்பம்த நேது வரலகா்கா் நி்ல 
க்்மவண்டும். 

 பகாடிககைவுகள் உண்டு கூடி நிகறபவறறுபவாம்.

நாஙகள் வாககுகக ... த�ா்டர்ச்சி...

தியிருக்கின்் ்தமிழர்்ளுக்கு்ச ெகா்த்ேகான சூழல் 
பகா்த்ேகான்தகா் ெேகா்தகான முயற்சி்ள மூலம் 
ேகாற்்ப்பட்டு விடும்; ஆபததும் இருக்கி்து என் 
ப்்த இரகாணுவ ஆயவகாளர் என்் வ்்யில் 
அவர் நன்கு உணர்நதிருந்தகார். 
 ஆ், துணிவற்் சில கூட்டணி அரசியல் 
வகாதி்்ள ஆற்றுப்படுததுவது அல்லது 
சவளி்ச ெக்தி்ளின் ந்ர்்வ முற்கூட்டிமய 
ெகாேர்ததியேகா் எதிர்ச்காளவது மபகான்் 
்தநதிமரகாபகாயத ம்த்வ்ளுக்்கா் ேட்டுேல்ல, 
ஈழத ்தமிழர் ம்தெக் ்ட்ட்ேப்்ப வலுப்படுத்த 
மவண்டும் என்் மூமலகாபகாய மநகாக்்்க் 
்ருததில் ச்காண்மட ்தமிழதம்தசியக் கூட்ட 
்ேப்பு உருவகாக்்ப்படுவ்தற்்கான முன்சனடு 
ப்்ப்ச சிவரகாம் மேற்ச்காண்டகார். ஏற்்னமவ, 
நீலன் திரு்சசெல்வம் மபகான்ம்கார் ்தமிழர் 
விடு்த்லக் கூட்டணியில் ஏற்படுததியிருந்த 
இலங்்யின் ஆளும் ்தரப்பு்ளுடன் ஒததுப் 
மபகாகும் அரசியலின் ்தகாக்்ததிலிருநது அ்த்ன 
விடுவிப்பது என்பது ெவகாலகா் இருந்தது. 
்தமிழர் விடு்த்லக் கூட்டணியின் மஜகாெப் 
பரரகாஜசிங்ம் ்தமிழீழ விடு்த்லப் புலி்ளின் 
நி்லப்பகாட்மடகாடு இ்யநது மபகா்க் கூடிய 
்தன்்ே்்ளக் ச்காண்டிருந்த்தகால் அவர் ்த்ல 
்ேயிலகான அணி்ய ேட்டக்்ளப்பு அணி 
என்று வருணிக்கும் மபகாக்கு இருந்தது. ஆனகால், 
அவர் கூட ்தமிழத ம்தசியக் கூட்ட்ேப்பு என்் 
்ருததுக்கு உடனடியகா் உடன்படவில்்ல. 

த�ா்டரும்…….

மாமனி�ர் சிவராம்  ... த�ா்டர்ச்சி...

பிரபலேகானவர் மபகாமலகா ஃபிரகாரி. இவ்ர 
மபகான்்வர்்ளின் முயற்சி்ளும் இலததீன் 
அசேரிக்் மபகாரகாட்டங்்ள கூர்்ேய்டய 
செயதிருக்கின்்ன.
 எேது ்தமிழீழ மபகாரகாட்டங்ளும் இம் 
ேகாதிரியகான ஒரு நீண்ட வரலகாற்றுப் பகா்்த்ய 
எடுக்கும். ஈழத்தமிழர்்ளிடம் பூம்காள அரசியல் 
விழிப்புணர்வும், அம்தகாடு ஒட்டிய எேது ஆயு்த 
மபகாரகாட்டததின் நியகாயமும் ெமூ்நீதியும், அ்தற் 
்கான எழுததுக்்ளும், ்தமிழீழ மபகாரகாட்டத்்த 
உல்ளகாவிய மபகாரகாட்டங்ளுடன் இ்ணப் 
பதும் எேது வரலகாற்று பகா்்தயில்    நடக்் மவண் 
டிய்வ.


