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மேற்கு பசுபிக் பகுதியில் தீங்கு விளைவிக்கும் 
சீனாவின் நடவடிக்ளகைகைளை எதிர்கைாளை அ்ே 
ரிக்கைா தனது கைடம�ார கைாவல் பளடயின் மராந்துக் 
கைபபல்கைளை பயன்படுததவுளைது என அந்நாட்டு 
மதசிய பாதுகைாபபு ஆம�ாசகைர ்ராமபரட் ஓ பிளர 
யன்   ்தரிவிததுளைார.
 அ்ேரிக்கைாளவ ‘பசுபிக்கிற்கைான  சக்தி’ 

என வரணிததுளை ்ராமபரட் ஓ பிளரயன், சீனா 
வின் அறிவிக்கைபபடாத, ஒழுங்குபடுததபபடாத 
மீன்பிடி நடவடிக்ளகை, இந்மதா பசுபிக் பகுதியில் 
உளை நாடுகைளின் விமசட ்பாருைாதார வ�யங் 
கைளில் ்சயற்படும் கைடற்கை�ங்கைளை துன்புறுதது 
தல் மபான்்றன  அ்ேரிக்கைாவின் இள்றளேளய 
பாதிக்கும் என்்றார.
 மேலும் சீனாவின் இந்த தீயமநாக்கைங்கைளை 
்கைாணட நடவடிக்ளகைகைளை எதிர்கைாளவதற்கு, 
எல்ள�ப பாதுகைாபபு கைடம�ார கைாவல்பளடயின் 
மராந்துக் கைபபல்கைளை பயன்படுததுவது அவசி 
யம் என்றும்  அவர ்தரிவிததுளைார.
 அதமதாடு ்தன்பசுபிக்கில் உளை பகுதி 
கைளில் கைடம�ார கைணகைாணிபபு கைபபல்கைளை நிரந் 
தரோகை நிள� ்கைாளைச் ்சயவது குறிதது ஆராய 
பபடுவதாகைவும் ்வளளை ோளிளகை ்தரிவிதது 
ளைது.

gRgpf; gFjpapy; rPdhtpd; eltbf;ifia 
vjpu;nfhs;sj; jahu;-mnkupf;fh

த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்

mfjpfspd; kPs;FbNaw;wj;ij 
Fiwj;j mnkupf;f> 

mT];jpNuypa muRfs;
உ�கின் மிகைப்பரிய ்பாருைாதார ப�மிக்கை 
நாடாகைக் கைருதபபடும் அ்ேரிக்கைாவும் அவுஸ்தி 
மரலியாவும் நாட்டுக்குள அகைதிகைளை அனுேதி 
க்கும் எணணிக்ளகைளய குள்றததுளைதாகை ேனித 
உரிளேகைள கைணகைாணிபபகைததின் அறிக்ளகையில் 
சுட்டிக்கைாட்டபபட்டுளைது. 
 கைடந்த ஆணடு 481 சிரிய நாட்டு அகைதிகைளை 
ேட்டுமே அ்ேரிக்கைா ஏற்றுக்்கைாணடுளைதாகை 
்தரிவிததுளைது. இளத 2016ஆம் ஆணடுடன் 
ஒபபிடுளகையில், இந்த எணணிக்ளகையில் 96வீத 
வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுளைது. அமதமபால் கைடந்த அக் 
மடாபர 2019 முதல் ் சபடேர 30, 2020 வளர 11,814 
அகைதிகைள அ்ேரிக்கைாவுக்குள அனுேதிக்கைபபட் 
டுளைனர. 
 இளத 2016ஆம் ஆணடில் அ்ேரிக்கைா 
வில் மீளகுடியேரததபபட்ட ்ோதத எணணிக் 
ளகையுடன் ஒபபிடுளகையில் 86 சதவீதம் வீழ்ந்து 
கைாணபபடுவதாகை அந்த அறிக்ளகையில் கூ்றபபட்டு 
ளைது. அதாவது 2016ஆம் ஆணடு சுோர 85,000 
அகைதிகைள அனுேதிக்கைபபட்ட நிள�யில் தற் 
மபாது 11,814 அகைதிகைள அனுேதிக்கைபபட்டுள 
ைனர. 
 அவுஸ்திமரலியாளவப ்பாறுததேட் 
டில், 2020- 21 நிதிநிள� அறிக்ளகையில் அகைதிகைளுக் 
கைான 5 ஆயிரம் இடங்கைளை குள்றததிருபபதாகை 
ேனித உரிளேகைள கைணகைாணிபபகைததின் அறிக் 
ளகையில் கூ்றபபட்டுளைது. 

இ�ங்ளகையின்  கைம்பஹா, ்கைாழும்பு, கைளுததுள்ற, 
குருநாகைல் ோவட்டங்கைளில் சி� ்பாலிஸ் பிரிவு 
கைள தனிளேபபடுததபபட்டுளைன. 
 அமதமபால் கிழக்கு ோகைாணததிலும் 
்கைாமரானா ்தாற்்றாைரகைளின் எணணிக்ளகை 
28ஆகை அதிகைரிததுளை நிள�யில், சி� பகுதிகைள   
தனிளே பபடுததபபட்டுளைன. எனமவ இவவாறு 
அறிவிக்கைபபட்டுளை ோவட்டம் ேற்றும் பகுதி 
கைளில் இருந்து வடக்கு ோகைாணததுக்கு வருளகை 

தருமவார அவரகைள தங்கியிருக்கும் பகுதிகைளில் 
சுயதனிளேபபடுததலுக்கு உட்படுததபபடுவார 
கைள என்று சுகைாதார அதிகைாரிகைைால் அறிவிக்கைபபட் 
டுளைது. இது்தாடரபான அறிவுறுததல் ஒவ 
்வாரு பகுதி ் பாதுச் சுகைாதாரப பரிமசாதகைருக்கும் 
வழங்கைபபட்டுளைது.
 ்பாதுேக்கைள ்வளி ோவட்டங்கைளில் 
இருந்து வருபவரகைள ்தாடரபில் எச்சரிக்ளகையாகை 
்சயற்படுோறும், வருளகை தருமவார ் தாடரபான 
தகைவல்கைளை ்தரியபபடுததுோறும் சுகைாதார 
அதிகைாரிகைைால் மகைட்டுக்்கைாளைபபட்டுளைது.
 இந்நிள�யில்,   ்கைாமரானா ்தாற்று பரவ 
ள�க் கைட்டுபபடுததுவதற்கு ேக்கைள தனிளேப 
படுததல் விதிகைளை ேதிததுச் ்சயற்பட மவண 
டும் என்று ்பாலிஸ் ஊடகைப மபச்சாைர பிரதி 
்பாலிஸ் ோ அதிபர அஜித மராஹண ்தரிவித 
துளைார.

 இ�ங்ளகையில் கைமரானா பரவல் அதிகைரிதது 

02

 இ�ங்ளகையில் பிக்குகைள உளளிட்ட 33மபர 
படு்கைாள� ்சயயபபட்ட சம்பவம் ்தாடரபி 
�ான விசாரளணகைளை   அரசாங்கைம் 33 வருடங்கை 
ளின் பின்னர ஆரம்பிததுளைது.
 அம்பாள்ற-அரந்த�ாவ பகுதியில் 1987 
ஆம் ஆணடு ஜுன் ோதம் 2ஆம் திகைதி ்பௌதத 
பிக்குகைள அடங்கை�ாகை 33 மபர கூட்டுப படு 
்கைாள� ்சயயபபட்டிருந்தனர. இந்த படு 
்கைாள�ளய தமிழீழ விடுதள�பபுலிகைள நடத 
தியதாகைமவ கூ்றபபட்டு வருகின்்றது.
 இந்நிள�யில் 1987ஆம் ஆணடு அரந்த 
�ாவ பகுதியில் நடந்த படு்கைாள�ச் சம்பவம் 
்தாடரபில் உடனடி விசாரளணகைளை ஆரம்பிதது 
இரு வாரங்கைளுக்குள விசாரளண முன்மனற்்ற 

அறிக்ளகைளய சேரபபிக்குோறு சட்டோ அதிபர 
தபபு� டி லிமவரா, பதில் மபாலீஸ் ோஅதிபர சி.டி.
விக்ரேரதனவிற்கு உததரவு பி்றபபிததுளைார.
 இந்த சம்பவததில் பாதிக்கைபபட்ட தரபபி 
னரிடம் வாக்குமூ�ங்கைளை பதிவு ் சயய சட்டோ 
அதிபர ஆம�ாசளன வழங்கியுளைதாகை சட்டோ 
அதிபர திளணக்கைைததின் இளணபபு அதிகைாரி 
அரச சட்டததரணி நிஷாரா ஜயரதன ்தரிவிததுள 
ைார.
 மேலும் இந்தச் சம்பவம் ்தாடரபில் குற் 
்றவியல் விசாரளணகைளை நடததுோறு குற்்றப பு� 
னாயவு திளணக்கைைததிற்கு ஆம�ாசளன வழங்கை 
பபட்டுளைது.
 இந்நிள�யில், கைடந்த 30 வருடங்கைளுக்கு 
மே�ாகை தமிழரகைள கூட்டாகை பல்மவறு சந்தரபபங் 
கைளில் படு்கைாள� ்சயயபபட்ட சம்பவங்கைளு 
க்கு நியாயம் மகைாரி மபாராடி வருகின்்ற மபாதி 
லும், அந்த சம்பவங்கைளை விசாரளண ்சயயாது 
்பௌதத பிக்குகைளின் படு்கைாள�ச் சம்பவதளத 
ோததிரம் விசாரளண ்சயவது சந்மதகைதளத 
மதாற்றுவிததுளைதாகை பல்மவறு தரபபினரும் 
கூறி வருகின்்றனர. மேலும் தமிழரகைள மீதான 
படு்கைாள�கைள குறிததும் உரிய விசாரளண 
நடதத மவணடும் என மகைாரிக்ளகையும் முன்ளவக் 
கைபபட்டுளைது.

 ngsj;j gpf;Ffs; nfhiy
33 tUlq;fspd; gpd; tof;if Muk;gpj;j muR 

rpwPyq;fh te;Js;s mnkupf;fg; 

gilapdu;

இரணடு விோனங்கைள மூ�ம் அ்ேரிக்கைாவின் 
சி்றபபுப பளடயினரும், பு�னாயவுப பளட அதி 
கைாரிகைளும் மநற்று (24) சிறீ�ங்கைாவின் பணடார 
நாயக்கை அளனதது�கை விோன நிள�யதளத 
வந்தளடந்துளைனர.
 எதிரவரும் ் சவவாயக்கிழளே(27) அ்ே 
ரிக்கைாவின் ்வளிவிவகைாரச் ்சய�ாைர ளேக் 
்பாம்பிமயா சிறீ�ங்கைாவுக்கு பயணம் மேற் 
்கைாளவளதத ்தாடரந்து அவரின் பாதுகைாபபு 
ஏற்பாடுகைளுக்கைாகைமவ இவரகைள சிறீ�ங்கைாவுக்கு 
வந்துளைதாகை ்தரிவிக்கைபபடுகின்்றது.
 அ்ேரிக்கைாவின் மிகைப்பரும் இராணுவ 
விநிமயாகை விோனோன சி-7 ஏ குமைாபோஸ்ரர-3 
எனபபடும் விோனம் மூ�ம் ஒரு ்தாகுதி 
பளடயினரும், உபகைரணங்கைளும், கைட்டாரில் இரு 
ந்து பயணிகைள விோனம் மூ�ம் மேலும் ஒரு 
்தாகுதி பளடயினரும் வந்துளைது இங்கு குறிப 
பிட ததக்கைது.

வருவளதத ்தாடரந்து ்தாற்று எணணிக்ளகை 7 
ஆயிரதளதக் கைடந்துளைது.
 இதுகுறிதது  இ�ங்ளகை சுகைாதாரத துள்ற தரப 
பில் “கைடந்த 24 ேணி மநரததில்   865 மபருக்குக் 
்கைாமரானா ்தாற்று உறுதிபபடுததபபட்டுளைது. 
இதளனத ்தாடரந்து ்கைாமரானா ளவரஸால் 
பாதிக்கைபபட்டவரகைளின் எணணிக்ளகை 7 ஆயிரத 
ளதக் கைடந்துளைது என்பது குறிபபிடததக்கைது. 
அமத மநரம் 15 மபர உயிரிழந்துளைதாகைவும் 
தகைவல் ்வளியாகியுளைது.

tlf;F khfhzj;jpw;F tUgtu;fs; Ra jdpikg;gLj;jg;gLthu;fs;
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ேட்டக்கைைபபு ோவட்டததின் ேயிததேடு, ோதவளன பகுதிகைளில் உளை 
மேயச்சல்தளர,  ் பரும்பான்ளே  இனததவர கைளினால் ஆக்கிரமிக்கைபபட்டு 
மேற்்கைாளைபபட்டு வரும் விவசாய நடவடிக்ளகைகைள குறிதது ஆராய, 
குழு ஒன்று அளேக்கை தீரோனிக்கைபபட்டுளைது.
  ேட்டக்கைைபபு ோவட்ட  நாடாளுேன்்ற உறுபபினர இரா.
சாணக்கியனின் ஒழுங்கைளேபபில், அளேச்சர ஷேல் ராஜபக்ச தள�ளே 
யில்  மேயச்சல் தளர ஆக்கிரமிபபுக் குறிதது நளட்பற்்ற கூட்டததில் இந் 
தத தீரோனம் எடுக்கைபபட்டுளைது.
 இந்த கூட்டததில் ோதவன ேயிததேடு  பகுதியில்  கைால்நளடகைளு 
க்கைாகை ஒதுக்கைபபட்ட மேயச்சல் தளரயில் ்பரும்பான்ளே இனதது ேக் 
கைள மேற்்கைாளளும் மசாைன் பயிரச் ்சயளகைளய நிறுதத மவணடும் 
என்்ற மகைாரிக்ளகை நாடாளுேன்்ற உறுபபினரகைைான இரா.சாணக்கியன், 
மகைாவிந்தன் கைருணாகைரம் ேற்றும் அளேச்சர சதாசிவம் வியாமழந்திரன் 
ஆகிமயாரால் முன்ளவக்கைபபட்டது.
 அமத மநரம், கூட்டததில் கை�ந்து ்கைாணட அம்பாள்ற ்தயயதத 
கைணடிளய மசரந்த மசாைன் பயிர ்சயளகைக்கு ்பாறுபபாகை உளை 
விவசாய சங்கைததின் தள�வர லியனமகை தாங்கைள ்நடுங்கைா�ோகை இவ 
விடததில் வாழ்ந்து வருவதாகைவும்,  அதற்கைான பி்றபபு சான்றிதழ்கைள வாழ் 
விடப பதிவு என்பவற்ள்ற  சேரபபிததார. ஆனால் 2011 ஆணடு வளரயப 
பட்ட நி� அைளவ படததின் ஆதாரதளத மேற்மகைாள கைாட்டி லியனமகை 
முன்ளவதத ஆதாரங்கைள ்பாய என நிரூபிக்கைபபட்டது.
 இதளனயடுதது அங்கு சமுகைேளிததிருந்த சட்டததரணியும் அபி 
விருததி குழு ்சய�ாைருோன  ேங்கைைா சங்கைர  2015ஆம் ஆணடு 
அளேச்சரளவயில்  எடுக்கைபபட்ட தீரோனததுக்கு அளேய மேயச்சல் 
தளரளய வரததோனி அறிவிததல் ்சயயபபடவில்ள� என விைக்கை 
ேளிததார.
 அதளன ்தாடரந்து மேற்்கைாணடு புதிதாகை இனிமேல் மசாைன் 
பயிர ்சயளகைக்கு யாளரயும் மசரததுக் ்கைாளை மவணடாம் என ஆளு 
நருக்கு  அளேச்சர ஷேல் ராஜபக்ஸ உததரவிட்டார.
 மேலும் இந்த  கூட்டததில் மவலி அளேதது ோடுகைளை மேயக்கை 
மகைட்டுக்்கைாளைபபட்டதிற்கு கைால்நளட உரிளேயாைரகைளினால் ேறுப 
புத ்தரிவிக்கைபபட்டது.

 இதளனயடுதது இராஜங்கை அளேச்சர ச. வியாமழந்திரன் முன்ளவதத
1.உடனடியாகை மசாைன் பயிரச் ்சயளகைளய நிறுததுவது.  

2.இப பிரச்சிளனளய ஆராயவதற்்கைன குழு ஒன்ள்ற அளேபபது 
என்்ற ஆம�ாசளன ஏகைேனதாகை  ஏற்றுக்்கைாளைபபட்டு, குழு ஒன்றும் 
அளேக்கைபபட்டது.
 இந்தக் குழு எதிரவரும் நவம்பர 2ஆம் திகைதி ்வலிக்கைந்ளத ேகைா 
்வளி அலுவ�கைததில்  மேயச்சல் தளர விவகைாரம் குறிதது ஆராயும் எனத 
்தரிவிக்கைபபட்டுளைது.
 இந்நிள�யில், கைட்சிக்கு அபபால்  தமிழரகைள என்்ற ரீதியில் அளன 
வரும் ஒன்று மசரந்து குறிதத பணளணயாைரகைளின் விவகைாரததில் ்சயற் 
பட்டளே ேட்டக்கைைபபு ோவட்டததில் ஒரு ோற்்றதளத ஏற்படுததியுள 
ைது என்பது குறிபபிடததக்கைது.

Mrphpah; jiyaq;fk;
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 சிறீலங்கா ஜனகாதிபதியிடம் அனனத்து அதி்காரங்னையும் 
குவிக்கும் தனது அரசியலனைப்புக்்கான 20ஆவது திருத்தத்னத, சில 
தமிழ்பசும் இனப் பிரதிநிதி்ளின் துனையுடன் சிறீலங்காச் சிங்ைப் 
பபரும்பகான்னைப் பகாரகாளுைன்்றம் நின்ற்வற்றி விடடது. 
இதன்வழி சடடவகாக்்த்னதப் பகாரகாளுைன்்றமும், நிரவகா்த்னத அனைச் 
சரனவயும், நீதி அமுலகாக்்த்னத அரச அதிபரும் பசயய ்வண்டும் 
என்னும் சனநகாய்த்னதப் பகாது்காப்பதற்்கான வலு்வ்றகாக்்க் ்்காடபகாடு 
இழக்்ப்படடுச் சடடத்தின் ஆடசியும் வலு்வ்றகாக்்மும்  இலலகாத 
சரவகாதி்கார அரசகா் சிறீலங்காவின் இன்ன்றய அரசு ைகாறி விடடது. 
 இநத சரவகாதி்கார ஆடசிக்குள் இலஙன்யின் இன்றனையுள்ை 
்தச இனைகாகிய ஈழத்தமிழனமும் ்டடுப்பட்டயகா் ்வண்டும் என்னும் 
ஆடசித் திணிப்னபத் தனது பனடத் தைபதி்்ை,  ைக்்ைகால நிரவகிக் 
்ப்பட ் வண்டிய ஆடசி நிரவகா்த்னத நிரவகிக்கும் உயர பபகாறுப்புக்்ளில 
நியமித்ததின் மூலம் இன்ன்றய சிறீலங்கா ஜனகாதிபதி  ் டடனைத்துள்ைகார. 
 அ்த ்வனை, ஈழத்தமிழர்ளின் ஊர்ளிலும், ந்ரங்ளிலும் 
சிறீலங்காப் பனட்ளின் 75வீதைகான பனடயினனர நினலப்படுத்தி, 
ஈழத்தமிழ ைக்்ளுக்கு இனங்காைக் கூடிய அச்சத்னத அவர்ளின் 
உயிர்ளுக்கும், உனடனை்ளுக்கும், நகாைகாநத வகாழவுக்கும் ஏற்படுத்தி, 
அவர்ளின் அரசியல பணினவ ஆயுத முனனயில பபறுதல என்பது, 
ஈழத்தமிழர தகாய்ம் முழுவதும் அ்லப்படுத்தப்படடுள்ைது.
 இநத அச்சப்படுத்தல ஊடகா் ஈழத்தமிழர்ளின் பதகாலகுடிச் 
சகான்று்னை இலலகாபதகாழித்து, அவர்ளின் ் தச இன அனடயகாைத்னத 
அழித்தல என்பது பபௌத்த பதகாலலிடங்ளின் சீரனைப்பு என்்ற பசயற் 
திடடைகா்; பபௌத்த பிக்கு்ளின் தனலனையில ஆயுதப்பனட்ளின் 
துனையுடன் முன்பனடுக்்ப்படடு வருகி்றது.  
 இனவ எலலகாம் ஈழத்தமிழர்ள் தங்ளுக்்கான பகாது்காப்னபயும், 
அனைதினயயும், வைரச்சி்னையும்  இநதச் சிறீலங்கா அரசகாங்ம் 
வழங் ்வண்டும் என்னும் உள்ை், தன்னகாடசி உரினையின் அடிப் 
பனடயில சிறீலங்காவின் குடி்ைகா் இநத அரசில வகாழவதற்்கான 
எலலகா வழி்னையும் இழக்்ச் பசயதுள்ைது என்பனத உலகுக்குத் 
பதளிவகாக்கியுள்ைது. 
 இநநினலயில, தகாங்ள் உலகின் குடி்ைகா்வும் உள்ைனர என்்ற 
உண்னையின் அடிப்பனடயில சரவகாதி்கார ஆடசி ்பரபகாயத்துள் நின்று 
தங்னை உல்நகாடு்ள் பகாது்காக்் ்வண்டும் என்னும் பவளிய்த் 
தன்னகாடசிக் ் ்காரிக்ன்னய ஈழத்தமிழர்ள் தங்ள் இன்ன்றய அடிப்பனட 
ைனித உரினைத் ்தனவயகா் பவளிப்படுத்தி நிற்கின்்றனர. ஆனகால 
இநதக் ்்காரிக்ன்னய ஏற்் ்வண்டிய உல் நகாடு்ள் தங்ள் சநனத 
ைற்றும் இரகாணுவ நலன்்ைகால இதனன அலடசியப்படுத்துகின்்றன. 
இலஙன்த் தீவின் இநதுைகா ்டல முக்கியத்துவமும், அதில சீனகாவின் 
இலஙன்னய முதன்னைப்படுத்திய நினலபயடுப்புக்்ளும், சீனகாவுக்கு 
எதிரவினனயகா் அபைரிக்்கானவயும், இநதியகானவயும் சிறீலங்காவுக்கு 
நிதி உதவி்னையும் நிதிக் ்டன்்னையும் சிறீலங்காப் பனட்ளின் 
பலத்னதப் பபருக்கும் பயிற்சி்னையும், பனடக்்லங்னையும் அளிக்்ச் 
பசயகின்்றன. 
 இநது பசுபிக் ்டற்பகாது்காப்புத் திடடத்துள் சிறீலங்கானவயும் 
உள்வகாங்ல என அபைரிக்்காவும், அயல்த்துக்கு முதலிடம் 
என்னும் திடடத்துள் சிறீலங்கானவயும் உள்ைடக்்ல என இநதியகாவும் 
சிறீலங்காவுடன் தங்ள் உ்றவு்னைப் பலப்படுத்த முயலகின்்றன. இநத 
நிதி உதவி்னையும் பனடப்பலப்படுத்தல்னையும் ப்காண்டு ்ைலும் 
சரவகாதி்காரத்தன்னை பபறும் சிறீலங்கா அரசகால, ஈழத்தமிழினித்தின் 
அரசியல எதிர்காலம் இலலகாபதகாழிக்்ப்படும் ்பரபகாயம் ்ைலும் 
அதி்ரிக்கி்றது. இநநினலயில இனஅழிப்புப் ்பரபகாயத்தில இருநது 
ஈழத்தமிழர்னைக் ்காக்கும் ்டனை உலப்ஙகும் உள்ை ஈழத் 
தமிழர்ைது தனலயகாய பபகாறுப்பகா் ைகாறியுள்ைது. இநத அரசியல 
பண்பகாடடு ைகாற்்றத்னத உல்த் தமிழர்ள் உள்வகாஙகி, உடனடியகா் 
ஈழத்தமிழர்ளின் அரசியனலயும், பபகாருைகாதகாரத்னதயும், சமூ் 
இருப்னபயும் உறுதிப்படுத்துவதற்்கான பபகாது ்வனலத்திடடம் ஒன்றில 
அவரவர்ளின் தனித்துவங்ளுட்ன்ய இனைய ்வண்டும் என்பது 
இலக்கின் அனழப்பகா் உள்ைது. ்காலநதகாழத்தகாது, உலப்ஙகுமுள்ை 
ஈழத்தமிழர்ளின் அறிவுப் பலத்னதயும், சமூ் மூலதனங்னையும், 
சமூ்க் ்டடனைப்புக்்னையும் ஒருஙகினைநத ஈழத்தமிழர ்ைம்பகாடடு 
ஆற்்றலகா் பவளிப்படுத்துவதின் வழியகா்்வ ஈழத்தமிழர்ளின் பவளிய் 
தன்னகாடசி உரினைனய உல் நகாடு்ளும், உல் ைன்்றமும், உல் 
அனைப்புக்்னையும் ஏற்் னவத்து, ஈழத்தமிழர உரினை்ள் குறித்த 
இவற்றின் ்டனை்னை இனவ சரிவர நின்ற்வற்்றச் பசயயலகாம். 
இது்வ ஈழத்தமிழர உரினை்னை இனிப் பகாது்காப்பதற்்கான வழியகா் 
உள்ைது. 
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்பரும் சரச்ளசகைளுடன் மநாக்கைபபட்ட 
அரசிய�ளேபபுக்கைான 20ஆவது திருத 

தம் மூன்றில் இரணடு ்பரும்பான்ளேயுடன் 
நிள்றமவற்்றபபட்டு விட்டது. எதிரக் கைட்சிளயச் 
மசரந்த எட்டுப மபரின் ஆதரவு கிளடதததால் 156 
வாக்குகைளைப ்பற்று, திருததம் நளடமுள்றக்கு 
வந்திருக்கின்்றது. சிறுபான்ளேயினக் கைட்சிகைளின் 
ஏழு உறுபபினரகைளின் ஆதரவு கிளடக்கைாவிட்டிருந் 
தால், அரசாங்கைததின் நிள�பபாடு தடுோற்்றோன 
தாகைமவ இருந்திருக்கும். ஆகை, இந்த தனிச் சிங்கைை - 
்பௌதத அரசாங்கைதளதப பாதுகைாபபதில் சிறுபான் 
ளேயினக் கைட்சிகைளும் தேது பங்கைளிபளப வழங்கியு 
ளைன. ஆனால், இதன் மூ�ம் அவரகைளுக்கு என்ன 
கிளடக்கைப மபாகின்்றது?

 ்ஜயவரததன புதிய அரசிய�ளேபளப 
1978இல் ்கைாணடுவந்த மபாதுதான், நிள்றமவற்று 
அதிகைார ஜனாதிபதி முள்ற அறிமுகைபபடுததப 
பட்டது. ்ஜயவரததன அதிகைாரங்கைள அளனதளத 
யும் தன்னிடம் குவிததுக் ்கைாளவளத இ�க்கைாகைக் 
்கைாணமட இந்த புதிய அரசிய�ளேபளபக் 
்கைாணடு வந்தார. அதன் மூ�ோகை தன்ளன ஒரு 
சரவாதிகைாரியின் நிள�க்கு அவர உயரததினார. 
இரணடு தடளவகைள ஜனாதிபதியாகை இருந்த ்ஜய 
வரததன, 1989இல் அரசியலிலிருந்து ஓயவு ்பற்்ற 
மபாது, மீணடும் ஒரு தடளவ ஜனாதிபதியாகை விரும் 
பியிருந்தாலும், நாட்டில் கைாணபபட்ட ் கைாதி நிள� 
யால், கைட்சித தள�ளேளய பிமரேதாசவிடம் 
்கைாடுதது விட்டு ஒதுங்கிக் ்கைாணடார.
வடக்கு கிழக்கில் இந்தியப பளடகைள நிள� 

் கை ா ண டி ரு ந் த 
ளேயும், ்தற்கின் ப� 
பகுதிகைள மஜ.வி.பி.யின் 
கைட்டுபபாட்டில் இருந்த 
ளேயும் ்ஜயவரததன 
ஒதுங்கிக் ்கைாணடளே 
க் கு க் கை ா ர ண ே ா கை ச் 
்சால்��ாம். ஆனால், 
பிமரேதாஸ இந்த 

இரணடு பிரச்சிளனகைளையும் சோளிபபதற்கு 
அவருக்கு இருந்த நிள்றமவற்று அதிகைாரம் 
கைாணரோகை இருந்தது என்பது உணளே யாகை 
இருக்கை�ாம். பிமரேதாஸவும் ஒரு சரவாதிகைாரி 
யாகைமவ ஆட்சி நடததினார. கைட்சிக்குளளும், ்வளி 
மயயிருந்தும் வரக்கூடிய எதிரபபுக்கைளை முறியடிப 
பதற்கு தனது நிள்றமவற்று அதிகைாரதளதப பயன் 
படுததினார.

சந்திரி்கொ தசொன்னது
 ஜ ன ா தி ப தி யி ட ம் 
இருக்கைக்கூடிய சரவாதி 
கைாரம் நாட்டு ேக்கைள 
ேததியில் அதிருபதிளய 
ஏ ற் ப டு த தி யி ரு ந் த 

நிள�யில்தான் 1994இல் சந்திரிகைா குோரதுங்கை 

ஜனாதிபதித மதரதலில் குதிததார. நிள்றமவற்று 
அதிகைார ஜனாதிபதிப பதவிளய இல்�ா்தாழிப 
பது என்பது அவரது பிரதான வாக்குறுதியாகை இரு 
ந்த மபாதிலும், அவர அதளனச் ்சயயவில்ள�.
 விடுதள�பபுலிகைளுடனான மபாளர மீண 
டும் ஆரம்பிதத அவர, நிள்றமவற்று அதிகைாரதளத 
நியாயபபடுததிக்்கைாணமட, மேலும் ஒரு தவளண 
க்கு ஜனாதிபதிப பதவிளய வகிததார. இறுதியில், 
2005இல் ஜனாதிபதி ஒருவர மூன்்றாவது தவளண 
க்கும் பதவி வகிக்கை�ாம் என்்ற ோற்்றதளதக் 
்கைாணடுவர அவர முற்பட்ட மபாதிலும், ேகிந்த 
ராஜபக்ஷவின் கைடுளேயான அழுததங்கைைால்  அத 
ளனச் ்சயய முடியவில்ள�.
 2005இல் நிள்றமவற்று அதிகைார ஜனாதிபதிப 

பதவிளய இல்�ா்தாழிபபது என்்ற வாக்குறுதியு 
டமனமய ேகிந்தவும் மதரதலில் மபாட்டியிட்டு 
அதிகைாரதளதக் ளகைபபற்றினார. ஆனால், அதிகைாரத 
ளதச் சுளவதத அவரால் அதளன ோற்்ற முடியவி 
ல்ள�. ஏற்கைனமவ இருந்த நிள்றமவற்று அதிகைாரங் 
கைளை மேலும் ப�பபடுததும் வளகையில்தான் 18 
ஆவது திருதததளத அவர ்கைாணடு வந்தார.

 
  ஜனாதிபதி ஒருவர மூன்று 
தவளணக்குப பதவி வகிக்கை�ாம் என்பதும், 
பாராளுேன்்றதளத அதன் ஒரு வருட 
பதவிக்கைா�ததிம�மய கைள�க்கை�ாம் என்பதும் 
இந்த 18ஆவது திருததததில் முக்கியோ னளவ. 
இதன் மூ�ம் ்தாடரச்சியாகை அதிகைாரததில் 
இருக்கை முடியும் என அவர நம்பினார. ஆனால், 
ராஜபக்ஷக்கைளில் அதிருபதி யளடந்திருந்த ளேததிரி 
பா� சிறிமசனளவ கைட்சியிலிருந்து ்வளிமய 
எடுதது ஜனாதிபதித மதரதலில் கைைமி்றக்கியதன் 
மூ�ம், ேகிந்தவின் இந்தத திட்டதளத சந்திரிகைா 
- ரணில் இளணந்து சிறுபான்ளேக் கைட்சிகைளின் 
ஆதரவுடன் முறியடி ததனர.

19 ஆவது திருத�ம்
 ராஜபக்ஷக்கைள மீணடும் அதிகைாரதளதக் 
ளகைப பற்றுவளதத தடுபபளத இ�க்கைாகை ளவததுத 
தான் 19ஆவது திருததம் ளேததிரி - ரணி�ால் 
்கைாணடு வரபபட்டது. ஜனாதிபதியின் பதவிக் 
கைா�ம் இரணடு தவளண ேட்டும்தான் எனக் குறிப 
பிடபபட்டிருந்தளே ேகிந்தளவக் கைட்டிப மபாட் 
டது. இரட்ளடப பிரஜாவுரிளே மகைாட்டாளவயும், 
பசிள�யும் இ�க்கைாகைக் ்கைாணடு ்கைாணடு வரப 
பட்ட மபாதிலும், மகைாட்டா அந்தத தளடளயத 
தாணடினார. எபபடியிருந்தாலும், 19 ஆவது திருத 
தம் தான் மகைாட்டா ஜனாதிபதியாகை வழிவகுததது. 
இல்ள�்யனில் ேகிந்தமவ மீணடும் ஜனாதிபதி 
யாகியிருபபார.
 2015 ஆட்சி ோற்்றமும், 19 ஆவது திருதத 
மும் ராஜபக்ஷக்கைளைத மதாற்கைடிக்கும் ஒமர்யாரு 
இ�க்ளகை ேட்டுமே ்கைாணடிருந்தது. 19ஆவது 

திருததச் சட்டோனது, ராஜபக்ஷக்கைள எதிரகைா�ததில் 
கூட, அதிகைாரததிற்கு வந்து விடக் கூடாது என்னும் 
மநாக்கில் ்கைாணடுவரபபட்டது. இ�ங்ளகையில் 
ஜனநாயகைதளத ப�பபடுததும் மநாக்கில் இது முன் 
்னடுக்கைபபட்டதாகை கூ்றபபட்டாலும் கூட, அடிப 
பளடயில் ராஜபக்ஷ குடும்பமே இ�க்கு ளவக்கைப 

பட்டது. ஆனால், இன்று அளனததும் தள�கீழாகி 
விட்டது.
 ராஜபக்ஷக்கைளை அகைற்றுவதற்கு 
திட்டம் தீட்டியவர கைள, இன்று மகைாட்டாபய 
ராஜபக்ஷளவ ்பரும் பான்ளே ஆதரவுடன் 
அரியளணயில்  அேரததியிருக் கின்்றனர. ஒருவர 
ஜனாதிபதி, பிறி்தாருவர பிரதேர, ேற்்்றாரு 
சமகைாதரர பாதுகைாபபு அளேச்சர என்னும் 
நிள� உருவாகியிருக்கின்்றது. இனி பஸிலும் 
பாராளுேன்்றம் வந்து அளேச்சராகை�ாம். அதிகைாரத 
திலிருந்து அகைற்றுவதற்கைாகை மபாடபப ட்ட 
திட்டங்கைள அளனததும், இறுதியில் ராஜபக்ஷக் 
கைளை முன்னளரவிடவும் ப�ோன நிள�யில் மீை 
வும் அதிகைாரததி�ல்�வா அேரததியிருக்கின்்றது.

அடுத�து என்ன?
 அடுதது வரவுளை ஐந்து வருடங்கைளுக்கு 
இ�ங்ளகையின் தள�விதிளய ராஜபக்ஷக்கைமை தீர 
ோனிக்கைவுளைனர. சி� சேயம் அது 10, 15 வருட 
ங்கைளுக்கும் ்தாடர�ாம். எதிரக்கைட்சிகைளின் ப�த 
திம�மய அது தங்கியிருக்கின்்றது. அதற்கைான வலு 
வான அடிததைதளத அவரகைள மபாட்டு விட்டனர. 
இனி எவர விரும்பினாலும் இளத ோற்றியளேக்கை 
முடியாது என்பமத உணளே. சிறுபான்ளேயனக் 

கைட்சிகைைான முஸ்லிம் கைட்சிகைளின் ஆறு பிரதிநிதிகைள 
இபமபாது அரசின் பக்கைம் தாவிவிட்டாரகைள. அத 
னால், அரசு மீதான ்நருக்கைடிகைள குள்றய�ாம்.
 மகைாட்டாபய அரசாங்கைம் சரவமதச உ்றவு 
கைளை எவவாறு ளகையாைப மபாகின்்றது என்பளத 
கைணடு, இ�ங்ளகை மீதான தள�யீடுகைள இடம் 
்பறும். குறிபபாகை ் ஜனீவா விவகைாரதளதக் ளகையா 
ளவதற்கைான சி� உபாயங்கைளை அவரகைள ளகையாை 
�ாம். ்தாடரும் ்கைாமரானா ்தாற்றும். அதனால் 
உருவாகியிருக்கும் ்பாருைாதார மநருக்கைடிகைளும் 
அவரகைளுக்கு உதவ�ாம். ஆகை, ஒட்டு்ோததோகைப 
பாரக்கும் மபாது உளநாட்டிலும், சரவமதசரீதியாகை 
வும் உருவாகைக் கூடிய ்நருக்கைடிகைளை சோளிதது 
ப�ோன ஒரு சரவாதிகைார ஆட்சிளயத ் தாடரவதற் 
கைான வாயபபு  20 ஆவது திருததததின் மூ�ம் ராஜ 
பக்ஷக்கைளுக்குக் கிளடததுளைது.
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பதில்:
 தியாகைதீபம் திலீபனின் நிளனமவந்தல் 
நிகைழ்ளவ தளட ்சயவதற்கைான ஏற்பாடுகைள 
்பாலிஸாரினால் முன்்னடுக்கைபபட்டு வரு 
வளத நாம் அறிந்திருந்மதாம். அந்த வளகையில், 
வடக்கு கிழக்கு முழுவதும் பரவ�ாகை நீதிேன்்றங் 
கைளின் ஊடாகை  எேக்கு எதிராகை தளடகைளைமபாட்டு 
வந்தாரகைள. குறிபபாகை தமிழ்க் கைட்சிகைளின் தள� 
வரகைள, உறுபபினரகைள ்பாது அளேபபுக்கைளின் 
தள�வரகைள என தனிததனியாகைவும் தளடகைளை 
அறிவிதது வந்தனர. 

 இந்த நிள�யில் தான், நாம் அளனவரும் 
இளணந்து குறிதத தளடக்கு எதிராகைப மபாராட 
மவணடும் என முடி்வடுதமதாம். உயிர நீததவர 
கைளுக்கு அஞசலி ்சயயும் உரிளேளய தளட 
்சயயாேல் அங்கீகைாரம் வழங்கை மவணடும் எனக் 
மகைாரி, தமிழ் மதசியக் கைட்சிகைள ஒன்றிளணந்து, 
14 மபர ளகை்யழுததிட்டு ஜனாதிபதி ேற்றும் 
பிரதேருக்கு கைடிததளத அனுபபியிருந்மதாம். அவர 
கைளிடமிருந்து பதில் கிளடக்கைாத கைாரணததினால், 
இறுதியாகை உணவு தவிரபபுப மபாராட்டதளத 
முன்்னடுக்கைத தீரோனிதமதாம். அதற்கும் ப� 
தளடகைள மபாடபபட்டன. அளதயும் மீறி நாம் 
அந்த மபாராட்டதளத சாவகைச்மசரியில் முன்்னடு 
தமதாம். அதளனத ்தாடரந்து வடக்கு கிழக்கு 
தழுவிய ்சயற்பாட்டு முடக்கை மபாராட்டதளத 
முன்்னடுதது, அதில் ்வற்றி கைணமடாம்.
 கைட்சிகைளின் ஒற்றுளேளய வரமவற்்ற வட 
க்கு கிழக்ளகை மசாந்த 4 ோவட்ட ஆயரகைள இளண 
ந்து எேக்கு ஒரு கைடிதததிளன அனுபபி ளவத 
தனர. நாம் ஒற்றுளேயாகை ்சயற்பட்டுளமைாம் 
எனவும், ேக்கைளும் இளதமய எதிரபாரக்கி்றார 

கைள எனவும் ்தரிவிதது ஒற்றுளேயான ்சயற் 
பாட்ளட  ்தாடரந்து வழிநடாததுங்கைள என 
மகைாரியிருந்தாரகைள. அது உற்சாகைோகை இருந்தது. 
அதன் அடிபபளடயில் தமிழ் ேக்கைளின் ்பாதுப 
பிரச்சிளனகைள ்தாடரபாகை ஆராய மீணடும் கைட்சி 
கைள  ஒன்று கூடிமனாம். 
 தமிழ் ேக்கைள எதிரமநாக்கும் பிரச்சிளன 
கைள ் தாடரபாகை ஒன்றுபட்டு ஆராயந்து, அதன்படி 
்சயற்படுவதாகை தீரோனிததுளமைாம். இது ஒரு 
கைட்டளேபபாகை ் சயற் படுவதற்கு குழு அளேதது 
ளமைாம். 

பதில்:
 உடனடியான பிரச்சிளனகைளைத தீரபபதற் 
கைாகை ஆரம்பததில் அளனவரும் ஒன்றுகூடிமனாம்.   
எதிரகைா�ததில் எவவாறு இயங்குவது என்பது 
பற்றித தான் நாம் கை�ந்துளரயாடிமனாம். தமிழ் 
ேக்கைளின் இனபபிரச்சிளன, அரசியல் தீரவு, ்ஜனீ 
வாத தீரோனங்கைள பற்றி ஒன்்றாகை எதிர மநாக்கு 
மவாம் என்்ற தீரோனதளதத தான் எடுததுள 
மைாம். 
 விேரசனங்கைள ்பாதுவானளவ. அது 
்தாடரபான விவாதங்கைள இருந்தாலும், அதற் 
கும் அபபால், ்பாதுேக்கைளின் ந�ன் சாரந்து 
இயங்குவதற்கைாகை ஒன்றுகூடியுளமைாம் என்பமத 
உணளே. தற்மபாது சரவாதிகைார ஜனாதிபதி ஆட்சி 
வந்துளைது. எனமவ அளத எவவாறு எதிர்கைாளை 
மவண டும் என்ம்ற நாம் மபசி வருகிம்றாம். 
 எம்மீதுளை விேரசனங்கைளுக்கு அபபால், 
தமிழ் ேக்கைளின் விடுதள�க்கைாகை ஒன்்றாகை இருபபத 
ற்மகை நாம் இளணந்துளமைாம். ஓன்றுபட்டு 
நிற்கை மவணடும் என்பமத எேது நம்பிக்ளகையும், 
மதளவ யுோகை உளை கைாரணததினால், எம்மீதுளை 
விேரசனங்கைளை சீரபடுததி, எதிரகைா�ததில் அவ 
வாறு விேரசனங்கைள  இல்�ாேல் ் சயது, அளனவ 
ருடனும் மசரந்து ்சயற்படுவமத எேது மநாக்கைம். 

பதில்:
 கூட்டங்கைளுக்கு சமுகைேளிக்கைாதவரகைளு 
டன் மபச்சுவாரதளதயில் ஈடுபட்டு வருகிம்றாம். 
குறிபபாகை அணளேயில் தமிழ் ேக்கைள கூட்டணி 
யின் தள�வர விக்மனஸ்வரனுடன் ஆக்கைபூரவ 
ோன கை�ந்துளரயாடலில் ஈடுபட்மடன். அடுதது 
ஏளனய கைட்சித தள�வரகைளுடனும் மபசவுள 
மைாம். 
 கைடந்த கைா� கைசபபான  சம்பவங்கைள ்தரி 
ந்திருந்தாலும், அதற்குத தீரவுகைளை கைாணபதுடன், 
ஒன்்றாகை ் சயற்பட மவணடிய அவசியதளத தமிழ் 

ேக்கைள மகைாரியுளைாரகைள. அதன் அவசியதளத புரி 
ந்து நாம் ஒன்றுபட மவணடும் என்பமத எனது 
மகைாரிக்ளகை.

பதில்: 
 இ�ங்ளகையில் உளை பிரச்சிளனகைளைத 
தீரபபதில் இந்தியாவுக்கு கைடளேப ்பாறுபபு 
உளைது.  அணளேயில் இந்தியப பிரதேர மோடி 
அவரகைள பிரதேர ேகிந்த ராஜபக்சவுடன் மபச்சு 
வாரதளதயில் ஈடுபட்டுளைார. அரததமுளை வளகை 
யில் அரசியல் தீரளவக்  ் கைாணடு வருவது ் தாடர 
பாகைவும், இனபபிரச்சிளனத தீரவு குறிததும் 
மோடி மபசியுளைார. அததுடன்  ஜனநாயகை உரி 
ளேகைள ்தாடரபில் மபசியுளைளேயும் தமிழ் ேக் 
கைளுக்கு ஆறுதள� ஏற்படுததியுளைது.
  

இந்தியா அயல்-நட்பு நாடகைவும், ப� உடன் பாடு 
கைளை எம்முடன் ்சயது்கைாணட  நாடாகைவும் 
இருபபதால், இனபபிரச்சிளன,  ்பாருைாதாரப 
பிரச்சிளன என்பவற்றில் தள� யீடு ்சயது, 
தீரவு தருவாரகைள என்்ற நம்பிக்ளகை உளைது. 
அவரகைளுடன் நாம் இது ்தாடரபில்  ்தாடந்து 
மபச மவணடியும் உளைது. அபமபாது தான் 
எேக்கைான தீரவு சாததியோகும்.

பதில்: 
 நம்பிக்ளகை தரும் எனக் கூ்ற முடியாது. அது 
பாராளுேன்றில் வரும்மபாது எவவாறு உருவாக் 

 க்கள்வி:
 பதது �மிழ்க ்கட்சி்களை தியொ்கதீபம் 
திலீபனின நிள்னகவந்�லுடன ஒனறிளைத 
திருககினறீர்்கள். இந்� ஒற்றுளை, தவறுைக்ன 
அவவபகபொது வரககூடிய தெருக்கடி்களை 
எதிர்த்கொள்வ�ற்்கொ்ன ஒன்ொ்க ைட்டும் இரு 
க்கப கபொகின்�ொ? அல்்லது ஒரு அளைபபு 
ரீதியொ்ன�ொ்க, இ�ன தசயற்பொடு்கள் அளை 
யுைொ? இதில் உங்களுளடய திட்டம் என்ன?

த�ொடர்ச்சி 15 ஆம் பக்கம்
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க்கள்வி:
 இந்தியப பிர�ைர் கைொடியுடன கூட்ட 
ளைபபு கபச்சுவொர்தள� ெடத�விருபப�ொ்க 
தசய்தி்கள் தவளியொகியுள்ை்ன. 13ஆவது திரு 
த�தள� முழுளையொ்க ெளடமுள்பபடுதது 
வது உட்பட ஏள்னய விடயங்களில் இந்தியொ 
வி்னொல் அழுத�ம் த்கொடுக்க முடியும் எ்ன 
நீங்கள் ெம்புகினறீர்்கைொ?

Neh;fhzy;

ehk; xd;whf nraw;glNtz;ba mtrpaj;ij 
rpq;fs muR czu;j;jpAs;sJ

க்கள்வி:
 �மிழ்த க�சியக கூட்டளைபபில் ்கடந்� 
்கொ்லங்களில் இளைந்திருந்� ்கட்சி்களைத 
�ொன இபகபொது நீங்கள் மீண்டும் இளைத 
திருககினறீர்்கள். �மிழரசுத �ள்லளை மீது 
அவர்்களுககு ்கடுளையொ்ன அதிருபதி்கள் ஏற் 
்க்னகவ இருககின்து. அவர்்களுககு ெம்பிக 
ள்களயக த்கொடுககும் வள்கயில் என்ன தசய் 
யப கபொகினறீர்்கள்?

 க்கள்வி:
 இறுதியொ்க ெளடதபற்் கூட்டததில் 
�மிழ்த க�சிய ைக்கள் முன்னணி ்க்லந்து 
த்கொள்ைவில்ள்ல. அ்னந்தி சசி�ரன தவளிெட 
பபுச் தசய்��ொ்கச் தசொல்்லபபடுகின்து. 
இந்� நிள்லயில் அள்னததுக ்கட்சி்களை யும் 
ஓரணிககுள் த்கொண்டு வருவது எபபடிச் சொத 
தியைொகும்?

 
 �ற்கபொள�ய அரசியல் நிள்லளை்கள் 
பற்றியும், தியொ்கதீபம் திலீபன அவர்்களின 
நிள்னகவந்�லுக்கொ்க ஏள்னய �மிழ்த 
க�சியம் சொர்ந்� ்கட்சி்களுடன இளைந்து 
கபொரொடி, நிள்னவு நி்கழ்ளவ முனத்னடுத�து 
பற்றியும் இ்லஙள்க �மிழரசுக ்கட்சி �ள்லவர் 
ைொளவ. கச்னொதிரொசொ அவர்்கள் ‘இ்லககு’ 
ஊட்கததிற்கு அளித� பிரததிகய்க கெர்்கொை 
ள்ல இஙகு �ருகினக்ொம்.

,yq;if jkpouRf; fl;rp jiytu;  khit. Nrdhjpuhrh

க்கள்வி:
 இனள்ய சூழலில் இந்� அரசு த்கொண் 
டுவரபகபொகும் அரசிய்லளைபபு, �மிழ் 
ைக்களுளடய அபி்லொளச்களைத தீர்ககும் எ்ன 
ெம்புகினறீர்்கைொ? இல்ள்லதயனில், உங்க 
ளுளடய பிரதிபலிபபு என்னவொ்க இருககும்?
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ஈழததமிழினததின் தாயகைம், ‘தமிழீழம்.’ இது 
இ�ங்ளகைததீவின் வடக்கு, கிழக்கு ோகைாண 

ங்கைளையும் புததைம், சி�ாபம் ோவட்டக் கைளர 
மயாரப பகுதிகைளையும் உளைடக்கிய 20,000 சதுர 
கிம�ாமீற்்றருக்கு மேற்பட்ட நி�பபரபளபக் 
்கைாணடது. இந்த தமிழர தாயகை நி�பபரபபிற்கும் 
சிங்கைைவர வாழும் நி�பபரபபுக்கும் இளடமய 
்பரும் கைாட்டுப பிரமதசம் எல்ள�யாகை இருந்தது.
 கி.பி. 1500ஆம் ஆணடுக்கு முன்பாகை 
தமிழர தாயகைப பகுதிகைள ஈழததமிழரகைைால் 
ஆளுளகை ்சயயபபட்டது. சிங்கைைவர பகுதிகைள 
சிங்கைைவரகைைால் ஆளுளகை ்சயயபபட்டது. கி.பி. 
1796 ஆம் ஆணடில் இ�ங்ளகைத தீளவ ஆக்கிரமிதத 
பிரிததானியரகைள, தேது ஆளுளகை வசதிக்கைாகை 1832 
ஆம் ஆணடு தமிழர தாயகைப பகுதிகைளையும் சிங்கைை 
வர தாயகைப பகுதிகைளையும் ஒருங்கிளணதது ஒற் 
ள்றயாட்சி முள்றக்கு கீழ் ்கைாணடு வந்து ஆளுளகை 
்சயதனர. இந்த நிள� 1948ஆம் ஆணடு இ�ங்ளகை 
சுதந்திரம் அளடந்தது வளர ்தாடரந்தது.
 இ�ங்ளகை சுதந்திரம் அளடந்த மபாது, தமி 
ழர தாயகைப பகுதிகைள சிங்கைை அரசின் ஆளுளகை 
க்கு கீழ் ்கைாணடுவரபபட்டது. 1948ஆம் ஆணடு 
முதல் இன்றுவளர, இ�ங்ளகைளய ஆணட சிங்கைை 
்பௌதத இனவாத அரசுகைள, தமிழர தாயகைதளதச் 
சிங்கைைேயபபடுததி தமிழர தாயகை எணணக்கைரு 
ளவச் சிளதக்கும் சிங்கைைக் குடிமயற்்றத திட் ஸ்ரீடங் 
கைளைப பல்மவறு வழிகைளில் மேற்்கைாணடு 
வருகி ன்்றன. இதன் மூ�ம் தமிழ் ்ோழிளய 
அழிதது, தமிழர வர�ாற்ள்றத திரிதது கைள� பண 
பாட் ளடச் சீரழிதது, தமிழர தாயகை பூமிளய சிங் 
கைை பூமியாகை ோற்றி, தமிழரகைளின் சுயநிரணய 
உரிளேக் மகைாட்பாட்ளடயும் இள்றயாணளேளய 
யும் ேறுக்கும் நிள�ளய உருவாக்கைச் சிங்கைை அரசு 
கைள முற்பட்டுளைன. இளத அளடவதற்கு சிங்கைை 
அரசுகைள பல்மவறுபட்ட சூழ்ச்சிச் ்சயற்றிட்டங் 
கைளை  நிள்றமவற்றி வந்துளைன. அததுடன் நிள்ற 
மவற்றியும் வருகின்்றன. இந்த வழியில் ஈழததமிழி 
னததின் சமூகை, ்பாருைாதார வாழ்ளவச் சீர குள� 
தது அரசியல் உரிளேளயக் மகைளவிக்குறியாக்கிப 
ப�வீனபபடுததச் சிங்கைை அரசுகைள திட்டமிட்டு 
ளைன.

• �மிழர் �ொய்க எல்ள்ல்களை ள்கபபற்றும் திட் 
டங்கள்
• �மிழர் �ொய்கப பகுதி்களைத துண்டொடும் திட் 
ட ங்கள்
• �மிழர் �ொயததின ்களரகயொரப பகுதி்களைச் 
சிங்கைையபபடுததும் திட்டங்கள்
• ஈழத�மிழர் வர்லொற்ள்த திரிவுபடுததும் திட்ட 
ங்கள்
• �மிழர் க�சியதள�ச் சிள�தது, அரசியல் உரி 
ளைளய ைறுககும் திட்டங்கள் 

 எனப  பல்மவறு ்சயற்றிட்டங்கைளைச் 
சிங்கைை அரசுகைள கைடந்த எழுபது ஆணடுகைளுக்கு 
மே�ாகை நளடமுள்றபபடுததி வருகின்்றன. இந்தத 
திட்டங்கைளைச் சு�போகை நிள்றமவற்றும் வளகையில் 
வாயபபான சூழ்நிள�கைளும் உருவாக்கைபபட்டன.

• �மிழர் �ொய்கதள� இரொணுவையபபடுத�ல்
• �மிழர் �ொய்க ைொவட்டததின தபொறுபபொ்க 
சிங்கை அரச அதி்கொரி்களையும் இரொணுவ அதி 
்கொரி்களையும் நியமித�ல்

• �மிழர் �ொய்கப பகுதி்களில் சிங்கை தபௌத� 
வி்கொளர்களை உருவொககு�ல்
• �மிழர் �ொய்கப பகுதி்களுடன சிங்கைப பகுதி்க 
ளை இளைத�ல்
• �மிழர் �ொய்கப பகுதி்களில் �மிழரின பொரொளு 
ைன்ப பிரதிநிதிததுவதள�க குள்தது சிங்கை 
வர் பொரொளுைன்ப பிரதிநிதி்கைொ்கச் தசல்லும் 
நிள்லளய ஏற்படுதது�ல் என் அடிபபளடயில் 
க�ர்�ல் முள்யில் ைொற்்ங்களை ஏற்படுதது�ல்
 

 இந்த நிள�ளேகைள யாவும் ஈழததமிழின 
ததின் வாழ்வு நிள�கைளையும் வாழ்வு இயக்கைங்கை 
ளையும் ோற்றியளேததன. ஈழததமிழினததின் எழு 
ச்சிளயயும் அரசியல் உரிளேளயயும் ப�வீனபபடு 
ததியுளைது. அததுடன் பல்மவறு ோற்்றங்கைளைத 
தமிழர தாயகைததில் ஏற்படுததியுளைன.
 
• ஈழத�மிழர்்கள் இடம்தபயர்ந்தும், பு்லம்தபயர் 
ந்தும் வொழும் நிள்ல ஏற்பட்டுள்ைது.
• �மிழர் �ொய்கததில் ஈழத�மிழரின இ்னவிகி�ொ 
சொரம் குள்ந்து சிங்கைவரின இ்னவிகி�ொசொரம் 
அதி்கரிததுள்ைது.
• �மிழர் �ொய்கப பகுதி்களில் விகி�ொசொரத க�ர் 
�ல் முள்்கள் மூ்லம் �மிழர் பொரொளுைன்ப 
பிரதிநிதிததுவம் குள்ந்து, சிங்கைவர் பிரதி 
நிதிததுவமும் சிங்கைக ்கட்சி்களின பிரதிநிதித 
துவமும் ஏற்படுத�பபட்டுள்ைது.
• �மிழர் �ொய்கததின வர்லொற்ள்த திரிககும் 
முயற்சி்கள் கைற்த்கொள்ைபபட்டுள்ை்ன.
• ஈழத�மிழி்னததின தபொருைொ�ொர வொழ்வு 
�மிழர் �ொய்கததில் பொதிக்கபபட்டுள்ைது.
• �மிழர் �ொய்கததின பகுதி்களில் �மிழ்ப 
தபயர்்கள் சிங்கைப தபயர்்கைொ்க ைொற்்பபட்டு 
ள்ை்ன.
• �மிழர் �ொய்கப பகுதி்களில் சிங்கை ைொவட்ட 
ங்களும் சிங்கைப பிரக�சச் தசயற்பிரிவு்களும் 
உருவொக்கபபட்டுள்ை்ன.
• �மிழர் �ொய்கததின தைொத� நி்லபபரப பில் 40 
வீ�ததுககு கைற்பட்ட நி்லபபரபபு முற்றுமுழு 
�ொ்கச் சிங்கைையபபடுத�பபட்டுள்ைது.
• ஈழத�மிழர்்களின சுயநிர்ைய உரிளைகக்கொட் 
பொடு ைறுக்கபபட்டுள்ைது.

 இந்த நிள�ளேகைள ோற்றியளேக்கைபபட 
மவணடும். இன்று ஈழததமிழரகைள இ�ங்ளகைத 
தீவின் உளைகைததினுளளும்  பு�ம்்பயரந்து ்வளி 
யகைததில் சரவமதசததிலும் வாழ்ந்து வந்தாலும், 
ஒமர சுயநிரணய உரிளேக் மகைாட்பாட்ளடமய 
்கைாணடுளைனர. இந்தச் சுயநிரணய உரிளேக் 
மகைாட்பாட்ளட சிறீ�ங்கைா அரசு அழிக்கை நிளனக் 
கி்றது. ஈழததமிழினம் ஒன்றிளணந்து, தனது சுய 
நிரணய உரிளேக் மகைாட்பாட்ளடப ப�பபடுதத 
மவணடும். இதற்கைான ்சயற்பாடுகைளை ஈழத 
தமிழினம் மேற்்கைாளை மவணடியது அவசிய 
ோகின்்றது.இதற்கைாகை

• ஈழத்தமிழினம் ஒன்றிணைந்து ்தம்ணமைப் பலப் 
படுத்த வேண்டும்
 
• ஈழத்தமிழர்கள் ்தமைது சமூ்க, பபொருளொ்தொர, 
அரசியல் வமைம்பொட்டுக்கொன பசயற்றிட்்டங்கணளத 
திட்்டமிட்டுச் பசயற்படுத்த வேண்டும்
 
• ்தமிழர ்தொய்கப் பகுதி்கணளயும் எல்ணல்கணளயும் 
்கொககும் பசற்றிட்்ட ேடிேங்கணள உருேொககி அே 
ற்ணறை வமைற்ப்கொள்ள வேண்டும்
 
• ஈழத்தமிழர்களின் ேரலொற்று நி்கழ்வு்கணள ஆே 
ைப்படுததி, எதிர்கொலச் சந்்ததியினர அேற்ணறை 
அறியும் ேண்கயிலொன பசயற்பொடு்கணள வமைற்ப்கொ 
ள்ள வேண்டும்.
 
• இலஙண்கத தீவில் ்தமிழர ்தொய்கததில் ேொழும் 
்தமிழர்களின் சமூ்க பபொருளொ்தொர வமைம்பொட்டுக்கொன 
பசயற்றிட்்டங்கணளப் புலம் பபயரந்து ேொழும் 
்தமிழர்கள் வமைற்ப்கொள்ள வே ண்டும்.
 
• ஈழத்தமிழர்கள் ்தமைது பசயற்பொடு்கணள நிறுே 
னமையப்படுததி ்தமிழர ்தொய்கததின் கிரொமைங்களில் 
அணமைப்புக்கணளக ்கட்்டணமைததுப் பலப்படுததும் 
பசயற்பொடு்கணள வமைற்ப்கொள்ள வேண்டும்.
 
• ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல் அணமைப்பு்கள் யொவும் 
ஒன்றிணைந்து பசயற்றிட்்டங்கணள முன்பனடுக்க 
வேண்டும்.
 
• ்க்டந்்த ்கொலங்களில் ஈழத்தமிழினததின் மீது 
வமைற்ப்கொள்ளப்பட்்ட சிங்கள இனேொ்தததின் 
அ்டககுமுணறை்கணளயும், ்தமிழினததின் அேலங்க 
ணளயும் ்தமிழர ப்தொன்ணமை, உரிணமை என்பணே 
பற்றி பன்னொட்டு அரஙகில் ப்தொ்டரச்சியொன பரப் 
புணர்கணள வமைற்ப்கொள்ள வேண்டும்..
 
• ்தமிழர ்தொய்கததில் ேொழும் ஈழத்தமிழர்களுககும் 
புலம்பபயரந்து ேொழும் ஈழத்தமிழர்களுககும் 
இண்டயிலொன ஒருஙகிணைந்்த பசயற்பொடு்களும் 
நிறுேனமையப்படுத்தலுக்கொன ஒழுஙகு்களும் வமைற் 
ப்கொள்ளப்ப்ட வேண்டும்.
 
• சரேவ்தச ரீதியொ்க ஈழத்தமிழினததின் சுயநிரைய 
உரிணமைக வ்கொட்பொட்ண்ட எடுததுணரதது, ்தமிழர 
்களின் அரசியல் உரிணமைணயயும், இணறையொண்ணமை 
ணயயும் நிணலநொட்டி்டவேண்டும்
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ஜனாதிபதி மகைாததாபாயவின் திட்டபபடி இரு 
பதாவது திருததச் சட்டம் மூன்றிலிரணடு 

்பரும்பான்ளேயுடன் நிள்றமவற்்றபபட்டு விட் 
டது. இது ஒரு வர�ாற்று நிகைழ்வு. ராஜபக்ஷக்கைளைப 
்பாறுததேட்டில் இது அவரகைளுளடய மூன்்றாவது 
அரசியல் சாதளன என்ம்ற கூ்ற மவணடும்.
 ராஜபக்ஷக்கைளுக்கு இது சாதளனயாகை இருந்த 
மபாதிலும், இ�ங்ளகை என்்ற ஜனநாயகை நாட்டிற்கு 
இந்த வர�ாற்றுத தினோனது ஒரு கைரி நாைாகைமவ 
அளேந்துளைது. அமதமபான்று ஜனாதிபதி மதரத 
லில் மகைாததபாயா ராஜபக்ஷ ்வற்றி்பற்று பதவி 
மயற்்ற தினமும், ்பாதுத மதரதலில் ராஜபக்ஷக்கைள 
மூன்றிலிரணடு ்பரும்பான்ளே ப�ததுடன் ்வற் 
றி்பற்று நாடாளுேன்்றம் பதவிமயற்்ற தினமும் 
கூட வர�ாற்று கைரிநாட்கைைாகைமவ கைருதபபட 
மவணடியளவ.
 ஏ்னனில், பல்லின ேற்றும் பல்சேயம் 
சாரந்த ேக்கைள வாழ்கின்்ற இந்த நாட்டில், பல்லின 
பல்சேயத தன்ளே மபணபபட மவணடியது அவசி 
யம். இந்தப பல்லினததன்ளே ்தாடரச்சியாகைப 
பு்றக்கைணிக்கைபபட்டு வருகின்்றது. இதன் மோசோன 
அரசியல், சமூகை, ்பாருைாதார விளைவுகைளில் 
இருந்து விடுபட முடியாேல் நாடு திணறிக் ்கைாண 
டிருக்கின்்றது.
 இந்த பாதிபபுகைளில் இருந்து விடுபடுவத 
ற்கு பல்லினத தன்ளேயும் பல்சேய நிள�ளேயும் 
மபணபபடுவதற்குப பதி�ாகை தனிச்சிங்கைை, தனி 
்பௌதத அரசியல் கைடும் மபாக்ளகைக் ்கைாணடவர 
கைள அரசியலில் ்சல்வாக்கு ்பற்றிருக்கின்்றார 
கைள. ்சல்வாக்கு ்பற்றிருபபது ேட்டுேல்�ாேல், 
கைட்டுக்கைடங்கைாத வளகையில் அவரகைள தேது அதிகைா 
ரங்கைளைச் சட்ட ரீதியாகை வலுபபடுததிக் ்கைாணடி 
ருக்கின்்றாரகைள. இது ஜனநாயகைதளதக் குழிமதாண 
டிப புளதபபதற்கும் சரவாதிகைாரம் மேம�ாங்குவ 
தற்குமே வழி வகுததுளைது.
 ஜனாதிபதியாகைப பதவிமயற்்ற மகைாததாபாய 
ராஜபக்ஷ தனது இராணுவ மபாக்கி�ான ஆட்சி 
நிரவாகை நடவடிக்ளகைகைளுக்கு அரசிய�ளேபபின் 
பத்தான்பதாவது திருததச் சட்டம் தளடயாகை 
அளேந்திருந்தது. அந்தச் சட்டம் நிள்றமவற்்றதிகைா 
ரம் ்கைாணட ஜனாதிபதியின் ளகைகைளைக் கைட்டிப 
மபாட்டிருந்தது. நிள்றமவற்்றதிகைாரம் என்்ற நிரவாகை 
வலுளவப பயன்படுததிததான் விரும்பியவாறு 
ஜனாதிபதி ்சயற்படுவதற்கு அது தளட மபாட்டி 
ருந்தது.
 இந்தத தளடளய அடிதது ்நாறுக்கி, தான் 
விரும்பியவாறு ஆட்சி அதிகைாரதளதப பயன்படுத 
திச் ்சயற்படவும், ராஜபக்ஷக்கைளின் குடும்ப ஆட் 
சிளய ேன்னாராட்சிக்கு நிகைராகைக் ்கைாணடு நடதத 
வும் பத்தான்பதாவது திருததச்சட்டதளத இல்�ா 
ேற் ்சயய மவணடிய மதளவ ஜனாதிபதி மகைாததா 
பாய ராஜபக்ஷவுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. அந்தத 
மதளவளய அவர இருபதாவது திருததச் சட்டத 
தின் மூ�ம் ்வற்றிகைரோகை நிள்றமவற்றிக் ்கைாண 
டிருக்கின்்றார.
 இருபதாவது திருததச் சட்டதளத அவசர 
அவசரோகைக் ்கைாணடு வருவதற்கைான அரசியல் 
மதளவ என்ன என்று எதிரக்கைட்சித தள�வர சஜித 
பிமரேதாசா மகைளவி எழுபபி இருந்தார. நிள்ற 
மவற்்றதிகைாரதளத வலுபபடுததவதிலும் பாரக்கை 
்கைாமரானா ளவரளஸ ்சயல் வல்�ளேயுடன் 
கைட்டுபபடுததவதற்கு உரிய சட்ட ஏற்பாடுகைளில் 
அல்�வா கைவனம் ்சலுததபபட்டிருக்கை மவண 
டும்? என்்ற தனது ஆதங்கைதளதயும் அவர ்வளிபப 
டுததி இருந்தார. 

 அரசாங்கைததின் முன்னால் அவசரோகைத 
தீரவு கைாணபபட மவணடிய ப� பிரச்சிளனகைள 
அணிவகுதது நிற்கின்்றன. அவற்ள்றப பு்ற்ோது 
க்கிவிட்டு ஜனாதிபதியின் ளகைகைளில் அதிகைாரங்கை 
ளைக் ்கைாணடு குவிபபதற்கைான திருததச் சட்டத 
திற்கு முன்னுரிளே அளிக்கைபபட்டிருந்தளதச் சுட்டி 
க்கைாட்டி அவர கைணடனம் ்வளியிட்டிருந்தார.
 அமதமபான்று சிறுபான்ளே இன அரசியல் 
தள�வரகைளும் ்பரும்பான்ளே இன தள�வரகைள 

ேற்றும் ஜனநாயகைததின் மீது பற்று ்கைாணடிருந்த 
்பாதுஅளேபபுக்கைளைச் மசரநதவரகைள உளளிட்ட 
ப�ரும் எதிரபபு ்தரிவிததிருந்தனர. ்பௌததபீட 
ங்கைள ேற்றும் சி� ்பௌதத குருோரகைளும் தங்கைளு 
ளடய எதிரபளப ்வளியிட்டிருந்தனர. ஆனால் 
இந்த எதிரபபுக்கைள எதளனயும் ராஜபக்ஷக்கைள 
்பாருட்படுததமவ இல்ள�. அவரகைள தேது மபாக் 
கில் இருபதாவது திருததச் சட்டதளத ்வற்றிகைர 
ோகை நிள்றமவற்றி உளைாரகைள.
 இந்தத திருததச் சட்டததிற்கு எதிரபபு 
்தரிவிததிருந்த ்பௌதத பிக்குகைளும், அரச தரப 
பின் தீவிர அரசியல் மபாக்குளடயவரகைைான 

விேல் வீரவன்ஸ, வாசுமதவ நாணயக்கைார, உதய 
கைம்ேன்பி� மபான்்றவரகைளும் இறுதித தருணததில் 
தங்கைளுளடய எதிரபளபக் ளகைவிட்டு அரச தரபபிற் 
குத தாைம் மபாட்டு அந்தத திருததச் சட்டததிற்கு 
ஆதரவாகைக்ளகை உயரததிய அரசியல் மவடிக்ளகையும் 
நடந்மதறி இருக்கின்்றது.  
 அமதமபான்று ராஜபக்ஷக்கைளின் இனவாத 
அரசியல் ்கைாளளகைகைளினாலும், ஆட்சி நிரவாகைச் 
்சயற்பாடுகைளினாலும் ்பரிதும் பாதிக்கைபபட்டு 
ளை முஸ்லிம் சமூகைதளதச் மசரந்த குறிபபிட்ட சி� 
நாடாளுேன்்ற உறுபபினரகைள இறுதி மநரததில் 
கைட்சிததாவி, இருபதாவது திருததச் சட்டததிற்கு 
ஆதரவளிதத மகைவ�ோன அரசியல் நிள�ளேயும் 
ஏற்பட்டிருக்கின்்றது.
 சிறீ�ங்கைா முஸ்லிம் கைாங்கிரஸ், அகி� 

இ�ங்ளகை ேக்கைள கைாங்கிரஸ் ஆகிய கைட்சிகைளின் 
தள�வரகைைான ரவூப ஹக்கீம் ேற்றும் ரிசாட் 
பதியுதீன் ஆகிய இருவரும் அரசுக்கு எதிராகை வாக் 
கைளிததிருந்தனர. ஆனால் அவரகைளுளடய கைட்சிளயச் 
மசரந்த ஆறு மபர அரசுக்கு ஆதரவளிததிருந்தனர. 
இதில் நான்கு மபர முஸ்லிம் கைாங்கிரளஸச் மசரந் 
தவரகைள. இருவர அகி� இ�ங்ளகை ேக்கைள கைாங் 
கிரஸ் உறுபபினரகைைாவர. இது தவிர ஐக்கிய ேக் 
கைள சக்திளயச் மசரந்த டயானா கைேமகை ேற்றும் 
தமிழ் முற்மபாக்கு கூட்டணியின் உறுபபினராகிய 
அரவிந்தகுோர ஆகிமயாரும் அரசுக்கு ஆதரவாகை 
வாக்கைளிபபில் கை�ந்து ்கைாணடனர.
 சிறுபான்ளே இன ேக்கைளின் ந�ன்கைளுக்கு 
எதிரான ்சயற்பாடுகைளை முன்்னடுதது வருகி 
ன்்ற ராஜபக்ஷக்கைள இருபதாவது திருததச் சட்ட 
தளத நிள்றமவற்றுவதில் மூன்றிலிரணடு ்பரும் 
பான்ளே ப�தளதப ்பறுவதற்கைாகை அந்த சமூகைங் 
கைளைச் மசரந்த பிரதிநிதிகைளைமய பகைளடக்கைாய 
கைைாகைப பயன்படுததிய அரசியல் மவடிக்ளகையும் 
நடந்மதறி இருக்கின்்றது. இதில் இன்னு்ோரு 
விமசடம் என்ன்வன்்றால், இருபதாவது திருத தச் 
சட்டோனது, ்பரும்பான்ளே இனத தவராகிய 
சிங்கைைரகைளினால் ேட்டும் நிள்றமவற்்றபபடவி 
ல்ள�. ோ்றாகை சிங்கைை, தமிழ், முஸ்லிம் ஆகிய 
நாட்டின் மூவின ேக் கைளுளடய பிரதிநிதிகைளினதும் 
ஆதரவுடன் நிள்றமவற்்றபபட்டிருக்கின்்றது.
 ஜனாதிபதியாகைப பதவிமயற்்றால் தனது 
்சயற்பாடுகைளுக்கு அரசிய�ளேபபு எந்தவிதததி 
லும் தளடயாகை இருக்கைக் கூடாது. அரசிய�ளேபபு 
என்பது ஜனாதிபதியின் நடவடிக்ளகைகைளுக்கு இட 

ேளிக்கை மவணடும் என்று மகைாததாபாய ராஜபக்ஷ 
தனது அரசியல் நிள�பபாடு குறிதது ஜனாதிபதி 
மதரதலில் மவட்பாைராகைக் கைைமி்றங்கியிருந்த 
மபாது  ஊடகைங்கைளுக்குத ்தரிவிததிருந்தார.
 நிள்றமவற்று அதிகைாரம் ்கைாணட ஜனாதி 
பதிளய எவரும் கைட்டுபபடுததக் கூடாது. எந்தச் 
சட்டமும் நிள்றமவற்்றதிகைாரததுக்குத தளடவிதிக் 
கைக் கூடாது. நாட்டின் நிள்றமவற்்றதிகைாரம் ் கைாணட  
ஜனாதிபதியானவர தான் விரும்பியவாறு ்சயற் 
படுவராகை இருக்கை மவணடும் என்்ற தனது அரசி 
யல் அபி�ாளஷளய மகைாததாபாய ராஜபக்ஷ இருப 
தாவது திருததச் சட்டம் நிள்றமவற்்றபபட்டிருபப 
தன் மூ�ம் நிள்றமவற்றிக் ்கைாணடு விட்டார.

   த�ொடர்ச்சி 08ஆம் பக்கம்
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வடகிழக்கு தமிழரகைளின் தாயகைப பகுதியின் 
்பாருைாதாரம் என்பது ப�ேளடயாேல் 

இருக்கை மவணடும் என்பதில் கைா�ததிற்குக் கைா�ம் 
வரும் அரசாங்கைங்கைள கைவனோகைமவ இருந்து வருகி 
ன்்றன. தமிழரகைளின் வைம் அதிகைரிக்கும்மபாது, 
அவரகைளின் உரிளே சாரந்த விடயங்கைளும் அதிகைரி 
ததுவிடும் என்்ற மநாக்கில் இவவா்றான ்சயற் 
பாடுகைள முன்்னடுக்கைபபடுகின்்றன.

 ்வளிநாட்டில் இருந்து கிளடக்கும் நிதிகை 
ளுக்கு ஏதாவது ்சயது கைாட்ட மவணடும் என்பதற் 
கைாகை ஓரிரு திட்டங்கைளை ்சயதாலும், ்பரும்பா 
லும் தமிழர மதசங்கைள, அளனதது வழிகைளிலும் 
பு்றக்கைணிக்கைபபட்மட வருகின்்றன.
 கிழக்கு ோகைாணததிளனப ்பாறுததவளர 
யில், தமிழரகைளின் ்பாருைாதாரம் என்பது ்பருே 
ைவு விவசாயததில் தங்கியிருக்கின்்றது. இன்று 
இ�ங்ளகையில் விவசாய நி�ங்கைளை அதிகைைவில் 
்கைாணட ோகைாணங்கைளுள ஒன்்றாகை கிழக்கு ோகைா 
ணம் கைாணபபடுகின்்ற மபாதிலும், விவசாயத துள்ற 
யிளன ்பாறுததவளரயில் பு்றக்கைணிக்கைபபட்மட 
வருகின்்றது.
 நாட்டில் வாழும் விவசாயிகைளின் வாழ்வா 
தாரததிளன மேம்படுததும் மநாக்கில் அரசாங்கைம் 
பல்மவறு மவள�த திட்டங்கைளை மேற்்கைாணடு 
வரும் நிள�யில், அதிகைாரிகைளும் ோற்்றான்தாய 
ேனபபான்ளேயுடன் நடந்து்கைாளளும் நிள�யும் 
கைாணபபடுகின்்றது.
 அந்தவளகையில், ேட்டக்கைைபபு ோவட்டத 
தின் கிரான் பிரமதச ்சய�ாைர பிரிவிலுளை 
வாகைமனரி விவசாயிகைள தணணீர இன்ளே கைாரண 
ோகை தங்கைளுளடய விவசாயததிளன மேற்்கைாள 
வதில் பாரிய சிக்கைல்கைளை மேற்்கைாணடு வருவ 
தாகை ்தரிவிக்கின்்றனர.

 வாகைமனரி பிரமதசததிலுளை தவளணக் 
கைணடம், கைக்கைரிேடுக் கைணடம், ேக்கிைான கைணடம், 
பருததிச்மசளன கைணடம், ்கைாடிததீவுக் கைணடம், 
தரிமசன கைணடம், வட்டக் கைணடம் ஆகிய கைணடங் 
கைளில் எட்டாயிரததிற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கைரில் 
மூவாயிரததிற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகைள இம் 

முள்ற ்பரும்மபாகை விவசாயததிளன மேற் 
்கைாணடு வருகின்்றனர.
 நீரபாசனத திளணக்கைைததிற்குச் ்சாந்த 
ோன தவளணக் கைணடததிலுளை அளணக் கைட்டு 
பழுதளடந்துளை நிள�யில், புதிய அளணக்கைட் 
டிளன நிரோணிக்கும் பணிகைள கைடந்த ஏபரல் ோதம் 
ஆரம்பிக்கைபபட்டுளைது. இந்த அளணக்கைட்டு 
மவள�கைள ்பரும்மபாகை விவசாய ்சயளகைக்கு 
முன்னர பூரததி ்சயது, விவசாயிகைளின் பாவளன 
க்கு வழங்குவதாகை வாக்குறுதிவழங்கைபபட்டது.

 ஆனால் ்பரும்மபாகை விவசாய ்சயளகை 
ஆரம்பிக்கைபபட்ட நிள�யில், கைடந்த 10ம்ஆ திகைதி 
விவசாய ்சயளகைக்கு நீர வழங்குவதாகை விவசாய 
கூட்டததில் நீரபாசனத திளணக்கைைததினால் வாக் 
குறுதி வழங்கைபபட்டது. ஆனால் இதுவளர விவசா 
யததிற்கு நீர வழங்கைபபட்டவில்ள�.

 ்பரும்மபாகை விவசாய ் சயளகைக்கு முன்னர 
பூரததி ்சயது தருவதாகை கூறிய அளணக்கைக்கைட்டு 
இதுவளரக்கும் பூரததி ்சயயபபடாத நிள�யில் 
கைாணபபடுகின்்றது. இதனால் நீர ்சல்வதற்கைான 
பாளதகைள ேணணால் மூடபபட்டுளைதுடன், விவ 
சாய நி�ததிற்கு தணணீர ்சல்லும் வழி தளடப 
பட்டு கைாணபபடுகின்்றது.
 விவசாய ்சயளகைக்கு தணணீர இன்ளே 
்தாடரபில் நீரபாசன திளணக்கைைததினருக்கு விவ 
சாயிகைளினால் முள்றபபாடு ்சயயபபட்டது. விவ 
சாயி ஒருவரின் வயலின் ஊடாகை ளகை வாயக்கைால் 
்வட்டபபட்டு நீர குள்றவாகை வழங்கைபபட்டது. 
வாயக்கைால் உளடந்ததன் கைாரணோகை நீர ்சல்வது 
தளடபபட்டு கைாணபபட்டது.
 அதன்பிற்பாடு விவசாயிகைள வாயக்கைால் 
உளடந்ததன் கைாரணோகை ஏற்பட்ட தளடளய நீக் 
கும் வளகையில் தளடயிளன அகைற்றிய ்பாழுதும் 
வரம்புக்கைட்டில் உளை ேணல்கைள மீணடும் உளட 
ப்படுதத வணணமே கைாணபபடுவதுடன், இதன் 
மூ�ம் கிளடக்கும் தணணீர எட்டாயிரததிற்கும் 
மேற்பட்ட ஏக்கைர விவசாய ்சயளகைக்கு மபாதுோ 
னதாகை அளேயாது என விவசாயிகைள கைவள� 
்தரிவிக்கின்்றனர.
 எனமவ உடனடியாகை நீரபாசன திளணக்கை 
ைததினர குறிதத அளணக்கைட்டிளன மிகை விளரவாகை 
பூரததி ்சயது, விவசாயிகைள பாவளனக்கு வழங் 
குவதுடன், விவசாயிகைளுக்கு மநரததியான முள்ற 
யில் தணணீர கிளடபபதற்கு துரித நடவடிக்ளகை 
எடுக்கை முன்வர மவணடும் என மவணடுமகைாள 
விடுததும்; இதுவளரயும் எந்த நடவடிக்ளகைகைளும் 
முன்்னடுக்கைபபடவில்ள�.
 இதுமபான்று தமிழரகைளின் விவசாய ்சய 

ளகைக்கு மதளவயான நீரவசதிகைளை வழங்குவதில் 
அரசாங்கைம் மிகைவும் அசேந்தோன மபாக்கிளனமய 
்தாடரந்து முன்்னடுதது வருகின்்றது.

 

கைா�ங்கைா�ோகை தேது பிரச்சிளனகைளை விவசாயிகைள 
்தரிவிக்கின்்ற மபாதிலும், அந்த பிரச்சிளனக்கைான 
தீரவிளன வழங்கைாேல் இழுததடிக்கைபபடு வதன் 
கைாரணோகை விவசாயிகைள தங்கைைது விவசாய நட 
வடிக்ளகைகைளை விடுதது மவறு ்தாழிலில் இ்றங் 
கும் நிள�க்கு ்சல்கின்்றனர.
  ேட்டக்கைைபபு ோவட்டததில் உளை குைங் 
கைள முள்றயாகை புனரளேக்கைபபட்டு, அளணக்கைட்டு 
கைள முள்றயாகை அளேக்கைபபடுோனால், தமிழர 
கைளின் பகுதி ்பான் ்சழிக்கும் பூமியாகை ோறும் 
நிள� மயற்படும். இவவா்றான நிள�மயற்பட்டு 
விடக் கூடாது என்்ற கைாரணததினாம�மய இவவா 
்றான அசேந்தோன ்சயற்பாடுகைளை அரசாங்கைம் 
முன்்னடுதது வருகின்்றது.
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இருப�ொம் திருத�ச்  ... த�ொடர்ச்சி...
 சிங்கைை ்பௌதத மதசியக் ்கைாளளகைளய 
யும் குடும்ப அரசியல் ந�ன்கைளை முதன்ளே 
பபடுததிய மபாக்ளகையும் ் கைாணடுளை ஜனாதிபதி 
மகைாததாபாய ராஜபக்ஷ இனிமேல் தனது விருபப 
ததிற்கு ஏற்்றவாறு ்சயற்படுவதற்குரிய சட்ட 
ரீதியான அரசியல் சூழல் உருவாக்கைபபட்டு விட் 
டது. ஜனநாயகை வழிமுள்றயி�ான சரவாதிகைார 
ஆட் சிக்மகை இது வழிவகுததிருக்கின்்றது.
 இது நாட்டின் இயல்பு நிள�ளேக்கும், 
பல்லின ேக்கைளின் அளேதியான எதிரகைா� வாழ்க் 
ளகைக்கும் சுபிட்சததிற்கும் பாதகைோகைமவ அளே 
யும்.
 அமதமவளை இந்த நாடு சிங்கைைவரகைளு 
க்கு ேட்டுமே உரிததானது. சிங்கைை ்பௌதத 
ேதததிற்கு ோததிரமே இங்கு இடமுணடு என்்ற 
மபரினவாத ஆட்சி முள்றளே இனிமேல் தங்கு 
தளடயின்றி ்கைாணடு ்சலுததபபடும் என்பதி 
லும் சந்மதகைமி ல்ள�.
 இருபதாவது திருததச் சட்டம் நிள்றமவற் 
்றபபடுோனால், நாட்டில் சரவாதிகைார ஆட்சிமய 
நிள�்பறும். சிறுபான்ளே மதசிய இனோகிய 
தமிழ் ேக்கைளின் உரிளேகைளை உறுதிபபடுததுவ 
தற்கைான அரசியல் தீரவுக்கு வழி இல்�ாேற் 
மபாகும் என்பது தமிழ்தமதசிய பற்றுளடயவரகை 
ளின்  கைவள�. 
 இந்த அரசியல் ரீதியான கைவள�மய இருப 
தாவது திருததச் சட்டம் நிள்றமவற்்றபபட்ட தன் 
பின்னரான இருள சூழ்ந்த யதாரதத அரசியல் 
நிள�ளேயாகும்.
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மபாருக்கு பின்னரான கைா�ப பகுதியில் 
வடக்கு ோகைாணததில்  தற்்கைாள� 

வீதங்கைள அதிகைரிதது கைாணபபடுகின்்றளே மிகைவும் 
மவதளனக்குரிய விடயோகை உளைது. தற்்கைாள� 
கைளை தடுக்கும் மநாக்கில் ப� ்சயற் திட்டங்கைள 
முன்்னடுக்கைபபட்டு வருகின்்ற மபாதும், அளவ 
மபாதியைவில் ேக்கைளுக்கு பயனளிக்கைவில்ள� 
என்ம்ற கூ்ற முடியும். 
 வடக்கின் 5 ோவட்டங்கைளில் இருந்தும் 
மே�திகை சிகிச்ளசக்கைாகை யாழ். மபாதனா ளவததிய 
சாள�க்கு மநாயாைாரகைள ோற்்றபபடுவது 
வழளே.  அந்த தகைவலின் அடிபபளடயில்,  கைடந்த 
2013ஆம் ஆணடில் இருந்து தற்்கைாள�கைள  எணணி 
க்ளகையைவில் வீழ்ச்சி கைணடுளை மபாதிலும், வருடா 
ந்தம் 500இற்கும் மேற்பட்டவரகைள தற்்கைாள�க்கு 
முயன்்ற நிள�யில் சிகிச்ளச ்பறுவதாகை யாழ்ப 
பாணம் மபாதனா ளவததியசாள�யின் தரவுகைள 
்தரிவிக்கின்்றன.
 இவற்றின் அடிபபளடயில் 2013ஆம் 
ஆணடு  714 மபர தற்்கைாள�க்கு முயன்்ற நிள�யில் 
யாழ்பபாணம் மபாதனா ளவததியசாள�யில் சிகி 
ச்ளச ்பற்று ்வளிமயறியுளைமதாடு, 2014இல் 
640 மபரும், 2015இல் 588 மபரும் சிகிச்ளச ்பற்று 
்வளிமயறியுளைனர. 2016ஆம் ஆணடில் இந்த 
எணணிக்ளகை ஓரைவு குள்றவளடந்து 578 ஆகைக் 
கைாணபபட்டது.
 இவவாறு குள்றவளடந்த எணணிக்ளகை 
மீணடும் அதிகைரிததுளைது. இதன் அடிபபளடயில் 
2019ஆம் ஆணடில் தற்்கைாள�க்கு முயன்று யாழ் 
பபாணம் மபாதனா ளவததியசாள�யில் சிகிச்ளசக் 
கைாகை அனுேதிக்கைபபட்டவரகைளின் எணணிக்ளகையா 
னது 612 எனத ்தரிவிக்கும் ளவததியசாள� 
புளளிவிபரததில்;  இதில் 104 மபர ேரணேளடந் 
துளைதாகைவும் ்தரிவிக்கின்்றது.  
அமத மநரம் 2020ஆம் ஆணடு ஓகைஸ்ட் ோதம் 
வளரயில் 361 மபர தற்்கைாள�க்கு முயன்று சிகிச் 
ளசக்கைாகை அனுேதிக்கைபபட்டுளைதாகைவும் ்தரிவிக் 
கைபபடுகின்்றது.
 தற்்கைாள�க்கைான கைாரணங்கைைாகை ப�வற் 
ள்றக் குறிபபிட்டாலும் மபாருக்கு பின்னரான 
கைா�ப பகுதியில் இத தற்்கைாள�கைள அதிகைரிபப 
தற்கு ஒரு சி� கைாரணங்கைளை சுருக்கைோகை குறிப 
பிட�ாம்.

தபொருைொ�ொரப பிரச்சள்ன 
 மபாரால் பாதிக்கைபபட்ட குடும்பங்கைளுக்கு 
உதவிகைள ்சன்்றளடவதில் ப� மவறுபாடுகைள 

இருபபளத கைாணமுடிகி்றது. சி�ருக்கு அரசாங்கை 
ததால் வழங்கைபபடும் உதவிகைள உரிய முள்றயில் 
கிளடபபதில்ள�. சி�ருக்கு வழங்கைபபடும் உதவி 
கைள வாழ்வாதாரதளத உயரததுவதற்கு மபாதுோன 
தாகை இருபபதில்ள�,  ஒருசி�ருக்கு  தனிபபட்ட 
கைாராணங்கைளுக்கைாகை உதவிகைள ேறுக்கைபபட்டு வரு 
கின்்றன. இதுமபான்்ற ப� குள்றபாடுகைள கைாணப 
படுகின்்றன. 

 பு�ம்்பயர மதசததில் இருந்து கிளடக்கும் 
உதவிகைள தற்கைாலிகை உதவிகைைாகைமவ ் பரும்பாலும் 
கிளடக்கின்்றன. இளவ ேக்கைளின் வாழ்வாதாரதளத 
உயரததுவதற்கு மபாதிய அைவில் இருபபதில்ள� 
என்பது வருததததுக்குரியது. 
 

பாதிக்கைபபட்ட ேக்கைளுடன் மபசும் மபாது, அவர 
கைள நிள�யான ஒரு ்தாழில் முயற்சிளய மேற் 
்கைாளவதற்மகை விரும்புகி்றாரகைள. ஆனால் அதற்கு 
உதவி ் சயவதற்கு அரமசா, பு�ம்்பயர உ்றவுகைமைா 
தயாராகை இல்ள�. ஒரு சி�ர தேது முயற்சியாலும் 
உ்றவுகைளின் ப�ததுடனும் தேது வாழ்க்ளகைளய 
முன்மனற்றி ்சல்கின்்ற மபாதும், மபாரால் பாதிக் 
கைபபட்ட ப�ர இன்னும் அந்த தாக்கைததில் இருந்து 
விடுபடவில்ள� என்ம்ற கூ்ற�ாம். தேது வாழ்க் 
ளகைச் ்ச�ளவ ்கைாணடு ்சல்வதில் பாரிய இடர 
பாடுகைளை சந்திததவணணமே  உளைாரகைள. 

ை்ன உளைச்சல் 
 மபரால் பாதிக்கைபபட்டவரகைளில் குறிபபாகை 
்பணதள�ளேததுவ குடும்பங்கைள முன்னாள 
மபாரளிகைமை. இவரகைள ்பரும் துன்பங்கைளை 
அனுபவிக்கின்்றனர. 
 குறிபபாகை அவரகைள சமூகைததில் நடதத 
பபடும் விதம், பாரிய ேன உளைச்சலுக்கு அவரகைளை 
உளைாக்குகி்றது. அரசியல் விடயங்கைமைா, பாதுகைா 
பபு பிரச்சளனகைமைா எதுவாகை இருந்தாலும்; முன் 

னாள மபாராளிகைள விசாரளண என்்ற மபாரளவயில் 
துன்பபபடுததபபடுகி்றாரகைள. தனி ேனித சுதந்திரத 
ளதயும் மீறி அவரகைள கைணகைாணிக்கைபபடுவதும், 
சந்மதகைததுக்கிடோன பாரளவகைளும் அவரகைளை 
நிம்ேதியான வாழ்ளவ வாழ முடியாத நிள�க்குத 
தளளுகி்றது. 
 ்பண தள�ளேததுவக் குடும்பங்கைளுக்கு 
உதவி ் சயகின்்ற ் பயரில் பல்மவறு துன்பகைரோன 
்சயற்பாடுகைள முன்்னடுக்கைபபட்டு வருகின்்றன. 
சி�ர ்வளியில் ்சால்�ாேல் தேது குடும்ப வறு 
ளேளய கைருததில் ் கைாணடு வாழ்ந்து வருகின்்றனர. 
சி�ர ்வளியில் ்சால்லி நீதி கிளடக்கைாேல் தேது 
வாழ்ளகைளய ்தாள�க்கின்்றனர. 

கவள்லயினளை 
 இது அளனதது தரபபினருக்கும் ்பாதுப 
பிரச்சளனயாகைமவ இருக்கி்றது. குறிபபாகை மபாரால் 
பாதிக்கைபபட்டவரகைளில் அங்கைவீனமுற்ம்றார அதி 
கைைவில் கைாணபபடுகி்றாரகைள. அவரகைளுக்கைான 
நிள�யான  ்தாழில் வாயபபுக்கைள ஏற்படுததிக் 
்கைாடுக்கைபபடவில்ள�. கைடந்த 10 வருடங்கைளில் 
வடக்கில் ஆக்கைபூரவோன ஒரு ்சயற்பாடுகைளும் 

முன்்ன டுக்கைபபடவில்ள�.  அரமசா, தமிழ் அரசி 
யல்வாதிகைமைா, பு�ம்்பயர உ்றவுகைமைா பாரிய 
திட்டங்கைள எளதயும் நளடமுள்றபபடுதத முயற் 
சிக்கைவில்ள� என்ம்ற கூ்ற�ாம். மவள� வாயபபு 
க்கைளை ஏற்படுததுவதற்கைான எந்த முயற்சியும் முன் 
்னடுக்கைபபடாததால், மபாரல் பாதிக்கைபபட்ட ஒரு 
பகுதியினர தேது வாழ்க்ளகை முள்றளய  சரியான 
முள்றயில் ்கைாணடு ்சல்வதற்கு முடியாத நிள� 
யில் உளைாரகைள. 
 முன்னாள மபாராளிகைள என்்றால், எந்த தனி 
யார நிறுவனங்கைளிலும் மவள� வாழங்குவதற்கு 
பின்னிற்கின்்ற நிள�மய அதிகைோகை கைாணபபடுகி 
்றது. இந்த நிள�யில் அவரகைளுக்கைான நிரந்தர 
மவள�வாயபபுகைளை ஏற்படுததுவதற்கு பாரிய 
்தாழிற்சாள�கைள வடக்கில் நிறுவ  மவணடியது 
மிகை மிகை முக்கியோகை இருந்தாலும், அளத முன்்ன 
டுக்கை எவரும் முன்வரவில்ள�. 

உ்வு்களின பிரிவு 
 மபாரால் ப�ர தேது உ்றவுகைளை இழந்து 
ளைனர. ஒரு கைட்டததுக் மேல் துளண இல்�ாேல் 
வாழ முடியாத சூழ்நிள�யும் கைாணபபடுகி்றது. 
கைணவளன இழந்த ேளனவி ்பற்ம்றாளர இழந்த 
பிளளைகைள, பிளளைகைளை இழந்த ்பற்ம்றார என 
ப�ர இந்த நிள�யில் உளைாரகைள. வாழ்வதாரம் 
என்பது சீரபடுததபபடாததாலும், சமூகைததில் அவர 
கைள எதிரமநாக்கும் சவாலின் தாக்கைததின் கைாரணோகை 
தாம் இழந்த தேது  உ்றவுகைளை நிளனதது ேன 
உளைச்சலுக்குளைாகி்றாரகைள. தேது  உ்றவுகைள இரு 
ந்தால் இந்த நிள� ஏற்படாது என்்ற நிள�க்கு தள 
ைப படுகின்்ற மபாது இவரகைள தவ்றான முடிவு 
கைளை எடுபபதற்கு தளைபபடுகி்றாரகைள. இவவாறு 
குறிபபாகை சி� கைாரணங்கைளை கூ்ற முடியும். 
 மேலும் தற்மபாது இை வயதினரின் தற்்கைா 
ள�கைளும் அதிகைரிக்கின்்றன. இதற்கு ்பற்ம்றார 
ஆசிரியரகைள, ேத தள�வரகைள பாதுகைாபளபயும் 
அறிவுளரகைளையும் வழங்கை மவணடியது அவசிய
 ோகி்றது. 
 தற்்கைாள�கைளை தடுபபதற்கைான ப� 
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 2009இற்குப பின்னர இந்தியாவிற்குள 
விடுதள�ப புலிகைள அளேபபு சாரந்த நடவடிக் 
ளகைகைள எதுவுமே இல்ள�. அந்த அளேபளபச் 
மசரந்தவரகைள என்றுகூட ஒருவரும் ளகைது ்சயய 
பபடவும் இல்ள�. ஆனாலும்கூட இங்மகை விடுத 
ள�ப புலிகைள அளேபபின் மீதான தளட நீடிக்கைப 
பட்டுக் ்கைாணமட வருகின்்றது.
 இதனால், இங்கிருக்கைக்கூடிய இ�ங்ளகை 
அகைதிகைள ்பரும் பாதிபபுக்குளைாகி வருகின்்ற 
னர. இ�ங்ளகையில் சிங்கைைப மபரினவாத அரசின் 
்கைாடுளேகைளைத தாங்கை முடியாேல் அகைதிகைைாகை 

இந்தியாவிற்குள தஞசம் 
புகுந்தவரகைள ஈழ ேக்கைள. 
ஆனால், இங்மகைமய அகை 
திகைைாகைப பாரக்கைாேல், 
அவரகைளைத தளட ்சய 
ய ப ப ட் ட வி டு த ள � ப 
புலிகைள அளேபளபச் மசரந்தவரகைைாகைமவ இந் 
திய அரசும் பாரதது வருகின்்றது.
 அதனால், அகைதி முகைாம்கைளில் அளடபட் 
டுக் கிடக்கும் இந்த ேக்கைள, தங்கைள பணபாட்டு 
உரிளே ேற்றும் குடியுரிளேளயக்கூட மீட்்டடு 
க்கை முடியாேல் வருடக் கைணக்கில் துயரம் அனுப 
விதது வருகின்்றர. அடுதது தங்கைள அரசியல் உரி 
ளேளய மீட்்டடுக்கும் மபாராட்டததில் நாடு 
கைடந்த தமிழீழ அரசாங்கைோகை பல்மவறு நாடுகை 
ளிலும் ் சய ற்பட்டு வரும் சூழலில், இந்தியாவில் 
இன்னும் தளட நீடிக்கும் கைாரணததால் ்சயற்பட 
முடியாத சூழம� நி�வுகின்்றது.
 ்சயற்பாட்டில் இல்�ாத ஓர அளேபபு 
இந்தியாவின் இள்றயாண ளேளயயும் பாதிக்கைாத 
ஓர அளேபபுக்கு தளட ேட்டும் ்தாடருவதால், 
இங்கிருக் கைக் கூடிய அகைதிகைள ்தாடரந்து பாதிப 
பிற்குளைாகி வருவது எந்த வளகையில் நியாயம்?
 உதாரணோகை திருச்சியிலுளை சி்றபபு 
அகைதிகைள முகைாமில் ேட்டும் 62 மபர இருக்கின்்றார 
கைள. அகைதிகைைாகை தஞசம் புகுந்தவரகைள ஏமத னும் 
சிறுகுற்்றவ ழக்குகைளில் சிக்கினால்கூட, சட்ட 
விமராத தடுபபு நடவடிக்ளகைச் சட்டததின் கீழ் 
சி்றபபு முகைாம்கைளில் அளடதது ளவததிருபபது 
்கைாடுளேயிலும் ் கைாடுளேயல்�வா? விடுதள� 
பபுலிகைளதான் என்்ற தவ்றான யூகைததின் மபரால் 
ளகைது நடவடிக்ளகைக்கு உளைாகும் இவரகைள அனு 
பவிக்கும் துயரங்கைள ்சால்லிோைாது. 

,dg;gLnfhiyf;F ePjp Nfl;L cynfq;Fk; cs;s jkpou;fs; 
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gpupj;jhdpa Nkd;KiwaPl;L Mizak; $wpapUf;Fk; 
,e;jf; fUj;J cyf mstpy; kw;iwa ehLfis rpe;jpf;f itf;Fk;நம்ளே நம்பி அளடக்கை�ம் 

மதடி வந்தவரகைளை ்வறும் 
யூ கை த தி ன் ் ப ய ர ா ல் ள கை து 
் ச ய ய க் கூ ட ா து . வ ா ழு ம் 
உரிளே எல்ம�ாருக்குமே 
உணடு. ஆனால் இபபடி உை 
ரீதியான ்தாடர அச்சுறு 
ததல்கைளை இந்திய அரசு தந்து 

்கைாணமடயிருபபதால், அந்த ேக்கைள தங்கைள 
கைல்வி, உணவு, வாழ்விடம் உளளிட்ட அடி 
பபளட உரிளேகைளுக்கைான மகைாரிக்ளகைளயக் கூட 
இங்மகை எழுபப முடியவில்ள�. எனமவ விடுத 
ள�ப புலிகைள இயக்கைததின் மீதான தளடளய 
இந்தியா  இனிமே�ாவது வி�க்கிக் ்கைாளை  
மவணடும்.

tpLjiyg; Gypfs; ,af;fj;jpd; kPjhd jilia 

,e;jpah ,dpNkyhtJ tpyf;fpf; nfhs;s  Ntz;Lk;

இந்த ் சயதிளய அறிந்தவு 
டன் ேகிழ்ச்சியாகை இருந் 
தது. ஏமதா ஒரு வளகையில் 
நீதி கிளடக்கை வாயபபு 
ஏ ற் ப ட் டு ள ை து . இ ந் த த 
தளட வந்ததன் கைாரணம், 

பிரிததானியாவில் புலிகைள பயங்கைரவாத நடவடிக் 
ளகைகைளில் ஈடுபட்டாரகைள என்பதற்கைாகை அல்�. 
இந்திய அரசின்  அழுதததின் மப ரில் தான் இ�ங்ளகை 
அரசின் மகைாரிக்ளகைளய பிரிததானிய அரசு ஏற்றுக் 
்கைாணடு  தளட விதிததது. தற்்பாழுது இந்திய 
அரசு மீணடும் அழுததம் ்கைாடுக்கைக்கூடிய அபா 
யம் இருக்கி்றது. இந்தத தளடளய ஏற்றுக் ்கைாள 
ைாதீரகைள. மேன் முள்றயீடு ்சயயுங்கைள. உள 
துள்ற நிராகைரிதது விடுங்கைள என்று கூ்றக்கூடிய 
சூழ் நிள� உளைது. இன்ள்றக்குளை இந்திய அர 
சும் சரி, முன்னர இருந்த கைாங்கிரஸ் அரசும் சரி, தற் 
மபாளதய மோடி அரசும் சரி இந்தத தளட நீக்கை 
தளத ஆதரிபபாரகைள என்று ்சால்� முடியாது. 
இவரகைள அளேதியாகை இருந்தால் பிரிட்டன் அரசு 
சுதந்திரோகை ஒரு முடிளவ எடுக்கும் வாயபபு உள 
ைது. அவரகைள அபபடி அளேதியாகை இருபபாரகைைா 
என்பது ஐயம். இதனால் இந்த முதற்கைட்ட 
்வற்றியானது நிள�க்குோ? நீடிக்குோ? என்பது 
வினாக்குறியாகைமவ இருக்கி்றது. அததுடன் ஒருபக் 
கைம் கைவள�யாகைவும் இருக்கி்றது.
 அயல் நா்டான்றின் ப�ம் வாயந்த 3 
நீதிபதிகைள விடுதள�ப புலிகைளை தளட ் சயவதற் 
கைான ஆதாரங்கைள இல்ள�. கைாரணங்கைள இல்ள�, 

நியாயங்கைள இல்ள� என்று கூறியிருபபது ஒரு 
ஆதாரம்.  பிரிட்டன் ஒரு ஜனநாயகை ்தாடக்கைநாடு 
என்பளத நிளனதது நியாயோன முள்றயில் நடந் 
தால், இந்த ஆளணயததின் முடிளவ அவரகைள 
ஏற்கை�ாம். விடுதள�பபுலிகைள தங்கைளுக்கைான விடு 
தள�ளய மவணடிப மபாராடிய ஒரு அளேபபு. 
எந்த நாட்டிலும் பயங்கைரவாத நடவடிக்ளகைகைளை 
அவரகைள மேற் ்கைாளைவில்ள�. 
 விடுதள�ப புலிகைள தற்மபாது ்சயற் 
படாது மபானாலும், தமிழ்நாட்டில் விடுதள�ப 
புலிகைள ் தாடரபான வழக்குகைள அமநகைம் உளைன. 
ஒருவளரப பிடிததால் அது விடுதள�ப புலிகைள. 
தளட ் சயயபபட்ட அளேபளப ஆதரிததுப மபசி 
னார என்று வழக்குப பதியபபடும். தற்மபாது 
எங்கைள மீமத எததளன வழக்குகைள உளைன.  தற் 
மபாளதய சட்டங்கைளின்படி இதற்கைான வழக்கு 
கைளில் ்வளியில் வர முடியாதவாறு எங்கைளை 
உளமை ளவக்கை�ாம்.
 ஆயுதம் தாங்கிய பா�ஸ்தீன PLO இயக் 
கைதளத இந்தியா எவவாறு ஆதரிததது? அங்கீகைரி 
ததது? தூதரகைதளதத தி்றந்து ளவததது? ஒடுக்கைப 
பட்ட ஒரு இனம். தனது விடுதள�க்கைாகை மபாராடி 
யது என்பதனாம�மய PLO ளவ இந்தியா ஆதரிக் 
கி்றது.
 தமிழ்நாட்டில் கைட்சிக்கு அபபாற்பட்டு  
பாேர ேக்கைளிடம் கைணக்்கைடுததுப பாரததால், 
அவரகைள இன உணரவுடன் இருக்கி்றாரகைள. 

jkpou; Ngupaf;fj; jiytu; ng.kzpaurd;

rPkhd;

 முன்னாள பிரதேர 
ராஜீவ கைாந்தி படு்கைாள� 
வழக்ளகைத்தாடரந்தது தான் 
விடுதள�ப புலிகைள அளே 
பபிற்கு இந்தியா உளளிட்ட 
உ�கை நாடுகைள ப�வும் தளட 
விதிததன.
 விடுதள�ப புலிகைளின் வழிமுள்றகைள 
மவ்றாகை இருந்தாலும், அவரகைளின் மபாராட்டம் 
என்பது, சுதந்திரததிற்கைான மபாராட்டம்தான். 
உ�கின் பல்மவறு நாடுகைளில் நளட ்பற்்ற சுதந் 
திரப மபாராட்டங்கைளுக்கு இந்தியா உதவியிருக் 
கி்றது. உதாரணோகை ்தன்னாபிரிக்கைாவில் இன 
்வறி தள�விரிததாடிய மபாது, அன்ள்றக்கு 
இந்தியப பிரதேராகை இருந்த ஜவஹர�ால் மநரு, 
்தன்னாபிரிக்கைாவின் இன்வறிளய எதிரதது, 
அந்த நாட்மடாடு இந்தியாவிற்கு இருந்த உ்றளவ 
மய துணடிததுக் ்கைாணடார.
 இ�ங்ளகையில் சிங்கைைம் – தமிழ் என்்ற 
இனவாதததின் அடிபபளடயில் நளட்பற்்ற 
மபாராட்டததிலும் தமிழ்ப மபாராளி அளேபபு 
கைளுக்கு இந்தியா ்பருேைவில் உதவி ்சயது 
வந்திருக்கி்றது. ஆனால் ராஜீவ கைாந்தி ்கைாள� 
வழக்கிற்குப பின்னமர இந்த நிள� அபபடிமய 
ோறிப மபானது. ராஜீவ கைாந்தி ்கைாள�யின் 
பின்னணியில் இரபபவரகைள யார யார என்பது 
குறிதது நான் ்தரிவிதத கைருததுக்கைளை ்ஜயின் 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

2009இற்குப பின்னர விடுத 
ள�ப புலிகைள இயக்கைம் 
இ � ங் ள கை யி ம � ம ய 
்சயற்பட முடியாத ஒரு 
சூழல் ஏற்பட்டிருக்கும் 
நிள�யில், அபபடியான 
ஒரு இயக்கைததின் மீதான 
தளடளய நீக்கைம் ்சயவ 
தால், எந்த ோதிரியான 

்பரிய ோற்்றம் ஏற்பட்டுவிடும் என்பளத எங்கை 
ைால் ்சால்�முடியவில்ள�. இந்தச் சூழலில், 
தளடளய நீக்குவதற்கைான முயற்சிளய யார எடுக் 
கைவுளைனர என்பளத கைவனிததுத தான் இந்திய 
அரசும் முடிவு எடுக்கை முடியும்.
 இ�ங்ளகையிலிருந்து அகைதிகைைாகை இந்தியா 
வந்து முகைாம்கைளில் தங்கியிருக்கும் ேக்கைள 
்வளியில் ்சன்று மவள� பாரக்கும் வசதிகைள 
அளிக்கைபபட்மட வருகின்்றன. விடுதள�ப புலி 
கைள என்்ற பாரளவயில் அவரகைள துன்புறுததப 

படுவதாகை சமீப கைா�ங்கைளில் எந்தச் ்சயதியும் 
கிளடக்கைவில்ள�. ஈழத தமிழ் ேக்கைள தங்கைள 
்சாந்த நாட்டிற்குத திரும்பிச் ்சல்வது மபான்்ற 
விடயங்கைளில் ஆக்கைபூரவோன நடவடிக்ளகைகைளை 
ேததிய பா.ஜ.கை அரசு ் சயது தான் வருகி்றது. மீனவர 
பிரச்சிளன, இ�ங்ளகைத தமிழரின் வாழ்வாதாரம் 
ேற்றும் பயணத ்தாடரபு உளளிட்ட விடயங்கை 
ளில் இ�ங்ளகை அரசுடன் வலுவான  ்தாடரளப 
யும் ஏற்படுததியிருக்கிம்றாம்.
 தளடளய இன்னும் நீடிபபது அரததமு 
ளைதாகை இருக்குோ அல்�து தளடளய வி�க்கு 
வதால் இங்கிருக்கும் அகைதிகைளுக்கு புதிய வாழ் 
க்ளகை கிளடக்குோ என்பளத்யல்�ாம் இந்த சே 
யததில் ்சால்� முடியவில்ள�. உ�கை நாடுகைளில் 
தீவிரவாதததால் மிகை அதிகைோகைப பாதிக்கைபபட்ட 
நாடு இந்தியா. எனமவ இந்த விவகைாரததில் 
மிகைவும் எச்சரிக்ளகையான முடிளவ எடுக்கைமவ 
வாயபபிருக்கி்றது.
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்தரு ஓவியம் என்று குறிபபிடுகின்்ற மபாது 
Banksyயினுளடய ்தரு ஓவியங்கைளில் 

ஒரு சி�வற்ள்ற ேட்டுமே இங்கு உதாரணததிற்கு 
எடு ததுக் ்கைாணடுளமைன். Banksyஐ பற்றிய சதிக் 
மகைாட்பாடுகைள இளணயததைம் எங்கும் மதளவக் 
கைதிகைோகை இருக்கின்்ற மபாதிலும், இது வளரக்கும் 
முகைேறியபபடாத நபராகை 1990கைளிலிருந்து இன்று 
வளரக்கும் தனது வளரதல்கைைால் அரசுகைளின் 
முகைததிளரளய உரிதது யதாரதததளத மகைாடுகைளின் 
உதவியுடன் வரணிக்கின்்ற இங்கி�ாந்ளத தைோ 
கைக் ்கைாணடியங்கும் உணளேப ்பயர அறியபப 
டாத  ஆனால் Banksy என்்ற மிகைவும் பிரப�ோகை அறி 
யபபடுகின்்ற வீதிமயார வளரதல்கைளை இயக்கைோ 
க்கிய அவரின் ஒரு சி� வளரதல்கைளை உற்று 
மநாக்கை�ாம்.
 படிேம் (image) கைனதியானது. உளரமூ�ம் 
மபா�ல்�ாது, அவவபமபாது படிேங்கைள அரசியல் 
்சல்்நறிக்கு ஏற்ப ஒதததாகைவும், எதிரானதாகைவும், 
ோற்்றாகைவும் வர�ாற்றில் ்வளி வந்தது புதிய 
விடயமுேல்�. ்தரு ஓவியராகை (street artist) ப�ரா 
லும் அறியபபடும் முகைேறியா நபராகை ்வவமவறு 
நாடுகைளில் ்பாது ்வளியிலும், சரச்ளசக்குரிய 
்வளியிலும், ஓவிய ்வளிளய கைள�க்கூட ளேய 
தளத கைட்டவிழ்தது ஓவியததைதளத விளிம்புநிள� 
க்கு நகைரததி சரச்ளசக்குரிய தள�பபுகைளில் யதார 
ததததிளன பிரதிபலிபபது ோததிரேல்� ோற்றுக் 
கைருததுருவாக்கைதளத முன்ளவதது அடக்குமுள்ற 
அரச நிறுவனததிற்்கைதிரான தனது நிள�பபா 
ட்ளட பதிவு ்சயகின்்ற ஓவியராகை இக் கைா�ததில் 
அறியபபடுகின்்றார. ஓவியததினூடு சமூகை – அரசி 
யல் ்சயற்பாட்டுத தைதளத உருவாக்கியது ேட்டு 
ேல்�, ்தரு ஓவியதளத சமூகை – அரசியல் இயக்கை 
ோகை கைட்டளேததவராகை அறியபபடுகின்்றார. Banksy 
யின் ஓவியம் ்கைாரில்�ா ஓவிய (Jennifer haris 2011) 
வளகைளயச் சாரந்தது என குறிபபிடபபடுபவரகைளும் 
உைர. ்கைாரில்�ா ஓவியங்கைள கை�ாச்சார/பணபா 
ட்டு ்நரிசில் (Culture Jamming – Lievrouw 2010) கைருத 
தியள� அகை நிள�யாகைக் ்கைாணடிருக்கும். 
 இதுவளரக்கும் ்வளியிடபபடாேல் இரு 
பபது அவருளடய அளடயாைம். அவருளடய 
தனிததுவோன வளரதல் அளடயாைோகை Stencil 
வடிவ ஓவிய முள்றளேளயப பயன்படுததி தளட 
யில்�ாக் ளகைக்மகைாடுகைள மூ�ம் ஓவியங்கைள வளர 
யபபடுகின்்றன. தனது சமூகை – அரசியல் ்சயற் 
பாட்டுத தைததிற்கைான ஊடகைோகை ஓவியதளத 
Banksy பயன்படுததுகின்்றார. விளிம்பு நிள�ளய 
வலுபபடுததும் கைருவியாகை ஓவியதளத ளகையாளும் 
விதம் அளனவரதும் கைவனதளத ஈரக்கின்்றது.

ப்லஸ்தீ்னமும் Banksyயும்
 இஸ்ரலினால் ஆக்கிரமிக்கைபபட்ட ப�ஸ் 
தீனப பகுதியில் Banksyயின் குறிபபாகை ‘பிரிக்கும் 
ேதில்’ எனக் கூ்றபபடுகின்்ற  ேதிலில் Banksy யின் 
ஓவியங்கைள சி�வற்ள்றப பாரபமபாம்.  Banksy தன் 
னுளடய கைருததுக்கைளைப பரபபுவதற்குரிய உததி 
யாகை பல்மவறு வழிகைளைக் ளகையாளுவதளனக் 
கைாண�ாம், அதில் முக்கியோகை பாரளவயாைரகைமை 
சமூகைவள�த தைங்கைளுக்கூடாகை பரபபுவதற்கைான  
சுதந்திரம் ்கைாடுக்கைபபட்டுளைது. ்வறுேமன 

ஓவியம் ேட்டுேல்�ாது ்வவமவறு தைங்கைளில் 
தான் ்சால்� மவணடிய ்சயதிளய பரவவிடுகி 
ன்்றார. ஓவியங்கைளை விவாதப ்பாருைாகை ோற்றி, 
ஓவியங்கைள குறிபபிட்ட ஒரு சமூகைததினருக்கு 
ேட்டுோனதல்� அளனவருக்குோனது என்பதற் 
கைாகை தனது பளடபபுகைளை ்பாது ்வளியிம�மய 
உருவாக்குகின்்றார. இவவா்றான உருவாக்கைம் ஓர 
அரசியல் ்சயற்பாட்டுத தைதளத உருவாக்குகின் 
்றது. ்வறுேமன ப�ஸ்தீனததின் இழபளபயும், 
அழிவுகைளையும் சுட்டி நிக்கைாேல் அதற்கைான ோற்று 
வழிகைளை சிந்திக்கை அளழபபதாகை அளேகின்்றது.

 இராணுவ வீரளரச் மசாதளன ்சயயும் 
சிறுமி. யதாரதததளத தள�கீழாகை புரட்டிபமபாடு 
வதன் மூ�ம் ப�ஸ்தீன ேக்கைளின் தினசரி யதாரத 
ததளத பிரதிபலிபபதாகை அளேகின்்றது. ப�ஸ்தீன 
உணளேயான யதாரதது இதற்கு முற்றிலும் ோறு 
பட்டதாகை இருக்கின்்ற மபாதிலும், முரணபடிேங் 

கைளுக்கூடாகை யாதாரதததளத பிரதிபலிபபது; 
்சால்� மவணடிய ்சயதிளய இன்னும் கைனதியா 
க்குகின்்றது. இஸ்மரலிய அடக்குமுள்றக்குள சிறு 
வரகைள ேட்டுேல்� ்பணகைள அனுபவிக்கின்்ற 
்கைாடுளேகைளையும் ் சால்லுகின்்றது. ப�ஸ்தீனரகை 
ளின் சுதந்திரததின் எல்ள�ளய ்தளிவாகை படம் 
மபாட்டுக் கைாட்டுகின்்றது.

 “கைழுளத ஆவணங்கைள” (Donkey Documents) 
என்்ற ஓவியததில் கைழுளதயிடம்  இஸ்மரல் இரா 
ணுவ வீரர அளடயாை அட்ளடளய மசாதளன 
்சயயபபடுவதாகை வளரயபபட்டுளைது. இது இரா 
ணுவ ்கைடுபிடிகைள எதுவளரக்கும் ்சல்லும் என்்ற 
கூறுவதாகை வளரயபபட்டிருக்கின்்றது.

 குணடு துளைக்கைாத கைவசம் அணிந்த 
சோதனப பு்றாவின் ்நஞசில் குறி ளவக்கைபபட் 
டிருக்கின்்றது. 

 ப�ஸ்தீன பிளளைகைள இஸ்மரலிய கைாவல் 
மகைாபுரததில் ஊஞசல் கைட்டி விளையாடுவளத 
குறிதது நிற்கின்்றது. அந்தபபடததிற்கு கீழ் உளை 
வாசகைம் மிகைவும் குறிபபிடததக்கைது Visit historic Pal-
estine. The Israeli army liked it so much they never left– 
வர�ாற்று ப�ஸ்தீனதளத தரிசியுங்கைள இஸ்மரல் 
இராணுவததிற்கு மிகைவும் கைவரந்துளைது. அதனால் 
அவரகைள அளத விட்டும் மபாகைவில்ள�.

 இஸ்மரலியக் குணடுகைைால் அழிக்கைபபட்ட 
கைட்டடங்கைளுக்கு ேததியில் எஞசியிருக்கும் கைழிவ 
ள்றச் சுவரில் பூளனக்குட்டி. அந்தப பூளனக்குட்டி 
குணடுகைைால் அழிக்கைபபட்டு எஞசியிருக்கும் இரு 
ம்புக் கைம்பிகைைா�ான பந்துடன் விளையாடுவதாகை 
சிததரிக்கைபபட்டிருக்கின்்றது. மபார பூளனக்குட்டி 
கைளையும்விட்டுளவக்கைவில்ள� ேனிதரகைளை?
 

“அழுகின்்ற எகிபதிய மதவளத நிமயாப (Niobe)” 
இ்றந்து மபான தனது வாரிசுகைளுக்கைாகை அழுகின்்ற 
எகிபதிய மதவளதயின் படம் 2014இல் அழிக்கைப 
பட்ட இடிபாடுகைளுக்கிளடமய எழுந்து நிற்கின்்ற 
குரு ராபி டரடுனாவின் வீட்டு இரும்புக் கைதவில் 
வளரயபபட்டிருந்தது. 
 “பலூன் விவாதம்” (Balloon Debate) கைறுபபு 
ளேயினால் வளரயபபட்ட ஓவியம். சிறுமி 
ஒருவர சுவரின் அடுதத பக்கைததிற்கைாகை மபாகை 
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விரும்புளகையில் பலூன்கைள சிறுமிளயத தூக்கிப 
மபாவதான மதாற்்றதளதக் ்கைாடுக்கின்்றது. சிறுமி 
யினுளடய சுதந்திர மவட்ளகைக்கைான தாகைதளதயும், 
சுவரின் தடுபபும் ்வளிக் ்கைாணரபபடுகின்்றது. 
அமத மநரததில் அந்தச் சிறுமியின் நம்பிக்ளகைளய 
யும் சுட்டி நிக்கின்்றது. 
 “தபபிததல்” (Escapism) சிரிதத முகைததுட 
னான சிறுவனது ளகைகைளில் வணணக்கைட்டி. அவ 
னால் சிந்திக்கைக் கூடிய எளிய முள்றயி�ான தபபித 
தல் வழியாகை அவனால் வணணக் கைட்டியால் வளர 
யபபட்ட ஏணி சுவரின் ஒரு முளனளயத ்தாடுவ 
தாகை வளரயபபட்டிருக்கி்றது. இளத விட இன்னும் 
அதிகைோன ஓவியங்கைள இருக்கின்்றன.

 மிகை முக்கியோகை குறிபபிடபபட மவண 
டிய இன்்னாரு ்சயற்றிட்டம், “The walled off ho-
tel” உ�கைததின் ேற்ள்றய ்ஹாட்டல்கைளுடன் ஒப 
பிடும் மபாது மிகை மோசோன நி�க் கைாட்சிளயக் 
்கைாணட ஒன்்றாகை இது இருக்கின்்றது. ஒரு நாளில் 
25 நிமிடங்கைள ேட்டுமே இதன் அள்றகைளுக்கு மநர 
டியான சூரிய ஒளி கிளடக்கின்்றது. இஸ்மரள�யும் 
ப�ஸ்தீனதளதயும் பிரிக்கின்்ற இடததில் அளேக் 
கைபபட்டுளைது. இது ்வறுேமன ஒரு ்ஹாட்ட 
�ாகை இல்�ாேல், Banksyயின் ஓவியங்கைளின் கைவின் 
கைள�யகைோகைவும் இஸ்மரல் ஆக்கிரமிபபின் எதிர 
பபு வடிவோகைவும், இதன் அள்றகைளிலிருந்து பார 
க்கும் மபாது பாரளவக்குத ்தரிவது தடுபபுச் 
சுவரகைள ேட்டுமே. இந்த ்ஹாட்டல் இஸ்மரல் 
ஆக்கிரமிபபுக்கு எதிரான எதிரபபுச் சக்தியாகை உரு 
வாக்குவதற்கைாகை அங்கு வருபவரகைளுக்கு குறிப 
பாகை இஸ்மரலியரகைளுக்கு யதாரதததளத புரிய 
ளவபபதற்கைாகை உருவாக்கைபபட்டதாகை Banksy குறிப 

பிடுகின்்றார.

Banksy விளைவு (Banksy Effect)  
 Banksyயினுளடய ்தரு ஓவியங்கைள சமூகைத 
ளதபபற்றி, அரசியல் அல்�து வாழிவியல் பற்றி 
மபசுபளவ. அளவ பாரளவயாைரகைளுக்கைான சிந்திக் 
கும் இளட்வளிளய விட்டுச் ்சல்லுகின்்றன. 
்ஜராட் றிச்சர உளடய பிந்திய ஓவியங்கைள மபான்று 
பணபியல் ஓவிய வளகைகைளைச் சாரந்ததல்� (Ab-
stract Painting). தான் எதற்கைாகை Graffitiஐ தவிரதது 
stencil style ஐ மதரந்்தடுதததற்கைான கைாரணதளதக் 
கூறும்மபாது பின்வருோறு குறிபபிடுகின்்றார. 
“Stencil Style னுளடய அரசியல் கைனதிளயயும், வலு 
ளவயும் அததுடன் Stencil இற்கு மே�திகைோன அரசி 
யல் வலு வர�ாறும் இருபபதுடன்,  Stencil Style மபார 
கைளை நிறுததி, புரட்சிகைளை உருவாக்குவதற்கு 
உதவி ்சயததாகைக்” குறிபபிடுகின்்றார. ( Ellsworth – 
Jones 2013)
 நிறுவன எதிரபபாைராகை (anti – establishment) 
அறியபபடும் Banksy, நிறுவன கைட்டுளடபளபச் 
்சயது வருவது வியக்கைததக்கைதல்�. ஏற்கைனமவ 
ஓவிய ்வளியில் உளை நளடமுள்றகைளைப பயன் 
படுததியும் அமதமநரததில், அளத நிராகைரிததும் 
விளிம்பு ளேய ஓவியத தைதளத ்ேதுவாகை கைட்ட 
ளேபபளத அவதானிக்கை�ாம். Banksy இனுளடய 
ஓவிய சமூகை- அரசியல் ் சயற்பாட்டு ததைம் ஏளனய 
்தரு ஓவியங் கைளுக்கும் ஓவிய ்வளிளய உருவாக் 
கியுளைது. அவ ்வளி நிறுவன ளேய ்வளியின் 
ஆக்கிரமிபளப கைட்டுளடபபுச் ்சயகின்்றது. ஓவி 
யம் எதிரபளப ் வளிபபடுததும் (ஆக்கிர மிபபிற்கு  
எதிராகை) ஊடகைோயின் முளளிவாயக்கைால் தைததில் 
சரவமதச கைவனதளத ஈரக்கும் அைவுக்கு இயக்கை 
ோகை வலுப்ப்றவில்ள�. கைருததுச் சுதந்திரம் 
முடக்கைபபட்ட நிள�யில் ஓவியததின் வகிபங்கு 
கைாததிரோகை இருக்கை�ாம். அரசியல் எதிரபளப 
பதிவு ்சயயும் ஊடகைோகை பணபியல் அல்�து 
அருவோன பளடபபுக்கைள பரிமசாதிததுப பாரக்கைப 
பட�ாம். அப பரிமசாதளனக்கும் சனநாயகை ்வளி 
யின் சுருக்கைம் தளடயாகைமவ இருக்கைப மபாகின் ்றது. 
Banksy தனக்கைான பாரளவயாைரகைளை உருவாக்குவ 
தன் பூடகைததன்ளேளயயும் ஆயவு ்சயயபபட 
மவணடும். Banksyயின் ஓவியங்கைள உருவாக்கும் 
அரசியல் வளசததி்றமும், மகைலித தாக்குதலும் அவ 
ருக்மகை உரிததானது. 
 Banksyயிளடய அநாேமதயத தன்ளே (An-
onymity) அதன் விளனததி்றன் மிக்கை விளைவுகைளை 
உருவாக்குவதற்கு பயன்படுததபபடுகின்்றது பண 
பாட்டு ்நரிசல் எவவாறு பளடபபின் வீச்்சல் 
ள�ளய விளரவாக்குகின்்றமதா அமதமபால் அநாே 
மதயததன்ளே ்தரு ஓவியங்கைள உருவாக்கும் 
விளைவுகைளுக்கு கைாததிரோன வகிபங்கைாற்றுகின் 
்றன. ஓவியங்கைள முதலீடுகைைாக்கைபபட்ட கைணங்கை 
ளில் உரிளே மகைாருதலும் அளடயாைங் கைாணலும் 
இன்றியளேயாததாகை கைட்டளேக்கைபபடுகின்்றது. 
ஆனால் Banksyயின் அநாேமதயத தன்ளே முத�ா 
ளிததுவததிற்கு உளவாங்கைபபட்டாலும், முழுளே 
யாகை முத�ாளிததுவ வரததகைேயோக்கைலுள மூழ்கை 
வில்ள� என்பது ஒரு எடுமகைாள. அநாேமதயத 
தன்ளே தன்ளன ஒரு தனிநபராகை அளடயாைம் 
கைாணுவதில் தான் உளைது. ஆனால் அவருளடய 
ஓவியங்கைள Banksy என்்ற புளன ்பயரில் ்வளி 
வருகின்்றன. 
 Banksyயினுளடய ்தரு ஓவியங்கைள பிரதி 
நிதிததுவபபடுததும் முள்றளே விவரண பிரிநிதித 
துவ முள்றளே சாரந்தது. (Narrative Representation – 
James G. Nobis)  Banksyயினால் வளரயபபட்ட ்தரு 
ஓவியங்கைளில் ்பரும்பா�ானளவ பாரளவயாைர 
கைளின் ஊடாட்டதளத ஈடுபடுததுளவயாகை வளரய 
பபட்டுளைது. அவ ஊடாட்டம் ்பரும்பாலுமே 
கைணேட்ட அைவுக்கு வளரயபபட்டிருக்கும். இரண 
டாவது அவ ஓவியங்கைள அளேந்திருக்கும் ்பாது 
்வளி பாரளவயாைரகைளுக்கும், பிரதிநிதிததுவப
படுததபபட்டயதாரததததிற்குோன சமூகை உ்றவு 
பின்வரும் ஐந்து பணபுகைளில் தங்கியிருக்கின்்றது, 
பாரளவ (Gaze), பிரதிநிதிததுவபபடுததபபட்ட 

்தாள�வு (Represented Distance), கிளட நிள� சாயவு 
(Horizontal angle), ் சங்மகைாட்டுச் சாயவு (Vertical angle), 
வரணம் (Colour) – (James G.Nobis).   Banksyயின் சமூகை 
விேரசனப பாரளவயினூடு பிரதிநிதிததுவபபடுதத 
பபடும். ்தரு ஓவியங்கைளின் மநாக்கைங்கைள இரண 
டாகை இருக்கை�ாம், ஒன்று பாரளவயாைரகைமைாடு 
்தாடரளப ஏற்படுததி, ோற்்றததின் தூதுவரகைைாகை 
ோற்றுதல். இரணடாவது பிரதிநிதிததுவபபடுததப 
படும் யதாரததம் ்தாடரபான கை�ந்துளரயாடல் 
கைளை உருவாக்குவதன் மூ�ம் ஓரு ்சயற்பாட்டுத 
தைதளத தி்றந்து விடுதல் அளவமய இ�க்ளகை 
மநாக்கிய பயணததிற்கு வழிமகைாலும்.

வர்த�்க ையபபடுத�பபட்ட தபொது தவளி
 கைா�ததிற்கு கைா�ம் விடுவிபபு என்்ற ்பய 
ரில் சிறீ�ங்கைா அரசினால் ளகையகைபபடுததபபட்ட 
தமிழர நி�ங்கைளின் ்பாது ்வளிகைள அதி உச்ச 
வரததகை ேயபபடுததலுக்கு உட்படுததபபட்டது. 
தாராைவாத நல்லிணக்கைச் ்சயற்றிட்டம் (Liber-
al Peace Project) ்பாருைாதாரதளத ளேயோகைக் 
்கைாணடு உருவாக்கைபபட்டளத யாரும் ேறுபபதற் 
கில்ள�. இது பற்றிய ஆயவுகைள ்பாது ்வளியில் 
நிள்றயமவ உளைது. ்பாது ்வளிளய ஆக்கிரமித 
துளை விைம்பரங்கைள ்பாருைாதாரச் சந்ளதயின் 
மபாட்டிளய பிரதிபலிபபமதாடு, சந்ளத மே�ாண 
ளேளயயும், ேக்கைளை நுகைர மவாராக்கி மீணடும் 
நுகைரமவாருக்குரிய அளடயாைதளத திணிபபளத 
யும், நுகைரமவார கை�ாச்சாரதளத வலுபபடுததுவ 
ளதயும், ்பாது ்வளி பிரதிபலிக்கின்்றது. 
 இப்பாது ்வளி தனியார, அரசுகைளின் 
சுவரகைளை சுட்டி நிற்கின்்றது. A9 வீதியில் பயணிக் 
கின்்ற அளனவளரயும் வரமவற்கின்்ற விைம்பரப 
பதாளதகைளை யாரும் ே்றக்கைமுடியாது. ்பாது 
்வளி, அரச, தனியார மவறுபாடற்று வடக்கு – கிழக் 
கில் முத�ாளிததுவ சந்ளதயால் ஆக்கிரமிக்கைப 
பட்டு ேக்கைளுக்கைான உரிளேப ்பாது ்வளிளய 
நிராகைரிததுளைது. சந்ளதளய ளேயபபடுததிய சிந்த 
ளனளய ேக்கைளுக்கு நிளனவூட்டுவமதாடல்�ாேல், 
ோற்று சிந்தளன ்வளி தி்றபபளத ேறுக்கின்்றது. 
்தரு ஓவியங்கைள ்பரும்பாலுமே ோற்று சிந்த 
ளனளய முன்ளவக்கின்்றது. ்தரு ஓவியம் கை�ாச் 
சாரப  பணபு சாரந்தது. ்தரு ஓவியதளத ளேயப 
படுததி ோற்று கை�ாச்சார சிந்தளனளய பிரதிபலி 
ததல் அருகிபமபாகின்்றது எனக் கூறினால் மிளகை 
யாகைாது. குறிபபாகை வடக்கு – கிழக்கில். 
 Banksy தன்னுளடய நூலில் இது பற்றி 
்தளிவாகைப பின்வருோறு குறிபபிடுகின்்றார. 
“எங்கைளுளடய நகைரங்கைளை ஆளுபவரகைள ்தரு 
ஓவியங்கைளை விைங்கிக் ்கைாளைாதவரகைள. அவர 
கைளைப ்பாறுததவளரயில் இ�ாபதளத ஈட்டும் 
அல்�ாத எளவயும் இருததலுக்கு தகுதியற்்றது 
என்பது கைணிபபு. எங்கைளுளடய ்பாது ்வளிளய 
அவ�ட்சணபபடுததும், உருவழிக்கும் முகைவரகை 
ைாகை வணிகை நிறுவனங்கைள, குழு ேங்கைள ்சயற் 
படுகின்்றன. அவரகைளுளடய இ�ட்சிளனயும், 
விைம்பரங்கைளும், ேக்கைளை குறுகியவரகைைாகை பிரதி 
பலிக்கின்்றது, அவரகைள விைம்பரம் ்சயகின்்ற 
்பாருட்கைளை ்கைாளவனவு ்சயயாதவிடதது. 
்பாது ் வளியில் கைாணப படுகின்்ற விைம்பரங்கைள 
ேக்கைளுக்கைான ோற்றீளட தருவதில்ள�, அந்த 
விைம்பரதளத பாரததாலும், பாரக்கைா விட்டாலும். 
இப ்பாது ்வளி ேக்கைளுளடயது அதற்கு உரிளே 
்கைாண  டாடு வதற்கு ேக்கைளுக்கு உரிததிருக்கின்்றது. 
(பக்கைம் 8)”. இது ேக்கைளுக்கைான ்வளிளய ேறுக்கி 
ன்்ற மீ்றல் ்தாடரபானது, அநீதியும் கூட.
 இப்பாது ் வளிளய மீைப ் பறுவதற்கைான 
உரிளே ேக்கைளிடமே தங்கியுளைது. ்தரு ஓவியங் 
கைள ஒரு கைருவியாகைவும், உததியாகைவும் பயன்படுத 
தபபட�ாம். ேக்கைளுக்கைான ்பாது ்வளிளய 
மீைப்பறுவதில் ்தரு ஓவியரகைளின் பங்கு 
மிகைக் கைாததிரோனது. முத�ாளிததுவ கை�ாச்சார 
மேம�ாணளேளயயும் ஏளனய மேம�ாணளேகை 
ளையும், அடக்கு முள்றகைளையும் எதிரக்கும் 

த�ொடர்ச்சி 15 ஆம் பக்கம்
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கைாகிதம், அச்சு இயந்திரம், திளசயறிகைருவி, 
்வடிேருந்து மபான்்றவற்ள்றக் கைணடுபி 

டிதத சீனா, அந்த ்தாழில்நுட்ப மேம்பாட்ளடப 
பயன்படுததி தனது உ�கை ஆதிக்கைதளத உயரததத 
தவறியது. ஒன்பதாம் நூற்்றாணடில் சீனா ்வடி 
ேருந்ளதக் கைணடு பிடிததது. அளத அம்புகைளில் 
ளவதது எதிரிகைளின் மேல் ஏவியது. ஆனால் 13ஆம் 
நூற்்றாணடில் சீனா, ்ோங்மகைாலியரகைளினால் 
ஆக்கிரமிக்கைபபட்டது. இந்தியாவில் இரும்புக் 
குழாயக்குள ்வடிேருந்ளத ளவதது ளேசூரியன் 
்ராக்்கைட் என்னும் எவுகைளண முதலில் உருவாக் 
கைபபட்டது. பின்னர இந்தியாவில் இருந்து 
மேற்கு ஆசிய ேற்றும் வட ஆபிரிக்கை நாடுகைளுக்கு 
்வடிேருந்து, வரததகை அடிபபளடயில் பரவ�ா 
னது. வரததகை ரீதியாகை ்வடிேருந்து கைளடசியாகைப 
மபான இடம் ஐமராப பாவாகும். தற்மபாது சீனா 
தனது ்தாழில்நுட்பங்கைளை திருடுகின்்றது என்று 
அ்ேரிக்கைா குற்்றம் சாட்டுகின்்றது. சீனா திருடிய 
்தாழில்நுட்பங்கைைால் உருவாக்கிய பளடக்கை�ன் 
கைளை ளவததுக் ்கைாணடு தன் அயல் நாடுகைளை 
அச்சுறுததுவ தாகைவும், தனது உ�கை ஆதிக்கைதளத 
விரிவுபடுததுவதாகைவும் குற்்றம் சாட்டபபடுகி 
ன்்றது. ஆனால் சீனா தனது வைரச்சிளய அளேதி 
யான எழுச்சி என்கின்்றது. தான் ேற்்ற நாட்டு விவ 
கைாரங்கைளில் தள�யிடுவதுமில்ள�; ேற்்ற நாடுகைளு 
க்கு தன் பளடளய அனுபபி அழிவு விளைவிபபது 
மில்ள� என்பது சீனாவின் கைருதது. 

பசுபிக பிரொந்தியம்
 இரணடாம் உ�கைப மபாரில் ஜபபான் வச 
மிருந்த ப� தீவுகைளை அ்ேரிக்கைா ளகைபபற்றியது 
டன், ஜபபான் மீது அணுக்குணடுகைளை வீசி அளத 
சரணளடயச் ்சயது ஜபபானில் தன் பளடததைங் 
கைளை நிறுவிக்்கைாணடது. வட அ்ேரிக்கைா, ்தன் 
அ்ேரிக்கைா, அவுஸ்திமரலியா, ஆசியா ஆகிய 
கைணடங்கைளுக்கு இளடயில் உளை பசுபிக் பிராந்தி 
யததின் பரபபைவு 165.2மில்லியன் சதுர கிம�ா 
மீட்டரகைைாகும். இனி வரும் கைா�ங்கைளில் அ்ேரி 
க்கைாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இளடயி�ான உ�கை 
ஆதிக்கைப மபாட்டியில் பசுபிக் பிராந்தியம் முக்கிய 
பங்கு வகிக்கைவிருக்கின்்றது. சீனாவின் வைரச்சிளய 
கைருததில் ்கைாணடும், அது அ்ேரிக்கைாவின் நட்பு 

நாடுகைைான ஜபபான், ்தன் ்கைாரியா, பிலிபளப 
ன்ஸ், அவுஸ்திமரலியா ஆகிய நாடுகைளுக்கு சீனா 
வின் அச்சுறுததள�க் கைருததில் ்கைாணடும் அ்ேரி 
க்கைா பசுபிக் கைடற்பிராந்தியததில் ப� பளடத தைங் 
கைளை ளவததுளைது.  

உ்ல்க ஆதிக்கததிற்கு ்கட்லொதிக்கம் அவசியம்
 கைடற்பரபளப ஆளவதன் மூ�ம் உ�ளகை 
ஆை�ாம் என அ்ேரிக்கைா ்சயலில் கைாட்டியது. 
அ்ேரிக்கை புவிசார அரசியல் நிபுணர அல்பிரட் 

ேஹான் அளதமய தனது புவிசார அரசியல் மகைாட் 
பாடாகை முன்ளவததார. இரணடாம் உ�கைப மபாரில் 
ஜபபானிற்கு எதிராகைப மபார ்சயத அ்ேரிக்கைத 
தைபதி டக்ைஸ் ேக் ஆதர ளதவாளன மூழ்கைடிக்கை 
முடியாத விோனம் தாங்கிக் கைபபல் என்று வரணி 
ததிருந்தார. ளதவாளன ஜபபானிடமிருந்து ளகைப 
பற்றி அளத சீனாவிடம் ஒபபளடதத அ்ேரிக்கைா, 
சீனாவில் நடந்த ்பாதுவுடளேப புரட்சியின் பின் 
னர அளத சீனாவுடன் இளணக்கைபபடுவளத எதிரக் 
கின்்றது. இபமபாது ளதவான் அ்ேரிக்கைாவிற்கும் 
சீனா விற்கும் இளடயி�ான மபாட்டிக்கைைோகை 
ோறியுளைது. பதிளனந்திற்கு மேற்பட்ட துள்றமு 
கைங்கைளைக் ் கைாணட சீனா, ளதவாளனக் ளகைபபற்றி 
னால் அதன் கைடல் வலு ப� ேடங்கைாகை அதிகைரிக்கும். 

ள�வொள்ன �்ன�ொக்கத துடிககும் சீ்னொ
 2019 ஜனவரியில் அளேதியான வழியில் 
அல்�து அது முடியாதவிடதது ஒரு மபார மூ�ோ 
கைாமவனும் ளதவான் சீனாவுடன் இளணக்கை பபடும் 
என்று சீன அதிபர ஜீ ஜின்பிங் சூளுளரததார. 

அதன் பின்னர ளதவான் வான்பரபபுக்கு சீன 
விோனங்கைளும் அதன் கைடற்பரபபினுள சீனப 
மபாரக்கைபபல்கைளும் அததுமீறுவது அடிக்கைடி நடக் 

கின்்றது. ளதவான் கைணினி உதிரிபபாகை உற்பததித 
துள்றயிலும் அதிலும் முக்கியோகை கைபபாஸிட்டர 
கைளை உற்பததி ்சயவதில் முன்னணி வகிக்கி 
ன்்றது. அ்ேரிக்கைா அந்த உற்பததி ்பாருட்கைளை 
சீனாவிற்கு விற்பளன ்சயவளத தளடச் ்சயது 
ளைது. 

அதைரிக்கொவின இரண்டு தீவுச் சஙகிலி்கள்.
 ்யாக்மகைாசுக்கைா, ஒக்கிமனாவா ஆகிய 
ஜபபானியத தீவுகைள, ்தன் ்கைாரியத தீபகைற்பம், 
பிலிபளபன்ஸ் தீவுகைள ஆகியவற்றில் உளை 
அ்ேரிக்கைப பளடததைங்கைள முதற் சங்கிலித தீவு 
கைள என அளழக்கைபபடுகின்்றன. ஜபபானியத தீவு 
கைள, குவாம் தீவு, அவுஸ்திமரலியா, நியூசி�ாந்து 
ஆகியவற்றில் உளை அ்ேரிக்கைப பளட ததைங்கைள 
இரணடாம் சங்கிலித தீவுகைள என அளழக்கைபபடு 
கின்்றன. இவற்றின் மீது சீனா கைடுளேயான தாக்கு 
தள� மேற்்கைாளளும். ஆனால் முற்்றாகை அழிக்கை 
முடியாது. இதில் இரணடாவது சங்கிலியில் 
அ்ேரிக்கைா ப்�ௌ தீவுக் கூட்டதளதயும் ஜபபான் 
கைமகைாகைஷிோ தீவிலும் இரு புதிய பளடததைங் 
கைளை நிரோணிக்கின்்றன. 

பத்லௌ தீவுக கூட்டம்
 உ�கின் மிகைச்சிறிய நாடுகைளில் ஒன்்றான 
ப்�ௌ, மேற்குப பசுபிக் கைடலில் குவாம் 
தீவில் இருந்து 830ளேல் ்தாள�வில் உளை 

ஒரு 340 தீவுகைளின் கூட்டோகும். தற்மபாது 
இருபதினாயிரம் ேக்கைளைக் ்கைாணட ப்�ௌ 
தீளவ இரணடாம் உ�கைப மபாரின் மபாது அ்ே 
ரிக்கைா கைடும் மபாரின் பின் ஜபபானிடமிருந்து 
ளகைபபற்றியது. அதன் பின்னர அதன் பாதுகைாபபு 
அ்ேரிக்கைாவிடமே இருந்து வருகின்்றது. 1974 
ஆம் ஆணடு சுதந்திரம் ்ப்ற முன்னர, ப்�ௌ 
அ்ேரிக்கைாவின் ஒரு நம்பிக்ளகைப பிராந்தியோகை 
இருந்தது(Trust Territory of the Pacific Islands). ப்�ௌ 
ஆட்சியாைரகைள அ்ேரிக்கைாளவ தேது நி�ததில் 
பளடததைம் அளேக்குோறு மவணடுமகைாள 
விடுததுளைனர. மேற்குப பசுபிக் பிராந்தியததில் 
சீனாவின் ஆதிக்கைததில் இருந்து தேது நாட்ளட 
அ்ேரிக்கைா பாதுகைாக்கை மவணடும் என்பது ப்�ௌ 
ஆட்சி யாைரகைளின் நிள�பபாடாகைச் ்சால்�ப 
படுகின்்றது. 2020 ்சபடம்பர முதல் வாரததில் 

அ்ேரிக்கை பாதுகைாபபுத துள்றச் ்சய�ர ோரக் 
எஸ்பர ப்�ௌ தீவிற்கு ்சன்று அதன் அதிபர 
Tommy Remengesau Jrஐச் சந்திதது உளரயாடினார. 
ப்�ௌ விற்கு ்சாந்தோன பாரிய கைடற்பரபளப 
அந்த சிறிய நாட்டால் பாதுகைாக்கை முடியாத நிள� 
இருக்கின்்றது. ப்�ௌ நாட்டிற்கு என்று ஒரு 
பளடததுள்ற இல்ள�. 1994ஆம் ஆணடு அ்ேரி 
க்கைாவுடன் ப்�ௌ ்சயத ஒபபந்தததின் படி அந்த 
நாட்டிற்கைான பாதுகைாபளப அ்ேரிக்கைா வழங்கி 
வருகின்்றது. ப்�ௌ நாட்டின் மவணடுமகைாளின் 
படி அ்ேரிக்கைா சீனாளவ இ�க்கு ளவதது அங்கு 
தனது ்பரிய பளடததைம் ஒன்ள்ற நிரோணி 
க்கின்்றது. 

்கக்கொ்கஷிைொ தீவு
  ஜபபான் தனது ஆளநடோட்டமில்�ா 
கைமகைாகைஷிோ தீவில் ஒரு ்பரிய தைதளத உருவா 
க்குகின்்றது. இந்தத தீவில் அ்ேரிக்கைா ஆணடு 
க்கு இரணடு தடளவகைள தனது விோனம் தாங் 
கிக் கைபபல்கைள மூ�ம் மபாரபபயிற்ச்சிகைள மேற் 

்கைாளகின்்றது. இதில் இரணடு விோன ஓடுபா 
ளதகைள, ஒரு துள்றமுகைம், ஒரு விோனத தரிபபிடம் 
ஆகியளவ இருக்கும். 

சீ்னொவின பளடததுள் வைர்ச்சி  
 சீனாவிற்கு எதிராகை அ்ேரிக்கைா, ஜபபான், 
இந்தியா, அவுஸ்திமரலியா, ஆகிய நான்கு நாடு 
கைள இளணந்து அளேக்கும் கூட்டளேபபில், ஏற்கை 
னமவ ்தன் ்கைாரியாவும் வியட்நாமும் இளணய 
விருபபம் ்தரிவிததுளைன. இது சீனாளவ இட்டு 
இந்த நாடுகைள ்கைாணடுளை கைரிசளனளய எடுததுக் 
கைாட்டுகின்்றது. 
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ஐக்கிய இராச்சியம் ேற்றும் ஐக்கிய அ்ேரிக்கைா 
ஆகிய நாடுகைளின் தள�ளேயில், மேற்கு 

ஐமராபபிய நாடுகைளும், வட அ்ேரிக்கைாவும் 
்பாருணமியம், இராணுவம் ேற்றும் பணபாடு 
்தாடரபான விடயங்கைளில் ப� நூற்்றாணடுகை 
ைாகைப பூமகைாைரீதியான ஆதிக்கைதளதச் ்சலுததி 
வந்திருக்கின்்றன. தேது விருபபங்கைளுக்கும்ஈடு 
பாடுகைளுக்கும் ஏற்்ற வளகையில், உ�கை ஒழுங்ளகை 
மேற்கு�கைம் ்நறிபபடுததியமதாடு, ேனித சாத 
ளனயின் உச்ச நிள�ளய தாம் அளடந்து விட்டதான 
ஒரு பிரளேளய அளவ ஏற்படு ததி வந்திருக்கின்்றன. 
‘அபிவிருததியளடந்த உ�கு’ என்று இந்த நாடுகைள, 
தம்ளே ோரதட்டியளழததமதாடு ‘அபிவிருததிய 
ளடயாத நாடுகைளில்’ வாழுகின்்ற ேக்கைள அறி்வா 
ளிளய ஏற்கைனமவ கைணடளடந்து விட்ட தம்ளே, 
ோதிரியாகைக் கைருதி, தம்ளேப பின்பற்றி நடக்கை 
மவணடும் என எதிரபாரததன. இபபடிபபட்ட 
உயரவு, தாழ்வுப படிநிள�கைளை உறுதிபபடுததக் 
கூடிய வளகையில் உ�ளகை அளவ கைட்டளேபபும் 
்சயதன.
 உணளேயில் அறி்வாளிக்கைா�ததில் (en-
lightenment) முன்ளவக்கைபபட்ட விடயங்கைள ் பரும் 
பாலும் கைட்டுக்கைளதகைளுக்கு ஒபபானளவமய. 
ேற்ள்றய ேனிதரகைளை அடக்கு முள்ற க்குளைாக்கி 
அவரகைளைச் சுரணடி, அவரகைைது சமூகைங்கைளை 
அழித்தாழிதது, மோசோன முள்றயில் ஈட்டப 
பட்ட இ�ாபங்கைளை ேள்றபபதற்கைாகை ளகையாைப 
பட்ட ஓர உபாயமே இதுவாகும். பூமகைாை ரீதியா 
கைத தாம் உருவாக்கிய ்பருந்மதாட்டங்கைளை தேது 
ோளிளகைகைளின் தாழ்வாரங்கைளில் இருந்து பாரதது 
க்்கைாணடு, அடுததவரின் ்சல்வங்கைளை தேதாக்கி 
்கைாழுததுபமபாயிருக்கும் இவரகைள, இன ரீதியாகை 
வும், அ்ற்நறி ரீதியாகைவும் ேற்்ற எல்ம�ாளரயும் 
விட தாமே உயரவானவரகைள என்று எணணத 
தள�பபட்டாரகைள.
 தம்ளே எபமபாதும் உயரவாகைச் சிததரிதத 
இவரகைளின் இபமபற்பட்ட சிததரிபபுக்குப பின் 
னால் இருக்கும் ்வளிமவடத தன்ளேளய இது 
வளர ேள்றததிருந்த திளர கைடந்த நான்கு வருடங் 
கைளில் ேள்றந்து விட்டது. வர�ாற்றின் கைளடசிக் 
கைட்டதளதத தாம் ்தாட்டுவிட்டதாகைவும் சன 
நாயகைம், தாராைவாதம், முத�ாளிததுவம் மபான் 
்றவற்றின் நம்பிக்ளகை ஒளியாகை தாம் விைங்குவதா 
கைவும் கைடந்த சி� ஆணடுகைள வளர தம்ளேப 
பள்றசாற்றி, நல்�ாட்சி, ்பாறுபபுக் கூ்றல், ்வளி 
பபளடததன்ளே மபான்்ற நற்்சயதி கைளை ஏளனய 
வசதியற்்ற ஊழல்கைள நிள்றந்த மூன்்றாம் உ�கை 
நாடுகைளுக்குப மபாதிதத இந்த நாடுகைள, தற்மபாது 
சரவாதிகைாரத தன்ளே நிள்றந்த ஆட்சிக்கும் வ�து 
சாரித தன்ளேயின் எழுச்சிக்குளளும் வீழ்ந்து 
விட்டன. தாமே உருவாக்கிய மபாரகைள மூ�மும் 
தாம் மேற்்கைாணட மோசோன விளைவுகைளை 
ஏற்படுததும் ்பாருணமிய தளடகைள மூ�மும் சன 
நாயகை ஆட்சிளய இவரகைள அமுலுக்குக் ்கைாணடு 
வருகின்்ற நாட்கைள எல்�ாம் இபமபாது கைடந்து 
மபாயவிட்டன. எபபடிக் ்கைன்யாவிலும் ஏளனய 
நாடுகைளிலும் சனநாயகைததுக்கு ஆபதது ஏற்பட்டமதா 
அது மபா� இன்று அ்ேரிக்கைாவிலும் ஏன் பிரித 
தானியாவிலும் கூட சனநாயகைததுக்கு ஆபதது 
இருக்கைத தான் ்சயகி்றது.
 தற்மபாது நளட்பற்றுக் ்கைாணடிருக்கும் 
அ்ேரிக்கை அதிபர மதரதலுக்கைான பரபபுளரயில் 
அதிபர ்டானால்ட் ட்ரம்ப ேற்றும் அவரது 
மபாட்டியாைர மஜா ளபடன் ஆகிமயாருக்கு 
இளட மயயான மோசோன, அமத மநரததில் 
நளகைச்சுளவயான விவாததளதத ்தாடரந்து, 
தன்ளன ோததிரம் முன்னிள�பபடுததும் (narcis-

sistic) ஒரு வல்�ரளச, உ�கைம் மிகைவும் அருகிருந்து 
பாரக்கும் வாயபபு கிளடததிருக்கி்றது. இது ஒரு 
அழகைான கைாட்சியாகைத மதான்்றவில்ள�. வீதிகை 
ளில் வன்முள்றகைள தள�விரிததாடிக் ்கைாணடிரு 
க்கின்்றன. ்கைாமரானா நுணணுயிரியினால் கைால் 

மில்லியன் ேக்கைள ஏற்கைனமவ இ்றந்து விட்டார 
கைள, ்பாருணமியம் மோசோகைப பாதிக்கைபபட்டிரு 

க்கி்றது, மதரதல் ேற்றும் அதன் நிறுவனங்கைள 
்தாடரபான நம்பகைததன்ளே மகைளவிக்குரியதாகை 
ோற்்றபபட்டிருக்கின்்றது, அதன் தள�வளரப 
மபாற்றிபபுகைழ்ந்து வழிபடுகின்்ற ஒரு பணபாடு 
மதாற்றுவிக்கைபபட்டிருக்கி்றது, இளவகைள எல்�ாவ 
ற்ள்றயும் பாரக்கும் மபாது, ஏளனய நாடுகைளில் 
ஒரு சரவாதிகைார அதிபரின் ஆட்சிக்குள அகைபபட் 
டுத துன்புற்்றவரகைளின் வாழ்க்ளகைமய தற்மபாது 
நிளனவுக்கு வருகி்றது.
 “எேது நாடு இபமபாது ஒரு சனநாயகை நாமட 
அல்�“ என்று உப அதிபருக்கைான விவாததளதத 
்தாடரந்து யூற்்றா (Utah) ோநி�தளதச் சாரந்த 
குடியரசுக் கைட்சியின் ்சனற்்றரான ளேக் லீ (Mike 
Lee) ்தரிவிததார. மிச்சிக்கைன் ோநி�ததின், சனநா 
யக்கைட்சிளயச் மசரந்த ஆளுநளரக் கைடததி, அவரது 
ஆட்சிளயக் கைவிழ்க்கை மேற்்கைாளைபபட்ட சதி 
முயற்சிளயப பாரக்கும் மபாது, மிகை மோசோன 
ஆட்சி நளட்பறும் நாடுகைளில் ேட்டுமே நளட 
்பற்று வந்த நிகைழ்வுகைள அ்ேரிக்கைாவிலும் நளட 
்பறுகி்றதா என எணணத மதான்றுகி்றது.
 இமத விதோகை குைறுபடிகைள நிள்றந்த 
ஆட்சிளய மேற்்கைாளைல், சரவாதிகைாரத தன்ளே, 
ஊழல்கைள, நிறுவனங்கைள தேது வழளேயான 
தரதளத இழததல் மபான்்ற விட யங்கைளை ஐக்கிய 
இராச்சியததிலும் மவறு சி� ஐமராபபிய நாடுகைளி 
லும் ்வவமவறு அைவுகைளில் கைாணக்கூடியதாகை 
இருக்கி்றது. ஆனால் சனநாயகை முள்றளேகைளை 
விட்டு வி�கினாரகைள என்்ற குற்்றச்சாட்டில் ப� 
நாடுகைளை மேற்கு�கைம் தணடிததிருக்கி்றது. இமத 
நிள�ளய மேற்கு�கை நாடுகைளும் சந்திக்கும் எனக் 
கைருத முடியாது. இந்த நாடுகைள மீது எந்தவிதோன 
தளடகைளும் விதிக்கைபபடாது, ்சாததுகைள முடக்கைப 
படாது, அதன் ஆட்சியாைரகைள மீது பயணததளட 
கைள விதிக்கைபபடாது, இளவகைளைக் கைணடிதது 
ஐக்கிய நாடுகைளில் தீரோனங்கைள மேற்்கைாளைப 
படோட்டாது. பன்னாட்டு நீதிேன்றுகைளில் இவற் 
றுக்கு எதிராகை வழக்குகைளும் ்தாடுக்கைபபட 
ோட்டாது. அ்ேரிக்கை மதரதலின் மபாது ஏற்படக் 
கூடிய கைருதது முரணபாடுகைளைத தீரபபதற்கைாகை 
உ�கின் ேரியாளதக்குரிய தள�வரகைள நடுநி 
ள�ளே வகிக்கை அங்கு ்சல்வாரகைள என்றும் எதிர 
பாரக்கை முடியாது.
 மேற்கு�கைம் இதுவளர கைா�மும் அனுப 
விதது வந்த சி்றபபு நிள�யில் வீழ்ச்சி ஏற்படும் 
மபாது, அதனால் உ�கின் ஏளனய பாகைங்கைளில் 

சனநாயகைததுக்கு பாதிபபான விளைவுகைள ஏற்படக் 
கூடிய ஆபதது இருக்கி்றது. மேற்கு�ளகைப ்பாறு 
ததவளரயில், அதன் தவறுகைளும் ்வளிமவடத 
தன்ளேகைளும் இருந்தாலும், ஆட்சியில் சனநாயகை 
விழுமியங்கைளை உட்புகுதத மேற்கு�கின் தூதரகை 
ங்கைளும் அரசசாரபற்்ற நிறுவனங்கைளும் குறிபபிடத 
தக்கைைவு பங்ளகை ஆற்றியிருக்கின்்றன. இக்கைாரணத 
தினால், ஆபிரிக்கைாவின் ் பரும்பா�ான நாடுகைளில், 
சரவாதிகைார அரசுகைள,  ேனித உரிளேகைள, சனநாய 
கைம் என்பவற்ள்ற உ�கைம் முழுவதற்குோன விழுமி 
யங்கைைாகைப பாரக்கைாது, அவற்ள்ற மேற்கு�கிற்குரி 
யளவயாகைமவ பாரக்கின்்றன. இபபடியான நாடு 
கைளில் நளட்பறும் நிகைழ்வுகைளின் கைாரணோகை 
அவரகைைது சனநாயகை நம்பகைததன்ளே மசதபபடுத 
தப பட்டிருக்கும். பின்பு�ததில், ஏளனய நாடுகை 
ளில் சனநாயகைததுக்கு ஆதரவான இயக்கைங்கைளை 
ஆதரிக்கும் மேற்கு�கின் ்சயற்பாடுகைளின் மீது 
நம்பிக்ளகை குள்றயும் ஆபததும் இருக்கி்றது.
 ்டானால்ட் ட்ரம்ப (Donald Trump), மபாறிஸ் 
மஜாணசன் (Boris Johnson) மபான்்றவரகைைால் ஏற்ப 
டுததபபடும் முன்னுதாரணங்கைளின் கைாரணோகை, 
சரவாதிகைாரதளதக் ளகைக்்கைாளளும் ஆட்சியாைரகைள 
மேற்கு�கைததினால் தேக்கு எந்தவிதோன பிரச்சி 
ளனமயா தளடகைமைா  வரபமபாவதில்ள� என்்ற 
எணணததுடன் தேது அடக்குமுள்றகைளை இன் 
னும் அதிகைோகைத ் தாடரக்கூடிய சாததிய க்கூ றுகைள 
கைாணபபடுகின்்றன.
 ஒரு பு்றததிம� இச்சூழ்நிள�கைைால் உ�கைம் 
ப� ஆபததுகைளை எதிரமநாக்கியிருந்தாலும் கூட, 
ேறுபு்றததில் மேற்கு�கின் பிடியிலிருந்து தம்ளே 
விடுவிததுக் ்கைாளைக்கூடிய வாயபபுகைளும் உ�கை 
நாடுகைளுக்கு இருக்கைததான் ்சயகின்்றன. உதாரண 
ோகை, ஆபிரிக்கைாளவ எடுததுக்்கைாணடால், சரவா 
திகைாரிகைளின் கூட்டம்  என்்ற ்பயரிலிருந்து 
தன்ளன விடுவிததுக் ்கைாளவதற்கைாகை இராணுவ 
சதிபபுரட்சிகைள மூ�ம் ஆட்சிளயக் கைவிழ்க்கின்்ற 
முயற்சிகைளுக்கு எதிராகைவும், மதரதல் முடிவுகைளை 
ேதிக்கைாது ்சயற்படும் ஆட்சியாைரகைளுக்கு எதிரா 
கைவும், ஆபிரிக்கை ஒன்றியம் அணளேக்கைா�ோகை 
கைாததிரோன நடவடிக்ளகைகைளை எடுதது வருகி்றது.
 சிவில் சமூகைக் குழுக்கைளும் மவறு இடங் 
கைளில் தங்கைளுக்கைான ஆதரளவத மதட மவணடிய 
கைட்டாயததுக்குள தற்மபாது தளைபபட்டிருக்கி 
ன்்றன. ்கைன்யா மபான்்ற நாடுகைளில் முபபது 
வருடங்கைளுக்கு முன்னர இருந்த நிள�ளய 
ஒபபிட்டுப பாரக்கும் மபாது, சீரதிருததச் ்சயற் 
பாடுகைளை ஆதரிக்கும் மேற்கு�கை நாடுகைளின் தூத 
ரங்கைளின் ்சயற்பாடுகைள இபமபாது கைணிசோன 
அைவு குள்றந்திருபபளதக் கைாண�ாம். ஆனால் 
இந்த நாடுகைளிலுளை இந்தக் குழுக்கைள தேது 
்சயற்பாடுகைளுக்கைான நிதியுதவிளய மேற்கு�கை 
நாடுகைளிடமிருந்மத இன்னும் எதிரபாரக்கின்்றன. 
இதன் கைாரணோகை இக்குழுக்கைள மேற்கு�கை நாடு 
கைளின் நிகைழ்ச்சி நிரலுக்கு அளேவாகைமவ ்சயற் 
படுகின்்றன என்்ற கைாரணதளதக்கைாட்டி, அவவரசு 
கைள அவற்ள்றத தளட்சயயவும் அவற்றுக்்கைதி 
ரான சட்டங்கைளை இறுக்குவளதயும் கைாணக்கூடிய 
தாகைவிருக்கி்றது.
 ்கைன்யாளவப ்பாறுததவளரயில், பணப 
பரிோற்்றச் ்சயலிகைளுடன் இளணந்து, சமூகை 
வள�ததைங்கைள, உளநாட்டில் நிதிமசகைரிக்கும் 
முக்கிய தைங்கைள என்்ற பரிோணதளதப ்பற்றிரு 
க்கின்்றன. இந்த நாடுகைளின் அரசுகைள கூட இபபடிப 
பட்ட தைங்கைளிலிருந்து நிதிளயப கூசாேல் ்பற்று 
வருகின்்றன. அரசுகைளின் ஆட்சிச் ்சயற்பாடுகைளில் 
பணிபுரிகின்்ற அரச சாரபற்்ற நிறுவனங்கைளைப 
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ஆற்்றள� தூணடிவிடுகின்்ற ஊக்கியாகை ்தரு 
ஓவியங்கைள ்சயற்பட�ாம். “்பாது ்வளிளய 
ளகையகைபபடுததல் அல்�து உரிளே மகைாருதல் 
அதனுளடய மதாற்்றம் ்தாடரபில், அதிகைாரதது 
டன் ்தாடரபுளடயது, (Ferrell)”. ்பாது ்வளி 
ஆக்கிரமிபபில் ஆக்கிரமிபபாைரின் மநாக்கைதளத 
பாரளவயாைரகைள பூரததி ்சயய அளழக்கைபபடு 
கின்்றாரகைள. அதுவும் ஒரு விதததில் இ�க்கிலிருந்து 
திளச திருபபும் முயற்சிமய.
 ்பாது ் வளிகைளை மீைப்பற்று அவற்ள்ற 
ேக்கைள குர�ாகை பிரதிநிதிததுவபபடுததுவதில் 
்தரு ஓவியரகைளின் வகிபங்கு மிகை அவசியோனது. 
ப�ஸ்தீனதளத பிரிக்கின்்ற சுவர ஓவியங்கைள 
ப�ஸ்தீன ேக்கைளின் குர�ாகை ோற்்றபபட்டிருக் 

கின்்றன. ்தரு ஓவியங்கைள அடக்குமுள்றக்குட் 
படுததபபட்ட ேக்கைளின் அடக்குமுள்ற எதிரபபுச் 
சக்திக்குரிய கைருவியாகை உபமயாகிக்கைபபட்டு, ஆக்கி 
ரமிக்கைபபட்ட ்பாது ்வளிளய மீள ளகையகைப 
படுததி ்சயற்பாட்டுத தைோகைக் கைட்டளேதது 
அடக்குமு ள்றக்குட் படுததப பட்ட ேக்கைளின் நீதிக் 
மகைாரிக்ளகைகைளை பிரதிநிதிததுவபபடுததுவது. 
அழகியள� ஆக்கைபூரவ எதிரபபுச் சக்தியாகை கைட்ட 
ளேபபதாகும். அழகியல் ்வறுேமன அழகியலுக் 
கைாகைவன்று. ஏற்கைனமவ ஆக்கிரமிக்கைபபட்ட ்பாது 
்வளிளய அழிக்கை மவணடிய தூணடுதல் ஆக்கைபூர 
வோன தூணடுதம� என்று பிக்கைாமசா குறிபபி 
டுவதாகை ்சால்�பபடுகின்்றது (The urge to destroy is 
also a creative urge – Picasso).
 ஆக்கிரமிக்கைபபட்ட ்பாது்வளியின் 
ஆக்கைபூரவோன அழிவினூடாகை (creative destruc-
tion) ேக்கைளின் ந�ன்கைளை, அரசியல் மகைாரிக்ளகை 

கைளை, சமூகை நீதிளய, விடுதள�ளய ளேயபபடு 
ததிய பிரதிநிதிததுவபபடுததல் கை�ந்துளரயாடல் 
கைளை, ்சயற்பாட்டுததைதளத, ஓருங்கைளேக்கைப 
பட்ட எதிரபபுச் சக்திளய கைட்டளேக்கின்்றது. 
Banksyயின் முள்றயியள� சிக்கைலுக்குட்படுததாது 
அளத அவவாம்ற உளவாங்குவது கைா�னிததுவ 
இ்றக்குேதியாகும். அடக்குமுள்றக்குளைாக்கைப 
பட்ட சமூகைங்கைளின் ஆக்கைபூரவோன எதிரவிளன 
முள்றயியள� ஆயவுக்குட்படுததி உதாரணோகை, 
கைாஷ்மிர, குரதிஷ், ப�ஸ்தீன அடக்கு முள்றக்்கைதி 
ரான இன்னும் பி்ற மபான்்றவற்ள்ற ஆயந்து எேக் 
கைான ஆக்கைபூரவோன எதிரபபுச் சக்திளய (creative 
resistance) கைட்டளேததல் - கை�ாச்சாரம், பணபாடு, 
சிந்தளன, வாழ்வியல் முள்றளே சாரந்து – கைட்ட 
ளேததல் இன்றியளேயாதது.

த�ருஓவியம்   ... த�ொடர்ச்சி...

்சயற்திட்டங்கைள முன்்னடுக்கைபபட்டு வருகின் 
்றன. ஆனால் அளவ எந்த அைவுக்கு சமூகைததில் 
தாக்கைம் ்சலுததியுளைது என்பது குறிதது யாரும் 
சிந்திபபதில்ள�. குறிபபிட்ட ஒரு சி� நாட்கைளில் 
ோததிரம் விழிபபுணரவு நடவடிக்ளகைகைளையும், 
ஊடகைங்கைள ஊடாகை சி� கைருததுக்கைளையும் 
பகிரவதன் மூ�ம் தற்்கைாள�ளய தடுததுவிட 
முடியாது. 
 முக்கியோகை ஒவ்வாருவரினதும் பிரச்சி 
ளனகைளை அறிந்து, அளத நிவரததி ்சயவதற்கைான 
முயற்சிளை மேற்்கைாளை மவணடும். மபாரால் 
பதிக்கைபபட்டவரகைள என ஆரம்பததில் ப�ர 
உதவிகைளை ்சயது வந்தாரகைள. நிரந்தரோன 
்தாழில் வாயபபுகைளை ஏற்படுததாேல் தேக்கு 
விருபபிய உதவிகைளை ்சயதாரகைமை தவிர, அந்த 

ேக்கைளை சுய முயற்சியாைரகைைாகை ஆக்குவதற்கு 
முயற்சிக்கைவில்ள�. தற்மபாது உதவிளகைளை நிறுத 
தும்மபாது, அவரகைள மீணடும் பளழய நிள�க்குத 
தளைபபடுகி்றாரகைள. இதனால் ்சயவது அறியா 
ேல் தவ்றான முடிவுகைளை எடுக்கி்றாரகைள. 
நாட்டின் பாதுகைாபபு ்தாடரபில் எந்த்வாரு பிர 
ச்சிளன வந்தாலும், முதலில் முன்னாள மபாராளி 
கைளை சந்மதகைபபட்டு அவரகைளை அச்சததுக்குளைா 
க்கும் நடவடிக்ளகைகைள நிறுததபபட மவணடும். 
 ்பண தள�ளேததுவக் குடும்பங்கைளின் 
பாதுகைாபபு உறுதிபபடுததபபட மவணடியதுடன், 
அவரகைளுக்கைான ் தாழில் வாயபபுக்கைள நிரந்தரோ 
க்கைபபட மவணடும். 
 வடக்கில் பாரிய ்தாழிற்சாள�கைளை 
உருவாக்கி இளையவரகைளுக்கு மவள� வாயபபு 
க்கைளை வழங்கை பு�ம்்பயர மதசததவரகைள முன்வர 
மவணடும், சுயமுயற்சியாைரகைளை இனங்கைணடு 

அவரகைளை ஊக்குவிக்கும் ்சயற்திட்டங்கைளை 
்சயய மவணடும் இளவகைள ்தாடரசியான 
முள்றயில் மேற்்கைாணடால் ோததிரமே பாதிக்கைப 
பட்ட சமூகைததில்  இடம்்பறும் தற்்கைாள�கைளை 
குள்றததுக் ்கைாளை முடியும். 
 வடக்கில்  மபாருக்கு பின்னர தற்்கைாள� 
கைள அதிகைரிபபது ்தாடரபில் தற்்கைாள�க்கு 
முயற்சி ்சயது அதிலிருந்து மீணட முன்னாள 
மபாராளி ஒருவரிடம் மகைட்ட மபாது, எேக்கு 
மவணடும் என்பளதக் மகைட்கைமவா, மவணடாம் 
என்்றளத ேறுக்கைமவா முடியாத நிள�யில் வாழ் 
கின்ம்றாம். எம்முடன் இருந்தவரகைள எம் நிள� 
பற்றி அறிவாரகைள. எேது சுய ்கைௌரவம் ேதிக்கைப 
படும் நிள� வரும்மபாது தான் நாம் நிம்ேதியான 
வாழ்க்ளகைளய வாழ முடியும். அதற்கு எேது உ்றவு 
கைமை வழி ்சயய மவணடும் என ்தரிவிததார.

கபொருககு பின்னர்      ... த�ொடர்ச்சி...

கைப மபகி்றாரகைள என்பளத ்பாறுததுததான் அர 
சுடன் மபச முடியும். ஓன்றுபட்டு எேது கைருதளத 
முன்ளவபமபாம். ்பாறுததிருந்து தான் பாரக்கை 
மவணடும். 
 இந்த அரசு ்பரும்பான்ளேயினரின் ஆத 
ரவுடன் ஆட்சிக்கு வந்துளைது. குறிதத ் பரும்பா 
ன்ளேளயப பயன்படுததி  அவரகைள இனப பிரச்சி 
ளனளயத தீரக்கை நிளனததால், தீரக்கை முடியும் 
என்்ற எடுமகைாளை சரவமதசததுக்கு முன்னால் 
கூ்ற விரும்புகிம்றாம். அததுடன் வரவிருக்கும் 
அரசிய�ளேபபில் கைட்டாயம் அரசியல் தீரவு 
உளைடக்கைபபட மவணடும் என்றும்  ்தரிவிதது 
வருகிம்றாம்.

பதில்: 
 எேது  பிராந்தியததின் முக்கியததுவம் 
கைருதி, அயல் நாட்டு இராஜதந்திரிகைள மபச்சுக்கை 
ளை முன்்னடுதது வருகி்றாரகைள ேனித உரி ளே 
மபரளவத தீரோனம் கைடந்த வருடங்கை ளை விட 
தற்மபாது ேற்்றேளடந்துள ைது. குறிதத தீரோ 
னம் எவவாறு எேக்கு  உதவி யாகை இருக்கைப மபா 
கி்றது என்்ற மகைளவிகைளுக்கு ேததியில், உ�கை அரசி 
யல் தள�வரகைள, இரா ஜதந்திரிகைள, நிபுணத 
துவம் வாயந்தவரகைள, எேது தமிழ்கைட்சித தள� 
வரகைள ேற்றும்   சரவமதச சமூ கைததுடன் நாம் 
மபச மவணடும். அவரகைளுடன் எந்தவளகையான 
மூம�ாபாய, தந்திமராபாய நடவடிக்ளகைகைளை 
்சயற்படுதத�ாம் என்பது குறிதது ஆராயந்து 
வருகின்ம்றாம். எதிரகைா�ததில் அவரகைளின் கைருத 
துக்கைளை சரியாகை திட்டமிட்டு  ்சயற்படுததி 
னால் தான் தமிழ் ேக்கைளின் பாதுகைாபளப உறு 
திபபடுதத�ாம் என்பது எேது நம்பிக்ளகை. 

ெொம் ஒன்ொ்க   ... த�ொடர்ச்சி...

க்கள்வி:
 இனள்ய சூழலில் ஈழத �மிழ்தக�சிய 
அரசியல் இரொச�ந்திர ெ்கர்வு்கள் எத�ள்கய 
மூக்லொபொய, �ந்திகரொபொய திட்டங்களின 
அடிபபளடயில் அளைய கவண்டும்?

கைமிஷன் ஏற்றுக் ்கைாணடிருக்கி்றது. அந்த 
அடிப பளடயில் பல்முளன மநாக்கு பு�னா 
யவு மூ�ோகை இன்்றைவிலும் விசாரளண 
நளட்பற்று வருவதாகை இந்தியத தரபபிலும் 
்சால்�பபடுகின்்றது. 20 ஆணடுகைைாகை நளட 
்பற்று வரும் இந்த வழக்கு விசாரளணளய 
தீவிரபபடுததுவமதா அல்�து இதுவளர விசார 
ளணயில் கிளடததிருக்கும் தகைவல்கைள குறிதது 
மகைட்டறிந்தாம�ா மபாதும். இங்கி�ாந்து 
இபமபாது எடுததிருக்கும் முடிளவத தான் 
இந்தியாவும் எடுக்கை மவணடி வரும் என்பது 
என்னுளடய தனிபபட்ட அழுததோன எணணம்.
இந்தியா ஜனநாயகைதளத மநசிக்கைக்கூடிய நாடு. 
இன்ள்றக்கு ேததியில் ஆட்சிப ்பாறுபபில் 
இருக்கும் பா.ஜ.கை இந்துேதப பாதுகைாவ�ன் என்று 
்சால்லித தான் ்பாறுபபிற்கு வந்திருக்கி்றது. 
இ�ங்ளகையில் நளட்பற்்றது இனவாதம் 
அததுடன், அங்மகை ்கைால்�பபட்டவரகைள 
அளனவருமே இந்துக்கைள. ்கைான்று குவிததவர 
கைள ்பௌததரகைள. இந்தச் சூழலில் ேற்்றக் கைட்சி 
கைளுக்மகைா இந்த விஷயததில் நடவடிக்ளகை 
எடுபபதற்கு அரசியல் கைாரணங்கைள ேட்டுமே  
இருக்கின்்றன. ஆனால் பா.ஜ.கைவுக்கு அரசியல் 
கைாரணதளதத தாணடி, அவரகைள ்சால்லி வரும் 
இந்தேதப பாதுகைாவ�ன் என்்ற கைாரண மும் 
அடங்கியிருக்கின்்றது. இபமபாதும் இ�ங்ளகை 
யிம�மய இந்துக் மகைாயில்கைள இடிக்கைபபடுவதும், 
புதத விகைாளரகைள கைட்டபபடுவதும் ்தாடரச்சி 
யாகை நளட்பற்று வருகின்்றன.
 பா.ஜ.கை இதுநாள வளரயிலும் ்சால்லி 
வருவது உணளே்யன்்றால், அந்த உணளேளய 
உ�கைறியச் ்சயவதற்கு இது ஒரு நல்� 
சந்தரபபம். எனமவ உடனடியாகை ேததிய பா.ஜ.கை 
அரசு, பல்முளன மநாக்கு பு�னாயவுக் குழுவின் 
விசாரளண முடிவுகைளைப்பற்று, அதன்மபரில் 
மேற்்கைாணடு நடவடிக்ளகைகைளை எடுதது, 
இங்கி�ாந்து கைாட்டும் வழியில் இந்தியாளவ 
பயணபபட ளவக்கை மவணடியது அதன் கைடளே.

இஙகி்லொந்து ்கொட்டும்   ... த�ொடர்ச்சி...

்பாறுததவளரயில், உளளுர நிதிவைங்கைளில் 
இளவ தங்கியிருக்கும் மபாது, மோசோன ஆட் 
சிளய மேற்்கைாளளுகின்்ற அரசுகைளினால் இவற் 
றுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிபபுகைள குள்றகின்்ற 
அமத மநரததில், ்பாது ேக்கைளின் ஆதரளவ 
இவரகைள அதிகைோகைப ்பறுவதன் கைாரணோகை, 
இவற்றின் ்சல்வாக்கும் அதிகைரிக்கைக் கூடிய 
வாயபபு இருக்கி்றது. குறிபபிட்ட நாடுகைளில் 
உளைவரகைமை சீரதிருததங்கைளுக்கைான உரிளே 
ளயக் மகைாரக்கூடிய வாயபளப இது ஏற்படுததிக் 
்கைாடுக்கும். சனநாயகைததின் கைாவல்கைாரனாகை 
தம்ளே ஏற்படுததிய மேற்கு�கில், சூரியன் 
ேள்றந்து ்கைாணடிருக்கும் இக்கைா�ப பகுதியில் 
இபபடிபபட்ட விடயங்கைள நல்� விடயங்கைைா 
கைமவ பாரக்கைபபடுகின்்றன.

ெனறி: அல்்ஜசீரொ

ச்னெொய்கதள�ப பொது  ... த�ொடர்ச்சி...

பிரித�ொனிய கைன    ... த�ொடர்ச்சி..

அவரகைள தமிழ்த மதசிய உணரவுடன், ஈழப 
மபாராட்டதளத ஆதரிபபவரகைைாகைமவ இருக் 
கி்றாரகைள. ஈழதளத ஆதரிக்கின்்றாரகைைா இல் 
ள�யா என்று வாக்்கைடு பபு நடததிப பாரததால் 
இந்த உணளே ்தரியும்.
 பிரிததானிய மேன்முள்றயீட்டு ஆளண 
யம் கூறியிருக்கும் இந்தக் கைருதது உ�கை அைவில் 
ேற்ள்றய நாடுகைளை சிந்திக்கை ளவக்கும். அதது 
டன் தமிழ் உணரவாைரகைளுக்கு அது ஈழத 
தமிழரகைாகை இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டுத தமி 
ழரகைைாகை இருந்தாலும் சரி இந்த தீரபபு ஒரு நம்பி 
க்ளகைளயக் ்கைாடுததுளைது. ஒரு கைட்டததில் இந் 
தத தளட நீக்கைபபட்டு விடும். நேது குடிளே உரி 
ளேகைள, ஜனநாயகை உரிளேகைள பறிக்கைபபடும் 
நிள�ளே ோறி நல்�்தாரு தீரபபு கிளடக்கும் 
என்்ற நம்பிக்ளகைளய ஏற்படுததியுளைது.
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 Stay Home என்்ற வாரதளத ேட்டுமே 
்தாடரச்சியாகைக் மகைட்கைபபடுகின்்றது. ‘்கைாமரானா 
வும் இவவருடமும்’ என்ம்ற கைா�ம் நகைரந்து்கைாணடு 
இருக்கின்்றது. ேக்கைள அளனவரும் ்கைாமரானா 
கிருமியால் ்நருக்கைடியில் தளைபபடுகின்்றனர. 
்கைாமரானா, கைா�ம் ்சால்லும் பாடோகை ோறி 
விட்டது. 2020 ோரச் 31ஆம் திகைதி 80,000இற்கும் 
மேற்பட்ட ்கைாமரானா மநாயாளிகைள உ�கைம் முழு 
வதும் கைணடறியபபட்டளதயடுதது, உ�கைம் முழு 
வதும் ஊரடங்கு பி்றபபிக்கைபபட்டது.
 ஊடகைங்கைளில் ்கைாமரானா ்சயதிளய 
பாரததவுடன் ேக்கைளிடம் பய உணரவு விளதக்கைப 
படுகின்்றது. அதாவது அது எதுவாகை மவணடுோ 
னாலும் இருக்கை�ாம். முகைம் ்தரியாத ஒன்றினால் 
எனது வாழ்வு முடிந்து விடுமோ என்்ற அச்சம் 
ேனததாக்கைதளத ஏற்படுததுகின்்றது. அதுேட்டு 
ேல்� இருேல், சளி மபான்்ற சிறிய அறிகுறி ்தன் 
பட்டாலும், ்கைாமரானா கிருமி என அவரகைளை 
ஒதுக்கி ளவதது விடுகின்்றாரகைள. இதனால் அந்த 
நபர தற்்கைாள� ்சயது வாழ்ளவ முடிததுக் 
்கைாளளும் நிள�க்குத தளைபபடுகின்்றார.
 நாம் அளனவரும் Stay Home, Stay Safe 
என்்ற வாரதளதளய பயன்படுததிக் ்கைாணமட 
இருக்கின்ம்றாம். இவவாறு வீடுகைளில் முடங்கி 
இருததல் அல்�து வீடுகைளில் தனிதது இருததல்; 
கூடுத�ாகை முதிமயாரகைளின் ேனநிள�ளயப பாதி 
க்கும் என சுட்டிக்கைாட்டபபடுகின்்றது. வீடுகைளில் 
இருபபவரகைள ்தாள�க்கைாட்சிளயப பாரபப 
தளன ்பாழுதுமபாக்கைாகை ்கைாணடுளைனர. எனி 
னும் ப�ர ளகைத்தள�மபசிகைளைமய அதிகைோகை 
பயன்படுததி வருகின்்றனர. Viber, Whats App 
Group என குறூபகைளில் வ�ம் வருவதால், கைல்வி 
நிள� பாதிக்கைபபட்டு, தகைாத நணபரகைள, தகைாத 
வள�ததைம் என்பவற்ள்றப பாரளவயிடல் என 
ோணவரகைளின் ேனநிள� ோற்்றேளடந்து ேன 
உளைச்சள� ஏற்படுததுகின்்றன.

 அலுவ�கைம், ்தாழிற்சாள�கைள ேற்றும் 
பல்மவறு ்தாழில்கைளில் ஈடுபடுபவரகைள தனி 
ளேபபடுததலினால் பண ்நருக்கைடி ேற்றும் உைப 
பாதிபபிற்கு முகைம் ்கைாடுக்கை மநரந்துளைதாகை உை 
நிபுணரகைள சுட்டிக்கைாட்டியுளைனர. ்கைாமரானா 
கைாரணோகை ேருததுவம் ேற்றும் சுகைாதார நிள� 
சார ந்த ்தாழி�ாைரகைள 24 ேணி மநரமும் மவள� 
கைளில் ஈடுபடும் நிள� உருவாகியுளைது. எனமவ 
உடல், உை ந�க் குள்றவால் பாதிக்கைபபட்டுளைனர. 
ேற்றும் இன்று சமூகைவள�ததைப பயன்பாட்டாைர 
கைள அளனவருமே உறுதிபபடுததபபட்ட ்சயதி 
கைளை ்வளியிடுவதில்ள�. அவரகைள அறிகின்்ற 
விடயங்கைளை, தகைவல்கைளை அளர குள்றயாகை  

அறிந்து ்கைாணடு சகை ஊடகைங்கைளை முந்திக் 
்கைாணடு ்வளியிட மவணடும் என்னும் மநாக்கை 
ததில் சி�ர ்வளியி டுகின்்றனர.
 இவவா்றான தகைவல்கைள ேக்கைளிடம் விளர 
வாகை ்சன்்றளடகின்்றன. இது ேக்கைளிளடமய 
ஆபததான ேனநிள�ளய ஏற்படுததுகின்்றன. 
அவரகைளின் ேனதிம� இது குறிதத சிந்தளனகைள 
எபமபாதும் இருபபதால், ேனநிள� பாதிபபளட 
கின்்றது. பயமும், பரிதவிபபும் அடுதத கைட்டம் 
பற்றிய சிந்தளனயும், அவரகைளின் ேனநிள�ளய 
பாதிப பிற்கு இட்டுச் ்சல்கின்்றது. உைவியல் 
பாதிபபுக் கைாரணோகை உடல்நிள� பாதிக்கைபபட்டு 
உயர குருதி அழுததம், தள�யிடி, தூக்கைமின்ளே, 
இதயக் மகைாைாறு மபான்்ற மநாயத தாக்கைங்கைளுக்கும் 
உட்படுகின்்றனர. இவவாறு ்கைாமரானா ்தாற்று 
ஏற்படாேம� அது குறிதது சிந்திதது உடல்நிள� 
பாதிக்கைபபட்டு வருகின்்றது.

 ேருததுவ ரீதியாகை ்கைாமரானா ஒரு சாதா 
ரண மநாயத ்தாற்று. இது ்தாற்றிய பின்னர 
நுளரயீரள�த தாக்கும் மவகைம் தான் அச்சமூட்டக் 
கூடியது. இந்த மநாயக்கு இதுவளர ேருந்து கைணடு 
பிடிக்கைபபடவில்ள�. எனினும் Social Distancing 
என்னும் தனிளேபபடுததிக்்கைாளவதன் மூ�மே 
்கைாரானாத ்தாற்ள்றத தவிரக்கை�ாம். 

 அது ேட்டுேல்�, ்தயவ நம்பிக்ளகைளயக் 
்கைாணடவரகைள இது ்தயவக்குற்்ற நிள� என்று 
எணணி, இதனால் மபரிடர ஏற்படப மபாகின்்றது 
என அச்சம் ்கைாணடு, ேனளத வருததிக் ்கைாளகின் 
்றனர. ேற்றும் அன்்றாடப பணிகைளை ஒரு ஒழுங்கில் 
்சயது பழக்கைபபட்ட ேனம், திடீ்ரன வீட்டில் 
அளடந்து கிடந்து எளதயும் ்சயய முடியாத நிள� 
உருவாகும் மபாது, ேன அழுததததிற்கு ்கைாணடு 
்சல்லும். அது ேட்டுேல்�, ்கைாமரானா கைாரண 
ோகை பழக்கைபபடாத ்சயல்கைளை அன்்றாடம் பழக் 
கைபபடுததிக் ்கைாளை மவணடிய நிள� ஏற்பட்டுள 
ைது. ளகைகைழுவுதல், தூயளேயான ்சயற்பாடுகைள 
மபான்்றன. எனினும் அளத அளனவரும் அடிக்கைடி 
்சயவதில்ள�. ்கைாரானா ்தாட்டாம� ஒட்டிக் 
்கைாளளும் என்னும் ்சயதி பரபபபபடும்மபாது, 
ளகைகைளை கைழுவ மவணடும் என அறிவுறுததப 
படுகின்்றது. 
 எனமவ ளகைகைளை கைழுவ மவணடும் என 
்பற்ம்றாரகைள அடிக்கைடி எச்சரிக்கும் மபாது ேனச் 
மசாரவும், எரிச்சலும் ஏற்படும். எனமவ இன்று 
்கைாமரானா கைாரணோகை கூட்டுக் குடும்ப நிள� 

சிளதவளடந்து விட்டது. ேற்றும் முதிமயாரகைள 
அதிகைோகை ்கைாமரானா பாதிபபிற்கு உளைாகுவார 
என்்ற கைாரணததினால், மபரக் குழந்ளதகைளை அரு 
கில் அளழதது தூக்கிக் ்கைாளைாத நிள� ஏற்பட்டு 
ளைது. இது ேனநிள�ளய அழுததததிற்கு ் கைாணடு 
்சல்லும்.
 ்தாடரந்து வீட்டிற்குள முடங்கிக் கிடக்கும் 
பிளளைகைள சலிபபளடகின்்றனர. இதனால் ்பற் 
ம்றார - பிளளைகைள இளடயில் மோதல் ஏற்படு 
கின்்றது. ்பற்ம்றார ்தளிவாகை இந்த நிள� பற்றி 
பிளளைகைளுக்கு விைங்கைபபடுததிக் கூ்றமவணடும். 
ேற்றும் குழந்ளதகைளுக்கு கைளத ்சால்லும் வழக் 
கைம்; தற்மபாது ்கைாமரானா விழிபபுணரவு ்சயயும் 
நிள�க்குத தளைபபட்டு விட்டது. அது ேட்டுேல்� 
நாம் வி�ங்குகைளை மிருக்கைாட்சிச் சாள�யில் 
அளடதது ளவதது, அளதப பாரதது இரசிதத கைா�ம் 
ோறி, தற்மபாது நாம் வீட்டிற்குள அளடந்து கிடந்து 
ேன உளைச்சள� எதிரமநாக்கிக் ்கைாணடிருக்கும் 
கைா�ம் வந்துளைது.

 

இந்த இறுக்கைோன சூழலில் அழுததங்கைளின் 
விளைவாகை வீடுகைளில் ஆணகைள வன்முள்ற வடிவ 
ங்கைளைக் ளகையி்�டுக்கும் மபாது, ்பணகைளும், 
சி்றாரகைளும் பாதிபபிற்கு உட்படுகின்்றனர. வீட்டு 
வன்முள்றயின் மபாது கைாயேளடந்து ளவததிய 
சாள�கைளில் அனுேதிக்கைபபடும் மபாது, இதனால் 
பிளளைகைளுக்கு தாக்கைம் ஏற்படுகின் ்றது. ்கைாமரா 
னா கை�பபகுதியில் வீட்டு வன்முள்ற உ�கைைாவிய 
ரீதியில் ்பாது விடயோகை உருவாகியுளைது.
 எனமவ சலிபபளடயாேல், ேன அழுததங் 
கைள இன்றி நாட்கைளை ்கைாணடு ்சல்வதற்கு சரி 
யான மநரத திட்டமிடள� மேற்்கைாளை மவண 
டும். உடற்பயிற்சிகைமைாடு ேனளத ஒருங்கைளேக் 
கும் பயிற்சிகைளையும் மேற்்கைாளை மவணடும். 
இவவாறு பாதிபபுக்கைளை ஏற்படுததும் ் கைாமரானா 
விடமிருந்து பாதுகைாபபுப ்ப்ற  எேது மநாய எதிர 
பபு சக்திளயப ்பருக்கை ேனிதன் மபாராடுகின் 
்றான். எது ்வற்றி ்பறும் என்பளத கைா�ம் தான் 
தீரோனிக்கும்.
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பசுபிக பகுதியில்  ... த�ொடர்ச்சி...

 அ்ேரிக்கை இராஜாங்கைச் ்சய�ர ளேக் 
்பாம்பிமயாவின் ஆசிய விஜயததிற்கு முன்ன 
தாகை இந்த தகைவல் ்வளியாகியுளைது என்பது 
குறிபபிடததக்கைது.
 அ்ேரிக்கை பாதுகைாபபு அளேச்சர ோரக் 
எஸ்பருடன் (Mark Esper)  இளணந்து ஆசியாவிற் 
கைான விஜயதளத அ்ேரிக்கை இராஜாங்கை ்சய�ா 
ைர ளேக் ்பாம்பிமயா ஆரம்பிக்கைவுளைார.
 இந்த பயணததில் சுதந்திரோன, ்வளிப 
பளடயான இந்மதா பசுபிக் விவகைாரம் முக்கிய 
விடயோகை இடம்்ப்றவுளைது.
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