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புத்தாண்டு பிறந்தது!
புதிய பன்னிரெண்டு மாதங்களும்
புதைந்திருக்கும் பன்னிரெண்டாண்டு
ரணங்களும் – எனக்குப்
புதைகுழிகளின் நினைவுகள�ோடு
புதிதாய் ஒரு விடியல்!
அடைபட்டுத்தான் இருக்கிறது
நெஞ்சம் இன்னும்
முட்கம்பி வேலிகளுக்குள்…
அருண்டுதான் எழுகின்றன
கண்கள் இன்னும்
கனவுகளாலும் காயப்பட்டு…

க�ொடிய ந�ோயை வென்றாலும்
இந்த ஆண்டேனும்
க�ொல்கிற நினைவுகளை வெல்லும�ோ?
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ஓர் நாள் விடியலுக்காய்
புன்னகைக்கிற பூக்களைப் ப�ோல
காத்திருப்போம் ஓர் நாள்
விடியுமென்று…..
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
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கிழக்கு மாகாணத்தில் க�ொர�ோனா

த�ொற்றாளர்களின் த�ொகை சனிக்
கிழமை மாலை வரையில் 1253ஆக
அதிகரித்துள்ளது.
கிழக்கு மாகாணத்தில் திரு
க�ோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்
பாறை ஆகிய மாவட்டங்களில்
க�ொர�ோனா த�ொற்றின் தாக்கம்
அதிகரித்துவருவதை அவதானிக்க
முடிகின்றது.
இதில் மட்டக்களப்பில் 226
பேரும் திருக�ோணமலையில் 147
பேரும் அம்பாறையில் 857 பேரும்

க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்
ளனர்.
குறிப்பாக கிழக்கு மாகாண
த்தில் முஸ்லிம்கள் அதிகளவில்
வாழும் பகுதியிலேயே அதிகள
வான க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்கள்
இனங் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இதேநேரம் கிழக்கு மாகாண
த்தில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் 1724
PCR பரிச�ோதனைகள் முன்னெடுக்க
ப்பட்டுள்ளதுடன், இதுவரையில்
470பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு
ள்ளனர்.
மட்டக்களப்பு, காத்தான்குடி
பிரதேசம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டதுடன்,
மட்டக்களப்பு மாநகரில் வர்த்தக
நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன.
சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் அறிவு

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

[g;ghd; jiyefupy; mtru epiy gpufldk;
ஜப்பான் தலைநகர் ட�ோக்கிய�ோ

வில் க�ொர�ோனா பரவல் மூன்றாம்
கட்டத்தை
அடைந்துள்ளதைத்
த�ொடர்ந்து அங்கு அவசர நிலை
பிரகனடப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து
ட�ோக்கிய�ோ
மாகாண ஆளுநர் யுரிக�ோ கூறும்
ப�ோது, “ட�ோக்கிய�ோவில் கடந்த
சில நாட்களாக க�ொர�ோனாத�ொற்று
அதிகரித்து வருகிறது. இதனால்
ட�ோக்கிய�ோவில் அவசர நிலை
யைப் பிரகனப்படுத்துமாறு ஜப்பா
னின் மத்திய அரசு அனுமதி அளித்து

ள்ளது” என்றார்.
இதுவரையில் ஜப்பானில்
க�ொர�ோனாவால் 238,012 பேர் பாதிக்
கப்பட்டுள்ளனர். அதே நேரம் உயிரி
ழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3,514
அதிகரித்துள்ளது.

nfhNuhdhthy; capupog;Nghupd;
cly;fis mlf;fk; nra;ayhk;
- ,yq;if kUj;Jt rq;fk;
ள்ளது.

க�ொர�ோனா வைரசினால் உயிரி

ழந்தவர்களின் உடல்களை அடக்
கம் செய்வதற்கு ஆதரவாக இலங்
கை மருத்துவ சங்கம் கருத்துத் தெரி
வித்துள்ளது.
இலங்கை மருத்துவ சங்கம்
தான் மேற்கொண்ட அவதானிப்பு
களின் அடிப்படையிலும், தற்போது
ள்ள விஞ்ஞான ரீதியான தரவுகளை
அடிப்படையாக வைத்தும் இலங்
கையில் க�ொர�ோனாவினால் உயி
ரிழந்தவர்களின் உடல்களை அடக்
கம் செய்யலாம் என்ற முடிவிற்கு
வந்துள்ளதாக இலங்கை மருத்துவ
சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கையில் சமீப காலங்க
ளில் க�ொர�ோனா வைரசினால்
உயி ரிழந்தவர்களின் உடல்களை
கையாளும் விவகாரத்தினால் இன
ங்களிற்கு இடையிலான ஐக்கியம்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என இல
ங்கை மருத்துவ சங்கம் தெரிவித்து

இலங்கையின் கலாச்சார பன்
முகத் தன்மையை கருத்தில் க�ொள்
ளும்போது க�ொர�ோனா வைரசி
னால் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்
களை அகற்றுவது த�ொடர்பில்
அனை வரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூ
டிய முறையான க�ொள்கைய�ொன்று
அவசியம் என இலங்கை மருத்துவ
சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆரம்ப கட்டத்தில் அவ்
வேளை காணப்பட்ட தரவுகளை
அடிப்படையாக வைத்து சுகாதார
அமைச்சின் சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் உடல்களை தகனம்
செய்வதற்கான முடிவை எடுத்தார்
என இலங்கை மருத்துவ சங்கம்
தெரிவித்துள்ளது.
இதன் பின்னர் க�ொர�ோனா
வினால் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்
களை அகற்றுவதற்கு உடல்களை
கட்டாயமாக தகனம் செய்வதை
பின்பற்றுவது என்ற அரசாங்கத்தின்
முடிவு காரணமாக சில சமூகங்
களின் மத்தியில் அமைதியின்மை
உருவாகியுள்ளது என இலங்கை
மருத்துவ சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனால் சிவில் அமைதியி
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வீழ்ச்சியடையும்

ப�ொருளாதார
த்தை தக்கவைக்கும் முகமாக 2.5
பில்லியன் ட�ொலர்கள் பெறுமதி
யான பணப்பரிமாற்றத்தை சீனா மற்
றும் இந்தியாவுடன் மேற்கொள்ள
சிறீலங்கா அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் சிறீலங்காவின்
வெளிநாட்டுக் கையிருப்பை தக்க
வைத்து, வர்த்தக கடன்களை பெறு
வதற்கு சிறீலங்கா வழியைத் தேடு
கின்றது. சிறீலங்காவின் வெளிநாட்
டுக் கையிருப்பு தற்போது 5.6 பில்லி
யன் ட�ொலர்களாக வீழ்ச்சி கண்டு
ள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின்
மூலம் வீழ்ச்சியடையும் ரூபாயின்
பெறுமதியையும் தடுக்க முடியும்
என சிறீலங்கா மத்திய வங்கியின்
அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கான
அனுமதியை

சிறீலங்கா அமைச்சரவை விரை
வில் வழங்கும் என அவர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளார்.
	பணப்பரிமாற்றம் என்பது
இரு தரப்பும் ஓரே பெறுமதியான
பணத்தை பரிமாறிக் க�ொள்வது.
இது கடன் அடிப்படையில் இருக்
கும். அதன் பின்னர் பணத்தின்
பெறுமதிக்கு ஏற்ப அதனை மீளச்
செலுத்த வேண்டும்.
சீனாவின் மத்திய வங்கியு
டன் 1.5 பில்லியன் ட�ொலர்களை
யும், இந்தியாவின் கையிருப்பு
வங்கியுடன் 1 பில்லியன் ட�ொலர்
களையும் மாற்றிக் க�ொள்வ தற்கு
சிறீலங்கா திட்டமிட்டுள்ளது.

khfhzrigj; Nju;jiy gpd;NghLtjw;Fj; jpl;lk;
புதிய

அரசியல் யாப்பு திருத்தம்
வரும்வரையில்
மாகாணசபைத்
தேர் தலை பின்போடுவதற்கு சிறீ
லங்காஅரசுதிட்டமிட்டுள்ளதாக
சி றீ ல ங ்கா அ மைச ்ச ர ்ம கி ந்த
அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.
ஆட்சியில் உள்ள அரசின்
கட்சி தலைவர்களுடனான சந்திப்
பிலேயே சிறீலங்கா அரச தலை
வர் க�ோத்தபாயா ராஜபக்சா இந்த
முடிவை எடுத்துள்ளார். தற்போது
நாட்டில் பரவிவரும் க�ொர�ோனா
வைரசின் தாக்கத்தை முதன்மைப்
படுத்தி தேர்தலை பின்போடுவதே
திட்டம் என அவர் மேலும் தெரி
வித்துள்ளார்.
ன்மை உருவாகுவதற்கான சாத்திய
க்கூறுகள் உள்ளன என தெரிவித்
துள்ள இலங்கை மருத்துவ சங்கம்,
மேலும் இதன் காரணமாக மக்கள்
உடல்களை தகனம செய்யும் அரசா
ங்கத்தின்
நடவடிக்கைகளுடன்
ஒத்துழைக்க மறுப்பதும் தெரிய
வந்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளது.
	பலர் மருத்துவர்களை பார்ப்
பதை தவிர்க்கின்றனர், இதன் கார
ணமாக மருத்துவ கிசிச்சைக்கு செல்
லாமல் வீடுகளிலேயே இருப்பவ
ர்கள் உயிரிழந்த பல சம்பவங்கள்
இடம்பெற்றுள்ளன என அரச மருத்
துவ அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்து
ள்ளது.
இந்த காரணங்களால் நாங்
கள் நிலைமை குறித்து அவசரமாக
ஆராய்ந்தோம்,
க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொடர்பாக கிடைக்கின்ற
சில தரவுகளை பயன்படுத்தின�ோம்
என இலங்கை மருத்துவ சங்கம்
தெரிவித்துள்ளது.
31ம் திகதி அனைத்துப்பிரிவு
மருத்துவர்களுடனும் சந்திப்பொ
ன்று இடம்பெற்றது எனவும் இல
ங்கை மருத்துவ சங்கம் தெரிவித்
துள்ளது.
இந்த சந்திப்பின்போது பல
விடயங்கள் குறித்து ஆராயப்பட்ட
நிலையில் க�ோவிட் சுவாசம் மூல

இலங்கை இந்திய உடன்பா
ட்டின் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்ட
13 ஆவது திருத்தச் சட்டத்திற்கு
அமைவாகவே மாகாண சபைகள்
அமைக்கப்பட்டன. ஆனால் தற்
ப�ோது அதனை மீளாய்வு செய்து
வருகின்றது சிறீலங்கா அரசு.
	க�ொர�ோனா வைரசின் நெரு
க்கடிகளின் மத்தியில் கடந்த ஆண்டு
ஆகஸ்ட் மாதம் நாடாளுமன்ற தேர்
தலை நடத்திய சிறீலங்கா அரசு தற்
ப�ோது மாகாணசபை தேர்தலை பின்
ப�ோடுவதற்கு க�ொர�ோனா வைரஸ்
நெருக்கடியை காரணம்காட்டி வரு
வது இங்கு குறிப்பிடத் தக்கது.
மாக மாத்திரம் பரவுகின்றது ஏனைய
வழிமுறைகள் மூலம் பரவியமை
குறித்த தகவல்கள் இல்லை என்ற
முடிவிற்கு வந்ததாக இலங்கை
மருத்துவ
சங்கம்
தெரிவித்
துள்ளது.
உயிரிழந்த ஒருவரின் உட
லில் வைரஸ் குறிப்பிட்ட காலத்
திற்கு உயிர்வாழாது என்பதை அவ
தானித்துள்ளதாக இலங்கை மருத்
துவ சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
பிரேத
பரிச�ோதனையின்
ப�ோது மேற்கொள்ளப்பட்ட பிசிஆர்
ச�ோதனையின்மூலம்
ந�ோயாளி
பாதிக்கப்பட்டுள்ளமை உறுதியான
மைக்காக உயிரிழந்தவரின் உடலில்
த�ொற்றுள்ளது என்ற முடிவிற்கு
வரமுடியாது எனவும் இலங்கை
மருத்துவ சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் உடல்களால் நிலத்
தடி நீர் பாதிக்கப்படுவதை விட
க�ோவிட் 19 காரணமாக பாதிக்க
ப்பட்ட ந�ோயாளிகளின் உடலில்
இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள்
நிரம்பிக் காணப்படும் கழிவுநீரி
னால் நிலத்தடி நீர் ம�ோசமாக பாதி
க்கப்படும் எனவும் மருத்துவர்கள்
சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
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பிரிவினைவாதத்திற்கும் தீவிரவாதத்திற்கும் இடமில்லை
என குறிப்பிட்டுள்ள பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கமால் குணரட்ண,
ஆயுதங்களை ஏந்துவதற்கு எவருக்கும் இடமளிக்கப்போவதில்லை எனத் தெரி
வித்துள்ளார்.
	ஜெனீவாவில் இம்முறை மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து குற்றச்சாட்
டுகள் எழுப்பப்படுமான என்ற ஊடகங்களின் கேள்விக்கு பதில் அளிக்கையி
லேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படையினர் எந்த வித யுத்தகுற்றங்களிலும் ஈடுபடவில்லை
என்றும் கமால் குணரட்ண தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கையில் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இறுதி யுத்த கால
த்தில் தமிழ் மக்கள் மீது அரச படையினர் மேற்கொண்ட மனித உரிமை மீறல்
மற்றும் சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட மீறல்கள் த�ொடர்பாக ஐ.நாவில் பல
முறைப்பாடுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு இறுதி யுத்தத்தின் ப�ோது
அரச படைகள் மேற்கொண்ட உரிமை மீறல் செயற்பாடுகள் ‘ப�ோர்க்குற்றச்
செயல்கள்’ என்ற குற்றச்சாட்டும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் உரிமை மீறல்கள் த�ொடர்பான ப�ொறுப்புக்கூறும் நடவடிக்கை
களுக்கான பிரேரணைகளும் ஐ.நாவில் க�ொண்டுவரப்பட்டன. இதற்கு முன்
னைய அரசாங்கம் இணை அனுசரணை வழங்கி ப�ொறுப்புக் கூறலை நிறைவேற்
றுவதாக உறுதி அளித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இம்முறை ஐ.நாவில் பிரித்தானியா மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து
இலங்கைக்கு எதிராக பிரேரணை க�ொண்டு வரவுள்ளது.
இந்நிலையில் படையினர் எந்த வித யுத்தகுற்றங்களிலும் ஈடுபடவில்லை
என்று கமால் குணரட்ண தெரிவித்துள்ளது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.
இக்கூற்றிற்கு பதிலளித்த தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டமைப்பின்
தலைவரும், யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான நீதியரசர் சி.வீ.
விக்னேஸ்வரன், யுத்தக் குற்றம் புரியவில்லை என்றால், சர்வதேச விசாரணைக்கு
ஏன் அச்சம்? என்று ஜெனரல் கமால் குணரத்னவிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
“இலங்கை இராணுவம் படுக�ொலையில் ஈடுபடவில்லை, ப�ோர்க் குற்றங்களை
இழைக்கவில்லை. எனவே நாம் எதற்கும் அஞ்ச மாட்டோம்” என்று ஜெனரல்
கமால் குணரத்ன வெளியிட்ட கருத்துக்கு பதிலளித்தே இந்தக் க�ோரிக்கையை
எழுப்பியிருக்கின்றார் விக்னேஸ்வரன்.
அவர் மேலும் தெரிவித்தவை வருமாறு:“ஜெனரலின் கருத்துக்களை நான் வரவேற்கிறேன். இது எங்களுக்கு
நம்பிக்கையைத் தருகிறது. இலங்கைப் படைகள் இந்த ‘நல்ல ஜெனரல்’
கூறியமை ப�ோன்று நல்லொழுக்கத்தின் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்திருந்தால்,
இலங்கை ஏன் சர்வதேச விசாரணைக்கு அஞ்ச வேண்டும்? சர்வதேச அரங்கில்
எங்கள் முன்மாதிரியான நடத்தையை நாம் நிரூபிக்க முடிவத�ோடு எங்கள்
மீதான கெட்ட பெயரையும் ஒரேயடியாகத் துடைத்தழிக்க முடியும் அல்லவா?
இந்த நல்ல ஜெனரலின் அறிக்கையை கவனத்தில் எடுத்து, அதனடி
ப்படையில் இலங்கை படைகளால் செய்யப்பட்டவை எனக் கூறப்படும் ப�ோர்க்
குற்றங்கள் த�ொடர்பாக எந்தவ�ொரு சர்வதேச விசாரணையையும் எதிர்கொள்ள
இலங்கை தயாராக உள்ளது என்று அரசாங்கம் குறிப்பாக வெளிவிவகார
அமைச்சர் மார்ச் மாதத்தில் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையில் அறிவிக்க
வேண்டும். மே 2009 ஒட்டிய காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை அங்கு நெருக்
கமாக இருந்த இந்த நல்ல ஜெனரல் நன்கு அறிந்திருப்பார்.” என்றும் விக்னே
ஸ்வரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

tptrhapfs; Nghuhl;lj;jpy; mjpfupf;Fk;
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உத்தரபிரதேச எல்லையில் நடைபெ

ற்று வரும் விவசாயிகள் ப�ோராட்டத்
தில் கலந்துக�ொண்ட 70 வயது விவசாயி
ஒருவர் தற்கொலை செய்து க�ொண்டு
ள்ளார்.
இந்திய தலைநகர் டெல்லியில்
காசியாபாத் எல்லையில் விவசாயிகள்
நடத்தி வரும் ப�ோராட்டத்தில் த�ொடர்ந்து இரண்டாவது உயிரிழப்பு ஏற்பட்
டுள்ளது. நேற்று 57 வயதுடைய பாக்பாத் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி மாரடை
ப்பால் உயிரிழந்துள்ளார்.
	கடந்த மாத்தம் ஒரு விவசாயி விவசாயிகளின் இந்நிலைக்கு மத்திய
அரசே காரணம் எனக் கூறி தற்கொலை செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், இன்று தற்கொலை செய்து க�ொண்ட விவசாயி, உத்தரப்
பிரதேச மாநிலம் ராம்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த காஷ்மீரா சிங் என்று பாரதி
கிசான் சங்கத்தின் துணை தலைவர் உறுதி செய்துள்ளார்.

த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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2020ஆம் ஆண்டு உலக நாடுகளை க�ொர�ோனா த�ொற்று
செயலிழக்க வைத்த நிலையில், க�ொர�ோனா வீரியிலிருந்து விட்டு
விலகும் விடுதலை உணர்வு மூலம் மனிதம் வாழ்வு பெற வைக்கும்
ஆண்டாக 2021 ஐ அமைக்க உலக நாடுகள் அனைத்தும் தம்மாலான
முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளன. மனித விடுதலை உணர்வே மனித
வாழ்வின் உயிர்ப்புக்கான அடிப்படையாக அமையப் ப�ோகிறது.
	பாராளுமன்ற சனநாயகத்தின் தாய் எனப்படும் ஐக்கிய அரசில்
இறைமை இழப்பாக ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய உறுப்புரிமையைக் கருதி,
அதிலிருந்து விட்டு விலகல் என்னும் விடுதலை உணர்வின் வழி
தங்களின் இறைமையுடன் கூடிய வளர்ச்சியை முன் எடுக்க முடியும்
என்னும் மன உறுதியே 31.12.2020 இரவு 11.00 மணியுடன் பிரித்தானி
யாவை ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து விட்டு விலக வைத்துள்ளது.
இங்கும் விடுதலை உணர்வுதான் பிரித்தானியாவின் நம்பிக்கையாக
அமைகிறது. ஸ்கொட்லாந்து தலைமைகள் தாங்கள் ஐக்கிய அரசு
என்னும் கட்டமைப்பில் இருந்து குடிய�ொப்பத் தால் விலகி ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்துடன் இணைவ�ோம் எனவும் வெளிப் படையாகக் கூறி
விட்டு விலகலை விடுதலை உணர்வின் செயற் பாடாகவே பேசியும்
வருகின்றனர்.
உலகின் வல்லாண்மைகளில் முக்கியமான அமெரிக்காவில்
20.01.2021 இல் ட்ரம்பின் மக்கள் நலத்திற்கு எதிரான ஆட்சியிலிருந்து
விட்டு விலக வேண்டும் என்னும் விடுதலை உணர்வால் பைடன் தலைமை
யிலான புதிய ஆட்சி மூலம் தங்களுக்கு மட்டுமல்ல முழு உலகுக்குமே
புதிய ஒழுங்குமுறைய�ொன்றைத் த�ோற்றுவிக்கும் ஆண்டாக 2021 ஐ
அமெரிக்க மக்கள் அமைத்துள்ளனர். இங்கும் விடுதலை உணர்வுதான்
அமெரிக்காவின் அரசியலையும் உலகில் அதன் நிலையையும் மீள்
உறுதி செய்யப் ப�ோகிறது.
இந்தியா, சீனா உருவாக்கிய தென்கிழக்காசிய ஆசிய நாடுகளை
உள்ளடக்கிய ப�ொருளாதாரக் கட்டமைப்புக்களுள் அடங்காது விட்டு
விலகி விடுதலை உணர்வுடன் தனக்கான தனித்துவத்துடன் இந்துமா
கடலை அமைதிக் கடலாக அமைக்கும் முயற்சிகளில் அமெரிக்காவுடன்
இணைந்து செயற்படும் ஆண்டாக 2021 அமையப் ப�ோகிறது.
இவ்வாறாக 2021 உலகெங்கும் விடுதலை உணர்வின் வழி
மக்கள் தங்கள் வாழ்வையும், தங்கள் நாடுகளின் ஆட்சிகளையும் மீள்
கட்டமைக்கும் ஆண்டாக 2021 ஐ உலகு காணப் ப�ோகிறது. இந்த
விடுதலை உணர்வை சனநாயக பங்களிப்பின் ஒரு அங்கமாகவே
உலகம் பார்க்கின்றதே தவிர, நாட்டின் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது
பயங்கரவாதம் என்றெல்லாம் கருதவில்லை. நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டுக்கும்
இறைமைக்கும் எதிரான பயங்கரவாதக் குற்றச் செயலாகவும் தண்டிக்க
முற்படவுமில்லை. மக்களின் உண்மையான அரசியல் தலைவர்களும்
எவ்வித அச்சமுமின்றி தங்கள் அடிப்படை மனித உரிமையான தன்னாட்
சியின் ஒரு அங்கமாகவே விட்டு விலகி விடுதலை பெறும் உரிமையைப்
பேசியும் செயற்படுத்தியும் வருகின்றனர்.
ஆனால் விட்டு விலகும் விடுதலை உணர்வைப் பயன்படுத்தி
ஈழத்தமிழ் மக்களின் உரிமைகளை மீட்க இன்றைய ஈழத்தமிழ்த்
தலைவர்கள் அஞ்சுகின்றனர். இந்த அச்சத்தை 2021ஆம் ஆண்டு
க்கான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டணியின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பி
னருமான திரு. இரா. சம்பந்தன் அவர்களின் புத்தாண்டு வாழ்
த்து தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது. நாட்டின் இறைமைக்கும் ஒருமை
ப்பாட்டிற்கும் உட்பட்ட அரசியல் தீர்வொன்றையே தாங்கள் புதிய அரசி
யலமைப்பு உருவாக்கத்தின் மூலம் பெற விரும்பி அதற்கேற்ற
முன்மொழிவுகளை முன்வைத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளமை
சிறீலங்காவின் ஒரு நாடு ஒரு இனம் என்னும் சர்வாதிகாரப் பிரகடனத்தை
ஏற்கும் உண்மையற்ற நேர்மையுமற்ற செயலாக அமைகிறது.
அதே வேளை சிறீலங்கா க�ொர�ோனா ஒழிப்பு நடவடிக்கையை
சாட்டாக வைத்து 25 இராணுவ அதிகாரிகளை துன்பப்பட்ட மக்களின்
ந�ோய்த்தடுப்பு ந�ோய்ச் சிகிச்சை முறைகளைக் கையாளும் இணைப்பு
அதிகாரிகளாக நியமித்து 2021ஐ 2020இல் தான் த�ொடங்கிய இராணு
வத் துணையுடனான சர்வாதிகார ஆட்சியை முழுமையாக்கும் செயலில்
இறங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில் ஈழத்தமிழர்களிடை விடுதலை உணர்வுள்ள
வர்களின் கூட்டுத்தலைமை ஒன்று 2021இல் உருவாக்கப்பட்டாலே,
ஈழத்தமிழர்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும் என்பதே இவ்வாண்டில்
ஈழத்தமிழர்கள் குடிமையை அடிமைப்படுத்தி ஒரு நாடு ஒரு
இனம் என்னும் அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் சிறீலங்காவின்
முயற்சியையும், புதிய கல்விக் க�ொள்கையை அறிமுகப்படுத்தி இளைய
சமுதாயத்தையே மூளைச் சலவை செய்ய முயலும் அமைச்சர்
பீரிசின்
நரித்தந்திர�ோபாயத்தையும்
எதிர்ப்பதற்கான
உறுதியை
ஈழத்தமிழர்களுக்குத் தரும் என்பதே இலக்கின் முடிவான கருத்தாக
உள்ளது. உலகத் தமிழர்கள் விடுதலை உணர்வுள்ள ஈழத்தமிழ்த்
தலைமைகளை இனங்கண்டு அவர்களாலான கூட்டுத் தலைமை
உருவாக இயன்றவு உழைக்க இவ்வாண்டில் உறுதி பூண வேண்டும்.
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ருந்தோட்டத்துறையைச் சேர்ந்த மக்கள்
பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு முகம் க�ொடு
த்து வருகின்றார்கள். சமூக, அரசியல், ப�ொருளாதார
ரீதியாகவும், அடிப்படை மனிதவாழ்வுரிமை ரீதி
யிலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை மிக ம�ோசமான
நிலைமையில் இருப்பதே இதற்கு முக்கிய காரண
மாகும்.
	த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களே நாட்டின் அந்
நியச் செலவாணியை ஈட்டித் தருகின்ற த�ொழிற்
துறையின் முதுகெலும்பாகத் திகழ்கின்றார்கள்.
இலங்கையின் த�ோட்டத்துறை என்பது இருநூறு
ஆண்டு பழைமை வாய்ந்தது. ஆங்கிலேயர்களி
னால் முதன் முதலில் க�ோப்பிச் செய்கையின் மூலம்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்தத் த�ோட்டத்துறை, பின்னர்
தேயிலை மற்றும் இறப்பர் உற்பத்தித் துறையாக
மாற்றம் பெற்றது.
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பின்னர் தேயிலையைப் பிரதானமாகக்
க�ொண்டு ஆங்கிலேயர்கள் பெரும் இலாபத்தை
ஈட்டி வந்தனர். நாடு சுதந்திரமடைந்த பின்னரும்
தேயிலைத் த�ொழிலின் மகத்துவம் குறையவில்லை.
நாட்டின் பிரதான நிதி வருவாயைப் பெற்றுத்
தருகின்ற தங்க முட்டையிடுகின்ற வாத்தாக அது
திகழ்கின்றது. ஆனால் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்
களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் என்பது குதி
ரைக் க�ொம்பாகவே இருந்து வருகின்றது.
	த�ோட்டங்களின் நிர்வாக முறைமை என்ற
கட்டமைப்புக்குள் சிக்கியுள்ள த�ொழிலாளர்கள்
நாட்டின் ஏனைய குடிமக்களைப் ப�ோன்று வாழ்வு
ரிமைகளைக் க�ொண்டிருக்கவில்லை. அவர்கள்
இன்னும் கம்பனிகளின் லயன் வாழ்க்கை முறையி
லேயே வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். ஏனையவர்க
ளைப் ப�ோன்று நாட்டு மக்களுக்குரிய சலுகைகள்
வசதிகளைப் பெற முடியாதவர்களாகவே இருக்கி
ன்றார்கள்.

அவர்களுக்கென ச�ொந்தமாக வீடுகளி
ல்லை. ச�ொந்தக் காணிகள் இல்லை. நிரந்தர வருமா
னம் கிடையாது. பாதுகாப்பான த�ொழில் முறைக
ளும் அவர்களுக்குக் கிடையாது. நாட்டின் நிர்வாகக்
கட்டமைப்புக்கு உட்பட்ட கிராமிய மற்றும் நகர்
ப்புற வாழ்வியல் முறைமை அற்றவர்களாகவே
இருக்கின்றார்கள். எதற்கெடுத்தாலும், த�ோட்டக்
கம்பனிகளின் தயவிலும், அவர்கள் வழங்குகின்ற
அற்ப சலுகைகளிலும் தங்கியிருக்க வேண்டியவர்
களாகவே இருக்கின்றனர். பிறப்பு முதல் இறப்பு
வரையில் கம்பனிகளின் சலுகைகளிலேயே தங்கி
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முமாகக் காலம் கழிந்து க�ொண்டிருக்கின்றது. இத
னால் சம்பளப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு கிடைக்கும்
என்பதில் த�ொழிலாளர்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களா
கவே காணப்படுகின்றார்கள்.
மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றி
யுள்ள ராஜபக்சாக்கள் சம்பளப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு
காணப்படும் என்று தமது வரவு செலவுத் திட்டத்தில்
உறுதியளித்திருக்கின்றனர். அதற்கமைய த�ோட்டத்
யிருக்கின்றனர்.
த�ொழிலாளர்களுக்கு ஜனவரியில் இருந்து ஆயிரம்
	ம�ொத்தத்தில் அவர்கள் சமூக, ப�ொருளாதார,
ரூபா சம்பளம் வழங்கப்படும் என்ற அறிவித்தலும்
அரசியல் ரீதியான அடிமைகளாகவே வாழ்கின்றார்
வெளியாகியது.
கள் என்றே கூற வேண்டும். நவீன காலத்திலும் வளர்
ச்சிப் ப�ோக்கில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ள அவர்
களது த�ோட்டத்துறை வாழ்க்கை முறைமைக்கு
அரசியல் ரீதியான விடுதலையே அவர்களுடைய
பிரச்சினைகளுக்கு நிரந்தரமான தீர்வைப் பெற்றுத்
தரவல்லது.
	த�ொழிற்சங்க முறைமை சார்ந்த அரசியலில்
முதலாளித்துவச் சுரண்டலுக்கும், த�ொழிற்சங்கச்
சு ர ண்ட லு க் கு ம் உ ள்ளா கி இ ரு க் கி ன்றா ர ்க ள் .
அடிமை விலங்கொடித்து அவர்கள் இந்த நாட்டின்
அதிகாரபூர்வ குடிமக்களாகப் பரிணமிப்பதற்கு
வழிசமைக்கக் கூடிய அரசியல் தலைமைத்துவம்
அற்றவர்களாகவே அவர்கள் திகழ்கின்றார்கள்.
இந்த நிலையில் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்க
ளின் சம்பளப் பிரச்சினை மிக முக்கிய பிரச்சினை
ஆனால் ஆயிரம் ரூபா சம்பளப் பிரச்சினைக்குத்
யாக மலையக அரசியலில் தலைதூக்கி இருக்கி
தீர்வு காணப்படும் என்பது வெறுமையான அரசி
ன்றது. வெளிப்பார்வையில் இது த�ொழில்முறை
யல் ரீதியான கூற்றாகவே உள்ளது. ஆனால் நடை
சார்ந்த சாதாரண பிரச்சினையாகத் த�ோற்றலாம்.
முறையில் அது சாத்தியமாவதற்கான நிலைமை
களைக் காண முடியவில்லை. இந்த விடயத்தில்
அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள
அணுகுமுறை
பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்குப் பதிலாக அதனை
உண்மையில் இந்த சம்பளப் பிரச்சினை என்பது
இடியப்பச் சிக்கலாக மாற்றுவதற்கே வழிவகுக்
அவர்களின் நாளாந்த வாழ்க்கைப் பிரச்சினையாக
கப் ப�ோகின்றது அதற்கான அறிகுறிகளே தென்படு
வும், அதுவே அவர்களின் எதிர்கால இருப்பைத் தீர்
கின்றன.
மானிக்கப் ப�ோகின்ற எரியும் பிரச்சினையாகவும்
முதலில் ஆயிரம் ரூபா வேண்டும் என
மாறியிருக்கின்றது.
முன்வைக்கப்பட்ட சம்பளக் க�ோரிக்கை 2018 ஆம்
	த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்
ஆண்டு அடிப்படைச் சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாவாக
சினையானது நீண்ட காலமாகவே தீரக்கப்படாத
நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரிவடைந்தது.
ஒரு பிரச்சினையாகப் புரைய�ோடியிருக்கின்றது.
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கான சம்பளத்தில்
நாட்டின் வாழ்க்கைச் செலவு நிலைமைகளுக்குச்
வருகைக் க�ொடுப்பனவு, ஊக்குவிப்புக் க�ொடுப்ப
சற்றும் ஒவ்வாத வகையிலேயே அவர்களின்
னவு, (தேயிலை ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும் ப�ோது
சம்பள நிர்ணயம் அமைந்திருக்கின்றது. ஏனைய
க�ொடுக்கப்படுகின்ற) ஏற்றுமதிக் க�ொடுப்பனவு,
த�ொழி ற்துறை சார்ந்த த�ொழிலாளர்களுடன் ஒப்பி
(உலக சந்தையில் தேயிலை விலை அதிகரித்தால்
டுகையில் அவர்களது சம்பளம் மிக மிகக் கீழ்
க�ொடுக்கப்படுகின்ற) தேயிலை விலைக் க�ொடுப்
நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது.
பனவு ப�ோன்றவற்ளை உள்ளடக்கியதாகவே முத
லில் ஆயிரம் ரூபா சம்பள அதிகரிப்பு க�ோரப்பட்டி
ருந்தது. அப்போது த�ொழிலாளர்களின் அடிப்ப
டைச் சம்பளம் 680 ரூபாவாகவே இருந்தது.
ஆனால் வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பு
மற்றும் ஏனைய செலவுகளின் அதிகரிப்பு என்பவற்
றைச் சுட்டிக்காட்டி 2018 ஆம் ஆண்டு அடிப்படைச்
சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாவாக உயர்த்தப்பட வேண்
டும் என்று சம்பளக் க�ோரிக்கை விரிவடைந்தது.
	த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் சம்பளப்
பிரச்சினை கூட்டு ஒப்பந்த முறையிலேயே கையா
ளப்பட்டு வருகின்றது. த�ொழிலாளர்களின் சார்பில்
கூடிய எண்ணிக்கையிலான த�ொழிலாளர்களை
ஆயிரம் ரூபா சம்பளப்பிரச்சினை என்பது
உறுப்பினர்களாகக் க�ொண்ட இலங்கைத் த�ொழி
இரண்டு முகங்களைக் க�ொண்டது. அடிப்படைச்
லாளர் காங்கிரஸ், இலங்கை தேசிய த�ோட்டத்
சம்பளம் என்பது ஒன்று. ஏனைய க�ொடுப்பனவுகள்
த�ொழிலாளர் சங்கம் ஆகிய இரண்டு த�ொழிற்சங்க
என்பது இரண்டாவது. எந்தத் த�ொழிற்துறையிலும்
அமைப்புக்களும், ஏனைய த�ொழிற் சங்கங்களை
அடிப்படைச் சம்பளம் என்பது தனியாகவும் அல
உள்ளடக்கிய த�ொழிற்சங்கக் கூட்டுச் சம்மேளனம்
வன்ஸ் அல்லது மேலதிகக் க�ொடுப்பனவுகள் என்
என்ற அமைப்பும் த�ோட்ட முதலாளிமார் சம்மேள
றும் அதையும்விட ஈபிஎவ், ஈரீஎவ் க�ொடுப்பனவு
னமும் இந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் பங்காளிகளாக
கள் என்றும் மேலதிகக் க�ொடுப்பனவுகள் தனியா
சம்பளப் பிரச்சினை குறித்து 1992 ஆம் ஆண்டு
கவும் இருக்கும். இந்த இரண்டும் சேர்ந்ததுதான்
முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை கூடி
அவர்களுடைய ம�ொத்த சம்பளமாக அமையும்.
நிலைமைகளை ஆய்வு செய்து தீர்மா னங்களை
ஆனால் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் சம்பளம்
மேற்கொண்டு வந்தன.
அத்தகைய பிரிவுகளில் தெளிவாக உள்ளடக்கப்
ஆனால் அடிப்படைச் சம்பளம் ஆயிரம்
பட வில்லை.
ரூபா வழங்க முடியாது என்று மறுத்த த�ோட்ட
இந்த நிலையில் ஆயிரம் ரூபா சம்பளக்
முதலாளிமார் சம்மேளனம் 20 ரூபாய் மாத்திரமே
க�ோரிக்கை 2014 ஆம் ஆண்டு முன்வைக்கப்பட்
அதிகரிக்க முடியும் எனக் கூறி 680 ரூபாவை 700
டது. ஆறு வருடங்களாக இந்தப் பிரச்சினைக்குத்
தீர்வு காணப்படவில்லை. எதிர்பார்ப்பும், ஏமாற்ற
த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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ஆதரிக்கும் என்ற நம்பிக்கைதான்.

வாக்கெடுப்பு முடிவு

மாநகரசபை உறுப்பினர் அனைவரும்
பகிரங்க வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்றே
க�ோரியிருந்தனர். இதன்படி மேயர் தெரிவுக்கான
வாக்கெடுப்பு புதன்கிழமை காலை 9.30 மணியள
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துத் தேர்தல் முடிவுகளின் பின்னர்
தமிழரசுக் கட்சியில் ஏற்பட்ட தலை
மைத்துப் ப�ோட்டி இப்போது யாழ். மாநகர
சபையை இழக்கும் நிலைமைக்குக் க�ொண்டு
வந்துவிட்டி ருக் கின்றது. இது மாவை. சேனாதிராஜா
வின் தலைமைக்கு ஏற்பட்ட கடும் ச�ோதனை. அதே
ப�ோல, கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம்தலை
மையிலான தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியும்
புதிய சவால் ஒன்றைச் சந்தித்திருக்கின்றது. மாந
கர சபையில் அதற்கிருந்த 13 உறுப்பினர்களில் 10
உறுப்பினர்கள் மணிவண்ணனுக்கு ஆதரவாகச்
செயற்பட்டிருப்பது கஜேந்திரன்களுக்குப் பலத்த
அடியாக விழுந்திருக்கின்றது.
எந்தக் கட்சியிலிருக்கின்றார் என்பதே தெரி
யாமல் தனித்து நின்ற மணிவண்ணன் யாழ். மாந
கரசபையின் திடீர் மேயராகியிருக்கின்றார். தமிழ்
அரசியல் பரப்பில் கடந்த வாரம் புதன்கிழமை
இடம்பெற்ற முக்கிய அரசியல் விவகாரமாக
இதுவே இருப்பதால், இந்த வாரம் இது த�ொடர்பில்
- அதன் பின்னணியில் இடம்பெற்ற அரசியல்
குறித்து பார்ப்போம்.
யாழ். மாநகரசபையின் முதல்வர் பதவியை
ஆர்னோல்ட் இழந்தமைக்குக் காரணம் அவரால்
க�ொண்டுவரப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டம் இர
ண்டு தடவைகள் த�ோற்கடிக்கப்பட்டமைதான்.
வரவு செலவுத் திட்டம் இரண்டு தடவை த�ோல்வி
யடை ந்தால் மேயர் பதவி விலக வேண்டும் என்பது
விதி. அதேவேளையில், த�ொடர்ந்தும் அதிகாரத்தில்
இருப்பதற்கான தார்மீக உரிமையையும் அவர்
இழந்து விடுகின்றார். அதனால் தான் ஆர்னோ
ல்டடைத் தவிர்த்து மற்றொருவரை கூட் டமைப்பு
மேயர் பதவிக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும்
என்ற க�ோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது.

மாவை - சுமந்திரன் ம�ோதல்

ப�ொதுத் தேர்தலில் படுத�ோல்வியடைந்த
பின்னர் தமது தலைமைத்துவத்தைத் தக்கவை

த்துக் க�ொள்வதற்காக மாவை. சேனாதிராஜா முன்
னெடுக்கும் அரசியல் நகர்வுகள் அனைத்தும்
த�ோல்வியில்தான் முடிந்திருக்கின்றது குறிப்பாக
சுமந்திரனை ஓரங்கட்டுவதற்காக அவர் முன்னெ
டுக்கும் ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் சுமந்திரனால் முறி
யடிக்கப்பட்டே வந்திருக்கின்றது. இதன் உச்சக்கட்
டம்தான் மாவை ஆதரித்த ஆர்னோல்ட் த�ோல்விய
டைய மேயர் பதவியை தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்
னணியிலிருந்து பிரிந்து நிற்கும் மணிவண்ணன்
கைப்பற்றியிருக்கின்றார்.
கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளியேறிய கட்சி
களை இணைத்து புதிய அணி ஒன்றை உருவாக்கு
வதற்கு மாவை எடுத்த முயற்சி அரைகுறையாக

நிற்கின்றது. புதிய அரசியலமைப்பு ய�ோசனை,
ஜெனீவாவுக்கான பிரேரணை என எல்லாம் அந்த
புதிய கூட்டணியின் சார்பில் தயாராகப் ப�ோவதாக
மாவை பரபரப்பு அறிக்கைகளை வெளியிட்டுக்
க�ொண்டிருந்தார். அவை அனைத்தும் இப்போது
கைவிடப்பட்ட நிலை.
இறுதியாக யாழ். மாநகர சபை விவகார
த்தை கைகளில் எடுத்துக்கொண்ட மாவையர்
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அதனையும் ச�ொதப்பியிருக்கின்றார். மாநகர முதல்
வராக இருந்த ஆர்னோல்ட் முன்னர் சுமந்திர னின்
வலது கையாகச் செயற்பட்டவர். ப�ொதுத் தேர்தல்
விருப்பு வாக்கு வேட்டையில் இருவருக்கும் இடை
யிலான உறவுகளில் விரிசல் ஏற்பட்டது. சுமந்திரன்
அணியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற ஆர்னோல்ட்,
மாவையுடன் இணைந்து க�ொண்டார். மாவைக்கும்
சுமந்திரனைப் பலவீனப்படுத்த ஆர்னோல்ட்
ப�ோன்ற ஒருவரை தன்னுடன் இணைத்துக்கொள்ள
வேண்டிய தேவை இருந்தது.

மாவையின் நகர்வு

யாழ். மாநகர முதல்வர் பதவியை
ஆர்னோ ல்ட் இழந்த உடனடியாகவே சுமந்திரன்
காய் நகர்த்த ஆரம்பித்தார். தனக்கு ஆதரவாகச்
செயற்படக்கூடிய ச�ொலமன் சிறிலை முதல்வர்
பதவிக்கு க�ொண்டுவர வேண்டும் என்பதற்கான
வியூகங்களை அவர் வகுத்தார். தமிழரசுக் கட்சியின்
மூத்த உறுப்பினரான ச�ொலமன் சிறில் முன்னர்
யாழ். மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்
தவர் என்பது இலக்கு வாசகர்களுக்கு நினைவிருக்க
லாம். முதல்வர் பதவிக்கான வேட்பாளராக ச�ொல
மன் சிறில்தான் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற
கருத்தைத்தான் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்
தனும் க�ொண்டிருந்ததாகத் தெரிகின்றது.
ஆனால், ச�ொலமன் சிறிலை நியமிப்பது
சுமந்திரன் தரப்பைப் பலப்படுத்துவதாக அமைந்து
விடலாம் எனக் கருதிய மாவை, மீண்டும் ஆர்னோ
ல்ட்டை தமிழரசுக் கட்சியின் சார்பில் முதல்வர்
பதவிக்காக களத்தில் இறக்கினார். இறுதி வேளை
யில் மாவையும், சி.வி.கே.சிவஞானமும் எடுத்த
முடிவுதான் இது என்கின்றன தமிழரசுக் கட்சியின்
உள்ளக வட்டாரங்கள். “இரண்டு தடவை கள் வரவு
செலவுத் திட்டத்தின் ப�ோது த�ோற் கடிக்கப்பட்ட
ஒருவரை மீண்டும் களத்தில் இறக்குவது ஜனநா
யகத்துக்கு விர�ோதமானது” என இறுதி வேளையில்
மாவைக்கு அனுப்பிய செய்தியில் சுமந்திரன் குறிப்
பிட்டிருந்தார்.
	ச�ொலமன் சிறிலை களமிறக்குவது என்ற
நிலைப்பாட்டை கூட்டமைப்பு எடுத்திருந்தால்,
ப�ோட்டியின்றியே அவர் வெற்றிபெற்றிருக்கக்
கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது. மாநகர சபை உறுப்பி
னர்கள் மத்தியில் அவருக்கு செல்வாக்கும் மதிப்
பும் இருந்தது. ஆனால், ஆர்னோல்ட்டை களமி
றக்குவது என மாவை முடிவெடுத்த பின்னர்தான்
தானும் களமிறங்குவது என்ற நிலைப்பாட்டை
மணிவண்ணன் எடுத்ததாகச் ச�ொல்லப்படுகின்றது.
மணிவண்ணனுக்கு நம்பிக்கையைக் க�ொடுத்தது
தழிழ்த் தேசிய மக்கள்முன்னணியின் பெரும்பா
லான உறுப்பினர்களும், ஈ.பி.டி.பி.யும் தன்னை

வில் பகிரங்கமாக நடத்தப்பட்டது வாக்கெடுப்பில்
ஆர்னோல்ட்டுக்கு 20 வாக்குகளும், மணிவண்ணனு
க்கு 21 வாக்குகளும் கிடைத்தன.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் 15 உறுப்
பினர்களும், ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் 3 உறுப்பி
னர்களும், தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியின் ஓர்
உறுப்பினரும் மற்றும் சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி
யின் ஓர் உறுப்பினரும் ஆன�ோல்ட்டுக்கு ஆதரவாக
வாக்களித்தனர்.
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் 10
உறுப்பினர்களும், ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின்
(ஈ.பி.டி.பி.) 10 உறுப்பினர்களும், ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சியின் ஓர் உறுப்பினரும் மணிவண்ணனுக்கு
ஆதரவாக வாக்களித்தனர். தமிழ்த் தேசிய மக்கள்
முன்னணியைச் சேர்ந்த 3 உறுப்பினர்கள், தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஓர் உறுப்பினர் என 4பேர்
வாக்கெடுப்பில் நடுநிலை வகித்தனர்.
இதற்கமைய யாழ். மாநகர சபையின் புதிய
மேயராக சட்டத்தரணி வி.மணிவண்ணன் தெரிவு
செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று வடக்கு மாகாண உள்
ளூராட்சி ஆணையாளர் சபையில் அறிவித்தார்.

டக்ளஸின் நகர்வு

ஆர்னோல்ட் - மணிவண்ணன் பலப்பரீட்
சையில் உண்மையில் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக
இருந்தவர் டக்ளஸ்தான். டக்ளஸின் ஈ.பி.டி.பி.க்கு
மாநகரசபையில் இருந்த பலம்தான் மணிவண்

ணனை மாநகர முதல்வராக்கியுள்ளது. ஆர்னோல்ட்
சார்பிலும் டக்ளஸிடம் ஆதரவு க�ோரி தூது அனுப்
பப்பட்டதாக தகவல் உள்ளது. இது இரகசியத்
தூதாக இருந்தமையால் டக்ளஸ் அதனைக் கணக்
கில் எடுக்கவில்லை. எழுத்து மூலமாகக் க�ோரிக்கை
முன்வைக்கப்பட்டால், அதனைப் பரிசீலிக்க
தான் தயார் என டக்ளஸ் நிபந்தனை விதித்தார்.
டக்ளஸிடம் எழுத்துமூலம் க�ோரிக்கை விடுவது
தமக்கு நெருக்கடியைக் க�ொடுக்கும் என்பதால்
கூட்டமைப்பு ம�ௌனமாக இருந்து விட்டது.
45 உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட யாழ்.
மாநகரசபையில் 10 உறுப்பினர்களைக் க�ொண்டு
ள்ள ஈ.பி.டி.பி. தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்தது.
மணிவண்ணனை ஆதரிப்பதென இறுதி நேரத்தில்
டக்ளஸ் தீர்மானித்தமைக்கு சில அரசியல் காரண
ங்கள் உள்ளன. இதற்கு கஜேந்திரன்கள் வேறு
காரணங்களைச் ச�ொல்லிக்கொண்டாலும்கூட,
இந்த முடிவின் மூலம் ஒரே கல்லில் மூன்று
மாங்காய்களை டக்ளஸ் விழுத்தியிருக்கின்றார்.

த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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புதிய ஆண்டு புத்துணர்ச்சியளிப்பது. புது வேகத்து
டன் செயற்படத் தூண்டுவது. இது ப�ொதுவானது.
ஆனால், பிறந்துள்ள புதிய ஆண்டாகிய 2021இல்
வலிந்த புத்துணர்ச்சியுடனும், மிகுந்த வேகத்துட
னும் செயற்பட வேண்டும் என்பதையே 2020 வலி
யுறுத்திச் சென்றுள்ளது.
அரசியல் உரிமை மறுப்பு, ஆக்கிரமிப்பு,
முடிவற்ற அடக்குமுறைகள் என மீள முடியாத
சிக்கல்களுக்குள் ஏற்கனவே சிக்கித் தவித்துக்
க�ொண்டிருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் க�ோவிட் 19இற்கு
எதிரான ப�ோராட்டத்துடன் புதிய ஆண்டில் தமது
அரசியல் ப�ோராட்டத்தையும் முன்னெடுக்க வேண்
டிய பாரிய ப�ொறுப்பைக் க�ொண்டிருக்கின்றார்கள்.
இலங்கையின் அரசியல் களம் 2021 இல்
கூடிய க�ொதிநிலையில் அமையப் ப�ோகின்றது
என்பதையே 2020 இன் நிலைமைகள் க�ோடி காட்டி
இருக்கின்றன. குறிப்பாக மேல�ோங்கிய இனவாத
மும், அரசியல் ரீதியான நெருக்குதல்களும் தமிழ்
மக்களின் இருப்பை கேள்விக்கு உள்ளாக்க கங்க
ணம்கட்டி நிற்கின்றன.

ஒற்றையாட்சியின் கீழ் ஒரே நாடு - ஒரே சட்டம்
என்பது அரசாங்கத்தின் க�ோட்பாடு. இனவாதம்
அதன் கவசம். சிங்கள ப�ௌத்த தேசியவாதம்
பின்னிப் பிணைந்துள்ள அந்த வலையமைப்பில்,
ராஜபக்சக்களின் குடும்ப அரசியல் கட்டமைக்கப்
பட்டுள்ளது. புலிப் பயங்கரவாதமும், இஸ்லாமி
யப் பயங்கரவாதமும் இந்த அரசியலின் முக்கிய
முதலீடு.
	பயங்கரவாதத்தின்
பிடியில்
இருந்து
நாட்டை மீட்பதற்கு ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்
என்ற ரீதியில் தேசிய பாதுகாப்பைப் பலப்படுத்த
வேண்டும் என்பது ராஜபக்சக்களின் அசைக்க
முடியாத நிலைப்பாடு. இதற்கு இராணுவமயப்
படுத்தப்பட்ட ஆட்சிப் ப�ோக்கும் சர்வாதிகார நடை
முறைகளுமே ஒரே வழி என்பது அவர்களின் செயல்
வழித் தீர்மானம். அதன் அடிப்படையில் புலிப்
பயங்கரவாதமும் இஸ்லாமியப் பயங்கரவாதமும்
சிங்கள ப�ௌத்த பேரின மக்களைப் பெரிய அள
வில் பேய்க்காட்டிக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
தமிழ் மக்களின் ஆயுதப் ப�ோராட்டம் என்
பது அரசியல் உரிமைகளுக்கானதல்ல. அது முழுமை
யான பயங்கரவாதச் செயற்பாடாகும். அரசியல்
உரிமைகளைவழங்கினால், அதிகாரங்களைப் பகிர்
ந்தால் பயங்கரவாதம் மேல�ோங்கி, நாடு துண்டா
டப்பட்டுவிடும். தமிழர்கள் சிங்களப�ௌத்தர்களை
அடிமைப்படுத்தி விடுவார்கள். ப�ௌத்த மதம்
இல்லாமற் செய்யப்பட்டு விடும். சிங்கள மக்கள்
வாழ்வதற்கான நாடு இல்லாமல் ப�ோய்விடும்

என்ற அரசியல் ரீதியான அச்சத்தை ராஜபக்சாக்கள்
சிங்கள ப�ௌத்த மக்களின் மனங்களில் ஆழமாக
விதைத்துள்ளார்கள்.
இனவிருத்தி என்பது இஸ்லாமியர்களின்
இயல்பு. உலக அளவிலானது. அவர்களின் இனவிரு
த்தியும் ஆக்கிரமிப்பாக மாறிவிடும். அது சிங்கள
மக்களை சிறுபான்மை இனத்தவராக்கி விடும்.
ப�ௌத்த மதத்தையும் இல்லாமல் செய்துவிடும்
என்ற அச்சத்தையும் பேரின அரசியல்வாதிகள் சிங்
கள ப�ௌத்த மக்களின் மனங்களில் புகுத்தி உள்
ளார்கள்.
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இந்த வகையில் இனவாதத்தையும், மதவாத
த்தையும் கருவிகளாகக் க�ொண்டு ராஜபக்சாக்களின்
அரசியல் நகர்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கி
ன்றன. ஒரே நாடு என்ற க�ோட்பாட்டின் அடிப்ப
டையில் சிங்களக் குடியேற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன. தமிழர்களின் வரலாற்றுப் பாரம்பரிய
மிக்கத் தாயகப் பிரதேசமாகிய வடக்கையும் கிழக்
கையும் ஒன்றிணைய விடாமல் தடுப்பதே இந்தக்
குடியேற்றங்களின் முக்கிய ந�ோக்கம்.
	வடக்கையும் கிழக்கையும் பிரிப்பது மட்டு
மல்லாமல் அந்த இரண்டு மாகாணங்களினது இன
விகிதாசாரத்தைத் தலைகீழாக மாற்றிவிட வேண்
டும் என்பதும் பெருந்தேசியவாதிகளின் நீண்ட கால
திட்டமாகும். கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாறை,
திருக�ோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்தத்
திட்டம் ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்
பட்டிருக்கின்றது. மட்டக்களப்பில் அது படிப்படி
யாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

வடக்கில் வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு
ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்தத் திட்டம் படிப்
படியாகச் செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. யுத்தம்
முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரப்பட்டதன் பின்னரான
ஒரு தசாப்த காலத்தில் வவுனியா மற்றும் முல்லை
த்தீவு மாவட்டங்களின் உள்ளூராட்சி சபைக
ளாகிய பிரதேச சபை மட்டத்தில் இந்த இன விகி
தாசார மாற்றம் சாதுரியமாகச் செயற்படுத்தப்பட்
டிருக்கின்றது. இதனால் சிங்களப் பிரதிநித்துவமே
இல்லாமல் முழுமையான தமிழ்ப்பிரதி நிதித்துவத்
தைக் க�ொண்டிருந்த குறிப்பிட்ட பிரதேச சபைகளில்
இனரீதியான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.
	வவுனியா மாவட்டத்தின் வடக்கு பிரதேச
செயலகப் பிரிவாகிய நெடுங்கேணி பிரதேச செய
லகம் முழுக்க முழுக்க தமிழ்ப்பிரதேசங்களை உள்
ளடக்கிய ஒரு நிர்வாக அலகாகும். இந்தப் பிரதேச
சபைப் பிரிவுக்குள் வெலிஓயா என்ற மணலாறு
சிங்களக் குடியேற்றக் கிராமங்களை உள்ளடக்கி
எல்லைகளை மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இதன் விளைவாக நெடுங்கேணி பிரதேச சபையின்
தலைமைப்பதவியே சிங்களப் பிரதிநிதிகளின் வச
மாகின்ற நிலைமை உருவாகி இருக்கின்றது.
தமிழர்களின் தாயக மண்ணின் தலைமை
நிலமாகக் கருதப்படுகின்ற முல்லைத்தீவு மாவட்
டத்திலும் இதுப�ோன்ற தலைகீழான இனப்பரம்பல்
நிலைமை ஒன்று திரைமறைவில் உருவாக்கப்பட்டு
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வருகின்றது.
கிழக்கிலும் வடக்கிலும் அரச தரப்பினரால்
நன்கு திட்டமிட்ட வகையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்ற வேலைத்திட்டங்களையும், சம்பவங்க
ளையும் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான வலிமையற்ற
வைகளாகவே தமிழ்த்தேசியம் பேசுகின்ற அரசி
யல் தலைமைகள் காணப்படுகின்றன.
மறுபுறம் யுத்தத்திற்குப் பின்னரான காலப்ப
குதியில் நிலைமாறுகால நீதியை நிலைநாட்டி,
தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட மனித உரிமை
மீறல்கள் மற்றும் சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட
மீறல் நடவடிக்கைகளுக்கு ப�ொறுப்பு கூறுகின்ற
கடப்பாட்டில் இருந்து அரசு தன்னிச்சையாகத்
திமிர்த்தனமாக வெளியேறி இருக்கின்றது.
மனித உரிமைகள் மீறப்படவில்லை. எந்த
விதமான சட்டமீறல்களும் இடம்பெறவில்லை
என்பது இந்த அரசாங்கத்தின் உறுதியான நிலைப்
பாடு. உரிமை மீறல்கள் எனக் கூறி இராணுவத்தினர்
எவரையும் நீதி விசாரணைக்கு உட்படுத்த அனு
மதிக்கப் ப�ோவதில்லை என சிங்கள மக்களுக்கு
அரசு உறுதியளித்துள்ளது. இறுமாப்பான அந்த
நிலைப்பாட்டின் வெளிப்பாடாகவே ஐ.நா மனித
உரிமைப் பேரவையின் ப�ொறுப்பு கூறலுக்கான
தீர்மானங்களை அது புறந்தள்ளி உள்ளது. நல்லாட்சி
அரசாங்கம் ஐ.நாவிடம் ஒப்புக்கொண்ட அந்தக்
கடப்பாட்டை நிறைவேற்றப் ப�ோவதில்லை எனக்
கூறியுள்ளது.
இந்த பின்புலத்தில் சீனா, ரஷ்யா ப�ோன்ற
நாடுகளின் உதவி ஒத்தாசையுடன் ஜெனிவாவில்
மார்ச் மாதம் நடைபெறவுள்ள அமர்வுகளில் இலங்
கைக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்வத
ற்கு அரச தரப்பினர் தயாராகி வருகின்றனர். இறை
மையுள்ள ஓர் அரசுக்கு எதிரான பயங்கரவாத நட
வடிக்கைகளை முறியடிப்பதற்காக முன்னெடுக்கப்
பட்ட இராணுவ நடவடிக்கைகளை நியாயப்ப
டுத்தி உரிமைகள் மீறப்பட்டன என்ற குற்றச்
சாட்டை மறுதலித்து நிலைமைகளைத் தமக்குச்
சாதமாக்குவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளை
யும் வலிமைய�ோடு அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கி
ன்றனர். இதன் மூலம் சர்வதேசப் பிடியாகிய ஐ.நா
மனித உரிமைகள் பேரவையின் கடப்பாடுகளில்
இருந்து விலக்குப் பெற முடியும் என்பது அரசாங்
கத்தின் எதிர்பார்ப்பு.
அடுத்ததாக 1987 ஆம் ஆண்டு செய்து
க�ொள்ளப்பட்ட இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின்
கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மாகாண சபைகளை
இல்லாமல் செய்வதற்கான முயற்சிகளையும் அரசு
திரைமறைவில் முன்னெடுத்திருக்கின்றது. இனப்
பிர்சசினைக்கு அரசியல் தீர்வு காண்பதற்காக சர்வ
தேச அளவில் ஒப்புக்கொண்டதன் அடையாளமா
கவே இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தமும், அதன் அரசி
யல் குழந்தையாகிய மாகாணசபை முறைமையும்
திகழ்கின்றது.
அந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு, மூன்று
தசாப்தங்கள் கடந்துவிட்டன.ஆனால் அந்த ஒப்பந்த
த்தின் அடிப்படையில் மாகாணசபைகளுக்கான
அதிகாரங்கள் உரிய முறையில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட
வில்லை. இந்தியா தனது பிராந்திய நலன்கள் சார்ந்த

அரசியல் மற்றும் வல்லாதிக்கத் தேவைகளுக்கு
அந்த ஒப்பந்தத்தின் பங்காளி என்ற ரீதியில் இலங்
கைக்கு அழுத்தத்தைக் க�ொடுக்க முடியும்.
உருவாக்கப்படவுள்ள புதிய அரசியலமைப்பில்
மாகாண சபை முறைமையை இல்லாமல் செய்து
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விழிப்புலனிழந்தோரும் கல்வி கேள்விக
ளில் சிறந்து விளங்கும் வகையில் பிரெய்லி எனும்
த�ொடுகை  உணர்வு எழுத்துரு உருவாக்கப்பட்டு
196 ஆண்டுகளாகின்றன.   இவ்வெழுத்துரு
வடிவ மைப்பை பிரெய்லி எனும் விழிப்புலனிழந்த  
பிரெஞ்சு கல்வியியலாளரால் 1824 இல் அறிமுகப்
படுத்தப்பட்டது.
விழிப்புலனற்றோரின்  வாழ்விற்கு வழி
காட்டிய அவரை நினைவுகூரும் விதமாக அவரின் 
பிறந்த  தினமான ஜனவரி 4ம் திகதி சர்வதேச
பிரெய்லி தினமாக 2019 முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு
வருகிறது.
இதனை  ஒட்டி இலங்கை  வடகிழக்கு
விழிப்புலனிழந்தோர் சங்க செயலாளர் கிஸ்ணன்  தயக்கம் காட்டியதால், அனைவரையும் அரவணை
மகிந்தகுமார் அவர்களின் நேர்காணல் இங்கு த்து செயற்படும் ந�ோக்கிலேயே எமது சங்கமானது
2013ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
வழங்கப்படுகிறது.
“விழியின் இழப்பு வாழ்வின் இழப்பல்ல”
என்பதே எமது க�ொள்கை. வாழ்க்கை என்பது
கேள்வி:
ப�ோராட்டம். அதில் விழியின் இழப்பு வாழ்வின்
	தங்கள் அமைப்பை பற்றி...? எத்தனை இழப்பல்ல. பார்வையிழப்பு பாவத்தின் பலன்
பேர், எங்கு, எவ்வகை வலு இழப்புகளுடன்? என்பார் சிலர். ஆனால் இயற்கையின் சூட்சுமம்
புரிந்தவர் இதனை இயல்பாய் க�ொள்வார்.
என்பது பற்றிக் கூறுங்கள்?
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மானதாக இல்லை. இட வசதி, பயிற்சியளிப்பதற்
குரிய சில கருவிகள். இரு கட்டட வசதி, மின்சார
வசதி, சில தளபாட வசதி ப�ோன்ற வளங்கள்
எம்மிடம் உள்ளது. தகவல் த�ொழில் நுட்ப பயி
ற்சி யளிக்கும் வல்லமையுள்ள ஐந்து பார்வையற்ற

பதில்:

எமது சங்கத்தின் பெயர் ‘வன்னி விழிப்
புலனற்றோர் சங்கம்’ வடக்கு, கிழக்கில் யுத்தத்தி
னால் பார்வையிழந்தவர்களையும், வடக்கில்
ஏனைய காரணிகளால் பார்வையிழந்தவர்களையும்
உள்ளடக்கி 278 பார்வையற்ற பயனாளிகளுடன்
இயங்கி வருகின்றது.

இதில் பார்வையிழப்புடன் இரு கைகளை,
இரு கால்களை, ஒரு கையினை, ஒரு காலினை
இழந்தவர்களும் உள்ளார்கள். தலைக் காயத்தினால்
பார்வையிழந்தவர்களும் உள்ளார்கள். இதில் 81
பெண்களும், 197 ஆண்களும் அங்கம் வகிக்கின்றார்
கள்.

வர்கள் வடக்கு கிழக்கில் உள்ளார்கள். ஐந்து பார்
வையற்றவர்கள் பிரெய்லி முறை பயிற்சி வழங்கக்
கூடிய வல்லமையுள்ளவர்களாக உள்ளார்கள்.
இந்த பயிற்சிகள் வழியே கல்விகற்று தற்சமயம்
வடக்கிலே பார்வையற்ற இரு சட்டவாளர்களும்,
சட்டக்கல்வியினை த�ொடரும் ஒரு மாணவனும்
ஒரு மனிதனுக்கு ஒற்றைக்கண், ஒற்றைக் காது, உள்ளார்கள்.
ஒற்றை ஈரல், ஒற்றை நுரையீரல், ஒற்றை சிறுநீரகம்
என ஒன்றே ப�ோதுமானது. ஆனால் இயற்கை
இவற்றை இரண்டாய் படைத்திருக்கி ன்றது. இழப்பு
என்பது இயற்கையும் அறியாமல் நிகழலாம். தடுக்க
தன்னால் இயலாவிட்டாலும் தற்காப்பிற்காய்
இன்னொரு அவயத்தை இழப்பிற்கு ஈடுசெய்ய
படைத்தது இயற்கை. முயற்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி
மூச்சடங்கும்பொழுதுதான் இட வேண்டும். இரு
விழியிழந்தால் ம�ொழி படிக்க வழியென்ன? இன்
ன�ொரு வழிக்கு த�ொடக்கப்புள்ளி வைக்க நினைத்த அரச உத்திய�ோகத்தர்களாக 19 பார்வையற்றவர்கள்
இயற்கை, லூயி பிரெயில் என்ப வரை படைத்தது. பணியாற்றுவதுடன் மூவர் ஆசிரியர்களாகவும்
‘தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்’ என்பர். 1809ஆம் கடமையாற்றுகின்றார்கள். கிழக்கு மாகாணத்திலே
ஆண்டு தை 4ஆம் நாள், பிரான்சு நாட்டில் கூப்விரே எட்டு அரச உத்திய�ோகத்தர்களும் இரண்டு ஆசிரியர்
களும் உள்ளார்கள். இதனைவிட பல்கலைக்கழக
என்னும் கிராமத்தில் இவர் பிறந்தார்.
இவர் கண்டறிந்த குற்றெழுத்தையே கற்கைநெறியினை பூர்த்தி செய்த ஆறு பேரும் இக்
நாமும் பயன்படுத்துகின்றோம். தற்சமயம் தகவல் கற்கைநெறியினை த�ொடர்கின்ற ஒன்பது பேரும்
த�ொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்து விட்டதால், வடக்கு கிழக்கில் உள்ளார்கள்.
கணினியின் உதவியுடன் பார்வையுள்ளவர்களுட 		
னான த�ொடர்பாடலை பேணி வருகின்றோம்

கேள்வி:
	தற்போது உள்ள வளங்கள் என்ன?
(பயிற்றப்பட்ட மனித வலு, நிதி, ப�ௌதீக
வளங்கள், நிர்வாக ஒழுங்கு)

	பார்வையற்றவர்களை மாத்திரமின்றி அவர்
களின் குடும்பங்களிலுள்ள 235 சாதாரண பிள்ளை
களின் கல்விச் செயற்பாடுகளையும் கவனித்து
வருகின்றோம். தமிழர்களின் உரிமைப் ப�ோராட்டம்
பயங்கரவாதமாக சித்தரிக்கப்படுவதால் ப�ோரா பதில்:
நிதி நிலைமையினை ப�ொறுத்தவரை அவ்
ட்ட அமைப்பிலிருந்து பார்வையிழந்த நபர்களை
பிரெய்லி முறை பயிற்சி வழங்கும், தகவல் வப் ப�ொழுது உதவியளிக்கின்ற க�ொடை
அரசும் ஏற்க மறுத்தது. அடைக்கலம் க�ொடுக்க த�ொழில்நுட்ப பயிற்சி வழங்கும் ஆசிரியர்கள்
பார்வையற்றோர் நலன்பேணும் நிறுவனங்களும் வளம் உள்ளது. ஆனால் ப�ௌதீக வளங்கள் ப�ோது
த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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கட்டுரை எழுதுதல், வாசிப்பு, கதை எழுதுதல், கவிதை எழுதுதல், பேச்சு பேசுதல், என கல்வி செயற்பாடுகள்
பல உள்ளன.
நாம் மேற் குறிப்பிட்டவற்றில் வாசிப்பு பற்றி பார்ப்போம்,

md;G Neah;fSf;F!

எமது எதிர்கால சிற்பிகளான
தமிழ் சிறார்களின் தமிழ்மொழி
மற்றும் பண்பாட்டு மேம்பாட் டினை
இலக்காக க�ொண்டு வெளிவரும்
இலக்கு வார இதழின் சிறுவர் தளத்
திற்கான தங்கள், கட்டுரைகள்,
கவிதைகள், ஓவியங்கள் மற்றும்
வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் தமிழர்
நாகரீகம் த�ொடர்பான சிறு குறிப்பு
கள் ஆகியவற்றை பகிர்ந்து ஓர்
செழிப்பான நிலைத்த எதிர்கால
தமிழ்
சந்ததியை
உருவாக்க
இணையுமாறு இலக்கு உங்களை
வரவேற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

R.jpfopdp

கல்வியால் த�ொழில் பெறுகின்றோம். கற்றவர்களை உலகம் மதிக்கின்றது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கல்வி,
பகுத்தறிவாளர்களாக நாம் உருவாகின்றதற்கு துணை செய்கின்றது. இப்படிப்பட்ட கல்வியை பெறுவதற்கு மிக
முக்கியமானது வாசிப்பு ஆகும். வாசிப்பு இல்லாவிடில் நாம் எந்தவ�ொரு கல்வியையும் அறிவு வளர்ச்சியையும்
பெற முடியாது.

வாசிப்பு மூலம்தான் விஞ்ஞான அறிவைய�ோ,த�ொழில்நுட்ப அறிவைய�ோ உலக அறிவைய�ோ பெற முடியும் .
இன்றைய கால கட்டத்தில் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புக்கள் எவ்வளவு வளர்ச்சி கண்டாலும் அங்கும் வாசிப்பு
இல்லாவிடில் நாம் எதையும் சாதிக்க முடியாது.
உதாரணமாக கணினி மூலம் ஒரு விடையத்தை அறிவிக்க விரும்பினாலும் அந்த விடையத்தை
jp.nry;tehaf Guk; 		
மற்றவர்கள் அறிவதற்கு வாசித்துத்தான் அறிய வேண்டும். அப்படி எந்தவ�ொரு விடையமாக இருந்தாலும்
,e;J kfh
வாசிப்பு முக்கிய இடம் பெறுகின்றது. இன்று வாசிப்பு குறைவடைந்து ப�ோவதனால் மாணவர்கள் தமது கல்வியை
tpj;jpahiyak; சுயமாக கற்பதில் இடர்படுகின்றனர்.
அது மட்டுமல்ல, பாடசாலைகளில் ஆசியரியர் கற்பிக்கின்ற பாடங்களை எழுதிய பின்பு அதை
jpUNfhzkiy 		
மீண்டும் வாசிப்பது இல்லாத படியால் அங்கு தாம் கற்ற பாடங்களை நினைவு படுத்திக்கொள்ள முடியாமல்
பரீட்சைகளில் பெரும் நெருக்கடிகளை சந்திக்கின்றீர்கள்.
முன்னய காலங்களில் பத்திரிகைகள், புத்தகங்கள், கதை புத்தகங்கள் வாசிக்கும் பழக்கம் அதிகமாக மக்களிடையே இருந்தது.
ஆனால் இன்றைய கால கட்டத்தில் வாசிப்பு என்பது மாணவர்கள் மத்தியிலும் இளைஞர்கள் மத்தியிலும் குற்றிப் ப�ோய்க்கொண்டு
இருக்கின்றது.
	மேடை பேச்சுக்களைய�ோ விவாதங்களைய�ோ, ப�ொதுவிடையங்களைய�ோ இன்று முன் வந்து நிகழ்த்தும் தன்மை குறைந்து
க�ொண்டே செல்கிறது. இவற்றிற்கு காரணம் நவீன உலகத்தில் கைபேசி, மடிக் கணினிகள், த�ொலைக்காட்சி நிகழ்வுகள் என்பவற்றில்
மாணவர்களின் ஈடு பாடு அதிகரித்து செல்கிறது. மேலும் அதன் மூலம் அவர்களது திறமை, அறிவு என்பன குன்றிச் செல்கின்றது.
ஆகவே வாசிப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும் என்பதை கருத்திற்கு க�ொண்டு, நாம் ஒவ்வொருவரும் வாசிப்பின்
பயனை அடைவதற்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சிறிய நூலகங்கள் அமைத்து வாசிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உலகில்
வாழ்வாங்கு வாழ முடியும்.
	மேலும் வாசிப்பு மனிதனை பூர்ணப்படுத்தும் வாசிப்பு இல்லாத மனிதன் குறை மனிதன் என்றும் ஆன்றோர் கூற்றிற்கு இணங்க
வாசிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து கல்வியைப் பெற்று நாட்டில் நல்ல பிரஜையாக உருவாகுவ�ோம்.
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mij ehq;fs; vg;gb Kd;itf;fg;Nghfpd;Nwhk;?
ந. இராச்குமார்

அவர்கள் அனைத்துலக உயிர�ோடை 
தமிழ் வான�ொலிக்கு வழங்கிய
நேர்காணலில் இருந்து ஒரு பகுதி
கேள்வி:
எதிர்வரும் 2021 மார்ச் மாதம் ஐ.நாவின்
46ஆவது அமர்வு இடம்பெறவுள்ளது. இலங்
கையில் சுமந்திரன் அவர்கள் 7பக்க அறிக்கை
ய�ொன்றை தயாரித்து, அதற்கு ஆதரவு திரட்டு
வதற்காக நீதியரசர் விக்னேஸ்வரனிடமும்,
கஜேந்திரகுமார்
ப�ொன்னம்பலத்திடமும்
க�ொடுத்துள்ளார். ஆனால் அவர்கள் அதை நிரா
கரித்துள்ளனர். சர்வதேச அமைப்புகள் தமிழர்
களிடையே ஒற்றுமையின்மையை கவனித்து
வருகின்றனர். தமிழ்க் கூட்டமைப்பு; முக்கிய
மான சுமந்திரன் என்ற தனிப்பட்ட மனிதர்
ஏன் இவ்வாறான ஒரு செயற்பாட்டில் இறங்க
வேண்டும். இது எவ்வளவு பின்னடைவைக்
க�ொண்டு வரும் என்பதை விளங்கப்படுத்துவீர்
களா?
பதில்:

உங்கள் கேள்விக்கான பதிலை வழங்கு
வதற்கு முன்னர், நான் ஐ.நா.வின் செயற்பாடுகள்
த�ொடர்பாகவும், கடந்த காலங்களில் ஐ.நா.வில்
பங்குபற்றியவன், பங்குபற்றிக் க�ொண்டிருப்பவன்
என்ற முறையிலும் ஓர் அறிமுகத்தை தருகின்றேன்.
இலங்கையில் தமிழருக்கு எதிராக நடைபெற்ற
இன அழிப்பிற்கான நீதி என்பது ஐ.நாவின் மனித
உரிமைக் கழகத்திற்குள் இருந்து வரப்போவதி
ல்லை. மனித உரிமைக் கழகம் என்பது இலங்கை
அரசாங்கத்தையும் ஏற்று செயற்படும் ஒரு தளமா
கவே இருக்கின்றது. இதனால் இலங்கை அரசின்
இறையாண்மையைப் பாதிக்கும் செயற்பாட்டில்
அவர்கள் நகர்வதில்லை. இதன் அடிப்படையில்
கடந்த காலங்களில் இலங்கை த�ொடர்பான விசார
ணைகள் முன்வைக்கப்பட்ட ப�ோதெல்லாம், இல
ங்கை அரசாங்கம் தாங்கள் ஐ.நா.வுடன் சேர்ந்து
செயற்படுவதாக ஒரு அறிக்கையை விடும். பின்னர்
அரசு மாற்றம், அரசாங்க மாற்றம் என வரும்போது
பின்வாங்குவதும்
ப�ோன்றதான
தன்மையை
கடைப்பிடித்து வருகின்றனர். இதை அவர்களின்
மூல�ோபாயமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
	காலத்திற்குக் காலம் ஐ.நாவுடன் இணை
ந்து செயற்படப் ப�ோகின்றோம் என்று சிலர் ச�ொல்
வதையும், சில தீர்மானங்களை ஏற்றுக் க�ொள்
வதாகச் ச�ொல்வதையும், சில தீர்மானங்களிலிருந்து
வெளியே ப�ோவதாகச் ச�ொல்வதையும் இலங்கை
ஒரு இராஜதந்திரமாகக் கையாண்டு வருகின்றது.
கடந்த காலங்களிலான இந்த பட்டறிவுகள் முக்கிய
மானவை.

தமிழ் மக்கள் தரப்பில் மிக முக்கியமான
தீர்மானத்தை 2014, 2015 காலப்பகுதிகளில் வெளி
யக விசாரணையாக இருக்கக்கூடிய அல்லது
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லாமே
தற்போது
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
எல்லா வேலைகளும் எதிர்வரும் ஜனவரி மாத
முதல், இரண்டாம் வாரங்களில் முடிவடைந்து
விடும். எல்லா அரசுகளும், தங்கள் முடிவுகளை வரைபுகளை தயார் செய்து விடுவார்கள். இதற்கி
டையில் தமிழ்த் தரப்பு தங்கள் நிலைப்பாட்டை
ஐ.நா.வின் அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கு ஏத�ோ மிகத் தெளிவாகவும். உரக்கவும் கூறவேண்டியு
ஒரு வகையிலே தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் ள்ளது. அந்த இடத்திலே தான் இந்த ஒற்றுமை
காரணமாகி விட்டார்கள். இந்த அடிப்படையி முக்கியம் பெறுகின்றது.
லேயே புதிய ஆட்சி மாற்றத்தின் ஊடாக சில
ஆட்சி மாற்றங்களை அல்லது அரசியல் தீர்வுகளை கேள்வி:
க�ொண்டு வரலாம் என்ற நம்பிக்கையில், தமிழ்த் 	மனித உரிமைகள் கழகத்தில் ஒரு
தேசியக் கூட்டமைப்பும், சில புலம்பெயர் அமைப் தீர்மானத்தை முன்மொழியும் ப�ோது அவர்கள்
புகளும் செயற்பட்டு, அதில் படு த�ோல்வியடைந்து தமிழர்களின் மீதான கருணையால் அதனைக்
க�ொண்டு வராமல், புவிசார் அரசியல், இராஜ
ள்ளனர்.
இந்த அடிப்படையிலே இன்று மனித தந்திர நகர்வுகள் இலங்கைத் தீவிற்கு அவர்
உரிமைக் கழகத்திலே மீண்டும் ஒரு அழுத்தத் தைப் களுக்குத் தேவைப்படும் ப�ொழுது ஒரு அழுத்த
பிரய�ோகிப்பதற்கு சர்வதேச சமூகம் முற்படுகி த்தைக் க�ொடுக்கும் இப்படியான நகர்வுகளை
மேற்கொள்கின்றார்கள்
என்று
ன்றது. ஆனால் இந்த அழுத்தம் வெறுமனே தமிழர் அவர்கள்
களின் நலன் சார்ந்ததாக, அல்லது தமிழர்களுக்கான கூறினீர்கள். கடந்த ஐ.தே.க. அரசாங்கம் இருந்த
நீதியைக் க�ொடுப்பதற்கான அழுத்தமாக நான் ப�ொழுது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு பேரம்
பார்க்கவில்லை. இது அவர்களின் இராஜ தந்திர பேசாமல் அவர்களுக்கு ஆதரவை வழங்கிக்
மற்றும் புவிசார் அரசியல் சார்ந்த ஒரு அழுத் தமாக க�ொண்டிருந்தார்கள். 2015இல் அந்த அரசாங்கம்
இலங்கையில் அண்மையில் நடந்த ஆட்சிமாற்றம், தெரிவு செய்யப்பட்ட ப�ோது நல்ல ஒரு சந்தர்
க�ோத்தபாயா ராஜபக்ச மற்றும் மகிந்த ராஜபக்ச ப்பம் இருந்தும் அதை நாங்கள் நழுவ விட்டு
ஆட்சிக்கு ஒரு அழுத்தத்தைக் க�ொடுப்பதற்கும் விட்டோமா? அப்படி அதை நழுவ விட்டிருந்தால்,
பூக�ோள அரசியலில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை கையா இனி அப்படி ஒரு வாய்ப்புக் கிடைக்கும் என்று
ள்வதற்காகவும் பாவிக்கப்படும் ஒரு பகுதியாக எதிர்பார்க்கின்றீர்களா? தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட
வுமே இந்த மனித உரிமைக் கழகத்தில் நடை மைப்பின் செயற்பாடுகள் தமிழ் மக்களுக்கு
பெறும் விவாதங்களைப் பார்க்கக் கூடியதாக எதிராக உள்ளதை மக்கள் உணர்கின்றார்கள். அதை
நாங்களும் பார்க்கக்கூடியதாய் இருக்கின்றது.
இருக்கின்றது.
இந்த அடிப்படையில் தமிழ் மக்களின் இப்படியான காலகட்டத்தில் சுமந்திரன் அரசா
அரசியல் தலைவர்கள், தமிழ் மக்களைப் பிரதிநிதி ங்கத்தைக் காப்பாற்றும் நிலையில் மீண்டும்
த்துவப்படுத்துபவர்களின் கருத்து, நிலைப்பாடு அரசாங்கத்திற்கு கால அவகாசத்தைப் பெற்றுக்
என்பது, மிக முக்கியமாகின்றது. அதாவது ஐ.நா க�ொடுப்பது பெரிய பின்னடைவைக் க�ொண்டு
வின் மனித உரிமைக் கழகம் அரசுகளுக்கு மட்டு வரும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா?
மேயான ஒரு கழகமாக இருக்கின்றது. அதே
வேளை மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், மனித பதில்:
தமிழ்த் தேசிய அரசியல் என்பது மிகவும்
பரந்து விரிந்த ஒரு அரசியலாக இருக்கின்றது.
தாயகத்தில் இருக்கும் தமிழ் அரசியல் பிரதிநிதி
களும், புலம்பெயர்ந்த பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற
பிரதிநிதிகள் அல்லது செயற்பாட்டாளர்களும் அழு
த்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு மிக முக்கிய பங்கை
வகிக்கின்றனர். பேரம் பேசாது விட்டமைக்கு
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு தான்முற்று முழு
தான காரணம் என்று கூற முடியாது. ஏனெனில்,
புலம்பெயர் செயற்பாடுகளில் இருப்பவர்கள்கூட
உரிமை அமைப்புக்கள் கருத்துச் ச�ொல்லக்கூடிய இவர்களுடன் இணைந்து இந்தச் சந்தர்ப்பத்தை
ஒரு கழகமாக இருந்தாலும், தீர்மானங்கள் என்பது தவற விட்டு விட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த
அரசுகளின் பிரதிநிதிகள் எடுக்கும் தீர்மானமாகவே இடத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இருக்கி ன்றது. ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர் கள்
அதேவேளை சுமந்திரனின் ந�ோக்கம்
தரப்பில் நாம் கூறும் கருத்து மிக முக்கியமாகப் என்ன என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை. எனது
பார்க் கப்படுகிறது. அரசுகளின் பிரதிநிதிகள்தான் அனுமானத்தின்படி சர்வதேசம் எதைச் செய்யப்
முடிவெடுப்பதாக இருந்தாலும், பாதிக்கப்பட்டவர் ப�ோகின்றத�ோ அதை தாங்கள் கேட்டு அந்த விட
கள் என்ற தரப்பில் தமிழ் மக்களின் நிலைப்பாடு யங்கள் சார்ந்து ஒரு கடிதத்தை எழுதும்போது,
மிக முக்கியமானதாகும்.
அதை செயற்படுத்துவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம்
இந்த இடத்தில் தான் நீங்கள் கூறிய தமிழ்த் இருக்கும். அது தான் நடக்கப்போகின்றது. நடந்த
தேசிய அரசியலை முன்னகர்த்தும் தலைவர்கள் தும் நாங்கள் கேட்டு இது நடந்தது என்ற ஒரு
ஒரு கருத்தை அல்லது சரியான நிலைப்பாட்டை தேர்தல்கால அரசியல் (Electoral politics) இற்காக
எடுப்பதற்கு தவறுகின்றார்கள். இந்த அடிப்படை பாவிக்கப்படுகின்றது என்பதுதான் மிகவும்
யில் தான் சுமந்திரனின் ஆரம்பகட்ட வேலையாக
வெளியிடப்பட்ட அந்த அறிக்கை அல்லது வரைபை
கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம், நீதியரசர் விக்னே
ஸ்வரன் ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மையும் இருக்கி
ன்றது. கேள்வி என்னவென்றால், தமிழர்களின்
நிலைப்பாடுஎன்ன? அதை நாங்கள் எப்படி முன்
வைக்கப்போகின்றோம்?
இந்த நிலைப்பாட்டை மிக விரைவாக
வைக்க வேண்டியது கட்டாயம். இந்தக் கூட்டத்
த�ொடர் 2021 பெப்ரவரி 22இல் ஆரம்பித்து, மார்ச் வருத்தத்திற்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது.
மாதம் 19ஆம் திகதி முடிவடைய இருக்கின்றது. இதைத் தான் மற்றக் கட்சிகளும் செய்யப் ப�ோகின்
இதில் முக்கியமான 2 நிகழ்ச்சிகளில் இலங்கை றன ப�ோன்ற த�ோற்றப்பாடு தெரிகின்றது. சந்தர்ப்
பற்றிய விவாதம் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்
த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
றது. ஆனால் இதற்கான தயார் வேலைகள் எல்
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பிரித்தானியாவை தளமாகக் க�ொண்ட    
விரிவுரையாளரும்,
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ருபத்தேழு நாடுகளைக் க�ொண்டதும் பிரித்
இதானியாவின்
மிகப்பெரிய வணிகக் கூட்டா

கவும் விளங்குகின்ற ஐர�ோப்பிய ஒன்றியக் கட்ட
மைப்பிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு சரியாக ஒரு
வாரத்துக்கு முன்னதாக பிரித்தானியா மற்றும்
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய இரு தரப்புகளையும்
சார்ந்த பிரதிநிதிகள் இறுதியாக ஒரு வணிக ஒப்பந்
தத்தில் ஒப்பமிட்டிருக்கிறார்கள்.

அயர்லாந்தில் முன்னெப்போதும் ஏற்பட்டிருக்காத
ப�ொருண்மிய சேதத்தையும் புதிதாக ம�ோதல்கள்
உருவாகக் கூடிய ஆபத்தான சூழமைவையும் இது
த�ோற்றுவித்திருக்கிறது என்று இச்செயன்முறையை
எதிர்ப்பவர்கள் கருதுகிறார்கள்.
அதன் உத்திய�ோகபூர்வ வெளியேற்றத்தைத்
த�ொடர்ந்து, வணிக செயற்பாட்டிலிருந்து மாண
வர்களைப் பரிமாறும் செயற்பாடுகள் வரை மிக
நெருக்கமாகப் பணியாற்றுவதற்கென உருவாக்கப்
பட்ட விதிமுறைகளை இலண்டன் மிக நெருக்கமா
கக் கடைப்பிடித்து வந்த ப�ோதிலும், இந்த மாற்றத்
துக்கான காலம் டிசம்பர் 31ஆம் திகதியுடன் காலா
வதியாகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, இலண்டன் மாநகரத்தைப்
ப�ொறுத்தளவில் நிறுவனங்கள் தனிச்சந்தைக்குள்
(single market) தமது சேவைகளை விற்பனை செய்வ
தற்கான எந்தவிதமான கட்டமைப்பு த�ொட ர்பான
முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. நிதிச்சேவைகளைப்
ப�ொறுத்தவரையில் சாதாரண நடைமுறைகளே
பின்பற்றப்பட இருக்கின்றன. அதன் ப�ொருள்
என்னவென்றால், சந்தையைப் பயன்படுத்துவது
த�ொடர்பான எந்தவித கடப்பாடும் இக்குறிப்பிட்ட
புதிய ஒப்பந்தம் எப்படிப்பட்ட விடயங்களை இணக்கப்பாட்டில் அடையப்படவில்லை.
	வெளிநாட்டுக் க�ொள்கை, பாதுகாப்பு
உள்ளடக்கியிருக்கிறது?
இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு ப�ோன்ற விடயங்களிலும் இதே நிலையே நீடிக்
ஜனவரி 1ஆம் திகதி முதல் தமது வாணிபப் கின்றது. அதே வேளையில் ப�ோக்குவரத்து, சக்தி,
ப�ொருட்கள் தங்குதடையின்றி நகர்வதை உறுதிப்ப சாதாரண மக்கள் த�ொடர்பான அணு ஒத்துழைப்பு
டுத்துவதற்காக இரண்டு தரப்புகளும் மிகவும் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் தற்போது இருக்கும்
சிக்கல் வாய்ந்த பேச்சுவார்த்தைகளை இதுவரை நிலையை விடக்குறைவான அளவுகளே பரிந்து
ரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
நடத்தியிருக்கின்றன.
வியாழக்கிழமை பகிரங்கப்படுத்தப்பட்ட
ஒப்பந்தத்தைப் பார்க்கும் ப�ோது, ம�ொத்தத்தில்
வேறு எப்படிப்பட்ட த�ொடர்புகள்
900 பில்லியன் ட�ொலர்கள் பெறுமதி வாய்ந்த
குறைக்கப்பட இருக்கின்றன?
இப்பொருட்களின் வாணிபச் செயற்பாட்டில்
அரைப் பங்குக்கு வரிய�ோ அன்றேல் க�ோட்டா
ஒழுங்குமுறைய�ோ விதிக்கப்படாது என்பது தெளி
வாகிறது.

இவ்வாறாக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்
பட்டிருக்கின்ற ப�ோதிலும், பிரித்தானியா ஐர�ோப்
பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பு நாடாக இருந்த காலத்
துடன் ஒப்பிடும் ப�ோது, வணிகச் செயற்பாடுகள்
உரிய அனுமதிகளைப் பெறுவதில் பல உத்திய�ோ
கபூர்வ தடைகளைச் சந்திக்கப் ப�ோகின் றன என்பது
தெளிவாகின்றது.
ஜனவரி முதலாம் திகதி, ஐக்கிய இராச்சியம்
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தை விட்டு வெளியேறிய
பின்னர் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பெரிய நிதிச்
சேவைகள் தமது உற்பத்திப் ப�ொருட்களை ஐர�ோ
ப்பாவில் விற்பனை செய்யும் ப�ோது, அவற்றுக்கு
எப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிரு
இது இவ்வாறு இருப்பினும் ஐக்கிய
க்கின்றன ப�ோன்ற முக்கியமான விடயங்கள் இராச்சியத்துக்கும், ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும்
இன்னும் தெளிவாக வரையறுக்கப்படாத நிலை இடையே ஓரிடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்து க்கு
யையே அவதானிக்க முடிகின்றது.
எடுத்துச் செல்லப்படும் ப�ொருட்கள், ஆயப்பகுதி
யுட்பட்ட (சுங்கப்பகுதி) வேறு ச�ோதனைகளுக் கும்
பிரெக்சிற் உண்மையில் எதனைக் குறிக்கிறது? உட்படுத்தப்படும் என்பதால், இவை த�ொடர் பான
பிரெக்சிற் (Brexit) அல்லது பிரித்தானி பல ஆவணங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படவேண்டிய
யாவின் வெளியேற்றம் என்பது இரண்டாம் உலகப் தேவை இருப்பதன் காரணமாக இவற்றுக்கு எதிர்
ப�ோரின் காரணமாக சாம்பல் மேடாகிப்போன காலத்தில் அதிகமான நேரத்தைச் செலவழிக்க
ஐர�ோப்பாவை மீளக் கட்டியெழுப்பும் ந�ோக்கத் வேண்டியிருக்கும்என்னும் விடயம் கருத்தில்
துடன், ஐர�ோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையே உரு க�ொள்ளப்பட வேண்டும்.
வாக்கப்பட்ட ப�ொருண்மிய மற்றும் அரசியல் 	கடந்த வருடம் ஒப்பமிடப்பட்ட வெளி
கூட்டிலிருந்து 47 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஐக்கிய யேற்றத்துக்கான ஒப்பந்தத்தின் த�ொடர்ச்சியாக
இராச்சியம் வெளியேறுகின்ற செயன்முறையைக் மேற்குறிப்பிட்ட இணக்கப்பாடு கைச்சாத்திடப்பட்
குறிக்கின்றது.
டது. தற்போது ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஒரு
‘வெளியேறுவதற்கான வாக்கு” எனப் உறுப்பு நாடாக இருக்கின்ற அயர்லாந்துக்கும்,
பெயரிடப்பட்ட பரப்புரை 52 - 48 என்ற வீதத்தால் பிரித்தானியாவின் ஒரு மாகாணமாக இருக்கின்ற
2016 ஜூன் மாத்தில் சர்வசன வாக்கெடுப்பில் வட அயர்லாந்துக்கும் இடையே உள்ள, இலகுவில்
வெற்றிபெற்றதைத் த�ொடர்ந்து, அத்திலாந்திக் சமுத் பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடிய எல்லையில் அளவு
திரத்திலிருந்து ரஷ்யாவினதும், துருக்கியினதும் க்கதிகமான ச�ோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட மாட்
எல்லை வரை நீண்டிருக்கின்ற நாடுகளில் வாழும் டாது என்பதை அந்த ஒப்பந்தம் உறுதிப்படுத்தியது.
450 மில்லியன் மக்களைக் குடிமக்களாகக் க�ொண்ட
இணக்கப்பாட்டின் மூன்றாவது முக்கிய
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேறும் விடயம் பிரித்தானியாவுக்கும், ஐர�ோப்பிய ஒன்றி
முதல் நாடாக ஐக்கிய இராச்சியம் மாறியிருக்கிறது. யத்துக்கும் இடையே மீன்பிடி ஒதுக்கீடு த�ொடர்
ஜனவரி 31ஆம் திகதி நடைபெறுகின்ற பான விடயங்களாகும்.
பிரித்தானியாவின் உத்திய�ோகபூர்வ வெளியேற்றம்,
66 மில்லியன் சனத்தொகையைக் க�ொண்ட அந்த
எப்படிப்பட்ட விடயங்கள் பாதிப்புக்கு
நாடு, தான் ஏற்கனவே இழந்துவிட்ட இறைமையை
உள்ளாகியிருக்கின்றன?
மீளப்பெறுகின்ற ஓர் உன்னதமான நிகழ்வாக 	பல விடயங்களைப் ப�ொறுத்தளவில்
அதன் ஆதரவாளர்களால் புகழப்பட்டது.
பிரித்தானியாவின் வெளியேற்றத்துக்கு முன்னர்
அதே வேளையில, ஐர�ோப்பிய நாடுகள் இருந்த அதே அளவு ஒத்துழைப்பை தற்போதைய
நடுவே நடைபெற்று வந்த ஒருங்கிணைப்புக்கு இது இணக்கப்பாடு முன்மொழியவில்லை.
ஒரு பெரும் பின்னடைவு என்றும், ஒன்றியத்துக்கும்
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ஏற்றுமதியின்
ஐக்கிய இராச்சியத்துக்கும் இடையே காணப்படும் முதுகெலும்பாக விளங்குகின்ற நிதி மற்றும் வணிக
ஒரேய�ொரு நில எல்லையாக விளங்குகின்ற சேவைகள் சிறிய அளவிலேயே உள்வாங்கப்பட்டி
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அலைபேசிப் பயன்பாடு, த�ொழில்சார்
தகை மைகளில் இருக்கும் பரஸ்பர அங்கீகாரம்,
சட்டச் சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி,
எண்ணிம வாணிபம் (digital trade), அரச கட்டமை
ப்புகள், தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற்றுக்
க�ொள்ளக்கூடிய சேவைகள் ப�ோன்ற விடயங்கள்
தரங்குறைக்கப்படும்.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஐக்கிய இரா
ச்சியம் ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த மக்கள் ஓரிடத்திலி
ருந்து இன்னோர் இடத்துக்குச் செல்வதற்கு
பயண அனுமதி (visa) எடுக்க வேண்டியதில்லை
என்பதில் உடன்பாடு எட்டப்பட்ட ப�ோதிலும்,
இதுவரை மக்கள் அனுபவித்து வந்து சுதந்திரமாக
ஓரிடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்துக்கு இடம்
மாறும் நடைமுறை (free movement) முடிவுக்கு
வருகிறது.
இதன் ப�ொருள் என்னவென்றால், ஐக்கிய
இராச்சியத்துக்குச் செல்லும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய
த்தின் குடிமக்களும், ஐக்கிய இராச்சியத்திலிருந்து
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்துக்குச் செல்லும் குடிமக்க
ளும் எல்லைகளில் ச�ோதனைக்கு உட்படுத்தப்படு
வார்கள் என்பதாகும். விரைவாகப் பயணஞ் செய்
வதற்காக இதுவரை நடை முறையிலிருந்த கைவிரல்
அடையாளத் தகவல்களைக் க�ொண்ட கடவுச் சீட்டு
டன் (biometric passport) இலத்திரனியல்வாயில்கள்
வழியாக வெளியேறும் நடைமுறை இனிமேல்
கைக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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தீவிரமடையும் முரண்பாடு

1. தமிழரசுக் கட்சிக்குள் உருவாகியிருந்த மாவை
அணி - சுமந்திரன் அணி என்ற பிளவை மேலும்
தீவிரமாக்கியுள்ளார்.
2. கஜேந்திரகுமாரைப் பலவீனப்படுத்தியிருப்ப
துடன் - முன்னணியில் உருவாகியிருந்த விரிசலை
அதிகப்படுத்தியுள்ளார்.
3. மாநகரசபையில் ஈ.பி.டி.பி. ச�ொல்வதைக்
கேட்டுச் செயற்பட வேண்டிய நிலையை புதிய
முதல்வருக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளார். இந்த மூன்று
ஈ.பி.டி.பி.க்கு சார்பானவை. டக்ளஸ் நிதானமாகச்
சிந்தித்து செயற்பட்டிருக்கின்றார்.

யாழ். மாநகர சபை என்பது தமிழ்
மக்களின் பிரதானமான அடையாளம். அதனை
இழப்பதென்பது தமிழரசுக் கட்சிக்கு உண்மை
யில் பாரிய ஒரு பின்னடைவுதான். இதற்குக்
காரணம் மாவை தான் என சுமந்திரன் வெளியி
ட்ட அறிக்கையும், அதற்கு மாவை க�ொடுத்து
ள்ள
பதிலடியும் தமிழரசுக் கட்சியின் உள்
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வீட்டுப் ப�ோர் நடுவீதிக்கு வந்துவிட்டதை உணர்
த்துகின்றது.
இந்த ம�ோதல்களுக்கு மத்தியில் 88 வய
தான கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தன்
க�ொழும்பிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனை
ஒன்றில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் புதுவருடம்
பிறந்த ப�ோது அவர் அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில்
மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இருந்தார்.
அடுத்த தலைமையைக் கைப்பற்றுவ
தற்கான மாவை - சுமந்திரன் அணிகளின் ம�ோதல்
மேலும் தீவிரமடைவதற்கான சூழ்நிலைகள்தான்
காணப்படுகின்றன. யாழ். மாநகரசபை விவகாரம்
எரியும் நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றியிருக்கி
ன்றது. தலைமையைக் கைப்பற்ற இரு தரப்பின
ரும் வைத்திருக்கும் உபாயங்கள் என்ன என்பதை
மற்றொரு வாரத்தில் பார்ப்போம்.

மாகாணத்தில் ஆறு பார்வையற்றவர்கள் கணினி பதில்:
மென்பொருள்
கற்கைநெறியில் தேசிய த�ொழில்
ப�ொதுவாகவே
பார்வையற்றவர்களுக்
யாளிகளின் உதவியினூடாகவே விழிப்புலனற்றவர்
குரிய த�ொழில்நுட்ப கருவிகளுக்கான கேள்விகள்
களுக்கான எமது செயற்திட்டங்களானது முன்
குறைந்தளவே காணப்படுகின்றது. அதேசமயம்
னெடுக்கப்படுகின்றது. யாப்பு அடிப்படையி
இத்தகைய கருவிகள் அபிவிருத்தியடைந்த நாடு
லேயே எமது சங்கமானது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கி
களிலேதான் காணப்படுகின்றது.
ன்றது. ஒன்பது பார்வையற்றவர்கள் க�ொண்ட
	பார்வையற்றவர்களுக்குரிய த�ொழில்நுட்ப
இயக்குநர் சபையால் எமது சங்கமானது நிர்வகி
கருவிகளை அரசாங்கமே பெற்றுக்கொடுக்கின்றன.
இதனால் பார்வையற்றவர்களுக்காக தயாரிக்கப்
படும் இலத்திரனியல் கருவிகள் மிகவும் விலை
யுயர்ந்ததாக காணப்படுகின்றது.
தகுதிகள் நிலை 3 இல் சான்றிதழ் பெற்றிருக்கின்
ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கும்
றார்கள். இதனைவிட கணினி மென் ப�ொருள் எமது பார்வையற்ற பயனாளிகளால் இவற்றை
கற்கை நெறியினை கற்ற 45 பார்வையற்றவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள இயலாது. முற்போக்கு சிந்தனை
வடக்கிலும், கிழக்கிலும் உள்ளார்கள்.
யாளர்கள், உதவும் வசதியுடையவர்கள் பார்வை
யற்றவர்களுக்குரிய இத்தகைய இலத்திரனியல்
கேள்வி:
கருவிகளை பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்கு முன்வர
க்கப்படுவதுடன், சமூகப் பணி செய்யும் வெளி
எதிர்காலத்தில்
எவ்வாறான
நவீன
வேண்டும். தகவல் த�ொழில் நுட்ப பயிற்சியளிப்ப
நபர்களையும் இணைத்து நிதி நடவடிக்கைகளை
த�ொழில்நுட்பத்துடன்
கூடிய
திட்டங்கள்
தற்கு தேவையான செலவீனத்தை ப�ொறுப்பேற்க
கண்காணிக்கும்,
கட்டுப்படுத்தும்
தத்துவம்
முன்வர வேண்டும்.
விழிப்புலனற்றோர்
வாழ்விற்கு
வழிகாட்டும்
க�ொண்ட ஐவர் அடங்கிய காப்பாளர் சபையால்
இலங்கை பாடப் புத்தகங்கள் இணையத்தில் பதி
காப்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மூவர் க�ொண்ட எனக் கருதுகிறீர்கள்?
வேற்றம்
செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றை
ஆல�ோசகர் குழுவால் வழி நடத்தப்படுகின்றது
யூனிக்கோட் முறைக்கு மாற்றினால் அதனை பார்
அத்துடன் சங்கம் சாரா வெளிநபர் ஒருவர் நிதிக் பதில்:
வையற்றவர்கள் திரைவாசிப்பான் த�ொழில் நுட்ப
கட்டுப்பாட்டாளராக செயற்படுகின்றார். நிதி விடு
இனம்காட்டும் கண்ணாடி (eg – MY Eye 2) உதவியுடன் வாசித்தறிந்துக�ொள்ள முடியும்.
விக்கும் ப�ொழுது ப�ொருளாளருடன், தலைவர் தடைகள் காட்டும் பேசும் வெண்பிரம்பு (talking
குறித்த காலம் ஒரு பணியாளர் சம்பளத்
அல்லது செயலாளர் கையெழுத்திடவேண்டும் white cane) ப�ோன்றன எதிர்ப்படும் தடைகளை
தினை
ப�ொறுப்பேற்க
யாரேனும் முன்வருவதினூ
அதனை நிதிக்கட்டுப்பாட்டாளர் உறுதி செய்ய இனங்காட்டுவதுடன் எதிர்ப்படும் தடையின்
கைய�ொப்பமிட வேண்டும். இரண்டாண்டிற்கு தூரத்தையும் ச�ொல்ல வல்லது. இனங்காட்டும் டாக இக்காரியத்தினை நிறைவேற்றிக்கொள்ள
ஒருமுறை ப�ொதுச் சபை யினரை கூட்டி நிர்வாகத் கண்ணாடியானது எதிர்ப்படும் தடைகளானது முடியும். அரச கல்வித் திணைக்கள பரீட்சை களை
கணினி மயமாக்கினால் பார்வையற்றவர்கள் பார்
தெரிவு இடம்பெறும்.
மனிதர்களென்றால் அதனைக்கூட இனங்கண்டு வையுள்ள எவரினதும் உதவியின்றி சுயமாகவே
ச�ொல்ல வல்லது.
கேள்வி:
தேர்வில் பங்குக�ொள்ள முடியும். இதனை நடை
இந்த
வரப்பிரசாதம்
பார்வையற்றவர்க
பிரெய்லி முறை பயிற்சி பெற்றோர்
முறைப்படுத்துவதற்கான அரச அதிகாரிகளின்
ளுக்கு கிடைக்கச் செய்வதினூடாக எதிகாலத்தில் ஒத்துழைப்பை
எத்தனை பேர்? எங்கெங்கு உள்ளனர்?
பெற்றுத்தருவதற்கு
உதவ
அவர்களின் சுதந்திரமான நடமாட்டத்திற்கு வழி வேண்டும்.
பதில்:
சமைக்கலாம். நவீன தகவல் த�ொழிநுட்ப வசதி
பிரெய்லி முறை பயிற்சி என்பது இலங்கை களில் திரைவாசிப்பான் (Screen Reader) சேர்த்து
யில் அனைத்துப் பார்வையற்றவர்களும் கட்டாயம் கட்டப்படுவதால் பார்வையற்றவர்களும் அவற்றை விவசாயிகள் ப�ோராட்ட ... த�ொடர்ச்சி...
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பயிற்சியாக கையாளக்கூடியதாக உள்ளது. உதாரணத்திற்கு மேலும் “அவரும் அவருடைய குடும்
உள்ளது. ஏனெனில் பார்வையற்ற ஒருவர் குற்றெ சிமாட் கைத்தொலைபேசிகள், கணினிகள் ப�ோன் பத்தினரும் ப�ோராட்டத்தில் பல நாட்களாக
ழுத்திலேய�ோ அல்லது சாதாரண தட்டச்சிலேய�ோ றன பார்வையற்றவர்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய கலந்துக�ொண்டுள்ளனர். அவருடைய இறுதிக்
தான் பரீட்சை எழுத முடியும். இதனால் வடக்கு விதத்தில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இன்றைய நவீன கடிதத்தில் விவசாயிகளின் க�ோரிக்கையை கண்டு
கிழக்கிலுள்ள பாடசாலை சென்ற பார்வையற்றவர் உலகம் இணையத்திற்குள் சுருங்கி விட்டதால், க�ொள்ளாத தற்போதைய விவசாயிகளின் அவல
கள் அனைவரும் இப்பயிற்சியினை பெற்றிருக்கி இத்தகைய வசதிகளினூடாக பார்வையற்றவர்க நிலைக்கு காரணமான அரசே தனது சாவுக்குப்
ன்றார்கள்.
ளும் இந்த தகவல் த�ொழில் நுட்ப கருவிகளை ப�ொறுப்பு என்று எழுதி வைத்துள்ளார்.” என
பயன்படுத்தி நவீன உலக�ோடு சேர்ந்து பயணிக்க பாரதி கிசான் சங்கத்தின் துணை தலைவர்
முடியும். இதனைவிட நிறங்களை அடையாளம் தெரிவித்துள்ளார்.
கேள்வி:
இந்நிலையில்இ வரும் 4ஆம் திகதி நடை
	வேறு நவீன த�ொடர்பாடல் பயிற்சி கண்டுக�ொள்ளும் சாதனம், காச�ொன்றின் பெறும
தியை
இனம்
காணும்
சாதனம்
என
பல
சாதனங்கள்
பெறவுள்ள
அடுத்த சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை யில்
பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் எங்கெங்கு
பார்வையற்றவர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கி மத்திய அரசால் க�ொண்டு வரப்பட்ட மூன்று
உள்ளனர்?
ன்றன.
வேளாண் சட்டங்களையும் இரத்து செய்வது
குறித்து முடிவு எடுக்காவிட்டால், ப�ோராட்ட
பதில்:
த்தை மேலும் தீவிரப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்
கேள்வி:
	வடபகுதியிலே பார்வையற்ற இருவர்
கப்படும் என ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள
அத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த
கணினி வன்பொருள் த�ொழில்நுட்பவியலாளர்
விவசாயிகள் அறிவித்துள்ளனர் .
கற்கை நெறியில் தேசிய த�ொழில் தகுதிகள்நிலை உங்களுக்கு எவ்வாறான உதவிகள் தேவை
4இல் (National Vocational Qualifications – NVQ Lev- ப்படுகின்றன?
el 4) சான்றிதழ் பெற்றிருக்கின்றார்கள். கிழக்கு
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கேள்விக்கு உள்ளாகும் ... த�ொடர்ச்சி...
விட்டால் காலம் கடந்துள்ள இலங்கை இந்திய
ஒப்பந்தத்தின் பிடியில் இருந்து இலங்கை நழுவிக்
க�ொள்ள முடியும். புதிய ஆண்டில் உருவாக்கப்
படவுள்ள புதிய அரசியலமைப்பில் மாகாணசபை
முறைமைக்கு முடிவு கட்டுவதற்கான முயற்சிகளும்
மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளி
யாகி இருக்கின்றன. அதற்குக் கட்டியம் கூறும்
வகையிலேயே மாகாண சபைகளுக்குப் ப�ொறுப்
பான அமைச்சர் சரத் வீரசேகர உள்ளிட்ட அரச தரப்
பின் கடும் ப�ோக்காளர்களும் ப�ௌத்த பிக்குகளும்
மாகாணசபைத் தேர்தலை நடத்தக் கூடாது என்று
எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மாகாணசபையை இல்லாத�ொழிக்கின்ற
ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய்களை வீழ்த்து
வதற்கு அரசு முயற்சிக்கின்றது என்ற கருத்தும்
நிலவுகின்றது. இந்திய ஆல�ோசனையின் பேரில்
உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஆட்சி முறையை இல்லா
மல் செய்வதன் மூலம் இந்தியாவின் பிடியில்
இருந்து விலகிக்கொள்ள முடியும். மாகாண மட்
டத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரங்களைப்
பகிர்ந்தளிப்பதையும் தவிர்த்துவிட முடியும்.
இத்தகைய அரசியல் வியூகங்களை வகுத்
துச் செயற்படுகின்ற அரசாங்கத்தை எதிர் க�ொள்
வதற்குத் தமிழ்த்தேசியக் கட்சிகள் தங்களைத்
தயார்ப்படுத்திக் க�ொள்ளவ�ோ அல்லது தங்களை
நம்பி இருக்கின்ற தமிழ் மக்களை சரியான முறை
யில் வழிநடத்தவ�ோ முனைந்திருப்பதாகத் தெரிய
வில்லை. புதிய அரசியலமைப்பில் தமிழ் மக்க
ளின் அபிலாஷைகளை உள்ளடக்கி ஒர் அரசியல்
தீர்வு காண்பதற்கும், ஜெனிவா அமர்வை எதிர்
க�ொள்வதற்கும் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் சில
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த�ொழில்சார் சேவைகள் எப்படிப்
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முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படு
கின்றது. சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்
பதாகத் தெரிகின்றது. ஆனாலும், அதிகார பலமும்,
வலுவான அரசியல் வியூகத்தையும் க�ொண்டுள்ள
அரசாங்கத்தை வலிந்து வளைத்து தங்களுடைய
ந�ோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் க�ொள்ளத்தக்க ராஜ
தந்திர ரீதியிலான நகர்வுகளை இந்தக் கட்சிகளிடம்
காண முடியவில்லை.
தமிழ்த்தேசிய கட்சிகள் மூன்று பிரிவுக
ளாகப் பிளவுபட்டு கிடக்கின்றன. புதிய அரசியல
மைப்பு உருவாக்கத்திற்கும், ஜெனிவா அமர்வைக்
கையாள்வதற்கும் இவ்வாறு பிளவுபட்ட செயற்
பாடுகளையே அந்தக் கட்சிகள் முன்னெடுத்திருக்கி
ன்றன. உறுதியான செயல் வல்லமையுடன் ஒரே
குரலில் ஒலிக்க வல்ல ஓர் அரசியல் நிலைப்பாட்
டைத் தமிழ்த்தேசிய கட்சிகளிடம் காண முடிய
வில்லை. அத்தகைய அரசியல் தலைமைக்கான
வெற்றிடம் கடந்த பதின�ொரு வருடங்களாகத்
த�ொடர்ந்து நிலவுகின்றது.
உள்ளுர் மற்றும் சர்வதேச மட்டங்களில்
இராஜதந்திர ஊடாட்டங்களை மேற்கொண்டு
தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளை உயிர�ோட்டமாக
வைத்திருப்பதற்கான எந்தவ�ொரு கட்டமைப்பும்
தமிழ் அரசியல் தரப்பில் காணப்படவில்லை. இது
தமிழ்த்தரப்பின் மிக ம�ோசமான பின்னடைவாகும்.
நாடாளுமன்ற அரசியல் என்ற எல்லையைக் கடந்து
அரசியல், மனித உரிமைகள், நீதிக்கான தேடல்
உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்களில் செயற்படத்தக்க
கட்டமைப்புக்கள�ோ அல்லது புலமைசார்ந்த குழுக்
கள�ோ இன்னுமே உருவாக்கப்படவில்லை.
	வெறுமனே நாடாளுமன்ற அரசியலில்
காலத்தைக் கடத்துகின்ற ஒரு ப�ோக்கையே தமிழ்
அரசியல் தலைமைகள் கடைப்பிடித்து வருகி

ன்றன. தமிழ்த்தேசியத்துக்காகவும் தமிழ் மக்களு
க்காகவும் அரசியல் செய்வதாகக் கூறுகின்ற அரசி
யல் தலைவர்களும் அரசியல்வாதிகளும் அந்த
மக்களுக்காக ஏன் ஒருங்கிணைந்து செயற்பட
முடியாதவர்களாகவே இருக்கின்றனர்.
	கட்சி அரசியல் நலன்களிலும், நாடாளு
மன்ற உறுப்பினர் என்ற அரசியல் அந்தஸ்தை
எட்டிப்பிடிப்பதிலும் அவர்கள் காட்டுகின்ற அக்க
றையும் ஆர்வமும் தமிழ் மக்களுக்காக ஒருங்கி
ணைந்து செயற்படுவதில் காண முடியவில்லை.
தமது மக்களுக்காகத் தங்களுக்குள் பிரச்சினை
களைக் கூடிப்பேசி அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்கு
அவசியமான தீர்மானங்களை எடுக்க முடியாத
வர்களாகவுமே இருக்கின்றார்கள்.
ஒற்றைத் தலைமை அல்லது ஒருங்கிணை
ந்த தலைமையின் கீழாவது ஒன்றிணைந்து செயற்
பட வேண்டிய தேவையும் அவசியமும் தமிழ்
அரசியலில் நிலவுகின்றன. தமிழ் மக்களின் நீண்ட
கால எதிர்பார்ப்பும் அதுவே. இருப்பினும் தமிழ்த்
தேசியக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் அரசியல்வாதி
களும் தீவுகளாகவே செயற்படுவ�ோம் என்ற பிடி
வாதப் ப�ோக்கில் இருந்து இன்னுமே விடுபடாதவர்
களாகவே இருக்கின்றார்கள்.
	பல்வேறு நெருக்கடிகளையும் இடர்ப்பாடு
களையும் க�ொண்ட க�ொதிநிலை அரசியலை எதிர்
க�ொள்வதற்கு இறுதி நேரத்திலாவது அவர்கள்
தங்களை மாற்றிக் க�ொள்ள வேண்டும். தயாராக
வேண்டும். இது இன்றைய காலத்தின் கட்டாயத்
தேவை.

பாடு க�ொண்டிருக்கிறது. இதன் ப�ொருள் என்ன?
சுற்றுச்சூழல், சமூகம், த�ொழில், வரி
ப�ோன்றவை த�ொடர்பாக ஒருவருக்கொருவர்
குழி பறிக்காது வெளிப்படைத் தன்மைத்தரத்தை
இரு பக்கங்களும் த�ொடர்ந்து பேணும் என்று
ஒப்பந்தத்தில் இணக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்
கிறது.

ப�ொதுவான சுதந்திரமான ஒரு அதிகார அமைப்பு
இங்கு தேவைப்படுகிறது.
மானியங்கள் ஏதாவது சட்டவிர�ோதமான
முறையில் வழங்கப்பட்டிருந்தால், அவை மீளச்
செலுத்தப்படுவதற்கான உத்தரவை வழங்கும் அதி
காரத்தை நீதிமன்றங்கள் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
இவற்றை மீளச்சமப்படுத்தும் ஒரு ப�ொறிமுறை
உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்.

உண்மையில் பிரித்தானிய வெளியேற்றம்
முற்றுப்பெற்று விட்டதா?

அடையப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை ஐர�ோப்பிய ஒன்றி
யம் ப�ொருள் க�ொள்ளும் முறையைப் பார்க்கும்
ப�ோது, இதுவரை நடைமுறையிலிருந்தது ப�ோன்று
த�ொழில்சார் தகைமைகளுக்கு (professional qualifications) இருந்த பரஸ்பர அங்கீகாரம் இனிமேல்
இருக்காது.
‘மருத்துவர்கள், தாதிகள், பல்மருத்துவர்கள்,
மருந்தகங்களில் பணிபுரிவ�ோர், மிருக வைத்தியர்
கள், ப�ொறியாளர்கள், கட்டடக்கலை நிபுணர்கள்
ப�ோன்றோர் எந்தெந்த நாடுகளில் பணிபுரிய விரும்
புகிறார்கள�ோ அந்தந்த நாடுகளில் அவர்களது
தகைமைகள் அங்கீகரிக்கப்படுவதை உறுதிப்படு
த்த வேண்டும்” என்று ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் தெரி
வித்தது.
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
சேவைகளுக்கு
தேவையற்ற எந்தத் தடைகளும் ஏற்படாத
வகையில் ‘அனைத்தையும் உள்ளடக்கும் ஒரு
ஒழுங்க மைப்பு” உருவாக்கப்பட வேண்டும் என
விரும்பிய ஐக்கிய இராச்சியத்துக்கு உண்மை
யில் இது ஒரு இழப்பாகும். இருப்பினும் இணக்
கப்பாட்டுக்கு ஐக்கிய இராச்சியம் க�ொடுத்துள்ள
சுருக்கத்தை அவதானிக்கும் ப�ோது தகைமைகள்
அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு அங்கே இடம் இருக்கிறது
என்பதாகும்.
‘சமமான விளையாட்டு மைதானத்தைப்”
பேணுவதற்கான அர்ப்பணிப்பையும் இணக்கப்
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இணக்கப்பாட்டிலிருந்து ஏதாவத�ொரு தரப்பு
அதிகம் விலகிச் செல்லும் பட்சத்தில் வரிகளை
விதிக்க உடன்பாடு எட்டப்பட்டிருக் கிறது. - இது
மேலும் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.
ஐக்கிய இராச்சியத்தில் இருக்கின்ற தம்
ப�ோட்டி நிறுவனங்களுக்கு பிரித்தானிய அரசு
வழங்கும் மானியங்கள் த�ொடர்பாக ஐர�ோப்பிய
நிறுவனங்கள் அதிருப்தி அடையும் பட்சத்தில் அந்த
மானியங்கள் உண்மையில் நியாயமற்றவையாக
இருந்தால், ஐக்கிய இராச்சிய நீதிமன்றுகளில் அந்த
ஐர�ோப்பிய நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட பிரித்தானிய
நிறுவனங்களுக்கு எதிராக வழக்குத் த�ொடரலாம்.
அரச உதவி எப்போது பிரச்சினைக்கு
உரியதாக மாறுகின்றது என்பது த�ொடர்பாக எந்த
வித வரையறையும் விதிக்கப்படவில்லை - இவ்வி
டயம் ஒவ்வொன்றாகத் தனித்தனியாகக் கையா
ளப்படும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இரு தரப்பும் வழங்கும் மானியங்கள்
த�ொடர்பில் வெளிப்படைத் தன்மையைப்பேண
வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் த�ொடர்பான
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் சுருக்கம் கூறுகிறது - அரச
மானியங்களை ஆராய்வதற்கு ஐர�ோப்பிய ஒன்றி
யம் மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் இரண்டுக்கும்

ஆம். ஏனென்றால் பிரித்தானியா இப்போது
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம், அதன் ஆயக்கூட்டு (customs union), தனிச்சந்தை ப�ோன்றவற்றிலிருந்து
வெளியேறிவிட்டது என்பது மட்டுமன்றி அவற்
றின் சட்டதிட்டங்களுக்கும் இனிமேல் கட்டுப்
படமாட்டாது. ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம், ஐக்கிய
இராச்சியம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே எதிர்
காலத்தில் பேணப்படும் த�ொடர்புகள், 2020ம்
ஆண்டு இரு தரப்புகளும் மேற்கொண்ட பிரிவுக்
கான ஒழுங்குமுறை மற்றும் வியாழக்கிழமை
ஒப்பமிடப்பட்ட வணிகம் மற்றும் ஒத்துழைப்பு
சார்ந்த இணக்கப்பாடு என்பவற்றின் அடிப்படை
யிலேயே பேணப்படும்.
ஆனால் பிரித்தானிய வெளியேற்றம் (Brexit) த�ொடர்பாக நடத்தப்பட்ட சர்வசன வாக்கெ
டுப்புக்குப் பின்னர் நடைபெற்று வந்த சிக்கலான
பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு
வந்துவிட்டன என்று எண்ணுவ�ோருக்கு ஏமாற்
றமே காத்திருக்கிறது.
மாற்றத்துக்கென வரையறுக்கப்பட்ட குறி
ப்பிட்ட காலப்பகுதிகள், மீள்பரிசீலனை நடவடிக்
கைகள் ப�ோன்ற விடயங்கள், அடையப்பட்ட
இணக்கப்பாட்டில்
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால்
மீன்பிடித்துறை, வணிகத்துக்கான விதிமுறைகள்,
இன்னோரன்ன விடயங்கள் த�ொடர்பான பேச்சுவா
ர்த்தைகள் இன்னும் த�ொடர்ந்து நடைபெறத்தான்
ப�ோகின்றன.

நன்றி: அல்ஜசீரா
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மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்து பிரித்தானி
இந்தயாவில்
வேகமாகப் பரவி வரும் க�ொர�ோனா

ந�ோயாளிகளில் 66 விகிதமானவர்களில் அதன்
தாக்கம் அறியப்பட்டுள்ளது. எனினும் புதிய வைர
ஸின் த�ொற்று விகிதம் அதிகமானதா என்பதை
உறுதிப்படுத்த ப�ோதிய தகவல்கள் இல்லை என்கி
றார் ந�ொட்டிங்கம் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த
வைரஸ் துறை பேராசிரியர் ஜ�ொனாதன் பால்.
பிரித்தானியாவில் கண்டறியப்பட்ட மர
பணு மாற்றம் பெற்ற வைரஸ் ஆனது சில வாரங்களு
க்கு முன்னர் தென்னாபிரிக்காவில் கண்டறிய
ப்பட்ட மரபணு மாற்றம் பெற்ற வைரஸ் உடன்
ஒத்துப் ப�ோகும் ப�ோதும், இது புதிய வகை என
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இவ்வாறான மரபணு மாற்றம் முன்னரும்
க�ொர�ோனா வைரஸில் ஏற்பட்டுள்ளது. சீனாவின்
வூகான் மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்ட வைரஸி
ற்கும், அதன் பின்னர் உலகில் பரவிய வைரசிற்கும்
இடையில் மரபணு வேறுபாடுகள் உண்டு.
அதாவது ஐர�ோப்பாவில் பரவியது D614G என்ற
மரபணு மாற்றம் பெற்ற வைரஸ். அதேசமயம்
ஸ்பெயினில் A222V என்ற மரபணு மாற்றம் பெற்ற
வைரஸ் பரவியிருந்தது.

வைரஸானது, பரம்பரை மூலக்கூறு மாற்றமடைந்த
புதிய வகையாயானது எனக் கண்டறியப்பட்ட
பின்னர், பிரித்தானியாவுடனான பயணத் த�ொடர்பு
களை 50 இற்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் இடை
நிறுத்தியிருந்தன.
ஆனாலும் பல ஐர�ோப்பிய நாடுகள் உட்பட
யப்பான், இந்தியா, கனடா ப�ோன்ற நாடுகளிலும்
இந்தப் புதிய வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது
மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை த�ோற்றுவித்துள்ளது.
அதாவது முடக்க நிலையில் இருந்து தாம் மீள
முடியாத�ோ என்ற அச்சம் தான் அது.
ஆனால் தமது தடுப்பு மருந்து புதிய
வைரஸிற்கு எதிராகவும் செயற்படும் தகைமை
வாய்ந்தது என, பைசர் மற்றும் பைய�ோ என்ரெக்
நிறுவனங்கள் தயாரித்து தற்போது 45 நாடுகளுக்கு
மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்து த�ொட
ர்பில் கருத்து தெரிவித்த பைய�ோ என்ரெக்கின்
தலைவர் ஊக�ொர் சகீட் தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு
அவர் தெரிவித்த காரணம் புதிய வரைஸின் புரத
மூலக்கூறு முன்னைய வைரசுடன் 99 விகதம்
ஒத்துப் ப�ோவதாகும்.
இதுவரையில் 17 வரையிலான மரபணு மாற்றம்
பெற்ற க�ொர�ோனா வைரஸ்கள் கண்டறியப்பட்டு
ள்ளது. பெருமளவான மாற்றங்கள் வைரஸின்
வெளிக் கவசமாகிய புரதத்திலேயே இடம்பெறுகி
ன்றன. அதன் மூலம் தான் வைரஸ் எமது உடல்
கலங்களுக்குள் உட்செல்கின்றது. N501Y என்ற
மரபணு மாற்றம் இந்த புரத மூலக்கூறுகள் எமது
உடல்கலங்களில் இலகுவாக இணைவதற்கு வழி
ஏற்படுத்தும் தகைமை க�ொண்டது. இது ஒரு இசை
வாக்கம் என்கிறார் பேராசிரியர் ல�ோமான்.

இறப்பு விகிதத்திலும், வைத்தியசாலை
களில் அனுமதிக்கப்படும் ந�ோயாளிகளின் எண்ணிக்
கையிலும், மாற்றமடைந்த வைரஸ் அதிகரிப்பை
ஏற்படுத்தவில்லை என ஆரம்பகட்ட ஆய்வுகளில்
தெரியவந்துள்ளதாக பிரித்தானியாவைத் தளமாகக்
க�ொண்ட ஆய்வு அறிக்கை கடந்த செவ்வாய்
கிழமை (29) தெரிவித்துள்ளது. எனினும் அதன்
த�ொற்றுவிகிதம் 50 த�ொடக்கம் 70 விகிதம் அதி
கம் என அது மேலும் தெரிவித்துள்ளது. உலக
சுகாதார நிறுவனத்தின் முன்னைய அறிக்கையும்
அதனையே உறுதிப்படுத்தியிருந்தது.
ஆரம்பத்தில் க�ொர�ோனா வைரஸ் சிறுவர்
களை விட வயது வந்தோரையே அதிகம் பாதித்து
வந்தது. அதற்கு காரணம் வைரஸ் உட்செல்லும்
வழிகள் (the ACE2 receptor) சிறுவர்களின் கலங்
களில் குறைவாக இருப்பதே. ஆனால் புதிய
வைரஸ் சிறுவர்களை அதிகம் பாதிக்கின்றது என்ற
சந்தேகம் எழுந்துள்ளப�ோதும், அதனை உறுதி
ப்படுத்த முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளது. லிவபூல் பல்கலைக்கழகத்தின்
த�ொற்றுந�ோய்ப் பிரிவு பேராசிரியர் ஜுலியன்
ஹிஸ்கொக்ஸ் என்பவரும் அதனை உறுதிப்படுத்
தியுள்ளார்.
மரபணு மாற்றமடைந்த வைரஸ் முதலில்
கடந்த செப்ரம்பர் மாதம் கண்டறியப்பட்டதுடன்,
டிசம்பர் மாதமளவில் இனங்காணப்பட்ட த�ொற்று
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தாரத்தில் 800 மில்லியன் ட�ொலர்கள் வருமானத்தை
ஆண்டுத�ோறும் க�ொடுத்து வந்தது.
	வைரஸ் மின்ங், எலிகள் ப�ோன்ற சிறிய
விலங்குகளில் த�ொற்றுவதுடன், அவை இந்த
விலங்குகளில் இலகுவாக மரபணு மாற்றமும்
அடையக்கூடியவை. அதன் பின்னர் சில வருடங்
களில் மீண்டும் மனிதரைத் தாக்கலாம் என
வெல்கம் நிதியம் என்ற அமைப்பின் தலைவர்
ஜெரமி பாரார் தெரிவித்துள்ளார். எனவே இலகு
வில் வைரஸினால் பாதிக்கப்படும் விலங்குகள்
த�ொடர்பில் அவதானமாக இருக்குமாறு உலக
விலங்குகள் நலத்துறை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
மின்ங் என்ற விலங்கில் மரபணு மாற்றம்
பெற்ற வைரசினால் டென்மார்க்கில் 200 பேர்
பாதிக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. விலங்கு
களில் மரபணு மாற்றம் பெறும் வைரஸ்களுக்கு
எதிராக சில சமயங்களில் தடுப்பு மருந்துகள்
செயற்படாது என்ற அச்சமும் த�ோன்றியுள்ளது.
க�ொர�ோனா வைரஸ் ஏற்கனவே விலங்குகளில்
இருந்தே மனிதருக்கு பரவியதால் மீண்டும் விலங்
குகளில் விரைவாக பரவி மரபணு மாற்றம் அடை
ந்து, மனிதரை மீண்டும் தாக்கலாம் என்ற அச்சமும்
த�ோன்றியுள்ளது.
மின்ங், எலிகள் ப�ோன்றவை மனிதருடன்
மரபணு ரீதியில் பல ஒற்றுமைகளைக் க�ொண்டு
ள்ளதால், வைரஸ் அவற்றை இலகுவாகத் தாக்கு
கின்றன. அவைகளிலும் ந�ோய் அறிகுறிகள்
தென்படுகின்றன. சில சமயம் மனிதரைப்போல
அறிகுறிகள் தென்படுவதில்லை. நெதர்லாந்து,
டென்மார்க், ஸ்பெயின், சுவீடன், இத்தாலி மற்றும்
அமெரிக்காவில் உள்ள மின்ங் விலங்கு பண்ணை
களில் க�ொர�ோனா வைரசின் தாக்கம் கண்டறியப்
பட்டுள்ளது. பிரித்தானியா மற்றும் அவுஸ்திரேலியா
ஆகிய நாடுகள் சில வருடங்களுக்கு முன்னரே இந்த
விலங்கு பண்ணைகளைத் தடை செய்திருந்தன.
ஜேர்மனியும் தடை செய்யவுள்ளது. நெதர்லாந்து
அடுத்த வருடத்தில் எல்லாப் பண்ணைகளையும்
மூடவுள்ளது.

மனிதரில் எவ்வாறு இந்த மரபணு மாற்றம்
நிகழ்கின்றது?

	ந�ோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்
களின் உடலின் இந்த வைரஸ் கிருமிகளானது மிக

H69/V70 என்ற மரபணு மாற்றம் என்பது
வைரஸின் புரத்தின் ஒரு பகுதியை அழிப்பதால்,
அதன் த�ொற்றும் திறம் இரு மடங்கு அதிகரிக்கின்
றது என்கிறார் கேம்பிறிட்ச் பல்கலைக் கழகத்
தின் பேராசிரியர் ரவி குப்தா. மேலும் இது முன்
னர் த�ொற்றுதலுக்கு உள்ளாகி ந�ோயெதிர்ப்பு
சக்தியை பெற்றவர்களின் எதிர்ப்பு சக்தியையும்
முறியடித்துவிடும் என்கிறார் அவர். இத்தகைய

மாற்றம் க�ொண்ட வைரஸ்கள் டென்மார்க்கில்
உள்ள மின்ங் (Mink) என்ற விலங்கில் கண்டறி
யப்பட்டதுடன், டென்மார்க் அரசு 17 மில்லியன்
விலங்குகளை அண்மையில் அழித்தி ருந்தது. இந்த
விலங்கின் உர�ோமத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்படும்
ப�ொருட்கள் என்பது டென்மார்க்கின் ப�ொருளா

அதிகளவில் பெருக்கமடைகின்றன. அவ்வாறு
இடம்பெறும் ப�ோது தான் அதில் மரபணு மாற்றம்
நிகழ்கின்றது.
இந்த பத்தி எழுதும்போது ஒக்ஸ்போட்
மற்றும் அஸ்ராசீனிக்கா நிறுவனங்கள் தயாரித்த
தடுப்பு மருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கன
வே உலகில் 2 தடுப்பு மருந்துகள் அங்கீகரிக்கப்
பட்டுள்ளன. அவை அனைத்தும் இந்த மரபணு
மாற்றம் பெற்ற வைரஸ் இற்கு எதிராகவும் செயற்ப
டவல்லவை.
தடுப்பு மருந்தினால் உருவாக்கப்படும்
உடலின் ந�ோயெதிர்ப்பு மூலக்மூறுகள் (Antibody)

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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ரூபாவை அடிப்படை சம்பளமாக நிர்ணயிக்க ஒப்
புக்கொண்டது. அதன் அடிப்படையில் ஒப்பந்தம்
செய்யப்பட்டது. ஆனாலும் ஆயிரம் ரூபா அடிப்
படைச் சம்பளக் க�ோரிக்கைக்கான ப�ோராட்டம்
த�ொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டது. அதனையடு
த்து மேலும் 50 ரூபா அதிகரிக்கப்பட்டு அடிப்ப
டைச் சம்பளம் 750 ரூபாவாகியது.
ஆனாலும் இந்த சம்பள அதிகரிப்பை
ஏற்க மறுத்து ஆயிரம் ரூபா அடிப்படைச் சம்பள
மாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற க�ோரிக் கையை
வலியுறுத்தி த�ொழிற்சங்கக் கூட்டுச் சம் மேளனம்
பேச்சுவார்த்தைகளில் இருந்து வெளியே றியது.
ஆனாலும் ஈபிஎவ், ஈரீஎவ் ஆகிய க�ொடுப்பனவு
களில் கம்பனிகளின் க�ொடுப்பனவாகிய 105ரூபா
வையும் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் சேர்த்த த�ோட்ட
முதலாளிமார் சம்மேளனம், மேலும் 50 ரூபாவைச்
சேர்த்து அடிப்படைச் சம்பளமாக 855 ரூபா வழங்க
லாம் என இறங்கி வந்தது.
ஆனாலும் ஈபிஎவ், ஈரீஎவ் என்பன கம்பனி
கள் த�ொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய
த�ொழில் முறைக் கடப்பாட்டைக் க�ொண்டிருக்கி
ன்றன. அவற்றை அடிப்படைச் சம்பளத்தில் சேர்ப்
பது என்பது முற்று முழுதான ஏமாற்று வேலை
என்றும், இதனை ஏற்றுக் க�ொண்டதன் மூலம்
த�ொழிற்சங்கங்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில்தொழி
லாளர்களை ஏமாற்றி விட்டனஎன்ற குற்றச்சாட்டு
எழுந்தது. சர்ச்சைகளும் எதிர்ப்புக் குரல்களும்
பல தரப்புக்களிலும் இருந்து கிளம்பின. இத்த
கைய பின்புலத்திலேயே ராஜபக்சாக்களின் அரசு
சம்பளப் பிரச்சினையை வரவு செலவுத் திட்டத்தில்
உள்ளடக்கி ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் க�ொடுக்கப்
படும் என அறிவித்திருந்தது.
உண்மையில் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின்
ஆயிரம் ரூபா சம்பளப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு
காணப்படும் என்று தேர்தல்கால உறுதிம�ொழியாக
ராஜபக்சாக்கள் வழங்கி இருந்தனர். அதனை நிறை
வேற்றும் வகையிலேயே சம்பள உயர்வுக்கான
அறிவித்தல் வெளியாகியது.
	த�ோட்ட முதலாளிமார் சம்மேளனத்திற்கும்
த�ொழிற்சங்க அமைப்புக்களுக்கும் இடையிலான
கூட்டு ஒப்பந்தச் சந்திப்பு அடுத்த மாதம் நடை
பெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் ஆயிரம் ரூபா சம்பள
த்தைக் கம்பனிகள் வழங்க வேண்டும் என்றும்,
அவ்வாறு வழங்க முடியாவிட்டால் த�ோட்டங்
களை அரசாங்கத்திடம் கையளித்து விட்டுச் செல்ல
வேண்டும் என்ற இறுக்கமான தீர்மானத்தை அரசு
வெளியிட்டிருக்கின்றது.
இது த�ொடர்பில் நடைபெற்றுள்ள பேச்சு
வார்த்தைகளில் ஆயிரம் ரூபா அடிப்படைச் சம்ப
ளத்தை வழங்கக் கூடிய நிலையில் த�ோட்டக் கம்ப
னிகள் இல்லை என்றும், ஏற்கனவே அறிவித்த
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பங்கள் வரும். சந்தர்ப்பங்கள் தவறவிடப்படும்.
இப்போது ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கின்றது.
இலங்கையின் அரசியல் மட்டுமல்ல,
ப�ொருளாதாரமும் நெருக்கடிக்குள்ளாகியுள்ளது.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இலங்கை அரசாங்கம் மீது
தமிழ் மக்கள் எவ்வாறான ஒரு நெருக்கடியை
அல்லது அழுத்தத்தைக் க�ொடுக்கப் ப�ோகின்
றார்கள் என்பது முக்கியம். மீண்டும் ஒரு சந்தர்
ப்பம் வந்திருப்பதாகவே நான் கருதுகின்றேன்.
இன்றைய சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ்க் கட்சிகள்
அல்லது தமிழ்த் தேசியத்தை முன்வைக்கின்ற
கட்சிகள் இணைந்து ஒரு நிலைப்பாட்டை முன்
வைத்து, அந்த நிலைப்பாட்டை சர்வதேச அனை
த்து அமைப்புகளும் முக்கியமாக அரசியல் தளங்
களில் செயற்படுகின்ற அமைப்புகள் முன்னகர்
த்துவார்களாக இருந்தால், ஐ.நா. சபையில் முக்கிய
மாக மனித உரிமைக் கழகத்தில் இருக்கின்ற
நாடுகளுக்கான ஒரு அழுத்தமாகவும், தண்டிக்கப்
பட்டவர்கள் தரப்பில் இதைத்தான் கேட்கின்றார்
கள் என்ற விடயமும் முன்வைக்கப்படும்.
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855 ரூபாவை மட்டுமே வழங்க முடியும் என்றும்
த�ோட்ட முதலாளிமார சம்மேளனம் திட்டவட்ட
மாகக் கூறியுள்ளது.
	த�ோட்டக் கம்பனிகளின் நிலைமை குறித்து
தெளிவுபடுத்திய த�ோட்ட முதலாளிமார் சம்மே
ளனம் தேயிலை விலை அதிகரிக்கவில்லை என்றும்
கம்பனிகள் நட்டமடைய நேர்ந்துள்ளதாகவும் சம்
பளத்தை அதிகரித்தால் தாங்கள் மேலும் அதிக
நட்டத்துக்கு உள்ளாக நேரிடும் என்றும் தெரிவித்து
ள்ளது.
அதேவேளை இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு
காண வேண்டுமானால், அரசாங்கம் தேயிலை
ஏற்றுமதி, தேயிலை விலை அதிகரிப்பு என்பவற்றி
ன் வரிகளில் இருந்து அரசு கம்பனிகளுக்கு விலக்
களிக்க வேண்டும் அல்லது அரசாங்கம் தனது பங்க
ளிப்பாக சம்பள அதிகரிப்புக்குரிய த�ொகையைத்
த�ொழிலாளர்களுக்கு வழங்க முன்வர வேண்டும்
என த�ோட்ட முதலாளிமார் சம்மேளனம் ஆல�ோ
சனை வெளியிட்டிருக்கின்றது.
ஆயினும் இந்த ஆல�ோசனைகளுக்கு
செவிசாய்க்க மறுத்துள்ள அரசாங்கம், ஆயிரம்
ரூபா சம்பளம் வழங்க முடியாத கம்பனிகள்
த�ோட்டங்களை அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்து
விட்டு விலகிவிட வேண்டும் என்று இறுக்கமாகக்
கூறியுள்ளது.
உண்மையில் அரசாங்கம் இந்த சம்பளக்
க�ொடுப்பனவில் பங்கேற்காமல் மாற்று வழிகளைக்
கையாள்வதிலேயே தீவிரமாக உள்ளது. ஆயிரம்
ரூபா சம்பளம் வழங்க முடியாத கம்பனிகளின்
த�ோட்டங்களை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடம்
கையளித்து, அவற்றைக் க�ொண்டு நடத்த முடியும்
என தீர்மானித்து அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளில்
அரசு ஈடுபட்டிருக்கின்றது.
	த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் ஆயிரம் ரூபா
சம்பளப் பிரச்சினை இறுக்கமான நிலைமையை
ந�ோக்கி நகர்ந்துள்ள நிலையில், த�ோட்டக் கம்பனி
களுடன் பங்காளர்களாக இணைந்து செயற்படு
வதற்கு சில சீன, தனியார் நிறுவனங்கள் முன்வந்தி
ருக்கின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் இது த�ொடர்பில்
ஏற்கனவே கம்பனிகளிடம் பேச்சுவார்த்தைகளை
நடத்தியும் இருக்கின்றன.
அதேவேளை த�ோட்டக் கம்பனிகளில் பங்கு
தாரர்களாக முதலீடு செய்து செயற்படுவது குறித்து
சீன தனியார் நிறுவனங்களுடன் அரசாங்கமும்
பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி இருக்கின்றன. இந்தப்
பேச்சுவார்த்தைகளில் த�ொழிலாளர்களின் சம்பளப்
பிரச்சினைக்குத் தங்களால் தீர்வு காண முடியும்
என்று அந்த நிறுவனங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளில்
தெரிவித்திருக்கின்றன.
	த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் நியாயமான
நீண்டகால சம்பளக் க�ோரிக்கைக்கு சுமுகமான
தீர்வு ஒன்றைக் காண வேண்டிய ப�ொறுப்பையும்

கிழக்கு மாகாணத்தில்
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றுத்தல்களை சரியான முறையில் கடைப்பிடிக்
காத காரணத்தினால்தொற்று சமூகத்திற்குள்
அதிகளவில் ஊடுருவியுள்ளதாக சுகாதாரப்
பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுவரையில் கிழக்கு மாகாணத்தில்
ஏழு க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்கள் உயிரிழந்து
ள்ளனர்.
இலங்கையில் இதுவரையில் 44,167பேர்
க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், 208
க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
	க�ொர�ோனா பாதுகாப்பு முடக்க நிலை
காரணமாக வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள்
கடுமையான ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை சந்தி
த்துள்ளன.
குறிப்பாக கடந்த 30வருட கால யுத்தி
னால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் என்ற அடிப்ப
டையில், க�ொர�ோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக
பாரிய கஸ்டங்களுக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
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கடப்பாட்டையும் அரசாங்கமும், த�ோட்டக் கம்பனி
களும் க�ொண்டிருக்கின்றன. இது கால வரையிலும்
த�ொழிற்சங்கங்களுடன்
பேச்சுவார்த்தைகளை
நடத்தி பிரச்சினையை இழுத்தடித்த கம்பனிகளு
டன் உரிய அணுகுமுறைகளை மேற்கொண்டு
தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து
தீர்வு காண வேண்டியது அரசாங்கத்தின் தலையாய
கடமையாகும்.
ஆனால் கூடாரத்திற்குள் தலையை மட்டும்
நுழைத்துக் க�ொள்வதற்கு அனுமதி கேட்டதைப்
ப�ோன்று த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் சம்பளப்
பிரச்சினை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அந்த
விடயத்தில் சீன தனியார் நிறுவனங்கள் தலையிட்
டிருப்பது இலங்கை த�ோட்டத் த�ொழிற்துறையின்
எதிர்கால நலன்களுக்கு நல்லதல்ல.
ப�ொருளாதார வசதிகளையும் த�ொழில்நு
ட்பத் திறன்களையும் உச்ச அளவில் க�ொண்டுள்ள
சீன நிறுவனங்கள் த�ோட்டத் த�ொழிற்துறையில்
அனுமதிக்கப்பட்டால் குறுகிய காலத்திற்குள்
ளேயே த�ோட்டங்களின் மனித வலு பிரய�ோகம்
அற்றுப் ப�ோகக்கூடிய ஆபத்து நிலவுகின்றது.
ஏற்கனவே தேயிலைத் த�ோட்டங்களின்
செயற்பாடுகள் தேய் நிலையில் காணப்படுகின்றன.
இந்த நிலைமையை சீர்செய்வதற்கு த�ொழிற்
துறையில் முன்னேறியுள்ள கம்பனிகள் நிச்சயம்
மனித வலுவுக்குப் பதிலாக இயந்திரங்களைப்
பயன்படுத்த முற்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
இயந்திரப் பயன்பாட்டின் மூலம் செலவையும்
நேரவிரயத்தையும் குறைத்து அதிக உற்பத்தியையும்
அதிக இலாபத்தையும் அடைய முடியும் என்பதில்
சந்தேகமில்லை. இத்தகைய நிலைமை இலங்கை
ப�ோன்ற வளர்முக நாடுகளுக்கு ப�ொருத்தமாக
அமைய மாட்டாது.
அதேவேளை மனித வலு மாற்றத்தைக்
க�ொண்டு வருவதற்கு முன்னர் பெருந்தோட்டத்
துறை சார்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கான மாற்றுத்
த�ொழில்வாய்ப்புக்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டியது
அவசியம். அத்தகைய மாற்றங்களின்றி கண்மூடித்
தனமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நடவடிக்கைகள்
மலையக மக்கள் சமூகத்தைப் பேரிடருக்குள்
ஆழ்த்திவிடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
	த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் ஆயிரம் ரூபா
சம்பளப் பிரச்சினையானது, அரசியல் நிலைமை
களில் தீர்வை ந�ோக்கி நகர்வது ப�ோன்ற த�ோற்ற
த்தைத் தந்தாலும் பாரதூரமான நிலைமைகளை
ந�ோக்கியே அது நழுவிக் க�ொண்டிருக்கின்றது
என்பதே உண்மையான நிலைமையாகும்.

க�ோவிட்டின் மரபணு ... த�ொடர்ச்சி...
வைரஸ் இன் புரத கவசத்தின் பல பகுதிகளைத்
தாக்கும் சக்தி க�ொண்டவை. அதில் மரபணு மாற்
றமடைந்த பகுதிகளும் அடங்கும். ஆனால் அதிக
மரபணு மாற்றங்கள் நிகழ அனுமதித்தால் அது
வருந்தத் தக்கது என்கிறார் பேராசிரியர் குப்தா.
தடுப்பு மருந்துகளில் (Vaccine) இருந்து
தப்பிக்கும் க�ொர�ோனா வைரசுகளும் காலப்
ப�ோக்கில் உருவாகலாம். எனவே தற்போது வரு
டம்தோறும் குளிர்கால காய்ச்சலுக்கு ப�ோடப்
படும் தடுப்பு மருந்து ப�ோல நாம் ஒவ்வொரு
வருடமும் க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்
தைத் தயாரிக்க வேண்டும். தற்போது உள்ள
தடுப்பு மருந்துகளில் மாற்றங்களை செய்வது
இலகுவானது. எனவே புதிய தடுப்பு மருந்தை
தயாரிப்பதில் சிரமம் இருக்காது என கூறுகின்
றார் ஸ்கொட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ பல்கலைக்
கழகத்தின் பேராசிரியர் டேவிட் ற�ொபேட்சன்.
அதாவது மரபணு மாற்றம் என்பது வைர
சில் நிகழ்வது சாதாரணமானது என்றப�ோதும்,
எதிர்வரும் சில வருடங்களுக்கு நாம் அவதான
மாக இருப்பதுடன், மருத்துவத்துறை மற்றும்
அது த�ொடர்பான ஆய்வுகளில் அரசுகள் அதிக
கவனம் செலுத்த வேண்டியே தேவையும்
ஏற்பட்டுள்ளது.

