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இலங்கையில்  ககைொர�ொனொ க�ொற் 
றொளரகைளது எண்ணிக்கை  ஒரு   இல 
ட்சத்து 517 ஆகை அதிகைரித்துளளது. 
இதுவ்�  இநரநொயொல்  638 ரேர 
உயிரிழநதுளளனர.
 இலங்கையில்  சுமொர இரு 
மொ�ஙகைளின் பின்னர மீண்டும் 
ககைொர�ொனொ க�ொற்று தீவி�ம்ைநது 
ளள நி்லயில், ககைொழும்பு, கைம் 
ேஹொ, குருநொகைல், ஆகிய மொவடைங 
கைள அேொய வலயமொகை அறிவிககைப் 
ேடடுளளது.  �ற்ரேொது 111 �னி்மப் 
ேடுத்�ல் நி்லயஙகைளில் 10 ஆயி 
�த்திற்கும் ரமற்ேடரைொர �னி 
்மப்ேடுத்�ப்ேடடுளளனர.
 இநநி்லயில், வைககு மற் 
றும் கிழககிலும் ககைொர�ொனொ 
க�ொற்று தீவி�ம் அ்ைநதுளளது. 
இதுவ்� 436 க�ொற்றொளரகைள வவு 
னியொவில் இனஙகைொணப்ேடடுளள 

னர. அர� ரந�ம் மூன்று ம�ணஙகைள 
ேதிவொகியுளளன. வவுனியொவில் 68 
குடும்ேஙகை்ளச் ர்சரந� 193ரேர 
சு ய � னி ் ம ப் ே டு த் � ப் ே ட டு ள 
ளனர
 ரமலும் திருரகைொணம்ல 
கேொது ்வத்திய்சொ்லயில்  17 
ரேருககு ககைொர�ொனொத் க�ொற்று 
உறுதி க்சயயப்ேடடுளளது.
 இ�னடிப்ே்ையில் திருரகைொ 
ணம்ல சுகைொ�ொ� ்வத்திய அதி 
கைொரி பிரிவில் ஏழு ரேரும், உப்பு 
கவளி சுகைொ�ொ� ்வத்திய அதிகைொரி 
பிரிவிற்குடேடை ேகுதியில் மூன்று 
ரேரும், குச்்சகவளி பி�ர�்சத்தில் 
4 ரேரும் கிண்ணியொ பி�ர�்சத்தில் 
இருவரும், கைந�ளொயில் ஒருவரும் 
இனஙகைொணப்ேடடுளளனர.
 யொழப்ேொணத்திலும் நொளு 
ககு நொள ககைொர�ொனொ க�ொற்றொளர 
கைளின் எண்ணிக்கை அதிகைரித்து வரு 
வ�ொகைவும் அஙகு இதுவ்�யில் 17 
ரேர உயிரிழநதுளளனர என்றும் 
க�ரிவிககைப்ேடடுளளது.
 இர�ரவ்ள, உலகை அளவில் 
ஒரு இலட்சத்திற்கும் ரமற்ேடரைொ 
ருககு ககைொர�ொனொ க�ொற்று கைண்ைறி 
யப்ேடை நொடுகைளில்  89ஆவது 
நொைொகை இலங்கை ேதிவொகியுளளது.

,yq;ifapy;  mjpfupf;Fk; nfhNuhdh

ஓகசிஜன் வழஙகைப்ேைவில்்ல 
என்றொல் இநதியத் �்லநகைர 
கைல்லி சீ�ழிநதுவிடும்  என  உயர 
நீதி மன்றத்தில் கைல்லி அ�சு சுடடி 
ககைொடடியுளளது.
 இநதியொவில் இ�ற்கு முன் 
இல்லொ� வ்கையில் கைைந� 24 
மணி ரந�த்தில் 3,46,786 ரேருககு 
ககைொர�ொனொ  க�ொற்று ஏற்ேடடுள 
ளது. ரமலும் ஒர� நொளில் 2,624 ரேர 
உயிரிழநதுளளனர என்று மத்திய 
சுகைொ�ொ�த்து்ற அ்மச்்சகைம் க�ரி 
வித்துளளது.
 இ�ன் கைொ�ணமொகை இநதியொ 
வில் ககைொர�ொனொ க�ொற்றொல் ேொதி 
ககைப்ேடைவரகைளின் எண்ணிக்கை 
1,66,10,481 ஆகை அதிகைரித்துளள 
ர�ொடு, உயிரிழப்பும் 1,89,544 ஆகை  
உயரவ்ைநதுளளது.
 இநநி்லயில், ஓகசிஜன் �ட 
டுப்ேொைொல் உயிரிழப்பு அதிகைரித்து 

வருவது குறித்து கைல்லி உயர நீதி 
மன்றத்தில், “ மத்திய அ�சிைம் 
இருநது கைல்லிககு  வரும் ஓகசி 
ஜ்ன 480 கமடரிக க�ொன்னொகை 
உயரத்தியிருககும் நி்லயில், இதுவ 
்�யில் 280 க�ொன் ஓகசிஜன் மட 
டுரம கி்ைத்துளளது. இ�ன் 
நி்ல்ம க�ொைரந�ொல் கைல்லி 
முழு்மயொகை சீ�ழிநது விடும்” 
என்று கைல்லி அ�சு ��ப்பில் க�ரிவி 
ககைப்ேடடுளளது.  

Xf;rp[d;  fpilf;ftpy;iy vd;why; 

jiyefu; rPuope;JtpLk; 

இ�ொணுவ ஆடசிககு எதி�ொகை 
ரேொ�ொடைஙகைளில் ஈடுேடும் மககைள 
மீது வன்மு்றகைள பி�ரயொகிககைப் 
ேடுவ்� மியொன்மர அ�சு நிறுத்� 
ரவண்டும் என க�ன் கிழககு ஆசி 
யொ்வ ர்சரந� 10 நொடுகைளின் �்ல 
வரகைள கூடைொகை ரகைொரிக்கை விடுத் 
துளளனர.
 மியொன்மரில் இ�ொணுவப் 
பு�டசி ஏற்ேடை பின்னர இ�ொணுவ 

கஜன�ல் மின் ஆங ஹலிங �னது 
மு�லொவது ேயணமொகை க�ன்கிழககு 
ஆசிய நொடுகைளின் கூடை்மப்பின் 
கூடைத்க�ொைரில் கைலநதுககைொளவ� 
ற்கைொகை இநர�ொரனசியொவுககு க்சன் 
றிருந�ொர.
 அஙகு இைம்கேற்ற ்சநதிப் 
பின் ரேொர� ஆசிய நொடுகைளின் �்ல 
வரகைள மற்றும் கவளிவிவகைொ� 

td;Kiwfis epWj;JkhW 
kpahd;ku; jiytUf;F Nfhupf;if

இநதியொவின் மகைொ�ொஷ்டி�ொ மொநி 
லம் ்ஜ�ொபூரில், உலகிரலரய மிகை 
ப்கேரிய அணுமின் உற்ேத்தி நி்ல 
யத்்�க கைடை உளள�ொகை பி�ொ 
ன்்ஸை ர்சரந� எரி்சகதி நிறுவன 
மொன ஈ.டி.எஃப் க�ரிவித்துளளது.
 இந� அணுமின் நி்லயத் 
திடைம் அப்ேகுதி மககைளின் எதிர 

ப்்ேயடுத்து நீண்ைகைொலமொகை ்கை 
விைப்ேடடிருந� நி்லயில், அம் 
மொநிலத்தின் கேொறியியல் நுடேஙகை 
்ளயும், உேகை�ணஙகை்ளயும் வழ 
ஙகி இ.பி.ஆர அணு உ்லகை்ள 
உருவொககைவுளள�ொகை ஈ.டி.எஃப் நிறு 
வனம் க�ரிவித்துளளது.
 ரமலும் இத் திடைத்தின் 
மூலம், 10கிகைொரவொடஸ் ( GW ) 
மின் ்சொ�ம் உற்ேத்தி க்சயயப்ேடுவ 
ர�ொடு, 70 மில்லியன் வீடுகைளுககு 
மின்்சொ�ம் வழஙகை முடியும் என்றும் 
25,000ரேருககு ரவ்லவொயப்பு 
வழஙகைலொம் எனவும் அநநிறுவனம் 

,e;jpahtpy; cyfpd; kpfg;ngupa 

mZkpd; epiyak; mikf;Fk; gpuhd;];

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

�னது ்சமூகைத்தின் கு�்ல நசுககு 
வ�ற்கைொன ்சதியொகைரவ, �னது ்கைது  
குறித்துக கைருதுவ�ொகை அகில இல 
ங்கை மககைள கைொஙகி�ஸின் �்லவ 
ரும், ஐககிய மககைள ்சகதியின் நொைொ 
ளுமன்ற உறுப்பினருமொன ரிஷொட 
ேதியூதீன் க�ரிவித்துளளொர.  
 இலங்கையில் 2019ஆம் 
ஆண்டு நைத்�ப்ேடை  உயிரத்� 
ஞொயிறு தின �ொககு�லில், �ற் 
ககைொ்ல குண்டுத்�ொரிகைளுககு ஆ� 
�வு வழஙகி, அவரகைளுைன் க�ொைர 
புகை்ளப் ரேணிய�ொகை குற்றம் 
்சொடைப்ேடரை ரிஷொட ேதியூதீன் 
மற்றும் அவ�து ்சரகைொ��ர ரியொஜ் 
ேதியூதீன்  ்கைது க்சயயப்ேடை�ொகை 
கைொவல்து்ற ஊைகைப் ரேச்்சொளர 
அஜித் ர�ொஹண க�ரிவித்துளளொர.
 அர� ரந�ம் அவரகைள இரு 
வரும் 72 மணித்தியொலம் �டுப்புக 
கைொவலில் ்வத்து வி்சொ�்ணககு 
உடேடுத்�ப்ேடடுளள�ொகைவும், ேய 
ஙகை�வொ� �டுப்புச் ்சடைத்தின் கீழ 
நைவடிக்கைகைள எடுககைப்ேைவுளள 
�ொகைவும் இதுவ்� 702 ரேர ்கைது 
க்சயயப்ேடடுளளனர என்றும் 
அவர க�ரிவித்துளளொர.

 இநநி்லயில், ் கைதுககு முன்  
முகைநூலில் �னது கைருத்்� கவளி 
யிடை ரிஷொட, “எந�கவொரு குற்றத் 
்�யும் க்சயயொ� என்்ன, நளளி� 
வில் ்கைது க்சயவ�ொனது அ�சியல் 
ேழி வொஙகைல். என்்னக ் கைது க்சய 
வது, எமது ்சமூகைத்திற்கு எதி�ொன 
அைககுமு்ற. எமது ்சமூகைத்தின் 
கு � ் ல ந சு க கு வ � ற் கை ொ ன ்ச தி .
ரகைொவிட க�ொற்்றக கைொ�ணம் 
கைொடடி, 200 ஜனொஸைொககை்ள �கைனம் 
க்சயது, அ�னுொைொகை மகிழச்சி 
க கை ொ ண் ை ொ டி ய ் � ப் ர ே ொ ன் ர ற , 
குற்றம் க்சயயொ� என்்னயும் ் கைது 
க்சயகின்றனர” என்று கூறியுளளொர.
இர�ரவ்ள உயிரத்� ஞொயிறு �ொக 
கு�ல் குறித்து வி்சொரித்து வந� வி்சொ� 
்ணக குழுககைளிைம் ரிஷொட ேதியூ 
தீன் �னது வொககு மூலத்்� வழங 
கியிருந� நி்லயிரலரய ்கைது 
க்சயயப்ேடடுளளதுகுறிப்பிைத் 
�ககைது.
 இநநி்லயில்,  முஸ்லீம் 
அ்மப்புககைளுககுத் �்ைவிதித் 
தும், ரிஷொட ேதியூதீன் ்கைது க்சய 
யப்ேடை்� எதிரத்தும் �மிழகைத் 
்�ச் ர்சரந� மனி�ரநய மககைள 
கைடசித் �்லவர எம்.எச் ஜவொஹி 
ருல்லொ கைண்ைனம் க�ரிவித்துள 
ளொர.
 ரமலும் மகிந� �ொஜேக்சவின் 

vd;idf; ifJ nra;tJ> vkJ r%fj;jpw;F 
vjpuhd mlf;FKiw-xU ,yl;rj;jpw;Fk; Nkw;gl;Nlhu; ghjpg;G

மரலரியொ ரநொயககு எதி�ொகை புதி 
�ொகை �யொரிககைப்ேடை �டுப்பு மரு 
நது ஆபிரிககை நொடுகைளில் உளள 1.7 
மில்லியன் மககைளுககு ரேொைப்ேட 
டுளள�ொகை உலகை சுகைொ�ொ� நிறுவனம் 
க�ரிவித்துளளது.
 இது க�ொைரபில்  உலகை சுகைொ 
�ொ� நிறுவனம் இந� வொ�ம் விடுத் 
துளள அறிக்கையில் ரமலும் க�ரி 
வித்துளள�ொவது:
 கைொனொ, ககைன்யொ மற்றும் 
மலொவி ஆகிய நொடுகைளில் உளள 
1.7 மில்லியன் மககைளுககு �டுப்பு 
மருநது ரேொைப்ேடடுளளதுைன், 

இ�ன் மூலம் 650,000 சிறுவரகைளும் 
ேலன்ைநதுளளனர. இ�ண்டு வரு 
ைஙகைளில் ரமற்ககைொளளப்ேடை நை 
வடிக்கைகைள மூலம் இந� எண்ணி 
க்கை எடைப்ேடடுளளது.
 2019 ஆம் ஆண்டு 229 மில்லி 
யன் மககைள மரலரியொவினொல் ேொதி 
க கை ப் ே ட டி ரு ந � ன ர . அ வ ர கை ளி ல் 
400,000ம�ணம்ைநதிருந�னர, 
ம�ண ம்ைந�வரகைளில் 265,000 
ரேர சிறுவரகைள. இவரகைளில் 90விகி 
�மொனவரகைள ஆபிரிககை நொடுகைளி 
ரலரய இறநதுளளனர  என அதில் 
ரமலும் க�ரிவிககைப்ேடடுளளது.

Mgpupf;fhtpy; 650>000 rpWtu;fSf;F 

kNyupah jLg;G kUe;J

up\hl; gjpA+jPd;

nly;yp Kjy;tu; jfty;

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

127 Vg;uy; 25> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

     

<oj;jkpou;fSf;F ,d mopg;Gepiy!
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 இலங்கைத் தீவில் வாழும் ஈழத்்தமிழரகை்ை த்த்வதேற்படின் சிறீலஙகைா அரச அதி்பர 
தகைாத்்த்பாே இராஜ்பகச ஹிடல்ரபத்பால் இனஅழிபபுச் சசயவார என்னும் ்தகைவ்லச் சிறீலஙகைாவின் 
இராஜாஙகை அ்ைச்சர திலும் அமுனுகைை ்பகிரஙகைைாகைதவ சவளியிடடுளைார.  

1. சிறீலஙகைா அதி்பர ஒரு சரவாதிகைாரிோகைச் சசேற்படுவார என எதிர்பாரத்த்த ைககைள அரச அதி்பர 
தகைாத்்த்பாே இராஜ்பகசவிறகு வாககைளித்்தாரகைள எனவும்,
2. ஆனால் இன்று அவரது அரசாஙகைத்தின் சசேற்பாடடின்்ைககைாகை ைககைள அவ்ரக குற்றம் 
சாடடுகின்்றாரகைள எனவும், 
3. ஜனாதி்பதி ஒரு ஹிடலர த்பால சசேற்பட்ால், எவரும் கு்்றகூ்ற ைாட்ாரகைள - குற்றம்சாட் 
ைாட்ாரகைள எனவும்,
4. ஆனால் ஜனாதி்பதி அவவாறு சசேற்ப் விரும்்பவில்்ல. ்தறத்பா்்தே நி்ல்ை ைா்றாவிட்ால், 
அது ஜனாதி்பதி ஹிடலராகை ைாறும் நி்ல்ே உருவாககும் எனவும்    

சிறீலஙகைாவின் இராஜாஙகை அ்ைச்சர திலும் அமுனுகைை கூறியுளைார. சிறீலஙகைாவின் அ்ைச்சர 
அ்வயின் இராஜாஙகை அ்ைச்சராகை உளை ஒருவதர இவவாறு ஈழத்்தமிழரகை்ைச் சரவாதிகைார மு்்றயில் 
இனஅழிபபுச் சசயயும் ைககைைா்ை உணச்ன்று உலகுககு இபத்பச்சின் மூலம் அறிவித்துளைார. 
இது ்தஙகை்ை ஆடசி சசயவ்தாகைக கூறும் ஒரு அரசாஙகைதை ்தஙகைைது ்பாதுகைாப்பான அ்ைதி்ே 
ைறுககின்்ற கைாரைத்்தால், ஈழத்்தமிழரகைள உலகை நாடுகைைால் ்பாதுகைாககைப்ப் தவணடிே அதீ்த ைனி்தாே 
த்த்வகைளில் (Extreme Humanitarian Needs) வாழும் ்பாதிபபுற்ற இனைாகை உளைனர என்்ப்்த 
மீைவும் உறுதிோககுகி்றது.  இத்்த்கைே ைககைளுககு அவரகைள வாழும் நாடடின் இ்்ற்ை்ேக கை்ந்து, 
உலகை நாடுகைள, அ்ைபபுககைள, அவரகைளுககைான ைனி்தாே உ்தவிகை்ை வழஙகைலாம் என்்பது ஐககிே 
நாடுகைள ச்்ப ஏறறுகசகைாண் ஒன்று.    
 ஆனால் 2009 மு்தல் இன்று வ்ர அதீ்த ைனி்தாே த்த்வகைளில் உளை ஈழத்்தமிழரகைளுககைான 
நீதி்ேதோ, புனரவாழ்வதோ, புனர்ைப்்பதோ  உலகை நாடுகைைாலும், உலகை நிறுவனஙகைைாலும் 
சிறீலஙகைாவின் இ்்ற்ைேக கை்ந்து ச்பறறுக சகைாடுககை இேலா்த நி்லயில், யுத்்தைற்ற சூழலிலும், 
ச்தா்ரந்தும் ்பல்தவறு வ்கைகைளில், ஈழத்்தமிழ ைககைள, சிறீலஙகைாவால் இனத்து்்பபுககும், ்பண்பாடடு 
இனஅழிபபுககும்  தினம் தினம் உளைாகி வருகின்்றனர. 
 இந்நி்லயில், உலசகைஙகும் ்தாஙகைள வாழும் நாடுகைளின் குடிகைைாகைப புலம்்பதிந்து வாழும் ஈழத் 
்தமிழரகைள, பின்வரும் நான்கு நி்லகைளில் ஈழத்்தமிழரகை்ை இனஅழிபபிலிருந்து ்பாதுகைாககை முேறசிககை 
தவணடிேவரகைைாகை உளைனர. 
1. இனஅழிபபில் இருந்து ஈழத்்தமிழரகை்ைக கைாககை தவணடிே ச்பாறுபபுளை ஐககிே நாடுகைள 
ச்்ப்ேயும், அ்தன் ைனி்த உரி்ைகைள ச்்ப, ைனி்த உரி்ைகைள ஆ்ைேகைம் என்்பவற்்றயும், 
அவறறின் சசேற்பாடுகை்ை சரிோகைச் சரிோன மு்்றயில் சசயவ்்த தவகைப்படுத்்த ்பார்வோைர 
்தகுதி சகைாண்வரகைைாகை, ்பாலஸ்தீனிே ைககைளுககு அனுைதி அளித்்தது த்பால, ஈழத்்தமிழரகைளுககும், 
சி்றபபு பிரதிநிதித்துவ அனுைதி அளிககை தவணடும் என்று தகைார தவணடும்.  
2. பிரித்்தானிேக கைாலனித்துவத்தில் இருத்தசஙகை்ை ஒரு த்தசைாகைக கைட்்ைத்்த்ைதே இன்று 
ைத்திே கிழககுப பிரச்சி்னககுரிே கைாரைசைன மிகைத்ச்தளிவான மு்்றயில் ைதிபபீடு சசயதுளை 
இன்்்றே பிரித்்தானிேப பிர்தைர ச்பாரிஸ் தோணசன் அவரகை்ையும், அவரது அர்சயும், அத்த 
நி்ல்தான் இலங்கைத்்தமிழர பிரச்சி்னககும் கைாரைசைன்்ப்்த ைனதிருத்தி, இலங்கையில் ்தமிழத் 
த்தசிேப பிரச்சி்ன்ே ஒரு நாடடுககுள இருத்தசஙகைள  என்்ற உண்ையின் அடிப்ப்்யில் 
தீரப்ப்தறகைான அ்னத்துலகை ்த்ல்ையி்ன அவரும் அவரது அரசும் முன்சனடுககை தவணடுசைனக 
தகைாரதவணடும்.
3. இன்று ்தமிழரகைளின் ்தன்ைான வாழ்வ (Dignity of life)  முன்சனடுககும் வ்கையிலான 
அரசிேல் தீரதவ, சிறீலஙகைாவில் ைனி்தஉரி்ைப பிரச்சி்னககைான தீர்வத் ்தரும் என்னும் 
கைருத்தி்ன ஐககிே நாடுகைள ச்்பயில் சவளியிடடு, அ்தறகைான சசேற்பாடடு இலககைாகை, இலங்கை-
இந்திே ஒப்பந்்தத்தின் 13ஆவது விதி அ்ைே தவணடுசைன்றும்,  எடுத்து்ரககும் இந்திேப பிர்தைர 
தைாடி அவரகைளின் ்த்ல்ையிலான இந்திே ைத்திே அரசி்ம் புலம்்பதிந்து வாழும் ்தமிழரகைளு்னும், 
்தாேகைத்தில் உளை ஈழத்்தமிழரகைளு்னும் அவரகைைது கைருத்துககை்ையும் தகைட்றியும் வ்கையில் 
ச்பாறிமு்்றகை்ை அ்ைககுைாறு தகைடகை தவணடும். 
4. ஈழத்்தமிழரகைள இனஅழிபபுககுளைாகிக சகைாணடிருககும் இன்்்றே நி்ல்ேக கைவனத்தில் 
எடுத்து யூன் 21ஆம் திகைதி ரூவாண்ாவில் ந்்ச்ப்றவுளை ச்பாதுநலவாே நாடுகைளின் ்த்லவரகைளின் 
2021ஆம் ஆணடுககைான ைாநாடடில், ஈழத்்தமிழரகைளுககைான ைனி்த உரி்ைககும், ்தன்னாடசி 
உரி்ைககும் முன்னி்ல சகைாடுத்்த நி்லயில் ச்பாதுநலவாே நாடுகைளின் ‘ச்பாதுவான எதிரகைாலத்்்த 
அ்ைத்்தல், இ்ைத்்தல், புதுபபித்்தல், உருைாற்றல்’ திட்மி்்லச் சசயயுைாறு ச்பாதுநலவாே 
நாடுகைளின் அ்னத்து உறுபபுரி்ை நாடுகை்ையும் தகைார தவணடும்.  

இவற்்றச் சசயவ்தறகைான ஈழத்்தமிழரகைளின் தூதுவரகைைாகைச் சசேற்ப்தவணடிே  புலம்்பதிந்்த ்தமிழரகைள, 
ஈழத்்தமிழரகைளின் பிரிககைப்ப் முடிோ்த அடிப்ப்் ைனி்த உரி்ைகைள, ்தன்னாடசி உரி்ை என்னும் 
இருவ்கை உரி்ைகை்ையும் முன்சனடுப்பதில் என்கிலும், ்தைககி்்யுளை ைாறு்பாடுகை்ை தவறு்பாடுகை்ை 
ைதித்து, அத்ததவ்ையில் அவறறுககு அப்பால்,  ஈழத்்தமிழரின் உரி்ைகை்ைப ்பாதுகைாத்்தல் 
என்னும் ச்பாது தநாககில், அ்தறகைான ச்பாது தவ்லத்திட்த்தில்  ஒதர அணியில் இ்ைந்த்தோகை 
தவணடும். "நாஙகைள சு்தந்திரைாகைதவ பி்றந்த்தாம். சு்தந்திரத்்்த நம்புகின்த்றாம். இ்தனாதலதே நாஙகைள 
முழஙகைாலில் இருந்து வாழவ்்த வி் சசாந்்தககைாலில் நின்று சகைாணடு சாவ்்ததே சி்றந்்த்தாகைக 
கைருதுகின்த்றாம்" என்கி்ற முன்னாள அசைரிககை அரச அதி்பரும் ்தன்னாடசி உரி்ைத் ்தத்துவத்தின் 
்தந்்்தயுைான, வூடதராவில்சன் அவரகைளின் வாரத்்்தகை்ைதே ்தஙகைள வாழவாகைக சகைாண்வரகைள 
ஈழைககைள என்்ப்்த உலகைறிேச் சசயவ்தறகு புலம்்பதிந்்த ்தமிழரகைள, ஈழத்்தமிழரகைளின் உரி்ைகை்ை 
மீட்பதில் உலகின் உ்தவி்ேக தகைாரும் ச்பாது அணியில் கைால்தாை்தமின்றி இ்ைவாரகைள என்்பது 
இலககின் நம்பிக்கை. 
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நொடடின் க்சொத்துககை்ள ககைொள்ளயடித்�வரகைள  ஒரிரு 
மொ�ஙகைளில் பி்ணயில் கவளிரய க்சல்கின்றொரகைள. 
ஆனொல் குற்றரம புரியொ� �மிழ அ�சியல் ்கைதிகைள மட 
டுரம ேத்து வருைஙகைளுககு ரமலொகை  சி்றப்பிடிககைப்ேட
டிருககின்றொரகைள. இது �ொன் இலங்கை அ�சின் �ரமமொ? 
என ்சமூகை நீதிககைொன க்சயற்ேொடைொளரும், அ�சியல் ்கைதி 
கை்ள விடு�்ல க்சயவ�ற்கைொன ர�சிய அ்மப்பின் 
இ்ணப்ேொளருமொன அருட�ந்� மொ.்சத்திரவல்  ரகைளவி 
எழுப்பியுளளொர.
 அ�சியல் ் கைதிகைளின் �ற்ரேொ்�ய நிலவ�ம் க�ொை 
ரேொகை வினவியரேொர� அவர இவவொறு க�ரிவித்துளளொர. 
அவர ரமலும் க�ரிவித்துளள�ொவது;
 அ�சியல் ்கைதிகைள �ற்ரேொது கூறும் விையம் என்ன 
கவனில், �ஙகைளு்ைய வழககுகைள ந்ைகேறடடும். 
ஆனொல் வழககில் என்ன கூறுகின்றொரகைள என ேொரப்ரேொம். 
உறவுகைள வ�முடியொது, உறவுகை்ள ்சநதிககை முடியொது, 
எஙகைளு்ைய ர�்வகை்ள நி்றரவற்ற முடியவில்்ல. 
இருப்பினும் கேரிய கைடடுப்ேொடுகைள விதித்�ொவது ஏ்னய 
்கைதிகைளுககு பி்ண வழஙகுவது ரேொல் எமககும் வழஙகி 
எம் உறவுகைளுைன் வீடடில் வசிககை விடுஙகைள. எஙகைளுககு 
அதுரவ ரேொதுமொனது. 
 �ற்ரேொது  ககைொர�ொனொ்வ கைொ�ணம் கைொடடி கேொது 
்வத்திய்சொ்லககு கிளினிக ககைொண்டு க்சல்வதில்்ல. 
�மிழ அ�சியல்வொதிகைள  ்சந�ரப்ேத்திற்ரகைற்ே இவரகைளின் 
பி�ச்சி்னகை்ள எடுககிறொரகைரள �வி�,  கு்றந�து இவ 
வொறொன கைொலகைடைத்திலொவது இவரகை்ள க்சன்று ேொரப்ே 
�ற்கு எவவி� முயற்சியும் இல்லொமல் இருககிறொரகைள. 
 அ�சியல் ்கைதிகைளின் ர�்வகை்ளககூை பூரத்தி 
க்சயவற்கு யொருமில்லொ� சூழநி்ல கைொணப்ேடுகின்றது.  
உறவுகைள யொரும் வ�முடியவில்்ல, உடுபுை்வகைளொகை 
இருககைலொம் அல்லது அன்றொை ர�்வப் கேொருடகை்ள 
கூை கேற்றுகககைொளள முடியொ� நி்ல கைொணப்ேடுகின்றது. 
ககைொர�ொனொ வநது ஒரு வருைத்்� கைைககிறது. ஆகைரவ 
இந� ் வ�ஸ் க�ொற்று கைொலத்திற்குள அவரகைளின் அன்றொை 
ர�்வகைள நி்றரவற்றப்ேைவில்்ல. ஆகைரவ இ�ற்கைொகை 
அ�சியல்வொதிகைள  என்ன க்சயயப்ரேொகிறொரகைள, இ�ற் 
கைொன தீரவுகைள என்ன என்ே்�ரய அ�சியல் ்கைதிகைள 
ரகைடகிறொரகைள.
 இவரகைளுககுரிய வழககுகைள நீண்ை கைொலத்திற்கு 
பிற்ரேொைப்ேடடுக ககைொண்டிருககின்றது. ரேொன வருைம் 
ககைொர�ொனொ ்வ�்ஸை கைொ�ணம் கைொடடி இந� வருைம் ரம 
மொ�ம் 21 ஆம் திகைதிகரகை வழககு திகைதியிைப்ேடடிருககி 
ன்றது. இவரகை்ள அன்்றயதினம் நீதிமன்றுககு அ்ழ 
த்து க்சல்கின்றொரகைளொ? இல்்லயொ? என்ேது அன்்றய 
தினரம க�ரியும்.
 ககைொர�ொனொ கைொலத்தில் ஏ்னய ்கைதிகைளுககு 
பி்ண ககைொடுத்து அனுப்பியிருககிறொரகைள.  இவர 
கைளுகககைதி�ொகை நீதிமன்றில் குற்றஙகைள இருககைலொம். 
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ஆரம்பம 

நி்னவுத்தூபி ஒன்்ற அ்மப்ே�ற்கு கைைந� 
2018 ஆம் ஆண்டு அப்ரேொதிருந� மொணவர 

ஒன்றியத்�ொல் அடிககைல் நொடைப்ேடடு கைடடுமொ 
னப் ேணிகைள ஆ�ம்பிககைப்ேடைன.  ேல்ரவறு 
அழுத்�த்தின் மத்தியிலும் மொணவரகைளின் 
க�ொைர முயற்சியின் கைொ�ணமொகை 2019 ஆம் ஆண்டு 
கேப்�வரி ம�மளவில் தூபியின் கைடடுமொனப் 
ேணிகைள முழு்மயொககைப்ேடைன. 

்பாதுகாப்பு தரப்்பால் அழுததம 
 குறித்� முளளிவொயககைொல் தூபி யொழ.
ேல்கை்லககைழகை வளொகைத்தில் இருககைககூைொது 
எனவும், அஙகு  மூவின மொணவரகைளும் கைல்வி 
கைற்ே�ொல் அது இன நல்லிணககைத்துககு ேொதி ப்்ே 
ஏற்ேடுத்தும் எனவும் கூறி ேல்ரவறு மடைத்தில் 
இருநதும் நிரவொகைத்தினருககும், மொணவரகைளுக 
கும் ேல அழுத்�ஙகைள அப்ரேொது ககைொடுககைப்ேடடு 
ளள�ொகைவும், அ்� ரந�டியொகைரவ நிரவொகைத் 
தினர மொணவரகைளுககும் க�ரிவித்து குறித்� கைட 
டுமொனப் ேணிகை்ள நிறுத்துமொறும் கூறியுள 
ளனர. இருப்பினும் மொணவரகைள இ்ணநது 
அ்� நி்றரவற்றியிருந�னர 

இரவ�ாடு இர�ாக இடிததழிப்பு 
 இந� நி்லயில் யொழ ேல்கை்லககைழகைத் 

திற்கு புதிய து்ணரவந�ர க�ரிவு க்சயயப்ேட 
டிருந�ொர. அவரு்ைய ேணிப்பின் கேயரில் 

குறித்� தூபி 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மொ�ம் 8 
ஆம் திகைதி இ�வு எந�வி� முன்னறிவித்�லும் 
இன்றி முற்றுமுழு�ொகை அழிககைப்ேடைது.  

தூபியை மீளயைகக வகாரி ைாண�ரகள் 
உணணாவிரதம 

 இடிககைப்ேடை தூபி்ய மீள அ்மககை 
அனுமதி வழஙகைக ரகைொரி ேல்கை்லககைழகை  மொண 
வரகைள 9 ரேர உண்ணொவி��ப் ரேொ�ொடைத்தி்ன 
ஆ�ம்பி த்�னர. அவரகைளு்ைய ரேொ�ொடைத்துககு 
்சரவர�்ச அளவில் ஆ��வு கேருகியது. இ�னொல் 
ேல்கை்லககைழகை நிரவொகைத்தினருககும் அழுத்�ம் 
ஏற்ேடைது. 
 

தூபியை மீளஅயைகக அனுைதி �ழங்கிை 
துயணவ�நதர. 

 முளளிவொயககைொல் தூபி்ய  அர� இைத் 
தில் மீள அ்மப்ே�ற்கு ்சம்ம�ம் க�ரிவித்� 
து்ணரவந�ர, அ�ற்கைொன அடிககைல்்லயும் 
11.01.2020 அன்்றய தினம் நொடடி்வத்து மொண 
வரகைளின் ரேொ�ொடைத்தி்னயும் நி்றவு க்சயது 
்வத்�ொர. 

நிதி வேகரிப்பு 
 குறித்� முளளிவொயககைொல் தூபி அழிககைப்ே 
டை்ம �மிழ மககைள மனஙகைளில் கேரும் 

�ொககைத்்� ஏற்ேடுத்தியிருந�துைன்,  ்சரவர�்ச 
அளவில் கைவனத்்� ஈரத்திருந�து. எனரவ இ� 
னு்ைய மீள்மப்பில் அ்னவரு்ைய ேஙகை 
ளிப்பும் இருககை ரவண்டும் என க�ரிவித்து 
மொணவர ஒன்றியத்தினர குறித்� தூபி்ய மீள 
அ்மப்ே�ற்கு கேொதுமககைளிைம் நிதி ரகைொரி அறி 
க்கை கவளியிடடிருந�னர. இ�ற்கைொகை ேல்கை்லக 
கைழகை மொணவர ஒன்றியத்தின் கைணககு இலககைத் 
்�யும் அறிவித்திருந�னர. 

கட்டுைானப்்பணிகளில்  குழப்்பங்களும 
தாைதமும

 இடிககைப்ேடை தூபி்ய உைனடியொகைரவ 
கைடடி முடிககை ரவண்டும் என்ேது அ்னவரு 
்ைய ரகைொரிக்கையொகைவும் இருந�து. இந� நி்ல 
யில் தூபி கைடடுவ�ற்கைொன ேணிகைளில் �ொம�ம் 
ஏற்ேடுவ�ொகை ேல்ரவறு ��ப்பின�ொலும் ரகைளவி 
எழுப்ேப்ேடடு வந�து. 
 குறித்� தூபி்ய ரமலும் கமருகூடடுவ 
�ற்கு மொணவரகைள விரும்பிய�ொகைவும் அ�ற்கைொன 
ரவ்லத்திடைஙகைள ரமற்ககைொளள ரவண்டியிரு 
ந��ொலும்  மொணவரகைளின் கைருத்துககைள கேறப் 
ேடை பின்னர� அ்மககை ரவண்டும் என்ே�ொல் 
�ொம�ம் ஏற்ேடை�ொகைவும் மொணவரகைள ��ப்பில் 
க�ரிவிககைப்ேடைது.  

தூபி �டி�யைப்பில் ஏற்பட்்ட ைாற்றங்கள்.

 ஒரு ��ப்பினர ே்ழய தூபியின் வடிவி 
ரலரய புதிய தூபி அ்மய ரவண்டும் என 
க�ரிவித்�னர இன்கனொரு ��ப்பினர ே்ழய 
வடி்மப்புைன் ரமலும் கமருகூடடி தூபி 
அ்மககை ரவண்டும் என க�ரிவித்�னர. இறு 
தியொகை புதிய வடிவ்மப்பிரலரய தூபி அ்ம 
ககும் ேணிகைள ஆ�ம்பிககைப்ேடைன. அ�ொவது 
வைககு ேககைமொகை 18 அடி தூணும் கிழககு 
ேககைமொகை 5 அடி தூணும் நிறுவப்ேடைது. அது 
வைககு கிழக்கை குறிககும் முகைமொகைவும் ரம 
மொ�ம் 18 ஆம் திகைதி்ய குறிககும் முகைமொகைவும் 
அ்மககைப்ேடடுளளது. 
 ரமலும் 18 அடி தூணில் இறுதி யுத்� கைொட 
சிகைள சுவர�ொவியஙகைளொகை வ்�வ�ற்கு மொண 

kPz;Lk; jpwf;fg;gl;l  epidTj;J}gp
இறுதி யுத்தததின் ப�ோது உயிரிழந்த அப�ோவி ப�ோது 
மக்களின் நினைவோ்க யோழ். �ல்கனைக்கழ்கததில 
அனமக்கப�ட்ட முள்ளிவோயக்கோல நினைவுத தூபி 
இடித்தழிக்கப�டடு சுமோர் மூன்று மோ்தங்களின் பின்ைர் 
மீண்டும் நிர்மோணிக்கப�டடு திறநது னவக்கப�டடு 
ள்்ளது. 
 ஆைோல குறித்த தூபியின் மீள் திறபபு என்�து  
்தமிழ் மக்கள் மததியில ப�ரும் எதிர்�ோர்பபு்டன் 
்கோணப�ட்ட நினையில, மனறமு்கமோ்க யோருன்டய 
மு்கங்களும் �தியப�்டோமோல ஆட்களின் பிரபவச 
ங்கள் இன்றி திறநதுனவக்கப�ட்டனம மக்கள்மததி 
யில ப�ரும் ஏமோறறதன்தயும் ்கவனைனயயும் ஏற�டு 
ததியுள்்ளது. 
 இந்த நினையில குறித்த தூபியின் வரைோறு 
குறிதது ‘இலககு’ மின்னி்தழ் ஊ்டோ்க சிறு ப்தோகுப 
பினை வழஙகுகிபறோம். 

,yq;if murpd; mlf;FKiwfSf;F kj;jpapy; 
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யுத்� சூழநி்லயொகை இருந�ொலும், அன்று 
�ொயகை ரமம்ேொடடு ரவ்லத்திடைஙகைளில் 

உணவு உற்ேத்தி மு்றயில் முழு்மயொன �ன் 
நி்றவு நி்லயிரலரய  இருந�து. வி்�, �ொனிய 
ஙகைள உளளீடுகைள, உ�ஙகைள, கிருமிநொசினி வ்கை 
கைளுககு அ�்ச கைடடுப்ேொைற்ற வைககு, கிழககு 
மொகைொணஙகைளுககு மடடுப்ேடுத்�ப்ேடை �்ைகைள 
கைொணப்ேடைரேொது, கேொருண்மிய கைடை்மப்ேொ 
னது கைடடிகயழுப்ேப்ேடடு உளளூர உற்ேத்திகை்ள 
ஊககுவிப்புச் க்சயயும் ரநொககில் மொற்று வ்கை 
யொன ஏற்ேொடுகைள க்சயயப்ேடடு, ஒவகவொரு அங 
குல நிலப்ே�ப்பிலும் சிறு�ொனிய உற்ேத்தி ரமற் 
ககைொளளப்ேடைதுைன், ்சகைல வீடுகைளிலும் வீடடுத் 
ர�ொடைம், ேயிரச்க்சய்கை ரமற் ககைொளளப்ேடைது. 

 வி வ ்ச ொ யி கை ளு க கி ் ை ர ய ஊ க கு வி ப் பு  
மற்றும் ரேொடடிகைள உருவொககைப்ேடை்மயொல் 
உழுநது, ேயறு, ககைௌபி, நிலககைை்ல ரேொன்ற்வ 
ஒரு கிரலொகி�ொம் நூறு ரூேொவிற்கு கு்றவொன 
வி்லயில் �ொ�ொளமொகை கி்ைத்�து. ஒவகவொரு 
மககைளுககும் ர�்வயொன அளவு ரேொ்சொககு உணவு 
கி்ைத்�்மயொல், முழு்மயொன ேடடினிச்்சொவு 
�விரககைப்ேடைதுைன், உைல் ஆர�ொககியமும் 
ரேணப்ேடடு, க�ொற்றுரநொயகைள, க�ொற்றொ ரநொயகை 
ளுககு �ொககுப்பிடிககும் உைல்வலுவுளள மனி�ர 
கைளொகை வொழந�ொரகைள.  திடைமிடை உணவு உற்ேத்தி, 
எதிரேொரககைப்ேடை இலக்கைவிை ரமலதிகைமொகை 
உற்ேத்தி க்சயயப்ேடை்மயொல் வன்னி கேருநில 
ப்ே�ப்பில் இருநது கநல் சிறு�ொனிய வ்கைகைள 
கேருமளவு ஏற்றுமதி க்சயயப்ேடைன. கி்ைத்� 

உ�ம் ்சரியொன வ்கையில் ேஙகிைப்ேடைதுைன், 
இயற்்கை உ� உற்ேத்திகைளும் அதிகைரிககைப்ேடைது. 

 இன்்றய சூழநி்லயில் ஒரு கிரலொ 
உழுநது, ேயறு என்ேன 1500 மு�ல் இ�ண்ைொயி�ம் 
ரூேொ வி்லயில் கைொணப்ேடுகின்றது.  24 மணிரந� 
மின்்சொ�ம், எரிகேொருள ர�்வயொன அளவு கு்ற 
ந� வி்லயில் கைொணப்ேடைொலும் உளளூர உற்ேத்தி 
யொனது 25 ்ச�வீ�ம்கூை ஏற்ேைவில்்ல. இ�ன் கைொ� 
ணமொகை இந� வி்லரயற்றம் கைொணப்ேடுகின்றது. 
 இன்று மககைளிைம் ்சத்துணவு ர�்வகைளில், 
ரேொ்சொககு உணவுத் ர�்வகைளில் நொடைம் கு்ற 
நது நவநொகைரீகை உணவுகைளில் - எந�வி�மொன ்சத்துகை 
ளுமற்ற உணவுகைளின்மீது நொடைம் அதிகைரித்து  
கைொணப்ேடுகின்றது. அர�ரவ்ள உைல் உ்ழப்்ே 
ககைொடுககும் அன்றிருந� மனநி்ல குன்றி கைொணப் 
ேடுவதுைன், குறுககு வழியில் ேணம் ்சம்ேொதிககும் 
மனநி்ல ரமரலொஙகி கைொணப்ேடுகின்றது. அதிகை 

வி்ளச்்சல்கைண்டு அதிகை இலொேம் ஈடைரவண்டும் 
என்ற ரநொககில் க்சயற்்கை உ�த்தி்ன அதிகைம் 
ேயன்ேடுத்துகின்றொரகைள. அர� ரந�ம் எமது ேொ�ம் 
ேரிய வி்� �ொனியஙகை்ள விடுத்து க்சயற்்கை 
உ�ஙகைளுககு இ்்சவொககைம்ைந�  குறுகியகைொல 
அறுவ்ைக கைொலமுளள வி்� �ொனியஙகை்ள 
நொடுகின்றொரகைள. இ�னொல் உைல் ஆர�ொககியம் 
ககைடுவதுைன் வி்ளச்்சல் மண்வளம் ேழு�்ைநது 
க�ொைர வி்ளச்்சலில் வீழச்சி ஏற்ேடடுளளது. 
 இந நி்லயிலும் உற்ேத்தியொளரகைள கு்ற 

ந� இலொேத்்�ரய ஈடடுகின்றொரகைள. வியொேொரி 
கைரள அதிகைவி்லககு விற்ேதும், அதிகை இலொேமீடடு 
ேவரகைளொகைவும் இருககின்றொரகைள. கைடடுப்ேொைற்ற 

இந� நி்ல விவ்சொயிகை்ள ர்சொரவ்ைய ்வத்து, 
விவ்சொயத்தில் நொடைத்்� கு்றககின்றது. இந 
நி்லயில் மொற்றம் ஏற்ேைரவண்டும். எமது 
மககைள க்சொந�க கைொலில் நி்லத்து நிற்கை ரவண்டு 
மொயின் மொற்று வ்கையொன சிந�்னகைளில்ஈடுேை 
ரவண்டும். முழு்மயொன நிலஙகைளும் ேயன்ேடுத் 
�ப்ேை ரவண்டும். உழவர ்சந்�கைள உருவொககைப் 
ேைல் ரவண்டும். நல்ல ��மொனவி்� �ொனியஙகைள, 
இயற்்கை ே்ச்ளகைள, உளளூர உற்ேத்தி முயற்சிகைள 
முழு்மயொகை ரமற்ககைொளள ரவண்டும். கூடடு 
மு்றயில் ஒருஙகி்ணந� திடைஙகைள ரமற் 
ககைொளள ரவண்டும். விவ்சொயம், கைொல்ந்ை வளர 
ப்பு, மீன் வளரப்பு மு்றகைள ஒருஙகி்ணந�மு்ற 
யில் ரமற்ககைொளள ரவண்டும். இ�ற்கைொன ேயிற்சி 
கைள, முயற்சிகைளும் இருநதும் இன்று ்கைவிைப் 
ேடை நில்மரய கைொணப்ேடுகின்றது. 
 மிகைவும் தூய வி்� உற்ேத்தி ேண்்ண 
கை்ள உருவொககை ரவண்டும். ேொல் உற்ேத்தி விற் 
ே்ன முயற்சிகைள ரமற்ககைொளள ரவண்டும். விவ 
்சொயம், கைொல்ந்ை வளரப்பு  என்ேது ஒவகவொரு 
மககைளினதும்  இ�ண்டு கைண் ரேொன்றது. ேயிர அது 
உயிர. அ்� மு�ன்்மயொகை ரேணிப் ேொதுகைொககை 
ரவண்டும். ரகைொயில் இல்லொ ஊரில் குடியிருககை 
ரவண்ைொம் என்ேது ரேொல் ரகைொழியில்லொ ஊர, 
ரேொ்சொககைற்ற ஊர என்ற நி்லயில் இருநது நொம் 
பூ�ணமொகை உணரநது வீடடுககுவீடு வீடடுத் 
ர�ொடைம்,  ரகைொழி வளரப்பு, ேொல் �ரும் ேசுமொடு 
வளரப்புத் திடைத்்� ரமற்ககைொளள ரவண்டும். 
�ொயகை ரமம்ேொடடுப் பிரிவு இ�ற்கைொன ேரீட்சொரத்� 
முயற்சியில் ஈடுேடடு வருகின்றது. இத்திடைம் வரு 
மொனம்�ரும் முயற்சித்திடைம் மடடுமல்ல, எதிர 
கைொல ்சமு�ொயம் ஆர�ொககியமொகைவும், ரேொ்சொககு 
உளள மககைளொகைவும் இருககை இத்திடைம் மிகைவும் 
அவசியமொகும்.

 �னி மனி�ன் �ன்நி்றவு அ்ைந�ொல், 
அந� கி�ொமம் �ன்நி்றவு அ்ையும். கி�ொமம் �ன் 
நி்றவு அ்ைந�ொல், பி�ர�்சம் �ன்நி்றவு அ்ை 
யும். இ�னொல் மொவடைம் �ன்நி்றவு அ்ையும். 
மொவடைம் �ன் நி்றவு அ்ைந�ொல், மொநிலம் �ன் 
நி்றவு அ்ையும். எனரவ ரநற்்றய நி்ல்ம 
இன்று மொற ரவண்டும். இன்றுமொற்றம் ஏற்ேடைொல் 
நொ்ள நம் �ொயகைம் எல்லொ வளத்்�யும் கேற்று 
மிகைவும் �ன்நி்றவொன மககை்ளக ககைொண்ை 
நொைொகை மொறும். உ்ழத்து வொழ ரவண்டும். பிறர 
உ்ழப்பில் வொழநதிைொர�. ஆனொல்பிறர உ்ழ 
ப்்ே ேயன்ேடுத்தி  �ன்நி்றவொன வொழ்வ நீ 
வொழவதுைன் பிற்�யும் �ன்நி்றவொன  வொழ்வ 
வொழ உண்்மயொன வழி கைொடடியொகைவும், பிறர 
்கை்ய நம்பி வொழொ� நி்ல்மயி்ன உருவொககி 
முன்னு�ொ�ணமொகை இரு. 
 அடுத்� ்சந�தி உன்்னப் ேொரத்து உன் வழி 
த்�ைஙகை்ள க�ொை�ககூடிய வ்கையில் கி்ைத்� 
உ�விகைள ஒவகவொரு ்ச�த்திற்கும் உண்்மயொகை 
வும், ரநர்மயொகைவும், அரப்ேணிப்புைன் க்சயற்ேட 
ைொல்�ொன் ‘என்ன வளம் இல்்ல எம் நொடடில் ஏன் 
்கை்ய ஏந� ரவண்டும் கவளி நொடடில்’ என்ற 
ேொைல்கைள வரியுைன் வொழ முடியும். உனககு கீரழ 
உளளவர ரகைொடி நி்னத்து ேொரத்து நிம்மதி ர�டி 
முழு்மயொன வளத்தின் உச்்ச ேயன்ேொட்ை ேயன் 
ேடுத்தி �ன்நி்றவொன ்சமு�ொயத்்� உருவொககும் 
ேணியில் நீ ஓடிகககைொண்ரை இரு .
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அ�சியல் ேழிவொஙகைல்கைளுககு உளளொகியவ 
ரகைள க�ொைரபில் வி்சொ�்ண க்சயவ�ற்கைொகை 

நியமிககைப்ேடை ஜனொதிேதி ஆ்ணககுழு நொைொளு 
மன்ற விவொ�த்தில் கைடு்மயொன விமர்சனஙகைளுககு 
உளளொகி இருககின்றது. இந� விவொ�ஙகைளில் 
எதிரககைடசிகை்ளச் ர்சரந� நொைொளுமன்ற உறுப்பி 
னரகைள, அந� ஆ்ணககுழு்வயும், அ�ன் ேரிநது 
்�கை்ளயும் நொர நொ�ொகைக கிழித்துத் �ளளி இருக 
கின்றொரகைள. அந� ஆ்ணககுழுவின் நியமனம் 
குறித்� ்சடை வலுவும் கூை கைடுமயொன ்சடைரீதியொன 
விமர்சனஙகைளுககும், கைண்ைனஙகைளுககும் உளளொ 
கியிருககின்றது.
 ஜனொதிேதி ரகைொத்�ொேொய �ொஜேக்சவினொல் 
நியமிககைப்ேடடுளள இந� ஆ்ணககுழு நொடடில் 
நிலவுகின்ற ஜனநொயகை ஆடசிமு்றயின் அதிகைொ� 
வலுரவறொககைல், நீதித்து்றயின் சு�நதி�ச் க்சயற் 
ேொடு, ்சடைமொ அதிேரின் ேககைம் ்சொ�ொ� நடுநி்ல 
யொன குற்றஞ்சொடடும் அதிகைொ�ம் என்ேவற்்ற 
மடடுமல்லொமல், இ்ையூறின்றி சு�நதி�மொகைவும், 
�னித்துவமொகைவும் க்சயற்ேை ரவண்டிய கேொதுச் 
ர்ச்வத்து்றயின் க்சயற்ேொடுகை்ளயும் ரகைளவி 
ககு உளளொககி உளள�ொகை இந� விமர்சனஙகைளில் 
அககு ரவறு ஆணிரவறொகைச் சுடடிககைொடைப்ேடடு 
ளளது. 
 ்சடைவொககும் து்றயொகிய நொைொளுமன் 
றம், நி்றரவற்றதிகைொ�ம், நீதித்து்ற என்ேன 
�னித்துவமொன உரி்மகை்ளயும் சு�நதி�மொகைச் 
க்சயற்ேடுகின்ற �ன்்ம்யக ககைொண்டிருககின் 
றன. இவற்றில் ஒன்று மற்கறொன்்ற ரமவிச் க்சயற் 
ேை முடியொது. ஒன்று மற்கறொன்றின் மீது அதிகைொ�த் 
்�ப் பி�ரயொகிககை முடியொது. �னித்துவமொகைத் 
�த் �மது து்றகைளில் சு�நதி�மொகைவும் ேககை்சொரபி 
ன்றியும் வலுவொகைவும் க்சயற்ேை ரவண்டும் என் 
ேர� ஜனநொயகைத்தின் வ்�ய்ற.
 ஆனொல் ஜனொதிேதியினொல் நியமிககைப்ே 
டடுளள இந� ஆ்ணககுழு ஜனநொயகை விழுமியங 
கைளுககு உடேடை வலுரவறொககைப்ேடை அதிகைொ� 
வலி்ம்யக ககைொண்ை து்றகை்ள ரகைளவிககு 
உளளொககும் வ்கையிலொன ேரிநது்�கை்ளச் க்சய 
திருககின்றது. இது அப்ேடைமொகை ஜனநொயகை ந்ை 
மு்றகை்ள மீறுகின்ற அைொத்�ொன ஒரு நைவடி 
க்கை என்ேது இந� ஆ்ணககுழு ேற்றிய நொைொளு 
மன்ற விவொ�த்தில் ஐயநதிரிேற எடுத்து்�ககைப் 
ேடடிருககின்றது.

 க�ன்னொசியப் பி�ொநதியத்தில் ஜனநொயகைப் 
ேொ�ம்ேரிய ஆடசிமு்ற்யக ககைொண்ை நொைொகை 
குறித்துக கைொடைப்ேடுகின்ற இலங்கையின் ஆடசி 
மு்ற்ய ேழிச்க்சொல்லுககு உளளொககும் வ்கை 
யில் க்சயற்ேடடுளள இந� ஆ்ணக குழுவின் 
ேரிநது்�கைளுககு பி��மர மகிந� �ொஜேக்ச நொைொ 
ளுமன்ற அஙகீகைொ�ம் ரகைொரி அ�ற்கைொன முன் 
கமொழி்வ ்சமரப்பித்துளளொர. அந� ்சமரப்ேணத் 

்� யடுத்ர� நொைொளுமன்றத்தில் இந� ஆ்ணக 
குழு ேற்றிய விவொ�ஙகைள இைம் கேற்றிருககி 
ன்றன.
 ஜனநொயகை ஆடசி மு்றயின் முககிய தூண் 
கைளொகிய ்சடைவொககைத்து்ற, நி்றரவற்று நிரவொகை 
த்து்ற, நீதித்து்ற என்ேன ஒன்்றகயொன்று 
ர ம வி ச் க ்ச ய ற் ே ை மு டி ய ொ � ே ண் பி ய ல் கை ் ள க 
ககைொண்டிருககின்றன. அதிகைொ� வலுரவறொககைல் 
எல்்லப் ே�ப்்ேக ககைொண்டிருககின்றன.
இந� நி்லயில் நி்றரவற்றதிகைொ� அதிகைொ�த்்�க 
ககைொண்ை ஜனொதிேதி என்ற �னி மனி��ொல் �ன்னி 
ச்்்சயொகை ஒரு ்சடை விதி்ய ஆ�ொ�மொகைகககைொண்டு 
நியமிககைப்ேடடுளள ்சொ�ொ�ண ஆ்ணககுழு ஒன்று 
எவவொறு ஜனநொயகைத் தூண்கைளின் க்சயற்ேொடு 
கைளில் �்லயீடு க்சயய முடியொது. அவவொறிருக 
்கையில் இந� ஆ்ணககுழு எவவொறு அந�த் �ன் 
்மகை்ளக ககைொண்ை ேரிநது்�கை்ளச் க்சயய 
முடியும்? – என்ற இந�க ரகைளவி நொைொளுமன்ற 
விவொ�த்தில் ேஙரகைற்றிருந� எதிரககைடசி நொைொளு 
மன்ற உறுப்பினரகைளினொல் ேல்ரவறு நி்லகைளில் 
ேல்ரவறு ்சடை ஆ�ொ�ஙகைளுைன் முன் ் வககைப்ேட 
டிருககின்றது.

 அது மடடுமல்லொமல், முன்னொள இ�ொணு 
வத் �ளேதியும், நொைொளுமன்ற உறுப்பினருமொகிய 
்ச�த் கேொன்ர்சகைொ இந� ஆ்ணககுழு்வ ‘பிஸ்ஸைஸு 
பூஸைொ கைமிஷன்’ வி்சரப்பூ்ன ஆ்ணககுழு என்று 
வரணித்திருககின்றொர. ஏகனனில் இந� ஆ்ணக 
குழு ஏற்கைனரவ நொடடின் நீதி   உடேடை நீதிமன்ற 
வி்சொ�்ணகைளில் நிலு்வயொகை உளள மிகை ரமொ்ச 
மொன குற்றச் க்சயல்கைளுைன் ்சம்ேந�ப்ேடை வழககு 
வி்சொ�்ணகை்ள உைனடியொகை நிறுத்�ரவண்டும் 
என்று ேரிநது்� க்சயதிருககின்றது. அ�ன்ேடி சில 
வழககுகைளின் வி்சொ�்ணகைள முடிவுறுத்�ப்ேடடு 
குற்றம் ்சொடைப்ேடைவரகைள விடு�்ல க்சயயப் 
ேடடிருககின்றொரகைள.
 அதிகைொ�த்தில் உளள ஆடசியொளரகைளின் 
அப்ேடைமொன �னிநேரகைளின் �ன்னல அ�சியல் 
ர�்வகை்ள நி்றரவற்றிக ககைொளவ�ற்கு உரிய 
்சடை ரீதியொன அஙகீகைொ�த்்�ப் கேறுவ�ற்கைொன ஒரு 
முயற்சியொகைரவ இந� ஆ்ணககுழு நியமிககைப்ேட 
டிருககின்றது என்ே்� நொைொளுமன்ற விவொ�த்தில் 
கைொ�்சொ�மொகைக கைருத்து்�த்துளள எதிரககைடசி நொைொ 
ளுமன்ற உறுப்பினரகைள கவளிச்்சத்துககுகககைொண்டு 
வநதுளளொரகைள.
 ஏர�னும் கேொறிமு்றகயொன்று நீதிமன்ற 
நிலு்வயில் உளள வழககுகைள க�ொைரபில் முடி 
வுகை்ள ரமற்ககைொளவ�ற்கு நீதித்து்ற ்சொரந� 
நிரவொகை அதிகைொ�த்்�க ககைொண்டிருத்�ல் ரவண் 
டும். அந� வ்கையில் அ�சியல்மப்பின் 105 ஆவது 
பிரிவினொல், ஜனொதிேதியின் இந� ஆ்ணககுழு 
நீதிப்கேொறிமு்றயின் நிரவொகை அதிகைொ�த்்�க 
ககைொண்ை�ொகை அ்ையொளம் கைொணப்ேைவில்்ல 
என்று முன்னொள வைமொகைொண மு�ல்மச்்சரும், 
நீதிய�்சருமொகிய யொழ மொவடை நொைொளுமன்ற  

உறுப்பினர சி.வி.விகரனஸ்வ�ன் நொைொளுமன்றத் 
தில் எடுத்து்�த்துளளொர.

 நீதித்து்ற க�ொைரபிலொன விவகைொ�ஙகைளில் 
�்லயிடுவது என்ேது ்சொ�ொ�ண விையமல்ல. 
அவவொறு �்லயிடுகின்ற ஒரு கேொறிமு்றரயொ 
அல்லது அ்மப்ரேொ, ஆ்ணககுழுரவொ எதுவொ 
னொலும் அது நொடடின் அதி உச்்ச ்சடைமொகிய அ�சிய 
ல்மப்பின் விதிகைளுககை்மய அஙகீகைொ�ம் கேற்றி 
ருககை ரவண்டும். அ�சியல்மப்பின் 105 ஆவது 
பிரிவு அத்�்கைய அஙகீகைொ�த்்� வழஙகுகின்றது. 
ஆனொல் அத்�்கைய அஙகீகைொ�த்திற்கு அ்மவொகை 
இந� ஆ்ணககுழு நியமிககைப்ேைவில்்ல என்ே 
்�ரய நொைொளுமன்ற உறுப்பினர விகரனஸ்வ�ன் 
சுடடிககைொடடி உளளொர.
 அது மடடுமன்றி, இந� ஆ்ணககுழுவி 
னொல் ்கையொளப்ேடடுளள நீதிமன்ற வி்சொ�்ணகை 
ளில் நிலு்வயில் உளள அ்னத்து வழககுகைளிலும் 
க்சயயப்ேடடுளள �்லயீைொனது, நீதித்து்றயில் 
அத்துமீறி ரமற்ககைொள ளப்ேடடுளள அப்ேடைமொன 
அதிகைொ� பி�ரவ்சமொகைரவ கைரு�ப்ேடுகின்றது. நீதித் 
து்றயின் மீ�ொன அப்ேடைமொன இந� அதிகைொ�த் 
�்லயீைொனது, அ�சியல்மப்பின் 111சி பிரிவின் 
ேடி குற்றச் க்சயலொகும். அத்துைன் அ�சியல்ம 
ப்்ே மீறிய �ண்ை்னககுரியகுற்றச் க்சயலொகும் 
என்ே்�யும் நொைொளுமன்ற உறுப்பினர விகரனஸ் 
வ�ன் நொைொளுமன்றத்தில் எடுத்துக கைொடடியுளளொர. 
அது மடடுமல்ல. இந� ஆ்ணககுழுவின் ேரிநது 
்�கை்ள எந� வ்கையிரலனும் நொைொளுமன்றம் 
அஙகீகைரிககுரமயொனொல், அ�சியல்மப்பின் 111சி 
பிரி்வ – அ�சியல்மப்்ே நொைொளுமன்றம் மீறி 
ய�ொகை அ்மநதுவிடும் என்றும் விகரனஸ்வ�ன் 
குறிப்பிடடுளளொர.

 கைைந� வருைம் ஜனவரி மொ�, 2157-44 என்ற 
இலககைத்்�க ககைொண்ை அ�்ச வரத்�மொனியின் 
மூலம்  இந� ஆ்ணககுழு நியமிககைப்ேடடிருப்ே 
�ொகை அறிவிககைப்ேடடிருந�து. அந� அறிவித்�லி 
ன்ேடி  ‘ஏற்கைனரவ எடுககைப்ேடடுளள விையஙகைள 
அல்லது இனிரமல் எடுககைப்ேைக கூடிய விையங 
கைளில் ேொ�ேட்சமற்ற மு்நயில் இந� ஆ்ணககுழு 
நைநது ககைொளள ரவண்டும் என்ற ஆ்ண வழஙகைப் 
ேடடிருககின்றது.
 ஒரு விையம் ேற்றி ேொ�ேட்சமற்ற மு்ற 
யில் நைநது ககைொளவது என்ேது, ஏற்கைனரவ எடுக 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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�னிச் சிஙகைளச் ்சடைம் 1956ஆம் ஆண்டு ஐூ்ல 
மொ�ம் 7ஆம் திகைதி நொைொளுமன்றத்தில் நி்ற 

ரவற்றப்ேடைது. அ�ற்கு எதி�ொகை ்சத்தியொககி�கைப் 
ரேொ�ொடைம், உண்ணொவி��ப் ரேொ�ொடைஙகை்ள 
யும் ஆ�ம்பிககைப்ரேொவ�ொகை �மிழ�சுக கைடசி அறி 
வித்�து.
 அ�்ன நீரத்துப்ரேொகைச் க்சயயும் ஒரு முயற் 
சியொகை “இந�ப் பி�ச்சி்ன்ய ரேசி தீரத்துக 
ககைொளளலொம் வொருஙகைள”  என �மிழ�சுக கைடசியின் 
�்லவர �ந்� க்சல்வொ என �மிழ மககைளொல் 
அன்ேொகை அ்ழககைப்ேடும் எஸ்.ரஜ.வி.க்சல்வநொ 
யகைத்்� அ்ழத்�ொர  அன்்றய பி��மர எஸ்.
ைபிளயூ.ஆர.டி.ேண்ைொ�நொயககை. �னிச் சிஙகைளச் ்சட 
ைத்தின் பி�ொமகைனும் அவர�ொன்.
 பி��மரின் அலுவலகைத்தில் ்சநதிப்பு ந்ை 
கேற்றது. ்சநதிப்பு முடிவ்ைந� பின்னர �ன்னு 
்ைய கைொரில் ஏறுவ�ற்கு வந� ரேொது �ந்� 
க்சல்வொ க்சொன்ன்வ முககியமொன்வ. அவரகைளி 
்ைரய நைந� ரேச்்்ச ‘கையிலி நியூஸ்’ ேத்திரி்கை 
பின்வருமொறு குறிப்பிைப்ேடடிருந�து. 
 “கைொரின் கை�வடியில் வந� பி��மர ேண்ைொ� 
நொயககைவின் ்கைகை்ளப்பிடித்து “ேலமு்ற நி�ொ 
னமொகை சிந�்ன க்சயது �ொன் உஙகை்ள ்சநதிககை 
நொன் ஒத்துகககைொண்ரைன். இந� இனப்பி�ச்சி்ன 
்யத் தீரப்ே�ற்கு நீஙகைள ஏர�னும் ஒன்றி்ன 
க்சயர� ஆகைரவண்டும். இன்்றய சூழலில் நொங 
கைள ஒன்றித்து இப்பி�ச்சி்ன்ய தீரக கைொவிடைொல், 
நொம் இறந� பின்பு நொடடிற்கு இப்பி�ச்சி்ன 
கேரும் ரே�ொேத்்� உண்ைொககும்” என்று க்சல்வ 
நொயம் கூறினொர.”
 இது�ொன் ேத்திரி்கைச் க்சயதி. தீரககை�ரி 
்சனமொகை �ந்� க்சல்வொ க்சொன்ன்� ேண்ைொ�நொ 
யககை அப்ரேொது கைணககில் எடுககைவில்்ல. அதி 
கைொ�த்்�த் �ககை்வப்ே�ற்கு சிஙகைள - கேௌத்� 
மககைளின் உணரவுகை்ளத் தூண்ை ரவண்டும் என 
சிநதித்துச் க்சயற்ேடை ேண்ைொ�நொயககை, �ந்� 
க்சல்வொவின் இந�க கைருத்்� அலடசியப்ேடுத் 
தினொர.  
 அன்்றய நொள �ந்� க்சல்வொ க�ரிவித் 
திருந�து இன்று நிஜத்தில் நைநதுககைொண்டிருக 
கின்றது. �ந்� க்சல்வொவின் தீரககை�ரி்சனமும், 
ரே�ொேத்்� நொடு ்சநதிககும் என்ற அவரின் ேயமும் 
இன்னும் க�ொைரநது ககைொண்ரையிருககின்றது. 
இனியும் க�ொைரும் ஆேத்தும் இருககைத்�ொன் க்சய 
கின்றது.
 இலங்கைககு சு�நதி�த்்�க ககைொடுககின் 
ரறொம் என அதிகைொ�த்்� சிஙகைளத் �்லவரகைளின் 
்கைகைளில் பிரித்�ொனியொ ஒப்ே்ைத்� உைனடியொ 
கைரவ, �மிழரகை்ள இ�ண்ைொம் ��ப் பி�்ஜகைளொக 
கும் க்சயற்ேொடுகை்ளத்�ொன் அ�்சொஙகைம் முன்கன 
டுத்�து. டீ.எஸ்.ர்சனநொயககை ஆ�ம்பித்து ்வத்� 
இந� க்சயற்ேொட்ை 1956 இற்குப் பின்னர 
ேண்ைொ�நொயககை மற்கறொரு ேரிமொணத்தில் ரவகை 

மொகை முன்கனடுத்�ொர.
 அவ�து எழுச்சிககுக கைொ�ணமொகை இருந� 
அவ�து இனவொ�க ககைொள்கைகைள�ொன் மூன்று 
வருைஙகைளில் புத்� பிககு ஒருவ�ொல் அவர சுடடு 
கககைொல்லப்ேடுவ�ற்கும் கைொ�ணமொகை இருந�து 
என்ேது ரவறு கை்�!

தநயதயின் அரசிைல்
 ்சொமுரவல் ரஜம்ஸ் ரவலுப்பிள்ள 
க்சல்வநொயகைம் மரலசியொவின் ஈப்ரேொ நகைரில் 
1898ஆம்  ஆண்டு மொரச் மொ�ம் 31ஆம் திகைதி பிறந�வர. 
இலங்கை திரும்பி ஒரு ்சடைத்��ணியொகை க�ொழி 
்லத் க�ொைஙகிய அவர, �மிழத் ர�சியத்தின்ேொல் 
ககைொண்டிருந� ேற்றின் கைொ�ணமொகை ஜி.ஜி.கேொன் 
ன ம் ே ல ம் � ் ல ் ம யி ல ொ ன அ கி ல இ ல ங ் கை 
�மிழக கைொஙகி�ஸ் கைடசியில் இ்ணநது தீவி�மொகைச் 
க்சயற்ேடைொர.

 ஆனொல், இலங்கைககு ‘சு�நதி�ம்’ (?) கி்ை 
த்� உைனடியொகைரவ ம்லயகை மககைளின் குடியுரி 
்ம்யப் ேறிப்ே�ற்கு டீ.எஸ்.க்சனநொயககை அ�சு 
ரமற்ககைொண்ை நைவடிக்கையொல் கைடும் சீற்றம்ை 
ந�ொர. இவவிையத்தில் �மிழக கைொஙகி�ஸ் எடுத்� 
நி்லப்ேொடும் அவருககு அதிரச்சி்யக ககைொடுத் 
�து. ்கைத்க�ொழில் அ்மச்்ச�ொகைப் ே�வி வகித்� 
ஜி.ஜி.கேொன்னம்ேலம் இ�்ன ஆ�ரிப்ே�ற்கு எடு 
த்� நி்லப்ேொடடுைன் �ந்� க்சல்வொ மு�ண்ேட 
ைொர. �னிவழியில் க்சல்வ�ற்கு முடிகவடுத்�ொர.
 1948ஆம் ஆண்டு மொரகைழி மொ�ம் 18ஆம் 
திகைதி ்சமஷ்டி கைடசி �மிழில் �மிழ�சுக கைடசி 
என்ற கேயரில் மலரந�து. எனினும், அப்ரேொது 
�மிழ மககைள ்சமஷ்டி அ�சியல்மப்்ே ஆ�ரிககை 
வில்்ல. 1952ஆம் ஆண்டு ந்ைகேற்ற கேொதுத் 
ர�ர�லில் இரு க�ொகுதிகைளிரலரய கைடசி 
கவற்றி கேற்றது. ரகைொப்ேொய க�ொகுதியில் அம�ர 
கு.வன்னியசிஙகைம் கவற்றி கேற்றொர. திருரகைொண 
ம்லயில் அம�ர இ�ொஜவர�ொ�யம் கவற்றி கேற் 
றொர. �ந்� க்சல்வொ கூை ர�ொல்விய்ைந�ொர.
ஆனொல், அவர ர்சொரநதுவிைவில்்ல.
 1956 ஆம் ஆண்டுப் கேொதுத் ர�ர�ல் 
இலங்கை அ�சியலில் கேரும் மொற்றத்்� ஏற்ேடுத் 
தியது. �னிச்சிஙகைளம் என்ற வொககுறுதியுைன் ர�ர 
�லில் கைளமிறஙகிய ேண்ைொ�நொயககை ஆடசி்யக 
்கைப்ேற்றினொர. �மிழப் ேகுதிகைளிலும் கைொடசி 
மொறியது. �ந்� க்சல்வொ �்ல்மயிலொன �மிழ 
�சுக கைடசி 10 ஆ்சனஙகை்ளப் கேற்ற நி்லயில், 
�மிழக கைொஙகி�ஸ் ஒரு ஆ்சனத்்� மடடுரம கேற் 
றது. இ�ன் மூலம் �மிழ மககைளின் �்ல்ம �ந்� 
யின் ்கைகைளுககு வந�து.
 ே�விககு வந� உைனடியொகைரவ �னிச்சிங 
கைள ்சடைத்்� ந்ைமு்றப்ேடுத்துவ�ற்கைொன 
்சடைமூலத்்� ேண்ைொ�நொயககை ககைொண்டுவந�ொர. 
�னிச் சிஙகைளச் ்சடைத்துககு எதி�ொகை �ந்� க்சல்வொ 
�்ல்மயில்  �மிழ�சுக கைடசியினரும் �மிழகமொழி 

உரி்மயில் கைரி்ச்ன ககைொண்ைவரகைளும் கைொலிமுகை 
த்திைலில் ்சத்தியொககி�கைத்தில் ஈடுேடைனர.
 கேொலிஸைொர முன்ேொகைரவ சிஙகைள இனவொ 
திகைள ்சத்தியொககி�கைத்தில் ஈடுேடைவரகை்ள 
மிகைக ககைொடூ�மொகை �ொககினர. ்சத்தியொககி�கைத்தில் 
ஈடுேடைவரகைள கைடு்மயொகைக கைொயம்ைந�னர. 
கைொலிமுகைத்திைலில் �மிழரகைளின் இ�த்�ம் வழிந 
ர�ொடியது. வைககு – கிழககு மொகைொணஙகைள �விரந� 
மற்்றய மொகைொணஙகைளில் வொழந� �மிழரகைள 
ேலர �ொககைப்ேடைனர. குறிப்ேொகை யொழப்ேொணம், 
மடைககைளப்பிலிருநது வந� பு்கையி��ஙகைளில் 
�மிழப் பி�யொணிகைள �ொககைப்ேடைனர. அவரகைள 
இ�த்�த்தில் உ்றந�ொரகைள.

்பண்டா - சேல்�ா ஒப்்பநதம
 �னிச்சிஙகைளச் ்சடைம் 1956ஆம் ஆண்டு 
ஐூ்ல மொ�ம் 7ஆம் திகைதி நொைொளுமன்றத்தில் 
நி்றரவற்றப்ேடைது. அன்்றய கைொலகைடைத்தில் 
�மிழ�சுக கைடசி ்சத்தியொககி�கைப் ரேொ�ொடைம், 
உண்ணொவி��ப் ரேொ�ொடைஙகை்ளயும் ஆ�ம்பிககை 
ப்ரேொவ�ொகை அறிவித்�து. வைககு கிழககின் நிரவொ 
கைம் முைககைப்ேைலொம் என்ற அச்்சம் எழுந�து. 
அ�ன் பி�கைொ�ம் இந�ப் பி�ச்சி்ன்ய ரேசித் தீரத் 
துக ககைொளளலொம் வொருஙகைள என்று �ந்�்ய அன் 
்றய பி��ம�ொன ேண்ைொ�நொயககை அ்ழத்�ொர.
 இந�ப் ரேச்சுககைளின் மூலமொகை உருவொ 
னது�ொன் ேண்ைொ – க்சல்வொ ஒப்ேந�ம். �மிழ 
மககைளுககைொன சிறந�க�ொரு தீர்வ இது முன் 
்வத்திருந�து. ேண்ைொ�நொயககை-க்சல்வநொயகைம் 
ஒப்ேந�ம், 1957 ஜூ்ல 26, அன்று எஸ்.ைபிளயூ.ஆர.
டி.ேண்ைொ�நொயககைவுககும் க்சல்வநொயகைத்துககும் 
இ்ைரய ்கைச்்சொத்திைப்ேடைது.
 �னிச் சிஙகைளச் ்சடைம், இநதியத் �மிழ 
ர�ொடைத் க�ொழிலொளர குடியுரி்ம ேறிப்பு, 
�மிழப் பி�ர�்சஙகைளில் அத்துமீறிய குடிரயற்றஙகை 
ளினொல் ஆத்தி�ம்ைநது ேல்ரவறு வ்கையொன 
ரேொ�ொடைஙகைளில் ஈடுேடை �மிழரகை்ள ஓ�ள 
வுககு ்சமொ�ொனப்ேடுத்தும் ரநொககுைன் இந� ஒப்ேந 
�ம் ேண்ைொ�நொயககைவொல் ்கைச்்சொத்திைப்ேடைது 
எனச் க்சொல்லலொம்.
 இலங்கையின் வைககு – கிழககு மொகைொண 
ஙகைள இலங்கை வொழ �மிழ மககைளின் �ொயகைம் 
என்ேது அஙகீகைரிககைப்ேடைதுைன், வைககு மொகைொ 
ணம் ஒரு பி�ொநதியமொகைவும், கிழககு மொகைொணத் 
தில் நொடடின் இன்கனொரு சிறுேொன்்ம இனமொ 
கிய முஸ்லிம் மககை்ளயும் அவரகைளின் �னித்து 
வத்்�யும் மதிககும் ரநொககிலும் கிழககு மொகைொ 
ணம் இ�ண்டு அல்லதுஅ�ற்குரமலொன பி�ர�்சங 
கைளொகை வகுககைப்ேடைது. இ�ன் ேலனொகை முஸ்லிம் 
மககைளும் �மிழர �ொயகைத்தின் �னித்துவமொன இனம் 
என்ேது ஏற்றுகககைொளளப்ேடைதுைன், அவரகைளும் 
பி�ொநதியத்திற்குரியவரகைளொகை ஏற்றுகககைொளளப்ேட 
ைனர. இனஙகைளுககி்ையிலொன புரிநதுணர்வ 
ஏற்ேடுத்தியது அவகவொப்ேந�ம்.
 இந� ஒப்ேந�த்தின் மூலம் ே�வலொககைப் 
ேடை அதிகைொ�ஙகைளொகை விவ்சொயம், கூடடுறவு, 
கைொணி, கைொணி அபிவிருத்தி, குடிரயற்றம், சுகைொ�ொ�ம், 
்கைத்க�ொழில், கைல்வி, மீன்பிடி, வீை்மப்பு ்சமூகை 
ர்ச்வகைளும் வீை்மப்பும் என்ேனவற்ரறொடு 
�மிழ ஒரு ர�சிய சிறுேொன்்ம கமொழியொகை அஙகீ 
கைரிககைப்ேடைது. வைககு – கிழககு மொகைொணஙகைளின் 
நிரவொகை கமொழி சிஙகைள கமொழிககு குந�கைம் இல் 
லொமல் �மிழிலும் ந்ைகேறும் என திடைவட 
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1970கைளின் ஆ�ம்ே கைொலஙகைளில் இலங்கைத் தீவில் 
வொழநதுககைொண்டிருந� �மிழத் ர�சிய இனத்தின் 
இ்ளய ்சந�தியினரின் இ�யத்தில் எழுநது ஒலித்� 
மிகைவும் ஆழமொன ரகைளவி இதுரவகயனலொம்!
 இலங்கைத்தீவிற்குள வொழகின்ற �மிழரகை 
ளுககு இலங்கையின் ேொ�ொளுமன்ற அ்மப்பினூ 
டும் அ�ற்கைொன ‘ர�ர�ல்-வொககு’ வழிப்ேடை பி�தி 
நிதித்துவத்தினூடும்  கி்ைககைப்ரேொகின்ற இறுதித் 
தீரவு ‘இனப்ேடுககைொ்லரய’ என்ற முடிவிற்கு 
எமது இ்ளய ்சமு�ொயம் �ளளப்ேடுகின்ற அ�சி 
யல் ்சமூகை கேொருளொ�ொ�ச் சூழல் மிகைவும் ரவகைமொகை 
வும், துல்லியமொகைவும் விருத்திய்ையத் க�ொைங 
கிய கைொலப்ேகுதி இதுகவன்ேதில் எதுவி� ஐயப் 
ேொடு மில்்ல!
 �மிழினத்தி்ன ஒடடுகமொத்�மொகை ஓர 
உரி்மகைளற்ற, உயிரப்ேொதுகைொப்பிற்கு எந�வி� 
உத்�� வொ�முமற்ற ஓர ‘உயிரககூடுகைளின்’ ்சஙகைம 
மொகைரவ கேௌத்� சிஙகைளப் கேரும்ேொன் ் ம யினம் 
கைருதியும், கைணித்தும், சிநதித்தும்,  க்சயற்ேடடும் 
வருகிறது என்ற ஒரு அனுமொனத்திற்கு எமது இ்ளய 
்சந�தி வ�த் க�ொைஙகிய்� எம்மொல் நன்கு ஊகிக 
கைவும், உண�வும் கூடிய�ொகைவிருந�க�னலொம்!
 இனவொ� ்சகதிகைளொகை நொளுககுநொள விசுவரூ 
ேகமடுத்துவந� சிஙகைளப் கேௌத்� ம�பீைஙகைளும், 
அ�சியல்வொதிகைளும் அவர�ம் அடியொடகைளும், 
்கைககூலிகைளும் புரிநதுககைொளளககூடிய - எளி�ொகை 
விளஙகிக ககைொளளககூடிய ஒரு மொற்று அ�சியல் 
கமொழி்ய, ஒரு முற்றிலும் மொறுேடை அ�சியல் 
அணுகுமு்ற்ய ஏற்று எதிரககைொளள ரவண்டித் 
�ொனொகை ரவண்டுகமன்ற ஒரு நி்லப்ேொடடி்ன 
எமது இ்ளய ்சந�தியினர எடுத்து விடை�ற்கைொன 
அ றி கு றி கை ள க ம ௌ் ள க ம ௌ் ள க வ ளி ப் ே ை த் 
க�ொைஙகின!
 இவவொறொன ஒரு வ�லொறு�ொன் சிஙகைள 
மககைளி்ைரயயும் �்லகயடுத்துத் �ொண்ைவமொடி 
ய்� நொகமல்ரலொரும் அறிநதிருநர�ொம்! ‘ர்சகு 
ரவ�ொ இயககைம்’ ேற்றிய க்சயதிகை்ள நொன் ஈண்டு 
விேரிககை விரும்ேவில்்ல! ‘இ�ட்ை’ப் பி��ொன 
மு�ன்்மக கைடசிகைளின் ்கையில் அகைப்ேடடு உலகை 
்சனநொயகை �த்துவம் அனுேவிககும் இைரகைள, இன் 
னல்கைள ேற்றி யொகமல்ரலொரும் நன்கைறிரவொம்!
 இலங்கைத் தீவி்னப் கேொறுத்�வ்�யில், 
அ�சியற் �்ல்மகைளும், அ�சியல்வொதிகைளும், 
அவர �ம் கைடசிய்மப்புகைளும் கைனவிலும் கைண்டி�ொ� 
புதியக�ொரு அ�சியல் கமொழியும், அ�ற்கைொன 
அணுகுமு்றயும் இலங்கை அ�சியலுககுள அடி 
கயடுத்து ்வப்ே�ற்கைொன ேொ்�்யயும், ேயணத் 
்�யும், அவற்றிற்கைொன ர�்வ்யயும், க�ளிவி 
்னயும் முன்னின்று எடுத்துகககைொடுத்� கேரு்ம 
யும் ரேறும்…
 இனவொ� சிஙகைளப் கேௌத்� அ�சியல்ம 
ப்புகை்ளயும், ம�பீைஙகை்ளயும் ஊைகை அ்மப்புகை 
்ளயும் அவற்றின வழிகைொடைலில் க�ொைரச்சியொன 
இ ன க கை ல வ � ங கை ் ள யு ம் , உ யி ர ப் ே லி கை ் ள 
யும், உ்ை்மகைள அழிப்புகைள, எரிப்புகை்ளயும், 
மொனேஙகைஙகை்ளயும் நிகைழத்தி, நி்றரவற்றி அதில் 
ஆனந�ககைளிப்பும்,  ஆரப்ேரிப்பும் ஈடடிய அ்னத் 
துச் சிஙகைள மககை்ளயுரம ்சொருகமனலொம்! இந� 

இனககைவ� கைொலஙகைளில் இ�்ன நிறுத்துகின்ற முய 
ற்சிகைளில் சிஙகைள  மககைள உணரவு பூரவமொகைவும், 
அறிவுபூரவமொகைவும் ஈடுேடடிருந�ொல் -  அ�ன்வழி 
இயஙகியிருந�ொல் உண்்மயொன புத்�்சமய ரேொ� 
்னகை்ளப் பின்ேற்றியிருந�ொல்,  இலங்கையில் 
எல்லொ இனஙகைளும் ஒன்றொகைச் ்சரகைொ�த்துவப் ேண் 
புகைரளொடு வொழககூடிய சூழல் எப்ரேொர�ொ ஏற்ேட 
டிருககை முடியுகமன்ே்� மறுப்ே�ற்கில்்ல! 
ஆனொல் உண்்ம இ�ற்கு முற்றிலும் மொறுேடரை 
யிருநது வநதுளளது!

இ�ன்வி்ளவொகை… 
 திடைமிைப்ேடை அ�்ச ேயஙகை�வொ�த்திற் 
ககைதி�ொகைச்  ்சமநீதிகயன்றும், ‘்சமஸ்டி’ அ்மப்கேன் 
றும், ்சத்தியொககி�கைகமன்றும், அறவழிப் ரேொ�ொடை 
கமன்றும், கூப்ேொடுரேொடடும் கூககு�கலழுப்பி 
யும் வந� இலங்கைத் �மிழரகைள�ம்்ம ஈழத்�மிழர 
கைளொகை மீளுருவொககைம் க்சயயத் �்லப்ேடை வ� 
லொறு ர�ொற்றம் கேற்றது! அகிம்்்சகயன்றும் அற 
கமன்றும் வ�ம்புகைள கைடடிய �மிழர அ�சியல் 
வ�லொற்றின்  �்லகயழுத்தில் ‘ஆயு�   எழுத்து’ வநது 
அமரநது ககைொண்ைது! �மிழரகைள கைொலஙகைொலமொகை 
நம்பித் க�ொழு� ஆண்ைவனின் ்கையில் ்வத்திரு 
ந� ஆயு�ம் ஈழத்�மிழர கை�ஙகைளிற்கு வநதிறஙகி 
யது! புறநொனூற்றிலும், ே�ணிப்ேொடடிலும் அறத் 
்�யும், மறத்்�யும் அழகுேடுத்திய ேண்்ைத் 
�மிழர வ�லொறு நகைரப்புறஙகைளிலும், ஊரப்புறங 
கைளிலும், கைைற்து்றகைளிலும்,  வயற்புறஙகைளிலும் 
�்�யிறஙகின!

‘அ்றததிறவக அன்பு ோரபு என்்ப அறிைார
ை்றததிறகும அஃவத துயண’ எனும் குறள உயிர 
கேற்று உலொவ�த்க�ொைஙகியது!
 �ொய மீதும், �ொ�த்தின் மீதும், �மக்கைமீதும், 
�ங்கைமீதும், ர்சயமீதும், சிறுவரமீதும் ககைொண்டிரு 
ந� ேொ்சமும் ேற்றும் �ொயகைத்தின்மீதும், �ன்னினத் 
தின் மீதும் �ொவிகககைொளள ேொயகின்ற �மிழர கைளின் 
கைொவியம் ஆ�ம்ேமொயிற்று!

‘அசேமில்யல அசேமில்யல அசேசைன்்பதில 
யலவை!
உசசிமீது �ானிடிநது வீழுகின்்ற வ்பாதிலும’ எனும் 
ேொ�தியின் உயிக�ொலி ஊக�ொலியொயிற்று!
 கைல்வியும், கை்லயும், க்சல்வமும், சிறப்பும் 
ேடைமும், ே�வியும், உத்திரயொகைமும் �ன்மொனத் 
தின் முன்ரன, இனமொனத்தின்முன்ரன துச்்சகமன 
எண்ணும் ஓர இ்ளய �மிழச் ்சமு�ொயம் �்லகய 
டுககைலொயிற்று!
 குடைககுடைக குனிவதும், எடடியு்�ககை 
வும், ஏளனஞ க்சயயவும், திடடித்து�த்�வும் கவட 
கைமின்றி வீழநதுகிைககின்ற ககைடை ்சமு�ொயத்்�த் 
�டடிகயழுப்புரவொகமனத் திடைஙகைள தீடைப் 

கேற்றன! அவற்றிற்கைொன அ�ஙகுகைள கைடைப்ேட 
ைன!
 உளவியல் ரீதியொகைப் ேொரககைப்ரேொனொல், 
ஒரு ்சரவதிகைொ� அ்மப்பின்கீழ ஓர இ�ொணுவ 
ஆடசியின் கீழ அதிகைொ� வரககைத்தின் ஆககி�மிப்பு 
அைககுமு்றயின் பிடியில் அச்்சம் பீதியில் வொழ 
கின்ற குடிமககைள �ஙகைளுககு முன்னொல் ர�ொற்ற 
மளிககின்ற அந�த் ர�ொற்றப்ேொட்ை எப்ேடியொ 
வது விலககிவிைரவண்டுகமன்று துடிப்ரேொடும், 
�விப்ரேொடும் முயல்வ்� எந� ்சகதியொலும் 
�டுத்துவிை முடியொக�ன்ற ய�ொரத்� உண்்ம 
்யரய ஈழத்�மிழினம் அன்று ரநரிற் ்சநதித்�க� 
னரவ எண்ண ரவண்டியுளளது!
 ஒருமு்ற என்ரனொடு ஒரு ‘்சொன்றொண்்ம’ 
மிககை கேரியவர ரேசிக ககைொண்டிருந�ரேொது 
கூறிய விையம் இன்றும் என்னுள ஒலித்துகககைொண் 
டிருககிறது!
 ‘�ம்பி! நொஙகைளும் ஒருகைொலத்தில் எஙகைள 
முன் னொல் நின்று எம்்மக ககைொடு்மப்ேடுத்தி, அவ 
மொனப்ேடுத்திய இனகவறியரகை்ளச் சுடடுப் கேொசு 
ககிக ககைொண்டிருந�வரகைள �ொரன �ம்பி! ஒர� 
கயொரு வித்தியொ்சம் என்னகவன்றொல், நொம் மனதி 
ற்குள ஆயு�ம் �ொஙகி எமது ே்கைவரகை்ளச் சுடடுப் 
கேொசுககிக ககைொண்டு எமது வஞசினஙகை்ளத் 
தீரத்துக ககைொண்டிருநர�ொம்! இன்ரறொ �மிழரகைள 
உண்்மயொகைரவ ஆயு�த்்�க ்கையிரலநதிச் சுைத் 
க�ொைஙகியிருககிறொரகைள! நொஙகைள ேடு ரகைொ்ழகை 
ளொகை இருநர�ொம்! புத்�கைப் புறநொனூற்றுப் ேக�ரகை 
ளொகை இருநர�ொம்! ஆனொல் அவரகைரளொ வொழவொ? 
்சொவொ? என்ற வ�லொற்றின் ேககைஙகை்ள எழு�த் 
துணிநது விடைொரகைள!’ என்ற க�ொனிப்ேை அந�ப் 
கேரியவர கூறிவிடடு என்்னப் ேொரத்துப் புன்ன 
்கைத்�ொர!
 அவரு்ைய புன்ன்கை்யப் ேொரத்திருந� 
எனது மனத்தி்�யில் நொன் �மிழொ�ொயச்சி மொநொ 
டடின் ேத்�ொவது நொளி�வு துப்ேொககியுைன் நின்று 
ககைொண்டிருந� ‘கைலவ� எதிரப்புப் ே்ையணி’யின 
ரின் முன்னொல் அஞசி நடுஙகி நின்ற கைொடசியும், 
எனது உருத்தி�பு�ம் கிளிகநொச்சி ஆசிரிய அனுேவ 
கைொலஙகைளில் ஆ்னயிற்வ ஒவகவொருநொளும் 
கைைககை ரநரந�ரேொது சிஙகைள இ�ொணுவச் சிப்ேொய 
கைள எம்்ம நிறுத்திச் ர்சொ�்ன க்சயது துன்புறு 
த்திய ரவ்ளகைளிலும் ககைொழும்பு யொழப்ேொண 
இ�யிற் ேயணஙகைளின்ரேொதும் நொம் அனுேவித்� 
அவமொனஙகைளும், அருவருப்புகைளும் ஒவகவொன் 
றொகை ஓடிகககைொண்டிருந�ன!
 அந�ப் கேரியவர க்சொன்னதிற்றொன் எத் 
�்ன உண்்மகைள என அப்ரேொது நொன் எண்ணிக 
ககைொண்ரைன்!
 இலங்கைத்தீவினில்  ்சனநொயகைம் எனும் 
ரேொர்வயில் நொம் அனுேவித்� துன்ேஙகை்ள, 
இன்னல்கை்ள, உயிரிழப்புகை்ள, ேடை  அவமொனங 
கை்ள, அலஙரகைொலஙகை்ள, அதிருப்திகை்ள அறிய 
வும், அணுகைவும், எம்்ம எடடிப்ேொரககைவும் எவ 
ரும் மு்னயவுமில்்ல! முயலவும் இல்்ல! 
 சீனொவிலும் ருசியொவிலும் நிகைழந� விடு� 
்லப் ரேொ�ொடைஙகை்ளப் ேற்றியும் அஙகிருநது 
விரிநது க்சழித்� மொனிை உரி்மக கு�லுககைொன 
இலககிய வீச்சுககை்ளப் ேற்றியும் அ�ஙகுகைளிலும், 
இ�ழகைளிலும் கேொரிநது �ளளியவரகைள, க்சொரி 
நது �ளளியவரகைள எல்லொம் சிஙகைளப் கேௌத்� 
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இலங்கையின் குறிப்ேொகை வைேகுதி கைைற் 
ேகுதியில் �மிழகை மீனவரகைள மீன் பிடிப்ேதும் 

அவரகை்ள இலங்கை கைைற்ே்ையினர �ொககு 
வதும், ேடுககைொ்ல க்சயவதுமொன ்சம்ேவஙகைள 
ேல �்சொப்�ஙகைளொகை இைம்கேற்று வருகின்றன. இது 
வ்�யில் இலங்கை கைைற்ே்ையினரின் �ொககு�ல் 
கைளொல் 500 இற்கு ரமற்ேடை அப்ேொவித் �மிழகை 
�மிழ மீனவரகைள ேடுககைொ்ல க்சயயப்ேடடு 
ளளனர. அவரகைளுககைொன நீதி கூை இன்னும் கிடை 
வில்்ல.  
 இந� நி்லயில் இநதிய மீனவரகை்ள 
இலங்கை கைைற்ேகுதியில் சில கைடடுப்ேொடுகைளுைன் 
மீன் பிடிககை அனுமதிப்ேது என இலங்கை அ�சின் 
ஆ��வு அ்மப்ேொன ஈழமககைள பு�டசிகை� விடு 
�்ல முன்னணியின் �்லவரும் இலங்கை கைைற் 
க�ொழில் அ்மச்்சருமொன ைகளஸ் ர�வொனந�ொ 
அண்்மயில் க�ரிவித்துளள கைருத்து க�ொ ைரபில் 
இலங்கை வைமொகைொணம் மற்றும் �மிழகை மீனவ 
அ்மப்புககைளின் பி�திநிதிகைள இலககு ஊைகைத்தி 
ற்கு வழஙகிய ரநரகைொண்ல நொம் இஙகு �ருகி 
ன்ரறொம்.

வதசிை மீன� ஒததுயழப்பு இைககம �்டககு 
ைாகாண இயணப்்பாளர 
அன்டனி யேசுதாசன

 இநதிய மீன்பிடி ேைகுகைள, இலங்கை 
கைைற்ே�ப்பிற்குள மீன்பிடியில் ஈடுேடுவ�னொல், 
வைேகுதி மீனவரகைள ்சமூகை, கேொருளொ�ொ�, கைலொ்சொ� 
மற்றும் அ�சியல் ரீதியில் ேல வருைஙகைளொகை ேல 
இன்னல்கை்ளச் ்சநதித்து வருகின்றனர.
அர� ரந�ம் ேல ரேொ�ொடைஙகை்ள நைத்தியிருககி 

ன்றொரகைள. ேல கைலநது்�யொைல்கை்ள நைத்தியிருக 
கின்றொரகைள. கைைந� 2020, டி்சம்ேர 15ஆம் திகைதி, 
முல்்லத்தீவு மொவடைத்திரல ேல மீனவரகைள 
இ்ணநது இநதியப் ேைகுகைளுககு எதி�ொகை ரேொ�ொ 
டைஙகை்ள நைத்தினொரகைள. 
 ரமலும் ்சத்தியொககி�கை ரேொ�ொடைத்்�யும் 
ஆ�ம்பித்�ொரகைள. அ�ன் ரேொது அஙரகை வந� அ்ம 
ச்்சர ைகளஸ் ர�வொனந�ொ, இந�ப் பி�ச்்ச்னககு 
நி�ந��த் தீர்வ வி்�வொகை வழஙகுவ�ொகை கூறி 
னொர. இவவொறு கூறிய அ்மச்்சர, இநதிய ேைகு 
கை்ள இலங்கை கைைற்ே�ப்புககுள வருவ�ற்கு 
அனுமதி அளிப்ே�ொகைவும் அவரகைள ஒரு ககைொள்கை 
ககுளரள இஙரகை வருவ�ற்கைொன ஏற்ேொடுகை்ள  
க்சயவ�ற்கைொன முயற்சிகை்ள எடுப்ே�ொகைவும் 
கூறியிருந�ொர.   
 அ�ற்குப் பிறகு ்சமூகைத்தில் ஏற்ேடை சில 

அழுத்�ஙகைள கைொ�ணமொகை, ஊைகைஙகைள வொயிலொகை 
இநதியொவினு்ைய நொடடுப்ேைகுகை்ள இலங்கை 
ககுளரள அனுமதிப்ே�ற்னொன திடைஙகை்ள இந 
திய அ�சுைன் முன்கனடுககைப்ேடும் என்று க�ரி 
வித்திருந�ொர. அவரு்ைய இந� கைருத்து இலங்கை 
மீனவரகை்ளப் கேொறுத்�ளவிரல  ஒரு ேொ�தூ�மொன 
விையமொகை இருககின்றது.
 ஏற்கைனரவ இநதிய இழு்வப் ேைகுகைள 
இஙகு வநது க�ொழில் க்சயவ�னொல் ஏற்ேடை 
பி�ச்்ச்னககு ்சொ�கைமொன தீர்வ ர�டிகககைொண்டி 
ருககும் ரவ்ளயில், இநதிய ேைகுகைள (அது நொட 
டுப்ேைகைொகை இருககைலொம், வி்்சப்ேைகுகைளொகை 
இருக கைலொம்- அவவொகறனில் ஆயி�ககைணககைொன 
ேைகுகைள வரும்)  ்சரவர�்ச எல் ்ல்யத் �ொண்டி 
எமது கைைல் ேகுதிககுள க�ொழிலில் ஈடுேடும் 
ரேொது, எம்மு்ைய மீன வரகைள ரேொ�ொல் ேொதிககைப் 
ேடைவரகைள. இன்னும் அதிலிருநது மீள முடியொ� 
வரகைளொகை இருககிறொரகைள.
 இநநி்லயில், இவரகைள எஙகைள கைைற் 
ே�ப்புககுள க�ொழில் க்சயயும் ரேொது, எம்மு்ைய 
மீனவரகைளின் வொழவொ�ொ�ம் மறுககைப்ேடடு 
மீனவரகைளு்ைய கேொருளொ�ொ�ம் ேொதிககைப்ேடும். 

அத்ர�ொடு எமது வளஙகைள அழிவ்ையும். 
எனரவ அ்மச்்சரு்ைய இந� முடிவொனது 
மிகைவும் ரமொ்சமொன ஒரு முடிவு. ரமலும் இது 
அவரு்ைய �னிப்ேடை முடிவல்ல. இ�ற்குப் 
பின்னணியிரல அ�்சொஙகைத்தினு்ைய நிகைழச்சி 
நி�ல் இருககின்றது.. அ�ொவது அ�்சொஙகைம் 
இநதியொ்வ ே்கைத்துகககைொளளொமல்  வைேகுதி 
மீனவரகைள�ொன் இநதியொ்வ ே்கைககின்றொரகைள 
என்ற மொ்ய்ய உருவொககுகின்றனர. ஆகைரவ இது 
க�ொைரேொன பி�ச்சி்ன்ய கைவனத்தில்ககைொண்டு, 
இருநொடடு மீனவர பி�ச்்ச்னககும் ஒரு நி�ந�� 
மொன தீர்வ ர�டுவ�ற்கைொன முயற்சிகை்ள அ�்சொ 
ஙகைம் முன்கனடுககை ரவண்டும்.

ஜெ. ய�ாசுமணி தலைவர்
தமிழ்ாடு மீன�ர ைககள் ேங்கம

 
 ைகளஸ் ர�வொனந�ொ அவரகைள கைச்்சத்தீவு 
ேகுதியில் �மிழகை மீனவரகைள மீன் பிடிககைலொம் 
என்கின்ற கைருத்து �ற்ரேொது கவளிவநதிருககிறது.
இந�க கைருத்து ரமரலொடைமொகை ேொரககின்ற 

கேொழுது �மிழகை மீனவரகைளுககு மிகைப்கேரிய 
மகிழச்சி்ய ககைொடுப்ே�ொகை இருககும். ஆனொல் 
உண்்மயில் ைகளஸ் ர�வொனந�ொவின் கைருத்து  
இலங்கையின் �மிழ மீனவரகைளும், இநதியொவின் 
�மிழ மீனவரகைளும் ரமொதிக ககைொளவ�ற்கைொன ஒரு 
வொயப்்ே எற்ேடுத்துவ�ொகைத்�ொன்   நொன் இ்�ப் 
ேொரககிரறன்.
 இலங்கை்யப் கேொறுத்�வ்� �மிழகை 
மீனவரகைள கைச்்சத்தீவு ேகுதியில் மீன்  பிடிககை அனு 
மதி இல்்ல.  1974இல் கைச்்சத்தீவு இலங்கைககு 
�ொ்� வொரககைப்ேடை  பின்பு 1974 இல் இருநது 1983 
வ்� எந�வி�மொன ேொதிப்புகைளும் இல்லொமல் 
க�ொன்றுக�ொடடு இ�ண்டு நொடடு மீனவரகைளும் 
இந� கைைல் ேகுதியில் மீன் பிடித்து வந�னர. 1974 
கைச்்சத்தீவு ஒப்ேந�த்தில் ்ச�த்து 5, 6 மிகைத் க�ளிவொகை 
கைச்்சத்தீவு  ேகுதியில் இருககைககூடிய அநர�ொனியொர 
ரகைொயிலில் ஆலய வழிேொடு க்சயயலொம். மீனவ 
ரகைள ஓயவு எடுககைலொம். வ்ல உலரத்�லொம். மீன் 
பிடிககைலொம் என்கின்ற கைருத்து ரமற்கைண்ை இ�ண்டு 
நொடடு ஒப்ேந� அடிப்ே்ையில் 5, 6 ்ச�த் துககைள 
இருநது வந�ன.
 1976ஆம் ஆண்டு இ�ண்டு நொடடு கவளி 
விவகைொ�த்து்ற க்சயலொளரகைள மடைத்தில் ஏற்ே 
டுத்�ப்ேடை ஒரு புரிநதுணரவு ஒப்ேந�த்தில் ரமற் 
கைண்ை 5, 6  ்சத்துககைளில் இருந� கைருத்துககை்ளகயல் 
லொம் நீககி அ்� இ�த்து க்சயதுவிடைனர என்ற 
க்சயதி எஙகைளுககு வந�து. ஆனொலும்கூை 1983ஆம் 
ஆண்டு வ்� இருநொடடு மீனவரகைளுககும் எந� 
க�ொந��வும் இல்லொமல் ரமற்கைண்ை கைைற் ேகுதி 
யில் மீன் பிடித்து வந�னர.
 1983இல் இலங்கையில் உளநொடடு கைலவ�ம்  

உருவொகிய பின்பு  �மிழகை மீனவரகை்ள கைச்்சத்தீவு 
ேகுதியில் மீன்பிடிககை விைொமல் மீனவரகை்ள 
�ொககுவது,   ேைகுகைள மற்றும்   மீனவரகை்ளச் சி்ற 
பிடிப்ேது, மீனவரகை்ள சுடடுக ககைொல்வதுரேொன்ற 
உலகை நொடுகைள க்சயயொ� மிகைப்கேரிய ககைொடூ�த்்� 
இலங்கை அ�சு க�ொைரநது க்சயது வருகின்றது.
 இதுவ்� 800 இற்கும் ரமற்ேடை �மிழகை 
மீனவரகைள ேடுககைொ்ல க்சயயப்ேடடிருககிறொர 

கைள. ேல ஆயி�ககைணககைொன மீனவரகைள உைல் ஊன 
முற்று ்கை கைொல் இழநது மனநி்ல ேொதிககைப்ேடடு  
வொழநது ககைொண்டிருககிறொரகைள. 
 இந�ச் சூழநி்லயில் ைகளஸ் ர�வொனந�ொ 
அவரகைளின் இ�ண்டு நொடடு மீனவரகைளும் இலங 
்கையின் வைககு கைைல் ேகுதியில் மீன் பிடிககை 
லொம் என்கின்ற க்சயதி மிகைப்கேரிய ஆச்்சரியத்்� 
அளிககின்றது. ைகளஸ் ர�வொனந�ொவின் அறிவி 
ப்பு இலங்கை அ�சின் அனுமதிரயொடு அளிககைப் 
ேடை அறிவிப்ேொ?  என்ேது க�ரியவில்்ல. ஆனொ 
லும் இ�ண்டு நொடடு மீனவரகைளும் இந� ேகுதி 
யில் மீன் பிடிககைலொம் என்ேது வ�ரவற்புககுரிய 
க்சயதியொகை இருந�ொலும், இ�ன் பின்புலத்தில் 
ரவறு ஏர�னும் ்சதி இருககுரமொ என்று அச்்சப் 
ேைத் ர�ொன்றுகின்றது. �மிழகை மீனவரகை்ள 
கேொறுத்�வ்� இ�ண்டு நொடடு அ�சும், இ�ண்டு 
நொடடு மீனவரகைளும் இ்ணநது ரேசி இதில் 
இருககைககூடிய ்சொ�கை ேொ�கைஙகை்ள எல்லொம் அலசி 
ஆ�ொயநது ஒரு நல்ல தீர்வ ககைொண்டுவருவது 
்சொலச் சிறந��ொகை இருககும். குறிப்ேொகை இலங்கை 
மீனவரகை்ள கேொறுத்�வ்� �மிழகை மீனவரகைள 
்வத்திருககைககூடிய இ�ட்ைமடி சுருககுமடி 
வ்லகை்ள ்வத்து மீன் பிடிககைொமல், ்சொ�ொ� 
ணமொகை கைடடு வ்ல்ய ்வத்து மீன் பிடித்�ொல் 
எந� பி�ச்சி்னயும் இருககைொது.

 என.யெ. ய�ாஸ்
தமிழக க்டவலார வியேப்்ப்டகு, ைாநில மீன�ர 
்லச ேங்கததின் ைாநில ச்பாதுசசேைலாளர.

 அ்மச்்சர ைகளஸ் ர�வொனந�ொவின் 
கைருத்து, �மிழநொடடு மீனவரகைளுககு ஏற்பு்ை 
ய�ல்ல. �மிழரகைளுககு �மிழரகைள விடடுகககைொ 
டுத்து க்சல்லககூடிய நி்லயில் நொம் இருககின் 
ரறொம். ஈழப்பி�ச்சி்னயின் ரேொது, அஙகிருநது 
கவளிரயறி �மிழகைம் வந� ஈழத் �மிழரகைளுககு 
மு�ன்மு�லில் அ்னத்து வ்சதிகை்ளயும் க்சயது 
ககைொடுத்து அ�ன் பின்ரே அ�சிைம் அவரகை்ள 
ஒப்ே்ைத்ர�ொம். இது இவவொறிருககை  இதுவ்� 
யில் இநதிய இலங்கை மீனவரகைள நடபு நொடு என்ற 
வ்கையில்  நல்ல நடபுைன் ( மொமொ, மச்்சொன் என்று 
அ்ழத்து) க�ொழில் க்சயதுவநர�ொம்.
 ஆனொல் இந� உறவுகை்ள �ற்கேொழுது 
சில தீய ்சகதிகைள இநதிய மீனவரகைள, இலங்கை 
மீனவரகைள என்று பிரித்திருககிறொரகைள.  அத்ர�ொடு 
விடு�்லப்புலிகைள இலங்கையில் இல்்லஎன்ற 
நி்ல உருவொகிய பின், இநதிய மீனவரகைள  இலங்கை 
கைைற்ே்ையொல் துன்புறுத்�ப்ேடுவது அதிகைரித்துள 
ளது. அத்ர�ொடு சி்றப்பிடிககைப்ேடைேைகுகைள 
இன்னும் விடுவிககைப்ேைவில்்ல. இது குறித்� 
தீர்வ இலங்கை கைைற்கறொழில் அ்மச்்சர ைகளஸ் 
ர�வொனந�ொவிைம்�ொன் நொம் எதிரேொரககின்ரறொம்.
 இலங்கை அ�சும் இநதிய அ�சும் மிகைவும் 
நல்லுறவொகை இருககின்றன. ஆனொல் இருநொடடு 
மீனவரகைள மடடும் கைடு்மயொகைப் ேொதிககைப்ேடடு 
ளளனர. இந� நி்லயில், அ்மச்்சர ைகளஸ் 
ர�வொனந�ொவின் கைருத்து எந�ளவுககு ்சொத்தியம் 
என்ேது ்சநர�கைரம.

lf;s]; Njthde;jhtpd; fUj;J
kPdtu;fspilNaahd NkhjYf;Nf toptFf;Fk;
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md;G Neah;fSf;F!
 எைது எதிரகால சிறபிகளான தமிழ சி்றாரகளின் 
தமிழசைாழி ைறறும ்பண்பாட்டு வைம்பாட்டியன 
இலககாக சகாணடு ச�ளி�ரும இலககு �ார 
இதழின் சிறு�ர தளத திறகான தங்கள், கட்டுயரகள், 
கவியதகள், ஓவிைங்கள் ைறறும �ாழவுககு 
�ழிகாட்டும தமிழர ் ாகரீகம சதா்டர்பான சிறு குறிப்பு 
கள் ஆகிை�றய்ற ்பகிரநது ஓர சேழிப்்பான நியலதத 
எதிரகால தமிழ ேநததியை உரு�ாகக இயணயுைாறு 
இலககு உங்கயள �ரவ�றகி்றது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

G.NyZ[d; : juk;-6

tTdpah jkpo; kj;jpa kfh tpj;jpahyak;

nfhNuhdhNt XbtpL!
ehs; KOf;f tPl;by; ,Ue;J

nfhNuhdh tpul;bL

fz;Zf;F njupahj  fpUkpia>

if fOtp> Kff;ftrk; Nghl;L> cd;

nrhe;jq;fis fhj;jpL.

xU rpy Neuk; thOk; nfhNuhdhNt!

ePz;l ehs; thOk; kdpjd; Nky;

Vd; Mir cdf;F?

XbtpL...

tp.epNwh[d;: juk;-8

mgpdh: juk;-4 

rpwp Rg;gpukzpa tpj;jpahrhiy

Gifg;glj; njhFg;G
 R. JthfP];; : juk;-6
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கைைந� ஏப்�ல் 14ஆம் திகைதி  பு�டசியொளர 
அம்ரேத்கைரின் பிறந� நொ்ளகயொடடி இக 

கைடடு்� பி�சு�மொகின்றது.
 இதில் நொம் ஒன்்ற புரிநதுககைொளள 
ரவண்டும், அப்ரேொது �ொழத்�ப்ேடைவரகைளுககு 
மடடும் �ொன் ேடடியல் இருந�து, பிற்ேடுத்�ப்ேட 
ைவரகைளுககு ேடடியல் இல்்ல. 1935 ஆம் ஆண்டு 
்சடைத்திற்கு முன்னொரலரய இ�ண்டு ேடடிய்ல 
�யொரித்திருந�ொரகைள. ஒன்று தீண்ைொ்மககு உட 
ேடை மககைள, மற்கறொன்று கேொதுச் ்சமு�ொயத்தில் 
இருநது விலகி, �னித்து வொழும் மககைள. மககை்ள 
ேடடியல் இன மககைள என �னியொகை க்சய�ொரகைள. 
இந� ேடடியலில் இருந�வரகைளுககைொன இைத்்� 
ஒதுககி அவ�ொல் எழு� முடிந�து.
 ேடடியலில் இல்லொ� பிற்ேடுத்�ப்ேடைவர 

கைளுககு அ�சியல் ்சடைத்தில் 340 என்ற ஒரு பிரி்வ 
எழுதினொர. அ�சு ஒரு ஆ்ணயத்்� அ்மத்து, 
்சமு�ொயத்திலும், கைல்வியிலும் பின்�ஙகியிருககும் 
மககைளின் ேடடிய்ல �யொரித்து, அவரகைளின் ரமம் 
ேொடடிற்கு க்சயல்ேை ரவண்டும் என்ேது�ொன் அந� 
340 ஆவது பிரிவு. எழுதியர�ொடு நிற்கைவில்்ல, 
அ�சியல் ்சடைம் ந்ைமு்றககு வநது ஒன்ற்� 
ஆண்டுகைளில் அவர ே�வியில் இருநது விலகினொர.

 ே�வியில் இருநது விலகுவ�ற்கு சில கைொ� 
ணஙகை்ள கைடி�த்தில் எழுதியிருந�ொர. பிற்ேடுத் 
�ப்ேடை மககைளுககு  ஆ்ணயம் அ்மத்து, அவர 
கைளின் ரமம்ேொடடிற்கு க்சயல்ேை ரவண்டும்என்று 
்சடைம் இயற்றி ஒன்ற்� ஆண்டுகைள ஆகியும், 
அ�ற்கைொன ஆ்ணயம்கூை அ்மககைவில்்ல என் 
ேது, அவர ே�வி விலகை எழுதிய கைொ�ணஙகைளில் 
ஒன்று. இப்ேடிப்ேடைவ்��ொன் �ொழத்�ப்ேடை 
வரகைளின் �்லவர என்று க்சொல்கிறொரகைள.
 இநதும� புதிரகைள என்று எழுதினொர. இை 
ஒதுககீடு என்ே்�கூை, ே�விகேறும் ரநொககைத்திற் 
கைொகை அவர க்சொல்லவில்்ல. அ்னத்து ்சமு�ொய 

மககைளுககும் ஆடசியிலும், அதி 
கைொ�ஙகைளிலும் ேஙகு இருககைரவண் 
டும் என்ேது�ொன் அ�ற்கு அவர 
ககைொண்ை கேொருள. அவர க்சொன்ன 
மு்றயும், அவருககு பின்னொல் 
வ ந � வ ர கை ள அ ் � எ டு த் து 
ககைொண்ை மு்றயும் கவவரவறொகை 
இருககிறது.

 நவீனத்துவத்தின் எதிரியொகை 
இருந�வர கைொநதி. அவருககு எதிர 
ப்்ே கைொடடுவ�ற்கைொன அ்ையொ 
ளமொகை, மிடுககைொன உ்ைரயொடும், 
க ே ரு மி � ர � ொ ற் ற த் ர � ொ டு ம் 
அம்ரேத்கைர இருந�ொர, அது அவர 
விரும்பி ஏற்றுகககைொண்ை�ல்ல. 
ஆனொல் அவருககு பின்னொல் வந� 

�்லவரகைள அவ்� ரேொல் உ்ைகை்ள, கைொல 
ணி கை்ள அணிவது�ொன் அம்ரேத்கைரியம் என்று 
கைருதிக ககைொண்ைொரகைள. அவர ஆடசி அதிகைொ�த்்�, 
அ�சியல் அதிகைொ�த்்� ்சமூகை விடு�்லககு ஒரு 
வழியொகை மடடும் ்வத்திருந�ொர.
 இப்ரேொது இவரகைள அ்� முடிந� முடி 

வொகை, ஒர� இலடசியமொகை எடுத்துக ககைொண்டு விட 
ைொரகைள. ்சமு �ொயத்தின் மீது அவர ்வத்� ேொர்வ 
என்னவொகை இருந�து என்ேதில் இருநது �ொன் 
அம்ரேத்கை்� நொம் புரிநதுககைொளள ரவண்டும். 
இநதிய நொடடின் விடு�்ல ேற்றி ரேசுகிற ரேொது, 
இநதிய விடு�்லககு எதி�ொனவரகைள என்ற குற்றச் 
்சொடடு கேரியொர மீதும், அம்ரேத்கைர மீதும் உண்டு.
 கைொஙகி�்ஸை எப்ரேொதும் எதிரத்து வந� 
அம்ரேத்கைர, கைொநதியும், கைொஙகி�சும் தீண்ைத்�கைொ� 
வரகைளுககு க்சய�து என்ன? என்று ஒரு புத்�கைமொகை 
எழுதி, இந� மககைளுககு கைொநதியும், கைொஙகி�சும் 
க்சய� துர�ொகைஙகை்ள ேடடியலிடுகிறொர.

 ேல வீடுகைளின் முன்னொல் நொயகைள இருககி 
றது எச்்சரிக்கை என்ற கேொருளில் ‘பிரவர ஆப் 
ரைொகஸ்’ [Beware of Dogs] என்று எழுதியிருப்ே்�ப் 
ரேொல், அந� புத்�கைத்தின் இறுதி அத்தியொத்திற்கு 
முந்�ய அத்தியொத்தில் ‘பிரவர ஆப் கைொநதி’ என்ற 
�்லப்்ே அம்ரேத்கைர எழுதியுளளொர. �ொழத்�ப் 
ேடைவர முன்ரனற்றத்திற்கைொகை ேல முயற்சிகைள 
எடுத்�தில் ஒன்றொகை�ொன், 1930 ஆம் ஆண்டு வடை 
ரம்்ச மொநொடடிற்கு க்சன்று ேல க்சயதிகை்ள 
எடுத்து ்வத்�ொர.
 கைஙகி�ஸ் அப்ரேொது கைலநது ககைொளளவி 
ல்்ல. 1931 ஆம் ஆண்டு �ொன் கைொநதி - இரவின் 
ஒப்ேந�த்தின்ேடி வடைரம்்ச மொநொடடில்  கைொநதி 
கைலநது ககைொளகிறொர. [உப்பு ்சத்யொககி�கை ரேொ�ொட 
ைத்தில் ்கைது க்சயயப்ேடைவரகை்ள விடு�்ல 
க்சயயகரகைொரி, இனி ரேொ�ொடைம் நைத்�மொட 
ரைொம் என்றும், வடைரம்்ச மொநொடடில் கைலநது 

ககைொளகிரறன் என்றும் ரேொைேடைது �ொன் ‘கைொநதி 
- இரவின் ஒப்ேந�ம்’.]  
 1930 ஆம் ஆண்டு வடைரம்்ச மொநொடடி 
ற்கு க்சல்வ�ற்கு முன்னொல் கைொநதி்ய ்சநதித்து ேல 
விவொ�ஙகை்ள க்சயது, நீஙகைள ஏன் எப்ரேொதும் 
�ொழத்�ப்ேடை மககைளுககு துர�ொகைரம க்சயகிறீரகைள 
என்று ரகைடடு விடடு�ொன் அம்ரேத்கைர மொநொடடிற்கு 
ரேொனொர. அந� மொநொடடில் அம்ரேத்கைர ்வத்� 

ரகைொரிக்கை்ய ஏற்றுகககைொண்ை பி��மர, �ொழத்�ப் 
ேடைவரகைளுககு இ�ட்ை வொககுரி்ம, �னித் 
க�ொகுதி உண்டு என அறிவித்�ொர. அப்ேடி கூைொது 
என்று ரேொ�ொடினொர கைொநதி.
 இஸ்லொமியரகைளுககும், சீககியரகைளுககும் 
�னித் க�ொகுதி்ய ஏற்றுககைொண்ை கைொநதி, �ொழத்�ப் 
ேடைவரகைளுககு வழஙகுவது, இநதுககை்ள பிரிக 
கும் சூழச்சி என்றொர. அம்ரேத்கைர ரகைடைொர..... “இது 
வநது �ொனொ இநதுகை்ள பிரிககைரேொகிறது? நீஙகைள 
என்ன இ்ணத்�ொ ்வத்துக ககைொண்டிருககிறீரகைள? 

எப்ரேொதும் எஙகை்ள அ�வ ்ணத்துக ககைொண்ைொ 
இருககிறீரகைள? எப்ரேொதும் பிரிநதிருககிற நொஙகைள, 
இப்ரேொதும் பிரிநதிருநது நொஙகைள கேறப்ரேொகும் 
ரமம்ேொட்ை ஏன் �டுககிறீரகைள? என்று”
 ்சொகும் வ்� உண்ணொவி��ம் என்று அறி 
வித்� கைொநதி்ய ேொரத்து அம்ரேத்கைர ரகைடைொர.... 
“நீஙகைள எப்ரேொ�ொ�வது உஙகைளின் உச்்சேட்ச 
ரகைொரிக்கையொன இநதிய நொடடின் விடு�்லககைொகை 
உண்ணொவி��ம் இருநதிருககிறீரகைளொ? எஙகைள உரி 
்ம்ய ேறிப்ே�ற்கைொகை உண்ணொவி��ம் இருககிறீர 
கைரள” என்று.
 “ஏழு ரகைொடி �ொழத்�ப்ேடை மககைளின் உரி 
்மகை்ள விை, ஒரு கைொநதியின் உயிர கேரி�ல்ல, 
உறுதியொகை நில்லுஙகைள” என்று, அப்ரேொது கவளி 
நொடடில் இருந� கேரியொர அம்ரேத்கைருககு �நதி 
ககைொடுத்�ொர. ஆனொல் �ொழத்�ப்ேடை மககைள மீது 
கைண்மூடித்�னமொன �ொககு�ல்கைள நைத்�ப்ேடை 
�ொல் உரி்மகை்ள விடடு ககைொடுககை ரநரந�து. 
க�ொைரச்சியொகை கைொநதியின் சூ�ொன ரேொககி்ன எதி
ரத்துநின்ற�்லவரகைளகேரியொரும், அம்ரேத்கைரும்.
 இந� ்சமு�ொயத்தில் புறககைணிககைப்ேடடு 
ளள மககைளின் உரி்ம்யப் ேற்றி, அவரகைளுககைொன 
ரமம்ேொடடு திடைஙகை்ள ஆயவு க்சயவ�ற்கைொகை 
வந�து�ொன்  ்்சமன் கைமி்சன். அ்� வ�ரவற்றவர 
கைள இநதியொ முழுவதும் இ�ண்ரை �்லவரகைள 
கேரியொரும் அம்ரேத்கைரும் �ொன். எல்ரலொரும் 
எதிரத்�ொரகைள, கேரியொர ஆ�ரித்து வந� நீதிககைடசி 
யும் எதிரத்�து.
 அப்ரேொது கேரியொர எழுதினொர.. “்்சமன் 
கைமி்சனில்  இநதியரகைள யொ்�யும் நியமிககைவி ல்்ல 
என்ற கைொ�ணத்்�ச் க்சொன்னொரகைள. மிண்ரைொ 
மொரலிக, மொண்ரைகு ர்சம்ஸ்ரேொரடு,வந� ரேொக� 
ல்லொம் ரகைடகைொமல் இப்ரேொது மடடும் ஏன் ரகைடகி 
றொய? க�ளலட ்சடைத்்� க�ளலட மடடுமொ 
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ேனிப்ரேொரின் முடிவில் இருநது நிலவிய 
ஐககிய அகமரிககைொவின் �ல்மயிலொன 

ஒரு துருவ உலகை  ஒழுஙகின் (unipolar world order) 
ஒப்பீடடு உறுதித்�ன்்ம (stability) மற்றும் கேொரு 
ளொ�ொ�  வளரச்சியொனது, இன்று உறுதியற்ற ஒழு 
ஙகு நி்ல கு்லந� ேல்துருவ உலகை ஒழுஙகிற்கு 
(multi polar world) மொற்றம் கேற்று வருகின்றது. 
முன்னொள ஐககிய அகமரிககை அதிேர டி�ம்ப் 
நிரவொகைத்தின் கவளியுறவுக ககைொள்கை, அகமரிககை 
-சீனொ புவி்சொர அ�சியல் ரமொ�ல், சீனொ மற்றும் 
�ஷ்யொவின் வளரநது வரும் கநருககைம், உளளகை 
கநருககைடிகைளுககு  முகைஙககைொடுககும் ஐர�ொப்ேொ  
மற்றும் பிக�கஸிட (Brexit) என்று அ்ழககைப்ேடும் 
ஐர�ொப்பிய ஒன்றியத்திலிருநது பிரித்�ொனியொவின்  
கவளிரயற்றம், எழுச்சியுற்று வரும் ஈ�ொன், இந 
தியொ, ேொகிஸ்�ொன் ே்கை்மப் ரேொககு ஆகிய  
ரேொககுகைள அகமரிககைொவினதும், ரமற்குலகினதும் 
நலன்கை்ளப் ரேணிவரும் �ொ�ொளவொ� உலகை  
ஒழுஙகிற்கும் (liberal world order) அ�ன் நீடசி 
யொகைவிருககும் ்சரவர�்சப் ேன்முகைப் ேல்��ப்பு 
றவுககும்  (multilateralism) ்சவொல்விடும் கைொ�ணிகை 
ளொகை மொறியுளளன.  
 ஐர�ொப்பிய ஒன்றியத்திலிருநது பிரித்�ொ 
னியொவின் கவளிரயற்றத்்�யடுத்து அகமரிககைொ 
�்ல்ம  வகிககைொ� ஐர�ொப்பிய கூடடுப் ேொது 
கைொப்பு மற்றும் உளநொடடு ர�சியவொ� அ�சியற் 
்சகதிகைளின்  எழுச்சி (nationalistic forces) ஆகியவற் 
்றத் க�ொைரநது ்சரவர�்ச ேல்��ப்புறவு அ்ம 
ப்புகை்ளப் ேொதுகைொத்�ல், பி�ொநதிய கூடடுறவுகை 
்ளப் ரேணு�ல் ரேொன்ற பி�ச்சி்னகை்ளக 
்கையொளவதில்  பி�ொன்ஸ் மற்றும் ரயரமனி ஐர�ொ 
ப்பிய �்ல்ம்ய ஏற்றுகககைொண்டுளளன. இந 
நி்லயில் பி�ொன்ஸ்  மற்றும் ரயரமனி எவவொறு 
அகமரிககை சீனொ முறுகைல் நி்லயி்ன ்கையொளப் 
ரேொகின்றன; மற்றும்  வலுச் ்சமநி்ல மொற்றஙகை 
ளும் அ�ன் உலகைமயமொககைல் மற்றும் கேொருளொ 
�ொ� வளரச்சிகைளில்  ஏற்ேடுத்�ப் ரேொகும் �ொககைஙகை 
ளும் ேல்��ப்புறவு உலகை ஒழுஙகின் எதிரகைொலம் 
குறித்து கைடு்மயொன  ரகைளவிகை்ள எழுப்பியுள 
ளன.  
 ஐர�ப்பிய அகமரிககை அத்திலொநதிக ்சமுத் 
தி�ம் கைைந� உறவொனது (transatlantic relations) ேல  
�்சொப்�ஙகைளொகை �ொ�ொளவொ� ்சரவர�்ச ஒழுஙகின் 
ஒரு அ்ையொளமொகைவும், ரமற்கின் நலன்கை்ள  
்மயமொகைக ககைொண்ை உலகைளொவிய அ்மதி 
மற்றும் உறுதித்�ன்்மயின் மூலமொகைவும் இருநது  
வருகிறது. ஆனொல் அதிகைரித்து வரும் மககைளமய 
ர�சியவொ� ்சகதிகைளின் எழுச்சியும், ்சமூகைஙகைளுக 
கி்ையிலொன ்சமத்துவமின்்மயும், அகமரிககைொ 
விலும் ஐர�ொப்ேொவிலும் ஏற்ேடடுவரும்  உள 
நொடடு அ�சியற் ரேொககுகைளும் ஐர�ப்பிய அகமரி 
ககை  வ�லொற்று உறவுகைளில் கைடு்மயொன  �ொககைங 
கை்ள ஏற்ேடுத்தியுளளன.  
 �ொ�ொளவொ�, விதிகை்ள அடிப்ே்ையொகைக 
ககைொண்ை ்சரவர�்ச ஒழுஙகைொனது (rule based interna-
tional  Order) அ்னத்து ர�்சஙகைளினதும் நலன்கை்ள 
்மயமொகைக ககைொண்டு உருவொககைப்ேடை உயரந�  
மனப்ேொன்்மயின் அல்லது சிந�்னயின் 
வி்ளவு  அல்ல. மொறொகை ரமற்குலகை ்சகதிகைளின் க்சல் 
வொககின் ஒரு நீடசியொகை அவரகைளின் பூரகைொள 
அ�சியல் கேொருளொ�ொ� நலன்கை்ள ்மயமொகைக  
ககைொண்டு உருவொககைப்ேடை ஓர ஒழுஙகைொகைரவ 

இது இருநதுவருகின்றது. ரமலும், இது முன்னொள  
ர்சொவியத் யூனியனுைனொன ஒரு விரிவொன ேனிப் 
ரேொரினொல் ஈரககைப்ேடடு, நீடித்�து. ஐர�ொப்பிய  
ஒன்றியத்தின் ர�ொற்றம் இ�ன் ஒரு முககிய அம்்ச 
மொகைவிருந�து. அகமரிககைொவும் ஐர�ொப்ேொவும்  
அறிவியல் மற்றும் ஆ�ொயச்சியில் �னித்துவமொன 
உலகைளொவிய மு�லீடுகை்ளத் தூண்டியதுைன் ரமற் 
குலகின் ஆதிககைப் ே�ப்பி்ன ்சரவர�்சகமஙகும் 
விரிவுேடுத்தி ்சரவர�்சப் ேன்முகைப் ேல்��ப்புறவி 
்னப் ேலப்ேடுத்தி �ஙகைளு்ைய வலுச் ்சமநி்ல 
யி்னப் ரேணிகககைொண்ைது. இது ஒரு கேரும் 
�ொ�ொளவொ� அகமரிககை மூரலொேொயத்்� (US lib-
eral grand strategy) ்சரவர�்சகமஙகும் ்சொத்தியமொக 
கியது.

 வ�லொற்றில் எப்ரேொதும் ்சரவர�்ச ஒழுங 
கைொனது கேரும்ேொலும் உலகைளொவிய அதிகைொ� வலுச் 
்சமநி்லயின் இயககைமொகைரவ இருநதுவருகின்றது. 
ேனிப்ரேொரின் ரேொது ரமற்கில் வளரந� �ொ�ொளமய  
ஒழுஙகு இந� விதிககு விலககைல்ல. ஏகனனில் 
இது முககியமொகை வல்ல�சுகைளுககி்ைரயயொன 
இருமு்ன ரேொடடியின் வி்ளவொகைரவ ரமற் 
குலகின் இத் �ொ�ொளவொ� உலகை ஒழுஙகு ஏற்ேடு 
த்�ப்ேடைது. ேனிப்ரேொர முடிவ்ைநது ர்சொவியத் 
யூனியன் வீழச்சிய்ைந� ரேொது, உலகைம் அகமரி 
ககைொ �்ல்மயிலொன ஒரு துருவமொகை மொறியது. 
(unipolar  world order). இம் மொற்றமொனது அகமரி 
ககைொ்வயும், ஐர�ொப்பிய நடபு நொடுகை்ளயும், 
ரமற்கைத்திய �ொ�ொளமய ஒழுங்கை கேரியளவில் 
உலகைளொவிய ஓர ஒழுஙகைொகை ககைொண்டு வ� இைம 
ளித்�து. இன்்றய ேன்முகைப் ேல்��ப்புறவு மு்ற 
்மயொனது இத்�ொ�ொளவொ�  உலகை ஒழுஙகின் 
ரமற்குலகின் நலன்கைளினடிப்ே்ையிலொன ஓர 
மு்ற்மயொகை வளரச்சிய்ைநது  வநதுளளது. 
ஆனொல் இன்்றய ஆசியொவின் எழுச்சியும் குறிப் 
ேொகை சீனொவின் கேரும் கேொருளொ�ொ�  அ�சியல் 
வளரச்சியொனது இத் �ொ�ொளமய உலகை ஒழுங்கை 
(liberal world order) அடிப்ே்ையொகைக  ககைொண்ை 
ேன்முகைப் ேல்��ப்புற்வயும் (multilateralism) 
அ�ன் அ்மப்புகைளொன ஐ.நொ அ்மப்புகைள  மு�ற் 
ககைொண்டு உலகை வஙகி, ்சரவர�்ச நொணய நிதியம் 
மற்றும் ்சரவர�்ச மனி�வுரி்ம ்சடைஙகைள  அ�ன் 
அ்மப்புகைள ஆகியவற்்ற �னககுச் ்சொரேொன 
ஒழுஙகைொகை மொற்றிய்மககும் முன்முயற்சியில்  
இறஙகியுளளது. எனரவ இன்று ேன்முகைப் ேல்�� 
ப்புறவொனது இப்ேல்துருவ உலகை ஒழுஙகில் 
(multi polar world order) எவவொறு மொற்றம் கேறப் 
ரேொகின்றது என்ேர� எம்முன்னொள உளள 
கேரும்  ரகைளவியொகைவுளளது.  
 அ�சுகைளுககி்ையிலொன ஒத்து்ழப்்ே 
வலுப்ேடுத்தி ரமற்கைத்திய �ொ�ொளமய ஒழுங்கை  
வளரப்ே�ற்கைொகை வடிவ்மககைப்ேடை ேன்முகைப் 
ேல்��ப்புறவொனது இ�ண்ைொம் உலகைப்ரேொருக 
குப்  பின்ன�ொன ேன்முகை அ்மப்பு, ஏற்றுக ககைொள 
ளப்ேடை அ�சுகைளுககி்ையிலொன “நைத்்� 
மு்றகைள“,  “பிரிககை முடியொ� �ன்்ம“ மற்றும் 
“ே�வலொன ே�ஸ்ே� ஆ��வு” ஆகிய அம்்சஙகை்ள  

அடிப்ே்ையொகைக ககைொண்ைது “principles of con-
duct”, “indivisibility” and “diffuse reciprocity”).  க�ொைர 
ச்சியொன ஒன்றுைன் ஒன்று கைடை்மப்்ேக 
ககைொண்ை, கேொருளொ�ொ� ரமம்ேொடு, ்சரவர�்ச  
ேொதுகைொப்பு, உலகை சுகைொ�ொ�ம், மனி� உரி்மகைள 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பி�ச்சி்னகைள ஆகிய வற்்ற  
உளளைககிய ேல��ப்பு கைடை்மப்ேொனது ேனிப் 
ரேொரின் முடி்வயடுத்து வி்�வொகை வளரநது  
வந�து. இது ஐ.நொ., உலகை வஙகி, ்சரவர�்ச  நொணய 
நிதியம், உலகை வரத்�கை அ்மப்பு, ரநடரைொ  
ரேொன்ற ேல அ்மப்புகைளின் கவளிப்ேொைொகைவும், 
ரமலும் ஜி 7 அல்லது ஜி 20 ரேொன்ற மு்ற ்சொ�ொ  
அ்மப்புகைளொகைவும் ேன்முகைப் ேல்��ப்புறவொனது 
கேரு விருட்சமொகை ஓர ்சரவர�்ச மு்ற்மயொகை  
உருவொககைம் கேற்றுளளது. வளரநது வந� �ொ�ொள 
மய ்சரவர�்ச ஒழுஙகின் ஒரு முககிய அஙகைமொகை  
ேன்முகைத் �ன்்ம ேரிணொம வளரச்சிய்ைந�து. 
இச் ்சரவர�்ச உலகை ஒழுஙகுமு்ற்மயினடிப் 
ே்ையிரலரய உலகைளொவிய ஆளு்கை  (glob-
al governance) என்ற கைருத்து  மு�ன் மு�லில் உரு 
வொககைப்ேடடு இன்று ேல்ரவறு ்சரவர�்ச ்சடைங 
கைளொகைவும் கநறிமு்றகைளொகைவும்  அ்மப்புகைளொகை 
வும் வளரச்சிய்ைநதுளளது.  
 ஆனொல் இன்று ேல �்சொப்�ஙகைளொகை உலகை 
மயமொககைல் மற்றும் ஒருஙகி்ணவுகைளுககுப் 
பின்னர,  உலகைம் மீண்டும் அகமரிககை சீன ்சகதிகை 
ளுககை்ையிலொன உலகை வலுச்்சமநி்லயில் (Bal-
ance of power) ர�ொன்றியிருககும் ேொதிப்புகைள புவி்சொர 
அ�சியல் ரேொடடிகைள (geopolitical rivalry), ர�்ச  
அ�சுகைளின் உளநொடடு ேொதுகைொப்புவொ�ம் (protect 
ionism), ஒரு�்லப்ேட்ச கேொருளொ�ொ�த் �்ை 
கைள,  ்சரவர�்ச உைன்ேடிக்கைகைளிலிருநது விலகிக 
ககைொளளு�ல் ரேொன்றவற்றொல் உலகைொனது ேல  
கூறுகைளொகை பிரிவுேடடு நிற்கின்றது. இது ்சரவர�்ச 
ேன்முகை ேல்��ப்புறவுககும் ரம்லத்ர�ய உலகை  
ஒழுஙகுககும் கநருககைடி நி்ல்ய அல்லது வீழ 
ச்சி்ய ஏற்ேடுத்தியுளளது.   

 முன்னொள அகமரிககை ஐனொதிேதி டி�ம்ப் 
அவரகைளின் “அகமரிககைொ மு�ல்” ககைொள்கை்யப் 
பின்ேற்றி,  ்சரவர�்ச �ொ�ொளமய ஒழுஙகின் முன்ன 
ணியில் அகமரிககைொவின் ேொ�ம்ேரிய ேங்கைக 
்கைவிடடு  ேொரிஸ் கைொலநி்ல மொநொடு (Paris Climate 
Change Agreement)), ஈ�ொன் அணு்சகதி ஒப்ேந�ம் 
மற்றும் டி�ொன்ஸ்-ேசிபிக கூடைொண்்ம (Trans Pa-
cific Partnership) ஆகியவற்றிலிருநது விலகிய்ம 
இ ந க ந ரு க கை டி ் ய த் தீ வி � ப் ே டு த் தி யி ரு ந� து .
சீனொ, ேல��ப்பு மு்ற்ய �னககு ்சொ�கைமொகை 
வ்ளப்ே்� ரநொககைமொகைக ககைொண்டு, ்சஙகைொய 
ஒத்து்ழப்பு அ்மப்பு (Shanghai Cooperation Or-
ganisation) அல்லது சீனொ அபிவிருத்தி வஙகி (China 
Development Bank) ரேொன்ற  ரமற்கினொல் அவரகை 
ளின் நலன்கை்ளப் ரேணும் கேொருடடு உருவொக 
கைப்ேடை அ்மப்புகைளுககு இ்ணயொன உலகை 
ஆளு்கை (global governance) மு்ற்மகை்ள 
அ்மத்து  வருகிறது. ேல��ப்புவொ�த்தின் ேொ�ம் 
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 அகமரிககைொவில் நைத்�ப்ேடை க்சப்க�ம் 
ேர 11 �ொககு�லின் 20வது நி்னவு தினத்தில் ஆப் 
கைொனிஸ்�ொனில் ேணிபுரிகின்ற அகமரிககை இ�ொணு 
வத்தினர அ்னவரும் நொடுதிரும்பியிருப்ேொரகைள 
என அகமரிககை அதிேர ்ேைன் சில தினஙகைளு 
ககு முன்னர அறிவித்திருககிறொர. ஆப்கைொனிஸ்�ொ 
னில் ேணிபுரிகின்ற கிடைத்�டை 2500 இ�ொணுவத் 
தினரின் �ற்ரேொ்�ய நி்ல க�ொைரேொகைவும் 
அவரகைளின் கைைந� இருேது வருைப் ேணி க�ொைர 
ேொகைவும் இககைடடு்� ஆ�ொயகிறது. 

ஆப்கானிஸதானில் நியலசகாணடிருககும 
அசைரிககத துருப்புகள்

 ஆப்கைொன் நொடடின் ேொதுகைொப்புப்ே்ையின 
ருககுத் து்ணயொகை இருநது, அவரகைளுககு அறிவு்� 
கூறி உ�வும் ேணியில், கிடைத்�டை 2500 அகமரிககை 
இ�ொணுவத்தினர அமரத்�ப்ேடடிருககிறொரகைள 
என்று கேன்�கைன் உத்திரயொகைபூரவமொகைத் க�ரிவி 
த்திருககிறது. ேயிற்சியளிககும் ேணியில் ஈடுேடடு 
ளளவரகைளுள ேயஙகை�வொ�த்்� எதிரத்துப் ரேொரி 
டும் ே்ையினரின் எண்ணிக்கை உளளைககைப்ே 
ைொ��ொல் அஙகுளள கமொத்� இ�ொணு வத்தினரின் 
எண்ணிக்கை ்சற்று அதிகைமொகைரவ இருககும் என்று 
அகமரிககை அதிகைொரிகைள சுடடிககைொடடுகிறொரகைள.

 ஆப்கைொன் ே்ையினருககுப் ேயிற்சியளிக 
கும் பிறிக�ொரு ேணியில் ரநற்ரறொ (NATO) அ்ம 
ப்்ேச் ர்சரந� 7000 ரமலதிகை துருப்புகைளும் 
ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் நி்லககைொண்டிருககிறொரகைள. 
அகமரிககைத் துருப்புகைள அ்னவருரம மீள அ்ழ 
ககைப்ேைவிருககும் இத்�ருணத்தில் இப்ே்ையின 
்�த் க�ொைரநதும் ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் �ஙகை்வப் 
ேது க�ொைரேொகை ரநற்ரறொ அ்மப்பு முடிவு க்சயய 
ரவண்டியிருககும்.
 கிழககு ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் 2020 கேப்�வரி 
8 இல் இ�ண்டு இ�ொணுவத்தினர ககைொல்லப்ேடை 
பின்னர அஙரகை ரவறு எந� அகமரிககை இ�ொணு 
வமும் ககைொல்லப்ேைவில்்ல.
 அந� இ�ொணுவத்தினர ககைொல்லப்ேடை 
சில வொ�ஙகைளில், ட�ம்பின் நிரவொகைம் �லிேொன் 
ரேொ�ொளிகைளுைன் ஒரு அ்மதி ஒப்ேந�த்்� ரமற் 
ககைொண்டிருந�து. அகமரிககைப் ே்ையின்�த் 
�ொககுவ்� �லிேொன்கைள நிறுத்தும் ேட்சத்தில், 
இவவருைம் ரம மொ�ம் 1ஆம் திகைதிககுள அ்னத்து 

அகமரிககைப் ே்ையினரும் விலககைப்ேடுவொரகைள 
என்று அந� ஒப்ேந�ம் குறிப்பிடடிருந�து.
 அநரந�த்திலிருநது அகமரிககைத் துருப்புகைள 
ரமல் �ொககு�்லத் க�ொடுப்ே்� �லிேொன்கைள 
நிறுத்தியிருந�ொரகைள. ஆனொல் அர� ரவ்ளயில் 
ஆப்கைொன் ே்ையினருககும் அப்ேொவிப் கேொதுமககை 
ளுககும் எதி�ொன �ொககு�ல்கை்ள �லிேொன்கைள 
அதிகைரித்திருககிறொரகைள.

 அகமரிககைொவில் க்சப்க�ம்ேர 11இல் 
ரமற்ககைொளளப்ேடை �ொககு�ல்கைளுககுப் ேழிவொங 
குவ�ற்கைொகை அல்கு்வ�ொ இலககுகைளின் மீது ரமற் 
ககைொளளப்ேடை விமொனத்�ொககு�ல்கைளுைன் 2001, 
ஒகர�ொேர 7 இல், ஆப்கைொனில் அகமரிககை யுத்�ம் 
க�ொைஙகைப்ேடைது. �மது ேயஙகை�வொ�த் �ொககு�ல் 
கை்ள அல்கு்வ�ொ முன்கனடுககைககூடிய வ்கை 
யில் ஒரு ேொதுகைொப்புத் �ளத்்� �லிேொன் அ�சு 
ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் அவரகைளுககு வழஙகியிருந�து.
 ஒரு சிறிய எண்ணிக்கை்யக ககைொண்ை 
விர்சை �ொககு�ல் ே்ைகைள (special operations forc-
es) வைககுக கூடைணிககு உ�வ, அவரகைள கவற்றி 
கை�மொகை �லிேொன் அ�்்ச ஆடசியிலிருநது அகைற்றி 
னொரகைள.
 க�ற்கு ஆப்கைொனிஸ்�ொனின் கைந�கைொர நகை 
ரில் அ்மநதுளள ஒரு �ளத்துககு �ொககு�ல் ே்ை 
யணி்யச் ர்சரந� இ�ொணுவத்தினர வநது ர்சரந 
�்�த் க�ொைரநது 2001ம் ஆண்டின் இறுதியில் 
அகமரிககை இ�ொணுவத்தினரின் எண்ணிக்கை 
2300ககு உயரந�து.
 வ�லொற்று ரீதியொகைப் ேொரககும் ரேொது, 
2009ஆம் ஆண்டு வ்� ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் உளள 
அகமரிககை இ�ொணுவத்தினரின் எண்ணிக்கை 15000 
க�ொைககைம் 25000 வ்� இருந�து. 2009ஆம் ஆண் 
டில் ஆப்கைொனில் வன்மு்றகைள அதிகைரித்�ரேொது 
அகமரிககைத் துருப்புகைளின் எண்ணிக்கையும் அவ 
வருைம் அதிகைரித்�து. அர� ஆண்டு நவம்ேரமொ� 
த்தில் �லிேொன்கைளின் கவற்றிகை�த் �ொககு�ல்கை்ள 
முறியடிப்ே�ற்கைொகை அதிேர ே�க ஒேொமொ, ரமலதி 
கைமொகை 33000 ே்ைகை்ள ஆப்கைொனிஸ்�ொனுககு 
அனுப்பினொர.
 மு�ற்�ை்வயொகை, 2010 ஆகைஸ்டில் அகமரி 
ககைத் துருப்புகைளின் எண்ணிக்கை 100,000 ஐத் �ொண் 
டியது. அடுத்� வருைமும் இ�ொணுவத்தினரின் எண் 
ணிக்கை இர�யளவொகைரவ இருந�து.

வ்பாருககுக சகாடுககப்்பட்்ட வியல
 கமொத்�மொகை 2312 அகமரிககை இ�ொணுவ 
த்தினர 2001ம் ஆண்டிலிருநது ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் 

இறநதிருககிறொரகைள. சு�நதி�த்துககைொன �ொககு�ல் 
(Operation Enduring Freedom) என்ற கேயருைன் 
மு�ன்மு�லில் முன்கனடுககைப்ேடை �ொககு�லில் 
2218 இ�ொணுவத்தினர இறந�ொரகைள என்ேர�ொடு 
சு�நதி�த்்�க கைொககும் �ொககு�ல் (Operation Free-
dom’s Sentinel) என்ற கேயரில் 2014ஆம் ஆண்டின் 
இறுதியில் உருவொககைப்ேடை, ேயிற்சியளிககும் 
ே்ையணி்யச் ர்சரந� 94 இ�ொணுவத்தினரும் 
இதுவ்� இறநதிருககிறொரகைள.
 ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் 2009இல் அகமரிககைத் 
துருப்புகைளின் எண்ணிக்கை அதிகைரித்�்�த் க�ொை 
ரநது ககைொல்லப்ேடும் அகமரிககை இ�ொணுவத்தின 
ரின் எண்ணிக்கையும் கைணி்சமொன அளவு அதிகைரி 
த்�து. அகமரிககைொ்வச் ர்சரந� 1534 இ�ொணுவத் 
தினர 2009ககும் 2014ககும் இ்ையில் ஆப்கைொனில் 
இறந�ொரகைள. ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் கைொயப்ேடை 
அகமரிககை இ�ொணுவத்தினரின் எண்ணிக்கை்யப் 
ேொரககும் ரேொது, 20,066 இ�ொணுவத்தினர 2001ம் 
ஆண்டிலிருநது இன்று வ்� கைொயஙகைளுககு உள 
ளொகி இருககிறொரகைள.
 ஆப்கைொன் ரேொரில் கிடைத்�டை 35000 இலிரு 
நது 40000 வ்� அப்ேொவிப் கேொதுமககைள ககைொல்ல 
ப்ேடை�ொகைக கைணிப்பிைப்ேடடுளளது. பி�வுண் 
ேல்கை்லககைழகைத்�ொல் (Brown University) முன்கன 
டுககைப்ேடை கைணிப்பீடடின்ேடி 43000 கேொதுமககைள 
ரேொரில் ககைொல்லப்ேடை�ொகைவும் அர�ரவ்ள 
யில், அகமரிககை – �லிேொன் ஒப்ேந�ம் ரமற்ககைொ 
ளளப்ேடை பின்னர வன்மு்றகைள அதிகைரித்� 
ரேொது  2001 இலிருநது 2019 வ்�, 35,518 கேொதும 
ககைள ககைொல்லப்ேடை�ொகைவும் ஐககிய நொடுகைளின் 
அறிக்கை கைணிப்பிடைது.
 கேன்�கைன் க�ரிவித்துளள �கைவல்கைளின் 

ேடி, கைைந� வருைத்தின் இறுதி வ்� 824.9 பில்லி 
யன் அகமரிககை கைொலரகைள ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் 
உளள அகமரிககை இ�ொணுவச் க்சயற்ேொடுகைளு 
ககைொகை கமொத்�மொகைச் க்சலவிைப்ேடடுளளது. 
இத்க�ொ்கையில், 578.5 பில்லியன் கைொலரகைள 
சு�நதி�த்துககைொன �ொககு�லுககும், 264.4 பில்லியன் 
கைொலரகைள சு�நதி�த்்�ப் ேொதுகைொககும் �ொககு 
�லுககைொகைவும் க்சலவிைப்ேடடிருககின்றது.

 ஒரு மொ�த்துககு ்ச�ொ்சரியொகை 3 பில்லியன் 
அகமரிககை கைொலரகை்ளச் சு�நதி�த்்�ப் ேொதுகைொ 
ககும் க்சயற்ேொடுகைளுககைொகை அகமரிககைொ ஆப்கைொனி 
ஸ்�ொனில் க்சலவிடடிருககின்றது.

உைரைட்்டப் ்பைங்கரத தாககுதல்கள்
 �லிேொன்கைளின் �ொககு�ல்கைள, உலஙகு 
வொனூரதி விேத்துகைள, �மககுப் ேயிற்சியளித்� அகம 
ரிககைப் ே்ையினருககு எதி�ொகை ஆப்கைொன் இ�ொ 
ணுவத்தின் உளரளயிருநது ரமற்ககைொளளப்ேடை 
�ொககு�ல்கைள எனப் ேல உயரமடைத் �ொககு�ல் 
நிகைழவுகைள ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் நைநர�றியிருக 
கின்றன.
 சீல் கைைற்ே்ையின்� (NAVY SEALs) ஏற்றி 

கககைொண்டு கிழககு ஆப்கைொனிஸ்�ொனுககு ரமலொகைப் 
ேறநதுககைொண்டிருந�, CH-47 ஷினூக உலஙகுவொனூ 
ரதி (Chinook helicopter) க�ொகககைடடினொல் ஏவப் 
ேடை ் கைககுண்டின் மூலம், 2011ம் ஆண்டு ஆகைஸ்ட 
6ம் திகைதி சுடடுவீழத்�ப்ேடை நிகைழரவ, அகமரிககை 
இ�ொணுவத்தினருககு எதி�ொகை ஆப்கைொனிஸ்�ொனில் 
ரமற்ககைொளளப்ேடை மிகை ரமொ்சமொன �ொககு�லொ 
கைக கைரு�ப்ேடுகிறது. இருேத்தியி�ண்டு (22) சீல் 
கைைற்ே்ையினர உடேை 30 அகமரிககைரகைள அந�த் 
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வரகைள தீரமொனித்திருந�னர. ஆனொல் அது நிரவொகை 
த்தின�ொல் �டுககைப்ேடடுளளது. 
 அர� ரேொல் ஏற்கைனரவ இருந� தூபியில் 
்கைகைளுைன் ர்சரத்து க்சல்கைள பு்�நதிருப்ேது 
ரேொல வடிவ்மககைப்ேடடிருந�து. ஆனொல் புதிய 
தூபியில் ்கைகைள மொத்தி�ம் வடிவ்மககைப்ேடடு 
ளளன க்சல்கைள �விரககைப்ேடடுளளது. 

ேைாதான தூபிகவக அனுைதி 
 ேல்கை்லககைழகைத்தில் அ்மககைப்ேடும் 
தூபி ்சமொ�ொன தூபியொகை �ொன் இருககை ரவண்டும் 
என அனுமதி வழஙகைப்ேடடுளளது. அ�ன் பின் 
னர� தூபி கைடடுமொன ேணிகைளும் ஆ�ம்பிககைப் 
ேடைன. 

தூபி தி்றப்்பதில் அழுததம  
 குறித்� தூபி மீள்மப்ே�ற்கைொன ேணிகைள 
வி்�வொகை இைம்கேறுகிறது எனவும், ரவறு 
அழுத்�ஙகைள எ்வயும் �மககு �ற்ரேொது இல்்ல 
எனவும் மொணவர ஒன்றியத்தினர ஆ�ம்ேத்தில்  
க�ரிவித்திருந�னர. ஆனொல் இறுதியொகை தூபி 

திறநது ்வப்ேதில் மொணவரகைளுககு ேல்ரவறு 
அழுத்�ஙகைள பி�ரயொகிககைப்ேடை�ொகை அறியமுடி 
கிறது. கைைந� 23 ஆம் திகைதி குறித்� தூபி து்ண 
ரவந��ொல் திறநது ்வககைப்ேைவுளள�ொகை அறி 
விககைப்ேடைது. ஆனொல் 21 ஆம் திகைதி து்ண 
ரவந�ருககு இரு�யத்தில் சிறு ேொதிப்பு ஏற்ேடடு 
திடீக�ன ்வத்திய்சொ்லயில் அனுமதிககைப்ேட 
ைொர. இ�ன் கைொ�ணமொகை தூபி்ய திறநது ்வப்ே 
�ற்கு யொரும் முன்வ�வில்்ல.  

ைய்றமுகைாக தி்றநதுய�ககப்்பட்்ட தூபி 
 இந� நி்லயில் 23 ஆம் திகைதி கைொ்ல 7 
மணிககு மொணவரகைளொல் குறித்� தூபி திறநது 
்வககைப்ேடைது. ஆனொல் குறித்� நிகைழவுககு 
ஊைகைஙகை்ள அனுமதிககை ரவண்ைொம் என மொண 
வரகைளுககு நிரவொகைத்�ொல் அறிவுறுத்�ப்ேடடு 
ளளது. அந� வ்கையில் ம்றமுகைமொகை திறநது 
்வககைப்ேடைது.கைலநதுககைொண்ைவரகைளின் 
முகைஙகை்ள ம்றத்ர� மொணவரகைளும் ஊைகைங 
கைளுககு பு்கைப்ேைஙகைள, கைொகணொளிகை்ள அனு 
ப்பி ்வத்திருந�னர. 
 இது க�ொைரபில் மொணவர ஒன்றிய �்ல 
வர பி�திநிதிகைளிைம் ரகைடை ரேொது, �மது 

நிரவொகை கைொலப்ேகுதியில் இந� தூபி்ய திறநது 
்வககை ரவண்டும் என ேணிகை்ள ஆ�ம்பித் 
ர�ொம். அ�ன்ேடி கைடடுமொனப் ேணிகை்ள நி்ற 
ரவற்றிரனொம். து்ணரவந�ர குறித்� தூபி்ய 
திறநது ்வப்ே�ொகை இருந�ொர. ஆனொல் து�திஸ்ை 
வ்சமொகை அது �்ைப்ேடடு விடைது. நிரவொகைத்தி 
னொல் எமககும் ேல கைடடுப்ேொடுகைள வித்திககைப் 
ேடடிருந� நி்லயில். இந� தூபி்ய எப்ேடியொ 
வது திறநது ்வககை ரவண்டும் என்ற எண்ணரம 
எமககு இருந�து. அ�னடிப்ே்ையில் திறநது 
்வத்ர�ொம் என க�ரிவித்�னர.  
 ேல்்கைககைழகைத்தில் அ்மககைப்ேடை இந� 
முளளிவொயககைொல் நி்னவுத்தூபி �மிழ மககைள 
மத்தியில் கேரும் எதிரேொரப்்ே ஏற்ேடுத்தியி 
ருந� நி்லயில், அனொ��வொன மு்றயில் திற நது 
்வககைப்ேடை்ம கைவ்லயளித்�ொலும், இனி 
வரும் கைொலஙகைளில் எமது வ�லொற்்ற அழிககும்  
க்சயற்ேொடுகை்ள இனஙகைண்டு �மிழ இனத்தின் 
மீது ரமற்ககைொளளப்ேடும் அைககுமு்றகை்ள 
இளம் ்சமு�ொயத்தினர புரிநது அ�ன்ேடி நைககை 
ரவண்டும் என்ேர� �மிழ மககைளின் விருப்பு 

த�ொகுப்பு ச�ொஜொ
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�ொககு�லில் ககைொல்லப்ேடடிருந�ொரகைள.
 விர்சை �ொககு�ல் ே்ையணி்யச் ர்சரந� 
19 இ�ொணுவ வீ�ரகைள, சிவப்பு சிறகுகைள �ொககு�ல் 
(Operation Red Wings) எனப்கேயரிைப்ேடடு 2005ம் 
ஆண்டு ஜூன் மொ�ம் 28ம் திகைதி ரமற்ககைொளளப்ேடை 
�ொககு�லின் ரேொது ககைொல்லப்ேடைொரகைள. ேதுங 
கியிருநது ரமற்ககைொளளப்ேடை ஒரு �ொககு�லில் 
மூன்று இ�ொணுவத்தினர ககைொல்லப்ேடைதுைன், 
ரமற்குறிப்பிடை நிகைழவில் அகமரிககை இ�ொணு 
வத்தினருககு உ�வும் முயற்சியில் ஈடுேடை ஒரு 
உலஙகு வொனூரதி விேத்துககுளளொனதில் அதில் 
ேயணஞ க்சய� ரமலும் 16 ே்ையினர ககைொல்ல 
ப்ேடைொரகைள.
 வனத் ்சண்்ை (Battle of Wanat) என 
அ்ழககைப்ேடுகின்ற அகமரிககை அவ�ொன நி்ல 
ஒன்றின் மீது 2008 ஜூ்ல 13 இல் ரமற்ககைொள 
ளப்ேடை �ொககு�லின் ரேொது, ஒன்ேது அகமரிக 
கைரகைளும் ரவறு 27 ரேரும் கைொயஙகைளுககு உளளொகி 
யிருந�ொரகைள.
 கிழககு ஆப்கைொனிஸ்�ொனின் நூறிஸ்�ொன் 
மொகைொணத்தின் கைொம்ரைஷ் நகைரில் ஒரு ம்லயடி 
வொ�த்தில் ேொகிஸ்�ொனிலிருநது உளநு்ழயும் �லி 
ேொன்கைளுககு எதி�ொகைப் ரேொரிடுவ�ற்கைொகை ்சண் 
்ைககைொன கீற்றிங க�ொ்லநி்ல (Combat Out-
post Keating) என அ்ழககைப்ேடை ஒரு விர்சை 
இ�ொணுவ முகைொ்ம அகமரிககை இ�ொணுவத்தினர 
நிறுவியிருந�ொரகைள. இந�த் �ளத்தின் மீது 2009 

ஓகர�ொேர 3இல், கிடைத்�டை 200 �லிேொன்கைள 
திடீக�னத் க�ொடுத்� �ொககு�லில், எடடு அகமரிககை 
இ�ொணுவத்தினரும் நொன்கு ஆப்கைொன் ே்ையின 
ரும் ககைொல்லப்ேடைொரகைள.
 ரஜொர�ொன் நொட்ைச் ர்சரந� இ�ட்ை 
உளவொளியொன (double agent) அல்-ேொலொவியொல் 
்சப்மொன் முன்னணி இயஙகு�ளத்தில் (Forward Oper-
ating Base Chapman) நி்லககைொண்டிருந� அகமரிககை 
சிஐஏ ே்ையின்� ஏமொற்றி, அவரகைளநடுவில் 2009 
டி்சம்ேர 30ம் திகைதி ரமற்ககைொண்ை �ற்ககைொ்லத் 
�ொககு�லின் கைொ�ணமொகை ஏழு சிஐஏ ேணியொடகைள 
ககைொல்லப்ேடைொரகைள.
 கைறுப்புப் ேருநது உலஙகு வொனூரதி 
(Black Hawk helicopter) ஒன்று 2010ம் ஆண்டு க்சப் 
�ம்ேர 21ம் திகைதி கைொலொட என்னும் இைத்தில் 
விேத்துககுளளொகிய ரேொது 101வது விமொனப்ே 
்ைப்பிரி்வச் ர்சரந� ஐநது வீ�ரகைளும் சீல் 
கைைற்ே்ையினர மூவரும் கைைற்ே்ையினருககு 
உ�வி வழஙகும் விர்சை க�ொழில்நுடேவல்லுநர 
ஒருவரும் ககைொல்லப்ேடைொரகைள.
 எடடு அகமரிககை விமொனப்ே்ை வீ�ரகை 
ளும் அகமரிககை ஒப்ேந�கைொ�ர ஒருவரும் 2011 ஏப்பி 
�ல் 27ம் திகைதி, கைொபுல் விமொனநி்லயத்தில் ககைொல் 
லப்ேடைொரகைள. விமொனத்�ளத்தின் க்சயற்ேொடடு 
அ்றயில் ேணியொற்றிய ஆப்கைொன் விமொனப்ே்ை 
வீ�ர ஒருவர ஒரு விவொ�த்தின் ரேொது ரகைொேப்ேடடு 
திடீக�னத் �னது துப்ேொககி்ய எடுத்துச் சுைத் 
க�ொைஙகினொர. இந� ்சம்ேவத்தின் ரேொது கைொயப் 
ேடை குறிப்பிடை வீ�ர ்சம்ேவத்தின் இறுதியில் 

்சொவ்ைந�ொர.
 ஆப்கைொனில் நி்லககைொண்டிருந�  அகமரி 
ககை இ�ொணுவத்தின் மூன்றொவது கேரிய இ�ொ 
ணுவத் �ளமொகை விளஙகிய ்சரலரரணொ முகைொம் 
(Camp Salerno) மீது �லிேொன்கைள க�ொடுத்� ஒன்றி 
்ணககைப்ேடை �ொககு�ல் கைொ�ணமொகை 2013 நவம் 
ேர மு�லொம் திகைதி இ�ண்டு அகமரிககை இ�ொணு 
வத்தினர ககைொல்லப்ேடை அர� ரந�ம் ேலர கைடு 
்மயொன கைொயஙகைளுககும்  உளளொனொரகைள.
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ைமொகை குறிப்பிைப்ேடடிருந�து.
 குடிரயற்றத் திடைஙகை்ளப் கேொறுத்� 
வ்�, பி�ர�்ச ்ச்ேகைளுககுத் ��ப்ேடும் அதிகைொ 
�ஙகைளுள, அப்பி�ர�்சத்துள குடிரயற்றப்ேடுேவ்� 
க�ரிவு க்சயவதும், அஙகு ரவ்லககு ஆடகை்ள 
நியமிககும் கேொறுப்பும் அைஙகும் என்ேதில் இவ 
கவொப்ேந�த்தில் உைன்ேொடு ஏற்ேடைது.
 பிககுகைள முன்னணி ‘ேண்ைொ-க்சல்வொ’ ஒப் 
ேந�த்்�க கைடு்மயொகை எதிரத்�து. ேண்ைொ�நொ 
யககை எழுச்சிகேறச் க்சய� ரேரினவொ�ம், ேண் 
ைொ�நொயககைவுககு எதி�ொகைத் திரும்ேத் க�ொைஙகு 
வ்� �மககு உகைந� ்சந�ரப்ேமொகை மொற்ற நி்ன 
த்�ொர ரஜ.ஆர.கஜயவரத்�ன. இவகவொப்ேந�த்்� 
எதிரத்து ஒகரைொேர 4, 1957 இல் கஜயவரத்�ன 
உடேை ேல சிஙகைளத் �்லவரகைள ேலரும் கைண் 
டிககு நைத்திய எதிரப்பு யொத்தி்� இலங்கையில் 
ே�ே�ப்்ே ஏற்ேடுத்தியது. கஜயவரத்�ன ்சந�ர 
ப்ேத்்� ேயன்ேடுத்� முற்ேடுகின்றொர என்ே்� 
உணரந� ேண்ைொ�நொயககை ஒப்ேந�த்்�க கிழித் 
க�றிந�ொர. 
 �மிழ மககைளின் எதிரப்புப் ரேொ�ொடைஙகை 

்ளச் ்சமொளிப்ே�ற்கைொகை இவவொறு வொககுறுதிகை 
்ளக ககைொடுப்ேதும் பின்னர அவற்்றக ்கைவிடு 
வதும் இன்றுவ்�யில் சிஙகைளத் �்லவரகைளுககு 
வொடிக்கையொகை இருககின்றது. இந� நி்ல்ம்ய 
இனிரமலும் க�ொை�விைககூைொது. �னியொகைச் க்சல் 
வது�ொன் �மிழரகைளுககுளள ஒர� வழி என்ற நி்ல 
யில்�ொன் 1976 இல் �மிழக கைொஙகி�ஸ் கைடசியுைன் 
இ்ணநது வடடுகரகைொட்ை பி�கைைனத்்� �ந்� 
க்சல்வொ கவளியிடைொர. அடுத்� வருைம் ந்ை கே 
ற்ற கேொதுத் ர�ர�லில் அ�ற்கைொன அஙகீகைொ�த்்� 
�மிழ மககைள கேருவொரியொகை வழஙகினொரகைள 
ஆனொல், தூ�திஷ்ைவ்சமொகை கேொதுத்ர�ர�லுககு 
முன்ன�ொகைரவ �ந்� ம�ணம்ைந�ொர.
 சுமொர கைொல்நூற்றொண்டு கைொலமொகை ஈழத் 
�மிழரகைளின் அ�சியலில் தீரககைமொன ஒரு ேொத்தி� 
த்்� வகித்� �ந்� க்சல்வொ, தீரகை�ரி்சனமொகை ேல 
விையஙகை்ளச் க்சொல்லிச் க்சன்றிருககின்றொர. சிங 
கைள அ�சியல் �்லவரகைள எவவொறுக்சயற்ேடுவொர 
கைள - �மிழர பி�ச்சி்ன்ய அவரகைள எவவொறு 
அணுகுவொரகைள என்ே்� க�ளிவொகைப் புரிநது 
ககைொண்டு அ�்னயிடடு தீரககை�ரி்சனமொகை அவர 
க்சொன்ன கைருத்துககைள முககியமொன்வ. இன்றும் 
கூை அ்வ எமககு வழிகைொடைககூடிய்வ!

ஈழத் �மிழர்்களின்   ... த�ொடர்ச்சி...

�்ல்மயிலொன சிறீலஙகைொ கேொதுஜன கே�முன 
வின் கைடசி �மிழரகைள மற்றும் முஸ்லீம்கை்ள ஒடுக 
கும் ேொசி்ச அ�்சொகை க்சயல்ேடடு வருகின்றது என் 
றும் குற்றம்சுமத்தியுளளொர.

என்்னைக ்்கது ... த�ொடர்ச்சி...

 முன்ன�ொகை ஓகஸிஜன்  வழஙகுவ்� மத் 
திய அ�சு, மொநில அ�சு, உளளொடசி அதிகைொரிகைள 
யொர�னும் �டுத்�ொல், அந� அதிகைொரிகை்ள  தூக 
கில் ரேொடுரவொம் என்று  கைல்லி உயர நீதி 
மன்றம்   எச்்சரித்திருந�்ம குறிப்பிைத்�ககைது.

ஓகசிஜன்  கி்டக்க... த�ொடர்ச்சி...

க�ரிவித்துளளது.
 இநதியொவில் �ற்ரேொது 22 அணுவு்லகைள 
க்சயல்ேடுகின்றன. இ்வ அ்னத்தும் நீர அழு 
த்� அணுஉ்லகைள ஆகும். நொடடின் மின்்சொ�த் 
ர�்வயில், 3 வீ�த்்� இ்வ பூரத்தி க்சயகின் 
றன என்ேது குறிப்பிைத்�ககைது.

இந்தியொவில் உலகின் ... த�ொடர்ச்சி...

அ்மச்்சரகைள கூடைொகை விடுத்� அறிக்கையில் 
இந� ரகைொரிக்கை்ய முன்்வத்துளளனர.
வன்மு்றகைள உைனடியொகை நிறுத்�ப்ேடுவதுைன், 
இ�ொணுவ அதிகைொரிகைளும், கேொது மககைளின் �்ல 
வரகைளும் ரேச்சுககை்ள ரமற்ககைொளவதுைன், �டு 
த்து ்வககைப்ேடடுளள அ�சியல் ்கைதிகைளும் 
விடு�்ல க்சயயப்ேை ரவண்டும் என அவரகைள 
�மது அறிக்கையில் க�ரிவித்துளளனர. அறிக்கை 
யில் க�ரிவிககைப்ேடடுளள ேரிநது்�கை்ள மியொ 
ன்மரின் இ�ொணுவ கஜன�ல் ஏற்றுக ககைொண்டுள 
ள�ொகை க�ரிவிககைப்ேடுகின்றது.
 மியொன்மரில் இைம்கேற்ற இ�ொணுவ 
பு�டசியின் பின்னர அஙகு இைம்கேற்றுவரும் 
ரேொ�ொடைஙகைளில் இதுவ்�யில் 700 ரேர உயிரி 
ழநதுளளனர. ஆயி�ககைணககைொன மககைள ்கைது 
க்சயயப்ேடடுளளனர.

வன்மு்ை்க்ை நிறுத்து... த�ொடர்ச்சி...
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எழுதினொன்? குமொ�்சொமி ்சொஸ்திரியும் ர்சரநது 
�ொரன எழுதினொன்.
 அ�னொல் என்ன ேலன் கி்ைத்�து? அவன் 
வீடல நொன்கு ரேருககு ரவ்ல கி்ைத்�து. 
நல்லது வந�ொ மடடும் நீ ஏற்றுககைொளகிறொய, 
ககைடைது வந�ொ வொ்ய மூடிககைொளகிறொரய. நல்ல 
ரவ்ளயொகை இநதியரகைள யொ்�யும் நியமிககை 
வில்்ல, நியமித்திருந�ொல் ேொரப்ேொ்ன �ொன் 
நியமித்திருப்ேொன், அவன் எஙகைளுககு எதி�ொகைத் 
�ொன் இருநதிருப்ேொன், எனரவ இ்� நொன் வ� 
ரவற்கிரறன்” என்று எழுதினொர.
 இ�ண்ைொம் உலகைப்ரேொரில், இநதியப் 
ே்ை்ய ஆஙகில அ�சு ரேொரில் ஈடுேடுத்தியது. 
இ�னொல் இநதியரகைளுககு என்ன லொேம் என்று 
கைண்டித்து கைொநதி அறிக்கை விடைொர. எப்ரேொதும் 
கைொநதி்ய எதிரககும் அம்ரேத்கைர அப்ரேொது வ� 
ரவற்றொர. கைொநதியொர ரகைடை ரகைளவியில் நியொயம் 
இருககிறது வ�ரவற்கிரறன், அர�்சமயத்தில் 
கைொநதியொரிைம் எனககு ஒரு ரகைளவி இருககிறது, 
இநதிய விடு�்லப் ரேொரில் �ொழத்�ப்ேடைவர 
கை்ள ஈடுேடுத்துகிறீரகைரள! அ�னொல் �ொழத்�ப் 
ேடைவரகைளுககு என்ன லொேம் இருககிறது என்று 
ரகைடைொர.

 அ்��ொன் இன்றும் க்சொல்கிரறொம், �மிழ 
ர�சியம் ரேசுகிற ேலரேர சிககைல் இல்லொ� 
பி�ச்சி்ன என்ே�ற்கைொகை ரேசிககைொண்டிருககிறொ 
ரகைள. ஜொதி இல்்ல என்று ரேசினொல் �ொன் 
சிககைல்வரும், �மிழர�சியம் என்று க்சொன்னொல் 
எந� சிககைல்கைளும் இல்்ல. இநதிய நொடடு 
விடு�்லயின் ரேொது அம்ரேத்கைர ரகைடைொர. �மிழ 
நொடடிற்கு விடு�்ல விரும்புகிற நொம் ரகைடகி 
ரறொம், ஜொதி ஒழிப்பு இல்லொ� �மிழநொடடு விடு� 
்லயில் நமகககைன்ன இருககிறது?
 ஜொதி ஒழிப்்ே இலககைொகை ககைொண்ை, அ்� 
ரநொககைமொகைொகை ககைொண்ை, அ்� ரேொ�ொடைத்ர�ொடு 
இ்ணத்துக ககைொண்ை �மிழநொடடு விடு�்லககு 
நொம் ரேொ�ொடுரவொம். கேரியொரரகைடை �னித் �மிழ 
நொடு, ஜொதி ஒழிந�, ேொலியல், கேொருளியல் ரே�ம் 
ஒழிந� - கேொது உரி்ம ககைொண்ை கேொதுவு்ை்ம 
்சமத்துவ ்சமு�ொயத்்�ப் ே்ைககை - �்ையொகை 
விளஙகும் ேொரப்ேன, ேனியொகும் ேலிைம் இருநது 
பிரிநது, வைவர சு�ண்ைலற்ற நொட்ை உருவொககை 
ரவண்டும் என்ே�ற்கைொகைத்�ொன். எனரவ ஜொதி 
ஒழிப்ரே உண்்ம விடு�்ல என்ே்� ஏற்றுக 
ககைொளரவொம்.

முற்றும்.

�ொழத்�ப்படடவ     ... த�ொடர்ச்சி...

இனவொ�த்தி்னத் �டுப்ே�ற்கு வலுவற்றவர 
கைளொகைவும், வககைற்றவரகைளொகைவுரம அ�சியற் பி்ழ 
ப்பு நைத்தி வந�னர!
 உலகை ்சனநொயகைமும் எம்்மப்கேொறுத் 
�வ்� ஊ்மயொகி நின்றது!
 கைொனமூர - ர்சொல்ேரித் திடைஙகைளும், 
கைண்டி கைறுவொத்ர�ொடை அ�சியலும் �மிழரி்ை 
மலிநது கிைந� வைமொகைொண கிழககு மொகைொணப் 
பிளவுகைளும், ்சொதி ்சமயப் பிரிவுகைளும் அ்வ ்சொர 
ந� பிணிகைளும் ஒன்றுர்ச� நின்று �மிழுககும், 
�மிழருககுமொன சுபீட்சத்்�யும், சுயநிரணய உரி 
்மகை்ளயும், வ�லொற்று இ்றயொண்்ம்யயும் 
அழிககைநின்ற சிஙகைளப் கேௌத்� இனவொ� அ�சிய 
லுககு உ�மொகை அ்மந�ன!
 இப்பின்னணியிற்றொன் இலங்கைத்தீவில் 
�மிழுககும், ஈழத்�மிழருககுமொன ஒரு �மிழத் 
ர�சியம் �ளிரத்துக கை�ஙகைளில் ஆயு�த்துைன் �ன் 
்னக கைளமிறககியக�னலொம்!
 இநநி்லயிற்றொன் இ்ளய �மிழரகைளின் 
பிரிவி்னக ககைொள்கை்ய ஈழத்�மிழரகைள ஆ�ரி 
ககிறொரகைள என்றும், �மககைொன ஒரு �ொயகை ர�்சத்்� 
ரநொககிய ஒரு மொற்று அ�சியற் ேொ்�்ய நம்பி 
க்கைரயொடு �ளமிடடு ஒரு �ொயகை விடு�்லப் 

ரேொ�ொடைப் ேயணத்்�யும், அ�ற்கைொன வியூகைஙகை 
்ளயும் வகுத்துளளொரகைள என்றும் கூறிய   க்சயதி 
கைள கமௌ்ள கமௌ்ள இலங்கையின் எல்லொப் ேொகைங 
கைளுககும் மடடுமன்றித் �ொயத் �மிழகைத்திற்கும் 
கைசியத் க�ொைஙகிற்று! 
 �மிழரகைள இனியும் �ொம் இயற்றும் �ொங 
ககைொணொக ககைொடு்மகை்ள, �ொழவுகை்ள, ��கரகைடு 
கை்ள ஏற்றுகககைொண்டு க�ொைரநதும் �ம்்மச் 
்சகிககைமொடைொரகைள என்ற ்சத்திய உண்்ம்யச் 
சிஙகைள ர�்சமும், அ�ன் தீய்சகதிகைளும் இப்ரேொது 
�ொன் �ரிசிககைத் க�ொைஙகின!
 இப்ரேொதும் நொன் கிளிகநொச்சி உருத்தி� 
பு�ம் மகைொவித்தியொலயத்தில் எனது ஆசிரியககைை்ம 
கை்ளப் புரிநதுககைொண்டும் கைவி்� கை்ல இலககி 
யப் ேணிகை்ள ஆற்றிகககைொண்டும் நொடடு நி்ல 
்மகை்ள அவ�ொனித்துக ககைொண்டும் இருநர�ன்!
 இவரவ்ள�ொன் இலண்ைனிலிருநது 
கேொறியியற் ேடைப்ேடிப்புககைொன அ்ழப்பு எனது  
சின்னண்ணொவிைமிருநது வந�து! 
 எனது ேத்க�ொன்ேது வயதில் என்்ன ஆற் 
கறொணொத் துயரில் ஆழத்திவிடடு அம�த்துவம்ை 
ந� என் க�யவத்�ொய கூறிய ஒர�கயொரு கைொ�ண 
த்்� முன்னிடடு நொன் ரமற்ேடிப்பி்ன ரநொககி 
கவளிநொடு க்சல்ல ஆயத்�மொரனன்!

த�ொடரும்….

�மிழர் த�ொல்குடி  ... த�ொடர்ச்சி...

ேரிய ஆ��வுச் ்சகதியொகை அ�்ன முன்கனத்துவந� 
ஐர�ொப்பிய  ஒன்றியம், அ�னுள ஏற்ேடடிருககும் 
கநருககைடிகைளொலும் உலகை வலுச்்சமநி்லயில் 
ஏற்ேடடுவரும்  மொற்றஙகைளொலும் �னது கேரிய 
ளவொன அதிகைொல க்சல்வொககுப் ரேொக்கை இப்ேல் 
��ப்பு உறவு  மு்ற்மயில் இழநது வருகின்றது.  
எனரவ இன்று நொம் கைண்டுவரும் இம்மொறு�ல் 
கைளொனது உண்்மயில் ேன்முகை ேல்��ப்புறவுகைளு 
ககைொன  கநருககைடி என்ே்�விைவும் ஆசியொ்வ 
்மயமொகைக ககைொண்ை சீனொவொல் முன்கனடுககை 
ப்ேடும் ரமற்கினொல் கைடடிகயழுப்ேப்ேடை ேன் 
முகைப் ேல்��ப்புறவுககு மொறொகை ர�ொற்றங ககைொள 
ளும் ஓர கைடை்மப்பு ்சொர மு்ற்ம மொற்றஙகைளொ 
கைவும் இம்மொற்றஙகை்ளக கைரு� முடியும். 

தநருக்கடிககுள்ைொகிய ... த�ொடர்ச்சி...

கைப்ேடடுளள ஒரு நைவடிக்கையில் மொற்றம் க்சய 
யப்ேை முடியொ��ொகும். அப்ேடியொனொல், இந� 
ஆ்ணககுழு �்லயீடு க்சயதுளள ேல விையஙகை 
ளில் ஏற்கைனரவ எடுககைப்ேடடுளள நைவடிக்கை 
கை்ள எவவொறு மொற்றி அ்மககை முடியும்? என்ற 
ரகைளவி்யயும் விகரனஸ்வ�ன் நொைொளுமன்ற 
த்தில் எழுப்பி உளளொர.
 இர�ரேொன்று �மிழத்ர�சிய கூடை்ம 
ப்பின் நொைொளுமன்ற உறுப்பினர எம்.ஏ.சுமநதி�ன் 
மற்றும் பி��ொன எதிரககைடசி்யச் ர்சரந� ரவறு சில 
நொைொளுமன்ற உறுப்பினரகைளும் இந� ஜனொதிேதி 
ஆ்ணககுழுவின் க்சயற்ேொடுகைள மற்றும் அ�ன் 
ேரிநது்�கைள அ�சியல்மப்புககும் நொடடின் ்சொ�ொ 
�ண ஜனநொயகை ்சடைதிடைஙகைளுககும் விர�ொ�மொ 
ன்வ என்ே்�த் �மது விவொ�ஙகைளில் எடுத்து்� 
த்திருககின்றொரகைள. அ�ன் மூலம் நொடடின் ்சனநொய 
கைத்திற்கு ஏற்ேடடுளள ஆேத்து குறித்து எச்்சரிக்கை 
க்சயதிருககின்றனர.
 அ�்ச கேொதுச் ர்ச்வயில் ஈடுேடடுளள 
அதிகைொரிகைள, அ�்ச கூடடுத்�ொேன ஊழியரகைள, முப் 
ே்ைகை்ளச் ர்சரந� ஆளணியினர, மற்றும்கேொது 
நிரவொகை ர்ச்வயில் உளளவரகைள மீது ரமற் 

ககைொளளப்ேடடுளள�ொகை கூறப்ேடுகின்ற அ�சியல் 
ேழி வொஙகைல் ்சம்ேவஙகைள க�ொைரபிலொன விையங 
கை்ள வி்சொ�்ண க்சயது�கைவல்கை்ளத் தி�டடு 
வ�ற்கைொகை நியமிககைப்ேடை ஜனொதிேதி வி்சொ�்ண 
ஆ்ணககுழுவின் நியமனமொனது அ�சியல்மப் 
புச் ்சடை ரீதியொன வலுவற்றது என்ேது நொைொளு 
மன்ற விவொ�ஙகைளிலும் அஙகு கவளியிைப்ேடடு 
ளள கைருத்துககைளிலும் கவளிப்ேடுத்�ப்ேடடிருக 
கின்றது.
 அ�சியல்மப்பின் மூன்றொம் நொன்கைொம் 
அதிகைொ�ஙகைளின்ேடி, அ�்ச கேொது நி்றரவற்று 
நிரவொகை நைவடிக்கைகயொன்றின் மூலம், ஒருவ�து 
கமொழியுரி்ம அல்லது அடிப்ே்ை உரி்ம 
மீறப்ேடடிருககின்றது என்று கைண்ைறியப்ேடைொல், 
அது ேற்றிய வி்சொ�்ணகை்ள நைத்துவ�ற்கு உரிய 
நீதித்து்ற ்சொரந� நியொயொதிககைத்்� நொடடின் உச்்ச 
நீதிமன்றரம ககைொண்டிருககின்றது. அத்�்கைய 
உரி்ம மீறல் குறித்து க்சவிமடுப்ே�ற்குரிய நீதி 
நியொயொதிககைமும் உச்்ச நீதிமன்றத்்�ரய ்சொரநதிரு 
ககின்றது என்று அ�சிய ல்மப்பின் 126(1) ஆம் 
பிரிவு கூறுகின்றது.
 இந� ்சடை ஏற்ேொட்ை ரமற்ரகைொள கைொடடி 
யுளள நொைொளுமன்ற உறுப்பினர விகரனஸ்வ�ன் 
ஜனொதிேதியினொல் அ�சியல் ேழிவொஙகைல்கைளுககு 

உளளொககைப்ேடைவரகைள ேற்றிய வி்சொ�்ணகை்ள 
ரமற்ககைொளவ�ற்கைொகை நியமிககைப்ேடடுளள ஜனொ 
திேதி ஆ்ணககுழுவொனது அடிப்ே்ையில் ்சடை 
வலுவற்றது என்ே்�த் க�ளிவொகைச் சுடடிககைொடடி 
யுளளொர.
 இந� நொைொளுமன்ற விவொ�த்தின் பின்பு 
லத்தில் ஜனொதிேதி ரகைொத்�ொேொய �ொஜேக்ச அ�்சொங 
கைம் �னது அ�சியல் க்சல்வொக்கைப் ேயன்ேடுத்தி 
இந� ஆ்ணககுழுவின் ேரிநது்�கைள நொைொளும 
ன்றத்தினொல் எந� வ்கையிரலனும் அஙகீகைரிககைப் 
ேடைொல், ஏற்கைனரவ குற்றமி்ழத்�வரகைள ஒரு 
ரேொதும் �ண்டிககைப்ேைமொடைொரகைள.
 அது மடடுமல்ல. அவவொறொன குற்றச் 
க்சயல்கை்ளச் க்சய�வரகைளுககு எதி�ொகை ்சடைரீதி 
யொன நைவடிக்கைகை்ள ரமற்ககைொண்ை ்சடைமொ 
அதிேர தி்ணககைளத்்�ச் ர்சரந�வரகைள, புலனொ 
யவு வி்சொ�்ணகை்ள நைத்தியவரகைள என ்சடை 
மு்ற்மககை்மய �மது அ�்ச கைை்மகை்ளச் 
க்சய�வரகைள அ்னவரும் குற்றவொளிகைளொககைப் 
ேடடு �ண்டிககைப்ேடுவொரகைள என்ேது ்சரவநிச்்சயம்.
 அது மடடுமல்லொமல் நொடு குற்றம் க்சய 
ேவரகைள அல்லது குற்றவொளிகைளின் ஒடடுகமொத்� 
கூைொ�மொகை மொற்றம்ைநதுவிடும் என்ேதில் ்சநர� 
கைமில்்ல.  

அரசியல்மப்்ப மீறிய ... த�ொடர்ச்சி...

ஆனொல் அ�சியல் �மிழ ்கைதிகைள நிரவொகைத் 
திற்ககைதி�ொகை எவவி� குற்றமும் க்சயயொ�வரகைள. 
ஆகைரவ இவரகைளுககும் ககைொர�ொனொ கைொலத்தில் 
பி்ண ககைொடுத்து அனுப்பியிருககைலொம். 
 �வி  கைருணொநொயககை ரேொன்றவரகைள முககிய 
குற்றவொளிகைள. இவரகைள மத்திய வஙகியிரலரய 
ககைொள்ளயடித்�வரகைள. அ�ொவது ஒரு நொடடின் 
க்சொத்துககை்ள  ககைொள்ளயடித்� இவரகைரள ேய 
ஙகை�வொ� குற்றத்திற்குள வ�வில்்ல. இவரகைளு 
ககு பி்ண ககைொடுத்திருககிறொரகைள. ஆனொல் அ�சி 
யல் �மிழ்கைதிகை்ள இவவளவு கைொலமும் சி்ற 
்வத்திருநதும் அவரகைளுககு பி்ண ககைொடுககை 
முடியொவிடைொல், யொரில் பி்ழ, ்சடைத்தில் 
பி்ழயொ? அல்லது ்சடைத்்� ் வத்து ேயன்ேடுத் 
துேவரகைளில் பி்ழயொ? இந� இனவொ�ம் க�ொைர 
ேொகை �மிழ அ�சியல்வொதிகைள என்ன கூறப்ரேொகி 
ன்றொரகைள. 
 அ�சியல்வொதிகைள ஒவகவொருவரும் �ஙகை 
ளு்ைய ர�ர�ல் அ�சியலுககுள நிற்கின்றொரகைரள 
�வி�, அ�சியல் ்கைதிகைள ேற்றி எவரும் சிநதிககை 
வில்்ல. அ�சியல்வொதிகைள இவரகை்ள ரநரில் 
க்சன்று ேொர்வயிடைொல் மடடுரம �மிழ 
அ�சியல் ் கைதிகைளின் ர�்வகைள, பி�ச்சி்னகை்ள 
ரகைடடு அறிநது ககைொளள முடிவர�ொடு அவரகைளு 
ககைொன ர�்வகை்ளயும் நிவரத்தி க்சயயமுடியும். 
அ�சியல் ்கைதிகை்ள ்மயப்ேடுத்தி அ�சியல் 
க்சயேவரகைள அ�சியல் ்கைதிகை்ளயொவது ரநரில் 
க்சன்று ேொர்வயிடுவது நல்லது என ரமலும் 
க�ரிவித்�ொர.

நொடடின் த�ொத்துக்க்ை  ... த�ொடர்ச்சி...
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�கைவல் க�ொைரேொைல் ்சொ�னம் என்ேது 
ஒரு கைருத்்� ஒரு இைத்தில் இருநது இன் 

கனொரு இைத்திற்கு ேரிமொற்றம் க்சயயும் கைருவி 
யொகும். அவற்றில் இன்று உல்கைரய ஒரு 
்சட்ைப் ்ேயினுள சுருககி ்வத்திருககும் 
ஒரு கைருவியொகை ்கையைககைத் க�ொ்லரேசி கைொண 
ப்ேடுகின்றது. க�ொ்லரேசி, ்சமூகைத்தில் உளள 
அ்னத்து நேரகைளிைமும் க்சல்வொககுச் க்சலு 
த்தும் அர� ரவ்ள, மொணவ ்சமூகைத்தில் இது 
ேொரிய மொற்றத்தி்னப் ககைொண்டுவருகிறது. இன் 
்றய மொணவரகைள �ஙகைளது கைற்றல் க்சயற்ேொடு 
கை்ளயும் மறநது க�ொ்லரேசியின் ஆககி�மி 
ப்பிற்கு உளளொகின்றனர. மொணவரகைள �ஙகை்ளச் 
சுற்றி நைப்ே்வ யொது? ஏன புரியொ� அளவிற்கு 
அ�ன் க்சல்வொககிற்கு உடேடைவரகைளொகை கைொண 
ப்ேடுகின்றனர. �ஙகை்ளச் சுற்றி நைககும் எந� 
சிந�்னயும் அற்றவரகைளொகைக கைொணப்ேடுவதுைன், 
கைற்றலில் ஈடுேொடு கைொடடுவதில்்ல. மொறொகை 
க�ொ்லரேசி வி்ளயொடடுககைள, முகைபுத்�கைங 
கைளின் ேொவ்ன என்ேவற்றில் ரந�த்்� வீணொகை 
க்சலவிடுகின்றனர. க�ொ்லரேசி வி்ளயொடடு 
மீ�ொன இவரகைளின் ஈடுேொடு உணவு, உறககைம் 
என்ேவற்்ற மறககைடிககும் அளவில் கைொணப்ேடுகி 
ன்றது. சில ரந�ஙகைளில் ேொை்சொ்லககுக கூை 
க்சல்லொமல் க�ொ்லரேசி வி்ளயொடடுககைளில் 
ரந�த்்�ச் க்சலவிடுகின்றனர.

 இன்று அதிகைமொன மொணவரகைளிைத்தில் 
க�ொ்லரேசியின் �ொககைம் வொடஸைப், ஐஎம்ரமொ, 
்வேர    ரேொன்ற க்சயலிகைளொல் ஏற்ேடுகின்றது. 
அ�ொவது க�ொ்லரேசியின் அ்னத்து ்சமூகைவ்ல 
த்�ளஙகைளில் �மது நண்ேரகைளுைன் உ்�யொைவும், 
கைொகணொளியில் கை்�ககைவும் அதிகைம் விருப்ேம் 
ககைொண்ைவரகைளொகை இருப்ேதுைன், அதிகைமொன 
ரந�ஙகை்ள இவற்றுைரனரய க்சலவிடுகின்றனர.  
வொடஸைபில்  ஸ்ர�டைஸ்   ரேொடுவதில் அதிகை ஈடு 
ேொடு ககைொண்டுளளனர. �மது ஸ்ர�டைஸ் எத்�்ன 
ரே�ொல் ேொரககைப்ேடடுளளது என்ே்�ப் ேற்றி 
அறிநது ககைொளளும் ஆரவமும் உளவியல் ரீதியொகை 
மொணவரகைளிைத்தில் ஒரு �ொககைத்்� ஏற்ேடுத்தியு 
ளளது. 

 க�ொ்லரேசிகைளில் ரந�ம் ேொரத்து 
ேழகிக ககைொண்ை மொணவரகைளுககு கைடிகைொ�த்்�ப் 
ேொரத்து ரந�ம் க்சொல்லும் �ன்்ம கு்றநது வருகி 
ன்றது. க�ொ்லரேசிகைளில் இலகுவொகைக கைொடசிப் 
ேடுத்�ப்ேடடுளள ரந�த்திற்கு இ்்சவொககைம்ை 
ந�வரகைளொகை மொணவரகைள கைொணப்ேடுகின்றொர 
கைள. அத்துைன் மொணவரகைளிைத்தில் குறுஞக்சயதி 
கை்ள அனுப்பும் க்சயலொனதுகமொழிவிருத்தி்ய 
�்ைக்சயது வருகிறது. க�ொ்லரேசி்யப் 
ேயன்ேடுத்தும் மொணவரகைள ்சமூகை நல்லுறவுகைள 
அற்றவரகைளொகைக கைொணப்ேடுகின்றனர. அருகில் 
உளள மனி�ரகை்ளயும் இவரகைள அறிவதில்்ல. 
்சமூகைத்தில் உளள ஒவகவொரு நேரகை்ளயும் ேற்றிய 
எண்ணமும் அற்றவரகைளொகை �ஙகைளது உல்கைரய 
ஒரு க�ொ்லரேசியில் அைககி விடுகின்றனர. 
க�ொ்லரேசியின் அதிகைரித்� ேொவ்ன கைொ�ணமொகை 
அவற்்றப் ேொை்சொ்லககு ககைொண்டு க்சல்வ்� 
அதிகைமொகைக கைொணலொம்.

 அண்்மக கைொலஙகைளில் ப்ளூ கவல் ரகைம் 
என்ேது உல்கைரய உலுககிய ஒரு ்சம்ேவமொகும். 
இது கேரும்ேொலும் மொணவரகைள மத்தியில் ேொரிய 
உயிர �ொககைத்்� ஏற்ேடுத்திய வி்ளயொடைொகும். 
அத்துைன் சில வி்ளயொடடுககை்ள வி்ளயொடும் 
இவரகைள ரவறு எந�வி� சிந�்னயும் அற்றவ 
ரகைளொகை கைொணப்ேடுகின்றொரகைள. இவரகைளின் இவ 
வி்ளயொடடுகைளினொல் உைற்ேயிற்சி என்ற ஒரு 
விையத்்�ரய மறநதுவிடுகிறொரகைள. இது மொண 
வரகைளி்ைரய உைல்்சொர ரநொயகை்ள ர�ொற்றுவிப் 
ேதுைன், ஒரு உற்்சொகைத்துைன் அவரகைள க்சயற்ேடு 
வ்�க கு்றத்துவிடுகிறது. மொணவரகைளிைத்தில் 
முகைப்புத்�கைஙகைளின் ேொவ்னயொனது கைலொ்சொ�ப் 
ேண்ேொடடு சீரரகை டுகை்ளயும்,நைத்்� பிறழவு 
கை்ளயும் ஏற்ேடுத்துகின்றது. முன் அறிமுகைமில்லொ 
�வரகைளிைம் க�ொைரபுகை்ள ஏற்ேடுத்தி நைத்்� 
பிறழவொன க்சயற்ேொடுகை்ள தூண்டுவதுைன், 
கைொ�ல் வயப்ேைல், �ற்ககைொ்ல க்சயதுககைொளளல் 
என்ேவற்றுககு உளளொகின்றனர. முகைப்புத்�கைத்தில் 
ஏற்ேடை ரமொகைம் கைொ�ணமொகை மொணவரகைள ேொை்சொ 
்லகைளுககு க�ொ்லரேசிகை்ளக ககைொண்டுக்சன்று, 
அஙகும் கூை கைற்றல் விையஙகைளில் ஈடுேொடு 
கைொடடுவ்� கு்றத்துக ககைொளகின்றனர.
 இ்வ இவவொறிருககை, ் கையைககைத் க�ொ்ல 
ரேசிகை்ளத் க�ொை�ொகைப் ேொவிப்ரேொருககு �்ல 
வலி, கைொது வலி ஏற்ேடுவதும்  சில வ்கைக ்கையை 
ககைத் க�ொ்லரேசிகை்ள கைொற்்சட்ைப்்ேயில் 
க�ொை�ொகை ்வத்திருப்ே�ொல் க�ொ்ைப்ேகுதியில் 
வி்றப்பு �ன்்ம ஏற்ேடுவதும் அவ�ொனிககை 
ப்ேடடுளளது. அத்ர�ொடு ்கையைககைத் க�ொ்ல 
ரேசியில் இருநது கவளியொகும் கைதிரகைள ஆண்்ம 
்யப் ேொதிப்ேதுைன், மலடடுத்�ன்்ம்ய ஏற்ே 
டுத்தும் கைொ�ணியொகை அ்மவ�ொகைவும் கைரு�ப்ேடு 
கின்றது.
 அத்ர�ொடு ்கையைககைத் க�ொ்லரேசியில் 
உ்�யொடியேடியும் குறுஞ க்சயதிகை்ளப் ேொரத் 
�ேடியும் வீதிகை்ளக கைைககும் ேொ�்சொரிகைளும் 

இருககின்றனர. அரனகைர வீதிகைளிலும், �யில் 
ேொ்�யிலும் முன்னவ�ொனமின்றி ்கையைககைத் 
க�ொ்லரேசியுைன் நைநது ககைொளளுகின்றனர. 
ஆனொல் இவரகைள �ம் க்சயற்ேொடுகைளின் ேொ�தூ 
�த்்� முன்கூடடிரய அறிநதுககைொளள ரவண்டும். 
அப்ரேொது �ொன் ்கையைககைத் க�ொ்லரேசிகைளொல் 
ஏற்ேடும் திடீர விேத்துககை்ளத் �விரககைக கூடி 
ய�ொகை இருககும்.

 இவவொறொன நி்லயில் கைொணப்ேடும் 
மொணவரகை்ள கேற்ரறொரகைளும், ஆசிரியரகைளும் 
கைவனத்தில் எடுத்து, அவரகை்ளக கைற்றல் க்சயற் 
ேொடுகைளில் ஈடுேடுத்�வும், கைற்றல் க்சயற்ேொடு 
மீ�ொன ஈடுேொட்ை மொணவரகைளிைத்தில் ர�ொற்று 
விககைவும் ரவண்டும். ஆசிரியரகைளும் மொணவரகைள 
மத்தியில் க�ொ்லரேசி ேொவ்ன்ய கு்றத்துக 
ககைொளளவதுைன், கேற்ரறொரகைள அ�ன் வி்ளவுகைள 
ேற்றி பிள்ளகைளிைத்தில் புரிய ்வத்�ல் அவசி 
யமொன விையமொகும். க�ொ்லரேசிப் ேொவ 
்ன்ய மொணவரகைள கு்றத்து ்சமூகைத்தில் உளளவ 
ரகைளொல் க்சயய முயன்ற க்சற்ேொடுகை்ள க்சய�ல், 
இன்்றய மொணவரகைளின் கைற்றல் க்சயற்ேொடு 
கைளுககைொன வழிககைொடைலின் அவசியமொகை உளளது. 

 எனரவ �ொன் உலகைமயமொககைலின் �ொககைம் 
மொணவரகைளின் கைற்றல், கைற்பித்�ல் க்சயற்ேொடுகை 
ளில் ேல நன்்மகை்ளப் புரிந�ொலும், அவற் 
றி்ன �வறொன மு்றகைளில் ேயன்ேடுத்தும் 
நி்லரய அதிகைம் கைொணமுடிகின்றது. அதிகைமொன 
மொணவரகைளின் இ்ைவிலகைலிலும் க�ொ்லரேசி 
இயநதி� ்சொ�னஙகைளின் ேொவ்னயும், அவற்றில் 
�ஙகை்ள முழு�ொகை ஈடுேடுத்திக ககைொளளும் 
க்சயற்ேொடுகைளுரம கைொ�ணமொகை அ்மகின்றன. 
க�ொ்லரேசி ேொவ்னயின் ேொ�கைமொன வி்ளவு 
கை்ள ேற்றிய விழிப்புணரவுகை்ள மொணவரகைளி 
ைத்தில் ஏற்ேடுத்துவதுைன், கைற்றல் க்சயற்ேொடு 
கை்ள எவவொறு ஆரவமு்ைய விையமொகை மொற்ற 
லொம் எனவும் எதிரகைொல இலககு ேற்றிய விளககைங 
கை்ள மொணவரகைளிைத்தில் ர�ொற்றுவிககை ரவண்டிய 
்சமூகை கேொறுப்பு எம் ஒவகவொருவருககும் உளளது.
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