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க�ொர�ொனொ வை�வை விட 
சிங�ளப் ரேரினைொ 

தம் கேரும் ேயங��மொ� இருக் 
கின்றது. ஏகனனில் அநதப் ரேரின 
ைொதரம அ�சியல் வ�தி�வள 
ைமூ�த்திற்குள் அனுமதிக்�ொமல் 
இருக்கின்றது என அ�சியல் வ�தி 
�வள விடுதவை கையைதற்�ொன 

ரதசிய அவமப்பின இவைப்ேொ 
ளர் அருடதநவத மொ.ைத்திரைல் 
கதரிவித்துள்ளொர்.
 அ�சியல் வ�தி�ளின தற் 
ரேொவதய நிைை�ம் கதொடர்ேொ�  
அைர் ரமலும் கதரிவிக்வ�யில்,
 தற்ரேொது உை�ம் முழுைதும் 
ே � வி க் க � ொ ண் டி ரு க் கு ம் 
க�ொர�ொனொ வை�ஸ் உயிவ�ப்  
ேொதிக்கும் ஒரு ேயங�� ர�ொயொ� 
உருகைடுத்துள்ளரதொடு  அ�சியல் 
வ�தி�ளின  மன நிவைவயயும் 
அது  ேொதிப்ேதொ� உள்ளது.

 முக்கியமொ� அ�சியல் வ�தி 
�ளினுவடய மனநிவைவயத் தக்� 
வைப்ேதற்�ொன கைளிசகையற்ேொடு 

மனித உரிவம மீ்றல் �டைடிக்வ� 
�ளொல் உை�ளவில் இடம்கேயரும் 
அ�தி�ளின எண்ணிக்வ� �டநத 10 
ஆண்டு�ளில் 2 மடஙகு அதி�ரித்தி 
ருப்ேதொ� ஐக்கிய �ொடு�ள் அவை 
கதரிவித்துள்ளது.
 உை�ம் முழுைதும் ரமொதல் 
�ள், துனபுறுத்தல்�ள் மற்றும் 
மனித உரிவம மீ்றல்�ள் �ொ�ைமொ� 
மக்�ள் தங�ளது வீடு�வள விடடு 
கைளிரய்ற ரைண்டிய சூழல் நிைவு 
கி்றது. இவ்விதமொ� இடம் கேயரும் 
மக்�ளின எண்ணிக்வ� �டநத 10 
ஆண்டு�ளில் அதி�ரித்துள்ளதொ� 
ஐக்கிய �ொடு�ள் அவையின ைமீேத் 

திய அறிக்வ�யின மூைம் கதரிய 
ைநதுள்ளது.
 �டநத 10 ஆண்டு�ளில் தங 
�ளது ைொழ்விடங�வள விடடு 
இடம்கேயர்நரதொரின எண்ணி 
க்வ�  �டநத 2020ஆம் ஆண்டின இறு 
தியில் 8.24 ர�ொடியொ� அதி�ரித்து 
ள்ளது.

kdpj cupik kPwy;fshy; 10 Mz;Lfspy; 

2 klq;F mjpfupj;j mfjpfs;

மியொனமரில் ஏற்ேடடுள்ள இ�ொ 
ணுைப் பு�டசிக்கு எதி�ொ� ஐக்கிய 
�ொடு�ள் ைவேயின கேொதுசைவே 
ஆ யு த ஏ ற் று ம தி த் த வ ட வ ய 
க�ொண்டு ைநதுள்ளது.
 தீர்மொனத்திற்கு ஆத�ைொ� 119 
�ொடு�ள் ைொக்�ளித்துள்ளன, எதி�ொ� 
கேைொரூஸ் மடடும் ைொக்�ளித்துள் 
ளது. இநத ைொக்க�டுப்பில் சீனொ, 
�ஸ்யொ உடேட 36 �ொடு�ள் �ைநது 
க�ொள்ளவில்வை. சீனொவும், �ஸ்யொ 
வுரம அதி�ளைொன ஆயுதங�வள 
மியொனமருக்கு ஏற்றுமதி கையயும் 
�ொடு�ள்.
 ைொக்க�டுப்பில் �ைநது க�ொ 
ண்டு மியொனமருக்�ொன ஐ.�ொ தூது 
ைர் கிறிஸ்ரீன கை�னர் ரேர்�னர் உவ� 
யொற்றும்ரேொது ஒரு உள்�ொடடுப் 
ரேொர் நி�ழ்ைதற்�ொன ஆேத்து உள் 
ளது என கதரிவித்துள்ளொர்.
 ஆனொல் இநதத் தீர்மொனம் 
ர்றொகிஙயொவில் இடம்கேற்்ற ேடு 
க�ொவை�ள் கதொடர்பில் எதவன 
யும் கதரிவிக்�வில்வை என ைொக் 
க�டுப்பில் �ைநது க�ொள்ளொத சிை 
�ொடு�ள் கதரிவித்துள்ளன.

kpahd;ku; muRf;F vjpuhf 

MAj Vw;Wkjpj;jil 

குருநதூர்மவை ைழிேொடடு இடத் 
தில் ைழிேொடு கையைதற்கும், அஙகு 
கேொங�ல் பூவை�ள் கையைதற்கும் 
அநத இடம் விடுவிக்�ப்ேட ரைண் 
டும் என்ற ர�ொக்�த்ரதொடு ைழக்குத் 
தொக்�ல் கையயவுள்ரளன என முன 
னொள் ைடமொ�ொைைவே உறுப்பி 
னர் துவ��ொைொ �வி��ன கதரிவித்து 
ள்ளொர்.
 குருநதூர் மவை விை�ொ�ம் 
கதொடர்ேொ� �ருத்துத் கதரிவித்த 
அைர்,
 முல்வைத்தீவு ை�ை ைளங� 
ளும் ஒருஙர� அவமநத தனித் தமிழ 
ர்�ள் ைொழ்நத இடம். பூர்வீ�மொ� 
ைொழ்நத தமிழர்�ளுக்குச கைொநத 
மொன இடங�வள, அ�ைொங�மொனது 
ேை திவைக்�ளங�ளின ஊடொ� 
வும் அே�ரித்து கேௌத்த, சிங�ளமய 
மொக்�லுக்�ொன முவனப்ரேொடு 
க ை ய ல் ே ட டு க் க � ொ ண் டி ரு க் கி 
ன்றது.
 அ ந த ை வ � யி ல் ை ன 
இைொ�ொ, ைன ஜீை�ொசி�ள், கதொல்லி  
யல், ம�ொைலி எல் அடுத்து தனி 
சிங�ள பி�ரதை கையை� பிரிைொ� 
உருைொக்�ப்ேடட கைலி ஓயொ மற் 
றும் ேவடயினர் மூைமொ� அே�ரி 

க்�ப்ேடட இடங�ள் இல்மவனற்று 
க்�ொ� அே�ரிக்�ப்ேடட இடங�ள் 
என ேை ைழி�ளிலும் முல்வைத்தீவு 
மொைடடத்தில் தமிழர்�ளுவடய 
நிைங�ள் அே�ரிக்�ப்ேடுகின்றன.
 எனனுவடய �ணிப்பினேடி 
ஒரு இைடைத்து ஆ்றொயி�த்து நூறு 
ஏக்�ருக்கு ரமல் தமிழர்�ளுவடய 
இ ட ங � ள் அ ே � ரி க் � ப் ே ட டு 
விடடது. 
 அநதைவ�யில், குருநதூர் 
மவைக்கு 2018.09.04 ஆம் தி�தி 
புத்தர் சிவையுடன, இ�ண்டு பிக்கு 
மொர் உடேட ேனி�ண்டு ரேர் குறி 
த்த இடம் ர�ொக்கி ைருவ� தநத 
ரேொது  அைர்�வள  �ொங�ள் அனும 
திக்�வில்வை.
 இது குறித்து �ொைல் துவ்றயி 
னர் ைழக்குத் கதொடுத்திருநதனர். 

இநத ைழக்கில்  நீதிமன்றத்தின 
தீர்ப்பில் யொழ் கதொல்லியல் ைம்ே 
நதப்ேடட திவைக்�ளங�ரளொடு 
ரைர்நது கதொல்லியல் ஆயவு�வள 
ரமற்க�ொள்ளைொம் என கதரிவிக்�ப் 
ேடடிருநதது.
 2021.01.18 ஆம் தி�தி கதொல் 
லியல் துவ்ற இ�ொைொங� அவமசைர் 
இ�ொணுை குவியரைொடு அஙகு ைநது 
ஆ�ொயசசிக்�ொன �டைடிக்வ��வள 
யொழ். ேல்�வைக்�ழ� துவ்ற ைொர் 
நத ைர்�ள் அவழக்�ப்ேடொமல்  ரமற் 
க�ொண்டொர்.
 இது தவி� 2021.01.27 ஆம் 
தி�தி குருநதூர் மவையில் தமிழர்� 
ளுவடய வைை சினனங�ள் �ொைொ 
மல் ஆக்�ப்ேடடிருநதது. இது குறி 
த்து  முல்வைத்தீவு  �ொைல் துவ்றயில்   
முவ்றப்ேொடு  கையரதன.
 2021.01.29 ஆம் தி�தி குருநதூர் 
மவையில்   வைை சினனங�ள் 
�ொைொமல் ஆக்�ப்ேடடு, அழிக்�ப் 
ேடடிருப்ேவத �ொைல் துவ்றயும் 
உறுதிப்ேடுத்திக் க�ொண்டது.
 ஆனொலும் கதொடர்நது 

nfhNuhdh ituir tpl rpq;fs 

Ngupdthjk; ngUk; gaq;fukhdJ

மனனொர் மொநவத ரமற்கு பி�ரதை 
கையை�த்திற்கு உடேடட  கேரிய 
மடு ைனனொர் ஈசைளைக்வ� ரேொன்ற 
ேகுதி�ளில் �ொைப்ேடுகின்றகேொது 
மக்�ளின ேை நூறு ஏக்�ர் �ொணி 
�வள இ�ொணுைத்தினர் அே�ரித்து 
ரைலி அவடத்து ைருைதொ� அப் 
ேகுதி மக்�ள் த�ைல் கைளியிட 

டுள்ளனர்.
 இ�ொணுைத்தினர் ரைலி 
அவடத்து ைரும்  �ொணி�ளுக்குள் 
கேொது மக்�ளுவடய மயொனங�ள், 
�ொல்�வட�ளின ரமயசைல் நிைங 
�ள், குளங�ள், சிறுைர் பூங�ொ மற் 
றும் �வடத் கதொகுதி�ள், ேவழய 
�டடிடங�ள் ரேொன்றவை இருப்ே 
தொ�வும்  அப்ேகுதி  மக்�ள் கதரிவிக் 
கின்றனர்.
 ரமலும் இநத க�ொர�ொனொ 
ேயைத் தவடவய ேயனேடுத்தி இவ் 
ைொ்றொன கையற்ேொடு�ளில் இ�ொணு 
ைத்தினர் ஈடுேடுைதொ�வும் கேொது 
மக்�ள் குற்்றம் சுமத்தியுள்ளனர்.

kd;dhu; gFjpapy; nghJ kf;fspd; 
epyq;fs; ,uhZtj;jhy; mgfupg;G

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

mUl;je;ij kh.rj;jpNty;

FUe;J}u; kiy tplaj;jpy; tof;F 
jhf;fy; nra;aTs;Nsd;

�மிழ�ம் - திருசசி மத்திய சிவ்ற 
ைளொ�த்தில் அவமநதிருக்�க் கூடிய 
சி்றப்பு மு�ொம் என்ற தனிசசிவ்ற 
யில் அவடத்து வைக்�ப்ேடடிருக் 
கும் 78 ஈழத் தமிழர்�ள், தங�வள 
விடுதவை கையயக் ர�ொரி கதொடர்ச 
சியொ� இனறு 12ைது �ொளொ� �டத்திக் 

க�ொண்டிருக்கும் �ைனயீர்ப்புப் 
ரேொ�ொடடத்திற்கு  இதுைவ�  எநத 
விதமொன முடிவு�ளும் தமிழ� அ�சு 
த�ப்பில்  எடுக்�ப்ேடொத நிவையில், 
அைர்�ளது ரேொ�ொடடம் ரமலும் 
கதொடர்நது க�ொண்டிருக்கின்றது 
எனேது குறிப்பிடத்தக்�து.

jkpof muNr vk;ik tpLjiy nra;

jpUr;rp rpwg;G Kfhkpy; njhlUk; Nghuhl;lk;

 - Jiuuhrh utpfud;
 - Ieh

த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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thuhe;j kpd;dpjo;;

,izg;Nghkh? ,izNthkh? 
 ஐக்கிய நாடுகள் ப�ாதுச்சப�யின் தபைவராக மாபைதீவின் பவளிவிவகார அபமச்சர் 
அப்துல் ்சாகிட் அவர்கள் 191 உறுப்புரிபம வாக்குகளில் 143 வாக்குகபைப் ப�ற்றுத் 
பதரிவாகியுள்ைார். இவருடன் ப�ாட்டியிட்ட ஆப்கானிஸதானின் முன்்ாள் பவளிவிவகார 
அபமச்சர் ்சைாபம ரப்சாலுக்கு 48 வாக்குகள் மட்டுபம கிபடத்துள்ை். இத்பதர்தல் உைக 
நாடுகளின் தபைபம, ஆசியா ்சார்்நததாக அதுவும் சீ்ப் பின்்ணியில் கட்டபமக்கப்�டுகிறது 
என்�பத மீைவும் பதளிவாக்கியுள்ைது. 
 இ்நதுமாகடலின் 1195 தீவுக் கூட்டஙகளில், மாபைதீவும் இைஙபகபயப் ப�ான்று 
சீ்ாவுடன் அதனுபடய கடல்வழிப் �ட்டுப்�ாபதத் திட்டத்தில் முக்கியமா் ஒரு தீவாக, 
வரைாற்றுத் பதாடர்புடன் விைஙகும் தீவு. உைகின் மூன்றில் இரண்டு எண்பணெய்த் தாஙகிக் 
கப்�ல்களும், வர்த்தகக் கப்�ல்களில் அபரவாசிக்கு பமற்�ட்ட்வும் �யணிக்கும் கடல்வழிப் 
�ாபதகளுக்கு மிக அருகாபமயில் உள்ை மாபைதீவு உைகச ்ச்நபத,  உைகப் �ாதுகாப்பு 
என்�்வற்றுக்கு மூபைா�ாய முக்கியத்துவம் வாய்்நத நாடாக இன்று உள்ைது.  
 அபத பவபையில் இ்நதியாவில் இரு்நது 1200 கிபைா பமலிலும், இ்நதியாவின் 
இைட்்சத்தீவுக்  கூட்டத்தில் இரு்நது 700 கிபைா பமலிலும் உள்ைது மாபைதீவு.  
1965இல் மாபைதீவு பிரித்தானியாவிடம் இரு்நது சுத்நதிரம் ப�ற்ற காைம் முதைாக அபர 
நூற்றாண்டுக்கு பமைாக 52 ஆண்டுகள் மாபைதீவு, இ்நதிய பமைாண்பமயுள் விைஙகிய 
நாடு. 1988இல் அன்பறய ்சர்வாதிகாரத் த்மா் மாபைதீவு அர்ச அதி�ர் மாமூன் அப்துல் 
கயாம் அவர்களுபடய ஆட்சிக்கு எதிராக நட்நத ்சதிபய இ்நதியா த்து �படயிப் 
அனுப்பி முறியடிக்கும் அைவுக்கு இ்நதிய பமைாண்பமபயக் பகாண்டிரு்நத நாடு மாபைதீவு. 
இ்நதியாபவச ்சார்்நது நின்ற தமிழீழ மக்கள் விடுதபைக் கழகத்பதயும், இ்நதியா மாபைதீவு 
அரசியலுள் தன்ப் நிபைநிறுத்தப் �யன்�டுத்தியது என்�தும் வரைாறு. 
 பமலும் புவியியல் சூழல் காரணெமாக உள்ை ப�ரிய நாடுகள், சிறிய நாடுகளின் பமல் 
பமைாதிக்கம் ப்சலுத்துவபத அர்சறிவியலில் ‘பின்ைன்டனி்சம்’ என்�ர். அதாவது பின்ைா்நது 
பமல் பயர்மன் பமைாதிக்கம் ப்சலுத்திய இயல்பு நிபைபயயும், பின்ைா்நது,  ‘இஸகாண்டிபநவிய’ 
நாடுகளுட்ா் இபணெவின் வழி அதப் பவன்று, ப்சயற்�டும் வரைாற்பறயும் இ்நத 
‘பின்ைன்டனி்சம்’ என்னும் ப்சால்ைாட்சி குறிக்கும். சிறு நாடும் கூட நாடுகளின் கூட்டுகளுள் 
இபணெவதன் வழி தம்முபடய தன்்ாட்சியிப் உறுதிப்�டுத்த முடியும் என்னும் இ்நத 
வரைாற்று உண்பமக்கு, மாபைதீவின் ்சமகாை வரைாறு மற்பறாரு ்சான்றாகிறது. 
 2014 இல் சீ்ாவின் அர்ச அதி�ர் சீ ஜின்பிஙகின், அதுவபர தூதரகத் பதாடர் 
புகள் கூட இல்ைாதிரு்நத மாபைதீவுடன், "எதிர்காைத்பதக் கருத்தில் பகாண்ட, எல்ைா 
வட்டஙகளுடனுமா் நட்பும்  ஒத்துபழப்பும்" என்னும் அவருபடய தத்துவத்தின் அடிப்�பட 
யில் சீ் - மாபைதீவு நட்புப் �ாைத்பத உருவாக்கி்ார். இது சீ்ாவின் 21ஆம் நூற்றாண்டில் 
மீைவும் முன்ப்ய கடல்வழிப் �ட்டுப்�ாபதத் திட்டத்பத மீைக் கட்டிபயழுப்பும் ப்சயற்�ாடாகிய 
‘மண்டைஙகபையும் �ாபதகபையும்’ அபமத்தலுக்கா் புரி்நதுணெர்வு உடன்�டிக்பகபய 
உருவாக்க உதவியது. இதன்வழி மிக அதிகைவிைா் உட்கட்டுமா் வைர்சசிபய மாபைதீவுக்கு 
ஏற்�டுத்த உதவும் நிதியளிப்புக்கபையும், கட்ளிப்புக்கபையும் சீ்ா பதாடஙகியது. 
08.12.2017 இல் மாபைதீவின் அர்ச அதி�ர் அப்துல்ைா யாமீன் ஆட்சியில் மாபைதீவு, 
சீ்ாவுடன் சுத்நதிர வர்த்தக உடன்�டிக்பகயில் �ாகிஸதானுக்கு அடுத்த இரண்டாவது 
பதற்காசிய நாடாகக் பகபயழுத்திட்டது. மாபைதீவுடனும், சிறீைஙகாவுடனுமா் சீ்ாவின் 
பநருக்கம், இன்று இ்நதியாவின் இைட்்சத்தீவில் பநரடியல்ைாத மூைத்மிடும் அைவுக்குச சீ்ா 
தன்ப் அகைப்�டுத்தச சீ்ாவுக்கு உதவியுள்ைது. இது இன்று இ்நதுமாகடலில் சீ்ாவின் 
�ட்டுப்�ாபத குறுகிய காைத்தில் விபர்நது எழும் புதிய வரைாற்றின் ப்சல்பநறியாகிறது. 
 இ்நநிபையில், இ்நதுமாகடலில் தன் பமைாண்பமயுடன் கூடிய அபமதியிப் 
உறுதிப்�டுத்தும் அரசியல் மூபைா�ாய பநாக்கில்தான்,  2018இல் இ்நபதாப்சியா மாபைதீவுடன் 
ஐக்கிய நாடுகள் �ாதுகாப்புச ்சப�யின் நிபையா்  உறுப்பி்ரல்ைாத, உறுப்புரிபமக்குப் 
ப�ாட்டியிட்ட ப�ாது, இ்நதியா இ்நபதாப்சியாபவ ஆதரித்து பவற்றிப�ற பவத்தது. 
 ஆ்ால் இன்று சீ் - மாபைதீவு நட்புறவுப் �ாைம் இறுக்கமபட்நத நிபையில், 
மீைவும் மாபைதீவு பவளிவிவகார அபமச்சர் அப்துல் ்சாகிட் அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் 
்சப�யின் தபைவராவபத ஆதரித்துள்ைது. 
 இது ‘எதிர்காைத்பதக் கருத்தில் பகாண்ட, எல்ைா வட்டஙகளுடனுமா் நட்பும்  
ஒத்துபழப்பும்’ என்னும் சீ்த் தத்துவத்தின் ஆற்றைாகப் �ார்க்கப்�ட பவண்டிய ஓன்றாகவுள்ைது. 
இ்நதத் தத்துவத்பத ஈழமக்கள் இன்று தஙகள் அரசியல் மூபைா�ாயமாகக் பகாள்ை பவண்டிய 
பநரமிது. 
 அதாவது சிறீைஙகாவின் அப்த்துைகச ்சட்டஙகளுக்கு எதிரா் வாய்மூை அறிக்பக 
்சமர்ப்பிக்கப்�டவுள்ை எதிர்வரும் ப்சப்படம்�ர் மாதத்து ஐக்கிய நாடுகள் ்சப�யின் கூட்டத் 
பதாடர் மாபைதீபவச ப்சர்்நத அப்துல் ்சாகிட் அவர்களின் தைபமயிபைபய பதாடஙகப் 
ப�ாகின்றது. இ்நநிபையில், மாபைதீவுடன் ஈழத்தமிழர்களுக்கு உள்ை பதான்பமயின் �ழபமயும் 
இன்று ஈழத்தமிழர்களுக்கு உள்ை பதால்பைகளின் நிபைபமகளும் ஈழத்தமிழர்கைால் எ்நத 
அைவுக்குத் பதளிவாக்கப்�டப் ப�ாகின்ற் என்�திபைபய ஈழத்மிழர்கள் குரல் ஐக்கிய நாடுகள் 
்சப�யில் �ைமாக ஒலிக்கும் என்�தில் எ்நதச ்ச்நபதகமும் இல்பை.
 மாபைதீவுடன் மட்டுமல்ை ஐக்கிய நாடுகள் ்சப�யின் உறுப்புரிபம நாடுகள் 
அத்தப்யுடனும், ஈழத்தமிழர்கள் தஙகளின் உைகைாவிய நிபையில் �ர்நதுள்ை புத்திஜீவித் 
த்த்பதயும், ்சமூக மூைத்ஙகபையும், எ்நத அைவுக்கு இபணெப்�ார்கள் - எ்நத அைவுக்கு 
ஒரு ப�ாது பவபைத் திட்டத்தில் இபணெவார்கள் என்�திபைபய ஈழத்தமிழர்களின் உரிபமகள் 
மீைபமக்கப்�டும் காைத்தின் குறுக்கம் உள்ைது என்�பத ‘இைக்கின்’ இவவார எண்ணெமாக 
உள்ைது. 
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இைஙவ�யில் சீனொ புதிய துவ்றமு� ���ம் ஒனவ்ற அவமத்திரு 
ப்ேது இநதியொவின �ைன�ளுக்கு அசசுறுத்தவை ஏற்ேடுத்தக் 
கூடும் எனத் கதரிவித்திருக்கும் இநதியக் �டற்ேவடயின உயர் 
அதி�ொரி ஒருைர், இநத �டைடிக்வ��வள இநதியொ உனனிப்ேொ� 
அைதொனிக்� ரைண்டியிருப்ேதொ�வும் குறிப்பிடடிருக்கின்றொர்.
 இநதியொவின ஏ.என.ஐ. கையதிச ரைவைக்கு அளித்துள்ள 
ர�ர்�ொைல் ஒனறில் இதவனத் கதரிவித்த இநதிய �டற்ேவட 
துவைத் தளேதி அடமி�ல் ை.அரைொக்குமொர், “இநதியக் �டற் 
ேவட �ொடடின �டல் எல்வை�வளப் ேொது�ொப்ேதற்கு மி�வும் 
தயொர் நிவையில் உள்ளது. அதனொல், யொரும் எம்வம ஆசைரியத்துக் 
குடேடுத்த முடியொது” எனவும் கதரிவித்தொர்.

 இநதியக் �டற்ேவட அதி�ொரி ஒருைர் இது கதொடர்பில் 
�ருத்து கைளியிடடிருப்ேது இதுரை முதல்முவ்றயொகும். அரத 
ரைவள இநதியொவின அ�ை கையதி நிறுைனமொன ஏ.என.ஐ. இச 
கையதிவய கைளியிடடிருப்ேதொல், இது இநதியொவின �ருத்தொ 
�ரை க�ொள்ளப்ேட ரைண்டும் என இ�ொைதநதி� ைடடொ�ங�ள் 
கதரிவித்தன.
 “இது ஒரு அசசுறுத்தைொ இல்வையொ என ஆ�ொயநதொல், 
அது மி�வும் �டினமொன ர�ள்வியொ�ரை இருக்கும். ஆனொல்,  
எமது பி�ொநதியத்துக்கு கைளிரயயுள்ள யொ�ொைது, அதி�ளவுக்கு 
அக்�வ்ற �ொடட ஆ�ம்பித்தொல் - அதற்�ொ� ைளங�வள அதி�ள 
வுக்கு அைர்�ள் ேயனேடுத்தினொல், அதற்கு நியொயமொன �ொ� 
ைம் இருநதொலும் கூட, அது அசசுறுத்தைொ� அவமயைொம். 
அவ்ைொ்றொன நிவையில் அதவன �ொம் அவத க�ருக்�மொ� 
அைதொனிப்ேவத உறுதி கையய ரைண்டும்” என ர�ற்று முன 
தினம் கைள்ளிக்கிழவம அைர் கதரிவித்தொர். இைஙவ�யில் சீனொ 
அவமத்துள்ள புதிய துவ்றமு� ���ம் இநதியொவுக்கு அசசுறுத்தைொ 
எனக் ர�ட�ப்ேடட ரேொரத அைர் இதவனத் கதரிவித்தொர்.
 “இவ்ைொ்றொன கையற்ேொடு�வள இநதியக் �டற்ேவட 
க�ருக்�மொ� அைதொனிக்கின்றதொ?” என அைரிடம் ர�டடரேொது, 
“ஆம் பி�ொநதியம் முழுைவதயும் அைதொனிக்கினர்றொம்” என 
அைர் ேதிைளித்தொர்.
 மற்க்றொரு ர�ள்விக்குப் ேதிைளித்த இநதியக் �டற்ேவடத் 
துவைத் தளேதி, “மும்ேொயில் �டத்தப்ேடட 26/11 தொக்குதலின 
பினனர் இநதியொ �டற் ேொது�ொப்புக்�ொ� ேல்ரைறு �டைடிக்வ� 
�வள எடுத்திருக்கின்றது. �டரைொ�ப் ேொது�ொப்பு ைவையவமப்பு 
ஒனறு நிறுைப்ேடடுள்ளது. அதவனவிட �ண்�ொணிப்பு தி்றன 
�வள ரமம்ேடுத்தியுள்ளது. �டல்ைொர்  �ளமுவனயில் �ொம் அதிர் 
சசி�வள எதிர்க�ொள்ைதற்�ொன ைொயப்பு�ள் குவ்றகின்றன. �ொம் 
ஒரு தைொப்தத்திற்கு முனனர் இருநதவத விட இனறு �ொம் மி�வும் 
சி்றப்ேொ� தயொரிக்�ப்ேடுகிர்றொம். எதிர்�ொைத்தில் இநதியக் 
�டற்ேவட ரமலும் ேைப்ேடுத்தப்ேடும்” எனக் குறிப்பிட டொர்.

rPdhtpd; JiwKf efu; 
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இைஙவ�யில் உள்�ொடடு யுத்தம் கமௌனிக்�ப் 
ேடடு, ேனனி�ண்டு ைருடங�வளக் �டநத 

நிவையிலும், இைஙவ� அ�ை ேவட�ள் மற்றும் 
அதன புைனொயவுப் பிரிவு�ளொல் �டத்தப்ேடடு, 
வ�து கையயப்ேடடு, �ொைொமல்  ஆக்�ப்ேடரடொ 
ரின உ்றவினர்�ள் இனறும் கதொடர்சசியொன முவ்ற 
யில் ரேொ�ொடடங�வள �டத்தி ைருகின்றனர்.

 ஆனொலும் இைஙவ� அ�சு, �ொைொமல் 
ஆக்�ப்ேட ரடொர் கதொடர்ேொ�த் கதொடர்சசியொ�ப் 
கேொறுப் புக் கூறுைவதத் தவிர்த்து ைருகின்றது. 
 குடும்ேத் தவைைவ�,  பிள்வள�வள, கேற் 
ர்றொவ� ைொழ்க்வ�த் துவைவய என தமது உ்றவு 
�வள இவ்ைொறு அ�ை ேவட�ளிடம் இழநது 
விடடு, அைர்�ள் மீண்டும் ைநதுவிட  மொடடொர் 
�ளொ? என்ற ஏக்�த்துடன, �ொைொமல் ஆக்�ப்ேட 
டைர்�ளின குடும்ேத்தினர், ரேொ�ொடடங�ளுடன 
துயர் நிவ்றநத தமது ைொழ்க்வ�யிவன �டத்தி 
ைருகின்றனர்  .
 �ொைொமல் ஆக்�ப்ேடடைர்�ளின குடும்ே 
ங�ளில் உள்ள ேைர், தம் கைொநதங�வளத் ரதடிய 
வைநது, உளவியல் ரீதியொ�ப் ேொதிக்�ப்ேடடு, 
மதுப்ேழக்�ம் ரேொன்றைற்றிற்கும் அடிவமயொகி 
உள்ளனர்.
 �ொைொமல் ஆக்�ப்ேடட தன ம�ன, இனறு 
ைருைொன, �ொவள ைருைொன என்ற �ம்பிக்வ� 
ரயொடு,  தன முதுவமவய மவ்றத்துவிடடு ைவு 
னியொ மொைடடத்தில், தமிழர் தொய�த்தில் �ொைொ 
மல் ஆக்�ப்ேடரடொர் ைங�த்தின�ொல் ஒழுஙகு 
கையயப்ேடடு, �வடகேற்று ைரும் ரேொ�ொடடத் 
தில்  இ�வு ே�ல் ேொ�ொது, தன ம�னுக்�ொ�க் �ொத்தி 
ருப்ேைர் தொன அமிர்தம் இைடசுமி என்ற தொய.

 14ைருடங�ளுக்கு முனனர் தனது �ை 
ைவன இழநத  அநதத் தொய, மன உறுதிரயொடு 
�ொைொமல் ஆக்�ப்ேடட தனது ம�வன  இனறு 
ைவ�யிலும் ரதடி ைரும்  நிவைவய எப்ேடிச 
கைொல்ைது?
 ையது முதிர்நது, உடல் ேைமிழநது, ஆதரி 
த்து ஆறுதல்கூ்ற கேத்த பிள்வளயும் இனறி, தனி 
வமயில் தள்ளொடும் அநதத் தொயின  ர�ொரிக்வ� 

எை�து கைவி�ளுக்கும் ர�ட�வில்வையொ?
 “என ம�ன எனரனொடு இல்ைொத இநதத் 
தனிவமரய எனக்குக் �னமொனது. இநதத் தனி 
வமரய ரேொதும் இவ்றைொ. என ம�வன எனனி 
டம் க�ொண்டுைநது ரைர்த்துவிடு. ஆவையொ�ப் 
கேற்க்றடுத்த பிள்வளவயப்  ேறிக�ொடுத்துவிடடு 
13 ைருடங�ளொ�த் ரதடியவையும் எனவன ஏன 
யொருரம புரிநது க�ொள்ளவில்வை. எனது  ரேொ�ொ 
டடத்திற்கு ஏன இனனும் நீதி கிவடக்�வில்வை?” 
எனறு புைம்பும் அநதத் தொயின துய�த்திற்கு 
எப்ரேொது விடிவு கிவடக்கும்? 

அவர் த�ொடர்ந்து நம்முடன் பபசும் பபொது, 
 “ைவுனியொ மொைடடம் �ற்குழி எனனும் 
கி�ொமத்தில்  ைொழ்நது ைருகினர்றன. எனது �ை 
ைர்  2007 ஆம் ஆண்டு சு�யீனம் �ொ�ைமொ� இ்ற 
நது விடடொர். எனக்கு இ�ண்டு ஆண் பிள்வள�ள் 
மடடும் தொன. ஒரு பிள்வள 2004 ஆம் ஆண்டு 
இநதியொ கைனறு விடடொர்.  எனது இ�ண்டொைது 
ம�ன ைத்தியரூேன தொன எனக்கு ஆறுதைொ� 
இருநதொன.  
 2008 ஆம் ஆண்டு �ொர்த்திவ� மொதம் 
19ஆம் தி�தி எனனுவடய ம�ன இ�ண்டு 
�ண்ேர்�ரளொடு வீட டில்  இருநத ரேொது,  
�ள்ளி�வு ேனனி�ண்டு மணி யளவில் மினைொ�ம் 
தவடப்ேடடது. அப்ரேொது கைள்வள ைொனில் 
சிைர் வீடடிற்கு ைநதனர். அைர்�ளின வ��ளில்  
துப்ேொக்கி�ள் இருநதன.
 அைர்�வள  யொக�னர்ற அவடயொளம் 
�ண்டு க�ொள்ள முடியொதளவிற்கு மு�த்வத மூடி 
மவ்றத்திருநதனர். வீடடினுள்ரள நுவழநத அைர் 
�ள், என ம�வனப் பிடித்துக் க�ொண்டு ரேொனொர் 
�ள். “என� பிள்வளவயக் க�ொண்டு ரேொ�ொவத 

யுஙர�ொ.  விடுஙர�ொ” எனக் �தறி அழுது,  க�ஞ்சி 
யும் அைர்�ள் ர�ட�வில்வை. “என� பிள்வளவய 
ஏன க�ொண்டு ரேொறீங�ள்” என வீதி ைவ�யும் 
�தறி அழுதுக�ொண்டு ஓடிரனன. எனவன இழு 
த்து வீதியிரை தள்ளி விடடு ஒரு ேதிலும் கூ்றொ 
மல் என  ம�வன  கைள்வள ைொனில் ஏற்றிக் 
க�ொண்டு கைனறு விடடொர்�ள்.
 அதன பினனர்  �ொைல் நிவையத்திற்குச 
கைனறு த�ைல் ைழஙகி விடடு, மனித உரிவம�ள் 
ஆவைய�த்திடமும் முவ்றப்ேொகடொனவ்றப் 
ேதிவு கையது, சிை மனித  உரிவமச கையற்ேொடடில் 
உள்ள நிறுைனங�ளிற்கும் கைனறு “என�  ம� 
வனக் �டத்திக் க�ொண்டு ரேொய விடடொர்�ள்” 
என முவ்றப்ேொடு  க�ொடுத்ரதன.
 அப்ரேொது  அநத நிறுைனங�ளில் உள்ள 
ைர்�ள், “அம்மொ உங�ட ம�வனத் ரதடிப் ேொர்க் 
கிர்றொம்” எனறு கூறி அனுப்பினொர்�ள். “ஆனொல் 
இனறு ைவ�யும் யொருரம என�  ம�வனப் ேற்றி 
ஒரு த�ைலும் த�வில்வை.
 என�  ம�வனக் �டத்திக் க�ொண்டு கைல் 
லும் ரேொது அைனுக்கு 20 ையது. அனறிலிருநது 
இனறுைவ� 13 ைருடங�ளொ� எனது ம�வனத் 
ரதடி ைருகினர்றன. இனறு ைவ�யிலும் �ண்டு 
பிடிக்� முடியவில்வை. என� ம�ன இப்ரேொ 
எஙர� எப்பிடி இருக்கி்றொரனொ?

 என� ம�னின ஒர� ஒரு ேடம் தொன 
இருநதது. அவத வீடடுக்குள்ரள வைசசிருநத 
னொன. என� உ்றவு�ள் சும்மொ எனனுடன ைண்வட 
ரேொடடு, என� வீடவடயும் எரிசசிடடொங�ள். 
அதிரை ம�னின ேடமும் வீடடுக்குள்ரள இரு 
நது எரிஞ்சு ரேொடடுது. ேடம் என� வ�யிை இருக் 
கும் மடடும் ம�வனப் ேடத்தில்  ேொர்த்து ஆறுதல் 

“vd; kfd; vd;NdhL 
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கேள்வி:
	 வன்னி	 விழிப்புலனறகறோர்	 சஙேத்தின்	
க�ோறறம்.	அ�ன்	அஙேத்�வர்ேள்,	சசயற்ோடு	
ேள்	ச�ோடர்்ோே,	எமது	வோசேர்ேளுக்கு	சுருக்	
ேமோே	அறியத்	�ருவீர்ேளோ?  

்தில்:
 எமது ைனனி விழிப்புைனற்ர்றொர் ைங�மொ 
னது 22.07.2013ஆம் ஆண்டு உருைொக்�ப்ேடடது. 
அனவ்றய �ொை�டடத்தில் எமது மக்�ளின அ�சி 
யல் உரிவம�ளுக்�ொ�ப் ரேொ�ொடி, விவை மதிக்� 
முடியொத ேொர்வையிவன விவையொ�க் க�ொடுத்து, 
நிர்க்�தியொனைர்�வள இைஙவ�யில் நிைவிய 
அசசுறுத்தல் �ொ�ைமொ� உள்ளூர் நிறுைனங�ள் 
கேொறுப்ரேற்� மறுத்து விடடன. இதனொல் அைர் 
�வள ேொது�ொக்கும், ே�ொமரிக்கும் ர�ொக்ர�ொடு 
ஏவனய �ொ�ணி�ளொல் ேொர்வையிழநதைர்�வள 
யும் இவைத்து, இசைங� மொனது உருைொக்�ப்ே 
டடது. ைடக்கு, கிழக்கு மொ�ொைங�வள ேணிப் 
ே�ப்பு எல்வையொ�க் க�ொண்டு, இப்கேொழுது 278 
ேயனொளி�ள் அங�ம் ைகிக்கின்றொர்�ள். இசைங� 
மொனது யொப்பு விதி�ளுக்கு அவமைொ� �ொனகு 
ைவே�ளொல் நிர்ைகிக்�ப்ேடுகின்றது. கதொண்டு 
அடிப்ேவடயில் ஒனேது ேொர்வையற்்ற அங�த்த 
ைர்�வளக் க�ொண்ட இயக்கு�ர்ைவேயினொல் 
ைங�மொனது நிர்ைகிக்�ப்ேடும். நி�நத� வைப்பு 
�ள், நிதியங�ள், உறுப்பினர்�ளுக்�ொன ஒழுக்�ொ 
ற்று �டைடிக்வ��ள் ரேொன்றைற்றிற்�ொன தீர்மொ 
னங�வள �ொப்ேொளர் ைவே இவைநரத தீர்மொனம் 
நிவ்றரைற்றும். ேயனொளி�ளுக்கு ஏற்ேடும் பி�சசி 
வன�ள், ேொகுேொடு�ள் ரேொன்றைற்வ்ற மூனறு 
மொதத்திற்கு ஒரு தடவை இடம்கேறும் முசைவே 
யின �ைனத்திற்கு க�ொண்டுைநது நியொயத்தீர்வை 
கேற்றுக் க�ொடுப்ேது மூைர்க�ொண்ட எதிர்சைவே 
யின �டவமயொகும். 

 ஆண்டுக்க�ொருமுவ்ற கூடி �ைக்கு அறி 
க்வ� மற்றும் முனரனற்்ற அறிக்வ� எனேைற்வ்ற 
ஆயவிற்குடேடுத்தி  ஏற்ேதும், சிக்�ல்�ளுக்குத் 
தீர்வு �ொணுதல், இ�ண்டொண்டு�ளுக்கு ஒருமுவ்ற 
கூடி இயக்கு�ர் ைவே உறுப்பினர்�வளத் கதரிவு 

கையைதும் கேொதுச ைவேயின �டவமயொகும். 
ஆ�ம்ே �ொை �டடங�ளில் நிைொ�ை, ைொழ்ைொதொ� 
உதவி�வள  க�ொவடயொளி�ளின உதவியுடன 
முனகனடுத்தரதொடு, ேடிப்ேடியொ� �ண் சிகிசவை 
�ளுக்�ொன மருத்துை உதவி, �ண்ைொடி, துவைக் 
�ருவி�ள் ைழங�ல், கிைறு, மைைைகூடம் ரேொன்ற 
அடிப்ேவடத் ரதவை�ளுக்�ொன உதவி�ள், ரேொக் 
குை�த்திற்�ொன உதவி�ள், ேயிற்சி ைகுப்பு�ளுக் 
�ொன உதவி�ள் என முனரனற்்றமவடநது முற் 
்றொ� ேொர்வையிழநதைர்�ள், ேொர்வையிழப்புடன 
ஏவனய அையங�வள இழநதைர்�ளுக்�ொன 
மொதொநத உதவிக் க�ொடுப்ேனவு�ள் ைழங�ல் 
ரேொன்ற திடடங�ளுடன ேொர்வையற்்ற குடும்ே 
ங�ளில் �ல்வி �ற்கும் பிள்வள�ளுக்�ொன �ல்வி 
அபிவிருத்தித் திடடத்திவன முனகனடுப்ேதற் 
�ொன ைளர்சசிப்ேடியில் �ொல் ேதித்தது. அனர்த்த 
ங�ளின கேொழுதும், இயலுமொனரேொதும் ஏவனய 
ைொதொ�ை மக்�ளுக்�ொன உதவும் கையற் திடடங 
�வளயும் முனகனடுத்தது. இருப்பினும் அவனத் 
துத் திடடங�ளுரம தற்�ொலி�மொ�ரை இடம் 
கேறுகின்றன. திடடங�வள நிவ்றரைற்றிக் 
க�ொள்ைதற்கு அவ்ைப் கேொழுது க�ொவடயொளி� 
வளக் �ண்டறிய ரைண்டியிருக்கின்றது.

கேள்வி:
	 சிறப்புத்	க�வவயுள்ளவர்ேவள	அஙேத்	
�வர்ேளோேக்	சேோண்டுள்ள	உஙேளது	சஙேம்,	
எதிர்	க�ோக்குகின்ற	சவோல்ேள்	எவவ?	அ�வன	
எப்்டிக்	வேயோள்கின்றீர்ேள்?

்தில்:
 முதலில் இயல்ேொன மனித கையற்றி்றனில் 
இருநது மொறுேடட சி்றப்புத் தி்றவனக்க�ொண்டு 
விளஙகும் இைர்�ள், �ல்வி ரீதியொ� எதிர்க�ொள் 
ளும் ைைொல்�வளப் கேொறுத்தமடடில் ேொர்வை 
அற்ர்றொருக்�ொன �ற்்றல் கையல் நூல்�ள், �ணினி 
ைொர் ேயிற்சி, சி்றப்புத் ரதவையுள்ள ஆசிரியர்�ள் 
ரேொன்ற ரதவை�ள் கிவடப்ேதில்வை. இவ் 
ைொர்ற சிக்�ல்�வள எதிர்க�ொண்டு, �ற்றுப் ேடட 
தொரியொகும் இைர்�ள், ரைவைைொயப்பு என்ற 
விடயத்தில்  ையது, மொற்றுத்தி்றன ரேொன்ற �ொ�ணி 
�வளக் �ொ�ைம் �ொடடி பு்றக்�ணிக்�ப்ேடுகின 
்றொர்�ள்.
 மருத்துை ைைொல்�வளப் கேொறுத்தமடடில் 
�ண்மருத்துை சிகிசவை முவ்ற�ளுக்�ொன ரேொதிய 
நிதி மற்றும் கதொழில்நுடே ைளமினவம.
 ைொழ்ைொதொ� ைைொல்�வளப் கேொறுத்தமட 
டில் முழுவமயற்்ற ைொழ்ைொதொ�த் திடடங�ள், 
குடும்ே உறுப்பினர்�ள் ஒத்துவழயொவம, இய 
ைொவம, கேொருத்தமற்்ற ைொழ்ைொதொ� மூைம் ைமூ�ச 
சீர்ர�டு�ள் ரேொன்ற �ொ�ணி�ள் ைொழ்ைொதொ�த் 
திடடங�ளில் பினனவடவை ஏற்ேடுத்துகின்றன. 

திடடங�வள �னகு ஆ�ொயநது முனரனொக்கிச 
கைல்லும் ைழிமுவ்ற�வளக் �ண்டறிநது கையற் 
ேடுத்தி ைருகினர்றொம்.
 அடிப்ேவடத் ரதவை�ளுக்�ொன ைைொல்� 
வளப் கேொறுத்தமடடில் கிைறு, �ழிப்ேவ்ற, 
வீடடுத் திருத்தங�ள் ரேொன்ற கையற்ேொடு�வளப் 
ரேொதுமொன அளவு முனகனடுக்� முடியொமல் 
உள்ளது. இத்திடடங�வளப் பூர்த்தி கையைதற் 
�ொன க�ொவடயொளி அனேர்�வளக் �ண்டறியும் 
முயற்சியில் ஈடுேடடிருக்கினர்றொம்.
 ரேொக்குை�த்து ைைொல்�வளப் கேொறுத்தம 
டடில்  கேொதுப் ரேொக்குை�த்து ஊர்தி�ளில் ேய 
ணிக்� முடியொவம, அவனத்து இடங�ளுக்கும் 
கைல்ைதற்�ொன ைைதி�ள் இனவம, தனித்து 
�டமொடுைதற்�ொன கதொழில்நுடேக் �ருவி�ள் 
இனவம ரேொன்ற சிக்�ல்�வள எதிர்ர�ொக்கிைரும் 
�ொம், எனகனொருைருவடய உதவியுடன இச 
ைைொல்�வள ைமொளித்து ைருகினர்றொம்.
 கதொடர்ேொடல் ைைொல்�வளப் கேொறுத்தம 
டடில் ேொர்வையற்ர்றொர் ேயனேடுத்தக்கூடிய 
தி்றன வ�ரேசி�வள கேற்றுக் க�ொள்ைதற்�ொன 
ைளமினவம ரேொன்றன �ொம் எதிர்ர�ொக்கும் ைைொ 
ல்�ளொகும்.

கேள்வி:
	 எமது	 மக்ேளின்	 அரசியல்	 உரிவம	
ேளுக்ேோேப்	க்ோரோடி,	அ�ன்	நிமித்�ம்	இரண்டு	
ேண்ேள்	உட்ட	்ோர்வவ	இழந�	உஙேளின்	
அஙேத்�வர்ேளின்	வோழ்வியவல	கமம்்டுத்தும்	
்ணியில்	புலம்ச்யர்ந�	எஙேளது	மக்ேளின்	
மனநிவலயும்	 ்ஙசேடுப்பும்	 எவவோறு	 உள்	
ளது?

்தில்:	
 தொய� மக்�ளின அபிவிருத்தியில் புைம் 
கேயர் உ்றவு�ள் மி�வும் �ரிைவனயுள்ளைர்�ளொ� 
இருக்கின்றொர்�ள். ஆனொல் ஒருஙகிவைநது கைய 
ற்ேடும் மனநிவை குவ்றநது �ொைப்ேடுகின்றது. 
இதனொல் அர��மொன கையற்திடடங�ள்  தற்�ொ 
லி� தீர்வைரய தருகின்றன. கைளித் ரதொற்்றங� 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

vspjpy; Neha; njhw;wf;$ba Mgj;jpy; cs;s 

vkf;F cjTq;fs;

வனனி விழிப்புலனற்றோர் சங்கம் க்கோ்�ோனோப் கெருநகதோறறு கதோடர்ெோன ஒரு 
கெோது ்வண்டு்்கோளை புலம்கெயர் மக்கைிடம் ளவததிருநதோர்்கள். அது கதோடர் 

ெோ்க அதன செயலாளர் மகிந்தகுமார் அவர்்கள் ‘இலக்கு' ஊட்கததிறகு வழங்கிய 
்ேர்்கோணளல இஙகு தரு்கி்றோம்
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ஐர�ொப்பிய ஒனறியத்தின இைஙவ� கதொடர் 
ேொன தீர்மொனம் ைனொதிேதி ர�ொத்தேொய 

அ�ைொங�த்வத ரமொைமொனகதொரு க�ருக்�டிக்குள் 
தள்ளியிருக்கின்றது. ர�ொவிட 19 கதொற்றுப் ே�ைல் 
�ொ�ைமொ� கேொருளொதொ�த்தில் வீழ்சசிவயக் �ண்டு 
ள்ள �ொடடின நிதி நிவைவமவய ரமலும் ரமொைமொ 
க்குைதற்கு இநதத் தீர்மொனம் அடிர�ொலியிருப்ேரத 
இதற்கு முக்கிய �ொ�ைம்.
 �வடமுவ்றயில் உள்ள ேயங��ைொதத் 
தவடச ைடடம் ைன�ொய�ம் மற்றும் ைர்ைரதை மனித 
உரிவம, அதனுடன ைொர்நத மனிதொபிமொன நியமங� 
ளுக்கு மு�ைொனது. அது ரமொைமொன ைர்ைொதி�ொ�ப் 
ரேொக்வ�க் க�ொண்டது என்ற �ொ�ைத்தினொல், 
அநதத் தவடச ைடடத்வத நீக்� ரைண்டும். இநதச 
ைடடத்திற்குப் ேதிைொ� ைர்ைரதை நியதி�ளுக்கு 
உடேடட ைவ�யில் ேயங��ைொதத்வதத் தடுப்ேதற் 
�ொன புதிய ைடடத்வத உருைொக்� ரைண்டும் 
எனேது ஐர�ொப்பிய ஒனறியத்தின நிவைப்ேொடு. 
எனரை தனது நிவைப்ேொடடிற்கு அவமைொ� இை 
ஙவ� அ�சு �டநது க�ொள்ள ரைண்டும் எனறும், 
இல்வைரயல் இைஙவ�க்கு ைழங�ப்ேடடுள்ள 
ஜிஎஸ்பி ைலுவ�வய நிறுத்த ரைண்டி இருக்கும் 
எனறும் ஐர�ொப்பிய ஒனறியம் இைஙவ� அ�ைொ 
ங�த்வத எசைரிக்வ� கையதுள்ளது.
 இைஙவ�யின கேொருளொதொ�ம் கேருமள 
வில் அநநிய கைைைொணியிரைரய தஙகியிருக்கின 
்றது. அதிலும் ஆவட உற்ேத்தித் கதொழிரை அநத 
அநநிய கைைைொணியின முதுக�லும்ேொ�த் தி�ழ்கி 
ன்றது. இநத ஆவட உற்ேத்திக்குரிய பி�தொன 
ைநவத ைொயப்பு ஐர�ொப்பிய ஒனறியத்தின ைரிச 
ைலுவ�யிரைரய அ�சுக்கு இைொேம் த�த்தக்� ைவ� 
யில் அவமநதுள்ளது. இைஙவ�யின 52 வீதமொன 
அநநிய கைைைொணிவய இநத ஆவடத் கதொழிரை 
ஈடடித் தருகின்றது என அ�ை கேொருளொதொ�ப் புள்ளி 
விே�த் த�ைல் ஒனறு கூறுகின்றது.
 இதன �ொ�ைமொ�த்தொன ேயைத்தவட 
�வடமுவ்றயில் இருக்கின்ற நிவையிலும், �ொடடில் 
உள்ள ஆவடத் கதொழிற்ைொவை�வள ரைொர்வினறி 
கையற்ேடுத்துைதில் அ�ைொங�ம் �ண்ணும் �ருத்து 
மொ� இருநது கையற்ேடுகின்றது. ஆவடத்கதொழிற் 
ைொவை�ளில் கேரும் எண்ணிக்வ�யில் க�ருக்�மொ� 
இருநது கையைொற்றுகின்ற ஊழியர்�ள் மத்தியில் 
ர�ொவிட 19 கதொற்று அைதொனிக்�ப்ேடடுள்ள ஆே 
த்தொன நிவைவமயிலும், எதிர்ப்பு�ளுக்கு மத்தியி 
லும் ஆவட உற்ேத்தித் கதொழிற் துவ்றயின கையற் 
ேொடவட அ�சு கதொடர்நது ரமற் க�ொண்டு ைருகி 
ன்றது.
 ஆவடத் கதொழிற்துவ்றயில் ைர்ைரதை அள 
வில் ரேொடடியும் இருக்�த்தொன கையகின்றது. 

ேங�ளொரதஸ் உள்ளிடட �ொடு�ளும் இநதத் கதொழி 
ற்துவ்றயில் ஈடுேடடிருக்கின்றன. ஆனொல் ஜிஎஸ்பி 
ைரிசைலுவ�யின மூைம் இைஙவ� இநதத் கதொழிற் 
துவ்றயில் அதி� இைொேத்வத ஈடடக் கூடியதொ� 
உள்ளது.
 ஐர�ொப்பிய ஒனறியத்தின நிேநதவன�ளு 
க்கு உடேடடு கையற்ேடொவிடடொல், இநத ஜிஎஸ்பி 
ைரிசைலுவ� நிறுத்தப்ேடடுவிடும் எனேதில் எநத 
வித ைநரத�மும் இல்வை. இதற்கு முனனரும் தற் 
�ொலி�மொ� இநத ைரிசைலுவ� நிறுத்தப்ேடடிருந 
தது. அதவன மீண்டும் கேறுைதற்�ொ� முனவனய 
அ�ைொங�ம் கேரும் ேொடுேட ர�ர்நதிருநதவம 
�ைனத்திற்கு உரியது.
 �ொடடின மனித உரிவம நிவைவம �வள 
ரமம்ேடுத்துைதொ� அநத அ�சு உறுதியளித்திருநத 
துடன, அது கதொடர்பிைொன சிை ேை �டைடிக்வ� 
�வளயும் முனகனடுத்திருநதது. ஆனொல் 2019 ஆம் 
ஆண்டு ஏற்ேடட ஆடசி மொற்்றத்வதத் கதொடர்நது 
அதி�ொ�த்வதக்  வ�ப்ேற்றிய �ொைேக்ைக்�ள் ரைதொ 
ளம் மீண்டும் முருஙவ� ம�த்தில் ஏறிய �வதயொ� 
மனித உரிவம நிவைவம�வளத் தவைகீழொக்கி 
உள்ளனர்.  

�வறு	சசய�வர்ேளுக்குத்	�ண்டவன	விலக்கு	
விசோரவையோளர்ேள்	வேது

 மனித உரிவம�ள் மற்றும் ைர்ைரதை மனிதொ 
பிமொன ைடட மீ்றல்�ளுக்�ொன கேொறுப்புக்கூறும் 
விடயத்தில் ஐ.�ொ மனித உரிவம�ள் ரே�வையின 
தீர்மொனத்வத நிவ்றரைற்றுைதற்�ொ� ரமற்க�ொள் 
ளப்ேடடிருநத �டைடிக்வ��ள் நிறுத்தப்ேடடன. 
அநதப் பிர��வைக்கு முனவனய அ�சு இவை 
அனுை�வை ைழஙகி, அதவன நிவ்றரைற்றுைதொ� 
ஒப்புதல் அளித்திருநதது. ஆனொல் ைனொதிேதி ர�ொத் 
தேொய அ�சு அநத இவை அனுை�வையில் இருநது 
ஒருதவைப் ேடைமொ� விைகியது மடடுமல்ைொமல், 
கேொறுப்புக் கூறும் �டப்ேொடவட நிவ்றரைற்்ற 
முடியொது எனறும் மறுத்துவ�த்து விடடது.
 அது மடடுமல்ைொமல், மனித உரிவம�ள் 
மற்றும் ைர்ைரதை மனிதொபிமொன ைடட மீ்றல் 
விடயங�ளில் ஆதொ�பூர்ைமொன சிை ைழக்கு விைொ� 
வை�வளயும் இவடநிறுத்தி, அைற்றில் குற்்றம் 
ைொடடப்ேடடிருநத ேவடயினவ�யும் இநத அ�ைொ 
ங�ம் விடுதவை கையது விடடது. அத்துடன அநத 
முக்கிய ைழக்கு�ளில் நியொயமொன முவ்றயில் 
புைனொயவு கையது ைம்ேநதப்ேடட ேவட அதி�ொரி 
�ளுக்கு எதி�ொ� ைழக்குத் தொக்�ல் கையத தி்றவம 
ைொயநத �ொைல்துவ்ற உய�தி�ொரி�ள் ேக்�ச ைொர் ேொ� 
�டநது க�ொண்டொர்�ள் எனறும், ரைண்டுகமனர்ற 
ேவட அதி�ொரி�வளப் ேழிைொஙகும் ர�ொக்�த்தில் 
�டநது க�ொண்டொர்�ள் எனறும் குற்்றம்ைொடடி, 

வ�து கையது ஒரு ைருட �ொைம் பிவை அனுமதி 
யினறித் தடுத்து வைத்து விைொ�வை�வளயும் �ட 
த்தி உள்ளது.
 இநதக் �ொைல்துவ்ற அதி�ொரி�ளுக்கு எதி 
�ொன நியொயமற்்ற அ�ைொங�த்தின �டைடிக்வ�வய 
ஐர�ொப்பிய ஒனறியத்தின தீர்மொனம் சுடடிக்�ொட 
டிக் �ண்டித்திருக்கின்றது.
 மனித உரிவம நிவைவம�ள் மற்றும் 
ைன�ொய� உரிவம நிவைவம�வளச சீர்கையய 
ரைண்டும் எனறு ஐர�ொப்பிய ஒனறியம் மற்றும் 
ஐ.�ொ மனித உரிவமப் ரே�வை ரேொன்ற அவமப்பு 
க்�ளின ஊடொ� ைர்ைரதைம் விடுத்திருநத ர�ொரிக்வ� 
அ�ைொங�த்தினொல் உதொசீனம் கையயப்ேடடிருக்கி 
ன்றது. எநதக் �ொ�ைத்வதக்க�ொண்டும் இ�ொணுைத் 
தினவ�க் குற்்றைொளிக் கூண்டில் நிறுத்த அனுமதிக் 
�ப் ரேொைதில்வை எனறு பிடிைொதத்துடன குற்்றம் 
கையதைர்�வளத் தண்டவன கேறுைதில் இருநது 
அ�சு ேொது�ொத்து ைருகின்றது. இது மனித உரிவம 
�ள் விடயத்தில் குளிக்�ப் ரேொய ரைறு பூசிய �வத 
யொ�ரை முடிநது ள்ளது.
 இத்தவ�யகதொரு பினபுைத்தில்தொன ஐர�ொ 
ப்பிய ஒனறியத்தின ஜிஎஸ்பி ைரிசைலுவ� ேற்றிய 
இைஙவ� கதொடர்ேொன தீர்மொனம் நிவ்றரைற்்றப் 
ேடடிருக்கின்றது. இநதத் தீர்மொனம் நிவ்றரைற்்றப் 
ேடுைதற்கு மனித உரிவம மீ்றல்�ள், ைர்ைரதை 
மனிதொபிமொன ைடட மீ்றல்�ள், நீதியும் நியொயமும் 
நிவ்றநத முவ்றயொன ைடடைொடசியின சீர்குவைவு, 
ேனவமத் தனவம க�ொண்ட ைன�ொய� �வடமுவ்ற 
� ள் பு ்ற ந த ள் ள ப் ே ட டி ரு க் கு ம் நி வ ை வ ம � ள் 
ரேொன்ற இைஙவ�யின உள் விை�ொ�ங�ள் மடடு 
மல்ைொமல் ரைறு �ொ�ைங�ளும் இருக்கின்றன.
 இைஙவ�யின கைளியு்றவுக் க�ொள்வ�யில் 
சீன ைொர்புப் ரேொக்கு அதன அயலில் மி�ப் கேரிய 
ைன�ொயொ� �ொடொகிய ேொ�த ரதைத்தின ேொது�ொப்பு 
க்கு அசசுறுத்தல் விடுக்கும் ைவ�யிைொன சீனொவுட 
னொன �வை, �ைொைொ�, ைர்த்த�, கேொருளொதொ� �ட 
ைடிக்வ��ள் எனேனவும் முக்கிய �ொ�ைங�ளொ� 
அைதொனிக்�ப்ேடடிருக்கின்றன.
 இைஙவ� ஒரு ேொ�ம்ேரிய ைன�ொய� �ொடொ� 
ர�ொக்�ப்ேடுகின்ற ரேொதிலும், �ொைேக்ைக்�ளின 
அதி�ொ�த்தின கீழ் இ�ொணுைப் ரேொக்கும் ைர்ைொதி 
�ொ� ஆடசி முவ்றயும் அதன ைன�ொய� விழுமியங 
�வளக் குழிரதொண்டிப் புவதப்ேனைொ� அவமநதி 
ருக்கின்றன. சிவில் ஆடசியில் இ�ொணுைத்தினரு 
க்கு அளிக்�ப்ேடடுள்ள அதி�ொ� ேைம் ைொயநத 
முக்கியத்துைம், மத, இன சிறுேொனவமயினருக்கு 
எதி�ொன அடக்குமுவ்ற மற்றும் ஒடுக்கு முவ்ற 
�டைடிக்வ��ள், குடும்ே ஆடசிவய ரமம்ேடுத் 
துைதற்�ொன அதி�ொ�ப்ரேொக்கு எனேனவும் ைர்ை 
ரதைம் இைஙவ�யின உள்விை�ொ�ங�ளில் தவை 
யீடு கையைதற்கு முக்கிய �ொ�ைங�ளொ� சுடடிக் 
�ொடடப்ேடடிருக்கின்றன.

ஐகரோப்பிய	ஒன்றியத்தின்	சசயதி
 குறிப்ேொ� விடுதவைப்புலி�ளுக்கு எதி�ொன 
மூனறு தைொப்த�ொை யுத்தம் ேயங��ைொதத்திற்கு 
எதி�ொன யுத்தமொ� சித்தரிக்�ப்ேடடு, ைர்ைரதை 
ஆத�வுடன முடிவுக்குக் க�ொண்டு ை�ப்ேடடது. 
ஆனொல் யுத்தம் முடிவுக்கு ைநது ேனனி�ண்டு 
ைருடங�ளொகின்றன. ஆனொல், உள்�ொடடு யுத்தம் 
ஒனறு மூள்ைதற்�ொன �ொ�ைங�ள் ைரியொன முவ்ற 
யில் இனங�ொைப்ேடடு, அ�சியல் ரீதியொ� அைற்று 
க்குத் தீர்வு �ொைப்ேடவில்வை.
 அ�சியல் ரீதியொ�த் தீர்வு �ொைப்ேட 
ரைண்டிய பி�சசிவன�ள் ரதசிய ேொது�ொப்புக்கு 
அசசுறுத்தைொன விடயங�ளொ�த் திரித்துக் �ொடடப் 
ேடடு, ேயங��ைொதத் தவடச ைடடத்தின ரதவை 
ரேொலியொ� ஆடசியொளர்�ளினொல் ைலியுறுத்தப் 
ேடடு ைருகின்றது. ேயங��ைொதத்வத ஒழிப்ேதொ�க் 
கூறிக்க�ொண்டு அ�சியல்ரீதியொன மொற்றுக் �ருத்துக் 
�வளக் க�ொண்டிருப்ேைர்�வளயும், அ�சியல்ரீதி 
யொன எதிரி�வளயும் அடக்கி ஒடுக்குைதற்ர� 
ேயங��ைொதத் தவடச ைடடம் கேருமளவில் ேயன 
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ைட கிழக்கு மக்�ள் எதவனப் ேொது�ொப்ேதற் 
�ொ�ப் ரேொ�ொடினொர்�ரளொ, இனறு அவை 

ைத்தமில்ைொத ைவ�யில் அே�ரிக்�ப்ேடுகின்றன. 
தமிழர்�ளின ைளங�ள் மி�வும் திடடமிடட ைவ� 
யில் சூவ்றயொடப்ேடடு ைருகின்றன.
 மண்வைக் �ொக்� ஆயி�மொயி�ம் ரேொ�ொளி 
�ள் தங�ளது உயிர்�வளத் தியொ�ம் கையதுள்ள 
நிவையில், இனறு சிங�ள ரதைம் எமது மண்வை 
எநதவித இழப்பு�ளுமினறி சூவ்றயொடி ைருகி 
ன்றது.
 குறிப்ேொ� கிழக்கு மொ�ொைத்தில் தமிழர் 
ேகுதி�ளில் ேொரியளவில் ைளங�ள் சு�ண்டப்ேடும் 
கையற்ேொடு�ள் மி�வும் திடடமிடட ைவ�யில் 
முனகனடுக்�ப்ேடுகின்றன.
 யுத்த �ொைத்தில் தமிழ் மக்�ளினொல் ேொது�ொ 
க்�ப்ேடட ைளங�ள் சு�ண்டப்ேடுைதுடன, அைற் 
றிவன �ேளீ��ம் கையயும் �டைடிக்வ�ள் துரிதமொ� 
முனகனடுக்�ப்ேடடு ைருகின்றன.

 மடடக்�ளப்பு மொைடடத்தில் இயற்வ� 
ைளம் க�ொண்ட ேை ேகுதி�ள் �ொைப்ேடுகின்றன. 
இப்ேகுதி�ளில் உள்ள இயற்வ� ைளத்திவனக் 
வைத்து தமிழ் மக்�ள் அன்றொடம் தங�ளது ஜீை 
ரனொேொயத்திவனக் க�ொண்டு கைல்கின்றனர்.
 மடடக்�ளப்பு மொைடடத்தின ேடுைொன 
�வ�ப் ேகுதியொனது, இயற்வ� ைளங�ள் நி�ம்பிய 
ேகுதியொ�ரை இருநது ைருகின்றது. இதன �ொ�ை 
மொ�ரை யுத்த �ொைங�ளில் தமிழீழ விடுதவைப் 
புலி�ள் இப்ேகுதி�வளப் ேொது�ொப்ேதில் அதி� 
�ைனம் கைலுத்தினொர்�ள்.
 யுத்தத்திற்குப் பினனர் அநதப் ேகுதி�வளப் 
ேொது�ொப்ேதில் தமிழ் மக்�ள் �ைனம் கைலுத்தினொ 
லும், சிங�ள அ�ைொங�த்தின எடுபிடி�ளும், சிங�ள 
அ�ைொங�த்தின ேை முதவை�ளும் இஙகுள்ள ைள 
ங�வள இைக்கு வைத்து தமது கையற்ேொடு�வள 
முனகனடுத்து ைருகின்றனர்.
 இவ்ைொறு தமிழர்�ளொல் �ொைங�ொைமொ� 
ேொது�ொக்�ப்ேடடு ைரும் ேகுதி�ளில் ஒன்றொ� மட 
டக்�ளப்பு மொைடடத்தின ஏ்றொவூர்ப்ேற்று பி�ரதை 

கையைொளர் பிரிவுக்குடேடட கித்துள் ேகுதி �ொைப் 
ேடுகின்றது.
 இப்ேகுதியில் அதி�ளைொன நீர்நிவை�ளும், 
�ொடு�ளும், அதரனொடு இவைநத ையல் நிைங� 
ளும் �ொைப்ேடுைதனொல், இப்ேகுதியொனது இயற் 
வ�யின உவ்றவிடமொ�வும் அவமதி ரைண்டுரைொ 
ருக்கு மருநதொ�வும் இருநது ைருகின்றது.

 கித்துள் ேகுதிவய கேொறுத்தைவ�யில், கித் 
துள் குளத்திவனப் பி�தொனமொ�க் க�ொண்டு ைடிசைல் 
ஆறு, முநதவனயொறு�ள் ேக்� ஆறு�ளொ�க் �ொைப் 
ேடுகின்றன. ைடிசைல் ஆற்றிவனக் �டநதொல் முநத 
வனயொறு, அதவனக் �டநதொல், கித்துள் குளம். 
அதவன அண்டிய ேகுதி�ளில் விைைொய நிைங� 
ளும், �ொடு�ளும் �ொைப்ேடுகின்றன. �டநத மூனறு 
ைருடங�ளுக்கு முனனர் இயற்வ�வய விரும்பு 
ரைொர் அடிக்�டி இப்ேகுதிக்குச கைனறு, இயற் 
வ�வய  �சிப்ேொர்�ள். ஏ�ொளமொரனொர் இப் ேகுதிக் 
குச கைல்ைொர்�ள்.

 குறிப்ேொ� இப்ேகுதியில் சுமொர் 1600ஏக்�ர் 
�ொணியில் விைைொய �டைடிக்வ��ள் முனகனடுக் 
�ப்ேடுகின்றன. ேல்ரைறு �ஸ்டங�ளுக்கு மத்தியி 
ரைரய �ொைங�ொைமொ� இைர்�ள் விைைொய �டைடி 
க்வ��வள முனகனடுத்து ைருகின்றனர். அத்துடன 
3000இற்கும் ரமற்ேடட �ொல்�வட�ள் இப்ேகுதி 
யில் ைளர்க்�ப்ேடுைதுடன, சுமொர் 100இற்கும் ரமற் 
ேடட குடும்ேங�ள் இப்ேகுதியில் உள்ள நீர் நிவை 
�ளில் மீனபிடித்கதொழிவை ைொழ்ைொதொ�மொ�க் 

க�ொண்டுள்ளனர்.
 இவ்ைளவு ைளங�வளயும் ேயனேடுத்தி, 
அ ன ்ற ொ ட ம் த ங � ள து ை ொ ழ் ை ொ த ொ � த் தி வ ன க் 
க�ொண்டு �டொத்தும் ஆயி�த்திற்கும் ரமற்ேடட குடு 
ம்ேங�ள் ேயனகேறும் இப்ேகுதியில் உள்ள ைள 
ங�ள் சுமொர் மூனறு ைருடங�ளொ�த் திடடமிடட 
ைவ�யில் சூவ்றயொடப்ேடுகின்றன.
 தினமும் இப்ேகுதியில் உள்ள ஆற்றுப் 
ேகுதி�ளில் முனகனடுக்�ப்ேடடு ைரும் மண் அ�ழ் 
வு�ள் �ொ�ைமொ� அவனத்துத் த�ப்பினரும் மி�வும் 
�ஸ்டங�வள எதிர்க�ொள்ளும் நிவையுள்ளதொ�வும், 
எதிர்�ொைத்தில் இப்ேகுதி அழிநது விடக்கூடிய 
துர்ப்ேொக்கிய நிவை ஏற்ேடும் எனவும் இப்ேகுதி 
மக்�ள் �ைவை கதரிவிக்கின்றனர்.

 �டநத மூனறு ைருடங�ளொ�த் கதனனிைங 
வ�யில் உள்ளைர்�ளின அ�சியல் கைல்ைொக்குடன, 
இஙகுள்ள அதி�ொரி�ளின ஒத்துவழப்புடன இநத 
மண் அ�ழ்விவன முனகனடுத்து ைருகின்றனர். 
குறிப்ேொ� இஙகு அ�ழப்ேடும் மண் �யில் மூைமொ 
�வும், ேொ�வூர்தி�ள் மூைமொ�வும் கதனனிைஙவ� 
க்கு �டத்தப்ேடுகின்றன.
 இஙகுள்ள சிங�ளக் �டசி ைொர்பு அ�சியல் 
ைொதி�ளுடன கதொடர்பு க�ொண்டுள்ள தமிழ் அ�சி 
யல்ைொதி�ளின ஆத�வுடன முனகனடுக்�ப்ேடும் 
இநத கையற்ேொடு�ள் �ொ�ைமொ� இப்ேகுதியின 
இயற்வ� ைளங�ள் ேொதிக்�ப்ேடுைதுடன, ஆயி�க் 
�ைக்�ொன குடும்ேங�ள் கதொழில் இழக்கும் நிவை 
யும் ஏற்ேடடுள்ளது.

 தினமும் நூற்றுக் �ைக்�ொன உழவு இயநதி 
�ங�ள் க�ொண்டு ஆற்றுப் ேகுதி�ளில் மண் அ�ழ் 
வு�ள் முனகனடுக்�ப்ேடுகின்றன. இதன �ொ�ை 
மொ� ஆற்றுப் ேகுதி�ளின ஆழம் அதி�ரித்து ைருை 
துடன  எதிர்�ொைத்தில் அப்ேகுதி�ளில் உள்ள 
ையல் நிைங�ள் அழிநது கைல்ைக்கூடிய நிவையும் 
�ொைப்ேடுகின்றன. அத்துடன மண் அ�ழ்வு என்ற 
ரேொர்வையில் அப்ேகுதியில் உள்ள �ொடு�ளும் 
அழிக்�ப்ேடுைதுடன, ேொரிய ம�ங�ள் கைடடப் 
ேடடு, கதனனிைஙவ�க்குக் �டத்தப்ேடுைதொ�வும் 
அப்ேகுதி மக்�ள் கதரிவிக்கின்றனர்.
 தங�ள் தங�ள் வீடடுத் ரதவைக்கு ஒரு 
ைண்டிலில் மண் எடுத்துச கைன்றொரை �ொைல்துவ்ற 
யினர் ைநது தங�வளக் வ�து கையயும் நிவையில், 
ஒரு �ொவளக்கு நூற்றுக் �ைக்�ொன உழவு இயநதி 
�ங�ள் மூைம் ைடடவிர�ொதமொன முவ்றயில் மண் 
அ�ழப்ேடும்ரேொது யொரும் ைநது எநத �டைடிக் 
வ�யும் எடுப்ேதில்வைகயனவும் அப்ேகுதி மக்�ள் 
கதரிவிக்கின்றனர். 
 ஆற்றுப் ேகுதி ஊடொ� தினமும் நூற்றுக் 
�ைக்�ொன உழவு இயநதி�ங�ள் கைல்ைதன 
�ொ�ைமொ� மீனபிடியில் ஈடுேடுரைொர் மீனபிடிக்� 
முடியொத நிவை யுள்ளதொ�வும், சிைரைவள�ளில் 
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கேள்வி:
	 அண்வமயில்	�வடச்றற	G7	மோ�ோடடில்	
ேோலநிவல	மோறறத்வ�க்	ேடடுப்்டுத்�	கமற	
சேோள்ளப்்டட	 �டவடிக்வேேள்	குறித்�	உங	
ேள்	ேருத்து	என்ன?

்தில்:
 கேொருளொதொ� ரீதியொ�வும், அ�சியல் ரீதி 
யொ�வும் கைொல்ைப்ரேொனொல் அதி�ொ� ரீதியொ�வும் 
ேைம் கேற்்ற ஏழு �ொடு�ளின அ�சியல் கையற் 
ேொடடிற்�ொன கூடடவமப்புத் தொன G – 7 ஆகும். 
இதில் அகமரிக்�ொ, �னடொ, ஐக்கிய இ�ொசசியம், 
பி�ொனஸ், ரயர்மனி, இத்தொலி, யப்ேொன ஆகிய 
�ொடு�ள் அங�ம் ைகிக்கின்றன.  ஆ�ரை இநத G – 
7 எனப்ேடுகின்ற அ�சியல் கேொதும ன்றம்  எடுக்கி 
ன்ற முடிவு�ள்  எப்கேொழுதுரம தீர்மொன��மொன, 
ஆணித்த�மொன,  கையற்ேடுத்தக்கூடிய ஒரு முடி 
ைொ�த் தொன இருக்� முடியும். �ொ�ைம் இநத 7 
�ொடு�ளும் கேொருளொதொ� ரீதியொ�, அதி�ொ� ரீதியொ 
�ப் ேைம்கேற்்ற �ொடு�ள்.
 ஆனொல் அண்வமயில் �வடகேற்்ற இநத 
G – 7  மொ�ொடடில் 2 பி�தொன விடயங�ள் கதொடர் 
ேொ� உவ�யொடியிருக்கின்றொர்�ள். 

1. இன்று உல்கத்�பே உலுககிகத்கொண்டி 
ருக்கககூடிே த்கொப�ொனொ த�ொடர்பொன விடே 
ங்கள்.
2. த்கொப�ொனொ்வவிட உல்கம் எதிர்பநொககு 
கின்்ற மி்கப் தபரிே சவொலொன  ்கொலநி்ல மொற் 
்றம்.  

 இவை இ�ண்டு விடயங�ள் கதொடர்ேொ 
�வும் உவ�யொடப்ேடடிருக்கின்றன. ஆனொல் புதி 
தொ�, ஆக்�பூர்ைமொன  கையற்ேொடு�ளில் தொங�ள் 
ஈடுேடுரைொம் எனேது கதொடர்ேொ� இநதத் தவை 
ைர்�ள் முடிவு எடுத்திருக்கி்றொர்�ளொ எனறு ர�ட 
டொல், ஏமொற்்றம் தொன உள்ளது. �டநத�ொைங�ளில் 
�வடகேற்்ற சூழல் ேொது�ொப்புத் கதொடர்ேொ�, 
�ொைநிவை மொற்்றம் கதொடர்ேொ� ேை மொ�ொடு� 
ளும், உசசி மொ�ொடு�ளும் �டநதிருக்�க்கூடிய 
சூழ்நிவையில் இதுவும் ேத்ரதொடு ேதிகனொன 

்றொ� இருக்கின்றரத தவி�, ைொக்குறுதி 
�வளக் க�ொடுத்துள்ள ஒரு மொ�ொடொ� 

முடிநதிருக்கின்றரத தவி�, ஆக்�பூர்ை 
மொன முடிவு�ள் எதுவும் எடுக்�ப்ேட 

வில்வை எனறு தொன �ொன கைொல் 
ரைன. �ொைநிவை மொற்்றம் கதொடர் 
ேொ� அைர்�ள்  நிைக்�ரிவயப் 
ேயனேடுத்தி எரிகேொருள் தயொரிப் 

ேவத நிறுத்துைது எனறு கைொல்லி 
யும், இது கதொடர்ேொன திடடங� 
ளுக்கு கைளி�ொடு�ளுக்கு நிதி ைழ 
ஙகுைவத குவ்றப்ேதுஎனறு கைொல் 
லியும் ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கின 
்றொர்�ள்.  
  அரதர��ம்  ைளர்மு� �ொடு 
�ளுக்கு, தூய எரிைக்திவயப் கேறு 
ைதற்கு 2.8 பில்லியன அகமரிக்� 
கடொைர்�ள்  கைைைழிப்ேதொ�வும் 
முடிவு  எடுத்திருக்கி்றொர்�ள். ஆனொல் 
இவைகயல்ைொம் இற்வ்றைவ�க் 

கும் ைொக்குறுதி�ளொ�ரை இருக்கின்றன. 
ஆனொல் ஒர�கயொரு விடயத்தில் மொத்தி�ம் இது 
�ைனத்வதப் கேற்றிருக்கி்றது எனறு தொன �ொன 
கைொல்லுரைன. இநத க�ொர�ொனொ ரேரிடருக்குப் 
பி்றகு எநதகைொரு தவைைரும்  கூடினது கிவட 
யொது. இப்ரேொது முதற்தடவையொ� க�ொர�ொனொ 
ரேரிடர் �ொைத்தில் உை�த் தவைைர்�ள் ர��டி 
யொ�ரை ேங�ளித்த ஒரு மொ�ொடொ� இது �ைனம் 
கேற்றிருக்கின்றரத தவி�, அஙகு எடுக்�ப்ேடட, 
இநதக் �ொை நிவை மொற்்றத்வதக் �டடுப்ேடுத்து 
ைதற்�ொன  ஆக்�பூர்ைமொன �டைடிக்வ��வள 
எடுத்த ஒரு மொ�ொடொ� இது �ைனயீர்ப்வேப் கே்ற 
வில்வை. 

கேள்வி:
	 G7	 �ோடுேள்	 �விர்ந�	 ஏவனய	 �ோடு	
ேளில்	 அதிேம்	 மோசு்டுத்�வல	 ஏற்டுத்தும்	
�ோடுேளும்	உள்ளன	இது	ச�ோடர்பில்	உஙேள்	
ேருத்து	என்ன?

்தில்:
 இதில் முக்கியமொ� சீனொ, இநதியொ இரு 
க்கின்றன. ைளர்சசியவடநத �ொடு�ளுடன ைமப் 
ேடுத்த முடியொது ரேொனொலும், அதி�ளவு �ொேனீ 
க�ொடவைடவட கைளிரயற்றுகின்ற �ொடு�ள் 
இருக்கின்றன. உதொ�ைத்திற்கு ஒனவ்றக் குறிப் 
பிடைொம். ஒரு ேடகில் ேயைம் கையயும் ரேொது 
யொருவடய தைறினொரைொ ேடகு �விழ்நது 
ரேொனொல் எல்ரைொரும் மூழ்குைது ரேொைத்தொன  
யொருவடய தைறினொல் கைளிரயறுகின்ற �ொேனீ 
க�ொடவைடடினொல் பூமிக்கு அழிவு ஏற்ேடுத்தப் 
ரேொகின்றது எனேது பி�சசிவனயல்ை. இநத G7 
�ொடு�ளுக்கு கைளிரய இருக்�க்கூடிய மற்வ்றய 
�ொடு�ளும்கூட �ொேனீக�ொடவைடடின கைளிரய 
ற்்றத்வத அல்ைது பூமிவய சூடுேடுத்தக்கூடிய 
ைொயுக்�ளின கைளிரயற்்றத்வதக் �டடுப்ேடுத்து 
ைரதொடு மொற்று  எரிைக்திக்கு அைர்�ள் திரும்ே 
வும் ரைண்டும். தனிரய ேைக்�ொ� �ொடு�ள், 

அதி�ொ�ம் மிக்� �ொடு�ள் கைளிரயற்றும் ைொயு 
க்�ளொல் தொன பூமி கைப்ேமவடகின்றது எனறு 
கைொல்லி விடடு ஒதுஙகியிருக்� முடியொது. ஒடடு 
கமொத்த பூமியின இருப்பிற்கும், �ொடு ரைறுேொடு 
�ள் இல்ைொது, ஏவழ ேைக்�ொ�ன என்ற ரேதம் 
இல்ைொமல் ைொயுக்�ளின அளவைக் �டடுப்ேடு 
த்தி, தனிரய �ொேனீக�ொடவட மடடுமல்ைொது 
மீரதன, வ�த்திவ�ட ஒக்வஸைட, ரேொன்றைற்று 
டன பூமிவய கைப்ேப்ேடுத்தக்கூடிய ரைறு ைொயு 
க்�ளும் இருக்கின்றன. இைற்வ்றக் �டடுப்ேடுத் 
தக்கூடிய ைவ�யில் எல்ைொ �ொடு�ளும் ேஙர�ற்� 
ரைண்டும்.       
 அண்ைொைொவையிலிருநரதொ, �ண்டி வீதியி 
லிருநரதொ ைொ�னங�ளினொல் கைளிரயற்்றப்ேடு 
கின்ற ைொயுக்�ள்கூட அநதொடடிக்�ொவில் இருக்�க் 
கூடிய ேனி மவை உருகுைதில் ேஙர�ற்கும். பூமி 
கைப்ேநிவை எனேதும், �ொைநிவை மொற்்றம் 
எனேதும் ஒரு �ொடடிற்குரியது அல்ை. ஒடடு 
கமொத்த புவிக் ர�ொளத்திற்குரியது. இநத இடத் 
தில் அடித்துச கைொல்ை ரைண்டியது எனனகைன 
்றொல், இநத G7 �ொடு�ள், அல்ைது அதற்குகைளிரய 
உள்ள ஏவழ �ொடு�ள் ேசுவம ைக்திக்கு அதொைது 
�ொேனீக�ொடவைட கைளிரயற்்றத்வதக்  க�ொடுக் 
�க்கூடிய நிைக்�ரி ைொர்நத நிைத்தடி எரிகேொருள் 
ேயனேொடவடக் குவ்றத்து, அைர்�ள் ேசுவம 
ைக்திக்குத் திரும்புைதில் இருக்�க்கூடிய இடறு 
ேொடு�வள கேொருளொதொ� ரீதியொ�க் �வளைதற் 
கும், அைர்�ளுக்�ொன மொற்று எரிைக்தித் கதொழில் 
நுடேத்வதக் க�ொடுப்ேதற்கும் தொங�ள் இது 
ைவ�க்கும் இநத பூமியில் �ொேனீக�ொடவைடவட 
மவையொ� ஏற்றிக் குவித்ததொல் தொன இனறு 
இநதப் பூமி க�ொதித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றது 
எனேவத ஏற்றுக் க�ொண்டு, இநத ைளர்நத �ொடு 
�ள் இதற்�ொன ேங�ளிப்வேத் தொமதமினறிச  
கையய ரைண்டும்.   

கேள்வி:
	 ேோலநிவல	மோறறம்	ச�ோடர்பில்	�ோடுேள்	
வழஙகும்	 வோக்குறுதிேவள	 ச்ரும்்ோலோன	
�ோடுேள்	பின்்றறுகின்றனவோ?

்தில்:
 இதுைவ�க்கும் பினேற்்றப்ேடவில்வை 
எனறு தொன �ொன கைொல்லுரைன. G7 எனேது 
ஐக்கிய �ொடு�ள் ைவேக்கு கைளிரய இருக்�க் 
கூடிய �ொடு�ளின கூடடு. ஐக்கிய �ொடு�ள் 
ைவேயினொல் க�ொண்டுை�ப்ேடட ஒப்ேநதங�ள் 
கூட �வடசியில் தூக்கி வீைப்ேடடது தொன 
உண்வம. ரைர்மனி ைளிமண்டைத்தில் �ொேனீக�ொ 
டவைடவட �ணிைமொன அளவு குவித்துக் 
க�ொண்டு இருநத �ொடொ� இருநத ரேொதிலும், 
�ொைப்ரேொக்கில் அதவனக் குவ்றத்துக் க�ொண் 
டிருக்கின்றது. ஆனொல் இனனும் ேை �ொடு�ள் 
ஏடடளவில், ைொக்குறுதியளவில் தொன இருக்கின 
்றனரை தவி�, கையற்ேொடடளவில் இதயசுத்தி 
யொ� இனனும் இ்றங�வில்வை எனேது தொன 
எனது �ருத்து.

                                          த�ொடரும்….

Neu;fhzy;

தமிழ்த ்தசிய ெசுளம இயக்கததின தளலவரும், 
வடககு மோ்கோண முனனோள் அளமசசருமோன கெோ. 

ஐங்க�்ேசன அவர்்கள் ்கோலேிளல மோறறதளதக ்கட்டுப் 

ெடுததுவது கதோடர்ெோ்கவும், G7 மோேோட்டில் இது 

கதோடர்ெோ்க ஆ�ோயப்ெட்டது கதோடர்ெோ்கவும் ‘இலக்கு' 
ஊட்கததிறகு அைிதத ்ேர்்கோணல் வடிவம்
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�டநத 2019 இற்குப் பினன�ொன �ொைப்ேகுதியில் 
இருநது புதிய நிர்ைொ� அவமப்பின�ொல் இை 

ஙவ�யில் �வடகேற்று ைருகின்ற அ�சியல் ைொர்நத 
��ர்வு�ள், கையற்ேொடு�வள தற்�ொை அ�சியைொ� 
ர�ொக்�ைொம். இைஙவ� ைளர்நது ைருகின்ற கதன 
னொசிய, புவியியல் எல்வைக்குள் உள்ள ஒரு �ொடொ 
�க் �ொைப்ேடுகின்ற அரதரைவள, உை� அ�சிய 
லில் அதி�ம் ரேைப்ேடடு ைருகின்ற ஒரு அ�சியல் 
பினனவடவை எதிர்ர�ொக்கியுள்ள �ொடொ�வும் �ட 
நத �ொைங�ளிலிருநது ேொர்க்�ப்ேடடு ைருகின்றது. 

இைஙவ�யின தற்�ொை அ�சியல் ��ர்வை பின 
ைரும் ஐநது அம்ைங�ளின ஊடொ� முன வைக்� 
ைொம். இநத அடிப்ேவடயில் விரிைொ� ர�ொக்கு 
கின்ற கேொழுது, 

01. இராணுவ ஆதிக்கவாதம்
 இ�ொணுை ஆதிக்�ைொதம், இைஙவ�யின 
தற்�ொை அ�சியலில் முக்கியமொன அம்ைமொ� உள் 
ளது. நிர்ைொ� அவமப்பில் இ�ொணுைத்தினர் இவை 
க்�ப்ேடுகின்றனர். குறிப்ேொ�, தற்ரேொவதய அ�ைொ 
ங�த்தில் ஒருைர் பி�தம�ொ�வும், ஒருைர் ைனொதிேதி 
யொ�வும் உள்ள இைஙவ�யின மி� முக்கியமொன 
ேதவி�ள் தற்ரேொது இ�ொணுைத்தினர் ைைமொகி உள் 
ளவத அைதொனிக்� முடிகின்றது. இைஙவ�யின 
தற்ரேொவதய ைனொதிேதி ர�ொடடொேய �ொைேக்ை 
முனனொள் இ�ொணுை அதி�ொரியொ� இருநதைர். 
அைர் ேதவிக்கு ைநத பின அைருக்குக் கீழ் உள்ள 
ேதவி�ளுக்கு இ�ொணுைத்தினர் நியமிக்�ப்ேடடு 
ைருகின்றனர். சு�ொதொ� அவமசசின முக்கிய ேதவி 
யொன கையைொளர் ேதவிக்கு இ�ொணுை அதி�ொரி 
ஒருைர் நியமிக்�ப்ேடடுள்ளொர். இநத ைவ�யில் 
சு�ொதொ� மற்றும் சுரதை வைத்திய அவமசசின 
கையைொள�ொ� ரமைர் கைன�ல் ைஞ்ஜீை முனசிங� 
கேொறுப்பிலுள்ளொர். அது மொத்தி�மனறி, ஓயவு 
கேற்்ற ரமைர் கைன�ல் ஏ.ர�.எஸ்.கேர��ொ, ம�ொ 
ைலி, விைைொய, நீர்ேொைனம் மற்றும் கி�ொமிய அபிவி 
ருத்தி அவமசசின கையைொள�ொ� நியமிக்�ப்ேடடு 
கேொறுப்பிலுள்ளொர். அத்துடன இ�ொணுைத் தளேதி, 
ேொது�ொப்பு அதி�ொரி�ளின பி�தொனி�ள், ேொது�ொப் 
புச கையைொளர் மற்றும் ரதசிய புைனொயவுத் தவை 
ைர் உள்ளிடட ேை முக்கிய ேதவி�ளுக்கு இ�ொணுை 
அதி�ொரி�ள் நியமிக்�ப்ேடடுள்ளனர். அத்துடன 
ைனொதிேதி இ�ொணுைத்தில் இருநத �ொை�டடத் 
தில் �ைேொகு ேவடயணியில் �டவமயொற்றிய ஆறு 
கைன�ல்�ள் மற்றும் பிரிர�டியர்�வள அைர் தனது 

அணிக்குள் உள்ைொஙகியுள்ளொர். 
 குற்்றசைொடடுக்�வளக் க�ொண்டிருக்கும் ேை 
இ�ொணுைத்தினர் இவ்ைொறு ேதவி�ளில் நியமிக்�ப் 
ேடடுள்ளனர். அதுமொத்தி�மனறி, இைஙவ�யில் 
உள்�ொடடு யுத்தம் இடம்கேற்்ற �ொைப் ேகுதியில் 
ேொது�ொப்புச கையைொள�ொ�க் �டவமயொற்றிய ர�ொட 
டொேய �ொைேக்ைவின கீழ் ேணியொற்றிய 14 இ�ொணுை 
மற்றும் �ொைல்துவ்ற அதி�ொரி�ள் உத்திரயொ�பூர்ை 
ேதவி�ளுக்�ொ� இவைத்துக் க�ொள்ளப்ேடடுள் 
ளொர்�ள் என ைர்ைரதை உண்வமக்கும், நீதிக்குமொன 
கையற்திடடம் எனும் அவமப்பு கதரிவிக்கின்றது. 
இநத நிவையில், இைஙவ�யொனது, தற்ரேொது 
இ�ொணுை அதி�ொரி�ள் கூடடத்தொல் நிர்ைகிக்�ப்ே 
டுகின்ற அ�சியல் ரேொக்கிவனக் க�ொண்டுள்ள 

கதன அநத அவமப்பு குற்்றம் ைொடடுகி்றது. அத்து 
டன இைஙவ� அ�சின தற்ரேொவதய நிர்ைொ� 
அவமப்பில் நியமனம் கையயப்ேடட இ�ொணுை 
வீ�ர்�ள் என பினைருரைொவ� குறித்த அவமப்பு 
இனங�ொடடியு ள்ளது. 

1. தலப்டினன் தென�ல் சபவந்தி� சில்வொ
2. பமெர் தென�ல் சததிேபிரிே லிேனப்க
3. பமெர் தென�ல் ்கமல் குண�தன
4. பமெர் தென�ல் ்கருணொ�தன பண்டொ  
 எத்கொடவல
5. பமெர் தென�ல் ப்க. ெ்கத அல்விஸ்
6. பமெர் தென�ல் �ேொ �தநொேக்க
7. பமெர் தென�ல் நந்� மல்லவொ�ொட்ச்சி
8. பமெர் தென�ல் சுபம� தபப��ொ
9. பமெர் தென�ல் விஜித� �விபிரிே
10. பமெர் தென�ல் �ர்சன தெட்டிேொ�ொட்  
 ச்சி
11. பிரிப்கடிேர் சந்�ன விக�மசிங்க
12. பிரிப்கடிேர் பிரிேங்க தபர்ணொன்படொ
13. பிரிப்கடிேர் துவொன் சுப�ஷ் சபல
14. எட்மி�ல் ெேநொத த்கொலம்பப்க
15. உ�வி பபொலிஸ் அததிேட்ச்கர் பிரிேந்�  
 டி அல்விஸ்

 இைர்�வளத் தவி�, ரமலும் ேைர் அ�ை 
நிர்ைொ� ரைவைக்குள் உள்ைொங�ப்ேடடுள்ளதொ� 
குற்்றசைொடடுக்�ள் முனவைக்�ப்ேடுகின்றன. ேை 
அ�ை நிறுைனங�ளில் சிவில் அதி�ொரி�ள் இருக்� 
ரைண்டிய இடங�ளில், ேவட அதி�ொரி�ள் நியமிக் 
�ப்ேடடுள்ளதொ�வும்கதரிவிக்�ப்ேடடுள்ளது. 
இநத ைவ�யில் �ொடொளுமன்றத்வத முடக்கி, ைன 
�ொய� அ�சியல் ஓடடத்வதத் தடுத்து, தற்ரேொவதய 

அ�ைொங�ம் கையற்ேடடு ைருைதவனயும் இ�ொணுை 
மயமொக்�லுக்குள் இைஙவ�யின ைம�ொை அ�சியல் 
கைல்ைதவனயும் அறுதியிடடுச கைொல்ைைொம். 

எடுத்துக்்காட்கா் :- 01

  02. குடும்்ப ஆட்சி ( ராஜ்பக்சமயம்)
 குடும்ே ஆடசி இைஙவ�யின ைம�ொை 
அ�சியலில் மி� முக்கியமொன அம்ைம். இைஙவ� 
‘�ொைேக்ைமயம்’ எனறு தற்ரேொது கூ்றப்ேடுகின்றது. 
இநத அடிப்ேவடயில் இைஙவ�யில் �ொைேக்ை 
குடும்ேத்தொரின குடும்ே அ�சியலும், ைொரிசு அ�சிய 
லும் ரமரைொஙகி ைருைதவனக் �ொைைொம். குறிப் 
ேொ� 2009இல் கிவடத்த யுத்த கைற்றியின விவள 
ைொ� �ொைேக்ை குடும்ேத்தொர் கதனனிைஙவ� அ� 
சியலில் விரும்ேப்ேடடனர். அதிலும் குறிப்ேொ� 
ைனொதிேதியொ� மகிநத �ொைேக்ைவும், அை�து ைர�ொ 
த��ொன ேொது�ொப்புச கையைொளர் ர�ொடடொேய 
�ொைேக்ைவும், இைஙவ�யில் இருநத �ொைத்தில் 
கேரும் கைல்ைொக்குப் கேற்றிருநதனர். பினனர் 
2019இல் ஏற்ேடட கேரும் ரதொல்விக்குப் பி்றகு 
�ொைேக்ைவின குடும்ே ஆடசி முழுவமயொ� இை 
ஙவ� அ�சியலில் ஆதிக்�ம் கைலுத்தத் கதொடஙகிய 
கதனைொம். அத்துடன அ�சியல் குடும்ேங�ளின 
ஆதிக்�ம் இைஙவ� அ�சியலில் புதிய விடயம் 
இல்வை என்றொலும், தற்ரேொவதய இைஙவ�யில் 
எஙகு திரும்பினொலும் �ொைேக்ை குடும்ேம் தொன 
எனகின்ற ஒரு நிவை �ொைப்ேடுகி்றது. விடுதவைப் 
புலி�ளுக்கு எதி�ொ�ப் கே்றப்ேடட யுத்த கைற்றி, 
சிங�ளப் கேரும் ேொனவம ைமூ�த்தினரிவடரய 
�ொைேக்ை குடும்ேத்தின கைல்ைொக்வ� உயர்த்திப் 
பிடிப்ேதொ� அவமநதிருநதது. இநதப் பினனணி 
யிரைரய ‘�ொைேக்ைமயம்’ நுவழநதது. முக்கியமொ� 
தற்ரேொது கதனனிைஙவ�யில் எஙகு திரும்பினொ 
லும் �ொைேக்ை குடும்ேத்தொரின சுைக�ொடடி�வள 
த்தொன ேொர்க்�க் கூடியதொ� இருக்கி்றது. “ைனொதி 
ேதியின ைர�ொத�ர்�ள், ம�ன�ள், அத்வத�ள், உற் 
்றொர் எனறு எல்ரைொரும் அைர்�ளொ�ரை ஆதிக்�ம் 
கைலுத்துகி்றொர்�ள். ரைறு யொரும் அ�சியலில் 
முனனுக்கு ைருைதற்கு அைர்�ள் இடம் தருைரத 
இல்வை.” எனறு ேை�ொலும் விமர்சிக்�ப்ேடடு ைரு 
கின்றனர்.
 இவ்ைொறு தற்ரேொவதய இைஙவ�யின 
அ�சியலில் குடும்ே ஆடசி மி� முக்கிய அம்ைமொ� 
விளஙகுகி்றது.

3. ஒடுககுமுறைச் சிநதறை
 ஒடுக்குமுவ்றச சிநதவன என்ற ைவ�யில், 
இைஙவ�யின தற்ரேொவதய அ�சியவை ர�ொக்குவ� 
யில், இைஙவ�யில் கதொடர்சசியொ� ரமற் க�ொள்ளப் 
ேடடு ைருகின்ற இன ரீதியொன, மத ரீதியொன ஒடுக்கு 
முவ்ற�ள் தற்ரேொவதய அ�சியலில் மி� அதி�மொ 
�க் �ொைப்ேடுகின்றன. சிறுேொனவம இனங�வளக் 
குறிவைத்து ஒடுக்குமுவ்ற ��ர்வு�ள் முனகனடுக் 
�ப்ேடுகின்றன. குறிப்ேொ� சிறுேொனவமயினரின 
ைொயப்பு�ள், உரிவம�ள், அனுேவிப்பு�ள் ரேொன்ற 
ைற்றில் திருப்தியினவம ஏற்ேடுத்தப்ேடுகி்றது. 
ைன�ொய�ப் ரேொர்வை அணிநத கேரும்ேொனவம 
சிங�ளப் ரேரினைொத அ�ைொல் �னகு திடடமிடட 
ைவ�யில் ஒடுக்குமுவ்றச சிநதவன�ள் இைஙவ� 
யில் தூைப்ேடடுக் க�ொண்டிருக்கின்றன. 

எடுத்துக்்காடடு -01
 புர்க்�ொ ஒடுக்குமுவ்றவயச கைொல்ைைொம். 
முஸ்லிம்�ளின ஆவடக் �ைொசைொ�த்திற்கு விதிக்�ப் 

,yq;ifapd; jw;fhy murpay;:

Xu; ghu;it

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

(Current situation in Sri Lankan politics)

jhafj;jsk;

Na.Nkup tpD
4k; tUlk;> r%ftpay; Jiw 
aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;;

fl;Liu



fl;Liu

10,jo;
135 jhafj;jsk; [_d; 20> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

இநத உை�த்தில் ேல்ரைறு ஜீை�ொசி�ள் ைொழ் 
கின்றன. இவ்ைொறு ஜீை�ொசி�ள் ைொழும் 

இநத பூமியில், ேல்ரைறு கதொழில்�ள் �ொைப்ேடு 
கின்றன. அவ்ைொறு �ொைப்ேடும் கதொழில்�ளில், 
ை�ைொறு  கதொடஙகிய �ொைம் கதொடக்�ம் இனறு 
ைவ� �ொைப்ேடும் ஓர் கதொழில் விேசைொ�ம். இவ் 
ைவ�யில் இைஙவ�யில் 60,000 ரேர் விேசைொ�த் 
கதொழில் கையைதொ� ஸ்ரீ கையைர்த்தன ேல்�வைக் 
�ழ�, ைமூ�  விஞ்்ொனப் பிரிவு �டத்திய ஆயவில் 
கதரிய ைநதுள்ளது. இைர்�ளுள் 5449 ரேர் சிறு 
ைர்�ள், 2500 ரேர்  முழுர��ப் ேொலியல் கதொழி 
ைொளர்�ள். இைஙவ�யில் இனறு ைவ� ேொலியல் 
கதொழிலில் ஈடுேடும்  கேண்�ளின விகிதொைொ�ம் 
மி�வும் அதி�ம். அது �ொளொநதம் கதொடர்நதும் 
அதி�ரித்துக் க�ொண்ரட  கைல்கின்றது. 
 �ொன ஒரு உளவியல்துவ்ற மொைவி என்ற 
ைவ�யில், ஒரு முவ்ற எனக்�ொன �ற்வ�வய  
ரமற் க�ொள்ளும் ரேொது, வ�யில் ேடடது ஒரு ைஞ் 
சிவ�. அநதச ைஞ்சிவ�யில் “விேசைொரி என  அறிமு 
�ப்ேடுத்தும் கேண், இப் பி�ேஞ்ைத்தில்ைொழும் 
ஓர்  மொனிட ைர்க்�த்தினரிவடரய ஏவனய  மனிதர் 
�வளப் ரேொல் எலும்பு, தவை, மற்றும் குருதி 
�ொளங�ள் ரைர்நத இனகனொரு ஜீைன”என்ற  ைொை 
�த்வத ைொசித்ரதன. அநத ைொர்த்வத விேசைொ�ப் 
கேண்�வளப் ேற்றி ைற்று ஆழமொ�ச சிநதிக்�த்  
தூண்டியது.   
 எம்முவடய ைமூ�ம் விேசைொரி எனறு 
அவழக்கும் கேண்வை, �ொன ஒரு  கேண்ைொ� 
வும், உளவியல்துவ்ற மொைவியொ�வும் ேொர்த் 
ரதன. அைள்  விேசைொரி அல்ை, அைள் ஓர் உயிரு 
ள்ள, உைர்வுள்ள ஓர் கேண்.  விேசைொ�ம் எனும் 
தவைப்வேரய பிவழயொ�ப் ேொர்க்கும் ைமூ�த்தில்  
விேசைொ�ம் ேற்றி எழுதும் ரேொது, எப்ேடிப் ேொர்ப் 
ேொர்�ள் என எனக்குத்  கதரியவில்வை. ஆனொல் 
�ொன ஒரு ைமூ�ப் கேொறுப்புள்ள உளவியல் துவ்ற  
மொைவி. எனக்கு விேசைொரியும் ஒரு மனிதனதொன. 
எல்ைொ மனிதர்�வளப் ரேொைரை தொன அைளுக் 
கும்  உயிர், உைர்வு, இதயம், தவை, எனபு  என 
ேன �ொைப்ேடுகின்றன எனேவத மடடுரம 
�ொன சிநதிப்ரேன. உங�ளில் எத்தவன ரேருக்கு 
அவ்ைொறு இநதக்  �டடுவ�வய ைொசிக்� முடியும் 
எனேது உங�ளின மனிதத்வதப் கேொறுத்தது.   
 புத்த கேருமொனின �ொைத்தில் இருநது ேொ� 
தத்தில் அம்ேொலீ ரேொன்ற கேண்�ள் ேொலியல் 
கதொழிலில் ஈடுேடடு ைநதொர்�ள் எனறு கேௌத்த 
நூல்�ள் கூறுகின்றன. ரமலும் கிறிஸ்தை  ைமய 
த்தில் �ொைப்ேடும் புனித நூைொன வேபிளின, 

ேவழய ஏற்ேொடடில் �ொஸ்ைர் எனப்ேடும் ஆதி  
கேண்�ள் ேொலியல் கதொழிலில் ஈடுேடடது ேற் 
றிக் குறிப்பிடப்ேடடுள்ளது. கேொருளொதொ�ப் பின 
னவடவு, ரேொர், ஆண் த�ப்ேொல் தமக்கு ஏற்ேடட 
அநீதி, ைநதர்ப்ே சூழ்நிவை�ள் ரேொன்றவை, 
ஒருைர் ேொலியல் கதொழிலுக்கு அடிவமயொைத 
ற்குக் �ொ�ைமொ� அவமகின்றன.

 உண்வமயில் கேண் எனேைள் அனேொன 
ைர�ொதரி, தொய, மவனவி, �ொதலி, �ண்பி, எனும் 
ேை ேொத்தி�ங�வள எடுத்துக் க�ொள்கின்றொள். 
ஆனொல் ஒரு ைநதர்ப்ேத்தில் விேசைொரி எனும் ேொத் 
தி�மும் ஆகி்றொள். எமது ைமூ�த்தில் ேொலியல் 
கதொழில் புரியும் கேண்�ள் இரு ைவ�யினர்.  
கைொகுைொன முவ்றயில் இருநதைொறு, அத் கதொழி 
லில் ஈடுேடுேைர்�ள் ஒரு ைவ�யினர். மற்வ்றய 
ைவ�யினர்  ைொதொ�ை நிவையில் இருநதைொறு 
அத்கதொழிலில் ஈடுேடுேைர்�ள். 

• மி்கப் பி�பல்ேமொனவர்்கள் எனப் தபே 
த�டுதது, அதி தசொகுசு வொழக்்க வொழ 
ந்� வண்ணம், கூடிே த�ொ்்கககு உேர்ந்� 
வர்்கள்  எனக ்கரு�ப்படும் நபர்்களுககுத 
த�ொழில் புரிபவர்்கள். 

• ஏழ்ம, வறு்ம என்்ற ஓப� ்கொ�ணததி 
ற்்கொ்க  எந்�தவொரு நபருககும் �ன் உட்ல 
விற்று வொழ்வ வளமொக்கப் பொடுபடும் 
தபண்்கள் இத  த�ொகுதியில் அடஙகுவொர் 
்கள். 

இவ்ைொறு ைொதொ�ை மடடத்தில் ேொலியல் கதொழி 
லில் ஈடுேடும் கேண்�ள், ைமூ�த்தில் மி�வும்  �டு 
வமயொ� அைமதிக்�ப்ேடுகி்றொர்�ள். இைர்�ள் 
ரமல்மடடத்தில் ேொலியல் கதொழில் கையயும்  
கேண்�வள விட அதி� துனபுறுத்தல்�ளுக்கு 
உள்ளொகின்றொர்�ள். உண்வமயில் விேசைொரி  என 
ேைள் இவ்வுைகில், அைளும் ஒர் ைொதொ�ை மனி 
தர்�வளப் ரேொைத்தொன. ேொலியல் கதொழிலில்  
ஈடுேடும் கேண்�ளின பி�தொன ர�ொக்�ம் ேைம் 
ைம்ேொதிப்ேது மடடுரம ஆகும். ஒரு மனிதப் பி்ற 

வியொ�, மொனிட க�ௌ�ைத்திற்கு உரிவம ர�ொ� 
ரைண்டிய கேண்ைொனைள், ைமூ�ம் கைறுக்கும் 
கதொழிவை ஏன கையகி்றொள் என்றொல், அதற்குப் 
ேல்ரைறு �ொ�ணி�ள் உண்டு.  
 ேொலியல் கதொழில் புரியும் கேண்�ளின 
ைொழ்க்வ�யில் எண்ைற்்ற  ரைொ�ங�ள், �ைவை 
�ள், உடல் ர�ொய�ள், �ண்ணீர், அைதூறு, நிநதவன 
எனேன �ொைப்ேடும் எனேவத  ைமூ�த்தில் 
ைொழும் ஒவ்கைொருைரும் உை� ரைண்டும். இவ் 
ைொறு ர�ொக்கினொல், இப் பி�ேஞ்ைத்தில்  எைரும் 
ேொலியல் கதொழில் கையயும் கேண்�வள கைறு 
க்� மொடரடொம்.  
 இவ்வுைகில் ைொழும் ை�ை மக்�ளும் ேொலி 
யல் கதொழிலில் ஈடுேடும் கேண்�வள, அைளும் 
ஒரு  கேண் எனேவதயும், அைளின உள உைர்வு 
�வளயும் சிநதிக்� ரைண்டும். அைள் விேசைொரி 
யொ�  மொ்றக் �ொ�ைம், எம்முவடய ைமூ�ரம எனறு 
�ொம் ஒவ்கைொருைரும் எண்ணித் தவைகுனிய 
ரைண்டுரம தவி�,  அைர்�வள மடடும் நிநதிக் 
�க் கூடொது. எத்தவனரயொ ைைதிேவடத்ரதொர் 
�ொைப்ேடும் எமது  ைமூ�த்தில், இவ்ைொ்றொ�ப் 
ேசவை குத்தப்ேடும் விேசைொ�ப் கேண்�ளின ைறு 
வமக்கு முற்றுப்புள்ளி  வைக்� முயற்சித்துள் 
ரளொமொ எனேது தொன �ொன எனது ைமூ�த்தின 
முன வைக்கும் ர�ள்வி. அைர்�ள் இநநிவைக்கு 
ஆளொனது, எம்முவடய ைமூ�த்தில் �ொைப்ேடும் 
மு�ண்ேொடுவடய ைமூ�  முவ்றவம தொன. 
 எம். பிரியதர்சினி அம�சிங� அைர்�ள் 
விேசைொரி�ள் கதொடர்ேொ� ஆயவு  ரமற்க�ொண்ட 
ரேொது, விேசைொரி�ள் கூறிய �ருத்து�ள் சிைைற் 
வ்றக் குறிப்பிடடிருநதொர் அவை ைருமொறு:  

∙ “நொங்கள் இந்� மொதிரிேொன நி்லககு 
ஆளொனது எங்களின்  பி்ைேல்ல” 

∙ “உண்்மயில் நொங்கள் இந்� ந�்கததில் 
இருந்து விடுபட ஆ்சப்படுகின்ப்றொம்” 

∙ “எமககு உ�வி தசயவ�ற்கு ேொர் இருககி 
்றொர்்கள்” 

∙ “எம்்ம ேொர் ஏற்றுக த்கொள்வொர்்கள்” 

இநதச ைமூ�த்தில் இருநது விேசைொரி உருைொகு 
ைதற்கு யொர் �ொ�ைம் ஆகின்றொர்�ள்? இதற்�ொன  
விவட இக் �டடுவ� ைொசிக்கும் ஒவ்கைொருை 
ரிடமும் விடப்ேடுகின்றது. உண்வமவய உைர் 
நது  கதளிைொன விவடவயப் கேறும் ஒவ்கைொரு 
ைரும் �ொவள ஒரு விேசைொரி உருைொகுைவத நிசை 
யமொ�த்  தடுக்கும் மனப்ேொஙகு உவடயைர்�ரள. 
விேசைொரி�ள் உருைொக்�ப்ேடுகி்றொர்�ரள தவி�, 
பி்றக்கும்  ரேொது விேசைொரி என்ற ைகிேஙகுடன 
இஙகு யொரும் பி்றக்�வில்வை எனேரத  
நிதர்ைனம்.
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கேௌத்த பிக்குமொரும், கதொல்லியல் திவைக்�ளத் 
தினரும் இ�ொணுைத்தினரும் அடிக்�டி குருநதூர் 
மவைக்குச கைனறு     கேௌத்த மதத்வதத் திணிக் 
கும்  �டைடிக்வ��ளில் ஈடுேடுகின்றனர்.
 அதன கதொடர்சசியொ�ரை 2021.06.13 ஆம் 
தி�தி பிக்குமொர் குருநதூர் மவைக்கு ைருவ�தநது 
ஒரு �டடிடத்துக்�ொன அடிக்�ல்வை �ொடடி இருப் 
ேதொ� எங�ளொல்அறியக்கூடியதொ� இருக்கின்றது.
 இவதயடுத்து குருநதூர் மவை விடயத்தில்  
தமிழ் மக்�ள் ைழிேொடு கையைதற்கு  ஏற்்ற ைவ� 
யில் அநத இடம் விடுேட ரைண்டும் என்ற ர�ொக் 
�த்ரதொடு ஒரு ைழக்குத் தொக்�ல் கையைதற்கு 
�ொங�ள் தயொ�ொ� உள்ரளொம்” என்றொர்.

குருந்தூர் ம்ல     ... த�ொடர்ச்சி...
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் 
சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாடடு 
மமம்பகாடடினன இலக்்கா் ் ்காணடு ் ெளிெரும் 
இலக்கு ெகார இதழின் சிறுெர தளத் திற்்கான 
தங்ள், ்டடுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ெகாழ்வுக்கு ெழி்காடடும் தமிழர நகா்ரீ்ம் 
்தகா்ரபகான சிறு குறிப்பு ்ள் ஆகியெற்னற 
பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக்் இனையுமகாறு 
இலக்கு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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	 நமது	வாழ்வின்	சுப	நிகழ்ச்சிகளில்	வாழை	என்பது	மிக	
முக்கியமான	ஒன்று.	வாழ்த்தும்	பபாது.		கூட	‘வாழையடி	
வாழையாக	வாழ்வாங்கு	வாழ்க!’	 என்பாரகள்.	இதுபபால்	
இந்தக்	குடும்பம்	்தழைக்கட்டும்		என்று	வாழ்த்து	
வ்தாகவும்	வாழைழயப்	பபால்	இந்தக்	குடும்	
பங்கள்	்தன்னலமற்று	்தழைத்து	ஓங்கட்டும்	
என்று	 இழைவழனப்	 பிராரத்தித்து	 மு்த	
லில்	வாசலில்	வாைழயக்	கட்டுவது	நமது	
மரபு.
	 வாழை	 மரம்	 குழலயீன்று	 பைங்கழை	 நமக்	
காகத்	்தருவப்தாடு,	்தன்	அடியி	பலபய	அடுத்்த	வாழைக்	
கன்றுகழையும்	 உருவாக்கி	 விடும்.	 இது	 பபான்று	 நாம்	
்தன்னலமற்று	வாை	பவண்டும்.	நாமும்	வாழை	மரம்	பபான்று	
்தன்னலமற்று	 	 பிைரு	 க்கு	 பசழவ	 சசயவப்தாடு,	 அடுத்்த	
சந்ததிழயயும்	 உருவாக்கி	 விட	 பவண்டும்,	 என்ப்தழன	
உணரத்்தபவ	 வாசலில்	 வாழை	 மரம்	 குழலபயாடு	
கட்டப்படுகிைது.	குழலயீன்ை	வாழை	அத்ப்தாடு	நில்லாமல்	
நாம்	உண்ணுவ்தற்கு	்தண்டு,	இழல	என்பவற்ழையும்	பூமாழலகள்	ச்தாடுப்	ப்தற்கு	
நார	என்று	இப்படியாக	்தன்ழன	முழுழமயாக		்தருகிைது.	
	 இது	மட்டுமின்றி	வாழையிழலயிபலபய	உண்பது	மிகவும்	சிைந்தது	என	விஞ்	
ஞானிகள்	கூறுகின்ைனர.	மருத்துவக்	குணம்	நிழைந்தப்தாடு	சுற்றுச்சூைலுக்கும்	எந்த	
சவாரு	பகடும்	விழைவிக்கா்த	மரங்களில்	இதுவும்	ஒன்ைாகும்.	எல்லாவற்றிற்கும்	
பமலாக	வாழை	மரமானது	பநாயகழை	அகற்ைவும்,	சவம்ழமழய	்தணிக்கவும்	எனப்	
பல்வழககளில்	துழண	புரிகிைது.	இது	ஒரு	ச்தயவீக	மரமாகும்.	நம்	வாழ்பவாடு	
பின்னிப்	பிழணந்த	மரமாகும்.	ஆகபவ	இது	பபான்ை	நன்ழமகழை	்தரக்கூடிய	மரங்	
கழை	பாதுகாப்பபாம்.

R.bf;rhapdp juk; :-7 B
jp/jp / tpGyhde;jhf; fy;Yup.

294 / 3 fz;b tPjp> ghiyA+w;W>jpUNfhzkiy

T.ruzpah : juk;-10

jp / ctu;kiy tpNtfhde;ju; 

fy;Y}up

  nry;tuhrh jpdfu; : juk;-8

GJf;FbapUg;G> kj;jpa fy;Y}up.



12,jo;
135 [_d; 20> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;
,e;jpaj;jsk;

கேள்வி:
	 சிறு்ோன்வம	இனஙேளின்	மீ�ோன	ஒடுக்கு 
முவறகய	உலேளோவிய	அேதிேள்	அதிேரிப்புக்குக்	
ேோரைமோேக்	 ேரு�ப்்டுகிறது.	 இரு்த்க�ோரோம்	
நூறறோண்டில்	 ச�ோடரும்	 இப்பிரச்சிவனவய	 எவ	
வோறு	க�ோக்குகின்றீர்ேள்?

்தில்:
 உை�மயமொக்குதல் ஏதிலி உை�த்வத உரு 
ைொக்குகி்றது.  நு�ர்வு கைறி, ஆடம்ே� ைொழ்வு, 
அதி�ொ�  ரமொ�ம் ஆகியவை உை�மயமொக்குதவை 
உருைொக்குகின்ற கூறு�ளொ� இருக்கின்றன. இந 
தக் கூறு�வள நிவைநிறுத்த �ொடு�ளிவடரய, �ொட 
டிலுள்ள இனக் குழுக்�ளிவடரய, ைமயங�ள் 
இவடரய, நி்றங�ளிவடரய மு�ண்ேொடு�வள 
யும், ைண்வட�வளயும், ரேொர்�வளயும் உருைொ 
க்கி முதல் உை� �ொடு�ள், அதற்குத் துவை 
ரேொகும் �ொடு�ள் மி�ப் கேரிய ஆதொயத்வத 
அவடகின்றன. உை�மயமொக்குதல் ேைவீனம் ஆக் 
�ப்ேடட மக்�ளுவடய குருதிவய உறிஞ்சுகின்ற 
ஒடடுண்ணியொ� இருக்கி்றது.  இநத ஒடடுண்ணி 
இருக்கும்ைவ� ஏதிலி�ள் உருைொக்�ப்ேடடுக் 
க�ொண்ரட இருப்ேொர்�ள்.  எனரை மக்�வள சிறு 
வமப்ேடுத்தி, ேைவீனப்ேடுத்தி, அடக்கி அதி�ொ� 
த்தில் அமர்நது ஆடம்ே� ைொழ்க்வ� ைொழ்நது, 
எல்ைொைற்வ்றயும் நு�ர்நது க�ொண்டிருக்கின்ற 
ஒரு குழுதொன இநத ஏதிலி�வள உருைொக்குகின்ற 
�ொ�ைமொ� இருக்கின்றது. ரமலும் ரேொரினொல் 
ைருகின்ற ஏதிலி�ள் தொன அதி�மொ� இருக்கி்றொ 
ர்�ள்.  அவதத் தவிர்த்து இயற்வ� சீற்்றழிவு, ர�ொய 
�ள் இைற்றின ைழியொ� மக்�ள் ஏதிலி�ளொ� 
உருைொக்�ப்ேடுகி்றொர்�ள்.  எனரை இநத முவ்ற 
இருக்கும் ைவ� ஏதிலி�வள கதொடர்நது உருைொக் 
குைொர்�ள் எனேதில் எவ்வித ஐயமும் இல்வை 
எனேவத  �ொன கதளிவுேடுத்துகிர்றன. 

கேள்வி:
	 உலேளோவிய	 ஏதிலிேளில்	 ஈழத்�மிழர்	
27ஆவது	இடத்தில்	இருப்்�ோே	உலே	வஙகியின்	
புள்ளி	 வி்ரஙேள்	 ச�ரிவிக்கின்றன.	 ஓர்	 சிறிய	
�ோடடில்	இருநது	இலடசக்	ேைக்ேோன	�மிழர்ேள்	
அேதிேளோக்ேப்்டுவது	எ�வனக்	ேோடடுகிறது?

்தில்:
 சிங�ள கேௌத்த ரேரினைொதத்தின ர�ொ� 
மு�த்வதக் �ொடடுகின்றது. இநதப் ரேரினைொத 
த்வத ஒரு சிறு குழு தனது அதி�ொ� ரமொ�த்வதத் 
தீர்த்துக் க�ொள்ைதற்கு, நிவ்றரைற்றிக் க�ொள்ை 
தற்�ொ� அ�சியல் ஆயுதமொ�ப் ேயனேடுத்துகின 
்றது. இதனொல் மூட�ம்பிக்வ�, அறியொவம, ைகு 
ப்பு ைொதம் அதி�ரித்துக் க�ொண்ரட கைல்கின்றது. 
இனஅழிப்பு, க�ொடூ�மொன அடக்குமுவ்ற, மனித 
ர�யம் அற்்ற தனவம ஆகியைற்வ்ற இநதச சிறு 
குழுைொனது ேயனேடுத்தி, ஒரு மி�ப்கேரிய மக் 
�ள் கூடடத்வத ஏதிலி�ளொ� மொற்றுைவத �ொம் 
ேொர்க்கினர்றொம். எனரை சிங�ள அ�சு இநத  இன 
அழிப்வேயும், க�ொடூ�மொன அடக்குமுவ்றவய 
யும், மனிதர�யம் அற்்ற தனவமவயயும் ேயனேடு 
த்துைதொல் தொன இனறு இைடைக்�ைக்�ொன ஏதிலி 
�ள் உருைொக்�ப்ேடடு, இனவ்றக்கு இடம்கேய 
ர்நது இருப்ேவத �ொம் ேொர்க்கினர்றொம்.  எனரை 
இநத இைடைக் �ைக்�ொன மக்�ள் இடம்கேய 
ர்ைதற்குக் �ொ�ைம் அநதப் ரேரினைொதம் தொன. 
இநதப் ரேரினைொதத்வதப் ேயனேடுத்தி, கையற் 

ேடுத்துைவத  இனறு ேொர்க்கினர்றொம். எனரை 
அப்ேொவி மக்�ள் மீது தொன  இன அழிப்பு �டட 
விழ்த்து விடப்ேடுகின்றது. எனரை இது கதொட 
ர்நது �வடகேறுகின்றது. எல்ைொ  �ொடு�ளிலும் 
இப்ேடிப்ேடட கையற்ேொடு கதொடர்நது �வட 
கேறுைவத �ொம் ேொர்க்கினர்றொம்.

கேள்வி:
	 இநதியோவில்	1990	அளவில்	200,000ஆே	
இருந�	 ஈழத்�மிழ்	 ஏதிலிேள்	 எண்ணிக்வே	
2020	 இல்	 93000	 ஆே	 ேணிப்பிடப்்டுகிறது.	
இவவ	ச�ோடர்்ோன	புள்ளிவி்ரஙேள்	�ஙேளிடம்	
உள்ள�ோ?	 அவ�	 சுருக்ேமோேக்	 குறிப்பிட	
முடியுமோ?

்தில்:
 2021 ஏப்�ல் முதைொம் தி�தி ைவ� தமிழ் 
�ொடடில் உள்ள அ�தி�ள் மு�ொம்�ளில் உள்ள 
மக்�ள் கதொவ� �ைக்க�டுப்வே அ�சு �டத்தியது. 
அவத அஙகீ�ரித்து, ஆஃேர்(offer)  நிறுைனமும், 
ரை.ஆர்.எஸ்.(JRS) நிறுைனமும் ஏற்றுக் க�ொண்ட 
புள்ளிவிே�த்தின ேடி, 29 மொைடடங�ளில் ஈழத் 
தமிழ் அ�தி மு�ொம்�ள் இருக்கின்றன. இநத 29 
மொைடடங�ளில் 106 மு�ொம்�ள் உள்ளன. இ�ண்டு 
மொைடடங�ளில் சி்றப்பு மு�ொம்�ள் இருக்கின 
்றன. ஒனறு திருசசியிலும், இனகனொனறு இ�ொம 
�ொதபு�த்திலும் இருக்கின்றன. திருசசியில் இருக் 
�க்கூடிய சி்றப்பு மு�ொமில் 80 �ேர்�ள் இருக்கி 
்றொர்�ள். இ�ொம�ொதபு�த்தில் 2 �ேர்�ள் இருக்கி 
்றொர்�ள்.  106 மு�ொம்�ளில் இருக்�க்கூடிய 12 ையது 
க்கு உடேடட குழநவத�ளில் ஆண் குழநவத�ள் 
5813 ரேர்.  கேண் குழநவத�ள் 5274ரேர்.  12 ையது 
முதல் 17 ையதுக்கு உடேடட �ேர்�ளில் - இளம் 
இவள்ர்�ளில் - ஆண்�ள் 5725ரேர். கேண்�ள் 
5674ரேர்.  18 ையதிற்குரமல் உள்ள ஆண்�ள் 17614 
ரேர். கேண்�ள் 18722 ரேர் ஆ� 58822 �ேர்�ள் 
மு�ொம்�ளில் தற்ரேொது ேதிவு கையயப்ேடடிருக் 
கி்றொர்�ள். மு�ொமில் ேதிவு கையயப்ேடொமல், 
�ொைல்துவ்றப் ேதிவில் மு�ொமுக்கு கைளிரய 
இருக்�க்கூடிய �ேர்�ள் ஏ்றக் குவ்றய 32,000 ரேர். 
இதில் ேை �ேர்�ள் கதொடர்நது  இைஙவ�க்குத் 
திரும்பிச கைல்கி்றொர்�ள். சிை �ேர்�ள் இ்றநது 
ரேொகி்றொர்�ள்.  சிை �ேர்�ள் கைளி �ொடு�ளுக்குச 
கைல்கி ்றொர்�ள். இது ஏ்றக்குவ்றய இருக்�க்கூடிய, 
ஒரு அ�சு அஙகீ�ரிக்�ப்ேடட புள்ளிவிே�த்வத 
உங�ளுக்கு தநதிருக்கிர்றன
கேள்வி:	
	 எண்்துேள்	மு�கல	ஈழத்�மிழர்	�மிழேம்	
க�ோக்கிகய	ஏதிலிேளோே	வந�னர்.	இருப்பினும்	பின்	
வனய	�ோடேளில்	ஐகரோப்பிய	�ோடுேவளக�ோக்கிச்	
சசன்றவமக்கு	என்ன	ேோரைம்	என	ேருதுகிறீர்ேள்?

்தில்:
 முதலில் தமிழ்�ொடடிற்கு இைர்�ள்  ைருை 
தற்�ொன ைழியிருநதது. ரைறு எநத �ொடடிற்கும் 
கைல்ைதற்�ொன ைழி மி�க் குவ்றவு. அதனொல் 
தமிழ்�ொடடிற்குத் தொன அதி�மொன மக்�ள் ைநதொ 
ர்�ள். ஐர�ொப்பிய �ொடு�ளுக்குச கைல்லும் ைழி 
பி்றநதது. ேல்ரைறு ைொயப்பு�ள் இருநதது. அத 
னொல் அைர்�ள் ஐர�ொப்பிய �ொடு�ளுக்கும், 
ரமவை �ொடு�ளுக்கும் கைன்றொர்�ள். தமிழ்�ொடடு 
மு�ொமில் ைறுவம தொண்டைமொடுகி்றது. எனரை 
தொன ஐர�ொப்பிய �ொடு�ளுக்குச கைல்ைதற்கு 
அைர்�ள் முயற்சி எடுத்திருக்கி ்றொர்�ள். கேொருளொ 
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இநதிய அ�சியலளமப்புச சட்டததினெடி இவர்்கள் ஏதிலி்கள். ஆனோல் இவர்்கள் ஏதிலி 
்கைோ்கக ்கருதப்ெடுவது ்கிளடயோது. தஞசம் அளடநதவர்்கைோ்கக ்கருதப்ெடு்கிறோர்்கள். 

அல்லது அளடக்கலம் ்தடியவர்்கள் எனறு ்கருதப்ெட்டு, ேடததப்ெடு்கினறோர்்கள்.  
 இநதியோ   ஏதிலி்களுக்கோன ஐக்கிய ேோடு்கைின  உயர் ஆளணய்கததில் ள்ககயழுத 
திடோத  ேோடோ்க இருக்கினறது. அதனோல் ஐக்கிய ேோடு்கள் ஏதிலி்களுக்கோன மு்கோம்்கைில் 
ெணியோறற முடியோது.  
 இநதியோவில் திகெததிய  ஏதிலி்கள், ஈழ அ்கதி்கள், ெர்மிய, வங்க்தசம், ஆப்்கோனிஸ் 
தோன ் ெோனற ேோடு்களைச ் சர்நதவர்்கள் இஙகு வநது ஏதிலி்கைோ்க வோழ்நது வரு்கினறனர். 
இவர்்கைில் ஈழ  ஏதிலி்கள் குறிததுப் ் ெ�ோசிரியர் முளனவர் குழநளத அவர்்கள் ‘இலககு' 
ஊட்கததினரின ்்கள்வி்களுககு தனது விரிவோன ெதிளல அைிததிருநதோர்.

Nguhrpupau;
Kidtu; Foe;ij



க்கள்வி:
 முதலில் உணறமறயக ்கண்டறியும் இப்பயணதறத சிறீலங் 
்காவுககு கமற்்காண்டதற்கா்க அறைததுத தமிழ் மக்கள் ்சார்பா 
்கவும் உங்்களுககு எங்்கள் நன்றி்கறைத ்தரிவிததுக ்்காள் 
கிகைாம். இலங்ற்கத தமிழ் அ்கதி்கள் நாடு்க்டததப்பட்்ட பின்ைர 
சிறீலங்்காவுககுப ்பயணம் ் ்சயய கவணடும் என்ை முடிவுககு நீங்்கள் 
எப்படி வநதீர்கள்?

்பதில்:
 எலிசதபத: எனவனப் கேொறுத்தைவ�யில் ரைர்மன அ�சு மொர்ச மொதம் 
30ம் தி�தி சிை மனிதர்�வள �ொடு�டத்தியது எனேவத �ொன அறிநத ரேொது 
கைட�மும் ரைதவனயும் அவடநரதன. அதற்கு இ�ண்டு ைொ�ங�ளுக்கு 
முனனர் தொன ரைர்மன அ�சு ஐக்கிய �ொடு�ள் மனித உரிவம ஆவையத்தின 
தீர்மொனத்தில் ஒப்ேமிடடிருநதது. சிறீைங�ொவின மனித உரிவம�ள் நிவைவம 
�ொளுக்கு �ொள் ரமொைமவடநது ைருைதொ�வும் குற்்றைொளி�ள் அஙகு எநதவித 
தண்டவனவயயும் அனுேவிப்ேதில்வை எனறும் தமிழ் மக்�ளுக்�ொன நீதி 
நிவைவம�ள் ரமொைமவடநது ைருைதொ�வும் அநதத தீர்மொனத்தில் குறிப்பி 
டப்ேடடிருநதது. ரைர்மன அ�சின இநத மு�ண்ேொடொன கையற்ேொடவட 
எனனொல் முற்றுமுழுதொ� ஏற்றுக்க�ொள்ள முடியவில்வை. நீங�ள் ஏற்� 
னரை அறிநதிருப்ேது ரேொனறு இ�ண்டொம் உை�ப் ரேொர் �வடகேற்்றரேொது 
ஏ�ொளமொன மனிதர்�வளக் க�ொவை கையைதற்�ொ� ரைர்மன அ�சு அைர் 

 

எனது கேயர் மொதசல் (Marcel). எனக்கு 23 ையது. �ொன பிர�மன ��ரில் 
ஒரு மொைைனொ� இருக்கிர்றன. �ொன ைமூ�வியவைக் �ற்றுவிடடு 
லீைொவைப் ரேொை �ொனும் பிர�மனில் ஒரு அ�ைைொர்ேற்்ற நிறுைன 

த்தில் ேல்ரைறு அனுேைங� 
வளப் கேற்றுக்க�ொள்ளும் ர�ொக் 
குடன இவைநதிருநரதன. அவ் 
ைொறு தொன வி�ொஜ் கமனடிஸ் 
உடனொன கதொடர்பு எனக்குக் 
கிவடத்தது. அதன மூைம் சிறீைங 
�ொவுக்குச கைனறுைரும்ைொயப்பு 
எனக்குக் கிவடத்தது.கைொனத்தன 

கூறியவதப் ரேொனறு �டநத புதனகிழவம தொன இநதச கையதி எமக்குக் 
கிவடத்தது. சிறீைங�ொப் ேயைத்துக்குப் பினனர் அதி� அை�ொைம் எங�ளுக்கு 
இருக்�வில்வை. சிறீைங�ொவில் �ொங�ள் தி�டடிய த�ைல்�வள எப்ேடிப் 
ேயனேடுத்துைது எனறு �ொங�ள் ஏற்�னரை முடிவுகையதிருநரதொம். ஆனொல் 
இநத �ொடு�டத்தலின �ொ�ைமொ� அநதத் திடடங�ள் அவனத்வதயும் தற்ரேொ 
வதக்கு நிறுத்தி வைத்துவிடடு, �ொடு�டத்தலுக்கு எதி�ொன இநதப் ரேொ�ொட 
டத்வத முனகனடுப்ேதற்�ொ� ரேொடஸ்வஹைமுக்கு (Pforzheim) ை�ரைண்டி 
யிருநதது. இது உண்வமயில் மனதுக்குக் �ஸ்�மொ�த் தொன இருக்கி்றது.
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க்கள்வி:
 இலககு வா்ச்கர்களுககு உங்்கறைப ்பறறிய ஓர அறிமு்கதறதத 
தரமுடியுமா?

்பதில்:
 எனது கேயர் எலிசதபத (Elizabeth) ரைர்மனியில் உள்ள ஆஹஹைன 
(Achen) ���த்தில் ைசித்து ைருகிர்றன. �ொன இைத்தீன அகமரிக்�ொவில் ஒரு 
விஞ்்ொனியொ�ப் ேணிபுரிநது ைருகிர்றன. முதற்தடவையொ� 2019ம் ஆண்டில் 
மனித உரிவம ஆர்ைைர் வி�ொஜ் கமனடிஸ் மூைமொ� சிறீைங�ொவைப் ேற்றியும் 
உங�ள் ைமூ�த்வதப் ேற்றியும் அறியும் ைொயப்பு எனக்குக் கிவடத்தது. அப்ரேொது 
முள்ளிைொயக்�ொல் நிவனவு நி�ழ்வு�ள் �வடகேற்றுக்க�ொண்டிருநதன. அநத 
நி�ழ்வு�ளில் ேஙகுேற்றும் அரிய ைொயப்பு எனக்குக் கிவட த்தது. சிறீைங�ொவில் 
ரமற்க�ொள்ளப்ேடும் ரமொைமொன மனித உரிவம மீ்றல்�ள் கதொடர்ேொ� அறி 
கின்ற ைொயப்பு அப்ரேொது தொன எனக்குக் கிவடத்தது. மீண்டும் இ�ண்டொைது 
தடவையொ� சிறீைங�ொவுக்குச கைல்ை மீண்டும் ஒரு ைொயப்பு எனக்குக் கிவட 
த்தது. இதன மூைம் அநத �ொடவட இனனும் அதி�மொ� அறிநது க�ொள்ளக் 
கூடியதொ� இருநதது. உண்வமயில் யுத்தம் அஙர� இனனமும் முடிவுக்கு 
ை�வில்வை. தமிழ் மக்�ளுக்கு எதி�ொன இனைழிப்பு �டைடிக்வ��ள் 
சிறீைங�ொ அ�சின ேல்ரைறு விதமொன கேொறிமுவ்ற�ளுக்கு ஊடொ� தற்ரேொது 
முனகனடுக்�ப்ேடடு ைருைவத அஙகு எனனொல் ேொர்க்�க் கூடியதொ� 
இருநதது.
 எனது கேயர்  லீசொ (Lisa). �ொன ஒரு மொைவி. ேரைரியொவில் அபிவிருத்தி 
கதொடர்ேொன �ற்வ� க�றி�வள ரமற்க�ொண்டிருக்கிர்றன. முனனர் �ொன 
பிர�மனில் (Bremen) தஙகியிருநரதன. அஙகு தொன வி�ொஜ் கமனடிஸ் இன 
மனித உரிவம அவமப்புடனொன கதொடர்பு எனக்கு ஏற்ேடடது. அஙர� ஒரு 
அ�ைைொர்ேற்்ற அவமப்புடன ேல்ரைறு அனுேைங�வளப் கேறும் ர�ொக்குடன 
சிை �ொைம் �ொன ேணியொற்றிக் க�ொண்டிருநரதன. அைர்�ள் வி�ொஜ்வைத் 
கதொடர்புக�ொண்டதன விவளைொ� உண்வமவயக் �ண்டறியும் இப்ேயைக் 
குழுவில் ேஙக�டுக்கும் ைொயப்பு எனக்குக் கிவடத்தது.
 எனது கேயர் தெொனத�ன் (Jonathan) எனக்கு 22 ையது. ஆஸ்த்திரி 
யொவிலும் (Austria) ைல்ஸ்ரேர்க் (Salzburg) ��ரிலும் கமயயியல், அ�சியல், 
கேொருளியல் ரேொன்ற �ற்வ�க�றி �வள ரமற்க�ொண்டு ைருகிர்றன. சிறீைங�ொ 
கைனறு சிை �ொட�ளுக்கு முனனர் தொன �ொங�ள் �ொடு திரும்பியிருநரதொம். 
இஙகு ைநததும் இ�ண்டொைது தடவையொ� தமிழ் அ�தி�வள �ொடு�டத்து 
ைதற்�ொன ஏற்ேொடு�ள் �வடகேற்றுக்க�ொண்டிருப்ேவத அறிநது மி�வும் 
ரைதவனயவடநரதன. �டநத புதனகிழவம �ொடு�டத்தல் கதொடர்ேொன 
கையதி எமக்குக் கிவடத்தது. மொர்ச மொதம் 30ம் தி�தி �வடகேற்்ற �ொடு�டத்தல் 
நி�ழ்வுக்குப் பினனர் இஙகுள்ள தமிழ் மக்�ள் ரைர்மனி அ�சின மீதும் 
ரைர்மன தூத��ங�ள் மீதும் அழுத்தத்வதப் பி�ரயொகித்தனர். இவ்ைளவு 
கையற்ேொடு�ளுக்குப் பினனர் மீண்டும் �ொவள இனனும் ஒரு �ொடு�டத்தல் 
�வடகேறுைவத அறிநது �ொங�ள் உண்வமயிரைரய அதிர்சசி அவடநரதொம். 
தற்ரேொது 16 தமிழ் அ�தி�ள் தடுத்து வைக்�ப்ேடடிருக்கும் ஒரு தடுப்பு 
மு�ொமுக்கு முனனர் �ொங�ள் இருக்கிர்றொம். �ொவளய தினம் இநதத் தமிழ் 
அ�தி�ள் பி�ொஙரேட (Frankfurt) விமொனநிவையத்திலிருநது சிறீைங�ொவுக்கு 
�ொடு �டத்தப்ேடுைொர்�ள்.

cz;ikiaf; fz;lwpar; nrd;w N[u;khdpaf; FOtpdu; 

$WtJ vd;d? கடந்த மார்ச் மா்தம் ஐநா மனி்த உரிமமகள் ஆமையம் 
சிறீலஙகாவின் மனி்த உரிமமகள் நிலவரம் த்தாடர்்ாகக் 

காத்திரமான ஒரு தீர்மானத்ம்த மமறதகாணடது. பிரித்்தானியா 
முன்தனடுத்்த இந்த முயறசிக்கு மேர்மனி இமை அனுசரமை 
வழஙகியிருந்தது. இருந்த ம்ாதும் மமற்டி ஐநா தீர்மானம் 
மமறதகாள்்ளப்டட இருவாரஙகளில் அ்தாவது 30-03-2021 அன்று 
கிடடத்்தடட 25 ்தமிழ், முஸ்லிம் அகதிகம்ள மேர்மனி நாடு 
கடத்தியது. இ்தமனத் த்தாடர்நது, பிமரமன் மனி்த உரிமமகள் 
அமமபபின் ஏற்ாடடில் மேர்மன் இனத்ம்தச் மசர்ந்த நால்வர் 
உட்ட ஐவர் தகாணட ஒரு குழு உணமமமயக் கணடறியும் ஒரு 
்யைத்ம்த சிறீலஙகாவில் மமறதகாணடது. இந்தக் குழு மீணடும் 
மேர்மனிக்குத் திரும்பிய ம்ாது மீணடும் ஒரு நாடுகடத்்தலுக்கு 
மேர்மன் அரசு ்தயாராகிக் தகாணடிருந்தது. நாடுகடத்்தலுக்கு 
எதிராக 7-6-2021 இலிருநது 9-6-2021 வமர பிமரமன் மனி்த 
உரிமமகள் அமமபபு ஒழுஙகமமத்்த ஆர்ப்ாடடத்ம்த இக்குழுவினர் 
முன்தனடுத்து நடத்தினார்கள். அச்சமயத்தில் அவர்களுடன் 

ஒரு மநர்காைமல ‘இலக்கு’ முன்தனடுத்்தது. ஆஙகிலத்தில் மமற 
தகாள்்ளப்டட அந்த மநர்காைலின் ்தமிழ் வடிவத்ம்த இஙமக ்தரு 
கிம�ாம்.

Neu;fhzy; - nkhopahf;fk;: n[ae;jpud;

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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க்கள்வி:
 அப்படி்யன்ைால் குறிபபிட்்ட ஐநா தீரமாைதறத வடிவறமப 
்பதில் கஜரமனி முககிய ்பங்கு வகிததது என்்பது உங்்கள் ்கருதது. 
கமலும் சிறீலங்்காவுக்காை உணறம நிறலறமறயக ்கண்டறியும் 
்பயணதறத நீங்்கள் முன்்ைடுதத க்பாது அங்கு நீங்்கள் 
்கண்டறிநதது என்ை?

்பதில்:
 மொதசல்: உண்வமயில் அது எங�ளுக்கு அதிர்சசியளிக்கும் ஒரு 
ேயைமொ�த்தொன இருநதது. விடுதவைவயக் �ளிப்ேதற்கு மி�வும் உ�நத ஓர் 
அழகிய �ொடொ� சிறீைங�ொவை ரைர்மொனிய மக்�ள் �ருதுகி்றொர்�ள். அதவன 
�ொன ஆடரைபிக்�வில்வை. ஆனொல் இனைழிப்பு அஙகு இனனும் கதொடர்நது 
�வடகேற்றுக்க�ொண்டிருக்கி்றது. இநத இனைழிப்பு மவ்றமு�மொ� முனகன 
டுக்�ப்ேடடு ைருகி்றது. மி�வும் உனனிப்ேொ� அைதொனித்து, தனிப்ேடட 
விதமொ� மக்�வள அணுகி உவ�யொடும் ரேொது தொன உண்வமயில் தற்ரேொது 
அஙகு எனன �டக்கின்றது எனேவத அறிநது க�ொள்ள முடியும். அதொைது 
கைளியில் சிறீைங�ொ ஒரு ைன�ொய� �ொடு எனறு அவழக்�ப்ேடுகி்றது. உண்வம 
யில் ைன�ொய�ம் அஙகு எப்ேடிப்ேடட நிவையில் இருக்கி்றது எனேவத 
எங�ளொல் உயத்துை� முடிநதது. அநத உண்வமவயப் புரிநதுக�ொள்ைது 
எம்மிரை ஆழமொன தொக்�த்வத ஏற்ேடுத்தியது.
 லீசொ: உண்வமயில் தமிழ் அ�தி�ள் �ொடு�டத்தப்ேடடவம தொன எமது 
ேயைத்துக்�ொன மூை�ொ�ணியொ� அவமநதது. ேைவ� அஙகு �ொங�ள் ைநதித்து 
தனிப்ேடட விதத்தில் உவ�யொடிரனொம். ைமூ�த்தில் ேை மடடங�வளச 
ரைர்நத ேல்ரைறு விதமொன 30 ரேவ� �ொங�ள் ர�ர்�ொைல் கையரதொம். ரேொ�ப் 
ரேொ� எமது உவ�யொடல்�ள் ேைவிடயங�வள உள்ளடக்குகின்ற மி�வும் 
ே�நத உவ�யொடல்�ளொ�த் ரதொற்்றம் கேற்்றன. �ொடு�டத்தவைப் ேற்றி 
மடடுமனறி ேை தனிப்ேடட விடயங�வள அைர்�ள் அநத ர�ர்�ொைலிரை 
எமக்கு கைளிப்ேடுத்தினொர்�ள். உண்வமயில் கைளிப்ேவடயொ�ப் ரேை 
முடியொதைொறு அைர்�ள் கு�ல்�ள் அவமதியொக்�ப்ேடடிருக்கின்றன. �ொைல் 
துவ்றயினர் அடிக்�டி தமது வீடடுக்கு ைநது தம்வம விைொரிப்ேதொ�வும் 
குறிப்ேொ� ேயங��ைொத தடுப்புப்பிரிவைச ரைர்நதைர்�ள் (TID)  புைனொயவுப் 
பிரிவைச ரைர்நதைர்�ள்  (CID) எனறு �ொைல்துவ்றவயச ரைர்நத ேைரும் தமது 
வீடு�ளுக்கு ைநது தமது குடும்ேத்தைர்�வள விைொரிப்ேதொ�வும் தங�வள 
ஒளிப்ேடம் எடுப்ேதொ�வும் அைர்�ள் கதரிவித்தொர்�ள். இப்ேடிப்ேடட �வத 
�வள ஆ�ம்ேத்தில் �ொன ர�டட ரேொது இவை ஒருசிைரின தனிப்ேடட அனுே 
ைமொ� இருக்கும் எனர்ற �ொன முதலில் நிவனத்ரதன. ரேொ�ப் ரேொ�த்தொன 
இவை மக்�ளின தனிப்ேடட அனுேைங�ள் அல்ை. இவை ஒரு �டடவமப்பு 
ரீதியொனவை என்ற உண்வமவய �ொன உைர்நது க�ொண்ரடன. இ�ண்டு 
ைொ�ங�ளொ� அஙகு தஙகியிருநத �ொங�ள், 30 தனி�ேர்�ளுடன ர�ர்�ொைவை 
ரமற்க�ொண்ரடொம். இவை தனிப்ேடட அனுேைங�ள் அல்ை எனேவதப் 
ேடிப்ேடியொ� �ொங�ள் புரிநது க�ொண்ரடொம்.

 அஙகு இது மி�வும் ஆழப் 
புவ�ரயொடியிருக்கும் �டடவமப்பு 
ரீதியிைொன ஒரு விடயமொகும். அத் 
ரதொடு அ�ை �டடவமப்பின ஒவ் 
கைொரு ேடிநிவையிலும் இதவனக் 
�ொைக்கூடியதொ�விருக்கி்றது. �டட 
வமப்பு ரீதியிைொன இனைழிப்பு 
அஙகு கதொடர்நது �வடகேற்றுக் 
க�ொண்டிருப்ேவதரய இது ர�ொடிட 
டுக் �ொடடுகின்றது. இனைழிப்பு 

கதொடர்நது �வடகேற்றுக் க�ொண்டிருப்ேதொ� அஙகு மக்�ள் எங�ளிடம் 
கதரிவித்தொர்�ள். அ�ை �டடவமப்பு�ளில் இது ஆழமொ�ப் புவ�ரயொடிப் 
ரேொயிருக்கி்றது. அவனத்தும் அஙகு இ�ொணுை மயமொக்�ப்ேடடிருக்கி்றது. 
உண்வமயில் இநத �ொடு�டத்தல்�ளுக்கு அப்ேொல் இனைழிப்பு அஙகு 
எல்ைொக் �டடவமப்பு�ளிலும் ே�நது விரிநது எல்ைொ மடடங�ளிலும் ஊடுரு 
வியிருக்கி்றது.
 தெொனத�ன்: “சிறீைங�ொவில் ரேொர் ஒரு முடிவுக்கு ைநதிருப்ேதொ�வும் 
ைன�ொய� ரீதியொ� மக்�ளொல் ரதர்வு கையயப்ேடட ஒரு அ�சு அஙகு 
இருப்ேதொ�வும் �ொடு �டத்தப்ேடுேைர்�ளுக்கு அஙகு எநதவிதமொன பி�சசி 
வனயும் இருக்�ொது” எனறு கூறிரய ரைர்மொனிய அ�சு �ொடு�டத்தவைச 
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�வளப் ேல்ரைறு மு�ொம்�ளுக்கு அனுப்பியிருநதது. இநத அனுேைத்வத 
ஒரு ரைர்மொனியப் பி�வை என்ற ைவ�யில் எனனொல் ம்றக்� முடியொது. 
சிறீைங�ொவில் ேொது�ொப்பு இல்வை எனேவதயும் சிறீைங�ொ ைன�ொய�த்துக்கு 
விர�ொதமொ� �டக்கின்றது எனேவதத் கதரிநதுக�ொண்டும் தமிழ் அ�தி�வளச 
சிறீைங�ொவுக்கு �ொடு�டத்திய ரைர்மொனிய அ�சின முடிவை எனனொல் ஏற்று 
க்க�ொள்ள முடியொது.
 தெொனத�ன்: ரமற்குறிப்பிடட ஐ�ொ தீர்மொனத்தில் ரைர்மனி ஒப்ே 
மிடடது மடடுமனறி, பிரித்தொனியொவுடன இவைநது அக்குறிப்பிடட 
தீர்மொனத்துக்கு இவை அனுை�வையும் ைழஙகியிருநதது. உண்வமயில் 
பிரித்தொனியொவும் ரைர்மனியும் இவைநரத இநதத் தீர்மொனத்வத எழுதியி 
ருநதன. மற்வ்றய �ொடு�ள் அதில் ஒப்ேமிடடிருநதன.

 ஐநொ தீர்மொனததுககு  ... த�ொடர்ச்சி... ைடடபூர்ைமொக்கியிருநதது.
 இப்ேடியொன ஒரு முற்றிலும் தை்றொன முடிவுக்கு ரைர்மொனிய 
அ�சு எப்ேடி ைநதது எனேவத எனனொல் க�ொஞ்ைம் கூடப் புரிநதுக�ொள்ள 
முடியவில்வை. அஙகு ஒரு சிை மக்�வளச ைநதித்து உவ�யொடும் ரேொரத 
அப்ேடிப்ேடட ஒரு முடிவை எடுப்ேவத ஒருை�ொல் நிவனத்துப் ேொர்க்�ரை 
முடியொதிருக்கி்றது. இ�ண்டு ைொ�ங�ளுக்கு முனனர் ஐ�ொ தீர்மொனத்துக்கு 
இவை அனுை�வை ைழஙகி, அதிரை ஒப்ேமிடட ரைர்மொனிய அ�சினொல் 
எப்ேடித் தமிழ் அ�தி�வள �ொடு�டத்த முடிநதது. சிறீைங�ொவில் இப்ேடிப் 
ேடட பி�சசிவன�ள் இருக்கின்றன எனேது இ��சியமொன ஒரு விடயமல்ை. 
இைஙவ� அ�சு அநத �ொடடில் அமுைொக்கும் ைடடங�வளப் ேொர்க்கும் ரேொது 
இது கைளிப்ேவடயொ�த் கதரிகி்றது. அஙகு இப்ேடிப்ேடட ரமொைமொன 
நிவைவம இருக்கும் ரேொது தமிழ் அ�தி�வள சிறீைங�ொவுக்கு �ொடு�டத்தும் 
ரைர்மொனிய அ�சின இநத முற்றும் தை்றொன �டைடிக்வ� எனக்கு அதிர்சசி 
அளிப்ேதொ�ரை இருநதது.

க்கள்வி:
 அங்கு மூவிை மக்கறையும் ்சநதிதது அங்குள்ை சூழ்நிறல 
்தா்டர்பா்க உறரயாடியதா்கச் ்்சான்னீர்கள். உணறமறயக ்கண்டறி 
யும் அநதப்பயணததில் நீங்்கள் கமற்்காண்ட அநத உறரயா்டல்்க 
ளின் பின்ைர தமிழ் அ்கதி்கறை சிறீலங்்காவுககு நாடு ்க்டததும் 
தீரமாைம் ்தா்டர்பா்க எப்படிப்பட்்ட முடிவுககு வருகிறீர்கள்?

்பதில்:
 எலிசதபத: அஙகுள்ள மக்�வளச ைநதித்ததன பினனர் தமிழ் மற்றும் 
முஸ்லிம் மக்�வள அஙகு இல்ைொகதொழிப்ேதற்கு ஓர் உளவியல் யுத்தம் 
அஙகு முனகனடுக்�ப்ேடடு ைருைதொ�ரை �ொன �ருதுகிர்றன. ஒரு ைவ� 
யில் தமிழ் மக்�வள �ொடு�டத்துைது மி�க் �ைவைக்குரியதும் மி�வும் 
ஆேத்தொனதுமொன விடயமுமொகும். அரத ர��த்தில் அஙகுள்ள சிை சிவில் 
ைமூ� அவமப்பு�ள் அ�சியைவமப்பில் மொற்்றங�வள ரமற்க�ொண்டு மொ�ொ 
ைங�ளுக்கு ைமஷ்டி அவமப்பிைொன ஒரு தீர்வை முனகனடுப்ேது கதொடர் 
ேொன முயற்சி�வள ரமற்க�ொள்ைது ேற்றியும் அறியக்கூடியதொ� இருநதது. 
அ�சியல் ரீதியொ� அது ஒரு மி�ச சி்றப்ேொன விடயமொகும். இத்திடடங�ள் 
முனகனடுக்�ப்ேடுமொனொல் குறிப்ேொ�த் தமிழர் உரிவம�ள் ரேைப்ேடு 
மொனொல் இநதப் ேொரிய ேண்ேொடவடயும் தமிழ்கமொழி ேற்றிய அறிவையும் 
மீனபிடி மற்றும் ஏவனய கதொழில்�ள் கதொடர்ேொ� மக்�ளிடம் இருக்கின்ற 
அறிவையும் ரேணிப்ேொது�ொத்துக் க�ொள்ளக்கூடியதொ� இருக்கும்.
 லீஸொ: எனவனப்கேொறுத்த ைவ�யில் எனனொல் எநத ஒரு முடிவுக்கும் 
ை�முடியொதிருக்கின்றது. சிறீைங�ொப் ேயைத்வத முடித்துக்க�ொண்டு 
இ�ண்டு ைொ�ங�ளுக்கு முனனர் தொன �ொங�ள் �ொடு திரும்பிரனொம். எனனொல் 
தற்ரேொது எநத ஒரு முடிவுக்கும் ை�முடியொதிருக்கி்றது. ஏகனன்றொல் 
எங�ள் அனுேைங�ள் இனனும் கதொடர்நது க�ொண்ரட தொன இருக்கின்றன. 
இப்ரேொது �டப்ேைற்வ்றப் ேொருங�ள். �ொடு�டத்தவைத் தடுப்ேதற்�ொ� 
�ொங�ள் இஙர� ைநதிருக்கினர்றொம். இப்ேடிப்ேடட பி�சசிவன�ள் இஙர� 
ரைர்மனியில் �வடகேற்றுக்க�ொண்டிருக்கின்றன. மனித உரிவம மீ்றல்�ள் 
கதொடர்நதுக�ொண்டிருக்கின்றன. அ�தி�ள் தடுத்து வைக்�ப்ேடடிருக்கும் 
மு�ொமுக்கு எதிரிரை இப்ரேொது �ொங�ள் ஒனறுகூடியிருக்கிர்றொம். 

அ�தி�ளுக்கு இது தொன �வடகேற்றுக்க�ொண்டிருக்கி்றது. இஙகு ரைர்மனி 
யில் இது தொன �டக்கி்றது.  இது தொன இநத �ொடடின ைடடம். இப்ேடிப்ேடட 
நிவைவம�ள் தொன அ�திசைடடம் கதொடர்ேொ� கடனமொர்க்கிலும் இருக் 
கின்றன. இவதத் தொன �ொன �ருதுகிர்றன. ஏ�ொளமொன விடயங�ள் ஒர� 
ர��த்தில் �வடகேற்றுக் க�ொண்டிருக்கின்றேடி யொல் எனனொல் ஒரு முடிவுக்கு 
ை�முடியொதிருக்கின்றது. எலிைகேத் கூறியது ரேொனறு அஙகுள்ள அநத மக்� 
ளுடன �ொங�ள் ரமற்க�ொண்ட உவ�யொடல்�ள் எமக்கு இனநகதரியொத 
ஏரதொ ஒரு ைக்திவயத் தநதிருக்கின்றன. அப்ேடிப்ேடட ஒரு முடிவுக்குத்தொன 
எனனொல் ை�க்கூடியதொ� இருக்கி்றது. அநத மக்�ளின �ொளொநத ைொழ்க்வ�வய 
எங�ளொல் புரிநது க�ொள்ளக் கூடியதொ� இருநதது. அநத மக்�ளுக்கும் அைர் 
�ளது குடும்ேங�ளுக்கும் ேைவிதமொன ஆேத்து�ள் �ொளொநதம் �ொத்துக் 
கிடக்கின்றன. தங�ளது உரிவம�ளுக்�ொ�, உயர்ைொன ர�ொக்�ங�ளுக்�ொ� 
அைர்�ள் ரேொ�ொடிக்க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். மக்�ளின அநத இயல்பு எங�ள் 
உள்ளங�ளில் ஆழமொன தொக்�த்வத ஏற்ேடுத்தியிருக்கி்றது. தமது �ொளொநத 
ைொழ்க்வ� அனுேைங�வள எங�ளுடன ேகிர்நது க�ொண்டதன மூைம் அநத 
மக்�ள் எமக்குக் க�ொடுத்த அநத ஆற்்றல் தொன சிறீைங�ொவில் தமிழ் மக்�ள் 
எதிர்க�ொள்ளும் சூழல் கதொடர்ேொ� இஙகு ரைர்மொனிய மக்�ள் �டுவில் 
விழிப்புைர்வை ஏற்ேடுத்துைதற்�ொன ேைவிதமொன கையற்ேொடு�வள 
�ொங�ள் முனகனடுக்�த் ரதவையொன ஆனமேைத்வத எமக்குத் தருகி்றது.

த�ொடரும்
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ேடட தவட சிறுேொனவம முஸ்லிம்�வள இைஙவ� 
அ�சி யலில் கேரும் ைங�டத்துக்கு உள்ளொகியுள்ளது. 
அைர்�ளது மதப் ேொ�ம்ேரிய �ம்பிக்வ� மறுக்�ப் 
ேடடுள்ளது. அத்துடன சிறுேொனவம முஸ்லிம் 
அவமசைர்�ள் ேயங��ைொதத் தவடச ைடடத்தின 
மூைமொ�க் வ�து கையயப்ேடடவம ரேொன்றைற் 
வ்றக் கூ்றைொம். இவை மூனறிலி�ண்டு கேரும்ேொ 
னவம ஆத�வைக் க�ொண்டு, தற்�ொை அ�சியல் நிர் 
ைொ�த்தின�ொல் ேைைநதமொ� முனகனடுக்�ப்ேடடு 
ைருைவதக் �ொைைொம்.

எடுத்துக்்காடடு-02
 கதொல்கேொருள் திவைக்�ளத்தின ஊடொ� 
தற்ரேொது �ொடு பூ�ொ�வும் முனகனடுக்�ப்ேடடு 
ைருகின்ற நிை ஆக்கி�மிப்பு மற்றும் ம�ொைலி அபி 
விருத்தி ஊடொன ஆக்கி�மிப்புப் ரேொன்றன ேை 
ைநதமொ� முனகனடுக்�ப்ேடுகின்ற ஒடுக்குமுவ்ற 

�ள் எனைொம். சிறுேொனவம இன மக்�ளின பி�ரத 
ைங�ளில் திடடமிடடுக் குடிரயற்்றங�ள் �வடமு 
வ்றப்ேடுத்துதல், மற்றும் கதொல்கேொருள் திவைக் 
�ளத்தின மூைமொ� சிறுேொனவமயினர் பி�ரதைங 
�ளில் மதத் தைங�வள நிறுவுதல் ரேொன்ற அ�சி யல் 
��ர்வு�வளக் குறிப்பிடடுச கைொல்ைைொம். இவை 
கயல்ைொம் சிறுேொனவம மக்�வள பு்றகமொதுக்�ல் 
கையகின்றன. 

எடுத்துக்்காடடு-03
 யுத்தம் முடிநது ேை ஆண்டு�ள் �டநதும், 
ைடக்கு கிழக்கு பி�ொநதியத்திலுள்ள மக்�ள் கேரும் 
துனேங�வள அனுேவித்து ைருகின்றனர். ேை 
முவ்ற ரே�ணி�ள் �டத்தப்ேடடு, அழுத்தங�ள் 
க�ொடுக்�ப்ேடட ரேொதிலும், தற்ரேொவதய அ�ைொங 
�த்தில் சி்றநத அ�சியல் தீர்வு இனனும் முனகனடு 
க்�ப்ேடவில்வை. �டநத யுத்தத்தினரேொது ைனொதி 
ேதியொ� இருநதைர் தற்ரேொவதய அ�சியல் நிர்ைொ 
� த்தில் பி�தம�ொ� இருக்வ�யில், மீண்டும் ேழி 

ைொஙகும் �டைடிக்வ��ள் மவ்றமு�மொ� முனகன 
டுக்�ப்ேடுைதொ� ேைரும் விமர்ைனம் கையது ைருை 
தவனக் �ொைைொம். ைனொதிேதித் ரதர்தலின பின 
ன�ொன ேதவிரயற்பு நி�ழ்வு உவ�யில் “�ொன சிறு 
ேொனவமயினர் ைொக்கு�ளொல் ைனொதிேதி ஆ�வி 
ல்வை” எனறு கதளிைொ�க் குறிப்பிடடிருநதவம 
யொனது மி�வும் �ைனிக் �ப்ேட ரைண்டிய விடயம். 
 இவ்ைொறு ஒடுக்குமுவ்றச சிநதவன�ள் தற் 
ரேொவதய அ�சியல் நிர்ைொ�த்தின�ொல் ேைைநத 
மொ� முனகனடுக்�ப்ேடுகின்றன. 
 ரமலும் ஆயி�ம் ரேர் ரைவைைொயப்புத் 
திடடம் �ொடு முழுைதும் க�ொண்டு ை�ப்ேடடது. 
ஆனொல் ைடக்கு கிழக்கு மொ�ொைங�ள் தவிர்நத 
ஏவனய மொ�ொைங�ளில் �வடமுவ்றப்ேடுத்தப் 
ேடடது. இவ்ைொறு ஒரு அ�ொ�ரீ�மொன ேழிைொங�ல் 
ஒடுக்�ல் தற்ரேொவதய அ�சியல் நிர்ைொ�த்தின�ொல் 
ேைைநதமொ� ஏற்ேடுத்தப்ேடுகின்றது எனைொம்.

த�ொடரும்….

இலங்்கயின் �ற்்கொல   ... த�ொடர்ச்சி...

தொ� ரீதியொ� ஐர�ொப்பிய �ொடு�ளுக்கும், ரமவை 
�ொடு�ளுக்கும் இைர்�ள் கைனறிருப்ேவத ேொர்க்கி 
னர்றொம். 
 தமிழ்�ொடடு மு�ொம்�ளில் �டடுப்ேொடு�ள் 
அதி�ம். இது ஒரு தி்றநதகைளிச சிவ்றசைொவை 
எனறு தொன �ொன கைொல்லுரைன. எனரை அவன 
த்து ைொழ்ைொதொ�ங�ளும், அவடயொளங�ளும், உரி 
வம�ளும் ேறிக்�ப்ேடடைர்�ள், ைளமொ� இருக் 
�க்கூடிய �ொடு�வள ர�ொக்கி ேயைமொைது இயற் 
வ�யொன ஒரு கையைொகும். எனரை தொன ஈழத் 
தமிழ் ஏதிலி�ள் தமிழ்�ொடடிற்கு ைநதவதவிட 
கைளி�ொடு�ளுக்குச கைல்ைதற்கு அைர்�ள் மி� 
வும் முயற்சி எடுத்துச கைனறிருக்கி்றொர்�ள். 
எனரை இது ஒரு �ொ�ைமொ� �ொம் புரிநது க�ொள்ள 
ரைண்டும். எனரை ைொயப்பு�ள், ைழி�ள் இருக் 
கின்ற கேொழுது அநத �ொடடிற்குச கைல்ைதுதொன 
அைர்�ளுவடய இயற்வ�யொன இயல்ேொ� இருக் 
கும். ேறிக்�ப்ேடடைர்�ள் ைளத்வதர�ொக்கி ��ர் 
ைது அைர்�ளுவடய அடிப்ேவட உரிவமயும், 
ைொழ்வு இைக்குமொ� இருப்ேவத  �ொம் ேொர்க்கின 
ர்றொம்

கேள்வி:
	 உரிவமேள்	 மறுக்ேப்்டுவதுடன்	 இஙகும்	
அடக்குமுவறேள்	கமறசேோள்ளப்்டுவ�ோே	வரும்	
சசயதிேள்	்றறி	என்ன	ேருதுகிறீர்ேள்?

்தில்:
 இநதிய அ�சியைவமப்புச ைடடத்தினேடி 
இைர்�ள் ஏதிலி�ள். ஆனொல் இைர்�ள் ஏதிலி�ளொ� 
�ருதப்ேடுைது கிவடயொது. தஞ்ைம் அவடநதைர் 
�ளொ�க் �ருதப்ேடுகி்றொர்�ள். அ�சினுவடய �ரு 
வையின அடிப்ேவடயில் ைொழக்கூடியைர்�ளொக் 
�ருதப்ேடுகி்றொர்�ள். இைர்�ளுக்கு எனறு எநத 
ஒரு ஏதிலிச ைடடமும் இநதிய ஒனறிய அ�சில் 
இல்வை. அதனொல்தொன இைர்�ளுக்கு எநத 

கைொரு குடியுரிவமயும்,  உரிவமயும் கிவடயொது. 
இைர்�ள் தி்றநத கைளிச சிவ்றசைொவை�ளில் 
ைொழ்நது க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். எடடிற்குப் ேத்து 
என்ற அளவில் இருக்�க்கூடிய வீடு�ளில் தொன 
-குடிவை�ளில் தொன - இைர்�ள் ைொழ்கி்றொர்�ள்.  
மு�ொம்�ளில் 15 �ொட�ளுக்கு ஒரு முவ்ற அ�சு 
அதி�ொரி�ள் ரைொதவன கையகி்றொர்�ள். 24 மணி 
ர��மும் கியூ பிரிவு இநத மு�ொம்�ளில் அைர் 
�வளக் �ண்�ொணித்துக் க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். 
ரைவையில்ைொத் திண்டொடடம், ேண்ேொடடுச 
சீ�ழிவு, உரிவமயற்்ற தனவம இநத மு�ொம்�ளில் 
மி�வும் தொண்டைம் ஆடிக் க�ொண்டிருப்ேவத 
�ொம் ேொர்க்கினர்றொம். 

கேள்வி:
	 ஈழத்�மிழ்	ஏதிலிேள்	கமம்்ோடடிறகும்,	சிறப்பு	
முேோம்ேளில்	 �டுத்து	 வவக்ேப்்டடுள்ளவர்ேவள	
விடுவிக்ேவும்	எவவோறோன	முயறசிேள்	இடம்ச்று	
கின்றன?

்தில்:
 கைளி�ொடு�ளுக்குச கைல்ை முயன்றதொ�க் 
குற்்றம் சுமத்தி நீதிமன்றத்தில் அைர்�வள நிறுத்தி, 
பிவையில் கைளிரய ைநத மக்�வள, நீதிமன்ற 
ைளொ�த்தில் இருநது அைர்�ள் கைளிரய ைருகி 
ன்ற - சிவ்றயிலிருநது கைளிரய ைருகின்ற - 
கேொழுது அைர்�வளக் வ�து கையது மீண்டும் 
திருசசி மத்திய சிவ்றசைொவை ைளொ�த்தின உள்ரள 
இருக்�க்கூடிய சி்றப்பு மு�ொம்�ளில் அவடத்து 
வைத்திருக்கி்றொர்�ள். 30 ஆண்டு�ளொ� இைர்�ள் 
தமிழ�த்தில் ஏதிலி�ளொ� ைொழ்நது க�ொண்டிருக் 
கி்றொர்�ள். தற்ரேொது சி்றப்பு மு�ொம்�ளில் ைொடிக் 
க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். குடும்ேங�வள இழநது, 
குடும்ேங�ளில் இருநது பிரிக்�ப்ேடடு இைர்�ள் 
ைொழ்நது க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். இைர்�ள் கதொட 
ர்நது கு�ல் க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். 
ைருகின்ற அ�சுக்கு மனு எழுதிக் க�ொண்டிருக்கி 
்றொர்�ள். ர�ொரிக்வ��வள வைத்துக் க�ொண்டிரு 

க்கி்றொர்�ள். உண்ைொ வி�தப் ரேொ�ொடடங�வள 
�டத்திக் க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். தங�ளுவடய 
குடு ம்ேங�ரளொடு இவைநது ைொழ அனுமதி 
க�ொடுங�ள் எனறு இைர்�ள் ர�டகி்றொர்�ள். 
தொய�ொடு திரும்புைதற்கு அனுமதி க�ொடுங�ள் 
எனறு ர�டகி்றொர்�ள். �டநத ஆடசியொளர்�ள், 
முதல்ைர்�ள், இநதிய ஒனறிய ஆடசியொளர்�ள் 
எநதவிதத்திலும் இைர்�ள் க�ொடுத்த மனுவிற்கு 
கைவிமடுக்�ொமல், இைர்�வள சி்றப்பு மு�ொமில் 
வைத்திருக்கி்றொர்�ள்.
 �டநத 11 �ொட�ளிற்கும் ரமைொ� இைர்�ள் 
கதொடர்நது உண்ைொவி�தம் இருநது க�ொண்டிருக் 
கி்றொர்�ள்.  இைர்�வள விடுவிக்� ரைண்டும் எனறு 
கைொல்லி �ொடொளுமன்ற உறுப்பினர் திரு வைர�ொ, 
ரம ேதிரனழு இயக்�த்தின ஒருஙகிவைப்ேொளர் 
திருமுரு�ன �ொநதி, இளந தமிழ� இயக்�த்தினு 
வடயஒருஙகிவைப்ேொளர் கைநதில் ரேொனர்றொர் 
கதொடர்நது இைர்�ளுவடய உரிவமக்�ொ�க் கு�ல் 
க�ொடுத்துக் க�ொண்டு இருக்கின்றனர். இைர்� 
ளின  பி�சசிவன ஐ.�ொவிலும் ேதிவு கையயப்ே 
டடுள்ளது. எனரை அைர்�வள விைொ�வை கையது 
விடுதவை கையது, இைர்�வள �ொடடிற்ர�ொ அல் 
ைது மு�ொம்�ளுக்ர�ொ திருப்பி அனுப்ே ரைண் 
டும் எனறு கைொல்லி ேல்ரைறு ேரிநதுவ��ள் 
முனவைக்�ப்ேடடுக் க�ொண்ரட இருக்கின்றன. 
எனரை அப்ேடிப்ேடட கையற்ேொடு�வள அ�சு 
�ைனத்தில் எடுத்து, இவத முனனிறுத்த ரைண் 
டும் எனறு கைொல்லி விடடுத் கதொடர்நது ரேொ�ொ 
டிக் க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள்.
 தமிழ் �ொடடில் ஆடசி மொற்்றம் ைநததனொல் 
தற்ரேொது இருக்�க்கூடிய முதல்ைருக்கு, தங�வள 
விடுவிக்� ரைண்டும் எனறு கைொல்லி இைர்�ள் 
�டிதம் எழுதி இருக்கி்றொர்�ள். �ண்டிப்ேொ� இநத 
முதல்ைர் இநத மக்�ள் மீது �ருவை க�ொண்டு 
விவ�வில் �ல்ைகதொரு தீர்ப்வே - முடிவை இைர் 
�ளுக்குக் க�ொடுத்து விடுதவை கையைொர் என்ற 
�ம்பிக்வ� இருக்கி்றது.

�மிழநொட்டு ஈைத�மிழ  ... த�ொடர்ச்சி...

வளப் ேொர்த்தும், ஏற்ேடுகின்ற அனுதொேத்தின 
அடி ப்ேவடயிலுரம உதவுகின்ற மனநிவையிவன  
அரன�ர் க�ொண்டுள்ளொர்�ள். சிநதித்துத் திடமொன 
அபிவிருத்தித் திடடங�ளுக்கு சிறு சிறுதிடடங� 
வளயும் ஒருஙகிவைத்து கையற்ேடுத்தும் மன 
நிவையிவன ைளர்த்துக் க�ொள்ளுகின்ற கேொழுது 
தொய�த்தில் வ�ரயநதும் நிவைவயக் குவ்றக்� 
முடியும் 

கேள்வி:
	 கேோவிட	19	ச்ருநச�ோறறு	உலவேகய	
புரடடிப்	 க்ோடடு	 வரும்	 இன்வறய	 சூழலில்	
உஙேளது	 அஙேத்�வர்ேள்	 எதிர்சேோள்கின்ற	
சிரமஙேளும்	க�வவேளும்	எவவ?

்தில்:	
 இனறு ஒரு கிரைொ அரிசி- 130ரூேொ, 
ஒருகிரைொ மீன- 400 முதல் 1000 ரூேொய, ர�ொழி 
இவ்றசசி- 800 ரூேொய, கைங�ொயம்-300 ரூேொய என 
ம�க்�றி�ள் உள்ளடங�ைொ� அவனத்து அத்தியொ 
ைசியப் கேொருட�ளும் விவை அதி�ரித்துக் �ொை 
ப்ேடுகின்றன. �ொளொநதம் �ொடகூலி கையயும் ஒரு 

ைரின உவழப்பு ஒரு�ொள் கைைவிற்ர� ரேொதுமொ 
னது. இதிலும் ேொர்வையற்்ற குடும்ேங�ள் மி� 
வும் �லிைவடநது, அடுத்தைர் தயவைரய அதி 
�ம் �ம்பியிருப்ேைர்�ள். இநத நிவையில் அடிக் 
�டி முடக்� நிவை ஏற்ேடுத்தப்ேடுகின்றது. தற் 
ைமயம்கூட இருேது �ொட�ளொ� ரேொக்குை�த்துக் 
�டடுப்ேொடு�ள் அமுல்ேடுத்தப்ேடடுள்ளது. தனி 
யொர் ரேொக்குை�த்து�ள் யொவும் முடக்�ப்ேடடுள் 
ளன. மருத்துைமவனக்குச கைல்ை முடியொது 
எமது ேொர்வையற்்ற குடும்ேங�ள் திண்டொடுகி 
ன்றொர்�ள். உைவு க�ருக்�டியொல் அைதிப்ேடு 
கின்றொர்�ள். இநதச சூழ்நிவைவயச ைமொளிப்ே 
தற்கு உைர் உைவுத் திடடங�வளயும், மருநதுப் 
கேொருட�ள் ைழஙகும் திடடங�வளயும், ரேொக் 
குை�த்து உதவி�வளயும் கையய ரைண்டியுள்ளது.

எளிதில் பநொய    ... த�ொடர்ச்சி...
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உழவு இயநதி�ங �ள் தங�ள்மீதும் ரமொதிவிடடுச 
கைல்ைதொ�வும் தொங�ள் �ொைல்துவ்றயிடம் 
முவ்றயிடடொல், அன வ்றய தினரம மண் அ�ழ்வில் 
ஈடுேடுரைொர் தங �வள ைநது அசசுறுத்துைதொ�வும் 
அப்ேகுதி மீன ைர்�ள் கதரிவிக்கின்றனர்.
 கதொடர்சசியொன முவ்றயில் முனகனடுக் 
�ப்ேடும் ைடடவிர�ொத மண் அ�ழ்வு �ொ�ைமொ� 
விைைொயச கையவ�யில் ஈடுேடுரைொர் ேயணிக்� 
முடியொத ைவ�யில் வீதி�ள் உள்ளதொ�வும், ையல் 
ரைவை�ளுக்�ொ�ப் கேொருட�வளக் க�ொண்டு 
கைல்ை முடியொத நிவையுள்ளதொ�வும், அத்துடன 
மண் அ�ழ்வு�ள் �ொ�ைமொ� தங�ளது ையல் நிைங 
�வள கைள்ளம் அடித்துச கைல்லும் நிவை �ொைப் 
ேடுைதொ�வும் விைைொயி�ள் �ைவை கதரிவித்தனர்.
சிைரைவள�ளில் �ொைல்துவ்ற அதி�ொரி�ள் �டைடி 
க்வ�கயடுத்து ைடடவிர�ொத மண் ஏற்றுரைொவ� 
வ�து கையதொல், மறுநிமிடம் �ொைல்துவ்ற உயர் 
அதி�ொரி�ளிடமிருநது அைர்�வள விடுவிப்ேதற் 
�ொன �டடவள ைருைதொ�வும், இப்ேகுதியில் இடம் 
கேறும் மண் அ�ழ்வு�ள் உயர் அ�சியல் வ��ளி 
னொல் முனகனடுக்�ப்ேடுைதன �ொ�ைமொ� யொரும் 
எதுவும் கையய முடியொத நிவை உள்ளதொ�வும் 
அப்ேகுதியில் �டவமயொற்றும் அதி�ொரி ஒருைர் 
கதரிவித்தொர்.
 அபிவிருத்தி என்ற ரேொர்வையில் தமிழ் 

மக்�ளின ையிற்றில் அடிக்கும் மைல் க�ொள்வள 
யர்�ளுக்கு சிை அ�சியல்ைொதி�ள் உதவி கையது 
ைருகின்றனர். இைர்�ளின இவ்ைொ்றொன கையற்ேொடு 
�ளினொல் எமது மக்�ரள ேொதிக்�ப்ேடுகின்றனர் 
எனேவத அைர்�ள் ம்றநது கையற்ேடுகின்றனர் என 
தமிழ்த் ரதசியக் கூடடவமப்பின மடடக்�ளப்பு 
மொைடட �ொடொளுமன்ற உறுப்பினர் இ�ொ.ைொைக் 
கியன அப் ேகுதிக்குச கைனறு ேொர்வையிடட பின 
னர் தனது �ண்டனத்வதத் கதரிவித்திருநதொர்.
 ஆனொல் இது கதொடர்பில் ஆளும் �டசி 
அ�சியல்ைொதி�ளின �ைனத்திற்குப் ேை தடவை 
�ள் க�ொண்டு கைல்ைப்ேடட ரேொதிலும், இதுைவ� 
யில் எநதவித �டைடிக்வ�யும் எடுக்�வில்வைகய 
னவும் தமது ேகுதிவய ைநது ேொர்க்�வில்வைகய 
னவும் அப்ேகுதி மக்�ள் கதரிவிக்கின்றனர்.
 கதொடர்சசியொ� மண் அ�ழ்வு �வடகேறு 
ைதொனது, இப்ேகுதி மக்�ளின ைொழ்ைொதொ�த்திவன 
குழிரதொண்டிப் புவதக்கும் கையற்ேொடொ�வும், எதிர் 
�ொைத்தில் இப்ேகுதியின இயற்வ� ைளத்திவன 
மொறுேடட நிவைக்குக் க�ொண்டு கைல்லும் �டைடி 
க்வ�யொ�வும் ேொர்க்�ப்ேடடு, இதவனத் தடுத்து நிறு 
த்துைதற்கு �டைடிக்வ� எடுக்�ப்ேடரைண்டும்.
 கிழக்கு மொ�ொைத்தில் கதொடர்சசியொ� முன 
கனடுக்�ப்ேடும் இவ்ைொ்றொன ைளசசு�ண்டல்�வள 
தடுத்து நிறுத்த ரைண்டிய கேொறுப்பு அதவனத்துத் 
தமிழ்த் ரதசியப் ேற்்றொளர்�ளுக்கும் உள்ளது. அைற் 
றிவனச கையைதற்கு முனை� ரைண்டும்.

மட்டக்களப்பில்   ... த�ொடர்ச்சி...

அவடஞ்ைன.
 இப்ரேொது ேடமும் இல்வை. எனனிடம் 
என� ம�னும் இல்வை. என� ம�ன எப்ேடியொ 
ைது எனவனத் ரதடி ைருைொன என்ற �ம்பிக்வ� 
யில்தொன இனறுைவ� இநதப் ரேொ�ொடடப் ேநத 
லிற்கு ைநது ம�வன மீட�ப் ரேொ�ொடிக் க�ொண் 
டிருக்கி்றன.” எனறு கூறினொர்.
 இப்ேடிக் கூறும் ரேொது அநதத் தொயின 
ைொர்த்வத�ள் ஒவ்கைொனறிலும் ைலியும், ரைத 
வனயும் பினனிப் பிவைநததொ�த் தொன இருநதது. 
தனனநதனியொ� நினறு, கேற்்ற ம�வனத் ரதடிய 
வையும் இநத ைரயொதிேத் தொயின �த்றலுக்கும்  
�ண்ணீருக்கும்  யொர் கேொறுப்பு? 
 �ொைொமல்  ஆக்�ப்ேடரடொர் கதொடர்ேொன 
பி�சசிவன இனறு ர�ற்று ஆ�ம்ேமொகிய பி�ச 

சிவன இல்வை. 1980ஆம் ஆண்டு கதொடக்�ம் 

இனறு ைவ� ர��டியொ�வும், மவ்றமு�மொ�வும் 

நி�ழ்நது ைரும் ஒரு ைவ� இன அழிப்புத்தொன.

 உை�ரம! மனித உரிவம அவமப்புக்�ரள! 

தம் உ்றவு�ள் �ொைொமல் ஆக்�ப்ேடடு, ேை ைருட 

ங�ள் ஆன ரேொதும்,   இனறு ைருைொர்�ள், �ொவள 

ைருைொர்�ள் என எத்தவனரயொ  உ்றவு�ள் வீதி� 

ளிரை உண்ைொமல், உ்றங�ொமல் ரேொ�ொடிக் 

க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள்.

 �ொைொமல் ரேொனைர்�ளின நிவைப்ேொடு 

ேற்றி இைஙவ� அ�ைொங�த்திற்கு எடுத்துக்கூறி,  

இநத மக்�ளுக்குப் கேொறுப்புக் கூ்றரைண்டியதும், 

நீதியிவனப் கேற்றுக் க�ொடுப்ேதும்  அ�சியல் 

தவைவம�ள் மற்றும் மனித உரிவம அவமப்புக் 

�ளின �டவமயல்ைைொ?

“என் ம்கன் என்பனொடு   ... த�ொடர்ச்சி...

ேடுத்தப்ேடுகின்றது. இநத ைவ�யிரைரய சிறுேொ 
னவம இன மதத்வதச ரைர்நதை�ொகிய முனனொள் 
அவமசைர் ரிைொட ேதியுதீன உள்ளிடடைர்�வள 
அ�சு வ�து கையதது.
 விடுதவைப்புலி�ள் இ�ொணுை ரீதியொ� 
யுத்தத்தில் ரதொற்�டிக்�ப்ேடடவதத் கதொடர்நது 
�ொடடில் ேயங��ைொதம் தவைகயடுக்�ரை இல்வை 
எனறு அடித்துக் கூறுகின்ற அ�ைொங�ரம தமிழர்�ள் 
தமது ஆடசி உரிவமக்�ொன ர�ொரிக்வ��வள முன 
வைக்கும்ரேொது அைற்வ்ற ேயங��ைொதத்வத 
உயிர்ப்பிப்ேதற்�ொன முயற்சி�ள் என திரித்துக்கூறி, 
அைற்வ்ற அடக்கி ஒடுக்குைதற்�ொன �டைடிக்வ� 
�வள ரமற்க�ொண்டு ைருகின்றது. இநத அடொைடித் 
தனமொன ரேொக்கும் ைர்ைொதி�ொ�ச கையற்ேொடும் 
ஐர�ொப்பிய ஒனறியத்தினதும், ைர்ைரதைத்தினதும் 
ைன�ொய�க் க�ொள்வ��ள் மற்றும் மனித உரிவம 
நிவைப்ேொடடிற்கு ர�ர் விர�ொதமொனவை. இதவன 
ைகித்துக் க�ொள்ளப் ரேொைதில்வை என்ற இறுக்� 
மொன கையதிவய ஐர�ொப்பிய ஒனறியத்தின இைங 
வ�க்�ொன ஜிஎஸ்பி ைரிசைலுவ� கதொடர்பிைொன 
தீர்மொனம் கதளிைொ�ச சுடடிக் �ொடடி இருக்கின்றது.
 ஜிஎஸ்பி ைரிசைலுவ�வயத் கதொடர்நதும் 
தக்� வைத்துக்க�ொள்ள ரைண்டுமொனொல், அ�சு 
மனித உரிவம நிவைவம�வள சீ�ொக்குைதுடன, 
ேயங��ைொதத் தவடச ைடடத்வத நீக்� ரைண்டும். 
ஆனொல் ைனொதிேதி ர�ொத்தேொய �ொைேக்ைவின 
ஆடசிப் ரேொக்கு இநத �டைடிக்வ��ள் இடம்கேறு 
ைதற்கு இடமில்வை எனேவதரய ர�ொடி �ொடடி 

நிற்கின்றன.
 அது மடடுமல்ைொமல், சீனச ைொர்பு க�ொள்வ� 
�ளிலும் அ�சு விடொப்பிடியொன ரேொக்வ�ரய �வட 
ப்பிடித்து ைருகின்றது. க�ொழும்புத் துவ்றமு� ��� 
த்வத �ொடடின அ�சியைவமப்புச ைடட விதி�ளுக்கு 
மு�ைொன ைவ�யில் சீனொவுக்குத் தொவ� ைொர்த்துக் 
க�ொடுத்திருக்கின்றது.
 இநதத் துவ்றமு� ���த்தின ஊடொ� �ொட 
டின கேொருளொதொ�த்வதக் �டடிகயழுப்ே முடியும் 
என்ற �னவில் ைஞ்ைரிக்கின்ற அ�சு, சீன ஆதிக்�த் 
தின பினவிவளவு�ள் குறித்து �ைனம் கைலுத்தியி 
ருப்ேதொ�ரைொ அல்ைது அது குறித்து அக்�வ்ற 
க�ொண்டிருப்ேதொ�ரைொ கதரியவில்வை.

சவறுப்்ோே	மோறிவரும்	மக்ேளின்	அதிருப்தி
 இநத நிவையில் தறி க�டடகதொரு ைழியில் 
கைல்கின்ற ஆடசிப் ரேொக்கின விவளைொ� ஐர�ொ 
ப்பிய ஒனறியம் ஜிஎஸ்பி ைரிசைலுவ�வய நிறுத்து 
ரமயொனொல், ேொரிய விவளவு�ளுக்கு �ொடு மு�ம் 
க�ொடுக்� ர�ரிடும்.
 ர�ொவிட 19 கேருநகதொற்றுப் ே�வி, ேை 
�ொடு�வளயும் ேத�ளிக்�ச கையதுள்ள இநத 
ரைவளயில், ஜிஎஸ்பி ைரிசைலுவ� நிறுத்தம் �ொ� 
ைமொ� ஆவட உற்ேத்தித் கதொழில் துவ்ற ேொதிக்�ப் 
ேடும்ரேொது, அதில் முதலீடு கையதுள்ள ைர்த்த� 
நிறுைனங�ள், தமது முதலீடவட இைஙவ�யில் 
இருநது ��ர்த்தி ைர்த்த� ைொயப்புள்ள �ொடு�ளுக்கு 
மொற்றுகின்ற நிவைவம நிசையம் உருைொகும்.
 அவ்ைொறு முதலீடடொளர்�வள இழநதொல், 
�ொடு கேரும் ரைவையில்ைொத் திண்டொடடப் பி�சசி 

வனக்கு மு�ம் க�ொடுக்� ர�ரிடும். ஏகனனில் 
இனறு ஆவடத் கதொழில் உற்ேத்தியிரைரய �ொடு 
�ணிைமொன கதொழிைொளர்�ளின எண்ணிக்வ�வயக் 
க�ொண்டிருக்கின்றது. இைர்�ள் கதொழில் இழப்ேொர் 
�ரளயொனொல், ர�ொவிட 19 இன தொக்�த்தினொல் 
ேொதிக்�ப்ேடடுள்ள கேொருளொதொ� நிவையில் �ொடு 
மி� ரமொைமொன நிவைவமக்குள் தள்ளப்ேடும் என 
ேதில் ைநரத�மில்வை.
 அது மடடுமனறி, அ�ைொங�ம் தனது ரேொக் 
கில் மொற்்றங�வள ஏற்ேடுத்தொவிடடொல், ஆடசி 
மொற்்றம் ஒனறிற்கு மு�ம் க�ொடுக்� ரைண்டிய 
பு்றசசூழல் ஒனறும் ைலிநது உருைொகும் எனே 
வதயும் ஆடசியொளர்�ள் �ைனத்திற் க�ொள்ளரைண் 
டியது அைசியம். ஏற்�னரை ர�ொவிட 19 ஐக் �டடு 
ப்ேடுத்துைதில் தடுமொற்்றத்திற்கு உள்ளொகியிருக் 
கின்ற அ�ை �டைடிக்வ��ளில் சிங�ள மக்�ள் 
கேரும் அதிருப்தி அவடநதுள்ளொர்�ள். இநத அ�ைொ 
ங�த்வத ஆடசிக்குக் க�ொண்டு ைநத கேௌத்தமதத் 
தவைைர்�ளும் அ�சு மீது கேரும் அதிருப்திவயக் 
க�ொண்டிருக்கின்றொர்�ள்.
 அதி�ொ�ங�வளத் தனன�த்ரத குவித்து 
வைத்துக் க�ொண்டுள்ள நிவையிலும், க�ொர�ொனொ 
கேருநகதொற்வ்ற ைமரயொசிதமொ� எதிர்க�ொள்ள 
முடியொமல் திண்டொடும் அ�சு மீதொன அதிருப்தி 
கைறுப்ேொ� மொறிக்க�ொண்டிருக்கின்றது எனேவத 
யும் �ைனத்தில் எடுத்துச கையற்ேட ரைண்டிய 
நிவைவமக்கு அ�சு தள்ளப்ேடடிருக்கின்றது.

ஜிஎஸ்பி வரிச்சலு்்க    ... த�ொடர்ச்சி...

�ள் எவுமில்ைொமல் இருப்ேது அைர்�ளுக்கு மன 

ரீதியொ� கேரும் ேொதிப்பிவன ஏற்ேடுத்துகின்றது.

 அ�சியல் வ�தி�ள் கைளி உைர�ொடும், 

குடும்ே உ்றவு�ரளொடும்  எநத விதமொன கதொடர் 

பு�ளும் இல்ைொமல் இருக்கி்றொர்�ள். இதவனவிட 

க�ொர�ொனொ �ொைத்தில் அைர்�ளின குடும்ேங�ள் 

ேற்றிய அதீத ரயொைவனயொல் அைர்�ளுவடய 

மனநிவை  ேொதிக்�ப்ேடடுள்ளது.

 இநநிவையிரை  கைளிச கையற்ேொடு�வள  

ேல்ரைறு மடடத்தில் உை� ரைண்டியதும் இநத 

�ொை�டடத்தில் அ�சியல் வ�தி�ளினுவடய குடு 

ம்ேத்தொவ�க் �ைனிக்� ரைண்டிய கேொறுப்பும்   

ஆடசியொளர்�ளின  கையல்ேொடு�ளில் தொன இருக் 

கின்றது. ஏகனன்றொல்  தமிழ் மக்�ளினுவடய 

ரதசிய அ�சியலுக்கு உயிர்த் துடிப்ேொ�, உயிர்�ொடி 

யொ� இருப்ேைர்�ள் அ�சியல்ைொதி�ள்தொன.

 இநத நிவையில், கூடடு அ�சியல், கையற்ேொ 

டடொளர்�ள்,  இநத க�ொர�ொனொ �ொை�டடத்தில் 

அ�சியல் வ�தி�ளினுவடய, குடும்ேத்தினவ� 

�ைனிக்� ரைண்டிய கேொறுப்பும் அைர்�ளின 

ரதவை�வள நிவ்றரைற்்ற ரைண்டிய கேொறுப் 

பும்  தமிழ்த் ரதசிய அ�சியல் கையற்ேொடடொளர் 

�ளுக்கு இருக்கின்றது” என்றொர். 

“த்கொப�ொனொ ்வ�்ஸ    ... த�ொடர்ச்சி...


