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rtg;ngl;bfSld; miyAk; kf;fs;
,yq;ifapy; vd;d elf;fpd;wJ

இலங்கையில் க�ொர�ோனா த�ொற்

றும் மரணமும் அதிகரித்துள்ளநி லை
யில், நாட்டை முடக்கி க�ொர�ோனா
த�ொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான
நடவடிக்கைகள்மேற்கொள்ளப்
பட்டுள்ளன.
இலங்கையில் இதுவரையில்
388,806 பேர் த�ொற்றால் பாதிக்கப்
பட்டுள்ளனர். அதே நேரம் 7183பேர்
உ யி ரி ழ ந் து ள்ளன ர் . அ த ்த ோ டு
டெல்டா திரிபும் வேகமாகப் பரவி
வருகின்றது.

இந்நிலையில், க�ொர�ோனாத்தொற்
றால் இறந்தவர்களின் உடலங்க
ளைப் புதைப்பதற்கும், அவற்றை
வைப்பதற்குமான இட வசதிகள்
இலங்கையிலேயே இல்லை. உற
வினர்கள் நாளாந்தம் க�ொர�ோனாத்
த�ொற்றால் இறந்தவர்களின் உட
லங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக
வைத்திய சாலைக்கு அருகாமையில்
சவப் பெட்டிகளுடன் காத்திருக்கும்
அவல நிலை தான் இன்று இலங்கை

nfhNuhdhthy; kPs;FbNawpa fpuhk
kf;fs; njhopy; ,d;wpg; ghjpg;G

திருக�ோணமலை - வேலூர் மீள்குடி

யேற்றக் கிராம மக்கள், 1990ஆம்
ஆண்டு அசாதாரண சூழ்நிலை கார
ணமாக இந்தியாவுக்கு இடம்பெயர்
ந்து பின் நாடு திரும்பிய நிலையில்,
2010ஆம் ஆண்டு மீள் குடியேற்றம்
செய்யப்பட்டனர்.
மீள் குடியேற்றக் கிராமம்
2018ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில்
அமைக்கப்பட்டு 2010ஆம் ஆண்டு
மக்கள் குடியமர்த்தப்பட்டனர்.
சுமார் 50 குடும்பங்கள் இக்
கிராமத்தில் வாழ்கின்றன. இவர்க
ளுள் 25 குடும்பங்கள் இந்தியாவி
ற்கு அகதிகளாகச் சென்று திரும்பி
வந்து குடியேற்றம் செய்யப்பட்ட
வர்கள்.
இக் கிராம மக்கள் தினக் கூலி
களாகவும், மீன்பிடித் த�ொழிலிலும்
ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
	தற்போது
இலங்கையில்
பரவி வரும் க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்
காரணமாக அவர்கள் தமது வாழ்வா
தாரத்தை இழந்துள்ளதாகக் கூறுகின்
றனர்.

“த�ொழில் இல்லாததனால்
கையில் பணம் இல்லை. அதனால்
குழந்தைகளுக்குப் பால்மா வாங்க
மு டி ய ா து ள்ள து . பி ள்ளைக ளி ன்
நிலை மிக ம�ோசமாக உள்ளது.
மீன்பிடித் த�ொழிலுக்கு செல்
வது என்றாலும் ப�ோர் நடைபெற்ற
காலத்தைப் ப�ோல் தற்போதும்
‘பாஸ்’ பெற்றுக் க�ொண்டு தான் கட
லுக்குச் செல்ல வேண்டும். எங்கு
சென்றாலும் க�ொர�ோனா காரண
மாக த�ொழில் செய்வதற்கு அனுமதி
மறுக்கப்படுகின்றது.
	மேலும் இந்த கிராமத்தில்
அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மருத்
துவ வசதிகள் கூட இல்லை” என
கவலை தெரிவித்துள்ளனர் குறித்த
கிராம வாழ் மக்கள்.

Mg;fhdp];jhdpypUe;J 46
,yq;ifau;fs; ntspNaw;wk;
ஆப்கானிஸ்தானை

தலிபான்கள்
கைப்பற்றிய பின், அங்கிருந்து பெரு
மளவிலான ஆப்கானிஸ்தான் மக்
கள் உட்பட வெளிநாட்டினர் வெளி
யேற முயற்சிகளை மேற்கொண்டு
ள்ளத�ோடு குறிப்பிட்ட த�ொகையி
னர் வெளியேறியும் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், த�ொழில் நிமி
த்தமாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்த
இலங்கையர்களை நாட்டிற்கு அழை
த்து வர இலங்கை அரசாங்கம் நடவ

டிக்கை எடுத்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள 86
இலங்கையர்களில் 46 பேரை இலங்
கைக்கு அழைத்துவர நடவடிக்கை
எ டு க ்க ப ்பட் டு ள்ள து எ ன வு ம்
மேலும் 20 பேர் அந்நாட்டிலேயே
இருக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ள
னர் என்றும் மேலும் 20 பேர் நாட்டி
ற்கு வர விரும்புவதாகவும் வெளி
விவகார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

யில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
	மேலும் க�ொழும்பு தேசிய
வைத்தியசாலைக்கு அருகே வைத்
தியசாலையின்
பிணவறைக்கு
முன்பாக வீதியில் மிகக் குறை
வான செலவில் அமைக்கப்பட்ட
சவப்பெட்டிகள் முச்சக்கர வண்டி
களில் க�ொண்டு வரப்பட்டு மக்கள்
உடல்களை ப�ொறுப்பேற்க காத்திரு
க்கின்ற காட்சி மக்களை மேலும்
அச்சம் அடைய வைத்துள்ளது.
ஆகவே “இலங்கையில் மக்
கள் கடுமையாக சுகாதார முறை
களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
ப�ொதுமக்கள் தம் உயிரின் உன்னத
மறிந்து தேவையற்று வெளியே செல்
வதை தவிர்த்து தம்மை பாதுகாத்து
க�ொள்ளவே ண் டு ம் . அ னை
வருக்கும் அரசாங்கம் விரைவாக
தடுப்பு ஊசிகளை கிடைக்கும் படி
செய்ய வேண்டும்” என பலதரப்பி
னரும் க�ோரிக்கைகளை த�ொடர்ந்து
முன் வைத்து வருகின்றனர்.
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Gjpa muir
mikf;fpwJ jypghd;
எதிர்வரும்

சில வாரங்களில்
புதிய அரசை அமைப்பதற்கு தாம்
திட்டமிட்டுள்ளதாக
தலிபான்
அமைப்பு நேற்று (21) தெரிவித்து
ள்ளது.

திட்டமிடப்பட்ட படை நட
வடிக்கை மூலம் உலகம் எதிர்பார்க்
காத குறுகிய காலத்தில் ஆப்கானிஸ்
தானைக் கைப்பற்றிய தலிபான்கள்
தற்போது அங்கு தமது நிலைகளை
பலப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தலிபானின்
முன்னணித் தலைவர்கள் பலர் கண்
டகார் மற்றும் தலைநகர் காபூல்
ந�ோக்கி பயணத்தை ஆரம்பித்துள்
ளனர். தலிபான் அமைப்பின் நிறுவு

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

tlf;F> fpof;F ,d;dKk;
Aj;j R+oy; Nghd;Nw cs;sd
nr.fN[e;jpud;
ப�ோர்முடிந்து

12 வருடங்கள்
கடந்த ப�ோதும், இன்னமும் யுத்த
சூழல் ப�ோன்று தான் வடக்கு கிழ
க்கு காணப்படுகின்றது என தமிழ்
தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பாரா
ளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா
கஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் இது குறித்து இலக்கு
ஊடகத்திற்கு கருத்து தெரிவிக்
கையில்,
யாழ்ப்பாணம்
பருத்தித்
துறை பிரதேச செயலர் பிரிவிலுள்ள

கற்கோவளம் பகுதியில் அமைந்து
ள்ள தீர்த்தக்கரை என்னும் பகு
தியை ஆக்கிரமித்த இராணுவம்,
அப்பகுதியில் தமக்கான முகாம்
ஒன்றினை அமைத்திருந்தனர்.
இந்த இராணுவ முகாம்
யுத்தம் முடிந்து 12 வருடங்களாகி
யும் இன்னமும் அந்த இடத்தில்
இருக்கின்றது. அந்த முகாம் அமை
ந்திருக்கின்ற பகுதியால் தினமும்
பல நூற்றுக் கணக்கான மீனவர்கள்
கடல் த�ொழிலுக்கு சென்று வருகி
றார்கள்.
அத்தோடு வல்லிபுரத்து ஆழ்
வார் க�ோயிலுக்கும் பல நூற்றுக்

த�ொடர்ச்சி 03ஆம் பக்கம்

kdpjhgpkhd tprh jpl;lj;jpd; fPo; Mg;fhd;
mfjpfSf;F ,lkspf;Fk; mT];jpNuypah

ஆப்கானிஸ்தானின் ஆட்சி அதிகா

ரத்தை தலிபான் அமைப்பு கைப்ப
ற்றியுள்ள நிலையில், உயிருக்கு
அஞ்சி ஆயிரக்கணக்கான ஆப்கானி
யர்கள் அந்நாட்டை விட்டு வெளி
யேறும் காட்சிகள் உலகத்தை பதை
பதைக்க வைத்திருக்கிறது.
இந்த நிலையில், அவ்வாறு
ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வெளியே
றுபவர்களுக்கு தங்களது மனிதாபி
மான விசா திட்டத்தின் கீழ் 3,000
இடங்களை அவுஸ்திரேலிய அரசு
ஒதுக்கியிருக்கிறது.
ஏற்கனவே அவுஸ்திரேலியா
வில் குடும்பத்தினர் வசிக்கும் பட்ச
த்தில் அவ்வாறான ஆப்கானியர்களு
க்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்
எனத்தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக ஹசாரா ப�ோன்ற
சிறுபான்மை மக்களுக்கு முன்னு
ரிமை அளிக்கப்படும் எனத் தெரிவி
க்கப்பட்டுள்ளது.
அதே சமயம், இந்த 3,000
இடங்கள் என்பது சிறப்புத் திட்டம்
இல்லை என்றும், ஏற்கனவே இந்த
ஆண்டு அவுஸ்திரேலிய அரசு அகதி
களுக்கு வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ள
சுமார் 13 ஆயிரம் இடங்களிலேயே
இந்த எண்ணிக்கை உள்ளடங்கும்
எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

fhzhky; Mf;fg;gl;Nlhu;

fpspnehr;rpapy; jpBnud
jpwf;fg;gl;l mYtyfk;!

எதிர்வரும்

செப்ரெம்பர் மாதம் ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் ஜெனீவா மனித உரிமைச் சபையின் கூட்டத்
த�ொடர் ஆரம்பிக்கவுள்ள நிலையில், கிளிந�ொச்சி மாவ
ட்டத்தில் திடீரென யாருக்குமே தெரியாமல், இலங்கை
அரசாங்கத்தின் காணாமல் ப�ோவ�ோரைக் கண்டறியும்
அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
	கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பெயர் பலகை
கூட இல்லாமல் இந்த அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ள
தெனவும், இது வெளியுறவு அமைச்சர் பேராசிரியர்
ஜீ.எஸ்.பீரிஸ் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம்.ஏ.சுமந்திரன் ஆகிய�ோரின்
இரகசியச் சந்திப்பின் ஊடாக வெளிப்பட்டுள்ள சதி
நடவடிக்கை என்றும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின்
உறவினர்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர்.
	தமிழரசுக் கட்சியை மையப்படுத்திய தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பு மீது குற்றம் சுமத்திய உறவினர்
கள். 2009 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்திற்குப் பின்னரான
கடந்த 12 வருடங்களாக, இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு
முட்டுக்கொடுத்ததாகவும், உரிய நடவடிக்கைகளை
கூட்டமைப்பு மேற்கொள்ளவில்லை என்றும் சுட்டிக்
காட்டினர்.
	தற்போது க�ோட்டாபய ராஜபக்ச, மகிந்த ராஜ
பக்சவை மையமாகக் க�ொண்ட இலங்கை அரசாங்கத்
தைச் சர்வதேச அரங்கில் இருந்து காப்பாற்றவே
சுமந்திரன்- பீரிஸ் சந்திப்பு நடந்ததென்றும் அடுத்து வரும்
நாட்களில் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவை சுமந்திரன்
சந்திக்கக்கூடுமெனவும் உறவினர்கள் கூறியுள்ளனர்.
	மைத்திரி- ரணில் அரசாங்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட
காணாமல் ப�ோவ�ோரைக் கண்டறியும் அலுவலகத்திற்கு
வடக்குக் கிழக்கில் உள்ள காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர்
சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு வெளியிட்டிருந்தன. இந்த
அலுவலகத்தில் குறிப்பிட்ட சிலரைத் தவிர வேறெவரும்
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமது பிள்ளைகள், கணவன்மார்
பற்றி முறைப்பாடு எதனையும் செய்யவில்லை.
அத்துடன் இந்த அலுவலகம் அவசியமில்லை
என்றும் இதனை மூடுவ�ோமெனவும் ராஜபக்ச அரசா
ங்கம் கூறி வந்தது. இந்தவ�ொரு நிலையில், ஜெனீவா
வைத் திருப்திப்படுத்தும் ந�ோக்கில் தமிழ்த்தேசியக்
கூட்டமைப்பின் ஆதரவுடன் இந்த அலுவலகம் திறக்க
ப்பட்டதாக பிரதேச மக்களும் கூறுகின்றனர்.

வடக்கு, கிழக்கு

... த�ொடர்ச்சி...

கணக்கானவர்கள் சென்று வருவது வழமை. அதனை
விட சிறப்புத் திருவிழா நாட்களிலே பல்லாயிரக்கணக்
கானவர்கள் அப் பகுதியால் சென்று வருவதுண்டு.
இந்நிலையில், இந்த முகாம் ப�ொது மக்களுக்கு
ஓர் அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாகவே உள்ளது. குறிப்பாக
பெண்களுக்கு இது பாதுகாப்பானதாக இல்லை.
இந்நிலையில், தற்போது குறித்த காணியை முழு
மையாக படையினர் தமக்குச் ச�ொந்தமாக்கும் முய
ற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இது த�ொடர்பில் கடந்த 16 ஆம் திகதி ப�ோராட்டம்
ஒன்றை நடத்தியிருந்தோம். மேலும் சிறீலங்கா படை
கள் தமிழர்களுடைய வாழ்விடங்களிலே இருப்பதனை
மக்கள் விரும்பவில்லை.
ப�ோர் முடிந்து 12 வருடங்களாகியும் இன்னமும்
யுத்த சூழல் ப�ோன்று தான் வடக்கு கிழக்கு காணப்படு
கின்றது. இலங்கையிலே இருக்கின்ற 20 படைப்பிரிவு
களில் 16 படைப் பிரிவுகள் வடக்கு கிழக்கிலே நிலை
க�ொண்டிருக்கின்றன.
அதிலும் வட மாகாணத்தில் 13 படைப் பிரிவுகள்
நிலை க�ொண்டிருக்கின்றன. த�ொடர்ந்தும் இராணுவத்
திற்காக காணி சுவீகரிக்கின்ற நடவடிக்கைகள் தான்,
படைத் தரப்பில் இருந்தும் அரசாங்கத் தரப்பில் இருந்
தும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. நாங்கள் இவற்றை
வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றோம். இந்தப் படைகள்
இந்த மண்ணில் இருந்து விலக்கிக் க�ொள்ளப்பட வேண்
டும் என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு” என்றார்.

<oj;jkpo; kf;fSf;F vjpuhd
rpwPyq;fhtpd; Kf;Nfhz tiyg;gpd;dy;

இவ்வாரத்தில் ஸ்கொட்லாந்து காவல்துறையினர் சிறீலங்கா காவல்துறையினருக்கு
ஐக்கிய இராச்சியத்தில் பயிற்சிகள் அளிப்பதை மீள்பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்னும்
பலத்த க�ோரிக்கை, பிரித்தானியாவின் நான்கு முக்கிய மனித உரிமை ஆர்வலர் அமைப்புக்
களால் ஸ்கொட்லாந்தின் நீதிக்கான அமைச்சரவைச் செயலாளர் கெய்த் பிரவுண் அவர்களிடம்
எழுப்பப்பட்டு, அதன் பிரதிகள் இசுக்கொட்லாந்தின் தலைமை காவல்துறை அதிகாரி இயன்
லிவ்விங் ஸ்டோன் அவர்களுக்கும், ஸ்கொட்லாந்தின் காவல்துறை அதிகார சபையின் தலைவர்
மார்டின் இவன்ஸ் அவர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பிரித்தானிய மனித உரிமைகள்
கண்காணிப்பகத்தின் இயக்குநர் யஸ்மின் அகமட், சித்திரவதைகளிலிருந்து விடுதலை
பெறுவதற்கான க�ொள்கைகள் வழிநடத்தல்கள் அமைப்பின் இயக்குநர் ஸ்டிவ் கிரஸ�ோ,
ஸ்கொட்லாந்தின் பக்ஸ் கிரிஸ்டி அமைப்பைச் சேர்ந்த மரியன் பலிஸ்டர், சிறீலங்காவில்
நீதிக்கும் அமைதிக்குமான பரப்புரை அமைப்பின் இயக்குநர் மெலிசா டிரிங், ஆகிய�ோர் இந்த
க�ோரிக்கை மனுவில் கைய�ொப்பமிட்டுள்ளனர். இது உலக அளவில் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கான
நீதியும், இலங்கை மக்களுக்கான மனித உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமென்ற உலக
மக்களின் ஆர்வம் தணியாது த�ொடர்வதை எடுத்துக் காட்டுகிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் ஆணையகத்தின் சிறீலங்கா மீது குற்ற
வியல் நீதிமன்ற விசாரணைகளைத் த�ொடங்குவதற்கான தரவுகள், சான்றாதாரங்களை ஆவணப்
படுத்தும் அலுவலகத்திற்கான செயற்பாட்டு நிதிக்கான முதல் கட்ட நிதியளிப்பை பிரித்தானிய
அரசாங்கம் க�ோவிட் 19 இன் ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும், இவ்வாண்டின்
நடுப்பகுதியில் உறுதி செய்தமை, உலகநாடுகளும், அமைப்புக்களும் சிறீலங்காவைப் ப�ொறுப்புக்
கூற வைப்பதில் காட்டி வரும் அக்கறையை, க�ோவிட் 19 மற்றும் அமெரிக்காவின் புதிய
ஆட்சி மாற்றம் என்பன பெரிதாகப் பாதிக்கவில்லை என்பதையும் உறுதி செய்துள்ளது.
இவ்வாறான ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கும், பாதிக்கப்பட்ட இலங்கை மக்களுக்குமான உலகின்
நீதி வழங்கு முயற்சிகளை சிதைப்பதற்கான திட்டம், கடந்த வாரத்தில் சிறீலங்காவின் அமைச்
சரவையில் அவசர அவசரமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட முக்கோண வலைப்பின்னல் அமைச்சரவை
மாற்றத்தின் மூலம் வேகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த முக்கோண வலைப்பின்னல் அமைச்சரவை மாற்றத்தின் மையப்புள்ளியாக ஜி.எல்.
பீரிஸ் கட்டமைக்கப்பட்டு உள்ளார். இவருக்கான பணியாக முன்னை ப�ோலவே ஈழத்தமிழர்கள்
மேல் மேற்கொள்ளப்படும் இனஅழிப்பு அரசியலை இவரது சட்டமுனைவர், சட்டப் பேராசிரியர்
என்ற சட்டப்பலம் க�ொண்டு, நியாயப்படுத்தி உலக நாடுகளும், இந்தியாவும் தமிழர்களின்
கண்ணிய வாழ்வைச் சிறீலங்கா முன்னெடுக்க வேண்டும் என முன்வைக்கும் நிபந்தனைகளைப்
பேரம் பேசுவதால், தளர வைப்பதாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முக்கோண வலையின் உச்சப் புள்ளியாகச் சிறீலங்காவின் இன்றைய அரச அதிபர்
க�ோத்தபாய ராஜபக்ச விளங்குகின்றார். முக்கோண வலைப்பின்னலில் இவரது பணியாக
பசில் ராஜபக்ச அமெரிக்க ஆதரவையும், மகிந்த ராஜபக்ச இந்திய ஆதரவையும் பெருக்கும்
ப�ொழுது, சீனா முகம் க�ோணாது பாதுகாக்கும் வகையில் சீனப்பிரதமர் லீ கெகியாங் அவர்
களின் சிறீலங்காவுக்கான செப்டெம்பர் வருகையைப் பயன்படுத்துவதாக அமையும் என எதிர்
பார்க்கப்படுகிறது.
முக்கோண வலையின் அடிக்கோட்டின் வலது மூலையாக பசில் ராஜபக்ச மேற்குலகத்
த�ொடர்புக்கான பலமான புள்ளியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளார். கெரவலபிட்டி திரவ இயற்கைவாயுத்
திட்டத்தை அமெரிக்காவுக்கு வழங்குவதுடன், அமெரிக்க மூலதன நகர்வை இலங்கைக்குள்
இழுத்து வரத் த�ொடங்கும் இவரது முயற்சி, சீனாவின் க�ொழும்புத் துறைமுகத் திட்டதில்
அமெரிக்காவுக்கும் பங்கேற்பு உரிமை அளித்து, சீன-அமெரிக்க-சிறீலங்கா நட்புறவுத் தளமாக
க�ொழும்புத் துறைமுகத் திட்டத்தை மாற்றி, இந்திய அழுத்தத்தைச் சமாளிக்க உதவுவதாக
அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முக்கோண வலையின் அடிக்கோட்டின் இடது மூலையாக பிரதமர் மகிந்த ராசபக்ச
இணைக்கப்பட்டுள்ளார். இவரது பணியை உற்சாகப்படுத்தும் செயல்களாக இந்தியா ஏற்க
மறுத்த இந்தியாவிற்கான சிறீலங்காத் தூதுவராக சிறீலங்கா நியமித்த மெலிந்த ம�ொரக�ொடவை
இந்தியா ஏற்றுள்ளமையும், கல்கத்தாவில் சிறீலங்காவின் மூன்றாவது துணைத் தூதரகத்தை
அமைக்க அனுமதியளித்தமையும் அமைகிறது.
இவ்வாறு சிறீலங்கா மிகவும் கவனமாகத் தனது ஆற்றலாளர்களை எல்லாம் ஒருங்கி
ணைத்து, ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு உலகின் நீதி கிடைப்பதையும் தாமதப்படுத்த எடுக்கும்
முயற்சிகளுக்கு இந்தியா உட்பட உலக நாடுகளிலும், சிறீலங்காவுக்குச் சாதகமான நகர்வுகள்
தென்படும் இந்நேரத்தில், யாழ்ப்பாண மாநகரசபை சிறீலங்காவைக் குற்றவியல் நீதிமன்ற விசார
ணைக்குப் பாரப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்னும் முக்கிய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியுள்ளது.
இதனை உலகத் தமிழர்கள் தங்கள் தீர்மானமாக எவ்வளவுக்கு முன்னெடுப்பார்கள�ோ அவ்வ
ளவுக்குத்தான் சிறீலங்காவின் முக்கோண ராசதந்திர வலைப்பின்னலை அறுத்து, ஐக்கிய
நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் ஆணையகத்தின் முயற்சிகள் சரியான நேரத்தில் சரி
யான முறையில் அமைய உதவ முடியும். இதற்கு உலகெங்கும் உள்ள மனித உரிமை
ஆர்வலர்கள், அமைப்புக்கள் உடன் த�ொடர்புகளை மேற்கொள்ளக் கூடிய ஈழத்தமிழர்களின்
உலக குடைநிழல் அமைப்பு ஒன்று தாதமின்றி கட்டமைக்கப்பட வேண்டிய தேவையுண்டு என்
பதே இலக்கின் இவ்வார எண்ணம்.
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இத் தினத்தில் சிறீலங்கா அரச பயங்கரவாதத்தால் உயிரிழந்த,
உடல் வலுவிழந்த, உடைமைகளையும், வாழ்வாதாரங்களையும் இழந்த ஆயிரக்
கணக்கான ஈழத் தமிழர்களை நினைந்து நாமும் அஞ்சலிக்கின்றோம். இந்நாள்
த�ொடர்பாக நீதியரசரும் யாழ். மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், தமிழ்
மக்கள் கூட்டணியின் தலைவருமான க.வி.விக்னேஸ்வரன்
அவர்களின் செவ்வி இடம்பெறுகிறது.

gaq;futhjj;jhy; ghjpg;Gw;wtu;fis epide;J mQ;rypf;Fk;
கேள்வி?

I.eh.tpd; midj;Jyfj; jpdk; 21.08.21

கேள்வி: International day of rmembrance and tribute to the victims of
terrorism  நாள் நேற்றாகும்.   இந்த நாளில்
இலங்கை  அரச பயங்கரவாதத்தின் பாதிப்பு
த�ொடர்பில் கூறமுடியுமா?
பதில்!

பயங்கரவாதத்தால்
பாதிக்கப்பட்டவர்
களை நினைவுறுத்துவதற்கும், அவர்களுக்குப்
புக ழாரம் சூட்டுவதற்குமான சர்வதேச தினமே
நீங்கள் குறிப்பிடும் தினமான ஆகஸ்ட் 21ஆம்
திகதி. ஐக்கிய நாடுகள் சபை 2017ஆம் ஆண்டில்
இந்தத் தினத்தைப் பிரகடனப்படுத்தினர். அதன்
ந�ோக்கம் பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்
களையும், அதிலிருந்து தப்பி உயிர்வாழ்பவர்க
ளையும் நினைவுறுத்தி அவர்களுக்கு மதிப்புக்
க�ொடுப்பதே.
இக் காலங்களில் இலங்கை அரசாங்கம்,
தாமும் தம் சிங்கள மக்களுமே பயங்கரவாதத்தி
ற்கு ஆளாகிய துர்ப்பாக்கியசாலிகள் என்று எடுத்
துக் காட்ட விளைவதுண்டு. ஆனால் உண்மையை
நாங்கள் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
இலங்கை அரசாங்கமும், அரச படைகளும்
க�ொலை செய்தல், கண்மூடித்தனமாக வெடி
குண்டுகளையும், எறிகுண்டுகளையும் அப்பாவி
மக்கள் மீது எறிதல், சட்டத்திற்குப் புறம்பான
க�ொலைகளை இரகசியமாக இயற்றல், கற்பழி
ப்பு, சித்திரவதை, மக்களை காணாமல் ஆக்குதல்,
தன்னிச்சையாக மக்களைத் தடுத்து வைத்தல்,
தமது வாழ்விடங்களில் நீண்டகாலம் குடியிருந்
தவர்களைப் பலாத்காரமாக அகற்றுதல், ப�ொரு
ளாதாரத் தடைகளை ஏற்படுத்தல் ப�ோன்ற பல
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக உலகத்தின்
கவனத்திற்கு வந்துள்ளது. அம்னெஸ்டி இன்ட
நஷனல் (Amnesty International) என்ற சர்வதேச மனித
உரிமைகள் பாதுகாப்பு நிறுவனம் இலங்கையில்
அரச பயங்கரவாதமானது அதன் சட்டங்கள்,
ஆட்சிநெறி, சமூக நெறி ஆகியவற்றினூடாக
நிறுவன ரீதியாக உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன
என்று The Trauma of Terrorism Sharing Knowledge
and Shared Care என்ற அவர்களின் கை நூலில் கூறி
யுள்ளது. ஆகவே பயங்கரவாதம் நிறுவனப்படுத்
தப்பட்டுள்ள ஒரு நாட்டில் தான் நாங்கள் வாழு
கின்றோம்.
1956இல் ‘சிங்களம் மட்டும்’ சட்டம்
க�ொண்டு வந்ததே ஒரு நியாயமற்ற செயல். வட
கிழக்கு மாகாணங்களில் 85 சத விகிதமான�ோர்
அந்தக் காலகட்டத்தில் தமிழ் ம�ொழியைப் பேசி
வந்த ப�ோது, முழு நாட்டுக்குமே ‘சிங்களம் மட்
டும்’ என்று சட்டம் க�ொண்டு வந்தது தான் அரச
பயங்கரவாதத்தின் முதல் வெளிப்படையான
நடவடிக்கை. அதற்கு சனநாயக முறைப்படி மக்

கள் சத்தியாகிரக ரீதியாக எதிர்ப்புத் தெரியப்படுத்
தப் ப�ோக, அவர்களுள் பலரை தலையில்அடித்து
இரத்தம் க�ொட்டச் செய்து, சிலரை ஃபேரை
குளத்தினுள் தூக்கி வீசியது அடுத்த அரச பயங்
கரவாதச் செயல். 1958இல் ப�ொய்யான ஒரு
கதையை தமிழர்களுக்கு எதிராகப் பரப்பி, ஏற்க
னவே தயார் நிலையில் இருந்த தமது குண்டர்
களைக் க�ொண்டு, தமிழர்கள் வாழ்ந்த வீடுகளைத்
தீக்கிரையாக்கியதும், அப்பாவித் தமிழ் மக்க
ளைக் க�ொன்றதும், தமிழ்ப் பெண்களைக் கற்பழி
த்ததும், தமிழர் வீடுகளில் க�ொள்ளையடித்ததும்
அரச பயங்கரவாதத்தின் அடுத்த கட்டம்.
	கேர்ணல் உடுகமவை 1961இல், தமிழ்மக்
களின் சத்தியாகிரகத்தை முறியடிக்க யாழ்.ந�ோக்கி
அனுப்பி, ச�ொல்லொணாத் துயரங்களை தமிழ்
மக்கள் மீது ஏவி விட்டமை அரச பயங்கரவாத
த்தின் அடுத்த கட்டம்.
இதே காலகட்டத்தில் கிழக்கு மாகாணத்
தில் அம் மாகாணத்தில் வாழ்ந்த பெரும்பான்மை
மக்களிடமிருந்து தேர்வாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்
காமல், தெற்கில் இருந்து சிங்கள சிறைக் கைதி
களைக் க�ொண்டு வந்து பாரம்பரிய தமிழ் நிலங்க
ளில் குடியிருத்தியமை அரச பயங்கரவாதத்தின்
இன்னொரு முகம்.
1961இற்குப் பிறகு பல திட்டமிடப்பட்ட
கலகங்களையும், கலவரங்களையும் அரச பயங்கர
வாதம் தமிழர்களுக்கு எதிராக முடுக்கி விட்டிருந்
தது. அதனால் தமிழ் மக்களின் பாதிப்பு ச�ொல்ல
முடியாத அளவுக்கு ஏற்பட்டது. கல்வியில் சம
நிலைப்படுத்தல் என்ற Standardioation க�ொள்
கையை நடைமுறைப்படுத்தி, பல தமிழ் மாண
வர்கள் பல்கலைக்கழகம் நுழையாமல் செய்ததும்
இந்த காலகட்டத்திலேயே ஆகும்.

க�ொழும்பு 1ல் ப்ரிஸ்டல் ஸ்ரீட் என்ற தெருவில்
குண்டர்கள் தமிழ்க் கடைகளுக்குத் தீ வைக்கை
யில் ஆயுத மேந்திய ப�ொலிசார் வேடிக்கை பார்
த்துக் க�ொண்டிருந்ததை திரு.சமரக்கோன் அங்கி
ருந்து கண்ணுற்றார். அப் ப�ொழுது இலங்கைய
ராகத் தான் பிறந்ததில் வெட்கித் தலை குனிய
வேண்டிய ஒரு நிலை தனக்கு ஏற்பட்டதென்றும்,
‘இலங்கை’ என்ற ச�ொல் அந்த காலகட்டத்தில்
தூய்மையற்ற ஒரு ச�ொல்லாக உலகம் முழுவதும்
கணிக்கப்பட்டது என்றும் என்னிடம் கூறினார்.
அதன் பின்னர் தான் தமிழ் இளைஞர்கள்
ஆயுதம் ஏந்தினார்கள். ஆயுதமேந்திய தமிழ்
இளைஞர்கள் பயங்கரவாதிகள் அல்ல. அரச பயங்
கரவாதத்தின் ப�ொருட்டு தற்பாதுகாப்பு நடவடி
க்கைளில் ஈடுபட்டவர்களே ஆயுதமேந்திய தமிழ்
இளைஞர்கள்.
ஆகவே பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்ப
ட்டவர்களை நினைவுறுத்துவதற்கும், அவர்களுக்
குப் புகழாரம் சூட்டுவதற்குமான சர்வதேசதினம்
மற்றவற்றுள் அரச பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்
பட்ட வடகிழக்கு மாகாண தமிழ் மக்களின்
நிலையை அறிந்தே பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு
சர்வதேச தினம். அத்தினத்தில் அரச பயங்கரவாத
நடவடிக் கைகளை நாம் நினைவு கூர்ந்து, பாதி
க்கப்பட்ட எமது மக்களை நினைவு கூர்ந்து, இன்
றும் அரச பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்துப் ப�ோராடி
உயிருடன் இருக்கும் எம் மக்களைப் புகழாரம்
சூட்டி நினைவில் க�ொள்வோமாக!

கேள்வி?

இலங்கையில் அரசாங்கங்கள் அரச பயங் 
கரவாதம் மூலம் 1956 முதல் இன்று வரை ஈழத்
தமிழ் மக்களிடை இனங்காணக்கூடிய அச்சத்தின்
மூலம் அவர்களின் அரசியல் பணிவைப் பெற 
முயல்கிறது. இந்த நடைமுறையின் உண்மையை 
இன்னும் தமிழர்களால் உலகுக்குத் தெளிவாக் 
கப்பட முடியாதிருப்பதேன்?
பதில்!

1983இல் நடந்த கலவரம் பற்றி உலகமே
அறிந்து க�ொண்டது. முன்னைய பிரதம நீதிய
ரசர் நெவில் சமரக்கோன் குறித்த கலவரம் நடந்த
ப�ோது மத்திய கிழக்கு நாட�ொன்றில் இருந்தார்.
இலங்கையில் நடந்த கலவரங்கள் த�ொலைக்
காட்சிகளில் அந்த நாட்டில் காண்பிக்கப்பட்டன.

உலகம் இலங்கையில் நடப்பதை அறியா
மல் இல்லை. பல நாடுகளில் அந் நாட்டு அரசாங்க
ங்களும் ஜனநாயக முறைப்படி தாம் நடந்து
க�ொள் ளாததால் தம் மீது இலங்கை சார்பாக யாரே
னும் குற்றஞ் சாட்டுவார்கள�ோ என்ற பயத்தில்
அறிந்தும் அறியாத மாதிரி நடித்துக் க�ொண்டிருக்
கி ன்றார்கள். ஆனால் நிகழ் காலத்தில் ஐக்கிய
நாடுகள் எம் நிலைபற்றி அறிந்து சட்டத்தின்
வரையறைகளுக்கு ஏற்ப நடவடிக்கைகள் எடுத்து
வருகின்றது. தமிழ் இளைஞர்களின் ப�ோராட்டம்
தான் இலங்கையின் அரச பயங்கரவாதத்தை
உலகம் அறிய வைத்தது.

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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சீனாவின் ஆதிக்கம் தீவிரமாக
இலங்கையில்
அதிகரித்துவரும் நிலையில், இதற்கு எதிராக

இதனை இலங்கை பெற்றிருக்கின்றது.
இலங்கைக்கான சீனத் தூதரகம் தனது
எவ்வாறான அணுகுமுறையைக் கையாள்வது ருவிட்டர் பக்கத்தில், பதிவ�ொன்றின் ஊடாக இந்த
என்பது குறித்து இந்தியா ஆல�ோசனை நடத்தி தகவலை வெளியிட்டிருந்தது. இலங்கையின் க�ோரி
வருவதாக அரசியல், இராஜதந்திர வட்டாரங்கள் க்கைக்கு அமையவே இந்த கடன் வழங்கப்பட்டு
கூறுகின்றன. ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்டிருக்கும் ள்ளதாகவும், அந்த பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டு
ஆட்சி மாற்றம், அங்கு அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியி ள்ளது. இந்தக் கடனால் இலங்கையில் சீனாவின்
ருக்கும் தலிபான்களுடனான சீனாவின் உறவு என்ப ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும் என்ற விமர்சனம் எழுந்
னவும் இந்தியாவைக் குழப்பும் விடயங்களாக துள்ள அதே வேளையில், வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு
உள்ளன.
பயன்படுத்தவே கடன் வாங்கப்பட்டுள்ளது என்று
இலங்கை அரசு தெரிவிக்கிறது.
	க�ோவிட் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள், ப�ொரு
ளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் நிதி
ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும்
வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் ப�ோன்ற நடவ
டிக்கைகளுக்காக இந்த கடன் வழங்கப்பட்டுள்ள
தாக சீனா தெரிவித்துள்ளது.

இந்தப் பின்னணியில் இலங்கை குறித்த
இந்தியாவின் அணுகுமுறையில் அதிரடியான
மாற்றம் ஒன்றை இவ்வருட இறுதியில் எதிர்பார்க்
கலாம் எனக் கூறுகின்றார் இந்தி யாவின் ஓய்வு
பெற்ற இராணுவ அதிகாரி ஒருவர். இந்தியா வின்
இராஜதந்திர மட்டத்தில் நெருக்கமான உறவுகளைக்
க�ொண்டுள்ள ஓய்வுபெற்ற இராணுவ அதிகாரியும்,
பாதுகாப்பு, இராஜதந் திர ஆய்வாளருமான மேஜர்
மதன் குமார், உத்த ரபிரதேசத் தேர்தல் நடைபெற்று
முடிந்தவுடன் இவ்வருட இறுதியில் இலங்கை
குறித்த இந்தியாவின் புதிய அணுகுமுறையைக்
காணக்கூடியதாக இருக்கும் எனக் கூறுகின்றார்.
இலங்கை த�ொடர்பான தமது அணுகு
முறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை
யிட்டு இந்தியா சிந்திக்கத் த�ொடங்கியுள்ளது என்
பதை வெளிப்படுத்தும் செய்திகள் ஏற்கனவே
வெளியாகியிருந்தன. இலங்கையில் அதிகரித்து
வரும் சீனாவின் ஆதிக்கம்தான் இதற்குக் காரணம்.
உலகம் முழுவதும் தீவிரமாகப் பரவியிருக்கும்
க�ொர�ோனா காலத்தையும் சீனா நன்கு பயன்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கின்றது. தடுப்பூசிகளை அதிகளவுக்கு
வழங்கியதன் மூலமாகவும், கடனுதவிகளை வழங்
கியும், இலங்கையுடனான பிணைப்பை இறுக்கமா
க்கிக் க�ொண்டுள்ளது சீனா!
கடன் உதவியா? ப�ொறியா?
சீனாவிடமிருந்து இலங்கை கடந்த 17ஆம்
தேதியன்று 61.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் (6150
க�ோடி இலங்கை ரூபாய்) மதிப்பிலான கடனு
தவியை உடன்படிக்கைய�ொன்றின் ஊடாக பெற்
றுக் க�ொண்டுள்ளது. ஏற்கனவே பெற்றுக் க�ொண்டி
ருக்கும்
கடனுதவிகளுக்கு
மேலதிகமாகவே

mfpyd;
க்கின்றார். இது இலங்கை எதிர்காலத்தில் மேலும்
சீனாவின் வசமாகும் வாய்ப்புக்கள் அதிகமாகவு
ள்ளதைக் காட்டுகின்றது.
இந்தியாவின் அணுகுமுறை
இலங்கை தற்போதைய நிலையில் எதிர்
க�ொண்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடியைத் தீர்ப்
பதற்குத் தேவையானளவு உதவிகளைச் செய்யக்கூ
டிய நிலையில் இந்தியா இல்லை. ஆனால், சீனா
வின் ப�ொருளாதாரத்தைப் ப�ொறுத்த வரையில்
இது சாத்தியமானதாக இருக்கும். சீனா பலமான
ஒரு ப�ொருளாதாரத்தைக் க�ொண்டுள்ளது என்பது
மட்டும் இதற்குக் காரணமல்ல. கடனாகக் க�ொடு
க்கும் பணத்தை உடனடியாகவே வேறு வடிவங்
களில் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான உபாயங்களை
சீனா கையாள்வதும் இதற்குக் காரணம்.
உதாரணமாக குறிப்பிட்ட ஒரு அபிவிருத்தித்
திட்டத்துக்காக என சீனா கடனை வழங்கும் ப�ோது,
அந்தத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான
ஒப்பந்தத்தையும் சீனா நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வழ
ங்குமாறே நிபந்தனை விதிக்கப்படுகின்றது. அத
னால், க�ொடுத்த கடனைவிட இரண்டு மடங்கு

	க�ொர�ோனா பரவ ஆரம்பித்த காலம் முதல்,
இலங்கை பாரிய ப�ொருளாதார சிக்கல்களை
எதிர்நோக்கி வருவகின்றது என்பது உண்மைதான்.
இலங்கையின் பிரதான வருமான வழியான சுற்று
லாத்துறை முற்றாக முடங்கி விட்டது. ஏனைய
வருமான வழிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
அந்நிய செலாவணி வருமானங்களும் குறைவடை த�ொகையை சீனாவால் மீளப் பெற்றுக் க�ொள்ளக்
ந்துள்ளன.
கூடியதாக இருக்கும். அதனைவிட வட்டி வேறு.
இவ்வாறுதான் சீனாவின் கடன்பொறி அமைக்கப்ப
டுகின்றது. அந்தப் ப�ொறியிலிருந்து மீள முடியாத
ஒரு நிலைதான் இலங்கைக்கு ஏற்படும் என்பது
ப�ொருளாதார நிபுணர்களின் கருத்து.
இந்த நிலைமைகளை இந்தியாவும் உன்னிப்
பாக அவதானித்து வருகின்றது. அம்பாந்தோட்டை
துறைமுகம், க�ொழும்பு துறைமுக நகர் என்பன
சீனாவுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டமை இந்தியாவுக்கு
ஏற்கனவே சீற்றத்தைக் க�ொடுத்திருந்தது. அதிலும்
இதனால், இலங்கை பாரிய ப�ொருளாதார குறிப்பாக க�ொழும்பு துறைமுக நகர சட்ட மூலத்
வீழ்ச்சிகளை சந்தித்து வருவதாக அரசாங்கம் தின் ஊடாக அதன் நிர்வாகம் தனியாகச் சென்றிரு
தெரிவித்து வருகின்ற நிலையிலேயே, இந்த
கடன் த�ொகை பெற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எது எப்படியிருந்தாலும், சீனாவின் கடன் ப�ொறி
க்குள் இலங்கை மேலும் மூழ்கிப் ப�ோகும் நிலை
யைத்தான் இது வெளிப்படுத்துகின்றது. ஏனெனில்
சீனா வழங்கும் கடனுக்கான வட்டி வீதம் அதிகம்.
அத்துடன், அதனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான
காலக்கெடு குறுகியதாகவே இருக்கும்.
அவ்வாறு குறுகிய காலத்தில் கடன்
த�ொகையை செலுத்த தவறும் பட்சத்தில், நாட்டி
லுள்ள ச�ொத்துகளை சீனாவிற்கு எழுதிக் க�ொடுக்க
வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் சாத்தியம் காணப்ப
டுவதாகவும் ப�ொருளாதாரப் பேராசிரியர் ஒருவர் ப்பதும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பை கேள்விக்குள்
குறிப்பிடுகின்றார். அவ்வாறு இல்லையென்றால், ளாக்கியுள்ளது. இவை குறித்து இந்தியா ம�ௌன
பல்வேறு தேவையற்ற ஒப்பந்தங்களுக்குச்செல்ல
த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் என அவர் தெரிவி
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க்கிய நாடுகள் சபை மதத்திற்காக அல்லது
நம்பிக்கைக்காக வன்முறைக்கு உள்ளானவர்
களை நினைவு கூரும் அனைத்துலகத் தினமாக
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் திகதியை
அனுசரித்து வருகிறது. இத்தினத்திற்கு இரண்டு
முக்கிய ந�ோக்குகள் உண்டு. ஒன்று மதம் அல்லது
நம்பிக்கைச் சுதந்திரம் என்பது அடிப்படை மனித
உரிமைகள் உடன் த�ொடர்புடையது என்பதால்,
அதற்காகப் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களை நினைவு
கூருவதன் வழி மனித உரிமைகள் குறித்த விழிப்
புணர்வை உறுதிப்படுத்துவது. அடுத்தது மதத்திற்
காக அல்லது நம்பிக்கைக்காக வன்முறைக்கு உள்
ளானவர்களுக்கு நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்
களின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பும் புனர்வாழ்வும்
கிடைக்கச் செய்வது.

ஈழத்தமிழர்கள் இந்த இரண்டு தேவை
களையும் ஒருங்கே க�ொண்டவர்களாகச் சமகால
அரசியலில் கடந்த 65 ஆண்டுகளாகச் சிறீலங்காவின்
ப�ௌத்த சிங்கள அரசுகளால் த�ொடர்ச்சியாக
இனஅழிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின் றனர்.
இவ்வீழத்தமிழ் மக்களையும் மதத்திற்காக
அல்லது நம்பிக்கைக்காக வன்முறைக்கு உள்ளாகி
வரும் மக்கள் என்ற வகைமைப்பாட்டுக்குள்
நினைவு கூர்ந்து, அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பும் புனர்
வாழ்வும் கிடைக்க வழக்கில் உள்ள நடை முறைச்
சட்டங்கள் மூலம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை உதவிட
வேண்டும்.
இதனைச் செய்யுமாறு உலகெங்கும் உள்ள
தமிழர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையைக் க�ோர வேண்
டிய ப�ொறுப்புள்ள நாளாக ஒவ்வொரு ஆண்டும்
இந்நாளை உலகத் தமிழர்கள் அமைத்துக் க�ொள்ள
வேண்டும். .
இன்று சிறீலங்காவில் ஒருநாடு அது சிங்
கள நாடு, ஒரு சட்டம் அது ப�ௌத்த பீடாதிபதி
களின் ப�ௌத்த ஆகமச் சட்டம் என்பதை அரசியல்
அமைப்புச் சட்டமாக மாற்ற, அரசியல் அமைப்புக்
குழு அமைத்து, இலங்கையின் பன்முகத்தன்
மையை ஏற்க மறுத்து, இலங்கையின் மற்றைய
மதநம்பிக்கை உடையவர்களை வன்முறைப்படு
த்தும் அரசாக ராசபக்ச குடும்ப அரசு செயற்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
இந் நேரத்தில் 2021ஆம் ஆண்டின் மதத்தி
ற்காக அல்லது நம்பிக்கைக்காக வன்முறைக்கு
உள்ளானவர்களை நினைவுகூரும் ஐ.நாவின் அனை
த்துலகத் தினம் இடம்பெறுகிறது என்பதால்,
ப�ௌத்தம் எவ்வாறு சிறீலங்காவில் ஒரு அரசியல்
மேலாண்மைத் தத்துவமாக உருமாற்றம் செய்யப்
பட்டு, ப�ௌத்த மடாதிபதிகளும், பிக்குகளும்
நேரடியாக நாட்டின் அரசியல் சட்ட ஒழுங்குமுறை
களை மீறி, அமுக்கக் குழுக்களாகச் செயற்படுகி

ன்றனர் என்பதை இந்நாளில் உலகுக்கு உலகத் தமி
ழர்கள் உரக்க உரைத்திட வேண்டும்.
சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாதிகள் 1956ஆம்
ஆண்டில் புத்தர் பரிநிர்வாணம் அடைந்த 2500ஆம்
ஆண்டின் உறுதிம�ொழியாக “இலங்கை புத்தர்
எங்களுக்குத் தந்த எங்களுடைய ப�ௌத்த சிங்கள
நாடு – இலங்கையின் ஆட்சி ம�ொழி எங்களுடைய
சிங்கள ம�ொழி – எங்களுடைய ப�ௌத்த ஆகமம்
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாகப் ப�ோற்றப்பட வேண்
டும்”. இவற்றுக்கே இலங்கையில் அரசியல் முன்னு
ரிமை என்ற க�ோசத்தை எஸ் டபிள்யூ. ஆர். டீ பண்
டாரநயாக்காவின் சிங்களம் மட்டும் சட்டவாக்
கம் மூலம் நாட்டின் சட்டமாக்கும் முயற்சியைத்
த�ொடங்கினர். இதுவே சிங்கள ப�ௌத்த பேரின
வாதிகள் தமிழரைக் க�ொன்றழிக்கவும், வீட்டை
விட்டுத் துரத்தவும் தங்களுக்கு உரிமையுண்டு
என்கிற வேகத்தைப் பெறவைத்தது.
அன்று முதல் இன்று வரை ப�ௌத்த சிங்க
ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்பதையே தங்களின்
அரச க�ொள்கையாக எல்லா சிங்கள அரசுகளுமே
த�ொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகின் றன. சிறிமாவ�ோ
பண்டாரநாயக்கா இலங்கையைச் சிங்கள ப�ௌத்த
குடியரசாக 22.05.1972இல் பிரகடனப்படுத்தித் ஈழத்
தமிழர்களை நாடற்ற தேச இனமாக்கினார்.

	ஜே. ஆர். ஜயவர்த்தனா நிறைவேற்று அதி
காரமுள்ள ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை 1978இல்
த�ோற்றுவித்து, பாராளுமன்றச் சட்டவாக்க அதிகா
ரத்தையும், நிர்வாகத்தையும், சட்ட அமுலாக்கலை
யும் வலுவேறாக்கலின்றி சிறீலங்காவின் அரச அதி
பரிடம் குவிய வைத்தார். படைகள் கண்ட இடத்தில்
சுடவும், சுட்ட இடத்தில் எரிக்கவும் பயங்கரவாதத்
தடைச் சட்டத்தின் மூலம் அதிகாரங்களைப்
படை தலைமைகளுக்கு வழங்கினார். இதன்வழி

உருவானதே இன்று வரையான ஈழத்தமிழின
அழிப்புக்கான நியாயப்படுத்தலான, நாட்டின்
தேசிய பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கை என்னும்
தத்துவம்.
இந்த சிங்கள ப�ௌத்த ஈழத்தமிழின அழி
ப்புத் தத்துவத்திலிருந்து தமிழ் இளையவர்கள்
ஆயுத எதிர்ப்பு மூலம் ப�ோராடுவதற்கான பயிற்சி
களையும், ஆயுத வழங்கலையும் செய்து உதவியர்
1972- 1983இற்கு இடைப்பட்ட காலத்துப் பாரதப்
பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள். இவரது காலத்
தில் சிறீலங்காவின் இறைமையை மீறி இந்திய
விமானப்படை விமானங்கள் பாதிக்கப்பட்ட வல்
வெட்டித்துறைத் தமிழ்ப் பகுதிகளின் மேல் உணவு
வழங்கலைச் செய்து, ஈழத்தமிழர் வெளியக சுயநிர்
ணய உரிமைக்கு உலகம் குரல் க�ொடுக்கவேண்டிய
அவசியத்தை உணர்த்தினார். 1983ஆம் ஆண்டு
யூலைத் தமிழின அழிப்பை அடுத்து, இந்தியா ஆர்
ஜென்டீனா மூலம் ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்புச்
சபைக்கு யூலை இனக்கலவரப் பிரச்சினையைக்
க�ொண்டு சென்று, ஈழத் தமிழர் பிரச்சினையை
அனைத்துலகப் பிரச்சினையாகவும் மாற்றியது.
இந்தக் காலகட்டத்தில் இந்திரா காந்தி
அவர்களின் மறைவை அடுத்து, சிறீலங்கா ஜனாதி
பதி ஜே. ஆர். ஜயவர்த்தனா இந்தியாவுக்கு ஈழத்
தமிழர்கள் மேலிருந்த அக்கறையையும், ஆர்வத்தை
யும் திசை திருப்பும் இலங்கை - இந்திய உடன்படிக்
கையைச் செய்வித்து, ஈழத் தமிழர்களுடைய
ப�ோராட்ட முயற்சிகளைத் தனிமைப்படுத்த முயன்

றார். அடுத்த அரச தவைரான சந்திரிகா பண்டார
நாயக்க, தமிழ் மக்களிடை இருந்து, தமிழ் மக்களுக்
காக, தமிழ் மக்களின் தாயக விடுதலை அமைப்பாக
எழுந்த தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளையும், மக்க
ளையும் வேறு வேறு என்னும் அரசியல் தந்திரத்
தைக் கையாண்டு, தான் புலிகளை ஒடுக்குவதாகத்
தமிழர்களை இனஅழிப்பு செய்ததும் அல்லாமல்
அனைத்துலகம்
ஈழத்தமிழர்
பிரச்சினைக்கு
அமைதி வழித் தீர்வு காண முயற்சித்த ந�ோர்வேயின்
சமாதான முயற்சிகளையும் தாமதப்படுத்தினார்.

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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யைக் கட்டுப்பாட்டினுள் க�ொண்டு வர நடவடி 	க�ோவிட் த�ொற்றுப் பரவலைத் தடுப்பத
க்கை எடுக்க வேண்டும் என்று த�ொடர்ச்சியாகக் ற்கான நடவடிக்கைகள் யாவும் இந்த தேசிய
க�ோரியிருந்தனர். ஆனால் அரசாங்கம் அதனை கவ செயற்பாட்டு மையத்தின் ப�ொறுப்பிலேயே மேற்
க�ொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ப�ோதாக்குறைக்கு
டு முழுவதையும் ஆகஸ்ட் 30 ஆம் திகதி னத்திற் க�ொள்ளவில்லை.
சுகாதார நிலைமைகளின் தீவிரத் தன்மை க�ோவிட் தடுப்பு மருந்தேற்றும் நடவடிக்கைக
வரையில் தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின்
கீழ் இலங்கை அரசு தனிமைப்படுத்தியிருக்கின்றது. யையும், மக்களுக்கு நேர்ந்துள்ள உயிராபத்தான ளிலும் முக்கிய ப�ொறுப்பினை இராணுவத்தினரே
மருத்துவத்துறையினர் மற்றும் எதிரணியினர் மட்டு நிலைமைகளையும் புறந்தள்ளி, நாட்டின் ப�ொரு முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
மல்லாமல், ப�ொதுமக்களும்கூட இதனை ஒரு ளாதார நிலைமைகளுக்கு கூடிய அளவில் முக்கிய 	க�ோவிட் பேரிடர் என்பது அடிப்படையில்
காலம் கடந்த நடவடிக்கையாகவே ந�ோக்கியுள் மளித்து க�ோவிட் பேரிடர் நிலைமையைத் தடுப்பத மருத்துவத்துடனும், சுகாதாரத்துடனும் த�ொடர்
ற்குரிய அவசரமான அவசிய நடவடிக்கைகளை புடையது. இதனைக் கையாள்வதற்கு மருத்துவம்,
ளனர்.
அரசு புறக்கணித்திருந்தது. அதன் விளை சுகாதாரம், த�ொற்று ந�ோய்த்தடுப்புப் பிரிவு உள்ளி
வா கவே சிவப்புப் பட்டியலுக்கு உட் ட்ட துறைசார்ந்த நிபுணர்கள், அதிகாரிகளை
பட்ட நாடாக இலங்கை மாறியுள்ளது.
உள்ளடக்கிய ஒரு செயலணியையே உருவாக்கி
இருக்க வேண்டும். ஆனால், ஜனாதிபதி க�ோத்தா
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நாள�ொன்றில் ஆறு அல்லது ஏழு பேர்
என்ற வீதத்தில் க�ோவிட் ந�ோய்த்தொற்றினால்
மரணமடைகின்றார்கள். அதேவேளை நாள�ொன்
றில் சராசரியாக கிட்டத்தட்ட 3000 பேர் க�ோவிட்
த�ொற்றுக்கு உள்ளாகின்றார்கள். இந்த நாடு முழு
வதையும் தனிமைப்படுத்தல் சட்ட முறையின்கீழ்
முடக்குவதற்கான அறிவித்தல் வெளியாகிய தினத்
தன்று மாத்திரம் க�ோவிட் த�ொற்று ந�ோயினால் 195
பேர் மரணமடைந்திருந்தனர். இது நாள�ொன்றின்
அதிகூடிய மரண எண்ணிக்கையாகும். இதேப�ோ
ன்று அதே தினம் க�ோவிட் த�ொற்றுக்கு உள்ளாகிய
வர்களின் எண்ணிக்கையும் 3500 ஐக் கடந்திருந்தது.
சிறிய நாடாகிய இலங்கையைப் ப�ொறுத்தளவில்
க�ொர�ோனா க�ொள்ளை ந�ோயின் இந்தத் த�ொற்று
நிலைமை ம�ோசமானது. இது அபாயகரமான
நிலைமையைக் க�ொண்டுள்ள முதல் பத்து நாடுக
ளில் ஒன்றாக இலங்கை இடம்பெற்றுள்ளதாக
சுட்டிக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகை யில்
சிவப்பு அடையாளம் க�ொண்ட நாடாக மாறியிருக்
கின்றது.

இந்த அபாயகரமான நிலைமையை சீர்செய்
வதற்கு நாட்டை மூன்று வாரங்களுக்காவது முழு
மையாக முடக்க வேண்டும் என்று மருத்துவ நிபு
ணர்களும், மருத்துவர்கள் சங்கத்தினரும் முன்னெச்
சரிக்கையாகக் க�ோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். எதிர்
க்கட்சியினர் அரசியல் ரீதியாகவும், ப�ொது நலனைக்
கருத்திற் க�ொண்ட நிலையிலும் இவ்வாறு உடன
டியாக நாட்டை முடக்க வேண்டும் என்று க�ோரியி
ருந்தனர். பலதரப்பினரும் நாட்டை முடக்கி பிசிஆர்
பரிச�ோதனைகளைத் தீவிரப்படுத்தி க�ோவிட்
த�ொற்றாளர்களை அடையாளம் கண்டு நிலைமை

	க�ோவிட் கட்டுக்கடங்காமல் த�ொற்றிப்
பரவி பேரிடர் சூழ்ந்துள்ள ப�ோதிலும், மருத்து
வத்துறை, சுகாதாரத்துறையினரு டைய க�ோரிக்
கைகளையும் அதேப�ோன்று மக்கள் பிரதிநி திக
ளாகிய எதிரணியினருடைய வேண்டுதல்களை
யும் அரசாங்கம் புறந்தள்ளிச் செயற்பட்ட தைத்
த�ொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகளும், த�ொழிற் சங்
கங்களும் துறைசார்ந்த நிலையில் அணிதிரண்டு,
சுய முடக்க நடவடிக்கைக்கு ஆயத்தமாகின.
அதேவேளை மகாசங்கத்தினரும் குறை
ந்தது இரண்டு வாரங்களுக்காவது நாட்டை முடக்கி
க�ோவிட் த�ொற்றுப் பேரிட ரைக் கட்டுப்படுத்த
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு
அவசரக கடிதம் எழுதி யதைத் த�ொடர்ந்து பத்து
நாட்களுக்கு
நாட்டைத்
தனிமைப்படுத்தும்
உத்தரவை ஜனாதிபதி க�ோத் தாபாய ராஜபக்ச
விடுத்துள்ளார்.

பாய ராஜபக்ச மறுதலையாக இராணுவ பின்னணி
யைக் க�ொண்டவர்களையும் வேறு துறைசார்ந்த
வர்களையுமே அந்த செயலணியின் உறுப்பினர்
களாக நியமித்துள்ளார். அத்துடன் க�ோவிட் தடுப்பு
க்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின் நடவடிக்
கைகள் அனைத்தும் இராணுவ மயமாக்கப்பட்டி
ருக்கின்றது.
சிவில் நிர்வாகத்தில் மட்டுமல்லாமல்
தேசிய நெருக்கடியாக உருவெடுத்துள்ள க�ோவிட்
பெருந்தொற்றினைக் கையாள்வதற்கும் இராணுவ
மயப்படுத்தப்பட்ட க�ொள்கைகளின் அடிப்படை
யிலான செயற்பாடுகளையே ஜனாதிபதி க�ோத்
தாபாய ராஜபக்ச முன்னெடுத்து வருகின்றார்.
நாட்டின் 69 லட்சம் மக்கள் ஒன்றிணைந்து
வாக்களித்து தெரிவு செய்த ஜனாதிபதி என்ற
வகையிலும் மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மை
பலத்தைத் தமது வாக்குகளின் மூலம் மக்களால்
தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் என்ற வகை
யிலும் மக்களுக்கு சேiயாற்ற வேண்டும் என்ற
ப�ொறுப்புடன் செயற்படுவதாக ஜனாதிபதி கூறியு
ள்ளார். அந்த ஆணையின் அடிப்படையிலேயே
அவர் செயற்பட்டு வருகின்றார்.
ஆனால் எதிர்க்கட்சியினராகிய ஏனைய
கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை
யும் நாட்டு மக்களே தெரிவு செய்தார்கள் என்பதை
அவர் மறந்து செயற்படுவதையே காண முடிகி
ன்றது. ஜனாதிபதிக்கும் அரசாங்க கட்சிகளுக்கும்
வாக்களிக்காத நாட்டின் ஒரு பகுதி மக்களே எதி
ரணியினரைத் தமது பிரதிநிதிகளாகத் தெரிவுசெய்து
நாட்டை ஒருப�ோதும் முடக்கப் ப�ோவதி நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
ல்லை என்று சூளுரைத்திருந்த ஜனாதிபதி க�ோத்
தாபாய திடீரென்று தனது பிடிவாத நிலையில்
இருந்து கீழிறங்கி நாடு முழுவதையும் தனிமைப்
படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். அவருடைய
இந்த நடவடிக்கை கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
நாட்டை சுயமுடக்கத்திற்கு உள்ளாக்கப்
ப�ோவதாக எச்சரிக்கை செய்த த�ொழிற்சங்கங்களின்
எச்சரிக்கைக்கு அரசாங்கம் பணிந்துதான் தனிமைப்
படுத்தல் முறையின் கீழ் நாட்டை முடக்கியதா,
அல்லது சாமான்யர்கள் ச�ொன்னால் காதில் ஏறாது
மணி கட்டியவர்கள் ச�ொன்னால்தான் ஏறும் என்ற
தற்கொப்ப, ப�ௌத்த பீடத்தினர் எழுதிய கடிதத்
தைத் த�ொடர்ந்து, அவர்களுடைய க�ோரிக்கைக்கு
அந்தப் பிரதிநிதிகளும் நாட்டு மக்களுடைய
அமைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா என்ற நலன்களைக் கருத்திற் க�ொண்டு ஆட்சி நிர்வாக
கேள்விகள் பலருடைய மனங்களிலும் எழுந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளச் செய்ய வேண்
ள்ளன.
டிய பாரிய ப�ொறுப்பைக் க�ொண்டிருக்கின்றார்கள்.
இராணுவ நிர்வாகத்தின் கீழ் க�ோவிட் இந்த அரசியல் யதார்த்தத்தையும் அவசியத்தையும்,
பெருந்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தி நாட்டு மக்க ஜனநாயக நிலைப்பாட்டையும் அரச தலைவர்க
ளைப் பாதுகாக்க முடியும் என்ற ப�ோக்கி லேயே ளும் ஆட்சியாளர்களும் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாயா ராஜபக்ச க�ோவிட் கட்டு அந்தப் புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் பல்வேறு
ப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான செயலணியை தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ப�ொது நிலை
உருவாக்கி அதன் கீழ் தேசிய செயற்பாட்டு மையத் ப்பாட்டின் கீழ் க�ோவிட் பேரிடர் ப�ோன்ற தேசிய
தின் தலைவராக இராணுவத் தளபதி ஜெனரல்
த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
சவேந்திர சில்வாவை நியமித்தார்.
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மாக அநேக மான
பெ ரு ந்த ோ ட ்ட
தேயிலை விளைநில
ங்கள்
பறிப�ோயுள்
ளன. இதனால் தேயி
லைத் த�ொழிற்றுறை
மலையகத்தில் வீழ்ச்சி
கண்டு வருவத�ோடு
த�ொ ழி ல ாளர ்க ளி ன்
வேலை நாட்களும்
கு றை வ டை ந் து ள்
ளன. சில த�ோட்டங்
களில்
வாரத்திற்கு
மூன்று
அல்லது
நான்கு
நாட்களே
வேலை வழங்கப்படு
வதாகவும் தகவல்கள்
தெ ரி வி க் கி ன ்ற ன .
இ ந் நி லை ய ான து
த�ொழிலாளர்களின் வருவாயில் பின்ன டைவை
ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. இதேவேளை தேயி
லைத் த�ொழிற்றுறை முன் மாதிரியானதாகவும்,
கவர்ச்சியானதாகவும் இல்லாததன் விளைவாக
இளைஞர், யுவதிகள் இத் த�ொழிற்றுறையை
நாடிச் செல்லாது ஒரு புறக்கணிப்பு நிலையில்
இருந்து வருவதையும் கூறியாக வேண்டும். இந்
நிலை த�ொடருமானால், இத்துறையின் எதிர்
காலம் மேலும் ம�ோசமடையக்கூடும் என்றும்
நம்பப்படுகின்றது.
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ருந்தோட்ட மக்கள் மற்றும் பெருந்தோ
ட்டத் த�ொழிற்றுறை த�ொடர்பில் நாம்
திருப்தியற்ற வெளிப்பாடுகளையே அவதானி
க்கக் கூடியதாக உள்ளது. ஒரு காலத்தில் செல்
வம் க�ொழிக்கின்ற அல்லது தேசிய அபிவிருத்தி
க்கு உச்சக் கட்ட பங்களிப்பினை நல்குகின்ற
பெருந்தோட்டத் த�ொழிற்றுறை, இன்று புறக்கணி
க்கப்பட்ட நிலையில் இருந்து வருவது வருந்தத்
தக்க ஒரு விடயமாகும். இந்நிலைக்கு நிறுவன
ங்களின் ஆதிக்கம் ஒரு புறமிருக்க க�ொர�ோனா
வின் மேலெழும்புகை ப�ோன்ற சமகால சூழ்
நிலைகளும் வலுச்சேர்த்திருப்பதனை அவதானி
க்க முடிகின்றது.
இலங்கையின் இதயத்தைப் ப�ோல ஒரு
காலத்தில் பெருந்தோட்டத் தேயிலைத்தொழிற்
றுறை விளங்கியது. அதிகமான பரப்பில் தேயிலை
உற்பத்தி இடம்பெற்றநிலையில், அதிகமான
த�ொழிலாளர்களும் இத்தொழிற்றுறையில் நேரடி
யாகவும், மறைமுகமாகவும் ஈடுபட்டுழைத்து
வந்தமையும் குறிப்பிடத் தக்கதாகும். அந்நியச்
செலாவணி உழைப்பில் தேயிலையின் வகிபாகம்
கணிசமாகவே இருந்து வந்துள்ளப�ோதும், அண்
மையில் அதில் ஒரு வீழ்ச்சிப் ப�ோக்கினையும்
காணமுடி கின்றது. 1959 இல் அந்நிய செலாவணி
உழைப்பில் 59.6 வீதத்தையும், 1974 இல் 39.1
வீதத்தையும், 1987 இல் 25.9 வீதத்தையும், 1990
இல் 24.9 வீதத்தையும் தேயிலை க�ொண்டிருந்தது.
இவற்றில் மலையகத்தின் பங்களிப்பும் குறிப்
பிடத்தக்க வகையில் அமைந்திருந்தது. எனினும்
ஆடைத்தொழிற்றுறை, சுற்றுலாத்துறை என்பவ
ற்றின் மேலெழும்புகை தேயிலையின் வருமா
னத்தில் வீழ்ச்சிப் ப�ோக்கினை ஏற்படுத்தி இருந்த
மையும் தெரிந்த விடயமேயாகும்.

	பெருந்தோட்டப் பகுதிகளில் தேயிலை
விளை நிலங்கள் முன்னதாக அதிக பரப்பினைக்
க�ொண்டதாக இருந்தது. எனினும் விளைநிலப்
பரப்புகள் படிப்படியாக கீழிறங்கி இருந்தன.
அபிவிருத்தி என்னும் ப�ோர்வையில் பெருந்
த�ோட்டக் காணிச் சுவீகரிப்பு, திட்டமிட்ட குடியே
ற்றங்களின் தாபிப்பு, இனவாதத்தை மையப்படு
த்தி தமிழர்களின் இருப்பையும் செறிவையும்
சிதைக்கும் காய் நகர்த்தல்கள், அடையாளத்தை
மழுங்கடிக்கும் ஏற்பாடுகள் இவற்றின் காரண

1980ஆம் ஆண்டில் தேயிலைப் பெருந்
த�ோட்டங்களில் 541,971 த�ொழிலாளர்கள் பதிவு
பெற்ற த�ொழிலாளர்களாக இருந்தனர். இந்நிலை
1990 இல் 408,784 ஆகவும், 2000 இல் 277,886
ஆகவும், 2010 இல் 212,826 ஆகவும் இருந்தது. 2015
இல் 158,322 ஆக இத்தொகை மேலும் வீழ்ச்சி
கண்டது. தேயிலைத் த�ொழிற்றுறையில் நிலவிய
கெடுபிடிகள், கம்பனியினரின் அடக்கு முறைகள்,
உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியமின்மைப�ோன்ற பல
காரணிகள் இத்துறையில் இருந்தும் த�ொழிலாள
ர்கள் விலகிச் செல்வதற்கு உந்துசக்தியாக அமை
ந்துள்ளன. த�ொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா
சம்பள உயர்வினை பெற்றுக் க�ொடுக்கும் முயற்
சியில் கடந்த காலத்தில் த�ொழிற் சங்கங்கள்
பலவும் ஒத்துழைப்புவழங்கி இருந்தன. இதன
டிப் படையில்பல்வேறு இழுபறிகளின்பின்னர்
ஆயிரம் ரூபா சம்பள உயர்வும் த�ொழிலாளர்
களுக்கு பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டது. எனினும்
ஆயிரம் ரூபா நாட்சம்பளமாக பெற்றுக்கொடுக்க
ப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து த�ொழிலாளர்களின்
நிலைமை ம�ோசமாகியுள்ளது. த�ோட்டங்களில்
இதுகா லவரை இடம்பெற்று வந்த த�ொழிலாளர்
சார் நலன�ோம்பு நடவடிக்கைகள் பலவும் கேள்
விக் குறியாகியுள்ளன. நாள�ொன்றுக்கு பறிக்க
வேண்டிய தேயிலைத் க�ொழுந்தின் அளவினை
கூட்டு ஒப்பந்தத்தையும் மீறி சில த�ோட்ட நிர்
வாகங்கள் தன்னிச்சையாக அதிகரித்துள்ளன. இது
த�ொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பேரிடியாக இருந்து
வருகின்றது.
இதேவேளை பெருந்தோட்டத் த�ொழிற்
றுறை இன்று சகல மட்டங்களிலும் புறக்கணிக்
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கப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் சிறு த�ோட்டத்
தேயிலை உற்பத்தியாளர்களுக்கு கணிசமான சலு
கைகளை அரசாங்கம் வழங்கி வருகின்றது. உர
மானியங்கள், கிருமிநாசினிகளைப் பெற்றுக்
க�ொள்வதற்கான சலுகைகள், தேயிலைத் த�ொழிற்
றுறை அபிவிருத்திக்கான கடன் வசதிகள், தேயி
லைக்கான கணிசமானவிலை எனப் பலவும் இதில்
உள்ளடங்கும். எனினும் பெருந் த�ோட்டங்கள்
மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையிலேயே வழி நடத்
தப்படுகின்றன. இத்தகைய பாராமுகங்களினால்
பெருந்தோட்ட தேயிலை உற்பத்தி மெது மெது
வாக கீழிறக்கம் கண்டு வருகின்றது. இதனடிப்
படையில் ந�ோக்குகையில் 1995 இல் ம�ொத்த

மாக 280.1 மில்லியன் கில�ோ கிராம் தேயிலை
உற்பத்தி இலங்கையில் இடம்பெற்ற நிலையில்
பெருந்தோட்டங்களில் 168.8 மில்லியன் கில�ோ
கிராமும், சிறு த�ோட்டங்களில் 111.3 மில்லியன்
கில�ோ கிராமும் என்று தேயிலை உற்பத்தி
இடம் பெற்றிருந்தது. 2005ஆம் ஆண்டில் பெருந்
த�ோட்டங்களில் 111.5 மில்லியன் கில�ோ கிராம்
தேயிலை உற்பத்தி இடம் பெற்ற நிலையில் சிறு
த�ோட்டங்களில் 205.7 மில்லியன் கில�ோ கிராம்
தேயிலை உற்பத்தி இடம் பெற்றிருந்தது.
இதேவேளை 2017 இல் பெருந்தோட்டங்
களில் 104 மில்லியன் கில�ோ கிராம் தேயிலை
உற்பத்தியும், சிறு த�ோட்டங்களில் 244 மில்லியன்
கில�ோ கிராம் தேயிலை உற்பத்தியும் இடம்
பெற்றது. இவ்வாறாக சிறு த�ோட்டங்கள் இலங்
கையின் தேயிலை உற்பத்தியில் ஆழமாக கால்
பதித்துக் க�ொண்டுள்ள நிலையில், பெருந் த�ோட்
டங்கள் சீந்துவாரின்றி நாதியற்ற நிலையில்
இருந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் பெருந்தோட்
டத் துறையின் எதிர் காலம்கேள்விக் குறியாகி
வருகின்றது. இதேவேளை தற்போது த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களின் சமூகக் கட்டமைப்பு மாற்றங்
களுக்கு உள்ளாகி வருகின்றது. ஆசிரியர்கள், கிராம
சேவகர்கள், முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள்,
தபால் ஊழியர்கள் என்று பல த�ொழிற்றுறைகளி
லும் த�ொழிலாளர்களின் பிள்ளைகள் ஈடுபட்டு
வருகின்றனர். இதைவிட பிரபல வர்த்தகர்களாக
வும் நகர்ப்புறங்களில் இச்சமூகத்தினர் க�ொடிகட்
டிப் பறக்கின்றனர். இப்படியெல்லாம் பார்க்கை
யில் இவர்களின் சமூகக் கட்டமைப்பு வேகமாக
மாற்றத்திற்கு உள்ளாகி வருவதனை அவதானி க்க
முடிகின்றது. இது பேருந்தோட்டத் தேயிலைத்
த�ொழிற்றுறைக்கு பாரிய ஒரு அடியாகும் என்
பதனையும் மறுப்பதற்கில்லை.
இதேவேளை சமகாலத்தில் க�ொர�ோனா
வின் ஆதிக்கம் உலகளாவிய ரீதியில் அதிகரித்து
வருகின்றது. சுமார் நாற்பத்தைந்து இலட்சம் பேர்
உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இருபது க�ோடிக்கும்
அதிகமான�ோர் த�ொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
த�ொழிற்றுறைகள், ப�ொருளாதாரம், மக்களின் இய
ல்பு வாழ்க்கை என்பவற்றில் க�ொர�ோனா கடும்
தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் பின்
தங்கிய மக்களின் வாழ்க்கையினை க�ொர�ோனா
அதிகமாகவே பாதித்துள்ளது. இதனடிப்படை
யில் மலையக மக்கள்கொர�ோனாவால் அதிகரித்த
பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். கல்வி,
சுகாதாரம், மருத்துவம், சமூக நிலைமைகள் எனப்
பலவும் இதனால் பெரிதும் பாதிப்படைந்து
ள்ளன. ஏற்கனவே இத்துறைகள் பெரிதும் பாதிப்
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டகிழக்கு மாகாணத்தின் நிலைமைகள்
என்பது மிகவும் ம�ோசமான நிலையில்
சென்றுக�ொண்டிருக்கின்றன. வடகிழக்கு மாகாண
மானது ஆக்கிரமிப்பு இயந்திரத்தின் பிடியில்
சிக்கி மிகம�ோசமான நிலையினை அடைந்து வரு
கின்றது.
கிழக்கு மாகாணத்தினைப் ப�ொறுத்தவரை
யில், ஆக்கிரமிப்புகள் பல வழிகளிலும் முன்னெ
டுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆக்கிரமிப்புகள்
குறித்து கடந்த காலத்தில் நாங்கள் பல தடவைகள்
கட்டுரைகள் ஊடாக சுட்டிக் காட்டியிருந்தோம்.
சில விடயங்களை நாங்கள் ப�ொதுவெ
ளியில் பேசுவதற்கு முன்வராத காரணத்தினால்,
இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் என்பது தீவிரம்பெறும்
நிலையினைக் காணமுடிகின்றது. கடந்த காலத்தில்
கிழக்கில் முன்னெடுக்கப்படும் ஆக்கிரமிப்புகள்
குறித்தும், அந்த ஆக்கிரமிப்புகளைத் தடுக்க வேண்
டுமானால், புலம்பெயர்ந்து வாழும் மக்கள் இங்கு
முதலீடுகளை செய்ய முன்வர வேண்டும் என்றும்
க�ோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தோம். ஆனால்
அவை த�ொடர்பில் புலம்பெயர் மக்கள் கவனம்
செலுத்துவதாகத் தெரியவில்லை. ஆக்கிரமிப்புகள்
நடைபெறும்போது அதற்காக பலமாக குரல் எழு
ப்பும் அவர்கள், அந்த ஆக்கிரமிப்புகளை தடுக்கும்
ப�ோது அதனைப் பாதுகாப்பதற்கு என்ன நடவடிக்
கைகள் எடுக்கின்றார்கள் என்பது இது வரையில்
கேள்வியாகவே இருந்து வருகின் றது.

குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தி
னைப் ப�ொறுத்தவரையில், இன்று கிழக்கு மாகா
ணம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய மாவட்டமாக
இருந்து வருகின்றது. கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்க
னவே திருக�ோணமலையும், அம்பாறையும் பாரிய
ளவில் அபகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கிழக்
கினை ந�ோக்கி இன்று பேரினவாதிகளின் செயற்
பாடுகள் திரும்பியுள்ளதைக் காணமுடிகின்றது.
இந்த நிலையில் பிரதேச வேறுபாடுகளுக்கு அப்
பால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினைப் பாதுகாக்க
வேண்டிய ப�ொறுப்பு ஒவ்வொரு தமிழ் மகனுக்
கும் உள்ளது.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினைப் ப�ொறுத்
தவரையில், இன்று பேசுப�ொருளாக ஏறாவூர்ப்பற்று
பிரதேச செயலகப்பிரிவு காணப்படுகின்றது. ஏறா
வூ ர்ப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவானது, ஒரு
பகுதி எழுவான்கரையாகவும் மறுபகுதி படுவான்
கரையாகவும் காணப்படுகின்றது. இரண்டு பகுதி
களும் இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த பகுதிகளாக
வும், அதிகளவு அரச காணிகளைக் க�ொண்ட பகுதி
யாகவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஏறாவூர்ப்பற்று பிரதேச செயலகர் பிரிவி
னைப் ப�ொறுத்தவரையில், 580சதுர கில�ோமீற்றர்
பரப்பளவினைக் க�ொண்ட பகுதியாகும். இப்
பிரிவின் தெற்கிலும், மேற்கிலும் அம்பாறை மாவ
ட்டம் எல்லையாகவும் கிழக்கில் மண்முனை தென்

மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு, மண்முனை
மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு, இந்தியப் பெருங்
கடல் என்பனவும், வடக்கில் க�ோறளைப்பற்று பிர
தேச செயலாளர் பிரிவும், எல்லைகளாக உள்ளன.
இங்கு எழுவான்கரையை எடுத்துக் க�ொண்
டாலும், படுவான்கரையை எடுத்துக்கொண் டாலும்
இரு பகுதிகளும் வளங்கள் நிறைந்த பகுதிகளாக
காணப்படுகின்றன. எழுவான்கரையினைப் ப�ொறு
த்தவரையில், கடல் மற்றும் அதனை அண்டிய பாரி
யளவிலான அரச காணிகளைக் க�ொண்டுள்ளது.
இயற்கை வளங்களாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த
காணிகளாக இருந்து வந்த நிலையில் அண்மைக்
காலமாக அவற்றின் நிலைமை கேள்விக்குறியாக
உள்ளது.

ஏறாவூர்ப்பற்றின் மறு பகுதியான படு
வான்கரையினைப் ப�ொறுத்தவரையில், அதிகள
வான நீர்வளமும், செழிப்பான நிலவளம் உட்பட
பல்வேறு வளங்கள் நிறைந்த இடமாக காணப்
படுகின்றன. அதன் காரணமாக இன்று தெற்கிலி
ருந்து பலர் இப்பகுதிகளுக்கு படையெடுக்கும்
நிலைமை காணப்படுகின்றது.
குறிப்பாக ஏறாவூர்ப்பற்று பகுதியானது
39கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளையும், 204 கிராம
ங்களையும் க�ொண்ட பிரதேச செயலகர் பிரிவாக
காணப்படுகின்றது. இங்கு சுமார் 77ஆயிரம் பேர்
வசிக்கின்றனர். இவர்களில் சுமார் 73ஆயிரம் பேர்
தமிழர்களாகவும் 02ஆயிரம்பேர் முஸ்லிம்களாக
வும் சுமார் 1700பேர் சிங்களவர்களாகவும் காணப்
படுகின்றனர். யுத்தம் முடிந்த காலப் பகுதியில்
இப்பகுதியில் 70ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்
களும் சுமார் 300க்கும் குறைந்தளவிலான முஸ்லிம்
களும் சிங்கள வர்களுமே வாழ்ந்துவந்த நிலையில்,
இன்று அந்த த�ொகை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
இந்த புள்ளி விபரங்கள் 2018ஆம் ஆண்டு பெறப்
பட்டதாகும். இந்த த�ொகையானது இன்று பெரு
மளவில் அதி கரித்ததாகவே இருக்கும்.
ஏறாவூர்ப்பற்றின் பல பகுதிகள் இன்று
சத்தமில்லாமல் அபகரிக்கப்படுகின்றன. ஏறாவூர்
ப்பற்றின் படுவான்கரையின் எல்லைப்பகுதியான

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள பண த்திற்கும்
பதவிக்கும் தீரா ஆசைக�ொண்டு தங்கள் வீட்டுப்
பெண்களையே கூட்டிக் க�ொடுக்கும் சிலர் தென்
னிலங்கையில் உள்ள அரசியல்வாதிகளினதும்,
பணம் படைத்த பெரும்பான்மை இனத்தவர்களின
தும் கைப்பொம்மைகளாக இருந்து இவ்வாறான
காணி அபகரிப்பு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து
வருகின்றனர்.
	பெரும்பான்மை இனத்தவர்கள் இவர்கள்
மூலம் பெருமளவான காணிகளை க�ொள்வனவு
செய்து அவற்றினை புனரமைக்கும் பணிகளை
முன்னெடுத்துள்ள அதேநேரம், சிலர் த�ொழிற்
சாலைகளை அமைக்கும் பணிகளையும் முன்னெடு
த்துவருகின்றனர். ஏறாவூர்ப்பற்று பகுதியின் கடற்
கரையினை அண்டியதாகவே பெருமளவு அரச
காணிகள் உள்ள நிலையில் அவை திட்டமிட்ட
வகையில் அபகரிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஏறா
வூர்ப்பற்றில் ஒரு புறம் சிங்களவர்கள் காணி அபகரி
க்கும் நிலையில் மறுபகுதியில் முஸ்லிம்களும்
திட்டமிட்ட வகையில் காணிகளை அபகரிக்கும்
நிலை காணப்படுகின்றது.
	தமிழ் மக்கள் மத்தியிலிருந்த அதிகாரிக
ளின் பணப் பேராசையும் தமிழர்கள் மத்தியிலிரு
ந்து விழிப்புணர்வின்மையும் இன்று ஏறாவூர்ப்பற்
றினை சிங்களவர்களும் -முஸ்லிம்களும் ஆக்கிரமி
ப்பு செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த விடயங்களை நாங்கள் சிறிய விடய
ங்களாக க�ொண்டு கடந்துவிட முடியாத நிலையே
இருக்கின்றது. 2010ஆம் ஆண்டு வெறும் 303
முஸ்லிம்கள் வசித்த ஏறாவூர்ப்பற்று பிரதேசத்தில்
10வருடத்தில் 2500க்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம்கள்
வசிக்கும் நிலையுள்ளது என்றால், இப்பகுதியில்
தமிழர்களுக்கு உள்ள ஆபத்தினை அனைவரும்
உணரவேண்டியுள்ளது. இதேப�ோன்று 2010ஆம்

ஆண்டு 300க்கும் குறைவான சிங்களவர்கள் இருந்த
பகுதியில் இன்று 1600க்கும் அதிகமான சிங்களவர்
கள் வசிக்கும் நிலையினை காணமுடிகின்றது. இவ
ற்றினை யாரும் கடந்துவிட முடியாது.
ஏறாவூர்ப்பற்றின் எழுவான்கரையும் படு
வான்கரையும் பாரிய ஆபத்தினை எதிர்கொண்
டுள்ளது. காணி மாபியாக்களின் ஊடாக சிங்களவர்
களும் முஸ்லிம்களும் பாரிய காணி அபகரிப்பினை
செய்துவரும் அதேவேளை ஏறாவூர்ப்பற்றின் படு
வான்கரை பகுதியில் த�ொல்பொருள் செயலணி,
முந்திரிகை வளர்த்தல், சேனைப் பயிர்ச்செய்கை
என்ற ப�ோர்வையில் தமிழர்களின் வளமான காணி
களை அபகரிக்கும் நிலை காணப்படுகின்றது.
ம யி ல த ்த ம டு - ம ாத வ னைப கு தி ய ான
சேனைப்பயிர் என்ற ப�ோர்வையில் அபகரிப்பப்ப
டுவது குறித்து நாங்கள் பல தடவைகள் எழுதியுள்
ள�ோம். இதேப�ோன்று இதற்கு அருகில் உள்ள
மயிலத்தமடு-மாதவனை பகுதியில் காணிகள் அப பகுதியான கார்மலை பகுதியானது தமிழர்கள்
கரிக்கப்படும் அதேவேளையில், ஏறாவூர்ப்பற்றின் பூர்வீக வரலாறுகள் அடங்கிய பகுதியாகவுள்ள
மறு பகுதியான எழுவான் கரை பகுதியிலும் திட்ட
த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
மிட்ட வகையில் காணிகள் அபகரிக்கப்படுகின்றன.
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எமது எதிர்கால சிற்பிகளான தமிழ்
சிறார்களின் தமிழ்மொழி மற்றும் பண்பாட்டு
மேம்பாட்டினை இலக்காக க�ொண்டு வெளிவரும்
இலக்கு வார இதழின் சிறுவர் தளத் திற்கான
தங்கள், கட்டுரைகள், கவிதைகள், ஓவியங்கள்
மற்றும் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் தமிழர் நாகரீகம்
த�ொடர்பான சிறு குறிப்பு கள் ஆகியவற்றை
பகிர்ந்து ஓர் செழிப்பான நிலைத்த எதிர்கால
தமிழ் சந்ததியை உருவாக்க இணையுமாறு
இலக்கு உங்களை வரவேற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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மது சுற்றுச் சூழலில் பல்வேறு இயற்கை வளங்கள் காணப்படுகின்றன.
காற்று, நீர் நிலைகள், காடுகள், மலைகள் என்று
கூறி க�ொண்டே
செல்லலாம். அவற்றில் மிக முக்கியமான இயற்கை வளங்களில் ஒன்று தான்
நீர் ஆகும்.
"நீரின்றி அமையாது உலகு" என்று திருவள்ளுவர் கூறியுள்ளார். ஏன் தெரியுமா?
இந்த பூவுலகில் நீர் இல்லை எனின், எவற்றாலும் உயிர் வாழ முடியாது.
நீர் இருந்தால்தான் தாவரங்கள் செழிப்பாக வளரும். தாவரங்கள் செழிப்பாக
வளர்ந்தால்தான் உயிரினங்கள் சுவாசிக்க முடியும்.
நாம் உயிர் வாழ உணவும் அவசியம். அதற்கும் நீர் முக்கியமான ஒன்றாகத்
திகழ்கிறது. எப்படி தெரியுமா? நீர்வளம் கிடைத்தால் தான் தாவரங்கள் உணவை
உற்பத்தி செய்யும் த�ொழிலை ஆற்றும்.
ஏனெனில், எந்த விலங்கினுடைய உணவுச் சங்கிலியாயினும் அடிப்படை தாவர
உணவாக காணப்படும். அதுமட்டுமல்ல, அவற்றிற்கும்
சுவாசிக்க ஒட்சிசன்
தேவை. அத்தோடு புவியின் குளிச்சிக்கும் நீர் மிக முக்கியம். பார்த்தீர்களா நீர்
தான் நம் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படை அம்சமாக காணப்படுகிறது.
ஆனால் நாம் அதை சாதாரணமாக எண்ணி, நீரை வீண் விரயம் செய்கிற�ோம்.
தேவையற்ற விதத்தில் பாவிக்கிற�ோம் . அதுமட்டுமல்லாமல், நீர் நிலைகளை
மாசுபடுத்துகிற�ோம். குப்பை, கூழங்களை நீர் நிலைகளில் க�ொட்டுகிற�ோம். இறந்த
உயிரினங்களின் உடல்களை நீர் நிலைகளுக்குள் இடுகிற�ோம். விலங்குகளை
ப�ொதுவான நீர்நிலைகளில் குளிக்க வைக்கின்றோம். அதுமட்டுமின்றி,
சமுத்திரங்களில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகள், கப்பலில் இருந்து எண்ணெய்
கசிவு ஏற்படுதல், கப்பல்கள் திடீரென தீ விபத்திற்கு உட்படல் என்றெல்லாம்
பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. நீர் மாசுறுவதில் முக்கியமான காரணமாக
மனித நடவடிக்கைகளே காணப்படுகிறது.
இவற்றை எல்லாம் எம்மால் தடுக்க முடியும் .
நீர் நிலைகளில் குப்பை கூழங்களைக் க�ொட்டுவதை நிறத்தி, உரிய முறையில்
வெளியேற்றுதல் . இறந்த விலங்குகளின் உடல்களை உரிய முறையில்
அப்புறப்படுத்தல், சமுத்திரங்களில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகளை முடியுமான
வரையில் குறைத்தல்,
நீரை வீண் விரயம் செய்யாமல் தேவையான அளவு
பாவித்தல் என்பவற்றின் மூலம் நீர் மாசுறுவதைத் தடுக்க முடியும்.
இதனால் எமக்கு ஏற்படுகின்ற நீர்ப்பற்றாக்குறை, உணவுப் பற்றாக்குறை. ப�ோன்ற
பிரச்சினைகளை தடுக்க முடியும். ந�ோய்களிலிருந்து எம்மைப் பாதுகாக்க
முடியும், இறப்புகளைத் தடுக்க முடியும். எனவே நீரினை பாதுகாத்து, "நீரின்றி
அமையாது உலகு" என்ற குறளுக்கு ஏற்றபடி நீரை வீண் செலவு செய்யாமல்,
கவனமாகப் பபயன்படுத்தி, சந்தோசமாக வாழ்வோம்.
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,yq;if njhlu;ghd ntspAwTf; nfhs;ifia
khw;w Ntz;ba jUzj;Jf;F ,e;jpah te;J tpl;lJ
இந்திய இராணுவ அதிகாரியும், அரசியல், பாதுகாப்பு
விவகார ஆய்வாளருமான

மேஜர் மதன் குமார்  

அவர்கள் உயிர�ோடைத் தமிழ் வான�ொலியின் 
‘தாயகக் களம்’ நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய செவ்வியின் 
முக்கிய பகுதிகளை இங்கே தருகின்றோம்
கேள்வி?
இந்தியாவிற்கான தூதுவராக  மிலிந்த
ம�ொரக�ொட நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். ஒரு
சிரேஸ்ட  அமைச்சராக  இருந்தவர் அவர்.
இப்போது ஒரு தூதுவராக  அனுப்பப்படுகி
ன்றார். இந்த நியமனத்தை நீங்கள் எவ்வாறு
பார்க்கின்றீர்கள்?

பதில்!
மிலிந்த ம�ொரக�ொடவிற்கு ஒரு வரலாறு
உண்டு. பாரதப் பிரதமர் ம�ோடிக்கு நெருக்கமான
வர் மிலிந்த ம�ொரக�ொட. அவரின் அபிவிருத்தி
திட்டம், அவரின் செயற்பாடுகள் பற்றி மிகவும்
பெருமையாகப் பேசினார். இந்தியா இலங்கை
க்கு இடையிலான வர்த்தகத்துறை, சுற்றுலாத்
துறை, கலாச்சாரம் இவை பற்றி பேசியுள்ளார்.
இந்தியா இலங்கைக்கான உறவு அதள பாதாள
த்தில் இருக்கும் இந்நிலையில், இவர் தூதுவராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் ஒரு அரசியல்வாதி,
வர்த்தகரும்கூட. இந்தியாவைப் பற்றி அதிக
புரிதல் க�ொண்டவர். பாரதப் பிரதமர் ம�ோடி
அவர்களுக்கு நெருக்கமானவராகப் பார்க்கப்படு
கின்றார்.
அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்
ஒருவரை தூதுவராக நியமித்து, அவருக்கு அமைச்சு
அதிகாரத்தையும் சேர்த்துக் க�ொடுத்திருக்கின்றார்
கள். இதற்கு அர்த்தம் என்னவெ ன்றால், இல
ங்கை அதிபருக்கு நேரடியாகவே தகவல் களை
வழங்கக்கூ டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது.
இந்த சமயத்தில் இலங்கை அரசாங்கம் இதை
ஏன் செய்திருக்கின்றது என்றால், இலங்கை சீனா
வுடன் உறவு வைத்து, கடந்த ஒன்றரை வருடங்
களாக நெடுந்தூரம் பயணம்செய்துவிட்டார்கள்.
அதற்கு இந்தியாவின் எதிர்ப்பு மிக அதிகமாக
இருக்கின்றது. குறிப்பாக துறைமுக நகரத்திட்டம்.
இதனால் இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கு ஏற்ப
டக்கூடிய பாதிப்புகள். இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு
உண்டான வாழ்வுரிமைப் பிரச்சினை. சீனாவின்
வழியில் சென்ற இலங்கை, தனது பெயரை தக்க
வைப்பதற்காகவும், இலங்கை இந்திய உறவை
வலுப்படுத்துவதற்காகவும், இந்தியாவை சாந்தப்
படுத்துவதற்காகவும், மிலிந்தம�ொரக�ொடவை
நியமித்திருப்பதாக நான் பார் க்கிறேன்.

கேள்வி?
இந்தியாவுடனான உறவுகளை வலுப்ப
டுத்துவதற்கான திட்ட ய�ோசனை  ஒன்று
டன் தான்  மிலிந்த ம�ொரக�ொட டெல்லிக்கு
வரவிருக்கின்றார். முதலீடு, இருதரப்பு வர்த்த
கம்,  உல்லாசப் பயணத்துறை என அவரது
திட்டம் பல விடயங்களை உள்ளடக்கியிருக்கின் 
றது. இந்தத்  திட்டம் இந்தியாவினால் எந்த
ளவிற்கு ஏற்றுக் க�ொள்ளக்கூடியதாக, வரவேற்
கப்படக்கூடியதாக  இருக்கும் என நினைக் 
கின்றீர்கள்?

பதில்!
தூதரக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட
அறிவிப்பு வந்தவுடன் இந்தியா பெரியளவிற்கு
அலட்டிக் க�ொள்ளவில்லை. ஆனால் இதற்கான
எதிர்ப்பு எதுவும் இந்தியா தெரிவிக்கவில்லை.
இதனை பாரதப் பிரதமர் ம�ோடி ஒருவகையில்
வரவேற்பார் என்று நம்புகின்றேன். ஏனெனில்,
ம�ோடிக்கும் மிலிந்த ம�ொரக�ொடவிற்கும் ஏற்
கனவே 15 வருடகாலத் த�ொடர்பு இருக்கின்றது.
அவர் குஜராத் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது
அந்தத் த�ொடர்பு ஏற்பட்டது. அதனால் இதை
முன்னெடுத்துச் செல்வார் என்று தான் நினைக்
கின்றேன்.

மிலிந்த ம�ொரக�ொட இந்திய ஊடகங்களு
க்குக் க�ொடுத்த பேட்டியில், இந்தியா இலங்கையு
டனான உறவு சமச்சீரற்றதாக உள்ளது எனக் கூறி
யிருந்தார். இதை முன்னேற்றுவது அவசியம்
என்று அவர் தனது கருத்தைத் தெரிவிக்கின்றார்.
இரண்டாவது இந்தியாவின் மிக முக்கி
யமான க�ோரிக்கையான மாகாணசபைத் தேர்தல்,
மாகாண சபைக்கு உரியதான சுயாட்சி த�ொடர்
பில் தனது ச�ொந்தக் கருத்தாக ஒன்றைத் தெரிவி
க்கி ன்றார். இந்த மாகாண சபை என்பது பழைய
நடைமுறையாக உள்ளது. அது எந்தளவிற்கு சாத்
தியமானது என்று தெரியவில்லை என்று தனது
கருத்தைத் தெரிவிக்கின்றார். மாகாணசபைக்கு
உடன்படாத ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்கின்றார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், மாகாண சபை
க்குப் பதிலாக அமெரிக்கா ப�ோன்ற நாடுகளைப்
ப�ோன்றதான ஒரு செனட் அமைப்பைக்
க�ொண்டு வந்து, அங்கே இருக்கும் மக்களுக்கான
ஓரளவுக்கான சுயாட்சியை தரவேண்டும் என்ற
ஒரு பார்வை அவருக்கு இருக்கின்றது. இதற்குப்
பின்னர் இந்தியாவுடனான உறவு வர்த்தகத்
த�ொடர்பு என்ற நிலையில் இருந்து மூல�ோபாய
உறவு நிலைக்கு க�ொண்டு வரும் என்று அவர்
நினைப்பதாக நான் கருதுகின்றேன்.

கேள்வி?
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பாரா
ளுமன்ற  உறுப்பினர் குழு ஒன்றும் புதுடில்
லிக்கு வரவிருப்பதாக ஒரு தகவல் வெளியாகி
யிருக்கின்றது. இதைப் பற்றிய உங்களின் கரு
த்து என்ன?

பதில்!
	தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் இந்திய
வருகையை எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். இது
கடந்த வருடம் நடந்திருக்க வேண்டியது.
க�ொர�ோனா காரணமாக நடக்கவில்லை. தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் முக்கிய தலைவர்களை
ஜெய்சங்கர் இலங்கைக்குச் சென்றிருந்த ப�ோது
சந்தித்தார். அதன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக
இது நடக்கிறது. இவர்கள் இங்கு வரும் ப�ோது,
நிச்சயமாக பாரதப் பிரதமரையும், உள்துறை
அமைச்சரையும், வெளிவிவகார அமைச்சரையும்
சந்திப்பார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன்.
இந்தச் சந்திப்பின் ப�ோது இந்தியாவின்
பார்வை என்னவென்றால், தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பு பல கட்சிகள் ஒன்றாக இணைந்
தாலும், இதற்கு மிக வலிமையான ஒரு அரசியல்
தலைமை தேவைப்படுகின்றது. இந்த அரசியல்
தலைமை இல்லாதப�ோது இந்தியா தன்னுடைய
திட்டங்களையும், 13ஆவது திருத்தச் சட்டம்
ப�ோன்றவற்றில் அரசியல் தீர்வு காண வேண்டும்
என்றால், இந்தியா யாரை ஆதரிக்கும் என்ற ஒரு
கேள்வி இருக்கின்றது. தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட
மைப்பு என்பது ஒரு கூட்டமைப்பு. அதற்குள் ஒரு
மிக முக்கியமான தலைவர் உருவாக வேண்டிய
கட்டாயம் இருக்கின்றது. ஒன்றில் தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்தவராக இருக்கலாம்.
அல்லது வெளியில் இருந்து வரலாம். அந்த
மாதிரி ஒரு தலைவர் இருந்தால் தான், இந்தியா
அவர்களுடன் கூட நின்று ஒரு அரசியல் தீர்வைக்
காண முடியும் என்று இந்தியா எதிர்பார்க்கின்றது.
இதே விடயம் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு
வலியுறுத்தப்படும் என்று நான் நம்புகின்றேன்.
	பல கட்சிகள் உள்ளே இருந்தாலும், தங்
களுடைய க�ொள்கை, தங்களுடைய வளர்ச்சி
என்று பாரத்தாலும், அதைத் தாண்டி ஈழத்
தமிழர்களுக்கென்று ஒரு அரசியல் தலைவர்
உருவாகி வருவது ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஒரு மிக
முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கும். மிகவும்
நல்லத�ொரு த�ொடக்கமாக இருக்கும். 2009
ஈழப்போர் முடிந்து இன்று வரை காத்திருந்தும்
அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வரவில்லை. அதை
முன்னெடுப்பதற்கு கூட்டமைப்பை ம�ோடி வழி
நடத்துவார் என்று நான் நம்புகின்றேன்.

கேள்வி?
இலங்கையில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரி
த்து வருகின்றது. குறிப்பாக க�ொழும்பு துறை 
முக நகரம் ப�ோன்ற திட்டங்கள் இந்தியாவின் 
பாதுகாப்பை  கேள்விக்குறியாக்கும் வகையில்
அமைந்திருக்கின்றது. இவை குறித்து இந்தியா
வின் அணுகுமுறை என்ன?
பதில்!
துறைமுக நகரத் திட்டத்தை பாராளுமன்
றில் க�ொண்டு வரும் ப�ோது இந்தியா அதற்கு
ஒரு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் என்று அனைவரும்
நினைத்தனர். ஆனால் இந்தியா ம�ௌனம் சாதிக்கி
றது. இன்றுவரை இந்தியா ம�ௌனம் சாதித்துக்
க�ொண்டிருப்பதற்கான காரணங்கள் உள்ளன.
இது வரை இந்தியா இலங்கை உறவில் ஒரு மிக
முக்கியமான மைல்கல் என்னவென்றால், IPKF
என்று ச�ொல்லப்படும் அமைதிப்படை அங்கு
வந்தது. பின்னர் இந்தியா அதை பின்வாங்கிக்
க�ொண்டது. அன்று ஆட்சியில் இருந்த சிறீல
ங்கா அரசாங்கமும், விடுதலைப் புலிகளதும்
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ருபது ஆண்டு கால கெரில்லாப் ப�ோர் முறை,
இஅதனுடன்
கூடிய இராஜதந்திர அணுகுமுறை,

க்க மற்றும் பிரித்தானிய ஜெனரல்கள்
த�ொடர்ந்து தெரிவித்து வந்திருந்ததும்
இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
	கனரக இயந்திரத் துப்பாக்கிகள்
மற்றும் உந்துகணை செலுத்திகளைக்
க�ொண்ட, ஏறத்தாழ 55,000 த�ொடக்கம்
80,000 படையினரைக் க�ொண்ட தலி
பான்கள் எவ்வாறு ஆப்கானை 11
நாட்களு க்குள் வென்றனர் என்பதற்
கான விடையை த் தேடுகின்றனர்
படைத்துறை ஆய்வாளர்
கள்.
ஒரு படைத்துறை ஆய்வா
ள ர ாக நான்
கண்டுக�ொண்டது
என்னவெனில், தமது இலட்சியத்தில்
க�ொண்ட பற்று, அதனை செயற்
படுத்துவதற்கு உபய�ோகிக்கப்பட்ட கெரில்லா
மற்றும் மரபுவழி தாக்குதல்கள் இணைந்த ப�ோர்
முறை, தற்கொலைத் தாக்குதல் மூலம் எதிரியின்
மன�ோபலத்தை உடைத்தது, எதிரிக்குள் ஊடுருவி
பின்னால் இருந்து தாக்கியது ப�ோன்ற உத்திகள்
ஆப்கான் படையினரைத் திகிலடைய வைத்தி
ருந்தது.

ஆண்டு ஆப்கானைக் கைப்பற்றினர். அன்றைய
கால கட்டத்தில் இந்த 3 நாடுகள் தான் ஆப்கான்
அரசை அங்கீகரித்த நாடுகள்.
எனினும் 2001 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின்
படை நடவடிக்கைக்குப் பின்னர் அவர்கள் மீண்டும்
கெரில்லாப் ப�ோர் முறைக்கு மாறினர். உலகில்
மிகச்சிறந்த பயிற்சி பெற்ற அமெரிக்க மற்றும்
நேட்டோ படை, ஐந்தாம் தலைமுறைத் தாக்குதல்
விமானங்கள், அதிநவீன த�ொழில்நுட்பம், ஆளி
ல்லா உளவு மற்றும் தாக்குதல் விமானங்கள் என
மிகப்பெரும் படைத்துறை நெருக்கடிக்கு முகம்
க�ொடுத்தனர்.
இந்த ப�ோரில் மக்கள் செலுத்திய விலை
கள் அதிகம் என்பதுடன், தலிபான்களும் பேரிழப்பு
க்களைச் சந்தித்தனர். கடந்த 20 வருட காலப்
ப�ோரில் இரண்டு தலைவர்களை அது இழந்தது.
முல்லா முகமது ஓமார் 2013 ஆம் ஆண்டு த�ொற்று
ந�ோய் காரணமாக பாகிஸ்தானில் இறந்தார்.
அவரின் இடத்திற்கு அக்தார் மன்சூர் நியமிக்கப்
பட்டார். ஆனால் அவரும் 2016 ஆம் ஆண்டு
அமெரிக்காவின் ஆளில்லா விமானம் நடத்திய
தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் - ஆப்கான் எல்லையில்
க�ொல்லப்பட்டார்.
அதன் பின்னர் மூன்றாவது தலைவராக
நியமிக்கப்பட்டார் தற்போதைய தலைவர் ஹைப
துல்லா அகின்சடா ஒவ்வொரு தடவைகளும்
அந்த அமைப்பு தனது தலைவர்களை இழந்தப�ோ
தெல்லாம் ஒய்ந்து விடவில்லை. மாறாக புதிய
தலை வர்களை நியமித்தது.
	தலைவர்களுக்கும் மேலாக 26 அங்கத்து
வர்களைக் க�ொண்ட குழுவே அரசியல், இராஜ
தந்திரம், படைத்துறை மற்றும் ப�ொருளாதாரம்
த�ொடர்பான முடிவுகளை எடுப்பதால், தலைவர்
களின் இழப்பு என்பது தலிபான்களை அதிகம்
பாதிக்கவில்லை.
அது மட்டுமல்லாது, அந்த அமைப்பின்
கட்டளைத் தளபதிகளாகவும், உப தலைவர்களாக
வும் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்த தலைமுறை
யைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் அதன் பலம். உதா
ரணமாக உலக நாடுகள் அதிசயமாகப் பார்க்கும்
தலிபான்களின் 11 நாள் படை நடவடிக்கையை
வழிநடத்தியவர் தலிபானின் முன்னாள் தலைவர்
முல்லா முகமது ஓமரின் புதல்வர் முல்லா முகமது
யாகூப் ஆவார்.

புதிய உலக ஒழுங்கில் ஏற்பட்ட கால மாற்றம்
மற்றும் க�ோவிட் நெருக்கடி என்பன, ஆப்கான்
மீதான அமெரிக்காவின் ஆக்கிரமிப்பை முடிவுக்
குக் க�ொண்டு வந்துள்ளது.
ஆனால் செலுத்தப்பட்ட விலைகள் அதிகம்,
2001 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பமாகிய ப�ோரில், இதுவரை
241,000 இற்கு மேற்பட்டட�ோர் ஆப்கானிலும்,
பாகி ஸ்தானிலும் க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர். அதில்
71 ஆயிரம் ப�ொதுமக்கள், ஆப்கான் படையினர்
66 ஆயிரம் பேர், தலிபான்கள் மற்றும் எதிர் கூட்ட
ணிப் படையினர் 52 ஆயிரம் பேர், 3500 இற்கு மேற்
பட்ட மேற்குலகப் படையினர், அமெரிக்கர்கள்
உட்பட வெளிநாட்டு மக்கள் பல ஆயிரத்திற்கு
மேற்பட்டவர்கள், அவர்களில் 3800 இற்கு மேற்
பட்டவர்கள் த�ொழில் நிமித்தம் சென்ற ஒப்பந்தக்
ஆப்கானின் இரண்டாவது நகரமான ஜவ்
காரர்கள்.
ஷான் நகரத்திற்குள் தலிபான்கள் பிரவேசிக்கும்
அது மட்டுமல்லாது, 144 த�ொண்டு நிறுவ ப�ோது, தலைநகர் காபூலில் மேற்கொண்ட வாகனக்
னப் பணியாளர்கள் மற்றும் 72 ஊடகவியலாளர் குண்டுத் தாக்குதலில் வான்படை விமானி க�ொல்ல
களும் க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த மனித இழப் ப்பட்டிருந்தார். அதாவது மாநிலங்கள் விழும்போது
புக்களுக்கு அப்பால், அமெரிக்கா 2.26 றில்லியன் தலைநகரிலும் திகிலை ஏற்படுத்தியிருந்தனர்.
ட�ொலர்களுக்கு மேற்பட்ட நிதியை செலவிட்டு
அதேப�ோலவே லஸ்ஹார் ஹா மாநிலத்
ள்ளது. அதில் ஒரு றில்லியன் படை நடவடிக்கை தின் மீதான தாக்குதலில் ஆப்கான் படையினர் கடும்
களுக்காகவும், ஆப்கான் படையினரைப் பலப்படுத் எதிர்ப்பை காண்பித்திருந்தனர். அங்கு நூற்றுக்
தவும் செலவிடப்பட்டவை.
கணக்கான சிறப்பு படையினரும் அனுப்பப்பட்டி
350,000 படையினர் 246 இற்கு மேற்பட்ட ருந்தனர். ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் தாக்குதலை
விமானங்களைக் க�ொண்ட விமானப்படை, அமெரி நடத்திய தலிபான்கள் இறுதியில் ஆகஸ்ட் 11 ஆம்
க்காவின் வான்படை ஆதரவு, பெருமளவான கவச நாள் காவல்துறை தலைமையகம் மீது பாரிய வாக
வாகனங்கள், அமெரிக்காவின் சிறப்பு படை அணி னக் குண்டுத் தாக்குதலை மேற்கொண்டிருந்தனர்.
யினால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட 10,000 சிறப்புபடை அதனுடன் சமர் நிறைவுக்கு வந்தது.
க�ொமாண்டோக்களைக் க�ொண்ட ஆப்கான் படை
அதாவது, கடுமையான எதிர்ப்புக்களைச்
அணி 11 நாட்களுக்குள் 30 இற்கு மேற்பட்ட மாநில சந்தித்த மாநிலங்களின் தலைநகர் படை நிலை
ங்களை இழந்து, தரைமட்டமாகிப் ப�ோனது குறி களை வாகனக் குண்டுகளைக் க�ொண்டு தகர்த்தி
த்து அமெரிக்க ஜெனரல்களே குழப்பம் அடைந் ருந்தனர். அது மட்டுமல்லாது, 2013 ஆம் ஆண்டு
துள்ளனர்.
ட�ோகாவில் திறக்கப்பட்ட அனைத்துலகத் த�ொடர்
2016 ஆம் ஆண்டு தலிபானின் தலைவர்
இந்தளவு பெரிய படை ஒன்று 11 நாட்க பகம் ஊடாக ரஸ்யா, சீனா, அமெரிக்கா மற்றும் க�ொல்லப்பட்டப�ோது, அந்த அமைப்பின் தலை
ளுக்குள் வீழ்ச்சி கண்டதை நான் எங்கும் காண அரபு நாடுகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட இராஜ வராக பெறுப்பேற்றுமாறு யாகூப் அவர்கள் கேட்
வில்லை என கூறுகின்றார் பென்ரகனின் படை தந்திர அணுகு முறைகள் என்பன அவர்களின் கப்பட்டப�ோதும், தனக்கு களமுனை அனுபவம்
அதிகாரி ஜெனரல் மார்க் மில்லே. ஆப் கான் அரசு படைத்துறை நகர்வு களை இலகுவாக்கியிருந்தன. ப�ோதாது என்று மறுத்து, தற்போதைய தலைவர்
6 மாதங்கள் தாக்குப்பிடிக்கும் என அமெரிக்கப் 	ச�ோவியத்தின் படைகளை எதிர்த்துப் ப�ோரி அகின்சடாவை நியமித்ததும் அவர் தான்.
புலனாய்வுத்துறை தெரிவித்த தகவல்களும் ப�ொய் ட்டப�ோது உருவாகிய முஜாகுதீன்கள் 1994 ஆம்
40 வயதே உடைய சிரயூடீன் ஹக்கானி
யாகி விட்டன. 85 பில்லியன் ட�ொலர்கள் செல ஆண்டு தலிபான்களாக மாற்றம் பெற்றப�ோதும், தலிபானின் ஆயுத மற்றும் நிதி பிரிவுக்கும்,
வழித்து உருவாக்கப்பட்ட ஆப்கான் படையினரை பாகிஸ்தான், சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு
த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
யாரும் எளிதில் த�ோற்கடிக்க முடியாது என அமெரி இராச்சியம் ஆகியவற்றின் துணையு டன் 1996 ஆம்
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ப்கானிஸ்தானில் இதுவரை நடைபெற்று
வந்த ப�ோரும் ஆக்கிரமிப்பும் ஒரு முடிவுக்கு
வந்து, ஆப்கானிஸ்தான் இறுதியாக அமைதியான
நிலைக்குத் திரும்புகின்ற இத்தருணத்தில், ஆப்
கான் தேசத்தின் எதிர்காலம் எப்படியிருக்கப்போகி
ன்றது என்றோ, அல்லது இப்போரின் முக்கிய பங்
காளிகளான அமெரிக்காவுக்கும் தலிபான்களுக்கும்
எதிர்காலம் எப்படி இருக்கப் ப�ோகின்றது என்றோ
எந்த ஒரு தெளிவும் அற்ற நிலையே தற்போது
காணப்படுகின்றது.
இவர்களது உத்திய�ோகபூர்வ அறிக்கைக
ளைப் பார்க்கும் ப�ோது, இருபது வருடங்கள்
நீடித்த ம�ோதல்களைத் த�ொடர்ந்து இருபது வருடங்
களாக நடைபெற்ற ப�ோரின் காரணமாக அழிவுப்
பாதாளத்தினுள் ஆப்கான் தேசம் தள்ளப்பட்டிருப்
பதன் காரணத்தினால், இருதரப்புகளும் தமது நிலை
ப்பாடுகளை மிதமாக்கி, தமது எதிர்பார்ப்புக்களைக்
குறைத்து, தமது இலக்குகளை மட்டுப்படுத்தியி
ருக்கின்றன.

இப்படிப்பட்ட ஒரு அவமானகரமான
த�ோல்வியை அமெரிக்கா தழுவியிருந்த ப�ோதிலும்,
“வ�ோஷிங்டன் முன்னெடுத்த மிக நீண்ட காலப்
ப�ோரை ஒரு முடிவுக்குக் க�ொண்டு வந்து, அமெரி
க்கா மற்றும் நேற்றோத் துருப்புகளை விலக்கியி
ருப்பது மிகவும் சரியான முடிவு” என்று அமெரிக்க
அதிபர் ஜ�ோ பைடன் வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறார்.
	தமக்காகப் ப�ோரிடுவதற்கு எந்தவித விருப்
பமில்லாதவர்களுக்காகவ�ோ அல்லது காபூலில்
அமெரிக்கா நிலைநிறுத்திய வெளிப்படையாகவே
ஊழல்கள் நிறைந்த ஒரு அரசுக்காகவ�ோ அமெரிக்
கர்கள் ப�ோரிட்டு இறக்கவேண்டிய அவசியமி
ல்லை என்று அவர் வாதிடுகிறார்.
அது நியாயமானது தான்.
ஒரு விடயத்தை ஒருப�ோதுமே செய்யாமல்
இருப்பதை விட காலம் தாமதித்துச் செய்வது சிற
ப்பானது தான்.
“எல்லா விடயங்களையும் செய்து பார்த்த
பின் அமெரிக்கர்கள் கடைசியாகச் சரியான விடயத்
தைச் செய்வார்கள் என்பதை நீங்கள் உறுதியாக
நம்பலாம்” என்று வின்ஸ்டன் சேர்ச்சில் ச�ொல்லியி
ருக்கிறார்.
ஆனால் எல்லா நேரங்களிலும் அப்படியில்லை.
அமெரிக்க – ஆப்கான் சாவு அரங்கில் தற்
ப�ோது திரை இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த
நேரத்தில் இரண்டு தசாப்தங்கள் நீடித்த ப�ோர்
மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு என்பவற்றிலிருந்து வ�ோஷி
ங்டன் எப்படிப்பட்ட பாடங்களைக் கற்றுக் க�ொண்
டிருக்கிறது?
இந்த மாதத்தின் த�ொடக்கத்தில் வெளியி

vjpu;fhyk; ,tu;fSf;F

vg;gb mikag;NghfpwJ?

டப்பட்ட மிகக் காத்திரமான அறிக்கையில் ஆப்கா
னில் மூல�ோபாயம், திட்டமிடல். உரிய நேரத்தில்
கருமமாற்றல், நிதியைச் செலவிடுதல், மேற்
பார்வை செய்தல் ப�ோன்ற அனைத்து விடயங்களி
லும் அமெரிக்கா ஏன், எப்படித் தவறு செய்தது
என்பதை ஆப்கானுக்கான பென்ரகனின் அதியுயர்
ஆய்வாளர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

அறிக்கையில் முன்வைக்கப்பட்ட ‘கற்றுக்
க�ொண்ட பாடங்கள்’ அனைத்துமே நடைமுறை
ரீதியிலானவை. அடுத்த செயற்பாடு அல்லது அடு
த்த ப�ோருக்கே அவை உதவும். வியட்நாமிலே அமெ
ரிக்கா பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளத் தவறியிருந்
தால், இன்னொரு வெளிநாட்டுத் தலையீட்டுக்கு
முன்னர் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கா நிச்ச
யமாகப் பாடம் கற்றுக்கொண்டாக வேண்டும்.
அப்படிப் பார்க்கும் ப�ோது, எல்லாவற்
றையும் விட மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை
நாம் தவறவிட்டுவிடலாம். அதாவது இங்கே
கற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட முக்கியமான பாடம் என்ன
வென்றால் ‘தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப�ோர்கள்” எச்சந்
தர்ப்பத்திலும் என்ன விலை க�ொடுத்தும் தவிர்க்
கப்பட்டாக வேண்டும்.
அமெரிக்கர்களைப் ப�ொறுத்த வரையில்
அதிட்டவசமாக வ�ோஷிங்டன் முன்னெடுக்கும்
ப�ோர்களில் மக்கள் இளைத்துக் களைத்துவிட்டார்
கள். ஆப்கானிலிருந்து படைகளை அமெரிக்கா
விலக்கியதை கிட்டத்தட்ட 70 வீதமான அமெரிக்
கர்கள் முழுமையாக ஆதரிக்கிறார்கள். உண்மையில்
காபூலில் கடந்த வாரம் நடந்தேறிய அவமானகர
மான காட்சிகள், அமெரிக்கா எதிர்காலத்தில்
பூக�ோள ரீதியிலான ப�ோர்களை முன்னெடுக்கும்
பட்சத்தில் அமெரிக்க மக்கள் அம்முயற்சிகளை
நிச்சயம் எதிர்ப்பார்கள் என நம்பலாம்.
இதே ப�ோல, எல்லா வளங்களையும் அழி
த்தொழிக்கின்ற, இப்படிப்பட்ட அதிக செலவின
த்தை ஏற்படுத்துகின்ற மத்திய கிழக்குப் பிரதேசத்
தில் முன்னெடுக்கப்படும் ப�ோர்கள், ஒரு புறம் 6.4
ட்ரில்லியன் ட�ொலர்கள் பெறுமதியான மிகப் பாரிய
ப�ொருண்மியச் செலவுக்குக் காரணமாகின்றது
என்பது மட்டுமன்றி, குறிப்பாக மூல�ோபாய ரீதி
யாக அவர்களது ப�ோட்டியாளர்களாகிய சீனா,
ரஷ்யா ப�ோன்ற நாடுகள் த�ொடர்பாக உலகத்தில்
அமெரிக்காவுக்கு இருக்கின்ற செல்வாக்கையும்
ஆழமாகப் பாதிக்கின்றன என்ற முடிவுக்கு வ�ோஷி
ங்டனின் வெளியுறவுக்கொள்கை நிறுவனங்கள்
தற்போது வந்திருக்கின்றன.

மிகவும் கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக
இருப்பினும், ஆப்கானில் அமெரிக்கா சந்தித்த
இந்தத் த�ோல்வி, உலகம் முழுவதும் கேலிக்குரிய
த�ொரு விடயமாக மாறிவிட்டது. “நீங்கள் பயனற்
றவர்கள் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்பட்டால்,
தலிபான்களை அகற்றி மீண்டும் அந்தத் தலிபான்
களை ஆட்சியில் அமர்த்த அமெரிக்காவுக்கு நான்கு
அதிபர்கள், ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள், றில்லியன்
கணக்கிலான ட�ொலர்கள், என்பவற்றுடன் இரு
பது வருடங்கள் எடுத்திருக்கின்றன” என்று ஓர்
இணையத்தளம் ஒரு கேலிச் செய்தியைப் பதிவு
செய்திருக்கிறது.
அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்காலத்துக்கு,
வெளிநாடுகளில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சினைகளில்
தாங்கள் சிக்குப்படுவதை அமெரிக்கா தவிர்க்கக்
கூடும். அதற்குப் பதிலாக எதிர்காலத்தில் அப்படிப்
பட்ட பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகள் ஏற்ப டும்போது,
அவசரப்பட்டு நடவடிக்கைகள் எடுப்பதைத்
தவிர்த்து தாம் இழந்த நம்பகத்தன்மையை மீட்க
அவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் என்று எதிர்பார்க்க
லாம்.
‘ஆனால் அதே வேளையில் பழைய பழக்
கங்கள் இலகுவில் எம்மை விட்டுப் ப�ோவதில்லை’
என்பதையும் நாம் நினைவிற் க�ொள்ள வேண்டும்.
உண்மையான ஒரு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும்
ப�ோத�ோ, அல்லது ஒரு விடயம் அச்சுறுத்தலாகப்
பார்க்கப்படும் ப�ோத�ோ, அதைத் தவிர்க்கும் ப�ொரு
ட்டு முன்கூட்டியே தாக்குதல்களை ஆப்கானில்
த�ொடுக்கும் உரிமையையை இன்னும் அமெரிக்கா

க�ொண்டிருக்கிறது. அப்பிரதே சத்தின் ஏனைய
பகுதிகளில் அவர்கள் செய்வதைப் ப�ோன்று, தமது
பிரசன்னம் தேவைப்படும் நேரங்களில் அத்தளத்
தில் அவர்கள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய அவசி
யமில்லை என்று கூறி ஆப்கானிலிருந்துதாம் வில
கிய விடயத்தை அமெரிக்க அதிகாரிகள் நியாயப்
படுத்தியிருக்கிறார் கள்.
எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட ம�ோதல்கள்
ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக, குறிப்பாக அமெரி
க்காவின் ஈடுபாடுகளுக்கு எதிர்காலத்தில் தலிபா
ன்களிடமிருந்து ஏற்படக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களைத்
தவிர்ப்பதற்காகவ�ோ அன்றேல் குறைப்பதற்கா
கவ�ோ, ஆப்கானின் அயல்நாடுகளான பாகிஸ் தான்,
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முக்கியத்துவம் மிக்க விடயங்களைக் அவர்கள்
கையாண்டிருக்க வேண்டும்.
அத்துடன் துறைசார்ந்த நிபுணர்களினதும்,
அதிகாரிகளினதும் ஆல�ோசனைகள் கருத்துக்கள்
என்பவற்றை உள்ளடக்குவது மட்டுமல்லாமல்,
அவர்களுடைய பங்களிப்பை முதன்மைப்படுத்திய
நிலையிலேயே க�ோவிட் பெருந்தொற்று ந�ோய்
நிலைமையை அரசு எதிர்கொண்டிருக்க வேண்டும்.
எதிலும் அரசியல் எங்கும் அரசியல் என்று
ஆணவ அதிகார ம�ோகத்திலும் அரசியல் இலாபப்
ப�ோக்கிலும் செயற்படுவதன் மூலம் தேசிய பிரச்சி
னைகளுக்கும் தேசிய இடர்களுக்கும் தீர்வு காண
முடியாது. அவற்றுக்கு அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலும்,
நிறைவேற்று அதிகாரம் க�ொண்டிருக்கின்றோம்
என்ற அதிகார மமதையிலும் முகம் க�ொடுப்பது
எதிர்மாறான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும் என்
பதில் சந்தேகமில்லை.
நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்களின் ஆதர
வுடன் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய ஜனாதி
பதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்சவும் அவரது தலைமை
யிலான அரசாங்கமும் க�ோவிட் பெருந் த�ொற்று
நிலைமையை எதிர்கொண்ட விதமும், அதனைக்
கையாண்ட விதமும், எதிரணியினரையும் மருத்
துவ, சுகாதாரத்துறையினரையும் மட்டுமல்ல.
நாட்டு மக்களையும் ஏமாற்றத்திற்கே உள்ளாக்கி
இருக்கின்றது. நாட்டு மக்கள் இதனால் அரசாங்கத்
தின் மீது நம்பிக்கை இழந்துள்ளார்கள்.
அரசாங்கத்தின் மீதான நம்பிக்கை இழப்
பின் அடையாளமாகவே, ஜனாதிபதியின் நாடளா
விய தனிமைப்படுத்தலுக்கான உத்தரவு பிறப்பிக்
கப்படுவதற்கு முன்பே நாட்டின் பல நகரங்களில்
சுயமுடக்க நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிரு
ந்தன. அது மட்டுமல்லாமல் அரசாங்கத்தின் பங்கா
ளிக் கட்சிளாகிய பத்து அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றி
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பிற்கு உள்ளாகி இருந்த நிலையில் சமகால
நிலைமைகள் மரத்தில் இருந்து விழுந்தவனை
மாடு ஏறி மிதித்த ஒரு நிலைக்கு தள்ளி இருக்கி
ன்றது. இவற்றில் இருந்தும் மேலெழும்புவதற்கு
இன்னும் எத்தனை காலம் காத்திருக்க வேண்டும்
என்பது தெரியாதுள்ளது.
	க�ொர�ோனாவின் காரணமாக த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களின் த�ொழில் பாதுகாப்பு கேள் விக்
குறியாகியுள்ளது. கூடித் த�ொழில் புரியும் நிலை
மையில் உள்ள த�ொழிலாளர்களின் த�ொழில்
பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற
க�ோஷங்கள் வலுப்பெற்று வருகி ன்றன. எனினும்
கம்பனியினர�ோ அல்லது நிர்வாகம�ோ த�ொழிலா
ளர்களின் த�ொழில் பாதுகாப்பினை கருத்தில்
க�ொள்வதாக இல்லை. இந்நிலையில் க�ொர�ோனா
பாதுகாப்பு கருதி முகக்கவசம், மேலங்கிகள்,
கையுறைகள் உள்ளிட்ட பல உபகரணங்களை
யும் கம்பெனிகளும் த�ோட்ட நிர்வாகங்களும்
த�ொழிலாளர்களுக்குவழங்க வேண்டிய நிலை
மேலெழுந்துள்ளது. இதிலிருந்தும் இவர்கள்
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மாக இருந்தாலும், க�ொழும்பு துறைமுக கிழக்கு
முனையம் இந்தியாவுக்கு வழங்கப்படும் எனத்
தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த உடன்படிக்கையை இல
ங்கை ரத்துச் செய்தமைக்கு எதிராக இந்தியா அதிரு
ப்தியை வெளிப்படுத்தியிருந்தது.
இலங்கையின் திட்டம்
இலங்கையைப் ப�ொறுத்தவரையில் சீனா
வின் ஆதிக்கத்திலிருந்து வெளியே வரமுடியாத
ஒரு ப�ொறியில் அது சிக்கிக்கொண்டிருப்பதாகவே
இந்தியா கருதுகின்றது. அதேவேளையில், இலங்
கையை மையப்படுத்திய சீனாவின் திட்டங்கள்
வெறுமனே ப�ொருளாதாரத்தை மட்டும் ந�ோக்கமா
கக்கொண்ட ஒன்றல்ல என்பது தெளிவாகத் தெரி
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ணைந்து, குறைந்தது இரண்டு வாரங்களுக்காவது நீண்ட நாட்களுக்கு நாட்டை இவ்வாறு தனிமை
நாட்டை முடக்க வேண்டும் என்று கடிதம் மூலமாக ப்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கும் என்ற எச்சரிக்கை
அரசிடம் க�ோரிக்கை விடுத்தி ருந்தார்கள்.
யையும் தனது உரையில் ஜனாதிபதி நாட்டு மக்க
நாட்டை முடக்க வேண்டும், நாட்டை ளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். அத்தகைய நிலை
முடக்க வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கை பலமுனைக யில் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படத் தயாராகுங்கள்
ளில் இருந்தும் பல தரப்பினரிடத்தில் இருந்தும் என்றும் அவர் மக்களிடம் க�ோரியிருக்கின்றார்.
வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன. இந்தக் க�ோரிக்கை
நாட்டு மக்கள் அரசு மீது நம்பிக்கை
களுக்கு அரசு செவிசாய்க்கா ததையடுத்தே, ப�ொது இழந்து, சுய முடக்கத்திற்கு மக்களே முற்பட்டுள்ள
மக்கள் தரப்பில் சுய முடக்கத்திற்கான முயற்சிகள் ஒரு ‘கைமீறிய நிலையில்’ க�ோவிட் பேரிடரின்
மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. இந்த நிலைமை தாக்கத்தைத் தணிப்பதற்காக ஜனாதிபதி க�ோத்தா
அரசாங்கத்தைப் ப�ொறுத்தமட்டில் ‘கைமீறிய ஒரு பாய ராஜபக்ச மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கை
நிலைமையாகவே’ அமைந்துவிட்டது.
எந்த அளவுக்கு வெற்றியளிக்கப் ப�ோகின்றது
இந்த கைமீறிய நிலைமையைக் கையாள்வ என்பது தெரியவில்லை. அதேவேளை க�ோவிட்
தற்காகவே ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்ச முழு நிலைமைகள் மேலும் ம�ோசமடைவதற்கான அறி
நாட்டையும் தனிமைப்படுத்தும் உத்தரவை அவசர குறிகளே தென்படுகின்றன.
அவசரமாக பிறப்பித்துள்ளதாகத் தெரிகின்றது.
இந்தப் பின்னணியில் அரசாங்கம் நிலை
இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுவதற்கு இர மைகளை அரசு எவ்வாறு கையாளப் ப�ோகின்றது,
ண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் எத்தகைய அவசர அதன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்னவாக
நிலைமை வந்தாலும்கூட, நாடு முடக்கப்படமாட் இருக்கும் என்பது குறித்து ஆதங்கமான கேள்வி
டாது என்று அரச தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. களே முனைப்பு பெற்றிருக்கின்றன.
அத்துடன் வார இறுதிநாட்களில் முழு நாடும்
முடக்கப்பட்டிருக்கும் என்ற அறிவித்தலும் வெளி
யிடப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பின்னணியில் ஜனாதி
பதி நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் முழு
நாட்டையும் பத்து நாட்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தி
புதிய அரசை ... த�ொடர்ச்சி...
உள்ளார்.
இந்தத் தனிமைப்படுத்தலுக்கும் முடக்கத் னர்களில் ஒருவரான முல்லா அப்துல் ஹானி
திற்கும் இடையில் பெரிய வித்தியாசம் காணப்படு பரதார் நேற்று (21) காபூலை சென்றடைந்துள்ளது
கின்றது. நாடு தனிமைப்படுத்த ப்பட்டுள்ள ப�ோதி டன், புதிய அரசை அமைப்பது த�ொடர்பில் ஆரா
லும், அத்தியாவசிய சேவைகளாகக் கருதப்படுகி ய்ந்து வருகின்றார்.
ன்ற ப�ொருளாதார அபிவிருத்திப் பணிகள், உட்கட் 	மேற்குலகத்தில் உள்ளது ப�ோன்ற ஜன
டமைப்புச் செயற்பாடுகள், ஆடைத் த�ொழிற் நாயக அரசை தாம் அமைக்காது விட்டாலும்,
சாலைகள், அரச அலுவலகங்கள் யாவும் செயற் எல்லா மக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும்
படும், செயற்பட வேண்டும் என்று அரசாங்கம் தகைமை க�ொண்ட அரசு அமையும் என தலிபான்
அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அறிவித்திருக்கின்றது.
அதேவேளை பத்து நாட்கள் மட்டுமல்ல.
விலகிச் செல்ல முடியாது. உற்பத்தி மற்றும்
இலாபம் என்பவற்றினை மட்டுமே மையப்படு
த்தி த�ொழிலாளர்களை நகர்த்திச் செல்வதை விடு
த்து அவர்களின் பாதுகாப்பு, அபிவிருத்தி என்று
பல விடயங்கள் த�ொடர்பிலும் இவர்கள் உரிய
கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும்.

இது ஒரு புறமிருக்க க�ொர�ோனா த�ொற்றி
னால் பல த�ொழிலாளர்கள் இப்போது பாதிக்கப்
பட்டுள்ள நிலையில் சில த�ொழிலாளர்கள் உயிரி
ழந்தும் உள்ளனர். இன்னும் பல த�ொழிலாளர்கள்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறாக
கின்றது. சீனா தன்னுடைய பட்டுப்பாதைத் திட்ட
த்துக்கு இலங்கையை பலமாகப் பற்றிக் க�ொண்டி
ருக்கின்றது. அதேவேளையில், வடபகுதியிலும்
சீனாவின் ஆதிக்கம் பரவலாக்கம் பெற்று வருவது
இந்தியாவுக்கு மேலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியி
ருக்கின்றது.
இந்தப் பின்னணியில்தான் இந்தியா தன்னு
டைய வெளிவிவகாரக் க�ொள்கையை மாற்றிக்
க�ொண்டு இலங்கை விடயத்தில் கடும் ப�ோக்கில்
செல்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் குறித்து மேஜர் மதன்
குமார் பேசுகின்றார். இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும்
இடையிலான தற்போதைய நெருக்கத்தை மட்டுப்
படுத்த வேண்டுமானால் அதிரடியாக எதனையா
வது செய்தாகவேண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தம் இந்தியா
வுக்குள்ளது. புதுடில்லியில் க�ொள்கை வகுப்பாளர்
கள் இதுகுறித்து நுணுக்கமாக ஆராய்வதாகவும்

தனி மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளர்களுக்கு உணவு
மற்றும் ஏனைய உதவிகள் உரியவாறுபெற்றுக்
க�ொடுக்கப்படவில்லை எனவும் இதனால் இவர்
கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக
வும் பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்திருக்கின்றார். இவர்
களுக்கு தேவையான உதவிகளை அரசாங்கமும்
நிர்வாகமும் பெற்றுக் க�ொடுக்க வேண்டும்
என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளத�ோடு கூட்டுறவு
சங்க பணத்தில் இருந்து ஒரு த�ொகையினையும்
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நன்மை கருதி வழங்க
வேண்டும் என்றும் மேலும் அவர் வலியுறுத்தி
இருக்கின்றர்.
இறுதியாக ந�ோக்குகையில் புறக்கணிப்பு
நிலைமைகள், க�ொர�ோனாவின் சமகால ப�ோக்கு
கள் என்பன பெருந்தோட்டத் த�ொழிற்றுறையை
யும், மக்களையும் அதளபாதாளத்தில் தள்ளி வரு
கின்றன. இவற்றில் இருந்தும் இவர்களை மீட்
டெடுத்து அபிவிருத்திப் பாதைக்கு இட்டுச் செல்
வதன் ஊடாக பலவித நன்மைகளையும் பெற்றுக்
க�ொள்ள முடியும் என்பதில் ஐயமில்லை.
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இந்தியாவின் இந்த நிலை இலங்கைக்கும்
தெரியாத ஒன்றல்ல. மிலிந்த ம�ொரக�ொடைவைத்
தூதுவராக அனுப்புவதன் மூலம் இந்தியாவின்
சீற்றத்தைத் தணிக்க முடியும் என க�ொழும்பு
திட்டமிடுகின்றது. மிலிந்த இந்தியப் பிரதமர்
ம�ோடியுடன் தனிப்பட்ட ரீதியில் நெருக்கமான
ஒருவராகக் கருதப்படுபவர். குஜாராத் முதலமை
ச்சராக ம�ோடி இருந்த காலப்பகுதியில் அங்கு இடம்
பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் மிலிந்த கலந்து க�ொண்
டிருந்தார். அதன் மூலம் இருவருக்கும் இடை
யிலான உறவு நெருக்கமடைந்தது. இந்தியாவைச்
சமாதானப்படுத்துவதற்கு மிலிந்த என்ன செய்யப்
ப�ோகின்றார் என்பதுதான் இப்போதுள்ள முக்கிய
கேள்வி!
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த�ொடர்பாடல் வலையமைப்புக்கும் ப�ொறுப்பா
னவர். அவரும் காலம்சென்ற முஜாகுதீன் தளப
தியான ஜலலுடீன் ஹக்கானியின் புதல்வராவார்.
அதாவது அடுத்த தலைமுறைக்கு மாற்றப்
பட்ட ப�ோராட்டம், தகைமை அறிந்து விட்டுக்
க�ொடுக்கும் மனப்பான்மை என்பவை தான் உல
கின் வல்லரசை எதிர்த்து அவர்களால் நிமிர முடிந்து
ள்ளது.
	பாகிஸ்தானின் உதவிகள் தலிபான்களுக்கு
இருந்தப�ோதும், அவர்களின் த�ொடர்ச்சியான
ப�ோராட்டம் என்பது தான் தற்போதைய வெற்றி
க்கான மூலதனம். நாம் தனியாகச் செல்லவில்லை
38 நாடுகள் எம்முடன் இணைந்து ப�ோரிட்டனர்
என அமெரிக்க அதிபர் ஜ�ோ பைடன் கூறியிருந்தார்.
அதாவது 38 நாடுகளைத் த�ோற்கடித்துள்ளனர் தலி
பான்கள்.
அவர்கள் தமது படை நடவடிக்கையை மிக
வும் காத்திரமாகத் திட்டமிட்டு நடைமுறைப்படு
த்தி யுள்ளனர். உதாரணமாக ஆப்கான் வான்படை
யினரை 246 விமானங்களுடனும், பிரேசிலில்
தயாரிக்கப்பட்ட தாக்குதல் விமானங்கள் மற்றும்
அமெரிக்காவின் தாக்குதல் உலங்கு வானூர்திகளு

இலங்கை த�ொடர்
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தலைவரதும் ஒருமித்த கருத்தால் அது பின்வாங்
கப்பட்டது. அதற்குப் பின்னர் ராஜீவ் காந்தி
அவர்களின் மரணம் நிகழ்ந்தது. அதற்குப் பின்னர்
விடுதலைப் புலிகளுடனான இந்திய அரசின்
உறவு ஒரு வகையாக முடிந்து விட்டதே என்று
நான் ச�ொல்லுவேன். ஆனால் இலங்கை அரசாங்
கத்திற்கு உண்டான உறவும் ஒரு தேக்க நிலையை
அடைந்து, அதற்கு மேல் முன்னேறவில்லை.
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் 2014 ம�ோடி
அரசாங்கம் அமைத்த பின்னர், யாழ்ப்பாணத்
துக்கு விஜயம் செய்தார். அதன் பின்னர் இந்த
உறவு முறை ஒருவகையான வேகம் எடுக்கிறது.
இதில் 3 முக்கிய நபர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று
இலங்கை அரசங்கம், மற்றையது இந்திய அரசா
ங்கம், மூன்றாவது ஈழத் தமிழர்கள். இப்படி ஒரு
சூழ்நிலையில் இந்த துறைமுக நகரம் கிழக்கு
முனையம், இவ்வாறு சீனாவின் ஒரு காலனிய
மாகவே இலங்கை வெகு வேகமாக மாறியது
குறிப்பாக க�ொர�ோனா வந்த பிறகு. இந்த சூழ்
நிலையில் இதுவரை இருந்த உறவு, இதுவரை
இருந்த வெளியுறவுக் க�ொள்கையை மாற்றிய
மைக்கக்கூடிய தருணத்திற்கு இந்தியா வந்து
விட்டது. இந்த மாற்றம் இனிவரும் காலங்களில்
இலங்கையை எப்படிக் கையாள்வது, இலங்கை

ப�ௌத்த சிங்கள
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முன்வைக்கப்பட்ட இடைக்கால நிர்வாகத்தைத்
வழங்காது தாமதப்படுத்தி, ஈழத்தமிழர்களின்
அரசு ந�ோக்கிய அரச நிலையைச் சிங்களஅரசுக்குச்
சமானமான முறையில் மதித்த உலகை, அந்நிலை
யில் இருந்து மாறச் செய்தார். இதன்வழி கூட்டாட்சி
ஒன்றின் மூலம் அமைதி ஏற்படுவதற்குரிய முறை
யில் வளர்ந்து வந்த வளர்ச்சியை அவர் முறியடி
த்தார்.
இவரின் பிரதமராக இருந்த ரணில் விக்கி
ரமசிங்க, தமிழர்களின் ஆயுத எதிர்ப்பை இல்லா
த�ொழிப்பதற்கான அனைத்துலக வலைப்பின்ன
லையும் உருவாக்கிப் பின்னர் முள்ளிவாய்க்கால்
ஈழத்தமிழின அழிப்பு மூலம் ராசபக்ச குடும்ப
ஆட்சி இலங்கையில் உருவாகப் பேருதவி புரிந்தார்.
இந்தப் பின்னணியில் இன்று ராசபக்ச
குடும்பம் ப�ௌத்த மகாசங்கங்களின் பணிவான
தலைமைகளாகத் தம்மைச் சிங்கள ப�ௌத்தர்கள்
முன் வெளிப்படுத்தி, ஈழத்தமிழின அழிப்பை
தமிழர்களினதும் தமிழ்பேசும் முஸ்லீம்களினதும்
மத மற்றும் நம்பிக்கைகளை வன்முறைப்படுத்தி,
இனஅழிப்பு மூலம் நூறாயிரத்திற்கு மேலாகக்
ஈழத்தமிழர்களைக் க�ொன்றழித்த ஆட்சியாளர்களா
கவும், பதினைந்து இலட்சம் தமிழரை இனங்கா
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டனும் அமெரிக்கா பலப்படுத்தியப�ோது, தலிபான்
கள் அமெரிக்காவினால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட விமா
னிகளைக் குறிவைத்துத் தாக்கி அழித்து வந்தனர்.
ஆப்கானின் கனிமவளங்களைக் குறிவை
த்து, அமெரிக்க முதலாளிகள் சென்ற ப�ோது அவர்
களைக் குறிவைத்து, தாக்குதல் களை மேற்கொண்
டனர் தலிபான்கள். கடந்த 20 வருடங்களில் 3800
ஒப்பந்தக்காரர்கள் க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
அதாவது இலாபமற்ற மற்றும் முடிவற்ற
ஒரு ப�ோரில் சிக்கிவிட்டோம் என அமெரிக் காவை
உணர வைத்திருந்தனர். அமெரிக்கா அதனை உண
ர்ந்த ப�ோது, க�ோவிட்-19 ந�ோயும் அமெரிக்காவின்
ப�ொருளாதாரத்திற்குப் பாரிய அடியைக் க�ொடுத்தி
ருந்தது. இவை அனைத்தும் அமெரிக்காவின் வெளி
யேற்றத்திற்கு வழி ஏற்படுத்தியதுடன், ஆசியப்
பிராந்தியத்தின் பூக�ோள அரசியலையும் மாற்றி
அமைத்துள்ளது.
19 ஆம் நூற்றாண்டில் பிரித்தானியாவையும்,
20 ஆம் நூற்றாண்டில் ச�ோவியத்தையும், 21 ஆம்
நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவையும் த�ோற்கடித்த வர
லாற்றைக் க�ொண்டதாக ஆப்கான் மக்கள் தமது
இறைமையை தக்கவைத்துள்ளனர்.

அரசைக்குறிப்பாக எப்படிக் கையாள்வது, இல
ங்கை அரசு என்பதை விட ராஜபக்ஸ அரசு என்று
குறிப்பாகக் கூறுவேன். இந்தக் குடும்ப அரசா
ங்கத்தை எப்படிக் கையாள்வது என்பதை விவா
தித்து, இதற்கு உண்டான பின்புல வேலைகளை
யும் முடித்து விட்டு, இதற்கு உண்டான அறிவி
ப்பு மிக விரைவில் வெளிவரும் என நான்
எதிர்பார்க்கிறேன். இதற்கும் காலம் தாழ்ந்து விட்
டது. இந்த வேலைகள் நடந்து க�ொண்டிருக்கும்
ப�ோது, இந்தியாவில் க�ொர�ோனாவின் இரண்
டாவது அலை மிக ம�ோசமான தாக்கத்தை உண்
டாக்கியது. அந்த சூழ்நிலையில் இதைச் செய்ய
முடியவில்லை.

வரும் ஜனவரியில் மிகப் பெரிய மாநில
மான உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் வருகின்றது.
இந்தத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, இது ஒரு அதிகார
ணக் கூடிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி தங்கள் ச�ொந்த
மண்ணை விட்டு வெளியேற வைத்து, இன்றும்
படைபல ஆட்சியை சனநாயக ஆட்சி என நடத்து
பவர்களாகவும் த�ொடர்கின்றனர்.
இன்று ஈழத்தமிழின அழிப்புக் க�ொள்கை
வழி ஆட்சி செய்யும் க�ோத்தபாய ராசபக்ச,
ப�ௌத்த மதத்தின் பேரால் தான் தமிழர்களின்
நம்பிக்கைக்காக அவர்களை வன்முறைப்படுத்தி
வருவதை உலகுக்கு நியாயப்படுத்த, தமிழர்களின்
தாயகப் பகுதிகளையே ப�ௌத்த மண் எனப்
பிரகடனப்படுத்தும் அரச அதிபர் செய லணிக்
குழுக் களையே நிறுவி, வேகமாகச் செயற்பட்டு
வருகின்றார். தமிழ்மொழி மூலம் தமி ழர்கள்
வழியாக ப�ௌத்தம் இலங்கையில் பரவிய
த�ொன்மை வரலாற்றால் தமிழர் பகுதிகளில் காணப்
படக்கூடிய ப�ௌத்த மதத் த�ொல்பொருட்களைச்
சிங்களவர்களுடைய ஆட்சியின் சின்னங்கள் எனத்
திரிபுவாதம் செய்வதற்கான அனைத்து முயற்சிக
ளையும் க�ோத்தபாயா படை பல நிர்வாகம்
க�ொண்டு செய்து வருகின்றார். சைவ ஆலயங்கள்
முன் ப�ௌத்த வழிபாட்டுத் தலங்கள் வேகமாக
அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதே வேளை தமிழர்களின் கண்ணியமான
வாழ்வுக்கு வழி செய்யுமாறு பாரதப் பிரதமர்
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கேள்வி?

இலங்கை அரச பயங்கரவாதத்தால் பாதிப்
புற்ற தமிழர்களுக்கு உலகம் அஞ்சலி செலுத்த
மறுப்பதேன்?
பதில்!

அரச பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக ஆயுதம்
எடுத்த தமிழ் இளைஞர்களைப் பயங்கரவாதிகள்
என்று முத்திரை குத்தி உலகம் பூராகவும் அந்தத்
தகவலை இலங்கை அரசாங்கம் பரவவிட்டதால்
பாதிப்புற்றவர்கள் உண்மையில் பயங்கரவாதி
களே என்று உலக�ோரில் பலர் நினைத்து தமிழ்
மக்களின் உண்மை நிலையையும், பாதிப்பையும்
அவர்கள் உணர முடியாமல் இருந்து வருகின்றது.
ஆனால் நிலைமை மாறிக் க�ொண்டே இருக்கி
ன்றது. இலங்கையின் அரச பயங்கரவாதத்தின்
உண்மை ச�ொரூபத்தை சர்வதேச மக்கள் உணருங்
காலம் வெகு தூரத்தில்இல்லை.

பூர்வ அறிவிப்பாகவும், இது த�ொடர்பான
அதிகாரபூர்வ நடவடிக்கைகளும் த�ொடங்கும்
என நினைக்கிறேன். தேர்தல் வெற்றி இந்திய
ஜனநாயக அரசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வலிமை
யைக் க�ொடுக்கும். இதை இவர்கள் தற்போது
முக்கிய குறிக்கோளாக எடுத்துக் க�ொண்டிரு
க்கிறார்கள். தேர்தல் ஒருபுறம் நடந்தாலும்,
இதற்குப் பின்புறம் நடக்கும் வேலைகள், பல
விடயங்கள் நடந்து க�ொண்டு தான் இருக்கின்றன.
குறிப்பாக ஜெய்சங்கர் இரண்டு, மூன்று தடவை
அமெரிக்கா சென்று வந்திருக்கின்றார். அதன்
பின்னர் இலங்கை அரசில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்ற
ங்களை கண்கூடாகக் காண்கின்றோம். பசில்
ராஜபக்ச ஒரு அமெரிக்கப் பிரஜை. அமெரிக்கக்
குடியுரிமை பெற்ற இலங் கையர். இலங்கை
அரசமைப்பு முறைப்படி அவர் தேர்தலில் ப�ோட்
டியிட முடியாது. அவரை நிதியமைச்சராகராக்கு
வதற்காக அரசியலமைப்பில் மாற்றம் செய்யப்
பட்டதை நாங்கள் பார்க்கிற�ோம். இவை அனை
த்தையும் நீங்கள் கணிப்பிட்டுப் பார்த்தீர்கள் என்
றால், இதற் கான பின்புல வேலைகள் மிக வேக
மாக நடந் திருக்கின்றது. இதற்கான பாதைகள்
என்ன வென்று இரண்டு மூன்று மாதங்களில்
இந்த வருடக் கடைசியில் தெரிய வரும் என்பது
எனது நம்பிக்கை.
நரேந்திரம�ோடி அவர்களின் அரசின் வேண்டுக�ோள்
வெளிவந்த மறுவினாடியே இலங்கையில் அரசி
யல் அதிகாரப் பரவலாக்கல் என்ற பேச்சுக்கே
இடமில்லை என ராசபக்ச சக�ோதரர்கள் கூட்டுப்
பதில் அளித்து, இலங்கையில் மற்றைய மத இன
உரிமைகளைத் தாங்கள் வன்முறைப்படுத்தல், தங்
களைப் பெரும்பான்மை வாக்குகளால் தெரிவு
செய்த சிங்கள மக்களுடைய ஆணையைத் தாங்கள்
முன்னெடுக்கும் செயற்பாடு என நியாயப்படுத்தி
யும் உள்ளனர்.
இந்த உண்மைகளை உலகுக்கு உரக்கச்
ச�ொல்லி ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல் உரிமைகள்
மறுப்பு என்பது, சிறீலங்கா, மதத்திற்காக அல்லது
நம்பிக்கைக்காக ஈழத்தமிழரை வன்முறைப்படுத்
தும் அரசியல் செயற்திட்ட மாகவும் பார்க்கப்படக்
கூடியது என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இந்த
வகையிலும் இதனை அணுகி ஈழத் தமிழர்களு
க்கு அரசியல் உரிமைகள் மீள ஐக்கிய நாடுகள்
சபையும், அனைத்துலக நாடுகளும் ஈழத் தமிழர்
களின் வெளியக தன்னாட்சி உரிமையைக் காலந்
தாழ்த்தாது ஏற்று அவர்களுக்கு உதவுமாறு வேண்டு
வது உலகத் தமிழரின் இந்நாளின் கடமையாக
உள்ளது.
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யில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
அத்துடன் மிக முக்கியமாக இப்பகுதியி
நிலையில் அவற்றினை அபகரித்து அவற்றில் ப�ௌ லேயே அதிகளவான மண் அகழ்வுகளும் முன்னெ
த்த மத்தியஸ்தானம் அமைக்கும் முயற்சிகள் முன் டுக்கப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் அதிகளவான
னெடுக்கப்பட்ட நிலையில் அவை இன்று ம�ௌனி நீர்நிலைகள் உள்ளதன் காரணமாக இவ்வாறு
க்கப்பட்டுள்ளன.
அதிகளவில் மண் அகழ்வுகள் முன்னெடுக்கப்படு
கின்றன. இப்பகுதியில் மண் அகழ்வுகளை மேற்
க�ொள்வதற்கு தெற்கிலிருந்து பெருமளவான சிங்க
ளவர்கள் இப்பகுதியில் வந்துள்ளதாக அங்கிருந்து
வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அமைச்சர்களின்
கைக்கூலிகளாக தெற்கில் செயற்படும்பலர் இப்
பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளதுடன் மண் அகழ்வில்
ஏற்படும் பிரச்சினைகள் காரணமாக சிங்களவர்
களுக்குள்ளேயே பல்வேறு பிரச்சினைகள் எழுவ
தாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அண்மை
யில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவங்களும்
இதன் எதிர�ொலியாகவே நடைபெற்றதாக கூறப்
படுகின்றது.
ஏறாவூர்ப்பற்று பிரதேசத்தில் முற்றுமுழு
இதேப�ோன்று செங்கலடி-பதுளை வீதியின் தாக நூறு வீதம் தமிழர்கள் செறிந்துவாழும் பகுதி
எல்லைப்பகுதியில் காடுகள் வளர்த்தல்,முந்திரிகை யில் தென்னிலங்கையிலிருந்துவந்தவர்கள் முகா
செய்கை என்ற ரீதியில் காடுகளை பிரித்து வேறு மிட்டு மண் க�ொள்ளையை மேற்கொண்டுவரும்
மாவட்டங்களை சேர்ந்த சிங்கள மக்களுக்கு வழங் நிலையில் அவற்றினை தட்டிக்கேட்க முடியாதவர்
கும் நடவடிக்கைகள் மிகவும் திட்டமிட்ட வகை களாக மட்டக்களப்பில் உள்ள ஆளும் கட்சி அரசி

ஆபத்தில் ஏறாவூர் ... த�ொடர்ச்சி...

அமெரிக்கா, தலிபான்

... த�ொடர்ச்சி...

ஈரான் ப�ோன்ற நாடுகளுடனும் பிராந்தியத்தில்
தாக்கம் செலுத்தும் நாடுகளான துருக்கி, கட்டார்,
சவூதி அரேபியா ப�ோன்ற நாடுகளுடனும் அமெரி
க்கா மிகவும் நெருக்கமாகப் பணியாற்றக்கூடும்.
	பலவிதமான த�ோல்விகளைச் சந்தித்த
ப�ோதிலும் கூட, உலக அரங்கில் பல விடயங்களைச்
சாதிக்கும் ஆற்றலைக்கொண்ட, உலக நாடுகளுக்
குள் மிகச் செல்வந்த நாடாகவும் மிகவும் சக்தி
வாய்ந்த நாடாகவும் அமெரிக்கா இன்னும் திகழ்
கின்றது. அந்த வகையில், ஆப்கானிஸ்தான் த�ொட
ர்பாக ஒரு ப�ொது மூல�ோபாயம் ஒன்றைப்பற்றிக்
கலந்துரையாடுவதற்கென இணையவழி ஜி7 நாடு
களின் சந்திப்பு ஒன்றை பைடன் ஏற்கனவே ஒழு
ங்கு செய்திருக்கிறார்.
ஆனால் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்குலக
நாடுகளின் அழுத்தத்தை தலிபான்கள் எப்படிக்
கையாளப்போகிறார்கள் அல்லது எப்படிப்பட்ட
ஒரு ஆட்சியை ஆப்கான் மக்களுக்கு அவர்கள்
வழங்கப் ப�ோகிறார்கள் என்பது இன்னும் தெளி
வாகவில்லை.
	காலத்துக்கேற்றுச் செயற்படும் ஒருப�ோக்கு,
சமரசம் செய்தவற்குத் தயாராக இருத்தல், இன்னும்
தங்கள் நாடும் குறிப்பாகத் தலைநகரமும் 2001க்குப்
பின்னர் ஐந்து மில்லியன் மக்கள் என ஐந்து மட
ங்காக அதிகரித்து நிறையவே மாற்றத்துக்கு உள்ளா
கியிருக்கிறது என்பதைத் தலிபான்கள் புரிந்திரு
ப்பதை அவர்களது உடனடி அறிக்கைகள் மற்றும்
செயற்பாடுகள் க�ோடிட்டுக்காட்டுகின்றன.

ஒரு காத்திரமான வெற்றியை தலிபான்
தலைவர்கள் தற்போது பெற்றிருக்கலாம். ஆனால்,
1990களில் தாம் ஆட்சிசெய்த ப�ோது எப்படி அந்நி
யப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டார்கள�ோ அதே ப�ோல
மீண்டும் ஒரு தடவை அந்நியப்படுத்தப்படுவதை
அவர்கள் விரும்பவில்லை.
அதனால் தான், உய்கூர் முஸ்லிம் மக்களை

சீனா துன்புறுத்திய ப�ோதிலும் கூட, அதன் ஆதர
வையும் நிதியுதவியையும் பெற்றுக்கொள்ளும்
ந�ோக்குடன், பேஜிங்குடன் அவர்கள் ஏற்கனவே
பேச்சுவார்த்தையைத் த�ொடங்கியிருக்கிறார்கள்.
ஆசியாவில் ஏற்கனவே ஓர் முக்கிய சக்தியாக
விளங் குகின்ற அமெரிக்காவை அகற்றித் தாம் அந்த
இடத்தைப் பிடிப்பதற்காக மூல�ோபாய ரீதியாகத்
தனக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ‘பாதையும் பட்
டையும்’ என்ற பெரும் திட்டத்தின் ஓர் பகுதியாக
பாகிஸ்தான், ஈரான் மற்றும் ஏனைய ஆசிய நாடு
களில் சீனா தனது உட்கட்டமைப்பு வேலைகளை
முன்னெடுத்து வருகிறது.
இவை எவ்வாறு இருப்பினும், தலிபான்க
ளின் தற்போதைய அறிக்கைகளைப் பார்க்கும்
ப�ோதும், காபூலில் தற்போது பணியாற்றிக்கொண்
டிருக்கின்ற அமெரிக்கப் படைகளுடன் தலிபான் கள்
ஒத்திசைவாக இயங்குவதைப் பார்க்கும்போதும்,
வெளிநாடுகளின் உதவிகள் இல்லாமல் தமது
நாட்டை உறுதியான ஒரு நிலைக்குக் க�ொண்டுவர
முடியாது என்பதை தெளிவாக உணர்ந்தவர்களாக,
தம்மை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ப தற்காகவும்
ஒரு வேளை மேற்குலக நிறுவனங்களிலிருந்து நிதி
யுதவிகளைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்காகவும் அமெரி
க்காவுடன் பேச்சுவார்த்தையைத் தலிபான்கள்
த�ொடர
விரும்புவதையே
காணக்கூடியதாக
இருக்கிறது.
அந்த ந�ோக்கத்துக்காக, அரச ஊழியர்கள்
அனைவருக்கும் ஒரு ப�ொதுமன்னிப்பை வழங்கிய
தலிபான்கள், முன்னைய அரசில் பணியாற்றிய
அனைத்து இராணுவ வீரர்களையும் தங்களது
படை களுடன் இணைந்துக�ொள்ளுமாறு அழைப்பு
விடுத்திருக்கிறார்கள். அதுமட்டுமன்றி, கூட்டணி
ஆட்சிய�ொன்றை அமைப்பதுபற்றியும் பெண்
பிள்ளைகள் பாடசாலைச் செல்ல அனுமதிப்பது
பற்றியும் முகத்திரையைப் ப�ோட்டபடி பெண்கள்
தாம் செய்யும் த�ொழில்களைத் த�ொடர்ந்து செய்ய
அனுமதிப்பது பற்றியும் அவர்கள் பேசிக் க�ொண்டி
ருக்கிறார்கள்.
	தலிபான்களின் ஓர் இதயபூர்வமான மாற்
றத்தை இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் வெளிப்படுத்
துகின்றனவா அல்லது தாம் ஓரங்கட்டப்படுவதைத்
தவிர்க்க அவர்கள் கையாளும் ஓர் உத்தியா என்
பதைப் ப�ொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
ஆனால் தாங்கள் கடுமையாகப் ப�ோராடி வெற்றி
பெற்றதன் பின்னர், மேற்குலகம் ச�ொல்வதை
ஓர் அடிப்படைவாத இஸ்லாமியக் குழு கேட்டு
நடக்குமா என்பது த�ொடர்பாக பலர் ஐயப்படு
வதையும் காணமுடிகின்றது. ஷறியா சட்டத்துட
னும் ஆப்கான் பாரம்பரியங்களுடனும் சனநாயகம்
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யவாதிகள் உள்ளனர்.

இன்று ஏறாவூர்ப்பற்று முழுவதும் உள்ள
காணிகள் அபகரிக்கப்படுவதற்கான மிகவும் திட்ட
மிட்ட செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற
நிலையில் அவற்றினை தடுத்து நிறுத்தி தமிழ்
மக்களின் நிலங்களை பாதுகாப்பதற்கான உரிய
நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கவேண்டிய ப�ொறு
ப்பு அனைவருக்கும் உள்ளது. ஏறாவூர்ப்பற்று
பிரதேசம் க�ொண்டுள்ள ஆபத்து மட்டக்களப்பு
மாவட்டம் முழுமைக்குமான ஆபத்து மட்டுமன்றி
வடகிழக்கு தமிழ் தேசியத்திற்கும் ஆபத்தானதாகவு
ள்ளது. இதற்கான நடவடிக்கைகளை காலம் தாழ்
த்தாது முன்னெக்கவேண்டும் என்பதே அனைவரது
எதிர்பார்ப்புமாகும்.
இணைந்து ப�ோகாது என்பதை அவர்கள் ஏற்கனவே
தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள்.
ஆனால், நன்கு செயற்படக்கூடிய ஓர் அரசாக
தம்மை மாற்றிக்கொள்ளாது ஒரு பழிவாங்கும்
படலத்தை தலிபான்கள் முன்னெடுப்பார்களாக
இருந்தால், ஈரான், பாகிஸ்தான் ப�ோன்ற நாடுகள்
நேரடியாகவ�ோ அன்றேல் பாதிக்கப்படாத இனக்
குழுமங்கள் மூலமாகவே அந்த நாட்டில் தலையீடு
களை மேற்கொள்ளலாம்.

	தலிபான்கள் அடைந்திருக்கும் வெற்றியி
னால் புத்துணர்ச்சியடைந்திருக்கும் ஏனைய இஸ்
லா மியக் குழுக்கள் நடுவில் இவையெல்லாம்
அதிகமான தாக்கத்தை நிச்சயம் ஏற்படுத்தி, மீண்
டும் ஒரு தடவை தாக்குதல்கள், பதில் தாக்குதல்
கள் என்ற தீய சக்கரத்துக்குள் அவர்களை இட்டுச்
செல்லலாம்.
ஒட்டும�ொத்தமாகப் பார்க்கும் ப�ோது,
ஆப்கானில் ப�ோர் ஓர் முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம்.
ஆனால் பழிதீர்க்கும் நடவடிக்கைகளும் முன்னெடு
க்கப்படலாம்.
இதே ப�ோல் ஆப்கானிஸ்தானில் செப்டெ
ம்பர் 11க்குப் பின்னரான அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பின்
மீது திரைகள் மூடப்பட்டிருக் கலாம். ஆனால்
செம்டெம்பர் 11க்குப் பின்னரான அந்த யுகம்
இன்னும் முற்றுப்பெறவில்லை என்பதே யதார்த்த
மாகும்.
உலகத்துக்கு இன்றியமையாத ஒரு நாடாகத்
தம்மைத் தாமே பறைசாற்றிய அமெரிக்கா, தற்
ப�ோது தமக்கும் உலகுக்கும் பாரிய அழிவை ஏற்
படுத்திவிட்டு, ஏனைய நாடுகள் தம்மை ஓர் முக்கிய
நாடாகக் கருதத் தேவையில்லை என்றவ�ொரு
நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அப்பிராந்தியம் முழுவதையும் தமது
ச�ொந்த விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி அமைக்க
வேண்டும் என்ற இலக்குடன் ஆப்கானை அமெ
ரிக்கா ஆக்கிரமித்து இருபது கடந்து விட்ட பின்னர்,
உண்மையில் யார், யாரை மாற்றினார்கள் என்பது
ஒரு கேள்விக்குறியாகவே எஞ்சியிருக்கிறது.

