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இலங்கையின் வெளிநாட்டு 
நிதிக் ் கையிருப்பு 1.6 பில்லியன் 

வ�ாலரகைளாகை கு்ைெ்�ந்துள் 
ளது. இது ஒரு மாதத்திறகைான உண 
வுப் வ�ாருட்கை்ள இைக்குமதி வெய் 
யவெ வ�ாதுமானது என வகைாழும்பு 
தகைெல்கைள் வதரிவிக்கின்ைன.
 சிைப்பு ்கையாளும் ்கையிரு 
ப்பு 127 மில்லியன், தஙகைம் 382 
மில்லியன் மறறும் நிதிக் ் கையிருப்பு 

1.1 பில்லியன் வ�ாலரகைவள 
தறவ�ாது இலங்கையின் ்கையிருப் 
�ாகை உள்ளது. இந்த ெரு�ம் ஆகைஸ்ட் 
மாதம் அ்னத்துலகை நாணய நிதி 
யத்தி�ம் இருந்து வ�ைப்�ட்� 554 
மில்லியன் வ�ாலரகைளும் அவம 
ரிக்கை வ�ாலரகைளாகை மாறைப்�ட்டு 
விட்�ன.

,yq;ifapd; epjpf; ifapUg;G 
xU khj ,wf;Fkjpf;Nf NghJkhdJ

கை�ந்த புதன்கிழ்ம (8) இந்தியா 
வின் வதன் மாநிலமான 

தமிழகைத்தின் நீலகிரி மாெட்�ம் 
குன்னூர �குதியில் இ�ம்வ�றை 
உலஙகுொனூரதி வி�த்தில் இந்தி 
யப் �்�யினரின் மிகைவும் உயர 
நி்ல அதிகைாரியான முப்�்� 
கைளின் தள�தி வெனரல் பிபின் 
ராெத் உட்�� 13 வ�ர வகைால்லப்� 
ட்டுள்ளது�ன் ஒருெர உயிர தப்பி 
யுள்ளார.
 தீவிர சீன எதிரப்பு வகைாள்்கை 
யு்�ய அெர, இந்தியாவின் முப் 
�்�கைளுக்கு இ்�யிலான முரண் 
�ாடுகை்ளக் கை்ளயும் வ�ாருட்டு 
2019 ஆம் ஆண்டு இந்திய பிரதமர 
நவரந்திர வமாடியினால் புதிதாகை 
உருொக்கைப்�ட்� முப்�்�கைளின் 
தள�தி என்ை �தவியில் அமரத்தப் 
�ட்�ார.
 இந்திய இராணுெத்தின் தள 
�தியாகை �ணியாறறிய அெர, இந் 
திய- சீன எல்்லகைளில் அதிகை கைாலம் 
�ணியாறறியிருந்தார.
 இந்த வி�த்தானது இந்தியப் 
�்�யினரின் தரமறை தன்்ம்ய 
யும், ஒழுக்கைமின் ் ம்யயும் கைாட்டு 
ெதாகை த குவளா�ல் ் ரம்ஸ் ஊ�கைம் 

வதரிவித்ததுள்ளது.
 இந்தியாவின் நவீனமயப்�டு 
த்தல்கைளுக்கு இது வ�ரும் பின்ன 
்�வு. தீவிர சீன எதிரப்�ாளர ஒருெர 
ம்ைந்தவ�ாதும், எல்்லயில் 
முறுகைல் நி்ல தணியப் வ�ாெதி 
ல்்ல. ரஸ்யாவின் எம்.ெ-17V5 
உலஙகுொனூரதி சிைந்தது. ஆனால் 
இந்தியப் �்�யினர ெழ்மவ�ால 
�ாதகைமான கைாலநி்ல்யப் புைக் 
கைணித்துள்ளனர.
 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தியா 
வின் விமானம்தாஙகிக் கைப்�லும், 
2013 ஆம் ஆண்டு நீரமூழ்கிக் கைப் 
�லும் இவொைான வி�த்துக்கை்ள 
ெந்தித்திருந்தன. எல்லாம் மனிதர 
கைளின் தெறுகைள்.
 இந்த வி�த்தின் பின்னணி 
யில் சீனா உள்ளதாகைவும், இவொ 
ைான வி�த்து 2020 ஆம் ஆண்டு 
தாய்ொனில் இ�ம்வ�றைதாகைவும் 
அதில் தாய்ொனின் �்� உயர 
அதிகைாரி �லியாகியிருந்ததாகைவும் 
இந்தியாவின் மூத்த அதிகைாரி பிரமா 
வெல்வலனி வதரிவித்துள்ளார. 
ஆனால் அதில் உண்்மயில்்ல 
என அது வமலும் வதரிவித்துள்ளது.

cyq;FthD}u;jp tpgj;jpy; 

jPtpu rPd vjpu;g;G 

,e;jpaj; jsgjp gyp

மட்�க்கைளப்புச் சி்ைச்ொ்ல 
யில் தடுத்து ்ெக்கைப்�ட்டு 

ள்ள 09 தமிழ் அரசியல் ்கைதிகை்ள 
விடுத்ல வெய்ெதறகு ந�ெடிக் 
்கைவயடுக்குமாறு குறித்த அரசியல் 
்கைதிகைளின் குடும்�த்தினர வகைாரி 
க்்கை விடுத்துள்ளனர.

 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�த் 
தில் கை�ந்த 2010ஆம் ஆண்டுக்கு 
பின்னர �ல்வெறு குறைச்ொட்டுகை 
ளின் அடிப்�்�யில் �யஙகைரொ 
தத் தடுப்புச் ெட்�த்தின் கீழ் இெர 
கைள் ்கைது வெய்யப்�ட்டு எந்தவித 
விொர்ணகைளுமின்றித் தடுத்து 
் ெ க் கை ப் � ட் டு ள் ள த ா கை வு ம் 
உைவினர கைள் வதரிவித்தனர.
 மட்�க்கைளப்பு கிண்்ண 
யடிப் �குதி்யச் வெரந்த ஊ�கை 
வியலாளர உட்�� 09வ�ர இவ 

murpay; ifjpfis tpLjiy nra;AkhW 

ngw;Nwhu; Nfhupf;if

நீதியான மு்ையிவல விொர்ண 
ந�த்தப்�ட்டு, கைாணாமல் ஆக்கைப் 

�ட்� உைவுகைளுக்கைான நீதி  கி்�க் 
கைப்�� வெண்டும் என்�துதான் 
எஙகைளு்�ய நி்லப்�ாடு. அதில் 
நாஙகைள் மிகைவும் உறுதியாகை இருக்கி 
வைாம் என  வரவலா   ஊ�கைப் வ�ச் 
ொளர குருசுொமி சுவரந்திரன் வதரி 
வித்துள்ளார.

 கைாணாமல்  ஆக்கைப்�ட்�ெரகை 
ளின் உைவுகைள் வதா�ரச்சியாகைப் 
வ�ாராட்�த்தில் ஈடு�ட்டு ெருகின் 
ைனர. இது �றறியதான உஙகைளு 
்�ய நி்லப்�ாடு என்ன என்�து 
வதா�ரபில் இலக்கு ஊ�கைத்திறகு   
அெர கைருத்துத் வதரிவிக்்கையில்,

fhzhky; Mf;fg;gl;l cwTfSf;fhd 

ePjp  fpilf;fg;gl Ntz;Lk;
nuNyh Clfg; Ngr;rhsu; RNue;jpud;

உலகில் இருந்து 23 விலஙகு 
இனஙகைள் இந்த ெரு�ம் 

முறைாகை அழிந்துள்ளன. அ்ெ �ாது 
கைாக்கைப்�� வெண்டிய உயிரினங 
கைள் என்ை �ட்டியலில் இருந்து 
நீக்கைப்�டுெதாகை அவமரிக்கைாவின் 
மீன்கைள் மறறும் ெனெளத்து்ை 
இந்த ொரம் அறிவித்துள்ளது.
 மீன்கைள், �ை்ெகைள் மறறும் 
நத்்த இனத்்தச் வெரந்த உயிரின 
ஙகைவள 2021 ஆம் ஆண்டு�ன் 

,e;j tUlk; 23 tpyq;F ,dq;fs; 
G+kpapy; ,Ue;J Kw;whf mope;jd

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

வகைாவிட்-19 வநாய்த் தடுப்பு 
மு ் ை கை ளு க் கை ா கை 

உலகில் உருொக்கைப்�ட்� மருந் 
துப் வ�ாருட்கைள் மறறும் �ாது 
கைாப்பு உ�கைரணஙகைளால் 8.4 மில்லி 
யன் வதான் பிளாஸ்ரிக் கைழிவுப் 
வ�ாருட்கைள் சூழ்ல வென்ை்�ந் 
துள்ளன. 
 இ்ெ இந்த நூறைாண்டின் 

இறுதியில் கை�லின் அடியில் அல் 
லது கை�றகை்ரகைளில் கைழிவுப் வ�ாரு 
ட்கை ளாகை வதஙகும் அ�ாயம் உள் 
ளதாகை வதசிய மருத்துெ ெஙகைத்தின் 
ஆய்ொளரகைள் வதரிவித்துள்ளனர.
 எனவெ மருத்துெக் கைழிவுகை 
்ளக் ்கையாள்ெதறகு நல்ல முகைா 
்மத்துெம் வத்ெ என அெரகைள் 
வகைாரிக்்கை விடுத்துள்ளனர.

Nfhtpl;-19 cUthf;fpa gpsh];upf; 

fopTfs; 8.4 kpy;ypad; njhd;fs;

ஆபிரிக்கைத் வதசிய கைாஙகிரஸ் 
இன் உறுப்பினரும், 15 ெரு� 

ஙகைளுக்கு வமலாகை வதன்னா பிரிக் 
கைாவின் முன்னாள் அதி�ர வநல்ென் 
மண்வ�லாவு�ன் வைா�ன் தீவு 
சி்ையில் இருந்தெருமான இப் 
ராகிம் இஸ்மயில் இப்ராகிம் தனது 
85 ஆெது ெயதில் கை�ந்த வெவொய் 
க்கிழ்ம (7) கைாலமானார.
 எபி என்று அ்ழக்கைப்�டும் 

அெர வெளிவிெகைாரத் து்ண 
அ்மச்ெராகைவும் �தவி ெகித்திரு 
ந்தார. 1952 கைளில் வதன்னாபிரிக்கைா 
வின் விடுத்ல இயக்கைத்தில்இ்ண 
ந்த அெர, இ்ளஞர அணியிலும் 
பின்னர 1961 ஆம் ஆண்டு ஆயுதப் 
பிரிொன ஆபிரிக்கைத் வதசியக் கைாங 
கிரசிலும் இ்ணந்து �ணியாறறி 
யிருந்தார.

jkpo; ,dj;jpw;fhf Fuy; nfhLj;j 

,g;uhfpk; ,];khapy;

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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இலங்கையில் ந்�வ�றை வ�ாரக் குறைம் 
மறறும் மனித உரி்ம மீைல்கைளுக்கைாகை கை�ந்த 

ஆண்டு (2020) இல் இலங்கை இராணுெத் தள�தி 
ெவெந்திர சில்ொவுக்கு எதிராகைப் �யணத்த்� 
விதித்திருந்த அவமரிக்கைா, தறவ�ாது வமலும் இரு 
இராணுெ அதிகைாரிகைளுக்குத் த்� விதித்துள்ளது.
திருவகைாணம்லயில்,  2008 மறறும் 2009கைளில்  
11 தமிழரகைள் கைாணாமல் வ�ான ெம்�ெத்து�ன் 
வதா�ரபு்�ய இலங்கைக் கை�ற�்�ப் புலனா 
ய்வு அதிகைாரி  ெந்தன வெட்டியாராச்சி மறறும் (2008) 
8 தமிழரகை்ளக் வகைா்ல வெய்த ெம்�ெத்து�ன் 
வதா�ரபு்�ய சுனில் ரத்நாயக்கை ஆகிய இருெருக் 
கும், அெரகைளின் குடும்�த்தினருக்கும் அவமரிக்கைா 
விறகுள் நு்ழய அந்நாடு த்� விதித்துள்ளது.
 இந்நி்லயில், இலங்கை அதிகைாரிகைளுக்கு 
அவமரிக்கைா த்� விதித்துள்ள்ம்ய ெரவெறறு 
ள்ள ITJP-யின் �ணிப்�ாளர ெஸ்மின் சூக்கைா, 
அவமரிக்கைாவின் இத் த்�யானது �ாதிக்கைப்�ட்� 
குடும்�ஙகைளுக்கைான நம்பிக்்கை வி்த என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார.
 வமலும் இது குறைொளிகைளுக்கைான  விொ 
த்� மட்டுமல்ல, அெரகைளின் அதிகைாரிகைளுக்கைான 
எச்ெரிக்்கை ெமிக்்ஞ என்றும் சுட்டிக்கைாட்டி 
யுள்ளார.
 இது வதா�ரபில் அெர வெளியிட்டுள்ள 
அறிக்்கையில், “அவமரிக்கைாவின் த்� விதிப்�ா 
னது, குறித்த குறைொளிகைளின் அதிகைாரிகைளுக்கும் 
இன்றும் �தவிகைளிலிருக்கும் வ�ாரக் குறைொளிகை 
ளுக்கும் ஒரு எச்ெரிக்்கையாகும். அதிகைாரிகைள் 
மீதான குறைச்ொட்டுக்கை்ளக் ்கைவிடுமாறு ெனா 
தி�தி �ரிந்து்ரப்�தும், அதறகு ொதகைமாகை ஆ்ண 
க்குழுக்கை்ள அ்மப்�தும் குறைொளிகைளுக்கு 
மன்னிப்பு ெழஙகுெதும் இன்னும் இலங்கையில் 
வதா�ரகிைது.
 இலங்கை உயர நீதிமன்றில் குறைொளிகைளு 
க்கு எதிரான அ்னத்துக் குறைச்ொட்டுக்கைளும் 
்கைவி�ப்�ட்�தன் பின்னர நாம் வதா�ரந்து நீதிக் 
கைாகைப் வ�ாராடுெதில் என்ன �யன்?  அதில் எஙகு 
நியாயம் கி்�க்கைப் வ�ாகிைது? என்ை நி்ல்மக் 
குத் தள்ளப்�ட்வ�ாம். ஆனால் தறவ�ாது அவமரி 
க்கைாவின் த்�ச் வெய்தி  இதயத்தில் மீண்டும் �ாதி 
க்கைப்�ட்�ெரகைளுக்கைான நீதிக்கைான நம்பிக்்கை்ய 
ஏற�டுத்தியுள்ளது.
 வலப் வகைாமவ�ார HMPCK வெட்டியாராச்சி 
ஒரு புலனாய்வு அதிகைாரியாகை இருந்தது�ன், அெர 
ஒரு பிரதான ெந்வதகை ந�ராகை இருந்தார. இெர 
வகைாட்்� நீதிமன்ைத்தினு்�ய திருவகைாணம்ல 
யில் 11வ�ர கை�த்தல் வதா�ர�ான ெழக்கில் நீதியி 
லிருந்து தப்பியிருந்தது�ன், தமிழ்ப் �ாராளுமன்ை 
உறுப்பினரான ந�ராொ ரவிராஜ் வகைா்லயில் 
குறைொளிகைளில் ஒருெராகை இருந்த இெர, சிஙகைள 
நீதி�தி ஒருெரால் குறைமறைெர என விடுவிக்கைப் 
�ட்�ார. இலங்கை நீதிமன்ை ஆெணஙகைளின்�டி 
வெட்டியாராச்சி கை�த்தல்கைள் மறறும் கைாணா 
மல் வ�ாதல்கைளுக்குப் வ�ாறுப்�ான இரண்டு 
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த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

இனங்கள் என்ற தகுதியை ‘கூட்டங்கள்’ 
என மாற்றும் முைற்சி

 
 இலங்கைத் தீவு சிஙகைள இனத்்தவரின் நாடு. ப�ௌத்்த ஆகைமச் சட்டஙகைளின் வழியான 
ஆடசிக்குட�டுத்்தப�டும் நாடு. இதுவவ சிறிலஙகைாவின் ஒருநாடு ஒரு சட்டம் என்கிற அடிப�்்டயில் 
�டுவவகைமாகை உருவாகி வரும் சிறிலஙகைாவின் புதிய அரசியல்மபபின் பிரகை்டனமாகைக் கைட்ட்மக்கைப 
�டடு வருகிறது. இலங்கையில் மூவ்கைப�ட்ட மக்கைளாகை சிஙகைளரல்லா்த மக்கைள் வாழ்ந்து பகைாண்டி 
ருக்கின்றனர். 

01. இலங்கை்ய வரலாற்றுக்கு முற்�ட்ட கைாலம் மு்தல் ்தாயகைமாகைக் பகைாண்டுள்ள இலங்கையின் 
வ்தசிய இனத்்தவரான ஈழத்்தமிழ் மக்கைள், 
02. வர்த்்தகைத்திற்கு வந்து மிகை நீண்்ட கைாலமாகை இலங்கை்யத் ்தாயகைமாகைக் பகைாண்டு வாழ்ந்து 
வரும் ம்தத்துவச் சிறு�ான்்ம இஸலாமிய மக்கைள், 
03. பிரித்்தானிய கைாலனித்துவ ஆடசியாளர்கைள் ப�ருந்வ்தாட்டப ப�ாருளா்தார வளர்ச்சிக்கைாகை 
இந்தியாவில் இருந்து வவ்ல பசயவ்தற்கைான அனுமதியு்டன் பகைாண்டு வந்து இருநூறு ஆண்டுகைளாகை 
வாழ்ந்து வரும் இனத்துவச் சிறு�ான்்ம ம்லயகைத் ்தமிழர்கைள்

என்னும் மூன்று இன மக்கைளும் இலங்கையின் குடிகைள் என்ற வ்கையில் இலங்கை அரசியல் 
அ்மபபின் சட்ட ரீதியான �ாதுகைாபபுக்கும், அ்மதியான வாழ்வுக்கும், உரிய வளர்ச்சிகைளுக்கும், 
அ்னத்துலகை சட்டஙகைளின் அடிப�்்டயில், ்தகுதியு்்டய மக்கைள். இந்நி்லயில் இவர்கைள் ‘குடிகைள்’ 
என்ற அடிப�்்டயில் சட்டத்தின் முன் சமமான ஆடசி்யப ப�றுவ்தற்கு உரி்மயுள்ள மக்கைள் 
இனஙகைள். 
 அதிலும் இலங்கைத் ்தமிழர்கைள் அல்லது ஈழத்்தமிழர்கைள் அல்லது ்தமிழீழத்்தவர்கைள் என்ற 
அ்்டயாளத்்்த உ்்டயவர்கைள், இலங்கையின் வ்தச இனமாகைத் ப்தான்்மயும் ப்தா்டர்ச்சியுமான 
இ்ற்மயுள்ள மக்கைள். ்தஙகைளுக்கைான �ாதுகைாப�ான அ்மதி்யயும், வளர்ச்சிகை்ளயும் ்தம்்ம 
ஆள்�வர்கைளாகைக் கூறிக்பகைாள்�வர்கைள் உறுதி பசயயாது விட்டால், ்தஙகைளுக்கைான அரசியல் 
எதிர்கைாலத்்்தத் ்தாஙகைவள முடிவுபசயயும் உரி்மயுள்ள மக்கைள். இ்த்ன உள்ளகைத் ்தன்னாடசி 
உரி்மயின் அடிப�்்டயில் ்தஙகை்ள ஆள்�வர்கைளாகைக் கூறிக்பகைாள்ளும் சிறிலஙகைாவுக்கு எடுத்துச் 
பசால்லி, ்தஙகைளுக்கைான �ாதுகைாப�ான அ்மதி்யயும், வளர்ச்சி்யயும் உறுதி பசயயுமாறு வகைடகும் 
உரி்மயுள்ளவர்கைள். 
 இ்த்னத் ்தஙகை்ள ஆள்�வர்கைள் பசயயாது விட்டால், அ்னத்துலகை நாடுகை்ளயும், அ்னத்துலகை 
மக்கை்ளயும், அ்னத்துலகை அ்மபபுக்கை்ளயும் ்தஙகைளு்்டய அரசியல் எதிர்கைாலத்்்தத் ்தாஙகைவள 
தீர்மானிக்கும் ்தஙகைளின் பவளியகைத் ்தன்னாடசி உரி்மயி்ன ஏற்று, அ்தன் அடிப�்்டயில் ்தாஙகைவள 
்தஙகைளுக்கைான �ாதுகைாப�ான அ்மதி்யயும், வளர்ச்சிகை்ளயும் பகைாண்்ட ஆடசி்ய அ்மப�்்த 
உறுதி பசயது, அ்தற்கு உ்தவுமாறு வகைடகும் அ்னத்துலகைச் சட்ட உரி்மயுள்ளவர்கைள். 
 இந்்த ்தாயகை வ்தசிய ்தன்னாடசி உரி்மயின் அடிப�்்டயில் தீர்வு ப�ற அ்னத்துலகைச் சட்டத் 
்தகுதியுள்ள ஈழத்்தமிழர்கை்ளயும், வ்தசிய இனத்துவச் சிறு�ான்்ம இனஙகைள் என்ற அடிப�்்டயில் 
்தஙகைளுக்கைான அரசியலுரி்ம்ளப ப�றத் ்தகுதியுள்ள முஸலீம் மற்றும் ம்லயகைத் ்தமிழர்கை்ளயும், 
இலங்கையில் வாழ்ந்து வரும் ‘கூட்டஙகைள்’  என சிஙகைள ப�ௌத்்த வ�ரினவா்தச் சிறிலஙகைா அரசாஙகைம் 
வ்ரவு பசயய முற்�டுகிறது. இ்தன் அடிப�்்டயில் சிறிலஙகைா அரசாஙகைத்தின் சலு்கைகைளில் அல்லது 
நல்பலண்்ணத்தில் வாழவவண்டிய மக்கைள் கூட்டஙகைளாகை இந்்த இலங்கைத் தீவின் மூவ்கைப�ட்ட 
மக்கை்ளயும் அரசியல்மப�ால் வ்ரய்ற பசயது, முழு இலங்கை்யயும் சிஙகைள நா்டாகைச் சட்டப 
பிரகை்டனம் பசயவவ்த புதிய அரசியல்மபபின் ்மய வநாக்கு. 
 இ்தனால் இலங்கைத் ்தமிழர்கைளின் வ்தசியப பிரச்சி்ன, அவர்கைளின் இ்ற்மயின் அடிப 
�்்டயிலான ்தாயகை வ்தசிய ்தன்னாடசி உரி்மகை்ள உறுதிப�டுத்தும் தீர்வு வழியான �ாதுகைாப�ான 
அ்மதியான ஆடசி்ய உருவாக்கு்தல் மூலம் தீர்வு ப�ற வவண்டிய ஒன்றாகை உள்ளது. முஸலீம் மற்றும் 
ம்லயகை மக்கைளின் பிரச்சி்ன அவர்கைளுக்கைான அரசியல் உரி்மகைள் அரசியல்மபபு வழியாகை உறுதி 
பசயயப�டுகிற தீர்வாகை அ்மய வவண்டியுள்ளது. இதுவவ இலங்கைத் ்தமிழர்கைளும், முஸலீம்கைளும், 
ம்லயகைத் ்தமிழர்கைளும் ஒன்றி்்ணந்து ஒவர அரசியல் அணியாகை சிஙகைளப ப�ரும்�ான்்மயினரின் 
�ாராளுமன்றக் பகைாடுஙவகைான்்ம ஆடசி்ய மாற்ற இயலாதுள்ள்தற்கைான முக்கிய கைார்ணம். 
 இந்நி்லயில் இலங்கைத் ்தமிழர், முஸலீம்கைள், ம்லயகைத் ்தமிழர் ப�ாதுப பிரச்சி்னகைளில் 
இ்்ணவும், சிறபபுப பிரச்சி்னகைளில் ்தனித்துவமும் பகைாண்்ட ப�ாதுச் சமூகைக்பகைாள்்கை உருவாக்கைல் 
வழியாகை ்தஙகைளின் உயிர், உ்்ட்மகைள், நாளாந்்த வாழ்வு என்�வற்்றப �ாதுகைாத்து, உறுதிப�டுத்்தக் 
கூடிய ப�ாதுவான வவ்லத்திட்டபமான்றில் இ்்ணவ்தன் வழியாகைவவ சிஙகைள ப�ௌத்்த ப�ரும்�ான்்மவய 
ஆடசியாகைக் கைட்ட்மவுற்றுள்ள இன்்றய சூழலில் சமூகைநீதி்ய நி்லநிறுத்்த முயல வவண்டும்.
 இலங்கையின் அரசியல்மபபு வழியாகை நீதியான ஏற்பு்்டய தீர்்வ உருவாக்கை உ்தவ முற்�டும் 
அ்னத்துலகை நாடுகைளும் இலங்கைத் ்தமிழர்கைளின் வ்தசியப பிரச்சி்ன அவர்கைளின் இ்ற்ம, ்தன்னாடசி 
உரி்மப பிரச்சி்ன என்கிற உண்்மத் ்தன்்ம்யயும், முஸலீம் மற்றும் ம்லயகைத் ்தமிழர்கைளின் 
பிரச்சி்ன வ்தசிய இனத்துவ ம்தத்துவ சிறு�ான்்மயினர் பிரச்சி்ன என்ற அடிப�்்டயில் அரசியல் 
தீர்வு ப�றப�்ட வவண்டிய பிரச்சி்ன என்�்்தயும் கைவனத்தில் எடுத்து, தீர்வி்ன ஏற்�டுத்்த உ்தவி்டல் 
வவண்டும். அத்து்டன் ப்தா்டர்ந்து இனஅழிபபுக்கு உள்ளாகி வரும் அதீ்த மனி்தாய வ்த்வகை்ள உ்்டய 
நலிவுற்ற சமு்தாயமாகை இலங்கைத் ்தமிழர்கைள் உள்ளனர். இ்தனால் சிறிலஙகைாவின் இ்ற்ம்ய மீறி, 
இத்்த்கைய மக்கைளுக்கு அவர்கைளுக்கைான மனி்தாய உ்தவிகை்ள வநரடியாகைக் கைாலந்்தாழ்த்்தாது பசய்தல் 
அ்னத்துலகைச் சட்டஙகைளுக்கு ஏற்பு்்டய கை்ட்ம என்கிற அடிப�்்டயில் பசயலாற்ற வவண்டும். 
இந்்த உண்்மகை்ள உரக்கைச் பசால்லி நாடுகை்ளயும், அ்மபபுக்கை்ளயும் வநர்்மயும் உண்்மயுமான 
மு்றயில் இலங்கையின் மக்கைள் இனஙகைளின் பிரச்சி்னகைளுக்கைான தீர்வுகை்ள ஏற்�டுத்்த புலம்�திந்து 
வாழும் அ்னத்து ்தமிழரும் ஒற்று்மயாகைவும், உ்ணர்ச்சி வயப�்டாமலும் வலியுறுத்்த வவண்டும் என்�வ்த 
இலக்கின் எண்்ணம்.
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இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இ்�யிலான 
உைவுகைளில் உருொகியுள்ள ‘இ்�வெளி’ 

வமலும் ெளரகிைதா என்�துதான் இராெதந்திர 
ெட்�ாரஙகைளில் கை�ந்த ொரம் எழுப்�ப்�ட்� 
முக்கியமான வகைள்வி. வகைாழும்பு ெந்த சீன உரக் 
கைப்�லால் உருொன சிக்கைல்கை்ளயிட்டு, இந்தப் 
�குதியில் முன்னர �ாரத்திருந்வதாம். இப் வ�ாது, 
மறவைாரு புதிய அறிவிப்்� கை�ந்த ொரம் சீனா 
அறிவித்திருந்தது. இத்னயடுத்வத இந்தக் வகைள்வி 
எழுகின்ைது.
 வகைாழும்பிலுள்ள சீனத் தூதரகைம் கை�ந்த 
ொரம் வெளியிட்டிருந்த இந்த அறிவிப்பு இலங 
்கை்ய ்மயப்�டுத்திய ெல்லரசுகைளின் வ�ாட்டி 
அரசியலின் பிந்திய நி்ல்ம்ய வெளிப்�டு 
த்தியது.

 யாழ்ப்�ாணத்தின் தீவுகைளான வநடுந்தீவு, 
நயினாதீவு, அன்லதீவு ஆகிய இ�ஙகைளில் சீனா 
ொல் உருொக்கைப்��விருந்த கைாறறு, கை�ல்லகைள் 
என்�ெறறின் மூலம் மின்ொரம் வ�றும் வெ்லத் 
திட்�ம் இ்�நிறுத்தப்�டுகின்ைது என்�துதான் 
சீனத் தூதரகைம் வெளியிட்� அறிவிப்பு.
 குறிப்பிட்� மூன்று தீவுகை்ளயும் சீனாவுக்கு 
ெழஙகுெதறகைான இணக்கைப்�ாடு இலங்கைக்கும் 
சீனாவுக்குமி்�வய சில மாதஙகைளுக்கு முன்னதாகை 
எட்�ப்�ட்டிருந்தது. இதுகூ� இரகைசியமாகை ஏற� 
டுத்தப்�ட்� ஒரு உ�ன்�டிக்்கைதான். இது குறித்த 
தகைெல்கைள் கைசிந்த வ�ாது தமிழ்க் கைட்சிகைள் அத்ன 
கைடு்மயாகை ஆட்வெபித்திருந்தன. இந்தியாவின் 
�ாதுகைாப்புக்கு இது அச்சுறுத்தல் என்ை ரீதியில், 
தமிழ்க் கைட்சிகைளின் அறிக்்கைகைள் அ்மந்திருந்தன.

 இந்தியாவும் இராெதந்திர ெழிமு்ை 
கைளில் இதறகு தமது ஆட்வெ�்ன்ய வெளிப்�டு 
த்தியிருந்தது. இலங்கையின் வதன்�குதியில் சீனா 
வ�ருமளவுக்கு து்ைமுகை அபிவிருத்தித் திட்�ங 
கைளின் மூலமாகை ஊடுருவியிருக்கும் நி்லயில், 
ெ�க்கில் - குறிப்�ாகை யாழ்ப்�ாணத் தீவுகைளில் 
சீனா கைால்�திப்�து என்�து இந்தியாவுக்கு கைடு்ம 
யான அச்சுறுத்தலாகைவெ இருக்கும் என்�தில் 
ெந்வதகைமில்்ல. யாழ்ப்�ாணத் தீவுப் �குதிகைளிலி 
ருந்து சுமார 20 கிவலா மீட்�ரவதா்லவில் தான் 
வதன்னிந்தியா உள்ளது. தீவுப் �குதிகைளிலிருந்து 
இந்தியாவின் கை�ல் வ�ாக்குெரத்்த வதளிொகைக் 

கைண்கைாணிக்கை முடியும். இது நிச்ெயமாகை இந்தியாவின் 
�ாதுகைா ப்்� வகைள்விக்குள்ளாகைக்கூடியது.
 இந்தப் பின்னணியில் அத்னத் தடுத்து 
நிறுத்தக்கூடியதான கைாய்நகைரத்தல்கைள் சிலெற்ை 
இந்தியா முன்வனடுத்திருந்தது. ெரெவதெ அரஙகில் 
- குறிப்�ாகை மனித உரி்மகைள் வ�ர்ெ வ�ான்ை 
ெறறில் டில்லியின் ஆதரவு இல்லாமல் இலங்கை 
யால் ெமாளிக்கை முடியாது. இந்தியா்ெப் வ�ாறுத்த 
ெ்ரயில் அது அெரகைளுக்குள்ள ஒரு துரும்புச் 
சீட்டு!
 இலங்கை வி�யத்தில் கைடு்மயான 
அணுகுமு்ை ஒன்்ை முன்வனடுக்கைத் தெறினால், 
நி்ல்மகைள் இந்தியாவின் ்கைகை்ள மீறிப்வ�ாகை 
லாம் என்ை ெ்கையில், நவரந்திர வமாடி அரசுக்கு 
ஆவலாெ்னகைள் ெழஙகைப்�ட்டிருந்ததாகைவும் வதரி 
விக்கைப்�டுகின்ைது. இலங்கைத் தமிழர விெகைாரத் 
தில் இந்தியா மீண்டும் அதிகைளவு அக்கை்ை கைாட்�த் 
வதா�ஙகியது இந்தப் பின்னணியில் தான்.

சீனாவின திட்டம்
 ‘வெதனப் �ெ்ள கைப்�ல்’ விெகைாரத்தில் 
இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இ்�யிலான உைவு 
கைளில் ஒரு இ்�வெளி ஏற�ட்டிருந்தது. தீவுப் 
�குதித் திட்�ஙகை்ள இ்�நிறுத்துெதாகை சீனா 
அறிவித்திருப்�து இந்த இ்�வெளி்ய வமலும் 
அதிகைப்�டுத்துெதாகை இருக்கைலாம். இந்தியாவும், 
அவமரிக்கைாவும் எதிர�ாரத்ததும் அத்னத்தான்!
 இலங்கை நிதி அ்மச்ெர �ஸில் ராெ�க்ஷ, 
நிதி உதவி வகைாரி புதுடில்லிக்கைான விெயத்்த வமற 
வகைாண்டிருந்த தருணத்தில்  சீனத் தூதரகைம் வெளி 
யிட்� இந்த அறிவிப்பு, சீனாவின் முக்கியமான 
ஒரு அணுகுமு்ை மாறைத்்த வெளிப்�டுத்தியது.
 இந்தியத் தரப்பிலிருந்து வகைாடுக்கைப்�டும் 
அழுத்தத்தால் இலங்கைக்குள்ள வநருக்கைடி்ய 
உணரந்துவகைாண்� ஒரு நி்லயில்தான் யாழ். 
தீவுப் �குதி திட்�ஙகை்ள இ்�நிறுத்துெதாகை 
சீனா அறிவித்தது. சீனா்ெப் வ�ாறுத்தெ்ரயில் 
நிலத்்தக் வகைாடுத்தால்தான் அெரகைள் கை�ன்கை 
்ளக் வகைாடுப்�ாரகைள் என்ை ந்�மு்ை ஒன்று 
ள்ளது. அதனால், சீனாவி�மிருந்து புதிதாகை நிதி 
உதவிகை்ள எதிர�ாரக்கை முடியாது என்�து சீனாவின் 
இந்த அறிவிப்பின் மூலம் உணரத்தப்�ட்டிருக்கும் 
வெய்தி!
 யாழ். தீவுகை்ளக் ்கைவிட்�ாலும், அதறகு 
மாறைாகை மா்லதீவுகை்ள சீனா �யன்�டுத்தப் 
வ�ாகின்ைது. இலங்கைக்கைான சீனத் தூதுெர 
வெளியிட்டுள்ள, ருவிட்�ர �க்கைத்தில் வமற�டி 
நிரமாணத் திட்�த்்தத் தாம் இ்�நிறுத்துெதாகைத் 
வதரிவித்துள்ள அவதவெ்ளயில், அத்திட்�த்்த 
மா்லதீவிலுள்ள 12 தீவுகைளில் வமறவகைாள்ளப் 
�டுெதாகைவும் வதரிவிக்கைப்�ட்டிருந்தது. மூன்ைா 
ெது தரப்பு ஒன்றின் த்லயீடு கைாரணமாகைவெ தாம் 
இந்த முடிவுக்கு ெரவெண்டியிருந்ததாகைவும் அதில் 

வதரி விக்கைப் �ட்டிருந்தது.
 மூன்ைாம் தரப்பு என அெர குறிப்பிடுெது 
இந்தியா்ெத்தான் என்�து புரிந்துவகைாள்ளக்கூடிய 
ஒன்றுதான்!

 ஆனால், யாழ்ப்�ாணத்தில் தமது திட்� 
த்்த சீனா இ்� நிறுத்தினாலும், அத்ன ஈடு 
வெய்யக்கூடிய ெ்கையில் மா்லதீ்ெ �யன்�டுத் 
தப் வ�ாகின்ைது. மா்லதீவும் சீன ொர�ான ஒரு 
அரொஙகைத்்தக் வகைாண்� நா�ாகை இருப்�தால், 
சீனா்ெப் வ�ாறுத்தெ்ரயில் �ாதிப்பு வ�ரிதாகை 
இருக்கைப்வ�ாெதில்்ல.

இந்திைா வருமா?
 இலங்கை்ய ்மயப்�டுத்திய பிராந்திய 
அரசியலில் உருொகியுள்ள ஒரு மாறைத்்த இது 
கைாட்டுகின்ைது. தீவுப் �குதிகைளில் கைாறைா்ல 
மின்நி்லயஙகை்ள அ்மக்கும் விருப்�த்்த 
இந்தியா ஏறகைனவெ வதரிவித்திருந்தது. தமிழ் 
அரசியல் கைட்சிகைள் சிலவும் இந்தியா இதறகு 
முன்ெர வெண்டும் என்ை வகைாரிக்்கை்ய ஏறகை 
னவெ முன்்ெத்திருந்தன. இதுகுறித்த தமது 
பிரதி�லிப்்� இன்றுெ்ர வகைாழும்பு வெளிப்� 
டுத்தவில்்ல. ஆனால், அதறகைான அழுத்தஙகைள் 
வகைாழும்புக்கு இந்தியத் தரப்பிலிருந்து வகைாடுக் 
கைப்��லாம்.
 புதுடில்லி விெயத்தின் வ�ாது இந்தியப் 
பிரதமர நவரந்திர வமாடி்யயும் �ஸில் ெந்திப்�ார 
என அறிவிக்கைப்�ட்டிருந்தது. அந்தச் ெந்திப்்� 
வமாடி தவிரத்துக்வகைாண்�து வகைாழும்புக்கு இது 
ஒரு அதிரச்சி. அந்த அதிரச்சியு�ன் புதுடில்லியி 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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இலங்கையின் ெரலாறறில் முன்வனப்வ�ாதும் 
இல்லாத ெ்கையில் மிகை வமாெமாகை வீழ்ச்சி 

அ்�ந்துள்ள அந்நியச் வெலொணிக் ் கையிருப்்� 
அதிகைரிக்கைச் வெய்ெதறகைாகை அரொஙகைம் அ்லவமா 
திக் வகைாண்டிருக்கின்ைது.
 இராணுெ வெறறி்யயும், சிறு�ான்்மத் 
வதசிய இனஙகைளுக்கு எதிரான இனொத, மதொதப் 
வ�ாக்்கையும் அரசியலுக்கைான முதலீ�ாகைக் வகைாண் 
டுள்ள ராெ�க்ெக்கைள் நாட்டின் வ�ாருளாதார ெளரச் 
சிக்கு உரிய ந�ெடிக்்கைகை்ள வமறவகைாள்ள 
வில்்ல. இதனால் ெனாதி�தி வகைாட்�ா�ாய ராெ 
�க்ெ த்ல்மயிலான அரொஙகைத்தின் வ�ாலர 
்கையிருப்பு மிகை வமாெமாகைத்  வதய்ெ்�ந்துள்ளது.
முன்்னய நல்லாட்சி அரொஙகைத்தில் 700 பில்லி 
யனாகைப் வ�ணப்�ட்� அந்நியச் வெலொணியின் 
்கையிருப்பு நாட்டின் அத்தியாெசிய வெலவுகை்ள 
ஈடு வெய்ய முடியாத அளவுக்குக் கு்ைெ்�ந்து 
ள்ளது.
 வ�ாலர ் கையிருப்பின் வீழ்ச்சியானது குறிப் 
�ாகை இரண்டு வி�யஙகைளில் இந்த அரொஙகைத்்தத் 
திக்குமுக்கைா�ச் வெய்திருக்கின்ைது. நாட்டின் 
உணவுத் வத்ெ்யப் பூரத்தி வெய்ெதறகைாகை அத்தி 
யாெசிய உணவுப் வ�ாருட்கை்ள இைக்குமதி 

வெய்ெதறகைான ஒரு மாத வெல்ெக்கூ� அரொங 
கைத்தின் இப்வ�ா்தய வ�ாலர ் கையிருப்பு வ�ாதாது 
என கூைப்�ட்டுள்ளது. இதனால், இைக்குமதி 
இல்்லவயல் நாடு வமாெமான உணவு வநருக்கைடி 
க்கு முகைம் வகைாடுக்கை வநரிடும் என வ�ாருளாதார 
நிபுணரகைள் அச்ெம் வதரிவித்துள்ளாரகைள்.
 மறுபுைத்தில் அந்நிய கை�ன்கை்ள ஈடுவெய் 
ெதறகைாகை 2022 ஆம் ஆண்டில் 1.5 (ஒன்று தெம் 
ஐந்து) பில்லியன் வ�ாலரகை்ளத் வதடியாகை 
வெண் டிய நிரப்�ந்தத்திறகு ஆளாகியுள்ளது. 
இது கிட்�த்தட்� இப்வ�ா்தய மிகை வமாெமாகைக் 
கு்ைெ்�ந்துள்ள அந்நியச் வெலொணியின் 
வதா்கைக்கு ஈ�ானது என்று கூைப்�டுகின்ைது. இந்த 
இருமு்ன வநருக்கைடிகை்ள எதிர வகைாள்ெதறகைாகை 
வ�ாலர ்கையிருப்்� மீதப்�டுத்திக் வகைாள்ெதற 
கும், வ�ாலர ெருமானத்்த அதிகைரிப்�தறகுமான 
முயறசிகைளில் அரொஙகைம் மும்முரமாகை ஈடு�ட்டிரு 
க்கின்ைது.

 இந்த ெ்கையிவலவய இரொயன விெொய 
உள்ளீடுகைளின் இைக்குமதிக்கைாகைச் வெலவி�ப்�ட்� 
அந்நியச் வெலொணி்ய மீதப்�டுத்தும் வநாக்கைத் 
தில் அெறறின் இைக்குமதி்ய நிறுத்தியது�ன், 

விெொயிகைளுக்கு ெழஙகி ெந்த �ெ்ள மானிய 
த்்தயும் திடீவரன அரசு நிறுத்தியுள்ளது.

 இரொயன விெொய உள்ளீடுகைளின் இைக்கு 
மதி்யத் த்� வெய்து விெொயிகை்ள வெதனப் 
�ெ்ள்யயும் வெதன மு்ையிலான பீ்� ஒழி ப்பு 
ந�ெடிக்்கைகை்ளயும் வமறவகைாள்ளுமாறு உத்தர 
விட்�து. ஆனால் இந்த ந�ெடிக்்கையின்மூலம் 
அரசுக்கு வ�ாலரகைள் மீதமாகியவதா என்னவொ 
வதரியாது. ஆனால் இரொயன விெொய உள்ளீடு 
கை்ள அரசு ெழஙகை வெண்டும் என்று நா�ளாவிய 
ரீதியில் விெொயிகைளும் �யிரச்வெய் ் கையாளரகைளும் 
வீதிகைளில் இைஙகிப் வ�ாராடி அரெக்கு வநருக்கைடி 
வகைாடுத்தாரகைள்.

 
இந்த வநருக்கைடி்யச் ெமாளிப்�தறகைாகை 
�ெ்ள இைக்குமதியில் தனியார எெரும் ஈடு�� 
லாம் என்றும் அதறகைான மானியஙகைள் ெழஙகைப்�� 
மாட்�ாது என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது. அந்த 
மானியஙகைள் வெதனப் �ெ்ள உற�த்திக்கும் �யன் 
�ாட்டுக்கும் மட்டுவம ெழஙகைப்�டும் என்றும் 
ெனாதி�தி வகைாட்�ா�ாய அறிவித்துள்ளார.
 �ெ்ள இைக்குமதித் த்�யுத்தர்ெயடு 
த்து, அந்நியச் வெலொணியில் முக்கிய �ஙகைளிப் 
்�ச் வெய்து ெந்த வ�ருந்வதாட்�த்து்ையின் 
வதயி்ல உற�த்தியும் இைப்�ர உற�த்தியும்வீழ்ச்சி 
அ்�ந்துள்ளன. இதனால் அெறறின் மூலம் கி்� 
த்து ெந்த அந்நியச் வெலொணியில் வீழ்ச்சி ஏற�ட் 
டிருப்�தாகை வ�ருந்வதாட்� உரி்மயாளரகைள் ெங 
கைத்தினர வதரிவித்துள்ளனர. இது குளிக்கைப் வ�ாய் 
வெறு பூசிய கை்தயாகைவெ முடிந்துள்ளது.
 நாட்டில் தறவ�ாது ஏற�ட்டுள்ள இந்தப் 
வ�ாருளாதார வநருக்கைடி்யச் ெமாளிப்�தறகைாகைப் 
புதிய நிதிய்மச்ெர �சில் ராெ�க்ெ இந்தியாவின் 
உதவி்ய நாடி புதுடில்லிக்கு வமறவகைாண்� நிதி 
வெகைரிப்பு முயறசியும்  �லனளிக்கைவில்்ல என 
ஊ�கைஙகைள் தகைெல் வெளியிட்டிருக்கின்ைன.
 வெறுெழிகைளில் அந்நியச் வெலொணி 
்யப்வ�றறுக் வகைாள்ெதறகைாகை முயன்றுள்ள அரசு 
இரண்டு ந�ெடிக்்கைகை்ள அெெர அெெரமாகை 
வமறவகைாண்டுள்ளது.
 வெளி நாடுகைளில் தமது அயராத உ்ழப்பின் 
மூலம் நாட்டின் அந்நியச் வெலொணி்ய ஈட்டித் 
தருகின்ை புலம்வ�யர வதாழிலாளரகைள் தமது 
உ்ழப்பின் மூலம் கி்�க்கின்ை வ�ாலரகை்ள 
அதிகைாரபூரெமான ெழிகைளிவலவய தாயகைத்திறகு 
அனுப்பி ்ெக்கை வெண்டும் என்று அரசு வகைாரியி 
ருக்கின்ைது.
 அத்து�ன் கைறுப்புச் ெந்்த ெழிமு்ைகைளின் 

ஊ�ாகை இலங்கைக்குப் �ணம் அனுப்புெ்தத் 
தவிரக்கும்�டியும், அதிகைாரபூரெமான ெழிகைளின் 
ஊ�ாகை �ணம் அனுப்பு�ெரகைளுக்கு ெலு்கைகைள் 
ெழஙகைப்�டும் என்றும் அரெ அறிவித்துள்ளது.  
 இதன் மூலம் ெட்� விவராதமாகைக் கைறுப்புச் 
ெந்்தயின் ஊ�ாகை இலங்கைக்குப் �ணம் அனுப்பு 
கின்ை ந்�மு்ை்ய ஒழித்துக் கைட்டுெது�ன், 
அந்நியச் வெலொணி்ய அதிகைரிக்கைச் வெய்ய 
முடியும் என அரசு எதிர�ாரக்கின்ைது.
 இதனடிப்�்�யில் ஒரு வ�ாலருக்கு 8 
ரூ�ாய் வமலதிகைக் வகைாடுப்�னொகை ெழஙகைப்�டும் 
என அதிகைாரிகைள் வதரிவித்துள்ளனர. வ�ாலரகை்ள 
இலங்கை ரூ�ாொகை மாறறும்வ�ாது ெந்்தப் 
வ�றுமதியிலும் �ாரக்கை ஏறகைனவெ புலம்வ�யர 
வதாழிலாளரகைளின் �ணத்திறகு 2 ரூ�ாய் அதிகைரிக் 
கைப்�ட்டிருந்தது என்�து குறிப்பி�த்தக்கைது. அத 
றகு வமலதிகைமாகைவெ இப்வ�ா்தய 8 ரூ�ாய் 
அதிகைரித்த வகைாடுப்�னவு �றறிய அறிவித்தல் 
வெளியாகி உள்ளது.
 இதறகு வமலதிகைமாகை அதிகைாரபூரெ ெழி 
மு்ைகைளின் ஊ�ாகை �ணம் அனுப்பு�ெரகைளுக்கு 
ஓய்வூதியம் மறறும் கைாப்புறுதி ெெதிகைளும் டியுட்டி 
பிரி - ெரிச்ெலு்கைகைளும் வெய்து வகைாடுக்கைப்�டும் 
என்று மத்திய ெஙகி ஆளுனர அஜித் நிொட் கைப்ரால் 
வெய்தியாளரகைளி�ம் வ�சு்கையில் கூறியுள்ளார.  
 அரொஙகைத்தின் இந்த ந�ெடிக்்கைக்குக் 

கை ா ர ண ம் 
இல்லாமலில்்ல. 

புலம்வ�யர வதாழிலா 
ளரகைளின் அதிகைாரபூரெ அந்நியச் 

வெலொணியின் ெரு்கை கை�ந்த 
ெரு�த்திலும் �ாரக்கை இந்தெரு�ம் வெப்�ம்�ர 
மாதத்தில் மாத்திரம் 702.7 மில்லியன் வ�ாலரில் 
இருந்து 353.2 மில்லியன் வ�ாலராகைக் கு்ைந்து 
விட்�து. இந்த ெரு�த்தின் முதல் 9 மாதஙகைளின் 
இந்த ெருமானம் முந்திய ெரு�த்தின் 9.3 வீதத்தில் 
இருந்து 4.6 வீதமாகைக் கு்ைெ்�ந்து விட்�து.
 இந்தக் கு்ைவுக்கு வ�ா்தப் வ�ாருள் 
கை�த்தல் ெரத்தகைத்து�னான கைறுப்புச் ெந்்தயின் 
வெல்ொக்வகை கைாரணம் என மத்திய ெஙகியின் 
ஆளுனர கைப்ரால் வதரிவித்துள்ளார.

 அடுத்த ெரு�த்துக்கைான கை�ன் வெலுத்தல் 
வதா்கை 1.5 பில்லியன் வ�ால்ர ஈடு வெய்ெதறகைாகை 
அரசு வகைாவரானா வநாய்ப்வ�ரி�ரினால் அடி�ட் 
டுப்வ�ாயுள்ள உல்லாெப் �யணிகைளின் ெரு்கை 
மூலமான ெருமானத்்த அதிகைரிப்�தறகு எதிர 
�ாரத்திருக்கின்ைது.
 வகைாவரானா ்ெர்ைக் கைட்டுப்�டுத்துெ 
தறகைான தடுப்புசிச் வெலுத்தும் வெயற�ாட்டின் 
மூலம் முன்வனறைம்�ந்துள்ள வநாய்த்வதாறறு 
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மட்�க்கைளப்பு மாெட்�ம்  ொவியால் இரு 
பிரிொகைப் பிரிக்கைப்�ட்டுள்ளது. அெறறில் 

ஒரு�குதி எழுொன்கை்ர (சூரியன் எழும் �குதி அ-து 
கிழக் குப்�குதி) என்றும் மறு �குதி �டுொன்கை்ர 
(சூரியன் ம்ையும் �குதி அ-து வமறகுப்�குதி) என் 
றும் அ்ழக்கைப்�டுகின்ைது. கைாடுகைள், விெொய 
நிலம், ொவி, முகைத்துொரம், கை�ல், அ்ணகைள், 
கைளப்பு, இயற்கைத் து்ைமுகைம், குளம் வ�ான்ை 
புவியியல் அம்ெஙகை்ளக் வகைாண்டுள்ளது. �டு 
ொன்கை்ரப் பிரவதெம் ெளமிக்கை விெொய நிலத் 
தி்னக் வகைாண்� �குதியாகும்.
 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�மானது இலங்கை 
யில் கிழக்கு மாகைாணத்தில் மத்திய �குதியில் அ்ம 
ந்துள்ளது. 2610 ெதுர கிவலாமீட்�ர நிலப்�ரப்பும் 
244 ெதுர கிவலா மீட்�ர நீர �ரப்்�யும் வகைாண்டு 
அ்மந்துள்ளது.
 ெஙகைாள விரிகு�ாவி்ன கிழக்கு எல்்ல 
யாகைவும், அம்�ா்ையி்ன வதறகு எல்்லயாகை 
வும், வ�ாலநறு்ெ மாெட்�த்்த வமறகு ெ� 
வமறகு எல்்லயாகைவும் வகைாண்டு மட்�க்கைளப்பு 
மாெட்�ம் உள்ளது.
 மட்�க்கைளப்பு நகைரின் தனித்துெமான 
சிைப்பியல்பு யாவதனில், இது மூன்று கை�ல்நீவரரி 
கை்ளக் வகைாண்டுள்ளவத. அ்ெ மட்�க்கைளப்பு 
ொவி, ொ்ழச்வெ்ன ொவி, �னிச்ெஙவகைணி 
ொவி இதில் மட்�க்கைளப்பு ொவிவய மிகை நீண்�து. 
இது 56 km நீளமும்இ 168 ெதுர கிவலாமீறைர 
�ரப்பும் வகைாண்�து. ெ�க்கில் ஏைாவூர ெ்ரயும் 
வதறகில் கைல்மு்ன ெ்ரயும் நீண்டுள்ளது.இது 
சிறு நிலப்�ரப்புக்கை்ளயும் தீவுகை்ளயும் வகைாண் 
�்மந்த அழகிய கை�ல்நீவரரி ஆகும்.
 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�ம் 14 உதவி அரொ 
ஙகை அதி�ர பிரிவுகை்ளயும், 345 கிராம வெ்ெயாளர 
பிரிவுகை்ளயும் 1036 கிராமஙகை்ளயும் வகைாண்டு 
ள்ளது குறிப்பி�த்தக்கைது.
 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�த்தின் வமாத்த ெனத் 
வதா்கை 6,08,000ஆகும் இதில் தமிழரகைள் 4,38,211, 
முஸ்லிம்கைள் 1,60,340,  சிஙகைள மக்கைள் 3850மறறும் 
ஏ்னய இனத்தெர 5250 மக்கைளும் ெசிக்கின்ைனர.
 5 �ாராளுமன்ை உறுப்பினரகை்ளயும், 112 
மாகைாணெ்� உறுப்பினரகை்ளயும் வகைாண்டுள் 
ளது�ன், அனுமதிக்கைப்�ட்� ஆளணி 122 வ�ர, 
பிரவதெ ெ்�கைளில் 1045 வ�ர ஊழியரகைள் உள்ளனர. 
ஒரு மாநகைர ெ்�்யயும் 22 நகைர ெ்�கை்ளயும் 
வகைாண்டுள்ளது.
 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�த்தின் கிழக்கு 
கை�றகை்ர 130 கிவலாமீட்�ர நீளமானது. முன்னர 
ஏறறுமதி து்ைமுகைமாகை கைாணப்�ட்�து, இன்று 
்கைவி�ப்�ட்� நி்லயில் உள்ளது. து்ை நிலா 
ெ்ர முதல் வெருகைல் கை�றகை்ர ெ்ரயில் 100 

்மல் நீளத்திறகு முழு்மயாகை ெயல் கைாணியாகை 
உள்ளது�ன் வெய்்கையும் வநறவெய்்கையில் தன்னி 
்ைவு மாெட்�மாகை உள்ளது. இயற்கையான வதன் 
அதிகைம் கி்�ப்�தால் மீன் �ாடும் வதன் நாடு என 
அ்ழக்கைப்�டுகின்ைது.

 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�த்தின் முக்கிய 
வ�ாருளாதார ந�ெடிக்்கையாகை விெொயம் கைாண 
ப்�டுகின்ைது. வதஙகு உற�த்திக்குரிய சிைப்�ான 
ெளஙகை்ள இம்மாெட்�ம் வகைாண்டிருந்த 
வ�ாதும் 1978 ம் ஆண்டின் வகைாடும் சூைாெளியின் 
பின்னர வதஙகுப் �யிரச்வெய்்கை வி்னத்திைனாகை 
வமற வகைாள்ளப்��ாததால் அ்ெ ொரந்த வதாழில் 
து்ை நலிெ்�ந்துள்ளது. 2003 ஆம் ஆண்டில் 
1664 ஏக்கைர வதன்்ன உற�த்தி இலக்கு ்ெக்கைப் 
�ட்�து. இவத ஆண்டில் �்ன உற�த்திப் வ�ாரு 
ட்கைள்மூலம் ரூ�ாய் 1,266,000.00 ெருமானமாகைப் 
வ�ைப்�ட்�து. சிறுவ�ாகை, வ�ரும்வ�ாகை �யிரச் 
வெய்்கை விெொயத்தில் முக்கிய இ�ம்வ�றுகி 
ன்ைது. வகைாச்சி மறறும் சின்ன வெஙகைாயப் �யிரச் 
வெய்்கையும் முக்கிய வி்ளச்ெல் �யிரகைளாகும்.

 கைால்ந்� மறறும் வகைாழி ெளரப்பு இஙகு 
வ�ாருளாதாரத்தில் முக்கிய இ�ம்வ�றுகின்ைன. 
கை�ல் மறறும் பிை நீரெளஙகைள் இஙகு உள்ளதால் 
மீன்பிடி முக்கிய வதாழிலாகைவுள்ளது. இைால், 
நண்டு என்�ன முக்கிய ெருொய் ஈட்டித் தருென 
ொகைவுள்ளன. மட்�க்கைளப்பு நகைர மறறும் அத்னக் 
கிட்டிய இ�ஙகைளில் ்கைத்வதாழில் முக்கிய இ�த் 

்தப் வ�றுகின்ைன.
 8 உதவி அரொஙகை அதி�ர பிரிவுகைளில் 
76 கிராம வெ்ெயாளர பிரிவுகைள் முழு்மயாகை 
மீன்பிடி கிராமஙகைள் ஆகை உள்ளது குறிப்பி�த்தக்கைது. 
உெர நீர மீன் பிடி ஆனது 229 கிவலா மீட்�ரகைள் ஆகை 
கைாணப்�டுகின்ைது. வமாத்த நிலப்�ரப்பில் 8.7ம% 
வெளாண் வெய்்கை இ�மாகை உள்ளது குறிப்பி� 
த்தக்கை வி�யமாகும் .

�ாசிக்கு�ா பிரவதெம் சுறறுலாத்து்ைக்கு வ�யர 
வ�ானது. இது வநறவெய்்கைக்கு உகைந்த ெண்�ல் 

மண் வகைாண்� பிரவதெமாகும். தன்னி்ைொன 
ெ்கையில் அதிகை வநல் உற�த்திக்கு வகைாண்� 
மாெட்�மாகை உள்ளது.
 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�மானது 14 �ாரிய 
குளஙகை்ளயும் 10 நடுத்தர குளஙகை்ளயும்  வகைாண் 
டுள்ளது . இந்த மாெட்�த்தில் 54,535 ஏக்கைர நல்ல 
நி்லயில் உள்ள ெயல் கைாணியாகை உள்ளது. இவ 
ெயல்கைளில் இருந்து அறுெ்� வெய்யப்�டும் 
வநல் அந்த மாெட்�த்தின் வத்ெக்கு அதிகைமாகை 
உற�த்தி வெய்யப்�டுகின்ைது. வமலதிகைமான வநல் 
வெறு மாெட்�ஙகைளுக்கு ஏறறுமதி வெய்யப்�டுகி 
ன்ைது.
 மாெட்� மக்கைளுக்கு உணவு உற�த்தி 
க்கைான ொழ்ொதார திட்�ஙகைள் அதிகைம் வமற 
வகைாள்ள வெண்டி உள்ளது. மாெட்�த்தின் உட் 
கைட்டுமானத்துக்கு 2018ஆம் ஆண்டு ெ்ரயும் 6528 
வெ்ல திட்�ஙகைள் 5066 மில்லியன் இலங்கை 
ரூ�ாய் வெலவில் வமறவகைாள்ளப்�ட்�து. ஆனால் 
மக்கைளின் வமம்�ாட்டுக்கைான வெ்லத் திட்�ங 
கைளும் வமறவகைாள்ளப்��ா்மயால் மக்கைளில் 
அதிகைமானெரகைள் ெறு்மயின் பிடியில் உள்ள 
உள்ளனர என்�்தக் குறிப்பி� வெண்டி உள்ளது.

 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�த்்தப் வ�ாறுத்த 
ெ்ரயில் 2,31,000 வ�ர அரெ, அரெ ொர�றை 
நிறுெனஙகைளிளும், 24,000 வ�ர விெொயம் ொரந்த 
வதாழில்கைளிலும்,  20,026 வ�ர மீன்பிடி வதாழில் 
கைட்டுமான வதாழில்கைளிலும் 6,500 வ�ர வ�ர கூலி 
வதாழில்கைளிலும், 64,330 வ�ர வியா�ார ந�ெடிக் 
்கைகைளிலும் வெ்ல வெய்கின்ைனர.
 அதிகை மக்கைள் கூலித் வதாழிலாளரகைளாகைவெ 
உள்ளனர .இெரகைள் நாளாந்த உணவுக்வகை மிகைவும் 
கைடினமான ொழ்க்்கை்ய ொழ்ந்து ெருகின்ைனர. 
இந்த மக்கைள் மட்�க்கைளப்பு மாெட்�த்தின் ெள 
த்்த முழு்மயாகை �யன்�டுத்தி வதாழில் முயறசி 
வெய்ெதறகு புலம்வ�யரந்த உைவுகைளும் ெரெவதெ 
நிறுெனஙகைளும் அஙகுள்ள அரெ ொர�றை நிறுெ 
னஙகைள் ஊ�ாகை உதவிகைள் வெய்ய முன்ெர வெண் 
டும் என்�வத அந்த மக்கைளின் ஆெ லாகை உள்ளது.
 மட்�க்கைளப்பு மாெட்�ம் 25 ்ெத்திய 
ொ்லகை்ளயும் 359 �ா�ொ்லகை்ளயும், 8000 
ஆசிரியரகை்ளயும் வகைாண்டுள்ளது. இந்த மாெட்�த் 
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கிழக்கு மாகைாணத்தின் தறவ�ா்தய நி்ல்ம 
கைள் குறித்து இலக்கு ொர இதழில் நாஙகைள் 

�ல்வெறு வி�யஙகை்ள எழுதிெந்திருக்கின்வைாம்.
வ�ாருக்கு பின்னரான கிழக்கு மாகைாணத்தில் 
தமிழரகைள் தினமும் �ல்வெறு பிரச்சி்னகைளுக்கு 
வதா�ரச்சியாகை முகைம்வகைாடுத்து ெருகின்ைனர.
 கிழக்கு மாகைாணம் வதா�ரபில் புலம்வ�யர 
மக்கைள் மத்தியில் கைாணப்�டும் மாறைாந்தாய் மனப் 
�ாஙகு, அரொஙகைம் கிழக்கில் தமிழரகை்ள பிரித் 
தாளும் தந்திரஙகைள் ஊ�ாகை முன்வனடுக்கும் வெயற 
�ாடுகைள் என �ல்வெறு கைாரணஙகைளால் கிழக்கு 
மாகைாணத்தின் தமிழரகைளின் நி்லவயன்�து கைெ 
்லக்குரியதாகைவெ மாறிெருகின்ைது.
 யுத்த கைாலத்தில் தமிழர �குதிகைளில் முன் 
வனடுக்கைப்�ட்டு ெந்த நிரொகைம் கைாரணமாகை கிழக்கு 
மாகைாண தமிழரகை்ளப் வ�ாறுத்தெ்ரயில், முடிந் 
தளவுக்கு தமிழரகைளின் பிரச்சி்னகை்ளத் தீரத்து 
்ெக்கும் ெ்கையிலிருந்தது.
 குறிப்�ாகை தமிழீழ விடுத்லப்புலிகைள் 
யுத்த கைளத்தில் வ�ாராட்�ஙகை்ள முன்வனடுத்த 
வ�ாதும் அெரகைளினால் கைட்�்மக்கைப்�ட்� �ல் 
வெறு து்ைகைள் ஊ�ாகை தமிழரகைள் அன்ைா�ம் எதிர 
வநாக்கிய �ல்வெறு பிரச்சி்னகைளுக்கு கிழக்கு 
மாகைாணத்தில் தீரவுகைள் ெழஙகைப்�ட்�ன. அதன் 
கைாரணமாகை கிழக்கு மாகைாண தமிழரகைளின் பிரச்சி 
்னகைள் என்�து மாகைாணத்திறகுள்வளவய தீரத்து 
்ெக்கைப்�ட்� அல்லது முடித்து ்ெக்கைப்�ட்� 
தாகை இருந்தது.

 வ�ாராட்�க்கைளத்தில் கிழக்கு மாகைாண 
வ�ாராளிகைள் அதிகைளவில் தமது உயிரகை்ளத் 
தியாகைம் வெய்த வ�ாது அந்த வெ்ளயில் அெர 
கைளது குடும்�ஙகைளுக்கைான உதவிகைள் இந்த கைட்� 
்மப்புகைள் ஊ�ாகை ெழஙகைப்�ட்�து�ன், கிராமிய 
வ�ாருளாதார முன்வனறைஙகைள் குறித்தும் கூடிய 
கைரிெ்னகைள் யுத்தகைாலத்திலும் யுத்தத்தில் ஈடு�ட்� 
தமிழீழ விடுத்லப்புலிகைளினால் முன்வனடுக்கைப் 
�ட்�து.
 ஆனால் யுத்தத்திறகுப் பின்னர வமய்ப்�ார 
இல்லாத ஆடுகைள் வ�ான்று தமிழரகைளின் நி்ல 
கிழக்கில் கைாணப்�டுகின்ைது. எந்த கைட்�்மப்பும் 
இல்்ல, மு்ையான ொழ்ொதார வெயற�ாட்டு 
திட்�ஙகைளும் இல்்ல. மாவீரரகைளின் குடும்�ஙகை 
ளும் முன்னாள் வ�ாராளிகைளின் குடும்�ஙகைளும் 
�ல்வெறு கைஸ்�ஙகைளுக்கு மத்தியில் ொழும் நி்ல 
க்குத் தள்ளப்�ட்டுள்ளனர.
 அண்்மயில் கிழக்கு மாகைாணத்தின் அம் 
�ா்ை மாெட்�த்தின் ெமூகை வெயற�ாட்�ாளர ஒரு 
ெ்ர ெந்திக்கும் ொய்ப்பு கி்�த்தது. அதன்வ�ாது 
அம்�ா்ை மாெட்�த்தின் �ல்வெறு நி்ல்மகைள் 

குறித்து இருெரும் கைலந்து்ரயாடிவனாம். அதன் 
வ�ாது �ல்வெறு துயரமான மனதுக்குக் கைெ்ல 
யளிக்கும் வி�யஙகைள் வதரியெந்தன.

 அம்�ா்ையின் விடுத்லப் வ�ாராட்�த்தி 
றகு வ�ரும் அரப்�ணிப்புகை்ள வெய்த கிராமம் 
ஒன்றில் முன்னாள் விடுத்லப்புலி வ�ண்வ�ாராளி 
வயாருெர இஸ்லாமிய ந�ர ஒருெ்ர மணந்த 
வெய்தி மன்த  �ாதிப்�தாகை அ்மந்தது. அந்த 
வெய்திவய இன்று இந்த கைட்டு்ரயி்ன எழுதுெ 
தறகு என்்ன தூண்டியது. குறித்த வ�ண் வ�ாராளி 
க்கு இரண்டு வ�ண் பிள்்ளகைள் எனவும் குறித்த 
வ�ண்ணின் கைணெர, முன்னாள் வ�ாராளியாகை 
இருந்து வநாய்ொய்ப்�ட்டு இைந்து வ�ான நி்ல 
யில், குறித்த வ�ண் மிகைவும் கைஸ்� நி்லயிலிருந்த 
தாகைவும், இந்த நி்லயில் குறித்த இஸ்லாமிய ந�ர 
குறித்த வ�ண்்ண மணக்கைவும் பிள்்ளகை்ள 
�ராமரிக்கைவும் முன்ெந்த கைாரணத்தினால் அெ்ர 
அந்த முன்னாள் வ�ாராளி மணந்து இனம் மாறிச் 
வென்ைதாகை வதரிவித்தார.
 இந்த நி்ல்ம்ய நாஙகைள் வெளிக் 
வகைாணர வெண்டிய வத்ெ எமக்குள்ளது. இது 
தான் இன்்ைய கிழக்கு மாகைாண நி்ல்ம. இந்த 
முன்னாள் வ�ாராளி மட்டும் அல்ல இன்று கிழ 
க்கு மாகைாணத்தில் அதிகைளொன இனமாறை ெம் 
�ெஙகைள் ந்�வ�றறு ெருகின்ைன. அதறகு முக்கி 
யமான கைாரணமாகை இருப்�து ெறு்மயாகும். 
ெறு்ம நி்லயில் உள்ள வ�ண்கைள் ஆ்ெ ொரத் 
்தகைள் கைாட்�ப்�ட்டு இனமாறைச் வெயற�ாடு 
கைளுக்கு உட்�டுத்தப்�டுகின்ைனர.
 இவொைான ெம்�ெஙகைள் ஈஸ்�ர தாக்குத 
லுக்கு முன்னர அதிகைளவில் இருந்தவ�ாதிலும், 
ஈஸ்�ர தாக்குதலின் பின்னர கு்ைந்திருந்த நி்ல 
யில், இந்த வகைாவரானா வதாறறு சூழல் கைாரணமாகை 
மக்கைள் மத்தியிலிருந்த ெறு்ம நி்ல்மவய 
இன்று தமிழரகை்ள இனமாறறு சூழலுக்குள் தள் 
ளும் நி்ல்மயி்ன ஏற�டுத்தியுள்ளது.
 கிழக்கு மாகைாணத்தி்னப் வ�ாறுத்தெ்ர 
யில், யுத்தத்திறகு பின்னர தமிழரகைளின் ொழ்ொதா 
ரத்திறகைாகை ெரெவதெ ரீதியாகை அரொஙகைஙகைளினால் 
ஒதுக்கைப்�ட்� நிதிகைள் மு்ையான திட்�ஙகைள் 
இல்லாமல் பிள்்ளயான், கைருணா வ�ான்ைெரகைளி 
னால் தஙகைளது அரசியல் சுயலா�ஙகைளுக்கைாகை 
�யன்�டுத்தப்�ட்�தன் கைாரணமாகை ெறிய நி்லயி 
லுள்ள மக்கைளுக்கைான எந்தவித ொழ்ொதார வமம் 
�ாட்டு திட்�ஙகைளும் முன்வனடுக்கைப்��வில்்ல.
 இதன் கைாரணமாகை கிழக்கு மாகைாணத்தி 
்னப் வ�ாறுத்தெ்ரயில், யுத்தத்தின்வ�ாது �ல 
அழிவுகை்ள எதிரவகைாண்�ெரகைள் என்ை அடிப் 
�்�யில் அெரகைளுக்கைான எந்தவித விவெ� திட்� 
ஙகைளும் முன்வனடுக்கைப்��வில்்ல.
 குறிப்�ாகை கிழக்கு மாகைாணத்தி்னப் 

வ�ாறுத்தெ்ரயில், 90ஆம் ஆண்டு வதா�க்கைம் 
இ�ம்வ�றை தமிழரகைள் ஒழிப்பு வெயற�ாடுகைள், 
இனக் கைலெரஙகைள், யுத்தம் வ�ான்ை்ெ கைாரண 
மாகை 25000க்கும் வமற�ட்� வ�ண்கைள் த்ல்ம 
தாஙகும் குடும்�ஙகைள் உள்ளன.
 கிழக்கு மாகைாணத்தி்னப் வ�ாறுத்தெ்ர 
யில், ்கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய ெ்கையிவலவய 
வ�ண்கைளின் உற�த்தி வதா�ர�ான வெயற�ாடுகைள் 
முன்வனடுக்கைப்�டுகின்ைன. அெறறிலும் வ�ரும் 
�ாலான வெயற�ாடுகைள் அரொர�றை நிறுெனஙகைள் 
ஊ�ாகை முன்வனடுக்கைப்�ட்� திட்�ஙகைளாகைவெ 
இருக்கின்ைது.
 இவொைான நி்லயிவலவய வ�ண்கைள் 
வெளியில் வென்று தமக்கைான வத்ெயி்னயும் 
குடும்�த்தின் வத்ெயி்னயும் பூரத்தி வெய்ய 
வெண்டிய வத்ெயுள்ளதன் கைாரணமாகை வதாழில் 
வதடி மாறறு இனஙகைளி�ம் வெல்லும் நி்ல அதிகை 
ளவில் கிழக்கில் உள்ளது.
 குறிப்�ாகை கிழக்கு மாகைாணத்தில் உள்ள 
மாறறு இனஙகைளினது வ�ரும்�ாலான ெரத்தகை 
நி்லயஙகைளில் தமிழ் வ�ண்கைள் அதிகைளவில் 
கை�்மயாறறும் நி்லவய உள்ளது. ஒரு இனத்திற 
கைாகை ஆயுதம் தாஙகி வ�ாராடிய வ�ண்கைள் கூ� 
தனது குடும்� சு்மயி்ன சுமப்�தறகைாகை மாறறு 
இனஙகைளின் கைாலடியில் கி�க்கை வெண்டிய துரப் 
�ாக்கிய நி்லயி்ன கைாணமுடிந்து.
 யுத்த கைாலத்தில் தமிழீழ விடுத்லப்புலிகைள் 
ஆயுதம் தாஙகி வ�ாராடிய வ�ாதும் தமிழ் ெமூகைத் 
தின் வத்ெயி்னயும், நி்லயி்னயும் கைருத்தில் 
வகைாண்டு வ�ாருண்மியம் உட்�� �ல கைட்�்மப் 
புகை்ள உருொக்கி, அதறகைான இயஙகு நி்லயி 
்னக் வகைாடுத்த பின்வ� வ�ாராட்�ஙகை்ள தீவிரப் 
�டுத்தியிருந்தனர. ஆனால் தமிழ் வதசிய �ரப்பில் 
உள்ளெரகைள் இன்று தமிழரகைளின் வ�ாருண்மி 
யம், அெரகைளின் ொழ்ொதாரம் குறித்து எந்தவித 
அக்கை்ையும் அறை நி்லயில் வெறும் தாம் 
ொரந்த அரசியல் வெயற�ாடுகை்ள மட்டுவம 
முன் வனடுக்கும் நி்லயி்ன நாஙகைள் உணர 
முடிகின்ைது.

 கிழக்கு மாகைாணத்தி்னப் வ�ாறுத்தெ்ர 
யில், தமிழ் வதசிய அரசியல் என்�து தமிழ் மக்கைள் 
மீது அக்கை்ைவகைாண்� அரசியலாகை இல்லாமல், 
தமது சுய வத்ெயி்ன வநாக்கிய அரசியலாகைவெ 
இருந்து ெருகின்ைது. கை�ந்த நல்லாட்சிக் கைாலத்தில் 
முட்டுக்வகைாடுத்த கைாலப்�குதியில் கூ� தமிழர 
�குதிகைளில் ஒரு வதாழிறொ்லயி்னக் கூ�  அ்ம 
க்கை முடியாத துரப்�ாக்கிய நி்லவயயிருந்தது.
 இன்றுகூ� கிழக்கில் உள்ள தமிழ் வதசிய 
அரசியலில் ஈடு�ட்டுள்ளெரகைளி�ம் கிழக்கு 
மாகைாண தமிழ் மக்கைள் எதிரவகைாள்ளும் எந்த 
பிரச்சி்ன குறித்து எந்தவிதமான தகைெல்கைளும் 
வ�றறுக் வகைாள்ள முடியாது. அெரகைளி�ம் தமிழ் 
மக்கைளுக்கு எவொைான திட்�ஙகை்ள முன்வன 
டுக்கை முடியும் என்ை ெ்கையான திட்�ஙகைளும் 
இல்்ல. வெறுமவன தமிழ் வதசியம் என்ை 
தாரகை மந்திரத்தி்ன மட்டும் வகைாண்டு இெரகைள் 
தஙகைளது அரசிய்ல முன்வனடுத்து தமது கைொனா 
வி்ன �ாதுகைாக்கும் ெழிெ்கைகை்ளவய முன்வன 
டுக்கின்ைனர. இவொைான கைாரணஙகைளும் கிழக் 
கில் தமிழ் வதசிய அரசியலில் தமிழ் மக்கைள் 
வெறுப்்� ஏற�டுத்துெதறகு கைாரணஙகைளாகை 
அ்மகின்ைன.
 கிழக்கில் வ�ண்கைள் த்ல்ம தாஙகும் 

fl;Liu

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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பின்தஙகிய ெமூகைஙகைளின் ெரி்ெயில் வ�ருந் 
வதாட்�த் வதாழிலாளரகைள் முன்னி்லயில் 

இருக்கின்ைாரகைள். இெரகைளின் அபிவிருத்தி கைருதி 
ஆட்சியாளரகைள் உரிய ந�ெடிக்்கைகை்ள முன் 
வனடுக்கைவில்்ல என்�து கைெப்�ான உண்்ம 
யாகும். இதில் கைருத்து வெறு�ாடுகைளுக்கு இ� 
மிருக்கை முடியாது. ஆட்சியாளரகைள் மக்கைளின்ொக்கு 
கை்ளக் கைெரந்து வகைாள்ெதறகைாகை வ�ாய்யான 
ொக்குறுதிகை்ள ெழஙகினாரகைவள தவிர, அது 
இதய சுத்தியு�னான வெயற�ா�ாகை அ்மய 
வில்்ல. ம்லயகை மக்கைளின் பின்ன்�வு நி்ல 
்மகை்ளக் கை�ந்த கைால வதசிய மறறும் ெரெவதெ 
ஆய்வுகைள் �லவும் வெளிப்�டுத்தி இருக்கின்ைன. 
எனினும் ஆய்வுகை்ள அடிப்�்�யாகைக் வகைாண்டு 
அம்மக்கைளி ்�வய அபிவிருத்தி ஏற�டுத்தப்�ட்டி 
ருக்கின் ைதா? என்று வநாக்கினால் வி்�  பூச்சியமாகை 
இருக்கும். இந்த நி்லயில் அண்்மயில் அடி்ம 
த்துெத்தின் ெமகைால ெடிெஙகைள் வதா�ர�ான 
ஐக்கிய நாடுகைள் ெ்�யின் விவெ� அறிக்்கையாளர 
வராவமாயா ஒவ�ாகைா�ா ம்லயகை மக்கைளின் 
இழிநி்ல கைண்டு வநஞெம் குமுறி இருக்கின்ைார. 

இலங்கையின் ம்லயகைப் வ�ருந்வதாட்�ஙகைளில் 
ொழும் இந்திய ெம்ொெளி தமிழ் மக்கைள் மனிதாபி 
மானமறை இழிொன சூழ்நி்லயில் ொழ்ந்து 
ெருெதாகை வதரி வித்துள்ள வராவமாயா அத்த்கைய 
சில து்ைகை்ளயும் சுட்டிக்கைாட்டி இருக்கின்ை்ம 
குறிப்பி�த்தக்கைதாகும்.

பினதஙகிை நியையம்கள்
 ம்லயகைப் வ�ருந்வதாட்� மக்கைள் இல 
ங்கை நாட்டிறகு ெரு்கை தந்த கைாலம் முதல் �ல் 
வெறு வநருக்கீடுகைளுக்கும், உரி்ம மீைல்கைளுக்கும் 
உள்ளாகி ெந்துள்ள்ம வதரிந்த வி�யமாகும். 
ஆரம்�த்தில் தறகைாலிகை குடியிருப்புகைள் இெரகைளு 
க்கைாகை ஏற�டுத்தப்�ட்� நி்லயில், இது �ல்வெறு 
�ாதகை வி்ளவுகைளுக்கும் உந்துெக்தியாகை அ்மந் 
தது. சுகைாதாரச் சீரவகைடுகைள், வ�ாஷாக்கைான உண 

வின்்ம  உள்ளிட்� �ல கைாரணஙகைளால் �லர 
வநாய்ொய்ப்�ட்டு உயிரிழக்கைவும் வநரந்தது. மருத் 
துெ ெெதிகைள் எதுவும் இல்லாத நி்லயிவலவய 
இம்மக்கைளின் ொழ்க்்கைப் �யணம் வதா�ரந்து 
வகைாண்டிருந்தது. இெரகைளுக்கைாகை ெழஙகைப்�ட்� 

உணவு வெறுமவன வொறறு�ன் �ருப்பு மறறும் 
ரெத்்த மட்டுவம உள்ள�க்கி இருந்தது. இத்த்கைய 
உணவு நி்ல்மகைளுக்கு மத்தியில் அெரகைள் 
கைடினமான வெ்லகைளில் ஈடு�டுத்தப்�ட்�தும் 
வதரிந்த வி�யமாகும்.

 இழிொன சுகைாதார மறறும் மருத்துெ நி்ல 
கைாரணமாகை இம்மக்கைள் மத்தியில் வநாய்நி்ல வீத 
மும், ்ெத்தியொ்லகைளில் அனுமதிக்கைப்�ட்�ெர 
கைளின் மரண வீதமும் 1870 கைளின் பிற�குதியில் 
மிகைவும் அதிகைமாகை இருந்துள்ளது. இந்நி்லயில் 
வதாட்�த் வதாழிலாளரகைளின் சுகைாதார வமம் 
�ாட்்� ்மயப்�டுத்திப் புதிய ெட்�ச் சீரதிருத் 
தஙகை்ள அமுல்�டுத்துெதில் அன்்ைய கைாலனித் 
துெ அரசு ஆரெம் கைாட்டினாலும், அது ஆஙகிவலய 
வ�ருந்வதாட்� வெய்்கையாளரகைளின் எதிரப்்�ச் 
ெந்தித்திருந்தது. அரசினு்�ய இத்த்கைய இ்� 
யீடுகைள் வ�ருந்வதாட்� வெய்்கையாளரகைளின் 
வதாட்� நிரொகைத்தின் சுதந்திரத்்தப் 
�ாதிக்கும் என்று அெரகைள் கைருதியவத 

இதறகைான முக்கிய கைாரணம் என்று புத்திஜீவிகைள் 
சுட்டிக்கைாட்டி இருக்கி ன்ைனர.
 வதாட்�ப்புை வீ�்மப்பு வ�ாக்குகைளும் 
மந்த கைதியிவலவய உள்ளது. சுமார 185,000 தனி வீடு 
கைள் இன்று வதாழிலாளரகைளுக்கு அெசியமாகைவு 
ள்ளன. எனினும் இது ொத்தியப்�டுெதாகைஇல்்ல. 
அரொஙகைத்தின் ெரவு வெலவு திட்� முன் வமாழிவு 
கைளில் 25,000 வீடுகைள் அ்மத்துக் வகைாடுக்கைப்�டு 
வமன்றும், 50,000 வீடுகைள் அ்மத்துக் வகைாடுக்கைப்�டு 
வமன்றும் ெலியுறுத்தல்கைள் இ�ம்வ�றுகின்ைன. 
ஆயினும் இது ொத்தியப்�டுெதாகை இல்்ல. 
இ்தப் வ�ான்வை வதரதல் கைாலத்திலும் வீ�்ம 
ப்பு குறித்து கைெரச்சிகைரமான ொக்குறுதிகைள் அள்ளி 
ெழஙகைப்�டுகின்ைன.
 எனினும் இதுவும் கைாறவைாடு கைாறைாகை 
கைலந்து விடுகின்ைது. இதனி்�வய மாடிவீடு, தனி 
வீடு, இரட்்� வீடு என்வைல்லாம் திட்�ஙகைள் 
அமுல்�டுத்தப்�ட்� வ�ாதும் இ்ெவயல்லாம் 
வதாழிலாளரகைளின் வீட்டுத்வத்ெக்கு தீரொகை 
அ்மயவில்்ல. இன்னும் �லர தறகைாலிகை குடில் 
கைளிலும், குடி்ெகைளிலும், இடிந்துவிழும் நி்ல 
யில் உள்ள லயன்கைளிலுவம ொழ்க்கை்கையி்ன 
உயிரச்ெத்திறகும் மத்தியில் வதா�ரந்து வகைாண்டி 
ருக்கின்ைனர.

ததசிை தவயைத்திட்டங்கள்
 வதசிய ரீதியில் �ல நலன்புரித் திட்�ஙகைள் 
முன்வனடுக்கைப்�ட்டு ெருகின்ைன. இத் திட்�ஙகைள் 
கிராமஙகைள் மறறும் நகைரப்புைஙகை்ள மு்ையாகை 
ெந்த்�கின்ைவ�ாதும்,வ�ருந்வதாட்�ஙகை்ள 
ெந்த்�ெதில் இழு�றி நி்ல கைாணப்�டுகின்ைன. 
�ல வதசிய வெ்லத்திட்�ஙகைள் ம்லயகைத்்த 
ெந்த்�யாமவல முறறுப் வ�றறு விடுகின்ைன. 
வ�ாருளாதார அபிவிருத்தி, சுகைாதாரம், மருத்துெம், 

கைல்வி, ெமூகை அபிவிருத்தி உள்ளிட்� வமலும் �ல 
வெ்லத் திட்�ஙகைளும் இெறறில் உள்ள�ஙகும். 
ஒவவொரு வதரதலின்வ�ாதும் ம்லயகை மக்கைளின் 
ொக்குகை்ள கைெரந்து வகைாள்ளும் ெ்கையில் 
வ�ரும்�ான்்மக் கைட்சிகைள் மிகுந்த ஆரெத்து�ன் 
வெயற�டுகின்ைன எனினும் ஆட்சி பீ�வமறிய 
பின் நீ யாவரா! நான் யாவரா! என்ை �ாணியில் 
நி்ல்மகைள் வதா�ரந்து வகைாண்டிருக்கின்ைன. 
கைாலஙகைாலமாகை வ�ரும்�ான்்மப் கைட்சிகை்ள 
நம்பி ம்லயகை மக்கை்ள ஏமாறறுகின்ை ஒரு 
வ�ாக்வகை ம்லயகைத்தில் கைாணப்�டுகின்ைது. 
ம்லயகை மக்கைள் வதா�ர�ான வெயற�ாடுகைளில் 
வ�ரும் �ான்்மக் கைட்சிகைளின் ஏமாறறுப் வ�ாக் 
கி்ன  வ�ரும்�ான்்ம அரசியல்ொதிகைவள 
இ ங கு கை ண் டி த் து ம் 
வ � சி யு ள் ள ் ம யு ம் 
கு றி ப் பி � த் 
தக்கைதாகும்.

 ஏறகைனவெ கூறிய்தப் வ�ான்று ம்லயகை 
மக்கைளின் பின்தஙகிய நி்ல்மகை்ள ெலியுறுத் 
தும் அறிக்்கைகைள் ஆெணஙகைள் அதிகைமுள்ளன. 
இந்த ெரி்ெயில் தறவ�ாது ஐக்கிய நாடுகைளின் 
அறிக்்கையும் இ்ணந்து வகைாள்கின்ைது. ஐ.நா.
அறிக்்கையாளர வராவமாயா ஒவ�ாகைா�ா நாட் 
டின் ெமகைால நி்ல்மகைள் உட்�� ம்லயகை 
நி்ல்மகைள் குறித்தும் தனது நி்லப்�ாட்்� 
ெலியுறுத்தி இருக்கின்ைார. நுண்கை�ன்கைளால் 
கை�ந்த சில ெரு�ஙகைளில் மாத்திரம் 200 க்கும் 
அதிகைமான வ�ண்கைள் தறவகைா்ல வெய்து வகைாண்டு 
ள்ளதாகைவும், கை�்ன மீளச் வெலுத்த முடியாத 
வ�ண்கைளி�ம் நுண்கை�ன் ெழஙகும் நிறுெனங 
கைளின் முகைெரகைள் �ாலியல் இலஞெம் வகைாருெதா 
கைவும் அதிரச்சித் தகைெல் ஒன்றி்னயும் வராவமாயா 
வெளியிட்டுள்ளார.

 வ�ருந்வதாட்� மக்கைளின் வ�ாருளாதார 
நி்ல்மகைள் இறுக்கைம்�ந்துள்ள நி்லயில், 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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பதில்:
 தமிழ் மரபு மாதம் அல்லது மரபுரி்ம 
மாதம் அல்லது மரபுரி்மத் திஙகைள் என்று 
அ்ழக்கைப்�டும் மாதம் என்�தன் கைருப்வ�ாருள் 

முக்கியமாகை �ல அறிஞரகைளால் �ல மாதஙகைளாகை 
விொதிக்கைப்�ட்�ாலும் கைவனடிய மக்கைளுக்கைாகை 
அதாெது புலம்வ�யர வதெஙகைளிவல முதன்மு்ை 
முன்வனடுத்து அத்ன ெரியான மு்ையிவல 
ெடிெ்மத்து நிறுெனமயப்�டுத்தப்�ட்டு இருக் 
கின்ைது.
 கைன�ாவில் ஆரம்�த்தில் ஒவவொரு 
மாநகைர ஆட்சிகைளிலும், அதன் பின் பிராந்தியத்தி 
லும் வதசிய அளவிவல ஒரு பிரகை�னமாகை தமிழ் 
மரபுரி்ம மாதமாகை ்தமாதம் பிரகை�னப்�டுத்த
ப்�ட்டிருக்கின்ைது. 
 இத்ன சுருக்கைமாகை ஓப்பீட்�ளவில்  விளங 
கைப்�டுத்துெதாகை இருந்தால், அண்்மக்கைாலங 
கைளில் பிரித்தானியாவில் உலகைம் முழுெதும் 
நெம்�ர மாதம் கைறுப்பின மக்கைளின் ெரலாறறு 
மாதமாகை வகைாண்�ா�ப்�டுகின்ைது.
 அத்ன வகைாண்டு ெருெதறகைான முழு 
்மயான கைாரணம். கைாலஙகைாலமாகை கைாலனித்துெ 
கைாலஙகைளில் அல்லது அதறகு முன் அடி்ம 
மக்கைளாகை பிரித்தானியாவிறகும் ஏ்னய நாடுகைளு 
க்கும் வகைாண்டு ெரப்�ட்� கைறுப்பின மக்கைளின் 
ெரலாறு அெரகைள் எவொைான �ஙகைளிப்்� 
இந்த நாடுகைளிறகும், இந்த உலகைத்திறகும் தமது 
�ஙகைளிப்்� வெய்து ெருகிைாரகைள் அத்ன 
வகைாண்�ாடுெதறகைான ஒரு மாதமாகைவும் அவத 
வநரம் இன்னும் மக்கைளுக்கு இருக்கும் பிரச்சி்ன 
கை்ள ெகை மக்கைளுக்கு வதரியப்�டுத்தி அல்லது 
அெரகைளுக்கைான ஒரு அறிவூட்�்ல ஏற�டுத்தும் 
மாதமாகை இருக்கின்ைது.
 இவதவ�ால் தான் கை�ந்த தொப்தஙகைளில்  
உலகைப் �ரப்வ�ஙகும் �ரந்திருக்கும் தமிழ் மக்கைள் 
வெறுமவன ஈழத்தமிழரகைள் மட்டுமல்ல கைாலனித் 
துெ கைாலத்தில் ெலுக்கைட்�ாயமாகை இந்தியாவில் 
இருந்தும் இலங்கையில் இருந்தும் கூ� 
மக்கை்ள கைாலனித்துெ நாடுகைளாகை முக்கியமாகை 
பிரித்தானியா அந்த மக்கை்ள ெலுக்கைட்�ாயமாகை 
கைட்�ாய வதாழில் அமரத்தல் அதாெது வ�ருந் 
வதாட்� வதாழில்கைளுக்கு கைட்�ாய வதாழில் 
அமரத்தல். உலகைவமஙகும் எடுத்து வென்றிருந்தார 
கைள். அதிவல வதன்னாபிரிக்கைா, மவலசியா வமாறி 
சியஸ் தீவுகைள் மறறும் வதன்னிந்திய தீவுகைள் 
எல்லாம் எடுத்து வென்றிருந்தாரகைள்.  
 மக்கைள் உலகை �ரப்வ�ஙகும் கை�ந்த நூறு 
ெரு�ஙகைளில் �ரந்து ொழும் தமிழ் மக்கைள் 
அெரகைளின் மரபு, அெரகைளின் ெரலாறு, �ண்�ாடு, 
�ண்டி்கைகைள், வமாழி இந்த வி�யஙகை்ள 
வகைாண்�ாடுெதறகும், சிைப்பிப்�தறகும் அரெ 
ஆ்ணயு�ன் வதா�ரந்து ஒவவொரு ெரு�ஙகை 
ளும் இத்ன நி்னவு கூருெதறகும் வகைாண்�ாடு 
ெதறகும் அரெ ஆ்ணயு�ன் கைட்�்மக்கைப்�ட்� 
அல்லது நிறுெனமயப்�டுத்தப்�ட்� ஒரு பிரகை 
�னவம இது. 

  பிரகை�னத்்த வதா�ரந்து அதாெது தமிழ் 
மக்கைளின் ெருஙகைால ெந்ததிகைள் மட்டுமல்ல ெகை 
இனத்தெரகைளும், ெகை மக்கைளும் எம்மு்�ய 
இனம், கை்ல, �ண்�ாடு விழுமியஙகை்ள அறிய 
க்கூடியதாகை இருக்கும். இதுதான் அடிப்�்�யான 
கைாரணம். ஆனால் இது தூர வநாக்கைம் வகைாண்� 
வெயற�ாடு. இந்த வி�யத்்த சிலர சிந்திப்�து 
வ�ால் ஒரு பிரகை�னத்வதாடு அல்லது இரண்டு 
மூன்று வெயற�ாடுகைவளாடு முடிந்துவி�ப் வ�ாெ 
தில்்ல. இது நீண்� தூர வெயற�ா�ாகை வெயற�� 
வெண்டிய கைட்�ாயம் இருக்கின்ைது. 
 2019 ஆம் ஆண்டு ந�ந்த கூட்�ஙகைளும் 
நாஙகைள் எப்�டி ஒழுஙகு�டுத்திவனாம்  என்�து 
வதா�ர�ாகை வ�சினீரகைள். உண்்மயிவல இந்த 
இ�த்திவல மக்கைளுக்கு வதரியப்�டுத்த வெண் 
டிய முக்கியமான வி�யம் . 
 2019 ஆம் ஆண்டு ஒழுஙகு�டுத்தலின் பின் 
2020 ஆம் ஆண்டு முதல் வொரஸ்ரியன் நி்லயத் 
தில் ந�ாத்திய அறிமுகை விழாவிறகு ஐஎஸ்ரி 
குழுமத் தின் �ஙகைளிப்பு மிகை முக்கியமானது. 
அதாெது பிரித்தானிய தமிழர ெரத்தகை ெம்வமளன 
த்தின் முன்வனடுப்பிலும், ஆதரவிலும்  அந்த 
நிகைழ்வு தமிழ் மக்கைளால் ஒழுஙகு வெய்யப்�ட்டு 
அதாெது �ல �குதிகைளில் இருந்தும் அல்லது 
�ல அ்மப்புகைளில் இருந்த மக்கைளால் ஒழுஙகு 
�டுத்தப்�ட்� ஆரம்� நிகைழ்வு  அதறகு ஐஎஸ்ரி 
குழுமத்தின் ஆதரவு என்�து மிகை முக்கியமாகை 
இருந்தது. 
 அவதவ�ால் ஏ்னய ஊ�கைஙகைள் ஐபிசி 
தமிழ், ஆதென் வ�ான்ை ஊ�கைஙகைளின் ஆதரவும் 

அனுெர்ணயும் அஙகு இருந்தது என்�த்னயும் 
கூறிக்வகைாள்ள விரும்புகின்வைன். ஆனால் ெரீர 
உதவிகை்ள வெய்ெதறகு நான் இன்னும் �லரு 
க்கு கை�்மப்�ட்டு இருக்கின்வைாம். தமிழ் 
மக்கைள் கை�்மப்�ட்டு இருக்கிைாரகைள். இந்த 
அடிப்�்�யில் தான் உருொக்கைப்�ட்�து. தமிழ் 
மக்கைளு்�ய ஒரு நிகைழ்ொகை அல்லது தமிழ் 
மக்கைள் வெரந்து வெய்ய வெண்டிய அ்மப்பு 
க்கை்ள கை�ந்து அரசிய்ல கை�ந்து அதாெது கைட்சி 
அரசியல்கை்ள கை�ந்து ஒருநி்லயான இருப்பி 
றகும் அ்�யாளத்திறகும் வெய்யப்�� வெண் 
டிய வி�யமாகை தான் இஙவகை முன்வனடுக்கைப் 
�ட்�து

பதில்:
 இந்த வெயற�ாடுகைளின் அடிப்�்�யில் 
அரெ ஆ்ண்ய வ�றுெதாகை இருந்தால் அது 
வதசிய அளவில் ெருெதாகை இருந்தால் மாநகைரா 
ட்சி மன்ைஙகைளில் உருொக்கைப்�� வெண்டும். 
அதன்பின் பிராந்திய அளவிவல உருொக்கைப்�ட்டு 
வதசிய அளவிவல ெரவெ ண்டும் என்�து கைட்�ம் 
கைட்�மான வெயற�ாடு. 
 லண்�ன் வ�ரும்�ாக்கை �குதிக்கைான மாந 
கைராட்சி ்மயத்தில் ஒரு தீரமானத்்த முன் 
்ெத்திருக்கிைாரகைள். அத் தீரமானத்தில் முக்கிய 
மாகை அதாெது லண்�னில் இருக்கும் தமிழ் மக்கைள் 
அல்லது தமிழ் மக்கைள் உலகைளாவிய ரீதியிவல ்த 
மாதத்்த தஙகைளு்�ய மரபுரி்ம மாதமாகை 
வகைாண்�ாடுெ்த தஙகைளது கைெனத்திவலடுத்து 
அச் வெயற�ாடுகை்ள ந�ெடிக்்கை குழுொகை 
ஊக்குவிக்கை வெண்டும். 
 அல்லது மு்ைப்�டி ந�ாத்துெதறகு 
அத்ன ஆதரவு ெழஙகுெதறகு லண்�ன் 
வமெர மறறும் லண்�னில் இருக்கின்ை 32 ெ்� 
ஊ�ாகைவும் முன்வனடுக்கை வெண்டும் என்ை ஒரு 
வெண்டுவகைா்ள அந்த உறுப்பினரகைள் எல்வலா 
ரும் ்ெத்திருந்தாரகைள்.
 இ்த தான் யுத்த கைாலத்திவல எல்வலா ரும் 
ஏறறு வகைாண்டிருந்தாரகைள். இந்த அடிப்�்� 
யிவல இது ஒரு முன்வமாழிொகை லண்�னில் 
ெந்திருக்கின்ைது. இந்த முன்வமாழிவில் தான் 
வெயற�ாடுகைள் வமறவகைாள்ள வெண்டி இருக்கி 
ைது. ஏவனன்ைால் இந்த முன் வமாழி்ெ ்ெத்து 
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த்கள்வி: 
	 இந்த	முயற்சி	எப்போது	ஆரமபமோனது?	
இ்தற்கு	 அரச	 ஆணை	 கிணைக்கவிலணலை.	
இப்போது	முன்மோழியபபட்டிருககிறது.	நணை	
முணறககு	 எனனும	 ்்கோண்டுவரவிலணலை.	
மு்தலில	்தமிழர்	மரபுரிணம	திங்கள்	எனறோல	
எனன	எனப்தணன	்்தளிவுபடுத்துங்கள்.?

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

Mokhd 

rupahd 

ghu;it

பிரித்தானியதாவில் சமீபததில் ஒரு பபசுபபதாருளதாக இருபபது. 
்மிழர் மரபுரிமமத திஙகள். லண்டனில் முனபமதாழியபபட்ட 

வி்டயதம் எல்பலதாரும் சமூக வமலத்ளஙகளில் பகிர்ந்து 
பபருமமபபட்ட வி்டயதம் நதாஙகளும் அறிந்திருக்கினபறதாம். 
இது ப்தா்டர்பதாக விரிவதான ப்ளிவதான விளக்கதம் பபறுவ 
்றகதாக விரிவுமரயதாளர் ராஜ்குமார் அவர்கமள பசவ்வி 
கணடிருந்ப்தாம்.

த்கள்வி: 
	 ்தமிழர்	மரபுரிணம	திங்கள்	முககியமோன	
மோ்தமோ்க	அவர்்களுணைய	வோழகண்கயில	போர்	
க்கபபடுகினறது.	 இது	 ்்தோைர்போ்க	 கூட்ை	
ங்கள்	நைத்தியிருபபீர்்கள்	இது	்்தோைர்போ்க	
ஆரோய்நதிருபபீர்்கள்	 எனன	 நைநதிருபபது	
எனபது	்்தோைர்போ்க	கூறுங்கள்?
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பதில்:
 இது உண்்மயில் ஒரு நல்ல வகைள்வி. 
இதறகு வநரடியாகைப் �திலிறுப்�து கைடினம். 
உண்்மயில் சிறீலஙகைா அரசு குறைஙகைள் இ்ழத் 
ததறகைான ொன்றுகைள் நி்ையவெ இருக்கின்ைன. 
இப்�டிப்�ட்� ஒரு கைருத்்த நான் மிகைவும் 
அரிதாகைவெ முன்்ெப்வ�ன். சிறீலஙகைா அரசு 
இதறகைான எதிரவி்ன்ய எப்�டி ஆறைப் 
வ�ாகின்ைது என்று வ�ாறுத்திருந்துதான் 
�ாரக்கை வெண்டும். இவவி�யத்தில் நாம் 
மிகைவும் அெதானமாகைத் தான் நகைர வெண்டும்.
ஆனால் இஙகு கைெனிக்கை வெண்டிய வி�யம் 
என்னவென்ைால் இக்குறைஙகைள் வதா�ர�ாகை 
�ல �த்து ஆண்டுகைளாகை உலகைம் பூராவும் 
வெளியி�ப்�ட்� அறிக்்கைகைள் இருக்கின்ைன. 
சிறீலஙகைா வதா�ர�ாகை நீண்� கைாலமாகைவெ �ல 
நாடுகைள் �ல அறிக்்கைகை்ளத் தயார வெய்து 
ெந்திருக்கின்ைன. உதாரணமாகை சிறீலஙகைாவில் 
தமிழ் மக்கைள் துன்புறுத்தல்கைளுக்கு உள்ளாகின் 
ைனர என்று ஐக்கிய இராச்சியம் �ல த�்ெகைள் 
தமது அறிக்்கைகைளில் குறிப்பிட்டிருக்கின்ைது. 
இப்�டிப்�ட்� வி�யஙகைள் ஐக்கிய இராச்சி 
யத்தின் நீதிமன்ைஙகைளிலும் உலகின் �ல்வெறு 
�ாகைஙகைளில் உள்ள நீதிமன்ைஙகைளிலும் ஏறறுக் 
வகைாள்ளப்�ட்டிருக்கின்ைன. ஆகைவெ தமிழரகை 
ளுக்கு எதிராகை சிறீலஙகைா அரசு குறைஙகை்ள 
இ்ழத்திருக்கிைது என்�து ஏறகைனவெ ஏறறுக் 
வகைாள்ளப்�ட்� ஒரு வி�யம்.
 ஆனால் இஙவகை உள்ள மிகை முக்கியமான 
வகைள்வி என்னவென்ைால் இக்குறைஙகைள் எல்லா 
ெறறுக்கும் யார வ�ாறுப்பு? அதி�ர வகைாட்�ா�ய 
ராெ�க்ெ இதறகுப் வ�ாறுப்�ா அல்லது அல்லது 
முன்்னய இராணுெத் தள�தியா என்ை 
வகைள்விகைளும் இருக்கின்ைன. உண்்மயில் 
கி்�த்திருக்கும் ொன்றுகைள் எல்லாம் அெரகை 
்ளவய சுட்டிக்கைாட்டுகின்ைன. இந்த ொன்றுகைள் 
அ்னத்தும் ஒரு குறிப்பிட்�நிறுெனத்துக்கு 
எதிராகைவெ இருக்கின்ைன. இந்த நிறுெனம் 
�ல ஆண்டுகைளாகை மட்டுமல்ல �ல �த்து 
ஆண்டுகைளாகை இந்தக் குறைஙகைள் வதா�ரந்து 
இ ் ழ க் கை ப் � டு ெ ் த அ னு ம தி க் கி ன் ை து . 
இலங்கை இராணுெமும் இலங்கை கைாெல் 
து்ையும் இக்குறைஙகைளு�ன் வதா�ரபு�ட் 
டிருக்கின்ைன. இக்குறைஙகைளு�ன் இந்நிறுென 
ஙகைள் வதா�ரபு�ட்டிருப்�தறகு ஏராளமான 
ொன்றுகைள் இருக்கின்ைன. ஆகைவெ தரக்கைவியல் 
ரீதியாகை வநாக்குவொமாகை இருந்தால் இந்தத் 
தனிந�ரகைள் இக்குறைஙகைளுக்கு உண்்மயில் 
வ�ாறுப்�ானெரகைள் என்று வொல்லலாம். உஙகை 
ளது வகைள்விக்கு உண்்மயில் �தில் கூறுெ தாயின், 
இவொைான குறைஙகைள் இ்ழக்கைப்�ட்�ன 

என்�்த �ன்னாட்டுக் குறைவியல் நீதி 
மன்ைத் தின் நடுெரகை்ள ஏறறுக்வகைாள்ள 
்ெப்�து, ொத்தியமாகும் என்வை நான் 
வொல்வென். அந்த வநரத்தில் 
� ா து கை ா ப் பு ச் வ ெ ய ல ர ா கை வு ம் 
த ற வ � ா ் த ய அ தி � ர ா கை வு ம் 
இ ரு க் கி ன் ை வ கை ா ட் � ா � ய 
ர ா ெ � க் ெ வு க் கு எ தி ர ா கை வு ம் , 
சிறிலஙகைாபுலானய்வுத் து்ை 
மறறும் சிறீலஙகைா இராணு 
ெ த் ் த ச் வ ெ ர ந் த அ தி கை ா ரி 
கைளுக்கு எதிராகைவும் ெழக்குத் 
வதாடுப்�தறகைான ொன்றுகைள் 
அதிகைமாகைவெ கைாணப்�டு 
கி ன் ை ன . இ ந் த க் கு ற ை 
ங கை ளி ல் வ � ரு ம் 

�ாலான்ெ சிறீலஙகைாவில் இ்ழக்கைப்�ட்�ன. 
ஆனால் அ்ெ இந்த நாட்டிலும் வதா�ரகின்ைன. 
�ன்னாட்டுக்குறைவியல் நீதிமன் ைத்தின் ெழக்குத் 
வதாடுநரகைள் இந்த வி�யத்்த ஏறறுக்வகைாள்ள 
நாஙகைள் உ்ழக்கை வெண்டும். இது ஒரு உண்்ம 
ொரந்த வி�யம் மட்டுமன்றி ெட்� நுணுக்கைஙகைள் 
ொரந்த வி�யமும் ஆகும்.
 நீதி�ரி�ாலனம் வதா�ர�ான த்�கை்ள 
எம்மால் கை�க்கை முடிந்தால், தறவ�ா்தய அதி 
�ரும் அப்வ�ா்தய �ாதுகைாப்புச் வெயலருமாகை 
இருந்த வகைாட்�ா�யவுக்கு எதிராகை ஒரு முழு்ம 
யான விொர்ண்ய ெழக்குத் வதா�ருநரகைள் 
ஆரம்பிக்கை ்ெக்கை எமக்கு ொய்ப்புகைள் மிகை 
அதிகைமாகைவெ கைாணப்�டுகின்ைன.

பதில்:
 அப்�டியான ஒரு ெழக்்கைத் வதா�ரெ 
தறகு கைணிெமான அளவு ொய்ப்பு இருப்�தாகைவெ 
நான் கைருதுகிவைன். ஏவனன்ைால், வமற�டி 
குறைஙகைள் சிறீலஙகைாவில் இ்ழக்கைப் �ட்� 
து�ன் அ்ெ ஐக்கிய இராச்சியத்திலும் வதா�ர 
ெதறகைான ொய்ப்புகைள் இருக்கின்ைன. நாடு 
திரும்புெதறகைான உரி்ம மறுக்கைப்�டுெ்த 
தாம் ஏறறுக்வகைாள்கிவைாம் என்று இதறகு 
முன்னர �தவி ெகித்த �ன்னாட்டுக் குறைவியல் 
நீதிமன்ைத்தின ெழக்குத் வதா�ருநர கூறியது 
வ�ான்று, இந்த துன்புறுத்தல்கை்ள எதிரவகைாள் 
கின்ைெரகைள் ஒரு குறிப்பிட்� நாட்டிலிருந்து 
வெளிவயறி இன்வனாரு நாட்டுக்கு ெந்து வெரும் 
வ�ாது இவொைான குறைஙகைள் எல்்லகை்ளக் 
கை�ந்து அஙகும் வதா�ரகின்ைன என்�தாகும்.
 �ாதிக்கைப்�ட்டு ஐக்கிய இராச்சியத்துக்கு 
ெந்திருக்கும் இந்தத் தமிழரகைள், மீண்டும் தமது 
வொந்த நாட்டுக்குத் திரும்பிப் வ�ாகைமுடியாது, 
என்�து�ன் துன்புறுத்தல்கைளும் நாடுகை�த்தல் 
வெயற�ாடுகைளும் வதா�ரந்துவகைாண்டிருக்கின் 
ைன. நாடு திரும்புெதறகைான உரி்ம மறுக்கைப் 
��ல் என்று குறைத்துக்குள் இது அ�ஙகுகிைது. 
இந்தக் குறைஙகை்ள ஏறகைனவெ இ்ழத்தெர 
கைள் மீண்டும் இந்தத் தமிழரகைள் நாடு திரும்பு 
ெ்தத் தடுக்கின்ை வி�யஙகை்ளத்வதா�ரந்து 
வெய்துவகைாண்வ� இருக்கிைாரகைள். அதாெது 
இெர கைளது துன்புறுத்தல்கைள் வதா� ரந்து 
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த்கள்வி: 
	 போதிக்கபபட்ை	இந்த	200	்தமிழர்்களு	
க்கோ்க	 நீங்கள்	 வோதிடுகிறீர்்கள்.	 ஆ்க்வ	
இககுற்றங்கள்	 ்்தோைர்போன	 ஒரு	 விசோர	
ணைணய	 பனனோட்டுககுற்றவியல	 நீதிமன	
றத்தின	வழககுத்	்்தோடுநர்்கள்	ஆரமபிபப	
்தற்்கோன	சோத்தியககூறு்கள்	இருககினறனவோ?

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ற�ோம் சோசனத்தின் 15ம் பிரிவின் அடிப்படையில் சிறீலங்ோவுக்கு எதிரோ்ப 
்பன்னோட்டுக் குற�வியல் நீதிமன்�த்தில் பிரித்்ோனியத் ்மிழர்ளோல் ஒரு 

வழக்கு முன்்னடுக்்ப்படுகி�து. குறளோ்பல் ட�ட்ஸ் ்்ோம்பிடளயன்ஸ் எல்எல்பி 
(Global Rights Compliance LLP) என்� சட்ை நிறுவனத்ட்ச் சோர்ந் 
்வய்ன் ற�ோைோஷ்  (Wayne Jordash) என்� சட்ைத்்ரணி இ்ந் முயறசிடய 
பிரித்்ோனியத் ் மிழர சோரபில் முன்்னடுக்கி�ோர. இ்ந்ச் சட்ை முன்்னடுபபு ் ்ோைர்போ் 
்வய்ன் ற�ோைோஷ் உயிறரோடைத் ்மிழ் வோ்னோலிக்கு அளித்் ்சவ்வியின் ்மோழி 
யோக்்த்தின் இரணைோவது  ்பகுதிடய இஙற் ்ருகிற�ோம்
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த்கள்வி: 
	 சிறீலைங்கோ	 அரசோல	 இணழக்கபபட்ை	
குற்றங்களுக்கோன	 சோனறு்கள்	 மி்க	 அதிமோ 
்க்வ	இருககிறது	எனற	வசனத்ண்த	மூனறு	
்தைணவ்கள்	 நீங்கள்	 பயனபடுத்தியிருககி	
றீர்்கள்.	அபபடிப	போர்ககும	் போது	இந்த	200	
்தமிழர்்கள்	சோர்பில	நீங்கள்	எடுககினற	இந்த	
சட்ை	 ரீதியோன	 முயற்சிணயத்	 ்்தோைர்நது	
பனனோட்டுககுற்றவியல	நீதிமனறத்தின	வழக	
குககு	முநதிய	அணவயோல	சிறீலைங்கோவுககு	
எதிரோ்க	 ஒரு	 வழகண்க	முன்னடுபப்தற்கு	
்கணிசமோன	அளவு	வோய்பபு	இருபப்தோ்க	நீங	
்கள்	்கருதுகிறீர்்களோ?
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கை�ந்த 5 ெரு� கைாலத்தில் தனது உலகைளாவிய 
ஆயுத விற�்ன்ய 37 ெதவீதத்தால் அவமரி 

க்கைா அதிகைரித்திருக்கிைது என்று சுவீ�்னத் தள 
மாகைக் வகைாண்� ஓர ஆய்வு நிறுெனம் வெய்தி வெளி 
யிட்டிருக்கிைது.
 அவமரிக்கைா, வெரமனி, பிரான்சு ஆகிய 
நாடுகைளின் ஆயுத ஏறறுமதி அதிகைரித்திருக்கும் 
அவத வநரம் ரஷயா, சீனா ஆகிய நாடுகைளின் ஆயுத 
ஏறறுமதியில் குறிப்பி�த்தக்கை வீழ்ச்சி ஏற�ட்டிருக் 
கிைது.

 �னிப்வ�ார நி்ைவுறை கைாலத்திலிருந்து 
ஆயுதஙகைளின் ஏறறுமதியும் இைக்குமதியும் உச்ெ 
நி்லயிவலவய இருந்து ெந்திருக்கின்ைன. ஆனால் 
தறவ�ா்தய வகைாவிட் வ�ருந்வதாறறு இந்த 
நி்ல்ய மாறறிய்மக்கைக் கூடிய ொய்ப்புகைள் 
வதன்�டுகின்ைன.
 உலகைளாவிய ரீதியில் �ாரக்கும் வ�ாது, 
மத்திய கிழக்கு நாடுகைவள ஆயுதஙகை்ள மிகை அதிகை 
அளவில் இைக்குமதி வெய்திருக்கின்ைன. கை�ந்த 
இரு�து ஆண்டுகைளாகை ஆயுத விற�்னயில் 
மிகைவும்  வி்ரொன ெளரச்சி்ய அெதானிக்கைக் 
கூடியதாகை இருக்கிைது. ஆனால் இந்தப் வ�ாக்கு 
ஒரு முடிவுக்கு ெந்து விட்�தா என்�்தப் 
வ�ாறுத்திருந்து தான் �ாரக்கை வெண்டும் என்று 
இவவி�யம் வதா�ர�ான தகைெல்கை்ளத் திரட்டிய 
சுவீ�னின் த்லநகைரான ஸ்வராக்வகைாமில் அ்மந் 
திருக்கின்ை �ன்னாட்டு அ்மதி ஆய்வு நிறுென 
த்தின் (Stockholm International Peace Research Institute) 
முதன்்ம ஆய்ொளரான பீறைர (Pieter Wezeman) 
வதரிவித்தார.
 வகைாவிட்-19 வ�ருந்வதாறறு ஏற�டுத்திெ 
ரும் வ�ாருண்மியப் �ாதிப்புகைள் கைாரணமாகை எதிர 
ெரும் ஆண்டுகைளில் சில நாடுகைள் தமது ஆயுத 
இைக்குமதி்ய மீள்�ரிசீல்ன வெய்யக்கூடும்.
 ஆனால் அவத வநரத்தில் 2020ம் ஆண்டு 
வகைாவிட்-19 வ�ருந்வதாறறு உச்ெநி்லயில் இரு 
ந்த வ�ாவத, உலகின் �ல நாடுகைள் சில முக்கிய 
ஆயுதஙகை்ளப் வ�றுெதறகைாகை வ�ரும் ஒப்�ந்த 
ஙகை்ள வமறவகைாண்டிருக்கின்ைன.
 முதல் ஐந்து ஆண்டுகைளு�ன் ஒப்பிடும் 

வ�ாது, 2016 – 2020 கைாலப்�குதியில் �ன்னாட்டு 
ரீதியிலான ஆயுத விற�்ன நி்லயாகைவெ இருந்தி 
ருக்கிைது என்று வமற�டி ஆய்வு நிறுெனமான 
சிப்ரி (Sipri) வதரிவித்திருக்கிைது.

 அவமரிக்கைாவின் ஆயுத விற�்னயின் 
ஏைத்தாழ அ்ரப்�ஙகு மத்திய கிழக்கு நாடுகைளுக்வகை 
வென்றிருக்கிைது. இதில் அவமரிக்கைாவின் வமாத்த 
ஆயுத ஏறறுமதியின் 24 ெதவீதத்்த ெவூதி அவரபியா 
மட்டும் வ�றறிருக்கிைது.
 உலகிவலயுள்ள 96 அரசுகைளுக்கைான ஆயுத 
விநிவயாகைத்்த அவமரிக்கைா தறவ�ாது வமற 
வகைாண்டு ெருெது மட்டுமன்றி, கை�ந்த 5 ஆண்டு 
கைளில் தனது உலகைளாவிய ஆயுத விற�்ன்ய 
அவமரிக்கைா கைணிெமான அளவு அதி கைரித்திருக்கிைது.
 பிரான்சு தனது முதன்்ம ஆயுத ஏறறு 
மதி்ய 44 ெதவீதத்தால் அதிகைரித்திருக்கும் அவத 
வெ்ள, வெரமனி 21 ெதவீதத்தால் தனது ஆயுத 
விற�்ன்ய விரிொக்கியிருக்கிைது.
 அவத வநரம் இஸ்வரலும், வதன்வகைாரியாவும் 
தமது ஆயுத ஏறறுமதிகை்ள குறிப்பி�த்தக்கை அளவு 
அதிகைரித்திருக்கின்ைன. ஆனால் உலகைளாவிய 
ஆயுத ஏறறுமதி்யப் வ�ாறுத்தளவில் இந்த இரு 
நாடுகைளின் �ஙகு ஒப்பீட்�ளவில் கு்ைொகைவெ 
கைாணப்�டுகின்ைது.

மத்திை கிழக்கில் அதி்கரித்திருக்கும் 
ஆயுத இ்றக்குமதி

 மிகை வி்ரொகை ெளரந்துவகைாண்டிருக்கின்ை 
ஆயுதச் ெந்்தயாகை மத்திய கிழக்கு தறவ�ாது 
மாறைம் வ�றறிருக்கிைது. முதல் 5 ஆண்டுகைளு�ன் 

ஒப்பிடும் வ�ாது, 2016 – 2020 கைாலப்�குதியில் 
25 ெதவீதம் அதிகைமாகை ஆயுதஙகைள் இைக்குமதி 
வெய்யப்�ட்டிருக்கின்ைன.
 ெவூதி அவரபியா (61 %), எகிப்து (136 %), 
கைட்�ார (361 %) வ�ான்ை நாடுகைள் மிகை அதிகைமான 
ஆயுத இைக்குமதிகை்ள வமறவகைாண்டிருக்கின்ைன.
நாற�த்து இரண்டு (42) ெதவீதமான �ங்கை ெகித்து, 
உலகைளாவிய ெ்கையில் மிகைப் வ�ரிய ஆயுதப் 
�ரிமாறைஙகைள் நிகைழும் பிரவதெமாகை ஆசியா (Asia), 
ஓசியானியா (Oceania)  பிரவதெஙகைள் திகைழ்கின்ைன.
இந்தியா, அவுஸ்திவரலியா, வதன் வகைாரியா, �ாகி 
ஸ்தான் வ�ான்ை நாடுகைவள இப்பிரவதெத்தின் 
முக்கிய ஆயுத இைக்குமதி நாடுகைளாகும்.

ஆயுதச் சந்யதயில் குய்றந்துவரும் 
ரஷைா, சீனாவின பஙகு

 ரஷயா, சீனா வ�ான்ை நாடுகைளின் ஆயுத 
ஏறறுமதி தறவ�ாது கைணிெமான அளவு கு்ைந்து 
ெருகிைது. ஆனால் ஆபிரிக்கைாவின் ெொராப் 
பிரவதெத்தில் உள்ள நாடுகைளுக்கு ஆயுத ஏறறுமதி 
வெய்கின்ை முக்கிய நாடுகைளாகை இந்த இரு நாடு 
கைளும் வதா�ரந்து இருந்து ெருகின்ைன.

 ரஷயாவின் ஆயுத ஏறறுமதியில் 22 ெதவீத 
வீழ்ச்சி்ய தறவ�ாது அெதானிக்கை முடிகிைது. 
இந்தியாவுக்கைான ரஷயாவின் ஏறறுமதி 53 ெதவீதம் 
கு்ைெ்�ந்தவத இதறகைான முதன்்மக் கைார ண 
மாகும்.
 அண்்மக் கைாலமாகை �ல அரசுகைளு�ன் 
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நி்ல்ம்யச் ொதகைமாகைக் வகைாண்டு நாட்டின் 
மு�க்கை நி்ல நீக்கைப்�ட்டிருக்கின்ைது. வதா�ரந்து 
உல்லாெப் �யணிகைளின் ெரு்கைக்கைாகை நாட்்�த் 
திைந்துவிடுெது வதா�ர�ாகைவும் அரசு மு்னந்து 
ள்ளது. அத்து�ன் வெளிநாட்டு வெ்ல ொய்ப்்� 
நாடு�ெரகைளின் மூலமாகை அந்நியச் வெலொணி 
அதிகைரிக்கும் என்ை எதிர�ாரப்பும் அரொஙகைத்தி�ம் 
உள்ளது.
 மறுபுைத்தில் விடுத்லப்புலிகைளின் தனி 
நாட்டுக் வகைாரிக்்கைக்கைான ஆயுதப் வ�ாராட்�த் 
திறகு வீட்டிறகு ஒரு �வுண் என்ை ரீதியில் தமிழ் 
மக்கைள் வகைாடுத்த தஙகைத்்தயும், விடுத்லப்புலி 
கைளின் ெஙகிச் வெ்ெயில் அ்�வுச் வெ்ெயின் 
மூலம் தமிழ் மக்கைளினால் அ்�வு ்ெக்கைப்�ட்� 
ந்கைகை்ளயும் உள்ள�க்கிய விடுத்லப்புலிகைளின் 
தஙகைச் சுரஙகைத்தின் மூலம் நாட்டின் வ�ாருளாதார 
வநருக்கைடிக்குத் தீரவு கைாணலாம் என்ை நப்�ா்ெயும் 
அரொஙகைத்தி�ம் கைாணப்�டுகின்ைது.
 இந்த நப்�ா்ெயின் வெளிப்�ா�ாகைவெ 

இறுதி யுத்தத்தின்வ�ாது விடுத்லப்புலிகைள் தஙகை 
ளி�ம் இருந்த தஙகை ந்கைகை்ளயும் தஙகைத்்தயும் 
பு்தத்துள்ளதாகைக் கைருதப்�டுகின்ை முல்்லத்தீவு 
மாெட்�த்தின் புதுக்குடியிருப்புப் பிரவதெத்தில் 
தஙகை வெட்்�க்கைான அகைழ்வு வெ்லகை்ள 
இராணுெம் முன்வனடுத்திருந்தது.
 இதறகைான நீதிமன்ை உத்தரவு வ�ைப்�ட்டு 
முல்்லத்தீவு நீதி�தியின் முன்னி்லயில் இந்த 
அகைழ்வு வெ்லகைள் வ�ாலிொர மறறும் இராணு 
ெத்தினரால் வமறவகைாள்ளப்�ட்�தாகை ஊ�கைத் 
தகைெல்கைள் வதரிவிக்கின்ைன. ஆயினும் இந்த அகைழ் 
வுத் வத�லில் ஒரு �வுண் தஙகைம்கூ� கி்�க்கை 
வில்்ல என்றும் அதனால் அந்த முயறசி ் கைவி�ப் 
�ட்�தாகைவும் தகைெலகைள் வெளியாகியிருக் 
கின்ைன.
 இந்த நி்லயில் தி்ைவெரி அதிகைாரிகைள் 
இந்த ெரு� முடிவுக்குள் அதாெது டிெம்�ர 
முடிவுக்குள் உள்நாட்டு யுத்தம் உச்ெக்கைட்�த்்த 
எட்டியிருந்த 2009 ஆம் ஆண்டிறகுப் பின்னர மிகை 
வமாெமாகை 16 வீதம் வீழ்ச்சி கைண்டுள்ள அந்நியச் 
வெலொணியின் இருப்்� இந்த ெரு�ம் முடிெ 

்� ெதறகுள் 3.5 பில்லியனாகை அதிகைரிக்கும் என்று 
தி்ைவெரி அதிகைாரிகைள் எதிரவு கூறியுள்ளனர.
 வமாெமான வ�ாருளாதார வநருக்கைடிக்கும், 
வமாெ மான அந்நியச் வெலொணி ்கையிருப்புக்கும் 
ெனாதி�தி வகைாட்�ா�ாய த்ல்மயிலான 
அரொஙகைத்தின் இந்த வ�ாலர அதிகைரிப்பு எதிர�ாரப் 
�ானது மந்திரத்தில் மாஙகைா்ய வீழ்த்தியதாகை 
முடியுமா அல்லது ஏமாறைத்தில் முடியுமா என்�து 
வதரியவில்்ல. 
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வகைாண்டு லண்�ன் வமெரும் மற றும் ஒவவொரு 
பிராந்தியத்தில் இருக் கின்ை மாநகைராட்சிகைளும் 
என்ன விதமான வெயற �ாடுகை்ள தமிழ் மக்கைள் 
இந்த மரபுரி்ம மாதத்திறது தாஙகைள் ெழஙகைலாம் 
என்�து தான் அடிப்�்�யாகை இருக்கின்ைது.

பதில்:
 அெரகைள் அஙகீகைாரம் வகைாடுக்கிைாரகைவளா 
இல்்லவயா தமிழ் மக்கைள் வதா�ரச்சியாகை 
வகைாண்�ாட்�த்்த வகைாண்�ாடிக் வகைாண்டு 
ெரும் வ�ாழுது, அது ஒரு �ாரிய வி�யமாகை 
�ாரக்கைப்�டுகின்ைது. அது தான் உண்்மயிவல 
ந�ந்தது. ஏவனன்ைால் தமிழ் மக்கைள் வகைாண்�ாடி 
வகைாண்டு ெரும்வ�ாது அெரகைளின் ஆ்ண ஏன் 
வத்ெப்�டுகிைது என்று �ாரத்தால் நிறுென 
மயப்�டுத்தப்�ட்டு, அரெ மயப்�டுத்தப்�ட்டு 
தமிழ் அ்�யாளம், தமிழ் வமாழி, �ண்�ாடு 
வ�ான்ை இந்த ஆட்சி ் மயஙகைளுக்குள்  வகைாண்டு 
வெல்ெதறகு தான் அெரகைளு்�ய ஆ்ண 
வத்ெப்�ட்�து.

பதில்:
 �ல மட்�ஙகைளில் அஙகீகைாரம் கி்�க்கை 
வெண்டும். ொழ்த்து வெய்தியான அஙகீகைாரத்தில் 
இருந்து நாஙகைள் நீண்� நாட்கைளாகை பிவரர்ணகைள் 
என்ை வி�யஙகைளில் ஆழ்ந்த அனு�ெம் வ�றை 
ெரகைளாகை இருக்கின்வைாம். அந்த அடிப்�்�யில் 
வெறுமவன ொழ்த்துகின்ை ஒரு பிவரர்ணக்கு 
நி்ைய வித்தியாெஙகைள் இருக்கின்ைன. 
 ொதாரணமாகை மக்கைளி�ம் விளக்குெதாகை 
இருந்தால் தமிழ் மக்கைளின் சிைப்�ான மாதமாகை 
தமிழ் மரபுரி்ம மாதம் என்று நாஙகைள் பிரகை� 
னப்�டுத்தும் வ�ாது இத்ன �றறிய புரிதல் 
தமிழ் மக்கைளுக்கு, இ்ளயெரகைளுக்கு, அடுத்த 
ெந்ததியினருக்கு இருக்கை வெண்டும். 
 ஏவனன்ைால் மிகைவும் ெருத்தமான ஒரு 

வி�யம். நான் �ல்கை்லக்கைழகைத்தில் �ல ஆண்டு 
கைாலமாகை விரிவு்ரயாளராகை இருக்கின்வைன். 
எமது �ல்கை்லக்கைழகைத்திலும் லண்�னில் இரு 
க்கின்ை �ல்கை்லக்கைழகைத்திலும் �ல தமிழ் மாண 
ெரகை்ள ெந்தித்து இருக்கிவைன். அெரகைள் தமிழ் 
�ா�ொ்லக்கு வெல்ெதனால் ஓரளவு தமிழ் 
வ�ெக்கூடியதாகை இருந்தாலும் அதில் ஆழமாகை 
எஙகைளு்�ய �ண்�ாடு, அ்�யாளம் �றறிய 
புரிதல் இல்்ல என்று தான் கூை வெண்டும்.
 இத்ன ஒப்பீட்�ளவில் �ாரத்தால் ஒரு 
சீக்கிய இனத்தெருக்கும், இ்ளய த்லமு்ைக் 
கும் அல்லது �ாலஸ்தீனத்தில் இருந்து ெந்த 
இ்ளய த்லமு்ைக்கும் அல்லது யூத இனத்தில் 
இருந்து ெந்த இ்ளய த்லமு்ை்யயும் 
ஒப்பீட்டு வநாக்கினால் எஙகைளு்�ய ெரலாறு, 
�ண்�ாடு, அ்�யாளம் ொரந்த ஆழமான  ெரி 
யான �ார்ெ இல்்ல என்வை கூை வெண்டும். 
இது உண்்மயில் ெருத்தத்திறகுரிய வி�யம். 
இந்த உ்ரயா�லுக்கூ�ாகை தான் சில மாறைங 
கை்ள வகைாண்டு ெர முடியும்.
 ஆழமான அறிவூட்�ல் வெய்யாமல் வெறு 
மவன தமிழ் அ்�யாளம், தமிழ் மரபு மாதம் 
என்ை வி�யத்்த பிரகை�னப்�டுத்தும் வ�ாது 
அெரகைவளாடு இருக்கின்ை ெகை மாணெரகைளுக்கு 
ெருகின்ை வகைள்விகைளுக்கு  எஙகைள் அ்�யாளம் 
என்ன, �ண்�ாடு என்ன, விழுமியஙகைள் என்ன 
என்று விளஙகைப்�டுத்த முடியாது இருந்தால் 
இக்கைாட்�ான நி்லயில் இருக்கும். ஏவனன்ைால் 
ெரியாகை புரியாத ஒரு அ்�யாளத்்த வகைாண்�ா 
டுகின்றீரகைள் என்று மற்ையெர ந்கைப்பிறகு 
இ�மாகைவும் மாைக்கூ�ாது. 
 ஆகைவெ நான் தூரவநாக்கு என்று கூறியது 
வதா�ரச்சியாகை இதன் �ண்�ாட்டு விழுமியஙகைள், 
அறிவூட்�ல்கைள் வ�ான்ை வி�யஙகை்ள மக்கைள் 
மத்தியில் இ்ளவயார மத்தியிலும் வெய்து 
வகைாண்டு அந்தவநரத்தில் வதசிய அளவிலான 
ஒரு பிரகை�னத்்த வகைாண்டு ெரும்வ�ாதுதான் 
இன்னும் ெலுொகை அெரகைளும் ெலுொகை 
இன்னும் முன்னின்று இதறகைான அரெ ஆ்ண 
மட்டுமல்ல இதறகைான ஒரு �ட்வெட் இத்ன 
எப்�டி வெய்ய வெண்டும் என்�தறகைாகை நிதி 
இருக்கை வெண்டும். அவொைான வெயற�ாடு 
கைளிவல இெரகைள் ஈடு�டுொரகைள்.

பதில்:
 அரெ ஆ்ண்ய எடுப்�வதன்�து வ�ரிய 
வி�யமல்ல. தமிழ் மக்கைளின் அரசியல் தீரவி 

றகைான ஒரு பிவரர்ண்ய வ�றுெவதன்�து 
ந�க்கைவெ ந�க்கைாது. அது புவிொர அரசியல், 
வ�ாருளாதார அவொறு �ல வி�யஙகைள். ஆனால் 
தமிழ் மக்கை்ள ொழ்த்துெதறகைான பிவரர்ண 
என்ைால் எல்வலாரும் வெய்ொரகைள். அது ஒரு 
பிரச்சி்னயான வி�யமல்ல. 
 ஆனால் அந்த பிவரர்ண எஙகைளுக்கு 
�யனுள்ளதாகை இருக்கை வெண்டும் என்ைால் அது 
ஒரு ஆழமான பிவரர்ணயாகைத்தான் உருொகை 
வெண்டும். அவொறு ஆழமான பிவரர்ண்ய 
உருொக்கி அத்ன வதசிய அளவில் ெடிெ ்ம 
த்து வகைாண்டு ெருெவதன்�து இரண்டு மூன்று 
ஆண்டுகைள் எடுக்கும். ஏவனன்ைால் வெறுமவன 
�ாராளுமன்ைத்தில் பிரதமர அத்ன அறிவித்தால் 
அத்ன அ்னெரும் ஏறறுக் வகைாள்ொரகைள் 
என்றில்்ல.
 வதசிய அளவிலான ஒரு பிரகை�னத்்த 
வகைாண்டு ெருெதறகைான வெயற�ாடு என்�து 
முக்கிய இரண்டு அல்லது மூன்று கைட்சி கூட்�ங 
கைளில் அெரகைளு்�ய தீரமானமாகை நி்ைவெற 
ைப்�� வெண்டும். அரசியல் ொக்கு றுதிகைளிலும், 
அெரகைளு்�ய வகைாள்்கைகைளிலும் ஏவதா ஒரு 
விதத்தில் இ�ம்வ�ை ்ெக்கை வெண்டும். 
 எஙவகைஙவகைல்லாம் இருக்கின்ைாரகைவளா 
அஙகு இருக்கின்ை �ாராளுமன்ை உறுப்பினர 
கைளுக்கு விளக்கை கைடிதம் ஒன்்ை அனுப்பி அதனூ 
�ாகை ஒரு மாறைம் ெந்து அதறகைான ஒரு பிவர 
ர்ண ெரும்வ�ாது அதறகைான அழுத்தமும் , 
ஆழமும் �லமாகை இருக்கும்.
 அ்தவிடுத்து ஒவவொரு அரசியல் 
கைட்சிகைளும் தமிழ் மக்கைளு்�ய ொக்்கை வ�று 
ெதறகைான ஒரு அறிவித்தலாகை மாறறுமாறு இரு 
ந்தால் அது இருக்கைாது. நான் நி்னக்கிவைன் 
எனது அனு�ெத்தின்�டி அடுத்த வதரதலிறகு 
முன் நிச்ெயமாகை இத்ன ந்�மு்ைப்�டுத்த 
கூடியதாகை இருக்கும் என்று.
 நிதி உதவி என்�து வெறுமவன அ்ம 
ப்புக்கைளுக்கைான நிதி உதவி மட்டுமல்ல. கை்ல, 
�ண்�ாடு, விழுமியஙகை்ள வகைாண்டு ெருெதற 
கைான ஆய்வுகைளுக்கைான நிதி உதவி உதாரணத்திறகு 
தமிழ் அ்�யாளம் என்று ெரும்வ�ாது எஙகைளது 
உணவு �ழக்கைெழக்கைஙகைள், சித்த மருத்துெம் 
இதறகைான ஆய்வுகைள் இத்ன எப்�டி இஙவகை, 
சீன மருத்துெம் வ�ான்று இஙவகை �ாெ்னயில் 
இருக்கின்ைது. அதறகைான நிதி உதவிகைள் என்னும் 
ெழஙகைப்��வில்்ல.
 இவொைாகை ெருகின்ை ொழ்த்து பிவரர 
்ணகை்ள நாஙகைள் ெரவெறகை வெண்டும். முக்கி 
யமாகை அத்ன வெயற�டுத்த வெண்டும். ஆனால் 
நாஙகைள் அத்ன கை�ந்து வெயற�� வெண்டும் 
என்று தான் வகைட்டுக் வகைாள்கின்வைன்.

எங்களு்டய வரலொறு     ... த�ொடர்ச்சி...

த்கள்வி: 
	 இப்போது	 நீங்கள்	கூறியது	 ்போனறு	
்கட்ைம	 ்கட்ைமோ்க	 அரச	 ஆணை	 ்பற்ற	
பினபு	 ஒரு	 அஙகி்கோரம	 ்்கோடுபபோர்்கள்.	
்்கோடுத்்தோல	 ்தமிழர்	 மரபுரிணம	 திங்கள்	
எனறு	பிர்கைனபபடுத்்த	கூடிய	நிணலை	இருக	
கிற்தோ?

த்கள்வி: 
	 ்தமிழர்	மரபுரிணம	திங்கள்	தூர	் நோககு	
போர்ணவயில	்தோன	நைத்்த	்வண்டும	எனறு	
கூறினீர்்கள்.	அஙகி்கோரம	கிணைத்்தோல	இதிலி	
ருநது	்தமிழ	மக்கள்	எ்தணன	சோதிக்கலைோம.?

த்கள்வி: 
	 அரச	ஆணை	்பறுவ்தற்கு	எவவளவு	
்கோலைம	எடுககும	என	நீங்கள்	நிணனககிறீர்	
்கள்?

தின் கைல்வி ெளம் முழு்மயாகை �யன்�டுத்தப்�� 
வில்்ல மாணெரகைள் கைல்வி கைற�தறகைான ெரியான 
ெெதிகை்ள வமறவகைாள்ள வெண்டியுள்ளது. �ா� 
ொ்ல மாணெரகைளுக்கு வத்ெயான துவிச்ெக்கைர 
ெண்டிகைள் வ�ான்ை்ெ ெழஙகை வெண்டி உள்ளது 
.மக்கைளுக்கைான ொழ்ொதார உதவிகைள் வெய்யப்�ட் 
�ால் அந்த மாெட்� மக்கைளின் அடிப்�்�த் 
வத்ெகை்ளப் பூரத்தி வெய்ய முடியும்.

�ொய்க மேம்பொடு       ... த�ொடர்ச்சி...
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குடும்�த்தில் உள்ளெரகைவளா, ெறிய நி்லயில் 
உள்ள வ�ண்கைவளா தமது ொழ்ொதாரத்தி்ன 
வகைாண்டு வெல்ெதறகைான எந்தவொரு வதாழிற 
ொ்லகைளும் இதுெ்ரயில் உருொக்கைப்�� 
வில்்ல. தமிழரகைளின் �குதிகைளில் உள்ள இயற்கை 
ெளஙகைள் சிஙகைள மறறும் முஸ்லிம் �குதிகைளு க்கு 
வகைாண்டுவெல்லப்�ட்டு அஙகுள்ள வ�ண்கைளுக் 
கைான ொழ்ொதாரத்தி்ன ஏற�டுத்துெதறகைான 
வதாழில் து்ைகைள் ஏற�டுத்தப்�ட்டுள்ளன. அஙகு 

அெரகைளினால் உற�த்தி வெய்யப்�டும் வ�ாரு 
ட்கைள் மீண்டும் தமிழ் மக்கைளி�வம விற�்ன 
வெய்யப்�டுகின்ைது.
 இவொைான நி்ல்மகைள் மாறைப்�� 
வெண்டும். இன்று மாறறு இனஙகைளின் கை்�கைளு 
க்கு வதாழிலுக்கு வெல்லும் வ�ண்கைள் ஆ்ெ ொர 
த்்த கூைப்�ட்டு இனமாறைம் வெய்யப்�டுெது 
என்�து தமிழ் வ�ண்கைள் மத்தியில் உள்ள ெறு்ம 
நி்ல்மவய கைாரணமாகை அ்மகின்ைது. இந்த 
நி்ல்மக்கு நாஙகைள் வெட்கி த்லகுனிய வெண் 
டிய நி்லயிலுள்வளாம்.

 கிழக்கு மாகைாணத்தி்னப் வ�ாறுத்தெ்ர 
யில் அ்னத்து ெளஙகைளும் வகைாண்� மாகைாணம். 
இஙகுள்ள ெளஙகைள் அ்�யாளப்�டுத்தப்�ட்டு 
கிராமஙகைள் வதாறும் இல்லாவிட்�ாலும் பிரவதெ 
வெயலகைஙகைள் வதாறும் இரண்டு வதாழிறொ்ல 
கை்ள அ்மக்கும்வ�ாது மக்கைளின் ெறு்ம நி்ல 
யும் நீஙகும் தமிழரகைளின் வ�ாருளாதாரமும்  
அதிகைரிக்கும் தமிழரகைளுக்கைான முதலீகை்ள வெய் 
ெதறகைான ெந்தரப்�மும் அ்மயும். இத்ன உரிய 
ெரகைள் கைெனத்தில் வகைாள்ள வெண்டும் என்�வத 
எமது எதிர�ாரப்�ாகும்.

கிழககின் வறு்ே    ... த�ொடர்ச்சி...

வகைாண்வ� இருக்கின்ைன என்று ொதி�க் கூடிய 
தாகை இருக்கும்.

பதில்:
 இதுவும் ஒரு நல்ல வகைள்வி தான். சிறீலஙகைா 
பிரச்சி்ன வதா�ர�ாகை அறியும் வி�யத்தில் 
நான் ஆரம்� கைட்�த்திவல தான் இருக்கிவைன். 
ஆறு மாதஙகைளுக்கு முன்னர தான் சிறீலஙகைா 
வி�யத்்த நான் �டிக்கைத் வதா�ஙகிவனன். 2009 
இல் சிறீலஙகைா இராணுெம் வ�ா்ர வெறறி 
வகைாண்� வ�ாது என்ன ந�ந்தது என்�்த 
நான் அறிந்திருக்கிவைன். அந்த வநரத்தில் �லர 
கைாணாமல் ஆக்கைப்�ட்�்தப் �றறியும் அறிந்தி 
ருக்கிவைன். அந்தப் பிரச்சி்ன இன்றும் வதா�ர 
ந்து வகைாண்டு தான் இருக்கிைது. விடுத்லப் 
புலிகைள் இயக்கைத்து�ன் வதா�ரபு�ட்�ெரகைள் 
என்ை ெந்வதகைத்துக்கு உள்ளாகு�ெரகை்ள சிறி 
லஙகைா அரசு எவெளவு வகைாடூரமானமு்ையில் 
ந�த்துகிைது என்�்தயும் அறிந்து ்ெத்திருக்கி 
வைன். சிறீலஙகைா அரசின்வநாக்கைம் என்ன என்� 
்தயும் அறிந்திருக்கிவைன். ஒரு இனெழிப்புக் 
வகைாள்்கை்ய சிறீலஙகைா அரசு ்கைக் வகைாள்கிைது 
என்ை முடிவுக்கு நாஙகைள் ெரக் கூடியதாகை 
இருக்கிைது. இனப்�டுவகைா்லக் குறைத்்த 
நிரூபிப்�தறகு முழு்மயாகைவொ அன்வைல் 
�குதியாகைவெ ஒரு இனத்்த அழிக்கும் வநாக்கைம் 
ெம்�ந்தப் �ட்�ெரகைளுக்கு இருந்திருக்கிைது 
என்�்த நிரூபித்தாகை வெண்டும். உண்்மயில் 
அ்�ெதறகு இது ஒரு மிகைக் கைடினமான இலக்கு 
என்�்த நாம் உணர வெண்டும். ஆகைவெ 
இதறகைான ஆதாரஙகைள் உள்ளன என்று நான் 
வொல்கிவைன். ஏறகைனவெ இருக்கின்ை ஆயிரக் 
கைணக்கைான அறிக்்கைகை்ளப் �டித்து, இந்த 
அறிக்்கைகைளிலுள்ள ொன்றுகைள் வதாகுக்கைப்�� 
வெண்டும். தமக்கைான தாயகைத்்த அ்மக்கைத் 
தமிழ் மக்கைள் எடுக்கின்ை முயறசிகைள் அ்னத் 
்தயும் சிறீலஙகைா அரசு தகைரத்து ெருகின்ைது. 
ஆகைவெ அழிப்�தறகைான ஒரு வநாக்கைம் அஙவகை 
இருக்கிைது என்�்த நிறுெ நான் முயறசிக் 
கிவைன். உண்்மயில் தமிழ் மக்கை்ள முழு்ம 
யாகைவும் �குதியாகைவும் அழிக்கும் வநாக்கைம் 

சிறிலஙகைா அரசுக்கு இருக்கிைது என்வை நான் 
எண்ணுகிவைன். எஙகைளி�த்தில் இருக்கும் 
ொன்று கைள் அ்னத்்தயும் நாம் ஒருஙகி்ண 
க்கை வெண்டும். இதறகு நீண்� வநரம் வத்ெப் 
�டுகின்ைது. ெட்� ரீதியாகை இது மிகைவும் நுணுக் 
கைமான ஒரு வி�யமாகும்.

பதில்:
 மிகைவும் உதவியாகை இருந்திருக்கிைது. 
�ன்னாட்�ளவில் இ்ழக்கைப்�ட்� குறைஙகைளால் 
�ாதிக்கைப்�ட்�ெரகைள் வதா�ர�ாகை எமது ெட்� 
நிறுெனம் ஏறகைனவெ ெட்� முயறசிகை்ள எடுத்து 
ெந்திருக்கிைது. வைாகிஙயா அகைதிகைள் வி�யத்தில் 
நாம் ஈடு�ட்� வ�ாது அெரகைளுக்கைான தீரவு கைள் 
மிகைவும் கு்ைொகை இருப்�்த நாம் உணரந் 
வதாம். அெரகைளது பிரச்சி்ன வதா�ர�ாகை 
ெட்� நுணுக்கைஙகைவளாடு மட்டும் நாஙகைள் நிறகை 
வில்்ல. வைாகிஙயா மக்கைளுக்கு ஏற�ட்� 
�ாதிப்புக்கைான வ�ாறுப்புக்கூை்லயும் விழிப்பு 
ணர்ெயும் ஏற�டுத்த ஆக்கைபூரெமான முயறசி 
கை்ள நாம் எடுத்வதாம். தமிழ் மக்கைளு�ன் 
ஒப்பிடும் வ�ாது, அெரகைள் முறறிலும்  வெறு 
�ட்�ெரகைள். ஆனால் அவதவெ்ளயில் ஒரு 
சில ஒறறு்மகை்ளயும் நான் �ாரக்கிவைன். 
தமிழ் மக்கைளது அரசியல் ந�ெடிக்்கைகை்ள 
நசுக்கை முயல்கின்ை ஒரு வமாெமான அர்ெப் 
�ாரக்கைக்கூடியதாகைவுள்ளது. அவத வெ்ளயில் 
தமிழ் மக்கை்ளப் வ�ாறுத்தெ்ரயில் ஒரு சில 
வதரிவுகைள் மட்டும் இருப்�்தயும் எஙகை ளால் 
அெதானிக்கைக்கூடியதாகை இருக்கிைது. �ன்னா 
ட்டுச் ெமூகைம் இவவி�யஙகைள் வதா�ர�ாகை 
அதிகைம் கை்தத்தாலும் உருப்�டியான ந�ெடி 
க்்கைகைள் மிகைவும் கு்ைொகைவெ கைாணப்�டு 
கின்ைன. வைாகிஙயா மக்கைளது வி�யத்திலும் இவத 
நி்ல தான் இருந்தது. தறவ�ாது கைம்பியா நாடு 
மியான்மாருக்கு எதிராகை �ன்னாட்டு நீதிக்கைான 
நீதிமன்ைத்தில் ெழக்குத் வதா�ரந்திருக்கிைது.

ஆகைவெ கைடு்மயான �ரப்பு்ர்யத் வதா�ர 
ந்தும் குறைஙகை்ள ்மயப்�டுத்திய வெயற�ா 
டுகை்ளத் வதா�ரந்தும் ொய்ப்புகைளுக்கும் தீரவு 
கைளுக்கும் வ�ாறிமு்ைகைளுக்குமான கைதவுகைள் 
திைக்கின்ைன. தமிழ் மக்கைளுக்கும் இதுந்�வ�ை 
வெண்டும் என நான் ஆசிக்கின்வைன். வைாகிஙயா 
வி�யத்்த வநாக்கும் வ�ாதுகுறைஙகைளின் ெட்� 
நுணுக்கைஙகைளில் நாம் கைெ னம் வெலுத்த வெண்டும். 
குறைஙகைள் எஙவகை வதா�ஙகைப்�ட்�ன. பின்னர 
அ்ெ எஙவகை வதா�ரகின்ைன என்�து வநாக்கைப் 
��வெண்டும். மியான்மார வி�யத்தில் �யன் 
�டுத்தப்�டும் நீதி�ரி�ாலன ந்�மு்ை தமிழ் 
மக்கைளுக்கு மிகைவும் �யனுள்ளதாகை அ்மயும் 
ொய்ப்பு உள்ளது. ெழக்குக்கு முந்திய அ்ெ 
(Pre-Trial Chamber) தமிழ் மக்கைள் வதா�ர�ாகை 
இத்ன ஏறறுக்வகைாள்ளக்கூடிய ொய்ப்பு இருக்கி 
ைது. தமிழ் மக்கைள் வதா�ர�ான ெழக்்கை அெர 
கைள் ஏறறுக்வகைாள்ெதறகு மிகை அதிகைமான ொய் 
ப்பு இருக்கைத்தான் வெய்கிைது.
 அப்�டியான ொய்ப்புகைள் நிச்ெயமாகை 
இருப்�தாகைவெ நான் கைருதுகிவைன். இதிவல 
முக்கியமாகைக் கைெனிக்கை வெண்டிய வி�யம் 
என்னவென்ைால் வைாம் ொெனத்தில் ஒப்�மிட்� 
ஒரு நாட்டில் �ாதிக்கைப்�ட்�ெரகைள் இருக்கை வெண் 
டும். இெரகைள் நாட்்� விட்டு வெளிவயறும் 
சூழ்ல சிறீலஙகைா அரவெ உருொக்கியது. அத 
னாவல தான் அெரகைள் நாட்்� விட்டு வெளி 
வயறினாரகைள். எனவெ அெரகைளது நாடுகை�த்தல் 
அெரகைள் தறவ�ாது இருக்கின்ை நாட்டிலும் 
வதா�ரகிைது. எனவெ வைாம் ொெனத்தில் ஒப்� 
மிட்� ஒரு நாட்டில் அெரகைள் ொழும்�ட்ெத்தில், 
அெரகைள் அது வதா�ர�ாகை ொதி�லாம். 
வமலும் துன்புறுத்தல்கைள் வதா�ர�ாகைவும் நாடு 
திரும்புெதறகைான உரி்ம மறுக்கைப்�டுெது 
வதா�ர�ாகைவும் இவத நி்ல தான் இருக்கிைது. 
இவொைான துன்புறுத்தல்கை்ள அனு�வித்தெர 
கைள் வைாம் ொெனத்தில் ஒப்�மிட்� ஒரு நாட்டில் 
ொழும் �ட்ெத்தில் இவத அணுகுமு்ை்யப் 
பின்�றைக்கூடிய ொய்ப்பு இருக்கிைது. உதார 
ணமாகை கைன�ா, அவுஸ்திவரலியா வ�ான்ை நாடு 
கைளில் ொழ்கின்ை தமிழ் அகைதிகைளு�னும் நாம் 
வதா�ரபு வகைாள்ள இருக்கிவைாம். அெரகைளும் 
இவத நி்லயில் இருந்தால் இவொைான குறைங 
கைள் வதா�ரகின்ைன என்று நாஙகைள் ொதி�லாம்.

த்கள்வி: 
	 சிறீலைங்கோ	அரசோல	இலைஙண்கத்	்தமிழர்்க	
ளுககு	எதிரோ்க	இணழக்கபபட்ை	பனனோட்டுக	
குற்றங்கணள	இனபபடு்்கோணலையோ்கக	்கரு்த	
முடியுமோ?

த்கள்வி: 
	 பங்களோ்்தஷ்	 நோட்டில	 வோழுகினற	
்றோகிஙயோ	அ்கதி்கள்	சோர்போ்க	பனனோட்டுக	
குற்றவியல	 நீதிமனறத்தில	 சமர்பபிக்கப	
பட்டுள்ள	வழககுைன	நீங்கள்	் ்தோைர்புபட்டிரு	
பப்தோ்க	 அறிகி்றோம.	 ஐககிய	 இரோச்சியத்	
தில	 வோழகினற	 ்தமிழ	 அ்கதி்கள்	 ்்தோைர்	
போன	வழகண்க	முன்னடுக்க	அந்த	அனு	
பவம	 ஏ்தோவது	 வண்கயில	 உங்களுககு	
உ்தவியிருககிற்தோ?

லிருந்து புைப்�ட்� �ஸிலுக்கு மறவைாரு அதிரச்சி 
வகைாழும்பில் கைாத்திருந்தது. தமிழ்த் வதசியக் கூட்� 
்மப்பின் த்லெரகை்ள வ�ச்சுொரத்்தக்கு 
வமாடி அ்ழத்திருக்கின்ைார என்� துதான் அந்தச் 
வெய்தி.

 இலங்கையின் ெக்திொய்ந்த ஒரு அ்ம 

ச்ெராகை மட்டுமன்றி, நாட்டின் ொரபில் தீரமான 

ஙகை்ள எடுக்கைக்கூடிய அதிகைாரத்்தக் வகைாண்டுள்ள 

ெராகைவும் �ஸில் இருக்கின்ைார. நிதி அ்மச்ெராகை 

உள்ள அெர, �ாராளுமன்ைத்தில் �ட்வெட் கூட்�த் 

வதா�ர ந்�வ�றும் ெந்தரப்�த்தில் புதுடில்லி 

வென்ைது அந்த விெயத்தின் முக்கியத்துெத்்த 

மட்டுமன்றி, அெரது எதிர�ாரப்புக்கை்ளயும் 

வெளிப்�டுத்தியது. அந்தளவு நிதி வநருக்கைடிக்குள் 

இலங்கை சிக்கிவகைாண்டுள்ளது. இந்த நி்ல யில், 

இந்திய நிதி அ்மச்ெர நிரமலா சீதாரா்மயும், 

�ாதுகைாப்புச் வெயலாள்ரயும் மட்டும் ெந்தித்த 

நி்லயில் �ஸில் நாடு திரும்பியிருக்கின்ைார.

 �ஸிலு�னான ெந்திப்்� வமாடி தவிரத 

்மயும், அவதவநரம் கூட்�்மப்்� புதுடில்லிக்கு 

அெர அ்ழத்த்மயும் வகைாழும்புக்கைான வதளி 

ொன ஒரு வெய்தியாகைவெ கைருதப்�டுகின்ைது. கூட்� 

்மப்பு இந்த அ்ழப்்� ஏன் �யன்�டுத்தத் தெ 

றியது என்�து வெறுகை்த!

 இந்தியா வகைாடுத்த அழுத்தஙகைள் �லெற 

றுக்கு இலங்கை அரொஙகைம் இணஙகியிருப்� 

தாகைவெ வதரிகின்ைது. சீனாவு�னான உைவுகைளில் 

ஏற�ட்டிருக்கும் விரிெல்கைளும் இந்தியாவு�ன் 

வநருஙகிச் வெல்ல வெண்டிய அெசியத்்த ராெ 

�க்ஷக்கைளுக்கு ஏற�டுத்தியுள்ளது.

 மாறைம்�யும் இந்த நி்ல்மகை்ள 

தமிழ்த் தரப்பினர மீண்டும் ெரியாகைக் ்கையாளத் 

வதரியாமல் வகைாட்்�வி�ப் வ�ாகின்ைாரகைளா? 

அல்லது �யன்�டுத்திக் வகைாள்ொரகைளா?

இலங்்க - சீன     ... த�ொடர்ச்சி...

பன்னொட்டுக குற்ற  .... த�ொடர்ச்சி  ...
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 2017 ஆம் ஆண்டு ெ்ரயிலும் ஆபிரிக்கைத் 
வதசியக் கைாஙகிரஸ் இன் மத்திய குழு உறுப்பின 
ராகைவும் �ணியாறறியிருந்தார.
 தமிழ் மக்கைளின் விடுத்லயில் அதிகை அக் 
கை்ை வகைாண்� அெர, �ல தமிழ் அ்மப்புக் 
கைளு�ன் இ்ண ந்து �ணியாறறியது�ன், 1998 
ஆம் ஆண்டு வதன் னாபிரிக்கைாவின் நா�ாளுமன் 
ைக் குழுவு�ன் யாழ்ப்�ாணத்திறகும் �யணம் 
வமறவகைாண்டிருந்தார.
 2012 ஆம் ஆண்டு இ�ம் வ�றை ஆபிரிக்கைத் 
வதசியக் கைாஙகிரசின் நூறைாண்டு விழாவிலும், 
தமிழ்க் வதசியக் கூட்�்மப்பு மறறும் உலகைத் 
தமிழர வ�ர்ெ உட்�� �ல தமிழ் கைட்சிகை்ள 
அ்ழத்து வகைௌரவித்ததில் எபியின் �ஙகு முக்கிய 
மானது.
 இன்று தமிழ் இனம் சிைந்த நண்�ன் 
ஒருெ்ர இழந்து நிறகின்ைது. அெருக்கு இலக்கு 
ஊ�கைம் தனது அஞெலிகை்ளச் வெலுத்துகின்ைது.

�மிழ் இனத்திற்கொ்க        ... த�ொடர்ச்சி...
 “ெலிந்து கைாணாமல் ஆக்கைப் 
�ட்�ெரகைளு்�ய உைவுகைள் 
வதாரச்சியாகைப் �ல ெரு�ஙகைள்   தம் உைவுகை்ளத் 
வதடிப் வ�ாராடி ெருகிைாரகைள். 
 நாஙகைள் இதில் மிகைவும் அக்கை்ை வகைாண் 
டுள்ளவதாடு, அந்த உைவுகைளுக்கைான நீதி கி்�க்கை 
வெண்டும் என்�தில்  உறுதியாகை உள்வளாம்.  
 இதில் அரொஙகைம் வமம் வ�ாக்கைாகை மரணச் 
ொன்றிதழ் ெழஙகுகிவைாம், இைந்தெரகைளுக்கைான, 
நிொரணம் ெழஙகுகிவைாம், நிதி உதவி ெழஙகு 
கிவைாம், என்�தன் மூலம் இதறகைான தீரவி்ன 
அ்� ந்து வி� முடியாது.
 அெறறுக்கும் அப்�ால், ெலிந்து கைாணா 
மல் ஆக்கைப்�ட்� உைவுகைளுக்கும் நீதி கி்�க்கை 
வெண்டும் என்�வத எஙகைளு்�ய நி்லப்�ாடு. 
 தஙகைள் கைண்கைளின் முன் னால்  �ாதுகைாப்புப் 
�்�யி�ம் ்கையளிக்கைப்�ட்� உைவுகைளுக்கு 
என்ன ந�ந்தது என்று வதரியாமல் தவித்துக் 
வகைாண்டிருக்கின்ைெரகைளுக்கு,  அெரகைளுக்கு ந� 
ந்த்ெ குறித்து வதரியப்�டுத்தப்�டுெவதாடு, 
அதறகைான நீதியான மு்ையிவல ஒரு விொர்ண 
ந�த்தப்�ட்டு உரியெரகைளுக்கு, தண்�்ன 
ெழஙகை வெண்டும் என்�தில் நாம் உறுதியாகை 
உள்வளாம்” என்ைார. 

ொறு �யஙகைரொத் தடுப்புச் ெட்�த்தின் கீழ் 
்கைது வெய்யப்�ட்டு ள்ளதாகைவும், இெரகைள் �ல 
கைாலமாகை தடுத்து ்ெக்கைப்�ட்டுள்ளதாகைவும் 
உைவினரகைள் வதரிவித்தனர.
 அண்்மயில் �யஙகைரொதத் தடுப்புச் 
ெட்�த்தின் கீழ் ்கைது வெய்யப்�ட்டு தடுத்து 
்ெக்கைப்�ட்டிருந்தெரகைள் ொ்ழச்வெ்ன நீதி 
மன்ைம் ஊ�ாகை விடுவிக்கைப்�ட்டுள்ள நி்லயில், 
தடுத்து ்ெக்கைப்�ட்டுள்ள ஏ்னயெரகை்ளயும் 
விடுத்ல வெய்ய ந�ெடிக்்கைவயடுக்குமாறு 
உைவினரகைள் வகைாரிக்்கை விடுத்தனர.
 விடுத்லப் புலிகைளின் த்லெரின் பிைந்த 
நாளுக்கு ொழ்த்துத் வதரிவித்தெரகைள், மாவீரர 
தினத்திறகு �திவிட்�ெரகைள், விடுத்லப்புலி 
கைளின் பு்கைப்��ஙகை்ள ்ெத்திருந்தெரகைள் 
வ�ான்ை குறைச்ொட்டுகைளில் இந்த ஒன்�து வ�ரும் 
்கைது வெய்யப்�ட்டு, தடுத்து ்ெக்கைப்�ட்டு 
ள்ள வ�ாதிலும், அெரகைளின் விடுத்லக்கைாகை 
இதுெ்ர யாரும் உதெ முன்ெரவில்்லவயன 
வும் உைவினரகைள் வதரிவித்தனர.
 தடுத்து ்ெக்கைப்�ட்டுள்ளெரகைளில் �லர 
மிகைவும் ெறிய நி்லயில் உள்ள குடும்�ஙகை்ளச் 
வெரந்தெரகைள் என்ை கைாரணத்தினால் மு்ையான 
ெட்� ந�ெடிக்்கைகை்ள முன்வனடுக்கைாத நி்ல 
யில் உள்ளதாகைவும் வதரிவித்தனர.

அரசியல் ்்கதி       ... த�ொடர்ச்சி...

 இந்த ்கையிருப்பில் சீனாவி�ம் இருந்து 

�ணப் �ரிமாறைமாகை வ�ைப்�ட்� 1.5 பில்லியன் 

வ�ாலர கைள் உள்ள�க்கைப்��வில்்ல.

 வ�ாருட்கை்ள இைக்குமதி வெய்ெதறகு 

வ�ாலரகைளில் �ணத்்த வெலுத்த முடியாத நி்ல 

யில் இலங்கை உள்ளதால், �ால்மா வ�ான்ை 

அத்தியாெசியப் வ�ாருட்கை்ளக் கூ� கைப்�லில் 

இருந்து இைக்கை முடியாத நி்ல உள்ளதாகை 

�ால்மா இைக்குமதி ெ்� வதரிவித்துள்ளது.

 வெளிநாட்டு நிறுெனஙகைளுக்கு கை�ந்த 

ெனெரி மாதத்தில் இருந்து வகைாடுப்�னவுகைள் 

வமறவகைாள்ளப்��வில்்ல எனவும், எனவெ நிதி 

அ்மச்சு வ�ாலரகை்ளத் தர வெண்டும்எனவும் 

அது வமலும் வதரிவித்துள்ளது.

இலங்்கயின்    ... த�ொடர்ச்சி...

விவெ� புலனாய்வு அணிகைளில் ஒன்றி்ன 

ெழிந�த்தியதாகை வொல்லப்�டுகின்ைது. இது 

பிரதானமாகை வகைாழும்பில் இருந்து இயஙகியது. 

ஆனால் ் கைதிகை்ள ொன்கைளில் திருவகைாணம்ல 

யில் உள்ள கை�ற�்�த் தளத்திறகு அனுப்பி 

ெந்தது.

 இெர வகைாழும்பில் பின்னா் கை�ற�்�த் 

தள�தியாகை இருந்த ெெந்த கைரணவகைா�வின் 

உதவி அதிகைாரியு�ன் வநருக்கைமாகை இ்ணந்து 

�ணியாறறி யிருப்�தாகைவும் வொல்லப்�டுகின் 

ைது. அவத நீதிமன்ை ெழக்கில் குறைம் ொட்�ப் 

�ட்டிருந்த கைரணவகைா�, புதிய அரொஙகைம் 

அெருக்கு எதிரான குறைச்ொட்டுக்கை்ள முன்வன 

டுத்துச் வெல்ெதில்்ல எனத் தீரமானித்த 

பின்னர இந்த ொரம் அெர மாகைாண ஆளுநராகை 

நியமிக்கைப்�ட்டுள்ளார.

 3 சிைாரகைள் உட்�� 2000ம் ஆண்டில் 8 

தமிழ் வ�ாதுமக்கைள் வகைா்ல வெய்யப்�ட்�து 

வதா�ரபில் குறைஞொட்�ப்�ட்� பின்னர 

2020இல் முன்னாள் அதிகைாரி ொரென்ட் சுனில் 

ரத்நாயக்கைாவிறகுப் வ�ாது மன்னிப்பு ெழஙகைப் 

�ட்�து. இெரது ெழக்கு இலங்கையில் வ�ாரக் 

குறைஙகைளுக்கைாகை ஒரு இராணுெ வீரர மீது வதாடு 

க்கைப்�ட்� மிகைவும் சில ெழக்குகைளில் ஒன்ைாகும். 

அத்து�ன் அெருக்கு ெழஙகைப்�ட்� வ�ாது 

மன்னிப்�ானது, ெரெவதெ ரீதியில் ஏமாறை த்்த 

ஏற�டுத்தியது�ன் உறநாட்டுப் வ�ாறுப்புக் 

கூைலானது இப்வ�ாது ொத்தியமறைது என்�்த 

யும் சுட்டிக்கைாட்டியது” என அெர தனது அறிக்்கை 

யில் வமலும் வதரிவித்துள்ளார.

இலங்்க அதி்கொரி   ... த�ொடர்ச்சி...

்கொணொேல் ஆக்க      ... த�ொடர்ச்சி...

ஆயிரம் ரூ�ாய் ெம்�ள உயரவின் அரத்தமறை 
நி்ல்ம, ஊழியர வெமலா� நிதி மறறும் 
ஊழியர நம்பிக்்கை நிதி என்�ெற்ைப் வ�றறுக் 
வகைாள்ெதில் வதாழிலாளரகைள்  எதிரவநாக்கும் இழு 
�றியான நி்ல்மகைள், குடியிருப்பு பிரச்சி்னகைள், 
வகைாவரானாவின் பின்னர வதாழில்கைளில் ஈடு�டும் 
சிறுெரகைளின் எண்ணிக்்கை அதிகைரிப்பு, இ்� 
விலகைல் உள்ளிட்� �ல வி�யஙகைள் வதா�ரபில் 
வராவமாயா கைெனம் வெலுத்தி இருக்கின்ை்ம 
வநாக்கைத்தக்கைதாகும். ஐக்கிய நாடுகைள்  ெ்�யின் 
இந்த ஆய்வு வெளிப்�ாடு மிகைவும் முக்கியத்துெம்  
மிக்கை ஒரு வி�யமாகைக் கைருதப்�டுகின்ைது. ஆய்வின்  
மூலமாகை ஏறகைனவெ ம்லயகைத்தின் பின்ன 
்�வுகைள் �ல இனஙகைாணப்�ட்டுள்ளவ�ாதும், 
இனஙகைாணப்�ட்� பிரச்சி்னகைளுக்கைான தீரவி 
்னப் வ�றறுக் வகைாடுப்�தில் இழு�றி நி்லகைள் 
வதா�ரந்து வகைாண்டு தான் இருக்கின்ைன. தீரவு 
கை்ளப் வ�றறுக் வகைாள்ெ வதன்�து  கைல்லில்நார 
உரிப்�து வ�ான்ை ஒரு கைடின மான வெயலாகை 
இருக்கின்ைது.  ஆய்வின் மூலமாகை அபிவிருத்தி்ய 
ஏற�டுத்துெது பிரதான இலக்கைாகை உள்ளது. 
எனினும் ஆய்வுகைளும் அறிக்்கைகைளும் பின்தஙகிய 
நி்ல்மகைள்வதா�ர�ாகை ெமரப்பிக்கைப்�டுகின் 
ைவத தவிர தீரவுச் வெயற�ாடுகைள் எதுவும் உருப் 
�டியாகை இ�ம் வ�றுெதாகை இல்்ல.  

 இந்த நி்ல இனியும் வதா�ரக் கூ�ாது. 
வதசிய மறறும் ெரெவதெ வெளிப்�ாடுகை்ள 
்மயப்�டுத்தி ம்லயகை மக்கைளின் அபிவிருத்திக்கு 
ஆக்கைபூரெமான வெயற�ாடுகை்ள வமறவகைாள்ள 
வெண்டும். அறிக்்கைகைளில், ஆய்வுகைளில் சுட்டிக் 
கைாட்�ப்�ட்டுள்ள வி�யஙகை்ள அடிப்�்�யாகைக் 
வகைாண்டு அெற்ை உரியொறு நி்ைவெறறுெ 
தறகு ம்லயகை அரசியல்ொதிகைள் அரொஙகைத்திறகு 
அழுத்தம் வகைாடுக்கை வெண்டும். அவதவெ்ள 
ம்லயகை மக்கைளின் ெமகைால �ல்து்ை ொரந்த நி்ல 
்மகைள் வதா�ர�ாகை ம்லயகை கைட்சிகைள் ஒரு வ�ாது 
ஆெணத்்த தயார�டுத்தி அத்ன நி்ைவெறை 
முயறசிப்�தும் நன்்ம �யப்�தாகை அ்மயும்.
 எத்னச் வெய்ெதறகும் முதலில் ம்ல 
யகை கைட்சிகைள் வ�ாது இணக்கைப்�ாட்டின் கீழ் 
ஐக்கியப்�டுெது அெசியமாகைவுள்ளது. கைட்சிகைள் 
வெவவெைாகை இருப்பினும் மக்கைள் நலன்கைருதி 
சில வ�ாதுொன வி�யஙகைளில் ஒன்று�ட்டு குரல் 
வகைாடுப்�து கைாலத்தின் வத்ெயாகை உள்ளது என்� 
த்ன மைந்து வெயற�டுதல் கூ�ாது. இல்்ல 
வயல் ஆய்வுக்கு உட்�டுத்தி எத்த்ன அறிக்்கை 
கைள் வெளியிட்�ாலும் அ்ெவயல்லாம் ஏட்டுச் 
சு்ரக்கைாய் என்ை ரீதியிவலவய முறறுப்வ�றறு 
விடும் என்�த்ன விளஙகிச் வெயற�டுதல் 
வெண்டும்.

முறைாகை அழிந்து வ�ாயுள்ளதாகை அறிவிக்கைப் 
�ட்டுள்ளது.
 அழிெ்�ந்த விலஙகு இனஙகைளின் 
வி�ரஙகைளும் வெளியி�ப்�ட்டுள்ளன. ��த்தில் 
இருக்கும் �ை்ெயும் அதில் அ�ஙகும் என்�து 
வெத்னயானது.
 உலகில் ொழும் உயிரினஙகைளில் நான் 
கில் ஒன்று அழி்ெச் ெந்திக்கும் நி்ல ஏற�ட்டு 
ள்ளதாகை 2019 ஆம் ஆண்டில் வெளியி�ப்�ட்� 
ஐ.நா அறிக்்கையில் வதரிவிக்கைப்�ட்டுள்ளது. 
மனிதரகைளின் வெயற�ாட்�ால் ஏற�டும் கைா 
லநி்ல மாறைம் மறறும் சூழல் மாெ்�தவல 
இதறகைான முக்கிய கைாரணி எனக் கைருதப்�டுகி 
ன்ைது. 1980 ஆண்டு�ன்  ஒப்பிடும் வ�ாது கை�ல் 
ெளம் 10 ம�ஙகு மாெ்�ந்துள்ளதாகை அந்த 
அறிக்்கையில் வமலும் வதரிவிக்கைப்�ட்டுள்ளது.

இந� வருடம் 23  ... த�ொடர்ச்சி...

�ல வ�ரிய ஆயுத ஒப்�ந்தஙகை்ள ரஷயா வமற 
வகைாண்டிருக்கிைது. சிலவெ்ளகைளில் எதிரெரும் 
ஆண் டுகைளில் அதன் ஆயுத ஏறறுமதி கைணிெமான 
அளவு அதிகைரிக்கும் ொய்ப்பு இருக்கிைது. 
இருப்பினும் உலகின் �ல பிரவதெஙகைளில் அது 
அவமரிக்கைாவு�ன் கைடு்மயான வ�ாட்டி்ய எதிர 
வகைாள்ள வெண்டியிருக்கிைது  என்று சிப்ரியின் 
பிறிவதாரு ஆய்ொளரான அவலக்ொண்ட்ரா 
குல்வமாொ (Alexandra Kulmova) வதரிவித்தார.
 உலகின் �ாரிய ஆயுத ஏறறுமதி நாடுகைளில் 
5ெது இ�த்்த ெகிக்கின்ை சீனாவின் ஏறறுமதிகைள் 
7.8 ெதவீதத்தால் வீழ்ச்சியுறறிருக்கின்ைன. �ாகி 
ஸ்தான், �ஙகைளாவதஷ, அல்ஜீரியா வ�ான்ை நாடு 
கைள் சீனாவி�மிருந்து ஆயுதஙகை்ள இைக்குமதி 
வெய்யும் முக்கிய நாடுகைள் என்�து குறிப்பி�த் 
தக்கைது.

நன்றி: பிபிசி.த்கொம்

தபருநத�ொறறிலும்         ... த�ொடர்ச்சி...

தரொமேொயொவின்     ... த�ொடர்ச்சி...
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நூறு ஆண்டுகைளின் பின்னர உல்கை அச்சுறுத்தி 
யது�ன், வ�ருமளவு உயிர மறறும் வ�ாரு 

ளாதார இழப்புக்கை்ள ஏற�டுத்திய வகைாவரானா 
்ெரஸ் இரண்டு ெரு�ஙகைள் கை�ந்த நி்லயிலும், 
உலகின் இயக்கைத்்த முன்்னய நி்லக்கு மீள்ெ 
தறகு அனுமதிக்கைவில்்ல.
 கை�ந்த வெள்ளிக்கிழ்ம (10) கி்�க்கைப் 
வ�றை தகைெல்கைளின் �டி இதுெ்ரயில் உலகில் 
5.3 மில்லியன் மக்கைள் வகைால்லப்�ட்டுள்ளது�ன், 
268 மில்லியன் மக்கைள் வதாறறுதலுக்கு உள்ளாகி 
யுள்ளனர.
 அடிக்கைடி வி்ரொகை உருமாறைம் வ�றும் 
்ெரசினால் ஏற�டும் இந்த வநா்ய ஒரு குறுகிய 
கைாலத்தினுள் கைட்டுக்குள் வகைாண்டுெருெது என்�து 
இயலாத கைாரியம். வமலும் அன்ரி�வயாட்டிக் (Anti-
biotic) மருந்தினாலும் அத்ன �க்ரீரியா்ெ வ�ால 
அழிக்கை முடியாது. எமது உ�ல் எதிரப்பு ெக்தி தான் 
ஒவர ஆயுதம்.
 கை�ந்த இரு ெரு�ஙகைளில் 10 த�்ெகைள் 
பிைழ்ெ்�ந்து புதிய வதாறைம் வ�றை இந்த 
ெ்ரஸ், தறவ�ாது 11 ஆெது த�்ெயாகை ஒ்ம 
க்வரான் என்ை வ�யரு�ன் அதிகை வீரியம் மிக்கைதாகை 
பிைழ்ெ்�ந்துள்ளது என்�து உலகின் இயக்கைத்்த 
வமலும் ஒரு மு�க்கை நி்ல வநாக்கி தள்ளியுள்ளது.
இந்த புதிய ்ெரஸ் நெம்�ர 11 ஆம் நாள் 
வ�ாட்ஸ்ொனாவிலும், 14 ஆம் நாள் வதன்னாபிரி 
க்கைாவிலும் கைண்�றியப்�ட்�து�ன், தறவ�ாது 
அது 57 நாடுகைளுக்கு �ரவியுள்ளதாகை உலகை சுகைாதார 
நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளது.
 முன்்னய வ�ல்�ா ெ்கை ்ெர்ெ வி� 
இதன் �ரவும் விகிதம் அதிகைமாகும். எனினும் 
வநாயின் தாக்கைம் கு்ைொகை உள்ளளவ�ாதும் 
�ரெல் விகிதம் வதன்னாபிரிக்கைாவில் 400 விகிதம் 
அதிகைரித்துள்ளது. 
 அஙகு வநாய் �ரவும் விகிதம் 2.5 (R rate) 
ஆகை உள்ளது. அதாெது 10 வ�ரில் இருந்து 25 
வ�ருக்கு �ரவும் த்கை்ம வகைாண்�து. வகைாவிட்-
19 ஆரம்பித்ததில் இருந்து கைணிக்கைப்�ட்� �ரவும் 
விகிதத்தில் இதுவெ மிகை மிகை அதிகைமாகும். 
வ�ல்�ாவின் �ரவும் விகிதம் 0.8 ஆகைவெ இருந்தது.
எனவெ தான் இதன் தாக்கைம் நாடுகைளில் மிகை 
வெகைமாகைப் �ரவி ெருகின்ைது. வமலும் அதறகு 
எதிரான உ�லின் வநாவயதிரப்பு தன்்ம 40 விகிதம் 
வீழ்ச்சி கைண்டுள்ளது. தடுப்பூசி வ�ாட்�ெரகைள் 
மறறும் முன்னர வநாயின் தாக்கைத்துக்கு உட்�ட் 
�ெரகைள் வ�ான்ைெரகைளின் எதிரப்பு ெக்தியிலும் 

வீழ்ச்சி கைாணப்�டுகின்ைது என வதரிவித்துள்ளார 
நியூ ெவுத்வெல்ஸ் �ல்கை்லக்கைழகை த்தின் ்ெத்திய 
கைலாநிதி வ�வ�ாரா குவராமர.
 பிரித்தானியாவில் இதுெ்ரயில் 900 இறகு 
வமற�ட்�ெரகைளும், இந்தியாவிலும் 32 வ�ரும் 
இதன் தாக்கைத்திறகு உள்ளாகியுள்ளனர. எனினும் 
இந்த எண்ணிக்்கை என்�து மிகைவும் கு்ை 
ொனது எனவும், உண்்மயான எண்ணிக்்கை மிகை 
அதிகைமாகைனது எனவும் வ�ராசிரியர ரிம் ஸ்வ� 
க்வரார வதரிவித்துள்ளார. இத்னத் வதா�ரந்து 
�ல நாடுகைள் கைட்டுப்�ாடுகை்ள அறிவித்துள்ளன. 
�ல நாடுகைள் மீதான �யணத்த்�கைளும் 
வகைாண்டுெரப்�ட்டுள்ளன. ஐந்தாெது அ்லயின் 
தாக்கைத்்த தாம் எதிரவகைாள்ளவுள்ளதாகை பிரான்ஸ் 
வதரிவித்துள்ளது.
 ஆனால் வதன்னாபிரிக்கைாவில் இருந்து 
ெரும் விமானஙகை்ளத் த்� வெய்ெதன் மூலம் 
இத்ன கைட்டுப்�டுத்துெது ொத்தியமறைது என்கி 
ைார வ�ராசிரியர சிறீதர. 
 வகைாவிட்டின் ஆரம்�த்தில் இருந்வத 
இத்ன நாம் அறிந்திருந்வதாம். அதாெது முத 
லாெது அ்லயின் வ�ாது சீனாவில் இருந்து 
ெரும் விமானஙகை்ள உன்னிப்�ாகை நாம் �ாரத்துக் 
வகைாண்டிருந்த வ�ாது ்ெரஸ் பிரித்தானி யாவில் 
இருந்து வி்ரொகை �ரவியது�ன்,  ஐவராப்�ா 
மறறும் அவமரிக்கைாவில் இருந்து பிரித்தானியா்ெ 
வி்ரொகை ெந்த்�ந்திருந்தது என அெர வமலும் 
வதரிவித்துள்ளார.
 �யணத்த்� என்�து முதலில் கூறும் நாடு 
கை்ள தண்டிப்�து வ�ான்ைது, இத்ன தான் உலகை 
சுகைாதார நிறுெனமும் வதரிவித்திருந்தது. 
 ெரட்டு இருமல், கைாய்ச்ெல் மறறும் உ�ல் 
ெலி என்�ன இதன் அறிகுறிகைளாகை இருக்கும் 
வ�ாதும் தடுப்பூசி வ�ாட்�ெரகைளில் அதன் தாக்கைம் 
கு்ைொகை கைாணப்�டுெது அெதானிக்கைப்�ட்டுள் 
ளது.
 இந்த வநாயானது இன்னும் முடியவில்்ல. 
இதன் அடுத்த அ்ல என்�து மிகைவும் �யஙகைர 
மாகைவெ இருக்கும் என ஒக்ஸ்வ�ாட் மறறும் 
அஸ்ராவெனிக்கைா தடுப்பூசி்ய தயாரித்த வ�ாராசி 
ரியர வ�ம் ெரா கில்வ�ட் வதரிவித்துள்ளார. அெர 
தயாரித்த தடுப்பூசி 170 இறகு வமற�ட்� நாடுகைளில் 
�யன்�டுத்தப்�டுகின்ைது.
 அடுத்த அ்லயில் வ�ருமளொனெரகைள் 
மரணத்்தத் தழுெ வநரிடும். �்�யினருக்கும், 
புலனாய்வுத்து்ையினருக்கும், இராெதந்திரிகைளுக் 
கும் நி்ைய �ணத்்த வெலவிட்டு வ�ா்ர 
தவிரக்கின்வைாம் அல்லது வ�ா்ர வெல்ல நி்ன 
க்கின்வைாம். ஆனால் அவதவ�ாலவெ ஆய்வுகைள், 

விஞஞானிகைள், மருந்து உற�த்தித்து்ை மறறும் 
�ல்கை்லக்கைழகைஙகைளுக்கு அதிகை நிதி்ய ஒதுக்கி 
இவொைான வநாய்கை்ள எதிரக்கை எம்்ம 
தயாரப்�டுத்த வெண்டும் என அெர வமலும் 
வதரிவித்துள்ளார.
 இந்த ்ெரஸ் அதிகை �ாதிப்புக்கை்ள மனி 
தரகைளில் ஏற�டுத்தவில்்ல என வதரிவித்துள்ள 
அவமரிக்கைாவின் வதாறறு வநாய் வதா�ர�ான 
நிபுணர கைலாநிதி அந்வதானி வ�ௌச்சி அெரகைள், 
எனினும் அத்ன உறுதிப்�டுத்த வமலதிகை தகை 
ெல்கைள் வத்ெ என வதரிவித்துள்ளார.
 ்ெத்தியொ்லகைளில் அனுமதிக்கைப்�டு� 
ெரகைளின் எண்ணிக்்கை பிரித்தானியாவில் அதிகைரி 
த்து ெருெதாகை ்ெத்தியர கைத்திரின் வென்�ரென் 
வதரிவித்துள்ளார. இந்த நி்ல வதா�ரந்தால் ்ெத் 
தியொ்லகைளில் இ� இநருக்கைடி ஏற�டும் என 
அெர வமலும் வதரிவித்துள்ளார. பிரித்தானியாவின் 
நி்லவய இவொறு என்ைால் ஏ்னய நாடுகைளின் 
நி்ல மிகைவும் ெருந்தத்தக்கைதாகைவெ இருக்கும்.
 பிரித்தானியா்ெப் வ�ாறுத்தெ்ரயில், 
அடுத்த இரண்டு ெரு�ஙகைளுக்கு வத்ெயான 
தடுப்பூசிகைளுக்கைான வகைாள்ெனவுப் �த்திரத்்த 
தறவ�ாவத ெமரப்பித்துள்ளது. அடுத்த இரு ெரு�ஙகை 
ளுக்கு மக்கைள் வதா�ரந்து தடுப்பூசிகை்ளப் வ�ா� 
வெண்டும் என ்�ெர நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளது.
 அதாெது ்ெரஸ் வநா்ய முறைாகை அழிப் 
�து என்�து வி்ரவில் ொத்தியமறைவதான்று. 
வதா�ரச்சியாகை வ�ா�ப்�டும் தடுப்பூசிகைள், �ரெல் 
தடுப்பு மு்ைகைள் என்�னவெ எதிரகைாலத்தில் 
இந்த வநாயின் தாக்கைத்தில் இருந்து மக்கை்ளக் கைாப் 
�ாறறும்.
 அத்ன வமறவகைாள்ளும் த்கை்ம என்�து 
ெளரச்சிய்�ந்த நாடுகைளுக்கு உண்டு. ஆனால் 
அபிவிருந்தி அ்�ந்து ெரும் நாடுகைள் மிகைவும் 
அதிகை �ாதிப்புக்கை்ள ெந்தித்து ெருகின்ைன. வ�ாரு 
ளாதார வீழ்ச்சி என்�து �ல நாடுகை்ள முறைாகை 
வீழ்ச்சிய்�யும் நி்லக்கு வகைாண்டு வென்று 
ள்ளது.
 எனவெ எதிரெரும் சில ெரு�ஙகைள் மிகைவும் 
ஆ�த்தானதாகைவெ இருக்கும் என்�து�ன், மக்கைளின் 
ொழ்க்்கையும் இயல்புநி்லக்கு திரும்புெது ொத் 
தியமறைதாகைவெ கைாணப்�டுகின்ைது. வகைாவராவனா 
்ெரசின் பிைழ்வு நி்ல தான் அத்ன தீரமா 
னிக்கைப்வ�ாகின்ைது. அத்ன எதிரவகைாள்ள மருத் 
துெ உலகைம் தன்்னத் தயார�டுத்தினால் மட்டுவம 
நாம் சுபீட்ெமான எதிரகைாலத்்தக் கைாணமுடியும்.
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