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பு திதாக பரவிவரும் ஒமிக் 
ரரான் ககாரரானா வவரசின் 

பாதிப்புக்களால் உலகம் எங்கும் 
கடநத இரு தினங்களில் 4,500 விமா 
னப் பயணங்கள் இரத்து கெயயப் 
பட்டுள்ளதாக கதரிவிக்கப்படுகின் 
றது.

 நத்தார் விடுமுவற வார 
இறுதி நாட்களில் இநத இரத்துக்கள் 
இடம்கபற்றுள்ளதானது, கபாதுமக் 
களின் அன்றாட வாழக்வகவய அதி 
கம் பாதித்துள்ளதுடன், பல நாடுகள் 
மற்றும் நிறுவனங்கள் கபாருளா 
தார இழப்வபயும் ெநதித்துள்ளன.

Nfhtpl; neUf;fb - 4500 tpkhdg; 

gazq;fs; ,uj;J

கதற்கு பங்களாரதெத்தில் இடம் 
கபற்ற படகு விபத்தில் 39 

ரபர் மரணமவடநததுடன், 100இற்கு 
ரமற்பட்டவர்கள் காயமவடநதுள் 
ளனர்.

 மூன்று மாடிகவளக் 
ககாணட கப்பல் ஆற்றின் நடுவில் 
க ெ ன் று க க ா ண டி ரு ந த ர ப ா து 
திடீகரன தீப்பற்றியதாகத் கதரிவிக் 
கப்படுகின்றது. இயநதிர அவறயில் 
இருநரத தீ பரவியுள்ளது. கடநத 
கவள்ளிக்கிழவம (24) தவலநகர் 
டாகாவில் இருநது பர்குணாவுக்கு 

gq;fshNjrj;jpy; ,lk;ngw;w glF 
tpgj;jpy; 39 Ngu; kuzk;

பிளாஸ்ரிக் வபகளிலும், ரபாத் 
தல்களிலும் இருநது உணவு 

மற்றும் குடிபானங்களுடன் கலக் 
கும் நுணதுகள்களால் ெமிபாட்டுத் 
கதாகுதி கதாடர்பான பல ரநாயகள் 
ஏற்படுவதாக ஆயவில் கதரிவிக்கப் 
பட்டுள்ளது.

 இவவாறான ரநாயகளினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் கழிவுக 
ளில் ொதாரண மக்கவள விட 50 விகி 
தம் அதிக நுணபிளாஸ்ரிக் துகள் 
கள் காணப்படுகின்றன. இதனால் 
குடல்களிலும் வீக்கம் ஏற்படுகி 

உழவர் திருநாவளயும், தமிழர் 
புத்தாணடுப் பிறப்வபயும் முன் 
னிட்டு கமய நிகர் நூலகம்  Teli-
brary.com முன்கனடுக்கும் ஓவிய 
ப்ரபாட்டியில் கலநது ககாள்ள 
art.telibrary@gmail.com எனும் மின் 
னஞெலுக்கு உங்கள் ஓவியங் கவள 
அனுப்பி வவயுங்கள்.
ஓவியப் ப�ோட்டிக்ோன வயது 
எல்லை

12 முதல 18 வ்ை
ஓவியப் ரபாட்டிக்கான தவலப்புக் 
கள்

1-தமிழர் �ண�ோடு
2- தமிழர்்ளின் வீை வி்ை 
யோட்டுக்ள்
3-தமிழர் திருநோள்

தங்கள் ஓவியங்கவள (25-01-2023)ம் 
திகதிக்குள் அனுப்பி வவயுங்கள்.
ஓவியங்களின் அளவு
A3, Medium:
Watercolor or Acrylic
 மிகப் கபறுமதி மிக்க பணப் 
பரிசுகவள கவல்லுங்கள். 
‘பணபபாட்டின் வழி நின்று தமிழ 
ரபாய் எழுவவபாம்’

nka;epfu; E}yfk;  elj;Jk; Xtpag; Nghl;bapy; 
fye;J nfhz;L gupRj; njhifia nty;Yq;fs;

ததோடர்ச்சி 18ஆம் �க்ம்

ததோடர்ச்சி 18ஆம் �க்ம்

gpsh];upf; ghtidNa rkpghl;Lj; 
njhFjp Neha;fSf;F fhuzk;

பிற்ஸ் அவனத்துலக நிதி தரப் 
படுத்தும் அவமப்பு இலங்வக 

யினதும், அதன் வங்கிகளினதும் 
கடன்வாங்கும் நிவலவய தரமிறக் 
கியுள்ளது.
 கடநத வாரம் இலங்வகயின் 
கடன் வாங்கும் தரத்வத சி.சி.சி 
நிவலயில் இருநது சி.சி தரத்திற்கு 

தரமிறக்கிய இநத அவமப்பு, இநத 
வாரம் இலங்வக வங்கியின் தரத் 
வதயும் தரமிறக்கியுள்ளது.
 இநத தரமிறக்கல்கள் என்பது 
இலங்வக அரசினதும், அதன் வங்கி 
களினதும் தற்ரபாவதய கபாருளா 
தார கநருக்கடிகவள ரமலும் ரமாெ 

ததோடர்ச்சி 18ஆம் �க்ம்

ததோடர்ச்சி 18ஆம் �க்ம்

பிரித்தானியாவவத் தளமாகக் 
ககாணட ெனல்-4 கதாவலக் 

காட்சி நிறுவனத்தின் கெயதியாளர் 
ர�ான் ஸ்ரனா தனது 74 ஆவது 
வயதில் பணியில் இருநது ஒயவு 
கபறுகின்றார்.
 ரபார் இடம்கபறும் நாடுக 

ளில் அதனால் பாதிக்கப்படும் மக்க 
ளின் வலிகவள உலக மக்களின் 
கவனத்திற்குக் ககாணடுவருவதில் 
இவரின் பங்கு அளப் கபரியது.
 இலங்வக அரசு ரமற் 
ககாணட ரபார்க்குற்றங்கள் மற்றும் 
நீதிக்குப் புறம்பான படுககாவல 
கவள இவர் கவளிசெத்திற்கு 
ககாணடு வநதிருநதார். ஊடகவிய 
லாளர் இவெப்பிரியா மற்றும் சிறு 
வன் பாலசெநதிரன் ஆகிரயாரின் 
படுககாவல கதாடர்பான காகணா 
ளிவய கவளிக் ககாணடு வநததி 

,yq;if Nkw;nfhz;l Nghu;f;Fw;wq;fis 

ntspf;nfhz;L te;jtu; N[hd;

ததோடர்ச்சி 18ஆம் �க்ம்

,yq;ifapdJk; mjd; tq;fpfspdJk; 
epjp ngWk; juk; Fiwg;G

இலங்வகயிலிருநது கவளிரயறி 
அவுஸ்திரரலியாவில் தஞெம 

வடயும் தஞெக் ரகாரிக்வகயாளர் 
கவளத் தடுக்கும்விதமாக‘வீடிரயா-
ரகம் மற்றும் குறும்பட ரபாட்டி’ 

வய Zerochance.lk எனும் புதிய 
இவணயத்தள அறிமுகத்தில் உள்ள 
டக்கப்பட்டது கதாடர்பாக அவுஸ் 
திரரலிய அரசு மீது கடுவமயான 

,yq;ifapy;  mfjpfSf;F vjpuhd 

gpur;rhuj;ij  Nkw;nfhs;fpwjh mT];jpNuypah?

ததோடர்ச்சி 17ஆம் �க்ம்

கதன்னாபிரிக்காவின் விடுத 
வ ல க் கு உ த வி ய வ ரு ம் , 

இ ன ப் ப ா கு ப ா ட் வ ட இ ல் ல ா து 
கெயவதற்காக கெயலாற்றியதற்காக 
ர ந ா ப ல் ப ரி சு க ப ற் ற வ ரு ம ா ன 
ரபராயர் கடஸ் கமான்ட டுட்டூ (90) 
அவர்கள் இன்று (26) காலமானார். 
 கதன்னாபிரிக்காவின் விடுத 
வலக்காகப் பணியாற்றிய அவர், 
கதன்னாபிரிக்காவின் விடுதவலப் 
ரபாராளி கநல்ென் மணரடலா 

வுடன் இவணநது ஆபிரிக்க மக்க 
ளின் இன விடுதவலக்கான ரபாரில் 
1948 ஆம் ஆணடில் இருநது 1991 
ஆம் ஆணடு வவரயிலும் பணியா 
ற்றியிருநதார். 
 அவரது பணிக்காக 1984ஆம் 
ஆணடு ரநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டி 
ரு ந த து . க த ன் ன ா பி ரி க் க ா வி ன் 
இறுதி கவள்வள இன ஆளுநராகப் 
பணியாற்றிய  டி கிளார்கின் மரணம் 
நிகழநது சில வாரங்களில் டுட்டூ 
வின் மரணம் நிகழநதுள்ளது. 
 கதன்னாபிரிக்காவில் மட்டு 
மல்லாது, உலகம் எங்கும் இடம் 
கபற்றுவரும் மனித உரிவம மீறல் 
களுக்கு எதிராகக் குரல் ககாடுத்தவர் 
டுட்டூ.

kdpjcupik kPwy;fSf;F vjpuhff; Fuy; nfhLj;j 

Nguhau; nl];nkhd;l; fhykhdhu;
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2022 ஈழத்தமிழர்கள் ஒற்றுமையுடன்  
செயற்்பட வேண்டிய ஆண்டடா்க ைலரகிறது

 இந்துமா கடல் உலக அரசியலில் பாதுகாப்பு, பபாருளாதாரம் என்னும் இரு தளஙகளில் முக்கியத்துவம் 
பபற்ற நிலலயில் 2022 மலர்கி்றது. இதறகான இந்திய - சீன நேரடி வலுப்நபாட்டி ஈழத்தமிழர்களின் இந்துமா 
கடல் பகுதியிநலநய முலனவாக்கம் பபறும் ஆணடாக 2022 திகழவும் நபாகி்றது. 
 இந்நிலலயில் ஈழத்தமிழர்கள், இந்தியத் துலைக்கணடத்தில் தஙகள் வாழவாதாரத் தளமாக இந்துமா 
கடலின் குறிக்கப்பட்ட பகுதிலயக் பகாணட வாழவியல் உலடயவர்கள். அந்த வலகயில், ஈழத்தமிழர்களின் 
இலஙலகயில் உள்ள பதான்லமயும், பதாடர்ச்சியுமான இல்றலம என்பதும் அதன் அடிப்பலடயிலான தாயக, 
நதசிய, தன்னாட்சி உரிலமகளின் உறுதிப்பாடு என்பதும் வரலாறறுக்கு முறபட்ட காலம் முதலாக இந்துமா கடல் 
சார்புலடயதாகநவ பரிைாமம் பபறறு வந்தலம வரலாறு என்பலத ஈழத்தமிழர்கள் உலக ோடுகளுக்கும், உலக 
அலமப்புகளுக்கும், உலக மக்களுக்கும் ஒறறுலமயுடன் மூன்று தளஙகளிலும் பதளிவுபடுத்த நவணடிய பபாறுப்பு 
மிக்க ஆணடாக 2022 வருகி்றது. 
 திலரகடநலாடித் திரவியம் நதடி, மீணடு வருபவர் என்னும் கடல்படு பபாருளாதாரச் பசயறபாட்டின் 
அடிப்பலடயிநலநய திலரமீளர் என்னும் பசால்லாட்சி திரமிளர் எனவும் தமிழர் எனவும் இனஅலடயாளச் 
பசால்லாட்சியாகியது. 15ஆம் நூற்றாணடில் நபார்த்துக்நகயரின் காலனித்துவ ஆட்சி ஏறபடும் வலர தமிழர்கநள 
மலக்கா நீரிலைக்கு அப்பால் உள்ள இந்துமா கடலின் கீலழத்நதய ோடுகளின் அலனத்துலக வர்த்தகத்லத 
நிர்ையிக்கும் காரணிகளாக இருந்து வந்தனர். இந்துமா கடலின் வர்த்தகத்திறகான உலக பமாழியாக அக் 
காலத்தில் தமிழ பமாழி திகழந்தது. இதலன உறுதி பசயவது நபால, நபார்த்துக்நகய அரசு கீலழத்நதய 
வர்த்தகத்திறகான, ஐநராப்பியர்களுக்கான புதிய கடல்வழிப் பாலதலயக் கணடுபிடிக்க 1498 இல் தன் கடறபலடத் 
தளபதிகளில் ஒருவரான வாஸபகாடகாமாவின் தலலலமயில் கப்பல் பயைத்லதத் பதாடக்கிய பபாழுது, ‘மலபார்’ 
எனப்பட்ட இந்துமா கடலின் தலலலமக் கடநலாடிகநள வாஸபகாடகாமாலவ முதலில் இந்தியாவின் நகாவாத் 
துல்றமுகத்திறகும் அதன்வழி கள்ளிக்நகாட்லட, கீலழக்கலரத் பதன்னிந்தியத் துல்றமுகஙகளுக்கும் அலழத்து 
வந்தனர் என்்ற வரலாறு அலமகி்றது.  
 அலனத்துலகக் கடல் வழி வர்த்தகத்தில் கிறிஸதவ, இஸலாமிய சமயஙகளின் நதாற்ற காலத்துக்கு 
முன்பிருந்நத உலகத் தலலலமத்துவத்லத வகித்து வந்த தமிழர்கலளநய அநரபிய வர்த்தகரான ஆல்பரூனி 
என்பவர் ‘மலபார்’ என அலழக்கும் மரலபத் பதாடக்கி லவத்தார்.  தமிழ நபார்த்துக்நகய குருவான புனித 
பிரான்சிஸ நசவியரால் ஆசிய பமாழிகளில் அச்சுவாகனம் ஏற்றப்பட்ட முதல் பமாழியாக்கப்பட்டது.  அகாராதி 
முல்றலமக்குள் ஐநராப்பியக் கத்நதாலிக்க குருக்களால் தமிழ பகாணடு வரப்பட்டு, கீலழத்நதயத்துடனான 
உலகத் பதாடர்பாடலுக்கான பமாழியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 1577 இல் அம்பலக்காட்டில் அச்சிடப்பட்ட 
பதான்லமயான தமிழ நூல் ‘மலபார்’ நூல் என்ந்ற குறிக்கப்பட்டது. இலஙலகயில் கிறிஸதவத்லத அறிமுகம் 
பசயத கத்நதாலிக்கக் குருக்களின் 1612 ஆம் ஆணடு குறிப்புக்களில் இலஙலகயின் கலரநயார மாகாைஙகளில் 
‘மலபார்’ எனப்படும் தமிழர்கள் வாழவதாகக் குறித்தனர். இலஙலகலய ஆஙகிநலயர்களின் ஆட்சிக்குக் கீழ 
பகாணடுவந்த கிபளாக்நகான், இலஙலகயின் பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆளுேர்கள் நசர். ப்றநபர்ட் பிரவுணிங, 
நசர் எநமசன் பரபனன்ற ஆகிநயாரும் யாழப்பாைம் முதல் புத்தளம் அடஙகலாக வாழந்த தமிழர்கலள 
‘மலபார்’கள் என்ந்ற பதிவு பசயதுள்ளலம வரலாறு.  
 நமலும் நபார்த்துக்நகய காலனித்துவ ஆட்சிக்காலம் முதலாக 600 ஆணடுகளாக ஈழத்தமிழர்களின் 
இந்துமா கடல் வளஙகள், நபார்த்துக்நகய, டச்சுப், பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களின் உலக 
வர்த்தகத்திறகு உதவின. பிரித்தானிய ஆட்சியாளர்களால் முன்லனயவர்கலளவிட படுநமாசமான முல்றயில் 
மன்னார் முத்துச்சிப்பி விலள கடலில் ஒரு சிறு முத்துச் சிப்பி கூட விடப்படாது, உயிரியியல் இனஅழிப்பு 
பசயயப்படும் அளவுக்கும், திருநகாைமலலயில் தஙகளின் பதறகாசிய முதன்லமக் கடறபலடத் தளத்லத 
அலமத்து, உலக அரசியல் சிக்கலுக்குள் ஈழத்தமிழர்கலள இழுத்து வரும்  வலகயிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
இதனால் ஈழத்தமிழர்களின் நதசியப் பிரச்சிலன என்பது பிரித்தானிய காலனித்துவம் உருவாக்கிய அலனத்துலகப் 
பிரச்சிலனயாகக் கருதப்பட்டு, அலனத்துலக ோடுகளின் மன்்றத்தால் தீர்வு காைப்பட நவணடிய ஒன்்றாக 
இன்றுவலர பதாடர்கி்றது. ஈழத்தமிழர்களின் வாழவாதாரமாக உள்ள இந்துமா கடலலப் நபரப்பபாருளாக 
லவத்நத சிறிலஙகா அரசாஙகம் தனது ஈழத்தமிழின அழிப்புக்கு உதவிய - உதவும் ோடுகளுக்நக இந்துமா 
கடலில் நமலாணலம பசலுத்த அனுமதிக்கி்றது. இது உலக ோடுகளின் மன்்றத்துக்கு ஈழத்தமிழர்களுக்கான 
அடிப்பலட மனித உரிலமகலளப் பாதுகாக்க நவணடிய அதன் பபாறுப்லபக் கூடச் பசயய இயலாத நிலலயாகத் 
பதாடர்கி்றது. 
 இவறல்ற ஏன் இன்று மீள்நிலனவுபடுத்த நவணடிய நதலவ ஏறபடுகி்றது என்்றால், இந்த 
ஈழத்தமிழர்களின் கடல்வளத்லத ஈழத்தமிழர்கள் தமது வாழவுக்கான வாழவாதாரமாகவும், அலனத்துலக 
இந்துமா கடலின் அலமதிலயப் நபணும் வலகயிலான அலனத்துலகப் பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்க நவணடிய 
பபாறுப்புள்ளவர்களாகவும் இயறலகயாகநவ உள்ளனர். ஈழத்தமிழ மக்கள் இந்துமா கடல் அலனத்துலகப் 
நபச்சுக்களில், பதாடர்பாடல்களில் ஒரு பகுதியினராக ோடுகளாலும், அலமப்புகளாலும் அனுமதிக்கப்படும் 
நிலலலய உலகத் தமிழர்கள் உருவாக்க நவணடும். 
 இந்த உணலம 2022இல் அலனத்துலகிலும் உலகத்தமிழினமாக எழுச்சி பபறறுள்ள ஈழத்தமிழர்களால் 
இந்துமா கடலில் தஙகள் சந்லத மறறும் இராணுவ ேலன்கலளப் நபை நவணடிய நிலலயில் உள்ள அத்தலன 
ோடுகளுக்கும் பதளிவாகவும், சான்்றாதாரஙகளுடனும் எவவளவுக்கு எடுத்துலரக்கப்பட்டு, அந்ோடுகளுடன் 
தஙகள் தாயகத்லத வளப்படுத்துவதறகும், அவர்களின் ேலன்கலளப் நபணுவதறகும் இலடயில் ஒரு உடன்பாட்லட 
புலம்பதிந்த தமிழர்கள் உருவாக்குகின்்றார்கநளா, அந்த அளவுக்குத்தான் ஈழத்தமிழர்களின் தாயக, நதசிய, 
தன்னாட்சி உரிலமகளுக்கான பவளியகத் தன்னாட்சி உரிலம உலக ோடுகளாலும், உலக அலமப்புகளாலும் 
ஏறகப்படும் என்பலத ஒவபவாரு புலம்பதிந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்களும் குறிப்பாக நிதிவளமுலடய தமிழர்களும் 
மனதிருத்தல் முக்கியம்.

Mrphpau;

கடநது கெல்லும் ஆணடில் இலங்வகயில் தமிழ 
மக்களின் நிவல கதாடர்பாக ெட்டத்தரணி K.S.ரத்ன 

ரவல் அவர்கள் இலக்கு மின்னிதழிற்கு வழங்கிய 
கருத்து.
 �னாதிபதி ரகாட்டபாய ரா�பக்்ஸவினுவடய 
அரொங்கம் தனிச சிங்கள கபௌத்தர்களின் வாக்குகளால் 
ரதர்தலில் கவற்றியீட்டி அவமக்கப்பட்ட அரொங்கம். 
எங்களுக்கு தமிழரரா முஸ்லீரமா ரதவவயில்வல. 
தனிச சிங்கள மக்களின் ஆதரவிரலரய அரொங்கம் 
அவமத்ரதாம். ஆகரவ அவர்களுக்கு மட்டுரம ஆதர 
வாக இருப்ரபாம் என்ற ரீதியில் அவர்கள் ஆட்சிபீடம் 
ஏறியிருநதார்கள் .
 அத்துடன்  எநதகவாரு பிரதானமான விடயத் 
திலும் முக்கியமாக தமிழர்கவள உள்வாங்கிக் ககாள் 
ளாமல் தங்களுவடய அரொங்கத்வத கதாடங்கினார் 
கள். தற்ரபாவதய நிவலயில் சிங்கள கபௌத்தர்கரள  
ரபார்க்ககாடி உயர்த்தியிருக்கிறார்கள்.
 ஏகனன்றால் எநதகவாரு ரீதியிலும் பார்க்கப்ரபா 
னால் கபாருளாதார உட்கட்டவமப்பு, அரசியல், ெமூக  
ரீதியாகரவா இநத அரொங்கம் மிக பின்னவடவுக்கு 
உள்ளாகியிருக்கின்றது. அதுவும் சீனாவின் கெல்வாக்கி 
னால் எல்லா விதத்தாலும் கபாருளாதாரத் துவறயில் 
வீழசசியவடநது இருக்கின்றது. 
 சீனர்களுக்கு எநதவித கட்டுபாடற்ற அதிகாரத்வத 
வழங்கி, பல ரவவலத்திட்டங்களில் அம்பாநரதாட்வட 
துவறமுகமாக இருக்கட்டும், விமான நிவலயமாக 
இருக்கட்டும், ககாழும்புத் துவறமுகமாக இருக்கட்டும் 
எநதகவாரு விடயத்திலும் சீன நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு 
முதன்வம ககாடுத்து, அவர்களின் ரதவவயில்லாத 
இநத ரவவலத்திட்டங்களுக்காக சீன  அரொ ங்கத்திடம் 
கடன்வாங்கி அநத கடன் பழுவினால்  இப்கபாழுது 
அநத கபாருளாதார சுவமயினால் நாட்டு மக்கள் முழு 
வதுரம அவலப்பட ரவணடிய நிவல வநதிருக்கின்றது. 
 அத்துடன் நாங்கள்  ரமற்குலக நாடுகவள நாட 
மாட்ரடாம்.  முக்கியமாக ெர்வரதெ நாணய நிதியத் 
திவன நாடமாட்ரடாம்  என்ற ஒரு மமவதயில் இருக்கி 
றார்கள். ஆனால் எநத ரீதியிலும் தவலகயடுக்கமுடியாது. 
ஏகனன்றால் இரொயன பெவளயாகட்டும், ெவமயல் 
எரிவாயு விடயத்திலும் மிக மிக தரத்திலும் குவறவான 
விடயங்கவள வர்த்தக ரீதியில் கவளி நாடுகளிலிரு 
நது வாங்கி விவொயிகளும் நாட்டு மக்களும் அரொங் 
கத்துக்கு எதிராக ஒன்று திரணடு ரபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள்.
 தமிழர்கவள கபாறுத்தளவில் கொல்லரவ 
ரதவவ யில்வல. ஏகனன்றால்  அவர்களுவடய நிலங்கள் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக கிழக்கு மாகா 
ண த்தில் �னாதிபதியின் விரேட ஆவணக்குழுநிறுவப் 
பட்டிருக்கின்றது. அதில் எநதகவாரு தமிழரும் உள்வா 
ங்கப்பட்டிருக்கவில்வல. அதுரபாலரவ மக்களுக்குரிய  
நிலங்களும் அத்துடன் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் 
உள்ள அரெ காணிகளும் எநதவித ெட்ட திட்டங்களுக்கு 
அப்பாற்பட்டு கபரும்பான்வம சிங்கள மக்களுக்கு 
அவவ பகிர்நதளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இது என்ன 
கவன்றால் ஒருமித்த  நிலப்பரம்பலில் வாழகின்ற தமிழ 
மக்கவள அவர்களுவடய நிலப்பரம்பவல சிவதப்ப 
தற்காக ரவணடித்தான் இவவாறு நவடகபற்று ககாண 
டிருக்கின்றது.
 அரத ெமயத்தில் ெமய ரீதியாகவும் தமிழர்களு 
வடய பாரம்பரியம் பணவடய புராதன காலத்து ஆலய 
ங்கள் சிவதக்கப்பட்டு, அதற்கு கபௌத்த ொயம் தீட்டப் 
பட்டு அதாவது இது  இநதுக்களுவடயதுஅல்ல, புராதன 
காலத்தில் கபௌத்தர்களுவடயதாக இருநததாக கூறி ஒரு 
புதிய ெரித்திரங்கவள அவர்கள் கட்டவிழத்துவிட்டு 
அப்பட்டமான கபாயகளின் மூலமாக கபௌத்தத்தின் 
ரமன்வமவய அவர்கள் நிவலநாட்டுகின்றார்கள். இது 
அரொங்கத்தினதும், அரொங்க உத்திரயாகத்தர்களினதும், 
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உடன்பாடு எட்டப்படுமா என்ற ரகள்வி 
இறுதிவவரயில் கதாடர்நத நிவலயில் 

தமிழ, முஸ்லிம் கட்சிகளிவடயிலான ெநதிப்பில் 
முக்கியமான திருப்பம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ககாழு 
ம்பில் கெவவாயகிழவம இடம்கபற்ற 11 கட்சிக 
ளின் தவலவர்களுவடய ெநதிப்பில் எட்டப்பட்ட 
உடன்படிக்வக வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாயநத 
ஒன்று என வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 
 எதிர்பார்க்கப்பட்டவதப் ரபால கடுவம 
யான வாக்குவாதம் கதாடர்நதது. இருநத ரபாதி 
லும், இறுதியில் தமிழரசுக் கட்சியால் ககாணடு 
வரப்பட்ட சில திருத்தங்கவளயும் உள்ளடக்கிய 
தாக புதிய ஆவணம் ஒன்வறத் தயாரிப்பதற்கு 
இணக்கம் காணப்பட்டிருக்கின்றது. 

 இதில் கபரும்பாலும் எதிர்வரும் 29 ஆம் 
திகதி கட்சித் தவலவர்கள் வகசொத்திடுவார்கள் 
என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 11 கட்சித் தவலவர்க 
ளினதும் ெம்மதத்துடன், வவரவு தற்ரபாது இறுதி 
யாக்கப்பட்டிருப்பதாகத் கதரிகின்றது. எதிர்வரும் 
புதன்கிழவம இது வகசொத்திடப்பட்ட பின்னர் 
வார இறுதியில் ககாழும்பிலுள்ள இநதியத் தூதுவர் 
மூலமாக இநதியப் பிரதமர் நரரநதிர ரமாடிக்கு 
இது அனுப்பி வவக்கப்படும். 
 13 ஆவது திருத்தத்வத முழுவமயாக நவட 
முவறப்படுத்துவது, மாகாண ெவபகளுக்கான ரதர் 
தல்கவள விவரநது நடத்துவது என்பவற்வற உள்ள 
டக்கிய ரகாரிக்வககளுடனான ஆவணத்வத இநதி 
யப் பிரதமர் நரரநதிர ரமாடிக்கு கூட்டாக அனுப்பி 
வவப்பவத ரநாக்கமாகக் ககாணரட கரரலா 
அவமப்பினால் இநத ெநதிப்பு ஏற்பாடு கெயயப் 
பட்டிருநதது. 

 யாழப்பாணத்தில் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் 
இடம்கபற்ற ெநதிப்பின் கதாடர்சசியாக இரணடா 
வது ெநதிப்பு இம்மாத முற்பகுதியில் ககாழும்பில் 
இடம்கபற்றது. கெவவாயகிழவம மூன்றாவது ெநதி 
ப்பு இடம்கபற்றது. கரரலா அவமப்பின் ஆதரவு 
டன் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணம் இதில் இறுதியாக் 

கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டரபாதிலும், தமிழ 
ரசுக் கட்சி தனியாக மற்கறாரு ஆவணத்வத முன் 
வவத்தவதயடுத்து முரணபாடுகள் உருவாகியது. 
 இறுதியில் இரணடு ஆவணங்கவளயும் 
பரிசீலித்து இரணடில் உள்ளவவகவளயும் உள்ள 
டக்கியதாக புதிய ஆவணம் ஒன்வறத் தயாரிப்ப 
தற்கு இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளது. ‘ஏற்கனரவ 
நிராகரிக்கப்பட்ட 13 ஆவது திருத்தத்வத 30 வரு 
டங்களின் பின்னர் மீணடும் ரகட்பதா?’ என முன் 
வவக்கப்பட்ட ரகள்விகவளயடுத்ரத இநத மாற் 
றம் கெயயப்படுகின்றது. இவவாறான மாற்றம் 
ஒன்று கெயயப்பட ரவணடும் என்பவத தமிழரசுக் 
கட்சிரய வலியுறுத்தியது. 
 ‘13 ஆவது திருத்தத்வத அமுல்படுத்தக் 

ரகாருதல்’ என்பரத ஆவணத்தின் தவலப்பாக 
முன்னர் இருநதது. தற்ரபாது அது, ‘தமிழ ரபசும் 
மக்களின் அரசியல் அபிலாவெகவளப் பூர்த்தி கெய 
வதும் இலங்வக - இநதிய ஒப்பநதமும்’ என மாற்றப் 
பட்டுள்ளது. புதிய வவரவு தயாரிக்கப்படும் ரபாது 
அதன் ரநாக்கம் உள்ளடக்கம் என்பன மாற்றப் 
பட்ரட புதிய ஆவணம் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இநத ஆவணமும் தற்ரபாது ஒரு வவரவாகரவ 
இருக்கின்றது. இநத வவரவவ கட்சிகள் ஏற்றுக் 
ககாணடால் மட்டுரம அது வகசொத்திடப்படும் 
என இது கதாடர்பில் தமிழத் ரதசியக் கூட்டவமப் 
பின் ரபசொளர் எம்.ஏ.சுமந திரன் கதரிவித்திருநதார். 

 கெவவாயகிழவம ெநதிப்பில் உருவான 
முரணபாடுகவளயடுத்து புதிய ஆவணம் ஒன்வறத் 
தயாரிப்பதற்காக மூன்று உறுப்பினர்கவளக் 
ககாணட குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டது. சிறி 
காநதா, சுமநதிரன், சுரரஸ் பிரறமசெநதிரன் ஆகிய 
மூவரும் அன்வறய தினம் இரரவ வவரவவ இறுதி 

யாக்கி, கட்சிகளின தவலவர்களுவடய பரிசீலவன 
க்காக இதவன அனுப்பி வவத்தார்கள். 
 அநதக் குழுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட 
வவரவு தற்ரபாது கட்சித் தவலவர்களின் இறுதிக் 
கட்ட பரிசீலவனயில் உள்ளது. ரமலும் திருத்தங்கள் 
இல்வலகயனில் வரும் புதன்கிழவம கட்சித் 
தவலவர்கள் இதில் வகசொத்திடுவார்கள் எனவும், 
அடுத்த ஒரு - இரு தினங்களில் இது இநதியப் பிரத 
மருக்கு அனுப்பிவவக்கப்படும் எனவும் கட்சி வட் 
டாரங்கள் கதரிவித்தன. 
 ‘தமிழக் கட்சிகள் தமது ரகாரிக்வக என்ன 
என்பவத திட்டவட்டமாகத் கதரியப்படுத்த ரவண 
டும் எனவும், அவவாறு கதரியப்படுத்தினால் மட் 
டுரம இவவிடயத்தில் தம்மால் தவலயிட்டு, ககாழு 
ம்புக்கு அழுத்தத்வதக் ககாடுக்க முடியும்’ எனவும் 

இநதியத் தரப்பினால் கதரிவிக்கப்பட்டிருநதது. 

 அதவனயடுத்ரத கபாதுவான ரகாரிக்வக 
ஒன்வற முன்வவப்பதற்காக தமிழ, முஸ்லிம் கட்சி 
கவள ஒருங்கிவணக்கும் முயற்சிகவள கரரலா முன் 
கனடுத்திருநதது. கரரலாவின் முன்கனடுப்பில் 
தாமும் பின்னால் கெல்வதா என்ற ககௌரவப் பிரச 
சிவன தமிழரசுக்கு. அதனால், முன்வனய கூட்டங் 
களில் கலநதுககாள்ளா விட்டாலும், சில திருத்தங் 
களுடன் தமிழரசுக் கட்சி இறுதியாக நவடகபற்ற 
கூட்டத்தில் பங்ரகற்றது. 
 புதிய அரசியலவமப்பு ஒன்வறக்ககாணடு 
வருவதன் மூலம் அதிகாரப் பரவலாக்கவலயும், 
மாகாண ெவபகவளயும் இல்லாகதாழிப்பதற்கான 
திட்டத்துடன் ரகாட்டாபய ரா�பக்ெ அரசு கெயற் 
பட்டுவரும் நிவலயில், இநதியாவவ அவெரமாக 
தவலயிடச கெயவதற்கான முயற்சி தான் இது. 
 13 ஆவது திருத்தம் அரசியலவமப்பில் 
ஏற்கனரவ இருக்கின்றது என்ற நிவலயிலும், அது 
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அக்ரடாபர் 21 இல் இலங்வகயின் தவலந 
கரமாகிய ககாழும்பில், ஐநது நட்ெத்திர 

சீனச கெங்ககாடியிவன ஏற்றிச சீனத் ரதசிய  நாள்  
ககாணடாடப்பட்டது. சீனத் ரதசியக் ககாடிவய 
இலங்வகயில் ஏற்றி, விழாவவத் கதாடக்கி வவத்து, 
சீன உரலாகவியல் கூட்டுத்தாபனச கெயற்திட்டச 
கெயலாளரர் குயிய கொங்மிங் (Cui Songming) 
உவரயாற்றினார்.  தமது சீனத் ரதசிய நாள் உவரயில், 
“காலம் பறநரதாடுகின்றது.. இன்று ரதசியநாள். 
இநநாளில் எங்கள் தாயநாட்டுக்கு ரமலும் வளவம 
யும் பலமான அரசு அவமநது, 2021இற்கான எங்கள் 
இலக்குகவள விவரவில் அவடய எமக்கு அநத 
அரசு உறுதுவண கெயயட்டும். எமக்கு புதிய ஏழுசசி 
தரும் ரதசிய நாளாக இநதத் ரதசியநாள் அவமய 
வாழத்திட விரும்புகின்ரறாம். சீனாவின் எழுசசிப் 
பலம் கவறுமரன எங்களுவடய கவளிநாட்டுச 
கெயற்திட்டங்களுக்கு கவறுமரன கபாருளாதார 
கதாழில்நுட்ப ஆதரவவ மட்டும் தரவில்வல. 
எங்களுவடய நாட்வடக் குறித்த கபருமிதத்வத 
யும், கபருவமவயயும் எமக்கு அளிக்கிறது. சிறிலங் 
காவின் 50 நீணட ஆணடுக்கனவான ரவகப் பாவத 
கள் அவமக்கப்பட ரவணடும் என்பவதச சீனாவின் 
ரபராற்றலும், சீனத் கதாழிலாளர்களின் தியாகம் 
நிவற உவழப்பும் நனவாக்கிச சிறிலங்காவின் 
ரவகப் பாவதகவளச  சீனாவின் தரத்திற்குத் தரம் 
உயரவும் கெயதுள்ளது. இதற்குச சீனாவுக்கும்  சீன 
உவழப்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றிவயத் கதரிவிக் 
கிரறன்.” என்றார். 

 சிறிலங்கா மணணில் சீனத்ரதசிய தினம் 
ககாணடாடப்படும் அளவுக்குச சீனா இலங்வக 
யின் கதற்கில் கபாருளாதாரச கெயற்திட்டங்களில் 
ஈடுபட்டு வருவது உலகறிநத விடயம். சீன 
உரலாகவியல் கூட்டுத்தாபனச கெயற்திட்டச 
கெயலாளரர் குயிய கொங்மிங்கின் உவர, தமிழ 
மக்களுக்குப் பல பாடங்கவள அளிக்கிறது. ஒன்று 
ரதெப்பற்றுள்ளவர்களாகச சீனர்கள் இருப்பரத 
சீனரதெம் ரபராற்றல் ககாணகடழ முதற்காரணம் 
என்பவத மனதிருத்துகிறது. இரணடாவது கதாழி 
லாளர்கள் ரதெ உருவாக்கத்தின் பலம் என்பவத 
உணர்த்தி, அவனத்து நிவலயிலும் கதாழிலாளர் 
கவளச ெமத்துவத்துடன் நடத்தினாரல அத்ரதெம் 
ரபராற்றல் ககாணகடழும் என்பவத இவரின் உவர 
கநஞசிருத்துகிறது. மூன்றாவதாக ரதெத்வதயும், 
ரதெத்தவலவமவயயும் தமது கபருவமக்கான கார 
ணம் எனத் தனிமனிதவனத் ரதெத்துடன் இவண 
த்ரத சீனர்கள் வாழும் தன்வமவய இநத உவர 
மிகத்கதளிவாக நமக்கு கவளிப்படுத்தியது. 
 2022 ஐ சீனத்தூதரக அதிகாரிகளின்  2021 
மார்கழி மாத யாழப்பாணத்துக்கான ரநரடி வருவக 
யுடன் கதாடங்கவுள்ள ஈழத்தமிழர்கள் தங்கள் 
தமிழீழத் ரதெத்வத மீள் உறுதிப்படுத்தும் ரதெ 
உருவாக்கத்வதச கெயவதற்குத் தங்கள் வரலாற்றுத் 
தாயகத்தின் ரமலும், அதற்காகத் தன்னலமில்லாத 
முவறயில் உவழக்க முற்பட்டு வருபவர்கள். 
ரமலும், எத்தவகய நன்றியுணர்வவயும், பற்றுணர் 

வவயும், பங்களிப்பு உறுதிப்பாட்வடயும் ககாண 
டவர்களாக விளங்க ரவணடும் என்பவத கதளி 
வாக்குகிறது. 
 சீனாவின் ரவகப் பாவத அவமப்புச 
கெயற்திட்டத்தில் கதாடக்கம் முதரல பணியாற்றி 
வரும் கவசீகூ (Hou Shehu)  தனது உவரயில், மற் 
கறாரு முக்கிய கெயதிவய எடுத்துவரத்தார். அவர் 
“குடும்பம் என்பது நாட்டின் சிறுபகுதி. எணண 
ற்ற குடும்பங்களின் கட்டவமப்ரப நாடு. சீனாவின்  
மணடலங்களும், பாவதகளும் கதாடக்கமுயற்சி 
(Belt &amp; Road initiative))  கவளிநாட்டுச கெயற் 
திட்டத்தில் நாங்கள் தூதும், கபாறுப்பும் ககாணட 
வர்களாகத் ரதவவரயற்படின் நாட்டுக்குப் பணி 
யாற்றுவதில் உயிவரயும் இழக்கக் கூடிய உறுதி 
யுள்ள வர்களாவும் உள்ரளாம். எங்களுவடய 
கடின உவழப்பால் சிறிலங்காவின் சுற்றுலாத்துவற 
மலர்சசி அவடவவதயும், நாட்டின் உட்கட்டுமா 
னம் உறுதி கபறுவவதயும் பார்க்வகயில், கபரு 
மகிழசசியாக உள்ளது”    என்பரத அசகெயதி. 
இன்வறய காலகட்டத்திற்கு ஈழ மக்கள் ஆழமாக 
வும் அழுத்தமாகவும் கநஞசில் பதிக்க ரவணடிய 
கெயதி இது. 
 குடும்பம் என்பது தமிழ மக்கவளப் கபாறு 
த்த மட்டில், அவர்களின் தாயகத்தில் இருநது 
அநநியப்பட்ட தனி வளர்சசிக்குரிய ஒன்றாகரவ 
கருதப்பட்டு, குடும்பத்வத உயர்த்துவது என்ற 
தவலவம ரநாக்குடரனரய அவர்களின் உவழப் 
வபயும், ஆற்றல்கவளயும் கட்டவமத்துச கெயற் 
பட்டு வருகின்றனர். இதுரவ தமிழினத்தின் அடி 
வமத்துவ வாழவுக்கான அடிப்பவடயாக அவம 
கிறது. சீனர்கள் ஒவகவாருவரும் குடும்பத்வத 
நாட்டின் சிறுபகுதியாகக் கணடு, நாட்டிற்காக 
உயிவரயும் இழத்தல் என்பது தனது குடும்பத் 
திற்கான கபருவமயாக உள்ளது என்கிற, உள்ள 
உணர்வுடன் கெயற்படுவரத சீனாவின் ரபராற்ற 
லுக்கான அடித்தளமாக அவமகிறது. இநதப் பின்ன 
ணியில் ஐப்பசியில் சீனாவின் நிலாத் தினம் (Moon 
Day)  இலங்வகயில்கபௌத்தர்களின் ஐப்பசி ரபாயா 
தினம் என்னும் முழுநிலா வழிபாட்டு நாளுக்கு 
அடுத்த நாரள இலங்வகயில் உள்ள சீனர்களின் 
விழாவாகக் ககாணடாடப்பட்டது. 
 இலங்வகயில் வாழும் இநத சீன மக்களின் 
ககாணடாட்ட உறவாடல்கள், இலங்வகயில் சீன 
மக்களுடனும் சிங்கள, தமிழ கமாழி ரபசும் மக்கள் 
இவணவுற்ற வளர்சசிக் காலமாகரவ இலங்வக 

யின் எதிர்காலம் இனித் கதாடரும்என்கிற எதார்த் 
தத்வத உலகுக்கு உணர்த்துகின்றன. இதவன 
இலங்வகவயயும் உள்ளடக்கிய இநதியத் துவண 
க்கணடத்தின் பிராநதிய ரமலாணவமயாகிய 
இநதியா ஏற்றுக்ககாள்வதில் நிவறயச சிக்கல்கள் 
உள்ளன. இதனால் இநதிய – சீன ரநரடி வலுப் 
ரபாட்டி இலங்வகத்தீவில் இனித் கதாடர்கவதயா 
கரவ அவமயும். 
 இதுவவர இலங்வகயின் கதற்கில் சீனா 
வும், வடக்கில் இநதியாவும் என்கிற ஒரு பிரிப்பு 
டன் அவமநதிருநதது சீன - இநதிய வலுப்ரபாட்டி.  
2022 இல் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் கூட சீன 
இநதிய வலுப்ரபாட்டி கதற்கில் சீனா, வடக்கில் 
இநதியா என்ற எணணப்பிரிவு இன்றிரய ரநரடி 
வலுப்ரபாட்டியாகத் கதாடரப்ரபாகிறது. இநத 
உணவம யாழப்பாணத்திற்குச சீனத்தூதரக அதிகாரி 
கள் வி�யத்தால் உறுதியாகியுள்ளது. 

 இநரநரத்தில் சீனாவின் உலகளாவிய இன் 
வறய ககாள்வகயாகிய ‘கபாது வளர்சசிவய ஊக்கு 
வித்தல்’ என்னும் அடிப்பவடயிலான சீன முயற்சி 
யாகரவ ஈழத்தமிழர்களுடனான சீனர்களின் அணு 
குமுவறவய எடுத்து ரநாக்க ரவணடியுள்ளது. 
ஐரராப்பாவின் கிறிஸ்தவ பணபாட்டு வழியான 
அரசியல் தத்துவமான ‘கபாது நன்வம’வய 
ஊக்குவித்தல் என்பவத ஐரராப்பிய நாடுகள் 
தங்கள் தங்கள் தூதரங்கங்கள் மூலம் அநத அநத 
நாட்டு அரசுகளுடனான கதாடர்பாடல்கள் வழியா 
கரவ முன்கனடுத்து வருகின்றன. 
 இதனால் 1945இல் இரணடாவது உலகப் 
ரபாரின் பின்னர் இனி ஒரு உலகப்ரபார் வராது 
தடுப்பதற்கான அரசியல் தநதிரராபாயத்வதவழங்க 
அவனத்துலக நாடுகளின் மன்றமும், கபாருளாதார 
ஆதரவிவன வழங்க அவனத்துலக நாணயமாற்று 
நிதியமும், உலக வங்கியும் 1945இல் அகமரிக்கா 
ரதாற்றுவித்த புதிய உலக  ஒழுங்கின் மூலம் கட்ட 
வமக்கப்பட்டன. 
 1945 முதல் 2021 வவரயான 76 ஆணடுகால 
உலக வரலாற்றில் உலகப்ரபார் என்பது உள்நாட்டுப் 
ரபார் என்கிற புதிய வடிவிவனப் கபற்றது. 
இதன் அடிப்பவடயில் உலககங்கும் உருவான 
உள்நாட்டுப்  ரபார்களால் ரகாடிக்கணக்கான மக்க 
ளின் உயிரிழப்புகளும், உவடவம அழிப்புகளும், 

நாளாநத வாழவிழப்புக்களும் உலக இனங்களின் 
வரலாறாகியுள்ளது என்பது கவளிப்பவடயான 

   ததோடர்ச்சி 17ஆம் �க்ம்
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இலங்வகக்கான சீனத் தூதுவர் இநத வருடத்தின் 
(2021) இறுதிப் பகுதியில் யாழப்பாணத்திற்கு 

ரமற்ககாணட 3 நாள் வி�யம் முக்கியத்துவம் கபறு 
கின்றது. இநத வருடத்தில் பல முக்கிய நிகழவுகள் 
இடம்கபற்றுள்ள ரபாதிலும், இநத யாழப்பாண 
வி�யம் அதி முக்கியத்துவம் மிக்கதாகவும், இலங் 
வகயின் ரபாக்கில் பல்ரவறு திருப்பங்களுக்குப் 
பிள்வளயார் சுழி இட்டிருப்பதாகவும் அவமகி 
ன்றது.

 சீனாவின் எநதகவாரு நடவடிக்வகயும் 
தன்னலம் மிகுநததாகவும் தனது வல்லரசுப் 
ரபாக்வக நிரநதரமாக நிவல நிறுத்துதற்காகவுரம 
அவமநதிருக்கும். சீனாவின் நடவடிக்வககவளக் 
கூர்நது கவனிப்பவர்களுக்கு அதன் இநதப்ரபாக்வக 
இலகுவில் இனம் கணடுககாள்ள முடியும்.
 சீனா கதற்காசியப் பிராநதியத்தில் ஒரு 
வல்லரொகத் திகழகின்றது. அது உலகப் பநதில் 
தன்வன தன்னிகரற்ற ஒரு வல்லரொக்கிக் ககாள்வ 
தற்கான நடவடிக்வககவள நன்கு திட்டமிட்ட 
வவகயில் அரங்ரகற்றி வருகின்றது. அதன் ஓர் 
அம்ெமாகத் தனது கபாருளாதார வல்லவமவய 
அதிகரித்திருக்கின்றவம குறிப்பிடத்தக்கது.
 சீனாவின் இநத வல்லரசுப் ரபாக்கிற்கு 
உலக நாடுகவளரய சிப்பிலி ஆட்டித் தடுமாற 
வவத்துள்ள ககாரரானா ரநாயத் கதாற்றுப் ரபரி 
டர் சிறநத வாயப்பாக அவமநது விட்டது. இநத 
வவரவ்ஸ சீனாரவ உருவாக்கி ஓர் உயிரியல் ஆயுத 
மாக உலக நாடுகள் மத்தியில் பரவச கெயதிருக்கி 
ன்றது என்ற ெநரதகம் ஏற்கனரவ ெர்வரதெ அள 
வில் எழுநதிருநதவமயும் கவனத்திற்குரியது.  
 ககாரரானா ரநாயப் ரபரிடரினால் கபரும் 
உயிரிழப்புகள் மட்டுமல்லாமல், உலக நாடுகள் 
தமது கபாருளாதாரத்தில் கபரும் வீழசசிவயயும், 
பாரிய பின்னவடவவயும் கணடிருக்கின்றன. 
ஆனால் சீனாரவா உலக நாடுகளின் இநதப் கபாது 
வான ரபாக்கில் இருநது விலகி, கபாருளாதாரத்தில் 
ரமலும் வலுவுவடயதாக மாறியிருப்பவதக்காண 
முடியும். அரதரவவள தவிசெ முயவல அடிப்ப 
வதப் ரபான்று கபாருளாதாரசசிக்கலில் சிக்கியுள்ள 
நாடுகளுக்கு ககாரரானா வவரஸிற்கான தடுப்பூசி 
வயத் தயாரித்து அதவன விநிரயாகம் கெயவதில் 
கபாருளாதார ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் 
அனுகூலங்கவளப்கபற்று முன்ரனறியிருக்கின்றது.
 இத்தவகய பின்னணியில் சீனா தனது 
பட்டுப்பாவதத் திட்டத்தின் கீழ இலங்வகவயயும் 
மாவலதீவவயும் வவளத்துப் ரபாட்டு இநதியாவு 
க்குத் கதால்வல ககாடுப்பதற்கான நடவடிக்வக 
கவளத் திட்டமிட்ட வவகயில் அரங்ரகற்றி வருகி 
ன்றது. அதன் ஓர் அம்ெமாகரவ இலங்வகக்கான 
சீனத் தூதுவரின் யாழப்பாணத்திற்கான வி�யத்வத 
ரநாக்க ரவணடியிருக்கின்றது.  
 யுத்தம் முடிவவடநது 12 ஆணடுகள் நிவற 
வவடநது விட்டன. யுத்தத்தினாலும் இநதிய மீனவ 
ர்களின் எல்வல தாணடிய மீன்பிடிப்பினாலும் 
ரபரிழப்புக்கும், கபரும் துன்பங்களுக்கும் ஆளா 
கிய வடபகுதி மீனவர்களின் துயர நிவலவம இது 
கால வவரயிலும் சீனாவின் கணகளுக்குப் புலப்பட 
வில்வல.  
 பன்னிரணடு ஆணடுகளின் பின்னர் 2021 
ஆம் ஆணடின் இறுதிப் பகுதியில்தான் சீனாவுக்கு 
வடபகுதி மீனவர்களின் நிவலவம குறித்த ஞாரனா 
தயம் பிறநது, அவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கு 

வதற்காக ஒரடாடிச கென்றுள்ளது. அதற்காகத் 
தனது இலங்வகக்கான தூதுவவரத் தமிழர்களின் 
கலொரப்படி ரவட்டியணிநது வரலாற்றுப் பிரசித்தி 
கபற்ற நல்லூர் ஆலயத்திற்குள் ரமற் ெட்வடயின்றி 
கவறும் ரமலுடன் பிரரவசித்து பக்தி ககாணடாடு 
வதற்கும் அதவனத் கதாடர்நது வடபகுதி மீனவர் 
களுக்கு நிவாரணம் வழங்கவும் அனுப்பி வவத்து 
ள்ளது.

  வடபகுதி மீனவர்கள் 50 ஆயிரத்துக்கும் 
ரமற்பட்டவர்கள் இநதிய மீனவர்களின் எல்வல 
தாணடிய மீன்பிடியினால் குறிப்பாக மடிவவலக 
வளப் பயன்படுத்தி ட்ரராலர் படகுகளில் மின்பிடிப் 
பினால் கபரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
 மன்னார், கிளிகநாசசி, முல்வலத்தீவு, யாழ 
ப்பாணம் ஆகிய வடமாகாண மாவட்டங்கவளச 
ரெர்நத வடபகுதி மீனவர்கள் அவனவருரம இவ 
வாறு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இநதிய மீன 
வர்களின் வருவகவய இவர்கள் அவனவருரம 
ஒன்றிவணநது கணடித்திருக்கின்றார்கள். அவர்க 
ளின் வருவகவயத் தவட கெயய ரவணடும்;தாங்கள் 
தங்களுவடய கடலில் எநதவித இவடயூறுமின்றித் 
கதாழில் கெயய ரவணடும் என்பரத அநத மீனவர் 
களின் ரகாரிக்வகயாக உள்ளது.
 அது மட்டுமல்லாமல் ட்ரராலர் மீன்டிபிடி 
யின் மூலம் கடலின் அடிமட்டம் வவரயில் மீன்க 

வளயும் மீன் குஞசுகவளயும் அவற்றின் முட்வடக 
வளயும் வழித்கதடுத்துச கெல்கின்ற இநதிய மீனவர் 
களின் நடவடிக்வககளினால் தமது கடல் வளம் 
தங்களுவடய கணகளின் முன்னால் அழிக்கப்படு 
வவத அவர்கள் விரும்பவில்வல. இநதிய மீனவர் 
களின் இநத நடவடிக்வகயினால் தமிழகத்தின் 
கடல் வளம் ஏற்கனரவ அழிக்கப்பட்டு அநதக் 
கடல் மலடாகிப் ரபாயிருக்கின்றது. அதவனயடு 
த்ரத கடல் வளம் மிகுநத இலங்வகயின் கடற்பரப் 
பினுள் கவரரயாரம் வவரயிலும் கட்டுப்பாடற்ற 
நிவலயில் தமிழக மீனவர்கள் வநது மீன்பிடியில் 
ஈடுபடுகின்றார்கள் என்று அவர்கள் சுட்டிக் காட்டி 
யுள்ளார்கள்.
 இநத வவகயில் வடபகுதியின் பல பிரரத 
ெங்களிலும் மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 
ரபாதிலும் யாழப்பாணம் மற்றும் மன்னார் மாவ 
ட்டங்களின் மீனவர்களின் பரிதாப நிவலவம மட் 
டுரம சீனாவின் கணகவள உறுத்தியிருக்கின்றது. 
அதனால்தான் அநத இரணடு மாவட்ட மீனவர்க 
ளுக்கு மட்டுரம சீனா நிவாரணங்கவள வழங்கி 
யுள்ளது.
 சீனாவின் இநத நடவடிக்வக உணவம 
யிரலரய வடபகுதி மீனவர்கள் மீது மனிதாபிமான 
ரீதியில் அனுதாபம் ககாணட ஒரு நடவடிக்வக 
யல்ல. அரதரவவள, சீனாவிடம் வடபகுதி மீன 
வர்கரளா அவர்களுக்காகச கெயற்படுகின்ற 
அவமப்புக்கரளா உதவி கெயயுமாறு ரகாரவும் 
இல்வல. இநத நிவலயில் அது தனது பிராநதிய 
வலிவமவய ரமம்படுத்திக் ககாள்வதற்கான 
தன்னலம் ககாணட ரநாக்கத்துடரனரய யாழப் 
பாணம், மன்னார் மீனவர்கள் மீது அனுதாபம் காட் 
டிச கெயற்பட்டிருக்கின்றது.
 இநதச கெயற்பாட்டின் முக்கிய அம்ெமாக, 
இநதிய எல்வலக்கு அருகில் அவமநதுள்ள வட 
மராட்சிப் பிரரதெத்தின் பருத்தித்துவற மற்றும் 
மன்னார் மாவட்டத்தின் தவலமன்னார் ஆகிய 
கடற்கவரகளில் சீனத் தூதுவர் வடபகுதிக்கான 
தனது வி�யத்தின்ரபாது, அதீத கவனம் கெலுத்தி 
யுள்ளார்.  
 பருத்தித்துவற கடரலாரப் பிரரதெத்திற்கு 
வி�யம் கெயத சீனத் தூதுவர் அங்கிருநது இநதியா 
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2021 ஆம் ஆணடின் இறுதிப் பகுதிவய 
கநருங்கிவிட்ரடாம். இன்னும் சில 

தினங்களில் இநத ஆணடு முடிநது விடப்ரபாகி 
ன்றது. மவலயக மக்கவளப் கபாறுத்தவவரயில், 
ஆயிரம் ரூபாய ெம்பள உயர்வவத் கதாழிலாளர் 
களுக்குப் கபற்றுக் ககாடுத்த ஆணடு என்ற ரீதியில் 
முக்கியத்துவம் மிக்க ஒரு ஆணடாக இவவாணடு 
விளங்குகின்றது. எனினும் ஏவனய பல துவறகளி 
னதும் அபிவிருத்தி கருதி ஆணடின் ஆரம்பத்தில் 
முன்வவக்கப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் எதுவும் நிவற 
ரவறியதாக இல்வல. இரதரவவள ஆயிரம் ரூபா 
ெம்பள வழங்கலின் பின்னரான நிவலவமகளும் 
ரதாட்டங்களில் திருப்திகரமாக இல்வல என்ப 
ரதாடு, கம்கபனிகள் தனது ககடுபிடிகவள முடுக்கி 
விடுவதற்கும் இது உநதுெக்தியாகி இருநதிருக்கி 
ன்றது என்பவதயும் மறுப்பத ற்கில்வல.
 ஒவகவாரு ஆணடும் ஆரம்பிக்கின்றரபாது, 
மக்கள் மத்தியில் பல்ரவறு எதிர்பார்ப்புகளும் 
ஏற்படுவது இயல்பாகும். ஒளிமயமான வாழக்வக 
வயப் கபற்றுக் ககாடுக்க ரவணடும். துன்ப துயரங் 
கள் நீங்கி இன்பம் கபாங்க ரவணடும். நாட்டு 
மக்கள் ொநதியுடனும் ெமாதானத்துடனும் வாழும் 
சூழல் உருவாக ரவணடும். நாட்டு மக்களின் பிரசசி 
வனகளுக்கு உரிய தீர்வு கபற்றுக் ககாடுக்கப்பட 
ரவணடும் என்கறல்லாம் கபாதுவான எதிர்பார் 
ப்புகள் காணப்படுவது இயல்பாகும். இவதப் 
ரபான்ரற மவலயக மக்களின் எதிர்பார்ப்பும் இநத 
வருட ஆரம்பத்தில் பலவாறாக அவமநதிருநதது. 
கபருநரதாட்ட மக்களின் குடியிருப்புப் பிரசசிவன 
துன்பத் கதாடர் கவதயாகி இருக்கின்றது. சுமார் 
ஒரு இலட்ெத்து 85 ஆயிரம் தனிவீடுகள் மவலயக 
த்திற்கு ரதவவயாக உள்ள நிவலயில், இன்னும் 
பல மவலயக மக்கள் லயத்து வாழக்வகயில் சிவற 
பட்டுக் ககாணடிருக்கின்றனர். தற்காலிக குடில் 
களும் இதில் உள்ளடங்குகின்றன. எனரவ லயத்து 
வாழக்வகக்கு முற்றுப்புள்ளி வவத்து தனிவீட்டுக் 
கலாொரம் துரிதமாக முன்கனடுக்கப்பட ரவணடும். 
மவலயக மக்களின் குடியிருப்புப் பிரசசிவனக்கு 
இவவருடம் உரிய தீர்விவனப் கபற்றுக் ககாடுக்க 
ரவணடும் என்பது இம்மக்களின் முக்கிய எதிர் 
பார்ப்பாக இருநதது.
 ரமலும் உவழப்பிற்ரகற்ற ஊதியம் கிவட 
க்காத நிவலயில், கபருநரதாட்டத் கதாழிலாளர் 
கள் கபாருளாதார கநருக்கடி நிவலக்கு உள்ளாகி 
இருநதார்கள். இநநிவலயில்  ஆயிரம் ரூபாவவ 
நாட்ெம்பளமாகப் கபற்றுக் ககாடுக்கும் ரகாரிக்வக 
கடநத சில வருடங்களுக்கு முன்னதாகரவ அரசி யல் 
வாதிகளால் முன்வவக்கப்பட்டிருநதது. எனரவ 
இநத ஆணடிரலனும் ஆயிரம் ரூபா ரகாரிக்வக 
ொத்தியப்பட ரவணடும் என்று மவலயக மக்கள் 
இவறவவன ரவணடிக் ககாணடார்கள். அத்ரதாடு 
கதாழில் அபிவிருத்தி, இவளஞர்களுக்கான 
கதாழில் வாயப்பு ரமம்பாடு, சுகாதார, மருத்துவ 
ரெவவகள் எனப் பலவும் இநத வருடத்தில் 
ரமரலாங்க ரவணடும் என்பது மக்களின் எதிர் 
பார்ப்பாக இருநதது. ஆனால் இவற்றுள் ஆயிரம் 

ரூபா ெம்பள உயர்வு மட் 
டுரம ொத்தியமான நிவல 
யில், ஏவனய எதிர்பார்ப்பு 
கள் அவனத்தும் பகற்கன 
வ ா க ர வ ம ா றி யு ள் ள ன . 
வீடவமப்பு வாக்குறுதிகள் 
அரசின் வரவு கெலவு  

 
திட்டத்தில் முன் கமாழி வாக இடம்கபறுகின்ற 
நிவலயில், இதன் ொதக விவளவு கள் குவறவாகரவ 
காணப்படுகின் றன.

ஆயிரம் ரூ்படாவும் பிரச்சிமை்களும்
 இரதரவவள கபருநரதாட்டத் கதாழிலா 
ளர்களின் ஆயிரம் ரூபா நாட்ெம்பளக் கனவு 
ொத்தியமானரபாதும், இதன் பின்னரான நிறுவன 

ங்களின் ககடுபிடிகள் பலவும் அதிகரித்திருக்கி 
ன்றன. ஆயிரம் ரூபா கதாழிலாளர்களுக்கு வழங் 
கப்பட்டவதத் கதாடர்நது ரதாட்டங்களில் கதாழி 
லாளர்களின் ரவவல நாட்கள் குவறவவடநது 
ள்ளன. நிறுவனத்தினர் திட்டமிட்டு ரவவல நாட் 
கவள குவறத்து வழங்குவதாக கதாழிலாளர்களும், 
மவலயக அரசிய ல்வாதிகளும் குற்றசொட்டுகவள 
முன் வவத்து வருகின்றனர். ஏற்கனரவ 20,000ரூபா 
வுக்கும் அதிகமான மாதாநத வருமானத்வத கபற் 
றுக் ககாணட கதாழிலாளர்கள், ஆயிரம் ரூபா 
ெம்பள அதிகரிப்பின் பின்னர் மாதாநதம் 12,000 
ரூபாவவரய கபற்றுக் ககாள்வதாகவும் குற்றச 
ொட்டுகள் முன்வவக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அத்ரதாடு கபருநரதாட்டங்களில் கதாழிலாளர்கள் 
நாகளான்றுக்கு பறிக்கும் ரதயிவலக் ககாழுநதின் 
அளவிவன நிறுவனங்கள் தன்னிசவெயாக அதிக 
ரித்து வருவதாகவும், ெம்பள அதிகரிப்பின் பின்னர் 
கதாழிலாளர்களுக்கு நிறுவனங்கள் வழங்கிவநத 
நலரனாம்பு ரெவவகள் பலவும் நிறுத்தப்பட்டுள் 
ளதாகவும் விெனங்கள் முன்வவக்கப்படுகின்றன. 
இரதரவவள ஆயிரம் ரூபா ெம்பள உயர்வவ 
வழங்காத சில ரதாட்டங்களும் மவலயகத்தில் 
காணப்படுகின்றன. இநநிவலயில் ஆயிரம் ரூபா 
ெம்பள உயர்வவ முவறயாக வழங்காத ரதாட்ட 
நிர்வாகங்கள் கதாடர்பில் ஆவணக்குழு ஒன்வற 
அவமத்து விொரவண நடாத்துமாறு கதாழில் 

ஆவணயாளவர கதாழில் அவமசெர் நிமால் 
சிறிபால டி சில்வா அணவமயில் ரகட்டுக்ககாணடி 
ருநதார். 
 ஆயிரம் ரூபா ெம்பள உயர்வவ வழங்க 
நீதிமன்றத்தால் தவடயுத்தரவு வழங்கப்பட 
வில்வல. அதனால் அநத உத்தரவவ கெயற்படுத்த 
முதலாளிமார் ெம்ரமளனம் கட்டுப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால் சில ரதாட்டங்களில் பல்ரவறு பிரசெவன 
கவள கதாழிலாளர்கள் ெநதித்து வருவதாக முவறப் 
பாடுகள் கிவடத்து வருகின்றன. இது கதாடர்பில் 
கிவடக்கும் முவறப்பாடுகள் குறித்து விொரிக்கப் 
பட ரவணடியது அவசியமாகும் என்றும் நிமால் 
சிறிபால டி சில்வா கதரிவித்திருநதவமயும் குறிப்பி 
டத்தக்கதாகும். 
 கதாழிலாளர்கவளக் கெக்கிப் பிழிநது 
இலாபம் ரதடுவவத மட்டுரம குறிக்ரகாளாகக் 
ககாணடு கெயற்படும் நிறுவனங்கள் ரதாட்டத் 
கதாழிலாளர்கள் குடியிருக்கும் பழுதவடநத லயன் 
அவறகவளக் கூட உரியவாறு திருத்திக் ககாடுக்க 
தயக்கம் காட்டி வருவதாக கதாழிலாளர்கள் குற் 
றம் சுமத்துகின்றனர். நிர்வாகங்களின் ககடு பிடிக 
ளுக்கு எதிராகவும், தமது கதாழில் உரிவமகள் 
பாதுகாக்கப்பட ரவணடும் என்பவத வலியுறுத்தி 
யும் அக்கரப்பத்தவன பிளாணரடேனுக்கு உட் 
பட்ட ரதாட்டங்களில் ரவவல கெயயும் கதாழிலா 
ளர்கள் அணவமயில்பணிப் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட் 
டிருநதவமயும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். இது 
ரபான்று இன்னும் பல ரதாட்டங்களிலும் கதாழி 
லாளர்கள் நிறுவனங்களின் ககடுபிடிகளுக்கு 
எதிராக கிளர்நகதழும் ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாக 
கதரிவிக்கப்படுகின்றது. 

 இரதரவவள ஆளும் கபாது�ன கபரமுன 
அரொங்கத்துடன் இலங்வக கதாழிலாளர் காங்கி 
ரஸ் இப்ரபாது இவணநது கெயற்படுகின்றது. இந 
நிவலயில் தமிழ முற்ரபாக்குக் கூட்டணி எதிர் 
கட்சியில் அங்கம் வகிக்கின்றது. தமிழ முற்ரபாக்குக் 
கூட்டணியில் கதாழிலாளர் ரதசியெங்கம், மவலயக 
மக்கள் முன்னணி, �னநாயக மக்கள் முன்னணி 
ரபான்ற கட்சிகள் இவணநது கெயற்படுகின்றவம 
யும் கதரிநத விடயமாகும். அரசுடன் இவணநது 
கெயற்படுவதன் மூலமாக மவலயக மக்களுக்கு 
அதிக நன்வமகவளப் கபற்றுக் ககாடுக்க முடியும் 
என்ற ரநாக்கில் மவறநத தவலவர் கெௌமிய 
மூர்த்தி கதாணடமான் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவு 
வழங்குவவத குறிக்ரகாளாகக் ககாணடிருநதார். 
இதன் மூலம் அவர் ொதக விவளவுகள் பலவற்வற 
யும் மவலயக மக்களுக்காக கபற்றுக் ககாடுத்தார் 

   ததோடர்ச்சி 17ஆம் �க்ம்
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மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழ மக்கள் 
பல்ரவறு பிரசசிவனகவளத் கதாடர்சசியாக 

எதிர்ககாணடு வருகின்றனர். மட்டக்களப்பு மாவ 
ட்டத்திவனப் கபாறுத்தவவரயில், யுத்த காலத்திற்கு 
முன்பான, யுத்த காலத்திற்கு பின்பான காலப்பகுதி 
கயன இரு பகுதிகளாக பிரிக்கமுடியும். யுத்த காலப் 
பகுதியில் கெல்வச கெழிப்புடன் வாழநத மக்கள், 
யுத்ததிற்கு பின்னரான காலப்பகுதியில் மற்றவரில் 
தங்கிவாழும் நிவலயிவன அதிகளவில் காண 
முடிகின்றது.
 இநதப் பிரசசிவனயானது, கிழக்கு மாகா 
ணத்தின் பல பகுதிகளில் காணப்பட்டாலும், 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அதிகளவில் காணப் 
படுவதாக அணவமக்கால தகவல்கள் கதரிவிக்கி 
ன்றன.
 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் ஏறாவூர்ப் 
பற்றுப் பிரரதெ கெயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட கெங் 
கலடி-பதுவள வீதியானது, இயற்வக வளங்கள் 
நிவறநத பிரரதெமாகக் காணப்படுகின்றது. 
இப்பகுதிவய இலக்குவவத்து இன்று கதன்னிலங் 
வகயில் உள்ளவர்களும் பவடகயடுக்கும்நிவலவம 
காணப்படுகின்றது. ஆனால் இநத வீதியில் உள்ள 
மக்கள் மத்தியில் அதிகளவான பிரசசிவனகள் 
காணப்படுகின்றன.
 அதிலும் வறுவம காரணமாக எழும் பிரசசி 
வனகள் என்பது ஒரு ெமூகத்தின் இருப்பிவனரய 
ரகள்விக்குறியாக்குவதுடன், அவர்களின் எதிர் 
காலம் ரநாக்கிய கெயற்பாடுகளும் மிகவும் பாதிக் 
கப்படும் நிவலவமகள் உருவாகியுள்ளதாக அங்கு 
ள்ளவர்களின் தகவல்கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது.
 குறிப்பாக கெங்கலடி – பதுவள வீதிவய 
எடுத்துக்ககாணடால், சுமார் 25இற்கும் ரமற்பட்ட 
கிராமங்கள் இருக்கின்றன. படுவான்கவரயாக 
கணிக்கப்படும் இப்பகுதியானது, கெங்கலடி-
கதாடக்கம் புல்லுமவல வவரயான மட்டக்களப்பு 
மாவட்டத்தின் எல்வலப்பகுதியாக கணிக்கப்படுகி 
ன்றது. இப்பகுதியில் சுமர் 10ஆயிரத்திற்கும் அதிக 
மான குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இவர்க ளின் 
வாழவாதாரமாக மீன்பிடி, விவொயம்,ரெவனப் 
பயிர்சகெயவக, கால்நவட வளர்ப்பு ஆகியவவ 
பிரதானமாக ககாள்ளப்படுகின்றன.

 இப்பகுதியில் உறுகாமம், கித்துள் ரபான்ற 
பிரதான குளங்களும், பல பாயசெல் குளங்களும் 
காணப்படுவதன் காரணமாக இப்பகுதியானது 
என்றும் இயற்வக வளங்கள் நிவறநத பகுதியாக 
காணப்படுகின்றது.
 ஆனால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் 
வாழவாதாரம் என்பது மிகவும் ரமாெமான நிவல 
யிரலரய உள்ளது. குறிப்பாக வறுவம காரணமாக 
இங்குள்ள இவளஞர்கள் தவறான பாவதகளுக்கு 
வழிநடத்தப்படுவதுடன், இளவயதுத் திருமணங் 
கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும், பாடொவலகளில் 
இவடவிலகல் நிவல அதிகரித்து வருவதாகவும் 
அங்குள்ள கபாது அவமப்புகளினால் கவவல கதரி 
விக்கப்படுகி ன்றது.
 குறிப்பாக யுத்ததிற்கு பின்னரான காலப் 
பகுதியில் கெங்கலடி – பதுவள வீதியில் முன்கனடு 
க்கப்படும் மண அகழவுகள் காரணமாக, இநத 
நிவலவம கதாடர்சசியாக ஏற்படுவதாகவும், ெமூகச 
சீர்ரகடுகள் அதிகரித்துவருவதுடன் ரபாவதப் 
கபாருள் பாவவனயும் இளம் ெமூகம் மத்தியில் 

அதிகரித்து வருவதாகவும் கதரிவிக்கப்படுகின்றது.
 கெங்கலடி – பதுவள வீதியில் மண அகழவு 
என்பது ெட்டத்திற்கு உட்பட்ட வவகயிலும், ெட் 
டத்திற்குப் புறம்பான வவகயிலும், ெட்டத்திற்கு 
உட்பட்டு அதவன ெட்டத்திற்கு புறம்பான வவகயி 
லுமாக இநத மண அகழவுகள் ரமற்ககாள்ளப்படு 
கின்றது.

 இப்பகுதியில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான 
கியூப் மணல்கள் அகழப்பட்டு, இலங்வகயின் 
பல பாகங்களுக்கும் அனுப்பப்படுவதுடன், சில 
ரவவளகளில் கவளிநாடுகளுக்கும் கடத்தப்படுகி 
ன்றது. இநத மண அகழவு காரணமாக இப்பகுதி 
யில் உள்ள ஒரு பகுதியினர் ரவவலவாயப்பிவனப் 
கபற்றாலும், அதன் ஊடாகரவ ெமூகச சீர்ரகடுக 
ளும் அதிகரித்து வருவதாகவும், இநத மண அகழவு 
காரணமாக இப்பகுதிவயச ரெர்நத மக்களுக்கு 
எநதவிதமான நன்வமயுமில்வலகயனவும் இப் 
பகுதிவயச ரெர்நதவர்கள் கதரிவிக்கின்றனர்.
 இநத மண அகழவு நடவடிக்வககளில் 
கூடுதலாக வயது குவறநத இவளஞர்கரள அதிக 
ளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர். ஆறுகளில் 
இறங்கி மண அள்ளிக்ககாணடு வநது கவளியில் 
குவிக்கரவணடியது இவர்களின் ரவவலயாக 
இருக்கின்றது. அதிகளவான மண குவிப்பவர்க 
ளுக்கு அதிகளவான ெம்பளம் வழங்கப்படுகி 
ன்றது. ஒரு நாவளக்கு ஆயிரம் ரூபா கதாடக்கம் 
ஐநதாயிரம் ரூபா வவரயில் இநத மண அகழவி 
னால் ஒரு இவளஞர் வருமானம் கபறும் நிவல 
காணப்படுகின்றது.
 இநதப் பகுதிவயப் கபாறுத்த வவரயில், 
அதிகளவான வறுவமயில் உள்ளவர்களும், கல்வி 
யறிவு குவறநதவர்களும் அதிகளவு உள்ள பகுதி 
என்ற காரணத்தினால், சிறுவர்கள் கல்வி ரீதியாக 
ஊக்கப்படுத்தல் என்பது கிராம மட்டத்தில் குவற 
நதளவில் காணப்படுவதன் காரணமாக இதவன 
ொதகமாகப் பயன்படுத்திக்ககாள்ளும் மண மாபி 
யாக்கள் இவவாறான சிறுவர்கவளப் பயன்படுத்தி 
இநத மண அகழவுப் பணிகவள முன்கனடுக்கி 
ன்றனர்.
 இநத மண அகழவு ரவவலயானது, மிகவும் 
சிரமம்மிக்க ரவவலகயன்ற காரணத்தினால், இநத 

மண அகழவில் ஈடுபடுபவர்கள் அதிகளவில் 
ரபாவதப்கபாருள் பாவவனக்கும் அடிவமயாகும் 
ெம்பங்கள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. 
ரபாவதப்கபாருள் பாவித்துவிட்டு மண அகழவு 
முன்கனடுக்கும்ரபாது, அதிளவில் மணஅகழ 
முடிவதன் காரணமாக இவளரயார் ரபாவதப் 
பழக்கதிற்கு மணமாபியாக்களினால் தூணடப் 
படும் நிவலயும் காணப்படுகின்றது.
 இவளஞர்கள், சிறுவர்கள் மத்தியில் அதிக 
ளவான பணப்புழக்கம் காணப்படுவதால், ஏவனய 
சிறுவர்களும் கதாழில்துவறக்குள் நுவழவதன் 
காரணமாக பாடொவல இவட விலகல் நிவல 
அதிகரித்து வருவதாக அப்பகுதியில் உள்ள கபாது 

அவமப்புகளின் பிரதிநிதிகள் கதரிவிக்கின்றனர்.
 “கெங்கலடிச ெநதியிலிருநது கித்துள் ெநதி வவர 
யான சுமார் 16 கிரலாமீற்றர் தூரத்திவனக்ககாணட 
பிரதான வீதியில் சின்னவன்துவற, உகநதனாறு, 
ககாக்குறுநதிமடு, கல்வாடித்துவற ஆகிய பகுதி 
களில் பிரதான வீதியிலிருநது உட்பக்கமாக எட்டுக் 
கிரலா மீற்றருக்கு அப்பால் மண அகழவுகள் நவட 
கபறுகின்றன.
 இப்பகுதியில் ெட்ட ரீதியானதும், ெட்ட 
ரீதியற்றதுமான மண அகழவுகள் நவடகபற்று 
வருகின்றன. இதில் அதிளவான பாடொவல 
மாணவர்கள் பயன்படுத்தப்படுவதுடன், அவர்கள் 
ரபாவதக்கும் அடிவமயாகும் நிவல காணப்படு 
கின்றது. அத்துடன் மண அகழவில் ஈடுபடும் 
இவளஞர்கள் பாடொவல மாணவிகவளக் காதல் 
வவலயில் வீழத்தி இளவயதுத் திருமணமும் 
அதிகரிக்கின்றது. அதிகளவான மாணவர்கள் பாட 
ொவலக் கல்வியிவன இவடநிறுத்தி, மண அகழ 
வில் ஈடுபடுவதன் காரணமாக மாணவர்கள் இவட 
விலகலும் அதிகரித்துள்ளதாக” இப்பகுதியில் 
கெயற்பட்டு வரும் ரதசிய மீனவ ஒத்துவழப்பு 
இயக் கத்தின் கிராமிய இவணப்பாளர் ொரதா கதரி 
வித்தார்.

 “மண அகழவில் ஈடுபடும் இவளஞர்கள் 
கதாழில் இல்லாத காலத்தில் ககாள்வளயில் 
ஈடுபடுவதாகவும், இதன் காரணமாக அன்றாட 
வருமானத்திற்காக வளர்க்கப்படும் ரகாழிகள், 
கால்நவடகள் களவாடப்படும் ெம்பவங்களும் 
இப்பகுதியில் அதிகரித்த நிவலயில் காணப்படு 
கின்றது. கித்துள், ெர்ரவாதய நகர் ஆகிய பகுதிக 
ளில் ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 28மாடுகள் களவாடப் 
பட்டுள்ளது”எனவும் அவர் கதரிவித்தார். “30வருட 
யுத்த காலத்திவன நாங்கள் அனுபவித்துள்ரளாம்.
 அரொங்கத்திடமிருநது எநதவிதமான உதவி 
களும் கிவடக்காத நிவலயில் “நாங்கள் யாரிடமும் 
வகரயநதவில்வல.சூழநிவலக்கு ஏற்ப எமது வளத் 
திவனப் பயன்படுத்தி எமது ரதவவயிவன பூர்த்தி 
கெயரதாம். அக்காலத்தில் எமது பகுதிகளில் எநத 
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2021 ம் ஆணவட கபாறுத்தவவர கபாது 
வாக உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட 

காலநிவல மாற்றம் ொர்நது  தீவிரமான வானிவல 
நிகழவுகள் எமது தாயகமான வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு மாகாணங்களிலும் அவதானிக்கப்பட்டு 
இருக்கின்றன.
 2021ஆம் ஆணவட கபாறுத்தவவர உலகம் 
முழுவதும் பல்ரவறு ரதெங்கள் கதாடர்சசியான  
தீவிரமான வானிவல பாதிப்புக்களினால் பாதிக் கப் 
பட்டுள்ளன. அநத அடிப்பவடயில் ர�ர்மனியில் 
நடநத கவள்ளப்கபருக்கு ஐக்கிய அகமரிக்காவில் 
இடம்கபற்ற மிகப்கபரிய சூறாவளி, இநதியாவின் 
ரகரளா பகுதிவய தாக்கிய கனமவழ ரபான்றன 
உலகம் காலநிவல மாற்றத்தினால் அதிகம் பாதிக் 
கப்படுகின்றது என்பதற்கான ஆதாரங்களாகும். 
அது ரபால் இலங்வகயின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 
மாகாணங்களில் கதாடர்சசியான தாழமுக்கம் 
மற்றும்  பருவாக்காற்றின் தீவிர நிவலவமயால் 
ஏற்பட்ட குவறநத காலப்பகுதியில் கிவடத்த மிக 
கெறிவான மவழவீழசசியும் கணிெமான பாதிப்வப 
ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது.
 கபாதுவாகரவ இவவாணடில் வடக்கு 
மாகாணத்தில் பல பகுதிகளிலுரம  ெராெரிவயவிட 
கூடுதலான அளவிரலரய மவழவீழசசி கிவடக்கப் 
கபற்றுள்ளது.  அநத அடிப்பவடயில் வடக்கு மாகா 
ணத்தின் ெராெரி மவழவீழசசி 1240 mm  ஆக கருதப் 
படுகின்றது. ஆனால் இவவாணடு வடக்கு மாகா 
ணம் 1684mm மவழவீழசசிவய கபற்றுள்ளது.

 யாழப்பாண மாவட்டத்திற்கு இநத ஆணடு 
1963mm  மவழவீழசசி கிவடக்கப்கபற்றிருக்கின்றது. 

இது கடநத 100 ஆணடுகளில் கிவடத்த அதிகூடிய 
மவழவீழசசி ஆகும்.   ஆனால் இநத மவழ வீழசசிவய 
கபாறுத்தவவர இடம் ொர்நத ரீதியில் ஒரர மாதிரி 
யான தன்வம காணப்பட்டிருக்கவில்வல. இவ 
வாணடு மிகக் கூடுதலான மவழவீழசசிவய வடக்கு 
மாகாணம் கபற்றிருநதாலும் கூட சில இடங்களில் 
அதிகமான மவழவீழசசியும், சில இடங்களில் 
குவறவான மவழவீழசசியும் கிவடத்திருக்கின்றது. 
வடக்கு மாகாணத்தின்மத்திய பகுதிகவள கபாறு 
த்தவவர மிககூடுதலான மவழவீழசசி கிவடக்க, 
கிழக்குமற்றும் ரமற்கு கவரரயார பகுதிகளில் 
குவறவான மவழவீழசசிரய கிவடக்கப் கபற்றி 
ருக்கின்றது.

 ஒப்பீட்டு ரீதியில் வடக்கு மாகாணத்தின் 
மத்திய பகுதியில் அதாவது வடக்கு மாகாணத்தின் 
A-9 மற்றும் புவகயிரத வீதியிவன அணமித்த 
பகுதிகளில் ெற்று கூடுதலான மவழவீழசசி கிவட 
க்கப்கபற கிழக்கு மற்றும் ரமற்கு கவரரயாரப் 
பகுதியில் ெற்று குவறவான மவழ வீழசசிரய 
கிவடக்கப்கபற்றிருக்கின்றது.
 2021ஆம் ஆணவட கபாறுத்தவவர வடக்கு 
மாகாணத்தின் கிழக்கு பிராநதியங்களில் ெராெரி 
மவழவீழசசி 1600mm கூடுதலாகவும் ரமற்கு பிராந 
தியத்வத கபாறுத்தவவர ெராெரியாக 1725mm 
கூடுதலான மவழவீழசசியும் கிவடக்கப்கபற்றி 
ருக்கின்ற அரத ெமயம் மத்திய பிராநதியத்வத 
கபாறுத்தவவர 1900mm கூடுதலான மவழவீழசசி 
கிவடக்கப்கபற்றிருக்கின்றது.
 இநத இடம் ொர்நத ரீதியில் மவழவீழசசி 
யிவன கபாறுத்தவவர ஏற்பட்டிருக்கின்ற  ரவறு 
பாடு அநத பிரரதெங்களில் காணப்படுகின்ற பருவ 
கால ஆறுகளின் நீரரநது பிரரதெங்களில் பாதிப்வப 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் இநத ஆணடு வடக்கு 
மாகாணத்தின் மிக பிரபலமான குளங்கள் பல முழு 
ககாள்ளவவயும் இன்னும் எட்டவில்வல.
 குறிப்பாக இரவணமடு மட்டுரம முழு 
ககாள்ளவவ எட்டி அதனுவடய உபரிநீர் நான்கு 

ரமலதிக நீர் கவளிரயற்ற கதவு 
களின் மூலம் திறநதுவிடப்பட்டிருந 
தது. வடக்கு மாகாணத்தின் ஏவனய 
மிகப்கபரிய குளங்கள் என்று 
வ ர் ணி க் க ப் ப டு கி ன் ற வ வு னி க் 
குளம், முத்வதயன் கட்டுக்குளம், 
உவடயார்கட்டு, கணுக்ரகணி, 
தணணிமுறிப்பு, பாவற்குளம் 
ரபான்ற குளங்கள் எல்லாரம இநத 
ஆணடு இன்னமும் முழு ககாள்ள 
வவயும் எட்டாத நிவல காணப்படு 
கின்றது.
  இநத ஆணடு மாகாணத் 
தின் ெராெரி அளவவ விட மிக கூடு 
தலான மவழவீழசசி கிவடக்கப் 
கபற்றிருக்கின்ற அரத ெமயம் 
ரமற்பரப்பு நீர்நிவலகள் முழு 
ககாள்ளளவவயும் எட்ட முடியாத 
அளவிற்கு மவழவீழசசியினுவடய 
பரம்பல் காணப்பட்டிருக்கின்றது. 
அதாவது ஆணடு முழுவதும் படிப் 
படியாக மவழவீழசசி கிவடத்து 
ள்ளது. இது காலநிவல மாற்றத்தி 
னால் ஏற்பட்ட முக்கியமான 
விவளவு ஆகும்.
  ரமற்பரப்பு நீர்நிவலகள் 
முழு ககாள்ள ளவவ எட்டவில்வல 
என்பதன் கதாடர்சசியான விவளவு 

என்னகவன்றால் ரமற்பரப்பு நீர்நிவலகவள 
நம்பிய விவொய நடவடிக்வககள் குறிப்பாக 
கநற்கெயவகயில் மிகக்கடுவமயான பாதிப்புக் 
கவள ஏற்படுத்தும். மிக முக்கியமாக 2022ம் ஆணடு 
சிறுரபாக கநற்கெயவகயில் இது கணிெ மான 
பாதிப்வப ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கலாம். 
ஏற்ககனரவ இரொயன உரத் தட்டுப்பாட்டினால் 
கடுவமயான பாதிப்வப எதிர் ககாணடுள்ள 
வன்னிப் பிராநதிய விவொயிகளுக்கு சிறுரபாக 
த்துக் கான  நீர்ப் பற்றாக்குவற என்பது பவனயால் 
விழுநதவவன மாரடறி  மிதித்ததற்க்கு  ஒப்பாகும்.
 ஆனால் அரத ெமயம் 2022 ஆம் ஆணடு 
வதமாதம் 26 ஆம் திகதி வவரக்கும் பருவகபயர்சசி 
மவழயினுவடய கெல்வாக்கு இருக்கும் என 
கருதப்படுவதால் அடுத்த ஆணடு சிலெமயங்களில் 
அதாவது வத மாதத்தில் கிவடக்கும் மவழவீழசசி 
ரமற்பரப்பு நீர்நிவலகள் அவற்றின் முழுக் ககாள் 
ளளவவ எட்ட உதவக் கூடும்.
 ஆயினும் கூட தற்ரபாது நிலவுகின்ற 
மிக குளிரான வானிவலவய கபாறுத்தவவரயில் 
இநத ஆணடு முடிவு வவரக்கும் அதாவது மார் 
கழி 30 வவரக்கும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகா 
ணங்களில் மவழ கிவடப்பதற்கான வாயப்புகள் 
மிக குவறவாகரவ காணப்படுகிறது.

 கவப்பநிவலவய கபாறுத்த வவர மிக 
கூடுதலான கவப்ப நிவல யூன், யூவல மாதங்களில் 
பதிவாகி இருக்கின்றது. இவவிரணடு மாதங்களுக் 
குமான வடக்கு மாகாண ெராெரி கவப்பநிவலயாக 
33 பாவக கெல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. அரதெமயம் 
வழவமரபான்று மிக குளிரான மாதம் என்று 
அவழக்கப்படும் மார்கழியில் இநத ஆணடும் மிக 
குளிரான நிவலரய காணப்படுகிறது.
 வளிமணடல ஆயவுகவள கபாறுத்தவவர 
படிவு வீழசசியில் பல வவககள் காணப்படுகின்றன.

   ததோடர்ச்சி 19ஆம் �க்ம்
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அம்பாவற மாவட் 
ட ம ா ன து , 

இலங்வகயில் கிழக்கு 
மாகாணத்தில் மிகவும் 
முக்கியமான ஒரு மாவ 
ட்டமாகும். தமிழர் சிங் 
களவர் மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள் 
வாழும் மாவட்டமாகும். 
 அம்பாவற மாவட்டமா 
னது 1961 நிர்வாக மாவட்டமாக 
உருவாக்கப்பட்டு அம்பாவற 
மாவட்டமானது. ரதசிய விவொய உற்ப 
த்தி அதிகம் உள்ள மாவட்டம் ஆகும். 
 உவர் நீர் மற்றும் நன்னீர் 

மீன்பிடி அதிக அளவில் நவடகபறும் மாவட்டம் 
ஆகும். முன்னர் திகாமடு என்ற கபயவரக் ககாணட 
குடிரயற்ற மாவட்டம் பின் அம்பாவற என கபயர் 
மாற்றப்பட்டது. 

 20 உதவி அரொங்க அதிபர் பிரிவுகவளயும், 
503 கிராமரெவகர் பிரிவுகவளயும், 614 கிராமங்க 
வளயும் ககாணட மாவட்டம் ஆகும்.
 இநத மாவட்டம் 199 விகாவரகவளயும், 186 
இநது ஆலயங்கவளயும், 338 பள்ளிவாெல்கவளயும், 
66 கிறிஸ்தவ ஆலயங்கவள ககாணடுள்ளது.

 அம்பாவற மாவட்டத்தில் 2,05,211 குடும் 
பங்கவள ரெர்நத 7,19,462 மக்கள் இங்கு வாழநது 
வருகின்றனர் . இவர்களில் 44% வீதம் முஸ்லிம் 
மக்களும் 38.4% வீதம் சிங்கள மக்களும்   17.1% 
வீதம் தமிழ மக்களும் இங்கு வசிக்கின்றனர். 

ஏவனய இனத்தவர்கள் 0.5% வீதமாக உள்ளனர் 
.அம்பாவற மாவட்டத்தில் 2,13,300 கெக்ரடரில் 
மக்கள் குடிரயற்றம் உள்ளது. 
 இங்கு அவமநதுள்ள ரெனநாயக்கா நீர்த் 
ரதக்கம் ஆனது இலங்வகயில் உள்ள மிகப் கபரிய 

நீர்த்ரதக்கங்களில் ஒன்றாகும். 
இது அம்பாவற மாவட்ட த்தில் 
அவமநதுள்ள காரணத்தினால் 
நன்னீர் மீன்பிடி மற்றும் அது 
ொர்நத உற்பத்தியில் தன்னிவறவு 

கணடுள்ளது.
 பல்கவலக்கழகம், 
க த ா ழி ல் நு ட் ப 
கல்லூரி, கல்வியல் 
கல்லூரியில் ரதசிய 

பாடொவல ரபான்றவவயும் இம்மாவட்டத்தில் 
அவமநதுள்ளது.

 கல்ரலாயா ரதசிய பூங்கா, குமண ரதசிய 
பறவவகள் பூங்கா, லாகுவர ரதசிய பூங்கா,  அனு 
கம்வப ெர்வின் கவரரயாரம் ரபான்றவவ மிக 
பிரபலமான சுற்றுலாத் தலங்கள் ஆகும். இவவ 
உள்நாட்டு கவளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகவள அதி 
களவில் கவர்நதிழுக்கும் இடமாகவும் உள்ளது.
 அம்பாவற மாவட்டத்தில் 88,100 கெக்ரடர். 
நீர்ப்பாென குளங்கள் மூலம்  94,180 கெக்ரடரில் 
ரவளாணவம விவொயம் மற்றும் பயிர் கெயவக 
கள்   ரமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. சுமார் 476  
கெக்ரடர் பரப்பளவில்சிறுதானியம் கெயவக 
பணணப்படுகிறது. 
 சிறுரபாகத்தில் 1525 MT  அளவில் உற்பத்தி 

கெயயப்படுகின்றது. 10 வவகயான பழ மரக்கன்று 
கள் அதிக அளவில் உற்பத்தி கெயயப்பட்டு ஏற்று 
மதி கெயயப்படுகின்றன.

 இங்கு 189 பாடொவலகளில், 10 வவகயான 
பழ மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி கெயயப்பட்டு வருகி 
ன்றன.  இப் பாடொவலகள் மூலம் 14,690 பழ மர 

கெயவக ரமற்ககாள் 
ளப்பட்டுள்ளது.
 ம ா வ ட் ட த் வ த 
கபாறுத்தவவரயில் 

451 பாடொவலகள் உள்ளது. சிங்களப் பாடொவல 
கள் 189, தமிழ பாடொவல 93, முஸ்லிம் பாடொவல 
கள் 169 ஆக உள்ளது. 

 பால் முட்வட இவறசசி உற்பத்தியில் 
முன்னணியில் உள்ள மாவட்டம் அம்பாவற 
மாவட்டமாகும். ரொளம், ககௌபி, மிளகாய, குரக் 
கன் நிலக்கடவல உற்பத்தியிலும் இம்மாவட்டம் 
நல்ல நிவலயில் உள்ளது.

 வாவழ, பப்பாசி, அன்னாசி, மா, ரதாவட 
அன்னமுன்னா, பூெணி மாதுவள ரதசிக்காய, 
ககாயயா ரபான்றவவயும் அயல் மாவட்டங்களு 
க்கு ஏற்றுமதி கெயயப்பட்டு வருகின்றது. மரக்கறி 
வவக பயிர்கள் அதிகளவில் உற்பத்தி கெயயப் 
பட்டு ஏவனய மாவட்டங்களுக்கு ஏற்றுமதி கெய 
யப்பட்டு வருகின்றது.

 இநத உற்பத்தி அதிகமாக உள்ள ரபாதும் 
அம்பாவற மாவட்டத்திலுள்ள தமிழ முஸ்லிம் மக்
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கேள்வி: 
 ஈழத்தமிழர் இந்திய கேலாண்ே்ய உருவாக்குவார்ேள் 
என்பது சிஙேள ப்பளத்த க்பரினவாதிேளின ஈழத்தமிழின 
அழிப்புக்கு ேடந்்த 75 ஆணடுோல நியாயப்்படுத்தல். இ்தனால் 
இந்தியாவால் ்பாதுோக்ேப்்பட கவணடியவர்ேளாே உள்ளவர்ேள் 
ஈழத்தமிழர்ேள். இருந்்தக்பாதிலும் ஈழத்தமிழரின ்தாயே க்தசிய 
்தனனாட்சி்ய இனறுவ்ை அஙகீேரிக்ே இந்தியா ேறுப்்பக்தன?

்பதில்:
 முதல் காரணமாக இநதியாவிற்கு ஈழத்தமிழர்கள் அரசியல் மற்றும் 
பன்னாட்டு விடயங்களில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிற  ரபாதிலும், அவதயும் 
தாணடி இலங்வகயினுவடய அரெ நிர்வாகத்தின் ஊடாகத்தான்  கவளியுறவுக் 
ககாள்வககள் இநதியாவிற்குத் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
 அதன் அடிப்பவடயில் பார்க்கும் ரபாதுதான் இநதியாவிற்கு தமிழர் 
களுவடய நிவலப்பாடு, அவர்களின் பிரசசிவனகள் அரதாடு மட்டுமல் 
லாமல்  தமிழர்கவள எவவாறு இலங்வக அரொங்கம் பார்த்தாலும் இநதிய 
ரமலாணவமவய ரநசித்தாலும் கூட அவத ஒரு அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப் 
பட்ட நிவலயில் இருநது தான் இநதியாவவயும் தமிழர்கவளயும்  ஏற்க 
ரவணடும் என்பது இலங்வக அரொங்கத்தின் திட்டவட்டமான ஒரு  கெயற் 
பாடாகத்தான் முதலாவதாக பார்க்க முடியும்.
 இரணடாவதாக பார்க்கும் ரபாது அரத நிவலயில் இருநது இநதியா 
விற்கு இத்வதவகய நிவலப்பாடுவடய ஓர் இலங்வக அரொங்கத்திடம் 
தமிழர்களுவடய உரிவமகவளயும் அவர்களுவடய நிவலப்பாடுகவளயும் 
நிவலநாட்டுவரதாடு மட்டுமல்லாமல் இநதியாவிற்கு என்று ஓர் ரதசிய 
நலன்களிலும் ரதசிய கருத்துக்களிலும் வகயாளும் ரபாது, இலங்வக அவத 
முரணபாட்டிற்குள் ககாணடு வர முயற்சிக்கின்றது.
 பல ஆணடுகளாக இத்வதய ஓர் சிக்கலுக்குள் இருநதுதான் இநதியா 
தன்னுவடய ரதசிய நலன்கவளயும், தமிழர்களுவடய உரிவம மற்றும் 
அரசியல் நிவலபாடுகவளயும் எடுத்துவரக்க ரவணடிய ஓர் கட்டாயத்தில் 
இருக்கின்றது.
 ஆனால் நமக்கு இதில் புரிநது ககாள்ள முடியாத ஓர் ெவாலான விடயம் 
என்னகவன்றால், இநதியாவிற்கு கூட தமிழர்களுவடய உரிவமகவளயும், 
தமிழர்களுவடய நலன் மற்றும் அவர்களுவடய நிவலப்பாடுகவள இநதியா 
ஒரு ரமலாணவம பார்வவரயாடு எடுத்துவரக்கும் பட்ெத்தில், இநதியாவுக்கு 
கூட தன்னுவடய ரதசிய நலன், கவளியுறவுத்துவற ககாள்வகயிலும் ஒரு 
உறுதியானப் பிடிப்பு இலங்வக அரொங்கத்திற்கு கிவடக்கக் கூடிய வாயப்புக் 
கவள கடநத காலங்களில் இநதியா முப்பது ஆணடுகளுக்கு ரமலாக துாக்கி 
வீசிவிட்டது என்பவதத்தான் நாம் பார்க்க ரவணடும்.
 இது ஒரு முப்பது ஆணடுகால வரலாற்றின் பின்னணியில் இருநது 
பார்க்கின்ரறாம். அரத ரநரம் முப்பது ஆணடுகளுக்கு முன்பாக என்று 
பார்த்தால் இநதியா ஒரு முழுவமயான புரிதரலாடு ஒரு நிவலபாட்டிவன 
இநதியா எடுக்க ெரித்திர ரீதியாகத் தவறியுள்ளது.
 அது ஈழத் தமிழர் பிரசசிவனயாகட்டும் மவலயகத் தமிழர் பிரசசி 
வனயாகட்டும் அவர்களுவடய குடியுரிவம பிரசசிவனயாகட்டும் இநதியா, 
இலங்வக அரொங்கத்தினுவட கவளிவிவகாரக் ககாள்வகயுடன் அரொங்கத் 
தின் நலனாகத்தான் பார்க்கின்றது. அநத மக்களுவடய நலன் ொர்நத விடயங் 
கவள முன்வவப்பதற்கும் அதற்காக தன்னுவடய ஓர் அதிகாரத்வதப் பயன் 
படுத்த இநதியா தவறிவிட்டது என்றுதான் கூறரவணடும்.
 அதலால் இதில் வநது ஒரு ெரித்திர தவறு என்பவதவிட ெரித்திர 
ரீதியாக தமிழர்கள் கற்றுக்ககாள்ள ரவணடிய பாடம் இருக்கின்றது. அதாவது 
இநதியாவின் ரமலாணவமவய மட்டும் நம்பித்தான் தமிழர்களுவடய 
அரசியல் நிவலப்பாடுகவள எடுத்துவரக்க ரவணடிய ஓர் சூழல்.
 அரதாடு இநதியா ராஜ்சிய ரீதியிலான பிரதான அரொக இருக்கும்  
பட்ெத்தில் இருக்கும் பட்ெத்தில்  இநதியாவிற்கு தமிழர்களுவடய உரிவம 

கவளயும் தமிழர்களுவடய நிவலப்பாடுகவளயும் ஓர் புவிொர் அரசியல் ரீதி 
யாக எடுத்துவரக்க தமிழ ெமூகம் தவறிவிட்டது என்றுதான் கூறரவணடும்.

கேள்வி: 
 ே்லயேத ்தமிழருக்கு ந்டமு்ை அைசுத்தகுதி உணடு 
எனை கநருவின உறுதியான அைசியல் ்தததுவத்்த ேடந்்த 
75 ஆணடுேளில் எந்்த அளவுக்கு இந்தியா ந்டமு்ைப்்படுததி 
உள்ளது?

்பதில்:
 நவடமுவற தகுதி என்று கூறுவது குடியுரிவமத் தகுதியா, அல்லது   
அவர்கள் இயல்பாக வசித்தல்  ரபான்ற நவடமுவறகளா  என்று நாம் பார்க்க 
ரவணடும். ஆனால் அவர்கள் இயல்பாக வாழழாம் என்று கூறு ம்ரபாது, 
அவர்களுக்கான ஓர் அனுமதி அரதாடு அகதிகள் முகாம்களில்   வவக்கப்பட்டி 
ருக்கின்ற  நிவலப்பாடுகள், அவர்களின் உரிவமகள் அங்கீகரிக்கப்படாத 
நிவல. இது ஒரு இரட்வட நாட்டு தன்வமதான். ஒரு பக்கம் அவர்களுவடய 
உரிவமகவள நவடமுவறப்படுத்தப்பட ரவணடும் என்று கூறும்ரபாது, 
வர்களுக்குரிய அடிப்பவட உரிவமகவளயும் அங்கீகரிக்க ரவணடும்.
 ஈழத் தமிழர்கள் அல்லது மவலயகத் தமிழர்கள் என்று எடுத்துக் 
ககாணடாலும் கூட  அவனவருரம அகதிகள் முகாமில் தான் இலங்வக 
தமிழர்களாக வாழநது ககாணடு இருக்கின்றார்கள்.
 அங்கு வாழகின்றவர்களுக்கு அடிபவட உரிவமகள் இருக்கின்றது. 
அங்கீகாரங்கள் இருக்கின்றன. அத்ரதாடு அவர்கவள முகாமிரலரய இருக்க 
ரவணடும் என்ற கட்டாயம் மனித உரிவம ெட்டத்தில் கிவடயரவ கிவட 
யாது.
 ஆதலால் அடிப்பவட மனித உரிவமகவள இலங்வகயில் மட்டுமல் 
லாது உலகில் எநத நாட்டிலும் மதிக்கத்தக்க மனித உரிவமகவள இநதிய 
அரசு அங்கீகரிக்க ரவணடும். அங்கீரத்திருக்க ரவணடும் என்பதுதான் 
என்னுவடய நிவலப்பாடு.
 அரதாடு மவலயத்தமிழர்களுக்கு குடியுரிவம வழங்குவதில் முன்னு 
ரிவம வழங்க ரவணடும். அல்லது ஈழத்தமிழர்களுக்கு வழங்கப்படக் 
கூடாது என்பதில்வல. மவலயத்தமிழர்கள் குடியுரிவம பறிக்கப்பட்ட ஓர் 
ெமூகமாக அதற்கு இநதியாவும் உடநவதயாக இருக்கும் ஓர் காரணத்தினால்  
அவர்களுக்கு குடியுரிவம மற்றும் உரிவமகவள கபற்றுக் ககாடுப்பதில் 
இநதியாவிற்கு கவடவம இருக்கின்றது.
 ரமலும் ஈழத்தமிழர்கள் 1970களின் இறு தியில் இருநது 80,90களில் 
கதாடர்நது இநதியா விற்கு அகதிகளாக வருநது அவர்களும் முகாம் 
களில்தான் வாழநது ககாணடிருக் கின்றார்கள். எனரவ அவர்கள் பன்னாட்டு 
மனித உரிவம ெட்டத்தின் படியும், பன்னாட்டு அகதிகளுக்கான அடிப்பவட 
உரிவமகளும்   அவர்களுக்கும்  வழங் கப்படாத நிவலயில் தான் வாழநது 
ககாணடிரு க்கின்றார்கள்.
 ஆகரவ இரணடிலுரம இநதியா, இரணடு விதமான நிவலப்பாட்டில் 
உள்ளது. அதாவது பன்னாட்டு ஒப்பநதத்தில் வககயழுத்திடவில்வல 
என்பதற்காக அவர்களின் நவடமுவற உரிவமகளிலும் அவர்களின் அன்றாட 

   ததோடர்ச்சி 18ஆம் �க்ம்

ஓய்வு பெற்ற பென்னை ெல்க்ைக்கழ்க அரெியல 
து்்றப் பெராெிரியரும் ப�ாடர்ந்து �மிழீழ மக்களின 

உரி்ம்களுக்கா்க ெலபவேறு �ளங்களில குரல ப்காடுத்து 
வேருெவேருமானை திரு ரடாமு ைணிேண்்ணன் அவேர்்கள் 
ஈழத் �மிழர்்கள் ப�ாடர்ொனை இந்�ியாவேின நி்ைப்ொடு 
கு்றித்து இைககு மினனைி�ழிறகு வேழங்கிய ெிரத்�ிபய்க 
பெவவேி
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வழவமரபாலரவ 
தமிழ மக்களின் 

ஏக்கங்கள் மற்றும் எதிர் 
பார்ப்புக்கள் எல்லாவற் 
வறயும் தாணடி, இநத 
வருடமும் கடநது ரபாயு 
ள்ளது. ஈழத்தமிழ மக்க 
ளின் இனப் பிரசசிவனக் 
கான தீர்வு, அங்கு பாதிக் 
கப்பட்ட மக்களுக்கான 
நீதி ரதடுதல், தாயக மக் 
களின் ரமம்பாடு மற்றும் 
அங்குள்ள மக்களினதும், 
த ா ய க பி ர ர த ெ ங் க ளி ன 
தும் பாதுகாப்பு என்பன 
கதாடர்பில் கடநத ஒரு 
வருடத்தில் புலம்கபயர் 
தமிழ ெமூகம் என்ன நகர் 
வுகவள ரமற்ககாணடது 

என்பது கதாடர்பில் பார்ப்பதன் மூலம் நாம் எமது 
அடுத்த வருடத்திற்கான கெயற்பாடுகவள கெழு 
வமப்படுத்த முடியும்.

 கடநது கெல்லும் இநத வருடத்தில் மார்ச 
மாதம் ஐக்கிய நாடுகள் ெவபயின் மனித உரிவம 
கள் ஆவணக்குழுவில் ககாணடுவரப்பட்ட 46/1 
என்ற தீர்மானம் என்பது ரமற்குலகத்தின் அனுெர 
வணயுடன் அவர்களினால் திரட்டப்பட்ட நாடுக 
ளின் ஆதரவுகளுடன் நிவறரவற்றப்பட்டுள்ளது.
 அதில் இலங்வகயில் இடம்கபற்ற ரபார்க் 
குற்றங்கள் கதாடர்பில் ஆதாரங்கவளத் திரட்டுதல் 
மற்றும் அவற்வற பாதுகாத்தல் கதாடர்பான பணி 
கவள முன்கனடுப்பது என்பது கதாடர்பான விவகா 
ரம் காத்திரமாக இடம்கபற்றுள்ளதுடன், அதற்கான 
நடவடிக்வகவயயும் அவர்கள் ரமற்ககாள்வதற் 
கான கெயற்பாடுகவள ஆரம்பித்துள்ளனர்.
 இநத தீர்மானத்தில் 13 ஆவது திருத்தசெட் 
டம் என்ற அரசியல் தீர்வவ இநதியா புகுத்தியுள்ள 
துடன், அதவன அகமரிக்கா தவலவமயிலான 
ரமற்குலகம் ஏற்றுக்ககாள்ளவும் கெயதுள்ளது.
 புலத்தில் இடம்கபற்ற இநத விவகாரங்க 
ளில் புலம்கபயர் அவமப்புக்கள் மற்றும் கெயற் 
பாட்டாளர்களின் கெயற்பாடுகள் எவவாறு இருந 
தது என்றால், அவர்களுடன் இவணநது பணியாற் 
றும் நிவலவய நாம் எட்டவில்வல என்பரத 
உணவமயானது.
 விமர்ெனங்கவள முன்வவத்துவிட்டு கட 
நது கென்றுள்ரளாம். கிவடக்கும் ெநதர்ப்பங்கவள 
யும் தவறவிடுவதிலும் அவர்கள் சிறிதும் கவவல 

ககாள்ளவில்வல.
 எனினும் இநதியாவின் அழுத்தத்துடன் 
13 ஆவது திருத்தசெட்டத்வத முழுவமயாக 
நவடமுவறப்படுத்தி, அதில் உள்ள கொற்ப அதிகா 
ரங்கவளயாவது தமிழ மக்கள் கபறுவதன் மூலம், 
எமது தாயகத்தின் இருப்வப உறுதிப்படுத்தத் 
ரதவவயான சிறிய பணிவயயாவது முன்கனடுப்ப 
தற்கான ரவவலத்திட்டங்கவள தாயகத்தில் உள்ள 
கட்சிகள் ஆரம்பித்துள்ளன.
 அதில் முன்ரனற்றம் காணப்பட்டுள்ளது 
டன், வரலாற்றில் முதல் தடவவயாக மவலயகம், 
ரமல்மாகாணம், வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதி 
கவளச ரெர்நத தமிழ கட்சிகள், முஸ்லீம் கட்சிகள் 
என்பன ஒன்று ரெர்நதுள்ளதானது, கடநது கென்ற 
ஆணடின் ஒரு முக்கிய நிகழவாகரவ பார்க்கப்பட 
ரவணடும். ஆனால் அதில் புலம்கபயர் அவமப்பு 
க்களின் பங்களிப்பு என்பது குறிப்பிடும்படியாக 
இல்வல என்பதுடன், அதவனச சீர்குவலக்கும் 
பணிகவள புலம்கபயர் சில அவமப்புக்களும், 
ஊடகங்களும் கெயவது என்பது 2021 இல் நாம் 
ெநதித்த துன்பமாகும்.
 வதத்திருநாவள மரபுரிவம வாரம் எனப் 
பிரகடனப்படுத்தும் நடவடிக்வககளில் புலம் 
கபயர் ரதெம் காத்திரமான நகர்வவ ரமற்ககாணடி 
ருநதாலும், அது ஈழத்தமிழர்களின் அரசியலில் 
எநத தாக்கத்வதயும் ஏற்படுத்தப்ரபாவதில்வல 
என்பவத நாம் ஏற்றுக்ககாணடாக ரவணடும்.
 இநதியா, மரலசியா, சிங்கப்பூர் என 
உலகம் எங்கும் பரநதுவாழும் தமிழ மக்களுக்கான 
அங்கீகாரம் அது. எமது மக்களின் அரசியலில் அது 
காத்திரமானதல்ல. 
 கனடாவில் ககாணடுவரப்பட்ட இனப்படு 
ககாவல கற்வகவாரம் என்பது கனடாவில் வாழும் 
தமிழ மக்களினாலும், அவமப்புக்களினாலும், அநத 
நாட்டின் அரசில் அங்கம்வகிக்கும் அரசியல் கெயற் 
பாட்டாளர்களினாலும் ரமற்ககாள்ளப்பட்டமுயற் 
சியின் பலனாகும். அது ஒரு காத்திரமான நிகழவா 
கரவ இநத ஆணடில் பதிவு கெயயப்பட ரவணடும்.
 அதற்கு அப்பால், 2021 ஆம் ஆணடு 
கடநது கென்ற நிவனவு நாட்களானாலும், தமிழ 

இனத்தின் முக்கியமான 
நி க ழ வு க ள ா ன ா லு ம் , 
பல அவமப்புக்கள் வழ 
வமரபால அறிக்வக 
கவள கவளியிட்டன. 
புலம்கபயர் ரதெத்தில் 
இயங்கும் அவமப்புக்கள் 
அனுெரவண வழங்கும் 
அநத நாடுகளின் அரசி 
யல் தவலவர்கள் வழ 
வமரபால அறிக்வகக 
வளயும், ெமூகவவலத் 
தளங்களிலும் தமது பதி 
வுகவள கவளியிட்டனர். 
அதற்கு அப்பால் இல 
ங்வக அரசுஎநதவிதமான 
அ ழு த் த ங் க வ ள யு ம் 
அவர்களிடம் இருநது 
எதிர்ககாள்ளவில்வல.

 

எமது ரபாராட்டத்வதத் தற்ரபாதும் உயிர்ப்புள் 
ளதாக வவத்திருக்கும், காணாமல் ரபாரனார் 
விவகாரம் கதாடர்பில் தாயகத்தில் கதாடர் ரபாரா 
ட்டங்கள் இடம்கபற்று வருகின்றன. ஆனால் 
அது கதாடர்பில் புலம்கபயர் ரதெத்தில் எநதவித 
மான காத்திரமான கெயற்பாடுகவளயும் இநத 
வருடத்தில் காண முடியவில்வல.
 அங்கு இருக்கும் அவமப்புக்கவள ஒருங் 
கிவணத்து அதவன அவனத்துலக மட்டத்திற்கு 
ககாணடு கெல்லும் பாரிய கபாறுப்பு ஒன்று 
புலம்கபயர் ரதெங்களில் வழும்தமிழ மக்களிடம் 
உணடு. ஆனால் அதவன நாம் ரமற்ககாள்ளவில்வல 
அல் லது அதில் எநதவிதமான முன்ரனற்றங்களும் 
எட்டப்படவில்வல என்பது வருத்தமானரத.
 இலங்வக கதாடர்பில் இநது ெமுத்திரப் 
பிராநதியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பூரகாள மாற்றத்வத 
பயன்படுத்திக் ககாள்வதிலும் புலம்கபயர் தமிழ 
அவமப்புக்கள் வழவமரபால காலத்வத தவறவிட் 
டதாகரவ இநத ஆணடும் கடநது கென்றுள்ளது. 

 ஒரு சீரான மற்றும் கதளிவான கவளிவிவ 
காரக் ககாள்வககள் அற்ற நிவலயில் ஒவகவாரு 
ரதெத்திலும் உள்ள அவமப்புக்களும், அதன் 
தவலவர்களும் தாம் வாழும் நாட்டில் தமது அவம 
ப்புக்கவளயும், தமது நலன்கவளயும் பாதுகாப்பத 
ற்காக கவளியிடப்பட்ட அறிக்வககள், விமர்ெனங் 

   ததோடர்ச்சி 19ஆம் �க்ம்
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உலக ஒழுங்கு என்பது 1. உலககங்கும் உள்ள 
நாடுகளுக்கு இவடயிலான உறவுகளும் 2. 

அநத உறவுகவள முடிவு கெயயும் அதிகாரங்களும் 
3. உறவுகவளயும் அதிகாரங்கவளயும் கட்டுப்படுத் 
தும் பன்னாட்டு நியமங்களும் 4 பன்னாட்டு அவமப் 
புக்களின் கெயற்பாடுகளும் ெம்பநதப்பட்டது. 
ரொவியத் ஒன்றியம் 1991இல் வீழசசியவடநத 
பின்னர் உலக நாடுகளி வடரய ஒரு புதிய ஒழுங்கு 
உருவானதாகச கொல்கின்றனர். ரொவியத்தின் 
வீழசசியின் பின்னர் அகமரிக்கா தவலவமயில் ஒரு 
துருவ உலக ஆதிக்கம் உருவானது எனவும் கருத்து 
க்கள் முன் வவக்கப்பட்டன. உலக ஒழுங்கில் தாக் 
கத்வத ஏற் படுத்தக் கூடியவற்றில் முக்கியமானவவ 
பவட வலிவமயும், கபாருளாதார வலிவமயும் 
ஆகும். 

விதி்களின் அடிப்பமடயிலடாை
 உல்க ஒழுங்கு

 உலக ஒழுங்கு என்பது உலக அரங்கில் 
கெயற்படும் நாடுகளுக்கு இவடயிலான கெயற் 
பாடுகள், பன்னாட்டு அவமப்புக்களின் விதிகள் 
மற்றும் நியமங்களுக்கு ஏற்ப இருக்க ரவணடும் 
என்பதாகும். தராணவமவாத உலக ஒழுங்கு 
என்பது கபாருளாதார சுதநதிரம், மதொர்பின்வம, 
இனக்குரராதமின்வம இல்லாத விதிகளின் அடிப் 
பவடயிலான உலக ஒழுங்காகும். உலக வர்த்தக 
நிறுவனம் (WTO), பன்னாட்டு நாணய நிதியம் (IMF), 

உலக வங்கி, ஐக்கிய நாடுகள் ெவப ஆகியவவ 
வர்த்தகம் கதாடர்பான விதிகவளயும், உலக நாடு 
கள் பல கூடிச கெயத க�னீவா மரகபாழுங்கு (Gene-
va Convention) ரபான்ற பல்ரவறு மரகபாழுங்குகள் 
உடன்படிக்வககள் நாடுகளுக்கு இவடயிரலயான 
மு ர ண ப ா டு க வ ள வ க ய ா ளு ம் வி தி க வ ள யு ம் , 
க�னீவா மனித உரிவமக் கழகம் ரபான்ற அவமப்பு 

க்கள் மனித ரநயம் மற்றும் உரிவமகவளப்ரபணும் 
விதிகவளயும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. உக்ரரன் எல்வல 
யில் இரசியா பவடகவள நிறுத்தி தனது நிபநதவன 
களுக்கு ரநட்ரடா நாடுகள் இணங்க ரவணடும் 
என விளடிமீர் புட்டீன் 2021இன் இறுதியில் கொல் 
வது உலக ஒழுங்கில் ஒரு பாதிப்வப ஏற்படுத்து 
கின்றது என ரமற்கு நாடுகள் கருதுகின்றன. அரத 
ரபால சீனா வதவாவன ஆக்கிரமிப்ரபன் என்ற 
நிவலப்பாட்வட 2021இல் தீவிரப்படுத்தி இருப் 
பதும் உலக ஒழுங்கிற்கு ஆபத்து என ரமற்கு 
நாடுகள் கருதுகின்றன. வதவானின் எதிர்காலத்வத 
அங்கு கெயயப்படும் கருத்துக் கணிப்பு ஒன்றின் 
மூலரம முடிவு கெயயலாம். 

உல்கையைடா்தலும் உல்க ஒழுங்கும்
 உலகமயமாதல் என்பது உலக நாடுகள் 
தமது ெநவதவய மற்ற நாடுகளுக்கு திறநது விடுதல், 
அநநிய முதலீட்வட அனுமதித்தல் ரபான்றவவ 
மூலம் வளர்சசியவடநத நாடுகளின் கதாழில் நுட் 
பத்வத பகிர்நது ககாள்வதாகும். ஆனால் இநதப் 

ரபார்வவயில் வளர்சசியவடநத நாடுகளின் கபரிய 
நிறுவனங்கள் வளர்சசியவடயாத நாடுகவளச 
சுரணடுவதாகும். சீனா உலகமயமாதவல தனக்கு 
ொதகமாகப் பயன்படுத்தி தனது நாட்டில் உற்பத் 
திவய அதிகரித்தது. ஏற்றுமதிவய அதிகரித்தது. 
உலகிரலரய அதிக அளவு கவளி நாட்டுச கெலா 
வணிக் வகயிருப்வபக் ககாணட நாடாகவும், 
பவடத் துவறயில் மற்ற நாடுகளுக்குச ெவாலான 
நாடாகவும் உருகவடுத்தது. உலகமயமா தவலத் 
தனக்குச ொதகமாகப் பயன்படுத்திய சீனா, 
தனக்கு ஏற்றவவகயில் உலக ஒழுங்கு இருக்க 
ரவணடும் என்ற முயற்சியில் 2021ஆம் ஆணடு 
தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் ெவப 
யின் அவமப்புக்களான உலக சுகாதார நிறுவனம் 
ரபான்றவற்றில் தனது ஆதிக் கத்வதச கெலுத்து 
கின்றது.  

சீைடாவின் ச்படாருளடா்தடார ேளரச்சி 
 இநத நூற்றாணடின் ஆரம்பத்தில் உலக 

கமாத்தப் கபாருளாதார உற்பத்தியில் அகமரிக்கா 
வின் பங்கு 31%., �ப்பானின் பங்கு 14%, ஐரராப்பிய 
ஒன்றிய நாடுகளின் பங்கு 26% என இருநதது. 
இவவ மூன்றும் இவணநது உலக வர்த்தகத்தில் 
அதிக ஆதிக்கம் கெலுத்தின. 2020இல் இவற்றின் 
பங்கு அகமரிக்கா-15.83%. �ப்பான்-4.03%, ஐரராப் 
பிய ஒன்றியம் 14.98% என சுருங்கி விட்டன. 
உலக கமாத்தப் கபாருளாதார உற்பத்தியில் சீனா 
வின் பங்கு 2011ஆம் ஆணடு 13.68% ஆகஇருநது 
2020இல் 18.93% ஆக அதிகரித்துள்ளது. உலகி 
ரலரய அதிக அளவு ஏற்றுமதி கெயயும் நாடாக 
இருநத ர�ர்மனிவய சீனா இரணடாம் இடத் 
திற்கு தள்ளிவிட்டது. சீனாவில் இருநது கெயயப் 
படும் இறக்குமதிகளால் 3.2மில்லியன் அகமரிக்கர் 
களும் �ப்பானில் இருநது கெயயப்படும் இறக்கு 
மதிகளால் 896,000இற்கும் அதிக அகமரிக்கர்கள் 
ரவவலயிழநததாகவும் அகமரிக்கர்கள் ஆதங்கப் 
படும் நிவலயில், தற்ரபாதுள்ள உலக வர்த்தக 
ஒழுங்கு நின்று பிடிப்பது கடினம் என்ற நிவலவய 
2021ஆம் ஆணடு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

சீைப ்பமட ேலிமை
 சீனா அதிக அளவு கதாவல தூர ஏவுகவண 
கவளயும் மீயுயர்-ஒலிரவக (வெப்பர்ரொனிக்) 
ஏவுகவணகவளயும் உருவாக்கிக் ககாணடிருக்கி 
ன்றது. உலகின் எப்பாகத்திலும் அணுக்குணடு 
வீெக் கூடிய சீனா, தனது அணுக்குணடுகளின் 
எணணிக்வகவயயும் அதிகரிக்கத் திட்டமிட்டு 
ள்ளது. 2021ஆம் ஆணடு சீனா ஏவூர்தித் கதாழில் 

நுட்பம், மீயுயர்-ஒலிரவக ஏவுகவணத் கதாழில் 
நுட்பம், வழிகாட்டல் ஏவுகவணத் கதாழில்நுட்பம் 
ஆகியவற்வற இவணத்து ஓர் ஏவுகவணப் பரி 
ரொதவனவய கெயதுள்ளவம உலக அரங்கில் சீனா 
வின் பவட வலிவமவய அதிகரிக்கும் என எதிர் 
பார்க்கப்படுகின்றது.

ைடாறும் உல்க ஒழுங்கில் ்தமிழ் ஈழம்
 ரமற்கு நாடுகள், இநதியா, �ப்பான், 
ஒஸ்ரரலியா ஆகியவற்றிவடரயயான நட்பு ஈழத் 

   ததோடர்ச்சி 16ஆம் �க்ம்
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ரகாவிட் கபருநகதாற்வறப் கபாறுத்தவ 
வரயில் ஒமிக்ரான் (omicron) திரிபு 

யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு புதுவரவு ஆகும்.
ரகாவிட்-19 கதாடர்பான கடநதகால வரலாற்வற 
ஒப்புரநாக்கும் ரபாது, ஒமிக்ரான் திரிபின் காரண 
மாக ஏற்படும் ரநாயப்பாதிப்பு அதிக தீவிரம் 
அற்றது என்பது தான் ஒமிக்ரான் கதாடர்பாக 
இதுவவர கவளிவநத ஆயவுகளில் மிகப்கபரிய 
ஆயவு முடிவாகத் கொல்லப்படுகிறது.
 அது உணவமயில் நல்ல கெயதி தான். 
ஆனால் முன்வனய திரிபுகவள விட இநத ஒமிக் 
ரான் திரிபு மிக விவரவாகப் பரவக்கூடியது என்பது 
ஆபத்தான கெயதியாகும். அது மட்டுமன்றி மனி 
தர்களின் ரநாகயதிர்ப்புச ெக்திக்கும், ககாரரானா 
வால் ஏற்கனரவ பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இருக் 
கும் இயல்பான ரநாகயதிர்ப்புச ெக்திக்கும் ஒமிக் 
ரான் திரிபு ெவாலாக விளங்குகிறது என்பது கவன 
த்தில் ககாள்ளப்பட ரவணடும்.
 கபாதுவாக ஒமிக்ரரான் கதாற்று ஒருவ 
ருக்கு ஏற்படும் ரபாது, அதனால் அவருக்கு ஏற் 
படக்கூடிய பாதிப்பு குவறவாக இருக்கிறது. 
அதிலும் குறிப்பாக தடுப்பூசிவய ஏற்கனரவ 
கபற்றுக் ககாணடவர்களுக்கு இதன் பாதிப்பு 
குவறவாகரவ இருக்கும். ஆனால் முழு மக்கவள 
யும் ஒட்டுகமாத்தமாகப் பார்க்கும் ரபாது, ஒமிக் 
ரான் திரிபின் பாதிப்பு அதிகமாகரவ இருக்கிறது. 
ஒமிக்ரரான் திரிபின் காரணமாக அதிகமான மக்கள் 
அதன் கதாற்றுக்கு உள்ளாவதன் காரணத்தால் சுகா 
தாரச ரெவவகளின் ஆற்றவல அது பாதிக்குமா 
அல்லது மருத்துவமவனகளில் ரெர்க்கப்படுபவர் 
களின் எணணிக்வகவயயும் இறப்பவர்களின் 
எணணிக்வகவயயும் அது அதிகரிக்குமா என்பரத 
தற்ரபாது அவனவவரயும் உறுத்துகின்ற ரகள்வி 
யாகும். இநதத் திரிபின் காரணமாக தீவிர ரநாயக்கு 
உள்ளாகும் மக்களின் கதாவக உணவமயில் குவற 
வானதாகும்.
 உணவமயில் இதற்கான தீர்வு எங்கள் 
ஒவகவாருவரின் வககளிலும் தான் இருக்கிறது. 
எவவாறான மூரலாபாயங்கள் ரகாவிட்-19 கதாற் 
வறக் கட்டுப்படுத்த இதுவவர உதவியிருக்கின்ற 
னரவா அவவ அத்தவன யும் ஒமிக்ரான் கதாற்றுக்கு 
எதிராகவும் கெயலாற்றக்கூடியவவ. ஆனால் அரசு 
களாக இருநதாலும் ெரி, நிறுவனங்களாக இருநதா 
லும் ெரி, தனிநபர்களாக இருநதாலும் ெரி இவவா 
றான மூரலாபாயங்கவள அவர்கள் நவடமுவற 
ப்படுத்த ரவணடும்.

ஓமிகரடான் ச்தடாடர்படா்க விஞ்டாைம் 
இதுேமர என்ை செடால்கிறது?

 எநத வவரவெ எடுத்தாலும் அது கதாடர் நது 
உருமாறிக்ககாணரட இருக்கும். அரத ரநரத்தில் 
ரகாவிட் 19 கதாற்றுக்குக் காரணமான ஆர்என்ஏ 
(RNA) வவரொன  ொர்ஸ்-ரகாவ-2 (SARS-CoV-2) நுண 
ணுயிரி திடீர் திடீகரன மாற்றமவடயும் இயல்வபக் 
ககாணடது. எவவளவுக்கு அதிகமாக இநத நுணணு 

யிரி கபருக்கமவடநது, பரவுகின்றரதா அவவள 
வுக்கு அதிகமாகத் திரிபவடயும் தன்வமயும் அதிக 
மாகிறது. கபரும்பாலான திரிபுகளால் எமக்குப் 
பாதிப்பு ஏற்படுவதில்வல என்பது மட்டுமன்றி 
அநதத் திரிபுகள் அநத நுணணுயிரிக்கு ஆபத்வத 

விவளவிக்கக் கூடியவவயுமாகும். 
ஆனால் சில ெநதர்ப்பங்களில் இநத 
நுணணுயிரிகளில் ஏற்படும் மாற்றம் 
அல்லது மாற்றங்கள் அவவ மிக விவரவா 
கப் பரவுதற்குக் காரணமாகின்றன. இவவா 
றான மாற்றங்கள் மனிதரின் ரநாய எதிர்ப்புச 
ெக்திவயயும் கடநது கெல்லக் கூடியவவ அல்லது 
மிகத் தீவிர ரநாவயத் ரதாற்றுவிக்கக் கூடியவவ. 
சில விரெட விதமான மாற்றங்கவளக் ககாணட 
நுணணுயிரிகள் திரிபுகள் (variants) என்று அவழக் 
கப்படுகின்றன.

 கதன் ஆபிரிக்காரவ  ொர்ஸ்-ரகாவ-2 என்ற 
குறியீட்வடக் ககாணட ஒமிக்ரான் திரிவப கடநத 
நவம்பர் மாதம் முதன் முதலாகக் கணடறிநதது. 
கதன் ஆபிரிக்காவின் மிகப் கபரிய கபாதுச சுகாதா 
ரக் காப்புறுதி நிறு வனமான ‘டிஸ்கவரி கெல்த்’ 
(Discovery Health) என்ற நிறுவனம் கடநத கெவவா 
யக்கிழவம ஒரு ஆயவவ கவளியிட்டது. 211,000 
ரகாவிட்-19 ரொதவன முடிவுகவள இநநிறுவனம் 
ஆயவுகெயதது. இவற்றில் 78000 முடிவுகள் 
ரகாவிட் ரநாவய உறுதி கெயதிருநதன.
 கதன் ஆபிரிக்காவின் கடநத வருடத்துக் 
குரிய ரகாவிட் ரநாயாளர்களின் எணணிக்வகவய 
தற்ரபாவதய புதிய திரிபான ஒமிக்ரான் திரிபினால் 
பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமவனகளில் ரெர்க்கப்பட் 
டவர்களின் எணணிக்வகயுடன் ஒப்பிட்ட ரபாது, 
தற்ரபாவதய ரநாயாளர்களின் எணணிக்வக 29 
வீதம் குவறவாகக் காணப்பட்டது.
 ஆகரவ தடுப்பூசிகள் ஒமிக்ரானிலிருநது 
மக்கவளப் பாதுகாக்குமா? என்ற ரகள்வி எழுவது 
தவிர்க்க முடியாதது. வபெர் (Pfizer/BioNTEch mRNA 
vaccine)  நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்படும்  எம்ஆர் 
என்ஏ தடுப்பூசி ரநாயாளர்கள் மருத்துவமவனயில் 
ரெர்க்கப்பட ரவணடிய ரதவவவய 70வீதம்வவர 
குவறக்கும் ஆற்றவலக் ககாணடது. இநதத் தடுப் 
பூசி ஒமிக்ரானிலிருநது 33 வீதமான பாதுகாப்வபத் 
தருகிறது.
 ஒமிக்ரானுக்கு முன்னர் வநத திரிபுகளுக்கு 
தடுப்பூசிகள் அளித்த பாதுகாப்புடன் ஒப்பிடும் 
ரபாது, ஒமிக்ரானுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகளின் 
பாதுகாப்பு குவறவாகரவ உள்ளது. ஒமிக்ரானால் 
ஏற்படும் ரநாயத்கதாற்று அதிகமாக இருப்பதற்கு 
இது ஒரு காரணமாக அவமயலாம். வபெர் நிறுவ 
ன த்தின் முதல் இரணடு தடுப்பூசிகவளயும் கபற்ற 
வர்கள் ஒமிக்ரானுக்கு எதிராக குவறவான பாதுகா 
ப்வபக் ககாணடிருப்பதாகரவ அறியப்படுகிறது. 
ஆனால் இநநிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட 

மூன்றாவது தடுப்பூசிவயப் ரபாட்டுக்ககாள்பவர் 
கள் ஒமிக்ரானிலிருநது கணிெமான பாதுகாப்வபப் 
கபறுவதாக அநநிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது.
 கடநத புதன்கிழவம கமாரடர்ணா (Mod-
erna) நிறுவனமும் இது ரபான்ற ஒரு அறிவிப்வப 
கவளியிட்டிருக்கிறது. தனது முதல் இரு தடுப்பூசி 
கவளப் கபற்றுக்ககாள்பவர்களுக்கு ஒமிக்ரானுக்கு 
எதிரான பாதுகாப்பு குவறவாக இருப்பதாகவும், 
ஆனால் தங்கள் நிறுவனம் வழங்குகின்ற மூன் 
றாவது ஊக்கித் (booster)  தடுப்பூசிவயப் ரபாட்டுக் 
ககாள்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பதாக 
அநத நிறுவனம் ரமலும் கதரிவித்திருக்கிறது. 
ர�ாணெனும் ர�ாணெனும் (Johnson & Johnson)  
அஸ்ராகெரனக்கா ஒக்ஸ்ரபாட் பல்க வலக்கழகம் 
(AstraZeneca and Oxford University) ரபான்ற நிறுவன 
ங்களின் தடுப்பூசிகளும் ஒமிக்ரான் திரிபுக்கு எதிராக 
குவறநதளவு பாதுகாப்வபரய ககாணடிருக்கி 
ன்றன.

 இங்கு அவடயப்பட்ட முடிவுகள் ஆக 
மூன்று வாரங்களில் எடுக்கப்பட்ட தரவுகவள 
மட்டும் அடிப்பவடயாகக் ககாணரட அவடயப் 
பட்டன என்று ரமற்படி ஆயவுகவள ரமற்ககாணட 
ஆயவு நிறுவனமான ‘டிஸ்கவரி கெல்த்’ தமது 
ஆயவுகளின் முடிவுகள் கதாடர்பாக எசெரிக்வகவய 
கவளியிட்டது. அரதரநரம் களநிவலவம இநத 
முடிவுகளுடன் முற்றிலும் ஒத்திருப்பதாக ஆயவா 
ளர்கள் கருத்துத் கதரிவித்திருக்கின்றனர்.
 “எல்லா வயவதச ரெர்நத ரநாயாளர்களும் 
ஒப்பீட்டளவில் குவறவான காலத்வதரய மருத் 
துவமவனயில் கெலவிடுகிறார்கள்’ என்று விற்வா 
ட்டர்ஸ்ரான்ட்  (Witwatersrand) என்ற இடத்திலுள்ள 
பல்கவலக்கழகத்வதச ொர்நத கபாதுசசுகாதார 
மருநது நிபுணரான ெர்ோ ரொமாறூ (Harsha Soma-
roo) கதரிவித்தார். கதன் ஆபிரிக்காவில் தற்ரபாது 
ஏற்பட்டுள்ள இநத ஒமிக்ரான் அவலயின்வமய 
மாகத் திகழகின்ற கவுட்கடங்கிலுள்ள (Gauteng) 
சுகாதாரப் பிரிவுக்கு ஒரு ஆரலாெகராகவும் 
ரொமாறூ பணியாற்றுகிறார்.

   ததோடர்ச்சி 19ஆம் �க்ம்
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“ரமற்குறிப்பிட்ட விடயங்கள் உணவமயாக 
இருநத ரபாதிலும், கபாதுமக்களின் சுகாதாரத்துக் 
குக் குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்வத ஏற்படுத்தக்கூடிய 
ஒரு திரிபாகரவ ஒமிக்ரான் இன்னும் காணப்படு 
கின்றது. இதற்கான காரணம் என்னகவன்றால் 
ஒமிக்ரான் கதாற்றினால் ஏற்படும் ரநாயின் தீவிரத் 
தன்வம குவறவாக இருநத ரபாதிலும், அதன் 
கதாற்றினால் பாதிக்கப்படும் ரநாயாளர்களின் 
எணணிக்வகயின் அதிகரிப்பு வீதம் மிக மிக அதிக 
மாகக் காணப்படுகிறது. இநத ரகாவிட் கபருந 
கதாற்றுக் காலத்தில் இநரநாயினால் பாதிக்கப் 
பட்ட ரநாயாளர்களின் மிக அதிகமான எணணி 
க்வக இதுவாகும். ஒவகவாரு வாரமும் ரநாயாளர் 
களின் எணணிக்வக 300 வீதம் அதிகரித்துக் ககாண 
டிருப்பவத அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது” 
என்று ரொமாறூ ரமலும் கதரிவித்தார்.
 “கடநத மாதரம ஒமிக்ரான் திரிபு முதன் 
முதலாகக் கணடறியப்பட்டது. அதற்குள் அது 
உலகம் முழுவதும் பரவிவிட்டது. உணவம நிவல 
என்னகவன்றால் ஒமிக்ரான் பல நாடுகளுக்கு 
ஏற்கனரவ பரவிவிட்டது. ஆனால் எல்லா நாடு 
களும் அதவன இன்னும் இனம் காணாமல் இரு 
க்கலாம். அகமரிக்காவில் மீணடும் ஒரு தடவவ 
ரகாவிட்டினால் பாதிக்கப்படுரவார் எணணிக்வக 
அதிகரித்துக்ககாணடிருக்கும் இவரவவளயில், 
அதன் 30 மாகாணங்களில் ஏற்கனரவ ஒமிக்ரான் 
பரவிவிட்டது” என்று உலக சுகாதார தாபனத்தின் 
(World Health Organization) தவலவரான கரட்ரராஸ் 
அதானம் ககப்ரிரயசுஸ் (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 
கதரிவித்தார். அகமரிக்காவவப் கபாறுத்தவவர 
யில் அங்கு ரகாவிட்டால் பாதிக்கப்படுரவார் 
கடல்ற்றா திரிபினாரலரய (delta variant) அதிகம் 
பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அரத ரநரம் ரகாவிட் 
திரிபின் காரணமாக அங்கு மிக அதிகமான ரநாயா 
ளர்கள் மருத்துமவனகளில் சிகிசவெக்காக ரெர்க்கப் 
படலாம். குளிர்காலத்தில் வழவமயாகச சுவாெப் 
பிரசசிவனகள் (respiratory infection) காரணமாக அதிக 
ளவாரனார் பாதிக்கப்படுவதனால் நிவலவம 
இன்னும் ரமாெமாகலாம்.

ஒமிகரடான் ்கட்டுப்படுத்தப்பட்டடால் 
எப்படியிருககும் ்கட்டு மீறிைடால் 

எப்படியிருககும்
 ஓமிக்ரான் பரவும் வீதம் மிக மிக அதிகமாக 
இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. அப்படியாயின் இது 
வவர ரகாவிட்டிலிருநது தம்வமப் பாதுகாத்தவர் 
களும் இத்கதாற்றுக்குள்ளாகும் ஆபத்து அதிகமாக 
இருக்கிறது. கடல்ற்றா திரிபுடன் ஒப்பிடும்ரபாது 
அல்பா திரிபு (alpha variant) 25 – 50 வீதம் அதிகமாகப் 
பரவக்கூடியதாகும். இநத அல்பா திரிபு ரகாவிட் 
டின் ஆரம்ப வடிவமான ொர்ஸ்-ரகாவ- 2 என்ற 
ஆரம்ப வடிவத்வத விட 50 வீதம் அதிகமாகப் 
பரவக்கூடியதாகும்.
 தடுப்பூசிகவள ஏற்கனரவ கபற்றுக்ககாண 
டவர்கவளக்கூடத் தாக்கும் ஆற்றவல ஒமிக்ரான் 
ககாணடிருக்கிறது. ஏற்கனரவ ரகாவிட்கதாற்றால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூட இதற்கு விதிவிலக்கல்ல.
 “இங்ரக கவவலவய ஏற்படுத்தும் விடயம் 
என்னகவன்றால் ஓரளவு ரநாகயதிர்ப்புச ெக்திவயக் 
ககாணடவர்களில் அதன் தாக்கம் குவறவாகக் 
காணப்படலாம். ஆனால் ஒமிக்ரானின் கதாற்றும் 
தன்வம மிக அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. அப் 
படிப் பார்க்கும் ரபாது இதுவவர ரகாவிட்டின் 
பாதிப்புக்கு உள்ளாகாதவர்கள் எங்ககங்ககல்லாம் 
இருக்கின்றார்கரள அங்கங்ககல்லாம் ஒமிக்ரான் 
கதாற்று ஏற்படப்ரபாகிறது.
 இதுவவர எநதவிதமான ரகாவிட் கதாற் 
றும் இன்றி, தடுப்பூசிகளும் இன்றி, இநதப் கபருந 
கதாற்றுக் காலம் முழுவதும் தம்வமப் பாதுகா 
த்துக் ககாணடவர்கவளயும் ஒமிக்ரான்தாக்கப் 
ரபாகி றது” என்று வட கரராவலனா கபாதுச சுகா 
தாரக் கல்லூரியில் (University of North Carolina) ரநாய 
ப்பரம்பல் துவறயில் (epidemiolgy) ரபராசிரியராகப் 

பணியாற்றுகின்ற �ஸ்ரின் கலஸ்லர் (Justin Lessler) 
கதரிவித்தார்.
 அகமரிக்காவில் தற்ரபாது அதிகமாகக் 
காணப்படும் திரிபான கடல்ற்றா திரிபின் இட 
த்வத ஒமிக்ரான் எடுக்குமா என்பது இன்னும் 
கதளிவாகத் கதரியவில்வல. ஆனால் புத்தாணடு 
பிறக்கின்ற ரபாது, இநதத் திரிபு அதிகளவான 
பாதிப்புகவள ஏற்படுத்தக்கூடிய ொத்தியக்கூறுகள் 
இருக்கின்றன. கதாற்று எநதத் திவெவய ரநாக்கிச 
கெல்லப் ரபாகின்றது என்பவத எதிர்வரும் வாரங் 
களில் அறிநதுககாள்ளக்கூடியதாகவிருக்கும்
 அதிகமாகப் பரவும் ஒமிக்ரானின் இநத 
இயல்பின் காரணமாக ரகாவிட் கதாற்றின் எதிர் 
காலம் இரு பாவதகளில் பயணிக்கக்கூடிய வாயப்பு 
இருக்கிறது. இவற்றுள் ஒன்று, மருத்துவமவனச 
சிகிச வெகள் அவசியமற்ற கதாற்றுகள் அகமரிக் 
காவில் அதிகரிக்கலாம். அல்லது ஒமிக்ரானின் கார 
ணமாக அதிகளவான கதாற்றுகள் ஏற்பட்டு கபரும் 
எணணிக்வகயிலாரனார் சிகிசவெக்காக மருத்துவ 
மவனகளில் ரெர்க்கப்படலாம். இறப்புகளும் ஏற் 
படலாம்.

 “தீவிரத்தன்வம குவறநத ரநாயக்கு எணணி 
க்வகயில் அதிகமாரனார் பாதிக்கப்படலாம். 
அப்படிகயன்றால் குவறநத எணணிக்வகயிலான 
வர்களுக்ரக மருத்துவமவனச சிகிசவெகள் ரதவவ 
ப்படும். இது எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய முதலா 
வது நிகழதகவு” என்று மாரயா சிகிசவக நிவலய 
த்தில் (Mayo Clinic) கதாற்று ரநாய ஆயவாளரான 
அணட்ரூ பாட்லி (Andrew Badley) கதரிவித்தார்.
 இரணடாவது நிகழதகவு என்னகவன்றால், 
ரநாயத்கதாற்றால் பாதிக்கப்படுரவாரின் எணணி 
க்வக அதிகமாகலாம். ஏற்கனரவ தடுப்பூசிகவளப் 
கபற்றுக்ககாள்ளாரதார் கதாற்றுக்கு உள்ளாகும் 
ஆபத்து இருப்பதால் கதாற்றுக்கு உள்ளாரவாரின் 
கமாத்த எணணிக்வக அதிகமாகும் என்று பாட்லி 
ரமலும் கதரிவித்தார். மருத்துவசிகிசவெகள் ரதவவ 
ப்படுரவாரின் எணணிக்வக குவறவாக இருக்க 
லாம். ஆனால் கமாத்த எணணிக்வக அதிகமாவதன் 
காரணத்தால் அதிக எணணிக்வகயாரனாருக்கு 
மருத்துவ சிகிசவெகள் ரதவவப்படலாம்.
 ரநாயத்கதாற்றுக்கு உள்ளாரவாரின் எண 
ணிக்வக அதிகரிக்கிறது. ஆனால் மருத்துவ சிகிசவெ 
ரதவவப்படுரவார் மற்றும் இறப்பவர்களின் 
எணணிக்வக குவறவாக இருக்கும். அப்படியான 
ஒரு சூழல் ஏற்பட்டால் அது ொதகமாக இருக்கும். 
ஒமிக்ரான் திரிபின் பரவவலக் கட்டுப்படுத்த 
தீவிரப் கபாதுசசுகாதார நடவடிக்வககள் எடுக்கப் 
படுவதுடன் ரநாயத்கதாற்றுக்கு உள்ளாரவாருக் 
கான சிகிசவெவய வழங்குவதற்கு மருத்துவமவன 
கள் ரபாதிய வளங்கவளக் ககாணடிருநதால் மட் 
டுரம இது ொத்தியமாகும்.

ஓமிகரடான் ச்தடாற்றுப்பரேலின் ்தன்மை 
இடததுககிடம் ைடாறு்படலடாம்

 ஓமிக்ரான் கதாடர்பாகத் கதன் ஆபிரிக்கா 
வில் கணடறியப்பட்ட விடயங்கள் முக்கிய தரவு 
களாகும். ஆனால், அகமரிக்கா ரபான்ற நாடுகள் 
ரவறு ரகாவிட்-19 அடித்தளத்வதக் ககாணடிருக்கி 
ன்றன. ஆகரவ சில விடயங்கள் அவற்றுக்குப் 
கபாருநதப் ரபாவதில்வல.
 கதன் ஆபிரிக்க மக்களுக்கு இது ரகாவட 
காலம். அரத ரநரம் அகமரிக்காவுக்ரகா இது குளிர் 
காலமான படியால் மக்கள் இனி அதிகமாக வீடுக 
ளுக்குள் முடங்கிவிடுவார்கள். அகமரிக்காவில் 

வாழுகின்ற 18 வயதுக்கு ரமற்பட்டவர்களில் 72 
வீதமாரனார் ரகாவிட்-19க்கு எதிரான தடுப்பூசி 
கவள இதுவவர கபற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் 
கதன் ஆபிரிக்காவில் 38 வீதமாரனார் மட்டுரம 
அவவாறான தடுப்பூசிகவள இதுவவர கபற்றிருக் 
கிறார்கள்.
 இருப்பினும் பல அவலகளாக வநத கவவ 
ரவறான திரிபுகளின் கதாற்றுக்கு கதன் ஆபிரிக்க 
மக்கள் உட்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகரவ ஏறத்தாழ 
75 வீதமான மக்கள் ஏரதா ஒரு கட்டத்தில் இநத 
வவரஸ் கதாற்றுக்கு உள்ளாகியிருக்கலாம். இது 
அவர்களுக்கு ஒருவிதமான பாதுகாப்வப வழங்கு 
கிறது என்று ரொமாறூ கதரிவித்தார்.
 உணவமயில் கதாற்றுக்கள் ஏற்படுவதற்கும் 
பின்னர் கதாற்றுக்கு உள்ளாரனார் மருத்துவமவன 
களில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கும் அல்லது இறப்ப 
தற்கும் இவடரய கணிெமான அளவு கால இவட 
கவளி உணடு. ஒமிக்ரான் கதாடர்பாக கதன் ஆபிரி 
க்கா கபற்றுக்ககாணட ஒரு மாத கால அனுபவ 
த்வத மட்டும் வவத்துக்ககாணடு, இநதத் திரிபு 
ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்துகள் கதாடர்பாக ஒரு 
முழுவமயான காட்சியவமப்வப உருவாக்க 
முடியாது.
 அகமரிக்காவவப் கபாறுத்த வவரயில் 
தடுப்பூசிகவளப் கபற்றுக்ககாணரடார் வீதம் 
கபாதுச சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நடவடிக்வககள்,நாடு 
தழுவிய ரீதியில் ரகாவிட் கதாற்றுக்கு உள்ளாரனா 
ரின் எணணிக்வக ரபான்ற விடயங்கள் பிரரதெத் 
துக்குப் பிரரதெம் மாறுபடுகின்றன.
 அகமரிக்காவவப் கபாறுத்தவவரயில் 
இநதப் கபருநகதாற்றுத் கதாடர்பான அனுபவங் 
களில் பல ரவறுபாடுகள் உணடு என்று கலஸ்லர் 
கூறினார். மூன்றாவது ஊக்கித் தடுப்பூசிகள் உள்ள 
டங்கலாகத் தடுப்பூசிகவளப் கபற்றுக் ககாணட 
வர்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும் 
ரபாது, தடுப்பூசிகவளப் கபற்றுக் ககாணடவர்கள் 
குவறவாக உள்ள பகு திகளில் ஒமிக்ரானின் பாதிப்பு 
குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகமாக இருக்கும்.
 ரகாவிட்-19க்கு எதிரான பாதுகாப்பு நவட 
முவறகள் ஒமிக்ரானுக்கும் கபாருநதும். ஆனால் 
அவற்வறக் கவடப்பிடிப்ரபார் குவறவாகரவ 
உள்ளனர்
 ரகாவிட்-19க்கு எதிரான தடுப்பூசிகவளப் 
ரபாட்டுக்ககாள்வதும், ஆறு மாதங்களுக்குப் பின் 
னர்  ஊக்கித் தடுப்பூசிவயப் ரபாட்டுக் ககாள்வ 
துரம ஒமிக்ரானுக்கு எதிராகத் தம்வமப் பாதுகாக்க 
மக்கள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்வகயாகும். வகக 
வளக் கழுவுதல், முகக் கவெம் அணிதல், ெமூக 
இவடகவளிவயக் கவடப்பிடித்தல், ரகாவிட் ரொத 
வனகவள ரமற்ககாள்ளல், கதாற்றுக்குள்ளாரனா 
வரப் பின்கதாடர்தல், கதாற்றுக்குள்ளாகும் ரபாது 
தனிவமப்படுத்தல் ரபான்ற கபாதுச சுகாதார 
நடவடிக்வககள் இன்னும் பயன் தரக்கூடியவவயா 
கரவ இருக்கின்றன.
 கதாற்றுக்கு உள்ளாரவாவர எடுத்துக் 
ககாள்ரவாமானால் தற்ரபாது அதற்கான ஒன்றுக்கு 
ரமற்பட்ட சிகிசவெத் கதரிவுகள் இருக்கின்றன. 
வவரவெக் கட்டுப்படுத்தும் மாத்திவரகள் மிக 
விவரவில் ெநவதக்கு வரக் கூடிய வாயப்புகள் 
இருக்கின்றன. அப்படியான மாத்திவரகள் வரும் 
ரபாது இன்னும் குவறவான எணணிக்வகயாரனா 
ருக்ரக மருத்துவசசிகிசவெகள் ரதவவப்படும்.
 ஆனால் ரகாவிட் கபருநகதாற்று இரணடு 
வருடங்கவளயும் கடநது நீணடுகெல்வதன் காரண 
த் தினால் மக்கள் கபாறுவம இழப்பவதக் காணக் 
கூடியதாக இருக்கிறது. பாதுகாப்பு நடவடிக்வக 
கவள எடுப்பதற்கான ஆர்வமும் மக்கள்நடுவில் 
படிப்படியாகக் குவற நதுகெல்கிறது. ‘ஏவனய 
திரிபுகளுடன் ஒப்பிடும் ரபாது, ஒமிக்ரான்திரிபு 
ஆபத்து இல்லாதது’ என்ற கெயதி பலர் கவனக் 
குவறவாக நடப்பதற்கும் காரணமாக அவமயக் 
கூடும். கபாதுசசுகாதார அதிகாரிகவளப் கபாறுத்த 
ளவில் இநதச கெயதிவய மக்களுக்குக் ககாணடு 
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எவவளவு கதாவலவில் உள்ளது என்பவத விொரி 
த்து அறிநது ககாணடுள்ளார். இநதியாவுக்கும் 
பருத்தித்துவற கடற்கவரக்கும் எவவளவு தூரம் 
உள்ளது என்பவத அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்தில் 
நன்கு வளர்சசியவடநதுள்ள சீனாவின் தூதுவர் 
பருத்தித்துவறக்குச கென்றுதான் அறிநதுககாள்ள 
ரவணடும் என்பதில்வல. அல்லது அநத விடய 
த்வத அவர் அறிநதிருக்கமாட்டார் என்று கூறுவத 
ற்குமில்வல.

 ஆனால் அப்பாவித்தனமாக இநதியாவுக் 
கும் பருத்தித்துவறக்கும் இவடயிலான தூரத்வத 
ஓர் உல்லாெப் பயணியின் ஆர்வ நிவலயில் அறிநது 
ககாள்ள முயன்றவதப் ரபான்று இநதக் ரகள்விவய 
அவர் அங்கு ரகட்டு விபரமறிநதுள்ளார். அது மட்டு 
மல்லாமல் ட்ரரான் கமராவவப் பயன்படுத்தி 
பருத்தித்துவறக் கடரலாரப் பகுதிகவள சீனக்குழு 
வினர் பதிவு கெயதிருப்பவதயும் ஒரு ொதாரணச 
கெயற்பாடாகக் கருத முடியாது.
 அரதரவவள, தவலமன்னார் கடற்பரப்பில் 
தவலமன்னாருக்கும், தமிழகக் கடரலாரத்திற்கும் 
இவடயில் அவமநதுள்ள இராமர் அவண என்று 
குறிக்கப்படுகின்ற மணல் திட்டுக்கள் அவமநதுள்ள 
பிரரதெத்வதயும் கடற்பவடயினருவடய ரவகப் 
படகில் கென்று அவதானித்துள்ளார்.
 அநத மணற்திட்டுக்களில் மூன்றாவது 
திட்வடச கென்றவடநது அங்கிருநது இநதியா 
எவவளவு கதாவலவில் உள்ளது என்பவதயும் 
கணித்திருப்பார் என்பதில் ெநரதகமில்வல. ஏகன 
னில் அநத மணற்திட்டில் இறங்கி சுமார் அவர 
மணித்தியாலம் வவரயிலான ரநரத்வத அவர் 
கெலவிட்டிருநதார் என்றும் கூறப்படுகின்றது. 
பருத்தித்துவற கடரலார ப்பகுதிகவள ட்ரரான் 
கமராவில் பதிவு கெயதவதப் ரபான்று தவல 
மன்னார் மணற்திட்டுப் பகுதிகவளயும் சீனக்கு 
ழுவினர் பதிவு கெயதிருக்கக்கூடும்.  
 கமாத்தத்தில் வட திவெயில் இலங்வக 
இநதியக் கடரலாரப் பிரரதெத்வதக் கணகாணி 
ப்பதற்கும் அங்கு தனது கெயற்பாடுகவள விஸ்தரி 
ப்பதற்குமாகரவ சீனத் தூதுவர் யாழப்பாணம் 
மற்றும் தவலமன்னார் கடரலாரப் பிரரதெங்களு 
க்கு வி�யம் கெயதிருக்கின்றார் என்று ஊகிக்க 
முடிகின்றது.
 இலங்வக இநதிய மீனவர்களுக்கிவடயில் 
எல்வல தாணடிய மீன்பிடியினால் எழுநதுள்ள 
முரணபாடானது, ொதாரணத் கதாழில் ரீதியான 
முரணபாடல்ல. அது இரு நாடுகளுக்கும் இவடயி 
லான முக்கியத்துவம் மிக்கரதார் அரசியல் பிரசசி 

வனயாகப் பரிணமித்துள்ளது. இநத நிவலயில் 
அநதப் பிரசசிவனயின் நிவலக்களனாக உள்ள 
ரகநதிர முக்கியத்துவம் மிக்க பிரரதெங்களுக்கு 
வி�யம் ரமற்ககாணடுள்ள சீனத் தூதுவரின் 
நகர்வவ சீன இநதிய வல்லரசுப் ரபாட்டியுடன் 
கதாடர்புபடுத்தி ரநாக்கச கெயதிருக்கின்றது.
 இலங்வக அரசுக்கும் வடக்கு கிழக்குத் 
தமிழ மக்களுக்கும் இவடயில் ஏற்பட்ட அரசியல் 
முரணபாடாகிய இனப்பிரசசிவனயில் இநதியா 
இநத வவகயிரலரய தவலயீடு கெயதது. இதவன 
மறக்கவும் முடியாது. மறுக்கவும் முடியாது.
 இனப்பிரசசிவனத் தீர்வுக்கான அரசுக்கும் 
தமிழத் தவலவர்களுக்கும் இவடயிலான ரபசசு 
வார்த்வதகள், ஒப்பநதங்கள் நிவறரவற்றப்பாடா 
வமயினால் தமிழத்தவலவர்கள் தனிநாடு ரகார 
நிரப்பநதிக்கப்பட்டார்கள். அதவனயடுத்து, இவள 
ஞர்கள் ஆயுதப் ரபாராட்டத்தில் ஈடுபடத் தூணடு 
தல் ஏற்பட்டது.
 இநத கநதர்ப்பத்வதப் பயன்படுத்திய இந 
தியா இலங்வக விவகாரத்தில் அநநிய ெக்திகள் 
கவளியில் இருநது தவலயீடு கெயவதற்கான வாய 
ப்வப அவடயாளம் கணடு ககாணடது. அத்தவகய 
நிவலவமகயான்று உருவாகினால் தனது ரதசிய 
பாதுகாப்பிற்கு அசசுறுத்தல் ஏற்படும் என ஊகித்தி 
ருநதது. அதற்கு இடமளிக்காத வவகயில் கெயற்பட 
ரவணடும் என்று இநதியா தீர்மானித்தது, அதன் 
விவளவாகரவ இநதியப் பிரதமர் இநதிரா காநதி 
தமிழ இவளஞர்கவளத் தம் வெப்படுத்தி அவர்களு 
க்கான ஆயுதப் பயிற்சிகவள வழங்கி பல தமிழ 
ஆயுதக் குழுக்கவள உருவாக்கினார். அநத உருவாக் 
கத்தின் விவளவாக இலங்வகப் பவடகளுக்கும் 
தமிழ இவளஞர்களுக்கும் ஆயுத ரமாதல்கள் தீவிர 
மாகியது.

 அதவன அடக்கி ஒடுக்குவதற்காக இல 
ங்வக அரசு ரமற்ககாணட வலிவமயான இராணுவ 
நடவடிக்வகயாகிய ஒப்பரரேன் லிபரரேன் நடவ 
டி க்வகவயத் கதாடர்நது இநதிய யாழ மக்களுக்கு 
நிவாரணம் வழங்குவதாகக் கூறி தவலயீடுகெயதது. 
அதன் கதாடர்சசியாகரவ இலங்வக இநதிய ஒப்ப 
நதம் நிவறரவறியது.
 அநத ஒப்பநதத்தில் ஆயுத முரணபாட்டில் 
ரநரடியாகச ெம்பநதப்பட்ட தரப்புக்களிவடரய 
ஒப்பநதம் கெயவதற்குப் பதிலாக தமிழர்களின் 
ொர்பில் இநதியாரவ அநத ஒப்பநதத்தில் வககயழு 
த்திட்டு தன்வன பங்காளியாக்கிக் ககாணடது.
 இனப்பிரசசிவனக்குத் தீர்வு காணும் வவக 
யில் தமிழ மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்குக் குவறநத 

அளவிலான அதிகாரப் பகிர்வுக்கு இநத ஒப்பநதம் 
வழிரயற்படுத்தி இருநதது. தமிழ மக்களின் 
முக்கிய ரகாரிக்வகயாகிய வடக்கு கிழக்கு இவண 
ப்வபயும் தற்காலிக இவணப்பாகரவ இநதிய 
அரசின் இனப்பிரசசிவனத் தீர்வில் உள்ளடக்கியது. 
அநதத் தற்காலிக இவணப்வப நிரநதரமாக்க 
விடாமல் இலங்வக அரசு தடுத்து விட்டது. அது 
மட்டுமல்லாமல் ஒரு நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் மூலம் 
வடக்வகயும் கிழக்வகயும் தனித்தனி மாகாணங் 
களாக நிரநதரமாகப் பிரித்துவிட்டது.

 இற்த நிவலயில் இனப்பிரசசிவனவய 
இழுபறி நிவலக்குத் தள்ளியுள்ள இலங்வக அரசு 
சீனாவவ வடமாகாணத்திற்குள்ரள பிரரவசித்து 
அநத மாகாண மக்களுக்கிவடயில் ஊடுருவுவதற் 
கான வாயப்வபயும் சீனத் தூதுவரது யாழ. வி�யத் 
தின் மூலம் ஏற்படுத்திக் ககாடுத்துள்ளது.  
 இலங்வக விவகாரத்தில் இநதியா தவலயி 
ட்டரபாது அதவனத் தமிழ மக்கள் வரரவற்றிருந 
தார்கள். இலங்வக அரசு அதவன விரும்பாத ரபாதி 
லும், இநதியாவின் அழுத்தத்திற்கு அடிபணிய 
ரவணடியதாயிற்று.
 ஆனால் சீனாவின் விடயத்தில் தமிழ மக்கள் 
விரும்பாத ரபாதிலும் இலங்வக அராெங்கம் 
அதற்கு ஆதரவளித்திருக்கின்றது. இலங்வக அரசி 
னதும், சீனாவினதும் அழுத்தத்திற்குத் தமிழ மக்கள் 
ஈடு ககாடுக்க முடியாத நிவலவமரய காணப்படு 
கின்றது.
 வடபகுதி மீனவர்கள் நிவாரணமாக மீன் 
பிடி வவலகவளயும், உணவுப் கபாதிகவளயும் 
எதிர்பார்க்கவில்வல. ஆனால் எல்வல தாணடிய 
இநதிய மீனவர்களின் வருவகவய நிறுத்த ரவண 
டும். இவறவமயுடன் கூடிய அதிகாரத்துடனும் 
சுதநதிரத்துடனும் தங்கள் கடலில் தாங்கள் மீன் 
பிடிக்க ரவணடும் என்பரத அவர்களுவடய எதிர் 
பார்ப்பாகும். அவர்களுவடய எதிர்பார்ப்வப 
இலங்வக அரரொ அல்லது சீனாரவா நிவறரவற்றப் 
ரபாவதில்வல. மாறாக இநதியாவக்கு எதிரான 
சீனாவின் நகர்வுகளுக்கு இடமளித்து ரொரம் 
ரபாகின்ற நிவலவமக்ரக வடபகுதி மீனவர்களும், 
தமிழ மக்களும் ஆளாக ரநரிடும் என்பதில் ெநரதக 
மில்வல.
 அத்தவகய நிவலவமயானது இநதியா 
வுக்குப் கபரும் அசசுறுத்தலாகவும் அதவனகயாட் 
டிய சீன இநதிய முறுகல் நிவலவமகள் ரமலும் 
தீவிரமவடயச கெயகின்ற ஒரு சூழநிவலவயரய 
உருவாக்கும் என்பதில் ெநரதகமில்வல.

சீனத் தூதுவரின்      ... ததோடர்ச்சி...
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தமிழர்களுக்கு ஒரு பாதகமான நிவலவயஏற்படுத் 
தியுள்ளது. ஈழத் தமிழர் கதாடர்பான இநத 
நாடுகளின் நிவலப்பாடு இநதியாவின் நிவலப் 
பாட்வடத் தாணடிச கெல்ல முடியாத ஒருநிவல 
உருவாகி வருகின்றது. தம்வம தமிழத் ரதசியச 
கெயற்பாட்டாளர்கள் எனச கொல்லிக் ககாள்பவர் 
களும், தமிழ நாடாளுமன்ற அரசியல்வாதிகளும், 
அரசியல் ஆயவாளர்கள் என தம்வம நிவனத்துக் 
ககாள்பவர்களும் ஈழத் தமிழர்கள் மீதான இநதிய 
ஆதிக்கத்திற்கு விட்டுக் ககாடுத்துதான் நாம் 
தப்பிப் பிவழக்க முடியும் என்கின்றனர். 2019ஆம் 
ஆணடு ட்ரம்பின் ஆட்சியில் சிங்களவர்கள் தங்கள் 
பிரசெவனகளுக்கு இநதியா மூலமாகத்தான் 

அகமரிக்காவவ அணுக ரவணடும் என அகமரி 
க்கா விடுத்த நிர்ப்பநதத்வத சிங்களவர்கள் தமது 
இவறவமக்கு அது ரபரிடர் எனச கொல்லி கடுவம 
யாக எதிர்த்தபடியால், அகமரிக்கா அநத நிவலப் 
பாட்வடக் வகவிட்டது. ரமற்கு நாடுகளுடன் 
கதாடர்பில் இருக்கும் தமிழர்கள் அநத மாதிரியான 
எதிர்ப்வபக் காட்டவில்வல. 
 இநதியாவில் உள்ள அதிகாரப் பரவலாக் 
கத்திலும் பார்க்க அதிகமான அதிகாரப் பரவலா 
க்கத்வத இலங்வகயில் கெயயக் கூடாது என்பதில் 
இநதியா உறுதியாக இருக்கின்றது. இநதியாவில் 
உள்ள அதிகாரப் பரவலாக்கம் இலங்வகக்கு கபாரு 
த்தமற்றது என்றும் இநதியா எப்ரபாதும் தமிழர் 
களுக்கு எதிரான நிவலப்பாட்டிரலரய இருக்கும் 

என்றும் உலக அரங்கில் பகிரங்கமாக எடுத்துக் 
காட்டும் துணிவு யாருக்கும் இல்வல. இவத ஈழத் 
தமித்தரப்பினர் ெரியாகச கெயயாத வவர இநதியா 
ஈழத்தமிழர்கள் கதாடர்பாக தனது நிவலப்பாட்வட 
மாற்றப் ரபாவதில்வல. இநதியாவின் நிவலப் 
பாட்வட மாற்றச கொல்லும்படி ஈழத் தமிழர் தரப்பி 
னர் ரமற்கு நாடுகளுக்கும் �ப்பான், ஒஸ்ரரலியா 
ரபான்ற நாடுகளுக்கும் உறுதியாக ரவணடுரகாள் 
விடுக்க ரவணடும். 
 2022இல் தற்ரபாதுள்ள உலக ஒழுங்கிற்கு 
கடும் ெவால் விடக்கூடிய பவட நகர்வுகவள இரசி 
யாவும், சீனாவும் கெயயும்.

புதிய உலை் ஒழுங்கில     ... ததோடர்ச்சி...
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வித பிரசசிவனகளும் ஏற்படவில்வல.
 அநத அனுபவத்திவனக் ககாணட நாங்கள், 
இன்வறய சூழநிவலயிவன எதிர்ககாணடு வாழ 
ரவணடும். மண அகழவிவனப் கபாறுத்தவவரக் 
கும் மட்டக்களப்பில் உள்ள அரொங்க அரெ பிரதி 
நிதிகரள மண அனுமதிப் பத்திரங்கவள அதிகள 
வில் வவத்துள்ளனர்.
 ககாழும்பு, கபாலநறுவவ உட்பட பல 
பகுதிகளிலும் இருநது அரசியல்வாதிகள் இங்கு 
வருகின்றார்கள். மண அனுமதிவய வவத்துள் 
ளவர்கள் அதிகளவான மணவண அகழரவணடும் 
என்பதற்காக இவளஞர்கவள ரபாவதவஸ்த்துக்கு 
அடிவமயாக்கி தன்வனமறநது கூடுதலான 
மணவண அள்ளசகெயயும் கெயற்பாடுகள் முன் 
கனடுக்கப்படுகின்றன. இவவாறான ஒரு கெயற் 

பாடின் ரபாது மண குழிக்குள் அகப்பட்டு சிறுவன் 
ஒருவர் கித்துள் பகுதியில் உயிரிழநத ெம்பவமும் 
நவடகபற்றது.
 இவவாறான கெயற்பாடுகளுக்கு பின்னால் 
கெல்லரவணடாம் என நாங்கள் பிரரதெெவப 
ஊடக கதாடர்சசியான அறிவுறுத்தல்கவள வழங்கி 
வருகின்ரறாம். ஆனால் இன்றுள்ள ஆட்சியாளர் 
கள் அவவாறான நிவலயிவன ஊக்குவிக்கும் 
வவகயில் கெயற்படுகின்றனர். இதவன மாற்ற 
ரவணடிய ரதவவயுள்ளது என ஏறாவூர்ப்பற்று 
பிரரதெெவபயின் தவிொளர் எஸ்.ெர்வானநதன் 
கதரிவித்தார்.
 “ெட்ட விரராதமான முவறயில் முன்கனடு 
க்கப்படும் கெயற்பாடுகள் குறித்து கரடியனாறு 
கபாலிஸ் நிவலயங்களில் முவறப்பாடுகள் கதரி 
விக்கப்படுகின்றரபாதிலும், எநதவித நடவடிக்வக 
யும் எடுக்கப்படுவதில்வல. தமிழர்கள் யுத்த காலத் 

தில் ஒரு வாழக்வக வழக்கமுவறயிவன வாழநதார் 
கள். அநத முவறயிவன நாங்கள் பின்பற்றினால் 
மாத்திரம் தான் நாங்கள் இநத நாட்டில் வாழ 
முடியும்” எனவும் அவர் கதரிவித்தார்.
 அவனத்து வளங்களும் ககாணட இப் 
பகுதியில் இதுவவரயில் ஒரு கதாழிற்ொவல கூட 
இல்லாத நிவலயிலும் வாழவாதாரத்திற்கான நிவல 
யான கெயற்பாடுகவள முன்கனடுக்காத நிவல 
யிலும் இவவாறான கெயற்பாடுகவள தடுப்பது 
என்பது மிகவும் கஸ்டமான விடயமாகரவயிரு 
க்கும். எதிர்காலத்திலாவது புலம்கபயர்நத மக்கள் 
இங்குள்ள வளங்கவளக் ககாணடு கதாழிற்ொவல 
கவள அவமத்து ரவவலவாயப்புகவள வழங்கு 
வதன் மூலம் சிறநத உற்பத்திகவள கபற முடிவது 
டன், தற்ரபாதுள்ள சூழநிவலயிவன மாற்றுவத 
ற்கான ெநதர்ப்பமாகவும் அவமயும் என்பது அவன 
வரது எதிர்பார்ப்புமாகும்.

விடிய்லைத் பதடும்    ... ததோடர்ச்சி...

என்பவதயும் மறுப்பதற்கில்வல. மவலயக இவள 
ஞர் யுவதிகளுக்கான அரெ கதாழில்வாயப்பு கள், 
கல்வி அபிவிருத்தி கெயற்பாடுகள், ரதாட்ட 
உட்கட்டவமப்பு அபிவிருத்தி எனப் பலவும் 
இதில் உள்ளடங்கும். 1948ஆம் ஆணடில் ஐக்கிய 
ரதசியக் கட்சி  இநதிய வம்ொ வளி மக்களின் 
பிரொவுரிவம மற்றும் வாக்குரிவம என்பவற்வறப் 
பறித்கதடுத்தது. 1947இல் இடம் கபற்ற கபாதுத் 
ரதர்தலில் இநதிய வம்ொவளி மக்களின் எழுசசி 
ஐ.ரத.க.வின் கணகவள உறுத்தியதால் இநதக் 
ககாடுவமவய இக்கட்சி ரமற்ககாணடது. இந 
நிவலயில் ஐ.ரத.க. பறித்கதடுத்த பிரொவுரிவமவய 
யும், வாக்குரிவமவயயும் அக் கட்சிவயக்ககாணரட 
மீளவும் இநதிய வம்ொவளி மக்களுக்கு கபற்றுக் 
ககாடுத்த கபருவமக்குரியவராக கெௌமி யமூர்த்தி 
கதாணடமான் விளங்குகின்றார். இது அவரின் 
அரசியல் ொணக்கியத்வத புலப்படுத் துகின்றது.

்ப்கற்்கைவு
 இதனிவடரய தற்ரபாது இலங்வக கதாழி 
லாளர் காங்கிரஸ் ஆளும் அரொங்கத்துடன் வக 
ரகார்த்து இரா�ாங்க அவமசெர் பதவிவயயும் 
ஜீவன் கதாணடமான் கபற்றுக் ககாணடுள்ளார். இந 
நிவலயில் இ.கதா.கா. அரொங்கத்துடன் இவணநது 
கெயற்படுவதனால் தமக்கு அதிகளவு நன்வமகள் 

கிவடக்கப் ரபாகின்றது என்று மவலயக மக்கள் 
இவவருடத்தில் எதிர்பார்த்திருநதனர். எனினும் 
இது ொத்தியப்படாத நிவலயில், பகற்கனவாகி
விட்டது என்பவதயும் குறிப்பிட்டாதல் ரவணடும். 
மவலயக கபருநரதாட்ட இவளஞர்கள் பலர் 
இப்ரபாது கதாழிலின்றி அல்லல்படுகின்றார்கள். 
ககாரரானா இவர்களின் கதாழிலின்வமவய 
ரமலும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது. ககாழும்பு உள்ளி 
ட்ட நகர்ப்புறங்களில் கதாழில் புரிநத இவளஞர்கள் 
இப்ரபாது கதாழிலின்றி வீட்டிலுள்ளார்கள். இவர் 
கள் தமது கபற்ரறாரில் தங்கி வாழபவர்களாக 
காணப்படுகின்றனர். இதனால் கபற்ரறாரின் 
கபாருளாதார சுவம அதிகரித்துள்ளது. 
 இநநிவலயில் மவலயக மக்கள் இவவாண 
டின் ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்தவதப் ரபான்று 
இவளஞர்களின் கதாழிற்றுவற வாயப்புகள் விஸ் 
தரிக்கப்படுதல் ரவணடும். கபருநரதாட்டப் பகுதி 

களில்  35,000 கெக்ரடயருக்கும்  அதிகமான தரிசு 
நிலங்கள் காணப்படுவதாக தகவல்கள் வலியுறுத் 
துகின்றன. இத்தரிசு நிலங்கவள இவளஞர்களின் 
விவொய முயற்சிகளுக்காக ரதாட்ட நிர்வாகம் 
கபற்றுக் ககாடுக்க ரவணடும் என்ற ரகாரிக்வக 
கள் நீணட காலமாகரவ இடம்கபற்று வருகின்றன. 
எனினும் இன்று வவர இது ொத்தியப்படாத 
நிவலயில் ககாரரானா கால கதாழிலின்வம 
தழும்புகவள கருத்தில் ககாணடு இனிரயனும் 
தரிசு நிலங்கவள இவளஞர்களுக்கு கபற்றுக் 
ககாடுக்க நிர்வாகங்கள் முன்வர ரவண டும்.
 கதாழிலாளர்களின் சுகாதார மற்றும் மருத் 
துவ அபிவிருத்தி எதிர்பார்ப்புகளும் மழுங்கடி 
க்கப்பட்டிருக்கின்றன. கதாழில் அபிவிருத்தி 
நிவலவமகள் குறித்த எதிர்பார்ப்புகளும் ொத்திய 
ப்படவில்வல. இது ரமாெமான ஒரு நிவலயாகும். 
கபருநரதாட்ட மக்களின் பல்துவறொர் அபிவி 
ருத்தி இலக்குகள் இன்னும் உரியவாறு எட்டப் 
படாத நிவலயில் பிறக்கும் புத்தாணடிலாவது 
இம்மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிவறரவற ரவண 
டும். மவலயக அரசியல்வாதிகளின் மக்கள் ொர்பான 
பங்களிப்பும், அர்ப்பணிப்பான  ரெவவயும் புத்தா 
ணடில் அதிகரித்து மவலயக மக்களின் ஒளிமயமான 
வாழவிற்கு வித்திடப்படுதல் ரவணடும்.

நி்ைபவைோத எதிர்      ... ததோடர்ச்சி...

விமர்ெனங்கள் முன்வவக்கப்பட்டு ள்ளன. 
 இநத வீடிரயா-ரகமில், அவுஸ்திரரலி 
யாவவ படகு வழியாக கென்றவடய எணணும் 
ஒரு ஆட் 
டக்காரர் எல்வலக் கணகாணி ப்பில் சிக்குவது 
ரபான்ரறா புயலில் சிக்குவது ரபான்ரறா அல்லது 
ரமாெமான விவளவுகளில் சிக்குவது ரபான்ரறா 
அவவிவளயாட்டு வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 அரத ரபால், அவுஸ்திரரலியாவவ ரநாக்கி 
ெட்டவிரராத புலம்கபயர்வவ அடிப்பவடயாகக் 
ககாணட குறும்பட ரபாட்டியும் இநத இவண 
யத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 “இநத உணர்வற்ற கெயவல ரகட்பதற்கு 
மிகவும் அதிர்சசியாக உள்ளது. இனப்படுககாவல 
யில் இருநது தப்ப மக்கள் கவளிரயறுகிறார்கள். 
மக்கள் நி�மான மனித உயிர்கள், வீடிரயாரகம் 
அல்ல. அவர்களுக்கு உதவ ரவணடியது, ஆபத் 
தான சூழலுக்கு திருப்பி அனுப்பாமல் இருக்க 
ரவணடியது அவுஸ்திரரலியாவின் கடவம. 
இநத ககாடூரமான ககாள்வககள் நிறுத்தப்பட 
ரவணடும்,” என கபயர் குறிப்பிட விரும்பாத 
ஒரு தமிழ கெயற்பா ட்டாளர்  தமிழ கார்டியன் 
ஊடகத்திடம் கதரிவித்திருக்கிறார். 
 தமிழர்கள் கதாடர்நது இலங்வகயிலிருநது 
கவளிரயறி வரும் நிவலயில் இப்படிகயாரு 
பிரசொர கெயவல அவுஸ்திரரலியா இலங்வகயு 
டன் இவணநது ரமற்ககாணடுள்ளவம குறித்து 
மனித உரிவம மட்டத்தில் பல் ரவறு விமர்ென 
ங்கள் ரமகலழுநதுள்ளது.

இலைங்்்யில  அ்தி  ... ததோடர்ச்சி...

இலங்வக - இநதிய உடன்படிக்வக மூலமாகக் 
ககாணடுவரப்பட்டது என்ற முவறயிலும், இவவி 
டயத்தில் தவலயிடுவதற்கான உரிவம இநதியா 
வுக்கு இருக்கின்றது என்ற நிவலயில்தான் இநத 
நகர்வு முன்கனடுக்கப்படுகின்றது. 
 இநதியாவவப் கபாறுத்தவவரயிலும், இல 
ங்வக விவகாரத்தில் தவலயிடுவதற்கான ெநதர்ப் 
பம் ஒன்வற அது எதிர்பார்த்திருநதது. இலங்வக 
- இநதிய உடன்படிக்வகவயப் பயன்படுத்தி இவ 
விடயத்தில் தவலயிடுவது, ெட்டரீதியான ஒன்றாக 
அவமயும் என புதுடில்லியும் கருதுவதாகத் கதரிகி 
ன்றது. 
 தமிழக் கட்சிகவளப் கபாறுத்தவவரயில் 
இநத முயற்சியில் பல தவடகவள அவவ எதிர் 
ககாள்ள ரவணடியிருநதது. குறிப்பாக தமிழரசுக் 
கட்சியின் ரமலாதிக்க மனப்பான்வமயால் ஏற்படு 
த்தப்பட்ட தவடகவளத் தாணடிச கெல்ல ரவணடி 
யிருநதது. அரதரபால, 13க்குள் தீர்வவ முடக்கும் 
ெதி எனவும், இநதியாவிடம் மணடியிடும் நிவல 
எனவும் இநத முயற்சி விமர்சிக்கப்பட்டது. 
ஆனால், தமிழக் கட்சிகளின் ொர்பில் அதற்குத் 
கதளிவான விளக்கம் ககாடுக் கப்பட்டது. 
 11 தமிழ முஸ்லிம் மவலயக கட்சிகள் 
இவணநதிருப்பது வரலாற்றில் இதுதான் முதல் 
முவற என்பதால் இது முக்கியத்துவம் கபறுகின் 
றது. இவர்கள் அனுப்பிவவக்கப்ரபாகும் கடிதம் 
இநதியாவின் அணுகுமுவறவய மாற்றியவம 
க்குமா?

தமிழ்க ்ட்சி்ளின்   ... ததோடர்ச்சி...

உணவம. இநத உலக அவமதியீனத்திற்கு முடி 
வவத்தாற்ரபால் ரகாவிட் 19 கபருநகதாற்று இன்று 
வவர மனிதகுல நாெ ெக்தியாக எல்லா நாடுகவளயும் 
தாக்கிச கெயலிழக்க வவத்து வருகிறது. கூடரவ 
சீனாவின் உலகளாவிய முதலீடுகள், உருவாகி 
வரும் 2022  புதிய உலக ஒழுங்கில் உலகின் பலம் 
கபாருநதிய அரொகத் தன்வனக் கட்டவமத்துக் 
ககாணடு வருகிறது சீனா. சீனாவின் இன்வறய 
அரெ அதிபர் ஜி ஜிங் பின்,  அரசுக்களுடான இராெ 
தநதிர மட்ட உறவாடவலவிட மக்களுடன் மக்க 
ளின் நலவன ரமம்படுத்தும் உறவாடலுக்கு முக்கி 
யத்துவம் அளிக்கும் கவளிவிவகாரக் ககாள் 
வகவய முன்கனடுக்கிறார்.  
 இலைங்்்யின் த�ோது வைர்ச்சி்ய 
ஊககுவித்தல சீனகத்ோள்்்யோ்வும், இலைங் 
்்க்ோன முதல உதவி வழங்்ல இந்தியக 
த்ோள்்்யோ்வும், உதவி்ள் வழி சீன 
வலு்வ மட்டுப்�டுத்தல அதமரிக்க த்ோள் 
்்யோ்வும், சந்்த மு்ை ்ம்்ை உறுதி 
ப்�டச் தசயதல ஐபைோப்பியக த்ோள்்் 
யோ்வும் அ்மயும் 2022இல அணிபசைோக த்ோள் 
்்்ய முன்தனடுப்�தன் மூலைபம ஈழத் தமிழர் 
்ள் தங்்ளுக்ோன அ்னத்துலை் உதவி்்ை 
உறுதிப்�டுத்த முடியும்.  

அணிபசைோக த்ோள்்்    ... ததோடர்ச்சி...
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கள் மிகவும் வறுவமயில் எநதவி தமான வளத்வத 
யும் பயன்படுத்த முடியாத நிவலயில் உள்ளனர். 
15 வருடங்களாக வாழவாதார உதவிகள் இன்றி 
மிகவும் வறுவமயில் வாழகின்றனர் வளம் அதிகம் 
இருநதும் அதவன பயன்படுத்த முடியாத நிவல 
யில் அம்மாவட்ட மக்கள் உள்ளனர் .
 எனரவ புலம்கபயர்நது வாழும் எம் மக் 
கள், நிறுவனங்கள் வாழவாதார உதவிகள் கெயய 
முன்வர ரவணடும் என்பது அநத மக்களின் எண 
ணமாகவும் விருப்பமாகவும் உள்ளது.

தோய் பமம்�ோடு      ... ததோடர்ச்சி...

வாழக்வகயிலும் ஒரு மிகப்கபரிய பின்ன 
வடவவ ெநதித்துள்ளது. அதுவும் 30 ஆணடுகளாக 
அவர்கள் இவவாறு தான் இருக்கின்றார்கள் 
இவத ஏற்றுக் ககாள்ள முடியாது.
 எனரவ மவலயகத் தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர் 
கவளப் கபாறுத்தளவில் கபாதுவாக இலங்வக 
தமிழர்களின் இநதியாவின் அகதிகள் ொர்நத ஒரு 
பார்வவ. அரதாடு அவர்களுக்கான அடிப்பவட 
உரிவமகள் அங்கு இருக்கின்ற  அடிப்பவடயான 
மனித உரிவமகள் கூட நாம் இதில் வநது பார்க்கத் 
தவறிவிட்டது என்றுதான் நான் நிவனக்கின்ரறன்.

கேள்வி : 
 75 ஆணடு ோல உலகின மிேப்ப்ப ரிய 
சனநாயே நாடான இந்தியா 75 ஆணடு 
ோலோேச் சட்டததின முன அ்னவரும் 
சேம் எனனும் சனநாய ேப்்பஙேளிப்பு 
ேறுக்ேப்்பட்டு வரும் ஈழத்தமிழர்ேளுக்கு 
அ்னததுலே நாடுேளின அ்ேப்பு நீதி 
வழஙே கவணடுபேன இந்திைா ோந்தி 
அம்்ேயார் ஆர்பஜெனடினா மூலம் ்பாது 
ோப்புச் ச்்பக்கு போணடு பசனை பிைச்சி 
்ன்ய அவரின பினனர் எந்்த அளவு 
க்கு ந்டமு்ைப்்படுத்த இந்தியா முயற்சி 
க்கிைது?

்பதில்:
 இலங்வக தமிழர்கள் மவலயகத் தமிழர் 
கள் என்று பார்த்தார். கூட அவர்களுக்கு இலங் 
வகயிரலரய மிகப் கபரிய உள்நாட்டிரலரய 
அவர்களுக்கு எதிரான அரசியல், அரசு ொர்நத 
வன்முவறகள் நவடகபற்று வருகின்றன.
அத்ரதாடு மக்களுக்கு எதிரான துாணடுதல்கள், 
கபாருளாதாரம் கல்வி, குடியுரிவம ரீதியான 
முடக்கங்கள் என பல வழிகளில் கநருக்கடிகவள 
இலங்வக அரொங்கம் திணித்தரதாடு மட்டு 

மின்றி அவர்கவள கவளிரயற ரவணடிய ஒரு 
கட்டாயமான  ஒரு சூழவல உருவாக்கி கபாறுப்பு 
இலங்வக அரொங்கத்வத ொரும்.
 இநத சூழலில் இநதியாவின் தவலவமயில் 
இருநத இநதிராகாநதி அம்வமயார், இது பன் 
னாட்டுத் தவலயீடு,  மனித உரிவம மீறல்கள் 
என்பரதாடு மட்டுமல்லாமல் குறிப்பாக 1983ம் 
ஆணடுக்குப் பின்  அரரெ ஏற்று நடத்திய ஓர்  
இனப்படுககாவல என்பதால் பன்னாட்டு தவல 
யீடு இருக்க ரவணடும் என்பதற்காக எடுக்கப் 
பட்ட முயற்சிகளாக பாதுகாப்பு குடும்பத்தில் 
அல்�ன்டீனாவின் துாணடுதலில் ஒரு பிரகடன 
த்வத எடுத்து கெல்ல ரவணடும் என இநதியா 
முயற்சித்தது என்பது உணவம.
 ஆனால் அடுத்த நான்கு அணடுகளில்   
அரசியல், அரசு அதிகாரங்களில் நடநத ஓர் 
மாற்றம், அத்ரதாடு கவளியுறவுத் துவறகளில் 
இருநத அதிகாரிகளின் ரபாக்குகள். பின் அவர் 
களுக்கும் இலங்வக அரொங்கத்திற்கும் இருநத 
பிவணப்பு பின் அவற்வறப் பயன்படுத்தி இல 
ங்வக அரொங்கம் எவவாறு இநதிய அரொங்கத் 
திரலரய ரா�தநதிரத்தின் ஊடாக ஓர் பிளவிவன 
ஏற்படுத்தியது   இவவகயல்லாம் ெரித்திரம்.
 ஆகரவ இநத ரநரத்தில் நான் நிவனவு 
கூருவது, இநதியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ 
காநதி அவர்களுக்கும் இநதிய கவளிவுறவுத்துவற 
அதிகாரி க�.பி. கவங்கரடென் அவர்களுக்கும் 
இருநத ஒரு முரணபாடு என்பவதக் கூட அரத 
முரணபாட்டின்  கவளியில்  இருநது பிரதமரரா 
அல்லது ரவறு ஒரு அதிகாரிகரளா அநத ரநரத் 
தில், கவளியுறவுச கெயலர் அநத பதவிவய 
விட்டுவிலக ரவணடிய நிவல சூழலும் இவவ 
அவனத்துரம இலங்வக அரசின் பின்னணியில் 
நவடகபற்றது.
 அதன் பின் மணிவிஸ்யர் என்பவர் பதவி 
க்கு வருவதும் இவவ எல்லாரம, ஒரு அரசு 
கவளியுறவுத் துவறயின் உள் உள்ரனாக்கில் 
என்கனன்ன மாற்றங்கள் நிகழநதது அதற்குபின் 
நடநத 20 அணடு கால அரசியலில், 1978ம்ஆணடு 
இநதிய இராணுவம் இலங்வகக்குச கென்றது. 

பின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ காநதியின் மரணம், 
அரதாடு இலங்வக தமிழர்களுக்கு நடநத இனப் 
படு ககாவல இவவ அவனத்வதயும்நீங்கள் 
வரிவெப்படுத்தி பார்த்தீர்கள் என்றால் இநதியா 
வின் நிவலப்பாட்டில் நடநத மாற்றத்வத அறிய 
முடியும்.  அநத ஒரு மாற்றத்தின் உசெத்தில்தான் 
2009ம் ஆணடு இனப்படுககாவல நடநரதறியது. 
இவவ அவனத்வதயும் கடநது அடுத்து  பத்தாணடு 
களில் நாம் என்ன பார்க்கின்கறாம்என்றால், 
அநத உசெத்தில் இருநது மற்ற ஒரு உசெநிவலக்கு 
ரபாகரவ முடியாத ஒரு சூழவல நாம் ெநதித்து 
விட்டு, இப்கபாழுது ஒரு திருப்புமுவன அரசிய 
வலத்தான் நாம் ரதடிக்ககாணடு இருக்கின்ரறாம்.

 

ஒரு திருப்புமு்ன   .... ததோடர்ச்சி  ...

ன்றது. எனினும் இது கதாடர்பில் ரமலதிக ஆயவு 
கள் ரதவவ என விஞஞானிகள் கதரிவித்துள் 
ளனர்.
 பிளாஸ்ரிக் கழிவுகள் உலகம் எங்கும் 
பரநதுள்ளது எகவகரஸ்ட் மவல உசசியில் இரு 
நது, ெமுத்திரத்தின் அடி வவர அது மாொகப் 
படிநதுள்ளது.
 பிளாஸ்ரிக் ககாள்கலங்களில் அவடக்கப் 
படும் உணவுகளுடன் அதில் இருநது கவளிவரும் 
நுணதுகள்கள் கலப்பதால் அது மனிதர்கவள 
அதிகம் பாதிக்கின்றது. சுவாெத்தின் ஊடாகவும் 
அது உடலுக்குள் கெல்கின்றது.
 15 வவகயான பிளாஸ்ரிக் கபாருட்களில் 
இருநது கவளிரயறும் நுணதுகள்கள் மனிதர் 
களின் உடலினுள் கணடறியப்பட்டாலும், தண 
ணீர் ரபாத்தல்களில் இருநது கவளிரயறும் 
பி.இ.ரி எனப்படும் நுணதுகள்கரள அதிகம் இரு 
ப்பதாக சூழலியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பம் 
கதாடர்பான ெஞசிவக தனது ஆயவில் கதரிவி 
த்துள்ளது.

பிைோஸ்ரிக �ோவ்னபய   ... ததோடர்ச்சி...

 கவள்ளிக்கிழவம(24) 2000 விமானப் 
பயணங்களும், ெனிக்கிழவம (25) 24000 விமானப் 
பயணங்களும், ஞாயிற்றுக்கிழவம (26) 600 
விமானப் பயணங்ககும் இரத்துச கெயயப்பட்டு 
ள்ளன. ரமலும் 11,000இற்கு ரமற்பட்ட விமா 
னப் பயணங்கள் தாமதமாகியு ள்ளதாகவும் கதரி 
விக்கப்படுகின்றது.

ப்ோவிட் தநருக்டி    ... ததோடர்ச்சி...

லும் இவரின் பங்கு அளப் கபரியது.
 ெனல் -4 கதாவலக்காட்சி நிறுவனத்தில் 30 
ஆணடுகள் பணியாற்றிய அவர், கபருமளவான 
கதாணடுப் பணிகவள ரமற்ககாணடிருநதார்.
 கடநத வியாழக்கிழவம (23) இடம்கபற்ற 
பிரியாவிவட நிகழவின் ரபாது தன்னுடன் பணி 
யாற்றிய ஊழியர்களுக்கு அவர் நன்றிவயத் கதரி 
வித்ததுடன், தன்மீது நம்பிக்வக ககாணட மக்களு 
க்கும் நன்றிவயத் கதரிவித்திருநதார். “உணவம 
கவள மக்களின் முன் ககாணடு வருவதற்கு இது 
ஒரு ெநதர்ப்பமாக எனக்கு கிவடத்தது அதவன 
நான் ெரியாக பயன்படுத்தியதில் மகிழசசி அவட 
கிரறன்” என அவர் ரமலும் கதரிவித்துள்ளார்.
 அவரின் ரெவவவயப் பராட்டி பல ஊடக 
வியலாளர்கள் மற்றும் தவலவர்கள் வாழத்து 
கதரிவித்திருநதனர். ர�ான் ஒரு நல்ல மனிதாபி 
மானம் ககாணடவர். எமது வரலாற்றில் அவரின் 
பங்கு மறக்க முடியாதது என அநத நிறுவனத்தின் 
மற்றுகமாரு ஊடகவியலாளர் கிருஸ்ணன் 
குருமூர்த்தி கதரிவித்துள்ளார்.
 இலங்வக அரசின் இனப்படுககாவலயில் 
பாதிக்கப்பட்ட தமிழ மக்களின் வலிகவளயும், 
இலங்வக அரசின் ரபார்க் குற்றங்கவளயும் உலக 
அரங்கில் ககாணடுவநது உணவம நிவலவய 
கவளி உலகிற்கு கதரியப்படுத்தியதில் ர�ான் 
இன் பங்கு முக்கியமானது. அவரின் இநத பணி 
எமது வரலாற்றில் என்றும் நிவலத்திருக்கும் 
என்று கூறுவதுடன், அவருக்கு தமிழ மக்கள் 
ொர்பில் இலக்கு  ஊடகம் தனது நன்றிகவள கதரி 
வித்துக்ககாள்கின்றது.

இலைங்்் பமற்   ... ததோடர்ச்சி...

மாக்கியுள்ளதாகத் கதரிவிக்கப்படுகின்றது.
 இலங்வகயின் கவளிநாட்டு வகயிருப்பு 
வரலாறு காணாத வீழசசியாக 1.5 பில்லி யன் கடால 
ர்களாக வீழசசி கணடுள்ள நிவலயில், அது அடுத்த 
ஆணடுக்கான கடன் கெலுத்தும் கதாவகயான 6.9 
பில்லியன் கடாலர்கவள எவவாறு கெலுத்தப் 
ரபாகின்றது என்பது கதாடர்பில் கடும் குழப்பங் 
கள் நிலவி வருகின்றன.
 இலங்வகயின் நிதித் தரம் ரமலும் குவற 
க்கப்படுமாக இருநதால், இலங்வக அரசு முற் 
றான வீழசசிவய ெநதிப்பதுடன், அதன் வங்கிக 
ளும் மூடப்படும் நிவல ஏற்படலாம் என கதரி 
விக்கப்படுகின்றது.
 இதனிவடரய இலங்வக மக்கள் வங்கி 
பணத்வத கெலுத்த தவறியவத அவனத்துலக 
நிதி தரப்படுத்தும் நிறுவனத்திடம் முவறயிடப் 
ரபாவதாக சீனாவின் இயற்வக உர உற்பத்தி 
நிறுவனமான சீவிங் வபரயாகரக் கதரிவித்துள்ள 
தும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

இலைங்்்யினதும் அதன்   ... ததோடர்ச்சி...

இராணுவம், காவல்துவற, மாகாண ஆளுநர் 
கள் மூலமாகவும் இநத விடயத்வத மிக கபடத் 
தனமாக அரொங்கம் வகயாணடு வருகின்றது.
 இதன் மூலமாக தமிழமக்கள் அவர்களு 
வடய இருப்வபரய சிவதத்துவிடக்கூ டிய நிவல 
ரதான்றியுள்ளது. ஆனால் இநத கட்டத்தில் தமிழ 
அரசியல்வாதிகள் எவரும் ஒருமித்து நின்று 
இநத அரொங்கத்துக்கு எதிராக குரல்ககாடுக்க 
தவறியுள்ளார்கள். இத்தவகய ஒரு சூழநிவலவய 
இலங்வகயில் குறிப்பாக தமிழ மக்கள் அனுப 
வித்துக் ககாணடிருக்கின்றார்கள் என ரமலும் 
கதரிவித்தார்.

தமிழ் அைசியலவோதி்ள் ... ததோடர்ச்சி...

கப்பல் கென்றுககாணடிருநதது.
 தீ விபத்வத கதாடர்நது உயிர்தப்புவதற்காக 
கடலில் குதித்த பல ரும் நீரினால் அடித்துச 
கெல்லப் பட்டு மரணமவடநதுள்ளனர். விபத்து 
இடம் கபற்ற ெமயம் கப்பலில் 500 பயணிகள் 
இருநதது குறிப்பிடத்தக்கது.
 இது ஒரு கதாழில்நுட்ப தவறில்வல, 
இரணடாவது தளத்தில் ஏற்பட்ட கவடிப்வபத் 
கதாடர்நரத இயநதிர அவற தீ பிடித்துக் ககாண 
டதாக கப்பலின் கொநதக்காரரான ெம் �லாலா 
கதரிவித்துள்ளார்.

�ங்்ைோபதசத்தில  ... ததோடர்ச்சி...
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 அதில் ஒன்று மவழவீழசசி. அதில் இன்கனாரு 
வடிவரம பனி அல்லது அதரனாடு ரெர்நத விடய 
ங்கள். ஆனால் இநத ஆணடு படிவு வீழசசியின் 
இன்கனாரு வடிவம் என்று அவழக்கப்படும் 
பனிப்கபாழிவு மிக அதிகமாக கிவடப்பதற்கான 
வாயப்புக்கள் உள்ளன. இதனால் இழிவு கவப்ப 
நிவல அளவில் ெடுதியான வீழசசி காணப்படும் 
என்பரதாடு உணரப்படும் கவப்பநிவல அளவிலும் 
மாற்றம் ஏற்படும். இன்கனாரு வவகயில் கூறுவதா 
னால் வடக்கு மாகாண மக்கள் அடுத்த வருடம் 
கபப்ரவரி மாதம் வவர முதல் நாள் மாவல கதாடக் 
கம் மறுநாள் காவல வவர கடும் குளிவர அனுப 
விப்பார்கள். இப்பனிப்கபாழிவு விவொய நடவடி 
க்வககளிலும் பாதகமான தாக்கங்கவள ஏற்படு 
த்தும். மவழக்கு பதிலாக சில இடங்களில் கிவடக்கி 
ன்ற பனிப்கபாழிவவ கபாறுத்தவவரயில் மார்கழி 
மாதம் 18 ஆம் திகதியில் இருநரத வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு மாகாணங்களில் பல பகுதிகளிலும் ஆரம்பி 
த்திருக்கின்றது .
 இதில் குறிப்பிட ரவணடிய விடயம் 
யாகதனில், இக்காலப்பகுதியில் பகலில்  குறிப்பாக 
பகல் 11மணியிலிருநது 3 மணிவவரக்கும் ெற்று 
உயர்வான கவப்பநிவல கிவடக்கின்ற அரதெமயம் 
மாவல  3  மணிக்கு பின்னர் கவப்பநிவல ெடுதியான 
வீழசசி ஏற்பட்டு இரவு மிக குளிரான நிலவம 
காணப்படும்.  இம்மாதம் (டிெம்பர்) 21,22,23 ம் 
திகதிகவள கபாறுத்தவவர வடக்கு மாகாணத்தில் 
பல பகுதிகளிலும் ெராெரி கவப்ப நிவலயாக 
21பாவக கெல்சியஸ் குவறவான கவப்பநிவல 
பதிவு கெயயப்பட்டுள்ளது.
 இவ கவப்பநிவல பதிவு கெயயப்படுவ 
கதன்பது வடக்கு மாகாணத்தின் அல்லது கிழக்கு 
மாகாணத்தின் காலநிவலவய கபாறுத்தவவர 
மிகவும் குளிரான நிலவமயாகரவ காணப்படும். 
இநத பிரரதெத்தின் ெராெரி கவப்பநிவல 27.8பாவக 
கெல்சியஸ் ஆக இருக்கின்ற அரதரவவள 6  அல் 
லது 7 பாவக கெல்சியஸ் வீழசசி என்பது மிக 
குளிரான நிலவமயாகரவ காணப்படுகின்றது. 
ஆகரவ இநத ஆணவட கபாறுத்தவவர காலநிவல 
மாற்றத்தில் மிக கூடுதலான மவழவீழசசி  கிவடக் 
கப்கபற்றாலும் கூட  ரமற்பரப்பு நீர்நிவலகள் 
நிரம்பவில்வல அதன் விவளவாக கதாடர்சசியாக 
ரமற்பரப்பு நீர் நிவலகவள நம்பிய பயிர்சகெயவக 
நடவடிக்வககள் பாதிக்கப்படும் கவப்பநிவலவய 
கபாறுத்தவவர வழவம ரபான்று யூன், யூவல 
ரபான்ற மாதங்களில் 32பாவக கெல்சியஸ் கவப்ப 
நிவல ெராெரியாக கிவடத்திருநதாலும் கூட மார்கழி 
யில்  ெராெரி கவப்பநிவலயில் 21பாவக கெல்சியஸ் 
என்ற நிவலயில் குவறநதிருக்கின்றது.
 ஆகரவ இநத கவப்பநிவல  மற்றும் மவழ 

வீழசசி மாற்றங்கவள கபாறுத்தவவர மனிதனு 
வடய கெௌகரியமான காலநிவலயில் பல்ரவறு 
பாதிப்புக்கவள ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது.  இநத 
ஆணடில் வழவமக்கு மாறாக வடக்கு மாகாண 
த்தின் மன்னார் மாவட்டம் ஏவனய மாவட்டங் 
கரளாடு ஒப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ொராெரிவய விட 
மிக கூடுதலான மவழவீழசசிவய கபற்றுள்ளவம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

 கபாதுவாகரவ வடக்கு மாகாணத்தில் மிக 
குவறவான மவழவீழசசி கிவடக்கப்கபறுகின்ற 
பகுதிகயன்று அவழக்கப்படுகின்ற மாநவதரமற்கு, 
நானாட்டான், முெலி ரபான்ற பிரரதெ கெயலக 
பிரிவுகவள  உள்ளடக்கிய பல பகுதிகளினுவடய 
ஆணடு ெராெரி மவழவீழசசி இநத ஆணடு 
வழவமவயவிட 21% அதிகரித்து காணப்படுகி 
ன்றது. ஆகரவ இதுவும் காலநிவல மாற்றத்தினு 
வடய விவளவாகரவ 2021ல்  குறிப்பிடக்கூடிய 
விடயமாக காணப்படுகின்றது. ரவறுபட்ட அளவி 
லான ஆறு தாழமுக்கங்கள் இதுவவர வங்காளவிரி 
குடாவில் ரதாற்றம் கபற்றிருநதாலும் கூட ரநரடி 
யாக  எமது பிரரதெத்திற்கு பாதிப்வப ஏற்ப 
டுத்தகூடிய எநதகவாரு பாரிய தாக்கங்களும் 
நிகழவில்வல. இருநதாலும்கூட யாழப்பாண மாவ 
ட்டத்தில் நவம்பர் மாத நடுப்பகுதியில்  கிவடக் 
கப்கபற்ற மிக கூடுதலான மவழவீழசசி பாதிப்வப 
ஏற்படுத்தியிருநதாலும் கூட கணிெமான அளவு 
கவள்ள வடிகாலவமப்பு கெயற்பாடுகளின் அபிவி 
ருத்தியினூடாக கவள்ளம் கதாடர்சசியாக ரதங்கி 
நிற்காது குறுகிய காலத்திற்குள்ரள கவள்ள நீர் 
வடிநரதாடி பாதிப்பிலிருநது  மக்கள் உடனடியாக 
மீகளள கூடிய வவகயில் முன்னாயத்த கெயற்பாடு 
கள் காணப்பட்டுள்ளன.
 இவவாணடு பரவலாக குறிப்பிட்ட கால 
இவடகவளியில் மவழ கபயததன் காரணமாக 
கவள்ள பாதிப்பு என்பது மிக அதிக அளவில்  
இருக்கவில்வல.
 இநத 2021 ம் ஆணவட கபாறுத்தவவர 
வடக்கு மாகாணத்தில்  வடகீழப் பருவகபயர்சி 
காலத்தில் கார்த்திவக, மார்கழி ஆகிய இரணடு 
மாதங்களில் வடக்கு மாகாணத்தில்  இடிமின்னல் 
தாக்கத்தின் விவளவாக ஒன்பது ரபர் மரணித்து 
இருக்கிறார்கள்.  அரதெமயம் இநத ஆணவட 

கபாறுத்த வவர வடக்கு மாகாணத்தில் கமாத்தமாக 
19ரபர் இடிமின்னல் தாக்கத்தினால்  மரணமவடந 
துள்ளனர்.
 கதாடர்சசியாக அதிகரித்து வருகின்ற இடி 
மின்னல் நிகழவுகள் காரணமாக மக்களிவடரய 
பாதிப்பு குறிப்பாக மனித உயிரிழப்புக்கள் அதிகரி 
த்து வருகின்றன. இநத ஆணவட கபாறுத்தவவர 
வழவமயான வானிவல நிகழவுகள் ரபான்றில் 
லாமல் ெற்று வித்தியாெமாக வளிமணடல அவம 
ப்பு அல்லது வானிவல அவமப்பு காணப்பட்டிரு 
க்கின்றது.
 நூறு ஆணடுகளுக்கு பின்னர் யாழ மாவட்ட 
த்தில் ஆணடுசெராெரி மவழவீழசசியில் மிக 
கபரிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது.1813ஆம் 
ஆணடு கிவடத்த மவழவீழசசிக்கு அடுத்ததாக  
இநத ஆணடு அதாவது நூறுவருடங்கள் கழித்து 
யாழமாவட்டம் 1963mm என்ற மவழ வீழசசிவய 
கபற்றிருக்கின்றது. உணவமயில் 1900mm மவழ 
வீழசசி என்பது யாழ.மாவட்டத்வத  கபாறுத்த 
வவரயில் மிக மிக கூடுதலான மவழவீழசசி.  
ஆனாலும் கூட ஆணடு முழுவதிலுரம படிப்படி 
யாக கிவடத்த மவழவீழசசி என்பதனால் இதனு 
வடய பாதிப்பு குவறவாகரவ காணப்படுகின்றது. 
ஆகரவ இன் கனாரு வவகயில் இது நன்வமயான 
விடயம் என்னகவன்றால் இநத ஆணடு மிகக் 
கூடுதலான மவழவீழசசி கிவடத்திருநதாலும்கூட 
இநத மவழவீழசசி குறிப்பிட்ட கால இவடகவளி 
யின்  கிவடத்ததன் காரணமாக கவள்ள அனர்த்தத்தி 
லிருநது எம்வம பாதுகாத்திருக்கின்றது.

 காலநிவல மாற்ற நிகழவு என்பது சில 
ொதகமான , பாதகமான நிலவமகவள  இவவாணடு 
எங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. உலகின் பல 
பிரரதெங்கவள ரபால நாமும் காலநிவலமாற்ற 
விவளவுகவள உணர கதாடங்கியுள்ரளாம். ரபாது 
மான தயார்ப்படுத்தல் மற்றும் முன்ரனற்பாட்டு 
கெயற்பாடுகவள கெயவதன் மூலம் காலநிவல 
மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கவள 
இயலுமான வவரயில் எம்மால் தணித்துக்ககாள்ள 
முடியும். காலநிவல மாற்றத்தின் விவளவுகவள 
நாம் எதிர்ககாள்ள  எம்வம தயார்ப்படுத்தவில்வல 
யாயின், மீள முடியாத துன்பங்கவள நாம் எதிர் 
ககாள்ள ரநரிடும் என்பது எவரும் மறுக்க முடியாத 
உணவமயாகும்.
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கள் என்பன தமிழ இனம் ஒரு ரதால்வி கணட 
கவளிவிகாரக் ககாள்வகயுடன் பயணிப்பவதரய 
எடுத்துக் காணபித்துள்ளது.
 மிகப்கபரும் ரதெங்கள் கூட எல்லா நாடு 
கவளயும் அனுெரித்துப் பவகவர்கவளத் ரதடாது 
நணபர்கவளத் ரதடி வரும் இநத காலகட்டத்தில் 
எமது அவமப்புக்களும், கெயற்பாட்டாளர்களும் 
தமிழ இனத்திற்கு எநதவித நன்வமயும் கெயயாத 
நாடுகளுக்காக பிராநதிய வல்லரசுகவள எதிர்க்கத் 
துணிவது என்பது தமிழினத்திற்கான அழிவவ 
அவர்கரள ரதடித்தருவதாகரவ இநத ஆணடில் 
நாம் பார்த்து நின்ரறாம்.
 விடுதவலப்ரபாரின் ஆயுதப்ரபாராட்டம் 
கமௌனிக்கப்பட்டரபாது, அடுத்த தவலமுவற 
அதவன நகர்த்த ரவணடும் என்ற எமது ரதசியத் 
தவலவரின் சிநதவனக்கு கெயல்வடிவம் ககாடு 
ப்பதில் ஏற்பட்ட தவடகவள ஒரளவு தணித்த 
வருட மாக நாம் இநத வருடத்வத குறித்துக் 
ககாள்ள முடியும்.
 காத்திரமான கெயற்றிட்டங்கவள முன்கன 

டுப்பதில் இவளய ெமூகம் தன்வன ஈடுபடுத்திக் 
ககாணடுள்ளவத நாம் இநத வருடத்தில் அதிகம்
 கணக்கூடியதாக இருப்பரத எமக்கு ஆறுதல் தரும் 
விடயமாகும்.
 அதற்கு அப்பால் புலம்கபயர் அவமப்புக் 
கள் ஒருங்கிவணநது கெயற்பட ரவணடும் என்ற 
தமிழ மக்களின் ஆவல் என்பது இநத வருடத்திலும் 
கனவாகரவ கடநது ரபாயுள்ளது. அது மட்டு 
மல்லாது, புலம்கபயர் ரதெங்களில் உள்ள தமிழ 
அரசியல்வாதிகளினாலும் தமிழ மக்கள் தாயகத் 
தில் எதிர்ககாள்ளும் பிரசசிவனகள் கதாடர்பில் 
அவனத்துலகத்தின் கவனத்வத ககாணடுவருவதற் 
கான நடவடிக்வககளில் எதவனயும் முன் நகர்த்த 
முடியவில்வல என்பதும் ரவதவனயானது.
 இநத ஆயவில் கதரிவிக்கப்பட்ட கருத்து 
க்கள் எமக்கு ரவதவனவயத் தருவதாக இருநதா 
லும், அதவன உள்வாங்குவதன் மூலம் தான் அடுத்த 
வருடத்தில் நாம் என்ன நகர்வுகவள முன்கனடுக்க 
ரவணடும் என்ற கதளிவவப் கபறமுடியும். 
உணவம என்பது கெப்பாக இருநதாலும் அதவன 
ஏற்றுக்ககாள்வதன் மூலம் தான் நாம் காலத்வத 
ெரியாக பயன்படுத்திக் ககாள்ள முடியும்.

புலைம்த�யர் பதச     .... ததோடர்ச்சி  ...
கெல்வது ெவால் நிவறநததாகும்.
 ‘கதாற்றுக்கு உள்ளானால் கூட எங்களில் அதிக 
மாரனாருக்கு அதிக ஆபத்து இல்வல’ என்று 
சிநதிக்கும் மனப்பாங்வக எவவாறு வகயாளலாம்? 
ஆனால் கதாற்றுகள் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவு 
க்கு அதிகமாகி, கதாற்றுக்குள்ளானவர்களால் மருத் 
துவமவனகள் நிரம்பும் ரபாது நிவலவம மிகவும் 
ரமாெமான கட்டத்வத எட்டக்கூடிய ஆபத்து இருக் 
கின்றது.
 ஒமிக்ரான் திரிபு கதாடர்பாக நாம் இது 
வவர அறிநதுவவத்திருக்கும் விடயங்கள் ஆரம்ப 
கட்டத்திரல தான் இருக்கின்றன. அதன் பரவும் 
தன்வம கதாடர்பாகவும் அதன் தீவிரத்தன்வம 
கதாடர்பாகவும் நாம் ஏற்கனரவ அறிநது வவத் 
திருக்கும் விடயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். 
ஆகரவ மக்கள் எதற்கும் தயாரான நிவலயில் 
இருப்பது அவசியமானது. ஒமிக்ரான்திரிபு கதாடர் 
பாக நிசெயமற்ற விடயங்கள் பல இருக்கின்றன. 
இத்திரிபு கதாடர்பாக நாம் ஏற்கனரவ அறிநத 
விடயங்கள் கூட உறுதியற்றவவயாகரவ இருக்கின் 
றன” என்று கலஸ்லர் ரமலும் சுட்டிக்காட்டினார்.

ஒமிகைோன் - நலலைதும்   ... ததோடர்ச்சி...
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