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இந்தியாவில் செயற்பட்டுவரும் 
அன்னை திரேொ ச�ாண்டு 

நிறுவனைத்திறகு கிறிஸ�வ நாடுக 
ளில் இருந்து வழஙகப்படும் நிதி 
உ�விக்ை இந்தியா நிறுத்தி 
யுளைது.
 1950 களில் இருந்து வறிய 
மககளுககு உ�விக்ை வழஙகி 
வரும் இந்� நிறுவனைத்தின நிறுவு 
னைோனை அன்னை திரேொ 1997 ஆம் 
ஆண்டு மேணம்ைந்திருந்�ார்.
 இந்� நிறுவனைம் உலகம் 
எஙகும் 3000 கி்ைக்ைக சகாண்டு 
ளைதுைன, ்பாைொ்லகள, ்வத் 
தியொ்லகள, ஆ�ேவற்ற சிறுவர் 
கள, ெமூக நிறுவனைஙகள ர்பான்ற 
வறறிறகு உ�விக்ை வழஙகி வரு 
கின்றது.

 �றர்பாது புதி�ாக சகாண்டு 
வேப்பட்ை ெட்ைத்தின ஊைாக 
சவளிநாடுகளில் இருந்து ச�ாண்டு 
நிறுவனைஙகள நிதி ச்பறுவ்� பிே� 
மர் ரமாடி அேசு �்ை செய்துளைது.
 இ�னி்ைரய இந்� நிறுவ 
னைத்தின வஙகிக கணககுகள அ்னை 
த் து ம் மு ை க க ப ்ப ட் டு ள ை � ா க 
ரமறகுவஙக மு�ல்மசெர் மம்�ா 
்பர்னைாஜி ச�ரிவித்துளைார். எனி 
னும் இந்திய அேசு வஙகிக கணககு 
முைககப்பட்ை்� மறுத்துளைது.
 இந்துத்துவ ெகதிகளின ஆதிக 
கம் ரமாடி �்ல்மயிலானை அேசில் 
அதிகரித்துவரும் நி்லயில் ரமாடி 
அேசு புதிய �்ை்யசகாண்டு 
வந்துளைது.

fpwp];;jt ehLfspd; epjp 

cjtpia epWj;jpaJ ,e;jpah
பி்றககும் புதிய ஆண்டில் 

ரகாவிட்-19 ரநாயானைது உல 
கில் இருந்து முற்றாக இல்லாது 
ர்பாகும். அ�றகு எல்லா நாடுகளும் 
ஒருஙகி்ணந்து ்பணியாற்ற ரவண் 
டும் எனை உலக சுகா�ாே நிறுவனைத் 
தின �்லவர் கலாநிதி சேட்ரோஸ 
அைரனைாம் சகபபிரிரயஸ ச�ரிவித் 
துளைார்.
 இேண்டு வருைஙகளுககு முன 
னைர் சீனைாவில் புதிய நு்ேயீேல்ரநாய் 
மூலம் அறியப்பட்ை இந்� ரநாயி 
னைால் இதுவ்ே 287 மில்லியன 
மககள உலகம் எஙகும் ்பாதிககப 
்பட்டுளைதுைன, 5.5 மில்லியன மக 
கள உயிரிழந்துளைனைர்.
 எனினும் �றர்பாது �டுபபு 
மருந்துகளுைன, ரகாவிட்-19 ரநாய் 
ககு சிகிச்ெ அளிககககூடிய மருந்து 
களும் ்பாவ்னைககு வந்துளைனை.
 �டுபபு மருந்துகளின ்பாவ 

்னையில் ்பல ரவறு்பாடுகள உண்டு. 
்பல நாடுகள பின�ஙகியுளைனை. 2021 
ஆம் ஆண்டின இறுதிககு முனனைர் 
எல்லா நாடுகளும் 40 விகி�மானை 
மககளுககு �டுபபு மருந்து செலுத்� 
ரவண்டும் என்ற எமது திட்ைம் 
ஆபிரிகக நாடுகளில் நி்்றரவ்ற 
வில்்ல.
 2022 ஆம் ஆண்டு ஜு்ல 
மா�த்திறகு முனனைர் எல்லா நாடுக 
ளும் 70 விகி�மானை மககளுககு 
�டுபபூசிக்ை வழஙகினைால் புதிய 
ஆண்டில் இந்� ரநா்ய முடிவுககு 
சகாண்டுவே முடியும் எனை அவர் 
ரமலும் ச�ரிவித்துளைார்.

Nfhtpl; -19 ,d; jhf;fk; Gjpa 
Mz;by; KbTf;F tUk;

அேசியல் ் கதிகளின குடும்்பங 
கள அனு்பவிககும் துன்பங 

களில் இருந்து மீட்சி அளிககவும், 
இனை நல்லிணககத்்�யும், ெமா�ா 
னைத்்�யும் கருதி அ்னைத்து அேசி 
யல் ்கதிக்ையும் பி்றந்திருககும் 
புது வருைத்திலாவது விடு�்ல 
செய்ய ரவண்டும் எனை அேசியல் 
்கதிக்ை விடு�்ல செய்வ�ற 
கானை ர�சிய அ்மபபின இ்ணப 

்பாைர் அருட்�ந்்� மா.ெத்திரவல் 
ச�ரிவித்துளைார்.
 அேசியல் ்கதிகள விடு 
�்ல ச�ாைர்பில் இலககு ஊைகத் 
தில் இருந்து ச�ாைர்பு சகாண்டு 
வினைவிய ர்பார� அவர் இவவாறு 
ச�ரிவித்�ார்.
இது ச�ாைர்பில் அவர் ரமலும் கரு 
த்து ச�ரிவிக்கயில்,
 ச�ன ஆபிரிககாவின நி்ற 
சவறிககு முறறுபபுளளி ் வககவும் 
,சவள்ை மறறும் கறுபபு இனை 
மககளுககு இ்ையில் ெமா�ானைத் 
்�யும், ்பாதிககப்பட்ை கறுபபு 
இனைத்�வருககு அேசியல் நீதி்ய 
யும், இரு இனைஙகளுககி்ையில் 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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ifjpfis tpLjiy nra;a Ntz;Lk;

மிகபச்பரும் நிதி சநருககடியில் 
சிககியுளை இலங்க அேசு, 

வாஙகிய கைனகளுககானை மீள செலு 
த்தும் ச�ா்க்ய செலுத்�வும், 
உணவுப ச்பாருட்க்ை சகாளவ 
னைவு செய்யவும் கைந்� டிெம்்பர் 
மா�ம் 29 நாள மீண்டும் 202 பில்லி 
யன ரூ்பாய்க்ை அசசிட்டுளைது.
 கைந்� ஒகரைா்பர் மா�த்தி 
றகு பினனைர் இலங்க அேசு கைந்� 

வருை இறுதியில் ச்பருந்ச�ா்க 
்பணத்்� அசசிட்டுளைது.
 கைந்� ஒகரைா்பர் மா�ம் 130 
பில்லியன ரூ்பாய்களும், ஜு்ல 
மா�ம் 213 பில்லியன ரூ்பாய்களும் 
அசெடிககப்பட்டிருந்�னை. கைந்� 
வருைம் இலங்க அேசு சமாத்� 
மாக 825 பில்லியன ரூ்பாய்க்ை 
(ஏ்றத்�ாழ 4 பில்லியன சைாலர்கள) 
அசசிட்டுளைது.
 இலங்க அேசின இந்� 
நைவடிக்க அ�ன ச்பாருைா�ாேத் 
தில் நீண்ைகால ்பாதிபபுகக்ை ஏற 
்படுத்தும் என்பதுைன, இலங்க 
அேசு முழு்மயானை ச்பாருைா�ாே 
வீழ்சசி்ய ெந்திககும் நி்லயும் 
ஏற்பைலாம் எனை ச�ரிவிககப்படுகி 
ன்றது.
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திரும்லயில் உளை 14 எண்சண 
ய்க கு�ஙகள இந்தியாவுககு 50 

வருை குத்�்கககு வழஙகப்பட்டு 
ளை�ாக இலங்க எரிெகதி அ்ம 
செர் உ�ய கமனபில கைந்� சவளளி 
ககிழ்ம (31) ச�ரிவித்துளைார்.
 2003 ஆம் ஆண்டு இந்தியா 
வின இந்தியன எண்சணய் நிறுவ 
னைம், இலங்கயுைன இ்ணந்து 
இலங்க இந்திய எண்சணய் நிறுவ 
னைம் என்ற நிறுவனைத்தினஊைாக 
20 வருை ஒப்பந்� அடிப்ப்ையில் 
இந்� எண்சணய்க கு�ஙக்ை 
எடுத்திருந்�து.
 அ�ன ஒப்பந்�ககாலம் எதிர் 
வரும் 2023 ஆம் ஆண்டு நி்்றவ 
்ையும் நி்லயில் இலங்க அேசு 
ஒப்பந்�த்்� 50 வருைஙகளுககு 
நீடிபபுச செய்துளைது.
 இலங்க அேசு �றர்பாது 
எதிர்சகாண்டுளை ச்பாருைா�ாே 
சநருககடிகளில் இருந்து மீளவ�றகு 
இந்தியா்வ நாடியர்பாதும், 

இந்தியா அதில் அதிக அகக்்ற 
காண்பிககா� நி்லயில், இலங்க 
அேசு �றர்பாது இ்றஙகிவந்துளைது.
 இலங்கயின நிதி அ்மசெர் 
்பசில் ோஜ்பகொ மறறும் பிே�மர் 
மகிந்� ோஜ்பகொ ஆகிரயார் அண் 
்மயில் இந்தியா செனறு வந்துளை 
நி்லயில் இலங்க அேசு இந்� 
நீடிப்்ப ரமறசகாண்டுளைது.
 இ�னி்ைரய, இந்தியாவு 
ககு எண்சணய்ககு�ஙக்ை வழங 
கிய�றகு ரஜ.வி.பி �னைது கடு்ம 
யானை எதிர்ப்்பத் ச�ரிவித்துளைது. 
இந்� எண்சணய்ககு�ஙகள ச�ாைர் 
்பானை வழககு உயர்நீதிமன்றத்தில் 

,e;jpahTf;F jpUkiy vz;nza;f; 

Fjq;fs; - 50 tUlq;fs; cld;ghL
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kPz;Lk; 202 gpy;ypad; &gha;fis 
mr;rpl;lJ ,yq;if

கைந்� வருைத்திரலரய மிகவும் 
கு்்றந்� அைவு ஊைகவியலா 

ைர்கள உலகில் சகால்லப்பட்டுள 
ை�ாக அ்னைத்துலக ஊைகவியலா 
ைர்கள ஒனறியம் கைந்� சவளளிக 
கிழ்ம (31) சவளியிட்ை  அறிக்க 
யில் ச�ரிவித்துளைது.
 2021 ஆம் ஆண்டு 45 ஊைகவிய 
லாைர்கள சகால்லப்பட்டுளைனைர். 
ஆபகானில் 9 ஊைகவியலாைர்க 
ளும், சமகசிரகாவில் 8 ர்பரும், 
இந்தியாவில் 4 ர்பரும், ்பாகிஸ�ா 
னில் 3 ர்பரும் சகால்லப்பட்டுள 
ைனைர்.
 எனினும் கைந்� வருைம் 
46 ஊைகவியலாைர்கள சகால்லப 

்பட்டுளைனைர் எனைவும், 1995 ஆம் 
ஆண்டுககு பினனைர் மிகவும் கு்்ற 
ந்�ைவில் ஊைகவியலாைர்கள 
சகால்லப்பட்ைது கைந்� வருைம் 
�ான எனைவும் எல்்லகள அற்ற 
ஊைகவியலாைர் அ்மபபு கைந்� 
வாேம் சவளியிட்ை அறிக்கயில் 
ச�ரிவித்துளைது.
 ஆசிய ்பசுபிக பிோந்தியத்தில் 
20 ர்பரும், அசமரிகக பிோந்திய நாடு 
களில் 10 ர்பரும், ஆபிரிககாவில் 8 
ர்பரும், ஐரோப்பாவில் 6ர்பரும், 
மத்திய கிழககு நாடுகளில் ஒருவ 
ரும் சகால்லப்பட்டுளைனைர்.
 இ�னி்ைரய, கைந்� வரு 
ைரம அதிகைவானை ஊைகவியலா 
ைர்கள ்கது செய்யப்பட்டு �டுத்து 
்வககப்பட்டுளை�ாக ஊைகவிய 
லாைர்க்ைப ்பாதுகாககும் அ்ம 
பபு ச�ரிவித்துளைது. 293 ஊைகவிய 
லாைர்கள �டுத்து ்வககப்பட்டுள 
ை�ாக அது ரமலும் ச�ரிவித்து 
ளைது.
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2022இல் சமத்துவமின்மக்ை மாற்றுவதன மூலம்
பாதுகாபபான அ்மதி வாழ்வ உருவாக்குவவாம்

 க�ோவிட் பெருநபதோற்ோல் ெோதிக�பெட்டு வரும் மனிதகுல வரலோறறிலும், இலங்�த் 
தீவில் பெௌத்த சிங�ள கெரினவோத இனஅழிபெோல் ெோதிக�பெட்டு வரும் ஈழத்தமிழர் வரலோறறிலும், 
ெோது�ோபெோன அ்மதியில்  வோழவதற�ோன புதிய பெல்பநெறியி்ன உருவோக� கவண்டிய ஆண்்ோ� 
2022 பதோ்க�ம் பெறுகி்து. இதற�ோன பெல்பநெறியோ� ஐககிய நெோடு�ள் ெ்ெயின் இவவோண்டுக�ோன 
அ்னத்துல� மனித உரி்ம�ள் நெோள் ்மயக�ருவோன ‘ெமத்துவமின்்ம�்ள மோறறுவதோல், மனித 
உரி்ம�்ளப கெணுதல்’ என்ெது அ்மகி்து. அதோவது ெம�ோல வரலோறறில் உள்ள ெமத்துவமின்்ம�ள் 
மோற்பெட்்ோகல, மனித உரி்ம�ள் ெோது�ோக�பெடும் என்ெது 2022ஆம் ஆண்டுக�ோன பதளிவோன 
பெல்பநெறியோ� உள்ளது. 
 அ்னத்துல்�யும் பெோறுத்த மட்டில், மக�ளின் ஆற்லோன அவர்�ளின் அனுெவமும், அறிவும் 
க�ோவிட் பெருநபதோறறுககு எதிரோன அறிவியலோ�வும், முறதடுபபு மு்்�ளோ�வும் �ட்டிபயழுபெபெட்டு, 
எல்லோ நெோடு�ளுககுமோன ெமெகிர்வோ� மக�ளின் ஆற்ல் பநெறிபெடுத்தபெட்டு, இ்ைக�பெட்்ோகல, 
உல� மக�ள் அ்னவருககும் ெோது�ோபெோன அ்மதி வோழவு மீளும் என்ெது க�ோவிட் பெருநபதோறறுக 
�ோல அனுெவ உண்்மயோ� உள்ளது. இதறகு உலகின் ஒவபவோரு நெோட்டிலும் மக�ளின் இ்்்மககு 
முன்னுரி்ம ப�ோடுக�பெட்டு அரெோங�ங�ள் ‘மனித நெலம்’ என்னும்  த்ல்மச் சிநத்னயு்ன் 
நெோடு�ளின் வளப ெகிர்வு�்ள மற்்ய நெோடு�ளு்ன் கமறப�ோள்ள கவண்டும். இதில் நிதிவளப ெகிர்வு 
என்ெது மி�ச் சிக�லோன ஒன்்ோ� இருநதோலும், அத்ன வி்ச் சிக�லோனதோ� வல்லோண்்ம�ளின் 
கமலோண்்ம என்ெது அ்மகி்து.  
இகத நி்லதோன் இலங்�யிலும், ஈழத்தமிழர்�ளுககும் உள்ளது. இலங்�த் தீவில் சிங�ள 
பெௌத்த கெரினவோத ஈழத்தமிழின அழிபபு அரசியல் என்னும் பெருநபதோற்ோல் ெோதிக�பெட்டு 
வரும் ஈழத்தமிழர்�ளின் ஆற்லோ� உள்ள அவர்�ளது அனுெவத்்தயும், அறி்வயும் சிங�ள 
பெௌத்த கெரினவோத இனஅழிபபு அரசியலுககு எதிரோன கதெ நிர்மோை பெயறெோட்டு ஆற்லோ� 
�ட்டிபயழுபபுவதறகு ஈழத்தமிழர்�ள் முயறசித்தோலும், உல� வல்லோண்்ம�ளினதும், பிரோநதிய 
கமலோண்்ம�ளதும் ெந்தநெல, இரோணுவநெல அடிபெ்்யிலோன சிறிலங�ோ அரெோங�த்துக�ோன நிதி 
மதி ஆயுத உதவி�கள மி�பபெரிய த்்�ளோ� உள்ளன. 
 தறபெோழுது சிறிலங�ோவில் சீன - இநதிய கநெரடி கமோதல் நி்ல�ள் அதி�ரிககின்்ன. மோர்�ழியில் 
வ்ககிற�ோன சீனத்தூதரோலய அதி�ோரி�ள் வரு்�்ய அடுத்து, சீன பவளிவிவ�ோர அ்மச்ெகர 
ஜனவரி 8ம் 9ம் தி�தி�ளில் சிறிலங�ோவுககு வரு்� தருவது்ன், புத்தோண்டு 2022 ஆரம்ெமோகி்து.  
தனது ஆட்சிபபி்ழ�ளோல் வஙகுகரோத்து நி்லககுப பெோருளோதோரத்தில் முன்கனறிக ப�ோண்டிருககும் 
சிறிலங�ோ்வ மீட்டு விடும் நெோடு�ளோ� இநதியோவும், சீனோவும், உல� வஙகி நெோையமோறறுச் ெ்ெ வழி 
அபமரிக�ோவும் பெயறெட்டு வருகின்்ன. உல� நெோடு�ள் அ்மபபு�ளி்ம், �்ன், உதவி, முதலீடு 
என்னும் மூவழி�ளில் தன்்ன வஙகுகரோநது நி்லயில் நின்று �ோத்துக ப�ோள்ளும் சிறிலங�ோ, 
வ்ககிலும் கிழககிலும் பிர�்னபெடுத்தபெ்ோத இரோணுவ ஆட்சி்ய முன்பனடுத்து வருகி்து.  
 இநநி்லயில் ெனவரி 1ம் நெோளில் �த்கதோலிக� திருச்ெ்ெ ப�ோண்்ோடும் உல� மக�ளின் 
அ்மதிக�ோன நெோள் பெய்தியில் இன்்்ய திருத்தந்த பிரோன்சிஸ் அவர்�ள், "நி்னவு�்ள 
்வத்திருபெவர்�ளுககும் அதோவது மூத்கதோருககும் வரலோற்் முன்பனடுபெவர்�ளுககும் அதோவது 
இ்ளகயோருககும் இ்்யிலோன உ்ரயோ்்ல உருவோககுவகத அ்மதி்ய முன்பனடுககும் 
வழி�ளுக�ோன மி�ப பெரிய ெமூ�ச் ெவோலோ� உள்ளது" எனக கூறியுள்ள்ம அ்னவரதும் �வனத்திறகு 
உரிய ஒன்்ோ� உள்ளது.  
 க�ோவிட் 19 பெருநபதோறறு தோக�த்தின் வழியோன மனிதகுல அழிவு�ளின் ெோதிபபுக�்ள 
மி�நீண்் �ோலத்திறகு அனுெவிக�ப கெோகி்வர்�ள் இ்ளகயோர்�கள. அவவோக் இலங்�த் தீவில் 
சிறிலங�ோவின் ஈழத்தமிழின அழிபபு அரசியல் நெ்வடிக்��ளின் ெோதிபபுக�்ள நீண்் �ோலத்திறகு 
அனுெவிக�ப கெோகின்்வர்�ளும் ஈழத்தமிழ இ்ளகயோர்�கள. 
 உலகிலும் ெரி, ஈழத்திலும் ெரி நி�ழ�ோலத்தில் உறுதியோ� நின்று ப�ோண்டு �்நத �ோலத்்த 
கநெோககி அநத அனுெவத்தின் அடிபெ்்யில் எதிர்�ோலத்்த உருவோக� கவண்டிய ஆண்்ோ� 2022 
அ்மகி்து. இதில் முதியவர்�ள் வோழகவ ெம�ோல வரலோ்ோ� இ்ளயவர்�ள் முன் எவவித விருபபு 
பவறுபபுமின்றி �ோரை �ோரியத் பதோ்ர்பு�ளு்ன் �றபிக�பெட்்ோகல, இ்ளயவர்�ள் அநத வரலோற்் 
மோறறுகின்் வரலோற்் முன்பனடுக� முடியும். முதியவர்�ள் வரலோறறில் இழநதவற்் அ்்ய 
முடியும் என்் நெம்பிக்�்ய இ்ளயவர்�ளுககு ஏறெடுத்தோது, வரலோற்்கய இழபெோ�க �ோண்பித்து,  
மிதித்தவர்�ள் �ோலடி�்ளகய  எதிர்�ோலத்திற�ோன வழியோ�ப பின் பெல்லுமோறு உ்ரயோ்ல்�்ள 
வளர்பெது எநத வ்�யிலும் ெமத்துவமின்்ம�்ள மோறறிப ெோது�ோபெோன அ்மதியோன வோழவுககு 
வழி�ோட்்ோது. 
 அதிலும் சிறிலங�ோ ஒரு நெோடு ஒரு ெட்்ம் என்னும் அரசியல்மபபு மோற்த்தின் மூலம் 2022இல் 
அரசியல்மபபு மூலமும் சிங�ள பெௌத்த இனஅழிபபுககுச் ெட்்த்த்�்ம அளிக�பகெோகி்து. இத்ன 
தடுபெதறகு இ்ளயவர்�ளின் வரலோற்் முன்பனடுககும் ஆற்ல் முதியவர்�ளின் வரலோற்் 
நி்னவுெடுத்தும் அனுெவத்து்ன் இ்ைக�பெ்ல் மி� முககியமோகி்து. இத்னச் பெய்ய இயலோத 
மூத்த ஈழ அரசியல் த்ல்ம�ள் 2022இலோவது தங�ளின் மூப்ெயும் பிணி்யயும் �வனத்தில் 
எடுத்து, இ்ளபெோறி இ்ளயவர்�்ள இ்ைக�க கூடிய த்ல்மககு வழி விடுவோர்�ளோ�. இனி 
எவரோயினும் எங�ோயினும் ஈழத்தமிழர்�ளின் இ்்்ம என்கி் அடிபெ்் உண்்மககு முககியத்துவம் 
ப�ோடுத்து, இலங்�யில் சிங�ளவர்�ளுககு உள்ள அத்த்ன உரி்ம�ளுககும் உரியவர்�ள் ஈழத்தமிழ 
மக�ள் என்ெ்தயும், ஈழத்தமிழர்�ள் உல�ோல் ம்க�பெ்க கூடிய மக�ளோ� அல்ல, மதிக�பெ் 
கவண்டிய மக�ளோ� வோழகின்்னர் என்ெ்தயும் உலகுககு எடுத்து உ்ரத்துச் ெமத்துவமின்்ம்ய 
மோறறுவதன் மூலம் ஈழத்தமிழர்�ளுககுப ெோது�ோபெோன அ்மதி வோழவு மீள, அ்னத்துல�த் 
தமிழர்�ளும் உ்ழககும் ஆண்்ோ� 2022 அ்மய கவண்டும் என்ெகத இலககின் எண்ைம்.
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சகாரோனைா மறறும் வி்லவாசி அதிகரிபபு 
என்பவறறின காேணமாக ச்பருந்ர�ாட்ை 

மககள ்பல்ரவறு ெவால்களுககும், ச்பாருைா�ாே 
சநருககடிகளுககும் முகம் சகாடுத்து வருகின்றனைர்.
இ�னைால் இம்மககளின ெகல து்்றகளும் ்பாதிப்்ப 
எதிர் சகாண்டுளைனை. இந்நி்லயில் அேொஙகம் இம் 
மககளுககு மானியஙக்ைப ச்பறறுக சகாடுகக 
ரவண்டும் எனறு ர்போ�்னைப ்பல்க்லககழக ச்பாரு 
ளியறறு்்ற  மூத்� விரிவு்ேயாைர் திருமதி ரொ்பனைா 
ர�வி இோரஜந்திேன  வலியுறுத்தியுளைார்.
அவர் இது ச�ாைர்பில் ரமலும் கருத்து ச�ரிவிக்கயில்,
 “உலகைாவிய ரீதியில் சகாரோனைாவின ்பாதிபபு 
அதிகமுளைது.இ�னைால் ்பல து்்றகளும் முைககப்பட் 
டுளை நி்லயில், ச�ாழில் வாய்பபு நி்ல்மகளும் 
ரமாெம்ைந்துளைனை. குறிப்பாக பின�ஙகிய மககள 
சகாரோனைாவினைால் அதிகைவு ்பாதிபபிறகு உளைாகியு 
ளைார்கள என்பர� உண்்ம.
 பின�ஙகிய மககளின வரி்ெயில் ம்லயக 
ச்பருந்ர�ாட்ை  மககளும் உளைைஙகும் நி்லயில், 
சகாரோனைா இவர்களில் அதிகைவு �ாககத்்� ஏற்ப 
டுத்தியுளைது. சகாரோனைாவினைால் கல்வி, சுகா�ாேம், 
இயல்பு வாழ்க்க எனைப்பலவும் ர�கக நி்லயி்னை 
அ்ைந்துளைனை. நகர்பபு்றஙகளில் ச�ாழில் புரிந்� 
இ்ைஞர்கள ச�ாழில்வாய்பபினறி ச்பறர்றாரில் 
�ஙகி வாழும் நி்லககு �ளைப்பட்டுளைனைர். இது ்பல் 
ரவறு சிககல்களுககும் வித்திட்டுளைது.
 இர�ரவ்ை மேத்தில் இருந்து விழுந்�வ்னை 
மாடு மிதித்�ாறர்பால இலங்கயின ெமகால வி்ல 
வாசி அதிகரிபபும் ச்பருந்ர�ாட்ை மகக்ை ச்பரிதும் 
்பாதித்துளைது. ஏறகனைரவ வருமானைப ்பற்றாககு்்ற 
காேணமாக ்பாதிபபுகளுககு உளைாகியிருககும் மககள 
வி்லவாசி அதிகரிபபினைால் ரமலும் சிேமஙகளுககு 
உளைாகியுளைனைர். ்பசி, ்பட்டினி ம்லயகத்தில் �்ல 
விரித்�ாடும் நி்லயில், ஒரு ரவ்ை உண்வரயனும் 
திருபதியாக உண்ண முடியா� நி்லககு இம்மககள 
�ளைப்பட்டுளை்ம வருந்�த்�கக�ாகும்.  
 அத்ர�ாடு இேொயனைப ்பெ்ை ச�ாைர்்பானை 
பிேசசி்னைகள காேணமாக ச்பருந்ர�ாட்ைஙகளில் 
ர�யி்ல உற்பத்தியில் வீழ்சசி ஏற்பட்டுளைது. 
இ�னைால் ர�ாட்ைத் ச�ாழிலாைர்களுககு வாேத்தில் 
மூனறு, நானகு நாட்கள மட்டுரம ரவ்ல வழஙகப்படு 
வ�ாக கண்ைனைஙகள ரமசலழுந்து வருகின்றனை.
 இர�ரவ்ை ச�ாழிலாைர்களுககு ஆயிேம்ரூ்பா 
நாட்ெம்்பைம் அண்்மயில் வழஙகப்பட்ை்�த் ச�ாை 
ர்ந்து நிறுவனைத்தினைரின சகடுபிடிகள அதிகரித்து வருகி 
ன்றனை. ச�ாழிலாைர்களின ்பல உரி்மகளும் ்பறி 
ர்பாகின்ற நி்லயில் இலா்பத்்� ்மயப்படுத்திய 
நிறுவனைஙகைால் ச�ாழிலாைர்கள கெககிப பிழியப்படு 
கின்றார்கள. இது மு்்றயற்ற ஒரு செயலாகும்.
 ச்பருந்ர�ாட்ைத் ச�ாழிலாைர்களின ச்பாருைா 
�ாே சநருககடி குேல்வ்ை்ய சநரித்து வருகின்ற 
நி்லயில் மாறறுத் ச�ாழில் வாய்பபினறி இவர்கள 
அல்லல்்படுகின்றார்கள.
 எனைரவ இம்மககளின ச்பாருைா�ாே அபிவிருத்தி 
கருதி அேொஙகம் மானியஙகள ்பலவற்்றயும் ச்பறறுக 
சகாடுகக முனவரு�ல் ரவண்டும். இது இவர்களின 
ச்பாருைா�ாே சநருககடிககு ஓேைரவனும் தீர்வி்னைப 
ச்பறறுக சகாடுப்ப�ாக அ்மயும்.
 அத்ர�ாடு ர�ாட்ைஙகளில் 35,000 செகரை 
யருககு அதிகமானை �ரிசு நிலஙகள ்பயனினறி காணப 
்படுகின்றனை. இந்� நிலஙக்ை விவொய நைவடிக்க 
களுககாக இ்ைஞர்களுககுப ச்பறறுக சகாடுகக 
ரவண்டும் என்ற ரகாஷஙகள நீண்ை காலமாகரவ 
எழுப்பப்பட்டு வருகின்றனை. எனினும் இதுகாலவ்ே 
இது ொத்தியப்பாைற்ற ஒரு விையமாகரவ இருந்து 
வருகின்றது.
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சவளிநாட்டுப பிே்ஜக 
்ைத் திருமணம் செய்ய  

விரும்பும் இலங்கயர்கள, புதிய 
�்ை்யத் �ாண்ை ரவண்டியவர் 
கைாக உளைார்கள. குறிபபிட்ை 
சவளிநாட்ைவர் குறித்� ்பாதுகா 
பபு அ்மசசின ‘கிளீயேனஸ றிபர்பார்ட்’ வரும் 
வ்ேயில் அவர்கள காத்திருகக ரவண்டும். ஆக, 
திருமணம் கூை இபர்பாது இோணுவமயமாககப 
்படுகின்றது. ்பாதுகாபபு அ்மசசின அறிக்க ்பா�க 
மானை�ாக இருந்�ால், அடுத்� கட்ைம் எவவா்றானை 
�ாக இருககும் என்பதும் ச�ரியவில்்ல.
 மாவட்ைப ்பதிவாைர்கள மறறும் ரமலதிக 
்பதிவாைர்களுககுப ்பதிவாைர் நாயகத்தினைால் 
கைந்� வாேம் அனுப்பப்பட்ை சுறறு நிரு்பம் ஒனறி 
ரலரய, இந்� புதிய நி்பந்�்னைகள குறித்� அறிவிபபு 
ச வ ளி யி ை ப ்ப ட் டி ரு ந் � து . 
‘இலங்கப பிே்ஜகள யாோவது 
சவளிநாட்ைவர் ஒருவ்ேத் திரும 
ணம் செய்வ�றகு விரும்பினைால், 
அது குறித்து ்பாதுகாபபு அ்மசசி 
ைமிருந்து ்பாதுகாபபு அறிக்க 
‘security clearance report’  ஒன்்ற 
அ�றகு முனனை�ாகப ச்பறறுக 
சகாளை ரவண்டும் எனை அதில் ச�ரி 
விககப்பட்டிருககின்றது.
 சவளிநாட்ைவர் ஒருவர் இலங்கயர் 
ஒருவ்ேத் திருமணம் செய்வ�ாயின, மூனறு 
ஆவணஙக்ை மட்டுரம ெமர்பபிகக ரவண்டும் 
என்பது�ான �றர்பாதுளை ந்ைமு்்ற. செல்லு்படி 
யாகககூடிய கைவுச சீட்டு, திருமணமாகவில்்ல 
அல்லது விவாகேத்�ானைவர் என்ப்� உறுதிப்படு 
த்தும் ொனறி�ழ், பி்றபபு அத்�ாட்சிப ்பத்திேம் 
என்பனைரவ அ்வயாகும். இ்வ இலகுவாகப 
ச்பறறுகசகாளைக கூடிய்வயாக இருந்துளைனை.

புதுவருடத்தில் ந்டமு்ை
 புதுவருைத்திலிருந்து ந்ைமு்்றககு 
வேவு ளை இந்� புதிய விதிமு்்றகளின்படி, இலங 
்கய்ேத் திருமணம் செய்யவிருப்பவர் �ான 
வசிககும் நாட்டின ்பாதுகாபபு அதிகாரிகளிைமி 
ருந்து ச்ப்றப்படும் கடி�த்தின மூலப பிேதி்ய 

இலங்கயிலுளை குடிவேவு - குடியகல்வுத் தி்ண 
ககை அதிகாரிகளுககு அனுபபி்வகக ரவண்டும். 
கைந்� ஆறு மா� காலத்தில் குறிபபிட்ை ந்பர் எந்� 
வி�மானை குற்றச செயல்களிலும் ெம்்பந்�ப்பை 
வில்்ல என்பது அதில் உறுதிப்படுத்�ப்பட்டிருகக 
ரவண்டும்.
 குடிவேவுத் தி்ணககைத்தின மூலமாகரவ 
்பாதுகாபபு அ்மசசின அனுமதி்யப ச்பறும் 
செயற்பாடு முனசனைடுககப்படும். அ�ன பினனைர் 

திருமணம் செய்வ�றகானை அனு 
மதி ரமலதிக மாவட்ைப ்பதிவா 
ைருககு அனுபபி ்வககப்படும். 
அ�ன பினனைர் குறிபபிட்ை ந்பர் 
க்ை அ்ழத்து, அவர் திருமணப 
்பதி்வ ரமறசகாளை முடியும்.

 ்பாதுகாபபு அ்மசசுககும், குடிவேவு - 
குடிய கல்வுத் தி்ணககை அதிகாரிகளுககும் 
இ்ையிலானை உைன்படிக்க ஒனறின மூலமாகரவ 
புதிய விதிமு்்றகள ந்ைமு்்றககுக சகாண்டு 
வேப்பட்டுளைனை. குடியவேவு – குடியகல்வுத்  
தி்ணககைம் ஒரு சிவில் நிறுவனைமாக - அ�ா 
வது ச்பாது மககளு ைன ச�ாைர்பு்பட்ை�ாக 
இருந்�ாலும்கூை, ஜனைாதி்பதி ரகாட்ைா்பய ோஜ 
்பகெவினைால் அது ்பாதுகாபபு அ்மசசின கீழ் 
சகாண்டுவேப்பட்டிருககின்றது.

தமிழருக்வக பாதிபபு
 திருமணச ெட்ைத்தில் அதிே டியாக இந்� 
மாற்றம் சகாண்டு வேப்பட்ை்மககு, அேொஙகம் 
எனனை�ான காேண த்்�ச சொனனைாலும்கூை, 
இ�னைால் அதிகைவு ்பாதிககப்படு்பவர்கைாக 
�மிழர்கள�ான இருககப ர்பாகின்றார்கள. ்பலமானை 
புலம்ச்பயர் ெமூகம் ஒன்்றக சகாண்டுளை 
இலங்கத் �மிழர்களில் ச்பரும்்பாலானைவர்கள 
�மது திருமணத்துககாக இலங்கககு வருவ்� 
வழ்மயாகக சகாண்டு ளைார்கள.
 புதிய ந்ைமு்்றகள அவர்க்ை இலக 
காகக சகாண்ை�ல்ல எனை அேொஙகத் �ேபபில் 
சொல்லப்பட்ைாலும், ்பாதிபபுகக்ைத் �விர்ப 
்ப�றகு அவர்களுககு எனனை வழியிருககப ர்பாகி 
ன்றது என்பது ச�ரியவில்்ல. ்� பி்றந்�ால் 
வழி பி்றககும் எனை ச்பரும்்பாலானை �மிழர்களின 
திருமணஙகள ச்பாஙக்லத் ச�ாைர்ந்து ந்ைச்ப்ற 
விருந்�து. சகாரோனைாவால் �்ைப்பட்டிருந்� 
‘சவளிநாட்டு மாபபி்ைகள’ ்பலரு்ைய திருமண 
ஙகளுககானை ஏற்பாடுகள செய்யப்பட்டிருந்� நி்ல 
யில், அேொஙகத்தின இந்� அதிேடி அறிவிபபு - ்பல 
குடும்்பஙகளில் அதிர்வுக்ை ஏற்படுத்தியிருக 
கின்றது.

 புதிய ந்ைமு்்றககானை காேணம் எனனை 
என்ப்�யிட்டுத் �கவல் சவளியிட்டுளை ்பதி 
வாைர் நாயகம் வீேரெகே, “சவளிநாட்ைவர்கள சிலர் 
ர்பா்�வஸது கைத்�லுககாகவும், ்பணச ெல்வக 
காகவும் - அ�ாவது �ம்மிைமுளை கறுபபுப 
்பணத்்� மாறறிகசகாளவ�றகாகவும் இலங்க 

யர்க்ைத் திருமணம் செய்வ்� அவ�ானித்துள 
ரைாம். இலங்கயர்க்ைத் திருமணம் செய்்பவர் 
கள இவவா்றானை குற்றசசெயல்களில் ெம்்பந்�ப்பைா 
திருப்ப்� உறுதிப்படுத்துவ�றகாகரவ புதிய விதி 
மு்்றகள ந்ைமு்்றப்படுத்�ப்படுகின்றனை” 
எனைத் ச�ரிவித்�ார்.

உயிரத்த ஞாயிறு தாக்குதல்
 �னிப்பட்ை சில பிேசசி்னைக்ை அேொங 
கம் �மிழர்கள மீது அழுத்�ஙக்ை அதிகப்படுத்திக 
சகாளவ�றகுப ்பயன்படுத்திக சகாண்டுளை�ா 
என்ற ரகளவி இந்� இைத்தில் எழுகின்றது. 
இ�்னைவிை இ�றகாக மறச்றாரு காேணமும் 
சொல்லப்படுகின்றது.

 

உயிர்த்� ஞாயிறு �ாககு�ல் குறித்� 
ஜனைாதி்பதி ஆ்ணககுழுவின விொ 
ே்ணகளினர்பாதும் சவளிநாட்ை 
வர்களின திருமணம் ச�ாைர் 
்பாகத் ச�ரிவிககப்பட்டிருந்�து. 
‘ந்ைமு்்றயிலுளை திருமணப 
்பதிவு விதிமு்்றகளின ஓட்்ை 
க்ை சிலர் �மககு ொ�கமாகப 
்பயன்படுத்திக சகாளகின்றார்கள’ 

எனை இந்� ஆ்ணககுழுவுககுத் ச�ரிவிககப்பட் 
டிருந்�து. இந்�க கருத்்� அேொஙகம் �னைககுச 
ொ�கமாகப ்பயன்படுத்திக சகாண்டு, புதிய ந்ை 
மு்்ற்ய அதிேடியாக அமுலுககுக சகாண்டு வந் 
திருககின்றது.

 2019 ஏபேல் 21 இல் இைம்ச்பயற்ற உயிர்த்� 
ஞாயிறு �ாககு�ல், முஸலிம் தீவிேவாதிகைால் முன 
சனைடுககப்பட்ைது என்பது அ்னைவருககும் ச�ரி 
ந்�து�ான. அ�்னைவிை, இது குறித்� விொே்ண 
களினர்பாது, �ாககு�ல்�ாரிகள அ்னைவரும் இல 
ங்கயர்கரை என்பதும் உறுதிப்படுத்�ப்பட்டிரு 
ந்�து. அ�ாவது, சவளிநாட்ைவர்கள எவரும் இதில் 
ெம்்பந்�ப்பைவில்்ல என்பது அ்னைவருககும் 
ச�ரியும். ஆனைால், ஆ்ணககுழுவில் ச�ரிவிககப 
்பட்ை ஒரு கருத்்� மட்டும் கவனைத்தில் எடுத்து, 
புதிய கட்டுப்பாடுக்ை அேொஙகம் ந்ைமு்்றப 
்படுத்துவது என்பது நிசெயமாக அேசியல் ரநாககத்து 
ைனைானை ஒரு முடிவாகரவ இருகக முடியும்.

அடிபப்ட உரி்ம மீைல்
 இந்�ப பினனைணியில்�ான இது ஒரு அடிப 
்ப்ை மனி� உரி்ம மீ்றல், ஒருவரு்ைய �னிப 
்பட்ை சு�ந்திேத்தில் �்லயிடும் செயற்பாடு எனை 
விமர்சிககப்பட்டுளைது. இ�றகு எதிோக மனி� 
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பு த்�ாண்டில் ச்பாருைா�ாேப பி்றழ்வினைால் 
ச்பாருைற்ற கைனைாளியாக ரநரிடும். (Bank-

rupt) நாடு மாறும், மககள ்பஞெத்்�யும் ்பட்டினி 
்யயும் எதிர்சகாளவார்கள என்ற எசெரிக்க 
உணர்வு ரமரலாஙகியுளை நி்லயில், சநருககடி 
களில் இருந்து மீளவ�றகு நாட்்ை இோணுவத் 
திைம் ஒப்ப்ைகக ரவண்டும் என்ற ரகாெம் 
எழுந்துளைது.
 ஒரே நாடு ஒரே ெட்ைம் என்ற ஜனைாதி்பதி 
செயலணியின �்லவோகிய கலசகாை அத்ர� 
ஞானைொே ர�ேர் இ�்னை முன்வத்துளைார். அகிம் 
்ெ்யப ர்பாதிககின்ற ச்பௌத்� ம�த்தின ஒரு 
ம�த் �்லவோயினும், ஒரு ம�த் தீவிேவாதியாக 
– ம� வனமு்்றயாைனைாகத் திகழ்கின்ற ஞானைொே 
ர�ேரிைம் இருந்து �னிப்பட்ை கருத்�ாக இந்�க 

ரகாெம் சவளிவந்துளைது. இருபபினும் இோணுவ 
மயமாககல் ர்பாக்கக சகாண்ை ஜனைாதி்பதி 
ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெவின உளைககிைக்க்ய 
சவளிப்படுத்துவ�ாகரவ இ�்னைக கரு� ரவண்டி 
யுளைது.
 ஜனைாதி்பதி மீது நம்பிக்க இல்லாமல் 
ர்பாய்விட்ை�ா, என்ற வினைாவுககு, ரநர்காணல் 
ஒனறில் அவர் அளித்துளை ்பதில் இ�்னை உறுதி 
ப்படுத்துவ�ாக அ்மந்துளைது.

 “ஜனைாதி்பதி ொ�ாேண அேசியல்வாதி 
க்ைப ர்பான்றவர் அல்ல. ‘ரெர் ச்பயில்’ ஆக 
வில்்ல. ச்பாதுத் ர�ர்�்ல நைத்தி புதிய அ்ம 
செே்வ்ய அவர் அ்மககும் வ்ேயில் நாடு 
முழு்மயாக ஜனைாதி்பதியின நிர்வாகத்தின கீழ் 

இயஙகியர்பாது, நாட்டில் எந்�ப பிேசசி்னைகளும் 
இருககவில்்லரய. எபர்பாது அ்மசெர்கள 
நியமிககப்பட்டு ்பாோளுமன்றம் இயஙக ஆேம்பித் 
�ர�ா அனறிலிருந்து பிேசசி்னைகளும் ஆேம்பித்து 
விட்ைனை. ஆகரவ நாட்டின இன்்றய பிேசசி்னை 
ககு யார் காேணம் என்பது இதில் இருந்ர� சவளிப்ப 
டுகின்றது�ாரனை. ஜனைாதி்பதிககுத் தூேரநாககு சிந்� 
்னைசயானறு உளைது. இந்�ப ச்பாறி மு்்ற்ய 
மாறறி அ்மகக ரவண்டும் என்ற ரநாககம் 
அவருககு உளைது. ஏ்னையவர்கள குழபபியடிககி 
ன்றார்கள. அேசியல்வாதிகள மட்டுமல்ல. அேெ 
அதிகாரிகளும் இந்�ப பிேசசி்னைகளுககுக காேண 
மாகும்” எனறு ஞானைொே ர�ேர் ச�ரிவித்துளைார்.
 அ்மசெர்களும் ்பாோளுமன்றமும் செயற 
்படுவர� பிேசசி்னைகளுககுக காேணம் எனை அவர் 
இந்�ப ்பதிலின மூலம் ச�ளிவாகச சுட்டிககாட்டி 
யுளைார். அந்�க கட்ை்மபபு – அந்�ப ச்பாறி 
மு்்ற இல்லாமல் ர்பானைால் பிேசசி்னைகள 

உ ரு வ ா க ம ா ட் ை ா து 
என்பது அவேது கூறறு. 
இ�்னைசயாட்டி ஜனைாதி 
்பதியின அேசியல்ரநாககம் 
்பறறிய நி்லப்பாட்்ை 
அவர் குறிபபிட்டிருப்பது 
முககியமானைது.

 ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய 
ோஜ்பகெ ஏ்னைய அேசியல்வாதிகள ர்பான்றவ 
ேல்ல. அவர் முறறிலும் வித்தியாெமானைவர் என்ப்� 
ஞானைொே ர�ேர் சுட்டிககாட்டியுளைார். ஜனைாதி்பதி 
ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெ வித்தியாெமானைவர். வித்தி 
யாெமானை சிந்�்னை்யயும், வித்தியாெமானை ர்பாக 
்கயும் சகாண்ைவர் என்ப்� அவரு்ைய செயற 
்பாடுகரை சவளிப்படுத்தி இருககின்றனை. இ�்னை 
ஞானைொே ர�ேர் கூறித்�ான ச�ரிந்து சகாளை 
ரவண்டும் என்பதில்்ல.
 ஆனைால் நாடு மிக ரமாெமானை சநருககடி 
களுககுள சிககியுளை நி்லயில், அந்� சநருககடி 
நி்லயில் இருந்து விடு்பை ரவண்டிய முககிய 
மானை அேசியல் சூழலில், அதுவும் 2022 ஆம் ஆண்டு 
உ�யமாகின்ற ெந்�ர்ப்பத்தில் ஞானைொே ர�ேர் 
ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெ ்பறறிய கருத்்� 
சவளிப்படுத்தியிருப்பது முககியத்துவம் ச்பறு 
கின்றது.  
 முனனைாள இோணுவ அதிகாரியாகிய 
ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெ இயல்பிரலரய 
இோணுவ சிந்�்னை வெப்பட்ைவர். இோணுவ 
மயமானை ர்பாக்கக சகாண்ைவர். இ�றகு அவேது 
கைந்�கால இோணுவ அனு்பவமும், அ�்னைத் 
ச�ாைர்ந்து ்பாதுகாபபு அ்மசசின நி்்றரவற்ற 
தி காேம் சகாண்ை செயலாைோகச செயற்பட்ை 

்மயினைால் ஏற்பட்ை இயல்பும் முககிய காேணமாக 
அ்மந்திருககின்றனை.
 இோணுவ அதிகாரியாக இருந்� காலத்தி 
லும் ்பார்கக, விடு�்லபபுலிகளுககு எதிோனை 
கடு்மயானை யுத்�த்தினர்பாது �னனிகேற்ற வ்க 
யில் அதிகாேஙக்ைப ்பயன்படுத்தி �னைது சிந்� 
்னைப ர்பாககில் செயற்படுவ�றகு அவருககுக 
கி்ைத்� ெந்�ர்ப்பமும், அ�ன மூலம் அவர் ச்பறறு 
கசகாண்ை ொ�கமானை அனு்பவமும் அவ்ே இோ 
ணுவ மயமானை சிந்�்னை்யயும், ர்பாக்கயும் 
சகாண்ைவோககுவ�றகுத் தூண்டு�லாக அ்மந்து 
விட்ைனை எனர்ற கூ்ற ரவண்டும். 
 சிஙகை ச்பௌத்� மககளின அரமாக ஆ�ே 
வின மூலம் ர�ர்�லில் ஜனைாதி்பதியாக சவறறி 
ச்பற்ற ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெவின கைந்� இேண்டு 
வருை ஆட்சிக காலத்தில் �னைது இோணுவ சிந்� 
்னைப ர்பாக்கப ்படிப்படியாக செயற்படுத்தி 
வந்துளைார். யுத்�காலத்தில் இோணுவத்தினைர் 

மனி� உரி்ம மீ்றல்கள, ர்பார்க குற்றஙகளில் 
ஈடு்பட்டிருந்�்ம்ய ஆ�ாேபூர்வமாகச சுட்டிக 
காட்டிய ெர்வர�ெ மனி� உரி்ம அ்மபபுகளும், 
ஐநா மனி� உரி்மப ர்பே்வயும் அவறறுககு 
அேசு ச்பாறுபபுக கூ்ற ரவண்டும் எனறு வலியுறு 
த்தியிருககின்றனை.

 ஐநா மனி� உரி்மப ர்பே்வயில் இே 
ண்டுககும் ரமற்பட்ை பிரேே்ணகள இந்� ச்பாறு 
பபுககூ்றல் ச�ாைர்்பாக நி்்றரவற்றப்பட்டிருககி 
ன்றனை. அந்�ப பிரேே்ண ஒனறிறகு முன னைாள 
ஜனைாதி்பதி ்மத்திரி்பால சிறிரெனை  �்ல்ம 
யிலானை நல்லாட்சி அேொஙகம் இ்ண அனுெே்ண 
வழஙகி, ச்பாறுபபுக கூறுகின்ற கைப்பாட்்ை 
ஏறறுகசகாண்டுளைது. ஆயினும் அந்�க கைப்பா 
ட்்ை மீறியுளை ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய, அந்� 
இ்ண அனுெே்ணயில் இருந்து பினவாஙகியுள 
ைார்.
 ெர்வர�ெ ்பஙகளிபபுைனைானை ச்பாறுபபுக 
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கேள்வி: 
இலங்ே்ைப் ப�ொறுத்தவ்ையில், 2021 
என�து அைசுக்கு எதிைொன க�ொைொட்டஙேள் 
நி்ைந்த ஒரு ஆண்டொேகவ இருநதுள்்ளது. 
எதிரக்ேடசிேளும், ப்தொழிற்சஙேஙேளும் 
இந்தப் க�ொைொட்டஙே்்ள முனனினறு ந்ட 
ததிை்்தப் �ொரதக்தொம். இ்தறகு ேொைணம் 
எனன?

பதில்:
 இந்�ப ர்பாோட்ைஙக்ைப ச்பாறுத்�வ 
்ேயில், ச்பாருைா�ாேம்�ான இ�றகுப பிே�ானை 
காேணமாக இருந்துளைது. வி்லரயற்றம், ச்பாரு 
ட்களுககானை �ட்டுப்பாடு என்பனை மககள மத்தி 
யில் அேொஙகத்தின மீ�ானை அதிருபதி்ய அதிகரி 
ககும் நி்லயில், எதிர்ககட்சிகள, ச�ாழி றெஙகங 
களின ர்பாோட்ைஙகள தீவிேம்ையும்நி்ல 
காணப்பட்ைது.
 இது எவவாறு ஆேம்்பமானைது எனைப 
்பார்த்�ால், கைந்� வருை முற்பகுதியில் அேொ 
ஙகம் சகாத்�லாவல ர�சியப ்பாதுகாபபு ்பல் 
க்லககழகத்துககானை ெட்ைமூலத்்� முனசனைடு 
த்� ர்பாது ஆசிரியர் ெஙகஙகள அ�றகு எதிோகவும், 
ஆசிரியர்களின ெம்்பை உயர்வுக ரகாரிக்க்ய 
முன்வத்தும்  ர்பாோட்ைஙக்ை ஆேம்பித்�னை.
 கல்வி இோணுவயமயப்படுவ�றகு எதிோ 
கவும் - ஆசிரியர்களின ெம்்பை உயர்வுக ரகாரிக 
்கககு ஆ�ேவாகவும் மாணவர்களும் ர்பாோட் 
ைத்தில் இ்றஙகினைார்கள. இ�னமூலம் இந்� 
அேொஙகம் ்ப�விககு வந்� பினனைர் மு�னமு்்ற 
யாக ்பாரிய ஜனைநாயக இ்ைசவளி ஒனறு 
உருவாகியது.
 அ�ாவது ர்பாோட்ைம் சநாருககப்பைலாம் 
என்ற அசெத்தின மத்தியிலும் ச்பருமைவு ச்பாது 
மககள வீதிகளில் இ்றஙகிப ர்பாோடும் ஒரு 
நி்ல்ம உருவாகியது. இ�்னை முககியமானை 
ஒரு மாற்றமாகத்�ான கரு� ரவண்டும்.

கேள்வி: 
 கேொவிட ேொல ்சட்டஙேள் இந்தப் 
க�ொைொட்டஙே்்ள ஒடுக்குவ்தறேொேப் �ைன 
�டுத்தப்�ட்ட்தொே எதிைணியினைொல் குறைச் 
்சொடடுக்ேள் முன்வக்ேப்�டுகினைது. இது 
எந்த்ளவுக்கு உண்மை? 

பதில்:
 ஆம். இந்�ப ர்பாோட்ைஙக்ை ஒடுககு 
வ�றகு அ்வ ஆேம்பித்� ர்பாது அேொஙகம் 
சகாரோனைா கால �னி்மப்படுத்�ல் ெட்ை 
ஙக்ை ்பயன்படுத்தி ர்பாோட்ைஙக்ை முைகக 
முற்பட்ைது. ஆனைால், அேொஙகம் இவவாறு 
முயறசித்� ர்பாது அந்�ப ர்பாோட்ைஙகள இன 
னும் வீறுசகாண்சைழுந்� நி்ல்ம காணப 
்பட்ைது.
 சகாரோனைா கட்டுப்பாடு, அ�றகானை 
�டுபபூசித் திட்ைம் என்பவற்்றயும் அேொஙகம் 
இ ே ா ணு வ ம ய ப ்ப டு த் தி யி ரு ந் � து . அ � ற கு ம் 
எதிர்பபு ச�ரிவிககப்பட்டிருந்�து. இவறறின 
மூலமாக அேொஙகத்துககுச ொர்்பாக இருந்�வர் 
கள கூை அேொஙகத்்� விமர்சிககும் நி்ல 

்ம்ய ஏற்படுத்தியது. இவறறுைன உருவானை 
ச்பாருைா�ாே சநருககடி - சைாலர் சநருககடி 
எனைக கூறுவார்கள - இ்வ அேசுககு ஆ�ேவாக 
இருந்� ச�ன்பகுதியில் கூை அேசுககு எதிோனை 
அதிருபதி்ய ஏற்படுத்தியிருககின்றது.

கேள்வி: 
 இந்தப் ப�ொரு்ளொ்தொை பநருக்ேடிக்குள்- 
ப்டொலர பிைச்சி்னக்குள் அை்சொஙேம் சிக் 
கிக்பேொள்்ள எனன ேொைணம்? 

பதில்:
 இ�றகு நீண்ைகால வேலாறு உளைது. 
நானகு �ொப� காலத்துககு முனனைர் தி்றந்� 
ச்பாருைா�ாேம், சவளிநாட்டுப ச்பாருட்களின 
இ்றககுமதி, கைனக்ைப ச்பறுவது என்ற சகாள 
்ககளும்�ான இ�றகு நீண்ைகாலக காேணமாக 
இருந்�து. இந்�ப பிேசசி்னை உருவாகும்ர்பாது 
அேொஙகஙகள இ�றகானை தீர்வுக்ை முன்வகக 
வில்்ல. இது மு�லாவது காேணம்.
 இேண்ைாவ�ாக இ�றகுச ெர்வர�ெ 
காேணஙகளும் உளைனை. சகாரோனைா சநருககடி 
யுைன ்பல து்்றகள முைககப்பட்டு ளைனை. 
குறிப்பாக சுறறுலாது்்ற, சவளிநாடுகளில் ்பணி 
புரி்பவர்களின ரவ்ல இழபபு ர்பான்றனைவும் 
உளைனை. இ்வ அ்னைத்தும் இலங்கயின 
ச்பாருைா�ாேத்தில் உருவாகிக சகாண்டிருந்� 
சநரு ககடி்ய ரமலும் ரவகப்படுத்தி, ஒரு ஆழ 
மானை ச்பாருைா�ாே சநருககடி்ய ஏற்படுத்தி 
விட்ைது.
 இ�றகானை அடிப்ப்ைக காேணம். கைந்� 
வருைத்தில் ்பார்ககும் ர்பாது எமது இ்றககுமதி, 
ஏறறுமதிக்ைவிை இேண்டு மைஙகாக உளைது. 
இந்� இ்ைசவளி கைந்� வருைஙகளில் சுறறு 
லாத்து்்ற ஊைாக அல்லது சவளிநாடுகளில் 
்பணிபுரியும் எம்மவர்களினைால் அனுப்பப்படும் 
அந்நியச செலாவணி மூலமாகவும், கைனகள 
மூலமாகவும் சீர்செய்யப்பட்ைது. சகாரோனைா 
சநருககடியுைன, சுறறுலாத்து்்ற வருமானைம், 
சவளிநாடுகளில் ச�ாழில் புரிரவாரிைமிருந்து 
கி்ைககும் வருமானைம் என்பனை இழககப்படும் 
ர்பாது, இேண்டு பிேசசி்னைகள ஏற்பட்ைனை. 
ஒனறு ்ப்ழய கைனக்ை கட்ைமுடியா�நி்ல, 
இேண்டு இ்றககுமதிகளுககு ர்பாதிய அந்நியச 
செலாவணி இல்லா� நி்ல�ான இந்�ப பிேசசி 
்னைககுக காேணமாகவுளைது. கைனக்ை 
அசமரிகக சைாலரில்�ான கட்ை ரவண்டும். 
ஆனைால், அ�றகுத் ர�்வயானை நிதி நாட்டில் 

இல்்ல. இந்� சநருககடி்ய எவவாறு ெமாளி 
ப்பது என்ப்�யிட்டு அேொஙகம் ஆோய்ந்து 
வருகின்றது.
 இந்� நி்லயில், இலங்கயில் மு�லீடு 
செய்வ்�யும் ச்பரும்்பாலானை சவளிநாடுகள 
கு்்றத்துக சகாண்டுளைனை. ச்பாருைா�ாேம் 
சுருஙகிபர்பாகும் நி்லயில் சவளிநாடுகளும் 
மு�லீடு செய்ய அஞசும் நி்ல உளைது. இது 
ச்பாருைா�ாே நி்ல்மக்ை ரமலும் ்பாதிக 
கின்றது.

கேள்வி: 
 ்தமிழ் அைசிை்லப் ப�ொறுத்தவ்ையில் 
- இலங்ே - இநதிை உ்டன�டிக்்ே முழு 
்மைைொே ந்்டமு்ைப்�டு்த்தப்�்ட கவண 
டும் எனை அடிப்�்்டயில் ்தமிழ் அைசிைல் 

ேடசிேள் சில இ்ணநது ப்சைற�டுகினைன. 
இ்த்ன எவவொறு �ொரக்கினறீரேள்? 

பதில்:
 இந்� அேொஙகம் ஆட்சிககு வந்�ர்பாது, 
அவர்கள முழு்மயாக ஒற்்றயாட்சி அேொங 
கத்்� உருவாககுவது, ஜனைாதி்பதியின அதிகாே 
த்்� அதிகரிப்பது என்பவறறிலும், அதிகாேப்பே 
வலாககல் இனித் ர�்வயில்்ல என்பது 
ர்பான்ற நி்லயில்�ான அவர்களு்ைய செயற 
்பாடுகள இருந்�னை.
 சிறு்பான்மயினைரின அேசிய்லப ்பலிக 
காைாவாககி, �மது அேசிய்ல முனசனைடுப்பது 
�ான அேசின நி்லப்பாைாக இருந்�து.  அதிகாேப 
்பேவலாகக்ல அேொஙகம் நிோகரித்துச செல் லும் 
நி்லயில், கு்்றந்� ்பட்ெம் 13 ஆவது திருத்�த் 
்�யாவது ந்ைமு்்றப்படுத்துஙகளஎன்ற 
ரகாரிக்க்ய வலியுறுத்துஙகள என்ப்� 
வலியுறுத்� ரவண்டிய ர�்வ உளைது. ஏசனை 
னில் இந்� அேொஙகத்தின காலத்தில் முறர்பாக 
கானை அேசியல் தீர்வு ஒன்்ற எதிர்்பார்கக 
முடியாது. அ�னைால்�ான ஏறகனைரவ உளை 13ஐ 
ந்ைமு்்றப்படுத்துமாறு ரகாே ரவண்டிய 
ர�்வ உருவாகியிருககின்றது. இது வேரவறகப 
்பை ரவண்டியுளைது.

கேள்வி: 
 புதிை வரு்டததில் இலங்ே எதிர 
பேொள்்ளப்க�ொகும் ்சவொல்ேள் எனன? 

பதில்:
 இந்�ப ச்பாருைா�ாே சநருககடி�ான 
புதிய வருைத்தில் எதிர்சகாளைபர்பாகும் பிே 
�ானை பிேசசி்னையாக இருககபர்பாகின்றது. ஒரு 
்பஞெம் ர்பான்ற நி்ல உருவாகலாம் எனைவும் 
எதிர்வு கூ்றப்பட்டுளைது. இ�்னை அேொஙகம் 
எப்படிச ெமாளிககபர்பாகின்றது? இ�்னை 
ெமாளிகக ெர்வர�ெ உ�விகள ர�்வ. �றர்பா 
்�ய பூரகாை அேசியல் அதிகைவு �ாககத் 
்�ச செலுத்�ப ர்பாகின்றது. இந்� நி்லயில் 
ச்பருமைவுககுக சகாள்க மாற்றம் அவசிய 
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புதிய ஆண்டு ஒன்றுக்குள் பிரவேசிததிருக்கும் 
நிலையில், கடந்து ேந்த ஒரு ேருட காைம் எவ் 

ோறானதாக இருந்தது என்பலதயிட்டும், பிறந்துள்்ள 
புதிய ேருடததில் அரசாஙகம் எதிர்காள்்ளப் 
வபாகும் சோல்கள் என்ன என்பலதயிட்டும் யாழ். 
பல்கலைக்கழக சிவரஸட ேிரிவுலரயா்ளர கைாநிதி 
அகிலன கதிரகாமர அேரகள் ைண்டன் உயி 
வராலட தமிழ் ோ்னாைியின் தாயகக்க்ளம் நிகழ்வுக்கு 
ேழஙகிய ்சவ்ேியில் ்தரிேிதத கருததுக்க்ளின் 
முக்கியமான பகுதிகள்.
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அனறு �ந்்� செல்வா கூறியது ர்பானறு 
இனி �மிழர்க்ைக கைவுள�ான காப்பாற்ற 

ரவண்டும் என்ற வாெகத்தி்னை உண்்மயாக 
கும் வ்கயிலானை செயற்பாடுகள, இனறு வை 
கிழககில் �மிழ் மகக்ை இலககு ் வத்து முனசனை 
டுககப்படுகின்றனை.
 கிழககு மாகாணத்தி்னைப ச்பாறுத்�வ்ே 
யில், தினைமும் �மிழ் மககள ்பல்ரவறு சநருககடிக 
ளுககும், அசசுறுத்�ல்களுககும் முகஙசகாடுகக 
ரவண்டிய துர்ப்பாககிய நி்லயி்னை எதிர் சகாளகி 
ன்றனைர். சிறு்பான்மயினைத்�வர்கள ரகட்க நாதிய 
ற்றவர்கள என்ற வ்கயிலானை செயற்பாடுக்ை 
ச்பரும்்பான்மயினைத்�வர்களமுனசனைடுககும் 
நி்லயி்னைரய காணமுடிகின்றது.
 �மிழர்களின பூர்வீக நிலஙகளிலிருந்து 

�மிழ் மகக்ை சவளிரயறறுவ�றகானை செயற 
்பாடுகள மிகவும் நுட்்பமானை மு்்றயில் முனசனைடு 
ககப்படுகின்றனை.
 குறிப்பாக கிழககு மாகாணத்தில் �மிழர்கள 
வாழும் எல்்லப ்பகுதிகளிலிருந்து �மிழ்மகக்ை 
விேட்டுவ�றகானை செயற்பாடுகள முனசனைடுககப 
்படுவ்� அவ�ானிககமுடிகின்றது.
 மட்ைககைபபு மாவட்ைத்தின எல்்லப 
்பகுதிகள ச�ாைர்சசியாகப ச்பரும்்பான்ம 
ெமூகத்தின அசசுறுத்�ல்களுககுளைாகி வருகின்ற 
்ம்ய அண்்மககாலமாக ந்ைச்பறறு வரும் 
ச�ாைர்சசியானை ்பல ெம்்பவஙகள சவளிககாட்டி 
நிறகின்றனை.

 அண்்மயில் மட்ைககைபபு மாவட்ைத் 
தின கிோன பிேர�ெ செயலாைர் பிரிவுககுட்்பட்ை 
வைமு்னை, ஊத்துசரெ்னை கிோம மககள சகாழு 
ம்பு - மட்ைககைபபு பிே�ானை வீதி்ய மறித்து 
ரமறசகாண்ை ஆர்ப்பாட்ைத்தின மூலம் குறித்� 
்பகுதியில் ச்பரும்்பான்மயினைத்�வர்கள முனசனை 
டுககும் செயற்பாடுகள ்பல சவளிசெத்துககு வந்�ா 
லும், வைமு்னை ஊத்துசரெ்னை பிேர�ெமானைது 
ச�ாைர்சசியாக சிஙகை ச்பரும்்பான்மயினைத்� 
வர்களினைால் அசசுறுத்�ல்களுககு உளைாகிரய 
வருகின்றது.
 வைமு்னை, ஊத்துசரெ்னை பிேர�ெம் 

என்பது �மிழர்கள ஆதிகாலம் ச�ாட்டுவாழும் 
்பகுதியாகும். காடு ொர்ந்� ்பகுதியில் வாழ்ந்� 
மககள, �மது அன்றாை ர�்வயி்னைத் �ாஙகரை 
பூர்த்தி செய்யும் நி்லயிலிருந்�ாலும், கைந்� 
காலப ர்பாோட்ைம் காேணமாக அவர்களின நி்ல 
்மசயன்பது ொ�ாேண மககள எதிர் சகாளளும் 
பிேசசி்னையாக மாறியுளைது.
 வைமு்னை, ஊத்துசரெ்னைப பிேர�ெமா 
னைது மட்ைககைபபு-சகாழும்பு பிே�ானை வீதியில் 
சவலிககந்்� ெந்தியிலிருந்து 18கிரலா மீற்றர் 
தூேத்தில் காட்டுப ்பகுதி்யயும் இயற்க வைங 
க்ையும் ஊைறுத்துச செல்லும் ்பகுதியாகும். 
அஙகுளை இயற்கயி்னைக சகாண்ரை அதிகை 
வில் மககள வாழ்ந்து வருகி ன்றனைர். வயல் செய்்க, 
காடுகளில் ர�ன மறறும் ரவட்்ையாடு�ல், மீன 
பிடி ர்பான்ற ச�ாழில்களில் இப்பகுதி மககள 
ஈடு்பட்டு வருகின்றனைர். இப்பகுதியில் சுமார் 
600ககும் ரமற்பட்ை குடும்்பஙகள இருககின்றனை. 

வைமு்னை, ஊத்துச 
ரெ்னைககு அருகில் 
ரவறு கிோமஙகள கி்ை 
யாது. காடுகளுககு மத்தி 
யிரலரய அந்� கிோம 
ஙகள காணப்படுகின 
்றனை. இ�ன காேணமாக 
இககிோம மககள 
ச்பரும் சிேமஙக்ை 
எதிர் சகாண்டு வருகி 
ன்றனைர்.

 இந்� கிோமஙக்ைப ச்பாறுத்�வ்ேயில், 
யுத்� காலத்தில் �மிழர்களின வீேத்தி்னை உலக 
சமஙகும் சவளிப்படுத்துவ�றகு இஙகும் ்பலர் 
மாவீேர்கைாக உயிர் நீத்துளைதுைன, இபபிேர�ெம் 
யுத்� காலத்தில் �மிழீழ விடு�்லபபுலிகளின 
முககிய ரகந்திே நி்லயமாகவும் காணப்பட்ைது.
 கிழககின ்படுவான க்ேயிலிருந்� விடு� 
்லபபுலிகளின வைககு ரநாககிய நகர்வுககுப 
பிே�ானை இைமாக இந்� வைமு்னை ்பகுதியிருந்�து. 
வைமு்னைப ்பகுதியானைது, �னியானை ரகந்திே 
நி்லயமாக விடு�்லபபுலிகளினைால் பிேகைனைப 
்படுத்�ப்பட்ை�ால் சிஙகை ச்பரும்்பான்ம இனைத் 
�வர்களின கண்களிலும்  ஓரு்பார்்வயிருந்ர� 
வந்�து.
 கிழககில் உளை ர்பாோளிகள வைககு 
ரநாககி நகர்வ�றகு வாக்ேயூைாகச செனறு 
அஙகிருந்து ்பைகு மூலம் வைககுககுச செல்வ� 
றகு இந்� ்பா்�யூைாக வந்து வைமு்னை ஊத்துச 
ரெ்னை ஆகிய ்பகுதிகளில் ்பதுஙகியிருந்து இோணு 
வத்தின பிேெனனைம் கு்்றவாகியிருககும்ரநேத்தில் 
சகாழும்பு-மட்ைககைபபு வீதி்ய குறுககறுத்து 
வாக்ேககு செனறு, அஙகிருந்து வைககு ரநாககி 
செல்லும் நி்லயிருந்�து. இ�ன காேணமாக 
இப்பகுதி விடு�்லபபுலிகளின காலத்தில் அ்னை 
வோலும் முககியத்துவம் வாய்ந்� ்பகுதியாக 
கரு�ப்பட்ை ர்பாதிலும், இனறு இப ்பகுதி எவோ 
லும் கவனிப்பாேற்ற நி்லயில் காணப்படுவர� 
கவ்லககுரிய�ாகும்.
 யுத்� காலத்திறகு முனபிருந்� காலம் 
ச�ாைககரம இப்பகுதியில் அத்துமீறிய குடிரயற 
்றஙகள ரமறசகாளவ�றகானை ்பல முயறசிகளும் 
்பல்ரவறு காலப்பகுதிகளிலும் முனசனைடுத்து வந்� 
ர்பாதிலும் அ்வ �டுககப்பட்ரை வந்துளைனை.
 மட்ைககைபபின முனனைாள அ்மசெர் 
ர�வநாயகம் காலப்பகுதியில் இப்பகுதியில் சிங 
கைவர்கள குடிரய்ற முற்பட்ைர்பாது அ்மசெர் 
அஙகு செனறு அவர்க்ை அடித்து துேத்திய�ாகவும் 

�கவல்கள இருககின்றனை. இவவா்றானை முககியத் 
துவம் வாய்ந்�, �மிழர்களின இருப்பாக கரு�ப 
்படும் இப்பகுதி்யப ்பாதுகாப்ப�றகுத் �மிழர்கள 
�வறிவருவது கவ்லககுரிய விையமாகரவ ்பார்க 
கப்படுகின்றது.

 குறிப்பாக இப்பகுதி்யப ச்பாறுத்�வ்ே 
யில், �மிழ்த் ர�சியத்தி்னை ரநசிககும் மககள 
அதிகைவில் காணப்படுகின்றனைர். அ�ன காேணமாக 

கருணா, பிள்ையான, வியாரழந்திேன ர்பான்ற 
வர்களுககு இப்பகுதியில் உளை �மிழ் மககள 
ஆ�ேவளிப்பது என்பது மிகவும் கு்்றவானை காே 
ணத்தி னைால், ஆட்சியிலிருககும் ர்பாது இவர்கள 
இப்பகுதி ச�ாைர்பில் கவனைம் செலுத்துவது மிக 
வும் கு்்றவானை�ாகரவயிருந்துவருகின்றது.
 �மிழ்ர�சியப ்பேபபில் உளை கட்சிகளுககு 
இந்� மககள ஆ�ேவளிககின்ற ர்பாதிலும், �மிழ் 
ர�சிய அேசியல் கட்சிகளிலிருந்து ச�ரிவு செய்யப 
்படும் ்பாோளுமன்ற உறுபபினைர்கள பினனைர் இப 
்பகுதிககுச செல்லா� நி்லரய காணப்படுகின்றது. 
இப்பகுதி மககள எதிர்சகாளளும் பிேசசி்னை்யத் 
தீர்ப்ப�றகானை எந்� நைவடிக்ககளும் முனசனை 
டுககா� நி்லரய காணப்படுகின்றது.
 இவவா்றானை நி்லயில்�ான இனறு வை 
மு்னை, ஊத்துசரெ்னையி்னைச சூழ சிஙகைப 
ச்பரும்்பான்மயினைத்்�ச ரெர்ந்�வர்களினைால் 
காடுகள அழிககப்பட்டு, மணல் சகாள்ைகள 
்பாரியைவில் முனசனைடுககப்படுகின்றனை.
 இந்� மண் அகழ்வுகள காேணமாக குறித்� 
்பகுதியின இயற்க அழிககப்படுவதுைன, வீதிகள 
மிக ரமாெமானை மு்்றயில் ்பாதிககப்படுவதுைன 
எதிர்காலத்தில் ம்ழ சவளைம் ஏற்பட்ைால் 
்பாரிய அழிவுகள ஏற்படும் என்ப்� இப்பகுதி 
மககள ஆர்ப்பாட்ைம் ஊைாக முன்வத்�னைர்.

 மட்ைககைபபு மாவட்ைத்திறகுட்்பட்ை 
்பகுதியில் எந்�வி� அனுமதியுமினறி ச்பாலநறு்வ 
மாவட்ைத்தில் உளைவர்களினைால் ச்பருமைவானை 
சலாறிகள, ட்ேகைர்கள ்பயன்படுத்�ப்பட்டு இந்� 
சகாள்ைகள முனசனைடுககப்படுவ�ானைது சவறு 
மரனை மண் சகாள்ை என்ப�ால் மட்டும் வ்ே 
யறுகக முடியாது. இதுசவாரு திட்ை மிட்ை குடிரயற 
்றத்திறகானை ஆேம்்பகட்ை நைவடிக்கயாகரவ 
கரு�ரவண்டியுளைது.

fl;Liu

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

kl;L.efuhd;;

fpof;fpy; Mf;fpukpf;fg;gLk; 

jkpoupd; G+u;tPf epyq;fs;



08,jo;
163 [dtup 02> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

�ன மகனுககானை நீதி ரகட்டு �ந்்� மேணித்து 
விட்ைார்.  �ாய் ரநாயுற்ற நி்லயில் இருகக 

�ன �ம்பியி்னைத் ர�டும் ்பயணத்தில் அககா! 
ொட்சியஙகள உண்்மயி்னை ர்பசுகின்றனை.  
ஆனைால் நீதி வழஙகத் �ான யாரும் இல்்ல 
. உள நாட்டு  யுத்�ம்  நி்்றவ்ைந்து 
விட்ைது.  �றர்பாது நாட்டில் ெமா�ானைமாம்.  
மககள எல்லாரும் ெந்ர�ாெமாய் நிம்மதியாக 
வாழ்கின்றார்கைாம் எனை நாசைல்லாம் ஒரே 
்பேவல் ர்பசசு. ஆனைால் உண்்மயாகரவ 
எம் �மிழ் மககள ெந்ர�ாெமாக நிம்மதியாக 
இல்்ல. ஆயு�பர்பார்  முடிந்து விட்ைது 
�ான; ஆனைால் மககள மனைஙகளில் ஏற்படுத் 
�ப்பட்ை வடுககள ேணஙகைாய் ச�ாைர்ந்து 
துேத்துகின்றது. கைந்� யுத்� காலத்தில் 
�ந்்�்ய, மக்ை, மக்னை, ெரகா�ேர்க்ை 
எனை �ம் உ்றவுக்ைத்  ச�ா்லத்துவிட்டும், 
்பாதுகாபபுக கருதி இோணுவத்தினைரிைம் 
ஒப்ப்ைத்து விட்டும்  அவர்களின வரு்க 
ககாக 12 வருைஙக்ைக கைந்தும் காத்திரு 
ககும் அந்�  உ்றவுகளின நி்ல்ய யாேறி 
வார். 
 கைந்� ர்பார்ககாலத்தில் �ன உைன 
பி்றந்� ெரகா�ே்னைத் ச�ா்லத்துவிட்டு 
அவனின வரு்கககாக இனனைமும் வவு 
னியா மாவட்ைத்தில் காணாமல் ஆககப 

்பட்ை உ்றவுகளினைால் நைாத்�ப்பட்டுவரும் ர்பாோ 
ட்ைக கைத்தில் ர்பாோடிகசகாண்டு, �ன �ம்பியின 
வரு்கககாகக காத்திருககும் உைன பி்றந்� ெரகா 
�ரி �ான மரகந்திேன சிவகாமி.
 “எனைது ச்பயர் மரகந்திேன சிவகாமி. 
நான வவுனியா கூமாஙகுைத்தில் வசித்து வருகின 
ர்றன. எனைது �ந்்�யின ச்பயர் சினனைசொமி 
நல்ல�ம்பி. எனைககு இரு ெரகா�ேர்கள �ான. 
அதில் ஒருவர் �ான நல்ல�ம்பி ெசிநந்�ன. இவர் 
�ான காணாமல் ஆககப்பட்ைவர். எனனு்ைய 
மற்்றய ெரகா�ரி திருமணம் செய்தி 
ட்ைா. என்ே அப்பா �ான �ம்பி 
் ய த் ர � டி வ வு னி ய ா வி ல் 
க ா ண ா ம ல் ர ்ப ா னை வ ர் க ள 
ர்பாோட்ைம் ஆேம்பித்தில் 
இ ரு ந் து ர ்ப ா ே ா ட் ை க 
கைத்திரலரய இருந்து 
ர ்ப ா ே ா டி னை வ ர் . 
ஆனைால் �ம்பி்ய 
மீட்க மு�ரல அப்பா 
திடீசேனை இ்றந்திட் 
ைார். என்ே அம்மா 
வுககும் வயது ர்பாய் 
ட்டுது. அவவும் �ம்பி 
காணாமல் ர்பானைதில் 
இருந்து ரயாசிசசு வருத் 
�ம். என்ே அப்பா 
சொல்லுவார் “�ம்பி்ய 
வீட்ை மீட்டுசகாண்டு 
வந்து விட்டிட்டு�ான 
�ன உயிர் ர்பாகும்” எண்டு. ஆனைால் �ம்பி ்பறறி 
�கவல் ஒண்டுரம ச�ரியாமல் அப்பா இ்றந்தி 
ட்ைார்.
 �ஙக்ை மக்னை ்பார்கக ரவணும் என்பது 
�ான என்ே அப்பா அம்மாை க்ைசி ஆ்ெ.   
அ�னைால �ான  நான அப்பா இ்றந்�ாலும் �ம்பிய 
மீட்சைடுககணும் எண்டு ர்பாோடிக சகாண்டி 
ருககினர்றன. 

 2008 ஆம் ஆண்டு மார்கழி மா�ம் 29 ஆம் 
திகதி வவுனியா கூமாஙகுைம் சித்திவிநாயகர் 
ஆலயத்திறகு முனனைால் ்வத்து�ான என்ே 
�ம்பி்ய இோணுவத்தினைர் ரமறசகாண்ை சுறறி 
வ்ைபபில் கா்ல 7 மணியைவில்  பிடிசசுக 
சகாண்டு ர்பானை �கவல் ச�ரியவந்�து.  பி்றகு 

காவல் து்்றயினைரிைம் ஒப்ப்ைத்�வஙகள. 
நாஙகள  நீதிமன்றத்தில் வழககுத் ச�ாடுத்து 

என்ே �ம்பி குற்றவாளி இல்்ல 
எனறு விட்டுவிட்ைார்கள. வழககு 

முடிஞசு வரேகக நீதிமன்ற 
முடிஞசு வரேகக நீதிமன்ற 

வாெலிரலரய சிஐடி 
எண்டு சொல்லி  ஐந்து 

ர்பர் வந்�ாஙக. 
என்ே �ம்பி்ய எம் 
கண்முனனுகரக பிடி 
சசிட்டு ர்பானைாஙக. 

எஙகைால  முடிஞெ 
ைவு அவ்னைக காப்பா 
ற்றப ர்பாோடியும் காப 
்பாற்ற முடியல. என்ே 

�ம்பி ஒரு குற்றமும் 
ச ெ ய் ய ல . 

எ ன ் ே 
� ம் பி ய 
எ ப பி டி 
ய ா வ து 

மீ ட் க ணு ம் . 
இனியாவது நாஙகள எல்லாரும் ஒன்றா ரெர்ந்து 
நிம்மதியா வாழணும் எண்ை து�ான எஙகை ஆ்ெ.
 �ம்பிை  உடுபபு, ்ெககிள எனை அவன 
்பாவிசெ ச்பாருட்கள எல்லாத்்�யும் ்வசசிருக 
கி்றம். அவன்ே ்பைத்� ொமி�ட்டிலரய ்வசசு 
்பாத்திட்டு இருககி்றம். அப்பா அம்மா்வ உ்ழ 
சசு ்பார்த்�தும் என்ே �ம்பி �ான. அவன இண்்ை 
கரகா, நா்ைகரகா வருவான எண்டு �ான எல்லா 

ரும் காத்துகசகாண்டு இருககி்றம். எபபிடியாவது 
என்ே �ம்பிய கண்டுபிடிககணும். 
 �ம்பி்யக காணாவில்்ல எண்டு சொல்லி 
சேட்கு ர்றாஸ நிறுவனைத்திலும், ஜனைாதி்பதி ஆ்ண 
ககுழு விலும், வவுனியா வனனி பிேதி காவல்து்்ற 
அதி்பர் காரியாலயம் எனை எல்லா இைஙகளிரலயும் 

மு்்றப்பாடு செய்�னைாஙகள. ஆனைாலும் 
அவன எஙரக இருககி்றான? எபபிடி இருக 
கி ்றான? எண்டு ஒரு �கவலும் இது வ்ே 
கி்ைககவில்்ல.  என்ே �ம்பி காணா 
மல் ர்பாரககக  25வயது. இபர்பா அவனு 
ககு 38  வயது  13 வருைம் ஆகீட்டுது. என்ே 
�ம்பிை �கவல் எதுவுரம ச�ரியல. எவவ 
ைரவா மு்்றப்பாடுகள சகாடுத்தும் 
யாருரம எந்�ப ்பதிலும் கூ்றவில்்ல.  
  �ம்பி காணாமல் ர்பானைதிலிருந்து 
என்ே அப்பா அவ்னை மீட்க எல்லா வழி 
களிலும் ர்பாோடினைவர். ஆனைால் அவ்னைக 
கண்டுபிடிகக முடியல. அந்� வலிரயாை 
வவுனியாவில காணாமல் ர்பானைவர்களின 
உ்றவுகள ர்பாோட்ைம் நைாத்தினை ர்பாது 
சவயில், ம்ழ எண்டு ்பார்ககாமல் ச�ாைர்ச 
சியா ர்பாோட்ைத்திறகு ர்பாவார். ஆனைால் 
ர்பாோடி க்ைசில �ம்பிய ்பார்ககாமல் 
06.05.2020 ஆம் ஆண்டு இ்றந்திட்ைார். அனறு 
ச�ாைஙகி இனறுவ்ே என்ே �ம்பிய 
ர�டி நான ர்பாோடிகசகாண்டிருககி்றன. 
எஙகளுககு எஙகை �ம்பி ரவணும். எப்படி 

யாவது எஙக்ை �ம்பி்ய மீட்டுத்�ாஙரகா. 
என்ே அப்பாவால �ான �ம்பிய ்பார்ககமுடிய்ல. 
என்ே அம்மாவாவது க்ைசியா �ம்பிய ்பார்கக 
ணும்  எப்படியாவது என்ே �ம்பிய மீட்டு 

�ாஙரகா?” எனை �ன உைன பி்றந்� ெரகா�ேன ்பறறி 
கூறி முடித்�ார் அந்� ெரகா�ரி. இதுவ்ே அவன 
எஙரக எனை ச�ரியாது ்பரி�வித்து நடு வீதியிரல 
கண்ணீருைன காத்திருககும் அந்� ெரகா�ரியின 
நி்ல்ய  எனனைசவனறு சொல்வது?

 இவர்களின கண்ணீருககு நீதி எஙரக? 
இனனும் பிள்ைக்ைத் ச�ா்லத்� ச்பறர்றாரும், 
கணவ்னைத் ச�ா்லத்� ம்னைவிமார்கள, ம்னை 
வி்யத் ச�ா்லத்� கணவனமார்கள, ச்பற 
ர்றா்ே ச�ா்லத்� பிள்ைகள எனை இனறும் 
எத்�்னை ர்பர் கண்ணீருைன  எதிர்்பார்த்து  காத்தி 
ருககி்றார்கள. இவர்களுககானை நீதி எஙரக! இவர் 
களின எதிர்்பார்பபும் �விடு ச்பாடியாகித்�ான 
ர்பாகுமா? 
 கைத்�ப்பட்டும், காணாமலாககப்பட்டும் 

fl;Liu

ghyehjd; rjP];
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filrp tiu NghuhLNtd;. 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

“jk;gp te;J mk;khit ghu;f;f Ntz;Lk; 

vd;W vdf;F xU Mir”
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கேள்வி: 
 இலங்ே ்தமிழ் முஸ்லீம் ேடசிேள் 13 ஆவது திருத்தச் 
்சட்டத்்த ந்்டமு்ைப்�டுத்த கவணடும் எனறு இநதிை 
அை்்ச கேொருவது ப்தொ்டரபில் உஙேள் ேருதது எனன?

பதில்:
 இந்� சூழ்நி்லயில் இது ஒரு நல்ல விையம் �ான. எஙக்ைப 
ச்பாறுத்�வ்ேயில் 13ஆவது திருத்�ம் என்பது ோஜீவ – சஜயவர்த்�னை 
செய்துசகாண்ை இலங்க இந்திய ஒப்பந்�ம். அந்� ஒப்பந்�காலத்தில் 
கைத்தில் இருந்�வர்கள விடு�்லப புலிகள. அவர்கள அந்� ஒப்பந்�த்்� 
ஏறறுக சகாளைவில்்ல. இந்� ஒப்பந்�த்தில் விடு�்லபபுலிகள  
ொர்பிரலா ஈழத்�மிழர் ொர்பிரலா முககியமானை எவரினைதும் ்கசயாப்ப 
மும் இனறிரய ஒப்பந்�ம் இேண்டு நாடுகளுககும் இ்ையில் ்கசொத் 
�ானைது. இது ்பறறி ்பல விமர்ெனைஙகளும் உண்டு. 
 ோஜ்பக்ஸ அேொஙகத்தின காலத்தில் அ்� நி்்றரவறறுரவாம் 
எனறு உறுதிசமாழி சகாடுத்�து. அ�றகு LLRC என்ற அறிக்க ச்ப்றப்பட்டு 
ஒரு நல்லிணககத்்� உருவாககுரவாம் என்பது மட்டுமல்லாமல், 13இறகு 
ரமரல 13+ ஐ நி்்றரவறறுரவாம் எனறு ்பத்து ஆண்டுகளுககு முனனைால் 
சொனனைதும் உண்டு. ஆனைால் எதுவுரம ந்ைச்ப்றவில்்ல. 
 இலங்க இந்திய ஒப்பந்�த்தின்படி�ான 13ஆவது திருத்�ம் என்பது 
உண்டு. ெரி. அ�ாவது வருமா? ெரி ஈழம் �ான இல்்ல. ஈழம்�ான ரவண்டும். 
�னி நாடு�ான. இனி ெகவாழ்வு இல்்ல என்ற �ந்்� செல்வா வடித்� 
வட்டுகரகாட்்ைத் தீர்மானைத்தின்படி�ான �னி ஈழம் ரவண்டும் எனறு 
விடு�்லப புலிகள கைத்தில் நினறு ர்பாோடினைார்கள. சொல்சலாணா 
தியாகஙகள செய்து, எத்�்னை ர்பரு்ைய வீே மேணஙகள, முளளிவாய்க 
காலில் நைந்� துயே ெம்்பவஙகள. அதில் இந்திய ெர்ககார் து்ணர்பாய், 
்பல்ரவறு நாடுகள இலங்கககுத் து்ண ர்பாய், அனறு �னியாக நின்ற 
விடு�்லப புலிகள இயககத்்� ர�ாறகடித்து முளளிவாய்ககாலில் 
ச்பரும் துயேத்்�க சகாடுத்�து இலங்க அேொஙகம். அதில் இந்திய 
அேொஙகத்திறகும் மாச்பரும் உ�வி உண்டு. மறுககவில்்ல.
 ெரி இந்� 13ஆவது திருத்�த்்� முஸலிம்கள ரெர்ந்து சகாண்டு 
வருவது நல்லது �ான. �மிழர்களுககும், முஸலிம்களுககும்  இ்ையில் 
எதிர்வி்னை இருந்� காலத்்� எல்லாம் ம்றந்து, ஒரே 
கைத்தில் நிற்பது நல்லது�ான. யாழ்ப்பாணத்தில் 
ச�ாைஙகி, அம்்பா்்ற மட்ைககபபு வ்ேககும் 
ச�றகில் �மிழர் வாழும் ்பகுதியில் ஒரு முனரனை 
ற்றம் வருவது நல்லது�ான. சொல்லிக சகாண்டி 
ருககாமல், நல்ல ஒரு முடிவு வேரவண்டும் என்பது 
�ான இன்்றய ர�்வ.
 ஆனைால் �னி நாடு என்பதில் மாறறுக கருத்து 
இல்்ல என்ப்� நாம் புரிந்து சகாளை ரவண்டும். 
இன்்றககு இ்ைக காலத்தில் இது �ான நல்ல 
ச�ாரு தீர்வு என்றால், அ்� ஏறறுக சகாண்டு, 
மககள நிம்மதியாக வாழ முடிந்�ால், ஈழத் �மிழர் 
கள ஏறறுக சகாண்ைால், எஙக்ைப ர்பால ஈழத் 
�மிழர் களுககாக உ்ழககின்ற ஆ�ேவாைர்கைாகிய 
எஙகளுககும் திருபதி. அவர்களின நலன, மனை 
நிம்மதி �ான எஙகளுககு அவசியம். 

கேள்வி: 
 இந்த முைறசிக்கு ்தமிழே அைசு எத்த்ேை ஆ்தை்வ வழங 
கும்?

பதில்:
 அ�றகு ெரியானை புரி�ரலாடு என்றால் சொல்ல முடியும். ஏசனைன 
்றால், முளளிவாய்ககால் முடிந்�வுைன, எஙகள �்லவர் ம்்றந்� க்லஞர் 
அவர்கள சேரொ அ்மப்்ப மறு்படியும் இேண்ைாவது �ை்வ புதுபபித்து, 
அ�றகானை கைப்பணி்ய ஆறறும் ச்பாறுப்்ப எனைககுத் �ந்�ார்கள. சேரொ 
மாநாட்்ை 2012இல் சென்னையில் நைத்திரனைாம். அ�றகுப பினனைர் 
இன்்றய மு�ல்வரோடு இ்ணந்து, ஐ.நா. மன்றத்திலும், சஜனிவா ஐ.நா.
மனி� உரி்மகள ஆ்ணயகத்திலும் மனுக சகாடுப்பதில், மனு்வத் 
�யாரிப்பதில்  முககிய ்பஙகாறறியவன நான. அதுர்பாக பிரிட்டிஸ ்பாோளு 
மன ்றத்தில் உலகத்�மிழ் மாநாட்டில் �மிழ்நாட்டுத் �்லவர்கள அத்�்னை 
ர்பரும் கலந்து சகாண்ைார்கள. அதில் ் வ.ரகா, சநடுமா்றனகலந்து சகாளை 
வில்்ல. ்பாட்ைாளி மககள கட்சி ஜி.ரக. மணி, ைாகைர் கிருஸணொமி, 
திருமாவைவன,  இந்திய ச்பாதுவுை்மக கட்சி்யச ரெர்ந்� �ா.்பாண்டியன. 
டி.ோஜா உட்்பை ்பலரும் கலந்து சகாண்ைனைர். இறுதியாக அந்� மாநாட்டில் 
�றர்பா்�ய மு�ல்மசெர் மு.க.ஸைாலின ர்பசினைார்கள. 
 எஙக்ைப ச்பாறுத்�வ்ேயில் ஈழத்�மிழர்களின நலனும், அவர்க 
ளின மனை அ்மதியும், நிம்மதியானை வாழ்க்கயும் அவசியம். 13ஆம் 
திருத்�ம் வந்�ால் அ�றகாக திோவிை முனரனைற்றக கழகம் �னனைாலானை 
எல்லாவி�மானை அர்ப்பணிபபுக்ையும் ்பணிக்ையும் நிசெயமாகசசெய்யும் 
எனறு அன்்றகரக உறுதியளித்துளைார். அந்� மாநாடு நைந்து கிட்ைத்�ட்ை 

எட்டு ஒன்பது  ஆண்டுகைாகி விட்ைனை. 
 நான திோவிை முனரனைற்றக கழக செய்தித் ச�ாைர்பு செயலாைோக  
இருககிர்றன. அந்� வ்கயில் அ�றகானை முனமுயறசிக்ை எடுபர்பாம். 
ஈழத் �மிழர்கள ச�ாைர்்பானை விையஙக்ை �மிழக மு�லவரிைம் ஈழத்�மிழர் 
குறித்�ானை விையஙக்ை வலியுறுத்�ககூடியவனைாக ஈழத்�மிழர்களுககாக  
நிசெயமாக நான இருபர்பன.

கேள்வி: 
 இலங்ே மீது ஒரு அழுத்தத்்த ஏற�டுததும் சூழ்நி்ல 
ஒனறு இநதிைொவுக்கு ஏற�டடுள்்ள்தொ? 

பதில்:
 நான ெட்ைமன்ற உறுபபினைருமல்ல, நாைாளுமன்ற உறுபபினைரும் 
அல்ல. 1970களிலிருந்து ஈழத்�மிழர் பிேசசி்னைககாக சநடுமா்றரனைாடு 
கைப ்பணியாறறியவன. பிே்பாகேன, ர்பபி சுபபிேமணியம் ர்பானர்றார் 
எனரனைாடு �ஙகியிருந்�ார்கள. ்பாண்டி்பஜார் ெம்்பத்தின ர்பாது எனைககு 
சநருககமாக இருந்�ார். அமிர்�லிஙகம், சிவசி�ம்்பேம், ரயாரகஸவேன 
ர்பான்ற நாைாளுமன்ற உறுபபினைர்களகூை எனைககு சநருககமானைவர்கள. 
அவர்களுைனும் நான ர்பசிக சகாண்டிருந்ர�ன. ஈழத் �மிழர்களின 
துயேஙக்ைத் தீர்கக ரவண்டியது எஙகள �ாய்த் �மிழகத்தின கை்ம. அந்� 
வ்கயில், ரமாடி அேசிறகு எனனை செய்யலாம் என்ற குறிபபு மு்்றயாக 
அனுப்பப்பட்டுளைது. திமுகவிலிருந்து ஈழத்�மிழருககானை ்பணி்ய 
ரமாடி ஆட்சியிலும் செய்துளரைன. இபர்பாதும் இந்�க குறிபபுகள எனனி 
ைமிருந்து வாஙகிச செனறுளைார்கள. அந்�க குறிபபுகளில் நான 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

ஈழததமிழர பிரசசிலனக்கு ஒரு தீரவு அலமய 
வேண்டும் என்பதில் அக்கலற ்காண்டேரும், 

அதறகாக நீண்டகாைம் அயராது உலழதது 
ேருபேரும், திமுக ேின் ்சயதித ்தாடரபா்ளருமான  
ேழக்கறிஞர வக.எஸ்.இராதாகிருஸ்்ணன அேரகள், 
13ஆம் திருததச சட்டம் ் தாடரபாகவும், ஈழததமிழர 
்தாடரபாக இந்தியாேின் நிலைப்பாடு குறிததும் 
இைக்கு உடகததிறகு ேழஙகிய பிரததிவயக ்சவ்ேி
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சீனைத் தூதுவரின யாழ் ்பயணம், இலங்க 
இோணுவ அதிகாரிகள மீது அசமரிககா ச�ாைர் 

சசியாக சகாண்டுவரும் ்பயணத் �்ைகள, 13 
ஆவது திருத்�செட்ைத்்� நி்்றரவற்ற ஆவலாக 
இருககும் இந்தியா என்பனை கைந்து சென்ற வருைத் 
தின இறுதியில் நிகழ்ந்� நிகழ்வுகைாகும்.
 ச்பாருைா�ாே சநருககடியில் சிககிய இல 
ங்க அே்ெ �னைது வ்லயில் விழ்வப்ப�றகு 

இந்தியா ரமறசகாளளும் முயறசிகள, சீனைாவுககு 
�னைககானை ர்பேம்ர்பசும் �ேபபு ஒன்்றத் ர�டும் 
நி்ல்யத் ர�ாறறுவித்துளைது. அ�ன சவளிப 
்பாடுகள �ான, �மிழ் மககளுைன நல்லு்ற்வப 
ர்பண முற்பட்டும் வி�மாக அ்மந்திருந்� சீனைத் 
தூ�ேகக குழுவின ்பயணம்.
 இந்திய மறறும் சிஙகை மீனைவர்களினைால் 
்பாதிககப்பட்ை �மிழ் மீனைவர்களுககானை உ�வி, 
கைறச�ாழி்ல ரமம்்படுத்தும் திட்ைஙகள, சிஙகை 
இனைவாதிகைால் எரிககப்பட்ை யாழ்.நூலகத்்� 
இ்ணயவழி நூலகமாக மாற்றம்திட்ைம் என்பவற 
றுைன நினறுவிைாது, வைககின பிேசித்தி ச்பற்ற 
நல்லூர் ஆலயத்திறகும் ெம்பிே�ாய விதிக்ை 
மதித்து வழி்பாடுக்ையும் ரமறசகாண் டிருந்�னைர்.

 அ�ன பினனைர் எதிர்ககட்சித் �்லவர் 
ெஜித் பிரேம�ாொ ஊைாக வைககு மறறும் கிழககு 
மாகாண ்வத்தியொ்லகளுககு 20 மில்லியன 
ரூ்பாய்கள ச்பறுமதியானை சிறுநீேகம் ்பாதிககப்பட் 
ைவர்களுககுச சிகிக்ெ அளிககும் இயந்திேஙக 
்ையும் வழஙகியிருந்�னைர்.
 மாகாண சுகா�ாே அ்மசசு இருககும்ர்பாது, 
எதிர்ககட்சித் �்லவரின ஊைாக வழஙகப்பட்ை 
இந்� உ�வி என்பது இலங்கயில் எல்லாத் �ேபபி 
னை்ேயும் அேவ்ணத்துச செல்லும் சவளிவிவகா 

ேக சகாள்க்ய ந்ைமு்்றப்படுத்� சீனைா விரும் 
புவ்�ரய காட்டுகின்றது. 
 அர�ெமயம், இலங்க அேசு மீ�ானை ச்பாரு 
ைா�ாே அழுத்�ஙக்ையும் சீனைா ம்்றமுகமாக 
ரமறசகாளைத் திட்ைமிட்டு வருகின்ற�ா என்ற 
ெந்ர�கமும் ச�னனிலங்கயில் எழுந்துளைது.
 இயற்க உேம் இ்றககுமதி விவகாேத்தில் 
இலங்க அேசு 6.7 மில்லியன சைாலர்கள �ண் 
ைப்பணம் செலுத்�த் தீர்மானித்துளை ர்பாதும், 
இலங்க மீது ஒரு ச்பாருைா�ாேத் �்ை 

ஏற்படுத்�ப்பை ரவண்டும் எனை 
சீ விங நிறுவனைம் சீனை அே்ெக 
ரகட்டுளைது. ரமலும் இலங்க 
யில் இருந்து இ்றககுமதி செய்யப 
்படும் ர�யி்ல மீது கட்டுப்பாடு 
க்ை விதிகக ரவண்டும் எனைவும் 
அது ்பரிந்து்ே செய்துளைது.
  இ�னி்ைரய �மிழர் 
விவகாேத்தில் இந்தியாவினமூலம் 
நகர்்வ ரமறசகாளைலாம் என 
்பதில் நம்பிக்க இழந்துளை அசம 
ரிககா, �னைது கூட்ைணி நாடுகளின 
ஊைாக அ�்னை ரநரி்ையாக ரமற 
சகாளைமு்னைந்து நிறகின்றது. 
அ�ன சவளிப்பாடுகள �ான 
ஐககிய நாடுகள ெ்்பயில் சகாண்டு 
வேப்பட்ை தீர்மானைஙகள. அது 
மட்டுமல்லாது, �மிழ் அேசியல் 

வாதிக்ையும் அதில் ்பயன்படு 
த்திக சகாளை அது �றர்பாது 

மு்னைபபுக காட்டு கின்றது.
 இலங்கயில் ரமறசகாளைப்படும் அசம 
ரிககாவின அபிவிருத்தித் திட்ைஙக்ைப பிோந் 
திய ெகதிகளின பினபுலத்துைன சிஙகை  இனைம் 
முறியடித்து வருவதுைன, �மது ச்பாருைா�ாே 
சிகக்லத் தீர்க கவும், இலங்க அேசு ரமறகுலகம் 
ொர்ந்� அ்னைத்துலக நாணய நிதியத்தின உ�வி்ய 
விடுத்து, பிோந்திய வல்லேசுகளின உ�வி்ய நாடு 
வது என்பது இலங்க விவகாேத்தில் ரமறகுல 
கத்தின நகர்வுகள அ்னைத்தும் ர�ால்வி்யச 
ெந்திப்ப்�ரய காட்டுகின்றது.
 இந்� நி்லயில் �ான அசமரிககா இலங்க 
மீ�ானை �னைது நைவடிக்கக்ை தீவிேப்படுத்தி 

வருகின்றது. கைந்� சில வாேஙகளுககு முனனைர் 
இேண்டு ்ப்ை அதிகாரிகள மீது ்பயணத்�்ை்ய 
விதித்� அசமரிககாவின சவளிவிவகாேத்து்்ற, 
�றர்பாது ரமலும் ஒரு சஜனைேலுககும் �்ை விதி 
த்துளைது.

 அது மட்டுமல்லாது, புலம்ச்பயர் �மிழ் 
அ்மபபுகைால் வைககு, கிழககில் ரமறசகாள 
ைப்படும் அபிவிருத்தி நைவடிக்ககள ச�ாைர்பி 
லும் �னைது ஆர்வத்்� சவளியிட்டு வருகின்றது. 
எதிர்வரும் காலஙகளில் �மிழ் மககளின அபிவிரு 
த்தி நைவடிக்ககளில் அசமரிககா �ன்னை இ்ண 
த்துக சகாண்ைாலும் ஆசெரியப்பை முடியாது.
 இந்தியா்வப ச்பாறுத்�வ்ேயில், �னைது 
இழந்� பிடி்ய மீண்டும் தூககி நிறுத்�க கடும் 
பிேயத்�னைம் ரமறசகாண்டு வருகின்றது. 13 ஆவது 
திருத்�செட்ைத்்� நி்்றரவறறுமாறு �மிழ் கட்சி 
கள இந்தியா்வக கூட்ைாகக ரகாேரவண்டும் 
என்ற சகாள்கயில் இந்தியா ஆவலாக உளைது 

ைன, அ�றகானை ஒனறி்ணத்�லிலும் இந்தியத் 
தூதுவர் இேவு ்பகலாக ்பணியாறறி வருவதும் குறிப 
பிைத்�ககது. 
 இந்� நகர்வுகளில் நாம் எவவாறு ்பயணிகக 
ரவண்டும் அல்லது அ�்னை எவவாறு ்பயன்படுத்� 
ரவண்டும் என்ப�றகு எம்மிைம் ஒரு ச�ளிவானை 
சவளிவிவகாேக சகாள்க ரவண்டும் எனை நாம் 
எபர்பாதும் வலியுறுத்துவது உண்டு.
 ஆனைால் �றர்பா்�ய சூழ்நி்லயில் அவ 
வா்றானை காத்திேமானை சகாள்க �ாயகத்தில் உளை 
�மிழ் அேசியல் கட்சிகளிைரமா அல்லது புலம் 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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�னைது சொல்லிலும் செயலிலும் �னைது மனி�த்்� 
முழு்மயாக வாழ்ந்துசகாண்டு, முறறிலும் 

அனபு நிேம்பிய வாழ்க்க எப்படியிருககும் எனறு 
�னைது ெக ச�னனைாபிரிகக மககளுககும், உலகம் 
பூோவும் வாழுகின்ற மககளுககு ர்போயர் சைஸம 
னட் எடுத்துககாட்டினைார்.

 உலகத்�ால் மிக அதிகமாக மதிககப்பட்ை 
ஓர் ஆனமீக, மனி� உரி்மத் �்லவோனை ரூட்டு, 
நி்றசவறி �ாண்ைவமாடிய ச�னனைாபிரிககாவில் 
மட்டுமனறி, உலகத்தில் எஙசகல்லாம் ்பலவீனை 
மானைவர்களுககும் குேலற்றவர்களுககும் எதிோக 
அ்றசநறி ரீதியாக �வறுகள இ்ழககப்பட்ைனைரவா, 
அஙசகல்லாம் இனைசவறி, அைககுமு்்ற, ெகிப 
்பற்ற �ன்ம, அநீதி ர்பான்றவறறின தீ்மகளு 
ககு எதிோனை �னைது சகாள்க ரீதியிலானை கடும் 
எதிர்ப்்ப, செயல்கரைாடு கூடிய இ்்ற நம்பிக்க 
யுைன வாழ்ந்து காட்டினைார்.
 ச்பாதுசவளியில் அவர் முனசனைடுத்� 
ஒவசவாரு செயற்பாடும் அவேது மிக ஆழமானை 
கிறிஸ�வ நம்பிக்கயிலும் எபர்பாதும் ச்பாது 
மனி�த்்� முனனிறுத்துகின்ற உயிரோட்ைமுளை 
அவேது ‘உபுண்ரு’ ரகாட்்பாட்டிலும் ரவரூனறி 

யிருந்�து. அவேது வார்த்்�களுககும் செயல்களு 
ககும் இ்வரய மிகபச்பரிய �ார்மீக வலு்வக 
சகாடுத்�னை. உண்்மயில், அனபுககு எதிோக 
விவா�ம் செய்ய எவோல் முடியும்? நி்றசவறி அேசு 
அ்�ச செய்ய முயனறு ஈறறில் ர�ால்வி்யரய 
�ழுவியது.
 சவள்ையர் அல்லா�வருககு �ேககு்்ற 
வானை கல்வி்யக சகாடுத்து, அவர்க்ைச சிறிய 
ரவ்லகளுககுள முைககும் ரநாககத்துைன 
ரவண்டுசமனர்ற 1953 இல் இயற்றப்பட்ை 
‘்பாண்டு’ கல்விசெட்ைத்துககு �மது கடும் எதிர்ப 
்்பப ்பதிவு செய்வ�றகாக ரூட்டுவும் அவேது 
ம்னைவியும் ஆசிரியத் ச�ாழிலில் இருந்து �ாமா 
கரவ சவளிரயறினைார்கள.

 1960களில் ர்பாட் செயர் (Port Hare) 
்பல்க்லககழகத்தில் அஙகிலிககன (Anglican) ம்்ற 
ொர்ந்� ஆனமீக குருவாகப ்பணியாறறிய காலஙக 
ளில், திருப்பலிகளின ர்பாது, �மது ஆண் ெரகா�ேர் 
களுைன இ்ணந்து திருப்பலிககுக குருவானைவ 
ருககு உ�வு�வ�றகானை ச்பண் மாணவர்களுககும் 
அவர் அ்ழபபு விடுத்�ார். அககாலப ்பகுதியில் 
அது மிகவும் ஒரு துணிகேமானை முடிவாக அ்மந்�து 
மட்டுமனறி, பிறகாலத்தில் அஙகிலிககன திருச 
ெ்்ப, ச்பண்க்ைக குருககைாகத் திருநி்லப்படு 
த்�வும் காேணமாக அ்மந்�து. இம்மாற்றத்துககு 
ர்போயர் ரூட்டுவின முயறசிகள அடிப்ப்ையாக 

அ்மந்திருந்�னை. 1992ம் ஆண்டு, ச�னனைாபிரிககா 
வின மு�ல் ஐந்து ச்பண் குருககளில் இருவ்ேப 
ர்போயர் திருநி்லப்படுத்தினைார்.
 ஆலயத்தின ம்்றயு்ே ரம்ையாக இருந் 
�ாலும் ெரி, அல்லது, நி்றசவறி்ய அமுல்நைத்திய 
ச�னனைாபிரிககாவில் நீதிககாகவும் ெமத்துவத்துக 
காகவும் அவர் முனசனைடுத்� நைவடிக்ககைாக 
இருந்�ாலும் ெரி அல்லது உளநாட்டுத் திரு அ்வ 
களில் ச்பாதுவானை இலககுகள, மாற்றம், ஒபபுேவு 
ர்பான்ற விைய ஙக்ை ் மயப்படுத்திய ர்பாச�ல் 
லாம் ர்போயர் அவர்கள �னைது ‘உபுண்டு’ ரகாட்்பா 
ட்்ை சவளிப்படுத்தினைார்.
 “�ான கடும் எதிர்ப்்பச ெந்தித்� ்பஙகுக 
ளுககுச சென்ற ர்பாச�ல்லாம் அவேது சமன்ம 
யானை இயல்பு, இேககககுணம், மிக ஆழமானை 
அவேது இ்்ற நம்பிக்க என்பனை இயல்்பாக 
சவளிப்பட்ை்�க காணககூடிய�ாக இருந்�து” 
எனறு அஙகிலிககன ம்்றொர்ந்� ஒரு ெமூக நீதிச 
செயற்பாட்ைாைர் கருத்துத் ச�ரிவித்�ார்.
 ச�னனைாபிரிகக அஙகிலிககன திருசெ்்ப 
்யப ச்பாறுத்�ைவில் மிக வி்ேவாக உயர் நி்ல 
க்ை எட்டிய ர்போயர், சஜாெனனைர்ஸர்பர்க 
நகரின அஙகிலிககன �்லவர் ஆகி (Dean of Jo-
hannesburg), இந்நி்ல்ய அ்ைந்� மு�ல் கறுபபி 
னைத்�வர் என்ற ச்பரு்ம்யப ச்பற்றார். ்படிப 
்படியாக, சலரொத்ர�ாவின ஆயர் (Bishop of Leso-
tho), ச�னனைாபிரிகக திருஅ்வகள ஒனறியத்தின 
ச்பாதுசசெயலர், சஜாொனனைர்ஸர்பர்ககினஆயர், 
ரகப ேவுணின ர்போயர் (Archbishop of Cape Town), 
ச�ன ஆபிரிகக நாடுகளின திரு அ்வயின 
�்லவர் (South African Council of Churches - SACC) 
என்ற நி்லகளுககு வி்ேவாக அவர் உயர்ந்�ார்.
 ‘அஙகிலிககன திரு அ்வயின �்லவர்’ 
என்ற அவேது ்பணிநி்ல, நீதிககானை அவேது 
உணர்வுபூர்வமானை ர�ைல், �னைது கருத்துக்ை 
மிகவும் ஆணித்�ேமாக எடுத்துசசொல்ல அவருககு 
இயல்்பாகரவ இருககின்ற ஆற்றல் என்ற அ்னைத் 
தும் இ்ணந்து உலகில் அ்னைவோலும் அறியப 
்பட்ைவோக அவ்ே மாறறியது.

 �னைது ஊ�ாநி்ற முழுநீை அஙகி்ய அணி 
ந்து சகாண்டு, உலகத்திலும் �னைது நாட்டிலும் 
எந்�சவாரு அசெ உணர்வும் இனறி அதிகாேத்தில் 
உளைவர்களுககு எதிோக அவர் குேசலழுபபிய 
ர்பாது உலகம் அவ்ே இலகுவாக அ்ையாைங 
காணககூடிய�ாக இருந்�து.
 ச�ன ஆபிரிகக திரு அ்வகளின ஒனறி 
யத்தின ச்பாதுசசெயலோக இருந்துசகாண்டு, கிறி 
ஸ�வ ம்்றயின அடிப்ப்ையிலும் அ்றசநறி 
வழியிலும் அதிகாேபூர்வமாக நி்றசவறி்ய முறறு 
முழு �ாக எதிர்த்துத் �னைது கருத்துகக்ை அவர் 
சவளிப்படுத்திய ர்பாது, சிலர் அவ்ே ஏறக 
மறுத்�ார் கள. இனனும் சிலர்அவருககுத் ச�ாந்�ேவு 
செய்�ார்கள. ஆனைால் இ்வ எவறறுககும் அஞ 
ொது நி்றசவறியின ர்பாலித் �ன்மக்ைத் �கர்த் 
ச�றிய எவவ்கயிலும் ெமேெம் செய்யா� �னைது 
வார்த்்�க்ை அவர் ்பயன்படுத்தினைார்.
 ச�ன ஆபிரிககத் திரு அ்வகளின ஒனறி 
யத்தின செயற்பாடுக்ை விொே்ண செய்வ�ற 
காக நீதியாைர் ஈரலாவின (Judge Eloff) �்ல்மயில் 
ஓர் அேெ விொே்ண ஆ்ணக குழு்வ 1982இல் 
அதி்பர் பி.ைபிளயூ ர்பாத்�ா (PW Botha) நியமித்�ார். 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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குறிபபிட்டுளைது எனனைசவன்றால்,
1. இதுவ்ே அஙரக �மிழர்கள அழிககப்பட் 
ைார்கள. இனை அழிபபு நைந்�து. அஙகு 
இனை அழிபபு நைந்�து மட்டுமல்ல, அந்� 
இனை அழிபபு ்பறறி ெர்வர�ெ, சு�ந்திேமானை, 
நம்பிக்கயானை ஒரு விொே்ண அவசியம் 
நைத்�ப்பை ரவண்டும். ்லபீரிய அதி்பர்மீது 
எவவாறு விொே்ண நைத்�ப்பட்ைர�ா 
அர� ர்பானறு விொே்ண நைத்�ப்பட்ைால், 
ேணஙகளுககு ஓேைவு மருந்து ர்பாட்ைது 
ர்பால இருககும். அந்� விொே்ணககானை 
முயறசி்ய ெர்வர�ெத்திறகு எடுத்துச செல்ல 
ரவண்டும். ஐ.நா. மனி� உரி்மகள ஆ்ண 
யத்தில் இது ஏறகனைரவ தீர்மானைமாக எடுத்துக 
சகாளைப்பட்டுளைது.
2. வைககு கிழககுப ்பகுதிகளில் 13ஆம் திருத் 
�ச ெட்ைம் 13+ என்பது ந்ைமு்்றககுவே 
ரவண்டும். 
3. அஙகுளை ஈழத்�மிழர்கள, புலம்ச்பயர் 
�மிழர்கள மத்தியில் ஈழத்�மிழர்கள நிம்மதி 
யாக வாழ எனனை வழி? ஈழத் �மிழர்கள 
உரி்மகள ச்ப்றரவண்டுமாயின எந்� அேசி 
யல் ந்ைமு்்ற ர�்வ என்பது குறித்�ானை 
ச்பாது வாகசகடுபபு நைத்�ப்பை ரவண்டும். 
4. வைககு கிழககு மாகாணெ்்ப இருந்�து. 
விகரனைஸவேன மு�ல்வோக இருந்�ார். அதிகா 
ேம் இல்்ல. வே�ோஜபச்பருமாள மு�ல் 
வோக இருந்� காலத்திலும் அவர் இந்தியா 
வில் மத்தியபபிேர�ெத்தில் �ான வாழ்ந்�ார். 
இந்தியா்வப ச்பாறுத்�வ்ேயில் மாநில 
சுயாட்சி ரவண்டும் எனறு ரகட்கினர்றாம். 
ெட்ைம் ஒழுஙகு, வருவாய், நில உரி்ம இ்வ 
எல்லாம் மாநில அேசிைம் இருககின்றது. 
 அஙகு மீனபிடித் ச�ாழில் முககியமானை 
ஒரு ச�ாழில். இ�றகானை ஒரு முடி்வ எடுகக 
ரவண்டுமாயின சகாழும்பில்�ாரனை எடுகக 
ரவண்டும். வைககு கிழககு மாநிலத்தில் எடு 
கக முடியார�. எனனை அதிகாேஙகள அவர்க 
ளுககு இருககின்றனை. அஙகு ஒரு முடிவு 
எடுகக ரவண்டுமாயின மு�ல்வர் ஊைாக 
சகாழும்பிறகு செனறு அஙகு�ான முடிவு 
எடுகக ரவண்டும். மு�ல்வோல் முடிவு எடு 
கக முடியார�. இப்படிப்பட்ை மாகாண அேொ 
ஙகம் ர�்வ�ானைா? அ�றகு உரிய நைவடி 
க்க எடுத்து அ்�ச சீர்திருத்� ரவண்டும் 
எனறு ரகட்டுளரைன.

5. முளளிவாய்ககால் யுத்�த்தின ர்பாது 
காணாமல் ர்பாரனைார் ்பறறி அறிந்து அவர்க 
ளின உ்றவினைரிைம் அவர்கள ்பறறிய �கவல் 
க்ைச சொல்லு�ல்.
6. முளளிவாய்ககால் யுத்�த்தின பினனைர் 
்கது செய்யப்பட்ைவர்கள சி்்றசொ்லக 
ளில் இருககின்றார்கள. அவர்க்ை விடு�்ல 
செய்ய ரவண்டும். 
7. வைககு கிழககுப ்பகுதியில் ்பல இைஙக 
ளில் கண்ணிசவடிகள அகற்றப்பைவில்்ல. 
அ்வ அகற்றப்பை ரவண்டும். அது மட்டு 
மல்ல, சில காலஙகளின முனனைர் நான 
இலங்கககுச செனறிருந்ர�ன. அஙகு ்பல 
இைஙகளில் இலங்க இோணுவம் �மிழர் 
களின நிலஙகளில் முகாமிட்டு இருககின்ற 
னைர். முளளிவாய்ககால் முடிந்து ்பத்து ஆண்டு 
களுககு ரமலாகி விட்ைது. அவர்கள அஙரக 
இருகக ரவண்டிய அவசியம் எனனை? சிஙகை 
அேொஙகம் அந்� இோணுவத்்� திரும்்பப 
ச்ப்றரவண்டும். 
8. அஙகுளை �மிழர்களின காணிகள, வீடுகள 
யாருககு உரி்மயானைர�ா அவர்களிைம் ஒப்ப 
்ைககப்பை ரவண்டும். அ�றகானை வழககு 
கள நீதிமன்றத்தில் இருககின்றனை. 

ரமறகூ்றப்பட்ை விையஙகள செய்யப்பை ரவண் 
டும் எனறு பிே�மர் கவனைத்திறகுக சகாண்டு 
செனறுளரைாம். நான திமுக அேசில் ஈழத்�மிழர் 
கள ்பறறி அகக்்ற சகாண்ைவன என்ற வ்கயில் 
மத்திய அேசிலிருந்து அதிகாரிகள எனனிைம் 
இேண்டு �ை்வகள ஆரலாெ்னை ரகட்டுச 
செனறுளைார்கள. விரிவானை ஆஙகிலத்தில் இந்� 
விையஙக்ைத் �யாரித்து அனுபபியுளரைன. 
இந்� வி்பேஙகள ச�ாைர்்பாக இந்தியில் சமாழி 
யாககம் செய்யப்பட்ை ஒரு நூல் நாைாளுமன்ற 
உறுபபினைர்களுககும் அனுப்பப்பட்டுளைது. 
இந்�ப ்பணி்ய நாஙகள செய்து சகாண்டிருககின 
ர்றாம். �மிழகத்தில் ்வரகா ர்பான்ற எல்லாக 
கட்சிகளும் ஈழத்�மிழர்களுககு ஆ�ேவாகத்�ான 
இருககின்றார்கள. 
 என்னைப ச்பாறுத்�வ்ே ச�ளிவாகச 
சொல்லுகினர்றன. அழுத்�மாக, திருத்�மாக, 
்பலமு்்ற சொல்லியுளரைன. ோஜீவ ்படுசகா்ல 
ககும், விடு�்லப புலிகளுககும், பிே்பாகேனுக 
கும் ெம்்பந்�மில்்ல. இ்� கிட்டு ச�ாைககத்தி 
ரலரய மறுத்துளைார். விடு�்லபபுலிகள ோஜீவ 
காந்தி்யக சகா்ல செய்ய ரவண்டிய அவசியம் 
இல்்ல. இந்திோ காந்தி மீது விடு�்லபபுலிகள 
நனறி ்பாோட்டினைார்கள. இந்திோ அம்மா இருந் 

�ால் எஙகளுககு ஈழம் கி்ைககும். இந்திோ காந்தி 
இ்றந்� ர்பாது பிே்பாகேன எனனை ரவ�்னைப்பட் 
ைார் எனறு எனைககுத் ச�ரியும். 
 83களில் பிே்பாகேன இந்திோ காந்தி அம் 
்மயா்ேப ்பறறி எனனுைன ர்பசும் ர்பாது, 
“அண்ரய �மிழீழம் நிசெயமாகக கி்ைககும். 
அந்� ஒரு அழுத்�மானை ்பார்்வ, தீர்ககமானை 
்பார்்வ எஙகளுககு இருககின்றது. நிசெயமாக 
நம்பிக்க இருககின்றது. �மிழீழம் கி்ைத்�தும் 
அ்� ஆேம்பித்து ்வப்ப�றகு இந்திோ காந்தி 
அம்்மயா்ே நாஙகள ்பலாலி விமானை நி்லய 
த்தில் செஙகம்்பை வேரவறபு ்வத்து வேரவற 
ர்பாம். அத்துைன எஙகளுககாகக குேல் சகாடுத்� 
உஙக்ைப ர்பானர்றா்ே, சநடுமா்ற்னைப 
ர்பானர்றா்ே, அனி�ாப பிே�ாப ர்பானர்றா்ே 
அர� சிவபபுக கம்்பைத்தில் நான வேரவறர்பன 
அண்்ண.” எனறு கூறினைார். அ�றகு நான சொன 
ரனைன வஙகர�ெத்்� உருவாககியது ர்பால 
உஙகளுககும் நிசெயம் உருவாககித் �ருவார்கள” 
எனறு   சொனரனைன. கைந்� காலத்தில் காஙகிேசில் 
நானும் சநடுமா்றனும் இருந்� ர்பாது�ான 
சநடுமா்றன இது குறித்து இந்திோ காந்தி 
அம்்மயாரிைம் அழுத்�மாகப ர்பசியிருந்�ார். 
இது நைந்�து 82, 83 காலப்பகுதிகளில். ஆனைால் 
இந்திோ காந்தி அம்்மயார் துயேமாகப ்படு 
சகா்ல செய்யப்பட்ைார். 
 ஈழம் ச்பறறுவிடுரவாம் எனறு பிே்பா 
கேன நம்பிக்கரயாடு இருந்�ார். இனறு அது 
நைககவில்்ல. �ளளிப ர்பாய்விட்ைது. இது 
ஒரு துகககேமானை பினனை்ைவு �ான நான மறுகக 
வில்்ல. ெரி ஈழம் கி்ைககவில்்ல. �னிநாடு 
கி்ைககவில்்ல. இபர்பாதுளை சூழ்நி்லககு 
நான ரமரல சொனனை 8 ரகாரிக்கக்ையும் 
நி்்றரவற்றககூடிய�ாக இந்திய மத்திய அேசு 
அந்�க கை்ம்ய ஆற்ற ரவண்டும் எனறு 
எஙக்ைப ர்பானர்றார் நிசெயமாகக குேல் சகாடு 
பர்பாம். எனனை துயேம் என்றால் உஙகளுககாகக 
குேல் சகாடுகக எஙக்ைப ர்பானர்றார் நாைாளு 
மன்றம் செல்லவில்்ல. அ�றகாக நாஙகள 
கவ்லப்பைவில்்ல. என்்றககும் எஙகள குேல்  
உேத்� குேலாக ஈழத்�மிழருககாக இருககும்.சேரொ 
என்றாரலா ஈழத்�மிழர் பிேசசி்னை என்றாரலா 
�மிழ்நாட்டில் ஈழத்�மிழர் ஆ�ேவாைர்கள 
எனறு ்பத்துப ்பதி்னைந்து ர்ப்ேத் �ான இனறு 
சொல்ல முடியும். எஙகளகுேல் ஈழத்�மிழ் 
ெரகா�ேர்களுககு இருககும் எனறு உறுதியாகச 
சொல்கிர்றன. 

த�ொடரும்.....
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இவவாறு செய்வ�ன மூலம் ர்போயர் ரூட்டு்வ 
இசசெயற்பாடுக்ைச செய்யாது �டுப்பது 
அதி்பரின ரநாககமாக இரு ந்�து.
 விொே்ண ஆ்ணககுழுவில் ஆறறிய 
�னைது ஆேம்்ப உ்ேயின மூலம், திருவிவிலியத்தின 
அடிப்ப்ையிலும், இ்்றயியல் ரீதியாகவும் ெமூக 
நீதி்ய ஆ�ரித்து உ்ேயாற்றவும் செயற்பைவும் 
திரு அ்வககு இருககின்ற உரி்ம ச�ாைர்்பாக 
யாரும் எதிர்த்து உ்ேயாற்ற முடியா� வ்கயில் 
ஒரு விவா�த்்� ர்போயர் முன்வத்�ார். நி்ற 
சவறி்ய முறறுமுழு�ாகத் �கர்த்ச�றியும் ஒரு 
முயறசியாக இது அ்மந்திருந்�து. மிக விரவக 
மாகவும் நுட்்பமாகவும் ஆற்றப்பட்ை இந்� உ்ே 
எந்�வி� இ்்றயியல் அறிவும் அற்ற நீதியாைர் 
க்ை ஆசெரியத்துககும் குழப்பத்துககும் 
ஆழ்த்தியது.
 மூனறு வருைஙகைாகத் ச�ாைர்ந்து நீடித்� 
விொே்ணகளின முடிவில் அதி்பர் ர்பாத்�ாவுககு 
ஏமாற்றத்்� அளிககும் வி�த்தில் ‘ஒனறியம் �வறி 
்ழத்��றகானை எந்�வி� உறுதியானை ொனறும் 
கி்ைககவில்்ல’ என்ற தீர்ப்்ப ஆ்ணககுழு 
வழஙகியது. இந்�த் தீர்பபின காேணமாக ஒனறியம் 
எந்�வி� ்பாதிபபும் இனறித் �னைது ்பணி்யத் 
ச�ாைேககூடிய�ாக இருந்�து.

 ச�ன ஆபிரிககாவுககு எதிோக நாடுகள 
�்ைக்ைப ர்பாடுவ்� ஊககுவிப்ப�றகாக 
�னைது ச்பாறி்ப்றககும் ர்பசசுத்தி்ற்னை ரூட்டு ்பயன 
்படுத்தினைார். நி்றசவறி அேசின ்பயஙகேவா� ெட்ைத் 
்�ப ச்பாறுத்�வ்ேயில் 5 வருைஙகள சி்்றத் 
�ண்ை்னைககுரிய ஒரு குற்றம் இதுவாகும்.
 அவேது துணிவானை ர்பசொற்றல் இனைவா� 
சவள்ையரிைமிருந்து கடும் சவறுப்்பயும் அர� 
ரநேம் ச�ன ஆபிரிககாவில் வாழ்கின்ற ச்பரும் 
்பான்ம கறுபபினை மககளின ர்போ�ே்வயும் 
ர�டித் �ந்�து.
 நி்றசவறிக சகாள்கககு எதிோக உலகை 
வில் மிகவும் அதிகமாக அறியப்பட்ை ஒரு �்ல 
வோக இந்� ஆற்றல் அவ்ே முனனிறுத்தியது. 
1984ம் ஆண்டில் ‘அ்மதிககானை ரநா்பல் ்பரிசு’ 
அவருககு வழஙகப்பட்ை ர்பாது இந்நி்ல ரமலும் 

உறுதிய்ைந்�து.
 நி்றசவறிமிகக ்பாதுகாபபுப ்ப்ையினைரு 
ககு உ�விய�ாக 1985இல் டுடூ்ஸா (Duduza) மனி�ர் 
ஒருவர் குற்றஞொட்ைப்பட்டு கழுத்திரல ேயர் 
ர்பாைப்பட்டு ேயரில் சநருப்்பப ்பற்ற ்வகக 
ரகா்பத்ர�ாடு இருந்� ஒரு மககள கூட்ைம் 
முற்பட்ை ர்பாது, ர்போயர் அ�்னைத் �டுத்து 
நிறுத்தினைார்.
 “ஊ�ா நி்ற அஙகி்ய அணிந்து, உயேத்தில் 
மிகச சிறியவோக இருந்�ர�ாடு கைந்� வருைம் 
ரநா்பல் ்பரி்ெப ச்பறறிருந்� 53 வயது நிேம்பிய 
ர்போயருககு ஆ்பத்து நிகழுரமா எனறு ஒரு சில 
நிமிைஙகள நாஙகள ்பயந்திருந்ர�ாம்” எனறு 
சலாஸ ஏஞெலஸ ் ேம்ஸ ( Los Angeles Times) அனறு 
செய்தி சவளியிட்டிருந்�து.

த�ொடரும்.....
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மாகும். சவளிநாடுகள �மது நலனக்ை அப்ப 
்ையாகக சகாண்டு�ான உ�வி செய்ய முனவரு 
வார்கள. இது மிகவும் சநருககடியானை ெவால்�ான. 
இ�்னை அேொஙகம் எவவாறு ெமாளிககப ர்பாகி 
ன்றது என்பது�ான இபர்பாதுளை பிே�ானை 
ரகளவி!

2022 இல் இலங்்க    ... த�ொடர்ச்சி...



கூ்றல் விொே்ணகளுககு இைமில்்ல எனறும், 
உளைக விொே்ணகளின மூலம் மட்டுரம ச்பாறு 
பபுக கூ்றலாம் எனறும் அவர் ஐநா மன்றத்திறகுப 
்பதிலளித்துளைார். அவரு்ைய இந்�ச செயற்பாடு 
ஐநா மனி� உரி்மகள ஆ்ணயாைர் அலுவலக 
த்்� மட்டுமனறி, ச்பாறுபபுக கூ்றலுககானை பிரேே 
்ண்ய நி்்றரவறறிய ெர்வர�ெ நாடுக்ையும் 
அதிருபதி அ்ையச செய்திருககின்றது.
 மனி� உரி்ம மீ்றல்கள மட்டுமனறி ர்பார்க 
குற்றசொட்டுகளுககும் ரநேடியாக ஆைாகியுளை 
ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெவின ர்பாக்க 
அந்� நாடுகளும் ்பல அ்மபபுககளும் கண்டித் 
திருககின்றனை.
 ஜனைாதி்பதி ர�ர்�லில் ர்பாட்டியிடுவ�ற 
கானை �னைது ர�ர்�ல் காலக சகாள்கப பிேகைனை 
த்தில் ்ப�விககு வந்�ால், எந்� ஓர் இோணுவத் 
தினை்ேயும் ர்பார்ககுற்ற விொே்ணகளுகரகா 
அல்லது உரி்ம மீ்றல் விொே்ணகரகா இைமளி 
ககப ர்பாவதில்்ல எனைக கூறியிருந்�ார். அது 
மட்டுமல்லாமல் ஜனைாதி்பதியாகத் ச�ரிவு செய்யப 
்பட்டு ்ப�விரயற்ற மறுநாரை இோணுவத்தினைருககு 
எதிோனை அத்�்னை குற்றசொட்டுகக்ையும் விலக 
கப ர்பாவ�ாக அவர் சிஙகை ச்பௌத்� மககளுககு 
உறுதியளித்திருந்�ார்.
 அந்� உறுதிசமாழிகரகற்ப ஜனைாதி்பதியா 
கத் ச�ரிவு செய்யப்பட்டுப ்ப�வி ஏற்ற�ன பினனைர் 
இோணுவத்தினைர் மீ�ானை அ்னைத்து உரி்மமீ்றல் 
குற்றசொட்டுகக்ையும் விலககினைார். நீதிமன்றங 
களில் நிலு்வயாக இருந்� உரி்ம மீ்றல்கள 
ச�ாைர்பிலானை வழககுகள அ்னைத்்�யும் இ்ை 
நிறுத்தி, குற்றசொட்டுககு உளைாகியிருந்� அ்னை 
த்து இோணுவத்தினைருககும் விொே்ணகளில் 
இருந்து விலககளித்�ார். இ�ன மூலம் இ்ழககப 
்பட்ை குற்றஙகள மறறும் அநீதி மு்்றயிலானை 
குற்றசொட்டுககளில் இருந்தும், அவறறிறகானை 
�ண்ை்னைகளில் இருந்தும் இோணுவத்தினைருககு 
விலககளித்துளைார்.  
 அது மட்டுமல்லாமல் ஞானைொே ர�ே்ே 
அவேது அேசியல் அ்மப்பாகிய ச்பாது்பல ரெனைா 
என்ற அ்மப்்ப நிறுவி முஸலிம் மறறும் �மிழ் 
சிறு்பான்ம ம�ஙகளுககு எதிோனை வனமு்்றப 
ர்பாககிறகு ஞானைொே ர�ே்ேத் �்ல்மரயறறுச 
செயற்பைவும், இனைவா� ம�வா�ப ர்பாககில் 
வனமு்்றகளில் ஈடு்படுவ�றகும் ஜனைாதி்பதி 
ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெ உறுது்ண புரிந்துளைார்.
 இந்� வ்கயில் ஜனைாதி்பதியுைனைானை தீவிே 
இனைவா�, ம�வா� சநருககமானை அேசியல் உ்றரவ 
அவ்ே ஒரே நாடு ஒரே ெட்ைம் என்ற புதிய ெட்ை 

வாககத்திறகானை ஜனைாதி்பதி ஆ்ணககுழுவின 
�்லவோக ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெ்வ நியமிககச 
செய்துளைது.  
 ஏறகனைரவ நீதிமன்ற அவமதிபபுக குற்றச 
ொட்டில் நீதிமன்றத் தீர்பபுகக்மய �ண்ை்னை 
ச்பறறிருந்� ஞானைொே ர�ே்ே, ச்பௌத்� அ்மபபு 
ககளினைதும், ச்பௌத்� ம�த்தினைேதும் அழுத்�ஙகளு 
ககு அடி்பணிந்து, முனனைாள ஜனைாதி்பதி ்மத்திரி 
்பால சிறிரெனை ச்பாது மனனிப்பளித்து விடு�்ல 
செய்திருந்�ார்.
 நாட்டின ெட்ைதிட்ைஙகளுககு எதிோகச 
செயற்பட்ைதுமல்லாமல், மனி� உரி்ம மீ்றல் 
வழககு விொே்ணசயானறில் நீதிமன்றத்தில் 
குறுககீடு செய்து, நீதிமன்றத்்� அவமதித்��ாற 
காகரவ அவருககுச சி்்றத் �ண்ை்னைத் தீர்ப்பளி 
ககப்பட்டிருந்�து. குறிப்பாக ச்பௌத்� ம� நியமஙக 
ளின்படி சுகஙகள ெலு்ககள அ்னைத்்�யும் 
முறறும் து்றந்திருகக ரவண்டிய  பிககுகளில் ஒரு 
வோகிய ஞானைொே ர�ேர், ஒரு க்ைமகனைாகச 
செயற்பட்டிருந்�்மககாகக கடு்மயாகத் �ண்டி 
ககப்பட்டிருகக ரவண்டும். ஆனைால் அது நைகக 
வில்்ல.

 ொ�ேேண நீதிமன்றக குற்றத் �ண்ை்னையில் 
இருந்து �வ்றானை மு்்றயில் �ண்ை்னை விலககளி 
ககப்பட்ை ஒருவ்ேரய ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய 
நாட்டின மிக முககியத்துவம் மிககச�ாரு ெட்ைவா 
ககத்திறகானை ஆ்ணககுழுவின �்லவோக 
நியமித்துளைார். 
 இந்� நியமனைத்தின மூலம் அவர்கள 
இருவருககும் இ்ையிலானை ம�வா� அேசியல் 
செயற்பாட்டு சநருககத்்�ப புரிந்து சகாளை 
முடிகின்றது. இ�ன அடிப்ப்ையிரலரய  சநருக 
கடிகளில் இருந்து மீட்்ப�றகாக நாட்்ை இோணு 
வத்தினைரிைம் ஒப்ப்ைகக ரவண்டும் என்ற அேசி 
யல் ரீதியானை ஒரு கருத்்� சவளிப்படுத்தியிருககி 
ன்றார்.
 ஆயினும் ஜனைாதி்பதிககும் அவருககும் 
இ்ையிலானை ம�வா� அேசியல் சநருககத்்� 
உறறுக கவனிககும்ர்பாது, இந்�க கருத்்� ஞானை 
ொே ர�ேரு்ைய �னிப்பட்ை கருத்�ாகக சகாளை 

முடியாதிருககின்றது.  உண்்மயில் அ�்னை ஜனைா 
தி்பதி ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெவின கருத்�ாகரவ 
ரநாகக ரவண்டியிருககின்றது. 
 நாட்்ை இோணுவத்தினைரிைம் ஒப்ப்ை 
கக ரவண்டும் என்ப�றகு அப்பால், அவர் சவளியி 
ட்டுளை மறறுசமாரு கருத்து நாட்டின ஜனைநாயகம் 
வி்ேவில் குழிர�ாண்டிப பு்�ககப்பட்டு விடும். 
முழு்மயானை இோணுவ ெர்வாதிகாே ஆட்சி நிறுவ 
ப்படும் என்ற கெப்பானை உண்்ம்யப புலப்படு 
த்துவ�ாக அ்மந்திருககின்றது.
 ெகல அேசியல்வாதிகளும், அதிகாரிகளுரம 
நாட்டில் ஏற்பட்டுளை சநருககடிகளுககுக காேணம் 
எனை �னைது ரநர்காணலில் கூறியுளை ஞானைொே ர�ேர், 
மறறுசமாரு கருத்்�யும் சவளியிட்டுளைார். 
“இவர் கள�ாரனை (ெகல அேசியல்வாதிகளும் அதிகா 
ரிகளுரம) மகக்ைப ்பட்டினிககுள �ளளியுளை 
னைர். நாட்்ைக கைனில் �ளளியுளைனைர். இ�றகு 
ஜனைாதி்பதி காேணமல்ல. ‘இோணுவ  ஆட்சி’எனைக 
கூவிக சகாண்டு, ஜனைநாயகக க்� ர்பசும் ெகல்ே 
யும் பிடித்துச சி்்றயில் அ்ைகக ரவண்டும்.
இல்்லரயல் நாட்்ைக கட்டிசயழுப்பமுடியாது” 
எனைக கூறியுளைார். 
 அறு்பத்ச�ான்பது இலட்ெம் ச்பௌத்� வாக 
காைர்களின ஆ�ே்வப ச்பறறு, ஆட்சி அ்மத்� 
ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய ோஜ்பகெ, இோணுவமயப 
்படுத்�ப்பட்ை சிவில் நிர்வாகத்்�ப ்படிப்படி யாக 
உருவாககி வருவதுைன, ச்பாருைா�ாே ரீதியாகவும் 
ரமாெமானை சவளிவிவகாேக சகாள்கச செயற 
்பாடுகளினைாலும் நாட்்ை மிகுந்� சநருககடிககு 
உளைாககியிருககின்றார். இதுரவ அேசியல் 
ய�ார்த்�ம்.
 நி்்றரவற்றதிகாேத்துககு அப்பால் அதிகப 
்படியானை அதிகாேஙக்ைத் �னனைகத்ர� குவித்து, 
ஜனைநாயக ரீதியாக அவோல் நாட்்ை நிர்வகிகக 
முடியாமல் ர்பாயுளைது. இந்� நி்லயில் இோ 
ணுவ சிவில் ஆட்சி மு்்றயில் இருந்து நாட்்ை 
முழு்மயானை ெர்வாதிகாேப ர்பாககிறகு இட்டுச 
செல்லப ர்பாகின்றார் என்ப்�ரய சநருககடிக 
ளில் இருந்து மீட்்ப�றகு நாட்்ை இோணுவத்தி 
னைரிைம் ஒப்ப்ைகக ரவண்டும் என்ற ஞானைொே 
ர�ேரின சவளிப்படுத்தி உளைது.
 அது மட்டுமனறி, அதிகாேஙகள ்பலவற 
்்றத் �னனைகத்ர� குவித்துக சகாண்டிருககின்ற 
ர்பாதிலும், நாட்்ைத் துப்பாககி மு்னையில் ஆட்சி 
செய்ய ரவண்டிய அவல நி்ல்மகரக நி்ல 
்மகள ஜனைாதி்பதி ரகாட்ை்பாய்வத் �ளளி 
யுளைது என்ற கெப்பானை உண்்ம்யயும் ம்்ற 
முகமாக ஞானைொே ர�ேர் �னைது ஊைக ரநர்காணலில் 
புலப்படுத்தியுளைார்.

புத்�ொண்டில் பல்ை     ... த�ொடர்ச்சி...
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 இந்நி்லயில்  ர�ாட்ைபபு்ற �ரிசு நிலங 
க்ை இ்ைஞர்களுககு ச்பறறுக சகாடுத்து, 
அவர்களின ச்பாருைா�ாே ரமம்்பாட்டிறகாக 
உ�வு�ல் ரவண்டும். இவவிையத்தில் நிறுவனை 
த்தினைர் உரிய அகக்்றயி்னை சவளிப்படுத்� 
ரவண்டும்.
 இவறர்றாடு ச�ாழிலாைர்களின சுய 
ச�ாழில்  ஊககுவிபபு விையத்திலும் உரிய 
கவனைம் செலுத்�ப்படு�ல் ரவண்டும். இ�றகானை 
கைன வெதிக்ை ச�ாழிலாைர்கள ச்பறறுக 
சகாளவ�றகும்,  இலகு �வ்ண மு்்றயில் 
செலுத்துவ�றகுமானை ஏற்பாடுக்ை வஙகிகளு 
ைன கலந்து ர்பசி ம்லயக  அேசியல்வாதிகள 
செய்து சகாடுகக ரவண்டும். இ�னர்பாது கு்்ற 
ந்� வட்டி வீ�ம் ச�ாைர்பிலும் கவனைம் செலுத் 
�ப்பை ரவண்டும். இத்�்கய ஏற்பாடுகளின 
மூலமாக ர�ாட்ைஙக்ையும் ச�ாழிலாைர் 
க்ையும் அழிவுப ்பா்�யில் இருந்து மீட்சைடு 
த்து அபிவிருத்தி்ய ஏற்படுத்� முடியும் எனறு 
கருதுகினர்றன” என்றார்.

அைசொங்கம் த�ொழி .... த�ொடர்ச்சி  ...

உளைர்பாது, இலங்க அேசு ச்பாதுச சொத்து 
கக்ை விற்ப்னை செய்கின்றது. இலங்க 
மககளின ்பாவ்னைககு ர�்வயானை எரிச்பாரு 
ட்க்ை ரெமிககப ர்பாதிய கு�ஙகள இல்்ல 
எனை அது குற்றம் சுமத்தியுளைது.

இந்தியொவுககு திரு .... த�ொடர்ச்சி  ...

நல்லிணககத்்�யும் ஏற்படுத்� உ்ழத்து 
சவறறி கண்ை ர்போயர் சைஸமனட் டுட்டு 
அவர்களின இறுதி மேணசெைஙகு பி்றந்திருககும் 
புது வருைத்தின மு�ல் நாளில் நைந்திருககி்றது . 
அவர் ெர்வர�ெத்துககு விட்டு சென்ற  நல்லிணகக 
செயற்பாட்்ைப பு்�ககக கூைாது. அது ச�ாைர் 
வ�றகானை செயற்பாட்டில் இலங்க ஆட்சியா 
ைர்கள நாட்ைம் சகாண்டுளைனைர் என்ப�றகு 
அ்ையாைமாக  அேசியல் ்கதிக்ை விடு�்ல 
செய்வது அவருககு செய்யும் சகௌேவமாக 
அ்மவர�ாடு அேசியல் நீதி்ய ர�டிக சகாண் 
டிருககின்ற �மிழ் மககளுககு எதிர்காலம் ச�ாைர் 
பில் நம்பிக்க்யயும் ஏற்படுத்தும். அேசியல் 
தீர்வுககாக ெர்வர�ெத்்� ரநாககி �மிழ் மககள 
�ளைப்பட்டுளைனைர்” என்றார்.

பிறந்திருககும் பு� .... த�ொடர்ச்சி  ...

 22,000 ரநாயாளிகள மறறும் ச�ாழிலாைர் 
கள உணவு மறறும் மருந்து இல்லாது துன்பப்படு 
வ�ாக ்பர்னைாஜி ரமலும் ச�ரிவித்துளைர்.
 இ�னி்ைரய, இந்தியாவின ்பல ்பகுதிக 
ளில் நத்�ார் தினை விழாககளுககு இந்துககள இ்ை 
யூறுக்ை ஏற்படுத்திய�ாக ச�ரிவிககப்படுகி 
ன்றது.
 இந்தியாவின 1.37 பில்லியன மககள 
ச�ா்கயில் கிறிஸ�வர்கள 2.3 விகி�ம் என்பது 
இஙகு குறிபபிைத்�ககது. இந்துககரை அஙகு 
ச்பரும்்பான்மயானைவர்கள.

கிறிஸ�ெ நொடு .... த�ொடர்ச்சி  ...

ச�ா்லந்து ர்பானை �ம் உ்றவுகள இருககின்றார் 
கைா? இல்்லயா? எனை ச�ரியாது. ஆனைால் அவர் 
களுககாக நாள ர�ாறும் வீதியிரல காத்திருக 
கின்றார்கள உ்றவுகள. இவர்களுககானை நீதி்யப 
ச்பறறுகசகாடுகக யார் முனவருவார்கள. இவர்கள 
ேணஙகள எனறுரம அழியபர்பாவதில்்ல. இவர் 
களின வலிகளுககு  மருந்து ர்பாை யாரும் �யாோக 
வும் இல்்ல.

�ம்பி ெந்து       ... த�ொடர்ச்சி...
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2012ஆம் ஆண்டு இப்பகுதியில் ஆயிேககணககானை 
குடும்்பஙகளுககு மகாவலி அபிவிருத்தி திட்ைத்தின 
கீழ் காணிகள வழஙகப்பட்டு ரெ்னைப்பயிர்ச 
செய்்க என்ற கருத்திட்ைத்தி்னைக சகாண்டு முன 
சனைடுககப்பைவிருந்� ்பாரியைவிலானை குடிரயற்ற 
நைவடிக்ககள அன்்றய �மிழ்ர�சிய கூட்ை்ம 
பபு ்பாோளுமன்ற உறுபபினைர்கள ரமறசகாண்ை 
அழுத்�ஙகள காேணமாக �டுத்து நிறுத்�ப்பட்ைது.
 அ�ன பினனைர் 2014ஆம் ஆண்டு இப்பகுதி 

யில் 400குடும்்பஙகளுககு காணிகள உளை�ாகவும் 
யுத்� காலத்தில் அவர்கள இைம்ச்பயர்ந்��ாகவும் 
கூறி குடிரயற்ற நைவடிக்ககளுககு அடித்�ைம் 
இைப்பட்ைர்பாதும், அ்வயும் �டுத்து நிறுத்�ப 
்பட்ைது. இ�ன காேணமாக இப்பகுதி மககளுககு 
அடிப்ப்ை வெதிகள ஏற்படுத்திக சகாடுககாமல் 

அவர்க்ை அஙகிருந்து சவளிரயறறும் வ்கயானை 
செயற்பாடுகரை ச�ாைர்சசியாக முனசனைடுககப 
்படுகின்றனை.

 வைமு்னை, ஊத்துசரெ்னை மககள ்பல் 
ரவறு கஸைஙக்ை எதிர்ரநாககி வருகின்றனைர். 
குறிப்பாக ்பாைொ்ல கல்வி நைவடிக்ககள 
09ஆம் �ேம் மட்டுரம உளைது. அ�றகு பினனைர் 
கல்வி கற்ப�றகு வா்ழசரெ்னைககு சுமார் 
40கிரலா மீற்றர் தூேத்திறகு வேரவண்டும் என்ப� 
னைால் ்பாைொ்ல கல்வி்ய இ்ைநிறுத்� ரவண் 
டிய சூழ்நி்ல, சுகா�ாே வெதிக்ைபச்பறறுக 
சகாளவ�றகு 18கிரலாமீற்றர் தூேம் உளை சவலி 
ககந்்�கரக வேரவண்டும். இேவில் ரநாயினைால் 
்பாதிககப்படும் ஒருவ்ே ்வத்தியொ்லககு 
சகாண்டு செல்ல முடியா� காேணத்தினைால் உயிரி 
ழககும் நி்லரய காணப்படுகின்றது. வீதிகள 
இதுவ்ேயில் அ்மககப்பைா� காேணத்தினைால் 

மிகவும் கஸைத்தின மத்தியிரலரய ்பயணம் 
செய்யும் நி்ல காணப்படுகின்றது.
 இப்பகுதியானைது சுறறுலாத்து்்ற மறறும் 
இயற்க வைஙக்ைக சகாண்ை அழகிய ்பகுதி 
யாக காணப்படுவ�ன காேணமாக இப்பகுதியில் 
மகக்ை வைப்படுத்துவ�றகானை அ்னைத்து வெதி 
களும் உளைர்பாதிலும், �மிழர்கள என்ற காேணத் 
தினைால் இப்பகுதி வைஙகள சூ்்றயாைப்படுகி 
ன்றனை.
 இககிோமஙக்ை ஊைறுத்து ச்பரும்்பான 
்மயினைம் ஆககிேமிபபுக்ை செய்யுமானைால் 
எதிர்காலத்தில் மட்ைககைபபு மாவட்ைத்தில் 
�மிழர்களின இருபபு என்பது ரகளவிககுறியாக 
மாறும் நி்லயுருவாகும். இஙகுளை �மிழ் மககள 
இந்� நி்ல்மயி்னை உணர்ந்�்மயி்னை அண் 
்மயில் நைத்�ப்பட்ை ஆர்ப்பாட்ைத்தின மூலம் 
உணேமுடிகின்றது.
 ந்ைமு்்றயில் நாஙகள சிஙகை ச்பரும் 
்பான்மயினைத்தின ஆககிேமிபபுகள குறித்து ெர்வ 
ர�ெம் வ்ேயில் வாய்கிழிய கத்தினைாலும் அது கத்� 
லுைன மட்டுரம முடிந்து விடுகின்றது. ஆனைால் 
ஆககிேமிபபுகள ந்ைச்பறுவ�றகானை ெமிக்ஞ 
கள சவளியிைப்பட்டும் அ�்னை �டுப்ப�றகானை 
நைவடிக்ககள எடுககப்பைா விட்ைால், அ�ன 
்பாதிபபு �மிழ் மகக்ைரய ொரும் என்ப்� �மிழ் 
ர�சிய கட்சிகள உணர்ந்து நைவடிக்கக்ை முன 
சனைடுகக ரவண்டும்.

கிழககில் ஆககிை... த�ொடர்ச்சி...

ச்பயர் ர�ெத்து அ்மபபுகளிைரமா இல்்ல 
என்பர� உண்்ம. ஆனைால் அ�்னை நாம் உருவாக 
கிக சகாளை முடியும்.
 இனறு எம்மில் சிலர் இந்தியா்வ எதிர் 
ககின்றனைர். சிலர் சீனைா்வ எதிர்ககின்றனைர். சிலர் 
ரமறகுலகத்திறகு எதிோக விமர்ெனைஙக்ை முன 
்வககின்றனைர். இது எ�னைால் என்றால், நாம் ஒரு 
ச�ளிவானை சவளிவிவகாேக சகாள்க உளை 
இனைமாக எம்்ம கட்டிய்மககவில்்ல என்ப 
�ாலா என்றால் அது உண்்மயில்்ல.
 �மிழீழ விடு�்லபபுலிகளின காலத்தில் 
அவர்கள எந்� நாட்்ையும் எதிர்ககவில்்ல. 
யாருககு எதிோகவும் எந்�ச சொறக்ையும் ்பயன்ப 
டுத்�வில்்ல. 2002 ஆம் ஆண்டு ர்பார்நிறுத்� 
உைன்பாடு ஏற்பட்ை பினனைர், இலங்கககானை 
சீனைத் தூ�ேக அதிகாரிகள �மது குழுவினைருைன 
வனனி செனறிருந்�துைன, விடு�்லபபுலிகளும் 
பிோந்திய வல்லேசுைன நல்லு்றவுக்ைரய ர்பணி 
யிருந்�னைர்.
 அது மட்டுமல்லாது, ்பல நாடுகளுககுச 

சென்ற விடு�்லபபுலிகளின குழுவினைர், எல்லா 
நாடுகளுைனும் நட்பு்ற்வப ர்பணும் நைவடிக 
்கக்ைரய முனசனைடுத்திருந்�னைர்.
 அவவா்றானை முககியமானை நாடுகளில் 
ச�னனைாபிரிககாவும் ஒனறு. ச�னனைாபிரிககாவிற 
கும் �மிழ் மககளுககும் இ்ையிலானை ்பலமானை 
நட்பு்றவுக்ை ஏற்படுத்துவதில் மிக முககிய ்பஙகு 
வகித்�வர் ர்போயர் சைஸமட் டுட்டு ஆவார்.
 ச�னனைாபிரிககாவின விடு�்லப ர்பாோட் 
ைத்தில் ்பஙசகடுத்� அவர், ச�னனைாபிரிககாவின 
விடு�்லபர்பாோளியும், அேெ �்லவருமானை 
ம்்றந்� சநல்ென மண்ரைலாவுைன இ்ணந்தும் 
செயற்பட்ைவர். ஒடுககப்பட்ை மககளுககாகப 
ர்பாோடிய அவர், எமது விடு�்லககு ஆ�ேவா 
கவும் செயற்பட்டிருந்�ார்.
 ஐககிய நாடுகள ெ்்ப ஆேம்்பத்தில் ரமற 
சகாண்ை தீர்மானைத்திறகு ஆ�ேவாக ஆபிரிகக நாடு 
க்ைத் திேட்டுவதில் அவரின ்பஙகு முககியமாக 
இருந்�தும் குறிபபிைத்�ககது.
 இனறு அவ்ே நாம் இழந்துளரைாம். 
கைந்� மா�ம் 26 ஆம் நாள அவர் மேணம்ைந்�து 

�மிழ் இனைம் ஒரு நல்ல நண்்ப்ே, எமது இனைத்தின 
ரகாரிக்கக்ை அ்னைத்துல மைத்தில் சகாண்டு 
செல்வ�றகானை ஒரு �ைத்்� இழந்துளைது.
 ஒரு ச�ளிவானை சவளிவிவகாேக சகாள்க 
எம்மிைம் இல்்ல எனறு நாம் எண்ணுகிர்றாம். 
ஆனைால் �மிழீழ ந்ைமு்்ற அேசு இருந்�ர்பாது 
எம்மிைம் அ�றகானை ச�ளிவானை சகாள்க இரு 
ந்�து.
 எந்� நாட்்ையும், எந்� இனைத்்�யும் 
அந்� ந்ைமு்்ற அேசு ்ப்கககவில்்ல. ஆனைால் 
இனறு நாம் அ�்னை ம்றந்து எமது நலம் ொர்ந்து 
இயஙகுவர� �றர்பா்�ய சீேழிவுககுக காேணம். 
அ�்னை வி்ேவாகச சீர்செய்ய ரவண்டிய கை்ம 
ஒனறு எம்முன உளைது. ஏசனைனில், இலங்க 
விவகாேம் ச�ாைர்பில் அ்னைத்துலகத்தின செயற 
்பாடுகள வி்ேவாக மாற்றம் ச்பறறு வருகின்றனை. 
அ�்னை உறுதிப்படுத்துவது ர்பாலரவ இந்� 
வருைத்தில் மு�லாவ�ாக இலங ்கககு ்பயணம் 
ரமறசகாளளும் இோஜ�ந் திரியாக சீனை சவளிவிவ 
காே அ்மசெரின ்பயணம் அ்மந்துளைது.

உரி்மகள ஆ்ணக குழுவில் ெட்ைத்�ேணி ஒருவர் 
மு்்றப்பாடு செய்திருககின ்றார்.
 “எனைது பிள்ைகளும் சவளிநாட்டுக 

கைவுசசீட்டு ்வத்திருப்பவர்கள. ஒரு நாள அவர் 
கள திருமணம் செய்துசகாளை விரும்பும்ர்பாது 
அ�றகு ்பாதுகாபபு செயலாைரிைம் அனுமதி 
ரகட்்ப்� நான விரும்்பவில்்ல. அவர்கள 
விரும்பும் யா்ேயும் திருமணம் செய்து சகாளை 
என அனுமதி கூை ர�்வயில்்ல. �ாஙகள 
விரும்பும் ந்ப்ே திருமணம் செய்து சகாளை 
அவர்கள ஏன ரவறு சிலரிைம் அல்லது அதிகாேத் 
தில் உளைவர்களிைம் அனுமதி ச்ப்ற ரவண்டும்?” 
எனைவும் ெட்ைத்�ேணி ரகளவி எழுபபியுளைார்.

 

 புதிய முனநி்பந்�்னைகள ெட்ைவிரோ�மா 
னை்வ - ெட்ைத்திறகு பு்றம்்பானை்வ - ்பகுத்�றிவற 
்ற்வ - நியாயமற்ற்வ. அத்துைன, அேெ்மபபிறகு 
முேணானைது எனறு குறிபபிட்ை அவர், இந்� மு்்ற 
ப்பாட்்ை முனனுரி்மயின அடிப்ப்ையில் 
விொரிககுமாறு மனி� உரி்மகள ஆ்ணக 
குழு்வ ரகாரியுளைார். மனி� உரி்மகள ஆ்ண 
ககுழு இது ச�ாைர்பில் எந்�வி�மானை கருத்்�யும் 
முன்வககவில்்ல. ஆனைால், ெமூக ஆர்வலர்க 
ளும் அேசின இந்� நைவடிக்க்ய கடு்மயாக 
விமர்சித்துளைார்கள.

த்லயிடும் அரசு
 திருமணம் என்பது ஒருவரின �னிப்பட்ை 
உரி்ம. ச�ரிவு. ஜனைநாயக ெமூகம் ஒனறில், இதில் 
�்லயிடுவ�றகானை உரி்ம அேொஙகம் ஒனறுககு 
இருகக முடியாது. பிே்ஜகளின �னிப்பட்ை 
விவகாேஙகளில் �்லயிடுவ�றகு அேொஙகஙகளு 
ககு சில வ்ேய்்றகள உளைனை. திருமணத்தில் 
�்லயிடுவச�ன்பது, அந்� வ்ேய்்ற்ய மீறிச 
செல்வ�ாகரவ இருகக முடியும். திருமணத்திறகுப 
்பாதுகாபபு அ்மசசின கிளியேன்்ஸப ச்பறறுக 
சகாளவச�ன்பது நாடு இோணுவமயமாகக்ல 
ரநாககிச செனறுசகாண்டிருககின்றது என்ப�றகு 
மறச்றாரு ஆ�ாேமாக மட்டுரம இருகக முடியும்!

ரகாட்ைா்பய ோஜ்பகெவின ஆட்சியில் நாடு இோ 
ணுவ மயமாககப்பட்டுக சகாண்டிருப்பது புதிய 
�கவலல்ல. ஏறகனைரவ சிவில் நிறுவனைஙகள ்பல 
வறறின �்ல்மப ்ப�விகளுககு ஓய்வுச்பற்ற 
இோணுவ அதிகாரிகள நியமிககப்பட்டுளைார்கள. 
சகாரோனைா �டுபபு ர்பான்றவறறுககானை செயலணி 
களுககும் இோணுவ அதிகாரிகரை ச்பாறுப்பாக 
நியமிககப்பட்டுளைார்கள.
 இபர்பாது திருமணத்துககு ்பாதுகாபபு 
அ்மசசின அனுமதி்யப ச்பறுவச�ன்பது நாகரீ 
கத்தில் நாடு ்பல �ொப� காலம் பினரனைாககிச செல் 
வ்�த்�ான உணர்த்துகின்றது.

திருமணமும்    ... த�ொடர்ச்சி...

மறுசீை்மக்கபபட      ... த�ொடர்ச்சி...
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் 
சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாட்டு 
மமம்பகாட்டினன இலக்கா் ் ்காணடு ் ெளிெரும் 
இலககு ெகார இதழின் சிறுெர தளத் திற்்கான 
தங்ள், ்ட்டுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ெகாழ்வுககு ெழி்காட்டும் தமிழர நகா்ரீ்ம் 
்தகாடரபகான சிறு குறிப்பு ்ள் ஆகியெற்னற 
பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் இனையுமகாறு 
இலககு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

1. ஒரு அடினமககு அென் அடினம என்பனத  
உைரத்து, பிறகு அென் தகானகா்மெ கிளரந்து 
எழுெகான்
2. தன்னன உயரந்தெனகா்வும் மற்மறகானர 
தகாழ்ந்தெனகா்வும் நினனப்பென் ஒரு மன 
மநகாயகாளி.
3. ெகாதி அனமப்பினகால் பகாதிக்ப்பட்டு 
இருப்பெர்ள் ் பண்மள; ஒரு தனலமுனறயில் 
இருந்து மற்்றகாரு தனலமுனறககு ெகாதினய 

்டத்துெது அெர்ள் மீது விதிக்ப்பட்டிருககிறது.
4. ்டவுளுககு தரும் ்காணிகன்னய விட ஒரு ஏனழககு தரும் ்ல்வி 

மமலகானது.
5. ெகாதி்ள் அனனத்துமம மதெ விமரகாத ெகதி்ள்.
6. ெகாதி தகான் ெமூ்ம் என்றகால்  வீசும் ்காற்றில் விஷம் பரெட்டும்.
7. பலிபீடத்தில் ்ெட்டப்படுபனெ ஆடு்ள் தகான் சிங்ங்ளல்ல; 

சிங்ங்ளகா் இருங்ள்.
8. ெமூ்த்தகால் ்ெயயப்படும் ெரெகாதி்காரம் அரசியலகால் ்ெயயப்படும் 

ெரெகாதி்காரத்னத விடக ்்காடியது.
9. இந்த ெமூ்ம் உங்ளுககு சுதந்திரமகான உைரனெத் 

தரகாத ெனர, ெட்டம் எத்தன்ய விடுதனலனய உங்ளுககு 
அளித்தகாலும் அதனகால் பயன் இல்னல.

10. நகான் யகாருககும் அடினமயில்னல, எனககு யகாரும் 
அடினமயில்னல.

R. jpfopdp> juk; :- 10 
jp / nry;tehafGuk; ,e;J kfh tpj;jpahyak;;

mz;zy; mk;Ngj;fu; nghd;nkhopfs;

[dtup 02> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;

அப்பகா
அன்புள்ள அப்பகா அப்பகா 
எல்லகாமம நீமய அப்பகா 
உன் பிள்னள நகானும் இஙம் 
எல்லகாமம நீமய அப்பகா 
 
ெனர்டலகாய ்ென்மறகாம் நகாமும் 
இஙம் தகான் அப்பகா அப்பகா 
்ணணுககுள் நகானும் முன்மன 
ெந்மதமன அப்பகா அப்பகா 
உன்மனகாடு நகானும் இஙம் 
உயிமரகாடு இருந்மதன் அப்பகா 
்ணணுககுள் என்னன னெத்தகாய 
எல்லகாமம நீமய அப்பகா….

rrpfud; kpUJyh  : juk; - 05 
NfhghyGuk; jkpo; tpj;jpahyak; 

epyhntsp jpUNfhzkiy

N[k;]; mUs;kjp fpN\hud; 
 juk; :- 05 

tTdpah / jkpo; kj;jpa kfh tpj;jpahyak;


