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இலங்கை எதிர்கைொண்டுள்ள 
்�ொரு்ளொதொர ்ெருககைடிகை 

்்ளத் ் தொடரந்து இலங்கை அரசின் 
வேண்டுவகைொளுககு இணஙகை எதிர 
ேரும் 5 மொதஙகைளுககுத் வத்ே 
யொன அரசி்ய இலேசமொகை ேழஙகை 
சீனொ இணககைம் ்தரிவித்துள்ளது. 
 முதல் கைடடமொகை 10 ்மற்றிக 
்தொன் அரிசி்ய சீனொ இலேசமொகை 
ேழஙகை உள்ளது. இது ்தொடர�ொன 
அறிவித்த்ல இலங்கையில்உள்ள 
சீனொ தூதுேர இலங்கை நிதி அ்ம 
சசர �சில் ரொஜ�கசவிடம் ்தரிவி 
த்துள்ளொர.
 இதனி்டவய, இலங்கை 

அரசு திரும்லத் து்ைமுகைத்தின் 
சில எண்்ணய்க குதஙகை்்ள இந் 
தியொவுககு ேழஙகிய்தத் ்தொடர 
ந்து இந்தியொ இலங்கைககு அேசர 
மொகை 500 மில்லியன் ்டொலரகை்்ள 
ேழஙகை உள்ளதொகை இந்திய ்ேளி 
விேகைொர அ்மசசர எஸ். ் ஜய்சஙகைர 
்தரிவித்துள்ளொர.
 வமலும் 900 மில்லியன் 
்டொலரகை்்ள உணவு உளளிடட 
ஏ்னய ்�ொருடகை்்ள ்கைொள 
ேனவு ்சய்யவும் இந்தியொ ேழஙகை 
வுள்ளதொகை அேர இலங்கை ்ேளி 
விேகைொர அ்மசசர ஜி.எல். பீரிஸ் 
இடம் ்தரிவித்துள்ளொர.

இந்திய எண்்ணய் நிறுேனத்தி 
ற்குத் திரும்ல எண்்ணய்க 

கை்ளஞ்சியஙகை்்ள 50 ேருட ேொட்கை 
ககுக ் கைொடுககைப�டட உடன்�ொடடு 
ககு எதிரொகை இலங்கையின் ஜனதொ 
விமுகதி ்�ரமுன அரசியல் கைடசி 
மிகைப்�ரும் ஆரப�ொடடம்ஒன்்ை 
கைடந்த புதன்கிழ்ம (19) ்கைொழும் 
பில் வமற்்கைொண்டிருந்தது.

 மருதொ்னயில் ஆரம்�மொ 
கிய வ�ரணி, ்கைொழும்பு வகைொட்ட 
பு்கையிரத நி்லயத்தில் நி்ைே 
்டந்தது. அதில் வஜ.வி.பியின் 
த்லேரும், ெொடொளுமன்ை உறுபபி 
னருமொன அனுர திஸொெொயககை 
உட�ட ் �ரும்ளேொன த்லேரகைள 
கைலந்து்கைொண்டிருந்தனர.
 சீனொவின் அபிவிருத்தி திடட 
ஙகைள மற்றும் சீனொவுடனொன உடன் 
�ொடுகை்்ள ஆதரிககும் சிஙகை்ள 
மககைள இந்தியொ மற்றும் அ்மரி 
ககைொ வ�ொன்ை ெொடுகைளின் அபிவி 
ருத்தித் திடடஙகைளுககு எதிரொகை 
வ�ொரொடுேது இஙகு குறிபபிடத் 
தககைது.

,e;jpahTf;F vjpuhf N[.tp.gp Nghul;lk; 

,ytrkhf muprpia toq;f rPdh ,zf;fk;

இந்தியொவின் கைடடுப�ொடடில் 
உள்ள கைொஸ்மீர �குதியில் 

இந்திய இரொணுேம் வமற்்கைொண்ட 
வ�ொரககுற்ைஙகைள ்தொடரபில் 
இந்திய இரொணுேத் த்ள�தியும், 
ஏ்னய அதிகைொரிகைளும் ்கைது ்சய் 
யப�ட வேண்டும் என்ை ேழஙகு 
பிரித்தொனிய கைொேல்து்ையில் 
�திவு ்சய்யப�டடுள்ளது.
 பிரித்தொனியொ்ேத் த்ளமொ 
கைக ்கைொண்ட ஸ்வரொக ்ேற் சடட 
நிறுேனம்  இத்ன கைடந்த ்சவேொ 
ய்ககிழ்ம (18) வமற்்கைொண்டு 
ள்ளது. 
 இந்திய இரொணுேத்த்ள�தி 
்ஜனரல் மவனொச முகுன்ட ெரவேன் 
மற்றும் உளது்ை அ்மச சர அமித் 
சொ அகியேரகைளின் உத்தரவுககு 
அ்மேொகை இந்திய �்டயினர 
்�ொதுமககைளஇ ஊடகைவியலொ்ளர 
கைள மற்றும் ்சயற்�ொடட்ளரகை்்ள 
கைடத்தி துன்புறுத்தி எவேொறு �டு 
்கைொ்ல ்சய்தனர என்�து ்தொடர 
�ொன சொடசியஙகை்்ளயும் இந்த 
அ்மபபு சமரபபித்துள்ளது.
 2020 ஆம் ஆண்டில் இரு ந்து 

2021 ஆண்டு ே்ரயிலும் இடம் 
்�ற்ை சம்�ேஙகைள ்தொடரபில் 
2000 இற்கு வமற்�டட ேொககு 
மூலஙகைள சொடசியஙகை்ளொகை �திவு 
்சய்யப�டடுள்ளன. இதில் ்�யர 
குறிபபிடப�டொத 8 இரொணுே உயர 
அதிகைொரிகைள வெரி்டயொகை ்தொட 
ரபு ்கைொண்டுள்ளனர.
 உலகை நீதி ்தொடர�ொன சரத் 
துககைளின் அடிப�்டயில் இந்த 
ேழககு ்தொடரப�டடுள்ளது.
இதன் மூலம் உலகில் எஙகு குற்ைம் 
நிகைழந்தொலும் தண்ட்ன ேழஙகைப 
�ட வேண்டும் என இந்த நிறுேனம் 
்தரிவித்துள்ளது.
 இ ந் தி ய ொ வு க கு எ தி ர ொ கை 
அ்னத்துலகை மடடத்தில் வ�ொரக 
குற்ை ேழககு ஒன்று�திவு ்சய்யப 
�டடு ள்ளது இதுவே முதல் தட்ே 
யொகும். கைொஸ்மீரில் இடம்்�ற்ை 
வ�ொரக குற்ைஙகைள ்தொடரபில் 
சுயொதீன விசொர்ணகைள வத்ேஎன 
ஐ.ெொ மனித உரி்மகைள ஆ்ணக 
குழு 2018 ஆம் ஆண்டு வகைொரிக்கை 
விடுத்திருந்ததும் இஙகு குறிபபிடத் 
தககைது.

Nghu;f; Fw;wk; - ,e;jpa ,uhZtj; 
jsgjpf;F vjpuhf tof;F

உகவரன் மீது ரஸ்யொ வமற் 
்கைொள்ளவுள்ள �்ட ெடே 

டிக்கை்யத் தடுப�தற்கு அ்மரி 
ககைொ கைடு்மயொன முயற்சிகை்்ள 
வமற்்கைொண்டு ேருகின்ைது. தற் 

வ�ொது ஐவரொபபிய ெொடுகைளுககு 
�யணம் வமற்்கைொண்டுள்ள அ்மரி 
ககைொவின் ்ேளிவிேகைொரச ்சயலொ 
்ளர அந்வதொனி பிளிஙடன் ரஸ்யொ 
வின் ்ேளிவிேகைொர அ்மசசர 
்சரஜி ்லவவரொவ்ே ்ஜனீேொ 
வில் சந்தித்து கைலந்து்ரயொடவுள்ள 
தொகை ்தரிவிககைப�டுகின்ைது.
 உகவரனின் எல்்லயில் 
ரஸ்யொ ஒரு இலடசத்திற்கு வமற் 
�டட �்டயின்ர குவித்துள்ள 
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u];ahtpd; gil eltbf;ifiaj; jLf;f 

mnkupf;fh fLk; Kaw;rp

ேட்கைொரியொவுககு எதிரொகை 
அ்மரிககைொ த்ல்மயி 

லொன கூடடணி ெொடுகைள ்கைொண்டு 
ேந்த ்�ொரு்ளொதொரொத்த்ட்ய 
ரஸ்யொவும், சீனொவும் தொமதப�டுத்தி 
யுள்ளன.

 கைடந்த வியொழககிழ்ம (20) 
மூடிய அ்ைககுள இடம்்�ற்ை 
கூடடத்திவலவய ரஸ்யொவும், சீனொ 
வும் தமது வீடவடொ அதிகைொரத்்த 
�யன்�டுத்தி ஆதரவுகை்்ள ேழஙகை 
மறுத்துள்ளன.

 இந்த ேருடத்தின் முதல் 
15 ெொடகைளில் ேட்கைொரியொ 4 ஏவு 
கை்ண �ரிவசொத்னகை்்ள வமற் 
்கைொண்டுள்ளது. அதில் இரண்டு 
்கைப� ்சொனிக எனப�டும் ெவீன 
ஏவுகை்ணகை்ளொகும்.
 இந்த ெடேடிக்கைககு எதிரொ 
கைவே அ்மரிககைொ த்டகை்்ள 
்கைொண்டுேர தீரமொனித்திருந்தது. 
ஆனொல் த்ட ்தொடர�ொன ஆேண 
த்்த ஆய்வு ்சய்ய தமககு அதிகை 
வெரம் வத்ே என சீனொவும், அதிகை 
ஆதொரஙகைள வத்ே என ரஸ்யொவும் 
தமது மறுப்� ்தரிவித்துள்ளன.
 அண்்மயில் மொலி மீது 
பிரொன்ஸ் ்கைொண்டுேந்த த்ட்ய 
யும் ரஸ்யொ மற்றும் சீனொ ஆகிய 
ெொடுகைள இ்ணந்து ஐ.ெொ �ொதுகைொ 
பபுச ச்�யில் முறியடித்திருந்தது 
இஙகு குறிபபிடத்தககைது.

tlnfhupahTf;F vjpuhd jil 
u];ah> rPdh Kwpabg;G

மடடககை்ளபபு ஏைொவூரப�ற்று 
பிரவதச ்சயலொ்ளர பிரிவுக 

குட�டட புன்்கைககுடொ �குதியில் 
அ்மககைப�டும் ்தொழிற்சொ்ல 
மூலம் எதிரகைொலத்தில் �ொரிய பிரசசி 
்னகை்்ள மடடககை்ளபபு மககைள 
எதிரவெொககும் நி்லவயற்�டும் 
என சூழலியலொ்ளரகைள ்தரிவித்து 
ள்ளனர.

 ஏைொவூரப�ற்று பிரவதச்சய 
லொ்ளர பிரிவுககுட�டட புன்்கைக  
குடொ �குதியில் ஆ்ட ்தொழிற் 

சொ்ல கைளுககைொன நூல் சொயமிடும் 
்தொழிற்சொ்லகைள அ்மககும் �ணி 
கைள முன்்னடுககைப�டடுள்ளன.

 முதலீடடு ேலயம் என்ை 
்�யரில் இந்திய நிறுேனம் ஒன்றின் 
மூலம் இந்த சொயமிடும் ்தொழிற் 
சொ்ல அ்மககைப�டவுள்ளது. 
இந்த ்தொழிற்சொ்ல இந்தியொவி 
வலவய அ்மப�தற்கு த்டவிதிக 
கைப�டடிருந்த நி்லயில் இலங்கை 
யின் �ல �குதிககும் ்கைொண்டு 

kl;lf;fsg;gpy; mikf;fg;gLk; njhopw;rhiyf;F 

R+oypayhsu;fs; vjpu;g;G
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தமிழ மககைளின் நீண்டகைொலப 
பிரசசி்னககுத் தீரவு எடடப 

�ட வேண்டும். இன ெல்லிணககைப 
�ொடுகைள, நீதி ேழஙகுதல் வ�ொன்ை 
விடயஙகைளில் ஐககிய ெொடுகைள ச்� 
மனித உரி்மகைள ஆ்ணககுழு 
நி்ைவேற்றிய தீரமொனத்்த ெ்ட 
மு்ைப�டுத்துேதில்முன்வனற் 
ைம் ஏற்�ட வேண்டும் என இலங 
்கைககுப �யணம் வமற்்கைொண் 
டுள்ள பிரித்தொனியொவின் ்தற்கைொ 
சியொ மற்றும் ்�ொதுெலேொய ெொடு 
கைளுககைொன அ்மசசர சரதொரிக 
அஹமட ்தரிவித்துள்ளொர.
 இலங்கைககுப �யணம் 

வமற்்கைொண்டுள்ள அேர, யொழப 
�ொணம் மற்றும் திரும்லஆகிய 
�குதிகைளுககுச ்சன்று, ஐககியெொடு 
கைள ச்�யின்அபிவிருத்தித் திடடத் 
தின் ஊடொகை பிரித்தொனியொவின் நிதி 

I.eh jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl Ntz;Lk;
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த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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 ஒவ்வொரு ஆண்டும் சனவரி 27ம் நொள் ஐக்கிய நொடுகள் சபையின் உலகப் ைடு்கொபல நொள். 
இநநொபை ஆங்கிலத்தில் உலக ‘்கொலககொஸ்ட்’ (Holocaust) நொள் என்ைர். இந்த ‘்கொலககொஸ்ட்’ 
என்்ற ஆங்கிலச் ்சொல்; தீயினொல் சுட்்டெரித்துச் சொம்ைலொக்கு்தல் என்்ற ்ைொருள் ்கொண்டெது. 
ஹிட்லரின்  கொலத்து ஆறு மில்லியன்  யூ்த இனப்ைடு்கொபலயொனது, யூ்த இனத்ப்தகய சொம்ைலொக்கிய 
வரலொறு என்னும்  பின்னணியில் கட்டெபைக்கப்ைட்டெது. இந்த உலகப்ைடு்கொபல நிபனகவந்தல் நொள், 
1933க்கும் 1945க்கும் இபடெயில் உலகில் யூ்த இனப்ைடு்கொபலகள் நடெந்தது கைொலகவ, 1956க்கும் 
2009க்கும் இபடெயில் இலங்பகத் தீவில் வரலொற்றுக்கு முற்ைட்டெ கொலம் மு்தல் இப்றபையுடெனும், 
ஒருபைப்ைொட்டுடெனும், ்தொயக க்தசிய ்தன்னொட்சி உரிபைகளுடென் வொழ்நது வரும் ஈழத்்தமிழ் ைக்களில் 
176000 கைருக்கு கைல் சிங்கை ்ைௌத்்த கைரினவொ்த அரசுகைொல் ்்தொடெர்ச்சியொன திட்டெமிட்டெ 
இனஅழிப்பு அரசியல் நடெவடிக்பககளின் வழி இனஅழிப்புக்கு உள்ைொக்கப்ைட்டுள்ைனர். இந்த சைகொல 
ைனி்தப் ைடு்கொபலபய உலகம் நிபனவு கூரும் வபகயில் முள்ளிவொயக்கொலில் ஈழத்்தமிழர்கள் 
மிக அதிகைவில் இனப்ைடு்கொபல ்சயயப்ைைட்டெ, சிறிலங்கொவின் இனஅழிப்பின் இறுதி நொைொன 
19.05.2009 ஐ பையப்ைடுத்தி கை-19 ஈழத் ்தமிழினப்ைடு்கொபல நொைொக நிபனகவந்தல் ்சயயப்ைடெ 
கவண்டு்ைன உல்கங்கும் புலம்ைதிநது வொழும் ஈழத்்தமிழர்கள் உலக நொடுகளிடெம் வலியுறுத்்த, இந்த 
உலகப்ைடு்கொபல நொளில் உறுதி பூணல் கவண்டும். யூ்த இனஅழிப்பு ைடு்கொபலயொக அறிவிக்கப்ைட்டெக்த 
உல்கங்கும் அபலவு உபலவு வொழ்வில் இருந்த யூ்தர்களுக்கு அவர்கள் இஸ்கரலில் நிபலயொன 
வொழ்வு ்ை்றச் ்சய்தபை வரலொறு.  
 அத்துடென் 1வது 2வது உலகப் ்ைரும்கைொர்களின் அனுைவத்தில் மீைவும் ்கொடிய கைொர்கள் 
க்தொன்றி இனப்ைடு்கொபலகள் நிகழ அனுைதிக்கக் கூடெொ்்தன்ை்தற்கொக உருவொக்கப்ைட்டெது ஐக்கிய 
நொடுகள் சபை. ஆனொல் 2009ம் ஆண்டு 21ம் நூற்்றொண்டின் மு்தல் ைனி்தப்ைடு்கொபல நொைொக 
சிறிலங்கொவின் முள்ளிவொயக்கொல் ஈழத்்தமிழினப் ைடு்கொபல நொைொன 19.05. 2009 அபைந்தது 
என்ைது சைகொல வரலொறு.  இனப்ைடு்கொபலகள் இனி நபடெ்ை்ற அனுைதிக்கக் கூடெொ்்தன்்ற ஐக்கிய 
நொடுகள் சபையும் அ்தன் உறுப்புரிபை நொடுகளும் ஈழத்்தமிழினம் ்தங்கள் கண்களுக்கு எதிரொககவ 
இனப்ைடு்கொபல ்சயயப்ைட்டெப்த நொள்க்தொறும் நவீன ்தகவல் ைரிைொற்்ற வைர்ச்சி வழியொகத் 
்்தளிவொக அறிந்த நிபலயிகலகய அனுைதித்்தன என்ைது இன்ப்றய சைகொல வரலொறு. இ்தபன 
புலம்ைதிநது வொழும் ஈழத்்தமிழர்கள் உலக ைக்களுக்கு உணர்த்தி, இனிகைலொயினும் உலக நொடுகளும், 
அபைப்புக்களும் ஈழத்்தமிழினத்திற்கொன ைொதுகொப்பை வழங்கச் ்சய்தல் அவசியம். 
 இந்த ஆண்டு உலக இனப்ைடு்கொபல நொளில் ‘நிபனவு, கண்ணியம், நீதி’ என்்ற எண்ணக்கருக்கள் 
முன்பவக்கப்ைட்டுள்ைன. அ்தொவது இந்த உலகப் ைடு்கொபல நொளில் 01. இனப்ைடு்கொபலகைொல் 
ைொதிப்புற்்ற ஒவ்வொருவபரயும் நிபனத்்தல். இந்த நிபனத்்தபலப் ைதிநது வரலொ்றொக்கு்தல், 02 
இனப்ைடு்கொபலயொல் ைொதிக்கப்ைட்டெ இனத்்தவரின் கண்ணியத்ப்தயும், நீதிபயயும் நிபலநொட்டும் 
்ைரும் ்ைொறுப்பில் உலக ைக்கள் அபனவரும் உள்ைனர் என்ைப்த உறுதியுடென் எடுத்துபரத்்தல், 
என்ைனவற்றுக்கு  முன்னுரிபை ் கொடுக்கப்ைட்டுள்ைது. இந்த ் சயல்முப்றகளின் வழி ஈழத்்தமிழர்களும் 
இனப்ைடு்கொபலகைொல் ைொதிக்கப்ைட்டெ கிட்டிய குடும்ை உறுப்பினர்களுக்கு நிபலைொற்று நீதிபய 
முன்்னடுக்க இவவொண்டில் முயலு்தல் அவசியம். இ்தற்கு ஈழத்்தமிழினப் ைடு்கொபலகள் குறித்்த 
கண்கொட்சிகள், நூல்கள், வொய்ைொழிப் ைதிவுகள் ஊடெக நிகழ்ச்சிகள் வழி சொன்்றொ்தொரப் ைலைளிக்கப்ைடெ 
கவண்டும்.  
 கைலும் 1944இல் கைொலநதினரொன யூ்தவழக்கறிஞரொன இ்ர்ைல் ்லம்கின் என்ைவரொகலகய 
இனப்ைடு்கொபல என்ை்தன் ஆங்கிலச் ்சொல்லொன ‘்ெகனொபசட்’ (Genocide) உலக அரசியலில் 
கட்டெபைக்கப்ைட்டெது. கிகரக்கத்தில் இனத்ப்தக் குறிக்கும் ்சொல்லொன ்ெகனொ (Geno) என்ைப்தயும், 
்கொல்லு்தல் என்ைப்தக் குறிக்குை இலத்தீன் ்சொல்லொன "பசட்" (Cide) என்ைப்தயும் இபணத்க்த 
‘்ெொகனொபசட்’ என்்ற ் சொல்லிபன உருவொக்கினொர். அப்ைடியொயின் புலம்ைதிநது வொழும் ஈழத்்தமிழர்களும் 
்தங்களுபடெய ைக்களுக்கு நடெொத்்தப்ைட்டெ இனஅழிப்பு என்ைது இப்றபையழிப்பு (Sovereign-Cide) 
எனப் புதுச்்சொல்லுருவொக்கத்ப்த உருவொக்க கவண்டும். அப்்ைொழுது்தொன் ஈழத்்தமிழர் பிரச்சிபன 
என்ைது ‘ஈழத்்தமிழ் ைக்களின் இப்றபை சொர்ந்த பிரச்சிபன’.  அது ்வறுைகன சிறுைொன்பையினப் 
பிரச்சிபன அல்ல. பிரிவிபனக் ககொரிக்பகயும் அல்ல. ஈழத்்தமிழ் ைக்கள் ்தங்களின் ்சொந்த ைண்ணில் 
வொழ்வ்தற்கொன அடிப்ைபடெ  உரிபைபய நிபலநொட்டெல்.  இ்தபன உலகம் ்்தளிவொக உணர்நது 
்கொள்ை பவத்்தல் கவண்டும்.  சிறுைொன்பைப் பிரச்சிபன உள்ைக ்ைொறிமுப்றகள் மூலம் தீர்க்கப்ைடெ 
கவண்டிய பிரச்சிபன. இப்றபைப்பிரச்சிபன அபனத்துலக நொடுகைது அபைப்ைொன ஐக்கிய நொடுகள் 
சபையின் ்தபலபையில் தீர்க்கப்ைடெ கவண்டிய பிரச்சிபன. இந்த அரசியல் எ்தொர்த்்தத்ப்த ைொற்்றக் 
கூடிய முப்றயில் ஈழத்தின் இன்ப்றய சிறிலங்கொப் ைொரொளுைன்்றத் ்தமிழ்்தபலபைகள் சில 1949 மு்தல் 
1975 வபர 26 ஆண்டுகள் முன்பவக்கப்ைட்டு சிறிலங்கொவொல் வீசி்யறியப்ைட்டெ சைஸ்டி தீர்பவ 
மீைவும் முணுமுணுக்கத் ்்தொடெங்கியுள்ைன. 
 இவர்கள் சைஸ்டிபயக் ககொருவ்தன் மூலம் ஈழத்்தமிழர் பிரச்சிபன உள்ைக சுயநிர்ணய 
அடிப்ைபடெயில் தீர்வு ்ை்றக் கூடிய சிறுைொன்பையினத்துக்கொன அரசியல் ைரவலொக்கல் பிரச்சி 
பனயொக்கப்ைடும். ஆனொல் அரசியல் அதிகொரப் ைரவலொக்கல் என்்ற கைச்சுக்கக இடெமில்பல என்்ற 
இன்ப்றய சிறிலங்கொ அரசொங்கம் சைஸ்டிபயக் ்கொடுக்கொது என்ைதும் இவர்களுக்கு நன்்றொகத் 
்்தரியும். ஆயினும் இந்த உள்ைகப் ்ைொறிமுப்ற மூலம் தீர்வு ்ைறுகிக்றொம் என்்ற இவர்களின் இந்த 
ககவல அரசியல், ‘முள்ளிவொயக்கொல் ஈழத்்தமிழின் அழிப்பு’ க்குப் ்ைொறுப்ைொன ைபடெத்்தபலபைகள் 
ைபடெயினர் கைலொன யுத்்தக்குற்்றச் ்சயல்கள் ைனி்தொயத்துக்கு எதிரொன குற்்றங்கள், ைனி்த உரிபைகள் 
வன்முப்றப்ைடுத்்தல், என்ைன குறித்்த சொன்்றொ்தொரப்ைடுத்்தல் முயற்சிகள் வழி, அபனத்துலக குற்்றநீதிைன்்ற 
விசொரபணக்கு அவர்கபை நகர்த்்த ைனி்த உரிபைகள் ஆபணயகம் எடுக்கும் முயற்சிகபையும் இந்த 
ைொர்ச்ைொ்த ைனி்த உரிபைகள் ஆபணயக அைர்வில் வலுவிழக்க பவக்கச் சிறீலங்கொவுக்குப் ்ைரிதும் 
உ்தவும்.  ஈழத்்தமிழர் பிரச்சிபனக்கொன தீர்வு என்ைது அவர்களின் இப்றபைபய உறுதிப்ைடுத்துவ்தொக 
அபைந்தொகல அவர்கள் ைொதுகொப்ைொன அபைதியில் வொழ முடியும் என்ைது இலக்கின் எண்ணம்.

 Mrphpau;

ஈழத்தமிழரின் இறைறைறை உறுதிப்படுததுவத்த
்பாதுகாப்பான அறைதிககான ஒதே வழி

ேவுனியொவில் கைொணொமல் வ�ொன தனது மகை்னத் 
வதடிேந்த தொய் ஒருேர சுகைவீனம் கைொரணமொகை 

வெற்று (21) மரணம்டந்துள்ளொர.
 ேவுனியொ பூம்புகைொர 
கைல்மடு �குதி்ய வசரந்த 
கைருப்�யொ ரொமொயி ேயது 
78 என்ை தொவய இவேொறு 
மரணம்டந்துள்ளொர. 
 இேரது ே்ளரபபு மகை 
னொன ரொ.இந்திர�ொலன் 
ேயது 38கைடந்த 2007 ஆம் 
ஆண்டு ேவுனியொவில் 
்ேத்து ்ேள்்ள ேொனில் 
கைடத்தப�டடு கைொணொமல் 
ஆககைப�டடிருந்தொர. 

 அே்ரத்வதடி ேவுனியொவில் கைடந்த 1799 
ெொடகை்ளொகை முன்்னடுககைப�டடுேரும் சுழற்சிமு்ை 
உணவுத் தவிரபபுப வ�ொரொடடத்திலும் குறித்த தொய் 
கைலந்து ்கைொண்டு தனது மகை்ன கைண்டுபிடித்து தர 
வ�ொரொடியிருந்தொர. 
 இந்நி்லயில் மகை்ன கைொணொமவலவய அேர 
வெற்று மரணம்டந்துள்ள்ம குறிபபிடத்தககைது.

kfidj;Njba jha; kuzk;. 

njhlUk; Jauk;

ேவுனியொவில் ்�ரும்வ�ொகை ்ெல் அறுே்ட 
ஆரம்பிககைப�டடுள்ள நி்லயில், ஒரு ஏககைரு 

ககு 5 ்தொடககைம் 7 மூ்டகைள ்ெல்வல வி்்ளயும் 
அேலநி்ல ஏற்�டடுள்ளது.

 ேவுனியொ மொேடடத்தில் கைடந்த ஆண்டு சுமொர 50 
ஆயிரம் ஏககைருககும் வமல் ்�ரும்வ�ொகை ்ெற்்சய்்கை 
வமற்்கைொள்ளப�டடிருந்தது. தற்வ�ொது அதன் அறுே 
்டககைொலம் ்ெருஙகியுள்ளதுடன், �ல்வேறு �குதிகைளி 
லும் அறுே்ட இடம்்�ற்று ேருகின்ைது.

 இம்மு்ை ்ெல்லிற்கைொன �ச்்ள இைககுமதிககு 
அரசு த்ட விதித்திருந்த்மயொல் ்ெற்்சய்்கைககு 
வத்ேயொன �ச்்ள இல்லொமல் வி்்ளசசலில் கைடு 

mWtilapy; ghupa tPo;r;rp

Vf;fUf;F 5 %ilfs; ney; tpisr;ry;
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thuhe;j kpd;dpjo;;
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fl;Liu

வி்லேொசி உயரவும், ்�ொரு்ளொதொரப பிரசசி 
்னயும் தீவிரம்டந்துேரும் நி்லயில், 

அரசின் மீதொன அதிருபதி கைடு்மயொகை அதிகைரித்து 
ேருகின்ைது. உசசத்்தத் ்தொடும் வி்லேொசி 
உயரவுககு மத்தியில் வகைொடடொ�ய ரொஜ�கசவுககு 
ேொககைளித்து அே்ர ஜனொதி�தியொகைத் ் தரிவு்சய்த 
சிஙகை்ள மககைள விரகதிய்டந்துள்ளொரகைள. அரசொங 
கைத்துககைொன ்சல்ேொககுக கைடு்மயொகை வீழசசிய 
்டந்திருப�்த ரொஜ�கசககைளின் அடுத்த ேொரி 
சொன ெொமல் ரொஜ�கசவே �த்திரி்கைப வ�டடி 
ஒன்றில் ஒபபுக்கைொண்டிருககின்ைொர.
 ஆனொல், அரசொஙகைத்துககு எதிரொகை மககைளின் 
எதிரபபு தீவிரம்டந்து ேந்தொலும், அத்ன அறு 
ே்ட ்சய்யககூடிய நி்லயில் எதிரணிஇல்்ல. 
எதிரணிகைள �லவீனமொகை இருப�து தொன் ரொஜ�கச 
ககைளின் இன்்ைய �லம். எதிரக கைடசிகைளிடம் 
உறுதியொன கைடட்மபபுககைவ்ளொ அல்லது, கைேரசசி 
கைரமொன த்ல்மவயொ இல்லொத ததுதொன் இதற்குக 
கைொரணம்.
 ஜனொதி�தித் வதரதல் ஒன்்ை எதிர்கைொள 
ேதற்கு மககை்்ளக கைேரககூடிய, உறுதியொன 
ஆளு்ம உள்ள ஒருே்ர கை்ளமிைககுேது அேசி 
யம். எதிரணியில் அதற்குப ்�ொருத்தமொன ஒருேர 
இல்்ல என்ை கைருத்துள்ளது. 1977 முதல் ் தொடரசசி 
யொகை இருந்த ் ஜயேரத்தன, பிவரமதொச, விஜயதுஙகை 
என 17 ேருடமொகைத் ்தொடரந்த ஐ.வத.கை. ஆடசி்ய 
முடிவுககுக ் கைொண்டுேர 1994 ல் சந்திரிகைொ கை்ளமிைங 
கினொர. இரண்டு �தவிக கைொலத்துககு அேரது 
அதிகைொரம் ்தொடரந்தது.

 

ஐ.வத.கை. த்லேர ரணில் விககிரமசிஙகை முதலில் 
சந்திரிகைொவுடனும், பின்னர மஹிந்த ரொஜ 
�கசவுடனும் வ�ொடடியிடடு வதொல்விய்டந்தொர. 
ஜனேசீகைரம் மிககை கைேசசிகைரமொன ஒரு த்லேரொகை 
அேரொல் சொதிககை முடியவில்்ல. ரொஜ�கசககைளின் 
ஆடசி ்தொடரேதற்கும் ரணிலின் �லவீனமொன 
த்ல்மதொன் கைொரணமொகைச ்சொல்லப�டடது.

 2015 இலும் இவதவ�ொன்ை ஒரு நி்ல கைொண 
ப �டட வ�ொது, சந்திரிகைொ குமொரதுஙகைவின் முயற்சி 
யொல், ்மத்திரி�ொல சிறிவசன ்�ொதுவேட�ொ்ளர 
என்ை ்�யரில் கை்ளமிைககைப�டடு, எதிரககைடசிகைள, 
சிறு�ொன்்மயினக கைடசிகைளின் ஆதரவுடன் 
அேரொல் ஆடசி்யப பிடிககை முடிந் தது. குறிப�ொகை 

ரொஜ�கச அணிககுள இருந்வத வேட�ொ ்ள்ர 
கை்ளமிைககியதும், அேரது ஆதரேொ்ளரகைள �ல்ர 
உ ் ட த் ் த டு த் த ் ம யு ம் த ொ ன் ் ம த் தி ரி யி ன் 
்ேற்றிககு கைொரணம். இபவ�ொதும் அவத வ�ொன்ை 
கைொய் ெகைரத்த்லொன்்ை சந்திரிகைொ முன்்னடுத்திருக 
கின்ைொர.

 புதிய அணி ஒன்்ை உருேொககும் முயற்சி 
யில் சந்திரிகைொ குமொரதுஙகைொ இைஙகி இருககின்ைொர 
என ்ேளிேரும் ்சய்திகைள ்கைொழும்பு அரசிய 
்லப �ர�ரப�ொககியிருககின்ைன. முககிய பிரமு 
கைரகைள �ல்ரயும் சந்தித்து இது குறித்து வ�சசுேொர 
த்்தகை்்ள அேர முன்்னடுத் ததொகைவும் ்தரிவி 
ககைப�டுகின்ைது. 2015 இல் இவேொைொன முயற்சிககு 
சந்திரிகைொவுடன் இ்ணந்து ்சயற்�டட மஙகை்ள 
சமரவீர இன்றில்்ல. ஆனொல், சந்திரிகைொவின் உைவி 
னரொன குமொர ்ேல்கைம சந்திரிகைொவுடன் இ்ணந்து 
்சயற்�டுேதொகைத் ்தரிகின் ைது.

 2010 இல் ் �ொதுவேட�ொ்ளரொகை கை்ளமிைககைப 
�டட சரத் ்�ொன்வசகைொ வதொல்விய்டந்தொர. 2015 
இல் ்மத்திரி�ொல சிறிவசன ்ேற்றி்�ற்ைொர. 
இறுதியொகை 2019 இல் சஜித் பிவரமதொச கை்ளமிைஙகி 

வகைொடடொ�யவிடம் வதொல்விய்டந்தொர.
 2015 இல் ரொஜ�கச அணியிலிருந்வத ்மத் 
திரி்ய ்ேளிவய எடுத்து எதிரககைடசிகைளினதும், 
சிறு�ொன்்மக கைடசிகைளினதும் ஆதரவுடன் கை்ளமிை 
ககியதொல்தொன் அேரொல் ்ேற்றி்�ை முடிந்தது. 
அவேொைொன நி்ல்ம ஒன்றும் தற்வ�ொது இல்்ல. 

ஜனொதி�தித் வதரதலுககு இன்னும் மூன்று ேருடங 
கைள இருந்தொலும் கூட, ரொஜ�கசககைளின் குடும்�த்தி 
லிருந்து கை்ளமிைஙகைககூடிய �லமொன ஒருே்ர 
எதிர்கைொள்ளத்தககை ே்கையில் ஒருே்ரத் வதடும் 
முயற்சியில் சந்திரிகைொ குமொரதுஙகை இபவ�ொவத 
இைஙகியிருககின்ைொர.
 இதற்கைொகை சந்திரிகைொ எவேொைொன ஒரு வியூகை 
த்்த ேகுககைபவ�ொகின்ைொர? அது எந்த்ளவுககு 
்ேற்றி்�றும் என்�்தத்தொன் ்கைொழும்பு அரசி 
யல் ேடடொரஙகைள கூரந்து அேதொனிககின்ைன.
 மீண்டும் ஒரு ்�ொதுவேட�ொ்ள்ரக கை்ளமி 
ைககினொல் மடடும்தொன் ரொஜ�கசககை்்ளத் வதொற்கை 
டிககை முடியும் என்ை கைருத்து ்தன்னிலங்கையில் 
ேலுேொகை உள்ளது. அதற்குப ்�ொருத்தமொன கைேரச 
சிகைரமொன ஒரு வேட�ொ்ள்ரத் வதடும் முயற்சியில் 
்தன்னிலங்கை அரசியல்சகதிகைள இைஙகியுள்ளன. 
குறிப�ொகை சந்திரிகைொ குமொரதுஙகை்ே ் மயப�டுத்தி 
இந்த முயற்சிகைள இடம்்�றுகின்ைன.
 மொரச 5 ஆம் திகைதி குமொர ்ேல்கைம த்ல 
்மயிலொன புதிய லஙகைொ சுதந்திரக கைடசியின் 
த்ல்மயகைம் திைந்து்ேககைப�டவிருககின்ைது. 
குறிபபிடட கைடசி ஏ்னய த்லேரகை்்ளயும் 

mfpyd;
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தன் பிள்்ளககு உகைந்த து்ை எது என்�த்ன 
அறிந்து்கைொள்ளொமல், தன்னொல் நி்ைவேற்றிக 

்கைொள்ளொத இலககி்ன தன் பிள்்ளகை்்ளக 
்கைொண்டு சொதிககை முயற்சிபவ�ொரின் கைருவிவய 
பிரத்திவயகை ேகுபபுககைள என்�தில் ஐயமில்்ல. 
இேற்றின் உயிவரொடடத்தின் சுேடுகை்்ள ேசதி 
்கைொண்ட ்�ற்வைொரகைள தொன் ேலுப�டுத்துகின் 
ைனர என்று எண்ணினொல் மறு�ககைம் இன்று 
ேறிய ்�ற்வைொரகைளும் என்ன ்சய்ே்தன்று 
அறியொமல் தமது உ்ழப்�்யல்லொம் தனியொர 
ேகுபபுககைளுககுக தொ்ர ேொரத்துக ்கைொண்டிரு 
ககின்ைனர. தனியொள ஒவ்ேொருே்ரயும் குவிய 
ப�டுத்தி கைற்பித்தலில் சு்ேயும் விறுவிறுபபும், 
கைற்�ே்ரத் தூண்டும் வி்சயும், அன்பு ்ேளிப 
�ொடும், ஆ்ச ேொரத்்தகைளும் பிரத்திவயகை ேகுபபு 
ஆசிரியரகைள ்�ரும்�ொலும் ்கைொண்டிருப�தனொல், 
மொணேர கைளுககைொகை �ொடசொ்லயில் ெடொத்தப�டும் 
இலே சக கைற்ைல், கைற்பித்தல் ்சயற்�ொடுகைள இன்று 
அலடசிபவ�ொககி்ன அ்டந்து ேருகின்ைன.

 �ல்கை்லககைழகை அனுமதியில் வ�ொடடி 
நிலவுகின்ை சூழலில் பிரத்திவயகை வ�ொத்னகை்்ள 
மொணேர ்�றுேது தவிரககை முடியொத ஒன்ைொகை 
ேந்துவிடடதொயினும், அது ஆசிரியரகை்ளது சுய 
்கைௌரேத்திற்குப �ஙகைம் ஏற்�டுத்தும் ே்கையில் 
அ்மயக கூடொது. மொதொந்த சம்�்ளப �ணத்்த 
விடுத்து, தினசரி சந்தொப�ணம் ்�றும் இன்்ைய 
பிரத்திவயகை கைல்வி ேழஙகும் ஆசிரியரகை்ளது நி்ல 
சமூகைக கைண்வணொடடத்தில் அேரகை்ளது அந்தஸ்்த 
கு்ைத்துவிடட்தனலொம். இன்்ைய பிரத்திவயகைக 
கைல்விககு ்சலவிடப�டும் ்சலவீனஙகை்ளொல் 
்�ற்வைொரகைள �ொதறிபவ�ொய் கைொண ப�டுகின்ைனர. 
ேறு்ம ்கைொண்ட குடும்�ஙகைளில் உள்ள மொணேர 
கைளின் நி்ல என்னொேது? தமது சகை மொணேரகைள 
வமலதிகை ேகுபபுககைள மற்றும் பிரத்திவயகைமொன 
கைல்வி ்�றும்வ�ொது தொம் மடடும் குடும்�்�ொரு 
்ளொதொரக கைஷடம் கைொரணமொகை ்ேறும் மன உ்ளசசல் 
கைளுகவகை தள்ளப �டுகின்ைனர.

 அத்வதொடு இவேொைொன பிரத்திவயகை ேகுபபு 
ககைளின் ஆதிககைத்தினொல் பிள்்ளகைள ்�ற்வைொ்ர 
வீடடில் சந்திப�தற்கைொன வெரஙகைளகூட மடடுப�டு 
த்தப�டடு ்சன்று்கைொண்டிருககின்ைது. �ொட 
சொ்ல வெரம் தவிரந்து �டுக்கைககுச்சல்லும் 
வெரம் மடடும் இன்று பிரத்திவயகை ேகுபபுககைள 
ெடொத்தப�டடுக ்கைொண்டிருககின்ைன. இ்ே 
்�ொதுேொன கைண்வணொடடத்தில் ”பிள்்ள கைற்�தற் 
குத்தொவன்ேளிவய ்சல்கிைொன் இதில் என்ன 
தேறு இருககின்ைது” என எண்ணத் வதொன்ைலொம் 
ஆனொல் அேற்றுள�ல உண்்மகைள பு்தந்து 
கைொணப�டுகின்ைன. மொணேரகைளின் சமய ேழி�ொடு 

கைளுககைொன வெரம் த்டப�டுகின்ை்ம, பிள்்ள 
்�ற்வைொருடன் ்கைொளளும் மகிழசசிகைளுககுத் 
த்ட வ�ொடப�டுகின்ைது, குறிப�ொகை ஒழுககை 
சீரவகைடு கைளுககு ேழிச்மத்துக ்கைொடுககைப�டு 
கின்்ம, மொணேரகைளின் வீணொன மனேழுத்தஙகைள, 
்�ற்வைொரகைளின் அ்லககைழிபபு, அதனொல் உண் 
டொகும் மனவு்்ளசசல்கைள வ�ொன்ைேற்்ைக குறிப 
பிட முடியும். அவனகைமொன மொணேரகைளஎதிரப 
�ொல் கைேரசசிககைொகை பிரத்திவயகைக கைல்வி்யெொடுேத 
னொல் மு்ைசொர கைல்விகவகை உரித்தொன ஒழுககை 
வியல் மீைப�டுகின்ைது. ்�ற்வைொரகைள தமது 
சுய ்கைௌரேத்திற்கைொகை பிள்்ளகை்்ள நிரப�ந்தம் 
்சய்து பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளுககு அனுபபுகின் 
ைனர. மொணேரகைள தமது �ொடத் திடடத்தி்ன 
முன்கூடடிவய பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளில் நி்ை 
வேற்றுேதொல் �ொடசொ்ல யில் அதிகை விடுமு்ை 
கை்்ள சுயமொகைவே எடுப�தற்கு தூண்டப�டுகின் 
ைனர.

 ஆனொலும் மொணேரகைள எதற்கைொகை பிரத்தி 
வயகை ேகுபபுககைளின் தொககைத்திற்கு உட�டுகின்ை 
னர என்�த்ன அறிந்து, அேற்றி்ன �ொடசொ்ல 
கைள மூலம் இயலுமொனே்ர சீரப�டுத்த வேண்டும். 
கைல்வி மு்ையின் �ல்வேறு இலககுகை்்ள �ொட 
சொ்ல எனும் நிறுேனத் தினூடொகை நி்ைவேற்ை 
வேண்டும் என்கின்ை எதிர�ொரபபு மு்ைசொர 
கைல்வியின் குறிகவகைொ்ளொகும். பிரத்திவயகை ேகுபபு 
ககைளின் ஆதிககைம் இன்று மு்ைசொர கைல்வியின் 
தரத்தி்னக கு்ைத்துள்ளது என்�தில் ஐயமில்்ல 
என்�துடன் மொணேரகைள �ொடசொ்ல ககைற்ைல் 
்சயற்�ொடுகைளுககு முககியத்துேம்்கைொடுககைொத 
நி்லயும் கைொணப�டுகின்ைது. கைொல மொற்ைஙகைளு 
கவகைற்� கைல்வி மொற்ைஙகைள ஏற்�டும் வ�ொது அேற் 
றி்ன நி்ைவு ்சய்யும் வெொககில் �ொடசொ்லச 
்சயற்�ொட்ட முன்்னடுத்துச்சல்லும்்�ொறு 
ப்� இன்்ைய ஆசிரியரகைவ்ள ஏற்கை வேண்டியேரகை 
்ளொேர. மொணேரகை்்ள ்மயமொகைக ்கைொண்வட 
ஒரு ெொடு ஊடடம் ்�றுகின்ைது. இதற்கைொகைவே 

ஒவ்ேொரு �ொடசொ்லயும் உயிரப�ொன குறிக 
வகைொளகைளுடன் உருேொககைப�டடிருகின்ைது. ஆனொல் 
இன்று மு்ைசொர கைல்வியின் நி்ல உயிவரொடடம் 
இல்லொத கைல்வி மு்ையொகியுள்ள்ம கைே்லக 
குரிய விட யமொகும்.

 இன்்ைய ெவீன கைொலகைடடத்தி்ன வெொக 
கும் வ�ொது சமூகைத்தில் இடம்்�றும் ஒவ்ேொரு 
்சயற்�ொடுகைளும் ்�ொரு்ளொதொர அடிப�்டயில் 
இடம்்�றுகின்ைது எனலொம். ஆரம் �கைொலத்தில் 
வச்ே அடிப�்டயில் ேழஙகிேந்த கைல்விமு்ை 
கைள இன்று ேருமொனத்தி்ன்மயமொகைக்கைொண்டு 
ெகைரத்தப�டுகின்ைது. கைல்வி இலேசமொககைப�டட 
்மயொல் இன்று அவனகை மொணேரகைளுககு அது 
அலடசியமொககைப�டடிருககின்ைது. இதற்கு ்�ற் 
வைொரகைளின் ் கைௌரேம், பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளின் 
ேண்ணமயமொன வி்ளம்�ரஙகைளும், கைேரசசிகைளும், 
�ல்கை்லககைழகை அனுமதியில் வ�ொடடி நிலவுகி 
ன்ை சூழநி்லயும் பிரத்திவயகை வ�ொத்னகை்்ள 
மொணேர ்�றுேது தவிரககை முடியொத ஒன்ைொகை 
ேந்துவிடடதும், திை்ம அடிப�்டயில் வே்ல 
ேொய்பபுககைளும்,மொணேரகைளின் ெேெொகைரீகைபவ�ொக 
கும், எதிர�ொற் கைேரசசிகைளும் பின்னணிகை்ளொ 
கைவிருந்து பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளுககு ஊககிகை 
்ளொகைத் ்தொழிற்�டடுக ்கைொண்டிருககின்ைன. 
இதனொல் இன்று ்கைக்கைடடும் தூர இ்ட்ேளி 
யில் பிரத்திவயகை ேகுபபுககைள வகைளவி�ொர இல்லொ 
மல் உருேொககைப�டடுக ்கைொண்வட ்சல்கின்ைது. 
இதனொல் இன்்ைய �ொடசொ்லகைள அரச �ரீட்ச 
கைளுககும், இ்ணப�ொடவிதொன ்சயற்�ொடுகைளு 
ககும் மடடுவம மு்ைசொர கைல்வி ேழஙகும் நிறுே 
னஙகை்ளொன மொற்ைப�டடுக்கைொண்டிருககின்ைன.
 �ொடசொ்லகைளில் இலேசக கைல்வி்யேழங 
கும் சில ஆசிரியரகைள கூட பிரத்திவயகை ேகுபபுகைளில் 
கைற்பிககின்ைனர. மீத்திைன் கு்ைேொன மொணேர 
கைளுககும், ் மல்லககைற்கும் மொணேரகைளுககும்தொன்
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கேள்வி:
	 ஜனாதிபதியின்	இந்த	கோள்்ே	விளகே	உ்ை	குறித்து	உஙேள்	
ேருத்து	என்ன?

பதில்:
 மககை்்ளப ்�ொறுத்தே்ரயில் இது எதிர�ொரககைப�டடது ஒன்றுதொன். 
தமிழ மககைள சம்�ந்தமொன விேகைொரஙகைளில் அேர ்தொடடுககூடப �ொரககை 
வில்்ல. தமிழ மககை்்ளப ்�ொறுத்தே்ரயில் அேரகைள இன்று 5ே்கையொன 
பிரசசி்னகைளுககு முகைம் ்கைொடுககிைொரகைள. 1. அரசியல் தீரவு என்கின்ை 
அடிப�்டப பிரசசி்ன. 2. இடம்்�ற்ை இனேழிபபிற்கு நீதி வகைொருகின்ை 
பிரசசி்ன. 3. இன்று ெ்ட்�றுகின்ை ஆககிரமிபபு சம்�ந்தமொன பிரசசி்ன. 
4. வ�ொர முடிந்து �த்து ேருடஙகைளுககு வமலொகியும் ஒரு இயல்புநி்ல 
ேொழக்கை மககைளுககுக கி்டககைவில்்ல என்ை பிரசசி்ன. 5. அேரகைள 
எதிரவெொககுகின்ை அடிப�்டப பிரசசி்ன.  
 இந்த 5 பிரசசி்னகைளிலும் ஏதொேது ஒன்்ைககூடத் தீரககைககூடிய 
ே்கையில் ஜனொதி�தியின் உ்ர இருககைவில்்ல. அடிப�்டப பிரசசி்ன்ய 
அேர ்தொடவே இல்்ல என்று ்சொல்லலொம். ஐககிய வதசியக கைடசி, ஐககிய 
மககைள கைடசி சொரந்தேரகைள ் �யருககைொேது 13ஆேது திருத்தச சடடத்்தயொேது 
வ�சுேொரகைள. இேர அத்னககூடப வ�சுேதற்குத் தயொரில்லொத நி்லயில் 
இருககிைொர என்�்த அேரு்டய உ்ர ்ேளிப�டுத்தியிருககின்ைது. அேர 
அபிவிருத்தி �ற்றிவய வ�சியிருககின்ைொர. அபிவிருத்திககு தமிழப �ொரொளு 
மன்ை உறுபபினரகைள ஒத்து்ழபபுத் தரவேண்டும் என்று கூறியிருககின்ைொர.

முதலாவது பிரச்சினை அபிவிருத்திப் பிரச்சினை இனபபிரசசி்ன 
என்�து அபிவிருத்திப பிரசசி்ன அல்ல. அது இன அழிபபிலிருந்து தமிழ 
மககை்்ளப �ொதுகைொககின்ை பிரசசி்ன. இனபபிரசசி்னககு தீரவு இல்லொமல் 
ெ்ட்�றுகின்ை அபிவிருத்தி எல்லொம் அபிவிருத்திகைள அல்ல, ஆககிரமிபபு 
கை்ளொகைத் தொன் இருககும். எஙகைளு்டய �டடறிவு அனு�ேமும் அதுதொன். 
 ஆகைவே இந்த அபிவிருத்தி �ற்றி மொ்யககுள மொடடுப�ட வேண்டிய 
வத்ே தமிழ மககைளுககு இல்்ல என்று ெொன் நி்னககின்வைன். அப�டியொன 
அபிவிருத்தி ்சய்ே்தன்ைொலும்கூட அது�ற்றிய திடடஙகைள எேற்்ையும் 
அேர முன்்ேககைவில்்ல. இஙகு தமிழ மககைள அதிகைொரத்திற்கு உட�டட �ல 
உளளூரொடசி ச்�கைள இருககின்ைன. அந்த உளளூரொடசி ச்�கைளின் ஊடொகை 
அபிவிருத்தித் திடடஙகை்்ள வமற்்கைொள்ளலொம். அல்லது வேறு ஏதொேது 
ேருமொனத் திடடஙகை்்ள வமற்்கைொளே்தன்ைொல்கூட, தமிழ மககைளின் 
பிரதிநிதிகைள மூலம் அத்ன வமற்்கைொள்ளலொம். இேரகைள வமற்்கைொளேது 
அபிவிருத்தி அல்ல ஆககிரமிபபுகைவ்ள. 

இரண்ாவது பிரச்சினை நீதி க�ாருகின்ற பிரச்சினை அ்த அேர ்தொடவே 
யில்்ல. ் ஜனீேொ ் ெருககைடிகைளிலிருந்து எவேொறு தப�லொம் என்�்தத்தொன் 
கூறியிருககின்ைொர. அப�டியொன ஒரு இனேழிபபு இடம்்�ைவில்்ல என்வை 
ேொதிடுகின்ை நி்ல்ம தொன் கைொணப�டுகின்ைது. அேரொல் இத்னத்தொன் 
கூை முடியும். 

மூன்றாவது பெரிய பிரச்சினை தமிழ் மக�ள் எதிரகநாககுகின்ற ஆககிரமிப்புப் 
பிரச்சினை. சிஙகை்ளக குடிவயற்ைம் என்ை ்�யரிலும், �்டயினருககைொன 
கைொணிப �றிபபு என்ை ்�யரிலும், ்தொல்லியல் ்சயற்�ொடுகைள என்ை ்�யரி 
லும் கைடும் வமொசமொகை இடம்்�ற்று ேருகின்ைது. அது �ற்றி தமிழ சிவில் 
சமூகைத்தின் சொரபிலிருந்தும், தமிழ மககைள பிரதிநிதிகைள சொரபிலிருந்தும் �லத்த 
எதிரபபுக குரல் எழுப�ப�டடது. ஆனொல் அேர அ்தப �ற்றி எ்தயுவம 
கூைவில்்ல. 

நான�ாவது இயல்பு நினலனயக ப�ாணடு வருகின்ற பிரச்சினை – வ�ொரக 
கைொலச ்சயற்�ொடடினொல் �ொதிககைப�டட மககை்்ள அதிலிருந்து விடுவிப�வத 
உண்்மயில் இயல்பு நி்லப பிரசசி்ன. அதில் கைொணிபபிரசசி்ன, அரசியல் 
்கைதிகைளின் பிரசசி்ன, கைொணொமல் வ�ொவனொர விேகைொரம் வ�ொன்ைன அட 

ஙகுகின்ைன. இந்த விேகைொரஙகைளில் எ்தயும் ்�ரி 
தொகை முன்்ேககைவில்்ல. �யஙகைரேொதத் த்டச 
சடடம் திருத்தப�ட வேண்டும் என்று ்சொல்லி 
யிருககிைொர. அரசியல் ்கைதிகைள சில்ர விடுத்ல 
்சய்த்த அேர ்�ரிதொகைக கூறியிருககின்ைொர. 

ஏ்னய அரசியல் ்கைதிகை்்ள விடுத்ல 
்சய்ேதற் குரிய எந்தவித ேலுேொன உத்தர 
ேொதத்்தயும் அேர கூைவில்்ல. இ்ே 
மிகைவும் கைேனித்துக ்கைொள்ள வேண்டிய 
விடயம் என்று ெொன் நி்னககின்வைன்.

 
 

இன்று தமிழ மககைள நீண்டகைொல இனஅழிபபின் கைொரணமொகை ஐம்�து ேரு 
டஙகைள பின்தஙகியிருககின்ைொரகைள. இந்த இ்ட்ேளி்ய நிரபபுேதற்கு 

தமிழ மககைளுககு என்று விவசட வே்ல 
த்திடடஙகைள வத்ே. விவசட வே்லத் 
திடடஙகை்்ள ெொஙகைள ்சயற்�டுத்துேதன் 
மூலம் தொன் அன்ைொடப பிரசசி்னகைளில் 
ெொஙகைள ஏதொேது முன்வனற்ைஙகை்்ளக 
கைொண முடியும். ஆனொல் அது ்தொடர�ொகை 
எந்தவித முன்்மொழிவுகை்்ளயும் ஜனொதி 
�தி முன்்ேககைவில்்ல. இன்றும்கூட 
வ�ொரில் கைொயப�டடேரகைளின் நி்ல்ம 
சிககைலொகை இருககின்ைது. வித்ேத் தொய் 
மொரகைளின் நி்ல்ம �டு சிககைலொகை இருக 
கின்ைது. ்ெல் துண்டுகை்்ள உடம்பில் 
ஏந்திக ்கைொண்டு, சிறுேரகைளகூட இன்று 
இருககின்ைொரகைள. இேரகைளின் பிரசசி்ன 

கைள எல்லொம் ்�ரிய பிரசசி்னகை்ளொகை உள்ளது. இ்ே �ற்றி எதுவுவம கூைொத 
உ்ரயொகைத் தொன் இந்த உ்ர இருந்திருககின்ைது. 
 இ்ே ்தொடர�ொகை எந்த ெம்பிக்கை்யயும் ்ேககைொமல், ்தொடரசசி 
யொகை தமிழ மககைளின் அரசிய்ல எவேொறு முன்்கைொண்டு ்சல்ேது 
என்�தில்தொன் கூடுதலொன அககை்ை ்சலுத்த வேண்டும் என்று தொன் ெொன் 
நி்னககின்வைன்.

கேள்வி:
	 ஜனாதிபதியின்	 உ்ை	 குறித்து	 ்தமது	 ேடு்மயான	 ஏமாற்றத்்்த	
உணர்ச்சிவசபபட்டவைாே	 உ்டனடியாேகவ	 பாைாளுமன்்றத்தில்	 சமபந்தன்	
கவளிபபடுத்தினார்.	 சமபந்தனின்	 இந்த	 ஏமாற்றத்்்த	 எவவாறு	 பார்ககி	
ன்றீர்ேள்?

பதில்:
 இதில் சம்�ந்தன் தொன் ஏமொந்திருககின்ைொவர தவிர தமிழ மககைளஏமொந்து 

பாராளுமன்றக் கூட்டத் த�ா்டரர ஆரமபபித்து ரைத்து 
ஜனா�பிப�பி க�ாட்டாபய ராஜபக்்ச நபி�ழத்�பிய உரர 

�மபிழக் �ட்சபி�ளுக்கு �டும ஏமாற்றத்ர�க் த�ாடுத்�பியபிருக்�பின்றது. 
இன தநருக்�டிக்�ான அர்சபியல் �ீர்வு கு்றபித்க�ா, அர்சபியலரமப்பு 
்சீர்�பிருத்�ம த�ா்டர்பா�கைா அல்லது �மபிழ மக்�ள் எ�பிர்த�ாண்டி 
ருக்கும பபிரச்சபிரன�ள் கு்றபித்க�ா அைர் எந�க் �ருத்ர�யும 
முனரைக்�ைபில்ரல. ஜனா�பிப�பி ்சா��மான ்சபில ்சமபிஞரஞை�ரைக் 
�ாடடுைார் எனக் �ாணப்பட்ட எ�பிர்பார்ப்புக்�ள் தபாயயா�பிப் 
கபாயுள்ைன. இந�ப் பபினனணபியபில் அர்சபியலபில் எனன�ான ந்டக் 
�பி்றது எனபர� ஆராய அர்சபியல் ஆயவாளர் தைாதிலிஙகம் 
அைர்�ள்  லண்்டன உயபிகரார்டத் �மபிழ ைாதனாலபிக்கு ைழங�பிய 
த்சவைபியபிலபிருநது முக்�பிய பகு�பி�ள்
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மடடககை்ளபபில் அண்்மயில் தமிழவதசிய 
கூடட்மபபின் ஏற்�ொடடில் ெடத்தப�டட 

‘கைறுபபு ்�ொஙகைல் விழொ’ ்தொடரபில் �ல்வேறு 
விமரசனஙகைள தமிழ வதசிய அரசியல் �ரபபிலும் 
அதற்கு அப�ொலும் ் ேளியிடப�டடு ேருகின்ைன.
கைறுபபு ் �ொஙகைல் ் தொடரபில் �ல்வேறு விமரசனங 
கைள இருந்தொலும் தமிழ மககைள எதிர்கைொளளும் 
பிரசசி்னகை்்ள ்ேளிக்கைொணரும் ே்கையில் 
அந்த நிகைழவு ெடத்தப�டடது என்�்த அ்னே 
ரும் உணரும் நி்லயில் இல்்ல.
 குறிப�ொகை இந்த கைறுபபு ்�ொஙகைல் நிகைழவு 
ெடத்தப�டடதனொல் ஏவதொ தமிழரகைளின் கைலொசொரத் 
தி்ன முற்ைொகை தமிழ வதசிய கூடட்மபபு அழித்து 
விடடதொகை தமிழ வதசியத்திற்கு எதிரொன சகதிகைள 
மடடககை்ளபபில் பிரசொரஙகை்்ள முன்்னடுத்து 
ேருகின்ைன.
 இன்று ேடகிழககில் விேசொயிகைள பிரச 
சி்ன, கைொல்ெ்ட �ண்்ணயொ்ளரகைள பிரசசி்ன, 
அத்துமீறிய குடிவயற்ைஙகைள, ்தொல்்�ொருள அ�கை 
ரிபபு என தினமும் �ல்வேறு பிரசசி்னகை்்ள எதிர 
்கைொண்டுேரும் நி்லயில், அேற்றி்ன சரேவதசத் 
தின் கைேனத்திற்குக ்கைொண்டு ்சல்லும் ே்கையில் 
முன்்னடுககைப�டட இந்த கைறுபபு ் �ொஙகைல் நிகைழ 
வி்ன ெொஙகைள சொதொரண ஓரு விடயமொகைக கைடந்து 
விட முடியொது.
 இந்த ்�ொஙகைல் விழொவின் ஏற்�ொடடொ்ள 
ரொகை ்சயற்�டட முன்னொள �ொரொளுமன்ை உறுப 
பினர �ொ.அரியவெத்திரன் குறித்த ்�ொஙகைல் விழொ 
வி்ன ஆரம்பித்து ்ேத்தவ�ொது, அது ்தொடரபில் 
இவேொைொன கைருத்தி்ன கைறுபபு ்�ொஙகைல் விழொ 
்தொடரபில் முன்்ேத்தொர.
 “தற்வ�ொ்தய அரசு �தவி ஏற்று தற்வ�ொது 
ஒரு ேருடம் கைடந்து, இரண்டொேது ேருடத்்த 
எடடுகிைது. இந்த அரசு �தவி ஏற்ை கைொலம் ்தொட 
ககைம் இன்றுே்ர மககைளின் ேொழவு �ல பிரசசி்ன 
கை்்ளச சந்தித்துள்ளது. ் �ொரு்ளொதொர வி்ல ் ெருக 
கைடி, ்�ொருடகைளின் வி்ல ஏற்ைம், தொய் வசய் 
ெலனில் வ�ொசொககைொன �ொல்மொ ேொஙகை முடியொத் 
திண்டொடடம், எரிேொயு சிலின்டரகைள இல்்ல. 
அப�டி ேொஙகினொல் அது ்ேடித்து சிதறும் 
அ�ொயம். மின்சொரத் த்டகைள, சொதொரண �ொண், 
�ருபபு மொ சீனி அரிசி வ�ொன்ை அத்தியொேசிய 
்�ொருடகை்்ள ேொஙகைமுடியொத வி்ல ஏற்ைம் அ்த 
விட குறித்த ்�ொருடகைளுககு தடடுப�ொடு,ஏ்ழ 
கைளின் ேயிற்றில் ்ெருப்�ரியும் நி்ல.

 இவேொைொன அேலஙகை்்ள �ொரத்துக 
்கைொண்டு ஒரு ்�ொஙகைல் விழொ்ே சிைப�ொகை 
ெடத்தமுடியொது. அவதவே்்ள ்�ொஙகைல் �ண்டி 
்கை்ய ்கைவுடவும் முடியொது. இல்லஙகைளில் 
அேரேர எப�டிவயொ ் �ொஙகை்ல ஓர்ளவு சிைப�ொகை 
்கைொண்டொடினொலும், ஒரு ்�ொறுபபு ேொய்ந்த 
அரசியல் கைடசி அத்ன சிைப�ொகை ்ேளிககைொடட 
முடியொது என்�்த எமது மடடககை்ளபபு மொேடட 
தமிழவதசிய கூடட்மபபு உறுபபினரகைள ஆரொய் 
ந்து இத்ன அரசொஙகைத்திற்கு ஒரு எதிரபபு நிகைழ 
ேொகைவும், துககை நிகைழேொகைவும் ்ேளிககைொடட 
வேண்டும் என்ை முடி்ே எடுத்வதொம். 
 துககைத்துககைொன நிைம் கைறுபபு, எதிரபபுக 
கைொன நிைமும் கைறுபபு என்�தொல் கைறுபபு ஆ்ட 
கை்்ள முடிந்தே்ர அணிேது எனவும் அந்த கைறுபபு 

நிைத்்த ்மயப�டுத்திவய ‘கைறுபபு ்�ொஙகைல்’ 
என இம்மு்ை ்�யரிடடு இது உழேரகைளுககும், 
மககைளுககும், விேசொயிகைளுககும் திருபதி இல்லொ 
மல் அரசொஙகைம் ஏற்�டுத்தி விடடது என்�்த இதன் 
மூலம் ்ேளிககைொடடப�டடது. உண்்மயில் 
ஏ்னய மொேடடஙகை்்ள விடவும் மடடககை்ளபபு 
மொேடடம் ்ெல் உற்�த்திககு ்�யர வ�ொன ஒரு 
மொேடடம் ்�ரும்வ�ொகை ்ெற்்சய்்கையில் ஏககைரு 
ககு ெொற்�து மூ்ட ்தொடககைம் அறு�து மூ்ட 

கை்்ள வி்்ளசசலொகை ்�ற்ை விேசொயிகைள �லர 
மடடககை்ளபபில் உள்ளனர. ஆனொல் இந்த ேருடம் 
வசதன உரம் �ொவித்த்மயொல் ஒரு ஏககைருககு �த்து 
மூ்டகை்்ளககூட ்�ை முடியொத நி்ல உள்ளது.
அது மடடுமல்ல ேொழேொதொரத்திற்கைொகைவும் �ொல் 
தரும் �சு எரு்ம மொடுகைள ஏைககு்ைய மடடக 
கை்ளபபு மொேடடத்தில் மூன்ை்ரஇலடசம் உள்ளது. 
அந்த மொடுகைளுககு வமய்சசல்த்ரகை்ளொகை ஒதுககைப 
�டட மொதே்ன, மயிலத்தமடு, ்கைவுளியொமடு 
பிரவதசஙகைளில் ்ேளிமொ ேடடத்்த வசரந்தேர 
கை்்ளக குடிவயற்றி மொடுகைளின் வமய்சசல்த்ர 
அ�கைரிபபு ெடந்துள்ளது. இவேொைொன ்�ரும் 
அேலஙகைள, ஏ்னய மொேடடஙகை்்ளவிட மடடக 
கை்ளபபில் மிகைக கூடுதலொகை இடம் ்�றுகிைது. 
இ்ேகை்்ளத் தடுககைவும், உண்்மகை்்ள உலகைம் 
உணரவும் இம் மு்ை கைறுபபு ்�ொஙகைல் என 
அ்டயொ்ளமிடப�டடு ஒரு எதிரபு நிகைழேொகைவே 
இத்ன ்சய்வதொம். வ�ொரொடட ேடிேஙகைள ்ேவ 
வேறு ் �யரகைளில் வ�ரணி, உண்ணொவிரதம், கை்ட 
அ்டபபு, ஹரத்தொல், ஆரப�ொடடம், கைறுபபுப 
�டடி வ�ொரொடடம், ்மௌன ஊரேலம், �கிஷகைரி 
பபு, ் �ொஙகுதமிழ, எழுகைதமிழ, வீதி மறியல் வ�ொரொ 

டடம், சத்தியொககிரகைம் என �ல ேடிேஙகைளில் 
எதிரபுகை்்ள கைொடடிய தமிழவதசிய அரசியல் த்ல 
்மகைள இந்த ேருட ்�ொஙகைல்திருெொ்்ள ‘கைறுபபு 
்�ொஙகைல்’ என ஒரு கைேன ஈரபபு ்�ொஙகைல் நிகைழ 
ேொகை ெடத்தியுளவ்ளொம்”என �ொ.அரியவெத்திரன் 
்தரிவித்தொர.

 எனினும் இந்த கைறுபபு ்�ொஙகைல்மூலம் 
இன்னு்மொரு விடயமும் மீண்டும் ்ேளிககைொட 
டப�டடுள்ளது. அதொேது தமிழ வதசிய அரசியலில் 
கிழககில் முன்்னடுககைப�டும் ் சயற்�ொடுகைளுககு 
ேடககில் ஒத்து்ழபபு ேழஙகைொத அல்லது உதொ 
சீனம் ்சய்கின்ை ்சயற்�ொடு ்ேளிகைொடடப�டடு 
ள்ளது.
 ேடகிழககில் தமிழரகைள எதிர்கைொளளும் 
்�ொதுேொன பிரசசி்னககு கைேன ஈரப�ொகை ஒரு 
வதசிய நிகைழவி்ன �யன்�டுத்த கிழககில் முன் 
்னடுககைப�டட ்சயற்�ொடடுககு ேடககிலிருந்து 
எந்த ஆதரவும் ்கை்கைொடுககைப�டவில்்ல்யன் 
�்த ெொஙகைள சொதொரணமொகை கைடந்துவிட முடியொது.
 இத்ன ெொன் இஙகு பிரவதசேொத வ�ொக 
கைொகைவேொ அல்லது ேடகிழககி்ன வேறு�டுத்தி 
�ொரககைவேொ ்சொல்ல முயலவில்்ல. தற்வ�ொ்தய 

நி்ல என்ன என்�்தவய இஙகு ்சொல்ல முற்�டு 
கின்வைன். இத்ன யொரும் பிரவதசேொதமொகைக 
கைருதமுடியொது.

 ேடகிழககு இ்ணந்த தொயகைம், தமிழர 
வதசம் என்�ேற்றில் கிழககு தமிழரகைள என்றும் 
உறுதியொகைவேயிருந்து ேருகின்ைனர. ேடகிழககில் 
எடுககைப�டும் எந்த தீரமொனஙகைளும் இரண்டு மொகைொ 
ணஙகை்்ளயும் இ்ணககும் ே்கையிவலவய முன் 

   த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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சிறுேரகைள சமூகைச சககைரத்தில் மிகைவும் முககியத் 
துேம்  மிககைேரகை்ளொகைக கைொணப�டுகின்ைனர. 

அேரகை்்ளப புைந்தளளும் சமூகைஙகைவ்ளொ அல்லது 
ெொவடொ எதிரகைொலத்தில் �ொரிய பின்வி்்ளவுகை்்ளச 
சந்திககை வேண்டிவயற்�டும் என்�த்ன மறுப� 
தற்கில்்ல. இந்நி்லயில் சிறுேரகைளின் உரி்ம 
கை்்ள உரியேொறு உறுதிப�டுத்தப�டுேவதொடு அபி 
விருத்திககு ேலுவசரககை வேண்டிய ்�ொறுபபும் 
கைொணப�டுகின்ைது. எனினும் ம்லயகைத்தில் இது 
எந்த்ளவுககு சொத்தியமொகியுள்ளதுஎன்�து வகைளவிக 
குறியொகும். அண்்மயில் ஹடடனில் ெடந்வதறிய 
சிறுேர துன்புறுத்தல் சம்�ேம் முழு ம்லயகைத் 
்தயும் த்லகுனிய ் ேத்திருக கின்ைது. �ொதுகைொபபு 
ேழஙகை வேண்டிய ்�ற்வைொவர பிள்்ளகை்்ள துன் 
புறுத்தி அேரகைளின் உரி்மகை்்ள �றித்்தடுப� 
்தன்�து வேலிவய �யி்ர வமய்ந்த நி்லககு 
ஒப�ொனதொகும். இ்தபவ�ொன்று ம்லயகைத்தில் 
இ்லம்ைகைொயொகை நிகைழும் சிறுேர மீதொன உரி்ம 
மீைல்கைள, துன்புறுத்தல்கைள, துஷபிரவயொகைஙகைள 
இன்னுமின்னும் அதிகைமொகைவேயுள்ளன. இ்ேய 
்னத்தும் ்ேளிசசத்துககுகு்கைொண்டு ேரப�டடு  
குற்ைச ்சயல்கைளில் ஈடு�டடுள்ளேரகைளுககு உரிய 
தண்ட்ன ்�ற்றுக ்கைொடுககைப�ட வேண்டும். 
இது ஒரு சமூகைப ்�ொறுப�ொகும் என்�த்னயும் 
யொரும் மைந்து ்சயற்�டுதல் கூடொது. 

 சிறுேரகைள சிைபபு மிககைேரகைள. ெொடடின் 
எதிரகைொலத்்த ் சதுககுகின்ை சிற்பிகை்ளொகை அேரகைள 
வி்ளஙகுகின்ைொரகைள. ெொ்்ளய உலகைத்தின் த்லேர 
கை்ளொகை மிளிரப வ�ொகின்ைே ரகைள அேரகைளதொன். 
இந்த நி்லயில் அேரகைளின் �ொதுகைொபபு  மற்றும் 
அபிவிருத்தி கைருதி �ல்வேறு ஆேணஙகைள கைொணப 
�டுகின்ைன. 19 ம் நூற்ைொண்டில் இருந்வத சரேவதச 
ரீதியொகை சிறுேரகைள ்தொடர�ொன கைரிச்ன இருந்து 
ேந்துள்ளது. 1924 இல் சிறுேரகைளின் ெலன்கைருதி 
்ஜனீேொவில் சரேவதச பிரகைடனம் ஏற்�டுத்தப 
�டடது. எனினும் அது சடட ரீதியொன அஙகீகைொரம் 
்�ைொ்மயினொல் ெ்டமு்ைப�டுத்த முடியொத 
நி்ல ஏற்�டடது. 1948 இல் ஐ.ெொ. ்�ொதுசச்� 
யினொல் அ்னத்துலகை மனித உரி்மகைள பிரகைடனம் 
ஏற்�டுத்தப�டடது. எனினும் இது வ�ொதிய சொதகை 
வி்்ளவுகை்்ள ஏற்�டுத்தொத நி்லயில் 1959 இல் 
ஐ.ெொ. ்�ொதுசச்�யினொல் சிறுேர ெல்னப 
�ொதுகைொககும் 10 அம்சஙகை்்ள உள்ளடககிய சிறுேர 
உரி்மப பிரகைடனம் உருேொககைப�டடது. இபபிர 
கைடனமும் 1924 ம் ஆண்டு பிரகைடனத்்தபவ�ொன்வை 
சடட ேலுேற்ைதொகை கைொணப�டடது. 
 1989 இல் ஐ.ெொ. ் �ொதுசச்�யினொல் சிறுேர 
உரி்மப பிரகைடனம் முன்்ேககைப�டடநி்லயில், 
1991 இல் இலங்கை அரசு அத்ன உறுதிப�டு த்தி 
ஏற்றுக ்கைொண்டது. சிறுேரகைள மதிபபிற்குரியேர 
கைள என்�த்னயும், அேரகைளின் �ொதுகைொபபு, உரி 
்மகைள குறித்தும் பிரகைடனம் ேலியுறுத்துகின்ைது. 
இவவுரி்மகை்்ள உறுதிப�டுத்துேது ்�ரியேர 
கைளினதும், அரசொஙகைத்தி னதும் கைட்மயொகும்.

இலஙறகயில் சட்டஙகள்
 இலங்கை்யப ்�ொறுத்தே்ரயில் சுதந் 
திரத்திற்கு முன்பிருந்வத சிறுேர �ொதுகைொபபு 
்தொடரபில் அககை்ை ்சலுத்தப�டடு ேந்துள்ளது. 
இதற்வகைற்� 1883 இல் முதல் மு்ையொகை வகைொ்ே 
யொககைப�டட தண்ட்னச சடடக வகைொ்ேமூலம் 
சிறுேரகைளின் �ொதுகைொபபுககைொன �்ழ்மேொய்ந்த 

சடடஙகைளின் ஏற்�ொடுகைள அறிமுகைம் ்சய்யப 
�டடன. 1939 இல் சிறுேரகைள மற்றும் இ்ளம் 
�ரொயத்தினர �ற்றிய கைடட்்ளச சடடம் இயற்ைப 
�டடது. சய்வ�ொ (CYPO) என்னும் சுருககைப ் �யரொல் 
அ்ழககைப�டும் இககைடட்்ளச சடடம்இன்றும் 
அதிகைமொகை �யன்�டுத்தப�டுேதொகைவும் ்தரிவிக 
கைப�டுகின்ைது. 1956 ம் ஆண்டின் 47 ம் இலககைம் 
்கைொண்ட  ்�ண்கைள, இ்்ளஞரகைள மற்றும் சிறுேர 
கை்்ள வே்லககைமரத்தும் சடடம், 1995 ம் ஆண்டின் 
22 ம் இலககைம் ்கைொண்ட தண்ட்னச சடடக 
வகைொ்ே (திருத்தச) சடடம், 1998 ம் ஆண்டின் 27 
ம் இலககைம் ்கைொண்ட நீதிமன்ை ஒழுஙகை்மபபு 
(திருத்தச) சடடம், 1998 ம் ஆண்டின் 28 ம் இலககைம் 
்கைொண்ட குற்ைவியல் ெடேடிக்கை மு்ைக 
வகைொ்ே (திருத்தச) சடடம், 1998 ம் ஆண்டின் 29 
ம் இலககை தண்ட்னச சடடக வகைொ்ே (திருத்தச 
சடடம் என்�ன சிறுேர ்தொடரபில் முககிய 
சடடஙகை்ளொகும்.
 இேற்றுள 1998 ம் ஆண்டின் 29 ம் இலககை 
தண்ட்னச சடடக வகைொ்ே (திருத்தச) சடடத்தின் 
ேொயிலொகை சிறுேர உரி்மகைள ் தொடர�ொன முககிய 
மொன சடடம் சொரந்த �ல ஏற்�ொடுகைள அறிமுகைம் 
்சய்யப�டடுள்ள்ம குறிபபிடத்தககைதொகும். 1998 
ம் ஆண்டின் 50 ம்  இலககை வதசிய சிறுேர �ொதுகைொபபு 
அதிகைொர ச்� சடடத்தின் மூலமொகை வதசிய சிறுேர 
�ொதுகைொபபு அதிகைொரச்� ஏற்�டுத்தப�டடது. 
இசச்�யொனது சிறுேர துஷபிரவயொகைஙகைள�ற்றிய 
விசொர்ண மற்றும் சடடத்்த ்சயற்�டுத்துதல், 
சடடத்்த திருத்தம்்சய்தல், ஆவலொச்ன ேழஙகு 
தல், ஆய்வுகைள, சடட உதவிகை்்ளப ்�ற்றுக 
்கைொடுத்தல், வதசியமடடத்தில் விழிபபுணரவூட 
டல் வ�ொன்ை �ணிகை்்ள வமற்்கைொளகின்ைது.
சிறுேர ெலன் சொரந்த இன்னும் சில சடடஙகைளும் 
இலங்கையில் கைொணப�டுகின்ைன.

 பிள்்ளகைளின் உரி்மகை்்ளப �ொதுகைொப 
�தில் ்�ற்வைொரின் ேகி�ொகைம் மிகைவும் அதிகை 
மொகும். பிள்்ளகை்்ள அேரகைளின் சிைந்த ெல்ன 

முன்னிடடு அல்லொமல் மற்றும்�டி ்�ற்வைொரிட 
மிருந்து பிரித்தல் ஆகைொது. ்�ற்வைொர பிரிந்துேொழ 
முடிவு ்சய்யும் �டசத்தில் பிள்்ள இருேரில் 
ஒருே்ர அல்லது இருே்ரயும் பிரிந்து ேொழுமொ 
னொல் இரு ்�ற்வைொருடனும் ்தொடரபு ்ேத்திரு 
ககும் உரி்ம அபபிள்்ளககு உண்டு. தம் பிள்்ள 
கை்்ள ே்ளரப�தில் ்�ற்வைொர இருேரும்கூடடொகை 
்�ொறுபவ�ற்ைல் வேண்டும்்�ற்வைொர இத்ன 
நி்ைவேற்றுேதற்கு அரசு ஆதரேளித்தல் வேண் 
டும். பிள்்ளயின் �ரிணொம ே்ளரசசித் திைனுககு 
ஏற்ைேொைொன ்ெறிமு்ை கை்்ளப புகைடடுேதில் 
்�ற்வைொருககும் குடும்�த்தினருககும் உள்ள 
உரி்மகை்்ளயும் ் �ொறு பபுககை்்ளயும் அரசொஙகைம் 
மதித்தல் வேண்டும் என்்ைல்லொம் சிறுேர உரி்ம 
�ற்றிய ஐ.ெொ. பிரகைடனம் ேலியுறுத்துகின்ைது.

 சிறுேர உரி்மகை்்ளப �ொதுகைொப�து 
்தொடரபில் சரேவதச, வதசிய சடடஙகைள �ல 
கைொணப �டுகின்ைவ�ொதும், சிறுேர உரி்ம மீைல் 
கைள அதிகைமொகை இடம்்�ற்று ேருகின்ை்மேருந் 
தத்தககை விடயமொகும. ம்லயகைத்திலும் இத்ன 
ெொம் ென்கு அேதொனிககை முடிகின்ைது. ம்லயகை 
வதொடடப புைஙகைளில் �ல சிறுேரகைளின் கைல்வி 
உரி்மகைள மீைப�டடு ேருகின்ைன�ொடசொ்ல 
ககு ்சல்லொது சில சிறுேரகைள இருப�தொகைவும் 
்தரிய ேருகின்ைது. கைடந்த 2015 ம் ஆண்டின் 
தகைே்லொன்றின்�டி ்�ருந்வதொடடத்து்ையில் 
06 - 14 ேயதுககு இ்டப�டட சிறுேரகைளில் 10.3 
வீதமொன ஆண் பிள்்ளகைளும், 14.6வீதமொன்�ண் 
பிள்்ளகைளும் முழுவெரத் ்தொழிலில் ஈடு�டடுள 
்ளதொகை ் தரியேருகின்ைது. வமலும் ் �ருந்வதொடடத் 
து்ையில் 12.4வீதமொன சிறுேரகைள முழுவெரத் 
்தொழிலில் ஈடு�டடுள்ளனர. இவத வே்்ள 3.8 
வீதமொன சிறுேரகைள எவவித குறிபபிடத்தககை 
ெடேடிக்கைகைளிலும் ஈடு�டொது ்ேறுமவன 
சுற்றித் திரிேதொகைவும் தகைேல்கைள ேலியுறு

   த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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19ஆம் நூற்ைொண்டின் இறுதிப�குதியிலிருந்து 
20ஆம் நூற்ைொண்டின் ெடுப�குதி ே்ர பிரித் 

தொனிய ஏகைொதி�த்தியத்தின் �ொதுகைொபபு ஒழுஙகை 
்மபபின் ஒரு �குதியொகை இருந்த மொ்லதீவு, 
1965ஆம் ஆண்டில் சுதந் திரம் ்�ற்ைது. சுதந்திரம் 
்�ற்ைபின் அந்த ெொடு இந்தியொவுடன் ்ெருஙகிய 
உை்ே ஏற்�டுத்தியது. 21ஆம் நூற்ைொண்டின் 
்தொடககைத்தில், இந்து சமுத்திரத்்த வெொககி தனது 
மூவலொ�ொயப �ொர்ே்ய சீனொ திருபபியவ�ொது, 
இந்து சமுத்திரத்தின் ் மயப�குதியில் மிகை முககிய 
மொன கைடற்�ொ்தகைளுககு அருகில் அ்மந்திரு 
ககும் மொ்லதீவின் வகைந்திர முககியத்துேத்்த 
சீனொ உடனடியொகைவே புரிந்து ்கைொண்டது. 2013ஆம் 
ஆண்டில் மொ்லதீவின் அதி�ரொன அபதுல்லொ 
யொமீன் (Abdulla Yameen) வதரந்்தடுககைப�டடவ�ொது, 
இந்தியொவுடன் �ொரம்�ரியமொகைப வ�ணப�டட 
உைவுக ்கைொள்கை்ய மொ்லதீவு முறித்துக 
்கைொண்ட வ�ொது, சீனொ மொ்லதீவுககுள உடனடியொ 
கைவே நு்ழந்து ்கைொண்டது.
 

 சீன அதி�ர ஸி ஜின்பிங  (Xi Jinping) 
2014ஆம் ஆண்டில் மொ்லதீ்ேயும், சிறீலஙகைொ 
்ேயும் தரிசித்தொர. அசசந்தரப�த்்தப �யன் 
�டுத்தி மொ்லதீவுககைொன சுற்றுலொப �யணஙகை்்ள 
ஒழுஙகு�டுத்தியவதொடு, ஒரு சுதந்திர ேரத்தகை 
உடன் �டிக்கை்ய ஒப�மிடடு, அஙவகை �ொரிய 
உடகைடட்மபபுத் திடடஙகை்்ள சீனொ ்தொடங 
கியது. 2018இல் ெ்ட்�ற்ை வதரதலில், யொமீன் 
வதொல்வி்யத் தழுவிய வ�ொது, புதிய அதி�ர 
்மொஹமத் வசொலியின் (Mohamed Solih) த்ல்மயில் 
�தவிவயற்ை அரசு, சீனொவிடம் மொ்லதீவு �டடி 
ருந்த �ொரிய கைட்னகைணிசமொன அ்ளவு கு்ைத்து, 
சுதந்திர ேரத்தகை உடன்�டிக்கை்ய உ்ைநி்லககு 
உள ்ளொககி, ‘இந்தியொவுகவகை முன்னுரி்ம’ என்ை 
்கைொள்கைக குத் திரும்பியது.

 அத்தருணத்தில் மொ்லதீவுடன் தனது 
உை்ே ேலுப�டுத்துேதற்கைொகை �ொரிய நிதி உதவி 
கை்்ள ேழஙகி, உடகைடட்மபபுத் திடடங கை்்ள 
இந்தியொ அஙகு வி்ரேொகைத் ்தொடஙகியது. 
மொ்லதீவில் தனது இரொணுேத்்த நி்லநிறுத்தி, 
அந்த ெொடடில் கைடற்�்டத்த்ளம் ஒன்்ை நிறுேத் 
திடடமிடுேதன் மூலம் அந்த ெொடடின் இ்ை்ம 

ககுப �ஙகைம் ஏற்�டுத்துேதொகை அதி�ர வசொலியின் 
உளெொடடு எதிரிகைள சிலர இந்தியொ மீது குற்ைம் 
சுமத்தி ‘இந்தியொ ்ேளிவயை வேண்டும்’ என்ை 
�ரபபு்ர்ய ஆரம்பித்தனர. இககுற்ைசசொடடுகைள 
உண்்மயற்ை்ே என்று கூறி இப�ரபபு்ர்ய 
மொ்லதீவு அரசு எதிரத்தது. ஆனொல் இப�ரபபு்ர 
அரசுககு அழுத் தத்்தக ்கைொடுத்தது என்�்த 
மறுககை முடியொது.
 மொ்லதீவுககுள எண்ணிக்கையில் சிறிதொகை 
இருககின்ை அரசியல் த்லேரகைள ெடுவில் நிலவு 
கின்ை உடபூசல்கைளின் கைொரணமொகை இந்தியொவுககும் 
சீனொவுககுமொன ஆதரவுநி்ல மொறிமொறிக ் கைொண்டி 
ருககும் நி்ல்யக கைொணககூடியதொகைஇருககிைது. 
ஆனொல் மொ்லதீ்ே விடப ்�ரிய சனத்்தொ்கை 
்யக ்கைொண்டிருககும் சிறீலஙகைொ (சிறீலஙகைொவின் 
சனத்்தொ்கை 21.5 மில்லியன்கைள. இது மொ்ல 
தீவின் சனத்்தொ்கை்யவிட 39 மடஙகுகைள அதிகை 
மொனது) அதிகை சிககைல் நி்ைந்ததும் நுட�மொனது 
மொன உை்ே நியூ்டல்லிவயொடும் வ�ஜிங 
வகைொடும் வ�ணி ேருே்த அேதொனிககைக கூடிய 
தொகைவிருககிைது.
 2000 ஆண்டுகைளின் ்தொடககைத்தில் அரசுக 
கும் தமிழபபுலிகைளுககும் இ்டவயயொன உளெொட 
டுப வ�ொர சிறீலஙகைொவில் தீவிரம்டந்திருந்த 
கைொலப �குதியில் சீனொ தனது ்சயற்�ொடுகை்்ள மிகை 
அதிகைமொகை அஙகு வமற்்கைொள்ளத் ்தொடஙகியது. 
1980கைளில் இந்தியொ புலிகைளுககுத் தனது ஆதர்ே 
ேழஙகி, ்�ரும்�ொன்்ம சிஙகை்ள மககைளுககும் 

சிறு�ொன்்ம தமிழ மககைளுககுமி்டவய ஒரு 
தீர்ேக ்கைொண்டுேர முயற்சி ்சய்தது. சிறீலஙகைொ 
வில் தமிழ மககைளின் உரி்மகைளுககைொன ஆதர்ே 
இந்தியொ ேழஙகி ேந்த கைொலப�குதியில், இந்த 
்கைரில்லொ அ்மபபுககு எதிரொன வ�ொரில் அரசுககு 
அரசியல் மற்றும் இரொணுே உதவிகை்்ள அ�ரிமித 
மொகைச ்சய்து தனது நி�ந்த்னயற்ை ஆதர்ே 
சீனொ ்கைொழும்புககு ேழஙகியிருந்தது.

  2009 இல் ்கைொழும்பு புலிகை்்ளத் வதொற் 
கைடித்த ்�ொழுது, ்கைொழும்பு து்ைமுகை ெகைரம், 
அம்�ொந்வதொட்டத் து்ைமுகைம், மத்த்ள ரொஜ�கச 
�ன்னொடடு விமொனநி்லயம் வ�ொன்ை்ே உட 

�டட �ல உடகைடட்மபபுத் திடடஙகைளுககைொன 
ஒப�ந்தஙகை்்ள வமற்்கைொண்டு, தனது ஆதர்ே 
சீனொ ்கைொழும்புககு ேழஙகியது - இது சீனொ ்�ற் 
றுக ்கைொண்ட முககிய மூவலொ�ொய ்ேற்றியொகை 
அககைொலப�குதியில் கைருதப�டடது. ஒன்று�டட 
இலங்கைககுள தமிழ மககைளுககு சுயொடசி ேழங 
கைப�ட வேண்டும் என இந்தியொ ்கைொழும்புககு 
அழுத்தத்்தக ்கைொடுத்து ேந்த வே்்ளயில், 
சீனொவேொ ‘சிறீலஙகைொவின் உளவிேகைொரஙகைளில் 
த்லயிடுேதில்்ல’ என்ை ்கைொள்கை்யப �்ை 
சொற்றி ேந்தது.
 சீனொவின் திடடஙகை்்ள வி்ரேொகை முன் 
்னடுத்த ் கைொழும்பு, இந்தியொவின் முககிய முதலீடு 
கை்்ளத் தற்கைொலிகைமொகை நிறுத்தி்ேத்திருந்தது. இது 
்டல்லிககு அ்சௌ கைரியத்்த ஏற்�டுத்தியது. 
சீனொவின் �ககைம் அ்ளவுககு அதிகைமொகைச சொய்ே 
தன் கைொரணத்தொல் ஏற்�டககூடிய ஆ�த்துகை்்ள 
்கைொழும்பு தற்வ�ொது புரிந்து்கைொள்ளத் ்தொடஙகி 
யிருப�தொல் இபவ�ொது அ்ல புது்டல்லியின் 
�ககைமொகை வீசத்்தொடஙகியிருககிைது. தமது இ்ை 
்மககு ஆ�த்து என்று இந்தியொவுககு எதிரொகைக 
குரல் எழுபபிய ்�ரும்�ொன்்மச சிஙகை்ள மககைள 
சிறிலஙகைொவில் தமது பிரசன்னத்்த மிகை வி்ரேொகை 
அதிகைமொக கியிருககும் சீனொவுககு எதிரொகை குரல் 
்கைொடுககைத் ்தொடஙகியிருககின்ைனர.
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 ‘தமிழபபுலிகைளுககு எதிரொகை வமற் 
்கைொள்ளப�டட வ�ொரில் இ்ழககைப�டட குற்ைஙகை 
ளுககு ் �ொறுபபு கூைப�டவேண்டும்’ என்று ேலியு 
றுத்துகின்ை வமற்குலகிலிருந்து தூரவிலகியிருக 
கும் சிறிலஙகைொ, கைடு்மயொன ்�ொருண்மிய ்ெருக 
கைடி்யச சந்திககின்ை இககைொலகைடடத்தில், �ொரிய 
்�ொருண்மிய உதவிகை்்ள இந்தியொவிடமிருந்து 
எதிர�ொரத்து நிற்கிைது. ெொணயமொற்று ேசதிகைள, 
இைககுமதி்சய்யப�டும் உணவு, எண்்ணய், 
மருந்து கைளுககைொன கைடன் ேசதிகைள வ�ொன்ைேற்்ை 
உள்ள டககிய தனது ்சொந்த உதவிப்�ொதியுடன் 
இந்தியொ, சிறீலஙகைொவில் தற்வ�ொது கைொல்�திககிைது.
அவத வே்்ளயில் நீண்ட கைொலமொகைப பின்வ�ொடப� 
டடுேந்த இந்தியத் திடடஙகை்்ள தமது ெொடடில் 
முன்்னடுககை சிறிலஙகைொவும் இந்தியொவுககுப �ச 
்சக்கைொடி கைொடடியிருககிைது.

 இந்தியொவின் ‘அதொனி வ�ொடஸ்’ (Adani 
Ports) நிறுேனத்துககு ஒரு புதிய து்ைமுகை மு்ன 
யத்துக்கைன ் கைொழும்பில் ஒரு இடத்்தயும் ‘விவசட 
்�ொருண்மிய ேலயத்்தயும்’ சிறீலஙகைொேழஙகியி 
ருககிைது. இலங்கைத் தீவின் அதிகை விருத்திய்ட 
யொத வமற்குக கை்ரவயொரத்தில் திரிவகைொணம்ல 
யில் வகைந்திரமுககியத்துேம் ேொய்ந்த எண்்ண 
்யச வசமித்து ் ேககும் த்ளத்்த இ்ணந்துெவீன 
மயப�டுத்தும் திடடத்்த மீண்டும் சிறீலஙகைொ 
ஆரம்பிககை இருககிைது. இந்தியொ்ேயும்இலங்கை 
்யயும் பிரிககும் கைடற்பிரவதசத்தில் அ்மந்தி 
ருககின்ை மூன்றுதீவுகைளுககுமின் சகதி்ய ேழ 
ஙகுகின்ை திடடத்்த இந்தியொவின்  எதிரப்�த் 

்தொடரந்து, சிறீலஙகைொவிடமிருந்து சீனொ மீ்ளப 
்�ற்றிருககிைது.
 தமிழ மககைள ்ேளிப�டுத்திய கைடும் எதிர 
பபின் கைொரணமொகை இந்திய எல்்லககு மிகை அருகைொகை 
சீனொ முன்்னடுககை இருந்த மின்ேலு திடடத்்த 
சிறீலஙகைொ ்கைவிடடிருககிைது. இதன் கைொரணமொகை 
முன்்னபவ�ொதும் இல்லொத ே்கையில் தமிழ 
த்ல்மகைளின் �ககைம் வ�ஜிங தனது கைேனத்்தத் 
தற்வ�ொது திருபபியிருககிைது. 2021ம் ஆண்டின் 
ெடுப�குதியில் சிறீலஙகைொவுககைொன சீனத்தூதுேர 
கீ ்ஸன்்ஹொங (Qi Zhenhong) தமிழ மககை்்ளப 
்�ரும்�ொன்்மயொகைக ் கைொண்ட ேடமொகைொணத்தின் 

்மயமொகை இருககின்ை யொழெகைருககு ஒரு �யண 
த்்த வமற்்கைொண்டொர. அஙகு �ல அதிகைொரிகை்்ளச 
சந்தித்தவதொடு மடடுமன்றி, தமிழ மககைளின் �ண் 
�ொடடு உ்டயணிந்து, ஏ்னய ஆண்கை்்ளப 
வ�ொன்று வமலொ்ட எதுவுமின்றி அரசச்னகை 
்்ளயும் வமற்்கைொண்டொர. சீனத் தூதுேர முன்்ன 
டுககும் ்சயற்�ொடுகை்்ளப �ொரககும் வ�ொது, 
சிறிலஙகைொவில் இந்தியொவுடனொன தனது புவிசொர 
அரசியல் வ�ொடடிகைள ்தொடர�ொகை தனது ேழ்ம 
யொன அணுகுமு்ை்ய விடடு ்ேளிவய ேர சீனொ 
தயொரொகிவிடடது என்�து ் ேளளி்ட ம்லயொகைத் 
்தரிகிைது.
 தற்வ�ொ்தய சூழல் மொ்லதீவிலும் சிறீ 
லஙகைொவிலும் இந்தியொவுககு மிகைவும் சொதகைமொகை 
இருப�தொகைவே கைொடசிதருகிைது. ஆனொல் இவேொ 
ைொன நி்ல்ம எபவ�ொதும் ்தொடரந்து நீடிககும் 
என்று எதிரவுகூைமுடியொது. இவவிரு ெொடுகைளிலும் 
தற்வ�ொது கி்டத்துள்ள ேொய்பபு கை்்ள எவே்ளவு 
விவேகைமொகை இந்தியொ �யன்�டுத்தப வ�ொகிைது 
என்�்தப ்�ொறுத்வத இந்த ெொடுகைளில் இந்தியொ 
வின் எதிரகைொலம் தஙகியிரு ககிைது. தனது முயற்சி 
கை்்ளக ்கைவிடுேதற்கு எவவிதத்திலும் சீனொ தயொ 

ரொகை இல்்ல என்�்தவய சீன ்ேளிவிேகைொர 
அ்மசசர ேொங இன் தற்வ�ொ்தய �யணம் வகைொடி 
டடுககைொடடுகிைது. அவத வெரம் மொ்லதீேொகை இருந் 
தொலும் சரி அல்லது சிறீலஙகைொேொகை இருந்தொலும் 
சரி, வ�ஜிங்கை எதிரககைவேொ அல்லது எல்லொச 
சீனத்திடடஙகை்்ளயும் ஏற்கைமறுககைவேொ இந்த ெொடு 
கை்ளொல் முடியொது.
 நீண்ட கைொல வெொககில் �ொரககும் வ�ொது, 
உலகின் இரண்டொேது ்�ொருண்மியமொகைவும் இரொ 
ணுே உ�கைரணஙகை்்ள ேழஙகுகின்ை முதன்்ம 
யொன ெொடொகைவும் சீனொ திகைழும் �டசத்தில் தனது 
அயல் தீவுகைளிலிருந்து சீனொ்ே இந்தியொேொல் 
தூர்ேத்திருககை முடியொது. தனது �லஙகை்்ளச 
சரியொகைக ்கையொளேதிலும், அவத வெரம் அசசுறுத் 
தும் ே்கையில் தனது கைொல்கை்்ள உறுதியொகைச சீனொ 
இந்தத் தீவுகைளில் �திப�்தத் தடுப�திலுவம 
புது்டல்லியின் மூவலொ�ொயம் தஙகியிருககை 
வேண்டும்.
 மொ்லதீவு, சிறீலஙகைொ, ்கைொவமொ்ரொஸ் 
ஆகிய தீவுகைளுடன் இ்ணந்து �ணியொற்றும் ்சய 
ற்�ொட்ட இந்தியொ இன்னும் ஆழப�டுத்த 
வேண்டும். இந்தியொ தனது �ொரிய உளெொடடுச 
சந்்த்ய இந்த ெொடுகைளுககு அதிகைமொகைத் திைந்து 
விடலொம். ெொடடுககு ெொடு எல்்லகை்்ளக கைடந்த 
முதலீடுகை்்ள ஊககுவிககைலொம். நீண்ட கைொலம் 
்தொடரகின்ை அரசியல் முரண்�ொடுகை்்ளத் தீரத்து 
்ேககைலொம். இந்த ெொடுகைளின் உள்ளகை விடயங 
கைளில் தனது த்லயீடுகை்்ளக கு்ைத்துக்கைொள 
்ளலொம். உளெொடடு அதிகைொரப வ�ொடடிகைளிலிருந்து 
இருதரபபு உைவுகை்்ளப �ொதுகைொககைலொம். வமற் 
கூறிய ேழிே்கைகைள மூலம் இந்தியொ இேற்்ை 
முன்்னடுககைலொம். இந்து சமுத்திரத்தில் உள்ள 
ெொடுகைளில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுககு ேொங �யணம் 
்சய்து, தனது அககை்ை்யயும் �ல புதிய திடடங 
கை்்ளயும் இந்த ெொடுகைளுககு அளளிக ்கைொடுககும் 
இந்வெரத்தில், தனது பிரவதச ரீதியிலொன மூவலொ�ொ 
யப வ�ொடடிச ்சயற்�ொடுகை்்ள அதி கைரிப�தற்கு 
இந்தியொ இன்னும் அதிகைமொன அழுத்தத்்தச 
சந்திககைப வ�ொகிைது.

நன்றி: foreignpolicy.com
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இ்ணத்துக ்கைொண்டு ்சல்ே்த இலககைொகைக 
்கைொண்டிருககும் எனத் ்தரிவிககைப�டுகின்ைது. 
ரொஜ�கசககைளுடன் அதிருபதிய்டந்திருககும் 
சுசில் பிவரமஜயந்த, அரஜஜூனொ ரணதுஙகைகை, அநுர 
பிரியதரசனயொப�ொ ஆகிவயொ்ரயும் இ்ணத்துக 
்கைொளேது குறித்து ஏற்கைனவே வ�சசுககைள இடம் 
்�ற்றிருப�தொகைத் ்தரிவிககைப�டுகின்ைது.

 இந்தக கூடடணியின் சொரபில் ்�ொதுவேட 
�ொ்ளரொகை யொர கை்ளமிைககைப�டுேொரகைள என்�தற் 
கைொன �தில் உத்திவயொகைபூரேமொகை இதுே்ரயில் 
்ேளிேரவில்்ல. கைருஜயசூரிய, சம்பிககைரணேககை 
ஆகிவயொரின் ்�யரகைள இதற்கைொகை முன்்ேக கை 
ப�டடது. ஆனொல், இந்த இருேரும் �ரந்த்ளவுககு 
ஆதர்ேப ்�ைககூடிய கைேரசசிகைரமொன த்லேர 
கை்ளொகைக கைொணப�டவில்்ல.
 இந்தப பின்புலத்தில் மற்்ைொரு ்�ண் 
மணி்ய கை்ளமிைககுேதற்கு சந்திரிகைொ திடடமிடுகி 
ன்ைொரொ என்ை வகைளவி எழுகின்ைது. மஹிந்த ரொஜ 
�கசவின் ஆடசிககைொலத்தில் - நீதித்து்ை அேரகைளு 
்டய கைடடுப�ொடடுககுள ்சன்றிருந்த நி்ல யில் 

துணிசசலுடன் அத்ன எதிரத்து நின்று - அதற் 
கைொகை தனது அதி உயர �தவி்யயும் �றி்கைொடு 
த்த முன்னொள பிரதம நீதியரசர சிரொனி �ண்டொர 
ெொயககைதொன் அேர.
 சிரொனி �ண்டொரெொயககை்ே பிரதம நீதிய 
ரசரொகை சந்திரிகைொதொன் ஜனொதி�தியொகை இருந் தவ�ொது 
நியமித்தொர. �லத்த சரச்சகைளுககு மத்தியில் அந்த 
நியமனத்்த சந்திரிகைொ வமற்்கைொண்டொர. பின்னர, 
ரொஜ�கசககைளுடன் எதிரத்து நின்ை நி்லயில் 
அேரது �தவி �றிககைப�டடது. அதன்வ�ொது இடம் 
்�ற்ை சரச்சகைளின்வ�ொது கைடு்மயொன அசசுறுத் 
தல்கைள, அழுத்தஙகைள மத்தியில் துணிசசலுடன் 
்சயற்�டடு தன்்ன ஒரு இரும்புப ்�ண்மணி 
என்�்த சிரொனி �ண்டொரெொயககை ்ேளிப�டுத்தி 
னொர.

 அதன் பின்னர ்மத்திரி - ரணில் ஆடசியில் 
�றிககைப�டட �தவி அேருககு ேழஙகைப�டட 
வ�ொதிலும், ஒவர்யொரு ெொள மடடும் �தவியிலி 
ருந்துவிடடு அேர ஓய்வு ்�ற்ைொர.
 அதன்பின்னர ்�ொது அரஙகுகைளுககு ேரொ 
திருந்த அே்ர கைடந்த ேொரம் முககிய நிகைழவு 
ஒன்றில் சந்திரிகைொ வம்டவயற்றினொர.
 கைடந்த சனிககிழ்ம �ண்டொரெொயககை ஞொ� 

கைரத்த மண்ட�த்தில் ெ்ட்�ற்ை சந்திரிகைொ குறித்த 
நூல் ்ேளியீடடில் பிரதொன உ்ரயொற்ை சிரொனி 
அ்ழககைப�டடிருந்தொர. ெொடு மிகைவும் வமொசமொன 
ஒரு நி்லயில் இருககின்ைது என தனது உ்ரயின் 
வ�ொது ்தரிவித்த சிரொனி �ண்டொரெொயககை, மககைள 
அ்னேரும் ெொடு எமககு என்ன ்சய்யும் எனச 
சிந்திககைவில்்ல. ெொடடுககைொகை ெொம் என்ன ்சய்ய 
முடியும் என்�்தயிடவட சிந்திககின்ைொரகைள எனக 
குறிபபிடடொர.
 நீண்ட கைொலத்தின் பின்னர சிரொனி வம்ட 
வயற்ைப�டட்மயும், அேர தனது ்மௌனத்்த 
கை்லத்திருப�தும் முககியமொன ஒரு ்சய்தி்யச 
்சொல்லியிருப�தொகைவே கைருதப�டுகின்ைது.
 இந்த நிகைழவுககு முன்னர கைொலிமுகைத் திடல் 
�ண்டொரெொயககை சி்லககு அருகில் இடம்்�ற்ை 
�ண்டொரெொயககை நி்னவுதின நிகைழவிலும் ஆளும் 
்மொடடு அணியின் உறுபபினரகைள �ல்ரயும் 
கைொணமுடிந்தது.
 சந்திரிகைொ மூன்று மு்னகைளில் கைொய்ெகைரத்துே 
தொகைத் ்தரிகின்ைது. முதலொேது, ஆளும் கைடசியிலு 
ள்ள ரொஜ�கச அதிருபதியொ்ளரகை்்ள தன்னுடன் 
இ்ணப�து. இரண்டு எதிரணிகை்்ள ஒன்றி்ணப 
�து. மூன்ைொேது கைேரசசிகைரமொன ்�ொது வேட�ொ 
்ளர ஒருே்ர கைண்டறிேது. இந்த முயற்சியில் 
சந்திரிகைொ எந்த்ளவுககு முன்வனொககிச ்சல்கின்ைொர 
என்�்தப ் �ொறுத்திருந்துதொன் �ொரககைவேண்டும்.
 அவதவே்்ளயில், அதிகைொரத்்தத் தககை 
்ேப�தற்கைொகை ரொஜ�கசககைளும் இதற்கு எதிரொன 
வியூகைம் ஒன்்ை அ்மப�ொரகைள என்�்த 
நிசசயமொகை எதிர�ொரககை முடியும். ஆகை, ்கைொழும்பு 
அரசியல் அடுத்துேரும் ேொரஙகைளில் சுேொரஸ்ய 
மொனதொகைவே இருககைபவ�ொகின்ைது. 

ரொஜபக்சக்களுககு .... த�ொடர்ச்சி  ...
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்னடுககைப�ட வேண்டும் என்�தில் கிழககு மககைள 
என்றும் உறுதியொன நி்லயிவலவய உள்ளனர.
 ேடககில் தமிழ வதசிய �ரபபில் ் சயற்�டு 
வேொர அவேொைொன மனநி்லயில் உள்ளொரகை்ளொ 
என்�து வகைளவியொகைவேயுள்ளது. கைடந்த கைொலத்தில் 
கிழககில் ெ்ட்�ற்ை �ல்வேறு பிரசசி்னகைளு 
ககு ேடககிலிருந்து குரல்கைள ்ேளிேரவில்்ல 
்யன்�து தமிழ வதசிய �ரபபில் உள்ளேரகைள 
்தொடரபில் கிழககில் உள்ள மககைளுககு ்�ரும் 
அதிரபதி்ய ஏற்�டுத்தியிருந்தது.
 இத்ன இஙகுள்ள தமிழ வதசியத்திற்கு 
எதிரொன சகதிகைள மிகைவும் சிைந்த மு்ையில் 
�யன்�டுத்தி ேருகின்ைன. இத்ன அேரகைள தமிழ 
வதசியத்திற்கு எதிரொன பிரசொரமொகை முன்்னடுத்து 
ேருகின்ைனர. அந்த பிரசொரஙகைள இலகுவில் 
மககைள மத்தியில் ்சல்ேொககுச ்சலுத்தும் நி்ல 
யி்னக கைொணமுடிகின்ைது. இதற்கு கைொரணமொகை 
தமிழ வதசிய சகதிகைள இருப�துதொன் கைே்லககுரி 
யதொகைவுள்ளது.
 இவத வ�ொன்றுதொன் கிழககில் ெடொத்தப 
�டட ்�ொஙகைல் நிகைழவுகைள குறித்தும் �ல்வேறு 
விமரசனஙகைள முன்்ேககைப�டடு ேருகின்ைன. 
இதில் அதிகைமொன விமரசனஙகைள ேடககில் ்�ொங 
கைல் விழொவி்ன கை்லகைலொசொரமொகைவும், சிைப�ொகை 
வும், தமிழ வதசிய கூடட்மபபு ெடொத்தியுள்ள 
நி்லயில், கிழககில் இந்த ்�ொஙகைல் விழொவி்ன 
தமிழ வதசிய கூடட்மபபி்ன வசரந்தேரகைள 
கைறுபபு, ்ேள்்ள உ்டயணிந்து கைறுபபு 

்�ொஙகைலொகை அனுஸ்டித்துள்ள்ம ்தொடரபி 
வலவய விமரசனஙகைள முன்்ேககைப�டுகின்ைன.

 இந்த விமரசனஙகைளுககு �தில் கூைமுடி 
யொத ே்கையில் கிழககில் உள்ள தமிழ வதசியம் 
சொரந்தேரகைள ேொய்டத்துப வ�ொயுள்ள நி்ல 
யி்ன கைொணமுடிகின்ைது. கிழககில் தீரமொனிககும் 
விடயஙகை்்ள ஏன் ேடககில் உள்ளேரகைள புைந் 
தளளுகின்ைொரகைள என்ை வகைளவி்ய தமிழவதசியம் 
சொரந்துள்ளேரகைளுககுளவ்ள உள்ளேரகைவ்ள எழுபபு 
கின்ை நி்லயில், அதன் ்ேளிப�ொடு ்ேளியில் 
எப�டியிருககும் என்�்த ்சொல்லவேண்டிய 
அேசியம் இல்்ல.
 ஒரு கைடசிககுளவ்ளவய ஒரு இ்ணந்த 
முடிவி்ன எடுத்து வமற்்கைொள்ள முடியொதேரகைள 
எவேொறு ேடகிழககி்ன இ்ணத்து கிழககு மககை 
ளுககு ஆதரேொகை இருககைப வ�ொகின்ைொரகைளஎன்ை 
வகைளவிகைள இன்று �ல்வேறு �ககைஙகைளிலும் எழுப� 
ப�டுகின்ைன. ஏற்கைனவே தமிழ வதசியம் சொரந்தேர 
கைளின் ் சயற்�ொடுகைளில் விரகதியுற்றுள்ள மககை்்ள 

வமலும் விரகதிப�டுத்தும் ்சயற்�ொடுகை்ளொகைவே 
இேரகைளின் ்சயற்�ொடுகைள இருககின்ைது.
 இன்று கிழககு மொகைொணத்தில் தமிழ மககைள 
�ல்வேறு இன்னல்கைளுககு உட�டுத்தப�டடு 
ேருகின்ைனர. தமிழரகைளின் கைொணிகைள திடடமிடடு 
அ�கைரிககைப�டுகின்ைது, தமிழரகைளின் ்�ொரு்ளொதொ 
ரம் �றிககைப�டுகின்ைது. இவேொைொன நி்லயில் 
தமிழ வதசிய �ரபபில் உள்ளேரகைள இ்ணந்து 
குரல் ்கைொடுககும் வ�ொவத அந்த பிரசசி்னகைள 
ஏ்னயேரகைளினொல் கைேனம் ்சலுத்தும் நி்லவய 
ற்�டும்.
 ெொஙகைள இலககு ேொர இதழ ஊடகை அண் 
்ம யில் ஏைொவூரப�ற்று பிரவதச ் சயலகைப பிரிவுக 
குட�டட புன்்னககுடொ �குதியில் ்தொழில் 
வ�ட்ட்யன்ை ்�யரில் குடிவயற்ைத்திற்கைொகை 
முஸ்தீபுகைள ெ்ட்�றுகின்ைது என்று குறிபபிடடி 
ருந்வதொம். இன்று அது உண்்ம்யன நிரூபிககும் 
ே்கையிலொன �ல்வேறு ெடேடிக்கைகைள ்தொடர 
பில் தகைேல்கைள ்ேளி யொகி ேருகின்ைது.
 தமிழரகைள இந்த ெொடடில் தனி அ்டயொ்ளத் 
துடன் தம்்ம தொவம ஆ்ளவேண்டுமொனொல், 
தமிழரகைள மத்தியில் ஒற்று்மயும், கூறு�டொத 
தமிழவதசிய சிந்த்னயும் இருககும்வ�ொவத 
ெொஙகைள இலககி்ன அ்டய முடியும். ் ேறுமவன 
அரசிய லுககைொகை மடடும் தமிழ வதசியம் வ�சி 
மககை்ளது ேொககுகை்்ளப ்�ற்று சுகைவ�ொகைம் 
அனு�விககை முற்�டடொல் இந்த மண்ணில் மடிந்த 
அத்த்ன ஆத்மொககைளும் இேரகை்்ள சும்மொ விட 
மொடடொது.

கிழககில் ்கறுப்பு       ... த�ொடர்ச்சி...

த்துகின்ைன. ்�ருந்வதொடடத்து்ையில் ்தொழில் 
புரியும் 12.5 வீதமொன சிறுேரகைளில் 50.5 வீதமொன 
சிறுேரகைள வீடடுப �ணியொடகை்ளொகைவுள்ளனர.
ேரத்தகை நி்லயஙகைளில் ்தொழில் புரிவேொர 24.8 
வீதமொகும். ெொடகூலி வே்லயில் 16.8வீதமொன 
சிறுேரகைள ஈடு�டடுள்ள நி்லயில் கைொல்ெ்ட 
ே்ளரபபில் 2.2 வீதமொன சிறுேரகைள ஈடு�டடுள 
்ளனர. ஏ்னய ்தொழிற்று்ைகைளில் 5.7 வீதமொன 
சிறுேரகைள ஈடு �டடுள்ளதொகை  2015 ம் ஆண்டின் 
தகைேல் வமலும் ேலியுறுத்துகின்ைது. 
 சிறுேரகைள ்�ரும்�ொலும் அேரகைளின் 
குடும்�த்்தக கைொப�ொற்றுேதற்கைொகைவே ் தொழிலில் 
ஈடு�டுகின்ைனர. இவேொறு ்தொழிலில் ஈடு� 
டும் சிறுேரகைளின் ்தொழில் நி்ல்மகைள மிகை 
வமொசமொகைக கைொணப�டுகின்ைன. இதன் வி்்ளேொகை 
அசசிறுேரகைள இ்ளம் �ரொயத்்த அ்ட்கையில் 
அேரகைள தரம் கு்ைந்த சுகைொதொரத்தி்னக ் கைொண்ட 

ேரகை்ளொகைவும், கு்ைந்த கைல்வித்தரத்தி்னக ் கைொண் 
டேரகை்ளொகைவும் கைொணப�டுகின்ைனர. இத்த்கைய 
வ�ொககு அடுத்த த்ல மு்ையிலும் சிறுேர 
்தொழிலொ்ளர உருேொேதற்கு ேழிேகுககின்ைது 
என்கிைொர வ�ரொத்னப �ல்கை்லககைழகை ்�ொருளி 
யற்று்ை சிவரஷட விரிவு்ரயொ்ளர திருமதி.ஆர. 
வசொ�னொவதவி. 
 இவதவே்்ள ்�ருந்வதொடடத் து்ை்யப 
்�ொறுத்தே்ரயில் ்தொழிலில் ஈடு�டடுள்ள சிறு 
ேரகைள கு்ைேொன கைல்வித் தரத்தி்னக ்கைொண் 
ட்மயினொல், அேரகை்ளது ேொழக்கையில் சிைந்த 
�ல சந்தரப�ஙகை்்ள இழககின்ைனர. அதனொல் 
அேரகைள �ல பிரசச்னகைளுககும் முகைம் ்கைொடுககை 
வெரிடுகின்ைது என்றும் திருமதி வசொனொவதவி 

குறிபபிடுகின்ைொர. ்�ருந்வதொடடஙகைளில் சிறுேர 
கை்்ள ் தொழிலுககு அமரத்தும் ஊடகைமொகை தரகைரகைள, 
்�ற்வைொர, ஏ்னய உைவினரகைள, ்தொழில் ேழ 
ஙகுெர வ�ொன்வைொர கைொணப�டுகின்ை்மயும் குறி 
பபிடத்தககைதொகும். அத்வதொடு சிறுேரகைள சில 
வே்்ளகைளில் தொமொகைவே ்சன்று வே்லககு 
்சன்று விடும் ஒரு நி்லயும் ்�ருந்வதொடடப  
�குதிகைளில் கைொணப�டுகின்ைது. சிறுேரகை்்ள 
்தொழிலில் அமரத்துேது சடடப�டி குற்ைமொகும் 
என்று ் தரிந்திருந்தும் சில ் �ற்வைொரகைள ேருமொன 
மொரககைம் கைருதி பிள்்ளகை்்ள ்தொழிலில் அமரத்தி 
ேருகின்ைனர. இத்த்கைய ்�ற்வைொரகைவ்ள முதலில் 
தண்டிககைப�ட வேண்டும் என்றும் புத்திஜீவிகைள 
கைருத்து ்ேளியிடடு ேருகின்ைனர.
 சிறுேரகைள ் �ொரு்ளொதொர ரீதியில் சுரண்டலு 
ககு உட�டுத்தப�டுேதில் இருந்தும் ஆ�த்து வி்்ள 
விககைககூடிய ்தொழில்கைளில் ஈடு�டுத்தப�டுேதில் 
இருந்தும் �ொதுகைொககைப�ட வேண்டும் என்�துடன் 
சிறுேரகைளின் சுகைொதொரத்திற்கும் உடல், உ்ள,ஆன்மீகை, 
ஒழுககை அல்லது சமூகை விருத்திககு குந்தகைம் ஏற்�டுத் 
தும் எந்த ஒரு விடயத்திலிருந்தும் அேரகைள 
�ொதுகைொககைப�ட வேண்டியது அேசியமொகும் சமூகை, 
்�ொரு்ளொதொர சமத்துேமின்்மயினொலும் வ�ொதி 
ய்ளவு கைல்வி ேசதியின்்மயினொலும் உருேொககைப 
�டட ேறு்ம நி்லவய சிறுேரகை்்ள ்தொழிலில் 
அமரத்துேதற்கு மூலகைொரணமொகை உள்ளதொகை சரே 
வதச ்தொழிலொ்ளர தொ�னத்தின் 2002ம் ஆண்டு 
அறிக்கை்யொன்றில் குறிபபிடப�டடுள்ளது. இவத 
வே்்ள   விவசடவத்ேயு்டய சிறுேரகைள �லரின் 
உரி்மகைளும் ம்லயகைத்தில்மீைப�டுகின்ை நி்ல 
யில் ்�ற்வைொரின் �ொமரத் தன்்மயும் இதில் 
்சல்ேொககு ்சலுத்துகின்ைது. இந்நி்லயின் 
விவசட வத்ேயு்டவயொரின் உரி்மகை்்ள 
உறுதிப�டுத்துேதும் மிகைவும் அேசிய மொகும்.

சிறுவர் உலகம்
 ்�ற்வைொர பிள்்ளகைளின் கைொேலரகைள. 
தமது பிள்்ளகைளூககு ெல்லறிவூடடி, அேரகைளுககு 
�ொதுகைொபபு ேழஙகி, அபிவிருத்திப �ொ்தககு 
இடடுச ்சல்ல வேண்டிய ்�ொறுபபு ்�ற்வைொரு 
குள்ளது. எனினும் ்�ற்வைொவர சில வே்்ளகைளில் 
பிள்்ளகைளின் உரி்மகை்்ளவேரறுத்து அேரகைளின் 
எதிரகைொலத்்த �ொழொககும் நிகைழவுகைளும் இல்லொ 
மலில்்ல. அண்்மயில் ஹடடன் �குதியில் 

ெடந்த சம்�ேம் இதற்்கைொரு உதொரணமொகும். 
தமது பிள்்ளகைள இருே்ரயும் நிரேொணப�டுத்தி 
கைண்கைளில் மி்ளகைொய்ப ்�ொடி்யத் தூவி ்கைொடு்ம 
ப�டுத்திய தந்்தயின் ் சயல் மிகைவும் இழிேொனது. 
பிள்்ளகைளின்கைண்ணீ்ரயும்கைதை்லயும் ்�ொருட 
�டுத்தொது தனது ்சய்ல நியொயப�டுத்த இேர 
மு்னந்தொவர தவிர பிள்்ளகைளுககு �ொது கைொபபு 
ேழஙகை இேர தேறியுள்ளொர. அேரின் நியொயப 
�டுத்தலொனது மீண்டும் மீண்டும் தேறுகைள இடம் 
்�றுேதற்வகை உந்துசகதியொகும் என்�த்னயும் 
மைந்துவிடலொகைொது. இத்த்கைய ்சயற்�ொடுகைள 
பிள்்ளகைளிடத்வத பீதி்யயும் விரகதி்யயும் 
ஏற்�டுத்துேவதொடு, ்ெறி பிைழவுத் தன்்மககும் 
இடடுச்சல்ேதொகை அ்மயும். சமூகைத்திற்கு ெொட 
டிற்கு ் �ொருத்தப�ொடில்லொதேரகை்ளொகை பிள்்ளகைள 
உருேொேதற்கும் இத்த்கைய சம்�ேஙகைள ேலு 
வசரககும். 
 சிறுேர உலகைம் என்�து ேொழெொளில்மிகைவும் 
சிைப�ொன ஒரு �குதியொகும். இந்த உலகைத்தில் 
சிறுேரகைள சுதந்திரமொகை ்சயற்�ட இடமளித்தல் 
வேண்டும். அத்துமீறிய த்லயீடுகைள, அடககுமு்ை 
கைள, துஷபிரவயொகைஙகைள வ�ொன்ைேற்ைொல் சிறுேரகை 
ளின் இயல்பு ேொழக்கைககு குந்தகைம் ஏற்�டுகி 
ன்ைது. அேரகைளின் இயல்�ொன திை்மகைள மழுங 
கைடிககைப�டுகின்ைன. சிறுேரகைள ெ்டபபிணமொகை 
ேொழும் நி்ல்ம ஏற்�டடுகின்ைது. எனவே பிஞ்சு 
கை்்ள சி்தககைொது ெொடடிற்கு ் �ொருத்தப�ொடு்டய 
ேரகை்ளொகை, விழுமியஙகை்்ள பின்�ற்று�ேரகை்ளொகை 
்சதுககுேவத அேசியமொன்ேொன்ைொகும் என்� 
த்ன ஒவ்ேொருேரும் புரிந்து ் கைொள்ள வேண்டும்.

பபணப்பட பேண் ...த�ொடர்ச்சி  ...
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வமலதிகைமொகை கைல்வி ேழஙகைப�ட வேண்டும். 
ஆனொல் இன்று �ணத்வத்ே ஒன்றி்ன ்மய 
மொகைக ்கைொண்டு கைல்வி விற்கைப�டும்நி்லவய 
கைொணப�டுகின்ைது அதுமடடுமல்லொமல் மீத்திைன் 
கு்ைேொன மொணேரகைள ்�ொரு்ளொதொர ்ெருககைடி 
கைள கைொரணமொகை பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளுககுச 
்சல்லொத நி்லயும் கைொணப�டுகின்ைது. எனவே 
பிரத்தி வயகைக கைல்வி அேசியம் தொன் ஆனொல் அ்ே 
வத்ே ப�டும் உரிய மொணேரகைளுககு மடடும் 
உரிய மு்ையில் ேழஙகைப�ட வேண்டும். இது 
ஒருபுைம் இருககை மறுபுைம் மொணேரகைள பிரத்திவயகை 
கைல்வி நி்லயங கைளில் கைற்ைதன் பிற்�ொடு மீண்டும் 
�ொடசொ்லயில் அவத விடயம் கைற்பிககைப�டும் 
வ�ொது �ொடசொ்லக கைல்வி்ய அலடசியப�டுத்தும் 
சூழநி்ல கைொணப�டுகின்ைது. இவதவே்்ள �ொட 
சொ்ல ஆசிரியரகைளும் மொணேரகைளின் இவேொைொன 
்சயற்�ொடுகைளினொல் அசமந்த நி்லககு உட�டு 
கின்ைனர.
 ெொடடில் இன்று �த்தொயிரத்துககும் அதி 
கைமொன அரசொஙகைப �ொடசொ்லகைள இயஙகி ேருகி 
ன்ைன. மு்ைசொர கைல்வியின் முககி யத்துேத்தி்ன 
எடுத்துககைொடடும் இத்தகு �ொடசொ்லகைளின்கைல்வி 
ெடேடிக்கைகைள இன்று எதற்கைொகைஎன்று வினொ எழுப 
பும் ே்கையிலொகி விடடது. பிரத்திவயகை ேகுபபு 
ககைளின் ஆதிககைம் இன்று இலேசக கைல்வியின் 
தரத்தி்னக கு்ைத்துள்ளது என்�தில் ஐய மில்்ல 
என்�துடன், மொணேரகைள �ொடசொ்லக கைற்ைல் 
்சயற்�ொடுகைளுககு முககியத்துேம் ்கைொடுககைொத 
நி்லயும் கைொணப�டுகின்ைது. இதனொல் மொணேர 
கைள, ஆசிரியரகைளுக கி்டயொனமுரண்�ொடுகைளுககு 
இ்ே வித்திடுகின்ைன. அத்துடன் ் �ற்வைொரகைளின் 

்கைௌரேம் சொர ்சயற்�ொடுகைளின் தொற்�ரியமும் 
பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளின் ்சயற்�ொடுகை்்ள 
ஊககுவிப�தொகைவே அ்மந்துள்ளன.
 எனவே இதற்கைொன ஆவலொச்னகை்்ள 
வெொககும் வ�ொது குறிப�ொகை அரசொஙகைப�ொடசொ்ல 
ஆசிரியரகைள பிரத்திவயகை ேகுபபுககைள ெடத்துே 
த்ன தவிரப�தற்கு ெடேடிக்கை எடுத்தல் 
வேண்டும். மு்ைசொர கைல்வி்ய ேழஙகும் ஆசிரி 
யரகைவ்ள பிரத்திவயகைமொகைக கைல்விேழஙகும்வ�ொது 
தொன் எம்்ம கு்ைேொகை சிந்திககை ்ேககின்ைது. 
ஆசிரியரகைள அல்லொத ஏ்னய ெ�ரகைள பிரத்திவயகை 
ேகுபபுககை்்ள ெடத்துேதற்கு த்ட விதிப� 
த்ன விட அரச �ொடசொ்ல ஆசிரியரகைள �ொட 
சொ்லகைளிலும் கைற்பித்துவிடடு பிரத்திவயகை ேகுப 
புககைளிலும் இவேொைொகை பிரத்திவயகைமொகை கைல்வி 
ேழஙகுேதில் இருந்து த்டவிதிககை வேண்டும். 
இத்னக குறிபபிடட ேலயக கைல்வி �ணியகைம் 
மூலமொகை வமற்�ொர்ே ்சய்ேதும் சிைப �ொனது. 
இவேொறு வமற்்கைொளளும் வ�ொது மு்ைசொர கைல்வி 
யில் அதிகை அககை்ை கைொடடுேது ேலுப�டும்.
 இரண்டொேது ஆசிரியர �ற்ைொககு்ைகைள 
நிேரதியொககைப�டுேவதொடு, குறிப�ொன �ொடஙகைளு 
ககைொன ஆசிரியரகை்்ள உளேொஙகுேதற்கு ெடேடி 
க்கைகை்்ள வமற்்கைொளளுதல் வேண்டும்.குறிப�ொகை 
மொணேரகைள �ொடசொ்லயில் ஆசிரியர ே்ளம் கு்ை 
ேொன �ொடஙகைளுககைொகைவும், கைடினமொன �ொடஙகைளு 
ககைொகைவும் தொன் பிரத்திவயகைகைல்வி்ய ெொடுேர. 
எனவே இவேொைொன முககிய �ொடஙகைளுககைொன 
ஆசிரியர �ற்ைொககு்ைகைள உரிய மு்ையில் 
தீரககைப�டும்வ�ொது மொணேரகைள பிரத்திவயகைக 
கைல்வி்ய ெொடுேது கு்ைககைப�டும். இதன் மூலம் 
மு்ைசொர கைல்வி்ய மடடுவம கைற்கை வேண்டிய 
சூழநி்லகைள உருேொககைப�டும். இத்னப �யன் 

�டுத்தி ஆசிரியரகைள மொணேரகைளின் அலடசியப 
வ�ொககி்னக கு்ைத்து அ்னத்து மொணேரகைளுக 
குமொன சமேொய்பபு நி்ைந்த கைல்வி்ய ேழஙகை 
முடியும்.
 கைல்வியில் சமேொய்பபு என்�து பிரத்திவயகைக 
கைல்விககு எதிரொனது. ஏ்னனில் பிரத்திவயகைக 
கைல்வி குறிபபிடட மொணேரகைளுககைொனதுஎனவே 
இ்ே மூலம் மு்ைசொர கைல்வி்ய ேலுப�டு 
த்தலொம். ெொன்கைொேது பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளின் 
ஆடம்�ரமொன ்சயற்�ொடுகைளில் இருந்து விடு�டு 
ேதற்கைொன விழிபபுணரவுகை்்ள ஏற்�டு த்தல் 
வேண்டும். ஏ்னய பிள்்ளகைள பிரத்திவயகை 
ேகுபபுககைளுககு ் சல்கின்ைொரகைள என்�தற்கைொகைவும் 
தனது நிரப�ந்தத்தின் வ�ரிலும் பிள்்ள கை்்ளப 
்�ற்வைொரகைள பிரத்திவயகை ேகுபபுககைளுககு அனு 
பபுேதொல் மொணேரகைள மனவு்்ளச சலுககு உள்ளொ 
கும் நி்ல ் தொடர�ொகை்�ற்வைொருககு விழிபபுணர 
வுகை்்ள ஏற்�டுத்தல் வேண்டும். அடுத்த வீடடுப 
பிள்்ள இரு ேகுபபுககைளுககு ்சன்ைொல் என்னு 
்டய பிள்்ள மூன்று ேகுபபுககைளுககைொேது 
்சல்ல வேண்டும் என்கின்ைதொன மனநி்ல்ய 
்�ற்வைொரகைளிடம் இருந்து நீககுேதன் மூலம் 
ஆடம்�ரமொன, ்சலவுமிககை பிரத்திவயகைக கைல்வியி 
லிருந்து மீண்டு வி்னத்திைன் மிககை மு்ைசொர 
கைல்விககு ேழிவகைொல முடியும்.

பிரத்திபே்கக ்கல்வி      ... த�ொடர்ச்சி...

உதவியில் வமற்்கைொள்ளப �டும் அபிவிருத்தித் 
திடடஙகை்்ள �ொர்ேயிடட துடன், திரும்ல 
யின் பிரசித்தி ்�ற்ை திருக வகைொவணஸ்ேரர 
ஆலயத்திற்கும் ்சன்று ேழி�ட டிருந்தொர.
 இலங்கை அரச த்லேர, நிதி அ்மசசர, 
எதிரககைடசித் த்லேர ஆகியேரகை்்ள சந்தித்த 
அேர இலங்கையின் முன்னொள அரச த்லேர 
சந்திரிககைொ �ண்டொரெொயககைொ்ேயும் சந்தித்திருந் 
தொர.
 இதனி்டவய, கூடட்மபபின் ெொடொளு 
மன்ை உறுபபினரகை்ளொன ஆர சம்�ந்தன் மற்றும் 
எம். ஏ சுமந்திரன் ஆகியேரகை்்ள சந்தித்து கைலந்து 
்ரயொடியிருந்தொர. 
 இந்த இலங்கைத் தீவில் தமிழரகைள தமது 
தொயகைத்தில் தனித்துே இ்ை்மயு்டயஇனமொகை 
ேொழந்தொரகைள. அந்தத் தமிழர வதசத்்த சிஙகை்ள 
வதசத்துடன் இ்ணத்தேரகைள பிரிடடிஷ ்கைொல 
னித்துே ஆடசியொ்ளரகைளதொன். ஆகைவேஅந்த 
இ்ணப�ொல் ஏற்�டட தமிழரகைளின் வதசிய 
இனபபிரசசி்னககு நின்று, நி்லத்து,நீடிககைக 
கூடிய நியொயமொன தீரவு ஒன்்ைப்�ற்றுத் 

தருேது பிரிடடனின் கைட்மயும் ்�ொறுபபு 
மொகும்”என இந்த சந்திபபில் கூடட்மபபு 
பிரித்தொனியொ அ்மசசரிடம் ்தரிவித்திருந்தது.
 ெடந்த சம்�ேஙகைளுககைொன ்�ொறுபபுக 
கூைல், தற்வ�ொ்தய மனித உரி்மகைள நி்ல்ம, 
அரசியல் தீரவு ஆகிய மூன்று அம்சஙகைள 
குறித்வத சம்�ந்தன் இந்தச சந்திபபில் அதிகைம் 
ேலியுறுத்தினொர.
 இலங்கையின் ஜனொதி�தி, பிரதமர மற்றும் 
அ்மசசரகைளுடனொன சந்திபபுகைளில் தொமும் 
இந்த மூன்்ையுவம ேலியுறுத்தினொர என்றும் – 
அேற்்ை ஆககைபூரேொகை அணுகுேதற்குத் தொஙகைள 
ெடேடிக்கை எடுப�ொரகைள என்று அேரகைள 
கூறிய்ம்யத் தொம் ேரவேற்ைொர என்றும் 
அ்மசசர தொரிக சம்�ந்தனிடம் ்தரிவித்தொர.
 ்கைொழும்பு – 07 இல் உள்ள பிரிடடிஷ 
தூதுேரின் இல்லத்தில் ெ்ட்�ற்ை இந்தச 
சந்திபபின்வ�ொது இலங்கைககைொன பிரடடிஷ 
தூதுேர சொரொ ஹஜூல்டன் அம்்மயொரும் �ஙகு 
�ற்றினொர

ஐ.நொ தீர்்ொனம்      ... த�ொடர்ச்சி...

்சல்லப�டடு அஙகும் அ்மப�தற்கு த்ட 
விதிககைப�டடிருந்த நி்லயில் இறுதியொகை மடடக 
கை்ளபபில் அ்மப�தற்கைொன ெடேடிக்கைகைள 
முன்்னடுககைப�டடுள்ளதொகை சமூகை ஆரேலரகைள 
்தரிவிககின்ைனர.
 இது ்தொடரபில் �ல்வேறு தகைேல்கைள 
ஊடகைஙகைள ேொயிலொகை ்ேளிேருகின்ை வ�ொதி 
லும் அ்ேய்னத்்தயும் தொண்டிய �ொரிய 
ஆ�த்துகைள மடடககை்ளபபு மொேடடத்தில் எதிர 
கைொலத்தில் முகைங்கைொடுககை வேண்டிய நி்லவயற் 
�டும் என ்தரிவிககைப�டுகின்ைது.
 குறிப�ொகை இந்த ்தொழிற்சொ்லயிலிருந்து 
்ேளிவயறும் கைழிவுகைள சுத்திகைரிககைப�டடு ் ேளி 
வயற்ைப�டடொலும் சொயத்தி்ன சுத்திகைரிககை 
முடியொது கைடலுடன் கைலககும் நி்லவயற்�டும் 
என சூழலியலொ்ளரகைள ்தரிவிககின்ைனர.
 இதன்கைொரணமொகை மடடககை்ளபபு மொேடட 

த்தின் கைடற்�ரபபு முற்ைொகை �ொதிககைப�டும் நி்ல 
வயற்�டுேதுடன் மீனேரகைள ்தொழில் இழககும் 
நி்லவயற்�டும் எனவும் ்தரிவிககின்ைனர.
 இதற்கு வத்ேயொன நீர உன்னிச்ச 
கு்ளத்திலிருந்வத ்�ைப�டவுள்ளதொகை ்தரிவிக 
கைப�டுகின்ை நி்லயில் ஏற்கைனவே மடடககை 
்ளபபு மொேடடத்தின் �ல �குதிகைள குடிநீருககு 
்�ரும் தடடுப�ொடு நிலவிேரும் நி்லயில் 
இவேொைொன ்தொழிற்சொ்லகைளுககு நீர ேழஙகைப 
�டும்வ�ொது �ொரிய குடிநீர தடடுப�ொட்ட 
மொேடடம் எதிர்கைொளளும் எனவும் ்தரிவிககைப 
�டுகின்ைது.
 அத்துடன் இந்த ்தொழிற்சொ்ல கைழிவுகைள 
குடிநீ்ரயும் மொசு�டுத்தும் நி்லவயற்�டுேது 
டன் எதிரகைொலத்தில் புற்றுவெொய் வ�ொன்ை வெொய் 
கைளுககும் இப�குதி மககைள உள்ளொகும் நி்ல 
வயற்�டும் என ்தரிவிககைப�டுகின்ைது.

்டடக்களப்பில்     ... த�ொடர்ச்சி...

துடன், கைனரகை ஆயுத த்ள�ொடஙகை ்்ளயும் அஙகு 
ெகைரத்தி ேருகின்ைது. �ல மு்ன கைளில் இருந்து 
உகவரன் மீது தொககுதல் ெடத்தப �டலொம் என 
்தரிவிககைப�டுகின்ைது.
 அவேொறு தொககுதல் இடம்்�ற்ைொல் 
ரஸ்யொ �ொரிய பின்வி்்ளவுகை்்ள சந்திககை வெரிட 
லொம் என பிளிஙடன் கைடந்த வியொழக கிழ்ம (20) 
எசசரிக்கை விடுத்திரு ந்தொர. வஜரமன் த்லெகைர 
வ�ரலினில் வஜரமனி, பிரொன்ஸ் மற்றும் பிரித் 
தொனியொ அதிகைொரிகை்்ள சந்தித்த பின்னவர அேர 
இத்ன ்தரிவித்திருந்தொர.
 உககிவரன் வெடவடொ கூடட்மபபில் 
இ்ணயககூடொது எனவும், வமற்குலகை ெொடுகைள 
கிழககு ஐவரொப�ொவில் தமது �்ட ்சயற்�ொடு 
கை்்ள நிறுத்த வேண்டும் எனவும் ரஸ்யொ நி�ந் 
த்ன விதித்துள்ளது. ஆனொல் அத்ன ஏற்றுக 
்கைொள்ள வமற்குலகை ெொடுகைள மறுத்து ேருகின்ைன. 
1997 ஆம் ஆண்டுககு பின்னர ரஸ்யொ்ே சுற்றி 
யுள்ள 14 ெொடுகைள வெடவடொ கூடட்மபபில் 
இ்ணந்துள்ளது இஙகு குறிபபிடத்தககைது.

்மயொன வீழசசி ஏற்�டடுள்ளது.
 குறிப�ொகை கைடந்த கைொலஙகைளில் ஏககைருககு 
30 மூ்டகைளுககு அதிகைமொகை வி்்ளசசல் கி்டத்த 
நி்லயில் இம்மு்ை 5்தொடககைம்7 மூ்ட 
்ெல்வல வி்்ளந்துள்ளதொகை கைே்ல ் தரிவிககும் 
விேசொயிகைள, தமது ேொழேொதொரம் கைடு்மயொகைப 
�ொதிககைப�டடுள்ளதொகைத் ்தரிவிககின்ைனர.
 இம்மு்ை �ச்்ள இன்்ம மற்றும் 
மருந்துப ்�ொருடகைளின் வி்ல அதிகைரிபபு, 
ஏ்னய ்சலவுகைள என ஒரு ஏககைருககு 60ஆயி 
ரத்திற்கும் வமல் ்சலேளித்துளவ்ளொம். எனினும் 
30 ஆயிரம் ரூ�ொவய ேருமொனமொகை கி்டத்து 
ள்ளது. இதனொல் எமது ேொழேொதொரம் �ொதிககைப 
� ட டு ள ்ள து ட ன் , கை ட ன ொ ளி கை ்ள ொ கை ஆ க கை ப 
�டடுவ்ளொம்.
 எனவே �ச்்ள விடயத்தில் முன் ஆயத்த 
மின்றி அரசொஙகைம் வமற்்கைொண்ட முடிவினொல் 
ெொடடின் முது்கைலும்�ொன விேசொயிகைள தற் 
்கைொ்ல ்சய்து்கைொளளும் அேலநி்லககு தள 
்ளப�டடுள்ளனர. எமககைொன ெஸ்டத்்த ஈடு 
்சய்ேதற்கு அரசொஙகைம் ெடேடிக்கை எடுககை 
வேண்டும் என்று விேசொயிகைள வகைொரிக்கை 
விடுககின்ைனர.

அறுேடட பொரிே      ... த�ொடர்ச்சி...

ரஸேொவின் படட       ... த�ொடர்ச்சி...
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விடடொரகைள என்று ்சொல்லிவிடமுடியொது. தமிழ 
மககை்்ளப ்�ொறுத்தே்ரயில் எந்த ெம்பிக்கை 
்யயும் ்ேககைவில்்ல. சம்�ந்தனுககு மகிந்த 
ரொஜ�கச ஏதொேதுெம்பிக்கை்யக ்கைொடுத்தொவரொ 
்தரிய வில்்ல. சிலவே்்ளகைளில் அந்த ெம்பிக்கை 
கைொரணமொகைத் தொன் இந்திய அ்ழப்�யும்கூட 
சம்�ந்தன் புைககைணித்திருககைககூடும். தொன் புைககை 
ணித்த நி்லயில்கூட இந்த முயற்சி்ய ்சய்யொ 
ததில் சம்�ந்தனுககு வகைொ�ம் ேந்திருககைககூடும். 
அதன் அடிப�்டயில் சம்�ந்தன் �சில் ரொஜ�க 
சவிற்கு தன்னு்டய வகைொ�த்்த ேலுேொகைத் ் தரிவி 
த்திருககைலொம். சம்�ந்த்னப ்�ொறுத்தே ்ரயில் 
உள்ள சிககைலொன விடயம் என்ன்ேன்ைொல், ேரலொ 
ற்று ரீதியொகை ்ேளிெொடடு அரசியலில் அககை்ை 
்சலுத்துேதில்்ல. முழுககை முழுககை உளவெொககிய 
அரசியலில் – இலங்கை அரசு வெொககிய அரசியலில் 
தொன் அககை்ை ்சலுத்துேொர. 

 இலங்கை அரசியல் வெொககிய அரசியலில் 
எஙகைள பிரசசி்னகை்்ளத் தீரத்துக ்கைொளேது 
என்�து, உண்்மயில் ஏற்கைனவே அனு�ே ரீதியொகை 
உணரந்து ெொஙகைள ்கைவிடப�டட பிரசசி்ன. 
�ண்டொ - ்சல்ேொ ஒப�ந்தம் சரி, டடலி - ்சல்ேொ 
ஒப�ந்தம் சரி �ல அனு�ேஙகைள எஙகைளுககு 
இருககின்ைது. அது இயலொத நி்லயில் தொன் 
்ேளி வெொககிய அரசிய்ல தமிழ மககைள ்சய்யத் 
்தொடஙகினொரகைள. இன்்ைககு அந்த ்ேளி 
வெொககிய அரசியல் கைொரணமொகைத்தொன் கு்ைந்த 
�டசம் இன்்ைய 13ஆேது திருத்தம் ேந்தது. 
்ேளிவெொககிய அரசியல் இல்்ல்ய ன்ைொல், 
அது ேந்திருககைொது. வ�ரொசிரியர சிேத்தம்பி 
அடிக கைடி கூறுேது என்ன்ேன்ைொல், ஒரு 
வதசியப வ�ொரொடடம் ஒரு வதசிய இனத்தினொல் 
தொன் உருேொகும். ஒருவதசியப வ�ொரொடடம் 
ஒருவதசிய இனத்தினொல்தொன் ே்ளரசசிய்டயும். 
ஒருவதசியப வ�ொரொடடத்தின் ் ேற்றி்ய சரேவதச 
அரசியல்தொன் தீரமொனிககும். என்று கூறுேொர.

 உளவெொககிய அரசியல் ் சயற்�ொடு என்�து 
கைொலஙகைடந்தது. இனி ெொஙகைள ்ேளிவெொககிய 
அரசிய்ல எவேொறு ்சய்ேது என்றுதொன் தமிழத் 
தரபபு ஒரு ேலுேொன கைேனத்்தக குறிககை வேண் 
டும் என்றுதொன் ெொன் நி்னககின்வைன். 
 சம்�ந்தன் ்ேளிவெொககிய அரசிய்ல 
்சய்யொது விடட்மககு �ல கைொரணஙகைள இரு 
ககைலொம்.   அரசியலில் அ்மரிககை இந்திய ெகைரவுகை 
ளில் ெம்பிக்கை இல்லொமல் இருககைலொம் என்று 
ெொன் நி்னககின்வைன். அ்மரிககை இந்திய சகதிகைள 
தஙகைளு்டய ெலனில்தொன் அககை்ை்சலுத்துவம 
தவிர, தமிழ மககைள பிரசசி்னயில் அககை்ை 

்சலுத்தொது. ஆ்கையொல், அேரகை்்ள ெம்பி ்�ரிய 
்ளவிற்கு �லன்கைள கி்டககைொது என்று ்சொல்லி 
அேர கைருதியிருககைலொம். ்ேளிவெொககிய அரசிய 
லில் ்�ருந்வதசிய ேொதத்துடன் முரண்�ட 
வேண்டியிருககும். அதனொல்தொன் அ்த சம்�ந்தன் 
விரும்�வில்்ல என்று ெொன் நி்னககிவைன். 
அத்ன அேரு்டய �ொதுகைொபபுப பிரசசி்ன ஒரு 
கைொரணமொகை இருககைலொம். அத்துடன் அேர இன்று 
அரசொஙகைத்திலிருந்து ்�ற்றுக ்கைொண்டிருககின்ை 
சலு்கைகைளில் �ொதிபபு ஏற்�டலொம் என்று அேர 
நி்னத்திருககைலொம். 

 எனவே இந்த நி்ல்மகைள கைொரணமொகை 
அேர ்ேளிவெொககிய அரசியலில் ்�ரிய்ளவு 
அககை்ை ்சலுத்தொது இருககைலொம் என்று ெொன் 
நி்னககிவைன். ெல்லொடசிக கைொலத்தில் அரசொ 
ஙகைத்்தக கூடுதலொகை ெம்பியதுகூட இந்த உள 
வெொககிய அரசியலின் ஒரு ்ேளிப�ொடொகைத்தொன் 
இருககும். இபவ�ொதும் அதற்கைொன முயற்சிகை்்ளத் 
தொன் அேர ் சய்கின்ைொர. அதனொல் மகிந்த ரொஜ�கஸ 
ஒரு ெம்பிக்கை்யக ்கைொடுத்திருககைலொம். அந்த 
ஏமொற்ைம் கைொரணமொகை அேர  தனது அதிருபதி்யத் 
்தரிவித்திருககைலொம் என்று ெொன் நி்னககின்வைன்.

கேள்வி:	
	 இலங்ே	இபகபாது	சர்வக்தச	ரீதியாேகவ	
அைசியல்	மறறும	கபாருளா்தாை	ரீதியான	கெருக	
ேடிே்ள	எதிர்கோண்டு	வருகின்்றது.	இந்தநி்ல	
யில்	 ஜனாதிபதியின்	 அணுகுமு்்றயில்	 மாற்றம	
ஒன்று	 ஏறபடும	 என்்ற	 எதிர்பார்பபு	 	 சர்வக்தச	
சமூேத்திறகு	உண்்மயில்	இருநதிருககின்்ற்தா?

பதில்
 உண்்மயொகை தமிழ வதச சமூகைத்திற்கு 
்�ரிய்ளவு ெம்பிக்கை இருப�தொகை ெொன் நி்னககை 
வில்்ல. சரேவதச சமூகைத்்தப ் �ொறுத்தே்ரயில் 
அேரகைள விரும்பினொலும், விரும்�ொ விடடொலும் 
இந்த அரசொஙகைத்வதொடு ஒரு ்சயற்�ொட்ட  
இலங்கைத் தீ்ே ்மயமொகை ்ேத்த புவிசொர 
அ்மபபின் ஒரு வி்்ளவு. அேரகைள தஙகைளஇந்வதொ  
�சுபிக வே்லத் திடடத்்த முன்்னடுககை வேண் 
டுமொகை இருந்தொல், இலங்கை மீது சரேவதச �ொர்ே 
கை்்ள முன்னிறுத்த வேண்டிய வத்ே உள்ளது. 
இலங்கை அரசொஙகைத்திற்கு ஒரு ேன்்மயொன 
அழுத்தத்்தக ்கைொடுப�தற்கு அேரகைள இன்னும் 
தயொரொகை இல்்ல. 

 அேரகைளின் வெொககைம் என்ன்ேனில்,சீனொ 
ஒரு இடத்்தப பிடித்தொல், தொஙகைள வே்ைொரு 

இடத்்தப பிடிப�து என்�திவலவய கைேனமொகை 
இருககிைொரகைள. அரசொஙகைமும் அத்னக கைேன 
மொகைக ்கையொளுகின்ைது. இந்தியொஅழுத்தம் ்கைொடு 
ககின்ை வ�ொது, இந்தியொவிற்கு ஏதொேது ்சய்து 
அ்த சமொளிககின்ைது. அ்மரிககைொ அழுத்தம் 
்கைொடுககின்ை வ�ொது அ்மரிககைொவிற்கு ஏதொேது 
்சய்து சமொளிககின்ைது. அவதவே்்ள யில் சீனொ 
அழுத்தம் ் கைொடுககின்ை வ�ொது சீனொவிற்கு ஏதொேது 
்சய்து சமொளிககின்ைது. இரண்டு தரபபுகை்்ளயும் 
்கையொளு கின்ை ஒரு அரசிய்லத்தொன் இலங்கை 
அரசொங கைம் முன்்னடுககிைது. இந்தச ்சயற்�ொடு 
அரசொங கைத்திற்கு ்�ரிய்ளவில் ்ேற்றி்யத் தரும் 
என்று ெொன் நி்னககைவில்்ல. தற்கைொலிகைமொகை 
ேருகின்ை பிரசசி்னகைளுககுத் தீர்ேத் தரலொம். 

கேள்வி	:	
	 ஜனாதிபதியின்	உ்ையின்	அடிபப்்டயில்	
பார்ககும	கபாது	அவைது	ப்தவிகோலத்தின்	அடு	
த்்த	3	வரு்டஙேள்	எவவா்றான்தாே	இருககும	என	
நி்னககின்றீர்ேள்?

பதில்:
 அந்த 3 ேருடஙகைள �டு வமொசகைரமொனதொ 
கைத்தொன் இருககும் என ெொன் நி்னககின்வைன். 
ஏ்னனில், இலங்கைத் தீ்ே ்மயமொகை ்ேத் 
துள்ள புவிசொர அரசியல் வ�ொடடியில் சீனொவும் 
தன்னு்டய நி்லப�ொட்ட, ்சயற்�ொட்டக 
்கைவிடப வ�ொேதில்்ல. இந்திய அ்மரிககை 
சகதிகைளும் ்கைவிடப வ�ொேதில்்ல. இந்த 
இரண்டு தரபபுகைளுககுவம இது ஒரு இருபபு சொரந்த 
பிரசசி்ன. சீனொ தன்னு்டய �டடுப�ொ்தத் 
திடடத்்த முன்்னடுககை வேண்டும் என்ைொல், 
இலங்கை மிகை முககியமொன வகைந்திரத் த்ளம். 
அதனொல் சீனொ இ்த ஒருவ�ொதுவம விடடுக ் கைொடு 
ககைொது. இலங்கை நி்னத்தொலும் சீனொ ்கைவிட 
முடியொது. 

 சீனொ கைொலூன்றுேதற்கைொன த்ளத்்த உரு 
ேொககிக ்கைொளளும். மிகைப ்�ரிய கைடன் எல்லொம் 
இருககின்ைது. ஆகைவே அேரகைள சீனொ்ே ஒரு 
ெொளும் ்கைவிட முடியொது. இந்தியொவிற்கும் இஙகு 
வதசியப �ொதுகைொபபுப பிரசசி்ன உள்ளது. இதனொல் 
இந்தியொவும் கைண்்ண மூடிக்கைொண்டுஇருககை 
முடியொது. ஆகைவே இந்தியொவும் தனது ்சயற்�ொடு 
கை்்ள ்தொடரசசியொகை முன்்னடுககைபவ�ொகின்ைது. 
அ்மரிககைொவிற்கு ஆசியொ்ே தனது முழு கைடடுப 
�ொடடிற்குள ்ேத்திருககை வேண்டிய வத்ே. 
எனவே அேரகைளும் ்கைவிடப வ�ொேதில்்ல. 
இ்ே எல்லொேற்்ையும் ்கைொண்டு அரசிற்கு ஒரு 
�ொரிய ் ெருககைடி்யக ் கைொண்டு ேரும் சூழல் தொன் 
இருககின்ைது என்று ெொன் நி்னககிவைன். இப�வே 
ஒரு அரசொஙகைம் இல்லொத ஒரு சூழநி்லதொன் 
இருககின்ைது. எதிரககைடசியினர அரசொஙகைத்்த 
எதிரப�்தவிட ஆளும் கைடசிககுள இருப�ேரகைள 
அரசொஙகைத்்த ்ேறுப�து அதிகைமொகை உள்ளது. 
 சிஙகை்ள மககைள ் �ொரு்ளொதொர ் ெருககைடிககு 
�ழககைப�டடேரகைள அல்ல. தமிழ மககைள நீண்ட 
கைொல யுத்தத்திற்கு முகைம் ்கைொடுத்தேரகைள என்ை 
ே்கையிவல இதற்குப �ழககைப�டடேரகைள. 

ப்கொடடொவின் உடர  .... த�ொடர்ச்சி  ...
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது	 எதிர்ோல	 சிறபிேளான	 ்தமிழ்	
சி்றார்ேளின்	 ்தமிழ்கமாழி	 மறறும	 பண்பாடடு	
கமமபாடடி்ன	இலகோே	கோண்டு	கவளிவரும	
இலககு	வாை	இ்தழின்	சிறுவர்	்தளத்	திறோன	
்தஙேள்,	ேடடு்ைேள்,	ேவி்்தேள்,	ஓவியஙேள்	
மறறும	வாழ்வுககு	வழிோடடும	்தமிழர்	ொேரீேம	
க்தா்டர்பான	 சிறு	 குறிபபு	 ேள்	ஆகியவற்்ற	
பகிர்நது	 ஓர்	 கசழிபபான	 நி்லத்்த	 எதிர்ோல	
்தமிழ்	 சந்ததி்ய	 உருவாகே	 இ்ணயுமாறு	
இலககு	உஙே்ள	வைகவறகி்றது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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