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தமிழக மீனவரகளிடம் இருந்து 
இலங்க கடற்ப்டயினரால் 

்கப்பற்றப்படட ்படகுக்ை ஏலத் 
தில் விற்ப்ன செய்ய வவணடாம் 
என தமிழக முதல்வர மு.க.ஸடா 
லின் அவரகள் இந்தி்ய பிரதமருக்கு 
எழுதி்ய கடிதத்்த இரு நாடுகளும் 
பு்றக்கணித்ததுடன், கடந்த வாரம் 
்படகுகளும் ஏலத்தில் விற்ப்ன 
செய்யப்படடுள்ைன.
 விற்ப்ன செய்யப்படட 
135 ்படகுகளில் 48 அடி நீைமான 
்படகு 13 இலடெ ரூ்பாயகளுக்கு 

விற்ப்ன செய்யப்படடுள்ைது.  
 கா்ரநகர கடற்ப்ட து்்ற 
முகத்தில் இடம்ச்பற்ற இந்த ஏல 
விற்ப்னயில் ்பல ்பகுதிகளில் இரு 
ந்தும் ச்பருமைவானவரகள் கலந்து 
சகாணடிருந்தனர.

கிழக்கு மாகாணத்தில் இனஙக 
ளி்டவ்ய முறுகல் நி்ல 

க்ை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் குளிர 
காயும் நி்லயி்ன ஏற்படுத்துவ 
தறகு ச்பரும்்பான்்ம ெக்திகள் மு்ய 
றசிக்ை முன்சனடுத்து வருவதாக 
கிழக்கு மாகாண சிவில் ெமூக அ்ம 
பபுகள் ஒன்றி்யம் குற்றஞ் ொடடியு 
ள்ைது.
 இது சதாடரபில் கிழக்கு 
மாகாண சிவில் ெமூக அ்மபபுகள் 
ஒன்றி்யம் அறிக்்கச்யான்றி்ன 
இன்று சவள்ளிக்கிழ்ம சவளியி 
டடுள்ைது. அதில் சதரிவிக்கப்படடு 
ள்ைதாவது,

 வடகிழக்கு மாகாணம் 
தமிழ் வ்பசும் மக்களின் தா்யம். 
இஙகுள்ை தமிழ்-முஸலிம் மக்கள் 
ஒன்று்படடு வாழ்வதன் மூலவம 
தமிழ் வ்பசும் மக்கள் தஙக்ை ்பாது 
காத்துக்சகாள்ை முடியும் என்்ற 
வ்கயிலான நடவடிக்்கக்ை 
இன்று வடகிழக்கில் உள்ை அரசி 
்யல் கடசிகள்  முன்சனடுத்து வருகி 
ன்்றன.
 இவவா்றான நி்லயில் அத 
்னக் குழபபி வடகிழக்கு மாகா 
ணஙக்ை பிரிக்கும் சூழ்ச்சியின் 
ஒரு கடடமாக ச்பரும்்பான்்ம 

fpof;F khfhzj;jpy; ,dq;fspilNa 

KWfy; epiyia Vw;gLj;j Kaw;rp

jkpof Kjy;tupd; Nfhupf;ifiag; Gwf;fzpj;j 
,yq;if - ,e;jpa muRfs;

வகாவிட-19 வநாய தடுபபு 
நடவடிக்்க்யாக வமற 

சகாள்ைப்படட கடடுப்பாடுக்ை 
்பல நாடுகள் நீக்கிவரும் நி்லயில், 
சகாவராவனா ்வரஸ மீணடும் 
மீணடும் வரும் என எச்ெரித்துள் 
ைார பிரித்தானி்யாவின் சரடிங ்பல் 
க்லக்கழகத்தின் நுணணுயிரி்யல் 
து்்ற வ்பராசிரி்யர ்ெமன் கிைாரக்.
இது சதாடரபில் அவர வமலும் 
சதரிவித்துள்ைதாவது:
 வி்ரவிவலா அல்லது தாமத 
மாகவவா ்வரஸ மீணடும் மக் 
க்ை தாக்கலாம். புதி்ய ்வரஸ 
அதிக தாக்கம் உள்ைதாகவவா அல் 
லது வீரி்யம் கு்்றந்ததாவவவா 
இருக்கலாம். இது ்யா்ரயும் 
தாக்கலாம், முன்னர வகாவிட-19 

வநாயினால் ்பாதிக்க ப்படடவர 
களும் மீணடும் ்பாதிக்கப்படலாம்.
 புதி்ய மர்பணு மாற்றம்ட 
ந்த ்வரஸ எபவ்பாதும் வீரி்யம் 
கு்்றந்ததாகவவா இருப்பதில்்ல, 
சில ெம்யஙகளில் அதிக சதாறறும் 
த்க ் மயு்ட்யதாகவும், மனிதரக 
ளில் அதிக ்பாதிப்்ப ஏற்படுத்தக் 
கூடி்ய தாகவும் இருக்கலாம்.
 இது ஒருவழிப ்பா்த்யல்ல 
ஏற்றமும், இ்றக்கமும் இருக்கும். 
இன்னுசமாரு பி்றழ்வ்டந்த 
்வரஸ வருவதறகான ொத்தி்யங 
கள் அதிகம் உள்ைன.
 தடுபபூசிகள் மூலம் ஒமிக் 
வரான் ்வரஸ கடடுப்படுத்தப்ப 
டடுள்ைது. ஆனால் மனிதரகளில் 
தடுபபூசிகளின் தடுபபுத் தன்்ம 
கு்்றயும்வ்பாது ஒமிக்வரானின் 
்பாதிபபு எவவாறு இருக்கும் என் 
்ப்த நாம் ச்பாறுத்திருந்துதான் 
்பாரக்க வவணடும். எனவவ நான் 
காவது தடுபபூசி அவசி்யமானது 
என சதரிவித்துள்ைார.

nfhNuhdh itu];

kPz;Lk; kPz;Lk; tUk;

இந்தி்யாவின் இன அழிபபில் 
இருந்து அஙகு வாழும் சிறு்பா 

ன்்ம மக்க்ைப ்பாதுகாபதறகு 
ஐக்கி்ய நாடுகள் ெ்்பயின் ்பாதுகா 
பபுச் ெ்்ப நடவடிக்்க வமற 
சகாள்ை வவணடும் என ஐ.நாவின் 
இன அழிபபுக்கு எதிரான முன் 
னாள் சி்றபபு பிரதிநிதி யுவான் ஈ 
சமன்சடஸ சதரிவித்துள்ைார.

 ்பத்துக்கும் வமற்படட இந் 
துக் கடசிகளின் த்லவரகள் கட 
ந்த மாதம் ஹரிடவார பிரவதெத் 
தில் ஒன்றுகூடி முஸலீம்க்ை அழி 
ப்பதறகு அணி திரளுமாறு அ்்ற 
கூவல் விடுத்துள்ைனர. இது சதாடர 
்பான காசணாளிகள் ெமூகவ்லத் 
தைஙகளில் ்பரவி வருகின்்றன.
 இந்தி்யாவில் இனஅழிபபு 
மிகவும் வமெமாக நிகழபவ்பாகி 
ன்்றது என சதரிவித்துள்ைார அசமரி 
க்கா்வ தைமாகக் சகாணட 
வ்பராசிரி்யர கிசரகரி ஸரன்டன், 
இவர தான் இனஅழிபபுக்க்ை 
கணகாணிப்பது சதாடர்பான அ்ம 

,e;jpahtpd; ,dmopg;ig jLf;f I.eh 
ghJfhg;Gr;rig Kd;tuNtz;Lk;

மி்யான்மரில் அந்நாடடு இராணு 
வத்தினருக்கும் உள்ளூர மக் 

கள் ்பாதுகாபபு ்ப்டகளுக்கும் 
இ்டவ்ய சதாடரும் வமாதல்கைால் 
கடந்த ஒரு வாரத்தில் மடடும்  8 
ஆயிரம் வ்பர அகதிகைாக மிவொர 

மில் தஞ்ெம்டந்து இருக்கின்்றனர. 
 இவரகள் மி்யான்மரின் சின் 
மாநிலத்தில் இருந்து சவளிவ்யறி 
இந்தி்யாவின் மிவொரம் மாநிலத்தில் 
தஞ்ெம்டகின்்றனர. கடந்த 2021ம் 
ஆணடு சதாடக்கத்தில் மி்யான்மர 
இராணுவம் ஆடசி்்ய ்கப்பறறி 
்யது முதல் இதுவ்ர வடகிழக்கு 
இந்தி்ய மாநிலமான மிவொரமில் 
தஞ்ெம்டந்த மி்யான்மர நாடடவர 
களின் எணணிக்்க 22 ஆயிரத்்த 
எடடியுள்ைது. அத்துடன் வமலும் 
்பல ஆயிரக்கணக்காவனார மணிப 

,e;jpahtpy; jQ;rkile;Js;s 
Mapuf;fzf;fhd kpahd;ku; mfjpfs;

இலங்கயின் அந்நி்யக் ்கயி 
ருபபு மீணடும் 2.36 பில்லி 

்யன் சடாலரகைாக வீழ்ச்சி அ்ட 
ந்துள்ைது. கடந்த டிெம்்பர மாதம் 
3.14 பில்லி்யன் சடாலரகைாக இரு 
ந்த இந்த சதா்க இ்றக்குமதி 
மறறும் மீைச் செலுத்தும் கடன் 
சதா்கக்ை செலுத்தி்யதால் வீழ் 
ச்சி அ்டந்துள்ைது.

 இந்தி்யா 400 மில்லி்யன் 
சடாலரக்ை ்பணப்பரிமாற்றமாக 

வும், 500 மில்லி்யன் சடாலரக்ை 
க ட ன ா க வு ம் வ ழ ங கி யி ரு ந் த 
வ ்ப ா து ம் , இ ல ங ் க யி ன் நி தி 
நி்ல்ம வீழ்ச்சிகணடு வருகின் 
்றது.  இந்தி்யாவிடம் இருந்து வமலும் 
1 பில்லி்யன் சடால்ர இலங்க 
எதிர்பாரத்து நிற்பதுடன், ்யப்பான், 
்பகிஸதான், அவுஸதிவரலி்யா ஆகி்ய 
நாடுகளிடமும் உதவிக்ை வகாரி 
யுள்ைது.
 அ்னத்துலக விதிகளுக்கு 
கடடுப்பட வவணடும் என்்பதால், 
அ்னத்துலக நாண்ய நிதி்யத்தின் 
உதவிக்ைத் சதாடரந்து நிராகரி 
த்துவரும் இலங்க அரசு, எதிர 
வ ரு ம் சி ங க ை ப பு த் த ா ண ் ட 
சகாணடாடுவதறகுத் வத்வ்யான 

,yq;ifappd; me;eppaf; ifapUg;G 

kPz;Lk; tPo;e;jJ

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்
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Nguhrpupau; irkd; fpshu;f;

nkd;nl];
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ரஸ ்ய ா வு ட ன் வ ந ரி ் ட ்ய ா க 
வமாதி, சவறறிசகாள்ை முடி 

்யாது என்்ப்த உணரந்துள்ை 
உக்வரன் தனது மக்க்ை ஒரு நீணட 
கால சகரில்லா வ்பாரமு்்றக்கு 
த்யாரப்படுத்தி வருவதாக சதரிவிக் 
கப்படுகின்்றது.
 நடுத்தர வ்யதுள்ை ஆணகளு 
க்கு உக்வரன் ்ப்டயினர சகரில்லா 
வ்பார மு்்றக்ைப ்பயிறறுவித்து 
வருகின்்றனர.
 ரஸ்யா வி்ரவாக உக்வர 
்னக் ்கப்பறறிவிடும். ஆனால் 
அத்ன தக்க்வப்பது அவரகளு 
க்கு வ்பரழி்வத் தரும் என சதரிவி 
த்துள்ைார உக்வரனின் முன்னாள் 
்பாதுகாபபு அ்மச்ெர அன்றி 

ெவகாசரா நி்யாக்.
 உக்வரன் ்ப்டயினர தமது 
்ப ல வீ ன த் ் த உ ண ர ந் து ள் ை ன ர . 
வநரி்ட்யாக ரஸ்யாவுடன் வ்பாரிட 
முடி்யாது என்்பது அவரகளுக்கு 
சதரியும். உக்வரன் சில நாடகளில் 
ரஸ்யாவின் ் ககளில் வீழ்ந்துவிடும் 

nfupy;yh NghUf;F jahuhFk; cf;Nud;

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்
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்யாழ். ்பல்க்லக்கழகத்தின் விவொ்ய பீடத்தின் 
வமற்பார்வயில் நடத்தப்படும் விவொ்யப 

்பண்ண மறறும் ்பயிறசி ்ம்யம் ஆகி்ய்வ இ்ண 
ந்து வமறசகாணட இ்யற்கப ்பெ்ை ்ப்யன்்பாடடு 
விவொ்யத்தின் மூலம் ்பயிரிடப்படட சநல் அறுவ்ட, 
கடந்த புதன்கிழ்ம (9) வன்னிப ்பகுதியில் இடம் 
ச்பறறுள்ைது.
 ்பரென்குைம் மறறும் புளி்யஙகுைம் ஆகி்ய ்பகுதி 
களில் வி்ைவிக்கப்படட சநல்லின் அறுவ்ட்யானது, 
்யாழ் ்பல்க்லக்கழகத்தின் து்ணவவந்தர சிறீெறகுண 
ராஜாவின் த்ல்மயில் இடம்ச்பற்றது. இந்த நிகழ் 
வில் கிளிசநாச்சியில் அ்மந்துள்ை விவொ்ய பீடத்தின் 
விரிவு்ர்யாைரகள், மாணவரகள் மறறும் ச்பாதுமக்கள் 
ஆகிவ்யார கலந்துசகாணடனர.
 முறறுமுழுதான இ்யற்க மு்்றயில் த்யாரிக்கப 
்படட ்பெ்ை்்யப ்ப்யன்்படுத்தி, செய்யப்படட இந்த 
விவொ்யத்திறகுத் வத்வ்யான ்பெ்ை்்ய உள்ளூரில் 
கி்டக்கும் மூலபச்பாருடக்ைக் சகாணடு த்யாரிக் 
கும் மு்்றக்ை விவொ்யபீட மாணவரகள் வமறசகாண 
டிருந்தது இஙகு குறிபபிடத்தக்கது. 

,aw;if tptrhak; 
aho;. gy;fiy Kd;khjpup

எந்தப் பயங்கரவா்தத் ்தடைச்சடைம் இலஙட்கத் தீவில் ்தமிழின அழிப்புக்கான திடைமா்கச 
சிறிலங்காவில் 1979ம் ஆண்டு ஜே. ஆர். ேயவர்த்்தனாவால் ஆறு மா்தங்களுக்கான திடைம் 

என்ற ்காலவவல்டலயுைன ‘்சநஜ்த்கப்படுபவர்்கடைக ்கண்ை இைத்தில் சுடு்தல் - சுடை இைத்தில் நீதி 
வி்சாரடையினறி எரித்்தல். ்காரைமினறிக ட்கது வ்சய்தல். வி்சாரடையினறி எவவைவு ்காலமும் ்தடுத்து 
டவத்்தல்’ என்ற படையினர்க்கான அனுமதியுைன வ்காண்டு வரப்படைஜ்தா, அந்தப் பயங்கரவா்தத் 
்தடைச்சடைம் 42 ஆண்டு்காலம் வ்தாைர்சசியா்க ஈழத்்தமிழின அழிப்டப வவற்றி்கரமா்க நிட்றஜவற்றி 
வருகி்றது.  இநநிடலயில்,  இனறு மீைவும் ஒஜர நாடு ஒஜர ்சடைம் என்ற புதிய அரசியலடமப்பின 
ஜநாக்கான இருப்பு அழிப்டப படைபலம் வ்காண்டு உறுதிப்படுத்்த மறுசீரடமக்கப்படை ்சடைம் என்ற 
‘ஜலபல்’  உைன படழய பயங்கரவா்தத் ்தடைச்சடைம் சிறிலங்காப் பாராளுமன்றத்தில் புத்துயிர் 
வபற்றுளைது.  
 சிறிலங்காவின இனட்றய அர்சாங்கத்தின ஆடசிக வ்காளட்கயான ்தமிழர்்களின ‘இருப்பு 
அழிப்பு’ எனப்தற்கு எதிரா்க, இலஙட்கத் தீவில் மக்கள எந்த ்சனநாய்க வழி்களிலும் ஜபாராை முடியா்த 
வபான விலங்கா்க, முனடனய இரும்பு விலங்கான பயங்கரவா்தத் ்தடைச்சடைம், மறுசீரடமக்கப்படை 
பயங்கரவா்தத் ்தடைச ்சடைவமனனும் வபானபூசசுப் பூசி மட்றப்புருவாக்கம் வ்சயயப்படடுளைது.  
பாது்காப்பு அடமச்சர் ஒருவரின ட்கவயழுத்துைன 18 மா்தம் ்தடுத்து டவக்கலாம் எனபட்த 12 
மா்தமா்கக குட்றத்்தஜ்த அந்தப் வபானபூச்சா்க உளைது. இந்தப் வபானபூசசு எனனும் பீரிசின ்கல், 
ஒருபு்றத்தில் பயங்கரவா்தத் ்தடைச்சடைம் உல்கத் ்தரத்திற்கு ஏற்ப மறுசீரடமப்புச வ்சயயப்படைாஜல 
வரிச்சலுட்க  என்ற ஐஜராப்பிய ஒனறியப் பராளுமன்றத்தின முனநிபந்தடனயில் உளை ‘மறுசீரடமப்பு’ 
என்ற வரி்கடை மடடும் படழய பயங்கரவா்தத் ்தடைச்சடைத்தின ஜமல் ஓடடி வரிச்சலுட்க எனனும் 
மாங்காயககு இலககு. மறுபு்றத்தில் 7வது பிரிவான விைக்கமறியலுககு அனுப்பப்படடு விடைால், 
வழககு வி்சாரடைககு வ்காண்டு வரப்படும் வடர நீதிமன்றங்களில் ஆளவ்காைர்வு மனுவின ஜபரில் 
வழக்காடும் உரிடமடயயும் இல்டல எனறு, படழய பயங்கரவா்தத் ்தடைச்சடைத்துககு அசூர பலமளிககும் 
இரண்ைவாது மாங்காடயயும் பீரிசின ்கல்லு வவற்றி்கரமா்க வீழ்த்தியுளைது.  மு்தலாவது மாங்காயின 
சுடவ வவளிநாடடு நிதிப்வபருககு. இரண்ைாவது மாங்காயின சுடவ பயங்கரவா்தத் ்தடைச்சடைத்திற்கு 
அசூரப்பலம். இது்தான சிங்கை வபௌத்்த ஜபரினவா்த ்சடைமாஜமட்த பீரிசின ஒரு ்கல்லில் இரண்டு 
மாங்காய வீழ்த்தும் ்தநதிரக்கடல. 
 இந்தத் ்தநதிரக்கடலககு எதிர் விடனடயத் ்தமிழர் வ்சயவ்தற்கு, எந்தச சிங்ககவ்காடிடய 
ஜமஜல தூககி வீசி ஆர்ப்பரித்துச சிங்கைப் ஜபரினவா்த சிறிலங்கா அரசு ஈழத்்தமிழர்்கடை இனஅழிப்புச 
வ்சயகி்றஜ்தா, அந்தக வ்காடிடயத் ்தானும் ஜமஜல தூககிப்பிடித்து உலகிற்கு சிங்கை அரட்ச ஈழத் 
்தமிழர்்களின அர்சா்க மக்களின விருப்பினறி வவளிப்படுத்தி, ஈழத்்தமிழரின மக்கள இட்றடமடய 
அவமதித்்த ்தனது இராே்தநதிரத்தின ஜ்தால்வி்தான இது எனறு திருஜ்காைமடலச சிறிலங்காப் 
பராளுமன்ற உறுப்பினர் ்சம்பந்தர் ்தனது ப்தவிடயத் து்றக்க ஜவண்டிய ஜநரமிது. இ்தடன வலியுறுத்தித் 
்தமிழர்்கள ஜபரணி்கடை நைத்துவதும் ்காலத்தின ஜ்தடவயாகி்றது. 
 பாராளுமன்ற ஆடசி முட்றயில் ஈழத்்தமிழர்்கள 1972இல் நாைற்்ற ஜ்த்ச இனமாக்கப்படை்தற்கு 
எதிர்ப்புத் வ்தரிவித்து, ்தனது பாராளுமன்றப்  ப்தவித்து்றப்டப அனட்றய ஈழத்்தமிழர்்களின பாராளுமன்றத் 
்தடலடமயான ்தநட்த வ்சல்வநாய்கம் அவர்்கள வ்சய்தார்்கள.  ்தனது 1975ம் ஆண்டுப் பாராளுமன்றக 
்கடைசி உடரடய ்தநட்த வ்சல்வநாய்கம் அவர்்கள  ஈழமக்களின ்தனனாடசிப் பிர்கைனமா்க உலகுககு 
அறிவித்்தார். இதுஜவ அனறிருந்த ஈழத்்தமிழர்்களின ்தடலடமத்துவ ஜ்தக்கநிடலடய அட்சத்து புதிய 
்தடலடமத்துவம் வைர வித்திடைது. 
 இனறும் அஜ்த நிடல; அதுவும் உல்க அரசியல் முரண்நிடல்கடை எல்லாம் ்தனககுச 
்சா்த்கமா்கப் பயனபடுத்தும் நரித்்தநதிர ரா்சபக்ச குடும்ப ஆடசியில் ஈழத்்தமிழினத்தின ஜ்த்சத்்தனனாடசி 
இருப்புநிடல மடடுமல்ல; முஸ்லீம் மடலய்கத் ்தமிழர்்களின வதிவிைத் ்தகுதி வழியான  ்தனனாடசி 
இருப்பு நிடலயும் கூடைா்க அழிக்கப்படும் எனப்தற்்கான ்சஙகு ஊ்தலா்கப் புதிய பயங்கரவா்தத் 
்தடைச்சடைம் ்சடைமாகியுளைது. இலஙட்கயின ‘்தமிழ்ஜபசும் மக்கள’ என்ற வபாதுக கூடைடமப்பு 
ஒனறு இ்தடன எதிர்ப்ப்தற்்கான உைன ஜ்தடவயாகி்றது. இ்தற்்கான புதிய ்தடலடமத்துவம் அவசியம். 
 அவமரிக்காவுைன நடபுப் பாராடடிக வ்காளளும் அவமரிக்கக குடியுரிடமயாைரான நிதி 
அடமச்சர் பசில் ரா்சபக்சஜவ ஜபாராடைக ்காலத்தில் வபாருைா்தார அபிவிருத்தி அடமச்சரா்க இருந்த 
ஜநரத்தில் திடரமட்றவில் அவமரிக்கா வபாருைா்தாரத் ்தடை விதித்து, ்தனது வைாலர் புழக்கத்ட்தத் 
்தடை வ்சயதிருந்த வைவ்காரியாவிைம், வ்காழும்பு பு்றகஜ்காடடைக ்கறுப்புச ்சநட்தயில் வைாலர் வாஙகி, 
ஈழத்்தமிழின அழிப்புக்கா்க ஆயிரம் ஏவு்கடை்கடை வாங்கச வ்சலுத்தி, அவமரிக்காவுககு எதிரா்கச 
வ்சயற்படை உண்டம இவவாரத்தில் வவளியாகியது. 
 சீனாவிைம் ்கைனு்தவி, பாகிஸ்்தானிைம் பை உ்தவி, இநதியாவிைம் திடை உ்தவி, முஸ்லீம் 
நாடு்களிைம் வபாருைா்தார உ்தவி, இஸ்ஜரலிைம் படைபல பயிற்சி உ்தவி என உல்க முரண்்களின 
மூககுககுளஜைஜய ட்கடய விடைாடடும் ஜ்காடைாவின ம்காநடிப்பு ஆடசியில் உண்டமயுைனும் 
ஜநர்டமயுைனும் இனி இவவாடசி மடடுமல்ல, எந்த சிங்கைப் வபரும்பானடம ஆடசிமுட்றயும் 
ஈழத்்தமிழர்்களுககு அரசியல் உரிடம்கடை வழங்காது என மூத்்த சிறிலங்காப்  பாராளுமன்ற ்தமிழ் 
உறுப்பினர் ்சம்பந்தர், ்தனது பாராளுமன்றப் ப்தவிடயத் து்றக்க ஜவண்டும்.  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
சுமநதிரன அவர்்கள வவளிநாடடுத் தீர்வு்கைால் ஈழமக்களின தீர்வு விருப்டப மடைமாற்்றம் வ்சயய 
முயற்சிக்காமல் பயணிக்க ஜவண்டும். நல்லூரின கிடடுப் பூங்காவில் இருநது  ஈழமக்கைாகிய நாம் 
்தனனாடசிடய இழக்க அனுமதிக்க மாடஜைாம் எனறு எழுநதுளை ஈழமக்களின மீவைழுசசிககு புதிய 
பலமளிக்கப்பை ஜவண்டும். 
 இடவஜய  ்தற்ஜபாது ஏற்படடுளை ்தடலடமத்துவ வவறுடமயிலிருநது புதிய ்தடலடமத்துவம் 
எழ வழிவகுககும் எனபதும், இவவாறு அடமயககூடிய புதிய ்தடலடமத்துவத்ட்தஜய உலகு ஈழத் 
்தமிழர்்களின ்தடலடமயா்கப் ஜபசசுககு அடழக்க உலவ்கஙகும் உளை புலம்பதிந்த ஈழத்்தமிழர்்கள 
உடழக்க ஜவண்டுவமனபதும் இலககின விருப்பு.

   Mrphpau;

இனவழிப்புப் பயங்கரவாதத் தடைச் சடைம்
இருப்பு அழிப்பு சடைமாதடைத் தடுக்க சம்பநதர் பதவித்துறப்்ப வழி  

திடடமில்லாத அரொஙகமும் திடடமிடல் இல்லாத 
ஜனாதி்பதியுவம காணப்படுகின்்றனர   என ்பாராளு 

மன்்ற உறுபபினர செல்வம் அ்டக்கலநாதன் சதரிவி 
த்தார. 
 வவுனி்யா ்பாரதிபுரத்தில் இடம்ச்பற்ற மக்கள் 
ெந்திபபில் கலந்துசகாணடு உ்ர்யாறறும் வ்பாவத 
அவர இவவாறு சதரிவித்தார. 
சதாடரந்தும் கருத்து சதரிவித்த அவர,
 விவொயிகளின் வயிறறில் ் க ் வத்ததால் இன்று 
அரொஙகம் மிக வமாெமான நி்லக்கு சென்றுள்ைது. 
 இன்்்ற்்ய வி்லவாசி உ்யரவால் ொதாரண 
மக்களுக்கு வருமானம் கு்்றவாக உள்ை நி்லயில் 
ச்பாருடகளின் வி்ல அதிகமாக காணப்படுகின்்றது. 
வி்ல நிரண்யம் இல்லாமல் வ்பாய விடடது. தறவ்பாது 
அறுவ்ட இடம்ச்பறும் நி்லயில் விவொயிகளுக்கு 
வ்பாதி்ய வி்ைச்ெல் இல்லாமல் காணப்படுகின்்றது. 
 ஒரு திடடமில்லாத அரொஙகமும் திடடமிடல் 
இல்லாத ஜனாதி்பதியுமாக காணப்படுகின்்றனர. 10 
ஏக்கர விவொ்யம் செயதவரக்ை 2 ஏக்க்ர இ்யற்க 

jpl;lkpy;yhj murhq;fKk; jpl;lkply; 

,y;yhj [dhjpgjpANk cs;sdu;

nry;tk; vk;.gp  

த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்
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கேள்வி:
	 ஜ.நா	மனித	உரிமமேள்	கேரமையின்	
கூட்டத்	ததா்டர்	மார்ச்	மாதம்	ஆரம்ேமாேவுள்்ள	
நிமையில்,	 ே்டநத	 ஒரு	 ைரு்டத்தில்	 தமிழ்	
அரசியல்	 ேடசிேள்	 மற்றும்	 புைம்தேயர்	
அமமப்புேளின்	 தெயற்ோடுேள்	 எவைாறு	
உள்்ளன?

ேதில்:
 தமிழ் அரசி்யல் கடசிக்ை ச்பாறுத்த 
வ்ரயில், தமிழ் வதசி்ய மக்கள் முன்னணி ஆகி்ய, 
எஙகளு்ட்ய செ்யற்பாடுகள், மிகவும் வநரத்தி 
்யாக இருக்கின்்றது. ஏசனன்்றால், நாஙகள் உரி்ய 
காலத் தில், இலங்கயினு்ட்ய நி்லப்பாடுகள் 
்பறறி உரி்ய சவளிப்பாடுக்ை சவளிப்படுத்தி 
வருகின்வ்றாம். 
 மிக அண்மயில் கூட ஒரு வாரத்திறகுள் 
ஐக்கி்ய நாடுகள், மனித உரி்மகள் வ்பர்வயினு 
்ட்ய இலங்கக்கான வதிவிடப பிரதிநிதி அவர 
க்ை எஙகளு்ட்ய கடசியினு்ட்ய த்லவர 
மதிப்பாரந்த ்பாராளுமன்்ற உறுபபினர கவஜந்திர 
குமார ச்பான்னம்்பலம் அவரகளும், செ்யலாைர 
செல்வராஜா கவஜந்திரன் அவரகளும் ெந்தித்து 
தறவ்பா்த்ய ்யதாரத்தத்்த சவளிப்படுத்தி 
இருக்கி்றாரகள். 
 ஆகவவ நாஙகள் காலத்துக்கு காலம், 
எஙகளு்ட்ய செ்யல்்பாடுக்ை, உரி்ய வ்கயில் 
வமறசகாணடு வருகின்வ்றாம். ஆனால், துரதிஷட 
வெமாக ஏ்ன்ய தமிழ் தரபபுக்கள் ஏவதா ஒரு 
நிகழ்ச்சி நிரலில் ஒவசவாருவரும் செ்யல்்படுகி 

ன்்ற காரணத்தினால் தமிழ் மக்களினு்ட்ய உண 
்ம்யான விட்யஙக்ை ்பன்னாடடு பிரமுகர 
களுக்கு சவளிப்படுத்தாது, தாஙகள் தாஙகி நிறகி 
ன்்ற நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு அ்ம்ய செ்யல்்படுவது, 
கவ்ல்யான விட்யமாகும்.
 இதனால்தான் தமிழ் மக்களுக்கான நீதி 
காணதல் தள்ளிப வ்பாய சகாணடிருக்கி்றது. 
அடுத்து புலம்ச்ப்யர அ்மபபுகளின் செ்யல் 
்பாடு க்ைப ச்பாறுத்தவ்ரயில், சில அ்மபபு 
கள் வநரத்தி்யாக செ்யல்்படுகி்றாரகள். மறுப்பதற 
கில்்ல. ஆனால் இன்னும் ்பல புலம்ச்ப்யர 
தமிழ் அ்மபபுக்கள் உள்ைக விொர்ணக்ை 
யும், ஐக்கி்ய நாடுகள் மனித உரி்மகள் வ்பர்வ 
க்குள், ச்பாறுபபுக் கூ்ற்லயும் முடக்குவதறகுத் 
த்யாராக இருப்பது வவத்னக்குரி்ய விட்யம். 
 ஆகவவ அ்னவரும் ஒன்று்படட குரலில், 
ஈழத்தில் அரஙவகறி்ய இனப்படுசகா்லக்கு 
ெரவவதெ விொர்ண மாத்திரவம தீர்வத் தரும் 
என்று சவளிப்படுத்துவது ஆவராக்கி்யமான ஈழத் 
தமிழரகளுக்கு ஒரு விடுத்ல்்யயும், தீர்வ 
யும் ச்பறறுக் சகாடுக்கும்.

jkpo; Njrpa kf;fs; Kd;dzpapd; rl;l MNyhrfUk;> gpugy rl;lj;juzpAkhd 

fdfuj;jpdk; Rfh\; 

Neh;fhzy;

jkpo; kf;fSf;fhd ePjp fhz;jy; 

js;spg; Ngha; nfhz;bUf;fpwJ

கேள்வி:
	 ோணாமல்	 கோனைர்ேள்	 விைோரம்	
ததா்டர்பில்	 தமிழ்	அரசியல்	 ேடசிேள்	 மற்றும்	
புைம்தேயர்	அமமப்புேள்	அகேமை	அற்றிருப்ேது	
தமிழ்	 மகேளின்	 கோராட்டத்மத	ைலுவிழகேச்	
தெயயாதா?

பதில்:
 காணாமல் ஆக்கப்படவடார ெம்்பந்தமாக 
தமிழ் கடசிகளிடத்தில் எந்தவித ஆதரவும் இல்்ல. 
முக்கி்யமாக TNA, விக்வனஸவரன் ஐ்யாவின் 
கடசி்்ய எடுத்துக் சகாணடால், இவரதான் கடந்த 
காலஙகளில் 2015 வலவ்ய  காணாமல் ஆக்கப்படட 
வ்பாராடடஙக்ை நலிவு ்படுத்துவதறகுரி்ய கால 
நீடிபபுக்ை வழஙகி இருந்ததும், அத்வதாடு OMP 
என்்ற, ஒரு ெடட மூலத்துக்கு ஆதரவாக ்பாராளு 
மன்்றத்தில் வாக்களித்ததும், அத்வதாடு இழப பீடடு 
்பணி்யகத்துக்குரி்ய, ஆதர்வ ்பாராளுமன்்றத்தில் 
வரவு, செலவு திடடத்துக்கு வழஙகி்யதும் இஙவக 
கவனிக்கத்தக்கது.
 அதனால் தமிழ் வதசி்ய கூடட்மபபு 
என்்ற கடசி காணாமல் ஆக்கப்படடவரகளு்ட்ய 
விட்யஙகளுக்கு ஒரு ெரவவதெ நீதிக்கான அணுகு 
மு்்றயில் இல்்ல. ஆனால் அதன் பின்பு, தமிழ் 
வதசி்ய மக்கள் முன்னணி இரணடு ்பாராளுமன்்ற 
உறுபபினரகள் வந்த பின்பு ஐநாவுக்கான கடிதத்தில் 
ெரவவதெ விொர்ண என்்ற ஒரு வகாரிக்்கயில் 
கடிதம் அனுப்பப்படடது கவனிக்கத்தக்கது.
 இருந்த வ்பாதும் ஏறகனவவ OMP என்்ற 
அலுவலகத்திறகு அனுமதி வழஙகிவிடடு பின்பு 
ெரவவதெ விொர்ணயி்ன வகாருவது உலகத்தால் 
வவடிக்்க்யாகதான் ்பாரக்கப்படும். 
 அந்த சூழல் இப்பவும் சதாடருகி்றது. 
காணாமல் ஆக்கப்படட விட்யத்தி்ன முடக்கு 
்றதுக்குரி்ய வவ்லயில் தமிழ் வதசி்ய கூடட்மபபு 
ஈடு்படு கி்றது. அதில் தமிழ் வதசி்ய மக்கள் முன்னணி 
ெரி்யான ்பா்தயில் செல்லுது. அ்த நாஙகள் கடந்த 
மு்்ற வவுனி்யாவில் வ்பாராடடத்தில் ஈடு்படு 

கின்்ற காணாமல் ஆக்கப்படட உ்றவுகள் என்்ற 
தமிழர தா்யக ெஙகத்தினு்ட்ய அடிப்ப்டயில் 
அவரகளுக்கு ஆதரவு வழஙகியிருந்வதாம். அந்த 
கடசி ெரி்யான ெரவவதெ விொர்ணயி்ன வகாரு 
வது உலகத்தால் வவடிக்்க்யாகதான் ்பாரக்கப 
்படும். 
 அந்த சூழல் இப்பவும் சதாடருகி்றது. 

காணாமல் ஆக்கப்படட விட்யத்தி்ன முடக்கு்றது 
க்குரி்ய வவ்லயில் தமிழ் வதசி்ய கூடட்மபபு 
ஈடு்படுகி்றது. அதில் தமிழ் வதசி்ய மக்கள் முன்னணி 
ெரி்யான ்பா்தயில் செல்லுது. அ்த நாஙகள் 
கடந்த மு்்ற வவுனி்யாவில் வ்பாராடடத்தில் ஈடு 
்படுகின்்ற காணாமல் ஆக்கப்படட உ்றவுகள் என்்ற 
தமிழர தா்யக ெஙகத்தினு்ட்ய அடிப்ப்டயில் 
அவரகளுக்கு ஆதரவு வழஙகியிருந்வதாம். அந்த 
கடசி ெரி்யான ்பா்தயில் காணாமல் ஆக்கப்பட 
வடாருக்கு ெரவவதெ நீதிதான் வத்வச்யன்்றதில் 
உறுதி்யா இருக்கு. வநரடி்யாக கடிதத்்தயும் ொடசி 
்யங க்ையும், ஐநாவிறகு வழஙகியிருக்கி்றாரகள். 
அத்வதாடு ்பாதிக்கப்படட தரபபுகளின் ொடசி்யஙக 
்ையும் வநரடி்யாக வழஙகியிருக்கி்றாரகள்.
 இரணடு, மூன்று தினஙகளுக்கு முன்பு 
்யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த மாச்பரும் அரசி்யல் 
அ்மபபுக்கு எதிரான வ்பாராடடத்தில்கூட அவர 

கள் ெரவவதெ நீதிதான் காணாமல் ஆக்கப்படடிருப 
்பவரகளுக்குத் வத்வ எனக் கூறியிருந்தாரகள்.
 அதில் முக்கி்யமாக அரசி்யல் அ்மப்்ப 
்பறறி க்தப்பதாக இருந்தால், தமிழ் கடசிகள்

fhzhky; Mf;fg;gl;ltu;fSila 

Nghuhl;lk; kf;fs; Nghuhl;lkhf> 

ePbj;J tYthf nry;fpwJ
jkpou; jhafj;jpy; ifaspf;fg;gl;L flj;jg;gl;L fhzhky; 

Mf;fg;gl;l cwTfisj; Njbf;fz;lwpAk; rq;fj;jpd; jiytp 

fhrpg;gpis  n[atdpjh
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thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

இலங்கயில் கடந்த 43 வருட காலமாக ந்ட 
மு்்றயிலிருக்கும் ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் 

ெடடம் மீணடும் அரசி்யலில் வ்பசுச்பாருைாகியி 
ருக்கின் ்றது. ்பாராளுமன்்றத்தில் வி்யாழக்கிழ்ம 
இதறகாகக் சகாணடுவரப்படட திருத்தமும் எதிரத் 
தரபபினரால் கடும் விமரெனத்துக்கு உள்ைாகி 
இருக்கின்்றது. 
 ெரவவதெத்்த ெமாளிப்பதறகாக சில திருத் 
தஙக்ைச் செயவதாகக் காடடிக் சகாணடாலும், 
்ப்யஙகரவாதத் த்டச் ெடடம் என்்ற ஆயுதத்்த ் க 
களில் ்வத்துக்சகாணடு ஆடசி்்யத் சதாடரவது 
தான் அரொஙகத்தின் உ்பா்யம் என்்பதும் அரசு முன் 
்வத்திருக்கும் திருத்தஙகள் மூலமாக சவளிப 
்ப்ட்யாகியிருக்கின்்றது.

 ஐ.நா. மனித உரி்மகள் வ்பர்வயின் கூட 
டத்சதாடர ஆரம்்பமாகும் நி்லயில் ்ப்யஙகரவாத 
த்டச்ெடடம் குறித்து வ்பெப்படுவது வழ்ம்யா 
னதுதான். 49 ஆவது சஜனிவா கூடடத்சதாடர எதிர 
வரும் 28 ஆம் திகதி ஆரம்்பமாகவுள்ை நி்லயில் 
்ப்யஙகரவாத த்டச்ெடடம் குறித்த வ்பச்சுக்க்ை 
யும், வாக்குறுதிக்ையும் ஊடகஙகளில் அவதானி 
க்க முடிகின்்றது. அரசின் திருத்தஙகள் ்பாராளுமன் 
்றத்தில் முன்்வக்கப்படடிருப்பதால், அது குறித்த 
விவாதம் அஙகும் இடம்ச்பறறுள்ைது. 

43 வருை வரைாறு 
 1979 ஆம் ஆணடு தமிழ் இ்ைஞரகளின் 
வ்பாராடடம் தீவிரம்ட்யத் சதாட ஙகி்ய வ்பாது 
அத்னக் கடடுப்படுத்துவதறகான ஒரு தறகாலிக 
ஏற்பாடாகத்தான் ்ப்யஙகரவாத த்டச் ெடடம் 
சகாணடு வரப்படடது. வஜ.ஆர.ஜ்யவரத்தன 
ஜனாதி்பதி்யாக இருந்தவ்பாது, சகாணடு 
வரப்படட இந்த ெடடமூலம் ஆறு மாதங களுக்கு 
மடடுவம ந்டமு்்றயில் இருக்கும் என வாக்குறு
தி்யளிக்கப்படடிருந்தது. 

 ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் ெடடத்தில் உள்ை 

சில ெரத்துக்கள் அடிப்ப்ட மனித உரி்மக்ை 
மீறுவதாகவும், ்பாதுகாபபுப ்ப்டயினர கடடுமீ றிச் 
செ்யற்படுவதறகான அதிகாரஙக்ைக் சகாடுப்ப 
தாகவும் அ்மந்திருந்தது. அதனால் உருவாகி்ய 
கணடனஙக்ை்யடுத்வத ஆறு மாதஙகளுடன் அது 
நீக்கப்படும் என்்ற வாக்குறுதி்்ய ஜ்யவரத்தன 
வழஙகியிருந்தார.

 பின்னர 1982 இல் இது நிரந்தரமான ெடட 
மாக்கப்படடது. இபவ்பாது 43 வருடஙகள் சென்று 
விடட வ்பாதிலும், அத்ன நீக்குவதறகுப ்பதிலாக 
அதில் திருத்தஙகள் சிலவற்்றச் செயவதில்தான் 
அரொஙகம் அக்க்்ற காடடுகின்்றது. அதுவும், ெரவ 
வதெ ரீதி்யாக உருவாகியிருக்கும் அழுத்தஙக்ைச் 
ெமாளிப்பதறகான ஒரு உத்தி்யாகத்தான் இத்ன 
செயவதறகு அரொஙகம் முற்படுகின்்றது. 

இரு பக்க அழுத்தம்
 ெரவவதெ ரீதி்யாகப ்பாரக்கும் வ்பாது, இர 
ணடு இடஙகளிலிருந்து சநருக்கடிக்ை அரொங 
கம் எதிரசகாள்கின்்றது.
 முதலாவது சஜனீவா. சஜனீவாவில் கடந்த 
மாரச் மாதத்தில் நி்்றவவற்றப்படட தீரமானத்தி 
லும், ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் ெடடத்தின் சகாடூரமான 
ெரத்துக்கள் நீக்கப்பட வவணடும் என்்பது வலியுறு 
த்தப்படடிருந்தது. சஜனீவா கூடடத் சதாடர இம் 
மாத இறுதியில் ஆரம்்பமாகவுள்ை நி்லயில், 
இந்த விவகாரம் மீணடும் அஙகு கிைப்பப்படும் 
என்்ற நி்லயில்தான் இலங்க அரொஙகம் தனது 
அக்க்்ற்்ய இபவ்பாது சவளிப்படுத்த முற்படு 
கின்்றது. 

 இரணடாவது ஐவராபபி்ய ஒன்றி்யம். 
இலங்கக்கு வழஙகும் ஜி.எஸ.பி. ெலு்கக்கான 
நி்பந்த்ன்யாக ்ப்யஙகரவாதத் த்டச்ெடடம் 
நீக்கப்பட வவணடும், அல்லது அதிலுள்ை சகாடூர 
மான ெரத்துக்கள் திருத்தப்பட வவணடும் என்்ப்த 

ஐவராபபி்ய ஒன்றி்யம் முன்்வத்துள்ைது. 
 ்ப்யஙகரவாதத் த்டச்ெடடம் முழு்ம 
்யாக நீக்கப்படும் என இலங்க சகாடுத்த வாக்குறு 
தியின் அடிப்ப்டயில்தான் 2017 இல் ஜீ.எஸ.பி. 
ெலு்க இலங்கக்கு மீணடும் வழஙகப்படடது. 
ஆனால், இன்றுவ்ரயில் இலங்க அதறகாக 
எத்னயும் செய்யவில்்ல என்்பதால், இவவருடத் 
துடன் ஜ.எஸ.பி. ெலு்க்்ய நிறுத்துவதறகு ஐவரா 
பபி்ய ஒன்றி்யம் தீரமானித்திருக்கின்்றது. அதனால் 
தான் இலங்கயும் அவெரமாக திருத்தஙக்ைச் 
செயவதாக அறிவிக்கின்்றது. 

 
திருத்தங்களுககு அஙகீ்காரம்

 அரசி்யல் எதிராளிக்ையும், சிறு்பான்்மயி 
ன்ரயும் இலக்கு ்வப்பதறகு ்ப்யஙகரவாதத் 
த்டச் ெடடத்்த இலங்க அரொஙகம் ்ப்யன்்படு 
த்துகின்்றது என்்ற குற்றச்ொடடின் அடிப்ப்டயி 
வலவ்ய இவவா்றான அழுத்தஙகள் முன்்வக்கப 
்படுகின்்றன. வடக்கு, கிழக்கில் தீவிரவாதம் ஆரம்்ப 
மானவ்பாது அத்ன ஒடுக்குவதறகாகக் சகாணடு 
வரப்படட இந்த ெடடமூலத்்த, வ்பார முடிவுக்கு 
வந்து 12 வருடஙகள் சென்றுவிடட நி்லயிலும் 
்ப்யன்்படுத்துவ்த எந்தவ்கயிலும் நி்யா்யப்படு 
த்தக்கூடி்ய நி்லயில் இலங்க அரொஙகமும் 
இல்்ல. 
 அந்த நி்லயில்தான் இபவ்பாது ்ப்யஙகர 
வாத த்டச் ெடடம் திருத்தப்படுவதாக அரொஙகம் 
்பகிரஙகமாக அறிவித்திருக்கின்்றது. சகாழும்பிலு 
ள்ை சவளிவிவகார அ்மச்சின் அலுவலகத்தில் 
இரணடு வாரஙகளுக்கு முன்னர சவளிநாடுகளின் 
தூதுவரக்ைச் ெந்தித்த சவளிவிவகார அ்மச்ெர 
ஜீ.எல்.பீரிஸ இது சதாடர்பான தகவல்க்ை சவளி 
யிடடார. 

 ெரவவதெ நி்யதிகள் மறறும் சி்றந்த ந்ட 
மு்்றகளுக்கு அ்மவாக ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் 
ெடடத்்தக் சகாணடுவரும் வநாக்கத்துடன் திருத் 
தப்படடு வருவதாக அ்மச்ெர இதன்வ்பாது கூறியு 
ள்ைார. ்பல மாதஙகைாக வமறசகாள்ைப்படட 
நீணட கலந்து்ர்யாடலின் பின்னர ்ப்யஙகரவாதத் 
த்டச் ெடடம் திருத்தப்படடு வருவதாக அ்மச்ெர 
இராஜதந்திர அதிகாரிகளுக்கு விைக்கமளித்து 
ள்ைார.
 ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் ெடடத்தில் உத்வதெத் 
திருத்தஙகள் அடஙகி்ய ெடடமூலத்்த வரத்தமானி 
யில் பிரசுரிப்பதறகும் இறுதி அஙகீகாரத்திறகாக 
நாடாளுமன்்றத்தில் அத்ன ெமரபிப்பதறகும் 

mfpyd;
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கேள்வி:
	 இநதிய	 மீனைர்ேளின்	 ததா்டர்ச்சியான	
ஊடுருைல்	ை்டேகுதி	மீனைர்ேளுககும்	தமிழே	
மீனைர்ேளுககும்	 இம்டயில்	 முரணோ்டான	
நிமை	 ஒன்மை	 உருைாககியுள்்ளது.	 இநதப்	
பிரச்சிமன	ததா்டர்ைதற்கு	ோரணம்	என்ன?

ேதில்:
 யுத்த காலத்தில் தமிழக மீனவரகளு்ட்ய 
ஊடுருவல் மடடுப்படுத்தப்படடதாகவவ இருந் 
தது. காரணம் - அந்தக் காலகடடத்தில் வட்பகுதியில் 
ந்டமு்்றப்படுத்தப்படடிருந்த மீன்பிடித்த்ட 
வ்பான்்றவற்றால், வட்பகுதி மீனவரகளும் கடலுக் 
குச் செல்ல முடி்யாத நி்ல இருந்தது. இருந்தவ்பாதி 
லும், இந்தக் காலப்பகுதியில் தமிழக மீனவரகள் 
எல்்ல தாணடி வரும் வ்பாது அதிகைவு இழபபுக் 
க்ைச் ெந்திக்க வவணடியிருந்தது.
 வ்பாருக்குப பின்னர மீன்பிடித் த்ட நீக்க 
ப்படடு, கடடுப்பாடுகள் தைரத்தப்படடு, சுமுக 
நி்ல ஏற்படுத்தப்படடிருப்பதால் தமிழக மீனவர 
களின் ஊடுருவல் அதிகரித்திருப்ப்த காணமுடி 
கின்்றது. குறிப்பாக வடக்கில் ்பாக்கு நீரி்ண, 
மன்னார வ்ைகுடா மடடுமன்றி முல்்லத்தீவு 
வ்ரயில் அவரகளு்ட்ய ஊடுருவல் அதிகரித்திரு 
ப்பது ஒரு பிரச்சி்ன்யாக உள்ைது. 
 தமிழகத்தில் மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமான 
இழு்வப ்படகுகள் இருப்பதாக புள்ளிவி்பரஙகள் 
சதரிவிக்கின்்றன. இதில் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான 
்படகுகள் வட்பகுதியில் ஊடுருவுகின்்றன. வடக்கு 
க்ரயிலிருந்து சுமார 100 மீற்றர தூரம் வ்ரயில் 
இந்தப ்படகுகள் வந்து செல்கின்்றன. 
 இது எல்்ல்்ய மீறும் ஒரு செ்யல். 1976ஆம் 
ஆணடு இலங்க - இந்தி்ய கடல் எல்்ல வ்ர்ய்்ற 
செய்யப்படடவ்பாது, எந்த நாடடுமீனவரகளும் 
தமது கடல் எல்்ல்்யத் தாணடி வரக் கூடாதுஎன 
அதில் சொல்லப்படடிருக்கின்்றது. இந்த எல் 
்ல்்ய அவரகள் தாணடிவந்து வட்பகுதியில் 
மீன்பிடிப்பது எமது மீனவரகளுக்கு ச்பரும் பிரச் 
சி்ன ்யாகவுள்ைது. 
 வட்பகுதி மீனவரக்ைப ச்பாறுத்தவ்ர 
யில் ஒரு சிறு்பகுதி கடல்தான் அவரகளிடம் உள்ைது. 
சதன்்பகுதிக்வகா, சிஙகைப ்பகுதிகளுக்வகா அவர 
கள் செல்ல முடி்யாது. அவரகளு்ட்ய எல்்ல 
வ்ர்யறுக்கப்படடதாக இருக்கின்்றது. அத்ன 
நம்பித்தான் அவரகளு்ட்ய வாழ்க்்க உள்ைது. 
சுமார இரணடு இலடெம் வ்பரு்ட்ய வாழ்வாதாரம் 
இதில் தஙகியுள்ைது. வ்பாரின்வ்பாது தமது சொத்து 
க்கள் - ்படகுகள் உ்பகரணஙக்ைப ்பறிசகாடுத்து, 
இடம்ச்ப்யரந்தது கடும் சநருக்கடிகளுக்கு மத்தி 
யில்தான் அவரகள் இந்தத் சதாழி்ல செயது 
சகாணடிருக்கின்்றாரகள். 
 இந்த நி்லயில் இந்தி்ய மீனவரகளின் 
வரு்க அவரக்ைப ச்பரிதும் ்பாதிக்கி்றது. 
இந்தி்ய மீனவரகள் வரும் காலஙகளில் அவரகைால் 
மீன்பிடிக்கச் செல்ல முடிவதில்்ல. வட்பகுதி 
மீனவரகள் வ்பாடடு்வக்கும் வ்லக்ை இந் தி்ய 
இழு்வப ்படகுகள் அறுத்துக்சகாணடு சென்று 

விடுகின்்றது. 
 இந்த இழு்வப ்படகுகைால் மீன்வைமும் 
ச்பருமைவுக்கு அழிக்கப்படுகின்்றது. அதனால், 
இந்தி்ய மீனவரகள் எல்்ல தாணடி வரும் காலஙக 
ளில் வட்பகுதி மீனவரகைால் கடலுக்குச் செல்ல 
முடிவதில்்ல. உலகைாவி்ய ரீதியில் த்ட 

செய்யப்படடுள்ை இழு்வப ்படகுக்ைத் தான் 
இந்தி்ய மீனவரகள் ்ப்யன்்படுத்துகின்்றாரகள். 
இலங்கயில் இத்னத் த்ட செயவதறகான 
ெடடம் சகாணடு வரப்படடிருந்தாலும் அதுந்ட 
மு்்றப்படுத்தப்படவில்்ல. இதனால், மீனவரக 
ளின் ச்பாருைாதாரம் ்பாதிக்கப்படுகின்்றது. மீன் 
வைம் அழிக்கப்படுகின்்றது. சுறறுச்சூழல் ்பாதிக்கப 
்படுகின்்றது. எதிரகால ெந்ததிக்கு வைஙகள் இல்லா 
மல் வ்பாகின்்றது. அத்னவிட, இரு நாடடு மீனவர 
களுக்கும் இ்டயில் வமாதல்கள் உருவாகின்்றது. 
கடந்த வாரம் கூட இரணடு வட்பகுதி மீனவரகள் 
சகால்லப்படடனர.

கேள்வி:
	 இநதிய	அரொஙேம்	இவவி்டயத்தில்	என்ன	
தெயய	கைணடும்	என	எதிர்ோர்ககின்றீர்ேள்?	

பதில்:
 தமிழக மீனவரகள் எல்்ல தாணடி 
வருவது தான் இந்தப பிரச்சி்னக்கு காரணம். 
இதறகு இந்தி்ய அரொஙகம், இலங்க அரொஙகம், 
தமிழக அரொஙகம் என மூன்று அரொஙகஙகளும் 
ச்பாறுபபு.  இந்தி்ய மீனவரக்ைத்தான் கடடுப 
்பாடடுக்குள் ்வத்திருக்க வவணடி்ய ச்பாறுபபு 
இந்தி்யாவுக்கு உள்ைது. அவரகள்தான் ெடடவிவரா 
தமாக எல்்ல மீறி வருகின்்றாரகள். அவரகள் 
எமது சதாபபுள்சகாடி உ்றவுகள்தான். அவரகள் 
எமக்கு நி்்ற்ய உதவியுள்ைாரகள். அதில் மாறறுக் 
கருத்து இல்்ல. அதறகாக எல்்ல மீறி வந்து 
எமது மீனவரகளின் வாழ்வாதாரத்்த ்பாதிக்கும் 
வ்கயில் செ்யற்படுவது ஏறறுக்சகாள்ை முடி்யாத 

ஒன்று. 
 இவவிட்யத்தில் தமிழக அரசு உறுதி்யான 
நடவடிக்்க்்ய எடுக்க வவணடும். இலங்க அர 
ொஙகம் இவவிட்யத்தில் உறுதி்யாகச் செ்யற்படப 
வ்பாவதில்்ல. காரணம் ்பாதிக்கப்படுவது தமிழ் 
மீனவரகள்தாவன? சிஙகை மீனவரகள் இதனால் 

்பாதிக்கப்படுவதில்்ல. அதனால் இலங்க அரொ 
ஙகம் இந்தப பிரச்சி்ன்்யத் தீரப்பதறகு ஆக்க 
பூரவமாக எத்னயும் செய்யபவ்பாவதில்்ல. 
 இந்தி்யா்வப ச்பாறுத்தவ்ரயில் அவர 
களுக்கு எஙக்ைவிட நி்்ற்ய வெதிகள் உள்ைது. 
சதாழில்நுட்பம் இருக்கின்்றது. அவரக்ைவவறு 
விதமான மீன்பிடிக்கு ்பயிறறுவிக்கலாம். 
இழு்வப ்படகுக்ைப ்ப்யன்்படுத்துவதறகுப 
்பதிலாக மாறறு வழிகளில் அவரக்ை ஈடு்படுத் 
தலாம். ஆழ்கடலில் மீன்பிடிப்பதறகு அவரக்ை 
ஊக்கு விக்கலாம். அப்படி்யான சில திடடஙகள் 
அவரகளிடம் இருந்தாலும் கூட, அ்வ எதுவும் 
ந்டமு்்றப்படுத்தப்படவில்்ல.

கேள்வி:
	 இநதிய	 மீனைர்ேளின்	 ே்டகுேம்ள	
இைஙமே	அரொஙேம்	ஏைத்தில்	விற்ேமன	தெய	
ைது	இநதிய	 மீனைர்ேள்	 மத்தியில்	 சீற்ைத்மத	
ஏற்ேடுத்தியுள்்ளது.	 அது	 குறித்த	 உஙேள்	
ேருத்து	என்ன?	

பதில்:
 இந்தி்ய மீனவரகளிடமிருந்து ்கப்பற்றப 
்படட ்பல ்படகுகள் ஏலத்தில் விற்ப்ன செய்யப 
்படடுள்ைன. இ்வ ச்பரும்்பாலும் இரும்பு 
வி்லக்குத்தான் விறகப்படடது. இந்தப ்படகுகள் 
ச்பரும்்பாலும் இரும்பினால் செய்யப்படட்வ 
்யாக இருப்பதால், இரும்புத் வத்வக்குத்தான் 
இவற்்றப ்ப்யன்்படுத்தக்கூடி்யதாக இருக்கும். 
ஏலம் ந்டச்பறும் இடத்துக்கு நானும் வ்பாயிரு 
ந்வதன். அதன்வ்பாது ஒரு ்படகுக்கு அதன் என்ஜின் 
இருக்கவில்்ல. ்படகும் ்பலமாகச் வெதம்டந் 
திருந்தது. அது உக்கி - ்பழுத்டந்திருந்தது. அத்ன 
்ப்யன்்படுத்த முடி்யாது. அத்ன இரும்பு வி்லக் 
குக் சகாடுப்ப்தவிட வவறு வழியிருக்கவில்்ல.

கேள்வி:
	 இரு	 தரப்பு	 மீனைர்ேளுககு	 இம்டயில்	
ே்டநத	ோைஙேளில்	இ்டம்தேற்ை	கேச்சுகேளில்	
எவைாைான	வி்டயஙேள்	ஆராயப்ேடடுள்்ளன?		
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தமிழே	மீனைர்ேள்	எல்மைதாணடி	இைஙமேக	ே்டல்	எல்மைக	
குள்	ைநது	மீன்பிடிப்ேது	ை்டேகுதி	மீனைர்ேளிம்டகய	தோநத	

ளிப்ோன	 ஒரு	 நிமைமய	 ஏற்ேடுத்தியிருககின்ைது.	 மறுபுைத்தில்	
இவைாறு	 எல்மைதாணடி	 ைரும்	 தமிழே	 மீனைர்ேள்	 மேது	
தெயயப்ேடுைதும்,	 மேப்ேற்ைப்ேடும்	 அைர்ேளும்டய	 ே்டகுேள்	
ஏைத்தில்	விற்ேப்ேடுைதும்,	தமிழேத்தில்	தோநதளிப்மே	ஏற்ேடுத்தி	
யிருககின்ைது.	இநத	நிமையில்	மீனைர்	பிரச்சிமனயில்	ததா்டர்ச்சி	
யாே	ஈடுோடடு்டன்	தெயற்ேடடுைரும்	யாழ்.	ேல்ேமைகேழே	ஓயவு	
நிமைப்	கேராசிரியர்	சூடச ஆனநதன்	ைண்டன்	உயிகராம்டத்	
தமிழ்	ைாதனாலிககு	ைழஙகிய	தெவவியின்	முககிய	ேகுதிேம்ள	
இஙகு	தருகிகைாம்.	

vy;iy jhz;Lk; jkpof 
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கேள்வி: :
 உஙேளைப் பற்றிய சிறிய அறிமுேம் 
ஒன்றிளை வழஙே முடியுமா?

பதில்:
 என்னு்ட்ய ச்ப்யர இந்துகாவதவி 
கவணஷ. என்னு்ட்ய சொந்த இடம் புதி்யநகர, 
கரிப்படடமுறிபபு, மாஙகுைம். என்னு்ட்ய 
அப்பா பு்கயிரத வி்பத்தில் 1999ஆம் ஆணடு 
இ்றந்து விடடார. அதனால் அம்மாவுடன் தான் 
வைரந்து வருகின்வ்றன். எனக்கு அணணா ஒருவர. 
அவர திருமணம் செயது விடடார. அம்மா சிறி்ய 
நாடு ஒன்றிறகு சென்று தான் எஙக்ை வைரத்த 

வர. நான் ஆரம்்பக்கல்வி சதாடக்கம் கல்விப 
ச்பாது தராதர ொதாரண தரம் வ்ரக்கும் கரிப்படட 
முறிபபு அரசினர தமிழ் கலவன் ்பாடொ்லயில் 
தான் கல்வி கறறிருந்வதன். பின்னர உ்யரதர கல்வி 
யி்ன முல்்லத்தீவு ஒடடுசுடடான் மகாவித்தி்யா 
ல்யத்தில் கறறிருந்வதன். உ்யரதரப ்பரீட்ெக்குத் 
வதாறறிவிடட பின்னவர நான் குத்துச் ெண்டப 
்பயிறசி்்ய ஆரம்பித்திருந்வதன். 

கேள்வி :
 நீஙேள் தற்கபாது பபற்றுள்ை பவற்றிகோை 
உந்து சகதியாே இருந்தது என்ை?

பதில்:
 சிறி்ய வ்யதில் இருந்வத நான் தந்்த 
இல்லாமல் மிகவும் கஷடத்தின் மத்தியிவல 
வைரந்திருக்கின்வ்றன். எனக்கு ஏதாவது ொதிக்க 
வவணடும் என்்ற உணரவு எனக்குள்வை அபவ்பாவத 
வதான்றி்யது. ஆனால் எந்த து்்றயில் எப்படி, 
எவவாறு ொதிக்க வவணடும் என்று எனக்கு சதரி 
்யாமல் இருந்தது. நான் உ்யரதரம் ்படித்துக்சகாணடு 
இருக்கும் வ்பாது ்பாடொ்லயின் வி்ை்யாடடுத் 

து்்ற ஆசிரி்யவர எனக்கு இதறகான 
ஒரு ெந்தரப்பத்தி்ன ஏற்படுத் 

தித் தந்திருந்தார.

கேள்வி :
 இந்த துளைளய நீஙேள் 
கதரந்பதடுகே என்ை ோர 
ணம்?

 

பதில் : 
 ஆரம்்பத்தில் இத் து்்றயில் தான் நான் 
முன்னுக்கு செல்வவன் என்்ற ஒரு வ்யாெ்ன 

இருக்கவில்்ல. ்பாடொ்ல உடற்பயிறசி 

ஆசிரி்யர தான் என்்ன உன்னால் முடியும் என 

வழிப்படுத்தியிருந்தார. அதன் பின்னர என்னு 
்ட்ய இ்டவிடா மு்யறசி்யால் எனக்கும் ஒரு 
நம்பிக்்க வந்தது. என்னால் இந்த து்்றயில் 
ொதிக்க முடியும் என்்ற நம்பிக்்க ஏற்படடது. 
இருபபினும் ச்பணகள் அதிகம் இத் து்்ற்்யத் 
சதரிவு செயவதில்்ல. நான் இத் து்்ற்்யத் 
சதரிவு செயதால் அ்னவருக்கும் ஒரு முன்னுதார 
ணமாக இருக்கும் என்்ற வ்கயில் தான் நான் இத் 
து்்ற்்யத் சதரிவு செயதிருந்வதன்.

கேள்வி :
 உஙேளுகோை பயிற்சிேள், அதற்ோை 
உதவிேள் சரியாே கிளைததைவா?

பதில் : 
 எனக்கு ஆரம்்பத்தில் முல்்லத்தீவி்னச் 
வெரந்த வள்ளுவன் ஆசிரி்யர ்பயிறசியி்ன வழஙகி 
யிருந்தார. நான் என்னு்ட்ய வீடடில் இருந்து 
மூன்்ற்ர கிவலாமீடடர நடந்து சென்று பின்னர 
வ்பருந்தில் முல்்லத்தீவு செல்ல வவணடியிருந்தது. 
அஙகு சென்்றாலும் ்பயிறசியி்ன ச்பறுவதறகான 
எல்லா உ்பகரணஙகளும் இருந்தது என்று சொல்வ 
தறகு இல்்ல. என்னால் முடிந்தைவு ்பயிறசியி்ன 
வமறசகாணடு தான் இன்று நான் இந்த இடத்திறகு 

07,jo;
169 gpg;utup 12> 2022

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

Neh;fhzy;

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

vd;dhy; ,e;j Jiwapy; 
rhjpf;f KbAk; vd;w 
ek;gpf;if Vw;gl;lJ

“ngz;fs; mjpfk; ,j; Jiwiaj; njupT nra;tjpy;iy ,Ug;gpDk; ehd; 

,j; Jiwiaj; njupT nra;jhy;> midtUf;Fk; xU Kd;Djhuzkhf 

,Uf;Fk; vd;w uPjpapNyNa ,j; Jiwia njupT nra;jpUe;Njd;.” 

“vd;id tpku;r pg ;gtu;fSf;F  vd;Dila mLj;j Nghl;bapd; ntw;wp 

%ykhfj; jhd; ehd; mtu;fSf;F gjpy; $WNtd;.” - ,e;JfhNjtp

குத்துச் சண்டைப் ப�ோட்டியில் வெற்றி 
வ�ற்று தங்கப் �தக்கத்்த தனதோக 

கிக வ்கோணடை முல்்லைத்தீ்ெச் பசர்நத 
வீரோங்க்ன இநது்கா்தவி ்க்ேஷ் 
அெர்களுடைனோன  பேர்கோணல்....

ghyehjd; rjP];



குருந்தூரம்லயில் ்ெவ அ்ட்யாைஙகள் 
சவளிப்படட இடத்தில் இன்று புத்த வகாபு  

ரம் என்று கூறி புத்த ெம்யத்்த திணிக்கும் முகமாக 
75 வீதமான கடடுமானப ்பணிக்ைச் செயதிருக் 
கின்்றாரகள் என முன்னாள் வடமாகாணெ்்ப 
உறுபபினர து்ரராொ ரவிகரன் சதரிவித்துள்ைார.
 முல்்லத்தீவு - குமுழமு்ன குருந்தூர 
ம்ல விட்யம் சதாடரபில் இலக்கு மின்னிதழில் 
இருந்து சதாடரபு சகாணடு வினவி்ய வ்பாவத 
அவர இவவாறு சதரிவித்துள்ைார. அவர வமலும் 
கருத்துத் சதரிவிக்்கயில்,
 குருந்தூர ம்ல சதாடர்பாக எஙகளு்ட்ய 
்ெவ அ்ட்யாைஙகள், ்யாவும் அழிக்கப்படடிரு 
ப்ப்த ஏறகனவவ 27.01.2021 ஆம் ஆணடு அஙகு 
நானும் ்பாராளுமன்்ற உறுபபினரகைான ொள்ஸ 
மறறும் சிறீதரன் ஆகிவ்யார சகாணட குழு வநரில் 
சென்று ்பார்வயிடட வ்பாது எஙகைால் காணக் 
கூடி்யதாக இருந்தது.

  உடனடி்யாக அன்வ்ற நான் முல்்லத்தீவு 
காவல் நி்ல்யத்தில் மு்்றப்பாடு ஒன்்்ற செயது 
விடடு, காவல்து்்றயினர வகடடுக் சகாணடதற 
கிணஙக 29.01.2021 அன்று அந்த இடத்துக்கு காவல் 
து்்றயின்ர அ்ழத்துச் சென்று, எஙகளு்ட்ய 
்ெவ அ்ட்யாைஙகள் அழிக்கப்படடு இருப்ப 
்தக்  காணபித்திருந்வதன். 
 அந்த வநரம் புத்த விகா்ர அந்த இட த்திறகு 
அருகா்மயில் இல்்ல. சதால்லி்யல் தி்ணக்கை 
த்தின் ஆயவு நடவடிக்்கக்காக முல்்லத்தீவு நீதி 
மன்்றத்தில் அனுமதி ச்பறறு ஆயவு செய்யபவ்பாவ 
தாகத்தான் அவரகள் சதரிவித்திருந்தாரகள். 

 இலங்க சுதந்திரம் அ்டந்த தினம்என்று 
கூ்றப்படும் நாள் அன்று  (04.02.2022)  நாம் அஙவக 
சென்்ற வ்பாது, கடடுமானப ்பணிகள் வமறசகாள் 
ைப்படுகின்்றன. இலங்க சுதந்திரம் அ்டந்த 
தினம் என்று சொல்லப்படும் நாைன்று சுதந்திரம் 
இல்்ல என்்ற நி்லயில், எஙகளு்ட்ய மத அ்ட 
்யாைஙகள் அழிக்கப்படுகின்்றன. எஙகளு்ட்ய 
சமாழி உரி்ம ்பறிக்கப்படுகின்்றது. எஙகளு்ட்ய 
நிலஙகள் ்பறிக்கப்படுகின்்றன. இப்படி்யாக, தமிழ 
ரகளு்ட்ய வாழ்வாதாரம் ெகலதும் ்பறிக்கப்படுகி 
ன்்றது. இவற்்ற சவளிக்சகாணடு வரும் முகமாக 
நாஙகள் சென்வ்றாம். இது ெம்்பந்தமாக ஒரு ஊடக 
அறிக்்க்்ய தமிழரசுக் கடசியின் ்பாராளுமன்்ற 
உறுபபினரும், ஜனாதி்பதி ெடடத்தரணியுமான, 
எம்.ஏ. சுமந்திரன் 3ஆம் திகதி சவளியிடடிருந்தார. 
 அதன்்படி நாஙகள் 4ஆம் திகதி நூறு வ்பரை 
வில் அஙகு சென்று ்பார்வயிடட வ்பாது, அதிரச்சி 
க்குள்ைாகி இருந்வதாம். தாது வகாபுரம் அதாவது 

விகா்ர என்று சொல்லப்படும் அந்த தாது வகாபு 
ரம் முக்கால்வாசி அைவில் 75 வீதமான அைவு 
கடடி முடிக்கப்படடிருந்தது.
 ஏறகனவவ நாஙகள் ்பாரக்கப வ்பாகும் 
வ்பாது அந்த இடத்தில் ஒன்றுவம இல்்ல. ஆனால் 
அதன் பின்னர அந்த அ்ட்யாைஙக்ைத் வதாணடி 
்பாரத்த வ்பாது எடடுமுக சிவலிஙகம் அஙவக சவளி 
ப்படடதாக, ஊடகஙகளில் இருந்து அறி்யக் கூடி்ய 
தாக இருந்தது.

 அப்படி்யாக ்ெவ அ்ட்யாைஙகள், 
சவளிப்படட இடத்தில் இன்று தாது வகாபுரம்  
என்று கூறி புத்த ெம்யத்்த திணிக்கும் முகமாக 75 
வீதமான கடடுமானப ்பணி்்ய செயதிருக்கின்்றார 
கள். 
 அதுவும் ்ப்ழ்ய செஙகறகைாலான கடடி 
டஙகைாக தாது வகாபுரம் அ்மக்கப்படடு வரப்படு 
கின்்றது.  சிலவவ்ை ்ப்ழ்ய கறகைால் அப 
வ்பாவத கடடப்படடு இருந்தது என காடடுவதற 
காகவவா சதரி்யாது. 

 புத்த ெம்யத்்தத் திணிக்கும் வநாக்கத்வதாடு 
சதால்லி்யல் தி்ணக்கைம் ஈடு்படுகின்்றதா? 
சதால்லி்யல் தி்ணக்கைம் என்்பது ஆயவுக்ை 
வமறசகாள்ை வவணடி்ய ச்பாறுபபுடன் செ்யற்பட 
வவணடும்.  அதறகு நாஙகளும் மறுபபில்்ல.
 ஆனால் ஆயவு என்்ற வ்பார்வயில் 
சதால்லி்யல் தி்ணக்கைத்தினர அஙவக கடடு 

மானப ்பணி வமறசகாள்வ்த நாஙகள் காணக் 
கூடி்யதாக இருந்தது.
 ்பாராளுமன்்ற உறுபபினர சுமந்திரன் அவர 
கள் ெடடத்தரணி்யாக இருப்பதால், அவர ஊடாக 
இதறகான வழக்கு ஒன்்்ற சகாழும்பு உச்ெ நீதிமன் 
்றத்தில் தாக்கல் செயதுள்வைாம்.
 கடந்த எடடாம் திகதி அந்த வழக்கு ந்ட 
ச்பற்றது. வகாவிட- 19 நடவடிக்்க காரணமாக 
நாஙகள் செல்லவில்்ல. அடுத்த தவ்ணக்கு நாங 
களும் செல்வவாம். 
 அந்த வழக்கில் ஏறகனவவ எஙகளு்ட்ய 
மத நடவடிக்்ககளுக்கு தாஙகள் இ்டயூறு 
வி்ைவிக்கவில்்ல என்றும், அவத வநரம் அவர 
கள்  காடடி்ய ்படஙகளில் இவவைவு ச்பரி்ய ஒரு 
கடடுமான ்பணி புத்த விகா்ரக்காக ந்டச்பறு 
வதும் இல்்ல என்்ப்தயும் சுமந்திரன் எம்.பி  
சதளிவு்படுத்தினார.
 இது ெம்்பந்தமாக ெத்தி்யக்கடதாசி மூலம் 
இ்ணபபு செயது நிச்ெ்யமாக அடுத்த தவ்ணக்கு 
எஙகளு்ட்ய மத வழி்பாடுகள் ெம்்பந்தமாகவும் 
அஙவக சதால்லி்யல் தி்ணக்கைத்தின், ஆவலாெ 
்னவ்யா அல்லது அனுெர்ணவ்யாடு ச்பௌத்த 
மதம் அஙவக வி்யாபித்திருப்ப்தயும் நிச்ெ்யமாக 
உச்ெநீதிமன்்றத்திவல ெமரபபிக்க உள்ைார. 

 நாஙகள் 4 ஆம் திகதி சென்றுவிடடு வந்த 
பின், 5 ஆம் திகதி இரவு சுமார நாற்பதுக்கும் வமற 
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இலங்கயில் உள்நாடடுபவ்பார முடிவ்டந்து 
்பல ஆணடுகைாகி விடடன. ஆனால் யுத்த 

காலத்தில் தமிழ் மக்கள் மனஙகளில் ஏற்படுத்தப 
்படட யுத்த  வடுக்கள் இன்னும்  ஆரப்பரித்துக் 
சகாணடுதான் இருகின்்றது. கடந்த யுத்தத்தில் 
மக்களின் உ்ட்மகள், உயிரகள் ்பல வெதமாக் 

கப்படடன. ்பல உ்றவுகள் காணாமலாக்கப்படடிரு 
க்கி்றாரகள். அவறறில் யுத்த காலத்தின் வ்பாது வெத 
மாக்கப்படட உ்ட்மகளுக்கு இழபபீடு உதவி 
வழஙகியிருக்கும் அரொஙகம்,  ஏன் இன்னமும் 
காணாமலாக்கப்படட தமிழ் உ்றவுகளுக்குச் ெரி 
்யான தீரவி்ன வழஙகவில்்ல.
 கடந்த யுத்தத்தினால் தமிழ் மக்கள் இன்று 
வ்ர எவவைவவா துன்்பஙக்ை அனு்பவித்து 
வருகின்்றாரகள். தாம் ஆ்ெ்யாக ச்பறச்றடுத்த 
பிள்்ைக்ைத் சதா்லத்த ச்பறவ்றாரும், கணவ 
்னத் சதா்லத்துவிடடுத் வதடி்ய்லயும் ம்னவி 
மாரும், தந்்த்்ய, ெவகாதர்ன சதா்லத்த  
எத்த்ன உ்றவுகளும் இன்று காணாமல்வ்பான 
தம் உ்றவுகள் வந்துவிட மாடடாரகைா? எனத் 
தவித்த்படி  இரவு, ்பகல் ்பாராது நடு வீதிகளிவல 
வ்பாராடடப ்பந்தல் அ்மத்துப வ்பாராடி வருகின் 
்றாரகள்.  அவவாறு தான் ஆ்ெ்யாக ச்பறச்றடுத்த 
தன் மக்ை சதா்லத்துவிடடு மகளின் வரு்க 
க்காக காத்திருக்கும் அன்்னதான் வ்யாகராொ 
கிறிஸரின் புனிதசீலி. தனது வொகத்்த அவவர 
வி்பரிக்கின்்றார.
 “எனது ச்ப்யர வ்யாகராொ கிறிஸரின் 
புனிதசீலி. எனது கணவர  தி்யாகராொ வ்யாகராொ. 
நாஙகள் முல்்லத்தீவு மாவடடத்தில்  5ஆம் வட 
டாரம், இர்ணப்பா்ல, புதுக்குடியிருபபுப ்பகுதி 
யிவல வசித்து வருகின்வ்றாம். எஙகளுக்கு நான்கு 
பிள்்ைகள். அதில் மூத்த மகள் தான் காணாமல் 
வ்பானவா. எஙகட இரணடாவது மகன்  ஒன்்ற்ர 
வ்யதில் சநருபபுக் கிடஙகில் விழுந்ததால் அவரு 

க்கு ஏலாது. மூன்்றாவது மகள் யுத்த காலத்தில செல் 
்படடு மனநி்ல ்பாதிக்கப்படடிருக்கி்றா. நான்கா 
வது பிள்்ை  தரம் 7 இல் கல்வி கறகின்்றார. என்ர 
கணவருக்கும் ்யா்ன்யடித்து ஏலாது. இப்ப நான் 
தான் கூலி வவ்ல செயது என்ர குடும்்பத்த ்பாரத் 
திடடு இருக்கி்றன். 
 என்ர மூத்த மகள்  வ்யாகராொ மரி்யவ்றாஜினி. 
இவர யுத்த வநரம்  2009.03.18 அன்று வமறகு முள் 
ளிவாயக்கால் ்பகுதியில் ்வத்து காணாமல் வ்பான 

வர.  அபவ்பாது எஙகு வதடியும் மகள் கி்டக்கல. 
பின்னர முள்ளிவாயக்காலிலிருந்து  வடடுவாகலு 
க்கு வந்தனாஙகள்.  அதறகு பின்பு  இராணுவத்தினர 
எல்லா்ரயும்  வ்பருந்தில் ஏறறி வவுனி்யா செடடிக் 
குைம்  வொன் 4 அகதி முகாமில் சகாணடுவ்பாய 
விடடாரகள். முகாமில்  மடடக்கைபபு ஆடக்ை 
்பதிவு செயதவரகள்.  என்ர கணவர மடடக்கைபபு 
ஆன்படி்யால், மடடக்கைபபிறகு சகாணடுவ்பாய 
எஙக்ை  விடடவரகள். 2010 ஆம் ஆணடு மடடக் 
கைபபு வந்தாறுமூ்லயில் இருந்தனாஙகள்.  
பின்னர எல்லா்ரயும் அவஙகட சொந்த இடத் 
துக்கு  அரொஙகம் மீள்குடி்யமரத்தின்வ. 

 நாஙகளும் 2012 ஆம் ஆணடு இர்ணப 
்பா்ல வந்வதாம். இருக்க வீடு இல்்ல. தறகாலி 
கமா சிறி்ய சகாடட்க அ்மச்சு இருந்தம். பி்றகு 
ஏழ்ர இலடெம் ரூ்பா வீடடுத்திடடம் தந்த்வ 
்யள். அது கடடிமுடிக்கப்படாத நி்லயில் இப 

வ்பாதும் இருக்கி்றது. 
 என்ர பிள்்ை காணாமல் வ்பாவகக்க  17 
வ்யது.  என்ர பிள்்ை எதுவுவம அறி்யமுடி்யாத 
வ்யது. இப்ப 30 வ்யதாகிடடு. இதுவ்ர என்ர 
பிள்்ை எஙக இருக்கி்றாள்? என்ன செய்றாள்? 
எணடு சதரி்யல.  பிள்்ை்ய காணவில்்ல என 
வவுனி்யா ச்பாலிஸ நி்ல்யத்திலும், யு.என்எச். 
சி.ஆர, முல்்லத்தீவு காணாமல் வ்பான அலுவலக 
த்திலும் மு்்றப்பாடு ்பதிவு செயதனாஙகள் ஆனா 
லும் அ்வ்யள் எந்த ்பதிலுவம சொல்வலல்ல.  
 இந்த வ்யது வ்பான வநரத்தில காணாமல் 
வ்பான மக்ைத் வதடு்றதா? இல்்ல வீடடில் 
இ்யலாத நி்லயில் இருக்கும் கணவன் பிள்்ை 
க்ைப ்பாரப்பதா? எனத் சதரி்யாத நி்லயில்தான் 
நான் இருக்கி்றன். என்ர மகள் இருந்திருந்தா இவ 
வைவு கஸரப்படடிருக்கமாடடன்.   
 இப்ப நான் தான் கூலி வவ்லக்குச் சென்று 
குடும்்பத்்தயும் ்பாரத்துக்சகாணடு என்ர மற்ற 
பிள்்ையின் ்படிபபுச் செல்வயும் ்பாரத்து 
வருகின்வ்றன்.  இந்த நி்லயிவலயும் என்ர பிள் 
்ை்ய எபபிடி்யாவது கணடுபிடித்து மீடடுவிட 
வவணடும் எணடு வ்பாராடிக் சகாணடிருக்கி்றன். 
ஆனால் என்ர மகள் இருக்கி்றாைா இல்்ல்யா 
எணடு கூடத் சதரி்யல. 

 எஙகட பிள்்ை எஙகளுக்கு வவணும்.  
ஆ்ெ்யாக ச்பறச்றடுத்த மூத்த பிள்்ை. எஙகட 
க்டசிக் காலத்தில்யாவது எஙகவைாட வந்து இருக் 
கணும் எணடு ஆ்ெப்படு்றம். எபபிடி்யாவது 
என்ர பிள்்ை்ய மீடடு தாஙவகா?  என்ர பிள்்ை 
எஙக எப்படி இருக்கி்றாள் எணடு கூட சதரி்யாது 
தினமும் ஏக்கத்துடன் தான் வாழ்கி்றம். எனக்கு 
என்ர மகள் வவணும்.” என்று கூறி முடித்தார அந்தத் 
தாய.
 இப்படி எத்த்ன உ்றவுகள் தம் காணாமல் 
வ்பான உ்றவுகள் திரும்்ப வந்திடுவாரகள் என்்ற 
நம்பிக்்கயில் காத்திருக்கின்்றாரகள். இவரகளின் 
நம்பிக்்க சமய்யாகுமா?  அல்லது இவரகளின் 
எதிர்பாரபபுக்கள் தவிடு ச்பாடி்யாகுமா?
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ெரவவதெம் இதுவ்ர எதிரசகாணட அனரத்தங 
களுள், இன்று சதாடர எல்்லயில்லாத ்பாரி்ய 

அனரத்தமாக (Global pandemic) சகாவரானாத் தாக்கம் 
இடம்பிடித்துள்ைது. இந்த சகாடி்ய  வ்பரனரத்தம் 
ஏற்படடு ஒரு வருடமும்  ்பதிசனாருமாதஙகளும் 
கடந்துள்ை இவவவ்ையில், உலகில்  225 நாடுக 
்ைச் வெரந்த 375 மில்லி்யன்மக்கள் ்பாதிக்கப 
்படடுள்ைதுடன் 5.78 மில்லி்யன் மக்களின் உயிரகள் 
காவு சகாள்ைப்படடுள்ைன. அவறறுள் அசமரிக் 
காவில் 907,190 மரணஙகளும், பிவ்றசிலில்  626,923 
மரணஙகளும்,  இந்தி்யாவில் 495,050 மரணஙகளும் 
்பதிவு செய்யப்படடுள்ைன. இலங்கயில் சுமார 
610,441 ந்பரகள் ்பாதிக்கப்படடுள்ைவதாடு, 15420 ந்பர 
கைது மரணஙகளும் ்பதிவு செய்யப்படடுள்ைன. 
உலகைாவி்ய ரீதியில் ஏற்படடுள்ை இவ அனரத்தத் 
தின் மூலமான ெமூகப ச்பாருைாதார அழிவுகள் 
முடிவிலி்யாகத் சதாடரந்து செல்கின்்றன. அதிலும் 
குறிப்பாக சகாவரானாத் தாக்கம்  ஏற்படடு முதல் 
ஓராணடு காலம் உலகவம இ்யக்கமறறு இருள் 
சூழ்ந்த சகாடி்ய காலப்பகுதி்யாகும். இக்காலத்தில் 
ெமூகப ச்பாருைாதார இ்யக்கச் செ்யற்பாடுகள் 
மடடுமன்றி, உலகில் வநரடிக் கறபித்தலுக்குத் 
த்ட விதிக்கப்படடதும் இதுவவ  உலகில் முதல் 
தட்வ்யாகும். இக் சகாவரானாத் தாக்கத்தால் 
இலங்கயில் 10168  அரெ ்பாடொ்லகளில் வகுப ்ப 
்்றயில் கல்வி கல்விகறபபிக்கும் 244,440 ஆசிரி்யர 
கைது கறபித்தல் செ்யற்பாடுகளும்,  4.3 மில்லி்யன் 
மாணவரகைது கற்றல் செ்யற்பாடுகளும் ச்பரிதும் 
்பாதிக்கப்படடிருந்தன. 

 ்பல்க்லக்கழகஙகள், சதாழில்நுட்பக் கல் 
லூரிகள் மறறும் தனி்யார கல்வி  நி்ல்யஙகள்   அ்ன 
த்தும் தனி்மப்படுத்தலுக்காக மூடப்படடவதாடு, 
வநரடி்யான வகுப்ப்்றக் கல்விக்கும் த்ட விதிக் 
கப்படடன. இக் காலத்தில்  கறவ்பாருக்கும், கல்விச் 
ெமூகத்திறகும்  இ்டயிலான பி்ணபபு முற்றாகத் 
துணடிக்கப்படடி ருந்தன. இன்று தரம் இரணடில் 
இருக்க வவணடி்ய மாணவரகள் ்பாடொ்ல அறி 
்யாத வ்கயில் பிரித்சதாதுக்கப்படடனர.மாணவர 
கள் கறபிப வ்பாரிடம் இருந்து பிரித்சதாதுக்கப 
்படட காலம் இது. நூலகத்திறகு மாணவரக்ை வர 
வவணடாம் என ஒதுக்கி்வத்தவதாடு மடடுமன்றி, 
நூலகத்தில்இருந்து நூல் ஒன்றி்ன எடுத்து வீட 
டில் இருந்து கூட  கறக அனுமதிக்கப்படாத காலப 
்பகுதி்யாக வரலாறறில் ்பதிவாகியுள்ைது. செ்யன் 
மு்்றக் கல்வி மாணவரகளின் கற்றல் செ்யன் 
மு்்றயில் இன்றி்ய்ம்யாததாகும். எனினும் 

இவ அனரத்தக் காலப்பகுதியில் மாணவரகளுக்கு 
செ்யன்மு்்ற  மூலம் சொல்லிக் சகாடுக்க முடி்யாத 
காலம் எனலாம்.  வமலும் இக் காலப்பகுதியில்  
்பரீட்ெ யில்்ல, சு்ய மதிபபீடு இல்்ல, 
பு்றக்கிருத்தி்ய செ்யல்்பாடுகளுமில்்ல. ஓடடு 
சமாத்தமாக கல்விப பின்புலம் இருள் சூழ்ந்து 
ஒடுஙகி்ய உல கின் முதல் வரலாறு இதுவாகும். 

 சகாவரானாவால் முற்றாக இருள் சூழ்ந்த 
ஒரு வருடத்தின் பின் கல்வியின் வீழ்ச்சிக்கு மாறறு 
வழி வதடத் சதாடஙகி்ய ெமூகம், வகுபபுமு்்ற 
அறிவூ டடும் நிகழ்வுகளில் இருந்து விலகி வநரடித் 
சதா்லக் கல்வி மு்்ற்்ய ZOOMவ்பான்்ற இ்ண 
்யவழித் சதாடரபு ஊடாக கல்வி அறிவூடடும் செ்யற 
்பாடடி்ன ஆரம்பித்தனர. உண்மயில் இது ஒர 
மாறறீடில்லாத ஒரு நல்ல வழிகாடடல்.  சதாடரசி 
்யாக  கற்றலிலும் கறபித்தலிலும் வலுவிழந்த கல்வி 
த்து்்றக்கு  இது ஒரு உச்ெமான திருபபுமு்னயும் 
கூட. வெதியி்னயும், வாயபபுக்ையும் சகாணட 
்பாடொ்லகள், ்பல்க்லக்கழகஙகள் உட்பட  
கல்விக் கூடஙகள் இச்ெந்தர்பஙக்ை முடியுமான 
வ்ர ்ப்யன்்படுத்திக் சகாணடனர.

 மாணவரகள் மீது  அதித அக்க்்ற சகாணட 
அதி்பரகள் ஆசிரி்யரகள், விரிவு்ர்யாைரகள்மறறும் 

வெதி ்ப்டத்த ச்பறவ்றாரகள் இருள் சூழ் கால 
கற்றல் மு்்றக்கு ஒளியூடடத் சதாடஙகினர.
சதாடு்க மு்்ற இ்யக்கப ்க்யடக்கத் சதா்ல 
வ்பசி வெதி, குறித்த வநரத்திறகுப வ்பாதுமா Data 
ஆசிரி்யருக்குத் வத்வ்யான ்க்யடக்கத்சதா்ல 
வ்பசி  உட்பட வத்வ்யான அடிப்ப்ட வெதிகள், 
ZOOM  மூலம் மாணவரக்ை ஒருஙகி ்ணதல், 
இ்டநிறுத்தி வினாக்க்ைத்சதாடுத்தல், ச்பற 
வ்றார அல்லது ்பாதுகாவலரின் கணகாணிபபு முத 
லான்வ இக்கறபித்தல் மு்்றக்கு அவசி்யமான 
தாக அ்மகின்்றது. இம் மு்்ற ஆரம்்பத்தில் ஒரு 
குறிபபிடட காலம் மாணவரகளுக்கு மடடு மன்றி 
ஆசிரி்யரகளுக்கும் இக் கறபித்தல், கற்றல் மு்்ற்ம 
ெறறு சிரமமா னதாக அ்மந்திருந்தது. இருபபினும் 
காலப வ்பாக்கில் வெதி ்ப்டத்த கல்விக் கூடஙகள் 
இவவாயபி்ன  கடடா்ய கறபித்தல் மு்்ற்யாக 
மாறறின. சில முன்னணிக் கல்விக் கூடஙகள் வகுப 

்ப்்றகளில் இருந்வத ZOOM மூலம் கறபிக்கக்கூடி்ய 
வெதிக்ையும் வாயபபுக்ையும் ஆக்கிக் சகாடுத் 
தனர. தனி்மப்படுத்தலால் ஒன்்்றயுவம கறக 
முடி்யாத ்பாடொ்ல, ்பல்க்லக்கழக, உ்யர 
கல்லூரி, சதாழில் நுட்பக் கல்லூரி மாணவரகளுக்கு 
இ்ண்யத்தை வாயிலான வநரடித் சதா்லக்கல்வி  
ஒரு வரபபிரொதமாகவும்   அ்மந்திருந்தது.   

 விவெடமாக  ஆயவுகூட செ்யன்மு்்றக் 
கறபித்த்ல ZOOM கற்க ஊடாக வமறசகாள்ைல், 
ஆசிரி்யரகளுக்கும் மாணவரகளுகும் இ்டயிலான 
இ்டநி்ல பி்ணபபு, ஆரம்்பக்கல்வி ்பயிலும் 
மாணவரகளுக்கு எழுத்துருவாக்கம், ஆசிரி்யரகளின் 
வநரடிக் கணகாணிபபு முதலானவற்்ற பூரணமாக 
இக்கறபித்தல் மு்்ற மூலம் எயத முடி்யா விடடா 
லும், கறவ்பாருக்கு இவவா்றான  மாறறு வழி்யற்ற 
வவ்ையில் ெமூக இ்டசவளி்்யப வ்பணி  

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

nfhNuhdh (COVID-19):
 Neu;Kfj; njhiyf; fy;tpAk; eypTw;w khztu;fs; 
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கேள்வி:
	 இநதப்	பிரச்சிமனமய	நீஙேள்	எவைாறு	ோர்ககிறீர்ேள்?

ேதில்:
 கடல் வதான்றி மீன்பிடிக்க ஆரம்பித்த காலஙகளிலிருந்து மாமன் 
மச்ொன், அணணன் தம்பி என்்ற மு்்றயில் தான் கச்ெதீவுப ்பகுதியில் சதாழில் 
செயது வந்வதாம். கச்ெதீவுத் திருவிழா்வ இரணடு நாடடு மீனவரகளுவம 
ெந்வதாெமான மு்்றயில் சகாணடாடி வந்வதாம். எஙகள் ொப்பாட்ட அவர 
களுக்குக் சகாடுத்து, அவரகள் ொப்பாட்ட நாஙகள் ொபபிடடு, கடலில் 
ஒன்்றாகச் ெந்தித்துப வ்பசி மகிழ்ந்த காலஙகள் நி்்ற்யவவ உணடு. 
 எபவ்பாது இலங்கயில் சிஙகைவரகளுக்கும், தமிழரகளுக்குமி்ட 
யில் வ்பார மூணடவதா 1983 இலிருந்து தமிழக மீனவரகள் ஈழத் தமிழரகளுக்கு, 

விடுத்லப புலிகளுக்கு உதவி செயகின்்றனர என்்ற வநாக்கத்தில் இலங 
்கக் கடற்ப்ட இந்தி்ய மீனவரக்ை சுடுவது, ்கது செயவது, ்படகுக்ை 
சி்்றபபிடிப்பது வ்பான்்ற எணணற்ற துன்்பஙக்ை இலங்கக் கடற்ப்ட 
எஙகளுக்குக் சகாடுத்தாரகள். ஆனால் அந்த காலப்பகுதியில் ஈழத்தமிழர 
கள் மீன்பிடித் சதாழிலுக்வக வரவில்்ல. அந்த வநரம் நாஙகளும் மீன்பிடித் 
துக் சகாணடு அவரகளுக்குத் வத்வ்யான உதவிக்ையும் செயது சகாணடு 
பிரச்சி்னயில்லாமல் மீன்பிடித்துக் சகாணடிருந்வதாம். வ்பார மூணடதிலிரு 
ந்து சூழ்நி்ல மாறி்யது. நாஙகள் சவகுவாகப ்பாதிக்கப்படுகின்வ்றாம். 

 வ்பார முடிந்த பின்னர, இலங்கத் தமிழ் மீனவரகளும் மீன்பிடிக்க 
ஆரம்பித்தனர. அவரகள் சிறி்யரக ்படகுகளில் மீன்பிடித்தனர. சில இடங 
களில் குருநகர, வ்பொ்ல,மன்னார வ்பான்்ற இடஙகளில் சிறி்ய வி்ெப 
்படகுகளில் இழுவ்ல சகாணடு மீன்பிடிக்கின்்றனர. நாஙகள் புதிதாக 
மீன்பிடிக்கபவ்பாகவில்்ல. எஙகள் முன்வனாரகள் மீன்பிடித்த ்பகுதிகளிவல 
தான் நாஙகள் மீன்பிடிக் கின்வ்றாம். தறவ்பா்த்ய சதாழில்நுட்பம் 
வைரச்சி்ய்டந்ததால், இந்தி்ய மீனவரகளிடம் சி்றந்த வி்ெப்படகுகள் 
இருக்கின்்றன.   எஙகள் வி்ெப ்படகுகைால் இலங்கத் தமிழரகளின் 
வ்லகள் கிழிந்து வ்பாவதாகக் குற்றச் ொடடுகள் வருகின்்றன. அது மறுக்க 
முடி்யாத உண்ம. இரவு வநரஙகளில் நாஙகள் மீன்பிடிக்கும் வ்பாது 
அவரகளின் வ்லகள் வெதம்ட்யக்கூடி்ய சூழ்நி்லகள் உள்ைன. 
 தமிழக அரசும், மீன்வைத்து்்ற அதிகாரிகளும் ெரி தமிழக மீனவரகள் 
இலங்கக் க்ரவ்யாரஙகளில் இலங்க மீனவரகளுக்கு ்யாரும் இ்டயூ்றாக 

சதாழில் செய்யக் கூடாது   என்று வகாரப்படடுள்ைது. அப்படி செய்பவரகள் 
மீது தகுந்த நடவடிக்்க எடுத்துக் சகாணடிருக்கின்வ்றாம். ஆனால் ஒரு சிலர 
எல்்ல தாணடிப வ்பாய இலங்க மீனவரகளுக்கு இ்டயூ்றாக சதாழில் 
செயயும் வ்பாது, இவவா்றான வி்பரீதஙகள் ஏற்படுகின்்றன.
 அண்மயில் இலங்க மீனவரகள் இந்தி்ய மீனவரகளின் ்படகுகள் 
முடடி மூழ்கடித்ததாக செயதிகளிலும் வந்திருந்தது. மக்களும் சதரிவிக்கி 
ன்்றனர. அது எஙகளுக்கு வவத்ன்யாக இருக்கின்்றது. ஏசனனில், உயிரிழபபு 
என்்பது ்யாருவம ஏறக முடி்யாத ஒரு செ்யல். இரவு வநரஙகளில் கடலில் 
என்ன நடந்தது என்று ்யாருக்குவம சதரி்யாது. ஆனால் இந்தி்யப ்படகு 
முடடி அவரகளுக்கு வெதம் வி்ைவிக்கின்்றது என்று சொல்வது எஙகளுக்கு 
வருத்தம் அளிக்கின்்றது. அந்த இ்றபபிறகு நாஙகள் ஆழ்ந்த இரஙக்லயும், 
வருத்தத்்தயும் சதரிவித்துக் சகாள்கிவ்றாம். இப்படி்யான ெம்்பவஙகள் 
இனிவமல் நடக்கக்கூடாது. எஙகளு்ட்ய நி்லப்பாடு என்னசவனில், 
இதில் என்ன நடந்தது என்்ற உண்ம நி்ல்்யக் கணடறிந்து, இருநாடடு 
மீனவரகளும் அஙகும் இஙகும் வ்பாராடடம் நடத்தாது, சுமுகமாகப வ்பசி 
ஒரு தீர்வக் காண வவணடும். ்பாரம்்பரி்யமாகத் சதாழில் செயயும் இடத்தில் 
இரணடு ்பகுதியினருவம மீன்பிடிக்கலாம் என்்பது எனது கருத்தாகும்

கேள்வி:
	 இது	 ததா்டர்ோே	 இைஙமே	 மீனைர்ேளு்டன்	 நீஙேள்	 ஏதாைது	
கேச்சுைார்த்மத	 ந்டத்தியிருககிறீர்ே்ளா?	 அல்ைது	 இது	 ெம்ேநதமாே	
ஏதாைது	அறிகமேேள்	தைளியிடடிருககிறீர்ே்ளா?	

பதில்:
 அறிக்்க சவளியிடடுள்வைாம். 1983இலிருந்து ஏ்றக்கு்்ற்ய 400 
மீனவரகள் இலங்க கடற்ப்ட்யால் உயிரிழந்துள்ைனர. ஆயிரக்கணக்கான 
ச்பாருள் வெதம் ஏற்படடுள்ைது. 200, 300 ்படகுக்ை ்பறிமுதல் செயத்ம்யால், 
அந்த மீனவரகளின் வாழ்வாதாரம் அழிந்து வ்பாயுள்ைது. இப்படி ஏகப்படட 
பிரச்சி்ன நடந்துள்ைது. ஆனால் 2004இலிருந்து மீனவர வ்பச்சுவாரத்்த்்ய 
ஏற்பாடு செயது, இரு நாடடு மீனவரகளும் பிரச்சி்னயின்றி மீன்பிடிக்க 
வழிவ்க செய்ய வவணடும் என்று சொல்லி, ம்்றந்த முன்னாள் முதல்வர 
சஜ்யலலிதா அம்்ம்யார வ்பச்சுவாரத்்தக்கு ஏற்பாடு செயது, 2004, 2010, 2011, 
2012 ஆகி்ய காலஙகளில் வ்பச்சுவாரத்்த நடத்தியிருக்கிவ்றாம். இதில் ஒரு 
பிரச்சி்ன என்னசவனில், எஙக்ை வி்ெப்படகுகளில் இழுவ்ல சகாணடு 
மீன்பிடிக்கக் கூடாது என்று இலங்க மீனவரகள் கடட்ையிடுகி்றாரகள். 
ஆனால் எஙகள் நாடடில் இழுவ்ல சகாணடு மீன்பிடிப்பது த்ட செய்யப 
்படவில்்ல. இலங்கயில் அது த்ட செய்யப்படடுள்ைது. ஒவசவாரு 
நாடடிறகும் ஒவசவாரு ெடடம். எஙகள் நாடடில் கடலட்ட பிடிக்க த்ட 

11,jo;
169 gpg;utup 12> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
,e;jpaj;jsk;

   த�ொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

Neh;fhzy;

இராகமஸைரம்	விமெப்ே்டகுேள்	ெஙே	தமைைர்	்யசுராசா 
அைர்ேள்		தமிழே	-	ஈழத்தமிழ்	மீனைர்ேள்	பிரச்சிமன	ததா்டர்	

ோே	 உயிகராம்டத்	 தமிழ்	 ைாதனாலி	 நிேழ்ச்சிகோே	 ைழஙகிய	
சிைப்புச்	தெவவியின்	முககிய	ேகுதிேள்.
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இறுதிப் பகுதி

அன்பிறகுரி்ய ெரவவதெ ெமூகவம, நம்பிக்்க 
க்குரி்ய ஒ்பாமாவவ,

 உஙகள் மீது எஙகளுக்கு இன்னும் நம் 
பிக்்க இருக்கி்றது. ஆனால், இ்்ற்யாண்ம 
சகாணட ஒரு குடி்யரசு தம் குடிமக்ன இன 
ஒதுக்கல் மூலமாக சகாடு்மப்படுத்தாது என் 
்பதறகு எந்த உத்தரவாதமும் கி்ட்யாது. வெதி 
க்காக அசமரிக்காவின் கடந்த காலத்்தவ்ய எடுத் 
துக்காடடாக சொல்லலாம்.
 உலகபபுகழ் ச்பற்ற குத்துச்ெண்ட மாவீ 
ரன் முகமதலி சொன்னாவன, என் ெருமத்திலி 
ருக்கும் சகாஞ்ெ சவண்மயும் கற்பழிபபின் 
மூலமாகவவ வந்திருக்குசமன்று... நீஙகள் அ்ம 
தி்யாக இருக்கும் வ்ர இந்தி்யா வாவ்ய தி்றக்காது.
 ஒடடுசமாத்த தமிழரகளும் அழிக்கப்படட 
பி்றகு வவணடுமானால் அது நடக்கும். அதுவ்ர, 
இந்தி்யாவின் வா்்யப ்பாரத்துக்சகாணடிருக்கப 
வ்பாகிறீரகைா?

 வன்னியில், விடுத்லபபுலிகளுக்கு எதி 
ரான வ்பாரதான் நடக்கி்றது என்கி்றாரகள். புலிகள் 
மக்க்ைக் வகட்யமாகப ்ப்யன்்படுத்துகி்றாரகாள் 
என்கி்றாரகள். அப்படி்யானால் அரசு சொன்ன 
்பகுதிக்கு வந்த மக்க்ை ஏன் சகா்ல செயதார கள்? 
இது ஒன்று வ்பாதுவம, தமிழ்மக்கள் விடுத்லப 
புலிக்ைச் ொரந்து நின்்றாலும் ெரி, இலங்க 
அர்ெச் ொரந்து நின்்றாலும் ெரி, தமிழரகள் என்்ற 
காரணத்திறகாகவவ அவரகள் சகால்லப்படுகி 
்றாரகள் என்்பதறகு. இது இனப்படு சகா்ல 
இல்்ல்யா?
 இந்தி்யா, ்பாகிஸதான், சீனா ஆயுதம் சகாடு 
த்தும், ஜப்பான் ்பணம் சகாடுத்தும், கூடுதலாக, 
இந்தி்யா நாடடாண்ம செயதும் தமிழரக்ைக் 
சகால்கின்்றனசரன்்றால். நீஙகள் உஙகள் சமைன 
த்தின் மூலமாகவும், ்பாராமுகத்தின் மூலமாக 
வும் அவத சகா்ல்்யத்தான் செயதுசகாணடிரு 
க்கிறீரகள் என்்ப்த ஏன் உணரவில்்ல?
 ஆயுதம் தாஙகி வ்பாராடுவதால் மடடுவம 
்யாரும் தீவிரவாதி்யாகிவிட மாடடாரகள். அ்றத் 

திறவக அன்பு ொரச்பன்்ப அறி்யார. ம்றத்திறகும் 
அஃவத து்ண என்று ்பாடியுள்ைான் எஙகள் திருவ 
ள்ளுவர.
 புலிகள் ஆயுதஙக்ைக் கீவழ வ்பாட 
வவணடும் என்கி்றார சஜ்யலலிதா - என்னவவா 
பிரச்சி்னவ்ய புலிகள் ஆயுதம் எடுத்ததால்தான் 
வந்தது என்்ப்தப வ்பால.. உண்மயில், புலிகள் 
தமிழீழ இன அழிபபிலிருந்து உருவாகி வந்தவர 
கவை தவிர, காரணகரத்தாக்கள் அல்லர(they are not 
the reason: just an outcome)
 இந்தி்ய அரசு இந்தப பிரச்சி்னயில் 
ஈடு்படடிருப்பது சவளிப்ப்ட்யாகாத வ்ர, 
இலங்கப பிரச்சி்ன உள்நாடடுப பிரச்சி்ன. 

அதில் த்லயிட முடி்யாது என்்றது.
 சீனா, ்பாகிஸதான் அசமரிக்கா வ்பான்்ற 
நாடுகள் இலங்கயில் ஆதிக்கம் ச்பறுவ்தத் 
தடுப்பதறகாக செயவதாகச் சொன்னது. நாடாளு 
மன்்றத்தில் தாக்குதல் நடத்தி்ய, மும்்்ப சதாடர 
சவடிகுணடுகள், பி்றகு அண்மயில் நடந்த 
தாக்குதல் எனப ்பலவா்றாக இந்தி்ய மக்க்ைக் 
சகான்று குவித்த ்பாகிஸதாவனாடு இ்ணந்து 
சகாணடு தமிழரக்ைக் சகான்று குவிக்கி்றது.
 அப்படி்யானால், ்பாகிஸதானின் இந்தி்ய 
மீதான ்ப்யஙகரவாதசமன்்பது இந்தி்யா-்பாகி 
ஸதான் இருதரபபு அதிகார வரக்கஙகளும் தஙகள் 
மக்க்ைச் சுரணட ்பரஸ்பர புரிதலுடன் உருவா 
க்கிக் சகாணட ஒன்று என்்ற எம் ெந்வதகம் ஒரு 
்பக்கம் இருக்க, இபவ்பாது, விடுத்லபபுலிகள் 
தீவிரவாதிகள் அதனால்தான் ெண்ட என்கி்றது. 
ராஜீவ காந்தி்்யக் சகான்்றாரகள் என்கி்றது.

 ராஜீவகாந்தி ஒரு கவுன்சிலவரா, மாவடடச் 
செ்யலாைவரா அல்ல. அவ்ர ஏறகனவவ ஒரு 
மு்்ற சகா்ல செயயும் மு்யறசி இலங்கயில் 
ந்டச்பறறிருந்த வ்பாதும், அந்தக் சகா்லகாரன் 
வி ெ ா ரி க் க ப ்ப ட வி ல் ் ல . ர ா ஜீ வ க ா ந் தி ் ்ய க் 
சகால்ல மு்யன்்ற அந்த சிஙகை வீரன் ஆகிவ்யா்ர 
யும் குற்றம் ொடடப்படடவரகைாக இ்ணத்து க் 
சகாணடு மறு்படியும் விொரிக்கப்பட வவணடும் 
என்்பது என் வகாரிக்்ககளில் ஒன்று.
 ராஜீவ மீது புலிகளுக்கு வருத்தம் இருந் 
திருக்கலாவம தவிர, வகா்பம் இருந்திருக்க வாயப 
பில்்ல. காரணம், ராஜீவ இந்திராவின் புதல்வர. 
இந்திரா, தமிழீழத்தின் சிறு சதயவஙகளில் எம்.

ஜி.ஆருக்குப ்பக்கத்திலிருப்பவர.
 இந்தி்யா சொல்லும் காரணஙகள் அடிக்கடி 
மாறுவதிலிருந்வத இந்தி்யா நி்யா்யத்திறகுப பு்றம் 
்பாகத்தான் இந்தபவ்பாரில் ஈடு்படடிருப்பது அம்்ப 
லமாகி இருக்கி்றது. இப்படிப்படட ஒரு சூழலில் 
நீஙகள் ஏன் வநரடி்யாகத் த்லயிடக்கூடாது?
 புலிகள் வ்பார நிறுத்தத்்தப ்ப்யன்்படுத்தி 
ஆயுதம் குவிக்கி்றாரகள் என்்றது இலங்க. ெந்திரி 
காவவா, ரணிவலா, மகிந்தவவா கடந்த காலஙகளில் 
ஒரு கடவுைாக அல்ல, மனிதரகைாகக் கூட நடந்து 
சகாணடதில்்ல. இவரகள் ஒரு நிரப்பந்தத்தின் 
ச்ப்யரில் வ்பார நிறுத்தத்திறகு ஒபபுக் சகாணடு 
விடடாரகள் என்்பதால் மடடுவம வ்பாராளிகள் 

ஆயுதஙக்ை ஒப்ப்டத்துவிட வவணடும். புனர 
்மபபுப ்பணிகளில் ஈடு்படக்கூ டாது என்று எதிர 
்பாரப்பது என்னவ்க நி்யா்யம்?

 தாஙகள் வநர்ம்யாக நடந்துசகாள்வவாம் 
என்்ற நம்பிக்்க்்ய உணடாக்குவது மூலமாக 
மடடுவம வ்பாராளிக்ை-ஆயுதத்்தக் கீவழ ்வக் 
கச்செய்ய முடியும். கடந்த கால அரசுகள் எ்வயும் 
அப்படி செ்யல்்படவில்்ல. உதாரணம் ரணில்- 
கருணா.
 ஆனால், புலிகள் வ்பாரநிறுத்தத்்தப ்ப்யன் 
்படுத்திக்சகாணடு செயதது ஆயுதம் வாஙகி்யது 
மடடுமல்ல, அது காலாகாலமாக நடப்பதுதாவன- 
ஓர அரசு நிரவாகத்்தவ்ய உருவா க்கியுருக்கி்றா 
ரகள். ெரவவதெத்தின் கணகளில் இது தீவிரவாதமா? 
அப்பாவித் தமிழரக்ைக் காப்பதறகாகத்தான் 
வ்பாரிடுவதாக ்பெபபுகி்றது இந்தி்யா.

   த�ொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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கறபிப்பதறகும் கல்விப பின்புலத்தில் ஏற்படப 
வ்பாகும் நீணட நாள் தைரவி்னக் கு்்றப்பதறகும் 
இவ இ்ண்ய வழியிலான  வநரடித் சதா்லக் 
கல்வி  மு்்றயுடனான கறபித்தல் மு்்ற ஒரு வரப 
பிரொதமாக அ்ம்யலாயிறறு. வெதிகளும்,வாயபு 
களும் உ்ட்ய கல்விக் கூடஙகளுக்கும், பிள்்ை 
களுக்கும் இக்கறபித்தல்மு்்ற ச்பரிதும் உதவி்ய 
அவத வவ்ை, அடிப்ப்ட வெதி்யற்ற கல்வி்யல் 
கூடஙகளுக்கும்  வெதிகு்்றந்த  அல்லது வாயபபுக் 
கள் மடடுப்படுத்தப்படட மாணவரகளுக்கும், 
அடிப்ப்ட வெதி கு்்றந்த கறபிபவ்பாரும் இவ 
அரி்ய ெந்தரப்பம் காலத்தின் அவசி்ய வத்வ 
இருந்தும் ்கநழுவி்யவதாடு, வெதிவாயபபு்ட்ய 
மாணவருக்கும் வாயப்பற்ற மாணவரகளுக்கும் 
அறிவூடடத்்தப ச்பறறுக் சகாள்வதில் இ்ட 
சவளி்்ய அதிகரிக்கலாயிறறு. இத் துரப்பாக்கி்ய 
நி்லக்குபின்வரும் காரணஙகள் அடிப்ப்டகைாக 
அ்மந்திருந்தன.

• வசதி வொய்ப்புக்கள் குறைந� மொணவர்்க 
ளிறடயே  ZOOM வொய்ப்பிறை ஏறபடுத்திக த்கொள் 
ளத்�க்க த�ொடுற்க இறணப்பொக்கம்த்கொணட 

ற்கேடக்கத்த�ொறையபசி வசதி இலைொறம.
• பை ்கறயபொறைக த்கொணட குடும்பத்தில 
ஒயை யேைத்தில  பை ற்கேடக்கத் த�ொறையபசி 
வசதி்கறள ஏறபடுத்திக த்கொடுக்க தபறயைொருக 
கும் பொது்கொவைருககும் முடிேொமல யபொைறம.
• ற்கேடக்கத் த�ொறையபசி  வசதி இருந� 
யபொதிலும்  இறணப்பு (Net work) துணடிக்கப்பட 
லும் இலைொதிருத்�லும். 
• ஆசிரிேர்்கள் அறைவருககும் ZOOM இல 
்கறபிக்கக  கூடிே யபொதிே வசதியும் வொய்ப்பும் 
முனைனுபவமும் கிறடக்கப்தபைொறம.
• ஏறை மொணவர்்களுககும், ஆசிரிேர்்களில 
பைருககும் யபொதுமொை அளவு  Data  கிறடக்க 
ப்தபைொறம.
• ஆசிரிேர்்களுககும் மொணவர்்களுககும் பைக 
்கப்படட வகுப்பறைக ்கறபித்�ல பைக்கவைக்க 
ங்களுககு இந� யேைடித் த�ொறைக ்கறபித்�ல 
முறை மொறுபடட�ொ்க அறமநதிருந�றம.

 இ்வ வ்பான்்ற காரணஙகளினால்  வெதிக 
ளும் வா்யபபுக்களும் ச்பற்ற குடும்்பஙகளின்  கல்வி 
நி்ல  குறிபபிடட அைவு  வமம்்படுத்தமுடிந்த 
வ்பாதிலும்,  வெதிகளும்  வாயபபுகைற்ற  குடும்்பங 
களில் உள்ை மாணவரகளின் கல்விநி்லயில் தாழ்வு 

நி்ல்ல்்ய  இந்த வநரடித் சதா்லக் கல்வி  
வகுபபுகள் ஏற்படுத்தி உள் ைன என்்பது மறுதலிக்க 
முடி்யாத உண்ம ்யாகும். இன்று சகாவரானாவின் 
்பரவல் நி்ல ஓரைவு கடடு்பாடடிறகுள்வந்து, 
வகுப்ப்்றக் கல்வி ஆரம்பிக்கப்படடவ்பாதிலும்,  
அடுத்த த்லமு்்றயினருக்கு இது ்பாரதூரமான 
தாக்கத்்த ஏற்படுத்துசமன உலக சுகாதாரத்தா்பன 
மும், சுகாதாரத் தி்ணக்கைமும் முன்சனச்ெரிக்்க 
க்ையும் எதிரவு கூ்ற்லயும் கடடா்யமாக கருத்தில் 
சகாள்ை வவணடியுள்ைதால், உடனடி்யாக  எல்லா 
மாணவருக்கும், கறபிபவ்பாருக்கும் ெமத்துவமான  
கல்வி வாயப்்ப ஏற்படுத்திக் சகாடுப்பது மாண 
வரகள் அ்னவருக்கும் ெமத்துவமான கல்வி்்ய 
ஏற்படுத்திக் சகாடுப்பதாக அ்மயும். கறபிப 
வ்பாரின் வநரடிக் கணகாணிபபிறகு அப்பாற்படட 
அறிவூடடும் மு்்ற்யாக இக்கறபித்தல் மு்்ற 
அ்மவதால், மாணவரகள் கற்றலில் இருந்து 
வழி தவ்றாது கணகாணித்தல் ச்பறவ்றார அல்லது  
்பாதுகாவலரகளின்  வமலான ்பஙகு, இம்மு்்ற 
மூலமான கற்றல் செ்யற்பாடடிறகு இன்றி்ய்ம 
்யாததாகும்.
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அ்மச்ெர்வ அஙகீகாரம் கி்டத்துள்ைது. அந்த 
நி்லயில்தான் வி்யாழக்கிழ்ம சவளிவிவகார 
அ்மச்ெர வ்பராசிரி்யர ஜி.எல். பீரிஸ அரொஙகத் 
தின் திருத்தஙக்ை உள்ைடக்கி்ய பிவரர்ண்்ய 
்பாராளுமன்்றத்தில் முன்்வத்தார. 

என்ன திருத்தங்கள்?
 ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் ெடடத்தின் முக்கி்ய 
திருத்தஙகளில் தடுபபுக் காவல் உத்தரவு கடடுப 
்பாடடு உத்தரவு நீதித்து்்ற மீைாயவு உத்தரவுக்ை 
சவளிப்ப்ட்யாக அஙகீகரித்தல் சதாடர்பான 
பிரிவுகளில் திருத்தஙக்ை வமறசகாள்ளுதல் நீணட 
கால தடுபபுக் காவலில் ் வக்கப்படுவ்தத் தவிரப 
்பதறகாக குற்றம் ொடடப்படடவரகள் மீதான 
வழக்குக்ை வி்ரவாகத் தீரத்தல் சுதந்திரத்துக்கு 
இ்டயூறு வி்ைவிக்கும் பிரிவுக்ை இரத்துச் 
செயதல் நீதிவான்கள் மறறும் நீதித்து்்ற மருத்துவ 
அதிகாரிக்ை அணுகுவதறகான விதிக்ை சவளி 
ப்படுத்துதல் மறறும் அறிமுகப்படுத்துதல் தடுபபுக் 
காவலில் உள்ை காலத்தில் துஷபிரவ்யாகம் மறறும் 
சித்திரவ்தக்ைத் தடுத்தல் குடும்்பத்துடன் 
சதாடரபு சகாள்வதறகான உரி்ம நீணடகால 
்கதிகளுக்கு பி்ண வழஙகுதல் மறறும் வழக்கு 
க்ை நாைாந்தம் விொர்ண செயதல் வ்பான்்ற 
பிரிவுகளிலான திருத்தஙகள் உள்ைடஙகும்.
 நீணடகாலமாக தடுத்து ்வக்கப்படடுள் 
ைவரகள் சதாடரபில் ்பாதுகாபபு அ்மச்ெருக்கு 
ஆவலாெ்ன வழஙகுவதறகு ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் 
ெடடத்தின் 13ஆவது பிரிவின் கீழ் ஆவலாெ்ன 
ெ்்பச்யான்று நிறுவப்படவுள்ைதாகவும் அவர 

இதன்வ்பாது குறிபபிடடுள்ைார. இருந்த வ்பாதிலும், 
வரத்தமானியில் சவளியிடப்படட திருத்தச் ெடட 
த்தில் முக்கி்யமான கூறுகள் உள்ைடக்கப்பட 
வில்்ல என ஐவராபபி்ய ஒன்றி்யம் குறிபபிடடுள் 
ைது.

 அவதவவ்ை, இலங்க அரொஙகத்தின் 
்ப்யஙகரவாத த்டச் ெடடத்்த திருத்துவதறகான 
முன்சமாழிவுகள் மூலம் அரொஙகத்தின் மனித 
உரி்ம துஸபிரவ்யாகஙகள் முடிவிறகு வராது என 
ெரவவதெ மனித உரி்ம கணகாணிப்பகம் சதரிவி 
த்துள்ைது. குறிப்பாக ்ப்யஙகரவாத த்டச் ெடடத் 
தின் கீழ் ்கதான ஒருவ்ர 18 மாதஙகள் வ்ர 
யில் தடுத்து்வக்க முடியும் என்்ற ெரத்்த 12 மாத 
ஙகைாகக் கு்்றக்கப்படடுள்ைது. இது ஏறறுக் 
சகாள்ைக்கூடி்ய ஒன்்றல்ல என்்பது மனித உரி்ம 
அ்மபபுக்களின் கருத்து. 

இைஙட்கயின் உபாயம்
 இத்னவிட ்ப்யஙகரவாத த்டச் ெடடத் 
தில் உள்ை வமாெமான அம்ெஙகளில் ஒன்்றாக, குற்ற 

ஒபபுதல் வாக்குமூலம் உள்ைது. அதாவது, ெந்வதக 
ந்பர ஒருவர ச்பாலிஸாருக்குக் சகாடுக்கும் குற்ற 
ஒபபுதல் வாக்குமூலத்்த ஒரு ொடசி்யமாக ச்பாலி 
ஸார நீதிமன்்றத்தில் முன்்வக்க முடியும். இது 
சித்திரவ்த செயது ச்ப்றப்படடதாகவும்இருக்க 
முடியும். இது ஏறறுக் சகாள்ைக் கூடி்யதல்ல என்்பது 
டன், தடுபபுக்காவலில் சித்திரவ்தகளுக்கு வழி 
வகுப்பதாகவும் அ்ம்யலாம் என்்பது மனித 
உரி்ம அ்மபபுக்களின் கருத்து.
 சஜனிவாவும், ஐவராபபி்ய ஒன்றி்யத்தின் 
இறுக்கமான நி்லப்பாடும் இவவிட்யத்தில் உறுதி 
்யாக எத்ன்யாவது செயதாக வவணடும் என்்ற 
நிரப்பந்தத்்த இலங்கக்கு சகாடுத்துள்ைது. 
வாக்குறுதிக்ைக் சகாடுப்பதுடன், கணது்டபபு 
க்காக சில திருத்தஙக்ைச் செயது இந்த சநருக்கடி 
க்ைத் தாணடிச் சென் றுவிட முடியும் என்்பதுதான் 
இலங்க அரசின் திடடமாகவுள்ைது. 
 அதறகாகத்தான் சஜனீவா கூடடத் சதாடர 
ஆரம்்பமாகவுள்ை நி்லயில் குறிபபிடட திருத்தங 
கள் அ்மச்ெர்வயின் அஙகீகாரத்துடன் ்பாராளு 
மன்்றத்துக்குக் சகாணடு வரப்படடுள்ைது. ஐவரா 
பபி்ய ஒன்றி்யம் எதிர்பாரத்த திருத்தஙகவைா, 
சஜனீவா தீரமானத்தில் சொல்லப்படட திருத்தங 
கவைா இதில் இல்்ல. ்ப்யஙகரவாதத் த்டச் ெடட 
த்தின் சகாடூரமான சில ெரத்துக்க்ைக் ்ககளில் 
்வத்துக்சகாணடு ஆடசி்்யத் சதாடரவதுதான் 
இலங்க அரசின் திடடம் என்்பதும் சதளிவாக 
புலனாகின்்றது. இந்த நி்லயில் ெரவவதெமும், 
மனித உரி்மகள் அ்மபபுக்களும் என்ன 
செய்யபவ்பாகின்்றன?
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இதில்	 தீர்வு	 ோண	முடியாமல்	 கோன்மமககு	
ோரணம்	என்ன?	

பதில்:
 கடந்த காலஙகளில் ்பல வ்பச்சுவாரத்்தகள் 
ந்டச்பறறிருகின்்றன. இ்வ சுமுகமாகவும் ந்ட 
ச்பற்றது. ஆனால், அவரகளு்ட்யவகாரிக்்க 
என்னசவன்்றால், எமது ்பகுதிகளுக்குள் வந்து மீன் 
பிடிப்பதறகு தம்்ம அனுமதிக்க வவணடும் என்்பது 
அவரகளு்ட்ய வகாரிக்்க்யாக இருக்கின்்றது. 
அத்ன நாஙகள் ஏறறுக்சகௌ்ைவில்்ல. அத்ன 
நாம் அவரகளிடம் சொன்வனாம். எஙகளு்ட்ய 
சுமார இரணடு இலடெம் குடும்்பஙகளின் வாழ் 
வாதாரம் இதில் உள்ைது. அத்துடன் எமது கடல் 
ஒரு சிறி்ய ்பகுதிதான். இதறகுள் நீஙகளும் வந்து 
வ்ல்்யப வ்பாடடால் ஏற்படக்கூடி்ய பிரச்சி 
்னக்ை அவரகளுக்கு விைக்கிவனாம். ஆனால், 

அத்ன அவரகள் ஏறறுக்சகாள்வதாக இல்்ல. 
அரசி்யல் த்ல்மயும் இத்னயிடடுக் கவ்லப 
்படுவதாக இல்்ல.

கேள்வி:
	 இநதப்	பிரச்சிமனமயக	மேயாள்ைதில்	
இைஙமே	அரெ	தரப்பு	மேயாளும்	உோயத்மத	

எவைாறு	ோர்ககின்றீர்ேள்?	
பதில்:
 இலங்க அரொஙகத்்தப ச்பாறுத்தவ்ர 
யில் வடக்கு கடல்்பகுதியில் கடற்ப்ட நி்ல 
சகாணடிருக்கின்்றது. கடந்த காலஙகளில் அவரகள் 
தமது கட்ம்்யச் செயதிருக்கின்்றாரகள். இருந்த 
வ்பாதிலும், அத்னயும் தமிழக மீனவரகளின் 
ஊடுருவல் இடம்ச்பறுகின்்றது. முன்னர துப்பாக் 
கிச் சூடு நடத்துவாரகள். இபவ்பாது அவவாறு 
செயவதில்்ல. 
 இலங்க அரொஙகம்தான் இழு்வப 
்படகுக்ைப ்ப்யன்்படுத்துவ்த த்டசெயவதற 
கான ெடடத்்தக் சகாணடுவந்தது. ஆனால், அத்ன 
ந்டமு்்றப்படுத்தவில்்ல. அத்னஅவரகள் 
கணடிப்பாக ந்டமு்்றப்படுத்தியிருக்க வவண 
டும். அத்ன அவரகள் கணடிப்பாக ந்ட மு்்றப 
்படுத்தா்மயும் இந்த ஊடுருவல்கள் அதிகரித்த 
்மக்குக் காரணம்.

எலறை �ொணடும்.... த�ொடர்ச்சி  ...
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உைவு என்னும் மூன்று எழுத்்தப ்பாரக்கும் 
வ்பாது, எமக்கு நி்னவில் வருவது வஜம்ஸ 

்பாணட இன் தி்ரப்படஙகள் தான். பிரித்தானி்யா 
வின் சவளி்யகப புலனாயவுத்து்்ற்யான எம்.ஐ-6 
இன் ஒற்றராக வஜம்ஸ ்பாணட இன் ்படம் கடந்த 50 
வருடஙகைாக சவளிவந்து, ச்பரும் வரவவற்்பப 
ச்பறறுவருகின்்றது.

 அவரின் ்படஙகளில் ்பல சதாழில்நுட்ப 
மு்்றகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதுணடு. செ்யற 
்கக்வகாளின் சதாடர்பாடலுடன், பு்கப்படக் 
கருவி ச்பாருத்தப்படட ெட்டப்்பயில் ்வக் 
கும் கணினிக்ைக் சகாணடு செல்வது கூட 
தறவ்பாது ஆச்ெரி்யம் தரும் விட்யம் அல்ல.சதாழில் 
நுட்பம் அவவைவு தூரம் வைரந்துள்ைது.
மனிதர களின் முகஙக்ை அ்ட்யாைம் காண்பது.
 தறவ்பா்த்ய சதாழில்நுட்பத்தில் இது 
ொதாரணமானது. ்க்யடக்கத் சதா்லவ்பசிகவை  
முகஙக்ை அ்ட்யாைம் கணடு தி்றக்கும் காலமிது. 
எனினும் தறவ்பாது கூடடமாகச் செல்லும் மக்களின் 
முகஙக்ை அ்ட்யைாம் காண்பது, அவரகள் 
முகத்்த ம்்றத்திருந்தாலும் அ்ட்யாைம் காண 
்பது வ்பான்்ற சதாழில்நுட்பஙகள் வந்துள்ைன. 
அதிலும் குறிப்பாக அசமரிக்காவின் புலனாயவுத் 
து்்ற ்ப்யன்்படுத்தும் Rekognition என்னும் சதாழில் 
நுட்பம் அ்ட்யாைம் காணும் மக்களின் மனநி்ல 
க்ையும் கூ்றக்கூடி்யது. அவரகள் ெந்வதாெமா 
கவவா, வகா்பமாகவவா, துன்்பமாகவவா இருந்தா 
லும் அது கூறிவிடும்.

ததாடை்பசி உடரயாைல்கடை ஒடடுக 
்்கடைல  

 சதா்லவ்பசிகளில் புதி்ய Apps க்ை த்ர 
யி்றக்கும் வ்பாது அவதானம் வத்வ. சில சமன் 
ச்பாருடகள் உஙகளின் நடமாடடஙகள் மறறும் 
சதா்லவ்பசியின் பு்கப்படக் கருவிக்ைத் 
தானாக இ்யக்கக்கூடி்ய்வ.

 Gyrophone எனப்படும் சமன்ச்பாருைானது, 
உஙகளின் சதா்லவ்பசியில் ஒலிவாஙகிகைாக 
செ்யற்படடு, உஙகள் உ்ர்யாடல்க்ை ஒடடுக் 
வகடகும் த்க்ம சகாணடது என Stanford University 
and Israeli defense ஆயவாைரகள் கணடறிந்துள்ைனர. 
அதன் மூலம் வவறு்படட குரல்க்ை அ்ட்யாைம் 
காண்பதுடன், ஆணா அல்லது ச்பணணா எனவும் 
அறி்ய முடியும். 

தவப்பத்டதக த்காண்டு ்கைவுச் 
தசாற்கடைக ்கண்ைறிவது

 சவப்பத்்தக் சகாணடு கடவுச் சொறக 
்ைக் கணடறியும் சதாழில் நுட்பத்்த கலிவ்பார 
னி்யா ்பல்க்லக்கழகம் கணடறிந்துள்ைது. கணினி 
யின் தடடச்சு ்பல்க்்ய நாம் ்ப்யன்்படுத்தும் 
வ்பாது, எமது விரலின் சவப்பம் தடடச்சுப ்பல்க 
யின் எழுத்துக்களில் குறுகி்ய வநரம் காணப்படும். 
அத்ன மிகவும் உணரதி்றன் மிக்க கருவிகள் 

மூலம் கணடறிந்து விடலாம். அதாவது கடவுச் 
சொறக்ைத் திருட உஙகளின் கணினிகளுக்குள் 
ஊடுருவ வவணடும் என்்பதில்்ல.
 புலனாயவுத்து்்றயினர Thermanator என் 
னும் சதாழில்நுட்பத்்தப ்ப்யன்்படுத்தி கடவுச் 
சொறக்ையும் ஏ்ன்ய தகவல்க்ையும் ச்பறறு 
வருகின்்றனர.

உைவு விமானங்கள்
  ஆளில்லாத உைவு விமானஙகளில் சதாழில் 
நுட்பம் தறவ்பாது அ்பார வைரச்சி கணடுள்ைது.
 RQ-4A Global Hawk எனப்படும் அசமரிக்க 
உைவு விமானம் 18,000 மீற்றர உ்யரத்தில் இருந்வத 
த்ரயில் உள்ை மனித்ர இலகுவாக அ்ட்யாைம் 
காணக்கூடி்யது. வமலும் முகில் கூடடஙகளுக்கு 
ஊடாகவும் ஊடுருவும் தி்றன் சகாணடதுடன், ஒரு 
மு்்ற எரிச்பாருள் நிரபபினால் உலகின் அ்ரப 
்பகுதி்்ய வலம்வரக் கூடி்யது.
 ்ப்டத்து்்றயினர ்ப்யன்்படுத்தும் இந்த 

விமானஙகள் மிகவும் தூரவீச்சுக் சகாணட ஒளி 
ப்படக் கருவிக்ைக் சகாணட்வ. தூரத்தில் 
இருந்வத அ்னத்துலக கடற்பரப்்பக் கணகா 
ணிப்பதுடன், இரவு வவ்ைகளிலும் (Electro-op-
tical and infrared imaging) இலக்குக்ை அ்ட்யா 
ைம் காணக்கூடி்ய்வ. வமலும் தகவல்க்ை 
உடனடி்யாகவவ செயமதிகள் மூலம் வத்வப்படும் 
இடஙகளுக்கு அனுபபும் த்க்ம சகாணட்வ 
என்்பதால், கைநி்ல்மக்ை உடனுக்குடன் 
அறி்ய முடியும்.
 சுடடு வீழ்த்த முடி்யாதவாறு 18 கி.மீ உ்யர 
த்தில் ்ப்றக்கும் இந்த விமானஙகள், ஒரு தட்வயில் 
32 மணி வநரம் சதாடரந்து ்ப்றந்து, 22,780 கி.மீ தூரத் 
துக்குப ்ப்யணம் செய்யக்கூடி்ய்வ.

மரபணுக்கடைச் ்ச்கரிககும் ்பனா
 மிகவும் நுணணி்ய கூரமு்ன்்யக் 
சகாணட புதி்ய வ்பனா,  மர்பணு மூலக்கூறு ஆயவுக் 
குத் வத்வ்யான எதிரியின் மாதிரி்்ய அவருக்கு 
வலியின்றிச் வெகரிக்கும் த்க்ம சகாணடது. 
அதன் வெமிபபுப ்பகுதியில் இருக்கும் மாதிரி்்ய 
பின்னர ஆயவு செய்ய முடியும்.

்கண்ணுககுப் புைப்பைாத எழுத்துக்கள்
 கணணுக்குப புலப்படாத எழுத்துக்கள் 
மூலம் தகவல்க்ை அனுபபுவது ்ப்ழ்ய சதாழி 
ல்நுட்பமாக இருக்கலாம். ஆனால் தறவ்பாதும் அது 
்பாவ்னயில் உள்ைது.
 2010 ஆம் ஆணடு அசமரிக்காவில் இருந்து 
ரஸ்யாவின் புலனாயவாைரகளும், 2008 ஆம் ஆணடு 
பிரித்தானி்யாவில் இருந்து அல்்கடா அ்மபபும் 
தகவல்க்ை இவவாறு அனுபபி்யது கணடறி்யப 
்படடுள்ைது. எலுமிச்்ெச் ொறறுடன்்ம்்யக் 
கலந்து எழுதுவதுடன், பின்னர காகிதத்்த சவப்ப 
மாக்கும் வ்பாது, அத்ன வாசிக்க முடியும் என்்ப 
தால், இது மிகவும் இலகுவான மு்்ற ்யாகும்.

கிழிக்கப்படும் ்காகிதங்கடை 
மீைப்தபாருத்துதல

  நாம் முக்கி்ய ஆவணஙக்ை அழிக்கும் 
வ்பாது, அத்ன சிறி்ய துகள்கைாகக் கிழித்துப 
வ்பாடுகிவ்றாம். ஆனால் தறவ்பாது அத்ன இலகு 
வாக கணினியின் சமன்ச்பாருடகள் மூலம் 
இ்ணக்க முடியும். நி்றஙகள், எழுத்துக்களின் 
அைவு வ்பான்்ற்வ மூலம் அது வமறசகாள்ைப 
்படுகின்்றது. புலனாயவுத்து்்றயினர, அரெ அதிகா 
ரிகள் மறறும் காவல்து்்றயினர இந்த சதாழில் 
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அ்னத்தும் அதறகு உடன்்படடு ஒற்்ற்யாடசி 
அரசி்யல் அ்மப்்ப, ்பதிமூன்்றாவது திருத்தத்்த 
ஏறகபவ்பா்றதும் காணாமல் ஆக்கப்படடவரகவைா 
அல்லது தமிழ் மக்கள் இனப்படுசகா்லக்கான 
நீதி்்யவ்யா நாஙகவை மறுப்பதாக முடியும். ஏசன 
ன்்றால் ஒற்்ற ஆடசி்்ய ஏறறுக்சகாணடால், 
நாஙகள் காணாமல் ஆக்கப்படடவரகளுக்கான 
நீதி்்ய, நாஙகள் வதட இ்யலாது.
 இழபபீடுகளுடன் எஙகளு்ட்ய விட்ய 
த்்த இலங்க பிரச்சி்ன்யாக்கி, இந்த இழபபுக 
ளுடன் இந்த வ்பாராடடம் அ்னத்து விட்யங 
களும் நீதி கி்டக்காமல் வ்பாகும். அது ஒரு ஆ்பத் 
தான சூழல் என்்ற ரீதியில் நாஙகள் தமிழ் வதசி்ய 
மக்கள் முன்னணி்்ய ஆதரிக்கிவ்றாம். அந்த ரீதி 
யில் இந்த வ்பாராடடத்துடன் புலம்ச்ப்யர மக்கள் 
முழு ஆதரவவாடு இருக்கி்றாரகள். ஏசனன்்றால் 
மக்கள் வ்பாராடடமாக நடக்கு்றதுக்கு ஆதரவு 
வழஙகிவனாம். அது கடந்த காலஙகளிலும் புலம் 
ச்ப்யர மக்களு்ட்ய ஆதரவு இருக்கி்றது. 
 அந்த ரீதியில் காணாமல் ஆக்கப்படடவர 
களு்ட்ய வ்பாராடடம் மக்கள் வ்பாராடடமாக, 
நீடித்து வலுவாக செல்லுது. 
 அதில் அண்மக்காலமாக, நீதிமன்்றஙகள் 
அதாவது அலிெபரி த்ல்மயில் வடக்கு விஜ்ய 
மான விட்யத்தில் சில அம்மாக்கள், காணாமல் 
ஆக்கப்படட தாயமா்ர வழிநடத்து்பவரகள். அவர 
களுக்கு எதிராக ஒரு வ்பாராடடத்்த செய்ய விடடு 
ெரவவதெ ரீதியிலும் அம்மாமாரும், நீதிக்சகதி 
ரானவரகள் என்்ற ஒரு வதாற்றப்பாட்டகாடட 
சவளிக்கிடடவரகள்.
 இதில் கவனிக்க வவணடி்ய விட்யம் என் 
னசவன்்றால், நாஙகள் இலங்க அரொஙகம் தீரவு 
தராது என நாஙகள் அசமரிக்க, ஐவராபபி்ய நாட 
டி்ன கூபபிடுகிவ்றாம். அந்த அம்மாக்கள் எல் 
வலாரும் ெரவவதெம்தான் நீதிதர வவணடும் என்று 

கூறிவிடடு நாஙகள் இலங்க அரொஙகத்வதாட 
வ்பாய வ்பசி சகாணடிருக்கி்றது அழகில்்ல. இது 
அந்த அம்மாக்களுக்கு ்யாவரா தவ்றாக அறிவித்தி 
ருக்கி்றாரகள்.  
 அதிலும் ச்பரி்ய அைவிலும் கனவ்பர 
வ்பாய வ்பாராடவில்்ல. கணிெமான அம்மாக்கள் 
தான் வ்பாராடி இருந்தாரகள். இந்த சூழலில் இது 
ஒரு ெந்வதகத்்த ஏற்படுத்துது. அதனால்தான் 
அலிெபரி அவரக்ை அரொஙகத்துடன் இந்த 
காணாமல் ஆக்கப்படட உ்றவுக்ை வ்பெ வருமாறு 
கூறி்யதும். இதில் கவ்ல அளிக்கி்ற விட்யம் 
என்னசவன்்றால், ஏறகனவவ நான்கு, ஐந்து மு்்ற 
அரொஙகத்துடன் வ்பச்சுவாரத்்த நடத்தப்படடு, 
அரொஙகம் தீர்வத் தராது இது ஒரு அரசி்யல் 
பிரச்சி்ன என்று கூட வகாத்த்பா்ய ராஜ்பக்ெ ஆடசி 
க்கு வந்த காலத்தில் சொன்ன பின்பு வ்பாய நாஙகள் 
ெந்திக்கி்றது அழகில்்ல.
 உண்ம்யாக காணாமல் ஆக்கப்படவடார 
விட்யம் தனி்யாக காணாமல் ஆக்கப்படடவர 
களு்ட்ய ஒரு விட்யம் இல்்ல.  தமிழ் இனத்தினு 
்ட்ய வாழ்வுரி்மக்கான பிரச்சி்ன. வதசி்ய 
இனப பிரச்சி்னயில் முக்கி்ய அஙகம், தமிழ் 
மக்களு்ட்ய அரசி்யல் தீரவுக்கான துரும்பு வந்து 
காணாமல் ஆக்கப்படடவரகளு்ட்ய விட்யம்.
 ஏசனன்்றால் ஒரு நாடு அந்த மக்க்ை 
காணாமல் ஆக்கி இருக்கு, இனப்படுசகா்லக்கு 
உள்ைாக்கியிருக்கு. அந்த மக்கள் அவரகவைாட 
இருக்க வவணடும் என்்ப்த ஒரு ெரவவதெ நீதி தான். 
தமிழ் மக்களுக்கு இந்த காணாமல் ஆக்கப்படடி 
ருக்கி்றவரகளுக்கு நீதி, உண்ம்யான பிள்்ை 
க்ை கணடுபிடிக்கி்றதுக்கு, ஒரு ச்பாறிமு்்ற்்ய 
யும் உருவாக்கும். 
 அந்த ரீதியில் நாஙகள் இந்த வ்பாராடட 
த்்த ஒரு ெடடப பிரச்சி்னயில் காணாமல் 
ஆக்கப்படடவரகளு்ட்ய விட்யம் ஒரு ெடட பிரச் 
சி்ன இல்்ல. ஒரு அரசி்யல் பிரச்சி்ன. அரசி்யல் 
ரீதி்யாக தீரக்கப்படும்வ்பாது தான் இந்த காணாமல் 

ஆக்கப்படடவரகளு்ட்ய விட்யஙகளுக்கு தீரவு 
கி்டக்கும்.
 அதனால் ஒற்்ற்யாடசி அரசி்யல்மபபு 
க்குள் வா்ற அரசி்யல் தீர்வ தமிழ் மக்கள் ஏறகாத, 
நிராகரிக்கி்ற ்படெத்தில்தான் இந்த காணாமல் 
ஆக்கப்படட விட்யம், காணி விட்யம், தமிழ் மக்களு 
க்கான நீதி, இவவைவு நீணட கால யுத்தத்தில் ்பாதி 
ப்ப்டந்த மக்களுக்குரி்ய நீதி கி்டக்கும். அதறகு 
ெரவவதெ ச்பாறிமு்்ற ஊடாக எஙகளுக்கான 
ஐநா ஊடாக நீதி்்ய ச்பறுவதறகுரி்ய வவ்ல்்ய 
உறுதிவ்யாடு நாஙகள் இந்த வ்பாராடடத்தில் 1811 
ஆவது நாைாக உறுதி வாயந்த ்ப்யணத்தி்ன 
நாஙகள் வமறசகாள்கிவ்றாம். 
 4 ஆம் திகதி ஒரு கவனயீரபபு வ்பாராடட 
த்்த இலங்கயின் சுதந்திர தினம் அன்று வமற 
சகாள்ை இருக்கின்வ்றாம். அன்று கரி நாைாகவவா, 
அல்லது அது ஒரு எதிரப்பாகவவா நாஙகள் சதரி 
விக்கவில்்ல.
சிஙகை மக்களுக்கு நாஙகள் வாழ்த்து சொல்கி 
வ்றாம். அவரகளு்ட்ய சுதந்திரம். அவத வ்பால் 
தமிழ் மக்களும் சுதந்திரமாக இருப்பதறகு உலகத் 
்தயும், நாஙகள் வகடடுக் சகாள்கிவ்றாம். 
 அந்த ரீதியில் அன்று ஒரு கவனயீரபபு 
வ்பாராடடத்்த வமறசகாள்ைவுள்வைாம். அன்று 
ஒரு செயதி்்ய சொல்லுவவாம். அத்வதாடு இறுதி 
வநரம் வ்பெப்படட விட்யம் இழபபீடு ெம்்பந்தமான 
விட்யத்தில் கடடா்யமாக அரொஙகம் இழபபீடு 
வழஙகும் என்்ற வ்பச்சுக்கள் ந்டச்பற்றது. உலக 
நாடுகள் எபவ்பாதும் ஒரு வ்பாதும் அ்த ஏறறுக் 
சகாள்ைாது. அப்படி ெரவவதெ ரீதியில் ச்பாறி 
மு்்றக்கு செல்வதாயின் நாகரீகத்தில் இருந்து 
விலகி்ய ஒரு நாடாகத்தான் இலங்க ்பாரக்கப 
்படும். ெரவவதெ ரீதியில் ஒரு இறுக்கமான முடிவு 
கள் எடுக்கி்ற சூழ்ல வநாக்கி அது நகரும்.
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வந்திருக்கின்வ்றன். அத்வதாடு உ்யரதரத்்த கற்ற 
வதாடு இரணடு வருடம் கணடியிலுள்ை M.A.S 
கம்்பனியில் ச்பாக்ெராக ்பணிபுரிந்து சகாணடிருந் 
வதன். இபவ்பாது ஒருவருட காலமாக தான் கிக் 
சவாக்சிங வமறசகாள்கின்வ்றன். அது வும் எஙக 
ளு்ட்ய ஆசிரி்யர சகாழும்பில் தான் இருக்கின்்றார. 
நான் இபச்பாழுது கிக் ச்பாக்சிஙகிறகு ்பயிறசி்்ய 
வமற சகாள்வதாக இருபபின் சகாழும்பு சென்வ்ற 
்பயிறசிக்ை வமறசகாள்ை வவணடி இருக்கின்்றது. 

கேள்வி :
 நீஙேள் கமலும் சாதளைேளைப் புரிவதற்கு 
தமிழ் மகேளிைம் இருந்து என்ை ஆதரவுேள் 
அல்லது உதவிேளை எதிரபாரககிறீரேள்?

பதில் : 
 நான் வ்பாடடியில் சவறறி ச்பறறு வந்ததன் 
பின்னர புலம்ச்ப்யர வாழ் தமிழ் மக்கள் நி்்ற்யவவ 
ஆதரவு வழஙகிக் சகாணடு தான் இருக்கி்றாரகள். 
அவதவ்பால் எஙகளு்ட்ய இடத்தில் இருக்கின்்ற 
தமிழ் மக்களும் நி்்ற்யவவ ஆதரவுக்ை வழஙகி 
ச க ா ண டி ரு க் கி ்ற ா ர க ள் . இ ரு ப பி னு ம் எ ன க் கு 
இதறகு வமல் முன்வனறிச் செல்வதறகும் அவர 
களு்ட்ய ஆதரவு வத்வ. அவதவ்பால் இது சதாட 
ர்பான ்பயிறசி வகுபபு சகாடுப்பதறகாக மு்யறசி 
ச ெ ய து ச க ா ண டி ரு க் கி ன் வ ்ற ன் . ஏ ச ன ன் ்ற ா ல் 
என்்னப வ்பால் கஷடப்படடு முன்னுக்கு வர 
வவணடும் என நி்னக்கும் பிள்்ைக்ை இந்த 
து்்றயில் வைரத்து விட வவணடும் என்்பதுதான் 
என்னு்ட்ய ஆ்ெ. அதறகான ்பயிறசி வகுபபி்ன 
வமறசகாள்ைலாம் என வ்யாசித்துக் சகாணடிருக்கி 
ன்வ்றன். அதறகான உதவிகளும், ஆதரவும் எனக்கு 
எம் மக்களிடம் இருந்து வத்வ.

கேள்வி :
 உஙேள் அடுதத முயற்சி என்ைவாே இருக 
ேப்கபாகிைது?

பதில் :
 என்னு்ட்ய அடுத்த மு்யறசி ்பல்வகரி்யா 
வில் ஒரு வ்பாடடி ந்டச்ப்ற இருக்கி்றது. அதில் 
27 நாடுகள் ்பஙகுசகாள்கின்்றன. குறித்த வ்பாடடி 
உலக ெம்பி்யன் வ்பாடடிக்கான ஒரு சதரிவுப 
வ்பாடடி. அந்த வ்பாடடியில் சவறறிச்ப்ற வவண 
டும். சவறறி ச்பற்றாவல அதன் பின்னர இடம்ச்ப்ற 
இருக்கும் உலக ெம்பி்யன் ஷிப வ்பாடடியில் கலந்து 
சகாள்ை முடியும். குறித்த வ்பாடடியில் கலந்து 
சகாள்வவதாடு அபவ்பாடடியிலும் சவறறிச்ப்ற 
வவணடும் என்்பது தான் அடுத்த மு்யறசி்யாக 
இருக்கி்றது.

கேள்வி :
 எமது இளைய தளைமுளைக்கு நீங் 
ேள் என்ன ேருதளதச் ச�ொல்ை விரும்பு 
கிறீரேள்?

பதில் :
 எம் இைம் ெமுதா்யம் நல்ல ்பா்த்்ய 
விடடு வழி தவறிவ்ய செல்கி்றாரகள். அதிகமானவர 
கள் சதா்லவ்பசிப ்பாவ்ன்யாலும், வ்பா்தப 
ச்பாருளுக்கும் அடி்ம்யாகி தம் எதிர காலத்்த 
வீணாக்கிக் சகாணடிருக்கி்றாரகள். நாஙகள் கைத் 
திவல வி்ை்யாடுவது எஙகளு்ட்ய உடலுக்கு   
நல்லது. ஆனால் இன்று எல்வலாரும் சதா்லவ்பசி 
யிவல (பிறீ ்ப்யர, ்பபஜி) இவவாறு வி்ை்யாடிக் 
சகாணடு இருக்கி்றாரகள். அதனால் எஙகளுக்கும் 
தீஙகு, எஙக்ை சுறறி இருப்பவரகளுக்கும் அதிக 
பிரச்சி்னகள் வருகின்்றன. இத்ன விடுத்து 
நாஙகள் ஏவதா ஒரு து்்றயில் ொதிக்க வவணடும் 

என்்ற எணணத்துடன் நமக்குப பிடித்த அந்த 
து்்றயில் வ்பாயக்சகாணடு இருக்க வவணடும்.
அவவாறு இலடசி்ய ்பா்தவநாக்கி நாம் சென்்றால், 
ஏ்ன்ய விட்யஙகளில் சுவாரஸ்யம் இருக்காது. 
எஙகளு்ட்ய மனதும் அத்ன விடடு சவளிவ்ய 
செல்லாது. எனவவ எம் இ்ை்ய த்லமு்்றயினர 
எமக்கு ்பாதகமான ்பழக்கவழக்கஙகளில் இருந்து 
விடு்படடு எந்த து்்றயிலாவது முன்னுக்கு வர 
வவணடும் என மு்யறசி செயது சகாணடு இருக்க 
வவணடும் என வகடடுக் சகாள்கிவ்றன்.

கேள்வி :
 இந்த கபாட்டியில பவற்றியீட்டித திரும்பிய 
பின்ைர உஙேளைப் பற்றிய விமரசைஙேள் அதிேம் 
கபசப்பட்ைது. அதுபற்றி உஙேளின் ேருதது என்ை?

பதில் :
 உண்ம தான். என்்னப்பறறி ெமூக 
ஊடக ஙகளில் அதிக வீடிவ்யாக்கள், மீம்ஸ அப்படி 
வந்திருந்தது. எனக்கு எவவைவு ஆதரவு கி்டக் 
குவதா அவதவ்பால் எதிரபபும் இருக்கவவணடும். 
எனக்கு கி்டத்த எதிரபபில் தான் நான் முன்னுக்கு 
வந்திருக்கின்வ்றன் என கூ்றலாம். என்்னப்பறறி 
்யாராவது கு்்றகூறி்ய வ்பாது, அந்த வநரத்தில்தான் 
நான் வ்யாசித்திருக்கின்வ்றன். எந்த இடத்தில் 
எஙக்ை அவமானப்படுத்தினாரகவைா அந்த இடத் 
தில் அவரகள் திரும்்ப எதுவுவம க்தக்க முடி்யாத 
அைவிறகு நாஙகள் திரும்பி வந்து நிறக வவண 
டும். அவதவ்பால் இபவ்பாது என்்ன விமரசிக்கி்ற 
வரகளுக்கு நான் கூறிக்சகாள்கின்வ்றன். என்னு 
்ட்ய அடுத்த வ்பாடடியின்சவறறி மூலமாக தான் 
நான் அவரகளுக்கு ்பதில் கூறுவவன்.

எனைொல இந� .... த�ொடர்ச்சி  ...
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ஆயுத தை்பாடஙகளும், உைவு விமானங களும்தான் 
இலங்க வ்பாகின்்றனவவ தவிர, இந்தி்யாவால் 
அனுப்பப்படட ஒரு ்பரசெடடமால் மாத்தி்ர 
்்யக் காடடச் சொல்லுஙகள் ்பாரக்கலாம். இந்த 
லடெணத்தில், தமிழீழ மக்களுக்கான வெதிக்ை 
இலங்க அரசு செயயுமாம். அதறகு இந்தி்யா 
உதவுமாம்... வவலிக்கு ஓணான் ொடசி!

 இபவ்பாது ெரவவதெ செஞ்சுலு்வச் ெஙகத் 
தின் ஆம்புலன்ஸக்ைத் தாக்கினாரகவை, அவர 
களும் விடுத்லபபுலிகைா? பரான்சின் 17 மனித 
உரி்ம்யாைரக்ைக் சகா்ல செயதாரகவை, அவர 
களும் விடுத்லபபுலிகைா? சீனாவின் டாஙகிகள், 
இந்தி்யாவின் உைவு விமானஙகள், ்பாகிஸதானின் 
ஆரடிலரிகள் மடடுமல்ல... இபவ்பாது எம் மக்க 
்ைக் சகா்லசெயது வருவது ெரவவதெ ெமூகத் தின் 
சமைனமும்தான் என்்ப்த எபவ்பாது உணரவீர 
கள்-நி்யா்யத்தின்்பால் ச்பருவிருபபுசகாணட ஒரு 
மக்கள் ெமூகம் பூமியிலிருந்து முற்றாகத் து்டத் 
தழி க்கப்படட பி்றகா?
 அ்பாரிஜின்கள், மா்யா, இன்கா வரி்ெயில் 
நாஙகளும் வெரக்கப்படுவது உஙகள் வநாக்கசமன் 
்றால், எஙகள் ்பழஙக்தகள் ஒன்றின்்படி ஒவசவாரு 
நாளும் ஏவதனும் ஒரு வீடடிலிருந்துஒருவர வந்து 
உஙகள் முன்னால் தறசகா்ல செயது சகாள்கி 
வ்றாம். எஙகள் ெவகாதரிக்ையும், குழந்்தக்ை 
யும் விடடுவிடடுச் சொல்லுஙகள். தாஙக முடி்ய 
வில்்ல.
 அவரகசைல்லாம் மனமார சிரிப்ப்த 
ஒருநாள் ்பாரபவ்பாம் என்்ற நம்பிக்்கயில்தான் 
நாஙகள் வ்பாராடிக் சகாணடிருப்பவத. ஒரு வ்பச்சு 
க்கு ஒத்துக்சகாள்வசதன்்றாலும் கூட, விடுத்லப 
புலிகள் தணடிக்கப்பட வவணடி ்யவரகள் என்்றா 
லும் அப்படி ஒரு தணட்ன்்ய வழஙகும் வ்யாக்கி 

்ய்த இந்தி்யாவு க்வகா, இலங்கக்வகா கி்ட 
்யாது.
காலம் கடந்து வழஙகப்படும் நீதி அநீதி்்யவிடக் 
சகாடு்ம்யானது.

1. இந்தி்யா உடனடி்யாக தமிழீழத்தின் ்பகுதிக 
ளிலிருந்து தன் துருபபுக்ைத் திரும்்பப ச்பற 
றுக்சகாள்வவதாடு, வமறசகாணடு செ்யற்கக் 
வகாள் உதவிகள், ராடர வ்பான்்ற உதவிக்ைச் 
செய்யக்கூடாசதன்று ெரவவதெ ெமூகத்தால் 
கணடிக்கப்பட வவணடும். இலங்கவ்யாடு 
இந்தி்யா அரசு நடந்தும் முக்கி்யத்துவமற்ற 
வ்பச்சுப்பரிமாற்றஙகள்கூட ெரவவதெ ெமூகம் 
மூலமாகவவ நடக்க வவணடும். தமிழக மக் 
களிடமும், உலசகஙகும் ்பரந்து வாழும் தமிழீ 
ழத்தாரிடமும் இந்தி்யா ்பகிரஙக மன்னிபபு 
வகார வவணடும்.
2. ஐநா ச்பாதுச் செ்யலாைரான ்பான் கி மூன், 
சதாடரந்து தன் தா்யகமான சீனாவிறகு ஆத 
ரவான நி்லப்பாடடிலிருந்து, ஒருத்லப்பட 
ெமாக செ்யல்்படடு வருவதால், ஈழம் சதாடர 
்பான முடிசவடுக்கும் அதிகாரம் அவருக்கு வழ 
ஙகப்படக்கூடாது.
3. இலங்க அரசு எந்சதந்த நாடுகளிடசமல்லாம் 
வகாரப்படடு புலிகள்மீது த்ட விதிக்கப்ப 
டடவதா அந்தந்த நாடுகளில் புலிகள் மீதான 
த்ட நீக்கப்படடு, த்ட செய்யப்படட அ்மப 
பின் உறுபபினர என்்ற குற்றத்திறகாக சி்்றயிலி 
ருக்கும் அதன் உறுபபினரகள் எதுவித நி்பந்த 
்னயுமறறு உடனடி்யாக விடுத்ல செய்யப்பட 
வவணடும்.
4. புலிகளின் உறுபபினரகள் மீதான ்பாஸவ்பாரட 
சதாடர்பான குற்றஙகள் மன்னிக்கப்படடு, அவ 
ரகள் விடுத்ல செய்யப்பட வவணடும்.
5. புலிகவைாடு சதாடரபு்ட்யது என்னும் 
குற்றச்ொடடின் வ்பரில் த்ட செய்யப்பட 
சதாழில் நிறுவனஙகளின் உரிமம் மீணடும் 
அளிக்கப்படுவவதாடு, தக்க நடட ஈடும் வழங 
கப்பட வவணடும்.
6. ராஜீவகாந்தி சகா்ல வழக்கு இணடர 
வ்பாலால் விொரிக்கப்படடு, உண்ம்யான குற்ற 
வாளிகள் இனம்காணப்பட வவணடும்.
7. பிரணாப முகரஜி, வகாத்த்பா்ய ராஜ்பக்ெ, 
ெந்திரிகா, உத்யணகார, வககலி்ய ரம்புக்சவல, 
்பசில்ராஜ்பக்ெ மகிந்த, ச்பான்வெகா வ்பான்வ்றார 
நாரவகா அனாலிசிஸ வொத்னக்குப்பட வவண 
டும்.
8.அ்மக்கப்பட வ்பாகி்ற தமிழீழத்்த அஙகீக 
ரிக்கி்ற உரி்ம்்ய மடடுவக ெரவவதெம் வமற 

சகாள்ைலாவம தவிர, அது ்யாரின் த்ல்மயில் 
அ்ம்யவவணடும் என்்ப்த தமிழீழ மக்கள் 
தான் முடிவுசெயவாரகள்
9. புலிகள் ் க ்பலவீனமான வநரத்தில், ம்ல்யக 
மக்கள் மீது நடந்த தாக்குதல், எதிரகாலத்தில் 
அப்பகுதிகளில் மீணடும் ஒரு ்பாரி்ய இன 
அழிவு ஏற்படுத்தப்படுவமா என்்ற அச்ெத்்த 
ஏற்படுத்தியிருப்பதால், ம்ல்யக மக்கள் தமிழீ 
ழத்வதாடு இ்ண்ய விரும்புகி்றாரகைா என்்ப்த 
வாக்சகடுபபு மூலம் அறிந்து அதன்்படி செ்யல் 
்பட வவணடும் இந்த விெ்யத்தில் ம்ல்யக மக்க 
ளின் முடிவவ இறுதி்யானது.
10. சென்்னயில், குடிவ்பா்தயில் அப்பாவித் 
தமிழரகள் மீது துப்பாக்கிப பிரவ்யாகம்செயது, 
நீதிமன்்றத்தால் தணடிக்கப்படட டக்ைஸ வதவா 
னந்தாவின் தணட்னக்காலம் பூரத்தி்யாகும் 
காலத்திறகுள் இலங்கக்குத் தபபிச் சென்று 
விடடதால், அவர ்கது செய்யப்படடு, தமிழக 
ச்பாலிொர வெம் ஒப்ப்டக்கப்பட வவணடும்.
11. ்பத்திரி்க்யாைரான லெந்தவின் சகா்லக்குக் 
காரணமான அ்னவரும் தணடிக்கப்பட வவண 
டும்.
12. தமிழ்நாடடிறகு தஞ்ெம் புகுந்திருக்கும் 
சிஙகை ்பத்திரி்க்யாைரகளுக்கு தகுந்த ்பாதுகா 
பபு வழஙகப்பட வவணடும்.
13.தமிழ்நாடடிறகு அகதிகவைாடு அகதி்யாக 
வந்த சிஙகைத் தம்்பதி்யர மீதான ்பாஸவ்பாரட 
குற்றச்ொடடு நீக்கப்படடு, அவரகளும் அகதிக 
ைாக அஙகீகரிக்கப்பட வவணடும். 
14. சுடடுக் சகா்ல செய்யப்படட தமிழக 
மீனவரகளின் குடும்்பஙகளுக்கான வாழ்வாதர 
ஙகள் உறுதி செய்யப்பட வவணடும். 

எனறும் அனபுடன,

அநீதிகளுக்கதிரான உஙகள் சககாதரன்,
கு.முத்துககுமார், ்காளத்தூர், ்சன்்ன-99.
 இநத கடிதம் இநத நாளில் ்ெளியி 
ட்டதின் மூலம் 
 நிசசயம் அது ஒரு மகத்தான தீரமிகக 
சுயநலமற்ற  இ்ளஞர்  ப்்ட்ய உருொககும் 
என்று  நம்புகி க்றன்.
 தமிழீழ வதெ விடுத்லக்கான வ்பாராட 
டத்தின் ்பலன்கள் நமக்கு கி்டக்க வவணடு சமன் 
்றால்,  தன் உட்ல ஆயுதமாக்கி மாணடு வ்பான 
மாவீரன் முத்துக்குமரனின் நி்னவுநாளில் அவரது 
வாரத்்தக்ை முழுதுணரந்து  உறுதிவ்யறவ்பாம்.
 

ஈற்க. முத்து.... த�ொடர்ச்சி  ...

நுட்பத்்தப ்ப்யன்்படுத்துகின்்றனர.

தப்பி்யாடும் திருைர்்கடைக ்கண்ைறியும் 
ததாழிலநுடபம்

 வாகனஙகளில் தபபிவ்யாடும் திருடரக்ை 
அல்லது குற்றவாளிக்ைக் கணடறிவதறகுரி்ய 
புதி்ய வலெர சதாழில்நுட்பம் ்பாவ்னக்கு வந்துள் 
ைது. StarChase எனப்படும் வலெர மூலம் வழி 
நடத்தப்படடு, இலக்கில் சென்று துல்லி்யமாக 
ஒடடிக்சகாள்ளும் ஜி.பி.எஸ சதாழில்நுட்பம் 
உ்ட்ய சமன்ச்பாருைானது, சிறி்ய துப்பாக்கி 
மூலம் குற்றவாளியின் வாகனத்்தக் குறி்வத்து 
ஏவப்படும்.
 குற்றவாளியின் காரில் ஒடடிக்சகாள்ளும் 
இந்த சமன்ச்பாருள், அவரின் நடமாடடம் குறித்த 
தகவல்க்ை வழஙகிக் சகாணடிருக்கும். எனவவ 
காவல்து்்றயினர ஆறுதலாகச் சென்று அவரக்ை 
மடக்கிப பிடிக்கலாம்.

உைவறியும் ்தனீக்கள் 
  வதனீக்களில் சிறி்ய வ்றடிவ்யா அ்லக்ை 
உள்வாஙகும் கருவிகள் ச்பாருத்தப்படுவதுடன், 
அதன் கால்களில் சிறி்ய மின்காந்த உ்பகரணஙகளும் 
ச்பாருத்தப்படும்.

 சிஙகபபூ்ரச் வெரந்த நன்்யாங சதாழில்நு 
ட்ப ்பல்க்லக்கழகம் இத்னக் கணடுபிடித்து 
ள்ைது. இது வதனீக்களின் நடமாடடஙக்ை மடடும் 
அவதானிக்கப ்ப்யன்்படுத்தப்படுவதில்்ல. மா்றா 
கப புலனாயவுத் தகவல்க்ை திரடடுவ தறகும் 
்ப்யன்்படுத்தப்படுகின்்றது. இந்த உ்பகரணஙகள் 
ச்பாருத்தப்படட வதனீக்க்ைத் சதா்லவில் இரு 
ந்தும் இ்யக்க முடியும்.
 இ்யற்க அனரத்தஙகளின் வ்பாது கட 
டிட இடி்பாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ைவரக்ை மீட 
்பதறகும் இந்த சதாழில்நுட்பம் ்ப்யன்்படுத்தப்படு 
வதுணடு

�்கவல திைடடும்      ... த�ொடர்ச்சி...

்படட புத்தபிக்குகளும், இரணடு அ்மச்ெரகளும் 
அவ இடத்துக்கு சென்று புத்த விகா்ரக்கு முன் 
னால் பிரித்வதாதல் ெம்்பவஙகள் ந்டச்பற்றதாக 
வும், அதன் பின்னர இரவு இரவாக வந்து வடடு 
வாகலில் உள்ை வகாத்த்பா்ய கடற்ப்ட முகாமில் 
இருந்துவிடடு சென்்றதாகவும், ஊடகஙகளின் 
ஊடாக அறி்யக் கூடி்யதாக இருந்தது.
 நாஙகள் வ்பாய ஒருக்கா ்பார்வயிட அவர 
கள் வந்து திரும்்ப ்பார்வயிடும் நடவடிக்்க்யாக 
இது காணக்கூடி்யதாக இருக்கின்்றது. 
 ஏறகனவவ எஙகளு்ட்ய ெம்ய அ்ட்யாை 
ஙகள், இருந்த இடஙக்ை ம்்றத்து அதாவது, 
நாஙகள் கறபூரம் சகாளுத்தி சூலம் இருந்த இடம் 
அழிக்கப்படவில்்ல. ஆனால் சூலம் ்யாவும், 
சிவனு்ட்ய அ்ட்யாைஙகள் ்யாவும் காணாமல் 
ஆக்கப்படடிருந்தன. அப்படி்யான இடஙகளுக்கு 
அப்பால் கிடடத்தடட ஒரு முப்பது மீடடர தூரத்து 
க்கு அப்பால் இப்படி்யான ஒரு விகா்ர அ்மக் 
கும் ்பணி தீவிரமாக ந்டச்பறறுக் சகாணடிருக் 
கி்றது. இது உச்ெ நீதிமன்்றத்திவல நிச்ெ்யமாக 
எஙகள் ொர்பாக  சதரிவிக்கப்படும் என வமலும் 
சதரிவித்தார.

றசவ அறடேொள          ... த�ொடர்ச்சி...
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ப்்ப உருவாக்கி்யவர. இன அழிபபின் 10 ்படி 
மு்்றகளில் இந்தி்யா 8 ஆவது இடத்தில்உள்ைது 
என அவர வமலும் சதரிவித்துள்ைார.
 8 ஆவது ்படிமு்்ற என்்பது ஒரு இனத்தின் 
உரி்மக்ை மறுத்து அடக்குமு்்றக்குள் ்வத் 
திருத்தலாகும். இறுதி இரணடும் இனப்படு 
சகா்ல்்ய வமறசகாள்வதும் அத்ன மறுப்பது 
மாகும் என அவர வமலும் சதரிவித்துள்ைார.
 இந்தி்யாவில் 200 மில்லி்யன் முஸலீம் 
மக்கள் வாழ்கின்்றனர, ஆனால் தறவ்பாது அவர 
களுக்கு ்பாதுகாபபு இல்்ல, எனவவ அஙகு 
ஒரு இனப்படுசகா்ல நிகழ்வதறகு முன்னர 
ஐ.நா அல்லது அ்னத்துலக ெமூகம் அத்னத் 
தடுக்க முன்வரவவணடும் என சமன்சடஸ 
சதரிவித்துள்ைார.

இநதிேொவின இை.. த�ொடர்ச்சி  ...

பூர, நாகாலாந்து, அருணாச்ெல பிரவதெத்திலும் 
தஞ்ெம்டந்துள்ைனர. 
 “அதிகரித்து வரும் வன்மு்்ற்யால் ஆயிரக் 
கணக்கான சின் மாநிலத்து மக்கள் இடம்ச்ப்யர 
ந்திருக்கின்்றனர,” எனக் கூறும் சின் மனித உரி்ம 
கள் அ்மபபு மி்யான்மரில் மனித உரி்ம மீ்றல் 
கள் அதிகரித்துக் காணப்படுவ்தயும் சுடடிக் 
காடடியுள்ைது.  
 மி்யான்மரின் சின் மாநிலத்து மக்கள் 
இந்தி்யாவின் மிவொரம் மாநிலத்தில் அதிக அை 
வில் தஞ்ெம்டந்திருப்பது மடடுமின்றி சுமார 
40 ஆயிரம் மக்கள் சின் மாநிலத்துக்குள்வைவ்ய 
இடம்ச்ப்யரந்திருக்கின்்றனர என சின் மனித 
உரி்மகள் அ்மபபு குறிபபிடடுள்ைது.

இநதிேொவில �ஞச த�ொடர்ச்சி  ...

என்்பதுடன், முதல் இரு வாரஙகளில் அஙகு 25000 
சதாடக்கம் 50000 மக்களும் சகால்லப்படலாம் 
என அதிகாரிகள் சதரிவித்துள்ைனர.
  ஒரு இலடெத்திறகு வமற்படட ்ப்டயின 
்ரயும், ஈரூடக கடற்ப்ட கப்பல்கள், ்பல நூறு 
நவீன வ்பார விமானஙகள், பீரஙகிகள், ்பல் குழல் 
உந்துக்ண செலுத்திகள், ்பல நூறு டாஙகிகள் 
உட்பட ச்பருமைவான ஆயுதஙக்ை உக்வரனின் 
எல்்லயில் ரஸ்யா குவித்துள்ைதாக அசமரிக்கா 
வின் புலனாயவுத் தகவல்கள் சதரிவித்துள்ைன.
 உலகின் இரணடாவது ச்பரி்ய ்ப்ட்பல 
த்்த எதிரப்பது கடினமானாலும், சகரில்லாவ்பார 
மு்்ற அவரக்ை வதாறகடிக்கும். ஆபகானில் 
1980களில் ரஸ்யா ெந்தித்த வதால்வியும், ஈராக் 
மறறும் ஆபகானில் அண்மயில் அசமரிக்கா 
ெந்தித்த வதால்வியும் அதறகு சி்றந்த உதாரணஙகள் 
என்்பது இஙகு குறிபபிடத்தக்கது.

த்கரிலைொ யபொரு த�ொடர்ச்சி  ...

உணவுப ச்பாருடக்ை வாஙகுவதறகு ்பாகிஸ 
தான் மறறும் அவுஸதிவரலி்யாவிடம் கடன் 
வகாரியுள்ைது.
 எதிரவரும் ஜு்ல மாதத்திறகு முன்னர 
1.83 பில்லி்யன் சடாலரகளும், டிெம்்பர மாதத் 
திறகு முன்னர 2.9 பில்லி்யன் சடாலரகளும் 
இலங்க அரசு கடன் சதா்க்யாக செலுத்த 
வவணடியுள்ைது இஙகு குறிபபிடத்தக்கது.

இைஙற்கயின.... த�ொடர்ச்சி  ...

செய்யப்படடுள்ைது. அ்த பிடித்தால் வதெக் 
குற்றம் வ்பால ்கது செயவாரகள். ஆனால் 
இலங்கயில் அதறகுத் த்ட இல்்ல. அப்படி 
ஒவசவாரு நாடடிறகும் ஒவசவாரு ெடட திடடங 
கள் இருக்கின்்றது. 
 நாஙகள் சொல்வது என்னசவன்்றால், 
வாரத்தில் 3 நாடகள் மடடும் நாஙகள் அந்த 
்பாரம்்பரி்ய இடஙகளில் சதாழில் செயவதறகு 
அனுமதியுஙகள். இலங்கக் க்ரவ்யாரப ்பகுதி 
களில் நாஙகள் ்யாருவம சதாழில் செய்ய வரமாட 
வடாம். அதறகு அவரகள் எஙகள் கடலில் நீஙகள் 
மீன்பிடிக்க உரி்மயில்்லஎன்று சொல்கி்றாரகள். 
இரணடு ்பகுதியினருவம அணணன் தம்பி உ்றவுக 
வைாடு அந்தக் கடலில் மீன்பிடித்துக் சகாணடிருக் 
கின்்றனர. இரு்பகுதியினரதும் வாழ்வாதாரம் 
அந்தக் கடலிவல தான் இருக்கின்்றது. 
 கச்ெதீ்வ இந்தி்யா இலங்கக்குக் சகாடு 
த்ததன் பின்னர எல்்ல கு்்றவாகப வ்பானது. 
தறவ்பாது இராவமஸவரத்திலிருந்து சவறும் 12 
கடல் ்மல்கவை எஙகளுக்கு உள்ைன. 2 மணிவநர 
த்தில் எஙகள் ்படகில் கச்ெதீவிறகு வந்து விடலாம். 
கச்ெதீவிறகும் சநடுந்தீவிறகும் இ்டப்படட கடல் 
்பகுதியிவலவ்ய மீன்கள் உற்பத்தி்யாகி இரணடு 
்பகுதிக்கும் பிரிந்து செல்கின்்றன. கச்ெதீ்வ இலங 
்கக்குக் சகாடுத்ததனால், மீன் உற்பத்தி்யாகும் 
்பகுதியும் எஙகளுக்குஇல்லாமல் வ்பாயுள்ைது. 
இத னால் எல்்ல தாணட வவணடி்ய சூழ்நி்ல 
வருகின்்றது என்று எவவைவவா எடுத்துச் சொன் 
வனாம். ஆனால் அவரகள் ஏறறுக் சகாள்ைவில்்ல. 

நீஙகள் இழுவ்ல்்ய நிற்பாடட வவணடும் 
என்வ்ற கூறிக் சகாள்கி்றாரகள். குறித்த 5 வருட 
காலத்திறகு இழுவ்ல்்ய நிறுத்தலாம் என்று 

சொன்னால், அவரகள் அதறகு ஒத்துக் சகாள்ை 
வில்்ல. 
 வ்பச்சுவாரத்்தயில் முக்கி்ய பிரச்சி்ன 
என்னசவனில், இந்த தமிழகப வ்பச்சுவாரத்்தக் 
குழுவில் இராவமஸவரம் முதல் நாக்படடினம், 
கா்ரக்கால் வ்ர 10 உறுபபினரகள் தான் கலந்து 
சகாள்வவாம். எந்தச் சூழ்நி்ல்யாக இருந்தா 
லும், ஆள் மாற்றம் இன்றி கலந்து சகாள்வவாம். 
ஆனால் இலங்கத் தரபபில் ஒவசவாரு வ்பச்சு 
வாரத்்தக்கும் 3வ்பர, 4வ்பர மாறிவிடுவாரகள். 
வ்பச்சுவாரத்்த முடிவ்ட்யக் கூடாது என்்ற ஒரு 
சூழ்நி்ல்யாகவவ நான் அ்தக் கருதுகிவ்றன். 
இந்த வருடம் என்ன வ்பசியிருக்கிவ்றாம். அடுத்த 
வருடம் என்ன வ்பெபவ்பாகிவ்றாம். எப்படி இந்தப 
வ்பச்சுவாரத்்த்்ய முடிக்கப வ்பாகிவ்றாம் என்று 

சொல்லி வ்பசி்ய ந்பரகள் இருந்தால் மடடும்தான் 
சதரியும். இதனால் இந்தப வ்பச்சுவாரத்்த நி்்றவு 
ச்ப்றவில்்ல.  பின்னர மீனவரகளி்டவ்ய வமாதல் 

கள் வரும் வ்பாது, இரு நாடடு அரசுகளும் தாஙகள் 
அரொஙகஙகளி்டவ்ய வ்பசிக் சகாள்கிவ்றாம் 
என்று கூறி்யது. 
 அண்மயில் ந்டச்பற்ற ெம்்பவத்திறகும், 
மக்கள் அ்மதி காக்க வவணடும். மாறி மாறி 
வ்பாராடடம் நடத்தினால், இரு்பகுதி மக்களுக் கும் 
கஸடம் ஏற்படும். கடலில் இருநாடடு மீனவ ரகளும் 
வமாதும் நி்ல வந்தால், இரு ்பகுதி யினருக்குவம 
அது ்பாதிப்பாக இருக்கும். இருநாடடு தமிழ் 
மீனவரக்ையும் ஒடடுசமாத்தமாக அழிப்பதறகு 
ஏவதா ஒரு அரசி்யல் கடசி முடிவு ்பணணியிருக் 
கும் ஒரு சூழ்நி்ல்யாகக் கருதுகிவ்றாம். எனவவ 
அ்மதி காத்து இந்தப பிரச்சி்னக்கு ஒருமுடிவு 
காண்பதறகு நாஙகள் இந்தி்ய அரொஙகத்்த 
வலியு றுத்துகின்வ்றாம். நீஙகள் இலங்க அரொங 
கத்்த வலியுறுத்துஙகள். இரு ்பகுதியினரும் வ்பெ 
லாம். இரு நாடடு அரசுகளும் வ்பசி ஒரு முடிவு 
சொன்னால் நமக்கு ஒரு முடிவு கி்டக்கும். 
இரணடு ்பகுதியினரதும் வாழ்வாதாரஙகளும் ்பாது 
காக்கப்படும். நாஙகள் அறிக்்க விடடிருக்கிவ்றாம். 
ெஙகத் த்லவரிடம் வ்பசியிருக்கிவ்றாம். எஙகள் 
அரசிறகும் நாஙகள் வகாரிக்்க ்வத்துள்வைாம். 
இலங்க அரசிறகும் நாஙகள் வகாரிக்்க ்வத் 
துள்வைாம்.
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ெக்திகளினால் கிழக்கில் சிறு்பான்்ம ெமூகங 
க்ை வமாதவிடும் வ்கயிலான செ்யற்பாடுகள் 
முன் சனடுக்கப்படுகின்்றன.
 இதன் ஒரு கடடமாகவவ திருவகாணம்ல 
யில் ்பாடொ்லயில் இடம்ச்பற்ற ெம்்பவமும், 
அத்ன சதாடரந்து கிழக்கில் அரெ ொர்பாக 
இ்யஙகும் அ்மபபுகள் முன்சனடுக்கும் பிரொர 
ஙகளும் இருக்கின்்றன.
 இவறறி்ன சிறு்பான்்ம ெமூகஙகள் 
உணரந்துசகாணடு இவவா்றான செ்யற்பாடடா 
ைரகள் சதாடரபில் அவதானமாக செ்யற்பட 
வவணடும்.
 சிறு்பான்்ம ெமூகஙகள் மத்தியில் வமாத 
ல்க்ை ஏற்படுத்தி அதில் குளிரகா்ய நி்னக்கும் 
ச்பரும்்பான்்ம ெக்திகள் கடந்த காலத்திலும் 
இவவா்றான வமாதல் நி்ல்மக்ை சதாடரச்சி 
்யாக முன்சன டுத்து வந்தது என்்ப்த இன்்்ற்ய 
ெமூகம் உணரந்துசகாள்ை வவணடும்.
 எதிரகாலத்தில் தமிழரகள் முன்சனடுக்கும் 
உரி்ம ொரந்த அரசி்யலில் முஸலிம் ெமூகம் 
்கவகாரப்பதன் மூலவம வடகிழக்கில் தமிழ் 
வ்பசும் ெமூகம் ஒறறு்மயுடனும் உரி்மயுட 
னும் வாழும் நி்ல்ம ஏற்படும் என்்ப்த 
உணரந்து செ்யற்பட முன்வர வவணடும் எனவும் 
வகாரப்படடுள்ைது.
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மு்்றயில் விவொ்யம் செயயுஙகள் என கூறியி 
ருக்கலாம். இல்்லவ்யல் இ்யற்க மு்்றயில் 
விவொ்யம் செய்பவரகளுக்கு சநல்லி்ன 100 
ரூ்பாவுக்கு ச்ப்றலாம் என சதரிவித்திருந்தால், 
ஏதாவது மு்யறசி செயது விவொயிகள் செயதி 
ருப்பாரகள்.  
 வ வு னி ்ய ா ்ப ல் க ் ல க் க ழ க த் தி ் ன  
ஜனாதி்பதி தி்றந்து ்வத்தார. இந்நிகழ்வில் 
தமிழ், சிஙகைம், ஆஙகிலத்தில் வரவவறபு நு்ழ 
வாயில் காணப்படடது. ஆனால் தறவ்பாது தமிழ் 
சமாழி அகற்றப்படடுள்ைது.
 ்பல்க்லக்கழகத்திறகுள் நு்ழயும்வ்பாது 
சிஙகை சமாழிவ்ய சதரி்ய வவணடுமாம். அரசி 
்யல் அ்மபபில் தமிழ் சிஙகை சமாழிகள் ெம 
அ ந் த ஸ து ள் ை த ா க ச த ரி வி க் க ப ்ப ட டு ள் ை து 
அனால் அவவாறுள்ை சமாழிக்கு ்பாகு்பாடு காட 
டப்படடுள்ைது.  
 சமாழிக்காகவும் நிலத்திறகாகவுவம நாம் 
்பல வ்பாராடடஙக்ை செயவதாம். ஆனால் 
இன்று பு்றக்கணிக்கப்படுகின்வ்றாம் என சதரிவி 
த்தார. 
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