
GLOBAL TAMIL MEDIA CENTER

Ilakku2009@gmail.com

thuhe;j kpd;dpjo;

,jo;

185

[_d; 04> 2022

Ilakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.com

www.ilakku.orgnjhlh;GfSf;F: info@ilakku.org

Ilakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.com www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com https://twitter.com/Ilakku1www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com

© 2022 ,yf;F ,izak;

aho;. te;j 
‘Nfhl;lh Nfh fk’
gpujpepjpfSld; NgrpaJ vd;d?

cyff; fpz;z Fj;Jr; rz;ilg; Nghl;bapy; 

fye;J nfhs;sTs;Nshk;

gy jilfisj; jhz;b 

fr;rjPT: 
tuNtw;Gk;

vjph;g;Gk;

R+ir Mde;jd; 

n[.NfhRkzp 

nfhba nlq;F Nehia 

tpul;LNthk;

jpUNfhzkiyapypUe;J 

`];gu; V `yPk;

tlfpof;fpidg; gad;gLj;jp 

,e;jpah kPJ Mjpf;fk; nrYj;j 

rPdh Kay;fpd;wjh?
kl;L.efuhd; 

jkpo;f; 
fl;rpfs; 
fr;rjPT 

tptfhuj;ij 
iffspy; vLg;gjd; 

gpd;dzp 
vd;d?

mfpyd;

murpay; Ma;thsu; Nahjpypq;fk;



விவசாயிகள் நிலத்தை உழுது 
பணபடுததுவதைற்கும் நீர் பாய் 

ச்சுவதைற்கும் எரிபபாருள் இன்றி   
பபரும் பெருககடிக்ைச் சந்திதது 
வருகின்்றனர். இதைனால், ஏராைமான 
விவசாயிகள் சிறுபபாகச் பசய்்க 
்ைக ்கவிட்டுள்ைனர்.
 இவர்களுககுபவணடிை  எரி 
பபாரு்ை தை்ையின்றிப் பபற்றுக 

பகாடுகக அரச உைர் அதிகாரிகள் 
உைனடிைாக ஆவன பசய்ை பவண 
டும். விவசாயிகளுககு முன்னுரி்ம 
பகாடுதது எரிபபாருள் வழஙகா 
விடின் உணவுததைட்டுப்பாடு வி்ர 
வில் உககிரம்ையும் என்று தைமிழ்த 
பதைசிைப் பசு்ம இைககததின் தை்ல 
வர் பபா. ஐஙகரபெசன் எச்சரிததுள் 
ைார்.
 விவசாயிகள் எரி பபாருட்க 
்ைப் பபறுவதிலுள்ை இைர்ப்பாடு 
கள் பதைாைர்பாக பபா. ஐஙகரபெசன் 
விடுததுள்ை ஊைக அறிக்கயி 
பலபை இவவாறு எச்சரிததுள்ைார்.
 பமலும் “அரசின் தைவ்றான 
நிதித திட்ைமிடுதைலினாலும் 
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அபமரிககாவில் கைந்தை புதைன் 
கிழ்ம (01) மீணடும் புனிதை 

பிரான்சிஸ் ்வததிைசா்லயில் 
இைம்பபற்்ற துப்பாககிப் பிரபைா 
கததில் 4 பபர் பகால்லப்பட்ைதுைன், 
பலர் காைம்ைந்துள்ைனர்.
 கைந்தை வாரம் சிறுவர் பாை 
சா்லயில் இைம்பபற்்ற துப்பாககி 
பிரபைாகததின் பின்னர் ஒகலபகாமா 
பகுதியில் இது இைம்பபற்றுள்ைது. 
தைன்னிைஙகி துப்பாககி மற்றும் 
்கததுப்பாககியுைன் தைாககுதைல் ெை 

ததிை ஆயுதைதைாரியும் இந்தை சம்பவத 
தில் பகால்லப்பட்டுள்ைதைாக காவல் 
து்்றயினர் பதைரிவிததுள்ைனர்.
 சம்பவததின் பபாது அபமரி 
கக காவல்து்்றயினர் 3 நிமிைஙகளு 
ககுள் இைததிற்கு வி்ரந்து பசன்்ற 
தைால் பல உயிரிழப்புகக்ை தைவிர்கக 
முடிந்துள்ைதைாக அதைன் பிரதைம அதி 
காரி எரிக ைல்கிலிஸ் பதைரிவிததுள் 
ைார். 
 கைந்தை வாரம் ப்றாப்பாலர் 

ரஸ்ைாவில் இருந்து பகாழும்பு 
கட்டுொைகக அ்னததுலக 

விமான நி்லைததிற்கு வந்தை ரஸ்ைா 
வின் எபராபுபைாட் எனப்படும் 
நிறுவனததிற்கு பசாந்தைமான பைணி 
கள் விமானத்தை இலங்கஅரசு 
தைடுதது ்வததுள்ைது.
 கைந்தை விைாழககிழ்ம (2) 
எஸ்-யூ-288 விமானம் பைணிகளு 
ைன் பகாழும்பு வந்தைதுைன், அது 
மீணடும் ரஸ்ைாவின் தை்லெகர் 
பமாஸ்பகாவிற்கு பு்றப்பைவிருந்தை 
சமைம் இலங்க வர்ததைக உைர் 
நீதிமன்்றததின் உததைரவுககுஅ்மை 

விமானம் தைடுதது ்வககப்பட்டு 
ள்ைது.
 இந்தை தை்ை உததைர்வ 
பதைாைர்ந்து விமானததில் பைணம் 
பசய்தை 200 பைணிகளும் கட்டுொை 
ககா விமான நி்லைததிற்கு அருகா 
்மயில் உள்ை விடுதிகளில் தைஙக 
்வககப்பட்டுள்ைனர்.
 விமானத்தை விடுவிப்பது 
பதைாைர்பில் விமான நிறுவன அதி 
காரிகள் கட்டுொைககா விமான 
நி்லை அதிகாரிகளுைன் பபச்சுக 
க்ை பமற்பகாணடு வருகின்்றனர்.

u];a tpkhdk; ,yq;ifapy; jLj;Jitg;G

பமற்குலக ொடுகள் ரஸ்ைா 
மீது விதிததுள்ை பபாரு 

ைாதைாரத தை்ைக்ை தைாஙகள் பின் 
பற்்றப்பபாவதில்்ல என வ்ை 
குைாவில் உள்ை அரபு ொடுகள் 
பதைரிவிததுள்ைன.
 வ்ைகுைாவில் உள்ை 
அரபு ொடுகளின் கூட்ை்மப்புைன் 
இைம்பபற்்ற பபச்சுககளின் பின் 
னபர ரஸ்ைாவின் பவளிவிவகார 
அ்மச்சர் பசர்கி லவபராவ 
இதை்ன பதைரிவிததுள்ைார்.
 இந்தை கூட்ைணி்ை பசர்ந்தை 
பஹ்ரன், கு்வத, ஓமான், கட் 

ைார், சவுதி அபரபிைா மற்றும் 
ஐககிை அரபு எமிபரற்ஸ் ஆகிை 
ொடுகளின் பிரதிநிதிக்ை அவர் 
சந்திததிருந்தைார்.
 சவுதி அபரபிைாவின் தை்ல 
ெகர் றிைாததில் கைந்தை புதைன்கிழ்ம 
(01) இைம்பபற்்ற இந்தை சந்திப்பின் 

mnkupf;fhtpy; kPz;Lk; 
Jg;ghf;fpg; gpuNahfk;

இலங்கயில் ஏற்பட்டுள்ை 
பபாருைாதைார பெருககடி அரச 

்வததிைசா்லகளில் விடுதிகளில் 
அனுமதிககப்பட்டு சிகிச்்ச 
பபறும் பொைாைர்களுககான 
உணவு வழஙகுவதிலும் பபரும் 
பெருககடி நி்ல்ை ஏற்படுததி 
யுள்ைது.
 அரச ்வததிைசா்லகளில் 
பொைாைர்கள் மற்றும் பணிககுழா 
மினருககு ஒரு பெர உணவுககாக 
வழஙகப்படும் இ்்றச்சி, மீன் மற் 
றும் முட்்ை என்பன தைற்பபாது 
நிறுததைப்பட்டுள்ைதைாக தைகவல்கள் 
பதைரிவிககின்்றன.
 அந்தை ்வததிைசா்லகளில் 
பரிந்து்ரககப்பட்ை உணவுக்ை 
கூை வழஙக முடிைாதை நி்ல ஏற்பட் 
டுள்ைதைாக பதைரிைவந்துள்ைது.
 பகாழும்பு பதைசிை ்வததிை 
சா்ல, களுபபாவி்ல பபாதைனா 
்வததிைசா்ல மற்றும் மஹரகம 

அபபக்ா உள்ளிட்ை ்வததிை 
சா்லகளிலும் இந்தை நி்ல ஏற்பட் 
டுள்ைதைாக பதைரிவிககப்பட்டுள்ைது.

 இபதைபவ்ை, பகாழும்பு 
ரிச்பவ சிறுவர் ்வததிைசா்லயில் 
தைஙகியிருந்து சிகிச்்ச பபறும் சிறு 
வர்களுககு கா்ல பெரம் வழஙகப் 
படும் பால்பதைநீரும் நிறுததைப்பட்டு 
ள்ைது.
 ் வ த தி ை ச ா ் ல க ளி ல் 
மருந்துகள் மற்றும் மருததுவ உபகர 
ணஙகளுககு பபரும் தைட்டுப்பாடு 
ஏற்பட்டுள்ை நி்லயில் தைற்பபாது 
அரச ்வததிைசா்லகளில் விடுதி 
களில் அனுமதிககப்பட்டு சிகிச்்ச 
பபறும் பொைாைர்களுககான 
உணவு வழஙகுவதிலும் பெருககடி 
பைற்பட்டுள்ை்ம குறிப்பிைத 
தைககது.

பிரிததைானிைாவின் விமான 
பச்வ்ை (British Airways) 

ெைததிவரும் பதைான்னாபிரிககா 
வின் பகா்மர் நிறுவனம் நிதி பெரு 
ககடி காரணமாக விமான பச்வ 
க்ை நிறுததைவுள்ைதைாக பதைரிவித 
துள்ைது.
 இந்தை நிறுவனம் குலுலா 
என்்ற உள்ளூர் விமான பச்வ்ை 
யும் ெைததி வருகின்்றபபாதும், அதை 
்னயும் நிறுததுவதைற்கு திட்ைமிட்டு 

ள்ைது. இரு பச்வகளுககுமான 
பைணச்சீட்டுகக்ை வழஙகுவ்தை 
யும் அது நிறுததியுள்ைது.
 எமது விமான பச்வக்ை 
பதைாைர்ந்து ெைததுவதைற்குரிை 
நிதி்ை திரட்டும் ெைவடிக்க 
களில் ொம் ஈடுபட்டு வருகின்ப்றாம், 
நிதி கி்ைககும் என்்ற ெம்பிக்க 
கள் உணடு. எனினும் கி்ைககாது 
விட்ைால் நிறுததுவ்தை தைவிர 

epjpapy;yhjjhy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;ij 

epWj;Jk; njd;dhgpupf;fh
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u];ah kPjhd nghUshjhuj; jilf;F 
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tptrhapfSf;F vupnghUs; toq;fhtpbd; 

czTj;jl;Lg;ghL tpiutpy; cf;fpukilAk; 

- ngh. Iq;fuNerd; vr;rupf;if

கிழககு மாகாணததில் உள்ை 
மீனவர்கள் பதைாைர்பில் அரசி 

ைல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் அக 
க்்றைற்்ற வ்கயில் பசைற்படுவ 
தைாக மீனவர்கள் கவ்ல பதைரிவிக 
கின்்றனர்.
 தைற்பபா்தைை பபாருைாதைார 
பெருககடியின் மததியில் மீனவர்கள் 
தைமது வாழ்வாதைாரததி்ன பகாணடு 
ெைாததுவதிலும் மீன்பிடிககு பசல் 
வதிலும் பபரும் கஸ்ைஙக்ை 

எதிர் பொககி வருகின்்றனர்.
 குறிப்பாக மீனவர்கள் எரி 
பபாருட்க்ை பபற்றுகபகாள்தில் 
பபரும் கஸ்ைஙக்ை எதிர்பொககி 
வரும் நி்லயில் கைற்பதைாழி்ல 
ெம்பியுள்ை மீனவர்கள் பதைாழில் 
க்ை இழககும் நி்லபைற்பட்டு 
ள்ைது.
 கிழககு மாகாணததின் மட்ை 
ககைப்பு மாவட்ைததில் மட்டும் 

fpof;F khfhzj;jpy; tho;thjhuj;ij 
,of;Fk; kPdtf; FLk;gq;fs;
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இந்தை வருைததின் முதைல் 3மாதை 
காலததில் இந்திைாவின் 

பபாருைாதைாரம் மிகவும் கு்்றந்தை 
வைர்ச்சி்ை எட்டியுள்ைதைாக பதைரி 
விககப்படுகின்்றது.
 பபாருட்களின் வி்ல உை 
ர்வு, தைமது பதை்வக்ை வாடிக்க 
ைாைர்கள் கு்்றததை்ம, பணவீக 
கம் என்பன பபாருைாதைார வைர்ச் 
சி்ை பாதிததுள்ைதைாக இந்திைா 
வின் மததிை வஙகி பதைரிவிததுள் 
ைது.
 கைந்தை 3 மாதைஙகளில் ொட் 
டின் பமாததை உற்பததி 4.1 விகிதைம் 
வைர்ச்சி கணடுள்ைது. அதைற்கு முன் 
்னை 3 மாதைஙகளில் அதைன் வைர்ச்சி 

5.4 விகிதைமாக இருந்தைது. ஜூ்ல - 
பசப்ரம்பர் மாதைஙகளில் வைர்ச்சி 
விகிதைம் 8.4 விதைமாக இருந்தைதும் 
குறிப்பிைததைககது.
 உக்ரன் பபார் காரணமாக 
ஏற்பட்டுள்ை பபாருைாதைார பெருக 
கடி, அததிைாவசிைப் பபாருட்களின் 
வி்ல்ை அதிகரிககச் பசய்துள் 
ைது. இந்தை வி்ல உைர்வு ஏப்பிரல் 
மாதைம் 7.8 விகிதைத்தை எட்டியுள் 
ைது, பணவீககபம பிரதைானகாரணம் 
என இந்திை நிதி அ்மச்சகததின் 
பிரதைம ஆபலாசகர் வி. ஆனந்தை 
ொபகஸ்வரன் பதைரிவிததுள்ைார்.
உலகின் பபாருைாதைார வீழ்ச்சி, 
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இலங்கையின் ப�ொருளொதொர பெருககைடி இன்று உலகைளொவிய நி்லயில் ப�சப�டும் ஒன்்ொகை உளளது. 
ஆனொல் இநதப ப�ொருளொதொர பெருககைடிககு மூலகைொரணம் சிஙகைள அரசொஙகைஙகைள பிரிததொனிய 

கைொலனிததுவம் திணிதத ப�ரும்�ொன்்மை ஒற்்யொட்சிப �ொரொளுமைன்் ஆட்சியில் மைதபவறி, இனபவறி, 
பமைொழிபவறி, பகைொடுஙபகைொன்்மைப �ொரொளுமைன்் ஆட்சிமு்்்யத பதொடரவபத என்் முககிய கைொரணி 
குறிதது யொருபமை ப�ரிதொகைப ப�சுவதொகைத பதரியவில்்ல. 
 அப� ரட்ட (எஙகைளின் ெொடு), அப� ஜொதிய (எஙகைளின் சிஙகைள ஜொதி), அப� ஆகைமைய 
(எஙகைளின் ப�ௌதத மைதம்) இதுதொன் சிஙகைள ப�ௌதத ப�ரினவொத அரசொஙகைஙகைளின் மைொற்முடியொத 
தொரகை மைநதிரமைொகை, யூன் 5ம் திகைதி 1956இல் சிஙகைள மைட்டும் சட்டத்த சிஙகைள அரசொஙகைம் பதொறறு 
விததது முதல் இன்று வ்ரயொன 66 ஆண்டுகைளும் பதொடரநது பகைொண்டிருககி்து. இதுபவ இலங்கை 
யின் குடிகைள இலங்கையின் ப�ொருளொதொரத்த ஒன்றி்ணநத மு்்யில் வளரப�தறகைொன 66 ஆண்டு 
கைொலத த்டயொகி இன்்்ய பெருககைடி பதொன்்க கைொரணமைொகியது. 
 இன்்்ய கைொலகைட்டததில் ப�ொருளொதொர பெருககைடிகைளின் பின்னணியில் ப�ரு வளரச்சி ப�றறு 
வரும் இன்்்ய ஆட்சியொளரகைளின் ஓரு ெொடு ஒரு இனம் என்னும் சிஙகைள ப�ௌதத ப�ரினவொதக 
பகைொரிக்கை ஈழததமிழரகைளின் பதசியபபிரச்சி்ன என்�்தபய மை்நதுவிட்ட ஒன்்ொககுகி்து.  சீனொவின் 
ஒருகைட்சி ஆட்சிமு்் ப�ொன்் ஆட்சியி்ன பதொறறுவிககும் புதிய அரசியல்மைபபு ப�ொருளொதொர 
பெருககைடிகைளின் பின்னணியில் பவகைமைொகை வளரககைப�ட்டுக பகைொண்டு வருகி்து.  
 அபத பவ்ள ஈழததமிழரகைள பதசிய விடுத்லப ப�ொரொட்டததின் ப�ொழுது அ்மைதிப 
ப�ச்சுககைளுககு வழிப�டுதது�வரொகைத திகைழநத பெொரபவயின் அரசியல் த்லவரகைளில் ஒருவரொன 
எரிக பசொல்்கைம் அவரகைள, திருபகைொணமை்லயில் உளள மூபலொ�ொய கைற்கை நி்லயததிறகு 
அளிதத ப�ட்டியில், இக கைொலகைட்டததில் தமிழத பதசியவொத அரசியலுககைொன பின்வரும் ெொன்கு 
ஆபலொச்னகை்ள வழஙகியுளளொர. 01. அ்மைதியொன வழிமு்்கை்ளத பதொடரநதும் பின்�றறுஙகைள. 
02. அரததபூரவமைொன மைொற்ஙகைளுககைொகைப ப�ொதுவொன தமிழ முன்னணி்ய உருவொககுஙகைள. 03. 
ப�ொருளொதொர இனப பிரச்சி்னகைளுககு கூட்டுத தீரவு 04. இத்னக கைொண்�தறகு முறப�ொககைொன 
சிஙகைளவரகைள முஸ்லீம்கைளுககு பெசககைரம். 
 ஈழததமிழரகைளின் பதசியப பிரச்சி்ன்ய ென்கைறிநத திரு. எரிக பகைொல்்கைம் அவரகைளின் 
இநத ஆபலொச்னகைள அ்னததுலகை மைட்டததில் ஈழததமிழரகைளின் பதசியப பிரச்சி்னககைொன தீரவொகை 
வலியுறுததப�ட்டு வரும் வழிகைொட்டல்கைளின் பதொகுப�ொகைபவ உளளது. இது ஈழததமிழரகைளின் பதசியப 
பிரச்சி்ன இலங்கையின் ப�ொருளொதொர பெருககைடியின் பின்னணியில் மை்ககைப�ட்டபவொன்்ொகை உளளதன் 
சமைகைொல பவளிப�ொடொகைவும் உளளது. ஈழததமிழர பிரச்சி்ன அவரகைளின் மைண் சொரநதது, அவரகைளின் 
இ்்்மை சொரநதது என்�்தத பதளிவொகைத பதரிநத திரு. எரிக பசொல்்கைம் அவரகைபள அத்ன 
மை்நது இலங்கை அரசில் வொழும் ஒரு சிறு�ொன்்மை தமிழரகைளின் பிரச்சி்னயொகை அநதப�ொணியில் 
தீரவுககு ஆபலொச்ன கூறுவது பவத்னயொனது.
 பமைலும் எரிக பசொல்்கைம் அவரகைள, �ல தசொபத கைொல பெருககைடிககுப பின்னரும் சிஙகைள 
ப�ௌததரகைள ஆதிககைம் பசலுததும்  பகைொள்கையில் சிறு�ொன்்மைத தமிழரகைள முஸ்லீம்கைளுககைொன 
தன்னொட்சி என்் விடயததிறகு இன்னமும் தீரவு கைொணப�டவில்்ல எனப �கிரஙகைமைொகைக கூறியுளளொர. 
அ்னதது மைககைளுககும் ஏற் விதததில் இநத விடயததிறகு தீர்வக கைொண பவண்டுபமைன 
இலங்கை பிடிவொதம் பிடிப�து  தீரவு கைொலதொமைதமைொவதறகைொன கைொரணம் என்�்தயும் தனது பசவ்வி 
யில் பதளிவொககியுளளொர. சிறிலஙகைொவின் இநதப பிடிவொதததிறகுக கைொரணம் ஈழததமிழரகைளின் 
இ்்்மை்யயும், பதசஇனததன்்மை்யயும் சிறிலஙகைொ கைவனததில் எடுப�தறகு மைறுப�பதயொகும். 
இத்ன உலபகைஙகும் புலம்�திநது வொழும் ஈழததமிழரகைள எரிக பசொல்்கைம் அவரகைளுககும், உலகைத 
த்லவரகைளுககும் பதளிவொகை எடுததுச் பசொல்ல பவண்டிய ப�ொறுபபுளளவரகைளொகை உளளனர. 
 சிஙகைபபூரின் லீகுவொன்யூ அல்லது இநதியொவின் ெபரநதிரபமைொடி ப�ொன்்வரகைள வழஙகிய 
பதொ்ல பெொககுடன் கூடிய த்ல்மைததுவத்த வழஙகைக கூடிய  த்லவரகைள இலங்கைககுக 
கி்டககைவில்்ல என்னும் எரிக பசொல்்கைம் அவரகைளின் கூறறு, இநதியொவுககு பமைறகுலகை ெொடுகைள 
அளிககும் இன்்்ய முககியததுவததின் பவளிப�ொடு எனலொம். ஈழததமிழரகை்ளப ப�ொறுதத அ்னத 
துலகைக கைருததுருவொககைததில் இநதியொ வகிககும் இடம் பதளிவொகை உணரப�டக கூடியதொகை உளளது. 
ஈழததமிழரகைள  இநதியொவுடனொன உ்ரயொடல் ஒன்்்த பதொடஙகிட பவண்டியதன் அ்னததுலகை 
முககியததுவத்த இது உணரததுகி்து.  
 இலங்கையின் உறுதியொன ப�ொருளொதொர வளரச்சி அ்னவருககும் ென்்மையளிககும் என்னும் 
கூறறு அரசியல் தீரவுககு முககியததுவம் அளிககைொது, ப�ொருளொதொர வளரச்சி்ய முன்பனடுதது 
இலங்கை ப�ொருளொதொர பெருககைடி்யயும் இனபபிரச்சி்ன தீரவுகை்ளயும் பசயயலொம் என்னும் 
தவ்ொன வழிகைொட்டலொகை உளளது. ப�ொருளொதொர வளரச்சி்ய தமிழரகைள அனு�விப�தறகுரிய அரசியல் 
கைலொச்சொரம் இலங்கையில் இல்்ல என்�தொல்தொன் எரிக பசொல்்கைம் அவரகைளின் ப�ச்சுவொரத்த 
முயறசியின் ப�ொது தமிழர பதசியததினர, இ்டககைொல நிரவொகைம் ஒன்்் அனுமைதிககுமைொறும் அநத 
அடிப�்டயிபலபய அரசியல் கைலொச்சொரத்தக கைட்டிபயழுப�லொம் எனக பகைட்டனர. இன்றும் வடககு 
கிழககுககைொன இ்டககைொல நிரவொகைம் அனுமைதிககைப�டுவபத இன்்்ய பிரச்சி்னகைளுககைொன உண்்மைத 
தீரவுககைொன முதற�டியொகை அ்மையும்.  தறப�ொ்தய ப�ொருளொதொரத்த புரிநது பகைொளளக கூடிய-
ப�ச்சுவொரத்தகைளில் சி்ப�ொகை ஈடு�டககூடிய ரணில் விககிரமைசிஙகை்வ விட பவறு ஒரு இலங்கைத 
த்லவ்ர நி்னததுப�ொரப�து கைடினம். ரணில் சி்நத �ண்�ொரநத மைனிதர. ஆனொல் அவர 
ரொஜ�கசொககை்ள வீழததியவரகைளின் ெம்பிக்கை்யப ப�றுவதறகு இன்னமும் நீண்ட தூரம் பசல்ல 
பவண்டும் எனவும் எரிக பசொல்்கைம் ரணி்லப �ொரொட்டுவது, பமைறகுலகின் பமைலொண்்மை இன்்்ய 
சூழலில் மைொற்ஙகை்ள ஏற�டுததுவதில் வகிககும் முககிய வகி�ொகைத்தத பதளிவொககுகி்து. இவற்் 
எல்லொம் கைவனததில் எடுதது ஈழததமிழரகைள பசயற�ட எரிக பசொல்்கைம் பசொல்கி் மைொற்ஙகைளுககைொன 
ப�ொது முன்னணி்யத தமிழரகைள உருவொககுவதும், அ்மைதி வழியில் ப�ொரொட்டஙகை்ளத பதொடரவதும், 
முறப�ொககு சிஙகைள முஸ்லீம் மைககைளுடன் பெசககைரம் நீட்டுவதும் கூட்டுத தீரவுகைள வழி இன்்்ய 
சூழநி்ல்ய எதிர பகைொளள உதவும் என்�து இலககின் எண்ணமைொகைவும் உளளது. 

Mrphpau;

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியின் ப�ொர்வையில்
மறக்கப�டும் ஈழததமிழர பதசியபபிரச்சி்ை

தைமிழ் மககளின் அறிவுக கைஞ்சிைமாக விைஙகிை 
ைாழ். நூலகம் எரிககப்பட்டு 41 வருைஙகள் கழிந்து 

விட்ைன. 1987ம் ஆணடு 5ம் மாதைம் 31ம்திகதி ெள்ளிரவு  
பவ்ையில் மூட்ைப்பட்ை அந்தை தீ, ொலு தைசாப்தைஙகளு 
ககுப் பின்னரும், தைமிழ் மககளின் பெஞ்சஙகளில்அந்தை தீ 
ஆ்றாமல் கனன்று பகாணடிருககின்்றது. தைமிழினததின் 
கல்வி – புல்மசார் பணபாட்டு கலாசார ்மைமாக 
விைஙகிை ைாழ் நூல கத்தை அரச வன் பகாடு்மைாைர் 
கள் தீயிட்டு எரிதது ொசமாககினர். தைமிழினததின் மூல 
பவ்ர அறுதது  பமற்பகாள்ைப்பட்ை ஓர் இன அழிப் 
பாக அந்தைச் சம்பவம் பதிவாகி இருககின்்றது. இதைன் 
காரண மாகபவ அந்தைத தீ மிக பமாசமான மனவடுவாகத 
தைமிழர்களின் மனஙகளில் இன்னும் படிந்திருககின்்றது.
 இனப்பிரச்சி்னககுத தீர்வாக மாவட்ை ச்பகள் 
பிபரரிககப்பட்டு அவற்றுககான பதைர்தைல்கள் ெ்ை 
பபற்்ற தைருணம் அது. ஐககிை பதைசிை கட்சியின் தை்லவ 
ரும் பபரின அரசின் பபருந் தைந்திரவாதியுமாகிை பஜஆர் 
ஜைவர்தைன ஜனாதிபதிைாக பகாபலாச்சிக பகாணடிருந் 
தைார். இந்தைத பதைர்தைலில் ைாழ்ப்பாணததில் ஐககிை 
பதைசிை கட்சி்ை பவற்றி பப்றச் பசய்ைபவணடும் என்்ற 
தீர்மானத்தை எப்படிைாவது நி்்ற பவற்றிவிை பவண 
டும் என்்ற மு்னப்பில் அவர் பசைற்பட்டிருந்தைார்.
 தைனிொட்டு பகாரிக்க்ை முன்்வதது, 1977இல் 
பதைர்தைலில் பவற்றிபபற்்ற பின்னர், மாவட்ை ச்ப க்ை 
ஏற்றுகபகாணை தைமிழ்த தை்லவர்கள் மீது, ஆயுதைப் 
பபாராட்ைததில் குதிததிருந்தை தைமிழ் இ்ைஞர்கள், 
சீற்்றம் பகாணடிருந்தைனர். பபாராளிகளின் எச்சரிக 
்க்ை மீறி, ஐககிை பதைசிை கட்சி சார்பில் மாவட்ை 
ச்பத பதைர்தைலில் பபாட்டியிட்டிருந்தை தைமிழ் பவட்பாைர் 
மீதும் அந்தைச் சீற்்றம் பாய்ந்தைது. தைனது கட்சி பவட்பாைர் 
சுட்டுக பகால்லப்பட்ை்தை ஜைவர்தைனவினால் சீரணிகக 
முடிைவில்்ல. தைமிழர்களுககு ஒரு பாைம் படிப்பிகக 
பவணடும் என்்ற வன்மம் பகாணடிருந்தைார்.
 அவருககு தைமிழர் விடுதை்லக கூட்ைணியின் 
பதைர்தைல் பிரசாரக கூட்ைததில் தைமிழ்ப் பபாராளிகள் 
ெைததிை துப்பாககிச் சூட்டில் சிஙகை பபாலிஸ் உததிபைா 
கததைர் ஒருவர் பகால்லப்பட்ை சம்பவம் வாய்ப்பாக 
அ்மந்துவிட்ைது. அரச ப்ைககுணைர்க்ை ஏவி 
விட்டு ைாழ் ெக்ரபை தீககாைாககினார். காமினி திச 
ொைகக, சிறில் மததியு ஆகிை அ்மச்சர்வ அந்தைஸ்து 
பகாணை இரணடு அ்மச் சர்களின் பமற்பார்்வயில் 
இந்தை அட்டூழிைம் நி்்றபவற்்றப்பட்ைது.
 கட்ைவிழ்ததுவிட்ை நி்லயில் பாய்ந்தை சீரு்ைப் 
ப்ையினரும் அரச சிவிலு்ைப் ப்ைககுணைர்களும் 
3 தினஙகள் தைமது அட்டூழிைத்தைத பதைாைர்ந்தைனர். ைாழ் 
ொைாளுமன்்ற உறுப்பினர் பவ.பைாபகஸ்வரனின் வீடு 
எரிககப்பட்ைது. அவர் பதைய்வாதீனமாகத தைப்பிபைாடி 
னார். ைாழ் நூலகம் அடிதது உ்ைககப்பட்டு, அஙகி 
ருந்தை 97 ஆயிரம் பபறுமதி மிகக புததைகஙகள் குவிககப் 
பட்டு எரியூட்ைப்பட்ைன. நூலகக கட்டிைமும் எரிதது  
பசதைமாககப்பட்ைது.
 அது மட்டுமல்லாமல் ைாழ் ெகர வர்ததைக 
நி்லைஙகள் கலாசார மற்றும் மதை அ்ைைாைஙகைாக 
அ்மககப்பட்டிருந்தை பல தைமிழ்ப்பபரிைவர்களின் 
சி்லகளும் அடிதது பொறுககப்பட்ைன. ைாழ்ப்பாண 
ததில் இருந்து பவளிவந்தை ஈழொடு பததிரி்க அலுவல 
கமும் தைாககி அழிககப்பட்ைது. அதைன் ஆசிரிைர் எரி 
காைஙகளுககு உள்ைாகினார். இந்தை அரச வன்மு்்றகளின் 
பபாது வீடுகளில் இருந்தை அப்பாவிகளும் பவளியில் 
இழுததுக பகால்லப்பட்ைார்கள்.
 தைமிழ்ப் பாரம்பரிை வாழ்க்கக கலாசாரத்தைப் 
பிரதிபலிததை பல ஆயிரம் ஓ்லச் சுவடிகள், தைமிழ்த 
தைததுவவாதியும், க்லஞரும் எழுததைாைருமாகிை 
ஆனந்தை குமாரசாமி மற்றும் தைமிழறிஞர் ஐசக தைம்்பைா 
ஆகிபைார் எழுதிை பல புததைகஙகள் பிரதிகள் என்பன 
வும் எரிதது ொசமாககப்பட்ைன.
 இருபது வருைஙகளின் பின்னர் அரச பசய்தித 
தைாைாகிை பைய்லி நியூஸ் 2001 ஆம் ஆணடு தைனது 
ஆசிரிை தை்லைஙகம் ஒன்றில் அரசாஙகததினால் 
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கச்சதீவு பதைாைர்பில் தைமிழக பா.ஜ.க. தை்லவர் 
அணணாம்ல பதைரிவிததுவரும் கருததுக 

களும், தைமிழக முதைல்மச்சர் மு.க.ஸ்ைாலின், 
இந்திைப் பிரதைமர் பமாடி்ை பம்ையில் ் வததுக 
பகாணடு பவளியிட்ை அறிவிப்பும் இலங்கத 
தைமிழ் மீனவர்கள் மததியில் பதைற்்றத்தை ஏற்படுததி 
யிருககின்்றது. 
 “கச்சதீ்வ இந்திைா மீைப்பபறுவதைற்கான 
தைருணம் இதுதைான்” என அவர்கள் கூறுகின்்றார்கள். 
ஏற்கனபவ பாதிககப்பட்டுள்ை தைமது மீன் பிடித 
பதைாழில் பமலும் அச்சுறுததைலுககுள்ைாகலாம் என 
ஈழத தைமிழ் மீனவர்கள் அஞ்சுவதைற்கு நிைாைமான 
காரணஙகள் உள்ைன. 
 மறுபககததில் தைமிழக அரசிைல் கட்சிகள் 
இந்தை அறிவிப்புகக்ை ஆரவாரமாக வரபவற்றுள் 
ைன. கச்சதீவு விவகாரத்தை ்கயில் எடுப்பதைற்குப் 
‘பபாருததைமான பெரம்’ இதுதைான் என இதை்ன வர 
பவற்று பவளியிட்டுள்ை அறிக்ககளில் தைமிழகக 
கட்சிகள் பலவும் கூை கூறிவருகின்்றன. ‘பபாருததை 
மான பெரம்’ என எதை்ன முன்்வதது அவர்கள் 
பசால்கின்்றார்கள்? இலங்க பலவீனமான நி்ல 
யில் இருப்ப்தை முன்்வததைா?
 இரு ொட்டு மீனவர்க்ையும் பபாறுததைவ 
்ரயில், உணர்வுபூர்வமான இந்தை விவகாரம் இப் 
பபாது சர்ச்்சககுரிை ஒன்்றாகியிருப்பதைற்கான கார 
ணம் என்ன? இ்வ குறிதது ஆராய்வதுதைான் இக 
கட்டு்ரயின் பொககம். 

சர்ச்ச்ை ஆரம்பித்த பா.ஜ.க. அண்ாம்ை
சில வாரஙகளுககு முன்னர் இலங்கககு திடீர் 
விஜைம் ஒன்்்ற முன்பனடுததிருந்தை பா.ஜ.க.வின் 
தைமிழகத தை்லவர் அணணாம்லதைான் இந்தைப் 
பிரச்சி்ன மீணடும் பபசப்படுவதைற்கான பிள் 
்ைைார்சுழி்ைப் பபாட்டுகபகாடுததைவர். அவரது 
இலங்க விஜைம் முககிைமானதைாக பொககப் 
பட்ை்மககு காரணஙகள் இருந்தைன. 

 பிரதைமர் பமாடியின் ஒரு பிரதிநிதிைாகபவ 
அவர் இலங்க வந்திருந்தைார். வைமாகாணததில் 
ைாழ்ப்பாணம், மன்னார், கிளிபொச்சி, வவுனிைா 
பபான்்ற பகுதிகளுககும் பசன்்ற அவர், பல்பவறு 
தைரப்பின்ரயும் சந்திததுப் பபச்சுகக்ை ெைததி 
னார். அவருைன் பபசுவதில் தைமிழ்ப் பிரதிநிதிகளும் 
ஆர்வம் காட்டியிருந்தைார்கள். இந்திைாவின் பலம் 
வாய்ந்தை ஆளும் கட்சியின் பிரதிநிதிைாக அவர் 
வந்திருப்பதைால், இலங்க குறிதது புதுடில்லி 
எடுககக கூடிை தீர்மானஙகளில் அவரது விஜைமும், 
ொடு திரும்பிை பின்னர் பிரதைமர் பமாடிககு அவர் 
பகாடுககககூடிை அறிக்கயும் பசல்வாக்க பசலு 
ததும் என எதிர்பார்ககப்பட்ைது. 
 பசன்்ன திரும்பிை பின்னர் பிரதைமருககு 
அவர் அனுப்பிை அறிக்கயில் என்ன குறிப்பிட்டி 
ருந்தைார் என்பது பதைாைர்பான தைகவல்கள் பவளி 
யிைப்பைவில்்ல. ஆனால், ஊைகஙகள் மததி யில் 
கருதது பவளியிட்ை அவர், கச்சதீ்வ இந்திைா 
மீைப்பபறுவதைற்கான தைருணம் இதுதைான் எனவும். 
அதைற்கான பசைன்மு்்றக்ை இந்திைா ஆரம்பிகக 
பவணடும் என்்ற வ்கயிலும் கருதது பவளியிட்டி 
ருந்தைார். 

்தமிழக அரசிைலும் க்சசதீவு சர்ச்சயும்
பபாருைாதைார பெருககடிைால் பாதிககப்பட்டுள்ை 

ஈழத தைமிழர்களுககு அவசிைமான உணவுப் பபாரு 
ட்க்ை அனுப்பி ்வப்பதைற்கான பசைன்மு்்ற 
ஒன்்்ற முதைல்மச்சர் ஸ்ைாலின் ஆரம்பிததிருந்தை 
ஒரு பின்னணியில்தைான் அணணாம்லயின் 
இலங்க விஜைம் இைம்பபற்்றது. இது இலங்க, 
தைமிழக ஊைகஙகளின் கவனத்தையும் அதிகைவுக 
குப் பபற்றிருந்தைது. அதைாவது, ஸ்ைாலின் பபற்று 
வரும் ஊைகக கவனத்தை ஓரைவுககாவது தைனது 
பககம் திருப்புவது அவரது பொககமாக இருந்தைது. 
 தைமிழக அரசிைலில் அணணாம்லயின் 
வரு்க்ைத பதைாைர்ந்து பா.ஜ.க.வின் வைர்ச்சி 
அதிகைவுககுள்ைானதைாக ஒரு கருததுள்ைது. தைமிழ 
கததில் பா.ஜ.க. ஒரு ஆசனத்தைப் பபற்றுகபகாண 
ை்ம இந்தை வைர்ச்சியில் ஒரு முககிை ்மல் கல் 
லாகக கருதைப்படுகின்்றது. இந்தை நி்லயில் ஈழத 
தைமிழர்களுககு ஆதைரவான நி்லப்பாடும், கச்சதீவு 
குறிததை அறிவிப்புககளும் கட்சியின் ஆதைரவுத தைை 
த்தை பமலும் விரிவாகக உதைவும் என்பது அணணா 
ம்லயின் கருதது. 
அ.தி.மு.க. பசைற்றி்றனற்்ற இரட்்ைத தை்ல்ம 
ைாலும் சசிகலாவின் அதிரடி அறிவிப்புககைாலும் 
குழம்பிப்பபாயிருககும் நி்லயில், பா.ஜ.க.வுககு 
தைமிழகததில் ஆதைர்வ வலுப்படுததுவதைன்மூலம் 
பமாடியின் இதைைததில் இைம்பிடிப்பது அணணா 
ம்லயின் திட்ைம். பா.ஜ.க.்வப் பபாறுததைவ்ர 
யில், பதைன்னிந்திைாவில்தைான் அது வலுவான 
நி்லயில் இல்்ல என்பது பமாடியின் கருதது. 
அதை்ன மாற்றிை்மப்பதைற்கான நிகழ்ச்சி நிர்ல 
வகுததுச் பசைற்படும் அணணாம்ல ஈழத தைமிழர் 
விவகாரத்தை ்ககளில் எடுததுள்ைார் என்பது 
இப்பபாது பவளிப்ப்ைைாகபவ பதைரிகின் ்றது. 

அண்ாம்ை சசான்ன ‘காைபசபட்டக’ க்்த!
அணணாம்லயின் அதிரடிைான இலங்க விஜ 
ைம், அதை்னத பதைாைர்ந்து அவர் பவளியிட்ை 
கச்சதீவு குறிததை சர்ச்்சககுரிை கருததுககள் என்ப 
வற்்்றத பதைாைர்ந்து முள்ளிவாய்ககால் நி்ன 
பவந்தைல் நிகழ்வு பசன்்னயில் ெ்ைபபற்்றபபாது  
அவர் நிகழ்ததிை உ்ரயும் ஈழத தைமிழர் பிரச்சி 
்ன்ை ்மைப்படுததி தைமிழக அரசிைலில் அவர் 
காய்ெகர்ததுகின்்றார் என்ப்தை பவளிப்படுததிைது. 
 பபரும் சர்ச்்சகளின் மததியில் பசன்்ன 
யில் ெ்ைபபற்்ற முள்ளிவாய்ககால் நி்னபவந்தை 
லில் அணணாம்ல பசான்ன காலப்பபட்ைகக 
க்தை்ை ைாருபம சீரிைஸாக எடுதது கபகாணை 
தைாகத பதைரிைவில்்ல. அது ெ்கச்சு்வைான ஒன் 
்றாகததைான் பொககப்பட்ைது. காலப் பபட்ைகததில் 
திரும்பிச் பசன்று 2009ககு பபானால், அப்பபாது 
பா.ஜ.க. ஆட்சியில் இருந்திருந்தைால் முள்ளிவாய் 
ககால் இனப்படுபகா்ல்ை தைடுதது நிறுததியி 
ருப்பபாம் என அணணாம்ல பதைரிவிததைார். 
 ஈழத தைமிழர் விவகாரத்தை தைமிழக அரசி 
ைலுககு எந்தைைவுககுப் பைன்படுததை அவர்முற்படு 
கின்்றார் என்பதைற்கு இதை்னவிை பவறு உதைாரணம் 
பதைைத பதை்வயில்்ல. உணர்வுக்ைத தூணடி 
விடுவதைற்காக சாததிைமற்்ற ஒன்்்ற அவர் பபசுகி 
ன்்றார். முள்ளிவாய்ககால் இனப்படு பகா்லககு 
நீதி பகட்டு மககள் இன்றும் பபாராடிக பகாணடி 
ருககின்்றார்கள். ஐ.ொ. ச்ப வ்ரயில் இது எதி 

பராலிததுகபகாணடிருககின்்றது. இந்தை மககளுககு 
நீதி்ைப் பபற்றுகபகாடுகக பமாடி அரசு பசைற் 
படும் என அவர் அறிவிததிருந்தைால், அது உண்ம 
யில் அர்ததைமுள்ைதைாக இருந்திருககும். 
 பஜனீவாவில் ஈழத தைமிழர் பிரச்சி்ன்ை 
நீர்ததுப்பபாகச் பசய்வதில் பமாடி அரசு எந்தைை 
வுககு சம்பந்தைப்பட்ைது என்பது பதைரிைாதை ஒன்்ற 
ல்ல. இனிபமலும் அதை்னததைான் பமாடி அரசு 
பசய்யும் என்பதும் எதிர்பார்ககககூடிைதுதைான். 
இந்தை நி்லயில், முள்ளிவாய்ககால் இனப்படுபகா 
்ல்ை முன்்வததுககூை தைமிழகததில் அரசிைல் 
பசய்ை அணணாம்ல முற்படுகின்்றார் என்பது 
பவளிப்ப்ை. 

ஸ்டாலின அறிவிபபின பின்னணி்தான என்ன?
ஈழப் பிரச்சி்ன்ை ்வதது அணணாம்ல 
‘ஸ்பகார்’ பணணிகபகாணடு பபாகின்்றார் என்பது 
ஸ்ைாலினுககும் புரிந்தைது. அதைற்குப் பதிலடி ஒன் 
்்றக பகாடுப்பதைற்கு அவரும் காததிருந்தைார். கைந்தை 
வாரம் பல்பவறு அபிவிருததித திட்ைஙக்ை ஆரம் 
பிதது ் வப்பதைற்காக பமாடி பசன்்ன வந்தைபபாது, 
அவ்ர பம்ையில் ்வததுகபகாணபை அந்தை 
அறிவிப்்ப ஸ்ைாலின் பவளியிட்ைார். 

 “தைமிழக மீனவர்களின் உரி்ம்ை பாதுகாக 
கும் வ்கயில் கச்சதீ்வ மீட்பதைற்கு இதுபவ உகந்தை 
தைருணம்” என்பதுதைான் பமாடியிைம் ஸ்ைாலின் 
முன்்வததை பகாரிக்க. ஆயிரககணககான மககள் 
குவிந்திருந்தை கூட்ைததில் ஸ்ைாலின் இதை்ன 
அறிவிததை பபாது மககளின் கரபகாசம் விண்ணப் 
பிைந்தைது. ஆக, அணணாம்லயின் ெகர்வுககு 
பமாடி முன்பாகபவ ஸ்ைாலின் பதிலடி்ைக 
பகாடுதது விட்ைார். ‘இதுபவ உகந்தை தைருணம்’ என 
எதை்ன ஸ்ைாலின் குறிப்பிடுகின்்றார். 
 இலங்க பபாருைாதைார நி்லயில் அதைை 
பாதைாைததில் விழுந்திருககும் நி்லயில், அதை்ன 
தூககி நிமிர்ததுவதைற்கு இந்திைா உதைவிகபகாணடு 
ள்ைது. இதை்னததைான் ‘உகந்தை தைருணம்’ என 
ஸ்ைாலின் கருதுகின்்றாரா? இந்தை நி்லயில்தைான் 
கச்சதீ்வ 33 வருை குததை்கயில் பபற்றுகபகாள்ை 
இந்திைா திட்ைம் என்்ற பசய்தி ஒன்றும் கசிைவிைப் 
பட்ைது.
 ஈழத தைமிழர் ெலன்களில் தைமது அகக்்ற்ை 
பவளிப்படுததி தைமிழகததில் அரசிைல் பசய்யும் 
கட்சிகள், கச்சதீவு விவகாரததில் ஈழத தைமிழர்களின் 
நி்லப்பாடு என்ன? அதைனால் அவர்கள் எந்தைைவு 
ககுப் பாதிககப்படுவார்கள் பபான்்ற விைைஙக்ை 
யிட்டு எந்தைவ்கயிலும் அகக்்றப்படுவதைாகத 
பதைரிைவில்்ல.
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ககள்வி: 
 ககாட்டா ககா கமவில் கபாராட்டம் 
ந்டததிக் சகாணடிருபபவரகள், ்தமிழ் மக்கள் 
அதில் சபருமளவுக்கு இ்்ந்துசகாள்ள 
வில்்ை எனப்்தயிடடு அதிகளவு அக்க்ைப 
படுகினைாரகள். இந்்தப கபாராட்டததில் ஈடு 
படடுள்ள ச்தாழிறசஙக பிரமுகரகள் ைாழ்ப 
பா்ம் வந்து பல்கவறு ்தரபபி்னரு்டனும் 
இது குறிதது கபசியுள்ளாரகள். உஙக்ளயும் 
அவரகள் சந்தித்த்தாக அறிகிகைாம். அவரகள் 
முன்வத்த ககாரிக்்க என்ன? அ்தறகாக 
நீஙகள் சகாடுத்த பதில் என்ன?

பதில்: 
 பகாட்ைா பகா கம பபாராட்ைததில் சம்பந் 
தைப்பட்டுள்ை இ்ைஞர்களுைன் இ்ணந்து பசைற் 
படும் பதைாழிற்சஙக பிரதிநிதிகள் சிலர் ைாழ்ப்பா 
ணததுககு வந்து எம்முைன் பபசியிருககின்்றார்கள். 
பவறு சில அ்மப்புககளுைனும் பபசியிருககின் 
்றார்கள். காலிமுகத திைலில் ெ்ைபபறும் பபாராட் 
ைததில் தைமிழ் மககள் எதைற்காக பஙகு பகாள்ைாமல் 
ஒதுஙகிகபகாள்கின்்றார்கள் என்ப்தை அறிவது தைான் 
அவர்களு்ைை வரு்கயின்பொககம். அதை்ன 
யிட்டு ஆய்வு ஒன்்்ற பமற்பகாள்வதைற்காகத தைான் 
தைாம் வந்தைதைாகவும் அவர்கள் பசான்னார்கள். இது 
பதைாைர்பில் வலுவான நிைாைமான காரணஙக்ை 
ொம் அவர்களுககுத பதைரிவிதபதைாம்.

 
இ து 
பவறுமபன ஒரு பபாருைாதைார பெருககடிககான 
பபாராட்ைமாக இருந்திருந்தைால் ொஙகள் அதில் 
கலந்து பகாணடிருப்பபாம் என்ப்தை அவர்களுக 
குத பதைரிவிதபதைாம். ஆனால், இந்தைப் பபாராட்ைம் 
ஆட்சி மாற்்றததுககான ஒரு பபாராட்ைம். ஆட்சி 
மாற்்றததுககான பபாராட்ைம் என வரும் பபாது 
வரப்பபாகும் புதிை ஆட்சி தைமிழ் மககளு்ைை 
ெலன்கள் பதைாைர்பில் கவனததிற் பகாள்ைாமலிருக 
கும் நி்லயில் ொஙகள் எப்படி கலந்து பகாள்வது 
என்்ற பகள்வி்ை ொஙகள் அவர்களிைம் முன்்வத 
பதைாம். தைமிழ் மகக்ையும் இ்ணததுகபகாள்ைாதை 
அரசு ஒன்்்ற உருவாககாமல் இந்தைப் பிரச்சி்ன 
்ைத தீர்கக முடிைாது என்ப்தை ொம் அவர்களுககுத 
பதைரிவிதபதைாம்
 இதை்னவிை தைமிழ் மககள் இன்று ஐந்து 
வ்கைான பிரச்சி்னகளுககு முகஙபகாடுககின் 
்றார்கள். 

 
1. அரசியல் தீர்வு என்ற அடிபபடடப பிரச் 
சிடை.
2. இைஅழிபபுககு நீதி க்கொருகின்ற நீதிப 
பிரச்சிடை.
3. அன்றொடம் நடடதபறும் ஆககிரமிபபுப 
பிரச்சிடை
4. அரசியல் ட்கதி்கள் விவ்கொரம், ்கொணொமலொ 
க்கபபடகடொர்  பிரச்சிடை
5. கபொரொல் பொதிக்கபபடட மக்களுடடய 
நலன்கள் சொர்்ந� பிரச்சிடை.

தைமிழ் மககளு்ைை இந்தை ஐந்து பிரச்சி்னகளில் 
ஒன்்்றககூை இந்தைப் பபாராட்ைககாரர்கள் முன் 
்வககவில்்ல. அதை்ன ஏற்றுக பகாணைதைாகக 
கூ்றவும் இல்்ல. இவவா்றான நி்லயில் இதில் 
கலந்துபகாள்வதில் எமககுப் பிரச்சி்ன உள்ைது 
என்ப்தை அவர்களுககுத பதைளிவாக புரிை ்வத 
பதைாம். 
 எஙகளுககுள்ை பிரச்சி்ன என்னபவன் 
்றால் அஙகுள்ை அரசிைல் தைரப்புககளில் ைா்ர 
ொஙகள் ெம்புவது? 
 இரணடு பிரதைான கட்சிக்ையும் பபாறுததை 
வ்ரயில் அ்வ இரணடுபம பபரும் பதைசிைவாதை 
அணிகள்தைான். அந்தை இரணடிலும் ொஙகள் ெம்பி 
க்க ்வகக முடிைாது. மூன்்றாவது அணிைான 
பஜ.வி.பி. இந்தை இரண்ையும் விை பமாசமாக 
ெைந்து பகாணைதுதைான் வரலாற்று அனுபவம். 
வைககு - கிழககு இ்ணப்்ப இல்லாமல் பசய் 
தை்ம பபான்்ற்வ அவர்கைால் பசய்ைப்பட்ைது 
தைான். ஆக, ெம்பிக்க ்வப்பதைற்கு சிஙகைத தைரப் 
பில் எவரும் இல்்ல.
 அவர்க்ை விட்டுவிட்டு புல்மைாைர் 
க்ை பொககினால் அவர்களும் ெம்பிக்கைளிக 
கும் வ்கயில் ெைந்து பகாள்ைவில்்ல.  தைைான் 
ஜைதிலகக முதைல் 
குமார் ரூபசிஙக வ்ர 
யில் அவவாறுதைான் 
ெைந்து பகாணைார் 
கள். தைைான் 
ஜைதிலகக ஈழப் 

பபாராட்ைததின் ஆரம்ப காலஙகளில் தைனிொட்டுக 
பகாரிக்க்ைபை ஏற்றுகபகாணைவர். சுைநிர்ணை 
உரி்மயின் அடிப்ப்ையில் அதைற்கு விைககம் 
பகாடுததைவர். ஆனால், இன்று அவர் பபரினவாதை 
ததின் காவலனாக இருககின்்றார். பபருந் பதைசிை 
வாதைம் தைம்்ம ஒதுககிவிடுபமா என்்ற அச்சததில் 
அவவா்றான ஒரு நி்லப்பாட்்ை அவர்கள் 
எடுததுகபகாள்கின்்றார்கள். 
 இந்தை நி்லயில் ைா்ர ெம்பி ொம் இந்தைப் 
பபாராட்ைததில் இ்ணந்துபகாள்வது என்்ற 
பகள்வி ெம்மததியில் உள்ைது. ப்ையினரின் 
ெைவடிக்ககளின் பபாது சிஙகை மகக்ையும் 
தைமிழ் மகக்ையும் அவர்கள் ஒபர நி்லயில் பார்கக 
வில்்ல. தைமிழ் இ்ைஞர்க்ை அவர்கள் மிகவும் 
பமாசமாக ெைததினார்கள். இ்வ அ்னததும் 
பசர்ந்துதைான் தைமிழ் மககள் இதில் பஙகு பகாள்ை 

முடிைாதை ஒரு நி்ல ஏற்பட்டிருககின்்றது என்ப்தை 
ொம் கூறியிருந்பதைாம். எமது இந்தைக கருததுகக்ை 
அவர்கள் ஏற்றுகபகாணைார்கள். ஆனால், இஙகு 
ஒரு பவளி தி்றந்திருககின்்றது. இந்தை பவளியில் 
நீஙகளும் பசைற்பை பவணடும் என்்ற கருத்தை 
அவர்கள் முன்்வததிருந்தைார்கள். அதை்ன ொமும் 
ஏற்றுகபகாணபைாம்.
 

ககள்வி: 
 ககாட்டா ககா கம கபாராளிகளு்டன 
கப்சசுவாரத்்தக்ள கமறசகாள்வது ்தமிழ் 
மக்களுக்குப பைனுள்ள்தாக அ்மயுமா?

பதில்: 
 ஆம் உண்மயில் உ்ரைாை்ல ொம் 
பதைாைரபவணடும். அதைன் மூலமாகபவ எஙகளு 
்ைை பிரச்சி்னக்ை அவர்களுககும் பசால்லக 
கூடிைதைாக இருககும். சிஙகை இ்ைஞர்களிைம் இப் 
பபாது ஒரு மாற்்றம் வந்திருககின்்றது. அவர்கள் 
இப்பபாது பிரச்சி்னகளின் பவர்க்ைத பதைடிச் 
பசல்கின்்றார்கள். இதைன்மூலம் இனப்பிரச்சி்ன 
பதைாைர்பில் அவர்கள் சிந்திககின்்ற நி்ல ஒன்று 

உருவாகும். இப்பபாது உருவாகியிருககும் இந்தை 
பவளி்ை ொஙகளும் பைன்படுததை பவணடும். 
பஙகுபகாள்ைாவிட்ைாலும் பைன்படுததை பவண 
டும் அவர்களுைன் பதைாைர்ச்சிைான உ்ரைாைல் 
ஒன்்்ற ெைததிகபகாணடிருப்பது எஙகளுககு 
ெல்லது. எஙகளு்ைை பபாராட்ைம் பவற்றிபப்ற 
பவணடுமானால் சிஙகை தைரப்பிலும் குறிப்பிட்ை 
ஒரு பகுதியினரின் ஆதைர்வப் பபற்றுகபகாள்ை 
ொம் முைற்சிகக பவணடும். இந்தைப் பபாராட்ைம் 
அதைற்கான வாய்ப்்பத தைந்திருககின்்றது. அதை்ன 
ொம் பைன்படுததிகபகாள்ை பவணடும்.

ககள்வி: 
 ச்தனனிைங்கயில் உருவாகிை 
இ்ளஞரகளின கபாராட்டம்்தான 21ஆவது 
திருத்தத்்த அவசரமாக அரசாஙகம்சகாணடு 
வருவ்தறகு கார்மாக இருந்துள்ளது. 
்தமிழ் மக்க்ளப சபாறுத்தவ்ரயில் இந்்தத 
திருத்தத்்த எவவாறு பாரக்க முடியும்?

பதில்: 
 உண்மயில் இந்தை 21 ஆவது திருததைம் 
ெ்ைமு்்றககு வருமா என்பது கூை இன்று சந்பதைக 
ததுககுரிைதைாகபவ இருககின்்றது. ஏபனனில் 
பபருந் பதைசிைவாதை சகதிகள் லிபரல் ஜனொைகம் 
ஒரு பபாதும் ஒததுவராது. சிஙகை பதைசத்தை 
ஜனொைக மைப்படுததுவதுதைான் தைற்பபா்தைை 

‘ககாட்டா ககா கம’வில் கபாராட்டத்்த ந்ட 
ததிக்சகாணடிருபபவரகளின பிரதிநிதிகள் 

ைாழ்பபா்ம் வந்து சிவில் சமூகப பிரதிநிதிகளு 
்டன முக்கிைமா்ன கப்சசுக்க்ள ந்டததியிருந் 
்தாரகள். இதில் என்ன கபசபபட்டது? 21ஆவது 
திருத்தம் ஒபகபறுமா? அதில் ்தமிழ் மக்களின 
உரி்மகள் எந்்தளவுக்கு உறுதிபபடுத்தப 
படும்? கபானை வி்டைஙகள் ச்தா்டரபில் 
அரசிைல் ஆயவாளரும் சட்டத்தரணியுமா்ன 
சி.அ.ய�ோதிலிங்கம் உயிகரா்்டத ்தமிழின 
்தாைகக் களததுக்காக வழஙகிை சசவவியின 
முக்கிைமா்ன பகுதிக்ள இந்்த வாரம் இைக்கு 
வாசகரகளுக்கு ்தருகினகைாம்.
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இலங்கயின் பபாருைாதைாரப் பிரச்சி்ன 
என்பது பவறுமபன பபாருைாதைாரததுைன் 

மட்டுப்படுததைப்பட்ைதைல்ல. அது பரந்து விரிந்தை 
பதைாரு பிரச்சி்ன. பல பிரச்சி்னக்ை உள்ைைக 
கிை ஒரு கூட்டுப் பிரச்சி்ன - கூட்டுக குழப்ப 
நி்ல. 
 அந்நிைச் பசலாவணிககான உள்ளூர் உற்ப 
ததி, ொட்டு மககளின் உணவுத பதை்வககான விவ 
சாை உற்பததி,  இ்றககுமதி மற்றும் பச்வகளின் 
மூலமான அரச வருமானததுககுரிை ெைவடிக்க 
கள் என பலதைரப்பட்ை வழிகளிலான வருவாய் 
சார்ந்தை ெைவடிக்ககள் இந்தைப் பிரச்சி்னயில் முக 
கிை இைம் வகிககின்்றன.
 அபதைபவ்ை ொட்டின் பசலவினஙக்ை 
சி்றப்பாகக ்கைாணடு அந்நிைச் பசலாவணி்ைப் 
பபாதிை  அைவில் ஈட்டுவதைற்கான உல்லாசப் பைண 
தது்்ற சார்ந்தை பவ்லததிட்ைஙக்ை முன்பனடுத 
தைலும் முககிை விைைமாகும்.  பமாததைததில் ொட்டின் 
பசைற்பாடுக்ை சீராக பெறிப்படுததி மககளின் 
ெம்பிக்கககுரிை வ்கயில் ஆட்சிமு்்ற்ம்ை 
பமற்பகாள்வதைற்கு உறுதிைான - ஸ்திரமான அரசா 
ஙகம் ஒன்று கட்ை்மககப்பை பவணடும்.
 ஆட்சியில் உள்ை அரசாஙகததின் மீது மககள் 
ெம்பிக்க இழந்துள்ைார்கள். அரச தை்லவராகிை 
ஜனாதிபதி மீது மககள் ெம்பிக்க இழந்தைது மட்டு 
மல்லாமல், பவறுப்ப்ைந்துள்ைார்கள். தீர்கக 
தைரிசனம் மிகக ஒரு தை்லவராக அவர் பசைற்பைத 

தைவறியிருககின்்றார். அவரு்ைை இராணுவமை 
மான ஆட்சி நிர்வாகம் எதிர்பார்ததை ென்்மக்ைத 
தைரவில்்ல.
 ொட்டின் பபாருைாதைார விைைததில் அவரு 
்ைை பசைற்பாடுகள் - பவ்லத திட்ைஙகள் அபி 
விருததி பசய்வதைற்குப் பதிலாக ொட்்ைப் பின் 
பனாககித தைள்ளியிருககின்்றது. ஏற்றுமதிப் பபாரு 
ைாதைாரம் விருததி பசய்ைப்பைவில்்ல. இ்றககு 
மதிப் பபாருைாதைாரததிபலபை ொடு கிட்ைததைட்ை 
முழு்மைாகத தைஙகியிருககின்்றது. இதைனால் 
தி்்றபசரி பவறு்மைாகி இருககின்்றது. அந்நிைச் 
பசலாவணி ் கயிருப்பும் மு்்றைாகப் பபணப்பை 
வில்்ல. பைாலர்கள் இல்லாதை காரணததினால், 
அன்்றாை உணவு, மருததுவ பதை்வககுரிை மருந்து 
கள் மற்றும் ச்மைல் எரிவாயு, எரிபபாருள் என்ப 
வற்்்ற இ்றககுமதி பசய்ை முடிைாதை இககட்ைான 
நி்ல்ம உருவாகி இருககின்்றது.
 கட்சி அரசிைல் மற்றும் சுை அரசிைல் இலாப 
பொககிலான பகாள்்கச் பசைற்பாடுகளினால் 
பபாதுஜன பபரமுன கட்சியின் தை்ல்மயிலான 
கூட்டு அரசாஙகததிற்குள்பை எழுந்துள்ை கருதது 
பவறுபாடுகளும் பிச்சுப் பிடுஙகல்களும் ஏற்பட்டி 
ருககின்்றன. இந்தைக கூட்டு அணி்ை மு்்றைாக 
வழிெைததி கட்டுப்பாைாக வழிெைததுகின்்ற 
ஆளு்ம்ை அரச தை்லவராகிை ஜனாதிபதி பகாத 
தைாபாைாவிைம் காண முடிைவில்்ல.
 ஆட்சி மு்்றயின் மீது ெம்பிக்க இழந் 
துள்ை மககள் அரசு மீது ஆததிரம் பகாணடு அரச 
தை்லவ்ரயும் அரசாஙகத்தையும் பதைவி விலக 
பவணடும் என்று பபாராடிக பகாணடிருககின் 
்றார்கள். இந்தைப் பபாராட்ைத்தை அைககி ஒடுககு 
வதைற்காக பமற்பகாள்ைப்பட்ை அரச வன்மு்்றச் 
பசைற்பாடுகள் பமாசமான எதிர் வி்ைவுக்ைபை 
ஏற்படுததி ொடு தீப்பற்றி எரிந்தைது. அரச ொைாளு 

மன்்ற உறுப்பினர்கள், அரச தீவிர ஆதைரவாைர்கள் 
அடிதது பொறுககப்பட்ைார்கள். இரததைம் சிந்தைவும் 
பெரிட்ைது.
 அறுபதபதைான்பது இலட்சம் மககள் 
ஒன்றி்ணந்து பதைர்தைலில் பதைரிவு பசய்தை ஜனாதிபதி 
தைனது பசைலகததிற்குச் பசல்ல முடிைாதை வ்கயில் 
அரச எதிர்ப்புப் பபாராட்ைம் வலுப்பபற்றிருககி 
ன்்றது. அரசு பபாது நிகழ்வுக்ை ெைததை முடிைாதி 
ருககின்்றது. அரச ொைாளுமன்்ற உறுப்பினர்கள். 
அ்மச்சர்கள் மட்டுமல்ல. ஜனாதிபதியும்கூை 
மககள் மததியில் பசல்ல முடிைாதைவர்கைாக இரு 
ககின்்றனர். ம்்றவாகப் பதுஙகி வாழ்கின்்ற நி்ல 
்மககுத தைள்ைப்பட்டிருககின்்றார்கள்.
 இததை்கை பின்புலததில், ராஜபகசககள் 
அரசிை்லவிட்டு வீடு பசல்ல பவணடும் என்்ற 
மககளு்ைை பபாராட்ை பகாரிக்கககு அ்மவாக 
மகிந்தை ராஜபகச்வ பிரதைமர் பதைவியிலிருந்து நீககி, 
புதிை பிரதைமர் ரணில் விககிரமசிஙகவின் தை்ல்ம 
யில், ஜனாதிபதி பகாததைாபாை ராஜபகசபுதிை அரசா 
ஙகத்தை உருவாககியிருககின்்றார். இது ொட்டின் 
பபாருைாதைார பெருககடிகளுககுத தீர்வு காணபதைற் 
கான ஒரு முைற்சிைாகக கூ்றப்படுகின்்றது. ஆனால் 
கூட்டுப் பிரச்சி்னைாகிை பபாருைாதைாரப் பிரச்சி 
்னககுத தீர்வு காணபபதைன்பது இலகுவான 
காரிைமல்ல. அது கடினமானபதைாரு பணி. பல 
மு்னகளில் மு்னப்புைன் முைற்சிகள் முன்பன 
டுககப்பை பவணடிைபதைாரு ்கஙகரிைம். எனபவ 
பரந்து விரிந்தைபதைாரு பரிமாணததில் அதைற்கான 
முைற்சிகள் முன்பனடுககப்படுவதைாகத பதைரிைவி 
ல்்ல.

 பபாருைாதைார மற்றும் அரசிைல் பெருக 
கடிகளுககுத தீரவு காணும் வ்கயில், ஜனாதிபதி 
யின் அதிகாரஙக்ைக கு்்றதது ொைாளுமன்்றத 
தினதும் பிரதைமரினதும் ்கக்ைப் பலப்படுததும் 
வ்கயில் மாற்்றஙக்ைச் பசய்வதைற்காக 21 ஆவது 
அரசிைல்மப்புத திருததைச் சட்ைத்தைகபகாணடு 
வர புதிை அரசாஙகம் ெைவடிக்கக்ை எடுததிருக 
கின்்றது. ஆனால் அந்தை ெைவடிக்கககு ஆளும் 
கட்சிைாகிை பபாதுஜன பபரமுன கடு்மைான 
எதிர்ப்்ப பவளியிட்டிருககின்்றது.
 ஜனாதிபதிைாக பகாததைாபாை ராஜபகச 
பதைர்தைலில் பவற்றிபபற்்றவுைன், ஏற்கனபவ நி்்ற 
பவற்று அதிகாரத்தைக பகாணடுள்ை ஜனாதிபதி 
யின் அதிகாரஙக்ை பமலும் பமம்படுததுவதைற்காக 
அவசர அவசரமாக 20 ஆவது அரசிைல்மப்பு 
திருததைச் சட்ைம் நி்்றபவற்்றப்பட்ைது. ஜனொைக 
த்தை வலுப்படுததும் வ்கயில் முககிை ஆ்ண 
ககுழுககளின் நிைமனம், அவற்றுககான அதிகார 
ஙகள் என்பவற்றில் வ்ரைறுககப்பட்டி ருந்தை 
ஜனாதிபதியின் அதிகாரஙகள் நீககப்பட்டு, ஜனா 
திபதி என்்ற தைனிமனிதைரின் விருப்பு பவறுப்பு 
கபகற்்ற வ்கயில் பசைற்படுகின்்ற மு்்ற்ம உரு 
வாககப்பட்ைது.
 இந்தைத தைனிமனிதை அதிகார மு்்ற்மபை 
ொட்டின் பபாருைாதைாரம் மற்றும் ஆட்சி மு்்ற்ம 
களில் பின்ன்ைவுக்ையும் பிரச்சி்னக்ையும் 
உருவாககக காரணமாக அ்மந்தைதைாகப் பலரும் 
சுட்டிககாட்டியுள்ைனர். இந்தைப் பின்னணியில் 
ஜனொைகத்தைப் பபணும் வ்கயில் (20 ஆவது 
அரசிைல்மப்பச் சட்ைததிற்கு முன்னதைாக) உருவா 
ககப்பட்ை 19 ஆவது அரசிைல்மப்பு திருததைச் 
சட்ைததின் உள்ைைககச் பசைற்பாடுக்ைக பகாண 
ைதைாக 21 ஆவது திருததைச் சட்ைத்தை ொைாளு 
மன்்றததில் நி்்றபவற்றுவதைற்கான முைற்சிகள் 

முன்பனடுககப்பட்டிருககின்்றன.
 ஆனால் இந்தைப் புதிை சட்ைததின் கீழ் 
ஜனாதிபதியின் அதிகாரஙக்ைக கு்்றகக முடி 
ைாது. கு்்றககக கூைாது என்று பபாதுஜன பபர 
முன கட்சியினர் ஜனாதிபதியுைனான சந்திப்பின் 
பபாது பகிரஙகமாகத பதைரிவிததிருககின்்றனர். 
இந்தை அதிகாரக கு்்றப்புககு இைமளிககப் பபாவ 
தில்்ல என்று அவர்களில் பபரும்பாலானவர்கள் 
உறுதிைாகக கூறியிருககின்்றனர். அபதைபவ்ை 
இந்தைத திருததைச் சட்ை வ்ர்ப அ்மச்சர்வயில் 
ஜுன் 6 ஆம் திகதி சமர்ப்பிககவுள்ை நீதி அ்மச்சர் 
விபஜதைாச ராஜபகசவிைம் பபௌததை மகாொைககர் 
கள் இந்தைச் சட்ைததிற்கு எதிர்ப்பு பதைரிவிததிருககி 
ன்்றனர். ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தைக கு்்றத 
தைால், தைமிழ் மககளுககு சார்பானதைாகத தைாஙகள் 
கருதுகின்்ற 13 ஆவது திருததைச் சட்ைத்தைக கட்டு 
ப்படுததை முடிைாமல் பபாய்விடும் என்று அவர்கள் 
எச்சரிககும் வ்கயில் கூறியிருககின்்றனர்.
 தைமிழ்த தைரப்பினரால் உப்புச் சப்பற்்றபதைன 
வர்ணிககப்படுகின்்ற 13 ஆவது திருததைச் சட்ைததி 
னால் உருவாககப்பட்ை மாகாணச்ப ஆட்சி மு்்ற 
்மயின் கீழ் தைமிழ் மககள் தைனிொட்்ை உருவாககி 
விடுவார்கள் என்றும், அதை்னத தைடுதது நிறுதது 
கின்்ற அதிகார வல்ல்ம ஜனாதிபதிகபகஉள்ைது 
என்றும், அவரு்ைை அதிகாரஙகள் பவட்டிக 
கு்்றககப்பட்ைால் 13 ஆவது திருததைச் சட்ைத்தைக 
கட்டுப்பாட்டிற்குள் ் வததிருகக முடிைாதுஎன்றும் 
பபௌததை மகாொைககர்கள் விைககமளிததிருககின் 
்றார்கள். பபௌததை மகாொைககர்களின் இந்தைக 
கூற்று 21 ஆவது திருததைச் சட்ைத்தை எதிர்ககின்்ற 

பபாதுஜன பபரமுன கட்சியினருககு உதபவகத 
்தைக பகாடுததிருககின்்றது.
 ஐககிை பதைசிை கட்சியின் தை்லவரும் 
ொைாளுமன்்றததின் நிைமன எம்பியுமாகிை ரணில் 
விககிரமசிஙகவின் தை்ல்மயிலான பபாதுஜன 
பபரமுன கட்சி அரசாஙகததினால் அரசுககு எதிரா 
கப் பபாராடுகின்்ற மககளின் ெம்பிக்க்ை பவன் 
ப்றடுதது, அவர்களின் ஆதைர்வப் பப்ற முடிை 
வில்்ல. ொட்டு மககளின் ெம்பிக்க்ை இழந்து 
அவர்களின் எதிர்ப்புககு ஆைாகியுள்ை பபாதுஜன 
பபரமுன அரசாஙகத்தைப் பி்ண எடுப்பதைற் 
காகபவ ஜனாதிபதி பகாததைாபாை ராஜபகசவின் 
அ்ழப்்ப ஏற்று ரணில் விககிரமசிஙக பிரதைமர் 
பதைவி்ை ஏற்றுள்ைார் என்்ற குற்்றச்சாட்டும் முன் 
்வககப்பட்டிருககின்்றது. இதைன் அடிப்ப்ையி 
பலபை பொ டீல் கம என்்ற பபாராட்ைம் பிரதைமரு 
்ைை அலுவலகம் அ்மந்துள்ை அலரி மாளி்க 
பகுதியில் முன்பனடுககப்பட்ைது.
 இந்தை நி்லயில் பபாதுஜன பபரமுன 
கட்சியினர் 21 ஆவது திருததைச் சட்ைததிற்கு எதிர் 
ப்பு பதைரிவிததைதுைன் நிற்கவில்்ல. ஐககிைபதைசிை 
கட்சியின் தைனிமனிதை ொைாளுமன்்றப் பிரதிநிதிதது 
வத்தைக பகாணடுள்ை ரணில் விககிரமசிஙகவின் 
பிரதைமர் நிைமனத்தையும் எதிர்ததிருககின்்றனர். 
பபாதுஜன பபரமுன கட்சியின் ஆதைரவில் மாற்றுக 
கட்சிைாகிை ஐககிை பதைசிை கட்சியின் தை்லவரும் 
ஒபரபைாரு ொைாளுமன்்ற உறுப்பினருமாகிை 
அவ்ர பிரதைமராககி இருககக கூைாது என்றும் 
அவர்கள் வலியுறுததி இருககின்்றனர்.
 பல மு்னகளிலான பபாருைாதைார பெருக 
கடியிலும், அரசிைல் பெருககடியிலும் ொடு சிககித 
தைவிககின்்ற சூழலில் பவளிொடுகளின் 
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இலங்கயில் தைற்பபாது பபாருைாதைார பெருககடி 
ைானது தீவிரம் பபற்று வருகின்்றது. இந்தை 

பபாருைாதைார பெருககடி்ை பவறுமபன சிஙகை 
பதைசம் மட்டும் எதிர்பகாள்ளும் பெருககடிைாக 
பொகக முடிைாது. இந்தை பெருககடிைானது தைமிழர் 
தைாைகம் உட்பை முழு இலங்கககுமான பெருக 
கடி ைாகபவ பார்ககப்பை பவணடும்.
 இலங்கயில் அரசிைல் நி்ல்மகளில் 
மாற்்றஙக்ை ஏற்படுததுவதைன் மூலம் இலங்க 
யின் பபாருைாதைாரததி்ன மீட்கமுடியும் என்று 
ெம்பிைவர்களுககு ஏமாற்்றபம மிஞ்சியுள்ை்தை 
காண முடிகின்்றது. புதிை பிரதைமராக ரணில் 
விககிரமசிஙக பதைவிபைற்்றதும், பமற்கு ொடுகளும் 
அ்மப்புகளும் அதைற்காகபவ காததிருந்தை்வ 
மாதிரி, வரபவற்று கருததுக்ை பவளியிட்டிருந் 
தைன. குறிப்பாக, இலங்கயின் பபாருைாதைார பெரு 
ககடி்ை சீர்பசய்வதைற்கு, புதிை பிரதைமருககு ஒதது 
்ழப்்ப வழஙகுவதைற்குத தைைாராக இருப்பதைாகக 
கூறின.
 அரசாஙகத்தை பபாறுப்பபடுதது, ொட் 
்ைச் சீராககுவதுதைான் தைன்னு்ைை முதைல்பணி 
என்று கூறிகபகாணடு பதைவிககு வந்தை ரணிலுககு, 
ராஜபகசககபைாடும் அவர்களின் ஆதைரவுததைரப்பு 
கபைாடும் பவ்ல பசய்வது, எவவைவு சிககலா 
னது என்று புரிைத பதைாைஙகி விட்ைது. ொட்டு 
மககள் பாரிை பெருககடி்ை எதிர் பகாணடிருககி 
ன்்ற நி்லயில், அது குறிதது எந்தைவிதை விவாதைத்தை 
யும் ெைததைாமல், பபாதுஜன பபரமுனவின் உறுப்பி 
னர்கள், தைஙகைது எரிந்தை வீடுகள் பற்றி மணிக கண 
ககில் பபசிக பகாணைா ர்கள்.
 அதுபபால, வீடுக்ை இழந்தை பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்களுககு, அரச பசலவில் புதிை அடுககு 
மாடி குடியிருப்புக்ை நிர்மாணிப்பது பதைாைர்பில் 
அ்மச்சர் பிரசன்ன ரணதுஙக பபசியிருககின்்றார். 
ொட்டில் ச்மைல் எரிவாயு, எரிபபாருள், மருந்துப் 
பபாருட்கள் பதைாைஙகி அததிைாவசிைமான அ்ன 
ததுககும் தைட்டுப்பாடு நிலவுகின்்றது. ொட்டு மககளு 
ககு உ்ரைாற்றும்பபாது, புதிை  பிரதைமர்கூை அது 
பற்றி பிரஸ்தைாபிககின்்றார்.
 ஆனால், அது பதைாைர்பில் எந்தைவிதை அகக்்ற 
ைாவது பாராளுமன்்றததுககுள் ஆளும்தைரப்பில் 
உள்ை உறுப்பினர்களுககு இல்்ல. மா்றாக, மகக 
ளின் பபாராட்ைஙக்ைப் பு்றந்தைள்ளிகபகாணடு, 
கைந்தை காலததில் ராஜபகச யுகததில் தைாஙகள் பசைற் 
பட்ைது மாதிரிபை, மீணடும் பசைற்படுபவாம் 
என்கி்ற நி்லயில் இருககின்்றார்கள்.
 மககள் வீதிகளில் அததிைாவசிை பபாருட்க 
ளுககாக அ்லவது குறிதபதைா, அவர்களின் பட்டினி 
குறிதபதைா எந்தைவிதை சிந்தை்ன்ையும் பாராளுமன்்ற 
ததுககுள் ஆளும் தைரப்பில் உள்ை உறுப்பினர்கள் 
பவளிப்படுததுகி்றார்கள் இல்்ல. இதைனால், 
ரணிலின் புதிை அரசாஙகமும்கூை, ராஜபகசககளின் 
பாரம்பரிை ஆட்சி அதிகார கட்ை்மப்பின் நீட்சிைா 
கபவ இருககின்்றது.
 இந்தைநி்லயில் இலங்கயின் பபாருைா 
தைார நி்ல்மயி்ன சீர்பசய்வதைற்கான மூலகார 
ணஙக்ை கணைறிவதைற்கான முன்பனடுப்புக்ை 
ைாரும் முன்பனடுககவில்்லபைன்்ற கவ்ல 
இன்று ொட்டு தைமிழ் மககளிைம் காணமுடிகின்்றது.
 இந்தை ொட்டில் கைந்தை 30வருைகாலமாக 
தைமிழ் மகக்ை இலககு்வதது முன்பனடுககப்ப 
ட்ை யுததைமும் அதைன் பின்னரான காலப்பகுதியில் 
பபாறுப்புககூ்றலிலிருந்து சிஙகை அரசுகள் விலகி 
ைதும் தைமிழர்களுககான தீர்வி்ன வழஙகாதைதுபம 
இன்்்றை இந்தை பபாருைாதைார பெருககடிககு கார 
ணம் என்்ற உண்மயி்ன ஏற்றுகபகாள்வதைற்கு 
சிஙகை பதைசம் தைவறிவருகின்்றது.
 இன்று ொட்டில் ஏற்பாட்டுள்ை பபாருைா 
தைார பெருககடி்ை தீர்ப்பதைற்கு வைகிழககி்ன 
பசர்ந்தை புலம்பபைர் மககளின் பஙகளிப்பு மிகவும் 
முககிைம் என்ப்தை ஏற்றுகபகாள்ளும் சிஙகை 
பதைசம், தைமிழ் மககளுககான தீர்வி்ன வழஙகும் 

பபாபதை புலம்பபைர் மககள் இந்தை ொட்டில் தைமது 
முதைலீடுக்ை பசய்யும் நி்லபைற்படும் என்ப்தை 
ஏற்க மறுககும் நி்லபை காணப்படுகின்்றது.
 இந்தை நி்லயில் அண்மககாலமாக வை 
கிழககு தைமிழர் தைாைகப்பகுதிைானது சீனா பபான்்ற 
ொடுகளின் கவனததி்ன அதிகைவில் ஈர்தது 
வருகின்்ற்ம பதைாைர்பில் அ்னவரும் சிந்திகக 
பவணடிை நி்லயில் உள்பைாம்.
 சீனாவி்ன பபாறுததை வ்ரயில் இலங்க 

யில் காலூன்றுவதைற்கு கடு்மைான பிரைததைனங 
க்ை முன்பனடுததுவருகின்்றது. ஏற்கனபவ வைக 
கில் காலூன்்ற பதை்வைான தைனது ெைவடிக்க 
க்ை முன்பனடுததை சீனா அதைற்கு எதிரான அ்ல 
கள் ஏற்பட்ை நி்லயில் அதை்ன பதைாைராதை நி்ல 
யில் தைற்பபாது கிழககு பககம் பார்ககும் நி்ல 
யி்ன காணமுடிகின்்றது.
 சீனாவின் கிழககு மீதைான பார்்வயி்ன 
இன்று தைமிழ் பதைசிைததின் பால் உள்ைவர்கள் பபரி 
தைாக எடுததுகபகாணைதைாக பதைரிைவில்்ல. தைமிழ் 
ஊைகஙகளும் சீனாவின் கிழககு பதைாைர்பான 
கரிச்னயி்ன எழுந்தைமானதைாகபவ பார்ககின்்றன.
 பல ஆணடுகைாக, ராஜபகசககளின் மகத 
தைான திட்ைஙகள் மற்றும் தைவ்றாகக கருதைப்படும் 
ஊதைாரிததைனம் ஆகிைவற்்றால் சீனா மிகப்பபரிை 
பைனாளிைாக இருந்து வருகி்றது. பல ஆணடுகைாக 
வரவு – பசலவுத திட்ை பற்்றாககு்்ற மற்றும் 
ொட்்ை இைஙக ்வகக பதை்வைான பபாருட் 
க்ை இ்றககுமதி பசய்வதைற்கு சீனாவிைம் இருந்து 
இலங்க பபருமைவில் கைன் வாஙகிைது.
 ஆனால் அது வி்லயுைர்ந்தை மற்றும் சாததி 
ைமில்லாதை விமானப் பபாககுவரதது, கப்பல் 
பபாககுவரதது, பெடுஞ்சா்ல, விருந்பதைாம்பல் 
மற்றும் பபாது நிதிக்ை பமலும் பிழிந்பதைடுககும் 
அததை்கை வசதிக்ை உருவாககுவதைற்கு பபரும் 
பதைா்க்ை வீணடிததைது. பமலும் கட்ைப்பட்ைவற் 
றில் பபரும்பகுதி, பபரும் இழப்்பச் சந்திததை 
பி்றகும் சீனக கைன்களுககுச் பச்வ பசய்ைத 
தைவறிைதைாலும் ்கவிைப்பட்ைது. இலங்கயின் 
மிகப்பபரிை இருதைரப்பு கைன் வழஙகும் ொைான 
சீனா மட்டுபம இதில் பவற்றி பபற்றுள்ைது. 
பீஜிஙகின் கைன் - பபாறி இராஜதைந்திரம் மீதைான 
விமர்சனஙக்ையும் எச்சரிக்கக்ையும் பு்றகக 
ணிதது, மூபலாபாை ரீதிைாக அ்மந்துள்ை இந்தி 
ைப் பபருஙகைல் தீவு பதைசததில் பபரிை அைவிலான 
சீன முதைலீடுக்ை ஊககுவிப்பதைற்காக  சீனாவில் 
ென்கு விரும்பப்பட்ை இலங்கத தை்லவராக 
மகிந்தை திகழ்ந்தைார்.
 இவவா்றான நி்லயிபலபை கிழககு மாகா 
ணததில் சீனா தைனது கா்ல விரிககும் நி்லயி்ன 
காணமுடிகின்்றது. அண்மயில் கிழககு மாகாண 
ததிற்கு விஜைம் பசய்தை சீன தூதுவர் கிழககு மாகாண 
ததின் மூன்று மாவட்ைஙகளுககும்விஜைம் பசய்தை 
துைன் பல்பவறு தைரப்பின்ரயும் சந்திதது பசன்று 
ள்ைார். பல இைஙகளுககு இரகசிை விஜைததி்ன 
யும் பமற்பகாணடு இரகசிை சந்திப்பி்னயும் பமற் 
பகாணடுள்ைார்.
 குறிப்பாக கிழககு மாகாணததிற்கு பவளி 
ொட்டு தூதுவர்கள் விஜைம் பசய்யும்பபாது பாது 
காப்பு என்பது மிகவும் கு்்றவானதைாகபவ இருக 
கும். ஆனால் சீன தூதுவர் கிழககு மாகாணததிற்கு 
வரு்கதைந்தைபபாது இராணுவததைைபதிககு வழங 
கப்படும் பாதுகாப்பி்னவிை அதிக பாதுகாப்பு 

வழஙகப்பட்டிருந்தைது. இவவா்றான பாதுகாப்புைன் 
கிழககு மாகாணததிற்கு சீனததூதுவர் வரபவணடிை 
அவசிைம் என்ன?
 இதுவ்ரயில் கிழககு மாகாணததிற்கு 
எந்தை விஜைமும் பமற்பகாள்ைாதை சீனததூதுவர் ொடு 
பபாருைாதைார நி்லயில் மிகவும் பெருககடிக்ை 
எதிர்பகாணடுள்ை இந்தைபவ்ையில் கிழககில் எதைற் 
காக காலூன்்ற முைற்சிக்ை முன்பனடுககின்்றார் 
கள் என்கின்்ற பல சந்பதைகஙகள் எழுகின்்றன.

 

கிழககு மாகாணததிற்கு விஜைம் பசய்தை சீன தூதுவர் 
திருபகாணம்ல, மட்ைககைப்பு, அம்பா்்ற 
மாவட்ைஙகளுககு விஜைம் பசய்தைதுைன் அஙகு 
தைமிழ் ொட்டின் உதைவிப்பபாருட்கள் வருவதைற்கு 
முன்பாக சீன மககளின் உதைவி என்்ற ொமததுைன் 
நிவாரணப் பபாருள்பகாணை பபாதிகள் வழங 
கப்பட்டுள்ைன.
 அததுைன் திருபகாணம்ல, மட்ைககைப்பு, 
அம்பா்்ற மாவட்ைஙகளில் அரசிைல்வாதிக்ை 
சந்திககாது சிவில் அ்மப்புக்ையும், பபாது அ்ம 
ப்பு க்ையும், அதிகாரிக்ையும் மட்டுபம சந்திதது 
கலந்து்ரைாடியுள்ைதுைன் அதைன்பபாது பல விை 
ைஙகள் குறிதது பகட்ைறிந்து பகாணடுள்ைார். 
குறிப்பாக கிழககு மாகாணததில் முதைலீடுக்ை 
முன்பனடுப்பதைற்கான வைஙகள் அதைன் பகாள் 
நி்லகள் குறிதது விரிவாக ஆராய்ந்துள்ைார்.
 அததுைன் பல்பவறு அரசாஙகததிற்கு சார் 
பாக பசைற்பாடும் அரசசார்பற்்ற அ்மப்புக்ை 
யும் சந்திதது கலந்து்ரைாடியுள்ைதைாகவும் இதைன் 
பபாது இந்திைாவின் கிழககின் பிரசன்னம் குறிததும் 
சிவில் சமூக அ்மப்புகளுைன் கலந்து்ரைாடியு 
ள்ைதைாகவும் பதைரிைவருகின்்றது.
 பபாருைாதைார பெருககடிகள் சூழ்ந்துள்ை 
நி்லயில் வைகிழககிற்கு முதைலீடுக்ை பமற் 
பகாள்ளுமாறு அரசாஙகம் புலம்பபைர் தைமிழர்களி 
ைம் அ்ழப்புக்ை விடுததுவரும் நி்லயில், 
கிழககு பொககி சீனாவின் பார்்வ திரும்பியுள் 
ை்ம பல்பவறு சந்பதைகஙக்ை எழுப்பி 
வருகின்்றது.
 வைகிழககில் தைமிழர்களின் பபாராட்ைத 
தி்ன சி்தைப்பதைற்கு அ்னதது வழிகளிலும் 
உதைவிை சீன அரசாஙகம் இன்று வைகிழககில் தைமிழ் 
பதைசிைம் சார்ந்தை பசைற்பாடுக்ை கட்டுப்படுததி 
தைமிழர்களின் சுைநிர்ணை பகாரிக்கயி்ன வலு 
விழககச்பசய்யும் சூழ்நி்லயி்ன ஏற்படுததை 
மு்னகின்்றதைா? அல்லது இந்திைாவின் மீது ஆதிக 
கததி்ன பசலுததை வைகிழககி்ன எதிர்காலததில் 
பைன்படுததை மு்னகின்்றதைா பபான்்ற பல்பவறு 
பகள்விகள் இன்று தைமிழ் மககள் மததியில் எழுந் 
துள்ைன.
 இவற்றி்ன எதிர்காலததில் தைமிழர்கள் எவ 
வாறு எதிர்பகாள்ைப் பபாகின்்றார்கள் என்ப்தை 
சீனாவின் ெைவடிக்கயி்ன பபாறுதபதை தீர்மானி 
கக முடியும். எனினும் இது பதைாைர்பில் தைமிழ் பதைசிை 
பரப்பில் பசைற்படுபவார் அவதைானமாக பசைற்பை 
பவணடும் என்பபதை எமது எதிர்பார்ப்பாகும்.
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இலங்கத தீவு சந்திததுள்ை வரலாறு காணாதை 
பபாருைாதைார பெருககடி காரணமாக பதைன்னி 

லங்கயில் ஏற்பட்டுள்ை மககள் பபாராட்ைஙகள் 
ஏற்படுததிவரும் உள்ைக-பவளிைக பெருககுவாரங 
களில் இருந்து சிஙகை பபௌததை பபரினவாதை 
தைரப்பினரது அபிலா்சக்ை பாதுகாக கும் வ்க 
யில், பகாட்ைாபை - மகிந்தை அரசுககு பதிலீைாக 
பகாட்ைாபை - ரணில் அரசு ஏற்படுததைப்பட்டுள்ைது.
 ஜனாதிபதி பகாட்ைாபை ராஜபகச தை்ல்ம 

யிலான ஒட்டுபமாததை ராஜபகசககளுககும் எதிராக 
சிஙகை பதைசதது மககள் பபாராடிக பகாணடிருக 
்கயில், ராஜபகச தைரப்பின்ர காப்பாற்றும் வ்க 
யில் ரணில் பிரதைமராககப்பட்டுள்ைார். இவவா்றான 
பின்னணியில் ரணில் விககிரமசிஙக தைற்பபாது 
ரணில் ராஜபகச என்பதைாக விமர்சிககப்பட்டு 
வருகி்றார்.
 ராஜபகசகக்ை பாதுகாககும் புதிை 
பிரதைமர் ரணில் விககிரமசிஙகவின் பசைற்பாட்்ை 
சிஙகை அரசிைல் தைரப்பினர் விமர்சிதது வருகின்்ற 
பபாதிலும், அவர்க்ை பின்தைள்ளும் வ்கயில் 
வைககிலும் கிழககிலும் இருந்து தைமிழ்த பதைசிைக 
கூட்ை்மப்பு சார்பில் பதைரிவு பசய்ைப்பட்ை 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கைான எம்.ஏ.சுமந்திரன் 
மற்றும் இரா.சாணககிைன் ஆகிபைாரது பசைற்பாடு 
கள் அ்மந்துள்ைன.

 தைமிழீழ விடுதை்லப் புலிகளின் தை்ல்ம 
யினால் தைமிழ் மககளின் அரசிைல் பபரிைககமாக 
உருவாககி பலப்படுததைப்பட்டிருந்தை தைமிழ்த பதைசி 
ைக கூட்ை்மப்பிற்குள் பின் ொட்களில் நு்ழந்தை 
இவவிருவரின் பவளிப்பாைாக இதை்ன ொம் மட்டு 
ப்படுததிவிைபவா, கைந்து பசல்லபவா முடிைாது. 
தைமிழ்த பதைசிைக கூட்ை்மப்பின் பபச்சாைர் 
பதைவி நி்ல பவறு தைாகி பெடுொட்கைாகிவிட்ை 
பபாதிலும், எபதைச்சதி காரமாக அப்பதைவி நி்ல்ை 
பைன்படுததி இந்தை பொடிப்பபாழுது வ்ர 
எம்.ஏ.சுமந்திரன் பசைற் பட்டு வருவதை்ன கூட்ை 
்மப்பின் தை்லவபரா, பஙகாளிக கட்சிகபைா 
தைடுதது நிறுததைமுடிைாதைவர்கைாகபவ உள்ைனர்.
 இவவா்றான நி்லயில் எம்.ஏ.சுமந்திரனின் 
பசைற்பாடுகள் தைமிழ்த பதைசிைக கூட்ை்மப்பின் 
வழிபை தைமிழ் மகக்ை பிரதிநிதிததுவப்படுததி 
வருகின்்ற்ம்ை தைவிர்ககவிைலாதை ஒன்்றாகியு 
ள்ைது.
 ராஜபகச தைரப்்ப காப்பாற்றுவதைற்காக 

பிரதைமர் பபாறுப்்ப ஏற்றிருப்பதைனால் ரணில் ராஜ 
பகச என்று சுட்டி விமர்சமானது, ரணில் விககிரம 
சிஙக முன்னர் ொட்டுககும் ொட்டு மககளுககாகவும் 
பசைற்பட்ைவர் என்பதைாக காட்ை முற்படுவதைன் 
மூலம் தைமது கைந்தை காலத்தை பவள்்ைைடிககப் 
பார்ககும் அபைாககிைததைனமன்றி பவறில்்ல.
 இது இவவாறு இருகக தைமிழ்த பதைசிைக 
கூட்ை்மப்பு ஈழததைமிழினத்தை அைமானம் 
்வதது ொன்க்ர ஆணடுகள் அரசிைல் படுக்க 
யில் கூடிககுலாவிை ரணில்-்மததிரி ெல்லாட்சி(?) 
காலத்தை ஒருதைை்வ மீை திரும்பிப்பார்ப்பது 
இன்றிை்மைாதைதைாகின்்றது.

 இலங்கத தீவில் சீனாவின் ஆதிககம் 
விைாபிப்பதைற்கு மு்்றவாசல் பசய்துநின்்ற காரணத 
திற்காக இந்திை - அபமரிகக தைரப்பினரால் ஏற்படுத 
தைப்பட்ைபதை ரணில்-்மததிரி கூட்ைரசாஙகமாகும். 
குறிததை முன்பனடுப்புகளில் தைமிழ்த பதைசிைக கூட்ை 
்மப்பும் பஙகுதைாரர் ஆககப்பட்ை்ம சிஙகை-
அ்னததுலக சதிைாகும்.

 இவவாறு 2015இல் பகாணடுவரப்பட்ை 
்மததிரி-ரணில் அரசு பபாறுப்பபற்்ற ொள் முதைல் 
பிரதைமர் பதைவிநி்லயில் இருந்து பகாணடு ரணில் 
விககிரமசிஙக பகிரஙகமாகபவ பலதைை்வகள் 
பவளிப்படுததிை ‘மின்சாரக கதி்ர’ விைைம் 
அப்பபாபதை ரணில் ராஜபகசவாக பசைற்பட்ைதைன் 
சாட்சிைமாகும்.
 ராஜபகச தைரப்பின்ர சர்வபதைச தைரப்புகள் 
மின்சாரக கதி்ரயில் ஏற்றும் நி்ல்ை மாற்றி 
அவர்க்ை காப்பாற்றிைது இந்தை ெல்லாட்சி அரசு 
என பகிரஙகமாகபவ ரணில் பபருமிதைப்பட்டுக 
பகாணைார்.
 2019ம் ஆணடு கிளிபொச்சியில் ெ்ைபபற்்ற 
நிகழ்வில் கூட்ை்மப்பின் பாராளுமன்்ற உறுப்பி 
னர்கள் பமௌன சாட்சிைாக வீற்றிருகக, பபாரில் 
ஈடுபட்ை தைமிழீழ விடுதை்லப் புலிகளும் இலங்க 
இராணுவததினரும் குற்்றஙக்ையி்ழததைனர். 
அவற்்்ற உண்ம்ைப் பபசி ம்றப்பபாம் 
-மன்னிப்பபாம் என அப்பபா்தைை பிரதைமர் ரணில் 
விககிரமசிஙக பதைரிவிததிருந்தைார். இலங்க அரச 
ப்ைகைால் தைமிழ் மககள்பகாததுக பகாததைாக 
பகால்லப்பட்டும், வலிந்து காணாமல் ஆககப்பட் 
டும், சிததிரவ்தைகளுககு உள்ைாககப்பட்டும் 
இருககின்்ற நி்லயில், அ்வ குறிதது விசார்ண 
க்ை பமற்பகாள்ைாது, பாதிககப்பட்ை தைமிழ் மகக 
ளுககு நீதி்ை வழஙகாது, ‘ம்றப்பபாம் மன்னிப் 
பபாம்’ என பிரதைமர் ரணில் விககிரமசிஙக கூறியி 
ருந்தை்மயும் ரணில் ராஜபகச அவதைாரததின் பவளி 
ப்பாபைைாகும்.
 பபாரின் இறுதியில் இலங்க அரச 

ப்ைகளிைம், உ்றவுகள் சாட்சிைாக விசார்ணக 
காகபவன ்கைளிககப்பட்ை பல்லாயிரக கணக 
கான தைமிழ் இ்ைஞர்-யுவதிகளுககு என்ன ெைந்தைது 
என்பதைற்கு அரச தைரப்பு இது வ்ர பபாறுப்புக 
கூ்றாதை நி்லயில், கூட்ை்மப்பினர் அரசிைல் 
படுக்கயில் இருந்தை அபதை ெல்லாட்சி அரசின் 
்மததிரி-ரணில் காணாமல் ஆககப்பட்பைார் 
எவரும் தைற்பபாது உயிருைன் இல்்ல என அது 
வும் தைமிழர் தைாைகததில் ்வதபதை பகிரஙகமாக 
கூறிை்ம எதைற்காக? ைா்ரக காப்பா ற்றுவதைற்காக?
 இவவாறு இலங்க அரச ப்ைகளிைம் 
்கைளிககப்பட்ைவர்கள் இன்று உயிருைன் 

இல்்ல என்்றால் அவர்களுககு என்ன ெைந்தைது? 
அவர்கைது மரணம் இைற்்கைானதைா, தைற்பசை 
லானதைா, திட்ைமிட்ை வ்கயிலானதைா? திட்ைமிட்டு 
ஏற்படுததைப்பட்டிருப்பின் அதைற்கு காரணமானவர் 
கள் ைார்? குறிததை அநீதிககு உததைரவிட்ைது ைார்? 
என்்ற பகள்விக்ை ஆட்சிைாைர்க்ை பொககி 
எழுப்பியிருகக பவணடிை கூட்ை்மப்பினர் 
தீபாவளி பட்ைாசாக தீர்வுததிட்ைத்தை தைமிழ் 
மககளுககு வாணபவடிக்க காட்டிைது, எதைனால், 
எதைற்காக? காப்பாற்றுவதைற்காக?
 2019 இல் பகாட்ைாபை - மகிந்தை அரசு 
ஏற்ப ட்ைதைன் பின்னர் அதில் அ்மச்சராக இருந்தை 
விமல் வீரவன்ச மன்னாரில் அரச திட்ைம் ஒன்றின் 
பபைர்பல்க்ை தி்ரநீககம் பசய்தை பபாதுதைமிழ் 
பமாழிககு அநீதி இ்ழககப்பட்ைதைாக கூட்ை்மப் 
பினர் பகாந்தைளிதது அைஙகிை்தை ம்றககத தைான் 
முடியுமா? பகாட்ைா - மகிந்தை அரசு அரசிைல்ம 
ப்்ப மீறி தைமிழர்கள்பபரும்பான்்மைாக உள்ை 
பிரபதைசஙகளில் தைமிழ் பமாழி்ை திட்ைமிட்டு 
பு்றககணிதது வருவ்தை மறுப்பதைற்கில்்ல. 
ெல்லாட்சி (?)யில் வீை்மப்பு நிர்மாணதது்்ற 
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அ்மச்சராக வலம் 
வந்திருந்தை சஜித பிபரமதைாசவினால் வைககு 
கிழககில் மாதிரி கிராமஙகள் தி்றந்து ் வககப்பட்டு 
தி்ரநீககம் பசய்ைப்பட்ை நி்னவு கற்களில் 
சிஙகை பமாழி முதைன்்மைாககப்பட்டிருந்தை்தை 
கூட்ை்மப்பினர் வசதிைாக ம்றந்து பபாயிருந்தை்ம 
எதைனால், எதைற்காக, ைா்ரககாப்பாற்்ற?
 பகாட்ைாபை, மகிந்தை, ரணில், ்மததிரி, 
சஜித, விமல் என எவராக இருககட்டும் ைாவரும் 
சிஙகை பபௌததை பபரினவாதை தைரப்பின் அபிலா்ச 
க்ை நி்்றபவற்றுவதில் ஒன்்றானவர்கபை. இந்தை 
உண்மக்ை மககளிைம் மூடிம்்றதது புதிை 
அரசிைல்மப்பு பூச்சாணடி காட்டி ொன்க்ர 
ஆணடுகள் ரணில்-்மததிரி தைரப்புைன் அரசிைல் 
படுக்கயில் ஈடுபட்டிருந்தை கூட்ை்மப்பினர் 
தைமது கைந்தை காலத்தை பவள்்ைைடிப்புபசய்ைபவ 
இன்று ரணில் ராஜபகச விமர்சனத்தை முன்்வதது 
துள்ளிககுதிககின்்றனர்.
 ெல்லாட்சி(?)யின் இறுதியில் ்மததிரியின் 
குததுககரணம் காரணமாக மகிந்தை தை்ல்மயில் 
காபந்து அரசு அ்மந்தை பபாது முன்னாள் பிரதைம 
ராககப்பட்ை ரணில் விககிரமசிஙகவும், காபந்து 
அரசு க்லககப்பட்ை பபாதும், தைற்பபாது 
பகாட்ைாபை அரசில் புதிை பிரதைமராக ரணில் 
பபாறுப்பபற்்ற பபாதிலும் முன்னாள் பிரதைமராக

fl;Liu

uzpy; uh[gf;r muRk; 

fle;jfhyj;ij

nts;isabf;f Kw;gLk;

jkpo;j; Njrpaf; 

$l;likg;Gk;

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

,uh.k.mDjud;;;



09,jo;
185 [_d; 04> 2022

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

fl;Liu

உலகைவில் ஏற்படும் அனர்ததைஙகள் ஏபதைா 
தைவிர்கக முடிைாதை ஒன்்றாக காணப்படுகின் 

்றது. இைற்்க அனர்ததைம் பபால் ஏபதைா ஒரு வ்க 
பொய் மகக்ை ஆட்டிப்ப்ைககி்றது. பகாபரானா 
்வரஸ் தைாககம் பபான்று பைஙகுவின் தைாககமும் 
திருபகாணம்லயில் ஆட்பகாணடுள்ை்தை அவ 
தைானிகக முடிகி்றது. இதைனால் மககள் அவதைானமாக 
இருந்து, தைஙக்ை பகாடிை பொயிலிருந்து பாது 
காகக முன்வர பவணடும். அலட்சிைமாக இருந்தைால் 
மரணஙக்ை சந்திகக பெரிடும். கைந்தை காலஙகளில் 
2014 ம் ஆணைைவில் திருபகாணம்ல கிணணிைா 
பகுதியில் கர்ப்பிணி தைாய் உட்பை  14 மரணஙகள் 
பைஙகினால் ஏற்பட்டுள்ைது. 

 திருபகாணம்ல மாவட்ைததில் பைஙகு 
பொைாைர்களின் தைாககம் அதிகரிககப்பட்டுள்ைது 
ைன் பமாததைமாக இந்தை வருைம் திரும்ல 
மாவட்ைததில் 770 பைஙகு பொைாைர்கள் இனங 
காணப்பட்டுள்ைனர். இதில் திருபகாணம்ல 
கைற்ப்ை தைைததில் 111 பொைாைர்கள் அ்ைைாைப் 
படுததைப்பட்டுள்ைதைாக திருபகாணம்ல பிராந்திை 
சுகாதைார பச்வகள் தி்ணககைததின் பிரதிப் 
பணிப்பாைர் ைாகைர் வீ.பிபரமானந்த பதைரிவிததைார். 
 பைஙகு வீரிைம் அதிகரிப்பு உைர் சிவப்பு 
வலைஙகைாக திருபகாணம்ல, கிணணிைா, மூதூர், 
உப்புபவளி, குச்சபவளி பபான்்ற சுகாதைார ் வததிை 
அதிகாரி அலுவலகஙகள் இனஙகாணப்பட்டுள் 
ைன. இதில் கிணணிைா சுகாதைார பிரிவில் ஆண 
(வைது38)  ஒருவர் பைஙகு பொய் காரணமாக மட்ை 
ககைப்பு ் வததிைசா்லயில் மரணிததை சம்பவமும் 
இைம் பபற்றுள்ைது. 
 திருபகாணம்ல பகுதியில் 203 பொைாைர் 
களும், மூதூரில் 203, கிணணிைா 77,  உப்புபவளி 76 
என பைஙகு பொைாைர்கள் இனஙகாணப்பட்டுள்ை 
நி்லயில், கைந்தை வருைம்  (2021)  312  பொைாைர்கள் 
இனஙகாணப்பட்டுள்ைனர். இம் மு்்ற அது 770 
ஆக அதிகரிததுள்ைது. இதை்ன கருததிற்பகாணடு 
அரசாஙகம் பம 18 பதைாைககம் 24 வ்ர பைஙகு 
வாரமாக பிரகைனப்படுததியுள்ைது. இந்தை நி்ல 
யில் சுகாதைார தைரப்புைன் முப்ப்ையினர் இ்ணந்து 
பைஙகு ஒழிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 
 இவவா்றான பகாடிை பொயிலிருந்து பாது 
காகக பபாது மகக்ை அவதைானமாக பசைற்பை 
வும், தைஙகைது வீடுகள் காணிக்ை சுததைமாக 

்வததிருககவும், பாவிககாதை மலசல கூைஙக்ை 
கவனமாக நீர்பதைஙகாதை வணணம் சுததைப்படுததுவது 
ைன், பவற்றுக காணிக்ையும் உரிை பெரததினுள் 
சுததைமாக பபணவும் சுகாதைாரத தி்ணககைம் அறி 
வுறுததியுள்ைது. பமலும் பாைசா்லகள், அரச 
தி்ணககைஙகளில் தினசரி பைஙகு ஒழிப்பு ெைவ 
டிக்கக்ை பமற்பகாள்வதுைன், சுததைத்தைபபண 
ெைவடிக்கக்ை பமற்பகாள்ளுமாறும் சுகா தைாரத 
தி்ணககைம் பபாது மகக்ைபகட்டுக பகாள்வது 
ைன், காய்ச்சல் ஏற்படுமிைதது உைனடிைாக ் வததி 
ை்ர ொைவும் மூன்று ொட்களுககு பமல்காய்ச்சல் 
நீடிககுமாயின் இரததை பரிபசாதை்ன்ை பமற் 
பகாள்ைவும் ெைவடிக்ககள் எடுககுமாறும் 
பமலும் பகட்டுள்ைது.
 இதில் அலட்சிைமாக இருகக பவணைாம். 
சில பிரபதைசஙகளில் பைஙகு ஒழிப்பு பணியின் 

பபாது லாவா குைம்பிகள் கணபைடுககப்பட்டுள் 
ைன. 

 வீடுகளில் நீ்ர பசமிதது ்வககும் வாளி, 
குைம், பரல்கள், தைாஙகி என்பவற்றிலும் மலசலகூை 
வாளி, குளிைல்்ற வாளி, ப்ற்வகளுககு நீர் ்வக 
கும் பாததிரம், பதைாட்டிகள், தைைாகஙகளிலும் கிணறு 
களிலும் பாவிககாதை மலசலகூைஙகள் மூைப் பைாதை 
மலசலகூை குழிகள் சுற்றுப்பு்றஙகளில் வீசப்பட்ை 
சிரட்்ை பபணி, பைாகட் கப் பபாததைல்களிலும் 
கீபழ உள்ைன பபான்று (பதைறி புழு) பபான்்ற அ்ம 
ப்பு காணப்படுகின்்றனவா? இ்வதைான் நுைம்பு 
குைம்பிகைாகும்  என சுகாதைார தைரப்பு மககளுககு 
பதைளிவுபடுததியுள்ைது.

 இதில் இருந்து பாதுகாகக என்ன பசய்ை 
பவணடும்?
 நீர் பதைஙகும் மற்றும் பசமிதது ்வககப்ப 
டும் பாததிரம்/பபாருட்களில் உள்ை நீ்ர அகற்றி 
சுததைம் பசய்தைல் பவணடும்.

 நீ்ர பசமிதது ்வககும் ஒவபவாரு 
தைை்வயும் வாளி, குைம், பரல்கள், தைாஙகி என்பற் 
றில் ப்ழை நீ்ர அகற்றி சுததைம் பசய்தை பின்னபர 
புதிதைாக நீ்ர பசமிப்பதுைன் பாதுகாப்பாக மூடி 
்வததைல் பவணடும்.
 கிணறுகளுககு கப்பி வ்க மீன்கள் இடுவ 
துைன் சிறிை இ்ைபவளி பகாணை வ்ல இட்டு 

மூை பவணடும்.
 பாவிககாதை கிணறுகள் மற்றும் மூைப்பைாதை 
மலசலகூை குழிகளுககு  மூடிகள் பவணடும்.
 இவற்்்றபைல்லாம் சரிவர ஒவபவாருவ 
ரும் உணர்ந்து பசய்யும் பபாபதை பகாடிை ஆட்பகா 
ல்லி பைஙகிலிருந்து பாதுகாப்புபப்ற முடியும்.

 பைஙகு பொய் தைாககததில் இருந்து பாது 
காகக மககள் கரிச்னயுைன் பசைற்படுவதுைன், 
நுைம்பு தைாககம் பரவாதை வணணம் சூழ்லயும் 
அதை்ன அணடியுள்ை பகுதிக்ையும் சுததைமாக 
பபண பவணடும். வடிகால்களில் நீர் பதைஙகி 
நிற்காதை அைவுககும் லாவா குைம்பிகள் இல்லாதை 
ைவுககு நீ்ர வடிந்பதைாைககூடிைவ்கயில் சுததை 
த்தை தி்றம்பை பபண பவணடிை தைருணமாக 
இருககி ்றது. திருபகாணம்ல ெகர்பகுதியில் சில 
குடியிருப்பு பெருககமாக காணப்படுவதுைன், 
வடிகால்கள் துப்புரவற்்ற நி்லயில் உள்ைது இவ 
வா்றான விைைஙகளில் உள்ளூராட்சி மன்்றஙகள் 
கணகாணிதது பசைற்பை பவணடும். முப்ப்ை 
யினர் பைஙகு பொய் தைாககத்தை கட்டுப்படுததை 
கைததிற்கு பசன்று பசைற்படு வதுைன் சுகாதைார 
தைரப்புககள் பைஙகின் தீவிரத்தை கட்டுப்படுததை 
பு்க விசிறும் ெைவடிக்க என பல திட்ைஙக்ை 
முன்பனடுதது வருகின்்றனர். பபாது மகக்ை இந் 
பொயிலிருந்து பாதுகாகக முன்கூட்டிை திட்ைங 
க்ை வகுதது பசைற்பை பவணடும் இல்லாது 
பபானால் பல மரணஙக்ை சந்திகக பெரிடும்.
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"இந்்த கபாடடியில் நீஙகள் சவனறுள்ளீரகள், 
இந்்த கபாடடியின முக்கிைததுவம் என்ன?"

 “வணககம். எனது பபைர் பசல்வரததினம் 
ெந்தைகுமார். ொன் இலங்கயின் mixboxing Feder-
ation தை்லவரும், Asian mixboxing Federation இன் 
தை்லவருமாக இருககிப்றன். கைந்தை பம மாதைம் 28 – 30 
திகதி வ்ர பசன்்ன மதுரவாயிலில் ெ்ைபபற்்ற 
kick boxing மற்றும் மல்யுததைப் பபாட்டிகளில் 
இலங்கயிலிருந்து 7 வீரர்கள் பஙகுபற்றி, kickbox-
ing பபாட்டியில் 4 தைஙகப்பதைககஙக்ையும், ஒரு 
பவள்ளிப் பதைககத்தையும், மல்யுததைப் பபாட்டியில் 
2 பவள்ளிப் பதைககஙக்ையும் பபற்றுள்பைாம். 

 இந்தைப் பபாட்டியின் முககிைம் என்ன 
பவனில், உலக கிணண kick boxing பபாட்டியில் 
பஙகுபற்றும் வீரர்கள்,  ஏதைாவபதைாரு சர்வபதைச 
ரீதிைான பபாட்டியில் கலந்து பகாணடு தைஙகப் 
பதைககத்தைப் பபற்றிருகக பவணடும். இதைனா 
பலபை இப்பபாட்டியில் ொஙகள் பஙகுபற்றியி 
ருந்பதைாம். இதைற்க்மவாக 3 வீரர்களும், 1 வீராங 
க்னயும் உலகக கிணணப் பபாட்டியில் பஙகு 
பற்றும் வாய்ப்பி்னப் பபற்றிருககி்றார்கள். 
 பல சர்வபதைச ரீதியிலான பபாட்டிகளில் 
பஙகுபற்றி பதைககஙக்ைப் பபற்்ற வீர வீராஙக்ன 
கள் இப்பபாட்டியில் பஙகுபற்்றவில்்ல. அவர்கள் 
சர்வபதைச பபாட்டியில் பஙகுபற்றி பதைககத்தை 
பவன்றிருப்பதைாலும், அவர்கள் இப்பபாட்டியில் 
பஙகுபற்்ற பவணடிை பதை்வ இல்லாதை காரணத 
தினாலும், நிதிப் பற்்றாககு்்ற காரணமாகவும் 
அவர்கள் இப்பபாட்டியில் பஙகுபற்்றவில்்ல. 
எதிர்வரும் ஓகஸ்ட் மாதைம் காஸ் மீரில் ெ்ைபபறும் 
உலகக கிணண kick boxing பபாட்டியில் பஙகு 
பற்றுவதைற்காகபவ இந்தைப் பபாட்டியில் பஙகு 
பற்றியிருந்பதைாம்.”
 

"இந்்த நி்ைக்கு நீஙகள் வருவ்தறகு நீஙகள் 
மறறும் உஙகள் குழுவி்னர க்டந்து வந்்த 
பா்்த பறறி?"

 “இலங்கயின் அரசிைல் நி்ல்மகள், 
தைற்பபா்தைை பபாருைாதைார நி்ல்மகைால் எங 
கள் அணி்ை இலங்க வி்ைைாட்டுதது்்றயில் 
பதிவு பசய்ை முடிைதிருககின்ப்றாம். எஙகள் 

பகாரிக்ககள் இலங்க வி்ைைாட்டுதது்்ற 
அ்மச்சிற்கு பதைாைர்ச்சிைாக முன்்வககப்பட்டுக 
பகாணடிருககின்்றது. இருப்பினும் உலக mixbox-
ing Fedaration என்்ற அ்மப்பின்கீழ் இலங்க 
mixboxing Fedaration அதிகாரபூர்வமாக பதிவு பசய் 
ைப்பட்டிருககின்்றது. இலங்கயில் எஙகள் வி்ை 
ைாட்டின் முககிைததுவத்தை பபற்றுகபகாள்ை 
முடிைவில்்ல. அவவாறு பபற்றிருப்பின் இவவா 
்றான சர்வபதைச ரீதிைான பபாட்டி்ை எமது ொட் 
டிபலபை ஒழுஙகுபடுததை முடியும். 

 இலங்கயில் ொஙகள் தைமிழர்கள் என்பதைா 
பலபை எமது அஙகீகாரஙகள் மறுககப்பட்டுக 
பகாணடிருககின்்றன. எஙகள் பசாந்தை முைற்சியி 
னாபல கைந்தை ஐந்து வருைஙகைாக இவவா்றான 
பபாட்டிகளில் பஙகுபற்றி வருகின்ப்றாம். தைமிழ்ப் 
பிரபதைச வீரர்கபை இந்தை வி்ைைாட்டில் அதிக 
அகக்்ற காட்டி பல பதைககஙக்ைப் பபற்றிருககி 
்றார்கள்.  வைமா காணததில் மிகச் சி்றப்பான வி்ை 
ைாட்டு வீரர்கள் காணப்படுகின்்றனர். இந்தைப் பபாட் 
டியில் பஙகு பற்றுவதைற் குரிை நிதியுதைவி்ை புலம் 
பபைர் அ்மப்புககளும், ஆர்வலர்களும் வழஙகி 
யிருந்தைனர். இருந்தை பபாதும் இந்தை நிதியுதைவி 
பபாதைாதுள்ைது. எதிர்வரும் ஒகஸ்ட் மாதைம் இைம் 
பபறும் பபாட்டியில் பஙகுபற்றுவதைற்கு 3 மாதை 
காலப் பயிற்சி்ை இந்திைாவில் இருந்து பப்ற 
பவணடியுள்ைது. இவபவ்ையில் நிதிப்பற்்றாக 
கு்்ற என்பது எஙக்ை அபசௌகரிைமான  நி்ல 
ககுத தைள்ளியுள்ைது. 

 தைற்பபாது இலங்கயின் பண ொணை 
மாற்று வீதைம் மிகவும் வீழ்ச்சியுற்றுள்ைதைால், 
இலங்கப் பணததின் பபறுமதி கு்்றவாகக 
காணப் படுகின்்றது. இதைனால் நிதி திரட்டுவதைற்கு 
கஸ்ை மாக இருககின்்றது. பபாட்டிைாைர்கள் கைந்தை 
கால  யுததை காலததில் பபற்ப்றாரில் ஒருவ்ர அல்லது 
இருவ்ரயும் இழந்தைவர்கைாகவும், வறு்மக 
பகாட்டிற்கு உட்பட்ை குடும்பததைவர்கைாகவும் 
காணப்படுகின்்றனர். இருந்தும் அவர்கள் வி்ைைா 

ட்டுத தி்ற்ம உ்ைைவர்கைாக காணப்படுகின்்ற 
னர்.  ெைககவிருககும் உலகக கிணணப் பபாட்டி 
யில் பஙகுபகாள்வது மிகவும் சவாலான ஒரு 
விைைமாகக காணப்படுகின்்றது.  ஆனால் உலகக 
கிணணப் பபாட்டியில் பஙகுப ற்றினால், இலங்க 
யின் தைமிழ் வீரர்கள் உலகக கிணணப் பபாட்டியில் 
பவற்றி பபறுவார்கள் என்பதில் எந்தைவிதை ஐைமும் 
இல்்ல. அவர்களுககுரிை நிதிப் பற்்றாககு்்ற 
நிவர்ததி பசய்ைப்படுமிைதது, அவர்கள் பல சாதை 
்னக்ைப் புரிவார்கள்.

 "ச்தா்டரந்து இதது்ையில் பைணிபப 
்தறகு என்னவி்தமா்ன உ்தவிக்ள எதிரபாரக் 
கினறீரகள்?"

 “எஙகளுககுத பதை்வப்படுவது வி்ைைா 
ட்டு இைவசதி, பபாசாககான உணவு, வி்ைைாட்டு 
உபகரணஙகள். வி்ைைாட்டிற்குத பதை்வைான 
அடிப்ப்ைத பதை்வகள் இல்லாதை நி்லயிபலபை 
பவற்றி பபறும் நி்லககு வந்திருககின்்றனர்.  
உரிை வசதிகள் கி்ைககுமிைதது, தைமிழ்ப் பிரபதைச 
ததில் இருககும் பல வீரர்க்ை உலகிற்கு பவளிக 
பகாணடுவர முடியும். எனது பசாந்தை முைற்சி 
யிபலபை இவர்க்ை இந்தை நி்லககுபகாணடு 
வந்துள்ைனர். அபெகமான வீரர்கள் வறு்மக 
பகாட்டிற்கு கீபழ உள்ை குடும்பத்தைச் பசர்ந்தை 
வர்கள்.  
 அவர்களின் வீடுகளுககுத பதை்வைான 
வருமானததிற்காக பவறு பவ்லக்ைத பதைடிச் 
பசல்கி்றார்கள். தைஙகள் குடும்பஙக்ைப் பார்ப்ப தைற் 
காக  வி்ைைாட்்ை விட்டு விலகி பவறுபவ்ல 
களுககுச் பசல்வதைால் இந்தைத து்்ற மழுஙகடிக 
கப்பட்டுக பகாணபை வருகின்்றது. அவர்கள் 
இந்தைத து்்றயில் பதைாைர்ச்சிைாக அஙகம் வகிகக 
பவணடுமானால், அவர்களுககுரிை அடிப்ப்ைத 
பதை்வகள் பூர்ததி பசய்ைப்பை பவணடும்.  
 எதிர்வரும் ஒகபைாபர் மாதைம் ெ்ைபபறும் 
உலகக கிணண mixboxing பபாட்டியில் கலந்து 
பகாள்வதைற்காக பசன்்னயில் ெ்ைபபற்்ற 
பபாட்டியில் பவற்றியீட்டிை 4 வீரர்களும், ஏற்க 
னபவ சர்வபதைச ரீதிைான பபாட்டியில் பஙகுபற்றி 
பவற்றியீட்டிை 5 வீரர்களும் தைைார் நி்லயில் 
இருககின்்றனர். நிதிப் பற்்றாககு்்ற காரணமாக 
வும், அவர்களின் வாழ்வாதைார சூழல் காரணமாக 
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இைங்கயின mixboxing Fedaration ்த்ைவரும், Asian mixboxing Fedaration 
இன ்த்ைவருமாக இருக்கும் பெல்வைரததிைம் ெநதகுமொர அவரகள் ்த்ை்மயிைா்ன 

குழுவி்னர இந்திைாவில் அண்மயில் ந்்டசபறை குதது்சசண்்ட, மல்யுத்தப  கபாடடிகளில் 
பஙகுபறறி, ்தஙகம் மறறும் சவள்ளிப ப்தக்கஙக்ளப சபறைது ச்தா்டரபாகவும், ்தாஙகள் இந்்தத 
து்ையில் பைணிக்கும் கபாது ஏறபடும் இ்்டயூறுகள் ச்தா்டரபாகவும் இைக்கு மினனி்தழிறகு 
வழஙகிை சசவவி

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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வை மாகாணததிலுள்ை ைாழ்.மாவட்ைததின் 
பதைன் பமற்குத தி்சயில் அ்மந்துள்ை  

07 தீவுகள் தைான் சப்தை தீவுகள் என்று அ்ழககப் 
படுகின்்றன.
 பவல்ண, புஙகுடுதீவு, ெயினாதீவு, 
கா்ரெகர், பெடுந்தீவு, அன்லதீவு, எழு்வதீவு 
பபான்்ற தீ்வ உள்ைைககிைபதை சப்தை தீவாகும். 

 புஙகுடுதீவு, மற்றும்  கா்ரெகர், ஆகிைவற் 
றின் கைல்வழி சா்லகள் ைாழ். மாவட்ைததுைன் 
இ்ணககப்பட்டுள்ைன. எழு்வதீவு, பெடுந் 
தீவு, ெயினாதீவு, அன்லதீவு பபான்்ற தீவுகள்  
கைல் வழி பதைாைர்பால் மட்டும் ைாழ். மாவட்ைத 
துைன் இ்ணககப்பட்டுள்ைன.
 பபார்ததுகபகைர் காலம் (1505 -1658)
மற்றும்,  ஒல்லாந்தைர் காலம் (1658 – 1796 ) வ்ர உள்ை 
காலததில் இம்மககள் சிலர் கிறிஸ்தைவமதைத்தை 
சார்ந்தைவர்கைாக மாறினார்கள். இன்றும் இந்தை 07  
தீவுகளிலும் பல ்சவக பகாயில்கள் உள்ைன. 
பமலும் ெயினாதீவில்  புததைவிகா்ர உள்ைது.
 ஈழப் பபார் ெ்ைபபற்்ற காலததிலும்,  
இஙகு இராணுவ, கைற்ப்ை முகாம்கள் அ்மக 
கப்பட்ைன. இககாலததில் இஙகு வாழ்ந்தை மககள் 
இைம்பபைர்ந்து ைாழ்.  மாவட்ைததிற்கும், விவ 
சாை குடிபைற்்றததிற்கு வன்னி மாவட்ைததிற்கும் 
பசன்று குடிபைறினார்கள். நூற்றுககணககான 
மககள் ஐபராப்பிை ொடுகளுககும், பிரிததைானிைா, 
கனைா, அவுஸ்திபரலிைா பபான்்ற ொடுகளுககும் 
இைம் பபைர்ந்துள்ைனர். இவர்கள் தீவகததில் 
உள்ை  பல கிராமஙகள்,  மற்றும் பகாவில்களின் 
பபைரில் சமூக அ்மப்புக்ை உருவாககி இன் 
றும் ெற்பணி பசய்து வருகின்்றனர்.
 விவசாைம், மீன்பிடி, விைாபாரம் ஆகிை 
மூன்று து்்றகளிலுபம இம் மககள் அதிக அைவில் 
ஈடுபட்டு வருகின்்றனர். கால்ெ்ைகைான மாடு 
ஆடு ஆகிைவற்றுைன் குதி்ரகளும் இஙகு வைர் 
ககப்பட்டு வருகின்்றன. பல ஆயிரம் குடும்பஙகள் 
வாழ்ந்தை தீவகததில் இன்று பின்வரும் எணணிக 
்கயில் மட்டுபம மககள் வாழ்ந்து வருகின்்றனர். 
அன்லதீவில்  2200 பபரும் எழு்வதீவு 800 
பபரும், கா்ரெகரில் 8600பபரும், மண்ைதீவில் 
900 பபரும், ெயினாதீவில் 2,700 பபரும், பெடுந் 
தீவில் 4200 பபரும், புஙகுடுதீவில் 3600 பபரும் 
மட்டுபம இன்று வாழ்ந்து வருகின்்றனர்.
 ைாழ். மாவட்ைததிலிருந்து பெடுந்பதைா்ல 
வில் இருப்பதைால் பெடுந்தீவு என்று பபைர் 
பபற்்றது. பெடுந்தீவு ொன்கு பககமும் கைலால் 
சூழப்பட்ைது. ைாழ். மாவட்ைததிலிருந்து ொற் 
பததி மூன்று கிபலாமீட்ைர் பதைா்லவில் இது 
அ்மந்துள்ைது. முழு்மைான இராணுவ பிர 
பதைசமாக இன்று இது காணப்படுகின்்றது. கல் 
பவலிகள்,  நூறு ஆணடு ப்ழை ஆலமரம், சிவன் 
பகாயில்கள் பபான்்றன இன்றும் இஙகு உள்ைன 
குமுதினி பைகு பச்வ பாவ்னயில் உள்ைது.
 பெடுந்தீவிலுள்ை குதி்ரகள் பராமரிப்பா 
ைர்கள் இல்லாது இன்று அதிகைவில் அழிவ்ை 
ந்து  வருகின்்றன. இவற்்்ற பாதுகாகக ெைவடிக 
்ககள் பமற்பகாள்ை பவணடியுள்ைது.  பபார்த 

துகபகைர்பகாட்்ை 
கற்கைால் கட்ைப் 
பட்டு இருந்தைது,  
இன்று இது சி்தைவ 
்ைந்து பவறும் 
ப ா ் ்ற க ை ா க 
க ா ண ப் ப டு கி ்ற து . 

ஒவபவாரு வீடுகளிலும் இருந்தை மதில்கள் முழு 
்மைாக பசதை ம்ைை  பசய்ைப்பட்டுள்ைது.

 சாரப்பட்டி என்னும் ஊரில் உள்ை கிணறு 
களில் இருந்து நீர் இ்்றதது பவுசர்கள்மூலம் தீவக 
மககளுககு குடிநீர் வழஙகப்பட்டு வருகின்்றது. 
பெடுந்தீவு பெற்று இைல் இ்ச, ொைகததுககு 
மிகவும் பழ்மைான பிரசிததி பபற்்ற ஊராக 
காணப்பட்ைது. இன்று அது முழு்மைாக ்க 
விைப்பட்டுள்ைது. 
 இஙகு இன்று 400 முதைல் 500 குதி்ரகள் 
மட்டும் உள்ைன. அ்வயும் பராமரிப்பின்றி 
காணப்படுகி்றன. இந்தை இைஙகளில் ப்ன 
பதைன்்ன அதிக அைவில் காணப்படுகின்்றது.
 புஙகுடுதீ்வ பபாறுததைவ்ரயில் கைற் 
க்ரயுைன் இ்ணந்து 1000 பரப்பு நிலததில் 
ராஜராபஜஸ்வரி ஆலைம் உள்ைது.
 அன்லதீ்வ பபாறுததைவ்ரயில் பவளி 
ச்ச வீடு  உள்ைது. இஙகு உள்ை காணிகள் பல  சீன 
நிறுவனததிற்கு வழஙகப்பட்டுள்ைது மிகவும் 
பமாசமான பசைலாகும். இஙகுள்ை மககளுககு 
இது பதைாைர்பான பூரண விைககம் இல்்ல.

 இந்திைா இஙகிருந்து 38 ்மல் தூரததில் 
உள்ைது. அன்லதீ்வப் பபாறுததைவ்ரயில் 
எல்லா மாதைஙகளிலும் ெல்ல நீர்  கி்ைககப் பபறு 
கின்்றது.  விவசாைம் பசய்ைமுடியும். மிைகாய், 

பூசணி உட்பட்ை சகல மரககறி வ்கக்ையும் 
12 மாதைஙகளும் உற்பததி பசய்ை முடிகின்்றது. 
பவஙகாைம், பவண்ைககாய், பு்கயி்ல உற்ப 
ததி பசய்வதில் இது முன்னி்லயில்உள்ைது.
 இருபததி ொன்கு மணி பெரம் இ்்றததைா 
லும் வற்்றாதை குடி நீர் கிணறுகள் பல உள்ைன.  
இந்தை இைததில் தைணணீர் பதைாட்டிகள் அ்மதது 
ஏ்னை இைஙகளில் குடிநீர் விநிபைாகம் பசய்ை 
ெைவடிக்ககள் பமற்பகாள்ை பவணடும். விவ 

சாை பபாருட்கள் சந்்தைப்படுததை வசதிகள் இப் 
பபாது இல்லாதை சூழ்நி்ல காணப்படுகின்்றது.  
 புஙகுடுதீ்வ பபாறுததைவ்ரயில் பவளி 
ொடுகளில் வாழும் தைாைக உ்றவுகள் வைலூர் 
முருகன் ஆலைததின் பபைரில் இரணடு சமூக 
நிறுவனஙக்ை உருவாககி தும்புத பதைாழிற் 
சா்ல அ்மகக ெைவடிக்க பமற்பகாணடு 
வருகின் ்றனர். இததுைன் ஆயிரம் பரப்பு நிலததில் 
பழ மரககன்றுகள், வீதிபைார மரம் மற்றும் 
மரககறி வ்ககள், உற்பததி பசய்து வழஙகி 
வருகின்்றனர். இதை்ன எல்லா இைஙகளுககும் 
விரிவாககம் பசய்ை பவணடும். 

 திரு சணமுகொதைன் என்பவர் இததிட்ை 
த்தை பமற்பார்்வ பசய்து பபாறுப்பாக ெைததி 
வருகின்்றார்.  பபாஙகு மரம் பதிவு பசய்து உற்ப 
ததி பசய்து வருகின்்றனர். பெடுந்தீவில் உள்ை 
பவடிைரசன் பகாட்்ை இன்று சி்தைந்தை நி்ல 
யில் காணப்படுகின்்றது.

 பெடுந்தீ்வ பபாறுததைவ்ரயில் பெல், 
சிறு தைானிைஙகள், சணல், பபருககு, பா்ல, 
ப்ன, பதைன்்ன,  மூலி்கச்பசடிகள் பபான்்றன 
அதிகைவில் காணப்படுகின்்றன. 
 பெய்தைல் நிலததில் பெற்று பாலும்,தையிரும், 
பதைனும் அதிக அைவில், காணப்பட்ைது.  
இன்று எல்லாம் ்கவிைப்பட்டுள்ைது. பபார்த 
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தைமிழக முதைல்மச்சர் ஓர் அரசிைல்வாதி. அவர் 
வாககு பவட்்ைககாக தைமிழ்ொட்டு மககளின் 

ெலன் கருதுவதைாக நி்னதது கச்சதீ்வ மீட்குமாறு 
பகட்டிருப்பார். அது அவர் தைமிழ்ொட்டு மீனவர்கள் 
சார்பாக பகட்டிருப்பார். அவர் பககம் பார்ககும் 
பபாது அது பி்ழ இல்்ல. 
 ஆனால் கைந்தை காலஙகளில் வைபகுதி 
மீனவர்கள் இந்திை மீனவர்களினால் படும் துன்ப 
ஙகள், அழிவுகள், சுற்்றாைல் பாதிப்புகள் பற்றித 
பதைரிந்திருந்தும், அவரின் கச்சதீ்வ மீைப்பபறும் 
பகாரிக்க்ை எஙகைால் ஏற்றுக பகாள்ை முடி 
ைாது. எஙக்ைப் பபாறுததைவ்ரயில் ொஙகள் 
அ்தை வன்்மைாக எதிர்ககிப்றாம். 

 30 வருைஙகைாக ொஙகள் யுததைததினால் 
பாதிககப்பட்டிருந்தைது, இந்திை மீனவர்கைால் 
ஏற்படும் இழப்புகள் பற்றி அவருககுத பதைரியும். 
அப்படியிருந்தும் கச்சதீ்வ மீட்கக பகாரும் 
அவரின் பகாரிக்க்ை ொஙகள் எதிர்ககிப்றாம். 
அது நிைாைமான பகாரிக்க அல்ல. 
 கச்சதீவு 1974ஆம் ஆணடு இந்திை முன்னாள் 
பிரதைமர் இந்திரா காந்தி அம்்மைார் ெட்பு ரீதிைாக 
இலங்கககுக பகாடுததை ஒரு தீவு.  கிட்ைததைட்ை 50 
வருைஙகைாகின்்றன. இதுவ்ரயில் இந்தை கச்சதீவு 
பதைாைர்பான பிரச்சி்னககு இரணடு ொட்டு அரசா 
லும் எந்தைபவாரு தீர்்வயும் கணடுபகாள்ை முடிை 
வில்்ல. எடுததை முைற்சிகள் எல்லாம் பதைால்வி 
யிபலபை முடிந்துள்ைது. அந்தைத தீவு மககள் 
இல்லாதை ஒரு சிறிை தீவு. இந்தை சிறிை தீவு பதைாைர் 
பான பிரச்சி்ன்ைத தீர்கக முடிைாதை அரசாங 
கஙகள் எப்படி எஙகள் தைமிழர்களின் இனப் பிரச்சி 
்ன்ைத தீர்ககும். அந்தைத தீவு பெடுந்தீவு அரச 
அதிபர் பிரிவிற்குட்பட்ை ஒரு தீவாக வ்ரபைத 
தில் இருககின்்றது, 
 அந்தைத தீவால் எஙகளுககு ஒரு ென்்மயும் 
இல்்ல. அந்தைத தீ்வ பைன்படுததை இலங்க 
அரசாஙகம் விைவில்்ல. யுததைத்தை பைன்படுததி, 
பாதுகாப்புக காரணஙக்ைக காட்டி அந்தைத தீவில் 
எஙக்ைக கால்்வகக விைவில்்ல. அந்பதைானிைர் 
பகாவில் திருவிழாவிற்குப் பபாய்வரலாம். அது 
தைவிர ஏந்தைவிதை பிரபைாசனமும் இல்்ல. அதைற்காக 
இந்திைா பகட்கின்்றது என்பதைற்காக விட்டுக 
பகாடுகக முடிைாது. எதிர்காலததில் அரசிைல் 
மாற்்றஙகள் நிகழலாம். வைமாகாண ச்பககு 
அதிகாரஙகள் வரும் சந்தைர்ப்பஙகளில் சுற்றுலாவிற் 
காகபவா, கைற்பூஙகாவாகபவா பைன்படுததைலாம், 
மீனவர்கள் தைஙகியிருந்து மீன்பிடிககலாம் எதிர் 
காலததில் ஏதைாவது பசய்ைலாம். 
 தைமிழக முதைல்மச்சர் அவரது பகாரிக 
்க்ை தைஙகள் சார்பில் விட்டிருககி்றார். ஆனால் 
எஙகள் சார்பில் ொஙகள் அ்தை எதிர்ககிப்றாம். 
இந்திைாவிற்கு கச்சதீ்வ பகாடுககும் நி்ல 

யில் இலங்க இல்்ல. வைபகுதி மககள் தைமிழ் 
ொட்டுைன் எந்தைவிதை பதைாைர்்பயும் ்வததுக 
பகாள்வ்தை இலங்க அரசாஙகம் விரும்ப 
வில்்ல. பலாலி விமான நி்லைமாக இருககலாம். 
இலங்க  - தைனுஸ்பகாடிககு பமம்பாலம் அ்மக 
கும் திட்ைமாக இருககலாம். கப்பல் பச்வ ைாக 
இருககலாம். இவற்்்றபை ல்லாம் இலங்க 
அரசாஙகம் விரும்பவில்்ல.  ஒருபவ்ை கச்ச 
தீ்வ இந்திைாவிற்குக பகாடுககும் ஒருநி்ல 
வந்தைால், வைபகுதியிலுள்ை இரணடுஇலட்சம் 
மீனவர்கள் பபரும் பாதிப்்ப சந்திகக பவணடி 
வரும். அவர்களுககு பவறு பபாககிைம் இல்்ல. 
ஆழ்கைல் மீன்பிடி வாய்ப்புககளும் இல்்ல. 
அவர்கள் ஒரு சிறிை கைற்பரப்பிபலபை தைஙகி 
வாழ்கின்்றார்கள். அந்தைக கைற்பரப்பில் இந்திை 
ப்றாலர்கள் வாரததில் 3 ொட்கள் அததுமீறி நு்ழ 
ந்து மீன்வைத்தை சூ்்றைாடிக பகாணடு பபாகி 
்றார்கள். இதைனால் வைபகுதி மீனவர்களின் வாழ் 
வாதைாரம் மிக பமாசமாகப் பாதிககப்பட்டிருக 
கின்்றது. 
 கச்சதீ்வ அணடிை கைற்பகுதி்ை குததை 
்கககு பகட்கும் ஒரு நி்லயும் இந்திைாவிைம் 
உள்ைது என பபச்சுவார்த்தையில் பஙகுபற்றிைவர் 
கள் வந்து பசால்லியிருககி்றார்கள். ஒருபவ்ை 
கச்சதீ்வ இந்திைாவிற்குக பகாடுககும் நி்ல 
வந்தைால், வைபகுதி மீனவர்கள் பதைாழில் இழககும் 
நி்ல ஏற்படும். எனது கணிப்பின்படி இந்திைாவின் 
மூவாயிரம் ப்றாலர் பைகுகள் வந்து வைஙக்ை 
சுரணடிக பகாணடு பபாகின்்றது. பபருமைவான 
அந்நிைச் பசலாவணி சம்பாதிககககூடிை இ்றால், 
ெணடு, கைலட்்ை, கணவாய், மீன் வ்கக்ை 
சுரணடிக பகாணடு பபாகின்்றனர். இவற்றுைன் 
குஞ்சு மீன்க்ையும் சூ்்றைாடிச் பசல்கின்்றனர். 
ஒரு வருைததில் 200 மில்லிைன் ரூபா பபறுமதிைான 
பபாருட்கள் இந்திைாவினால் வைபகுதிக கைற்பகு 
தியில் சூ்்றைாைப்படுகின்்றன.

மாணபுமிகு தைமிழ்ொடு முதைல்மச்சர் 
அவர்கள் கச்சததீ்வ வி்ரவில் 

மீட்பபன் என்று அறிவிததிருககி்றார். இந்தை அறிவி 
ப்பு தைமிழக மீனவர்களுககு மிகப்பபரிை மகிழ்ச் 
சி்ை வழஙகி இருககின்்றது.  பதைான்றுபதைாட்டு 
பாரம் பரிை மு்்றயில் மீன்பிடிககும் தைமிழக மீனவர் 
கள் மீது இலங்க கைற்ப்ை பதைாைர்ந்து,பதைாைர் 
தைாககுதை்ல ெைததி  கிட்ைததைட்ை 600ககும் பமற் 
பட்ை மீனவர்கள் படுபகா்ல பசய்ைப்பட்டிருககி 
்றார்கள்,  பல பகாடிககணககான ரூபாய் பசாதது 
ககள் இலங்க கைற்ப்ைைால் பசதைப்படுததைப் 
பட்டுள்ைது.
 தைமிழக மீனவர்களின் வி்சப்பைகுகள் 
இலங்க அரசால் பறிமுதைல் பசய்ைப்பட்டுள்ைது 
மீன்கள், வ்ைகள், அ்னததும் பகாள்்ை  அடிக 
கப்பட்டிருககி்றது.  இதைற்கான தீர்வாக தைமிழக 
மீனவர்கள் கச்சததீ்வ மீட்பது தைான் தீர்வு என்ப்தை  

உணர்ந்து இருககி்றார்கள். எனபவ கச்சததீ்வ 
மீட்பபாம் என்்ற தைமிழக அரசின் வாககுறுதி  மீனவ 
மககளிைததில்  வரபவற்்பப் பபற்றுள்ைது. 

 இந்நி்லயில் இலங்க வை கிழககு 
மாகாணப் பகுதி மற்றும் சிஙகைவர் மீனவர்கள் 
வாழ்கின்்ற பகுதியில் இருககககூடிை, மீனவர்கள்  
மிகப்பபரிை அைவில் எதிர்ப்்ப பதிவு பசய்து 
பபாராட்ைம் ெைததிவரும் சூழ்ல ொம் பார்ககி 
ப்றாம்.  தைமிழக மீனவர்கள் கச்சததீவு பகுதியில் 
மீன் பிடிககின்்ற பபாது இலங்கயில் வாழுகின்்ற 
மீனவர்களும்,  ெம் பதைாப்புள் பகாடி உ்றவு என் 
கின்்ற அடிப்ப்ையில் மீன்க்ை பிடிகக பவணடு 
கிப்றன்.  
 இந்நி்லயில் சுருககுமடி வ்லக்ை 
பைன்படுததைாமல் மீன் பிடிததைால் இருொட்டு 
மீனவர்களுககும் வாழ்வளிககும். எனபவ இலங 
்கயில் உள்ை மீனவர்களுககும் இந்திை தைமிழக 
மீனவர்களுககும், இந்திை அரசும், இலங்க 
அரசும், மு்்றைான மீன்பிடி வழிகாட்டும் ஒப்பந்தை 
ஙக்ை ஏற்படுததை பவணடும். 
 இரணடு ொட்டு அரசு வழி காட்டும்வழி 
யில் மீன் பிடிததைால் இந்தை பிரச்சி்னககு மிகப் 
பபரிை தீர்வு கி்ைககும். எனபவ  இந்திை அரசும் 
இலங்க அரசும் ஒரு மு்்றைான, சட்ை பூர்வ  
மீன்பிடி மு்்ற்ை,  சட்ை திட்ைஙக்ை வகுதது 
இரு ொட்டு மீனவர்களும் மீன் பிடிககும் வ்கயில் 
மீன்பிடி புதிை ஒப்பந்தைத்தை ஏற்படுததை பவணடும் 
என்பதுதைான், தைமிழக மீனவர்களின் பகாரிக்க. 
 இரணடு ொட்டு அரசும் இ்தை பசைல்படுத 
தும் என்று ெம்புகிப்றாம். 
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துகபகைர், ஒல்லாந்தைர், ஆஙகிபலைர் ஆட்சிககு 
முன் பெடுந்தீவு தைனி இராசதைானி ொைாகபவ விை 
ஙகிைது. இன்று முழு்மைாக அழிவ்ைந்து 
ள்ைது. 
 ைாழ். மாவட்ைததில் இருந்து 45 கிபலா 
மீட்ைர் தூரததில் உள்ைது  இஙகிருந்து புஙகுடுதீவு 
10 கிபலா மீட்ைர் தூரததிலும் உள்ைது.  30கிபலா 
மீட்ைர் சுற்்றைவில் 48 சதுர கிபலாமீட்ைர் பரப்ப 
ை்வக பகாணடுள்ைது.
 இஙகிருந்து பதைன்னிந்திைா பசல்வதைற்கு 
மாவிலாந்து்்ற து்்றமுகததி்ன பைன்படுததி 
னார்கள். முன்பு ைாழ்ப்பாணம், ஊர்காவல் து்்ற, 
புஙகுடுதீவு பபான்்ற இைஙகளுககு பைகில் பை 
ணம் பசய்தைார்கள். ஆனால் இன்று எந்தை வசதியும் 
இல்்ல. 
 எழு்வ தீ்வ பபாறுததைவ்ரயில் ஒன்றி 
்ணந்தை மின்சார நி்லைம் ஒன்று காணப்படுகி 
ன்்றது. காற்்றா்லகளும் இஙகு உள்ைன. இஙகு  
பவைப்பா்்றகள் அதிகைவில் காணப்படுகின் 
்றன. இஙகுள்ை குயின்ைாக பகாபுரம் சி்தைவ்ை 
ந்தை நி்லயில் உள்ைது.  குதி்ரகளுககு என ஒரு 
சரணாலைம் இஙகு அ்மககப்பை பவணடும்.
 அன்லதீ்வ பபாறுததைவ்ரயில் அன 

்லதீவு விவசாயிகள் சஙகம், மீனவர் கூட்டு்றவு 
சஙகம், பதைன்்ன வை அபிவிருததி சஙகம் பல 
பொககு கூட்டு்றவு சஙகம் பபான்்ற பல சஙகஙகள் 
அன்று காணப்பட்ைன.  ஆனால் இன்று இஙகு 
எந்தை சஙகமும் இல்்ல.
 ெயினாதீவு இதை்ன ொகதீவு என பபைர் 
மாற்றியுள்ைார்கள். வரலாற்று புததை விகா்ர 

ஒன்று இஙகு உள்ைது. ைாழ்ப்பாணம்  இருபததி 
மூன்று ்மல் தூரததில் உள்ைது.  முன்பு 4750 
மககள் இஙகு வாழ்ந்து வந்தைார்கள். என்று 2500 
பபர் வ்ரயில் வாழ்கின்்றார்கள். 35 மீட்ைர் உைரத 
தில் பவளிச்சவீடு ஒன்று உள்ைது. இதை்னசுற்றி 
14 ஊர்கள் உள்ைன.
 பததுககும் பமற்பட்ை வரலாற்றுப் 
பபராசிரிைர்கள் சப்தை தீவுகள் பதைாைர்பான வரலா 
ற்்்றயும், சிஙகை பபைரில் இைமாற்்றம் பசய்தைது 
பதைாைர்பான வரலாற்று நூல்க்ையும் எழுதியு 
ள்ைார் கள்.
 இன்று தீவு மகக்ை பபாறுததைவ்ரயில் 
அடிப்ப்ை வசதிகள் இன்றி வாழ்ந்து வருகின்்ற 
னர். இந்தை மககளுககு கல்வி, சுகாதைாரம், குடிநீர் 
பபான்்ற அடிப்ப்ை வசதிகள் பசய்து பகாடுகக 
பவணடும்.
 தீவகததில் எழு்வ தீவில் சீன ொட்டுககு 
பல ஆயிரம் பரப்பு நிலம் வழஙகப்பட்டுள்ைது. 
அந்தைப் பகுதியிலிருந்து வாழும் மககளின் வைங 
க்ை அபகரிதது பவளிபைற்றி சீன ொட்டிற்கும், 
சிஙகை மககளுககும் வழஙக ெைவடிக்க எடுக 
கப்பட்டு வருகின்்றது. இதை்ன முழு்மைாக 
மககளும் மககளின் பிரதிநிதிகளும் எதிர்கக முன் 
வரபவணடும் என்பது அந்தை மககளின் பதை்வ 
ைாக உள்ைது. எமது மகக்ையும் மண்ணயும் 
பாதுகாகக எல்பலாரும் முன்வர பவணடும் 
 இந்திைாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தை 
கச்சதீவு 1974ஆம் ஆணடு ஒப்பந்தைததின்படி 
இலங்கககு வழஙகப்பட்டுள்ைது. இததிட்ைத 
தின் மூலம் பல சிறிை தீவுகளும் ைாழ். மாவட்ைத 
துைன் இ்ணககப்பட்டுள்ைன. இலங்க மீதைான 

பதைன்னிந்திை ப்ைபைடுப்புகளில் இததீவுகளி 
பலபை ப்ைக்ை தைஙக ் வககப்பட்ைது. இன்று 
சீனாவின் ப்ைகள் இந்தை தீவுக்ை ஆககிரமிதது 
தைஙக ்வகக காற்்றா்ல, சூரிைசகதி ஆ்ல 
பபான்்ற பபைர்களில் முைற்சிகள் எடுககப்பட்டு 
வருகின்்றன.
  தீவுகளில் கல்வி வசதிகள் கு்்றவாகபவ 
உள்ைது. இதை்ன நிவர்ததி பசய்ைவும், கணனி 
அறி்வ வைர்கக, கணினி பயிற்சி பபான்்ற வகுப் 
புக்ை புலம்பபைர்ந்து வாழும்  தீவகத்தை 
சார்ந்தை சமூக நிறுவனஙகைால் ெைததைப்பட்டு வரு 
கின்்றது 
 பல பாைசா்லகளுககு புலம்பபைர் உ்றவு 
கைால் பல உதைவிகள் பசய்ைப்பட்டு வருகின்்றது. 
ஐபராப்பா கனைா ொடுகள் முழுவதும் தீவகம், 
கா்ரெகர் பபான்்ற இைஙகளில் வாழ்ந்தை மககள் 
புலம்பபைர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்்றனர். இஙகு 
அவர்கள் வர்ததைக ெைவடிக்ககளில் ஈடுபட்டு 
வருகின்்றார்கள். இவர்கள் பதை்வைான உதைவிகள் 
்வததிை உதைவிகள் ஆபததைான சமைஙகளில் 
பதை்வப் படும்  உதைவிகள், பாைசா்லயில் கட்ை 
்மப்பு, பதைாழில் உதைவிகள், பபாருள் சந்்தைப் 
படுததுதைல், ஏற்றுமதி, பபாககுவரதது, மின்சகதி  
வழஙகுதைல் பதைா்லபதைாைர்பு பபான்்ற பல பணி 
க்ை பமற்பகாணடு வருகின்்றனர்.
 பெற்று வைஙகலும், பபரு்மக்ையும் 
பகாணை மககள் இன்று வைஙகல் அழிவ்ைந்தை 
நி்லயில் மிக பமாசமான நி்லயில் உள்ைனர். 
இதை்ன ொ்ை வைமுள்ை தீவாக மாற்்ற சகலரும் 
முன்வரபவணடும் என்பபதை தீவக மககளின் இன் 
்்றை பகாரிக்கைாகும்

நி�ொைமொ்க வகு... த�ொடர்ச்சி  ...

பபாராட் ைததின் முககிை பொககம். இது தைமககு சில 
பெருககடிக்ைக பகாணடுவரும் என அவர்கள் 
நி்னககின்்றார்கள். இதைனால், அவர்கள் இந்தை 21 
ஆவது திருததைததுககு ஆதைரவாக இல்்ல. இதை்ன 
விை சில கட்சிகளும் இவவா்றான நி்லப்பாட்டில் 
தைான் உள்ைன. இ்வ இரணடும் பசர்ந்து 21ஆவது 
திருததைத்தை பின்னால் தைள்ளும் ஒரு நி்ல காணப் 
படுகின்்றது. இதை்னவிை உைர் நீதிமன்்றமும் 
மககள் தீர்ப்புககுச் பசல்ல பவணடும்எனக கூறியி 

ருககின்்றது. அதுவும் ஒரு தை்ைைாக இருககின்்றது. 
 21 ஆவது திருததைததின் பிரதைான பொககம் 
ஜனாதிபதியின் அதிகாரஙக்ை மட்டுப்படுததி 
அந்தை அதிகாரஙக்ை அரசிைல்மப்புப் பபர்வ 
ககும் சுைாதீனக குழுககளுககும் அ்மச்சர்வ 
ககும் ஒப்ப்ைப்பதுதைான். இதில் தைமிழ் மககளுககு 
எந்தைவிதைமான பைனும் இருககப்பபாவதில்்ல. 
இதை்ன தைமிழ் மககள் ஆதைரிகக பவணடுமானால் 
கு்்றந்தை பட்ைசம் இரணடு நிபந்தை்னகள் பூர்ததி 
பசய்ைப்பை பவணடும். ஒன்று - அரசிைல்மப்புப் 
பபர்வயிலும் சுைாதீன ஆ்ணககுழுககளிலும் 

தைமிழ் மககளுககு பபாதிை பிரதிநிதிததுவம் பகாடு 
ககப்பை பவணடும். இரணைாவது - தைமிழ் மககளு 
்ைை விவகாரஙகளில் தீர்மானம் எடுப்பது பசைற் 
படுவது பபான்்ற விைைஙகளில் தைமிழ் மககளு ் ைை 
அனுமதியுைன்தைான் அவற்்்ற பசய்ைலாம் என்்ற 
ஒரு வீட்பைா அதிகாரம் அவர்களுககு வழஙகப்பை 
பவணடும். இது இரணடும் இல்லாமல் இதை்ன 
ஏற்றுகபகாள்வதில் எந்தைப் பைனும் இல்்ல. இந்தை 
நி்ல்மகைால் 21 இல் தைமிழ் மககள் ெம்பிக்க 
்வககககூடிை நி்ல இல்்ல என்பது எனது 
கருதது.
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கப்பட்ை மகிந்தை ராஜபகசவும் எவவிதைததிலும் 
பாதிககப்பட்ைதில்்ல, பாதிககப்பைப்பபாவது 
மில்்ல. 2015இல் மகிந்தை ராஜபகசவும், 2019இல் 
ரணில் விககிரமசிஙகவும் படுபதைால்வி்ைச் 
சந்திததை பபாதிலும் 2019இலும், 2022இலும் அவர் 
கைால் மீணடும் வலுவான தைரப்பாக சிறிலஙகாவின் 
ஆட்சி-அதிகார பீைஙக்ை அலஙகரிகக முடிகின் 
்ற்மபை அதைன் சாட்சிைமாகும்.

 சிஙகை பபௌததை பபரினவாதை தைரப்பின் 

அபிலா்சக்ை முன்னிறுததிைதைான சிறிலஙகா 

வின் ஆட்சி-அதிகாரம் இவவாறுதைான் இருககும். 

அதை்ன அதைன் பபாககிபலபை விட்டுவிட்டு, தைமிழ் 

மககளின் அபிலா்சக்ை முன்னிறுததிைதைாக 

கைந்து பசல்வதுதைான் தைமிழர் தைரப்பின் கைப்பாைா 

கும். அ்தைவிடுதது ரணில் ராஜபகச அவதைாரத்தை 

விமர்சிப்பபதைன்பது தைஙகைது கைந்தைகாலத்தை 

பவள்்ைைடிககும் மு்னப்பா கும்.

 இனப்படுபகா்லயுைன் பெரடிைாக 

பதைாைர்பு்ைை ராஜபகச தைரப்்ப பபாறுப்புக 

கூறும் நி்லககு பகாணடுவர முடிைாதை இவர்கள் 

இனிவரும் காலஙகளில் எதை்ன சாதிககப் பபாகி 

ன்்றார்கள்?

 ஈழததைமிழினததின் அரசிைல் அபிலா்ச 

க்ை பலிபகாடுதது தைம் ெலன்க்ை உறுதிபசய்து 

பகாணை கூட்ை்மப்பு, இனப்பிரச்சி்னககான 

தீர்வு புதிை அரசிைல்மப்பிற்குள் என்பதைாக 

பபாககுககாட்டிபை ரணில்-்மததிரி தைரப்புைன் 

ொன்க்ர ஆணடுகள் அரசிைல் உ்ற்வ பதைாைர் 

ந்தைார்கள். தைற்பபா்தைை பகாட்ைா-மகிந்தை, பகாட்ைா 

-ரணில் அரசிலும் அபதை புதிை அரசிைல்மப்பு 

முைற்சி்ை காணபிதது தைமது தி்ரம்்றவு பபரங 

க்ையும் சுைலாப அரசிை்லயுபம முன்பனடுககத 

தை்லப்பட்டுள்ைனர்.

 தைமிழ்த பதைசிைக கூட்ை்மப்பு மட்டுமல்ல, 

தைமிழ்த பதைசிை மககள் முன்னணி மற்றும் தைமிழ் 

மககள் பதைசிைக கூட்ைணிககும், தைமிழ்த பதைசிை 

அரசிைல் பரப்பில் பசைற்பட்டு வரும் அததை்ன 

தைரப்புகளும் தைததைமது சுைலாப அரசிை்ல முன்பன 

டுப்பதிலும் அரசிைல் இருப்்ப பாதுகாப்பதிலுபம 

கணணும் கருததுமாக பசைற்பட்டு வருகின்்றனர்.

 இந்நி்லபை, கைந்தை 13 ஆணடுகளில், தைமிழ் 

மககள் சந்திதது வரும் இன்னல்கள், பெருககடி 

களுககாகவும் நீதிககாகவும் தைாபம வீதியில் இ்றங 

கியும், அரச இைந்திரததிற்கு எதிராகவும் பபாராடும் 

்கைறு நி்லககு காரணமாகும்.

 நிகழ்ததைப்பட்ை தைமிழினப் படுபகா்ல, 

பபார்ககுற்்றம், மனிதை குலததிற்கு எதிரான குற்்றங 

கள், தைமிழ் மககளுககு இ்ழககப்பட்ை அநீதிகள் 

பதைாைர்பில் பபாறுப்புக கூ்றபவணடிை கைப்பாடு 

இலங்க அரசாஙகததிற்கு உணடு.

 ராஜபகசகக்ை வீட்டுககு அனுப்புவபதைா, 

நி்்றபவற்று அதிகார ஜனாதிபதி மு்்ற ஒழிப்பபா 

தைமிழருககான நீதியி்ன வழஙகுவதைற்கான பா்தை 

யுமல்ல தீர்வுமல்ல. மா்றாக, தீர்வுககானகாலத்தை 

பமலும் சில ஆணடுகள் நீடிப்புச் பசய்வதைற்கும் 

தைமிழர்கைது விடுதை்லப் பபாராட்ைததி்ன நீர்த 

துப்பபாகச் பசய்ைவுபம இ்வ பைன்பைப் பபாகி 

ன்்றது என்பதை்ன அறுதியிட்டுக கூ்றமுடியும்.

 நீணைகாலமாக பு்ரபைாடிப்பபாயுள்ை 

இனப்பிரச்சி்னககான தீர்வு தைாமதைப்பட்டும், 

தைடுககப்பட்டும் வருவதைற்கு சிஙகை பபௌததை 

பபரினவாதைததின் பெரடித தை்லயீபை முதைன்்மக 

காரணமாகும். ொட்டுககு மிக ஆபததைான 13ஐ 

கட்டுப்படுததும் அவசிைததின் நிமிததைம் நி்்றபவ 

ற்று அதிகார ஜனாதிபதி மு்்ற ஒழிப்புககு ஆதைர 

வளிகக முடிைாது என மாகாொைகக பதைரர்கள் 

பவளிப்ப்ைைாக பதைரிவிததிருப்பது இதைன் சான் 

்றாகும்.

 இந்தை சிஙகை பபௌததை பபரினவாதிக்ை 

மீறிை ஒரு சகதி சிஙகை பதைசத்தை ஆைமுடிைாது 

என்பது சுதைந்திரததிற்கு பின்னரான இலங்கத 

தீவின் வரலாறு உணர்ததிநிற்கும் பபருண்ம 

ைாகும்.

ரணில் ரொஜபகச          ... த�ொடர்ச்சி... 
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உதைவிக்ைப் பபறுவதைற்காக உறுதிைான அரசாங 
கம் ஒன்்்ற நி்லப்படுததை பவணடிை அவசரத 
பதை்வ அவசிைமாகியிருககின்்றது. ஆனால் அததை 
்கை உறுதிைானபதைார் அரசாஙகத்தை நி்ல நிறு 
ததுவதைற்கு மா்றாக சிககல்களுககு பமல் சிககல்க்ை 
உருவாககி, அரசிைல் பெருககடிக்ை அதிகரிககச் 
பசய்யும் வ்கயிபலபை பபாதுஜனபபரமுன கட்சி 
யினரு்ைை பசைற்பாடுகள் அ்மந்திருககின்்றன.
 பபாதுமககளின் பபாராட்ை பகாரிக்க்ை 
ஏற்று பதைவி விலகப் பபாவதில்்ல என்று ஜனாதி 
பதி பகாததைாபாை ராஜபகச அழுஙகுப் பிடிைாகச் 
பசைற்பட்டுக பகாணடிருககின்்றார். பதைர்தைல் காலம் 
வ்ரயில் பதைவி்ை விட்டுப் பபாவதில்்ல என்்ற 
உறுதிப்பை அவர் பதைரிவிததிருககின்்றார். இந்தை 

நி்லயில் உறுதிைானபதைார் அரசாஙகம் ொட்டில் 
பகாபலாச்சுகின்்றது என்று உதைவி வழஙகும் ொடு 
களுககும், உலக வஙகி மற்றும் சர்வபதைச ொணை 
நிதிைம் உள்ளிட்ை உலக அ்மப்புககளுககுக 
காட்டுவதைற்குமாகபவ ஜனாதிபதியினால் ரணில் 
விககிரமசிஙகவின் தை்ல்மயிலான இ்ைககால 
அரசாஙகம் உருவாககப்பட்ைது.
 ஆனால் 21 ஆவது திருததைச் சட்ைம் மற்றும் 
ரணில் விககிரமசிஙகவின் பிரதைமர் நிைமனம் 
என்பவற்றுககு எதிரான பபாதுஜன பபரமுன 
கட்சியினரு்ைை அரசிைல் நி்லப்பாடுபெருககடி 
நி்ல்மகளினால் அல்லாடிக பகாணடிருககின்்ற 
அரசாஙகத்தை பதைவி இழககச் பசய்து நி்ல்ம 
க்ை பமலும் பமாசம்ைைச் பசய்து விடுபமா 
என்்ற அச்சம் இப்பபாது பமபலாஙகியுள்ைது.

இருபதத�ொனறும்         ... த�ொடர்ச்சி... 

வும் அவர்கள் இந்தை வி்ைைாட்டில் பஙகு 
பற்்றாதை ஒரு நி்ல இருககின்்றது. அவர்களின் 
பதை்வகள் பூர்ததி பசய்ைப்படுமிைதது அவர்கள்  
உலகககிணண பபாட்டியில் பஙகுபற்றி பவற்றியீ 
ட்டுவார்கள் என்பது எனது கருதது.  
 உள்ளூர் யுததைம் காரணமாக தைாய் தைந்்தை 
ை்ர இழந்து, பபரிை தைாைாரின் பராமரிப்பில் 
வைர்ந்து, சிறு வைதிபலபை எஙகள் பயிற்சி நி்ல 
ைததில் (எஙகள் பயிற்சி நி்லைம் ஒரு பபாது 
வி்ைைாட்டு ்மதைானம்) பயிற்சி பபற்றுகைந்தை 
பதது வருைஙகைாக பயிற்சி பபற்றுவரும் 
சிறீதைர்சன் என்பவர் ஒரு சி்றந்தை வி்ைைாட்டுவீரன். 
பபரிைம்மாவின் கணவர் இ்றந்து விட்ைார். அவர் 
தைான் ெம்பிக்கககுரிை வீரன். இன்று வ்ர அவரின் 
அ்னததுப் பபாட்டிகளுககும் பயிற்று விப்பாை 
ரான எனது நிதிப் பஙகளிப்பு மூலமாகபவ 
பபாட்டிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்்றார். இலங்க 
யில் பதது ொடுகளுைன் ெ்ை பபற்்றபபாட்டியில் 
பஙகுபற்றி தைஙகப் பதைககஙக்ைப் பபற்றிருந் தைார். 
பாகிஸ்தைானில் ெ்ைபபற்்ற சர்வபதைச ரீதிைான 
பபாட்டியில் பஙகுபற்றி தைஙகப்பதைககத்தைப் பபற் 
றிருந்தைார். பெபாைததில் ெ்ைபபற்்ற பபாட்டியில் 
பஙகுபற்றி தைஙகப் பதைககத்தைப் பபற்றிருந்தைார். 
இந்திைாவில் ெ்ைபபற்்ற 3 பபாட்டிகளில் பஙகு 
பற்றி 2 தைஙகப் பதைககஙக்ையும், ஒரு பவள்ளிப் 
பதைககத்தையும் பபற்றிருந்தைார். இவர் பதைாைர்ந்தும் 
வி்ைைாட்டுத து்்றயில் பைணிகக முடிைாதை ஒரு 
சூழல் பதைான்றியுள்ைது. காரணம் இவரின் பபரிைம் 
மா்வ பராமரிப்பதைற்காக இவருககு நிதி பதை்வப் 
படு வதைால், வாழ்வாதைாரததிற்காக பவறு பதைாழி 
்லத பதைைபவணடியுள்ைது.  
 எனது முைற்சியினால் இலங்க பதைசிை 
வி்ைைாட்டுதது்்ற விஞ்ஞானப் பல்க்லக கழக 
ததில் கற்்க பெறி்ைப் பூர்ததி பசய்து, தைற்பபாது 
ஒரு பாைசா்லயில் வி்ைைாட்டுதது்்ற பதைாணை 
ராசிரிைராகக கை்மைாற்றுகின்்றார். இவருககு 
ஊதிைம் கி்ைப்பதில்்ல. வி்ைைாட்டுதது்்ற 
யில் பைணிததும் ஊதிைம் கி்ைககாதை காரணத 
தினால் அவரால் பதைாைர்ந்து பைணிகக முடிை 

வில்்ல. பபரிைம்மாவும் சுகயீனமுற்றிருப்பதைால், 
இவபர பவ்லககு பசன்று பராமரிகக பவணடி 
யிருககின்்றார். இவர் இந்திைாவில் இருப்பதைால் 
இவரின் பபரிைம்மா பல இன்னல்க்ை சந்திதது 
வருகி ன்்றார். மூன்று மாதைஙகள் இந்திைாவில் தைஙக 
பவணடியி ருககின்்றது. பமலும் இப் பபாட்டிகளில் 
பதைர்ச்சிை ்ைந்தை வீரர்கள் இலங்கயில் பயிற்சி 
யில் இருககின்்றார்கள். அவர்க்ை ஓகஸ்ட் மாதைத 
திற்கு முன்னர் இந்திைாவிற்கு வர்வதது இந்தைப் 
பபாட் டியில் பஙகுபற்்ற ்வகக பவணடும். 
அதைற்கு நிதிப் பற்்றாககு்்ற இருககின்்றது. 
 பமலும் இந்தைப் பபாட்டிகளில் பஙகுபற்று 
வதைற்கு பயிற்சி பபறுவதைற்குரிை உபகரணஙகள் 
எஙகளிைம் தைற்பபாது இல்்ல. எஙகளிைம் இருக 
கும் உபகரணஙகள் மிகவும் பழுதை்ைந்தை நி்லயில் 
இருககின்்றன. அ்வ பைன்படுததை முடிைாதை நி்ல 
யில்  உள்ைன. அ்வ ஆறு வருைததிற்கு பமற்பட் 
ை்வ. அததுைன் இலங்க வி்ைைாட்டுதது்்ற 
யில் எஙகளுககான அஙகீகாரம் கி்ைககவில்்ல.

பல �டட்கடைத           ... த�ொடர்ச்சி... 

தைவ்றான விவசாைக பகாள்்கயினாலும் ொடு 
உணவு உற்பததியில் வரலாற்றில் என்றுமில்லாதை 
அைவுககு பமாசமான வீழ்ச்சி்ைச் சந்திததுள்ைது. 
கைந்தை பபரும்பபாகம் எதிர்பார்ததை அறுவ்ை 
்ைத தைராதைநி்லயில், சிறுபபாக வி்ைச்சலும் 
50 வீதைமாகக கு்்றவ்ையும் அபாைம் பெர்ந்து 
ள்ைது. உணவுத தைானிைஙகளின் இ்றககுமதிககும் 
அரச கருவூலததில் பணம் இல்லாதைதைால் ொடு 
மிகப்பபரும் உணவுப் பஞ்சத்தை பொககி பவக 
மாக ெகர்ந்து பகாணடிருககி்றது.
 ொடு பட்டினி்ை எதிர்பொககியுள்ை 
நி்லயிலுஙகூை உணவுற்பததியில் அரசு காததிர 
மான ெைவடிக்ககள் எதை்னயும் பமற்பகாள்ை 
வில்்ல” என அவர் குற்்றம் சுமததியுள்ைார்.

விவசொயி்களுககு         ... த�ொடர்ச்சி... 

25000மீனவர் குடும்பஙகள் உள்ை நி்லயில் 
அவர்களின் வாழ்வாதைாரம் கடு்மைாக பாதிககப் 
பட்டுள்ைது. மீனவர்களில் பபரும்பாலானவர்கள் 
கைல்பதைாழிலில் ஈடுபைாதை காரணததினால் 
கிழககு மாகாணததில் கைல் மீன்களின் வி்லகள் 
கடு்மைாக அதிகரிததுச் பசல்லும் நி்லபை 
காணப்படுகின்்றது. கைந்தை காலததில் ஒருகிபலா 
700ரூபா 800ரூபாவுககு விற்ப்ன பசய்தை மீன்கள் 
இன்று 2000ரூபா வ்ரயில் விற்ப்னைாகும் 
நி்லயும் காணப்படுகின்்றது.
 இந்நி்லயில், அரசாஙகம் மீன் பிடித 
பதைாழிலுககான எரிபபாரு்ை வழஙகுவதைற்கு 
உைன் ெைவடிக்க எடுகக பவணடும் என பாதிக 
கப்பட்டுள்ை மீனவர்கள் பகாரிக்க விடுதது 
ள்ைனர்.

கிழககு மொ்கொண         ... த�ொடர்ச்சி... 

எரிபபாருள் வி்லபைற்்றம், வட்டிவிகிதை அதிகரி 
ப்பு என்பன இந்திைாவின் பபாருைாதைாரத்தை 
பாதிதது வருவதைால் முன்னர் எதிர்வுகூ்றப்பட் 
ை்தை விை இந்திைாவின் பபாருைாதைார வைர்ச்சி 
கு்்றவாகபவ இருககும் என எலாரா கபிற்்றல் 
என்்ற நிறுவனத்தை பசர்ந்தை பபாருளிைல் நிபுணர் 
கரிமா கபூர் பதைரிவிததுள்ைார்.

இ்நதியொவும் தபொரு         ... த�ொடர்ச்சி... 

 இதைனி்ைபை, அ்னததுலக ொைண நிதி 
ைம் உட்பை பல பமற்குலக ொடுகள் மற்றும் 
அ்மப்புககளிைம் நிதி உதைவி்ை எதிர்பார்தது 
ள்ை இலங்க அவர்க்ை மகிழ்விப்பதைற்காக 
இந்தை ெைவடிக்கயில் ஈடுபட்டுள்ைதைாக பகாழு 
ம்பில் உள்ை அரசிைல் வட்ைாரஙகள் பதைரிவிததுள் 
ைன.
 ஆனால் ரஸ்ைாவில் இருந்து வரும் அதிகை 
வான உல்லாசப் பைணிக்ை இந்தை ெைவடிக்க 
பாதிப்பதைால் இலங்க அரசு எதிர்ம்்றைான 
வி்ைவுக்ைபை எதிர்காலததில் சந்திககும் என 
அவர்கள் பமலும் பதைரிவிததுள்ைனர்.

ரஸய விமொைம்          ... த�ொடர்ச்சி... 

பவறு வழியில்்ல என அந்தை நிறுவனததின் அதி 
காரிகள் பதைரிவிததுள்ைனர்.
 2020 ஆம் ஆணடு பகாவிட்-19 பொயின் 
தைாககததினால் ஏற்பட்ை பபாருைாதைார பெருககடி 
யினால் இந்தை நிறுவனம் அதிகம் பாதிககப்பட்டி 
ருந்தைது. அதைன் பின்னர் நிதி்ை திரட்டுவதைற்கு 
பமற்பகாணை முைற்சிகள் பலன் தைரவில்்ல. 
இந்தை வருைம் அது 26 விமானஙக்ைபை பச்வ 
யில் ஈடுபடுததி வந்தைது. 
 இந்தை நிறுவனததின் வீழ்ச்சி என்பது பதைன் 
னாபிரிககாவின் விமானப் பபாககுவரததில் 40 
விகிதை பாதிப்்ப ஏற்படுததைவுள்ைதைாக பதைரிவிக 
கப்படுகின்்றது.

நிதியில்லொ��ொல் விமொை ... த�ொடர்ச்சி... 

 மாணபுமிகு தைமிழ்ொடு முதைல்மச்சர் 
அவர்கள், கச்சததீ்வ மீட்ைால் தைமிழக மீனவர்கள் 
மிகப்பபரிை அைவில் வரபவற்பு அளிப்பார்கள்,  
மாணபுமிகு தைமிழ்ொடு முதைல்மச்சர் அவர்கள் 
மததிை அரசுககு பதைளிவான அழுததைஙக்ைக 
பகாடுதது கச்சததீ்வ மீட்க ெைவடிக்க எடுகக 
பவணடும் என்று பகட்டுகபகாள்கிப்றன்.

்கச்சதீவு        ... த�ொடர்ச்சி... 

பாைச்லயில் இைம்பபற்்ற துப்பாககி பிரபைாக 
ததில் 19 சிறுவர்களும், இரணடு ஆசிரிைர்களும் 
பகால்லப்பட்டிருந்தைனர். 
 கைந்தை வருைம் 61 துப்பாககிப் பிரபைாகங 
கள் இைம்பபற்றுள்ைதைாகவும் இது 2020 ஆம் 
ஆணடுைன் ஒப்பிடும்பபாது 52 விகிதைம் அதிகம் 
எனவும் அபமரிககாவின் எப்.பி.ஐ அ்மப்பு 
பதைரிவிததுள்ைது. 
 கைந்தை வருைம் 30 மாநிலஙகளில் இைம் 
பபற்்ற துப்பாககிப் பிரபைாகஙகளில் 103 பபர் 
பகால்லப்பட்டிருந்தைதுைன், 140 பபர் காைம்ை 
ந்திருந்தைனர். 2014 ஆம் ஆணடில் இருந்து 2016 ஆம் 
ஆணடு வ்ரயிலும் வருைம்பதைாறும் 20 சம்ப 
வஙகளும், 2017 ஆம் ஆணடு 31 சம்பவஙகளும், 
2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆணடுகளில் 30 சம்ப 
வஙகளும் இைம்பபற்றுள்ைன.

அதமரிக்கொவில்       ... த�ொடர்ச்சி... 

பபாது ரஸ்ைா மற்றும் பபலாரூஸ் பபான்்ற ொடு 
கள் மீதைான பபாருைா தைார தை்ைகளில் தைாஙகள் 
பஙபகடுககப்பபாவதில்்ல என இந்தை ொடுகள் 
பதைரிவிததுள்ைன. இந்தை பபாரினால் உலகில் 
ஏற்பைப்பபாகின்்ற உணவுப் பற்்றாககு்்ற குறித 
தும் இந்தை ொடுகள் கவ்ல பதைரிவிததுள்ைன.

ரஸயொ மீ�ொை        ... த�ொடர்ச்சி... 

ஏவிவிைப்பட்ை குணைர் ப்ையினபர ைாழ் 
நூலக எரிப்பு உள்ளிட்ை வன்மு்்றகளில் ஈடுபட் 
டிருந்தைனர் என குறிப்பிட்ைது.
 பல வருைஙகளின் பின்னர் முன்னாள் 
ஜனாதிபதி ரணசிஙக பிபரமதைாசா, மகிந்தை ராஜ 
பகச மற்றும் ரணில் விககிரமசிஙக உள்ளிட்ை 
பலர் ைாழ் நூலக எரிப்பும் ைாழ் வன்மு்்றகளும் 
அரச தைரப்பினரு்ைை பசைற்பாபை என அரசிைல் 
ரீதியில் குற்்றம் சுமததியிருந்தைனர்.ஆனால்  இன 
அழிப்பு பொககம் பகாணை அந்தைக பகாடூர பாதை 
கச் பசைலுககுக காரணமானவர்கள் எவரும் 
கணை றிந்து தைணடிககப்பைவில்்ல. நீதி நி்ல 
நிறுததைப்பைவுமில்்ல. அன்று பதைாைஙகிை தைமி 
ழினததின் மீதைான இன அழிப்பு ெைவடிக்ககள் 
இன்னும் பல்பவறு வடிவஙகளில் பதைாைர்ந்து 
இைம்பபற்றுக பகாணடிருககின்்றன.

நொனகு �சொப�      ... த�ொடர்ச்சி... 


