
GLOBAL TAMIL MEDIA CENTER

Ilakku2009@gmail.com

thuhe;j kpd;dpjo;

,jo;

186

[_d; 11> 2022

Ilakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.comIlakku2009@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;

jpUr;rp rpwg;G Kfhkpy; njhlUk; 

<o mfjpfspd; Nghuhl;lk;

- fz;Lnfhs;shj ,e;jpa muR 

ru;tNjr mfjpfs; ehs;:  

xd;wpizf;f Ntz;Lk;

Gj;jp[Ptpfs; fha;jy; ctj;jypd;wp 

gykhd mikg;ghfr;nraw;gl;L 

jPu;it Nehf;fpa 

gazj;jpy; midtiuAk;

- tpQ;Qhd 

cyfpd; 

Gjpa 

fz;Lgpbg;G

kUe;Jfsw;w Kiwapy; 

Gw;WNehia 
Fzkhf;Fjy;

Mu;j;jpfd;

Kd;dhs; ghuhSkd;w cWg;gpdu;  Qh.rpwpNerd; 

jkpo; Njrpaj;-

jpw;fhf jd;id 

MFjpahf;fpa 

mUl;je;ij 

re;jpuh ngu;dhz;Nlh

kl;L.efuhd; 

mnkupf;f cr;rp khehL: 
neUf;fbahd xU Neuj;jpy; 

tPzhf;fg;gl;l mupa 
tha;g;G

jkpopy;: n[ae;jpud;;

Nfhl;lhgatpdhy; 

KbAkh?
mfpyd;

‘ntw;wpngw;w’ 

[dhjpgjpahf 



இலங்கைத்தீவு சந்தித்து நிற்கும் 
ப�ொருளொதொர பெருககைடிநி்ல 

மீதொன �ர�ரப்பிற்குள் வலிந்து 
உயிர�றிப்பு சம்�ஙகைள் இடம் 
ப�ற்று வருகின்ற்ை மூடி ை்்றக 
கைப்�ட்டு வருகின்றது.
 பதனனிலங்கையில் மிகை 
அண்ைக கைொலைொகை இடம்ப�ற்று 
வரும்   துப்�ொககிச்சூட்டுச் சம்�வஙகை 
ளின மூலம் வலிந்த உயிர�றிப்புகைள் 
இடம் ப�ற்று வருகின்றன.
 ஒரு வொர கைொலத்தில் இவவொறு 
அ்டயொளம் பதரியொததொரொல் தைற் 
பகைொள்ளப்�ட்ட துப்�ொககிச்சூட்டு 
சம்�வஙகைளில் ஒன�து த�ர உயிரி 
ழந்துள்ளனர. ப�ரும்�ொலன சம்� 
வஙகைள் �ட்டப்�கைலிதலதயஇடம் 
ப�ற்றுள்ளன. சட்டம்-ஒழுங்கை 
நி்லெொட்ட தவணடிய இலங்கை 

கைொவல்து்்றயினர பவறுைதன 
சம்� வஙகைள் இடம்ப�ற்்ற பினனர 
அ்வ பதொடரபில் அறிக்கையிடும் 
�ணி்ய பசய்யும் தரப்�ொகைதவ 
தைது கைட்ை்ய பசய்து வருவ 
த்ன அவதொனிககை முடிகி்றது.
 இவவொறு இடம் ப�றும் 
துப்�ொககிச்சூட்டு சம்�ஙகைள் பதொட 
ரபில் இதுவ்ர குற்்றவொளிகைள் 
கைணடறியப்�ட்டிருககைவில்்ல. 
அ்டயொளம் பதரியொத ெ�ரகைள் 
என்ற அ்டபைொழிககுள் குற்்ற 
வொளிகைள் தப்�்வககைப்�ட்டு 
வருகின்றனதரொ என்ற சந்ததகைம் 
இயல்�ொகைதவ ஏற்�டுகி்றது.
 குறித்த துப்�ொககிச்சூட்டு சம் 
�வஙகைளில் ஈடு�டுதவொர ைற் றும் 
�ொதிககைப்�டுதவொ்ர 
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ப�ொருட்கைளின வி்ல 
அதிகைரிப்பு ைற்றும் 

தவ்லயில்லொ பிரச்ச்ன என�ன 
உலகின ப�ொருளொதொரத்்த ப�ரும் 
வீழ்ச்சி்ய தெொககி பகைொணடு பசல் 
வதொகை கைடந்த பசவவொய்ககிழ்ை 
(7) உலகை வஙகி பவளியிட்ட ப�ொரு 
ளொதொர அறிக்கையில் பதரிவித்து 
ள்ளது.
 உலகின ப�ொருளொதொரம் மிகை 
வும் ஆ�த்தொன நி்லயில்உள்ளது. 
�ணவீககைம் ைற்றும் ப�ொருளொதொர 
வளரச்சி அற்்ற தன்ைகைள்என�ன 
உல்கை மிகைவும் ஒரு பெருககைடி 
யொன நி்ல்ய தெொககி தள்ளியு 

ள்ளது. மீணடும் ஒரு ப�ொரு 
ளொதொர வீழ்ச்சியில் இருந்து உலகைம் 
தப்பித்தொலும் �ணவீககைமும், 
தவ்ல யில்லொ பிரச்ச்னயும் 
நீணட கைொலம் நி்லககும் எனஉலகை 
வஙகியின த்லவர தடவிட் 
ைல்�ொஸ் பதரிவித்துள்ளொர.
 கைடந்த வருடத்தின உலகை 
ப�ொருளொதொர வளரச்சி 5.7 விகித 
ைொகை இருந்தது. இந்த வருடத்தின 
ப�ொருளொதொர வளரச்சி 4.1 விகிதம் 
என கைடந்த ஜனவரி ைொதம் கைணிக 
கைப்�ட்டத�ொதும் அது தற்த�ொது 2.9 
விகிதைொகை பினன்ட்வச் சந்தித் 
துள்ளது.

cyfk; nghUshjhu tPo;r;rpia Nehf;fp 
nry;fpd;wJ - cyf tq;fp

ஈரொனின அணு உ்லகைள் மீது 
தொககுதல் ெடத்தும் தெொககைத் 

துடன தனது அபைரிககைத் தயொரிப் 
�ொன மிகை ெவீன எப்-35 ரகை தொககுதல் 
விைொனஙகை்ள இஸ்தரல் தயொர 
�டுத்தி வருவதொகை பயருசதலொம் 
த�ொஸ்ட் இந்த வொரம் பதரிவித்து 
ள்ளது.

 தற்த�ொதுள்ள எப் -35 விைொ 
னஙகைள் மூலம் இஸ்தரலில் இருந்து 
பசனறு ஈரொன மீது தொககு தல் ெடத்த 
தவணடுபைனில் அதன �்றப்பு 
தூரவீச்்ச அதிகைரிககை தவணடும். 
இல்்லபயனில் ெடுவொனில் 
்வத்து அதற்கு எரிப�ொருள் நிரப்� 

தவணடும்.
 அபைரிககைொவின விைொனங 
கை்ள தரமுயரத்தி அத்ன 10,000 
கி.மீ தூரத்திற்கு எரிப�ொருள் நிரப் 
�ொது �்றப்பில் ஈடு�டுத்தியுள்ளது 
இல்தரலின வொன�்ட. புதிதொகை 
தரமுயரத்தப்�ட்ட விைொனஙகைள் 
உட்�ட 100 இற்கு தைற்�ட்ட 
தொககுதல் விைொனஙகை்ள ஒருஙகி 
்ணத்து இஸ்தரல் கைடந்த வொரம் 
பைடிற்றிதரனியன கைடற்�குதியில் 
�யிற்சி ெ்டவடிக்கைகைளில் ஈடு 
�ட்டுடிருந்தது.
 இந்த விைொனஙகைளில் இஸ் 
தரலின ரத�ல் நிறுவனத்தினொல் 
தயொரிககைப்�ட்ட ஒரு பதொன எ்ட 
யு்டய குணடுகைளும் ப�ொருத்தப் 
�ட்டுள்ளன. ரடொரகைளில் இருந்து 
தப்பும் இந்த விைொனத்தின தரத்்த 
த�ணுவதற்கைொகை குணடுகை்ள விைொ 
னத்தின உள்தள ப�ொருத்தியுள்ளது 
இஸ்தரலின வொன �்ட.

முனனொள் த�ொரொளியும் 
எழுத்தொளரும் சமூகை 

தச்வயொளருைொகிய பவற்றிச் 
பசல்வி சந்திரகைலொ புலனொய்வு 
கைொவல் து்்றயினரின விசொர்ண 
ககு உட்�டுத்தப்�ட்டொர. ைனனொர 
கைொவல்து்்ற நி்லயத்திற்கு அ்ழ 
ககைப்�ட்ட அவ்ர கைொவல்து்்ற 
ஐந்த்ர ைணித்தியொலஙகைள் விசொ 
ர்ண பசய்து வொககுமூலம் �திவு 
பசய்துள்ளனர. கைடந்த புதன 
கிழ்ை இந்தச் சம்�வம் இடம் 
ப�ற்றுள்ளது.
 வவுனியொவில் இருந்து 

விதசடைொகை வரு்கை தந்த புலனொ 
ய்வு கைொவல் து்்றயினதர தன்ன 
விசொர்ண பசய்ததொகை பவற்றிச் 
பசல்வி கூறினொர. அவரொல் பவளியி 

Gydha;T  fhty;Jiwapdupd; tprhuizf;F 

cl;gLj;jg;gl;l vOj;jhsu; ntw;wpr;nry;tp re;jpufyh

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

<uhd; kPjhd jhf;FjYf;F 
jahuhfpd;wJ ,];Nuy;

nghUshjhu neUf;fbf;Fs; %b 

kiwf;fg;gLk; type;j capu;g;gwpg;Gfs;

கிழககு ைொகைொணத்தின தமிழர 
�குதிகைளின எல்்லப்�குதி 

கை்ள ைொற்்றம் பசய்வதற்கைொன 
பசயற்�ொடுகைள் முனபனடுககைப்�ட் 
டுள்ளதுடன இனஙகைளி்டதய 
முரண�ொடுகை்ள ஏற்�டுத்துவதற் 
கைொன ெடவடிக்கைகைளும் முனபனடு 
ககைப்�ட்டுள்ளதொகை குற்்றஞ் சொட்டப் 
�டுகின்றது.
 அம்�ொ்்ற ைொவட்டத்தில் 

தமிழரகைளின நிரவொகை எல்்லகை்ள 
ைொற்றும் பசயற்�ொடுகைள் மிகைவும் 
இரகைசியைொன மு்்றயில் முனபன 
டுககைப்�ட்டுவருவதொகை பதரிய 
வருகின்றது.
 நீணடகைொலைொகையிருந்துவந்த 
கைல்மு்ன வடககு தமிழ் பிரததச 
பசயகைத்தின எல்்லப்�குதிகை்ள 
ைொற்றுவதற்கைொன ெடவடிக்கைகைள் 

fpof;fpy; ,dq;fSf;fpilNa Kuz;ghLfis 

Vw;gLj;j jpl;lkplg;gLtjhf Fw;wr;rhl;L

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

கைடந்த ெொனகு தசொப்�தஙகைளொகை 
கைொணொத கைடு்ையொன வரட்சி 

தசொைொலியொ்வ சுற்றியுள்ள 
ஆபிரிககை ெொடுகைளில் ஏட்�ட்டுள்ள 
தொல் �ல ஆயிரம் ைககைள் �ட்டினி 
யில் இ்றப்�தற்கைொன சூழ்நி்லகைள் 
ஏற்�ட்டுள்ளதொகை ஐ.ெொவின ைனிதொ 
பிைொன �ணிகைளுககைொன இ்ணப் 
�ொளர அடம் அப்துல் தைொனொ 
கைடந்த புதனகிழ்ை (8) பதரிவித்து 
ள்ளொர.
 ஊட்டச்சத்து கு்்ற�ொடு 
கைொரணைொகை இந்த வருடத்தில் 
அஙகு 448 த�ர இ்றந்துள்ளதொகை 
பவளியிடப்�டொத தகைவல்கைள் 

பதரிவிககின்றன. தசொைொலியொ, எதி 
தயொப்பியொ ைற்றும் பகைனயொ 
ஆகிய ெொடுகைள் �ட்டினிச்சொ்வ 
தடுப்�தற்கைொன முயற்சிகை்ள தைற் 
பகைொணடு வருகின்றன.

Nrhkhypahtpy; fLk; tul;rp

ததனீககைளின இ்றகுகை்ள தசத 
ப்�டுத்தும் ்வரஸ் கிருமி 

கைள் வி்ரவொகை �ரவி வருவதொல் 
உலகில் உள்ள ததனீககைளின எண 
ணிக்கையில் கைடும் வீழ்ச்சி ஏற்� 
ட்டுவருவதொகை பதரிவிககைப்�டுகி 
ன்றது.
 Deformed wing virus (DWV) 
எனப்�டும் ்வரஸ் 40 ஆணடுகைளு 
ககு முனனர அறியப்�ட்டொலும், 
அதன பி்றழ்வ்டந்த வ்கை 2001 
ஆம் ஆணடு மீணடும் பெதரலொந்தில் 
கைணடறியப்�ட்டிருந்தது.
 Varroa Destructor எனப்�டும் 
ஒட்டுணணி மூலம் இந்த ்வரஸ் 
ததனீககைளுககு கைடத்தப்�டுவதுடன, 
இந்த ஒட்டுணணிகைள் ததனீககைளின 
இ்ழயஙகை்ள சொப்பிடும் த்கை 
்ையும் பகைொணட்வ என விலங 
கியல் த�ரொசிரியர ப்றொத�ட் 
�கஸ்ரன பதரிவித்துள்ளொர.
 �ல பி்றழ்வ்டந்த வ்கை 
கை்ள பகைொணட இந்த ்வரஸ் 

கைள் ஐதரொப்�ொவில் ஏற்கைனதவ 
�ரவி விட்டதொகைவும், அவுஸ்திதரலி 
யொ்வ தவிர ஏ்னய ெொடுகைளிலும் 
அது கைணடறியப்�ட்டுள்ளதொகைவும் 
பதரிவிககைப்�டுகின்றது.
 ஏற்கைனதவ கிருமிெொசினி 
கைளின �யன�ொடு, கைொலநி்ல 
ைொற்்றம் த�ொன்றவற்்றொல் �த்தில் 
ஒரு ததனீககைளின இனஙகைள் அழி 
்வச் சந்தித்துள்ளன. தற்த�ொது 
்வரசின தொககைம் அவற்்்ற தைலும் 
�ொதிப்�துடன, அது தொவரஙகைளின 
உணவு உற்�த்தியிலும் �ொதிப்்� 
ஏற்�டுத்தும் என பதரிவிககைப்�டுகி 
ன்றது.
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இலங்கைத் தீவில் எல்லலா மககைளும் நலாளலாந்த வலாழ்வ வலாழ இயலலா்த நி்லயில் பெரும் துனெஙகை்ள 
எதிர்நலாககிக பகைலாண்டிருககும் இந்நரத்தில், உடன ்்த்வயலான பெலாருளலா்தலார உறுதிபெலாட்ட 

யும், ப்தலாடர ்்த்வயலான பெலாருளலா்தலார மீடபடடுபபு எனெ்்தயும் முனபனடுககை ெலாரம்ெரிய 
வழிகைளில் இருநது புதிய வழிகை்ளக கைண்டுபிடிககை ்வண்டும் எனறு சிறிலஙகைலாவின  பிர்தமர ரணில் 
விககிரமசிஙகைலாவின வரவு பெலவுத்திடட அ்ழபபு, கைலாலத்தின ் ்த்வ்ய பவளிபெடுத்துகிறது. ஆனலால் 
உடன்்த்வ பெலாருளலா்தலார உறுதிபெடுத்்தல் எனற நி்லயில், அ்தறகைலான அரபெணிபபுககை்ளயும், 
உ்ழப்ெயும் வழஙகை ்வண்டிய இலங்கையின அ்னத்து மககைளதும் ்்தசிய ஒரு்மபெலாடு எ்தனலால் 
சீரகு்லககைபெடட்்தலா, அ்த்ன மலாறறிய்மககை ்வண்டும் எனகிற எண்்ணம் கூட அவரலால் 
பவளிபெடுத்்தபெடலாது வி்லயுயரவுகைள், வரிகைள் வழி வருமலானத்்்தப பெறறு கைடன ்தருெவரகைளுககு 
நம்பிக்கையளித்்தலும், மு்தலீடடலாளரகைள் இலங்கை்யச் சுரண்டுவ்தறகைலான அ்னத்து வெதிகை்ளயும் 
ஏறெடுத்துவதும் இவவரவுபெலவுத் திடடத்தின பெயல் ் நலாககைலாகை உள்ளது.  மககைளுககைலான வரவுபெலவுத் 
திடடத்்்த அ்மத்து, ் ்தசிய உறெத்தி்ய ஏறறுமதி வரத்்தகைத்்்த பெருககைலாது  தூ்தரஙகைளின இலங்கை 
மீ்தலான ஆடசி அதிகைலாரத்்்த ்ம்லலாஙகைச் பெயவ்தன மூலம் கைடன மறறும் நிதி உ்தவிகைள் வழியலாகை 
இன்றய அரெ ்த்லவர ் கைலாடடலாெயவின ஆடசிககைலான நலாடடு மககைளின எதிரப்ெ எதிரபகைலாள்வ்்த 
அவரின உ்ரயின உள்்நலாககைலாகை உள்ளது.  
 ப்தலாடர ்்த்வயலான பெலாருளலா்தலார மீடபடடுபபு எனெது இலங்கை மககைள் அ்னவரதும் 
ெமூகை பெலாருளலா்தலார அரசியல் ஆனமிகை விடு்த்ல்ய உறுதிபெடுத்தி, அ்னவருககுமலான ்்தசிய 
ெலாதுகைலாபபுடன கூடிய  ் ்தெ உருவலாககைத்்்த  கைடடிபயழுபபுவ்தன வழியலாகை்வ ந்டமு்றச் ெலாத்தியமலாகும் 
எனெ்்த அவரின உ்ர ப்தலாடடுககூடக கைலாடடவில்்ல. இ்தனலால் அவரின அரெலாஙகைம் ்்தசிய 
அரெலாஙகைமல்ல, ்கைலாடடலாெயவின ஆடசி்யக கைலாககை அ்மககைபெடட ்கைலாடடலாெயவின இ்டககைலால 
அரெலாஙகைம் எனெ்்த அவர உறுதிபெடுத்தியுள்ளலார. ்தன்னப பிர்தமரலாகை நியமித்்த ்கைலாடடலாெயவின 
அ்னத்துலகை ெடடஙகைளுக்கைலா மு்ற்மகைளுக்கைலா கைடடுபெடலா்த ‘ஒருநலாடு ஒருெடடம்’ எனற சிஙகைள 
பெௌத்்த ்ெரினவலா்தத்தின உச்ெத்்்த உறுதிபெடுத்தும் வ்கையி்ல்ய ரணில் ்தனது உ்ர்யக 
கைடட்மத்்தலார. ்கைலாடடலாெயவுககும் அ்னத்துலகை நலாடுகைளுககும் இ்டயில் மீளவும் இழககைபெடடுள்ள 
நல்லுறவுகை்ள வளரபெ்்த ்நலாககைலாகைக பகைலாண்ட அவரின உ்ர ரலாெெகெ குடும்ெ ஆடசியின 
ப்தலாடரச்சிககைலான அத்்த்ன நுணுககைஙகை்ளயும் பவளிபெடுத்தியது.  
 ஆனலால் பெலாருளலா்தலார உறுதிபெலாட்ட சீரகு்லத்்த ஈழத்்தமிழரகைளின ்்தசிய பிரச்சி்னயலான 
ஈழத்்தமிழரகைளின இ்ற்மயின ெலாதுகைலாபபு குறித்்த பிரச்சி்னக்கைலா அல்லது முஸ்லீம் மறறும் ம்லயகை 
மககைளின அரசியல் உரி்மப பிரச்சி்னகைளுக்கைலா தீரவு ்தரககூடிய ஒரு இ்ணககைபெலாடடு உ்ர்யக 
கூட பவளிபெடுத்்தலாது, "ெலாரம்ெரிய அரசியல் சித்்தலாந்தஙகை்ள குறுகிய கைலாலத்துககு ஒதுககி ்வத்து 
விடடு நலாட்டக கைடடிபயழுபபுவ்தறகைலான கூடடு முயறசிகை்ள ்மறபகைலாள்ள ்வண்டும்" என நலாடடின 
மககைளுககு அ்ழபபு விடுபெ்தலாகை உள்ளது. இஙகு குறுகிய கைலாலம் எனப பிர்தமர ரணிலலால் அழுத்்தம் 
பகைலாடுககைபெடட்ம, நலாடடின பெலாருளலா்தலார நி்ல்ம சீரலானதும் சிஙகைள பெௌத்்த ்ெரினவலா்த்ம 
சிறிலஙகைலாவின ப்தலாடரச்சியலான அரசியல் ்கைலாடெலாடலாகைத் ப்தலாடரும் எனெ்்தத் ப்தளிவலாககியுள்ளது. 
 அடுத்்த ஆறு மலா்தஙகைளில் இலங்கையின வலாழக்கை்யச் ெலா்தலார்ணமலாகை ்வத்திருககை 5 
பில்லியன படலாலரகைள், மககைளின அனறலாட வலாழக்கைககு இ்்ணயலாகை ரூெலா்வ வலுபெடுத்்த மறபறலாரு 
5 பில்லியன படலாலரகைள், நலாட்ட மி்தககை ்வககை மறபறலாரு  6 பில்லியன படலாலரகைள் என ஆறு 
மலா்தத்திறகு 16 பில்லியன படலாலரகைள் ்்த்வயில் சிறிலஙகைலா அரெலாஙகைம் உள்ளது. இ்த்ன விட 
ெடுகைடன கைடடுவ்தறகைலான பில்லியன படலாலரகைளின ்்த்வ ்வறு. இது சிஙகைள பெௌத்்த ்ெரினவலா்தம், 
இனஅழிபபு அரசிய்ல அரசியற ்கைலாடெலாடலாககி, 22.05.1972 இல் சிஙகைள பெௌத்்த சிறிலஙகைலா 
ஆடசி்யப பிரகைடனபெடுத்திய 50 வது ஆண்டலான இவவலாண்டில் அ்தன பெலாருளலா்தலார நி்லயலாகை 
உள்ளது. 
 சிறிலஙகைலாவலால் 22.05.1972 மு்தல் அரெறற ்்தெஇனமலாககைபெடட ஈழத்்தமிழரகைள் ்தஙகைளின 
அரசியல் எதிரகைலாலத்திறகைலாகை 146000ககு ்மறெடட ்தமிழரகை்ள சிறிலஙகைலா அரெலாஙகைத்தின இன 
அழிபெலால் 2009ம் ஆண்டு முள்ளிவலாயககைலால் இனஅழிபபு வ்ர இழந்த நி்லயில், துபெலாககிகை்ள 
பமௌனிககை ் வத்து இனறு வ்ர ெனநலாயகை ரீதியில் ்தஙகைளின உயிர வலாழ்தலுககு உள்ள இனஙகைலா்ணக 
கூடிய அச்ெத்தில் இருநது விடுெடப ்ெலாரலாடிகபகைலாண்டிருககிறது.  ஈழத்்தமிழரகை்ள அடககி ஒடுககி 
இனஙகைலா்ணககூடிய அச்ெத்்்த ஏறெடுத்தும் இந்த இரலாணுவப பெலாறிமு்றககுத் ப்தலாடரநது பகைலாடடபெடும் 
பில்லியன படலாலரகை்ளக கைடடுபெடுத்தினலா்ல பெலாருளலா்தலாரம் உறுதிபெடும் எனகிற உண்்ம்யச் 
சிறிலஙகைலா கைடன ்கைடடுள்ள உலகை நலாடுகைளும் அ்மபபுககைளும் சிறிலஙகைலாவுககு எடுத்துச் பெலால்லப 
புலம்பெயர ்தமிழரகைள் பெயலலாறற ்வண்டும்.  அ்்த ்நரத்தில் ஈழத்்தமிழரகைளின ்்தசிய விடு்த்லப 
்ெலாரலாடடம் ஈழத்்தமிழரகைளின இ்ற்மப ெலாதுகைலாபெலாகை மடடுமல்லலாது, இலங்கைத் தீ்வ பிறநலாடுகை்ளலா 
அ்மபபுககை்ளலா சீரழிககை அனுமதிககைலா்த இலங்கைத் தீவுககைலான பெலாருளலா்தலாரப ெலாதுகைலாபபுக கைவெமலாகைவும் 
திகைழந்தது. இ்தனலா்ல உலகை வஙகியும், அ்னத்துலகை நலா்ணய நிதியமும் ஈழத்்தமிழினத்தின ்்தசிய 
விடு்த்லப ்ெலாரலாடடத்்்த ஒடுககும்ெடி ்தஙகைளது ெலாரபு நலாடுகை்ள வழிபெடுத்தின. இநநி்லயில் 
ஈழத்்தமிழினத்தின ்ெலாரலாடட வலு்வச் சிறிலஙகைலா பின்தள்ளிய பினன்ர இலங்கைத் தீவுககு இந்த 
பெலாருளலா்தலார அவலநி்ல ்்தலானறியது எனெ்்தச் சிஙகைளவரகைளுககுப புலம்பெயர ்தமிழரகைள் விளககை 
்வண்டிய ்நரமிது. 
 இநநி்லயில் தூ்தரகைஙகைளின ஆடசி ்மயமலாகை இலங்கை்ய மலாறறி நிதியி்னக கைடனலாகைவும் 
உ்தவியலாகைவும் பெறுவ்தறகைலான முயறசியலாகை இந்த வரவுபெலவுத் திடடத்்்தச் சிறிலஙகைலாவின பிர்தமர 
ரணில் அ்மத்துள்ள்ம, மககைளின இ்ற்ம இழபபின வழியலாகைத்்தலான சிறிலஙகைலா வலாழ ்வண்டும் 
எனகிற கைள எ்தலாரத்்தத்்்த பவளிபெடுத்தியுள்ளது. இது சிஙகைள பெௌத்்த ்ெரினவலா்தத்தின 50 
ஆண்டுகைலால ஆடசியின பெருந்்தலால்வி. இனியலாவது ஈழத்்தமிழரகைளின இ்ற்மயுடன கூடிய ்்தெ 
இனத்்தன்ம்யயும் முஸ்லீம்கைள், ம்லயகை மககைளின அரசியல் உரி்மகை்ளயும் ஏறறு, அவரகைளின 
பெலாருளலா்தலாரப ெஙகைளிபபுககை்ளப பெறறு, இலங்கையின உடன ்்த்வயலான பெலாருளலா்தலார 
உறுதிபெலாடடிலும், ப்தலாடர ் ்த்வயலான பெலாருளலா்தலார மீடபடடுபபிலும் ெலம்பெற சிஙகைளத் ்த்ல்மகைள் 
்தகுந்தவலாறு சிநதிககை ்வண்டும் எனெது இலககின எண்்ணமலாகை உள்ளது.

Mrphpau;

தூதரகஙகளின் ஆட்சியில் இலங்க!
சிஙகள ப�ௌதத ப�ரினவாதததின் பதால்வி

தற்த�ொ்தய சூழ்நி்லயில் சி்்றச்சொ்லகைளில் 
பகைொடுககைப்�டும் உணவு அவரகை்ள வொழ ்வக 

குைொ? என சிந்திககை ்வத்துள்ளதொகை அரசியல் ்கைதி 
கை்ள விடுத்ல பசய்வதற்கைொன ததசிய அ்ைப்பின 
இ்ணப்�ொளர அருட்தந்்த ைொ.சத்திதவல் பதரிவித்து 
ள்ளொர.
 தற்த�ொ்தய ப�ொருளொதொர பெருககைடிககுள் 
அரசியல் ்கைதிகைளுககைொன அடிப்�்ட தத்வகைள் 
சரியொன மு்்றயில் கி்டககின்றனவொ? என�து குறித்து  
இலககு ஊடகைத்திற்கு கைருத்து பதரிவித்த அவர 
 “கைடந்த ைொதம் 9ஆம் திகைதி கைொலிமுகைத்திடல் 
த�ொரொட்டககைொரரகைள் மீது ெடத்தப்�ட்ட அரச �யஙகைர 
வொத திட்டமிட்ட தொககுதலின சூத்திரதொரிகைளில் 
ஒருவரொகை ைககைளொல் அ்டயொள �டுத்தப்�ட்ட 
முனனொள் அ்ைச்சர தஜொனஸ்டன ப�ரனொணதடொ 
ப�ொலிசொர ததடப்�டும் நி்லயில் சரண்டந்தவிதமும் 
அதத தவகைத்தில் பி்ணயில் பவளிதய வந்த மு்்ற்ை 
யும் �ல வருடஙகைளொகை பி்ணயினறி சி்்றயில் வொடும் 
அரசியல் ்கைதிகைளுககும் ஏ்னய ்கைதிகைளுககும் 
ைட்டுைல்ல ப�ொதுைககைளுககும் ஏற்றுகபகைொள்ள முடி 
யொத நிகைழ்வொகைதவ உள்ளது.
 �ண�லமும் அதிகைொரமும் நீதிததவ்தயின 
கைணகைளில் ைண்ண தூவிவிடுதைொ எனும் �யமும் 
சந்ததகைமும் ைககைள் ைனதில் ஏற்�டுவது பதொடரபில் 
ஆச்சரியப்�டுவதற்கு ஒனறுமில்்ல.
 இது இவவொறிருககை தற்த�ொ்தய ெொட்டின 
ப�ொருளொதொர நி்லயில் “ப�ொதுைககைள் இரணடு 
தவ்ள உணவு உண�தற்கு ஆயத்தைொகை இருககை 
தவணடும்” என தற்த�ொ்தய பிரதைர அறிவித்தல் 
விடுத்துள்ளொர. இதற்கு முனனதை அடிைட்ட ைககைள் 
இரணடு தவ்ள அல்லது ஒரு தவ்ள உணவு ைட்டுதை 
உணடு அ்ரவயிற்று உணதவொடு வொழ்வு த�ொரொட்டம் 
ெடத்துகின்றனர.
 ஏற்கைனதவ சி்்றயில் தடுத்து ்வககைப்�ட்டிருக 
கும் ்கைதிகைளுககு த�ொதுைொன ைற்றும் த�ொஷொககைொன 
உணவு பகைொடுககைப்�டுவதில்்ல என ் கைதிகைதளவிசனம் 
பதரிவித்துள்ள்தயும் ை்றககை முடியொது. ஒரு சிலரு 
ககு பவளியிலிருந்து உ்றவுகைளொல் உணவு பகைொடுககைப் 
�ட்டொலும் ப�ரும்�ொலொன ்கைதிகைளுககு உணவு 
கி்டப் �தில்்ல. அவரகைள் சி்்றச்சொ்ல உண ் வதய 
எதிர�ொரத்து இருககின்றனர. தற்த�ொ்தய நி்லயில் 
சி்்றச்சொ்லகைளில் பகைொடுககைப்�டும்உணவு அவரகை்ள 
வொழ்வககுைொ? என சிந்திககை ்வத்துள்ளது. இது 
உ்றவுகைளுககு ப�ருஙகைவ்ல்ய ததொற்றுவித்துள்ளது.
 இன்்றய கைொலகைட்டத்தில் உணவு என ்கைதிகை 
ளுககு உணவு பகைொடுககைப்�ட்டொலும் அது அவரகைளுககு 
த�ொதுைொன த�ொசொககைொன உணவு பகைொடுப்�தற்கைொன 
சொத்தியககூறுகைள் இல்்ல எனத்ற ததொனறுகின்றது. ெொடு 
முழுவதிலும் 23 ஆயிரத்துககும் அதிகைைொன ்கைதிகைள் 
சி்்றயில் உள்ளனர. இவரகைளுககு ஆட்சியொளரகைளொல் 
த�ொசொககைொன உணவு பகைொடுககை முடியுைொ?
 சிலதவ்ளகைளில் துர ெொற்்றம் வீசும் அவிந்ததும், 
அவியொததுைொன தசொற்த்றொடு மிளகைொய்த்தூள் கைலககைப் 
�ட்ட தணணீர த�ொன்ற கைறி ்கைதிகைளுககு பகைொடுககைப் 
�டுவதொகை ்கைதிகைளின ப�ற்த்றொரகைள் கைவ்ல பதரிவிக 
கின்றனர. இதுவும் ஒரு வ்கை தணட்னயொகைதவ 
்கைதிகைள் நி்னககின்றனர.
 இத்த்கைய உணவு �யஙகைரவொத த்டச் சட்டத் 
தின கீழ் ்கைது பசய்யப்�ட்டு தசொப்தத்திற்கு 
தைலொகை தடுத்து ்வககைப்�ட்டிருககும் ்கைதிகைளுககு 
பகைொடுப்�தொல் உடல் ரீதியொன �ல்தவறு �ககை வி்ள 
வுகை்ளதய ஏற்�டுத்தும். இது அவரகைளின எதிர கைொல 
வொழ்்வதய �ொதிககின்ற ஒன்றொகைதவ அ்ையும். இத 
்னயும் திட்டமிட்ட வொழ்வு �றிககும் தணட்ன 
எனத்ற கூ்றலொம்.
 தைலும் த�ொசொககைற்்ற த�ொதுைொன உணவு 
பகைொடுககைப்�டொத சூழ்நி்லயில் �ல்தவறு தெொய்கைளும் 
அவரகை்ள பதொற்்றககூடிய சொத்தியககூறு உள்ளது. 
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ததொல்விய்டந்த ஜனொதி�தியொகை தொன 
�தவி விலகைப்த�ொவதில்்ல என 

தகைொட்டொ�ய ரொஜ�கச அறிவித்திருககி்றொர. இதன 
மூலம் ததொல்விய்டந்த ஜனொதி�தியொகை தொன 
இப்த�ொது இருப்�்த அவர ை்்றமுகைைொகை ஒப் 
புகபகைொணடிருககின்றொர. இரணட்ர வருடஙகை 
ளில் ெொட்்ட �டு�ொதொளத்தில் தள்ளிய அவரொல், 
அடுத்த இரு வருடஙகைளில் பவற்றிப�ற்்ற ஜனொதி 

�தியொகை உயரத்தொன முடியுைொ?
 ‘தகைொட்டொ தகைொ த�ொம்’ என்ற தகைொசத்துடன 
ஜனொதி�தி பசயலகைத்்த சுற்றிவ்ளத்து இ்ளஞ 
ரகைளொல் ஆரம்பிககைப்�ட்ட த�ொரொட்டம் இரணடொ 
வது ைொதத்்த நி்்றவு பசய்திருககும் நி்லயில், 
தகைொட்டொ�ய ரொஜ�கச இந்த அறிவிப்பு பவளி 
யொகியது. ‘ததொல்விய்டந்த ஒரு ஜனொதி�தியொகை 
ெொன �தவி விலகைப்த�ொவதில்்ல. ைககைள் என 
ககு ஐந்து வருடஙகைள் ஆட்சி பசய்வதற்கைொன 
ஆ்ண்யத் தந்திருககின்றொரகைள். அத்னப் பூர 
த்தி பசய்த பினனதர ெொன விலகிச் பசல்தவன’ 
என�துதொன அவரது அறிவிப்பு.
 ‘தகைொட்டொ தகைொ கைை’வில் இரணடு ைொத 
கைொலைொகைப் த�ொரொடிகபகைொணடிருககும் இ்ளஞ 
ரகைளுககு அவர பகைொடுத்திருககும் ஒரு பதளிவொன 
பசய்தி இது. அதொவது, ‘ெொன வீட்டுககுப் த�ொகைப் 
த�ொவதில்்ல’ என�்த அவர �கிரஙகைைொகை அறி 
வித்துவிட்டொர. 
 புளூம்த�ரக ஊடகைத்துககு வழஙகியுள்ள 
தெரகைொணலிதலதய ஜனொதி�தி இந்த அறிவித்த்ல 
பவளியிட்டிருககின்றொர. ஊடகைஙகைளுககு தகைொட் 
டொ�ய தெரகைொணல்கை்ள வழஙகுவது மிகைவும் 
அரிது. அதிலும் கைடந்த இரணடு ைொதஙகைளில் 
ஊடகைஙகைள் எத்னயும் அவர சந்தித்ததும் 
இல்்ல. அந்த வ்கையில் இந்த தெரகைொணல் மிகை 
வும் அரிதொன ஒன்றொகைதவ கைருதப்�டுகின்றது. 
ைற்ப்றொரு முககியைொன தகைவ்லயும் இந்த 
தெரகைொணலின த�ொது அவர பதரிவித்திருந்தொர. 
இனபனொரு தட்வ ஜனொதி�தித் ததரதலில் தொன 
த�ொட்டியிடப்த�ொவதில்்ல என�துதொன அது.
 ெொடு தற்த�ொது பசல்லும் நி்லயில் ைற் 
ப்றொரு ததரதலில் அவர த�ொட்டியிட்டொலும் 
பவற்றிப�்ற முடியுைொ என�தும் தகைள்விககுறிதொன. 
2019 ெவம்�ரில் ெ்டப�ற்்ற ஜனொதி�தித் 
ததரதலில் பவற்றிப�ற்்ற அவரொல் 2024 ெவம்�ர 
வ்ரயில் �தவியிலிருககை முடியும். அதொவது 
இனனும் சுைொர இரணடு வருடஙகைளும் ெொனகு 
ைொதஙகைளும் சட்டப்�டி அவர அதிகைொரத்திலிருககை 
முடியும்.
 இ்ளஞரகைளின த�ொரொட்டம் தீவிரை்ட 

ந்த ஒரு பினனணியில் சகதிவொய்ந்த ஒரு த்ல 
வரொகைக கைருதப்�ட்ட ைகிந்த ரொஜ�கச பிரதைர 
�தவியிலிருந்து விலகை தவணடிய நிரப்�ந்தம் 
ஏற்�ட்டது. அணணனின �தவி்யப் �லி பகைொடு 
த்து தனது �தவி்ய தகைொட்டொ�ய தப்�்வ 
த்துகபகைொணடொர. ஆனொலும், அவ்ரப் �தவி 
விலகைகதகைொரும் த�ொரொட்டம் பதொடரந்துபகைொணடி 
ருககின்றது. தகைொட்டொ�ய 2024 ெவம்�ர வ்ர 
யில் �தவியிலிருப்�்த தகைொட்டொ தகைொ கைை 
இ்ளஞரகைள் ப�ொறுத்துகபகைொணடிருககைப்த�ொவ
தில்்ல என�தும் பதரிகின்றது.

 ததொல்விய்டந்த ஜனொதி�தியொகை வீடு 
பசல்லப்த�ொவதில்்ல என்றொல், பவற்றிப� 
ற்்ற ஜனொதி�தியொவதற்கு அடுத்த இரணடு 
வருடஙகைளுககுள் எனனத்்த அவரொல் சொதித் 
துவிட முடியும்? முடிவ்டந்த இரணட்ர வருட 
ஙகைளுககுள் ெொட்்ட அதள�ொதொளத்துககுள் 
தள்ளிய தகைொட்டொ�ய, மிகுதி இரணட்ர வருட 
ஙகைளில் அத்ன மீட்�தற்கைொகை எத்னயும் பசய்ய 
ப்த�ொவதில்்ல என�தும் உறுதி. 
 தற்த�ொதுள்ள ப�ொதுவொன ைககைள் கைருத் 
தின�டி ததொல்விய்டந்த ஜனொதி�தியொகைதவ 
அவர இருககின்றொர. தனனு்டய பசயலகைத்துககு 
கூட பசல்ல முடியொத நி்லயில், கைடும் �ொதுகைொ 
ப்புடன கூடிய ஜனொதி�தி ைொளிக்கைககுள் அவர 
முடககைப்�ட்டிருககின்றொர. 69 லட்சம் ைககை 
ளின ஆ்ண தனககிருப்�தொகை அவர பசொல்லிக 
பகைொணடொலும் கூட, அந்த ஆ்ண்யப் ப�றுவ 
தற்கைொகை அவர பகைொடுத்த வொககுறுதிகைள் எத்ன யும் 
அவரொல் நி்்றதவற்்ற முடியவில்்ல. அதற்கும் 
தைலொகை ப�ொருளொதொர பெருககைடி்ய தொஙகைமுடி 
யொது என்ற நி்லயில்தொன ைககைள் வீதிகைளில் 
இ்றஙகியிருககின்றொரகைள்.
 தகைொதொ தகை கைைவில் ெ்டப�றும் த�ொரொட் 
டத்தின பினனணியில் தஜ.வி.பி.யும், முனனி்ல 
தசொசலிச கைட்சியும் இருப்�தொகைச் பசொல்லப்�ட் 
டொலும், தினசரி அஙகைொஙதகை எரிவொயுவுககைொகைவும், 
எரிப�ொருட்கைளுககைொகைவும் ெ்டப�றும் த�ொரொட்ட 
ஙகைளின பினனணியில் எந்தக கைட்சியும் இல்்ல. 
அ்வ முற்றுமுழுதொகை ைககைளின ஆத்திரத்தின 
பவளிப்�ொடு. அத்னவிட கைொலிமுகைத்திடல் 
த�ொரொட்டத்தில் இருப்�வரகைளும் ெொட்டு ைககைளின 
உணரவுகை்ளத்தொன பிரதி�லிககின்றொரகைள். இந்த 
நி்லயில், 69 இலட்சம் ைககைளின ஆ்ண தனக 
கிருப்�தொகை ஜனொதி�தி பசொல்லிகபகைொள்வது அர 
த்தமுள்ள ஒன்றொகை இருககைமுடியொது.
 மீணடும் த�ொட்டியிடும் தயொச்ன 
இல்்ல எனச் பசொல்லிகபகைொள்வதன மூலைொகை - 
ைககைளின உணரவுகை்ள அவர புரிந்துபகைொணடிருக 
கின்றொர என�து பதரிகின்றது. ஆனொல், இரணடு 
வருடஙகைளின நி்ல்ைகை்ள ைொற்றி பவற்றி 
ப�ற்்ற ஜனொதி�தியொகை அவர வீடு பசல்வதற்கைொன 

வொய்ப்புககைளும் இல்்ல. ஏபனனில் தற்த�ொது 
உருவொகியிருககும் ப�ொருளொதொரப் பிரச்சி்ன 
2024 இலிலும் பதொடரும் எனத்ற ப�ொருளொதொர 
நிபுணரகைள் கைருதுகின்றொரகைள். ஆகை - தனது 
�தவிககைொலம் முடியும் வ்ர அவர அதிகைொரத்தி 
லிருந்தொலும் ததொல்விய்டந்த ஜனொதி�தியொகைதவ 
அவர வீடு பசல்ல தவணடியிருககும்.
 ஜனொதி�தியொல் இரதவொடிரவொகை அதிரடியொ 
கைக பகைொணடுவந்த இரசொயன உரம், கிரிமிெொசினி, 
கை்ளபகைொல்லி த�ொன்றவற்றுககைொன த்டதொன 

இனறு உருவொகியுள்ள உணவுத் தட்டுப்�ொட்டுககும், 
அவற்றின வி்லதயற்்றத்துககும் பிரதொன கைொர 
ணம். இத்னவிட ஜனொதி�தித் ததரதலில் பவற் 
றிப�ற்்றவுடன சில ப�ரும் முதலொளி கை்ளத் 
திருப்திப்�டுத்துவதற்கைொகை பசய்த வரிககு 
்்றப்பு அரசின கைஜொனொ கைொலியொவதற்கு கைொர 
ணைொகியது. இத்னவிட ப�ொருளொதொர பெரு 
ககைடி த்லகைொட்டியத�ொதத சரவததச ெொணய 
நிதியத்திடம் பசல்ல தவணடும் என்ற தகைொரிக 
்கை்ய அவர நிரொகைரித்தொர. முனனதர ெொணய  
நிதியத்தின உதவி்யப் ப�ற்றிருந்தொல் நி்ல்ை 
இந்தளவுககு தைொசைொகியிருககைொது.
 ஆகை, தற்த�ொ்தய பெருககைடிககு பிரதொன 
கைொரணைொகை இருப்�வர தகைொட்டொ�யதொன. 
ெொட்்ட �டு�ொதொளத்துககுள் தள்ளிய அவர, 
ததொல்விய்டந்த ஜனொதி�தியொகை பசல்லப்த�ொவ 
தில்்ல என�து ெ்கைப்பிற்கு இடைொனது.
 ஜனொதி�தியின கைருத்துககைளிலிருந்து 
ைற்ப்றொரு விடயமும் பதளிவொகைத் பதரிகி 
ன்றது. தொன ததொல்விய்டந்த ஒரு ஜனொதி� 
தியல்ல என�்த நிரூபிப்�தற்கைொன முயற்சி 
கை்ள அடுத்த இரணடு வருடஙகைளில் முன 
பனடுககைப்த�ொகின்றொர. தனனு்டய இதை்ஜ 
�ொதுகைொப்�துதொன அவருககு முககியைொகை இருககை 
ப்த�ொகி்றதத தவிர, ெொட்்ட மீட்�து அல்ல.
 பவற்றிப�ற்்ற ஒரு ஜனொதி�தியொகை அவர 
2024 இல் தன்ன ைொற்றிகபகைொணடொல், மீணடும் 
த�ொட்டியிடுவது குறித்துதொன அவர சிந்திப்�ொர 
என�தும் கைவனிககைத்தககைது.  
 அதததவ்ளயில், ‘தகைொட்டொ தகைொ த�ொம்’ 
எனப் த�ொரொடி வரு�வரகைள் பவறுைதன ஆட்சி 
ைொற்்றம் ஒன்்ற ைட்டும் தகைொரவில்்ல. ஆட்சி 
மு்்ற்ை ைொற்்றத்்தயும் தகைட்கின்றொரகைள். 
குறிப்�ொகை நி்்றதவற்று அதிகைொர ஜனொதி�தி 
மு்்ற இல்லொபதொழிககைப்�ட தவணடும் என�து 
அவரகைளு்டய பிரதொன தகைொரிக்கை. இதற் 
கைொகைத்தொன 21 ஆவது திருத்தம் பகைொணடு வரப்�டு 
கின்றது. ஆனொல், 21 நி்்றதவற்்றப்�டுைொ 
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இலங்கையின அரச கைட்ட்ைப்பில் ைொற்்றம் 
பசய்யப்�ட தவணடும் என்ற விடயம் 

சிககைல் மிகுந்த முககிய த�சு ப�ொருளொகி உள்ளது. 
ெொட்டின ப�ொருளொதொர வீழ்ச்சியின வி்ளவொகை 
இந்த நி்ல்ை உருவொகி இருககின்றது. இது 
அரசியலில் ைொற்்றத்்த தெொககிய ஒரு நி்ல்ை. 
அரச கைட்ட்ைப்பில் - ெொட்டின அரசியல்ைப்பில் 
ைொற்்றஙகைள் பசய்யப்�ட தவணடும் என�து சொதொ 
ரண விடயைல்ல.
 கைடந்த கைொல் நூற்்றொணடு கைொலைொகை நிலவி 
வந்த நி்்றதவற்்றதிகைொர ஜனொதி�தி ஆட்சி 
மு்்ற்ையில் ைககைள் இப்த�ொது பவறுப்�்டந் 
திருககின்றனர. ஜனொதி�தி ஆட்சி மு்்றயின 
ஆரம்�கைொல நி்ல்ைகைளில் ைொற்்றம் பசய்யப்� 
ட்டது. ஜனொதி�தி என்ற தனி ைனிதரின அதிகைொர 

ஙகைள் தைலும் �ல ப்�டுத்தப்�ட்டு ஜனெொயகை ஆட்சி 
மு்்ற சீரழிககைப்�ட்டது. இதன கைொரணைொகைதவ 
ெொடு வரலொறு கைொணொத வ்கையில் ப�ொருளொதொர 
வீழ்ச்சி்யச் சந்தித்திருக கின்றது. ைககைள் இயல்பு 
வொழ்க்கை்யத் பதொ்லத்து அன்றொட சீவியத் 
திற்தகை அல்லொடிக பகைொணடிருககின்றொரகைள். இத்த 
்கைய பினபுலத்தி ல்தொன ஜனொதி�தி ஆட்சி மு்்ற 
யின மீது ைககைள் பவறுப்பும் சீற்்றமும் பகைொணடி 
ருககின்றனர.
 நி்்றதவற்்றதிகைொர �லம் பகைொணட ஜனொதி 
�தியின அதிகைொரஙகை்ளப் �லப்�டுத்துவதற்கும், 
ஒருவர இரணடு தட்வகைள் ைொத்திரதை ஜனொதி 
�தியொகைப் �தவி வகிககை முடியும் என ைட்டுப்�டு 
த்தப்�ட்டிருந்த மு்்ற்ை்ய ைொற்றுவதற்கும் 
முயற்சிகைள் தைற்பகைொள்ளப்�ட்டிருந்தன. ஜனெொய 
கைத் தன்ை்யப் �ொதுகைொககும் வ்கையில் ஆ்ணக 
குழுககை்ள நியமித்தல், அரசியல்ைப்புச் ச்� 
ககைொன உறுப்பினரகை்ள நியமித்தல் த�ொன்றவ 
ற்றில் ஜனொதி�தியின அதிகைொரஙகைள் ைட்டுப்�டுத் 
தப்�ட்டிருந்தன. அததத�ொனறு அளவற்்ற அதிகைொர 
ஙகை்ளக பகைொணடுள்ள ஜனொ தி�தி �தவி்ய 
ஒருவர தனது அரசியல் வொழ்ெொளில் இரணடு 
தட்வகைள் ைொத்திரதை வகிககை முடியும் என்ற 
கைட்டுப்�ொடும் விதிககைப்�ட்டிருந்தது.
 ஆனொல் ஜனெொயகைத்தின �ொதுகைொப்பு தவலி 
கைளொகை அ்ைந்திருந்த இந்த த்டகைள் - மு்்ற்ை 
கை்ள 18 ஆவது 20 ஆவது அரசியல்ைப்புத் திருத்தச் 
சட்டஙகைள் தகைரத்து எறிந்தன. தனிைனிதரொகிய 
ஜனொதி�தி தனனிச்்சயொகைச் பசயற்�டுவதற்கைொன 
அதிகைொரஙகைள் அதிகைரிககைப்�ட்டன. விடுத்லப் 
புலிகைளுககு எதிரொன யுத்தத்தில் பவற்றி ப�ற்று, 
த�ரினத்தவரொகிய சிஙகைள ைககைளின த�ரொதர்வப் 
ப�ற்றிருந்த ரொஜ�கசககைதள இந்த அசியல்ைப்பு 
ைொற்்றஙகை்ள ஏற்�டுத்தினர. 
 ெொட்டின அரசியல்ைப்புச் சட்டவிதிகை 
ளுககு தெரைொ்றொன விதிமு்்றகை்ள உருவொககி, 
அரசியல்ைப்்�த் துச்சபைன ைதித்து ெடவடிக 
்கைகைள் �லவற்்்ற தைற்பகைொணடொரகைள். இ்வகைள் 
அ்னத்தும் சிறு�ொன்ை இன ைககைளுககு 
எதிரொன்வயொகைவும், சிஙகைள ப�ௌத்த ைககைளின 
இனத்துவ ஆட்சிப் த�ொக்கை நி்ல ெொட்டவும் 
அவரகைளுககுத் து்ண புரிந்தன.
 ஆனொல் த�ொரககுற்்றச் பசயற்�ொடுகைளுககு 
ப�ொறுப்பு கூ்றத் தவறிய்ை ைட்டுைல்லொைல் 
ெொட்டின ெற்ப�யருககுக கைளஙகைத்்த ஏற்�டுத்தி, 
ப�ொருளொதொரத்்தயும் சீரழித்தொரகைள். இதன கைொரண 
ைொகைதவ ப�ொருளொதொர பெருககைடிகைளில் சிககியுள்ள 

சிஙகைள ைககைள் விழிப்�்டந்து ரொஜ�கசககை்ள 
அரசியலில் இருந்து ஒதுஙகி வீடுகைளுககுச் பசல்லு 
ைொறு தகைொரி த�ொரொடத் பதொடஙகினொரகைள். அவர 
கைளது த்ல்ையிலொன அரசொஙகைத்்தக கை்லத்து, 
புதிய கைட்ட்ைப்பின கீழ் அரசொஙகைம் உருவொக 
கைப்�ட தவணடும் என்ற தகைொரிக்கை்ய வலுவொகை 
முன்வத்துள்ளொரகைள்.
இந்த ைககைள் எதிரப்பு நிரப்�ந்தத்திற்கு முகைம் 
பகைொடுககை முடியொத நி்லயில் அரசியலில் �ல 
ைொற்்றஙகைள் நிகைழ்ந்தன. ைொற்்றஙகைள் ஏற்�டுத்தப் 
�ட்டன. அதன பதொடரச்சியொகைதவ அரசியல்ை 
ப்பில் ைொற்்றஙகை்ளச் பசய்வதற்கைொன முயற்சி 
முகிழ்த்திருககின்றது.
 நி்்றதவற்்றதிகைொரம் பகைொணட ஜனொதி�தி 
ககு அளவற்்ற அதிகைொரஙகைள் வழஙகைப்�ட்டுள்ள 
அதததவ்ள, அவரு்டய பசயற்�ொடுகைளில், 
குற்்றம் கு்்ற கைணடு அவ்ரக கைட்டுப்�டுத்தவும் 
முடியொது. அதற்கு அரசியல்ைப்புச் சட்டத்தில் 

இடமில்்ல. அந்த வ்கையில் அவருககு சட்ட 
ரீதியொகை குற்்றத் தணட்ன விலககீட்டு உரி்ை 
வழஙகைப்�ட்டிருககின்றது. அவ்ரப் �தவிநீககைம் 
பசய்வதற்கு ெொடொளுைன்றத்திற்கு அதிகைொரம் அளிக 
கைப்�ட்டுள்ள த�ொதிலும், ெொடொளுைன்ற உறுப்பி 
னரகைள் ஒனறி்ணந்து அந்த ்கைஙகைரியத்்த தைற் 
பகைொள்ள தவணடும் என்ற நியதி அத்னச் சரியொன 
மு்்றயில் நி்்றதவற்்றத் த்டயொகை இருககின்றது. 
 ஜனொதி�தி �தவியில் இருப்�வர தனககு 
ள்ள அளவற்்ற நி்்றதவற்று அதிகைொரத்்தப் �யன 
�டுத்தி அதிகைொரஙகை்ளத் தனனிச்்சயொகைவும் 
தவ்றொன வழிகைளிலும் �யன�டுத்துகின்றொர 
என�்த  பவளியில் இருந்து �ொரப்�வரகைள் 
உணரகின்றொரகைள். இதனொல் அந்தப் �தவிககுச் 
பசல்�வரகைள் ஜனொதி�தியின அதிகைொரஙகை்ளக 
கு்்றககை தவணடும். அல்லது அந்த ஆட்சி 
மு்்ற்ை்ய முற்்றொகை இல்லொைற் பசய்ய தவண 
டும் என தகைொஷமிடுகின்றொரகைள். கைொரசொரைொ கைக 
கைருத்துககை்ள பவளியிடுகின்றொரகைள்.
 ஆனொல் ஜனொதி�தியொகைத் பதரிவு பசய்யப் 
�ட்ட பினனர, அந்தப் �தவியில் ைொற்்றஙகைள் 
பசய்யப்�ட தவணடும் என்ற தெொககைம் சி்தந்து 
விடுகின்றது. ஜனொதி�தி �தவியில் ைொற்்றஙகைள் 
பசய்வதற்குப் �திலொகை அந்தப் �தவியின அதிகைொர 
ஙகை்ள தைம்�டுத்துவதற்கும், அந்தப் �தவியில் 
நீடிப்�தற்குதை ஜனொதி�தியொகியவரகைள் முற்�ட்டி 
ருககின்றொரகைள்.
 ைகிந்த ரொஜ�கச முதலில் ஜனொதி�தி 
யொகியத�ொது ஜனொதி�தி �தவி்ய இல்லொபதொழி 
ப்�தொகைத் ததரதலில் ைககைளு்டய ஆ்ண்யப் 
ப�ற்று பவற்றிய்டந்திருந்தொர. ஆனொல் அந்தத் 
ததரதல் வொககுறுதி நி்்றதவற்்றப்�டவில்்ல. 
ைொ்றொகை விடுத்லப்புலிகை்ள இரொணுவ ரீதியொகைத் 
ததொற்கைடிப்�திதலதய அவரது முழுக கைவனமும் 
பசலுத்தப்�ட்டது. அத்துடன ஜனொதி�தியொகை 
இரணடு தட்வகைள் ைொத்திரதை ஒருவர �தவி 
வகிககை முடியும் என்ற அரசியல்ைப்பு நி�ந்த 
்ன்ய ைொற்றி ஒருவர எத்த்ன தட்வகைள் 
தவணடுைொனொலும் ஜனொதி�தியொகைத் பதரிவு பசய் 
யப்�டலொம் என்ற நியதி அரசியல்ைப்பு திருத்தச் 
சட்டத்தில் உள்ளடககைப்�ட்டது. 
 அவருககுப் பினனர அந்தக குடும்�த்தில் 
ஜனொதி�தியொகைத் பதரிவு பசய்யப்�ட்ட தகைொத்தொ 
�ொய ரொஜ�கச, ஜனொதி�தி �தவியில் இருப்�வர 
ைககைளு்டய ஜனெொயகைக குரலுககு ைதிப்�ளிககை 
தவணடிய அவசியமில்்ல. அவர தனது விருப்� 
ப்�டி கைொரியஙகை்ள ஆற்்றலொம் என்ற திருத்தத்்த 

திருத்தச் சட்டத்தின வொயிலொகை அரசியல்ைப்பில் 
உட்புகுத்தினொர. இதனொல் அவரு்டய ஆட்சியில் 
ஜனெொயகைப் �ணபுகைள் ைழுஙகைடிககைப்�ட்டன.
 இதுத�ொன்ற �ல்தவறு நி்ல்ைகைளின 
பினபுலத்தில் ஜனொதி�தியின அதிகைொரஙகை்ள 
பவட்டிக கு்்றககை தவணடும். அவரது அதிகைொரஙகைள் 
இல்லொைற் பசய்யப்�ட்டு பிரதைரினதும் ெொடொளு 
ைன்றத்தினதும் அதிகைொரஙகைள் அதிகைரிககைப்�ட 
தவணடும். வலுப்�டுத்தப்�ட தவணடும் என்ற 
அரசியல்ைப்பு திருத்தச் சட்ட ஆதலொச்னகைள் 
முன்வககைப்�ட்டிருககின்றன.இந்தவ்கையில் 
21 ஆவது அரசியல்ைப்பு திருத்தச் சட்டத்்த 
ெொடொளு ைன்றத்தில் நி்்றதவற்றுவதற்கைொன ெடவ 
டிக்கைகைள் முனபனடுககைப்�ட்டிருககின்றன. 
 இந்த விடயத்தில் �ல்தவறு அரசியல் 
நி்லப்�ொடுகைளும் பகைொள்்கைகைளும் முன்வககைப் 
�ட்டு கைொரசொரைொகை விவொதிககைப்�ட்டு வருகின்றன. 
ஜனொதி�தி, பிரதைர ஆகிதயொருடன முழு அரசொஙகை 

மும் �தவி விலகை தவணடும். இ்டககைொல அரசொ 
ஙகைம் ஒனறு உருவொககைப்�ட தவணடும்என்ற 
ைககைளு்டய ஜனெொயகைப் த�ொரொட்ட தகைொரிக்கைக 
கு அ்ைவொகை ைகிந்த ரொஜ�கச பிரதைர �தவியில் 
இருந்து விலககைப்�ட்டு, புதிய பிரதைரொகை நியமிக 
கைப்�ட்டுள்ள ரணில் விககிரைசிஙகைவின த்ல 
்ையிலொன அரசொஙகைம் சரவ கைட்சிகை்ளயும் உள்ள 
டககிய அரசொஙகைைொகை அரச தரப்பினரொல் பிரசொரம் 
பசய்யப்�டுகின்றது.
 தவடிக்கை எனனபவன்றொல் ப�ொதுஜன 
ப�ரமுன கைட்சி அரொசஙகைத்்த முழு்ையொகை 
இல்லொைற் பசய்ய தவணடும் என்ற ைககைளு்டய 
ஜனெொயகைக குரல் பு்றககைணிககைப்�ட்டு, ஐககிய 
ததசிய கைட்சித் த்லவர ரணில் விககிரைசிஙகைவின 
த்ல்ையில் ப�ொதுஜன ப�ரமுன கைட்சி்யச் 
தசரந்த ெொடொளுைன்ற உறுப்பினரகைளின ப�ரும் 
�ொன்ை �லத்துடனொன அரசொஙகைதை உருவொககை 
ப்�ட்டிருககின்றது.
 ஜனொதி�தி அ்ைச்சுப் �தவிகை்ளக பகைொண 
டிருககைக கூடொது என்ற ஏதிரப்பு குரல் எழுப்�ப் 
�ட்டுள்ள நி்லயில் டசினகைளுககு தைலொன 
தி்ணககைளஙகை்ளப் �ொதுகைொப்பு அ்ைச்சினகீழ் 
இ்ணத்து, �ொதுகைொப்பு அ்ைச்சரொகை ஜனொதி�தி 
தகைொத்தொ�ொய ரொஜ�கச ப�ொறுப்த�ற்றிருககின்றொர. 
 இதுத�ொனறு �ல்தவறு குளறு�டிகை்ளக 
பகைொணடதொகை ஆட்சி ைொற்்ற ெடவடிக்கை தைற் 
பகைொள்ளப்�ட்டு ப�ொருளொதொர பெருககைடிககுத்தீரவு 
கைொண�தற்கும் அரசியல் பெருககைடிகை்ளத் தணிப் 
�தற்குைொன முயற்சிகைள் தைற்பகைொள்ளப்�ட்டிருககி 
ன்றன. இந்த முயற்சிகைளில் ைககைளு்டய எதிர�ொர 
ப்பும் எதிரககைட்சிகைளின நி்லப்�ொடுகைளும் கைவன 
த்திற் பகைொள்ளப்�டவில்்ல. ைொ்றொகை இ்டககைொல 
அரசொஙகைம் ஒன்்ற அ்ைப்�தற்கைொன ெடவடிக்கை 
கைளில் இடம்ப�ற்்ற்தப் த�ொன்ற தகைலிக கூத்தொன 
ெடவடிக்கைகைதள ஆட்சியொளரகைளினொ லும், ஆளும் 
தரப்பினரொலும் முனபனடுககைப்�ட்டு வருகின்றன.
 ஆட்சிக கைட்ட்ைப்பில் ைொற்்றஙகை்ள 
ஏற்�டுத்துவதற்கைொகை சைரப்பிககைப்�ட்டுள்ள 21 
ஆவது திருத்தச் சட்டத்தில் ஜனொதி�தியின அதிகைொர 
மு்்றதகைடுகைளுககைொன அதிகைொரஙகை்ள இல்லொைற் 
பசய்வது �ல்தவறு �ொதிப்புககை்ள ஏற்�டுத்தும் 
என்ற புதிய வொதம் முன்வககைப்�ட்டிருககின்றது. 
ஜனொதி�தியின அதிகைொரஙகை்ளக கு்்றப்�தன 
மூலம் ததசிய �ொதுகைொப்புககுக குந்தகைம் வி்ளயும். 
விடுத்லப்புலிகைளின பகைொள்்கையொகிய தனிெொட்

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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கேள்வி: 
 இன்று நாட்டில் ஏற்பட்டுள்்ள ப்பாரு 
்ளாதார பநருகேடியினால் தமிழ் மகேள் 
எதிரகநாககும் பிரச்சினனேள் எவ்ாறு இரு 
ககின்்றது?

்பதில்: 
 ைரத்தொல் விழுந்தவ்ன ைொதடறிமிதிப்�து 
த�ொல் யுத்தத்தொல் �ல இழப்புகை்ளச் சந்தித்து 
அதற்கைொன நீதி இழப்பீடுகைள் கி்டககைொைல் 
த�ொரொடிகபகைொணடிருககும் தமிழ் ைககை்ள 
ப�ொருளொதொர பெருககைடி என�து இரட்டிப்�ொகைத் 
தொககியுள்ளது. ஜனொதி�தியின வரிக பகைொள்்கை, 
விவசொயக பகைொள்்கை த�ொன்ற ப�ொருளொதொரக 
பகைொள்்கையொலும் குறிப்�ொகை இன ஒதுககைல் 
பகைொள்்கையொலும் தமிழ்ைககைள் அதிகைளவில் 
�ொதிககைப்�ட்டுள்ளொரகைள். குறிப்�ொகை வருைொனம், 
பதொழில் வொய்ப்புகைளற்்ற்ற நி்லயில் தமிழ்த் 
பதொழிலொளரகைள்,ப�ண த்ல்ைத்துவக குடும்�ங 
கைள்அஙகைவீனரகைள்,அெொ்தகைள் அதிகைைொகைப் �ொதிக 
கைப்�ட்டுள்ளொரகைள். ைத்தியதர வரகைகைம் கூட வறு 
்ையில் வொடும் நி்ல ஏற்�ட்டுள்ளது. 

கேள்வி: 
 தறக்பானதய சூழ்நினையில் தமிழ் 
கதசிய கூட்்டனமப்பின் ்பாராளுமன்்ற 
உறுப்பி னரேளின் பெயற்பாடுேள் பதா்டர 
பில் ்பல்க்று விமரெனஙேள் முன்ன்கேப் 
்படுகின்்றது. இதனன நீஙேள் எவ்ாறு 
்பாரககின்றீரேள்?

்பதில்: 
 தற்த�ொதுள்ள அரசியல் சூழ்லத் 
தமிழ் தரப்பு �யன�டுத்திய அளவு த�ொதொது. 
முதலில் தமிழ்த் ததசியப் �ரப்பிலுள்ள சகைல 
கைட்சிகைளும் அககை்்றயுள்ள தமிழ்ப் புத்திஜீவிகைள் 
குழுபவொனறினொல் ஒற்று்ையொககைப்�ட தவண 
டும். இரணடொவதொகை இனப்பிரச்சி்னககைொனதீரவு 
எனன எனகின்ற ப�ொதுவொன இணககைப்�ொட்டு 
ககு வரதவணடும். மூன்றொவதொகை புலம்ப�யர 
தமிழ் உணரவொளரகைளின அறிவுபூரவைொனதீரவுத் 
திட்டத்தி்னப் ப�்றதவணடும். ெொனகைொவதொகை 
புலத்தமிழ்தரப்பினர புலத்திற்கு அப்�ொலுள்ள 
தமிழ் உ்றவுகைளுடன இணககைப்�ொட்டி்ன 
ஏற்�டுத்திய பினனர ப�ொதுவொன தீரவுத்திட்டத் 
தி்ன வ்ரந்து பகைொள்ளதவணடும். அந்தத் தீரவில் 
தமிழரகைளின சுயநிருணயம், தமிழ்த்ததசியம், �ொரம் 
�ரியைொன தொயகைம் த�ொன்ற்வ அவசியைொன 
்வயொகை இருககை தவணடும். இப்�டியொன ப�ொது 
வொன தீரவுத்திட்டத்தி்ன புலத்திலுள்ள புலத்திற்கு 
பவளியிலுள்ள தமிழரகைள் ஏகைைனதொககிகபகைொள்ள 
தவணடும்.ஐந்தொவதொகை இந்தியொ உட்�ட சரவததச 
ெொடுகைளுடன த�சி மூன்றொவது ைத்தயஸ்தத்துடன 
இல்ங்கை அர்ச அணுகைதவணடும்.புலம் ப�யர 
தமிழரகைளிடமுள்ள அரசியல் ப�ொருளொதொர 

சரவததச ஆளு்ைகைள் �லத்தி்னப் த�ரம்த�சும் 
சகைதிகைளொககிகபகைொள்ள தவணடும்

கேள்வி: 
 தறக்பானதய சூழ்நினையில் தமிழ் 
கதசிய கூட்்டனமப்பின் ்பாராளுமன்்ற உறு 
ப்பினரேளின் பெயற்பாடுேள் பதா்டரபில் 
்பல்க்று விமரெனஙேள் முன்ன்கேப்்படு 
கின்்றன. இதனன நீஙேள் எவ்ாறு ்பாரக 
கின்றீரேள்?

்பதில்: 
 விைரசனஙகைள் எனனும்த�ொது அதில் 
சொதகைஙகைள் �ொதகைஙகைள் எனறு இரு �ககைஙகைள் 
உள்ளன. சொதகைைொன �ககைஙகை்ள தைலும் �லப் 
�டுத்திகபகைொணடு, �ொதகைைொன �ககைஙகை்ள ஆரொய் 
ந்து உண்ைகைள் இருந்தொல் அவற்்்றத் திருத்திக 
பகைொணடு �யணிககை தவணடியது தமிழ்த்ததசியக 
கூட்ட்ைப்பின கைட்ையொகும்.எதிரத்தரப்பிடம் 
தசொரம்த�ொகைொைல் 1949 இல் இருந்து இனறுவ்ர 
தமிழரகைளின உரி்ை என்ற �ொ்தயில் �யணி ககும் 
கைட்சி இதுவொகும். எைது கைட்சியொனது தமிழரசுக 
கைட்சியொய், தமிழர விடுத்லககூட்டணியொய், 
தமிழ்த்ததசியக கூட்ட்ைப்�ொய் கைொலத்திற்தகைற்� 
பி்ற கைட்சிகை்ளயும் அரவ்ணத்து அவற்்்றத் 
திருத்தைொன �ொ்தகைளில் பகைொணடு பசலகின்றது. 
விைரசனஙகை்ளத் தொஙகி ெ்ட த�ொடுவதில் 
இக கைட்சி பவற்றி கைணடு 73 வருடஙகைளொய் 
தமிழரகைளின அதிகைப்�டியொன ஆதர்வப் ப�ற்று 
ள்ளது.அவவப்த�ொது சதிகைள் சூழ்ச்சிகைளொல் சிறு 
சறுககைல்கை்ளயும் இககைட்சி கைணடுள்ளது. சில 
தனமு்னப் �ரகைளின கைருத்துகைளும் கைட்சி்யப் 
�ொதித்துள்ளது.

கேள்வி: 
 தமிழ் கதசிய அரசியல் ்பரப்பில்உள்்ள 
அரசியல் ெகதிேள் அனனத்தும் ஒன்றினை 
ந்து பெயற்ப்டக்ண்டிய ோைத்தின் ேட் 
்டாய சூழ்நினையாே இன்ன்றய சூழ் 
நினைனய மாற்றக்ண்டும் என்்ற கோரிகனே 
யினன நீஙேள் எவ்ாறு ்பாரககின்றீரேள்? 
அவ்ா்றான சூழ்நினையினன ஏற்படுத்த 
ஏன் தமிழ் கதசிய கூட்்டனமப்பு முயறசிேன்ள 
முன்பனடுகேவில்னை?

்பதில்: 
 ஆம்,ஏற்றுகபகைொள்கினத்றன.இன்்றய 
சூழ்நி்லயில் தமிழ் த�சும் ைககைள் ெலனகைருதி 
தமிழ்த் ததசியககைட்சிகைள் ஒனறு�ட்தடயொகைதவண 
டும். அதற்கைொன முன பனடுப்்� தமிழ்த் ததசியக 
கூட்ட்ைப்பு முனபனடுத்திருந்தொலும் அது த�ொது 
ைொனதொகை இல்்ல. பகைொவிட் தெொய்த் பதொற்று 
தடஙகைல்கை்ள ஏற்�டுத்தினொலும் அத்த்டகைள் 
இப்த�ொது கைணிசைொனளவு விலகியுள்ளது.எனதவ 

தமிழ்த்தத சிய ககூட்ட்ைப்பு அந்த வரொற்றுக 
கைட்ையி்ன இனிச்பசய்யும் என எதிர�ொரககின 
த்றன.இதில் தனிப்�ட்டவரகைளின தனமு்னப்பு 
ககை்ள விட தமிழ்ைககைள் ெலனகைள் முககியைொன 
தொகும்.

கேள்வி: 
 அண்னமகோைமாே கிழககு மீதான 
சீனாவின் ்பாரன்யினன ஏற்பட்டுள்்ளதாே 
ேருதமுடிகின்்றதா?கிழககினால் சீனாவுககு 
என்ன இைா்பம் உள்்ளது?

்பதில்: 
 சீனொவின �ொர்வ இலங்கையின கிழககுப் 
�ககைைொககைத் திரும்பியுள்ள்த அவதொனிககை முடிகி 
ன்றது.இலங்கையின தைற்கு பதற்குகைளில்கைொலூ 
னறிய சீனொ வடககு கிழககுகைளில் கைொலூனறி 
னொல்தொன இந்துைொகைடலின ஊடொகை இந்தி 
யொ்வ பெருஙகை முடியும். இந்தியொ்வத் தனது 
பெருககைைொன �ொர்வககுள் ்வத்திருப்�தற்கும் 
சுற்றி வ்ளப்�தற்கும் வடககு கிழககுக கைடற் 
�ரப்பு சீனொவுககு அவசியைொகைவுள்ளது.அதொவது 
இந்தியொ மீதொன முத்து ைொ்ல வியூகைத்்த 
இறுககுவதற்கு கிழககில் சீனொவின �ொர்வ 
குவிகின்றது.இந்தியொ வடககு கிழககில் தமிழர 
கைளுககு உருப்�டியொன தீரவுககு வழிவ்கை பசய் 
யொது விட்டொல் அது இந்தியொவின �ொதுகைொப்புகதகை 
அச்சுறுத்தலொகிவிடும்.இத்ன இந்தியொ புரிந்தொல் 
இந்தியொவுககும் ஈழத்தமிழரககும் ென்ை 
யளிககும்.

கேள்வி: 
 ்்டகிழககில் அனனத்து தரப்பினனர 
யும் ஒன்றினைத்த க்னைத்திட்்டஙேள் 
முன்பனடுகேக்ண்டும் என்்ற கோரிகனே 
பதா்டரச்சியாே விடுகேப்்பட்டு்ரும் நினை 
யில் அது பதா்டரபில் ே்னம் பெலுத்தாத 
நினையினன நீஙேள் எவ்ாறு ்பாரககின்றீர 
ேள்? இவ்ா்றான ேட்்டனமப்புேள் அ்சியம் 
என்று ேருதுகின்றீரே்ளா?

்பதில்: 
 கைணபகைட்ட பினனர சூரியெைஸ்கைொரம் 
பசய்ய முடியொது.ஆகைதவ வடககு கிழககிலுள்ள 
த மி ழ் த் த த சி ய க கை ட் சி கை ள் , த மி ழ் த � சு ம் 
முஸ்லிம்கைளின கைட்சிகைள் யொவும் சிறு�ொன்ை 
தமிழ்பைொழியொளரகைள் என்றவ்கையில் இ்ணந்து 
பசயற்�டதவணடியது கைொலத்தின கைட்டொய தத்வ 
யொகும்.த�ரினவொதம் சிஙகைள ப�ௌத்தெொடொகை 
இலங்கை்யக கைட்டம் கைட்டைொகை ைொற்றி வருகி 
ன்றது.சிறு�ொன்ைத் தமிழ்த�சும் ைககை்ள

புத்திஜீவிேள் ோயதல் உ்த்தலின்றி ்பைமான அனமப்்பாேச்பெயற்பட்டு புைத்திலும்,புைத்திறகு 
ப்ளியிலும் சிதறியுள்்ள தமிழ்ேட்சிேன்ளயும் தமிழ் அனமப்புேன்ளயும் தீரன் கநாககிய 

போள்னேத்ளத்தில் ஒன்றினைகே க்ண்டும் என மட்்டகே்ளப்பு மா்ட்்ட முன்னாள் ்பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர ஞா.சிறிகநென் கோரிகனே விடுத்துள்்ளார.
இைககு  ஊ்டேத்திறகு ்ழஙகிய விகெ்ட பெவவியிகைகய அ்ர இதனன பதரிவித்தார.

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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இந்தியொவிற்கைொன இலங்கை உயரஸ்தொனிகைர 
மிலிந்த பைொ்றபகைொடவிற்கும் தமிழ்ெொடு 

முதல்ைச்சர மு.கை.ஸ்டொலினுககும் இ்டதய 
அண்ையில் இடம்ப�ற்்ற சந்திப்பு ஈழ - தமிழகை 
அரசியல் கைளஙகைளில் திடீர கைவனிப்்� ஏற்�டுத்தி 
யுள்ள விடயைொகை ைொறியுள்ளது.
 ்கைகபகைட்டும் நி்லயில் தனனியல்�ொகை 
கி்டககும் வளஙகைள் மீது கைொணப்�டும் அலட்சிய 
ப்த�ொககைொனது, அதன மீது பி்றர �ொர்வ விழும் 

த�ொததொ, பி்றரவசைொகின்றத�ொததொ அத்ன 
எணணி வருத்தப்�டுவது ைனித இயல்பு. ஈழத்தமி 
ழரகைளது பதொப்புள்பகைொடி உ்றவின வழிதய எைது 
மிகைப்ப�ரும் ஆதரவு தளைொகை கைொணப்�டும் தமிழ் 
ெொட்்ட தெொககி இலங்கை அரசின �ொர்வ 
�திந்துள்ள்தயடுத்து ஈழத்தமிழர �ரப்பில் அவ 
வொ்றொன ப�ரும் தவிப்பு தைதலொஙகி வருவத்ன 
அவதொனிககை முடிகி்றது.
 இந்தப் பினனணியில், ஈழத்தமிழரகைளது 
விடுத்லககைொன பெடும் �யணத்தில், ஆயுத 
பைௌனிப்பின பினனரொகை தமிழர தரப்பினொல் 
உதொசீனப்�டுத்தப்�ட்டு வரும் பதொப்புள்பகைொடி 
உ்றவொகிய தமிழ்ெொட்டின வகி�ொகைம் குறித்தும் 
முககியத்துவம் பதொடரபிலும் ஆரொய்வதத 
இககைட்டு்ரயின தெொககைைொகும்.
 “ெொம் எைது இலட்சியத்தில் உறுதியொகை 
நின்ற கைொரணத்தினொல்தொன எைது இயககைத்திற்கும் 
இந்திய அரசிற்கும் பிணககு ஏற்�ட்டது. எனினும், 
ெொம் இந்தியொ்வ �்கை சகதியொகை கைருதியதில்்ல. 
இந்தியொ்வ எைது ெட்பு சகதியொகைதவ எைது 
ைககைள் எனறும் கைருதுகி்றொரகைள். எைது ததசியப் 
பிரச்சி்ன விடயத்தில் இந்தியப் த�ரரசு ஒரு சொதகை 
ைொன நி்லப்�ொட்்ட எடுககும் எனப் ப�ரிதும் 
எதிர�ொரககி்றொரகைள்” என கைடந்த 2008ம் ஆணடு 
ைொவீரர ெொள் உ்ரயின த�ொது தமிழீழ விடுத்லப் 
புலிகைளின த்லவர தவ.பிர�ொகைரன அவரகைள் 
பதரிவித்திருந்தொர.
 இந்தியொ துதரொகைம் பசய்துவிட்டது என 
கூப்�ொடு த�ொட்டுகபகைொணடு இந்தியொ்வ நிரந்தர 
�்கை சகதியொகை ைொற்றுவதிதலொ, இந்தியொ்வ 
மீறி எதுவும் பசய்யவியலொது என அடி�ணிவு 
அரசிய்ல முனபனடுப்�திதலொ தற்த�ொ்தய 
தமிழ் அரசியல் தரப்பினர த�ொனறு இல்லொது 
ஈழத்தமிழரகைளது சுயநிரணய உரி்ையின வழிதய 
பகைொள்்கை்ய முனனிறுத்தியதொகை ஈழத்தமிழர 
கைளது அபிலொ்சகை்ள அடைொனம் ்வககைொது 
பசயற்�ட்டிருந்த்ை வரலொறு.
 இவவொறு இந்திய த�ரர்ச தெொககி 
தெசககைரம் நீட்டிய த�ொதிலும் ஈழத்தமிழரகைளது 
சுயநிரணய உரி்ைககைொன த�ொரொட்டத்தில் இந்திய 
த�ரர்ச சொதகைைொன நி்லககு இட்டுவருவதற்கு 
தமிழ்ெொட்்ட தெொககியதொகைதவ எப்த�ொதும் 
அ்ழப்்� விடுத்து நினறிருந்தொர.
 தமிழ்ெொட்டு அரசியலில் கைடந்த 50 ஆணடு 
கைொல அரசிய்ல தீரைொனிககும் இருப�ரும் 
ஆளு்ைகைளொகை இருந்த மு.கைருணொநிதி, பசல்வி 
பஜ.பஜயலலிதொ ஆகிய இருவரும் அடுத்தடுத்து 
ை்்றந்த்த அடுத்து ஏற்�ட்ட பவற்றிடத்தில் 
மு.கை. ஸ்டொலின த்ல்ையிலொன திரொவிட 

முனதனற்்றக கைழகை கூட்டணி தற்த�ொது ஆட்சி 
பீடதைறியுள்ளது. எதிரத்தரப்�ொகை விளஙகிய 
அணணொ திரொவிட முனதனற்்றக கைழகைம் பசல்வி 
பஜ.பஜயலலிதொவின ை்்றவின பினனரொன கைொலத் 
தில் �ல அணிகைளொகை பிளவு�ட்டு தன்னத் தொதன 
�லவீனப்�டுத்தியுள்ளது.
 இந்தப் பினனணியில், தற்த�ொ்தய இந்தி 
யொ்வ ஆளும் �ொரதிய ஜனதொ கைட்சி தமிழ்ெொட்டில் 
ஏற்�ட்டுள்ள அரசியல் பவற்றிடத்தில் தன்ன 
நி்லநிறுத்த �டொத�ொடு�ட்டு வருகி்றது.
 தமிழ்ெொடு சுைொர 6 தகைொடிதய 30 இலட்சத் 
திற்கு தைற்�ட்ட வொககைொளரகை்ள பகைொணட 

ைொநிலைொகும். தமிழ்ெொடு சட்டைன்றத்திற்கைொன 
அடுத்த ததரதல் 2026 இல் வர உள்ள நி்லயில், 
அதற்கு முனனதொகை 2024இல் இந்திய ெொடொளு 
ைன்றத்ததரதல் ெ்டப�்றவுள்ளது. 2வது தட்வ 
யொகை ெதரந்திர தைொடி த்ல்ையில் �ொரொதிய ஜனதொ 
கூட்டணி ஆட்சி தற்த�ொது ெ்டப�ற்று வரும் 
நி்லயில் 2024 இல் பதொடரச்சியொகை மூன்றொவது 
தட்வயொகைவும் ஆட்சி்ய ்கைப்�ற்றும் மு்ன 
ப்பில் அதீத கைவனம் பசலுத்தப்�ட்டு வருகி்றது.
 இவவொ்றொன முனபனடுப்பில் தமிழ்ெொட் 
டில் தனது ஆதரவு தளத்்த வலுப்�டுத்தும் வ்கை 
யிலொன ெகைரவுகை்ள ஈழத்தமிழரகைள் ைற்றும் 
ை்லயகைத் தமிழரகை்ள ்ையப்�டுத்தியதொகை 
ஆளும் �ொரதிய ஜனதொ கூட்டணி ஆரம்பித்துள்ளது. 
2021இல் ெ்டப�ற்்ற ததரதலில் 4 இடஙகைளில் 
பவற்றி ப�ற்று முதன மு்்றயொகை தமிழ்ெொடு 
சட்டைன்றத்திற்குள் �ொரதிய ஜனதொ கைட்சி கைொல் 
�தித்துள்ளது. இவ ஆதரவுதளத்்த விரிவு �டுத்தி 
வரும் �ொரொளுைன்ற ததரதலில் கைணிசைொன இடங 
கை்ள பவனறுவிடுவதில் �ொ.ஜ.கை. தரப்பு தீவிரைொகை 
பசயற்�ட்டு வருகி்றது.
 இந்நி்லயில், தமிழ்ெொட்டில் உள்ள 6 
தகைொடிதய 30 இலட்சத்திற்கு தைற்�ட்ட வொககைொள 
ரகைள் ைத்தியில் ெல்ல பிள்்ளயொகை கைொட்டிகபகைொள்ள 
தவணடிய கைட்டொயம் இந்தியொ்வ ஆளும் �ொரதிய 
ஜனதொவுககு உள்ளது.
 இவவொ்றொன பினனணியில், தமிழ்ெொட் 
டின வழிதய இந்தியப் த�ரரசுடனொன உ்ற்வ 
கைட்டிபயழுப்புவதத எைககு மிகைவும் �ொதுகைொப்�ொ 
னதொகும் என�து வரலொற்று �ட்டறிவு. ஆயுத 
பைளனிப்பின பினனர தனித் தனித் தரப்புகைளொகைவும் 
உதிரிகைளொகைவும் தமிழ்த் ததசிய கைட்சிகைள் பிளவு 
�ட்டு ஈழத்தமிழரகைளின அரசியல் �லம் சி்தக 
கைப்�ட்டுள்ள நி்லயில் தெரடியொகை இந்திய ைத்திய 
அரசுடன உ்றவி்னதயற்�டுத்துவதொனது �ொதகை 
ைொனதொகைதவ அ்ையும்.
 ஈழத்தமிழரகைளது விவகைொரம் இனறும் 
தமிழ்ெொட்டு அரசியலில் பசல்வொககுச் பசலுத்தும் 
வ்கையிதலதய உள்ள நி்லயில், இந்திய ைத்திய 
அரசு ஈழத்தமிழரகை்ள ஏைொற்றுைொகைஇருந்தொல், 
தமிழ்ெொட்டில் பசல்வொககி்ன இழககை தவணடி 
தயற்�டும். அத்துடன தமிழ் ெொடு-புதுச்தசரி 
இ்ணந்து 40 �ொரொளுைன்ற உறுப்பினரகைள் இந்திய 
ததசிய அரசியலில் கைொத்திரைொன அழுத்தங கை்ள 
பகைொடுககும் தரப்�ொகைதவ விளஙகி வருகின்ற்ை 
யும் அவரகைளுககு அரசியல் பெருககைடி்ய ஏற்�டுத் 
தும் விடயைொகைதவ அவதொனிககைப்�டுகி்றது. 2004 
- 2009 வ்ரயொன கைொஙகிரஸ் ஆட்சி தி.மு.கை.வின 
தயவிதலதய அ்ைந்திருந்த்ை உள்ளிட்ட �ல 

சந்தரப்�ஙகைள் இத்ன நிரூபிககி ன்றன.
 இவவொ்றன நி்லயில், ஈழத்தமிழரகைளின 
சுயநிரணய உரி்ைககைொன குரலொகைவும், இனப்�டு 
பகைொ்ல உள்ளிட்ட இ்ழககைப்�ட்ட ைனித 
குலத்திற்கு எதிரொன குற்்றஙகைளுககைொன நீதிககைொன 
குரலொகைவும் தொய்த் தமிழகைத்்த ஒதர குரலொகை ஓஙகி 
ஒலிககை ்வப்�தற்கு ஈழத்திழர தரப்�ொகிய ெொம் 
தவறிதய வந்துள்தளொம் என�து தவத்னயொன 
உண்ையொகும்.
 இக்கையறு நி்லயில்தொன, மிலிந்த பைொ்ற 
பகைொடவின ஊடொகை இலங்கை அரசின தமிழ் 
ெொட்்ட தெொககிய ெகைரவு முககியத்துவம் ப�ற்று 

ள்ளது.
 இரு ெொடுகைளுககும் இ்டயிலொன 
ெல்லு்ற்வ தைலும் வலுப்�டுத்துவது குறித்து 
இருவரும் கைலந்து்ரயொடியுள்ளதொகை இந்தியொவி 
ற்கைொன இலங்கை உயரஸ்தொனிகைரொலயம் ருவிட் 
டர �திவில் பதரிவித்துள்ளது. மீனவர பிரச்சி்ன 
உள்ளிட்ட �ல விடயஙகை்ள �ரிைொறிக பகைொள்ள 
உரிய பிரதிநிதிபயொருவ்ர நியமிககுைொறு இதன 
த�ொது ைலிந்த பைொ்றபகைொட தகைட்டுக பகைொணடு 
ள்ளொர. அத்துடன, தமிழ் தத்துவவியலொளரும் 
புலவருைொன திருவள்ளுவரின சி்லபயொன்்ற 
இலங்கையில் �ல்கை்லக கைழகைபைொனறில் 
்வப்�தற்கு ெடவடிக்கை எடுககுைொறு தமிழ் 
ெொடு முதல்ைச்சர மு.கை.ஸ்டொலின விடுத்த 
தகைொரிக்கை்ய மிலிந்த பைொ்றபகைொட ஏற்றுக 
பகைொணடுள்ளொர. அது ைொத்திரைல்லொது, இலங்கை 
ககு விஜயம் தைற்பகைொள்ளுைொறு தமிழ் ெொடு 
முதல்ைச்சருககு மிலிந்த பைொ்றபகைொட அ்ழப்பு 
விடுத்துள்ளொர.
 தமிழ்ெொட்டு மீனவரகைளின �ொரம்�ரிய 
உரி்ையி்ன நி்லெொட்டும் வ்கையில், கைச்சத் 
தீ்வ மீட்�தற்கு இதுதவ உகைந்த தருணம் 
என தமிழ்ெொடு முதல்ைச்சர மு.கை.ஸ்டொலின, 
தமிழ்ெொட்டில் ெ்டப�ற்்ற நிகைழ்பவொனறில் 
�ஙதகைற்றிருந்த இந்திய பிரதைர ெதரந்திர தைொடி 
யிடம் �கிரஙகைைொகைதவ பதரிவித்திருந்த நி்லயில், 
இச்சந்திப்பு அ்ைந்துள்ள்ை �ல்ரயும் அது 
தெொககி உற்றுதெொககை ்வத்துள்ளது.
 இச்சந்திப்பின பதொடரச்சியொகை மு.கை.ஸ்டொ 
லின இலங்கைககு விஜயம் தைற்பகைொள்வது நிச்சயம் 
ெடந்ததறும். ெொம் ஒதர குரலொகை ஈழத்தமிழரகைளது 
விடயஙகை்ள பவளிப்�டுத்துவதுடன, ஈழத்தமி 
ழரகைளது அபிலொ்சகை்ள முனனிறுத்தியதொகை 
பசயற் �டும் நி்லதயற்�டொத ்கையறுநி்லயில் 
மு.கை.ஸ்டொலின இலங்கைககைொன �யணம் அ்ையு 
ைொகை இருந்தொல் தமிழகை �ொ.ஜ.கை. த்லவர அணணொ 
ை்லயின இலங்கை �யணம் த�ொனறு �டம் 
கைொட்டும் �யணைொகைதவ அ்ையும்.
 இவவொ்றொனபதொரு நி்லயில்தொன, 
ைொப�ரும் இனவழிப்்� தைற்பகைொணட்கைதயொடு 
அப்த�ொ்தய தி.மு.கை. குழுவின்ர இலங்கைககு 
அ்ழத்து விருந்தும் �ரிசில்கைளும் வழஙகி வழி 
யனுப்பி்வத்தன மூலம் ரொஜ�கச தரப்பு ப�ற்றுக 
பகைொணட ெண்ைகை்ள ெொம் ை்றந் துவிடமுடியொது.
 சிஙகைள ப�ௌத்த த�ரினவொத தரப்புகைளின 
அபிலொ்சகை்ள முனனிறுத்தியதொன இலங்கை 
அரச இயந்திரம் தமிழ்ெொடு அரசுடன ெல்லு்ற்வ
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தமிழ் ததசிய விடுத்ல்ய தெொககிய �ொ்த 
யில் இழப்புகைள் என�து �ொரியதொகைதவ இருந்து 

வந்தது. அந்த இழப்புகைள் எனறும் தமிழரகைளின 
விடுத்லப் த�ொரொட்டத்தில் விருட்சஙகைளொகை 
நினறு து்ணபுரிந்து பகைொணதட வரும் என�து 
தமிழ் ததசிய ஆரவலரகைளின திடைொன ெம்பிக்கை 
யொகும்.
 கிழககு ைொகைொணத்தி்னப் ப�ொறுத்தவ்ர 
யில் தமிழ் ததசிய விடுத்லப் த�ொரொட்டத்தின 
சுவடுகை்ள அழிப்�தற்கைொகை சிஙகைள ததசம் கைடந்த 
கைொலத்தில் தைற்பகைொணட அழிவுகைள் என�து ஈடு 
பசய்ய முடியொததொகைதவ இருந்து வருகின்றது. 
 �லரின இழப்புகைள் இனறு அவரகைளின 
தத்வ யி்ன உணரந்து நிற்கும் அளவுககு அந்த 
இழப் �ொனது தமிழ் ைககைளுககைொன �ொரிய இழப் 
�ொகைதவ �ொரககைப்�டுகின்றது. அவவொ்றொனபதொரு 
இழப்த� 1988ஆம் ஆணடு ஜுன ைொதம் 06ஆம் 
திகைதி கிழககு ைொகைொண தமிழ் ைககை்ளதய நி்ல 
கு்லய ்வத்த இழப்�ொகை இனறுவ்ர இருந்து 
வருகின்றது.
 அருட்தந்்த சந்திரொ ப�ரனொணதடொவின 
இழப்பு என�து தமிழ் ைககைளின விடுத்லப் 
த�ொரொட்டத்தில் ஒரு கைரும்புள்ளி பகைொணட ெொளொ 
கைதவ இருந்து வருகின்றது. கிழககில் தமிழ் ததசியத் 
தின �ொல் உறுதிப்�ொட்்ட கைட்டிபயழுப்புவதற்கு 
�ொலைொன ஒருவரின இழப்பு என�து உண்ையில் 
தமிழ் ததசியத்தி ற்கைொன இழப்�ொகைவும் அவரின 
இழப்பி்ன தெொககைமுடியும்.
 1983 கைளில் யுத்தம் தன அகைலககைொ்ல நீட்டி 
யத�ொது சிஙகைள த�ரினவொதத்தினொல் கிழககில் 
தமிழரகைள் கைருவறுககும் நி்லதயற்�ட்ட த�ொது 
அருட்தந்்த சந்திரொ ப�ரனொணதடொ அடிகைளொர 
கிழககு ைணணில் தனிபயொருவரொய் நினறு தமிழ் 
ைககைளின உரி்ைகைளுககைொய், விடுத்லககைொய் உண 
்ைப் �ணியொற்றினொர என�து ைறுககைதவொ ை்றக 

கைதவொ முடியொத உண்ையொகும்.
 ைட்டககைளப்பு புளியந்தீவி்ன பி்றப்பிட 
ைொகை பகைொணட அருட்தந்்த சந்திரொ ப�ரனொணதடொ 
தனது ஆரம்� கைல்வி்ய பசன தைரிஸ் �ொடசொ்ல 
யிலும், உயரகைல்வி்ய புனித மிககைல் கைல்லூரியி 
லும் கைற்்றொர. தனது குருகுலக கைல்வி்ய இந்தியொ 
ப�ஙகைளூரிலும், பசன்னயிலும் �யினறு 1972. 
09. 21 ெொள் அனறு குருப்�ட்டத்்த ைட்டககைளப்பு 
ை்்றைொவட்ட பிஷப் கிளரின ஆணட்கை முனனி 
்லயில் ஏற்்றொர .
 உதவிப் �ஙகுத்தந்்தயொகை ைட்டககைளப்பு 
ெகைர ததவொலயத்திலும், ைட்டககைளப்பு தொணடவன 
பவளி ைொதொ ததவொலயத்திலும், திருதகைொணை்ல 
ைொதொ ததவொலயத்திலும், சினனககை்ட திருதகைொண 
ை்ல ததவொலயத்திலும் �ணிபுரிந்து 1978ம்ஆணடு 
ைட்டககைளப்பு ஆயர இல்லத்தின நிருவொகைத்துககு 
நிதிப்ப�ொறுப்�ொளரொகை பசயலொற்றினொர 1981ம் 
ஆணடு ை்்றகதகைொட்ட முதல்வரொனொர. இதத 
கைொலப்�குதியில் கைல்லொறு ததவொலயத்தில் �ஙகுத் 
தந்்தயொகைவும் இருந்தொர. 1984ம்ஆணடு ைட்டக 
கைளப்பு ை்்றகதகைொட்ட முதல்வரொகை ப�ொறுப்த�ற் 
்றொர.  ைற்்றவரகைள் பசொகுசொகை வொழும் நி்ல்ை 
யி்னக பகைொணட வசதி �்டத்த குடும்�த்தில் 
பிள்்ளயொகையிருந்த த�ொதும் இ்்ற தச்வககும் 
தமிழரகைளுககைொகைவும் தனது வொழ்வி்ன முழு 
்ையொகை அரப்�ணித்த ஒருவரொகைதவ �ொரககைப்�ட 
தவணடும்.
 வடகிழககு கிழககு ைொகைொணத்தி்னப் 
ப�ொறுத்தவ்ரயில் 1983ஆம் ஆணடுககு பினனர 

�ல ஆயுதககுழுககைள் ததொற்்றம்ப�ற்று தமிழ் 
ததசியம் என்ற ப�யரில் இயஙகியத�ொதிலும் 
கைொலப்த�ொககில் அவரகைள் தஙகைளது பகைொள்்கையி 
லிருந்து விலகி சிஙகைள ததசத்தின நிகைழ்ச்சி நிரலில் 
இயஙகிய நி்லயில் அதனமூலமும் தமிழர 
ததசியம் சந்தித்த இழப்புகைள் என�து மிகைவும் 
அதிகை ைொகும். சிஙகைள ததசம் ஒரு பு்றைொகைவும் 
கைொட்டிக பகைொடுககும் இனறு தமிழ் ததசியம்த�சும் 
கூலிப்�்டகைளினொலும் அனறு கிழககு தமிழ் 
ைககைள் சந்தித்த இனனல்கைள் என�துஅதிகைைொகைவும். 
அககைொலப்�குதியில் இயஙகிய தமிழ் ததசியத்தி 
ற்கைொகை ஆயுதம் தூககியவரகைள் பினனர சிஙகைள 
ததசித்தின ்கைககூலிகைளொகை ைொறி தமிழ் ததசிய 
வொதிகைள் மீது தைது ஆயுதஙகை்ள திருப்பியதொல் 
எதிரபகைொணட இழப்புகைள் ஆயிரம்.
 இககைொலப்�குதியில் தமிழரகைளுககைொன 
உண்ை யொன சகதி தமிழீழ விடுத்லப்புலிகைள் 
தொன என�்த உணரந்துபகைொணட அவர, அந்த 
சகதிதொன தமிழ் ைககைளுககு கைொவலரணொகையிருககும் 
என�்த உணரந்து அத்ன ஆதரிககும் நி்லப் 
�ொட்டி்ன முனபனடுத்துவந்தொர.
 கிழககு ைொகைொணத்தி்னப் ப�ொறுத்தவ்ர 

யில் வடகிழககு இ்ணந்த தொயகைகதகைொட்�ொட்்ட 
சி்தககும் வ்கையில் �ல்தவறு பசயற்�ொடுகைள் 
முனபனடுககைப்�ட்டு வந்தது. குறிப்�ொகை தமிழ்-
முஸ்லிம் ைககைளி்டதய தைொதல்கை்ள ஏற்�டுத்தி 
தமிழ் ததசிய தகைொரிக்கையி்ன ைழுஙகைடிககும் 
பசயற்�ொடுகைள் இககைொலப்�குதியில் அதிகைளவில் 
முனபனடுககைப்�ட்டு வந்தன.
 கிழககி்னப் ப�ொறுத்தவ்ரயில் கைொலத் 
திற்கு கைொலம் தமிழரகைளுககும் முஸ்லிம்கைளுக 
கி்டதய இனதைொத்ல ஏற்�டுத்திவிட்டு கிழக 
கில் ப�ரும்�ொன்ையினத்்த கைொல்ஊன்றச் பசய் 
வதற்கைொன பசயற்�ொடுகைள் மிகைவும் சூட்சுைைொன 
மு்்றயில் முனபனடுககைப்�ட்டன. தமிழ்முஸ்லிம் 
�குதிகைளில் தமிழ் ைககை்ள துரத்தி விட்டு அஙகு 
சிஙகைளவரகை்ள குடியைரத்தி தொஙகைள் முஸ்லிம் 
கைளின கைொவலரகைள்த�ொல் கைொட்டமுற்�டும் நி்ல 
கைதள இனறு அம்�ொ்்ற ைொவட்டத்தில் தமிழ்-
முஸ்லிம் ைககைளுககு சவொலொன விடயைொகைசிஙகைள 
ப�ரும்�ொன்ை ைொற்்றை்டந்து வருகின்றது.
 இவற்றிற்பகைல்லொம் முதுபகைலும்�ொகை இரு 
ந்தவரகைள் இந்த ஆயுதககுழுககைளொகும். குறிப்�ொகை 
இந்த �ஙகைளிப்பி்ன அதிகைளவில் சிஙகைள ததசத் 
திற்கு வழஙகியவரகைளொகை ஈபிஆரஎல்எப்,ஈபிடிபி 
த�ொன்ற இயககைஙகைள் �ொரியளவில் �ஙகைளிப்பு 
வழஙகிவந்தன. இவவொ்றொன நி்லயில் தைககு 
எதிரொன கைருத்துகை்ளக பகைொணடவரகை்ளயும் 
தமிழ் ததசியத்தின உண்ையி்ன உணரந்தவர 
கை்ளயும் ததடித்ததடி �டுபகைொ்ல பசய்தது ைட்டு 
ைனறி சித்திரவ்தயும் பசய்தனர. அத்துடன 

அவவொ்றொனவரகை்ள ைககைள் முன �டுபகைொ்ல 
பசய்து அவரகை்ள உழவு இயந்திரஙகைளில் 
கைட்டியிழுத்துச் பசனறு தமிழ் ைககைள் ைத்தியில் 
அச்சுறுத்தல்கை்ளயும் ஏற்�டுத்தி வந்தனர.
 19.1.1986 அனறு ைட்டககைளப்பு பு்றெகைர 
�குதியொனது இருதயபுரம் சிஙகைள விதசட அதிர 
டிப் �்டயினரொல் அதிகைொ்ல தவ்ளயில் 
சுற்றிவ்ளககைப்�ட்டிருந்தது. ஊரில் வொழ்கின்ற 
ைககைளுககு எனன ெடந்தது? ைககைளின நி்ல எனன? 
என�்த எவரொலும் அறிய முடியொைல் இருந்த 
தவ்ளயில் அருட்தந்்த சந்திரொ அவரகைள் தனது 
தைொட்டொர ்சககிலில் உயி்ரவிட ைககைளின 
உண்ை நி்ல்ய அறிய தவணடுபைன�தற்கைொகை 
துணிந்து சிஙகைள இரொணுவத்தின கைொவ்லயும் மீறி 
உள்தள பசனறு ைககைளுககு �ககை�லைொகை நின்றொர. 
இச்சுற்றிவ்ளப்பில் இரு�துககு தைற்�ட்ட ைககைள் 
பகைொணடுபசல்லப்�ட்டு அதிரடிப்�்டயினரொல் 
�டுபகைொ்ல பசய்யப்�ட்டனர.
 இனனுபைொரு நிகைழ்வொகை 1988ம் ஆணடு 
கைொலப்�குதியில் ைட்டககைளப்பு ெகை்ரச் தசரந்த 
தமிழ்ப் ப�ணணொன சுகுணொ, இஸ்லொமியக ப�ண 
ணொன ரி�ொயொ ஆகிய இருவ்ரயும் தற்த�ொது 
ஈபிஆரஎல்எப். த்ல்யயிலொன 3ஸ்ரொர எனனும் 
ப�யரில் இயஙகிய ஆயுதககுழுவினர பிடித்து 
பசனறு தஙகைளது வொவிககை்ர அலுவலகைத்தில் 
அ்டத்து ் வத்து சித்திரவ்த பசய்தனர. இச்சம்� 
வத்்த அறிந்த ைககைள் குழுத்த்லவர  அருட் 
தந்்த சந்திரொ அவரகைள் இந்தியப் �்ட அதிகைொரி 
கைளுடன பதொடரபு பகைொணடு இருவ்ரயும் மீட்கும் 
�ணி்ய தைற்பகைொணடொர. ஆனொல் சுகுணொ்வ 
ைொத்திரம் தொன அவரொல் மீட்கை முடி ந்தது. ைற்்்றய 
ப�ணணொன ரி�ொயொவுககு எனன ெடந்தது என 
�்த அனறிலிருந்து இனறு வ்ரயும் அறிய முடிய 
வில்்ல.
 இததத�ொனறு கிழககில் சிஙகைள இரொணு 
வத்தினொல் ெடொத்தப்�ட்ட ெற்�ட்டிமு்ன, உடு 
ம்�னகுளம், பகைொகபகைொட்டிச்தசொ்ல இ்றொல் 
�ண்ண, ையிலந்த்ன த�ொன்ற இடஙகைளில் ெட 

த்தப்�ட்ட தமிழினப் �டுபகைொ்லகை்ள பவளி 
உலகிற்கு பகைொணடுவருவதில் அருட்தந்்த சந்திரொ 
அவரகைளின �ஙகு குறிப்பிடத்தககைளவு இருந்தன. 
அத்துடன ஆயுதககுழுககைள் முனபனடுத்த �டுபகைொ 
்லகைள் ைற்றும் கைடத்தல்கை்ள சரவததசம் வ்ர 
யில் பகைொணடு பசன்றவர.
 அத்துடன கிழககில் இனஙகைளி்டதய 
சிஙகைள அரசுகைளின தூணடுதல்கைளினொல் ஏற்�டுத் 
தப்�ட்ட இனமுரண�ொடுகை்ள தீரப்�தற்கு ைககைள் 
குழு எனனும் குழுவி்ன அ்ைத்து இரு இனங 
கைளி்டதய ைட்டககைளப்பு ெகைரில் தைொதல்கைள் 
ஏற்�டொத வ்கையில் மிகைவும் கைவனைொகை பசயற்�ொடு 
கை்ள முனபனடுத்ததொகை அவ்ர இனறு நி்னவு 
கூருகின்றவரகைள் கூறுகின்றனர.
 கிழககு ைொகைொணத்தி்னப்ப�ொறுத்த வ்ர 
யில் அருட்தந்்த சந்திரொ ப�ரனொதடொ ைட்டு 
ைல்ல உண்ையொன தமிழ் ததசிய த்ல்ை 
யி்ன ஏற்றுகபகைொணட வணசிஙகைொ அதி�ர அவர 
கை்ளயும், ஆ்ரயம்�தி்யச் தசரந்த கைண�திப் 
பிள்்ள அதி�ர அவரகை்ளயும் இதத ஆயுதக குழு 
வினதர �டுபகைொ்ல பசய்தனர. இவரகைளின கைொலப் 
�குதியில் இனமுரண�ொடுகை்ள உச்சம்ப�்றொத 
வ்கையில் சி்றந்த மு்்றயில் சமூகைஙகை்ள ஒனறி 
்ணத்து முனபகைொணடு பசன்றனர. 
 இவரகைள் �டுபகைொ்ல பசய்யப்�ட்ட்த 
பதொடரந்தத 1990ஆம் ஆணடுககு பினனர இன 
ஙகைளி்டதயயொன முரண�ொடுகைள் உச்சம் ப�ற்்றன. 
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ஒரு சமூகைத்தினரின இடப்ப�யரவு என�து 
தவிரககை முடியொதபவொன்றொகும். இதில் �ல் 

தவறு கைொரணிகைள் பசல்வொககு பசலுத்துகின்றன. 
இந்த வ்கையில் ப�ருந்ததொட்ட ைககைளின ெகைரப் 
பு்றம் தெொககிய இடப்ப�யரவு தற்த�ொது தைதலொ 
ஙகி வருகின்றது. இந்நி்ல்ையொனது சமூகைக 
கைட்ட்ைப்பில் �ல்தவறு ைொற்்றஙகைளுககும் அடிப் 
�்டயொகை அ்ைந்துள்ளததொடு சொதகை, �ொதகை வி்ள 
வுகைளுககும் வித்திட்டுள்ளது. குறிப்�ொகை ப�ருந் 
ததொட்டஙகைளின இருப்பு பதொடரபில் தற்த�ொது 
அதிகைைொகை த�சப்�ட்டு வருகின்ற நி்லயில் 
இடப்ப�யரவுகைள் ததொட்டஙகைளின  இருப்பி்ன 
தகைள்விககுறியொககைக கூடுபைனறும், இதனொல் 
பதொழிலொளரகைளின எதிரகைொலம் தகைள்விககுறியொ 
கைலொபைனறும் கைருத்துககைள் பவளிப்�டுத்த ப்�ட்டு 
வருகின்றன.
 ை்லயகை ப�ருந்ததொட்ட சமூகைம் இந்த 
ெொட்டில் மிகை நீணட வரலொற்றி்னக பகைொணட ஒரு 
சமூகைைொகை விளஙகுகின்றது. ததயி்லத் பதொழிற் 
று்்றயின அபிவிருத்தியிலும் ததசிய வருவொயில் 
அதிகைரித்த அந்நிய பசலொவணி்ய  ப�ற்றுகபகைொடு 
ப்�திலும் இச்சமூகைத்தின வகி�ொகைம் அல்லது 
�ஙகைளிப்பு மிகைவும் அளப்�ரியதொகும் என�்த 
ைறுப்�தற்கில்்ல. 1959 இல் இலங்கையின அந்நிய 
பசலொவணி உ்ழப்பில் ததயி்லயின �ஙகு 59.6 
வீதைொகைவும், 1976 இல் 43.6 வீதைொகைவுை இருந்தது.
இது 1978 இல் 48.5, 1982 இல் 29.6, 1986 இல் 27.2, 1987 
இல் 25.9, 1990 இல் 24.9 வீதைொகை இருந்தது. எனினும் 
கைொலப்த�ொககில் சிறு ததொட்டஙகைளின ஆதிககைம் 
அதிகைரித்த நி்லயில் ப�ருந்ததொட்டஙகைள் �டிப் 
�டியொகை பினன்டவு கைொண ஆரம்பித்தன. ததசிய 
வருைொனத்தில் ப�ருந்ததொட்டஙகைளின �ஙகைளிப்பு 
பைதுபைதுவொகை சரிவ்டயும்  நி்ல்ை இதனொல் 
தைபலழுந்தது. ததயி்ல உற்�த்தியில் சிறு ததொட் 
டஙகைள், ப�ருந்ததொட்டஙகை்ள முந்திச் பசல்லும் 
த�ொககும் கைொணப்�ட்டன. 
 இதனடிப்�்டயில் தெொககு்கையில் 1995 
இல் ப�ருந்ததொட்ட ததயி்ல உற்�த்தி 168.8 
மில்லியன கிதலொ கிரொைொகைவும், சிறு ததொட்டங 
கைளில் 111.3 மில்லியன கிதலொ கிரொைொகைவும் 
கைொணப்�ட்டது.2000 ைொம் ஆணடில் இது மு்்றதய 
100.1, 183.8 மில்லியன கிதலொ கிரொைொகைவும்,2005 
இல் 111.5,  205.7 மில்லியன கிதலொ கிரொைொகைவும் 
அ்ைந்திருந்தது.2017 இல் ப�ருந்ததொட்டததயி்ல 
உற்�த்தி 104 மில்லியன கிதலொ கிரொைொகைவும், 
சிறுததொட்ட ததயி்ல உற்�த்தி 244 மில்லியன 
கிதலொ கிரொைொகைவும் இருந்தது. இத்ன ்ையப் 
�டுத்தி ெொம் தெொககு்கையில் சிறு ததொட்டஙகைளின 
எழுச்சி்யயும், ப�ருந்ததொட்டஙகைளின வீழ்ச்சி 
்யயும் ென்றொகை புரிந்து பகைொள்ள முடிகின்றது. 
ப�ருந்ததொட்ட விடயத்தில் அரசொஙகைத்தின �ொரொ 
முகைம் இத்து்்றயின வீழ்ச்சிககு வலு தசரந்தி 
ருந்தது. 
 இதததவ்ள ஆரம்� கைொலத்தில் ததயி்லத் 
பதொழிற்று்்ற்ய ைட்டுதை ெம்பி இருந்த 
ப�ருந்ததொட்ட சமூகைம் கைொலப்த�ொககில் இடப் 
ப�யரவின ஊடொகை �ல்தவறு பதொழிற்று்்றயிலும் 
கைொல்�திககும் நி்ல்ை உருவொனது. இது அச்ச 
மூகைத்தின கைட்ட்ைப்பிலும் ைொற்்றத்்த ஏற்�டு 
த்துவதொகை அ்ைந்தது. ப�ருந்ததொட்ட ைககைளின 
இடப்ப�யரவிற்கு �ல கைொரணிகைள் வலுதசரத்திரு 
ந்தன. தவ்லயின்ை, வருைொன வீழ்ச்சி, ப�ருந் 
ததொட்டத் பதொழிற்று்்ற இ்ளஞரகைளுககு ஒரு 
முனைொதிரியொன து்்றயொகை இல் லொ்ை, நிரவொகைக 
பகைடுபிடிகைள், ததொட்டத் பதொழிற்று்்றயில் ெவீன 
பதொழில்நுட்�ஙகைள் உள்ளீரககைப்�டொ்ை, கைல்வி 
அபிவிருத்தி, ெகைரப்பு்ற தைொகைம் எனப் �லவற் 
்்றயும் இடப்ப�யர விற்கு உந்து சகதியொகை 
அ்ைந்ததொகை கூ்றமுடியும். 1972 இல் ப�ருந் 
ததொட்டஙகை்ள அரசொஙகைம் ப�ொறுப்த�ற்்றதன 
பினனர உருவொன தவ்லயின்ைப் பிரச்சி்ன, 

உணவுப் �ற்்றொககு்்ற என �வற்்றொல் கைணிசைொன 
ப�ருந்ததொட்ட ைககைள் வட ைொகைொணத்திற்குபசனறு 
அஙகு �ல பதொழிற்று்்றகைளிலும் தம்்ை ஈடு�டு 
த்திக பகைொணடனர. இவவொறு இடம் ப�யரந்த 
வரகைள் வவுனியொ, கிளிபெொச்சி ஆகிய இடஙகைளில் 
அதிகைைொகை பசனறு குடிதயறிய நி்லயில் இந்திய 
ைற்றும் ை்லயகை அ்டயொளஙகை்ளக்கை விட்டு 
உள்ளூர ைககைளுடன இவரகைள் கைலந்து விட்டுள் 
ள்ை பதொடரபில் புத்திஜீவிகைள் தைது கைடு்ையொன 
அதிருப்தியி்ன பவளியிட்டுள்ள்ையும் குறிப் 
பிடத் தககைதொகும். ை்லயகை ைககைளின இந்த இடப் 
ப�யரவு  நி்லயொனது கைலொசொர சீரழிவிற்கு அடித் 

தளைொகி இருந்தது.

பதாழிறறுன்ற பேடுபிடிேள்
ததொட்டத் பதொழிலொளரகைள் கு்்றந்தளவு ஊதியத் 
்ததய ெொட்சம்�ளைொகை ப�ற்றுக பகைொள்கின்றனர. 
வரவு பசலவு திட்டத்தின ஊடொகை அரச ஊழியர 
கைளுககு ஊதிய அதிகைரிப்பு வழஙகைப்�டுகின்ற 
த�ொதும்  ப�ருந்ததொட்டத் பதொழிலொளரகைளின  
சம்�ள அதிகைரிப்பு என�து ப�ரும் இழு�றிககு 
ைத்தியிதலதய சொத்தியைொகின்றது. அதிலும் ஒரு 
பசொற்�பதொ்கை ஊதியதை அதிகைரிககின்றநி்ல 
யில் அத்ன ப�ற்றுக பகைொள்வதிலும் இழு�றி 
கைதள பதொடரந்த வணணமுள்ளன. ததொட்டத் 
பதொழிலொளரகைளின வொழ்க்கைச் பசலவுககு ைத்தி 
யில் இந்த ஊதியம் எவவிதத் திலும் த�ொதுைொன தொகை 
இல்்ல என�தும் பதரிந்தததயொகும். இதததவ்ள 
தற்த�ொ்தய பெருககீடுகைளுககி்டயில் உணவுப் 
ப�ொருட்கைளின �ண வீககைம் ைொரச் ைொதத்தில் 
நூற்றுககு 29.5 ஆகை �திவொகியுள்ளதுடன அது 
ஏப்ரல் ைொதத்தில் நூற்றுககு 45.1 ஆகை �திவொகியுள் 
ளதொகை குடிசன ைதிப்பீடு ைற்றும் புள்ளிவி�ரத் 
தி்ணககைளம் பவளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 
குறிப்பிடப்�ட்டுள்ளது. அததத�ொனறு உணவு 
அல்லொத ப�ொருட்கைளின �ணவீககைம் ைொரச் ைொத 
த்தில் 14.5, ஏப்ரல் ைொதத்தில் 23.9 வீதைொகை �திவொகி 
இருககின்றது. இதற்கை்ைய ைொரச் ைொதத் திற்கு 
இ்ணயொகை ஏப்ரல் ைொதத்தில்குடும்�பைொனறின 
ைொதச் பசலவு 5672.59 ரூ�ொவொல் அதிகைரித்துள் 
ளதொகைவும் பதரிவிககைப்�ட்டுள்ளது. இந்நி்ல்ை 
யொனது ப�ருந்ததொட்டத் பதொழிலொளரகைளின 
வொழ்வில் �ொரிய தொககைத்தி்ன ஏற்�டுத்தியுள்ளது. 
அத்ததொடு வருைொன தைம்�ொடு கைருதிய பதொழி 
லொளரகைளின இடப்ப�யரவிற்கும் இது இப்த�ொது 
அதிகைைொகைதவ தூ�மிடுவதொகைவுள்ளது. �லர ைத்திய 
கிழககு ெொடுகைளுககு பசனறு உ்ழப்�திலும் 
ஆரவம் பசலுத்தி வருகின்றனர.

 ப�ருந்ததொட்ட பதொழிற்று்்றயில் இனறு 
�ல்தவறு பகைடுபிடிகைள் நிலவும் நி்லயில் பதொழி 
லொளரகைளின பதொழில் உரி்ைகைள் உள்ளிட்ட 
�லதவறு உரி்ைகைளும் �றிககைப்�டுவதொகை விசன 
ஙகைள் முன்வககைப்�ட்டு வருகின்றன. கைம்�னி 
யினர பதொழிலொளரகை்ள வழிெடத்தும்விதம், அவர 
கைளின ெலதனொம்பு்கை என�ன கீழ்நி்லயிலு 

ள்ளன. �்ழ்ை வொய்ந்த ததொட்டப்பு்ற லயனகைள் 
இடிந்து விழும் அ�ொயத்தி்ன எதிர தெொககியுள்ள 
த�ொதும் கைம்ப�னிகைள் அத்னக கைணடு பகைொள்ளொது 
பதொழிலொளரகைளின உ்ழப்்�ச் சுரணடுவ்ததய 
குறியொகைக பகைொணடுள்ளன. கைம்�னியினரொல் பதொழி 
லொளரகைளின ெலனகைள் பு்றந்தள்ளப்�டுகின்ற்ை 
யொனது கைம்�னியினருககும் பதொழிலொளரகைளுககும் 
இ்டதய விரிசல் நி்ல ஏற்�டவும் வித்திட்டிருக 
கின்றது. �ல முறுகைல்கைளும் இதனொல் தைபலழு 
ந்துள்ளன. இத்த்கைய த�ொககுகைள் அதிகைரித்து 
ள்ள நி்லயில் இன்்றய இ்ளஞரகைள் கைம்�னி 
யினரின பகைடுபிடிகை்ள ்ையப்�டுத்தி ததொட்டத் 

பதொழிற்று்்ற்ய ஓரஙகைட்டுவதற்கும் வொய்ப்�ொகி 
விடுகின்றது.எனதவ இ்ளஞரகைள் ெகைரப்பு்ற 
பதொழில்கை்ள தெொககி �்டபயடுப்�தில் ஆரவம் 
பசலுத்தி வருகின்றனர.எனினும் ெகைரப்பு்றஙகைளில் 
பதொழிற்று்்ற ரீதியொகை அவரகைள் எதிரதெொககும் 
சவொல்கைள், கைலொசொர சீரழிவுகைள் என�ன அதிகைைொகும்.
�ல இ்ளஞரகைள் இத்த்கைய  விடயஙகை்ள 
பவளிச்பசொல்ல முடியொைல் பதொழில் ைற்றும் 
வருைொன தத்வகைருதி தச்வயொற்றி வருவ்தயும் 
அவதொனிககைக கூடியதொகை உள்ளது. ெகைரப்பு்றஙகை 
ளில் பதொழில்கைளில் ஈடு�ட்டு வருகின்ற யுவதிகைள் 
எதிரபகைொள்ளும் பெருககீடுகைள் இ்ளஞரகை்ளக 
கைொட்டிலும் ஒரு�டி அதிகைதையொகும். உள ைற்றும் 
உடல் ரீதியொன பெருககீடுகைளும் இதில் உள்ள 
டஙகும்.ததயி்லத் பதொழிற்று்்றயில் ெொட்ட 
மில்லொது ஆ்டத் பதொழிற்று்்ற, பவளிெொட்டு 
தவ்லவொய்ப்பு என�வற்றிலும் ப�ணகைளின 
வகி�ொகைம் அதிகைைொகைதவ கைொணப்�டுகின்றது. இங 
கும் அதிகைரித்த தவ்லப்�ளுவுககி்டயில் இவர 
கைள் எதிரபகைொள்ளும் சிரைஙகைள் அதிகைமுள்ளன.

னே போடுககும் ேல்வி
ப�ருந்ததொட்ட ைககைளி்டதய தற்த�ொது கைல்வி 
அபிவிருத்தி ஏற்�ட்டு வருகின்றது. ஆரம்�ககைல்வி, 
இ்டநி்லக கைல்வி, உயரகைல்வி என�ன குறித்த 
ஈடு�ொடுகைள் அதிகைரித்துள்ளன. ப�ருந்ததொட்டப் 
�குதிகைளில் உள்ள இ்ளஞரகைளில் �லர ஆசிரியர, 
கிரொை தசவகைரகைள் ைற்றும் முகைொ்ைத்துவ உதவி 
யொளரகைள் உள்ளிட்ட �ல்தவறு பதொழில்கைளிலும் 
ஈடு�ட்டு வருகின்றனர. இவரகைள் சமூகைத்திற்கு 
ஒரு எடுத்துககைொட்டொகை உள்ள நி்லயில் ஏ்னய 
பதொழிலொளரகைளும் கைல்வியூடொகை தைது பிள்்ளகை 
ளி்டதய அபிவிருத்தி்ய ஏற்�டுத்த மு்னந்து 
வருகின்றனர. இது ஒரு ெல்ல சகுனைொகும். 
ப�ருந்ததொட்ட கைல்வி வளரச்சிககு இதுவும் உந் 
துசகதியொகை அ்ைந்திருககின்றது. அரச பதொழிற் 
று்்றயில் ஈடு�ட்டுள்ளவரகைளில் �லர தைது 
பிள்்ளகைளின கைல்வி ைற்றும் தைது உயரகைல்வி, 
ப�ற்த்றொரின ைருத்துவ தத்வகைள், த�ொககுவரத்து 
த�ொன்ற �லவற்்்றயும் ்ையப்�டுத்தி ெகைரப்பு்ற 
ஙகைளுககு இடம் ப�யரவத்ன வழககைைொகைக 
பகைொணடுள்ளனர. ப�ருந்ததொட்டக கைட்ட்ைப்பு 
ககு உள்தளதய முடஙகிக கிடந்தவரகைள் அந்த 
நி்லயில் இருந்தும் விடு�ட்டு பவளிச் பசல்வதில் 
ஈடு�ொடு கைொட்டி வருவத்ன அவதொனிககை முடிகி 
ன்றது. எனதவ ப�ருந்ததொட்ட சமூகை இடப்ப�யர 
விற்கு கைல்வியும் ்கைபகைொடுத்திருககின்றது.
 ப�ருந்ததொட்ட ைககைளின இடப்ப�யரவு 
�ல சொதகை வி்ளவுகைளுககும் அடித்தளைொகியுள்ளது 
என�த்னயும் ைறுப்�தற்கில்்ல. இடப்ப�யர 
வின கைொரணைொகை கைலொசொர ரீதியொகை முனதனற்்ற 
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வரும் 20ம் திகைதி   உலகை அகைதிகைள் தினம் 
அனுசரிககைப்�டுகி்றது. ஒவபவொரு 

நிமிட மும் சரொசரியொகை 20 த�ர தஙகைள் ெொட்டில் 
வசிககைமுடியொைல் அகைதிகைளொகை தவப்றொரு ெொட்டில் 
தஞ்சை்டயச் பசல்கின்றனர எனகி்றது ஐககிய 
ெொடுகைள் ச்�. “எல்தலொரு்டய உயிரும் ைதிப்புமி 
ககை்வ” என�து ஐ.ெொ.வின அகைதிகைள் தினத்தின 
முழககைைொகும்.
 இதில் இந்தியொவிலும் �ல்தவறு கைொலஙகை 
ளில் அகைதிகைள் வந்துள்ளனர. இந்திய அரசும் 
அவரகைளுககு அ்டககைலம் வழஙகியுள்ளது. வஙகை 
ததசம், திப�த், இலங்கை, மியொனைர எனப் 
�ல்தவறு ெொட்டு அகைதிகைள் இந்தியொவில் தற்த�ொது 
உள்ளனர. ஆனொல் அகைதிகைள் �ொதுகைொப்பிற்பகைனறு 
இந்தியொவில் தனியொன சட்டஙகைள் எதுவும் கி்ட 
யொது. ப�ொதுவொகை பதற்கைொசிய ெொடுகைள் எஙகுதை 
அகைதிகைளுககைொன சட்டஙகைள் இல்்ல  என�தும் 
உண்ை.   
 தமிழகைத்தில் சுைொர 50,000  இற்கும் அதிகை 
ைொன இலங்கைத் தமிழரகைள் அகைதிகைளொகை உள்ளனர 
எனறு  தகைவல்கைள் பதரிவிககின்றன. அதததெரம் 
இஙகுள்ள முகைொம்கைளில் தஙகை்வககைப்�ட்டுள்ள 
இலங்கைத் தமிழரகைளின அடிப்�்டப் பிரச்சி்ன 
கைள் குறித்து கூடுதலொகைப் த�ச தவணடிய தத்வ 
யும் உள்ளது.
 “இந்தியொவில் எந்த வ்கை அகைதிகைளுககும் 
எந்தவித உரி்ையும் இல்்ல. இந்திய அரசு அகைதி 
கைள் பதொடர�ொன எந்தப் �னனொட்டு உடன�டிக 
்கையிலும் ஒப்�மிடவில்்ல. அகைதிகைள் பதொடர 
�ொன உள்ெொட்டுச் சட்டமும் கி்டயொது. அரசின 
�ொர்வயில் அகைதிகைள் அ்னவரும் சட்டப் பு்றம் 
�ொன குடிதயறிகைதள. இந்தியொ அகைதிகைள் பதொடர 
�ொன �னனொட்டு ஒப்�ந்தஙகை்ள ஏற்று ைதிககைவும் 
உள்ெொட்டுச் சட்டம் இயற்்றவும் தகைொரிப் த�ொரொட 
தவணடும் ” என என�து நீணடகைொலைொகை உள்ள 
தகைொரிக்கையொகை உள்ளது” என தமிழ்த் ததசிய விடு 
த்ல இயககைத்தின ப�ொதுச்பசயலொளர ததொழர 
தியொகு அவரகைள் பதரிவித்துள்ளொர. 
 இந்நி்லயில், திருச்சி சி்றப்பு சி்்ற வளொ 
கைத்திலுள்ள அகைதிகைள் முகைொமில் 84 இலங்கை 
தமிழரகைள் உட்�ட �ல்தகைரியொ, சூடொன, ்ெஜீரியொ 
உள்ளிட்ட �ல்தவறு ெொடுகை்ளச் தசரந்த 110 த�ர   
தமிழகை அரசொல் தஙகை்வககைப்�ட்டுள்ளனர.
 இதில் கைடந்த ஆணடு ஜூன 09ம் திகைதி திருச்சி 
சி்றப்பு முகைொமில் தடுத்து ் வககைப்�ட்டிருககும் ஈழ 
அகைதிகைள்  தஙகை்ள விடுவிககை தவணடும் எனக 

தகைொரி பதொடர உணணொவிரதப் த�ொரொட்டத்்த  
ெடத்தியிருந்தனர.
 நீதிைன்றத்தொல் விடுத்ல பசய்யப்�ட்ட 
பினனரும் தொஙகைள் இந்த சித்திரவ்த முகைொமில் 
தடுத்து ்வககைப்�ட்டுள்ளதொகைவும், கைடந்த அரசொங 
கைத்தில் தஙகைளுககு சரியொன நீதி கி்டககைவில்்ல 
எனறும், தற்த�ொ்தய அரசொஙகைம் தஙகைளுககு 
சரியொன நீதி்ய வழஙகை தவணடும் எனறும் அவர 
கைள் தகைொரிக்கை ்வத்திரு ந்தனர.
 தைலும் இந்தப் த�ொரொட்டத்தினத�ொது,  
சி்றப்பு முகைொம் என்ற ப�யரில் ஈழத் தமிழ்ர 
சித்திரவ்த பசய்வது ஏன? கைரு்ண அடிப்�்ட 
யில் எஙகை்ள எஙகைள் குடும்�த்தின ருடன தசரந்து 
வொழவிடுஙகைள்.   சிறு சிறு குற்்ற வழககுகைளில் தீரவு 
இனறி தணட்னக கைொலத்திற்கும் தைலொகை சி்றப்பு 
முகைொமில் சி்்ற ்வககைப்�ட்டுள்தளொம் த�ொன்ற 
தகைொசஙகை்ளயும் அவரகைள் எழுப்பியிருந்தனர. 
இதன த�ொது த�ொரொட்டத்தில் ஈடு�ட்டவரகைள் 
சிலர தூககைை ருந்து சொப்பிட்டும், தஙகை்ள கைத்தியொல் 
அறுத்துகபகைொணடும் தற்பகைொ்ல முயற்சியில் 
ஈடு�ட்ட சம்�வஙகைளும்  ெ்டப�ற்்றன. 
 இந்த த�ொரொட்டத்்தயடுத்து எல்்ல 
கைடந்து இந்திய எல்்லககுள் மீனபிடித்த குற்்றச்சொ 
ட்டில் ்கைது பசய்யப்�ட்டு வழககு முடிவுற்று 
தடுத்து ்வககைப்�ட்டிருந்த சுைொர 10 த�ர ைட்டும் 
விடுத்ல பசய்யப்�ட்டிருந்தனர. ஏ்னயவரகைள் 
பதொடரந்தும் தடுத்து ்வககைப்�ட்டனர. இ்த 
யடுத்து த�ொரொட்டம் ்கைவிடப்�ட்டது.
 இந்நி்லயில் கைடந்த ைொதம் 20ம் திகைதி 
மீணடும்  சி்றப்பு  முகைொமில் உள்ள இலங்கை அகைதி 
கைள் பதொடர உணணொவிரதப் த�ொரொட்டத்்த 
ஆரம்பித்து பதொடரகின்றனர. இதில் சிலரின உடல் 
நி்ல கைடு்ையொகைப் �ொதிககைப்�ட்டு அரச ைருத்து 
வை்னயில் அனுைதிககைப்�ட்டுள்ளனர. 
 இது பதொடரபில் அவரகைள் கைருத்து பதரிவிக 
்கையில், “கைடந்த 20.05.2022 அனறு ஆரம்பித்த  
ெம்   உணணொநி்லப் த�ொரொட்டம் 23வது ெொ்ள 
எட்டியுள்ளது. ஆரம்� கைட்டத்தில் �த்துப் த�தரொடு 
பதொடஙகிய த�ொரொட்டம், தற்ப�ொழுது 22 த�ரொகை  
அதிகைரித்துள்ளது. இப் த�ொரொட்டத்தில் ஈடு�ட்ட 
13 த�ர கைவ்லககிடைொன நி்லயில் ைருத்துவ 
ை்னயில் உள்ளொரகைள். அதில் இரணடு த�ரின 
நி்ல மிகைமிகை தைொசைொகை உள்ளது. ெொஙகைள் தமிழகை  
முதல்ைச்சர மு.கை ஸ்டொலினிடம் முன்வககும் 
முககியைொன தகைொரிக்கை, சி்றப்பு முகைொமில் ெொங 
கைள் தடுத்து ்வககைப்�ட்டிருககும் கைொலஙகைள்  தண 

ட்ன கைொலைொகை கைருதப்�ட  தவணடும். இஙகு 
இருப்�வரகை்ள ஒரு ைொத கைொலத்திற்குள் விடுத்ல 
பசய்ய தவணடும்”என�தத என்றனர.
 இந்நி்லயில், திருச்சி சி்றப்பு முகைொம் 
அகைதிகைளின த�ொரொட்டம் ைற்றும் அவரகைளின 
விடுத்லயின தொைதம் குறித்து பசன்ன �ல்கை்ல 
ககைழகை த�ரொசிரியர குழந்்த அவரகைள் இலககு 
ஊடகைத்திற்கு கைருத்து பதரிவிக்கையில், 
 “இலங்கையில் இனப் �டுபகைொ்ல ெ்ட 
ப�ற்று பகைொணடிருந்த கைொலகைட்டத்தில் தமிழரகைள், 
தமிழகைத்்த தெொககி உயி்ர கைொப்�தற்கைொகை வந்தொர 
கைள். அவவொறு வந்தவரகை்ள இந்திய ஒனறிய 
அரசினு்டய அதிகைொரிகைள், அவரகைள் மீது சந்ததகைப் 
�ட்டு சில ெ�ரகை்ள சி்றப்பு முகைொம்கைளில் அ்டத் 
தொரகைள்.
 குறிப்�ொகை பூவிருந்தவல்லி, பசஙகைல்�ட்டு, 
பசய்யொறு, திருச்சி, இரொைெொதபுரம், த�ொன்ற 
இடஙகைளில் அவரகைள் சி்றப்பு முகைொம்கை்ள அ்ைத் 
தொரகைள். தற்த�ொது பூவிருந்தவல்லி, பசஙகைல் �ட்டு, 
பசய்யொறு த�ொன்ற சி்றப்பு முகைொம்கைள் மூடப் 
�ட்டன. திருச்சியிலும், இரொைெொதபுரத்திலும் 
சி்றப்பு முகைொம்கைள் இனறும் இயஙகி வருகின்றன.
இந்த இரணடு முகைொம்கைளிலும் அதிகைைொகை திருச்சி 
சி்றப்பு முகைொமில்தொன அதிகைைொன ஈழத்தமிழரகைள் 
இருககி்றொரகைள்.
 இது திருச்சி ைத்திய சி்்றயின வளொகைத்திற்கு 
உள்தளதய இருககி்றது. இனறு சந்ததகைத்தின 
அடிப்�்டயில் ்வககைப்�ட்டிருககின்ற, இந்த 
ைககை்ள விசொர்ண ெடத்தி அவரகை்ள தஙகைளு 
்டய குடும்�த்ததொடு இ்ணந்து வொழ்வதற்கு வழி 
வகுககை தவணடும் என்ற ஒற்்்ற குறிகதகைொதளொடு 
இஙகுள்ள ைககைள் பதொடரந்து �ல்தவறு கைொல கைட் 
டத்தில் இந்த த�ொரொட்டத்்த பதொடஙகி இருககி 
்றொரகைள்.
 தற்த�ொது ெ்டப�றுகின்ற இந்த உண 
ணொவிரத த�ொரொட்டம் கைடந்த ைொதம் தை இரு 
�தொம் திகைதி பதொடஙகி இனறு வ்ர ெடந்து 
பகைொணடிருககின்றது.
 இதில் ஆறு ெ�ரகைள் உடல்நி்ல தைொசைொகி 
ைருத்துவை்னயில் தசரககைப்�ட்டுள்ளனர. ெொனகு 
ெ�ரகைள், பதொடரந்து இ்த ெடத்தி பகைொணடிருககி 
்றொரகைள். அவரகைதளொடு தைலும் ஆறு ெ�ரகைள் 
தசரந்து �த்து ெ�ரகைள் பதொடரந்து இந்த த�ொரொட் 
டத்்த ெடத்திக பகைொணடிருககி்றொரகைள்.
ஆனொல் ஒனறிய அரசு இ்த �ற்றி எந்தவித 
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“இது ஒரு ததொல்வி. இது �டுததொல்வி. இது 
ஒட்டுபைொத்த ஏைொற்்றம்.” அபைரிககைொவின 

பலொஸ் ஏஞ்சலஸ் ெகைரில் அபைரிககை அதி�ர தஜொ 
்�டனொல் ஒழுஙகை்ைககைப்�ட்டுள்ள அபைரி 
ககை ெொடுகைளின உச்சி ைொெொட்்ட அரசியல் ஆய்வொ 
ளரகைளும், இலத்தீன அபைரிககை ைற்றும் கைரிபிய 
ெொடுகைளின த்லவரகைளும் இவவொறு தொன விைர 
சிககி்றொரகைள்.

 இவவொரம் இந்த உச்சி ைொெொடு பதொடஙகு 
வதற்கு முனனரொகைதவ இந்த ைொெொடு பதொடர�ொகை 
ெ்டப�ற்்ற உ்ரயொடலின த�சுப�ொருள் இந்த 
பிரததசத்தின த்லவரகைள் எதிரபகைொள்கின்ற இடம் 
ப�யரதல் த�ொன்ற முககியைொன சவொல்கை்ள எந்த 
விதத்திலும் உள்ளடககியிருககைவில்்ல.
 இலத்தீன அபைரிககை ெொடுகைளுடன தொன 
பகைொணடுள்ள உ்ற்வச் சீரப்�டுத்த தனககுக 
கி்டத்த இந்த ஒப்�ற்்ற வொய்ப்்�ப் �யன�டுத் 
துவது பதொடர�ொகைக கூட அஙகு எந்தவித உ்ரயொ 
டலும் தைற்பகைொள்ளப்�டவில்்ல. அதி�ர 
ட்ரம்பின கைொலத்தில் ெொனகு வருடஙகைளொகை இவ 
விடயம் முற்றிலும் கைவனிககைப்�டொத ஒன்றொகைதவ 
இருந்து வந்திருககி்றது.
 ‘நிககைொரகுவொ, கியூ�ொ, பவனிசுதவலொ ஆகிய 
மூனறு ெொடுகைளின த்லவரகை்ள ைொெொட்டுககு 
அ்ழப்�தில்்ல’ என்ற அதி�ர ்�டனின முடி 
வொல், இந்த ெொடுகைளின த்லவரகைள் ஒருவ்ர 
ஒருவர முகைத்துககு முகைம் �ொரத்து தெரடியொகை 
உ்ரயொடக கி்டத்த அளப்�ரிய வொய்ப்பு ஏற்கை 
னதவ �ொதிககைப்�ட்டுவிட்டது.
 மு்்றதய இந்த ெொடுகைளின த்லவரகைளொன 
டொனிதயல் ஓரத்ததகைொ, மிதகைல் டியொஸ் தகைபனல், 
நிகபகைொலஸ் ைதுதரொ ஆகிதயொருககு ஆதரவு 
வழஙகுவது இஙகு முககியைொன விடயம் அல்ல. 
தவொஷிஙடன இவரகை்ள எப்�டிப் �ொரககின்றததொ 
அது த�ொலத் தொன இப்பிரததசத்தில் உள்ள �ல 
ெொடுகைள் இவரகை்ளச் சரவொதிகைொரிகைளொகைவும் சன 
ெொயகைப் �ணபு அற்்றவரகைளொகைவும் தெொககுகின்றன.
 இவவொணடு ஜூன ைொதம் 8ம் திகைதி 
ஆரம்�ைொன இந்த அபைரிககை ெொடுகைளின உச்சி 
ைொெொட்டின பதொடககை நிகைழ்வில் அதி�ர ்�டன 
ஒரு உ்ர்ய ஆற்றினொர.
 ஆனொல் அதத தவ்ளயில் உரிய சனெொயகைப் 
�ணபுகை்ள இந்த ெொடுகைள் பகைொணடிருககைவில்்ல 
என�்தக கைொரணம் கைொட்டி, அபைரிககை கைணடத் 
தின �குதிகைளொகை இருககின்ற இந்த மூனறு ெொடுகை 
்ளயும் ஒருத்லப்�ட்சைொகை பவளியிதல விடுவ 
தன மூலம் ஒ�ொைொவுககு முற்�ட்ட கைொலத்து ககு 
தவொஷிஙடன கைடிகைொரத்்த மீணடும் திருப்பி 
யிருககி்றது.
 “இது உண்ையில் இ்ழககைப்�ட்ட ஓர 
�ொரிய தவறு. இ்த நிச்சயைொகை உச்சி ைொெொட்டில் 
ெொஙகைள் சுட்டிககைொட்டுதவொம்” எனறு சிலி ெொட்டின 
அதி�ர கைபிரிதயல் த�ொரிச் பலொஸ் ஏஞ்சலஸ் ெகை்ர 
வந்த்டந்த த�ொது பதரிவித்தொர.
 “யொருதை தனித்தியஙகுவதன மூலம் 
தம்்ைப் �ொதுகைொத்துகபகைொள்ள முடியொது. எைது 
அபிவிருத்தி முயற்சிகை்ள தைம்�டுத்த ெொம் ஒருவ 
தரொபடொருவர கைரஙதகைொத்துச் பசயற்�டதவணடும். 
இவரகை்ள பவளிதய விடுவது சரியொன அணுகு 
மு்்ற அல்ல என�்தத் பதரிவிககும் உரி்ை 

எைககிருககி்றது. வரலொற்று ரீதியொகைப் �ொரககும் 
த�ொது இவவொ்றொன அணுகுமு்்றகைள் ஒரு 
த�ொதுதை ென்ை �யககைவில்்ல. தைலும் ஐககிய 
அபைரிககைொ குறிப்பிட்ட ெொடுகை்ள பவளிதய 
விடும் த�ொது, அந்த ெொடுகைளின த்லவரகைள் தைது 
தவ்றொன அணுகுமு்்றகை்ள தைது ெொடுகைளில் 
பதொடரவதற்தகை அது வழிவகுககின்றது.”

ஒரு ்பகிஷேரிப்பு
குறிப்பிட்ட ைொெொட்டில் இந்த மூனறு ெொடுகை்ளயும் 
உள்ளடககைொவிட்டொல் இந்த உச்சி ைொெொட்்ட 

தொன �கிஷகைரிககைப் த�ொவதொகை பைகசிதகைொ அதி�ர 
அந்திதரஸ் ைனுதவல் தலொப்த�ஸ் ஒப்பிரொதடொர 
அபைரிககை அதி�ர ்�ட்ன எச்சரிக்கை பசய்தொர. 
இதனொல் உருவொகைககூடிய பெருககைடி்யத் தணிப் 
�தற்கைொகை சனெொயக கைட்சி்யச் சொரந்த முனனொள் 
பசனட்டரொன கிறிஸ்தரொ�ர படொட் என்ற பசனட் 
ட்ர தவொஷிஙடன அப்பிரததசத்துககு அவசர 
அவசரைொகை அனுப்பி்வத்தது.
 இருந்த த�ொதிலும் பைகசிதகைொ அதி�ர 
தொன ஏற்கைனதவ எச்சரித்தது த�ொலதவ ைொெொட்டில் 
கைலந்து பகைொள்ள வரு்கை தரவில்்ல. அவ்ரப் 
த�ொலதவ ப�ொணடூரொஸ், குவொத்தைொலொ, எல் 
சல்வததொர, ப�ொலீவியொ ைற்றும் �ல கைரிபியன 
ெொடுகைளின பிரதிநிதிகைளும் இந்த உச்சி ைொெொட்டில் 
�ஙகு�ற்்றவில்்ல.
 அபைரிககை பிரததசத்திதலதய அபைரிககைொ 
வின பசல்வொககு எவவளவு சரி்வச் சந்தித்திருக 
கி்றது என�்த இவவொ்றொன அலட்சியஙகைள் 
எடுத்துககைொட்டுகின்றன.
 “ைொெொட்டுககு கியூ�ொ்வ அ்ழப்� 
தில்்ல என்ற முடிவு ைொெொட்்டப் �த்து வருடங 
கைளுககுப் பினதள்ளிவிட்டது” எனறு பைகசிதகைொ 
அதி�ரின சொரபில் �ஙகு�ற்றுகின்ற அந்த ெொட்டின 
பவளிவிவகைொர அ்ைச்சரொன ைொரபசல்தலொ எப்ரொ 
குறிப்பிட்டொர. “ெொடுகை்ள உள்வொஙகைொது அவற்்்ற 
ஒதுககி்வப்�து என�து மிகைப் �ொரதூரைொன 
தவறு” எனறு அவர தைலும் பதரிவித்தொர.
 இலத்தீன அபைரிககைொவின மிகைப் ப�ரிய 
சனெொய ெொடொன பிதரசிலின அதி�ரும் முனனொள் 
அதி�ர ட்ரம்பின பெருஙகிய சகைொவுைொன பஜயொர 
ப�ொல்பசொெொதரொவுடன அபைரிககைொ ஒரு ஒப்�ந் 
தத்்த தைற்பகைொணடிருந்தது.
 பிதரசிலிய அதி�ருடன இருதரப்பு உ்றவு 
ரீதியில் த�சுவதற்கு ்�டன உடன�ட்டிருந்தொர. 
ஆனொல் ‘அபைதசொன கைொடுகைள் ைற்றும் அந்த ெொட் 
டின உச்ச நீதிைன்றம், ததரதல் நீதிைன்றம் த�ொன்ற 
வற்றின மீதொன ப�ொல்பசொெொதரொவின தொககுதல் 
பதொடரபில் ைொெொட்டில் உ்ரயொடுவ்தத் தவிரககை 
தவணடும்’ என்ற தவணடுதகைொ்ள ்�டன 
ஏற்றுகபகைொள்ளவில்்ல என பவள்்ளைொளி்கையி 
லிருந்து வரும் பசய்திகைள் மூலம் அறியககிடககி்றது.
 2020ம் ஆணடில் அபைரிககைொவில் ெ்ட 
ப�ற்்ற அதி�ர ததரதல் முடிவுகை்ள ்�டன 
கைளவொடவில்்ல என�்த தனனொல் இனனுதை 
ெம்� முடியவில்்ல எனறு கூறி, பலொஸ் ஏஞ்சலசு 
ககைொன தனது �யணத்்த ஆரம்பிககை முதல் 
ப�ொல்பசொெொதரொ தனது �திலடி்ய வழஙகினொர. 
இவவொ்றொன தகைொ�மூட்டும் வொரத்்தகைள் அபைரி 
ககைொவில் ப�ரிய ப�ொருணமியத்்தக பகைொணடி 
ருககின்ற இரணடு ெொடுகைளுக கி்டதயயொன 
உ்ரயொட்ல எவவிதத்திலும் ஊககுவிககைப் 
த�ொவதில்்ல.
 “அது உண்ையில் ஒரு தவறு. ைொெொட்டின 

கைவனத்துககு அ்த ெொம் பகைொணடுவருதவொம்” 
எனறு சிலி ெொட்டின அதி�ரொன கைபிரிதயல் கைருத்துத் 
பதரிவித்தொர.

முன்னுரினமேள் என்?
உச்சி ைொெொட்டில் பினவரும் தகைள்வியும் முன 
்வககைப்�டுகின்றது. பவனிசுதவலொ ெொட்டில் 
இருந்து 6 மில்லியனகைள் ைககைள் பவளிதயறியி 
ருககும் சூழ்நி்லயில் ைொெொட்டில் அந்த ெொட்டின 
�ஙகைளிப்பு இல்லொைல் முனபனப்த�ொதும் இல் 
லொதவொறு அபைரிககைொ்வ தெொககிப் �்டபயடுக 

கின்ற அகைதிகைள் பிரச்சி்ன்ய ்�டனொல் 
எவவொறு ்கையொள முடியும்?
 அதுத�ொலதவ கியூ�ொ, நிககைொரொகுவொ 
த�ொன்ற ெொடுகைளிலிருந்து �ல்லொயிரககைணககைொன 
ைககைள் அபைரிககைொ்வ தெொககிச் பசனறுபகைொணடி 
ருககும் �ட்சத்தில் இந்த இரணடு ெொடுகைளும் இந்த 
உச்சி ைொெொட்டில் �ஙகு�ற்்றவில்்ல என�து 
கைவனிககைப்�ட தவணடும்.
 அபைரிககைொ எந்த விடயஙகைளுககு முனனு 
ரி்ை பகைொடுககின்றது என�து இதிலிருந்து 
பதளிவொகின்றது. �ல தசொப்தஙகைளொகை இலத்தீன 
அபைரிககை ெொடுகைளுககு அபைரிககைொ முனனுரி்ை 
பகைொடுத்திருககைவில்்ல.
 ப�ரூ ெொட்டின முனனொள் அதி�ரொன 
த�ட்த்றொ �ொப்தளொ குஸினஸ்கி ஒரு தட்வதொன 
ட்ரம்புடன தைற்பகைொணட உ்ரயொடல்�ற்றிக 
குறிப்பிட்டொர. “இலத்தீன அபைரிககைொ எப்த�ொ 
துதை தூஙகிகபகைொணடிருககின்ற ஒரு ெல்ல ெொய். 
அத்ன எழுப்� தவணடிய எந்த அவசியமும் 
இல்்ல” எனறு ட்ரம்ப் தனனிடன கூறியதொகை 
த�ட்த்றொ குறிப்பிட்டொர.
 அபைரிககைொவின மூதலொ�ொய ஈடு�ொடுகைள் 
பதொடர�ொகை தெொககும் த�ொது, அவவொ்றொன 
�ொர்வ குறுகியது என�தற்கு அப்�ொல், எதிரவி 
்ளவுகை்ளத் ததொற்றுவிககை வல்லது என�து கைவ 
னிககைத்தககைது.
 பதன அபைரிககைொவின �ொரிய ப�ொருணமி 
யஙகை்ளக பகைொணட்வயும் அதத தவ்ளயில் 
உலகில் அதிகைளவில் பசம்பு, லிதியம், த�ொன்ற 
தொதுப்ப�ொருட்கை்ளயும் தசொயொ, தசொளம் த�ொன்ற 
தொனியஙகை்ளயும் உற்�த்தி பசய்கின்ற பிதரசில், 
ஆரபஜந்தீனொ, சிலி, ப�ரூ த�ொன்ற ெொடுகைளுடன 
வரத்தகைம் பசய்யும் முதன்ை ெொடொகை சீனொ தற் 
த�ொது திகைழ்கி்றது.
 ைத்திய அபைரிககைப் பிரததசத்தில் சீனொவின 
பசல்வொககு கைணிசைொன அளவு அதிகைரித்துக 
பகைொணடிருககும் அதத தவ்ள, இப்பிரததசத்தில் 
அபைரிககைொவின பசல்வொககு வரலொற்றில் எனறு 
மில்லொத அளவு வீழ்ச்சிய்டந்திருப்�்த உணரக 
கூடியதொகை இருககின்றது. முனபனொரு கைொலத்தில் 
அபைரிககைொவின தகைொடிப்பு்றத்தில் உள்ள இந்த 
ெொடுகைளில் அபைரிககைொவின த்ல்ைத்துவம் 
அ்சககை முடியொததொகை இருந்தது என�து நி்னவிற் 
பகைொள்ளப்�டதவணடும்.
 1994ம் ஆணடிலிருந்து மூனறு ஆணடுகை 
ளுககு ஒரு தட்வ ெ்டப�றுகின்ற அபைரிககை 
பிரததசத்தின உச்சி ைொெொடு முனனர அப்பிரததச 
த்தில் அதிகைம் எதிர�ொரககைப்�ட்ட ஒன்றொகைதவ 
இருந்து வந்திருககின்றது. “சைத்துவம் மிககை 
�ஙகைொளரகைள் என்ற வ்கையில் எைது உ்றவுகை்ளப் 
ப�ொறுத்த வ்ரயில் முற்றிலும் புதிய ஒரு அத்தி 
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கைரைொன ைொற்்றஙகைள் ஏற்�ட்டுள்ளன. �ல ெல்ல 
விடயஙகை்ள இ்ளஞரகைள் உள்வொஙகிக பகைொண 
டுள்ளததொடு அவற்்்ற தைது தனிப்�ட்ட, குடும்� 
ைற்றும் சூழலிலும் எதிபரொலிககைச் பசய்கின்றனர. 
இது ஒரு சி்றப்�ம்சைொகும். அத்ததொடு வீட்டின 
அபிவிருத்தி, அலஙகைொர ரீதியொன பசயற்�ொடுகைள், 
்வ�வ ஏற்�ொடுகைள் என�வற்றிலும் ஒரு முன 
தனற்்றகைரைொன த�ொககி்ன இடம்ப�யரந்த 
வரகைளில் �லர  ் கையொளுகின்றனர. ெொகைரீகை ரீதி யொன 
ைொற்்றஙகைளும் இடம்ப�ற்றுள்ளன. இதததவ்ள
ெகைரப்பு்ற இடப்ப�யரவு சில தவ்ளகைளில் 
கைலொசொரம், ெொகைரீகைம், வொழ்வியற் த�ொககுகைள் 
என�வற்றில் பி்ழயொன ்கையொளு்கை, பவளிப் 
�ொடு என�வற்றுககும் வலுதசரத்திருககின்றது 
என�தும் நீஙகைள் அறிந்த விடயதை யொகும்.எந்த 
ஒரு ைனிதனுககும் இரணடு �ககைஙகைள் இருப்�தொகை 
கூறுவொரகைள். இந்த வ்கையில் ைனிதனின பசயற் 
�ொடு ெல்லதொகைதவ அல்லது தீயதொகைதவொ அ்ைதல் 
கூடும்.
 எந்தபவொரு சமூகைத்தினதும் சமூகைக கைட்ட 

்ைப்பு என�து ைொற்்றஙகைளுககு உள்ளொவது 
தவிரககை முடியொததொகும். இந்த வ்கையில் ப�ருந் 
ததொட்ட சமூகைத்தின கைட்ட்ைப்பு என�து துரித 
ைொகை ைொறுதல்கைளுககு உள்ளொகிவரும்நி்லயில்  
இச்சமூகைத்தின இடப்ப�யரவு ைத்தியதர வரககை 
த்்த தெொககி ெகைரவதற்கு அடித்தளைொகி இருக 
கின்றது. இது சி்றப்�ொனததயொகும். இவற்றுககும் 
ைத்தியில் பதொழிலொளரகைள்ைற்றும் ததொட்டஙகைளின  
இருப்பு பதொடரபில் தற்த�ொது அதிகைைொகை த�சப் 
�ட்டு வருகின்றது. சைகைொல �ல்தவறு பெருககீடு 
கைளுககு ைத்தியில் ததொட்டத்து்்ற தொககு பிடிப்�து 
ஒருசவொலொன கைொரிய ைொகும் என்ற விைரசனஙகைள் 
�ரவலொகை இருந்து வருகின்றன. இந்நி்லயில் 
பதொழிலொ ளர கைளின ெகைரப்பு்றம் தெொககிய ெகைரவு 
சொதகை வி்ளவுகைள் �லவற்றுககும் வித்திடுவதொகை 
உள்ளத�ொதும் ததொட்டஙகைளின இருப்பி்ன  
தகைள்விககுறியொககுவதில் அது பசல்வொககு பசலு 
த்தும் என�்தயும் ைறுத்துவிட முடியொது. இதனொல் 
ப�ருந்ததொட்டத்து்்ற எதிரகைொலத்தில் பசல்வொக 
கிழககும் ஒன்றொகைதவ கைொணப்�டுகின்றது.

மொற்றத்�        ... த�ொடர்ச்சி... 

 வடககுக கிழககிலும் சிறு�ொன்ையினரொகை 
ஒடுககிவிடத்துடிககி்றது. அதற்குள் �தவி சலு்கை 
கைளுககைொகை தைது இனஙகை்ள அ்டைொனம் 
்வககும் ஒட்டுணணி அரசியல்வொதிகை்ள ைககைள் 
ஓரஙகைட்டிதயயொகை தவணடும். அககை்்றயுள்ள 
புத்திஜீவிகைள் கைொய்தல் உவத்தலினறி �லைொன 
அ்ைப்�ொகைச்பசயற்�ட்டு புலத்திலும், புலத்திற்கு 
பவளியிலும் சிதறியுள்ள தமிழ்கைட்சிகை்ளயும் தமிழ் 
அ்ைப்புகை்ளயும் தீர்வ தெொககிய பகைொள்்கை 
தளத்தில் ஒனறி்ணககை தவணடும்.இதில் தமிழ்த் 
ததசியககூட்ட்ைப்பு கூடிய �ஙகைளிப்்�ச்பசய்ய 
தவணடும். தமிழ் உணரவுள்ள புத்திஜீவிகைள் 
தமிழ்த்ததசியககைட்சிகைள்,முஸ்லிம் கைட்சிகை்ள 
இ்ணத்து, வடககு கிழககில் சுயநிரணய ஆட்சி 
்யப் ப�றுவதற்கு ஆதலொச்னகை்ள வழஙகை 
தவணடும்.

புததிஜீவி்கள் ... த�ொடர்ச்சி  ...

இவவொறு கைடந்த கைொலத்திலும் �ல அரசியல் 
்கைதிகைளுககு ஏற்�ட்டுள்ளது. தற்த�ொது உணவு 
�ற்்றொககு்்றதயொடு ெொட்டில் ைருந்து தட்டு 
ப்�ொடு நிலவுகின்ற சூழ்நி்லயில் நீணட ெொள் 
சி்்றயில் வொடும் அரசியல் ்கைதிகைள் தெொயில் 
தள்ளப்�டுவது தணட்னயொகைதவ பகைொள்ளல் 
தவணடும்.
 அரசியல் ்கைதிகைள் நீதிைன்றத்தொல் குற்்ற 
வொளிகைள் எனக குறிப்பிட்டு தணட்ன அளிககும் 
முனனர த�ொதிய ைற்றும் த�ொசொககு தரம் 
கு்்றந்த உணவின கைொரணைொகை தெொய்கைளுககு 
உட்�டுவ்த நீதி இடைளிககைககூடொது.
 ஒரு மிருகைம் எனறு கூட்டில் அ்டத்து 
்வத்து த�ொதிய உணவு பகைொடுப்�து குற்்றைொகை 
கைருதப்�டும் ப�ௌத்த சிந்த்னவொதி ெொட்டில் 

அரசியல் ்கைதிகைள் மிருகைஙகை்ள விட �ல 
வருடஙகைளொகை அ்டககைப்�ட்டு த�ொதிய த�ொசொ 
ககைொன உணவு பகைொடுககைொது என�து ்கைதிகைளும் 
ைனிதரகைதள எனும் கூற்றுககு எதிரொனது ைட்டு 
ைல்ல தணட்னககுரிய குற்்றைொகைதவ �ொரககைப் 
�டல் தவணடும்.
 இத்தருணத்தில் முனனொள் அ்ைச்சர 
தஜொனஸ்டன ப�ரனொணதடொ பி்ணயில் 
வந்த்த த�ொனறு, சட்டத்தின முன யொவரும் 
சைைொகை ைதிககைப்�ட்டும் ெொட்டின ப�ொருளொதொர 
நி்ல்ய கைருத்தில் பகைொணடும் நீணட ெொட் 
கைளொகை சி்்றயில் வொழும் அ்னத்து அரசியல் 
்கைதிகைளும் பவளியில் பசல்லக கூடிய நி்ல 
யிலுள்ள ஏ்னய ்கைதிகைளும் அவரவர குடும் 
�த்ததொடு தசரந்து வொழ இடைளிககைப்�ட தவண 
டும்” என பதரிவித்தொர.

சி்்றச்்ொ்ை ... த�ொடர்ச்சி  ...

த�ொ்தப் ப�ொருள் பினனணியு்டதயொரொகைவும் 
�ொதொள உலகை குழுவினரொகைவும் அ்டயொளப்�டு 
த்துவதன மூலம் அதன பினனணி பதொடர�ொன 
ததடலுககு முற்றுப்புள்ளி ்வககைப்�டுகி்றது.
 வரலொறு கைொணொத வ்கையில் ஏற்�ட்டுள்ள 
ப�ொருளொதொர பெருககைடி நி்ல்ய அடுத்து 
பதனனிலங்கையில் �ரவலொகை அரசுககுஎதிரொன 
த�ொரொட்டஙகைள் முனபனடுககைப்�ட்டு வருகி 
ன்றன. இவவொ்றொன த�ொரொட்டம் என�து ஒழுஙகு 
மு்்றப்�டுத்தப்�ட்டதொகைதவொ, ஒருமுகைப்�டுத் 
தப்�ட்டதொகைதவொ இல்லொதுள்ள்ை அதில் 
முன னினறு பசயற்�டு�வரகைள் பதொடர�ொன 
அறிமுகைமும் அவதொனிப்பும் ஏ்னதயொருககு 
இல்லொதிருககும் நி்ல கைொணப்�டுகி்றது. 

 இவவொ்றொன பினனணியில் அண்ைக 
கைொலைொகை இடம்ப�ற்றுவரும் துப்�ொககிச்சூட்டு 
சம்�வஙகைளில் இலககு ்வக்கைப்�ட்டு �லி 
பயடுககைப்�ட்டு வரு�வரகைளில் தைற்குறிப்பிட்ட 
வ்கையில் அவதொனிப்�ற்்ற வ்கையிலொன த�ொரொ 
ட்ட முனபனடுப்�ொளரகைளில் எவரும் இருககை 
ைொட்டொரகைள் என�த்ன நிரொகைரித்துவிட 
முடியொது.
 வடககு-கிழககிலும் ெொட்டின �ல்தவறு 
�குதிகைளிலும் தமிழ் இ்ளஞர, யுவதிகைள் 
இலங்கை �ொதுகைொப்பு தரப்பினரொலும், அவரகை 
தளொடு தசரந்தியஙகிய து்ண இரொணுவக 
குழுவினரொலும் �லிபயடுககைப்�ட்டிருந்த பின 
னணியில் பதனனிலங்கையில் இடம்ப�ற்று 
வரும் துப்�ொககிச்சூட்டு சம்�வஙகைள் பதொடரபில் 
கைவனம் பசலுத்துவது முககியைொகும். 

தபொருளொ�ொர ... த�ொடர்ச்சி  ...

முனபனடுககைப்�ட்டுள்ள அதத தெரம் குறித்த 
பிரததச பசயலகைத்தி லிருந்த கைொணி �குதி்யயும்   
அஙகிருந்த்வகை்ளயும் கைல்மு்்ற பிரததச 
பசயலகைத்திற்கு ைொற்்றப்�ட்டு ள்ளதொகைவும் 
அம் �ொ்்ற ைொவட்ட �ொரொளுைன்ற உறுப்பினர 
த.கை்லயரசன குற்்றஞ்சொட்டியுள்ளொர.
 கைல்மு்ன வடககு பிரததச பசயலகைத் 
தி்ன சில அரசியல்வொதிகைளின து்ணயுடன சில 
ைதச்சொரபு அ்ைப்புகைளுடன இந்த எல்்லகைள் 
ைொற்்றப்�ட்டுள்ளதுடன சில வீதிகைளின ப�யர 
கைளும் ைொற்்றப்�ட்டுள்ளதொகை அவரகுற்்றஞ்சொட்டி 
யுள்ளொர.
 கைல்மு்னயில் பசட்டியொ வீதி ைற்றும் 
தர்வப்பிள்்ளயொர ஆலய வீதிகைளின ப�யர 
ைொற்்றப்�ட்டுள்ளதொகைவும் கைல்மு்ன ெகைரப்�குதி 
யில் தமிழ் ைககைள் அதிகைைொகை வொழும் �குதியின 
ப�ய்ரயும் ைொற்றி குழப்�ஙகை்ள சிலர ஏற்�டு 
த்தமு்னவதொகைவும் அவர பதரிவித்துள்ளொர.
 இதததெரம் ைட்டககைளப்பு ைொவட்டத்தின 
வொகை்ர பிரததச பசயலொளர பிரிவுககுட்�ட்ட 
புனொ்ண கிழககு �குதி்ய தவறு ஒரு பிரததச 
பசயலகைத்துடன இ்ணககும் பசயற்�ொடுகைள் 
முனபனடுககைப்�ட்டுள்ளதுடன வொ்ழச்தச்ன 
பிரததச பசயலகைத்தின எல்்லகை்ளயும் ைொற்றி 
தவறு பிரததச பசயலகைத்துடன இ்ணககும் 
பசயற்�ொடுகைள் முனபனடுககைப்�ட்டுள்ளதொகை தகை 
வல்கைள் பதரிவிககின்றன.
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 10 வயதுககு உட்�ட்ட எனது ெொனகு 
குழந்்தகைள் என கைண
முனனொல் இ்றப்�்த ெொன �ொரத்ததன என 
தசொைொலியொ்வ தசரந்த ஒவலிதயொ �சன 
சலொட் பதரிவித்துள்ளொர.
 தகைொவிட்-19 தெருககைடி, உக்ரன த�ொர 
ைற்றும் வரட்சி என�ன ஆபிரிககைொ ெொடுகை்ள 
கைடு்ையொகை �ொதித்துள்ளன. தகைொது்ை ைற்றும் 
ச்ையல் எண்ண த�ொன்றவற்றின வி்லகைள் 
கைடு்ையொகை உயரந்துள்ளதுடன, ஏ்னய உண 
வுப் ப�ொருட்கைள், எரிப�ொருள் ைற்றும் ைருந்துப் 
ப�ொருட்கைளுககும் �ற்்றொககு்்றகைள் நிலவு 
கின்றன.
 �ட்டினியொல் வொடும் ைககைளின எணணி 
க்கை கைடந்த ஏப்பிரல் ைொதம் 81,000 ஆகை இருந்த 
த�ொதும் அது தற்த�ொது 200,000 ஆகை உயரந்து 
ள்ளது. பகைனயொவிலும் உட்டச்சத்து கு்்ற�ொடு 
ள்ள சிறுவரகைளின எணணிக்கை 71 விகிதைொகை 
வும், எதிதயொப்பியொவில் 27 விகிதைொகைவும் உயரந் 
துள்ளதொகை ஐ.ெொவின சிறுவரகைளுககைொன அ்ைப்பு 
பதரிவித்துள் ளது.
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டப்�ட்ட �ஙகைர என்ற நூ்லப்�ற்றியும், 
ைொந்்த தைற்கு ைொற்றுத்தி்றனொளிகைள் அ்ைப் 
்�ப் �ற்றியும் இந்த நீணட விசொர்ண அ்ைந் 
திருந்ததொகை அவர பதரிவித்தொர.    
 த�ொரககைொலத்தில் எறிகை்ண தொககுதல்கைள் 
ைற்றும் வொனவழி தொககுதல்கைளில் இருந்து உயிர 
தப்புவதற்கைொகை வனனிப்பிரததச ைககைள் �ஙகைரகைள் 
எனப்�டுகின்ற �துஙகு குழிகைளிதலதய அ�யம் 
ததடியிருந்தனர. அந்த �ஙகைர வொழ்க்கை மிகை 
தைொசைொனது. துயரைொனது. ை்றககை முடியொதது. 
�ஙகைரகைளில் �துஙகி இருந்து தைது உயிருக 
கைொகைப் த�ொரடிய �லரும் அந்த அனு�வஙகை்ள 
ஒரு வொழ்க்கைப் �திவொகை �ஙகைர நூலில் எழுதி 
யுள்ளனர. இரு�துககும் தைற்�ட்டவரகைளு்டய 
அந்தப் �திவுகை்ள �ஙகைர என்ற நூலில் பவற்றிச் 
பசல்வி பதொகுத்து பவளியிட்டிருந்தொர. இந்த 
நூல் 2021 ஆம் ஆணடு பவளியிடப்�ட்டது 
என�து குறிப்பிடத்தககைது.

 ைொந்்த தைற்கு ைொற்றுத்தி்றனொளிகைள் 
அ்ைப்பு ைொற்றுத்தி்றனொளிகைளுககைொகை ைொற்றுத்தி 
்றனொளிகைளினொல் பசயற்�டுத்தப்�ட்டு வருகின 
்றது. அரச �திவு ப�ற்றுள்ள இந்த நிறுவனம், 
கைடந்த �ல வருடஙகைளொகை ைனனொர ைொவட்ட 
ைொற்றுத்தி்றனொளிகைளின வொழ்வொதொரத்துககும் 
வொழ்க்கை ெலனுககைொகைவும் பசயற்�ட்டு வருகி 
ன்றது. இந்த அ்ைப்பின நி்்றதவற்றுப் �ணிப் 
�ொளரொகை பவற்றிச்பசல்வி சந்திரகைலொ பசயற் 
�ட்டு வருகின்றொர.
 ைனனொர  கைொவல் நி்லயத்தில் பவற்றிச் 
பசல்வி விசொர்ணககு உட்�டுத்தப்�ட்ட அதத 
தவ்ள, ைொந்்த தைற்கு ைொற்றுத்தி்றனொளிகைள் 
அ்ைப்பின த்லவ்ரயும்  கைொவல்து்்றயினர 
அடம்�னில் ்வத்து விசொர்ண பசய்துள்ளனர. 
இந்த அ்ைப்பின பசயற்�ொடுகைள், அதற்கைொன 
நிதி மூலம் எனறு �ல தகைொணஙகைளில் இந்த 
விசொர்ண ெ்டப�ற்்றதொகை அந்த அ்ைப்பின 
த்லவர பதரிவித்தொர.  
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என�தும் இனறு தகைள்விககுறியொகியிருககின்றது.
 இதில் ஜனொதி�திககு இருககைககூடிய 
அதிகைொரஙகை்ள விட்டுகபகைொடுககும் நி்லயில் 
ப�ொதுஜன ப�ரமுன இல்்ல. நி்்றதவற்று 
அதிகைொரம்தொன தற்த�ொ்தய நி்லயில் தைககு 
ள்ள �லைொகை ப�ொதுஜன ப�ரமுன கைருதுகின்றது. 
�ொரொளுைன்றப் ப�ரும்�ொன்ை ப�ொது ஜன 
ப�ரமுனவிடம் இருப்�தொல், அதன நி்லப்�ொ 
ட்்ட மீறி 21 ஐ நி்்றதவற்றுவது சொத்தியைல்ல. 
 21 ஆவது திருத்தத்தில் இரட்்ட பிரஜொவு 
ரி்ை பதொடர�ொன விடயத்்த ப�ொதுஜன 
ப�ரமுன எதிரககைவில்்ல. அதனமூலம் �சில் 
ரொஜ�கச �தவி விலகை தவணடிவரும் என� 
்தத் பதரிந்துபகைொணடும் அத்ன அவரகைள் 
ஏற்்றொரகைள். இதன�டி �சில் �தவி விலகுகின்றொர. 
ரொஜ�கசககைளுககுள்தளதய தனககுத்தொன எதிரப்பு 
அதிகைம் என�து �சிலுககுத் பதரிந்துள்ளது. 
பதொடரந்தும் இஙகிருந்து அரசியல் பசய்ய 
முடியொது என்ற நி்லயில்தொன �தவி்யத் து்றககை 
அவர முனவந்தொர. 21 வரமுததல �தவி து்றப்�து 
பகைொஞ்சைொவது அனுதொ�த்்தக பகைொணடுவரும் 
என அவர கைருதியிருககைலொம்.
 இரட்்டப் பிரஜொவுரி்ை விடயத்தில் 
விட்டுகபகைொடுத்து ஜனொதி�தியின நி்்றதவற்று 

அதிகைொரத்்த அகைற்றுவ்த அனுைதிப்�தில்்ல 
என�தில் பைொட்டு உறுதியொகை இருககின்றது.
 ஜனொதி�தி தகைொட்டொ�ய ரொஜ�கசவும் 
தனது தெரகைொணலிலும் ப�யரளவுககைொன ஒரு 
ஜனொதி�தியொகை தொன இருககை விரும்�வில்்ல 
எனத் பதரிவித்திருந்தொர. அதொவது - 
நி்்றதவற்று அதிகைொரஙகைளுடன எஞ்சிய 
கைொலத்துககும் இருப்�துதொன அவரது தெொககைம். 
ைககைளு்டய எதிர�ொரப்பு எனன? ெொட்டுககு 
எவவொ்றொன அரசியல்ைப்பு அவசியம்? என்ற 
தகைள்விகை்ளவிட ததல்விய்டந்த ஜனொதி�தியொகை 
தொன வீடு பசல்லககூடொது என�தில்தொன அதிகை 
அககை்்றயொனவரொகை அவர இருககின்றொர.
 ைககைளின எதிரப்்� எதிரபகைொள்வதற்கு - 
அல்லது சைொளிப்�தற்கு சதகைொதரரகைள் இருவரது 
(ைகிந்த, �சில்) அரசிய்லயும் �லிபகைொடுத்து 
தன்னப் �ொதுகைொப்�துதொன தகைொட்டொ�ய உ�ொய 
ைொகை இருந்தது. அத்துடன 21 ஆவது திருத்தம் 
எனறு பசொல்லி கைொலத்்தக கைடத்துவதற்கும் அவர 
முற்�டுகின்றொர. தகைொட்டொ தகைொ கைை வில் த�ொரொடும் 
இ்ளஞரகைள் இத்ன அனுைதிப்�ொரகைளொ? 
அவரகைள் எனன பசய்யப்த�ொகின்றொரகைள்?
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கைட்டிபயழுப்� மு்னப்புககைொட்டுவதொனது எைது 
விர்ல பகைொணதட எைது கைண்ணக குத்தும் சூழ்ச் 
சியனறி தவறில்்ல.
 பதொப்புள்பகைொடி உ்றவுநி்லயில் தனனியல் 
�ொகைதவ எைது வலிகை்ளயும், உணரவுகை்ளயும் 
புரிந்துபகைொணடு எதிரவி்னயொற்்றககூடிய தொய்த்த 
மிழகைத்துடன ெொம் வலுவொன உ்றவுநி்ல்ய 
கைட்டிபயழுப்பியிருககைொத பினனணியில் இலங்கை 
அரசு தெரடியொகை தமிழ்ெொட்டுடன உ்றவி்ன 
தைம்�டுத்துைொயின ஈழத்தமிழரகைளுககு த�ரிழப் 
�ொகைதவ அ்ையும் என�து திணணம்.

த�ொப்புள்த்கொடி          ... த�ொடர்ச்சி... 

கைவ்லயும் �டொைல் பசவிடன கைொதில் சஙகு 
ஊதியது த�ொல, இருககி்றது. ஒரு அரசிடம் இரு 
ககைககூடிய அ்ைப்புகை்ள �யன�டுத்தி இந்த 
ைககைள் குற்்றம் புரிந்தவரகைளொ? இல்்லயொ? எனறு 
ஒரு தீரப்பு வழஙகி அவரகை்ள பசய்வதற்கு 
இந்த அரசு தயொரொகை இல்்ல எனறு பசொனனொல், 
உண்ையிதலதய இந்த அரசு தமிழரகை்ள ஒரு 
�ொரொமுகைத்ததொடுதொனஅணுகுகி்றது.
 பிரச்ச்னகை்ள அன்றன்்றககு தீரத்து 
அவரகைளுககு ஒரு எதிரகைொல வொழ்க்கை்ய உருவொ 
ககி பகைொடுககைொைல் அழிப்�து ைனித உரி்ை மீ்ற 
லொகும்.
 இத்ன ஒனறிய அரசு திட்டமிட்டு ெடத் 
துகி்றது. எந்த விசொர்ணயும் ெடத்தொைல்இரு�து 
ஆணடுகைளொகை, முப்�து ஆணடுகைளொகை ஒரு 

சி்்ற யில் இருப்�து ைனித குலத்திற்கு எதிரொகை 
பசய்கின்ற மிகைப் ப�ரிய குற்்றைொகும். இது ஒரு 
இனப்�டுபகைொ்லயும் ஆகும். ஏபனன்றொல், தனனி 
டம் இருககைககூடிய அ்ைப்புகை்ள �யன�டுத்தி 
அவரகைளுககு ஒரு நீதி வழ ஙகுவதற்கு தயஙகுவதும், 
ைறுப்�தும், ஒரு இனப்�டுபகைொ்லககு சைைொகும். 
அ்தத்தொன பதொடரந்து பசய்து பகைொணடிருப்�்த 
�ொரககி த்றொம்.
 ெடுவண அரசினு்டய பவளியு்றவு பகைொள் 
்கையில் பதளிவொகை இருந்தொல் இவரகைள்மீது 
சந்ததகைத்்த தீரத்து தனது நி்லப்�ொட்்ட பதளி 
வொகை விளககி பகைொடுககை தவணடும்.
 இந்த ைககை்ள குடும்�த்திலிருந்து பிரித்து 
்வத்து ஒரு சுகைம் கைொணுவது ைகிழ்ச்சி அ்டவது, 
ைனித இனத்திற்கு விதரொதைொன ஒரு பசயலொகும். 
ஆனொல் இ்தத்தொன ஒனறிய அரசு திட்டமிட்டு 
பசயல்�டுவ்த �ொரககித்றொம்.

 ஏபனன்றொல், இபதல்லொம் கைணடுபகைொ 
ள்வதத கி்டயொது. இ்தபயல்லொம் தீரககை தவண 
டும் எனறு சிந்தித்து பசயல்�டுவது கி்டயொது.
 ஆகைதவ அப்�டிப்�ட்ட ஒரு ைனநி்ல 
தயொடு வொழ்வதுதொன இந்த ஒனறிய அரசினு்டய 
தெொககைைொகும். இ்த ெொஙகைள் வன்ையொகை 
கைணடிககித்றொம். �ல்தவறு இயககைஙகைளும் பதொடர 
ந்து இத்ன வன்ையொகை கைணடிககின்றன. இத்ன 
ைனித உரி்ை பசயற்�ொட்டொளரகைள் ஒருத�ொதுதை 
ஏற்றுகபகைொள்ளைொட்டொரகைள். எனதவ ஒனறிய 
அரசு தயவுபசய்து இதில் கைவனம் பசலுத்தி உடன 
டியொகை அந்த ைககை்ள விடுவிப்�தற்குதவணடிய 
வழிமு்்ற்ய பசய்ய தவணடும் என தகைட்டுக 
பகைொள்கித்றொம்“ எனறு குறிப்பிட்டுள்ளது.

்ர்வச�் அ்கதி்கள்          ... த�ொடர்ச்சி... 

சிஙகைள ததசத்தின தெொககைத்தி்ன நி்்றதவ 
ற்றுவதற்கைொகை அனறு இந்திய இரொணுவத்துடன 
தசரந்து இயஙகிய ஆயுதககுழுவினர அருட்தந்்த 
சந்திரொ அவரகை்ள ததவொலயத்திற்குள் ்வத்தத 
�டுபகைொ்ல பசய்தனர. இந்த �டுபகைொ்ல்ய 
பசய்தவரகைள் இனறு கிழககில் தமிழ் ததசியவொதி 
கைளொகை தம்்ை இனஙகைொட்டிக பகைொள் வதற்கு தமிழ் 
ததசிய கூட்ட்ைப்பு வழிதய ற்�டுத்தியுள்ளது.
 இவவொ்றொனவரகைள் இந்த ைணணில் 
தமிழரகைளின உரி்ைககைொகைவும் தமிழ் ததசியத் 
தி்ன பவற்றிப�்றச் பசய்வதற்கைொகைவும் முனபன 
டுத்த பசயற்�ொடுகைள் எதிரகைொல சந்ததிககு பகைொணடு 
பசல்லப்�ட தவணடும். கிழககில் அருட் தந்்த 
சந்திரொ ப�ரனொதடொ த�ொனறு தமிழ் ததசியத் 
திற்கைொகை தன்ன ஆகுதியொககிய அ்னத்து வீர 
ை்றவர கைளின குறிகதகைொள்கைளும் பவற்றிய்டய 
தமிழ் ததசிய பகைொள்்கையுடன உறுதியொகை �யணிககை 
தவணடும் என�துடன அருட்தந்்த சந்திரொ 
ப�ரனொதடொ த�ொன்றவரகை்ள �டுபகைொ்ல பசய்து 
சிஙகைள ஆதிககைத்தின ்கைககூலிகைளொகையிருந்து 
இனறு தமிழ் ததசியம் த�சமுற்�டுதவொர ைககைளி 
னொல் நிரொகைரிககைப்�ட தவணடும்.

�மிழ் ச�சிய ... த�ொடர்ச்சி  ...டுக தகைொரிக்கை்ய நி்்றதவற்றுவதற்கு உசிதைொகை 
உள்ள 13 ஆவது அரசியல்ைப்பு திருத்தச் சட்ட 
த்்தக கைட்டுப்�டுத்தி ெொடு பிளவு�டுவ்தத் தடு 
ககை முடியொைற் த�ொய்விடும் என்ற விடயஙகைள் 
பிரசொர ரீதியொகை முன்வககைப்�ட்டிருககின்றன.
 இது விடயத்தில் 21 ஆவது திருத்தச் சட்ட 
த்்த முனபைொழிந்துள்ள நீதி அ்ைச்சர ைற்றும் 
ப�ௌத்த ைகைொசஙகைத்தினர ஆகிதயொர முனனி்ல 
வகிககின்றனர என�து குறிப்பிடத்தககைது. இரு�த் 
ததொரொவது திருத்தச் சட்டத்்த எதிரப்பினறி 
ெொடொளுைன்றத்தில் நி்்றதவற்றுவதற்கைொகை அ்னத் 
துத் தரப்பினரதும் கைருத்பதொற்று்ை்ய உருவொககை 
முடியொதிருககின்றது எனறு நீதி அ்ைச்சர 
விதஜதொச ரொஜ�கச பதரிவித்திருககின்றொர.
 ஜனொதி�தியின அதிகைொரஙகை்ள ைட்டுப்� 
டுத்தி ெொட்டின ஜனெொயகை உரி்ைகை்ள நி்லப் 

�டுத்தும் வ்கையில் அ்ைந்துள்ள 19 ஆவது 
திருத்தச் சட்டத்்த மீணடும் பகைொணடு வரும் 
வ்கையிலொன 21 ஆவது திருத்தச் சட்டத்தில் 
உள்ளடககைப்�ட்டுள்ள இரட்்டக குடியுரி்ை 
பகைொணடவரகைளின அரசி யல் �தவிப் 
பிரதவசம், ஜனொதி�தியின அதிகைொர ஙகை்ளக 
கு்்றப்�து உள்ளிட்ட விடயஙகைள் �லவற்றில் 
விட்டுகபகைொடுப்பு பசய்ய தவணடியது 
இனறிய்ையொததொகும் என்ற நி்லப்�ொடும் 
பவளிப்�டுத்தப்�ட்டிருககின்றது. இந்த நி்லயில் 
ஜனொதி�தியின அதிகைொரஙகை்ளக கு்்றத்து ஆட்சி 
மு்்ற்ையில் ைொற்்றஙகை்ளச் பசய்யும் ெடவடி 
க்கையொனது அ்ரதவககைொட்டு நி்லயிதலதய 
நி்்றதவற்்றப்�டும் என�்ததய நி்ல்ைகைள் 
எதிரவு கூறுவதொகை அ்ைந்திருககின்றன.

அரசியை்மப்பு         ... த�ொடர்ச்சி... 

யொயத்்த உஙகைளுககு ெொன வொககைளிககினத்றன” 
எனறு அதி�ரொகைப் �தவிதயற்்ற ஒரு சில ெொட்கைளில் 
அன்்றய அபைரிககை அதி�ர ஒ�ொைொ, 2009ம் 
ஆணடு ஏப்பிரல் ைொதம் ெ்டப�ற்்ற 5வது உச்சி 
ைொெொட்டில் தனது சகைொககைளுககுக கூறினொர.
 கியூ�ொ அககைொலப் �குதியில் விலககைப்�ட்ட 
ஒரு ெொடொகைதவ இருந்தது. ஆனொல் ஒ�ொைொ அதி� 
ரொகைப் �ஙகு�ற்றிய கை்டசி உச்சி ைொெொட்டில் கியூ�ொ 
அதி�ரொன ரொவுல் கைொஸ்ட்தரொவுடன ஒரு தை்சயில் 
ஒ�ொைொ அைரந்திருந்தது குறிப்பிட்டுககூ்றப்�ட 
தவணடிய விடயைொகும்.

 “இந்த ைொெொடு ெ்டப�றுகின்ற தெரம்
 துரதிஷடைொனது” எனறு இவவொணடு ெ்ட 
ப�றும் ைொெொடு பதொடர�ொகை சிலியின முனனொள் 
பவளிவிவகைொர அ்ைச்சரொன ப�ரொல்தடொ 
மூதனொஸ் கைருத்துத் பதரிவித்தொர. “இது அபைரிககை 
இ்டத்ததரதல்கைள் ெ்டப�றுகின்ற கைொலம். 
புதளொரிடொ, நியூ தஜரசி த�ொன்றைொநிலஙகைளில் 
உள்ள �ழ்ைவொதிகைளின அழுத் தஙகைதள ைொெொ 
ட்டில் யொர �ஙகு�ற்்றதவணடும் யொர �ஙகு �ற்்றக 
கூடொது என�்தத் தீரைொனிககின்றது.”
 உண்ையில் ்�டனும் அப்பிரததசத்்தச் 
சொரந்த ஏ்னய த்லவரகைளும் கி்டத்த இந்த 
சந்தரப்�த்்தப் �யன�டுத்தி, நிககைொரகுவொ, 

கியூ�ொ, பவனிசுதவலொ த�ொன்ற ெொடுகைள் ைனித 
உரி்ைகைள் ைற்றும் ததரதல்கைள் பதொடர�ொகைப் 
ப�ொறுப்புககூ்றககூடிய ஒரு சூழ்ல உருவொககையிரு 
ககைலொம். அது ைட்டுைனறி அந்த ெொடுகைள் தைக 
கி்டதயயொன ப�ொதுவொன இலககுகைள் தெொககியும் 
முனனகைரந்திருககைலொம்.
கை்டசியொகைப் �ொரககும் த�ொது, ஒரு மிகை முககிய 
ைொன தெரத்தில் முற்்றொகை வீணொககைப்�ட்ட ஒரு 
வொய்ப்�ொகைதவ அபைரிககைக கைணடத்தின ஒன� 
தொவது உச்சி ைொெொடு எதிரகைொலத்தில் நி்னவு கூரப் 
�டப்த�ொகி்றது.

நன்றி: அல்்ஜசீரொ

அதமரிக்க உச்சி  ...த�ொடர்ச்சி  ...
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ைருந்துகைளொல் குணப்�டுத்த முடியொத புற்று 
தெொய்கை்ள புரத மூலககூறுகைள் அழிப்�து 

கைணடறியப்�ட்டுள்ளது. இது புதிய சிகிச்்ச 
ககைொன வழிகை்ள தி்றந்துள்ளது. எலிகைள் ைற்றும் 
ைனிதரகைளின இ்ழயஙகைளில் தைற்பகைொள்ளப் 
�ட்ட ஆய்வுகைளில் இந்த �ரிதசொத்ன பவற்றி 
ப�ற்றுள்ளது.
 ைொர�கை, கைருப்்�, கை்ணயம், மூ்ள 
த�ொன்ற �குதிகைளில் ஏற்�டும் புற்றுதெொய்கைள் 
பதொடரபில் இந்த ஆய்வு தைற்பகைொள்ளப்�ட்டு 
ள்ளது. புரத மூலககூறுகைள் தைற்கூ்றப்�ட்ட 
புற்றுதெொய் கைலஙகை்ள அழித்தத�ொதும், அ்வ 
ஆதரொககியைொன ஏ்னய கைலஙகை்ள அழிககை 
வில்்ல. இது ைருத்துவ உலகைத்திற்கு மிகுந்த 
ெம்பிக்கை்ய ஏற்�டுத்தியுள்ளது.

 அதொவது ைருந்துகைளொல் அணுகை முடியொத 
இடஙகை்ள இந்த ஒரு புரதம் பசய்யவல்லது 
என�து மிகைவும் �யனுள்ளதொகும். இது பதொடர 
�ொன ஆய்வுகை்ள தெொயுள்ள ைனிதரகைளில் தைற் 
பகைொள்ளும் ெடவடிக்கைகைள் எதிரவரும் சில ைொத 
ஙகைளில் தைற்பகைொள்ளப்�டவுள்ளன.
 விலஙகுகை்ள அடிப்�்டயொகை பகைொணட 
பசய்மு்்றயின மூலம் �ல வ்கையொன புற்றுதெொய் 
கைலஙகைளில் எஙகைள் ஆய்வுகை்ள �ல தட்வகைள் 
மீணடும் மீணடும் தைற்பகைொணடு, தரவுகை்ள 
உறுதிப்�டுத்தியுள்தளொம் என பதரிவித்துள்ளொர 
அபைரிககைொவின பரகசஸ் �ல்கை்லககைழகைத்்த 
தசரந்தவரும், இந்த ஆய்வின பிரதை விஞ்ஞொனி 
யுைொன த�ரொசிரியர ரட்னொ வட்லமுடி. 
 Xenografts எனப்�டும் ைனிதரகைளில் உருவொ 
கும் புற்றுதெொய், எலிகைளில் உருவொககைப்�ட்டு 
இந்த ஆய்வு தைற்பகைொள்ளப்�ட்டது. இதன த�ொது 
புரதம் மிகைவும் சி்றப்�ொகை பசயற்�ட்டதுடன, அது 
சிகிச்்சககைொன வழி்யயும் கைொணபித்துள்ளது. 
எைது தெொககைம் சிறிய மூலககூறுகை்ள உருவொககி 
அதன மூலம் புற்றுதெொய்கை்ள தடுப்�தொகும். 
அ்வ தற்த�ொ்தய மு்்றகை்ள எதிரப்�்வயொ 
கும். 2017 ஆம் ஆணடு ERX-11 எனப்�டும் மூலக 
கூறு உருவொககைப்�ட்டது. அது  Estrogen Receptor 
(ER) எனப்�டும் புரத மூலககூற்்்ற அழிப்�தற்கு 
உருவொககைப்�ட்டது. இந்த புரத மூலக கூத்ற ைொர�கை 
புற்றுதெொய்ககைொன கைொரணம். 

 அதனபினனர, இது த�ொன்ற �ல மூலக 
கூறுகைள் உருவொககைப்�ட்டன. அவற்றில் ERX-41 
எனப் �டும் மூலககூறு ER-positive and triple-negative 
breast cancers (TNBCs) எனப்�டும் ஆய்வுகூடஙகைளில் 
சிறிய குவ்ளகைளில் வளரககைப்�ட்ட கைலஙகை்ள 
அழித்துள்ளது.
 ைனிதரகைளில் உள்ள ஈஸ்தரொஜன, புபர 

பஜஸ்பததரொன த�ொன்ற �ொரதைொனகைளின வொஙகி 
கைளொகை (Receptors) பதொழிற்�டும் புரதஙகைளிலும் 
அ்வ தொககைத்்த ஏற்�டுத்தின. இந்த வொஙகிகைள் 
மிகைவும் ஆ�த்தொன்வ. 
 அதன பினனர, ERX-41 எனப்�டும் மூலக 
கூற்்்ற �யன�டுத்தி ைனிதரகைளில் உருவொகும் 
ப�ருைளவொன புற்றுதெொய்கைள் எலிகைளில் பசயற் 
்கையொகை உருவொககைப்�ட்டு ஆய்வுகைள் தைற்பகைொள் 
ளப்�ட்டன. இந்த மூலககூறு புற்றுதெொய் கைலங 
கை்ள அழிப்�து �ல தட்வகைள் உறுதிப்�டுத் 
தப்�ட்டது.

 இந்த ஆய்வு ைொர�கை புற்றுதெொய்ககு எதிரொகை 
�யன�டுத்தப்�ட்ட த�ொது அது கைலஙகைளில் ெச்சு 
த்தன்ையொன தொககைத்்த அல்லது �ககை வி்ளவு 
கை்ள ஏற்�டுத்தவில்்ல. புற்றுதெொய்ககைலஙகைளு 
ககு அருகில் உள்ள ஆதரொககியைொன கைலஙகை்ளயும் 
அழிககைவில்்ல.
 சிகிச்்சயின �ொதுகைொப்பு பதொடரபில் ெொம் 
தைற்பகைொணட ஆய்வுகைளில் இந்த மு்்ற மிகைவும் 
�ொதுகைொப்�ொனதொகைதவ உள்ளது. இத்ன ெொம் 
கை்ணயம், மூ்ள ைற்றும் கைருப்்� புற்றுதெொய் 
கைலஙகைளிலும் �ரிதசொதித்து பவற்றி கைணடுள்தளொம் 
என பதரிவித்துள்ளொர த�ரொசிரியர வட்லமுடி.
தைற்கூ்றப்�ட்ட புற்றுதெொய்கைள் மிகைவும் ஆ�த்தொ 
ன்வ, அவற்்்ற குணப்�டுத்த மிகைவும் சில 
சிகிச்்ச மு்்றகைதள உள்ளன. ஆனொல் தற்த�ொ்தய 
கைணடுபிடிப்பு �ல வழிகை்ள தி்றந்துள்ளது. 
அதனொல் �ககைவி்ளவுகைளும் இல்்ல. எனதவ 
எைது இந்த புதிய ஆய்வு ப�ருைளவொன ைககை்ள 
புற்றுதெொய்கைளில் இருந்து கைொப்�ொற்றும் என்ற 
ெம்பிக்கை எைககு பி்றந்துள்ளது என அவர தைலும் 
பதரிவித்துள்ளொர.

 அபைரிககைொவின டலஸ் என்ற �குதி்ய 
தளைொகைக பகைொணட EtiraRx என்ற நிறுவனம் 
எதிரவரும் வருடம் இந்த புதிய ைருந்்த ைனிதர 
கைளில் பசலுத்தி �ரிதசொத்ன தைற்பகைொள்ள 
வுள்ளது. அதன பினனர ைககைளின �ொவ்னககு அது 
வழஙகைப்�டும் என இந்த ஆய்்வ பவளியிட்ட 
The journal Nature Cancer என்ற விஞ்ஞொன ஏடு 
பதரிவித்துள்ளது.
 இதனி்டதய, Pancreatic tumor எனப்�டும் 
புற்றுதெொ்ய உடற்�யிற்சி மூலம் கு்்றககை முடியும் 
என புதிய ஆய்வு ஒனறு பதரிவித்துள்ளதொகை Cancer 

Cell எனப்�டும் ைருத்துவ ஏடு பதரிவித்துள்ளது.
 தெொய்கிருமிகைள் எைது உடலின �குதியல்ல 
என கைணடறியும் எைது தெொபயதிரப்பு சகதி 
அவற்்்ற அழிககின்றது. அததத�ொலதவ புற்று 
தெொய் கைலஙகை்ளயும் எைது உடலின �குதியல்ல 
என எணணி அழிககின்றது. எனதவ எைது உடலின 
தெொபயதிரப்பு சகதி்ய அதிகைரித்தொல் அது உடலில் 
உருவொகும் புற்று தெொய்ககைலஙகை்ள அழிககும்.

 உடற்�யிற்சி எைது உடலில் உள்ள அட்ர 
னலீன எனப்�டும் �ொரதைொ்ன அதிகைரிககின்றது. 
அது எைது உடலின தெொபயதிரப்பு சகதி்ய 
அதிகைரிககின்றது. சிடி8ரி எனப்�டும் கைலஙகைளின 
வொழ்தகை்வ உடற்�யிற்சி அதிகைரிப்�தொகை என.
்வ.யூ குத்றொஸ்ைன என்ற ைருத்துவ கைல்லூரி்ய 
தசரந்த ஆய்வொளரகைள் பதரிவித்துள்ளனர. 
 ஒரு வொரத்திற்கு 5 ெொட்கைள் ெொள் ஒனறுககு 
30 நிமிடஙகைள் தைற்பகைொள்ளும் உடற்�யிற்சி 
புற்றுதெொய் ஏற்�டும் நிகைழ்தகை்வ 50 விகிதைொகை 
கு்்றககின்றது.
 இந்த �ரிதசொத்னகைளும் எலிகைளிதலதய 
தைற்பகைொள்ளப்�ட்டுள்ளது. Pancreatic Cancer புற்று 
தெொய் உள்ளவரகைளுககு சத்திரசிகிச்்ச தைற் பகைொள் 
வதற்கு முனனர அவரகைள் உடற்�யிற்சிகை்ள தைற் 
பகைொணடொல் அது அவரகைளில் சி.டி8 ரி கைலஙகைளின 
அள்வ 50 விகிதைொகை அதிகைரிப்�துடன, சிகிச்்ச 
ப�ற்்றவரகைளின வொழ்ெொ்ளயும் அதிகைரித்து ள்ளது 
கைணடறியப்�ட்டுள்ளது. உடலின தெொபயதிரப்பு 
சகதி்ய அதிகைரிப்�தன மூலம் தைற்பகைொள்ளப் 
�டும் சிகிச்்சகைள் அதிகை �ல்ன தருவதொகை 
என.்வ.யூ லனதகைொன சுகைொதொர பிரிவின பிரதித் 
த்லவர டப்னொ �ொர சகி பதரிவித்துள்ளொர.
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