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ப�ொருளொதொர பெருக்கடி 
்கொரணமொ்க அரசியல் 

க்கதி்களும் �ல்்வேறு பிரச்சகை 
்களுககு மு்கம் ப்கொடுத்து வேருவேதொ்க 
அரசியல்க்கதிபயொருவேர் பதரிவித் 
தொர்.
 வேழகப்கொன்றிற்கொ்க வேவு 
னியொ ்மல் நீதிமன்்றத்திறகு 
மூன்று அரசியல் க்கதி்கள் ஆயுதம் 
தொங்கிய ்கொவேலர்்கள் ்சகிதம் �லத்த 
�ொது்கொப்புடன் அகழத்து வேரப் 
�ட்டிருநதைர்.
 இநநிகலயில் வேழககு நிக்ற 
வின் பின்ைர் அவேர்்ககள மீண்டும் 
சிக்றச்சொகலககு அகழத்து ப்சல் 

லும் ப�ொருட்டு வேொ்கைத்தில் ஏறறி 
கப்கொண்டும் ப்சல்லும் ்�ொது  
“ப�ொருளொதொர பெருக்கடியொல் அர 
சியல் க்கதி்களும் �ல் ்வே்றொை  
பிரச்சகை்களுககு மு்கம் ப்கொடுத்து 
வேருவேதைொல் தமிழ் மக்கள் அகை 
வேரும் அரசியல் க்கதி்களின் விடுத 
கலக்கொ்க குரல் ப்கொடுக்க ்வேண் 
டும்”  என்்றொர்.
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முஸ்லீம் மக்களுககு எதிரொ்க 
இநதியொ ்மறப்கொ 

ண்டுவேரும் �ல தரப்�ட்ட அடக 
குமுக்ற்ககள அது நிறுத்த ்வேண் 
டும் எை அகைத்துல்க மன்னிப்பு 
ச்சக� பதரிவித்துள்ளது.

 இநதியொவின் ஆளும் ்கட்சி 
யொை �ொரதிய ஜைதொ ்கட்சியின் 
அதி்கொரி்கள் முஸ்லீம்்களின் வேணக 
்கத்துககுரிய மு்கமதுெபி மறறும் 
அவேரின் மகைவி அயி்சொ பதொட 
ர்பில் பவேளியிட்ட ்கருத்துக்களுககு 
எதிரொ்க முஸ்லீம் மக்கள் தமது 
எதிர்ப்க� ்கொண்பித்துவேருகின்்றைர்.

ஆைொல் எதிர்ப்க� பதரிவிககும் 
முஸ்லீம் மக்ககளக குறிகவேத்து 
இநதிய அரசு தொககுதல்்ககள ்மற 
ப்கொண்டுவேருகின்்றது.  
 அதற்கொ்க தைது அதி்க �கட 
�லத்கத இநதியொ �யன்�டுத்தி 
வேருகின்்றது. வீடு்ககள அழிப்�து, 
எழுநதமொைமொ்க க்கது ப்சயவேது 
எை அகைத்துல்க விதி்ககள 
மீறி இநதியொ ப்சயற�ட்டு வேருகி 
ன்்றது எை அகைத்துல்க மன்னிப்பு 
ச்சக�யின் அதி்கொரி அ்கொர் �ட்்டல் 
்கடநத ப்சவவேொயககிழகம (14) 
பதரிவித்துள்ளொர்.
 ெொடுமுழுவேதும் ்கடநத 
வேொரம் இடம்ப�ற்ற ்சம்�வேங்்களில் 
இருவேர் ப்கொல்லப்�ட்டதுடன், �ல 
நூறறுக்கணக்கொைவேர்்கள் க்கது 
ப்சயயப்�ட்டுள்ளைர். இது பதொட 
ர்பில் �ல முஸ்லீம் ெொடு்களும் தமது 
்கண்டைங்்ககளப் �திவு ப்சயது 

K];yPk;fSf;F vjpuhd td;Kiwia 
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்சநதிரனில் நீர் இருப் �தொ்க 
சீைொவின் விண்பவேளிக்கலத் 

தின் மூலம் ்்ச்கரிக்கப்�ட்ட மண் 
மறறும் ்கல் மொதிரி்களில் ்மறப்கொ 
ள்ளப்�ட்ட �ரி்்சொதகை்களில் 
பதரியவேநதுள்ளதொ்க சீை விஞ்ொ 
னி்கள் பதரிவித்துள்ளைர்.

 ்சங்்்க-5 என்்ற விண்்கலம் 
்கடநத 2020 ஆம் ஆண்டு டி்சம் 
�ர் மொதம் ்சநதிரனில் தகரயி்ற 
ங்கியிருநதது. அநத விண்்கலம் 1.7 

கி்லொ மண்மொதிரி ்ககள ் ்ச்கரித்தது 
டன் அதில் ப�ொருத்தப்�ட்டுள்ள 
இயநதிரங்்கள் மூலம் மண்மொ 
திரி்களின் இரொ்சொயண மூலககூறு்க 
களயும் ஆயவு ப்சயதிருநதது. 
அதில் 120 பி.பி.எம் அளவுள்ள நீர் 
மொதிரி்கள் இருப்�து ்கண்டறியப் 
�ட்டுள்ளதொ்க சீை விஞ்ொனி்கள் 
தமது ஆயகவே Nature Communications 
என்னும் ்சஞசிக்கயில் பவேளியிட் 
டுள்ளைர்.
 ப்சயமதி்கள் மறறும் பதொகல 
்ெொககி்கள் மூலம் முன்ைர் ்மற 
ப்கொள்ளப்�ட்ட ஆயவு்களிலும் 
அங்கு நீர் இருப்�து குறித்த ்சந 
்த்கங்்கள் பவேளியிடப்�ட்டிருநதது 
இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

்தனீர் அருநதுவேகத மக்கள் 
குக்றப்�தன் மூலம் 

்தயிகல இ்றககுமதிககு ப்சல 
விடும் �ணத்கத மீதப்�டுத்த 
முடியும் எை �ொகிஸ்தொன் அரசு 
பதரிவித்துள்ளது.
 உலகில் மி்கப்ப�ரும் 
்தயிகல இ்றககுமதி ப்சயயும் 
ெொடு்களில் �ொகிஸ்தொனும் ஒன்று. 
அது ்கடநத வேருடம் 600 மில்லியன் 

படொலர்்கள் ப�றுமதியொை ்தயி 
கலகய இ்றககுமதி ப்சயதிருநதது. 
தற்�ொது மி்கப்ப�ரும்  ப�ொரு 
ளொதொர பெருக்கடியில் சிககியுள்ள 
�ொகிஸ்தொனின் பவேளிெொட்டு க்கயி 
ருப்பு பவேகுவேொ்க குக்றநதுள்ளது.
 அதன் பவேளிெொட்டு க்கயி 
ருப்பு ்கடநத ப�ப்ரவேரி மொதம் 
16 பில்லியன் படொலர்்களொ்க 
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இலங்க்கயில் ஏற�ட்டுள்ள எரி 
ப�ொருள் பிரசசிகை ்கொரண 

மொ்க �ொட்சொகல்களுககு ப்சல்வேது  
ப�ரும் பிரசசிகையொ்க உள்ளதொ்க 
திரு்்கொணமகல விபுலொைநதொ 
்கல்லூரி அதி�ர் பஜ்ரொம் பதரிவித் 
தொர்.
 எரிப�ொருள் பிரசசிகை 
பதொடர்பில்  ்கருத்து பதரிவித்த 
அவேர், “தூர பிர்த்சங்்களில் இரு 

நது �ொட்சொகலககு ஆசிரியர்்கள் 
ப்சல்வேது ்கடிைம். ப�ற்்றொல் 
இன்கம ப�ரும் ்சவேொகல ஏற 
�டுத்தியுள்ளது. திடீபரை   �ொட்சொ 
கல விடுமுக்ற அறிவிக்கப் �ட் 
டுள்ளது. இதன் ்கொரணமொ்க மூன்று 
ெொட்்கள் அங்கு இங்கு சுறறி 
ப�ற்்றொலுக்கொ்க அகலநத நிகல 
யில் உள்்ளொம்.

vupnghUs; jl;Lg;ghL- Mrpupau;fisg; 
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இரவு விருநபதொன்றில் ்கலநது 
ப்கொண்ட ஈரொகைச ்்சர்நத 

அணு்சகதி விஞ்ொனி அயூப் 
என்ர்சரி (35) உணவில் ெஞசு ்கலநது 
ப்கொல்லப்�ட்டுள்ளதொ்க இஸ் 
்ரலின் புலொைொயவுத்துக்ற பதரிவி 
த்துள்ளது.
 இவவேொறு அண்கமயில் இர 
ண்டு விஞ்ொனி்கள் ப்கொல்லப்� 
ட்டுள் ளைர். இருவேரும் அதி்க தூரத் 
தில் வேசித்துவேரும்்�ொதும், ஈரொ 
னின் அணு்சகதித் துக்றயில் 
�ணியொறறிவேரும் இளம் விஞ்ொ 
னி்கள் ஆவேொர்்கள். இவவேொ 
்றொை மர்ம மரணங்்ககள இஸ்்ர 
லின் புலைொயவுத்துக்றயொை 
பமொ்சொட்்ட ்மறப்கொள்வேதொ்க 
முன்ைர் குற்றச்சொட்டுக்கள் எழுநதி 
ருநதை.
 இரவு விருநதில் ்கலநது 

ப்கொண்ட பின்ைர் ்ெொயிைொல் 
�ொதிக்கப்�ட்ட அவேர் மரணமகட 
நதுள்ளொர். முன்ைர் ப்கொல்லப்�ட்ட 
்கம்ரன் அ்கபமொகலனி அவேர்்களும் 
வேயிறறுப்்�ொககு ்ெொயிைொல் �ொதி 
க்கப்�ட்டு பின்ைர் இ்றநதுள் ளொர்.
 ஈரொனின் அணுஆயுதத் திட் 
டத்கத தடுப்�தற்கொ்க அபமரி 
க்கொவும், இஸ்்ரலும் �ல வி்ொனி 
்ககள குறிகவேத்து தொககிவேருவே 
துடன், ஈரொன் மீது தகட்ககளயும் 
அபமரிக்கொ விதித்துள்ளது இங்கு 
குறிப்பிடத்தக்கது.

<uhd; mZrf;jp tpQ;Qhdp 
eQ;Ritj;J nfhiy

மட்டக்களப்பு மொவேட்டத்தில் 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடி 

்கொரணமொ்க �ண்கணயொளர்்கள் 
ப�ரும் பெருக்கடி்ககள எதிர்்ெொக 
கிவேருகின்்றைர்.
 இலங்க்கயில் �ொல்மொவு 
க்கொை விகல்கள் அதி்கரித்துள்ள 
்�ொதிலும் தமக்கொை �ொலின் 
விகல்கள் அதி்கரிக்கப்�டொத 
்கொரண த்திைொல் ப�ரும் பெருக்கடி 
்ககள எதிர்்ெொககுவேதொ்க மட்டக்க 
ளப்பு மொவேட்ட �ண்கணயொளர்்கள் 
பதரிவிககின்்ற ைர்.
 ப�ொருளொதொர பெருக்கடி 
்கொரணமொ்க எரிப�ொருள் மறறும் 
ஏகைய ப�ொருட்்களின் விகல 
்கள் அதி்கரிக்கப்�ட்டுள்ள நிகல 
யில் �ண்கணயொளர்்கள் அதி்க 
ப்சலவு்ககள எதிர்ப்கொள்ள ்ெரிடு 
கின்்றது.
 பவேளிெொட்டு �ொல்மொவுக 
்கொை விகல்கள் ்கடுகமயொ்க அதி 

்கரித்துள்ள்�ொதிலும் தமக்கொை 
விகல்ககள மில்்்கொ �ொல் கூட் 
டுத்தொ�ைம் அதி்கரிக்கவில்கல 
பயைவும் �ண்கணயொளர்்கள் பதரி 
விககின்்றைர்.
 மட்டக்களப்பில் ெொளொநதம் 
சுமொர் 60ஆயிரம் லீற்றருககும் அதி 
்கமொை �ொல் மில்்்கொ �ொல் 
கூட்டுத்தொ�ைத்திறகு வேழங்்க 
ப்�டுகின்்ற நிகலயிலும் இநத 
நிகலகமயிகை தொங்்கள் எதிர்ப்கொ 
ள்வேதொ்க �ண்கணயொளர்்கள் 
்கவேகல பதரிவிககின்்றைர்.
 ஏகைய மொவேட்டங்்களில் 
உள்ள �ண்கணயொளர்்களுககு �ல் 
்வேறு ்சலுக்க்கள் வேழங்்கப்�டுகி 
ன்்ற்�ொதிலும் தமககு எநதவித 
மொை ்சலுக்க்க ளும் வேழங்்கப்�டொத 
நிகல்ய ்கொணப்�டுவேதொ்கவும் 
மட்டக்களப்பு மொவேட்ட �ண்கண 
யொளர்்கள் பதரிவிககிை்றைர்.
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சிறிலங்கா இந்திய ப�காருளகாதகார உதவியில் ப�காருளகாதகார பெருக்டியினை எதிரப்காளளவனதத் 
தவிர வவறுவழியில்லகாதநினலயில் இந்தியகாவிடம் இருந்து ்டனுதவி எரிப�காருள உதவி, அரிசி 

உதவிபயை பதகாடரச்சியகா்ப் ப�காருளகாதகார உதவி்னளப் ப�ற்று தகான் வகாழும் நினல வவ்மகா் 
அதி்ரித்து வருகிறது. இதன் வினளவகா் பெப்படம்�ர மகாதமளவில் இலஙன் ரூ�காவின் வீழ்ச்சியகால் 
இந்திய ரூ�கானவ இலஙன் �யன்�டுத்த வவண்டி வருபமை இலஙன்யின் முன்ைகாள ்ணக்காளர 
ெகாய்ம் ்காமினி விவேயசிங் வம 27இல்  பெயத எச்ெரிப்பும், . அத்துடன் இந்தியகா வழஙகும் 
்டன்்னள திருப்பிச் பெலுத்த இயலகாத நினலயில் ெகாட்டில் உளள துனறமு்ங்ள உளளிட்டவற்னற 
இந்தியகாவுககு வழங் வவண்டிய �காரதூரமகாை நினல ஏற்�டும் என்னும் அவருனடய எதிரவு 
கூறலும், உண்னமயகாக்க கூடிய முனறயிவலவய, வமலும் 500 மில்லியன் படகாலர ்டனுதவினய 
இந்தியகாவிடம் இருந்து ப�ற சிறிலங்காவின் பிரதமர ரணில் விககிரமசிங் இந்தியப் பிரதமர 
ெவரந்திர வமகாடினய அணுகிவருகிறகார. அத்தடன் இந்தியக ்டனுதவித் திட்டத்தின் கீழ் 50000 
பமற்ரிக பதகான் அரிசியினய சிறிலங்கா இறககுமதி பெயய இருப்�தும் ்காமினி விவேசிங் வம 
மகாதத்தில் கூறியனமனய வவ்ப்�டுத்துகிறது. ெகாட்டின் ப�காருளகாதகார பெருக்டி வதகாற்றுவித்து வரும் 
இத்தன்ய அ�காயங்னள உணரந்து அவற்னறத் தீரப்�தற்்காை வன்யில், ெகாட்டின் உற்�த்தினயப் 
ப�ருக்க கூடியதகா், இலஙன்யின் ஒவபவகாரு குடியினையும் ெமத்துவமகா் மதித்து, ஒவபவகாரு 
குடிககும் வலுவளிக் வவண்டிய முனறயில் ெட்டவகாக்ங்னளயும் நிரவகா்த்னதயும் ெட்டத்தின் முன் 
அனைவரும் ெமம் என்ற வன்யில் ெட்ட அமுலகாக்த்னதயும் பெயயகாது,  நினறவவற்று அதி்காரம் 
உளள ேைகாதி�தியின் ஆட்சி அதி்காரத்னதக குனறத்து பிரதமருடன் �கிரவதிவலவய சிறிலங்காவின் 
பிரதமர ரணில் விககிரமசிங்கா பெயற்�ட்டுக ப்காண்டிருககிறகார. இதற்்கா் அவர ப்காண்டுவரவிருககும் 
21வது அரசியல் திருத்தத்தில் ஐைகாதி�திகவ் பதகாடரந்தம் தகாம் விரும்பியவகாறு அனமச்சுக்னளத் 
தைதகா் னவத்திருககும் அதி்காரத்னத வழஙகிய நினலயிவலவய மகாற்றம் பெயயப்�ட இருப்�தகால் இந்த 
21வது அரசியல் திருத்தம் என்�தும் ெனடமுனறயில் ேைகாதி�தியின் நினறவவற்று அதி்காரத்தில் ப�ரிய 
மகாற்றம் எனதயும் பெயயகாது,  மக்ளின் வ�காரகாட்ட உணரவினைத் தினெமகாற்றும்  முயற்சிவய எை 
அரசியல் எதிரவு கூறு�வர்ள கூறியுளளைர.  
 அவத வெரத்தில் சீை�காணியில் ஒவரெகாடு என்னும் ப்காளன்னயவய தமது ெகாடு பதகாடரந்தும் 
்னடப்பிடிககும் எை ஐககிய ெகாடு்ள ென�யின் பேனிவகாவில் உளள மனித உரினம்ள வ�ரனவயின் 
50வது கூட்டத் பதகாடரின் ப�காது அமரவில் உனரயகாற்றிய இலஙன்ப் பிரதிநிதி உலகுககுத் 
பதளிவு�டுத்தியுளளகார. வமலும் ஐககிய ெகாடு்ள ென�யின் ெகாெைத்தின் பிரிவு 2இல் குறிப்பிடப்�ட்டுளள  
ெகாட்டின் இனறயகாண்னமனய மதித்து தனலயிடகானமனய ன்கப்காளளல் என்�னத ஐககியெகாடு்ள 
ென� ்னடப்பிடிக் வவண்டுபமைவும் சிறிலங்காவின் பிரதிநிதி சுட்டிக்காட்டியுளளகார. ெம்�ந்தப்�ட்ட 
ெகாட்டின்  ெம்மதம் மற்றும் ஒத்துனழப்வ�காடு ஐககிய ெகாடு்ள ென� எடுககும் முயற்சி்வள உண்னமயகாை 
முன்வைற்றத்துககுப் �யன் அளிககும் எைவும் கூறியுளளைர. கூடவவ எமது வதசிய முன்னுரினம்ளுககு 
இணங் �ரஸ�ர ஒத்துனழப்பு மற்றும் மரியகானத ஆகியவற்றின் அடிப்�னடயில் மனித உரினம்ள 
வ�ரனவ மற்றும் அதன் ப�காறிமுனற்ளுடன் பதகாடரந்து இனணந்து பெயற்�டத் தயகாரகா் சிறிலங்கா 
இருப்�தகா் சிறிலங்காவின் பிரதிநிதி கூறியுளளனம, ப�காருளகாதகார பெருக்டி வெரத்திலும் சிறிலங்கா 
மனித உரினம்னள வன்முனறப்�டுத்தி ஈழத்தமிழிை அழிப்பினை அதன் தனலனம அரசியற் 
வ்காட்�காடகா்வவ பதகாடரும் என்�னத உறுதிப்�டுத்தியுளளது.
 ப�ௌத்தத்னத சிறிலங்காவின் ஆட்சியகாளர்ள தங்ளின் ெலனுக்கா்ப் �யன்�டுத்தும் சிங்ள 
ப�ௌத்த அரசியனல வன்னமயகா்க ்ண்டிககும்,  ப�ௌத்த ்ற்ன்்ளுக்காை வல்ப�கால ரகாகுல 
நிறுவைத்தின் நிறுவைர ்ல்்ண்வட தம்மகாைந்த வதரர, 30 வருட இைவமகாதலுககு யகாரும் மன்னிப்புக 
வ்ட்்காத நினலயில் நீதியில்லகாது முன்வைற முடியகாது எைவும் எடுத்துனரத்துளளகார.
 ஆைகால் பிரதமர ரணில் விககிரமசிங்காவும் ரகாெ�கெ குடும்�த்னதப் வ�கான்வற மன்னிப்பு 
வ்ட்்காத நினலயிவலவய "ப�காருளகாதகார பெருக்டியில் ஒன்று�ட்டுச் பெயற்�ட்டகால் அரசியல் பெருக 
்டிககுத் தீரவு ்காணலகாம்" எைச் பெவவி அளித்தனம ப�காருளகாதகார பெருக்டிககு மூல்காரணவம 
ெட்டத்தின் முன் அனைவரும் ெமம் என்�தில்லகாத நினலயும்,  எல்லகாவித அரெ வலுவூட்டல்்னளயும் 
சிங்ள ப�ௌத்தர்ளுகவ் அளித்துத், தமிழர்னளச் அரசியல் �ங்ளிப்பு விலககுச் பெயத சிங்ள 
அரெகாங்ங்வள என்�னத மனறககும் ெரித்தந்திர அனழப்�கா்வவ உளளது.
 சுருக்மகா்ச் பெகான்ைகால் இந்தியப் ப�காருளகாதகார உதவி்ளுடன் சீை�காணியிலகாை ஒவர ெகாடு 
என்னும் அரசியல் வ்காட்�காட்னட ெனடமுனறப்�டுத்துவவத பிரதமர ரணில் உட்�ட்ட ரகாெ�கெ குடும்� 
ஆட்சியின் வெகாக்கா்வும் வ�காக்கா்வும் பதகாடரும் என்�து உறுதியகாகிறது. இந்நினலயில் பிரதமர 
ரணில் விககிரமசிங் அவர்ள தகானும் சிறிலங்கா ேைகாதி�தியும் இனணந்து முன்பைடுக் முனையும்  
வதசிய முன்னுரினம்ள  எனவ என்�தனைத் பதளிவு�டுத்தல் இன்னறய உடைடித் வதனவயகா் 
உளளது.
 அவவகாவற தமிழ்த் வதசியக கூட்டணியின் தனலவர ெம்�ந்தர அவர்ள இதுதகான் ஈழத்தமிழர்ள 
தங்ளின் பிரிக் இயலகாத தன்ைகாட்சி உரினமயின் அடிப்�னடயில் தங்ள மண்ணின் இனறனமனயப் 
வ�ணும் மக்ளின் �காது்காப்�காை அனமதி வளரச்சி்ளுககுரிய தீரவகா் எதிர�காரககின்றகார்ள என்�னத 
ஈழத்தமிழர்ளின் உயிரத்தியகா்ங்ளின் வெகாககு்ளுககு மகாறில்லகாதவன்யில் பதளிவு�டுத்த வவண்டும்.
இந்த வதசியக ப்காளன்்னள இருவரும் தங்ளின் இைத் தனித்துவங்ளின் அடிப்�னடயில் எந்த 
அளவுககுத் பதளிவகாககுகின்றகார்வளகா அதன் அடிப்�னடயில் தகான் இந்தியகாவும் உல் ெகாடு்ளும் 
உல் அனமப்புக்ளும் ஈழத்தமிழர்ளின் வதசியப் பிரச்சினைக்காைதும் முஸலீம் மனலய்க குடிமக்ளது 
அரசியல் உரினம்ளுக்காைதுமகாை அரசியல் தீரபவகான்னற உதவி்ளுக்காை முன்நி�ந்தனையகா் 
னவத்து இலஙன்யின் ப�காருளகாதகார பெருக்டினயத் தீரக் முடியும் என்�வத இலககின் எண்ணம்.
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நெருக்கடிநிலையிலும் இந்திய ந�ொருளொதொர உதவியில்
சீன�ொணியில் ஓரர ெொடொக்கல் முயற்சியில் சிறிைங்கொ

இலங்க்கயின் தவே்றொை பவேளிெொட்டுக ப்கொள்க்க, 
ஊழல்்கள் எைப்�லவும் இன்று ெொட்கடக ப்கடு 

த்து குட்டிசசுவேரொககியுள்ளை. இதைொல் இலங்க்க 
�லவீைமகடநதுள்ள நிகலயில் ஏகைய ெொடு்கள் 
உதவி என்னும் ்�ொர்கவேயில் உட்புகுநது இங்குள்ள 
வேளங்்ககளச சுரண்டி தமது ்தசிய ெலன்்ககள 
நிக்ற்வேறறிகப்கொள்ள முற�டுகின்்றை. இநதியொ, சீைொ, 
அபமரிக்கொ  உள்ளிட்ட எநதபவேொரு ெொடும் இதறகு 
விதிவிலக்கல்ல. இதனிகட்ய இநதியொவின் அதொனி 
மறறும் அம்�ொனி ்கம்ப�னி்களின் உள்நுகழவும் 
சுயெலத்கத கமயப்�டுத்தியுள்ள நிகலயில் மக்கள் 
தமது எதிர்ப்பிகை பவேளிப்�டுத்தி வேருகின்்றைர் என்று 
இலங்க்க, ்�ரொதகைப் �ல்்ககலக்கழ்க அர்சறிவியல் 
துக்ற சி்ரஷட விரிவுகரயொளர் ்கலொநிதி  இரொ.ர்மஷ 
பதரிவித்தொர்.
அவேர் இது குறித்து ்மலும் ்கருத்து பதரிவிகக்கயில்,
 அபிவிருத்தி அகடநது வேரும் ெொடு்களில் தீவிர 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடி ஏற�டுக்கயில் பிரொநதியத்தில் 
உள்ள �லமொை அரசு்கள்  உட்புகுநது தமது இருப்க� 
தக்ககவேத்துக ப்கொள்ள முற�டுகின்்றை. பதன்ைொசியப் 
பிரொநதியத்தில் சீைொ இம்முயறசியில் ஒரு ்கட்டமொ்க 
ப்சொத்துக்ககள ப்கொள்வேைவு ப்சயவேதிலும், ்கடன் 
உதவி்ககள வேழங்குவேதிலும்  ஈடு�ட்டு வேருகின்்றது. 
்சர்வே்த்ச அரசியலில் ்தசிய ெலன் என்�துதொன் 
முககியமொைது. தமது ்தசிய ெலன்்களுககு குநத்கம் 
ஏற�டொதவேொறு இநெொடு்கள் மி்கவும் அவேதொைமொ்க்வே 
ப்சயற�டுகின்்றை. இலங்க்ககய இன்று �ல ெொடு 
்கள் தமது ்தசிய ெலனுக்கொ்க �்ககடக்கொயொ்க 
�யன்�டுத்துகின்்றை. இலங்க்கயின் அகமவிடம் இத 
றகு முககிய ஏதுவேொகியுள்ள நிகலயில் ஒவபவேொரு ெொடும் 
தமது ப்சல்வேொககிகை நிகல நிறுத்திக ப்கொள்வேதில் 
�கீரதப் பிரயத்தைத்தில் ஈடு�ட்டு வேருகின்்றை. 
இநநிகலயில் இநதியொவின் அதொனி மறறும் அம்�ொனி 
்�ொன்்ற ்கம்ப�னி்கள் இலங்க்கயில் உட்புகுநது ஆதி 
க்கம் ப்சலுத்த முகைகின்்றை. இதகைக ்கண்டித்து 
ப்கொழும்பில் ஆர்ப்�ொட்டபமொன்றும் அண்கமயில் 
முன்பைடுக்கப்�ட்டது.
 இக்கம்�னி்கள் இலங்க்கயில் முதலீடு ப்சயது 
அதன்மூலம் தமது ்தசிய ெலன்்ககள �ொது்கொத்துக 
ப்கொள்ள முகைகின்்றை. ஒரு அரசு �லவீைமகடயும் 
்�ொது  இத்தக்கய ப்சயற�ொடு்கள் இயல்�ொை்தயொகும். 
ஆபிரிக்கொவில் �ல ெொடு்களில் சீைொவின் ஆதிக்கம் 
அத்துமீறிப்்�ொயுள்ளது. இலங்க்கயில் ப�ொருளொதொர, 
மனித பெருக்கடி ப�ருமளவில் ஏற�ட்டுள்ள நிகலயில் 
முதலொளித்துவே ப்கொள்க்ககய பின்�றறுகின்்ற ெொடு்கள் 
தமது அழுத்தத்கதப் பிர்யொகித்து ்கொரியத்கத ்சொதித்துக 
ப்கொள்ள முற�டுகின்்றை. இதிலிருநது இலங்க்க 
விடு�டுவேது இலகுவேொைதல்ல. இலங்க்கயின் தவே்றொை 
பவேளிெொட்டுக ப்கொள்க்க மறறும் ஊழல்்கள் இன்று 
ெொட்கடக ப்கடுத்து குட்டிச சுவேரொககியுள்ளதொ்க ்சர்வே்த்ச 
ஆயவேொளர்்கள் ்கண்டைங்்ககள முன்கவேககின்்றைர். 
இநநிகலயில் ப�ொருத்தமொை பவேளிெொட்டு ப்கொள்க்க 
மறுசீரகமப்பு மறறும் தநதி்ரொ�ொயங்்கள் என்�வேறக்ற 
முன்கவேத்து ப்சயற�டொவிட்டொல் இலங்க்கயின் 
அழிகவே தடுத்து நிறுத்த முடியொது. ஒரு ெொடு �லமி 
ழககும்்�ொது ்சர்வே்த்சம் குறித்த ெொட்டிகை எவவேொறு 
ஆட்டிப் �கடககின்்றது என்�தறகு இலங்க்க ஒரு 
உதொரணமொகும்.
 இநத பின்புலத்தி்ல்ய மன்ைொர் ்கொற்றொகல 
மின்னுற�த்தி மறறும் சூரிய்சகதி மின்னுற�த்தி திட் 
டங்்ககள அதொனி நிறுவேைத்திறகு வேழங்குமொறு இநதிய 
பிரதமர் ்மொடி ஜைொதி�திககு அழுத்தம் ப்கொடுத்ததொ்க 
முன்கவேப்பு்கள் இடம்ப�றறு வேருகி ன்்றை. எது 
எவவேொப்றனினும் எல்லொ ெொடு்களிைதும் இறுதி இலககு 
தமது ்தசிய ெல்ை என்�தகை ஆட்சியொளர்்கள் 
புரிநது ப்கொண்டு அதற்்கற� ்கொய ெ்கர்த்தகல 
்மறப்கொள்ள ்வேண்டும். எனினும் இன்க்றய  நிகல 
யில்அர்சொங்்கத்தின் �லவீைம் பவேளிச ்சகதி்களின் ஊடு 
ருவேலுக்்க வேொயப்�ொகியுள்ளது என்்றொர்.
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கேள்வி: 
 பாரிய பபாருளாதார பெருகேடிககுள் 
இலங்ே சிககித் தவிககும் இன்றைய 
நி்லயிலும், நீதிமனறை உத்தர்ையும் 
மீறி குருந்தூர் ம்லயில் புத்தர் சி்ல 
ஒன்றை அ்மகே கைண்டும் என பபௌத்த 
பிககுேளும், அரசாஙேமும் துடிபபதற்கு 
ோரணம் எனன?

பதில்: 
 �ொரிய ப�ொருளொதொர பெருக்கடி ஒன்றுககுள் 
ெொடு இருககும் நிகலயில் இவவேொறு இவவேொ்றொை 
ஒரு ப�ௌத்த ஆலயத்கத மீளுருவேொக்கம் ப்சயது 
புத்தர் சிகலகய கவேத்து வேழி�ட முற�டுவேது 
்சரியொைது தொைொ என்்ற ்்கள்வி வேருகின்்ற ்�ொது - 
�ொரிய ப�ொருளொதொர பெருக்கடியொ்க இருநதொலும் 
்சரி ப�ொருளொதொர ப்சழிப்புள்ள ்கொலமொ்க இரு 
நதொலும் ்சரி ப�ௌத்த - சிங்்கள மக்கள் வேசிக்கொத 
ஒரு இடத்தில் ப�ௌத்தம் ்சொர்நத ஒரு அழி�ொடு்கள் 
்கண்டுபிடிக்கப்�டுமொைொல் அவேறக்ற மீளக்கட்டி 
வேழி�ொட்டுககுரியதொ்க அகமப்�கத ஏற�தொ்க 
பதொல்லியல் ்சட்டம் கூ்றவில்கல.
 அநுரொதபுரத்தில் 20 ககும் ்மற�ட்ட இநது 
ஆலயங்்களின் அழி�ொடு்கள் ்கண்டுபிடிக்கப்�ட்டு 
ள்ளை. அகவே ப�ரும்�ொலும் க்சவே ஆலயங்்கள், 
திரொவிட ்ககல மரபில் ்கட்டப்�ட்டகவே. அநத 
ஆலயங்்களின் அழி�ொடு்கள் ்தசிய மரபுரி 
கமச சின்ைங்்களொ்கக ்கருத்திறப்கொண்டு �ொர்க 
்கப்�ட்ட்த தவிர, அகவே மீள அகமக்கப்�ட்டு 
வேழி�ொட்டுககுரிய ஆலயங்்களொ்க அகமக்கப்� 
டவில்கல. அவேறறில் ஒரு ்கொளி்்கொவிகலத் 
தவிர ஏகையகவே எங்கிருநதை என்�து கூட 
அகடயொளங்்கொண முடியொதளவுககு அதனுகடய 
நிகலகம ்கொணப்�டுகின்்றது.
 எை்வே குருநதலூரில் ப�ௌத்த எச்சங் 
்கள் ்கொணப்�டுமொைொல் அவேறக்ற ்கண்ட 
றிநது ஆயவு ப்சயது �ொது்கொத்து ஒரு மரபுரி 
கமச சின்ைமொ்ககப்கொள்ள ்வேண்டு்ம தவிர, 
முன்பைொரு்கொலத்தில் சிங்்கள மக்கள் வேொழ்ந 
ததற்கொை  ஒரு சின்ைமொ்கக ்கருத்திறப்கொண்டு 
அதகை மீளக்கட்டி ஒரு ஆலயமொ்க மொறறுவேது 
பதொல்லியல் ெகடமுக்றயின் ்சட்டங்்களுககு 
முரணொைதொ்க்வே �ொர்க்கப்�ட ்வேண்டும்.
 இநத நிகலயில் ஏன் இப்ப�ொழுது இநத 
ஆலயத்கத மீளுருவேொக்கம் ப்சயகின்்றொர்்கள் எைப் 
�ொர்ககின்்ற ்�ொது, அரசியல் விமர்்ச்கர்்கள் �ல 
்கொரணங்்ககளக கூ்றலொம். ஆைொல், என்னுகடய 
�ொர்கவேயில் - இலங்க்கயின் வேரலொறறில் 
என்று்ம இல்லொதளவுககு ஒரு ப�ொருளொதொர 
சீரழிவு உருவேொகியுள்ளது. ஒட்டுபமொத்த இலங்க்க 
மக்ககளயும் �ொதிககின்்ற ஒன்்ற்க்வே இநத 
ப�ொருளொதொர வீழ்சசி ்கொணப்�டுகின்்றது. இநதப் 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு எதிரொ்க பதன்னி 
லங்க்க மக்கள் ்�ொரொடிய அளவிறகு இதுவேகர 
தமிழ் மக்கள் ்�ொரொட முன்வேரவில்கல என்்ற ஒரு 
விமர்்சைம் ்கொணப்�டுகின்்றது. ஆைொல், இநதப் 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடி ஒரு மொதத்தி்லொ அல்லது 
ஒரு வேருடத்தி்லொ முடிவுககு வேரும் எை எவேரும் 
எதிர்�ொர்க்க முடியொது.
 இநத நிகலயில் பதன்னிலங்க்கயில் 
அரசுககு எதிரொ்க எழுகின்்ற இநதப் ்�ொரொட்டங் 
்களில் இை, மத, பமொழி ் வேறு�ொடு்ககளக ்ககளநத 
நிகலயில் இநத ெொட்டிலுள்ள அகைவேரும் 
இகணநது ப்சயற�ட்வேண்டிய ஒரு நிகல 
நிச்சயமொ்க உருவேொகும். ஆ்க்வே அவவேொ்றொை 
்�ொரொட்டங்்ககள மழுங்்கடிப்�தறகு அல்லது 
முன்முயறசியொ்க குறுநதலூர் ப�ௌத்த வி்கொகரகய 
மீளக்கட்டும் ப்சயற�ொடு இருககும் எை ெொன் 
்கருதுகின்்்றன். அல்லது ெொட்டின் ப�ொருளொதொரம் 
சீரழிநது ்�ொைொலும் ப�ௌத்த மதத்துககு ெொம் 
என்றும் துகணயொை முன்னுரிகம ப்கொடுப்்�ொம் 
என்்ற ஒரு ப்சயதிகய தீவிர சிங்்கள - ப�ௌத்த 
மக்களுககுச ப்சொல்வேதற்கொ்கவும் இநத முயறசி 

அகமநதிருக்கலொம் என்�து என்னுகடய ்கருத்து. 

கேள்வி: 
 இஙகு ஏற்ேனகை பபௌத்த கோவில் 
கோபுரம் எனபன அ்மகேபபட்டிருககினறைது. 
அ்ைகூட சட்டவிகராதமான மு்றையில் 
அ்மகேபபட்ட்ைதானா?

பதில்: 
 நீதிமன்்ற உத்தரவின்டி இங்கு ப�ௌத்த 
்்கொவில் ஒன்க்ற அகமக்க முடியொது. இலங்க்கயில் 
�ல இடங்்களில் �ண்�ொட்டுச சின்ைங்்கள் 
அகடயொளம் ்கொணப்�ட்டுள்ளை. அவேறறில் 
ப�ரும்�ொலொைகவே ப�ௌத்த மதம் ்சொர்நதகவே. 
அதைொல், அநத இடங்்களில் எல்லொம் ப�ௌத்த 
ஆலயங்்ககள அகமத்தொல் இலங்க்க முழுவேதும் 
சிங்்கள மக்கள் வேொழ்நததன் அகடயொளமொ்கத்தொன் 
அது �ொர்க்கப்�டும். ஆைொல், பதொல்லியல் 
திகணக்கள வேழகமயின்�டி ப�ௌத்த அல்லது 
இநது மதம் ்சொர்நத ஆதொரங்்கள் ்கொணப்�டும் ் �ொது 
அதகை ் தசிய மரபுரிகமயொ்கக ்கருத்திறப்கொண்டு 
அவேறக்ற மரபுரிகமச சின்ைமொ்கப் பிர்கடைம் 
ப்சயவேது அல்லது அநத சின்ைங்்ககள இருககின்்ற 
நிகலயி்ல்ய �ொது்கொப்�து என்�துதொன் ெகட 
முக்ற.
 உதொரணமொ்க ப�ொலெறுகவேயில் 12 
ககும் அதி்கமொை க்சவே ஆலயங்்கள் ்கண்டு 
பிடிக்கப்�ட்டுள்ளை. ஆைொல், அவேறறில் எத 
கையு்ம �கழய நிகலககு மறுசீரகமத்து 
வேழி�ொட்டுககுரியதொ்க மொற்றவில்கல. ப�ரும் 
�ொலும் அழிவேகடநதகமயொலும், வேழி�ொட்டுககு 
ரிய ஆலயமொ்க இருநதகமயொலும் தமிழ் மக 
்கள் அதகை வேழி�ட்டுவேருவேதொலும் பதொல் 
லியல் திகணக்களம் அதறகுத் தகடயொ்க இருக 
்கவில்கல. அ்த்�ொலத்தொன் குருநதலூரில் 
ப�ௌத்த சின்ைங்்கள் சிங்்கள மக்களுககுரியதொ, 
தமிழ் மக்களுககுரியதொ என்�து விரிவேொ்க ஆரொய 
ப்�ட்வேண்டிய விடயம். அது யொருககுரியதொ்க 
இருநதொலும் அநத ஆலயத்கத மீளக்கட்டி ஒரு 
்்கொபுரம் அகமத்து ஒரு முழுகமயொை ப�ௌத்த 
ஆலயமொ்க மொறறுவேது நீதிமன்்றக ்கட்டகளககு 
முரணொைது. பதொல்ப�ொருள் திகணக்களம் பின் 
�றறிவேருகின்்ற ெகடமுக்ற்களுககும் முரணொ 
ைதொ்கத்தொன் அது உள்ளது.
 ஆ்க்வே அநத இடத்தில் ப�ௌத்த சின்ை 
ங்்கள் ்கொணப்�ட்டொல் அதகை ஒரு மரபுரிகமச 
சின்ைமொ்கக ்கருத்திறப்கொண்டு - அவேறக்றக 
்கண்டறிநது ஆரொயநது �ொது்கொத்து இகவே உள்ள 
நிகலயில் அவேறக்ற கவேத்திருக்க ்வேண்டு்ம 

தவிர - மீளுருவேொக்கம் ப்சயது அதுவும் ப�ௌ 
த்த மக்கள் வேொழொத ஒரு இடத்தில் ஒரு வேழி�ொட் 
டுககுரிய இடமொ்க உருவேொககி அநதப் �குதிககு 
சிங்்கள மக்கள் வேநது ப்சல்வேதற்்கொ அல்லது 
குடி்யறறுவேதற்்கொ எடுக்கப்�டும் முயறசி ெகட 
முக்றககுப் ப�ொருத்தமற்றது என்றுதொன் ெொம் 
கூ்ற்வேண்டும்.

கேள்வி: 
 இந்தப பகுதியில் இருந்ததாே பதால் 
பபாருள் தி்ணகேளம்  பதரிவிக கும் பபௌத்த 
கோவில் ஆதியில் சிஙேளைர்ேளுககுரியதாே 
இருந்ததா அல்லது தமிழர்ேளு்டயதாே 
இருந்திருககுமா?

பதில்: 
  என்னுகடய �ொர்கவேயில் மட்டுமன்றி 
பதன்னிலங்க்க அறி்ர்்களுகடய �ொர்கவேயிலும் 
ப�ௌத்தம் என்�து தமிழ் மக்களுககு ஒரு அநநிய 
மதமொ்க இருக்கவில்கல. இன்று குறுநதலூர் 
ஆலயம் அகமநதிருககும் சுற்றொடகலப் �ொர்த்தொல் 
பதரியும் அநத மகலயின் அடிவேொரங்்களிலும் 
வேயற�ரப்புக்களிலும் ்கநத்ரொகட ்�ொன்்ற 
இடங்்களிலும் பதன்னிநதியொகவே ஒத்த ஆதி 
மக்கள் வேொழ்நதகமக்கொை இழி�ொடு்கள்தொன் 
்கொணப்�டுகின்்றை. ெம்�்கத்தன்கமயொை 2,300 
ஆண்டு்களுககு முற�ட்ட ்கல்பவேட்டுக்களில் 
தமிழர்்கள் ப�ௌத்த குருமொருககு ்கற�டுகக்க்கள், 
குக்க்கள் அகமத்துகப்கொடுத்தகம �றறிய ெம் 
�்கரமொை ஆதொரங்்கள் ்கொணப்�டுகின்்றை. இந 
தக ்கல்பவேட்டுக்களில் ்சங்்க்கொலத்கதபயொத்த குறு 
நிலத் தகலவேர்்களின் ஆட்சி இருநதகமக்கொை 
ஆதொரங்்களும் உள்ளை.
 ்்சை்க �ண்டொரெொயக்க ் �ொன்்ற அறி்ர்்கள் 
்சங்்க்கொலத்கதபயொத்த ஆட்சி இருநதகம �றறி 
கூறியிருககின்்றொர்்கள். ப�ௌத்த மதத்கத முன்னி 
கலப்�டுத்துகின்்ற �ொளி இலககியங்்கள் கூட 
தமிழர்்கள் ப�ௌததர்்களொ்க இருநதகமககும் 
ப�ௌத்த மதத்துககுத் பதொண்டொறறியகம �றறி 
குறிப்பிடுகின்்றை. உதொரணமொ்க 1,500 ஆண்டு 
்களுககு முன் அநுரொதபுரத்தில் ஆட்சிபுரிநத �ரிநத 
உத்தமர் எை்ற மன்ைரின் ஆதிக்கம் வேட இலங் 
க்கயில் மட்டுமன்றி பதன்னிலங்க்கயிலும் 
�ரவியிருநதகமகய உறுதி ப்சயயும் ஆதொரங்்கள் 
உள்ளை. இநத தமிழ் மன்ைர்்கள் ப�ௌத்தத்துககுத் 
பதொண்டொறறியகமயொல் அவேர்்கள் புத்த ்த்சர் எை 
அகழக்கப்�ட்டகமககும் ஆதொரங்்கள் உள்ளை. 
இகவே பின்ைரும் பதொடர்நதிருநதகமககும் 

ைரலாற்றில் முனனர் எபகபாதுமில்லாத பபாருளாதார பெருகேடிககுள் இலங்ே சிககித்தவிககும் 
நி்லயில் முல்்லத்தீவில் உள்ள குருந்தூர்ம்லயில் நீதிமனறை உத்தர்ையும் மீறி பபௌத்த 

விோ்ர ஒனறு ேட்டபபட்டு புத்தர் சி்ல பிரதிஸ்ட பசயயபபடவிருந்த நி்லயில் தமிழ் மகேளின 
எதிர்பபுப கபாராட்டத்தினால் இறுதி கெரத்தில் ்ேவிடபபட்டது. இ்ை குறித்தும் குருந்தூர் 
ம்லபபகுதியின ைரலாற்று முககியத்துைம் பதாடர்பாேவும் யாழ் பல்ே்லகேழேத்தின பதால்லியல் 
ைரலாற்றுத்து்றை த்லைரும் மூத்த கபராசிரியருமான பரமு புஸபரத்தினம் இவைாரம் 
உயிகரா்டத் தமிழ் ைாபனாலிககு அளித்த கெர்ோணலின சுருகேத்்த இலககு ைாசேர்ேளுககுத் 
தருகினகறைாம்.

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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ப�ொருளொதொரப் பிரசசிகையிைொல் ஏற� 
ட்டுள்ள உணவு பெருக்கடிககுத் தீர்வு 

்கொண்�தற்கொ்க வீட்டுத் ்தொட்டச ப்சயக்ககய 
அர்சொங்்கம் ஊககுவித்திருககின்்றது. பவேள்ளிக 
கிழகமகய விடுமுக்ற திைமொ்க அறிவித்து, 
அர்ச ஊழியர்்ககளயும் விவே்சொய உற�த்தியில் 
ஈடு�டுமொறு அறிவுறுத்தி இருககின்்றது. அத்துடன் 
தரிசுக ்கொணி்ககளயும் விகள நிலங்்களொ்க மொற்ற 
்வேண்டும், விவே்சொய முயறசி்களில் �லரும் ஈடு�ட 
்வேண்டும் என்்ற திட்டத்கதயும் அர்சொ ங்்கம் 
அறிவித்திருககின்்றது. இநத நிகலயில் தமிழ்ப் 
பிர்த்சங்்களில் இரொணுவேத்திைரொல் க்கய்கப் 
�டுத்தப்�ட்டுள்ள ப�ொது மக்களின் ்கொணி்ககள 
யும் விகளநிலங்்ககளயும் உரியவேர்்களிடம் திருப் 
பிக க்கயளிககுமொறு ்்கொரிகக்க விடுக்கப்�ட்டிரு 
ககின்்றது.

 யுத்த ்கொலத்தில் உயிர்ப் �ொது்கொப்புக்கொ்க 
தமிழ் மக்கள் தமது ்கொணி்கள், வீடு்ககளக 
க்கவிட்டு �ொது்கொப்�ொை பிர்த்சங்்ககள ்ெொககி 
இடம்ப�யர்நதொர்்கள். இடம் ப�யர்நத மக்களின் 
்கொணி்ககளயும் ்்கநதிர முககியத்துவேம் மிக்க 
இடங்்ககளயும் கிரொமங்்ககளயும்கூட இரொணு 
வேத்திைர் விடுதகலப்புலி்களுடன் ்�ொரிடுவேத 
ற்கொ்கக க்கப்�றறி நிகல ப்கொண்டிருநதைர். 
ஆைொல் யுத்தம் முடிவுககு வேநத பின்ைரும் 
�கடயிைர் க்கப்�றறிய பிர்த்சங்்ககள ப்சொநத 
இடங்்களில் மீள்குடி்யறுவேதறகு ஆர்வேமொ்க 
இருநத மக்களிடம் க்கயளிப்�தறகு அர்சொங்்கம் 
உரிய ெடவேடிகக்க்ககள எடுக்கவில்கல. அதறகு 
அவேசியமொை ஏற�ொடு்ககளச ப்சயயவும் அரசு 
முன்வேரவில்கல.

 இதைொல் இடப் ப�யர்வு வேொழ்கக்கயில் 
அடிப்�கட வே்சதி்களின்றியும், முக்றயொை வேொழ்வேொ 
தொர வே்சதி்கள் உதவி்களின்றியும் ்கஷடமகடந 
திருநத மக்கள் �கடயிைர் மீதும் அரசு மீதும் 
பவேறுப்�கடநதிருநதைர். தங்்களுகடய ்கொணி 
்ககளயும் கிரொமங்்ககளயும் க்கயளித்துவிட்டு அவே 
றறில் இருநது �கடயிைர் பவேளி்யறிச ப்சல்ல 
்வேண்டும் எை ்்கொரிைொர்்கள்.
 இடம்ப�யர்நத மக்களுகடய ்்கொரிக 
க்ககய உதொசீைம் ப்சயத அரசுககும் �கடயி 
ைருககும் எதிரொ்க மக்கள் ்�ொரொடிைொர்்கள். 
�ல்்வேறு வேடிவேங்்களில் இடம்ப�ற்ற அநதப் 
்�ொரொட்டங்்ககளயும் அரசு ்கவேைத்திற ப்கொள் 
ளவில்கல. இடம்ப�யர்நத மக்ககள அவேர்்களு 
கடய ப்சொநத நிலங்்களில் மீள் குடி்ய்ற அனுமதிக்க 
்வேண்டும். அவேர்்களுகடய மறு வேொழ்கக்கககுரிய 
ெடவேடிகக்க்ககள முன்பைடுக்க ்வேண்டும் என்று 
�ொதிக்கப்�ட்ட மக்கள் ்சொர்பில் ்சர்வே்த்ச அளவில் 
உரிகமக குரல் எழுப்�ப்�ட்டகதயடுத்து, குறிப் 
பிட்ட அளவு ்கொணி்ககள இரொணுவேத்திைர் மீள் 

குடி்யற்றத்திற்கொ்க உரிகமயொளர்்களிடம் க்கயளி 
த்தொர்்கள்.
 ஆைொல் �கடயிைர் ஆககிரமித்திருநத 
்கொணி்களின் நில மீளளிப்புச ப்சயற�ொடு்கள் முழு 
கமயொ்கவும் முக்றயொ்கவும் அரசிைொல் முன் 
பைடுக்கப்�டவில்கல. வேடமொ்கொணத்தில் �ல 
இடங்்களில், ்�ொரிைொல் இடம்ப�யர்நத மக்கள் 
தமது ப்சொநத நிலங்்களில் இன்னும் மீளவும் 
குடி்ய்ற முடியொத நிகலகம நிலவுகின்்றது. 
இதைொல் “எங்்கள் நிலம் எங்்களுககு ்வேண்டும்“ 
என்்ற உரிகமக குரல்  இடம்ப�யர்நதுள்ள 
மக்களிடம் இருநது ஒலித்துக ப்கொண்டிருககின்்றது.

விைசாய விருத்திகோன பைள்ளிககிழ்ம 
விடுமு்றை

இ்றககுமதி ப�ொருளொதொரத்தில் இருநது ெொட்கட 
ஏறறுமதிப் ப�ொருளொதொரத்திறகு உயர்த் துவேதறகு 
அவேசியமொை ெடவேடிகக்க்ககள ஆட்சி யொளர்்கள் 

முன்பைடுக்கவில்கல. ப�ொரு ளொதொர பெருக்கடி 
பூதொ்கரமொ்கத் தகலபயடுத்தது. இது ெொட்டின் 
ப�ொருளொதொரத்தில் மட்டுமல்லொமல் மக்களின் 
வேொழ்கக்கயிலும் ப�ரும் �ொதிப்க� ஏற�டுத்தி 
விட்டது. படொலர்்களின் க்கயிருப்பு ்ககரநதது. 
மக்களின் அன்்றொட வேொழ்கக்கககு அவேசியமொை 
அத்தியொவேசிய ப�ொருட்்ககள இ்ற ககுமதி ப்சயய 
முடியொத அவேல நிகலகமககு ெொடு ஆளொகியது. 
ெொடு உணவுப் �ஞ்ச நிகல கமகய ்ெொககி 
ெ்கர்நத பின்ை்ர விவே்சொய உற�த்தியில் மக்ககள 
முழுகமயொ்க ஈடு�டுத் துவேதற்கொை முயறசி்ககள 
அர்சொங்்கம் ்மறப்கொ ண்டிருககின்்றது.
 விவே்சொய முயறசி்களில் அர்ச ஊழியர்்ககள 
யும் ஈடு�டச ப்சயவேதற்கொ்க அவேர்்களின் ்வேகல 
ெொட்்ககள வேொரத்தில் ெொன்கு ெொட்்களொ்க அரசு 
குக்றத்துள்ளது. பவேள்ளிககிழகம்களில் விவே்சொய 
முயறசி்களில் அர்ச ஊழியர்்கள் ஈடு�டுவேகத 
உறுதிப்�டுத்துவேதற்கொ்க ்மற�ொர்கவே ப்சயயப்� 
டும் என்றும் அறிவிக்கப்�ட்டிருககின்்றது.
 ஜைொதி�தி ்்கொட்டொ�ய ரொஜ�க்சவின் 
இரொணுவேமய ஆடசிப் ்�ொககிைொலும் எ்தச்ச 
தி்கொர ெகடமுக்ற்களிைொலும் ெொட்டின் விவே 
்சொயத்துக்ற ப�ரும் �ொதிப்புககு உள்ளொகியது. 
விவே்சொயி்களுககு அவேசியமொை இர்சொயை உரம் 
மறறும் மருநதுப் ப�ொருட்்களின் இ்றககுமதிகயத் 
தகடப்சயது ்்சதைப் �யிர்ச ப்சயக்கயில் 
ஈடு�டுமொறு இரொணுவே வேழிமுக்றயில் ஜைொதி�தி 
உத்தரவிட்டொர். அதைொல் ெொட்டின் பெல் உற�த்தி 
50 வீதம் வீழ்சசி அகடநதது. நிதிப் �ற்றொககுக்றககு 
மத்தியில் அன்்றொட உணவுத் ்தகவேக்கொ்க 
படொலர்்ககள ப்சலவேழித்து அரசிகய இ்றககுமதி 
ப்சயய ்வேண்டிய ்கட்டொய நிகலகம உருவேொகி 
யது.
 ஜைொதி�தியின் இநத முன்்யொ்சகையற்ற 
ெடவேடிகக்ககயப் �லரும் வேன்கமயொ்கக 
்கண்டித்தைர். அது ஒரு முட்டொள்தைமொை ெட 
வேடிகக்க என்று வேர்ணிக்கப்�ட்டது. ஜைொதி�தி 
தைது தவேக்ற உணர்நது �கிரங்்கமொ்க அதகை 
ஏறறுகப்கொண்டு, அதகை நிவேர்த்தி ப்சயயும் 
வேக்கயி்ல்ய உள்ளுர் உற�த்தி்ககள ஊககுவி 
ப்�தற்கொை ெடவேடிகக்க்ககள எடுத்திருககின்்றொர்.
 ப�ொதுமக்கள் அர்ச ஊழியர்்கள் மட்டுமன்றி 
முப்�கடயிைரும் விவே்சொய உற�த்தி முயறசியில் 
ஈடு�ட ்வேண்டும் என்�து அர்சொங்்கத்தின் நிகல 
ப்�ொடு. விவே்சொய உற�த்தி என்�து ்சொதொரண 
�ணியல்ல. அது ஒரு துக்ற ்சொர்நத முயறசி. 
விவே்சொயத்கத்ய தமது �ரம்�கரத் பதொழிலொ்கக 

ப்கொண்டுள்ள விவே்சொயி்களுக்்க அதன் பெளிவு 
சுழிவு்கள் பதரியும். அநத வேக்கயில் உள்ளுர் உற�த் 
திகயப் �யனுள்ளதொ்க முன்பைடுக்கவும் முடியும்.
 அகைத்துத் துக்ற்களிலும் குறிப்�ொ்க 
விவே்சொயத்துக்றயில் உள்ளீடு்களுக்கொை ப�ரும் 
�ற்றொககுக்ற நிலவுகின்்ற ஒரு சூழலில் துக்ற 
்சொர்நத அனு�வேம் மிக்க விவே்சொயி்களிைொ்ல்ய 
இத்தக்கய நுண்ணறிவு மிக்கச ப்சயற�ொட்கட 
முன்பைடுக்க முடியும். மக்களுககுத் ்தகவேயொை 
பிரதொை உணவேொகிய அரிசியின் உற�த்திகய 
அதி்கரிக்கச ப்சயய முடியும்.

‘எஙேள் நிலம் எஙேளுககு கைண்டும்’
விவே்சொயத் ்தகவேககுரிய விகத பெல், �்சகள, 
பீகடப்கொல்லி்கள், ்ககள ப்கொல்லி்கள் உள்ளிட்ட 
உள்ளீடு்கள் - மூலப்ப�ொருட்்கள் க்கவே்சம் இல் 
லொத நிகலயில் ்சொமொன்யர்்ககளயும் அர்ச ஊழி 
யர்்கள் மறறும் �கடயிைகரயும் ப்கொண்டு 

விவே்சொயத்கதப் �யனுள்ள வேக்கயில் ஊககு 
விப்�து ெகடமுக்றச ்சொத்தியமற்ற ெடவேடிகக்க 
யொ்க்வே அகமயும். அதிலும் அர்ச ஊழியர்்ககள 
ஒரு ெொள் விடுமுக்றயில் விவே்சொயச ப்சயக்கயில் 
ஈடு�டுத்துவேது என்�து �யன் தரும் ெடவேடி 
கக்கயொ்க அகமயுமொ என்�தும் ்்கள்விககுரியது.

 “உகடயவேன் இல்கல்யல் ஒரு முழம் 
்கட்கட” என்று ஒரு வே்சைம் கூறுவேொர்்கள். அதொவேது 
எநத ஒரு ்கொரியத்திலும் குறிப்�ொ்க விவே்சொயத்தில் 
உரிகமயொளன் ்கண்ணும் ்கருத்துமொ்கத் பதொடர்ச 
சியொ்கக ்கவேைம் ப்சலுத்திச ப்சயற�ட்டொல் மட் 
டு்ம உரிய விகளச்சகலப் ப�்ற முடியும. எதி 
ர்�ொர்ககின்்ற �லன்்ககளப் ப�்ற முடியும் 
என்�து அநத வே்சைத்தின் உட்கிடகக்க. இநத 
நிகலயில் ெொட்டின் ப�ொன்விகளயும் ்கொணி்களில் 
விவே்சொயத்தில் முன்்ைொடி்களொை மக்ககள இயல் 
�ொ்கவும் சுதநதிரமொ்கவும் உற�த்தியில் ஈடு�டச 
ப்சயய ்வேண்டியது அவேசியம்.
 வேடமொ்கொணத்தின் பெற்களஞசியமொ்கவும் 
ப�ொன்விகளயும் பூமியொ்கவும் ்கருதப்�டுகின்்ற 
மன்ைொர், கிளிபெொசசி, முல்கலத்தீவு, வேவுனியொ, 
யொழ்ப்�ொணம் ஆகிய மொவேட்டங்்களில் �கடயிைர் 
நிகலப்கொண்டுள்ள ப�ொதுமக்களின் ்கொணி்ககள 
முதலில் விடுவிக்க ்வேண்டியது அவேசியம். 
அநதக ்கொணி்கள் மறறும் கிரொமங்்களில் இருநது 
கிட்டத்தட்ட ஒன்்றகர த்சொப்த ்கொலத்துககு 
முன்ைர் பவேளி்யறி அவேல வேொழ்கக்க வேொழ்நது 
ப்கொண்டிருககின்்ற இடம்ப�யர்நத மக்ககள 
அங்கு மீள்குடி்ய்றச ப்சயதொ்ல உள்ளுர் 
உற�த்தியில் ்கணி்சமொை முன்்ைற்றத்கதக 
்கொண முடியும். இத்தக்கய ஒரு நிகலயில்தொன் 
முப்�கடயிைரும் நிகலப்கொண்டுள்ள வேட�குதி 
்கொணி்ககள அவேறறின் உரிகமயொளர்்களொை மக்க 
ளிடம் மீளக க்கயளிக்க ்வேண்டும் என்்ற ்்கொரி 
கக்க முன்கவேக்கப்�ட்டிருககின்்றது.

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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மு ல்கலத்தீவு மொவேட்டம் தண்ணீரூறறு, 
குருநதூர் மகலயில் ‘குருநதொவே்்சொ்க’ 

ரொஜமொஹொ வி்கொகரயின் ்கட்டுமொைப்�ணி்கள் 
இறுதிக்கட்டத்கத அகடநதுள்ள நிகலயில், 
அங்கு புத்தர் சிகல மறறும் புனித ப�ொருட்்கள் 
பிரதிஷகட ப்சயவேதற்கொை வி்்சட வேழி�ொடு ்கட 
நத 12.06.2022 ்ொயிறு அன்று ்கொகல 9.00 மணிககு 
ஆரம்�மொ்கவுள்ளதொ்கவும், அதில் அகைவேகரயும் 
�ங்்்கறகுமொறும், ‘குருநதொவே்்சொ்க’ ரொஜமொஹொ 
வி்கொகரயின் வி்கொரொதி�தி ்கல்்கமு்வே ்சநத்�ொதி 
்தரர் அகழப்பு விடுத்திருநதொர்.
 இதகையடுத்து அங்கு திரண்ட சுமொர் 
60ககும் அதி்கமொை தமிழர்்களது எதிர்ப்பு ்�ொரொ 
ட்டத்கதயடுத்து குறித்த நி்கழ்வு தற்கொலி்கமொ்க 
இகடநிறுத்தப்�ட்டு ஏற�ொடு்கள் க்கவிடப்�ட்டு 
ள்ளை.
 ஆயுத பமௌனிப்பின் பின்ைர் தமிழர் 
தொய்கத்கத ஆககிரமிககும் ப்சயற�ொட்டின் முன் 
ைணி ெடவேடிகக்கயொ்க ப�ௌத்த வி்கொகர 
்ககள நிறுவும் ப்சயற�ொடு தங்குதகடயின்றி 
ெடந்தறி வேருகி்றது. இவவேொ்றொை ஆககிரமி 
ப்பு ெடவேடிகக்க்ககள தடுத்து நிறுத்த முடி 
யொதவேர்்களொ்க இருககும் தமிழ் அரசியல் தரப்பிைர் 
பவேறும்ை அகடயொளப் ்�ொரொட்டங்்க்ளொடு 
தமது ப்சயற�ொடு்ககள வேகரயறுத்துக ப்கொண்டி 
ருப்�தும் இவவேொ்றொை ஆககிரமிப்பு்கள் பதொடர்்க 
கதயொவேதறகு வேழி்யற�டுத்திக ப்கொடுத்துள்ளகத 
எவேரொலும் மறுத்துவிடமுடியொது.
 இநநிகலயில் ்கடநத ்ொயிறறுக கிழகம 
ெடநத நி்கழ்வு்கள் குறித்து அன்று ்�ொரொட்டத்தில்  
�ங்்்கறறிருநத முன்ைொள் வேடககு மொ்கொண ்சக� 
உறுப்பிைர் து.ரவி்கரன் ்கருத்து பதரிவிகக்கயில்,
 “ப்கொழும்பு ்மல் நீதிமன்்றத்தில் 
ெகடப�றறு வேரும் வேழககுத் தவேகண்கள் 
்�ொடப்�ட்டு ெடநது வேருது. வேழி�ொடு்களுககு 
தகட இல்கல என்�தொ்க ப்சொல்லப்�ட்ட நிகல 
யில் ்சம்�வேத்தன்று ்�ொய �ொர்ககும் ்�ொது அங்கு 
்கொணப்�ட்டிருநத க்சவே அகடயொளங்்கள் எல்லொம் 
அழிக்கப்�ட்டிருநதை.
 2018ஆம் ஆண்டு ப்சப்படம்�ர் மொதம் 4ம் 
தி்கதி ப�ௌத்த பிககு்கள் குருநதூர் மகல �குதிககு 
வேநதிருநத ்�ொது ெொங்்கள் சிலர் ப்சன்றிருந்தொம். 
அச்சம்�ம்வேம் பதொடர்பில் 06.09.2018 அன்று ஒட்டி 
சுட்டொன் ்கொவேல்துக்றயிைரொல் முல்கலத்தீவு 
மொவேட்ட நீதிமன்்றத்தில் வேழககு தொக்கல் ப்சயய 
ப்�ட்டிருநதது.

 குறித்த வேழககின் ்�ொது குறித்த �குதியில் 
பதொல்ப�ொருள் ஆயவு ்மறப்கொள்ள ்வேண்டும் 
எை பதொல்லியல் திகணக்களத்திைரொல் முன் 
கவேக்கப்�ட்ட ்்கொரிகக்கயிகை நீதி�தி ஏறறு 
கப்கொண்டு அதகை ்மறப்கொள்ளலொம் எை 
பதரிவித்திருநதொர். அத்துடன் குறித்த �குதியில் 
பதொல்லியல் ஆயவிகை ்மறப்கொள்ளும் ்�ொது 
இகடயூறு்கள் ஏற�டொதிருக்க சிவில் �ொது்கொப்பு 
�கடயிைரது �ொது்கொப்பு ்தகவேபயைவும் 
்்கொரப்�ட்டிருநதது. இகதயடுத்து, இரண்டு 
தரப்பிைரும் ்சமய வேழி�ொடு்ககள ்மறப்கொள்ள 
வும், பதொல்லியல் ஆயவு்ககள ்மறப்கொள்ளவும் 
அனுமதி வேழங்கியதுடன் ்கட்டுமொைங்்ககள 

எதகையும் ்மறப்கொள்ள முடியொது எை தீர்ப்பில் 
ப்சொல்லப்�ட்டிருநதது.
 ஆைொல் அகதயும் மீறி ்கட்டுமொைப்�ணி்கள் 
முன்பைடுக்கப்�ட்டு வேருவேதுடன் க்சவே அகடயொ 
ளங்்களும் அழிக்கப்�ட்டுள்ளை. 2021 கத 27ம் 
தி்கதி ெொங்்கள் ப்சன்று �ொர்த்த ்�ொது அங்கிருநத 
சூலம் உகடக்கப்�ட்டிருநதகத ்கண்்டொம். 
அன்க்றய திை்ம முல்கலத்தீவு ்கொவேல் நிகல 
யத்தில் அது குறித்து “்கொணொமலொக்கப்�ட்ட க்சவே 
அகடயொளங்்கள்“ எை முக்றப்�ொடு ப்சயதிருந 
்தொம்.
 இநநிகலயில் கத-18ம் தி்கதி அகமச்சர் 
விதுர விககிரமொெொயக்க தகலகமயில் �கட 
�ட்டொளத்்தொட வேநது அங்கு ஒரு புத்தர் சிகலகய 
கவேத்து வேழி�ொடு்ககள ப்சயது பதொல்லியல் ஆயவு 
�ணி்ககள ஆரம்பித்திருநதைர்.

 குறித்த முக்றப்�ொட்டிறகு அகமவேொ்க 
29 கத 2021 அன்று முல்கலத்தீவு ்கொவேல்துக்ற 
யிைர் எம்கமயும் அகழத்துச ப்சன்று �ொர்கவே 
யிட்டைர். முன்ைர் க்சவே அகடயொளச சின்ைங்்கள் 
அங்கு இருநதகம பதொடர்பில் ஆதொரங்்ககள 
்கொண்பித்து அகவே தற்�ொது உகடக்கப்�ட்டுள் 
ளகத சுட்டிக்கொட்டிய ்�ொது முல்கல த்தீவு 
்கொவேல்துக்றயிைர் அதகை உறுதி ப்சயது ஏறறுக 
ப்கொண்டிருநதைர். இருநதும் அன்றில் இருநது 
இன்று வேகர முல்கலத்தீவு ்கொவேல்துக்றயிைர் 
குறித்த முக்றப்�ொடு பதொடர்பில் எவவித ெடவேடி 
கக்கயும் எடுத்திருக்கவில்கல.
 இலங்க்க சுதநதிரம் அகடநத திைமொை 
04.02.2021 அன்று �ொரொளுமன்்ற உறுப்பிைர்்களொை 
சுமநதிரன், சிறிதரன் மறறும் சிவேொஜிலிங்்கம் 
உள்ளிட்டவேர்்களுடன் ெொங்்கள் அங்கு ்�ொய 
�ொர்த்த்�ொதுதொன் நீதிமன்்ற உத்தரகவே மீறி 

்கட்டுமொைப்�ணி்கள் இடம்ப�றறு வேருவேகத 
்கண்்டொம். ப்கொ்ரொைொ உள்ளிட்ட ெொட்டு 
நிகலகம்கள் ்கொரணமொ்க வேழககுத் தவேகண்கள் 
நீடிக்கப்�ட்டு வேருகின்்றை.
 கத-27 அன்று ்�ொகும்்�ொது க்சவே அகட 
யொளங்்கள் ப�யர்த்பதடுக்கப்�ட்ட அகடயொள 
ங்்களொவேது இருநதது. ஆைொல்   ஜூன்-12 ்�ொகும் 
்�ொது க்சவே அகடயொளங்்கள் அங்கு இருநத 
கமக்கொை எநத ்சொன்று்களும் இல்லொத வேக்க 
யில் முறறிலுமொ்க அழிக்கப்�ட்டிருககு. அதுமொத் 
திரமல்லொமல் அநத இடத்தில் ப�ௌத்த வேழி�ொட்டு 
ெடவேடிகக்க்கள் இடம்ப�றறிருநதது.
 இது பதொடர்பில் ்கொவேல்துக்றயிைருககு 
சுட்டிக்கொட்டிய ்�ொது ்கொவேல் நிகலயத்திறகு 
வேநது முக்றப்�ொடு ப்சயயுமொறு கூறிைர். சூலம் 
உள்ளிட்ட க்சவே அகடயொளங்்கள் ்கொணொமல் 

்�ொயுள்ளை எை முக்றப்�ொடு ப்சயது ஒன்்றகர 
வேருடங்்களொகிவிட்ட நிகலயில் இதுவேகர எவவித 
ெடவேடிகக்கயும் எடுக்கவில்கல. இநநிகலயில் 
திரும்�வும் முக்றப்�ொடு ப்சயயச ப்சொல்லு்றகத 
ஏற்கமுடியொது.
 ப�ரிய மொெொட்டுக்கொை ஏற�ொடு்களுககு 
நி்கரொ்க குருநதூர் மகலயில் ஏற�ொடு்கள் ப்சயய 
ப்�ட்டிருநதது. ்சொதொரணமொ்க மகலககு ஏறி, 
இ்றங்குவே்த ்கடிைமொ்க இருககும் ்�ொது, மரத் 
திைொலொை ்கதிகர்கள் உள்ளிட்ட அவவேளவு 
ப�ொருட்்ககளயும் எப்�டி மகலககு ஏறறிைொர்்கள் 
என்று பதரியொது. ப�ரும் எண்ணிகக்கயில் ்கதி 
கர்கள், ப்கொடி்கள், சின்ைச சின்ை சி்கரங்்கள், 10-15 
்�ர் இருக்க கூடியதொை கூடொரங்்கள் �ல அகம 
க்கப்�ட்டிருநதது.
 நிறுவுவேதற்கொ்க ப்கொண்டுவேரப்�ட்டிருநத 
புத்தர் சிகல அன்று இர்வே திரும்� எடுத்துச 
ப்சல்லப்�ட்டிருநததொ்க குமுழமுகை �குதி மக 
்கள் பதரியப்�டுத்தியிருநதைர்.
 ்க்ஜநதிரன், சிவே்கரன் உள்ளிட்ட சுமொர் 
அறு�து ்�ர் அளவில் அன்று ஒன்று கூடி �்கல் 
முழுவேதும் குருநதூர் மகல அடிவேொரம் மறறும் 
்மல் �குதி்களில் நின்றிருந்தொம். ெொங்்கள் 
மறியல் ெடவேடிகக்கயில் ஈடு�டும் ் �ொது மொறறுப் 
�ொகதயொல் ்ம்ல ப்சல்லும் ்ெொககில் பிர தொை 
�ொகதககு மொற்றொ்க அவேர்்கள் ்மலும் சில �ொகத 
்ககள ஏற�டுத்தியிருநதொர்்கள்.
 ்சொப்�ொடு, தண்ணீர் வே்சதி எதுவும் அங்்க 
இல்கல. ்�ொரொட்டத்தில் ஈடு�ட்டிருநத எங்்களு 
ககு ப்கொண்டு வேநத ்சொப்�ொடு, தண்ணீர் என்�வேறக்ற 
கூட தடுத்திருநதொர்்கள்.
 குறித்த �குதியில் ்கட்டுமொைங்்கள் எதகை 
யும் ப்சயவேதறகு நீதிமன்்றம் அனுமதி வேழங் 
்கொத நிகலயில் இவவேளவு தூரம் வி்கொகர க்கொை 
்கட்டுமொைம் ெடநதிருககு என்று ்கொவேல்துக்ற 
யிைரிடம் சுட்டிக்கொட்டிய ்�ொது புதிதொ்க ்கட் 
டுமொைம் எதகையும் ப்சயயவில்கல எை பதொல் 
லியல் திகணக்களத்தின் �ணிப்�ொளர் பதரிவி 
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திரு்்கொணமகல மொவேட்டத்தில் உள்ள திரு 
்்கொணமகல �ட்டிைமும் சூழலும் உள்ள 

பிர்த்ச ப்சயல்கத்துககு உட்�ட்ட கிரொம்ம ்கப்�ல் 
துக்ற கிரொமம். ்கண்டி - திரு்்கொணமகல பிரதொை 
வீதியில் இருநது சுமொர் ஒரு கி்லொ மீற்றர் பதொகல 
வில் இக கிரொமம் அகமநதுள்ளது. மக்களின் 
அன்்றொட ஜீவே்ைொ�ொய பதொழிலொ்ககூலித் பதொழில், 
மகழகய ெம்பிய விவே்சொயம், வீட்டுத் ்தொட்ட 
�யிர்ச ப்சயக்க என்�ை சி்றநது விளங்குகின்்றை. 
ஆைொலும் ஆரம்� ்கொலம் பதொட்டு வேொழ்நதுவேநத 
இக கிரொம மக்களின் பூர்வீ்கத்கத தற்�ொது துக்ற 

மு்க அதி்கொர ்சக�ககு ப்சொநதமொை ்கொணி எைககூறி 
குடியிருப்புக்ககள விட்டு பவேளி்யறுமொறு கூறி 
வேரும் துக்றமு்க அதி்கொர ்சக�யிைரின் எச்சரிகக்க 
யொல் அக கிரொம மக்கள் அதிருப்திககு உள்ளொக்கப் 
�ட்டுள்ளொர்்கள். 
 குடிக்ச்கள் த்கரக ப்கொட்டில்்கள் ்கல் வீடு 
்களில் சுமொர் 500 ககும் ்மற�ட்ட தமிழ், முஸ்லிம் 
குடும்�ங்்கள் வேொழ்நது வேநதொலும், மக்களின் தற 
்�ொகதய நிகலயிகை கவேத்து துக்றமு்க அதி்கொர 
்சக� ்கொணி்ககள அடொத்தொ்க அ�்கரிக்க முடிவேகத 
ஏறறுக ப்கொள்ள முடியொது. சிறு�ொன்கம ்சமூ்கம் 
எங்கிருககி்ற்தொ அங்ப்கல்லொம் இநத அர்ச்கொணி 
என்்ற ் �ொர்கவேயிலும், பதொல் ப�ொருள் என்்ற ் �ொர் 
கவேயிலும் தனியொர் மக்களுகடய ்கொணி்ககள 
அ�்கரிக்க முற�டுகின்்றைர். திரு்்கொணமகல 
மொவேட்டத்கத ப�ொறுத்தமட்டிலும் இவவேொ்றொை 
நிகலகமககு மக்கள் தள்ளப்�ட்டுள்ளைர். தற 
்�ொகதய ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு மத்தியில் 
குடியிருப்பு ்கொணி்ககள விட்டு பவேளி்ய்றொ விட் 
டொல் வீட்கட இயநதிரத்கத ப்கொண்டு இடித்து 
தள்ளு்வேொம் என்று கூறி, துக்றமு்க அதி்கொர ்சக� 
ஊழியர்்கள் அங்கு ப்சன்று அம்மக்ககள �தற்ற 
நிகலககு தள்ளியுள்ளைர் இதைொல் அக கிரொம 
மக்கள் அப் �குதியில் ஆர்ப்�ொட்டம் ஒன்க்ற 
05.06.2022 ஏற�ொடு ப்சயதிருநதைர்.

 இதில் ்கலநது ப்கொண்ட முதியவேர் ஒருவேர் 
இவவேொறு ்கருத்து பதரிவித்தொர். “சுமொர் ஐம்�து 
வேருட ்கொலமொ்க குடியிருநது வேநத மக்களுககு 
ப்சொநதமொை ்கொணிகய துக்றமு்க அதி்கொர ்சக�யி 
ைர் வேநது தொங்்கள் வேசிககும் குடியிருப்பு ்கொணிகய 
விட்டு எழும்புமொறு �ல முக்ற எச்சரித்து விட்டுச 
ப்சன்்றைர்.
 1994 ம் ஆண்டு ்கொலப் �குதியில் முன்ைொள் 
ஜைொதி�தியொ்க இருநத ்சநதிரிக்கொ அம்கமயொர் 

்கொலத்தில் அப்்�ொகதய ்கப்�ல் துக்ற, புைர்வேொழ்வு  
அகமச்சரொ்க இருநத மக்றநத மர்ஹூம் எம்.எச.
எம்.அஷரப் அவேர்்களிைொல் குறித்த கிரொமத்தில் 
மக்கள் மீள் குடி்யற்றப்�ட்டொர்்கள். தற்�ொது 
துக்றமு்க அதி்கொர ்சக�யிைர் �லவேநதமொ்க ்கொணி 
ககுள் புகுநது பவேளி்யறுமொறு மக்களிடத்தில் 
கூறுகின்்றைர். இநத ்கொணிகய விட்டு பவேளி்ய்ற 
முடியொது. இதகை விட்டு பவேளி்யறி எங்்்க 
ப்சல்வேது  எை மக்கள் விைொவுகின்்றைர்.  துக்றமு்க 
அதி்கொர ்சக�யிைர் அடொத்தொ்க அடிக்கடி தங்்களது 
�குதிககுள் வேநது பவேளி்யறுமொறு ்்கொருகின் 
்றைர். இல்லொது ் �ொைொல் வீட்கட உகடத்து தள்ளு 
வேதொ்கவும் கூறுகின்்றைர். சுமொர் 17 வேருடங்்கள் 
பதொடர்நதும் இநத கிரொமத்தில் வேொழ்நது வேருகி 
்்றொம். இதகை விட்டு பவேளி்யறி ெொம் எங்்்க 

ப்சல்வேது” எைவும்  அப் �குதி முதியவேர் ்்கள்வி 
எழுப்புகின்்றொர். 

 “கிரொம ்்சவே்கரின் அனுமதியின் பின்்� 
்கொணியில் வீடு அகமக்கப்�ட்டு குடியிருககி்்றொம். 
தற்�ொது வீட்கட உகடத்து ்கொணிகய அ�்கரிக்க 
துக்றமு்க அதி்கொர ்சக�யிைர் அத்துமீறுவேது ்சரியொ?  
அர்சொங்்க அதி்கொரி்களின் அறிவிப்புககு பின்ை்ர 
17 வேருடங்்களொ்க  வேொழ்நது வேருகி்்றொம். இப்்�ொது 
்கொணிகய விட்டு எழும்� ப்சொன்ைொல் எங்்்க 
்�ொவேது, எங்்களுககு நீதி ்வேண்டும். இதுவும் 
ஒடுககு முக்றயொ எங்்களது வேயிறறில் அடி ப்�தொ 
அரசின் ்ெொக்கம் எைவும் �தொக்க்ககள ஏநதியவேொ 
றும் ்கொணிகய அ�்கரிக்கொ்த அ�்கரிக்கொ்த 
என்்ற ்்கொ்சங்்ககளயும் ஆர்ப்�ொட்டக்கொரர்்கள் 
எழுப்பிைர். சுமொர் நூறறுககும் ்மற�ட்ட மக்கள் 
இதில் ்கலநது ப்கொண்டதுடன் துக்றமு்க அதி்கொர 
்சக�யிைரின் இவவேொ்றொை அடொத்தொை ெடவேடிக 
க்ககய ்கட்டுப்�ொட்டுககுள் ப்கொண்டுவேருமொறும் 
நீதிகய நிகல ெொட்டுமொறும் உரிய அதி்கொரி்களி 
டத்தில் அம் மக்கள் ்்கொரிகக்க விடுத்தைர். 
 அர்சொங்்க அனுமதியின்�டி்ய இக கிரொம 
மக்கள் அன்க்றய ்கொல ்கட்டம் மொதிரிக கிரொமமொ்க 
குடி்யற்றப்�ட்டொர்்கள். �ொட்சொகல, த�ொல்கம், 
கிரொமிய கவேத்திய்சொகல எை அர்ச ்கட்டிடங்்கள் 
கூட இங்கு  ்்சகவேயில் உள்ள நிகலயில் துக்றமு்க 
அதி்கொர ்சக� ்கொணி்ககள சுறறி SLPA என்்ற வேொ்ச்கம் 
அடங்கிய எல்கலக ்கல் இட்டும் “இக ்கொணி துக்ற 
மு்க அதி்கொர ்சக�ககு ப்சொநதமொைது. அனுமதியி 
ன்றி உட்பிர்வேசிக்க ் வேண்டொம்” ் �ொன்்ற வேொ்ச்கங் 
்களும் ப்கொண்ட �தொக்க இடப்�ட்டுள்ளது.அம் 
மக்கள் நீர் மின்்சொரம் ஆரம்� �திவு எை அக கிரொ 
மத்தில் உள்ள விலொ்சத்கத கவேத்்த வேொழ்நது 
வேரும் நிகலயில் இவவேொ்றொை ்கொணி அ�்கரிப்க� 
்மறப்கொள்வேகத ஒரு ்�ொதும் ஏற்க முடியொது. 

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககுள்பெொநது்�ொய வேொழ் 
நது வேரும் இம் மக்களின் அன்்றொட ஜீவேைொம்்ச்ம 
்்கள்விககுறியொகியுள்ளநிகலயில், இவேர்்ககள 
்கொப்�ொறறுவேது அரசின் ்கடகமயல்லவேொ? அகத 
விடுத்து அதி்கொரத்கத அப்�ொவி மக்கள் மீது சுமத்தி 
துக்றமு்க அதி்கொர ்சக�யிைர் அப்�குதியில் 
நுகழநது மக்ககள எச்சரிகக்கயூட்டுகின்்றைர். 
 “2000ம் ஆண்டுககு முன் மண் வீடு 
குடிக்சயில் வேொழ்நது வேநத நிகலயில் எைககு 
தனியொர் மூலமொ்க வீடு ்கட்டி ப்கொடுக்கப்�ட்டது. 
ஆரம்�ம் பதொடக்கம் அநத வீட்டில் வேசித்்த 
திருமணம் முதல் பிள்கள்ககள ப�றறு வேொழ் 
நத நிகலயில் இப்்�ொது பவேளி்ய்றச ப்சல்கி்றொர் 
்கள் வேரி நீர் மின்்சொரம் ் �ொன்்ற �ட்டியல் ்கட்டணம் 
ப்சலுத்தி வேருகி்்றன் ்கள்ளத்தைமொ்க குடி்ய்ற 

வில்கல கிரொம அதி்கொரி மூலமொ்க்வே குடி்யறி 
்ைன். எைககு இநத பூர்வீ்க குடி்யற்றத்கத விட்டு 
பவேளி்ய்ற முடியொது. பிரதமர் ஜைொதி�தி தீர்விகை 
தர்வேண்டும் இல்லொது ்�ொைொல் குடும்�த்துடன் 
மண்பணண்பணய ஊறறி தீககுளிப்்�ன்” எை 
�ொதிக்கப்�ட்ட கிரொ மவேொசி ஒருவேர் பதரிவித்தொர். 
 இவவேொ்றொை ்்சொ்கமொை நிகலகமககுள் 
ளொகியுள்ள �ொட்சொகல ப்சல்லும் மொணவேர்்கள் 
உட்�ட குடும்�ங்்ககள பு்றக்கணிப்�து ஜீரணிக்க 
முடியொத ஒன்்றொ்க விளங்குகி்றது. அர்சொங்்கத்தின் 
இவவேொ்றொை ப்சயற�ொடு்கள் ்கண்டிக்கத்தக்கது. 
மக்ககள நிம்மதியொ்க வேொழ்வேதறகு வேழி ப்சயய 
்வேண்டும். அவேர்்களுக்கொை உரிகம்க்ளொடும் 
சுதநதிரத்்தொடும் வேொழ வேழி ்சகமக்க ்வேண்டும். 
இப்�டியொை துக்றமு்க அதி்கொர ்சக�யிைரின் 
அடொவேடித்தைக்கள் இனி்மலும் இடம் ப�்றொத 
வேண்ணம் ்கப்�ல் துக்ற கிரொமம் இருக்க ் வேண்டும் 
என்�கத அம் மக்கள் விரும்புகின்்றைர். 
 இது மொத்திரமல்ல திரு்்கொணமகல மொவே 
ட்டத்தில் வேொழும் சிறு�ொன்கம ்சமூ்கத்தின் ்கொணி 
்ககள ்வேறு இடங்்களிலும் இலங்க்க சுறறுலொத் 
துக்ற �ணிய்கம், வேைஜீவேரொசி்கள் திகணக்களம் 

்�ொன்்றைவும் ்கொணிகய சுவீ்கரிப்புச ப்சயதுள்ளை. 
யுத்த சூழ்நிகலயின் பின் மக்கள் நிம்மதியொ்க வேொழ் 
நது வேநத நிகலயில் ்சமூ்க ெல்லிணக்கத்கத சீர் 
குகலககும் வேண்ணம் ப்சயற�டுகின்்றைர். 
 பதொல்ப�ொருள் என்கின்்ற ்�ொர்கவேயிலும் 
்கொணி சுவீ்கரிப்பு இடம் ப�றுகி்றது. அப்�ொவி 
மக்களின் ்கொணி்ககள இவவேொ்றொ்க துக்றமு்க 
அதி்கொர ்சக� ஊழியர்்களின் பதொடர்சசியொை அசசு 
றுத்தல் மூலமொ்க நிம்மதியொ்க குடியிருப்பு �குதி 
யில் வேொழ முடியொது எைவும் ஒரு கிழகமககு குக்ற 
நதது இரு தடகவே்யனும் கிரொமத்துககுள் வேருக்க 
தருவேதொ்க பதரிவிககின்்றைர்.
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இலங்க்கயின் ப�ொருளொதொர பெருக்கடியொைது 
இன்று சிங்்கள ் த்சத்திகை உலுககியுள்ள்தொ 

இல்கல்யொ தமிழர் ்த்சத்திகை ென்்றொ்க்வே உலு 
ககியுள்ளது.
 ்கடநத ்கொல யுத்த சூழ்நிகலயின்்�ொது 
அதற்்கற்றொற்�ொல் இக்சவேொக்கம் அகடநதவேர் 
்கள் தமிழர்்கள் என்று கூறிைொலும் இன்க்றய 
நிகலகம மொறு�ட்டதொ்க்வே உள்ளது.
 ப�ொருளொதொர பெருக்கடிபயன்�து 
தமிழர்்களின் வேொழ்கக்கயில் மீண்டும் ஒரு ்�ொரொ 
ட்டத்திகை ஏற�டுத்தககூடிய சூழ்நிகலயிகை 
இன்று ஏற�டு த்தியுள்ளது.
 தமிழர்்கள் எநத 
்�ொரொட்டத்திகையும் ெடொ 
த்தொத ்கொரணத்திைொல் ஏ்தொ 
அவேர்்களுககு எநத பிரசசி 
கையும் இல்கல பயன்�து 
்�ொல சிங்்கள ்த்சம் ெடந 
துப்கொள் வேகதயும் அவேதொ 
னிக்க முடிகின்்றது.
 கிழககு மொ்கொணத் 
திகைப்ப�ொறுத்த வேகரயில் 
விவே்சொயமும் மீன்பிடியும் 
பிரதொை துக்றயொ்க ்கொண 
ப்�டும்்�ொது இரு துக்ற்க 
ளும் இன்று �ொரிய பெருக 
்கடி்களுககுள் சிககியுள் 
ளகத ்கொணமுடிகின்்றது. 
கிழககில் உள்ள தமிழர்்க 
களப்ப�ொறுத்த வேகரயில் 
75வீதமொைவேர்்கள் இநத மீன்பிடியிலும் விவே்சொ 
யத்திலு்ம தங்கியுள்ளைர்.
 இலங்க்கயில் ஏற�ட்டுள்ள ப�ொருளொதொர 
பெருக்கடி ்கொரணமொ்க ஏற�ட்டுள்ள எரிப�ொருள் 
�ற்றொககுக்ற மீன்பிடித்துக்றயிகை ்கடுகமயொ்க 
� ொ தி ப் � க ட ய ச ப ்ச ய து ள் ள து . அ த் து ட ன் 
எரிப�ொருள் பிரசசிகை மறறும் �்சகள ப�றறு 
கப்கொள்வேதில் உள்ள பிரசசிகை்கள் ்கொரணமொ்க 
விவே்சொயத்துக்ற �ொதிக்கப்�ட்டுள்ளது.
 இநத நிகலகம எதிர்்கொலத்தில் தமிழர் 
்களின் ப�ொருளொதொரத்தில் �ொரிய தொக்கத்திகை 
ப்சலுத்தககூடிய நிகலகம  ்கொணப்�டுகின்்றது. 
வேடககு கிழககு மொ்கொணங்்ககளப் ப�ொறுத்த 
வேகரயில் அதி்கொரமற்ற மொ்கொண்சக� ஊடொ்க 
எநத உரிகமயும் இல்லொத நிகலயில், வேடககு 
கிழககு மொ்கொணத்திகை எதிர்்கொலத்தில் ்கட்டிபய 
ழுப்�ககூடிய எநதவிதமொை ்சொத்தியசூழலும் 
இல்கல.
 ்கடநத ்கொலத்தில் யுத்த சூழ்நிகலயிைொலும் 
்கடுகமயொ்க �ொதிக்கப்�ட்ட கிழககு மொ்கொணத் 
திகை மீளக்கட்டிபயழுப்� எநத ெடவேடிகக்கயும் 
முன்பைடுக்கொத இநத அர்சொங்்கம், இநத 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடியிைொல் ஏற�ட்ட �ொதி 
ப்பிகை ஈடுப்சயய உதவுமொ என்�தும் மி்கவும் 
்்கள்விககுரிய விடயமொ்க்வே உள்ளது.
 யுத்த ்கொலத்தின்  பின்ைர் வேடககு கிழககு 
மொ்கொணத்திகை ்கட்டிபயழுப்புவேதறகு வேழங்்க 
ப்�ட்ட நிதி்களுககு என்ை ெடநதது என்று 
அகைவேருககும் பதரியும். கிழககு மொ்கொணத்தில் 
சுைொமி மறறும் யுத்தம் ஆகியவேறறிலிருநது மீண் 
படழுவேதற்கொை ்கட்டுமொை ெடவேடிகக்க்களுக்கொ்க 
வேநத ப�ருநபதொக்க �ணம் சிங்்கள �குதி்களுக்்க 
ப்கொண்டுப்சல்லப்�ட்டது.
 கிழககு மொ்கொணத்திகைப்ப�ொறுத்த வேகர 
யில் தமிழர்்கள் ப�ரும்�ொன்கமயொ்கவுள்ள 
மட்டக்களப்பு மொவேட்டத்தில் தமிழ் மக்களின் 
வேொழ்வேொதொரத்திகை ்ெொக்கொ்க ப்கொண்டு ஒரு 
பதொழிற்சொகலயிகையும் அகமக்கவில்கல. 
அகைத்து வேளங்்ககளயும் ப்கொண்ட இநத 
மொவேட்டத்தில் ஒரு பதொழிற்சொகலயிகைககூட 
அகமப்�தறகு சிங்்கள அரசு்கள் ெடவேடிகக்கபயடு 
க்கொகம என்�து இநத ெொட்டில் தமிழர்்கள் எவவேளவு 

திட்டமிட்டு பின்தள்ளப்�ட்டுள்ளொர்்கள் என்னும் 
விடயத்கத அகைவேரும் அறிநதுப்கொள்ளமுடியும்.
 இவவேொ்றொை நிகலயி்ல்ய இநத ெொட் 
டில் ஏற�ட்டுள்ள ப�ொருளொதொர பெருக்கடியும் 
கிழககு மொ்கொணத்தில் உள்ள தமிழர்்ககள 
மி்கவும் பின்ைகடவுககு ப்கொண்டுதள்ளியுள்ளது. 
்சொதொரண கூலி ்வேகல ப்சய�வேர் கூட தைது 
வேருமொைத்திகைப் ப�றறுகப்கொள்வேதில் பெருக 
்கடி்ககள எதிர்்ெொககிவேரும் நிகல்ய ்கொணப்�டு 
கின்்றது.
 இவவேொ்றொை நிகலயி்ல்ய விவே்சொயத் 
துக்றகய ்்சர்நதவேர்்களும் மீன்பிடித்துக்றயிகைச 
்்சர்நதவேர்்களும் எதிர்ப்கொண்டுள்ள பெருக்கடி 
நிகலகமபயன்�து மட்டக்களப்பு மொவேட்டத்தில் 

உள்ள ப�ரும்�ொலொை மக்களின் வேொழ்வேொதொரத்தில் 
�ொரிய தொக்கத்திகை ப்சலுத்தியுள்ளது.
 விவே்சொய துக்றபயன்�து மட்டக்கள 
ப்பு மொவேட்டத்திறகும் மட்டும் தொக்கத்திகை 
ப்சலுத்தும் விடயமொ்க இருக்கப் ்�ொவேதில்கல 
பயன்�து சிங்்கள ்த்சம் புரிநதுப்கொள்ளொமல் 
உள்ளது. இலங்க்கயில் விவே்சொய ப்சயக்கயில் 
இரண்டொவேது இடத்தில் உள்ள மட்டக்களப்பு 
மொவேட்டத்தில் ஏற�ட்டுள்ள பெருக்கடி 
நிகலயொைது எதிர்்கொலத்தில் முழு இலங்க்கயிலும் 
தொக்கத்திகை ப்சலுத்தககூடியது.

 இ்த ்�ொன்று இநத தொக்கம் விவே்சொயி்க 
ளுககு மட்டுமல்ல அதகை ெம்பியுள்ள ஆயிரக 
்கணக்கொை மக்ககளயும் தொக்கககூடிய நிகலகம 
்கொணப்�டுகின்்றது.
 இநத ்சவேொலொை நிகலயில் கிழககு மொ்கொ 
ணத்தில் தமிழர்்கள் எதிர்ப்கொண்டுள்ள �ொரிய 
பெருக்கடி ்கல்வியொகும். இலங்க்கயில் உள்ள 
்கல்வி வேலயங்்களில் மி்கவும் கீழ் மட்டத்திலிருநது 
ஓரளவு முன்்ைறிவேரும் கிழககு மொ்கொணத்தின் 
்கல்வித்துக்றயில் மி்கவும் �ொரிய தொக்கத்திகை 
இன்க்றய சூழ்நிகல ஏற�ட்டுத்தியுள்ளது.
 குறிப்�ொ்க கிழககு மொ்கொணத்தில் தமிழர்்க 
ளின் �குதி்களில் ்கல்வி ெடவேடிகக்க பயன்�து 
மி்கவும் ்்கள்விககுறியொ்க மொறியுள்ளது. ்கடநத 
்கொல ப்கொ்ரொைொ அசசுறுத்தல் ்கொரணமொ்கவும் 
மொணவேர்்களின் ்கல்வி நிகல �ொதிக்கப்�ட்டிருநத 
நிகலயில் இன்க்றய எரிப�ொருள் பெருக்கடி 
்கொரணமொ்கவும் ்கல்வி நிகல �ொதிக்கப்�ட்டுள்ளது.

 மட்டக்களப்பு மொவேட்டத்திகைப் ப�ொறு 
த்த வேகரயில் நீண்ட �ரப்பிகைகப்கொண்ட ்கொர 
ணத்திைொல் கூடுதலொை மொணவேர்்கள் ப�ொது 
ப்்�ொககுவேரத்து மறறும் தனியொர் ்�ொககுவேரத் 
துக்ககள்ய ெொட்வேண்டிய நிகல ்கொணப்�டு 
கின்்றது.
 முஸ்லிம் பிர்த்சங்்கள் குறிப்பிட்ட ஓரளவு 
எல்கலயிகைக ப்கொண்டுள்ளதன் ்கொரணமொ்க 
அவேர்்களின் பிள்கள்கள் �ொட்சொகல்களுககு ப்சல் 
வேதிலும் ்கல்விகயப் ப�றறுகப்கொள்வேதிலும் பிரச 
சிகை்கள் இல்கல. ஆைொல் தமிழ்ப்�குதி்கள் 
நீண்ட நிலப்�ரப்பிகைக ப்கொண்டிருப்�தன் ்கொர 
ணமொ்க நீண்ட தூரம் �ொட்சொகல்களுககு 
ப்சன்று ்கல்விகயப் ப�்ற்வேண்டிய சூழ்நிகல 

உள்ளதன் ்கொரணமொ்க 
மொணவேர்்களுக்கொை ்கல்வி 
கய வேழங்குவேதில் ப�ரும் 
பெருக்கடி்ககள  எதிர்ப்கொள் 
வேதொ்க ஆசிரியர்்கள் 
பதரிவிககின்்றைர்.
 பின்தங்கிய நிகலயில் 
உள்ள ்கல்வி வேலயத்தில் 
தமிழர்்கள் ்கல்வி 
நி க ல ப ய ன் � து 
ப�ரும் ஆ�த்திகை 
எதிர்ப்கொண்டுள்ளது. ்கடநத 
்கொலத்தில் இப்�குதியில் 
வேறுகம நிகலயில் 
உள்ள ப�ரும்�ொலொை 
குடும்�ங்்கள் தமது 
பிள்கள்களுககு ்கல்விகய 
வே ழ ங் ்க மு டி ய ொ த 
நி க ல யி லி ரு ந த ் � ொ து 

ஆசிரியர்்களும் வேலய ்கல்வி அதி்கொரி்களும் 
வீடுவீடொ்கச ப்சன்று ்மறப்கொண்ட விழிப்புணர்வு 
ெடவேடிகக்க்கள் மறறும் ஏகைய ப்சயற�ொடு்கள் 
்கொரணமொ்க �ொட்சொகலககு மொணவேர்்ககள 
ப�ற்்றொர் அனுப்பும் நிகலயிருநததொ 
்கவும் ஆைொல் இன்க்றய சூழ்நிகலயில் அநத நிகல 
கமயிகை பதொடரமுடியொ மல் உள்ளதொ்கவும் 
�ொட்சொ கல அதி�ர் ஒருவேர் ்கவேகல 
பதரிவிககின்்றொர்.
 ்கடநத ்கொலத்தில் வேலய ்கல்வி 
அதி்கொரி்கள், �ொட்சொ கல ்சமூ்கம் பிர்த்ச ப்சய 
ல்க உத்தி்யொ்கத்தர்்கள் இகணநது முன்பைடுத்த 
ப்சயற�ொடு்கள் ்கொரணமொ்க �ொட்சொகலயிலிருநது 
இகடவிலகிய மொணவேர்்கள் மீண்டும் 
இகணக்கப்�ட்டு அவேர்்களுக்கொை ்கல்வி 
ெடவேடிகக்க்கள் முன்பைடுக்கப்�ட்ட அ்த்ெரம் 
பின்தங்கிய �குதிகய ்்சர்நதவேர்்களுககு 
விழிப்பூட்டல்்களும் முன்பைடுக்கப்�ட்டுவேநதை.
 ஆைொல் இன்க்றய பெருக்கடி நிகல 
அகைத்கதயும் தவிடுப�ொடியொககியுள்ளது. இநத 
நிகலகமயொைது தமிழர் ்த்சத்தில் எதிர்்கொல 
த்தில் �ொரியளவிலொை பின்ைகடவிகை ஏற�டுத் 
தககூடிய சூழ்நிகல ்கொணப்�டுகின்்றது. குறிப்�ொ்க 
கிழககு மொ்கொணத்தில் ஏகைய இைத்தவேர்்கள் ்கல்வி 
மறறும் ப�ொருளொதொர ரீதியொ்க முன்்ைறும்்�ொது 
தமிழர்்கள் அகைத்து வேழி்களிலும் பின்ைகடயும் 
நிகல இன்று �ொரிய அசசுறுத்தலொ்க மொறி நிறகி 
ன்்றது.
 இநத நிகலகமயிலிருநது கிழககு மொ்கொண 
த்தமிழர்்ககள எவவேொறு மீட்்கலொம். இநத ் ெரத்தில் 
எவவேொ்றொை மொறறு வேழி்ககள பின்�ற்றமுடியும் 
என்�து பதொடர்பில் தமிழ் ்தசியம் ்சொர்நது 
சிநதிப்�வேர்்களும் அபிவிருத்தி ்சொர்நது சிநதிககும் 
அரசியல்வேொதி்களும் அக்கக்றயற்ற நிகலயி்ல்ய 
உள்ளைர்.
 கிழககில் தமிழர் எதிர்ப்கொண்டுள்ள 
இநத ஆ�த்தொை சூழ்நிகலயின் தொக்கத்கத உண 
ரொமல் உள்ளவேர்்கள் இனியொவேது உணர்நது ்சவேொ 
ல்்ககள எதிர்ப்கொள்வேதற்கொை திட்டங்்ககள முன் 
பைடுக்க்வேண்டும் என்�்த இன்க்றய எதிர்�ொர் 
ப்�ொகும்.
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‘‘இன்மையின இன்னாதது யனாததனின
இன்மையின இன்மையய இன்னாதது’’. 

வேறுகமகயப் ்�ொல் துன்�மொைது எது என்று 
்்கட்டொல் வேறுகமகயப் ்�ொல் துன்�மொைது 
வேறுகம ஒன்்்ற ஆகும். ஆம் வேறுகமககு நி்கர் 
வேறுகம்ய. ெொன்கு �க்கமும் ்கடலொல் சூழப்�ட்ட 
ெம் ெொட்டில் அன்்றொடம் வேொழ்வேதறகு ்தகவேயொை 
அத்தியொவேசிய ்தகவே்ககள நிக்ற்வேறறுவேதறகு 
கூட வே்சதியற்ற நிகலயில் திண்டொடிக ப்கொண்டி 
ருககின்்்றொம். வேொழ்வின் அனு�வேங்்ககள ்கறறு 
ணர்நத முதி்யொர்்களில் இருநது இன்ைமும் பவேளி 
யுல்கம் ்கொணொது தொயின்  ்கருவேக்றயில் வேொழும் 
குழநகத்கள் வேகர இன்க்றய இலங்க்கயின் 
ப�ொருளொதொர நிகல தன்னுகடய ஆதிக்கத்கத 
ப்சலுத்திகப்கொண்டுதொன் இருககின்்றது. மொதொநத 
வேருமொைம் ப�்றொத்சொதொரண கூலி்வேகலககு 
ப்சல்�வேர்்கள் பதொடங்கி மொதொநத வேருமொைம் 
ப�றும் அர்ச ஊழியர்்கள் எை அகைவேரு்ம 
இன்று ப�ற்்றொலிறகும் மண்பணண்கணககும் 
பதரு்வேொரம் வேரிக்சயில் ்கொத்திருககின்்றைர். 
ெொட்டில் �லரின் வீட்டு அடுப்்�ொரங்்களில் பூகை 
நிம்மதியொ்க ஓயபவேடுககின்்றது. ஆக்ச ஆக்சயொய 
வேொங்கிய ்மொட்டொர் க்சககிள்்கள் வீடு்களில் ஓய 
பவேடுக்க துவிச்சக்கர வேண்டியின் விகல மளமள 
பவேை அதி்க ரித்துசப்சல்கின்்றது.

 ெ்கரமயமொக்கத்திறகு ஏற� ெொமும் எம்கம 
த்கவேகமத்துக ப்கொண்டது தவே்றொகி விட்ட்தொ 
என்று சிநதிககும் அளவிறகு இன்க்றய ப�ொருளொ 
தொரம் மொறிவிட்டது. சித்த மருத்துவேத்தில் இருநது 
ஆங்கில மருத்துவேத்திறகு �ழக்கப்�டுத்திக ப்கொண் 
்டொம். ஆைொல் இன்று �ல ்ெொய்களுக்கொை 
ஆங்கில மருநது்ககளககூட ப�றறுக ப்கொள்ள 
முடிய வில்கல. விவே்சொயத்தில் ஏர் பூட்டி உழுவேதறகு 
�தில் உழவு இயநதிரங்்ககள�யன்�டுத்த �ழக்கப் 
�டுத்திகப்கொண்்டொம். இன்று உழவு இயநதிர ங்்கள் 
வீடு்களில் ஓயபவேடுக்க வேயல்்களில் பெல்லிகை 
�யிரிட ககூடவே்சதியற்றவேர்்களொல் பவேறுகமயுடன் 
நின்று ப்கொண்டிருககின்்்றொம். கூட்படருவிறகு 
�தில் இர்சொயை உரங்்ககளப் �யன்�டுத்தியது 
ெல்ல விகளச்சகல தருகின்்றது என்�தற்கொ்க 
உர வேக்க்ககள அதி்களவில் �யன்�ொடடிறகு 
ப்கொண்டு வேந்தொம். இன்று இர்சொயண உரம் இன்றி 
கூட்படருவிகை தயொரிப்�தறகு கூட ஆ்லொ்சகை 
ப�றறுகப்கொள்ள ்வேண்டிய நிகலககு தள்ளப் 
�ட்டிருககின்்்றொம். தமது குடும்�த்கத ப�ொறுப் 
்�றறு ெடொத்த ்வேண்டிய இகள்ர்்கள் இன்று 
்வேகலக்கொ்க ்கொத்திருப்பு �ட்டியலில் நிண்றுப்கொ 
ண்டிருக்க இன்பைொரு பு்றம் ்வேகலககு ப்சல்வே 
தறகு கூட வே்சதியற்ற நிகலயில் வீட்டில் இரு 
ந்த �ணியொறறும் நிகலககு தள்ளப்�ட்டுக 
ப்கொண்டிருககின்்்றொம். வீட்டில் இருநதவேொ்்ற 
�ணியொறறுவேபதன்�து ஒரு பு்றம் ென்கம்ய 
எனினும் ெம்மில் �லர் இன்று ் வேகலவேொயப்�க� 
இழநது நின்றுப்கொண்டிருககின்்்றொம் என்�்த 
மறுக்க முடியொத உண்கம.
 ப்கொ்ரொைொவின் தொக்கத்கத பதொடர்நது 
ஏற�ட்ட ெொடளொவிய முடக்கத்திைொல் ெம்மில் 
�லர் அத்தியொவேசிய ்தகவே்ககள நிக்ற்வேறறிக 

ப்கொள்வேதறகு கூட வே்சதியற்றவேர்்களொல் ஒரு 
்வேகள உணவிறகு கூட வேழியற்றவேர்்களொய 
மொற்றப்�ட்டது ் �ொ்க இன்று �டிப்�டியொ்க அகை 
வேரு்ம அநத ப்கொடிய நிகலககு தள்ளப்�ட்டு 
விடு்வேொ்மொ என்கின்்ற அச்சம் ஏற�டுகின்்றது. 
மரத்தொல் விழுநதவேகை மொ்டறி மிதித்தொற 
்�ொன்று இன்று எம்முகடயநிலகம ்கொணப்�டுகி 
ன்்றது. ்்கொவிட்-19 ப�ருநபதொறறிைொல் ஏற�ட்ட 
ப�ொருளொதொர மநதநிகல இலங்க்க மக்ககள 

பெருக்கடிககுள்ளொககியது. உயிர்ப்பு ்ொயிறு 
குண்டு பவேடிப்பு, ் ்கொவிட்-19 ப�ருநபதொறறு, �ண 
வீக்கம் உயர்வு, உரங்்க ளின் இ்றககுமதிகுறித்து 
விதிக்கப்�ட்ட தகட, அநநிய ப்சலவேொணி பெருக 
்கடி எை ஒன்றின்்மல் ஒன்்றொ்க ஏற�ட்டபிரசசிகை 
்கள் இலங்க்க அரசிகையும் இலங்க்க மக்ககள 
யும் பிரசசிகைககுள்ளொககியுள் ளது. 
 இலங்க்க 2021ல் 100மூ இயறக்க ்வேளொ 
ண்கம என்்ற திட்டத்கத துவேங்கியது.ப்சயறக்க 
உரங்்களுககு தகடவிதிக்கப்�ட்டகதத்பதொடர்நது 
்வேளொண் உற�த்தியில் ்சரிவி ஏற�ட பதொடங்கி 
யது. 2021 ப்சப்பரம்�ர் மொதத்திறகுள் 50% வீழ்சசிகய 
்சநதித்தது. இதன் பின்ைணியில் உணவுப் �ற்றொக 
குக்றயும் ஏற�ட்டது. ்மலும் இலங்க்க �ண 
மதிப்பு வீழ்சசி, உணவுப் ப�ொருட்்களின் விகல 
உயர்வு ்கொரணமொ்க ஏற்றட்ட �ணவீக்கத்தொல் இன்்ற 
ளவிலும் ப�ரும்�ொன்கமயொை மக்கள் �ொதிக்கப் 
�ட்டுகப்கொண்்டதொன் இருககின்்்றொம். 

 ெொழுககு ெொள் அத்தியொவேசிய ப�ொருட் 
்களின் விகல அதி்கரிப்பு, ப�ற்்றொலிய தட்டுப் 
�ொட்டிைொல் ஏற�டும் ்�ொககுவேரத்து பிரசசிகை, 
மின்்சொர தட்டுப்�ொடும் மின்்சொர ்கட்டண அதி்கரி 
ப்பும், ்வேகலவேொயப்பின்கம, �ொதிப்புறும் குழுக 
்களுகப்கை வேழங்்கப்�டும் உதவிகப்கொடுப்�ைவு 
்களின் தட்டுப்�ொடு, இர்சொயை உரங்்களு கப்கை 
விதிக்கப்�ட்ட தகட ்கரொணமொ்க ஏற�ட்ட பிரசசி 
கை்கள், உணவுப்ப�ொரு ட்்களின்விகல உயர்வு 
என்�ை ்கொரணமொ்க ெொட்டில் ப�ரும்�ொன்கம 
யொை மக்கள் இன்று வேறுகம என்னும் பெருப்பு 
வேகளயத்தினுள் ப்சன்று ப்கொண்டிருககின்்்றொம். 
அத்தியொவேசிய ப�ொருட்்ககள ப்கொள்வேைவு ப்சயவே 
தற்கொ்க மக்கள் ெொளொநதம் வீதி்களிலும், வேர்த்த்க 
நிகலயங்்களிலும் வேரிக்சயில் ்கொவேல் இருககி 
ன்்றைர். உணவு ப�ொருட்்கள் முதல் ்சகமயல் 
எரி வேொயு மறறும் எரிப�ொருள் வேகர அகைத்து 
ப�ொருட்்களும் �ொரிய தட்டுப்�ொடு நிலவி வேருகி 
ன்்றது.  ப்கொ்ரொைொ ப�ருநபதொறறில் இருநது இலங் 
க்கயில் ஐநது லட்்சம் மக்கள் வேறுகமக்்கொட்டிறகு 
கீழ் ப்சன்றிருககின்்றைர் எை உல்க வேங்கி எச்சரித்தி 
ருககின்்றது. ்்கஸ் அடுப்பு இருநத இடத்தில் 
மண்பணண்கண அடுப்பும் மண்பணண்கண 

அடுப்பு இருநத இடத்தில் வி்றகு அடுப்பும் 
மொற்றம் ப�றறுவிட்டது. இருப்பினும் அதற்கொை 
நீண்ட்கொல தீர்வு்கள் முன்கவேக்கப்�டொது தற்கொலி்க 
தீர்வு்ககள ்ெொககி்ய ெ்கர்வேண்டியதொ்க இரு 
ககின்்றது.  சுறறி இருககும் ெொடு்களிடம் இருநது 
ப�றறுக ப்கொண்ட ்கடன்பதொக்ககய அகடப்� 
தற்கொ்க ெொட்டின் �ல �குதி்ககள ஏகைய ெொடு்க 
ளிடம் ஒப்�நத அடிப்�கடயில் வேழங்கியுள்ளது. 
 இன்பைொரு பு்றம் தீர்மொனிக்கப்�ட்ட 

விகலகய விட இரட்டிப்பு விகலயில் ப�ொரு 
ட்்கள் விற்கப்�டுவேபதன்�து எரியும் தீயில் 
எண்கண ஊறறுவேது ்�ொன்்ற ப்சய்ல. உணவுப் 
ப�ொருட்்களின் விகல ஏற்றத்துககு முககிய ்கொர 
ணமொ்க அகமவே்த இன்று ெொட்டின் �ல இடங்்க 
ளில் இடம்ப�றும் �துக்கல்்களும் தொன். இதைொல் 
�ொதிக்கப்�டுவேது ெொட்டின் அடிமட்ட மக்கள் முதல் 
ப்சல்வேநதர்்கள் வேகர அகைத்து தரப்பிைரும்தொன். 
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இருநத்�ொதும் அது தற்�ொது 10 பில்லியன் 
படொலர்்களொ்க வீழ்சசி ்கண்டுள்ளது. இது 
�ொகிஸ்தொனின் இரண்டு மொத பமொத்த 
இ்றககுமதிக்்க ்�ொதுமொைது.
 இநத நிகலயில் ்தனீர் அருநதுவேகத 
குக்றப்�தன் மூலம் ெொட்டின் நிதிக க்கயி 
ருப்க� ்�ண உதவுமொறு அகமச்சர்  அ்சொன் 
இக�ொல் பதரிவித்துள்ளொர். அ்த்சமயம், எரி 
ப�ொருள் �ொவேகைகய குக்றககும் மு்கமொ்க 
�ொகிஸ்தொனில் வியொ�ொர நிகலயங்்களும் இரவு 
8.30 மணியுடன் மூடப்�டுகின்்றை.
 அகைத்துல்க ெொணய நிதியத்திடம் 6 
பில்லியன் படொலர்்ககள ்கடைொ்க ப�றுவேதறகு 
�ொகிஸ்தொனின் புதிய பிரதமர் ்ச�ொஸ் ப்சரீப் புதிய 
47 பில்லியன் படொலர் வேரவுப்சலவுத்திட்டத்கத 
�ொரொளுமன்்றத்தில் ்சமர்ப்பித்திருநதொர். எனினும் 
அகைத்துல்க ெொணயநிதியம் இதுவேகர ெடவேடி 
கக்க எதகையும் ்மறப்கொள்ளவில்கல.

ள்ளை. க்கது ப்சயயப்�ட்டவேர்்கள் உடைடியொ்க 
நி�நதகை்களின்றி விடுதகலப்சயயப்�ட 
்வேண்டும் எை மன்னிப்புச்சக� ்்கொரிகக்க 
விடுத்துள்ளது.
 ஆர்ப்�ொட்டங்்களில் ஈடு�ட்டவேர்்களின் 
வீடு்கள் �லவும் ்கொவேல்துக்றயிைரொலும், ெ்கர 
அதி்கொரி்களிைொலும் இடிக்கப்�ட்டுள்ளை. வீடு 
்கள் ்சட்டவி்ரொதமொ்க ்கட்டியதைொ்ல்ய 
இடிக்கப்�ட்டதொ்க ெ்கர அதி்கொரி்கள் பதரிவி 
த்துள்ள்�ொதும், �ழிவேொங்கும் ெடவேடிக க்கயொ 
்க்வே அது ்மறப்கொள்ளப்� ட்டுள்ளதொ்க மக்கள் 
பதரிவித்துள்ளைர்.
 ்கட்டொர், ஈரொன், ்சவுதி அ்ரபியொ, 
ஓமொன், ஐககிய அரபு எமி்ரறஸ் ்�ொன்்ற 
இநதியொவுடன் பெருங்கிய வேர்த்த்க பதொடர்புள்ள 
ெொடு்கள் உட்�ட 20 முஸ்லீம் ெொடு்கள் தமது 
எதிர்ப்க� இநதியொவுககு பதரிவித்துள்ளை. 
இநதியொவில் உள்ள முஸ்லீம் மக்களுககு 
ஆதரவேொ்க �ங்்களொ்த்சத்திலும் �ொகிஸ்தொனிலும் 
்�ரணி்கள் இடம்ப�றறுள்ளதும் இங்கு குறிப் 
பிடத்தக்கது.

தபொருளொ�ொர ... த�ொடர்ச்சி  ...

தபொருளொ�ொர ... த�ொடர்ச்சி  ...
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கேள்வி:
 பசம்பமாழி மாொட்டின 12ைது ஆண்டு 
நி்றைவு ொளாகிய 23 யூன ைரும் இவைாரத்தில் 
பசம்பமாழித் தமிழாயவு மத்திய நிறுைனத்தின 
இயககுெராகிய உஙேளிடம் உலேத் தமிழர்ேளுககுச் 
பசம்பமாழித் தமிழாயவு மத்திய நிறுைனத்தின 
இயககுெராே நீஙேள் பணிபபபாறுபகபற்றைதன 
பினனரான பசயற்பாடுே்ள எடுத்து்ரககுமாறு 
பணிைனபாே கைண்டுகிகறைாம்.

பதில்
 தமிழ் ஒரு ப்சம்பமொழி என்்ற அதி்கொரபூர்வே 
அறிவிப்க� 2004ம் ஆண்டு இநதிய அரசு 
பவேளியிட்ட்�ொது தமிழர்்களின் ஒரு நூற்றொண்டு 
்கொலக ்கைவு நிக்ற்வேறியது. இநதியொவில் 
்சம்ஸ்கிருதம் ப்சம்பமொழியொ்க ்கருதப்�ட்டு 
அரசின் �ல ்சலுக்க்ககளப் ப�றறு வேநதொலும், 
இநதியொவில் அதி்கொரபூர்வேமொ்கச ப்சம்பமொழி எை 
அறிவிக்கப்�ட்ட முதல் பமொழி தமிழ்தொன்.
 இநத அறிவிப்பிறகுப் பின்ைர் இநதியக 
்கல்வி அகமச்ச்கத்தின் பமொழிப்பிரிவின் கீழ் 
ப்சயல்�டும் தன்ைொட்சி நிகலயிலொை ப்சம்பமொ 
ழித் தமிழொயவு மத்திய நிறுவேைம் (Central Institute of 
Classical Tamil) பதொடங்்கப்�ட்டது.

 ப்சம்பமொழி நிறுவேைம் பதொடங்்கப்�ட்ட 
்கொலத்திலிருநது இந நிறுவேைத்திறப்கை நிரநத 
இயககுெர் நியமிக்கப்�டொம்ல்ய கூடுதல் ப�ொறு 
ப்பு என்்ற அளவில் இயககுெர்்கள் நியமிக ்கப்�ட்டு 
வேநத நிகலயில் 2020 ஜூன் மொதம் 15 அன்று ெொன் 
முழு்ெர இயககுெரொ்கப் ப�ொறுப்்�ற்்றன். ெொன் 
இயககுெரொ்கப் ப�ொறுப்்�ற்ற பின்ைர் உல்கம் 
முழுதும் ப்சவவியல் இலககியத்தின் சி்றப்பு்ககளக 
ப்கொண்டு ்்சர்ககும் வேக்கயிலொை

    1. த�ொல்கொப்பிய த�ொழிதபயர்ப்புத் திடடம்

    2. தெவ்விலககிய த�ொழிதபயர்ப்புத் திடடம்

    3. �ணிம�்கலல த�ொழிதபயர்ப்புத் திடடம்

    4. திருககுறள் த�ொழிதபயர்ப்புத் திடடம்

்�ொன்்ற முககியமொை பமொழிப�யர்ப்புத் திட்ட 
ங்்கள் �ல பதொடங்்கப்�ட்டை.
 மொதத்திறகுக குக்றநதது ஐநது நூல்்ககள 
்யனும் பவேளியிடுதல் எனும் ்ெொக்கத்கதக 
ப்கொண்டு �ல்்வேறு தமிழியல் ்சொர்நத ஆயவு 
நூல்்ககள பவேளியிடும் �ணி்கள் ெகடப�றறு 
வேருகின்்றை. ்சர்வே்த்ச ஆயவு இதழ் பதொடங்்கவும் 
திட்டமிடப்�ட்டுள்ளது. ப்சவவிலககியச சி்றப்பு 
்ககள பவேளிப்�டுத்தும் வேக்கயில் 25ககும் ்மற� 
ட்ட �யிலரங்கு்கள் ெடத்தப்�ட்டுள்ளை.
 தமிழியல் மொணவேர்்களுக்கொை உதவித் 
பதொக்கத் திட்டம், இகணயவேழிச ப்சம்பமொழித் 
தமிழ்க ்கல்வித் திட்டம், ப்சம்பமொழிப் �ல்லூட்கத் 
திட்டம் முதலொை �ல்்வேறு திட்டங்்கள் பதொட 
ங்்கப்�ட்டுள்ளை.

கேள்வி:
 இநதிய அரசு தமிகழச ப்சம்பமொழியொ்க 
அறிவித்தது ்�ொல ஐககிய ெொடு்கள் ்சக�கயயும் 
தமிகழ உல்கச ப்சம்பமொழியொ்க அறிவிக்க என்ை 
ப்சயய ்வேண்டும்.

பதில்
 ஐககிய ெொடு்கள் ்சக� உல்கத்திலுள்ள 
பமொழி்களுள் �ொரம்�ரியம் மிக்க பமொழி்களொ்க ஏழு 
பமொழி்ககள அறிவித்தது. அவேறறுள்  தமிழ்பமொழி  
இடம்ப�றறுள்ளகத  ப�ருகமயொ்கக ்கருத 
்வேண்டும். இநதிய பமொழி்களில்  ‘�ன்ைொட்டு 
பமொழி’ என்்ற தகுதிப்�ொடு தமிழுககு   உண்படன் 
�தும் சி்றப்புககுரியதொகும்.
 தமிழ்பமொழி சி்றநத இலககியப் �ரப்பும் 
இலக்கண வேரம்பும் ப்கொண்டு விளங்குகின்்றது.  
�ல இலக்கண நூலொசிரியர்்ககளயும், இலககியப் 
�கடப்�ொளர்்ககளயும் ப�றறுள்ள தமிழ் பமொழி 
யிகை உல்க அரங்கில் ப்கொண்டு ப்சல்ல ஐ.ெொ. 
்சக�யின் துகண ப�ரிதும் துகணப்சயயும்.

கேள்வி:
 2013இல் இலண்டனில் தனிொயே அடிே 
ளின பிறைபபின நூற்றைாண்டு விழா பதாடர்பாே 
ஆசிரியர் சூ.கயா. பற்றிமாேரன இ்ணபபாளராே 
இருந்து ெடாத்திய தனிொயே அடிேளின ேனைான 
தமிழியல் மாொட்டுககு தமிழே ஈழ மகலசிய 
தமிழ்த்து்றைேளினதும் உலேத்தமிழாராயச்சி நிறுை 
னம் பசம்பமாழி மத்திய நிறுைன தமிழ்ப 
கபராசியர்ே்ளயும் து்றைத்த்லைர்ே்ளயும் அ்ழ 
த்து ைந்து தமிழ்த்து்றைேளுககு இ்ட ஒருங 
கி்ணந்த பசயற்பாட்்டத் பதாடஙகி ்ைத்த 
பபரு்மககுரிய நீஙேள் உலேபமாழியாேத் தமிழ் 
கமலும் ைளம்பபறை எனன ஆகலாச்னேள் கூறுகி 
னறீர்ேள்?
பதில்
 ‘யொதும் ஊ்ர யொவேரும் ்்களிர்’, ‘யொதொ 
னும் ெொடொமல் ஊரொமல்’ என்னும் ்சங்்கப் புலவே 
ர்்களின் �ொடலடி்கள் உல்கப் ப�ொது்ெொகக்க 
பவேளிப்�டுத்துகின்்றை.
 பமொழி ஆயவேொளர்்களின் ்கருத்தின்�டி 
வேழககிலுள்ள உல்க பமொழி்களில் அதி்க ப்சொற 
்ககளக ப்கொண்ட பமொழியொ்க முதலிடம் வேகிப் 
�து தமிழ் பமொழியொகும். தமிழ்பமொழிகயத் 
தொயபமொழியொ்கக ப்கொண்டவேர்்கள் உலகின் 
ஐநது ்கண்டங்்களிலும் வேொழ்கின்்றைர். பதறகு, 
பதன்கிழக்கொசிய ெொடு்களில் மூன்றுககு ்மற�ட்ட 
ெொடு்களில் �யன்�ொட்டிலுள்ளபமொழி என்்ற 
ப�ருகம தமிழ்பமொழிககு உண்டு.
 இலங்க்க, இநதியொ, மியன்மொர், 
தொயலொநது, ம்லசியொ, சிங்்கப்பூர், ஹொங்்கொங், 
்கம்்�ொடியொ, இந்தொ்ைஷியொ என்று ெொடு்கள் 
விரிவேகடகின்்றை. அதற்கப்�ொல் பிஜி, நியூசிலொ 
நது, அவுஸ்தி்ரலியொ என்று கிழககிலும், 
்மற்்க பமொறிசியஸ், பதன்ைொபிரிக்கொ, மத்திய 
கிழககு ெொடு்கள், பிரொன்ஸ், இங்கிலொநது, 
படன்மொர்க, சுவீடன், ெொர்்வே, சுவிட்்சர்லொநது, 

ஒல்லொநது, இத்தொலி, ்கைடொ, ஐககிய அபமரிக்கொ, 
பிரிட்டிஷ, ்கயொைொ என்று உல்களொவிய அளவில் 
தமிழ்பமொழிகயத் தொயபமொழியொ்கக ப்கொண்ட 
வேர்்கள் வேொழும் ெொடு்களின் �ட்டியல் �ரநது விரிகி 
ன்்றது.
 �ல ெொடு்கள் தமிழ்பமொழிக ்கல்வியில் 
அக்கக்ற ப்சலுத்துவேது உல்க அரங்கில் தமிழ்பமொழி 
ப�றறுள்ள ப்சல்வேொகக்கக ்கொட்டுவேதொ்க உள்ளை. 
இவேறக்ற ்மலும் வேளர்த்பதடுக்க ெொபமல்லொம் 
ஒன்றிகணநது ப்சயலொற்ற ்வேண்டும். வேளர்ந 
துவேரும் பதொழில்நுட்�த் துகணயுடன் உல்க 
பமொழியொ்கத் தமிழ் பமொழிகய ்மம்�டுத்த 
முயறசி்கள் ்மறப்கொள்ளப்�ட ்வேண்டும். அரசின் 
துகணயுடன் ்மறப்கொண்டொல் இநத முயறசி 
விகரநது பவேறறியகடயும்.

கேள்வி:
 அந்தத் தமிழியல் மாொட்டின கபாது 
ஆசிரியர் பற்றிமாேரன உஙே்ள ஓகஸகைர்ட் 
பல்ே்லகேழேத்தில் தமிழ்த்து்றை பதாடஙகுைது 
பதாடர்பாே ஒழுஙகு பசயத அமர்வில் நீஙேள் 
முககிய பணியாற்றியைர் எனறை ைரலாற்றுப பபரு்ம 
உ்டய நீஙேள் இனறு அந்தத் திட்டத்்த எவ 
ைாறு முனபனடுகேலாம் எனக கூறுஙேகளன.

பதில்
 உல்க அளவில் தமிழ்பமொழிக்கொை அங்கீ 
்கொரத்கதப் ப�றறுத் தருதல்; தமிழின், தமிழரின் 
சி்றப்பு்ககளப் �ரப்புதல், ்மம்�டுத்துதல் 
முதலொை ்ெொக்கங்்களுக்கொ்க பவேளிெொடு்களில் 
தமிழ் இருகக்க்கள் அகமக்கப்�டும். தமிழ் 
பமொழிகய, தமிழ் அறிவுத் பதொகுதி்ககள உல்க 
மக்க்ளொடு �கிர்தல், புலம்ப�யர் தமிழ் மொண 
வேர்்கள் தமிகழக ்கற்க உதவுதல், தமிழியல் 
பதொடர்�ொை உயர் ஆயவிகை ்மறப்கொள்ளுதல் 
முதலொை �ணி்கள் தமிழ் இருகக்க்கள் மூலமொ்க 
்மறப்கொள்ளப்�டும். அதறகுரிய �ணி்ககளச ப்சம் 
பமொழித் தமிழொயவு மத்திய நிறுவேைம் மூலமொ்க 
்மறப்கொள்ளப்�டும்.
 உலகின் பதொன்கம பமொழி்களில், ப்சம் 
பமொழி்களில் ஒன்று தமிழ் பமொழி. ஆதிபமொ 
ழியொகிய தமிழ்பமொழி, உல்க பமொழி்களில் ஒன்றிப் 
பிகணநதிருககி்றது என்�கத அண்கமக்கொல 
பமொழியியல் ஆயவு்கள் பதள்ளத்பதளிவேொ்க எடுத் 
துகரத்திருப்�தன் மூலம் பதொன்கமக்கொலம் 
பதொட்்ட தமிழர்்கள் உலப்கங்கும் �ரவிவேொழ்நது 
வேநதுள்ளகத ்சொன்று்களுடன் அறியமுடிகி்றது. 

“cyfpd; njhd;ik
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பசம்பமாழி மாொடு ெ்டபபற்று  12 ஆண்டுேள்  நி்றைவுற்றை நி்லயில், இது 
பதாடர்பான பசயற்பாடுேள் குறித்து   பசம்பமாழித் தமிழாயவு மத்திய நிறுைனத்தின 

இயககுெர் ர�ரொசிரியர் இரொ.சந்திரரச்கரன் 
ைழஙகிய பிரத்திகயே பசவவி….
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�ல்லொயிரக ்கணக்கொை தஞ்சக்்கொரிகக்கயொ 
ளர்்ககள றுவேொண்டொ ெொட்டுககு அனுப்பு 

வேதற்கொ்க அநத ெொட்டுடன் தொம் ஒரு ஒப்�நத 
த்கத க்கச்சொட்டிருப்�தொ்க ஏப்பிரல் மொதத்தில் 
பிரித்தொனிய அரசு அறிவித்தது. இநத ெொடு்கடத்த 
ல்்கள், ்சட்டத்துககு வி்ரொதமொைகவே என்�துடன் 
மனிதொபிமொைம் அற்றகவே என்று கூறி பிரித்தொனிய 
எதிர்க்கட்சி, அர்ச ்சொர்�ற்ற நிறுவேைங்்கள், ்சமயத் 
தகலவேர்்கள், மனித உரிகம ஆர்வேலர்்கள் ்�ொன் 
்றவேர்்களிடமிருநது அர்சொங்்கத்தின் இநத ஏற 
�ொட்டுககு எதிரொ்க ்கடுகமயொை விமர்்சைம் முன் 
கவேக்கப்�ட்டது. இது மி்கவும் ்மொ்சமொைது என்று 
முடிககுரிய பிரித்தொனிய இளவேர்சரொை ்சொள்சும் 
தைது எதிர்ப்க� பவேளியிட்டிருநதொர்.
 ்கடநத ப்சவவேொயககிழகம தஞ்சக ்்கொரி 
கக்கயொளகர ்மறகுறிப்பிட்ட கிழககு ஆபிரிக்க 
ெொட்டுககுக ப்கொண்டுப்சல்வேதற்கொ்க ஒழுங்கு ப்சய 
யப்�ட்டிருநத வேொடக்க விமொைத்தின் �யணம், 
ஐ்ரொப்பிய மனித உரிகம்கள் நீதிமன்்றம் குறி 
ப்பிட்ட ெொடு்கடத்தல் பதொடர்�ொ்க விதித்த இறுதி 
்ெரத் தகடயுத்தரவின் ்கொரணமொ்க நிறுத்தி 
கவேக்கப்�ட்டது. இ்த விமொைத்தில் ப்கொண்டு 
ப்சல்லப்�டவிருநத �லரின் ெொடு்கடத்தல் குறிப் 
பிட்ட தீர்மொைத்துககு எதிரொ்க ஐககிய இரொசசி 
யத்தின் �ல நீதிமன்்றங்்களில் பதொடுத்த வேழககு்க 
ளின் ்கொரணமொ்க தள்ளிகவேக்கப்�ட்டது.
 இது இவவேொறிருக்க, ெொடு்கடத்தல் பதொடர் 
�ொை தைது முடிவில் பிரித்தொனிய அரசு 
எநதவிதமொை மொற்றத்கதயும் ப்சயயப்்�ொவே 
தில்கல என்றும் அடுத்த �யணத்துக்கொை ஆய 
த்தங்்கள் ் மறப்கொள்ளப்�டும் என்றும் பிரித்தொனிய 
உள்துக்ற அகமச்சரொை பிரீதி �ட்்டல் பதரிவித் 
தொர். அர்ச அதி்கொரி்களும் தஞ்சக்்கொரிக க்கயொ 
ளர்்கள் பதொடர்�ொை ஒப்�நதத்தின் ஆதரவேொளர் 
்களும் ஐககிய இரொசசியத்துககு எதிர்்கொலத்தில் 
வேரககூடிய �ல்லொயிரக்கணக்கொை தஞ்சக்்கொ 
ரிகக்கயொளர்்ககள உள்வேொங்கும் ஆற்றல் றுவேொண் 
டொவுககு இருககி்றது என்று வேலியுறுத்திைொர்்கள்.

ஆனால் இது உண்்ம தானா?
இளவேர்சர் ்சொள்ஸ் மறறும் ப�ொறிஸ் ்ஜொண்்சன் 
ஆகி்யொர் �ங்கு�ற்றவிருககின்்ற ப�ொதுெலவேொய 
ெொடு்களின் உசசி மொெொட்கட இம்மொதத்தின் 
இறுதியில் ெடத்தவிருககும் றுவேொண்டொ அரசு, 
1994ம் ஆண்டில் அநத ெொட்டில் ெடந்தறிய இை 
ப்�டுப்கொகல மறறும் இைப்�ொகு�ொட்டொல் �ொதி 
க்கப்�டுகின்்றவேர்்ககள �ொது்கொப்�தில் ்கவேைஞ 
ப்சலுத்துகின்்றது என்றும் அ்கதி்கள் அகைவேரு 
ககும் அது �ொது்கொப்பு நிக்றநத சி்றப் �ொை இடம் 
என்று ்கருத்கதயும் முன்கவேத்தது.

 ஆைொல் அநத ெொடு பதொடர்�ொ்கக கிகட 
ககும் உண்கமத் த்கவேல்்கள் ்வேறு ஒரு யதொர்த்தத் 
கத்ய சுட்டிக்கொட்டுகின்்றை.
 இரு�த்பதட்டு வேருடங்்களுககு முன்ைர் 
அநத ெொட்டில் ெகடப�ற்ற உள்ெொட்டுப் ்�ொர் 
மறறும் துட்சி இை மக்களுககு எதிரொ்க ்மறப்கொள் 
ளப்�ட்ட இைப்�டுப்கொகல என்�வேறறின் பின்ைர், 
றுவேொண்டொ ெொட்டில் வேொழும் குடிமக்கள் தமககு 
ஏற�ட்ட உளவியல் பெருககீடு்களிலிருநதும் தொம் 
்சநதித்த இழப்பு்களிலிருநதும் இன்றும் மீண்டு 
ப்கொண்டிருப்�கத அவேதொனிக்க முடிகின்்றது. 
உண்கமயொை ஒப்புரவு அங்கு எட்டொக்கனியொ்க 

இருப்�தொ்க்வே ்தொன்றுகி்றது. ஏற�ட்ட �ொதிப்பு 
்களிலிருநது குணமொகின்்ற �யணம் இன்னும் அங்கு 
பதொடர்நதுப்கொண்டு தொன் இருககி்றது. உள்ெொட்டுப் 
்�ொர், இைப்�டுப்கொகல ்�ொன்்றகவே மட்டும் 
தொன் றுவேொண்டொ இன்று ்சநதித்துக ப்கொண்டிருககும் 
்சவேொல்்கள் என்று கூறிவிடமுடியொது.
 ்்கொவிட்-19 ப�ருநபதொறறுககு முன்ை 
்ர்ய, 50 வீதத்துககும் குக்றவேொை குடும்�ங் 
்க்ள உணவு பதொடர்�ொை உறுதிப்�ொட்கடக 
ப்கொண்டகவே எைக்கண்டறியப்�ட்டிருநதது. உல்க 
வேங்கி 2020 ஆண்டில் பவேளியிட்ட தரவு்களின் 
�டி, றுவேொண்டொ மக்கள் பதொக்கயில் 35.6 வீதமொ 
்ைொர் ஊட்டச்சத்துக குக்ற�ொட்டிைொல் �ொதி 
க்கப்�ட்டிருப்�தொ்கவும் 36.9 வீதமொை சிறுவேர் 
்கள் வேளர்சசிக குக்ற�ொட்டொல் �ொதிக்கப் �ட்டிரு 

ப்�தொ்கவும் பதரிவிக்கப்�ட்டது. ப�ருநபதொற 
க்றத் பதொடர்நது, வேறுகமயில் வேொடும் குடும் 
�ங்்களின் எண்ணிகக்க ்கணி்சமொை அளவு அதி்க 
ரித்திருப்�்தொடு, அநத ெொட்டின் உணவுப்�ொது்கொ 
ப்பில் ்மலும் தொக்கத்கத ஏற�டுத்திய்தொடு 
ஊட்டச்சத்துக குக்ற�ொடு ்மலும் அதி்கரித்திருககி 
்றது.
 ்கடநத �த்து ஆண்டு்களில் குறிப்பிடத் 
தக்க அளவு வேளர்சசிகய றுவேொண்டொ அகடந 
திருககின்்ற ்�ொதிலும், வி்்சடமொ்கக கிரொமப்பு்ற 
ங்்களில் வேறுகமயொல் வேொடும் மக்களின் எண் 
ணிகக்கயில் இது குறிப்பிடத்தக்க அளவு மொற 
்றம் எதகையும் ஏற�டுத்தவில்கல. ்சநதிப்பு 
்கள், ஊக்கத்பதொக்க்கள், மொெொடு்கள், அருங்்கொ 
ட்சித் பதொழில்்கள், ்�ொன்்றவேறறுககு அதி்கள 
விலொை ப�ொது நிதிகய ஒதுககி, அரசு சுறறுலொ 
த்துக்றகய ்கணி்சமொை அளவு விருத்திப்சய 
தது மட்டுமன்றி, தகலெ்கரொை கி்கொலியில் 
இலகுவில் அவேதொனிக்கககூடிய உட்்கட்டுமொை 
்வேகலத்திட்டங்்ககளயும் முன்பைடுத்திருககி 
்றது. ஆைொல் ்மறப்கொள்ளப்�ட்ட இநத முயற 
சி்கள் எகவேயும் ெொட்டின் ்வேகலவேொயப்புக்கள் 
பதொடர்�ொ்க குறிப்பிடத்தக்க அதி்கரிப்பு்கள் 
எகதயும் ்தொறறுவிக்கவில்கல என்�து மட்டு 
மன்றி தமது வேொழ்வேொதொரத்துக்கொ்க ெொளொந தம் 
்�ொரொடுகின்்ற கிரொமப்பு்ற மக்களின் வேொழ் 
கக்கயில் எநதவித முன்்ைற்றத்கதயும் ் தொறறுவி 
க்கவில்கல. ப�ருநபதொறறின் ்கொரணமொ்க சுறறு 
லொத்துக்ற ்கணி்சமொை �ொதிப்க�ச ்சநதித்ததன் 
்கொரணமொ்க ஏற்கை்வே ப�்றப்�ட்ட அகடவு்கள் 
்மலும் �ொதிப்புககு உள்ளொக்கப்�ட்டிருககி்றது.
 இவேறறின் ்கொரணமொ்கவும் இன்னும் �ல 
தீட்்சண்யப்�ொர்கவேயற்ற ப�ொருண்மியத் திட்டங் 
்களின் ்கொரணமொ்கவும் றுவேொண்டொ தைது பமொத்த 
உள்ெொட்டு உற�த்தியுடன் ஒப்பிட்டுப் �ொர்ககும் 
்�ொது 73வீதமொை ்கடகைக ப்கொண்டிருப்�தொ்க 
அறிய முடிகின்்றது.

 இகவே மட்டுமன்றி, அயல்ெொடு்களுடன் 
பதொடர்சசியொ்க ஏற�டுகின்்ற அரசியல் பிரசசி 
கை்களின் ்கொரணமொ்க, எல்கல்கள் �ல மூடப் 
�ட்டிருப்�தன் ்கொரணமொ்க எல்கல்களுககு இகட 
யில் ெகடப�றுகின்்ற முக்ற்சொரொ வேர்த்த்கச 
ப்சயற�ொடு்கள் �ொதிக்கப்�ட்டிருப்தைொல் �ல 
குடும்�ங்்கள் தொம் ெம்பியிருநத தமது வேருமொை 
த்தின் ்கணி்சமொை �குதிகய இழநதிருககின்்றை. 
ப்கொங்்்கொ ்சைெொயக குடியரசுககு எதிரொ்க றுவேொ 
ண்டொவின் எல்கலககு அருகில் ்�ொரிட்டு 
வேருகின்்ற எம் 23  (M 23) என்்ற கிளர்சசிககுழுவுககு 
றுவேொண்டொ அரசு வேழங்கி வேருகின்்ற ஆதரவின் 
்கொரணமொ்க, அண்கமக்கொலத்தில் ப்கொங்்்கொ ்சைெொ 
ய்கக குடியரசுடைொை  (Democratic Republic of 
Congo - DRC) றுவேொண்டொ அரசின் உ்றவு �ொதி 

க்கப்�ட்டிருககி்றது. ப்கொங்்்கொ ்சைெொய்கக குடியர 
சுககுரிய ்சநகதககு ப�ொருட்்ககள வேழங்கும் றுவேொ 
ண்டொவின் முக்ற்சொரொ வேர்த்த்கர்்களின் வேருமொைம் 
ஈட்டும் ெடவேடிகக்க்களில் ்கணி்சமொை �ொதிப்பு்கள் 
ஏற�ட்டிருககின்்றை.
 றுவேொண்டொவின் கிரொமங்்களில் வேறுகம 
அதி்கமொ்க நிலவுகின்்ற ப�ொழுதிலும், ெ்கரங்்களில் 
குறிப்�ொ்கக கி்கொலியில் வேொழுகின்்ற குடும்�ங்்களும் 
�ல பிரசசிகை்களுககு மு்கங்ப்கொடுத்து வேருகி 
ன்்றை. ெ்கரங்்களில் ்மறப்கொள்ளப்�டும் முக்ற 
்சொரொ வேர்த்த்க ெடவேடிகக்க்ககள அரசு தகட 
ப்சயதிருககின்்ற ்கொரணத்திைொல் வேறிய குடும்� 
ங்்களின் வேருமொைத்தில் ்மலும் �ொதிப்பு ஏற�ட் 
டிருககி்றது. கி்கொலியில் வீதி்களில் ப�ொருட்்ககள 
விற�கை ப்சய்வேொகரக குறிப்�ொ்கப் ப�ண் 
்ககளக ்கொவேல்துக்ற அதி்கொரி்கள் க்கயொள்கின்்ற 
ெகடமுக்ற பதொடர்�ொ்க மனித உரிகம அகமப்பு 
்கள் தமது ்கண்டைத்கதப் �திவுப்சயதிருககின்்றை.
 ெவீைத்துவேம் வேொயநததும் சுறறுசசூழகலப் 
ப�ொறுத்தவேகரயில் நிகலத்துநிற்கககூடியதுமொை 
வீடு்ககள கி்கொலியில் வேதியும் மக்களுககு வேழ 
ங்கும் ்ெொககுடன், கி்கொலியில் அரசு �ல புதிய 
்கட்டுமொைங்்ககள ்மறப்கொள்வே்தொடு, அநத 
ெ்ககர முற்றொ்க உருமொறறி வேருகி்றது. இதகைச 
்சொதிப்�தற்கொ்க மொவேட்டங்்கள் இகட்யயும் கிரொ 
மங்்கள் இகட்யயும் மக்கள் இடம் மொற 
்றப்�டுகி்றொர்்கள். இவவேக்கயொை இடப்ப�யர் 
வு்ககளச ப்சயவேதறகு அர்ச அதி்கொரி்கள் ்மற 
ப்கொள்ளும் ெகடமு க்ற்கள் ்கொரணமொ்க குடும் 
�ங்்கள் �ல உளபெருககீடு்ககளயும் ப�ொருளொதொரப் 
�ொதிப்பு்க களயும் ்சநதித்து வேருகின்்றை.
 எடுத்துக்கொட்டொ்கப் �ொது்கொப்புப் பிரசசி 
கை்ககளக ்கொரணங்்கொட்டி, 2020 மொர்ச மொதத்தில் 
அதி்கொரி்கள் நியொறுட்ட்றொமொவில் அகமநதிரு 
நத ஆயிரக்கணக்கொை மக்கள் குடியிருப்புக 
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உககரன் மீதொை ரஸ்யொவின் �கட ெட 
வேடிகக்க ெொன்்கொவேது மொதத்கத அண்மி 

த்துள்ளது ்மொதல்்களும் இழப்புக்களும் ெொளுககு 
ெொள் அதி்கரித்துச ப்சல்கின்்ற்த தவிர ்மொதல்்கள் 
முடிவுககு வேருவேதற்கொை எநத அறிகுறி்களும் 
பதன்�டவில்கல. இழப்புக்ககள எண்ணியும், 
ரஸ்யொவின் �கட �லத்கத ்கருத்தில் ப்கொண்டும் 
உககரன் ்சரணகடய முற�ட்டொலும் அதகை தடு 
ப்�தில் ்மறகுல்கம் முகைப்�ொ்க நிறகின்்றது.

 இநத வேொரம் கூட பிரொன்ஸ் அதி�ர் 
மக்ரொன், ்ஜர்மன் அதி�ர் ஸ்்்கொல்ஸ் மறறும் 
இத்தொலி அதி�ர் ரககி ஆகி்யொர் உககர 
னின் தகலெ்கர் கிவிவ 
ெ்கரத்திறகுச ப்சன்று 
உககரன் அதி�ருககு 
்�ொகர பதொடர்வேதற 
்கொை ெம்பிக க்ககய 
ஊட்டியுள்ளைர்.
 ஆ ை ொ ல் 
்�ொகர பதொடர்நது 
ெ ட த் து வே த ற கு 
மி ்க ப் ப � ரு ம ள வே ொ ை 
்கைர்க ஆயுதங்்கள் 
்தகவே எை 
ப த ரி வி த் து ள் ள 
உககரன், மி்க நீண்ட 
ஆ யு த ப் � ட் டி ய ல் 
ஒ ன் க ்ற யு ம் 
் ம ற கு ல ்க த் தி ட ம் 
்சமர்ப்பித்துள்ளது.
 500 டொங்கி்கள், 
2000 துருப்புக்கொவி வேொ்க 
ைங்்கள், 300 �ல்குழல் 
உநது்ககண ப்சலுத்தி்கள், 
1000 ப்கவிட்்சர் ர்க பீர 
ங்கி்கள் மறறும் 1000 ஆளில்லொ உளவு மறறும் 
தொககுதல் விமொைங்்கள் ்�ொன்்றகவே உட்�ட 
அதன் நீளம் அதி்கம்.

 ்�ொர் ஆரம்�மொ வேதறகு முன்ைர் 
தொனி யங்கி ஆட்டிலறி பீரங்கி ்கள், 607 

மறறும் 152 மி.மீ மறறும் 122 மி.மீ வேக்க்ககள 
்்சர்நத 292 பீரங்கி்ககள ப்கொண்டிரு 
நததுடன், 850 இறகு ்மற�ட்ட டொங்கி்கள் மறறும் 
்கவே்சவேொ்கைங்்க களயும் ப்கொண்டிருநதது உககரன். 
ஆைொல் தற ்�ொது மீண்டும் மி்கப்ப�ருமளவேொை 
ஆயுதங்்ககள தரு மொறு அது ்்கொரிகக்ககய 
விடுத்துள்ளது.
 ரஸ்யொவின் பீரங்கிப் ்�ொரிறகு தொககு 
பிடிக்க ்வேண்டுபமனில் ப�ருமளவேொை பீரங்கி 
்களும், �ல்குழல் உநது்ககண ப்சலுத்தி்களும் 
்தகவே எை உககரன் பதரிவித்துள்ளது. ்�ொரின் 
ஆரம்�த்கத விட தற்�ொது உககரன் �கடயிைர் 
ப�ருமளவேொை இழப்புக்ககளச ்சநதித்து வேருகின் 
்றைர்.
 திைமும் 60 பதொடக்கம் 100 �கடயிைர் 
ப்கொல்லப்�டுவேதொ்க ்கடநத மொதம் உககரன் 
அதி�ர் பதரிவித்திருநதொர். அதன் பின்ைர் இநத 
மொதத்தின் ஆரம்�த்தில் திைமும் 200 பதொடக 
்கம் 500 �கடயிைர் ப்கொல்லப்�டுவேதொ்க உக 
கரன் அதி�ரின் ்கட்சியின் தகலவேரும், ரஸ்யொ 
வுடன் இடம்ப�ற்ற ்�சசுக்களில் �ங்குப்கொண் 
டவேருமொை ்டவிட் அர்கமியொ பதரிவித்திருநதொர்.
 ஆைொல் தற்�ொது அவேர் திைமும் 1000 
�கடயிைகர உககரன் இழநது வேருவேதொ்க 
பதரிவித்துள்ளொர். படொன்�ொஸ் �குதிககு ்கள 
முகை மொற்றப்�ட்ட பின்ைர் உககரன் �கட 

யிைர் துருப்புக்ககள இழப்�து மட்டுமல் லொது, 
நிலங்்ககளயும் இழநது வேருவேதுடன், �கடக்கல 
ங்்ககளயும் ்கணி்சமொ்க இழநது வேருகின்்றைர்.

 அது மட்டுமல்லொது ்ெட்்டொ கூட்ட 
கமப்பு ெொடு்கள் வேழங்கிய 155 மி.மீ வேக்கயொை 
பீரங்கி்களின் 5000 பதொடக்கம் 6000 வேகரயிலொை 
எறி்ககண்ககள திைமும் �யன்�டுத்தி வேருவேதொ்க 
பதரிவித்துள்ளொர் உககரனின் புலைொயவுத்துக்ற 
பிரதி அதி்கொரி ஸ்ப்கபிறஸ்கி.
 இருநத்�ொதும் தம்மிடமுள்ள ஆயுதங்்க 
ளும், ்ெட்்டொ கூட்டகமப்பு வேழங்கிய ஆயுதங்்க 
ளும் ஐ்ரொப்�ொவில் உள்ள எநத இரொணுவேத்கதயும் 
வீழ்த்த ்�ொதுமொைது. ஆைொல் ரஸ்ய �கடயிைகர 
வீழ்த்த ்�ொதுமொைதல்ல எைத் பதரிவித்துள்ளொர் 

உககரனின் �ொது்கொப்பு அகமச்சர் பரஸ்நி்்கொவ.
 உககரனின் இநத ்கருத்துக்களில் �ல 
உண்கம்கள் இருநதொலும், சில ்சமயங்்களில் 
்மறகுல்கத்திடம் இருநது ஆயுதங்்ககளயும், 
நிதிகயயும் ப�றுவேதற்கொ்க தமது தரப்பு இழப்புக 
்ககள ெொள் ஒன்றுககு 1000 �கடயிைர் எை உககரன் 
கூறுவேதொ்கவும் ்சந்தகிக்க ்தொன்றுகின்்றது. ்மற 
குல்க ெொடு்கள் வேழங்குவேதொ்க வேொககுறுதி வேழங்கிய 
30 பில்லியன் படொலர்்களில் ்கணி்சமொை அளவு 
இன்னும் கிகடக்கவில்கல என்�தைொல் அதகைப் 
ப�றுவேதற்கொ்கவும் இருக்கலொம்.

  அது ஒரு ்கொரணமொ்க இருநதொலும், ரஸ்ய 
தகலகமயிலொை கூட்டணி �கடயிைரின் தொககு 
தலில் உககரன் �கடயிைர் ்கணி்சமொை அளவில் 
�கடக்கலங்்ககளயும், �கடயிைகரயும் இழநது 

வேருவேது உண்கம்ய. 
்கடநத வேொரம் 
முறறுக்கககு உள்ளொை 
ப்சபவேப்றொபடொபெஸ்ற 
�குதியில் உள்ள உர 
உற�த்தி நிகலயத்தில் 
2400 இறகு ்மற�ட்ட 
உககரன் �கடயிைரும், 
1200 இறகு ்மற�ட்ட 
ப � ொ து ம க ்க ளு ம் 
தமது �கடயிைரின் 
மு ற று க ்க க கு ள் 
சி க கி யு ள் ள த ொ ்க 
படொைஸ்க மக்கள் 
குடியரசின் �கடயிைர் 
பதரிவித்துள்ளைர்.
 அ வ வே ொ று 
சிககியவேர்்களின் 40 
்�ர் பவேளிெொட்டு 
�கடயிைர் எைவும் 
பதரிவிக்கப்�டு கின்்றது. 
அவேர்்ககள மீட்�தறகு 
உககரன் முயறசி ்ககள 

்மறப்கொண்டு வேருகின்்ற ்�ொதும், அவேர்்கள் 
்சரணகடவே்த ஒ்ர வேழி எை பதரிவித்துள்ளது 
ரஸ்யொ. அதொவேது மீண்டும் ஒரு மரியப்்�ொல் 
முறறுக்கப்்�ொரொ்க இநத ்களமுகை மொற்றம் 
ப�றறுள்ளது.
 இழநத �குதி்ககள தொம் மீட்்கப்்�ொவேதொ்க 
உககரன் அதி�ர் அடிக்கடி கூறிவேருகின்்ற ்�ொதும், 
முறறுக்கககுள் சிககியுள்ள தமது �கடயிைகரக 
கூட மீட்்கமுடியொத நிகலயி்ல்ய உககரனின் 
�கட �லம் உள்ளது என்�து தொன் யதொர்த்தமொைது.
 ்மறகுல்க ெொடு்கள் வேழங்கிவேரும் ப�ரும 
ளவேொை ஆயுதங்்கள் கூட அவேர்்களின் �கட 
ெடவேடிகக்கயில் அதி்க �லகைக ப்கொடுக்கவி 
ல்கல. மறுவேளமொ்க ்மறகுல்கம் வேழங்கும் ஆயு 
தங்்களில் ்கணி்சமொைகவே ்களமுகை்ககள அகட 
வேதறகு முன்ை்ர ரஸ்யொவின் ்கலி�ர் ர்க நீண் டதூர 
ஏவு்ககண்களிைொல் அழிக்கப்�டுவேதும் உககரன் 
�கடயிைர் ்சநதிககும் மி்கப்ப�ரும் பின்ைகடவேொ 
கும். ப்சயமதி்ககளயும், ஆளில்லொத உளவு விமொை 
ங்்ககளயும் அதி்களவில் �யன்�டுத்தும் ரஸ்யொ, 
மி்கவும் துல்லியமொ்க த்கவேல்்ககள திரட்டுவேதுடன், 
உககரன் �கடயிைருக்கொை விநி்யொ்க வேழி்ககள 
யும் முடககியுள்ளது.
 அது மட்டுமல்லொது உககரன் �கடயிைரின் 
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ஆதொரங்்கள் உள்ளை. உதொரணமொ்க பவேல்்கம் 
வி்கொகரயில் தமிழ் ்கல்பவேட்டுக்கள் �ல ்கண்டு 
பிடிக்கப்�ட்டை.
 ஆ்க்வே இநத ப�ௌத்தம் என்�து 
தமிழ் மக்களுக்்கொ இநது மதத்துக்்கொ அநநி 
யமொைதல்ல. பிரித்தொனியர் இநது மதம் 
என்்ற ப்சொல்லுககுள் ப�ௌத்தம், ்சமணம், 
கவேஸ்ணவேம் என்�வேறக்றயும் உள்ளடககிய 
நிகலயில்தொன் �ொர்த்திருககின்்றொர்்கள். ஆ்க்வே 
குருநதலூரில் இருககின்்ற இநத ப�ௌ த்த 
ஆலயம் தமிழர்்களுககுரியதொ அல்லது சிங்்கள 
வேர்்களுககுரியதொ என்�து ஆழமொ்க ஆரொயப் 
�ட்வேண்டிய ஒன்று. ஏபைனில் இலங்க்கயின் 
மூத்த பதொல்லியல் அறி்ர்்களொை ்�ரொசிரியர்்கள் 
�ரணவிதொரண, ெநதொ விஜய்்ச்கர, ்்சை்க 
�ண்டொரெொயக்க ்�ொன்்றவேர்்கள் வேடககில் ்கொண 
ப்�டும் ப�ௌத்த ்கட்டடக்ககல மரபு்கள் பதன் 
னிநதியொவுககுரிய தனித்தன்கமவேொயநதகவே 
எைக குறிப்பிடுகின்்றொர்்கள். ஆ்க்வே குருநதலூரில் 
்கொணப்�டும் ப�ௌத்த ஆலயம் எைககுத் பதரிநத 

வேகரயில் பதன்னிநதிய ப�ௌத்த ம்கொ்ொை ்ககல 
மரபுககுரியதொ்க்வே உள்ளது.
 ெொன் இரு தடகவே்கள் அங்கு ப்சன்றிருககி 
ன்்்றன். சில ்சநதர்ப்�ங்்களி்ல அங்கு தமிழ் 
்கல்பவேட்டுக்கள் வேரலொம். குருநதலூர் மகல ககு 
அண்கமயிலுள்ள ்்கொவில் ஒன்றின் அத்தி�ொ 
ரத்திலிருநது ்சமீ�த்தில் கிகடத்த ்கல்பவேட்டு 
ஒன்று தமிழர்்கள் ப�ொறித்த ்கல்பவேட்டொ்க ்கொண 
ப்�ட்டது. தமிழர்்கள் ப�ௌத்தத்துககு ப்சயத 
பதொண்டு குறித்ததொ்க்வே இநதக ்கல்பவேட்டுக்கள் 
இருநதை. ஆ்க்வே இநத குறுநதலூர் பதொடர்பில் 
ஆழமொ்க ஆரொயும்ப�ொழுது அது தமிழர்்களுககு 
உரியதொ அவவேது சிங்்கள மக்களுககுரியதொ என் 
�கத உறுதிப்�டுத்திகப்கொள்ளலொம். எப்�டியிரு 
நதொலும் இங்கு ்கொணப்�டும் ப�ௌத்த எச்சங் 
்கள் ்தசிய மரபுரிகம அகடயொளங்்கள். அதகை 
ெொம் மரபுரிகம அகடயொளமொ்க்வே �ொது்கொத்து 
கப்கொள்ள ்வேண்டு்ம தவிர ெகடமுக்றககு 
முரணொ்க இதகை ஒரு வேழி�ொட்டு ஆலயமொ்க மொற்ற 
முற�டுவேகதத்தொன் இங்கு ஒரு பிரசசிகைககுரிய 
விடயமொ்க மக்கள் �ொர்ககின்்றொர்்கள்.

குருந்தூர் �லல ... த�ொடர்ச்சி  ...

த்திருநதொர். �கழய ்கற்ககள ப்கொண்டு ்கட்டுமொ 
ைத்கத ப்சயதிட்டு ஏற்கை்வே இருநதது என்� 
தொ்க ்கொட்டு்றொர்்கள். முன்ைர் அங்கு எநத 
்கட்டுமொைங்்களும் இல்லொமல் இருநதகமக்கொை 
ஆதொரங்்கள் அகைத்தும் இருககு. அப்�டி இரு 
ககும் ்�ொது இவவேளவு ப�ரிய ்கட்டுமொைத்கத 
்மறப்கொண்டுவிட்டு ெொங்்கள் எதுவும் ப்சய 
யவில்கல அது முன்பிருநதது தொன் என்று ப்சொல் 
லியிருநதைர்.
 இகத இப்பிடி்யவிட்டொல் ஒன்று, 
இரண்டு தகலமுக்ற்கள் ப்சன்்ற பின்ைர் ஆதி்கொலத் 
தில் இருந்த இங்கு வி்கொகர இருநதது என்று 
ப்சொல்லும் நிகல ஏற�டும்.
 புத்தர் சிகலகய நிறுவும் கவே�வேத்கத 
�கிரங்்கமொ்க அறிவித்து ப்சயததொல் ெொங்்கள் ப்கொஞ 
்சப்்�ர் ்�ொய தடுத்து நிறுத்தியொசசு. இனி்மல் 
்சத்தமில்லொமல் ஒருெொள் சிகலகய ப்கொண்டுவேநது 
கவேத்துவிட்டு வி்கொகர ்கட்டுமொைத்கத முடிச்சொல் 
ஒருத்தரொகலயும் ஒன்றும் ப்சயய இயலொத நிகல 
தொன் வேரும்.” எை து.ரவி்கரன் ்மலும் பதரிவித்தி 
ருநதொர்.
 இது இவவேொறு இருக்க குருநதூர் மகல 
ஆககிரமிப்பின் பின்ைணி குறித்து �ொர்ப்�து அவே 
சியமொகும்.
 �கடயிைரது �லத்த �ொது்கொப்புடன் 2018 
இல் குருநதூர் மகலககு திடீபரை ப்சன்்ற ப�ௌத்த 
்தரர் அங்கு புத்தர் சிகல ஒன்க்ற நிறுவுவேதறகு 
முயன்்றொர். இதகையடுத்து ப�ொதுமக்கள் அரசியல் 
தரப்பிைர் ஒன்றுகூடி ்�ொரொட்டம் ெடத்தியி 
ருநதைர். இநதப் பின்ைணியில் முல்கலத்தீவு 
மொவேட்ட நீதிமன்்றத்தில் 2018 ப்சப்படம்�ர் 06ம் 
தி்கதி வேழககு வி்சொரகணககு எடுக்கப்�ட்டு தகட 
உத்தரவு விதிக்கப்ப்�ட்டது.
 பதொடர்நது ஒரு வேொரத்தின் பின்ைர் ெகட 
ப�ற்ற வி்சொரகணயின் ்�ொது, பதொன்று பதொட்டு 
வேழி�ொட்டில் ஈடு�டும் கிரொம மக்கள் இயறக்க 
முக்றயில் அகமநத கிரொமிய வேழி�ொட்டிகை 
ஆலயத்தில் ்மறப்கொள்ள எநதவித தகடயும் 
இல்கல என்றும், பதொல்ப�ொருள் அ்கழ்வு ்ககள 
்மறப்கொள்வேதொ்க இருநதொல் யொழ். �ல்்ககலக 
்கழ்கத்தின் பதொல்லியல் துக்றயின் �ங்கு�றறுதலு 
டன் மூத்த வேரலொறறு ஆயவேொளர்்களிைதும் �ங்கு 
�றறுதலுடன் குறித்த கிரொமத்திகை ்்சர்நத அனு 
�வேம் வேொயநதவேர்்ககளயும் ஈடு�டுத்த ்வேண்டும் 
என்றும் முல்கலத்தீவு மொவேட்ட நீதவேொன் நீதிமன்்ற 
நீதி�தி எஸ்.பலனின்குமொர் உத்தரவிட்டு தீர்ப்பு 
வேழங்கியிருநதொர்.
 ்மலும், குறித்த �குதியில் பதொல்ப�ொருள் 
ஆயவு என்்ற ்�ொர்கவேயில் புதிதொ்க எநதபவேொரு 
மதத்திகையும் ்்சர்நத ஆலயங்்கள் அகமப்�தும் 
்கட்டுமொைங்்ககள ்மறப்கொள்ளவும் முடியொது 

என்றும் குறித்த உத்தரவில் நீதவேொன் குறிப்பிட்டொர்.
 இவவேொறு வேழங்்கப்�ட்ட தீர்ப்க� கூட 
முழுகமயொ்க ெகடமுக்றப்�டுத்தும் வேக்க யில் 
ெடவேடிகக்க்ககள முன்பைடுப்�தில் தமிழ் அர 
சியல் தரப்பிைர் அக்கக்ற்கொட்டொதது மட்டு 
மல்ல அவேர்்கள் வி்கொகரகய நிறுவும் எண்ணத்து 
ட்ை்ய ெ்கர்வு்ககள ் மறப்கொண்டு வேருகின்்றைர் 
என்�து பவேளிப்�கடயொ்க பதரிநத பின்ைரும்கூட 
அகவே அவவேொ்்ற ெடந்தறுவேதறகு எவவித 
இகடயூறு்ககளயும் ஏற�டுத்தொதவேர்்களொ்க இருநது 
வேருகின்்றகம மறுக்க முடியொத உண்கமயொகும்.
 �ொரொளுமன்்ற உறுப்பிைர்்களுககு 
இருககும் சி்றப்பு உரிகமகய �யன்�டுத்தி குறித்த 
�குதிககு ப்சன்று அவவேப்்�ொது ெகடப�றும் 
நி்கழ்வு்ககள ஆதொரப்�டுத்தி நீதிமன்்றத்தீர்ப்பு 
மீ்றப்�டுகின்்ற விடயத்கத பவேளிப்�டுத்தியிருக்க 
முடியும். ஆைொல் அரசியலகமப்பு பெருக்கடி்ய 
ற�ட்ட்�ொது முன்னின்று இலங்க்கயின் ஜைெொய 
்கத்கத ்கொப்�ொறறிய ஜைொதி�தி ்சட்டத்தரணியொ்க 
எம்மிகட்ய வேலம்வேரு�வேர் பவேறும்ை வேழககு 
தொக்கல் ப்சயவேதுடன் நிறுத்திகப்கொண்டகத ம்ற 
நதுவிடமு டியொது.
 இவேறறுககிகட்ய, 2018ம் ஆண்டு 
வேலிநது ஏற�டுத்தப்�ட்ட ்சர்சக்ச நிகல்ககள 
்சொத்கமொ்கப் �யன்�டுத்தி தமிழ் மக்களின் பூர்வீ்க 
வேழி�ொட்டிடம் பதொல்ப�ொருளியல் ஆயவு 
�குதியொ்க பிர்கடைப்�டுத்தப்�ட்டு ஆட்்க ளின் 
ெடமொட்டம் தடுக்கப்�ட்டு �ொது்கொப்பு �கட 
யிைரது ்கட்டுக்கொவேலுககு மத்தியில் ப்கொண்டுவே 
ரப்�ட்டு நீதிமன்்ற உத்தரகவே மீறி வி்கொகர க்கொை 
்கட்டுமொைம் இறுதிக ்கட்டத்கத எட்டியு ள்ளது.
 அங்கு ்கொணப்�ட்ட க்சவே அகடயொள 
ங்்ககள முறறிலுமொ்க அ்கறறிவிட்டு எஞசிய 
பதொன்கமவேொயநத ்கட்டுமொைத்கத ப�ௌத்த 
வி்கொகரக்கொை ்கட்டுமொைங்்களொ்க ்கொட்டி 
இரொணுவே�ொது்கொப்புடன் அவே்சர அவே்சரமொ்க 
ப�ௌத்த வி்கொகர ்கட்டும் �ணி தீவிரமொ்க முன்பை 
டுக்கப்�ட்டு வேருகி்றது.
 வேடககு, கிழககு மக்களொல் பதரிவு 
ப்சயயப்�ட்ட �ொரொளுமன்்ற உறுப்பிைர்்களது 
்சொட்சியொ்க நீதிமன்்ற தீர்ப்க� மீறி குருநதூர் 
மகலயில் வி்கொகரக்கொை ்கட்டுமொைப் �ணி்கள் 
இறுதிக்கட்டத்கத அகடநதிருககின்்றகம, அரசி 
யல் மறறும் ்சட்ட �ொது்கொப்�றறு அெொதரவேொ்க 
க்கவிடப்�ட்ட தரப்�ொ்க்வே தமிழ் மக்களொகிய 
ெொம் நிறகின்்்றொம் என்�தகை பெறறிப் ப�ொட்டில் 
அக்றநதொற்�ொல உணர்த்தியுள்ளது.

 தமிழ் மக்களின் எதிர்ப்பு ்�ொரொட்டத்தின் 
மூலம் புத்தர் சிகல நிறுவும் �ணி இகடநி 
றுத்தப்�ட்டுள்ளதொ்க தமிழர் தரப்பு ப�ருமிதம் 
ப்கொண்டு ஆறும்்�ொது ்சத்தம் ்சநதடியின்றி 
குருநதூர் மகலயில் ‘குருநதொவே்்சொ்க’ ரொஜமொஹொ 

வி்கொகரயும் முழுகமப�றறிருககும். அப்்�ொதும் 
50-60 ்�ர் அங்கு ப்சன்று எதிரப்பு ்�ொரொட்ட 
த்கத ெடத்தி இப்�டி - அப்�டி ெடநதது என்று 
விளக்கவுகர்ககள ெடத்துவேதுடன் ்சட்டப்்�ொரொ 
ட்டம் ெடத்தப்்�ொவேதொ்கவும் பிர்கடைம் ப்சயவேொ 
ர்்கள்.
 எது எப்�டி இருப்பினும் குருநதூர் 
மகலயில் ்கட்டப்�டுவேது அடுககுமொடி குடியிரு 
ப்்�ொ, வேணி்க வேளொ்க்மொ, மொளிக்க்யொ கிகட 
யொது ்சட்டப்்�ொரொட்டம் ெடத்தி அதன் �யன் 
�ொட்டிகை்யொ, இயங்குதகல்யொ தடுத்து நிறுத்தி 
விடுவேதறகு. நிறுவேப்�ட்டிருப்�து ப�ௌத்த 
வி்கொகர. சுதநதிர இலங்க்க வேரலொறறின் அனு 
�வேத்தின் வேொயிலொ்க ெொம் ்கறறுகப்கொண்ட 
தன் அடிப்�கடயில் அவவேொ்றொை ்சட்டப்்�ொ 
ரொட்டத்தின் இறுதியில், பதொல்ப�ொருள் திகண 
க்களத்திைர் வேழங்கும் ்சொன்்றொதொரங்்கள் உள் 
ளிட்ட திரிவு�டுத்தப்�ட்ட ஆதொரங்்ககள அடி 
ப்�கடயொ்க ப்கொண்டு குருநதூர் மகலயில் ‘குருந 
தொவே்்சொ்க’ ரொஜமொஹொ வி்கொகர ்சட்டரீதியொ்க 
அங்கீ்கரிக்கப்�டும். ்�ொைொல் ்�ொ்கட்டும் என் 
�தொ்க தமிழர்்களும் ்வேண்டுமொைொல் ஓரமொ்க 
சூலத்கத ெட்டு வேழி�ொட்டிகை ெடத்தலொம் அதறகு 
எவவிதத்திலும் தகடயில்கல என்�தொ்க தீர்ப்பு 
வேொசிக்கப்�டும். அகதயும் எமது ஜொம்�வேொன்்கள்(?) 
தமது ்சொதகையொ்க வேரிக்சப்�டுத்துவே்தொடு விடய 
த்திறகு ‘சு�ம்’ ்�ொடப்�டுவேது திண்ணம்.
 தமிழ் மக்களின் பூர்வீ்க அகடயொளங்்களில் 
ஒன்்றொ்க தி்கழ்நதுவேநத குருநதூர் மகலயும் முறறி 
லுமொ்க �றி்�ொகும் வேக்கயில் நிமிர்நது நிறகும் 
‘குருநதொவே்்சொ்க’ ரொஜமொஹொ வி்கொகர தமிழ்த் 
தரப்பிைரின் க்கயொலொ்கத்தைத்தின் ்சொன்்றொ ்க்வே 
ெம் ்கண்முன் வேளர்நது வேருகின்்றது.

�மிழ்த் �ரப்பின்  ... த�ொடர்ச்சி...

�கட�ல இழப்பு என்�தறகு அப்�ொல் அங்கு ப்சன்்ற 
பவேளிெொட்டு �கடயிைரும் இழப்புக்ககளச 
்சநதிக்க ஆரம்பித்துள்ளைர். மரியப்்�ொலில் க்கது 
ப்சயயப்�ட்ட பிரித்தொனியொகவேச ்்சர்நத இரண்டு 
�கடயிைருககு படொைஸ்ற மக்கள் குடியரசு 
மரணதண்டகைகய ்கடநத வேொரம் வேழங்கியிருநத 
நிகலயில், இநத வேொரம் உககரனின் வேடகிழககுப் 
�குதியொை ்கொர்ககிவ �குதியில் இடம்ப�ற்ற 
்சமரில் அபமரிக்கொவின் இரு �கடயிைர் க்கது 
ப்சயயப்�ட்டுள்ளதொ்க பதரிவிக்கப்�டுகின்்றது.
 ஈரொக ்�ொரில் �ங்கு�றறிய பின்ைர் ஓயவு 
ப�ற்ற அபமரிக்கொவின் சி்றப்பு �கட அதி்கொ 
ரியொை அலக்சொண்டர் டு்ர்்க மறறும் அன்டி தொய 
நி்்கொ ஆகியவேர்்க்ள க்கது ப்சயயப்�ட்டவேர்்கள் 
ஆவேொர்்கள். 10 ்�ர் ப்கொண்ட அவேர்்களின் 
அணியொைது தொககுதல் மறறும் உளவு ெடவேடி 
கக்கயில் ஈடு�ட்டிருநத ்சமயம் இரண்டு ரி-
72 ர்க டொங்கி்கள் ்சகிதம் அவேர்்ககள திடீபரை 
சுறறிவேகளத்த ரஸ்ய �கடயிைர், சில மணி ்ெர 
்சமரின் பின்ைர் அவேர்்ககள க்கது ப்சயது ள்ளதொ்க 
பதரிவிக்கப்�டுகின்்றது.

தடொன்பொஸ் ்கள ...த�ொடர்ச்சி...

 ்�ருநது ்�ொககுவேரத்து கூட  ஒரு 
்ெர அட்டவேகணயில் இல்கல. சில ்வேகள 
எரிப�ொருள் கிகடக்கொது விடுமுக்றயும் எடுக்க 
்வேண்டிய நிகல  ஆசிரியர்்களுககு ஏற�டு 
கின்்றது.  ஆைொலும் எங்்களது �ொட்சொகல திட் 
டங்்ககள ்மறப்கொண்்ட வேருகி்்றொம். மொண 
வேர்்களும் இதன் விகளவேொ்க �ல  இன்ைல்்ககள 
எதிர்்ெொககுகின்்றைர்.  சுமொர் �ல கமல் தூரம் 
ப்சன்று   ்கற்றல் ெடவேடிகக்க்களில் ஆசிரியர்்கள் 
ஈடு�ட ்வேண்டியுள்ளது. எல்லொவேறறுககும் பிர 
தொை இநத எரிப�ொருள் பெருக்கடி நிகலகம 
முடிவுககு ப்கொண்டு வேரப்�ட்வேண்டும்“ என் 
்றொர்.

எரிதபொருள் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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முப்�த்திரண்டு வேருடங்்களுககு முன்ைர் 
இடம்ப�யர்நது இன்னும் இடப்ப�யர் வேொழ் 
கக்கயில் உழன்று ப்கொண்டிருககின்்ற யொழ் 
மொவேட்டத்தின் வேலி்கொமம் வேடககுப் பிர்த்ச 
மக்களின் ்சொர்பில் வேலி வேடககு மீள்குடி ்யற்ற 
புைர்வேொழ்வுச ்சங்்கத்தின் தகலவேர் அ.குண�ொல 
சிங்்கம் இநத ்்கொரிகக்ககய முன்கவேத்திருககின் 
்றொர்.
 வேரலொறறு ரீதியொ்க வேொழ்வேொங்கு வேொழ்நது 
வேநத ப்சொநதக ்கொணி்கள், ப்சொநதக கிரொமங்்களில் 
இருநது ்�ொர்ச சூழல் உயிரசசுறுத்தலின் மூலம் 
திடீபரை வேலி்கொமம் வேடககுப் பிர்த்சத்தில் 
இருநது 1990 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மொதம் 15 ஆம் 
தி்கதி 10 ஆயிரம் குடும்�ங்்கள் ஆயுதமுகையில் 
பவேளி்யற்றப்�ட்டை. �லொலி மயிலிட்டி ஆகிய 
பிர்த்சங்்களும் அதகைச சூழ்நத பிர்த்சங்்களுமொ்க 
6 ஆயிரத்து 500 ஏக்கர் நிலம் இவவேொறு �கடயி 
ைரொல் அப்்�ொது ஆககிரமிக்கப்�ட்டை. இநத 
ஆககிரமிப்பு ெடவேடிகக்க யுத்த ் மொதல்்கள் எதுவும் 
இடம்ப�்றொத நிகலயி்ல்ய ்மறப்கொள்ளப்� 
ட்டது. விடுதகலப்புலி்களின் தொககுதல்்களில் 
இருநது �லொலி விமொைத் தளத்கதயும் �கடத் 
தளத்கதயும் �ொது்கொப்�தற்கொ்க்வே இநத ெடவே 
டிகக்க ்மறப்கொள்ளப்�ட்டதொ்க அப்்�ொது பதரி 
விக்கப்�ட்டது.

சாபவிகமாசனம்
அநதக ்கொணி்களில் ஒரு �குதியொகிய பதல்லிப் 
�கழ, மல்லொ்கம் உள்ளிட்ட பிர்த்சங்்களில் 
இருநது �கடயிைர் பவேளி்யறியகதயடுத்து, 
அநதப் பிர்த்சத்து மக்கள் அங்கு மீள்குடியமர் 

நதுள்ளொர்்கள். ஆயினும் இன்னும் 3500 ஏக்கர் 
விகளநிலங்்கள் உள்ளிட்ட குடிமகை்களும் 
மீன்பிடி பிர்த்சமும் விடுவிக்கப்�டவில்கல. 
இதைொல் 3 ஆயிரம் குடும்�ங்்கள் இன்னும் இடம் 
ப�யர்நத நிகலயில் அல்லல்�ட்டுக ப்கொண்டிருக 
கின்்றொர்்கள்.
 ‘ெொட்டில் �ஞ்சம், �ட்டினி தகலவிரித் 
தொடத் பதொடங்கியுள்ளது. வேலி. வேடககில் 
வேளம்ப்கொழிககும் விவே்சொய பூமி்ககள ஆககிரமி 
த்த �கடயிைர் இன்ைமும் அவேறக்றத் தம் 
வே்சம் கவேத்துள்ளைர். அநதக ்கொணி்களுககுச 
ப்சொநதக்கொரரொை எமது மக்கள் அழுது அழுது 
ஏங்கிய ்கண்ணீரும்  அவேர்்களின் ்சொ�ங்்களு்ம 
ெொட்டின் இநத நிகலகமககுக ்கொரணம். இப்்�ொ 
தொவேது அவேர்்களின் ்கொணி்ககள விடுவித்து 
்சொ�வி்மொ்சைம் அகடயுமொறு ்்கொருகின்்்றொம்’ 
என்று வேலி வேடககு மீள்குடி்யற்ற புைர்வேொழ்வுச 
்சங்்கத்தின் தகலவேர் அ.குண�ொலசிங்்கம் வேலி்கொ 
மம் வேடககுப் பிர்த்ச இடப்ப�யர்வின் 32 
ஆண்டு அவேல நிகலகம பதொடர்பில் விடுத்துள்ள 
்்கொரிகக்கயில் பதரிவித்துள்ளொர்.
 ‘எங்்கள் நிலங்்ககள ஆககிரமித்துள்ள 
�கடத்தரப்பு தொங்்கள் விவே்சொயம் ப்சயகின்்றொர்்கள். 
ெொங்்கள் �ட்டினியொல் ்சொ்க அவேர்்கள் எங்்கள் 
நிலங்்களில் அறுவேகட ப்சயது தங்்கள் வேயிறக்ற 
வேளர்ககின்்றொர்்கள்’ எை குண�ொலசிங்்கம் சுட்டிக 
்கொட்டியுள்ளொர்.
 அத்துடன், ‘பதன்�குதியில் ்கடநத ்ம 
9ஆம் தி்கதி ்க்ள�ரத்தில் அரசியல்வேொதி்கள் �லரின் 
வீடு்களும் தீககிகரயொக்கப்�ட்டை. அவேர்்கள் 
ப்சொத்துக்ககள இழநத ஒரு மொதத்துககுள்்ள்ய 
இழப்பீடு தருமொறு ஓலமிடுகின்்றொர்்கள். ஆைொல் 
எங்்கள் ப்சொத்துக்ககள இடித்து தகரமட்டமொககி 

வேொழ்கக்ககய ெடுவீதிககு ப்கொண்டு வேநதவேர்்க்ள 
அவேர்்கள்தொன். எங்்களுககு இழப்பீடும் இல்கல 
மிகுதிக ்கொணி விடுவிப்பும் இல்கல. “அர்சன் 
அன்று ப்கொல்வேொன் பதயவேம் நின்று ப்கொல்லும்” 
என்�து உண்கமதொன். ெொங்்கள் அ்கதி்களொ்க 
அல்லல்�டுகின்்்றொம். அவேஸ்கதப்�டுகின்்்றொம். 
திைம் திைம் ்கண்ணீர் விடுகின்்்றொம். எங்்க 
ளின் ்கண்ணீரும், ்சொ�மும் அவேர்்ககளச சும்மொ 
விடொது’ என்று இடம்ப�யர்நத மக்களின் மைக 
குமு்றல்்ககள பவேளிப்�டுத்தும் வேக்கயில் உண 
ர்சசி்கரமொை குரலில் குண�ொலசிங்்கம் பதரிவித் 
துள்ளொர்.
 �ட்டினிச்சொகவே எதிர்ப்கொண்டுள்ள ெொட் 
டின் ்சவேொல் மிகுநத நிகலகம்ககள எதிர்ப்கொ 
ள்வேதற்கொ்க உள்ளுர் உற�த்தி்ககள ஊககுவிக்க 
ெடவேடிகக்க எடுத்துள்ள அர்சொங்்கம் இநத 
இடம்ப�யநத மக்களின் ்்கொரிகக்கககு இப் 
்�ொதொவேது உரிய �திலளிககுமொ? உரிய வேக்கயில் 
ப்சயற�டுமொ?
ப�ொறுத்திருநதுதொன் �ொர்க்க ்வேண்டும்

‘எங்கள் நிலம்         ... த�ொடர்ச்சி... 

்கட்டடங்்ககள முற்றொ்க அழித்தொர்்கள். அழிக்க 
ப்�ட்ட குடியிருப்பு்களுககுப் �திலொ்க ்வேறு வீடு 
்ககளக ப்கொடுப்�தொ்க்வேொ அன்்்றல் இழப் 
பீட்டுத் பதொக்ககயக ப்கொடுப்�தொ்க்வேொ அவேர்்க 
ளுககுச ப்சொல்லப்�ட்டது. இவேர்்களில் சிலர் 
ெ்கரத்தின் ்வேறு �குதி்களில் அகமக்கப்�ட்ட 
வீடு்களில் குடியமர்த்தப்�ட்டைர். ஆைொல் அநத 
மக்க்ளொ அடிப்�கட வே்சதி்கள் �ல தமககுக 
கிகடக்கவில்கல என்றும் தமககு வேழங்்கப்�ட்ட 
புதிய குடியிருப்பு்களில் ்�ொதிய ்வேகலவேொயப்பு 
வே்சதி்கள் தமககுக கிகடக்கவில்கல என்றும் 
முக்றயிடுகின்்றைர். மற்றவேர்்ககளப் ப�ொறுத்த 
வேகரயில் அவேர்்களுககு வேொக்களிக்கப்�ட்ட இழ 
ப்பீட்டுத் பதொக்க்கள் இன்னு்ம வேழங்்கப்� 
டவில்கல என்�து மட்டுமன்றி இப்பிரசசிகை்கள் 
பதொடர்�ொை பிரசசிகை்கள் இன்னும் பதொடர்நத 
வேண்ணம் இருககின்்றை.
 றுவேொண்டொ தற்�ொது ்சநதித்துகப்கொண் 
டிருககின்்ற ப�ொருண்மியம் மறறும் அபிவிருத்தி 
பதொடர்�ொை ்சவேொல்்ககளப் ப�ொறுத்த வேகரயில் 
இகவே மி்கச ப்சொற�மொைகவே மட்டு்ம என்�து 
குறிப்பிடத்தக்கது. பவேளிெொடு்களிலிருநது ப�்றப் 
�ட்ட ்கடன்்களிைொல் ெொடு ்கணி்சமொை அளவு 
�ொதிக்கப்�ட்டிருககி்றது. வேொழ்வேதறகுத் ்தகவே 
யொை அடிப்�கட வே்சதி்ககளயும் தைது குடி 
மக்களில் ்கணி்சமொ்ைொர்ககு வேறுகமயற்ற ஒரு 
வேொழ்கவேயும் வேழங்்க முடியொத நிகலயி்ல்ய 
றுவேொண்டொ தற்�ொது ்கொணப்�டுகி்றது. இநதப் 
பிரசசிகை்கள் எல்லொவேறறின் ்கொரணமொ்க, ்கணி 
்சமொை ப�ொருண்மிய வேளர்சசிகயப் �திவுப்சயத 
ப�ொழுதிலும், உல்க மகிழ்சசிச சுட்படண்கணப் 
ப�ொறுத்த வேகரயில் றுவேொண்டொ மக்கள் ்ககடசி 
யிலுள்ள 5 ெொடு்களில் ஒன்்றொ்க்வே இருககின்்றைர்.
 எை்வே, ஏற்கை்வே வேறுகமயொலும், தமது 
ப்சொநத ெொடு்களில் ெகடப�றுகின்்ற ்�ொர்்களின் 
்கொரணமொ்கவும் ஏற்கை்வே உளவியல் ரீதியிலொை 
�ல �ொதிப்பு்ககளச சுமககின்்ற இநதத் தஞ்சக 
்்கொரிகக்கயொளர்்கள், எவவேொறு றுவேொண்டொவில் 
ெல்ல வேொழ்கக்ககயப் ப�றறுகப்கொள்ள முடியும்? 
இைப்�டுப்கொகலககுப் பின்ைர் தன்கை மீண் 

டும் ்கட்டிபயழுப்புவேதிலும், தைது ப்சொநதப் 
பிரசசிகை்களிலிருநதும் மீள முயறசிககின்்ற 
றுவேொண்டொவேொல் எவவேொறு இவேர்்களுககுத் ்தகவே 
யொை வேொயப்பு்ககள வேழங்கி அவேர்்ககளப் �ரொம 
ரிக்க முடியும்?
 ஐககிய இரொசசியத்கத ்ெொககி வேருகின்்ற 
தஞ்சக ்்கொரிகக்கயொளருககு றுவேொண்டொ ப�ொருத் 
தமொை இடம் இல்கல என்�தறகு ப�ொருண்மியம் 
மறறும் அ�விருத்தி பதொடர்�ொை பிரசசிகை்கள் 
மட்டும் ்கொரணம் அல்ல.

துரதிட்டவே்சமொ்க, உள்ெொட்டுப் ்�ொர், இைப்�டு 
ப்கொகல என்�கவே பதொடர்�ொை ்மொ்சமொை 
நிகைவு்கள் இன்னும் அவேர்்கள் மைங்்ககள 
ஆட்டிப்�கடககும் சூழலில் அரசியல் ரீதியிலொை 
துன்புறுத்தல்்கள் இன்னும் அநத ெொட்டில் பதொட 
ர்நது ப்கொண்்ட இருககின்்றை.
 உண்கமயில், அரசின் ப்கொள்க்க்ககளயும் 
அதன் விளக்கங்்ககளயும் ்்கள்விககு உட்�டுத் தத் 
துணி�வேர்்கள், துன்புறுத்தல்்களுககு உள்ளொக்கப்� 
டுவே்தொடு, ‘றுவேொண்டொ அரசின் உறுதித்தன்கமககு 
�ொதிப்க� ஏற�டுத்தவேல்ல ஓர் எதிரி’ என்றும் 
�ட்டங்்கட்டப்�டுகி்றொர்்கள்.
 இது எைககு மி்க ென்்றொ்க்வே பதரியும் 
ஏபைன்்றொல் ெொ்ை தனிப்�ட்ட முக்றயில் 
இதகை அனு�வித்திருககி்்றன்.
 2010ம் ஆண்டில், றுவேொண்டொ அரசின் 
ப்கொள்க்க்கள் பதொடர்�ொ்கக ்்கள்வி எழுப்பியத 
ற்கொ்க, இைப்�டுப்கொகலகய மறுதலித்தது உட்�ட 
இட்டுக்கட்டப்�ட்ட �ல குற்றச்சொட்டு்கள் என்மீது 
சுமத்தப்�ட்டு, 15 வேருட சிக்றத்தண்டகை எைககு 
விதிக்கப்�ட்டது. சிக்றயில் எட்டு வேருடங்்ககளக 
்கழித்த பின்ைர், அதி�ர் வேழங்கிய மன்னிப்பின் 
்கொரணமொ்க 2018ம் ஆண்டு ெொன் விடுதகல ப்சய 
யப்�ட்்டன்.
 அரக்சக ்்கள்விககு உட்�டுத்தியதற்கொ்க 
துன்புறுத்தப்�ட்ட எைது ்ககதயும் இவவேொ்றொை 
அல்லது இகதவிட ்மொ்சமொை அனு�வேங்்ககளப் 
ப�ற்றவேர்்களின் ்ககத்களும் ஐககிய இரொசசியத்கத 
்ெொககிய தஞ்சக ்்கொரிகக்கயொளர்்களுககுப் 
�ொது்கொப்க� வேழங்்கககூடிய ஒரு ெொடொ்க 

றுவேொண்டொ விளங்்க முடியொது என்�தற்கொை நிரூ 
�ணம் ஆகும்.
 அரசுககு எதிரொ்கப் ்�சுகின்்ற ஒ்ர 
பயொரு ்கொரணத்கத கவேத்து, அதொவேது இைப் 
�டுப்கொகலககுப் பின்ைரொை ஒப்புரவுச ப்சயற 
�ொடு்ககள அல்லது அல்லது அதன் �யைற்ற ப�ொரு 
ண்மியக ப்கொள்க்க்ககள விமர்சிககின்்ற தைது 
குடிமக்ககளச  சிக்றயிலகடத்து, அவேர்்ககள 
பமௌனிக்கச ப்சயகின்்ற ஓர் அரசு, குறிப்�ொ்க 
இது ்�ொன்்ற அரசியல் துன்புறுத்தல்்களிலிருநது 
தப்பி வேருகின்்ற தஞ்சக்்கொரிகக்கயொளர்்களுககு 
தைது ெொட்டுககுள் �ொது்கொப்க�யும் மொண்புமிக்க 
வேொழ்கவேயும் வேழங்்க முடியும் என்று எப்�டிச 
ப்சொல்ல முடியும்?
 றுவேொண்டொவில் விகரவில் ெகடப�்றவி 
ருககின்்ற ப�ொதுெலவேொய ெொடு்களின் உசசி 
மொெொட்டில் குறிப்பிட்ட இநத அகமப்பின் தகல 
வேர்்கள், மொெொட்டில் இவவிடயங்்கள் பதொடர் 
�ொ்கக ்்கள்வி எழுப்புவேதுடன் றுவேொண்டொ அரசின் 
தவேறு்கள் பதொடர்�ொ்கவும் ்்கள்வி எழுப்பி, 
ப�ொதுெலொவேொய அகமப்பின் விழுமியங் ்ககள 
ெகடமுக்றப்�டுத்தும்�டியும் அதகை வேலியு 
றுத்தவும் ் வேண்டும். பிரித்தொனிய பிரதம அகமச்சர் 
�ங்கு�ற்றவிருககின்்ற இநத உசசி மொெொட்டில், 
ஐககிய இரொசசியத்துககும் றுவேொண்டொவுககும் 
இகட்ய ஒப்�மிடப்�ட்டுள்ள இநதத் தஞ்சக 
்்கொரிகக்க ஒப்�நதத்தின் ெகடமுக்றச ்சொத்தியம் 
பதொடர்�ொ்கவும் ப�ொருத்தப்�ொடு பதொடர்�ொ்கவும் 
்்கள்வி எழுப்பும் ஒரு தளமொ்கவும் அகமப்பின் 
தகலவேர்்கள் இதகைப் �யன்�டுத்த ்வேண்டும்.
 தைது ெொட்டின் ப�ொருண்மியத்கத குறி 
ப்பிடத்தக்க வேக்கயில் ்மம்�டுத்தி, ெொட்டில் 
ஏற்கை்வே வேொழ்கின்்ற  தைது குடிமக்களின் 
மனித உரிகம்கள் மறறும் அரசியல் உரிகம 
்கள் என்�வேறக்ற உறுதிப்�டுத்தும் ப்கொள் 
க்க்ககள ெகடமுக்றப்�டுத்தொது, தஞ்சக ்்கொரிக 
க்கயொளருககு தன்ைொல் ஒரு ஒளிமயமொை எதிர் 
்கொலத்கதக ப்கொடுக்க முடியும் என்று றுவேொண்டொ 
வேொககுக ப்கொடுக்க முடியொது.
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றுவொணடொவில  ...த�ொடர்ச்சி  ...

 இக கிரொம மக்களின் நிகல அறிநது ்கொணி 
்ககள க்கய்கப்�டுத்தொதளவுககு அவேர்்களுகடய 
பூர்வீ்கமொை இடங்்களில் வேொழ்வேதற்கொை வே்சதி 
்ககள பதொடர்நதும் ஏற�டுத்திக ப்கொடுப்�தற்கொை 
முயறசி்ககள உரிய அர்சொங்்க தரப்புக்கள் ெடவேடி 
கக்க எடுக்க ்வேண்டும் என்�்த அககிரொம மக்க 
ளின் ஒ்ரபயொரு ்்கொரிகக்கயொகும்.
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