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இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள  எரி 
ப்பொருள பெருககைடி கைொரண 

மொகை கிழககு மொகைொணத்தில் ஆயி 
ரககிணககைொன மொணவரகைள ்பொட 
சொ்ல இ்டவிலகை்ல எதிரபகைொ 
ண்டுள்ளதொகை கிழககு மொகைொண கைல் 
விககைழகைத்்தச் சசர்நத  அதிகைொரி 
ஒருவர பதரிவித்தொர.
 “இலங்கையில் 2020, 2021 
ஆகிய கைொலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட 
பகைொசரொனொ அச்சுறுத்தல் மறறும் 
ப்பொரு்ளொதொரம், எரிப்பொருள பெரு 
ககைடி கைொரணமொகை கிழககு மொகைொ 
ணத்தில் தமிழ்  மொணவரகைளின் 
கைல்வி ப்பரும்ளவில் ்பொதிககைப்ப 
ட்டுள்ளது. இசத ச்பொன்று இம்மொ 

கைொணத்தில் முன்பனடுககைப்பட்ட 
ஆசிரியரகைளின் பதொடரச்சியொன 
ச்பொரொட்டஙகைள, மின் பவட்டு,   
ஆசிரியரகைள எதிரசெொககும் எரி 
ப்பொருள பிரச்சி்னகை்ளொல் அவர 
கைள ்பொடசொ்லகைளுககு சமூகைமளிக 
கைொத  நி்ல ச்பொன்்றவற்றொலும் மொண 
வரகைளின் கைல்வி ்பொதிககைப்பட்டுள 
்ளது.  
 இதன் கைொரணமொகை மொணவ 
ரகைளின்  ்பொடசொ்ல இ்டவிலகைல் 
அதிகைரித்து வருகின்்றது.
 குறிப்பொகை கிழககு மொகைொணத் 
தின் தமிழ்ப ்பகுதிகைளில் பின் தங 
கிய ்பகுதி, அதி பின்தஙகிய  பிர 
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கைட்நத புதன்கிழ்ம (29) 
ஹவொய் தீவுப ்பகுதியில் 

அபமரிககைொ சமறபகைொண்ட ்கைப்ப 
பசொனிக எனப்படும் அதிஒலி 
ஏவுகை்ண ்பரிசசொத்ன சதொல்வி 
யில் முடி்நதுள்ளதொகை புளும்ச்பரக 
பசய்தி நிறுவனம் பதரிவித்துள்ளது.

 ஒலி்ய விட 5 மடஙகு 
சவகைத்தில் பசல்லும் இ்நத ஏவுகை 
்ணயொனது ஏவப்பட்ட பின்னர 
பதொழில்நுட்்ப சகைொ்ளொறுகைொரணமொகை 
இலக்கை எட்டவில்்ல என அபம 
ரிககைொவின் ்பொதுகைொபபு த்ல்ம 
யகைமொகை ப்பன்ரகைன் பதரிவித்துள 
்ளது.
 பலொககீட் மொரட்டீன் 
என்்ற அபமரிககைொவின் ஆயுத உற 
்பத்தி நிறுவனசம இத்ன 
தயொரி த்திரு்நதது. நீரமூழ்கிக 
கைப்பல்கைள மறறும் கைடற்ப்டக 

,yf;if vl;lhj mnkupf;fhtpd; 

ifg;gu;nrhdpf; VTfiz

பிலிப்்பன்ஸ் ெொட்்ட 20 வரு 
டஙகை்ளொகை ஆட்சி பசய்தவரும் 

அதன் பின்னர மககைள புரட்சியின் 
மூலம் அகைற்றப்பட்டவருமொன ப்பர 
டினொண்ட் மொரகசகைொஸின் மகைனொன
ஜுனியர மொரகசகைொஸ் அண்்மயில் 
இடம்ப்பற்ற சதரதலில் பவறறிப்ப 
றறு ஆட்சி்ய ்கைப்பறறியுள்ளொர.
 ்பதவியில் இரு்நது விலகிய 
பிலிப்்பன்ஸ் ெொட்டின் முன்னொள 
அதி்பரொன பரொட்ரிசகைொ டுட்சரட் 
ச்பொ்தப ப்பொருள ்பொவ்னககு 
எதிரொகை கைடு்மயொன சட்டஙகை்்ள
ெ ் ட மு ் ்ற ப ்ப டு த் தி யி ரு ்ந த ொ ர . 
அது பதொடரபில் ்பல மனித உரி்ம 
அ்மபபுககைள கைண்டனஙகை்்ள 
பதரிவித்திரு்நதன. எனினும் அவ 
ரின் ்பதவிககைொலத்தின் முடி்வ 
பதொடர்நது இடம்ப்பற்ற சதரத 

லில் ஜுனியர மொரகசகைொஸ் பவறறி 
ப்பறறுள்ளொர.
 த்லெகைர மனிலொவில் மொர 
கசகைொஸ் அரச த்லவரொகை ்பதவிசய 
ற்றதுடன், முன்னொள அரச த்லவர 
பரொட்ரிசகைொவின் மகைள சொரொ பரொட் 
ரிசகைொ உ்ப அதி்பரொகைவும்  ்பதவிசயற 
றுள்ளொர.
 இவரின் வரவு 1986 ஆம் 
ஆண்டு இடம்ப்பற்ற புரட்சி யின் 
பின்னர மொரகசகைொஸ் அகைற்றப 

ரஸ்யொவின் தஙகைத்தின் ஏறறு 
மதி்ய த்ட பசய்வதுடன், 

எண்பணய் ஏறறுமதிககைொன 
வி்ல்ய நிரணயிப்பது என் 
்பன பதொடரபில் இ்நத வொரம் 
ஸ்ப்பயினில் இடம்ப்பற்ற ஜி-7 
ெொடுகைளின் கூட்டத்தில் ஆரொயப 
்பட்டதொகை பதரிவிககைப்படு கின்்றது.
உக்ரனில் இடம்ப்பறறுவரும் 
ச்பொரில் உக்ரனுககு ஆதரவொகை 

ரஸ்யொ மீது
 சமறகுலகை ெொடுகைள ப்பொரு 
்ளொதொர த்டகை்்ள விதித்து வருகி 
ன்்றன. இ்நத நி்லயில் கைட்நத 26 ஆம் 
ெொள முதல் 28 ஆம் ெொள வ்ரயிலும் 
இடம்ப்பற்ற மொெொட்டில் உலகை 
விடயஙகை்்ள தவிரத்து ரஸ்யொ 
பதொடர்பொன விடயஙகைச்ள முதன் 
்மப்படுத்தப்பட்டன.
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த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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இனப்படுபகைொ்லபயொன்று இட 
ம்ப்பற்றது என்்ப்த மறுப 

்பசத இனப்படுபகைொ்லயின் இறு 
திப ்படிமு்்றயொகும். எனசவ ெொம் 
தமிழினப்படுபகைொ்ல பதொடர 
்பொன தகைவல்கை்்ளத் பதொடர்நது 
்பகிர்நதுபகைொளசவொம் என கைனடொ 
வின் ஒன்ரொறிசயொ மொகைொணப ்பொரொ 
ளுமன்்ற உறுபபினர விஜய் தணி 
கைொசலம் பதரிவித்துள்ளொர.
 இலங்கையிலும் உலகை்ளொ 
விய ரீதியிலும் இடம்ப்பற்ற இன 
ப்படுபகைொ்லகைள பதொடரபில் அறி 
வூட்டுதல் மறறும் கைல்நது்ர 

யொடல் ஆகியவறறின் மூலம் எதிர 
கைொலத்தில் இத்த்கைய சம்்பவங 
கைள இடம்ப்பறுவ்தத் தவிரககை 
வும், எமது சமூகைம் இ்நத துன்்ப 
த்திலிரு்நது மீளவதறகுப ்பஙகைளி 
பபுச்பசய்யவும் முடியும் என்றும்  
அவர  பதரிவித்துள்ளொர.
 கைனடொவின் ஒன்ரொறிசயொ 
மொகைொணப்பொரொளுமன்்றத்தில் சமர 
பபிககைப்பட்ட 104 ஆம் இலககை தமி 
ழினப்படுபகைொ்ல அறிவூட்டல் 
வொரச்சட்டமூலத்்த சவொலுககு 
ட்்படுத்தி இலங்கை - கைசனடிய 

,dg;gLnfhiy ,lk;ngw;wij kWg;gNj 
,dg;gLnfhiyapd; ,Wjpg; gbKiwahFk; 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

தொகைத்தினொல் உயிரிழ்நத 20 
ச்பரின் சடலஙகை்்ள லிபிய 

்பொதுகைொபபு ்ப்டயினர ்பொ்ல 
வனப ்பகுதியில் கைண்படடுத்துள 
்ளனர.
 ்பொ்லவனப ்பகுதியூடொகை 
்பயணம் பசய்த பலொறி சொரதி 
ஒருவசர இ்நத சடலஙகை்்ள அவ 
தொனித்ததுடன், கைொவல் து்்றயின 
ருககும் அறிவித்துள்ளொர. குபரொ 
ெகைரில் இரு்நது 320 கி.மீ பதொ்ல 
விலும், சொட் ெொட்டின் எல்்லயில் 
இரு்நது 120 கி.மீ பதொ்லவிலும் 
உள்ள ்பொ்லவனத்தில் சடலஙகைள 
கைட்நத பசவவொய்கிழ்ம (28) கைண் 
படடுககைப்பட்டுள்ளன.
 பிககைப வொகைனத்துககு அரு 
கில் சி்தவ்ட்நத நி்லயில் 
சடலஙகைள கைொணப்பட்டுள்ளன. அவ 
ரகைள 14 ெொட்கைளுககு முன்னர இ்ற 
்நதிருககைலொம் என ஆரம்்பகைட்ட 
தகைவல்கைள பதரிவிககின்்றன. அ்நத 
்பகுதியில் தறச்பொது 40 பசல்சியல் 
பவப்பநி்ல நிலவுவதொல், பவளி 
ெொடுகைளுககு குடிப்பயர்நது பசல் 
்பவரகைள குடிநீர மறறும் உணவு 
இன்றி மரணித்திருககைலொம் என 

ெம்்பப்படுகின்்றது.
 இ்ற்நதவரகைளில் இருவர 
லிபியொ்வ சசர்நதவரகைள, ஏ்னய 
வரகைள சொட்டின் ஊடொகை லிபியொ 
வுககு வ்நது சவறு ெொடுகைளுககு 
பசல்ல முற்பட்டவரகைள என 
பதரிவிககைப்படுகின்்றது. 2011 ஆம் 
ஆண்டு லிபிய அரசு வீழ்த்தப்பட்ட 
பின்னர பவளிெொடுகைளுககு குடி 
ப்பயரும் ஆபிரிககை மறறும் மத் 
திய கிழககு ெொடுகை்்ள சசர்நத 
மககைள லிபியொவின் ஊடொகை ்பய 
ணித்துவருவது இஙகு குறிபபிடத் 
தககைது.
 கைட்நத வருடம் மட்டும் 
பமடிறரசரனியன் கைடல்்பகுதி்ய 
கைடககை முற்பட்ட 1500 இறகு 
சமற்பட்ட அ்டககைலத் தஞசம் 
சகைொரும் மககைள இ்ற்நததொகை அ்ன 
த்துலகை அ்மபபுககைள பதரிவித்து 
ள்ளன.

ypgpah ghiytdj;jpy; 
fhzg;gl;l 20 rlyq;fs;

உக்ரனில் இடம்ப்பறறுவ 
ரும் ச்பொரில் இரு தரபபி 

னரொலும் ச்பொரின் ச்பொது ்கைது 
பசய்யப்பட்டவரகைளில் கைொயம்ட 
்நவரகை்்ள இரு தரபபும் ்பரிமொற்றம்
பசய்துள்ளன.

 கைட்நத புதன்கிழ்ம (29) 
இடம்ப்பற்ற இ்நத ்கைதிகைள 
்பரிமொற்றத்தின் ச்பொது இரு தரப பும் 

144 ்கைதிகை்்ள ்பரிமொற்றம் பசய் 
துள்ளனர. இது பதொடர்பொன 
தகை வ்ல உக்ரனின் புலொனொ 
ய்வுத்து்்றசய முதலில் பதரிவித்தி 
ரு்நதது. மரியபச்பொலில் ்கைது 
பசய்யப்பட்டவரகைளில் கைடும் கைொய 
ஙகைளுககு உள்ளொன 43 ச்பரும் 
இதில் விடுவிககைப்பட்டுள்ளனர.
 இ்நத ்கைதிகைள ்பரிமொற்ற 
த்்த படொபனறஸ்க மககைள 
குடியரசின் த்லவர படனிஸ் 
புசிலின் அவர கைளும் உறுதிப்படுத் 
தியுள்ளொர. உக்ரனினொல் ்கைது 
பசய்யப்பட்ட படொபனறஸ்க மக 
கைள குடியரசு ்ப்டயினர ்பலர 

cf;iudpy; ,lk;ngw;w kpfg;ngUk; 

ifjpfs; gupkhw;wk;
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யூன் மாதம் இலங்கையில் பணவீககைம் 15.5 சதவீதததால் அதிகைரிததுள்ளது. மம மாதததில் 39.1 சதவீதமாகை 
இருநத பணவீககைம் யூனில் 54.1 ஆகை உயர்நதுள்ளது. மககைள ததா்கை கைணகதகைடுப்பு மற்றும் புளளிவிபரஙகைள 

அலுவலகைததின் இககைணிப்பின்படி மம மாதததில் 57.4 சதவீதமாகை கைாணப்பட்ட உணவுப்பணவீககைம் யூன்மாதததில் 
80.1 சதவீதமாகைவும், மமமாதததில் 30.6 சதவீதமாகைக கைாணப்பட்ட உணவுப்தபாருடகைள அல்லாத தபாருடகைளின் பண 
வீககைம் 42. 4 சதவீதமாகைவும் மபாககுவரததுப் பணவீககைம் என்றுமில்லாத வ்கையில் 128 சத வீதமாகைவும் உயர்நது 
கைாணப்படடுள்ளது. கூடடு முழுதாகை நுகைர்மவார் வி்லச் சுடடி தகைாழும்பில் 220.1 ஆகியுள்ளது. இநதப் புளளி விப 
ரஙகைள இலங்கையில் உணவுப் பற்்ாககு்்யும் மபாககுவரததுககைளும் முழுதாகைக த்்டப்படும் அபாயகைரமான நி்ல 
மடடுமல்ல நாடடின் வாழ்வியமல முற்்ாகைத த்்டப்படும் நி்ல மவகைமாகை வ்ளர்நது வருவ்த உறுதி தசய்துள்ளன.
 இதற்கி்்ட உணவின்றி உயிர்வாழ்தலுககுக குரல் தகைாடுககும் மககைள மபாராட்டஙகைள இயல்பாகைமவ 
இலங்கையில் அதிகைரிதது வரு்கையில் ததற்கில் அத்னப் தபாலிசா்ரக தகைாண்டு தபாறு்மயாகைக ்கையாளும் 
சிறிலஙகைா அரசாஙகைம், வ்டககு கிழககில் இராணுவத்தக தகைாண்டு சுடடு அச்சப்படுததி தனது ஈழததமிழின 
அழிப்பு அரசிய்ல இநத மிகைக கைடு்மயான தபாரு்ளாதார தநருககைடியிலும் முன்தனடுப்ப்த முல்்லததீவு 
சிறிலஙகைா இராணுவத துப்பாககிச்சூடடு நிகைழ்வு உறுதிப்படுததியுள்ளது. 300000 ப்்டயினர்ககு இலங்கையின் 
சம்ப்ளஙகைளுககைாகை ஒதுககைப்பட்ட தமாதத தசலவீடடுத ததா்கையில் 50 வீதத்தச் தசலவிடடு இன்்்ய 
இககைட்டான நி்லயிலும் ஈழததமிழினததிற்கு இனஙகைாணக கூடிய அச்சத்த நா்ளாநத வாழ்வாககி அவர்கைளின் 
அரசியல் பணி்வப்தபறும் அ்னததுலகை சட்டஙகைளுககு எதிரானதும் சட்டததின் முன் அ்னவரும் சமம் என்் 
மககை்ளாடசிககைான சட்டததின் ஆடசி்ய மறுப்பதுமான சிறிலஙகைா அரசாஙகைததின் இன்்்ய மனநி்ல முன்னர் 
இலங்கையில் தபாரு்ளாதார தநருககைடிகைள ஏற்பட்ட கைாலஙகைளில் எல்லாம் இனப்மபா்ரத தூண்டி சிஙகை்ள தபௌதத 
மபரினவாத இனதவறி தமாழிதவறி மததவறி ஆடசியி்ன மவகைப்படுததிச் சிஙகை்ளவர்கைளி்்ட சிஙகை்ள இனததிற்கும் 
சிஙகை்ள தமாழிககும் சிஙகை்ள தபௌததததிற்கும் ஆபதது எனப்பரப்பு்ரகைள தசய்து மககைள நல மறுப்பு ஆடசியி்ன 
முன்தனடுததது மபாலமவ தற்மபாதும் இன தமாழி மத தவறிகை்்ளத தூண்்டக கூடிய அரசியற் தசயற்பாடுகை்்ளச் 
சிறிலஙகைா நாளமதாறும் மவகைப்படுததத ததா்டஙகியுள்ளது. இதனால் தமிழர்கைளும் முஸ்லீம்கைளும் கிறிஸ்தவர்கைளும் 
இஸ்லாமியர்கைளும் இனஙகைாணக கூடிய அச்ச வாழ்வி்ன நா்ளாநதம் வாழும் நி்லயும் மவகைமாகி வருகி்து.
 இதத்கைய தபாரு்ளாதார அரசியல் சூழலில் சமுகை ஒன்று திரட்டல் வழி கூடடு்வு முயற்சியூ்டாகை இ்டர் 
முகைா்மததுவம் ஈழததமிழரி்்ட புலம்பதிநது வாழும் ஈழததமிழர்கை்ளால் ததா்டஙகைப்பட்டாமல ஈழததமிழர்கைளின் உயிர் 
வாழ்தலும் உ்ட்மகை்்ளப் மபணலும் நா்ளாநத வாழ்வாதாரஙகைளும் மபணப்ப்ட முடியும் என்பது ததளிவாகைத ததரி 
கி்து.
 சமுகை ஒன்று திரட்டல் என்பது வறு்மககுள்ளாகியவர்கைள தம்மி்டமுள்ள ஆற்்ல்கை்்ள தவளிக தகைாணர்நது 
சமூகை தபாரு்ளாதார வாய்ப்புககை்்ள அறிநது அத்னப்பயன்படுததுவதன் மூலம் தஙகை்ளது நி்ல்ய உயர்ததி 
தஙகைள ஆற்்லகைள  மீது நம்பிக்கை ்வககின்் ஒரு ந்்டமு்். சமுகை உரி்மகைள, தபாரு்ளாதார உரி்மகைள 
என்பனவற்்்ப் பற்றிய விழிப்புணர்்வ ஏற்படுததிக தகைாளவதன் வழியாகை வறியவர்கைள தாமாகை முன்வநது 
உருவாககுகின்் ஒரு அ்மப்பின் மூலம் தீர்மானம் எடுததல். தஙகைள அலுவல்கை்்ளத தாமம முகைா்ம தசய்தல், 
கூடடு்வு ந்டவடிக்கைகைள மூலம் சமுகை உறுப்பினர்கைள ஒவதவாருவரது நன்்மகை்்ளயும் பாதுகைாததல் தசயற்பாடு 
கை்்ள உருவாககிச் தசயற்படுததல் என்பன சமுகை ஒன்று திரட்ட்ல நா்ளாநத வாழ்வில் இயல்பாககும். மககை்ளால் 
உருவாககைப்படும் இவவ்மப்பானது மககை்்ளக கூட்டாகை வலுவு்்டயவராகைச் தசய்யும் ஊ்டகைமாகைவும் வி்ளஙகும். 
மககை்ளால் உருவாககைப்படும் இவவ்மப்புககைள சிறிய குழுககை்ளாகை இருப்பினும் வ்ளர்ச்சிப் மபாககில் தபரிய 
அ்மப்புககை்ளாகைப் பரிணாமம் அ்்டயும்.
 இஸ்பானிய யுததஙகைளின் பின்னரும் பஙகை்ளாமதசு விடுத்லப்மபாராட்டததின் பின்னரும் இதத்கைய 
மககை்ள்மப்புககை்ளாமலமய சமுகை தபாரு்ளாதார புனர்வாழ்வு புனர்நிர்மாணஙகைள ந்்டதபற்று மதச உருவாககைம் 
ந்்டதபற்்்ம சமகைால உலகை வரலா்ாகை உள்ளது. இதத்கைய மககைள மநரடிப்பஙகுபற்று மு்்்ம மமம்பாடடுச் 
தசயற்பாட்்ட அடிமட்டததில் இருநது உருவாககை வழிவகுககும். தமிழீழ மதசிய விடுத்லப் மபாராட்ட வரலாற்றிலும் 
தமிழீழ தபாருண்மிய மமம்பாடடு நிறுவனததின் மதாற்்மும் வ்ளர்ச்சியும் இநத சமுகை ஒன்று திரட்டலின் தவற்றிகைரமான 
தசயற்பா்டாகை அ்மநததும் உலகை வரலாற்றில் சமுகை ஒன்று திரட்டல் மு்்்மககு சான்்ாகை அ்மநதது.
 யாழ்ப்பாணப் பல்கை்லககைழகைததின் மானு்டம் 2000ம் ஆண்டு சமுகைவியல் ஏடடில் பா.விகனராணி அவர்கைள 
எழுதிய சமூகை ஒன்று திரட்டல் என்் ஆய்வுககைடடு்ர 12 படிமு்்கை்்ளச் சமுகை ஒன்று திரட்டலுககைான அணுகுமு 
்்கை்ளாகை முன்்வததது.
01. சமுகத்தை ்ையைாகக் ககாண்ட அ்ைப்பி்ை உருவாக்கல் 02. ைக்களு்டன் ஒருங்கி்ைதைல் 
03. சமுகத்தைப் படிததைல் 04. பிரச்சி்ைக்ைப் பகுப்பாயதைல் 05. தைறகாலிகத திட்டமி்டல்  
06. ்ையக்குழு உருவாக்கல் 07. அடிததைைப்பணி 08. சமுதைாயக் கூட்டம் 09. நடிபங்குப் பயிறசி  
10. ஒன்று திரட்டல் கசயறபாடு 11. ைதிப்பீடு 12. மீை்ைததைல்
 என்னும் இநத பன்னிரு படிமு்்கைள வழி சமுகை ஒன்று திரட்டல் மககைள அ்மப்பாகைச் தசயற்படடு 
மககைளுககு மககைம்ள வலுவாககைம் தசய்ய உதவும். மண்ணின் மீது மககைளுககு இயல்பாகைமவ உள்ள உரி்மகைள தாயகை 
உரி்மகைள எனவும் மககைள ஒவதவாருவரும் சமுகை தபாரு்ளாதார அரசியல் ஆன்மிகை விடுத்ல தபறுவதற்கைான 
எண்ணஙகைள கைருததுககைளின் பகிர்வு மதசிய உரி்மகைள எனவும் மககை்்ள விடடு என்றுமம யாராலும் பிரிககை 
இயலாத அவர்கைளின் தன்னாடசி உரி்ம குறிதத ததளிவும் வி்ளககைமும் உள்ளகை - தவளியகை தன்னாடசி உரி்மகைள 
குறிதத தசயற்பாடடு அறிவும் மககைளின் தன்னாடசி உரி்ம எனவும் இநத சமுகை ஒன்று திரட்டலில் மககைளுககுத 
ததளிவாகைவும் உறுதியாகைவும் இறுதியாகைவும் மனதில் பதியக கூடிய வ்கையில் அறிவார்நத அணுகுமு்்கைள 
வரலாற்றுச் சான்்ாதாரஙகைள வழி எடுதது வி்ளககைப்படடு மககைளின் பஙகுபற்்ல் மககை்ளாடசியின் மத்வயும் உரி்மயும் 
சனநாயகை வழிப் மபாராட்டஙகைள மபச்சுவார்த்தகைள மபான்் சமுகை பிரச்சி்ன தீர்வு வழிகை்ளது தசயற்பாடடு 
நி்லயின் முககியததுவஙகைளும் வி்ளககைப்படும். இவற்்்க கூடடு்வு மு்்யிலான தபாரு்ளாதாரப் பஙதகைடுப்பின் 
வழி முன்தனடுப்பதற்கைான முயற்சிகைள இனஙகைாணப்படடு உளளூரில் உள்ளார்நத ஆற்்லுள்ள த்லவர்கைள 
தவளிகதகைாணரப்படடு மதசஙகை்டநது்் மககை்ளாகை உலகை நாடுகைளில் வாழும் புலம்பதிநத ஈழததமிழினத்தச் 
சாரநதவர்கை்ளதும் தமிழகைம் உடபட்ட உலகைத தமிழினததின் தமிழின ஆர்வலர்கைளு்டனும் தசயற்திட்டஙகைளுககைான 
அறிவியில், ததாழில்நுடப, தபாருளியல் வ்ளஙகை்்ளப் தப் இ்ணககைப்படடு இநத சமுகை ஒன்று திரட்டல் 
மககைளுககைான மககைளின் த்ல்மததுவ முகைா்மததுவ ஆளு்ம வ்ளர்ச்சிக கைட்ட்மப்பாகை மதச உருவாககைம் 
தசய்யப்பட்டாமல இன்்்ய கைால கைட்டததில் ஈழததமிழர்கைளும், ம்லயகைத தமிழர்கைளும் முஸ்லீம் தமிழ்மபசும் மககைளும் 
ஒருஙகி்ணநது சிறீலஙகைாவின் ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்னும் அபாயகைரமான அரசியல்மப்பு மு்்்ம்யயும் 
இன்்்ய தபாரு்ளாதார தநருககைடிகை்்ளயும் எதிர் தகைாண்டு தஙகைளுககைான பாதுகைாப்பான அ்மதியான வாழ்்வத 
தஙகைள இலங்கைததீவில் அதன் குடிமககைள என்் மு்்யில் உறுதிப்படுததி தபரும்பான்்மச் சிஙகை்ள மககைளுககும் 
மத்வயான சமுகை தபாரு்ளாதார அரசியல் ஆன்மிகைப் பாதுகைாப்்ப வழஙகுவதில் சமகைாதரததுவதது்டன் வாழு 
முடியும் என்பது இலககின் எண்ணமாகை உள்ளது.
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சமுக ஒன்று திரட்டல் வழி
கூடடுறவு முயற்சியூ்டாக இ்டர் முகாமைத்துவம்

“ஒசர ெொடு ஒசர சட்டம்”  என்்ற ஏற்பொட்டுக குழு 
வில் சிறு்பொன்்ம மககைளின் பிரதிநிதித்துவங கைள 
உளவொஙகைப்படவில்்ல. இது சிறு்பொன்்மயின 
ருககு எதிரொன பசயற்பொடுகைள இடம்ப்பறுவதறகு 
உ்நதுசகதியொகியுள்ளது. இ்நநி்லயில் சிறு்பொன்்ம 
இனமொகிய முஸ்லிம் சமூகைத்தினருககு இ்நத ஏற 
்பொட்டின் ஊடொகை அநீதி இ்ழககைப்படும் சொத்திய 
முள்ள நி்லயில் அவவொறு இடம் ப்பறறுள்ள 
பதனின் அது வன்்மயொகை கைண்டிககைத்தககைதொகும் 
என்று ச்பரொசிரியர எஸ்.விஜயச்ச்நதிரன் பதரிவி 
த்தொர.
அவர இது குறித்து சமலும் கைருத்து பதரிவிக்கையில்,
 ்பல்லின மககைள வொழும் ெொடுகைளில் சதசிய 
சட்டம் கைொணப்படுவசதொடு அச்சமூகைத்திறசகையுரிய 
மரபு ரீதியொன, கைலொச்சொர ரீதியொன சட்டஙகைளும் 
கைொணப்படுகின்்றன. முஸ்லிம் மககைளின் ஷரியொ 
சட்டமும், வடககு கிழககு மககைளின் சதசவழ்மச் 
சட்டமும், சிஙகை்ள மககைளின் கைண்டியச் சட்டமும் 
இதன் ்பொற்பட்ட்வயொகும். கைொணி மறறும் திரும 
ணம் ச்பொன்்ற ்பல விடயஙகைளில் இச்சட்டஙகைள 
்பஙகைளிபபு பசய்கின்்றன. கீ்ழத்சதய சமூகைஙகைள 
கைலொச்சொரத்சதொடு ஒன்றி்ண்நது வொழ்வதொல் இத்த 
்கைய சமூகைச் சட்டஙகைள முககியத்துவம் ப்பறுகி 
ன்்றன. ப்பரும்்பொன்்ம இனத்தவரகைள சிறு்பொன்்ம 
இனத்தவரகை்்ள அடககியொ்ள முற்படுமிடத்து இத்த 
்கைய மரபு ரீதியொன சமூகைச் சட்டஙகைள மிகைவும் வலு 
வொனதொகை மொற்றம்டயும்.
 இ்நத நி்லயில் இலங்கையில் “ஒசர ெொடு 
ஒசர சட்டம் ‘ என்்றபவொன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு இதன் 
த்ல்மப ப்பொறுபபிறபகைன்று நியமிககைப்பட்ட 
ஞொனசொர சதரர இனவொதப ச்பொககு்டயவர. இல 
ங்கை சிஙகை்ள மககைளுககுரியது. சிஙகை்ள மககைளு 
ககுரிய சட்டஙகை்ளொல் ெொட்டின் அ்னத்து மககைளும் 
ஆ்ளப்படசவண்டும் என்்ற ச்பரினவொதப ச்பொககு 
அவரிடம் கைொணப்படுகின்்றது. இத்த்கைய இனவொதப 
ச்பொககு்டய ஒருவரிடம் இன ஒறறு்ம அல்லது 
இனஙகைளுககி்டசயயொன ெல்லிணககைத்திறகு 
வலுச்சசரககும் விடயஙகை்்ள எதிர்பொரககை முடியுமொ? 
என்்பது ஒரு சகைளவிககுறிசயயொகும். இசதசவ்்ள 
சகைொத்த்பொய ஜனொதி்பதியொகை பதரிவொனதன் பின்னர 
இலங்கை சிஙகை்ளவரகைளுககுரியது என்றும், மஹி்நத 
ரொஜ்பக்ஷ ஜனொதி்பதியொன நி்லயில் இலங்கையில் 
சிறு்பொன்்ம இனபமன்று ஒன்றில்்ல என்றும் 
்பகிரஙகைமொகைசவ பதரிவித்திரு்நதனர. எனசவ ஆட்சி 
யொ்ளரகைளிடமும் ்பன்்மககு வலுச்சசரககும் தன் 
்ம்ய கைொணமுடியவில்்ல. ப்பௌத்த மதத்்த 
அடிப்ப்டயொகைக பகைொண்டு இலங்கையின் சகைல 
ெடவடிக்கைகைளும் இடம்ப்ப்ற சவண்டும் என்்பது 
ச்பரினவொதிகைளின் எண்ணமொகைவுள்ளது. எனசவ 
“ஒசர ெொடு ஒசர சட்டம் “ என்்பது ப்பௌத்தத்்த மட் 
டுசம ்மயப்படுத்தியுள்ள ஒரு ஏற்பொபடன்று 
சிறு்பொன்்மயினர கைருதுகின்்றனர.இசதசவ்்ள 
ஏற்பொட்டுக குழுவில் சிறு்பொன்்மயினரின் பிரதிநிதி 
த்துவம் பு்றககைணிககைப்பட்டுள்ள்மயொனது இத்ன 
சமலும் வலுப்படுத்துகின்்றது.
 ஒரு ெொட்டில் சதசிய சட்டஙகைள மனித 
உரி்மகைள, பதொழில் உளளிட்ட ப்பொதுவொன விட 
யஙகைளிலும் மரபு ரீதியொன சட்டஙகைள கைலொசொரம் 
சொர்நத விடயஙகைளிலும் பசல்வொககு பசலுத்தும் 
இலங்கை, இ்நதியொ ச்பொன்்ற ெொடுகைளில் இது ப்பரிதும் 
வழககிலுள்ளது. இனஙகைளுககி்டசயயொன ச்நசத 
கைத்்தயும் முரண்்பொடுகை்்ளயும் சமலும் வலு 
ப்படுத்துவதறகும், புரி்நதுணரவி்ன சித்றடிப்பதற 
கும் ப்பரும்்பொன்்மயினர சிறு்பொன்்மயின்ர 
அடககியொளும் வ்கையிலொன சட்டஙகைள து்ணபு 
ரிகின்்றன.” ஒசர ெொடு ஒசர சட்டம்” என்்ற ஏற்பொ| 
டும் இ்நத வ்கையி்னச் சொர்நதசத என்று சிறு்பொ 
ன்்மயினர கைருதுகின்்றனர. சிறு்பொன்்ம 
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மு ழு இலங்கையும் ஒரு அகைதி முகைொ மொகை 
மொற்றம் ப்பறறுள்ளதொகை பதரிவித்துள 

்ளொர எதிரககைட்சித் த்லவர சஜித் பிசரமதொசொ. 
அவர கூறுவதிலும் அரத்தமுள்ளது, அதொவது 
உணவு உட்்பட எல்லொ ப்பொருட்கைளுககும் ஏ்னய 
ெொடுகைளின் உதவி்ய எதிர்பொரத்து நிறகும் 
இலங்கை என்்ற அகைதி முகைொ்ம இ்நதியொசவ ்பரொ 
மரித்து வருகின்்றது.
 உணவுப ப்பொருட்கைள, மரு்நதுப ப்பொருட் 
கைள மறறும் எரிப்பொருட்கை்்ள பதொடர்நது வழ 
ஙகிவரும் இ்நதியொ இதுவ்ரயில் 3.5 பில்லியன் 
படொலரகை்்ள வழஙகியுள்ளது. அதில் 600 மில்லி 

யன் படொலரகை்்ள மட்டுசம ென்பகைொ்டயொகை 
வழஙகியுள்ளது. ஏ்னயவற்்ற கைடன் அடிப்ப 
்டயில் வழஙகியுள்ளது, இ்நதியொவின் இ்நத 
நிதி உதவிகை்்ள ஒருஙகி்ணககும் முயறசியொகை 
அதன் பிரதம ப்பொரு்ளொதொர ஆசலொசகைர ஆன்நத 
ெொசகைஸ்வரன் கைட்நத வொரம் இலங்கைககு ்பயணம் 
ஒன்்்றயும் சமறபகைொண்டிரு்நதொர.

 ஆனொல் இ்நத கைடன்கைளுககைொன நி்ப்நத்ன 
கைள என்்பது இலங்கை அரசு இ்நதியொவின் சகைொரி 
க்கைகைளுககு இணஙகைசவண்டும் என்்பசத. அதன் 
முதல்கைட்டமொகை ்பலொலி விமொனத்த்ளத்தில் இரு்ந 
தும், கைொஙசகைசன்து்்ற து்்றமுகைத்தில் இரு்நதும் 
இ்நதியொவுககைொன ச்பொககுவரத்துககைள ஆரம்பிககை 
வுள்ளதுடன், ஏறறுமதி இ்றககுமதி வரத்தகைமும் 
அதனூடொகைசவ எதிரகைொலத்தில் சமறபகைொள்ளப்ப 
டவுள்ளன. அதறகைொகைசவ 45 மில்லியன் படொலர 
கைள பசலவில் இ்நதியொ கைொஙசகைசன்து்்ற து்்றமு 
கைத்்த அபிவிருத்தி பசய்ய முன்வ்நதது.
 2017 ஆம் ஆண்டு சமொடியின் இலங்கை 
்பயணத்துடன் ஆரம்்பமொகிய இலங்கை மீதொன 
இ்நதியொவின் பிடி அபமரிககை மறறும் சீன ெகைர 
வுகை்ளொல் தொமதமொகினொலும் தறச்பொ்தய சூழ்ல 
ென்கு ்பயன்்படுத்த இ்நதியொ தீரமொனித்துள்ளதொ 
கைசவ சதொன்றுகின்்றது.

 அசதசயம், அபமரிககைொவுககும் சீனொவுககு 
மி்டயிலொன பூசகைொ்ள அரசியல் எவவொறு ஈகுவ 
சடொர ெொட்டி்ன ப்பொரு்ளொதொரத்தில் வீழ்ச்சிய 
்டயச் பசய்து அரசியல் பெருககைடிகை்்ள சதொற 
றுவித்தசதொ அசதச்பொன்்ற ஒரு நி்ல தொன் 

இலங்கையிலும் இ்நத ெொடுகை்ளொல் சதொறறு 
விககைப்பட்டுள்ளது. ஆனொல் இஙகு இ்நதியொ என்்ற 
ஒரு ்பஙகுதொரர அதிகைம்.
 இலங்கையின் தறச்பொ்தய பெருககைடி்ய 
ஒரு அரசியல் பெருககைடியொகை மொறறியதில் அபமரிக 
கைொவின் ்பஙகு அ்ளபப்பரியது. 480 மில்லியன் 
படொலர மிசலனியம் சலஞ உடன்்பொட்டின் 
சதொல்வி்ய பவறறியொககும் வ்ர அபமரிககைொ 
இலங்கைககு உதவபச்பொவதில்்ல. ஆனொல் உத 
வுவதுச்பொல கைொண்பிப்பொரகைள.
 கைட்நத வொரம் அபமரிககைொவின் தி்்றசசரி 
அதிகைொரிகைள இலங்கைககு ்பயணம் பசய்த 
அசதசமயம், அபமரிககைொ்வத் த்ளமொகைக பகைொண்ட 
ஹமில்ட்டன் றிசசவ வஙகி இலங்கை பசலு 

த்த தவறிய 250 மில்லியன் படொலரகைள ப்பறு 
மதியொன கைடன்பதொ்கை்ய வசூலிககும் ப்பொருட்டு 
அபமரிககை நீதி மன்்றத்தில் வழககு பதொட 
ர்நதுள்ளது.
 மறுவ்ளமொகை  5 மில்லியன் படொலரகை்்ள 
உதவியொகை வழஙகியுள்ளது அபமரிககை தூதரகைம். 
இலங்கைககு ஒரு மொதத்திறகு சத்வயொன எரிப்பொ 
ருட்கை்்ள வொஙகைசவ 500 மில்லியன் படொலரகைள 
சத்வப்படு்கையில் அபமரிககைொவின் உதவி 
என்்பது பு்றககைணிககைத்தககைதொகைசவ உள்ளது. தனது 
அரசியல் ்ப்டத்து்்ற ெலன்கை்்ள எட்டொது 
அபமரிககைொ ப்பருபமடுபபிலொன  உதவிகை்்ள வழ 
ஙகைபச்பொவதில்்ல.
 ்பசுபிக கைடறபிரொ்நதியத்தில் உள்ள மன்ரொ 
வொன்்ப்டத்த்ளத்்த அபமரிககைொவின் ்பொவ 
்னககு வழஙகை மறுத்ததொல் ஈகுவசடொருககு 
ஏற்பட்ட நி்ல தொன் மிசலனியம் சலஞ என்்ற 
உடன்்பொடு மூலம் அபமரிககைப ்ப்டயினரின் 
சுயொதீன ெடமொட்டத்்த தடுத்த இலங்கைககும் 
ஏற்பட்டுள்ளது. ஈகுவசடொரின் 55 பில்லியன் 
படொலரகைள கைடன்பதொ்கையில் 20 விகிதத்்த 
தனதொககி உளநு்்ள்நத சீனொ இலங்கையின் 51 
பில்லியன் படொலரகைள கைடன் பதொ்கையில் 10 
விகிதத்்த தனதொககியதொல் பூசகைொ்ள பெருககைடி 
அதிகைரித்துள்ளது.
 கைட்நத வியொழககிழ்ம (30) தனது 10 
ெொள கை்ளப்பணி்ய முடித்துள்ள அ்னத்துலகை 
ெொணயநிதியம் சில வொககுறுதிகை்்ள மட்டும் 
வழஙகியுள்ளது. புதிய முதலீட்டொ்ளரகைளுககைொன 
உத்தரவொதத்்த வழஙகுவதொகை பதரிவித்துள்ளது. 
ஆனொல் இது பவறும் ஆறுதல் வொரத்்த தொன் 
ஏபனனில் ப்பொரு்ளொதொரத்தொல் வீழ்ச்சிய்ட்நத 
ெொட்டில் தனியொர யொரும் சில வருடஙகைளுககு 
முதலீடுகை்்ள சமறபகைொள்ளமொட்டொரகைள, மொ்றொகை 
அதிகைொரமிககை ெொடுகைள தமது அரசியல் மறறும் 
பூசகைொ்ள ெலன்சொர்நது முதலீடுகை்்ள சமறபகைொள்ள 
லொம்.  

 இலங்கை எதிர்பொரப்பது அ்னத்துலகை 
ெொணயநிதியத்தின் சி்பொரசு்்ள அல்ல, அடுத்த 
மொதம் இலங்கை என்்ற ெொட்்ட இயஙகை்வககை 
சவண்டும் என்்றொல் உடனடியொகை 6 பில்லியன் 
படொலரகைள இலங்கைககு சத்வ. ப்பொருட்கை்்ள 
வொஙகை 5 பில்லியன் படொலரகைள, ெொணயத்்த 
தககை்வககை ஒரு பில்லியன் படொலரகைள. அத்ன 
தொன் இலங்கை அ்னத்துலகை ெொணயநிதியத்திடம் 
எதிர்பொரககின்்றது. ஆனொல் அபமரிககைொவின் ெலன் 
கைளுககு இலங்கை இணஙகைொதவ்ரயில் அ்ன 
த்துலகை ெொணயநிதியம் எ்நத ெகைர்வயும் சமறபகைொ 
ள்ளபச்பொவதில்்ல.
 ச்பொரின் ச்பொது தொன் அ்னத்துலகை சமூகைத் 
்த ஏமொறறிக கைொரியத்்த சொதித்தொகை தறச்பொதும் 

ெம்பும் இலங்கை அரசு சமறகுலகைத்்த ஏமொற்ற 
ரஸ்யொவுடன் முரண்்படுவதுச்பொலவும் சதொற்றப 
்பொட்்ட ஏற்படுத்தியிரு்நதது. ரஸ்யொ்வ எதி 
ரப்பவரகைளுககு உக்ரனுககு வழஙகுவது ச்பொல 
பில்லியன் படொலரகை்்ள அபமரிககைொ அளளி 
வழஙகும் என எதிர்பொரத்த இலங்கை அரசு ரஸ் 
யொவின் ஏசரொபுச்ளொட் விமொனத்்தயும் தடுத்து 
்வத்திரு்நதது.
 ஆனொல் அதன் மூலம் ரஸ்யொவின் எதிரபபும் 
கி்ளம்பியசத தவிர சமறகுலகைத்திடம் எ்நத மொற்ற 
மும் பதன்்படவில்்ல. அதறகைொன கைொரணம் 
சீனொ இ்நதியொ என ரஸ்ய ஆதரவு அயலவரகை்்ள 
பகைொண்ட இடத்தில் இரு்நதுபகைொண்டு இலங்கை 
கைொண்பிககும் எதிரபபு என்்பது ஏமொறறுத்தனம் 
என்்ப்த யொரும் இலகுவில் புரி்நதுபகைொள்ள முடி 
யும்.
 அசதசயம் மீண்டும் ரஸ்யொவிடம் எண்்ண 
ககு பசன்்ற இலங்கைககு அதிகை வரசவறபு 
கி்டககைவில்்ல. கைட்நத வொரம் இலங்கையில் 
உள்ள ரஸ்ய தூதரகை அதிகைொரிகைளுடன் இடம்ப்பற்ற 
ச்பச்சுககைளின் ச்பொது எரிப்பொருட்கை்்ள கைடனொகை 
தரும்்படி சகைட்கைப்பட்டது. ஆனொல் ப்பொரு்ளொதொ 
ரத்தில் வீழ்ச்சிய்ட்நத ெொட்டுடன் ெொம் வரத்தகை 
உ்றவுகை்்ள ச்பணுவதில்்ல என்்ற ்பதிசல ரஸ்ய 
தரபபிடம் இரு்நது கி்டத்தது.

 இ்நத நி்லயில் தறச்பொது ரஸ்ய அதி்பர 
வி்ளமிடீர பூட்டினுடன் செரி்டயொகை பதொ்ல 
ச்பசியில் ச்பசுவதறகு அனுமதிசகைட்டு கைொத்திருக 
கின்்றொர இலங்கை அரச த்லவர. கைட்நத வொரம் 
இடம்ப்பற்ற பிறிகஸ் மொெொட்டில் பூட்டின் கூறி 
யதுச்பொல உலகைம் மீண்டும் ்ப்ழய நி்லககு 
திரும்்பொத ஒரு பி்ளவ்ட்நத நி்லககு பசன்று 
விட்டது.
 இ்நத கூட்டணியில் இ்ணயும் ெொடுகைள 
ஒரு நிர்நதர மு்னவொககைத்திறகுள தொன் பசல்லமு 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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தமிழ் அசியல் ்கைதிகைளின் விவகைொரம் கிடபபில் 
ச்பொடப்பட்டிருககின்்றது. வழககுகைளின்றியும், 

மு்்றயொன விசொர்ணகைளின் வழியில் 
குற்றச்சொட்டுககைளின்றியும் அரசியல் ்கைதிகைள 
நீண்ட கைொலமொகைத் தடுத்து ் வககைப்பட்டிருககின்்றொர 
கைள. விசொர்ணகை்்ளத் துரிதப்படுத்தி குற்றவொளி 
கை்ளொகைக கைொணப்படு்பவரகைளுககு எதிரொகை வழககுத் 
தொககைல் பசய்யசவொ அல்லது விசொர்ணளின் 
பின்னர வழககுத் பதொடர முடியொதவரகை்்ள விடு 
த்ல பசய்யசவொ ஆட்சியொ்ளரகைள இன்னும் 
துணியவில்்ல. இ்நத நி்ல்ம கைட்நத 13 வரு 
டஙகைளுககு சமலொகைத் பதொடரகின்்றது.
 விடுத்லபபுலிகைளுககு எதிரொன யுத்தம் 
2009 ஆம் ஆண்டு முடிவுககுக பகைொண்டுவரப்பட்டது. 
ஆனொல் விடுத்லபபுலிகைளுககு ஆதரவொகைச் 
பசயற்பட்டொரகைள, அவரகைளுககுப ்பல்சவறு வழிகை 
ளில் உதவிகை்்ளச் பசய்தொரகைள என்்ற ச்நசதகைத் 
தின்ச்பரில் ்கைது பசய்யப்பட்ட அரசியல் ்கைதிகை 
ளின் விவகைொரம் இழுத்தடிககைப்பட்டு வருகின்்றது.
 தமிழ் மககைளின் மறுககைப்பட்ட அரசியல் 
அதிகைொர உரி்மகை்்ள பவன்ப்றடுப்பதறகைொகைசவ 
தமிழ் இ்்ளஞரகைள ஆ,யுதப ச்பொரொட்டத்்த 
முன்பனடுத்தனர. ச்பரின அரசியல்வொதிகைளும், 
ஆட்சியொ்ளரகைளும் கூறுவ்தப ச்பொன்று அவர 
கைள ்பயஙகைரவொதிகை்ளல்ல. ்பயஙகைரவொதச் பசயற 
்பொடுகை்்ள முன்பனடுப்பதறகைொகை அவரகைள 
ஆயுதப ச்பொரொட்டத்தில் குதிககைவில்்ல. தமிழ் 
இ்்ளஞரகைள ஆயுதப பிரியரகை்ளல்ல. ஆ,யுதஙகை 
ளின் மீது சமொகைம் பகைொண்டவரகைளுமல்ல. ச்பரின 
வொதிகைளும், ச்பரின அரசியல்வொதிகைளுசம அவர 
கை்்ள ஆயுதப ச்பொரொட்டத்தில் வலி்நது ஈடு்படச் 
பசய்தனர.
 உண்்மயில் ச்பரின ஆட்சியொ்ளரகைச்ள 
்பயஙகைரவொதச் பசயல்கைளில் ஈடு்பட்டிரு்நதனர. 
தமிழ் மககைளின் ப்பொரு்ளொதொரத்்த ெசுககைவும், அ 
வரகை்்ள அடககி ஒடுககைவும், குண்டரகை்்ளயும், 
குண்டரகை்்ளப ச்பொன்று ப்பொலிசொர உளளிட்ட 
ஆயுதப்ப்டயின்ரயும் ஆட்சியொ்ளரகைச்ள ்பயன் 
்படுத்தினர. தனிச்சிஙகை்ளச் சட்டம் பகைொண்டு வர 
ப்பட்ட ெொள முதலொகை தமிழ் மககைள மீதொன இன 
அழிபபுச் பசயற்பொடுகை்்ள இனவொத ஆட்சியொ்ளர 
கைள கைட்டவிழ்த்துவிட்டிரு்நதனர.
 தமிழ் மககைள மீது இனஅழிபபு செொககைத்்த 
அடிப்ப்டயொகைக பகைொண்டு, கைொலத்துககுக கைொலம் 
முன்பனடுககைப்பட்ட இன மறறும் மத ரீதியிலொன 
வன்மு்்றகைளில் அவரகைளின் ப்பொரு்ளொதொரம் முழு 
்மயொகை அடித்து பெொறுககைப்பட்டது. சிஙகை்ள 
மககைள ப்பரும்்பொன்்மயொகை வொழ்்நத ெகைரஙகைள, 
பிரசதசஙகைளில் இரு்நது தமிழ் மககைள அடித்துத் 
துரத்தப்பட்டொரகைள. சிஙகை்ள மககைச்ளொடு ஐககிய 
மொகைவும் அ்நநிசயொன்னியமொகைவும் இ்ண்நது 
வொழ்்நது வ்நத எண்ணற்ற தமிழ்க குடும்்பஙகைள 
அரச ஆசிரவொதத்துடன் முன்பனடுககைப்பட்ட 
வன்மு்்றகைளில் வடககு கிழககுப பிரசதசஙகை்்ள 
செொககி துரத்தியடிககைப்பட்டொரகைள.
 ்பல்லின ்பல மதஙகை்்ளக பகைொண்ட 
ஜனெொயகை ெொடொகிய இலங்கையில் சிறு்பொன்்ம 
சதசிய இன மககை்ளொகிய தமிழ் மககைள ்பொதுகைொப 
்பொகைவும், இ்்ற்ம வழியிலொன அரசியல் அதி 
கைொர உரி்மகைச்ளொடு அ்மதியொகை வொழவும் 
வழியின்றி பதொடரச்சியொன வன்மு்்றகைளுககும் 
இன்னல்கைளுககும் ஆ்ளொகினர.
 கைல்நது்ரயொடல்கைள, ச்பச்சுவொரத்்தகைள, 
இணககை வழியிலொன அரசியல் வழியிலொன 
அணுகு மு்்றகைள எதுவும் தமிழ் மககைளின் அர 
சியல் அதிகைொர உரி்மகை்்ளப ப்பறறுக பகைொடு 
ககைவில்்ல. இதனொல் சொத்வீகை வழிகைளில் உண் 
ணொவிரதப ச்பொரொட்டம், ஒத்து்ழயொ்மப ச்பொரொ 
ட்டம் என்று ச்பொரொட்டஙகைள ்பல வழிகைளில் 
முன்பனடுககைப்பட்டன. ஆனொல் பிரச்சி்னகை்்ள 
சமொதொன வழிகைளில் தீரப்பதறகுப ்பதிலொகை அதி 
கைொர வன்மு்்றகைளின் மூலம் அ்நதப ச்பொரொட்ட 

ஙகை்்ள அடித்து பெொறுககி அவரகை்்ள அடககி 
ஒடுககுவதிசலசய ச்பரினவொதிகைள குறியொகை இரு்ந 
தனர.
 இதனொல், தமிழ் மககைள தனிவழியில் 
தனிெொட்டில் வொழ்வ்தத் தவிர சவறு வழியில்்ல 
என்்ற அரசியல் தீரமொனத்்த சமறபகைொள்ள நிரப 
்ப்நதி ககைப்பட்டொரகைள. இத்னயடுத்சத, தமிழ் 
மககைளின் தனிெொட்டுக சகைொரிக்கைககைொன சரவசன 
வொகபகைடுப்பொகை இலககு ்வத்து 1977 ஆம் ஆண்டு 
ப்பொதுத் சதரதலில் தமிழ் மககைளின் அரசியல் 
அ்மப்பொகிய தமிழர விடுத்லக கூட்டணி 
சவட்்பொ்ளரகை்்ள நிறுத்திப ச்பொட்டியிட்டது,
 தமிழ் மககைள கூட்டணிககுப ப்பரும்்பொன் 
்மயொகை வொககைளித்து, அத்ன பவறறிப்ப்றச் 
பசய்ததன் மூலம் தனிெொட்டுக சகைொரிக்கைககு 
அஙகீகைொரமளித்தொரகைள. ஆனொல் தமிழ் மககைளின் 
இ்நதத் சதரதல் தீரப்்ப அபச்பொ்தய ஆட்சியொ்ள 
ரகை்ளொகிய சஜஆர ஜயவரதனவின் த்ல்மயிலொன 

ஐககிய சதசிய கைட்சியினர ஏறறுகபகைொள்ளவில்்ல. 
தனிெொட்டுக சகைொரிக்கை அவரகை்்ள சீற்றமு்றச் 
பசய்தது.
 ெொட்்டத் துண்டொடுவதறகு முயறசிகை்்ள 
சமறபகைொண்ட தமிழ் மககைளுககுப ்பொடம் ்படி 
பபிககை சவண்டும் என்்பதறகைொகைசவ தமிழ்த்த 
்லவரகை்்ளக கை்படத்தனமொகைத் தமது அரசியல் 
வ்லயில் வீழ்த்தி மொவட்டச்்ப மு்்ற்ம்ய 
அறிமுகைப்படுத்தி 1981 ஆம் ஆண்டு அதறகைொன 
சதரதல்கைள ெடத்தப்பட்ட சவ்்ள அரச ்ப்ட 
யினர குண்டரகை்ளொகை மொறி யொழ்ப்பொணத்தில் 
பவறியொட்டம் ெடத்தியதில் யொழ் நூலகைம் எரி 
ககைப்பட்டது. உயிரப்பலி பகைொள்ளப்பட்டது, வரத் 
தகை நி்லயஙகைள, வீடுகைள, வீதிகைளில் அ்ம 
ககைப்பட்டிரு்நத தமிழ்பப்பரியொரகைளின் உருவச் 
சி்லகைள அடித்து பெொறுககி இடி்பொடுகை்ளொககைப்ப 
ட்டன.
 பதொடர்நது 1983 ஆம் ஆண்டின் கைறுபபு 
ஜு்லயின்ச்பொது. ஏறகைனசவ திட்டமிட்டிரு 
்நதவொறு த்லெகைரொகிய பகைொழும்பு உட்்பட ெொட்டின் 
முககிய ெகைரஙகைளில் தமிழ் மககைளின் வரத்தகை 
நி்லயஙகைள மீது மிகை சமொசமொன தொககுதல்கைள 
ெடத்தப்பட்டன. வரத்தகை நி்லயஙகைள வீடுகைள 
என்்பன பகைொள்்ளயிடப்பட்டு, தீககி்ரயொககை 
்பட்டன. ்பலர பகைொடூரமொன மு்்றயில் ்படுபகைொ்ல 
பசய்யப்பட்டொரகைள. இ்நதச் சம்்பவஙகைள அ்ன 
த்தும், ்பட்டப்பகைலிலும், சட்டத்்தயும் ஒழுங்கை 
யும் நி்லெொட்டுவதறகைொகைப பி்றபபிக கைப்பட்டி 
ரு்நத ஊடரஙகு சட்டம் ெ்டமு்்றயில் இரு்நத 
சவ்்ளயிசலசய இடம்ப்பற்றன. இ்நதச் சம்்ப 
வஙகைள அ்னத்துசம அரச ்பயஙகைரவொதத் 
தொககுதல்கை்ளொகைசவ சமறபகைொள்ளப்பட்டன. 
ஆனொல் தமிழ் மககைளின் ்பொதுகைொபபுககைொகைவும், அரசி 
யல் உரி்மககைொகைவும் ஆயுதசம்நத நிரப்ப்நதி 
ககைப்பட்ட தமிழ் இ்்ளஞரகைச்ள ்பயஙகைரவொதிகை 
்ளொகைச் சித்தரிககைப்பட்டொரகைள.
 இத்த்கைய பின்னணியில் ்பயஙகைரவொதத் 
த்டச்சட்டம் மறறும் அவசரகைொலச் சட்டம் என் 
்பவறறின் கீழ் ச்நசதகைத்தின்ச்பரில் ்கைது பசய் 
யப்பட்ட தமிழ் அரசியல் ்கைதிகைச்ள இயற்கை 
நீதிச்சட்டத்திறகு விசரொதமொகை ்பல ஆண்டுகை்ளொகைச் 
சி்்றகைளில் தடுத்து ்வககைப்பட்டுள்ளொரகைள.
 யுத்தம் முடிவுற்ற்தயடுத்து, இரொணுவத் 
தினரிடம் சரண்ட்நதவரகைள மறறும்  விடுத்லப 
புலிகைள, ம்்ற்நதிரு்நததொகைக கூறி ்கைது பசய்யப 
்பட்டவரகைள என எண்ணற்ற விடுத்லபபுலி 

உறுபபினரகைள புலனொய்வு விசொர்ணகைளின் பின் 
னர புனரவொழ்வுப ்பயிறசி அளித்து விடுத்ல 
பசய்யப்பட்டொரகைள. அசதசவ்்ள, விடுத்லப 
புலிகைளின் சில முககியஸ்தரகைள ஆட்சியொ்ளரகைளின் 
அரசியல் சத்வகைளுககைொகை எதுவித ெடவடிக்கைகை 
ளுமின்றி சுத்நதிரமொகை ெடமொடவும், அரச சொரபு 
அரசியலில் ஈடு்படுவதறகும் உச்சககைட்ட வசதிகைள 
அளித்து அனுமதிககைப்பட்டொhரகைள.
 ஆனொல் விடுத்லபபுலிகைளுககு உதவி 
பசய்தொரகைள என்்பதறகைொகைக ்கைது பசய்யப்பட்ட 
வரகை்்ள அரசியல் ்கைதிகை்ளொகை ஏறறுகபகைொள 
வதறகும் ஆட்சியொ்ளரகைள தயொரொகை இல்்ல. ்பய 
ஙகைரவொதிகைள என முத்தி்ர குத்தி ்பயஙகைரவொதத் 
த்டச்சட்டத்தின் கீழ் அவரகை்்ளக கைொல வ்ர 
ய்்றயின்றி தடுத்து ்வத்திருககின்்றொரகைள. எத் 
த்கைய நீதி ெ்டமு்்றயின் கீழ் இலங்கை அரசு 
கைள இ்நத ெ்டமு்்ற்யக ்கைகபகைொண்டி ருககி 
ன்்றொரகைள என்்பதறகு வி்ளககைமில்்ல.  

 தமிழ் அரசியல் ் கைதிகை்்ள ெ்டமு்்றயில் 
உள்ள எ்நத சட்ட திட்டஙகைளுககும் அ்மயொத 
வ்கையில் தடுத்து ்வத்திருப்பதும், அவரகை்்ள 
சித்திரவ்தககு உட்்படுத்தி கைடு்மயொன விசொர 
்ணகைளுககு உட்்படுத்தியிருப்பதும் அப்பட்ட 
மொன மனித உரி்ம மீ்றலொகும். அது மட்டுமல் 
லொமல் இயற்கை நீதிககு செர விசரொதமொன குற்றச் 
பசயலுமொகும்.
 ஒருவர சட்டஙகை்்ள மீறிச் பசயற்பட்டொர 
என்்பதறகைொகைக ்கைது பசய்யப்படுவ்த ஏறறு 
கபகைொள்ள முடியும். ஆனொல் குற்றம் பசய்திருககி 
ன்்றொர என்்ற ச்நசதகைத்தின்ச்பரில் ்கைது பசய்து 
நீண்ட கைொலம் விசொர்ணகைளின்றியும் வழககுத் 
தொககைல் பசய்யொமலும் தடுத்து ்வத்திருப்ப்த 
பகைொடுஙசகைொலொட்சி ெடவடிக்கை என்ச்ற பகைொள்ள 
சவண்டியுள்ளது. இவவொறு தமிழ் அரசியல் 
்கைதிகை்்ள மனிதொபிமொனமற்ற மு்்றயிலும் 
நியொயமொன கைொரணஙகைளின்றியும் ்பயஙகைரவொதத் 
த்டச்சட்டத்்த மட்டுசம ஆதொரமொகைக பகைொண்டு 
தடுத்து ்வத்திருப்பது மனுநீதிககு அப்பொற்பட்ட 
ெடவடிக்கையொகும். யுத்தத்்த முடிவுககுக 
பகைொண்டு வ்நது 13 வருடஙகை்ளொகின்்றன ஆயினும் 
யுத்தகைொலத்துச் பசயற்பொடுகைளில் பதொடரபு்படுத்தி 
தமிழ் அரசியல் ்கைதிகை்்ள விடுவிககைொமல் ்வத் 
திருப்பது, தமிழ் மககைள மீதொன ஆட்சியொ்ளரகைளின் 
ச்பரினவொத பவறுபபுணரவின் அ்டயொ்ளமொகைசவ 
செொககை சவண்டியுள்ளது.
 இத்த்கைய பின்னணியில் 12 வருஙகை்ளொகைப 
்பயஙகைரவொதத் த்டச்சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து ்வக 
கைப்பட்டு நிர்பரொதி என விடுத்ல பசய்ய ப்பட்ட 
சிஙகை்ளக ்கைதி ஒருவருககு அரசு 55 லட்ச ரூ்பொ 
இழபபீடு வழஙகியிருககின்்றது. பகைொழும்பின் 
பு்றெகைரபபு்றமொகிய ப்பொரள்்ள ப்பொலிஸ் நி்ல 
யத்திறகுப பின்னொல் இரகைசியமொகை இயககைப்பட்டு 
வ்நத புலனொய்வு பிரிவில் ்பணியொறறிய அதிகைொரி 
யொகிய துரயலொசச தரமதொச என்்பவருகசகை நீதி 
மன்்ற உத்தரவுககை்மய இ்நத இழபபீடு வழங 
கைப்பட்டிருககின்்றது.
 பவடிபப்பொருட்கை்்ள ்வத்திரு்நத்ம, 
சுடுகைலன்கை்்ள ்வத்திரு்நத்ம, விடுத்லபபுலி 
கைளுககு அரச புலொனய்வுத் தகைவல்கை்்ள வழ 
ஙகிய்ம ஆகிய மூன்று குற்றச்சொட்டுககைளில் இவ 
ருககு எதிரொகைப ்பயஙகைரவொதத் த்டச்சட் டத்தின் 
கீழ் வழககுத் தொககைல் பசய்யப்பட்டிரு்நதது. 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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 "எரிகபாருள் கநருக்கடியால் 
இலங்்க கிட்டததைட்ட முற்ாகவவ மு்டங் 
கிப்வபாயுள்ைது. இநதை நி்ல அடுதது வர 
ப்வபாகும் மூன்று நான்கு வாரங்களுக்கும் 
கதைா்டரப்வபாகின்்து. இவவா்ாை ஒரு 
நி்ல ஏறபடும் என்பது முன்ைவர கதைரிந 
திருநதும் அதை்ை அரசாங்கததிைால் தைடுக்க 
முடியாைல் வபாை்ைக்கு காரைம் என்ை?"

 "வழ்மயொகைசவ இவவொ்றொன நி்ல 
்மகைள ்பறறிய எதிரவுகூ்றல்கைள முன்னர பவளி 
வருகின்்ற ச்பொதிலும் கூட, அவற்்றயிட்டு அ்நத 
செரத்தில் ்பொரத்துகபகைொள்ளலொம் என முன்கூ 
ட்டிசய எ்நத ெடவடிக்கையும் எடுககைொமல் அர 
சொஙகைம் கைொல்நதொழ்த்திய்ம ஒரு கைொரணமொகை 
இருககின்்றது. இபச்பொது எரிப்பொருள கைப்பல் 
கை்்ளக பகைொண்டுவரககூடியதொகை இருககும் என 
அரசொஙகைம் இறுதிககைட்டம் வ்ரயில் ெம்பி 
கபகைொண்டிரு்நததொகைவும் பதரிகின்்றது. இலங்கை 
யின் கைடன்்பத்திரஙகை்்ள வழஙகுனரகைள ஏறறு 
கபகைொள்ளொதததும் ஒரு கைொரணமொகை பசொல்லப்படுகி 
ன்்றது. அதன் கைொரணமொகைத்தொன் இபச்பொது இல 
ங்கை அரசொஙகைம் மொறறு வழிகை்்ள ெொட சவண் 
டிய நிரப்ப்நதம் ஏற்பட்டிருப்பதொகைச் பசொல்லப 
்படுகின்்றது.
 இவவொ்றொன ஒரு நி்ல்ம உருவொகும் என 
இலங்கை அரசொஙகைம் எதிர்பொரத்திருககைவில்்ல 
என்்ற கைருத்து ஒன்றும் முன்்வககைப்படுகின்்றது. 
அதொவது இலங்கைககு வழ்மயொகை எரிப்பொருட் 
கை்்ள வழஙகுகின்்ற ெொடுகைள அவற்்ற வழ 
ஙகை முடியொது என்று பசொல்வொரகைள என்று 
இலங்கை எதிர்பொரககைவில்்ல. ஆனொலும் அவ 
வொறு ஏற்பட்டொலும் அதறகு என்ன மொறறு 
வழி்யக ்கையொ்ளலொம் என்்ப்தயிட்டு அவர 
கைள சி்நதித்திருககை சவண்டும். இப 
ச்பொது இ்நத நி்ல்ம சமொசமொன நி்லயி 
லிரு்நது ்படுசமொசமொன நி்லககு ெொட்்ட 
த்தளளிவிட்டுள்ளது. எதிரவரும் 22 ஆம் திகைதி 
வ்ரயில் எ்நதக கைப்பலும் வரொது என்்ற தகைவ 
்லத்தொன் இறுதியொகை வ்நத அறிக்கைகைளில் ்பொர 
ககைககூடியதொகை இரு்நதது. ஆகை, அடுத்த மூன்று வொர 
ஙகைளுககு அத்தியொவசியத் சத்வகைள தவிர்நத 
ஏ்னயவறறுககு எரிப்பொருள இல்iபயன்்றொல் ெொடு 
முழுவதும் முடஙகிபச்பொகைககூடிய ஆ்பத்துதொன் 
உள்ளது.
 இ்நத நி்லயிலிரு்நது ெொட்்ட மீட்படடு 
ப்பது என்்பதுதொன் மிகைபப்பரிய பிரச்சி்னயொகை 
இருககைபச்பொகின்்றது. இபச்பொசத ்பல்சவறு 
பதொழில்து்்றகைள முடஙகிகபகைொண்டு வருகின் 
்றன. இவவொ்றொன பதொழில்து்்றகைளில் ஈடு்ப 
ட்டிருப்பவரகைளின் வொழ்வொதொரம் ்படிப்படி 
யொகை முடஙகிகபகைொண்டு பசல்கின்்றது. இவவொ 
்றொன நி்லயில் இ்நத ெொட்்ட மீ்ளககைட்டிபயழுப 
புவபதன்்பது ஒரு ப்பரும் சவொலொகைசவ அ்மயப 
ச்பொகின்்றது. இ்நத பெருககைடியொனது இலங்கையின் 
ப்பொரு்ளொதொரத்தில் குறுகிய கைொலத்திலும் நீண்ட 
கைொலத்திலும் ்பொரிய தொககைத்்த ஏற்படுத்தககூடிய 
ஒன்்றொகை அ்மயபச்பொகின்்றது. "

 "சரவவதைச நாைய நிதியம், உலக 
வங்கி வபான்்வறறி்டமிருநது எவவா்ாை 
உதைவிக்ை இன்்்ய திருைததில் இலங் 
்கயால் கப்க்கூடியதைாக இருக்கும்?"

 "சரவசதச ெொணய நிதியம், உலகை 
வஙகி என்்பன தமககு வழஙகைப்பட்டிருககின்்ற 
அதிகைொர வரம்பிறகுட்்பட்டுத்தொன் எபச்பொதும் 
உதவிகை்்ள வழஙகை முடியும். உலகை வஙகி 
யின் சொரபில் அண்்மயில் பவளிவ்நதிருககும் 
அறிக்கை ஒன்றின்்படி அண்்மயில் ெ்ட 
மு்்றப்படுத்தப்படும் திட்டஙகைளில் சில மொற 
்றஙகை்்ளச் பசய்து அவற்்ற ெ்டமு்்றப்ப 

டுத்த முடியுமொ அவறறுககு நிதி வழஙகை 
லொமொ என்்ப்தயிட்டு ஆரொய்வதொகை பதரிவிக 
கைப்பட்டிரு்நதது. இதில் எ்நத்ளவுககு உண்்ம 
இருககும் என்்பது பதரியவில்்ல. அசதச்பொல 
சரவசதச ெொணய நிதியத்தின் அதிகைொரிகைளும் 
இபச்பொது வ்நதுபசன்றிருககின்்றொரகைள. ெொட் 
டின் த்லவரகை்்ளயும் அதிகைொரிகை்்ளயும் அவர 
கைள ச்நதித்திருககின்்றொரகைள. இலங்கைககு உதவி 

பசய்சவொம் எனவும் அவரகைள பசொல்லிச்பசன்றுள 
்ளொரகைள.
 இ்நத இரண்டு அ்மபபுககை்்ளவிட அபம 
ரிககைொவும் உதவிகை்்ளச் பசய்வதொகைககூறியிருக 
கின்்றது. ஆனொல், அ்நத உதவிகைள வ்நதுசசர 
கைொலபமடுககும். ஆனொல், எமககு உடனடியொகை 
எரிப்பொருள சத்வ. எரிப்பொரு்்ள உடனடியொகை 
வழஙகைககூடியதொகை எ்நதபவொரு ெொடும் இருக 
கின்்றதொ என்்பது எமககுத் பதரியவில்்ல. அ்ம 
ச்சரகைள அதிகைொரிகைள இபச்பொது ரஸ்யொவுககும் 
கைட்டொருககும் ்ப்ற்நதிருககின்்றொரகைள. அ்நத ச்பச்சு 
வொரத்்தகைளின் முடிவுகைள ்பறறி இன்னும் எமககுத் 
பதரியவில்்ல. ஏதொவது அதிசயம் நிகைழ்்நது 
ரஸ்யொவிலிரு்நது அல்லது கைட்டொரிலிரு்நது எரி 
ப்பொருள கி்டககுமொகை இரு்நதொல் இ்நத 
பெருககைடியிலிரு்நது ஓர்ளவுககைொவது தொககுபபி 
டிககைககூடியதொகை இருககும். ஆனொல், அவவொ்றொன 
எ்நத சமிஞ்ஞயும் பதன்்படவில்்ல என்்பதுதொன் 
தூரதிஸ்டம். "

 "சரவவதைச உதைவிக்ைப் கபறறுக்ககா 
ள்வதில் இலங்்க எதிரககாணடுள்ை கநரு 
க்கடிகள் அல்லது தை்்டகள் என்ை?"

 "ஒசரபயொரு த்டதொன். ப்பற்ற 
கைடன்கை்்ளத் திருபபிச்பசலுத்த முடியொது என 
அறிவித்த்ம - அதறகு முன்னதொகை சரவசதச ரீதி 
யொகை இலங்கையின் கைடன் மீ்ளச் பசலுத்து்கை 
பதொடர்பொன ஆற்ற்ல அ்வ பதொடர்பொன மதிப 
பீட்்ட சமறபகைொளளும் அ்மபபுககைள கு்்றத்து 
மதிபபிட்டன. கைடன்கை்்ள மீ்ளச்பசலுத்த முடியொது 
என அறிவித்த உடனடியொகைசவ இலங்கை வஙகு 
சரொத்து நி்லயில் உள்ள ஒரு ெொடு என அ்வ 
அறிவித்தன. கைடன்கை்்ள மீ்ளச்பசலுத்த முடியொமல் 
வஙகுசரொத்து நி்லயில் இருககின்்ற ச்பொது 
சரவசதச ரீதியொகை இருககின்்ற கைடன் ச்ந்தகைளில் 
இலங்கையொல் கைடன்ப்ப்றமுடியொது. அதொவது 
பவளியிலிரு்நது கைடன்ப்ப்ற முடியொத ஒரு 
நி்ல்ம.
 அசதச்பொல சரவசதச ெொணய நிதியம், 
உலகை வஙகி என்்பவறறிடமிரு்நது ப்ப்றப்படுகின்்ற 
கைடன்கைளும் உடனடியொகை வ்நதுசசர முடியொத 
நி்ல்ம உள்ளது. அத்னவிட அவறறிடமிரு்நது 
கி்டககைபப்பறுகின்்ற கைடன்பதொ்கையும் ப்பரிய்ள 

வில் இருககைபச்பொவதில்்ல. அதனொல்தொன் 
மொறறு வழிகைளில் சில ெட்பு ெொடுகைளிடமிரு்நது 
கைடன்கை்்ளப ப்பறறுகபகைொளகின்்ற நி்ல 
ஏற்படுகின்்றது. இ்நத வ்கையில் அண்்டெொடொன 
இ்நதியொ ப்பரிய்ளவிலொன உதவிகை்்ளச் பசய்துவரு 
கின்்றது." 

"இலங்்கயில் ந்்டகபறும் ைக்கள் வபாரா 
ட்டம் இநதை உதைவிக்ைப் கபறறுக்ககா 
ள்வதில் பாதிப்புக்க்ை ஏறபடுததுைா?"

 "இரண்டு விதமொகை இத்னப ்பொரககைலொம். 
ஒன்று - மககைள இ்நதப ச்பொரொட்டஙகை்்ள சவண்டு 
பமன்ச்ற பசய்யவில்்ல. மககைள தஙகைளு்டய 
வொழ்வொதொரத்்தக பகைொண்டு பசல்ல முடியொத 
ஒரு நி்லயில்தொன் வீதிகைளில் இ்றஙகியிருக 
கின்்றொரகைள. எதிரவரும் கைொலஙகைளில் இது 
சமலும் தீவிரம்டவதறகைொன சூழ்நி்லகைளதொன் 
அதிகைமொகைககைொணப்படுகின்்றன. இதில் இருககைககூ 
டிய ஆ்பத்தொன அச்சம் என்னபசன்்றொல் இ்நதப 
ச்பொரொட்டஙகைள வன்மு்்ற கைல்நத ச்பொரொ 
ட்டஙகை்ளொகை மொ்றகசூடிய சூழ்நி்ல கைொணப்படு 
கின்்றது. அவவொறு மொறுமொகை இரு்நதொல் இல 
ங்கை மிகைபப்பரிய ்பொதகைமொன நி்ல்ய எதிர 
பகைொள்ள சவண்டியிருககும். அவவொறு மொற்ற 
ம்டயும் நி்லயில் இலங்கைககு கி்டககைவி 
ருககின்்ற உதவிகைள பதொடரபில் இரண்டுவிதமொகை 
உலகை ெொடுகைள ்பொரககைலொம். ஒன்று - இலங்கைககு 
உதவிகைள சத்வ என்று சி்நதிககைலொம். அல் 
லது இவவிதம் வன்மு்்றகைள நிகைழும் ெொட்டு 
ககு உதவிகைள சத்வயில்்ல என்றும் அவர 
கைள சி்நதிககைலொம். இ்நத இரண்டு நி்ல்ம 
கைளும் இருககின்்றது. ஆனொல், இ்நதப ச்பொரொ 
ட்டம் தீவிரம்ட்நது வன்மு்்ற கைல்நததொகை 
மொற்றம்ட்நதொல் இலங்கைககு கி்டககைவிருககி 
ன்்ற உதவிகைளில் பெருககைடி்ய ஏற்படுத்தும் 
என்ச்ற ெொன் ெம்புகின்ச்றன்."

"ஜைாதிபதி பதைவி விலகிைால்தைான் கவளி 
நாடுகளின் உதைவிகள் கி்்டக்கும் எை எதி 
ரணிக்ைச் வசரநதை சிலர கசால்கின்்ார 
கள். இது உண்ையா?"

 "இது பதொடரபிலும் இரண்டு வித 
மொன கைருத்துககைள உள்ளன. ஜனொதி்பதி ்பதவி 
விலகினொல் உலகை ெொடுகைள ப்பரும்ளவு உதவி 
கை்்ளக பகைொண்டுவ்நது பகைொட்டும் என அ்வ 
குறிபபிடுகின்்றன. ஆனொல், அ்நத உதவிகைள 

எரிகபாருள் கநருக்கடியால் இலங்்க முழு்ையாக மு்டங்கியுள்ைது. அடுதது வரப்வபாகும் 
வாரங்களில் இநதை நி்ல வைலும் வைாசை்்டயப் வபாகின்்து. இநதை நி்ல்ய அரசிைால் 
ஏன் தைடுக்க முடியவில்்ல வபான்் வகள்விகளு்டன் ககாழும்பு பல்க்லக்கழக விவரஸ்ட 

விரிவு்ரயாைர 

கலாநிதி எம்.கணேசமூர்த்தி 
அவரக்ை உயிவரா்்ட தைமிழ் தைாயகக்கைம் நிகழ்வுக்காக வழங்கிய வநரகாை்ல இலக்கு 

வாசகரகளுக்காக தைருகின்வ்ாம்.
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ெொட்டில் ப்பொரு்ளொதொர பெருககைடிகைள, ்பஞசம், 
்பசி, ்பட்டினி இ்வ எல்லொவறறிறகும் 

சமலொகை எரிப்பொருள தட்டுப்பொடு அ்த ப்பறுவ 
தறகைொகை தினமும் இரவு ்பகைலொகை வொகைனஙகைளுடன் 
்கைககுழ்ந்தகைளுடன் ப்பண்கைளும் ஆண்கைளும் 
எரிப்பொருள நி்லயஙகை்்ள சூழ வரி்சயில் 
முண்டியடிககும் நி்லயும் அதறகைொன ச்பொரொட் 
டஙகைளும் இலங்கை முழுவதும் 24, மொவட்டங 
கைளிலும் சிஙகை்ள தமிழ் முஸ்லிம் மககை ்ளொல் 
முன்பனடுககைப்படுகைன்்றன.
 மறுபு்றம் இலங்கை ஜனொதி்பதி சகைொட்டொ 
்பொய ரொஷ்பகச்ய வீட்டுககு அனுப்ப சவண்டும் 
என சிஙகை்ள மககைள கைொலிமுகைத்திடலில் பதொடரச் 
சியொகை மூன்று மொதஙகை்்ள பெருஙகும் ச்பொரொட்டம் 
விட்டு விட்டு பதொடரகி்றது.
 பிள்்ளயொர பிடிககைபச்பொய் குரஙகைொன 
கை்தமொதிரி கைொலிமுகைத்திடல் ச்பொரொட்டம் சகைொட் 
டொ்வ வீட்டுககு அனுப்பபச்பொய் இபச்பொ 
ெரியொகை ஆட்சி மொறிய கை்தயொகிவிட்டது.
 சகைொட்டொவும் வீட்டுககுபச்பொகைல்ல, மகி்ந 
தொவும் வீட்டுககு ச்பொகைல்ல. வீட்டுககு ச்பொன 
ஒருவர மகி்நத குடும்்பத்தில் இரு்நது சதசிய 
்பட்டியல் ்பொரொளுமன்்ற உறுபபினரொகை வ்நது 
ஒன்்ற்ர மொதம் நிதி அ்மச்சர ்பதவியுடன் இரு்நத 
்பசீல் ரொஷ்பகச மட்டுசம வீட்டுககு ச்பொய் உள்ளொர.
பிரதமரொகை இரு்நத மகி்நத வகித்த ்பதவி சும்மொ 
கிட்நத சங்கை ஊதிகபகைடுத்த மொதிரி தனித்து 
சதசிய்பட்டியலில் உளநு்்ள்நத ரணிலுககு கி்ட 
த்துள்ளது.
 இலங்கையின் அரசியல் வரலொறறில் 
சதசிய ்பட்டியல் ்பொரொளுமன்்ற உறுபபினரகைள 
பிரதமர ்பதவி கி்டத்த வரலொறு இருவருகசகை 
உள்ளது ஒருவர ஸ்ரீமொசவொ ்பண்டரொெொயககைொ. 
இவர 1994, ெவம்்பர, 12,ல் பிரதமரொகை இரு்நத 
அவரின் மகைள ச்நதிரிகைொ ்பண்டரொெொயககைொ குமொ 
ரதுஙகை பிரதமரொகை இரு்நது 1994, ெவம்்பர, 09,ல் 
ஜனொதி்பதியொகை சதரதலில் பவறறி ப்பற்றதொல் 
தொயொன சிறீமொசவொ அம்்மயொர சதசிய்பட்டியல் 
்பொரொளுமன்்ற உறுபபினரொகை இரு்நதவர பிரதமரொகை 
நியமிககைப்பட்டொர.
 இலங்கையில் தொய் பிரதமரொகைவும், மகைள 
ஜனொதி்பதியொவும் குடும்்ப ஆட்சி அபச்பொதுதொன் 
சதொற்றம் ப்பற்றது.
 அடுத்தவர இ்நத ரணில் விககிரமசிஙகைொ 
தன்னம் தனி மனிதனொகை சதசிய ்பட்டியல் 
்பொரொளுமன்்ற உறுபபினரொகை இரு்நது கைட்நத 2022, 
சம,13,ல் பிரதமரொனொர இவர இருவ்ர தவிர 
சவறு எவரும் சதசிய்பட்டியலில் பிரதமரொகிய 
வரலொறு இலங்கைககு இல்்ல. பிரதமர ்பதவி 
ஏற்றவுடசனசய ரணில் ஏசதொ ெொட்டின்  வஙகு 
ச்றொத்து நி்ல்ய மொறறுவொர என எதிர்பொரக 
கைப்பட்டது.
 ஆனொல் இபச்பொது நி்ல்ம மிகைவும் 
சமொசமொகை, எரிப்பொருள ்கை இருபபில் இல்லொமல் 
அ்மச்சரகைள மத்தியகிழககு ெொடுகைளுககு எரி 
ப்பொருள பிச்்ச சகைட்டு பசல்லும் அ்ளவுககு 
மொறிவிட்டது.
 சுகைொதொரம், து்்றமுகைம் , உணவு சச்வ 
ச்பொககுவரத்து உட்்பட்ட அத்தியொவசிய சச்வ 
கைளுககு மொத்திரசம ஜூ்ல 10ஆம் திகைதி வ்ர 
எரிப்பொருள விநிசயொகைம் இடம்ப்பறும் என அறி 
விககைப்பட்டுள்ளது.
 ெகைரபபு்ற ்பொடசொ்லகைள ஜூ்ல 10 
வ்ர மூடப்பட்டொலும் கிரொமபபு்ற ்பொடசொ்ல 
கைள ச்பொககுவரத்து வசதிகைளுகசகைற்ப இயங 
கும் என கைல்வி அ்மச்சர கூறியுள்ளொர. கிரொம 
பபு்றஙகைளில் எஙகிரு்நது எரிப்பொருள ப்பறுவது? 
அஙகு கைட்மககு பசல்லும் ஆசிரியரகைள எப 
்படி பிரயொணம் பசய்வது? என்்பது கூட பதரி 
யொமல் குழம்பிய மனநி்லயிசலசய அ்மச்சர 
கைளின் தடுமொற்றமொன முடிவுகைளும் உள்ளன. அத்தி 
யொவசிய சச்வகை்்ள மொத்திரம் முன்பனடுத்துச் 

பசல்ல ெடவடிக்கை எடுககைப்பட்டுள்ளதொகை அ்ம 
ச்சர்வப ச்பச்சொ்ளர ்ப்நதுல குணவரதன பதரிவித் 
துள்ளொர.
 இலங்கை ெொடு இவவொ்றொன பெருககைடி 
கை்்ள ச்நதித்தச்பொதும் ப்பௌத்த சமலொதிககை 
இனவொத சி்நத்ன என்்பது இலங்கை அ்மச் 
சரகைளில் மனஙகைளில் இரு்நது இன்னும் மொ்றவி 
ல்்ல.
 வடககு கிழககு தமிழரகைளு்டய பூரவீகை 
தொயகைத்தில் திட்டமிட்ட சிஙகை்ள குடிசயற்றஙகைளும், 

தமிழ் கிரொம நிலஙகைளின் எல்்லகை்்ள சிஙகை்ள 
பிரசதசஙகைளுடன் இ்ணககும் திட்டமிட்ட 
பசயல்கைளும் அரஙசகைறிகபகைொண்டிருககின்்றன.
 கிழககு மொகைொணத்தில் மட்டககை்ளபபு வொகை 
்ரப பிரசதச பசயலகை பிரிவுககுட்்பட்ட சதொணி 
தொண்டமடு எல்்லக கிரொமத்்தப ப்பொலெறு்வ 
மொவட்டத்துடன் இ்ணப்பதறகைொன முயறசிகைளும், 
ஏ்னய எல்்லப ்பகுதிகைளில் சிஙகை்ள மககை்்ள 
அத்துமீறி குடிசயறறும் ெடவடிக்கைகைளும், 
மட்டககை்ளபபு கைொல்ெ்டகைளுககைொகை ஒதுககைப்பட்ட 
கிரொன் பிரசதச பசயலகை பிரிவில் மொதவ்ண, 
மகிலத்தமடு, ்பட்டிப்ப்்ள பிரசதச பசயலகை 
பிரிவில் பகைவிளியொமடு ச்பொன்்ற இடஙகைளில் 
சிஙகை்ள ஊரகைொவல் ்ப்டயினருககு சச்னப்பயிர 
பசய்்கைககைொகைவும், மு்நதிரி மரம் ெடு்கைககைொகைவும் 
அஙகுள்ள அரச மறறும் மகைொவலித்திட்டம், அவன் 
இலொகைொ ச்பொன்்ற தி்ணககை்ளஙகைளின் ப்பயரில் 
உள்ள கைொணிகைள ்பகிர்நதளிககைப்பட்டுள்ளன.
 இசத ச்பொலசவ அம்்பொ்்ற, திருசகைொண 
ம்ல மவட்டஙகைளிலும் சத்தம் இல்லொமல் கைொணி 
அ்பகைரிபபுகைள இடம்ப்பறுகின்்றன.
 தமிழ்த்சதசிய கூட்ட்மபபு மூலம் சட்ட 
ெடவடிக்கை எடுககைப்பட்டு இ்டககைொல த்ட 
உத்தரவு நீதிமன்்றொல் வழஙகைப்பட்டொலும் அ்த 
யும் மீறி இவவொ்றொன ஆககிரமிபபுகைள பதொடரகி 
ன்்றன.
 வடமொகைொணத்தில் முல்்லத்தீவு மொவட்ட 
த்திலும் குரூ்நதூர ம்லயில் புத்தர சி்ல ்வககை 
ப்பௌத்த து்றவிகைளும், சிஙகை்ள மககை்்ளயும் இன 
வொத அ்மச்சரகைள ஏவிவிட்டனர.
 குரு்நதூர ம்ல விவகைொரமும் நீதிமன்்றத் 
தொல் இ்டககைொல த்ட உத்தரவு வழஙகைப்பட்டிரு 
்நதும் அத்னயும் மீறி அஙகு சிஙகை்ளக குண்டரகைள 
ப்பௌத்த து்றவிகைள, ப்பொலிசொர, ்ப்டயினர என 
நூறறுககைணககைொனவரகைள புத்த சி்ல அ்மககைச் 
பசன்்றச்பொது தமிழ்த்சதசிய ்பொரொளுமன்்ற உறுப 
பினரகைளும் தமிழ் மககைள சிலரும் அஙகு பசன்று 
அத்ன தடுத்த சம்்பவஙகை்்ளயும் கைட்நத மொதம் 
கைொணமுடி்நதது.
 தறச்பொ்தய ெொட்டு நி்ல்ம எ்நத 
ெொட்டில் ்கைசய்நதி ெொட்டுமககை்்ள கைொப்பொற்ற 
லொம் என்று சி்நதிககைசவண்டிய இன்்்றய சூழலில் 
ெொடு எப்படி ச்பொனொலும் ்பரவொய் இல்்ல. இ்நத 
பெருககைடிகை்்ள ்வத்து தொம் வடககு கிழககில் 
தமிழரகைளின் பூரவீகை நிலஙகை்்ள எப்படி கை்பளீகைரம் 
பசய்யலொம் என்்ற திட்டமும் ெ்டப்பறறுக 
பகைொண்டிருககி்றது.
 இவவொ்றொன திட்டஙகைளுககு பின்னொல் 
பவறுமனசம ப்பௌத்த புத்த பிககுகைளும், ்ப்டயி 
னரும், சிஙகை்ள மககைளும் மட்டும் இல்்ல. ஆளும் 
தரபபு அதிகைொர வரககைமும் இதறகு உறுது்ணயொகை 
உள்ளது என்்பது உண்்ம.
 அதறகு ெல்ல உதொரணம் குரூ்நதூர ம்ல 
யில் புத்தர சி்ல அ்மககை சிஙகை்ள ஆதிககைம் 
பசன்்றசவ்்ள அத்ன தமிழ்சதசிய ்பொரொளுமன்்ற 
உறுபபினரகைள அஙகு பசன்று தடுத்த விடயத்்த 

ப்பொறுத்துகபகைொள்ள முடியொமல் ப்பொதுமககைள 
்பொதுகைொபபு முன்னொள அ்மச்சர சரத் வீரசசகைர 
விடுத்லபபுலிகைளின் த்லவர பிர்பொகைரின் கைட்சி 
தமிழ்த்சதசிய கூட்ட்மபபு எனவும், ப்பௌத்த 
மதத்தின் முதன்்ம ெொடொன இலங்கையில் சிஙகை்ள 
மககைளின் ப்பொறு்மககு எல்்ல இருப்பதொகைவும், 
அத்ன சகைலிககு உட்்படுத்த சவண்டொம் 
என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தொர. தமிழ்த் சதசியக 
கூட்ட்மபபின் ெொடொளுமன்்ற உறுபபினரகைள 
இருவர, முல்்லத்தீவு குரு்நதூர ம்லயில் புத்தர 

சி்ல்ய பிரதிஷ்ட பசய்வதறகு எதிரபபு 
பவளியிட்ட்ம்ய தொம் கைண்டிப்பதொகைவும் குறிப 
பிட்டிரு்நதொர.
 இ்நத அ்மச்சரின் மன ஆதஙகைம் அவர 
்பொரொளுமன்்றத்தில் உ்ரயொறறும் ச்பொது அவரு 
்டய முகை்பொவ்ன உடல் அ்சவுகைள அவரின் 
வொயொல் பவளிவ்நத பசொல்லொடல்கை்்ள ெொம் உறறு 
செொககும் ச்பொது இனவொத ஊறறு இலங்கையில் 
எபச்பொதும் மொ்றவில்்ல இலங்கையில் சனம் 
பசத்தொலும் இனவொதம் மொ்றொது என்்ப்தசய 
சகைொடிட்டுக கைொட்டுகி்றது.
 சரி அவர ஒரு அ்மச்சர இவவொறு 
உ்ரயொறறிய்ம தவறு என்ச்றொ அல்லது அவ 
ரின் தனிப்பட்ட கைருத்து என்ச்றொ தறச்பொ்தய 
பிரதமர ரணிசலொ, அல்லது எதிரகைட்சி த்லவர 
சஜீத் பிரமதொசொசவொ அல்லது சஜ வி.பி த்லவர 
அனுரகுமொர திசொெொயககைொசவொ கூ்றவில்்ல.
 யொழ்ப்பொணத்தில் கைட்நத வொரம் பசன்று 
ஊடகை ச்நதிப்்ப ெடத்திய சஜ வி பி த்லவர 
அநுர குமொர திசெொயகைொவும் அரசொஙகைத்்த தமககு 
ஒப்ப்டயுஙகைள ெொட்்ட சரிவர ப்பொரு்ளொதொ 
ரத்்த சீரபசய்து ெடத்திககீட்டுசவொம் என்று மட் 
டுசம கூறினொர.
 குரு்நதூர ம்லயில் புத்தர சி்ல 
விவகைொரத்்தப்பறறிசயொ, வடககு கிழககில் 
திட்டமிட்ட சிஙகை்ள குடிசயற்றம் ்பறறிசயொ வொய் 
தி்றககைவில்்ல.
 யொழ்ப்பொணத்தில் உள்ள அ்மச்சர 
டக்ளஸ் சதவொன்நதொவும் கைப்பல் கை்தயும், விமொ 
னககை்தயும், ஒலுவில் கை்தயும், கைச்சதீவு ககை்தயும் 
கை்தத்தொசர தவிர குரூ்நதூர ம்லக கை்த எதுவும் 
கை்தககைவில்்ல.
 இசதச்பொலசவ ஓய்வு எடுத்துப ச்பொரொட் 
டம் ெடத்தும் கைொலிமுகைத்திடல் “சகைொட்டொ சகைொ 
கைம” ச்பொரொட்டககைொரரகைளும் வடககு கிழககு நில 
அ்பகைரிபபுகைள ்பறறிசயொ குரு்நதூர புத்தர சி்ல 
அ்மப்பது சட்டத்திறகு மொ்றொன பசயல் என்ச்றொ 
கைண்டிககைவில்்ல.
 இன்று சரவசதசத்தில் ்பல ெொடுகைளில் 
இரு்நது இலங்கைககு உதவிகை்்ள வழஙகைவரும் 
இரொஜத்நதிரிகைச்ளொ ஏன் அண்்டய ெொடொன 
இ்நதிய ெொட்டு இரொஜத்நதிரிகைச்ளொ வடககு கிழககு 
மககைளுககைளுககைொன அரசியல் ரீதியொன உரி்ம 
கை்்ள வழஙகைசவண்டும் என்று பவளிப்ப்டயொகை 
கூறுவ்தயும் கைொணவில்்ல.
 சிஙகை்ள அரசியல் த்லவரகைள தமிழ்சதசிய 
கூட்ட்மபபுககு யொர த்லவரொகை வரசவண்டும் 
என்்ப்த கூறும் ்படுசமொசமொன ஒரு பசயலும் 
இபச்பொது கைொணககூடியதொய் உள்ளது.
 ஐககிய மககைள சுத்நதிர முன்னணி சொரபில் 
பகைொழும்பு மொவட்டத்திலிரு்நது மககை்ளொல் பதரிவு 
பசய்யப்பட்ட உறுபபினர ்பொட்டொளி சம்பிககை 
ரணவககை அண்்மயில் ஒரு ஊடகைத்தில் வழஙகிய 
பசவவியில் தமிழ்சதசிய கூட்ட்மபபு த்லவர 
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யு த்த கைொலப்பகுதியில் கு்்ற்நத வ்ளரச்சி நி்ல 
யில் கைொணப்பட்ட கிழககு மொகைொண சுறறுலொத் 

து்்ற ச்பொருககு பி்நதிய கைொலப ்பகுதியில் ென்கு 
விருத்திய்ட்நதுள்ளது. சமலும் இக கைொலப 
்பகுதியில் சுறறுலொப ்பயணிகைளின் வரு்கை அ்பரி 
மிதமொன வ்ளரச்சி்ய கைொட்டியுள்ளது. ஆண்டு 
சதொறும் சுறறுலொப ்பயணிகைளின் வரு்கையொனது 
நி்லயொன விகிதத்தில் வ்ளரச்சிய்டயும் என 
எதிர்பொரககைப்பட்டது. சுறறுலொத் து்்றயில் ஏற 
்பட்ட மறுமலரச்சியொனது கிழககு மொகைொண த்தில் 
3000ககும் சமற்பட்ட செரடி பதொழில் வொய்பபு 
ககை்்ளயும் 5000 ககும் சமற்பட்ட ம்்றமுகைமொன 
பதொழில் வொய்பபுககை்்ளயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
சதசிய மட்டத்தில் நிரணயிககைப்பட்ட இலககுகை்்ள 
அ்டயும் வ்கையில் சுறறுலொத் து்்ற்ய 
எழுச்சிய்டய பசய்யத்தககை வ்கையிலொன சுறறு 
லொத் து்்ற அபிவிருத்தி ெடவடிக்கைகைள கிழககு 
மொகைொணத்தில் சமறபகைொள்ளப்பட்டது. அ்நத வ்கை 

யில் 2020ம் ஆண்டு வ்ர ஒன்்பது சஹொட் 
டல் திட்டஙகைள கிழககு மொகைொணத்தில் அஙகீகைரிக 
கைப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலமொகை 1524 புதிய 
அ்்றகை்்ளக பகைொண்ட தஙகுமிடஙகைள மறறும் 
பி்ற அஙகீகைரிககைப்பட்ட விடுதி வசதிகைளும் ஏற்படு 
த்தப்படவுள்ளது.
 சுறறுலொத் து்்ற சொர அபிவிருத்தி ெடவ 
டிக்கைகைளுககுப ப்பொருத்தமொன ்பல சொத்தியமொன 
இடஙகை்்ள இயற்கையொகைசவ பகைொண்டுள்ள்ம 
யொனது கிழககு மொகைொணத்திறகு கி்டத்த ப்பரும் 
பகைொ்டயொகும். அறுகைம்ச்ப சரவசதச தரத்திலொன 
சமற்பரபபு நீர வி்்ளயொட்டு நி்லயமொகை 
வி்ளஙகுகி்றது. சமலும் மட்டககை்ளபபில் உள்ள 
்பொசிககுடொ கைடறகை்ர, திருசகைொணம்லயில் 
உள்ள நிலொபவளி கைடறகை்ர மறறும் பு்றொ ம்ல 
ச்பொன்்ற இடஙகைள கிழககு மொகைொணத்தில் உள்ள 
ஏ்னய முககிய சுறறுலொத் த்ளஙகை்ளொகும். 
இவறறுககு சமலதிகைமொகை திமிஙகிலம் மறறும் 
படொல்பின்கை்்ள ்பொர்வயிடல், யொ்ன, மொன், 
கைரடி உட்்பட ்பல வனவிலஙகுகை்்ளக பகைொண்ட 
வனவ்ளப பூஙகைொககை்்ளயும் இலங்கையின் கைலொ 
ச்சொரப ப்பொருண்மியஙகை்்ளயும் பகைொண்ட பதொல் 
ப்பொருள பிரசதசஙகை்்ளயும் கிழககு மொகைொணம் 
தன்னகைத்சத பகைொண்டுள்ளது.
 கிழககு மொகைொணத்தில் உயரவ்ளரச்சி 
வீதத்தில் அபிவிருத்திய்ட்நது வ்நத சுறறுலொத் 
து்்றயொனது 2019 ம் ஆண்டில் இரு்நது பின்ன 
்ட்வ ச்நதித்த ஒரு து்்றயொகும். 2019ல் இடம் 
ப்பற்ற ஈஸ்டர தொககுதல் சம்்பவம் மறறும் 
உலகை்ளொவிய ரீதியில் தொககைத்்த ஏற்படுத்திய 
சகைொவிட் பதொறறு, அத்னத் பதொடர்நது இலங 
்கையில் தறச்பொது எதிர செொககியுள்ள ்பொரிய 
ப்பொரு்ளொதொரப பிரச்சி்னகைள என்்பன சுறறுலொத் 
து்்றயில் ்பொரிய ்பொதிபபி்ன ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 சகைொவிட் பதொறறு நிலவிய கைொலப 
்பகுதியில் விமொன நி்லயஙகைள மூடப்பட்டிரு்ந 

ததுடன் சகைொவிட் பதொறறு பதொடர்பொன சுகைொதொர 
வழிகைொட்டல்கைளும் கைடு்மயொகை அமுல்்படுத்தப 
்பட்ட்மயும் உல்லொசப ்பயணிகைளின் வரு்கை 
்யப ்பொதித்தது. சமலும் இவறறின் தொககைஙகை 
ளினொல் அதிகை்ளவொன சுறறுலொத் து்்ற தஙகு 
மிடஙகைள சஹொட்டல்கைள என்்பன மூடப்பட்டன. 
இதன் கைொரணமொகை ்பலர பதொழில் வொய்பபுககை்்ள 
இழ்நதனர. சமலும் இத் து்்றயுடன் பதொடரபு 
்டய பதொழிலொ்ளரகைளின் 40 சதவீதமொசனொர இத் 
து்்ற்ய விட்டு விலகி சவறு பதொழில் வொய்பபு 
ககை்்ள ெொடிச் பசன்றுள்ளனர.
 வஙகிகைள மறறும் நிதி நிறுவனஙகைளில் 
கைடன்கை்்ளப ப்பறறு சுறறுலொத் து்்றயில் முதலீடு 
கை்்ள சமறபகைொண்டவரகைள அக கைடன்கை்்ள 
பசலுத்த முடியொத நிரககைதியொன நி்லககு தள்ள 
ப்பட்டனர .
 கிழககு மொகைொணத்தில் சுறறுலொ அபிவிரு 
த்தி ெடவடிக்கைகை்்ள இலங்கை சுறறுலொ அபி 
விருத்தி ச்்பயுடன் இ்ண்நது கிழககு மொகைொண 
சுறறுலொப ்பணியகைம் சமறபகைொண்டு வருகின்்றது. 
ஐககிய ெொடுகைள அபிவிருத்தி திட்டம் (ருNனுP) 

அவுஸ்திசரலியொ அபிவிருத்தி திட்டம் மறறும் உலகை 
வஙகியின் உதவியுடனொன சுறறுலொ அபிவிருத்தி 
திட்டஙகை்்ள கிழககு மொகைொணத்தில் அமுல்்படுத் 
துவதறகு இ்ந நிறுவனஙகைளுடன் இ்ண்நது 
ஒத்தொ்சகை்்ள வழஙகி வருகி்றது. இதன் மூலம் 
கிழககு மொகைொணத்தில் சுறறுலொ வ்ளஙகைளின் உச்சப 
்பயன்்பொட்டி்னப ப்பறுவதன் ஊடொகை மொகைொண 
ப்பொரு்ளொதொர அபிவிருத்திககுப ்பஙகைளிபபி்ன 
வழஙகுகி்றது. சமலும் நி்லச்ப்றொன சுறறுலொ 
அபிவிருத்தி பசயற்பொடுகை்்ள சமறபகைொளவதன் 
ஊடொகை உளளூர கிரொம மககைள பதொழில் 
வொய்பபி்னப ப்பறறு தமது வொழ்க்கைத் தரத் 
தி்ன சமம்்படுத்துவதறகைொன ச்நதரப்பம் வழ 
ஙகைப்படுகி்றது. சமலும் கிழககு மொகைொணத்தில் 
சுறறுலொத் து்்றயின் பதொடரபு்டய உளெொட்;டு 
மறறும் பவளிெொட்டு முதலீட்டு வொய்பபுககை்்ளயும் 
சமம்்படுத்துவதறகு சம்ம்நதப்பட்ட நிறுவனஙகை 
ளுககு ஒத்து்ழபபி்னயும் ஆசலொச்னகைளுயும் 
வழஙகி வருகின்்றது எனவும் கிழககு மொகைொணச் 
சுறறுலொப ்பணியகை ப்பொது முகைொ்மயொ்ளர படொக 
டர ஆர.ஞொனசசகைர பதரிவித்தொர.
 கிழககு மொகைொணம் கைட்நத யுத்த சூழ் நி்ல 
கைொரணமொகை ்பொதிககைப்பட்டிரு்நதது. 2009 ககுப பின் 
சுறறுலொத் து்்ற அதீத வ்ளரச்சி கைண்டது. 2009ல் 
்பதிவு பசய்யப்பட்ட 206 அ்்றகைச்ள கைொணப்பட்ட 
நி்லயில் 2018 ல் ஆறு மடஙகைொகை 1300 அ்்றகை்ளொகை 
அதிகைரித்தது. இதன் மூலமொகை செரடி பதொழில் 
வொய்பபுககைள உருவொககைப்பட்டன. 5000ககும் 
சமற்பட்ட பதொழில் து்்ற இதன் மூலமொகை விருத்தி 
பசய்யப்பட்டது. சுறறுலொத் து்்ற்ய விருத்தி 
பசய்ய ்பல நிறுவனஙகைள ஊடொன உதவிகைள 
கி்டககைபப்பறறு திட்டஙகை்்ள சமறபகைொண்டு 
வருகிச்றொம் அவுஸ்திசரலிய ெொட்டின் ்ளம்டட 
கைழச ்பசழ்றவொ , ஜப்பொனின் பஜய்ககைொ, உலகை 
வஙகி ஊடொன திட்டம், உளளூரொட்சி மன்்ற 
திட்டத்்த சமம்்படுத்தும் டுனுளுPஇ ருNனுP 

நிறுவனம் ஊடொன அபிவிருத்திகை்்ள இதன் 
மூலம் முன்பனடுத்து வ்நத நி்லயில் 2018 வ்ர 
20 வீதமொன வ்ளரச்சி்ய கைண்டு பகைொண்டது. 2019ல் 
ஏற்பட்ட ஈஸ்டர தொககுதல், பகைொவிட் பதொறறு 
ச்பொன்்றனவும் துரதிஷடமொன தறச்பொ்தய 
ப்பொரு்ளொதொர பெருககைடி நி்ல கைொரணமொகைவும் 
சுறறுலொத் து்்ற வீழ்ச்சி கைண்டது. சுறறுலொவுககு 
மிகைவும் உகைப்பொன கைொலமொகை ப்பபரவரி பதொடககைம் 
ஒகசடொ்பர வ்ரயொன மொதஙகைச்ள உள்ளன. ஏபரல் 
பதொடககைம் ஏற்பட்ட தறச்பொ்தய பெருககைடி 
நி்ல மககைள ச்பொரொட்டம் என்்பன சுறறுலொத் 
து்்ற்ய ்பொதித்துள்ளது. கிழககில் மொத்திரமல்ல 
ெொட்டின் சதசிய ரீதியில் வீழ்ச்சி்ய ச்நதித்துள்ளது.
கிழககு மொகைொணத்்த ப்பொறுத்த மட்டில் நிதி 
சிககைல் நி்ல்ய சதொறறுவித்துள்ளதுடன் பவளி 
ெொட்டு ்பயணிகைளின் வரு்கையும் கைணிசமொன அ்ளவு 
கு்்றவ்ட்நதுள்ளது.
 கிழககு மொகைொணத்்த ப்பொறுத்தமட்டில் 
உளளூர சுறறுலொப ்பயணிகைளின் வரு்கை அதிகை 
ரித்து கைொணப்பட்டது. 2012ககு பி்றகு பவளிெொட்ட 
வரகைளின் வரு்கை உல்லொசத் து்்ற்ய வ்ளரச்சி 

ய்டயச் பசய்தது. ஆனொல் தறச்பொ்தய அ்ம 
தியின்்ம நி்ல சமூகை ஊடகைஙகைள ஊடொகை 
கைொண்பிககைப்படுவதனொல் பவளிெொட்டு சுறறுலொ 
்பயணிகைளின் வரு்கை வீழ்ச்சி கைண்டுள ்ளது. 
இதனொல் இலங்கையின் அ்நநியச் பசலொவணி 
யும் ்பொதிககைப்பட்டு கு்்ற்நத நி்லககு தள்ளப்ப 
ட்டுள்ளது. இயற்கையொகைசவ ெொட்டில் ஏற்பட்ட 
இ்நத நி்ல கைொரணமொகை சுறறுலொத் து்்ற வ்ளரச்சி 
வீழ்ச்சி்ய கைண்டுள்ளதுடன் 40 வீதமொன சுற 
றுலொ து்்றசொர பதொழிலொ்ளரகைள சவறு பதொழி 
ல்கை்்ள ெொடிச் பசல்வதொல் ்பயிற்றப்பட்ட பதொழி 
லொ்ளரகை்்ள ப்பருவதிலும் சிககைல் நி்ல்ய ஏற 
்படுத்தியுள்ளது.
 ெொட்டில் உள்ள கைடல் வ்ளஙகைளில் 1/3 
்பகுதியி்ன கிழககு மொகைொணம் தன்னகைத்சத 
பகைொண்டுள்ளது. இலங்கையில் 85 வீதமொன 
கைட்டுமொனஙகைள சுறறுலொத் து்்றககைொகை ஏற்படுத்த 
ப்பட்டுள்ளன. கைடறகை்ர்ய அண்மித்த உல்லொ 
சத்து்்ற இஙகு ்பர்நது்பட்ட அ்ளவில் உள்ளது. 
கிழககில் நிலொபவளி கைடறகை்ர, ்பொசிககுடொ, 
அருகைம்ச்ப கைடறகை்ர ச்பொன்்றனவும் இஙகு 
பிர்பல்யமொகை மொறு்பட்ட நி்லயில் உள்ளதுடன் 
மரபு வழியில் உள்ள ஆலயஙகைள ப்பௌத்த விகைொ 
்ரகைளும் கைொணப்படுகின்்றன. 25 வீதமொன நீர 
நி்லகைள உளளூர சுறறுலொத் து்்ற்ய ப்பொறுத்த 
மட்டில் கிழககு மொகைொணத்தில் உள்ளன. இது தவிர 
வனப பிரசதசஙகை்்ள உள்ளடககிய உல்லொசத் 
து்்ற கைொணப்படுகி்றது. யொ்ன திமிஙகிலம் ச்பொன் 
்றவற்்றக கூட செரடியொகைப ்பொரககைக கூடிய 
நி்ல்ம சுறறுலொத் து்்றககு ப்பரும் ஒத்து்ழ 
ப்பொகை வி்ளஙகுகி்றது. மத்திய அரசின் நிதி 
ஊடொகை இ்நதத்து்்ற விருத்தி பசய்யப்படுகி்றது. 
தறச்பொ்தய பெருககைடி நி்ல கைொரணமொகை 
ச்பொதிய நிதி கி்டககைப ப்பறுவதில் தொமதம் 
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மொறிவரும் விஞஞொன யுகைத்திசல மககைள 
சமுதொயத்திறகும், ஆசரொககியத்திறகும் 

எதிரொகை இலங்கையில் அதிகைரித்துவரும் பிரச்சி்ன 
தொன் இ்நத ச்பொ்தபப்பொருள. ஆசரொககி யம் 
என்்பது இ்்றவன் ெமககு பகைொடுத்த மிகைபப்ப ரும் 
அருட்பகைொ்டயொகும். ஆனொல் அத்ன ப்பொருட் 
்படுத்தொத ெம் சமுதொயம் இ்ளம் வயதிசலசய 
ச்பொ்தபப்பொருளுககு அடி்மயொகி தம் வொழ்க 
்கை்ய இழககும் அழிவுப்பொ்த செொககி வி்ர 
்நது பசல்கின்்றொரகைள. 
 அதிலும் ச்பொருககு பின்னர இ்நதப 
ச்பொ்தப ப்பொருள ்பொவ்ன ெம் சமூகைத்தின் மத் 
தியில் இன்று அதிகைரித்த வண்ணசம கைொணப்படு 
கின்்றது. “ இலங்கையில் ெட்நத உளெொட்டு ச்பொர 
முடிவ்ட்நத பின்னர இலங்கையில் ச்பொ்த 
பப்பொருள கைடத்தல் மறறும் ச்பொ்தப ப்பொருள 
்பொவ்ன அதிகைரித்துள்ளதொகை (இலங்கை மது வரி 
தி்ணககை்ள தல்ம கைண்கைொணிப்பொ்ளர (2018) சுஷொ 
தரன் பதரிவித்திரு ்நதொர.
 ச்பொ்தபப்பொருள என்்ற வ்கையில் 
மது்பொனம், கைஞசொ, குடு, மொவொ, ஐஸ் ச்பொ்தககைொகை 
்பயன்்படுத்தும் ஊசிகைள, பு்கையி்ல என ்பல 
வ்கைகைளில் ்பல ப்பயர பசொல்லி ச்பொ்தபப்பொரு 
ட்கைள ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றது. இவ ச்பொ்தப 
ப்பொருட்கைள ெம் சமூகைத்தவரின் ்கையில் இன்று 
எளி்மயொகைவும், ்பரவலொகைவும் இலகுவொகை 
கி்டத்துவிடுகின்்றது. இதனொல் ்பளளிப்பருவத்தி 
்லசய எம் இ்ளம் சமுதொயம் ச்பொ்தவஸ்து ்பழ 
ககைத்திறகு அடி்மயொகும் அ்பரித நி்ல இன்று 
கைொணப்படுகின்்றது. 
 இதறகு கைொரணம் யொர? ெம் கைண் முன்சன 
இ்்ளஞரகைளின் வொழ்்கை ச்பொ்த ்பழககைத் தொல் 
சீரழிவுககு பசல்கின்்றது. இதறகு யொர கைொரணம்? 
ஆஙகைொஙசகை மூ்ல முடுகபகைல்லொம் மது்பொனக 
கை்டகைளும் , அதறகு கி்டத்த அஙகீகைொரம்கைளும் 
தொன், அதுமட்டுமல்ல இன்்்றய பதன்னி்நதிய 
சினிமொககைள இ்்ளஞரகைள ச்பொ்தபப்பொரு்்ள 
்பொவித்தொல் தொன் கீசரொயிஷம் என்று கைொட்டும் 
்பகைட்டு சித்தரிபபுககைளும், மகிழ்ச்சியொய் இரு்நதொ 
லும் குடி, கைவ்ல்ய ம்றப்பதறகும் குடி என்்ற 
மசனொ நி்லககு இ்்ளஞரகை்்ள தளளும் 
சினிமொககைளும் தொன் கைொரணம். அதுமட்டுமொ??? 
இல்்ல சட்ட விசரொதமொகை பகைொண்டுவரப்படும் 
ச்பொ்த ப்பொருட்கைள தொன்  இன்று ெம் இ்்ளய 
த்லமு்்றயின்ர ச்பொ்தப்பழககைத்திறகு தளளி 
அவரகைள வொழ்க்கையி்ன சி்தககை அத்திவொரமிடு 
கி்றது.  
 உலகை ச்பொ்தபப்பொருள ்பொவ்னயொ்ளர 
கைள பதொடர்பொன அறிக்கையின் புளளிவி்பரப்படி 
உலகில் 2 சகைொடி ச்பர பஹசரொயின் ச்பொ்தப்ப 
ழககைத்திறகு அடி்மயொனவரகைளும் உலகை அ்ள வில் 
மது அரு்நதுசவொர சுமொர 140 மில்லியன் ச்பரும் 
இருககின்்றொரகைள. அ்நதவ்கையில் மது ்பொவ 
்ன்ய ப்பொறுத்தவ்ரயில் உலகை தரப்படுத் தலில் 
இலங்கை 4 ஆவது இடத்தில் இருககின்்றது. என 
உலகை சுகைொதொர அ்மபபு (WHO -2019) அறிக்கையில் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது.
 2019ஆம் ஆண்டு  சமறபகைொள்ளப்பட்ட 
ஆய்பவொன்றின் பிரகைொரம் இலங்கையில் சுமொர 40 
ஆயிரத்துககும் சமற்பட்டவரகைள ச்பொ்தப ப்பொரு 
ளுககு நிர்நதரமொகை அடி்மயொகியுள்ளதொகை சதசிய 
ச்பொ்தத் தடுபபு ச்்ப எச்சரித்துள்ளது. குறிப்பொகை, 
சிறுவரகைள, இ்்ளஞரகைளி்டசய இப்பொவ்ன 
சடுதியொகை அதிகைரித்திருப்பதொகைவும் அவ ஆய்வில் 
கூ்றப்பட்டுள்ளது. 
 ச்பொ்தவஸ்துககு அடி்மயொனவரகைளில்  
50% திருமணமொகைொதவரகை்ளொவரகை்ளொகைவும் இவரகை 
ளுள ்பலர ்பல்கை்லககைழகைம், உயரதர, சொதொரண 
தர மொணவரகை்ளொகைவும். 45% திருமணமொன 
வரகை்ளொகைவும் இருப்பசதொடு  இதில் 50% முதல் 
69% ஆனவரகைள ்பொடசொ்ல மொணவரகைள என 
2019 ஆம் ஆண்டு சுகைொதொர அ்மச்சின் அறிக்கை 

குறிபபிடுகி்றது.
 இலங்கையில் அதி கூ டிய ச்பொ்தப-
ப்பொருள 2013 ஆம் ஆண்டு ்கைப்பற்றப்பட்ட்த 
யடுத்து  2018 ஆம் ஆண்டு மீண்டும்  அதிகை ச்பொ்த 
பப்பொருட்கைள ்கைப்பற்றப்பட்டு இருப்பதுடன் 
ச்பொ்தபப ்பொருள கைடத்த லுடன் சம்ம்நதப்பட்ட 
40870 ச்பர ்கைது பசய்யப்பட் டுள்ளதுடன் அதில் 
60% ஆசனொர 30 வய துககு சமற்பட்ட வரகை்ளொகைவும், 
39% ஆசனொர 20 வய்த பெருங கி ய வரகை-
்ளொகைவும் இருககின்்றனர என ச்பொ்த ப்பொரு்்ள 
கைட்டு்படுத்தும் அதி கைொ ர ச ் ்பயின் 2019 ஆம் ஆண்டு 
அறிக்கையில் பதரிவிககைப்பட்டுள்ளது.
 இலங்கையில் ச்பொ்தபப்பொருள ்பொவ 
்னயில் 71%   பகைொழும்பு மொவட்டமும், கைம்்பஹொ 
மொவட்டத்தில்  22% ஆகைவும் ச்பொ்த ப்பொருள 
்பொவ்ன கைொணப்படுகின்்றது. ஆகைசவ இல 
ங்கையில் சமல் மொகைொணசம ச்பொ்தவஸ்து 
்பொவ்னயில்  முதலிடத்தில் கைொணப்படுகின்்றது. 
(மது்பொனம் மறறும் ச்பொ்தப ப்பொருள தகைவல் 
நி்லயம்- 2019 ADIC )
 ச்பொ்த என்னும் கைடலுககுள மூழ்கியிருப்ப 
வரகைளுககும், மூழ்கி பகைொண்டிருப்பவரகைளுககும் 

என்றுசம வொழ்க்கையின் சுவொரஷயம் புரியப 
ச்பொவதில்்ல! அதிகை தீங்கை வி்்ளவிககை கூடிய 
இரசொயனப்பண்டமொகிய  ச்பொ்தபப்பொருள  
பசொற்ப அ்ளவில் சதகைத்்த அ்ட்நதுவிடும் 
ஆனொல் அதனொல் வரும் தீஙகுகைள தொன் அதிகைம் 
ஆகும். 
 பதொடர்நது ச்பொ்த ப்பொருளுககு மனிதன் 
அடி்மயொகும் ச்பொது முதலில் ்பொதிககைப்படுவது 
மனிதனின் ெரம்பு ஆகும். இதனொல் ஞொ்பகை 
சகதி்ய முதலில் இழககின்்றொரகைள . பின்னர 
சீரொன இதயத்துடிபபு ்பொதிககைப்பட்டு இரத்த 
அழுத்தம் அதிகைரிககின்்றது. இதனொல் உடலில் ்பல 
மொற்றஙகைள ஏற்படுகின்்றது. மனிதனில் மொற்றஙகைள 
ஏற்படுகின்்ற ச்பொது தன்னம்பிக்கை்ய இழக 
கின்்றொரகைள. இதனொல் உடல் சசொரவுககு உட் 
்பட்டு தனி்ம்ய ெொடி தறபகைொ்லககு முயறசி 
ககின்்றொரகைள. இவவொறு உயி்ர அணு அணுவொகை 
கைொவு பகைொளளும் ச்பொ்த ப்பொருள சத்வதொனொ? 
 ச்பொ்த ப்பொருளுககு அடி்மயொவதொல் 
உடல், உ்ளத்தில் மட்டுமல்ல சமூகைத்திலும் ்பல 
பிரச்சி்ன ஏற்படுகின்்றது. இப்பழககைத்தொல் 
ெடொத்்தகைளில் ்பல மொற்றம் ஏற்படுகின்்றது. 
இதனொ்லசய ்பல பிரச்சி்னகைள துளிரவிட 
ஆரம்பிககிககின்்றது. முதலில் குடும்்ப வொழ்க்கை 
உருககு்ல்நது  அதனொல் சமுதொயத்தில் அவரகைளு 
கபகைன சசமித்து ்வத்திரு்நத அ்நதஸ்்த 
இழககின்்றொரகைள. இ்ந நி்ல ஏற்படும் ச்பொது 
அலுவலகை சவ்ல, ெட்பு, உ்றவினரகைள என எல்லொ 
பதொடரபுகைளிலும் , உ்றவு நி்லகைளிலும் விரிசல் 
ஏற்படுகின்்றது. 
 அதுமட்டுமன்றி  ெவீன கைொலமொகை அறிமு 
கைப்படுத்ததப்பட்டு வரும்  ஐஸ், கைஞசொ, குடு  
ச்பொன்்ற ச்பொ்தபப்பொருட்கை்்ள அதிகைம் ெம் 
இ்்ளய த்லமு்்றயினர நுகைருகின்்றனர. 
இதனொல் அவரகைளின் ெற்பழககைம் சி்தவ்ட்நது 

கை்ளவு , பகைொ்ல, ்பொலியல் துஸ்பிரசயொகைம் ச்பொன்்ற 
குற்ற பசயல்கைளுககு அவரகை்்ள தூண்டுகின்்றது. 
இதனொல் வொழ்்கையில் அனு்பவிககை சவண்டிய 
இலட்சியஙகைள, கைனவுகை்்ள இழ்நது  
தனி்மப்படுத்தப்பட்டு  குற்றஙகை்்ள பசய்த 
தறகைொகை சி்்றயிலும் அ்ட்பட்டு அவரகைளின் 
வொழ்க்கை சித்றடிககைப்படுகின்்றது. இதனொல் ெடு 
வீதியிசல ச்பொ்தககுட்்பட்டவர  மட்டுமல்ல 
அவரகைளின்  குடும்்பமும்  வறு்மயி்ல் தத்தளிக 
கின்்றொரகைள. இ்ந நி்லககு யொர கைொரணம்? நீஙகைள 
பசய்யும் தவறுககு உஙகைள குடும்்பத்துககைொ தண் 
ட்ன. 
 மதுவிறகு ஏன் “குடி” என்று ப்பயர வ்நதது 
பதரியுமொ? மது மட்டுசம மனிதனின் வொழ்க்கை 
்யயும், ஆசரொககியத்்தயும், மகிழ்ச்சி ்யயும். 
நிம்மதி்யயும்  சசரத்து குடிப்பதொல்தொன் 
 ச்பொ்தயின் மயககைத்தில் குடி பகைொண்டி 
ககும் ெம் சமுதொயத்தினரொல் தொன் ெொட்டில் தற 
ச்பொது மலி்நது வருகி்றது வன்மு்்றகைள. 
 தன்்ன ெம்பி வொழ வ்நதவ்்ள,  உறுதி 
பமொழி ஏறறு கைரம் பிடித்தொசனொ அ்த ்கைககைழுவி 
விட்டு, தன்னு்டய சுகைத்திறகைொகை ச்பொ்தககு 
அடி்மயொகி  விடுகின்்றனர , இதனொல் தொன் சில 
ப்பண்கைள கைட்டியவ்ன பவறுத்து ஒதுககிவிட்டு 

சவப்றொருவரின் உதவி்ய ெொடுகி்றொரகைள, அசத 
ச்பொல  ச்பொ்தயில் மூழ்கியிருககும் உஙகை்ளொல் 
தொன் 
 அழகைொன ப்பண் குழ்ந்தகைளின் ்பொசத்்த 
உணர முடியொத முரடரகை்ளொகை மொறி ்பொலியல் 
துஸ்பிரசயொகைத்திறகு து்ணச்பொகின்றீரகைள இத 
னொல் எத்த்ன இ்ளம் பிஞசுகைள ச்பொ்தககு  இ்ர 
யொககைப்பட்டு இ்ற்நது ச்பொயிருககின்்றன. 
 2013 ஆண்டு  மண்்டதீ்வ சசர்நத  ெொன்கு 
வயது பிஞசு குழ்ந்த சுடரினி,  அத்ன தொபடர்நது  
2015 ஆம் ஆண்டு வித்தியொ (வயது16), 2015 சஷயொ 
(வயது 4) , 2016 ஹரிஸ்ணவி (வயது 14) , 2018 
பரஜினொ (வயது 6) என பதொடர்நது இவவொண்டு 
2022 ஆயிஷொ (வயது 9)இப்படி ்பல ெொட்டில் 
பெஞ்ச உருககும் சம்்பவஙகைள நின்்ற்பொடில்்ல 
பதொடருகின்்றது... ஏன் ச்பொ்த ப்பொருள தொன் 
கைொரணம். அன்று குற்றம் புரி்நதவனுககு சரியொகை 
தண்ட்ன வழஙகைப்பட்டிரு்நதொல் இன்று  இது 
எல்லொம் எவவொறு சொத்தியமொனது ? சட்டஙகை்்ள 
சரியொகைெ்டமு்்றப்படுத்தி இரு்நதொல் குற்றவொளி 
கை்ளொகை அ்டயொ்ளம் கைொணப்பட்டவரகைளுககு 
உடன் தண்ட்ன வழஙகைப்பட்டிருககை சவண்டும். 
 இலங்கையின் பமொத்தக குற்றச் பசயல்-
கைளில் 38 சத வீ த மொ ன்வ  ச்பொ்த யினொல் ஏற்ப டு-
கின்்றது. 2018ஆம் ஆண்டில்  ெட்நத பமொத்த வொகைன 
வி்பத்தில் இ்ற்நசதொர எண் ணிக்கை 2800 ஆகும். 
இதில் 90 சத வீ த மொ ன்வ மது வினொல் ெட்ந துள்ளது. 
ஒட்டு பமொத்தத்தில் பகைொ்ல, ்பொலியல் வன் மு்்ற, 
வி்ப சொரம் ச்பொன்்ற சமூ கை வி சரொத குற்றச்பசயல்கைள 
ச்பொ்தபப ்பொருள ்பொவ்னயொல் ஏற்ப டு கி ்றது. 
(மது்பொனம் மறறும் ச்பொ்தப ப்பொருள தகைவல் 
நி்லயம்- 2019 ADIC )
 இ்ளம் சமுதொயசம ச்பொ்ததொன் தொன் 
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‘’ஒருமைக் கண் தான் கற்ற கல்வி உருவறகு
எழுமையும் ஏைாப்புமைத்து’’.

எனும் திருவளளுவரின் கைருத்தின்்படி ஒரு 
பி்றவியிசல தொன் கைற்ற கைல்வியொனது 

ஒருவருககு பதொடர்நது ஏழு பி்றபபுகைளிலும் 
அவ்ன ்பொதுகைொககும் சி்றபபு்டயது. இத்த 
்கைய சி்றபபு்டய கைல்வியொனது இன்று ்பல 
சிறுவரகைள மறறும் இ்்ளஞரகைளின் வொழ் வில் 
்பொரிய பிரச்சி்னயொகை உருபப்பறறு வருகின் 
்றது. இன்று இலங்கையில் நிலவி வரும் ப்பொரு 
்ளொதொர சிககைலொனது சமூகைத்தில் சகைல சமூகை 
நிறுவனஙகைளிலும் சகைல பிரிவினரிடமும் ்பொதிப 
பி்ன ஏற்படுத்திக பகைொண்டிருககின்்ற அசத 
சவ்்ள எதிரகைொல த்லமு்்றயினரின் வொழ்வில் 
ப்பரும்ளவு தொககைத்தி்ன ஏற்படுத்திகபகைொண்டிருக 
கின்்றது.
உலகிமை ைாறறும் சக்திவாய்நத ஆயுதம் 
கல்வி
- நெல்சன் ைண்்ைலா -

இலங்கையில் ஆரம்்ப கைொலஙகைளில் இரு்நத 
குருகுல கைல்வி மு்்ற ச்பொரத்துகசகையரு்டய 
கைொலத்தில் தம் மதத்தி்னயும் பமொழியி்னயும் 
்பரபபுவதறகு கைத்சதொலிககை மதத்தினூடொகை கைல்வி 
ெடவடிக்கை்ய சமறபகைொண்டிரு்நதனர. இத்னத் 
பதொடர்நது வ்நத ஒல்லொ்நதர கைொலத்தில் கைட்டொயக 
கைல்விமு்்ற்ய பகைொண்டுவ்நதிரு்நததுடன் 
அத்ன அடிப்ப்டயொகைக பகைொண்டு தமது மத 
த்்த விஸ்தரிபபு பசய்தனர. இதன்ச்பொது 15 
வயதிறகுட்்பட்ட அ்னவருககும் கைட்டொயக கைல்வி 
மு்்ற பகைொண்டுவரப்பட்டது. இவவொ்றொகை இல 
ங்கை கைல்விமு்்றயொனது வ்ளரச்சிகைண்டிரு்நதது 
டன் சுத்நதிரம் கி்டககைபப்பற்றதன் பின்னர ்பல 
தரப்பட்ட மொற்றஙகை்்ள தன்னுள ஏற்படுத்தி 
இரு்நதது. இன்று ்பல ெவீன மொற்றஙகை்்ள ப்பறறு 
மொணவரகைளின் எண்ணஙகைள ஆற்றல்கை்்ள வ்ளர 
த்து சி்ற்நத எதிரகைொல த்லமு்்ற்ய உருவொக கும் 
வ்கையில் மொற்றம்ட்நதுள்ளது.
 இருபபினும் இன்்்றய கைொலத்தில் நிலவி 
வரும் ப்பொரு்ளொதொர பெருககைடியொனது மொண 
வரகைளின் கைல்வி்ய தடுமொற்றம்டயச் பசய்து 
ள்ளது என்்பசத நிதரசனமொன உண்்ம. பிள 
்்ளகைளின் ஆரம்்பநி்ல சமூகைமயமொககைல் நிறுவ 
னமொகை ்பொடசொ்லகைள கைொணப்படுகின்்றன. ்பொடசொ 
்லகைச்ள சமூகைத்திறகு ஏற்ப மொணவரகை்்ள 

சி்ற்நத சமூகைமயமொககைலுககு உட்்படுத்து எதிர 
கைொல த்லமு்்றயின்ர சி்ற்நத மு்்றயில் 
வடிவ்மககின்்றது. இருபபினும் இன்்றய இல 
ங்கையின் ப்பொரு்ளொதொர பெருககைடியின் மத்தியில் 

்பல மொணவரகைளினொல் ்பொடசொ்லககு பசன்றுவ 
ரமுடியொத இககைட்டொன நி்ல உருவொகியுள்ளது.
 மொணவரகைளுககைொன  கைல்வி்ய சி்ற்நத 
மு்்றயில் வழஙகுவத்ன அடியொகைக பகைொண்டு 
மொணவரகை்்ள தொம் வசிககும் பிரசதசஙகைளுககு 
அருகைொ்மயில் உள்ள ்பொடசொ்லகைளில் 
இ்ண்நது கைல்வி ப்பறுவதறகைொன அனுமதி்ய 
அரசு வழஙகியிருககின்்ற ச்பொதிலும் எத்த்ன 
சதவிகித மொணவரகைளினொல் இவவொறு தமது 
கைல்விெடவடிக்கைகைளி்ன முன்பனடுககைமுடிகின் 
்றது என்்பது சகைளவிககுறியொகைசவ கைொணப்படுகின் 
்றது. ஒரு குடும்்பத்தில் ஒரு பிள்்ள கைல்வி 
கைறகின்்ற ச்பொது அப பிள்்ளககைொகை பசலவிடுகின்்ற 
்பணம், செரம் என்்பவற்்ற விட இரண்டு 
அல்லது மூன்று குழ்ந்தகைள கைல்வி கைறகின்்ற 
குடும்்பஙகைளில் அதிகை்ளவு ்பணம், செரம் 
என்்பனவற்்ற பசலவிட சவண்டிய அவசியம் 
கைொணப்படுகின்்றது. இருபபினும் இன்்்றய ப்பொரு 
்ளொதொர பெருககைடியின் மத்தியில் ப்பறச்றொரகை 
ளினொல் தமது பிள்்ளகைளுககைொன கைல்வி்ய 
ப்பறறுகபகைொப்பறறுகபகைொடுப்பது சிககைலொன ஒன் 
்றொகைசவ கைொணப்படுகின்்றது.
 ஆரம்்ப மறறும் இ்டநி்ல கைல்வி்ய 
சி்ற்நத மு்்றயில் ப்பறறு உயரகைல்வி மறறும் 
்பட்டப்படிப்்ப பூரத்தி பசய்த மொணவரகைள கூட 
தமககைொன சவ்லவொய்பபி்ன ப்பறுவதறகு 
வரி்சயில் கைொத்திருககின்்ற நி்லயில் இன்்்றய 
ப்பொரு்ளொதொர நி்லயில் தமது கைல்வி்ய 
பதொ்லத்துகபகைொண்டிருககின்்ற மொணவரகை 
ளின் எதிரகைொலம் என்்பது சகைளவிககுறியொகைசவ 

கைொணப்படுகின்்றது. தமது அத்தியொவசிய சத்வ 
கை்்ள சுயமொகை நி்்றசவறறிக பகைொள்ளககூடிய 
நி்லயில் இருககின்்ற குடும்்பஙகை்்ள சசர்நத 
மொணவரகை்்ள விட அத்தியொவசிய சத்வகை்்ள 

நி்்றசவறறிகபகைொள்ள ஒவபவொரு ெொழும் 
தினககூலி சவ்லககு பசல்லசவண்டிய கைட்டொய 
நி்லயில் இருககின்்ற குடும்்பஙகை்்ளச் சசர்நத 
மொணவரகைள அதிகை்ளவு ்பொதிபபுககைளி்ன எதிர 
பகைொளகின்்ற நி்ல கைொணப்படுகின்்றது.
 அசத ச்பொன்று இன்்்றய ப்பொரு்ளொதொர 
பெருககீட்டில் இரு்நது பவளிவரும் முகைமொகை 
அரச ்பணியொ்ளரகை்்ள பவளிெொட்டு சவ்லவொய் 
பபி்ன ப்பறுவதறகைொன அனுமதி்ய வழஙகியிரு 
ககின்்ற நி்லயில் அதிகை்ளவொன ஆசிரியரகைள 
இதறகைொன விண்ணப்பஙகை்்ள வழஙகுகின்்ற 
நி்ல கைொணப்படுகின்்றது. இதனொல் ப்பரும்ளவில் 
மொணவரகைச்ள ்பொதிபபி்ன எதிரபகைொளகின்்றனர. 
மொணவரகைளுககைொன சி்ற்நத கைல்வி அறிவி்ன 
புகைட்டி அவரகைளுககு சமூகைத்திறகு ஏற்ப சமூகைம 
யமொககைலி்ன வழஙகும் அனு்பவம் வொய்்நத 
ஆசிரியரகைள பவளிெொட்டு சவ்லவொய்பபு சதடி 
பவளிெொடுகைளுககு பசல்கின்்ற ச்பொது இன்று 
கைல்விகைறறு வருகின்்ற எதிரகைொல இ்ளம் த்லமு 
்்றயினரகைளின் நி்ல என்னவொகும்.
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ஏற்பட்டுள்ளது. குறித்த சுறறுலொத்து்்ற புதிய 
அ்மச்சரின் வரு்கை ஊடொகை சமலும் அபிவிருத்தி 
பசய்வதறகைொன ெடவடிக்கைகைள கைொணப்படுவதொகை 
அறியமுடிகி்றது. கிழககு மொகைொணத்துககு 
பவளிெொட்டு ்பயணிகைளில் 5வீதமொனவரகைளின் 
வரு்கை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள்தயும் அறிய 
முடிகி்றது ஆனொலும் 85 வீதமொன மு்்றசொரொ 
சுறறுலொத் து்்ற வரத்தகை  நி்ல்ம கைொணப்படு 
கி்றது. வீடுகைளில், சஹொட்டல்கைளில் உல்லொசத் 
து்்ற சுறறுலொ வழிகைொட்டுனரகைள ்பணியொறறும் 
நி்ல்ம கைொணப்பட்டொலும் உரிய மு்்றயில் 
்பதிவு பசய்யப்படொ்ம அவரகை்்ளப ப்பரிதும் 
்பொதித்துள்ளது. பகைொசரொனொ கைொலஙகைளின் ச்பொது 
தகு்நத ்பொதிபபுககைொன ெஷட ஈடுகை்்ளப ப்ப்ற 
முடியொத நி்லககு முகைஙபகைொடுத்துள்ளனர. 
கிழககில் 2009ககு முன்பு சுறறுலொத் து்்ற கைொணப 
்படவில்்ல  இதன் பின்ச்ப பவளிெொட்டு ்பயணி 
கைளின் வரு்கை அதிகைரித்து து்்றசொர வ்ளரச்சி 
கைண்டது
 சகைல து்்றகைளுடனும் இ்ண்நது 
பகைொண்சட சுறறுலொத் து்்ற்ய வ்ளரச்சி கைொண 
சவண்டிய நி்ல உள்ளது வனவ்ளத் தி்ணககை்ளம், 
ப்பொலிசொர, கைடசலொர ்பொதுகைொபபு நிறுவனம் 

ச்பொன்்றவறறுடன் இ்ண்நசத பசயற்பட 
சவண்டியுள்ளது. எது எவவொ்றொகை இருபபினும் 
தறச்பொ்தய ப்பொரு்ளொதொர பெருககைடி நி்ல்ம 
கைொரணமொகை கிழககு மொகைொண சுறறுலொ து்்றயில் 
்பொரிய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள்த அறிய முடிகி்றது.

த�ொடர்ந்து ... த�ொடர்ச்சி  ...

கைப்பல்கைளில் இரு்நது ஏவும் இ்நத ஏவுகை்ண 
சசொத்னயொனது கைட்நத 2021 ஆம் ஆண்டும் 
சதொல்வியில் முடி்நதிரு்நதது. அலொஸ்ககைொ வில் 
இடம்ப்பற்ற இ்நத ்பரிசசொத ்னயின்ச்பொது 
ஏவுகை்ண த்ள த்்த விட்டு பு்றப்படுவதில் 
சதொல்விகைண்டிரு்நதது. ்பரிசசொத்னகைள சதொல் 
வியில் முடிவ்ட்நதுள்ளச்பொதும் தொம் பதொடர 
்நதும் முயறசி பசய்து இலக்கை எட்டபச்பொவதொகை 
ப்பன்ரகைன் பதரிவித்துள்ளது. சீனொவும், ரஸ்யொவும் 
்கைப்பரபசொனிக ஏவுகை்ணகை்்ள பவறறிகைரமொகை 
்பரிசசொதித்துள்ளதுடன், ரஸ்யொ அத்ன சிரியொ 
மறறும் உக்ரன் கை்ளமு்னகைளில் ்பரீட்சித்தும் 
்பொரத்துள்ளது இஙகு குறிபபிடத்தககைது.

இலக்்க எடடொ�         ... த�ொடர்ச்சி... 

இரொ. சம்்ப்நதன் இனி ஒய்வு எடுககைசவண்டும் என 
கூறுகி்றொர.
 இ்த ்பொரத்து அழுவதொ சிரிப்பதொ 
என்றுகூட பதரியவில்்ல, உண்்மயில் தமிழ் 
சதசிய கூட்ட்மபபுககு யொர அடுத்த த்லவர 
சம்்ப்நதன் ஐயொ ஓய்வு எடுககை சவண்டும் 
என பசொல்வதறகு இவர யொர? தறச்பொ்தய 
ஜனொதி்பதி சகைொட்டொ்பொய்வ ஓய்வு எடுககுமொறு 
கூ்றமுடியொமல் தமிழ் த்லவ்ர ஓய்பவடுககை 
கூறும் இனவொத சிஙகை்ள அரசியல்வொதிகைளின் 
ச்பொககுகை்்ள தமிழ்சதசிய அரசியல் த்லவரகைள 
சிஙகை்ள இனவொத ஊறறும், சிறீலஙகைொ வஙகு 
ச்றொத்தும், எப்படியொனது என்்ப்த புரி்நது 
பகைொண்டு எமது உரி்ம்ய பவன்ப்றடுககும் கைொல 
மொகை இத்ன மொறறிச் பசயல்்படசவண்டும்.

சிங்கள இனவொ�  ...த�ொடர்ச்சி  ...

எவவொறு கி்டககும் என்்பதறகைொன ்பொ்த 
வ்ர்படம் எத்னயும் எதிரககைட்சிகைள முன் 
்வககைவில்்ல. அவற்்ற அவரகைள முன்்வக 
கைபச்பொவதுமில்்ல. ஏபனனில் அவற்்றப 
்பயன்்படுத்தி அரசொஙகைம் கைொய் ெகைரதலொம் என்்ற 
்பயம் அவரகைளிடம் உள்ளது. அல்லது அவரகைளிடம் 
அவவொ்றொன திட்டம் எதுவும் இல்லொமலும் 
இருககைலொம்.
 ஆனொல், தறச்பொ்தய ஆட்சி ்பதவியி 
லிருப்பதில் சமறகு ெொடுகைளும், உதவி வழஙகும் 
நிறுவனஙகைளும் விருப்பமொகை இல்்ல என்்ப்த 
அவரகைளு்டய பசயற்பொடுகை்்ளப ்பொரககும் 
ச்பொது புரி்நதுபகைொள்ளககூடியதொகை இருககின்்றது.

 "

முற்ொ்க முடங ... த�ொடர்ச்சி  ...
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்ப்னமரசம தமிழ் மண்ணின் ஆணித்தரமொன 
குறியீடொகை அ்மகி்றது.  யொழ்ப்பொண ்பகுதி 

யில் இம்மரம் அதிகைம்.  ்பல ஆண்டுகைளுககு முன் 
ஈழத் தமிழ் எழுத்தொ்ளர பச. சயொகைெொதன் அவரகைள 
ஈழத் தமிழ் எழுத்தொ்ளரகைளின் சி்ற்நத சிறுகை்தகைள 
பகைொண்ட “பவளளிப ்பொதசரம்” என்்ற அரிய 
பதொகுபபு நூல் ஒன்்்ற பகைொண்டு வ்நத ச்பொது 
அதன் அட்்டப ்படத்தில் ்ப்ன மரம் ஒன்று 
நிறகும்.  பி்றகு  எஸ். ப்பொன்னுத்து்ரயும் இ்நதிரொ 
்பொரத்தசொரதியும் இ்ண்நது, சமறகு ஐசரொபபிய 
ெொடுகைளில் புலம் ப்பயர்நது குடிசயறிய தமிழீழ 
எழுத்தொ்ளரகைளின் சிறுகை்தகை்்ளத் பதொகுத்து 
“்பனியும் ்ப்னயும்” என்்ற த்லபபில் நூல் 
பவளியிட்டொரகைள.  ச்பொர முகைஙகைள ஓவிய நூலிலும் 
புகைசழ்நதி ஓர ஒற்்றப ்ப்ன மரத்்த பெடுகை 
நிறகை ்வத்து அரிய ஓவியமொககியிருககி்றொர.  (99 
–ம் ்பககை ஆயில் ச்பஸ்டல் ஓவியம்) சுறறி த்ல 
யிழ்நத பமொட்்டப ்ப்னமரஙகைள ெடுசவ குருதி 
வண்ணப பின்புலத்தில் புகைசழ்நதியின் ெம்பி 
க்கையொய் நிமிர்நது நிறகும் ்ப்னமரம். 
 “உயிரக கைல்ல்்ற” மறறும் “முளளிவொய்க 
கைொல்” என்்ற, அ்ளவில் ப்பரிய இரு ஓவியஙகைளின் 
சஙகைதிகைள பிகைொச�ொவின் “குவொரனிகைொ” ்வ 
நி்னவூட்டுவசதொடு கிட்டத்தட்ட அதுச்பொன்்ற 
கைவனத்்த ஈரககும்்படியொகைவும் ்படு்ப்வ.  
சயொகைெொதன் “அரசு” என்று சிறு ெொவல் ஒன்்்ற 
எழுதி பவளிக பகைொணர்நதொர.  அரசு என்்பது 
அரசமரம் – அரச இ்ல்யயும், அரசொஙகைத்்தயும் 

குறிககும் பசொல்லொகி்றதொயும், அரசு – அரசமரம் 
புத்த மதத்துககும் ப்பௌத்தரகைளுககும் முககியமொன 
பதன்றும், ஈழத்தமிழினத்துககும் ப்பௌத்த சிஙகை்ள 
ச்பரினத்தொருககும் பதொடஙகிய ச்பொரொட்டத்தின் 
அடிப்ப்ட மத ரீதியொன கைொரணஙகைளில் “அரசு”ம் 
ஒன்று என்்பது மொதிரி அதில் எழுதியிருப்பொர.  
அவரிடம் சகைட்டச்பொதும் ஆமொபமன்்றொர.  
புகைசழ்நதியின் ச்பொர முகைஙகைள நூலிலுள்ள சில 
வண்ண ஓவியஙகைளிலுள்ள இ்லகைள சித்தரிபபு 
அரச மர இ்லகை்்ள ஒத்திருககி்றது.  ஈழப 
ச்பொரின் ச்பொது ெட்நசதறிய நி்்றய அவல 
நிகைழ்வுகைளின் பகைொடூர கைொட்சிகை்்ளப புகைசழ்நதி தம் 
வண்ண ஓவியஙகைளில், சகைொட்சடொவியஙகைளில், 
லிசனொகைட் ்பதிபச்பொவியஙகைளில் பதரிவிககி்றொர. 
வண்ணஙகை்்ளப ச்பொலசவ புகைசழ்நதியின் சகைொடு 
கைளும் ஆழமொன்வ, திடமொன்வ.  பசொல்லும் 
பசய்தி்ய உரத்துச் பசொல்லும் வ்கையில் கைனமொன 
இழுபபுககை்ளொலொன்வ. அசத சமயம் ச்பனொ 
மறறும் ்ம [PEN AND INK] யொல் வ்ரயப ்பட்ட 
ஏரொ்ளமொன சகைொட்சடொவியஙகைளில் புகைசழ்நதி 
யின் சகைொடுகைள அதிநுட்்பமொகை, ஆதிமூலத்தின் 
சகைொட்சடொவியஙகைள ச்பொல சதொன்றுவசதொடு 
சகைொட்சடொவிய சொய்லக கைட்நது ்பதிபச்பொவி 
யஙகைளின் [PRINT MAKING] தன்்ம்யக பகைொண்டி 
ருககின்்றன. 21–ம் ்பககைத்திலுள்ள லிசனொகைட் “கைொத்தி 
ருபபு” ்படம் மககைள ்பசி ்பட்டினியொல், எதிரியின் 
தொககுதலில் ்படும் அவலத்்தக கைொட்டுகி்றது.  
ச்பொரொளிகைளில் மூத்தவரொன குட்டிமணியின் கைண் 

கைள சி்்றயில் பிடுஙகைப்பட்ட சகைொர நிகைழ்்வ, 
புகைசழ்நதியின் ஓவியச் சித்தரிபபு நூலின் 23 ம் 
்பககைத்து “குட்டிமணி கைண்கைள” எனும் ்தல 
வண்ண ஓவியத்தில் கைொட்டப்பட்டுள்ளது.  மனித 
ெொகைரிகைத்்தயும், மனிதம் எனும் உணர்வயும் 
இழ்நத மிருகைச் பசயல் என்்ப்த ஓவியம் 
உணரத்துகி்றது.  ஈழத்தமிழர குடும்்பம் புலம் ப்பயர்ந 
தும் ப்பயரொமலும் அஙகுமிஙகும் அ்ல்நது 
அகைதிகை்ளொய் அடி்ம வொழ்விலிரு்நது விடு 
த்ல ப்ப்ற சவப்றொரு இடத்திலும் ெொட்டி 
லும் சவறு வித அடி்மகை்ளொய் வொழ செரிட்ட 
பகைொடு்ம அவலத்்தப புகைசழ்நதி ப்பன்சில் 
ஓவியமொய் அதியறபுதமொய் [்பககைம் – 24, அ்லவு]  
தீட்டியுள்ளொர.  ஒரு குழ்ந்த உட்்பட அறுவர 
பகைொண்ட குடும்்பச் சித்தரிபபில் ஒவபவொரு 
முகைமும் ஒவபவொரு சகைளவிக குறி்ய ஏ்நதியவொறு 
சித்தரிககைப்பட்டுள்ளது. “யொழ் நூலகைம் எரிபபு 
[்பககைம் – 29]” எனும் வண்ண ஓவியம், புகைசழ்நதி 
யின் “கியூபிஸ்டிக” ்பொணி முயறசி எனலொம்.

 நூலில் சிறு சிறு பு்கை்படஙகைள ஓவியரின் 
ஓவிய பசயல்்பொடுகை்்ள, அவரது ்பல்சவறு 

்பருவஙகைளில் நிகைழ்்நத்தச் பசொல்லியவொறு 
வரி்சப ்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  சில பு்கைப்படஙகை 
ளின் வொயிலொகை புகைசழ்நதி தம் ஓவியஙகை்்ள 
ச்பொரொட்டம் ச்பொசத தமிழீழத்தின் ்பல ்பகுதிகைளில் 
ப்பொதுமககைள ்பொர்வககு கைொட்சிப்படுத்தியிருப 
்பது பதரிகி்றது.  அத்சதொடு சில அரிய பு்கைப்படஙகை 
ளில் தமிழீழ விடுத்லப புலிகைச்ள தம் சீரு்டயில் 
வ்நதிரு்நது ஆவசலொடு அககைொட்சிக கூடத்தினுள 
ஓவியஙகை்்ளப ்பொர்வயிடும் அரிய கைொட்சியும் 
கி்டககி்றது.  

 அதி உயர்நத தரமொன மு்்றயில் இவ 
வண்ண ஓவிய நூல் தயொரிககை்பட்டுள்ள்தப 
்பொரொட்ட சவண்டும், சதொழ்ம பவளியீட்டுப 
்பதிப்பகைம் ப்பரு்ம பகைொள்ள சவண்டிய ்பதி 
ப்பொகும்.  நூலில் இடம் ப்பறறுள்ள ஓவியஙகைள 
பவவசவறு கைொலத்தில் – 1985 முதல் 2018 – 
வ்ரயிலொன கைொலகைட்டத்தில் வ்ரயப்பட்டும் 
தீட்டப்படும், ்பதிபச்பொவியமொககைப்பட்டது 

மொன்வ என்்பது பதரிய வருகி்றது.  எனினும், 
்பல்சவறு கைொலஙகைளில் ்ப்டககைப்பட்டசதயொயி 
னும், அ்வ யொவும் ஒசர விடயத்்த – பசய்தி 
்யக பகைொண்டதொயிருப்பதொல் ஒசர சீரொன 
கைட்ட்மபச்பொடு ஒசர வித வண்ணச் சசரக்கை 
சயொடு ஒசர வித சகைொடுகை்ளொல் அ்மயப ப்பறறு 
ள்ளன.  இதனொல் கைொல இ்டபவளி சறறும் பதொனி 
ககைவில்்ல.  இ்வ புகைசழ்நதி எனும் ஓவியப 
ச்பொரொளியின் மொ்றொத இனப்பற்்றயும், மண் 
்பற்்றயும், ச்பரினவொதத்திலிரு்நது ஈழத் தமிழரின் 
விடுத்ல ப்பறும் உணரவு மறறும் ச்பொரொட் 
டத்தின் மீதொன ெம்பிக்கை்யயும் இரககைத்்தயும் 
ஆதர்வயும் எடுத்துச் பசொல்லு ்ப்வ.  ஒவபவொரு 
ஓவியத்துககும் உகை்நத த்லப ்்பயும் அதறகைொன 
பசறிவொன ப்பொருள ப்பொதி்நத கைவி்தகை்்ள ஆககி 
அளித்துள்ள கைவிஞர இன்குலொப்்பயும் கைவிஞர 
கைொசி ஆன்நத்னயும் மிகைவும் ச்பொறறிப ்பொரொட்ட 
சவண்டும்.  
 ஓவியர புகைசழ்நதியவரகைள ஓவியக கை்ல 

பதொடர்பொகை நூல்கைள ்பலவற்்ற எழுதி பவளிக 

பகைொணர்நதிருப்பவர.  அவறறில் முககியமொன்வ, 
த்ந்த ப்பரியொரின் ்பல்சவறு சதொற்றஙகை்்ளக 
பகைொண்ட சகைொட்சடொவியஙகைளின் அரிய பதொகுபபு 
நூல், ஓவியம் – கூறுகைளும் பகைொள்கைகைளும் எனும் 
நூல் மிகை முககியமொனது.  எளிய வி்ளககைஙகைச்ளொடு 
கூடிய ஏரொ்ளமொன ்படஙகைள பகைொண்ட நூல் 
இது.  சமறகுலகை ஓவியரகைள – வண்ணஙகைளும் 
வரலொறும் என்்ற நூலும் ஐசரொபபிய ஓவியரகைளில் 
முககிய கை்ல ஆளு்மகைள குறித்தொனது.  அரிய 
வண்ணப ்படஙகைளும் கைருபபு பவள்்ளப ்பட 
ஙகைளும் நி்்ற்நதது.  புகைசழ்நதியின் மறப்றொரு 
ஓவிய நூல், இ்நதிய ஓவியக கை்லஞர எம். எஃப. 
ஹூசசன் ்பறறியது.  இ்நநூல் கைொலஞபசன்்ற – 
இ்நதிய பிககைொச�ொ என்று புகைழப்பட்ட கை்லஞர 
ஹூசசனுககைொன அஞசலி நூல் ச்பொலொனது.  ஓவியர 
ஹூசசனின் முககிய வண்ண ஓவியஙகைளின் 
்படஙகைள பகைொண்ட நூல், ஓவியர புகைசழ்நதியின் 
ஓவியஙகைள ்பறறிய தம் கைட்டு்ரகைள வொயிலொகை 
கைருத்துச் பசொல்லியிருப்பவரகைள ஏரொ்ளம்.  அவரகை 
ளில் சிலரது அரிய கைட்டு்ரகைள பகைொண்ட “பெஞ 
சில் ்பதி்நத நி்றஙகைள”, என்்ற நூலும் சி்ற்நத ஒன்று.  
சமகைொல ஓவியரகைளில் புகைசழ்நதியும் ெம் பெஞசில் 
்பதி்நது நி்்ற்நதவர. 

முறறும்       
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கைட்நத சம மொதம் 11ம் திகைதி ஆககிரமிககைப்பட்ட 
சமறகுககை்ரப பிரசதசத்தில் இஸ்சரல் 

இரொணுவத்தினரொல் பகைொல்லப்பட்ட அல்ஜஸீ 
ரொவின் மூத்த ஊடகைவியலொ்ளரொன பஷரீன் 
அபு அகச்ள (Sherin Abu Akleh) ஏ்னய ஊடகைவி 
யலொ்ளருககு விட்டுச் பசல்கின்்ற விடயஙகைள (leg-
acy) பதொடர்பொகை ஏறகைனசவ நி்்றய விடயஙகைள 
ச்பசப்பட்டிருககின்்றன.
 தனது 26வது வயதில் அல்ஜஸீரொவுடன் 
தன்்ன இ்ணத்துகபகைொண்ட அபு அகச்ள, 
இஸ்சரலின் ஆககிரமிபபுககு உட்்பட்டிருககின்்ற 
சமறகுககை்ரப பிரசதசத்தில் வொழுகின்்ற ்பொலஸ் 
தீன மககைளின் ெொ்ளொ்நத வொழ்க்கை பதொடர 
்பொன பசய்திகை்்ள பவளியுலகைத்துககுக பகைொண்டு 
வருவதறகைொகை தன்்ன முறறிலும் அரப்பணித் 
திரு்நத ஓர ஊடகைவியலொ்ளரொகைத் திகைழ்்நதொர. 
‘்பொலஸ்தீனமகைள’ (Daughter of Palestine)  என்று 
மககை்ளொல் பசல்லமொகை அ்ழககைப்பட்ட பஷரீன் இல 
ட்சககைணககைொன அரபு இல்லஙகைளில் ்பொலஸ்தீனம் 
பதொடர்பொன பசய்திகைளின் முகைமொகைத் திகைழ்்நதொர.

 ஆககிரமிககைப்பட்ட சமறகுக கை்ரயின் 
வட்பகுதியில் அ்ம்நதுள்ள பஜனின் அகைதிமுகைொ 
மில் இஸ்சரல் ்ப்டகைள ஒரு திடீரச்சசொத்ன்ய 
சமறபகைொண்ட ச்பொது, அ்நத நிகைழ்வு பதொடர்பொன 
பசய்திகை்்ள அககுறிபபிட்ட த்ளத்தில் நின்று 
வழஙகிகபகைொண்டிரு்நத சவ்்ளயில், அபு அகச்ள 
பகைொல்லப்பட்டொர. உலகின் ்பல அரசுகைளும் அசத 
செரம் மனித உரி்மக குழுககைளும் அபூ அகச்ளயின் 
பகைொ்ல்ய வன்்மயொகைக கைண்டித்திருககின்்றன.
 அவரது சொவு நிகைழ்்நது ஒரு சில வொரஙகைள 
கைட்நத பின்னணியில், அவரது ஊடகைவியல் சொத 
்னகை்்ள அல்ஜஸீரொ ஒரு கைணம் திரும்பிப ்பொர 
ககி்றது.
 

பாலஸதீை வாகைாலிக்குர்ல இ்ைநது 
தைாபிதது அதைறகாகப் பணிபுரிநதைவர

 ்பொலஸ்தீனத்தில் ெ்டப்பற்ற முதலொவது 
கி்ளரச்சியின் (First Intifada) ச்பொது, அபூ அகச்ள 
ஆககிரமிககைப்பட்ட பிரசதசஙகைளில் உள்ள 
்பல்கை்லககைழகைஙகைள அ்னத்துசம மூடப்பட்டி 
ரு்நத ஒரு கைொலப்பகுதியில், சஜொரதொன் ெொட் 
டில் அ்ம்நதுள்ள யொமூக (Yarmouk)  ்பல்கை்ல 
ககைழகைத்தில் ்பத்திரி்கைகைள பதொடர்பொகை வும் 
ஊடகைவியல் ்பறறியும் கைற்கைபெறிகை்்ள சமற 
பகைொண்டிரு்நதொர. 1993ம் ஆண்டு ஒஸ்சலொ ஒப 
்ப்நதஙகைள ஒப்பமிடப்பட்ட கைொலப்பகுதியில் 
சமறகுக கை்ரப்பகுதிககு அபூ அகச்ள மீண்டும் 
திரும்பி வ்நதொர. சமலும் ்பன்னிரண்டு சகைொககைளுடன் 
இ்ண்நது வொபனொலி பதொடரபு்பட்ட ஆறு 
மொதகைொலப ்பயிறசி்ய பஷரீன் ப்பறறிரு்நதொர. 
அ்நதப ்பயிறசி்யப ப்பற்ற சிறிது கைொலத்தில் 
’்பொலஸ்தீனக குரல்’ என்்ற ப்பயர பகைொண்ட ஓர 
வொபனொலிச் சச்வ்ய (Voice of Palestine Radio) 
1994ம் ஆண்டில் தொபித்து, அ்நத வொபனொலிககைொகைப 
்பணியொறறி வ்நதொர.
 “்பொலஸ்தீனத்துககு உளச்ளயிரு்நது 
பகைொண்சட ்பொலஸ்தீனத்துககைொன முதலொவது 
வொபனொலி்யத் பதொடஙகியது தமககு மிகைவும் 
ப்பரு்ம்யத் தருகின்்றது” என அல்ஜஸீரொவொல் 
சமறபகைொள்ளப்பட்ட ஒரு பசவவியில் அபூ அகச்ள 
பதரிவித்திரு்நதொர.

அரபுலகததின் கைம் சாரநதை முன்வைாடிப் கபண 
நிருபரகளில் ஒருவர

1996ம் ஆண்டு அஸ்ஜஸீரொ ஊடகை அ்மபபு 
அஙகுரொரப்பணம் பசய்யப்பட்டது. அடுத்த வரு 
டமொன 1997ம் ஆண்டில் அல்ஜஸீரொவுடன் அபூ 
அகச்ள தன்்ன இ்ணத்துகபகைொண்டொர. விரல் 
விட்டு எண்ணககூடிய ப்பண்கைச்ள அரபுலகைத்தில் 
்பணியொறறிய கைொலப்பகுதியில் ஊடகைவியலொ 
்ளரகை்ளொகை வர விரும்பிய ்பல ப்பண்கைளுககு 
முன்சனொடியொகைத் திகைழ்்நதவர அபூ அகச்ள.
 “தொன் பதொகுத்து வழஙகிய ஒவபவொரு 
பசய்தியுசம தனித்தன்்ம வொய்்நதது” என்று 
அவர பதரிவித்தொர.  சமறகுக கை்ரயில் இஸ்சரல் 
சமறபகைொண்ட ஊடுருவல்கைள ச்பொன்்ற நிகைழ்வுகைள 
பதொடர்பொகைப ்பொரொமுகைமொகை இருககை முடியொது 
என்றும் அபூ அகச்ள குறிபபிட்டிரு்நதொர.
 2006ம் ஆண்டில் கைொ�ொத் துண்டில் 
(Gaza Strip) இரு்நத குடியிருபபுகைளில் வொழ்்நத 
்பொலஸ்தீன மககை்்ளத் திடீபரன இஸ்சரல் 
பவளிசயறறிய நிகைழ்வு பதொடர்பொகை தொன் 
சமறபகைொண்டிரு்நத ஊடகைப ்பதி்வ அவர 
விசசடவிதமொகை நி்னவுகூர்நதொர. அவருடன் 
அவசவ்்ளயில் இ்ண்நது ்பணியொறறிய குழுவி 
னர அ்நதக குடியிருபபுகைளின் ெடுசவ ஒரு வீட்்ட 
வொட்கைககு எடுத்திரு்நதொரகைள. அ்நத வீட்டின் 
பவளிச்சுவரகைளில் அரபு மககைளுககு எதிரொன 
சுசலொகைஙகைள எழுதப்பட்டிரு்நதன. குடியிருப்பொ 
்ளரகைளுககு முன்சன அரபு பமொழி்யப ச்பசுவ்த 
அ்நதக குழுவினர விசவகைமொகைத் தவிரத்திரு்நதொர 
கைள.

 குடியிருப்பொ்ளரகைளின் பவளிசயற்றம் 
பதொடர்பொகை மூன்று ெொட்கைள பதொடரச்சியொகை பஷரீன் 
குழுவினர பசய்தி வழஙகிக பகைொண்டிரு்நதொரகைள. 
“மிகைப ்பதற்றமொன சூழல் அஙசகை நிலவியிரு்நத 
ச்பொதிலும் குடியிருப்பொ்ளரகைளின்  கைட்டுப்பொட்டில் 
அ்நதக குடிசயற்றம் நீண்ட ெொட்கை்ளொகை இரு்நது, 
ஈறறில் அ்நதக குடியிருப்பொ்ளரகைளுகசகை அ்நத 
இடம் ்கையளிககைப்பட்டது ஒரு சி்றப்பொன தரு 

ணமொகை இரு்நதது” என்று பஷரீன் சமலும் பதரி 
வித்திரு்நதொர.

வபார ைறறும் கிைரச்சி கதைா்டரபாை மிக விரிவாை 
கசயதித கதைாகுப்புகள்

்பொலஸ்தீனத்தில் இரண்டொவது கி்ளரச்சி (Sec-
ond Intifada) ஏற்பட்ட கைொலப்பகுதியில் அ்நத 
நிகைழ்வுகை்்ள மிகைவும் சி்றப்பொன மு்்றயில் 
பதொகுத்து வழஙகிய ப்பொழுது தொன் பஷரீன் 
அரபு உலகைத்தில் அ்னவருககும் அறிமுகைமொன 
ஓர ஊடகைவியலொ்ளரொகை மொறினொர. இன்னும் 
குறிப்பொகைச் பசொல்வதொயின் சமறகுககை்ரப பிரசத 
சத்தின் ெகைரஙகைளில் இஸ்சரல் சமறபகைொண்ட 
ஆககிரமிபபுகைள மறறும் ஊரடஙகுகைள பதொடர்பொகை 
மிகைவும் சி்றப்பொன விதத்தில் தகைவல்கை்்ள அப 
ச்பொது அவர வழஙகினொர.

 “அககைொலப்பகுதியில் சமறபகைொள்ளப்பட்ட 
அழிவுகைளின் பிரமொணஙகை்்ளசயொ அல்லது 
சொவு எஙகைளுககு எவவ்ளவு அருகைொகை இரு்நதது 
என்்ப்தசயொ ெொஙகைள இலகுவில் ம்ற்நதுவிட 
முடியொது” என்று கைட்நத ஒகசரொ்பர மொதம் அல்ஜ 
ஸீரொ பவளியிட்ட ஒரு கைொபணொளியில் அவர குறி 
பபிட்டிரு்நதொர.
 “மருத்துவம்னகைளிலும் ெொஙகைள 
அறி்நதிருககைொகை மககைளின் வீட்டுககூ்ரகைளிலும் 
இரவுபப்பொழுதுகை்்ள அககைொலத்தில் ெொஙகைள 
கைழித்சதொம். ஆ்பத்துகைள ்பல எம்்மச் சூழ்்நதிரு்நத 
ச்பொதிலும் அ்வ அ்னத்துககும் இறுஙகைொது 
பசய்திகை்்ளத் பதொடரச்சியொகை வழஙகுவதில் ெொங 
கைள அரப்பணிபபுடன் பசயற்பட்சடொம்” என்று 
அவர சமலும் கூறினொர.
 கைொ�ொத்துண்டு 2008-2009, 2012, 2014 , 2021 
ச்பொன்்ற கைொலப்பகுதியில் முறறு்கைககு உள 
்ளொககைப்பட்ட ச்பொது அஙகு இஸ்சரல் சமறபகைொ 
ண்ட தொககுதல்கைள பதொடர்பொன பசய்திகை்்ளயும் 
அபூ அகச்ள வழஙகினொர.
 2006ம் ஆண்டில் பல்பனொனில் ெ்டப்பற்ற 
ச்பொர பதொடர்பொகைவும்  2016 இல் ெ்டப்பற்ற அபம 
ரிககைத் சதரதல் பதொடர்பொன பசய்திகை்்ளயும் வழ 
ஙகுவதறகு பஷரீன் தவ்றவில்்ல.
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வபரகஸெயிற (Bir Zeit) பல்க்லக்கழகததில் 
ஊ்டகப்பயிறறுவிப்பாைராக

ச்பரப�யிற ்பல்கை்லககைழகைத்தின் ஊடகை அபி 
விருத்தி நி்லயத்தில் அபூ அகச்ள ஒரு ்பயிற 
றுவிப்பொ்ளரொகைக கைட்மயொறறினொர. ஊடகைப பீடத் 
தில் ்பயிறசி ப்பற்ற ்பட்டதொரி மொணவரகைளுககு அத் 
து்்ற பதொடர்பொன ்பல கைற்கைபெறிகை்்ள பஷரின் 
ெடத்தினொர.
 எண்ணிம ஊடகைப்பணி (digital journalism) 
பதொடர்பொகை அ்நதப்பல்கை்லககைழகைத்திலிரு்நது 
1997 மறறும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகைளில் ்பட்டயககை 
ற்கைபெறிகை்்ள அவர நி்்றவுபசய்திரு்நதொர.
 ச்பரப�யிற ்பல்கை்லககைழகைத்தின் ஊடகை 
ககைற்கைபெறிகைளுககு பஷரீன் கைொலடி எடுத்து்வ 
த்த ச்பொது, எஙகைளில் சிலர மிகைவும் ஆச்சரி 
யத்துககுள்ளொசனொம். கைொரணம் என்னபவ ன்்றொல் 

அவர அல்ஜஸீரொ பசய்தி நிறுவனத்துககைொகைப ்பணி 
யொறறிகபகைொண் டிரு்நத நிபுணத்துவம் வொய்்நத ஓர 
மூத்த ஊடகைவியலொ்ளரொகைப ்பணியொறறிகபகைொண்டி 
ரு்நதொர என்று ்பொலஸ்தீன ஊடகைவியலொ்ளரகைளில் 
ஒருவரொன முஜொபஹட் பமொவள பதரிவித்தொர.
 ்படிப்படியொகை பஷரீனின் குணவியல்புகை்்ள 
ெொம் அறி்நதுபகைொள்ளககூடியதொகைவிரு்நதது. புதிய 
விடயஙகை்்ளக கைறறு அறி்நது, தனது ஊடகைவியல் 
தி்றன்கை்்ள வ்ளரத்துகபகைொள்ள எபச்பொதுசம ஆர 
வமொயிரு்நத ஒரு மிகைவும் அன்்பொன, தொழ்்மப 
்பண்்்பகபகைொண்டவர பஷரீன் என்்ப்த எம்மொல் 
பின்னர அறியககூடியதொகைவிரு்நதது.
 அபூ அகச்ளயின் சொவின் பின்னர, அவ்ரக 
பகைௌரவிககும் முகைமொகை ஊடகைத்து்்றயில் சொத்ன 
்ப்டககும் ப்பண்கைளுககைொன ஒரு புல்மப்பரிசில் 
நிதி்ய ச்பரப�யிற ்பல்கை்லககைழகைம் தறச்பொது 
அறிவித்திருககி்றது. சவறு ்பல விடயஙகை்்ளயும் 
குறிபபிட்ட ்பல்கை்லககைழகைம் அறிவித்திருககி்றது.

சொவுககுப பின்னரொன விருதுகைள
 பஜரூசசலமின் விண்மீன் (Star of Jerusalem) 
என்்ற ்பரி்ச ்பொலஸ்தீன நிரவொகைம் அபூ அகச்ளககு 
வழஙகியிருககி்றது. ்பொரம்்பரியமொகை இப்பரிசு 
அரசியலில் முன்னணி வகிபச்பொருககு மட்டுசம 
இதுவ்ர வழஙகைப்பட்டு வ்நதிருககி்றது.
 ஊழலுககு எதிரொன அ்மப்பொன ஆமொன் 
(Aman), புலனொய்வு ஊடகைத்து்்றககைொன ( Investigative 
Reports) ்பரி்ச அபூ அகச்ளககு வழஙகியிருககி்றது.
 இஸ்சரலின் ஆககிரமிபபின் பிடியில் 
தமது வொழ்க்கை்ய எதிரபகைொண்டிருககின்்ற மக 
கைள பதொடர்பொன பசய்திகை்்ள வழஙகி வரும் 
முன்னணி ்பொலஸ்தீன ஊடகைவியலொ்ளரகைளுககு 
வழஙகைபவன்று ச்பரப�யிற ்பல்கை்லககைழகைம் 
ஓர வருடொ்நத பஷரீன் அபூ அகச்ள விரு்தயும் 
அறிவித்திருககி்றது.

நன்றி: அல்ஜஸீரொ

உன் வொழ்க்கை என்்றொல்? அது தொன் உன் நிம்மதி 
என்்றொல் 
உனககு திருமணம் எதறகு?, 
 ம்னவி எதறகு?, குழ்ந்தகைள எதறககு?, 
ச்பொ்தயினொல் ஓரிரு மணி நீ மகிழ்ச்சியொய் 
இருககைலொம் ஆனொல் நீ வொழ்க்கை முழுவதும் ச்ந 
சதொசமொகை வொழ சவண்டுபமனில் ச்பொ்த்ய 
விலககி தளளிவிடுஙகைள . அதுசவ வொழ்வின் சுவரொ 
ஷயஙகை்்ள  உஙகைளுககு கைறறுதரும்.
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இ்நத வழககில் அவர நிர்பரொதியொகைக கைொணப 
்பட்டு விடுத்ல பசய்யப்பட்டதுடன் ப்பரு்ந 
பதொ்கைப ்பணம் இழபபீடொகைவும் வழஙககைப்பட்டி 
ருககின்்றது.
 இலங்கை ்பஙகைரவொதத் த்டச்சட்டத்தின் 
ெொல்ர தசொபத கைொல ெ்டமு்்றயில், 12 
வருடஙகைள தடுத்து ்வககைப்பட்டிரு்நத ்கைதி 
ஒருவருககு இவவொறு முதற தட்வயொகை இழபபீடு 
வழஙகைப்பட்டிருககின்்றது. ஆனொல் ்பல தமிழ் 
அரசியல் ்கைதிகைள 10, 15 வருடஙகை்ளொகைத் தடுத்து 
்வககைப்பட்டு வழககு விசொர்ணயின்ச்பொது 
விடுத்ல பசய்யப்பட்டிரு்நத ச்பொதிலும், அவரகை 
ளுககைொன இழபபீடு எதுவும் வழஙகைப்படவில்்ல.
 நிரொ்பரொதி ஒருவர எ்நதக கைொரணத்்தக 
பகைொண்டும் தண்டிககைப்பட்டுவிடக கூடொது என்்பது 

நீதி பெறிமு்்ற. குற்றம் பசய்யொதவர எ்நதக 
கைொரணத்்தக பகைொண்டும் தண்டிககைப்பட்டுவிடக 
கூடொது. இத்ன உறுதி பசய்யும் வ்கையில் 
சம்்ப்நதப்பட்ட அ்மச்சும் அதிகைொரிகைளும் ெட்நது 
பகைொள்ள சவண்டும். வழககுத் தொககைல் பசய்யொ 
மசலசய ்பல வருடஙகைள சி்்றத் தண்ட்ன 
அனு்பவித்த பின்னர நிர்பரொதி என தமிழ் அரசியல் 
்கைதிகைள விடுத்ல பசய்யப்பட்டுள்ளொரகைள. 
குற்றம் பசய்யொமசலசய தண்ட்ன அனு்பவிககை 
செர்நதுவிட்ட அவரகைளிடம் கு்்ற்நத ்பட்சம்  
்பயஙகைரவொதப புலனொய்வு பிரிவினசரொ அல்லது 
்பொதுகைொபபு அ்மச்சசொ வருத்தம் கூட  பதரிவி 
ககைவில்்ல. மன்னிபபு சகைொரவுமில்்ல. அது 
மட்டுமல்லொமல் அவரகைள தண்ட்ன அனு்பவித் 
த்மககைொகை இழபபீடு எதுவும் வழஙகைப்படவி 
ல்்ல.
 இத்த்கைய தமிழ் அரசியல் ்கைதிகைள 

தமககைொன இழபபீடு சகைொரி வழககுத்தொககைல் 
பசய்யொதிருககைக கூடும். எனினும் யுத்தம் முடி 
வ்ட்நது ்பல வருடஙகைள கைட்நத பின்ன ரும் 
அவரகை்்ள சி்்றத்தண்ட்ன ப்ப்றச் பசய்த 
்மககைொகை சம்்ப்நதப்பட்ட தரபபினர தொமொகைசவ 
முன்வ்நது அவரகைளுககைொன இழபபீடு வழஙகி 
யிருககை சவண்டும். ஆனொல் அது ெடககைவில்்ல.
 மனிதொபிமொனம் மரத்துப ச்பொன 
நி்லயில் தமிழ் அரசியல் ்கைதிகை்்ள ெடத்து 
கின்்ற இனவொத மதபவறி பகைொண்ட ச்பரினவொத 
ஆட்சியொ்ளரகைளிடம் நீதி்யயும் பெறிமு்்றகை்்ள 
யும் எதிர்பொரப்பது வீணொன பசயற்பொடொகைசவ 
அ்மயும். ஆனொலும் ப்பொறுபபு்ட்ம்யப பு்ற 
ககைணித்துச் பசயற்படு்பவரகைள ஒரு ெொள ப்பொறுபபு 
கூ்ற நிரப்ப்நதிககைப்படுவொரகைள என்்பதில் ச்நசத 
கைமில்்ல.

தபொறுப்பு்ட்ை         ... த�ொடர்ச்சி... 

விடுவிககைப்பட்டுள்ளதொகை அவர பதரிவித்துள 
்ளொர.
 ச்பொர ஆரம்பிககைப்பட்ட பின்னர 
இடம்ப்பற்ற மிகைபப்பரும் ்கைதிகைள 
்பரிமொற்றம் இதுவொகும். சரண்ட்நத 6500 
இறகு சமற்பட்ட உக்ரன் ்ப்டயின்ர தொம் 
தடுத்து்வத்துள்ளதொகை ரஸ்யொ கைட்நத மொதத்தின் 
ஆரம்்பத்தில் பதரிவித்திரு்நதது.
 ஆனொல் உக்ரன் வசம் எத்த்ன ரஸ்ய 
வீரரகைள உள்ளனர என்்பது பதொடரபில் இதுவ்ர 
உக்ரன் பதரிவிககைவில்்ல.

உக்ரனில இடம்         ... த�ொடர்ச்சி... 

ரஸ்யொவின் தஙகைத்தின் மீது அபமரிககைொ விதித்த 
த்டயில் பிரித்தொனியொ, யப்பொன் மறறும் கைனடொ 
ஆகிய ெொடுகைள உடனடியொகை இ்ண்நதுள்ளன. 
ஆனொல் இத்தொலி, பிரொன்ஸ் மறறும் சஜரமன் 
ஆகிய ெொடுகைள பின்னர இ்ணயலொம் என 
எதிர்பொரககைப்படுகின்்றது.
 உலகில் தஙகைம் உற்பத்தி பசய்யும் 
ெொடுகைளில் ரஸ்யொ இரண்டொவது இடத்தில் 
உள்ளது. உலகின் தஙகை ஏறறுமதியில் 9.2 விகி 
தத்்த ரஸ்யொ உற்பத்தி பசய்கின்்றது. எனசவ 
தஙகைம் மீதொன த்ட உலகில் தஙகைத்தின் 
வி்ல்ய அதிகைரிககைச் பசய்யும். ரஸ்யொவின் 
எண்பணய் ஏறறுமதிககு வி்லககைட்டுப்பொடு 
பகைொண்டுவருவது பதொடரபில் ஆய்வு பசய்யப 
்பட்டதுடன், ரஸ்யொவில் இரு்நது ஏறறுமதி 
பசய் யப்படும் விவசொயப ப்பொருட்கைள மறறும் 
உரவ்கைகைளுககு த்டயில்்ல என்்பதுடன், 
உக்ரனில் இரு்நது தொனியஙகை்்ள எவவொறு 
ஏறறுமதி பசய்வது என்்பது பதொடரபிலும் 
ச்பசப ்பட்டது. இதனி்டசய, ரஸ்யொவின் 
தொனிய ஏறறுமதி இ்நத வருடம் 50 மில்லியன் 
பதொன்கை்ளொகை உயர்நதுள்ளது. கைட்நத வருடம் அது 
37 மில்லியன் பதொன்கை்ளொகை இரு்நதது. ஆபிரிககை 
ெொடுகைளுககு தொனியஙகை்்ள ஏறறுமதி பசய்வது 
பதொடரபில் ரஸ்யொ சி்நதித்துவருவதொகை பதரிவிக 
கைப்படுகின்்றது.

ரஸ்ொ மீது         ... த�ொடர்ச்சி... 

மககைளின் எண்ணஙகைள, அபிலொ்ஷகைள என்்ப 
வற்்ற “ஒசரெொடு ஒசர சட்டம்” பு்ற்நதளளுமொகை 
இரு்நதொல் அது ்பொதகை வி்்ளவுகைளுகசகை இட் 
டுச் பசல்லும். இ்நத வ்கையில் முஸ்லிம் சமூ 
கைத்தினரின் உரி்மகை்்ள மழுஙகைடிக கும் வ்கை 
யில் ஒசர ெொடு ஒசர சட்டம் கைொணப்படுமொயின் 
அது வன்்மயொகை கைண்டிககைத்தககைதொகும் என்்றொர.

ஞொனசொரப�ரரின்         ... த�ொடர்ச்சி... 

சதசஙகைள கைொணப்படுகின்்றது. இப்பகுதிகைளில் 
்பொடசொ்லகைள அ்ம்நதுள்ளதனொலும் மககைளின் 
குடியிருபபுககைளில் இரு்நது பெடு்நதூரத்தில் 
்பொடசொ்லகைள அ்ம்நதுள்ளதனொலும் தறச்பொது 
ஏற்பட்டுள்ள எரிப்பொருள ்பற்றொககு்்றயினொல் 
ஆசிரியரகைள மறறும் மொணவரகை்ளொலும் ்பொட 
சொ்லகைளுககுச் பசல்ல முடியொத நி்ல ஏற்பட் 
டுள்ளது  
 சமலும் கிழககு மொகைொணக கைல்வித் 
தி்ணக கைழகைத்தினரின் மு்்றயொன திட்டமிடல் 
இன்்மசய  ்பொடசொ்ல இ்டவிலகும் மொண 
வரகைளின் எண்ணிக்கை அதிகைரிககை கைொரணம்” என 
அவர சுட்டிககைொட்டியுள்ளொர.

தபொருளொ�ொர  தநரு         ... த�ொடர்ச்சி... 

பசயற்பொட்டு ஒன்றி்ணவு உளளிட்ட சில 
அ்மபபுககை்ளொல் தொககைல் பசய்யப்பட்ட 
மனு்வக கைட்நத பசவவொய்கிழ்ம தளளு்படி 
பசய்த ஒன்ரொறிசயொ உயரநீதிமன்்றம், இ்நதச்சட் 
டமூலம் உலகைமகைொயுத்தம் மறறும் ஏ்னய 
சரவசதச மட்டத்திலொன ச்பொரொட்டஙகைள 
பதொடரபில் கைவனம் பசலுத்தும் வ்கையில் வகு 
ககைப்பட்டிருககும் மொகைொணககைல்விகபகைொள 
்கை்ய ஒத்தது என்றும் சுட்டிககைொட்டியிரு்நதது.
 இவவொ்றொனபதொரு பின்னணியில் ஒன்்றொ 
ரிசயொ உயரநீதிமன்்றத்தின் தீரபபு பதொடரபில் 
பவளியிட்டுள்ள அறிக்கையிசலசய ஒன்ரொறிசயொ 
மொகைொணப்பொரொளுமன்்ற உறுபபினர விஜய் தணி 
கைொசலம் இவவொறு  குறிபபிட்டுள்ளொர.

இனப்படுத்கொ்ல         ... த�ொடர்ச்சி... 

டியும். அவவொறு பசல்வதொகை இரு்நதொல் அதறகைொன 
வி்ல்ய எதிரத்தரபபுககு பசலுத்த சவண்டும். 
அத்ன எதிரத்தரபபு அஙகு வொழும் மககைளின் 
இனஙகைளின் இ்்ற்ம்ய முன்நிறுத்தி அ்ட 
யசவ முற்படுவொரகைள. இலங்கையும் அதறகு விதி 
விலககைொகை முடியொது.

பூப்கொள அர ... த�ொடர்ச்சி...

தெரீன் அபு ...த�ொடர்ச்சி...

்பட்ட பின்னர இடம்ப்பற்ற முககிய 
அரசியல் திருப்பமொகும். ப்பொரு்ளொதொரத்்த 
கைட்ட்மத்து ெொட்்ட முன்ெகைரத்தப ச்பொவ 
தொகை புதிய அதி்பர தனது உ்ரயில் குறிபபி 
ட்டுள்ளொர. எனினும் அவர தனது த்ந்தககு 
ஏற்பட்ட கை்ளஙகைத்்த து்டத்தளிககும் ்பணி 
்யசய முதன்்மப்படுத்துவொர என அவதொ 
னிகைள பதரி வித்து ள்ளனர.
 இரு்பது வருடஙகைள இரொ ணுவ ஆட்சி 
மூலம் ெொட்்ட நிரவகித்த தனது த்ந்தயொன 
மொரகசகைொஸிறகும் அவர தனது உ்ரயின் ச்பொது 
அஞசலி்ய பசலுத்தியிரு்நதொர.

�ந்்�யின் ்களங்க         ... த�ொடர்ச்சி... 



அண்்மககைொலமொகை ்பஙகை்ளொசதசத்தின் ப்பொரு 
்ளொதொரம் அதிகை வ்ளரச்சி கைண்டு வருகி 

ன்்றது. தனிெ்பர வருமொனத்தில் அது இ்நதியொ 
்வப பின்தளளியுள்ளதுடன், 2026 ஆம் ஆண்சட 
இ்நதியொ அத்ன எட்டிபபிடிககும் என பதரிவி 
த்துள்ளது. அ்னத்துலகை ெொணயநிதியத்தின் இ்நத 
வருட அறிக்கை. 2023 ஆம் ஆண்டில் அதன் ப்பொரு 
்ளொதொரம் 512 பில்லியன் படொலரகைள ஆகை இருககும் 
என கைணிபபிடுகி்றது. அடுத்த வருடத்தில் அதன் 
ப்பொரு்ளொதொர வ்ளரச்சி என்்பது 7.5 ஆகை இருககும் 
எனவும் எதிரவுகூ்றப்படுகி்றது.

 அ்நத ெொட்டின் பமொத்த உற்பத்தி 6.7 
விகிதமொகை அதிகைரிககும் என உலகை வஙகியும், 7.1 
விகிதம் என ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகியும் பதரிவித் 
துள்ளன. ்பஙகை்ளொசதசத்தின் இ்நத ப்பொரு்ளொதொர 
வ்ளரச்சியில் ்பல து்்றகைள முககிய ்பங்கை 
வகிககின்்றச்பொதும், மருத்துவத்து்்றயில் அதன் 
வ்ளரச்சி என்்பது அ்பரிமிதமொன வ்ளரச்சியொகை மொற 
்றம்ப்பறறுள்ளது.
 1971 ஆம் ஆண்டு சுத்நதிரம் ப்பற்றதில் 
இரு்நது தறச்பொது வ்ரயிலும் அதன் மருத்து 
வத்து்்றயின் வ்ளரச்சி என்்பது மிகைவும் முககிய 
மொனது. கைட்நத 30 வருடஙகைளில் மககைளின் 
சரொசரி ஆயுட்கைொலம் 51 வயதில் இரு்நது 71 ஆகை 
அதிகைரித்துள்ளது. குழ்ந்தகைளினதும், தொய்மொரகை 
ளினதும் இ்றபபு விகிதமும் கு்்ற்நதுள்ளது. மரு்ந 
துகை்்ளயும், சுகைொதொர வசதிகை்்ளயும் மககைள ப்பறும் 
நி்ல அதிகைரித்தசத அதறகைொன கைொரணம்.
 அஙகு மரு்நது உற்பத்தித்து்்ற ப்பரும்ள 
வில் வ்ளரச்சி கைண்டுள்ளதுடன் அதன் தரமும் 
அதிகைரித்துள்ளது. உளெொட்டு மரு்நதுத் சத்வயின் 
97 சதவிகிதத்்த வஙகைசதசத்தின் மரு்நது நிறு 
வனஙகைள உற்பத்தி பசய்வதுடன், அபமரிககைொ, 
ஐசரொப்பொ மறறும் அவுஸ்திசரலியொ உளளிட்ட 
பவளிெொடுகைளுககும் ஏறறுமதி பசய்கின்்றன.

 1980 கைளில் அரசு பகைொண்டுவ்நத ப்பொரு 
்ளொதொரக பகைொள்கையின் மொற்றமொனது அஙகு 
தனியொர முதலீடுகைளில் அதிகை ்பஙகைளிப்்ப 
பகைொண்டுவ்நதுடன், பதொழில்நுட்்ப வ்ளரச்சி்ய 
யும் ஏற்படுத்தியிரு்நதது. அது குறுகிய கைொலத் தில் 
3 பில்லியன் முதலீட்்ட ெொட்டுககுள பகைொண்டு 
வ்நததுடன், ெொட்டின் ப்பொரு்ளொதொரத் திறகும் நிதிப 
்பஙகைளிப்்ப சமறபகைொண்டிரு்நதது.
 2025 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத்து்்ற 

உற்பத்திப ப்பொருட்கைளின் விற்ப்ன உளெொட்டி 
லும் பவளிெொட்டிலும் 6 பில்லியன் படொலரகை்்ள 
எட்டும் என கைணிககைப்படுகின்்றது. உலகைத்திறகு 
மிகைவும் தரம் வொய்்நத மரு்நதுப ப்பொருட்கைள, 
மருத்துவப ப்பொருட்கைள, சுய ்பொதுகைொபபு உ்பகைர 
ணஙகைள ச்பொன்்றவற்்றக கு்்ற்நத பசலவில் 
விநிசயொகிககும் ெொடொகை அது மொற்றம்ப்பறறு 
வருகின்்றது.
 பவளிெொடுகைளில் இரு்நது புதிய வியொ 
்பொரஙகை்்ள ப்பறறுகபகைொளவது, பதொழில் நுட்்ப 
அறிவுமிககைவரகை்்ள உளவொஙகுதல், கைல்விய 
றிவுள்ளவரகை்்ள இ்ணத்துகபகைொளவது ச்பொன்்ற 
வறறின் ஊடொகை உற்பத்தி்ய அதிகைரித்து உற்பத்தி 
வி்ல்யக கு்்றத்து அ்னத்துலகைத்தின் 400 
பில்லியன் படொலர மரு்நது உற்பத்தித்து்்றயில் 

அதிகை இடத்்த ்கைப்பறறுவசத தமது செொககைம் 
எனத் பதரிவித்துள்ளது ்பஙகை்ளசதசத்தின் மருத்துப 
ப்பொருட்கைள உற்பத்தி ச்்ப.

 மிகைவும் தரம்்பொய்்நத எமது மருத்துவ 
உற்பத்தித்து்்ற உளெொட்டில் மட்டுமல்லொது, உல 
கில் மருத்துவ ச்ந்தயிலும் கைொல்்பதித்துள்ளது என 
அதன் த்லவர ெஸ்முல் ஹசன் பதரிவித்துள்ளொர.
 உலகின் 100 இறகு சமற்பட்ட ெொடுகைளுககு 
்பஙகை்ளொசதசம் மரு்நதுபப்பொருட்கை்்ளயும், மருத் 
துவ உ்பகைரணஙகை்்ளயும் ஏறறுமதி பசய்கின்்றது. 
கைொபபுரி்ம கைொலம் முடிவ்ட்நத மரு்நதுகைளின் 
கைொபபுரி்ம்ய ப்பறறு அவற்்ற அதிகை்ளவில் 
உற்பத்திபசய்வசத அவரகைளின் செொககைமொகும். 
இதில் மிகைவும் பதொழில்நுட்்பம் வொய்்நத மு்்ற 
கைளினொல் தயொரிககைப்படும் மரு்நதுகைள மறறும் 
மரு்நதுகை்்ள பசலுத்த உதவும் உ்பகைரணஙகை்்ளத் 
தயொரிப்பசத முககிய இலககைொகும்.
 ்பஙகை்ளொசதசத்தின் மருத்து உற்பத்தித்து்்ற 
என்்பது அஙகுள்ள உற்பத்தி நிறுவனஙகைளில் அதி 
உச்ச பதொழில்நுட்்ப வ்ளரச்சிகைண்ட து்்றயொ கும். 
32,000 இறகு சமற்பட்ட மரு்நது மறறும் மருத்துவ 
உ்பகைரணஙகை்்ள தயொரிககும் 200 இறகு சமற்பட்ட 
நிறுவனஙகைள அஙகு உள்ளன. நீரழிவு செொய்ககு 
சத்வயொன இன்சுலின், புறறுசெொய் தடுபபு 
மரு்நதுகைள, ஓசமொன்கைள என ப்பரும்ளவொன அதி 
உயர பதொழில்நுட்்ப தயொரிபபு மு்்ற பகைொண்ட 
மரு்நதுகைள அஙகு தயொரிககைப்படுகின்்றன.

 
 ஏறறுமதித்து்்ற்ய அபிவிருத்தி பசய்ய 
அ்நத ெொடு தனது அறிவு மறறும் பதொழில்நு 
ட்்பத்்த ப்பரும்ளவில் முதலீடு பசய்து வருகி 
ன்்றது. மரு்நது தயொரிபபுககு சத்வயொன மிகை 
முககிய மூலபப்பொருட்கை்்ளயும் அது ப்பரும 
்ளவில் உற்பத்திபசய்து வருகின்்றது. இது உலகின் 
400 பில்லியன் படொலரகைள ப்பறுமதியொன மரு 
்நதுப ப்பொருட்கைளின் ச்ந்தவொய்பபில் அதிகை 
ச்பொட்டி்ய ஏற்படுத்தும். அசத செரம் அஙகு 
தயொரிககைப்படும் ப்பொருட்கைளின் தயொரிபபு வி்ல 
யும் 70 விகிதம் கு்்றவொனது.
 எமது உற்பத்தித்து்்றயொனது உலகின் 
சத்வகை்்ள ென்கு அறி்நது பசயற்படுகின்்றது. 
புதிய பதொழில்நுட்்பஙகை்்ள வி்ரவொகை கைறறுகபகைொ 

ளகிச்றொம். அதறகு ஏற்ப ெொம் எம்்மத் தயொரப 
்படுத்துகிச்றொம் என பதரிவித்துள்ளொர ஹசன். 
எமது நிறுவனஙகைள உலகின் மரு்நது சத்வகைளில் 
அதிகை ்பங்கை வகிககின்்றன. அரசின் ஆதரவொன 
ப்பொரு்ளொதொரக பகைொள்கையும், தனியொர 
முதலீடுகைளும் தொன் எமது வ்ளரச்சிககு பிரதொன 
கைொரணம். எமது பதொழில்து்்ற 1980 கைளில் 20 
மில்லியன் படொலரகை்ளொகை இரு்நதது தறச்பொது அது 
3 பில்லியன் படொலரகை்ளொகை மொற்றம் ப்பறறு ள்ளது. 
2025 ஆம் ஆண்டு அது 6 பில்லியன் படொலரகை்ளொகை 
மொற்றம் ப்பறும் என அவர சமலும் பதரிவித்துள 
்ளொர.
 அரசின் ப்பொரு்ளொதொர பகைொள்கைகைள 
பவளிெொட்டு முதலீட்டொ்ளரகை்்ள கைவர்நதுள்ளன. 
கு்்ற்நத பசலவுமிககை பதொழிலொ்ளரகைளும் முதலீ 
ட்டொ்ளரகை்்ளக கைவர்நததில் முககிய ்பஙகு 
வகிககின்்றது. எனசவ தொன் ப்பரும்ளவொன உற்பத் 
திச் சொ்லகைள அஙகு அ்மககைப்பட்டுள்ளன. 
அ்னத்துலகை வரத்தகை அ்மபபுடனொன அரசின் 
உடன்்பொடுகைள மருத்துவபப்பொருட்கைளின் கைொபபுரி 
்ம்ய ச்பணுதல் என்்பனவும் இ்நத பதொழி 
ல்து்்ற வ்ளரச்சிககு ப்பரும் ்பங்கை ஆறறியுள்ளன. 
்பஙகை்ளொசதசத்தில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் மரு்நது 
கை்்ள ஆசிய ெொடுகைளிலும் அவரகைள வொஙகைககூடிய 
வி்லயில் விற்ப்ன பசய்ய முடிவதும் அவர 
கைளின் பதொழிறது்்ற வ்ளரச்சிககு சமலும் வலுச் 
சசரத்துள்ளது.
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