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இலங்கையில்  கைல்வி சே்ை 
கைடு்ையாகை பாதிககைபபட்டு 

ள்ள நி்லயில் இந்த நாட்டின் 
ஜனாதிபதியும் அ்ைசேர்ையும் 
வைளிசயறி ஆட்சி்ய ைககைளிடம் 
ைழஙகைசைண்டும் என இலங்கை 
ஆசிரியர் ேஙகைத்தின் கிழககு ைாகைாண 
இ்ணபபா்ளரும் ேஙகைத்தின் ைாை 
ட்ட வபாதுசவேயலா்ளருைான 
வபான்.உ்தயரூபன் சைண்டுசகைாள 
விடுத்துள்ளார்.
 சைலும் “இன்று இந்த நாடு 
அ்த்ளபா்தா்ளத்திற்கு வேன்றுள்ளது.
இ்தற்கு முழு்ையான கைாரணம் 
சகைாட்டாபயவும் அைர்கை்ளது அ்ை 
சேர்கைளுசை.கைடந்த மூன்று ைருட 

ைாகை இலங்கையின் கைல்வி 
பாரிய பின்ன்டவி்ன கைண்டு 
ைருகின்்றது. இ்தற்கைான முழுப 
வபாறுபபும் சகைாட்டாபயவும் அை 
ரது அ்ைசேர்கை்்ளயுசை ோரும்.
 இ்தன்கைாரணைாகை ைககைளின் 
சகைாரிக்கையி்னசயற்று அைர் 
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பிரித்்தானியா அரசின் புதிய 
கை ட் டு ப ப ா டு கை ் ்ள த் 

வ்தாடர்நது பிரித்்தானிய பல்கை்ல 
ககைழகைஙகைளில் கைல்விகைற்கும் சீனா 
ைாணைர்கைள பலர் நாட்்டவிட்டு 
வைளிசயறிைருை்தாகை பிரித்்தானி 
யாவின் புலனாய்வுத் து்்றயான 
எம்.ஐ-5 இன் பிர்தை அதிகைாரி வகைன் 
ைகவகைலம் வ்தரிவித்துள்ளார்.
 சீன ைககைள விடு்த்ல 
இராணுைத்தினருடன் வ்தாடர் 
புள்ள ைாணைர்கைள பிரித்்தானி 
யாவுககு கைல்வி கைற்கைைருைதுடன் 
பல பாதுகைாபபுத் வ்தாடர்பான 
ஆய்வுத் ்தகைைல்கை்்ளயும் ்தைது 
நாட்டுககு எடுத்துச வேல்கின்்றனர். 
அ்த்னத் ்தடுபப்தற்கு கைல்வியியல் 
வ்தாழில்நுட்ப கைாபபுச ேட்டம் 

வகைாண்டுைரபபட்டது. அ்த்ன 
வ்தாடர்நது கைடந்த 3 ைருடஙகை 
ளில் வபருை்ளைான சீன ைாண 
ைர்கைள நாட்்ட விட்டு வைளிசய 
றிைருகின்்றனர்.

 வைளிசயறியைர்கைளில் ஏ்ற 
த்்தா்ள 50 ைாணைர்கைளுககு சீன 
இராணுைத்தினருடன் வ்தாடர்பு 
கைள இருபபது உறுதிபபடுத் 
்தபபட்டுள்ளது. சீன இராணுைத்தி 

gpupj;jhdpahit tpl;L 
ntspNaWk; rPd khztu;fs;

உக்ரனில் இடம்வபற்றுை 
ரும் சபார் கைாரணைாகை அங 

கிருநது 8.79 மில்லியன் ைககைள 
வைளிசயறியுள்ள்தாகை ஐககிய நாடு 
கைள ே்பயின் அகைதிகைளுககைான 
அ்ைபபு இந்த ைாரம் வ்தரிவித்துள 
்ளது.

 கைடந்த வபபரைரி ைா்தம் 24 
ஆம் நாள சபார் ஆரம்பைாகியதில் 
இருநது அருகில் உள்ள நாடுகை்்ள 

சநாககி ைககைள வ்தாடர்நது இடம் 
வபயர்நது ைருகின்்றனர். 44 மில்லி 
யன் ைககைள வகைா்கை்யக 
வகைாண்ட உக்ரனில் இருநது ஏ்றத் 
்தாழ 20 விகி்த ைககைள ்தற்சபாது 
ை்ர நாட்்டவிட்டு வைளிசயறி 
யுள்ளனர். அச்தேயம் உக்ரன் இது 
ை்ரயில் 20 விகி்தத்திற்கு சைலான 
நிலபபரப்பயும் இழநதுள்ளது.
 இ்தனி்டசய, உக்ரனில் 
இருநது அறுை்ட வேய்யபபடும் 
்தானிய ை்கைகைளின் அ்ளவு இந்த 
ைருடம் 50 மில்லியன் வ்தான் 
கை்ளாகை இருககைலாம் என எதிர்பா 
ர்ககைபபடுகின்்றது. கைடந்த ைருடம் 
அஙகு 86 மில்லியன் வ்தான்கைள 
அறுை்ட வேய்யபபட்டிருந்தது 
இஙகு குறிபபிடத்்தககைது.

சீன கைாைல்து்்றயின் ்தகைைல் 
்ையத்தில் இருநது ஒரு பில் 

லியனுககு சைற்பட்ட ைககை ளின் 
்தகைைல்கை்்ள ேஙகைாய் ச்தசிய 
கைாைல்து்்றயினரின் கைணினிகைளு 
ககுள புகுநது திருடபபட்டுள்ள்தாகை 
வ்தரிவிககைபபடுகின்்றது.
 24 வர்றா்பற் அ்ளவுள்ள 
இந்த ்தகைைல்கை்்ள 200,000 வடால 
ர்கைளுககு விற்ப்ன வேய்ை்த 
ற்கு முயற்சிகைள சைற்வகைாள்ளபபட் 
டசபாச்த இந்த திருட்டு அம்பல 

ைாகியுள்ளது.

 வபாதுைககைளின் வபயர், 
முகைைரி, வ்தா்லசபசி இலககைஙகைள 
ைற்றும் ைழககுகைள வ்தாடர்பான 

rPdhtpd; fhty;Jiwapdupd; xU 
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வகைாழும்பில்  ந்ட வபறும்  
ைககைள சபாராட்டஙகை 

ளின் சபாது பாதுகைாபபு ்தரபபு 
நி்தானத்துடன் வேயற்பட சைண் 
டும் என்றும் ைன்மு்்ற்யத் 
்தடுககை ச்த்ையான அ்னத்து 
முயற்சிகை்்ளயும் சைற்வகைாள்ள 
சைண்டும் என்றும் ஐ.நா   ைலியுறு 
த்தியுள்ளது.
 அச்த சநரத்தில், சபாராட் 
டஙகை்்ள ஏற்பாடு வேய்்தைர்கைள 
ைற்றும் அைர்கைளின் ஆ்தரைா்ளர் 
கைள அ்ைதியான மு்்றயில் 
சபாராட்டத்தில் ஈடுபட சைண் டும் 
என்றும் அத்தியாைசிய ைருத்துை 
அல்லது ைனி்தாபிைான சே்ைகை 

ளுககு இ்டயூறு வி்்ளவிககைாைல் 
இருககை சைண்டும் என்றும் ஐநா 
ைனி்த உரி்ைகைள ஆ்ணயா்ளரின் 
வேய்தித் வ்தாடர்பா்ளர் ரவினா 
ஷம்்தாேனி விடுத்துள்ள அறிக்கை 
யில் வ்தரிவித்துள்ளார்.
 “ைனி்த உரி்ைகைள பாதுகைாை 
லர்கைள ைற்றும் ஊடகைவியலா்ளர்கைள 
ஆர்பபாட்டஙகை்்ள கைண்கைாணிககை 
வும் அறிக்கை வேய்ய வும் உரி்ை 
உண்டு, எனசை இந்த வேயல்பாடு 
கைள எந்த ை்கையிலும் ்தடுககைப 
படககூடாது என்று பாதுகைா பபுப 
ப்டயினருககு வ்தளிைான அறி 
வுறுத்்தல்கை்்ள ைழஙகுைாறு அதி 

 kf;fs; Nghuhl;lq;fspd; NghJ ghJfhg;G 

jug;G epjhdj;Jld; nraw;gl Ntz;Lk; - I.eh
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மின்ோர கைார்கைளின் உற்பத்தியில் 
அவைரிககைாவின் வரஸலா 

நிறுைனத்தின் விற்ப்ன்ய 
இந்த ைருடம் சீனாவின் பி.்ை.
டி நிறுைனம் முறியடித்துள்ள்தாகை 
வ்தரிவிககைபபடுகின்்றது.
 இந்த ைருடத்தின் மு்தல் 
அ்ரயாண்டு பகுதியில் பி.்ை.
டி நிறுைனம் 641,000 கைார்கை்்ள 
விற்ப்ன வேய்துள்ளது. அச்த 
ேயம், இசலான் முஸககின் 
வரஸலா நிறுைனம் 564,000 கைார் 
கை்்ள விற்ப்ன வேய்துள்ளது. 
இ்தன்மூலம் பி.்ை.டி நிறுைனம் 

இந்த ைருடத்தின் மிகைசசி்றந்த நிறுை 
னைாகை முன்நகைர்நதுள்ளதுடன் 
அ்தன் வி ற்ப்ன அதிகைரிபபு விகி்தம் 
315 ஆகைவும் அதிகைரித்துள்ளது.
 வரஸலா நிறுைனத்தின் கைார்கை 
ளுககைான ச்த்ையான மின்கைலங 
கை்்ள விற்ப்ன வேய்ை்தற்கும் சீன 
நிறுைனம் முன்ைநதுள்ளது.

nu];yh fhu;fspd; tpw;gidia tPo;j;jpa 
rPd epWtdk;
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பிரித்்தானியாவில் எழுநதுள்ள 
அரசியல் வநருககைடிகைள கைார 

ணைாகை பிர்தைர் வபாறிஸ சஜான் 
ேன் வகைான்ேசைட்டிவ் கைட்சியின் 
்த்ல்ைப வபாறுபபில் இருநது 
ப்தவி விலகியுள்ள்தாகை கைடந்த 
வியாழககிழ்ை (07) அறிவித் 
துள்ளார். எனினும் கைட்சி புதிய 
்த்லை்ர ச்தர்நவ்தடுககும் ை்ர 
யிலும் ்தான் பிர்தைர் ப்தவி்ய 
வ்தாடரபசபாை்தாகை வ்தரிவித்துள 
்ளார்.
 அைர் உடனடியாகை பிர்தைர் 
ப்தவி்ய து்றககைசைண்டும் என 
சகைாரிக்கைகைள முன்்ைககைபபட்ட 
சபாதும் அைர் அ்த்ன ஏற்கைவி 
ல்்ல.
 பிரித்்தானியா பிர்தைர் 

மீது பல விதிமு்்ற மீ்றல் குற்்றச 
ோட்டுககை்்ள முன்்ைத்து கைட 
ந்த பு்தன்கிழ்ை (6) வ்தாடககைம் 
வியாழககிழ்ை 50ககும் சைற்ப 
ட்ட அ்ைசேர்கைள ைற்றும் 
ஏ்னய அதிகைாரிகைள ்தைது 
ப்தவி-கை்்ள து்றநதிருந்தனர். 
அைர்கைளில் நிதி்ைசேர் ரிஷி 
சுனாககும் அடஙகுைார். புதி்தாகை 
நியைனம் வபற்்றைர்கைளும் ப்தவி 
கை்்ள து்றநதிருந்தனர். மூன்று 
தினஙகைளுககுள 3 கைல்வி அ்ைச 
ேர்கைள நியைனம் வபற்றிருந்ததும் 
இஙகு குறிபபிடத் ்தககைது.
 வகைான்ேசைட்டிவ் கைட்சி 
யில் இருநது ப்தவி விலகிய சஜான் 
ேன் ்தனது பிர்தைர் ப்தவி்ய 
்தககை்ைத்துள்ளதுடன், புதிய 
அ்ைசேர்ை்யயும் அ்ைத்துள 
்ளார். ஆனால் சஜான்ேன் ஒரு 
அ்ைசேர்ை்ய பாதுகைாககும் 
பிர்தைராகைசை வேயற்படுைார், அ்தா 
ைது அ்ைசேர்கைளினதும், அரசி 
னதும் தினேரி வேயற்பாடுகை்்ள 
கைைனிககும் ஒருைராகைசை 
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சிறிலங்காவில் தலலந்ரகான க்காழும்பில் ஜனகாதிபதி மகாளில்லை முற்றுல்யிட்டு ஜனகாதிபதி 
க்காட்்காபை ரகாசபகசகா பதவி வில் கேண்டுகமன  மக்ள் 09.07. 22 இல் சனநகாை்ப் 

கபகாரகாட்்ம் ஒனலறைச் கசயை முைல்ல்யில், க்காட்்காபை ரகாசபகச சிறிலங்காவின அரசிைலலமப்பில் 
இல்லகாத கபகாலிஸ் ஊர்ஙகு உததரலே கமல்மகா்காணததுககு கபகாலிஸ் சுப்பிரிண்்லனக க்காண்டு 
பிறைப்பிதது அரசிைலலமப்பு ேனமுலறை கசயது தனது பதவிலைத தற்்காலி்மகா்த தக் லேக் முைற்சி 
தது ேருகினறைகார்.
 இச்கசைற்பகாடு சிறிலங்கா ஈழததமிழர்்ளின அரசிைல் பணிலே பல்பலம் க்காண்டு கபற்றுப் 
பழகிை பழக் கதகாசததின கதகா்ர்ச்சி எனகறை கூறைகேண்டும். ஈழததமிழர்்ள் 22.05. 1972 முதல் 
சிறிலங்காவின பல்பல ஆககிரமிப்புககு உள்்காகி கசகால்பரி அரசிைலலமப்பு ேனமுலறைப்படுததப்பட்் 
நிலலயில் நகா்ற்றை கதசஇனமகா் இனறு ேலர அனுபவிககும் துனபங்ளுககு உரிை முலறையில் உல் 
நகாடு்ளும் உல் அலமப்புக்ளும் நீதி ேழங்காது விட்்தன வில்ேகா்கே சிறிலங்கா ஆட்சிைகா்ர்்ள் 
கபகார்க்ருவி்ளுககும் பல்்ல்ப் பரகாமரிக்வும் கபரும்வு பணதலதச் கசலவு கசயது இனலறைை 
கபகாரு்காதகார கநருக்டி கதகானறிைது எனபது கேளிப்பல்ைகான உண்லம.
 இனறு சிறிலங்கா அரசகாங்தலத இனலறைை கபகாரு்காதகார கநருக்டியில் நினறு மீட்கும் 
முைற்சி்ளில் இந்திைகா அகமரிக்கா ஆகிை இருநகாடு்ளும் மி்வும் அக்லறைைகா்வும் ஆர்ேமகா்வும் 
ஈடுபட்டுள்்லம உல்றிந்த உண்லம.
 இதுேலர சிறிலங்கா உணவுத தட்டுபகாட்டுள்ளும் எரிகபகாருள் மு்க்நிலலயிலும் இதுேலர 
முழுஅ்வில் சிக்காது இந்திை ்்ன உதவிகை ்காப்பகாற்றி ேருகிறைது. அகமரிக்காவும் இந்திைகாவும் 
அலனததுல் நகாணை நிதிைததி்ம் சிறிலங்காவுக்கான உதவி்ல் ேழஙகுமகாறு அழுததங்ல் 
கமற்க்காண்டு ேருேலதயும் அலனேரும் அறிேர். சிங்் கபௌதத கபரினேகாதி்ளின  எதிர்ப்புக்ளுககு 
மததியிலும், இந்திைகா ேழஙகி ேரும் உதவி்ள் இந்திைப் பிரதமர் நகரந்திர கமகாடி அேர்்ளின அைல்நகாடு 
்ளுககு முனனுரிலம எனகிறை கேளிநகாட்டுக க்காள்ல்யின அடிப்பல்யில் ேழங்ப்படுகிறைது எனக 
கூறைப்பட்்காலும் இலஙல்யில் 99 ஆண்டு குததல் அடிப்பல்யில் அலமததுள்் உறுதிைகான ேர்தத்ப் 
கபகாரு்காதகார ் ட்்லமப்புக்ள் ேழி இலஙல்யின நிலததிலும் ் ்லிலும்  சீனகா இலறைலமைகா்ரகா்வும் 
உள்் நிலலயில், இந்திைகாவின கதசிை பகாது்காப்புககு இலஙல்யில் கபகாரு்காதகார உறைவு்ள் ேழி 
தகானும் தனலன நிறுததுேது இந்திைகாவுககு க்ந்திர முககிைததுேம் ேகாயந்த கதலேைகா் உள்்து. 
அதுவும் அதன இருப்பு ஈழததமிழர்்ளின ே்ககு கிழககில் பலப்படும் கபகாழுகத இந்திைகாவின 
இரகாணுே முககிைததுேம் ேகாயந்த இந்துமகாக்்லின  கதனனிந்திைக ் லர்ல்யும் துலறைமு்ங்ல்யும் 
பகாது்காக் முடியும். இது ே்ககு கிழககு ேகாழ் தமிழர்்ளின ஆதரலே இந்திைகா கபறை கேண்டிை 
கதலேலையும் இந்திைகாவுககு ஏற்படுததியுள்்து எனபலத புலம்பதிந்த தமிழர்்ள் இந்திைகாவுககு எடுதது 
வி்க் கேண்டும்.
 அகமரிக்கா, சீனகா இந்துமகாக்்லில் கமலகாண்லம கபறுேலதக குலறைப்பதற்்கான ் ட்்லமப்பகா் 
உள்் தனது குேகாட் அலமப்புககுள் அவுஸ்திகரலிைகா, இந்திைகா,  ைப்பகான, பங்்காகதசு, மகாலலதீவு்ன 
சிறிலங்காலேயும் க்காண்டு ேருேதற்கு தனககுச் சகாத்மகான ஆட்சிைகா்ர்்ல் இலஙல்யில் அமர்தத 
முைற்சிப்பது நிைகாைமகானகத. இதனகால் கேளிப்பல்ைகா்கே இலஙல்க்கான அகமரிக்த தூதர், கபகாரகாடும் 
்காலிமு்ததி்ல் க்காட்்கா ்மப் கபகாரகாட்்க்கார்்ளின பகாது்காப்லப உறுதிப்படுததவும் திரள்நிலலைகா்ப் 
கபருகி ேரும் கபகாரகாட்் உணர்வுள்் மக்ல் சனநகாை் முலறையில் பகாது்காக் கேண்டும்  எனவும், 
பல்்ள் மக்ள் கமல் ்ண்்படி தகாககுதல் ந்ததக கூ்காது எனவும், கேளிப்பல்ைகா்கே கபசி 
ேருகினறைகார். ஐககிை நகாடு்ள் சலபயின மனித உரிலம்ள் ஆலணை்த தலலவியும் சிறிலங்கா 
அரசகாங்ம் கபகாரகாடும் மக்ல் நிதகானதது்ன எதிர்க்காள்் கேண்டும் என ேலியுறுததியும் 
உள்்கார். ஆனகால் ஈழததமிழர்ககு மட்டும் இந்த நகாடு்ள் இவேகாறு மனித உரிலமப்பகாது்காப்பு ேழங் 
மறுப்பகதன எனபலதப் புலம்பதிந்து ேகாழும் தமிழர்்ள் இந்நகாடு்ளி்ம் க்ட்் கேண்டும். அதுவும் எந்த 
இந்திைகா ஈழததமிழர்்ள் ஆயுத எதிர்ப்லப கேளிப்படுததி் ஆரம்பததில் உதவிைகதகா அந்த இந்திைகா 
்காலப்கபகாககில் ஈழததமிழர்்ளின கபகாரகாட்் உரிலமயிலன கபண கேண்டுகமனனும் தன கபகாறுப்லப 
இந்திரகா்காந்தி அேர்்ள் பிரதமரகா் இருந்த ்காலததின பினனர் சரிேரச் கசயைவில்லல. இதுகே 
இந்திை ஈழததமிழர் உறைவு சீர்குலலைக ்காரணமகாகிைது. 1987ம் ஆண்டு திம்புப் கபச்சுேகார்தலதயின 
அடிப்பல்யில் ல்ச்சகாததகான இலஙல் இந்திை உ்னபடிகல் இலஙல் தனககுத கதலேைகான 
இரகாணுே நிதி உதவி்ல் இந்திைகாவி்ம் க்ட்டு அதற்குப் பதில் இல்லலகைன அலமந்தகால் 
மட்டுகம கேறு நகாடு்ளி்ம் கசல்லலகாம் என சிறிலங்காவின இலறைலமலை ்ட்டுப்படுததும் கநகாககில் 
அலமந்தகாலும் ே்ககும் கிழககும் இலணந்த மகா்காணசலப மூலம் ஈழததமிழருக்கான நிதிப்பரேலகாக்லல 
சிறிலங்கா ேழஙகி இந்த மகா்காணசலப மூலம் ஈழததமிழ் மக்ளுக்கான மட்டுப்படுததப்பட்் நிர்ேகா் 
அதி்காரப்பரேலகாக்லல கசையலகாம் என இந்திைகா ்ருதிைது.  ஆயினும் இனறு ேலர இந்த 
இலஙல் இந்திை உ்னபடிகல்யின 13ேது பிரிவு நல்முலறைப்படுததப்ப்கேயில்லல. அனறிலிருந்து 
இனறு ேலர 35 ஆண்டு்ளில் ஈழததமிழினம் அல்ந்த அரசிைல் பரிணகாமங்ல்க ்ேனததில் 
க்காள்்காது இனறும் 13ேது சரதது  நல்முலறைப்படுததப்பட்்கால் அது இலஙல்யில் தமிழர்்ளின 
மரிைகாலதைகான ேகாழ்விலன உறுதிப்படுததும் என இந்திைகா அதலனகை இனலறைை ஈழததமிழர் 
பிரச்சிலனககும் தீர்ேகா் முனலேககிறைது. கூ்கே ஐககிை நகாடு்ள் சலபயில் கூ் இந்த 13 ேது 
சரதது நல்முலறைப்படுததப்பட்்கால் அதுகே தீர்ேகாகும் என உலரநி்ழ்ததவும் கசயதது. ஆயினும் 
ஈழததமிழர்்ல் அலழதது அேர்்ளின அரசிைல் தீர்ேகா் எதலன இனறு எதிர்பகார்ககினறைகார்்ள் 
என சனநகாை் ரீதிைகா் அறிைவும் முைற்சிக்வில்லல. இந்தச் சூழலில் இனலறைை கநருக்டிநிலலயில் 
கபருதவிைகா்ச் சிறிலங்காவுககு உள்் இந்திைகா ஈழததமிழர்்ளின மரிைகாலத ேகாழ்வு என எதலனக 
கூறுகினறைது எனபலதத கதளிவுபடுததி அதலன ஈழததமிழர்்ள் எந்த அ்வுககு ஏற்கினறைகார்்ள் 
எனப் புலம்பதிந்த ஈழததமிழர்்ளு்னும் தகாை் ஈழததமிழர்்ளு்னும் உலரைகா்ல்்ல் ே்ர்தது 
அதன அடிப்பல்யில் தனது அழுததங்ல் சிறிலங்கா கமல் கமற்க்காண்டு ஈழததமிழர்்ள் அரசிைல் 
உரிலம்ல் உறுதி கசயை கேண்டும். எனபது இலககின எண்ணமகா் உள்்து. இதலனச் கசயயுமகாறு 
புலம்பதிந்த தமிழர்்ள் இந்திைகாலே ேலியுறுததும் ேழி்ல்க ்ண்்றிை கேண்டும்.

ஆசிரியர்

இலங்கைக்கு உதவும் நாடுகைள்
ஈழததமிழருக்கு உதவ மறுப்பததன்?

திருசசி சி்றபபு முகைாமிலிருநது 16 ஈழத்்தமிழர்கைள 
விடு்த்ல வேய்யபபட்ட வேய்தி்ய அ்னைரும் 

அறிசைாம். ஆனால் அ்தன் பின்னனியில் உள்ள துயர 
ஙகை்்ளப பற்றிய உண்்ை அ்னை்ரயும் வேன்்ற 
்டயவில்்ல. திருசசி சி்றபபு முகைாமில் நம் ஈழ 
த்்தமிழ்ச வோந்தஙகைள ைட்டுமின்றி பல நாடுகை்்ளச 
சேர்ந்த குற்்ற ைழககுகைளில் வ்தாடர்பு்டயைர்கைள ்தஙகை 
்ைககைபபட்டுள்ளனர்.
 இலங்கை்யச ோர்ந்தைர்கைள 110 நபர்கைள இரு 
பபினும் அதில் 80 நபர்கைள  ஈழத்்தமிழர்கைள. முபபது 
நாட்கை்்ள கைடந்த ஒரு வபரும் உண்ணாவிர்தம், 
தீககுளிபபு இ்ைகைளுககுப பின்்தான் இந்த 16 சபர் 
விடு்த்ல ோத்தியைாகியுள்ளது. ஆனால் ஏன் இந்த 
நி்ல நம் ைககைளுககு ஏற்படுகி்றது என்்ற சகைளவிககு,   
“குறிபபாகை சி்றபபு முகைாமில் உள்ளைர்கைள ைற்றும்  
வைளிபபதிவில் உள்ள பல நபர்கைளின் மீது கைடவுசீட்டு 
ைழககுகைள சபாடபபட்டு நிலு்ையில் உள்ளது. 
இலங்கை கைடவுசீட்டு மூலம் இநதியா  ைந்த்டநது 
குறிபபிட்ட ஆண்டுகைளுககு பின் இநதிய கைடவுசீட்டு 
எடுத்்ததினால் கைடவுசசீட்டு ைழககு பதிவு வேய்யபபட்ட 
பல நபர்கை்்ள ேநதிககிச்றன்.  
 அைர்கைள மீது ைழககு பதியும் சபாது கைார ணைாகை 
கூ்றபபடுைது ்தஙகைள ச்தசிய இனத்்்த (NATIONALI-
TY) ை்்றத்து இநதிய கைடவுசசீட்டு வபற்றுள்ளார்கைள 
என்பது ்தான். இ்்த ேட்டபபடி ைட்டும் அணுகினால் 
அது ேரிவயன்று ச்தான்்றககூடும். ஆனால் ேட்ட 
ைரிகை்்ள அ்தன் வபாருள ைற்றும் சநாககைத்ச்தாடு 
வி்ளஙகி வகைாள்ள சைண்டும். சைலும் எந்த ேட்ட 
விதிகைளுககும் விதிவிலககுகைள உண்டு (Every general rule 
has exception). இநதிய கைடவுசசீட்டு இநதிய குடியுரி்ை 
வபற்்றைர்கைளுககு இநதிய அரோல் ைழஙகைபபடுகி்றது. 
இலங்கையிலிருநது புலம் வபயர்ந்தைர்கைள ்தஙகை்்ள 
இநதியர் எனககூறி கைடவுசசீட்டு வபறுகி்றார்கைள என்று 
்தான் ைழககுகைள பு்னயபபடுகி்றது.
 என்்னப வபாறுத்்தை்ர இந்த ைழககுகைள 
அ்னத்தும் ச்த்ையற்்றதும், ஏற்கைனசை இனபபடுவகைா 
்லயால் பாதிககைபபட்டு புலம் வபயர்ந்த ைககை்்ள 
இன்னும் துயரத்திற்கு உள்ளாககுைதும் ஆகும்.
 அரசிற்கு ச்த்ையற்்ற வேலவினஙகை்்ளயும் 
நீதிைன்்ற சநர விரயமுசை மிசேம். மு்தலில் இநதிய அரசு 
இநதியர்கைளுககு ைட்டும் ்தான் கைடவுசசீட்டு ைழஙகை 
முடியும் என்பது மிகைவும் ்தைறு. பாஸசபார்ட் ேட்ட்ம், 
1967 பிரிவு 20-ன் படி இநதிய குடியுரி்ை இல்லா்தைர்கை 
ளுககும் இநதிய ஒன்றிய அரசு பாஸசபார்ட் ைழஙகை 
முடியும்.
 இது பற்றிய முன்வனடுபசபா அல்லது கைடவுச 
சீட்டு அதிகைாரிகைளின் ேரியான ைழிநடத்து்தல் இல் 
லா்த்தால் நம் ைககைள பாஸசபார்ட் ைழககுகைளில் 
சிககிக வகைாளளும் நி்ல ஏற்படுகி்றது. இன்னும் வோல் 
லப சபானால் பல நபர்கைள பதி்னநது ஆண்டுகைள 
இநதியாவில் ைசித்்த பின்னசர பாஸசபார்ட் எடுத்து 
ள்ளனர்.
 அைர்கைளும் ைழககுகைளில் சிககியுள்ளனர். அை 
ர்கைள இநதிய குடியுரி்ைககு விண்ணபபித்து, வபற்று 
கவகைாண்டு,  அ்தற்கு பின் இநதிய பாஸசபார்ட் வபற் 
்றால் எந்த ைழககும் பதிய முடியாது.
 இநதிய ைம்ோைளியினராகை இருந்தால் ஏழு 
ஆண்டுகைள இநதியாவில் ைசித்திருந்தாசல இநதிய 
குடியுரி்ைககு விண்ணபபிககைலாம். இநதிய குடியுரி்ை 
வபறுை்தற்கு  பல ்த்டகைள இருபபது நி்தர்ேனம் ்தான்.
 ஆனால் ேட்ட சபாராட்டத்திலும் அரசியல் கை்ள 
வேயல்பாடு மூலமும் அ்்த ோத்தியபபடுத்்த முடி யும். 
இநநி்லயில் இநதிய ஒன்றிய அரசிற்கும் ஒரு சகைாரி 
க்கை ்ைககை சைண்டிய்தாகை உள்ளது.
 ஒரு நாட்டில் அரே பயஙகைரைா்தத்தினாலும், 
சபரினைா்தத்தினாலும், இனபபடுவகைா்லககு உள்ளா 
ககைபபடும் சபாது ்தஙகைள உயி்ரக கைாபபாற்றிகவகைாள்ள 
ஒடிைரும் ைககைள விோ வபற்றுகவகைாண்சடா, அனுைதி 
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‘சகைாட்டா சகைா கைை’ சபாராட்டம் ேற்று 
வ்தாய்ை்டநது ராஜபகேககைள மீண் 

டும் அரசியலுககுள ைருை்தற்கைான நகைர்வுகை்்ள 
முன்வனடுத்திருககும் நி்லயில், வகைாழும்பு 
அரசியலில் இரண்டு முககியைான கைாய் நகைர்த்்தல்கைள 
இடம்வபற்றுள்ளன. இந்த இரண்டுசை ஜூ்ல 

9 ஐ இலககைாகைகவகைாண்டிருபப்தால் வகைாழும்பு 
மீண்டும் பரபரபபாகியிருககின்்றது. ஜூ்ல 9 இல் 
முககிய ைாற்்றம் ஏ்தாைது இடம்வபறுைா என்்ற 
சகைளவியும் எழுபபபபட்டிருககின்்றது
 மு்தலாைது - ஜூ்ல ஒன்ப்தாம் திகைதி வகைாழு 
ம்பில் அரே எதிர்பபுப சபாராட்டஙகைள பல 
ைட்டஙகைளில் ஏற்பாடு வேய்யபபட்டுள்ளன. 
சகைாட்டா சகைா கைை சபாராட்டககைாரர்கைள இ்தற்கைான 
ஆ்தர்ை அ்னத்து எதிர்ககைட்சிகைளிடமும் சகைட்டு 
ள்ளார்கைள. சகைாட்டாபய ராஜபகே்ை ப்தவி து்ற 
ககைச வேய்ை்தற்கைான அழுத்்தம் இ்தன்மூலைாகை 
அதிகைரிககைவுள்ளது. 
 இரண்டாைது - அ்னத்துக கைட்சிகை்்ளயும் 
உள்ளடககிய இ்டககைால அரசு ஒன்்்ற அ்ை 
பப்தற்கு எதிர்ககைட்சிகைள அ்னத்்்தயும் ஓரணி 
யில் திரட்டி வபாது நி்லபபாட்டுககுக வகைாண்டு 
ைருை்தற்கைாகை பு்தன்கிழ்ை ந்டவபற்்ற இரண் 
டாம் கைட்டப சபசசுககைளில் ோ்தகைைான சில முடி 
வுகைள எட்டபபட்டுள்ளன. 
 ஒரு பு்றம் அரசியல் ரீதியான நகைர்வு. ைறுபு்றம் 
ைககை்்ள அணி திரட்டி சபாராட் டஙகைள மூலைாகை 
அரசுககு அழுத்்தம் வகைாடுப ப்தற்கைான நகைர்வு. 
இரண்டும் சகைாட்டா - ரணில் அர்ே வீட்டுககு 
அனுபபுை்்தயும், அ்னத்துக கைட்சிகை்்ளயும் 
உள்ளடககிய இ்டககைால அரசு ஒன்்்ற அ்ை 
பப்்தயும் இலககைாகைகவகைாண்ட்தாகைசை இருககின் 
்றன. 

 இதில் கைைனிககைத்்தககை ைற்வ்றாரு முககிய 
அம்ேம் என்னவைன்்றால் சகைாட்டா சகைா கைைவில் 
சபாராட்டஙகை்்ள நடத்திகவகைாண்டிருககின்்ற 
இ்்ளஞர்கைளின் பிரதிநிதிகை்்ளயும் உள்ளடககி 
ய்தாகைசை பு்தன்கிழ்ை வகைாழும்பு சபசசுககைள 
இடம்வபற்்றன. அத்துடன் வபாது ஜன வபரமுன, 
ஐககிய ச்தசியக கைட்சி ்தவிர்ந்த ஏ்னய கைட்சி 
கைளுடன் சபசசுககை்்ள நடத்துைதில் அைர்கைள ஆர் 
ைம்கைாட்டுகின்்றார்கைள. 
 பிர்தான எதிர்ககைட்சியான ஐககிய 
ைககைள ேகதியின் பஙகைளிபபுடசனசய, ேர்ைககை 

ட்சி அரசு வ்தாடர்பான அரசியல் ைட்டத் 
திலான கைலநது்ரயாடல் வகைாழும்பில் 
முன்வனடுக கைபபடுகின்்றது. நாடாளுைன்்றக 
கைட்டடத் வ்தாகு தியில் பு்தன்கிழ்ை ைா்ல 
ந்டவபற்்ற இந்த 2 ஆம் சுற்று சபசசில்,  ஐககிய 
ைககைள ேகதி,  ்தமிழ்த் ச்தசியக கூட்ட்ைபபு, ்தமிழ் 
முற்சபாககு கூட்டணி,  ்தமிழ் ைககைள ச்தசியக 
கூட்டணி, சிறிலஙகைா முஸலிம் கைாஙகிரஸ, அகில 
இலங்கை ைககைள கைாஙகிரஸ, சு்தநதிரககைட்சி, 

43 ஆம் ப்டயணி,  ச்தசிய சு்தநதிர முன்னணி, 
ஜனநாயகை இடதுோரி முன்னணி ைற்றும் இலங்கை 
கைம்யூனிஸட் கைட்சி உளளிட்டைற்றின் பிரதிநிதிகைள 
பஙசகைற்றிருந்தனர்.  
 நாட்டு ைககைள எதிர்சநாககும் பிரசசி்ன 
கைளுககு உடனடியாகை தீர்்ை வபற்றுகவகைாடுககும் 
ை்கையில் ேர்ைககைட்சி அரவோன்்்ற ஸ்தாபிப 
ப்தற்கைான - நகைர்வுகை்்ள முன்வனடுபப்தற்கு குழு 
வைான்்்ற அ்ைபப்தற்கு இ்தன்சபாது தீர்ைா 
னிககைபபட்டுள்ளது. 
 அத்துடன், கைட்சி ்த்லைர்கை்்ள உள்ளடக 
கிய ை்கையில் அரசியல் நடைடிக்கை ைற்றும் 
வபாரு ்ளா்தார விைகைார குழுவைான்்்ற அ்ைப 
ப்தற்கும் முடிவைடுககைபபட்டுள்ளது.  

 ேர்ைககைட்சி அரசுககைான மு்தல் சுற்று சபசசு 
வேவ்ைாய்கிழ்ை ந்டவபற்்றது. சஜ.வி.பிககு 
அ்ழபபு விடுககைபபட்டிருந்தசபாதிலும் அககைட்சி 
பஙசகைற்கைவில்்ல. பு்தன்கிழ்ை ேநதிபபிலும் 
அககைட்சி உறுபபினர்கைள கைலநதுவகைாள்ளவில்்ல.  
 எனினும், உரிய சை்லத்திட்டத்துடன்,  
ச்தர்்தலுககைான திகைதி அறிவிககைபபட்டு, ேர்ைககைட்சி 
அரவோன்று ஸ்தாபிககைபபடுைானால் வைளியில் 
இருநது வகைாண்டு அ்தற்கு ஆ்தரவு ைழஙகை ்தயார் 
என அநுரகுைார திஸாநாயககை வகைாழும்பில் 
ந்டவபற்்ற ஊடகை ேநதிபபின்சபாது அறிவித்்தார்.  
 அச்தசை்்ள,  எதிரணிகைளின் பஙகைளிபபு 
டன் அ்ையும் ேர்ைககைட்சி அரசுககு சிறிலஙகைா 
சு்தநதிரககைட்சியில் உள்ள உறுபபினர்கைளும் ஆ்த 
ரவு ைழஙகுைார்கைள எனவும், இலகுவில் 113 ஐ 
திரட்டககூடிய்தாகை இருககும் எனவும் எதிரணி 
உறுபபினர்கைள நம்பிக்கை வைளியிட்டனர்.
 இச்தசை்்ளயில், கைாலி முகைத்திடலில் 
‘சகைாட்டா சகைா கைை’ சபாராட்டத்தி்ன முன்வன 
டுககும் வேயற்பாட்டா்ளர்கைளுககும் எதிர்கைட்சியின் 
அரசியல் பிரதிநிதிகைள குழுவிற்கும் இ்டயில் 
வபாதுைான இ்ணககைம் கைாணபபட்டுள்ள்தாகை 
சிஙகை்ள இ்ணத்்த்ளம் ஒன்று வேய்தி வைளியிட்டு 

ள்ளது. 
 ‘சபாராட்டத்்்த வைல்லும் கைருத்வ்தாற் 
று்ை’ என்்ற வபயரில் வகைாழும்பில் பு்தன்கிழ்ை 
ஏற்பாடு வேய்யபபட்டிருந்த கூட்டுப வபாது 
ைாநாட்டில் ேஜித் பிசரை்தாே, ேம்பிககை ரணைககை, 
்ைத்திரிபால சிறிசேன, ்தயாசிறி ஜயசேகைர, அனுர 
பிரிய்தர்ேன யாபபா, ைசனா கைசணேன் உளளிட்ட 
எதிர்ககைட்சி நாடாளுைன்்ற உறுபபினர்கைள குழு 
வைான்று ஓரணியில் அைர்நது ஒன்றி்ணநது 

வபாதுைான ஒருமித்்த கைருத்துககைாகை சபாராட 
இணஙகியுள்ளது.  
 சபாராட்டககைாரர்கைள ோர்பில் நான்கு 
விடயஙகைள அடஙகிய சயாே்ன முன்்ைககைப 
பட்டு ஒருமித்்த கைருத்து நி்்றசைற்்றபபட்டு 
அ்னைராலும் ஏற்றுகவகைாள்ளபபட்டது.

அந� நொன்கு விடயங்கள் இவை�ொன்: 
1. சகைாட்டாபய ராஜபகே உடனடியாகை நி்்ற 
சைற்று அதிகைார ஜனாதிபதி  ப்தவியில் இருநது 
விலகை சைண்டும்
 
2. ரணில் விகரைசிஙகை, ராஜபகே ஆட்சி ைற்றும் 
அரசு உடனடியாகை ப்தவி விலகை சைண்டும்.

3. ைககைள சபாராட்டத்தின் வபாரு்ளா்தார, ேமூகை, 
அரசியல் சநாககைஙகைளுககும், சநாககைஙகைளுககும் 
ஏற்ப இ்டககைால நிர்ைாகைம் உருைாககைபபட 
சைண்டும். ஊழல் குற்்றசோட்டுககைளுககுள்ளான 
எைரும் அதில் பஙசகைற்கைககூடாது, வபாதுைககைளின் 
பிரசே்னகைளுககு ஓராண்டுககுள தீர்வு கைாணபபட 
சைண்டும்.
 
4. 19 ஆைது அரே்ைபபின் திருத்்தத்தின் ோ்தகை 
ைான ைற்றும் பா்தகைைான அம்ேஙகை்்ளக கைண் 
டறிநது நி்்றசைற்று அதிகைாரஙகை்்ளக கு்்ற 
ககும் 19 பி்ளஸ தீர்ைானம் நி்்றசைற்்றபபட 
சைண்டும். இந்த நடைடிக்கைகை்்ள அரோஙகைம் 
ஏற்றுகவகைாண்டு ஜூ்ல 09 ஆம் நாளுககு முன்னர் 
ப்தவி விலகைாது விட்டால் அ்னத்து ்தரபபி 
ன்ரயும் ஒன்றி்ணத்து வ்தாடர்சசியான வபாதுப 
சபாராட்டம் முன்வனடுககைபபடும்.
 இவ்ைா்றான தீர்ைானம் நி்்றசைற்்றபப 
ட்டிருககும் நி்லயில் ேனிககிழ்ை இலங்கையில் 
சபாராட்டம் நி்்றந்த திருபபுமு்ன்ய 
ஏற்படுத்தும் நா்ளாகை அ்ையலாம். இ்தனால், 
்த்லநகைர் வகைாழும்பில் ஜனாதிபதி சகைாட்டாபய 
ராஜபகே்ையும் அரோஙகைத்்்தயும் பாதுகைாககும் 
ை்கையில் முபப்டகைளும் குவிககைபபடலாம். 
அரோஙகைமும் ்தயாராகைசை இருககின்்றது. இறுதி 
சை்்ளயில் ஊரடஙகுச ேட்டமும் ந்டமு்்றககுக 
வகைாண்டுைரபபட்டிருககின்்றது. 
 சகைாட்டாபயவுககு எதிரான இந்தப சபாரா 
ட்டத்துககும் 9 ஆம் திகைதிக கும் என்ன ேம்பந்தம் 
இருககின்்றது. 
 ஏபரல் 9 - இல்்தான் ேமூகை ஊடகைஙகைள 
மூலைாகை இ்ணந்த இ்்ளஞர் - யுைதிகைள 
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இலங்கைத் தீவு தற்போது சந்தித்து 
நிறகும் வரலோறு கைோணோத பபோருளோதோர 

பெருககைடிககுள் பல்வறு து்ைகைள் முடககை 
நி்ல்ை சந்தித்து வருகினை நி்லயில, 
ெோ்ளை த்லமு்ையின்ர ெறபிர்ைகைளோகை 
சமூகைத்திறகு பிரசவித்துவரும் கைலவித்து்ை 
சந்தித்து வரும் பெருககைடிகைளோனது, இளம் 
பரோைத்தினர் முதறபகைோண்டு உைர்நி்ல 
கைலவி கைறபவர்கைளது எதிர்கைோலத்தி்ன்ை 
பபரும் ்கைள்விககுறிைோககியுள்ளது.
 கைடந்த யுத்த கைோலத்தில தற்போ்தை 
பெருககைடிகை்ளவிட ம்லைளவு பெருககு 
வோரஙகைளுககு மத்தியில வடககு, 
கிழககு வோழ் தமிழர்கைள் வோழ நிர்்பபந்தி 
ககை்பபடட ்போதிலும் கைலவியில முதன்ம 
ைோனவர்கைளோகைத் திகைழ்ந்து வந்த நி்லயு 
டன ஒ்பபு்ெோககு்கையில தறகைோல பெருககைடி 
பைன பது சவோலோன விடைமலல.

 இ ரு ்ப பி னு ம் 
பெருககைடிசூழ் வோழ்விை 
லுககு முறறிலும் மோறு 
படடதோன சுகை்போகை 
வோழ்விறகுள் ஆயுத 
பமௌனி்பபின பினன 
ரோன கைோலத்தில 
ெ வ - ெ ோ கை ரீ கை த் தி ன 
பபைரில எம்்ம 
ெோ்ம சி்ை்பபடுத்திக 
ப கை ோ ண் ட து ட ன 
பி ள் ் ள கை ் ள யு ம் 
அவவோைோன அதி 
பசோகுசு நி்ல வோழ்க 
்கைககுள் போசத்தின 
பபைரோல உந்தி 

த்தள்ளி்ை வந்துள்்ளோம், வருகின்ைோம். 
இந்நி்ல்ை, தற்போ்தை பெருககைடிகை்ள 

கைண்டு துவண்டுவிடுமளவிறகு எமது 
பிள்்ளச் பசலவஙகை்ள. ‘புபைோயலர் 
்கைோழி’ கைளோக கியுள்ளது.
 பகைோ்ரோனோ பபருந்பதோறறு கைோலத்தில 
ஆரம்பித்த சமூகை முடககைம் மறறும் 
பபோருளோதோர பெருககைடி நி்லபைனபது 
தற்போது அதியுச்ச நி்ல்ைத் பதோடடு 
ள்ளது. குறித்த 3 ஆண்டுகைளில கைலவித்து்ை 
சந்தித்துள்ள பெருககைடிகைள் பினன்ட 
வுகைள் எனபது ெோ்ள எமது சமூகைத்்த 
வழிெடத்தும் இளம் த்லமு்ையின்ர்ப 
பபோறு்பபறைவர்கைளோககை மோறறிக பகைோண்டிரு 
ககிைது.
 இவவோைோன சூழ்நி்லயில, ைோழ் வட 
இந்து ஆரம்ப போடசோ்லயில ஆசிரி்ை 
ைோகை கைட்மைோறறிவரும் திருமதி 
ஞானகி பவானந்தம் அவர்கைள் இலககு 
மினனிதழுககைோகை வழஙகிை பசவவி...
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க்கள்வி: தபொருளொ�ொர தநருக்கடியின் 
்கொரணமொ்க ஏறபட்டுள்ள எரிதபொருள் 

தநருக்கடி மறறும் மின்�வட ்கொரணமொ்க ்கல்வி 
தெயறபொடு்கவள முன்தனெடுபபதில் உள்ள 
ெைொல்்கள்?

பதில்: எஙகைட பகுதியில் உள்ள வபாரு்ளா்தார 
வநருககைடி கைாரணைாகை ஆரம்பக கைல்வி, 

இ்டநி்லக கைல்வி, உயர்நி்லக கைல்வி எனச 
ேகைல பிரிவுகைளிலும் கைல்வி வேயற்பாடுகை்்ள முன் 
வனடுபபவ்தன்பது பாரிய ேைாலாகைசை உள்ளது.
 ஆரம்பக கைல்வி ைாணைர்கை்ளது நி்ல 
மிகைவும் கைை்லயளிபப்தாகைசை உள்ளது. இன் 
்்றய வபாரு்ளா்தார வநருககைடி ஒவ்வைாரு 
குடும்பத்்்தயும் பாதித்துள்ளது. ஒவ்வைாரு குடு 
ம்பத்திலும் உணவு வநருககைடிசயற்பட்டிருககு. 
தினககூலி ைருைானத்்்த நம்பியிருககும் குடும்ப 
ஙகை்்ளச சேர்ந்த பிள்்ளகைள வபரும்பாலும் 
ோபபிடாைசலசய ்தான் பாடோ்லகைளுககு 
ைருகின்்றனர். இவ்ைாறு பசித்்த ையிற்றுடன் 
ைரும் ைாணைர்கை்ளால் கைல்வியில் கைைனம் 
வேலுத்்த முடிைதில்்ல. இ்தனால் கைா்ல சை்்ள 
பாடஙகை்்ள முன்வனடுககை முடியா்த நி்லசய 
ற்பட்டுள்ளது.
 ஆரம்பககைல்வி கைற்கும் ைாணைர்கைளுககு 
இலைே ைதிய சநர உணவு இதுை்ர கைாலமும் 
ைழஙகைபபடடு ைந்த நி்லயில் ்தற்சபாது கைடந்த 
சில ைா்தஙகை்ளாகை அத்திட்டம் இ்டநிறுத்்தப 
பட்டிருககு. இ்தனால் பிள்்ளகைள வபரும்பாலும் 
பட்டினியுடன் இருககைசைண்டிய்தாகி்றது. அைர்கைள 

ோபபிடாைல் இருககை நாஙகைள எபபிடி ோபபிட 
முடியும்? வபரிய ேஙகைடைான நி்லயில்்தான் ஒவ் 
வைாரு நாளும் கைடநது வேல்லும்.
 மின்்த்ட கைாரணைாகைவும் கைற்பித்்தல் நட 
ைடிக்கைகை்்ளச சீராகை முன்வனடுககை முடிைதி 
ல்்ல. பாடோ்லகைளுககு வேன்று அஙகிருநது 
இ்ணய ைழியூடாகை கைற்்றல் வேயற்பாடுகை்்ள 
முன்வனடுககின்்ற சபாது அ்தற்கைான ைேதி 
ைாய்பபுகைள பற்்றாககு்்றயாகைசை உள்ளது. 
ஸைார்ட் ரூம் ைேதி ஒவ்வைாரு பாடோ்லகைளிலும் 
ைட்டுபபடுத்்தபபட்ட்தாகைசை உள்ளது. இநநி்ல 
யில் மின் ்த்ட ஏற்படும்சபாது முற்்றாகைசை 
இ்ணய ைழிக கைற்பித்்த்ல சைற்வகைாள்ளமுடியா்த 
நி்லசயற்படுகி்றது. பாடோ்லகைள ந்டவபறும் 
நாட்கைளில் கூட இ்தனால் உரிய மு்்றயில் எஙகை்ளால் 
கைல்வி்ய வ்தாடரமுடியா்த நி்ல்ய இன்்்றய 
நி்லயில் ஆசிரியர்கைள எதிர்சநாககியுளச்ளாம்.

 வீடுகைளின் நி்ல்ய எடுத்துபபார்த்்தால் 
அஙகும் மின்்த்ட வபரும் இ்டயூ்றாகைசை 
இருககு. ்தற்கைாலப பிள்்ளகைள பி்றந்தது மு்தல் 
மின்ோர வைளிேத்திசலசய ை்ளர்ந்தைர்கைள. திடீ 
வரன மின்ோர ்த்டசயற்பட்டவுடன் வி்ளககு 
வைளிசேத்தில படிககை முடியா்த நி்லசயற்பட் 
டுள்ளது. யுத்்த கைாலத்தில் நாஙகைள படிககும் சபாது 
மின்ோரம் அ்றசை இல்்ல. அந்த சூழலுககு 
பழககைபபட்டு நாஙகைள ை்ளர்ந்த கைாரணத்தினால் 
ஜாம் சபாத்்தல் வி்ளககு வைளிசேத்தில் ்தான் 
நாஙகைள படிசசு முன்னுககு ைந்தனாஙகைள. ஆனால் 
இன்்்றககு சூழல் அபபடி இல்்ல. மின் ்த்ட 
ஏற்பட்டால் படிககை முடியாது என்்ற ைனநி்லயில் 

்தான் ஒவ்வைாரு பிள்்ளகைளும் இருககினம்.

க்கள்வி: த்கொகரொனெொ தபருநத�ொறறு 
முடக்க ்கொலத்தில் இருநக� பொடெொவல 

்கல்வி நடைடிகவ்க்கள் சீரொனெ முவையில் இயங்க 
முடியொது முடஙகிபகபொயுள்ளது. இவணயைழி 
்கல்வி நடைடிகவ்கவய த�ொடர்நது முன்தனெ 
டுககும் நிவலகய ்கொணபபடுகிைது. இவ் 
இவணய ைழி ்கறபித்�ல் தெயறபொடு்களின் 
கபொ�ொனெ ெைொல்்கள்...?

பதில்: வகைாசரானா கைாலத்தில இருநது 
சுைார் மூன்று ஆண்டுகை்ளாகை வ்தாடரும் 

இநநி்லயானது கைல்வி நி்ல்யப பின்்தள 
ளியுள்ளது. வகைாசரானா வநருககைடி ஆரம்பத்தில் 
முன்பளளிக கைல்வி்ய ஆரம்பித்்த பிள்்ளகைள 
ைற்றும் ஆரம்பிககை இருந்த பிள்்ளகைள குறிபபாகை 
2016,ல் பி்றந்த பிள்்ளகைள இன்று ஆரம்ப 
கைல்விககுள ைநதுள்ளார்கைள. இ்டபபட்ட 3 
ஆண்டுகைள அைர்கைள ேரியான மு்்றயில் கைல்வி்ய 
முன்வனடுககை முடியா்த கைாலகைட்டைாகைசை 
இருந்தது. இபசபாது ்தரம்-1 ைற்றும் ்தரம்-2 இல் 
கைல்வி கைற்கும் பிள்்ளகைளுககு அைர்கைளுககைான 
ஆரம்ப கைல்வி என்பது ேரியாகை கி்டககைா்த நி்லசய 
கைாணபபடுகி்றது. வகைாசரானா கைாலத்திலயும் 
பிள்்ளகைள ஒழுஙகைாகை பாடோ்லககு 
வேல்லவில்்ல.இ,பப எரிவபாருள பிரசசி்னயால் 
ஒழுஙகைாகை வேல்ல முடியா்த நி்ல எஙகைட 
நாட்டில ஏற்பட்டிருககு. இவ்ைாறு பாடோ்லககு 
வேல்லமுடியாது கைல்வி வேயற்பாடுகை்்ள ஈடுபட 
முடியாது முழு்ையற்்ற கைாலத்்்த கைடத்திச 
வேல்லும் நி்லசயற்பட்டுள்ளது.
 இது ஒருபு்றமிருககை இவ்ைா்றான பிள 
்்ளகைள எந்தவி்த கைல்விசசூழலும் இல்லா்த 
வைறு்ை நி்லயும் ஏற்பட்டிருககு. எஙகைட 
கைாலத்தில முன்பளளி பருைத்தில வி்்ளயாட்டு 
சபாட்டி இருககும். கை்ல-கைலாோர நிகைழ்வுகைள 
இருககும். ஆத்திசூடி, திருககு்றள உளளிட்டைற்்்ற 
ைனனம் வேய்யும் சபாட்டிகைள நடத்்தபபடும். 
இவ்ைா்றான சபாட்;டி நிகைழ்வுகைளில் ஒவ்வைாரு 
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ைாணைர்கைளும் கைட்டாயம் பஙகுபற்்ற சைண்டும். 
இபபடியான அனுபைஙகைளுடன் ்தான் பிள்்ளகைள 
ஆரம்ப கைல்விககுள நு்ழயும் நி்ல முன்பிருந்தது. 
இபசபாது திருககு்றச்ள வ்தரியாைல் ்தான் 
பிள்்ளகைள ை்ளர்நது வகைாண்டு ைருகினம்.
 இவ்ைாறு சபாட்டிகைள, நிகைழ்வுகைளில் 
பஙகுபற்றுைவ்தன்பது பரிசில்கை்்ள வபறுை்தற் 
கைானது ைட்டுைல்ல பலர் ைத்தியில் பஙசகைற்ப்தன் 
மூலம் அைர்கை்ளது ஆற்்றல்;கை்்ள சைம்படுத்்தவும் 
உ்தவுகி்றது. பிள்்ளகைளுககுள ை்்றநதிருககும் 
ஆற்்றல்கை்்ளயும், தி்ற்ைகை்்ளயும் வைளிபபடு 
த்தும் ைாய்பபாகை இசேந்தர்பபஙகைள அ்ைகின்்றன. 
இவ்ைா்றான எந்த அனுபைஙகைளும் இல்லாைல் 
வைறு்ையான நி்லயிசலசய ஆரம்பக 
கைல்விககுள நு்ழயும் ்தற்கைால நி்லயானது, 
பிள்்ளகை்்ளச ேமூகைத்்்த எதிர்வகைாள்ள முடியா்த 
நி்லககு ்தளளியுள்ளது. ்த்ல்ைத்துை பண்பு 
கை்ளற்்ற ேமூ்தாயம் ஒன்று இககைாலத்தில் உருைா 
கிைருகின்்றது.

க்கள்வி: எரிதபொருள் �ட்டுபபொடு 
்கொரணமொ்க ஆசிரியர்்கள், மொணை 

ர்்கள் ெநதித்து ைரும் பிரச்சிவனெ்கள் 
்கல்வி தெயறபொட்வட முன்தனெடுபபதில் 
எவ்ைவ்கயொனெ பொதிபபு்கவள ஏறபடுத்தியு 
ள்ளனெ...?

பதில்: ்தற்சபா்்தய நி்லயில் அத்தியாைசிய 
சே்ைகைளில் ஈடுபடுபைர்கைளுககு ைட்டும் 

்தான் எரிவபாருள விநிசயாகைம் என அரோஙகைம் 
அறிவித்திருககுது. இவ்ைா்றான ை்ரய்்றககுள 
ஆசிரியர்கைள உளளிட்ட கைல்விச ேமூகைத்தினர் 
உள்ளடககைபபட்டிருககைவில்்ல. அத்தியாைசிய 
சே்ைககுள்ள கைல்வி இல்்ல என்ப்்த இந்த 
நி்லசயற்படுத்தியிருககு. கைல்வி அத்தியாைசிய 
சே்ையாகை இல்லாட்டி எபபடி நல்லவ்தாரு ேமூ 
்தாயத்்்த உருைாககுைது? எதிர்கைாலம் எவ் ைாறு 
சபாகைபசபாகுது? என்்ற கைை்ல ஏற்படுகி்றது.
 முன்னர் வகைாசரானா வ்தாற்று கைார 
ணைாகை பாதிககைபபட்டிருந்த நி்லயில் ்தற் 
சபாது எரிவபாருள பிரசசி்ன கைாரணைாகை பாட 
ோ்லகைளுககு வேல்ல முடியா்த நி்லசயற் 
பட்டுள்ளது. நகைர்பபு்ற, கிராைபபு்ற பாடோ்ல 
கைளுககு ஆசிரியர்கைள, அதிபர்கைள உளளிட்ட 
கைல்விோர் உத்திசயாகைத்்தர்கைள வேல்லமுடியா்த 
சூழ்நி்லசயற்பட்டுள்ளது. பாடோ்ல நாட்கைள 
ைட்டுபபடுத்்தபபட்டிருககு. இ்தனால் இலங்கை 
யில் ேைநி்லயான கைல்வி்ய முன்வனடுககை முடி 
யா்த நி்லசயற்பட்டுள்ளது.
 ்தற்சபாது பாடோ்லகைளுககு விடுமு்்ற 
விடபபட்டிருபபினும். முன்னர் ைாரத்திற்கு 3 
நாட்கைள பாடோ்ல இயஙகை சைண்டும் என 
கைல்வி அ்ைசசு அறிவித்திருந்தது. எரிவபாரு்்ள 
வபற்றுகவகைாள்ள ைழிமு்்றகைள எ்த்னயும் 
ஏற்படுத்்தாது ைாரத்தில் 3 நாட்கை்ளாகை இருபபினும் 
ஆசிரியர்கைள, அதிபர்கைள, ைாணைர்கைள எவ்ைாறு 
பாடோ்லகைளுககு வேன்றுைர முடியும்? 
இவ்ைா்றான நி்லயில் கைல்வி்யப பு்றககைணித்து 
ஏ்னய சில து்்றகை்்ள அத்தியாைசிய சே்ை 
யாகை கைருதி எரிவபாருள விநிசயாகைம் சைற் 
வகைாள்ளபபட்ட முன்வனடுககைபபட்டு ைருகி 
்றது. கைல்வி அத்தியாைசிய சே்ையாகைக கைரு்தப 
படா்த இன்்்றய சூழலில் கைல்வி நி்ல எஙகை 
சபாகைபசபாகுது என்று எஙகைளுககும் வ்தரிய 
வில்்ல.
 பாடோ்லகைளுககு விடுமு்்ற என்்றால் 
சை்ல இல்்லத்்தாசன. வீட்டில் சும்ைா்தாசன 
இருககினம் என்று பலரும் நி்னபபார்கைள. எஙகைட 
உள்ளககுமு்றல் யாருககும் வ்தரியாது. எஙகைட 
பிள்்ளகைளும் இவ்ைாறு கைல்வி வேயற்பாடுகைள 
பாதிககைபபட்ட நி்லயில் வீடுகைளில் ்தான் இருக 
கினம்.
 இவ்தல்லாம் கைடநது சபாகும் சபாது 100 

நாள சை்லத்திட்டம் 200 நாள சை்லத்திட்டம் 
என அரோஙகைம் அறிவித்து அைேர கைதியில 
பிள்்ளகைளுககு கைற்பிககுைாறு அறிவிபபார்கைள. 
ஒரு கைல்வி ஆண்டு முழு்ைககும் கைற்கைசைண்டிய 
பாடஙகை்்ள இவ்ைாறு குறுகிய நாட்கைளில் 
எவ்ைாறு கைற்பிபபது? கைற்பது? வகைாசரானா கைால 
த்திலயும் இபபடித்்தான் இருந்தது. இனியும் 
இபபடித்்தான் ைரபசபாகுது.
 இபபடியான நி்லயில் 5ம் ஆண்டு 
புல்ைபபரிசில் பரீட்்ே, கை.வபா.்த. ோ்தாரண 
்தரம் ைற்றும் உயர் ்தர பரீட்்ேககு ச்தாற்றும் 
ைாணைர்கைள முன்ன்தாகை 3 ஆண்டுகைள சீரான 
கைல்வி்ய முன்வனடுககைாது எவ்ைாறு ச்தாற்்ற 
முடியும்? குறிபபாகை உயர்்தர ைாணைர்கைள 
ைழ்ையாகை ஆறு ்தை்ணகை்ளாகை கைற்்றல் 
வேயற்பாட்டி்ன சைற்வகைாளளும் ை்கையில் 
அ்ைககைபபட்டிருந்த பாடத்திட்டஙகை்்ள 
ஒரு ைாத்திற்கு ஒரு ்தை்ணயாகை குறுககிய 
நி்லயில் எவ்ைாறு கைற்பிககை முடியும்? கைற்கை 
முடியும்? ஆசிரியர்கை்ளாலும் கைற்பிககை முடியாது. 
பிள்்ளகை்ளாலும் கைற்றுகவகைாள்ள முடியாது. 
இபபடியாகை கைற்கும் ைாணைர்கைள ைருத்துைரா 
கைசைா, வபாறியியலாரராகைசைா ஏ்னய உயர்நி 
்லகைளுகசகைா எவ்ைாறு ைரமுடி யும்?
 இந்த நி்ல வ்தாடருைாகை இருந்தால் சில 
ைருடஙகைளில் இ்தன் ்தாககைத்்்த உணரசைண் 
டியிருககும். ்தரைான, முழு்ையான கைல்விச 
வேயற்பாடு இவ்ைாறு பாதிககைபபடுை்தனால் 
நிபுணத்துைம் மிககைைர்கை்ளாகை ைாணைர்கை்்ள உரு 
ைாககை முடியா்த நி்லசயற்பட்டுள்ளது. இ்தனால் 
எைது ேமூகைம் நல்ல நிபுணர்கை்்ள இழககை சைண் 
டிய நி்லசயற்பபட்டுள்ளது.

க்கள்வி: இவணய ைழிக ்கல்வி மொண 
ைர்்கவள முழுவமபபடுத்துகிை�ொ...?

பதில்: ்தற்கைால எரிவபாருள வநருககைடியில் 
இ்ணய ைழிக கைல்வி்ய வ்தாடருைாறு 

கைல்வி அ்ைசசினால் அறிவுறுத்்தபபட்டு ைருகி 
்றது. வகைாசரானா கைால முடககைதின் சபா்தான 
இ்ணய ைழிககைல்வியில் இருநச்த இன்னும் 
மீ்ளமுடியா்த நி்லயில் ்தான் பிள்்ளகைளின் 
நி்ல இருககுது. சுைார் 5 ே்தவீ்தைான பிள்்ளகைள 
ைட்டும் ்தான் இநநி்லகை்்ளக கைடநது சைல 
ைநதிருககினம்.
 சூம் இ்ணபபின் ஊடாகை கைற்பித்்தல் 
வேயற்பாடுகை்்ள முன்வனடுககின்்ற சபாது அதில் 
இ்ணயும் ைாணைர்கைள முழு்ையாகை அககை 
்்றயுடன் வேயற்படுைது மிகை மிகைக கு்்றவு. 
இ்ணப்ப வ்தாடஙகியதும் அதிலிருநது விலகி 
வி்்ளயாட்டு உளளிட்ட சைறு விடஙகைளில் 
அைர்கைள ஈடுபட்டு ைரும் நி்ல கைாணபபடுகி்றது. 
அ்த்னவிட வபரும்பாலான வீடுகைளில் ஒரு 
ஸைார்ட் சபான் இருககும் சபாது ஒன்றுககு 
சைற்பட்ட பிள்்ளகைள இருபபார்கை்ளாயின் அைர் 
கை்ளால் இகை்ணய ைழிக கைல்வியில் இ்ணய 
முடியா்த நி்ல கைாணபபடும். இவ்ைா்றான 
ேந்தரபபஙகைளில் கை.வபா.்த. ோ்தாரண ்தர ைற்றும் 

உயர் ்தரஙகைளில் பிள்்ளகைள இருபபின் அைர்கை 
ளுககு முன்னுரி்ை ைழஙகி ஆரம்பக கைல்வி 
கைற்றும் பிள்்ளகை்்ள பு்றககைணிககும் நி்ல கைாண 
பபடுகி்றது.
 இது ்தவிர இ்ணயைழிக கைல்விச வேயற் 
பாடு என்்ற வபயரில் பிள்்ளகைள ்தனித்து விட 
பபடும் சூழல் அைர்கைள ்தை்றான விடயஙகைளில் 
இ்ணய வேயற்பாடுகைளின் ஊடாகை ஈடுபடும் 
நி்ல்ய ஏற்படுத்துகி்றது. அவ்ைா்றான நி்ல 
்யத் ்தடுககைசைா, ்தவிர்ககைசைா முடியா்தைர்கை்ளாகை 
வபற்ச்றார் உள்ளனர். இவ்ைா்றான நி்லயில், 
எபசபாது்தான்ந இந்த இ்ணயைழி கைல்விககு 
முடிவு ைரும் என வபரும்பாலான வபற்ச்றார் 
ஆ்தஙகைபபட்டுக வகைாண்டுள்ளனர்.
 ்த்னவிட முககியான பிரசசி்ன எழுத்்தறி 
ைற்்ற ேமூகைைாகை எைது பிள்்ளகைள உருைாகி 
ைருகின்்ற்ை. ,்ணய ைழி கைல்வி்ய வ்தாடரும் 
ைாணைர்கைள வபாதுப பரீட்்ேகைளுககு முகைம் 
வகைாடுககும் சபாது எழுத்்தறிவில் பரிசேயைற்்ற 
்தன்்ையினால் பல்சைறு ேைால்கைளுககு முகைம் 
வகைாடுககை சைண்டிய நி்லசயற்பட்டுள்ளது.
 ஆரம்ப கைல்வி்ய வ்தாடரும் ைாணைர்கைள 
முற்்றாகைசை எழுத்்தறிைற்்றைர்கை்ளாகை ை்ளர்நது 
ைரும் நி்லசயற்பட்டுள்ளது. ஆரம்ப கைல்வி 
கைற்கும் ைாணைர்கைளுககு ,்ணயைழி கைல்வியினால் 
எவ்வி்த பயனும் ,ல்்ல.

க்கள்வி: �றகபொவ�ய நிவலவமவய விட 
அதி்களைொனெ தநருக்கடி்களுககு மத்தி 

யிலும் யுத்� ்கொலத்தில் ைடககு, கிழககு 
பிரக�ெத்தில் ்கல்வி தெயறபொடு்கள் �வடயின்றி 
கமறத்கொள்ள முடிந�து. அது எவ்ைொறு ெொத்தி 
யமொகியிருந�து?

பதில்: யுத்்த கைாலத்தில எபபடி இருந்தனா 
ஙகைள, எபபடிப படிசேனாஙகைள என்ப்்த 

அதிேயைாகை வபரும்பாலானைர்கைள நி்னவு 
கூர்ை்்த ்தற்சபாது கைாணககூடிய்தாகை உள்ளது. 
எந்தவைாரு ேந்தரபபத்தி்லயும் யுத்்தகைால 
வேயற்பாடுகைள கைல்வியில் ்தாககைத்்்த வேலு 
த்தியிருககைவில்்ல. யுத்்தகைால வேயற்பாடுகைளின் 
சபாது எந்த ்தரபபுசை கைல்வி வேயற்பாடுகைளில் 
்த்லயிட்டிருககைவில்்ல. கைல்விச வேயற்பாடு 
கைளுககு முன்னுரி்ையளிககும் ை்கையிலான ேமூ 
கைக கைட்ட்ைபபு அபசபாது இருந்தது.
 இபசபாது நாஙகைள சுற்றுநிரூபஙகைளுககு 
பின்னால் இழுபடும் நி்லசய கைாணபபடுகி்றது. 
நா்்ள மு்தல் பாடோ்லகைள ஆரம்பம் என ஒரு 
சுற்றுநிரூபம் ைரும். வகைாஞே சநரத்தில் என்ன 
கைாரணத்திற்கைாகை பாடோ்லகைள இல்்ல என்ப்தாகை 
ைற்வ்றாரு சுற்றுநிரூபம் ைரும். நிமிடத்துககு 
நிமிடம் சுற்றுநிரூபஙகை்்ள எதிர்பார்த்ச்த வேயற் 
படசைண்டிய வநருககைடியில் ்தான் கைல்விச 
ேமூகைம் உள்ளது. கைல்வித்து்்ற அதிகைாரிகைள மு்தற் 
வகைாண்டு ஆசிரியர்கைள ை்ர ,்தனால் வபரும் 
வநருககைடிகைளுககு முகைம்வகைாடுககும் நி்லசய 
ற்பட்டுள்ளது.
 ஆனால் யுத்்த கைாலத்தில இவ்ைா்றன 
நி்ல இருககைவில்்ல. பிள்்ளகைளின் கைல்வி 
வேயற்பாட்டிசலா கைற்பித்்தல் வேயற்பாட்டிசலா 
எவ்வி்த ்தாககைமும் ஏற்பட்டிருககைா்த நி்லசய 
இருந்தது. அ்தனால் ்தான் கைல்வி வேயற்பாடுகை்்ள 
முன்வனடுககைவும், முன்சனற்்றகைரைான நி்ல்ய 
அ்டயவும் முடிந்தது.

க்கள்வி: இவ்ைொைொனெ தைறுவமயொனெ 
சூழவல ்கடநது பிள்வள்கவள முன் 

கனெறறுை�றகு தபறகைொரின் பஙகு என்னெ...?

பதில்: ்தற்சபா்்தய பிள்்ளகைளின் ை்ளர்பபு 
மு்்ற்தான் இ்தற்கு முழுககை முழுககை 

கைாரணம். முன்னர் யுத்்த கைாலத்தில் எதுவுசையற்்ற 
சூழலில் அ்தற்சகைற்்றைாறு நாஙகைள ைாழபபழகிக 

்கல்வித்துவை        ... த�ொடர்ச்சி... 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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நாட்டில் வநருககைடிகைள நீண்டு வகைாண்டி 
ருககின்்றன. வபாருh்ள்தாரப பிரசசி்ன 

பல்சைறு ைடிைஙகைளில் பல்கிப வபருகிக 
வகைாண்டிருபபச்த இ்தற்கைான கைாரணைாகும். வநரு 
ககைடிகை்்ளயும் பிரசசி்னகை்்ளயும் முடிவுககுக 
வகைாண்டு ைருை்தற்கைாகை ரணில் விககிரைசிஙகை 
்த்ல்ையில் ‘இ்டககைால அரோஙகைம்’ அ்ை 
ககைபபட்டுள்ள்தாகைக கூ்றபபடுகின்்றது. ஆனால் அது 
ஆககைபூர்ைைான தி்ே ைழியில் வேயற்படுகின்்ற்தா 
என்பது சகைளவிககுறிககு உள்ளாகியிருககின்்றது.
 ரணில் விககிரைசிஙகை பழுத்்த அரசியல் 
ைாதி. சைற்கைத்திய நாடுகைளின் நன்ைதிப்பப 
வபற்்றைர். அைரால் நாட்டின் வபாரு்ளா்தாரப பிரச 
சி்னகைளுககுத் தீர்வு கைாண முடியும். அ்தற்கைான 
ேந்தர்பபஙகைள இருககின்்றன என்்றைா்றான நம்பி 
க்கைகைள அைர் பிர்தைராகைப ப்தவி ஏற்்றசபாது 

வைளிபபட்டிருந்தன. அச்தசை்்ள, ச்தர்்தலில் 
ைககை்ளால் முற்றிலுைாகைப பு்றககைணிககைபபட்ட 
ஐககிய ச்தசிய கைட்சியின் ச்தசியப பட்டியல் 
உறுபபினராகிய அை்ர பிர்தைராகை நியமிககை 
முடியுைா என்்ற அரசியல்ைபபு ரீதியான விைர்ேன 
ஙகைளும் எதிர்பபுகைளும் கூட முன்்ைககைபபட்டிரு 
ந்தன.

 ஆயினும் ரணில் விககிரைசிஙகை பிர்தை 
ராகைப ப்தவிசயற்்ற பின்னர் நாட்டின் இழிநி்ல 
வபாரு்ளா்தாரத் ்தன்்ைகைள குறித்்த ்தகைைல்கைள 
அைரால் வைளிகவகைாண்டு ைரபபட்டன. வநருககைடி 
கை்்ள முகைா்ைத்துைம் வேய்கின்்ற ‘வநருககைடி 
முகைா்ையா்ளராகைசை’ ்தான் வேயற்படப சபாை 
்தாகை ஆரம்பத்தில் அைர்; வ்தரிவித்திருந்தார். வநரு 
ககைடி முகைா்ையா்ளருககு வநருககைடிகை்்ளத் ்தணி 
பபச்த வபாறுபபு. அதுபற்றிசய சபே முடியும். 
வேயற்பட முடியும். அரசிய்ைபபு ைாற்்றஙகைள 
வ்தாடர்பில் ்தனககுத் வ்தாடர்பில்்ல என்று ரணில் 
விககிரைசிஙகைசை கூறியிருந்தார்.
 ஜனாதிபதி சகைாத்்தாபாய ராஜபகேவின் 
இராணுையப சபாககும், எச்தசோதிகைார நடைடிக 
்கைகைளும், தீர்ககை்தரிேனைற்்ற, சுயவிருபப சை்ல 
த்திட்ட ந்டமு்்றகைளுசை நாட்டின் வபாரு்ளா 
்தாரத்்்தப படுகுழியில் வீழ்த்தி இருககின்்றன 
என்பது பரைலான கைருத்்தாகும். இந்த நி்ல 
்ை்ய உருைாககிய ஜனாதிபதி சகைாத்்தாபாய 
ராஜபகே ப்தவி விலகை சைண்டும். அைர் உட்பட 
அ்னத்து ராஜபகேககைளும் அரசியலில் இருநது 
ஒதுஙகை சைண்டும். முழு அரோஙகைமும் ப்தவி 
விலகி, நாட்டில் புதிய அரசியல் கைட்ட்ைபபு 
உருைாககைபபட சைண்டும் எனக சகைாரி வபாரு 
்ளா்தாரச சு்ைகைளினால் பாதிககைபபட்ட ைககைள 
வீதிகைளில் சபாராட்டம் நடத்தி ைருகின்்றார்கைள.
 ஜனாதிபதி சகைாத்்தாபாய ராஜபகே ப்தவி 
விலகி வீடு வேல்ல சைண்டும் என பகிரஙகைைாகைக 

சகைாரி நடத்்தபபடுகின்்ற சபாராட்டத்தின் ்ையப 
புளளியாகை கைாலிமுகைத் திடலின் சகைாத்்தா சகைா கைை 
சபாராட்டக கை்ளம் திகைழ்கின்்றது. ஆனால் ஜனா 
திபதி ப்தவி்ய விட்டு ஒருசபாதும் விலகிச 
வேல்ல ைாட்சடன். ப்தவிககைாலம் முழுதும் நாசன 
ஜனாதிபதியாகை இருபசபன் என்று சகைாத்்தாபாய 
ராஜபகே பிடிைா்தைாகைக கூறி ைருகின்்றார். அை 
ரு்டய இந்த நி்லபபாடு அை்ரப ப்தவி 
விலகைக சகைாரி சபாராடுகின்்ற ைககை்்ளப 
வபரும் விேனத்துககும் சீற்்றத்துககும் உள்ளாககி 
இருககின்்றது.
 வபாரு்ளா்தாரச சு்ைகைளினால் மிகை 
சைாேைாகை அழுத்்தபபட்டிருககின்்ற ைககைளின் 
சகைாரிக்கையாகிய ‘அரசியல் ைாற்்றம்’, ‘அரசியல் 
கைட்ட்ைபபு ைாற்்றம்’ என்பற்றுககுப வபாதுத் 
ச்தர்்தசல தீர்ைாகும். எனசை வபாரு்ளா்தாரப 
பிரசசி்னகைளுககு முடிவு கைாண்ப்தற்கைாகை ேகைல 
கைட்சிகை்்ளயும் உள்ளடககிய இ்டககைால அரோங 

கைம் நிறுைபபட சைண்டும். ஆறு ைா்த கைாலத்தில் 
வபாதுத் ச்தர்்தல் நடத்தி ைாற்்றஙகை்்ளச வேய்ய 
சைண்டும் என்்ற சகைாரிக்கைகைளும் முன்்ைககைபப 
ட்டிருககின்்றன.
 ஆனால் ைககைள விரும்பியைாறு இ்ட 
ககைால அரோஙகைம் அ்ைககைபபடவில்்ல. ைா்றாகை, 
ஆளும் கைட்சியாகிய ராஜபகேககைளின் வபாதுஜன 
வபரமுன கைட்சியின் அரோஙகைசை மீண்டும் 
அ்ைககைபபட்டிருககின்்றது. அதுவும் பலம் 
வபாருநதிய்தாகை – ைாற்றுக கைட்சி்யச சேர்ந்த ்தனி 
உறுபபினராகிய ரணில் விககிரைசிஙகைவின் ்த்ல 
்ையில் அ்ைககைபபட்டிருககின்்றது.
 இந்த நி்லயில், வபாரு்ளா்தார வநருககைடி 
கைளுககுத் தீர்வு கைாண்ப்தற்கைாகைப பிர்தைர் ப்தவி்ய 
ஏற்றுகவகைாண்ட்தாகைத் வ்தரிவித்்த ரணில் விககிர 
ைசிஙகை இபசபா்்தககுப வபாதுத் ச்தர்்தல் நடத் 
்தபபடைாட்டாது. கைடந்த வபாதுத் ச்தர்்தலில் ைக 
கை்ளால் வ்தரிவு வேய்யபபட்ட அரோஙகைத்தின் 
ப்தவிககைாலம் முடிை்டகின்்றசபாச்த ச்தர்்தல் 
நடத்்தபபடும் என்று வ்தரிவித்திருககின்்றார்.
 இந்தக கூற்று, குறுகிய கைாலத்திற்கைான 
்தற்கைாலிகை அரோஙகைத்தில் பிர்தைர் ப்தவிசயற்்ற 
்ைககு சநர்ைாகை அடுத்்த ச்தர்்தல் ை்ரயிலும் 
்தான் ப்தவியில் இருககைப சபாை்்த வைளிபபடுத் 
துை்தாகை அ்ைநதிருககின்்றது. ்தற்கைாலிகை அரோங 
கைத்தின் பிர்தைராகிய அைர் நிரந்தரைாகை அந ்தப 
ப்தவியில் நீடிபப்தற்கைான ்தனது ப்தவி ஆ்ே்ய 
வைளியிட்டிருபப்தாகைசை எதிரணி அரசியல் 
ைட்டாரஙகைளில் கைரு்தபபடுகின்்றது. இ்த்னயடு 
த்து, அைரும் ப்தவி விலகை சைண்டும் என்்ற சகைாரி 
க்கை முன்்ைககைபபட்டிருககின்்றது.

 ரணில் விககிரைசிஙகை்ைப ப்தவி விலகை 
சைண்டும் என்்ற சகைாரிக்கை எதிரணி, ைற்றும் 
அைரு்டய வேயற்பாடுகைளில் அதிருபதி அ்ட 
ந்தைர்கைள ைட்டுைல்லாைல், ஆளும் கைட்சியாகிய 

வபாதுஜன வபரமுன நாடாளுைன்்ற உறுபபினர்கைளி 
னாலும் முன்்ைககைபபட்டிருககின் ்றது. இ்த 
னால் வபாரு்ளா்தார வநருககைடிகைளுககுத் தீர்வு 
கைாண்ப்தற்கைாகை அ்ைககைபபட்ட ்தற்கைாலிகை அரோ 
ஙகைமும் குழபபகைரைான நி்ல்ை்யச ேநதித் 
திருககின்்றது.

 இந்த நி்லயில் எதிர்ககைட்சியினர் ஆட்சிப 
வபாறுப்பத் ்தாஙகைள ஏற்கைத் ்தயாராகை இருபப்தாகைத் 

வ்தரிவித்திருககின்்றனர். அதி;கைாரத்தில் இருககின்்ற 
ஆட்சியா்ளர்கைள ப்தவி விலகினால் நாட்டில் 
அரோஙகைம் என்்ற ஒன்று இல்லா்த நி்ல்ை 
உருைாகும். அத்்த்கைய நி்லயில் வபாதுத் 
ச்தர்்தல் ஒன்றின் ஊடாகைசை புதிய அரோஙகைத்்்த 
அ்ைககை சைண்டும். எனசை உடனடியாகை ஒரு 
வபாதுத் ச்தர்்தல் நடத்்தபபட சைண்டும் என்்ற 
தி்ேைழியிசலசய நாட்டின் அரசியல் நி்ல்ை 
கைள நகைர்நது வகைாண்டிருககின்்றன.
 அரசியல்ைபபுச ேட்டரீதியான சிககைல்கைள 
இருந்த சபாதிலும், நாட்டு ைககைளு்டய விருப 
பத்திற்கை்ைய வபாதுத் ச்தர்்த்ல நடத்தி, 
நம்பிக்கைககுரிய ஓர் அரோஙகைத்்்த நாட்டில் 
உருைாககை முடியும். ஆனால் வபாதுத் ச்தர்்தல் 
ஒன்்்ற நடத்துை்தற்கைான நி்லயில் நாட்டின் 
வபாரு்ளா்தார நி்ல்ை இல்்ல என்பச்த இப 
சபாதுள்ள அரசியல் சிககைலாகும்.
 இது ஒரு பு்றமிருககை, ஏ்தாைது ஒரு ைழி 
யில் வபாதுத் ச்தர்்தல் ஒன்்்ற நடத்தினாலும், 
வபாறுபபாகைச வேயற்படத் ்தககை ை்கையிலான 
அரசியல் ்த்ல்ைத்துைத்்்தக வகைாண்ட அரோ 
ஙகைம் ஒன்்்ற அ்ைககை முடியுைா என்பதும் 
சகைளவிககு உரிய்தாகைசை இருககின்்றது. நாடு 
இபசபாது வபாரு்ளா்தாரப பிரசசி்ன கைாரண 
ைாகைப பல்சைறு வநருககைடிகை்்ளயும், பிரசசி்ன 
கை்்ளயும் எதிர்வகைாண்டிருககின்்றது. இ்தனால் 
வகைாந்தளிககின்்ற கைடலில் சிககி மூழ்கைப சபாகின்்ற 
கைபபல் ஒன்றினு்டய நி்ல்ையிசலசய நாடு 
இபசபாது இருககின்்றது.
 எனசை, சபரழிவில் இருநது நாட்்ட 
மீட்ப்தற்குரிய ஆளு்ையும், ேரியான தீர்ைானங 
கை்்ள சைற்வகைாள்ளத் ்தககை ைலி்ை யும், வேயற் 
றி்ற்னயும் வகைாண்ட ஓர் அரசியல் ்த்ல்ைசய, 
நாட்டின் இபசபா்்தய ச்த்ையாகும். இந்தத் 
ச்த்ை்யப பூர்த்தி வேய்யத்்தககைச்தார் அரசியல் 
்த்ல்ை அரே ்தரபபிசலா அல்லது எதிர்ணித் 
்தரபபிசலா இருபப்தாகைத் வ்தரியவில்்ல.
 ஏவனனில் அரோஙகைத் ்தரபபில் நாட்டின் 
நலன்கை்்ளக கைருத்திற் வகைாண்டு வேயற்படத்்தககை 
்த்ல்ைகைள இல்்ல என்ப்்தக கைடந்த ைற்றும் 
அண்்ைககைால ஆட்சி நி்ல்ைகைள எடுத் துக 
கைாட்டி இருககின்்றன. அத்துடன் நடபபு அரசியல் 
வேயற்பாடுகைளும் அ்த்ன உறுதி வேய்ப்ை 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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 "தற்போ்தை பபோருளோதோர பெருக 
கைடி வடககு கிழககில எவவோைோன தோககைத்்த 
ஏறபடுத்த்ப்போகினைது?"

 "வபரும் வநருககைடி ஒன்று எதிர்வகைாள 
்ளபபடுகின்்றது. ைககைள ைறு்ையால் கைஸடபபடு 
கின்்றார்கைள. இந்த வநருககைடி எவ்ை்ளவு கைால 
த்துககுத் வ்தாடரும் என்பது ைககைளுககுத் வ்தரியா 
துள்ளது. வைறுைசன எரிவபாருள, ே்ையல் எரி 
ைாயு பிரசசி்னகைள்தான் நகைரபபகுதிகைளில் மு்தன் 
்ைபபடுத்்தபபட்ட்ையாகை உள்ளன. ஆனால், 
உணவுப வபாருட்கைளுககைான வநருககைடி அைற் 
றின் வி்லசயற்்றம் என்பன ஒரு பு்றம் 
ைககை்்ளத் ்தாககுகின்்றது. ைறுபு்றம் எரிவபாருள 
இல்லா்ையால் வ்தாழில்ைாய்பபுககைள இழககைப 
படுைதுடன், அைர்கைளு்டய ்கைத்வ்தாழில்கைள 
பலவும் மூடபபடுகின்்றன. இந்த இரண்டு 
பிரசசி்னகைளும் வபரும் வநருககைடி்யக குடும் 
பஙகைள மீதும் ேமூகைத்தின் மீதும் ஏற்படுத்திக 
வகைாண்சட வேல்கின்்றது.
 அச்தசை்்ளயில் ேமூகைச சீரழிவுகைள, 
குடும்ப ைன்மு்்றகைள சபான்்றன இயல்பான ஒரு 
விடயைாகை ைாறிவிடுசைா என்்ற ஒரு அசேமும் 
உருைாகியிருககின்்றது. இச்தசை்்ளயில் எல்லா 
வி்தைான ைதுபானக கை்டகைளும் முழு்ையாகைசை 
தி்றநதிருககின்்றன. ஒருபு்றம் சை்லயின்்ை, 
ைறு்ை என்பனைற்றுடன் கு்்றந்த ைருைானத்்்த 
்ைத்துகவகைாண்டு உயர்ந்த வி்லைாசியுடன் 
ைககைள சபாராடிகவகைாண்டிருக்கையில் இந்த ைது 
பானககை்டகைளில் ைககைள கூட்டம் அதிகைைாகை 
இருககின்்றது. இரவு 9.00, 10 ைணி ை்ரயில் இ்ை 
தி்றநதிருககின்்றன. இது எந்தை்கையிலும் ஏற்றுக 
வகைாள்ள முடியா்த ஒன்று. அரோஙகைம் ைதுபான 
விற்ப்னயின் மூலம் ைரி ைருைானத்்்தப வபற் 
றுகவகைாள்ளலாம் என்ப்தற்கைாகை இ்த்ன அனுை 
திககின்்றது. ஆனால், வபாரு்ளா்தார வநருககைடி 
ஒன்்்ற எதிர்வகைாண்டுள்ள நி்லயில் இ்த்ன 
அனுைதிபபது குடும்பஙகைளுககுள குழபபஙகை்்ள, 
ைன்மு்்றகை்்ள அதிகைரிபப்தாகை இருககும்.
 இ்த்னவிட ைடககு கிழககில் அரோங 
கைத்தின் பாராபட்ேைான வேயற்பாடுகைளினா லும் 
ைககைள கைடு்ையாகைப பாதிககைபபட்டுகவகைாண்டி
ருககின்்றார்கைள. இபசபாது எைககு கி்டககும் 
உணவு கைடந்த கைால வி்்ளசேலின் மூலம் கி்ட 
த்்த வி்்ளவு்தான். வி்ரவில் அைற்றுககு பற்்றா 
ககு்்ற ஏற்படும்சபாது பாரிய வநருககைடி்ய எதிர் 
வகைாள்ளசைண்டியிருககும்.

 வீட்டுத் ச்தாட்டம் வேய்ை்தற்கைாகை ைககைள 
வபருை்ளவுககு ஊககுவிககைபபடுகின்்றார்கைள. 
ஆனால், சபாதிய வி்்தகைள இல்்ல. இது ஒரு 
பாரிய பிரசசி்னயாகைவுள்ளது. அ்த்னவிட ைட 
பகுதியின் விைோயம், ஏற்று நீர்பபாேன விைோயம். 
அ்தாைது கிணற்றிலிருநது ்தண்ணீ்ர இ்்றத்து 
பயிர்கைளுககு பாய்சசுைது. இ்தற்கு மின்ோரம் 
அல்லது எரிவபாருள ச்த்ை. எரிவபாருளுககைான 
்தட்டுபபாடும் கைள்ளசேந்்தயில் அ்ை 
அதிகை வி்லககு விற்கைபபடுைதும் ைா்ழ 
சபான்்றைற்றுககுத் ்தண்ணீர் இ்்றபபது 
என்பது மிகைவும் சிரைைான்தாகை ைாறியுள்ளது. 
பல இடஙகைளில் ்தண்ணீர் இ்்றபப்்தககூட 
அைர்கைள நிறுத்திவிட்டார்கைள. இ்தனால், இந்தப 
பயிர்சவேய்்கையின் எதிர்கைாலம் நாேைாகைபசபாகைப 

சபாகின்்றது.
"

 "இந்த பெருககைடி்ை எதிர்பகைோள் 
ளத்தககைவ்கையில எவவோைோன முனனோைத்த 
ெடவடிக்கைகைள் ்மறபகைோள்ள்பபடடிருககி 
னைன ?"

 "கைட்டம் கைட்டைாகை சில முயற்சிகைள 
முன்வனடுககைபபடுகின்்றன. ஆனால், இ்ை 
ஒருஙகி்ணககைபபட்ட மு்்றயில் முன்வனடுக 
கைபபடுகின்்ற்தா எனக சகைட்டால் இல்்ல என்று 
்தான் வோல்சைன். இ்்ளய ்த்லமு்்றயினர் சிலர் 
இதில் ஈடுபடுகின்்றார்கைள. வீட்டுத் ச்தாட்டஙகைள 
அல்லது உணவு உற்பத்திபசபாராட்டத்தில் ்தம்்ை 
ஈடுபடுத்துை்தற்கைாகை விழிபபுணர்வூட்டும் வேய 
ற்பாடுகை்்ள அைர்கைள முன்வனடுககி ன்்றார்கைள. 
்தகைைல் வ்தாழில்நுட்பத்்்தயும் பயன்படுத்தி 
இ்த்ன அைர்கைள முன்வனடுககின்்றார்கைள. 
இ்த்ன ஓரு ஆசராககியைான விடயைாகைப பார் 
த்்தாலும், இ்ை அ்னத்தும் ஒருஙகி்ணந்த 
மு்்றயில் முன்வனடுககைபபடவில்்ல.

"

 "விவசோைம், ் கைத்பதோழிலது்ைகைளில 
ஏறபடடுள்ள போதி்பபுககைள் பதோடர்பில பபரி 
தோகை ் பச்பபடுகினைது. கைோலெ்ட வளர்்பபுத் 
து்ையில எவவோைோன போதி்பபுககைள் ஏறபட 
டுள்ளது?"

 "கைால்ந்டகைளுககைான தீைனம் பற்்றாககு 
்்றயாகை ைாறிகவகைாண்டிருககின்்றது. கைால்ந்ட, 
சகைாழி ை்ளர்பபைர்கைள இ்தனால் வபரும் வநரு 
ககைடி்ய எதிர்வகைாளகின்்றார்கைள. இ்தனால் 
முட்்ட வி்ல 50 ரூபாைாகைவும், சகைாழி இ்்ற 
சசியின் வி்ல 1,500 ரூபாவுககு சைலாகைவும் 
அதிகைரித்திருககின்்றது. ோ்தாரண ைககைளின் 
ைருைானத்தில் இைற்்்ற ைாஙகை முடியா்த்ளவுககு 
இ்தன் வி்ல ஏற்்றம் அதிகைரித்துகவகைாண்டு 
வேல்கின்்றது. ைறுபு்றம் வகைாளைனவு கு்்றயு 
ம்சபாது வ்தாழில் வீழ்சசிய்டை்தற்கைான ைாய்ப 
புககைள நி்்றய இருககின்்றன. கைால்ந்டகைள 
கை்ளைாடபபட்டு இ்்றசசிககைாகை விற்கைபபடும் 
ேம்பைஙகைளும் அதிகைரித்துள்ளன. இ்தனால், 
கைால்ந்டகை்்ள வைளிசய விடமுடியா்த நி்ல 
உரி்ையா்ளர்கைளுககு ஏற்பட்டுள்ளது. ைடைா 
கைாணத்தில் சைய்சேல் ்த்ர என்று ஒரு பகுதி 
ை்ரயறுககைபபடுை்தாகை இல்்ல. இ்தனால், கைால்ந 
்டகைளுககு உணவுப பிரசசி்ன உருைாகின்்றது.

"

 "வடககு கிழககில மீனபிடித்து்ை 

எவவோறுள்ளது?"

 "மீனைர்கைளுககும் எரிவபாருள மிகைப 
வபரிய பிரசசி்னயாகை இருககின்்றது. அைர்கைள 
மூன்று நான்கு நாட்கைள கைாத்திருநது எரிவபாரு்்ளப 
வபற்றுகவகைாண்டு வேன்்றால், ஒரு நாளுககு கூட 
அது சபாதுைான்தாகை இருககைாது. இனால் கைட 
ற்வ்றாழிலா்ளர்கைள ைாரத்துககு ஒரு்தட்ை்தான் 
மீன்பிடிககைச வேல்ல முடிகின்்றது. இ்தனால், மீன் 
பிடியின் அ்ளவு கு்்றகின்்றது. இ்தனால், மீனின் 
வி்லயும் அதிகைரித்துகவகைாண்சட வேல்கின்்றது. 
இது கைருைாடு சபாடுைது உளளிட்ட கைடற் 
வ்றாழிலில் மிகைபவபரிய பாதிப்ப ஏற்படுத்தி 
யிருககின்்றது. மீன்பிடியா்ளர்கைளுககு எரிவபாரு 
ளகை்்ள கிரைைாகை ைழஙகுை்தற்கைான ஏற்பாடு 
அைசியம். இந்த நி்லயால் அைர்கைளு்டய ைாழ் 
ைா்தாரம் சைாேைாகைப பாதிககைபபட்டுள்ளது.

"

 "சிறு்கைத்பதோழிலோளர்கைளின நி்ல 
எவவோறுள்ளது?"

 "சிறு்கைத்வ்தாழில்ளர்கைளும் ்தற்சபா்்தய 
நி்ல்ைகை்ளால் வபரிதும் பாதிககைபபட்டுள்ளனர். 
அைர்கைளு்டய சிறிய சிறிய இயநதிரஙகைள 
இயஙகுை்தற்கு மின்ோரம், எரிவபாருள என்பன 
இல்லாதிருபபது வபரிய சபாராட்டைாகை இருக 
கின்்றது. இரும்புத் வ்தாழில், ்தசசுத் வ்தாழில் 
என்பன கூட மின்ோரம் இல்லா்ையால் பாதிக 
கைபபட்டுள்ளன. இ்தற்கைான ைாற்று ஏற்பாடுகைளும் 
இல்லா்த நி்ல.

 இ்ை வ்தாடர்பில் அரோஙகைம் எதுவும் 
வேய்யாதிருககும் நி்லயில் ைடககு கிழககுப 
பகுதிகைளிலுள்ள புத்திஜீவிகைள கூட இவ்விடயஙகைள 
வ்தாடர்பில் சபசுை்தாகை இல்்ல. அைர்கைள ஒரு 
குழுைாகை இ்ணநது இ்ை வ்தாடர்பில் ஆராய 
சைண்டும். இைற்றுககு என்ன வேய்யலாம் என்ப 
்்தயிட்டு திட்டமிடசைண்டும்.

"

 "இந்த்பபபோருளோதோர பெருககைடி்ை 
எதிர்பகைோள்ளத்தககைவ்கையில புலம்பபைர்ந்த 

இலங்கையில உருவோகியிருககும் பபோருளோதோர பெருககைடி தமிழர் தோைகை்ப 
பகுதிகைளிலும் கைடு்மைோன தோககைஙகை்ள ஏறபடுத்திகபகைோண்டுள்ளது. இந்த 

நி்ல்ை எம்மவர்கைள் எவவோறு எதிர்பகைோள்ளமுடியும?; புலம்பபைர்ந்த 
உைவுகைள் இவவிடைத்தில எந்த வ்கையில உதவ முடியும்? ்போனை 

விடைஙகைள் பதோடர்பில 
பபாருளா்தார ஆயவாளரும் ஆல�ாசகருமான பசல்வின் 

உயி்ரோ்டத் தமிழின தோைகைக கைளம் நிகைழ்வுககைோகை வழஙகிை ்ெர்கைோணலின 
சுருககைம் அதன முககிைத்துவம் கைருதி ‘இலககு’ வோசகைர்கைளுககுத் தருகி்ைோம்.
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‘என்ன ை்ளம் இல்்ல இந்த திருநாட்டில், ஏன் 
்கை்ய ஏந்தசைண்டும் வைளிநாட்டில்’ 

இன்று கிழககு ்தமிழர்கைளுககு முழு்ையாகை வபாரு 
ந்தககூடிய பாடல் ைரிகை்ளாகை இது கைாணபபடு 
கின்்றது.
 கிழககின் நி்ல்ை என்பது இலங்கையின் 
வபாரு்ளா்தார வநருககைடியினால் கைடு்ையாகை 
பாதிககைபபட்டுைரும் ைாைட்டைாகை இருககின்்ற 
கைாரணத்தினால் அ்தன் வபாரு்ளா்தார நி்ல்ைகைள 
வ்தாடர்பில் வ்தாடர்சசியாகை எழு்தசைண்டிய நி்ல 
ககு நாம் ்தள்ளபபட்டுளச்ளாம்.
 கிழககு ைாகைாணம் கிட்டத்்தட்ட 9.996 
ேதுர கிசலாமீட்டர் பரபப்ள்ைக வகைாண்ட மிகை 
அதி்ளவில் நிலபபரபபி்னகவகைாண்ட ைாகைாண 
ைாகைவுள்ளது. கிழககு ைாகைாணம் திருசகைாணை்ல, 
ைட்டககை்ளபபு, அம்பா்்ற ஆகிய மூன்று ைாை 
ட்டஙகை்்ள உள்ளடககியுள்ளது. இம் ைாகைாண 
த்தின் ்த்லநகைர் திருசகைாணை்லயாகை பிரகைடன 
பபடுத்்தபபட்டாலும் சிஙகை்ள வபௌத்்த ஆதிககை 
த்தின் கைாரணைாகை அந்த நி்ல்ையிழககைபபட் 
டுைருகின்்ற நி்லயில்  ைட்டககை்ளபபு கிழககு 
ைாகைாணத்தின் வபரிய நகைராகைவும், ்தமிழீழத்தின் 
இரண்டாைது வபரிய நகைரைாகைவும் கைாணபபடுகி 
ன்்றது.
 இவ்ைா்றான நி்லயில் கிழககு ைாகைாணம் 
இன்று வபாரு்ளா்தார வநருககைடியில் சிககியுள்ள 
நி்லயில் ்தமிழர்கைளின் நி்ல்ைகைள குறித்து 
கைடந்த ைாரஙகைளில் எழுதியுள்ள பத்திகைளில் பல 
விடயஙகை்்ள சுட்டிககைாட்டியிருநச்தாம்.
 இந்த நி்லயில் கிழககு ைாகைாணத்தில் 
மு்தலீடுகை்்ள உளளீர்ககைசைண்டும் என்்ற சகைாரிக 
்கையி்ன நாஙகைள வ்தாடர்சசியாகை முன்்ை 
த்துைருகின்ச்றாம். அ்னத்து ை்ளஙகைளும் வகைாண்ட 
இந்த ைாகைாணத்தில் மு்தலீடுகை்்ளச வேய்ை்தன் 
மூலம் கிழககு ைாகைாணத்தில் வபாரு்ளா்தார 
நி்ல்ையி்னக கைட்டிவயழுபபமுடியும் என்்ற 
எைது சகைாரிக்கை வ்தாடர்பில் இன்று பல்சைறு 
கைருத்்தாடல்கைள முன்வனடுககைபபடுை்்த கைாணமு 
டிகின்்றது.

 குறிபபாகை கிழககு ைாகைாணத்தில் மு்தலீ 
டுகை்்ள சைற்வகைாளளும் சகைாரிக்கைவயன்பது 
நியாயைானதும் மிகைவும் ச்த்ையானது ைான ஒன்று 
என்ப்்த அ்னைரும் ஏற்றுகவகைாண்டுள்ளனர். 
ஆனால் இந;்த மு்தலீ டுகை்்ள யார் வேய்யசைண்டும், 
எவ்ைா்றான மு்தலீடுகை்்ளச வேய்யசைண்டும் 
என்்ற ை்கையிலான பல்சைறு சகைாரிக்கைகைள 
இன்று ைலுை்டநதுைருகின்்றன.
 யுத்்தம் இந்த நாட்டில் முடிை்டந்த்தன் 
பின்னர் இலங்கையில் சிஙகை்ள அரசுகைளினால் 
மு்தலீடுகை்்ள முன்வனடுககுைாறு சகைாரிக்கைகைள 
விடுககைபபட்டன. புலம்வபயர் அ்ைபபுகைள 
்த்டவேய்யபபட்ட நி்லயிசலசய இந்த சகைாரி 
க்கையி்ன சிஙகை்ள சபரினைா்த அரசுகைள முன்வன 
டுத்துைந்தன.
 இந்த நி்லயில் அன்று மு்தலீடுகைள 
என்்ற சபார்்ையில் கிழககு ைாகைாணத்தில் பல 
பகுதிகைளிலிருந்த கைாணிகைள வ்தற்கிலிருநதுைந்த 
சபரினைா்த ைனநி்ல வகைாண்ட கூட்டஙகைளுககு 
ைழஙகி்ைககைபபட்டன. அைற்றில் அதிகைைான 
கைாணிகைள திருசகைாணை்ல, அம்பா்்ற ைாைட்ட 
ஙகைளில்்தான் சிஙகை்ள சபரினைாதிகைளுககு ைழஙகி 
்ைககைபபட்டன.

 ்தமிழர்கைள பகுதிகைளில் வேய்யபபடும் மு்த 
லீடுகைள என்பது சிஙகை்ள சபரினைா்தத்திற்கு 
்தமிழர்கைளின் பகுதிகை்்ள ஆககிரமிபபு வேய்ை 
்தற்கைாகை ைழஙகைபபடும் ேந்தர்பபைாகை வகைாள்ள 
சைண்டும் என்ப்தான பல்சைறு விைர்ேனஙகை்்ள 
நாஙகைள கைாணமுடிகின்்றது. இவ்ைா்றான விடய 
ஙகைள உண்்ையான  விடயஙகை்ளாகும். கிழககு 
ைாகைாணம் அதிகை்ளவில் பறிசபாை்தற்கைான கைார 
ணஙகைளும் இந்த மு்தலீடுகை்ளாகைசையுள்ளது.
 இவ்ைா்றான நி்லயில் ்தமிழர்கைள 
விழிபபாகையிருககைசைண்டியது மிகை முககியைாகும். 
மு்தலீடுகைள என்பது ்தமிழர்கைளின் பகுதிகை்்ள 
பலபபடுத்துை்தாகைவிருககைசைண்டுசை ்தவிர எைது 
இருபபி்னக சகைளவிககுள்ளாககும் வேயற்பாடா 

கைசைா எைது உ்ழபபி்ன உறிஞசிசவேல்லும் 
வேயற்பாடுகை்ளாகைசைா இருககைகூடாது.
 இ்தன் கைாரணைாகைசை நாஙகைள புலம் 
வபயர் ்தமிழர்கை்்ள கிழககில் மு்தலீடு கை்்ள 
சைற்வகைாள்ளைருைாறு அ்ழபபு விடுத்துைரு 
கின்ச்றாம். ்தமிழர்கைள வேய்யும் மு்தலீடு என் 
பது எச்தாவைாரு ை்கையில் ்தமிழர் ்தாய 
கைத்தி்னப பலபபடுத்தும் விடயைாயைாகைசை 
யிருககைபசபாகின்்றது. ஆனால் இன்்்றய வபாரு 
்ளா்தார வநருககைடி்யப பயன்படுத்தி எதிர்கைா 
லத்தில் சிஙகை்ள ச்தேத்தின் பாரிய்ளவிலான ப்ட 
வயடுபபு, மு்தலீடு என்்ற சபார்்ையில் கிழககில் 
முன்வனடுபப்தற்கைான ோத்தியஙகைள அதிகை்ளவில் 
கைாணபபடுகின்்றன.
 இந்த நி்லயில் கிழககு ைாகைாணத்தில் 
்தற்ோர்பு வபாரு்ளா்தாரத்தி்ன சைம்படுத் துை்த 
ற்கைான வேயற்றிட்டஙகை்்ள முன்வனடுககைசை 
ண்டும் என்்ற சகைாரிக்கை பலைாகை முன்வன 
டுககைபபடுகின்்றது.எனினும் அது வ்தாடர்பான 
மு்்றயான திட்டஙகைள எதுவும் முன்்ைககைா்த 
நி்லசய கைாணபபடுகின்்றது.
 இன்று கிழககு ைாகைாணத்தில் பாரிய 
மு்தலீடுகை்்ள சைற்வகைாண்டுச்ளாரினால் கிழ 
ககு ைாகைாண ்தமிழர்கைளுககு எந்தவி்த ைான நன் 
்ையும் ஏற்படவில்்ல. சுற்றுலாத்து்்றயில் 
75வீ்தத்திற்கும் அதிகைைான மு்தலீடுகைள வ்தன் 
னிலங்கை்யச சேர்ந்த வபரும் பான்்ை 
யினத்்தைர்கைளினாசலசய சைற்வகைாள்ளபபட்டு 
ள்ளதுடன் அ்தன் பய்ன அைர்கைளும் அைர்கைள 
ோர்ந்தைர்கைளுசை அனுபவித்துபசபாகும் நி்ல 
கைாணபபடுகின்்றது.

 ைட்டககை்ளபபு ைாைட்டத்தில் ஆ்ரயம்பதி 
சகைாவில்கு்ளம் பகுதியில் உள்ள ஆ்டத்வ்தா 
ழிற்ோ்லவயான்றில் சுைார் 5000சபர் கைட்ை 
யாற்றுகின்்றனர். இைர்கைளில் சுைார் 95வீ்த 
ைானைர்கைள ்தமிழ் இ்்ளஞர் யுைதிகைள. அை 
ர்கைளுககு வ்தாழில்ைாய்பபுகைள ைழஙகைப பட் 
டாலும் அைர்கைளுககு மிகைவும் கு்்றந்த சை்தன 
ஙகைள ைழஙகைபபட்டு அதிகை்ளவில் சை்ல கைள 
ைாஙகைபபடுைதுடன் அைற்றின் மூலம்வப்றப 

படும் உற்பத்திகைள வைளிநாடுகைளுககு ஏற்றுை 
திவேய்யபபடுகின்்றது. குறித்்த ஆ்டத்வ்தாழிற்ோ 
்லயானது பாகிஸ்தான் நாட்்டச சேர்ந்த ஒரு 
ைரு்டய்தாகைவிருககின்்றது.
 மூலபவபாரு்்ளக வகைாண்டுைநது முடிவு 
பவபாரு்ளாகை வகைாண்டுவேல்கின்்றனர். இ்தன்மூலம் 
இஙகு வப்றபபடும் பயன்கைள அ்னத்தும் சைறு 
எஙசகைசயா பயன்வபறுகின்்றது.
 இச்தசபான்று்தான் ைட்டககை்ளபபு ைாைட் 
டத்தில் ைரமுநதிரி்கை வேய்்கையும் ஒன்்றாகைவு 
ள்ளது. இலங்கையில் இரண்டாைது அதிகை 
ைரமுநதிரி்கை உற்பத்திவேய்யபபடும் ைாைட் 
டைாகை ைட்டககை்ளபபு ைாைட்டம் உள்ளசபாதிலும் 
்தமிழர் பகுதியிலிருநது ஒரு வைளியீடும் இல்லா 

்தநி்லசய கைாணபபடுகின்்றது. ைரமுநதிரி்ய 
வேய்்கையில் 99வீ்தைான வேய்்கை ்தமிழ் பகுதி 
யிசலசய முன்வனடுககைபபடுகின்்றது.ஆனால் நாங 
கைள முநதிரியம் பருபபு ைாஙகுைது என்்றால் சைறு 
பகுதிகைளுககு வேன்று அதிகை வி்லவகைாடுத்ச்த 
ைாஙகும் நி்ல கைாணபபடுகின்்றது.
 இவ்ைாறு பல மூலபவபாருட்கைள இஙகு 
ள்ளசபாதிலும் அ்தன் முடிவுபவபாருட்கை்்ள 
சைறு இடத்தி்ன சேர்ந்தைர்கைள தீர்ைானிககும் 
நி்லசய கைாணபபடுகின்்றது. எஙகைளிடமுள்ள 
இவ்ைா்றான ை்ளஙகைளுககு ேரியான மு்தலீடுகை்்ள 
எம்ைைர் வேய்யும்சபாது இஙகிருநது சநரடியாகை 
வைளிநாடுகைளுககு ஏற்றுைதிவேய்யககூடிய பல 
வபாருட்கை்்ள உற்பத்திவேய்யககூடிய ை்கையி 
லான நடைடிக்கைகை்்ள முன்வனடுககைமுடியும்.
 இன்று ைடககில் பல்சைறு உற்பத்திகைள 
பல்சைறு வபயருடன் ைரும் நி்லயில் அ்னத் 
துை்ளஙகைளும் வகைாண்ட கிழககு ைாகைாணத் தில் 
ஒரு ்தமிழனின் உற்பத்தியும் வைளிைரவில்்ல 
வயன்பச்த மிகைவும் கைை்லககுரிய விடைாகை 
வுள்ளது. கைடந்த கைாலத்தில் யுத்்தம் வைௌனிபபு, 
சுனாமி சபான்்ற கைாலபபகுதிகை்்ள வ்தாடர்நது 
வபருை்ளைான அரோர்பற்்ற நிறுைனஙகைள இயங 
கியசபாதிலும் மு்்றயான எந்த திட்டத் தி்னயும் 
முன்வனடுககைவில்்லவயன்பது கைடந்த கைாலத்தில் 
உணரபபட்டுள்ளது. அககைாலபபகுதியில் எைது 
ைககை்்ள ்ைத்து அரோர்பற்்ற நிறுைனஙகைளும் 
அ்தனுடன் இ்ணந்தைர்கைளும் ்தஙகை்ளது ச்த்ை 
கை்்ள நி்்றசைற்றினார்கைச்ள ்தவிர எந்தவி்த 
உற்பத்திோர் ்தற்ோர்பு வபாரு்ளா்தார திட்டத்தி்ன 
முன்வனடுககைவில்்ல.
 இன்றும் ைட்டககை்ளபபு ைாைட்டத்திற்கு 
அ்டககைபபட்ட ்தயிர், சஜாககைட், பால் சபான்்ற்ை 
சிஙகை்ள பகுதிகைளிலிருநச்த வகைாண்டுைரபபட்டு 
விற்ப்ன வேய்யபபடுகின்்றன. ஆனால் 
இலங்கையில் பால் உற்பத்தி அதிகைைாகை வப்ற 
பபடும் ைாைட்டஙகைளில் ஒன்்றாகை ைட்டக 
கை்ளபபு ைாைட்டம் கைரு்தபபடுகின்்றது. ஆனால் 
எந்த உற்பத்தியும் இல்்ல. இச்தசபான்று்தான் 
வ்தன்்னோர் உற்பத்திகைள, வநல்ோர் உற்பத்திகைள 
என வபருை்ளைான முடிவுபவபாருட்கைள வைளியி 
டஙகைளில் குறிபபாகை சிஙகை்ள பகுதிகைளிலிருநச்த 
கிழககு ைாகைாணத்திற்கு வகைாண்டுைரபபடுகின்்றன.
 ஆனால் ஒரு உற்பத்தியும் இஙகிருநதுை 
ருைதில்்ல. ஆனால் வநல், பால், ச்தஙகைாய், 
முடிவுபவபாருட்கை்ளாகை மீண்டும் எஙகைளிடம் 
ைருகின்்றன. இ்தன்மூலம் சைறு ஒரு பகுதியினர் 
வபாரு்ளா்தார ரீதியாகை பலை்டயும்சபாது நாஙகைள 
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இலங்கையின் ேைகைால அதிருபதி நி்ல 
்ைகைள பல்சைறு து்்றகைளிலும் ்தாககை 

வி்்ளவுகை்்ள ஏற்படுத்தி ைருகின்்றன. இநநி்ல 
யானது நாட்டின் அபிவிருத்தி்ய வைன்சைலும் 
ைழுஙகைடிபப்தாகைவுள்ளது. இ்தனி்டசய இலங்கை 
யில் உணவுத் ்தட்டுபபாடு அதிகைரித் துள்ள 
நி்லயில் சிறுைர்கைளி்டசய ைந்த சபாஷ்ண 
சைசலாஙகி ைருை்தாகை ஆய்வுகைள பலவும் 
வைளிபபடுத்துகின்்றன. இ்தன் பா்தகை வி்்ளவுகைள 
பல்சைறு ைட்டஙகைளிலும் எதிவராலிககும் 
நி்லயில் ை்லயகை ேமூகைமும் இ்தனால் வபரும் 
பாதிபபி்ன எதிர்வகைாள்ள சைண்டிய அபா 
யநி்லககு உள்ளாகியுள்ளது. ைருைான பற்்றா 
ககு்்றககி்டசய வபரும் வபாரு்ளா்தார வநரு 
ககைடி்யச ேநதித்து ைரும் இம்ைககைளுககு, மூன்று 
சை்்ள உணவு என்பது இபசபாது ஒரு கைனைாகி 
இருககின்்றது. ஒரு சை்்ள உணவுகசகை இைர்கைள 
மிகுந்த சிரைத்தி்ன எதிர்சநாககும் நி்லயில் 
நி்்றயுணவு சகைளவிககுறியாகியுள்ள்தால் ை்லய 
கைத்தில் ைந்த சபாஷ்ணககு உள்ளாசைார்கைளின் 
வ்தா்கை துரி்தைாகை அதிகைரிககைககூடும் என்று 
அஞேபபடுகின்்றது. எனசை இதிலிருநதும். மீட் 
வடடுககை மு்்றயான சை்லத்திட்டஙகை்்ள  
கைற்்றறிைா்ளர்கைளின் பஙகைளிபபுடன் அரசியல்ைா 
திகைள முன்்ைத்து, அரோஙகைத்்்த ைலியுறுத்தி 
இைற்்்ற ோ்தகைைாககிக வகைாள்ள முற்படு்தல் 
சைண்டும் என்று புத்திஜீவிகைள ைலியுறுத்தி ைருகி 
ன்்றனர்.
               இலங்கைககு இது சபா்தா்த கைாலைாகும். பல 
பககைஙகைளில் இருநதும் இலங்கைககு வநருககைடிகைள 
அதிகைரித்து ைரும் நி்லயில் எதிர்கைாலம் குறித்து 
சகைளவிககுறிசய சைசலாஙகி நிற்கின்்றது. ேர்ை 
ச்தே நாணய நிதியமும் ஏ்னய ேர்ைச்தே நாடு 
கைளும் இலங்கையின் வேல்வநறி வ்தாடர்பில் அை 
்தானம் வேலுத்தி ைருகின்்ற நி்லயில் கைடன் 
உ்தவிகை்்ளப வபற்றுக வகைாடுககைவும் பின்னடித்து 
ைருகின்்றன. இலங்கை மீ்தான நம்பகைத்்தன்்ை 
சீர்கு்லநதுள்ள்்தசய இதிலிருநதும் அறிநது 
வகைாள்ள முடிகின்்றது. இ்தனி்டசய இன்்்றய 
இ்்ளஞர்கைள ஆட்சியா்ளர்கைளின் பிற்சபாககைான 
வேயற்பாடுகை்ளால் அதிருபதிய்டநதுள்ளச்தாடு 
அ்தற்வகைதிராகை சகைாஷவைழுபபியும் ைருகின்்ற 
னர். அத்ச்தாடு இன்னும் சில இ்்ளஞர்கைள 
நாட்்ட விட்டு வைளிசயறி வைளிநாடுகைளில் 
வ்தாழில் ைாய்பபி்ன வபற்றுக வகைாளளும் முய 
ற்சிகைளிலும் அதிகைைாகைசை கை்ளமி்றஙகியுள்ளனர். 
இ்தனடிபப்டயில் கைடந்த ஐநது ைா்தஙகைளில் 
2,88,645 சபர் கைடவுசசீட்டுககு விண்ணபபித்து 
ள்ள்தாகை குடிைரவு ைற்றும் குடியகைல்வு தி்ணக 
கை்ளத்தின் பிரதிப கைட்டுபபாட்டா்ளர் பியூமி 
பண்டார வ்தரிவித்துள்ளார். இச்தசை்்ள கைடந்த 
2021 ம் ஆண்டில் 3,82,506 கைடவுசசீட்டுககைள ைட்டுசை 
விநிசயாகிககைபபட்ட்ையும் வ்தரிந்தச்தயாகும்.
 இலங்கையின் வநருககைடி நி்லயானது 
வ்தாழிற்று்்றகைள, ைர்த்்தகைம், கைல்வி, இயல்பு 
ைாழ்க்கை, விைோயம், ேமூகை நி்ல்ைகைள என்று 
பல்சைறு விடயஙகைளிலும் ்தாககைத்்்த வேலுத்தி 
ைருகின்்றது. குறிபபாகை இலங்கை சைாேைான 
வபாரு்ளா்தார பின்ன்ட்ை எதிர்வகைாண்டு ைரும் 
நி்லயில் இதிலிருநதும் சைவலழும்புை்தற்கு 
இன்னும் பல கைாலம் கைாத்திருககை சைண்டிசயற் 
படும் என்று வ்தரிவிககைபபடுகின்்றது. மு்்றயான 

முகைா்ைத்துைக வகைாள்கை, திட்டமிடல், அர்பப 
ணிபபு, ஊழலின்்ை எனபபல வும் வபாரு்ளா்தார 
சைம்பாட்டிற்கு ைலுச சேர்பப்தாகை அ்ையும். 
இச்தசை்்ள நாடு இககைட்டான நி்ல்ய 
அ்டநதுள்ளசபாதும் அரசியல்ைாதிகைள இதிலிருந 
தும் நாட்்ட மீட்வடடுபப்தற்கு உரிய நடை 
டிக்கைகை்்ள முன்வனடுககைாைல் வைறுைசன ைாய்ச 
வோல்லில் வீரம் கைாட்டி ைருை்தாகை ைககைளி்டசய 
பலைான குற்்றசோட்டு ஒன்று இருநது ைருகின்்றது. 
இலங்கையின் ைறு்ை நி்ல உணவுப பஞ 
ேம், உணவுத் ்தட்டுபபாடு என்பைற்றுககு வித்தி 
ட்டுள்ளது. இது திடகைாத்திரைற்்ற ேமூகை உருைா 
ககைத்திற்கு உநதுேகதியாகி இருககின்்றது.  ைனி்த 
ை்ளர்சசிககுத் ச்த்ையான ஊட்டசேத்துக கு்்ற 
பாட்டின் பற்்றாககு்்ற நாட்டில் வபரும்பா 
லாசனா்ர பாதிபபிற்கு உள்ளாககியு ள்ளது. 
குறிபபாகை சிறுைர்கைள இ்தனால் அதிகைைான 
ேைால்கை்்ள  ேநதித்து ைருகின்்றனர். இநநி்லயில் 
எதிர்ைரும் ைா்தஙகைளில் உணவுத்்தட்டுபபாடு 
அதிகைரிககும் பட்ேத்தில் இநநி்ல சைலும் 
இறுககைை்டயககூடும் என்றும் அசேம் வைளி 
யிடபபட்டுள்ளது. இ்தனி்டசய கைடந்த டிேம் 
பர் ைா்தம் இலங்கையில் சைற்வகைாள்ளப பட்ட 
ஆய்வைான்றிற்கை்ைய ஐநது ையதுககு கு்்றந்த 
பிள்்ளகைளில் பத்து சபருககு ஒருைர் ைந்த 
சபாஷ்ணககு உள்ளாகியுள்ள்தாகை அறிநது 
வகைாள்ள முடிகின்்றது. இச்தசை்்ள பாடோ 
்லககுச வேல்லும் பிள்்ளகைளில் பத்து சபருககு 
இருைர் ைந்த சபாஷ்ணககு உள்ளாகியு 
ள்ள்தா கைவும் ஆய்வு ைலியுறுத்துகின்்றது.             
இ்தனி்டசய இலங்கையில் 53  பிள்்ளகைளில் 
11 பிள்்ளகைள ைந்த சபாஷ்ணககு உள்ளாகியு 
ள்ள்தாகைவும் இைர்கைளில் நான்கு சபர் அதிகை்ள 
விலான ைந்தசபாஷண நி்லககு முகைம் வகைாடு 
த்துள்ள்தாகைவும் ைற்றுவைாரு ஆய்வு புலபபடுத் 
துகின்்றது. இது சைாேைான ஒரு வைளிபபாடாகும் 
என்ப்த்ன ைறுபப்தற்கில்்ல.

சிவ்பபு எச்சரிக்கை
 உணவுத் ்தட்டுபபாடு, ைந்த சபாஷ்ண 
குறித்து நாம் சபசுகின்்றசபாது ை்லயகை ைககைள 
வ்தாடர்பில் நாம் அதிகைைாகைசை கைருத்தில் 
வகைாள்ள சைண்டியிருககின்்றது. இம்ைககைளின் 
ைருைான ைட்டம் கு்்றநது கைாணபபடுகின்்ற 
நி்லயில் இைர்கைள உணவு உளளிட்ட ஏ்னய 
ச்த்ைகை்்ள நி்்றசைற்றிக வகைாளைதில் 
மிகுந்த சிரைத்திற்கு உள்ளாகி ைருகின்்ற்ை 
யாைரும் அறிந்தச்தயாகும். வ்தாழில் மூலைான 
ைருைானத்்்தக கைாட்டிலும் ைாற்று ைருைானம் 
இைர்கைளுககு இல்லாதுள்ளதுள்ள்ையும் குறிபபி 
டத்்தககை்தாகும். இலங்கையின் கைடந்தகைால 
நுகைர்சைார் நிதி அ்ள்ைபபடி வபருநச்தாட்ட 
ைககைள கு்்றந்த ைருைானத்திற்கு ைத்தியில் 
உணவிற்சகை அதிகைைான வ்தா்கையி்ன வேலவு 
வேய்ை்தாகை வ்தரியைருகின்்றது. இ்தன்படி நகைர்பபு 
்றத்தினர் உணவுககைாகை 258.49 ரூபா்ையும், கிரா 
ைத்து்்றயினர் 191.16 ரூபா்ை யும், ச்தாட்ட 
த்து்்றயினர் 307.77 ரூபா்ையும் வேலவிடுை்தாகை 
அறியமுடிகின்்றது. இச்தசை்்ள உணைல்லா்த 
விடயஙகைளுககு நகைரத்து்்றயினர் 296.39 ரூபா 
்ையும், கிராைத் து்்றயினர் 133.37 ரூபா்ை 
யும், ச்தாட்டத்து்்றயினர் 187.37 ரூபா்ையும் 
வேலவிடுகின்்ற்ையும் சநாககைத்்தககை்தாகும். இச்த 
சை்்ள உணவிற்கைாகை அதிகைைாகை வேலவிடு 
கின்்ற ஒரு ைகுபபினரின் ைாழ்க்கைத்்தரம் எத்்த 

்கைய்தாகை இருககும் என்ப்த்ன உய்த்துணர 
சைண்டுவைன்றும் புத்திஜீவிகைள சுட்டிககைாட்டியு 
ள்ளனர்.

 இலங்கையின் ைறு்ை நி்ல குறித்து 
சநாககு்கையில் 1990,91 இல் நகைரத்து்்ற ைறு்ை 
16.3, 1995,96 இல் 14.0 , 2001,02 இல் 7.9,  2012,13 இல் 2.1 
வீ்தைாகை அ்ைநதிருந்தது. சைற்படி ஆண்டுகைளில் 
கிராமியத்து்்ற ைறு்ை மு்்றசய  29.4, 30.9, 
21.7, 9.6 வீ்தைாகை அ்ைநதிருந்தது. இ்தனி்டசய 
ச்தாட்டத்து்்ற ைறு்ை நி்லயானது 1990,91 
இல் 20.5, 1995,96 இல் 38.4, 2001,02 இல் 30.0, 
2012,13 இல் 10.9 வீ்தைாகை ைறு்ைநி்ல 
அ்ைநதிருந்த்ையும் குறிபபிடத்்தககை்தாகும். 
வபரும்பாலும் வபருநச்தாட்டத் து்்ற ைறு்ை 
யானது இலங்கையின் ைறு்ை்யக கைாட்டிலும் 
அதிகைரித்்த வீ்தத்தி்னசய  வைளிபபடுத்தி 
இருந்தது. இைற்றுககும் ைத்தியில் வபருநச்தாட்ட 
ைககைளி்டசய ைந்தசபாஷண நி்ல்ைகைள 
ஆரம்பகைாலம் வ்தாட்சட அதிகைரித்்த சபாககி 
்னசய வைளிபபடுத்தியுள்ளன. 1976 இல் 
இடம்வபற்்ற “ இலங்கை சபாஷாககு அ்ளவீடு” 
்தகைைலின்படி கிராமிய சிறுைர்கை்்ள விட 
ச்தாட்டபபு்ற சிறுைர்கைச்ள வபருை்ளவு நீடித்்த 
சபாஷாககின்்ையாலும், கு்்ற சபாஷாக 
கினாலும் பாதிககைபபட்டிருந்த்தாகை அறியமுடிகி 
ன்்றது. ச்தாட்டப பகுதிகைளில் கைசலாரிய்ளவில் 
உணவு நுகைர்சசி ேராேரிககு சைலாகை இருபபினும், 
புர்த ைற்றும் உயிர்சேத்துககைள நி்்றந்த உணவு 
நுகைர்சசி மிகைமிகைக கு்்றைாகை இருபப்தனால் 
அைர்கைள சநாய்கைள பலைற்றுககும் ஆ்ளாை்தாகைவும் 
ஆய்வு ைலியுறுத்தியது.
 இச்தசை்்ள 1000 உயிருட்ன பி்றபபு 
கைளுககைான சிசு ைரணஙகைள 1972 இல் வபருந 
ச்தாட்டஙகைளில் 100.6 ஆகைவும், 1973 இல் 103.8 
ஆகைவும், 1974 இல் 135.1 ஆகைவும் கைாணபபட்டது. 
அத்ச்தாடு 1000 உயிருட்ன பி்றபபுகைளுககைான 
பிரேைகைால இ்றபபுககைள 1972 இல் 2.0, 1973 இல் 
3.6, 1974 இல் 6.7 ஆகை வபருநச்தாட்டஙகைளில் 
கைாணபபட்டது. சபாஷாககுக கு்்றபாட்டின் 
எதிவராலியாகைவும் இவ்விபரீ்தஙகைள இடம்வப 
ற்றிருந்தன. ேைகைாலத்திலும் ச்தசிய ரீதியில் 
அல்லது ஏ்னய ேமூகைஙகைளுடன் ஒபபிடுமிடத்து 
வபருநச்தாட்ட நி்ல்ைகைள பல ைழிகைளிலும் 
திருபதி ்தருை்தாகை இல்்ல. எதிர்ைரும் ஆகைஸட், 
வேபடம்பர் ைா்தஙகைளில் அரிசி உளளிட்ட 
உணவுப வபாருட்கைளுககைான ்தட்டுபபாடு அதி 
கைரிககுவைன்றும் இ்தனால் பட்டினியால் சிலர் 
உயிரிழககை சநரிடுவைன்றும் சிைபபு எசேரிக்கை 
விடுககைபபட்டுள்ளது. இநநி்லயானது ச்தாட்டத் 
து்்றயில் அதிகை்ளவில் ஆதிககைம் வேலுத்தும் என்று 
கைரு்தபபடுகின்்றது.
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கைர்பபம் என்பது கைருத்்தரித்்தல் ைற்றும் பி்றபபு 
ஆகியைற்றிற்கு இ்டசயயான சநரம் 

என ை்ரயறுககைபபடுகின்்றது. இது வபாதுைாகை 
40 ைாரஙகைள நீடிபபதுடன் நாடு முழுைதுைான 
கைர்பப ைகிபஙகுகை்்ள கைணகவகைடுபபது கைடினம். 
கைாரணம் இ்டபபட்ட கைாலத்தில் கைருசசி்்தவுகைள 
ஏற்படுத்்தபபடுகின்்றது. ஏ்னய வபண்கை்்ள விட 
கைர்பபிணி வபண்கைளுககு சகைாவிட்-19 ல் இருநது 
கைடு்ையான சநாய்கைளுககு உட்படுை்தற்கைான 
அதிகை ஆபத்து உள்ளது. முன் கூட்டிசய குழந்்த 
பி்றத்்தல், பி்ற பா்தகைைான கைர்பப வி்்ளவுகை்்ள 
ஏற்படுத்துகின்்றது. WHO இன் கூற்றுபபடி கைர்ப 
பிணி வபண்கைள ்ைரஸ இனால் கைடு்ையாகை 
சநாய்ைாய்பபடுை்தற்கைான ேந்தர்பபம் ோ்தாரண 
வபாது ைககை்்ளக கைாட்டிலும் கு்்றைாகை 
இருபபினும் கைர்பப கைாலத்தில் வபண்ணிண் 
சநாவயதிர்பபு அ்ைபபு ைாற்்றஙகைளுககு உட்படு 
ை்தனால் சகைாவிட்-19 உட்பட்ட சநாய்கைளில் 
இருநது பாதுகைாத்துகவகைாள்ள நல்ல ்தடுபபு நடை 
டிக்கைகை்்ள  எடுககை சைண்டியது அைசியம்.

 சகைாவிட்-19 ஆரம்பித்்த சை்்ளயில் 
கைர்பபிணிப வபண்கைளின் ைனசசோர்வு, ப்தட்டம் 
குறித்து ஆய்வு வேய்யபபட்ட சபாது, ஆசிய 
நாடுகைளில் 3.8%- 17.5% ஆகை இருந்தது. ஈரானில் 
3.8% இலங்கையில் -17.5% ,சைற்கைத்ச்தய நாடுகைளில் 
23.9%- 72% ை்ர கைாணபபட்டது. அவைரிககைா 
23%, கைனடா 72%சீனாவில் சைற்வகைாள்ளபபட்ட 
ஆய்வின் படி 3.09%- 29.6% ை்ர கைாணபபட்டது.( 
Dolatabadi.R et al, 2020 )
 இஙகிலாநதில் சகைாவிட்-19 உடன் ைருத்து 
ைை்னயில் சேர சைண்டிய அ்னத்து கைர்பபிணி 
வபண்கை்்ள பற்றிய ்தகைைல்கைளும் இஙகிலாநது 
ைகைபசபற்றியல் கைண்கைாணிபபு அ்ைபபு பதிசை 
ட்டில் பதிவுவேய்யபபட்டுள்ளது.
 United States to United Kingdom ஆய்வின் 
படி வபாது ைககை்்ளப சபான்று பிரேைத்தில் 
இருககும் வபண்கைளும் SARS-CoV-2 இனால் பாதி 
ககைபபட்டாலும் அறிகுறியற்று கைாணபபடுகின்்றனர் 
என கைாட்டுகின்்றது. அறிகுறி இருபபைர்கைளுககு 
கைாய்சேல்  ைற்றும் இருைல் இருபபதுடன் அறிகுறி 
யற்்ற கைர்பபிணி வபண்கைளுககு பிரேைத்தின் பின் 
னரான கைாலத்தில் ஆபத்து ஏற்படுத்்தப படுகின்்றது. 
அச்த சபான்று சகைாவிட்-19 உறுதிபபடுத்்தபபட்ட 
கைர்பபிணி வபண்கைளுககு ைருத்துைை்னயில் 
அனுைதிககைபபட்டு ICU ல் சேர்த்்தல், இயநதிர கைாற் 
ச்றாட்டம் ைழஙகு்தல், ECMO- ஒகசிேன் ைழஙகு்தல் 
என்பன ஏ்னய கைர்பபிணி வபண்கை்்ள விட 
அதிகை்ளவு ச்த்ைபபடுகின்்றது. (Nachega.B.J et al 
December, 2020)
 இநதியா்ைப வபாறுத்்த ை்ரயிலும் 
அதிகை்ளவு கைர்பபிணிப வபண்கைள சகைாவிட்-19 
இனால் பாதிககைபபட்டு இருந்தனர். பலவீனைான 
சநாய் எதிர்பபு ேகதி்யக வகைாண்ட கைர்பபிணிப 
வபண்கைளில்இவ் ்ைரஸ வ்தாற்றிற்கு பி்றகு நு்ர 
யீரலில் பரைலான ைடு உருைாகின்்றது.
 இைர்கைளின் நு்ரயீரல் வைன்்ையாகை 
இருபபதுடன் இரத்்தக குழாய்கைளில் இருநது 
நு்ரயீரலுககுச வேன்்ற திரைம் அைர்கைளின் சுைாேப 

்பகை்்ள நிரபபியுள்ளன. இரண்டாம் அ்ல 
யின் சபாது கைர்பபிணிப வபண்கைளுககு அதிகை 
ஆகஸிேன் ச்த்ை என ைருத்துைர்கைள கூறியிரு 
ந்தனர். அறு்ைச சிகிச்ே இடம்வபறுைதுடன் 
குழந்்தகைளின் முன்கூட்டிய பிரேைத்திற்கைான 
ேந்தர்பபம் கைாணபபடுகின்்றது. ைத்திய மும்்ப 
யில் உள்ள நாயர் ைருத்துைை்ன கைர்பபிணி 
வபண்கைளுககு சிகிச்ேயளிககை உருைாககைபபட்டது. 

இஙகும் சகைாவிட்-19 பாதிககைபபட்ட 25-35 ையதிற்கு 
இ்டபபட்ட 17 கைர்பபிணி வபண்கைள; ஏபரல் 
ைா்தத்தில் ைட்டும் இ்றநதிருந்தனர். இநதியாவில் 
ஒவ்வைாரு நாழும் 67,000 குழந்்தகைள பி்றக 
கின்்றன. இநதியாவில் ்தடுபபூசி சபாட ஆரம் 
பித்்த சபாது சுைார் 2 மில்லியன் வபண்கைள 
கைர்பபத்தின் 9ைது ைா்தத்தில் இருந்தனர். (இநதிய 
ைகைபசபற்றியல் ைற்றும் ைகைளிர் ைருத்துை ேஙகை 
கூட்ட்ைபபு )
 அவைரிககைா, பிரிட்டன், ைற்றும் வபல்ஜியம் 
சபான்்ற நாடுகைள ்தடுபபூசி்ய எதிர்பார்த்திருககும் 
்தாய்ைாரிற்கு முன்னுரி்ை அளித்துள்ளன. ஆனால் 
இநதியப வபண்கைள ஆரம்பத்தில் ்தடுபபூசி சபாடு 
ை்தற்கு அனுைதிககைபபடவில்்ல. பாலூட்டும் 
்தாய்ைாரிற்கு ்தடுபபூசி சபாட பரிநது்ர வேய்ய 
பபட்டாலும் கைர்பபிணி வபண்கைளுககு ைழஙகுைது 
குறித்து விைாதிககைபபட்டது. 7.2% ஆனைர்கைள 
ஆபத்துள்ள கைர்பபிணி வபண்கை்ளாகை இருபபதுடன் 
தீவிர சிகிச்ே பிரிவுகைளின் சேர்க்கை இரண்ட்ர 
ைடஙகு அதிகைரித்துள்ள்தாகைவும் ்ைரஸ வ்தாற்று 
ஏற்படும் எனும் அசேத்தில் ைருத்துைை்னககு 
ைருகின்்ற கைர்பபிணிப வபண்கைளின் ைரு்கை 
கு்்றை்தாகைவும் கைாணபபடுகின்்றது என ேர்ைச்தே 
ைகைளிர் ைருத்துை ைற்றும் ைகைபசபற்றியல் இ்தளில் 
குறிபபிடபபட்டு கைாணபபடுகின்்றது. (Allana.A, 
2021)
 உலகை சுகைா்தார நிறுைனம் ைற்றும் UNFPA  
ஆகிய்ை கைர்பபிணி வபண்கைளுககு முன்னுரி்ை 
ைழஙகுைாறு சுகைா்தாரப பணியா்ளர்கை்்ள ைலியு 
றுத்துகின்்றன. கைாரணம் வபாது ைககை்்ள விட 
கைர்பபிணி வபண்கைள சுைாே சநாய்கைளினால் அதிகைம் 
பாதிககைபபடுை்தனால் ஆகும். (Friends of UNF-
PA-2021).
 முன்ைாதிரியான ோ்த்னகைள வகைாண்ட 
கு்்றந்த ைற்றும் நடுத்்தர ைருைானம் வகைாண்ட 
நாடுகைளில் ைகைபசபற்று பராைரிபபிற்கு இலங்கை 
ஒரு முன்ைாதிரியாகை உள்ளது. அதிகை ைருைானம் 
உள்ள நாடுகைளுடன் ஒபபிடும் சபாது பிரேைத்தின் 
சபாது தி்ற்ையான பி்றபபு ைரு்கை்ய வபறும் 
இலங்கை ்தாய்ைார்கைளின் ே்தவிகி்தம் 99.5மூ ற்கும் 
அதிகைைாகை உள்ளது. 85மூ சி்றபபு ைகைபசபற்றியல் 
நிபுணர்கைளின் சே்ை்ய வகைாண்டுள்ளது. ((Pa-
tabendige.M March 2021)
 இந்த ை்கையில் கைர்பபிணி வபண்கைளின் 
கைல்வி ைட்டம் என்பது வபரும் ேைாலாகைக 
கைாணபபடுகின்்றது. அதிகை்ளைான கைர்பபிணிப 
வபண்கைள ்தைது பாடோ்லக கைல்வி்ய முடிககைா்த 
நி்லயில், சுகைா்தார ரீதியான ந்டமு்்றகைள 
குறித்்த வி்ளககைஙகை்்ள ேரியான மு்்றயில் 
வபற்றுகவகைாளைவ்தன்பது கைடினைான ஒன்்றாகைக 
கைாணபபடுகின்்றது. அச்த சநரம் கிராைபபு்றத்்்த 
சேர்ந்தைர்கைள ைட்ேப, ்ைபர், சபஸபுக, 

ட்விட்டர் சபான்்ற ை்லத்்த்ளபபாை்னகைள 
குறித்ச்தா அல்லது இ்ணயத்தின் மூலைாகைசைா 
உறுதிபபடுத்்தபபட்ட ்தகைைல்கை்்ளப வபற்றுகவகைா 
ளைதில் பிரசசி்னகை்்ள எதிர்வகைாளகின்்றனர். 
அவ்ைாறு ்தகைைல்கை்்ளப வபற்றுகவகைாளகின்்ற 
சபாதும் அைற்றின் மீ்தான நம்பிக்கை இன்்ை 
என்பது ஏற்படுகின்்றது. அச்த சபான்று பிரேைம் 
குறித்்த ப்தட்டம், கைர்பப நி்ல, கைருசசி்்தவு 

ைரலாறு, பிரேை அனுபைம் என்பனவும் இைர் 
கைளின் அறிவு, உ்ளபபாஙகு, நடத்்்தயில் ்தாககைம் 
வேலுத்துகின்்றது. முன்னர் கைர்பபம் ்தரித்து கைருச 
சி்்தவு ஏற்பட்ட வபண்கைள வகைாசரானா கைால 
சூழலில் ைருத்துை ஆசலாே்னகை்்ள ்தவிர்ககை 
விரும்பவில்்ல. அத்துடன் கைருவினு்டய ஆசரா 
ககிய நி்ல ைற்றும் முன்னர் ஏற்பட்ட அல்லது 
பார்த்்த அனுபைஙகைளினால் இைர்கைளுககு பிரேைம் 
குறித்்த அசேம் ஏற்படுகின்்றது. இந நி்லயில் 
வகைாசரானா குறித்்த வ்தளிவி்ன அைர்கைள வகைாண்டி 
ருந்தாலும் ்தைது ஆசராககிய நி்ல குறித்து 
அறிநதுவகைாளை்தற்கைாகை ்ைத்தியோ்லககு வேன் 
றுைருகின்்றனர். இ்தன் படி ஆசராககியத்்்த நாடி 
சவேல்லும் நடத்்்த என்பது முககிய கைாரணி 
யாகைக கைாணபபடுகின்்றது. சைலும் கைர்பபிணிப 
வபண்கைளின் வபாரு்ளா்தார நி்ல, சை்லைாய்பபு 
, ையது, அறிதி்றன், சுய ைதிபபீடு, சநாய் நி்ல என் 
பனவும் முககிய கைாரணிகை்ளாகைக கைாணபபடு 
கின்்றன. வீட்டு சை்லகைள, ைற்றும் வ்தா்ல 
ககைாட்சி நாடகைஙகைளில் இைர்கைள அதிகை்ளவு கைைனம் 
வேலுத்துைதுடன் வகைாசரானா குறித்்த ்தகைை 
ல்கை்்ளத் ச்தடி அறிநதுவகைாளை்தற்கைான ஆர்ைமும் 
கு்்றைாகைசை கைாணபபடுகின்்றது.
 இலங்கை்யப வபாறுத்்த ைட்டில் இன்று 
இலங்கையில் ஏற்பட்டிருககின்்ற வபாரு்ளா்தார 
ரீதியான வநருககீடு என்பது சநரடியாகைவும் 
ை்்றமுகைைாகைவும் கைர்பபிணி வபண்கைள ைத்தியில் 
வபருை்ளவு ்தாககைத்்்த ஏற்படுத்திகவகைாண்டிருககி 
ன்்றது.
 இஙகு குறித்்த அ்ளைான கைர்பபிணி 
வபண்கைள ்தைது குடும்பத்தின் வபாரு்ளா்தார 
நி்ல கைாரணைாகை வகைாசரானா கைால சூழலி லும் 
சை்லககுச வேல்லசைண்டிய நி்ல கைாண 
பபடுகின்்றது. அச்த சநரம் இைர்கைளினால் சுகைா்தார 
வபாறிமு்்றகை்்ளப பின்பற்று ை்தற்குரிய சுகைா்தார 
உபகைரணஙகைளின் கு்்றந்த்ளைான கி்டபபனவு 
கைாரணைாகை சுகைா்தார ந்டமு்்றகைளி்ன ேரிைர 
பின்பற்்ற முடியவில்்ல. உயர்குருதி அமுககைம், 
இ்தய சநாய், நீரிழிவு சபான்்ற சநாய்கைளின் 
்தாககைத்திற்கு உட்பட்டிருககின்்ற கைர்பபிணி வபண் 
கைள வகைாசரானா கைால சூழ்நி்லயில் கைர்ப 
பத்தின் சபாது பின்பற்்ற சைண்டிய சுகைா்தார 
ந்டமு்்றகைள ைட்டுைல்லாது வகைாசரானா கைால 
த்தில் பின்பற்்ற சைண்டிய சுகைா்தார ந்டமு்்ற 
கை்்ளயும் பின்பற்்ற சைண்டிய நி்லயில் இைர் 
கைள கைாணபபடுகின்்றனர். இஙகு வகைாசரானா 
குறித்்த புரி்தலி்ன வகைாண்டிருபபினும் இன் 
்்றய கைாலத்தில் ஏற்பட்டிருககின்்ற வபாரு ்ளா்தார 
சிககைல்கைள கைாரணைாகை ஏற்பட்டுள்ள சை்ல 
ைாய்பபின்்ை, சபாதிய்ளவு ைருைானம் இன்்ை, 
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பல மு்னைாககைம் வபற்்ற உலகை ஒழுஙகு 
ஒன்று உருைாககைபபட்டுள்ளது என ரஸயா 

வின் அதிபர் கூறியிருந்தாலும், ்தற்சபாது உலகில் 
இடம்வபறும் ேம்பைஙகைள அ்த்ன சைலும் 
ைலுபபடுத்திசய ைருகின்்றன.
 புர்ககீனா பசோவில் பிரான்ஸ ப்டகை்்ள 
வைளிசயறுைாறும், ரஸய ப்டகை்்ள ைருைாறும் 
சகைாரிக்கைகை்்ள முன்்ைத்து சபாராட்டஙகைள 
இடம்வபறுகின்்றன. ஆபிரிககை நாடுகை்்ள ்தன் 
ைேபபடுத்தும் ரஸயா ்தற்சபாது லத்தீன் அவைரிககை 
நாடுகை்்ளயும் ்தன் பிடிககுள வகைாண்டுைரும் 
நடைடிக்கைகைளில் இ்றஙகியுள்ளது.
 ஈரான், ரஸயா ைற்றும் சீனா ஆகிய நாடு 
கைள இ்ணநது லத்தீன் அவைரிககை நாடுகைளில் 
வ்தாடராகை கூட்டுப ப்டத்து்்ற பயிற்சிகை்்ள 
சைற்வகைாள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளன.
 அச்தேயம் ரஸயாவுககு அண்்ையாகை 
அவைரிககைா ்த்ல்ையிலான கூட்டணி ப்டயி 
னர் வ்தாடர் ப்டத்து்்ற பயிற்சிகை்்ள சைற் 
வகைாண்டுைருைதுடன், ஆசியாவில் சநட்சடா 
கூட்ட்ைப்ப விரிைாககைம் வேய்ைது வ்தாடர்பி 
லும் சபசி ைருகின்்றனர்.

 அைர்கைளின் இந்த சபசசுககு ைலுசசேர் 
பபதுசபால ஹைாய் வ்தாடககைம் வ்தன் கைலிசபா 
ர்னியா ை்ரயிலும் இடம்வபறும் பசுபிக ை்்ள 
யம் -2022 எனபபடும் கைடற்ப்ட ஒத்தி 
்கையில் இலங்கை கைடற்ப்டயினர் 50 சபரும் 
இ்ணத்துகவகைாள்ளபபட்டுள்ளனர். 26 நாடுகைளின் 
கைடற்ப்டயினர் பஙகுபற்றும் இந்த ப்டத்து்்ற 
ஒத்தி்கை என்பது எதிர்ைரும் ஆகைஸட் ைா்தம் 4 ஆம் 
நாள ை்ரயிலும் இடம்வபறும்
 இது ஒருபு்றம் இருககை உக்ரன் ேைர் கைடந்த 
ைாரம் ஒரு திருபபத்்்த ேநதித்துள்ளது. அ்தாைது 
ரஸயாவினால் குடியரோகை அறிவிககைபபட்ட 
இரு ைாகைாணஙகைளில் லுகைான்ஸ ைாகைாணத்்்த 
லுகைான்ஸ ைககைள குடியரசுப ப்டயினரும், ரஸய 
ப்டயினரும் இ்ணநது முற்்றாகை விடுவித்து 
ள்ளனர்.
 ஏ்றத்்தாழ வபல்ஜியம் நாட்டின் அ்ளவு 
்டய இந்த பிரச்தேம் விைோயம் ைற்றும் 
வ்தாழில்து்்றககு முககியத்துைம் ைாய்ந்தது 
என்பதுடன், கைருஙகைடலின் பாதுகைாபபுககும் முககி 
யைானது. லுஹான்ஸ பகுதி்ய விடுவித்்த ரஸய 
ப்டயினர் ்தற்சபாது வடானஸற்க ைாகைாணத்்்த 
சநாககி ்தைது நடைடிக்கை்ய வி்ரவுபடுத்தி 
ைருகின்்றனர்.
 ஏற்கைனசை இந்த ைாகைாணத்தில் 45 விகி்தம் 
ைட்டுசை உக்ரன் ைேம் உள்ளது. ்தற்சபாது 
அ்த்ன விடுவிபப்தற்கைான உககிர சைா்தல்கைள 
அஙகு இடம்வபற்று ைருகின்்றன.
 சைற்குலகை நாடுகைள வ்தாடர்சசியாகை கைனரகை 
ஆயு்தஙகை்்ள விநிசயாகித்துைரும்சபாதும் அது 
உக்ரன் ப்டயினரின் நடைடிக்கைகைளில் அதிகை 
ைாற்்றஙகை்்ள ஏற்படுத்்தவில்்ல என்்றாலும், 
ைா்றாகை ரஸயாவினால் ்கைபபற்்றபபட்ட பகுதி 
கைளின் குடியிருபபுககைள மீது உக்ரன் ப்டயினர் 
்தைது ்தாககு்தல்கை்்ள தீவிரபபடுத்தி ைருகின்்றனர்.
 இந்த ஆயு்தஙகைளில் கைணிேைான்ை கை்ளமு 
்னகை்்ள அ்டை்தற்கு முன்னர் அழிககைபபட்டா 
லும் கைனமு்னகை்்ள அ்டந்த ஆயு்தஙகை்ளால் 
ரஸயாவின் கூட்டணிப ப்டயினரும் இழபபுக 
கை்்ள ேநதித்ச்த ைருகின்்றனர்.

 உக்ரன் ப்டயினர் பல ்தட்ைகைள 
முயன்று ச்தாற்றுபசபான பாம்புத்தீவு பகுதி்ய 
பிரான்ஸ ைழஙகிய சீேர் ை்கை ஆட்லறி பீர 
ஙகிகை்ளால் ஒடிோ பகுதியில் இருநது உக்ரன் 

ப்டயினர் வ்தாடர்நது ்தாககிைருை்தால் அதில் 
இருநது வைளிசய்றசைண்டிய நி்ல ரஸயாவுககு 
ஏற்பட்டுள்ளது.
 ஓடிோ கைடற்கை்ரயில் இருநது 35 கி.மீ 
வ்தா்லவில் உள்ள பாம்புத்தீைானது ஆட்லறி 
பீரஙகியின் தூரவீசசுககுள இருபபது ரஸய 
ப்டயினருககு அனுகூலைானது அல்ல. ஆனால் 
ரஸயா வைளிசயறிய தீ்ை உக்ரனால் ்கைபபற்்ற 
முடியாது ஏவனனில் அது ரஸய ப்டயினரின் 
ஏவுகை்ணகைளின் தூரவீசசுககுளளும் ்தான் இரு 
ககின்்றது. அ்தாைது அது ைனி்த நடைாட்டம் அற்்ற 
பகுதியாகைசை இருககை முடியும்.
 இருந்தசபாதும் கைடந்த வியாழககிழ்ை (7) 
அதிகைா்ல 5 ைணிய்ளவில் சிறிய சராநதுப படகில் 
வேன்று பாம்புத்தீவில் ்த்ரயி்றஙகிய உக்ரனின் 
சி்றபபு ப்டயினர் அஙகு ்தைது வகைாடி்ய 
ஏற்றியதுடன், அ்த்ன பு்கைபபடஙகை்ளாகைவும் ேமூ 
கைை்லத்்த்ளஙகைளில் வைளியிட்டிருந்தனர். ஆனால் 
அைர்கை்ளால் அஙகு நி்லவகைாள்ள முடியவில்்ல.

 சைலும் அைர்கைள அஙகிருநது ்தபபிச 
வேல்ல முன்னசர ரஸயாவின் ஏவுகை்ணகைள அஙகு 
வீழ்ந்த்தால் சிலர் வகைால்லபபட்டதுடன், சிலர் 
ஒடிோ சநாககி ்தபபிச வேன்்ற்தாகை வ்தரிவிககைபப 
டுகின்்றது.
 ரஸயா்ை வபாறுத்்தை்ரயில் எந்த 
இடத்்்த ் கைபபற்்ற சைண்டும் எ்த்ன ் கைபபற்்றக 
கூடாது என்்ற வ்தளிைான ை்ரய்்றகைளுடன் 
நி்தானைாகை சபா்ர நடத்துை்தாகைசை வ்தரிகின்்றது. 
அ்தனால் ்தான் ்தைது ்தரபபு இழபபுககை்்ள 
அைர்கைள கு்்றத்ச்த ைருகின்்றனர். ைறுை்ளைாகை 
உக்ரன் ப்டயினரின் இழபபுககைள மிகை மிகை 
அதிகைைாகைசை உள்ளது. வபருை்ளைானைர்கைள ேர 

ண்டநதும் ைருகின்்றனர்.
 எனது நண்பரின் ைகைன் உக்ரன் 
இராணுைத்தின் 120 சபர் வகைாண்ட வகைாம்பனியில் 
பணியாற்றியிருந்தார். கைடந்த ைாரம் லுஹான்ஸ 
பகுதியில் இடம்வபற்்ற ேைரில் 120 சபர் வகைாண்ட 
வகைாம்பனியில் 30 சபர் ைட்டுசை உயிர்்தபபியுள்ள 
னர் என வ்தரிவித்துள்ளார் உக்ரனின் மூத்்த ப்ட 
அதிகைாரி ஒருைர்.
 இவ்ைாறு சபார் நீடித்்தால் உக்ரன் 
நிபந்த்னயின்றி ேரண்டய சைண்டி ஏற்படும் 
எனவும் அவ்ைாறு ேரண்டயும்சபாது உக்ரன் 
ப்டயினர் என்்ற நாைம் அந்த நாட்டில் இருக 
கைபசபாைதில்்ல எனவும் அவைரிககைா்ை ்த்ளைா 
கைக வகைாண்ட ப்டத்து்்ற நிபுணர் ஸவகைாட் றிற்ரா 
வ்தரிவித்துள்ளார்.

 அச்த கைருத்்்த ்தான் வடானால்ட் 
டி்றம்பின் ஆட்சிககைாலத்தில் ப்டத்து்்ற ஆசலா 
ேகைாரகை இருந்தைரும் வ்தரிவித்துள்ளார். 
அ்தாைது சைற்குலகைம் வ்தாடர்நது ஆயு்தஙகை்்ள 
ைழஙகினால் உக்ரன் என்்ற நாடு உலகை ை்ர 
படத்தில் இருநது கைாணாைல்சபாய்விடும் என 
அைர் வ்தரிவித்துள்ளார்.
 இ்தனி்டசய, அவைரிககைா கைடந்த ைாரம் 
சைற்வகைாண்ட ்கைபபர்வோனிக ஏவுகை்ண பரி 
சோ்த்னயும் வைற்றிவப்றவில்்ல. கைடந்த ைருடம் 
ஒகசடாபர் ைா்தம் சைற்வகைாண்ட சோ்த்னயும் 
ச்தால்வியில் முடிநதிருந்தது. ரஸயாவும் சீனாவும் 
அ்த்ன வைற்றிகைரைாகை பரிசோ்த்ன வேய்துள்ள 
நி்லயில் அவைரிககைா அதில் பின்்தஙகியுள்ளதும் 
சைற்குலகைத்திற்கு ஒரு பின்ன்டைான்தாகைசை கைரு 
்தபபடுகின்்றது.
 பயிற்சிகை்்ள விடுத்து ்கைபபர்வோனிக 
ஏவுகை்ணகை்்ள சிரியாவிலும், உக்ரனிலும் 
ரஸயா கை்ளத்திலும் பரீட்சித்து பார்த்துள்ளது. இந்த 
ஏவுகை்ணகை்்ள ்தடுத்து நிறுத்்தசைண்டுவைனில் 
ைானில் உள்ள ரஸயாவின் அ்னத்து வேய்ைதி 
கை்்ளயும் அவைரிககைா சுட்டு வீழ்த்தினால் ்தான் 
அது ோத்தியைாகும். ஏவனனில் இந்த ஏவுகை்ணகைள 
வேய்ைதிகை்ளால் ்தான் ைழிநடத்்தபபடுப்ை. 
எனசை ்தான் ரஸயாவுடன் சநரி்டயான சபாரு 
ககு அஞசுகின்்றது அவைரிககைா.
 எனினும் சைற்குலகைம் வ்தாடர்நது ைழஙகி 
ைரும் ப்டத்து்்ற உ்தவிகைள, பயிற்சிகைள, 
கை்ளமு்ன வ்தாழிநுட்ப உ்தவிகைள என்பனவும், 
வபாரு்ளா்தார அழுத்்தஙகைளும் ரஸயா ்தனககைான 
கூட்டணி்ய ைலுபபடுத்தும் நி்ல்ய சைலும் 

   த�ொடர்ச்சி 14 ஆம் பக்கம்
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னர் சைற்குலகை நாடுகைளில் இருநது புதிய 
வ்தாழில்நுட்ப ஆய்வுகை்்ளக ்கையகைபபடுத் 
துை்்த ்தவிர்பப்தற்கு அவைரிககைாவும், பிரி 
த்்தானியாவும் இ்ணநது பல நட ைடிக்கைகை்்ள 
சைற்வகைாண்டு ைருகின்்றன.
 வகைன் ைகவகைலமுடன், அவைரிககைாவின் 
எப.பி.ஐ பணிபபா்ளர் சிறிஸ விசரயும் கைருத் 
்தரஙகில் கைலநதுவகைாண்டிருந்தார்.
 ஆனால் ஏ்றத்்தாழ 150,000 சீன ைாணைர்கைள 
பிரித்்தானியாவில் கைல்விகைற்றுைரும் நி்லயில் 
50 சபரின் வைளிசயற்்றம் என்பது மிகைவும் சிறிய 
விகி்தம் என வ்தரிவிககைபபடுகின்்றது. புலம்வபயர் 
சீன ைககைள பிரித்்தானியாவின் வபாரு்ளா்தாரத்தில் 
வபரும் பங்கைைகித்து ைருகின்்றனர். எனினும் 
சீனா எைககு பாதுகைாபபு ைற்றும் வ்தாழில்நுட்ப 
ரீதியில் பாரிய ேைாலாகை அ்ைநதுள்ளது என 
அைர் சைலும் வ்தரிவித்துள்ளார்.
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உைவுகைள் எவவோைோன பஙகைளி்ப்ப வழஙகை 
முடியும்?"

 "இந்த இடத்தில் புலம்வபயர்ந்த உ்றவுகைள 
கைணிேைான பஙகைளிப்ப ைழஙகை முடியும்.
ஒன்று - உணவு வநருககைடி எதிர்வகைாள்ளபபடும் 
நி்லயில் வைறுைசன பணம் அனுபபுை்்தவிட, 
உணவு உற்பத்தியில் - வீட்டுத் ச்தாட்டம் சபான்்ற 
ைற்றில் ஈடுபடுைாறு அைர்கை்்ள ஊககுவிபபதுடன் 
அ்தற்கைான ைேதிகை்்ள ஏற்படுத்திகவகைாடுககை சைண் 
டும்.

இரண்டு - ்தாம் பணம் அனுபபுபைர்கைளுககு அைர் 
கைள வோல்லசைண்டும் - அ்ளவுககு அதிகைைாகை 
எரிவபாருட்கை்்ள ைாஙகி ைாகைனஙகைளில் ஓடித் 
திரிய சைண்டாம் என்று.

மூன்ைொைது - சிறுவ்தாழில் முயற்சிகை்்ளப பாதுகைா 
பப்தற்கு அைர்கைள உ்தை சைண்டும். சிறுவ்தாழில் 
முயற்சியா்ளர்கைள முறிநதுசபானால் அைர்கைள 
மீ்ள எழுை்தற்கு மிகைவும் சிரபபடுைார்கைள. அ்த 
னால், நாம் ோர்ந்த ேமூகைத்தில் இருககைககூடிய சிறு 
்கைத்வ்தாழில் முயற்சியா்ளர்கைள விடயத்தில் நாம் 
மிகைவும் அை்தானைாகை இருககை சைண்டும்.

நொன்்கொைது - இந்த சிறுவ்தாழில்கைளுககுத் ச்த்ை 
யான மூலபவபாருட்கை்்ள எைது ேமூகைத்திலிருநச்த 
உற்பத்தி வேய்யககூடிய்ளவுககு நாம் ச்த்ை 
யான ஏற்பாடுகை்்ளச வேய்துவகைாள்ள சைண் 
டும். இைற்றுககைாகை வ்தன்னிலங்கை்ய எதிர்பார் 
த்திருபபது வநருககைடி்ய அதிகைரிககைலாம்.
 உ்தாரணைாகை இஙகு நல்வலண்வணய் 
உற்பத்தி வேய்யபபடுகின்்ற சபாதிலும் அ்தற்குத் 
ச்த்ையான எள வ்தன்னிலங்கையிலிருநச்த ைரு 
கின்்றது. சபாககுைரத்து ்த்டபபடுைானால் நல் 
வலண்வணய் உற்பத்தியும் பாதிககைபபடும். இது 
சபான்்ற பல பிரசசி்னகைள ைடபகுதியில் கைாணப 
படுகின்்றன. இ்த்னயிட்டும் புலம்வபயர் ேமூகைம் 
கைைனம் வேலுத்்த சைண்டும்.
 அரசியலில் பாதுகைாபபான நி்ல ஒன்று 
ஏற்படும்சபாது ்தைது மு்தலீடுகை்்ள ்கைத் வ்தாழி 
ல்கைளில் வேய்ை்தற்கு புலம்வபயர்ந்த உ்றவுகைள 
முன்ைர சைண்டும். அ்தற்கைான ஆயத்்தஙகை்்ள 
்தாம் ைாழும் நாடுகைளிசலசய அைர்கைள இபசபாச்த 
ஆரம்பிககைலாம். அைர்கைள ைாழும் நாடுகைளின் 
அரோஙகைத்தின் ஊடாகை இந்த மு்தலீடுகைள ைரு 
ைது பாதுகைாபபான்தாகை இருககும். அ்தற்கைான ஏற் 
பாடுகை்்ள அைர்கைள வேய்துவகைாள்ளலாம்.
 இந்த சநர்கைாண்ல முழு்ையாகை யூரிப 
பில் கைாணலாம்.

"
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ஊட்டசேத்து மிககை உணவுகை்்ள வபற்றுகவகைாள்ள 
முடியா்ை ைற்றும் ்தைது உடல் நி்ல கைாரணைாகை 
சுகைா்தார ந்டமு்்றகை்்ள பின்பற்றுைதில் சிரை 
ஙகை்்ள எதிர்வகைாளகின்்றனர்.
 குடும்ப வபாரு்ளா்தார பின்னணி, ைாழ்க 
்கைத் து்ணயின் கைல்வி நி்ல ைட்டம், கைருத்து 
ரீதியான முரண்பாடுகைள, ்தனிபபட்ட ைருத்துை 
ஆசலாேகைர்கைள இன்்ை சபான்்ற கைாரணிகைள 
கைர்பபிணி வபண்கைளின் ஆசராககியத்தில் ்தாககைம் 
வேலுத்துகின்்றன. கிராைபபு்றஙகைளில் ைசிககும் 
அசநகைைான கைர்பபிணி வபண்கைள கூலி சை்லககு 
வேல்லும் குடும்பஙகைளி்னச சேர்ந்தைர்கை்ளாகைவும் 
வபாரு்ளா்தார ரீதியான சபாதிய்ளவு ஆ்தரவு இல்லா 
்தைர்கை்ளாகைவும் கைாணபபடுகின்்றனர். இ்தனால் 
வபரும்பாலானைர்கைளினால் ்தைது உடல், உ்ள 
ஆசராககியத்்்த பாதுகைாத்துக வகைாளை்தற்கு  
ச்த்ையான விடயஙகை்்ளப வபற்றுகவகைாள்ள 
முடிைதில்்ல.
 அசநகைைான கைர்பபிணிப வபண்கைளின் 
கைணைன்ைார் கூலி சை்லககு வேல்கின்்ற நி்ல 
யில் இன்று ஏற்பட்டிருககின்்ற வபாரு்ளா்தார 
பின்ன்டவு கைாரணைாகை ்தைது அடிபப்டத் 
ச்த்ைகை்்ளசய நி்்றசைற்றிகவகைாளை்தற்கு திண் 

டாடிகவகைாண்டிருககின்்ற நி்லயில் ்தைது ஆசரா 
ககியத்்்த பாதுகைாத்துகவகைாளை்தற்கைான நடைடிக 
்கைகைளில் ஈடுபடுை்தற்கைான எந்தவி்த ைான ைழி 
கைளும் இல்லா்த நி்லயிசலசய கைாணபப டுகின் 
்றனர்.
 சுற்றுச சூழல், ைருத்துை ைேதிகைளின் 
கி்டபபனவு, ஊடகை அணுகைல், ்தை்றான கைருத் 
துககைள பரபபபபடல், ்தகைைல்கை்்ள வபற்றுகவகைாள 
ைதிலான  ேைால்கைள, சுகைா்தார உபகைரணஙகைளின் 
கி்டபபனவு என்பனவும் கைர்பபிணி வபண்கைளின் 
ஆசராககியத்தில் ்தாககைம் வேலுத்துகின்்றன. ஊட 
கைஙகைள அதிகை்ளவு ்தகைல்கை்்ள பரபபினாலும் 
அவ் ஊடகைஙகைள குறித்தும் ்தகைைல்கை்்ள வபற் 
றுகவகைாளைது குறித்தும் சபாதிய்ளவு வ்தளிவு 
இல்லா்தைர்கைளினால் சுகைா்தார ரீதியான ்தகைைல் 
கை்்ள சி்றந்த மு்்றயில் வபற்றுகவகைாள்ள முடியாது 
சபாைதுடன் அவ்ைாறு பரபபபபடுகின்்ற ்தகைை 
ல்கைள ்தை்றான ்தகைைல்கை்ளாகை அ்ைகின்்ற சபாது 
அத் ்தகைைல்கைள கைர்பபிணிப வபண்கைளிடத்தில் 
வகைாசரானா பற்றியும் சுகைா்தார ந்டமு்்றகைள 
பற்றியும் ்தை்றான புரி்த்ல ஏற்படுத்தி விடுகின் 
்றது.
 இ்தனால் வகைாசரானா குறித்்த அைர்கைளின் 
அறிவு நி்ல பாதிபப்டைதுடன் ்தடுபபு நட 
ைடிக்கைகை்்ள கை்டபபிடிககும் நி்லயிலும் ைாற் 

்றஙகைள ஏற்படுத்்தபபடுகின்்றது.
 நாட்ளாவிய முடககை நி்ல ைற்றும் 
வபாரு்ளா்தார சிககைலிலும் கைர்பபிணிப வபண்கைள 
்தைது ைா்தாந்த ைருத்துை பரிசோ்த்னககைாகை 
வபாது ்ைத்தியோ்லககு வேன்றுைர சைண்டிய 
கைட்டாய நி்ல கைாணபபடுகின்்றது. கைர்பபிணி 
வபண்கைள கைர்பப கைாலத்தில் உடல், உ்ள ரீதியாகை 
அதிகை்ளவு பாதுகைாபபு ச்த்ைபபடுகின்்ற குழுககை 
்ளாகைக கைாணபபடுகின்்றனர். இன்று வபரும்பா 
ன்்ையான ்தகைைல்கைள ேமூகை ை்லத்்த்ளஙகைளின் 
ஊடாகை கைடத்்தபபட்டு ைருகின்்ற நி்லயில் கிராை 
பபு்றஙகைளில் ேமூகை ை்லத்்த்ளஙகைளுடனான 
அணுகைல் என்பது கு்்றைாகைக கைாணபபடுகின்்றது. 
அவ்ைாறு அறிநதிருபபினும் அ்த்ன பின்பற் 
றுை்தற்கைான ைேதி ைாய்பபுககைள அ்னைரிடமும் 
இல்லாது சபாகின்்றசபாது இைர்கைளின் ஆசராககிய 
நி்ல பாதிபப்டகின்்றது.
 எதிர்கைால ேந்ததியின்ர உருைாககுகின்்ற 
நி்லயில் கைர்பபிணி வபண்கைள சகைாவிட்-19 ன் 
சபாது சைற்வகைாளளும் வேயற்பாடுகைள, சகைாவிட்-
19 குறித்்த அறிவு, உ்ளபபாஙகு குறித்தும் இன்்்றய 
வபாரு்ளா்தார சிககைலில் இருநது எவ்ைாறு ்தம்்ைப 
பாதுகைாத்துக வகைாளைது என்பது குறித்தும் கைைனம் 
வேலுத்்த சைண்டியது அைசியைாகின்்றது.
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கைாலி முகைத்திடலில் ஒன்றுகூடிய ‘சகைாட்டா சகைா 
சஹாம்’ என்்ற சகைாேத்துடன் சபாராட்டத்்்த 
ஆரம்பித்்தார்கைள. அன்்்றய தினம் சுைார் ஐம் 
ப்தாயிரம் இ்்ளஞர்கைள அஙகு திரண்டு - வ்தாடர் 
சபாராட்டத்்்த ஆரம்பித்்தார்கைள. சகைாட்டாபய 
ப்தவி விலகும் ை்ர சபாராட்டம் வ்தாடரும் என 
அைர்கைள அறிவித்துள்ளார்கைள. 
 சை 9 - ைககைள சபாராட்டம் ைன்மு்்றயாகை 
ைாறிய்்தயடுத்து பிர்தைர் ப்தவி்ய இராஜினாைா 
வேய்்த ைகிந்த ராஜபகே - அலரி ைாளி்கையிலிருநது 
திருை்ல கைடற்ப்டத் ்த்ளத்துககு பாதுகைாபபாகை 
்தபபிச வேன்்றார். 
 ஜூன் 9 - பசில் ராஜபகே ்தைது எம்.பி. 
ப்தவி்ய ராஜினாைா வேய்து அரசியலிலிருநது 
ஒதுஙகுை்தாகை அறிவித்்தார்!
 அந்த ை்கையில்்தான் ஜூ்ல 9 ஆம் 
திகைதி சகைாட்டாபயவுககைான கைாலகவகைடுைாகை 
முன்்ைககைபபட்டது. ஊரடஙகு ந்டமு்்றபபடு 
த்்தபபட்டாலும், ்தைது சபாராட்டம் சகைாட் டாபய 
ப்தவி விலகும் ை்ர வ்தாடரும் என ேஜித் அணி 
அறிவித்திருககின்்றது. 
 வகைாழும்பு வகைாந்தளிககின்்றது! என்ன்தான் 
நi்டவப்றபசபாகின்்றது?

த்கொந�ளிககும்         ... த�ொடர்ச்சி... 

யாகைசை அ்ைநதிருககின்்றன.
 நாடு சபரின்னலில் சிககியுள்ள இந்தத் 
்தருணத்தில் சபரழிவில் இருநது நாட்்ட 
யும் ைககை்்ளயும் மீட்கைத்்தககை சை்லத்திட்டங 
கை்்ளசயா அல்லது அரசியல் ைழித்்தடஙகை்்ளசயா 
வகைாண்டுள்ள அரசியல் ்த்லi்ை்ய எதிர 
ணியினர் ைத்தியிலும் கைாண முடியவில்்ல. 
ப்ழய அரசியல் வபருசோளிகைச்ள மீண்டும் ஆட்சி 
அதிகைாரத்்்தக ்கைபபற்்றத் துடித்துக வகைாண் 
டிருககின்்ற நி்ல்ை்யசய கைாண முடிகின்்றது. 
இந்த நி்லயில் ச்தர்்தல் ஒன்று நடத்்தபபட்டாலும் 
கூட நாட்டிற்கு அைசியைான ைலுைான அரோங 
கைத்்்த உருைாககை முடியுைா என்பது ேநச்தகைத்திற்கு 
உரிய்தாகை உள்ளது.
 சகைாட்டா சகைா கைை சபாராட்டத்தில் 
இ்னஞர் யுைதிகைளும் அரே ்தனியார் ஊழியர்கை 
ளுைாகிய நடுத்்தர ைகுபபினர் முன்னி்லயில் 
வேயற்பட்டனர். நியாயைான சபாராட்ட சகைாரிக 
்கைகை்்ளயும் முன்்ைத்்தனர். நி்தானைாகை ோத்வீகைப 
சபாராட்டத்்்த முன்வனடுத்திருந்தார்கைள. இது 
அைர்கைளின் முன்னு்தாரைான வேயற்பாடாகும். 

ஆனால் பிரசசி்னகை்்ளத் தீர்பப்தற்கு உரிய 
அரசியல் ்த்ல்ைத்துைத்்்த சநாககிய்தாகை அைர் 
கைள ை்ளர்சசி்யக கைாட்டவில்்ல. ை்ளர்சசிப 
சபாககில் நகைரவும் இல்்ல.
 ஊழலும், ஏைாற்றுககைளும் ைலிநதுள்ள 
அரசியல் கைட்ட்ைபபிற்குளச்ள வேயற்படுகின்்ற 
அரசியல் ்த்ல்ைகைளின் பின்னால் வேல்ை்தற்கு 
அைர்கைள முற்பட்டிருககின்்றார்கைச்ளா என்று 
ேநச்தகைம் வகைாளளும் அ்ளவில் அைர்கைள கைட்சி 
அரசியல் ்த்லைர்கைளுடனான ேநதிபபுககை்்ள 
சைற்வகைாண்டிருககின்்றார்கைள. இது இனைா்தமும் 
ை்தவைறியும் வகைாண்ட சிஙகை்ள வபௌத்்த அரசியல் 
சபாககில் இருநது சகைாத்்தா சகைா கைை சபாரா 
ட்டககை்ளம், பன்்ைத்துை அரசியல் சிந்த்னயுடன் 
புதிய அரசியல் கைலாோரத்திற்கு ைழி ைகுககும் 
என்்ற எதிர்பார்ப்ப ஏைாற்்றத்திற்கு உள்ளாககி 
இருககின்்றது.
 ஒட்டு வைாத்்தத்தில் ஜனாதிபதி சகைாத்்தா 
பாய ராஜபகே ப்தவி விலகி, அரோஙகைமும் முழு 
்ையாகைப ப்தவி்யத் து்றந்தாலும், ச்தர்்தலின் 
ஊடாகைககூட நாடு அரசியல் ரீதியாகை விசைாேனம் 
அ்டயுைா என்்ற ஐயபபாட்்டசய ஏற்படுத்தி 
இருககின்்றது. 
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பைனோளிகைள் பதரிவு
 இலங்கை ்தற்சபாது எதிர்வகைாண்டுள்ள 
ேைால்கைளுககு ்கை வகைாடுபபதில் இநதியாவின் 
பணி ைகைத்்தான்தாகும். தூத்துககுடியில் உள்ள 
யாேகைர் கூட ்தன்னாலான உசேகைட்ட உ்தவி்ய 
இலங்கைககு ைழஙகியிருந்த்ை வநஞ்ே உருக 
கும் நிகைழ்ைாகும். இ்தனி்டசய ்தமிழகை ைககைள 
்தைது வியர்்ை்யச சிநதி உ்ழத்்த பணத்தில் 
இலங்கை ைககைளுககு அரிசி, பால்ைா, ைருநதுகைள 
உளளிட்ட பல அத்தியாைசியப வபாருட்கை்்ளயும் 
அனுபபி ்ைத்திருந்தனர். எனினும் இந்தப வபாரு 
ட்கை்்ள உரிய பயனாளிகைளிககுப பகிர்ைதில் 
இழுபறிகைள கைாணபபடுை்தாகைவும், இலங்கை 
வ்தாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் அரசியல் ரீதியான 
முன்வனடுபபு நியாயைான வபாருட்பகிர்விற்கு 
இ்டயூ்றாகை இருபப்தாகைவும் கிராைசேைகைர் ேஙகைம் 
குற்்றம் சுைத்தியிருந்தது. எனினும் இ்தற்கு ைறுபபு 
வ்தரிவித்்த இ.வ்தா.கைா.வின் ்த்லைர் வேநதில் 
வ்தாண்டைான் ்தமிழகை நிைாரணப வபாருட்கைள 
ை்லயகை ச்தாட்டப பு்றஙகைளில் ைாழும் அ்னத்து 
வீடுகைள ைற்றும் ்தற்கைாலிகை கூடாரஙகைளில் 
உள்ள அ்னைருககும் நூற்றுககு நூறு வீ்தம் 
ைழஙகைபபட சைண்டும் என்று சகைாரிக்கை விடு 
த்திருந்தார். என்ன்தான் கூறியசபாதும் இநதிய  
உணவுபவபாருட்கைள உரிய பயனாளிகை்்ள இன் 
னும் உரியைாறு வேன்்ற்டயவில்்ல என்ப 
்்தயும் கூறியா்தல் சைண்டும். உண்்ைகைள 
கைேபபான்ை என்்றாலும் ஏற்றுகவகைாள்ளத்்தான் 
சைண்டும்.
 வபருநச்தாட்ட சிறுைர்கைளின் ைந்தசபா 
ஷ்ண நி்ல்ையானது அைர்கைளின் கைல்வி 
நடைடிக்கைகைளிலும் கைணிேைான ்தாககைத்்்த ஏற் 
படுத்துை்தாகைசை அ்ையும். இத்்த்கைய நி்ல்ை 
கைள “ை்லயகைம் கைல்வி்ையச ேமூகைைாகை 
உருவைடுபப்தன் மூலசை பல்சைறு நன்்ை 

கை்்ளயும் வபற்றுக வகைாள்ள முடியும்” என்்ற 
சபராசிரியர் சோ.ேநதிரசேகைரம் சபான்்றைர்கைளின் 
கைனவிற்கும் இ்டயூறி்ன ஏற்படுத்துை்தாகைசை 
உள்ளது என்பதும் குறிபபிடத்்தககை்தாகும். இநநி 
்லயானது பின்்தஙகிய நி்லயிலுள்ள ை்லயகை 
ேமூகைத்்்த சைலும் அ்த்ளபா்தா்ளத்திற்கு இட்டுச 
வேல்லசை ைழிைகுபப்தாகின்்றது. ைந்தசபா 
ஷ்ண நி்லயானது சிறுைர்கைளி்டசய பலவி 
்தைான சநாய் வநாடிகைள ஏற்பட ைழிைகுபபச்தாடு 
ைரணம் ை்ரயிலும் கூட அ்ை இட்டுச வேல்லும் 
என்பச்த உண்்ையாகும்.
 நாட்டில் ைந்தசபாஷ்ண அதிகைரித்து 
ைருகின்்ற நி்லயில் ைககைள உணவு குறித்து 
மிகுந்த அை்தானத்துடன் வேயற்பட சைண்டு 
வைன்றும்  ்ைத்தியர்கைள சகைட்டுக வகைாண்டுள 
்ளனர். சோறு, ைல்லா்ர, முருங்கை உளளிட் 
டகீ்ர ை்கைகைள, முட்்ட, ைரைளளிக கிழஙகு, 
ைஞேள நி்ற ைரககைறிகைள, வநத்திலி, பால், 
பபபாளி, ஜம்பு உளளிட்ட பழை்கைகைள என 
பபலைற்்்றயும் பிள்்ளகைளுககு வபற்றுக வகைாடு 
பப்தன் ஊடாகை ைந்தசபாஷ்ணயில் இருநதும் 
அைர்கை்்ள விடுவிககை முடியும் என்று ்ைத்தி 
யர்கைள ைலியுறுத்துகின்்றனர். இத்்த ்கைய விட 
யஙகைள குறித்தும் வபருநச்தாட்ட ைககைள 
விழிபபுடன் வேயற்படு்தல் சைண்டும். அத்ச்தாடு 
ைந்தசபாஷ்ணயில் இருநதும் மீட்சிவப்ற 
ை்லயகை அரசியல்ைாதிகைள மு்்றயான சை்ல 
த்திட்டஙகை்்ள து்்றோர் கைற்்றறிைா்ளர் கைளின் 
பஙகைளிபபுடன் முன்்ைத்து அரோஙகைத்்்த 
ைலியுறுத்தி அைற்்்ற ோ்தகைைாககிக வகைாள்ள 
முற்படு்தலும் சைண்டும்.இது ஒரு முககிய ேமூகைக 
கைட்ையாகும் என்ப்த்ன நி்னவில் வகைாள்ள 
சைண்டும். நா்்ளய நாட்டி்னப ப்டபப்தற்கு 
திடகைாத்திரைான சிறுைர் ேமூகைம் அைசியைாகும் 
என்ப்த்ன எைரும் ை்றநது விடு்தல் கூடாது.
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கைாரிகை்்ள நாஙகைள சகைட்டுகவகைாளகிச்றாம்“ 
சைலும் அதில் வ்தரிவிககைபபட்டுள்ளது.
 இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள வபாரு்ளா்தார 
வநருககைடி்ய அடுத்து சகைாட்டாபய அரோ 
ஙகைத்திற்கு எதிராகை ைககைள இன்று வகைாழும்பில் 
ஆர்பபாட்டத்்்த முன்வனடுத்துள்ள்ை குறிப 
பிடத்்தககைது.

 மக்கள் கபொரொ         ... த�ொடர்ச்சி... 

அதிகைரித்ச்த ைருகின்்றது.
 எனசை ்தான் ்தற்சபா்்தய இந்த 
சபாரானது மூன்்றாைது உலகைபசபாரின் ஆர 
ம்பம் என வ்தரிவித்துள்ளனர் சைற்குலகை இராஜ 
்தநதிரிகைள. சீனாவுககு எதிராகை சநட்சடாவின் 
்த்லைர் வைளியிட்ட கைருத்தும், அவைரிககைா 
வ்தரிவித்துைரும் கைருத்துககைளும் அ்த்ன ்தான் 
பிரதிபலிககின்்றன.
 அ்தாைது ரஸயா்ை சுற்றியுள்ள பிராநதிய 
த்தில் 3 இலட்ேம் ப்டயின்ர கை்ளமி்றககும் 
சநட்சடா ரஸயாவுடன் சநரி்டயான சைா்தலுக 
குத் ்தயாராகி ைருை்தாகைவும், அவைரிககைா சீனாவு 
டன் சைா்த ்தயாராகி ைருை்தாகைவும் அைர்கைள கைருது 
கின்்றனர்.
 அைர்கைளின் கைணிபபுககைள ேரியானால் 
மிகை வி்ரவில் நாம் பல ஹிசராசிைா ைற்றும் 
நாகைோகிகை்்ள பார்ககை சநரிடுைதுடன், உலகின் 
கைணிேைான பகுதிகைள உயிரினஙகைள ைாழத் ்தகுதி 
யற்்ற பா்லைனைாகைவும் ைாறும் என்பச்த ய்தார் 
த்்தம்.

இலககு்கவள ... த�ொடர்ச்சி...

வகைாண்சடாம். அ்தனால் எந்தபவபரிய வநருக 
கைடிகைள ஏற்பட்ட சபாதிலும் எதிர்வகைாண்டு 
முன்சனறும் ஆற்்றலும் தி்ற்ையும் எம்மி்டசய 
இருந்தது. ஆனால் ்தற்சபாது பிள்்ளகைளுககு 
நாஙகைள வேல்லம் குடுத்து பழு்தாககிக வகைாண் 
டிருககி்றம். பிள்்ளகைள ஆ்ேபபட்ட்்த எல் 
லாம் ைாஙகி குடுத்து வோகுோன நி்லயில 
பிள்்ளகை்்ள ை்ளர்த்்த்தன் கைாரணைாகைத்்தான் 
இன்்்றய வநருககைடி நி்லககுள ்தம்்ை ஈடு 
வகைாடுத்து முன்சனாககிச வேல்ல முடியாது 
முடஙகிபசபாகும் நி்லககு கைாரணம்.
 மின் ்த்ட ஏற்பட்டால் படிககைசை முடியாது 
என்்ற ைனநி்லயில் பிள்்ளகைள இருபப்தற்கு 
எைது ை்ளர்பபு மு்்ற்தான பிர்தான கைாரணம். எந்த 

சூழ்லயும் எதிர்வகைாண்டு ைாழ்வில் முன்சனறும் 
ை்கையில் பிள்்ளகை்்ள ை்ளர்பப்தன் மூலம்்தான்; 
இவ்ைா்றான அோ்தாரண சூழ்நி்லகைளில் இரு 
நது அைர்கைள ்தம்்ை பாதுகைாத்துக வகைாள்ள 
ைழிைகுககும். கைடந்த கைாலத்்்தப சபான்று ைேதி-
ைாய்பபுகைள இருபபினும் கைஸட-நஷடஙகை்்ள 
வி்ளஙகிக வகைாள்ளககூடியைர்கை்ளாகை பிள்்ளகை்்ள 
ை்ளர்பப்தன் மூலசை எககைாலத்்த ை்ளர்த்வ்தடுககை 
முடியும்.
 இவ்ைா்றான நி்ல்ய கைடநது ்தற் 
சபா்்தய நி்ல வ்தாடருைாயின் வைறு்ையான 
சூழலில் ை்ளரும் ,ன்்்றய பிள்்ளகைள ை்ளர்நது 
ேமூகைத்்்த ்த்ல்ை்தாஙகும் நி்லசயற்படும் 
சபாது வபாறுபபில்லா்த ேமு்தாயசை கைட்டா யம் 
உருைாகைம்.

்கல்வித்துவை        ... த�ொடர்ச்சி... 

இருபபார் என வகைான்ேசைட்டிவ் கைட்சி்ய 
சேர்ந்த வ்றாசபட் பகலான்ட் வ்தரிவித்துள்ளார். 
 பாலியல் குற்்றசோட்டுககைளில் சிககிய 
கிறிஸ பின்ே்ர நாடாளுைன்்றத்தின் து்ண 
ேபாநாயகைராகை நியமித்்ததுடன், அைரின் 
குற்்றஙகைள ்தனககு வ்தரியாது என வபாய் 
உ்ரத்்த்ை, 2020 ஆம் ஆண்டு பிரித்்தானியாவில் 
வகைாண்டுைரபபட்ட சகைாவிட் முடககைத்தின் 
சபாது விருநதில் கைலநதுவகைாண்டது, உக்ரன் 
பிரசே்னயால் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள 
பணவீககைம், ஊழல் குற்்றசோட்டில் ஈடுபட்ட 
ஓைன் பறீர்ேன் மீது ்தகுந்த நடைடிக்கை 
எடுககைத் ்தைறிய்ை, ்தனது பணியில் கைைனம் 
வேலுத்்தா்ை சபான்்ற குற்்றசோட்டுககைள 
சஜான்ேன் மீது சுைத்்தபபட்சட அைருககு எதிராகை 
ஆளும் ்தரபபு உறுபபினர்கைள சபார்கவகைாடி 
தூககியுள்ளனர்.

பிரித்�ொனியொ        ... த�ொடர்ச்சி... 

கைள ப்தவி விலகைசைண்டும்.ப்தவி விலகி ஆட் 
சி்ய ைககைளிடம் ைழஙகி ைககை்ளாட்சியாகை 
வகைாண்டுவேல்ல சைண்டும்” என்்றார்

மக்களின் க்கொரி         ... த�ொடர்ச்சி... 

விபரஙகைள என்பன திருடபபட்டுள்ளன. 
அது வ்தாடர்பான விபரஙகை்்ள அசோசியட் 
பிரஸ ஊடகைம் வைளியிட்டிருந்தது. இந்த 
திருட்டு உண்்ையானால் இதுசை உலகில் 
மிகைபவபரும் ்தகைைல் திருட்டு என நிபுணர்கைள 
வ்தரிவித்துள்ளனர்.
 இவ்ைா்றான திருட்டுககைள மிகைவும் ோ்தா 
ரணைானது என வஹாங வஹாங்கை ்த்ளைாகைக 
வகைாண்ட வநற்சைர்க வபாகஸ எனபபடும் 
பாதுகைாபபு நிறுைனத்தின் ்த்லைர் ்ைசகைல் 
கைசேசல வ்தரிவித்துள்ளார்.
 இதுை்ர 12 பில்லியன் ்தகைைல்கை்்ள 
டார்க வைப எனபபடும் ்த்ளம் வைளியிட்டுள்ளது. 
இது உலகை ைககைள வ்த்கை்ய விட அதிகைம். 
வபரும்பாலான ்தகைைல்கைள அவைரிககைாவில் 
இருநச்த திருடபபட்டுள்ளன என அைர் சைலும் 
வ்தரிவித்துள்ளார்.
 கைடந்த ைருடம் முகைநூ்ல பயன்படுத்தும் 
533 மில்லியன் ைககைளின் விபரஙகைள இ்ண 
யஙகைளில் வைளியிடபபட்டிருந்ததும் இஙகு குறி 
பபிடத்்தககைது.

சீனெொவின் ்கொைல்        ... த�ொடர்ச்சி... 

ைாஙகிசயா ைரபசபாைதில்்ல.
 எனசை ்தான் முன்னாள பிர்தைர் இநதிரா 
கைாநதி அைர்கைள ்தன்னு்டய சு்தநதிர தின 
உ்ரயில் இலங்கை அர்ேக கைண்டித்்தச்தாடு, 
ஈழத்்தமிழர்கைளுககு உ்தவிககைரமும் நீட்டினார்.
 எனசை ைனி்தாபிைான அடிபப்டயில் 
பாஸசபார்ட் ைழககுகைளில் சிககியுள்ள ஈழத்்தமி 
ழர்கை்்ள இநதிய ஒன்றிய அரசு முற்றிலுைாகை 
விடு்த்ல வேய்ய சைண்டும். அ்தற்கைான அதி 
கைாரம் பாஸசபார்ட் ேட்டம், 1967 பிரிவு 22-ன் 
படி இநதிய அரசிற்கு உள்ளது. எனசை இ்த்ன 
்தமிழ்நாடு அரசும் ்தமிழ்ச ேமூகைமும் முன்வனடுத்து 
இந்த ச்த்ையற்்ற ைழககுகைளிலிருநது ைககை்்ள 
மீட்கை ைழிகைாண சைண்டும்.

்கடவுச்சீட்டு        ... த�ொடர்ச்சி... 

வபாரு்ளா்தார ரீதியாகை பின்ன்டவி்னசய 
வ்தாடர்நது ேநதிககும் நி்லயி்னக கைாணமுடிகின் 
்றது.
 நாஙகைள எைது மூலபவபாருட்கை்்ளக 
வகைாண்டு முடிவுபவபாருட்கை்ளாகை ைாற்றும் வ்தாழி 
ற்ோ்லகை்்ள அ்ைககும்சபாது அைற்றின் 
மூலம் ஆயிரககைணககைான இ்்ளஞர், யுைதிகைள 
வ்தாழில்ைாய்பபுகை்்ள வபறுைதுடன் வபாரு்ளா 
்தார ரீதியான பலை்டயும் ஏற்றுைதிகை்்ளயும் 
இஙகு முன்வனடுககைமுடியும்.
 இன்று ைத்திய கிழககு நாடுகைளுககு 
வ்தாழில்ச்தடி புலம்வபயரும் நி்ல அதிகை்ள 
வில் ்தமிழ் ைககைள ைத்தியில் கைாணபபடுகின்்றது. 
இவ்ைா்றான வேயற்பாடுகை்்ள முன்வனடுககும் 
சபாது அது்தடுககைபபட்டு கிழககில் ்தமிழர்கைளின் 
விகி்தாோரம் பாதுகைாககைபபடும் நி்லயும் கைாண 
பபடுகின்்றது.
 எதிர்கைாலத்தில் கிழககு ைாகைாணம் வ்தாடர் 
பில் சிநதிபபைர்கைள இது வ்தாடர்பில் கூடு்தலாகை 
சிநதிககைசைண்டும் என்பச்த எைது எதிர்பார்பபாகை 
கைாணபபடுகின்்றது.

கிழககு மொ்கொண ...த�ொடர்ச்சி  ...


