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இலங்கை அரசு அவசரகைால 
சட்டவிதிகை்ை பயனபடுத்தி 

அஙகு பபாராடும் மககை்ை 
பலவந்தமாகை அ்டககி வருவ்தாகை 
வ வ ா சி ங ்ட ் ை த் ்த ை ம ா கை க 
வகைாண்ட மனி்த உரி்மகைள் கைண 
கைாணிபபகைம் கை்டந்த பு்தனகிழ்ம 
(3) வவளியிட்ட அறிக்கையில் குற் 
றம் சுமத்தியு ள்ைது.
 அரச ்த்லவராகை ரணில் 
விககிரமசிஙகை கை்டந்தமா்தம் 21 
ஆம் நாள் ப்தவிபயற்றதில் இருநது 
இலங்கை அரசு எழுந்தமாைமாை 
்கைதுகைள் பபாராட்டககைாரரகை்ை 
துனபுறுத்து்தல் அவரகை்ை கைணகைா 
ணித்்தல் பபானற ந்டவடிக்கைகை்ை 
தீவிரபபடுத்தியுள்ைது.

 வபாருைா்தார வநருககைடியி 
ைால் பாதிககைபபடடுள்ை இலங்கை 
யில் அரசியல் சீரதிருத்்தம் 
வகைாணடு வரபப்டபவணடும் எை 
பகைாரி பபாராடுபவரகைளின ்த்ல 
வரகை்ை இலங்கை அரசு குறி்வ 
த்து ந்டவடிக்கைகை்ை பமற்வகைாண 
டுவருவ்தாகை மனி்த உரி்மகைள் 
கைணகைாணிபகைத்தின வ்தனைாசியப 
பிராநதிய பணிபபாைர மீைாடசி 
கைஙகுலி வ்தரிவித்துள்ைார.
 கை்டந்த 22 ஆம் நாள் இல 
ங்கை பாதுகைாபபு ப்்டயிைர ந்ட 
த்திய ்தாககு்தல்கைளில் 50 இற்கு பமற் 
பட்டவரகைள் கைாயம்்டநதிருந்த 
ைர. அதில் அ்ைத்துலகை ஊ்டகைங 

mtru fhyr;rl;lj;ij muR fLikahf 

gad;gLj;Jfpd;wJ-kdpj cupik mikg;G

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

அவுஸ்திபரலியா குயினஸ்லா 
நதில் வசிககும் இலங்கை 

்தமிழ்க குடும்பமாை நப்டசலிஙகைம் 
குடும்பத்துககு அநநாடடு அரசாங 
கைம் நிரந்தர வீசா்வ வழஙகியு 
ள்ைது.
 2018 ஆம் ஆணடில் இவரகைள் 
அவுஸ்திபரலியாவில் ்தஙகியிருந்த 
பபாது, சட்டவிபராமாகை ்தஙகியுள் 
ை்தாகைத் வ்தரிவித்து இவரகை்ை 
்கைது வசய்த அதிகைாரிகைள் வமல் 
பபாரன ்தடுபபு முகைாமுககு  அனு 
பபி ்வத்திருந்தைர.

 அ்தன பினைர பல்பவறு 
பபாராட்டஙகைளின பின, பிள் 
்ைவயானறின சிகிச்ச ந்டவடி 
க்கைகை்ை கைருத்திற்வகைா ணடும் 
்தற்கைாலிகை வீசா்வ வழஙகை அந 

நாடடு அரசாஙகைம் ந்டவடிக்கை 
எடுத்திருந்தது.
 இநநி்லயில் ்தற்பபாது அவ 
ரகைளுககு நிரந்தர வீசா்வ வழஙகை 
அநநாடடு அரசாஙகைம் ந்டவடிக்கை 
எடுத்துள்ைது.
 நப்டஸ்- பிரியா ்தம்பதி ககைாகை 
பபாராட்டஙகைளில் ஈடுபட்டவரகை 
ளுககு அவுஸ்திபரலியா அரசின 
அறிவிபபு மகிழ்சசி்ய ஏற்படுத்தி 
யுள்ைது.

ஆபகைானின ்த்லநகைர கைாபூலு 
ககு அருகில் அவமரிககைாவின 

உைவு நிறுவைமாை சி.ஐ.ஏயின 
ஆளில்லா்த ்தாககு்தல் விமாைமாை 
UAV MQ-9 Reaper விமாைம் 
ந்டத்திய ஏவுகை்ைத் ்தாககு்தலில் 
அல்்கை்டா அ்மபபின ்த்ல 
வர ஜமான அல்ஜவாஹிரி வகைால் 
லபபடடுள்ை்தாகை அவமரிககை அதி 
பர பஜா்ப்டன கை்டந்த வசவவா 
யககிழ்ம (2) வ்தரிவித்திதுள்ைார.
 2011 ஆம் ஆணடு அவமரிககை 
ப்்டயிைரின ்தாககு்தலில் அல் 
்கை்டாவின ்த்லவர ஒசாமா 
பினலா்டன வகைால்லபபட்ட பினைர 
ஜவாஹிரிபய அ்தன ்த்லவராகை 
நியமிககைபபடடிருந்தார.
 கைாபூலின அதிமுககிய பிரமு 
கைரகைள் ்தஙகியுள்ை வீதியின உள்ை 

ஆபகைானின உள்து்ற அ்மசசரின 
உ்தவியாைர ஒருவரின வீடடில் 
்தஙகியிருந்தபபாப்த கை்டந்த ஞாயி 
ற்றுககிழ்ம (31) இந்த ்தாககு்தல் 
பமற்வகைாள்ைபபடடுள்ைது. கைாபூ 
லில் உள்ை அவமரிககை தூ்தரகைத் 
திற்கு மிகை அண்மயில் இந்த வீடு 
அ்மநதிருந்தது இஙகு குறிபபி்டத் 
்தககைது.

Mspy;yh tpkhdj; jhf;Fjypy; 
my;iflhtpd;; jiytu; gyp

அவமரிககைாவின ந்டாளுமனற 
பபசசாைர நானசி வபவலா 

ஸ்கியின ்தாயவானுககைாை பயை 
த்்்த வ்தா்டரநது ்தாயவானின 
கை்டற்பகுதி்ய சுற்றிவ்ைத்துள்ை 
சீைப்்டயிைர மிகைப வபரும்ப்்ட 
ஒத்தி்கை ஒன்ற ந்டத்தி வருகி 
னறைர.

 ்தாயவா்ை கை்டலில் 6 
மு்ைகைளில் சுற்றிவ்ைத்துள்ை 
சீை ப்்டயிைர வபருவமடுபபில் 
சூடடு ஒத்தி்கைகைளில் ஈடுபடடு 
வருகினறைர. இந்த ந்டவடி க்கை 
எதிரவரும் 7 ஆம் நாள்வ்ர வ்தா்ட 
ரும் எை வ்தரிவிககைபபடுகினறது. 
 ்தமது கை்டல் மற்றும் வான 
பகுதிகை்ை சீைா மு்டககியுள் 
ை்தாகைவும் இது ஐககிய நாடுகைள் 
ச்பயின விதிகை்ை மீறும்வசயல் 
எைவும் ்தாயவான குற்றம் சுமத் 
தியுள்ைது.

jha;thd; flw;gFjpapy; kpfg;ngUk; 
gil xj;jpifia rPdh Muk;gpj;jJ

பாகிஸ்்தானின வ்தனபம 
ற்கு பகுதியில் இ்டம் 

வபற்ற உலஙகுவானூர திவிபத் தில் 
அதில் பயைம் வசய்த பாகிஸ்்தான 
இராணுவத்தின பிராநதிகைட்ட்ை 
அதிகைாரியாை வலப. வஜைரல் சர 
பார அலி உடப்ட 6 பபர வகைால்ல 
பபடடுள்ைைர.
 கை்டந்த திஙகைடகிழ்ம (1) 
இ்டம் வபற்ற இந்த விபத்தில் 
பலுசிஸ்ரான பகுதியில் பறந்த 

உலஙகுவானூரதி கைடடுபபாடடு 
அ்றயு்டன வ்தா்டரபுகை்ை இழந 
்த்தாகை வ்தரிவிககைபபடுகினறது.
 கை்டந்த ஜுன மா்தம் இ்ட 
ம்வபற்ற கைடும் வவள்ைப வபரு 
ககிைால் இந்தபகுதியில் 150 
இற்கு பமற்பட்டவரகைள் வகைால்ல 
பபடடிருந்தைர. அ்த்ை பார்வ 
யிடுவ்தற்கும் உ்தவிகை்ை வழஙகு 
வ்தற்கும் வசனற பபாப்த இந்த 

cyq;FthD}u;jp tpgj;jpy; 

ghfp];jhd; n[duy; gyp

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

eNlrypq;fk; FLk;gj;Jf;F epue;ju 

tPrh toq;fpa mT];jpNuypah

சட்டவிபரா்தமாை மு்றயில் 
கை்டல் மாரககைமாகை அவுஸ்தி 

பரலியாவுககுச வசல்ல முற் 
பட்ட குற்றசசாடடின பபரில் 
கை்டந்த ஜூ்ல 21ஆம் திகைதி 
அவுஸ்திபரலிய எல்்லப ப்்டயி 
ைரால் ்கைது வசயயபபட்ட 46 
இலங்கையரகைள் மீணடும் நாட 
டிற்கு அ்ழத்து வரபபடடுள்ைைர.
 இது அவுஸ்திபரலிய எல் 
்லப ப்்ட கைபபலாை ஓஷன 
ஷீல்டில் மூலம் வநதுள்ைைர.
 வா்ழசபச்ை, மட்டக 
கைைபபு, பாசிககு்டா, அம்பா்ற, 
பிபில மற்றும் மூதூர ஆகிய 
பகுதிகைளில் வசிபபவரகைள் எைவும் 
17 வயதுககும் 49 வயதுககும் இ்்ட 
பபட்டவரகைள் எை அ்்டயாைம் 
கைாைபபடடுள்ைைர.
 பமலதிகை சட்ட ந்டவடிக 

்கைகைளுககைாகை அவரகை்ை அவுஸ் 
திபரலிய எல்்லப ப்்டயிைர 
வகைாழும்பு து்றமுகைத்தில் உள்ை 
குடிவரவு குடியகைல்வு தி்ை 
ககைை அலுவலகைத்தில் ஒபப்்டத்து 
ள்ை்தாகை கை்டற்ப்்ட அறிவித்து 
ள்ைது.
 இந்த வரு்டத்தின இதுவ்ர 
யாை கைாலபபகுதியில் சட்டவிபரா்த 
குடிபயற்றத்்்த கைடடுபபடுத்தும் 
ந்டவடிக்கைகைளின மூலம் கை்டல் 
மாரககைமாகை வவளிநாடுகைளுககு 
சட்டவிபரா்தமாகை குடிபயற முயற் 
சித்்த 1024 பப்ர இலங்கை கை்ட 
ற்ப்்டயிைர ்கைது வசயதுள்ைைர.
 பமலும் இலங்கையில் ஏற் 
பட்ட வபாருைா்தார வநருக 
கைடி்ய அடுத்து கை்டல் மாரககைமாகை 
அவுஸ்திபரலியாவிற்கு சட்டவி 
பரா்தமாை மு்றயில் குடிபயற 
முயற்சித்்த 183 இலங்கையரகைள் 
அவுஸ்திபரலிய எல்்லப ப்்ட 
யிைரால் ்கைது வசயயபபடடு 
மீணடும் இலங்கைககு நாடு 
கை்டத்தியுள்ை்தாகைவும் இலங்கை கை்ட 
ற்ப்்ட அறிவித்துள்ைது.

 46 ,yq;ifau;fis kPz;Lk;  ,yq;iff;F 

ehL flj;jpaJ mT];jpNuypah

ரஸ்யாவு்டன உள்ை ்தைது இரா 
ஜ்தநதிர மற்றும் வபாருைா்தார 

உறவுகை்ை பயனபடுத்தி உக்ரன 
மீது ரஸ்யா பமற்வகைாணடு வரும் 
ப்்ட ந்டவடிக்கை்ய நிறுத்்த 
சீைா முனவரபவணடும் எை உக 
்ரனின அதிபர வவாலமிடீர வசல 
னஸ்கி வ்தரிவித்துள்ைார.
 வ்தனசீை வமானிஙபபாஸ்ட 
எனற ஊ்டகைத்திற்கு வழஙகிய 
பநரகைாைலிபலபய அவர இவ 
வாறுவ்தரிவித்துள்ைர.

 நான சீைா அதிபர சிஜின 
பிங உ்டன பநரி்்டயாகை பபசுவ்த 
ற்கு ஆவலாகை உள்பைன. ஆைால் 
அ்தற்கைாை சந்தரபபம் கி்்டககைவி 
ல்்ல. ஒருவரு்டத் திற்கு முனைர 
நான அவரு்டன பநரி்்டயாகை 
பபசியிருநப்தன. அ்தன பினைர 
பபசவில்்ல.
 அவரு்டன பபசும் சந்தரபபம் 
கி்்டத்்தால் இந்த பபா்ர நிறுத்்த 
சீைா எஙகைளுககு உ்தவ பவணடும் 
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சிறிலங்காவின் இன்்றைய இ்ைக்கால ஜனகாதிபதி ரணில் விககிரமசிங் உல் அரசியல் வர 
லகாற்றில் எதிரகா் எழும் மக்ள் பபரரழுச்சி்ய அந்த எழுச்சிககு இலக்கா் உள்்ள ஒரு அரசியல் 

வகாதியும், மக்ள் பபரரழுச்சிககு இலக்காக்பபடும் ஒரு அரசகாங்மும், அ்த்னத் ்தம் எழுச்சியகா்பவ 
மகாற்றைலகாம் என்பதில் ஓபர பேரத்தில் இரட்ைக கின்னஸ் சகா்த்ன்ள் புரிந்த ரபரு்மககுரியவரகா் 
குறுகிய ்காலத்துள் ரபரும்பு்ழ் ஈடடிக ர்காண்டிருககிறைகார். 
 ஒருேகாள் கிரிகர்ட வி்்ளயகாடடில் எத்்த்்ய மு்றையில் பநதுவீச்சு அ்மந்தகாலும் மட்ையடி 
அடித்து நூறு ஓடைங்ள் பச்ரித்துத் ்தனது ரவற்றி்ய பேகாககி முன்பனறும்  கிரிகர்ட துடுபபகாடைக்காரர் 
பபகால குறுகிய ்காலத்தில்  ப்ைபலம் என்னும் மட்ை ர்காண்டு மகிந்த ப்காடைபகாயரகாசபகச 
குடும்பங்ளுககு எவர் எவர் எல்லகாம் அச்சத்்்தக  ர்காடுத்்தகார்்ப்ளகா - ர்காடுபபவர்்்ளகா் 
உள்்ளகார்்ப்ளகா, அவர்்ள் ்தனககும் அச்சத்்்தத் ்தருவகார்்ள் என்றை எண்்ணத்தில், அவர்்்்ள 
எல்லகாம் ஓை ஒை அடித்து விரடடும் ரபரும் அரசியல் ஒருேகாள் கிரிகர்ட வி்்ளயகாட்ை அவர் 
அபகாரமகா் வி்்ளயகாடிக ர்காண்டிருககிறைகார். 
 இந்த இவரின் இனக்கா்ணககூடிய அச்சத்்்த ப்ைபலத்்தகால் உருவகாககி மக்ளின் அரசியல் 
பணி்வப ரபறும் ரபரும் வி்்ளயகாடடின் ரவற்றிககு அச்சகாரமகா்க ்காலிமு்த்திைல் ்ைற்்்ரயில் 
இதுவ்ர ேகான்கு இ்்ளயவர்்ளு்ைய உைலங்ள் மி்தநது இவரது ஆடசியில் இலங்் எபபடி 
இருக்பபபகாகிறைது என்ப்தற்கு இலங்் மக்ளுககு முற்்காடசி வழஙகியிருககின்றைன. ஒரு மகா்தத்துள் 
இருபத்ர்தகாரு துபபகாககிச் சூடடு நி்ழ்வு்ள் இைம்ரபற்றுள்்ளன என்றை இலங்்ப ரபகாலிசகாரின் 
புள்ளிவிபரம் இவரின் அரசியல் கிரிகர்ட வி்்ளயகாடடின் "ஸ்ப்கார் பபகாட" எவவ்ளவு பவ்மகா் 
ஏறிகர்காண்டு பபகா்ப பபகாகிறைது என்ப்தற்கு எதிர்வு கூறியுள்்ளது.
 1977இல் பஜ ஆரகால் அரசியலுககு அறிமு்பபடுத்திய ் காலம் மு்தல் இன்று வ்ர ஈழத்்தமிழ்ர 
ப்ைபலம் ர்காண்டு இன அழிபபு கிரிகர்ட வி்்ளயகாடைகால் ேகாட்ைவிடபை ஓை ஒை விரடடும் 
சிறிலங்கா அரச கிரிகர்ட அணிககு ்த்லசிறைந்த ் பைனகா் ஆறு மு்றை இருநது, சீரு்ை அணிந்த, 
முபப்ை்ளுைன் நிர்வகா் நீதித்து்றைக ்டை்மபபுக்ளுைன் ஈழமக்ளின் ே்ைமு்றை அரசகா் 1978 
மு்தல் 2009 வ்ர இருந்த அர்சபய உண்்ம அரசகா் உல்ம் ஏற்்விைகாது, அ்னத்துல் 
ேகாடு்ளின் உ்தவியகால் பின்வகாங்ச் ரசய்த ரணிலுககு இந்த சில மகா்த ்காலிமு்த்திைல் மக்ள் 
பபகாரகாடைத்்்த ஊதித்்தள்ளுவது ஒரு பவ்லயகா? என்றை மம்்தயிபலபய அவர் ரசயற்படுகிறைகார். 
சிறிலங்காவின் ப்ையினருககு அதி்காரங்்்ளப ரபருககுவதிலும், சர்வ்டசி அரசகாங்ம், ப்தசிய 
ச்ப, மக்ள் ச்ப என்கிறை அரசியல் சுபலகா்ங்ள் வழி ஏப்தகா ேைககும் என்கிறை மயக்த்்்த 
மக்ளுககு அளித்து மக்ளின் பபகாரகாடை மனநி்ல்யத் ்த்ளர்த்துவதிலும் குறுகிய ்காலத்திபலபய 
ரணில் ரவற்றி்ரமகா்ச் ரசயற்படடுக ர்காண்டிருககிறைகார். ஈழத்்தமிழர்்ள் ஏமகாறைகாமல் இருந்தகால் சரி. 
 இந்த அரசியல் கிரிகர்ட வி்்ளயகாடடில் ஜனகாதிபதி என்னும் ்பைனகா் ரணில் வந்ததும், 
மு்தல் ரசி்ரகா் சீனகா அவ்ரப பகாரகாடை, ரஸ்யகா ர்தகாைர, வி்்ளயகாடுவ்தற்ப் பயிற்சி ர்காடுத்்த 
ேகாங்ள் பிநதிவிடபைகாபம என பமற்குல் ேகாடு்ள் பலவும் பேரடியகா்ப பகாரகாடடின. அரமரிக்கா 
்தனது தூதுவ்ர இரு மு்றை ரணி்லச் சநதிக்ச் ரசயது ஊக்மும் ஆக்மும் அளித்துள்்ளது. 
இ்தற்கி்ை ்தகான் பேரடியகா்ப பகாரகாடைக கூடியநி்ல இல்லகாமல் ம்றைமு்மகா்த் ்தனது இலங்்யில் 
உள்்ள இருப்பக கு்லககும் பவ்ல்்்ளபய ரணில் ர்தகாைஙகியுள்்ளகார் என்பது ர்தரிநதும் விடடுக 
ர்காடுக்காமல் விழுநதும் மீ்சயில் மண்ர்ணகாடைவிைக கூைகார்தன்று ்டி்தம் மூலமகா் இநதியகாவும் 
பகாரகாடடியுள்்ளது. இந்தப ரபகாரு்ளகா்தகார ரேருக்டிக ்காலத்திலும் மக்ள் ேல்னப பப்ணகாமல் 
உல்ேகாடு்ள் ்தம் ்தம் ேல்ன்மயபபடுத்தும் அரசிய்லபய ர்தகாைரப பபகாகின்றைன என்ப்்த மீள் 
உறுதி ரசயதுள்்ளது. 
 இந்தக கிரிகர்ட வி்்ளயகாடடு ஈழத்்தமிழருககு எதுவும் ்தரும் என்பதில் ேம்பிக்்யில்லகா்த 
்பஜநதிரககுமகார் ரபகான்னம்பலம், ்பஜநதிரன் ்தவிர்ந்த ஈழத்்தமிழ் அரசியல்வகாதி்ள் பலநி்ல்ளில் 
பஙர்டுக் முயற்சிககின்றைனர். ேடுவரகா் நின்று வி்்ளயகாடடு ஒழுங்்மப்பச் ரசயயமுயன்று 
இயலகாது எனக ் ண்ை சுமநதிரன் நீதிமன்றை மு்றையீடு்்ளகாலும் வி்்ளயகாட்ைத் ்தடுக் இயலகாது என்றை 
நி்லயில், ்காலிமு்த்திைல் பபகாரகாடைக்காரர்்்்ள ்்்தகாககுவதும், ்தடுத்து ்வபபதும் அதி்ரித்்தகால் 
மக்ள் பபகாரகாடைம் ரவடிககும் என்று எச்சரித்துக ர்காண்டிருககிறைகார். ்தகாத்்தகா சம்பந்தருகப்கா சில 
ரைபமகான்சியக்காரருககு இன்்றைய நி்ழ்வு்ள் நி்னவுககு வரகாது ப்ழய நி்னவு்ள் நி்னவுககு 
வருவது பபகால முன்னர் 1965இல் திருச்ரசல்வம் ைடலி பபச்சுவகார்த்்்த என்றை யூ. என்.பி ்தமிழரசுத் 
ப்தனிலவுக ்கால நி்னவு மீண்டு சர்வ்டசி மகாேகாடடுககுப பச்்சகர்காடி ்காடடினகால், ைடலி்ய 
அன்று யகாழ்பபகா்ணத்தில் ப்தரில் ்வத்து இழுத்்தது பபகால இன்று திருப்கா்ணம்லயில் ரணில் 
்தன்்னத் ப்தரில் ்வத்து இழுத்துச் சிங்க ர்காடி்யப ரபகான்னகா்ையகா்ப பபகார்த்துப பகாரகாடடுவகார்; 
இ்தனகால் சிங்க ர்காடி்ய ்தகான் ்த்லககுபமல் பேற்று பபகால் இன்று தூககிப பிடிக் இயலகாது என்றை 
்தன் ்தள்்ளகா்ம ரவளிபய ர்தரியகாது என அ்மதி அ்ைநது ர்காண்டிருககிறைகார். அவ்ர நிம்மதியகா் 
நித்தி்ர ர்காள்்ளவிைகாது ரசல்வம் அ்ைக்லேகா்தன் ்தமிழ்த்ப்தசியக கூடைணியின் ்த்ல்மத்துவ 
மகாற்றைம் இந்தக கிரிகர்ட வி்்ளயகாடடுககுள் இநதியகா சரியகான ஒரு பநது வீச்சகா்ள்ர அனுபபி 
ரணி்ல அவுடைகாக் உ்தவும் என ேம்பி ்த்ல்மத்துவ மகாற்றைத்்்தக ப்காருகின்றைகார். விகபனஸ்வரன் 
்தமிழ் மக்ளுககு உ்தவுவ்தற்கு பவண்டுமகா? பவண்ைகாமகா? என்று சர்வ்டசி அரசின் அ்மச்சர் ப்தவி 
குறித்து பூவகா்த்லயகா வி்்ளயகாடிக ர்காண்டிருககிறைகார். 
 இவவகாறைகா் இந்தக கிரிகர்ட வி்்ளயகாடடில் ஈடுபடடுத் ்தபபிப பி்ழககும் ரபகாறிமு்றை்்ளகால்  
ஈழத்்தமிழ் அரசியல் வகாதி்ள் ஈழமக்்்ளக ்காபபகாற்றை முயற்சிபபது ே்ைமு்றைத் ப்த்வயகா் 
இருந்தகாலும் ஈழத்்தமிழ் அரசியல்வகாதி்ள் ்தங்ளு்ைய மக்ளின் ்தகாய்ம் ப்தசியம் ்தன்னகாடசி 
என்றை விடடுக ர்காடுபபில்லகா ப்காடபகாடடில் எந்த ரேகிழ்ச்சிககும் இைமளிக்க கூைகார்தன்பதும், 
உல்த் ்தமிழர்்ள் இந்தச் சூழல்்ளில் மயங்காது ர்தகாைர்நதும் ஈழமக்ளின் ேகா்ளகாந்தத் ப்த்வ்்்ளக 
்ண்ைறிநது உ்தவும் திடைங்்்ள பவ்பபடுத்தி, ஈழமக்்்ளப பலபபடுத்தி இந்த இக்டைகான ் காலத்்்த 
ரவற்றி்ரமகா் அவர்்ள் ்ைக் உ்தவ பவண்டுரமன்பதும் இலககின் இவவகார எண்்ணம்.

ஆசிரியர்

இடைக்கால ஜனகாதிபதியின் 
குறுகிய்காலச் சகாதடன்ள்

இலங்கையில் கை்டந்த ஒரு வாரகைாலமாகை  வபயது 
வரும் கைைம்ழயின கைாரைமாகை மககைளின 

இயல்பு வாழ்க்கை வபரிதும் பாதிபப்்டநதுள்ைது.
ஏழு மாவட்டஙகைளில் 2911 குடும்பஙகை்ைசபசரந்த 
சுமார 10ககும் பமற்படப்டார  சீரற்ற கைாலநி்லயால் 
பாதிககைபபடடுள்ைைர. அதிலும் ம்லயகை மககைள் 
ஒருபடி அதிகைமாகைபவ துனபதுயரஙகை்ை சநதித்து 
வருகினறைர.உயிர மற்றும் உ்்ட்மச பச்தஙகைள் 
ஏற்படடுள்ை நி்லயில் இனனும் ம்ழயின உககிரம் 
்தணிந்த்தாகை இல்்ல.
 இந்த கைைம்ழ கைாரைமாகை  ஏழுபபர இதுவ்ர 
உயிரிழநதுள்ைைர. நாவலபபிடடிய வகைட்டபூலா 
பகுதியில் ப்தாட்டத் வ்தாழிலுககைாகை வசனறு திரும்பிய 
வ்தாழிலாைரகைள்   ஆற்றில் ஏற்பட்ட வவள்ைப மிகுதி 
யால் அடித்துச வசல்லபபட்டப்தாடு அவரகைளின 
உ்டல்கைள் இதுவ்ர கைணடுபிடிககைபப்டவில்்ல.இவ 
வாறாகை ஆற்று வவள்ைத்தில் அடித்துச வசல்லபப 
ட்டவரகைளில் இரணடு ஆணகைளும் வபணவைாருவரும் 
உள்ை்டஙகுகினறைர.  இப்தபவ்ை கைணடி, நுவவரலியா, 
மாத்்த்ை,பது்ை பபானற ம்லயகை மாவட்டஙகைளில் 
அபநகைமாபைார அகைதிகைைாகியுள்ைைர.
 இ்தைடிபப்்டயில் கைணடி மாவட்டத்தில் 
837 குடும்பஙகை்ைச பசரந்த 3809 பபர பாதிககைபபட 
டுள்ைைர.இஙகு வவள்ைத்தில் சிககி ஒருவர கைாைாமல் 
பபாயுள்ைார.19 வீடுகைள் இம்மாவட்டத்தில் முற்றாகை 
பச்தம்்டநதுள்ைப்தாடு 323 குடும்பஙகை்ைச பசரந்த 
1595 பபர பாதுகைாபபாை இ்டஙகைளில் ்தஙகை ்வககை 
பபடடுள்ைைர.
 இப்தபவ்ை நுவவரலியா மாவட்டத்தில் 320 
குடும்பஙகை்ைச பசரந்த 1225 பபர சீரற்ற கைாலநி்லயால் 
பாதிககைபபடடுள்ைைர.இம்மாவட்டத்தில் மூனறு 
மரைஙகைள் பதிவாகியுள்ைப்தாடு மூவர கைாைாமல் 
பபாயுள்ைைர.இம்மாவட்டத்தில் 41 வீடுகைள் பச்தம்்ட 
நதுள்ை நி்லயில் 56 குடும்பஙகை்ைச பசரந்த 254 பபர 
பாதுகைாபபாை இ்டஙகைளில் ்தஙகை ் வககைபபடடுள்ைைர.
 பது்ை, இரத்திைபுரி, பகைகைா்ல பபானற மாவட 
்டஙகைளிலும் இழபபுகைள் அதிகைமாகை கைாைபபடுகினறை.
 நுவவரலியா மாவட்டத்தில் பநாட்டன பிரி 
டஜ் பகுதியினபல இ்டஙகைளில் மணபமடு சரிநது 
விழுந்ததில் ஒருவர பலியாகியுள்ைார. 8 குடும்பங 
கை்ைச பசரந்த 17 பபர  பாதுகைாபபாை இ்டஙகைளில் 
்தஙகை்வககைபபட்டள்ைைர. இப்தபவ்ை கைைம்ழ 
யின கைாரைமாகை பமலும் பல இ்டஙகைளில் மணசரிவுகைள் 
இ்டம்வபறலாவமனறு ப்தசிய கைட்ட்ட ஆராயசசி 
நிறுவைம் எசசரித்துள்ைது. குறிபபாகை கைணடி, மாத்்த்ை, 
நுவவரலியா, பகைகைா்ல,கைாலி, அம்பாந ப்தாட்்ட 
ஆகிய மாவட்டஙகைளுககு மணசரிவு வ்தா்டரபில் சிவ 
பபு எசசரிக்கை விடுககைபபடடுள் ை்மயும் குறிபபி 
்டத்்தககை்தாகும்.
 ம்லயகைத்தில் வபயதுவரும் கைைம்ழ கைார 
ைமாகை நீரத்ப்தககைத்தின மட்டஙகைள் பவகைமாகை அதி 
கைரித்து வருகினறை.இநநி்லயில் வகைாத்ம்ல நீரத் 
ப்தககைத்தின மூனறு வானகை்தவுகைள் திறககைபபடடு 
ள்ைை.இ்தைால் அ்ைககைடடுககு அருகிலும் ்தாழ்நி 
லபபகுதி கை்ரபயாரஙகைளிலும் வசிபபவரகை்ை  மிகு 
ந்த அவ்தாைத்து்டன வசயற்படுமாறு அரசு்தரபபில் 
பவணடுபகைாள் விடுககைபபடடுள்ைது.
 அத்து்டன  வசனகிபையர நீரவீழ்சசியின நீரம 
ட்டம் அதிகைரித்துள்ைது. இப்தபவ்ை ம்லயகைத் தின 
பல இ்டஙகைளில் பிர்தாை மற்றும் உடபுற வீதிகைளில் 
பாரிய மரஙகைள் முறிநது விழுநதுள்ைை.
 சீரற்ற கைாலநி்லயால் ம்லயகைத்தில் கைடு்ம 
யாை குளிர கைாலநி்ல நிலவுகினறது.அத்ப்தாடு பல 
இ்டஙகைளில் வவள்ைபவபருககு ஏற்படடு வருவ்தால் 
பா்டசா்லகைளுககும் இவவாரத்தில் விடுமு்ற வழஙகை 
பபடடுள்ைது.
 இநநி்லயில் சில இ்டஙகைளில் மாைவரகைளுககு 
இ்ையவழியில் ஆசிரியரகைள் கைற்பித்்தல் ந்டவடிக 
்கைகை்ை பமற்வகைாணடு வருகினறைர. அத்ப்தாடு 
அடிககைடி நிகைழும் மின்த்்ட கைாரைமாகை வ்தாழி 
ற்றைஙகைளில் வ்தாழில் ந்டவடிக்கைகைள் ஸ்்தம்பி்தம்்ட 
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இராஜ்தநதிரச சிககைல் ஒனறில் ஜைா திபதி 
ரணில் விககிரமசிஙகை இபபபாது மாட 

டிகவகைாணடிருககினறார. இலங்கை்ய ்மய 
பபடுத்திய சீை - இநதிய ஆதிககைபபபா டடியில் 
முககியமாை ஒரு கைட்டத்தில் இபபபாது நாம் 
இருககினபறாம். அடுத்்த வாரம் இலங்கைககு 
வரவிருககும் சீைாவின கைணகைாணிபபு - ஆயவுக 
கைபபல் இந்த விவகைாரத்்்த பூ்தாகைரமாககியிரு 
ககினறது. இவவி்டயத்தில் இநதியாவின கைரிச 
்ை்ய வகைாழும்பு இலகுவாகை புறககைணி 
த்துசவசனறுவி்ட முடியாது. அப்தபவ்ை 
யில், அம்பாநப்தாட்்டயில் சீைாவுககுள்ை 

உரி்ம்யயும் இலங்கையால் மறு்தலிககை முடி 
யாது!
 ரணில் வ்தா்டரபில் இநதியாவுககு ஏற்கை 
ைபவ சில சநப்தகைஙகைள் இருநதுள்ைை. இ்தன 
வ்தா்டரசசியாகை சீைக கைபபலுககு வகைாழும்பு 
இ்டமளித்்தால், புதுடில்லியிலிருநது வரககூடிய 
பிரதிபலிபபு பாரதூரமாை்தாகை இருககும் எை 
இராஜ்தநதிரிகைள் கைருதுகினறாரகைள். 
 பாராளுமனறத்தில் ஜைாதிபதிப ப்தவி 
ககைாை ப்தர்தலில் ரணி்லத் ப்தாற்கைடித்து சஜி 
த்தின ஆ்தரவு்டன கைைமிறஙகிய ்டல்லஸ் அழகைப 
வபரும்வ வவற்றிவபறச வசயய பவணடும் எை 
புதுடில்லி வசயற்பட்ட்தாகைச வசால்லபபடுகினறது. 
அ்தற்கு கைாரைம் எனை எனற பகைள்வி இந்த 
இ்டத்தில் பரவலாகை எழுகினறது. 
 இ்தற்கு இரணடு மூனறு கைாரைஙகைள் 
வசால்லபபட்டாலும், பிர்தாை கைாரைமாகைச 
வசால்லபபடுவது அம்பாநப்தாட்்ட து்றமுகை 
விவகைாரம்்தான. இந்த து்றமுகைம் மகிந்த ராஜ 
பகசவின கைாலத்தில் அ்மககைபபட்ட்தாகை இரு 
ந்தாலும், அ்த்ை 99 வரு்டகைாலக குத்்த்கை 
ககு சீைாவுககுக வகைாடுககும் முடிவு ‘நல்லா 
டசி’ககைாலத்தில் ரணில் விககிரமசிஙகைவிைால் 
்தான எடுககைபபட்டது. சீைாவி்டமிருநது வபறப 
பட்ட கை்ட்ை மீைளிககை முடியா்த நி்லயில் 
அ்த்ைகவகைாடுககை பவணடிய நிரபபந்தம் ரணி 
லுககு ஏற்படடிருந்தது. 
 கைபபல்கைபை வரா்த து்றமுகைத்்்த ் வத்துப 
பராமரிபப்தற்கு மா்தாந்தம் ஏற்படும் பாரிய 
வசலவீைத்்்தத் ்தவிரபப்தற்கு இந்த முடி்வ 
ரணில் எடுத்திருந்தார எைககூறபபட்டாலும்கூ்ட, 
இவவி்டயத்தில் புதுடில்லிககு சில சநப்தகைஙகைள் 
இருநதுள்ைது. இபபபாதும் இருககினறது. குறி 
பபாகை வகைாழும்பு து்றமுகை நகைரம், அம்பா 
நப்தாட்்ட எனபை சீைாவுககுக குத்்த 

்கைககுக வகைாடுககைபபடடிருபப்தாகைச வசால்ல 
பபட்டாலும், இவற்றில் சீைாவின ஆதிககைத்்்த 
யாராலும் கைடடுபபடுத்்த முடியாது! கைணகைாணி 
ககைவும் முடியாது!
 அம்பாநப்தாட்்ட து்றமுகைமும் இநதி 
யாவின வ்தனபகுதியில் முககியமாை கை்டல்பபாககு 
வரத்துப பா்்தயில் அ்மநதிருககினறது. 
சீை ்தைது படடுபபா்்த திட்டத்்்த ந்்டமு 
்றபபடுத்;துவ்தற்கு இது முககிய பலத்்்தக 
வகைாடுககைககூடியது. இநது சமுத்திரப பிராநதியம் 
எனபது பாரம்பரியமாகை இநதியாவின ம்ற 
முகை ஆளு்கைககு உடபட்ட்தாகைத்்தான இருநதுவ 
ருகினறது. இதில் சீைா ஊடுருவுவ்்த புதுடில்லி 
ஒருபபாதும் வபாறுத்துகவகைாள்ைாது எனபது 
பாதுகைாபபுத்து்ற ஆயவாைரகைளின கைருத்து. 

 இப்த அம்பாநப்தாட்்ட து்றமுகைத்்்த 
்மயபபடுத்தி உருவாகியிருககும் இராஜ்தநதிர 
வநருககைடி்தான இனறு இநதியா்வ உசார்்டய 
்வத்துள்ைது. ரணிலுககு வநருககைடி்யக வகைாடுக 
கைபபபாவதும் இது்தான!
 அம்பாநப்தாட்்ட து்றமுகைத்்்த அடுத்்த 
வாரம் வந்த்்டயவுள்ை ‘யுவான வாங 5’ எனற 
சீைாவின உைவுக கைபபல் வ்தா்டரபில் இலங்கை 
அரசாஙகைத்துககு கைடும் எதிரப்ப இநதியா எற்கை 
ைபவ வ்தரிவித்துவிட்டது. இநதியா எ்தற்கைாகை அஞ் 
சியப்தா அது இபபபாது ந்்டவபறுவ்தாகைபவ 
புதுடில்லி கைருதுகினறது.
 ‘யுவான வாங 5’  எனற இந்த 
கைணகைாணிபபு - ஆயவுக கைபபல் 750 கிபலா மீட்டர 
வ்ரயில் வானவழியாகை கைணகைாணிககைககூ 
டிய வலு்வகவகைாண்டது. இ்தைால் வ்தனனி 
நதியாவின கைல்பாககைம், கூ்டனகுைம் பகுதிகை 
ளில் இருககைககூடிய அணுசகதி திட்டஙகைள் குறித்்த 
்தகைவல்கை்ை அதிலிருநது அறிநதுவகைாள்ைககூடி 
ய்தாகை இருககும் எனபது்தான இநதியாவின 
அசசத்துககு பிர்தாை கைாரைம். இ்த்ைவி்ட 
வ்தனனிநதியாவிலிருககும் ஆறு து்றமுகைஙகைளில் 
எனை ந்்டவபறுகினறது - அ்தன பாதுகைாபபுக 
கைட்ட்மபபுககைள் எவவாறுள்ைை எனபை 
பபானற ்தகைவல்கை்ையும் பசகைரிககைககூடிய வ்தாழி 
ல்நுடப வல்ல்ம இந்தக கைபபலுககுள்ைது. 
விமாை நி்லயஙகைள் உடப்ட வ்தனனிநதியாவின 
முககியமாை நி்லயஙகை்ை ‘பநாட்டம்’ வி்டக 
கூடிய ஆற்றலும் இந்தக கைபபலுககுள்ைது. இதில் 
உள்ை வசயற்்கை;பகைாள் வ்தா்டரபுகைள் மூல 
மாகைப வபறபபடும் ்தகைவல்கைள் இநதியா அ்தன 
வ்தனபகுதியின பாதுகைாபபு கைட்ட்மபபுககை்ை 
மாற்றிய்மககை பவணடிய நிரபபந்த த்்்த ஏற்படு 
த்்தலாம் எனற கைருத்தும் முன்வக கைபபடுகினறது. 
 இந்தப பிராநதியத்தில் ஆய்வ பமற்வகைா 

ள்வ்தற்கைாகைபவ கைபபல் அம்பாநப்தாட்்ட பகுதி 
ககு வருவ்தாகைச வசால்லபபடுகினறது. ஆைால், 
எரிவபாருள் நிரபபுவ்தற்கைாகை்த்தான இது வரு 
வ்தாகை இலங்கை அரசஙகைத்தின சாரபில் வ்தரி 
விககைபபட்டது. அவவாறாகை இருந்தாலும் கூ்ட 
்தமது புலைாயவுத் ்தகைவல்கை்ைச பசகைரிககும் 
பணி்ய இந்தக கைபபல் முனவைடுககும் என 
பது்தான ஆயவாைரகைளின கைருத்து. 
 ஆகை, இராணுவ ரீதியாகைவும், பகைநதிர அடிப 
ப்்டயிலும் சீைாவின இந்த உைவுககைபபலின 
இலங்கை வரு்கையின ்தாற்பரியஙகைள் மிகைவும் 
பாரதுரமாை்தாகை இருககும் எை ஆயவாைரகைள் 
சுடடிககைாடடுகினறாரகைள். அ்தைால், ஓகைஸ்ட 
11 மு்தல் ஒரு வாரத்துககு இந்தககைபபல் இல 
ங்கைக கை்டற்பரபபில் நிற்கைபபபாவது இநதியா 
வின பாதுகைாபபுககு கைடும் அசசுறுத்்தலாகை 
இருககும் எை இநதிய ஆயவாைரகைளும், புல 
ைாயவு நிறுவைஙகைளும் நபரநதிர பமாடி அரசு 
ககு கைடு்மயாை எசசரிக்கை்யக வகைாடுத்திருக 
கினறை. அ்த்ையடுத்ப்த இநதிய அரசு இவவி 
்டயத்தில் உசார்்டநதிருககினறது.
 ்தமது பாதுகைாபபு நலனகைள் குறித்்த அககை 
்ற்ய புதுடில்லி ஏற்கைைபவ வகைாழும் 
புககுத் வ்தரிவித்துவிட்டது. இருந்த பபாதி 
லும் இவவி்டயத்்்த எவவாறு ்கையாள்வது 
எனபதில் ரணில் விககிரமசிஙகை குழம்பிப 
பபாயிருபப்தாகைத் வ்தரிகினறது.
 தீவிரமாை வபாருைா்தார வநருககைடிககுள் 
இலங்கை சிககியிருககும் நி்லயில் இநதியா்தான 
உ்டைடியாகை உ்தவிகை்ைக வகைாணடுவந்தது. பமாடி 
யின ‘அயல்நாடடுககு முனனுரி்ம’ எனற வவளி 
யுறவுகவகைாள்்கையின அடிபப்்டயில் வகைாடுக 
கைபபட்ட கை்டன உ்தவிகைைால்்தான எரிவபாருடகை 
்ையும், மருநதுகை்ையும் வகைாள்வைவு வசயது 
இலங்கையால் மூசசுவி்ட முடிந்தது. இ்த்ைவி்ட 
்தமிழகைமும் பல பகைாடி வ்டாலர வபறுமதியாை 
உைவு மருநதுபவபாருடகை்ைக வகைாடுத்்தது. இந்த 
நி்லயில், இநதியாவின நலனகை்ைப பாதிககும் 
வ்கையிலாை சீைாவின வசயற்பாடடுககு வழிவி 
டுவது எதிரகைாலத்தில் இநதியாவின உ்தவிகை்ைப 
வபருமைவுககு பாதிககைலாம். 

 மறுபுறத்தில் அம்பாநப்தாட்்ட்ய சீைாவு 
ககுக வகைாடுத்துள்ை நி்லயில் அந்த நாடடின 
கைபபல் வருவ்்த ்தடுககை முடியா்த இககைட்டாை 
நி்ல இலங்கைககு. இ்த்ைவி்ட, சரவப்தச 
நாைய நிதியத்்்த்தான இலங்கை ்தற்பபா்்தய 
வபாருைா்தார வநருககைடியிலிருநது மீள்வ்தற்கு 
வபரிதும் நம்பியுள்ைது. ‘சீைாவுககைாை கை்டன மறுசீ 
ர்மப்பச வசயதுவகைாணடு வாருஙகைள்’ எனற 
நிபந்த்ை ஒன்ற ஐ.எம்.எப. பபாடடுள்ைது. 
இ்தற்கைாகை சீைாவு்டன பபச பவணடிய நி்ல ரணி 
லுககுள்ைது. ஆகை, சீைா்வயும் ப்கைககை முடியா்த 
நி்ல. 
 இவவாறு இககைட்டாை நி்லயில் 
ரணில் திண்டாடிகவகைாணடிருககும் பபாது, இவ 
வி்டயத்தில் இபபபாது அவமரிககைாவும் ்த்ல்ய 
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இலங்கையின 8வது நி்றபவற்று அதிகைாரம் 
வகைாண்ட ஜைாதிபதியாகை வ்தரிவாகியுள்ை 

ரணில் விககிரமசிஙகை ஆற்றிய வகைாள்்கைப பிரகை்டை 
உ்ரயாைது கைைவுலகைத்திற்கு இலங்கையரகை்ை 
அ்ழத்துச வசல்லும் வாரத்்்த ஜாலஙகைளிைால் 
சிறபபாகை ்தயாரவசயயபபட்ட மாயவ்லயாகும்.
 ராஜபகசககைளின ்கைஙகைரியத்திைால் ஏற்ப 
டடுள்ை வபாருைா்தா வநருககைடியும் அ்தபைா 
டி்ைநது சமகைால இலங்கையரகைள் சநதித்திரா்த 
வாழ்வா்தார வநருககைடியும் ஏற்படுத்திய பபாராட்ட 
சூழலில் புதி்தாய பிறபவபடுத்துள்ை ரணில் 
விககிரமசிஙகை ்தைது ப்தவிககைாலத்தின எஞ்சிய 
நாடகை்ை அரசியல் வநருககைடிகைள் அற்ற்தாகை 
கை்டககும் உபாயத்து்டபை ்தைது 50 ஆணடுகைால 
அரசியல் அனுபவஙகை்ை திரடசியாககி மு்தலா 
வது வகைாள்்கைபபிரகை்டை உ்ர்ய ்தயாரித்து 
ஆற்றியுள்ைார.
 பபாராட்டககைாரரகைள், வபாது மககைள், அர 
சியல் ்தரபபிைர, எதிரணியிைர எை சகைல ்தரபபி 
ை்ரயும் கைவரநதிழுககைககூடிய வ்கையிலும், 
அ்மககைபப்ட இருககும் சரவகைடசி அரசாஙகைத்தில் 
பஙகைாைரகைைாகைவும், ஆ்தரவாைரகைைாகைவும் இ்ை 
யவுள்ை ்தரபபிைருககு அவரவர சமூகைஙகைளில் 
அநநி்லபபாடடி்ை நியாயபபடுத்தும் அம்ச 
ஙகை்ையும் ஒருஙபகை வகைாண்ட்தாகை நனகு திட 
்டமிட்டவ்கையிலாை உ்ரயாகைபவ ரணில் விக 
கிரமசிஙகைவின வகைாள்்கைப பிரகை்டை உ்ர அ்மந 
துள்ைது.
 வபாருைா்தார வநருககைடி ஒருபுறமாகைவும் 
மககைளின எதிரபபு மறுபுறமாகைவும் எதிரவகைாண்ட 
வ்கையில் ்தற்பபா்்தய வபாருைா்தார வநருககைடி 
யில் இருநது இலங்கை்ய மீடவ்டடுத்்தல் 
எனும் பாரிய வபாறுபபி்ை ஏற்றுள்ை்தாகை 
கூறும் ரணில் விககிரமசிஙகை அடுத்து வரும் 25 
ஆணடுகைளுககைாை கைைவுத் திட்டம் வ்தா்டரபாை 
முனபைாட்டத்்்தயும் இ்தனபபாது வவளிபபடுத் 
தியிருந்தார.
 வபாருைா்தாரத்்்த நவீைமயமாககுவது 
எனற வபயரில், அநநிய மு்தலீடுகை்ை உள்ளீ 
ரபபது, நட்டம்்டயும் அரச து்றகை்ை 
்தனியார மயமாககுவது எை ஒடடுவமாத்்த 
நாட்்டயும் அநநிய சகதிகைளுககு ்தா்ரவாரபபது 
ஒனறு்தான ்தற்பபாது உள்ை ஒபர வ்தரிவாகும் 
எைவும், அ்தற்கைாகை பாரம்பரிய சிந்த்ைகை்ை 
விடவ்டாழிககை பவணடும் எைவும் அ்ைத்து 
்தரபபிைருககும் அ்ழபபுவிடுத்துள்ைார.
 ப்தசிய வபாருைா்தாரக வகைாள்்கையின 
மூலம் நாட்்டயும், வபாருைா்தாரத்்்தயும் கைடடி 
வயழுபபிைால் 2048ஆம் ஆணடு சு்தநதிரத்தின 
100வது ஆணடு நி்ற்வக வகைாண்டாடும் பபாது 
முழு்மயாை வைரசசிய்்டந்த நா்டாகை மாற 
முடியும் எை அடுத்து வரும் 25 ஆணடுகைளுககைாை 
கைைவுத்திட்டத்்்த விவரித்துக கூறியிருந்தார.
 வபாருைா்தார முனபைற்றம், வைரசசி, 
அபிவிருத்தி பபானற இலககுகை்ை முன்வத்து 
இவவாறு அடுத்்த 25 ஆணடுகைால கைைவுலகிற்கு 
இலங்கையரகைைாகை அ்ைவ்ரயும் சஞ்சாரம் 
வசயயுமாறு அ்ழபபு விடுத்்த ரணில் விககி 
ரமசிஙகை இலங்கைத் தீவு சநதித்து நிற்கும் 
வரலாறுகைாைா்த வநருககைடிககும், பினை்்டவு 
கைளுககும் மூலகைாரைமாகைத் திகைழும் இைபபிரச 
சி்ை வ்தா்டரபில் பபாகிற பபாககில் கைருத்து்ர 
த்திருபபது மாறா்த சிஙகைை வபௌத்்த பபரனிவா்த 
சிந்த்ையின வவளிபபாப்டயனறி பவறில்்ல.
 ‘்தமிழ் சமூகைம் நீண்டகைாலமாகை எதிரபநா 
ககும் பிரசசி்ைகைளுககு அரசியல் தீரவவான்ற 
வழஙகுவதும் இனறிய்மயா்த்தாகும். பபாரிைால் 
ஏற்பட்ட வநருககைடிகைளிைால் அவரகைள் பல 
சமூகை மற்றும் வபாருைா்தார பிரசசி்ைகைளுககு 
உள்ைாகியுள்ைைர. தீரககைபப்ட பவணடிய கைாணி 
பபிரசசி்ைகைள் பல உள்ைை. வ்டககின அபி 
விருத்திப பணிகைள் குறித்து புதி்தாகை சிநதிககை 

பவணடும். இலங்கை்ய மீைக கைடடிவயழுபபும் 
பவ்லத்திட்டத்தில் வவளிநாடடில் வாழும் 
இலங்கைத் ்தமிழரகைளு்டன வநருககைமாகைச 
வசயற்படுவ்தன மூலம் அவரகைளின ஆ்தர்வப 
வபற எதிரபாரககினபறாம். அவரகைளின வரு்கைகை 
்ையும் மு்தலீடுகை்ையும் எதிரபாரககிபறாம்.’ 
இது்தான ்தமிழ் மககைள் வி்டயம் வ்தாடடு ரணில் 
குறித்து்ரத்்த வி்டயம்.

 வபாருைா்தார முனபைற்ற நி்லககைாை 
பமற்குறித்்த வி்டயத்்்த ஒபபபற்றுவ்தற்கு அ்ை 
வரும் பாரம்பரிய சிந்த்ைகை்ை விடவ்டாழிககை 
முனவரபவணடும் எனற அ்ழப்ப விடுத்திருந்த 
ரணில் விககிரமசிஙகை, நீண்டகைாலஙகைைாகை 
பு்ரபயாடிபபபாயுள்ை இைபபிரசசி்ைககைாை 
தீரவு வ்தா்டரபாகைபவா, அ்த்ை கைாணப்தன 
முககியத்துவம் குறித்ப்தா, அ்த்ை எடடுவ்தற்கு 
இைவா்த சிந்த்ைகை்ை விடவ்டாழித்து அ்ை 
வரும் ஒத்து்ழககை பவணடும் எனப்தாகைபவா பகி 
ரஙகை அ்ழபபி்ை விடுத்திருககைவில்்ல.
 ்தமிழ் மககைளுககு அதிகைாரஙகை்ை பகிரந்த 
ளிபபது வ்தா்டரபாகைபவ, மரபுவழித் ்தாயகைத்்்த 
உறுதி வசயவது வ்தா்டரபாகைபவா, ப்தசிய இைமாகை 
ஏற்று சுயநிரைய உரி்மககு உரித்து்்டயவரகைள் 
எனப்த்ை உ்ரபப்தற்பகைா பகிரஙகைமாை அறிவி 
பபுகை்ை விடுத்்தால் பபரிைவா்த ்தரபபிைர 
உணடு-இல்்லவயை வசயதுவிடுவாரகைள். எஙகை 
ளுககு ப்த்வ கைாரியம் ந்டககைபவணடும். அ்த 
ைால் நம்பிக்கை ்வத்து பயணிபபது ஒனபற 
்தமிழரகைள் முன உள்ை வழியாகும் எை கை்டந்த 
முடடுகவகைாடுபபு கைாலத்து புலு்டா வார 
த்்்தகைள் மூலம் எம்மவரகைபை ரணில் விககிர 
மசிஙகைவுககைாகை ்தாமாகைபவ முனனி்லயாகி நியாய 
பபடுத்்தல்கை்ை வசயய முற்படுவாரகைள்.
 அவவாறாை நியாயபபடுத்்தல்கைள் மூலம் 
்தான, 2015 இல் ரணில்-்மத்திரி அர்சயும், 
2019இல் சஜித் பிபரம்தாச்வயும், 2022இல் சஜித்-
்டலஸ் ்தரப்பயும் ்தமிழ்த் ப்தசியக கூட்ட்மபபு 
ஆ்தரித்து நினறு வரலாற்றுத் ்தவறி்ழத்திருந்தது. 
அப்த வரலாற்றுத் ்தவறி்ைபய ரணில் 
விககிரமசிஙகை – திபைஸ் குைவரத்்தை அரசாஙகைத் 
திற்கைாை ஆ்தரவு நி்லபபாடடின மூலம் இ்ழத்து 
வருகினறைர.
 இைபபிரசசி்ைககு நிரந்தரத் தீர்வ 

கைாணப்தற்கைாை உள்ைாரந்த வசயற்பாடடு வலுவ 
்்டய்தாை முனவைடுபபுகை்ை வ்தா்டஙகைாது, 
வவறுமபை வபாருைா்தார வநருககைடி எனும் 
அனு்தாப நி்ல்ய முனனிறுத்தியும் முனனுரி்ம 
யடிபப்்டயிலும் ஒனறித்து பயணிககை அ்ழபபு 
விடுபபவ்தனபது சிஙகைை ப்தசம் ்தற்பபாது 
சநதித்து நிற்கும் வபாருைா்தார-அரசியல் வநருககை 
டிகை்ை கை்டபப்தற்கைாகை விரிககைபபடடுள்ை மாயவ 
்லயாகும்.
 ்தமிழ் மககைளுககு உரி்மகை்ை வழஙகு 
வது வ்தா்டரபிலாை முனவமாழிவுகை்ை வவளிப 
ப்்டயாகை முன்வகைகும்பபாது முரடடுத்்தைமாகை 
எதிரபபி்ை வவளிபபடுத்தி அரசியல் உறுதி 
பபா்டற்ற நி்லயி்ை பபரிைவா்த ்தரபபிைர 
ஏற்படுத்திவிடுவாரகைள் எனில் அப்த பபரிை 
வா்தத்்தரபபிைரது பிரசனைம் இலங்கைத் 
தீவில் வலுவாை நி்லயில் இருககும் வ்ர 
எவவாறு அ்த்ை வசயற்பாடடு நி்லககு 

வகைாணடுவரபபபாகினறார….?
 சிஙகைை வபௌத்்த பபரிைவா்த ்தரபபிை்ர 
ஏற்றுகவகைாள்ை ் வககும் முனவைடுபபுகைள் வ்தா்ட 
ரபிலாை வசயற்பாடடு வ்ரபபா வழி வ்ரப்டபமா 
இனறி வவறுமபை வாரத்்்த கைளுககுள்ைாகைபவ 
வ்தா்டரநதும் ்தமிழ் மககை்ை நம்ப்வககை 
முற்படுவ்தாைது பபரிைவா்த பூசசாணடிககுள் 
்தமது அபயாககியத்்தைஙகை்ை மூடிம்றககும் 
சிஙகைை-்தமிழ் அரசியல் ்தரபபுகைளின சதியனறி 
பவறில்்ல.
 74 ஆணடுகைைாகை சிஙகைை ப்தசத்து ஆடசி-
அதிகைார ்தரபபிைரால் திட்டமிட்ட வ்கையிலாை 
இை ஒடுககுமு்றககுள்ைாகி வரும் ்தமிழ் 
மககைளு்்டய மைஙகை்ை வவல்ல பவணடுமா 
யின நல்வலணை சமிக்ஞகைள் சிஙகைை ப்தச 
த்தி்டமிருநப்த வவளிபப்ட பவணடும். அ்டக 
குமு்றககுள்ைாககைபபடடு வரும் ்தரபபி்டம் 
நல்வலணைத்்்தயும், விடடுகவகைாடுபபி்ையும், 
சகிபபுத்்தன்மயி்ையும் எதிரபாரககும் விந 
்்தயாை வரலாறு மாற்றபப்டா்த வ்ர இலங 
்கைத் தீவில் நிரந்தர அ்மதிபயா, தீரபவா, 
முனபைற்றபமா, நிம்மதிபயா கிட்டாவ்தனபது 
திணைம்.
 ரணில்-பிரபா ஒபபந்தம் ந்்டமு்றயில் 
இருந்த பபாது வ்ரயறுககைபபட்ட ்தமிழர ்தாயகை 
த்தின எல்்லகைள் ்தமிழர ப்தசமாகை வ்ரயறுக 
கைபபடுவது மடடுமல்ல மு்தற்கைட்டமாகை ஆயு்த 
வமௌனிபபு நி்ல வ்ரயாை நி்லயில் வ்டககு 
கிழககில் வபௌத்்த ஆககிரமிப்ப சமபபடுத்்த 
ரணில் விககைரமசிஙகைவிைாபலா அவருககு முடடுக 
வகைாடுககும் ்தமிழ்த் ்தரபபிைராபலா இயலுமா…?
 பழந்தமிழர மணைாகை விைஙகும் குரு 
நதூர ம்லயில் கைணமுனபை இ்டம்வபற்ற ஆககி 
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 "ஜனாதிபதி  ரணில்   பாராளுமனறத் 
தில் நிகழ்த்திய சிமமாென உரரரய எவ் 
வாறு பார்க்கினறீர்கள்? குறிப்பாக தமிழர்க 
ளுக்கு பிரச்சிரன உள்்ளது எனபரதயும 
ஏற்றுக்சகாண்டு அதற்கு தீர்வு காண ப்பட 
வவண்டும எனவும அவர் கூறியிருக்கி 

னறார் 

இதற்கு காரணம எனன?"

 "இது 2015 ஆம் 
ஆணடு இ்ைககைபபட்ட 
நல்லாடசி அரசாஙகைம் எனறு 
வசல்லபபடுகினற வ்தா்டரச 
சியாை கைருத்்தாகைத்்தான 
இருககை பவணடும் எனறு 
்தான நான நி்ைககிபறன. 
ஏவைனறால் அந்த கைாலகைட்டத்தில் கூ்ட அரசியல் 
யாபபு திருத்்தம் வ்தா்டரபாகை வருகினற பபாது  
அதிகைார ் கையளிபபு சம்பந்தமாகை அ்தாவது மாகைாை 
ச்பககு அதிகைாரம் வகைாடுபபது சம்பந்தமாை 
வி்டயஙகைளும் உள்ை்டககைபப்ட பவணடும் எைவும் 
அ்தற்கு பாராளுமனறத்திபல  சரியாை ஒரு குழு 
ஒனறு நியமிககைபபட்ட்தாகைவும் வ்தரிகிறது. ஆைால் 
ரணிலின உ்ரயிபல இ்தற்கு மு்தல் இருந்த 
ஜைாதிபதி  ப்தசிய இைப பிரசசி்ை எனபது 
இல்்ல. அபிவிருத்திகை்ை பமற்வகைாண்டால்  
அ்ைத்துபபிரசசி்ைகைளும் தீரககைபபடும் எனற 
உ்டனபாடடில் இருந்தார. ஆைால் ரணில்    ்தமிழ் 
மககைளு்்டய பிரசசி்ைகைள் பற்றி கைவைத்தில் 
எடுககைபப்ட பவணடும் எனறு வசால்வது   ஆபரா 
ககியமாை கூற்று. ஆைால் அ்தற்கு பினைால் 
இருககினற  பினைணி எனைவவனறு எைககு சரி 
யாகை வ்தரியவில்்ல.
 அது சிலபவ்ை பாராளுமனற உறுபபிைரகை 
ளு்்டய ஆ்தர்வ வபற்றுகவகைாள்வ்தற்கைாை   ்தநதி 
பராயமாை வி்டயஙகைைாகைவும் பாரககைலாம். அ்தற்கு 
அபபால் இ்்த முற்றுமுழு்தாகை ஆபராககியமற்ற 
வி்டயம் எனறு பாரககை பவணடிய அவசியமில்்ல.   
ஏவைனறால் ப்தசிய இைபபிரசசி்ை்ய பற்றி 
பபச எல்லா சிஙகைை ்த்லவரகைளுககும் துணிவு 
வருவதில்்ல.
 குறிபபாகை சநதிரிககைா  ஜைாதிபதியாகை 
பபாடடியிடுகினற பபாது  ்த்லவர பிரபாகைர்ை 
சநதித்து பபசபவபாவ்தாகை   கூறிய கைருத்ப்த வபரிய 
பிரசசி்ையாகை இருந்தது.   மஹிந்த ராஜபகசவும் 
இந்த பிரசசி்ைககு தீரவுகைாை பவணடும் எனறு 
வசானைாலும்      யுத்்தத்்்த ்தான ந்்டமு்றயில் 
அவர நி்லநாடடி இருந்தார.  அ்தைால்   ரணிலின   
பாராளுமனற உ்ரயில்    ்தமிழ் மககைளு்்டய பிர 
சசி்ை தீரககைபப்ட பவணடும் எனறு கூறியது , 
இந்த பபரிைவா்த ்த்லவரகைள் ்தஙகைளு்்டய கைடும்  
பபாககில் இருநது வித்தியாசமாை நி்லபபாடடில் 
இருககினறைர எனபது   வவளியாகியிருககினறது.  
 ஆைால் இ்்த எவவாறு ்தமிழ் ்தரபபு   
பயனபடுத்்த பபாகினறது அ்்த எவவாறு ்கையா 
ைபபபாகிறாரகைள்  எனபதிலும் அந்த பபசசின அரத் 
்தம் ்தஙகியிருககிறது.

"

 "அரனத்துக் கட்சிகர்ளயும உள்்ள 
டக்கிய அரொங்கம ஒனரற அரமப்பதற் 
கான முயற்சிகளில் ஜனாதிபதி இறங்கியி 
ருக்கினறார். இநத முயற்சி எநத்ளவுக்கு சவற் 
றிசபறும?"

 "பாராளுமனறம் கை்லககைபபடுவ்்த  
யாரும் விரும்ப மாட்டாரகைள் ஏவைனறால் பாராளு 
மனறத்தில் வ்தரிவு வசயயபபடுபவரகைள் அதிகைமாகை 
ஐநது வரு்டஙகை்ைக கைழித்்தால் ்தான அவரகைளுககு 
உரிய ஓயவூதியம் கி்்டககும் எனற   நில்ம 
இருககினறது.   ஆகைபவ பாராளுமனறத்்்த கை்ல 
பப்தற்கைாை ந்டவடிக்கை்ய வரும் ஏபபரல் 
மா்தம் ஜைாதிபதி எடுத்்தால் அது பாராளுமனற 
உறுபபிைரகைளின இருப்ப பாதிககும். அ்தைால் 

யாரும் அ்்த விரும்பப பபாவதில்்ல.
 இநநி்லயில், ஜைாதிபதியின அ்ைத்துக 
கைடசி அரசாஙகைம் ஒனறுககு ஆ்தரவு வகைாடுபபாரகைள் 
எனறு்தான நி்ைககினபறன.
 அப்த பநரம் ஆ்தரவு வகைாடுபபது எனபது 
இரணடு வி்டயத்தில் ்தஙகியுள்ைது.
 ஒனறு எதிரககைடசி ஒனறும் இல்லாமல் 
இருககினற ஒரு சூழ்நி்ல்யக வகைாணடு வரும் 

,அடுத்்தது வபரும்பான்மயாைவரகைள் அ்மசசுப 
ப்தவிகை்ை பநாககிச வசல்வாரகைள். ராஜாஙகை 
அ்மசசர, து்றய்மசசர அ்ைவ்ரயும் உள் 
ை்டககி நாற்பது, நாற்பத்்்தநது அ்மசசரகைள் 
வருவ்தற்கைாை வாயபபிருபப்தாகை கூறபபடுகினறது.

 வ்டாைமூர யாபபில் இருந்தது பபால்   நிர 
வாகைக குழுககை்ை அ்மத்து பாராளுமனறத்தில் 
இருககினறவரகை்ையும்   பாராளுமனறத்திற்கு 
வவளியில் இருபபவரகை்ையும் சம்பந்தபபடுத்தி 
நிரவாகைத்்்த முனவைடுத்து வசல்ல பவணடும் 
எை ரணில் வ்தா்டரநது கூறி வருகினறார.
 எைபவ அவவாறாை ஒரு வபாது மு்ற 
்யயும் உருவாககை பவணடும் எனபதில் அவர 
அககை்றயாகை உள்ைார.
 அ்ைவ்ரயும் அரசாககைத்திற்குள் உள்வை 
டுபபது்தான அவரு்்டய பநாககைம்.
 அ்தாவது எதிரபபில்லாமல், எதிரபபவர 
கை்ைக கூ்ட, அந்த வபாது நிரவாகைத்திற்குள் 
உள்ை்டககி விட்டால், அவரகைள் அ்ைத்து பவ்ல 
கை்ையும் சுமநதுவகைாணடு வசல்வாரகைள் எனற 
அடிபப்்டயில் அவர சிநதிபப்தாகைத்்தான கைருது 
கினபறன.
 ஆகைபவ ரணில் கூறுகினற சரவ கைடசி ஆடசி 
எனபது அ்ைவருககும் அ்மசசுப ப்தவி எனபது 
அல்ல, அ்ைவ்ரயும் அ்மசசுப வபாறுபபில் 
ஈடுபடுத்திகவகைாள்வது.
 அ்தாவது வ்டாைமூர யாபபில் கூறபபடு 
கினறது பபால் நிரவாகைக குழுககை்ை நியமித்து, 
அ்தற்குள் அ்ைவ்ரயும் உள்வாஙகைககூடிய 
ஒரு வபாறிமு்ற்ய அவர ்தனைகைத்ப்த ்வத் 
திருககினறார.
 பமலும் பாராளுமனறத்திற்கு வவளிபய 
ஒரு ப்தசிய அபலாச்ை ச்ப ஒன்ற அ்மககை 
பவணடும் எனபதும் ரணிலின எணைககைருவில் 
ஒனறாகை உள்ைது. எைபவ அ்்த பநாககித்்தான 
அவர பையிககினறார.
 இந ந்டவடிக்கை அவரு்்டய ஆடசிககு 
எந்த சிககைலும் வராது எனபது்டன   அவர இலககைாகை 
்வத்திருககினற வபாருைா்தார வகைாள்்கை, 
இலங்கை்ய ஒரு மு்தலீடடு நா்டாகை, அ்தாவது  
டுபாய, வகைாஙவகைாங பபானற நா்டாகை   மாற்ற 
பவணடும் எனபது்தான. அவவாறு மாற்றிைால் 

்தான இலங்கையின வபாருைா்தார நி்ல மாறும். 
அ்தாவது வவளிநாடுகைளின பைம் வரும்,ஏ்ைய 
நாடுகைளின கைருபபு பைம் இஙகு வவள்்ை 
பைமாகை மாற்றபபடும். அல்லது சட்டரீதியாை 
பைமாகை மாறுவ்தற்கைாை நி்ல்ம்ய ஏற்படு 
த்தும். இது வகைாஙவகைாங,டுபாயில் இருககும் 
ந ் ்ட மு ் ற . 
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அடுத்து இலங 
்கையில் ஏற்ப 
டுத்்த பவணடும் எனற வகைாள்்கை்ய ரணில் 
முனவைடுத்து வசல்வ்தற்கு அவவாறை ஒரு வபாறி 
மு்ற அவசியம்.

"

 "தமிழ்த் வதசியக் கூட்டரமப்பு மற்றும 
மரலயகக் கட்சிகளுடனும ஜனாதிபதி வபச் 
சுக்கர்ள ஆரமபித்திருக்கினறார். அநதக் 
கட்சிகள் ொர்நத மக்களின பிரச்சிரன 
கர்ளத் தீர்ப்பதில் இநதப் வபச்சுக்கள் சவற் 
றிசபறுமா?"

 "வபாருைா்தர பிரசச்ை தீரககைபப்ட 
பவணடும் எனபது்தான ்தற்பபாது மககைளின 
பகைாரிக்கையாகை உள்ைது. ஆைால் இது மடடும் 
கைாரைமல்ல வவளிநாடடு வருமாைம் இல்லா்த்தன 
கைாரைமாகை, வவளிநாடடில் இருநது வபாருடகை்ை 
வகைாள்வைவு வசயவ்தற்கைாை சகதி்யக வகைாண 
டிருககைவில்்ல. கை்டந்த கைால அரசாஙகைம் இல 
ங்கை்ய வவளிநாடடு சந்்தயாகைத்்தான மாற்றி 
இருககினறாரகைள். அ்தாவது எஙகைளின வபாரு 
டகை்ை வி்ட வவளிநாடடுப வபாருடகைளின சந்்த 
யாகைத்்தான இலங்கை இருநதிருககினறது. அ்தைால் 
வபாருைா்தார பிரசசி்ய தீரககை பவணடும் எனபது 
்தற்பபாது மககைளின மு்தன்மயாை பகைாரிக 
்கையாகை உள்ைது.
 அப்த பநரம் ரணில் வபௌத்்த ம்தத்திற்கு 
எதிராைவர, சிஙகைை பணபாடடிற்கு எதிராைாவர, 
சா்தாரை மககைள் குறித்து அவருககு அககை்ற 
இல்்ல எனற ஒரு கைருத்து்தான அவருககு எதிராகை 
முன்வககைபபடுகினறது.
 ரணிலின வபாருைா்தார வகைாள்்கை்ய 
வி்ட, ரணிலின ்தனிபபட்ட வி்்டயஙகைள் குறித் 
து்தான கைருத்துககை்ை வவளியிடுகினறைர. ஆைா 
லும் வபாருைா்தார பிரசசி்ை்யத் தீரககை அ்ை 
த்து கைடசிகைளும் இ்ைநது பணியாற்ற பவணடும் 
எனற கைருத்து மககைள் மத்தியில் உள்ைது. எைபவ 
அ்ைவரும் இ்ைநது வசற்படுவ்தற்கு மககைள் 
்த்்டயாகை இருககை மாட்டாரகைள்.

"

 "காலிமுகத்திடல் வபாராட்டக்காரர் 
கர்ள   அங்கிருநது சவளிவய றவவண்டும 
என உத்தரவிடப்பட்டுள்்ளது. அவர்கள் 
வபாராட்டம நடத்துவதற்கு தனியான ஒரு 
இடம ஒதுக்கப்படும எனவும சொல்லப்பட் 
டுள்்ளது. இநத விடயத்தில் ரணில் விக்கி 
ரமசிங்கவின அணுகுமுரற குறித்த உங்கள் 
கருத்து எனன?"

 "ஜைாதிபதி ரணி்ல ஓர ஜைநாயகைவாதி 
எனறு ஒருபபாதும் நான நம்பபபபாவதில்்ல. 
அவர உடப்ட அ்ைத்து அரசியல் ்த்லவரகைளும் 
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ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
பாராளுமனறத்தில் நிகழ்த்திய அக்கிராென 
உரரயில் தமிழ் மக்களுக்கு பிரச்சிரன 
உள்்ளரதயும அதற்கு அரசியல் தீர்வு 
காணப்பட வவண்டும எனபரதயும 

ஏற்றுக்சகாண்டுள்்ளார். அரனத்துக்கட்சிகளின 
அரொங்கம ஒனரற அரமக்கும முயற்சியிலும 
அவர் இறங்கியுள்்ளார். இரவ சதாடர்;பில் 

ெட்டத்தரணியும அரசியல் ெமூக 
செயற்பாட்டா்ளருமான 

இளை�தம்பி தம்ளபை�ா 
உயிவராரடத் தமிழ் வாசனாலியின 

தாயகக்க்ளத்துக்கு வழங்கிய செவ்வியின 
முக்கிய பகுதிகர்ள இங்வக தருகினவறாம
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நா்டாளுமனறத்தில் ஜைாதிபதி ரணில் விககி 
ரமசிஙகை ஆற்றிய வகைாள்்கைப பிரகை்டை 

உ்ர பல்பவறு உைரவ்லகை்ை ஏற்படுத்தி இரு 
ககினறது.
 அந்த உ்ர்யப பலரும் வரபவற்று 
ள்ைாரகைள். ஆளு்மயுள்ை ஓர அரசியல் ்த்லவரின 
உ்ரயாகை அது அ்மநதிருபப்்த பமபலாட்டப 
பார்வயில் புரிநது வகைாள்ை முடிகினறது. ஓர 
அரசியல் ்த்லவருகபகை உரிய 
வபாறுபபுைரபவாடு அவர உ்ர 
யாற்றி இருககினறார. நீண்டகைால 
த்தின பினைர சிறபபாைவ்தாரு 
வகைாள்்கைப பிரகை்டை உ்ரயாகை 
அது அ்மநதிருககினறது எை 
சிறிலஙகைா சு்தநதிரக கைடசி வரபவ 
ற்றிருககினறது. அவரது உ்ர 
ய்தாரத்்தமாைது எை எதிரககைடசித் 
்த்லவர சஜித் பிபரம்தாசா வர 
ணித்திருககினறார.
 அவரது உ்ர சீரழிநதுள்ை நாடடின வபாரு 
ைா்தார நி்ல்மகை்ை ஆழமாகைவும் அகைலமாகைவும் 
பிரதிபலித்திருககினறது. வபாருைா்தாரச சீரழி 
வில் இருநது நாட்்ட மீடவ்டடுபப்தற்கைாை பல் 
பவறு வழிமு்றகைள் குறித்தும் அவரது உ்ர 
வவளிபபடுத்தி இருககினறது. பபரிைவா்த அரச 
்த்லவரகைள் வபாதுவாகை ்தமிழ் மககைளின பிரச 
சி்ைகைள் குறித்து ்தமது வகைாள்்கைப பிரகை்டை 
உ்ரயில் கைவைம் வசலுத்துவதில்்ல. அவவாறு 
கைவைம் வசலுத்திைாலும், அது பமபலாட்டமாகை 
பவறு பிரசசி்ைகைளின வ்தா்டரசசியில் வ்தாககி 
நிற்ப்தாகைபவ அ்மநதிருககும்.
 அதிலும் குறிபபாகை இைபபிரசசி்ைககைாை 
அரசியல் தீரவு குறித்து அவரகைள் கைவைம் 
வசலுத்துவதில்்ல. ்தமிழ் மககைளின பிரசசி 
்ைகைள் பற்றி அவரகைள் கைருத்துககை்ை வவளியி 
டடிருந்தாலும், ்தமிழ்ககைடசிகைளு்டைாை பபசசு 
வாரத்்்தகைள் எனற அைவிபலபய அது அ்ம 
நதிருககும். அரசியல் தீரவு அவசியம் என ப்்த 
அவரகைள் ்தமது உ்ரகைளில் வவளிக கைாடடுவதி 
ல்்ல.
 ஆைால் பழுத்்த அரசியல்வாதியும் அரசி 
யலில் பஜஆர ஜயவர்தைவுககுப பிறகு நரித் 
்தநதிரம் மிககைவர எனறு குறிககைபபடுபவரு 
மாகிய ஜைாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகை வ்டககு 
கிழககு மககைளுககு அரசியல் தீர்வ வழஙகைப 
பபாவ்தாகை அறிவித்திருககினறார. அத்து்டன 
ம்லயகை மககைளின பிரசசி்ைகை்ைத் தீரககைப 
பபாவ்தாகைவும் அவர குறிபபிடடிருககினறார. 
அவரு்்டய அறிவிபபும் கூற்றும் எந்த அைவுககு 
உைபபூரவமாைது எனப்்த உ்டைடியாகைக கூறி 
வி்ட முடியாது.
 வபாதுவாகை ஒற்்ற ஆடசி மு்ற்யயும் 
ஓரிை நலனகை்ையும் அடிபப்்டயாகைக வகைாண்ட 
வ்கையிபலபய நா்டாளுமனறகை வகைாள்்கைப 
பிரகை்டை உ்ரகைள் அ்மநதிருபபதுணடு. 
ஆைால் ஜைாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகைவின 
உ்ர பல்லிைத் ்தன்ம குறித்்த சிந்த்ை்யக 
வகைாணடிருபப்தாகைக கைாைபபடுகினறது. ஆயி 
னும் வபௌத்்த ம்தத்திற்பகை மு்தலி்டம் எனற 
அரசியல்மபபு நி்லபபாடும் அந்த வ்கையில் 
வபௌத்்த ம்தம் பபணிப பாதுகைாககைகைபபடும் எனப 
்்தயும் அவர குறிபபி்டத் ்தவறவில்்ல.

வழரமயான உறுதிசமாழிகளில் இருநது 
வவறுபடுமா....?

சூழ்நதுள்ை வநருககைடிகைளில் இருநதும் பிரசசி 
்ைகைளில் இருநதும் நாட்்ட மீட வ்டடுத்து 
முனபைற்றுவ்தற்கைாை பலபவறு பவ்லத் 
திட்டஙகைள் பற்றியும் அவரது உ்ரயில் பிரஸ்்தா 
பிககைபபடடிருககினறது. இது அவரது வநடுஙகைால 
அரசியல் கைைவாகிய ஜைாதி பதி ப்தவிக கைைவு 
நி்றபவறியுள்ை எனற மைத் திருபதியில் 

அ்ைவரது கைவைத்்்தயும் ஈரபப ்தற்கைாை 
அரசியல் ்தநதிபராபாயம் எனற பார ்வயும் 
இருககைத்்தான வசயகினறது.
 எனினும் பல்ரயும் ்தனபககைம் கைவரநது 
இழுத்து, ்தைது கைருத்துககை்ைக கூரநது வசவி 
மடுககைச வசயதிருபபது்டன, சரவகைடசி அரசாஙகைம் 
ஒன்ற அ்மபப்தற்கைாை அ்ழப்ப நியாய 
மாைது. துடடிககைழிககை முடியா்தது எனற நி்ல 
பபாட்்ட வலி்ம வபறச வசயவதில் ஜைாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிஙகை வவற்றி வபற்றுள்ைார எனபற 
கூற பவணடும்.
 நா்டாளுமனறக கூட்டத் வ்தா்ட்ர ஆரம் 
பித்து ்வத்து வகைாள்்கைப பிரகை்டை உ்ர்ய 
நிகைழ்த்துவ்தற்கு முனபப, சரவகைடசி அரசாஙகைத்தில் 
அ்ைத்துக கைடசிகைளும் அ்ைத்து அரசியல் 
்த்லவரகைளும் பஙபகைற்கை பவணடும் எனற 
அவரது அ்ழப்ப ஒருசில கைடசிகைபை நிராகை 
ரித்திருந்தை. ்தமிழ்த்ப்தசிய கூட்ட்மபபு 
உடப்ட சிறுபான்ம கைடசிகைள் பலவும் அ்த 
ற்கு ஆ்தரவளித்திருந்தை. அ்ைத்துக கைடசி 
அரசாஙகைத்்்த உருவாககுவ்தற்கைாை ஆ்தர்வ 
அவரது வகைாள்்கைப பிரகை்டை உ்ர பமலும் வலி 
்மபபடுத்தி இருபப்்தக கைாை முடிகினறது.
 புதிய ஆடசிப வபாறுப்ப ஏற்றவு்டன 
அரசியல்வாதிகைள் பல்பவறு உறுதிவமாழிகை்ை 
வழஙகுவதும் அந்த உறுதிவமாழிகை்ை அவரகைள் 
பினைர மறநதுவிடுவப்த வழ்ம. ப்தர்தல்கைால 
உறுதிவமாழிகைளும், அந்த உறுதிவமாழிகைளின 
மூலம் வபறுகினற மககைள் ஆ்ைகைளுககும் இப்த 
கைதி்தான.
 ஆைால் மககைைால் பநரடியாகைத் வ்தரிவு 
வசயயபப்டாமல், நா்டாளுமனற உறுபபிைரகைளின 
வாககைளிபபின மூலம் ஜைாதிபதியாகைத் வ்தரிவு 
வசயயபபடடுள்ை ஜைாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகை 
மககைளுககு பநரடியாகைக கை்ட்மபபட்டவரல்ல. 
ஏவைனில் 2020 ஆம் ஆணடு ந்்டவபற்ற ப்தர 
்தலில் பபாடயிட்ட ப்தர்தல் வ்தாகுதியிபலபய 
அவர மககைைால் முற்றாகை நிராகைரிககைபபடடிருந்தார. 
அவரு்்டய ்த்ல்மயிலாை ஐககிய ப்தசிய கைடசி 
பபாடடியிட்ட எந்தவவாரு ப்தர்தல் வ்தாகுதியிலும் 
வவற்றி வபற முடியவில்்ல. அந்தக கைடசி்ய 
நாடடு மககைள் ஒபரயடியாகைப புறந்தள்ளியிருந்தைர.
 அது மடடுமல்லாமல் ்தைககுக கி்்டத்்த 
சந்தரபபஙகை்ை வவற்றிகைரமாகைப பயனபடுத்திக 
வகைாண்ட்தைாபலா அல்லது ஓர ‘அரசியல்; விபத்தின 
மூலாகைபவா’ எனைபவா ஜைாதிபதியாகியுள்ை 
அவ்ர அரச ்த்லவராகை ஏற்றுகவகைாள்ைவில்்ல. 
குறிபபாகை பபாராட்டககைாரரகைள் அவ்ரயும் ப்தவி 
விலகை பவணடும் எனற நி்லபபாடடில் இருநது 
விலகைா்த ஒரு நி்லயிபலபய ்தைது வகைாள்்கைப 
பிரகை்டை உ்ர்ய அவர ஆற்றியிருககினறார.

வதரவயும நிரலரமயும
இந்த நி்லயில் ஜைாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகை, 
இந்த நாடடின பாரம்பரிய கைடசியாகிய  ்தைது 

கைடசி்யக கைடடி எழுபபுவ்தற்கைாை முயற்சி 
கைளுககுத் ்தைககுக கி்்டத்துள்ை சரவ வல்ல்ம 
வகைாண்ட ஜைாதிபதி ப்தவி்யப பயனபடுத்திக 
வகைாள்வார எனபத்pல் எந்த சநப்தகைமும் இல்்ல. 
ஓர இ்்டககைால அரசாஙகைத்தின ்த்லவராகியுள்ை 
அவர, ஏற்கைைபவ சூனிய நி்லககுச வசனறுள்ை 
்தைது அரசியல் வாழ்்வயும், ஐககிய ப்தசிய 
கைடசி்யயும் கைடடி எழுபப பவணடிய ப்த்வ்யக 
வகைாணடிருககினறார.
 இரணடு ஆணடுகைளுககுப பினபபா அல்லது 
அ்தற்கு முனை்தாகைபவ நாடு வபாதுத் ப்தர்தல் 

ஒன்றச சநதிககை பநரி்டலாம். 
அத்்த்கைய நிசசயமற்ற அரசியல் 
சூழபல நாடடில் நிலவுகினறது. 
இநப பினைணியில் பல்பவறு 
்தரபபிை்ரயும் அ்ைத்துக கைடசி 
அரசாஙகைத்தில் அ்ைவ்ரயும் 
பஙபகைற்கைச வசயது ்தைது 
அரசியல் ்த்ல்மத்துவத்்்தப 
பலபபடுத்திக வகைாள்வ்தற்கைாை 
்தநதிபராபாயம் அவரது உ்ரயில் 

இ்ழபயாடி இருபப்்தக கைாை முடிகினறது.
 குறிபபாகை வ்டககு கிழககுத் ்தமிழ் மககைளி 
ைதும் ம்லயகை மககைளிைதும் மைஙகை்ை 
வவற்றி வகைாள்வ்தற்கு அந்தந்தப பிரப்தசஙகை்ைச 
பசரந்த அரசியல் கைடசிகைளின ஊ்டாகை அவர ்தைது 
இராஜ்தநதிர வ்ல்ய வீசியிருககினறார. இ்த்ை 
அ்ைத்துத் ்தமிழ்த் ்த்லவரகைளும் முஸ்லிம் 
அரசியல் ்த்லவரகைளும் கைவைத்திற் வகைாள்ை 
பவணடியது அவசியம்.
 ஏவைனில் ரணில் விககிரமசிஙகை ஜைாதிப 
தியாகை – நாடடின நி்றபவற்று அதிகைாரத்்்தக 
வகைாண்ட அரசியல் ்த்லவராகை இருககைலாம். 
ஆைால் நா்டாளுமனறத்தில் ்தைகவகைை ஒபர 
வயாரு உறுபபிை்ர மாத்திரபம வகைாணடுள்ை 
அவர அஙகு வபரும்பான்ம பலத்்்தக வகைாண 
டுள்ை வபாதுஜை வபரமுை கைடசியின அனுசர்ை 
யிபலபய வசயலாற்ற பவணடிய நி்லயில் இரு 
ககினறார.
 வபாதுஜை வபரமுை கைடசியிைருககும், 
அந்தக கைடசியின வசயல் வி்ச்யக வகைாணடுள்ை 
ராஜபக்ஷககைளுககும் ஒவவா்த – அவரகைளின 
வகைாள்்கை நி்லபபாடடுககு எதிரமாறாை 
வி்டயஙகைபை அவரது வகைாள்்கைப பிரகை்டை 
உ்ரயில் உள்ை்டககைபபடடிருககினறை. அவற் 
்றச வசயற்படுத்துவ்தற்கு வபாதுஜை வபரமுை 
கைடசியின ஆ்தரவு கி்்டககுமா எனபது பகைள்வி 
ககுரியது. இந்த நி்லயில் ்தைது நி்ல்ய 
வலுபபடுத்திக வகைாள்வ்தற்கு சிறுபான்ம இைக 
கைடசிகைளிைதும், ்தமிழ் முஸ்லிம் மககைளிைதும் 
ஆ்தரவபலபய ்தஙகியிருககை பவணடி இருககும். 
அ்த்ை இலககைாகைக வகைாணப்ட வ்டககு 
கிழககு மற்றும் ம்லயகைப பிரப்தச மககைளின 
பிரசசி்ைகைளுககுத் தீரவு கைாைபப்ட பவணடும். 
தீரவு கைாைபபடும் எனற அறிவித்்த்ல ்தைது 
வகைாள்்கைப பிரகை்டை உ்ரயில் வவளியிடடிருக 
கினறார.
 நாடு படுகுழியில் வீழ்நதிருககினறது. 
வபாருைா்தாரப பிரசசி்ை வகைாழுநதுவிடடு 
எரிநது வகைாணடிககினற அப்தபவ்ை பிராநதிய 
வலலரசுப பபாடடி நி்லயிலும் நாடு சிககைல்கை்ை 
எதிரவகைாணடிருககினறது. இந்த நி்லயில் 
அ்ைத்துககைடசி அரசாஙகைம் ஒனறின மூலம் நாட 
டின அ்ைத்துத் ்தரபபிைரும் ஒனறி்ைநது 
ஐககியத்து்டன வசயற்ப்ட பவணடிய ப்த்வ 
இனறிய்மயா்தது.
 அவவாறு ஒனறி்ைநது வசயற்ப்ட 
முனவருமாறு ஜைாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகை 
விடுத்துள்ை அ்ழபபு அ்ைவராலும் வரபவற்கை 
பபடடிருககினறது. ்தமிழ்த்ப்தசிய கூட்ட்மபபு 
உடப்ட ்தமிழ்ககைடசிகைள் பலவும் அ்தற்கு ஆ்தரவு 
வ்தரிவித்திருககினறை. இ்ைநது ஒத்து்ழபப்த 
ற்கைாை இைககைத்்்த வவளிபபடுத்தி இருககினறை.
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நாடடில் ஏற்பட்ட வபாருைா்தார வநருககைடிககு 
மத்தியில் பல்பவறு வபாருடகைளுககு ்தடடு 

பபாடு நிலவி வருவ்த்ை யாவரும் அறி பவாம். 
அந்த வ்கையில் இந்த ்தருைத்தில் ்தைது வீடடில் 
வைரககும் பசு மாடுகைளின கைழிவு மூலமாகை இய 
ற்்கை எரிவாயுவி்ைத் ்தயாரித்து வருபவபர 
எச.ஏ.கிரிபண்டா. இவர திரிபகைாைம்ல மாவட 

்டத்தின ்தம்பலகைாமம் பிரப்தச வசயலாைர பிரிவு 
ககுடபட்ட கைல்வமடியாவ வ்தற்கு கிராம பசவகைர 
பிரிவில் வசித்து வருகிறார.
 வீடடில் வைரத்து வரும் மாடுகைளின ஊ்டா 
கைக கி்்டககைப வபறும் சாைம் பபானற கைழிவு 
கை்ைப பயனபடுத்தி இயற்்கை எரிவாயு்வத் 
்தனைகைத்ப்த உற்பத்தி வசயது வீடடுப பாவ 
்ைககைாகை பயனபடுத்தி வருகினறார. இ்தைால் 
அவரது அனறா்ட வீடடுத் ப்த்வகைைாை ச்மயல், 
மின விைககு பபானற ப்த்வகை்ையும் இ்தன 
ஊ்டாகைப பூரத்தி வசயவ்தாகைத் வ்தரிவிககிறார.

 ்தம்பலகைாமம் பிரப்தச வசயலாைர திருமதி 
வஜ.ஸ்ரீபதி அவரகைளின வழிகைாடடு்தல்கைளுககு 
இைஙகை 2006, 2007ம் ஆணடு கைாலப பகுயியில் 
சமுரத்தி வாழ்வா்தார அபிவிருத்தித் திட்டத்தின 
ஊ்டாகை குறித்்த நபருககு பசு மாடுகைள் வழஙகை 
பபடடிருந்தை. இ்தன ஊ்டாகை மாடுகை்ை வைரத்து, 
பால் உற்பத்தியிலும் வ்தா்டரநதும் முனபைற்றம் 
கைண்டது்டன இவவாறாை முயற்சிகை்ை பமற் 
வகைாணடு மாடுகைளின கைழிவுகை்ைக வகைாணடும் 
பமலதிகைமாகைப பயை்்டநது வருகிறார. 2013 ம் 
ஆணடு வ்தா்டககைம் இயற்்கை எரிவாயுவி்ை இவர 
உற்பத்தி வசயது வருகினறார. மலம் சாைம் பபானற 
கைழிவுகை்ைச பசமிககை மாடடு பண்ையில் 
இருநது கிைறு பபானற குழி வ்கையி்ை உரு 

வாககி, அ்தன ஊ்டாகை இந்த பய்ைப வபற்று 
வருகினறார. கைணடி, குண்டசா்ல விவசாயக 
கைல்லூரியில் இ்தற்கைாை ஆரம்ப கைட்டப பயிற்சி்ய 
வபற்ற இப பண்ையாைர இது வ்தா்டரபில் இவ 
வாறு கைருத்து வ்தரிவித்்தார.
 ்தற்பபா்்தய வபாருைா்தார வநருககைடி 
நி்ல்ம கைாரைமாகை எரிவாயு ்தடடுபபாடு நிலவு 
கிறது. இ்த்ை தீரககை பவணடும்.  இ்தற்கைாகை 
ஒரு வீடடில் இரணடு மாடுகைள் இருந்தால் ஒரு 
குடும்பத்துககு திைமும் பபாதுமாை இயற்்கை 

எரிவாயுவி்ை உற்பத்தி வசயது, வீடடுச ச்மயல் 
உடப்ட வவளிசசத்்்தயும் வபற்றுகவகைாள்ைலாம். 
இ்தற்கைாகை அ்ைவரும் முயற்சி வசயயுஙகைள். வவளி 
நாடடில் இருநது எரிவாயு வரும் வ்ர கைாத்திருககை 
பவணடிய அவசியம் கி்்டயாது. நீண்ட வரி்ச 
ப்த்வயில்்ல. ்தஙகை்ைத் ்தாஙகைபை உற்பத்தி 
வசயது வகைாள்ைலாம். இ்த்ை ்வத்ப்த நான 
எைது வீடடில் ச்மயல் மற்றும் மின விைககு 
(வபற்பறால் மாகஸ்) பபானறு ஒளிரச வசயது வருகி 
னபறன. இ்தன ஊ்டாகை எரிவாயு வகைாள்வைவு 
வசயயும் பைம் மிசசமாகினறது. இந்தப பைம் 
வவளிநாடுகைளுகபகை வசல்கிறது. இ்த்ைத் ்தவிர 
த்து நாபம உற்பத்தி வசய்தால், வபாருைா்தார வநரு 
ககைடிககும் எரிவாயுப பிரசசி்ைககும் தீரவு கைாை 
முடியும் எனறார.
 இவவாறாை இயற்்கை எரிவாயு்வ பல 
ம்டஙகு வகைாண்ட உற்பத்தியாகை அதிகைரிபப்தாகை 
இருந்தால், வாயு்வ அ்்டத்துக வகைாள்ைககூடிய 
வகைாள்கைலனகைள் ப்த்வபபடுகினறை. இ்தன 
மூலம் உற்பத்தி வசய்தால் ஏற்றுமதி்ய கூ்ட அதி 
கைரித்து வருமாைம் ஈட்டலாம். குறிபபாகை இவ 
வ்கையாை திட்டஙகை்ை பமற்வகைாள்ை சுய 
வ்தாழில் முயற்சிகைளில் திறம்ப்டப பயிற்சியளித்து 
உள்வாஙகிைா.   ்தற்பபா்்தய எரிவாயுப பிரசசி்ை 
ககுத் தீரவு கைாை முடியும். வவளிநாடுகைளில் 
இருநது வரும் வ்ரககும் எரிவாயு்வப வபற 
நீண்ட வரி்சயில் கைாத்திருககை பவணடிய அவசிய 
மில்்ல.
 வபாருைா்தார வநருககைடி்யச சமாளிககைப 
பல்பவறு புதிய உத்திகை்ை நாம் ்கையாை 
பவணடும். நாடடில் உற்பத்தி்ய அதிகைரிககை பவண 
டியுள்ைது. இ்தைால் ்தான உைவுப பஞ்சத்்்தத் 
தீரககை முடியும். இவவாறாை வி்டயஙகைள் அரச 
மட்டம் ஊ்டாகை ந்்ட மு்றபபடுத்்தபபடடு 
வருகினறை. அ்தன ஒரு கைட்டமாகை ்தம்பலகைாமம் 

பிரப்தசச வசயலகை சமுரத்தி நிதி ஊ்டாை கை்டன 
திட்டம் மூலமாகை வாழ்வா்தாரத்்்த பமம்படு 
த்்த ஊககுவிககைபபடடு வருகிறது. குறித்்த பிரப்த 
சத்தில் இயற்்கை எரிவாயு உற்பத்தியி்ை பார 
்வயிடுவ்தற்கைாகை அண்மயில் ்தம்பலகைாமம் 
பிரப்தச வசயலாைர திருமதி வஜயவகைௌரி ஸ்ரீபதி, 
உ்தவிப பிரப்தச வசயலாைர இரா.பிரசாந்தன, 
சமுரத்தி ்த்ல்ம முகைா்மயாைர ஏ.ஆர.எம்.
சித்திக உள்ளிட்ட குழுவிைர விஜயம் ஒனறி்ை 
பமற்வகைாணடிருந்தைர. அது வ்தா்டரபிலும் இ்தன 

பபாது பகைட்டறிநது இயற்்கை எரிவாயு உற்பத்தி்ய 
அதிகைரிககை ஊககுவிபபு முயற்சியி்ையும் பமற் 
வகைாண்டைர.

 ்தற்பபா்்தய வநருககைடி நி்ல்ம வ்தா்ட 
ருமாைால், நாடு பல இ்டரபாடுகை்ைச சநதிககை 
பநரிடும். 12.5 கிபலா கிராம் எ்்ட வகைாண்ட 
ச்மயல் எரிவாயுவின வி்ல 5142.00 ரூபாவாகை 
கைாைபபடுகிறது. இவவாறாை வசலவுகை்ைக 
கு்றககைவும் நீண்ட வரி்சயில் கைாத்திருபப்்தத் 
்தவிரககைவும் வீடடில் இவவாறாை சுய உற்பத் 
திகை்ை பமற்வகைாண்டால் பைத்்்தயும் மீ்தமாக 
கைலாம் எை எதிரபாரககைபபடுகிறது.
 ச்மயல் எரிவாயு மடடுமல்லாது இய 
ற்்கை எரிவாயு ஊ்டாகைவும் அ்தைால் பசமிககைப 
படும் வாயு மூலமாகைவும் மின விைககு ஒளிரவது 
பபானறு கைாற்றமுககைம் கைாரைமாகை வபற்பறால் 
மாகஸ் வடிவிலாை வவளிசசத்்்தயும் வீடுகைளில் 
வபற்றுக வகைாள்ை முடியும். இ்தைால் மின 
கைட்டைஙகை்ையும் கு்றத்து வாழ முடியும் 
எனபது்டன அடிககைடி மின வவடடு ஏற்படுவ்தற்கு 
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வகள்வி:
 யூவான யங் 5  கப்பலின இலங்ரக 
பயணம சதாடர்பில் இநதியா ஏன அச்ெம 
சகாண்டுள்்ளது?

பதில்: 
 இது ஒரு புவிசார அரசியல் ரீதியாகைவும் 
அப்தாடுமடடுமல்லாமல் கை்டந்த ஏழு ,எடடு 
மா்தஙகைைாகை இலங்கையின வபாருைா்தாரம் 
மற்றும் ஒடடுவமாத்்த அரசியலும் ஒரு மிகைப 
வபரிய அழுத்்தத்திற்குள் இருந்த ஓர அரசியல்  
சூழ்நி்லயில் இநதியா மிகைபவபரிய ஒரு  ஈடு 
வசயய முடியா்த அைவுககு உ்தவி வசய்த பிறகும் 
கூ்ட புவிசார அரசியல் ரீதியாகை இலங்கையின 
ஊ்டாகை அசசுறுத்்தல்கைள் கு்றய பவணடும் எனற 
்தான இநதியா எபவபாழுதும் எதிரபபாககினறது. 
அந்த நி்லபபாடடின படி பாரககும் வபாழுது 
சீைாவும் இலங்கையும் அவரகைளு்்டய நி்லப 
பாட்்ட எபவபாழுதும் மாற்றிக வகைாள்ைாமல் 
இலங்கை குறிபபாகை வநது அவரகைள் வபாருைா 
்தாரத்்்த மீளுகினற ஒரு சூழலில் வரும் 
வபாழுது சீைாவி்டம் இருநது இத்்த்கைய ஒரு 
இராணுவ ரீதியாை கைபபல்கைள் இலங்கை்ய 
வந்த்்டயும் பபாது இநதியா நிசசயம்  கைவைத்தில் 
இருபபப்தாடு அப்தாடு மடடுமல்லாமல் ஒரு மிகை 
முககியமாை ந்டவடிக்கைகை்ை கைவனிபபதும்    
அரசியல் ரீதியாகை அல்லது இராணுவ ரீதி யாகை 
கூ்ட அ்தற்கைாை ஒரு ஆயத்்தஙகை்ை பமற்வகைாள்ளு 
வதும் அவசியமாகினறது. இந்த சூழ்ல 
இலங்கை,  இநதியாவிற்கு உருவாககைாது எனற 
மிகைபவபரிய நம்பிக்கையில்,   இநதியா மிகைப 
வபரிய அைவில் வபாருைா்தார ரீதியாகை இலங 
்கைககு உ்தவி வசய்த பிறகும் இலங்கை  சீைாவு 
்டன பசரந்த திரும்பவும் அவரகைள் வகைாணடு 
வருவது எனபது  நாம் எதிரபபாரபபது ்தான.
இலங்கை்ய வபாறுத்்தவ்ர சீைாவு்டைாை 

உறவு. ஆைால் இநதியாவிற்கு வநது இத்்த்கைய 
ந்டபபுகைள் ்தவிரககைலாம் எனறு ்தான இநதியா எதிர 
பபாரககினறது. இலங்கையி்டமிருநது.

வகள்வி:
 இநத கப்பலின பயணத்ரத இநதியாவி 
னால் தடுக்க முடியாது வபானால் அதரன 
இநதியா எவ்வாறு எதிர்சகாள்ளும?

பதில்: 
 இநதியா இந்த பயைத்்்த இலங்கை 
்தவிரககை பவணடும் எனபப்தாடு ஒருபககைவா்தம் 
அப்தாடுமடடுமல்லாமல் அ்்த ்தடுககை 
பவணடும் எனபது கூ்ட இரண்டாவது மிகை 
முககியமாை ஒரு எதிரபபாரபபாகும். ஆைால் 
இலங்கை்ய வபாறுத்்தவ்ரயில், இநதியாவு 
்டைாை ஒரு நடபு நாடு எனறவவாரு பார்வயில் 
இருந்தாலும் அல்லது அரசியல் ரீதியாகைவும் 
அ்்தயும் கை்டநது இலங்கையின பாதுகைாபபு 
அசசுறுத்்தல்கைள் இநதியாவின ஊ்டாகை அல்லது 
இநதியா்வ ஒரு முககியமாை நா்டாகை இல 
ங்கை பாரககுமாயின, இத்்த்கைய ஒரு ந்ட 
வடிக்கை்ய இலங்கை பமற்வகைாள்ைாது. 

ஆைால் இலங்கை்ய வபாறுத்்தவ்ரயில் 
வநது வவளிநாடுகைளில் இருநது எந்தவி்தமாை 
இராணுவ ரீதியாை அறிவுறுத்்தல்கைளும் அவர 
கைளுககு கி்்டயாது அல்லது ந்்டவபறாது 
எனற சூழலில் சீைாவு்டன ஒரு இராஜ்தநதிர 
உறவு எனப்்த வி்ட புவிசார அரசியலுககைாை 
சீைாவின புவிசார எதிரபபாரபபுகை்ை பூரத்தி 
வசயய கூடியவவாரு அல்லது கு்றந்தபடச 
ஒரு எதிரபபாரபபுகை்ை நி்றபவற்றும் நா்டாகை 
இலங்கை வசயல்பபடடுகவகைாணடிருககிறது.

 இநதியப வபருஙகை்டலிலும் ஆபிரிககைா 
மற்றும் ஏ்ைய நாடுகைளுககைாை  மிகை முககியமாை 
கைபபல் வழிபபயைத்தின  ஒரு முககியமாை 
இருபபி்டமாகைவும் பபாககுவரத்து அல்லது 
இராணுவ ரீதியாை ஒரு கைட்ட்மபபுகை்ை ந்டத் 
துவ்தற்கும் கூ்ட இலங்கை மிகைபவபரிய ஒரு முககி 
யமாை ்தைமாகை பாரககைபபடுகிறது.
 ஆ்தலால் இநதியாவி்டமிருநது இலங்கை 
எனை எதிரபபாரககினறப்தா, அது வபாரு 
ைா்தாரம் ஆகைடடும் நடபு ரீதியாகைடடும் அல் 
லது வ்தற்கைாசியப பிராநதிய அரசியல் ரீதியாகை 
இநதியாவிற்கைாை முககியத்துவம் ஆகைடடும், 
ஆைால் இலங்கை  சீைாவும் கூ்ட நி்றய எதிர 
பபாரபபுகை்ை ்வத்திருககினறது. வபாருைா 
்தார ரீதியாை எதிரபபாரபபுகைள் ஒரு பககைம் 
இருந்தாலும்  புவிசார அரசியல் ரீதியாகை இந 
தியா இலங்கை்ய ்கையாளுவ்்த வி்ட சீைா 
இலங்கை்ய மிகைபவபரிய சாதுரியமாகை ்கையா 
ணடுகவகைாணடிருககிறது. அ்தற்கைாை ஒரு உரிய 
வி்ல்ய கைாலம்கைாலமாகை இலங்கை வகைாடுத் 
துகவகைாணடிருககிறது. அ்தற்கு வி்ல எனற 
நிரையம் எனபது சீைாவும் அ்தற்கு வி்ல 
எனற வபாருைா்தார கைட்ட்மபபு பணிகை்ை 
பமற்வகைாண்டாலும் கூ்ட ஆைால் இலங்கைககு  

இநதியா வசயகினற உ்தவியாைது சமீபகைாலமாகை 
கு்றந்தபடசம் ஆறு மா்த கைாலமாகை இநதியா 
வசயகினற ஈடுவசயய முடியா்த மிகைபவபரிய 
வபாருைா்தார உ்தவி எனறு வசானைாலும் 
கூ்ட,  ஆைால் ஒரு மீைமுடியா்த வபாருைா்தார 
மூழ்கும் நி்லயில் இருககினற இலங்கைககு 
அப்த நி்லயில் இருநது மீை பவணடும் எனறால் 
சீைாவி்டம் இருநது்தான அந்த வபாருைா்தார 
உ்தவியும் அந்த வபாருைா்தாரத்திற்கைாை ்தயவுகைளும் 
பவணடி நிற்கினறது இலங்கை. ஆ்தலால் 
இலங்கைககு புவிசார அரசியலும் ஒரு நீண்டகைால 
ஒரு ஆழமாை வபாருைா்தார மீடபுபபணியில் 
வசயயபவணடுமாைால் சீைாவின நடபும் மிகைமிகை 
அவசியமாகும். சீைாவின நடபு எனறு பாரககும் 
வபாழுது அது இராணுவ புவிசார அரசியல் சாரந்த 
நடபப முககியமாகை.

வகள்வி:
 இலங்ரகயின இவ்வாறான நரடவடி 
க்ரககர்ள தடுக்க முடியாத இநதியா தனது 
பாதுகாப்புக்காக வடக்கு கிழக்கு மாகாண 
ங்கர்ளயாவது தக்க ரவக்க முயலுமா?

பதில்: 
 நிசசயமாகை     இலங்கையில் சீைாவின ஊடு 
ருவல் எனபது இநதியாவின பாதுகைாபபுககு 
அசசுறுத்்தல் எனபது எந்தவி்தமாை சநப்தகைமும் 
கி்்டயாது. அப்தபபால்   இலங்கையில் சீைாவின 
மிகைபவபரிய வபாருைா்தார முனவைடுபபுகைள் 
அல்லது கைட்ட்மபபு ரீதியாகை பிறகு இராணுவ 
ரீதியாை புவிசார ரீதியாை முனவைடுபபுகைள்   
இநதியாவிற்கு வ்தா்டரநது கைவைத்்்தயும் 
கைவ்ல்யயும் உருவாககை கூடிய சூழல் ்தான . 
இ்்த எவவாறு இநதியா அரசியல் ரீதியாகைவும் 
முககியமாகை புவிசார அரசியல் ரீதியாகைவும் ஈடு 
வசயய பவணடும் எனின அ்்த வ்டககு கிழககு 
பாதுகைாபபு எனபது,இலங்கையில்  வ்தனபிராநதிய 
மத்திய பகுதிகைள் எனறு வசால்லும் பபாது வகைாழும்பு 
து்றமுகைம்,  அம்பாநப்தாட்்ட து்றமுகைம் 
இவற்்றப பற்றி நாம் சிநதிககினபறாம். 
இவற்்றயும் கை்டநது வ்டககு, கிழககு பகுதிகைளில் 
திருபகைாைம்ல ஆகைடடும் முககியமாை பிர்தாை 
து்றமுகைமாகைடடும், யாழ்பபாை மற்ற பகுதிகைள் 
ஆகைடடும் இவற்றின பாதுகைாபபும் கூ்ட.
 இ்வ அ்ைத்துபம இலங்கை அரசியல் 
சூழல் ஊ்டாகை சீைாவின கைடடுபபாடடுககு 
பபாகைகூ்டாது எனபது இநதியா கைவைமாகை 

tlf;F >fpof;F gFjpfis  
rPdhtpd; Nkw;ghu;itf;Fs; 

,yq;if nfhz;L tuf;$lhJ

யுவான வாங் 5 எனற சீனாவின கண்காணிப்பு கப்பல் 
இலங்ரகயின ஹமபாநவதாட்ரட துரறமுகத்திற்கு 

வருரக தரவிருப்பது தற்வபாது ெர்ச்ரெயாகி இருக்கிறது.

காரணம, இநது மகாெமுத்திரத்திற்குள் இநத 
கப்பல் வருவது இலங்ரகயின நட்பு நாடான 

இநதியாவின வதசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் 
என   எச்ெரிக்கப்பட்டு வரும நிரலயில், செனரன 

பல்கரலக்கழகததின ஓய்வு சபற்ற வபராசியர் 

இராமு. மணிவண்ணன் 
அவர்கள் இலக்கு ஊடகத்திற்கு வழங்கிய செவ்வி

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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வகள்வி:
 வமதகு இரண்டு திரரப்படத்தின சவற்றி 
எனபது தமிழ் மக்களின வபாராட்டத்ரத உலக 
மக்களிடம சகாண்டு செல்லும ஒரு த்ளம. அத 
ற்கான பங்களிப்ரப உலகத் தமிழ் மக்களிடம நீங் 
கள் எவ்வாறு எதிர்பார்க்கினறீர்கள்?

பதில்:
 ்தமிழ்நாடடில் நிலவுகினற அரசியற் சூழ 
லில் ்த்லவர அவரகை்ைப பற்றியும் இயககைத் 
்்தப பற்றியும் ஒரு தி்ரபப்டத்்்த எடுத்து 
அ்த்ை வவளியிடுவது எனபது வபரும் 
சவால்கைள் நி்றந்த ஒனறு. இ்தற்கு முனைர 
இயககைம் சாரந்த தி்ரபப்டஙகை்ை எடுத்தும் 
அவற்்ற வவளியி்ட முடியா்த சூழபல இருந்தது. 
அபபடியிருநதும், பம்தகு தி்ரககைைமாைது அத் 
்த்ை இ்டரபா்்டகை்ையும் எதிரவகைாணடு, அவ 
ற்்றத் ்தகைரத்வ்தறிநது வபரும் வபாருளியல் 
வநருககைடிகைளுககு மத்தியில் உலகைத் ்தமிழர 
கைளின பபரா்தரபவாடு வபாருளியல் சிக கை்லச 
சமாளித்தும், ந்்டமு்றயில் வரும் சிககைல் 
கை்ைக கைைத்தில் எதிரவகைாணடும் பம்தகு தி்ர 
ககைைமாைது வபருமுயற்சி்யயும் உ்ழப்ப 
யும் வசலுத்திய்தன பயைாகை பம்தகு 2 வவளி 
வருகிறது. எைபவ, புலம்வபயரந்த ப்தசஙகைளில் 
அஙகுள்ை ்தமிழ் அ்மபபுகைளின முயற்சியில் 
தி்ரயரஙகுகைளில் வவளியாகும் இத்தி்ரபப்டத் 
்்தப பாரத்து ஆ்தரவு வழஙகுவப்தாடு ்தைத்தில் 
வவளியாகும் பபாது அ்த்ை அ்ைவரி்டமும் 
வசனற்்டயச வசயயுமாறு மககை்ை பவணடி 
கவகைாள்கிபறாம். இத்தி்ரபப்டத்்்தப பபசுவபா 
ருைாககி எமது பபாராட்டத்தின அறத்்்தயும் 
்த்லவரின புரடசிகைர வாழ்்வயும் பிற ப்தசிய 
இைஙகைளி்டமும் வகைாணடு பசரககை உலகைத் ்தமிழ 
ரகைள் அ்ைவரும் முனவர பவணடும்.

வகள்வி:
 ஆயிரம வருடங்கள் காத்திருநதாலும கிரட 
க்காத ஒரு தரலவரின கரதரய படமாக்கு 
வதில் நீங்கள் பல சிரமங்கர்ள எதிர்வநாக்கியதாக 
அறிநவதாம. உலகில் உள்்ள செல்வநத இனங்களில் 
ஒனறான தமிழ் இனத்தின தரலவர் சதாடர்பான 
கரதரய படமாக்குவதில் நீங்கள் எதிர்சகாண்ட 
நிதி சநருக்கடி சதாடர்பில் கூற முடியுமா?

பதில்:
 நிதிவநருககைடி எனபது ஒரு இயககுநராகை 

என்றககுபம என்ைப பாதித்்ததில்்ல. அப 
படிப பாதிககும் அைவிற்கு பம்தகு தி்ரககைைம் 
வி்டவில்்ல. அயரலாநதில் வசிககும் திரு அண 
ைன உலகைத் ்தமிழரகைளி்டம் நிதிதிரடடி ப்த்வயாை 
வபாருைா்தாரத்்்த எஙகைளுககுக வகைாடுத்்தார. 
வ்டனமாரககில் வசிககும் சுபமஸ்குமார அணைன 

நிதிதிரடடுவது மற்றும் அவற்்ற மு்றபபடி 
பமலாண்ம வசயவது எை நிதி வ்தா்டரபாை 
வி்டயஙகை்ைப பாரத்துக வகைாண்டாரகைள். ்தஞ்்ச 
குகைனகுமார அவரகைள் கைைத்தில் அவற்்ற பநரில் 
நினறு பசரபபித்து பமற்பார்வ வசய்தார.

 நிதிவநருககைடி எனறு வசால்லுவ்தாைால், 
மு்தலில் இத்தி்ரபப்டத்்்தச சினை்தாகை எடுக 
கைலாம் எை முடிவுவசயப்தாம். ப்டபபிடிப ்பத் 
துவஙகிய பினைர பபாகைபபபாகை அந்தக கைாடசிகை்ை 
பிரமாண்டமாகை எடுககை எடுககைலாம் எை பம்தகு 
தி்ரககைைம் கூறியது. உண்மயில் ந்டந்த வரலா 
ற்்ற அபபடிபய கைாடசிபபடுத்துவ்தாைால் அது 
பிரமாண்டமாகைபவ வசயய பவணடியிருககும். சுது 

ம்லப பிரகை்டைமாகை இருககைடடும், ்தாககு்தற் 
கைாடசிகைைாகை இருககைடடும்... இவற்்றவயல்லாம் 
மு்றயாகைக கைாடசிபபடுத்துவவ்தனபது வபரும் 
வபாருடவசலவுககு இடடுசவசல்லும். அ்தைால் 
வசலவுகைள் ்கை்ய மீறிபபபாகை நிதிவநருககைடி 
ஏற்பட்டது. ஒரு 5- 6 நாடகைள் ப்டபபிடிபபுச வசய 
வது எனறு திட்டமிடடு ஒரு இ்டத்திற்குப 
பபாபவாம். ஆைால், குறித்்த பநரத்தில் நிதி வநது 
பசரா்மயால் ஒரு 3 நாடகைளுககுள் ப்டபபி 
டிப்ப இ்்டநிறுத்தி விடடுப பினைர நிதி 
வந்ததும் வ்தா்டரபவாம். ்தமிழ்நாடடின பல 
பகுதிகைளில் ப்டபிடிப்ப பமற்வகைாணப்டாம். 
இ்தைால் நிதிவநருககைடி ஏற்பட்டது. ஆைால், 
இயககுநருகபகைா அல்லது ஏ்ைய வ்தாழினுடபக 
கை்லஞரகைளுகபகைா எந்தவவாரு அயரசசியும் 
ஏற்ப்டா்தவாறு பம்தகு தி்ரககைை அணைனகைள் 
திருககுமரன, ்தஞ்்ச குகைனகுமார மற்றும் சுபமஸ் 
ஆகிபயார பாரத்துகவகைாண்டைர.

வகள்வி:
 நாம வாழ்நத காலத்தில் வாழ்நத ஒரு 
வதெத்தின விடுதரலப் வபாராளியும தரலவரு 
மான வமதகு பிரபாகரன அவர்களின படத்ரத 
சவளியிடுவதில் தமிழ் இனத்தின ஊடக பங்களி 
ப்பு எவ்வாறு உள்்ளது?  

பதில்:
 ஒரு தி்ரத்து்ற்யச பசரந்த ஒருவைா 
கைச வசால்ல பவணடுமாைால், இஙகுள்ை வபரு 
ம்பாலாை ஊ்டகைஙகைள் முழுககை முழுககை ஊழல் 
மயபபட்ட்வ. கைாசு வாஙகைாமல் எந்தச வசயதி்ய 

யும் வவளியி்ட 
ம ா ட ்ட ா ர கை ள் . 
வபரும் வ்தா்கை 
வகைாடுத்துத் ்தான 
ஊ்டகைஙகைளில் வசயதியாககை முடியும். விஜய, 
ரஜனி பபானற ரசிகைரகை்ை அதிகைமாகைகவகைாண்ட 
நடிகைரகைள் நடிககும் தி்ரப ப்டஙகைள் எனறால், 
அந்த ரசிகைரகைளின ஆ்தரவு ஊ்டகைஙகைளுககுத் 
ப்த்வவயனப்தற்கைாகை அது வகைா்டரபாை வசயதி 
கை்ை வவளியிடுவாரகைள். மற்றபபடி, வசயதி வவளி 
யி்டமாட்டாரகைள். அப படியிருநதும், பம்தகு- 1 
இற்கு நி்றயபபபர வசயதிகை்ைப பகிரநதும் 
பநரகைாைல்கைள் மூலமாகைவும் ஊ்டகைஙகைள் ஆ்தரவு 

வ்தரிவித்்தை. பம்தகு- 2 இற்கும் ஊ்டகைஙகைள் 
வ்தா்டரநது ஆ்தரவு வ்தரிவித்து வருகினறை. சமூகை 
வ்லத்்தைஙகைளில் எபபடி எம்்ம ஒடுககு 
கிறாரகைள் எனறால், முகைநூலிபலா அல்லது இன 
ஸ்வராகிராமிபலா இயககைத்திற்கு ஆ்தரவாை 
வசயதிகை்ைப பகிரந்தால் கைைககுகை்ை மு்டக 
குகிறாரகைள். எைது கைைககுடப்ட பல பபரு 
்்டய கைைக்கை மு்டககிைாரகைள், மு்டககைபபபா 
வ்தாகை எசசரிக்கைப படடியலில் ்வத்துள்ைாரகைள். 
அ்தைால் எமது வசயதிகை்ைப பகிர பல பிரபல 
ஙகைள் ்தயஙகுகிறாரகைள்.
 அபபடியிருநதும், ்தமிழிைத்திற்கைாகைவும் 

NkjF 2 jpiuf; 
fijia kf;fsplk; 
Nru;f;f Ntz;baJ 
xt;nthU jkpoUilaJk; 

flikahFk;

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

வமதகு 1 திரரப்படம சவளியிடப்பட்டு சபரும வரவவற்ப்ரப 
தமிழ் மக்கள் மத்தியில் சபற்ற நிரலயில், வமதகு 2 திரரக்கரத 
உருவாக்கப்பட்டு திரரப்படமாக சவளிவரவுள்்ளது. முனனதாக 

குறித்த படத்தின பாடல்கள் சவளிவநதுள்்ளன. இநநிரலயில் இத் 
திரரப்படம குறித்து அதன 

இயக்குநர் இரா.க�ா.க�ாக�ந்திரன் 
இலக்கு ஊடகத்திற்கு வழங்கிய சிறப்பு செவ்வி,

Neu;fhzy;
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அவமரிககைாவின நா்டாளுமனற பபசசாைர 
நானசி வபவலாஸ்கியின ்தாயவானுககைாை 

பயைம் ஆசிய பிராநதியத்தில் புதியவ்தாரு 
கைைமு்ை்ய திறநதுவிடும் எனற அசசத்்்த 
ஏற்டுத்தியிருந்தபபாதும் அ்த்ை சீைா ்தவிரத்து 
விட்டது.
 சீைாவின ஒரு சீைா 
எனற வகைாள்்கை்ய அவம 
ரிககைா வவளிபப்்டயாகை ஆ்த 
ரித்்தபபாதும், ்தாயவனு்டன 
இராஜ்தநதிர உறவுகை்ை ஏற் 
படுத்து்தல், அ்த்ை உலகை 
ைாவிய ரீதியில் அஙகீகைரித்்தல் 
பபானற வி்டயஙகைள் மூலம் 
சீைாவில் இருநது பிரித்து 
அதில் அவமரிககைாவிைதும், 
யபபானிைதும் கூடடுபப 
்்டத் ்தைத்்்த அ்மப 
பப்த அவமரிககைாவின பநாக 
கைம்.
 அ ்த ற் கை ா கை ப வ 
உயரமட்ட இராஜ்தநதிரிகை்ை 
அஙகு அனுபபுவது்டன, 
ஏ்ைய நாடுகைளில் இருந 
தும், அவமரிககைாவில் இருந 
தும் வசல்லும் ராஜ்தநதிரிகை 
ளுககும், அரசியல் வாதிகைளுக 
கும் நிதிகை்ையும் அவமரிககைா 
்தைது அரச சாரபற்ற நிறுவ 
ைஙகைளின ஊ்டாகை வழஙகி 
வருகினறது.
 அண்மயில் ்தயவா 
னின தூ்தரகை அலுவலகைம் ஒனறு லுத்துபவனி 
யாவில் திறககைபபட்ட்்தயும் அவமரிககைாபவ 
ஊககுவித்திருந்தது. அ்த்ை சீைா கைணடித்திருந்தது. 
்தற்பபாது வபவலாஸ்கியின பயைத்்்தயும் 
வவள்்ைமாளி்கை ்தனிபபட்ட பயைம் எை கூறி 
ைாலும் அ்தன பினைனியில் அவமரிககைா இருபபது 
எல்பலாரும் அறிந்தப்த.
 1997 ஆம் ஆணடு அன்றய அவமரிககைா 
வின பபசசாைர நிவற் ஜினறிச இன பயைத்தின 
பினைர இ்டம்வபற்ற அவமரிககைாவின உயர 
மட்டப பயைம் இதுவாகும். அனறு சீைாவுக 
கும் அவமரிககைாவுககும் இ்்டயிலாை நல்லுற 
வுகைள் இருந்தால் அது அதிகை எதிரப்ப எதிரவகைா 
ள்ைவில்்ல. ஆைால் ்தற்பபா்்தய பயைம் 
எனபது சீைா எமது எதிரி எை பநடப்டாவின 
்த்லவர ஸ்பராவலனபபர வவளிபப்்டயாகை 
வ்தரிவித்்தபினைர இ்டம்வபற்ற பயைம்.

 இந்த பயைம் வ்தா்டரபில் சீைா ்தைது 
கைடு்மயாை எதிரபபுககை்ை கைணபித்திருந்தது. 
சீைாவின வவளிவிவகைாரத்து்ற கைடும் எசசரி 
க்கை்ய விடுத்்தது்டன, சீைாவின CV-17 Shan-
dong, CV-16 Liaoning ஆகிய இரணடு விமாைந 
்தாஙகி கைபபல்கைளும் ்தாயவ்ை பநாககி நகைரத்்த 
பபடடிருந்தை.
 ்தாயவா்ை சுற்றிய வானபரபபில் சீைா 
வின வான ்தாககு்தல் விமாைமாை எஸ்யூ-35 
மற்றும் பஜ-16 விமாைஙகைளும், ஐந்தாம் ்த்ல 
மு்ற விமாைமாை பஜ-20 விமாைமும் கைைமிறக 
கைபபடடிருந்தை. 
 ்தாயவானுககு எதிபரயுள்ை சீைாவின 

வ்தனகிழககு கை்டற்கை்ரயாை சியாவமன, புஜியன 
கை்டற்பகுதி்ய பநாககி சீைா ்தைது எச-கியூ-22 
எனற வான எதிரபபு வ்தாகுதி்யயும், டி.எப-
16 எைபபடும் கைண்டம்விடடு கைண்டம் பாயும் 
ஏவுகை்ைகை்ையும், வபருமைவாை ்டாஙகிகை 
்ையும், ZBL-09 ரகை துருபபுககைாவி வாகைைங 
கை்ையும் நகைரத்தியிருந்தது.
 அப்தசமயம் ்தாயவானின அரச ்த்லவர 
வசயலகைத்தின இ்ையயத்்தைம் உடப்ட அரச 

இ்ையத்்தைஙகைள் பல ்சபர ்தாககு்தல் மூலம் 
வசயலிழககைச வசயயபபடடிருந்தை.

 ்தாயவானும் வபவலாஸ்கியின விமாை 
த்்்த பாதுகைாபப்தற்கைாகை ்தைது பிரானஸ் ்தயாரி 
பபாை மிராஜ்-2000 விமாைத்்்த வானில் இறககி 
யது்டன, விமாை எதிரபபு பிரஙகிகை்ையும் விமாை 
நி்லயத்்்த சுற்றி நிறுத்தியிருந்தது. 
 அவமரிககைாவும் வறாைால்ட றீகைன 
எனற விமாைம் ்தாஙகி கைபபல் ்த்ல்மயில் 
4 ்தாககு்தல் கைபபல்கை்ையும், அதில் எப-18 ரகை 
விமாைஙகை்ையும் வ்தனசீைக கை்ட்ல பநாககி 
நகைரத்தியிருந்தது. அது மடடுமல்லாது யபபானில் 
உள்ை அவமரிககை ்தைத்தில் இருநது 5 இற்கு 
பமற்பட்ட வானில் ்வத்து விமாைஙகைளுககு 
எரிவபாருள் நிரபபும் விமாைஙகை்ையும் அனுப 
பியிருந்தது. அவமரிககைாவின இரணடு Beech King 
Air 360 கைணகைாணிபபு விமாைஙகைளும் ்தாய வானில் 
இறஙகியிருந்தை.

 இ்தனி்்டபய, அவமரிககைாவின இந்த ந்ட 

வடிக்கை ்தமககும் உக்ரன மககைளின 
நி்ல்ய ஏற்படுத்திவிடுபமா எனற அசசத்்்த 
்தாயவான மககைளுககு ஏற்படுத்திய்தால் பலர 
வபவலாஸ்கியின பயைத்திற்கு எதிராகை வீதிகைளில் 
இறஙகி பபாராடியிருந்தைர. அப்தசமயம் விமாை 
நி்லயத்திற்கும் வவடிகுணடு எசசரிக்கை விடுக 
கைபபடடிருந்தது்டன, ்தாயவான ்தைது நாடடின 
பாதுகைாபபு நி்ல்ய ்தாககு்தல் எசசரிக்கைககு 
உயரத்தியிருந்தது.

 இந்த சம்பவஙகைள் ஆசிய 
பிராநதியத்தில் ஒரு பபார 
இரு வபரும் வல்லரசுகைளுககி 
்்டயில் ஏற்ப்டலாம் எனற 
அசசத்்்த ப்தாற்றுவித்திருந்த 
து்டன, வபலனஸ்கியின விமா 
ைத்தின ந்டமாட்டத்்்த 9 
இலடசசத்திற்கு பமற்பட்ட 
வரகைள் வ்தா்டரநது அவ்தானித் 
துகவகைாணடும் இருந்தைர. 
 எனினும் எனை பநாககைத் 
திற்கைாகை அவமரிககைா வபவலாஸ் 
கி்ய ஏவியப்தா அந்த பநாக 
கைத்்்த நி்றபவற்ற சீைா 
அனுமதிககை வில்்ல. அவமரி 
ககைாவின பநாககைம் என பது 
சீைாவில் இருநது ்தாய வ்ை 
பிரிபபது இல்்லவய னில் 
சீைா்வ ஒரு வலிந்த பபாருககு 
இழுத்து அ்தன வபாருைா்தா 
ரத்்்த சீரழித்து விடுவது.
 எைபவ ்தான முனைாள் 
அவமரிககை அதிபர பராக ஒபாமா 
கைாலத்தில் கிழககு ஆசிய 
நாடுகைளில் ப்்டத்்தைஙகைள் 
அ்மபபதில் அதிகை கைவைம் 

வசலுத்்தபபட்டது. பினைர வ்டாைால்ட றம்பின 
கைாலத்தில் சீைா மீது வரத்்தகைப பபார ஒனறு 
பமற்வகைாள்ைபபட்டது. ்தற்பபது ்ப்டனின 
கைாலத்தில் ஒரு சீைா வகைாள்்கை்ய முற்றாகை 
இல்லாது வசயவ்தற்கைாை ந்டவடிக்கைகைள் பமற் 
வகைாள்ைபபடுகினறை.

அசமரிக்கா ஏன வபாரர தூண்டுகினறது?
உக்ரன விவகைாரம் அவமரிககைாவிைதும், ஐபராப 
பாவிைதும் வபாருைா்தாரத்்்த முற்றாகை வீழ்சசிய 
்்டயும் நி்லககு வகைாணடு வசனறுள்ைது. எைபவ 
அ்்த ்கைவி்டபவணடிய நி்ல பமற்குலகைத்திற்கு 
ஏற்படடுள்ைது. அ்தைால் ்தான ஐபராபபிய ஒன 
றியம் வழஙகை தீரமானித்்த 8 பில்லியன வ்டாலர 
கை்டன உ்தவி்யயும் பஜரமனி நிறுத்திவிட்ட்தாகை 
வசலனஸ்கி குற்றம் சுமத்தியுள்ைார.
 அ்தாவது ்தமது நாடுகைளில் ஏற்படடுள்ை 
பைவீககைம், மற் றும் உக்ரன பபா்ர தி்ச 
திருபபும் முயற்சியாகைபவ அவமரிககைா இ்த்ை 
பமற்வகைாணடுள்ை்தாகை ரஸ்யாவின வவளிவிவ 
கைார அ்மசசர லாபராவ வ்தரிவித்துள்ைார.

 அது மடடுமல்லாது, முனைாள் அவமரிககை 
அதிபர நிகச னும், வவளிவிவகைாரச வசயலா 
ைர வகைசிஙகைரும் வபாது வு்ட்ம வகைாள்்கையுள்ை 
சீைா்வ ஏற்றுகவகைாண்டதும், சீைா்வ மிகைவும் 
கு்றந்த ஊதியம் வபறும் பணியாைரகைைாகை 
பயனபடுத்்த நி்ைத்்ததும் ்தான ்தற்பபா்்தய 

fl;Liu

Nty;]; ,y; ,Ue;J mU];

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

jdf;fhd 
Neuj;jpw;fhf 
fhj;jpUf;fpd;wJ 

rPdh



இருககும். ஆைால் இது இலங்கை எவவைவு 
தூரத்திற்கு இநதியாவின நம்பிக்கைககும் 
வாரத்்்தககும் கைடடுபடடு இருககும் எனப்்த 
நாம் வசால்ல முடியாது. நான இவவாறு இரணடு 
வி்தமாகை பாரககிபறன. ஒனறு வநது இலங்கை 
வ்டககு, கிழககு பகுதிகைளில் இநதியாவின 
கைடடுபபாடடுககுள்ளும், வ்தற்கு , மத்திய 
பகுதிகை்ைச சீைாவின கைடடுபபாடடிற்குள்ளும் 
பிர்தாைமாகை நான வசால்லுவது து்றமுகைஙகை்ை. 
இவவாறு இரணடு பகுதிகை்ையும் சீைாவிற்கும் 
,இநதியாவிற்கும் பிரித்து ்கையாைககூடிய ஒரு 
ஆளு்ம்ய அல்லது கைடடுபபாடடிற்குள் எனறு 
வசால்லும் பபாது எழு்தா்த உ்டனபடிக்கையாகை 
ந்்டவபறுமாைால்   இநதியா,  சீைா எனற 
நி்லபபாடடிற்கு இலங்கை அத்்த்கைய ஒரு 
அரசியல் சூழலுககுச வசல்லககூடும். ஆைால் 
இநதியா்வ வபாறுத்்தவ்ர வ்டககிலும் கிழக 
கிலும் பிர்தாை ஒரு ஆளு்மயாகை இருந்தாலும் 
சீைாவுககு எந்தவி்தமாை அசசுறுத்்தல் கி்்டயாது. 
ஆைால் சீைா வ்தற்கிலும் மத்தியிலுமாகை அது 
அம்பாநப்தாட்டவாகை இருககைடடும் மற்ற 
வகைாழும்பு து்றமுகைமாகைடடும் அஙகு பிர்தா 
ைமாகை து்றமுகைஙகை்ை ்கையாளும் பபாது 
ஆளு்மககுள் இருககும் வபாழுதும் இநதியா 
விற்கு அசசுறுத்்தல் இருககைத்்தான வசயயும். 
ஆ்தலால் இநதியா அடிபப்்டயாை இந்தச 
சீைாவின அசசுறுத்்தல்  இலங்கையின மூலமாகை 
இருககைபவ கூ்டாது எனறு்தான ஒரு எணைமாகும். 

அ்்த திருத்திக வகைாள்வ்தற்கு இநதியா வ்தா்டர 
அழுத்்தஙகை்ை அரசியல் ரீதியாகைவும் வ்தற்கு 
பிராநதிய அரசியல் ரீதியாகைவும் ,வபாருைா்தார 
ரீதியாகைவும் அ்்த கைடடுபபாடடிற்குள் 
வகைாணடு வர பவணடிய கைட்டாயத்தில் வசயல் 
ப்ட பவணடும் எனறு நி்ைககினபறன .  
 அப்தாடுமடடுமல்லாமல் வ்டககு ,கிழககு 
பகுதிகை்ை எந்தவவாரு கைாலகைட்டத்திலும் 
எத்்த்கைய நி்லயிலும் இலங்கை சீைாவின 
பமற்பார்வயில், சீைாவின ஒரு ஆளு்மககுள் 
வகைாணடு வர கூ்டாது எனபது இநதியா நிசசயம் 
கைவைத்தில் வகைாணடிருககும் அ்தற்கைாை ஒரு எதிர 
நி்ல முனவைடுபபுகை்ை இநதியா எதிரககை 
்தயஙகைாது எனறு நி்ைககினபறன. அ்்த எதிரககை 
பவணடும் எனபது ்தான எஙகைளு்்டய எணைம்.
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எமது மககைளுககைாகைவும் எதிரநினற எத்்த்ைபயா 
நாடுகை்ை எதிரத்தும் எத்்த்ைபயா உலகைச 
சூழ்சசிகை்ை எதிரவகைாணடும் கை்்டசிவ்ர 
வகைாண்ட வகைாள்்கையில் விடடுவகைாடுபபினறி 
உலகைம் வியககைக கைைத்தில் நினற ப்தசியத் ்த்ல 
வர பிரபாகைரன அவரகைளின வாழ்்வ கைாடசி 
பபடுத்தும் இத்தி்ரபப்டத்்்த மககைளி்டம் 
வகைாணடு பசரககை மைசசானறுள்ை ஊ்டகைஙகைள் 
முனவருகினறை. எனை்தான அரசியல்வாதிகைளின 
கைடடுபபாடடில் பல ஊ்டகைஙகைள் இருந்தாலும், 
மைசசானறுள்ை ஊ்டகைஙகைளும் இருககைத்்தான 
வசயகினறை. அ்வ எம்மு்டன கூ்ட நிற்கினறை. 
இபபபாது பம்தகு 2 இற்கு ஒரு மககைள் 
வ்தா்டரபாைர ஒருவ்ர நியமித்திருககிறாரகைள். 
எந்தவவாரு பைம் சம்பாதிககும் பநாககைமுமினறி 
உ்ழககிறாரகைள். தி்ரத்து்றயில் யாரும் அபபடி 
நிதி ஆ்தாயம் இல்லாமல் பகிரமாட்டாரகைள். நான 
தி்ரத்து்றயில் உள்ைவைாகைச வசால்கிபறன... 
இது ்த்லவர பம்தகு. பிரபாகைரன அவரகைள் மீ்தாை 
பற்றிைால் மடடுபம சாத்தியமாகிறது.

வகள்வி:
 வமதகு இரண்டு படம உலகம எங்கும 
உள்்ள திரரயரங்குகளில் சவளியிடப்பட வவண்டும 

எனற எதிர்பார்ப்பு எமரமவபானறவர்களிடம ஏக் 
கமாக உள்்ளது. அதரன நிரறவவற்ற நீங்கள் எனன 
உதவிரய தமிழ் மக்களிடம இருநது எதிர்பார்க் 
கிறீர்கள்?

பதில்:
 உலவகைஙகும் பரநதுவாழும் ்தமிழரகைள் 
்தாம் வாழும் அந்தந்த நாடுகைளில் அந்தந்த நாடடுச 
சட்டதிட்டஙகைளுககு உடபடடு பம்தகு 2 இ்ைத் 
்தஙகைைால் தி்ரயி்ட முடியுவமனறால், பம்தகு 
தி்ரககைை அணைனகை்ைத் வ்தா்டரபுவகைாணடு 
அ்தற்கைாை முயற்சிகை்ை பமற்வகைாள்ைலாம். 
சிறிய நாடுகைைாகை இருந்தால் கூ்ட அஙகுள்ை 
்தமிழ் அ்மபபுகைள் அந்த முயற்சிகை்ை பமற்வகைா 
ள்ைலாம். ஏவைனில், பம்தகு தி்ரககைைம் இ்த்ை 
இலாபபநாககிற்கைாகைச வசயயவில்்ல. ஒரு இய 
ககுநராகைச வசால்கிபறன... ்தமது ்கைககைா்ச 
இழநது பற்றுறுதிபயாடு இந்த பவ்ல்யச 
வசயகிறாரகைள். இது பம்தகு தி்ரககைைத்ப்தாடு 
முடிநது பபாகும் கை்ட்மயல்ல. இ்்தகவகைாணடு 
பசரககை பவணடியது ஒவவவாரு ்தமிழரு்்டயதும் 
கை்ட்மயாகும். அ்தைால் இந்தப ப்டத்்்த 
தி்ரயரஙகுகை்ை வா்ட்கைககு எடுத்ப்தா அல்லது 
பவறுவழியிபலா தி்ரயி்ட பம்தகு தி்ரககைைத்திை 
்ரத் வ்தா்டரபுவகைாள்ைலாம்.

இபபடியாகை அந்தந்த நாடுகைளில் இத்தி 
்ரபப்டம் வவளியாகும் பபாது, உஙகைள் குடும் 
பத்திைரு்டன, அடுத்்த ்த்லமு்றயிைரு்டன 
வசனறு பார்வயிடுஙகைள். உஙகைளு்டன அரசியற் 
்தரககைம் புரியும் மாற்றாரகை்ையும் அ்ழத்துச 
வசனறு அவரகைளுககுப புரி்த்ல ஏற்படுத் 
துஙகைள். இத்தி்ரபப்டத்்்த ஒரு அரசியற் கைருவி 
யாகைப பயனபடுத்துஙகைள். நாம் நாதியற்றுப 
பபாை இைமல்ல எனற பவகைத்து்டன இத்தி்ர 
பப்டத்்்த அ்ைவரி்டமும் வகைாணடு பசரு 
ஙகைள். வரலாற்்றக கைற்றுகவகைாள்வ்தன இனறிய 
்மயா்ம பற்றித் ்த்லவர வசால்லியிருககிறார. 
புராை, இதிகைாசஙகைளில் ்த்லவரகைைாகைக கூறபப 
்டவரகைளி்டத்தில் கூ்ட கு்றகைள் இருககும். எம் 
கைணமுனபை எமககைாகைப பபாராடிய ஒரு மாசற்ற 
்த்லவன எமககைாகைக கி்்டத்திருககிறார, அவரது 
வழியில் ்தமிழிைம் எவவாறு பபவரழுசசி 
வகைாண்டது எனற வரலாற்்ற அடுத்்தா ்த்லமு 
்றககுக கை்டத்திகவகைாணப்ட இருஙகைள்.  அ்தற் கைாை 
வலி்மயாை கைருவியாகை பம்தகு 2 தி்ரபப்டத் 
்்தப பயனபடுத்துஙகைள்.
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நி்லககைாை கைாரைம். அ்தாவது உற்பத்தித்து 
்ற்ய சீைாவி்டம் வழஙகிவிடடு, பச்வ 
கைள் து்ற்ய்தாம் ்வத்திருநகை நி்ைத்்தது 
கைடு்மயாை பினவி்ைவுகை்ை ஏற்படுத்தியுள் 
ைது்டன, அவமரிககைாவின வபாருைா்தாரம் பபார 
சாரந்த்தாகை மாற்றம் வபற்றுவிட்டது.
 பபா்ர ந்டத்துவது, ஆயு்தஙகை்ை விற் 
ப்ை வசயவப்த பிர்தாைமாகை மாற்றம் வபற்று 
ள்ைது. எைபவ ்தான அவமரிககைாவுககு பபார 
ப்த்வயாகை உள்ைது்டன, ்தைது நாடடிலும் தூப 
பாககி விற்ப்ை்ய ஊககுவிககினறது.
 90 மில்லியன வ்டாலரகைள் வசலவி்டபபட்ட 
வபவலாஸ்கியின பயைத்தின மூலம் அவமரிககைா 
எ்த்ை சாதித்்தது?
 ஆசிய பிராநதியத்தில் ப்தற்றத்்்த ப்தாற்று 
வித்துள்ைது, அது மடடுமல்லாது ்தாயவாை மீண 
டும் சீைாவு்டன இ்ைபபது வாரலாற்றின கை்ட்ம 

எனப்்த இந்த பயைம் ்தமககு உைரத்தியுள்ை்தாகை 
சீைாவின வவளிவிவகைார அ்மசசர வாங ஜி 
வ்தரிவித்துள்ைார.
 அ்தாவது அவமரிககைா எதிரபாரத்்த பபார 
எற்படடு சீைாவின வபாருைா்தாரம் அழிய 
வில்்ல மாறாகை ்தாயவான மீ்தாை சீைாவின பிடி 
இறுககை்மயவுள்ைது. அ்தாவது வபவலாஸ்கியின 
பயைத்தின பினைர ்தான கைடும் பினவி்ைவுகைள் 
ஏற்படும் எை வவாசிங்டன பபாஸ்ட வ்தரிவித் 
திருந்தது.
 அ்தற்கு அ்மவாகை ்தாயவான மீது மடடு 
பபடுத்்தபபடடுள்ை வபாருைா்தாரத் ்த்்ட்ய 
விதித்துள்ை சீைா, ஆறு மு்ைகைளில் ்தாயவா்ை 
சுற்றிவ்ைத்து மிகைபவபரும் ப்்டத்து்ற ஒத் 
தி்கை ஒன்ற ஆரம்பித்துள்ைது. 9 H-9K பபானற 
நீண்டதூர குணடுவீசசு விமாைஙகைளும் (இந்த 
விமாைஙகைள் ்தாயவானின எப-16 இல் இருநது 
ஏவபபடும்  AIM-120 air to air missiles ஏவுகை்ைகை்ை 

வி்ட பவகைமாகை பறககைககூடிய்வ.), துருபபுககைாவி 
வாகைைஙகை்ை ஏற்றிய ்த்ரயிறஙகு கைலஙகைளும் 
பஙகுபற்றுவது்டன, ஏவுகை்ைகைளும் ்தாயவானு 
ககு பமலால் ஏவபபடுகினறை.
 அ்தாவது ்தாயவான மீது சீைா ்தைது 
ப்்டயிைரின அழுத்்தத்்்த அதிகைரிககைபபபாகி 
னறது. உக்ரன மீ்தாை ப்்ட ந்டவடிக்கைககு 
முனைர ரஸ்யா பமற்வகைாண்ட ப்்ட ஒத்தி்கை 
ஒன்றபபால சீைா ்தற்பபாது ஆரம்பித்துள்ைது. 
இந்த ஒத்தி்கை பினைர நிஜமாகை மாறும் எை 
வ்தரிவித்துள்ைார சீைா்வ ்தைமாகைக வகைாண்ட 
ப்்டத்து்ற ஆயவாைர வசாங வசாஙனபிங.
 அ்தாவது உண்மயாை ப்்டத்து்ற 
வியூகைம் எனபது எதிரி வகுககும் நிகைழ்சசி நிரலுககுள் 
வீழ்நதுவிடுவதில்்ல எனப்்த சீைா வ்தளிவு 
படுத்தியுள்ைது. அது ்தன்ை ்தயார படுத்தியவாறு 
்தைககைாை பநரத்திற்கு கைாத்திருககினறது.

�னக்கொன மேைத்திற்        ... த�ொடர்ச்சி... 

விபத்து ஏற்படடுள்ை்தாகைவும்  பா்தகைமாை கைாலநி 
்லபய அ்தற்கு கைாரைம் எைவும் பாகிஸ்்தான 
அதிகைாரிகைள் வ்தரிவித்துள்ைைர.
 கிழககு பஞ்சாபபகுதியில் இ்டம்வபற்ற 
வவள்ை அைரத்திைால் இதுவ்ர 478 இற்குபம
ற்பட்டவரகைள்பலியாகியுள்ைைர. அதில் பாதிககை 
பபட்டவரகை்ை மீடப்தற்கு பாகிஸ்்தான அரசு 
ப்டகுகை்ையும்  உலஙகுவானூரதிகை்ையும் பய 
னபடுத்திவருகினறது. 37000 இற்குபமற்பட்ட 
வீடுகைள் பச்தம்்டநதுள்ைதும் இஙகு குறிபபி்ட 
த்்தககைது.

உலங்குவொனூர்தி  ... த�ொடர்ச்சி  ...

 ஒனறி்ைநது வசயற்ப்ட பவணடிய 
ப்த்வ்ய ்தமிழ்த்ப்தசியக வகைாள்்கை்ய வரித்துக 
வகைாணடுள்ை அரசியல் கைடசிகைளும் அரசியல் 
்த்லவரகைளும் புறந்தள்ளிச வசயற்ப்ட முடியாது. 
இப்த நி்ல்தான ம்லயகை அரசியல்வாதிகைளுககும். 
ஆைால் அரசுககு ஒத்து்ழத்துச வசயற்படுகினற 
வாயப்ப சமபயாசி்தமாகைவும் ்தநதிபராபாய 
ரீதியிலும் பயனபடுத்தி, அ்தன மூலம் ்தமிழ் மககைள் 
எதிர வகைாணடுள்ை பிரசசி்ைகைளுககுத் தீரவு கைாை 
முயற்சிககை பவணடும்.
 இது வி்டயத்தில் வ்டககு கிழககு ரீதியி 
லும், ம்லயகை அைவிலும் அரசியல் கைடசிகைள் 
்தமககுள் ஒனறி்ைநது எவவாற அ்ைத்துக 
கைடசி அரசாஙகைத்்்தக ்கையாள்வது அல்லது 
்தமிழ் மககைளின நலனகை்ை வவனவறடுககைத் ்தககை 
வ்கையில் அதில் எவவாறு பஙகைளிபபுச வசயவது 
எனபது குறித்்த ்தஙகைளுககுள் ஒரு திட்டத்்்த 
வகுத்துச வசயற்ப்ட பவணடியது அவசியம்.

�மிழத்�ைப்பின் ... த�ொடர்ச்சி  ...

எை நான பகைாரிக்கை விடுககைவுள்பைன. 
ரஸ்யாவு்டன சீைா வகைாணடுள்ை வநருககைமாை 
வபாருைா்தார மற்றும் ராஜ்தநதிர உறவுகை்ை 
பயனபடுத்தி இந்த பபா்ர நிறுத்்தலாம் எைஅவர 
பமலும் வ்தரிவித்துள்ைார.
 ரஸ்யாவின சிறபபுப்்ட ந்டவடிக்கை்ய 
இது வ்ரயில் சீைா கைண்டைம் வசயயவில்்ல 
எனபது்டன பமற்குல கைநாடுகைளின வபாருைா்தார 
்த்்டகை்ையும் அது புறந்தள்ளியுள்ைதும் இஙகு 
குறிபபி்டத்்தககைது.

மபொரை நிறுத்� ... த�ொடர்ச்சி  ...
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கை்ைச பசரந்த ஊ்டகைவியலாைரகைளும் அ்ட 
ககைம். பபாராட ்டத்தில் ஈடுபடடுள்ை ம்தத் ்த்ல 
வரகை்ையும் இலங்கை அரசு ்கைது வசயய 
முயற்சி வசயது வருகி னறது. கைத்ப்தாலிககை 
ம்தகுரு்வ ்கைது வசயய பமற்வகைாள்ைபபட்ட 
முயற்சிககு எதிராகை 1,640 உறுபபிைரகை்ை 
வகைாண்ட கைத்ப்தாலிககைம்த குரு ககைளின சஙகைம் 
கைண்டைத்்்த வ்தரிவி த்துள்ைது.
 கை்டந்த 22 ஆம் நாள் இ்டம் வபற்ற ப்்டயி 
ைரின ்தாககு்தல்கை்ை வ்தா்டரநது இலங்கை 
அரசு மனி்த உரி்மகை்ை மதிககை பவணடும் 
எை ஐபராபபிய ஒனறியம் வ்தரிவித்துள்ைது. 
அது ்தைது ஜி.எஸ்.பி வரிசசலு்கை்ய அ்தற்கைாை 
பபரம் பபசபபடும் வபாருைாகை பயனபடுத்்தலாம். 
இலங்கையில் ஒரு உறுதியாை அரசியல் பினபுலம் 
ஏற்பட்டாபல நிதி்ய வழஙகைமுடியும் எை 
உலகை வஙகியும் வ்தரிவித்துள்ைது. இலங்கையில் 
சட்டவிதிகைள் ந்்டமு்றபபடுத்்தபபட்டாபல 
அ்ைத்துலகை நாையநிதியம் நிதி உ்தவிகை்ை 
வழஙகை பவணடும் எை வவளிநாடடு உறவு 
கைளுககைாை அவமரிககைாவின வசைடச்ப வ்தரிவி 
த்துள்ைது.
 எைபவ அரசு ்தைது வனமு்றகை்ை நிறு 
த்்த பவணடும் எை அந்த அறிக்கையில் வ்தரி 
விககைபபடடுள்ைது.

அவசை ்கொலச்         ... த�ொடர்ச்சி... 

நதுள்ைை.இ்தைால் பணியாைரகைள் மிகுந்த 
அதிருபதியு்டன இருநது வருகினறைர.பமலும் 
கைைம்ழயால் பல இ்டஙகைளில் பபாககுவரத்து 
்த்்டபபடடுள்ை நி்லயில் இதுவும் வ்தாழிற் 
றைஙகைள் ஸ்்தம்பி்தம்்டவ்தற்கு  கைாரைமாகை 
உள்ைது.
 சீரற்ற கைாலநி்லயால் பாதிககைபபட்ட 
மககைளுககு பிரப்தச வசயலகைஙகைளின ஊ்டாகை 
உலர உைவுகைள் வழஙகைபபடடு வருகினறை.
அத்ப்தாடு நுவவரலியா மாவட்டத்தில் பாதிககைப 
பட்ட மககைளுககு இலங்கை வ்தாழிலாைர 
கைாஙகிரஸ்  கைடசியும் உ்தவிகை்ை வழஙகியுள்ைது.
 இநநி்லயில்  ஏ்ைய வ்தாழிற்சஙகைஙகை 
ளும் ம்லயகை அரசியல்வாதிகைளும் இ்த்ை 
முனமாதிரியாகைக வகைாணடு பாதிககைபபட்ட 
மககைளுககு பல்பவறு உ்தவிகை்ையும் வபற்றுக 
வகைாடுககை மு்ை்தல் பவணடும் எனறு புத்திஜீ 
விகைள் வலியுறுத்தியுள்ைைர.

ேரழயில் �த்�ளி       ... த�ொடர்ச்சி... 
அவரகைளு்்டய அரசியலுககு உடபடடுத்்தான 
ஜைநாயகைம் எனறு கூறுகினறைர. அ்தற்கு மாறாகை 
விமரசைஙகைள் வருகினற பபாது அ்்த ஜைநாயகை 
விபர்தம் எனறு அவரகைள் கூறுகினறைர.
 “கைாலிமுகைப பபாராட்டககைாரரகைள் ஜைநா 
யகை பபாராட்டககைாரகைள். அவரகைள் வ்தா்டரநது 
இருககை பவணடும். அவரகைளு்்டய பகைாரிக்கை 
நியாயமாைது” எனறார ரணில் .  ஆைால் 
்தற்பபாது, பபாராட்டககைாரகை்ை வவளிபயற 
நீதிமனறம் ஊ்டாகை உத்்தரவி்டபபடடுள்ைது. 
அப்த பநரம் பபாராட்டத்திற்வகைை இ்டம் ஒதுககு 
வவ்தனபது பபாராட்டத்்்த வகைாசசபபடுத்தும் 
ஒரு ந்டவடிக்கை. பபாராட்டஙகைள் எபபபா 
தும் மககைளின கைவைத்்்த ஈரககைகூடிய இ்டஙகை 
ளில்்தான வசயயபப்ட பவணடும். எைபவ 
பபாராட்டத்திற்வகைை இ்டம் ஒதுககுவ்்த 
ஏற்றுகவகைாள்ைமுடியாது. பமலும் கைாலாகைாலமாகை 
பபாராட்டஙகைள் ந்்டவபற்று வந்த இ்டங 

கைளில்்தான ்தற்பபாது பபாராட்டஙகைள் ந்்டவப 
ற்றை. இ்்த மறுபபது பாரம்பரிய ஜைநாயகை வழி 
மு்றகை்ை மறுபப்தாகைத்்தான கைரு்தபவணடி 
யுள்ைது.
 அத்ப்தாடு ரணில் குறித்்த பபாராட்டத்்்த 
ஏற்றுகவகைாணடிருபபாராகை இருந்தால், பபாராட்ட 
ககைாரரகை்ை சநதித்திருககை பவணடும். பமலும் 
பபாராட்டககைாரரகைள் மடடுமல்ல  அரசியல் கைட 
சிகைள் கைலநது்ரயாடி ஓர முடிவுககு வகைாணடு 
வநதிருககை பவணடும்.
 அப்த பபானறு பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 
வசயற்பாட்டாைரகைள் ்கைது வசயயபபடுவ்தால் 
்தற்பபாது அசசத்து்டன வீடடி்லபய இருககை 
முடியா்த   ஓர சூழல் ஏற்படடிருபபதும்   ஆபராககை 
மற்ற வி்்டயம். அ்மயாை மு்றயில் இரு 
ந்தால்்தான நாடடின வபாருைா்தாரம் முன 
பைற்றம்்டயும் எனறு கூறிகவகைாணடு அ்மதியி 
ன்ம்ய ஏற்படுத்துவ்தாகைத்்தான இது உள்ைது.

"

ஜனொதிபதியின்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

ரமிபபின அ்்டயாைமாகை எழுநதிருககும் ‘குருந 
்தாவபசாகை’ ராஜ்மாஹா விகைா்ரயின கைடடுமா 
ைபபணிகைள் நீதிமனற ்த்்டயுத்்தரவி்ை 
மீறிபய இறுதிககைட்டம்வ்ர எடடியுள்ைது. இப 
பபாது நீதிமனறம் நி்ைத்்தாலும் குருநதூர 
ம்ல்ய முன்ைய நி்லககு வகைாணடுவந 
துவி்ட முடியாது எனப்த்ை சானறு்ரபப 
்தாகைபவ, சட்டவிபரா்தமாை மு்றயில் பமற் 
வகைாள்ைபபட்டவ்தை வ்தரிநதும் இைஙகைளுககு 
இ்்டயிலாை முறுகை்ல ஏற்படுத்தும் எனற 
பூசசாணடி வாரத்்்தகைளுககுள்ைாகைபவ அ்த்ை 
அகைற்றுவ்தற்கு முற்ப்டாது ்தற்பபாது இருககி 
னற நி்லயில் கைணகைாணிககும் வ்கையில் பிறப 
பிககைபபடடுள்ை உத்்தரவு அ்மநதுள்ைது.
 ந்டந்த்வ ந்டந்த்வயாகை இருநதுவிடடு 
பபாகைடடும். நம்பிக்கை ்வத்து கைண்ை 
மூடிகவகைாணடு இலங்கையரகைைாகை எனபினபை 
வாருஙகைள் எை அ்ழபபுவிடுத்துள்ைார.
 ஆறு கை்டககும் வ்ர்தான அணைன ்தம்பி 
உறவு எனபது பபானறு சிஙகைை ப்தசத்து ஆடசியா 
ைரகைள் ்தமது கைாரியஙகை்ை சாதித்துவிடடு ்தமிழர 
கை்ையும் ்தமிழர விவகைாரஙகை்ையும் ்கைகைழுவிச 
வசல்லும் ஏமாற்றஙகைள் கை்டந்த 74 ஆணடுகைால 
இலங்கை வரலாற்றின எடுத்து விரிககும் பக 
கைஙகைளிவலல்லாம் வியாபித்து நிற்்கையில் மீண 
டுவமாருமு்ற ்தமிழ் மககை்ை ஏமாற்றத்தின 
பா்்தயில் இடடுச வசல்லும் வ்கையில் வ்தரிநப்த 
ரணில் விரித்துள்ை மாயவ்லயில் ்தமிழ்த் ்த்ல 
்மகைள் விழத்்தயாராகிகவகைாணடுள்ைைர.

ைணில் விரித்துள் ... த�ொடர்ச்சி  ...

முகைங வகைாடுககை பவணடிய நி்லயில் இருநதும் 
பாதுகைாபபு வபறலாம். இலங்கையில் அடிககைடி 
கைா்ல, மா்ல, இரவு எை மின துணடிபபுககைள் 
அமுல்படுத்்தபபடுகினறை. இ்த்ையும் இவவா 
றாை மாடு வைரபபின மூலமாகை இயற்்கை எரி 
வாயு்வத் ்தயாரிபப்தன மூலமாகைவும் உசசக 
கைட்டப பய்ை நாம் அ்்டயலாம். இ்த்ை ஒரு 
விவசாயி ்தனி நபராகைச வசயதிருபபது பாராட 
்டத்்தககைது. இவவாறாை வி்டயஙகை்ை வீடடில் 
இருந்தபடிபய நாமும் வசயய முயற்சிபபபாம், 
இல்லாது பபாைால் நாடடில் இந்த நி்ல பமலும் 
பமாசம்்டயலாம் எை பல ஆயவாைரகைள் கூறி 
வருகினறைர.
 இவவாறாை பண்ை வைரபபாைரகை்ை 
ஊககுவித்து வபாருைா்தாரத்்்த பமம்படுத்துவது 
சாலச சிறந்தது. இவவி்டயம் வ்தா்டரபில் ஏ்ைய 
பண்ைத் வ்தாழிலாைரகைள் மற்றும் கைால் ந்்ட 
வைரபபாைரகை்ையும் ஊககுவித்து அ்த்ை 
முயற்சி வசயது மாற்றஙகை்ை உருவாககை பவண 
டும். இ்தற்கைாை வ்தாழில் நுடப அறி்வ வைரககை 
அ்தற்கைாை பயிற்சிகை்ையும் வழஙகை உரிய ்தரபபி 
ைர கைாத்திருககிறாரகைள்.
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 இந்த ்தாககு்த்ல உறுதி வசயதுள்ை 
்தலிபான அ்மபபு இது ்தமது நாடடின இ்ற 
்மயமீறும் வசயல் எை குற்றம் சுமத்தியுள்ைது. 
ஆைால் ஆபகைானில் இருநது அவமரிககைப 
ப்்டயிைர வவளி பயறுவ்தற்கு முனைர 2020 
ஆம் ஆணடு அவமரிககை அரசுககும் ்தலிபான 
அ்மபபுககும் இ்்ட யில் பமற்வகைாள்ைபபட்ட 
உ்டன பாட்்ட்தலிபான அ்மபபு மீறியுள்ை்தாகை 
அவமரிககைா குற்றம் சுமத்தியுள்ைது.
 அவமரிககை ப்்டயிைர வவளிபயறிய 
பினைர ஆபகைான மணணில் தீவரவா்தத்திற்கு 
இ்டமளிககைககூ்டாது எை ்தலிபானகைளி்டம் அவம 
ரிககைா உ்டனபாடு ஒன்ற பமற்வகைாணடிருந்தது.
 இ்தனி்்டபய அல்்கை்டா ்த்லவர வகைால் 
லபபட்ட்தற்கு பழிவாஙகும் ந்டவடிக ்கையில் 
அந்த அ்மபபு ஈடுப்டலாம் எை வ்தரிவித்துள்ை 
அவமரிககை அரசு உலகைம் எஙகும் உள்ை அவமரிககை 
குடிமககை்ை கைவைமாகை இருககுமாறு எசசரிக்கை 
ஒன்றயும் வவளியிடடுள்ைது. இந்த ்தாககு்தல் 
வ்தா்டரபில் ்தலிபான அ்மபபு எந்தவி்தமாை 
அறிவித்்த்லயும் இந்த வசயதி எழு்தபபடும் 
வ்ர வவளியி்டவில்்ல.

ஆளில்லொ விேொன         ... த�ொடர்ச்சி... 
நீடடியுள்ைது. இந்தக கைபப்ல அனுமதிக 
கைககூ்டாது எை அவமரிககைாவும் வ்தரிவிககைவுள்ைது. 
இந்த ஆடபசப்ை்ய இலங்கைககைாை அவம 
ரிககை தூதுவர ஜூலி சாங இலங்கை வவளிவி 
வகைாரத்து்ற அ்மசசி்டம் வ்தரிவிககை திட்டமி 
டடுள்ை்தாகை ்தகைவல்கைள் வ்தரிவிககினறை.
 இலங்கை அரசாஙகைம் அ்ைத்துலகை நாைய 
நிதியத்தி்டம் ஆ்தர்வ பகைாரிய பவ்ையில்இ அந்த 
நிதியில் வலுவாை வசல்வாககு வசலுத்்தககூடிய 
மற்றும் அ்தற்கு வபரும் பஙகைளிப்ப வழஙகும் 
அவமரிககைா அதிருபதி்ய வவளியிடுவது இந்த 
பநரத்தில் இலங்கைககு மிகைவும் எதிரம்றயாை 
வி்ை்வ ஏற்படுத்தும்.
 பமலும், வஜனீவா மனி்த உரி்மகைள் 
பபர்வயின பிர்தாை குழு நாடுகைளில் அவமரிக 
கைாவும் உள்ை்தாகைவும்இ அ்தன மூலம் வஜனிவா 
மனி்த உரி்மகைள் ஆ்ைககுழுவிலும் வபரும் வசல் 
வாக்கை வசலுத்்த முடியும் எைவும் சுடடிககைாட்டப 
படடுள்ைது. 
 கைடும் வபாருைா்தார வநருககைடிககுள் சிக 
கியுள்ை இலங்கை சீைககைபபல் விவகைாரத் திைால் 
புதி்தாகை இராஜ்தநதிர வநருககைடி ஒனறு ககுள் 
அகைபபடடுள்ைது. இநதியா்வயும் ப்கைக 
கைாமல், சீைா்வயும் ப்கைககைாமல் இந்த வநருககைடி 
யிலிருநது மீள்வ்தற்கு ரணிலி்டம் இருககைககூடிய 
உபாயம் எனை?

ைணிலுககு இைொஜ�      ... த�ொடர்ச்சி... 

 ்தாயவான ்தைககு வசாந்த மாைது 
எை வ்தரிவித்துவரும் சீைா வவளிநாடுகைளின 
்த்லயீடுகைள் ்தாயவானில் அதிகைாரிக்தால் 
அ்த்ை ப்்ட ந்டவடிக்கை மூலம் மீணடும் 
இ்ைபப்தற்கு ்தயஙகைப பபாவதில்்ல எைவும் 
வ்தரிவித்துள்ைது.
 ்தற்பபா்்தய ஒத்தி்கை ந்டவடிக்கை 
எனபது எதிரகைாலத்தில் சீைா பமற்வகைாள்ைவுள்ை 
ப்்ட ந்டவடிக்கைககைாை முனபைாட்டம் எை 
சீைா்வ ்தைமாகைக வகைாண்ட ப்்டத்து்ற 
ஆயவாைர வசாஙவசாஙனபிங வ்தரிவித்துள்ைார.
்தாயவானின கை்டற் பகுதியில் பமற்வகைாள்ைப 
படும் இந்த ந்டவடிக்கையில் சீைா நீண்டதூர 
ஆடடிலறிகை்ையும் பயனபடுத்தி வருகினறது. 
சீைாவின ஆளில்லா்த உைவு விமாைஙகைளும் 
்தாயவானின தீவுகைளுககு பமலாகை பறந்த்தாகைவும் 
வ்தரிவிககைபபடுகினறது.
 இ்தனி்்டபய சீைாவின இந்த ந்டவடி 
க்கைககு எதிராகைஜி-7 நாடுகைள்்த மதுகைவ்ல்ய 
வவளியிடடுள்ைை. கை்டந்த 25 ஆணடுகைளின 
பினைர ்தாயவானுககு பயைம் பமற்வகைாண்ட 
அவமரிககைாவின உயரமட்ட அதிகைாரி நானசி 
எனபது இஙகு குறிபபி்டத்்தககைது.
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