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தாய்ான் மீது பிரிததா 
னியாவும், அமெரிக்ாவும் 

்ாட்டும் ஆர்ம் என்்பது ஒரு 
ப்பாரை ஏற்படுததும் என பிரிததா 
னியாவுக்ான சீன தூது்ர மெங் 
சிகு்ாங் ்டநத புதன்கிழரெ (17) 
மதரிவிததுள்ார.

 தாய்ானுககு ஆயுத விற்ப 
ரனரய அமெரிக்ா அதி்ரிதது 
்ரு்துடன், அதனுடனான உறவு் 
ர்யும் விரிவு்படுததி ்ருகின்றது. 
ஒரு சீனா என்ற ம்ாளர்ரய 
அ்ர்ள புறக்ணிதது ்ருகின்ற 
னர.
 ம ் ளி ந ா டு ் ளு ட ன ா ன 
மதாடரபு்ள என்்பது தாய்ானின் 
சுயாட்சி என்ற அதி்ாைதரத 
்பாதிககும். தாய்ான் தன்ரன 
தனிநாடா் அறிவிப்பது என்்பது 

ஆபிரிக் நாடான ொலியில் 
அைசுககு எதிைா் தாககுதல் 

நடததும் ்பயங்்ை்ாதி்ளுககு ஆயு 
தங்்ர்யும், புலானாயவுத த்்ல் 
்ர்யும் பிைான்ஸ் ்ழங்கி ்ரு 
கின்றது. அதரன நிறுதது்தறகு 
ஐககிய நாடு்ள ெர்ப உத் ப்ண் 
டும் என ொலி அைசு ஐ.நார் ப்ட் 
டுள்து.

 இநத ்ருடததில் 50 தடர் 
்ளுககு பெல் பிைான்ஸ் நாட் 
டின் உ்வு விொனங்்ள, உலங்கு 
்ானூரதி்ள ெறறும் தாககுதல் 
விொனங்்ள ொலியின் ்ான்்பை 
பபில் அததுமீறிப ்பறநது த்்ல் 
்ர் திைட்டி ்பயங்்ை்ாதி்ளுககு 
்ழங்கியுள்ன. ெஹில் ்பகுதியில் 
உள் ்பயங்்ை்ாதி்ளுககு பிைா 
ன்ஸ் அைசு ்ானில் இருநது ஆயுதப 
ம்பாதி்ர் ப்பாட்டு ்ருகின்றது. 
இதரன தடுப்பதறகு ஐ.நாவின் 
்பாது்ாபபுச் ெர்ப நட்டிகர் 
ப ெ ற ம ் ா ள ் ப ் ண் டு ம் 

gaq;futhjpfSf;F MAjk; toq;Ftij 

gpuhd;]; epWj;j Ntz;Lk; - khyp

உகரைன் மீதான ்பரட நட 
்டிகர்ரய மதாடரநது 

ைஸ்யா மீது பெறகுல்ம் ம்ாண் 
டு்நத ம்பாரு்ாதாைத தரட்ள 
்ாைணொ் ைஸ்யா தனது எரிம்பா 
ருள விற்பரனரய ஆசிய நாடு்ர் 
பநாககி அதி்ப்படுததியுள்து.
 ைஸ்யாவிடம் இருநது அதி் 
எரிம்பாருட்்ர் ம்ாள்னவு 
மெயயும் நாடு்ளின் ்பட்டியலில் 
இநதியா முதலிடததில் உள்து. 
தறப்பாது அநத ்ரிரெயில் மியான் 
ொரும் இரணநதுள்து.

 எதிர்ரும் மெப்பைம்்பர 
ொதம் முதல் மதன்கிழககு ஆசிய 
நாடான மியான்ொர ைஸ்யாவில் 
இருநது எரிம்பாருட்்ர் 

Mrpa ehLfSf;F tpw;fg;gLk; 
u];ahtpd; vz;iz

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

யாழ ப ்ப ா ண த தி ல் 
ந ர ட ம ்ப ற ற 

‘ம்ன்பெரி விருது்ள” விழா 
வில் மூதத ஊட்வியலா்ர 
ம்பா.ொணிக்்ாெ்ம் அ்ர்ள 
ஊட்ததுரறக்ான ்ாழநாள 
ொதரனயா்ர விருது ்ழங்கி 
ம்ௌைவிக்ப்பட்டார.
 “ம்ன்பெரி அறக்ட் 
டர்”யின் முதலா்து விருதுவி 
ழா்ான இன்ரறய நி்ழவு யாழ. 
நீைாவியடி இலங்ர் ப்நதன் 
்ரலக ்ல்லூரி ெண்ட்பததில் 
பிைொண்டொன ஏற்பாடு்ளுடன் 
சிறப்பா் நரடம்பறறது.
 “தமிழின் ஆறறல்மிகு ஆளு 
ரெ்ர் அங்கீ்ரிதது ம்ௌைவி 
ககும் விழா” என்ற ெகுடததுடன் 

நரடம்பறற இநத விழாவில், 
ப்பைாளுரெ விருது்ள, ்ாழநாள 
ொதரனயா்ர விருது்ள, ்பல்து 
ரறொர ஆளுரெ விருது்ள, இர் 
பயார ஊககுவிபபு விருது்ள 
என ்பல்ப்று பிரிவு்ளில் இநத 
விருது்ள ்ழங்்ப்பட்டன.
 இதில் ஊட்ததுரறயில் உயி 
ரையும் ்பணயம் ர்தது நான்கு 
தொபதங்்ளுககு பெலா் ப்பாரின் 
ரெயப புளளியிலிருநது துணி 
ச்ெலுடன்  ்பணிபுரிநத ொணிக் 
்ாெ்ம் அ்ர்ள   ம்ௌைவிக் 
ப்பட்டரெ முககியொனதாகும். 
அ்ருககு இலககு ஊட்ம் தன் 
ொரபிலும் ்ாழதது்ர் மதரிவித 
துகம்ாளகின்றது.

%j;j Clftpayhsu; ngh.khzpf;fthrfk;:

Clfj;Jiwf;fhd tho;ehs; rhjidahsu; tpUJ

அரனதது ்பல்்ரலக்ழ் 
ொண்ர ஒன்றியததின் ஏற 

்பாட்டா்ர ்ெநத முதலிப் 
்பயங்்ை்ாத புலனாயவுப பிரி 
வில் அதி்ாரி்்ால் தடுதது ர்க 
்ப்பட்டுள்தா் ம்ளியா கியுள் 
மெயதி்ள மிகுநத ்்ரலயளி 
ப்பதா் ெர்பதெ ென்னிபபுச் ெர்ப 
மதரிவிததுள்து.

 அைொங்்ததிறகு எதிைான 
ப்பாைாட்டங்்ளில் ்பல்்ரலக்ழ் 
ொண்ர ஒன்றியததின் சுொர 
்பததுககு பெற்பட்படார  ்டநத 
18ம் தி்தி ொரல ர்து மெயயப்ப 
ட்டனர.
 உரிரெ்ளுக்ா் ப்பாைாடு 
்ப்ர்ளுககு எதிைா் ம்ாடூைொன 
்பயங்்ை்ாத எதிரபபுச் ெட்டொன, 
்பயங்்ை்ாதத தடுபபுச் ெட்டதரத 
(PTA) ்பயன்்படுதத ப்ண்டாம் 
என்று இலங்ர் அைொங்்தரத 
ெர்பதெ ென்னிபபுச் ெர்ப ் லியுறு 
ததுகிறது.

gaq;futhj jilr;rl;lj;ij 
,uj;J nra;a typAWj;jy;
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ம்பாரு்ாதாை மநருக்டி 
்்ால் யப்பானிய ெக 

்ள ெது ்பானங்்ர் ்ாங்கு்ரத 
குரறதது ்ரு்ரத மதாடரநது 
அதரன அதி்ம் ்ாங்கி ்பருகுொறு 
யப்பான் அைசு தனது ெக்ர் ப்ட் 
டுகம்ாண்டுள்து.
 ெது விற்பரன குரறநது 
்ரு்தால் அைசுககு அதன் மூலம் 
கிரடககும் ்ரிப்பணம் குரறநது 
்ருகின்றது. எனப் இர்ஞர்ள 
ெது்பானக ்ரட்ளுககு அடிக்டி 
மென்று ெது்பானங்்ர் அருநத 
ப்ண்டும் என யப்பான் அைசின் 
திரறபெரி அறிவிததுள்து.
 ப்ாவிட்-19 மநருக்டி்ர் 
மதாடரநது ெக்ள ெது அருநது 

்ரத குரறததுள்னர. யப்பா 
னில் அரிசியில் இருநது தயாரி 
க்ப்படும் ர்ன் ்ர் ெது்பா 
னங்்ளின் விற்பரன ம்கு்ா் 
குரறநதுள்து. எனப் புதிய 
்ர்யில் ெது்பானங்்ர் ்டி் 
ரெதது அதரன ெநரதப்படுத 
து்தறகு 20 மதாடக்ம் 39 ்ய 
து்ரையுள்்ர்ள தெது 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

jha;thdpd; jdpehl;L gpufldk; 
vd;gJ rPdh kPjhd Nghu; - rPdh

இலங்ர்யின் முன்னாள ஜனா 
தி்பதி ப்ாட்டா்பய ைாஜ்பக்ஷ, 

எதிர்ரும் 24ம் தி்தி மீண்டும் 
தாய்ம் திரும்்பவுள்தா் ைாஜ்பக்ஷ 
குடும்்பததின் உறவினரும், ைஷயா 
வுக்ான முன்னாள தூது்ருொன 
உதயங்் வீைதுங்் மதரிவிததுள்ார.
 ைஷயாவுக்ான தூது்ைா் 
்டரெயாறறிய ெநதரப்பததில், 
இடம்ம்பறறதா் கூறப்படும் 
மிக (MIC) விொன ம்ாடுக்ல் 
்ாங்்ல் பொெடி மதாடரபிலான 
விொைரண்ள குறறப புலனாயவு 
திரணக்்ததில்  பநறறு  இடம்ம்ப 
றறது.

 இநத விொைரண்ளின் பின் 
னர ஊட்வியலா்ர்ள எழுப 
பிய ப்ளவிககு ்பதிலளிதத ப்பாபத   
ப்ாட்டா்பய ைாஜ்பக்ஷ தன்னுடன் 
மதாடரபில் இருப்பதா்வும், எதி 
ர்ரும் 24ம் தி்தி அ்ர நாடு 
திரும்்பவுள்தா்வும் உதயங்் வீை 
துங்் மதரிவிததுள்ார.

tUk; 24k; jpfjp  kPz;Lk; jhafk; jpUk;Gk; 
Nfhl;lhga  uh[gf;\ 
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nghUshjhu neUf;fb - kJghdq;fis 

mjpfk; gUFkhW ag;ghd; mwpTiu
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ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் ஆமையகத்தின் ஆசிய பசிபிக் விடயஙகளுக்கான பிரிவின் 
தமைவர் ர�ாரீ மன்்காவன் அவர்கள் ரகாழும்பில் மனித உரிமமகள் மற்றும் குடிசார் உரிமமகளின் 

அமமப்புக்களின் பி�திநிதிகள் ஆர்வைர்கமைச் சந்தித்து இைஙமகயின் இன்மறைய மனித உரிமமகள் 
மற்றும் குடிசார் உரிமமகள் குறித்து கை ஆய்வு ரசய்து ரசப்ரடம்பர் 12ம் திகதி அன்று ஐக்கியநாடுகள் 
மனித உரிமமகள் ஆமையகக் கூடடத் ரதாடர் ஆ�ம்பமாகுமன்்றை ஆமையாை�ால் வாசிக்கப்படடு 
அன்்றை விவாதிக்கபடவும் உள்ை  அறிக்மகக்கு ்மலும் த�வுகள் சான்றுகள் ்சர்க்க வந்துள்ைார். 
இந்்ந�த்தில் மனித உரிமமகள் வன்முமறை குறித்த காடடமான தீர்மானஙகமை இைஙமகக்கு 
அனுச�மை ரசய்யும் நாடுகள் ரகாண்டு வ�ாது தீர்மானத்மத மலினப்படுத்தல், இைஙமகயின் 
இமறைமமக்குள் தமையீடு அதனால் அதமன ஏற்க மறுத்தல் என்கின்றை ஜாதிக ரப�முமனயின் 
ரகாள்மககமை இன்மறைய ஜனாதிபதி �ணில் (�ாசபக்சா) மீள் புதுப்பித்தல் ரசய்து வருகின்றைார்.
 இஙகுதான் சிஙகைவர்கள் தஙகளிமடயுள்ை அ�சியல் ் வறுபாடுகமைக் கடந்து சிஙகை ரபௌத்த 
்தசிய வாதத்மத நிமைநிறுத்துவமத மமயப்படுத்தி ஒ்� குழுவாக முன்்னறும் ஆற்றைல் ரதளிவாகிறைது. 
ஆனால் இைஙமகத் தமிழ் அ�சியல்வாதிக்ைா ஒன்றைபடட கு�லில் பாதிக்கப்படட தமிழர்களின் 
மனித உரிமமகள் வன்முமறைகள் பற்றி எடுத்தும�க்கும் ஆற்றைைற்றைவர்கைாக உள்ைனர். இதற்குக் 
கா�ைமாகப் பை குழுக்கைாகத் தடுமாறுவ்த அமமகிறைது. இந்தத் தடுமாற்றைத்தால் இம்முமறையும் பை 
அறிக்மககமைத் தமிழ் அ�சியல்வாதிகள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் ஆமையகத்திற்கு 
அனுப்பியுள்ைதும் அல்ைாமல் தனித்தனி சந்திப்புக்கள் சாடசியளித்தல்களுக்கும் முயற்சிக்கின்றைனர். 
கடந்த 13 ஆண்டுகைாக சிறிைஙகா மனித உரிமமகள் ஆமையகத்தின் அமனத்துைக சடட 
விசா�மைகளில் இருந்து தப்புவதற்கு இைஙமகத் தமிழர்களின் இந்த பாழ்ரசய்யும் பல்குழுச் 
ரசயற்பா்ட கா�ைமாகிறைது.
 சிறிைஙகாவில் மனித உரிமமகள், ரபாறுப்புக்கூறைல், நல்ைாடசி என்பன முன்்னற்றைம் 
அமடகின்றைன எனக் காடடும் அறிக்மககள் தய�ரிப்பது, இந்தியா, சீனா யப்பான் �ஸயா  உடபடட 
ஆசிய நாடுகமை தீர்மானத்மத மலினப்படுத்த உதவுமாறு ்வண்டுவது எனப்  பல்வமக உத்திகளில் 
சிறிைஙகாவின்  இன்மறைய ஜனாதிபதியும் இறைஙகியுள்ைா்� தவி� நமடமுமறையில் உள்ை தவறுகமை 
ஏற்று உரிய திருத்தஙகமை ஐக்கியநாடுகள் மனித உரிமமகள் ஆமையாைரின் ரநறிப்படுத்தலில் 
ரசய்ய அவர் ஆயத்தம் இல்மை.
 இதமன 2023 முதல் 2027 வம� ஐந்தாண்டுகளுக்கான நிமை்பறைான அபிவிருத்தி 
திடட ஒத்துமழப்புக்கள் உடன்படிக்மகயில் மகரயாப்பமிட இைஙமக வந்த ஐக்கிய நாடுகள் 
அபிவிருத்தி ஓத்துமழப்பு பஙரகாக் அலுவைகத்தின் ஆசிய பசிபிக் பி�ாந்தியப் பணிப்பாைர் ்டவிட 
மஸரனக்யன்கார் ரகாழும்பில் ஜனாதிபதி �ணில் விக்க�மசிஙகாமவ, இைஙமகக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 
சமபயின் வதிவிடப் பி�திநிதி ஹனா சிஙகர் ஹம்டி, ஒருஙகிமைப்பாைர் ஆண்டரியாஸ கர்பாதி 
ஆகி்யாருடன் சந்தித்துக் கைந்தும�யாடிய ரபாழுதும் உை� முடிகிறைது. இக்கைந்தும�யாடல்களில் 
மனித உரிமமகள் மற்றும் குடிசார் உரிமமகள் உரிய முமறையில் ்பைப்படடா்ை ரபாருைாதா� 
அமமதி ரபாருைாதா� வைர்ச்சி மறுசீ�ாக்கம் அமடயும் என்னும் கருத்மத அவர் எடுத்தும�த்துள்ைார். 
இதற்கு �ணில் தான் இைஙமகயிலுள்ை அமனத்து சமூகஙகளினதும் உரிமமகமைப் பாதுகாக்கவுள்ை 
பயனுள்ை சீர்திருத்தஙகமைச் ரசய்யவுள்ைார் எனவும் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் மனித உரிமமகள் 
்ப�மவயுடனும், புைம்ரபயர் தமிழர்களுடனும் இமைந்து இது ரதாடர்பில் பயணிப்பதற்கான 
திடடஙகமைச் ரசயற்படுத்தத் ரதாடஙகியுள்ைதாகவும் விைக்கம் அளித்துள்ைார். ஆனால் தாயகத்தில் 
உள்ை தமிழர்களுடன் ்பசுவது ரதாடர்பான எமதயும் கூறைாதது அவரின் உள்்நாக்கு ஏமாற்றுதல் 
என்பமத உறுதி ரசய்துள்ைது. பின்னர் ்டவிட மஸரனக்யன்கார் யாழ்ப்பாைத்திற்குச் ரசன்று 
அஙகுள்ை ரபாருைாதா� அபிவிருத்தி நிமைகள் மற்றும் மனித உரிமமகள் ரதாடர்பான கை 
ஆய்ரவான்மறை யாழ்ப்பாைத்தின் ஆளுநருடனும் அ�சியல் தமைவர்கள் சமுகத்தமைவர்களுடனும் 
்பச்சுக்கள் நடாத்தியதன் மூைம் நிமறைவு ரசய்துள்ைார். ரபாருைாதா� அமமதிக்கும் வைர்ச்சிக்கும் 
மனித உரிமமகள் ்பைப்படுவது முன்நிபந்தமனயாக உள்ை நிமையில் ஈழத்தமிழர்களின் மனித 
உரிமமகள் குறித்த ரதளிவான விைக்கஙகமைப் ரபற்று பறைந்தள்ைப்படடு பாதிப்புறுபவர்களுக்கு ஐக்கிய 
நாடுகள் சமப எவவமகயில் உதவைாம் எனத் திடடமிடுதலும் இவரின் ்நாக்காக உள்ைது. ஆனால் 
யாழ்ப்பாைத் தமிழ் அ�சியல் தமைமமகள் பை குழுவாக உள்ைதால் ரதளிவான மனித உரிமமகள் 
குறித்த காடசிமய்யா ரபாருைாதா�த் ்தமவகமை்யா மனதிருத்துவது எந்தரவாரு அமனத்துைக 
ஆய்வாைர்களுக்கும் மிகக்கடினமான ஒன்றைாக்வ ரதாடர்கிறைது. ்டவிட மஸரனக்யன்காரும் இதற்கு 
விதிவிைக்கல்ை.
 இதற்கிமட �ணில் விக்கி�மசிஙகாவின் பயனுள்ை 22வது திருத்தம் என்பது ஜனாதிபதியின் 
அதிகா�ஙகமை மடடுப்படுத்த சிவில் அதிகாரிகள் மூவம� நியமித்தல் என ரவளித்்தாற்றைமளித்தாலும் 
இந்த சிவில் அதிகாரிகள் மூவரும் பா�ாைமன்றைத்தின் ரபரும்பான்மமயால் ஏற்கப்பட ்வண்டும் 
என்னும் விதியால் ஆடசியில் உள்ைவர்க்்க அதிகா�த்மத ்மலும் உறுதிப்படுத்தும் சடடமாகிறைது. 
22.05.1972இல் சிறிமா்வா பண்டா�நாயக்கா ஆடசியுள்ைவர்கள் மக்கள் இமறைமமமயக் கடடுப்படுத்தும் 
அதிகா�த்மத,  ்சால்பரி அ�சியல் அமமப்பு 29(2) இன் சிறுபான்மம மதஙகளுக்கு இனஙகளுக்கு 
எதி�ான சடடஙகமை இைஙமகப் பா�ாளுமன்றைம் நிமறை்வற்றினால் பிரித்தானிய பிரிவிக் கவுன்சிலுக்கு 
்மன்முமறையீடு ரசய்யைாம் என்னும் வலு்வறைாக்கத்மத இல்ைாமல் ரசய்து இைஙமகத் தமிழர்கமை 
நாடற்றை ்தச இனமாக்கியதன் மூைம் ரதாடக்கி மவத்தார் 1978இல் ்ஜ. ஆர். ஜயவர்த்தனா  
நிமறை்வற்று அதிகா�முள்ை ஜனாதிபதி ஆடசி முமறைமய அறிமுகப்படுத்தி ஒரு தனிமனிதரிடத்தில் 
அதிகா�க் குவிப்பு ஏற்பட வழி ரசய்தார். தற்ரபாழுது அவரின் உறைவின�ான �ணில் விக்கி�மசிஙகா 
மிக நுடபமான முமறையில் 22வது திருத்தத்தால் ஆடசியாைர்களுக்்க உச்ச அதிகா�ம் என்பமத 
உறுதி ரசய்கிறைார். இந்நிமையில் இந்த அதிகா� ஆடசியில் இருந்து தமிழர் விடுபட தமிழர்கள் 
பாழ்ரசய்யும் பல்குழுவாக இயஙகும் நிமைக்கு முற்றுபுள்ளி மவத்து ஒரு குழுவாக தஙகளின் மனித 
உரிமமகள் பி�ச்சிமனமய ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் மனித உரிமமகள் ஆமையகத்துக்கு ரதரிவிக்கப் 
பழக்வண்டும் என்ப்த இைக்கின் எண்ைமாக உள்ைது. 

ஆசிரியர்

ஒரு குழுவாக முன்னேறும் சிஙகளவர்களும்
பல குழுககளாகத் தடுமாறும் தமிழர்களும்

இலங்ர்யின் ம்பாரு்ாதாை மநருக்டி நாட்டின் 
சு்ாதாை ்ட்டரெபபிரன வீழச்சியின் இறுதி 

க்ட்டததிறகு இட்டுச்மென்றுள்தா் ஐககிய நாடு்ள 
ெர்ப மதரிவிததுள்து. 

 மதார் ெதிபபு ெறறும் புளளிவி்பை திரண 
க்்ததின் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் ொத தைவு்ளின் ்படி, 
இலங்ர்யின் ெைாெரி ்றுரெக ப்ாடு 12,444 ரூ்பா்ா் 
அதி்ரிததுள்து. 
 ொதாைணொ் ஒரு குடும்்பததில் ஐ்ர இருநதால், 
அநத குடும்்பததிறகு அடிப்பரட மெலவு ்ளுககு ொத 
திைம் 65,435 ரூ்பா அ்சியொகும் என அைொங்்பெ 
கூறுகிறது.
 2019 ஆம் ஆண்டு நாட்டின் ெைாெரி ்றுரெக 
ப்ாட்டு வீதம் 6966 ரூ்பா்ா் ் ாணப்பட்டது. தைவு்ளின் 
்படி ம்ாழும்பு ொ்ட்டததிபலபய ெக்ளின் ொதாநத 
மெலவு அதி்்வில் அதி்ரி ததுள்து.
 இநத சூழலில் இலங்ர் அதன் ்ைலாறறில் 
மி் பொெொன ெமூ்-ம்பாரு்ாதாை மநருக்டியின் 
ெததியில் உள்தா்வும் ்ரபபிணிப ம்பண்்ளின் 
்ாழ்ாதாைதரத இநத நிரல ்பாதிததுள்தா்வும் 
ஐககிய நாடு்ள ெர்பயின் அறிகர்யில் மதரிவிக 
்ப்பட்டுள்து. 

kpf Nkhrkhd r%f nghUshjhu 
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த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

“ெட்ட ரீதியானதும் மதாடரச்சியானதுொன ்ர் 
யில் நல்லாட்சி, ெொதானம், ெனித உரிரெ்ள, நீதி 

ெறறும் ம்பாறுபபுகூறல் என்்பன்றரற நிரலநாட்ட 
ப்ண்டிய அ்சியம் எழுநதுள்து” என  ்பனடிய 
பிைதிப பிைதெரும் நிதி அரெச்ெருொன கிறிஸ்டியா 
பரீலாண்ட்  மதரிவிததுள்ார.

 புலம்ம்பயர இலங்ர்த தமிழர்ளுடன் ்பன 
டிய பிைதிப பிைதெரும் நிதி அரெச்ெருொன கிறிஸ் டியா 
பரீலாண்ட் ெநதிபபு ஒன்ரற நடததியுள்ார.
 இநத ெநதிபபின் ப்பாது அண்ரெய இலங்ர் 
சூழநிரலரெ்ள குறிதது ் லநதுரையாடப்பட்டுள்து.
 “இநத ெ்ால் மிக் தருணததில் இலங்ர்ககு 
்னடா எவ்ாறான ்கி்பா்தரத ்கிக் ப்ண்டும் 
என்்பது குறிதது தமிழ ்பனடிய ெமூ்தரதச் 
பெரநத்ர்ள ்பகிரநது ம்ாண்ட ்ருததுக்ள ம்பறுெதி 
யானர்“ என   தனது அதி்ாைபூர் ட்விட்டர  த்ததில் 
கிறிஸ்டியா பரீலாண்ட்  மதரிவிததுள்ரெ குறிபபிட 
ததக்து.
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மநருக்டியான ஒரு்ால்ட்டததில் நாட் 
டின் ஜனாதி்பதியா்ப ்பதவிபயறற 

ைணில் விககிைெசிங்் அ்ருககு இருக்ககூடிய 
்பதவிக்ாலததின் இைண்டரை ்ருடங்்ர் 
பூரததி மெய்ைா என்ற ப்ளவி ஆைம்்பததில் எழு 
நதிருநதது. அதறகு ்பல ்ாைணங்்ள இருநதன. 

முதலா்து: ்பாைாளுென்றததில் ஆதை்றற நிரல 
- அதா்து அ்ைது ்ட்சியில் ஒபைமயாரு ்பாைாளு 
ென்ற உறுபபினரதான். இைண்டா்து: ்ாலிமு்த 
திடல் ப்பாைாட்டக்ாைர்ள ைணிலுககு எதிைான 
ப்பாைாட்டதரதயும் தீவிைப்படுததியிருநதார்ள. 
மூன்றா்து: நாட்டின் ம்பாரு்ாதாை நிரலரெ 
உடனடியா்ச் சீைரடயககூடிய ஒன்றா்க ்ாணப 
்பட்டிருக்வில்ரல. நான்்ா்து: பிைாநதிய ெர் 
பதெ ரீதியான மநருக்டி்ள. இர் ்ாைண ொ் 
்டுரெயான மநருக்டிககு உள்ாகும் ைணில் 
விககிைெசிங்்  அ்ருககுக கிரடதத ்பதவிக்ா 
லதரத முழுரெயா்ப பூரததிமெயயக கூடிய 
்ைா் இருப்பாைா என்ற ப்ளவி ்பல்ப்று தைபபி 
னைால் முன்ர்க்ப்பட்டது. 

 ைணில் ஜனாதி்பதியா்ப ்பதவிபயறற 
ப்பாது, “அ்ர ெக்ள ஆரணரயப ம்பறாத ஒரு 
்ர. அ்ர ்பதவி விலகி புதிய பதரதரல நடதத 
ப்ண்டும்” என பிைதான எதிரக்ட்சியான ஐககிய 
ெக்ள ெகதி, தமிழத பதசியக கூட்டரெபபு, 
பஜ.வி.பி. என்்பன ப்ாரிகர் முன்ர்ததிருநதன. 
ஆனால், ்பதவிபயறறு சுொர ஒரு ொத ்ால 
ததுககுள்ா்ப் இநத நிரலரெ்ளில் ொறறங் 
்ர்க ம்ாண்டு்ரு்தில் ைணில் ம்றறிம்பற 
றிருககின்றார. ெக்ளின் ஆரணரயப ம்பறாெல் 
்நத்ர என்ற ்ருததுககு அபப்பாபத ைணில் ்பதில 
ளிததிருநதார. 
 இைண்டாம் உல்ப ப்பாரின்பின்னர மநரு 
க்டியான ஒரு ்ால்ட்டததில் பிரிததானியாவில் 
நரடம்பறறரத அ்ர உதாைணொ்க கூறியிரு 
நதார. இபப்பாது, தனது ்பதவிக்ாலதரதப 
பூரததி மெய்துடன் ெட்டும் நின்றுவிடாெல் 
- ெறமறாரு த்ரணககு அதா்து 2024 இல் 
பதரதலில் ப்பாட்டியிட்டு மீண்டும் ஜனாதி்பதி 
யா்தற்ான உ்பாயம் ஒன்ரறயும் அ்ர ்குததுச் 
மெயற்படுகின்றார என்்பரத உணைமுடிகின்றது.

ராஜபக்சக்களின் ஆதரவு 
 ்பாைாளுென்றததில் தனது ஐககிய பதசி 
யக ்ட்சிககு ஒபைமயாரு ஆெனம் ெட்டும் 

உள்நிரலயில், அைொங்்தரத நடதது்தறகு 
ைணில் தடுொறு்ார எனச் மொல்லப்பட்ட ப்பாதி 
லும், ம்பாதுஜன ம்பைமுனவின் ஆதைவுடன் அைொ 
ங்்தரத ஸ்திை ொன முரறயில் ம்ாண்டு மெல்ல 
முடியும் என்்பரத ைணில் இநத ஒரு ொத ்ாலததில் 
உணரததியிருககின்றார. இது ்பைஸ்்பை பதர்யின் 
அடிப்பரடயிலான ஒரு மெயற்பாடாகும். 
 ‘அை்லய’ எனப்படும் ெக்ள ப்பாைாட்டத 
தினால் உருககுரலநது ப்பானது ைாஜ்பகெக்ளின் 
அைசியல்தான். அததுடன் ம்பாதுஜன ம்பைமுரன 
யும் இதனால் ்பாரிய பின்னரடர்ச் ெநதிததது. 

இநத நிரலயில் சில ்ாலததுககு தெது இருபர்பப 
்பாது்ாப்பதறகு உத்ககூடிய்ைா் ைணில் இருப 
்பார என ைாஜ்பகெக்ள ெரியா்ததான் ெதிபபி 
ட்டிருநதார்ள. ெறுபுறததில் ்டநத ம்பாதுத 
பதரதலில் ஒபைமயாரு ஆெனததுடன் ்படுபதால்வி 
ரயச் ெநதிதத ைணிலுககும், அ்ைது ்ட்சிககும் 
புததுயிர ம்ாடுப்பதற்ான ெநதரப்பொ்வும் 
இது அரெநதது. அவ்ாறான ஒரு ெநதரப ்பம் 
கிரடக்ாது ப்பாயிருநதால் ைணிலின் அைசி 
யல் அஸ்தெனொகியிருககும். 
 ஆ், இைண்டு தைபபுக்ளுககுபெ ஒரு்ரை 
ஒரு்ர ஆதரிக்ப்ண்டிய ்பைஸ்்பை பதர் 
உள்து. அதனால் முைண்்பாடு்ள உரு்ானா 
லும் புரிநதுணரவின் அடிப்பரடயில் அதரனத 
தீரததுகம்ாள்ககூடிய்ர்்ா்ப் ைணிலும் 
ைாஜ்பகெக்ளும் உள்ார்ள. இநத உறவு முறியு 
ொ் இருநதால் இருதைபபினைது அைசியல் எதிர 
்ாலததுககும் அது ெொதி ்ட்டு்தா் அரெநது 
விடும். அை்லிய ப்பாைாட்டததினால் தெது ்ட்சி 
க்ான ெக்ள மெல்்ாககு எநத்வுககு வீழச்சி 
யரடநதிருககின்றது என்்பது மொட்டு அணிககுத 
மதரியும். அதனால், ம்பரும்்பாலான விடயங்்ளில் 
அடககி ் ாசிக் ப்ண்டிய பதர் அ்ர்ளுககும் 
உள்து

ஜனாதிபதித் ததரதல் 
 மொட்டுவின் ்பாைாளுென்றப ம்பரும்்பான் 
ரெரய ர்ததுகம்ாண்டுதான் தான் ஆட்சி மெயய 
ப்ண்டும் என்்பது ைணிலுககுத மதரிநதுதான் 
இருககின்றது. ஆனால், மொட்டு தனககு எதிைா 
்ச் மெயற்படாது என ைணில் ்ணிப்பதறகு 
்பல ்ாைணங்்ள உள்ன. முககியொ் திடீரத 
பதரதல் ஒன்ரறச் ெநதிக் மொட்டு தயாைா் 
வில்ரல. அை்லய ப்பாைாட்டததினால் ைாஜ்பக 
ெக்ளின் நறம்பயர ்படுபொெொ்ப ்பாதிக்ப 
்பட்டிருககின்றது. இதரனப புனைரெக் சில 
்ாலம் மெல்லும் என்்பது ைாஜ்பகெக்ளுககும் 
மதரியும் ைணிலுககும் மதரியும். ஜனாதி்பதி என்ற 
முரறயில் ்பாைாளுென்றதரதக ்ரலப்பதற்ான 

அதி்ாைம் அடுதத ்ருடம் ைணிலின் ர்்ளுககு 
்நதுவிடும். இது மொட்டுவுககு அச்சுறுததல். 
 ‘அை்லய’ ப்பாைாட்டம் ம்பருெ்வுககு 
ஒடுக்ப்பட்டுவிட்டாலும், அது முழுரெயா் 
இல்லாெல் ப்பா்வில்ரல. அது உயிரதுடிபபுடன் 
இல்லாவிட்டாலும், அது உயிருடன்தான் உள்து. 
ைணிலும் அதரனததான் விரும்புகின்றார. ைாஜ 
்பகெக்ள அ்ர்ளிடமுள் ்பாைாளுென்றப ்பல 
தரதப ்பயன்்படுததி தனககு எதிைா்ச் மெயற 
்படு்தறகு முற்பட்டால் மீண்டும் ‘அை்லய’ 
தூண்டிவிடு்தற்ான ெரறமு்ொன திட்டம் 

ஒன்று ைணிலிடம் இருப்பதா் அ்ருககு மநருக் 
ொன ் ட்டாைங்்ள ் ருதுகின்றன. ைாஜ்பகெ க்ர் 
ர்ககுள ர்ததிருப்பதற்ான ஒரு துருபபுச் 
சீட்டா் அை்லயர் ைணில் ்பயன்்படுததலாம் 
என்ற ஒரு ்ருததும் உள்து. 
 இதரனவிட ைாஜ்பகெக்ள தைபபில் 
்ாணப்படும் உள்் முைண்்பாடு்ள, அதி்ாைப 
ப்பாட்டி்ர்ப ்பயன்்படுததிகம்ாண்டு 2024 
இறுதியில் நரடம்பற ப்ண்டிய ஜனாதி்பதித 
பதரதலில் தான் ்்மிறங்கு்தற்ான திட்டம் 
ஒன்றும் ைணிலிடம் உள்தா்த மதரிகின்றது. 
இநதத பதரதரல ைணில் விரும்பினால் ஒரு 
்ருடம் முன்கூட்டிபய நடததவும் முடி 
யும். மொட்டுவின் பிதாெ்ைான ெகிநத ைாஜ்பகெ 
ர்ப ம்பாறுதத்ரையில் தனது ெப்ாதைர்ளில் 
எ்ரையும் இன்மனாரு ஜனாதி்பதித பதரதலில் 
்்மிறக் அ்ர தயாைா்வில்ரல. ப்ாட்டா்ப 
யவுடன் ம்பறறுகம்ாண்ட அனு்ப்ம் ப்பாதும் 
என அ்ர நிரனககிறார. ்பஸில் ைாஜ்பகெவுககு 
ஜனாதி்பதிக ்னவு இருநதாலும் அ்ரைக ்் 
மிறககு்து ‘அை்லய’ ப்பாைாட்டதரதவிட பொெ 
ொன நிரலரய ஏற்படுததிவிடும் என்்பது ெகிநத 
வின் ்ணிபபு. ஏமனனில் ்பஸில் மீதும் அதி்்வு 
குறறச்ொட்டுக்ள உள்ன. 

நாமலுககு அவ்சரமில்்லை
 இநத நிரலயில் அ்ைது மதரிவு அ்ைது 
‘இ்்ைெர” நாெல் ைாஜ்பகெதான். ஆனால், 
2023 இல் அல்லது 2024 இல் நரடம்பறககூடிய 
ஜனாதி்பதித பதரதலில் நாெரல ்்மிறக் ெகிநத 
விரும்்பவில்ரல. இதறகு இைண்டு ்ாைணங்்ள 
மொல்லப்படுகின்றது. அை்லய ப்பாைாட்டததின் 
சூடு தணியாத நிரலயில் நாெரல ்்மிறககு்து 
ஆ்பததானதாகிவிடலாம் என்்பது முதலா்து 
்ாைணம். நாெலுககு பெலும் அனு்ப்ம் - முதிரச்சி 
பதர் என்்பது இைண்டா்து ்ாைணம். 
 ைாஜ்பகெ குடும்்பதரத ொைாத ஒரு்ரை 
்்மிறக் முற்பட்டால் ்ட்சிரயபய இழக் 
ப்ண்டிய நிரல ்ைலாம் என்ற அச்ெமும் ெகிந 
தரிடம் உள்து. சுதநதிைக ்ட்சிரய ரெததி 
ரியிடம் ்பறிம்ாடுததது இதில் அ்ருககு நல்ல 
அனு்ப்ம். அதனால், ைாஜ்பகெ குடும்்பதரத ொைாத 
எ்ரையும் மொட்டு ்ட்சியின் ொரபில் அ்ர 
்்மிறக்ொட்டார. 
 இவ்ாறான பின்னணியில் மீண்டும் 
ஒரு முரற ைணிரல ஜனாதி்பதியாககி -ைணிலின் 
அடுதத ்பதவிக்ாலததின் முடிவில் நாெரல 

mfpyd;

fl;Liu
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 "்காணாமல் ஆக்கபபடதடாருக்கான 
தபாராடடத்்த நீங்கள் ஆரம்பித்து இர 
ணடாயிரம் நாட்கள் ச்சன்றுவிடடன. இந் 
தப தபாராடடத்தின் மூலைமா்க நீங்கள் சபற்ற 
முன்தனற்றங்கள் என்ன?"

 "2009 ஆம் ஆண்டு இனஅழிபபும் ம்ாடூை 
யுததமும் நரடம்பறற பிற்பாடு ர்யளிதது 
்ாணாெலாக்ப்பட்ட உறவு் ர்த பதடி நாங்்ள 
மதரு ஓைங்்ளில் எெது உணரவுபூர்ொன ஏக் 
ங்்ளுடன் ப்பாைாடிகம்ாண்டிருககிறம். இலங்ர் 
அைொங்்ம் எெககு நீதிரயப ம்பறறு ததரும் 
என்்பதில் நம்பிகர் இழநத நிரலயில்தான் ெர் 
பதெததிடம் நீதிரயக ப்ட்டு நிறகிறம். 
 ஐ.நா. ெனித உரிரெ்ள ப்பைர்யின் 36 
ஆ்து கூட்டத மதாடரில் இருநது இன்று ்ரை 
எெது உண்ரெ நிரலரய நாம் ஐ.நா. முறறததில் 
எடுதது உரைததுகம்ாண்டிருககின்பறாம். ெர்பத 
ெததின் மூலொன ஒரு நீதிரயததான் நாம் 
எதிர்பாரததிருககின்பறாம். ஆனால், இது்ரையில் 
எெககு ொத்ொன முன்பனறறம் எதுவும் இடம் 
ம்பறறதா் இல்ரல. அரனதது நாடு்ளும் நிரண 
நதிருககும் ஐ.நா.வில் எெககு ொத்ொன ஒரு 
நியாயதரதப ம்பறறுததைப்ண்டும் என்்பதுதான் 
எெது ப்ாரிகர்."

 "இரணடாயிரம் நாட்களுககு முன் 
னர இந்தப தபாராடடத்்த நீங்கள் ஆரம் 
பித்த தபாது, இந்தபதபாராடடம் இவவ 
ளவு நாட்களுககுத் சதாடரும் என நி்ன 
த்தீர்களா? அல்லைது குறுகிய ்காலைத்து 
ககுள் நீதி கி்டத்துவிடும் என எதிரபார 
த்தீர்களா?"

 "இநத ம்ாடூை இனஅழிபபு நரடம்பறற 
பிற்பாடு எெது உறவு்ர்த பதடி மதருவில் நின் 
பறாம். ஆனால், 2016 ஆம் ஆண்டுககுப பின்னர 
இலங்ர் அைொங்்ததினால் நீதி கிரடககுொ 
உன்ற ஒரு ப்ளவி எெது உறவு்ள ெததியில் 
பதான்றியது. இதனால்தான் 2017 ம்பபை்ரி 
ொதம் 20 ஆம் தி்தி இநதப ப்பாைாட்டதரத நாம் 
ர்்ளில் எடுதது ஒரு நிர்ா்க ்ட்டரெபர்ப 
உரு்ாககி அதனூடா் இன்று்ரை நாம் எெது 
உறவு்ர்த பதடிகம்ாண்டிருககின்பறாம். 
 இவ்்வு நாட்்ளுககு நீடிககும் என 
நிரனக்வில்ரல. ப்பார முடிநத பின்னர - புதத 
ரின் ்ழியில் ்நத இநத அைொங்்ம் எெது 
பிளர்்ர்க ம்ாண்டிருக்ொட்டார்ள என்ற 
நம்பிக்யுடன் இநதப ப்பாைாட்டதரத முன்மன 
டுதது்ருகின்பறாம். எெது பிளர்்ர்த திருபபி 
ஒப்பரடப்பார்ள என்ற நம்பிகர்யுடன்தான் 
அ்ர்ளிடம் நாம் பிளர்்ர் ஒப்பரடத 
திருநபதாம். ஆனால், ர்்ளில் ஒப்பரடதத்ர 
்ளுககு என்ன நடநதது என்்பரதச் மொல்லக கூடிய 
நிரலயில் அைொங்்ம் இல்ரல. 

 இனஅழிபர்பச் மெயத இநத அைொங்்ங் 
்ளிடமிருநது எம்ொல் நீதிரய எதிர்பாரக் 
முடியாது. ஆட்சி ொறியிருநதாலும்கூட அ்ர் 
ளிடமிருநது எெககு ஒருப்பாதும் நீதி கிரட 
க்பப்பா்தில்ரல. ெர்பதெம்தான் எெககு 
நீதிரயப ம்பறறுததநது - ஒரு நிைநதை அைசியல் 

தீரவுககும் ் ழிவிட ப்ண்டும் என்்பதுதான் இநதத 
தாயொரின் ப்ாரிகர். "

 "இரணடாயிரம் நாட்களா்க இந்தப 
தபாராடடத்்த வீதி்களில் இ்றஙகி முன் 
சனடுத்து வருகின்றீர்கள். இதன்தபாது எவ 
வா்றான சநருக்கடி்க்ள எதிரச்காள்ள தவண 
டியிருந்தது?"

 " நாம் மதருவில் இறங்கி ப்பாைாட்டதரத 
ஆைம்பிதத நாளிலிருநது இைாணு்ப புலனாய்ா 
்ர்ளின் அச்சுறுததல்்ளுககு உள்ாகி்ருகி 
ன்பறாம். தினெரி இவ்ாறான ெம்்ப்ங்்ள 
இடம்ம்பறுகின்றது. இதறகு நாங்்ள அஞெவி 
ல்ரல. உயிர்ளுககும் பெலான உண்ரெரயக 
்ண்டறி்தற்ா் நாம் இநதப ப்பாைாட்டதரத 
நடததிகம்ாண்டிருககின்பறாம். எெது பிளர் 
்ளுககு என்ன நடநதது என்்பரத இநத அைொ 
ங்்ததினால் மொல்ல முடியாது. ஆனால், ெர் 
பதெம் அதரனச் மொல்ல ர்க்ப்ண்டும். 
ர்யளிக்ப்பட்ட பிளர்்ளுககு என்ன நடந 
தது என்ற உண்ரெ ெர்பதெததின் மூலொ் 
ம்ளிகம்ாண்டு்ைப்படப்ண்டும். ெர்பதெ 
குறறவியல் நீதிென்றததில் அைொங்்தரத 
நிறுததி நீதிரயப ம்பறறுகம்ாள்தற்ா்ததான் 
இநதப ப்பாைாட்டதரத நாம் மதாடர நதும் 
முன்மனடுககின்பறாம். 
 எம்மீதான அச்சுறுததல்்ள மதாடரபில் நாம் 
ெர்பதெததுககுத மதரியப்படுததிகம்ாண்டிருக 
கின்பறாம். எெககு ஏதா்து நடநதால் அதறகு 

ெர்பதெம் ம்பாறுபபுககூற ப்ண்டும். அடுதத 
மஜனி்ா கூட்டத மதாடரிலா்து எெது 
பிைச்சிரனக்ான தீரர் ெர்பதெம் ம்பறறுததை 
ப்ண்டும் என்்பதுதான் எெது ப்பாைாட்டததின் 
பநாக்ம்."

 

"உங்களிடமுள்ள ்கணிபபீடடின்படி 
வடககு கிழககு பகுதி்களில் ்காணாமல் 
ஆக்கபபடடவர்களின் எணணிக்்க எவ 
வளவு?

 "

 " ஏற்னப் ்பல ஆரணககுழுக்ளிடம் 
நாம் த்்ல்்ர்க ம்ாடுததிருககின்பறாம். 
ென்னார ்பங்குநதநரத ெறறும் ்பல்ப்று 
்ழி்ளிலும் எெது த்வ்ர் நாம் ம்ாடுததி 
ருககின்பறாம். 25 ஆயிைததுககும் அதி்ொன்ர்ள 
்ாணாெல் ஆக்ப்பட்டுள்ார்ள என நான் 
நிரனககிபறன். இநதப ப்பாைாட்டதரதயும் 
நடததிகம்ாண்டுதான் ொ்ட்ட அடிப்பரடயில் 
இநதத த்்ல்்ர் நாம் திைட்டிக ம்ாண் 
டிருககிறம். ஆ்ணப்படுத து்தற்ா். கிளி 
மநாச்சி ொ்ட்டததில் 1,620 ப்பர மதாடரபில் 
்பதிவு்ள உள்ன. இநத்ர்யில் மொத தொ் 
25 ஆயிைம் ்ரையிலான்ர்ள ்ாணாெலாக 
்ப்பட்டுள்னர."

 "பிரதான தமிழ்க ்கடசி்கள் உங்க 
ளு்டய இந்தப தபாராடடத்துககு எந்தளவு 
ககு வலுசத்சரத்துள்ளன?

 "

 " தமிழத பதசியதரத பநசிககின்ற பிைதான 
3 ்ட்சி்்ால் எநத்வுககு ப்பெககூடியன்ா் 
இருககின்றன என்்பது மதரியவில்ரல. ஒரு சிலர 
்ரதததுகம்ாண்டிருநதாலும் கூட - அதரனத 
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்கா்காணாமல் ஆக்கபபடடவர்களின் உ்றவு்கள் நீதி த்காரி வீதியில் இ்றஙகி தபாராடடங்க்ள 
ஆரம்பித்து இரணடாயரம் நாட்கள் ்கடந்துவிடடது. அவர்கள் ்கடந்துவந்த பா்தயில் எதிரச்காணட 
துன்பங்கள்இ தபாராடடத்தின் அடுத்த ்கடடம் என்ன என்பன தபான்்ற த்கள்வி்களுடன் வடககு 

கிழககு வலிந்து ்காணாமல் ஆக்கபபடதடார உ்றவு்களின் ்சங்கத்தின் த்லைவி 
கலாரஞ்சனி

 உயிதரா்டத் தமிழ் தாய்கக ்களம் நி்கழ்வுக்கா்க வழஙகிய தநர்காணலின் முககியமான பகுதி்க்ள 
இலைககு வா்ச்கர்களுக்கா்கத் தருகின்த்றாம்.

,J ekJ capupYk; Nkyhd Nghuhl;lk;...

ehq;fs; Xag;Nghtjpy;iy!
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த்கள்வி:
 ரணில் விககிரமசிங்க ஜனாதிபதியா்க 
பதவிதயற்ற பின் இலைங்்கயின் அரசியல் 
சபாருணமிய நி்லை்ம்கள் எபபடி இருக 
கின்்றன?

பதில்: 
 இலங்ர்யின் ஜனாதி்பதியா் தாம் ்பதவி 
பயற் ப்ண்டுமென்்பது ைணில் விககிைெசிங்்வின் 
நீண்ட ்ால ்ன்ா் இருநதது.அநதக ்னவு 
இபப்பாது நன்ாகி இருககின்றது.”அைசியலில் 
நிைநதை எதிரியும் இல்ரல.நிைநதை நண்்பர்ளும் 
இல்ரல” என்்பார்ள.அது இபப்பாது நிதரெனொகி 
இருககின்றது.ைணில் விகைெசிங்்ர் எதிரதத்ர 
்ள அல்லது விெரசிதத்ர்ள எல்லாரும் அரெச்ெர 
்பதவிக்ா்வும், ப்று ெலுர்்ளுக்ா்வும் இப 
ப்பாது அ்ைது பு்ழ்பாடத மதாடங்கி இருககி 
ன்றனர.
 இலங்ர் ெததிய ்ங்கியின் ஊழல் 
மதாடரபில் ைணிலின் ம்பயர ்பலொ் அடி்பட்ட 
நிரலயில் இது குறிதது ்டுரெயா் விெரசித 
த்ர்ள இபப்பாது ம்பட்டிப்பா ம்்பாய அடங்கிப 
ப்பாய, நாயககுட்டிரயப ப்பான்று ைணிலின் 
்ாரலச் சுறறி ் லம் ் நது ம்ாண்டிருககின்றார்ள.
ஜனாதி்பதி ைணிலின் ்ாட்டில் இபப்பாது ெரழ 
ம்பயது ம்ாண்டிருககின்றது.்பல்ப்று  மநருக 
கீடு்ளுககும் ெததியில் அைசியலரெபபின் அடி 
ப்பரடயில் அ்ர ்ாயந்ரததல்்ர் பெற 
ம்ாண்டு ்ருகின்றரெரய அ்தானிக்க கூடி 
யதா் உள்து.
 ைணில் ஜனாதி்பதியாகியுள்ரதத மதாடர 
நது எரிம்பாருள உளளிட்ட அததியா்சிய ம்பாரு 
ட்்ள ்பல்றரறயும் ம்ாள்னவு மெய்தறகு 
்ரிரெ்ளில் ்ாததிருநத்ர்ளின் எண்ணிகர் 
தறப்பாது குரற்ரடநதிருககின்றது.எரிம்பா 
ருர் ம்ாள்னவு மெய்தறகு QR என்ற 
ஒரு முரறரெ ர்யா்ப்பட்டு ்ருகின்றது.
இம்முரறரெயின் ஊடா் ்ாைததிறகு ஒரு 
முரற ்ா்ன உரிரெயா்ர்ள எரிம்பாருர் 
ம்பறறுக ம்ாளளும் ்ாயபபு உரு்ாகியுள்து. 
அதபதாடு அததியா்சிய ம்பாருட்்ள சில்றறின் 
விரல்ர் ைணில் ஜனாதி்பதியான ர்பயாடு 
குரறததிருககின்றார பெலும் எரிம்பாருள,  ப்பாக 
கு்ைதது ்ட்டணங்்ள என்்ப்றறிலும் ஒரு சிறிய 
மதார்யிரன. 
 குரறப்பதற்ான நட்டிகர்யில் ைணில் 
்்மிறங்கி இருநதார.இதன் ்ாைணொ் ஆைம்்ப 
்ட்டதரதக ்ாட்டிலும் ஓை்வு ைணில் குறிதத 
எதிர்பாரபபு நாட்டு ெக்ளிரடபய ்லுபம்பறறு 
்ாணப்படுகின்றது என்்பது உண்ரெயாகும். 
இ்றறுடன் புலம்ம்பயர தமிழ அரெபபுக்ள 
சில்றறின் தரடரய ஜனாதி்பதி நீககு்தறகு 
பெறம்ாண்ட முடிவு மதாடரபில் ்பல்ப்று 

விெரெனங்்ள இருநது ்ருகின்றப்பாதும் 
்பலர இதரன ்ைப்றறுப ப்பசி இருப்பதும் 
குறிபபிடததக்தாகும்.தரட நீக்ப்பட்டரெ 
சிறப்பானபதயாகும்.
 இபதப்ர் தரட நீக்ப்பட்டுள் 
இநத ெநதரப்பதரத புலம்ம்பயர உறவு்ள 
ெரியான ெநதரப்பொ்ப ்பயன்்படுததி நாட்டில் 
்ாழநது ்ருகின்ற தங்்ளுரடய உறவு்ளின் 
ம்பாரு்ாதாை ்பலதரத ்ட்டிமயழுபபு்தறகு 
முன்்ை ப்ண்டும் என்ற முககியஸ்தர்ளின் 
்ருததுடன் நானும் உடன்்படுகின்பறன்.ஏரனய 
தரட மெயயப்பட்டுள் அரெபபு்ளின் 
தரட்ள நீக்ப்பட்டு நல்லிணக் சூழநிரலககு 
விததிடப்படுதல் ப்ண்டும்.ைணில் தனது 
அைசியல் இருபபிரன தக் ர்ததுக ம்ாள்வும், 
தான் ொரநத ஐககிய பதசியக ்ட்சியின் 

அபிவிருததி ்ருதியும் ெெ்ாலததில் ்பல்ப்று 
்ாய ந்ரததல்்ர்யும் பெறம்ாண்டு ்ரு்து 
துலாம்்பைொ்த மதரிகின்றது.எனினும் இது 
மதாடரநதும் ொததியொகுொ? என்்பது குறிதது 
சிநதிக் ப்ண்டியுள்து.
 குறிப்பா் இலங்ர் ்டன் சுரெ்ளுககும் 
ெததியில் ெர்பதெததின் உதவிரய எதிர்பாரத 
திருககின்றது.இ்றறுள ெர்பதெ நாணய நிதி 
யததின் உதவி்ள குறிதத எதிர்பாரபபு அதி்்வில் 
்ாணப்படுகின்றது.ெர்பதெ நாணய நிதியம் 
இலங்ர்ககு உதவு்து குறிதது ஆைாயநது ்ரும் 
அபதப்ர் ்பல்ப்று நி்பநதரன்ர்யும் 
இலங்ர்ககு விதிததிருப்பதா் மதரிய ் ருகின்றது. 
இநநி்பநதரன்ள நரடமுரற்படுததப்படும் ்பட்ெ 
ததில்  ்ரி அதி்ரிபபு உளளிட்ட ்ாைணங்்்ால், 
உணவுப ம்பாருட்்ளின் விரல்ள பெலும் 
அதி்ரிக்ப்படககூடிய ்ாயபபு்ள ்ாணப்படுகி 
ன்றன. அதபதாடு அைெ ஊழியர்ளின் ெம்்ப்க 
குரறபபு குறிததும் ்ருததுக்ள ம்ளிப ்படுதத 
ப்பட்டு ்ருகின்றன.இததர்ய சூழநிரலயில் 
ஜனாதி்பதி ைணில் மீதான மெல்்ாககு ெரி் 
ரடயககூடும். இது அ்ர ொரநதுள் ஐககிய 
பதசியக ்ட்சிககும் ஒரு வீழச்சியா்ப் 
அரெயும் என்்பரத ெறுப்பதறகில்ரல.எனப் 
ெெ்ால நிரலரெ்ள ைணிலுககு ொத்ொ்த 
பதான்றினாலும் எதிர்ாலம் குறிதது எதுவும் மொல் 
்தறகில்ரல.

த்கள்வி:
 மக்கள் முன்சனடுத்து வந்த அர்கலைய 
தபாராடடத்தின் தறதபா்தய  நி்லை எபபடி 
இருககின்்றது?

பதில்: 
 ஊழலுககுப ப்பரப்பான ஆட்சியா்ர் 
்ான ைாஜ்பக்ஷாக்ர்  அைசியலில் இருநது 
விைட்டியடிதது நாட்டில் ஜனநாய்தரதயும் ஊழலி 
ன்ரெரயயும் உறுதிப்படுததும் பநாககில் அை்லய 
ப்பாைாட்டம் முன்மனடுக்ப்பட்டது. இர்ஞர்ள 
நாட்டுப்பறறுடனும் அரப்பணிபபுடனும்  இநதப 
ப்பாைாட்டதரத முன்மனடுதத விதம் குறிதது 
ெர்பதெ நாடு்ளும் ்பாைாட்டு மதரிவிததிருநதன.
்ாலிமு்ததிடலில் ஆைம்பிதத ப்பாைாட்டம் 
பின்னர நாட்ாவிய ரீதியில் விஸ்தரிக்ப்பட்ட 
நிரலயில் ெக்ளின் அபொ் ஆதைவும் இதறகு 
கிரடததிருநதது.
 ப்பாைாட்டததின் மூலொ் ்பசில் ைாஜ 
்பக்ஷ, ெஹிநத ைாஜ்பக்ஷ ப்ாதத்பாய ைாைாஜ்பக்ஷ 
ப்பான்ற்ர்ள அைசியலில் இருநதும் தூககிமய 
றியப்பட்டார்ள.எனினும் இலங்ர் யின் 
அைசியரல இன்னும் பின்புலததில் இருநதும் 
இ்ர்ள இயககி ்ரு்தா் விெனங்்ள முன் 
ர்க்ப்பட்டு ்ருகின்றன.இதில் உண்ரெ இல் 
லாெலும் இல்ரல.
 ஊழல்்ாதி்்ான ைாஜ்பக்ஷாக்ர் 
விைட்டியடிககும் நிரலககு இர்ஞர்்ால் 
உதப்்ெளிக்ப்பட்டரதத மதாடரநது பிைதெ 
ைா் இருநத ைணில் இபப்பாது ஜனாதி்பதியா் 
ப்ாபலாச்சி ்ருகின்றார.அை்லய ப்பாைாட்ட 
க்ாைர்ளின் அழுததம் ்ாைணொ்ப்  ைணிலுககு 
ஜனாதி்பதியாகும் ்ாயபபு கிரடததது.எனினும் 
ஜனாதி்பதி ைணில் இபப்பாது அதரன ெறநது 
அை்லவில் ஈடு்பட்ட்ர்ர் ஒடுககும் அல்லது 
ர்துமெயயும் நட்டிகர்்ளில் ஈடு்பட்டு ்ரு 
கின்றார.இது பிரழயான ஒரு அணுகு முரறயாகும்.
ைணில ஏறிய ஏணிரயபய எட்டி உரதப்பதா்ப் 
நான் ்ருதுகின்பறன்.இது நல்லதல்ல.
 அை்லவில் ஈடு்பட்படாரை ஒடுககும் நி் 
ழவு்ள   என்னதான் முன்மனடுக்ப்பட்டாலும் “ 
நீரு பூதத மநருப்பா்”  இன்னும் அை்லய இருநது 
ம்ாண்டுதான் இருககின்றது. தண்டரன்ளுககு 
ப்பாைாட்டக்ாைர்ள ்பயநத்ர்்ல்லர.நாட் 
டின் நலனுக்ா் அ்ர்ள எததர்ய துன்்ப 
துயைங்்ர்யும் ெநதிக் தயாைா்ப் இருக 
கின்றனர.நாட்டில் அைாஜ் ஆட்சி மீண்டும் 
தரலதூககுொனால் அல்லது ெக்ளின் நலன்்ள 
புறநதள்ப்பட்டு ஊழல்்ள அதி்ரிககுொனால் 
அை்லய ப்பாைாட்டக்ாைர்ள ம்றுெபன 
்பாரததுக ம்ாண்டிருக் ொட்டார்ள. ஒன்று்பட்ட 
ெகதியின் ஊடா் நல்லாட்சியும் ஜனநாய்மும் 

இலைங்்கயில் ஏறபடடுள்ள சபாருளாதார 
சநருக்கடி ்காரணமா்க அஙகு நடத்தபபடட 
மக்கள் தபாராடடத்தின் தறதபா்தய நி்லை 
மறறும் புதிய ஜனாதிபதி பதவிதயற்றபின் 
இலைங்்கயின் சபாருளாதாரா நி்லை்ம்கள் 

குறித்து இலைககு ஊட்கத்திறகு  இலைங்்கயின் 
ஓய்வுசபற்ற ்கல்விப பணிபபாளர 
ஏ.எம். கருணாரடண
வழஙகிய சி்றபபு ச்சவவி....

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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்ரும் 22ம் தி்தி “ெதம் அல்லது நம்பிகர்யின் 
அடிப்பரடயில் ்ன்முரறச் மெயல்்்ால் 

்பாதிக்ப்பட்ட்ர்ர்   நிரனவுகூரும் நாள“
 உல்ம் முழு்தும், ம்றுக்ததக் ப்பச்சு, 
ெகிபபுததன்ரெ ெறறும் உடல்ரீதியான ்ன் முரற 
ெறறும் தனிந்பர்ள, குழுக்ள ெறறும் த்ங்்ள 
மீதான தாககுதல்்ள, ெதததின் ப்பைால் இன 
அழிபபு ெறறும் நில அ்ப்ரிபபு, அ்ர்ளின் ெத 
நம்பிகர்்ள அல்லது முககியதது்ததின் ்ாை 
ணொ் அதி்ரிதது ்ரு்ரத நாம் மதாடரநது 
்ாண்கிபறாம்.
 இநநிரலயில், இந நார் முன்னிட்டு 
இலங்ர்யில் தமிழரதாய்ப்பகுதியில் ம்பௌதத 
ெதததின் ப்பைால் நிலங்்ள அ்ப்ரிக்ப்பட்டு ்ரு 
கின்றரதயும் அதனால் அம் ெக்ள எதிரம்ாளளும் 

இடர்ர்யும் இக்ட்டுரை வி்ரிககின்றது.
 ்டககு கிழககில் யுததம் மெௌனிக்ப 
்பட்டதன் பின்னர தமிழ ெக்ர் ம்பாறுதத 
்ரையில் மதாடரச்சியான ்பல்ப்று பிைச்சிரன் 
ளுககு மு்ங்ம்ாடுதது்ருகின்றனர.
 ்டககு கிழககில் எதரனப்பாது்ாப்ப 
தற்ா் ் டநத 30்ருட்ாலொ் ப்பாைாட்டங்்ர் 
தமிழ ெக்ள நடாததினார்ப்ா அதரன இன்று 
இழககும் நிரலரெ ஏற்பட்டுள்து.
 குறிப்பா் இலங்ர் அைொங்்ம் ்டககு 
கிழககில் தனது  ம்பௌதத சிங்்் ஆதிக்ததிரன 
நிரலநாட்டு்தற்ா் முன்மனடுககும் மெயற 
்பாடு்ள தமிழ ெக்ள ெததியில் ம்பரும் ்்ரல 
யிரன ஏற்படுததி்ரு்துடன் அதறகு எதிைா் 
ப்பாைாட்டங்்ர்யும் நடாததும் சூழநிரலககு 
நீண்ட ்ாலொ்ப் தள்ப்பட்டு ்ருகின்றனர.
 இவ்ாறான நிரலயில் ்டககு கிழக 
குப ்பகுதியில் முன்மனடுக்ப்படும் அதது மீறிய 
மெயற்பாடு்ளுககு மதாடரச்சியா் ப்பாைாட்ட 
ங்்ள அண்ரெக்ாலொ் முன்மனடுக்ப்படுகி 
ன்றன.

 கிழககு ொ்ாணததின் ெட்டக்்பபு 
ொ்ட்டததில் இநத ம்பௌதத சிங்்் ெயொக்ல் 
முயறசி ்படிப்படியா் திட்டமிட்ட ்ர்யில் 
முன்மனடுக்ப ்படுகின்றது.
 குறிப்பா் ெட்டக்்பபு ொ்ட்டததின் 
எல்ரலப்பகுதி்ளில் இநத சிங்்் ெயொக்ல் 
மெயற்பாடு்ள முன்மனடுக்ப்படுகின்றன.
 ெட்டக்்பபு ொ்ட்டததின் எல்ரலப்ப 
குதி்ர் ்பாது்ாப்பதறகு தமிழர தைபபிடம் 
எநதவித திட்டங்்ளும் இல்லாத ்ாைணததினால் 
மி்வும் இலகு்ான  முரறயில்  இநத ஆககிைமிபபு 

நட்டிகர்்ள முன்மனடுக்ப்படுகின்றன.
 இவ்ாறான நிரலயிபலபய ெட்டக்்பபு 
ொ்ட்டததின் மெங்்லடி ெறறும் கிைான் பிைபதெ 
மெயலா்ர பிரிவு்ர் உள்டககியதா்வுள் 
எல்ரலப்பகுதி்ளில் முன்மனடுக்ப்படும் அதது 
மீறிய ம்பௌதத ெயொக்ல் மெயற்பாடு்ர் நிறு 
ததுொறு ப்ாரி ெட்டக்்பபில் ்்ன ஈரபபு 
ப்பாைாட்டம் ஒன்று  முன்மனடுக்ப்பட்டது.
 “ெட்டக்்பபு ொ்ட்டததில் முன்மன 
டுக்ப்பட்டு்ரும் ம்பௌததெயொக்ல் திட்டம் 
ெறறும் தமிழர்ளின் ம்பாரு்ாதாைததிரன 
அழிககும் நட்டிகர்்ர் நிறுதது”  என்னும் 
தரலபபில் ெட்டக்்பபு,மெங்்லடியில் பநறறு 
முன்தினம் ஆரப்பாட்டம் முன்மனடுக்ப்பட்டது.
 இநத ஆரப்பாட்டததில் தமிழ பதசிய 
ெக்ள முன்னணியின் மெயலா்ரும் யாழ 
ொ்ட்ட ்பாைாளுென்ற உறுபபினருொன மெல் 
்ைாஜா ்பஜநதிைன், தமிழ பதசிய ெக்ள முன் 

னணியின் பதசிய அரெப்பா்ர த.சுபைஸ் உட்்பட 
்பண்ரணயா்ர்ள, ம்பாதுெக்ள ்லநதும்ா 
ண்டனர. இதன்ப்பாது ஐககிய நாடு்ள ெர்பககு 
அனுபபு்தற்ா் தயாரிக்ப்பட்ட ெ்ஜரும் ்ாசி 
க்ப்பட்டரெ குறிபபிடததக்து.

 குறிதத ஆரப்பாட்டததில் ‘அததுமீறிய 
்ாணி அ்ப்ரிபபிரன நிறுதது,ெயிலததெடு ொத் 
ரனயில் தமிழர்ளின் ்ால்நரட்ர் அழிக 
்ாபத,ம்பௌததெயொக்ரல நிறுதது,உல் 
்ங்கி ெறறும் ஆசிய அபிவிருததி ்ங்கி உட்்பட 
்பல்ப்று நிதி அரெபபு்ள ஊடா் ம்பறப ்படும் 
்டன்்ர்கம்ாண்டு தமிழர்ளின் ம்பாரு 
்ாதாைம் திட்டமிட்டு அழிக்ப்படு்தனால் ்ட 
ன்்ர் நிறுதது ப்பான்ற சுபலா்ங்்ர் ஏநதியிரு 
நதனர.
 தமிழர்ளின் ஆயுதப ப்பாைாட்டம் மெௌ 
னிக்ப்பட்டதன் பின்னர உல் நாடு்ளின் நிதி 
யுடன் இன்ாத ்ட்டரெப்பா் மெயற்படும் 
ெ்ா்லி அபிவிருததி ெர்ப, தமிழர ்பகுதி்ளில் 
சிங்்் ெக்ர்க ம்ாண்டு ்ன்முரற ்ழியில் 
குடிபயறறு்தற்ான நட்டிகர்்ர் முன்மன 
டுததுள்தா் தமிழ ெக்்ால்  குறறஞொட்டப 
்படுகின்றது.
 ெயிலததெடு,ொத்ரனயில் நூறு ்ருடங் 
்ளுககு பெல் ்ால்நரட்ர் தமிழர்ள பெயத 
து்ரும் நிரலயில் அப்பகுதியில் உள் தமிழ 
்ால்நரட ்பண்ரணயா்ர்ர் அ்றறி அங்கு 
ம்பௌதத ெயொக்ரல மெயயும் நட்டிகர்்ர் 
ெ்ா்லி அபிவிருததி ெர்ப முன்மனடுப்பதா்வும்  
மதரிவிக்ப்படுகின்றது.
 குறிப்பா் ெட்டக்்பபு ொ்ட்டததிரன 
பம்பாறுதத ்ரையில் ெ்ா்லி அதி்ாைெர்பயின் 

ஊடா் “்ாழ்ாதாை பெம்்பாடு” என்ற பதாற 
றப்பாடு்ளுடன் ம்பௌததம் ெயொக்ல் மெய 
ற்பாடு்ள   மதாடரச்சியா் முன்மனடுக்ப்படுகி 
ன்றன.
 குறிப்பா் ெட்டக்்பபு ொ்ட்டததின் 
்பட்டிப்பர் பிைபதெ மெயலா்ர பிரிவுககு 
ட்்பட்ட தாநதாெரலப்பகுதிககு பின்்பகுதியா் 
்ாணப்படும் தமிழர்ளின் ்ைலாறறு இடொன 
ம்விளியாெடு எனப்படும் ்பகுதியில் 
பெரனப்பயிரச்மெயர் என்ற ரீதியில் ்ாணி்ள 
பிடிக்ப்பட்டு பின்னர அப்பகுதியில் ்பாரிய 
வி்ாரை அரெக்ப்பட்டுள்து. தமிழ அைசி 
யான உல்நாச்சியார ஆட்சிமெயத இடொ் இது  
உள்து. உல்நாச்சியார ஓயம்டுககும் பூங்்ா 
்னம் அரெநதுள் ்பகுதி என ்ருதப்படும் 
்பகுதியிபலபய இநத வி்ாரை அரெக்ப்பட்டு 
ள்து.
 இபதப்பான்று ெட்டக்்பபு ப்பாைதீவு 

ப்பறறு பிைபதெ மெயலா்ர பிரிவுககுட்்பட்ட 
சின்ன்தரத என்னும் ்பகுதியில் தமிழர 
்பகுதிககுள ம்பௌதத வி்ாரை்ள அரெக்ப்பட்டு 
அங்கு சிங்்் ெக்ள ்டநத ்ாலததில் குடிய 
ெரததப்பட்டனர.
 ்ல்பலாயா திட்டம் ம்ாண்டு்ைப்பட்ட 
்ாலததில் குறிதத ்பகுதியில் தமிழ ெக்ள 
குடியெரததப்பட்ட நிரலயில், யுததம் ்ாைணொ் 
தமிழ ெக்ள இடம்ம்பயரநததால் அப்பகுதி 
ஆககிைமிக்ப்பட்டு சிங்்் பிைபதெொ் ொறறப 
்பட்டுள்ன.
 அண்ரெயில் கூட இதரனயண்டிய 
தமிழ ்பகுதிககுள சில  ம்பௌதத ெத குருொர்ள 
நுரழநது வி்ாரை்ர் அரெககும் முயறசி ் ர் 
முன்மனடுததிருநதனர. பின்னர அது அப்பகுதி 
தமிழ ெக்ளின் எதிரபபு ்ாைணொ் ர்விடப 
்பட்டது.
 இபதப்பான்று ெயிலததெடு,ொத்ரன 
்பகுதியில் பெரன்பயிரச் மெயர் என்ற 
அடிப்பரடயில் ெ்ா்லி அபிவிருததி அதி்ா 
ைெர்பயின் ஊடா் ்ால்நரட ்பண்ரணயா்ர்ள 
்பயன்்படுததும் பெயச்ெல் தரை ்ாணி்ளில் 
அததுமீறல்்ள, அ்ப்ரிபபுக்ள  முன்மனடுக்ப 
்பட்டு ்ருகின்றன.
 குறிப்பா் அப்பகுதியில் வி்ாரைமயா 
ன்றும் அரெக்ப்பட்டுள்துடன் சிங்்் குடிபய 
றறங்்ர் பெறம்ாளளும் நட்டிகர்்ப் 
முன்மனடுக்ப  ்பட்டு்ரு்தா் ெயிலததெடு, 
ொத்ரன ்ால்நரட ்்ரபப்பார ெங்்ததின் 
மெயலா்ர முைளிதைன் மதரிவிததார.
 தறப்பாது ்ரையில் தெது ம்பௌதத சிங்்் 
ஆககிைமிபபிரன ெட்டக்்பபு ொ்ட்டததிறகுள 
ம்ாண்டுமெல்்தற்ா் ம்பாலநறுர் ெறறும் 
அம்்பாரற ொ்ட்டங்்ர் பெரநத சிங்்் 
ெக்ர் குடிபயறறு்தற்ான மதாடரச்சியான 
நட்டிகர்்ள முன்மனடுக்ப்பட்டுள்ன.
 நீதிென்றம் குறிதத பெயச்ெல் தரை 
்பகுதியில் அததுமீறிய நட்டிகர்்ர் முன்மன 
டுக்ப்ண்டாம் என்று கூறியுள் நிரலயிலும் 
அதரனயும் மீறிய ்ர்யில் இநத மெயற்பாடு்ள 
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நாட்டில் ம்பாரு்ாதாை மநருக்டி மி் 
பொெொகியுள்து. ெக்ளின் இயல்பு 

்ாழகர்ரயப ம்பாரு்ாதாை மநருக்டி புைட்டிப 
ப்பாட்டிருககின்றது, ்ாழகர்ரயக ம்ாண்டு 
நடதத முடியாெல் குடும்்பங்்ள அநதரிததுக 
ம்ாண்டிருககின்றன. நிரலரெ்ர்ச் ெொளிக் 
முடியாெல் ெட்டவிபைாதச் மெயற்பாடு்ள உள 
ளிட்ட ்்ரல தரும் நட்டிகர்்ளில் குடும்்ப 
ங்்ள ஈடு்பட்டிருககின்றன அவ்ாறு ஈடு்பட நிர
ப்பநதிக்ப்பட்டிருககின்றன. ஆனால் நிரலரெ 
்ர்ச் சீர மெயது நாட்டில் இயல்பு நிரல ரெரய 
உரு்ாககு்தற்ான ஒன்றிரணர்யும், ஒன்றி 
ரணநத மெயற்பாடு்ர்யும் அைசியல்்ாதி்ளி 
டம் ்ாண முடியவில்ரல.
 உணவு, எரிம்பாருள, ெருநதுப ம்பாருட் 
்ளுக்ான தட்டுப்பாடு, அ்றறின் விரலபயறறம் 
என்்பன குடும்்பங்்ர் மி் பொெொ்ப ்பாதித 
திருககின்றன. உணவுத தட்டுப்பாட்ரடச் ெொ 
ளிப்பதற்ா் குடும்்பங்்ள குழநரத்ள முதல் 
ம்பரிய்ர்ளின் உணவு நு்ரச்சிரயக ்ணிெ 
ொ்க குரறததிருககின்றன. ொதாைணொ் மூன்று 
ப்ர்்ள உண்ருநதிய குடும்்பங்்ள உட் 
ம்ாளளும் உணவின் அ்ர்க குரறததிருககி 
ன்றன.

 மூன்று ப்ர்யும் உண்ருநத முடியா 
ரெயினால், ்பல குடும்்பங்்ள இைண்டு ப்ர் 
்ளிபலபய உண்ருநதுகின்றன. பெலும் ்பல 
குடும்்பங்்ள உணவு மநருக்டிககு மு்ம் 
ம்ாடுககும் ்ர்யில் ஒரு ப்ர் உணவுடன் 
நாட்்ர்க ்டததத மதாடங்கியிருககின்றன. 
இதனால் ெக்ள உணவுப ்பறறாககுரறயுடன் 
ப்பாைாட ப்ண்டிய நிரலரெககு ஆ்ாகியிருககி 
ன்றார்ள. உணவுக்ான இநதப ப்பாைாட்டம் 
ம்பாரு்ாதாை மநருக்டி நிரலரெயின் மி் பொெ 
ொன ெமூ்ப பிைதி்பலிப்பாகும்.
 எரிம்பாருளின் விரலபயறறமும் ெட்டுப 
்படுததப்பட்ட விநிபயா்மும், மின்விநிபயா்த 
தரடயும் குடும்்பங்்ளின் ்ாழ்ாதாை முயறசி 
்ளில் ம்பரும் தாக்தரத ஏற்படுததி இருககி 
ன்றன. மதாழில் துரற்ள இயல்்பா்ச் மெயற 
்பட முடியாரெயினால்; ்பலர மதாழில் ்ர் 
இழநதுள்ார்ள. நிைநதைொ்த மதாழில் புரிந 
த்ர்ள ெட்டுெல்லாெல், நா்ாநத உரழப 
்ப்ர்ளும் ப்ரல இல்லாத நிரலரெககுத 
தள்ப்பட்டிருககின்றார்ள.
 மநருக்டி்ளுககு ெததியில் மதாழில் 
துரற்ர்க ம்ாண்டிழுககின்ற நிறு்னங்்ள 
்பல தெது ்பணியா்ர்ளுக்ான ெம்்ப்தரதக 
குரறததிருககின்றன. இதனால் இநத நிறு்னங் 
்ளில் ்பணியாறறு்ப்ர்ள மதாழில் இழபபுககு 
ஆ்ா்ாத இழக்ாத ப்பாதிலும் குடும்்ப ்ருொன 
இழபபுககு ஆ்ாகியிருககின்றார்ள. இதனால் 
குடும்்பங்்ர்க ம்ாண்டு நடதத முடியாத நிரல 
ரெககு அ்ர்ளும் ஆ்ாகி இருககின்றனர.
 ம்பாரு்ாதாை மநருக்டி ்ாைணொ் 
நாட்டின் மூன்றிலிைண்டு குடும்்பங்்ள உணவுக 
்ா்ப ப்பாைாடு்தா் பெவ த சில்ைன் நிறு்னம் 
பெறம்ாண்ட ஆய்றிகர்யில் குறிபபிட்டி 
ருககின்றது. மநருக்டியினால் ்பாதிக்ப்பட்ட 

பிைபதெங்்ர்ச் பெரநத 2300 குடும்்பங்்ளிடம் 
அநத நிறு்னம் ஆயவு நடததியிருககின்றது. 
அநத ஆயவின்்படி, 85 வீதொன குடும்்ப ங்்ள 
்ருொனதரத இழநதுள்ரெ ் ண்டறியப்பட்டிரு 
ககின்றது, இ்றறில் ்பாதிககும் பெற்பட்ட 
குடும்்பங்்ள தெது ்ருொனததின் ம்பரும் 
்பகுதிரய இழநதிருககின்றன. ்பததில் ஒன்று 
என்ற வீதததிலான குடும்்பங்்ள தெது மொதத 
்ருொனதரதயும் இழநது தவிககின்றரெ இநத 
ஆயவின் மூலம் ்ண்டறியப்பட்டிருககின்றது,
 எரிம்பாருள தட்டுப்பாடு, விரல்ாசி 
அதி்ரிபபு, உணவுப ்பறறாககுரற, உணவுத 
தட்டுப்பாடு  ப்பான்ற ்ாைணங்்ளினால் ்பாதிக் 
ப்பட்ட குடும்்பங்்ள தெது பிளர்்ளுககு 
உண்ளிக் முடியாத நிரலரெககு ஆ்ாகியிரு 
ககின்றன. ஆயவுககு உட்்படுததப்பட்ட குடும்்ப 
ங்்ளில் 35 வீதததுககும் அதி்ொன குடும்்பங்்ள 
தங்்ள பிளர்்ளின் உணவு உட்ம்ாள்ரலக 
குரறப்பதற் நிரப்பநதிக்ப்ப ட்டிருககின்றன. 
பெலும் 31 வீதொன குடும்்பங்்ள ெட்டுபெ தெது 
உணவுத பதர்்ர் ெொளிக்க கூடிய நிரலயில் 
இருப்பது ்ண்டறியப்பட்டிருககின்றது.
 மதாழில் இழபபு, குடும்்ப ்ருொன 
இழபபு ப்பான்ற ்ாைணங்்ளினால் எழுநதுள் 
மநருக்டி நிரலரெ்ளினால் உயிர்ாழ்தறகு 
அ்நம்பிகர்யான மெயற்பாடு்ளுககுக குடும் 
்பங்்ள தள்ப்பட்டிருககின்றன. இது ஆ்பதது 
ககுரிய நிரலரெ என பெவ த சில்ைன் நிறு 
்னம் எச்ெரிகர் மெயதிருககின்றது. ்றிய 
நிரலரெககுத தள்ப்பட்டுள் குடும்்பங்்ள 
குடும்்ப ‘மநருக்டி நிரல’ நட்டிகர்்ளில் 
ஈடு்பட்டிருப்பதா் அநத நிறு்னம் சுட்டிக்ாட்டி 
இருககின்றனது.
 நிரலரெ்ர்ச் ெொளிப்பதற்ா் – மநருக 
்டி நிரலரெ்ர் எதிரம்ாள்தற்ா் ்டன் 
்ாங்கு்து, பிளர்்ர்ப ்பாடொரல்ளில் 
இருநது விலககிக ம்ாள்து, அல்லது அததி 
யா்சிய மொததுக்ர் விற்பரன மெய்து 
ப்பான்ற நட்டிகர்்ர் பெறம்ாண்டிருக 
கின்றன.
 அபதப்ர் ஆயவுககு உட்்படுததப்பட்ட 
குடும்்பங்்ளில் 3 வீதொன தெது வீடு்ர் 
விறறல், பிளர்்ர் மதாழில்்ளில் ஈடு்படு 
ததல், சிறு்ர்ர்த திருெணம் மெயது ம்ாடு 
ததல், பிச்ெi எடுததல் அல்லது திருடுதல், அல்லது 
வி்பொைததில் ஈடு்படுததல் ப்பான்ற ெட்ட 
விபைாதச் மெயற்பாடு்ர் மநருக்டி நிரல 
நட்டிகர்்்ா் பெறம்ாண்டிருககின்றன 
என்று பெவ த சில்ைன் நிறு்னம் தனது ஆய்றிகர் 
யில் குறிபபிட்டிருககின்றது.
 இலங்ர்யின் ம்பாரு்ாதாை நிரலரெ 
மி்வும் பொெெரடநதிருககின்றது எனக கூறியுள் 
பெவ த சில்ைன் நிறு்னததின் இலங்ர்க்ான 
்பணிப்பா்ர ஜுலியன் மெல்லப்பா, எரிம்பாருள 
ெறறும் உணவு மநருக்டி ்பை்லான உறுதியறற 
நிரலரெரய ஏற்படுததி இருப்பதா்ச் சுட்டிக்ாட் 
டியிருககின்றார.
 இநத நிரலரெயில் என்ன மெயயலாம், 

என்ன மெயய ப்ண்டும் என்்பது ்பறறியும் 
அ்ர குறிபபிட்டிருககின்றார. இநத மநருக்டி 
நிரலரெரயத தணிப்பதறகு நிரலயானபதார 
அைசியில் தீரர்க ்ாண ப்ண்டும். நாட்ரடப 
்பரழய நிரலரெககுக ம்ாண்டு ்ை ப்ண்டும். 
குடும்்பங்்ளுககு எதிர்ாலம் ்பறறிய நம்பிகர்ரய 
ஊட்ட ப்ண்டும். இது ,குறிதது நாங்்ள இலங்ர் 
அைொங்்தரத ்லியுறுததுகிபறாம் என அ்ர கூறி 
யுள்ார.
 அது ெட்டுெல்ல. மநருக்டியினால் 
மி்வும் ்பாதிக்ப்பட்டுள் குடும்்பங்்ளுககு 
உயிர்ாககும் உதவி்ர் அ்ெைொ் ்ழங்்வும், 
இநத மநருக்டி நிரலரெ பெலும் ்பை்ாெல் 
தடுக்வும் நன்ம்ாரட ்ழங்குனர்ளுககு நாம் 
அரழபபு விடுககிபறாம் என்றும் அ்ர மதரிவிதது 
ள்ார.
 நாடு மி் பொெொன ம்பாரு்ாதாை மநரு 
க்டிககு உள்ா்தறகு ்ண்ட்படி நாடு்ளிடம் 
்டன்்பட்ட ஆட்சியா்ர்ள அ்றரறத திருப 
பிச் மெலுதது்தற்ான ்ழிமுரற்ளில் தீவிை 
்்னம் மெலுததவில்ரல. அதற்ா் பெறம்ா 
ள்ப்பட்டிருக் ப்ண்டிய நட்டிகர்்ர்த 
தீரக்தரிெனததுடன் பெறம்ாள்த த்றிவிட் 
டனர. ஆட்சியா்ர்ள ்டன்்பட, நாட்டு ெக்ப் 
்டன்்பட்ட்ர்ர்ப ப்பான்று ம்பாரு்ாதாை 
மநருக்டி்ளினால் ்லங்கித தவிககின்றார்ள.
 மடாலர ்பறறாககுரற ஏற்பட்டு, நாட்டு 
ெக்ளின் அன்றாட உணவுத பதர் ெறறும் 
எரிம்பாருள, ெரெயல் எரி்ாயு என்்ப்றரற 
இறககுெதி மெய்தறகு ்ழிமதரியாெல் 
விழி பிதுங்கிய நிரலரெ ்ரையிலும் ்டன் 
,சுரெயினாலான எதிர்ாலம் குறிதது ஆட்சி 
யா்ர்ள ்்ரல ம்ாண்டிருக்வில்ரல. ம்பாரு 
்ாதாைதரத ஸ்திைப்படுதது்தற்ான ைாஜரீ் நட் 
டிகர்்ளில் அ்ர்ள ஈடு்படவுமில்ரல.
 இறககுெதி ம்பாரு்ாதாைததிலும், உல்லா 
ெப ்பயணி்ள ெறறும் ஆரட ஏறறுெதியிலும் 
அநநியச் மெலா்ணிக்ா்த தங்கியிருககின்ற 
நாட்ரட அநதத துரற்ளில் நுணுக்ொன ்ழி 
முரற்ளில் ம்ாண்டு நடதத அ்ர்ள த்றி 
விட்டார்ள. குடும்்ப அைசியரல நிரலநிறுததவும், 
இன்ாத, ெதம்றி அைசியலிலும் அதி் ஈடு்பாடும், 
அக்ரறயும் மெலுததியிருநத ைாஜ்பக்ஷக்ள 
நாட்டில் ெலிநதிருநத ஊழல்்ர்ககூட ்ட்டுப 
்படுதத முயறயசிக்வில்ரல. இததர்ய ம்பாறு 
ப்பறற நட்டிகர்்ளினால் நாடு ்படுகுழியில் 
வீழநதுள் ப்ர்யிலும்கூட ் ட்சி அைசியலிலும், 
அதி்ாைதரதக ர்ப்பறறு்தற்ான நுணுக் 
அைசியலிலுபெ ்ட்சித தரல்ர்ளும் அைசியல் 
்ாதி்ளும் ்்னம் மெலுததி இருககின்றனர.
 ம்பாரு்ாதாை மநருக்டி்ர்ச் ெொளிக் 
முடியாெல் ெக்ள தன்மனழுச்சி ம்ாண்டு 
ஒருங்கிரணநது திைண்மடழுநத அனு்ப்ததிலும் 
கூட அைசியல் தரல்ர்ளும் அைசியல்்ாதி்ளும் 
்பாடம் ்படிக்த த்றியிருககின்றனர. இது ்் 
ரலககுரியது. ்ண்டனததுககும் உரியது.
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இலங்ர்யின் முன்னாள ஜனாதி்பதி ப்ாட் 
டா்பய தபபிபயாடியரதத மதாடரநது ைணில் 

விககிைெசிங்்விறகு புதிய ஜனாதி்பதியாகும் ்ைம் 
கிரடததிருககின்றது. அடுதத இைண்டரை ்ருட 
்ாலததுககு அ்ர இப்பதவிரய ்கிக்வுள் 
நிரலயில் அ்ரின் ்பதவிக்ாலம் மி்வும் ெ்ால் 
மிகுநததா்ப் அரெயும் என்று அைசியல் விெர 
ெ்ர்ள ்ருதது மதரிவிதது ்ருகின்றனர.
 இதனிரடபய ைணிலுககு ்பகிைங்்ொ் 
ஆதைவிரன ்ழங்கிய ்ட்சி்ளுள இலங்ர் 
மதாழிலா்ர ்ாங்கிைஸ் ெரலய்ததில் குறிபபிட 
ததக் ்ட்சியா்வுள்து.
 ைணில் மதாடரபில் ்ககிை அரல்ள அதி 
்ரிதது ்ருகின்ற ஒரு ெநதரப்பததில் இ.மதா.
்ா.வின் இநத துணி்ை முடிவு ்பாைாட்டததக்பத 
எனினும் இநத ஆதைர் ரெயப்படுததி 
ெரலய் ெக்ளின் பதர் 
்ள ்பல்றரறயும் நிரற 
ப்றறிகம்ாள் இ.மதா.
்ா. அதி்்்ான அழுத 
ததரத ஜனாதி்பதிககு 
் ழ ங் ் ப ் ண் டு ம் 
என்்பது  ்பலரினதும் ்ருத 
தா்வுள்து.
 இலங்ர் அண் 
ரெக்ாலொ் ம்பாரு்ாதாை மநருக்டிரய ெநதி 
தது ்ரும் நிரலயில் ெ்ல துரற்ளும் ஆட்டம் 
்ண்டு ்ருகின்றன.அதபதாடு ஸ்திைப்பாடு இல் 
லாத அைசியல் நிரலயானது ெர்பதெததின் 
ெததியில் இலங்ர் மீதான நம்்ப்ததன்ரெரய 
ப்ளவிககுறியாககியுள்து.
 ்டன் சுரெ நாட்ரட அழுததிக ம்ாண் 
டிருககும் நிரலயில் ெக்ளின் இயல்பு ்ாழகர் 
ம்பரிதும் பொெெரடநதுள்து.இதனிரடபய 
இலங்ர் தறப்பாது மு்ங்ம்ாடுததிருககும்  ம்பாரு 
்ாதாை மநருக்டி உலகின் ஏரனய நாடு்ளுக்ான 
எச்ெரிகர் ெமிகரஞயாகும் என்று ெர்பதெ 
நாணய நிதியததின் நிரறப்றறுப ்பணிப்பா்ர 
கிறிஸ்டலினா பஜாரஜிபய்ா மதரிவிததுள்ார.
 அதபதாடு ்பணவீக் அதி்ரிப்பானது 
அபிவிருததி அரடநது ்ரும் நாடு்ளின் ம்பாரு 
்ாதாை ்்ரச்சியில் ்பாரிய தாக்தரத ஏற்படுத 
து்தற்ான ொததியமுள்து.உயர்ான ்டன்் 
ர்யும் ்ரையறுக்ப்பட்ட ம்ாளர்்ர்யும் 
ம்ாண்டிருககும் நாடு்ள பெலும் ்பாதி ப்பரடயும் 
என்றும் அ்ர சுட்டிக்ாட்டியுள்ார.
 நாட்டின் ்பல்ப்று மநருககீடு்ளுககும் 
ெததியில் ம்க்ளின் எதிரப்பரல ்ாைணொ் 
முன்னாள ஜனாதி்பதி ப்ாட்டா்பய நாட்ரட 
விட்டு தபபிபயாடும் துரப்பாககிய நிரலரெ 
ஏற்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட ம்றறி 
டததிறகு ்பாைாளுென்றததில் இடம்ம்பறற ்ாக 
்ளிபபினூடா் ைணில் மதரிவுமெயயப்பட்டுள்ார.
 ஆைம்்பததில் ப்ாட்டா்பய ்பதவி வில் 
ப்ண்டுமென்று ப்பாைாட்டக்ாைர்ள குைமலழு 
பபியப்பாதும் பின்னர ைணில் பிைதெைானரதத 
மதாடரநது ைணில் விககிைெசிங்்ர்யும் அப்ப 
தவியில் இருநது கீழிறங்குொறு ப்ாஷங்்ள 
்லு்ரடநதன.என்றப்பாதும் இதறம்ல்லாம் 
அஞொது அைசியல் யாபபின் அடிப்பரடயில் 
தறப்பாது ைணில் ஜனாதி்பதி ்பதவிரயயும் எட்டிப 
பிடிததிருககின்றார.எது எப்படியானப்பாதும் 
நாட்டின் ஜனாதி்பதியாகும் ைணிலின் நீண்ட 
்ால ்னவு இபப்பாது நன்ாகி இருககின்றது 
என்்பதரனயும் ெறுப்பதறகில்ரல.    
 

எதிரபப்லை்கள்
ெததிய ்ங்கி ஊழல், ைாஜ்பகொக்ளின் ்பாது்ா 
்லர என்்பதுப்பான்ற ்பல விடயங்்ர் ரெயப 
்படுததி ஜனாதி்பதி ைணிரல ்பதவி விலகுொறு 
மதாடரச்சியா் அழுததங்்ள இடம்ம்பறறு 
்ருகி ன்றன. இநநிரலயில் அடுதது ்ரும் 

ஜனாதி்பதியின் இைண்டரை ஆண்டு ்பதவி 
க்ாலம் ெ்ால் மிக்தா்ப் அரெயுமென்்ப 
பதாடு எதிரப்பரல்ர் தாககுபிடிதது தெது 
்பதவிக்ாலதரத ம்றறி்ைொ் ஜனாதி்பதி 
நிரறவு மெய்ாைா? என்்பது குறிததும் சிநதிக் 
ப்ண்டியுள்து. ைணில் பிைதிநிதிதது்ப்படுததும் 
தைபபினர ெர்பதெததின் அ்பகீரததிககு 
உட்்பட்ட்ர்ள. அவ்ாறான்ர்ப்ாடு இரண 
நதிருப்பமதன்்பது சிங்்் ம்பௌதத பதசிய 
்ாதததுககு தீனிப்பாடு்தா்ப் அரெயும்.
இநநிரலயில் ஜனாதி்பதி எல்லா ெக்ர்யும் 
அை்ரணதது மெயற்பட ப்ண்டிய நிரலயில் 
அதன் ொத்ததன்ரெ எவ்ாறு அரெயும்? என்்ப 
ரதயும் ம்பாறுததிருநபத ்பாரக்ப்ண்டியுள்து.
 ைணில் ஜனாதி்பதியானரதத மதாடரநது 
ெர்பதெமும் உடனடி உதவி்ர் ்ழங்கும் 
என்று மொல்்தறகில்ரல.ைணிலின் பின்புலம் 
இதில் ்ணிெொன தாக்தரத மெலுததுகின்றது.
 ஜனாதி்பதி மதரிவுகம்ன்று ப்ட்்பா்ைா் 

ைணில் விககிைெசிங்், டலஸ் அழ்பம்பருெ, 
அனுைகுொை திொநாயக் ஆகிபயார ப்பாட்டியிட்ட 
நிரலயில் தமிழ முறப்பாககுக கூட்டணி, 
தமிழதபதசிய கூட்டரெபபு, முஸ்லிம் ்ாங்கி 
ைஸ் ப்பான்ற சிறு்பான்ரெ ்ட்சி்ள டலஸ் 
அழ்பம்பருெவிறகு தெது ஆதைர் ்ழங்கி 
யிருநதபதாடு, இலங்ர் மதாழிலா்ர ்ாங்கிைஸ் 
ைணில் விககிைெசிங்்விறகு ்பகிைங்்ொ் தனது 
ஆதைர் அறிவிததது.
 ைணில் மீதான நாட்டு ெக்ளின் எதிர 
ப்பரல்ளுககு ெததியில் இ.மதா.்ா.வின் இநத 
முடிவு மதாடரபில் அதிருபதியான ம்ளிப 
்பாடு்ப் அதி்ொ் இருநது்நதன.ஏற்னப் 
ம்பாதுஜன ம்பைமுன அைசின் ்பங்்ாளிக ்ட்சியா் 
இ.மதா.்ா. மெயற்பட்டு ் நத நிரலயில் இைாஜாங்் 
அரெச்ெர ்பதவியும் ஜீ்ன் மதாண்டொனுககு 
்ழங்்ப்பட்டிருநதது.ம்பாதுஜன ம்பைமுனவின் 
மெல்்ாககு ெரியத மதாடங்கிய நிரலயில் 
இ.மதா.்ா.வின் மெல்்ாககும் ெரலய்ததில் 
்படிப்படியா் ெரி்ரட்ரத அ்தானிக் முடி 
நதது.மதாடரநதும் இ.மதா.்ா. ம்பாதுஜன 
ம்பைமுனவுடன் இரணநது மெயற்படுொனால் 
அது தனககுததாபன குழி பதாண்டிப ம்ாண்ட 
தறகு ஒப்பாகிவிடும் என்று ்பலரும் ்ருதது மதரி 
விததிருநதனர.
 இதனிரடபய இக்ட்சி ்பாைாளுென்றததில் 
சுயாதீனொ் மெயற்படபப்பா்தா் அறிவிதது  
இைாஜாங்் அரெச்சு ்பதவிரயயும் துறநதது.
இ்றறுககும் ெததியிபலபய ஜனாதி்பதி மதரிவில் 
ைணில் விககிைெசிங்்ர் ஆதரிககும் முடிர் 
இ.மதா.்ா. பெறம்ாண்டிருநதது. இம்முடிவு 
ஒரு துணி்ைொன முடி்ா்வும் இருநதது.ஊசி 
முரனயில் இ.மதா.்ா. இருப்பதா்வும் சிலர 
விெரசிததிருநதனர.
 இ.மதா.்ா.விறகும் ஐககிய பதசியக 
்ட்சிககும் இரடயில் முன்னதா் மநருங்கிய 
மதாடரபு ்ாணப்பட்டது.பஜ.ஆர.மஜய்ரததனா, 
ஆர.பிபைெதாொ ஆகிபயாரின் ம்றறியில் ெரல 
ய் ெக்ளின் ்பங்்ளிபபு ்ணிெொ் அரெ 
்தறகு இ.மதா.்ா. ்லுபெரததிருநதது.ெரலய் 
ெக்ளுககும் ஐ.பத.். விறகும் இரடபய ஒரு 
மநருங்கிய பிரணபர்ப ஏற்படுதது்தில் இ.மதா.
்ா.முககிய ்பங்்ாறறி இருநதது. 
 ஐ.பத.்.வின் ம்ாளர்்ள எவ்ாறா் 
இருபபினும் ெக்ள அதரனப ம்பாருட்்படுததாெல் 
இ.மதா.்ா. வின் ப்ாரிகர்ரய ஏறறு 
ஐ.பத.்.விறகு ் ாக்ளிப்பரத ் ழக்ொ்க ம்ாண் 

டிருநதனர.எனினும் பின்்நத ்ாலங்்ளில் 
ெஹிநத ைாஜ்பக்ஷவுடன் இ.மதா.்ா. மதாடரர்ப 
்்ரததுக ம்ாண்ட நிரலயில் 2005, 2010, 2015  
ஆம் ்ருடங்்ளில் இடம்ம்பறற பதரதல்் ளில் 
ஜனாதி்பதி ெஹிநதவின் ்ைதரத இக்ட்சி 
்பலப்படுததியிருநதது. எனினும் 2015  ஜனாதி்பதி 
பதரதலில் ெஹிநத ைாஜ்பக்ஷவின் ம்றறி 
ொததியொ்வில்ரல என்்பதும் அறிநதபதயா 
கும்.2019 இல் இடம்ம்பறற ஜனாதி்பதி பதர 
தலில் ப்ாதத்பாய ைாஜ்பகெர் இ.மதா.்ா.ஆதரி 
ததிருநதது.

த்சாளபசபாறி
எவ்ாமறனினும்  இ.மதா.்ா. இபப்பாது 
நீண்ட இரடப்ர்யின் பின்னர ஐ.பத.்.வின் 
தரல்ர ைணில் விககிைெசிங்்ர் ஜனாதி்பதி 
மதரிவின்ப்பாது ஆதரிததிருககின்றது.இது ஒரு 
நல்ல ெகுனொகும்.விெரெனங்்ர் புறநத 
ளளி இ.மதா.்ா. ைணிலுககு ்ழங்கிய ஆதைவு 

்பலனளிததிருககின்றது.
  இநத ஆதைவினூ 
டா் இ மதா.்ா. ெரலய் 

ெக்ளின் அபிவிருததி 
்ருதி ஜனாதி்பதிரய 
்லியுறுததி ்பல்ப்று 
ந ன் ர ெ ் ர ் யு ம் 
ம்பறறுக ம்ாடுக் 
ப ் ண் டு ம் . ெ ர ல ய ் 

ெக்ளின் பதர்்ள நாளுககு நாள விரி்ரடநது 
மெல்கின்றன.அ்ர்ளின் தீரக்ப்படாத பிைச்சிரன 
்ள அதி்முள்ன.
 ம்பாரு்ாதாைம், ்ல்வி, சு்ாதாைம், அைசி 
யல் ப்பான்ற ்பல துரற்ளிலும் உரிய இலகர் 
ெரலய் ெக்ள எட்டாத நிரலபய இன்னும் 
்ாணப்படுகின்றது. ெரலய் ெக்ளின் பிைச்சி 
ரன்ளுககு தீரவிரனப ம்பறறுக ம்ாடுககும் 
பநாககில் ெரலய் அைசியல்்ாதி்ள அவ் 
பப்பாது அைொங்்தரத ்லியுறுததி சிறசில 
அபிவிருததி்ர் ம்பறறுக ம்ாடுதது ்ருகின் 
றப்பாதும் அர்யரனததும்  “யாரனப ்பசிககு 
பொ்பம்பாறிரயப “ ப்பான்றபதயாகும் என்்பரத 
யும் குறிபபிட்டாதல் ப்ண்டும்.
 ஆளும் தைபபுடன் இரணநது மெயற்படு 
்தாலும் அரெச்சுப ்பதவி்ர் ம்பறறுக ம்ாள 
்தாலும் ெக்ளுககு அதி்ொன பெர்்ர் 
ம்பறறுக ம்ாடுக் முடியும் என்ற பதாைரணயில் 
இ.மதா.்ா. மதாடரச்சியா் மெயற்பட்டு ்நது 
ள்து.அெைர மெௌமியமூரததி மதாண்டொன் 
இதற்ான அடிதத்தரத இட்டிருநத நிரலயில் 
பின்்நத ்ட்சி்ளும் இதரனக ர்கம்ா ள்த 
மதாடங்கின.எனினும் ெரலய்க ்ட்சி்ள ஆளு 
நதைபபுடன் இரணநது மெயற்படுகின்ற ப்பாதும் 
ெக்ளுககு உரிய நன்ரெ்ர் ம்பறறுக ம்ாடுக 
்வில்ரல என்றம்ாரு ்பலொன குறறச்ொட்டும் 
இருநது ்ருகின்றது.
 இ.மதா.்ா. விறகு எதிைா் இநதக 
குறறச்ொட்டு ெறறு ்பலொ்ப் முன்ர்க்ப்பட்டு 
்ருகின்றது.முன்னாள ஜனாதி்பதி ெஹிநத 
ைாஜ்பக்ஷவுடன் மநருக்ொன முரறயில் இ.மதா.
்ா. இரணநது மெயற்பட்டப்பாதும் இநத மநரு 
க்ொனது ெரலய் ெக்ளின் எழுச்சிககு உரி 
ய்ாறு பதாள ம்ாடுக்வில்ரல என்்பது ்பலரும் 
முன்ர்ககும் குறறச்ொட்டாகும்.
 இ்றறுககும் ெததியில் இ.மதா.்ா. ஜனாதி 
்பதி ைணிலுககு ஆதைவு ்ழங்கி ர்ரயச் சுட்டுக 
ம்ாள்ாது தபபிப பிரழததிருககின்றது.
 இநத ஆதைவு ம்றுெபன அைசியல் 
்ாய ந்ரததபலாடு நின்றுவிடக கூடாது.இதன் 
மூலம் ெரலய் ெக்ளின் பிைச்சிரன்ள ்பல 
்றறுககும் தீரவிரனப ம்பறறுக ம்ாடுக் இ.மதா.
்ா. முன்்ருதல் ப்ண்டும்.தறப்பாது ெரல 
ய்ததில் ெரிர்ச் ெநதிததுள் இக்ட்சி இதத 
ர்ய பெர்்ளின் ஊடா் தன்ரன தூககி 
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கிழககு ஆபிரிக்ாவில் ்டும் ்ைட்சியின் 
்ாைணொ் ்பல இலட்ெக்ணக்ான ெக்ள 

்பட்டினிச்ொர்த தறப்பாது எதிரம்ாண்டிருககிறா 
ர்ள.
 இவவிடயதரத முதன்ரெப்படுததி, 
அதா்து கிழககு ஆபிரிக்ாவில் ்பல மில்லியன் 
எண்ணிகர்யிலான ெக்ள ப்பாதிய உணவின்றி 
்பட்டினிரய எதிரபநாககியுள்தா் அரனததுல் 
சு்ாதாை தா்பனம் எச்ெரிகர்ரய ம்ளியிட்டிருக 
கின்றது.
 “்ைட்சி, ்ாலநிரல ொறறம், விரல்ாசி 
உயரவு, அததுடன் ்டககு எததிபயாபபியாவில் 
தறப்பாது நரடம்பறறு்ருகின்ற ப்பார ப்பான்ற 
்ாைணங்்ளினால் அங்கு உணவு நிரலரெ மி் 
விரை்ா் பொெொன நிரலரய அரடநது 
ம்ாண்டிருககிறது” என்று அரனததுல் சு்ாதாை 
தா்பனததின் (WHO) உயர இயககுநைான (Director Gen-
eral) மதட்பைாஸ் அதாமனாம் ம்பரிபயசுஸ் (Tedros 

Adhanom Ghebreyesus) மஜனி்ாவில் நரடம்பறற 
ஒரு ெநதிபபின் ப்பாது குறிபபிட்டார.

 ‘ஆபிரிக்ாவின் ம்ாம்பு’  (Horn of Afri-
ca) என்று அரழக்ப்படும் பிைபதெததில் உள் 
நாடு்்ான திஜிபூட்டி, எததிபயாபபியா, ம்ன்யா, 
பொொலியா, மதன் சூடான், சூடான், உ்ாண்டா 
ஆகிய ஏழு நாடு்ளில் ்பல மில்லியன் ் ணககிலான 
ெக்ள பநாரயயும் ்பட்டினிச்ொர்யும் எதிரம்ா 
ண்டு்ருகிறார்ள.”

 “்ைட்சி, ப்பார, ்ாலநிரல ொறறம், 
உணவுப ம்பாருட்்ள, உை்ர்்ள, எரிம்பாருள 
என்்ப்றறின் அொதாைண விரல உயரவு 
்ாைணொ் ப்பாதிய உணர்ப ம்பறறுகம்ாள் 
முடியாத சூழநிரலயில் அங்குள் ெக்ள இருககி 
றார்ள.”
 “்பசியும் ஊட்டச்ெததுக குரற்பாடும் 
உடல் ஆபைாககியததுககு உடனடி ஆ்பதரத 
விர்விக்ககூடிய நிரல இருககும் அபத 
ப்ர்யில், அர் உடலின் பநாய எதிரபபுச் 
ெகதிரயப ்பலவீனப்படுததி, நியூபொனியா, 
சின்னமுதது, ்ாநதிப்பதி ப்பான்ற பநாய்ள 
அநத ெக்ர்ப ்பாதிக்ககூடிய சூழநிரலரய 
ஏற்படுததி விடுகிறது.
 உணவுப ்பறறாககுரறயின் ்ாைணொ், 
உணர்யும் ெருதது் பெர்ரயயும் ெெ்ா 
லததில் ம்பறறுகம்ாள் முடியாத்ர்்ா் இநத 
ெக்ள இருககிறார்ள.
 உணர்த பதடி ஏைா்ொன ெக்ள 
தெது இல்லிடங்்ர் விட்டு இடம்ம்பய ரநது 
ம்ாண்டிருககிறார்ள. இநத இடம்ம்பயரவு 

்ளின் ்ாைணொ் ்பல பநாய்்ால் ்பாதிக்ப்படக 
கூடிய்ர்்ா்வும் ெருதது் பெர்்ர் உரிய 
முரறயில் ம்பறறுகம்ாள் முடியாத்ர்்ா்வும் 
இநத ெக்ள இருககிறார்ள.
 கிழககு ஆபிரிக்ாவில் ்ாழும் ‘50 
மில்லியன் எண்ணிகர்ககு பெற்பட்ட ெக்ள 
உணவின்ரெயால் இவ்ருடம் மி்வும் ்டுரெ 
யா்ப ்பாதிக்ப்படு்ார்ள’ என உல் உணவுத 
திட்டமும், உணவு ெறறும் வி்ொய அரெபபும் 
இரணநது ஜூரல ொத இறுதியில் பெறம்ாண்ட 
ஓர ஆயவு மதரிவிககிறது.
 ஏறததாழ ஏழு மில்லியன் எண்ணிகர் 
யிலான சிறு்ர்ள, ஊட்டச்ெததுககுரற்பாட்டால் 
்பாதிக்ப்பட்டு;கம்ாண்டிருககும் அபத பநைம், 
ஏதிலி்ளுக்ான ஐககிய நாடு்ளின் ஆரணயா் 
ரின் கூறறுப்படி, உணர்யும், ் ாழ்ாதாைதரதயும் 
பதடி ்பல்லாயிைக்ணக்ான ெக்ள தெது 
இல்லங்்ர் விட்டு இடம்ம்பயரநதும்ாண்டிரு
ககிறார்ள. திஜிபூட்டி, எததிபயாபபியா, ம்ன்யா, 
பொொலியா, மதன் சூடான், சூடான், உ்ாண்டா 
ப்பான்ற நாடு்ள இதறகுள உள்டங்குகின்றன.
 “மெயெதித தைவு்ள ம்பறககூடிய ்டநத 40 
்ருடங்்ளில் என்றுபெ ்ாணாத்ாறு, ஆபிரிக்ா 
வின் இநதக ம்ாம்புப பிைபதெததில் மதாடரச்சியா் 

நான்கு ெரழக்ாலங்்ள ம்பாயததிருககின்றன” 
என்று உணவு ெறறும் வி்ொய அரெபர்பச் 
பெரநத கிமிம்்பா படவிட் பிரி அநத அறிகர்யில் 
குறிபபிட்டிருககிறார.
 நிரலரெ ்படிப்படியா் பொெொகிக 
ம்ாண்டு ்நததன் ்ாைணததால் எச்ெரிகர்்ளும் 
மதாடரநது அதி்ரிததுகம்ாண்டிருநதன. “எததி 
பயாபபியா, பொொலியா, ம்ன்யா ப்பான்ற 
நாடு்ளின் ம்பரும்்பாலான ்பகுதி்ள ்டுரெயான 
்ைட்சியின் பிடியில் தறப்பாது அ்ப்பட்டுள்தா் 
ஓர ம்பௌதீ்ப புவியியலா்ைான படவிட் நாஷ 
என்்ப்ர ‘ம்ாண்்பெஷன்’ (Conversation) என்ற 
இதழில் எழுதிய ஆக்ததில் குறிபபிட்டிருநதார.
 ஆபிரிக்ாவின் ம்ாம்புப பிைபதெததில் 
ஒவம்ாரு ்ருடமும் இரு தடர்்ள ெரழ 
வீழச்சி கிரடககும். ஆனால் ்டநத நான்கு 
ெரழக்ாலங்்ளில் அங்கு ெரழ ம்பயயவில்ரல. 
பொொலியாவின் சில பிைபதெங்்ள ் டநத இைண்டு 
்ருடங்்்ா் எநதவிதொன ெரழவீழச்சியும் 
ஏற்படவில்ரல என்று மறாயிறபறஸ் (Reuters) 
மெயதி நிறு்னம் மதரிவிததது.
 “இநத ்ானிரல ்ைட்சியின் ்ாைணொ் 
ெண் தனது ஈைப்பதரன இழநதுவிடுகிறது. 
இதனால் ்ால்்ாய்ளும் ்ைண்டுவிடுகின்றன. 
இக்ாைணங்்ளினால் ்பல இலட்ெக்ணக்ான 
்ால்நரட்ள இறநதுவிட்டன” என்று பிரைட்டன் 
இதழ மதரிவிததது. இவ்ருடம் மெபமடம்்பர 
ொதததுககும் டிெம்்பர ொதததுககும் இரடயிலான 
்ாலப்பகுதியிலும் ெரழக்ாலம் மீண்டும் ம்பாய 

க்லாம் என்று எதிரவுகூறப்படுகின்றது. அவ்ாறு 
நடககுொயின் ்ைலாறறில் முன்மனபப்பாதும் 
ஏற்பட்டிருக்ாத 5 ்பரு் ்ைட்சியா் அது ொறும்.
 ்ாலநிரல ொறறததின் ்ாைணொ் ்ைட்சி 
ஏற்படககூடிய சூழல் இன்னும் அதி்ொகிறது. 
இதறகுக ்ாைணம் என்னம்ன்றால் ம்ப்பொன 
்ாறறின் ்ாைணொ் நீர ஆவியாகும் தன்ரெ 
அதி்ரிப்பதனால், இயறர்யான நீரச் சுழறசி 
குழம்புகின்றது.
 “்ாலநிரல ொறறமும் லா நின்யாவும் (La 
nina) இரணநது கிழககு ஆபிரிக்ாவில் முன்மன 

பப்பாதும் இல்லாத்ாறு ்பல்பரு் ்ைட்சிரயத 
பதாறறுவிததிருககிறது. ்டநத 70 ்ருடங்்ளில் 
்ண்டிைாத்ாறு, ொரச் - பெொத ெரழவீழச்சி 
ம்பாயதததன் ்ாைணததினால் நிரலரெ இன்னும் 
பொெெரடநதிருககின்றது” என்று ஐககிய நாடு் 
ளின் மெயதிச் பெர் ்டநத ொதம் மெயதி ம்ளி 
யிட்டிருநதது.

த்சாமாலியா
இநத ்ைட்சியின் ்ாைணொ்ப அறு்ரட்ளும் 
்ால்நரட்ளும் மி் பொெொ்ப ்பாதிக்ப்பட்டிரு 
ககின்றன. பொொலியாவில் இவ்ாண்டு ெைக்றி 
ெறறும் தானிய உற்பததி்ள ஏறததாழ 80 வீதததால் 
வீழச்சியரடயககூடும் என அஞெப்படுகின்றது.
 ப்ாதுரெ இறககுெதிக்ா் யூகபைனிலும் 
(70 வீதம்) ைஷயாவிலும் (30 வீதம்) பொொலியா 
முறறுமுழுதா்த தங்கியிருப்பதா் அமெரிக்ா 
ர்த த்ொ்க ம்ாண்ட நிறு்னொன ம்ளி 
நாட்டுக ம்ாளர் ஆயவு அரெபபு மதரிவிககி 
றது.
 இஸ்லாமிய ்பயங்்ை்ாதக குழு்ான அல்-
ஷ்பாப (Al-Shabab) பொொலியாவின் 20 வீதொன 
பிைபதெதரதத தனது ்ட்டுப்பாட்டுககுள ர்ததி 
ருககின்றது. டிெம்்பர 2020 இல் ட்ைம்ப நிர்ா்ம் 
அநத நாட்டிலிருநது தெது துருபபு்ர் மீ் 
அரழதததன் பின்னர அல்-ஷ்பாப அரெபபு அநத 
நாட்டில் தனது தாககுதல்்ர் அதி்ரிததிருககிறது. 
இநத ்ருடததின் மதாடக்ததில் ர்படன் நிர்ா 
்ம் 500 இைாணு் வீைர்ர் மீண்டும் அநத நாட்டு 
ககு அனுபபியிருககிறது.

எத்திதயாபபியா
எததிபயாபபியாவின் ரிகபற (Tigray) பிைபதெததில் 
அைெ இைாணு்மும் அநத இனதரதச் பெரநத 
ப்று இைாணு்ம் ெறறும் எரிததிரிய இைாணு்ம் 
என்்பன இரணநது ரிகபற ெக்ள விடுதரல 
முன்னணிககு எதிைா்ப ப்பாரிட்டு ்ருகின்றன. 
ஒரு அைசியற்ட்சியான இநத அரெபர்ப எததிபயா 
பபிய அைசு ஒரு ்பயங்்ை்ாத அரெப்பா்ப் 
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இநதிய ெறறும் அமெரிக் எதிரபபுக்ர்யும் 
மீறி சீனா ்டற்பரடயின் மி்பம்பரும் ஆயவு 

ெறறும் உ்வுக ்ப்பல் 2000 ்டற்பரடயினருடன் 
மதன்னிலங்ர்யின் ஆழொன ்பகுதியில் உள் 
அம்்பாநபதாட்ரட துரறமு்ததில் இநதியாவின் 
சுதநதிைதின ்ப்்விழாவுககு ெறுதினம் நங்கூைமி 
ட்டுள்து.
 சிங்்் ்பாைம்்பரிய ்ண்டி நடனததுடன், 
மெங்்ம்்ப்ம் விரிதது ்ைப்றறுள்து இலங்ர் 
அைசு. இலங்ர் ம்ளிவி்்ாை அரெச்ெர அலி 
ெபரியிடம் இநதிய ம்ளிவி்்ாை அரெச்ெர தனது 
எதிபர்ப மதரிவிதததும், இலங்ர் அைெ தரல்ர 
ைணில் விககிைெசிங்்ார் அமெரிக் தூது்ர 
ஜூலி ெங் ெநதிததும் ்பலன் தைவில்ரல.
 ொறா் எல்லா நாடு்ளும் தெககு முககி 
யொனது என மதரிவிததுள்ார இலங்ர் அைசின் 
ப்பச்ொ்ர ்பநதுல குண்ரததன, அபதெயம் 
சீனாவும், இலங்ர்யும் மி்ச் சிறநத நண்்பர்ள 
என்்பரத ்ப்பலின் ்ைவு உணரததியுள்தா் 
மதரிவிததுள்ார இலங்ர்க்ான சீன தூது்ர கியூ 
மென்ம்ாங். 
 ்டநத 11 ஆம் நாள அம்்பாநபதாட்ரடககு 
்ரு்தா் இருநத ்ப்பல் இநதியா ்ாட்டிய 
எதிரபபினால் தாெதொகியது. இநதியா தனது 
எல்லா இைாஜதநதிை அழுததங்்ர்யும் ்பயன் 
்படுததியிருநதது. இலங்ர் அைசு ம்பாரு்ாதாை 
மநருக்டிரய ெநதிததப்பாது ஏறததா் 3.8 
பில்லியன் மடாலர்ர் இநதியா ்ழங்கியி 
ருநதது. சீனாவின் ்ப்பரல தடுப்பதறகு தனது 
நிதி உதவிரயயும் ்ாைணொ் ்ாட்டியிருநதது 
இநதியா. 

 ்ழரெப்பால இநதியார்யும் ெொளிதத 
்ாறு சீனார்யும் ெொளிக் இலங்ர் 
பெறம்ாண்ட முயறசி்ள எதுவும் ்பலனளிக 
்வில்ரல. இலங்ர்யின் சுறறுலாததுரற ெறறும் 
்ரதத்ததுரறரய பெம்்படுதத சீனாவில் உள் 
இலங்ர் தூதை்ம் ஏற்பாடுமெயத நி்ழர் 
சீனா ெமூ்்ரலதத்ங்்ள புறக்ணிதததுடன், 
சீனாவில் உள் ்பல்ம்பாருள அங்்ாடி்ளும் 
இலங்ர் ம்பாருட்்ர் ம்ாள்னவு மெய்ரத 
தாெதப்படுததியிருநதன.
 பெலும் அரனததுல் நாணயநிதியததின் 
ம்பாரு்ாதாை ெறுசீைரெபபும் அதன் மூலம் 
இலங்ர் ம்பற நிரனககும் 3 பில்லியன் 
மடாலர்ள ம்பறப்ண்டும் என்றால் அதறகு 
சீனாவின் உதவியும் பதர். அதரன தான் 
அரனததுல் நாயணநிதியததின் ்பணிப்பா்ர 
கிறிஸ்ைலினாவும் மதரிவிததிருநதார. அதா்து 
்டன்ம்ாடுதத நாடு்ளிடம் இருநது எறறுகம்ா 
ள்ப்பட்ட அறிகர் பதர் என்்பது அ்ரின் 
்ருதது. Debit sustainability assessment அறிகர்ககு 
அது அ்சியொனது.

 சீனார் ம்பாறுதத்ரையில் இலங்ர் 
யின் புதிய அைரெ ்பரிபொதிககும் ்்ொ் இநத 
்ப்பரல ்பயன்்படுததியதுடன், அமெரிக் அைசின் 
ப்பச்ொ்ர நான்சி ம்பாமலாசியின் ்பயணததின் 
பின்னர ்பல முரன்ளில் தனது ்பலதரத ஒபை 
பநைததில் ்பரிபொதரன மெயயவும் இலங்ர்ரய 
்பயன்்படுததியிருநதது.
 சீனாவின் ்ப்பரல தடுப்பதன் மூலம் 
மதன்னாசிய பிைாநதியததில் தன்ரன ஒரு ்பலமிக் 
ெகதியா் ்ண்பிப்பதறகு இநதிய முயன்றிருநதது. 
அதன் மூலம் உகரைன் வி்்ாைததில் ைஸ்யாவுடன் 
்ாண்பிதத நட்பினால் அமெரிக்ாவுடன் ஏற்பட்ட 
விரிெல்்ர் சீர மெயய முயன்றிருநதது. எனப் 
தான் இநதிய ம்ளிவி்்ாை அரெச்ெர அதில் 
தரலயிட்டதுடன், இநதிய ஊட்ங்்ளும் சீனா 
்ப்பரல நிறுதது்து மதாடரபில் ்டுரெயான 
பிைச்ொைங்்ர் பெறம்ாண்டிருநதன.

 எனினும் 1.4 பில்லியன் மடாலர்ள 
மெலவில் ்ட்டப்பட்டு 99 ்ருடங்்ளுககு 
குததர்ககு ம்பறப்பட்ட துரறமு்தரத விட்டு 
கம்ாடுப்பதறகு சீனா தயாைா் இல்ரல என்்பரத 
அது மீண்டும் உறுதிப்படுததியுள்து.
 2013 ஆம் ஆண்டு ம்ாழும்புத துரறமு் 
ததிறகு ்நத யூ்ான் ஜங்-3 ்ப்பலின் ்ைவின் 
பின்னர ம்ாழும்பு துரறமு்ததிறகு ்நத இரு 
நீரமூழகிக ்ப்பல்்்ால் இநதியா ்டும் சினெரட 
நதிருநதது. ஆனால் தறப்பாது மீண்டும் மூன்றாம் 
தரலமுரற யூ்ான் ஜங்-5 என்ற ்ப்பரல 
இலங்ர்யில் நிறுததியுள்து சீனா.
 ்ண்டம்விட்டு ்ண்டம் ்பாயும் ஏவு் 
ரண்ர் இரடெறிதது தாககும் த்்ல்்ர் 
ஒருங்கிரணககும் இநத ்ப்பல் ்டநத ்ருடம் 
ஒகபடா்பர ொதம் சீனா ஏவிய மென்சூ்ா-13 என்ற 
மெயறர்கப்ார்யும் ்ழிநடததியிருநதது. 
இநதிய ்பரடயினரின் புலனாயவுத த்்ல்்பரிொ 
றறததின் அரல்ரிரெரய அறி்துடன், இநதிய 
்பரடயினரின் ஏ்்ரண்ளின் தூைவீச்சு ெறறும் 
தாககுதல் திறன் ஆகிய்றரறயும் அறியும் திற 
ன்ம்ாண்டது.
 இநதியாவின் சுதநதிைதின விழாவின் ப்பாது 
இநதியா பெறம்ாளளும் ஆயுத அணி்குபபு, 
்பரடததுரற தயார்படுததல்்ளுககும் இநத ் ப்பல் 
்பாரிய இரடயூறா் இருக்லாம் என்்பது இநதிய 
அைசின் ்்ரல. எனப் சுதநதிைதினததிறகு 
ெறுதினம் துரறமு்ததிறகு ்ருொறு இலங்ர் 
அைசிடம் ப்ட்டு ்ப்பலின் ்பயணதரத தாெதப 
்படுததியிருநதது இநதியா.
 ்ப்பலின் ்பயணதரத பநாரப்ரய 
த்ொ்க ம்ாண்ட ஒபரிொ என்ற தனியார 
்டல்புலனாயவு அரெபபு மதாடரநது அ்தானி 
தது இநதியாவுககு த்்ல்்ர் ்ழிங்கி ்நதது. 

முதலில் 35 ் டல் ரெல்்ள ப்்ததில் ் நத ் ப்பல் 
பின்னர தனது ப்்தரத 5 ்டல்ரெல்்்ா் 
குரறதது இநதிய சுதநதிை தினததிறகு பின்னர 
்நதரடநதிருநதது.
 ்ப்பரல தடுப்பதறகு எதிைா் தாம் 
எதரனயும் மெயயவில்ரல என மதரிவிதத இநதிய 
ம்ளிவி்ாை அரெச்ெ் ப்பச்ொ்ர ஊட்ங்்ள 
மீது ்பழிரயப்பாட்டு தெது பதால்விரய ெரறக் 
முற்பட்டிருநதார.
 அபதெெயம், இலங்ர்யுடன் ்பல ்ருட 
ங்்ளுககு முன்னர பெறம்ாள்ப்பட்ட ்டல் 
்பாது்ாபபு ெறறும் மீட்டு இரணபபு அலு்ல்ம் 
என்ற ஒப்பநததரத (Maritime rescue coordina-
tion cente) ர்யில் எடுதத இநதியா 8 மில்லியன் 
ம்பறுெதியான Dornier-228 என்ற ்ண்்ாணிபபு 
விொனதரத இலங்ர் ்ான்்பரடககு ்ழங் 
கியிருநதது. அதரன ்ழங்கும் நி்ழர் சீனா 

வின் ்ப்பல் ்ரு்தறகு முதல் நாள மி்வும் பிைொ 
ண்டொ் ம்ாண்டாடியிருநதது.

 2011 ஆம் ஆண்டு ொரலதீவு ெறறும் 
இலங்ர்யுடன் பெறம்ாண்ட SAGAR  ெறறும் 
Colombo security conclave என்ற உடன்்பாடு்ர் 
தறப்பாது ர்யில் எடுததுள்து இநதியா.

 1.8 மில்லியன் ெதுை கி.மீ ்பைப்ப்வு 
ம்ாண்டதும், நாள ஒன்றிறகு 200 ்ப்பல்்ள ்டநது 
மெல்்துொன இநதுெமுததிைப பிைாநதியதரத 
சீனாவிடம் இழப்பது என்்பது இநதியா ெநதிததுள் 
மி்பம்பரும் ்பரடததுரற, ம்பாரு்ாதாை ெறறும் 
இைாஜதநதிை பதால்வியாகும். அதரன தான் 
சீனாவின் யூ்ான் ்ங்-5 உணரததியுள்து.
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ெலர்தறகு அ்ர்ள பூைண ்பங்்ாறறு்ார்ள.
எனப் ்ாலிமு்ததிடல் ம்றிச்பொடியுள்து 
என்்பதற்ா் அை்லய ப்பாைாட்டம் முடிவுககு 
்நதுவிட்டது என்று யாரும் ்ருதலா்ாது.

த்கள்வி:
 தறதபா்தய இலைங்்க அரசு சதாட 
ரபா்க சிங்கள மக்கள் என்ன நி்னககின் 
்றார்கள்?

பதில்: 
 இலங்ர் அைொங்்ம் இன்னும் ஸ்திை 
ெறற ஒரு நிரலயிபலபய இருநது ்ருகின் 
றது.புதிய ஜனாதி்பதி ெறறும் பிைதெர ்பதவி 

பயறறுள்ப்பாதும் ்பரழய ்பாைாளுென்றபெ 
இன்னும் நரடமுரறயில் இருநது ்ருகின்றது.
 இப்பாைாளுென்றததில் நாட்டு ெக்ளின் 
புறக்ணிபபுககு உள்ாகியுள் ம்பாதுஜன 
ம்பைமுனவின் ்பலபெ ்ாணப்படுகின்றது.
 இநத நிரலயில் ்பாைாளுென்றம் ெக் 
ளின் ்ருததுக்ர் பிைதி்பலிக்த த்றியுள் 
தா் ்டுரெயான குறறச்ொட்டுக்ள முன்ர் 
க்ப்பட்டு ்ருகின்றன.ஜனாதி்பதி மதரிவு 
்பாைாளுென்றததில் இடம்ம்பறறரெ மதாடரபி 
லும் அதிருபதியான ம்ளிப்பாடு்ப் இருநது 
்ருகின்றரெயும் மதரிநத விடயொகும்.
 ெர்்ட்சி அைொங்்ம் அரெக்ப்பட 
ப்ண்டும்.இவ்ைொங்்ம் ஆறு ொத ்ாலததுககு 
ெட்டுபெ நரடமுரறயில் இருக் ப்ண்டும் 
என்்பபதாடு  இதன் பின்னர ம்பாதுதபதரதல் 
ஒன்று நடாததப்பட்டு புதிய அைொங்்ம் மதரிவு 

மெயயப்பட ப்ண்டும் என்று எதிர்ட்சி்ள ் லியு 
றுததி ்நதன.
 இததர்ய ஒரு சூழலில் ெர்்ட்சி அை 
ொங்் நிரொணம் ப்ளவிககுறியாகியுள்து.இது 
குறிதத நம்்ப்ததன்ரெ ்படிப்படியா் மெல்்ாக 
கிழநது ்ரு்பதாடு தெது ஆதை்ா்ர்ளுககு 
அரெச்ெர ்பதவி்ர் ்ழங்கும் ஒரு ்ாயப்பா் 
ெர்்ட்சி அைொங்்ம் அரெநதுவிடுபொ என்ற 
இயல்்பான அச்ெமும் ்பலைது ெனங்்ளிலும் 
எதிமைாலிககின்றது.
 இநநிரலயில் தறப்பாரதய அைொங்்ததின் 
நீண்ட ்ால இருபபு மதாடரபில் ஒரு நிச்ெயெறற 
நிரலபய ்ாணப்படு்பதாடு ம்பாதுதபதரதல் 
ஒன்பற ெெ்ால இலங்ர்யின் மநருக்டிககு 
சுமு்ொன தீரவிரனப ம்பறறுக ம்ாடுககும் 
என்று சிங்்் ெக்ள உளளிட்ட நாட்டு ெக்ள 
்ருதுகின்றனர. 

நீறு பூத� தெரு ... த�ொடர்ச்சி  ...

தான் நரடமுரறப்படுதது்தற்ான ்ல்லரெ 
அ்ர்ளிடமும் இல்ரல. ்பாைாளுென்ற உறுப 
பினர்ள குைல்ம்ாடுததாலும்கூட அதறகுச் மெவி 
ொயப்பதறகு அங்கு நியாயொன ஆட்்ள இல்ரல. 
நியாயதரத - ெனிதாபிொனதரத பநசிப்ப்ர்ள 
உண்ரெயில் தமிழர்ளுககு இரழக்ப்பட்டது 
அநீதிதான் என இ்ர்ள குைல்ம்ாடுததாலும் 
அதரனகப்ட்்பதறகு அங்கு ஆட்்ள இல்ரல. 
தமிழத  தைபபினர அரன்ரும் ஒன்றிரணநது 
மெயற்படப்ண்டியது இன்ரறய ்ால்ட்டததில் 
அ்சியம்."

 "்காணாமல் ஆக்கபபடதடார ச்சயலை 
்கம் சதாடரபில் உங்களு்டய ்கருத்து 
என்ன?

 "

 " நாம் ்பல ஆரணககுழுக்ர் ெநதி 
ததநாங்்ள. அநத ஆரணககுழுக்ள ஊடா் 
எம்மிடம் விொைரண நடததிய்ர்ள அக்ரறயற 
ற்ர்்ா்ப் மெயற்பட்டார்ள. அதரனவிட 
எம்மிடம் ப்ாழி ப்ண்டுொ, ஆடு ப்ண்டுொ 
அல்லது ெைண ொன்திறரழ ம்பறறுததை்ா 
எனக ப்ட்ட்ர்ளும்தான் இருநதார்ள. 
எெது பிளர்்ளுககு என்ன நடநதது அ்ர்ள 
எங்கிருககின்றார்ள என்்பரதயிட்டு எதரன 
யும் அ்ர்ள ப்பெ முன்்ைவில்ரல. எெககு 
நி்ாைணதரத ்ழங்கி அல்லது ெைண ொன் 
றிதரழ ்ழங்கி எெது ப்பாைாட்டதரத இல்லா 
மதாழிப்பதற்ா்ததான் அ்ர்ள அைொங்்ததி 
னால் அனுப்பப்பட்டிருநதார்ள. 
 அபதப்பாலததான் இநத ்ாணாெலா 
க்ப்பட்படார அலு்ல்ம் 2016 இல் ஆைம்பி 
க்ப்பட்டது. “உண்ரெரயக ்ண்டறிப்ாம். 
நீதிரய நிரலநாட்டுப்ாம். மீளநி்ழாரெ அதற 

்ான ்பரி்ாைம்” என்ற ்ருததுடன்தான் இது ஆைம் 
பிக்ப்பட்டது. இதரன நாங்்ளும் முதலில் 
ஏறறுகம்ாண்டநாங்்ள. எெது பிளர்்ள எங்கு 
ள்ார்ள என்்பரத முதலில் அறியலாம். இனிபெ 
லும் இவ்ாறான நி்ழவு்ர் நி்ழாெல் 
்பாரக்லாம் என்ற நம்பிகர் எெககு இருநதது. 
ஆனால், இநத நான்கு ம்பாறிமுரற்ளிலும் எத 
ரனயும் அ்ர்ள ஏறறுகம்ாள்ாத ப்பாது அ் 
றரற நாம் நிைா்ரிதபதாம். 
 இநத மெயல்ததின் நி்ழவு்ள ொ்ட்ட 
ரீதியா் நரடம்பறற ப்பாது அ்றரற நாங்்ள 
நிறுததினநாங்்ள. இதனால் அ்ர்ள இை்சியொன 
முரறயில் அதி்ாரல 3.00 ெணிககு அலு்ல்தரத 
திறப்பதுொ் அ்ர்ளுரடய மெயற்பாடு்ள 
அரெநதிருநதன. ம்பாயயான த்்ல்்ள மூலொ் 
ெர்பதெததிடமிருநது தபபிததுகம்ாள்தற்ா் 
இ்ர்ள முயறசிககின்றார்ள. இது ஒருப்பாதும் 
ம்றறிம்பறபப்பா்தில்ரல."

இது ெமது உயிரி ... த�ொடர்ச்சி  ...

்்மிறக்லாம் என ெகிநதர சிநதிப்பதா்த 
மதரிகின்றது. தறப்பாது ்ாணப்படும் அைசியல் 
சூழநிரலயில் ்ட்சிரயக ்ாப்பாறறு்தறகும், 
்ட்சித தரலரெரய ்பாது்ாப்பா் தெது ் ாரிொன 
நாெலிடம் ஒப்பரடப்பதறகும் இவ்ாறான ஒரு 
உ்பாயததுடன்தான் ெகிநத சிநதிப்பதா் அ்ருககு 
மநருக்ொன ்ட்டாைங்்ள மதரிவிககின்றன. 

ரணிலுககு அதிர்ஸடம்?
 ்டநத ஜூன் 9 ஆம் தி்தி ெகிநத 
ைாஜ்பகெ பிைதெர ்பதவிரயத துறககும் ்ரையில் 
அதிரஸ்டறற ஒரு்ைா்ப் ைணில் ்ருதப 
்பட்டார. ஆனால், அதறகுப பின்னர ெஜித 
பிபைெதாெவின் தயக்ததின் ்ாைணொ்வும், 
ொறறெரடநத அைசியல் நிரலரெ்்ாலும் 
ைணிலுககு ம்ளளி திரெ ஆைம்்பொகியுள்து. 
பூஜ்ஜியததிலிருநது அ்ர இைாஜ்ஜியம் ஒன்ரற 

அரெததுகம்ாண்டரெககு அதிஸ்ட்டம் ெட்டும் 
்ாைணெல்ல. அைசியல் ்் நிரலரெ்ர் 
புரிநதும்ாண்டு அதறப்றற அ்ைது நிதானொன 
்ாயந்ரததல்்ளும் இதறகுக ்ாைணம்.  
அை்லிய ப்பாைாட்டம் ்ரலநதுப்பானரெககு 
இைண்டு ்ாைணங்்ள உள்ன. ஒன்று: அதறகு 
எதிைா் ைணில் முன்மனடுதத ஒடுககுமுரற்ள. 
்பரட்ர்யும், ெட்டங்்ர்யும் அ்ர 
்டுரெயா்ப ்பயன்்படுததினார. ெனித உரிரெ்ள 
குறிதத ்ரிெரன்ர் ்்னததிறம்ாள்தா்ச் 
மொல்லிகம்ாண்பட அதறகு எதிைான 
மெயற்பாடு்ர் முன்மனடுததார. இைண்டா்து: 
ப்பாைாட்டம் தீவிைெரட்தறகு ்ாைணொ் 
இருநதது அததிய்சியப ம்பாருட்்ளுக்ான விரல 
உயரவும், அ்றறுககுக ் ாணப்பட்ட தட்டுப்பாடும். 
இர்தான் ெக்ர் வீதியில் இறககியது. 
ைணில் அதி்ாைததுககு ்நத பின்னர தட்டுப்பாடு 
ம்பருெ்வு குரறநதிருககின்றது. விரல்ாசியும் 
வீழச்சியரடநதிருககின்றது. இநத நிரலயில் 

ெக்ள சீறறெரடநது வீதி்ளில் இறங்கு்தற்ான 
்ாைணங்்ள இல்லாெல் ப்பாயுள்ன. ைணிலின் 
மெல்்ாகர் இது ஓை்வு அதி்ரிததிருககின்றது.  
 
அைசியல் ரீதியா் ெர்்ட்சி அைசு என்்பது 
இபப்பாது இல்லாெல் ப்பாயுள்து. பதசிய 
அைரெ அரெக்பப்பா்தா் ைணில் இபப்பாது 
மொல்கின்றார. இதரனப ்பயன்்படுததி அரெச்ெர 
்பதவி்ர் முன்ர்தது எதிைணியினரை 
பி்வு்படுததும் உ்பாயம் ஒன்ரற ைணில் 
இபப்பாது முன்மனடுககின்றார. இதனால் 
எதிைணி்ள ்பலவீனப்பட ்ாயபபுள்து. இநத 
நிரலயில், அடுதத ்ருடததில் - அதா்து ஒரு 
்ருடம் முன்னதா்ப் ஜனாதி்பதித பதரதரல 
மொட்டு அணியின் ஆதைவுடன் நடததினால், 
ெஜித தடுொறு்ார. ைணிலுக்ான ம்றறி்ாயபபு 
அதி்ொ் இருககும். பெறகு நாடு்ளும் இதரன 
விரும்்பலாம்.

ப�வியில் த�ொடர்      ... த�ொடர்ச்சி... 

்ருதுகிறது.
 “எததிபயாபபியாவின் ரிகபறப பிைபதெத 
தில் அங்கு ெனிதர்்ால் ஏற்படுததப்பட்டுள் 
ப்பரிடரை அங்கு நிலவும் ்ைட்சி பெலும் 
பொெொககியிருககிறது. இநதப பிைபதெததில் 60 
இலட்ெததுககும் அதி்ொன ெக்ள எததிபயாபபிய 
ெறறும் எரிததிரிய ்பரட்ளினால் ்டநத 21 
ொதங்்்ா் எநதம்ாரு மதாரலதமதாடரப்பா, 
்ங்கிச்பெர்பயா, ப்பாதிய மின்்ெதிபயா இன்றி 
முழுரெயான முறறுர்ககுள ர்க்ப்பட்டிருககி 
றார்ள.
 இவ்ாறான நிரலரெயின் ்ாைணொ் 
ெபலரியா, அநதிைாகஸ், ்ாநதிப்பதி, ப்பான்ற 
இன்னும் ்பல பநாய்்ால் ரிகபறப பிைபதெததில் 
்ாழகின்ற ெக்ள ்பாதிக்ப்பட்டிருககிறார்ள.
 ்ற்பரன மெயயமுடியாத இநதக ம்ாடூைம் 
மி் விரைவில் ஒரு முடிவுககு ்ைப்ண்டும். 

ப்பாரை முடிவுககுக ம்ாண்டு்நது அரெதிரய 
ஏற்படுததுபத இதற்ான ஒபைமயாரு தீர்ாகும்.
 இநத ொதத மதாடக்ததில், அமெரிக்ா, 
ஐபைாபபிய ஒன்றியம், ஐககிய இைாச்சியம், 
பஜரெனி, இததாலி, ்னடா ஆகிய நாடு்ர்யும் 
அரெபபு்ர்யும் ொரநத பிைதிநிதி்ள அரெதிப 
ப்பச்சு்ாரதரத்ர்த மதாடககு்தற்ா் அபபிை 
பதெததுககுச் மென்றிருநதார்ள.
 அரெதிப ப்பச்சு்ாரதரத்ள முன்மன 
டுக்ப்பட ப்ண்டுொயின் மின்்ெதி, மதாரல 
தமதாடரபு ்ெதி, ்ங்கி ெறறும் ஏரன அடி 
ப்பரடச் பெர்்ள அங்கு உடனடியா் ஏற்ப 
டுததப்படப்ண்டும் என்று அமெரிக்ாவும் 
ஐபைாபபிய ஒன்றியமும் இரணநது ம்ளியிட்ட 
அறிகர்யில் மதரிவிக்ப்பட்டிருககிறது. இது 
்ரை எததிபயாபபிய அைசு இதறகு உடன்்படவி 
ல்ரல.
 ்டநத ொரச்ெ ொதம் ெனிதாயப ப்பார 

நிறுததம் அங்கு ஏற்படுததப்பட்ட பின்னர ரிகபறப 
பிைபதெததுககு ஓை்வு ெனிதபநய உதவி்ள 
விநிபயாகிக்ப்பட்டிருககின்றன. அங்கிருககும் 
பதர்்ளுடன் ஒபபிடும் ப்பாது இநத உதவி்ள 
எவவிதததிலும் ப்பாதுொனர்யல்ல.
 இதுெட்டுென்றி, எரிம்பாருள ெறறும் 
்பணப்பறறாககுரற்ளின் ்ாைணொ் உதவிபம்பா 
ருட்்ர் ்ழங்கும் நட்டிகர்்ள அதி்ொ்ப 
்பாதிக்ப்பட்டிருப்பதுடன் பநாயதமதாறறு்ள, 
ப்ாவிட்டுக்ான தடுபபூசி்ள ்ழங்குதல் என்்ப 
்றறுடன்  ஏரனய உயிர்ாபபுச் பெர்்ர் 
அரனததுல் சு்ாதாை அரெபபு முன்மனடுக் 
முடியாத நிரலயில் உள்து” என்று அரனததுல் 
சு்ாதாை அர்ப;பின் இயககுர நாய்ம் பெலும் 
மதரிவிததிருககிறார.

த�ொடரும்......
ென்றி: countercurrents.org
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பநரிரடயா் ம்ாள்னவு மெயயவுள்தா் 
அநத நாட்டின் தரல்ர மின் ஆங் ஹிரலங் மதரி 
விததுள்ார.
 எரிம்பாருட்்ர் ைஸ்யாவில் இருநது 
ம்ாள்னவு மெய ்து, பெமிப்பது, விநிபயா்ம் 
மெய ்து மதாடரபில் 10 ப்பர ம்ாண்ட குழு 
ஒன்று அரெக்ப்பட்டுள்து. எெது நாட்டின் 
தரல்ர ் டநத ொதம் ைஸ்யாவுககு மென்றப்பாது 
இநத முடிவு எடுக்ப்பட்டது என அைெ ப்பச்ொ்ர 
பொவ மின் ருன் மதரிவிததுள்ார.
 ஆனால் மியான்ொருககு ைஸ்யாவில் 
இருநது எரிம்பாருட்்ள எநத ்பாரதயால் 
மெல்லும் என்்பது மதாடரபில் எதுவும் மதரிவிக் 
ப்படவில்ரல. சீனா அல்லது இநதியா ஊடா் 
மெல்லலாம் என மதரிவிக்ப்படுகின்றது.

ஆசிய ெொடு        ... த�ொடர்ச்சி... 

ஆபலாெரன்ர் அைசுககு ்ழங்் முடியும்.
 ெக்ர் ்்ரும் ்ர்யில் ெது்பான 
விற்பரன வி்ம்்பைங்்ர் பெம்்படுதத ப்ண் 
டும். பெலும் வீடு்ளில் ெக்ள ெது அருநதும் 
்பழக்தரத ஊககுவிக் ப்ண்டும் என 
யப்பானின் பதசிய ்ரித திரணக்்ம் மதரிவித 
துள்து.
 ப்பாட்டியில் ம்றறியீட்டு்ப்ர்ளுககு 
அைசு ்பரிசுத மதார்ரயயும் அறிவிததுள்து.

தபொருளொ�ொர   ... த�ொடர்ச்சி  ...

 அதறகு ்பதிலா் ்பயங்்ை ்ாத 
தரடச்ெட்டதரத இைதது மெயய  ப்ண்டும் 
என்றும் மதரிவித துள்து.

பயங்கரைொ�  ... த�ொடர்ச்சி...

 இலங்ர் அைசும் முன்னரை ப்பால 
எல்லா நாடு்ர்யும் ெொளிதது அைசியல் நட 
ததலாம் என்ற நிரலரய இழநதுள்து. அது 
எதிர்ரும் மெபைம்்பர ொதம் இடம்ம்பறும் ெனித 
உரிரெ்ள ஆரணககுழுவின் கூட்டதமதாடரில் 
எதிமைாலிக்லாம் என்ற அச்ெமும் இலங்ர்ரய 
சூழநதுள்து.
 அநத அழுததம் என்்பது மிபலனியம் 
ெலஞ ெறறும் SOFA உடன்்பாடு்ளுககு இலங்ர் 
அைரெ இழுததுச் மெல்லலாம். அவ்ாறு நி்ழ 
நதால் இநதியா தனது இரறரெரயயும், ்பாது்ா 
பர்பயும் முறறா் இழப்பதுடன், 1980 ் ர் ப்பால 
தமிழர்ளின் தயர் நாடி நிற்லாம். 
 ஆனால் தமிழ ெக்ளுககு ஆக்பூர்ொன 
உதவி்ர் மெயது ெக்ளின் ெனங்்ர்யும், 
இதயதரதயும் இநதியா ம்ல்லும்்ரை தனது 
பிைாநதியதரத அது மீட்டு எடுக் முடியாது என் 
்பபத யதாரததொனது.

த�ொல்வியில் முடிந�         ... த�ொடர்ச்சி... 
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என ொலியின் ம்ளிவி்்ாை அரெச்ெர 
அபமதாலாஜி டிபயாப மதரிவி ததுள்ார.
 இது மதாடர்பான ஆதாைங்்ள எம் 
மிடம் உள்து. ஜி்ாத ஆயுதககுழுக்ளின் 
உறுபபினர்ளுககு ்பயணம் மெய்தற்ான 
உலங்கு்ானூரதி ்ெதிரயயும் பிைான்ஸ் ஏற 
்படுததிக ம்ாடுததுள்து என அ்ர பெலும் 
மதரிவிததுள்ார.
 2013 ஆம் ஆண்டு பிைான்ஸ் தனது 
்பரட்ர் ொலிககு அனுபபியிருநததுடன், 
அங்குள் ஆயுதககுழுக்ளுடனான பொதல்் 
ளுககு ்பல பில்லியன் மடாலர்ர்யும் 
மெலவிட்டிருநதது. எனினும் 2021 ஆம் ஆண்டு 
ஏற்பட்ட இைாணு்பபுைட்சிரய மதாடர நது 
புதிய அைசு பிைான்ஸ் ்பரடயினரை ம்ளிபயறு 
ொறு ப்ட்டுகம்ாண்டுள்து. பிைான்ஸ் இைா 
ணு்ததின் இறுதிப ்பரடப்பரிவு இநத ்ாைம் 
ொலிரய விட்டு ம்ளிபயறு்து இங்கு குறிப 
பிடததக்து.

பயங்கரைொதி த�ொடர்ச்சி  ...

ப்பாரைத தவிை ப்று ்ழிரய சீனாவுககு ்ாண் 
பிக்ாது.
 எெது பிைாநதியததின் அரெதி ெறறும் 
உறுதிததன்ரெரய ்பாது்ாககும் ்டரெ 
எெககுள்து. அமெரிக்ா ்ாட்டும் ்ழியில் 
மென்று அரெதிரய சீைழிககும் நட்டிக 
ர்்ர் பிரிததானியா நிறுதத ப்ண்டும் என 
அ்ர பெலும் மதரிவிததுள்ார.
 இதனிரடபய, தாய்ாரன சூழ உள் 
்பகுதி்ளில் சீனா பெறம்ாண்டு்ரும் ்பரடத 
துரற ஒததிர்்ள என்்பது அநத பிைாநதியததின் 
அரெதிரய குரலககும் நட்டிகர் என 
பிரிததானியாவின் ம்ளிவி்்ாைச் மெயலா்ர 
லிஸ் ரூஸ் அண்ரெயில் மதரிவிததுள்து இங்கு 
குறிபபிடததக்து.

�ொயைொனின் �னி   ... த�ொடர்ச்சி... 

நிறுததிகம்ாள் முற்படுதலும் ப்ண்டும்.இபத 
ப்ர் ைணில் பிைதெைா் ்பல தடர்்ள ்பதவி 
்கிததப்பாதும் ெரலய் ெக்ளின் நலன்்ருதி 
்ாததிைொன முன்மனடுபபுக்ள எதரனயும் 
பெறம்ாள்வில்ரல என்றமதாரு ்ருததும் 
இருநது ்ருகின்றது.்ாயபபிருநதும் கூட அ்ர 
இதில் அக்ரற மெலுதத த்றியுள்தா் ஒரு 
குறறச்ொட்டு முன்ர்க்ப்படுகின்றது.
 இபதப்ர் ம்பருநபதாட்டங்்ள ெ்ால் 
்ர் ெநதிதது ்ருகின்றப்பாதும் அ்றறின் 
அபிவிருததி ெறறும் மதாழிலா்ர்ளின் ம்பாரு 
்ாதாை பெம்்பாடு  மதாடரபில் ் ரிெரன ம்ாள்ாது 
சிறு பதாட்டங்்ளின் அபிவிருததி மதாடரபிபலபய 

அ்ர முன்னின்று மெயற்பட்டதா்வும் மதரிவிக 
்ப்படுகின்றது.
 இதறகிரடபய தறப்பாது ைணில் ஜனா 
தி்பதியாகியுள் நிரலயில் ெரலய் ெக்ள 
குறிதத அ்ரின் மெயற்பாடு்ள எவ்ாறு அரெ 
யப ப்பாகின்றன? என்்பரதயும் ம்பாறுததி ருநபத 
்பாரக் ப்ண்டியுள்து.அதபதாடு அடுதத இை 
ண்டரை ஆண்டு்ள ஜனாதி்பதி  ைணிலுககு 
ெ்ாலா் அரெயும் என்று எதிர்பாரக்ப்படும் 
நிரலயில் ைணில் ெரலய்ம் மதாடரபில் ்பல  
அபிவிருததி்ர் பெறம்ாள் நிரனததாலும் 
அது எநத்வுககு ொததியப்படும்? என்்பது குறிததும் 
சிநதிக் ப்ண்டியுள்து.நிரலரெ்ர் ம்பாறுத 
திரூநதுதான் ்பாரக் ப்ண்டியுள்து.

இலஙவ்க. அழுத ... த�ொடர்ச்சி  ...

முன்மனடுக்ப்படு்தா்வும் ்ால் நரட்பண் 
ரணயா்ர்ள மதரிவிககின்றனர.
 ம்பாது்ா் நில அ்ப்ரிபபு மதாடர்பான 
நீதி ென்னததின் ்ட்டர்்ர் ெதததின் 
ப்பைால் அ்ப்ரிபபு நட்டிகர்்ர் முன்மன 
டுதது்ரும் ம்பௌதத ெத குருொர்்ா் இரு 
க்ட்டும், மதால்லியல்  துரறரயச் பெரநத் 
ர்்ா் இருக்ட்டும் அ்ர்ள அரதக்ண்டு 
ம்ாள்தில்ரல என்்பது சுட்டிக்ாட்டததக்து 
என்்பபதாடு, தமிழர தாய்ததில் ம்பௌதத 
ெயொக்ரலவிட இைாணு் ெயொக்பல 
அதி்ொ் உள்தனால் ்பாதிக்ப்படும் ெக்ளின் 
உரிரெக்ான குைல்்ள இைாணு் அச்ெததின் 
ஊடா் நசுக்ப்படு்தும் குறிபபிடததக்து.
 இநநிரலயில், ெட்டக்்பபு ொ்ட்ட 

ததில் பெரனப்பயிரச்மெயர் ெறறும் முநதிரிர் 
மெயர் என்ற அடிப்பரடயில் ம்பருெ்்ான 
நிலப்பகுதி்ள ஆககிைமிக்ப்பட்டு அங்கு சிங்்் 

ம்பௌததரத பெரநத்ர்ர் குடிபயறறு்துடன் 
அங்கு வி்ாரை்ளும் அரெக்ப்படும் 
நிரலரெபய ்ாணப்படுகின்றது.
 இநத அததுமீறல்்ள மதாடரச்சியா் நரட 
ம்பறறு ்ரும் நிரலயில் இ்றறிரன தடுதது 
நிறுததப்ா அல்லது இதறகு எதிைா் குைல் 
எழுப்பப்ா யாரும் அறற நிரலயில் அண்ரெயில் 
்ால்நரட ்பண்ரணயா்ர்ள அ்ர்ள ொரநத 
ெக்ள ஆரப ்பாட்டததிரன முன்மனடுததனர.
 இவ்ாறான சூழலில், ெதததின் ப்பரி 
லான ஒடுககுமுரற்ளுககும் அ்ப்ரிபபுக்ளுக 
கும் தீரவு என்ன்ா் இருககும் என்ற ப்ளவி 
ககு,ெட்டததைணி ெனித உரிரெ மெயற்பா 
ட்டா்ரும் ெட்டததைணியுொன ைட்ணப்ல் 
்ருதது மதரிவிகர்யில், “இதற்ான தீரவு தற 
ப்பாது ்ரும் என்று கூற முடியாது ஆனால் 
ெக்ள விழிப்பா் இருக் ப்ண்டும். அதா்து 
இைாணு் ெயொக்ரல இல்லாெல் மெயய 
ப்ண்டும். ம்பௌதத ெயொக்ரல விட இைாணு் 
ெயொக்ல்தான் ஆ்பததானது. ஏமன்றால் நாளு 
ககு நாள இைாணு்ததினரின் மெல்்ாககு 
இலங்ர்யில் அதி்ரிதது மெல்கின்றது. இைாணு 
்ததினருககு அரனதது ்ெதி்ர்யும் மெயது 

ம்ாடுப்பதறகு எல்லாவிதொன அைசியல் ்ட்சி 
யரும் ப்பாட்டி ப்பாட்டுகம்ாண்டு மெயற்பட்டு 
கம்ாண்டு இருககின்றாா்்ள. எனப் இறுதியில் 
ஒரு ் ரதத் நிறு்னம் மதாடங்கு்தா் இருநதால் 
கூட, இைாணு்தரதச் பெரநத்ரைபயா, அல்லது 
ஓயவு ம்பறற இைாணு் அதி்ாரிரயபயா 
அநநிறு்னததில் பெரததுகம்ாண்டால்தான் ்ரத 
த்ததில் ஈடு்படலாம் என்ற நிரலயும் இலங் 
ர்யில் ஏற்படலாம். இநத நிரல ்பாகிஸ்தா னில் 
்ாணப்படுகின்றது.இது ஒரு ஆ்பததான விரடயம். 
ஆ்ப் இைாணு் ெயொக்ம் ம்பௌததெயொக்ம் 
ஆகிய இைண்டு ஆ்பததான விரடயங்்ளில் இநத 
நாடு சிககிகம்ாண்டு இருககின்றது.
 இநநிரல சிங்்் ெக்ளுககு அது 
ஒரு ஆதாயமிக் ஒன்றா் இருநதாலும் தமிழ 
ெக்ள இது குறிதது மி்மி் ்்ணிதது அதறகு 
என்ன மெயய ப்ண்டும் என்்பரத தமிழ அைசி 
யல்்ாதி்ள ெரி அல்லது ஆய்ா்ர்ள, மெயற 
்பாட்டா்ர்ள அரன்ரும் இரணநது அது குறி 
தது ்்னம் மெலுதது்து மி் முககியம்”. என்றார.

தபௌத� ம�த  ... த�ொடர்ச்சி  ...

 பெலும் மின் உ்ப்ைணங்்ள, ெருநது 
்பறறாககுரற ் ாைணொ் பநாயா்ர்ள ம்பரிதும் 
்பாதிக்ப்பட்டுள்தா்வும் அநத அறிகர்யில் 
சுட்டிக ்ாட் டப்பட்டுள்து. 
 ம்பாரு்ாதாை மநருக்டியினால் ்ரப 
பிணிப ம்பண்்ள ப்பாஷாக்றற உணவு ெற 
றும் உணவுத தட்டுப்பாட்டால் ்பாரிய விர்வு 
்ர் ெநதிக் பநரி டும் என UNFPA-இன் 
நிர்ா் இயககுனர டாகடர Natalia Kanem-ஐ 
பெறப்ாள்ாட்டி ஐககிய நாடு்ள  ெர்ப தனது 
அறிகர்யில்  இலங்ர்யின் ம்பாரு்ாதாை 
நிரல குறிதது மதரிவிததுள்து. 
 இநநிரலயில், ம்பாரு்ாதாை ெறறும் 
நிதி சீரதிருததங்்ள, ம்ாளர்்ள குறிதது 
இலங்ர் அதி்ாரி்ளுடன் மதாடரநது ்லநது 
ரையாடு்தற்ா் ெர்பதெ நாணய நிதிய 
அதி்ாரி்ள குழு அடுதத ்ாைம் இலங்ர்ககுப  
்பயணம் மெயயவுள்தா் மதரிவிக்ப்பட்டு 
ள்து.
 இநதக குழு்ானது எதிர்ரும் 24 ஆம் 
தி்தி முதல் 31 ஆம் தி்தி்ரையான ்ாலப 
்பகுதியில் ்ருர் தைவுள்தா் மதரிவிக்ப்ப 
ட்டுள்து.
 இபதப்ர் ெர்பதெ நாணய நிதியததின் 
விரி்ாக்ப்பட்ட நிதி ்ெதி ஏற்பாட்டுக்ான, 
்பணிக குழாம் ெட்ட ஒப்பநததரத பநாககி 
முன்பனறு்பத இநத விஜயததின் பநாக்ொகும் 
எனவும் குறிபபி டப்பட்டுள்து.
 பெலும் ெர்பதெ நாணய நிதியததின் 
நிரற ப்றறுக குழுவின், விரி்ாக்ப்பட்ட 
நிதி ்ெதி திட்டததின் ஒபபுதலுககு, ்டன் 
நிரலததன்ரெரய மீட்மடடுப்பதற்ா், இலங் 
ர்யின் ்டன் ்ழங்கு நர்ளின் ப்பாதுென 
உததை்ாதங்்ள அ்சியொகும் எனவும் மதரி 
விக்ப்பட்டுள்து.

மி்க தமொ்மொன      ... த�ொடர்ச்சி... 
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md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் 
சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாட்டு 
மமம்பகாட்டினன இலக்கா் ் ்காணடு ் ெளிெரும் 
இலககு ெகார இதழின் சிறுெர தளத்திற்்கான 
தங்ள், ்ட்டுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ெகாழ்வுககு ெழி்காட்டும் தமிழர நகா்ரீ்ம் 
்தகாடரபகான சிறு குறிப்பு்ள் ஆகியெற்னற 
பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் இனையுமகாறு 
இலககு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

jp.fpwp];jpfh
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"வானம் ஆகிய கடலிலே 
வவண்ணிேவு ல�ான்ற 

ஒளிவீசி உேகிற்கு ஒளிக் 
வகாடுப�ல�ாடு அ�ன 
அருகிலுள்ள கற்கள்ளயும் 
�னது ஒளியால் ஒளிர ளவத்து 
நட்ச்சத்திரஙகள எனனும் 
வ�யர் வ�ற்றுக் வகாடுப�து 
ல�ானறு ,

கல்வி எனனும் கடலில் 

வவண்ணிேவு ல�ான்ற  
ஆசிரியர்கள �னது தி்றளையால் 
கற்கள ல�ானறு இருக்கும் 
எம்ளை நட்ச்சத்திரஙக்ளாக 
ஒளிர ளவப�து இந� 
கல்வியினாலேலய!

அந� கல்விளய  ஒரு ைரம் 
வ்ளர்ப�து ல�ாே,
அனபுடன  ல�ணி
வ்ளர்பல�ாைாக......"

fy;tp

R. jpfopdp jp / nry;tehafGuk; ,.k.tp

F.Rfph;jh-juk;11

kl;L-kfpotl;lthd;


