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ஸ்பெயினின் கிழக்கு ெகுதி 
யில் உள்ள புன்்யோல் என்்ற 

நகரத்தில் மக்கள ஒருவர் மீது 
ஒருவர் தக்கோளிபெழத்்த எறிந்து 
வி்்ளயோடும் நிகழ்வு மிகவும் 
பிரமோண்டமோக க்டந்த புதன் 
கிழ்ம (31) இ்டம்பெற்றது.

 1945 ஆம் ஆணடு தக் 
கோளி உறெத்தி பெயயபெடும் பிர 
்தெத்தில் உளளூர் சிறுவர்கள 
உணவுக்கோக ்மறபகோண்ட ெண 
்்ட்ய நி்ைவுகூரும் முகமோக 
இந்த விழோ பகோண்டோ்டபெடுகின் 
்றது. 1980 களில் இது ஊ்டகஙகளின் 
கவை த்்த ஈர்த்தது்டன், பின்ைர் 
அது அ்ைத்துலக மக்களின் கவை 
த்்த ஈர்த்துள்ளது.
 உலகம் எஙகும் இருந்து 
20,000 மக்கள இந்த நிகழ்வில் 
கலந்துபகோண்டைர். ்கோவிட் பநரு 
க்கடி கோரணமோக இரணடு வரு்ட 

சின்்ோங பிர்தெத்தில் சீைோ 
மிகபபெரும் மனித உரி்ம 

மீ்றல்களில் ஈடுெட்டுள்ளதோக 
ஐக்கிய நோடுகள ெ்ெயின் மனித 
உரி்மகள ஆ்ணக்குழு தைது 
அறிக்்கயில் பதரிவித்துள்ளது.
 இந்த அறிக்்கயோைது ்மற 
குலக நோடுக்ளோல் தயோரிக்கபெட்்டது 
எை்வ பவளியி்ட ்வண்டோம் எை 
சீைோ ்கட்டுக்பகோண்ட்ெோதும், 

ஐ.நோ அத்ை பவளியிட்டுள்ளது.
 உகுர் இை முஸ்லீம் மக்கள 
உட்ெ்ட ெல இை மக்கள மீது 
சீைோ மனித உரி்ம மீ்றல்க்்ள 
்மறபகோண்டதறகோை ஆதரஙகள 
உள்ளை. ெல கோலமோக வ்ட ்மறகு 
மோகோணஙகளில் மனித உரி்ம 
மீ்றல்கள இ்டம்பெறறு வருகின்்றை. 
ஒரு மில்லியனுக்கு ்மறெட்்ட 

rPdh kdpj cupik kPwy;fspy; 
<LgLfpd;wJ - I.eh

தோயலோந்தில் தஙகியிருந்த 
இலங்கயின் முன்ைோள 

அரெத்லவர் ்கோத்தெோயோ ரோ் 
ெக்ெோ பவளளிக்கிழ்ம (2) மோ்ல 
சிஙகபபூர் ஏயர்்லன் விமோைம் 
மூலம் இலங்க திரும்பியுள்ளோர்.
 அவ்ர விமோை நி்லயத் 
தில் ெல அ்மசெர்கள மறறும் 
நோ்டோளுமன்்ற உறுபபிைர்கள வர 
்வறறுள்ளது்டன், விமோை நி்லய 
த்தின் ெோதுகோபபுக்களும் அதிகரிக் 
கபெட்டிருந்தது.
 பகோழும்பில் உள்ள வி்் 
ரோமோ மோவத்்தயில் உள்ள 
அரெ வீட்டில் அவர் தஙகியிருப 

ெதறகோை ஏறெோடுகள பெயயப 
ெட்டுள்ளதோகவும், ெோதுகோபபுக்கள 
அதிகரிக்கபெட்டு ள்ளதோகவும் இல 
ங்க அரசு பதரிவித்துள்ளது.
 அபமரிக்கோவில் தஙகியிருப 
ெதறகோக கிறீன் கோட் எைபெடும் 
நு்்ளவு அனுமதிக்கு ்கோத்தெோயோ 
விணணபபித்துள்ளதோகவும், அது 
கி்்டக்கும் வ்ர இலங்கயில் 
தஙகியிருபெோர் எைவும் அரெ தரபபு 
பதரிவித்துள்ளது.
 க்டந்த ்ு்ல மோதம் 
இலங்கயில் இருந்து வோன்ெ்்ட 
விமோைம் மூலம் மோ்லதீவு 
வழியோக சிஙகபபூருக்கு தபபி்யோடி 
்கோத்தெோயோ, சிஙகபபூர் அரசு 
தஙகியிருபெதறகோை அனுமதி்ய 
நீடிக்க மறுத்ததோல் தோயலோந்துக்கு 
பென்றிருந்தோர். தோயலோந்து 
அரசு அவ்ர விடுதி்ய விட்டு 
பவளி்ய்ற அனுமோதிக்கதோல் அவர் 
தற்ெோது நோடு திருபபியுன்ைோர்.

்மோல்்்டோவில் இருந்து 
பிரிந்து பென்்ற ரோன் 

ஸ்பநஸ்றியோ ெகுதியில் நி்ல 
பகோணடுள்ள ரஸ்ய ெ்்டயி 
ைர் மீது ்மோல்்்டோவோ அரசு 
அசசுறுத்தல்க்்ள ்மறபகோண 
்டோல் ்மோல்்்டோவோ மீது ெ்்ட 
ந்டவடிக்்க ்மறபகோள்ளபெடும் 
எை ரஸ்யோவின் பவளிவிவகோர 
அ்மசெர் ்ெர்ஜி லோவ்ரோவ 
க்டந்த வியோழக்கிழ்ம (1) பதரிவி 
த்துள்ளோர்.
 1990 ஆம் ஆணடில் இரு 
ந்து ரோன்ஸ்பநஸ்றியோ ெகுதி 
யில் ரஸ்ய ெ்்டயிைர் அ்மதி 
பெ்்டயிைரோக நி்லபகோணடுள 
்ளைர். அஙகு அ்மதி்ய ஏறெ 
டுத்த்வ தைது ெ்்டயிைர் உள 

்ளதோக ரஸ்யோ பதரிவித்துள்ளது. 
ஆைோல் ரஸ்ய ெ்்டயிைர் பவளி 
்ய்ற்வணடும் எை ்மோல்்்டோவோ 
பதரிவித்துவருகின்்றது.
 ரஸ்ய ெ்்டயிைர் மீதோை 
தோக்குதல் என்ெது அ்ைத்துலக 
விதிகளின் அடிபெ்்டயில் ரஸ்யோ 
வு்டைோை ் ெோரோக்வ கருதபெடும். 
2008 ஆம் ஆணடு பதன் ஒசிறியோ 
ெகுதியில் நி்லபகோணடிருந்த 
ரஸ்ய ெ்்டயிைர் மீதோை ் ்ோர்ஜியோ 
்மறபகோண்ட தோக்குத்ல 5 நோள 
்ெோ்ர ஏறெடுத்தியிருந்தது. அதன் 
பின்ைர் பதன் ஒசிறியோ மற றும் 
அப்ோசியோ ெகுதிக்்ள சுதந்திர 
நோடுக்ளோக ரஸ்யோ பிரக்டை பெடுத் 
தியிருந்தது.

,yq;if jpUk;gpdhu; Nfhj;jghah

இரண்டோவது உலகப்ெோரில் 
்்ர்மனிய ெ்்டயிைரின் ஆக் 

கிரமிபெோல் ஏறெட்்ட இழபபீ 
்டோக 1.3 றில்லியன் ப்டோலர் க்்ள 
்்ர்மன் அரசு தமக்கு வழஙக 
்வணடும் எை ்ெோலந்தின் 
மூத்த அரசியல்வோதியும், நீதி மற 
றும் ெட்்டம் கட்சியின் த்லவ 
ருமோை ்ரஸ்்லோ கசின்ஹி க்டந்த 
வியோழக்கிழ்ம (1) பதரிவித்துள 
்ளோர்.
 இரண்டோவது உலகப்ெோர் 
ஆரம்ெமோகிய 83 ஆவது நிக 

ழ்்வ முன்னிட்டு அவர் இந்த 
்கோரிக்்க்ய முன்்வத்துள்ளோர். 
 இத்ை நோம் அறிக்்கயோக 
முன்்வக்கவில்்ல, ்்ர்மன் 
அரசு எமது ்கோரிக்்க்ய 

];ngapdpy; ,lk;ngw;w 
jf;fhspj; jpUtpoh

Nkhy;Nlhth kPJ jhf;Fjy; 
elj;jg;gLk; - u];ah

ஈரோக்கில் ஏறெட்டுள்ள அரசி 
யல் ்ெோரோட்்டஙகள இந்த 

வோரம் தீவிரம்்டந்துள்ளது. க்ட 
ந்த வியோழக்கிழ்ம(1) ெோஸ்ரோ 
ெகுதியில் இ்டம்பெற்ற ்மதல்க 
ளில் நோன்கு ்ெர் பகோல்லபெ 
ட்்டது்டன், இந்த வோரம் இ்டம் 
பெற்ற ெம்ெவஙகளில் பகோல் 
லபெட்்டவர்களின் எணணிக்்க 30 
ஆக உயர்ந்துள்ளது.
 ஈரோக்கின் எண்ண உறெத்தி 
பிர்தெமோை ெஸ்ரோ ெகுதியில் 
இரு தரபபிைருக்கு இ்்டயில் 

ஏறெட்்ட துபெோக்கி ெண்்டயில் 
4 ்ெர் பகோல்லபெட்டுள்ளைர். 
முஸ்த்தபெோ அல் ெ்டோர் பிரிவிைரில் 
இருவரும், அ்ெப அல் அல்்க் 
பிரி்வ ்ெர்ந்த இருவரும் பகோல் 

<uhf;fpy; Nkhjy; - ,we;Njhu; 

vz;zpf;if 30 Mf cau;T
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புலம்பெயர் தமிழ் மக்களின் கூ
ட்்டணி தமிழர் தோயகத்தில் ெோ

ரிய அபிவிருத்தி திட்்டஙக்்ள மு
ன்பைடுத்து வருகின்்றது. எல்்ல
பபு்ற கிரோமஙக்்ள அபிவிருத்தி 
பெயது அஙகு தமிழ் மக்க்்ள தஙக
்வக்க முயறசிக்்ள ்மறபகோள
வ்த அதன் பிரதோை ்நோக்கமோக 
இருக்கின்்றது.
 இந்த நி்லயில் விவெோய
ம் மறறும் மீன்பிடி ஆகிய து்்றக

்்ள அபிவிருத்தி பெயவதறகோை க
்டன் உதவிக்்ள அது வழஙகி வரு
கின்்றது.
 ்மலும் அ்ைத்துலக நோடு
க்்ளயும் இ்ணத்து தோயகத்தில் 
அபிவிருத்திக்்ள முன்பைடுபெ
்த அதன் ்நோக்கமோக உள்ளது. அ
ண்மயில் ஐ.நோவின் யுனிபெப அ
்மபபு்டன் உ்டன்ெோடு ஒன்்்ற 
்மறபகோணடிருந்ததும் இஙகு குறி
பபி்டத்தக்கது.

Gyk;ngau; jkpo;kf;fspd; $l;lzpapd; cjtp
- kf;fs; ed;wp njuptpg;G

இந்திய க்டறெ்்டயில் ஐ.என்.
எஸ் விக்ரோந் எைபெடும் விமோ 

ைம் தோஙகி கபெல் க்டந்த பவள 
ளிக்கிழ்ம (2) இ்ணக்கபெட்டு 
ள்ளது.

 2004 ஆம் ஆணடு ரஸ்யோவி 
்டம் இருந்து பகோளவைவு பெயயப 

ெட்்ட ஐ.என்.எஸ் விக்ரமோதித்தியோ 
என்்ற விமோைந்தோஙகி கபெல் 
்ெ்வயில் உள்ள நி்லயில் 
தற்ெோது இரண்டோவது கபெல் 
இ்ணக்கபெட்டுள்ளது.
 3 பில்லியன் ப்டோலர்கள 
பெலவில் உளளூரில் தயோரிக்கப 
ெட்்ட இந்த கபெல் 1700 க்டற 
ெ்்டயிைர் ெணியோறறும் வெதி்ய 
பகோணடுள்ளது்டன், மிக்-29 வ்க 
தோக்குதல் விமோைஙகள மறறும் 
உலஙகுவோனுர்திகள உட்ெ்ட 30 
விமோைஙகள தரித்து நிறகும் வெதி 

,e;jpa flw;gilapy; ,ize;j 

,uz;lhtJ tpkhde;jhq;fp fg;gy;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

,uz;lhk; cyfg;Nghu; Nrjk;
- N[u;kdpaplk; gzk; Nfl;fpwJ Nghye;J



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

198 nrg;lk;gu;; 03> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;

சிறிலங்காவின் முன்்காள் அரசுத்தலலவர் க்காத்தபகாய ரகாசபகசகா மகாலலதீவு, சிங்ப்பூர், ்தகாயலகாந்துப் 
பயணங்லை முடிததுக்்காண்டு நகாடு திரும்பிய நிலலயில் இவவகார சிங்ைவரின் அரசியல் 

நி்ழ்வு்ள் ஆரம்பமகாகின்்ற். சிங்ைவர்்ளின் அரசியல் சிங்ை ்பௌத்த பலமகா் அரசகாங்ம் 
ஒன்ல்ற இலஙல்ததீவில் நிறுவு்தல் என்கி்ற அரசியல் ்்காள்ல் உறுதிப்பகாட்டுடன் 1948 மு்தல் 
74 ஆண்டு்ள் ்்தகாடர்ச்சியகா்ப் பயணிததுக ்்காண்டிருககி்றது. இ்தல் மு்தன்லமப்படுததிய நிலல 
யிகலகய சிங்ைவர்்ளின் அரசியல் ்த்ககுள் ஏறபடும் அரசியல் முரண்பகாடு்லையும் ப்தவிக்கா் 
கபகாட்டகாகபகாட்டி்லையும் அன்றும் இன்றும் என்றும் முன்்்டுககும் என்பது அரசியல் பட்டறிவகா் 
உள்ைது.
 இந்நிலலயில் இலஙல்த தீவில் சிங்ைத க்தச இ்தல்த விடத ்்தகான்லமயும் ்்தகாடர்ச்சியும் 
்்காண்ட இல்றலமககுரிய இலஙல்த ்தமிழர்்ளின் அரசியல் ்தலலலம்ள் ்தங்ள் மக்ளின் 
அரசியலின் ்தனிததுவததுடன் அ்தல்த ்்தகாடரகாது 1948 மு்தல் 1978 வலரயும் 2009 மு்தல் 
இன்று வலரயும் 43 ஆண்டு்ள் சிங்ைவரின் அரசியலல லமயப்படுததித ்தமிழரின் அரசியல் 
மு்தல்த இழக்லவககும் ்தன்்ல அரசியலலகய மு்தன்லமப்படுததி வருகின்்ற்ர்.  இதுகவ 
இலஙல்த  தீவில்  ்தமிழரின்  க்தசியப்பிரச்சில்  (Tamils’   National   Question)   
என்பது இலஙல்த ்தமிழ் மக்ளுககு இலஙல்த தீவில் உள்ை யகாரகாலும் அ்ப்படுத்த   முடியகா்த 
இல்றலமயின் அடிப்பலடயில் அவர்்ள் சமததுவததுடனும் சக்கா்தரததுவததுடனும் சு்தந்திரததுடனும் 
்தங்ளின் அரசியல் எதிர்்காலதல்தத ்தகாங்கை நிர்ணியிககும் ்தன்்காட்சி உரிலமலய உறுதிப்படுத்தல் 
என்கி்ற உண்லமலய அல்த்தல் சமு்ம் இன்றுவலர சிந்திக் முன்வரகாதுள்ைலமக்கா் முககிய 
்தலலலமக்காரணியகா் உள்ைது.
 04.02.1948 வலர 152 ஆண்டு்கால பிரித்தகானிய ்காலனிததுவ ஆட்சிக்காலம் முழுவதும் 
்தமிழ், சிங்ை க்தசியங்ள் ஒருஙகிலணயகா்த்வகா்வும் இதக்தசியங்ளின் அரசியல் க்காரிகல்்ள் 
்பகாருைகா்தகாரத க்தலவ்ள் சமு் க்தச உருவகாக்ங்ள் என்ப் ்தனித்தனியகா்கவ பிரித்தகானிய அரசிடம் 
முன்லவக்ப்பட்ட் என்பது வரலகாறறு உண்லம. வரலகாறறின் பரிணகாம வைர்ச்சியில் இலஙல் 
முஸ்லீம்்ள் என்்ற வர்த்த்க குடிவரவு வழியகா் குடிசகார் இ்ததுவ சிறுபகான்லமயி்மும், 1949இல் 
மலலய்த ்தமிழர்்ளின் குடியுரிலம பறிக்ப்பட்டது மு்தல் மலலய்த்தவர் என்்ற ்்தகாழில்நிலலக 
குடிவரவின் வழியகா் குடிசகார் இ்ததுவச் சிறுபகான்லமயி்மும் இலஙல்த ்தமிழ் சிங்ை க்தச 
இ்ங்ளுடன் சமததுவ சக்கா்தரததுவ சு்தந்திர நிலலயில் வகாழும் உரிலமயுள்ை மக்ள் இ்ங்ைகாகி 
நகான்கு மக்ள் இ்ங்ளின் ்தகாய்மகா் இன்று இலஙல்த தீவு உள்ைது. இந்்த நகான்கு மக்ள் 
இ்ங்ைதும் க்தலவ்ள் ்தனித்தனியகா்லவ அலவ ்தனித்தனியகா்கவ அரசியல் மயப்படுத்தப்பட 
கவண்டியலவ. ஆ்தல் முஸ்லீம், மலலய் அரசியல் ்தலலலம்ள் இயன்்றவலர ்சயகின்்ற். 
ஆ்கால் ்தமிழர்்ளின் அரசியல் ்தலலலம்ள் சிங்ைவரின் அரசியலல லமயப்படுததி அ்தல்கய 
கபசி விமர்சிதது மு்மிழககும் அரசியலகா் ்தமிழரின் அரசியலல 2009 மு்தல் இன்றுவலர 13 
ஆண்டு்ள் முன்்்டுதது வருகின்்ற்.
 ஐந்து வருடததில் 29 பில்லியன் ்டகாலர் ்டல் திருப்பிக்ட்டி ்டனிலிருந்து மீைகவண்டிய 
நிலலயில் உள்ை ரணில் அரசகாங்ம் அதில் பததி்லகாருபஙகில்த்தகான் 2.9 பில்லியல்த ்தகான் 
இப்்பகாழுது நலட்பறறு வரும் அல்ததுல் நகாணயநிதியததுட்கா் கபச்சுக்ள் ்வறறி ்பற்றகாலும் 
்ப்ற முடியும் அ்தல்யும் இலஙல்ககுக ்டன் ்்காடுத்த நகாடு்ளுடன் இலஙல் ்சயயும் ்டன் 
மறுசீரகாக்ம் உரிய முல்றயில் அலமந்்தகாகல அல்ததுல் நகாணய நிதியம் வழஙகும். சீ்கா 
இலஙல்யின் இன்ல்றய ்டனில் 10 வீ்ததல்த வழஙகிய உ்தவிக  ்ரமகா் இருந்்தகாலும் அது ்டன் 
மறுசீரலமப்புக்கா் வட்டி வீ்ததல்தக குல்றத்தகாகலகா அல்லது ்டல்த திருப்பிச் ்சலுததும் ்கால 
நீடிப்லபச் ் சய்தகாகலகா அது உல்நகாடு்ள் அல்ததுககும் சீ்கா பின்பற்ற கவண்டிய ் பகாதுவழக்காகிச் 
சீ்காவின் அல்ததுல் வர்த்த்தல்த மி்க்டுலமயகா்ப் பகாதிககும். இ்த்கால் சீ்கா இ்தல்த 
்தவிர்தது மக்ளுககு ்தகான் கநரடியகா் உ்தவும் திட்டங்ளுககு முன்னுரிலம அளிககி்றது. இ்தன் 
அடிப்பலடயிகலகய இவவகாரததில் சீ்ததூதுவர் புதிய திட்டங்லை யகாழ்ப்பகாணததில் ் ்தகாடஙகுவ்தறகு 
அஙகு ்சல்லவுள்ைகார். இந்நிலலயில் அல்ததுல் நகாணயநிதியததின் ்தற்காலி் உ்தவி்லைக கூட
இலஙல் ்பறுமகா என்்ற க்ள்வி இன்்மும் ்்தகாடர்கி்றது. இ்த்கால் புலம்பதிந்து வகாழ் ்தமிழர்்ள், 
இலஙல் முஸ்லீம்்ள், மலலய் வர்த்த்ப் ்பருமக்ள், மறறும் உல்்ஙகும் வகாழும் சிங்ைவர்்ள் 
ஆகிகயகாரிடம் ்ப்றப்படும் மு்தலீடு்ள், உலழப்புக்ள், நன்்்காலட்ள் வழியகா்கவ வட்டியில்லகா்த 
நிலலயில் இலஙல்யின் இன்ல்றய அரசகாங்ம் ்தன்ல் பலமகா் அரசகாங்மகா்க ் காட்ட முயறசிககி்றது.
 அக்தகநரததில் இன்ல்றய சிறிலங்கா அரசகாங்ம் க்காட்டபகாயகாலவயும் திருப்பி அலழதது 
அவர் ஈழத்தமிழர்்ள் கமல் நடகாததிய இ்அழிப்லபத க்தசியப்பகாது்காப்புககு அவர் ்சய்த சிங்ை 
்பௌத்த புனி்தப்பணியகா் சிங்ை மக்ள் முன் மீளுருவகாக்ம் ்சயது அவலரச் சமு்உள்வகாங்ல் 
அலடயச் ்சயது, சிங்ை ்பௌத்த கபரி்வகா்தம் வீறு்்காண்்டழுவ்தறகு உ்தவுகி்றது. இ்தன்வழி 
இ்ங்காணக கூடிய அச்சதல்த மக்ள் கபகாரகாட்டங்ளுக்கா் ்தலடயகா் அலமதது அரசுககு 
எதிரகா் அல்தல்தயும் கமற்்காள்ளும் ஆற்றலுள்ை பலமகா் அரசகாங்ம் ்தன்னுலடய அரசகாங்ம் 
எ் உல்நகாடு்ளின் அலமப்புக்ளின் ் டனு்தவி்லை ் ப்றமுயல்கி்றது. அததுடன் மு்தலீடு்ளுக்கா் 
பகாது்காப்பு உண்்ட் உல் மு்தலீடு்லை ஊககுவிக்வும் முயல்கி்றது. அக்தகநரததில் ஐககிய நகாடு்ள் 
மனி்தஉரிலம்ள் கபரலவயின் ்சப்்டம்பர் 12 அமர்வில் அது ்பகாறுப்புக கூ்றல், நல்லகாட்சி, மனி்த 
உரிலம்லை உறுதிப்படுத்தலுக்கா் முன்்மகாழிவு்லை கமற்்காள்ைகாமலும், அ்தன் மனி்த உரிலம்ள் 
வன்முல்றயகாைர்்ள், யுத்தககுற்றவகாளி்ள், மனி்தகாயததுககு எதிரகா் குற்றமிலழத்தவர்்ள் கமலகா் 
அல்ததுல்ச் சட்ட நலடமுல்றப்படுத்தல்்லைச் ்சயயகாமலும் உல்நகாடு்ள் உல் அலமப்புக்ைது 
ஆ்தரலவப் ்பறுவதும் ரணில் நரித்தந்திர அரசியல் ்சயறதிட்டமகா்வுள்ைது.
 இந்நிலலயில் இலஙல்த ்தமிழர்்ளின் சமு் அரசியல் ் பகாருைகா்தகார ஆன்மீ்த ்தனிததுவதல்த  
அவர்்ளின் ்தகாய்ம் மீ்தகா் இல்றலமயின் அடிப்பலடயில் முன்்்டுததுத ்தமிழரின் அரசியல் 
மு்தல்த உலகுககுத ்்தளிவுபடுததி்காகல ்தமிழர்்ள் பகாது்காப்பகா் அலமதியில் வகாழும் நிலல 
அல்த்தல் சமு்த்தகால் உறுதிப்படுத்தப்படு்மன்பக்த இலககின் ்ருத்தகா்வுள்ைது.

ஆசிரியர்

சிங்களவரின் அரசியலை லையப்படுத்தி 
மு்கமிழக்கும் தமிழரின் அரசியல்

கோஙகிரசின் மூத்த த்லவர்களில் ஒருவரோை 
்ம்பு கஷ்மீ்ரச ்ெர்ந்த குலோம் நபி 

ஆெோத் க்டந்த ஆகஸ்ட் 26 அன்று கோஙகிரசு கட்சியில் 
இருந்து பவளி்யறிைோர். ்ம்பு கஷ்மீரில் ்தர்தல் 
ந்டக்கவிருக்கி்றது. ரோகுல் கோந்தி கோஙகிரசுக்குள 
தன்னு்்டய த்ல்ம்ய நி்லநிறுத்திக் பகோளளும் 
்நோக்கிலும் கோஙகிரசு  கட்சிக்கு எழுசசி்ய ஏறெடுத்தும் 
்நோக்கிலும் கன்னியோகுமரி முதல் கஷ்மீர் வ்ரயிலோை 
’ஒறறு்ம இந்தியோ’ ந்்டெயணத்்த பெப்டம்ெரில் 
பதோ்டஙகவிருக்கி்றோர். கோஙகிரசு த்ல்மக்கோை 
்தர்தல் அக்்்டோெரில் ந்டக்கவிருக்கி்றது. இந்த 
சூழலில்தோன், குலோம் நபி ஆெோத் கட்சியில் இருந்து 
பவளி்யறியுள்ளோர். அவர்  ்ம்பு கஷ்மீ்்ரச ்ெர்ந்தவர். 
்ம்பு கஷ்மீரில் உள்ள கோஙகிரெோர் ெலரும் கட்சியில் 
இருந்து பவளி்யறியுள்ளைர். அவர் ்ம்பு கஷ்மீரில் 
ஒரு புதிய கட்சி்ய பதோ்டஙகவிருக்கி்றோர்.
 அவர் கட்சியில் இருந்து விலகும் ்ெோது 
த்ல்மக்கு அனுபபிய கடிதத்தில் ரோகுல் கோந்தி்யக் 
கடு்மயோக விமர்சித்துள்ளோர். க்டந்த 2014 இல் இருந்து 
ந்டந்துள்ள 49 ெட்்டப்ெர்வ ்தர்தல்களில் 39 இல் 
கோஙகிரசு ் தோறறுள்ளது. அதிலும் நோன்கு மோநிலஙகளில் 
்நரடி பவறறியும் 6 மோநிலஙகளில் கூட்்டணி 
பவறறியும் பெறறுள்ளது. இப்ெோ்தய நி்லயில் 
இரணடு மோநிலஙகளில் மட்டும் தோன் கோஙகிரசு ஆட்சி 
பெயகி்றது. ரோகுல் கோந்தி்யச சுறறியுள்ள ஒரு சிறு 
குழு கட்சி்யக் கட்டுபெடுத்துகி்றது. மூத்த கோஙகிரசு 
த்லவர்க்்ளப பு்றக்கணிக்கி்றது. ரோகுல் கோந்தியின் 
முதிர்சசியின்்மதோன் 2014 ்தர்தலில் கோஙகிரசு 
்தோற்றதறகு கோரணம் என்று பெோல்லியுள்ளோர்.
 க்டந்த 2019 நோ்டோளூமன்்ற ்தர்தலில் கோஙகிரசு 
்தோல்விய்்டந்த்த ஒட்டி ரோகுல் கோந்தி கோஙகிரசு 
த்லவர் ெதவியில் இருந்து விலகிக் பகோண்டோர். 
தன்்ைப ் ெோல் பி்ற மூத்த த்லவர்களும் ் தோல்விக்குப 
பெோறுப்ெறறு தமது நி்லயில் இருந்து கீழி்றஙக 
்வணடும் என்ெது அவர் எதிர்ெோர்பபு. இந்நி்லயில் 
முழு்நர த்ல்ம இல்லோம்ல கட்சி நகர்ந்து 
பகோணடிருந்த ்வ்்ளயில், கூ்ட்வ பகோ்ரோைோவும் 
்ெர்ந்து பகோள்ள 2020 ஆம் ஆணடு ஆகஸ்ட்டில் 
கோஙகிரசில் உள்ள மூத்த த்லவர்கள ்ெோனியோ 
கோந்திக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிைர். அதில் முழு்நர 
த்ல்ம ்வணடும் என்றும் கட்சித் த்லவருக்கோை 
்தர்தல் ந்டத்த ்வணடும் என்றும் பெோல்லியிருந்தைர். 
அதில் ்கபயழுத்திட்டிருந்தவர்கள பமோத்த 23 
்ெர். குலோம் நபி ஆெோத் , கபில் சிபில் ்ெோன்்ற மூத்த 
த்லவர்கள, முன்ைோள முதல்மசெர்கள நோல்வர், 
மக்க்ள்வ உறுபபிைர்கள ெலரும் அ்டஙகுவர். 
இவர்க்்ள G-23  - இருெத்து மூவர் அ்டஙகிய குழு என்று 
ஊ்டகஙகள சுட்்டத் பதோ்டஙகிை. இவர்களுக்கும் ரோகுல் 
கோந்திக்கும் முரணெோடு இருபெதோக ஊ்டகஙகள ஊதிப 
பெருக்கிை. கோஙகிரசு த்ல்ம குலோம் நபி ஆெோத்தின் 
மோநிலஙக்ள்வ உறுபபிைர் கோலம் முடியும் ்ெோது 
அவருக்கு மீணடும் இ்டம் பகோடுக்க மறுத்துவிட்்டது.  
கபில் சிபில் க்டந்த ்ம மோதம் கோஙகிரசில் இருந்து 
பவளி்யறி ெமோஜவோதிக் கட்சியின் ஆதரவு்டன் 
மோநிலஙக்ள்வ உறுபபிைரோைோர். அ்த ்நரத்தில் 
அந்த G-23 குழுவில் இருக்கும் ெலரும் த்ல்மயு்டன் 
இணக்கப ்ெோக்்க ்மறபகோண்டைர். அதில் இருந்த 
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தோயலோந்தில் தஞெம்்டந்திருந்த முன் 
ைோள ்ைோதிெதி ்கோட்்டபெய ரோ் 

ெக்்ெ பவளளிக்கிழ்ம நளளிரவு இலங்க 
திரும்பி இருக்கின்்றோர்.. இந்த நி்ல்மயில் 
அவ்ர மீணடும் அரசியலில் ஈடுெடுத்துவதறகோக 
பெோது்ை பெரமுைவின் ஒரு குழு விைர் 
தீவிரமோை முயறசிக்்ள ்மறபகோணடு வருகின்்ற 
்ெோதிலும் கூ்ட மறப்றோரு பிரிவிைர் அதறகு 
எதிரோை நி்லபெோட்டி்ய எடுத்திருப ெதோக 
பதரிகின்்றது.
 ்கோட்்டோெய ரோ்ெக்ஷ க்டந்த 24ஆம் 
்ததி நோடு திரும்புவதறகு 
முதலில் திட்்டமிட்டிருந்தோோ். 
இறுதி ்வ்்ளயில் அவரது 
வரு்க பிறெ்டபெட்்டது. 
்கோட்்டோ ெோய நோடு திரும்புவ 
்த ்ைோதிெதி ரணில் 
விக்கிரமசிஙக விரும்ெவில்்ல 
எை கூ்றபெடுகின்்றது. ரணிலு 
்டன் அவர் ந்டத்திய பதோ்ல 
்ெசி உ்ரயோ்ட்லத் பதோ்டர் 
ந்து அவரது வரு்க ஒத்தி்வக் 
கபெட்்டதோக பதரிவிக்கபெடுகி 
ன்்றது.
 இலங்க திரும்ெ 
்வணடும் எை ் கோட்்டோ விரும் 
புவதறகு ெல கோரணஙகள கூ்ற 
பெடுகின்்றை. முதலோவதோக 
அபமரிக்கோவிறகோை அவரது 
விெோ ரத்து பெயயபெட்டு 
இருக்கின்்ற அ்த ்வ்்ளயில் 
கிரீன் கோட்்்ட பெறுவதறகு அவரது விணண 
பெமும் நிரோகரிக்கபெட்டிருக்கின்்றது. இந்த 
நி்ல்மயில் உ்டைடியோக அபமரிக்கோ பெல் 
வது அவருக்கு ெோத்தியமற்றது. மத்திய கிழக்கு 
உட்ெ்ட ெல்்வறு நோடுகளில் அரசியல் அ்்ட 
க்கலம் பெறுவதறகோை முயறசிக்்ள அவர் 
்மறபகோண்ட ்ெோதிலும் கூ்ட அந்த நோடுகள 
அ்ைத்து்ம அத்ை நிரோகரித்து விட்்டை. 

 இந்த நி்ல்மயில் நோடு திரும்புவது 
என்று என்ெ்த வி்ட அவருக்கு ்வறு பதரிவுகள 
எதுவும் இருக்கவில்்ல. இலங்க திரும்புவது 
எை அவர் முடிபவடுத்ததறகு இதுதோன் முதலோவது 
கோரணம் எை பெோல்லபெடுகின்்றது.
 இரண்டோவதோக அவரது பிரயோணம் 
மறறும் ஐந்து நட்ெத்திர ்்ோட்்டல்களில் தஙகி 
இருபெதறகோை கட்்டணஙகள எை ஏறகை்வ 
ெல ்கோடிக்்ள தோணடி இருக்கின்்றது. முன்ைோள 
்ைோதிெதி என்்ற மு்்றயில் அவருக்கோை 
பகோடுபெை்வ அரெோஙக்ம வழஙகியதோக 
அ்மசெர்வ ்ெசெோ்ளர் ெந்துல குணவர்த்தை 
முதலில் பதரிவித்திருந்த ்ெோதிலும் கூ்ட அது 
தவ்றோை தகவல் எை தகவல் தி்ணக்க்ளம் பின்ைர் 
பவளியிட்்ட அறிக்்கயில் சுட்டிக்கோட்்டபெட்டி
ருக்கின்்றது. முன்ைோள ்ைோதிெதியின் மகன்தோன் 
இந்த பெலவுக்்ள பகோடுத்து வருகி்றோர் என்்ற ஒரு 
தகவலும் பவளியோகி இருக்கின்்றது. இந்த அ்ளவு 
பெருந்பதோ்கயோை ெணம் அவருக்கு எவவோறு 
கி்்டத்தது என்ெது பதோ்டர்பிலும் ஊ்டகஙகள ெல 
்களவிக்்ள எழுபபி இருக்கின்்றை. 
 தோயலோந்தில் 90 நோட்கள தஙகி இருபெ 
தறகோை விெோ அனுமதி ்கோட்்டோவுக்கு கி்்ட 
த்திருக்கின்்ற ்ெோதிலும் கூ்ட அவவ்ளவு நோட்கள 
தஙகி இருபெதறகு ஏறெ்டக்கூடிய பெலவி 
ைத்்த கருத்தில் பகோணடும் நோடு திரும்பு 

வது என்்ற முடி்வ அவோ் எடுத்ததோக பெோல்ல 
பெடுகின்்றது. ்கோட்்டோெயவுக்கு உதவியோக 
இருவரும் அவரது ம்ைவியின் ம்ைவிக்கு 
உதவியோக இருவரும் எை ஆறு ்ெரு்்டய 
பெலவுகள முன்ைோள ்ைோதிெதியின் மகனு்்டய 
பெோறுபபில் இப்ெோது இருபெதோல் அத்ை 
பதோ்டர்ந்து பெோறுப்ெறக முடியோத நி்ல்மயில் 
அவர் இருபெதோக பெோல்லப ெடுகின்்றது. இந்த 
பெலவீைஙகள பதோ்டர்ந்து அதிகரித்து வருவது 
நோடு திரும்புவது எை ்கோட்்டோெய ரோ்ெக்ஷ 
முடிபவடுபெதறகு இரண்டோவது கோரணமோக 
பெோல்லபெடுகின்்றது.
 தோயலோந்தில் 90 நோட்கள தோன் இருபெதறகு 
அனுமதி வழஙகபெட்டிருந்தோலும் கூ்ட ் ்ோட்்டல் 

அ்்ற்ய விட்டு அவர் பவளி்ய்றக் கூ்டோது என்்ற 
உத்தரவு அவ்ர பெரிதும் ெஙக ்டத்தில் உள்ளோகி 
இருபெதோக கூ்றபெடுகி்றது. உ்ளரீதியோக இதைோல் 
அவர் பெரும் அ்ளவுக்கு ெோதிக்கபெட்டிருக்கின்்றோர். 
நோடு திரும்புவதறகு இது மூன்்றோவது கோரணம் எை 
பெோல்லபெடுகின்்றது. 
 இத்ை வி்ட நோட்டில் உருவோகியிருந்த 
கி்ளர்சசிகள பெரும்ளவுக்கு அ்டக்கபெட்டு விட் 
்டை. இதில் முன்ைணியில் இருந்து பெயல் ெட்்ட 
ெலர் ்கது பெயயபெட்டு தடுபபு கோவலில் 
்வக்கபெட்டு இருக்கின்்றோர்கள. அல்லது கடு்ம 
யோை நிெந்த்ைகளு்டன் பி்ணயில் விடுவிக்க
பெட்டிருக்கின்்றோர்கள. இதைோல் ்ூ்ல 9ஆம் 
்ததி ந்்டபெற்றது ்ெோன்்ற ஒரு மக்கள கி்ளோ்சசி 
மீணடும் ந்்டபெறுவதறகு வோயபபு இல்்ல எை 
அரசியல் வட்்டோரஙகள கருதுகின்்றை. . இதைோல் 
தோன் நோடு திரும்புவதில் பிரசெ்ை இருக்கோது எை 
முன்ைோள ்ைோதிெதி கருதுவதோக பதரிகின்்றது.

 இந்தப பின்ைணியில் நோடு திரும்புவதறகு 
அவர் எடுத்த முடிவுக்கு பெோது ்ை பெரமுைவில் 
ஒரு ெகுதியிைர் ஆதர்வ பதரிவித்து இருக்கி 
ன்்றோர்கள. அவருக்கு ்த்வயோை ெோதுகோப்ெ 
வழஙக ்வணடும் எைவும் ்ைோதிெதி ரணில் 
விக்கிரமசிஙகோ்வ ெந்தித்து அவர்கள ்கோரி 
க்்க முன் ்வத்திருக்கின்்றோர்கள. இத்ை வி்ட 
மனித உரி்மகள ஆ்ணக்குழு முன்ெோகவும் 
இந்த விவகோரத்்த அவர்கள பகோணடு 
பென்றிருக்கின்்றோர்கள. இதைோல் மனித உரி்மகள 
ஆ்ணக்குழு கூ்ட ்கோட்்டோெய நோடு திரும்பிைோல் 
அவருக்கு ்த்வயோை ெோதுகோப்ெ வழஙக 
்வணடும் எை வலியுறுத்தி இருக்கின்்றது.

 இந்தப பின்ைணியில் பெப்டம்ெர் முதல் 
வோரத்தில் - பெரும்ெோலும் பெபபரம்ெோ் 3 ஆம் 
திகதி பவளளிக்கிழ்ம அவோ் நோடு திரும்புவோர் 
எை எதிர்ெோர்க்கபெடுகி்றது.
 ்கோட்்டோெய அரசியலில் மீணடும் இ்றங 
குவோரோ என்்ற ்களவி ெல்்வறு மட்்டஙகளில் 
எழுபெபெடுகின்்றது. அவ்ர மீணடும் அரசியலு 
க்கு பகோணடு வர ் வணடும் என்்ற இலக்கு்டன் ஒரு 
சிலர் பெயல்ெட்டு வருகின்்றோர்கள. ்கோட்்டோ்வ 
்ைோதிெதி ஆக்குவதறகோக பின்ைணியிலிருந்து 
பெயல்ெட்்ட வியட்மக ்ெோன்்ற அ்மபபுகள 
மீணடும் இதறகோக க்ளத்தில் இ்றக்கபெடுகின்்றை. 
 இருந்த்ெோதிலும் ரோ்ெக்ஷோ குடும்ெத்தி 
ைர் மத்தியில் கூ்ட ்கோட்்டோெய நோடு திரும்புவ 

தறகு முழு்மயோை ஆதரவு 
இருபெதோக பதரியவில்்ல. 
ெண்்ட்ரம்ஸ் ெத்திரி்கக்கு 

அவரது அணண 
ைோை மஹிந்த 
ரோ்ெக்ெ க்டந்த 
வோரம் அளித்துள்ள 
்ெட்டி ஒன்றில் 
் க ோ ட் ்ட ோ ெ ோ ய 
த ன் னு ் ்ட ய 
ப ெ ோ று ப பு க ் ்ள 
நி்்ற்வற்றோமல் 
ப ெ ன் று ள ்ள ோ ர் 
என்ெ்த ஒரு 
கு ற ்ற ச ெ ோ ட் ்ட ோ க 
அவோ் முன்்வத்தி 
ரு ந் த ோ ர் . 
“்கோட்்டோ ஒரு அர 
சி ய ல் வ ோ தி ய ோ க 

பெயல்ெ்டவில்்ல. தஙகளு்்டய ஆ்லோெ்ை 
கள எத்ையும் அவர் பெோருட்ெடுத்தவில்்ல” 
என்்ற ஒரு கருத்்தயும் மஹிந்தரோ்ெக் ஷவும்  முன் 
்வத்திருந்தோர். ரோ்ெக்ெ குடும்ெத்திைருக்கும் 
மிகவும் பநருக்கமோைவரோை ரஷ்யோவுக்கோை 
முன்ைோல் தூதுவர் உதயஙக ஊ்டகஙகளுக்கு 
பதரிவித்த கருத்து ஒன்றில், ்கோட்்டோெய்வ 
கடு்மயோக விமர்சித்திருந்தோர். “்கோட்்டோெய 
நோடு திரும்பிைோர் மீணடும் ஒரு கி்ளர்சசி ஏறெ 
்டலோம்” என்று ஒரு எசெரிக்்க்ய அவர் விடுத் 
திருந்த்தயும் கோணக் கூடிய தோக இருந்தது.
 ்கோட்்டோெோயவின் அனுெவமற்ற சில 
பெயறெோடுக்ளோல் தோன் ரோ்ெக்ெ குடும்ெம் 
அரசியலில் இருந்து ஒதுக்கபெடும் நி்ல்ம ஒன்று 
ஏறெட்டிருந்தது. அவர் மீணடும் நோடு திரும்பி அரசி 
யல் ஈடுெடு வதறகோை முயறசிக்்ள ்மறபகோ 
ண்டோல் இ்த ்ெோன்்ற ஒரு நி்ல்ம ஏறெ்டலோம் 
என்்ற ஒரு அசெம் மஹிந்தவுக்கும் இருபெதோக 
பதரிகின்்றது. தன்னு்்டய மக்ை மீணடும் 
அரசியலில் தீவிரமோக ஈடுெடுத்தி நோட்டின் 
த்ல்ம ெதவிக்கு தயோர்ெடுத்துவது என்்ற 
இலக்கு்டன் பெயல்ெட்டு வரும் மஹிந்த்வ 
பெோறுத்தவ்ரயில் இத்ை அவர் விரும்ெ 
மோட்்டோர். அவரு்்டய அண ் மக்கோல கருத்துக்கள 
்கோட்்டோெய மீணடும் அரசியலுக்கு வருவ்த 
அவோ் விரும்ெவில்்ல என்்ற கருத்்த்ய 
உணர்த்துகின்்றது.
 மறுபு்றத்தில் ்ைோதிெதி ரனில் விக்கி 
ரமசிஙகமும் ்கோட்்டோெய மீணடும் வந்து 
அரசியலில் ஈடுெடுவ்த விரும்ெ மோட்்டோர். 
்கோட்்டோெய நோட்்்ட விட்டு பவளி்யறி ்ைோ 
திெதி ெதவி்ய ரோஜிைோமோ பெயததன் பின்ை்ர 
அ்மதியோை ஒரு சூழ்நி்ல்ய இலங்கயில் 
ஏறெடுத்தக் கூடியதோக இருந்தது. ் கோட்்டோ மீணடும் 
திரும்பி பிரதமர் ெதவி்யோ அல்லது முக்கியமோை 
ஒரு எந்த ஒரு ெதவி்யோ இலக்க்வத்து 
பெயல்ெடுவோரோக இருந்தோல் அது ரணில் 
விக்கிரமசிஙகோவுக்கு பநருக்கடி்ய பகோடுக்கும். 
அதன் மூலமோக ஏறெ்டக்கூடிய ஸ்திரமற்ற 
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 "பாரிய பபாருளாதார பெருக்கடி 
ஒன்றுககு இலங்்க மு்கஙப்காடுத்துகப்காண் 
டுளள நி்லயில், இ்ைக்கால வரவு 
பெலவுத் திடைம் ஒன்்றை நிதி அ்ைசொ் 
என்றை மு்றையில் ஜனாதிபதி ரணில் 
விககிரைசிங்க ெைர்ப்பித்திருககின்றைார். இன் 
்றைய ்கால ்கடைத்துககு இது எநதளவுககு 
பபாருத்தைானதா்க இருககின்றைது?"

 "இந்த வரவு - பெலவுத் திட்்டம் வந்திருக்கும் 
தருணம் மிகவும் சிக்கலோைது. நோடு என்றும் 
இல்லோத்ளவு பநருக்கடி்ய எதிோ்்நோக்கியுள்ளது. 
ஒரு து்்ற அல்ல. ெல து்்றகளில் அந்த பநரு 
க்கடி ெரவிக் கோணபெடுகின்்றது.  இந்த ்நரத் 
தில் ெோ்வ்தெ நோணய நிதியத்தின் உதவி அரெோங 
கத்துக்குத் ்த்வபெடுகின்்றது. ெடுக்டன் ்மோெ 
மோக இருக்கின்்றது. வரி வருமோைம் கு்்றவோக 
இருக்கின்்றது. பெலவீைஙகள ெரியோக ஒழுஙக 
்மக்கபெ்டோமல், ்த்வயோை இ்டஙகளுக்குச 
பெல்லோமல் ்த்வயில்லோத இ்டஙகளுக்கு 
எல்லோம் பெல்கின்்றது. 

 ஆக இ்வ அ்ைத்்தயும் கருத்திற 
பகோணடு ஒரு ந்டவடிக்்க்ய அரெோஙகம் 
முன்பைடுக்கும் ்ெோது வருமோைம் கு்்றந்த 
மக்க்்ளப ெோதுகோக்க ்வணடிய ்த்வ இருக்கி 
ன்்றது. அ்த்வ்்ளயில் பெரும்ளவு சு்மகள 
நடுத்தர மறறும் அதிக வருமோைம் பெறும் 
து்்றயிைோ் மீது சுமத்தபெடுவதோகத் பதரிகின்்றது. 
இது ஒரு இக்கட்்டோை கோலகட்்டம். அரெோஙகம் 
வருமோைஙக்்ள உயோ்த்த ்வணடிய ்த்வ 
உள்ளது. ெோ்வ்தெ நோணய நிதியத்தின் அழுத்தம் 
நிெந்த்ைகள கடு்மயோக இருக்கின்்றது. ெண 
வீக்கம் 64 வீதத்்தத் தோணடிவிட்்டது. உணவுப 
ெணவீக்கம் 90 வீதத்்தத் தோணடிவிட்்டது. மக்க 
ளு்்டய பகோளவைவு ெக்தி பெரும்ளவுக்கு கு்்ற 
வ்்டந்திருக்கின்்றது. ெணத்தின் பெறுதிவீழ்ச 
சிய்்டந்திருக்கின்்றது. இ்வ அ்ைத்்த யும் 
்வத்துப ெோோ்க்கும்்ெோது இந்த வரவு பெலவுத் 
திட்்டத்தின் மூலமோக எதிோ்ெோோ்த்த அ்ைத்்தயும் 
அ்்டய முடியோது - ஏ்தோ ஒரு இ்டத்தில் ெோதிபபு 
இருக்கப்ெோகின்்றது. இன்பைோரு இ்டத்தில் அந் 
தப ெோதிபபு கு்்றக்கபெ்டப்ெோகின்்றது. இந்த 
மீட்சி எந்த்ளவு வி்ரவோக வரப்ெோகின்்றது 
என்ெதுதோன் இப்ெோதுள்ள ்களவி!"  

 "வரவு பெலவுத் திடைம் ெைர்ப்பிக 
்கப்படடிருககும் அதத்காலப்பகுதியில்தான் 
ெர்வததெ ொணய நிதியத்துைன் உைன் 
பாடு ஒன்றும் ஏறபடடிருப்பதா்க அறிவி 
க்கப்படடிருககின்றைது. ஐ.எம்.எப். முன் 
்வத்த நிபநத்ன்களும் இநத வரவு பெல 
வுத்  திடைத்தில் பாதிப்்ப ஏறபடுத்தியி 
ருககுைா?"

 "நிசெயமோக ெோதிபபு இருக்கும். ஐ.எம்.
எப. இலங்கக்கு ஏறகை்வ 16 த்ட்வகள உதவி 
பெயதிருக்கின்்றது. இது 17 ஆவது த்ட்வ. ஐ.எம்.
எப. ஐ பெோறுத்தவ்ரயில் இலங்கயு்டைோை 
அதன் அனுவம் சி்றபெோைதோக இருக்கவில்்ல. 
கெபெோைதோக்வ இருந்துள்ளதோக்வ அவோ்கள 
கருதுகின்்றோோ்கள. அதைோல்தோன் அவோ்கள இந்த 

மு்்ற கடு்மயோக இருந்துள்ளோோ்கள. ஐ.எம்.
எப. உ்டன் உதோரணத்துக்கு 3 பில்லியனுக்கோை 
உ்டன்ெடிக்்க ஒன்று எட்்டபெட்்டோல் அந்தப 
ெணம் உ்டைடியோக கி்்டத்துவி்டோது. ெடிபெடியோக 
கட்்டம் கட்்டமோகத்தோன் இந்தப ெணத்்த ஐ.எம்.
எப. விடுவிக்கும். இந்தக் கோலகட்்டத்தில் அவோ்கள 
பெோன்ை வி்டயஙக்்ள பெயயோவிட்்டோல் அத்ை 
அவோ்கள இ்்டநிறுத்திவிடுவோோ்கள. இவவோறு 
இலங்கயில் ந்்டபெறறிருக்கின்்றது. 
 இந்த இ்டத்தில் இப்ெோது அவோ்க்்ள ் கட் 
கின்்றோோ்கள - உஙகளு்்டய பிரசசி்ைகள என்ை, 
இதறகோை உஙகளு்்டய தீோ்வுகள என்ை எை. 
இத்ை நீஙகள எவவோறு அ்்டயப்ெோகின்றீோ்கள 
எைக் ்கட்கின்்றோோ்கள. இது இலங்கக்கு சிக்க 
லோைது.  வருமோைத்்த அதிகரிக்க ்வணடும் என் 
்றோல் அதறகு உஙகளி்டமுள்ள தீோ்வு என்்ற என்று 
்கட்கின்்றோோ்கள. அதறகுரிய பெோறிமு்்ற்யத் 

தோருஙகள எைக் ்கட்கின்்றோோ்கள. இலங்க 
அரெோஙகம் 8 வீதமோக இருந்த வற வரி்ய 12 
வீதமோக உயோ்த்தி இப்ெோது 15 வீதமோக அதிகரித்து 
ள்ளோோ்கள. அ்த்ெோல வருமோை வரி்யயும் 

கடு்மயோகக் கூட்டுவதோகச பெோல்கின்்றோோ்கள.  
இது ஒரு நிெந்த்ை.  நட்்டம்்டயும் நிறுவைங 
க்்ள சீோ்திருத்த ்வணடிய கட்்டத்தில் அரெோஙகம் 
இருக்கின்்றது. ஆைோல், இது எந்த்ளவுக்குத் தோக்க 
த்்த ஏறெடுத்தும் என்்ற ்களவி உள்ளது. 
இப்ெோது வற வரி அதிகரிக்கபெட்டுள்ளது. 
ஏறகை்வ பெோருட்களின் வி்ல அதிகமோகவுள 
்ளது. வறவரி்யயும் அதிகரித்தோல் இது ்மலும் 
அதிகரிக்கும். இது ெோதோரண மக்க்்ளப ெோதி 
க்கப்ெோகின்்றது.  இத்ைவி்ட வருமோைவரி்ய 
அதிகரிக்கும் ்ெோது சில பிரசசி்ைகள எதிோ்பகோள 
்ளபெடும். தனிநெோ்கள ஏறகை்வ பிரசசி்ையில் 
உள்ளோோ்கள. அவோ்களு்்டய ெம்ெ்ளஙகள கூ்டவி 
ல்்ல. ஆைோல், பெோருட்களின் வி்லகள ெல 
ம்டஙகோக அதிகரித்துள்ளது. இந்த நி்லயில் வரி்ய 
அதிகரிக்கும் நி்லயில் அரெோஙகம் இருக்கின்்றது. 
ஆக, ஐ.எம்.எப. பெோன்ை வி்டயஙக்்ள அரெோஙகம் 
ஏறகை்வ பெயயத் பதோ்டஙகிவிட்்டது. இந்த 
வரவு பெலவுத் திட்்டத்தின் மூலமோக இதறகோக 
அரெோஙகம் உறுதியளிக்கின்்றது. 
 இப்ெோது ஐ.எம்.எம். உ்டன் அலுவலோ் 
மட்்டத்தில் உ்டன்ெோடு எட்்டபெட்டுள்ளது. இது 
ெணிபெோ்ளோ் ெ்ெயோல் அஙகீகரிக்கபெட்்ட பின்ைோ் 
தோன் ெணம் வரும். அதைோல், இலங்க அரெோஙகம் 
அதறகுரிய ந்டவடிக்்கக்்ள எடுக்கின்்றது. இந்த 
ந்டவடிக்்களின் தோக்கம் இலங்க மக்க்்ள 
எவவோறு ெோதிக்கப்ெோகின்்றது என்ெதுதோன் இப 
்ெோது ்களவிக்குறி." 

 "புலம்பபயர்நததார் பெயல்கம் ஒன்று 
அ்ைக்கப்படும் என ஜனாதிபதி முன்னர் 
பதரிவித்திருநதார். இப்தபாது புலம்பபயர் 
நததாா் நிதியம் ஒன்று அ்ைக ்கப்தபாவதா்க 
பொல்கின்றைார். தமிழ் ைக்க்ளப் பபாறுத்த 
வ்ரயில் இது பலனளிப்பதா்க அ்ையுைா?"

 "இக்கட்்டோை நி்ல வரும்்ெோது சில 
வி்டயஙக்்ளச பெயவது, பின்ைோ் அவற்்றக் 
்கவிட்டுவிடுவது என்ெது ஆ்ரோக்கியமோை 
வி்டயமல்ல. மோகோண ெ்ெகளுக்கு அதிகோரஙகள 
ெகிோ்ந்தளிக்கபெட்்ட்ெோது அதறகு நிதி அதிகோரங 
கள பெரும்ளவுக்கு இல்்ல. மோகோண ெ்ெகள 
க்டன்க்்ளப பெ்ற முடியோது. உதவிக்்ளப 
பெ்றமுடியோது. மோகோண ெ்ெகளுக்கு எை தனி 
யோை வஙகிகள இல்்ல. தி்்ற்ெரியு்டோக்வ 

வர்வணடிய ்த்வ உள்ளது. இது பதோ்டோ்ெோக 
ெல ெந்தோ்பெஙகளிலும் ்கோரிக்்ககள முன் 
்வக்கபெட்்டை. புலம்பெயோ்ந்த தமிழோ்கள யோழ் 
பெோணத்தி்லோ மட்்டக்க்ளபபி்லோ அல்லது திரு 

ம்லயி்லோ முதலீடு பெயய ்வணடுமோைோல், 
அதறகுரிய வஙகி ஒன்று ஆரம்பிக்கபெ்ட ்வண 
டும். அதறகோை நிதியம் அவசியம். இது ்ெோன்்ற 
்கோரிக்்ககள முன்்வக்கபெட்்ட்ெோது அ்வ 
பு்றந்தள்ளபெட்்டை. ஆைோல், இப்ெோது பெோரு்ளோ 
தோர பநருக்கடிக்குள நோடு சிக்கித் தவிக்கும் 
நி்லயில் அவெரமோக புலம்பெயோ்ந்்தோோ் நிதியம் 
ஒன்்்ற ஆரம்பிபெது - உ்டைடியோகப ெணத்்தப 
பெ்றலோம் என்ெது ெோத்தியமோைதல்ல. 
 பவளிநோட்டு முதலீடுகள வர்வணடு 
மோயின் - அது புலம்பெயோ்ந்தவோ்கள மட்டுமல்ல 
பவளிநோட்்டவோ்களும் முதலீடு பெயய ்வணடு 
மோைோல், ெல வி்டயஙக்்ளயிட்டு அவோ்கள கவைம் 
பெலுத்துவோோ்கள. இலங்கயில் முதலீட்டுக்கு 
ெோதுகோபபு இருக்கின்்றதோ ்ெோன்்றவி்டயஙகளில் 
அவோ்கள கவைம் பெலுத்துவோோ்கள. பவறும்ை 
எதிலும் கவைம் பெலுத்தோமல் அவோ்கள வந்து 
முதலீடுக்்ளச பெயயமோட்்டோோ்கள

." 

 "்கைன் ைறுசீர்ைப்பு பதாைர்பா்க 
இப்தபாது தபெப்படுகின்றைது. இலங்்கககு 
அதி்களவுககு ்கைன்்க்ளக ப்காடுத்திருக 
கின்றை சீனா இதறகு இணஙகிவருைா?"

 "உண்மயில் இலங்க பவளிநோடுகளி 
்டமிருந்து பெற்ற க்டன்க்்ள மறுசீர்மக்க 
விரும் புகின்்றது. அதோவது, வோஙகிய க்டனில் ஒரு 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

ஜனாதிபதி ரணில் விககிரைசிங்கவினால் இ்ைக்கால வரவு பெலவுத் திடைம் ஒன்று 
முன்்வக்கப்படடிருககின்றைது. ொடு பாரிய பபாருளாதார பெருக்கடிககுள தளளப்படடு ைக்கள 
பபரும் சு்ை்க்ள சுைக்க தவண்டியுளள ஒரு தருணத்தில் இநத வரவு பெலவுத் திடைம் இநத 

பெருக்கடி்க்ளத் தீர்ககுைா என்பது பதாைர்பா்க ப்காழும்பு பல்்க்லக்கழ்க 
பபாருளியல்து்றைப் தபராசிரியர் க�ோபோலப்பிள்ளை அமிர்தலிங�ம் 

அவர்்கள அ்னத்துல்க உயிதரா்ைத் தமிழ் வாபனாலியின் தாய்கக்கள நி்கழ்சசிககு வழஙகிய 
பெவ்வியின் முககிய பகுதி்க்ள இஙத்க தருகின்தறைாம்
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கிழக்கு மோகோணம் தமிழர்கள பதோ்டர்சசியோக 
்வத்ைக்்ளச சுமந்த மோகோணமோக கோணப 

ெடுகின்்றது. இயற்க அைர்த்தஙகள, பெயற்க 
அைர்த்தஙகள எை பதோ்டர்சசியோக அழிவுக்்ள 
எதிர்பகோண்ட ெகுதியோக்வ கிழக்கு மோகோணம் 
இருந்துவருகின்்றது.
 அதிலும் கிழக்கு மோகோணத்தில் 75 வீதத் 
திறகு ் மல் தமிழர்க்்ளக் பகோண்ட மட்்டக்க்ளபபு 
மோவட்்டத்தில் இந்த நி்ல்மபயன்ெது பதோ்டர்சசி 
யோகயிருந்து வருகின்்றது. யுத்த அழிவுகளுக்கு 
பின்ைர் இயற்க அழிவுக்்ள மட்்டக்க்ளபபு 
மோவட்்ட மக்கள எதிர்பகோணடுவருகின்்றைர்.

 குறிபெோக மட்்டக்க்ளபபு மோவட்்டத்தின் 
ெடுவோன்க்ரப பிர்தெ மக்கள ெல்்வறு 
அழிவுக்்ள எதிர்பகோணடுவருகின்்றைர். யுத்த 
கோலத்தில் ்மோதல்கள ந்்டபெறும் ெகுதிக்ளோகயி 
ருந்த ெடுவோன்க்ர பிர்தெம் யுத்தம் முடிவுக்கு 
வந்ததன் பின்ைர் அைர்த்தஙக்்ள எதிர்பகோளளும் 
ெகுதியோகயிருந்துவருகின்்றது.
 ெடுவோன்க்ரயி்ைபபெோறுத்த வ்ரயில் 
பெரும்ெோலோை மக்கள விவெோயத்தி்ையும் மீன் 
பிடி்யயும் கோல்ந்்ட வ்ளர்பபுக்்ளயு்ம தமது 
ஜீவ்ைோெோயமோக பகோணடுள்ளைர். யுத்தம் 
முடிவுற்றதன் பின்ைரும் இபெகுதி்ய அபிவிருத்தி 
பெயயோத நி்ல்ய பதோ்டர்ந்து இருந்து வரு 
வது்டன் யுத்தம் நி்்றவ்்டந்த கோலத்தில் இப 
ெகுதியின் அபிவிருத்திக்கோக வந்த நிதிகள பதன் 
ெகுதிக்கு பகோணடுபெல்லபெட்்டதோை வி்டயஙகள 
பதோ்டர்ெோகவும் அக்கோலத்தில் ெரவலோகப ்ெெப 
ெட்்டை.
 எவவோ்றோயினும் தமது பெோந்த முயறசியி 
ைோல் இபெகுதி மக்கள தமது வோழ்வோதோரஙக்்ள 
முன்பைடுத்துவருகின்்ற ்ெோதிலும் பதோ்டர்சசி 
யோக இயற்க அழிவுகளும் பெயற்க அழி 
வுகளும் இபெகுதியின் பெோரு்ளோதோரத் தி்ை 
நி்லகு்லயசபெயயும் வ்கயி்ல்யயிருந்து  
வருகின்்றது.
 குறிபெோக இயற்க அைர்த்தஙகள குறி 
பபிட்்ட கோலஙகளில் ஏறெட்டு, அழிவுக்்ள ஏற 
ெடுத்திைோலும் ெடுவோன்க்ரயி்ை பெோறுத்த 
வ்ரயில் யோ்ைகளிைோல் ஏறெடும் அழிவுகள 
என்ெது ெோரிய்ளவிலிருந்துவருகின்்றது.
 குறிபெோக ெடுவோன்க்ர ெகுதியின் ் ெோரதீ 
வுபெறறு பிர்தெ பெயலோ்ளர் பிரிவுக்குட் ெட்்ட 
ெகுதிகளில் இந்த கோட்டுயோ்ைகளின் அட்்டகோெம் 
கோரணமோக அபெகுதியில் உள்ள தமிழ் மக்கள 
பெரும் பெோரு்ளோதோர ரீதியோை இழபபுக்்ள 
எதிர்பகோணடுவருகின்்றைர். யுத்தகோலத்தில் இப 
ெகுதியில் தோக்கோத யோ்ைகள தற்ெோது தமது 
ெகுதிக்குள ்ெதஙக்்ள வி்்ளவிபெதோைது தமிழ் 
மக்கள மத்தியில் ெோரிய ெந்்தகஙக்்ள ஏறெ 
டுத்தியுள்ளது.
 குறிபெோக ்ெோரதீவுபெறறு பிர்தெ 
பெயலோ்ளர் பிரிவின் எல்்லபெகுதியோைது அம் 
ெோ்்ற மறறும் மட்்டக்க்ளபபு மோவட்்டஙக்்ள 
க்பகோணடிருக்கின்்ற்ெோதிலும் எல்்லபெகுதியில் 
உள்ள சிஙக்ளவர்க்்ள யோ்ை தோக்குவதில்்ல. 
அஙகு ்ெதஙகள ஏறெடுவதில்்ல. ஆைோல் 
அத்ைபயல்லோம் தோணடி தமிழர்கள ெகுதிக்குள 

யோ்ைகள எவவோறு தோக்குகின்்றை? யோ்ைகள 
இபெகுதிக்கு எவவோறு வந்தை? ்ெோன்்ற ்கள 
விகள இன்று அபெகுதி தமிழ் மக்கள மத்தியில் 
எழுந்திருக்கின்்றை.
 க்டந்த கோலத்தில் ்ெோரதீவுபெறறு பிர்தெ 
பெயலோ்ளர் பிரிவின் எல்்லபெகுதிகளிலிருந்து 
யோ்ைகள இன்று ்ெோரதீவுபெறறின் அ்ைத்து 
ெகுதிகளுக்கும் வரும் நி்ல்ம ஏறெட்டுள்ளது. 
வைஜீவரோசிகள தி்ணக்க்ளம் இைரீதியோக பெய 
றெடும் நி்ல்ய ்ெோரதீவுபெறறில் யோ்ை 
களின் தோக்குதல்களுக்கு தோம் ெோதிக்கபெடும் 
நி்ல்யறெடுவதோக மக்கள பதரிவிக்கின்்றைர்.
 ்ெோரதீவுபெறறு பிர்தெ பெயலோ்ளர் 
பிரிவுக்குட்ெட்்ட ெகுதிகளில் வரு்டோந்தம் ெல் 
லோயிரக்கணக்கோை ஏக்கர் விவெோய பெய்ககள 
யோ்ைகளின் தோக்குதல்களிைோல் ்ெதம்்டவ 
து்டன் உயிர்ச்ெதஙகளும் ஏறெடுவதோகவும் விவ 
ெோயிகள பதரிவிக்கின்்றைர்.
 க்டந்த கோலஙகளில் எல்்லபபு்ற ெகுதிகளி 
்ல்ய அதிக இழபபுக்்ள ஏறெடுத்திவந்த 
யோ்ைகள இன்று கிரோமஙக்்ள ஊ்டறுத்து ெல 
ெகுதிகளுக்கும் பென்றுள்ள்த கோணமுடிகின்்றது.
 ‘பவல்லோபவளி கம்பியோறு ெகுதியில் 
ஒருவர் யோ்ை தோக்கி உயிரிழந்திருந்தோர். அவர் 
விவெோயி. தைது கோணிக்குள ந்்டபெறும் அறு 
வ்்டக்கோை ஏறெோடுக்்ள பெயயசபென்்றவர் 
யோ்ை தோக்கி உயிரிழந்தோர். அவர் மூன்று 
பிள்்ளகளின் தந்்த. குறித்த ெகுதியில் யோ்ை 
நிறகின்்றது எை ெல த்ட்வகள வைஜீவரோசி 

தி்ணக்க்ளத்திறகு அறிவித்்தோம்.ஆைோல் அவர் 
கள அபெகுதி்ய வந்து ெோர்க்கவும் இல்்ல. 
யோ்ைக்்ள துரத்த எந்த ந்டவடிக்்கயும் 
எடுக்கவில்்ல. அவர்கள வரோவிட்்டோலும் யோ்ை 
பவடிக்ளோவது தோருஙகள. நோஙகள யோ்ைக்்ள 
விரட்டுகின்்்றோம் எை கூறிய்ெோதிலும் 

அதுவும் இல்்லபயன்று கூறிவிட்்டோர்கள. 
ஆைோல் பவல்லோபவளி ெகுதியில் இருக்கும் 
சிஙக்ள ெகுதியில் யோ்ைகள நு்ழந்தோல் அவர் 

கள அறிவித்தவு்டன் அபெகுதிக்கு பென்று 
யோ்ைக்்ள துரத்துகின்்றைர். ஆைோல் தமிழர் 
ெகுதிக்குள யோ்ைக்்ள துரத்த யோரும் எந்த 
ந்டவடிக்்கயும் எடுக்கவில்்ல. தமிழர்கள 
பெத்தோல் ெரவோயில்்லபயை வைஜீவரோசி 
தி்ணக்க்ளத்திைர் நி்ைக்கின்்றைர் எை கம்பி 
யோறு ெகுதியில் விவெோய ந்டவடிக்்கயி்ை 
முன்பைடுத்துவரும் ஆறுமுகம் என்ெவர் பதரிவி 
க்கின்்றோர்.

 இ்த்ெோன்று ெடுவோன்க்ரயின் ெட்டிப 
ெ்்ளப பிர்தெ பெயலோ்ளர் பிரிவுக்குட்ெட்்ட 
தோந்தோம்ல ெகுதியிலும் யோ்ை களின் அட்்டகோ 
ெஙகள பதோ்டர்சசியோக இ்டம்பெறறுவ ருவது்டன் 
அபெகுதியிலும் உயிரிழபபுகள பதோ்டர்ந்து இ்டம் 
பெறறுவருகி ன்்றை.
 யோ்ைக்்ள அதன் இ்டஙகளுக்கு விரட் 

்டோத கோரணத்திைோ்ல்ய யோ்ைகள கிரோம 
ஙகளுக்குள ஊடுருவும் நி்ல்ம கோணபெடு 
வதோகவும் இது பதோ்டர்பில் வைஜீவரோசிகள 
தி்ணக்க்ளம் ந்டவடிக்்கபயடுப ெதில்்ல 
பயைவும் அபெகுதி மக்கள பதரிவிக்கின்்றைர்.
 தோந்தோம்லக்கு பின்பு்றமோகவுள்ள 
சிஙக்ள ெகுதிகளில் யோ்ைகள தோக்கோதவோறு 
ெோதுகோபபுகள வழஙகபெட்டுள்ள நி்லயில் 
தமிழர்களின் ெகுதிகள பு்றக்கணிக்கபெட்டுள்ள்ம 
யோைது ெல்்வறு ெந்்தகஙக்்ள ஏறெடுத்துவதோ 
கவுள்ளதோக தோந்தோம்ல கிரோம அபிவிருத்தி 
ெஙகத்தின் பெயலோ்ளர் சுதர்ென் பதரிவிக்கின்்றோர். 
யோ்ைக்்ள விரட்்ட பவடிகள தோருஙகள 
என்று ்கட்்டோல் பவடிகள இல்்லபயன்று 
பெோல்லும் வைஜீவரோசிகள தி்ணக்க்ளத்திைர் 
சிஙக்ள ெகுதிகளில் யோ்ைகளின் அசசுறுத்தல் 
ஏறெடும்்ெோது ்ெோதிய்ளவு யோ்ை பவடிக்்ள 
வழஙகும் நி்லயுள்ளதோகவும் அபெகுதி 
யில் வைஜீவரோசிகள தி்ணக்க்ளத்திைர் 
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மனித உரி்மக்்ளப ்ெோல்வ சிறுவர்களு 
க்கோை உரி்மகளும் முக்கியத்துவம் வோய 

ந்த்வ. இன்்்றய சிறுவர்க்்ள நோ்்ளய 
ெமூதோயத்தின் தூணகள. நோ்்ளய ெமூகம் 
ஆ்ரோக்கியமோைதோகவும் உ்ள ரீதியோக தி்ற்மம் 
வல்ல்மயும் பகோண்டவர்க்ளோகத் திகழ ்வணடு 
மோயின் இன்்்றய சி்றவர்களின் நலன்கள ெோது 
கோக்கபெ்ட ்வணடியது அவசியம். இதில் இரணடு 
கருத்துக்கு இ்டமில்்ல.
 சிறுவர்கள இரணடு மு்ைகளில் வ்ளர்த் 
பதடுக்கபெ்ட ்வணயவர்க்ளோக இருக்கின்்றைர். 
அவர்களு்்டய சீரோை உ்டல் உ்ள வ்ளர்சசிக்கு 
்ெோெோக்கு இன்றிய்மயோதது. அ்த்ெோன்று 
பெற்்றோர்களின் அன்பு அரவ்ணபபு வழிகோ 
ட்்டல் என்ெைவும் முக்கியம். அ்த்வ்்ள, அவர் 
களுக்குச சி்றந்த மு்்றயில் கல்வியூட்டுவதன் 
மூலம் அவர்க்்ள நோ்்ளய ெமூகத்திறகுப ெயனு 
ள்ளவர்க்ளோகவும் நோட்்்டச சி்றந்த மு்்ற யில் 
பகோணடு ந்டத்தக்கூடிய வல்ல்ம உ்்டய 
வர்க்ளோகவும் வ்ளர்த்பதடுக்க முடியும். 
 ஆைோல் அறிவியலும், பதோழில்நுட்ெமும் 
அசுர ்வகத்தில் வ்ளர்சசி அ்்டந்து வருகின்்ற 
இன்்்றய சூழலில் இை முரணெோட்டு அரசியல் 
நி்ல்மயும், பெோரு்ளோதோரச சிக்கல்களும் நி்்ற 
ந்துள்ள இலங்க ் ெோன்்ற நோடுகளில் சிறுவர்க்்ள 
நோ்்ளய ெமுதோயத்தின் சி்றந்த சிறபிக்ளோக 
உருவோக்க முடியுமோ என்ெது ்களவிக்குறியோக்வ 
உள்ளது.
 இலங்க ஆஙகி்லயரி்டம் இருந்து சுத 
ந்திரம்்டந்ததன் பின்ைர் அறிமுகம் பெயயபெ 
ட்்ட இலவெக் கல்வித் திட்்டம் இந்த நோட்டிறகுக் 
கி்்டத்த மிகபபெரிய வரபபிரெோதம் என்்்ற 
கூ்ற ்வணடும். ஏ்ைய நோடுகளில் கல்வியும், 
மருத்துவமும் மக்களுக்கு இலவெமோகக் கி்்ட 
பெதில்்ல. ஆைோல் இலங்கயில் இந்த இர ணடு 
து்்றகளு்ம – ்ெ்வகளும் மக்களுக்கு இலவெ 
மோகக் கி்்டக்கின்்றை. 
 இந்த இலவெத்தின் பெறுமதி்ய, 
அதன் ெயனுறுதித் தன்்ம்ய மக்களும் அரசி 
யல்வோதிகளும் ெரியோை மு்்றயில் புரிந்து 
பகோள்ளோத நி்ல்ம்ய கோணபெடுகின்்றது. 
இலவெக் கல்வி என்்ற கோரணத்திைோல் ெோ்டெோ 
்லகளில் ெணியோறறுகின்்ற ஆசிரியர்களில் 
ெலர் அர்பெணிபபு்டன் பெயறெடுவதில்்ல. 
தஙகளு்்டய பெோறுபபுக்க்்ளச ெரியோக நி்்ற 
்வற்றத் தவறிவிடுகின்்றோர்கள. அ்த ்வ்்ள, 
ஆசிரிய ெணியின் மகத்துவத்்த உணர்ந்து, 
அல்லும் ெகலும் மோணவர்களின் கல்வி வ்ளர்சசி 
க்கோக அயரோமல் உ்ழக்கின்்ற சி்றந்த ஆசிரியர் 
களும் இருக்கத்தோன் பெயகின்்றோர்கள. அவர்களு 
்்டய வியர்்வ சிந்திய உ்ழபபும். தியோக 
மு்்றயிலோை பெயறெோடுகளு்ம ெல்்வறு 
கு்்றெோடுகளுக்கு மத்தியில் மோணவர்களுக்குச 
சி்றந்த கல்வி கி்்டபெதறகோை வோயபபி்ை ஏற 
ெடுத்தி இருக்கின்்றது. 
 மறுபு்றத்தில் முழு்நர ஆசிரிய ெணியில் 
இருபெவர்களில் சிலரும், பி்ற அரெ மறறும் 
தனியோர் து்்றகளில் ெணியோறறுெவர்களும் 
டியுென் மு்்றயின் மூலம் கல்வி்ய தஙகளுக் 
கோைபதோரு  சி்றந்த வர்த்தகப பெோரு்ளோக மோறறி 
யிருபெ்தயும் கோண முடிகின்்றது. டியுென் மு்்ற 
யிலோை தனியோர் கல்வி நி்லய ்ெோத்ை்ய 
நகர்பபு்றப ெோ்டெோ்லகளில் சி்றந்த ெரீட்்ெ பெறு 
்ெறுக்்ளப பெறறுக் பகோடு க்கின்்றை என்்ற 
உண்ம்யயும் இவி்டத்தில் ஏறறுக்பகோள்ளத் 
தோன் ்வணடி இருக்கின்்றது. 
 யுத்த கோலத்தில் ெோ்டெோ்லகள ஒழுங கோகச 
பெயறெ்ட முடியோமற்ெோைதோலும், பதோ்டர்ச 
சியோை இ்டபபெயர்வுகளிைோலும் தமிழ் மோணவர் 
களின் கல்வி வீழ்சசி நி்ல்யச ெந்தித்திருந்தது. 
யுத்தம் முடிவ்்டந்த்தயடுத்து, யுனிபெவ நிறுவ 
ைத்தின் இழந்த கல்வி்ய ஈடு பெயயும் ்வ்ல 

த்திட்்டம் மும்முரமோக ் மறபகோள்ளபெட்்டதைோல் 
்ெோரிைோல் ெோதிக்கபெட்்ட மோணவர்கள தமது 
கல்வி்ய ஓர்ளவு ஈடு பெயது பகோண்டோர்கள. 
 ஆைோல், பகோவிட் 19 ்நோயப ்ெரி்டர் 
மறறும் பெோரு்ளோதோர பநருக்கடியிைோல் உருவோகி 
யுள்ள உணவு, எரிபெோருட்களுக்கோை ெற்றோக்கு்்ற 
மறறும் ்ெோக்குவரத்துக்க்்ள முழு்மயோகப 
ெோதித்திருந்த எரிபெோருள ெற்றோக்கு்்ற ்ெோன்்ற 
கோரணஙகளிைோல் ெோ்டெோ்லகள பதோ்டர்சசியோகச 
பெயறெ்ட முடியோத நி்ல்ம உருவோகியது. 
ஆயினும் ஆசிரியர்கள ெோ்டெோ்லகளுக்குக் கட்்டோ 

யம் ெமூகமளிக்க ்வணடும் எை வலியுறுத்திய 
அரசு அ்த்வ்்ள, மோணவர்களுக்கு (ஸும் 
வழியிலோை) பதோ்லக்கல்வி மறறும் பதோ்ல 
க்கோட்சிகளின் ஊ்டோை கல்விச ்ெ்வ என்ெ 
வறறின் மூலம் மோணவர்களின் கல்வி்யத் 
பதோ்டரச பெயவதறகோை முயறசிக்்ள ் மறபகோண 
டிருந்தது. 
 ஆைோல் ஸும் வழி கல்விக்கு அவசிய 
மோை தரமோை ்கத்பதோ்ல்ெசிக்்ளப பெறறு 
க்பகோளவதில் நடுத்தர வகுபபு, கீழ்த் தட்டு 
மக்களும் விளிம்பு நி்ல மக்களும் பெரும் 
ெவோல்க்்ள எதிர்பகோணடிருந்தைர். அத்து்டன் 
அவவோறு ்கத்பதோ்ல்ெசிக்்ளப பெறறுக்பகோ 
ண்ட மோணவர்களுக்கு குறிபெோக கிரோமபபு்ற 
மறறும் ்தோட்்டபபு்றப பிர்தெஙகளில் இ்ணய 
த்ள ்ெ்வக்கோை பதோ்டர்ெோ்டல் வெதிகள 
மு்்றயோகக் கி்்டக்கோததைோல் அரெோஙகத்தின் 
பதோ்டர்கல்விக்கோை ்வ்லத்திட்்டத்தின் ெயன்க 
்்ளப பெ்ற முடியோமல் ்ெோைது, இந்த நி்ல 
்மகளிைோல் பெரும்ளவு மோணவர்களின் பெரும் 
ெோதிபபுக்கு உள்ளோகியது.
 பெோரு்ளோதோர பநருக்கடியிைோல் ஏறெட்டு 
ள்ள உணவு, எரிபெோருள ெற்றோக்கு்்றகளுக்கு 
்மலதிகமோக கல்வித் ்த்வக்குரிய கோகிதோதி 
கள, உெகரணஙகள என்ெவறறுக்கும் தட்டுபெோ 
டும் ெற்றோக்கு்்றயும் ஏறெட்டிருக்கின்்றை. இ்வ 
யும் மோணவர்களின் கல்வி்யப பெரிதும் ெோதித் 
திருக்கின்்றை. 
 இ்தயும்வி்ட முக்கியமோக பெோரு்ளோதோர 
பநருக்கடியிைோல் ஏறெட்டுள்ள பெோதுவோை 
்வ்லயில்லோத நி்ல்ம, வோழ்வோதோர 
முயறசிக்்ள ்மறபகோள்ள முடியோத கடிைச 
சூழல், பதோழில்து்்றகளில் ஏறெட்டுள்ள நிதி 
ெோர் பநருக்கடியிைோல் ெணியோ்ளர்களுக்கும் 
பதோழிலோ்ளர்களுக்கும் உரிய ெம்ெ்ளத்்த வழஙக 
முடியோத நிர்வோகஙகளின் நி்ல்ம என்ெை 
நோட்டில் பெரும் எணணிக்்கயோ்ைோ்ர வ,று்ம 
யின் பிடியில் சிக்க ்வத்திருக்கின்்றை. இவவோறு 
வறு்ம நி்ல்மயின் அதிகரிபபு மோணவர்களின் 
கல்வி்யயும் ெோதி;த்திருக்கின்்றது.
 பதோழிலின்்மயோல் எழுந்துள்ள வருவோயி 
ன்்ம, உணவுப பெோருட்களுக்கோை தட்டுபெோடு, 
உசெத்்த எட்டியுள்ள உணவுப பெோருட்களின் 
வி்ல்யற்றம் ்ெோன்்ற கோரணஙகளிைோல் 
குடும்ெஙகள மூன்று ்வ்்ள உண்வ இரணடு 
்நரமோகவும், ெல குடும்ெஙகள ஒரு ்வ்்ள 
உணவோகவும் உணவு உட்பகோளகின்்ற ெழக்கத்தில் 

மோற்றஙக்்ள ஏறெடுத்திக் பகோள்ள நிர்பெந்திக்கப
ெட்டிருக்கின்்றை. இந்த நி்ல்மகள சிறுவர்களின் 
உ்டல் உ்ள வ்ளர்சசி நி்ல்மயிலும் ்ெோhஷோக்கு 
நி்ல்மயிலும் பெரிய தோக்கத்்த ,ஏறெடுத்தி 
இருக்கின்்றை. இயல்ெோகப பிள்்ளகளுக்கு உணவு 
வழஙக முடியோ்மயிைோல் ெல பெற்்றோர்கள 
தமது பிள்்ளக்்ளப ெோ்டெோ்லகளுக்கு அ,னுப 
புவ்த நிறுத்தி இருக்கின்்றோர்கள. இதைோல் மோண 
வர்களின் கல்வி ெோதிக்கபெட்டிருக்கின்்றது. 
 ெோ்டெோ்லகளில் மோணவர்களுக்கு அரெோ 
ஙகம் வழஙகி வந்த மதிய உணவுக்கோை 

பகோடுபெைவுக்்ள நிறுத்தி இருபெதைோலும், 
சிறுவர்களுக்கு அரெோஙகத்திைோல் வழஙகப 
ெட்டு வந்த ்ெோஷோக்கு நி்்றந்த ெத்து உணவு 
க்கோை மோ (திரி்ெோஷ மோ) விநி்யோகமும் 
நிறுத்தபெட்டிருந்தது. இந்த ெத்து மோ 
உறெத்திக்குரிய மூலப பெர்ருட்களுக்கு ஏறெட் 
டிருந்த தட்டுபெோட்டிைோல் இந்த நி்ல்ம 

ஏறெட்டுள்ளது. இந்த நி்ல்மயும் சிறுவ 
ர்களிைதும் ெோ்டெோ்ல மோணவர்களிைதும் உ்டல் 
ஆ்ரோக்கியத்தில் ெோதிப்ெ ஏறெடுத்தி இருக் 
கின்்றை.
 ெோ்டெோ்ல மோணவர்க்்ளப பெோறுத் 
தமட்டில், விளிம்பு நி்ல மறறும் வறு்ம 
நி்லயில் உள்ள ,குடும்ெஙக்்ளச ்ெர்ந்த மோண 
வர்கள குடும்ெ வறு்ம கோரணமோக ெோ்டெோ 
்லகளில் வழஙகபெடுகின்்ற மதிய உண்வ 
விரும்பி ெோ்டெோ்லகளுக்குத் தவ்றோமல் பெல்வ 
்தப ெழக்கமோகக் பகோணடிருந்தைர். ஆைோல் 
ெோ்டெோ்லகளில் மதிய உணவு நிறுத்தபெ 
ட்்ட்தயடுத்து, மோணவர்களின் ெோ்ட ெோ்ல வரவு 
பவகுவோக வீழ்சசி அ்்டந்திரு க்கின்்றது. இதைோல் 
மோணவர்களின் கல்வி ெோதிபெ ்்டந்துள்ளது,
 பெோரு்ளோதோர பநருக்கடி கோரணமோக 
மோணவர்களின் மதிய உணவுக்கோை 6 பில்லியன் 
ரூெோ நிதி்ய அரெோஙகம் 2 பில்லியைோகக் 
கு்்றத்துள்ளது. இந்த நிதி ெோ்டெோ்லகளின் 
ஒரு தவ்ண கோலத்துக்கு மோத்திர்ம மதிய 
உண்வ வழஙகுவதறகுப ்ெோதுமோைது. இத 
ைோல் ெோ்டெோ்லகளுக்கு ஏறெட்டுள்ள மதிய 
உணவுக்கோை நிதி இல்லோ்மயிைோலும், உண 
வுப பெோருட்களின் வி்லகள ெல ம்டஙகு 
அதிகரித்திருபெதைோலும் ெோ்டெோ்லகள மோணவ 
ர்களுக்கு மதிய உணவு வழஙகுவ்த நிறுத்தி 
இருக்கின்்றை. இந்த நி்ல்ம இலங்க 
மோணவர்க்்ளப ெட்டினி நி்ல்மக்கு ஆ்ளோக்கி 
விடும் என்று யுனிபெவ நிறுவைம் கூறியுள்ளது  
ெோ்டெோ்லகளில் வழஙகபெடுகின்்ற மதிய 
உணபவன்ெது பவறும்ை மோணவர்களின் 
ெசி்யப ்ெோக்குவது மட்டுமல்லோமல் அவர்களு 
க்கோை ெத்துணவோக –்ெோஷோக்கு உணவோக அ்ம 
ந்திருக்கின்்றது என்ெ்தயும் அந்த நிறுவைம் 
சுட்டிக்கோட்டி இருக்கின்்றது. வறிய குடும்ெஙக்்ளச 
்ெர்ந்த மோணவர்க்்ளப பெோறுத்தமட்டில் இந்த 
மதிய உண்வ அவர்களுக்கோை ்ெோஷோக்குள்ள 
உணவோகவும் கருதபெடுகின்்றது. 
 ெோ்டெோ்லகளில் மதிய உணவு நிறுத் 
தபெட்்ட்தத் பதோ்டர்ந்து மோணவர்களின் வரவில் 
பெரும் வீழ்சசி ஏறெட்டிருபெது அதிகோரிகளிைோல் 
அவதோனிக்கபெட்டிருக்கின்்றது. இந்த நி்ல்ம 
மோணவர்களின் இ்்டவிலகலுக்குத் தூணடுதலோக 
அ்மந்திருக்கின்்றது என்ெ்தயம் அதிகோரிகள 
சுட்டிக்கோட்டியிருக்கின்்றைர். ெோ்டெோ்லகள 
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இலங்கயின் தற்ெோ்தய பெோரு்ளோதோர பநரு 
க்கடியோைது ெோதோரண ெோமர மக்க்்ள 

மட்டுமன்றி அரெ ஊழியர்கள உட்ெ்ட ெல்ர யும் 
பெரிதும் ெோதித்துள்ளது. அத்தியோவசிய பெோரு 
ட்களின் வி்ல ஏற்றமும் ெடுதியோை அதிகரிபபி 
ைோல் அரெ ஊழியர்களின் தலோ அணண்ளவோை மோத 
வருமோைத்்த வி்டவும் பெலவு அதிகரித்துள்ளதோக 
பதரிவிக்கின்்றைர்.

 கிழக்கு மோகோணமோை திரு்கோணம்ல  
மட்்டக்க்ளபபு, அம்ெோ்்ற ்ெோன்்ற மோவட்்ட 
ஙகளில் வோழும் மக்களின் நி்லயும் குறிபெோக 
பெோரு்ளோதோர  பநருக்கடியோல்  ெோதிக்கபெட்டு 
ள்ளது.
 திரு்கோணம்ல்ய ்ெர்ந்த ்க.டி.ெோயிஸ் 
பெோரு்ளோதோர அபிவிருத்தி உத்தி்யோகத்தரோக 
க்ட்மயோறறி வருவது்டன் இவவோறு 
பதரிவிக்கி்றோர் “ தற்ெோது நோன் அரெ ஊழியைோக 
இருந்து பகோணடு பெறுகின்்ற ஊதியத்்த ்வத்து 
அன்்றோ்ட வோழ்க்்கச பெலவி்ை ஈடு பெயய 
முடியோத நி்ல உள்ளது எைவும் இதறகு பிரதோை 
கோரணமோக நோட்டின் ்மோெமோை பநருக்கடி 
நி்ல்ய ஆகும் “ என்்றோர். 

 “எைது குடும்ெத்தில் ம்ைவி பிள்்ளகள 
உட்ெ்ட ஐவர் இருக்கி்்றோம் கோ்ல உணவு,மதிய 
உணவு, இரவு உணவு எை ஒரு நோ்்ளக்கு மூன்று 
்வ்்ள ெோபபி்ட ்வணடி உள்ளது இதறகோக 
ஒரு நோ்்ளக்கு ெோதோரணமோை கறியு்டன் 
ெோபபிட்்டோல் ஒரு நோ்்ளக்கு 1900 என்்றவோறு  
மோதம் ஒன்றுக்கு 57000 ரூெோ பெலவோகி்றது 
இது தவிர பெற்்றோல் பெலவு,ெோ்டெோ்லக்கு 
பெல்லும் பிரத்தி்யக வகுபபு கட்்டணம் எை 

பெலவுக்்ள கணிபபிட்்டோல் மோதம் ஒன்றுக்கு 
எைது குடும்ெத்துக்கு 84000 ரூெோ பெலவோகி்றது 
.மோத ெம்ெ்ள்ம 48000 ரூெோ்வ உள்ளது “ எைவும் 
பதரிவித்தோர்.
 இவவோ்றோக அரெ அதிகோரிகளின் ெம்ெ்ள 
நிலவரம் கோணபெட்்டோலும் தஙக்ளது அடிபெ்்ட 
்த்வக்்ள கூ்ட பூர்த்தி பெயய முடியோத நி்ல 
உள்ளது. 
 நோட்டில் பமோத்த அரெோஙக ஊழியர்கள 
15 இலட்ெம் ்ெர்கள உள்ளோர்கள இது இவ 
வோறிருக்க ்ூன் மோதம்ளவில் வறு்ம வீத 
மோைது இலங்கயில் 11.7 ஆக அதிகரித்து 
கோணபெட்்டது. பதோ்க மதிபபு மறறும் புளளி 
விெர தி்ணக்க்ளத்தின் 2022 பெபரவரி  தகவலின் 
ெடி ஒரு மோதத்துக்கு தனி நெர் ்த்வக்்ள 
நி்்ற்வற்ற 12444 ரூெோ பெலவோகி்றது இத்ை 
நி்்ற்வற்ற முடியோதவர்கள வறு்மக் ்கோட்டின் 
கீழ் வோழ்வதோக பதரிவிக்கபெடுகி்றது.
 அத்தியோவசிய பெோருட்க்ளோை ஆரம்ெ கட் 
்டத்தில் ெோல்மோ வின் வி்ல 400கிரோம் 500 
ரூெோவோக இருந்து தற்ெோ்தய வி்ல 1150 வ்ர 
அதிகரித்துள்ளது , அரிசி ஒரு கி்லோ கிரோமின் 
வி்ல 75 ரூெோவோக இருந்து தற்ெோது 245 வ்ர 
அதிகரித்துள்ளது இதைோல் வோழ்வோ? ெோவோ? 
எை மக்களு்்டய இயல்பு நி்ல ெோதிக்கபெட் 
டுள்ளதோக பதரிவிக்கின்்றைர். 
 “விவெோயம் பெயது வோழ்ந்தோலும் நோ்ளோந்த 
பெலவு கூடுதலோை பெல்வ கோட்டுகி்றது எை 
திரு்கோணம்லயில் பநற பெய்க விவெோயத்தில் 
ஈடுெட்டு வருெவரோை விவெோயியோை எம்.எம்.
மஹ்தி பதரிவிக்கி்றோர்” 

 இவவோ்றோக நோட்டு நி்ல்ம பின் 
தஙகி பெல்கி்ற்த ஒழிய முன்்ைற்றத்்த கோண 
முடியோது யூரியோ ெெ்்ள தட்டுபெோட்்டோல் 
வி்்ளசெல் கு்்றவு இதைோல் ெோரிய நஷ்்டஙக்்ள 
விவெோய து்்றயில் எதிர் ்நோக்கியுள்்ளோம் “ 
எைவும் ்மலும் பதரிவித்தோர். 

 கிழக்கு மோகோணம் விவெோய து்்றயில் 
தன்னி்்றவு கண்ட கோலம் மோறியுள்ளது ெல 
இயற்க வ்ளஙக்்ள பகோண்ட இம் மோகோணம் 
தறகோலத்தில் ெோரிய வீழ்சசி கணடுள்ளது .
 அரெோஙக ஊழியைோக இருந்தோலும் எம்.
எம்.ெலீம் என்ெவர் நிரந்தரமோை ஊழியைல்ல 

ஆறு மோத கோலத்திறகு பின்ைர் நிரந்தர நியமைம் 
கி்்டபெதோக ்கோத்தெோய அரசின் ்ெோதோை 
ெல் ்நோக்கு பெயலணி உதவியோ்ளர் நியமைம் 
வழஙகபெட்்ட நி்லயில் மோத ் வதைம் 22500 ரூெோ 
கி்்டக்கின்்றது இது பதோ்டர்பில் தற்ெோ்தய 
வோழ்க்்க சு்ம பதோ்டர்பில் இவவோறு கருத்து 
பவளிபெடுத்தியிருந்தோர் “ இந்த பதோழி்ல 
மோத்திரம் நம்பி குடும்ெத்தில் நோன்கு ்ெ்ரயும் 
கவனிபெது எபெடி இரு பிள்்ளகளும் ெோ்டெோ்ல 
கல்வி்ய ்மறபகோளகின்்றைர் மோத ஊதியம் 
்ெோதோது பதோழில் நிரந்தரமின்றி பதோழில் பெயது 
வருகி்்றன் ஒரு வரு்டத்்த க்டந்துள்ள நி்லயில் 
22500 ரூெோ ்வ ெம்ெ்ளமோக கி்்டக்கப பெறுகி்றது 
அணண்ளவோக ஒரு நோள வீட்டுச பெலவோக 1500 
ரூெோ என்்ற நி்லயில் 45000 ரூெோ மோதத்துக்கு 
்த்வ எங்க பெல்வது” எைவும் பதரிவித்தோர். 
 பெோரு்ளோதோர பநருக்கடிக்குள சிக்குண்ட 
மக்கள அன்்றோ்ட ஜீவைோம்ெ பதோழில்களில் கிழக்கு 
மோகோணத்்த பெோறுத்தமட்டில் க்ர்யோர மீை 
வர்கள, விவெோயம் எைெை பிரதோை பதோழி்ல 
வோழ்வோதோரமோக பகோணடு வோழ்க்்கயி்ை ெல 
கஷ்்டத்துக்கு மத்தியில் கழிக்கின்்றைர். சுறறுலோத் 
து்்ற வீழ்சசி கணடுள்ள நி்லயில் தனி நெர் 
உ்ழபபின் மூலமோை வருமோைம் கு்்றந்துள்ளது.” 
அரெ ்வ்ல பெயய முடியோதவர்கள வீட்டுக்கு 
பெல்லுஙகள” எை   நோட்டின் தற்ெோ்தய ்ைோதி 
ெதி ரணில் விக்ரமசிஙக பதரிவித்துள்ளோர். இவவோ 
்றோை ்ெசசுக்கள நோட்டின் பெோரு்ளோதோர சு்ம்ய 
அஙகலோயத்துள்ளது.
 அரெ ஊழியர்கள பவளிநோடு பெல்வத 
றகோை வோயபபுக்க்்ள இலகுவோக ெம்ெ்ளமற்ற 

விடுமு்்றயில் ஐந்து வரு்டஙகள பெல்லலோம் 
எைவும் பதரிவிக்கபெட்்ட நி்லயில் இதறகோக 
அண்மயில் சுமோர் ஐந்து இலட்ெம் ஊழியர்கள 
தயோர் நி்லயில் உள்ளதோக அரெ தரபபு தகவல்கள 
பவளியோகியுள்ளை. 
 திரு்கோணம்ல முளளிபபெோத்தோ 
்ை்ய ்ெர்ந்த எம்.நி்ோத் என்ெவர் அரெ து்்ற 
யில் பிரதம முகோ்மத்துவ உதவியோ்ளரோக 
க்ட்மயோறறி வருகி்றோர் தற்ெோது நிலவரம் 
பதோ்டர்பில் இவவோறு விவரிக்கி்றோர் “அரெ 
உத்தி்யோகம் பவறும் மோ்ய மட்டு்ம

 வ்டக்கு , கிழக்கு மோகோணத்தில் மதிபபு 
மிக்க பதோழில் என்்றோல்  அரெ உத்தி்யோகம் 
தோன். மத்திய மறறும் ்மல் மோகோணஙகளில் 
மதிபெற்ற பதோழிலும் அ்த அரெ உத்தி்யோகம் 
தோன். அரெ உத்தி்யோகம் இருந்தோல்   நல்ல சீதை 
சீர்வரி்ெயு்டன்   திருமணம் ந்டக்கும்.அவவ்ளவு 
தோன் நீஙகள எதிர்ெோர்க்கும் மற்ற எதுவும் ந்டக்கோது.
 நீஙகள ஒரு ெட்்டதோரியோக பவளியோகி 
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உரி்மகள முக்கியத்துவம் மிக்கதோக 
வி்ளஙகும் நி்லயில் இவற்்ற பெறறுக் 

பகோளவதறகு ஐக்கியம் அவசியமோகும்.இது 
இல்லோத நி்லயில் ெோதிபபுகள ஏறெடுவ்த 
தடுத்து நிறுத்த முடியோது..அத்்தோடு இலங்கயின் 
ம்லயக ெமூகத்்த பெோறுத்தவ்ரயில் ்த்வ 
களின் ெட்டியல் நீணடு பகோணடு பெல்கின்்றது.
இவற்்ற முடிவுக்கு பகோணடு வருவதறகு ஐக்கி 
யத்்த வலுபெடுத்தும் முன்பைடுபபுக்கள அவசி 
யமோகவுள்ளை. அத்்தோடு இலங்கயின் ெமகோல 
சூழ்நி்லகளும் ஐக்கியத்தின் அவசியத்்த 
வலியுறத்துவதோக்வ உள்ளை.இந்த நி்லயில் 
ம்லயக கட்சிகள மக்க்்ள ஒன்றுெடுமோறு 
கூறிவிட்டு  அறெ ெலு்ககளுக்கோக தமக்குள பி்ளவு 
க்்ள ஏறெடுத்திக் பகோள்ளக் கூ்டோது. இவர்களின் 
சித்து வி்்ளயோட்டுக்க்ளோல் ஒரு ெமூகம் 
பின்னி்லக்கு தள்ளபெடுவ்தயும் உரி்மகள 
மழுஙகடிக்கபெடுவ்தயும் ஏறறுக்பகோள்ள முடி 
யோது.
 இலங்க இப்ெோது இக் 
கட்்டோை சூழ்நி்லயில் இருந்து 
வருகின்்றது.க்டல் சூழ்ந்த நோ்டோை 
இலங்க  க்டன் சூழ்ந்த நோடு 
என்்ற அவபபெய்ர  இப்ெோது 
பெறறுக் பகோணடுள்ளது.நோட்டு 
மக்களின் வோழ்க்்கத்தரம் பெரி 
தும் பின்ை்்டவு கணடுள்ள 
நி்லயில் வருவோயக்கு வழியி 
ன்றி மக்கள அல்லல்ெடுகின்்றைர்.இதனி்்ட்ய 
வறு்மக்கும் மத்தியில் நோட்டில்  விெசெோர 
ந்டவடிக்்ககள 30 வீதத்தோல் அதிகரித்துள்ளதோக 
ெர்வ்தெ ஆயவுகள சுட்டிக்கோட்டுகின்்றை.இது 
குடும்ெச சீர்கு்லவு,்நோயத்பதோறறு, கலோெோர 
சீர்்கடு ்ெோன்்ற ெல பிரசெ்ைகளுக்கும் ்தோற 
றுவோயோக அ்மயும் என்று கருதபெடுகின்்றது.
இ்த்வ்்ள அரசியலும் தற்ெோது விெசெோரமோ 
கியுள்ளதோக ஒரு ெலமோை குற்றசெோட்டு முன் 
்வக்கபெட்டு வருகின்்றது.அரசியல்வோதிகள 
சிலர் ெணத்துக்கு வி்ல்ெோவதோகவும் இதைோல்   
சுயநலவோதப்ெோக்கு ்மபலழும்பியுள்ள நி்ல 
யில் ்ைநோயகம் மறறும் மக்கள நலன்கள 
்களவிக்குறியோகியுள்ளதோதவும் விெைஙகள 
முன்்வக்கபெட்டு வருகின்்றை.

வாககுரி்ை பறிப்பு
எது எவவோ்றோயினும் இலங்கயின் ெமகோல 
பநருக்கடிக்கு மத்தியில் ம்லயக கட்சிகள 
மிகவும் தீர்க்க தரிெைத்து்டன் பெயறெ்ட ்வண 
டிய ்த்வ ்மபலழுந்திருக்கின்்றது. ம்லயக 
மக்கள வரலோறறின் ஒவபவோரு கட்்டத்திலும் 
ெல்்வறு ெவோல்க்்ளயும் ெந்தித்து வருகின்்றோர் 
கள.சுதந்திரத்தின் பின்ைரோை வோழ்க்்கக் கைவு 
மழுஙகடிக்கபெட்்ட  நி்லயில் இவர்களுக்கோை 
நன்்மகள முன்்வக்கபெடும் ்ெோபதல்லோம் 
எந்தவித நன்்ம்யயும் இவர்கள பெறறுவி்டக் 
கூ்டோது என்ெதி்ல்ய இைவோதிகள குறியோக 
இருந்தைர்.இந்திய வம்ெோவளி மக்கள இஙகு 
பதோழிலோ்ளர்க்ளோக வந்த்ெோது பிரித்தோனிய ஆட்சி 
யின் கீழ் அடி்மக்ளோக்வ ந்டத்தபெட்்டைர்.
கல்வி பின்ை்்டவு கணடிருந்த்தோடு அடிபெ்்ட 
உரி்மகள கூ்ட மறுக்கபெட்டிருந்தை.இந்திய 
வம்ெோவளி மக்களுக்கு ெர்வெை வோக்குரி்ம வழஙக 
முறெடு்கயிலும் ெல இ்்டயூறுகள ஏறெட்்டை.” 
பகோழும்பில் வசிக்கும் இந்திய்ரவி்ட ்தோட்்ட 
த்து கூலிக்கு நோன் மிகவும் அஞசுகி்்றன்.
இந்தியத் பதோழிலோளி கோ்லயில் 6 மணிக்கு 
்வ்லக்குப்ெோய மோ்ல 6 மணிக்்க தைது 
கூலி ்லன்களுக்கு திரும்புகின்்றோன்.இத்தீவில் 
நிகழ்வைெறறி அவனுக்கு என்ை பதரியும்? 
எை்வ அரசியல் வி்டயஙகளில் வோக்களிக்கும் 
த்க்ம அவனுக்கு இல்்ல என்்்ற கூறு்வன்” 
என்று இம்மக்களுக்கோை ெர்வெை வோக்குரி்ம்ய 

எதிர்த்த வரலோறுகள கெபெோை்வ.

 1948 ம் ஆணடு இம்மக்களிை பிரெோவுரி்ம 
யும் வோக்குரி்மயும் ெறிக்கபெட்டு அரசியல் 
உளளிட்்ட ெகல து்்றகளிலும் அவர்கள நிர்க் 
கதியோை நி்லக்கு தள்ளபெட்்டைர்.இது குறித்து 
ெலர் கணடித்துப ்ெசியிருந்தைர்.” எவ ்வ்ல 
யுமற்ற சிஙக்ளவர் ஒருவர் பிர்ோவுரி்ம பெறு 
வதறகு தகுதியு்்டயவரோைோல் வருமோைம் எது 
வுமற்ற ஒரு இந்தியருக்கு ஏன் இந்த உரி்ம 

வி்ளக்கபெ்ட ்வணடும்?. இத்த்கய அ்ளவு்கோல் 
மிகவும் ்மோெமோை வகுபபு வோதசெோர்பு உ்்டயது 
அல்லவோ! வகுபபு வோதசெோர்பு கீழிருந்து வருவதி 
ல்்ல.எப்ெோதும் ்மலிருந்்த வருவது” என்று 
கண்டைம் பதரிவிக்கபெட்்டது.்ெோல்ஷ்விக் பலனி 
னிஸ்ட் கட்சி்யச ்ெர்ந்த பகோல்வின் ஆர்.
டி.சில்வோ இைவோதத்திறகும் பிற்ெோக்கிறகும்  
இ்்டயிலோை பதோ்டர்பு ெறறி குறிபபிட்்ட்தோடு 
பின்வருமோறு தைது கருத்தி்ையும் பதரிவித்தி 
ருந்தோர்.” ஒரு குறிபபிட்்ட குழுவுக்கு எதிரோக 
வகுபபுவோத அடிபெ்்ட்ய பிர்யோகிக்க 
அரெோஙகம் பதோ்டஙகுவது இன்றி இலங்கயர் 
என்று ஏறறுக்பகோள்ளபெடும் ஏ்ைய சிறுெோ 
ன்்மயிைருக்கு எதிரோகவும் ்வறுெோடு கோட்டு 
வதறகு வழி்கோலும்” என்று பகோல்வின் பதரிவித் 
திருந்தோர்.எவவோப்றனினும் இறுதியில் பிரெோவுரி 
்மயும் வோக்குரி்மயும் ெறிக்கபெட்்ட நி்லயில் 
இதைோல் ஏறெட்்ட துன்ெத்்த இன்றுவ்ர  எம் 
மவர்கள அனுெவித்து வருகின்்றைர்.
            ம்லயக மக்களுக்கு எதிரோக கட்்டவிழ்த்து 
வி்டபெட்்ட வன்பெயல்கள, கோணிசசுவீகரிபபு, 
அரெபதோழில் வோயபபுகள மறுக்கபெட்்ட்ம, 
இந்தியோவுக்கு நோடு ந்டத்திய்ம எைபெலவும் 
இந்திய வம்ெோவளியிை்ர ்வரறுக்கும் பெயற 
ெோடுக்்ளயோகும்.   இந்நிகழ்சசித்திட்்டஙகள அ்ை 
த்தும் ஒரு ெட்டியல்   அடிபெ்்டயி்ல்ய 
இ்டம்பெற்றை.1971 க்கும் 1984 க்கும் இ்்டயில் 
446,338 இந்திய வம்ெோவளியிைர் தோயகம் 
திரும்பிய்ம குறிபபி்டத்தக்கதோகும்..இம்மக்க 
ளின் நலத்்தக் கு்்றத்து அரசியல், ெமூக, 
பெோரு்ளோதோர ரீதியோக ஓரஙகட்டும் மு்ைபபுகள 
ெல வடிவஙகளிலும் இ்டம்பெற்றை.இந்திய 
வம்ெோவளியிைரின் பிரெோவுரி்மயும் வோக்குரி்ம 
யும் ெறிக்கபெட்்ட்தத் பதோ்டர்ந்து  ம்லயக 
அரசியல் என்ெது பதோழிறெஙகத்்த்த ்மய 
பெடுத்தியதோக்வ அ்மந்திருந்ததும்  பதரிந்ததோ 
கும.இலங்க பதோழிலோ்ளர் கோஙகிரஸ் பிரதோை 
பதோழிறெஙகமோக பெயறெட்்டது.
  1988 இல் ஐ.்த.க. தம்மோல் ெறிக்கபெட்்ட 
பிரெோவுரி்ம்யயும் வோக்குரி்ம்யயும் மீ்ளவும் 
இந்திய வம்ெோவளியிைருக்கு பெறறுக் பகோடுத் 
த்தத் பதோ்டர்ந்து இம்மக்களிை அரசியல் எழுசசி 
ஆரம்ெமோைது.இதனூ்டோக ம்லயக மக்கள 
சில நன்்மக்்ளப பெறறுக் பகோண்ட்மயும் 

மகிழ்சசிக்குரிய வி்டய்மயோகும்.இ்த்வ்்ள  
மக்களுக்கு நன்்மக்்ளப பெறறுக் பகோடுபெதறகு 
ஆளுஙகட்சியு்டன் இ்ணந்து பெயறெடுவ்த 
பெோருத்தமோைது என்்ற நி்லபெோட்டிலிருந்தும் 
விடுெட்டு அமரர் பெ.ெந்திர்ெகரன் குரல் 
பகோடுத்திருந்தோர். “சிறுெோன்்ம மக்கள தங 
கள உரி்ம்ய பெறறுக் பகோளவபதன்ெது 
ஐக்கியபெட்்ட ்ெோரோட்்டத்திைோல்தோன் முடியும்.
இ்த க்டந்த கோல உலக வரலோறுகள நமக்கு 
உணர்த்துகின்்றை.அரெோஙகத்்தோடு ்தோழ்ம 
பகோளவதோ்லோ , அவர்க்்ள தோ்ோ ெணணுவதோ்லோ 
அல்லது அரெோஙகத்தில் உள்ள தனிபெட்்ட ஒரு 
சிலரின் நட்்ெ ெயன்ெடுத்துவதோ்லோதோன் எமது 
பிரசசி்ைக்்ளத் தீர்க்க முடியும் என்ெதில்்ல.
நம்மீது ெசெோதோெபெட்்்டோ ,இரக்கபெட்்்டோ 
வழஙகபெடும் உரி்மகள நி்லக்க முடியோது.
எமது பிரசசி்ைகளும் தீரப்ெோவதில்்ல.அபெடி 
நட்்ெோடு கூடிக் குலோவிய ம்லயக அ்மபபுக்கள 
கூ்ட தோம் ஏமோற்றபெட்டு விட்்டதோக்வ கூறிக் 
பகோளகின்்றை “ என்று ெந்திர்ெகரன் பதரிவித்து 
்ெோரோட்்டத்திறகு வலு்ெர்த்திருந்தோர்.

தனித்துவம் தபணுதல்
ம்லயக மக்கள 
வ ர ல ோ ற றி ல் 
ப த ோ ்ட ர் ச சி ய ோ க ் வ 
ஏ ம ோ ற ்ற ப ெ ட் டு 
வந்த நி்லயில் 
ெ ோ ர ோ ளு ம ன் ்ற ம் 
ம்லயக மக்களின் 
அபிலோ்ஷக்்ள நி்்ற 

்வற்றத் தவறியுள்ளதோக புத்திஜீவிகள கண்டைக் 
குரல்க்்ளயும் முன்்வக்கத் பதோ்டஙகிைர்.இந்த 
வி்டயத்தில் பெரும்ெோன்்ம அரசியல்வோதிகள 
சிலர் கூ்ட தமிழ் மக்களின் கருத்துக்களு்டன் 
ஒத்துப்ெோய இருந்த்தயும் அவதோனிக்க 
முடிந்தது.ஆட்சியோ்ளர்களும், ெோரோளுமன்்றமும் 
ம்லயக மக்க்்ள பு்றக்கணித்்த பெயறெ 
டுவதோக அவர்கள பவளிபெ்்டயோக்வ பதரிவி 
த்திருந்தைர்.இத்த்கய நி்லபெோடுகளுக்கு மத்தி 
யிலும் ம்லயக மக்க 
ளின் ்த்வகள நி்்ற்வற்றபமட்்டதோ 
க்வோ அல்லது அவர்களின் ்கோரிக்்ககள 
பெவிமடுக்கபெ ட்்டதோக்வோ எந்த உறுதி 
பெோடும் இல்லோத நி்ல்ய கோணபெடுகின்்றது.
இன்னும் கூ்ட அடிப ெ்்ட ்த்வகள கூ்ட பூர்த்தி 
பெயயபெ்டோத நி்லயி்ல்ய இம்மக்களிை 
வோழ்க்்க பதோ்டர்ந்து பகோணடிருபெதும் புதிய 
வி்டயமல்ல.வீடு, பெோரு்ளோதோரம்,ெமூக நி்ல 
எைபெல வி்ட யஙக்்ளயும் நோம் இதன்்ெோது 
சுட்டிக்கோட்்ட முடி யும்.
 ம்லயக மக்கள இவவோ்றோக ெல்்வறு 
்த்வகளும் நி்்ற்வற்றபெ்டோத நி்லயில் 
கணணீரும் கம்ெ்லயுமோக வோழும் சூழலில் 
ம்லயக கட்சிகள புரிந்துணர்வு்டனும் ஐக்கியத்து 
்டனும் முன்பென்று பெோதுவோை வி்டயஙகளில் 
்க்கோர்த்து ம்லயக மக்களின் ்த்வக்்ள 
பூர்த்தி பெயதல் ்வணடும்.ம்லயகக் கட்சிகள 
ஒன்றி்ணந்து ஐக்கியத்து்டன் பெயறெ்ட ்வண 
டும் என்ெதோல் ஒவபவோரு கட்சியும் தைது 
தனித்துவத்்த விட்டுக் பகோடுத்து ஏ்ைய 
கட்சிகளு்டன் ெஙகமிக்க ்வணடும் என்று 
பெோரு்ளோகோது.ஒவபவோரு கட்சியும் தமது 
தனித்துவத்்த ்ெணுகின்்ற அ்த்வ்்ள 
பெோதுமக்களின் நலன்கருதி ஏ்ைய ம்லயக 
கட்சிகளு்டன் இ்ணந்து பெயறெ்ட்வணடும் 
என்ெ்த்ய இஙகு வலியுறுத்துகின்்்றன்.
 ெமகோலத்தில் ம்லயக கட்சிகளும் அரசிய 
ல்வோதிகளும் வி்ல்ெோவதறகோை ெந்தர்பெஙகள 
அதிகமுள்ளை.இது குறித்த ெல்்வறு தரபபிைரும் 
தஙக்ளது விெைப ெோர்்வ்யயும் பெலுத்தி வரு 
கின்்றைர்.இந்த விெைப ெோர்்வயில் அர்த்தஙகள 
ஆயிரம் பெோதிந்திருக்கின்்றை.அபெோவி ம்லயக 
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த்களவி:
 இலங்்கயில் ைாணவர்்கள தைல் 
்கல்வி ரீதியிலான ஒடுககுமு்றை குறித்து 
என்ன நி்னககிறீர்்கள?

பதில்: 
 கலோசெோரத்தோல் ஏறறுக்பகோள்ளபெட்்ட 
ெயனுள்ள வி்டயஙக்்ள ெமூகத்துக்கு பெறறுக் 
பகோடுபெது கல்வி.மனிதரி்்ட்ய ம்்றந்து 
கி்டக்கும் தி்ற்மக்்ள பவளிக்பகோணர்வது கல்வி 
என்று கல்வி பதோ்டர்ெோக 
ெல வ்ரவிலக் கணஙக்்ள 
கூறுவோர்கள.கல்வி என்ெது 
மனிதனின் அறிவுக்கண 
்ணத் தி்றக்கின்்றது. உண 
வின் மூலமோக்வ உ்ட 
லின் வ்ளர்சசியும் அதன் 
ெோதுகோபபும் நிகழ்கின்்றை. 
அ்த விதத்தில் உள்ளத்தின் 
எழுசசிக்கு கல்வி முறறிலும்  
அவசியமோகின்்றது என்ெ்த 
உண்மயோகும்.அரெனுக்கு 
அந்த நோட்டில் மட்டு்ம 
சி்றபபுள்ளது. ஆைோல் கற 
்்றோருக்கு பென்்றவி்டபம ல் 
லோம் சி்றபபு உள்ளது.
 உலகில் ஒரு மனிதன் 
த்ல நிமிர்ந்து வோழ்வத 
றகு கல்வி்க பகோடுக்கி 
ன்்றது.எை்வதோன் “த்ல குனிந்து ெடிபெ 
பதல்லோம் த்ல நிமிர்ந்து வோழ்வதற்க”என்று 
கூறி ்வத்தோர்கள.நல்ல ஒழுக்க விழுமியஙகள 
்மபலழும்புவதறகு கல்வி உந்து ெக்தியோக அ்ம 
கின்்றது.கல்வியின் ஊ்டோக அ்்டய ்வணடிய 
இலக்குகள அதிகமுள்ளை. கல்வி கறபிக்கும் 
கல்விப ெணியில் ஈடுெட்டுள்ள  ஆசிரியர்க்்ள 
பெௌத்த மதமோயினும் ெரி அல்லது ்வறு எந்த 
மதமோயினும் ெரி உயர்ந்த இ்டத்தி ்ல்ய 
்வத்து ்நோக்குகின்்றது.என்ெ்தயும் மறுபெதற 
கில்்ல. இந்நி்லயில்  ஒரு மனிதன் கல்வி்ய 
பெவவ்ை கறறுக்பகோள்ள முடியோத வ்கயில் 
ெல்்வறு இ்்டயூறுகள கோணபெடுகின்்றை.
இந்த இ்்டயூறுகள ெல வ்கபெடும்.குறிபெோக 
பெோரு்ளோதோர வெதியின்்ம, ்ெோக்குவரத்து 
சிரமம், ெோ்டெோ்லயில் உரிய து்்றெோர் ஆசிரி 
யரின்்ம, ெோ்டெோ்லக்கும் வீட்டுக்கும் இ்்டயி 
லோை அதிகரித்த தூரம், ்நோய ்ெோன்்ற கோரணிகள 
பூரண கல்வி்ய பெறறுக் பகோளவதில் தோக்கம் 
பெலுத்துகின்்றை.

 இத்ைக்கோட்டிலும் ்வப்றோரு முக்கிய 
கோரணியும் கல்விக்கு இ்்டயூ்றோக உள்ளது.
அதுதோன் இைவோதம். இலங்க்யப பெோறுத்தவ 
்ரயில் இைவோதத்துக்கும் கல்விக்கும் இ்்ட்ய 
பநருஙகிய பதோ்டர்பு கோணபெடுகின்்றது.இைவோத 
த்்த ்மயபெடுத்தி கல்வி வோயபபுக்கள மறுக் 
கபெட்டு வருவது அல்லது ஒடுக்கபெட்டு வருவ 
பதன்ெது ஒரு உரி்ம மீ்றலோகும் என்ெ்தோடு 
இத்த்கய பெயல்கள இலங்கயின் அகரோதியில் 
இருந்்த து்்டத்்தறியபெ்ட ்வணடியதும் அவ 
சியமோகும்.கல்வி கறெபதன்ெது ெகலருக்கும் பெோது 
வோைது.இதில் இை, மத, பமோழி ்வறுெோடுகள 
ஆதிக்கம் பெலுத்தக்கூ்டோது.இதனி்்ட்ய கல்வி 
ஒடுக்குமு்்ற நி்ல குறித்து நோம் ்நோக்குகி 
ன்்ற்ெோது சிறுெோன்்மயிைர் மீதோை கல்வி ஒடுக் 

குமு்்றகள குறித்து அதிகமோக்வ ்ெெ ்வணடிய 
ஒரு ்த்வ கோணபெடுகின்்றது.இவற்்ற நோம் 
பின்வருமோறு ்நோக்க முடியும்.அதோவது சிறுெோ 
ன்்மயிைரோை ம்லயகத்தின் நி்ல, வ்டக்கு 
கிழக்கின் நி்ல என்்றவோறு நோம் இத்ை ்நோக்கு 
வது பெோருத்தமோக இருக்கும்.

த்களவி:
 முதலில் ை்லய்க நி்ல குறித்து 
கூறுங்கள.

பதில்: 
 ம்லயகக் கல்வி என்ெது நீண்ட கோலமோக 
ஒடுக்கபெட்்ட ஒரு வி்டயமோக்வ இரு ந்து வந்து 
ள்ளது என்ெ்த நீஙகள அறிவீர்கள.இந்திய 
வம்ெோவளி பதோழிலோ்ளர்கள 19 ம் நூற்றோணடில் 
கூலிக்ளோக தமிழகத்திலிருந்து அ்ழத்து வரப 
ெட்்டோர்கள.இந்நி்லயில் இவர்களுக்கு கல்வி 
வழஙகுவது குறித்து அவவ்ளவோக நிர்வோ 
க்மோ அல்லது அரெோஙக்மோ ஆர்வம் பெலு 
த்தவில்்ல.பதோழிலோ்ளர்களின் பிள்்ளகள கல்வி 
யில் முன்்ைற்றம் கணடுவிட்்டோல் அது 
தமது பதோழில் ரீதியோை ந்டவடிக்்ககளுக்கு 
சிக்கலோக அ்மந்துவிடும் என்ெதோல் ம்லயக 
பிள்்ளகளுக்கோை.கல்வி மறுதலிக்கபெட்்டது.” 
இலங்க அரசின் பகோள்ககள ெோல், 
வகுபபு, இைம் என்ெவறறின் அடிபெ்்டயில் 
ெோரெட்ெம் கோட்்டவில்்ல.ஆைோல் இதறகு ஒ்ர 
பயோரு பு்றந்்ட உணடு.அதோவது பதன்னிந்தி 
யோவில் இருந்து பகோணடு வரபெட்டு பெருந்்தோட் 
்டஙகளில் ்வ்லக்கு அமர்த்தபெட்்ட பதோழிலோ 
்ளர்களின் கல்வி கோலனித்துவவோதிகளின் ்த்வக 
ளுக்கு அடிெணிந்திருந்தது.சுதந்திரத்துக்குப பின்ை 
ரோை ெமூக அபிவிருத்தி பகோள்ககளும் கூ்ட 
அவர்க்்ள கவைத்தில் பகோள்ளவில்்ல “ என்று 
்ெரோசிரியர் சுவர்ணோ ்யவீர கூறுவதும் இஙகு 
்நோக்கத்தக்கதோகும்.   
 ம்லயகக் கல்வி ்தசிய கல்வி மு்்ற 

்மயின் ஒரு து்ண மு்்ற்மயோகும்.எனினும் 
்தசிய ஆயவு மு்்ற்மயில் இதுவ்ர 
ஏறெட்டுள்ள அபிவிருத்திக்்ள ம்லயகக் கல்வி 
முழு்மயோக உளவோஙகிக் பகோள்ளவில்்ல 
என்ெது ெலரிைதும் கருத்தோகவுள்ளது.இலங்க 
யின் இலவெக் கல்வியின் தந்்தயோகவும், கல்விப 
புரட்சி்ய ஏறெடுத்திய ஒருவரோகவும் சி.்டபிளயூ.
்டபிளயூ.கன்ைஙகர வி்ளஙகுகின்்றோர்.எனினும் 
அவர் ம்லயகக் கல்வி அபிவிருத்தி குறித்து உரிய 
அக்க்்ற பெலுத்தோமல் ்தோட்்ட நிர்வோகஙக்்ள 
அவற்்றப ெோர்த்துக் பகோள்ளட்டும் என்று 

ம ோ ற ்ற ோ ந் த ோ ய 
ம ை ப ெ ோ ன் ் ம யு ்ட 
்ை்ய பெயயபெட்்ட 
்மயும் இஙகு வி்ெ 
்டமோக குறிபபி்ட த்தக் 
கதோகும்.இத்த்கய 
ெ ோ ர ெ ட் ெ ங க ்ள ோ ல் 
ம்லயகக் கல்வி பின் 
ை்்டவு கோணெ்த 
தடுத்து நிறுத்த முடிய 
வில்்ல. இத்த்கய 
ஒ டு க் கு மு ் ்ற க ் ்ள 
கணடித்து ெலர் குர 
பலழுபெவும் தவ்றவி 
ல்்ல.
 இ ல ங ் க யி ன் 
ெல ெோகஙகளிலும் 
விஞ்ோைப ெோ்டெோ 
்லகள ெல கோணப 

ெடுகின்்றை.எனினும் ம்லயகத்தில் இந்த 
எணணிக்்க கு்்றவோக்வ உள்ளது.
்மலும் விஞ்ோை, கணித, ஆஙகில ஆசிரியர் 
ெற்றோக்கு்்ற ம்லயகப ெகுதிகளில் அதி 
கமோக கோணபெடுகின்்றது. கோலத்துக்கு கோலம் 
ஆசிரிய நியமைஙகள வழஙகபெடுகின்்ற்ெோ 
தும் ம்லயகத்தின் து்்றெோர் ஆசிரியர் ெற 
்றோக்கு்்ற இன்னும் அதிகமோக்வ கோணப 
ெடுகின்்றது என்ெ்தயும் கூறியோதல் ்வணடும்.
்தசிய ரீதியில் முன்பைடுக்கபெடும் கல்வி அபி 
விருத்தி குறித்த ்வ்லத்திட்்டஙகள ம்லயகப 
ெகுதிக்்ள வந்த்்டவதில் கோலதோம தஙகள 
ஏறெடுகின்்றை. சில்வ்்ளகளில் இத்த்கய 
்வ்லத்திட்்டஙகள ம்லயகத்்த வந்த்்ட 
யோது இ்்டநடுவில் முறறுப பெறுவதும் வழக்க 
மோகவுள்ளது.இதைோல் ம்லயக மோணவர்களின் 
கல்வியில் ்தக்கநி்ல ஏறெடுகின்்றது.

 இ்த்வ்்ள ம்லயகத்தில் அதிக்ள 
வோை கஷ்்ட மறறும் அதிகஷ்்ட பிர்தெ ெோ்டெோ 
்லகள கோணபெடுகின்்றை. இபெகுதிகளில் 
பெரும்ெோலும் அரெ ்ெரூந்துகள ்ெ்வ 
யில் ஈடுெடுத்தபெ்டோது தனியோர் ்ெருந்துக்்ள 
்ெ்வயில் ஈடுெட்டு வருகின்்றை. ெல ்வ்்ள 
களில் இவவோகைஙகள ்ெ்வயில் ஈடுெ்டோத 
நி்லயில் மோணவர்களின் கல்வி ெோதிக்கபெட்டு 
கின்்றதுஇ்த்வ்்ள இபெோ்தயில் ்ெவலயில் 
ஈடுெடும் வோகைஙகள அதிகரித்த ெணத் பதோ்க 
யி்ை ெயணக்கூலியோக பெறறுக் பகோளவதும் 
வழக்கமோகும்.இந்நி்லயில் பெோரு்ளோதோர சிக்கல் 
களுக்கு மத்தியில் அல்லல்ெடும் பதோழிலோ்ளர் 
வர்க்கம் கல்விக்பகன்று உரிய முதலீடுக்்ள பெயய 
முடியோத நி்லயில் ம்லயகக்கல்வி பின்ை்்டவு 
கோணகி்றது. இதுவும் கல்வி ஒடுக்குமு்்றயின் 

இலங்்கயின் ஓய்வுபபறறை ்கல்விப் 
பணிப்பாளர் 

ஏ.கே. ேயந்த பண்ோரவு்ன்  
ஒரு தெர்்காணல்.

   த�ொடர்ச்சி 12 ஆம் பக்கம்
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முன்னுரை
 ஓவபவோரு ஆணடும் பெபப்டம்ெர் 5ம் 
நோள அரு்ளோ்ளர் கல்கத்தோவின் அன்்ை பத்ரெோ 
வின் ்கவி்டபெட்்ட மனிதர்களுக்கோை கரு்ணப 
ெணிக்்ளப ்ெோறறி அ்ைத்துலக நன்பகோ்்ட 
யோ்ளர் நோள ஐக்கிய நோடுகள ெ்ெயோல் 
பகோண்டோ்டபெட்டு வருகி்றது. ஓவபவோரு 
ஆணடும் பெபப்டம்ெர் 7ம் நோள அ்ைத்துலக 
நீலவோைத்திறகோை தூய கோறறு நோள பகோண 
்டோ்டபெட்டு மனிதன் சுகமோகப ெலமோக வோழ் 
வதறகுத் ்த்வயோைதும், கோலநி்ல ஒழுங 
கோக அ்மவதறகுத் ்த்வயோைதுமோை தூய 
கோற்்ற மனிதர் ்ெண ்வணடியதன் முக்கிய 
த்துவம் வலியுறுத்தபெடுகி்றது. ஓவபவோரு ஆண 
டும் பெபப்டம்ெர் 8ம் நோள அ்ைத்துலக 
எழுத்தறிவித்தல்  நோள  சி்றபெோகக்  பகோண்டோ்டப 
ெடுகி்றது.  இவவோணடில்  771 மில்லியன் இ்்ள 
்யோரும் முதி்யோரும் எழுத்தறிவின்றி வோழ்ந்து 
பகோணடிருக்கும் சூழலில் 11மில்லியன் பெண 
க்்ள உள்ள்டக்கிய 24 மில்லியன் மக்கள ்கோவிட் 
பதோறறுக் கோலத்தின் பின்ைர் மு்்றெோர் கல்விக்குத் 
திரும்ெோது வி்டபெட்டுள்ள நி்லயில “எழுத்தறி 
பவளி்ய உருமோறறு்வோம்”       என்னும்   ்மயப 
பெோருளில்   இவவோணடு   எழுத்தறிவித்தல்  நோள
இ்டம்பெறுகி்றது. மறுநோள பெபப்டம்ெர் 9ம் 
நோள அ்ைத்துலக கல்வி ்மலோை தோக்குதல்களி 
லிருந்து ெோதுகோபபு நோள பகோண்டோ்டபெட்டு 
ஒவபவோருவரும் தஙகள மைவிருபபுக்கு ஏறெ 
சுதந்திரமோகக் கல்வி கறகும் உரி்ம தோக்குதல்களில் 
இருந்து ெோதுகோக்கபெ்டல் ்வணடுபமை வலியுறு 
த்தபெடுகி்றது.
 இந்்நரத்தில்   இந்த   அ்ைத்துலக   நோள 
கள   குறித்த   ்த்வக்்ளயும்  அ்வ ஈழத்தமி 
ழர்களு்்டய தோயக ்தசிய தன்ைோட்சி உரி்ம 
க்்ளப ்ெணுவதறகு எவவ்கயில் முன்பை 
டுக்கபெ்ட  ்வணடுபமன்றும்  சிந்திக்கத்  தூண 
டுவ்த  இக்கட்டு்ரயின்   ்நோக்கு. ஈழத்தமிழர் 
களின் இ்்ற்ம இலங்கத்தீவில் சிறிலஙகோ 
சிஙக்ள பெௌத்த ஆட்சியோ்ளர்க்ளோல் ஒடுக்கபெடு 
வதன் கோரணத்தோல் இவற்்ற ஈழத்தமிழர்கள 
அ்ைத்துலக ெட்்டஙகள அ்ைத்துலக நிறுவைங 
களின் வழிகோட்்டல்களில் பநறிபெடுத்தல்களில் 
முன்பைடுக்க இயலோமல் இருபெ்த எடுத்து 
வி்ளக்குவது இக்கட்டு்ரயின் ்ெோக்கோக அ்ம 
யும். தோயகத்திலும் உலகின் முக்கிய நோடுகளிலும் 
வோழும் ஈழத்தமிழ் மக்களும் தமிழக உ்டன் 
பி்றபபுக்களும் ஈழமக்க்்ள ஐக்கிய நோடுகள 
ெ்ெயின் பநறிபெடுத்தலில் அவர்களின் ெமுக 
பெோரு்ளோதோர அரசியல் வோழ்்வ முன்பைடுக்க 
உதவ்வணடிய க்ட்மயுள்ளவர்க்ளோக உள்ளைர் 
என்ெ்த உணர்த்தவது இக்கட்டு்ரயின் ெயைோக 
அ்மகி்றது.

அ்னத்துல்க ஈ்்கயாளர் ொள (Interna-
tional Day of Charity)

தன்ைலமற்ற பெோதுநலத் தன்ைோர்வத் பதோண 
டுக்ளோலும், நன்பகோ்்டக்ளோலும் உண்ம 
யோை ெமுக இ்ணபபுக்க்ளோலும் அ்ைவரு 
க்குமோை ெமுகஉளவோஙகல்க்்ள உருவோக்கி, 
ெமுக மீளஎழுசசிகளுக்கு உதவுதல் ஈ்க என்று 
பெோல்லபெடும். தனி மனித வோழ்விலும் தன் 
னு்்டய இயல்ெோை அறி்வ ஆற்ற்லப 
ெயன்ெடுத்தி ஒருவர் வோழ்வதறகு எது முதன் 
்மத் த்்டயோக உள்ள்தோ அந்த ஒன்்்ற அவர் 
பவல்வதறகு உதவுவ்த ஈ்க.

வறியார்க்ான் றீவதே யீக்மற் கெல்ாங்
குறிகயதிர்பகபை நீர உகைத்து

என்ெது  தமிழர் மரபில் ஈ்கக்குத் திருவளளுவர் 
தந்த மிக அறபுதமோை வ்ரவிலக்கணம். புலன் 
எதிர்ெோர்த்து பமோய எழுதும் ெோணியில் தன்னு 
்்டய புகழுக்்கோ எதிர்கோல ்வபெோக்வோ 
பெோரு்்ள்யோ ெணத்்த்யோ பகோடுபெது ஈ்கய 
ல்ல. அவவோ்்ற ஒருவ்ர இரபெவரோகவும் மற்்ற 
யவ்ரக் பகோடுபெவரோகவும் கட்்ட்மக்கும் தோை 
தருமஙகள எல்லோ்ம சூழ்நி்ல்யப ெயன்ெடுத்தி 
ஒருவ்ர ்வறுஒன்றில் தஙகி வோழபெழக்கும் 
ஆண்டோன் அடி்ம மைநி்லயின் தறகோல 
வடிவஙக்்ள. ெணம் வோழ்வுக்குத் ்த்வ ஆைோல் 
ெணம் மட்டும் பகோடுக்கபெட்்டோல் அது பிச்ெ. 
்க்யந்தி நின்று இன்பைோருவரில் தஙகிவோழும் 
மனிதரோக ஒருவ்ர உருவோக்கும் திட்்டமிட்்ட ெதி 
யோக அது முடியும்.

இரந்து முயிரவழேல தவண்டிற் பைரந்து 
க்டு் வு்கியற்றி யான் 

ஏன்்ற வளளுவம் முதல்

ேனிமனிேனு்கு உணவிலக்கயனில
இந்ே ஜ்த்திகை அழித்திடுதவாம்

ேனிமனிேனு்கு உணவிலக்கயனில
இந்ே ஜ்த்திகை அழித்திடுதவாம்

என்னும் இம்மோதம் 11ம்நோள தோன் கோலமோகிய 
நூற்றோண்்ட நி்்றவு பெயயும் மகோகவி ெோரதி 
வ்ர ஒருவ்ர வறு்மபெ்ட அனுமதித்த ெமுக 
த்திறகும் பெோரு்ளோதோரத்திறகும் அரசியலுக்கும் 
ஆன்மீகத்துக்கும் அந்த வறியபெட்்ட சூழ்ல 
மோறறிய்மக்கும் க்ட்மயுணடு எை வலியுறுத் 
துகின்்றை. அத்து்டன் தஙகிவோழ ்வத்து ஒருவரின் 
தன்மோைத்்த இைமோைத்்த இழக்க்வக்கும் 
சூழ்சசியும் இதில் அ்டஙகும். அதைோ்ல்ய 
மோைம் என்னும் இயலில் வளளுவர்

ஒடைாரபின் கென்கொருவன் வாழேலி ைந்நிக்தய 
க்டைா கைை்பபைடுேல ைன்று

எை அன்பு ெோெம் நட்பு உ்றவின் அடிபெ்்டயில் 
ஒருவ்ர ஏறறு உதவோது, ஒட்்டோதவரோக ஒருவர் 
பெோருளவழி உதவி பெயதோல் அந்த ஒட்்டோர் 
பின் பென்று ஒருவன் வோழ்தலில் அவன் பகட்டு 
ப்ெோய வோழ்கி்றோன் எைக் ்கட்ெது நன்று வள 
ளுவர் எடுத்து்ரக்கின்்றோர். இைமோை தன்மோை 
உணர்வு குன்்றோது பகோடுபெவரோகவும் பெறுெ 
வரோகவும் இ்டம்பெறும் ஈ்க்ய அ்தக் பகோடு 
த்தவர்க்கோை புக்ழக் பகோடுக்கும். அந்தப 
புக்ழ அவர் மனிதைோகப பி்றந்த்மக்கோை 
ெயன் என்ெது வளளுவரின் கருத்து. 2009இன் 
பின் இதுவ்ர ெோதிபபுற்ற ஈழமக்களுக்கு யோர் 
எத்ைச பெயதோர்கள அ்வ எந்த அ்ளவுக்குப 
ெயன்க்்ள அளித்துள்ளை என்்ற மீ்ளோயவின் 
அடிபெ்்டயில் ெோதிபபுற்ற ஈழத்தவர் தன்மோை 
இைமோைத்து்டன் எவரிலும் தஙகிவோழோத 
சுதந்திரவோழ்வு பெ்ற உ்ழக்கும் புலம்பெயர் 
தமிழர்களின் ஈ்க்ய ஊக்குவித்து   ஒழுஙகு 
பெயயும் பெோதுஅ்மபபு ஒன்்்ற உருவோக்கி 
அதன் பநறிபெடுத்தலில் ஈ்க்யத்  திட்்டமி்ட 
இந்த அ்ைத்துலக நன்பகோ்்டயோ்ளர் நோளில் 
சிந்திபெது அ்ைவருக்கும் நன்்ம தரும். 

தூய ்காற்றைப் தபணி நீலவானம் ்காண்தபாம்
அ்ைத்துலக நீலவோைத்திறகோை தூய கோறறு 
நோளில் ஈழத்தோயகத்தின் வோைம் எவவ்கயில் 
மோெ்்டயச பெயயபெடுகின்்றை என்்ற மீ்ளோயவு 
ஒன்்்ற ந்டோத்தி மக்களின் உயிர்வோழ்தலுக்கோை 
தூய கோற்்றப ்ெணி நீலவோைத்்தக் கோக்க 
உ்ழபெது அ்ைவரதும் க்ட்மயோக உள்ளது. 
கல்விச ெமுகம் இதில் அக்க்்ற கோட்்ட ் வணடியது 
கோலத்தின் ்த்வயோகவும் உள்ளது.

எழுத்தறி்வ வளர்த்தலும் ்கல்விக்கான 
தாககுதல்்க்ள முறியடித்தலும்

எழுத்தறிவின் முக்கியத்துவத்்த உணர்த்தி எழுத் 
தறிவித்தவன் இ்்றவன் என்று சிறுவயதி்ல்ய 
சிந்த்ை வ்ளர்க்கும் பமோழி தமிழ்பமோழி.

எண்கணன்பை தவகை கயழுத்கேன்பை 
விவ்விரண்டும்  ்ண்கணை்ப வாழுமுயிர்கு

எை எழுத்தறிவிபபு என்ெ்த வகுத்தலும் பதோகு 
த்தலும் வ்ளர்க்கும் எண்ணயும் எணணத்்தயும் 
கருத்்தயும் பவளிபெடுத்தும் எழுத்்தயும் 
வ்ளர்த்தல் எை அறிவியல் ெோர் வி்ளக்கமளித்தது 
தமிழ்பமோழி. வறு்மக்கு அடிபெ்்ட அறியோ்ம. 
ஆறியோ்ம்ய அகறறுவது அறிவூட்்டல். அறி 
வூட்்டலின் முதறெடி எழுத்தறிவு. இந்த எழு 
த்தறிவு என்ெது ஆசிரியர் அல்லது பெற்்றோர் 
வஙகியில் ்வபபிடுவது ்ெோல தஙகள விருபபு 
பவறுபபுக்க்்ளப    பிள்்ளயின் மூ்்ளயில் ் வப 
பிடும் வஙகி்வபபுக் கல்வி மு்்றயோக உள்ள 
தமிழரின் கல்விப்ெோக்்க மோறறி பிள்்ள தன்்ை 
உணர்ந்து தோன் வோழும் மணணின் மக்களின் 
்த்வக்்ள அறிந்து ஒ்ர ெோல்்வறுெோ்டற்ற 
ெோதிெமய பமோழி பிர்தெ ்வறுெோ்டற்ற மனி 
தோயத்்தப ்ெோறறும் ெமத்தவ ெ்கோதரத்துவ சுத 
ந்திர ெமுகமோக வோழத் தன் அறிவுபெலத்்தப 
பெருக்கக் கூடிய மு்்றயில் எழுத்தறிவித்தல் இன் 
்்றய கோலத்தின் ்த்வ. அறிவியலும் பதோழி 
ல்நுட்ெவியலும் சிறு வயது முத்ல வ்ளர்க்கபெட்டு 
அவறறின் ெலமும் ெலவீைஙகளும் ெடிபெடி 
யோகப பிள்்ளயோல் உணரபெ்டக்கூடிய மு்்ற 
யில் புதிய ெோ்டத்திட்்டஙகள எழுதபெ்ட ்வண 
டும். தமிழரின் கல்விக்கு, பெணகளின் கல்வி 
க்கு, விளிம்புநி்ல மக்களின் கல்விக்கு, வறு்ம 
க்்கோட்டுக்குக் கீழுள்ளவர்களின் கல்விக்கு உள்ள 
அ்ைத்துவ்கயோை தோக்கஙகளும் கண்டறி 
யபெட்டு அவற்்றத் தகர்க்கக் கூடிய மு்்றயில் 
கல்வி ்ெணபெட்டு அ்ைவருக்கும் கி்்டக்கக் 
கூடிய மு்்றயில் “  எழுத்தறிவு பவளி உருமோற்றம்”  
பெயயபெ்ட ்வணடும்.

முடிவுரை :
 ஒரு ெரந்த விரிந்த விடுத்ல வோழ்வு 
க்கோகச சிந்திக்கப ெழக்குவது பமோழி. பெயறெடு 
த்தபெழக்குவது கல்வி. அதறகுத் த்்டயோக 
உள்ளது வறு்ம. ஆத்ை மோற்ற உதவுவது நன் 
பகோ்்ட. இவற்்ற ஈழத்தமிழர் அ்ைவரும் 
உணர்ந்து வோழவும் உலக மக்கள அ்ைவரு்டனும் 
இ்ணந்து திட்்டமி்டவும் ்த்வயோை சிந்த 
்ைகள பெோறபெோழிவுகள பெயல்கள வ்ளர் வோர 
மோக இவவோரம் அ்மயட்டும்.
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ெோறெட்்ட்தயோகும் என்ெத்ை நி்ைவில் 
பகோள்ள ்வணடும்.
 ெோ்டெோ்லகளுக்கோை வ்ளபெகிர்வில் ஏற 
ெடும் கு்ளறுெடிகள, ஆசிரியர் நியமைத்தில் ஏறெ 
டும் இழுெறிகள எைபெலவும் ம்லயகத்தின் 
கல்வி உரி்மக்கு ஆபபு ்வத்துள்ளது என்ெ தும் 
உண்ம்யயோகும். இது ்ெோன்று ெல வி்டய 
ஙக்்ள சுட்டிக்கோட்்ட முடியும்.

த்களவி:
 வைககு கிழககின் நி்ல எவ்வாறுள 
ளது?

பதில்: 
 வ்டக்கு கிழக்கு மக்களில் அதிகமோ்ைோர் 
சிறுெோன்்மயிைரோக உள்ளைர்.்ெோர்ச சூழலுக்கு 
மத்தியிலும் வ்டக்கு மக்களின் கல்வியுணர்வு 
எம்்ம பமயசிலிர்க்க ்வத்தது.கல்வியோல் ஒரு 
ெமூகம் ்மபலழும்ெ முடியும் என்ெ்த ்மயப 
ெடுத்தி வ்டக்கு ெமூகம் ்மல் நி்லக்கு வந்து 
ள்ள்ம ெோரோட்்டத்தக்கதோகும்.எனினும் வ்டக்கு 
கிழக்கு மக்களின் கல்வியுரி்ம உரியவோறு ்ெண 
பெடுகின்்றதோ? என்ெது பதோ்டர்ெோக ெந்்தகமோை 
பவளிபெோடுக்்ள இருந்து வருகின்்றை.
 வ்டெகுதியில் இ்டம்பெற்ற முபெதோணடு 
்ெோர் ெல்ர வி்ெ்ட ்த்வ பகோண்டவர்க்ளோக 
மோறறியுள்ளது.உ்டல் மறறும் உ்ளவியல் ரீதியோக 
ெலர் பநருக்கீடுகளுக்கு உள்ளோகியுள்ளைர்.இதில் 

மோணவர்கள ெலரும் உள்ள்டக்குகின்்றைர் .இந்நி 
்லயில் இவர்களுக்கோை கல்வி வோயபபுக்கள 
மு்்றயோக இ்டம்பெறுகின்்றதோ? என்்றோல் இது 
ெோத்தியமோகோது இவர்கள மீதோை ஒடுக்குமு்்றக்்ள 
பதோ்டர்ந்த வணணமோகவுள்ளை.ம்லயகத்திலும் 
வி்ெ்ட ்த்வயோ்ைோர்களுக்கோை கல்வி பு்றந்த 
ள்ளபெட்்ட ஒரு நி்லயி்ல்ய இருந்து 
வருவதும் குறிபபி்டத்தக்கதோகும். வி்ெ்ட ்த்வ 
மோணவர்களின் நலன் கருதி வ்டக்கு, கிழக்கு, 
ம்லயகம் ்ெோன்்ற ெகுதிகளில் கற்றல் வோயபபு 
கள விரிவுெடுத்தபெ்ட ்வணடும்.ஆசிரிய ஆ்லோ 
ெகர்கள, உதவிக்கல்வி மறறும் பிரதிக் கல் விப 
ெணிபெோ்ளர்கள வி்ெ்ட கல்வித்து்்றக் பகன்று 
நியமிக்கபெடுதல் ்வணடும் என்ெ்தோடு ெோதோ 
ரண கல்விக்கோை த்்டகள தகர்க்கபெட்டு அத 
றகோை கதவுகள தி்றக்கபெ்ட ்வணடியதும் அவசி 
யமோகும்.
 ஒரு ெமூகம் கல்வி ரீதியோக ்வரறுக்கபெடு 
்கயில் அது ெல்்வறு தோக்க வி்்ளவுகளுக்கும் 
அடித்த்ளமோகும் என்ெ்த உணர்ந்து கல்வி அபிவி 
ருத்திக்கு கோத்திரமோை ெஙகளிப்ெ வழஙக ்வண 
டும்.

த்களவி:
 இனப்பாகுபாடடுககு அப்பால் ொதி்க 
ளின் ரீதியில் ைாணவர்்கள ்கல்வி ்கற்க முடி 
யாத நி்ல இலங்்கயில் உளளதா?

பதில்: 
 ஒரு மனிதன் பூரணமோை கல்வியி்ைப 

பெறறுக் பகோளவதறகு எந்தபவோரு த்்டயும் 
இருக்கக்கூ்டோது.என்்ற்ெோதும் ெல்்வறு த்்ட 
கள கோணபெடுவத்ை நோமறி்வோம்.இவறறுள 
ெோதி ரீதியோை த்்ட என்ெது மிகவும் ்மோெ 
மோைதோகும்.பிறெட்்ட ெமூகத்்த ்ெர்ந்தெலர் 
இன்று கல்வி ஈடுெோட்டின் கோரணமோக முன்னி 
்லக்கு வந்துள்ளைர்.ெல உயர் பதோழில்க்்ளயும் 
அவர்கள ்மறபகோளகின்்றைர்.எை்வ இைபெோகு 
ெோட்டுக்கு அபெோல் ெோதி அடிபெ்்டயிலும் 
கல்வி கறகும் வோயபபு மறுக்கபெடுமி்டத்து அது 
வன்்மயோக கணடிக்கத்தக்கதோகும்.எனினும் இல 
ங்கயின் கல்வி மறுதலிபபில் இைவோதம் 
ஆதிக்கம் பெலுத்திய அ்ளவிறகு ெோதி ஆதிக்கம் 
பெலுத்தவில்்ல என்ெ்த உறுதிெ்ட கூ்றமுடியும் 
என்்றோர்.

இனவொ� ஆதிக்க ... த�ொடர்ச்சி  ...

்மறபகோளளும் ெோதுகோபபு ந்டவடிக்்கக்்ள 
யோ்ைகள தமிழர் ெகுதிக்குள நு்ழந்து 
தோக்குவதறகோை கோரணமோக அ்மவதோகவும் 
அவர் பதரிவிக்கி ன்்றைர்.

 இபெகுதியில் நூறறுக்கணக்கோை ஏக்கர் 
விவெோய நிலஙகளும் நூறறுக்கணக்கோை ஏக்கர் 
்மட்டு நிலபெயிர்சபெய்ககளும் யோ்ை 
களிைோல் ெடுவோன்க்ர ெகுதிகளில் அழிக்கபெடு 
கின்்ற்ெோதிலும் யோ்ையிைோல் அழிக்கபெடும் 

எந்தப ெயிர்களுக்கும் நஸ்்ட ஈட்்்ட வழஙக 
அரெோஙகம் முன்வருவதில்்லபயை ்ெோரதீவுப 
ெறறு பிர்தெ ெ்ெயின் தவிெோ்ளர் ்யோ.ர்னி 
பதரிவிக்கின்்றோர்.

 தமிழர்களின் ெகுதிகளில் யோ்ைகள  அட்்ட 
கோெம் பெயதோல் வைஜீவரோசிகள தி்ணக்க்ள்மோ 
அரெோஙக்மோ கணடுபகோளவதில்்ல. ஆைோல் 
சிஙக்ளப ெகுதிகளில் யோ்ைகளின் அட்்டகோெம் 
என்்றோல் வைஜீவரோசிகள தி்ணக்க்ள அ்மச 
ெ்ர அஙகுவந்து பிரசசி்ைக்்ள தீர்க்க ந்ட 
வடிக்்கபயடுபெோர். இதுதோன் தற்ெோ்த நி்ல 
பயன்்றோர்.
 இ்த்ெோன்று மட்்டக்க்ளபபு மோவட்்டம் 
ெடுவோன்க்ரப ெகுதியில் ்ெோரதீவுபெறறு 
பிர்தெ பெயலோ்ளர் பிரிவுக்குட்ெட்்ட திக்்கோ்்டக் 
கிரோமத்தில் தைது 13 வயது மகளு்டன் தனி்மயில் 
வோழ்ந்து வரும் யுவதியின் வீட்்்ட கோட்டு 

யோ்ைகள ்ெதபெடுத்தியுள்ளை. ஆ்்டத் பதோழி 
றெோ்ல ஒன்றில் ெணிபுரிந்து அதிலிருந்து கி்்டத்த 
வருமோைத்தில் சிறியரக வீடு ஒன்்்ற அ்ர 
கு்்றயோக கட்டியுள்ள்தோடு தைது உ்டல் சுகயீைம் 
கோரணமோக ்வ்லக்குச பெல்லமுடியோத சூழலில் 
தைது குடும்ெ வறு்ம நில்ம கோரணமோக 
தைது பிள்்ள்ய ஆதரவற்ற குழந்்தக்்ளப 
ெரோமரிக்கும் நி்லயம் ஒன்றில் விட்டு கறபித்து 
வருகின்்றோர். இந்நி்லயில் பவளியி்டஙகளுக்குச 
பென்று வீட்டு ்வ்லக்்ளச பெயது அதிலிருந்து 
கி்்டக்கும் வருமோைத்தில் வோழ்ந்து வரும் 
கவிதோவின் வீட்்்ட அண்மயில் கோட்டு 
யோ்ை தோக்கி துவம்ெம் பெயதுள்ளது. ெோதுகோபபு 
்வலிக்்ளோ, மலெலசு்ட வெதி்யோ இன்றி வோழ் 
ந்து வரும் தைக்கு ஒரு மலெல கூ்டத்்தயும், 
யோ்ையோல் தோக்கி அழிக்கபெட்டுள்ள தைது 
வீட்்்டயும் புணர்மத்துத்தர யோரோவது முன்வர 
்வணடும் எை கவிதோ என்்ற குறித்த யுவதி கணணீர் 
மல்க பதரிவிக்கின்்றோர்.
 இ்த்வ்்ள, மட்்டக்க்ளபபு மோவட்்டத் 
தின் ெடுவோஙக்ரப ெகுதியில் மிக நீண்டகோலமோக 
கோட்டுயோ்ைகளின் அட்்டகோெஙகளும் தோக்கு 
தல்கல்களும், அதிகரித்துள்ள நி்லயில் கோட்டு 
யோ்ைக்்ள ெரணோலயஙகளுக்குக் பகோணடு 
்ெர்க்கும் ந்டவடிக்்ககள இதுவ்ர முன்பைடு 
க்கபெ்டவில்்ல எைவும் பிர்தெ மக்கள கவ்ல 
பவளியிட்டுள்ளைர்.

மடடக்களப்பில்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

ெகுதி்ய திருபபித் தரமுடியோது எைச பெோல்வது. 
அதறகு க்டன்வழஙகியவோ்கள ஒத்துக்பகோள்ள 
்வணடும். ்மறகுலக நோடுகளி்டம் இத்ைக் 
்கட்கின்்ற ்ெோது - சீைோவி்டமும் இத்ைக் ்களு 
ஙகள எை அவோ்கள பெோல்கின்்றோோ்கள. சீைோ்வப 
பெோறுத்த வ்ரயில் இதில் ஒரு பிரசசி்ை உள்ளது. 
சீைோ ெல நோடுகளுக்கு க்டன்வழஙகியிருக்கின்்றது. 
இலங்கக்கு இந்த ெலு்க்ய சீைோ வழஙகிைோல் 
 சீைோவி்டம் க்ட்ைப பெற்ற ஏ்ைய 
நோடுக ளும் இத்ைக் ் கட்கும். அதைோல்தோன் இவ 
வி்டயத்தில் சீைோ பின்வோஙகுகின்்றது.  சீைோ 
வின் ெஙகளிபபு இல்்லபயனில் உதவி 
கள கி்்டபெது தோமதகோகலோம். சீைோ  மீதோை முக் 
கிய குற்றசெோட்டு என்ைபவன்்றோல், சீைோ க்டன் 

க்்ளக் பகோடுத்துள்ள அ்த்வ்்ளயில் அ்வ 
இலோெம் தரோத து்்றகளி்ல்ய பெரும்ளவுக்கு 
முதலீடு பெயயபெட்டுள்ளது. அவசியமற்ற 
து்்றகளி்ல்ய பெரும்ளவு முதலீடு பெயயபெட் 
டுள்ளது. அவசியமோை து்்றகளில் பெரு ம்ளவு 
முதலீடுகள பெயயபெ்டவில்்ல. அதைோல் 
இந்த முதலீடுக்ளோல் எந்த இலோெமும் கி்்ட 
க்கவில்்ல. ெதிலோக க்டன்க்்ள அதிகரித்துள 
்ளது. அதைோல், இலங்கயின் பெோரு்ளோதோரப 
பிரசசி்ைக்கு சீைோவின் இந்தக் க்டன்களும் 
பெரும்ளவு ெஙகளிப்ெச பெயதுள்ளை. இதறகுப 
பெோறுபெோை த்லவோ்களும் இதறகு கோரணமோக 
இருந்துள்ளோோ்கள. 
 இதைோல் க்டன் மறுசீர்மபபு இலங்க 
க்கு ெோரிய பிரசசி்ையோகத்தோன் இருக்கப்ெோகி 
ன்்றது.  

புலம்தபயொ்... த�ொடர்ச்சி...

தன்்ம இலங்கக்கு கி்டக்கக் கூடிய ெோ்வ்தெ 
உதவிக்்ளயும் ெோதிக்கும். அதைோல் தவிர்க்க 
முடியோத சூழ்நி்லக்ளோல் ்கோட்்டோெோய நோடு 
திரும்புவ்த ்ைோதிெதி ரணில் அனுமதித்தோலும் 
்கோட்்டோ தீவிரமோை அரசிய்ல இ்றஙகுவ்த 
ரசிக்க மோட்்டோர் என்று தோன் பெோல்ல ்வணடும்.
 இத்ைவி்ட ்கோட்்டோவின் குடும்ெத்தி 
ைரும் அவரது அரசியலோல் நி்்றய துன்ெஙக்்ள 
அனுெவித்துவிட்்டைோ்.  ்கோட்்டோ மீணடும் அரசி 
யலில் இ்றஙகுவ்த அவோ்களும் ரசிக்கத் தயோரோ 
கவில்்ல.  
 முன்ைோள ்ைோதிெதி ஒருவருக்குக் பகோடு 
க்கபெ்ட ்வணடிய சி்றபபுச ெலு்ககள ்கோட்்டோ 
வுக்கும் வழஙகபெடுமோ என்ெதும் ெோ்ச்ெக்குரி 
யதோக்வ இருக்கின்்றது. இரண்ட்ர வரு்டத் 
தில் தபபிச பென்று ெதவி து்றந்த ஒருவோ் அந்த 
ெலு்ககளுக்கு உரித்து்்டயவரல்ல என்்ற 
கருத்து முன்்வக்கபெட்டுள்ளது. அதைோல், அவ 
ருக்கோை உத்தி்யோகபுோ்வ வீடு, கோதுகோபபு என் 
ெை நீதிமன்்றத்தின் மூலம் ்களவிக்குள்ளோக்கபெ 
்டலோம். 
 ஆக, நிம்மதியோக துோஙகக்கூ்ட முடியோத 
ஒருவரோகத்தோன் ்கோட்்டோவின் எதிோ்கோலம் அ்ம 
யப்ெோகின்்றது. 
 இந்தப பின்ைணியில் ்கோட்்டோ நோடு 
திரும்பிைோலும் அவர் மீணடும் அரசியலில் ஈடு 
ெடுவோரோ என்ெதும், அரசியலில் ஈடுெட்்டோல் 
அதறகோை பிரதிெலிபபுகள எவவோ்றோைதோக அ்ம 
யும் என்ெதும் ்களவிக்குறியோக இருக்கும்!

மீண்டும் அைசி... த�ொடர்ச்சி...
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இருந்தோல் , அரெ ்ெ்வக்குள வர நி்ைத்தோல் 
தயவு பெயது ஆசிரியரோக, அபிவிருத்தி உத்தி்யோகத் 
தரோக அல்லது கி்்டக்கும் ஏ்தோ ஒரு அரெ 
உத்தி்யோகத்தரோக வரோதீர்கள. SLEAS, SLAS SLPS  
All Island Service  ்ெோன்்ற ெரீட்்ெக்கு உஙக்்ள 
நன்கு தயோர்ெடுத்தி அதில் சித்திய்்டந்து ஒரு உயர் 
அதிகோரியோக்வ வோருஙகள. நீஙகள ெோதோரண 
ஒரு ஆசிரியரோக இருந்து அல்லது அபிவிருத்தி 
உத்தி்யோகத்தரோக இருந்து லீசிங இல்லோமல் ஒரு 
்மோட்்டோர் ் ெக்கிள கூ்ட வோஙக முடியோது.  உஙகள 
ம்ைவி, பிள்்ளகள ஆ்ெபெடும் எத்ையும் 
வோஙகிக் பகோடுக்க முடியோது. வஙகியில் ்லோன் 
எடுத்துத் தோன் ஒரு ெோத்ரூம் கூ்ட கட்்ட ்வணடி 
வரும். அரெ உத்தி்யோகம் உஙகளுக்கு வரமோக 
மோ்ற தியோகம் பெயது ெடித்து உயர்ந்த ெதவிக்கு 
வோருஙகள. மற்றபெடி இது உஙகளுக்கு ஆயுள 
முழுதும் பதோ்டரும் ெோெம் தோன்.
 அரெோஙக உத்தி்யோகம் என்்றோல், அவர் 
மரணித்த பின்ைர் ஓயவூதியம் மூலம் ம்ைவி 
ெந்்தோெமோக வோழலோம் என்்ற அெெகுண வோர்த் 

்தகள உண்மயோக இருந்தோலும்  அது பவறும் 
மோ்ய மட்டு்ம”  இவவோறு அரெ ஊழியைோை 
குறித்த நெர் அரெ பதோழில் பதோ்டர்பில் ெல 
விமர்ெைஙக்்ள கவ்ல மூலமோகவும் தைது 
முகநூலில் பவளிபெடுத்தியுள்ளோர். 
 பெோரு்ளோதோர சு்ம என்ெது இபெடியோக 
இலங்க ்ெோன்்ற நோட்டில் மக்க்்ள பெரும் அசெ 
நி்லக்கு பகோணடு பென்றுள்ளது.
 க்டந்த ்ூன் மோதம்ளவில் 75.8 ெதவீதமோக 
இருந்த உணவுப ெணவீக்கம் ்ூ்ல மோதம்ளவில் 
82.5 ெதவீதமோக அதிகரித்துள்ளது.

 உணவுப பெோருட்களின் வி்ல்யற்றம் 
அதிகமோக இருக்கும் முதல் 5 நோடுகளில் இலங 
்கயும் ஒன்்றோக உள்ளது
 அன்்றோ்டம் திைக் கூலி மூலமோக குடும்ெத் 
து்டன் வோழ்வதோகவும் குடி்ெ ரக வீட்டில் 
வோழ்ந்து வருவதோகவும் திரு்கோணம்ல 
வி்ளோஙகு்ள கிரோமத்்த ்ெர்ந்த  க.்நெமணி 
இவவோறு பதரிவிக்கும் அ்த ்நரம் வறு்ம 
நி்ல ெறறியும் கூறுகி்றோர் “எைது கணவன் கூலித் 
பதோழில் மூலமோக எஙகள பிள்்ள குடும்ெத்்த 
கவனிக்கி்றோர் மூன்று ்நர உணவுக்கும் வழியி 
ல்லோமல் பதோழில் பெயவது கஷ்்டம் கோட்டுக்கு 
பெல்ல ்வணடிய நி்ல பதோழிலோக உள்ளது கரடி 
தோக்கி உ்டலில் கோயம் ஏறெட்டும் பெோருட்களின் 
வி்ல ஏற்றம் கோரணமோகப ்ெோதுமோை வருமோ 
ைமில்்ல என்ை தோன் பெயவது ஒ்ர கவ்ல 
நி்லயில் வோழ்கின்்்றோம்” எை மை ஆதஙகத்்த 
பவளிபெடுத்திைோர்.
 கிழக்கு மக்க்ளது  வோழ்க்்க ெறறியும் 
இந்த நோட்டில் ஒரு தறகோல சூழ் நி்லயில் சிந்திக்க 
்வணடியுள்ளது.

தபொருளொ�ொை ... த�ொடர்ச்சி...

மக்களின் வோக்குக்்ள பெறறுக் பகோளவதறகோக 
ெல்்வறு வோக்குறுதிக்்ளயும் வழஙகி பிரதிநிதிகள 
ெோரோளுமன்்றம் பென்றிருக்கின்்றோர்கள.ம்லயக 
ெமூகத்்த ்ெர்ந்த இவர்க்ளோல் ம்லயக அபிவி 
ருத்திக்கு உசெகட்்ட ெஙகளிபபி்ை மக்கள 
எதிர்ெோர்க்கின்்றைர்.இந்த எதிர்பெோர்ப்ெ நி்்ற 
்வற்ற ்வணடிய மிகபபெரும் பெோறுபபு 
அவர்களுக்குள்ளது.இதிலிருந்தும் அவர்கள 
விலகிச பெல்ல முடியோது என்ெ்தோடு விலகிக் 
பகோள்ளவும் கூ்டோது.அறெ ெலு்ககள அவர்க்்ள 
ஆட்பகோளளுமோைோல் அது நம்பி வோக்களித்த 
மக்களுக்கு பெயயும் து்ரோகம் என்ெ்தோடு அது 
அத்த்கய அரசியல்வோதிகளின் ெரம்ெ்ரக்்க 

ெோெக்்க்டோக அ்மந்துவிடும்.அரசியல்வோதிகள 
ெணம் ்ெர்பெ்த குறியோகக் பகோணடு ம்லயக 
மக்க்்ள ஏமோற்றக்கூ்டோது. .
 ம்லயகக் கட்சிகளும் அரசியல்வோதிகளும் 
மிகுந்த கரிெ்ையு்டன் இம்மக்களிை அபிவிருத் 
திக்கு ்தோளபகோடுபெ்தோடு பிரசசி்ைக்்ள 
தீர்த்து ்வக்க ்வணடும்.பவறும் வோர்த்்த 
்ோலஙக்ளோலும் ஊ்டக அறிக்்ககளிைோலும் ம்ல 
யக மக்க்்ள ஏமோறறிய கோலம் ம்ல்யறிவிட்்டது..
பெயறறி்றன் மிக்க, பகோள்கப ெறறு்்டய, அறெ 
ெலு்ககளுக்கு வி்ல்ெோகோத அரசியல்வோதி 
க்்ள்ய ம்லயகம் இப்ெோது ்நசிக்கின்்றது 
என்ெ்த உண்மயோகும்.

அறப சலுர்க... த�ொடர்ச்சி...

பகோண்டது.
 8,600 ்மல்கள தூரவீசசுக் பகோண்ட இந்த 
கபெல், 45,000 பதோன்கள எ்்ட பகோண்டது.
 சீைோவி்டமும் இரணடு விமோைந்தோஙகி 
கபெல்கள உள்ளை. முதலோவது கபெ்ல அது 
1998 ஆம் ஆணடு உக்்ரனி்டம் இருந்து பகோள 
வைவு பெயதிருந்தது. இரண்டோவது கபெ்ல 
உளளூரில் அது கட்டியிருந்தது.

இந்திய ்கடற ... த�ொடர்ச்சி...

ஏறகோதுவிட்்டோல் நோம் அடுத்த ந்டவடிக்்க்ய 
்மறபகோள்வோம். பவறறியீட்டும் வ்ர நோம் 
பதோ்டர்ந்து ்ெோரோடு்வோம். ்்ர்மன் அரசு ெண 
த்்த வழஙகுவதறகோை நிதி்ய பகோணடுள்ளது 
எை அவர் ்மலும் பதரிவித்துள ்ளோர்.
 ஆைோல் ்ெோர் நி்்றவ்்டந்த பின்ைர் 
கிழக்கு பிரோந்திய நோடுகளுக்கோை இழபபீடுகள 
வழஙகபெட்டுவிட்்டதோகவும், மீணடும் வழ 
ஙக முடியோது எைவும் ்்ோமனின் பவளிவி 
வகோர அ்மசெகம் பதரிவித்துள்ளது.
 எனினும் ்ெோரின் ்ெோது ்ெோலந்்த 
முதலோவது ெோதிக்கப ெட்்ட நோடு எை்வ இழ 
பபீடுகள ்வணடும் எை ்ெோலந்து பதோ்டர்ந்து 
பதரிவித்து வருகின்்றது. 
 இதனி்்ட்ய இந்திய ெ்்டயிைர் தமிழர் 
தோயகத்தில் ்மறபகோண்ட அழிவுகளுக்கு இது 
வ்ரயில் ஈழபபீடுகள வழஙகபெ்டவில்்ல. 
அத்ை வழஙகுமோறு தமிழ் கட்சிகள இந்தி 
யோ்வ ்கோர ்வணடும் எை தமிழ் அவதோனிகள 
கருத்து பதரிவித்துள்ளைர்.

இைண்டொம் உல்க ... த�ொடர்ச்சி...

மக்கள அவர்களின் விருபெத்திறகு மோ்றோக தடுத்து 
்வக்கபெட்டுள்ளைர். இந்த மக்க்்ள விடுத்ல 
பெயவதறகு சீைோ உ்டைடியோக ந்டவடிக்்க 
எடுக்க ்வணடும் எை அந்த அறிக்்கயில் பதரி 
விக்கபெட் டுள்ளது.
 இந்த அறிக்்க்ய உலகில் வோழும் உகுர் 
இை மக்களின் கோஙகிரஸ் வர்வறறுள்ளது.
 ஆைோல் அரசியல் ்நோக்கஙக ளுக்கோை 
்மறகுலக நோடுகளின் விருபெத்திறகு ஏறெ 
இந்த அறி க்்க தயோரிக்கபெட்டுள்ளதோக சீைோ 
வின் பவளிவிவகோர அ்மசெக ்ெசெோ்ளர் வங 
பவன்பின் பதரிவித்துள்ளோர்.

சீனொ மனி� .. த�ொடர்ச்சி...

லபெட்டுள்ளைர்.
 சியோ இை முஸ்லீம் மக்களின் த்லவர் 
முக்்டோ்டோ அல் ெ்டர் அரசியலில் இருந்து 
பவளி்ய றுவதோக அறிவித்த்த பதோ்டர்ந்து 
ஈரோக்கில் அரசியல் ்மோதல்கள இ்டம்பெறறு 
வருகின்்றை. இந்த ்மோதல்கள சியோ இை 
மக்களி்டம் உளநோட்டு ்ெோ்ர ஏறெடுத்தலோம் 
என்்ற அசெஙகள ஏறெட்டுள்ளது.
 இந்த வோரத்தில் ஆரம்ெத்தில் ஆரம்ெ 
மோகிய ்மோதல்களில் 700 ்ெர் கோயம்்ட 
ந்துள்ளது்டன், ்ெோரோட்்டக்கோரர்கள அரெ த்ல 
வரின் இல்லம் உட்ெ்ட ெல அரெ கட்டி்டஙக்்ள 
்கபெறறியிருந்தைர்.
 ஏறகை்வ ்ெோர் மறறும் பெோரு்ளோதோர 
த்்டக்ளோல்  ெோதிக்கபெட்டுள்ள  ஈரோக்கில்  
தற்ெோ்தய ்மோதல்கள ்மலும் ெோதிப்ெ 
ஏறெடுத்தியுள்ளதோக பதரிவிக்கபெடுகின்்றது. 
உ்டைடியோக புதிய அர்ெ உருவோக்குவ்த 
தற்ெோ்தய பநருக்கடிக்கோை தீர்வு எை அ்ெப 
அல் அல்்க் இன் த்லவர் பதரிவித்துள்ளோர்.

ஈைொககில் மமொ�ல்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

ஒருவர் கட்சியில் இருந்து விலகி, ெோெகவில் 
இ்ணந்தோர்.  
 ரோகுல் ெோெக்வ வழிந்டத்தும் ஆர்.எஸ்.
எஸ். ஐயும் எதிர்த்து முறியடிக்க ்வணடும் 
என்கி்றோர். ஒருவ்கயில் ்தர்தல் அரசிய்லயும் 
தோணடி கருத்தியல் பதளி்வ பவளிபெடுத்தி 
வருகி்றோர். அந்த அ்ளவுக்கு ஏ்ைய கோஙகிரசு 
த்்லவர்கள பகோள்க ெறறி ்ெசுவ்த கோண 
முடியவில்்ல. அ்த ்நரத்தில்,  க்டந்த 8 
ஆணடுகளில , ெோெக அரசின் மக்கள வி்ரோத 
பகோள்ககளுக்கு எதிரோக உருபெடியோை 
எதிர்கட்சியோக கோஙகிரசும் ரோகுல் கோந்தியும் 
பெயல்ெ்ட வில்்ல, டிவிட்்டர் அரசியல் பெயது 

வருகின்்றைர் என்்ற விமர்ெைம் உள்ளது. 
 ரோகுல் த்ல்மக்கோை ்தர்தலில் ்ெோட் 
டியி்ட மறுக்கி்றோர். ஒருெோரோர் அவர் த்ல்மப 
பெோறுப்ெறக ்வணடும் என்கின்்றைர். ஒரு 
ெோரோர் யோரோவது ஒருவர் பெோறுப்ெற்றோல் ெரி, 
எபெடி்யோ ஒரு த்ல்ம கோஙகிரசுக்கு ்த்வ 
என்கின்்றைர்.
 கோஙகிரசில் ந்டந்த்வ, ந்டந்துக்பகோணடி 
ருபெ்வ, ந்டக்கவிருபெ்வ இந்தியோவின் 
வரலோறறுப ்ெோக்்க தீர்மோனிக்கக் கூடியது. 
இந்தியோவின் வரலோறறுப ்ெோக்கில் பெல்வோக்கு 
பெலுத்துவதோல், இ்வ இந்தியோவின் அண்்ட 
நோடுகள மறறும் உலக்ளோவிய வரலோறறுப 
்ெோக்கிலும் பெல்வோக்கு பெலுத்தக் கூடியதோகும்.

்கொங்கிைசு ்கடசி    ... த�ொடர்ச்சி... 

ஙகள இ்டம்பெ்றோது இருந்த விழோ இந்த வரு்டம் 
இ்டம்பெற்றது பெரும்ளவோை மக்க்்ள கவர்ந் 
துள்ளது.
 இந்த விழோவில் 130 பதோன் எ்்ட 
பகோண்ட தக்கோளிபெழஙகள ெயன்ெடுத்தப 
ெட்்டை. நகரின் வீதிகள தக்கோளி ெழஙகளிைோல் 
நி்்றந்து சிவபபு நி்றத்தில் கோட்சிய ளித்துள்ளது. 
விழோவில் கலந்துபகோளவதறகோக ஒருவரி்டம் 
இருந்து 12 ஈ்ரோக்கள அ்றவி்டபெட்டுள்ளது.

ஸதபயினில்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

இந்தப பெோரு்ளோதோர பநருக்கடிச சூழலில் சீரோக 
ந்்டபெ்றோத ்ெோதிலும், இ்்டவிட்்ட நி்லயில் 
கி்்டக்கின்்ற கல்வி்யக் கூ்ட மோணவர்கள பெ்ற 
முடியோத நி்ல்ம ,ஏறெட்டிருபெ்த அவர்கள 
கவ்லயு்டன் சுட்டிக்கோட்டியுள்ளோர்கள.
 பெோரு்ளோதோர பநருக்கடிகளிைோல் எழுந்து 
ள்ள ெல்்வறு ெவோல்களுக்கு முகம் பகோடுத்துள்ள 
நோடும், மக்களும் நோ்்ளய ெந்ததியிைரோகிய 
மோணவர்களின் கல்வியில் ஏறெட்டுள்ள வீழ்ச 
சி்ய தீவிர கவைத்திற பகோணடு அத்ை 
வ்ளர்சசி நி்லகிகுக் பகோணடு பெல்வதறகோை 
ந்டவடிக்்கக்்ளத் தோமதியோமல் முன்பைடுக்க 
்வணடும். இது இப்ெோ்தய கோலத்தின் கட்்டோ 
யத் ்த்வயோகும்.

்கல்வி ஒடுக்கப்  ... 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

vd; fdT nka;g;gl 

Ntz;Lk;....
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மனிேர்ள் எ்பபைடிதயா 
நான் அ்பபைடியிலக்  

 
அவன் மைம் தவறு  
என் மைம் தவறு ... 
 
அவன் பை்வக் பைழம் 
என்ொல , அதில  
நான் அரியவக்்பபைழம்  
 
மனிேன் வாழ்க் 
்ைவு்ள்,  ்திரவன் 
திைமும் வருவது தபைா் ... 
என் வாழ்க் ்ைவு்ள் 
வாைவில தபைா்... 
 
ஒவ்கவாரு நிெமும் எ்பபைடி 

அழ்ாைதோ,  
அது தபைான்தெ என் 
்ைவும் ..... 
 
்திரவன் திைமும் 
வந்து  ெந்தோெத்கே 
எ்பபைடி க்ாடு்கிொதைா 
கேரியவிலக்.  
 
ஆைால என் ்ைவு்ள் 
வாைவில தபைான்று 
எ்பதபைாோவதும் வரும் 
அது மி் அழ்ாை 
ேருணத்கே ேரும் .... 
 
்ண்டி்பபைா் ஒரு நாள் ! 
..... 


