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லற்வியாவில் ரஸய ம�ாழி 
கற்பிப்பதை அநை அரசு 

ைதை மெயைதை மைாைர்நது லற்வி 
யாவில் வாழும் ரஸய ம�ாழி 
ப்பசும் ெமூக �ககள் அரசுககு 
எதிராக அத�திவழியிலான ப்பாரா 
டைஙகதை முனமனடுத்து வருகி 
ன்றனர்.

 கைநை புைனகிழத� (7) லற்வி 
யாவின ைதலநகர் றிகாவில் இநை 
ப்பாராடைம் இைம்ம்பற்றுள்ைது. 
எதிர்வரும் 3 வருைஙகளுககுள் 
லற்வியாவில் ரஸய ம�ாழி 
்பாைொதலகளில் கற்பிப்பதை நிறு 
த்துவைற்கான ெடைமூலம் ஒனறு 
நாைாளு�ன்றத்தில் மகாண்டுவரப 
்படடுள்ைது.
 இநை ெடைமூலம் நித்றபவ 
ற்்றப்படைால் சிறுவர் ்பாைொதல 
களிலும் ரஸய ம�ாழிக கல்விகள் 
நிறுத்ைப்படுவதுைன, அது 

வி�ானம் ்ப்றககும் ப்பாபை 
43 ெைவிகிை�ான மைாழில் 

முத்ற வி�ானிகள் தூஙகுவைாக 
பிரித்ைானியாவின வி�ானிகள் ெங 
க�ான ்பல்்பா மைரிவித்துள்ைது. 
 புதிைாக அறிமுகப்படுத்ைப 
்படை வி�ானிகளுககான ்பணி 
விதிகளில் அவர்களின பவதல 
பநரம் அதிகரிககப்படை பினனர் 
ப�ற்மகாள்ைப்படை ஆயவி 
பலபய இநை ைகவல்கள் அறியப 
்படடுள்ைது. எனபவ புதிய விதி 
கதை மீண்டும் �ாற்்ற பவண்டிய 
சூழ்நிதலகள் பைானறியுள்ைது.

gwf;Fk; tpkhdj;jpy; 
J}q;Fk; tpkhdpfs;

ப்பார ா ட ை க க ா ர ர் க ளி ன 
உரித�கள் மீ்றப்ப 

டுவதை இலஙதக அரொஙகம் 
முடிவிற்குக மகாண்டு வர பவண் 
டும் என ெர்வபைெ �னனிபபுச் ெத்ப 
மைரிவித்துள்ைது. 
 இலஙதகயில் ம்பாருைாைார 
மநருககடி நிலவும் காலப்பகுதி 
யில், இலஙதக அதிகாரிகள் ப்பாரா 
டைஙகதை கடுத�யாக  கடடுப 
்படுத்தி ஆர்ப்பாடைககாரர்கள் 
மீது மநருககடிகதை கடைவிழ்த்து  
விடடுள்ைைாக �னனிபபுச் ெத்ப 
யின புதிய  அறிகதகயில்  குற்்றம் 
சு�த்ைப்படடுள்ைது. 
 அத�தியான ப்பாராடைககா 
ரர்கதை ்பாதுகாகக அதிகாரிகள் 
ைவறியதுைன, அவர்கள் மீது அதி 
காரத்தை பிரபயாகித்ைைாகவும் இரா 
ணுவத்தை ்பயன்படுத்தி யைாகவும் 
ெர்வபைெ �னனிபபுச் ெத்பயின 
அறிகதகயில் மைரிவிககப்படடுள் 
ைது.  
 ப�லும் “அத�தியான 
முத்றயில் எதிர்பத்ப மவளிப்படு 

த்தும் உரித� �ககளுககு உள்ைது. 
அத்ைதகய உரித�கதை எளிைாக 
கும் கைத� அரொஙகத் திற்கு உள் 
ைது.    
 இலஙதக அதிகாரிகள்  மைாை 
ர்நதும் ெதைககா�ல்  �ககளின 
குரதல நசுககியுள்ைனா்” என  ெர்வ 
பைெ �னனிபபுச் ெத்பயின மைற்கா 
சிய பிராநதிய ்பணிப்பாைர் யாமினி 
மிஸரா மைரிவித்துள்ைார். 
 இலஙதகயின புதிய அரொ 
ஙகம் எதிர்ப்பாைர்கதை அைககுவ 
ைற்கு ெடைவிபராை ்பலவநைம், 
மிரடைல், துனபுறுத்ைதல மைாைர் 
நது ்பயன்படுத்தி வருவைாக வும்  
அத�தியான முத்றயில் ஒனறுகூ 
டும் உரித� மிக அடிப்பதையான 

பிரித்ைானியா �காராணியான 
இரண்ைாவது எலிெ்பத் (96) 

கைநை வியாழககிழத� (8) ஸமகா 
டலாநதில் உள்ை ்பல்ப�ா ரல் 
அரண்�தனயில் கால�ானைாக 
்பககிஙகம் அரண்�தன மைரிவித்து 
ள்ைது.
 1926 ஆம் ஆண்டு பி்றநை 
எலிெ்பத் 1952 ஆம் ஆண்டு பிரி 

த்ைானியாவின �காராணியாக முடி 
சூடியிருநைார். அைன பினனர் அவர் 
70 வருைஙகள் �காரணியாக ்பணி 
யாற்றியிருநைார்.
 �காரணியின �ரணத்தை 
மைாைர்நது அவரின �கனான 
பவல்ஸ நாடடு இைவரெர் ொர்ள்ஸ 
அரெராக ்பைவிபயற்கவுள்ைார். 
அவர் 14 ம்பாதுநலவாய நாடுகளின 
ைதலவராகவும் இருப்பார்.
 ஸமகாடலாநதில் இருநது 
அவரின உைல் மவள்ளிககிழத� (9) 
லண்ைனுககு மகாண்டுவரப்படும் 
என ்பககிஙகம் அரண்�தன மைரி 
வித்துள்ைது.

,yq;ifapd; Gjpa murhq;fk; 
kf;fspd; Fuiy eRf;fp tUfpd;wJ

உலக �ககளின ஆயுடகாலம், 
கல்வி ைகத� �ற்றும் ம்பாரு 

ைாைார வைம் என்பன 
வீழ்ச்சியதைநது வருவைாக ஐககிய 
நாடுகள் ெத்பயின �னிைவை 
அபிவிருத்தி சுடமைன பிரிவு 
இநை வாரம் மவளியிைப்படை 
அறிகதகயில் மைரிவித்துள்ைது.
 அதில் ப�லும் மைரிவிககப 
்படடுள்ைைாவது:

 10 நாடுகளில் 9 நாடுகள் 
இவவா்றான வீழ்ச்சிதய கைநை 

nkhop thupapyhd ,dg;gLnfhiyf;F 

vjpuhf yw;tpahtpy; Nghuhl;lk;

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

gpupj;jhdpah kfhuhzp 
fhykhdhu;

�பலரியா பநாய வரா�ல் 
முனகூடடிபய ்பாதுகாபத்ப 

ம்பறும் முக�ாக புதிய ைடுபபு 
�ருநது ஒனத்ற பிரித்ைானியாவின 
ஒகஸப்பாட ்பல்கதலககழகம் அறி 
முகப்படுத்தியுள்ைது.
 ஆரம்்ப கடை ்பரிபொைதன 
களில் இநை ைடுபபு �ருநது 80 
விகிைம் பநாதய ைடுககும் ெகதி 
மகாண்ைைாக அறியப்படடுள்ைது. 
எனபவ அடுத்ை வருைம் முைல் 
அைதன �ககளுககு வழஙக தீர் 
�ானிககப்படடுள்ைது. இநை 
�ருநது மிகவும் �லிவானது, ஒரு 
வருைத்திற்கு 100 மில்லியன �ருந 

துகதை ையாரிப்பைற்கான வெதிகள் 
உள்ைன என விஞ்ானிகள் மைரிவி 
த்துள்ைனர்.

 எதிர்வரும் காலஙகளில் 
�பலாரியாவினால் சிறுவர்கள் 
இ்றப்பது ைடுககப்படும் என இது 
மைாைர்பில் கருத்து மவளியிடை 

Gjpa kNyupah jLg;G kUe;J mwpKfk;

த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

்பயஙகரவாை விொரதணபபிரி 
வினரால் கிழககு �ாகாண 

த்தைச்பெர்நை ஊை கவியலாைர்கள், 
மெயற்்பாடைாைர்க உள்ளிடை 

7 ப்பருககு வாககு மூலம் ம்ப்ற 
பவண்டும் எனககூறி அதழபபு 

விடுககப்படடுள்ைது. கைநை சில 
வாரஙகைாகபவ இவவாரான மெயற் 
்பாடுகள் கிழககில் மைாைர்நை 
வண்ணம் இருககின்றன.
 இைன காரண�ாக ஊைகவி 
யலாைர்கைாபலா மெயற்்பாடைாை 
ர்கைாபலா அச்ெமினறி �ககளி 
ற்கு பெதவயாற்்றபவா அவர்கள் 
எதிர்மகாள்ளும் சிககல்கதை மவளி 
கமகாண்டு வரபவா முடியாை 
நிதலயில் இருப்பைாகத் மைரி விக 

fpof;fpy; Clftpayhsu;fs; cs;spl;l 7 NgUf;F 

gaq;futhj tprhuizg;gpuptpdu; miog;G

அரொஙகம் ஆசிய அபிவிருத்தி 
வஙகியிைமிருநது (ADB) 200 

மில்லியன மைாலர்கதை கைனா 
கப ம்ப்ற உத்பைசித்துள்ைது.
 இநை கைன, அவெரகால 
உணவு ்பாதுகாபபு �ற்றும் வாழ் 
வாைார மீடபு திடைத்திற்கு நிதிய 
ளித்ைல் �ற்றும் உணவு அணுகதல 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J 
,yq;iff;F 200 kpy;ypad; nlhyu; flDjtp

த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

cyf kf;fspd; MAs; 
Fiwfpd;wJ - I.eh

ru;tNjr kd;dpg;G rig

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 12 ஆம் பக்கம்
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ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிபமகள் பைரபையின் நடப்பு ஆண்டுக்கான 51ைது அமர்வு 
சசப்சடமைர் 12ம திகதி ஆரமைமாகவுள்்ளது. இமமுபை இநத அமர்வில் முன்பைக்கப்ைடவுள்்ள 

ஐக்கியநாடுகள் மனிதஉரிபமகள் ஆபையா்ளரின் சிறிலஙகா குறிதத அறிக்பகயில் சிறிலஙகாவில் 
மனித உரிபமகள் ைன்முபைகள், மனிதாயததிற்கு எதிரான குற்ைஙகள், யுததக்குற்ைஙகளுக்கு 2015முதல் 
சைாறுப்புக்கூைபல ைலியுறுததிய மனித உரிபமகள் ஆபையா்ளர் இமமுபை இலஙபகயில் ஏற்ைட்டுள்்ள 
சைாரு்ளாதார சநருக்கடிக்கும சைாரு்ளாதாரப் சைாறுப்புக்கூைபலக் பகாரியுள்்ளார். சைளிப்ைபடயாகபை 
இநதப் சைாறுப்புக்கூைலுக்கான அபைப்பை ஒருநாட்டின் இபைபமக்கு எதிரான தபலயீடுசைன 
நிராகரிததுள்்ளன. இலஙபகயில் மனித உரிபமகள் ைன்முபைகள் எவைாறு ஈைததமிைர்களின் நா்ளாநத 
ைாழ்வில் அரசையஙகரைாததபதப் ைபடைலம மூலம முன்சனடுப்ைதன் மூலம ைன்முபைப்ைடுததி 
ஈைததமிைர்கப்ள இனஙகாைக்கூடிய அசசப்ைடுததலுக்கு உள்்ளாக்குைதன்  மூலம அைர்களின் அரசியல் 
ைணிபை 1979ல் ையஙகரைாதத தபடசசட்டம சகாண்டுைரப்ைட்டது முதல் இன்று ைபர சிறிலஙகா 
சைற்று ைருகின்ைது. இவைாறு தமிழ் மக்களின் மனித உரிபமகப்ள ைன்முபைப்ைடுததித தனக்கான 
அரசியல் ைணிபைப் சைற்றுப் ைைகிய சிறிலஙகாவின் ஆட்சியா்ளர்கள், அபத ைாணியில் இன்று சிஙக்ள 
மக்களின் மனித  உரிபமகப்ளயும ைன்முபைப்ைடுததி அைர்கப்ளச சிபையில் அபடக்கிைது இன்று 
மனித உரிபமகளுக்காகக் குரல் எழுப்பும நாடுகளும அபமப்புக்களும ஈைததமிைர்களுக்கு 1956 முதல் 
இபைக்கப்ைட்ட - இபைக்கப்ைடும மனித உரிபமகள் ைன்முபைகள்  குறிதது 66 ஆண்டுக்ளாகச 
அபனததுலகச சட்டஙகப்ள நபடமுபைப்ைடுததுைதன் மூலம  சசயல்ளவில் கட்டுப்ைடுததாது விட்ட 
தால் இன்று அைர்களின எசசரிப்புக்கப்ளயும சநறிப்ைடுததல்கப்ளயும ஏசைடுததும ைார்க்கும நிபலயில் 
கூடச சிஙக்ள ஆட்சியா்ளர்களில்பல.
 இநநிபலயில் யாழ் குடாநாட்டில் மானிப்ைாய் கநதசுைாமி பகாயில் முன்ைலில் 10.09. 2022 
இல் சதாடஙகப்சைற்ை ையஙகரைாதத தபடசசட்டதபதயும அதன் ைழியான தடுப்புக்கப்ளயும இரததுச 
சசய்யக் பகாரும பகசயழுததுப் பைாராட்டம ஊர்திைழிப்பைாராட்டமாக மற்பைய மாைட்டஙகளிலும 
மூன்று நாட்கள் சதாடரவுள்்ளது. ஆயினும ஈைததமிைர் பிரசசிபனபய பதசியததிற்கு எதிரானதும 
பதசிய ஒருபமப்ைாட்டுக்கு எதிரான ையஙகரைாதச சசயசலனவும இதபன எதிர்சகாண்டு நாட்படயும 
மக்கப்ளயும ைாதுகாக்கப் ையஙகரைாதத தபடசசட்டம பதபைசயனவும கடநத 43 ஆண்டுக்ளாகச 
சிறிலஙகா சசய்யும நியாயாப்ைடுததபலபய இன்றும முன்சனடுக்கும என்ைது அபனைர்க்கும சதரிநத 
விடயம எனபை ஈைததமிைர்களின் அரசியல் தபலபமகளும புலமசையர் தமிைர்க்ளம ஈைததமிைர் 
பிரசசிபன சிறுைான்பம இனப் பிரசசிபனயல்ல ஈை பதசமக்களின் இபைபமப்பிரசசிபன என்ைபத  
ஐக்கியநாடுகள் சபையும உலக நாடுகளும மற்பைய உலக அபமப்புக்களும ஏற்கக் காலதாமதம 
சசய்ைதின் விப்ளபை இலஙபகத தீவின் எல்லாப் பிரசசிபனகளினதும அடிப்ைபட என்ை உண்பமபய, 
இநதப் ையஙகரைாத எதிர்ப்புப் பைாராட்டம முதல் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ைபர ஈைததமிைர்கள் 
கூட்சடாருஙகு இயக்க அரசியல் மூலம சைளிப்ைடுததினாபல சிறிலஙகாவின் ையஙகரைாதத தபடசசட்டம 
அபனததுலகச சட்டஙகளுக்கு எதிரானது என்ை உண்பமயும ஈைததமிழின இனஅழிப்புக்களும 
உலகுக்குத சதளிைாகும என்ைபத இலக்கின் எண்ைம.   இதபனச சசய்யாதைபர ஐக்கிய நாடுகள் 
மனிதஉரிபமகள் ஆபையகததின் சிறிலஙகா மீதான அபனததுலக சட்டச சசயற்ைாடுகப்ள ஒரு 
நாட்டின் இபைபமக்கு எதிரான தபலயீடுக்ளாகச சிததரிக்க சிறிலஙகா ைலமாக முபனகிைது. 
 பமற்குலகநாடுகளின் ஆசிய ஆபிரிக்க நாடுகள் பமலான தபலயீடாக அரசியல்ைடுததவும 
சசய்கின்ைது. இதற்கு ஆசிய ஆபிரிக்க நாடுகள் எடுைடவும சசய்யும.  இவைாறு ஐக்கிய நாடுகள் 
மனிதஉரிபமகள் பைரபையின் தபலயீட்பட மட்டுப்ைடுததும இராஜதநதிர முயற்சியில் சிறிலஙகா 
ைலமான அரசாஙகம சைாரு்ளாதார உறுதிப்ைாட்டுக்கும அபனததுலகத சதாடர்புகளுக்கும உடனடியாக 
நிறுைப்ைட்டாபல அபனததுலக நாைய நிதியம உட்ைட்ட அபனததுலக அபமப்புக்களின் கடன் 
உதவிகப்ளயும நிதி உதவிகப்ளயும சைைலாம எனக்கூறி, இன்பைய ரணில் ஆட்சியுpலும மனித 
உரிபமகள் சதாடர்ைான விடயஙகப்ள இரண்டாைதாக மாற்றுைதற்கு முயல்கிைது. இது ராசைக்ச குடுமை 
ஆட்சியா்ளர்க்ளதும அைர்களின் ஆட்சிக்காலப்; ைபடயினரினதும அபனததுலகச சட்டஙகளுக்கு 
எதிரான குற்ைச சசயல்கப்ள அபனததுலகக் குற்ைவியல் நீதிமன்ைததிற்கு ைாரப்ைடுததுைபதத தடுக்கும 
பநாக்காகவும பைாக்காகவும உள்்ளது. ஆயினும பதசிய அரசாஙகமபமக்து ைலமான அரபச நிறுை 
முயற்சிதது பதால்வி கண்டுள்்ள சிறிலஙகா ஜனாதிைதி ரணில் எல்லாக் கட்சியின் பிரதிநிதிகப்ளயும 
உள்்ளடக்கிய பதசிய சபை மூலம ைலமான அரசாஙகதபத நிறுை முயற்சிதது ைருகிைார். அபத 
பைப்ள புலம சையர் இலஙபகயருக்கான அலுைலகம ஒன்பைத சதாடஙகி புலமசையர் தமிைர்களின் 
முதலீடுகப்ள இலஙபகயில் ஊக்குவிக்கக் கூடியதான பைசசுக்கப்ளப் புலமசையர்நதைர்களுடன்  
உலக்ளாவிய நிபலயில் முன்சனடுதது சைாரு்ளாதார சநருக்கடிக்கு இலஙபகத தமிைர்களின் 
சடாலர் நிதிப்ைஙகளிப்பைப் சைைவும முயல்கின்ைார். கூடபை இவைாரததில் இலஙபகக்கு ைருபக 
தநதுள்்ள அசமரிக்காவின்  அபனததுலக ை்ளர்சசிக்கான நிறுைனததின் (USAID) தபலைர் 
சமநதா அைர்களுடன் இலஙபகயில் அபனததுலக நாைய நிதியததின் சநறிப்ைடுததல்களுக்கு 
ஏற்ை மக்களுக்கு ைரிகப்ளயும விபலகப்ளயும அதிகரிக்பகயில் அைரின் நிறுைனததின் உதவிகள் 
எவைாறு அபமயும என்ை   பைரப்பைசசுக்கள் ைழியாகவும யப்ைானுக்கு இவைாரததில் சசல்லவுள்்ள 
சிறிலஙகாவின் அரசததபலைர் ரணில் விக்கிரமசிஙகா யப்ைாபனக் சகாண்டு சிறிலஙகாவுக்குக் கடன் 
சகாடுதத நாடுகளுடன் கடனின் திருப்பிக் கட்டும காலஎல்பலபயக் கூட்டவும ைட்டிவீததபதக் 
குபைக்கவும அதற்குப் பைரமாக இநதுமாக்கடலில் அநத நாடுகளுக்கு உள்்ள விருப்புக்கப்ள ை்ளர்க்க 
சிறிலஙகா எவைாறு இடமளிக்கும என்னும இராணுைத தநதிபராைாயப் பைசசுக்கள் ைழியாகவும 
தனது அரசாஙகதபதப் ைலமசைாருநதிய அரசாக உலகில் முன்னிறுதத முயற்சிக்கவுள்்ளார். இதுபை 
இன்பைய நடப்ைாக உள்்ள நிபலயில் ஈைததமிைர்களுக்குப் சையர்ளவு ைாக்குறுதிக்ளல்ல அைர்களின் 
இபைபமயின் சட்ட உறுதிப்ைடுததல்கப்ள பதபை என்ைபத பமயப்ைடுததி ஈைததமிழ் அரசியல் 
தபலபமகளும புலமசையர் தபலபமகளும உண்பமயடனும பநர்பமயுடனும துணிவுடனும சசயற்ைட 
பைண்டும என்ைபத இலக்கின் எண்ைமாக உள்்ளது.

ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழர்்களுக்குப் பெயரளவு வாக்குறுதி்களல்ல
இறைறையின் சட்ட உறுதிப்ெடுத்தல்களள ள்தறவ

ஐககிய நாடுகள் ெத்பயின �னிை உரித�கள் 
ஆதணககுழுவின 51 ஆவது அ�ர்தவ மைாைர்நது 

இலஙதக மைாைர்்பான அறிகதகதய அைன ைதலவர் 
இநை வாரம் மவளியிடடுள்ைார்.
 வழத�ப்பால இலஙதக அரசின �னிை உரித� 
மீ்றல்கள் மைாைர்பில் ம�னத�யான வார்த்தைகைால் 
கண்ைனஙகளும், இலஙதகயின ைற்ப்பாதைய ம்பாரு 
ைாைார மநருககடி மைாைர்பில் கரிெதனகளும், சிஙகை 
�ககள் ெநதிககும் அரசியல் �ற்றும் ம்பாருைாைார 
மநருககடிகள் மைாைர்பில் காத்திர�ான கருத்துககளும், 
சிஙகை �ககள் மீது ்பயன்படுத்ைப்படை ்பதைத்துத்ற 
வனமுத்றகள் மைாைர்பில் கடுத�யான வார்த்தைகளும் 
மகாண்ைைாக மவளிவநதுள்ை அறிகதகயில் ைமிழர் 
ைரபபு மைாைர்பிலும் சில கருத்துககள் பெர்ககப்படடுள் 
ைன.
 இலஙதகயில் ்பதையினரின பிரெனனத்தை 
குத்றப்பது, சுகாைாரத்துத்றதய விை ்பதைத்ைரபபுககு 
அதிக நிதி ஒதுககப்படுவது மைாைர்பிலும் அறிகதகயில் 
கவனம் மெலுத்ைப்படடுள்ைது. ைமிழ் �ககள் மீைான 
அைககுமுத்றகள் பிரபயாகிககப்படைப்பாது கண்டு 
மகாள்ைப்பைாை ்பதையினரின நைவடிகதககள் சிங 
கை �ககள் மீது ்பதையினரின நைவடிகதககை ஏவி 
விைப்படைப்பாது கண்டுமகாள்ைப்படடுள்ைது.

 வைககு - கிழககில் ்பதையினரின பிரெனனம், 
காணா�ல்ப்பானவர்கள் ப்பாராடைம் அைன மீைான 
்பதையிரின அச்சுறுத்ைல்கள் �ற்றும் முனனாள் ப்பாரா 
ளிகள் மீைான வனமுத்றகள் மைாைர்பிலும் வழத� 
ப்பால கவனம் மெலுத்ைப்படடுள்ைது.
 அறிகதகயில் இறுதியாக ்பரிநதுதரககப்படை 
17 விையஙகளில் வைககு கிழககில் ்பதையினர் வெம் 
உள்ை காணிகதை மீை ஒப்பதைப்பது, அஙகு ்பதையி 
னரின பிரெனனத்தை குத்றப்பது, ்பதைத்துத்ற மெலவீ 
னஙகதை குத்றப்பது, �னிை உரித� அத�பபு 
�ற்றும் நீதித்துத்ற ப்பான்றவற்த்ற சுயாதீன�ாககுவது, 
காணா�ல்ப்பாபனார் மைாைர்பில் அத�ககப்படை 
அலுவலகத்தின மெயற்்பாடுகதை சுயாதீன�ாககுவது, 
உண்த�கதை கண்ைறிவது, �ை வழி்பாடடு ைல 
ஙகதை அத�ககும்ப்பாது ஏதனயவர்களின கருத்து 
ககதை பகட்பது ்பயஙகரவாை ைதைச்ெடைத்தை 
அதனத்துலக விதிகளுககு அத�வாக ்பயன்படுத்துவது 
ப்பான்ற ்பரிநதுதரகள் ைமிழ் �ககளுைன மைாைர் 
பு்படை விையஙகைாக இலஙதக அரசுககு முனதவகக 
்ப்படடுள்ைன.
 அபைெ�யம், ஐ.நா �னிை உரித�கள் ஆதண 
ககுழுவின உறுபபுரித� நாடுகள் இலஙதகயின 
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ஐககிய நாடுகள் �னிை உரித�கள் ப்பரதவ 
யின 51ஆவது கூடைத் மைாைர்  திஙகட 

கிழத� ஆரம்்ப�ாகவுள்ை நிதலயில், இலஙதக 
விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ைது. இலஙதக அரொஙக 
த்தின ொா்பில் இரண்டு சிபரஷை அத�ச்ொ்கள் 
மெனீவா விதரநதுள்ைாா்கள். இலஙதக குறித்ை 
கடுத�யான பிபரரதண ஒனறு வருவதைத் ைடு 
ப்பைற்கான இராெைநதிர நகா்வுகதை அவா்கள் 
ப�ற்மகாண்டுள்ைாா்கள்.

 �னிை   உரித�கள்   ப்பரதவ  ஆதணயாைரின 
காடை�ான அறிகதக மவளியாகியுள்ைது. 
முைல் ைைதவயாக ம்பாருைாைாரக குற்்றஙகளு 
ககு ம்பாறுபபுக கூ்றல் என்ற விையம் உள்ைைக 
கப்படடுள்ைது. திஙகடகிழத� காதல ஆதண 
யாைரின அறிகதக உத்திபயாகபூர்வ�ாக மவளி 
யிைப்படும். �ாதலயில் இலஙதக அைற்குப ்பதி 
லளிககபப்பாகின்றது. 
 ஆதணயாைரின அறிகதக காடை�ா 
னைாக இருப்பைால், வரபப்பாகும் பிபரரதண 
யும் காடை�ானைாக இருககும் என எதிா்்பாா் 
ககப்படுவைால், அைன கடுத�தயக குத்றப்ப 
ைற்கான நகா்வுகதை இலஙதக அரசு ப�ற் 
மகாண்டிருப்பைாகத் மைரிகின்றது. ஆக, இலஙதக 
அரசு இநை முத்ற மெனீவாவில் ம்பரு�ைவுககு 
ஒரு ைற்காபபு நிதலயிலிருநபை ைடுத்ைாடுகின்றது.
 மவளிவிவகார அத�ச்ெர் அலிெபரி 
மவளிநாடடு ம்பாறிமுத்றதய அரசு ஒருப்பா 
தும் ஏற்காது எனறு குறிபபிடடுள்ைார். �றுபு்ற 
த்பை இைனகாரண�ாக ெர்வபைெ ெமூகமும் 
�னிை உரித� மீ்றல்கள் குறித்ை இலஙதக 
மீைான குற்்றச்ொடடுகதை இலகுவில் ஒதுககிவி 
ைபப்பாவதில்தல என்பதையும் இலஙதக மைரி 
நதுமகாண்டுைான உள்ைது. ஆைாரஙகதைச் பெகரி 
ப்பைற்கான ொ்வபைெ ம்பாறிமுத்றயும் இலங 
தகககு மநருககடிதயக மகாடுககும் ஒன்றாக 
அத�யபப்பாகின்றது. 
 ஐககிய நாடுகள் �னிை உரித�கள் 
ப்பரதவ இலஙதகயில் கைநை காலஙகளில் 
ப்பார் குற்்றச்ொடடுகள் எனறு கருைப்படைதவ 
மைாைர்்பாக நீதி விொரதணககான ம்பாறிமுத்ற 
ஒனத்ற உருவாககி நல்லிணகக மெயல்்பாடுகதை 
்பலப்படுத்தும் விைத்திபலபய இலஙதக குறித்ை 
தீர்�ானஙகதை நித்றபவற்றியிருநைது. 2015 முைல் 
ஆடசியிலிருநை “நல்லாடசி” எனப்படும் த�த்திரி 
- ரணில் அரசு அைதன ஏற்றுகமகாண்டிருநைது. 
ஆனால், இபப்பாது அைதன ஏற்றுகமகாள்வைற்கு 
ரணில் ையாராகவில்தல. காரணம் - உள்நாடடு 
அரசியல். 
 ஐககிய நாடுகள் �னிை உரித�கள் 
ப்பரதவகபக ெவால்விடும் விைத்தில் மவளிவி 
வகார அத�ச்ெர் அலி ெபரி, மவளிநாடடு ம்பாறி 
முத்றதய இலஙதகயின ப்பார் குற்்றஙகள் எனறு 
குறிபபிடைதவ மைாைர்்பாக ஏற்கபப்பாவதில்தல 
எனறு கூறியுள்ைார். ெர்வபைெ ெமூகத்துைனும் 
இலஙதக ெவால்விடும் வதகயில் கருத்து மவளி 
யிடடுள்ைதைபய காணமுடிகின்றது. உள்நாடடு 
அரசியலில் உருவாகககூடிய ெவால்கதை ெ�ாளி 
கக அரசு இவவாறு மெயற்்படுகின்றது என்பது 
புரிநதுமகாள்ைககூடிய ஒனறுைான. 
 நல்லிணககத்துககான பயாெதனகள் உட 

்பை ப்பார் குற்்றஙகள் எனறு கருைப்படைதவ 
மைாைர்்பாக விொரதணகதை முனமனடுககும் 
விைத்திபலபய நீதி விொரதணககான ெர்வபைெ 
ம்பாறிமுத்ற ஒனத்ற ஐககிய நாடுகள் �னிை 
உரித�கள் ப்பரதவ ைனது இலஙதக குறித்ை 
தீர்�ானஙகளில் மகாண்டு வநதிருநைது.
 ஆனால், இதுவிையத்தில் முழுத�யாக 

ஐககிய நாடுகள் �னிை உரித�கள் ப்பரதவ 
தீர்�ானஙகதை இலஙதக நித்றபவற்்றாதிருப்ப 
பைாடு ப்பார்க குற்்றஙகள் எனறு கருைப்படைதவ 
மைாைர்்பாகவும் ெர்வபைெ ம்பாறிமுத்ற பயாடு 
கூடிய விொரதணகதை ப�ற்மகாள்வதில் 
இலஙதக ைா�ைஙகளுககு இை�ளித்துள்ைது. 
இைன மூலம் இலஙதக ெர்வபைெ ெமூகத்ைால் 
மவகுவாகபவ குத்றத்து �திபபிைப்படும் ஒரு 
நிதலதய உருவாககி வருவபைாடு நல்லிணகக 
மெயல்்பாடுகளில் ப்பாதிய உத்பவகத்தை காடைா 
திருப்பதையும் ெர்வபைெ ெமூகத்துககு மவளிப 
்படுத்தியுள்ைது. ப�ற்குலகுககுச் ொா்்பான லி்பரல் 
முகத்தைக மகாண்ை ரணில் விககிர�சிங கவின 
அணுகுமுத்ற இவவிையத்தில் வித்தியாெ 
�ானைாக இருககும் எனக கருைப்படைாலும், 
உள்நாடடில் உருவாகககூடிய மநருககடிகதைத் 
ைாண்டிச் மெல்வைற்கு அவா் துணிய�ாடைாா். 
ராெ்பகெககளின ையவில் ெனாதி்பதிப ்பைவி 
யில் மைாைரும் அவா், மெனீவாவில் லி்பரல் 
முகத்தைக காடடுவைன மூல�ாக ராெ்பகெ 
ககள் மீண்டும் எழுச்சி ம்பறுவைற்கு இை�ளி 
ககத் ையாராகவில்தல. அடுத்ை பைா்ைதல 
இலககு தவத்து அவா் மெயற்்படுகின்றாா். 
அைனால் இவவிையத்தில் நிைான�ாகபவ 
அவா் மெயற்்படுவாா் என்பது எதிா்்பாா்ககககூ 
டியதுைான. ப�ற்கு நாடுகளும் இநை நிதல 
த�தயப புரிநதுமகாண்பையுள்ைன.  இவவா்றான 
ஒரு அணுகுமுத்றயின மூல�ாக சிஙகை �ககள் 
�த்தியில் ை�து ஆைரவுத் ைைத்தைப ரணில் 
்பலப்படுத்துவதை ப�ற்கு நாடுகளும் விரும்்ப 
லாம். 
 இலஙதகயின ஆடசியாைர்கள் நாடடு 
�ககள் அதனவராலும்  நம்்பத்ைகாைவர்கைாக 
இருப்பதையும் ைற்ப்பாதைய ம்பாருைாைார மநருக 
கடிககு அவர்களின ைவ்றான ஊழல், ப�ாெடிகள் 
நித்றநை அரெ நிர்வாகஙகபை முககிய காரணஙகள் 
என்பதுவும் ெர்வபைெ ெமூகம் முன்பாக நிரூ்ப 
ண�ாகியுள்ைது. இநைப பினனணியி ல்ைான 
ம்பாருைாைாரககுற்்றஞகளுககு ம்பாறுபபுககூ்றல் 
என்ற விவகாரத்தையும் �னிை உரித�கள் ஆதண 
யாைா் இபப்பாது தககளில் எடுத்திருககின்றாா். 

 மவளிவிவகார அத�ச்ெர் அலி ெபரி 

இலஙதகயில் ப்பார்க குற்்றஙகள் எனறு கருைப 
்படைதவ மைாைர்்பாக ெர்வபைெ நீதிப ம்பாறி 
முத்றமயானத்ற இலஙதக ஏற்கபப்பா வதில்தல 
எனறு குறிபபிடடுள்ைார். ஆனால், இத்ைதகய 
நீதிபம்பாறிமுத்ற ஒனத்ற இலஙதக ஏற்காை 
வதர ெர்வபைெ ெமூகம் முன்பாக இலஙதக ைனது 
மெல்வாகதக ம்பரிதும் இழககும் நிதலபய 

உருவாகும் என வி�ா்ெகா்கள் சுடடி 
ககாடடுகின்றாா்கள். இைனால்ைான 
ஒருவாரம் முனகூடடிபய மெனீவா 
மெனறு ை�து நகா்வுகதை இலங 

தகககுழு ஆரம்பித்திருககின்றது. 
 ைற்ப்பாதைய ெர்வபைெ நிலவரஙக 
தைப ம்பாறுத்ைவதர ெர்வபைெ ெமூகத்தின 
உைவி ஒத்ைாதெ என்பவற்த்றப ம்பாறுத் 
ைவதர அடிப்பதை �னிை உரித�கள் ெம்்பந 
ைப்படை விையஙகளும் முனனிதலப்படுத்ை 
ப்படைதவயாக இருககின்றன. ெர்வபைெ ெமூ 
கம் இலஙதகதய அனுைா்பகண்மகாண்டு ்பார்க 
கும் நிதலபய காணப்படுகின்றது. இைன காரண 
�ாகபவ இலஙதகயின �னிை உரித�கதை 
ப�ம்்படுத்தும் விைத்தில் ஐககிய நாடுகள் �னிை 
உரித�கள் ப்பரதவயில் ்பல தீர்�ானஙகள் 
மகாண்டுவரப்படடுள்ைன. ஆனால், இநைத் தீர்�ா 
னஙகதையும் இலஙதக பு்றககணிககும் ்பட 
ெத்தில் இலஙதக ம்பாருைாைார ரீதியான ப�ம்்பாடு 
கதையும் எதிர்்பார்கக முடியா�ல் ப்பாகலாம் 
என்ற கருத்தும் உள்ைது. 
 ைனது ம்பாருைாைார உறுதிப்பாடடுககாக 
உலக நாடுகளில் வாழ்கின்ற புலம்ம்பயர்நை வைககு 
- கிழககு ைமிழர்கதையும் இலஙதக எதிர்்பர்க 
கின்ற நிதலயும் ஏற்்படடுள்ைது. புலம்ம்பயர்நை 
ைமிழர்கதைப ம்பாறுத்ைவதர ஐககிய நாடுகள் 
�னிை உரித� கள் ப்பரதவ தீர்�ானஙகளுககு 
�திப்பளிகக பவண்டும் எனப்ற அவர்கள் 
எதிர்்பார்ப்பார்கள். இரண்ைாவது, அதிகாரப 
்பரவலாககல் மூல�ாக �ாகாண ெத்பகளுககு 
நிதி அதிகாரஙகள் வழஙகப்படு வதையும் 
அவா்கள் எதிா்்பாா்ககின்றாா்கள். அதவ நதை 
ம்ப்றாை ்படெத்தில் �த்திய அரொஙகத்தை நம்பி 
புலம்ம்பயா்நை �ககள் முைலீடுகதை ப�ற் 
மகாள்ை ையாராகவில்தல. 
 இநை நிதலயில் ஐககிய நாடுகள் �னிை 
உரித�கள் ப்பரதவயில் இலஙதகயில் நல்லி 
ணககம் மைாைர்்பாக நித்றபவற்்றப்படை தீர்�ா 
னஙகளுககு உரிய முககியத்துவத்தை வழஙகாை 
வதர மநருககடிதய பநாககிபய  இலஙதக 
மெல்லபவண்டியிருககும். மெனீவாவில் நித்ற 
பவற்்றப்படும் தீா்�ானம் கடுத�யானைாக இருநைா 
லும், அைதன நதைமுத்றப்படுத்தும் விையத்தில் 
ரணிதலப ்பாதுகாககும் வதகயில் �னிை உரி 
த�கள் ப்பரதவ மெயற்்படும் என நம்புவைற்பக 
இைமுள்ைது.
 மெனீவா பிபரரதண சிஙகை �ககள் 
�த்தியில் ரணிலின மெல்வாகதக அதிகப்படு 
த்ைலாம். அபைபவதையில், �னிை உரித�கள் 
ப்பரதவ நம்்பகத்ைனத�யுைன மெயற்்படடுள்ைது 
எனத் ைமிழ் �ககளுககும் ொ்வபைெ ெமூகத்துககும் 
காடடிகமகாள்ை முடியும். ைமிழ் �ககளுதைய 
பிரச்சிதனகள், நீதிககான பகாரிகதககளுககு 
நியாய�ான ்பதில் கிதைககு�ா என்பது பகள்விக 
குறியாகத்ைான இருககபப்பாகின்றது!
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 "இலங்கை த�ொடொ்பொன மனி� உரி 
்மகைள் ஆ்ையொளரின் அறிக்கை தெளி 
ெந்திருககின்்றது. இந்� அறிக்கை த�ொடொ் 
பொன உஙகைளு்டய கைருத்து என்ன? இ�ன் 
முககிய அம்சஙகைளொகை நீஙகைள் எ�்னக கைரு 
துகின்றீொ்கைள்?"

 "இம்முத்ற மிக வி்பர�ான ஒரு அறி 
கதகதய நாம் காணககூடியைாக இருககின்றது. 
கைநை �ாா்ச் �ாைம் கூை 11 ்பகக அறிகதக 
ஒனத்ற அவா் மவளியிடடிருநைாா். கைநை 
மெபைம்்பா் �ாைத்திலிருநது ைமிழ்த் பைசியப 
்பரபபில் இருககும் ஆறு கடசிகள் ஒனறிதணநது 
கலநதுதரயாடிய நிதலயில் ஐநது கடசிகளின 
ொா்பில் அறிகதகயிடடிருநபைாம். அைற்குப பின 
னா் ஐ.நா. �னிை உரித�கள் ஆதணயாைா் அலு 
வலகத்தின உத்திபயாகஸத்ைா்கபைாடும் நாம் 
மைாைா்ச்சியாக கலநதுதரயாடியிருநபைாம். அைன 
பிரதி்பலனாக �ாா்ச் �ாை அறிகதகயில் ்பல விை 
யஙகள் உள்வாஙகப்படடிருநைது. இநை முத்ற 
உயா் ஸைானிகா் உத்திபயாகபுா்வ�ாக அறிகதக 
யாக மவளியிடடுள்ைாா்.
 குறிப்பாக இன ரீதியான பவதலத் திட 
ைஙகள் வைககு கிழககில் நதைம்பறுவது. �ைம் 
ொா்நது ம�ாழிொா்நது ப�லாதிககத்துைன நைநது 
மகாள்வது ப்பான்ற விையஙகள் குறிபபிைப்படடு 
ள்ைன. குருநதுாா் �தல விவகாரம் உள்வா 
ஙகப்படடிருககின்றது. அஙகு �ககள் எதிா்மகா 
ள்கின்ற இராணுவ ஒடுககுமுத்றகள், முனனாள் 
ப்பாராளிகளின பிரச்சிதனகள், காணா�ல் ஆகக 
ப்படுபவாரின பிரச்சிதனகள் என்பதவ குறிப 
பிைப்படடிருககின்றது. அத�தியான ப்பாராடை 
ஙகளில் ஈடு்படடுள்ைவா்கள் எதிா்மகாள்ளும் 
பிரச்சிதனகள், ்பயஙகரவாைத் ைதைச்ெடைத்தின 
விதைவுகள் என நாம் அறிகதகயிடை ்பல உள்ை 
ைககப்படடிருப்பதை காணமுடிகின்றது.
 அபைப்பால ம்பாறுபபுககூ்றலுககான உள் 
ைக ம்பாறிமுத்ற பைால்வியதைநதிருககின்றது 
என்பதையும் இநை அறிகதக குறிபபிடுகின்றது. 
ெனாதி்பதிதய ெநதித்ைப்பாதும் இைதன நாம் 
கூறியிருநபைாம். ொ்வபைெ ம்பாறிமுத்ற ஒனறு 
ககு அரொஙகம் இணஙகாவிடைால் இநைப பிரச் 
சிதனககுத் தீா்தவககாணமுடியாது என்பதை 
நாம் வலியுறுத்தியிருநபைாம். இைதனவிை இரா 
ணுவ ஆககிரமிபபு ப்பான்ற விையஙகதையும் 
ஆதணயாைரின அறிகதக குறிபபிடுகின்றது. 
�ாா்ச் 21 ஆம் திகதிய அறிகதகககு ப�லதிக�ாக 
இவற்த்ற அவா் சுடடிககாடடியிருககின்றாா்.
 வைககு கிழககு ைமிழ் �ககளின பிரச்சி 
தனகதை இதில் அவா் ஒடடும�ாத்ை�ாக 
அறிகதகயிடடிருப்பதும், நிதி ப�ாெடி இைம் 
ம்பற்றுள்ைது என்பதை சுடடிககாடடி அதில் 
ெம்்பநைப்படைவா்கள் ைண்டிககப்பை பவண் 
டும் என்பதை அவா் முைல் ைைதவயாக குறிபபி 
டடிருப்பதும் முககிய�ானது. இைதன ஒரு 
ஆபராககிய�ான முனபனற்்ற�ாகபவ நாம் ்பாா்க 
கிப்றாம்."  

 "இந்� அறிக்கையில் த�ரிவிககைப் 
பட்டிருககும விடயஙகைள் இலங்கை த�ொடொ் 
பொகை நி்்றவெற்றப்படவிருககும தீொ்மொனத் 
திலும பிரதிபலிககும என எதிொ்பொொ்ககின் 
றீொ்கைளொ?"

 "கைநை முத்ற ஆதணயாைா் ைனது அறிக 
தகயில் ொ்வபைெ நியாயாதிககத்துககு உட்படை 
ம்பாறிமுத்றயின அடிப்பதையில் நாடுகள் குற்்ற 
வாழிகதைக தகது மெயய பவண்டும் அவா்கள் 
மீது வழககுை மைாடுகக பவண்டும் எனக குறி 
பபிடடிருநைாா். அநை விையம் பினனா் ப்பரதவயின 
அறிகதகயில் உள்வாஙகப்படைது. இபைப்பால 
ஆதணயாைா் குறிபபிடை ொடசியஙகதைத் திரட 

டுைல் என்ற விையமும் பினனா் ப்பரதவயின தீா்�ா 
னத்தில் உள்வாஙகப்படைது. ொ்வபைெ குற்்றவியல் 
நீதின்றத்துககுப ்பாரப்படுத்ை பவண்டும் என்ற 
அவரது ்பரிநதுதர ப்பரதவயின தீா்�ானத்தில் 
உள்வாஙகப்படடிருககவில்தல. ஆனால், இம் 
முத்ற அவா் மைரிவித்திருககும் ்பல விையஙகள் 
ப்பரதவயின பிபரரதணயில் உள்வாஙகப்படும் 
என எதிா்்பாா்ககிப்றாம். அைற்கான பகாரிகதகதய 
�னிை உரித�கள் ப்பரதவ அஙகத்துவ நாடுகளுககு 
அதனத்து ைமிழ்த் ைரபபினரும் ஒனறிதணநது 
முைல் ைைதவயாக அனுபபிதவத்துள்பைாம். 
ைமிழ்த் ைரபபினா் அதனவரும் ஒனறிதணநது 
இநை பகாரிகதகதய முனதவத்திருப்பைால், அது 
பிபரரதணயில் உள்வாஙகப்பைலாம் என்ற எதிா் 
்பாா்பபு இருககி்றது."  

 "அர்சொஙகைத்தின் பிரதிநிதிகைள் ஏறகை 
னவெ தெனீெொவுககு த்சன்றுவிட் டொொ்கைள். 
முககிய ்சந்திப்புககை்ள அெொ்கைள் அஙகு 
முன்தனடுககின்்றொொ்கைள். �மிழொ் �ரப்பின் 
நகைொ்வுகைள் எவெொறுள்ளன?"

 "அரொஙகப பிரதிநிதிகள் மெனீவா 
வுககுச் மெல்வைற்கு முனனபர �னிை உரித� 
கள் ஆதணயாைருககும் அஙகத்துவ நாடுகளு 
ககும் ஓகஸட �ாை முற்்பகுதியிபலபய எஙக 
ளுதைய பகாரிகதககதை நாஙகள் அனுபபிதவ 
த்திருககினப்றாம். அதில் �னிை உரித�கள் 
ப்பரதவ ொ்வபைெ குற்்றவியல் நீதி�ன்றத்துககு 
இநைப பிரச்சிதனதய ்பாரப்படுத்ை பவண்டும் 
என்பதை நாம் மைளிவாகககுறிபபிடடிருககி
னப்றாம். அஙகு மென்றால் வீடபைா அதிகாரம் 
்பாவிககப்படும் என அவா்கள் மைரிவித்ைத�ககு, 
வைமகாரியாதவயும், சூைாதனயும் நாம் உைா 
ரணம் காடடி இதவ அதனத்தும் ்பாதுகாபபுச் 
ெத்பயின ஊைாக ொ்வபைெ குற்்றவியல் நீதி�ன 
்றத்துககுப ்பாரப்படுத்ைப்படடிருககும் நிதலயில் 
- நீஙகள் பினவாஙக பவண்டிய அவசிய 
மில்தல என்ற அழுத்ைத்தை நாம் பிரபயாகித் 
திருககினப்றாம். இபப்பாது வீடபைா அதிகாரம் 
்பயன்படுைைப்படும் எனப ப்பசுவதை பிரைான 
நாடுகள் நிறுத்திவிடைன. இைதன ஒரு ம்பரிய 
மவற்றியாக நாம் கருதுகினப்றாம்.
 இைதனத்ைாண்டி மவளிநாடுகளில் அநைத்ந 
நாடுகளின மவளிநாடடு அத�ச்சுககளுைனும், 
இஙகிருககும் அவா்களுதைய பிரதிநிதிகளுைனும் 
நாம் பநரடியாக ெநதிககினப்றாம். அத்துைன ம�ய 
நிகா் ெநதிபபுககள் சிலவற்த்றயும் ப�ற்மகாள் 

கினப்றாம். பிரித்ைானியாவின புதிய பிரை�ராகப 
்பைவிபயற்றுள்ை லிஸ அம்த�யாருைனும் 
இதணய வழியில் நாம் ப்பச்சுககதை நைத்தியி 
ருககினப்றாம். நீதி, ம்பாறுபபுககூ்றல், நல்லிண 
ககம் என்பற்றில் அவா் ைனது உறுதிப்பாடதை 
மவளிப்படுத்தியுள்ைாா்.  இைதனவிை புலம்ம்ப 
யா்நை உ்றவுகளும் இது ப்பான்ற ஆககபுா்வ�ான 
முயற்சிகதை முனமனடுத்துவருகின்றனா். அநை 
வதகயில் அரெ ைரபபினா் மெனீவா மெல்வைற்கு 
முனனைாகபவ எ�து ைரபபு முயற்சிகள் ஆரம்்ப�ா 
கிவிடைன."  

 "்சொ்ெவ�்ச குற்றவியல் நீதிமன்்றத் 
துககு இலங்கை்ய தகைொண்டு த்சல்ெது�ொன் 
உஙகைள் இலககு எனக கூறுகின்றீொ்கைள். இ� 
றகைொகை உஙகைளிடமுள்ள உபொயம என்ன?"

 "இலஙதக குறித்ை பிரைான நாடுகள் ஐ.நா. 
்பாதுகாபபு ெத்பயிலும் அஙகத்துவ நாடுகைாக 
இருககின்றன. அைாவது அம�ரிககா, பிரித்ைானியா, 
பொ்�னி ஆகிய நாடுகள் பிரைான நாடுகைாக 
மைாைா்நதும் இருககின்றன.  இதவ ்பாதுகாபபுச் 
ெத்பயிலும் உறுபபு நாடுகைாக இருககின்றன. 
அைனால், இநை நாடுகைால் ப்பரதவயில் முன 
மனடுககப்படும் தீா்�ானஙகள் ்பாதுகாபபுச் ெத்ப 
யினாலும் முனமனடுககப்படும்.
 புலம்ம்பயா் அத�பபுககளின ஊைாக அநை 
நாடுகளில் இருககககூடிய அரொஙகஙகள் �ற்றும் 
கடைத�பபுககளுககு அழுத்ைம் மகாடுப்பைன 
மூல�ாக இநைக பகாரிகதககதை நகா்த்ை முடியும். 
ைமிழ்க கடசிகள் ஒருமித்ை நிதலப்பாடடில் 
இவவாறு அழுத்ைம் மகாடுத்ைால் அது ைாககத்தை 
ஏற்்படுத்தும். ைாயகத்தில் இருககககூடிய கடசிகள் 
அத�பபுககள் ஒனறிதணநது பகாரிகதககதை 
முனதவப்பதும், புலம்ம்பயா்நை நாடுகளில் இருக 
கும் அத�பபுககள் அஙகுள்ை அரசுகளிைம் இநைக 
பகாரிகதகதய வலியுறுத்துவைன மூல�ாக இநை 
விையத்தை நகா்த்துகின்ற ம்பாறிமுத்றதயத்ைான 
நாம் தகயாள்கினப்றாம்.

 "ெனொதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகை்ெ 
்சந்தித்து வபச்சுெொொ்த்்� ஒன்்்ற கைடந்� 
ெொரம நடத்தியிருந்தீப்கைள். தெனீெொ கூட்டத் 
த�ொடொ் ஆரமபமொகைவுள்ள நி்லயில் 
ரணி்ல கைொப்பொறறுெ�றகைொன ஒரு முயறசி 

   த�ொடர்ச்சி 12 ஆம் பக்கம்

எதிரெரும திஙகைட்கிழ்ம தெனீெொவில் மனி� உரி்மகைள் வபர்ெயின் கூட்டத் த�ொடர 
ஆரமபமொகைவுள்ளது. இலங்கை விெகைொரம இதில் முககியமொகைப் வப்சப்படவுள்ளது. புதிய தீரமொனம 

ஒன்றும நி்்றவெற்றப்படவிருககின்்றது. இந்�ப் பின்னணியில் இ்ெ த�ொடரபில் �மிழர 
�ரப்பிலிருந்து முககியமொகைச் த்சயறபட்டுெரும 

தரவலொ அ்மப்பின் வபச்்சொளர சுரேந்திேன் குருசுவாமி 
உயிவரொ்டத் �மிழ் ெொதனொலியின் �ொயகைககைள நிகைழ்ச்சியில் கைலந்து தகைொண்டு த�ரிவித்� 

முககியமொன கைருத்துககை்ள இலககு ெொ்சகைரகைளுககைொகை இஙவகை �ருகின்வ்றொம
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ைமிழர் ைாயக�ான வைககு கிழககு �ாகாண 
த்தின ம்பாருைாைாரம் கடடிமயழுப்பப்பை 

பவண்டும்.கைநை 30வருை காலத்திற்கும் 
ப�லான ப்பாராடைம் காரண�ாக அழிவதைநை 
ைமிழர்களின ம்பாருைாைாரத்திதன கடடிமயழு 
ப்பபவண்டிய அவசியம் ஒவமவாரு ைமிழருககும் 
இருககின்றது.
 ைமிழர்களின ம்பாருைாைாரம் கடடிமயழுப 
்பப்படும்ப்பாது ைமிழர் ைாயகப்பகுதியில் ைமி 
ழர்களின இருபபிதன கடடிமயழுப்பமுடியும்.

 ைமிழர்களுககான நீதிபகாரிய ப்பாராடை 
ஙகளும் ைமிழர்களுககு தீர்விதன பநாககிய 
ப்பாராடைஙகளும் முழுவீச்சில் முனமனடுககப 
்படும்ப்பாது அைற்கு இதணவாக ைமிழர்களின 
ம்பாருைாைார ரீதியான ப்பாராடைஙகளும் ெ�ாந 
ைர�ாக மகாண்டுமெல்லப்பைபவண்டும்.
 ைமிழர்களுககான நீதிபகாரிய உரித� 
பகாரிய ப்பாராடைஙகள் மவற்றிம்பறும் ப்பாது 
ைான ைமிழர்களின ம்பாருைாைார நிதலத�யிதன 
உயர்த்ைமுடியும் என கூறுவைானது ைாயகத் 
திதன பினைள்ளிய நிதலகபக மகாண்டு 
மெல்லும் என்பதை உரியவர்கள் உணர்நதுமகாள் 
ைபவண்டும்.
 வைகிழககு �ாகாணத்தில் காணப்படும் 
வைஙகள் முத்றயாக ்பயன்படுத்ைப்படடு ம்பாரு 
ைாைார ப�ம்்பாடடிற்கான வழிகள் ஏற்்படுத் 
ைப்படும்ப்பாது வைகிழககில் ைமிழர்களின ம்பாரு 
ைாைாரம் வைர்வைற்கான வழிகள் ஏற்்படும்.
 கிழககு �ாகாணத்திதனபம்பாறுத்ை வதர 
யில் அைன ம்பாருைாைாரம் வயல் ொர்நைைா 
கவும் நீர்நிதலகள் ொர்நைைாகவுப� அதிகைவில் 
காணப்படுகின்றது.அதிலும் வயல்கள் மூலம் 
முனமனடுககப்படும் மநற்மெயதகயானது கிழக 
கின ம்பாருைாைாரத்திதன தீர்�ானிககும் பிரைான 
காரணியாக காணப்படுகின்றது.
 இலஙதக  மநல்லிதன ைனனித்றவிதன 
தீர்�ானிககும் இரண்ைாவது இை�ாக கிழககு 
�ாகாணம் காணப்படுகின்றது.மநற்மெயதகமயன 
்பது ைமிழர் பைெத்தின மிகபம்பரும் ம்பாருைாைார 
கடைத�பபு என்பதையும் ைாண்டி ைமிழர்களின 
பிரைான இருப்பாகவும் இருநது வருகின்றது.
 இநை மநற்மெயதகயிதன ப�ம்்படுத்து 
வைன ஊைாக இருபபிதனயும் ைககதவககமுடியும் 
என்பதுைன ம்பாருைாைாரத்திதனயும் ப�ம்்படுத்ை 
முடியும்.

 இனறு இலஙதகயில் ஏற்்படடுள்ை ம்பாரு 
ைாைார மநருககடி என்பது இநை விவொயத்திதன 
மிகககடுத�யாக ்பாதிககும் நிதலயிதன ஏற்்ப 
டுத்தியுள்ைது. அத்துைன விவொய உள்ளீடுகள் 
மநருககடியும் இனறு இலஙதகயில் விவொயத்து 
த்றயில் கடும் ைாககத்திதன மெலுத்திவரும் 

நிதலயில் கிழககு �ாகாணத்தில் ைமிழர்களுககு 
அது கடும் ைாககத்திதன ஏற்்படுத்தியுள்ைது.
 குறிப்பாக அரொஙகம் ம்பரும்்பானத� 
விவொயிகளிதன ்பாதுகாப்பைற்காக �டடுப� 
முயற்சிகதை முனமனடுககின்றபை ைவிர 
கிழககில் உள்ை விவொயிகதை ்பாதுகாப்ப ைற்கு 
எநைவிை நைவடிகதககதையும் முனமனடு 
ககவில்தலமயன்பது விவொயிகளின ஆைஙக 
�ாகயிருநது வருகின்றது.
 கிழககு �ாகாணத்தின �டைககைபபு 
�ாவடைத்தில் சு�ார் இரண்ைதர இலடெம் 
ஏககர் விவொய காணிகள் உள்ைன. இதில் 
சு�ார் இரண்டு இலடெம் விவொய காணிகளில் 
மைாைர்ச்சியாக விவொய நைவடிகதககள் முன 

மனடுககப்படடு வருகின்றன. ைமிழ் ப்பசும் 
விவொயிகபை 95வீை�ான விவொய காணிகதை 
மகாண்டுள்ைதுைன இலஙதகயின அரிசி 
உற்்பத்தியில் 25வீைத்திற்கும் அதிக�ான பைதவ 
யிதன �டைககைபபு �ாவடைப� ்பஙகளி த்து 
வருகின்றது.
 ஆனால் கிழககு �ாகாணத்தில் மநற்மெய 
தககதை ்பாதுகாககும்  வதகயிபலபயா அல்லது 
விவொய துத்றயிதன ப�ம்்படுத்தும் வதகயி 
பலபயா எநை நைவடிகதககதையும் அரொஙகஙகள் 
முனமனடுககவில்தல. அவவாறு முனமனடுத்ைால் 
ைமிழர்களின ம்பாருைாைாரம் வைர்ச்சியதையும் 
என்ற குறுகிய சிநைதனபய இனறும் இநை துத்ற 
மீது அககதரயற்்ற நிதலயில் சிஙகை அரசுகள் 
காணப்படுகின்றன.
 �டைககைபபு �ாவடைத்திதனப ம்பாறு 
த்ை வதரயில் மைாைர்ச்சியாக ்பல்பவறு பிரச் 
சிதனகளுககு விவொயிகள் முகஙமகாடுத்து 
வருகின்றனர்.ை�து பிரச்சிதனககான தீர்வுககாக 
்பல்பவறு ைரபபினதரயும் நாடியப்பாதிலும் 
எநைவிை நைவடிகதககளும் முனமனடுககப்பைவி 
ல்தலமயன விவொயிகள் மைரிவிககின்றனர்.
 குறிப்பாக விவொய நைவடிகதககளுககான 
உள்ளீடுகதைபம்பற்றுக மகாள்வதில் விவொயிகள் 
ம்பரும் கஸைஙகதை எதிர்மகாண்டுவருகின்றனர்.
 மைன்பகுதி விவொயிகளுககு இவற்றிதன 
அரொஙகம் உரிய பநரத்தில் வழஙகிவருகி 
ன்றப்பாதிலும் ைமிழ் பிரபைெஙகள் மைாைர்ச்சியாக 
பு்றககணிககப்படும் நிதலபய காணப்படுவைாக 
விவொயிகள் மைரிவிககின்றனர். உரம்,விதைமநல்
,நீர்விநிபயாகம்,கதைமகால்லிகதை உரிய பநரத் 
தில் வழஙகாை காரணத்தினால் கிழககு �ாகாண 
விவொயிகள் மைாைர்ச்சியாக இழபபு  நிதலதயபய 
ெநதித்து வருகின்றனர்.
 இநை ஆண்டு �டைககைபபு �ாவடை த்தில் 
02இலடெத்து 85ஆயிரம் ஏககர் விவொய மெயதக 
முனமனடுககவுள்ை நிதலயில் உரம்,விதை 
மநல்,எரிம்பாருள் ப்பான்ற உள்ளீடுகள் இல்லா�ல் 
விவொய நைவடிகதககளில் ஈடு்பைமுடியாை 
நிதலபயற்்படடுள்ைைாக �டைககைபபு உறுகா 
�ம் நீர்்பாென திடைத்தின ்பள்ைத்துவடதை கண் 
ைத்திற்குரிய விவொய அத�பபுகளின ைதலவர் 
மு.�பகநதிரராொ மைரிவிககின்றார்.
 ஒரு ஏககருககு 25லீற்்றர் டீெல் 
பைதவப்படுகின்றது. நானகு ைைதவகள் 
உ ழ வு ம ெ ய ய ப வ ண் டு ம் . இ ை த ன ப ம ்ப ற் று க 
மகாடுகக நைவடிகதகமயடுகக பவண்டும். 
ஏதனய �ாவடைஙகளில் இநதியாவிலிருநது 
இ்றககு�திமெயயப்படை யூரியா உரம் 
வழஙகப்படடுள்ைது. அது கிழககு �ாகாண 
விவொயிகளுககு வழஙகப்பைவில்தல.விதைப்ப 
ைற்கு முன்பாக உரம் எஙகளுககு வழஙகப்பை 
பவண்டும் என மைரிவித்ைார்.

 இபைப்பானறு கைநை சிறுப்பாக அறு 
வதையினப்பாது அநை சிறுப்பாகத்திற்காக 
மெலவு மெயை முைலீதைககூை ம்ப்றமுடியாை 
நிதல விவொயிகளுககு ஏற்்படைைாக ்படடிப 
்பதை பிரபைெத்திதன பெர்நை சிவலிஙகம் 
்பரப�ஸவரநாைன மைரிவிககின்றார். �டைகக 
ைபபு-அம்்பாத்ற �ாவடைஙகள் வைகீழ் ்பருவ 
ம்பயர்ச்சிககாற்று காலப்பகுதியில் விவொய 
நைவடிகதகயிதன முனமனடுககபவண்டிய 
பைதவயுள்ைது.
 ஆடி உழவிதன பைடி உழவு எனறு எ�து 
முனபனார்கள் மொல்வார்கள்.அவவாறு மெயய 
பவண்டு�ானால் ஆடி�ாைத்தில் உழவு மெயயு 
ம்ப்பாதுைான புற்கதை கடடுப்படுத்தி சி்றநை 

விவொய நைவடிகதகயிதன முனமனடுககமுடி 
யும். காலத்திற்கு காலம் அரொஙகம் மகாண்டு 
வரும் திடைஙகள் விவொயிகதை ம்பரும் 
இழபபுககுள்  ைள்ளும் மெயற்்பாடுகைாகபவ ்பார்க 
கபவண்டியுள்ைது.
 கைநை ம்பரும்ப்பாகத்தினப்பாது ்பல்பவறு 
முனம�ாழிவுகள் மகாண்டுவரப்படைப்பாதும் 
நதைமுத்றப்படுத்ைாை காரணத்தினால் விவொயி 
கள் கடும்  இழபபுககதை  எதிர்மகாண்ைனர். 
இபைப்பானறு சிறுப்பாகத்திலும் நிதலத�கள் 
காரண�ாக விவொயம் மெயய�றுத்ைப்பாதும் 
சில அரசியல்வாதிகளினதும் அதிகாரிகளினதும் 
அழுத்ைஙகள் காரண�ாக விவொய நைவடி 
கதககதை முனமனடுத்து இருநைதையும் இழநை 
நிதலபய காணப்படுகின்றது.காலம்கால�ாக �டை 
ககைபபு �ாவடை விவொயிகள் ஓரஙகடடும் 
நிதலபய காணப்படுகின்றது.

 இநதிய அரொஙகத்தினால் வழஙகப்ப 
டை உரம்கூை �டைககைபபு �ாவடை விவொயி 
களுககு வழஙகப்பைவில்தல.நாஙகளும் விவொ 
யிகள்ைான.நாஙகள் மெயதக ்பண்ணும் 
மநல்தலயும் உண்ணு்பவர்கள் அதனவரு�ாகயி 
ருககின்றப்பாது ்பார்படெம் காடைப்படுவது ஏன 
எனவும் அவர் பகள்விமயழுபபினார்.
 �டைககைபபு �ாவடைம் கிழககு 
�ாகாணத்தில் யுத்ைதினால் கடுத�யாக ்பாதிக 
கப்படை �ாவடைஙகளில் ஒன்றாகும். அவவைவு 
்பாதிபபுககும் �த்தியிலும் விவொயிகள் ை�து 
விவொய நைவடிகதககதை முனமனடுத்து 
வருகின்றனர். அரொஙகத்திைம் ்பணம் இல்தல 
மயன்பைால் புலம்ம்பயர் ைமிழர்கள் இஙகு 
்பணத்திதன வழஙகுவைற்கு ையாராகி வருகின்றனர்.
இநை பநரத்தில் புலம்ம்பயர் அத�பபுகளிைம் 
ஒருபவண்டுபகாதை முனதவககினப்றாம்.
 �டைககைபபு �ாவடைத்தில் விவொய 
துத்றயிதன ப�ம்்படுத்துவைற்காக புலம்ம்பயர் 
�ககளின முைலீடுகதை எதிர்்பார்ககினப்றாம் என 
ப�லும் சிவலிஙகம் ்பரப�ஸவரநாைன மைரிவி 
ககின்றார்.
 �டைககைபபு �ாவடைத்தில் அதிகைவான 
வயல் நிலஙகள் ்படுவானகதர ்பகுதியிபலபய 
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நாடடில் உருவாகியுள்ை ம்பாருைாைார மநரு 
ககடி ்பல்பவறு விையஙகளிலும் ்பல் 

பவறு துத்றகளிலும் ்பல வழிகளில் ைாககங 
கதை ஏற்்படுத்தி வருகின்றன. ்பல்பவறு 
சிநைதனகதையும் ஊககுவித்து வருகின்றன. 
ஒரு வதகயில் ்பதழய �ரபுவழி அரசியல் சிநை 
தனதயயும்கூை அது ஆடடி அதெத்திருப்பதைக 
காண முடிகின்றது
 உைாரண�ாக அரொஙகத்தின மீது நம்பிகதக 
இழநது ம்பாருைாைார மநருககடியின விதைவாக 
எழுநை வாழ்கதகச் சுத�கதைத் ைாஙக முடியாை 
�ககள் ைனமனழுச்சி மகாண்டு ப்பாராடைத்தில் 
குதித்ைதையடுத்து, காலமுகத்திைலில் உருவாகிய 
ப்பாராடை கைத்தில் ைமிழ் 
�ககளின அவல அரசியல் 
நிதலத� எதிமராலித் 
ைதைக காண முடிநைது. 
அஙகு சிஙகை �ககளும் 
முள்ளிவாயககால் நிதன 
பவநைதல அனுடடியதை 
யும் உலகப� கண்டு வியந 
ைது.
 சிஙகை ம்பௌத்ை 
ப்பரின பைசியத்தில் ஊறிக 
கிைநை சிஙகை �ககள் ்பன 
த�த் ைனத� மகாண்ை 
அரசியல் கடைத�பபு குறி 
த்து காலிமுகத்திைல் ப்பாராடைக கைத்தில் பகாடி 
காடடியிருநைதையும் �்றநதுவிை முடியாது. 
சிஙகைவர்களுககு - குறிப்பாக ம்பௌத்ை சிஙகை 
�ககளுககு �டடுப� இநை நாடு மொநைம் என்ற 
ப்பரினவாை அரசியல் மவறித்ைனப ப்பாககில் 
�ாற்றுச் சிநைதனதய இது மவளிப்படுத்தியிருநைது. 
ஆனாலும் ம்பௌத்ை சிஙகைப ப்பரின அரசியல் 
மவறித்ைனமும் ம்பௌத்ை சிஙகை �ைமவறியும் 
முற்்றாக �த்றநதுவிடைைாகபவா அல்லது அநை 
அரசியல் சிநைதன முழுத�யாகக தகவிடடுப 
ப்பானைாகபவா கருதிவிை முடியாது.

 சிஙகை �ககதை ஏ்றககுத்றய முழு 
அைவில் ஆககிரமித்துள்ை சிஙகைப ப்பரினவாை 
அரசியல் உைவியல் நிதலத� இனனும் முழு 
த�யாக அற்றுப ப்பாகவில்தல என்பதை கவ 
னத்திற் மகாள்ை பவண்டியது அவசியம். ஆயினும் 
இனவாை �ைவாை மவறித்ைனம் மகாண்ை அநை 
அரசியல் �னப்பாஙகு குறிபபிைத்ைகக அைவில் 
ஆடைம் காணத் மைாைஙகியிருககின்றது. இைற்கு 
முழு முைற் காரணம் நாடடின ம்பாருைாைார 
மநருககடி என்பதை �்றநதுவிைக கூைாது. சில 
பவதைகளில் ம்பாருைாைார மநருககடிககுத் தீர்வு 
காணப்படைால் ்பதழய குருடி கைதவத் தி்றடி 
என்பைற்கத�ய சிஙகை ம்பௌத்ை ப்பரினவாைம் 
புத்துணச்சி ம்பற்று சீறிப்பாயநைாலும் ்பாயககூடும். 
எைதனயும் நிச்ெய�ாக முனகூடடிபய கூறிவிை 
முடியாது.
 இத்ைதகய பினபுலத்திபலபய ம்பாருைா 
ைார மநருககடிச் சூழலில் நாடடின ்பாதுகாபபுச் 
மெலவினத்துகமகன அதிக அைவில் நிதிமயாதுக 
கீடு மெயயப்படடு வருவதைக,குறித்து சிஙகை 
,புத்திஜீவிகள் �த்தியில் பகள்விகள் எழுநதுள்ைன. 
ம்பாருைாைார மநருககடிககும் மைாலர் ்பற்்றா 
ககுத்ற �ற்றும் தித்றபெரியின மவறுத� நிதல 
த�ககும் ப்பார்ககால கைனகளும் ப்பாருககுப 

பிநதிய காலத்துப புனரத�பபுப ்பணிகளுககான 
கைனகளும் முககிய காரணம் என கூ்றப்படுகின்றது.
 அபைபவதை, ெனாதி்பதி பகாத்ைா்பாய 
அரொஙகத்தின ம்பாறுப்பற்்ற மகாள்தகப ப்பாக 
கும் ஊழல் ப�ாெடிகள் நித்றநை ஆடசிப ப்பாககும் 
முககிய காரணம் என்பதும் சுடடிககாடைப்படடிரு
ககின்றது. ஆனால் இபப்பாது இநைப ம்பாருைாைார 
மநருககடிககு நாடடின ்பாதுகாபபுத் துத்றககு 
முனனுரித� நிதலயில் அதிக அைவில் நிதி 
ஒதுககீடு மெயதிருப்பதும் ஒரு காரணம் என்பதும் 
சுடடிககாடைப்படடிருககின்றது.
 யுத்ை காலத்தில் இரு நாடுகளுககிதையி 
லான ஒரு ஆயுை ப�ாைல்களினப்பாது நிலவுவதைப 
ப்பான்றமைாரு மநருககடி நிதலத�தய இலஙதக 
அரசு எதிர்மகாண்டிருநைது. விடுைதலபபுலிகள் 
ஆயுை ரீதியாக மிகப ்பலம் வாயநைவர்கைாக 

்பல்பவறு ெ�யஙகளில்; யுத்ைப�ாைல்களின மெயல் 
நிதலத�தயத் தீர்�ானிககின்ற வலித�யான 
ெகதியாகவும் ைஙகதை நிரூபித்திருநைார்கள். 
அரெ ்பதைகள் ைாககுைல்களுககாக இராணுவ 
நகர்வுகதை ப�ற்மகாண்ை ப்பாதிலும் குறுகிய 
பநரத்திபலபய அவர்கள் ப்பார்முதனகளில் மைாை 
ர்நது மெயற்்பை முடியா�ல் ை�து நிதலகளுககுத் 
திரும்்ப பவண்டிய சூழதல அவர்கள் ஏற்்படு த்தி 
இருநைார்கள். இைனால் அரொஙகம் விடுைதல 
பபுலிகதைப ப்பார்முதனகளில் ைஙகளுககு இதெ 
வான முத்றயில் தகயாை முடியா�ல் திண்ைாை 
பநர்நதிருநைது.
 இத்ைதகய கடின�ான ஒரு நிதலத�யி 
ல்ைான இராணுவ நைவடிகதக கதை முழு 
வீச்சில் அதீை ெகதியுைன முனமன டுப்பைற்காக 
அயல் நாடுகள் ்பலவற்றிைமும் அரசு கண்�ண் 
மைரியாை வதகயில் கைன்பட டிருநைது. இநைக 
கைனகள் அழிவுககாகப ்பயன ்படுத்ைப்ப 
டைபை ைவிர ஆககஙகளுககாகப ்பயன 
்படுத்ைப்பைவில்தல. இைனால் அநைக கைனகதை 
மீை மெலுத்துவைற்கு நீண்ை கால அவகாெம் 
அரசுககு பைதவப்படைது, எனினும் யுத்ைம் 
முடிவுககு வநைவுைன இனபபிரச்சிதனககு ஓர் 
அரசியல் தீர்தவக கண்டு யுத்ைத்தினால் மிக 
ப�ாெ�ாகப ்பாதிககப்படை ைமிழ் �ககதையும் 
அரவதணத்து அழிநதுப்பான ம்பாருைாைா 
ரத்தையும் இன நல்லு்றவு, இன ஐககியத்தையும் 
மீைககடடிமயழுபபி நாடதைப ம்பாருைாைார 
ரீதியாக முனபனாககி நகர்த்திச்  மெல்லப ப்பரி 
னவாை அரசியல்வாதிகள் ைவறிவிடைார்கள்.

 நாடடின பைசிய ்பாதுகாபத்பப ்பலப்ப 
டுத்ை பவண்டும், இராணுவ ரீதியாக ம�ௌனி 
ககப்படை விடுதுதலபபுலிகள் மீண்டும் உயிர்ம்ப 
ற்று விடுவார்கள் என்ற அச்ெத்தில் அத்ைதகய 
ஒரு நிதலத� உருவாகிவிைககூைாது என்ற 

சிநைதனயில் பைசிய ்பாதுகாபபு என்ற ப்பார் 
தவயில் ைமிழ் �ககதை இராணுவ �ய�ான 
ஒரு ெமூக ம்பாருைாைார அரசியல் சூழத�வில் 
இறுககி தவத்திருகக பவண்டும் என்ற சிநை 
தனப ப்பாககிபலபய ஆடசியாைர்கள் மெயற்்படடி 
ருநைார்கள்.
 கைனில் மூழ்கிகமகாண்டிருநை நாடதை 
மீடமைடுத்து பைசிய அைவில் ம்பாருைாைாரத்தைக 
கடடிமயழுப்ப பவண்டும் என்ற மிக முககிய 
பைதவதய அவர்கள் கருத்திற் மகாள்ைவில்தல. 
அத்துைன ஊழல் ப�ாெடிகள் நித்றநை, ைண்ைதன 
விலககீடடுக கலாொரத்தின அடிப்பதையில் 
இராணுவ �யச் மெயற்்பாடுகதைபய முனமனடு 
த்து வநைார்கள். குறிப்பாக ராெ்பகெககளின ஆடசி 
ககாலம் இத்ைதகய ப்பாககிபலபய மெயற்்படடி 
ருநைது.

 ஆயினும் 2015 ஆம் 
ஆண்டு ராெ்பகெககதை 
நிராகரித்து ரணில் விககி 
ர�சிஙகவுககு ஆடசி அதி 
கார அநைஸதை வழஙகி 
யப்பாது உருவாகிய நல் 
லாடசி அரொஙகத்தின 
ெனாதி்பதி த�த்திரி்பால 
சிறிபெனவும் பிரை�ர் 
ரணில் விககிர�சிஙக 
வும் கூை ராெ்பகெககளின 
ஊழல் ஆடசிப ப்பாககில் 
இருநது ம்பரிய அைவில் 
�ாறு்படடிருககவில்தல. 

அைன விதைவாகபவ நாடு மீை முடியாை வதக 
யிலான ம்பாருைாைார மநருககடிககுள் சிககித் 
ைவிககின்றது.
 யுத்ைகாலத்தில் பைசிய ்பாதுகாபபுககான 
்பாதுகாபபுச் மெலவினஙகளுககான அதிக அை 
வில் நிதிமயாதுககீடு மெயைதை யாரும் பகள்வி 
ககு உட்படுத்ை முடியாது. யுத்ைத்தைத் ைவிர்த் 
திருககாலம். யுத்ைம் மூண்டிருநைாலும் கூை 
அைதனத் மைாைர்நது நைத்ைா�ல் அரசியல் 
ரீதியாக ராெைநதிர வழிகளில் நிதலத�தயக 
தகயாண்டு யுத்ைத்தை இதைநிறுத்தி இருககலாம் 
என்பமைல்லாம் ஒரு ,பு்றமிருகக மூண்டுவிடை 
யுத்ைத்தைக மகாண்டு மெல்வைற்கு முடிவு கடடிய 
பினனர் யுத்ைச் மெலவினம் குறித்து பகள்வி எழுப்ப 
முடியாது.

 யுத்ை ப�ாைல்கள் 2009 ஆம் ஆண்டு முடிவு 
ககு வநைது. ஆனால் 2010 ஆம் ஆண்டு மைாைக 
கம் கைநை ஆண்டு வதரயிலும் ்பாதுகாபபுச் மெல 
வினஙகளுகபக நாடடில் அதிக முககியத்துவம் 
மகாடுககப்படடு வநதுள்ைது. முனனுரித� அடி 
ப்பதையில் அரெ வரவு மெலவுத் திடைஙகளில் அதிக 
அைவில் நிதி ஒதுககீடு மெயயப்படடிருககின்றது. 
உைாரண�ாக 2017 ஆம் ஆண்டு யுத்ைம் முடிவ 
தைநது 9 ஆண்டுகள் கைநை நிதலயில் அரெ 
மெலவினஙகளில் ஒற்த்றத் துத்றககாக 11 வீைம் 
மெலவிைப்படடிருககின்றது. அநை ஆண்டில் 
�டடு�ல்ல. மைாைர்நது வநை ஆண்டுகளிலும் 
இபை நிதலத�பய மைாைர்நதிருககின்றது என்பது 
குறிபபிைத்ைககது.
 யுத்ைம் முடிவதைநை பினனர் பைசிய 
்பாதுகாபபு ்பலப்படுத்ைப்படடிருப்பது உறுதி 
ப்படுத்ைப்படைது. ்பயஙகரவாைத்திற்கு எதிரா 
கபவ யுத்ைம் நைத்ைப்படைது என்பது அரொங 
கத்தின நிதலப்பாடு. யுத்ைத்தில் மவற்றி ம்பற் 
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�தலயக �ககளின பிரச்சிதனகள் ்பல்பவறு 
்பரி�ாணஙகதை மகாண்டுள்ைன.என்ற 

ப்பாதும் ஆடசியாைர்கள் அைற்கு உரிய தீர்வி 
தனப ம்பற்றுக மகாடுப்பதில் பினனடித்பை 
வநதுள்ைனர் என்பது கெப்பான உண்த�யாகும்.
இைன மைாைர்ச்சிதய இபப்பாதும் அவைானிகக 
முடிகின்றது.இைனிதைபய அப்பாவி �ககளின 

வாககுகதை, ்பல்பவறு வாககுறுதிகதையும் 
வழஙகி ம்பரும்்பானத� கடசிகளுககு ம்பற்றுக 
மகாடுககும் �தலயக அரசியல்வாதிகள் இம்�க 
களின பிரச்சிதனகதை தீர்ப்பைற்கு எநைைவு 
அழுத்ைத்தை இககடசிகளுககு வழஙகுகின்றா 
ர்கள் என்பதும் பகள்விககுறி. காலம் கால �ாக 
ஏ�ாற்்றப்படடு, வாககுறுதி கைால் மூழ்கடி 
ககப்படை �தலயக ெமூகம் ைதலநிமிர முதனயும் 
ப்பாமைல்லாம் ைதலயில் ்பல�ாக குடடு விழுநை 
நிகழ்வுகபை அதிக�ாகவுள்ைன.இநநிதலயில் ைற் 
ப்பாது நாடடின ெனாதி்பதி ரணில் விககிர�சிஙக 
�தலயக �ககளின பிரச்சிதனகளுககு உரிய தீர் 
விதனப ம்பற்றுக மகாடுககப ப்பாவைாக அண் 
த�யில் ைனது மகாள்தகப பிரகைன உதரயில் 
மைரிவித்திருககின்றார். கைந ைகால ஏ�ாற்்றஙக 
ளுககு �த்தியில் இைன நம்்பகத்ைனத�தய  ம்பாறு 
த்திருநபை ்பார்கக பவண்டியுள்ைது.                   
 �தலயகம் என்பது ்பசுத�யாக காணப 
்படுகின்றப்பாதும் இஙகுள்ை �ககளின வாழ்கதக 
வரண்டு ப்பாயுள்ைத�பய நிைர்ென�ாகும்.ஏதனய 
இனஙகள் ெகல துத்றகளிலும் குறிபபிைத்ைகக 
மவற்றி இலககுகதை எயதிவருகின்ற அபைபவதை 
�தலயக �ககளின வாழ்வியல் ப்பாககுகள் 
கவதலைருவனவாக உள்ைன.�தலயக �ககளின 
அபிவிருத்தி கருதி காத்திர�ான முனமனடுபபுககள் 
இைம்ம்ப்றாை நிதலயில் “இலஙதகயர்” என்ற 
ம்பாது வதரயத்றயில் இருநதும் விடு்படடு 
மூன்றாம்ைரப பிரதெகைாக இம்�ககதை பநாககும் 
நிகழ்வுகபை அதிக�ாக இைம்ம்பற்று வருகின்றன.
இவர்களுககு உரித�கதை வழஙகுவமைன்றால் 
இனவாதிகளுககு பவப்பஙகாயாக கெககின்றது.
இவற்றுககும் �த்தியில் இச்ெமூகத்தை 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சில �தலயக 
அரசியல்வாதிகள் கூை இம்�ககதை அைகுதவத்து 
வயிறு வைர்ப்பதைபய குறிகபகாலாகக மகாண்டு 
மெயற்்படடு வருகின்றனர் என்பது மவடகப 
்பைககூடியது. “பவலிபய ்பயிதர ப�யும்” இத் 
ைதகய நிதலத�கள் �தலயக வரலாற்றில் 
இருநதும் துதைத்மைறியப்படுைல் பவண்டும்.
இைற்கு இதை்ர்களின ஒத்துதழபபு அதிக�ாக 
பைதவப்படுகின்றப்பாதும் அவர்களின ்பஙகளி 
பபு ம�ச்ெத்ைககைாக இல்தல என்பதையும் ஏற்று 
கமகாள்ைத்ைான பவண்டும். 

 லயத்துச் சி்்றகைள்
�தலயக �ககளின பைதவகதை நித்றபவற்றி 
தவககபப்பாவைாக கைநைகால வரவு மெலவு திடை 
முனம�ாழிவுகளிலும், பைர்ைல் விஞ்ா்பனங 
களிலும் கவர்ச்சிகர�ான வாககுறுதிகள் ்பலவும் 
வழஙகப்படடிருநைத�தய நா�றிபவாம்.இநை 
வதகயில் ம்பருநபைாடைத் துத்றயிலுள்ை ைரம் 
குத்றநை வீடுகதை �ாற்றீடு மெயவைற்காக 50,000 

அலகுகதைக மகாண்ை வீடடுத் மைாகுதிகதை 
நிர்�ாணிககவுள்ைைாக 2014 ம் ஆண்டு வரவு 
மெலவு திடை முனம�ாழிவு வலியுறுத்தியது.இநை 
வீடுகளின நிர்�ாணம், துபபுரபவற்்பாடு �ற்றும் 
ஏதனய வெதிகளுைன பைதவயான ம்பாறியியல் 
ப�ற்்பார்தவயுைன ப�ற்மகாள்ைப்படும் எனறும் 
உறுதியளிககப்படைது.2017 ம் ஆண்டுககான வரவு 
மெலவு திடை முனம�ாழிவில் ம்பருநபைாடைத் 
துத்றயிலுள்ை வீடடுத் பைதவகள் உககிர�தைநது 
ள்ை நிதலயில் இனனும் சிலர் மெயலிழநை 

லயனகளில் அடிப்பதை வெதிகைற்்ற நிதலயில் 
வாழ்நது வருகின்றனர்.ஆகபவ அரொஙகம் 
ம்பருநபைாடைத் துத்றககு 25,000 வீடுகதை 
நிர்�ாணிககவுள்ைது.இைற்கான காணியும், வெதி 
களும் அரொஙகத்தினால் இலவெ�ாக வழஙகப்ப 
ைவுள்ைன எனறு மைரிவிககப்படடிரு நைது.
ம்பருநபைாடைத்துத்ற யானது ஏற்று�தி வரு�ா 
னத்தில் ்பாரிய ்பஙகளிபபிதன வழஙகி வரு 
கின்றப்பாதும் .அவர்களின வாழ்கதகத்ைரம் 
இனனும் நிய� நிதலககு கீழுள்ைது.இம்�ககதை 
லயன அத்றகளிலிருநது வீடுகளுககு �ாற்றும் 
முயற்சிககு அரொஙகம் ஆைரவளிககவுள்ைது.
இைற்பகற்்ப நடுத்ைர காலப்பகுதியில் 25,000 
வீடுகள் இைற்காக வழஙகப்பைவுள்ைன எனறு 
2018 ம் ஆண்டிற்கான வரவு மெலவு திடை 
முனம�ாழிவு வலியுறுத்தியது.எனினும் இநை 
வாககுறுதிகள் ஏடைைவில் முற்றுப ம்பற்றுள்ை 
நிதலயில் �தலயக �ககள் இனனும் லயத்துச் 
சித்றகளிபலபய வாழ்தவத் மைாதலத்துக மகாண் 
டிருககின்றனர்.

 2015 இல் ஐககிய �ககள் சுைநதிர கூடைணி 
முனதவத்ை “பைெத்திற்கு மீண்டும் உயிரூடடும் 
விதரவான பவதலத்திடைத்தில்” பைாடைத் 
மைாழிலாைர்களின ஊதியம், வீைத�பபு, சுகாைார, 
ஆபராககிய நல உடகடைத�பபு அபிவிருத்தி 
குறித்ை வலியுறுத்ைல்கதை அவைானிகக முடிந 
ைது.பைாடைத் மைாழிலாைர்களின நாைாநை வரு 
�ானத்தை 1500 ரூ்பாவாக அதிகரிப்பைற்கான 
ஏற்்பாடுகதை ைாம் ப�ற்மகாள்ை ப்பாவைாகவும், 
பைசிய ்பாைொதலகள் ஏற்்படுத்ைப்படுவபைாடு 
்பல்கதலககழகம் ஒனறும் நிறுவப்படும�னறு 
ெஜித் பிபர�ைாொ 2019 இல் ைனது ெனாதி்பதி பைர்ைல் 
விஞ்ா்பனத்தில் மைரிவித்திருநைார்.வீடு �ற்றும் 
சுகாைார அபிவிருத்தி குறித்ை விையஙகளும் இதில் 
உள்ளீர்ககப்படடிருநைன.ப�லும் புதிய ெனநாயக 
முனனனி, ைமிழ் முற்ப்பாககு கூடைணி  என்பன 
இதணநது மவளியிடை மகாள்தக விைககமும் 
பகாரிகதககளும் என்ற பிரகைனத்திலும் ்பல 
விையஙகள் குறிபபிைப்படடிருநைன.இலஙதக 
யின ஒனறிதணககப்படை �ககைாக  �தலயக 
�ககதையும் அஙகீகரித்து ,,அவர்கைது மகௌர 
வம், ெ�த்துவம், ம்பாருைாைார ்பாதுகாபபு 
�ற்றும் ெமூக ப�ம்்பாடு என்பவற்த்ற கருத் 
தில் மகாண்டு நாடடின ஏதனய �ககளு ககு 
ெ��ான முத்றயில் இலஙதகயின பைசிய 
நீபராடைத்தில் இதணககப்படுவது உறுதியாக 
கப்படும். நிலமினத�, வீடினத� பிரச்சிதன 
கதைத் தீர்ப்பபைாடு, கல்வி, சுகாைாரம் 
ப்பான்ற உரித�கதையும் ப்பாககுவரத்து, சுத்ை 
�ான குடிநீர் ப்பான்ற உடகடடு�ான வெதி 

கதை ப�ம்்படுத்ைவும் நைவடிகதககள் ப�ற் 
மகாள்ைப்படும்.ம்பருநபைாடைத் மைாழிலாை 
ர்கள் தகத்மைாழில் �ற்றும் பெதவத்  துத்றக 
ளில் நவீன மைாழில்களுககு �ாறுவைற்கும் 
மகௌரவ�ான வரு�ானத்தை ஈடடுவைற்கும் 
ஆவண மெயயப்படும். பைாடைத் மைாழிலாைர் 
களின வரு�ானத்தை அதிகரிககும் வதகயில் 
ம்பருநபைாடைத் துத்ற மீள்கடைத�பபு மெயய 
ப்படும்.ம்பருநபைாடை ெமூக ப�ம்்பாடடுககான 
ெனாதி்பதி மெயலணி ஏற்்படுத்ைப்படும்.இதை்ர் 

யுவதிகளின மைாழில் வாயபபுகதை உறுதி 
மெயயும் வதகயில் �தலயகத்தில் தகத்மைா ழில் 
வலயஙகளும் அைபனாடு இதணநை மைாழிற் 
்பயிற்சி நிதலயஙகளும் அத�ககப்படும்.ம்பருந 
பைாடை ெமூகத்தை வலுப்படுத்தும் சி்றபபு 
அபிவிருத்தி நைவடிகதகயாக (Affirmative Ac-
tion) நிகழ்ச்சித் திடைஙகள் முனமனடுககப்படும்.
இைனூைாக   அரெ மைாழில் வாயபபுககள், கல்வி 
�ற்றும் ்பயிற்சி நிதலயஙகளில் �தலயகத் ைமிழ் 
ெமூகத்தின பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிககச் மெய 
ைல்  ப்பான்ற ்பல விையஙகள் இதில் வலியுறுத்ைப 
்படடிருநைன.  

 முனனாள் ெனாதி்பதி த�த்திரியின 
“�ாற்்றத்தை பநாககி ஒனறிதணபவாம்.த�த்திரி 
யின 100 நாள் ஆடசியில் புதிய நாடு” என்ற விஞ 
்ா்பனமும் ்பல்பவறுவிையஙகதை �தலயக 
�ககள் ொர்்பாக வலியுறுத்தி இருநைது.�தலயக 
�ககளின வாழ்வாைாரக கடைத�பபு கல்வி, 
உயர்கல்வி, கலாொர, சுகாைார, ம்பாது வெதிகள் 
ெம்்பநை�ாக நிர்வாக அத�பபுககள் மீண்டும் 
ஸைாபிககப்படடு அரெ பெதவகள் அம்�ககளுககு 
பநரடியாக கிதைகக ஆவண மெயவைற்கான 
ஏற்்பாடுகள் ப�ற்மகாள்ைப்படும்.கல்விப ம்பாதுத் 
ைராைர ்பரீடதெககான விஞ்ானம், கணிைம், 
ஆஙகிலம் கற்பிககககூடிய விபெை ்பாைொதலகள் 
�தலயகத்தில் உருவாககப்படும் என்பது ப்பான்ற 
்பல விையஙகள் இதில் வலியுறுத்ைப்படடிருநைன.

த்சயல்ெடிெம இல்்ல
இவவா்றாக காலத்துககு காலம் பைர்ைலினப்பாதும் 
வரவு மெலவு திடை மெயற்்பாடுகளின ப்பாதும் 
அரசியல் கடசிகளும் ஆடசியாைர்களும் ்பல் 
பவறு வாககுறுதிகதையும் வழஙகி ம்பருந 
பைாடை �ககதை ஏ�ாற்றி வருவது மைாைர் 
கதையாகியுள்ைது.�தலயக அரசியல்வாதிகளும் 
இைற்கு உைநதையாக இருநதுவரும் நிதலயில் 
வாககுறுதிகள் மீ்றப்படும் நிதலயில் அவர்கள் 
ைடடிக பகட்பதும் குத்றவாகபவ உள்ைது.
 இைனிதைபய நாடடின ெனாதி்பதி 
ரணில் விககிர�சிஙக ைனது மகாள்தகப பிரகைன 
உதரயில் �தலயக �ககளின பிரச்சிதன 
கதைத் தீர்த்து தவககப ப்பாவைாக இபப்பாது 
உறுதியளித்திருககின்றார்.இது ்பாராடைத்ைககபை 
எனினும் ஏற்கனபவ அவர் ்பல ெநைர்ப்பஙகளில் 
பிரை�ராக இருநைப்பாது �தலயக �ககளின 
நலனகருதி உரிய நைவடிகதககதை முனமனடு 
ககவில்தல என்ற ஒரு ்பல�ான குற்்றச்ொடடும் 
இருநது வருகின்றது.இநநிதலயில் ரணில் ெனாதி 
்பதியாகியுள்ை நிதலயில் �தலயக �ககளின 

08,jo;
199 nrg;lk;gu;; 10> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

Jiurhkp eluh[h

gapiu NkAk; Ntypfs;

   த�ொடர்ச்சி 11 ஆம் பக்கம்



வகைள்வி:
 " அரகைலய " வபொரொட்டத்தின் ்சமகைொல 
நி்ல்மகைள் எவெொறுள்ளன?

பதில்:
 இலஙதகயின வரலாற்றில் திருபபு 
முதனதய ஏற்்படுத்திய ம்பருத�  “அரகலய” 
என்ற ம்பயரிலான எ�து ப்பாராடைத்திற்குள்ைது.
எ�து ப்பாராடைம் இலஙதகயின அரசியலில் 

ஊழல்வாதிகதை கதைமயடுத் திருககின்றது. 
ராெ்பக்ஷ குடும்்பத்தினரின ஆடசியில் நாடடு 
�ககள் ்பல்பவறு துன்ப துயரஙகதையும் 
அனு்பவித்து விடைனர்.ெர்வபைெம் இலஙதகதய 
எள்ளி நதகயாடும் அைவிற்கு நிதலத�கள் 
ப்பாயக மகாண்டிருககின்றன. “ம்பான 
விதையும் பூமி” எனறு ம்பயமரடுத்து எ�து 
நாடு ஊழல்வாதிகளின ஆடசியின காரண�ாக 
இபப்பாது மநருககீடுகள் ்பலவற்றுககும் 
முகம் மகாடுத்து வருகின்றது.இதை்ர்களின 
எதிர்காலம் பகள்விககுறியாகியுள்ை நிதலயில் 
சிறுவர்கள் �ற்றும் கர்பபிணித்ைாய�ார்கள் 
ப்பாஷாககினத� காரண�ாக உைல் உைரீதியான 
பநாயகள் ்பலவற்றுககு� ஆைாகி வருகின்றனர்.
ஆடசியாைர்களின பிதழயான முனமனடுபபு 
காரண�ாக நாடு ெகல துத்றகளிலும் வஙகுபராத்து 
அதைநதுள்ை நிதலயில் இபப்பாது அைன 
விதைவுகதை நாடடு �ககள் ெநதித்து 
வருகின்றனர்.இபைபவதை ஊழல்வாதிகைான 
ஆடசியாைர்களின ஊழல்கதை மூடி�த்றத்து 
அப்பாவி �ககள் மீது ்பழிப்பாடும் ஒரு கலாொரம் 
இபப்பாது ப�மலழுநது வருகின்றது.இது வனத� 
யாக கண்டிககத்ைககைாகும்.
 நாடடு �ககளின நலன கருதியும், தூய 
த�யான அரசியல் கலாொரத்தை கடடிமயழு 
பபும் பநாககிலும் நாம் காலிமுகத்திைலில் எ�து 
ப்பாராடைத்தை ஆரம்பித்பைாம்.எ�து ப்பாராடைம் 
இலஙதகயின வரலாற்றில் �டடு�னறி உலக 
வரலாற்றிலும் இைம் பிடித்துவிடைதை எண்ணி 
� கி ழ் ச் சி ய த ை கி ன ப ்ற ா ம் . ர ா ெ ்ப க்ஷ ா க க த ை 
்பாதுகாககும் பநாககில் இபப்பாது ரணில் விக 
கிர�சிஙக நாடடின ெனாதி்பதியாகி இருககி 
ன்றார்.இவர் ்பைவிககு வநைது முைல் ப்பாரா 
டைத்தில் ஈடு்படைவர்கதை பைடித்பைடி தகது 
மெயயும் நைவடிகதகதய முடுககி விடடி 
ருககின்றார்.இைனால் ப்பாராடைத்தில் ஈடு்ப 
டை எ�து ெபகாைரர்கள் சித்றச்ொதலயில் 
வாடும் நிதலத� ப�பலாஙகி இருககின்றது.
்பயரஙகரவாை ைதைச்ெடைம் தகது மெயைவர் 
கதை மூனறு �ாைத்திற்கு ைடுத்து தவப்பைற்கு 
உநதுெகதியாகி இருககின்றது.இது ஒரு அநீதியான 
மெயலாகும் என்பைதன �றுப்பைற்கில்தல.

இநநிதலயில் ்பயஙகரவாை ைதைச் ெடைத்தின 
மூலம் அரசியலத�பபு உரித�கள் ்பறிகக 
ப்பைக கூைாமைனறு ம்பாதுநலவாய ெடைத்ைர 
ணிகள் ெஙகம் வலியுறுத்தி இருப்பதும் குறிப 
பிைத்ைககைாகும்.இலஙதகயின ெ�கால நிதல 
த�கள் குறித்து இச்ெஙகம் உனனிப்பாக அவ 
ைானித்து வருகின்றது.ெடைத்தின ஆடசியுைன 
மைாைர்புதைய பிரச்சிதனகள் தீவிர�தைநதுள் 
ைன.இவவா்றானமைாரு சூழ்நிதலயில் ெடைத்தின 
ஆடசிதய வலுப்படுத்துவைற்கும் நாடடின அரசி 

யலத�பபின கீழ் அடிப்பதை உரித�கதை ்பாது 
காப்பைற்கும் இலஙதக ெடைத்ைரணிகள் ெஙகம் 
முயற்சிகதை ப�ற்மகாண்டு வரும் நிதலயில் 
ம்பாதுநலவாய ெடைத்ைரணிகள் ெஙகம் இது குறி 
த்தும் கவனம் மெலுத்தி வருகின்றது.

 ெனாதி்பதி ரணில் விககிர�சிஙக எ�து 
ப்பாராடைத்தை ஒடுகக நிதனத்ைப்பாதும் நாம் ஒரு 
ப்பாதும் வதைநது மகாடுககப ப்பாவதில்தல.எ�து 
உரித�க பகாஷஙகதை யாராலும் �ழுஙகடிகக 
முடியாது.அவவாறு யாரும் நிதனப்பார்கைானால் 
அது அவர்களின அறியாத�யின மவளிப்பாபை 
ைவிர பவம்றானறுமில்தல எனப்ற மொல்லத் 
பைானறுகின்றது. 
 ெனாதி்பதி எ�து ப்பாராடைத்தை ஒடுக 
குவதை விடுத்து ஏன இதை்ர்கள் ப்பாராடைக 
கைத்தில் குதித்ைார்கள்? இநைப ப்பாராடைத்தின 
நியாயத்ைனத� எனன? இைன ொைக விதைவுகள் 
எதவ? என்பைதன பூரண�ாக ஆராயநது 
்பார்ப்பது அவசிய�ாகும்.இதை விடுத்து எஙகளின 
ப்பாராடைத்தை மகாச்தெப்படுத்தும் வதகயிலான 
மெயற்்பாடுகதை ப�ற்மகாள்வதைபயா அல்லது 
எ�து ெபகாைர இதை்ர்களின உணர்வுகளுககு 
முடடுககடதை இடுவதைபயா அல்லது எ�து 
ஒற்றுத�தய சீர்குதலகக முற்்படுவதைபயா நாம் 
வனத�யாகக கண்டிககினப்றாம்.
 எது எவவா்றாயினும் நாம் இனனும் எ�து 
ப்பாராடை உணர்தவ  தகவிைவில்தல.எ�து 
இதை்ர்கள் முனனிலும் அதிக ஈடு்பாடடுைன 
ப்பாராடுவைற்கு ையாராக உள்ைார்கள்.நாம் எைற் 
கும் எபப்பாதும் ெதைத்ைவர்கைல்ல என்பதை 

முழு உலகமும் நனகறியும்.எ�து ப்பாராடைம் 
பைதவயான ப்பாது முனமனடுககப்படும்.இதில் 
எவவிை�ான ெநபைகமும் கிதையாது.

வகைள்வி:
 முன்னொள்  ெனொதிபதி வகைொட்டொப 
யவின் மீள் பிரவெ்சம த�ொடரபில் என்ன நி்ன 
ககின்றீரகைள்?

பதில்:
 நாடடின ெ�கால நிதலத�ககு முன 
னாள் ெனாதி்பதி பகாத்ை்பாய ராெ்பக்ஷபவ ம்பாறு 
பபு கூ்ற பவண்டியவராக இருககின்றார்.தூர 
பநாககற்்ற தீர்�ானஙகள், ஏதனபயாரின கருத்து 
ககதை உரியவாறு மெவி�டுககாத�, ைனனிச் 
தெயான முடிவுகள் �ற்றும் தீர்�ானஙகள் என்ப 
வற்றின காரண�ாக நாடு இனறு இககடைான 
நிதலத�யிதன எதிர்மகாண்டுள்ைது.ெகல துத்றக 
ளும் முைககப்படடுள்ை நிதலயில் ஒரு பவதை 
பொற்றுகபக �ககள் அல்லாடும் நிதல ப�மலழுநது 
வருகின்றது.அத்தியாவசியப ம்பாருடகளின 
விதலகள்  கணிெ�ாக அதிகரித்துவரும் நிதல 
யில் �ககள் வரு�ான �ார்ககமினறி திண்ைாடிக 
மகாண்டிருககின்றனர்.இபைபவதை ெர்வபைெ 
நாணய நிதியத்தின உைவியிதன இலஙதக 
எதிர்்பார்த்திருககும் நிதலயில் வரிவிதிபபுககு 
�த்தியில் ப�லும் ம்பாருடக ளின விதலகள் 
அதிகரிககககூடும் எனறு அஞெப்படுகின்றது.இது 
“ ைாழியில் மவநைவதன அடுபபில் தூககிபப்பா 
டுவைற்கு “ ெ��ான ஒரு மெயற்்பாைாகும் என்பபை 
உண்த�யாகும்.
 பகாடைா்பய ராெ்பகெ �ககைால் துரத்ை 
ப்படைவர். �ககள் ராெ்பக்ஷாககளின ஆடசியில் 
முற்்றாகக மகாண்ை மவறுபபு பகாத்ை்பாய 
நாடதை விடடு மவளிபயறுவைற்கு உநதுெகதியாகி 
இருநைது.ராெ்பக்ஷாககளின ஆடசியில்   ்பசி ்படடி 
னிபயாடு கண்ணீரும் கம்்பதலயு�ாக வாழ் 
வைற்கு நாடடு �ககள் விரும்்பவில்தல.இைன 
எதிமராலிபய �ககள் கிைர்நமைழுவைற்கு அடிப 
்பதையானது.இநநிதலயில் பகாடைா்பய ராெ்ப 
கெ இலஙதகயில் இருநது சிஙகபபூர் �ற்றும் 
ைாயலாநதுககு மென்றபின ைற்ப்பாது மீண்டும் 
இலஙதக திரும்பி இருககின்றார்.பகாடைா்பய 
நாடு திரும்புவைற்கு இது ம்பாருத்ை�ான ைரு 
ணம் அல்ல எனறு ைற்ப்பாதைய ெனாதி்பதி 
ரணில் விககிர�சிஙகவும் அணாத�யில் 
ஒரு ெநைர்ப்பத்தில் மைரிவித்திருநைார். 
எனினும் இைற்கும் �த்தியில் பகாடைா்பய 
நாடதை இபப்பாது வநைதைத்திருககின்றார்.
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இலங்கையில் ஏறபட்டுள்ள தபொருளொ�ொர 
தநருககைடி்யயடுத்து வகைொட்டொபய 

அர்சொஙகைத்திறகு எதிரொகை  கைொலிமுகைத்திடலில் 
மொதபரும மககைள் வபொரொட்டம நடத்�ப்பட்டது. 
அ்�த் த�ொடரந்து அப்வபொ்�ய ெனொதிபதி 
வகைொட்டொபய  நொட்்டவிட்டு தெளிவயறி  
�றவபொது நொட்டிறகு திருமபியுள்ளொர.

இந்நி்லயில் "அரகைலய " வபொரொட்டத்தில் 
ஈடுபட்டிருந்� அகில மஞ்சுளவிடம இலககு 

ஊடகைம நடத்திய சி்றப்பு த்சவவி….  

   த�ொடர்ச்சி 12 ஆம் பக்கம்

mg;ghtp kf;fs;kPJ 
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பிரித்ைானிய அரசின �காராணியாக அைன 
அரெவரலாற்றிபலபய மிக நீண்ைகாலம் 70 

ஆண்டுகள் விைஙகிய ப�ைகு 2வது எலிெப்பத் 
�காராணி அவர்கள் ைனது 96வது வயதில் 
கால�ான பிரிவுத்துயரில், பிரித்ைானியத் ைமிழர் 
கள் ொர்்பாகவும், ஈழத்ைமிழர்கள் ொர்்பாகவும், 
ஈழத்ைமிழர்களினதும் பிரித்ைானியத் ைமிழர்களி 
னதும் பைசியத்தின குரலாக விைஙகும் ‘இலககு’ 
ஊைகமும் ்பஙபகற்று, இரஙகதல, இனத்றய 
பிரித்ைானிய அரெர் ப�ைகு 3வது ொர்ள்ஸ அவர்க 
ளுககும், அரெகுடும்்பத்தினருககும், பிரித்ைானிய 
�ககளுககும், 2வது எலிெப்பத் �காராணி யின 
�த்றவால் கவதலயுறும் அவதர அரெத்ைதல 
வியாக இனறு வதர மகாண்டுள்ை 11 நாடுகள் 
உட்படை உலக �ககளுககும் மைரிவிககின்றது.
 இலஙதகத் தீவு ைமிழ் சிஙகை அரசுகக 
தைக மகாண்ை வரலாற்று இயல்புநிதல தயக 
மகாண்டிருநை காலத்தில் 1505இல் சிஙகைர்களின 
பகாடபை அரதெயும், 1621 இல் 116 ஆண்டுகாலப 
ப்பாராடைத்தின பினனர் ைமிழர்களின யாழ்ப 
்பாண அரதெயும் தகப்பற்றிய  ப்பார்த்துகபகய 
காலனித்துவ ஆடசியாைர்கள் வழியாகச் சிங 
கை ைமிழ் அரசுககளின இத்றத�கள் ஐபராப 
பிய காலனித்துவ ஆடசிகளுககுள் 443 ஆண்டு 
கள் உட்படடிருநைத� உலகவரலாறு. இதில் 
சிஙகைவர்கள் 151 ஆண்டுகாலமும் ைமிழர்கள் 
35 ஆண்டுகாலமும் ப்பார்த்துகபகய அரசின 
இத்றத�ககுள்ளும், சிஙகைவர்களும் ைமிழர்க 
ளும் 140 ஆண்டுகள் ைச்சு அரசின இத்றத�க 
குள்ளும், இருபைெ இனஙகளும் 152 ஆண்டுகள் 
பிரித்ைானிய அரசின இத்றத�ககுள்ளும் வாழ் 
நைனர். பிரித்ைானிய அரசின ஆதணயில் 19.11.1944 
இல் நியமிககப்படை பொல்்பரி அரசியலத�பபு 
ஆதணககுழுவின சிஙகைர்களுைன எல்லா 
விைத்திலும் ெ�இத்றத�யார்கைான ஈழத் 
ைமிழர்களின அரசியல் விருபத்பக கவனத்தில் 
எடுககாை தீர்�ானஙகளின அடிப்பதையில் 
இநதியா சுைநதிரம் ம்பற்்ற 15.08.1947 முைல் 
20.09 1947 வதர 36 நாடகள் நைாத்திய இலங 
தகப ்பாராளு�ன்றத்திற்கான முைலாவது ம்பாது 
த்பைர்ைலில் 06.09.1946இல் மைாைஙகபம்பற்்ற 
ஐககிய பைசியககடசி மவற்றி ம்பற்்றைனால் 
அைன ைதலவரான டி. எஸ. பெனநாயககாதவ 
இலஙதகயின பிரை�ராக ஏற்று 04.02.1948இல் 
பிரித்ைானியா இலஙதகககு சிஙகைப ம்பரு 
ம்்பானத� ஒற்த்றயாடசிப ்பாராளு�ன்ற 
முத்றத�தய நதைமுத்றப்படுத்திச் சுைநதி 
ரத்தை வழஙகியது. ஆயினும் பொல்்பரி அர 
சியலத�பபின 29(2) வது பிரிவின ்படி 
இலஙதகப ்பாராளு�ன்றத்தில் �ைஙகளுகபகா 
இனஙகளுகபகா எதிரான ெடைவாககஙகள் 
முனமனடுககப்படைால் ்பாதிப்பதை்பவர்கள் 
பிரித்ைானிய மீயுயர் நீதியத�ப்பான பிரிவிகக 
வுனசிலுககு ப�னமுத்றயீடு மெயயலாம் எனனும் 
அரசியலத�பபுப ்பாதுகாபபு இலஙதகயின �ை 
இன சிறு்பானத�யினருககு வழஙகப்படைது. 
இைன அடிப்பதையில் நூ்றாண்டுகளுககு 
ப�லாக இலஙதகயின ம்பருநபைாடைப ம்பாரு 
ைாைாரத்தின உதழப்பாகவும் இலஙதகயின 
நிதிமுகாத�த்துவத்துத்தின வர்த்ைக விரிவாக 

கத்தின ்பஙகாைர்கைாகவும் வாழ்நது வநை 
இநதிய வம்ொவழித் ைமிழர்களின குடியுரித� 
தயச் சிஙகை ம்பௌத்ை ப்பரினவாை அரசு 
்பறித்ை ம்பாழுது முைலில் ப�னமுத்றயீடு 
மெயயப்படைது. ஆயினும் �தலயக �ககதை 
இலஙதகயின அரசியல் அலகாக ஏற்க இயலாது 
என்ற ெடைவாைத்தை முனதவத்ை இலஙதக 
அரொஙகத்திற்குச் ொைக�ாக இலஙதக அரொங 
கம் மெயைது ெரிமயன வழககுத் ைள்ளு்படியா 
னது. இலஙதகத் ைமிழ் �ககள் ைஙகள் இனத் 
துவச் ெபகாைரர்கைான �தலய �ககளின 
�னிை உரித�ககாக இதணநது ப்பாராைா�ல் 
விடைைன வழி ைஙகளின �னிை உரித�களு 
ககான ்பாதுகாபத்பயும் இழககத் மைாைஙகி 
னர். ஆயினும் இநைககாலகடைத்தில் திருபகாண 
�தலயில் பிரித்ைானியக கைற்்பதை மைாைர் 
நதும் இருப்பதை விரும்்பாை இரஸயா பொல் 
்பரி அரசியலத�பபின 29(2) விதியின்படி  
இலஙதகயின மீயுயர் இத்றத�யாைர்; ப�ைகு 
பிரித்ைானிய அரசிபய என இலஙதகககுத் ைனி 
யான நாைாக உறுபபுரித� மகாடுககக கூைாது 
என ஐககிய நாடுகள் ்பாதுகாபபுச் ெத்பயில் ைனது 
ரத்து அதிகாரத்தை இருமுத்ற ்பயன்படுத்தி 1948 
முைல் 1956 வதர ைடுத்து வநைது. இைனால் 02.04. 
1948ககுப பினனரும் மைாைர்நது பிரித்ைானிய 
அரபெ இலஙதகயின மீயுயர் இத்றத�யாைராக 
இருநைத� உலகுககுத் மைளிவாககப்படைது.
 ப�லும் 1962இல் சிஙகைம் �டடும் 
ெடைத்ைால் சிஙகைம் ்படிககாைைால் அரொஙகத் 
ைால் பவதலநீககம் மெயயப்படடுப ்பாதிபபுற்்ற 
பகாடிஸவரன எனனும் எழுதுவிதன்ர் 
பிரித்ைானியப பிரிவிககவுனசிலுககு 1962இல் 
மெயை ப�னமுத்றயீடு ஏழுவருைத்தின பின 
னர் 1969இல் பிரிவிககவுனசிலால் அவருக 
குச் ொைக�ானமுத்றயில் இலஙதக அரொங 
கம் அவதர பவதலநீககம் மெயைது அரசியல 
த�பபுககு எதிரானது எனவும் அவருககு 
பவதலநீககக காலத்துககான ெம்்பைத்தை அளித்து 
அவதர �று்படியும் அபை பவதலயில் ்பணிபுரிய 
அனு�திகக பவண்டும�னவும் தீர்ப்பளித்ைது. 
அத்துைன இலஙதகயின உயர்நீதி�ன்றத்துககு 
அரசியலத�பபுக குறித்து நீதிவிொரதண மெய 
யும் ப�லதிகாரம் இல்தலமயனவும் சிஙகை 

�டடும் ெடைம் ெடைவலுவற்்றது ஆதகயால் 
அது  உரிய திருத்ைஙகளுைன ்பாராளு�ன்றத்தில் 
மீைவும் மகாண்டுவரப்பை பவண்டும் என 
வும் பிரிவிககவுனசில் மநறிப்படுத்தியது. 
இவற்த்ற அககாலத்தில் ஆடசியில் இருநை 
ஐககியத்பைசியககடசி மெயற்்படுத்ை �றுத்ைது.
 மைாைர்நது 22.05. 1972இல் சிறி�ாபவா 
்பண்ைாரநாயககா ைதலத�யிலான சுைநதிரக 
கடசியின இைதுொரிக கடசிகளுைான கூடை 
ரொஙகம் ப�ைகு �காராணி 2வது எலிெப்பத் 
அவர்கதை நாடடின ைதலவியாக நியமி 
த்ை பொல்்பரி அரசியலத�பத்பபய வனமுத்ற 
ப்படுத்தி இலஙதகப ்பாராளு�ன்றக கடடி 
ைத்திற்கு மவளிபய நவரலஙகலாவில் இலஙதகத் 
ைமிழ் �ககளின ்பாராளு�ன்ற உறுபபினர்களில் 
மிகபம்பரும்்பானத�யானவர்கள் ்பஙகு்பற்்ற 
�றுத்ை அரசியலத�பபு நிர்ணய ெத்பயின மூலம் 
சிஙகை ம்பௌத்ை குடியரொக இலஙதகதயப 
பிரகைனப்படுத்தி, இலஙதகத் ைமிழதர அரெற்்ற 
பைெஇன�ாக �ாற்றினார். இைனால் ப�ைகு 2வது 
எலிெப்பத் �காராணி அவர்களிைம் 1952 முைல் 
1972 வதர மைாைர்நது இருநது வநை இலஙதகத் 
ைமிழர்களிள் இத்றத� சிஙகை ம்பௌத்ை 
ஸ்ரீலஙகா குடியரசு எனனும் ைமிழர்கதை ஆளும் 
அரசியலத�பபு உரித�தய இழநை ஆககிரமிபபு 
ஆடசியாைர்கைால்  அ்பகரிககப்படைது. இை 
தனக குறித்து அககால இலஙதகத் ைமிழ்த் 
ைதலத�கள் பிரித்ைானிய �ககளிைம் ெனநாயக 
வழிகளில் இலண்ைனில் ப்பாராடைஙகள் நைத்தி 
ை�ககு உைவு�ாறு பகாராது விடைத�யால் 
�காராணி அவர்கைால் ைதலயீடுகதை ப�ற் 
மகாள்ை இயலாை அதனத்துலக நிதலயும் 
பைானறியது.
 ஆயினும் இநை ஆககிரமிபபுககு எதிராகப 
்பாராளு�ன்ற முத்றத�களின அடிப்பதையில் 
1972ம் ஆண்டு அரசியலத�பத்ப நிராகரித்து, 
காஙபகெனதுத்றத் பைர்ைதல அதையாைக 
குடிமயாப்ப�ாக அனத்றய ஈழத்ைமிழர்களின 
அரசியல் ைதலவர் ைநதை ொ.பெ.பவ 
மெல்வநாயகம் முனனிறுத்தி அதில் மவற்றி 
மிகபம்பரும்்பானத� வாககுகைால் மவற்றி 
ம்பற்று 1975இல் ஸ்ரீலஙகாப ்பாராளு�ன்றத்தில் 
ைநதை மெல்வநாயகம் அவர்கள் ஈழத்ைமிழர்களின 
ைனனாடசிப பிரகைனத்தைச் மெயது அைதன 
உலகுககு அறிவித்ைத�யும் இநைத் ைனனாடசிப 
பிரகைனத்தை 1977 ம்பாதுத்பைர்ைதல �ககள் 
குnடியாப்ப�ாககி ஈழத்ைமிழர்கள் ம்பரும் 
்பானத� வாககுகைால் ஏற்று இைதன 
ஸ்ரீலஙகா ஏற்காது விடைால் அைதன பவம்றநை 
வழிகளிலும் அதைபவாம் எனவும் அநைத் 
பைர்ைல் பிரகைனத்தில் உலகுககு அதனத்துலகச் 
ெடைஙகளுககு ஏற்்ப அறிவித்ைதும் இைன 
மைாைர்ச்சியாக ைமிழீழத் பைெத்ைவர்கள் எனத் 
ைம்த� உலகுககு பிரகைனப்படுத்தி பைசியத் 
ைதலவர் ப�ைகு பவலுபபிள்தை பிர்பாகரன 
அவர்கள் ைதலத�யில் 1978 முைல் 2001 
வதர நதைமுத்ற அரதெ நைாத்தி அைற்கான 
உலகத் தீர்தவ பநார்பவ அத�திபப்பச் சின 
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உள்ைது. அஙகு ்பல்பவறு  மநருககடிககு �த்தியில் 
விவொயிகள் விவொய நைவடிகதககதை முனமன 
டுத்துவரும்ப்பாது யாதனகளின அச்சுறுத்ைலும் 
ம்பரும் ்பாைாக �ாறியுள்ைது.
 தினமும் நூற்றுககணககான ஏககர் வயல் 
நிலஙகள் யாதனகளினால் அழிககப்படுகி 
ன்றது. ஒரு ஏககர் காணியில் விவொய நைவடிக 
தககதை முனமனடுப்பைற்கு இரண்டு இல 
டெத்திற்கு அதிக�ாக பைதவப்படும் நிதல 
யில் அைதன முனமனடுககும்ப்பாது யாதன 
கள் வநது மநற்மெயதகயிதன அழிககும் 
ப்பாது அைதன துரத்துவைற்கு கூை முடியாை 
நிதலபயற்்படுவைாகவும் அைனால் உயிர் ஆ்பத் 
துகள் கூை ஏற்்படுவைாகவும் வவுணதீவு ்பகுதிதய 
பெர்நை விவொயி ஒருவர் மைரிவித்ைார். இவவா்றான 
நிதலத�யில் நூற்றுககு ப�ற்்படை விவொயிகள் 
யாதனகளில்  மகால்லப்படடுள்ைைாகவும் அநை 
விவொயி மைரிவித்ைார்.
 இனறு விவொயிகள் சிறுப்பாக அறுவ 
தையினப்பாது குத்றநை விதலயில் விற்்றதுைன 
மிகுதி மநல்தல விற்கமுடியாை நிதலயில் 

உள்ைனர்.அைதன விற்்பதன மெயைால் விவொய 
நைவடிகதகககு மெலவு மெயை மைாதகயிதன 
கூை ம்ப்றமுடியாை நிதலபய ஏற்்படும்.
 விவொயிகதை ்பாதுகாககபவண்டும் 
எனனும் கவதல அரொஙகஙகளுககு இல்தல 
மயன வாதழச்பெதன பிரபைெ க�நல ெஙகத் 
தின உறுபபினர் பிரகாஸ மைரிவித்ைார். கைநை 
வருைம் ப�ற்மகாள்ைப்படை விவொய நைவடி 
கதககளினப்பாது ஏற்்படை இழபபு ைமிழர் 
்பகுதி விவொயிகளுககு வழஙகப்பைவில்தல. 
இனறும்  இழபபு ஏற்்படும் வதகயிபலபய நைவ 
டிகதககதை முனமனடுத்துவருகின்றனர் எனவும் 
அவர் மைரிவிககின்றார்.
 கிழககு �ாகாணத்திதனபம்பாறுத்ை வதர 
யில் கைநை காலத்தில் யுத்ைம் �ற்றும் இன 
வாை கலவரஙகள் என ்பல்பவறு்படை அழிவு 
கதை எதிர்மகாண்ை ெமூக�ாக ைமிழர் ெமூகம் 
இருககின்றது. இநை ெமூகத்தின பிரைான 
ம்பாருைாைார நிதலகளில் ஒன்றாக விவொயம் 
இருநதுவரும் நிதலயில் அைன வைர்ச்சிககு 
தகமகாடுககபவண்டிய ம்பாறுபபு அதனவருக  
கும் உள்ைது.
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்றதைத் மைாைர்நது நாடடில் பைசிய ்பாது 
காபபுப ்பலப்படுத்ைப்படைது என்பது உறுதிப்ப 
டுத்ைப்படைது. ்பயஙகரவாைம் முற்்றாக ஒழிக 
கப்படடுவிடைது எனறு அரசு பிரகைனப்படு 
த்தியது. யுத்ைம் முடிவுற்்ற பினனரான ஆண்டு 
களிலும் ்பயஙகரவாைச் மெயல்கள் எது,வும் 
முனமனடுககப்பைவில்தல என்பதையும் அரொ 
ஙகம் மவளிப்பதையாகபவ மைரிவித்திருநைது. 
இநை நிதலயில் ்பாதுகாபபுககாக அதிக அைவு 
நிதி ஏன ஒதுககீடு மெயயப்படுகின்றது, ஏன 
அதிக அைவில் நிதி மெலவிைப்படுகின்றது 
என்பது குறித்து அரொஙகமும்ெரி ப்பரின 
அரசியல்வாதிகளும்ெரி பகள்வி எழுப்பபவ இல்ல. 
ஆயவு மெயயவும் இல்தல. கிணற்றில் ப்பாடை 
கல்லாக ்பாதுகாபபுத் துத்றககான நிதிமயாதுககீடு 
மெயயப்படைது. அநை நிதிகளும் மெலவு மெயய 
ப்படடு வநதுள்ைன.
 ஆனால் ம்பாருைாைார மநருககடியினால் 
்பல்பவறு பிரச்சிதனகள் எழுநதுள்ை இநை 
நிதலயில் அது்பற்றிய பகள்விகள் மைன்பகுதியில் 
எழுப்பப்படடிருககின்றன. முனனர் யுத்ைத்தினால் 
்பாதிககப்படை ைமிழ்த்ைரபத்பச் பெர்நை அரசியல் 
ைதலவர்களும் நாைாளு�ன்ற உறுபபினர்களுப� 
நாைாளு�ன்றத்திலும் மவளியிலும் இதுகுறித்து 
பகள்விகதை எழுபபியிருநைனர் வி�ர்ெனஙகதை 
முனதனவத்திருநைனர்.
 ம்பரு�ைவில் இராணுவத்திற்கு ஆடபெ 
ர்பபு மெயயப்படடு ்பதைகளின எண்ணிகதக 

அதிகரிககப்படடுள்ை நிதலயில் வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகார ெத்பயின ்பணிகள், ்பெதை 
உற்்பத்தி உட்பை ்பல்பவறு அரெ அபிவிருத்தி 
பவதலத்திடைஙகளில் ஆயிரககணககான ்பதைத் 
ைரபபினர் ்பயனபடுத்ைப்படடிருப்பது சுடடிககா
டைப்படடிருககின்றது. அத்துைன ்பதையினர் 
�ரபு வழியாக ்பயிற்்றப்பைாை துத்றகள் ொர்நை 
்பணிகளிலும் ஈடு்படுத்ைப்படடிருப்பைாகவும் மைரி 
விககப்படடிருககின்றது. இது முத்றயான இரா 
ணுவப ்பயிற்சிகளின மூலம் நாடடின வை�ாக 
உருவாககப்படடுள்ை ்பதைத்ைரபபின �னிைவலு 
வும் அநைச் மொத்து�ான அரெ ்பலம் அநியாய�ாக 
வீணாககப்படுவைாகவும் சுடடிககாடைப்படடிருக
கின்றது.
 ம�ாத்ைத்தில் ்பாதுகாபபுத் துத்றககு 
அதிக அைவில் நிதி ஒதுககீடு மெயவது 
�டடு�ல்லா�ல், ஒடடு ம�ாத்ை இராணுவ 
கடைத�பபின ்பயன்பாடு குறித்து �று சீரத�பபு 
மெயயப்பை பவண்டும் என்ற சிநைதனயும் 
உருவாகியிருககின்றது.
 இத்ைதகய சிநைதன எழுச்சியானது நாட 
டின இனவாை �ைவாை அரசியல் ப்பாககிற்கு ொவு 
�ணி அடிப்பைாகப ்பரி�ாணம் ம்ப்ற பவண்டும். 
அைன ஊைாக இநை நாடு ்பனத�த்துவ ெமூக, 
ம்பாருைாைார, அரசியல் நிதலத�யில் புத்மைழுச்சி 
ம்ப்ற பவண்டும். அைற்கு நாடடில் ஏற்்படடுள்ை 
ம்பாருைாைார மநருககடியும் ம்பாருைாைாரச் சிக 
கல்களும் விரிவான வழிகதைத் தி்றநதுவிை பவண் 
டும்.
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�பலரியாதவ இல்லாது அழித்ைல்; என்ற 
மைாண்டு நிறுவன அத�பபு மைரிவித்துள்ைது. 
 இநை ைடுபபு �ருநதை உருவாககுவைற்கு 
100 வருைஙகளு ககு ப�ல் எடுத்துள்ைது. நுை 
ம்பினால் ்பரவும் இநை பநாயககிருமி �னிை 
உைலில் அடிககடி அைன நிதலயிைஙகதை 
�ாற்றுவைால் அைற்கான ைடுபபு �ருநதை கண்டு 
பிடிப்பதில் அதிக ெவால்கதை எதிர்மகாள்ை 
பவண்டியிருநைது.
 புர்கினா ்பபொ என்ற ஆபிரிகக நாடடில் 
409 சிறுவர்களில் ப�ற்மகாள்ைப்படை ்பரிபொ 
ைதனயில் இது 80 விகிைம் ்பலதனக மகாடு 
த்துள்ைது. இதுபவ மிகவும் சி்றநை ஆயவு முடிவு 
என மைரிவித்துள்ைார் மெமனர் ்பல்கதலக 
கழகத்தை பெர்நை ப்பராசிரியர் அனறின கில்.
 இநை வருைத்தின இறுதியில் 4800 சிறு 
வர்களில் ப�ற்மகாள்ைப்படை ஆயவு முடிவு 
கள் வநதுவிடும் எனபவ இநை �ருநதை ்பயன 
்படுத்துவைற்கான அனு�திகள் விதரவில் கிதைத் 
துவிடும்.
 �பலாரியாவினால் ஆண்டு பைாறும் 
400>000 �ககள் இ்றககின்றனர், அவர்களில் அதிக 
�ானவர்கள் சிறுவர்கள்.
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வழி ம்ப்றமுயற்சித்ை பைசிய விடுைதலப 
ப்பாராடைத்தை ஸ்ரீலஙகா 2009 இல் 21ம் 
நூற்்றாண்டின உலகின மிகக மகாரூர�ான 
இனஅழிபபின மூலம் ஒடுககி மீைவும் ை�து 
்பதை்பல ஆககிரமிபபின மூலம் ஈழத்ைமிழதர 
ஆளும் இனத்றய நிதலயிதனத் பைாற்றுவித்ைது 
இனத்றய வரலாறு.
 12.09. 2022 இல் ஆரம்்ப�ாகும் ஐககிய நாடு 
கள் ெத்பயின �னிை உரித�கள் ப்பரதவயில் 
ஸ்ரீலஙகா இநை வரலாற்று உண்த�கதைத் 
ை�ககுச் ொைக�ாக உள்ை நாடுகளின உைவியுைன 
மூடி�த்றத்து பைசிய அரொஙகம், பைசிய ெத்ப, 
புலம் ம்பயர் ைமிழர்களுைன ப்பச்சு எனப ்பல 
இநதிரொலத் ைநதிரஙகைாவ அதனத்துலகச் 
ெடைஙகளின நதைமுத்றப்படுத்ைலில் இருநது 
ைபபிகக முயலும் இநபநரத்தில் ப�ைகு 2வது 
எலிெப்பத் �காராணி அவர்களின இழபபின 
பினனணியில் அவர் 20 ஆண்டுகாலம் ஈழத் z 
ைமிழர்களின இறுதிப பிரித்ைானிய இத்றத� 

யாைராக இருநைார் என்ற உண்த�யின அடிப 
்பதையில் 1972 முைல் இனறு வதர ஈழத்ைமிழ 
ர்களின இத்றத� அரெற்்ற பைெ �ககைாக 
உள்ை ஈழத்ைமிழர்களிைப� உள்ைது என்பதை 
உலகு உணரப புலம்ம்பயர் ைமிழர்கள் உதழகக 
பவண்டும்.
 ஈழத்ைமிழர்கள் ைஙகளின �ககள் இத்ற 
த�யின அடிப்பதையில் ைஙகளுதைய அரசியல் 
எதிர்காலத்தைத் ைாஙகபை முனமனடுககும் 
ைனனாடசி உரித�யின மவளியகத் ைனனாடசி 
உரித�யிதன உலக நாடுகள் ஏற்்பது ஒனப்ற 
அதனத்துலகச் ெடைஙகளுககு எதிரான �னிை 
உரித�கள் வனமுத்றகள், யுத்ைககுற்்றச் மெயல் 
கள், �னிையாத்திற்கு எதிரான குற்்றஙககள், 
ம்பாருைாைாரக குற்்றஙகள் நதைம்ப்றாது 
உரிய முத்றயில் அதனத்ைலக நீதி�ன்றத்ைால் 
மநறிப்படுத்ைப்பை உைவும் என்பதை உலகி னர் 
�டடு�ல்ல ஐககிய நாடுகள் �னிை உரித�கள் 
ப்பரதவககு ஈழத்ைமிழர்கள் ொர் ்பாக குரல் 
மகாடுககும் அதனத்து ஈழத்ைமிழ் அத�பபு 
ககளும் உணர பவண்டிய பநரமிது.

 ஈழத்ைமிழர் பைசியப பிரச்சிதன  சிறு்பா 
னத�யினப பிரச்சிதனயல்ல. அவர்களின இத்ற 
த�பபிரச்சிதன. பிரிவிதனப பிரச்சிதனயல்ல. 
தீர்ககப்பைாை காலனித்துவ கால பிரச்சிதனயாக 
பிரித்ைானிய அரொல் விைப்படடு இனறு 
வதர ஐககிய நாடுகள் ெத்பயால் தீர்ககப்பை 
பவண்டிய பிரச்சிதனயாக உள்ைது. இநை வர 
லாற்று உண்த�கதை இனத்றய பிரித்ைானிய 
அரெர் ப�ைகு 3வது ொர்ள்ஸ அவர்களுககு 
மீள்நிதனவுறுத்தி அவரது ைாயார் ப�ைகு 2வது 
எலிெப்பத் அவர்களின 1972ம் ஆண்டுவதரயான 
20 ஆண்டுகால ஆடசி உட்பை ம�ாத்ைம் 176 
ஆண்டுகாலம் பிரித்ைானிய இத்றத�யில் இருநை 
ஈழத்ைமிழ் �ககளின ்பாதுகாப்பான அத�தி 
வாழ்தவ அவர்களின பிரிககப்பை இயலாை 
ைனனாடசி உரித�யின அடிப்பதையில் அவர்கள் 
ெனநாயக வழிகளில் மீைவும் ம்ப்ற அவரின 
மீயுயர் இத்றத�யின கீழுள்ை பிரித்ைானிய 
அரசு உைவ அவர் மநறிப்படுத்ை பவண்டும�ன 
இலககு ஆசிரிய குழு பவண்டுகி்றது.

தபொருளொ�ொர  ... த�ொடர்ச்சி  ...

பிரச்சிதனகதை எவவாறு அணுகி உரிய தீர்விதனப 
ம்பற்றுக மகாடுககப ப்பாகின்றார் என்பைதன 
ம்பாறுத்திருநபை ்பார்கக பவண்டியுள்ைது.இநநி 
தலயில் இலஙதக மைாழிலாைர் காஙகிரஸ அண் 
த�யில் ெனாதி்பதிதயச் ெநதித்து �தலயக 
�ககளின பிரச்சிதனகளுககு அரொஙகம் உைனடித் 
தீர்விதனப ம்பற்றுக மகாடுத்து அவர்கதை பைசிய 
நீபராடைத்தில் இதணத்துக மகாள்ை பவண்டியைன 
அவசியத்தை வலியுறுத்தி இருநைத�யும் குறிப 
பிைத்ைககைாகும்.�தலயக �ககளுககும் ஏதனய 
இனஙகளுககும் இதையிலான அபிவிருத்தி இதை 
மவளி அதிகைவில் காணப்படுகின்றது.இநை இதை 
மவளிகதைக குத்றத்து அபிவிருத்திககு வலுபெர்ப 
்பைற்கு ஆககபபூர்வ�ான மெயற்்பாடுகள் அவசிய 
�ாகவுள்ைன. இைதன ப�ற்மகாள்ைாது �தலயக 
�ககளின உதழபத்ப உறிஞசு்பவர்கள் அவர்கதை 
மெல்லாககாொக பு்றநைள்ளுவதை ஏற்்பைற்கில்தல.
இம்�ககளின பிரச்சிதனகள் மைாைர்நதும் 
இழுத்ைடிககப்படடு அம்�ககதை நிர்ககதியான 
நிதலககு இடடுச் மெல்ல யாரும் முதனைல் 
கூைாது.அவவாறு இைம்ம்பறு�ானால் �தலயக 
�ககளின அதிருபதியானது ்பல்பவறு ்பாைக 
விதைவுகளுககும் உநதுெகதியாக அத�நதுவிடும் 
என்பைதன யாவரும் நிதனவில் மகாள்ளுைல் 
பவண்டும்.

பயிரர லமயும்  ... த�ொடர்ச்சி  ...



இது என்்ற குற்றச்்சொட்டு ஒன்று முன்்ெக 
கைப்பட்டிருககின்்றது. இது குறித்� உஙகைள் 
கைருத்து என்ன?"

 "இது ஆைார�ற்்ற - நியாய�ற்்ற ஒரு 
குற்்றச்ொடடு. ொ்வபைெ குற்்றவியல் நீதி�ன்றத்தில் 
இலஙதகதயப ்பாரப்படுத்ை பவண்டும் என்பதில் 
கடுத�யாக உதழத்ைது எ�து கடசிைான. 
ொ்வபைெ ரீதியிலும் அைற்கான ஆைரதவ நாம் 
திரடடியிருநபைாம். இநை விையத்தில் அதி 
கைவுககுத் தீவிர�ாகச் மெயற்்படைவா்கள் நாங 
கள். ரணிதலச் ெநதித்ைது அவதரக காப்பாற் 
றுவைற்கான ெநதிப்பல்ல என்பதை நீஙகள் அவ 
ைானித்திருபபீா்கள்.
 இநைச் ெநதிபபின ப்பாது ்பல விையங 
கதை நாஙகள் பகாரியிருநபைாம். அரசியல் 
தகதிகள் விையத்தைப ம்பாறுத்ைவதரயில் அது 
மைாைா்்பான ஆைாரபுா்வ�ான ஆவணத்தை நாம் 
தகயளித்பைாம். இபைவிையத்தை �னிை உரித� 

கள் ஆதணயாைரின அறிககயிலும் மைரிவிககப்பட 
டுள்ைது. ம்பாறுபபுககூ்றல் விையத்தைப ம்பாறுத் 
ைவதரயில், உள்நாடடுப ம்பாறிமுத்றயின மூல 
�ாக இநைப பிரச்சிதனககுத் தீா்தவககாண 
முடியாது என்பதை நாம் மைளிவாகத் மைரிவித் 
திருநபைாம். அைதன ஆதணயாைா் ைனது அறிக 
தகயில் சுடடிககாடடியிருககின்றாா். �னிை உரி 
த�கள் ப்பரதவயின பிபரரதணயிலும் அது நிச்ெ 
ய�ாக இைம்ம்பறும்.
 இவற்த்றவிை காணி அ்பகரிபபு, இராணு 
வப பிரெனனம் ப்பான்ற விையஙகதையும் நாம் 
அவரிைம் பிரஸைாபித்திருநபைாம். அநை விை 
யஙகள் கூை ஆதணயாைரின அறிகதகயில் உள்வா 
ஙகப்படடிருப்பதை அவைானிககலாம்.
 ஆக, ரணிதலப ்பாதுகாப்பைற்காக அல்ல. 
அவதர ஐ.நா.வில் ப�லும் �ாடடிவிடுவைற்கான 
ஒரு ைநதிபரா்பாய நகா்வாகத்ைான நாம் அவ 
தரச் ெநதித்திருநபைாப� ைவிர, அவதரப ்பாது 
காப்பைற்கல்ல என்பதை நீஙகள் புரிநதுமகா 
ள்ைலாம்.

தெனீவொவில் ... த�ொடர்ச்சி...
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 இநை வி�ானிகளில் 29 விகிை�ானவர்கள் 
ைாம் தூஙகுவதை ஏற்றுகமகாண்டுள்ைனர். 
அவர்கள் தூககத்தில் இருநது எழுநை பினனர் 
துதண வி�ானிகள் தூஙகுவதையும் அவர்கள் 
அவைானித்துள்ைைாக அநை அத�பபு ப�லும் 
மைரித்துள்ைது.

பறககும் விமொ .. த�ொடர்ச்சி...

�னிை உரித�கள் ப�ம்்பாடு மைாைர்பில் 
மைாைர்நது கவனித்து அறிககதகதை 
அனுப்ப பவண்டும், �னிை உரித� மீ்றல்கள் 
�ற்றும் குற்்றஙகள் மைாைர்பில் தீர்�ானம் 
46/1 இல் ்பரிநதுதரககப்படைவற்த்ற மீை 
நதைமுத்றப்படுத்ை பவண்டும்.
 இலஙதகயில் அதனத்து 
ைரபபினராலும் ப�ற் 
மகாள்ைப்படை குற்்றஙகள் அதனத்துலக 
நீதிப ம்பாறிமுத்றககு அத�ய விொரதணகள் 
மெயயப்பை பவண்டும், அது அதனத்துலக 
வதலயத�பபு �ற்றும் ்பாதிககப்படைவர்கள் 
ஊைாக இைம்ம்ப்றபவண்டும், �னிை 
உரித� மீ்றல்களில் ஈடு்படைவர்கள் �ற்றும் 
குற்்றமிதழத்ைவர்களின மொத்துககதை 
முைககுைல் �ற்றும் ்பயணத்ைதைகதை ஏற்்படுத் 
துைல் ப்பான்ற வழிமுத்றகதை ப�ற்மகாள்ை 
பவண்டும் ப்பான்ற ்பரிநதுதரகள் உறுபபு 
நாடுகதை பநாககி முனதவ ககப்படடுள்ைது.
 இநை அறிகதகயில் ்பரிநதுதரகள்  எைற் 
கும் கால எல்தலகபைா அல்லது நதைமு 
த்றப்படுத்துவைற்கான உறுதிப்பாடு கபைா 
வழஙகப்பைவில்தல. �ா்றாக ைமிழ் கடசிகள் 
பகடைது ப்பால புதிய தீர்�ானத்திற்கும் ்பரிந 
துதர மெயயப்பைவில்தல.
 2021 ஆம் ஆண்டு �ார்ச்சில் இைம்ம்பற்்ற 
46 அ�ர்வில் நித்றபவற்்றப்படை தீர்�ானம் 46/1 
இல் ப�ற்கூ்றப்படை அதனத்து விதையஙகளும் 
்பரிநதுதர மெயயப்படடிருநைன. அைற்கு ப�ல 
திக�ாக இனநல்லிணககப்பாடு �ற்றும் நீதி வழங 
குைல் மைாைர்பிலான ்பரிநதுதரகதை இலஙதக 
நித்றபவற்றுகின்றைா என்பதை அவைானித்து 
48 ஆவது அ�ர்வில் வாயம�ாழியிலான 
அறிகதகயும், எழுத்து மூல�ான அறிகதக 49 
ஆவது அ�ர்விலும், 51 ஆவது அ�ர்வில் அடுத்ை 
நைவடிகதக எனன என்பது மைாைர்பிலான 
தீர்�ானமும் எடைப்பை பவண்டும் எனவும் குறி 
பபிைப்படடிருநைது.
 எநை ்பரிநதுதரதயயும் இலஙதக நித்ற 
பவற்்றவில்தல என்பது உலகம் அறிநைபை இநை 
நிதலயில் ஐ.நா �னிை உரித�கள் ஆதணககுமு 
ைனது 46/1 தீர்�ானத்தில் கூ்றப்படைதை நித்ற 
பவற்று�ா என்பபை ைற்ப்பாதைய எதிர்்பார்ப 
்பாகும்.

ஐ.நொ �னககு    ... த�ொடர்ச்சி... 

அஙகு வாழும் ரஸய ம�ாழி ப்பசும் �ககதை 
்பாதிகககும். இது ஒரு ம�ாழி வாரியிலான 
இனப்படு மகாதல என மைரிவித்துள்ைது லற்வி 
யாவில் உள்ை ரஸய யூனியன அரசியல் கடசி.
 இநை ப்பாராடைத்தில் கலநது மகாண்ை 
வர்கள் ம�ாழி வரியிலாை இனப்படுமகாதல 
(Language genocide)ப்பான்ற வாககியஙகதை 
மகாண்ை சுபலாகஙகதை ஏநதியவாறு ப்பாராட 
ைத்தை ப�ற்மகாண்டிருந ைனர். உகதரன 
ப்பாருககு பினனர் லற்வியாவில் பொவித்து 
ஒனறிய கால நிதனவாதலயஙகள் ்பலவற்த்ற 
அநை நாடடு அரசு அழித்து வருகின்றது. ஒபைா 
மைாகஸ பைவாதலயஙகளுைனான உ்றவுகதை 
யும் அது முறித்துகமகாண்டுள்ைது.

ஸதபயினில்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

இைனிதைபய பகாத்ை்பாய மீண்டும் அரசியலுககு 
வருவாரா? அல்லது வர�ாடைாரா? என்ற 
பகள்விகள் �ககளிதைபய இருநது வருவைதன 
அவைானிககக கூடியைாக உள்ைது.பகாடைா்பய 
்பாராளு�ன்றத்தில் பிரபவசித்து பிரை�ர் ்பைவிதய 
ஏற்கவிருப்பைாகவும் கூை சிலர் ப்பசிக மகாண்ைனர்.
எனினும் அரசியலில் அவரது ஆதிககம் இனி 
எநைைவுககு ொத்திய�ாகும்? பகாடைா்பயவின 
அரசியல் பிரபவெத்திதன எநைைவுககு �ககள் 
அஙகீகரித்து ஆைரவு மெலுத்துவார்கள் எனம்ற 
ல்லாம் சிநதிகக பவண்டியுள்ைது.
 இபைபவதை நாடதை வஙகுபராத்து நிதல 
ககுத் ைள்ளி 55 இலடெம் �ககதை உணவுககாக 
ப்பாராை தவத்துள்ை அரசியல்வாதிகள், அரெ 
அதிகாரிகள் ெடைத்தின முன நிறுத்ைப்படடு 
அவர்கள் ைண்டிககப்பை பவண்டும்.ம்பாருைாைார 
மநருககடிதய தீவிரப்படுத்திய ராெ்பக்ஷாககதை 
நாடடு �ககள் பு்றககணித்ைார்கள்.ஆனால் 
ைற்ப்பாது ராெ்பக்ஷாககதை மீண்டும் அரசியலுககு 
மகாண்டு வரும் முயற்சிகள் எடுககப்படுகின்றன 
எனறு இலஙதகயின சிபரஷை ்பாராளு�ன்ற 
உறுபபினர் ெம்பிகக ரணவககவும் குற்்றம் சு� 
த்தி இருககின்றார்.இத்ைதகய கருத்து மவளி 
ப்பாடுகளுககு �த்தியில் பகாடைா்பயபவா 
அல்லது ஏதனய ராெ்பக்ஷாககபைா மீண்டும் ஆடசி 
பீைப�றுவதை ப்பாராடைககாரர்கபைா அல்லது 

நாடடு �ககபைா விரும்்பவில்தல.நாடு மீண்டும் 
இககடைான ஒரு சூழ்நிதலககு ைள்ைப்படுவதை 
யாரும் விரும்்ப�ாடைார்கள் அல்லவா!
 இது இவவாறிருகக பகாத்ை்பாய அரசியலில் 
ஈடு்படுவாரா? இல்தலயா? என்ற பகள்விகளுககும் 
�த்தியில் அவருககு மீண்டும் அரசியலில் ஈடு 
்படும் எண்ணம் காணப்பைவில்தல எனறும் 
ைனது எதிர்கால அரசியல் மைாைர்பில் எநைமவாரு 
கருத்தையும் அவர் மவளிப்படுத்ைவில்தல எனறும் 
மெயதிகள் வலியுறுத்துகின்றன.

வகைள்வி:
 முன்னொள் ெனொதிபதிககுரிய உரி 
்மகை்ள அனுபவிககை வகைொட்டொவுககு 
உரி்ம கி்டயொது என்று பிர�ொன எதிரக 
கைட்சி த�ரிவித்துள்ளவ�! இதுபறறி என்ன 
கூ்ற விருமபுகின்றீரகைள்

பதில்:
 உண்த�ைான.நாடடின ெடைத்துககத�ய 
முனனாள் ெனாதி்பதிககு சி்றபபுரித�கள் �ற் 
றும் ெலுதககதை அரொஙகம் வழஙகினாலும் 
அவற்த்ற அனு்பவிககக கூடிய ைார்மீக உரித� 
முனனாள் ெனாதி்பதி  பகாத்ை்பாய ராெ்பக்ஷவுககு 
கிதையாது.நாடடின ம்பாருைாைாரத்தை ்பாரதூ 
ர�ாக வீழ்ச்சியதையச் மெயதுள்ை அவருககு 
�ககளின வரிப்பணத்தில் எநைவிை�ான சுகப்பாக 

வெதிகளும் மெயது மகாடுககப்பைககூைாது 
எனறு பிரைான எதிர்ககடசியான ஐககிய �ககள் 
ெகதி மைரிவித்திருககின்றது. இதில் �ாற்றுககருத் 
துகளுககு இைமில்தல எனப்ற கருதுகினப்றன.
 நாடு ம்பாருைாைார ரீதியில் இககடைான 
சூழ்நிதலதய எதிர்மகாண்டுள்ை நிதலயில் 
அதனத்து மெலவீனஙகளும் குத்றககப்பை பவண் 
டிய பைதவ காணப்படுகின்றது. இைனடிப்ப 
தையில் அரெ அலுவலகஙகளிலும் மெலவுகதை 
கணிெ�ாக குத்றககப்பை பவண்டியைன அவசி 
யம் வலியுறுத்ைப்படடுள்ைது.அத்பைாடு அரசியல் 
வாதிகள், மவளிநாடுகளுககான இலஙதகயின 
தூதுவர்கள் உள்ளிடை ்பலருககான மெலவுகதையும்  
உைனடியாக குத்றப்பைற்கான நைவடிகதககதை 
ப�ற்மகாள்ளு�ாறு எதிர்கடசிகள் பவண்டுபகாள் 
விடுத்து வருவைதன அவைானிகக முடிகின்றது.
இபைபவதை அரெ ஊழியர்களின எண்ணிகதகதய  
குத்றப்பது மைாைர்்பான நைவடிகதககள் �ற் 
றும் புதிைாக அரெ நிய�னஙகள் வழஙகுவதை 
பிற்ப்பாடுைல் ப்பான்றன குறித்தும் ஆராயப்படடு 
வருகின்றது.நிதலத�கள் இவவாறு இருககும் 
ப்பாது முனனாள் ெனாதி்பதிககான மெலவுகள் 
�டடு�ல்லாது அதனவருககான ஆைம்்பர மெலவு 
களும் குத்றககப்படுைல் பவண்டும் என்பபைாடு 
இது குறித்து அதனவரதும் ஒத்துதழபபும் அவ 
சிய�ாகின்றது என்பைதன நிதனவு்படுத்ை விரும் 
புகினப்றன என்றார்.

அபபொவி மக்கள் ... த�ொடர்ச்சி...

விையம் எனவும் அவர் குறிபபி டடுள்ைார். 
 அத்துைன, ப்பாராடைககாரர்கள் மீைான 
ைாககுைல் குறித்து மவௌிப்பதையான, ்பார்பட 
ெ�ற்்ற விொரதணகதை அதிகாரிகள் உைன 
டியாக ப�ற்மகாள்ை பவண்டும் எனவும் அவர் 
வலியுறுத்தியுள்ைார்.

இேஙர்கயின் .. த�ொடர்ச்சி...

உறுதிமெயது ஏதழ �ற்றும் ்பாதிககப்பைககூடிய 
– குறிப்பாக ம்பண்கள் �ற்றும் குழநதைகளின 
வாழ்வாைாரத்தை ்பாதுகாககும் பவதலத்திடைம் 
ஆகும்.

ஆசிய அபிவிரு  ... த�ொடர்ச்சி  ...

கின்றனர்.
 ப�லும் இலஙதக ைற்ப்பாது எதிர்மகாண் 
டுள்ை ம்பாருைாைார சிககலுககு  �த்தியில் 
வாழ்வாைார மநருககடிகதை ெநதித்துள்ை 
ைம்த� மைாைர்நது இவவாறு விொர 
தணககு ்பயஙகரவாை விொரதணபபிரிவினர் 
அதழப்பது ப�லும் �ன அழுத்ைத்தையும் அச்ெத் 
தையுப� மகாடுத்துள்ைைாக விொரதணககு 
அதழககப்படைவர்கள் மைரிவித்துள்ைனர்.

கிழககில் ஊட்க  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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குருதி உத்றைல் அல்லது குருதிககலஙகளில் 
அதைபபு என்பது ைற்ப்பாதைய உலகில் 

அதிக �ரணஙகதை ஏற்்படுத்தும் பநாயகளில் 
ஒனறு. குருதிககுழாயகளுககுள் உருவாகும் அதெ 
யும் அல்லது  அதெயாை சிறிய கடடிகள் குருதி 
உத்றவதை (Blood clots) ஏற்்படுத்தி அதைபத்ப 
ஏற்்படுத்ைலாம். அது எநை இைத்தில் ஏற்்படடுள்ைது 
�ற்றும் அைன அைவு எனன என்பதை ம்பாறுத்து 
ைான அைன ்பாதிபபுககள் கணிபபிைப்படும்.
 2020 ஆம் ஆண்டு இதைய பநாயினால் 
இ்றநைவர்களில் 6 இல் ஒருவர் குருதிக கலனகள் 
அதைப்பால் ்பாதிககப்படைவர்கள். ஒவமவாரு 

40 மெககனுககம் 
அ ம � ரி க க ா வி ல் 
ஒருவர் ்பககவாை த்ைால் 
்பாதிககப்பைகின்றார். 3.5 
நிமிைத்திற்கு ஒருவர் அஙகு இநை பநாயினால் 
இ்றககி்றார். ஆண்டுபைாறும் அஙகு 8 இலடெம் 
�ககள் இநை பநாயினால் இ்றககின்றனர்.
 நாடிகளில் ஏற்்படும் அதைபபுககள் (Arte-
rial blood clots) மிகவும் ஆ்பத்ைானதவ ஏமனனில் 
அதவ ைான மூதை �ற்றும் இையம் ப்பான்ற 
முககிய அஙகஙகளுககு குருதிதய வழஙகு்பதவ. 
குருதி உத்றவைற்கு ்பல காரணிகள் உண்டு. 
உைற்்பயிற்சி இனத�, ்பரம்்பதர மூலககூறு, 
உணவுப ்பழககஙகள், இரொயணப ம்பாருடகள் 
என்பன அவற்றில் சில.

 ஆனால் ைற்ப்பாதைய ஆயவுகளின அடிப 
்பதையில் உைல் ம�லிவைற்காக ்பயன்படுத்தும் 
குடி்பானஙகளும் (diet drinks) குருதி உத்றவதை 
ஏற்்படுத்துவைாக மைரிவிககப்படுகின்றது. இது 
சிறிய கருதிக கலஙகளில் உத்றைதல ஏற்்படுத்து 
வைால் அது மிகவும் ஆ்பத்ைானைாக கருைப்படுகி 
ன்றது.
 எ�து உைலில் குருதி உத்றவது என்பது 
முககிய�ானது. அதுபவ எ�ககு காயஙகள் ஏற் 
்படும்ப்பாது அதிக குருதிப ப்பாகதக கடடு 
ப்படுத்தும். ஆனால் பைதவ ஏற்்பைாைப்பாது 
குருதி உத்றவபை ஆ்பத்ைானது. ischaemic ்பகக 
வாைம் (stroke) என்பது மூதைககு மெல்லும் குருதிக 
நாடிகளில் ஏற்்படும் அதைப்பாகும். �ககளில் 
ஏற்்படும் ்பககவாைஙகளில் 87 ெைவிகிை�ானதவ 
இநை வதகதய பெர்நைது. மகாழுபபுககள் 
குருதிக கலஙகளில் ்படிவைாலும் (plaques) இது 
ஏற்்படும். அதவயவஙகளுககு குருதி மெல்வது 

ைதைப்படும்ப்பாது அதவ ஒகசிென �ற்றும் 
குளுகபகாஸ இனறி இ்றகக பநரிைலாம்.
 ைாவர உணவுகள் குருதிககலஙகளில் 
ஏற்்படும் அதைபத்ப ைடுககும்ப்பாதும்இ அதவ 

ையாரிககப்படும் முத்ற சில ெ�யஙகளில் ஆ்பத் 
ைானைாக அத�நதுவிடுகின்றது. சீனி அல்லாை 
மெயற்தகயான இனிபபு வதககதை (medically 
called artificially sweetened beverages or ASB’s) மகாண்ை 
குடி்பானஙகள் குருதி உத்றதவ ஏற்்படுத்துவைாக 
குருதிக கலனகள் மைாைர்்பான தவதியக கலாநிதி 
ப்பாராசிரியர் �ார்ச் தவற்மல மைரிவித்துள்ைார்.
 இநை வதகயான குடி்பானஙகள் ்பககவாை 

ஙகள் �ற்றும் இருதைய பநாயகதை ஏற்்படுத் 
துவைாக �ருத்துவ ெஞசிதககளில் மைரிவிககப்ப 
டடுள்ைன. �ாைவிைாய நின்ற ம்பண்களில் 
இைன ்பாதிபபுககள் அதிகம். நாைஙகள் அல்லாது 
நாடிகளில் அதைபத்ப ஏற்்படுத்துவைால் ்பாதிபபுக 
கள் அதிகம்.

 மெயற்தகயான இனிபபு இராொயணம் 
பெர்ககப்படை குடி்பானஙகதை ்பயன்படுத்தும் 
81000 ம்பண்களில் ப�ற்மகாள்ைப்படை ஆயவு 
மைாைர்்பான ைகவல்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு 
மவளிவநை the journal Stroke எனனும் விஞ்ான 
ெஞசிதகயில் ்பரசுரிககப்படடிருநைது. மூனறு 
வருைஙகள் மைாைர்ச்சியாக இநை குடி்பானஙகதை 
குடிப்பவர்கதை 11.9 வருைஙகளுககு அவைா 
னித்ைைன மூலம் ம்ப்றப்படை ைகவல்கள் மவளியி 
ைப்படடிருநைன.
 தினமும் ்பல ைைதவகள் இநை ்பானங 
கதை அருநது்பவர்களில் கணிெ�ானபனார் ்பகக 
வாைம் �ற்றும் இருதைய பநாயகைால் ்பதிகக்பட 
டிருப்பது உறுதி மெயயப்படடுள்ைது. அவர்களில் 
ம்பாரும்்பாலானவர்களில் நாடிகளிபலபய அதைப 
புககள் ஏற்்படடிருநைன.
 குத்றநை கபலாரி உள்ை குடி்பானஙகளில் 
பெர்ககப்படும் இரொயணப ம்பாருடகள். ஆ்பத் 
ைானதவ இல்தல எனறு கூ்றமுடியாது. அதவ 
அதிகைவு உள்மைடுககப்படும்ப்பாது ப்பான்ற 
்பககவாைம் �ற்றும் இருதைய பநாயகதை உண் 
ைாககுகின்றன என மைரிவித்துள்ைார் the Al-
bert Einstein College of Medicine in the Bronx, New York 
்பல்கதலககழகத்தை பெர்நை Yasmin Mossavar-Rah-

mani, professor of clinical epidemiology and population 
health.

 சிறிய குருதிக கலனகளில் உரு வாகும் 
அதைபப்ப அதிக ஆ்பத்ைானைாக �ாறுகின 
்றது. மெயற்தகயான இரொயணம் பெர்ககப 
்படை குடி்பானஙகதை அருநைாை ம்பண்களு 
ைன ஒபபிடும் ப்பாது அைதன அருநது்பவ 
ர்களில் 23 விகிைம் அதிக�ானவர்கள் ்பககவாை 

த்ைால் ்பாதிககப்படு வது 
இநை ஆயவில் கண்ைறி 
ய ப ்ப ட டு ள் ை து . 
அதில் 31 
விகிை�ானவர்களுககு 

ischaemic stroke எனப்படும் மூதையில் ்பாதிபபு 
ஏற்்படுகின்றது.
 இநை வதகயான ்பானஙக ைால் இரு தைய 
பநாயகள் �ற்றும் ்பககவாைஙகள் ஏற் ்படுவைாக 
்பல �ருத்துவ ஆயவககடடுதரகள் மைரிவி 
ககின்றப்பாதும் அைதன தீர்கக�ாக உறுதி மெயய 
முடியவில்தல என மைரிவித்துள்ைார் ப்பாராசிரியர் 
தவற்மல. ஏமனனில் இதில் ்பல காரணிகள் ைாகக 
த்தை ஏற் ்படுத்ைலாம்.

  அைாவது இைதன நாம் ஒரு எ�து 
அவைான�ாகபவ கருதுகினப்றாம். ப�லும் உறுதி 
மெயவைற்கு அதிக ஆயவுகள் ப�ற்மகாள்ைப்பை 
பவண் டும் என மைரிவித்துள்ைார் Vermont ்பல்க 
தலககழகத்தை பெர்நை ப்பராசி ரியர் ரபெல் பொன 
ென.
 எனபவ சில வதகயான மெயற்தக 
உணவுகதை நாம் �டடுப்படுத்ைப்படை அைவில் 
உள்மைடுப்பது எ�ககு ஆபராககிய�ானது என 
அவர் ப�லும் மைரிவித்துள்ைார்.
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