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உக்ரைனில் உள்ள நான்கு மாநி 
லங்களில் ரைஸ்ா நடத்தி் 

வாக்்காடுப்புககு எதிரைா்க ஐககி் 
நாடு்கள ச்ையில் அ்மரிக்கா 
்்காண்டுவந்த தீரமானம் நி்ை 
வவறைப்ைட்டுள்ளது.

  193 உறுப்பு நாடு்க்்ள 
்்காண்ட இந்த ச்ையில் 143 நாடு 
்கள ஆ்தரைாவா்கவும் 5 நாடு்கள 
எதிரைா்கவும் வாக்களித்்ததுடன், 45 
நாடு்கள வாக்்காடுப்பில் ்கலநது 
்்காள்ளவில்்ல. வாக்்கடுப்பில் 
்கலநது்்காள்ளா்த நாடு்களில் சீனா, 
இநதி்ா, ைாகிஸ்தான், ்்தன்னா 
பிரிக்கா மறறும் சிறீலங்கா ஆகி் 

நாடு்கள அடஙகும்.
 இந்த தீரமானம் இனப்ைடு 
்்கா்லயில் இருநது ்தப்பிப்ை்தற 
்கா்க மக்கள அளித்்த வாககு்க்்ள 
நிரைா்கரிப்ை்தா்கவும், வமறகுல்கம் 
ஐ.நா்வ ்தனது நலன்்களுக்கா்க 
ை்ன்ைடுத்தி வருவ்தா்கவும் ரைஸ்ா 
குறைம் சுமத்தியுள்ளது.
 ்ைாரு்ளா்தாரை மறறும் ரைாஜ 
்தநதிரை மிரைட்டல்்கள மூலம் அபி 
விருத்தி்்டநது வரும் நாடு்க்்ள 
அ்மரிக்கா மிரைட்டி யுள்ள்தா்கவும் 
ரைஸ்ாவின் ்வளிவிவ்காரை அ்மச் 
சர வசரவ்கா லாவரைாவ் ்்தரிவித்துள 
்ளார.
 இ்தனி்டவ், ரைஸ்ாவின் 
கி்ரைமி்ா ைாலத்தின் மீது உக்ரைன் 
வமற்்காண்ட ்தற்்கா்லத் ்தாககு 
்த்ல ்்தாடரநது ்கடந்த திங்கட் 
கிழ்ம (10) ரைஸ்ா வமற்்காண்ட 

வ்காவிட்-19 வநாயின் ்தாக 
்கம் கு்ைநது வருவ ்தா்க 

அ்மரிக்கா ்்தரிவித்து வருகின்ை 
வைாதும், அந்த வநாயினால் இந்த 
வருடத்தில் மட்டும் 225,000 வைர 
உயிரிழநதுள ்ள்தா்க ஏ.பி.சி ்சய்தி 
நிறுவனம் ்்தரிவித்துள்ளது.
 இந்த ்வரைசினால் அ்மரிக 
்காவில் தினமும் ைல நூறு மக்கள 
மரைணித்து வருகின்ைனர. இதுவ்ரை 
யில் அ்மரிக்காவில் ஒரு மில்லி 
்னுககு வமறைட்டவர்கள உயிரிழ 
நதுள்ளதுடன், உல்கம் முழுவதும் 
6.5 மில்லி்ன் மக்கள உயிரிழநதுள 
்ளனர.
 அவ்தசம்ம், இந்த வநாயி 
னால் உல்கம் முழுவதும் 623 

மில்லி்ன் மக்கள ைாதிப்ை்டநது 
ள்ளனர. ்தடுப்பு மருநது்கள ை்ன் 
ைடுத்்தப்ைடுவ்தால் வ்காவிட் வநாய் 
்கட்டுப்ைாடு்க்்ள ைல நாடு்கள 
்த்ளரத்தியுள்ளவைாதும் இந்த 
வநாயின் ்தாக்கத்்்த அவர்க்ளால் 
முழு்ம்ா்க ்கட்டுப்ைடுத்்த முடி் 
வில்்ல.
 வமலும் குளிர்காலம் ைல நாடு 
்களில் ஆரைம்பித்துள்ள்தால் மீண் 
டும் புதி் அ்ல உருவா்க லாம் 
என்ை அச்சமும் எறைட்டுள்ளது. 
பிரித்்தானி்ாவில் ்வத்தி்சா்ல 
்களில் அனுமதிக்கப்ைடுைவர்களின் 
எண்ணிக்்கயும் அதி்கரித்து ்சல் 
வ்தா்க ்்தரிவிக்கப்ைடுகின்ைது.

Nfhtpl;-19 Nehapdhy; ,e;j tUlk; 
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ைாரைதி் ஜன்தா ்கட்சியினர 
ஆட்சியில் உள்ள ்்தன் 

னிநதி் மாநிலமான ்கரநாடா்கா 
வில் முஸலீம் மாணவி்கள ைர்தா 
அணிவது ்த்ட ்சய்்ப்ைட்ட்்த 
்்தாடரநது ்்தாடரைப்ைட்ட வழககு 
்்தாடரபில் நீதி வழஙகுவதில் உ்ர 
நீதிமன்ைம் முரைண்ைட்ட ்கருத்து 
்க்்ள ்்காண்டுள்ள்தா்க ்்தரிவிக்க 
ப்ைடுகின்ைது.
 இந்த வழககு ்்தாடரபில் 
அ்மக்கப்ைட்ட நீதிைதி்க்்ள 
்்காண்ட குழுவில் ைல ்கருத்து 
முரைண்ைாடு்கள வ்தான்றியுள்ளன. 
்தமககு எதிரைா்க இ்ழக்கப்ைட்ட 
அநீதிககு எதிரைா்க முஸலீம் 
மாணவி்களும், ்ைறவைார்களும் 
வைாரைாடி வரு்்கயில் அவர்களுககு 
எதிரைா்க ைாரைதி்ா ஜன்தா ்கட்சி்் 
வசரந்தவர்களும் வைாரைாட்டத்தில் 
ஈடுைட்டுவருகின்ைனர.
  இந்த விவ்காரைம் குறித்து 
்தமககுள வவறுைட்ட ்கருத்துக்கள 

உள்ள்தால் ைல நீதி்ா்ளர்க்்ள 
்்காண்ட குழு அ்மக்கப்ைட 
வவண்டும் எனவும், ஆனால் அது 
எப்வைாது அ்மக்கப்ைடும் என 
்தாம் இன்னும் முடிவு ்சய்் 
வில்்ல எனவும் நீதிைதி ்ெமந 
குப்்தா ்்தரிவித்துள்ளார.
 இநதி்ாவின் 1.4 பில்லி்ன் 
மக்கள ்்தா்்கயில் முஸலீம் 
மக்கள 14 ச்தவிகி்தமாகும். இநதுக 
்க்்ள அதி்கமா்க ்்காண்ட இநதி 
்ாவில் முஸலீம் மக்களுககு எதி 
ரைான வன்மு்ை்கள அதி்கம் இடம் 
்ைறுவதுடன், அவர்களின் உரி்ம 
்களும் மறுக்கப்ைடுகின்ைன.
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்கடந்த 50 வருடங்களில் வன 
உயிரினங்களின் அழிவு 

எதிரைாரக்கா்த அ்ளவுககு அதி்கரித் 
துள்ளது. இது ்காடழித்்தல் மறறும் 
்காறறு, நிலம், நீர வைான்ைன மாச 
்டவ்தால் ஏறைட்டுள்ள்தா்க உல்க 
வன உயிரினங்கள நிதி்ம் ்கடந்த 
வி்ாழககிழ்ம (13) ்வளியிட்ட 
்தனது அறிக்்கயில் ்்தரிவித்துள 
்ளது.

 1970 ஆம் ஆண்டுககும் 
2018 ஆம் ஆண்டுககும் இ்டயில் 
உயிரினங்களின் அழிவு 69 விகி 
்தத்்்த எட்டியுள்ளது. உலகில் 
உள்ள 5,230 இனங்க்்ள வசரந்த 
32,000 வன உயிரினங்களின் ் ்தா்்க 
யில் இருநது இந்த ்தரைவு்கள ்ைைப் 
ைட்டுள்ளன.
 இந்த ்தரைவு்கள மி்க வமாச 
மான அழி்வ ்காட்டுவ்தா்க 
வும் உலகில் உள்ள வன உயிரினங 
்க்்ள ைாது்காப்ை்தற்கான நடவடிக 
்்க்்ள நாம் வி்ரைவுைடுத்்த 
வவண்டும் எனவும் லண்டன் உயிரி 
்ல் சங்கத்தின் ்த்லவர அன்றூ 
்ரைரி ்்தரிவித்துள்ளார. 
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்கடந்த அகவடாைர 12, 13 ஆகி் 
வ்ததி்களில் மவலசி்ா வின் 

சைா மாநிலத்தில் இருநது இந 
வ்தாவனசி்ா்வச் 342 ஆவண 
ங்க்ளறை குடிவ்றி்கள நாடு ்கடத் 
்தப்ைட்டிருககின்ைனர. 
 இநவ்தாவனசி் தூ்தரை்க ஒத் 
து்ழப்புடன் மவலசி் குடிவரைவு 
த்து்ை இநநடவடிக ்்கயி்ன 
வமற்்காண்டிருககிைது. 
 ஆவணங்க்ளறை குடிவ்றி 
்கள அ்னவரும் மவலசி்ாவின் 
்தாவாவ் து்ைமு்கத்திலிருநது ்கடல் 

வழி்ா்க இநவ்தாவனசி்ாவின் 
நுனு்கன் து்ைமு்கத்துககு அனுப்பி 
்வக்கப்ைட்டுள்ளனர. 
 மு்தல் நாள ்தாவாவ் குடி 
வரைவுத் ்தடுப்பு மு்காமிலிருநது 135 
வைரும் இரைண்டாவது நாள வ்காத்்தா 
கினைாலு, சண்டாக்கான், ைாைார 
ஆகி் மாவட்டங்களில் உள்ள 
மூன்று ்தடுப்பு மு்காமிலிருநது 207 
வைரும் என ்மாத்்தம் 342 வைர 
நாடு்கடத்்தப்ைட்டிருககின்ைனர 
என சைா குடிவரைவுத்து்ை 
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ஐவரைாப்பி் நாடு்களில் ஏறை 
ட்டுவரும் ைணவீக்கத்்்த 

்்தாடரநது ஊதி் உ்ரவு வ்காரி 
எரி்ைாருள சுத்தீ்கரிப்பு ைணி்ா 
்ளர்கள ைணிப்புைக ்கணிப்பில் ஈடு 
ைட்டுவருவ்தால் பிரைான்ஸ ்கடும் 
்நருக்கடி்் சநதித்துவருகின்ைது.

 ைணி்ா்ளர்கள ைணிககு 
திரும்ைவவண்டும் என பிரைான்ஸ 
அரைசு ்்தரிவித்துள்ளவைாதும் ்தாம் 
்்தாடரநது ைணிப்புைக்கணிப்்ை 
வமற்்காள்ளப்வைாவ்தா்க ைணி 
்ா்ளர்கள ்்தரிவித்துள்ளனர. இந்த 
ைணிப்புைக்கணிப்பினால் பிரைான்ஸ 
இல் உள்ள 7 சுத்தீ்கரிப்பு நி்ல்ங்க 
ளில் 6 நி்ல்ங்கள முறைா்க ்ச் 
லிழநதுள்ளன. 
 இந்த ைணிப்புைக்கணிப்ைால் 
அஙகு எரி்ைாருள ைறைாககு்ை 
ஏறைட்டுள்ளதுடன், வா்கன 

gpuhd;]py; vupnghUs; Rj;jpfupg;G 
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இலங்்கயின் நலிவ்டந்த 
நி்லயில் உள்ள மக்கள ் ைாரு 

்ளா்தாரை ்நருக்கடி ்காரைணமா்க 
்ைரும்ளவு ்கடன்வாஙகு்தல்  
கு்ைந்த்ளவு உண்வ உண்ணு்தல் 
நா்ளாந்த உண்வ கு்ைத்்தல் 
வைான்ை நடவடிக்்க்களில் ஈடுை 
ட்டுள்ளனர என சரவவ்தச ்சஞ் 
சிலு்வ ்சம்பி்ை சமூ்கத்தின் 
ஆசி் ைசுபிககிற்கான பிரைாநதி் 
இ்ககுநர அ்லக்ாண்டர மத்யூ 
்்தரிவித்துள்ளார.
 மனி்தாபிமான வ்த்வ்க்்ள 
திை்ம்ா்கவும் வி்ரைவா்கவும் 

்சய்்ாவிட்டால் இப்வைாது ்நரு 
க்கடி்ான நி்லயில் உள்ள மக 
்கள ்தப்ைமுடி்ா்த அவலநி்ல ககு 
்சல்வார்கள என்றும் அவர கூறு 
யுள்ளார.
 இலங்்கயில் ைாதிக்கப் 
ைட்ட மக்கள அரைசாங்கம் மறறும் 
இரைாஜ்தநதிரை சமூ்கத்தின்ரை சநதிப் 
ை்தற்கா்க வமற்்காண்ட விஜ்ம் 
குறித்து ்கருத்து ்்தரிவிக்்க 
யிவலவ் அவர இ்த்னத் ்்தரிவி 
த்்தார. இ்தன்வைாது அவர வமலும் 
கூறு்்கயில்,

kdpjhgpkhd Njitfis tpiuthf G+u;j;jp 

nra;ahtpl;lhy; ,yq;ifau;fSf;F fLk; ghjpg;G
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"ஆயுத ம�ோதலின் ம�ோது கோணோ�ல் ம�ோதல் உயிரிழப்பு என்�ன சோத்தியம�" என்னும் கருத்்த 
இன்று இலங்கயின் எதிரகோலம் குறித்து கோலநி்ல குறித்த விடயஙக்ை முன்்னடுப்�தன் 

மூலம் உறுதிப்�டுத்த்ென சிறிலஙகோ ஜனோதி�தியோல் அெருககோன ஆமலோசகரோக நியமிககப்�டட 
ம�ோரமெயின் முன்னோள் அ்�சசர எரிக்சோல்்கம் ் தரிவித்துள்ைோர. இெர முன்னர சிறிலஙகோவுககும் 
விடுத்லப்புலிகளுககும் இ்டயிலோன அ்னத்துலகப் ம�சசுெோரத்்தககு �டுநி்லயோைரோக 
விைஙகியெர. இநதச ்சய்தி்ய வீரமகசரிப் �த்திரி்க "விடுத்லப்புலிக்ை �ோன் அழித்மதன் எனத் 
்தரிவிககப்�டுெது சரியோன விடய�ல்ல- எரிக்சோல்்கம்" என்்ற த்லப்பில் ் ெளியிடடுள்ைது. ெலிநது 
கோணோ�லோககப்�டட்� யுத்தத்தின் இயல்புநி்ல எனச சிறிலஙகோ அரசோஙகம் ெலிநது கோணோ�ல் 
ஆககப்�டமடோர ்தோடரபில் ஐககிய �ோடுகள் �னித உரி்�கள் ஆ்ணயகத்திற்குப் ்�ோறுப்புக கூ்ற 
�றுககும் அ்னத்துலகச சடடஙகளுககு எதிரோன குற்்றச ்சயலுககு �கக�ல�ளிககும் ம�ோககிலும், 
அ்னத்துலக �னித உரி்�கள் ஆ்ணயகத்தின் சிறிலஙகோவில் �னித உரி்�க்ை ஒழுஙகு�டுத்தும் 
முயற்சிகளுககுப் �ோதிப்புகக்ை ஏற்�டுத்தும் ம�ோககிலும் அ்�நதுள்ை எரிக்சோல்்கம்மின் இநதத் 
தெ்றோன கருத்து உலகின் �ோதுகோப்புககும் அ்�திககும் எதிரோன ்சயலோக அ்�கி்றது.  
 ஐககிய�ோடுகள் ச்�யின் அ்னத்துலகச சடடஙகள், உலகில் ம�ோரககோலஙகளிலும் யுத்தககுற்்றச 
்சயல்கள், �னிதோயத்திற்கு எதிரோன குற்்றஙகள், �னித உரி்� ென்மு்்றகள், இனஅழிப்புககள், 
இனத்து்டப்புககள், �ண�ோடடு இனஅழிப்புககள் ்சய்யப்�டுெது  அ்னத்துலகச சடடஙகளுககு 
எதிரோன அ்னத்துலக நீதி�ன்்றத்தோல் தணடிககப்�ட மெணடிய குற்்றம் எனத் ்தளிெோகத் ்தரிவிக 
கின்்றன. இநத அ்னத்துலகச சடட �ர்� மீறி உலகின் �ோதுகோப்்�யும் அ்�தி்யயும் ஒழுஙகு 
�டுத்தும் ஐககிய�ோடுகள் ச்�யின் �னித உரி்�கள் ஆ்ணககுழுவின் ்சயற்�ோடுகளுககு கருத்தை 
வில் ஊறுவி்ைவிககும் ெ்கயில் ம�ோரமெயின் முன்னோள் அ்�சசர எரிக்சோல்்கம் அெரகள் 
சிறிலஙகோ அரசோஙகத்தின் அ்னத்துலகக குற்்றச ்சயலுககு நியோயப்�டுத்தல் ்சய்துள்ைோர. ெலிநது 
கோணோ�ல் ஆககப்�டடெரகளின் கிடடிய குடும்� உறுப்பினரகள் 158 ம�்ர தஙகளின் இரணடோயிரம் 
�ோடகளுககும் ம�லோன ம�ரடியோன நீதிககோன ஜன�ோயகப் ம�ோரோடடத்தில் சோகக ்கோடுத்த நி்லயி 
லும் உறுதியுடன் ம�ோரோடிக ்கோணடிருப்�து உலகறிநத விடயம். இெரகள் மகோரும் தணட்ன 
நீதியும் �ரிகோர நீதியும் இெரகளுககு கி்டப்�்த அ்னத்துலக ரீதியில் த்ட்சய்ய முயற்சிககும் 
சிறிலஙகோவின் முயற்சிகளுககுப் �கக�ளிககும் கூற்்றோக ம�ோரமெயின் முன்னோள் அ்�சசரின் கருத்து 
அ்�நதுள்ைது. 
 உலகில் �ோதுகோப்்�யும் அ்�தி்யயும் கோககப் ்�ோறுப்புள்ை ஐககிய �ோடுகள் ச்�யின் 
உறுப்பு �ோடுகளில் ஒன்்றோன ம�ோரமெ  அெ்ர இநத அ்னத்துலகச சடட மீ்றலுககோக உடமன 
திருப்பி அ்ழத்து உலகின் �ோதுகோப்்�யும் அ்�தி்யயும் ம�ண உதெ மெணடு்�ன ம�ோரமெ 
அரசோஙகத்்த ெலியுறுத்துெது,  உலகின் முககிய �ோடுகளில் எல்லோம் புலம்�திநது ெோழ்நது 
்கோணடிருககும் உலக ஈழத்தமிழினத்தின் ்�ோறுப்�ோகவும் தமிழகத் தமிழினத்தெரின் இனத்துெ 
உ்றவுக கட்�யோகவும் உள்ைது. எரிக்சோல்்கம்மின் ச�கோல நிய�னம் குறித்து யோழ்ப்�ோணப் 
�த்திரி்ககளில் ்ெளிெநத குறிப்பு ஒன்றில் இமத விடயத்திற்கு இெர தமிழக முதல்�சசர  மு. க. 
ஸடோலின் அெரகளுககும் ஆமலோசகரோகப் �ணியோற்்றப் ம�ோகி்றோர என்றும் ்தரிவிககப்�டடுள்ைது. 
அமத மெ்ை இெர ்கோழும்பில் தமிழ்ப்�ோரோளு�ன்்ற உறுப்பினரகள் சடடத்தரணி சு�நதிரன், திரு.
சோணககியன் ஆகிமயோ்ரயும் அ்ழத்துப் ம�சியுள்ைோர. இநதச ்சயற்�ோடுகளுககும் கோலநி்ல்ய 
உறுதிப்�டுத்தலுககும் எத்த்கய உட்தோடரபுகள் உள்ை்தன கோலநி்ல்யப் ம�ணல் ்தோடரபில் 
அறிெோரநத அணுகுமு்்ற உள்ை �லருககுத் தி்கப்�ோக உள்ைது. 
 இ்ெ எல்லோம� இநதியோ முன்்னடுககும் சிறிலஙகோ அரசியல்�ப்பின் 1978ம் ஆணடு 
13ெது திருத்தத்்தச சிறிலஙகோ்ெ மீைவும் �்டமு்்றப்�டுத்த ்ெககும் முயற்சிககு அ்னத்துலக 
அழுத்தத்்த ஈழத்தமிழர ம�லும் தமிழகத் தமிழர ம�லும் உருெோககி அெரகள் இநத முயற்சி்யத் 
தடுகக்ெடுககும் சன�ோயகெழிக்ை அ்டககும் ம�ோககு்டயதோகமெ எரிக்சோல்்கம்மின் 
்சயற்�ோடுகள் அ்�கின்்றன. இப்�டித்தோன் இெரோல் விடுத்லப்புலிகளும் �லமிழககச ் சய்யப்�டடனர. 
இநநி்லயில் ெரலோற்றுககு முற்�டட கோலம் முதலோகத் தஙகள் ெரலோற்றுத் தோயகத்தில் தஙகளுககு 
உள்ை இ்்ற்�்யயும் தோயக மதசிய தன்னோடசி உரி்�க்ையும் 22.05. 1972 முதல் �்ட�லத்தின் 
மூலம் ஆககிரமித்து நிற்கும் சிறிலஙகோவிலிருநது தோஙகள் அ்னத்துலக �ோடுகள் அ்�ப்புககைோல் 
�ோதுகோககப்�டடு �ோதுகோப்�ோன அ்�தியோன ெோழ்வில் ெோழமெணடும் என்�மத இன்்்றய ஈழத்தமிழர 
மதசியப்பிரசச்ன. இதற்கு, சிறிலஙகோ அரசோஙகத்தின் நிதிப்�ரெலோகக்ல �ோகோணச்�கள் ெழி 
்�ற்றுக ்கோடுககும் 13ெது திருத்தம் எநத அைவுககு அெரகளின் ெோழ்வுககோன கணணியத்்த 
ஏற்�டுத்தும் அரசியல் தீரெோக அ்�யும் என்�து இநதியோ விைகக�ளிகக மெணடிய விடயம். 
இலங்க இநதிய ஒப்�நதம் திருமகோண�்லத்து்்றமுகத்்த ்�யப்�டுத்தி இநதியப் �ோதுகோப்்� 
இநது�ோககடலில் உறுதிப்�டுத்தும் ம�ோககோனது. இத்ன இலங்கயின் அரசியல்�ப்பு ெழி 
உறுதிப்�டுத்த 13ெது திருத்தம் நிரெோகக கடட்�ப்்� உருெோககிக ்கோடுககும் என்�து இநதியோவின் 
எணணம். இநதத் திருத்தத்்த �்டமு்்றப்�டுத்தோ�மல புரிநதுணரவு அடிப்�்டயில் இநதியோவுடன் 
திருமகோண�்லத் து்்றமுக அபிவிருத்தி �ற்றும் எண்ணய் தோஙகிக்ைப் ம�ணல் இநதியோவுடன் 
இ்ணநமத முன்்னடுககப்�டும் எனத் திருமகோண�்ல �ோெடட அபிவிருத்திக கூடடத்தில் 
உ்ரயோற்றிய சிறிலஙகோ ஜனோதி�தி ரணில் விககிர�சிஙகோ உறுதியுளித்துள்ைோர. எனமெ �்்றமுக�ோக 
13ெது திருத்தத்்தககூடச சிறிலஙகோ இனி ஏற்கோது என்�து ் தளிெோககப்�டடு ெருகி்றது. இநநி்லயில் 
இதற்கோன இநதிய ஆதர்ெப் ்�றும் அனுசர்ணயோைரோக முன்்னய அனுசர்ணயோைருககுப் 
புதிய நிய�னத்்தச சிறிலஙகோ ெழஙகியுள்ைது என்�மத இலககின் எணணம். இநதப் பிரோநதிய 
அ்னத்துலக ம�லோண்�கள் ெல்லோண்�கள் கூடடு்றவின் �்்ற்�ோழிகள் ெழியோக �்்றமுக�ோக 
ெோழ்விழநது ்கோணடிருககும் ஈழத்தமிழரக்ை உலக ஈழத்தமிழரகளின் அ்�ப்புககளின்  கு்ட 
அ்�ப்்�ோன்று உடன் உருெோககப்�டடோல் �டடும� �ோதுகோகக முடியும் என்�மத இலககின் உறுதியோன 
எணணம். ஆசிரியர்

எரிக்சொல்கைம்மின் தவறொன கைருத்துககைொகை
ந�ொர்நவ அரசொஙகைம் அவ்ரத் திருப்பிய்ைககை நவண்டும்“ை்ங்கரைவா்த ்த்டச் சட்டம் ஒட்டு்மாத்்த 

்தமிழர்க்்ளயும் ை்ங்கரைவாதி்க்ளாககி இன 
அழிப்பு ்சய்்வும், ்தமிழர்க்்ள அரைசி்ல் நீக்கம் 
்சய்்ப்ைட்ட ்ைாம்்ம்கள நடமாடச் ்சய்்வும், மக 
்கள வாழ்வ சி்்தக்கவும், இ்்ளஞர்கள வாழ்வ 
அழிக்கவும் உ்தவி்து. ்்தாடரநது அவ்த ்ச்்ல 
்சய்து ்்காண்டும் இருககின்ைது. இ்தன் ்கழுகு ைார்வ 
்்தாடரநது ்தமிழ மக்க்்ள வநாககி்்தா்கவவ உள்ளது.
இ்தன் ்காரைண மா்க ்தமிழர்கள ் ்தாடரநதும் திைந்த்வளி 
சி்ைககுள வாழவ்தா்கவவ உணரகின்ைனர.
 இத்்த்்க் ை்ங்கரைவா்த சட்டத்்்த வநரைடி்ா்க 
சிங்க்ள ்ைரும்ைான்்ம மக்களிடத்தில் ை்ன்ைடுத்்த 
முடி்ா்த ை்ங்கரைவா்த ஆட்சி்ா்ளர்கள வவறு மாரக்க 
மா்க ை்ன்ைடுத்துவ்தறவ்க புதி் சட்டத்்்த முன் 
்மாழிநதுள்ளனர. ை்ங்கரை ்த்டச்சட்டத்்்த திருத்து 
வ்தா்க உளநாட்டிலும் சரவவ்தச அ்மப்பு்களிடமும் 
கூறி்வர்கள, அ்தறகு மாறறி்்தா்க வவறு சட்டத்்்த 
்்காண்டு வரை உள்ள்தா்க அறி வித்்தவர்கள ்தறவைாது 
ை்ங்கரைவா்த ்ச்்ல ்சய்வ்தறகு புதி் சட்டத்்்த 
முன் ்மாழிகி ன்ைனர.
 நீதிமன்ைம் ஒருவருககு ்தண்ட்னககு  தீரப்ை 
ளிக்கப்ைடுகின்ை வைாவ்த ்தண்ட்னக குரி்வர்கள 
சமூ்கம் மாக்கப்ைட புனரவாழ்வயும் அறிவிக்க 
வவண்டும்.அதுவவ சா்தாரைண ந்டமு்ை. ஆனால் 
2009 ஆம் ஆண்டு ஆயு்த யுத்்தம் ்மௌனிக்கப்ைட்ட்்த 
்்தாடரநது ைன்னிரைண்டாயிரைம் இ்்ளஞ ர்கள புணர 
வாடிக்கப் ைட்ட்தா்க மஹிந்த ்தரைப்பினர கூறினர. 
புனர வாழவு என்ைது மூ்்ள சல்வககும், அரைசி்ல் 
நீக்கத்திறகு மட்டுமல்ல,புனர வாழ வுககு  உட்ைட்டவர 
்க்்ள ்்தாடரநது ரைாணுவ மறறும் புலனாய்வு பிரி 
வினரின் ்கண்்காணி ப்பில் ்வக்கப்ைடுவர.
 ்தறவைாது ்்தறகின் இ்்ளஞர்கள நாட்டின் 
்ைாரு்ளா்தாரை வீழச்சி ்காரைணமா்க அரைசுககு எதிரைான 
்்தாடர வைாரைாட்டத்்்த நடத்தி் வைாது அ்த்ன அவசரை 
்கால சட்டம், ை்ங்கரைவா்த ்தரிசனம் என்ைவறறின் 
து்ணக ்்காண்டு மூர க்கத்்தனமா்க அடககி உள்ளனர. 
அவ்த சட்ட த்்்த சிங்க்ள இ்்ள ஞர்கள மீது ்்தாடரநது 
ை்ன்ைடுத்தி ்வறுப் ்ை சம்ைாதிக்க விரும்ைா்த்தால் 
புனர வாழவு ைணி்ா்க சட்ட மூலத்்்த அறிமு்கப்ைடுத்்த 
நி்னககின்ைனர.
 ை்ங்கரைவா்த ்த்ட சட்டத்தில் “ை்ங்கரைவா்தம்” 
்்தாடரபில் சரி்ான வ்ரைவிலக்கணம் ்்காடுக்கா்தது 
வைால புனரவாழவு ைணி்ா்க சட்டத்திலும் புனர 
வாழவு  ் ்தாடரபில் சரி்ான  வ்ரைவிலக்கணம் இல்்ல 
என்ை்த்ன ைல்வவறு ்தரைப்பி னரும் ்்தரிவிககின்ைனர.
 ஆ்தலால் அரைசுககு எதிரைா்க வைாரைாடுைவர்கள, 
மனி்த உரி்ம ்்தாடரபில் ்கருத்து ்்தரிவிப்ைவர்கள, 
மு்கப்புத்்த்கத்தில் ைதி விடுைவர்கள என ைலரும் 
பு்னவாழவிறகு உட்ைடுத்்தப்ைடலாம். அவர்க்்ள 
சமூ்க விவரைா்த ்ச்றைாடு்களுககு உட்ைட்டவர்க 
வ்ளாடு ்வக்கலாம். இ்தன் மூலம்  அரைசி்ல் ்ச்றைா 
ட்டா்ளர்க்்ள ்தண்ட்னககுளளும் ்வக்கலாம். 
அ்தறகு புதி் புனரவு வாழவு சட்டம் மூலம் இடமளிக 
்கப் வைாகின்ைது என் ைவ்த எமது ்கவ்ல.
 ்கடந்த ்காலங்களில் ை்ங்கரைவா ்த்ட சட்டம் 
மு்ைவ்கடா்க ைாவிக்கப்ைட்ட்தால் உடல்,உ்ளரீ தி்் 
ைாதிக்கப்ைட்டவர்கவ்ள அதி்கம். ை்ங்கரைவா ்த்ட 
சட்டத்தின் கீழ ்்கது ்சய்்ப்ைட்டு ்தறவைாதுமா 
சி்ையில் வாடிக ்்காண்டிருப் வைார ைல்வவறு வி்த 
மான உைா்்த்களுககு உட்ைட்டுள்ளனர.்வளியில் 
வந்தவர்களும் அவ்த நி்ல்தான். இ்த்ன ்்தறகின் 
சமூ்கம் உணரவ்தா்கவும் இல்்ல.அ்தற்கா்க குரைல் ் ்காடு 
ப்ை்தா்கவும் இல்்ல.
 ்்தறகின் வைாரைாட்டங்களில் ஈடுைட்ட மூன்று 
வைர ை்ங்கரைவா்த ்த்ட சட்டத்தின் கீழ ்்கது 
்சய்்ப்ைட்டு விசாரை்ணககுறைடுத்்தைட்டு வருகின்ை 
னர. இவர்களின்  விடு்த்லக்கா்க  வ்காஷம் எழுப்பு 
வவார,  இவர்களுக்கா்க வீதி்களில் நின்று வைாரைாடுவவார 
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தமிழர்களின் மணலாற்றை, வெலி ஓயாொ்க 
மாறறிய ம்காெலி(எல்)

வடமா்காணத்தின் முல்்லத்தீவு மாவட் 
டத்்்தயும், கிழககுமா்காணத்தின் திருவ்கா 

ணம்ல மாவட்டத்தி்னயும் இ்ணககின்ை 
ைகுதி்களில் ம்காவலி (எல்) குடிவ்றைத்திட்டம் 
என்ை வைார்வயில் ்தமிழர்களின் பூரவீ்க நிலங்கள 
அை்கரிக்கப்ைட்டு அஙகு சிங்க்ளககுடிவ்றைங்கள 
ஏறைடுத்்தப்ைடுகின்ைன.
 குறிப்ைா்க வடககு மறறும், கிழககு மா்கா 
ணங்க்்ள இ்ணககின்ை ைகுதியில் அ்ம 
நதுள்ள ்தமிழர்களின் பூரவீ்க மணலாறறுப் 
ைகுதி, ம்காவலி(எல்) குடிவ்றைத் திட்டத்தில் 
உளவாங்கப்ைட்டு அஙகு ்தறவைாது ைாரி் 
அ்ளவில் ்ைரும்ைாண்்ம இனத்்தவர்கள 
குடிவ்றைப்ைட்டுவிட்டார்கள.
 ்தமிழர்களின் பூரவீ்க மணலாறு ்தறவைாது 
்வலி ஓ்ாவா்க ்ை்ரமாறைப்ைட்டுள்ளது.
 ்க்ரைது்ைப்ைறறு பிரைவ்தச்ச்்கல்கத்தின் 
ஒருைகுதி்ா்க இருந்த ்தமிழர்களின் மணலாறு 
்தறவைாது ்தனி்ா்கப் பிரிக்கப்ைட்டு ்வலிஓ்ா 
பிரைவ்தச்ச்ல்கமா்க உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது.
 குறிப்ைா்க ்வலிஓ்ா ைாரைவ்தச்ச்ல 
்கத்தின் கீழ 09 கிரைாம அலுவலர பிரிவு்களும், 
28கிரைாமங்களும் ்காணப்ைடுவதுடன், அஙகு ்மாத் 
்தம் 4365குடும்ைங்க்்ளச்வசரந்த 12181அங்கத்்தவர 
்கள குடிவ்றைப்ைட்டுள்ளனர.
 அவ்தவவ்்ள ்க்ரைது்ைப்ைறறு பிரைவ்தச 
ச்ையின் 13வ்தர்தல் வட்டாரைங்களில் ஒரு வட் 
டாரைமா்கவும் இந்த ்வலிஓ்ா வட்டாரைம் 
்காணப்ைடுகின்ைது. இந்த ்வலிஓ்ா வட்டா 
ரைத்திலிருநது நான்கு ்ைரும்ைான்்ம இனத்்த 
வர்கள ்க்ரைது்ைப்ைறறு பிரைவ்தசச்ைககு உறுப் 
பினர்க்ளா்க அங்கம் வகிககின்ைனர.

 இவ்வாைா்க ்தமிழர்களின் பூரவீ்க மணலாறு 

ஆககிரைமிக்கப்ைட்டு, அஙகு ்தறவைாது திட்டமிட்டு 
சிங்க்ளம் வி்்தக்கப்ைட்டுள்ளது.

 வடககு கிழககுத் ்தமிழர ்தா்்கத்தி்ன 
நில ரீதி்ா்க கூறுவைாடுவ்தறவ்க ம்காவலி (எல்) 
அபிவிருத்தித் திட்டம் என்ை வைார்வயில், 
்தமிழர்கள ்சறிநது வாழகின்ை வடககு மறறும் 
கிழககு  மா்காணங்களுககு இ்டப்ைட்ட ்தமிழர்க 
ளின் பூரவீ்க ைகுதி்களில் இவ்வாைான சிங ்க்ளக 
குடிவ்றைங்க்்ள அரைசு திட்டமிட்டு வமற 
்்காண்டுவருகின்ைது.

வெலிஓயா்ெ மமலும் ெலுொக்க அரசு திட்டம்
ஏற்கனவவ ்தமிழர்களின் பூரவீ்க மணலாறறு 
ப்ைகுதி்் அை்கரித்து அஙகு குடிவ்றைத்திட்ட 
த்தி்ன ஏறைடுத்தி்வ்தாடு மாத்திரைம் சிங்க்ள அரைசு 
நின்று விடவில்்ல.
 ்வலிஓ்ா பிரைவ்தச்ச்ல்கத்தின் எல்்ல 
்க்்ள வமலும்  ்தமிழர ைகுதி்க்்ளவநாககி 
விரிவாக்கம்்சய்து அஙகும் சிங்க்ளககுடிவ்றை 
ங்க்்ள ஏறைடுத்தும் மு்றசி்களிலும் சிங்க்ள அரைசு 
மு்னப்புக்காட்டி வருகின்ைது.

 அ்தன்ைடி ்வலிஓ்ாவின் நிரவா்க எல்்ல 
்்ச் ்சம்ம்லவ்ரை விரிவாக்கம் ்சய்வவ்த  
அரைசின் எண்ணமா்க இருககின்ைது.
 அந்தவ்்கயில் ்்காககி்ளாய்கிழககு, ்்காக 
கி்ளாய் வமறகு, ்கருநாட்டுகவ்கணி, ் ்காககுத்்்தாடு 
வாய் வடககு, ்்காககுத்்்தாடுவாய் மத்தி, ்்காக 
குத்்்தாடுவாய் ்்தறகு, ்சம்ம்ல கிழககு, 
்சம்ம்ல  ஆகி்எட்டு ்தமிழ கிரைாமஅலுவலர 
பிரிவு்க்்ளம் ்வலிஓ்ா பிரைவ்தச்ச்ல்கப் பிரி 
வுடன் இ்ணககின்ை மு்றசி்கள ைல்த ட்வ்கள 
ம்காவலி அபிவிருத்தி அதி்காரை ச்ை்ால் வமற 
்்காள்ளப்ைட்டன.
 எனினும் ்தமிழ அரைசி்ல் பிரைதிநிதி்களின் 
்த்லயீட்டால் அந்த மு்றசி்கள ைல்தட்வ்கள 
்தடுத்தும் நிறுத்்தப்ைட்டிருககின்ைன.

தமிழர பகுதியில் தனிச் சிங்கள மதரதல் 
அலவ்கான்்றை ஏறபடுதத முயறசி

குறிப்ைா்க ்்காககி்ளாய், ்கருநாட்டுகவ்கணி, ்்காக 
குத்்்தாடுவாய் ஆகி் மூன்று ைகுதி்களி லுமுள்ள 
ஆறு கிரைாம அலுவலர பிரிவு்களும் ்கரிக்கட்டுமூ்ல 
்்தறகு உளளூரைாட்சிமன்ைத் வ்தர்தல் வட்டாரைமா்கக 
்காணப்ைடுகின்ைது.
 அவ்தவவ்்ள ் சம்்லகிழககு, ் சம்ம்ல, 
அ்ளம்பில், உடுப்புக்க்ளம் உளளிட்டைகுதி்கள 
்கரிக்கட்டுமூ்ல மத்தி உளளூரைாட்சிமன்ை வ்தர்தல் 
வட்டாரைமாக ்காணப்ைடுகின்ைது.

 இந்த இரு வ்தர்தல் வட்டாரைங்களும் ்தற 
வைாது ்க்ரைது்ைப்ைறறு பிரைவ்தசச்ையின் வ்தர்தல் 
வட்டாரைப் பிரிவு்க்ளாக ்காணப்ைடுகின்ைன.
 இந்த இரு வட்டாரைங்களும் ்தறவைாது ்தமி 
ழர்களின் பிரைதிநிதித்துவம் ்்காண்ட வட்டாரைங 
்க்ளா்கக ்காணப்ைடுகின்ைன.
 இந நி்லயில் ்வலிஓ்ா பிரைவ்தச்ச் 
ல்கத்தின் நிரவா்க எல்்ல்் விரிவாக்கம் 
்சய்து, ்தமிழர்கள ்தறவைாதும் வாழகின்ை 
எல்்லக கிரைாமங்க்்ள ்வலிஓ்ாவவாடு 
இ்ணப்ை்தன்மூலம் ்தமிழர்களின் வாககு்க்்ளச் 
சி்தைடிக்க முடியும்.
 ்தறவைாது ்க்ரைது்ைப்ைறறு பிரைவ்தசச்ை 
யின் ஒரு வ்தர்தல் வட்டாரைமா்க மாத்திரைவம 
்வலிஓ்ா ்காணப்ைடுகின்ைது.
 இவ்வாறு எல்்ல்க்்ள விரிவாககி, 
அஙகு வமலும் சிங்க்ளக குடிவ்றைங்க்்ள ஏறை 
டுத்துவ்தன் மூலம் ் வலிஓ்ா்வ ஒரு ்தனிச்சிங்க்ள 
உளளூரைாட்சிமன்ை அல்கா்க, ஒரு ்தனித் வ்தர்தல் 
்்தாகுதி்ா்க உருவாககிக்்காள்ளமுடியும்.
 அ்தாவது முல்்லத்தீவு மாவட்டத்தில் 
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   த�ொடர்ச்சி 13 ஆம் பக்கம்



உளளுரைாட்சி மன்ைங்களுக்கான வ்தா்்தல் 
்க்்ளப் பின்வைாடுவ்தறகு ஜனாதிைதி 

ரைணில் விககிரைமசிங்க சூட்சுைமான உைா்்மா 
ன்்ை முன்்னடுத்்த்்த்டுத்து எதிா்க்கட்சி்கள 
அ்னத்துவம உஷாரை்டநதிருககின்ைன.  குறிப்பி 
ட்ட ்காலத்துககுள வ்தா்்த்ல நடத்்தவில்்ல 
்்ன்ைால், வைாரைாட்டக்க்ளத்தில் இைங்கப்வைாவ 
்தா்க எதிா்க்கட்சி்கள அறிவித்திருப்ை்்த்டுத்து 
அரைசி்ல் ்க்ளம் ைரைைரைப்ைாகியிருககின்ைது. ைலப் 
ைரீட்்ச ஒன்று உருவாகியிருககின்ைது. 
 இன்்ை் ்தருணத்தில் வ்தா்்தல்்க்்ள 
்ாரும் வரைவவற்கத் ்த்ாரைா்கவில்்ல என்ைது 
உண்்ம. பிரை்தான எதிா்க்கட்சி்கள கூட அ்தறகுத் 
்த்ாரைா்கவில்்ல. ஆனால், ்தன்னு்ட் நலன் 
்களுக்கா்க வ்தா்்த்ல பின்வைாடுவதில் ரைணில் 
்வறறி்ைறைால், எதிரைணி்க்்ள அது அரைசி்ல் 

ரீதி்ா்கப் ைாதிககும். அ்தனால்்தான் பிரை்தான எதிா்க 
்கட்சி்கள இப்வைாது வரிநது்கட்டிக்்காண்டு 
வைாரைாட்ட ்க்ளத்தில் இைங்கப்வைாவ்தா்க எச்சரிக 
்்க்க்்ள விடுத்துக்்காண்டுள்ளன.
 மா்காண ச்ை்களுக்கான வ்தா்்தல்்கள 
எப்வைாவ்தா நடத்்தப்ைட்டிருக்கவவண்டும். ஒன்ைது 
மா்காண ச்ை்களும் இப்வைாது ஆளுநா்்க்ளால்்தான் 
நிா்வகிக்கப்ைடுகின்ைது. “நல்லாட்சி” எனப்ைடும் 
“்மத்திரி - ரைணில் கூட்டாட்சி” இடம்்ைறை 
்காலத்திவலவ் வடககு, கிழககு மா்காண ச்ை்கள 
உளளிட்ட ்ைரும்ைாலான மா்காண ச்ை்களின் 
ை்தவிக்காலங்கள முடிவுககு வநதுவிட்டன. 
 மா்காண ச்ைத் வ்தா்்தல் மு்ையில் மாறைம் 
ஒன்்ைச் ் சய்வ்தற்கா்க ைாரைாளுமன்ைத்தில் ் ்காண் 
டுவரைப்ைட்ட சட்டமூலம் ஒன்்ை வாய்ப்ைா்கப் 
ை்ன்ைடுத்தி இந்தத் வ்தா்்தல் ்காலவ்ரை்்ையின்றி 
ஒத்தி்வக்கப்ைடுகின்ைது. இருந்தவைாதிலும், 
ை்ழ் மு்ையிவலவ் வ்தா்்த்ல நடத்துவது 
என அ்னத்து அரைசி்ல் ்கட்சி்களும் பின்னா் 
முடிவுககு வந்தன. அ்தற்கான திருத்்தம் மீண்டும் 
ைாரைாளுமன்ைத்தில் ்சய்்ப்ைட வவண்டும். 
 வ்தா்்தல்்க்்ள நடத்தி மக்கள பிரைதிநிதி 
்களிடம் மா்காண ச்ை்களின் நிா்வா்கத்்்த 
ஒப்ை்டப்ை்தறகு அரைசாங்கம் விரும்பியிருந 
்தால் ைாரைாளுமன்ைத்தில் சா்தாரைண ்ைரும்ைான் 
்மயுடன் நி்ைவவறைககூடி் சட்டத் திருத்்தம் 
ஒன்றின் மூலமா்க இ்த்னச் ்சய்திருக்கமுடியும். 
இன்று கூட ்சய்்முடியும். ஆனால், அதி்காரைத்தில் 
உள்ளவா்்கள மக்க்்ளச் சநதிப்ை்தறகுள்ள ்த்க்கம் 
்காரைணமா்க அ்த்னத் ்தவிா்ககின்ைாா்்கள. 
 ்தமிழத் வ்தசி்க கூட்ட்மப்பு கூட 
அ்த்னச்்சய்வ்தறகுத் வ்த்வ்ான அழுத்்தங்க 
்்ளக ்்காடுப்ை்தறகுப் ைதிலா்க ்வறுமவன 
அறிக்்க்க்்ள ்வளியிடுவதுடன் ்தமது ைணி்் 
நிறுத்திக்்காளகின்ைது. ை்ங்கரைவா்தத் ்த்டச் 
சட்டத்்்த நீக்ககவ்காரி ்காஙவ்கசன்து்ையிலிருநது 
அம்ைாநவ்தாட்்ட வ்ரையில் வா்கனப் வைரை 
ணி்் நடநதும் சுமநதிரைன் + சாணககி்ன் குழு 
வினா் மா்காண ச்ை்களுக்கான வ்தா்்தல்்க்்ள 
நடத்்த வவண்டும் எனக வ்காரி இதுவ்ரையில் எந்தப் 
வைாரைாட்டத்்்தயும் நடத்்தவில்்ல. 
 இந்த நி்லயில் ஒத்தி்வக்கப்ைட்ட உளளு 
ரைாட்சிமன்ைங்களுக்கான வ்தா்்தல்்க்்ள நடத்துவ்த 
ற்கான அதி்காரைம் இப்வைாது வ்தா்்தல்்கள ஆ்ண 
ககுழுவின் ்்க்களுககு வநதிருககின்ைது. அ்தாவது 
்சப்்ரைம்ைா் மா்த இறுதிககுப் பின்னா் உளளுரைாட்சி 
மன்ைங்களுக்கான வ்தா்்தல் அறிவிப்்ை வ்தா்்தல்்கள 
ஆ்ணககுழு ்வளியிட முடியும்.
 உளளுரைாட்சிமன்ைங்களின் ை்தவிக்காலம் 
இரைண்டு வருடங்களுககு நீடிக்கப்ைட்ட நி்ல 
யில் அ்த்ன வமலும் நீடிக்கமுடி்ா்த நி்லயில் 
அரைசாங்கம் உள்ளது. இந்த நி்ல்்ப் ை்ன்ைடு 

த்திக்்காண்டு எதிா்வரும் மாா்ச் மா்தத்துககு 
முன்ன்தா்க உளளுரைாட்சி மன்ைங்களுக்கான 
வ்தா்்தல்்க்்ள நடத்துவது்தான் வ்தா்்தல் 
ஆ்ணககுழுவின் திட்டம். அ்தற்கான 
அதி்காரைமும் ஆ்ணககுழுவுககு இருககி 
ன்ைது. 
 இந்த நி்லயில்்தான் ரைணில் 
விககிரைமசிங்க முநதிக்்காள்ளப்ைாா்ககி 
ன்ைாா். ்தனி்்ாருவனா்க வநது நி்ை 
வவறறு அதி்காரைங்க்்ளயும் ்்கப் ைறறிக 
்்காண்டிருககின்ை ரைணில், அரைசி்லில் 
இரைண்டு இலககு்களுடன் இப்வைாது 
்காய்ந்கா்த்துகின்ைாா். ஒன்று 
்தனது ை்தவி்்ப் ை்ன் 
ைடுத்திக ்்காண்டு ஐககி் 
வ ்த சி ் க ்க ட் சி ் ் ப் 

ைலப்ைடுத்துவது. இரைண்டாவது, அ்தன் மூலமா்க 
அடுத்்த ஜனாதிைதித் வ்தா்்தலில் ்க்ளமிைஙகி 
அதி்காரைத்்்தக ்்கப்ைறறுவது. அடுத்்த ஜனா 
திைதித் வ்தா்்தலில் ரைாஜைக்ஷக்களின் ்மாட்டு 
அணி ்தன்்ன ஆ்தரிககும் என அவா் நம்புவ்தறகு 
நி்ா்மான ்காரைணங்கள உள்ளன.
 ஆனால், அ்தறகு முன்னா் வரைககூடி் 
வ்தா்்தல்்கள - குறிப்ைா்க உளளுரைாட்சிமன்ைத் வ்தா்்தல் 
்கள ்தமது ைலவீனத்்்த ைகிரைங்கமாககி விடும் 
என்ை்தால், அவற்ைத் ்தவிா்ப்ை்தறகு அவா் 
நி்னககின்ைாா்.  உளளுரைாட்சிமன்ைத் வ்தா்்தல் 
்களில் அ்னத்துக ்கட்சி்களும் ்தனித்்தனி்ா்க 
்க்ளமிைஙகும் வைாது, ஐககி் வ்தசி்க ்கட்சி 
்காணாமல்வைாய்விடும் என ரைணில் அஞ்சுகிைாா். 
்கடந்த ்ைாதுத் வ்தா்்தலிலும் அவரைது ்கட்சிககு 
அது்தான் நடந்தது. 

 ரைணில் ஜனாதிைதி்ா்க வந்தவைாது 
நாட்டின் ்ைாரு்ளா்தாரை ்நருக்கடி்் அவா் 
முடிவுககுக்்காண்டுவருவாா் என்ை நம்பிக்்க 
இருந்தது. ஆனால், ்நருக்கடி்் முடிவுககுக 
்்காண்டுவருவ்தறகு அவா் எதிா்ைாா்த்்த இடங்க 
ளிலிருநது சா்த்கமான ைதில் கி்டக்க வில்்ல. 
சா்வவ்தச நாண் நிதி்த்துடனான வைச்சுக்களில் 
இன்றுவ்ரை திருப்தி்கரைமான பிரைதி ைலிப்பு 
கி்டக்கவில்்ல. ஜப்ைானில் ஒரு மாநாட்்ட 
நடத்தும் திட்டமும் வ்தால்வி்்டந துவிட்டது. 
இந்த நி்லயில்்தான் இலங்்க்் வருமானம் 
கு்ைந்த நாடா்கப் பிரை்கடனப்ைடுத்தும் 
தீா்மானத்்்த அ்மச்சரை்வ இப்வைாது எடுத்து 
ள்ளது.
 இ்தன் மூலமா்கவும் எதிா்ைாா்த்்த ைலன் 
கி்டப்ை்தற்கான வாய்ப்புக்கள கு்ைவா்கவவ 
உள்ளன. ஆனால், வரி்கள அதி்கரித்துள்ளன. புதி் 
வரி்கள அறிமு்கப்ைடுத்்தப்ைட்டுள்ளன. வி்ல 
வாசி்் மக்களுககு எட்டா்த உ்ரைத்துககு 
்்காண்டு்சல்வ்தறகு அ்வ ்காரைணமா்கவிருநதுள 
்ளது.  ஆனால், சுமாா் நான்கு மடஙகு அதி்கரித்துள்ள 
வி்லவாசி்், ்தமது வழ்ம்ான மா்த வரு 
மானத்துடன் சமாளிக்க முடி்ாமல் ைல குடும் 
ைங்கள வறு்மயின் எல்்லககுச் ் சன்றுவிட்டன.  
இந்த நி்ல இன்னும் வமாசம்ட் லாம் என 
்ைாரு்ளா்தாரை நிபுணர்கள எச்சரிககின்ைாா்்கள. இது 
ரைணிலுககும் ்்தரிகிைது. 

 

வ்தா்்தல் ஒன்்ை எதிா்்்காளவ்தற்கான 
்தருணம் இதுவல்ல என ரைணில் ்கருதுவ்தறகு 
இதுவும் ்காரைணம். இந்த வவ்்ளயில் வ்தா்்தல் 
்க்்ள நடத்துவது மு்கத்தில் வச்ை அப்பிக 
்்காளவ்தறகு சமன். மக்கள ்தமது சீறைத்்்த 
்தன்மீது ்காட்டுவாா்்கள என அவா் அஞ்சுகிைாா். 
அ்தனால்்தான், உளளுரைாட்சி மன்ை உறுப்பினா் 
்களின் ்்தா்்க்் அ்ரைவாசி்ா்கக கு்ைக 
்கப்வைாவ்தா்கவும், வ்தா்்தல் சட்டத்்்த மாறைப்வைா 
வ்தா்கவும் ரைணில் ்கடந்த வாரைம் அறிவி 
த்திருககின்ைாா். இ்த்னக்காரைணமா்கச் ்சால்லி 
உளளுரைாட்சி மன்ைங்களின் வ்தா்்தல்்க்்ளயும் 
ஒத்தி்வப்ைது்தான் ரைணிலின் உைா்ம். மா்காண 
ச்ை்களுக்கான வ்தா்்தல்்க்்ள ்தளளிப்வைாடுவ 
்தறகு ்்க்ாண்டது வைான்ை ஒரு உைா்த்்்த 
இஙகு ரைணில் ை்ன்ைடுத்தியுள்ளாா். 

 ைாரைாளுமன்ைத்தில் ்ைரும்ைான்்ம்்க 
்்காண்டுள்ள ்மாட்டு அணியும் இ்த்ன 
ஆ்தரிககும். ரைாஜைக்ஷக்கள மீ்தான மக்களின் சீறைம் 
இன்னும் முறைா்கத் ்தணி்ா்த நி்லயில் மீண்டும் 
மக்கள முன்ைா்கச் ்சல்வ்தறகு ்மாட்டுவும் 
்த்ாரைா்கவில்்ல. ஆ்க, ைாரைாளுமன்ைத்தில் சா்தா 
ரைண ்ைரும்ைான்்மயுடன் ்தான் நி்னத்்த்்த 
சாதித்துவிட முடியும் என ரைணில் எதிா்ைாா்ககின்ைாா். 
பிரைதிைலிப்புக்கள எவ்வாறுள்ளது என்ை்்த அறிவ 
்தற்கா்கவும் இந்த அறிப்்ை ரைணில் ்வளியிட் 
டிருக்கலாம். 
 இந்த நி்லயில் விழித்துக்்காண்டுள்ள 
எதிா்க்கட்சி்க்ளால் வ்தா்்தல்்க்்ள நடத்துவ்தற்கான 
அழுத்்தங்க்்ள ் ்காடுக்கப்வைாவ்தா்க அறிவித்துள 
்ளன. பிரை்தான எதிா்க்கட்சி்கள, சிவில் அ்மப்புக்கள, 
மாணவா் அ்மப்புக்கள என்ைன இந்த ஜனநா்்க 
விவரைா்த ்ச்றைாட்டுக்கா்க இ்ணநது 
்க்ளமிைங்கப்வைாவ்தா்க அறிவித்துள்ளன. வைாரைா 
ட்டங்க்்ள ஒடுககுவ்தற்கான சில உைா்ங 
்க்்ளயும் ்கடந்த சில வாரைங்களில் ரைணில் ைரீ 
ட்சித்துப்ைாா்த்துள்ளாா். இந்த நி்லயில், உள 
ளுரைாட்சி வ்தா்்தல்்க்்ள ்ம்ப்ைடுத்தி்்தான ஒரு 
ைலப்ைரீட்்ச்் அடுத்துவரும் வாரைங்களில் எதிா் 
ைாா்க்கமுடியும்!
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இலங்்க்ய மததிய ெருமானம் வபறும் 
நாடு்களிலிருந்து, கு்றைந்த ெருமானம் 

வபறும் நா்டா்க தரமிறைககு ெதறகு அ்மச் 
சர்ெ அஙகீ்காரம் ெழஙகியிருககின்றைது. 
இதற்கான ்காரணம் என்ன?
  
 இலங்்க்்ப் ்ைாறுத்்தவ்ரையில் அ்தனு 
்ட் ்தலா வருமானத்தின் அடிப்ை்டயில் 
ைாா்ககின்ைவைாது நடுத்்த்தரை வருமானம் ்்காண்ட 
நாடா்க இருககின்ைது. இ்த்ன கு்ைந்த வருமானம் 
்்காண்ட நாடா்க மாறறுமாறு ஒரு வ்காரிக்்க 
விடப்ைட்டுள்ளது. இ்தறகு முககி் ்காரைணம் 
நடுத்்தரை வருமானம் ்்காண்ட நாடா்க இருந்தால் 
சலு்்கக ்கடன்்க்்ளப் ் ைறறுக்்காள்ள முடி்ாது. 
 

 உல்க வஙகியிடமிருநது ்கடன்்க்்ளப் 
்ைறறுக்்காளவ்தற்கா்க இலங்்க ைல்வவறு 
மு்றசி்க்்ள முன்்னடுத்திருந்தது. இருந்தவைாதி 
லும் ஓ்கஸட் மா்தத்தில் உல்க வஙகி ்வளியிட்ட 
அறிவிப்பு ஒன்றில், இலங்்கககு ்தாம் வநரைடி்ா்க 
எந்தவி்தமான உ்தவி்க்்ளயும் வழங்கப்வைாவ 
தில்்ல எனவும், ஏ்ன் நாடு்களுடன் 
இ்ணநவ்த இ்த்ன வழங்க முடியும் எனவும் 
அறிவித்திருந்தது. இ்தன் அா்த்்தம் என்ன்வன்ைால், 
சா்வவ்தச நாண் நிதி்த்துடனான ்கடன்்க்்ளப் 
்ைறுவ்தற்கான உடன்ைடிக்்க்கள எதுவும் 
இடம்்ைைா்த நி்லயில் உல்க வஙகியுடன் 
உ்தவப்வைாவதில்்ல என்ைது்தான் அ்தன் அா்த் 
்தம். உல்க வஙகி ்்கவிரித்துவிட்ட பின்னா் 
ஆசி் அபிவிருத்தி வஙகி்் இலங்்க நாடி்து. 
அதுவும் ்வறறி்ைைவில்்ல. 

 இப்வைாது  இலங்்கககு ்கடன்்ைறுவ்தறகு 
வவறு வழி்கள இல்்ல. சா்வவ்தச நாடு்களிடமும் 
்கடன்்ைை முடி்வில்்ல. நட்பு நாடு்களும் 
்கடன்்தரைமுடி்ாது எனககூறிவிட்டன. குறிப்ைா்க 
இநதி்ா இ்த்ன ்வளிப்ை்ட்ா்கவவ ்சால்லி 
விட்டது. இனிவமல் ்கடன்்தரை முடி்ாது என்ைது்தான் 

இநதி்ாவின் நி்லப்ைாடு. ஜப்ைானிடமும் 
்சன்று ைாா்த்்தாா்்கள. அதுவும் சரிவரைவில்்ல. 
 ஆ்க, இன்றுள்ள ஒவரை வழி, நாம் வறி் நாடு 
என எம்்ம வ்்கப்ைடுத்தி உல்க வஙகியிடமிருநது 
்ைைககூடி் சலு்்கக்கடன்்க்்ளப் ்ைறுவ்தறகு 
இப்வைாது முறைட்டிருககின்ைாா்்கள. இது்தான் 
நடந்தது. இ்த்ன சுருக்கமா்கச் ்சான்னால், 
ஒரு நாடு ்தன்னு்ட் அந்தஸத்்்த இழநது - 
அல்லது கு்ைத்துக்்காண்டு நான் ஏ்ழ நாடு 
என்ை அடிப்ை்டயில் உ்தவி்க்்ளக வ்காருகி 
ன்ைது. அது்தான் நி்ல்ம.

அரசியல் ரீதியா்க இது இலங்்கககு 
ஏறபடுததககூடிய பாதிப்புக்கள் 

என்ன?

 அரைசி்ல் ரீதி்ான ைாதிப்பு எனச் 
்சால்கின்ை வைாது இலங்்கயின் ்்கௌரைவத்துககு 
இது ஒரு ்ைரி் ைாதிப்பு என்று்தான் 
்சால்லவவண்டும். அ்மச்சரை்வயில் தீா்மானம் 
எடுக்கப்ைட்ட்தா்க ்சய்தி ்வளிவந்த பின்னா் 
ஜனாதிைதி ்ச்ல்கத்திலிருநது ஒரு அறிக்்க 
்வளிவந்தது. அதில், அவ்வாறில்்ல. இலங்்க 
்்தாடா்நதும் ஒரு மத்தி் வருமானம் ்ைறும் 
நாடா்கத்்தான் இருககும். ஆனால், ்தற்காலி்கமா்க 
ஒரு இ்ட்வளி்ா்க இது அ்மயும் என்ை 
வ்்கயில் ஜனாதிைதி ஊட்கப்பிரிவின் அறிக்்க 
அ்மநதிருந்தது. அ்தாவது, இலங்்க ் ்தாடா்நதும் 
நடுத்்தரை வருமானம் ்ைறும் நாடா்கத்்தான் இருக 
கும். ஆனால், ்கடன் உ்தவி்க்்ளப் ்ைறறுக்்கா 
ளவ்தற்கா்க ஒரு குறுகி் ்காலத்துககு கு்ைந்த 
வருமானம் ்ைறும் நாடா்க ்கருதி ்ச்றைடு 
மாறு வ்கட்்கப்ைட்டிருககின்ைது என்ைது ்தான் 
ஜனாதிைதி  ஊட்கப்பிரிவின் வி்ளக்கம். அந்த ரீதி 
யில் ைாா்ககும்வைாது எதிா்க்கட்சி்கள இ்த்ன ்தமது 
அரைசி்லுககுப் ை்ன்ைடுத்திக்்காளளும் வாய் 
ப்புக்கள உள்ளன. 

அரசாங்கததின் இந்தப் பிர்க்டனம் நாடு 
எதிரவ்காண்டிருககும் வபாருளாதார 

வநருக்கடிககுத தீர்ெகவ்காண்டு ெருெதா்க 
அ்மயுமா?
 
 இ்த்ன ்தற்காலி்கமான ஒரு ஏறைாடா்க 
உல்க வஙகி ்கருதி அ்தறவ்கறைவ்்கயில் 
உ்தவி்க்்ள வழங்க முன்வந்தால், இலங்்கககு 
நன்்ம்கள கி்டககும். அ்தாவது எந்த்வாரு 
இடத்திலிருநதும் ்கட்னப்்ைைமுடி்ா்த 
நி்லயில் இலங்்க இருககும் நி்லயில் 
அ்த்னத் ்த்ளா்த்துவ்தற்கான ஒரு திட்டமா்க 
இ்த்னப் ைாா்க்க முடியும். ்தற்காலி்கமா்க ஒரு 
சலு்்க்் வழஙகுமாறு்தான் இவா்்கள இப்வைாது 
வ்கட்கின்ைாா்்கள. அந்த சலு்்க்் உவ்க வஙகி 

வழஙகுமா என்ை்்த நாம் ்ைாறுத்திருநது்தான் 
ைாா்க்க வவண்டும்.

இமதமெ்ளயில், உல்களாவிய ரீதியில் 
உருொகியுள்ள வநருக்கடி்கள் ்காரண 

மா்க, இலங்்க உடப்ட 54 நாடு்களுககு, 
்க்டன் நிொரணம் மத்ெப்ப்ட மெண்டிய 
அெசியத்த ஏறபடுததியுள்ளதா்க ஐககிய 
நாடு்கள் ச்பயின் அறிக்்க ஒன்றில் 
வதரிவிக்கப்படடுள்ளது. இதறகுக ்காரணம் 
என்ன?
 உல்க்ளாவி் ரீதியில் ்ைாரு்ளா்தாரைம் 
இப்வைாது ைாரி்்்தாரு பின்ன்ட்வ வநாககிச் 
்சன்று்்காண்டிருககின்ைது. இது ்வளிப்ை்ட 
்ா்கவவ ்்தரிகின்ைது. அந்த அடிப்ை்டயில் 54 
நாடு்கள சா்வவ்தசத்தின் உ்தவி வ்த்வப்ைடும் 
நி்லயில் இருககின்ைன. இந்த நாடு்களுககு ்கடன் 

வ்த்வப்ைடுகின்ைது என்ை்்த இந்த அறிக்்க 
சுட்டிக்காட்டியிருககின்ைது. இந்த அறிக்்கயில் 
இலங்்கயும் உள்ளடக்கப்ைட்டிருப்ை்தால், உ்தவி 
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பாரிய வபாருளாதார வநருக்கடிககுள் இலங்்க சிககித தவிககும் இன்்றைய நி்லயில், அதிலிருந்து மீள்ெதற்கான ஒரு உபாயமா்க கு்றைந்த 
ெருமானம் வபறும் நா்டா்க இலங்்க்யத தரமிறைககுெதறகு அ்மச்சர்ெ அஙகீ்காரமளிததுள்ளது. இதன் பின்னணி என்ன, இதனால் 
ஏறப்டககூடிய வி்ளவு்கள் என்ன மபான்றை வி்டயங்க்ளயிடடு வ்காழும்பு பல்்க்லக்கழ்க வபாருளாதாரதது்றை சிமரஷ்ட விரிவு்ரயாளர 

கலாநிதி எம்.கணேசமூர்த்தி உயிமரா்்டத தமிழ் ொவனாலிககு ெழஙகிய மநர்காணலின் முககியமான பகுதி்க்ள இஙகு தருகிமறைாம். 

   த�ொடர்ச்சி 13 ஆம் பக்கம்

Fiwe;j tUkhdk; 
ngWk; ehL vd;w

gpufldk; 

,yq;ifia 

kPl;Fkh?
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உல்க உணவு  நாள -உணவின் முககி 
்த்துவத்்்த வலியுறுத்தி ஒகவடாைர 16ம் 

தி்கதி உல்க உணவு  நா்ளா்க  ்க்டபிடிக்கப்ைடுகிைது. 
 ்கடந்த 1979ம் ஆண்டு ஐககி் நாடு்கள 
ச்ையின் உணவு மறறும் வவ்ளாண் அ்மப்பின் 
மூலம் இந்த தினம் அறிவிக்கப்ைட்டது.
 உயிர வாழ உணவு அவசி்ம். அ்னவருக 
கும் உணவு கி்டப்ை்்த உறுதி ் சய்் வவண்டி்து 
அரைசின் ்கட்ம. இது மனி்த உரி்மயும் கூட. 
இன்்ை் நி்லயில் ைசி 
்ால் ்ாரும் வாடக 
கூடாது, அ்னவருககும் 
உணவு கி்டக்க வவண் 
டும் என்ை வநாக்கத்தில் 
உல்க உணவு தினம் ்க்டப்பிடிக்கப்ைடுகிைது.
 உணவு ்்தாடரைான பிரைச்்னயில் மக்கள 
இ்டவ் விழிப்புணர்வ ஏறைடுத்துவதும், உல்க 
அ்ளவில் வறு்ம்் ஒழிப்ைதும் இந்த நாளின்  
முககி் வநாக்கமா்க இருககிைது. உணவில் மாவு, 
புரை்தம், ்தாது, ்்காழுப்பு, உயிர சத்து (விட்டமின்) 

வைான்ை்வ ்கலநது இருப்ைவ்த சரிவிகி்த உண 
வாகும்.
 உயிர சத்தும் ்தாது உப்பு்களும் உடல் 
ஆவரைாககி்த்தில் முககி் ைஙகு வகிககின்ைன.  
 இநநி்லயில் இலங்்கயில் மக்கள 
எதிர்்காளளும் உணவு பிசரைச்சி்ன்க்்ள 
வநாககும் வைாது, இலங்்கயி்னப்்ைாறுத்்த 
வ்ரையில் இந்த நாட்டில் ்காணப்ைடும் இனவா்த 
ப்வைாககும் ்தமிழர்க்்ள மாறைந்தாய் மனப் 
ைான்்மயுடன் வநாககும் ைார்வயுவம இந்த 
நாட்டில் வறு்ம்ானது உச்ச நி்லககு ்சன்று 
ள்ளது..
 அ்னத்துவ்ளங்களும் நிரைம்பி் ஒரு 
நாடு எந்தவி்த வ்ளங்களும் அறை நாடு்களிடம் 
்்கவ்நதும் நி்லககு ்தள்ளப்ைட்டுள்ளது என் 
ைால் அ்தற்கான ்காரைணத்தி்ன ்ாரும் கூறி அறி் 
வவண்டி்தில்்ல.
 இலங்்கயி்னப்்ைாறுத்்த வ்ரையில் 
உல்க உணவு  நாள என்ை்்த ்வறும் ஒரு தினமா்க 
அனுஸடிககும் நி்லவ் ்காணப்ைடுகின்ைது.இ்தன் 
உண்்ம்ான ்தாரப்ைரி்த்தி்ன உணரவ்த்ன 
மறுககும் நி்லவ் ்காணப்ைடுகின்ைது.
 வடககு கிழககு மா்காணத்தி்னப்்ைா 
றுத்்தவ்ரையில் கிழககு மா்காணமானது உணவு 
உறைத்தியில் ்சல்வாககு ்சலுத்தும் வ்ளங 
்க்்ளக்்காண்ட மா்காணமா்க ்காணப்ைடுகின்ை 
வைாதிலும் அஙகு முன்்னடுக்கப்ைடும் உணவு 
உறைத்தி்களுககு சிங்க்ள வைரிவனவா்த அரைசு்கள 
என்றுவம முககி்த்துவமளிக்கா்த நி்ல்மவ் 
்காணப்ைடுகின்ைது.
 குறிப்ைா்க இலங்்கயின் மூன்ைாவது 
விவசா் மாவட்டமா்க மட்டக்க்ளப்பு மாவட்டம் 
்காணப்ைடுவதுடன் நான்்காவது மாவட்டமா்க 
அம்ைா்ை மாவட்டம் ்காணப்ைடுகின்ைது.
குருநா்கல் மு்தலாவது இடத்திலும் ்ைாலநறு்வ 
இரைண்டாவது இடத்திலும் ்காணப்ைடுகின்ைது.
ஆனால் மு்தல் மறறும் இரைண்டாவது நி்லயில் 
உள்ள மாவட்டங்களுககு அரைசாங்கம் வழஙகும் 
திட்டங்கள விவசடமா்க ்காணப்ைடும் அவ்தவநரைம் 
மூன்ைாவது நான்்காவது நி்லயில் உள்ள 
மட்டக்க்ளப்பு-அம்ைா்ை மாவட்டங்களுககு வழ 
ஙகும் நி்ல்்ன்ைது மி்கவும் ்கவ்லக குரி் 
்தா்கவவயுள்ளது.
 கிழககு மா்காணத்தி்னப்்ைாறுத்்த வ்ரை 

யில் இலங்்கயின் அரிசி வ்த்வயில் 25வீ்தத்திறகு 
அதி்கமான வ்த்வயி்ன பூரத்தி்சய்யும் ைகுதி்ா்க 
்காணப்ைடும் அவ்தவநரைம் வமட்டுநில உறைத்தி்க்்ள 
்ைரும்ளவில் வழஙகும் ைகுதி்ா்கவும் ்காணப் 
ைடுகின்ைது.ஆனால் ்கடந்த ைல வருடத்தில் 
விவசா்த்து்ையி்ன வமம்ைடுத்துவ்தறகு அரைசா 
ங்கம் கிழககு மா்காணத்தில் எந்தவி்தமான ்காத் 

திரைமான நடவடிக்்கயி்னயும் எடுக்கவில்்ல 
்்ன்ைது அவந்க விவசாயி்களின் ்கவ்ல்ா்கவவ 
யிருநதுவருகின்ைது.
 விவசா்ம் மறறும் வமட்டு நில 
்சய்்்க்களில் கிழககு மா்காணத்தில் உள்ள 
60வீ்தத்திறகும் வமறைட்டவர்கள ஈடுைட்டுவருகின் 
ைவைாதிலும் அ்த்ன ைாரி்்ளவில் முன்்னடு 
த்து ஏறறுமதி்சய்்முடி்ா்த அல்லது அவ்வாைா 
னவர்களுககு ஊக்கமளிப்பு ்சய்்ப்ைடா்த நி்ல 
வ்யிருநதுவருகின்ைது.
 மீன்பிடியும் விவசா்மும் கிழககு மா்கா 
ணத்தின் இரு ்கண்்க்ளா்கவுள்ள நி்லயில் இரைண்டு 
து்ை்களும் அரைசாங்கத்தின் ைாரைாமு்கமா்க 
வவயிருநது வருகின்ைது.மு்ை்ான வசதி்கள 
மறறும் வ்த்வப்ைாடு்க்்ள அரைசாங்கம் கிழககில் 
வழஙகுமானால் கிழககு மா்காணத்தின் ்ைாரு 
்ளா்தாரை நி்ல்ம ்கட்டி்்ழுப்ைப்ைடும் என்ைது 
டன் வவ்லவாய்ப்பு்களும் அதி்கரிககும் நி்லவ் 
றைடும்.
 கிழககில் ்தமிழ வைசும் மக்கள 
அதி்க்ளவில் இ்தனால் நன்்ம்்டவார்கள 
என்ை ்காரைணத்தினாவலவ் எந்தவி்த ்ச்றறி 
ட்டத்தி்னயும் அரைசாங்கம் முன்்னடுக்கவில்்ல.
 ம்காவலி அபிவிருத்தி வல்ம் என்னும் 
திட்டத்தின்; கீழ உணவு உறைத்தி்் அதி 
்கரிப்ை்தற்கான நடவடிக்்கயி்ன ்கடந்த்கால 
அரைசு்கள முன்்னடுத்்தவைாதிலும் அந்த திட்டம் 
ஊடா்க கிழககில் ்காணி்க்்ள அை்கரிக்கவும் 
சிங்க்ள குடிவ்றைங்க்்ள முன்்னடுக்கவுவம 
ை்ன்ைடுத்துகின்ைவ்த ்தவிரை அந்த திட்டத்தின் 
ஊடா்க கிழககின் விவசா்த்து்ையி்ன வமம்ைடு 
த்துவ்தறகு எந்தவி்தமான நடவடிக்்கயும் முன் 
்னடுக்கப்ைடவில்்ல.
 குறிப்ைா்க ம்காவலி ்கங்்கயின்  
முடிவிடமா்கவுள்ள ்வரு்கல் ஆறறின் ைடுக்்க 
யி்ன நம்பி ்ைரும்ளவான ்தமிழர்கள விவசா் 
மறறும் வமட்டு நில ையிரச்்சய்்்கயி்ன 
முன்்னடுககின்ைவைாதிலும் அவர்களுக்கான 
எந்தவி்த அடிப்ை்ட வசதி்க்்ளயும் ்சய்்ா்த 
நி்லயிவலவ் சிங்க்ள அரைசு்கள ்ச்றைட்டு 
வருகின்ைது.இ்தன்்காரைணமா்க ்ைரும்ைாலான 
வர்கள ்தமது விவசா் நடவடிக்்க்க்்ள 
்்கவிட்டு வவறு ்்தாழில்்களுககு ்சன்றுள்ள 
நி்ல்மயும் உள்ளது.
 இன்று இலங்்க்ானது ைாரி்்ளவிலான 

அரிசி ்நருக்கடி்் எதிரவநாககும் அவ்தவவ்்ள 
்வளிநாடு்களிலிலிருநது அரிசியி்ன இைககுமதி 
்சய்யும் மு்றசி்க்்ளயும் முன்்னடுத்துள்ளது.
 இலங்்கயில் ஏறைட்டுள்ள ்ைாரு்ளா 
்தாரை ்நருக்கடிக்களுககு மத்தியிலும் ்டாலர்க 
்்ளக்்காண்டு அரிசி்் இைககுமதி ்சய்் 
அரைசாங்கம் நடவடிக்்க்்டுத்துள்ள அவ்த 
வநரைம் கிழககு மா்காணத்தில் விவசாயி்களின் 
்நல்்ல ்்காளவனவு ்சய்வ்தறகு எந்தவி்த நடவ 
டிக்்கயும் எடுக்கவில்்ல்்ன விவசாயி்கள 
்கவ்ல ்்தரிவிககின்ைனர.
 குறிப்ைா்க கிழககு மா்காணத்தில் விவசா் 

ந ட வ டி க ் ்க ்க ளி ல் 
ஈடுைட்டவர்கள வீடு்க 
ளில் ்தங்க்ளது சிறுவைா்க 
அறுவ்ட ்நல்்ல 
விறை்ன ்சய்்முடி்ா்த 

நி்லயில் வ்தககி ்வத்துள்ளனர.மி்கவும் 
கு்ைந்த வி்ல யில் ்நல்்ல விறை்ன்சய்து 
நஸடம்ட ்ாமல் இருக்க ்நல்்ல விறை்ன 
்சய்்ாமல் ்வத்து ள்ளனர.
 அரைசாங்கமும் ்தமிழவைசும் விவசாயி்களின் 
்நல்்ல ்்காளவனவு ்சய்வ்தறகு ்த்ாரைா்கயில் 

லா்த நி்லயில் விவசாயி்கள மீண்டும் ்தமது 
விவசா் நடவடிக்்க்க்்ள முன்்னடுப்ைது 
வ்களவிககுறி்ான்தா்கவவயிருநதுவருகின்ைது. 
மட்டக்க்ளப்பு மாவட்டத்தி்னப்்ைாறுத்்த வ்ரை 
யில் இரைண்ட்ரை இலட்சம் ஏக்கருககு வமறைட்ட 
வ்ல் ்காணி்கள உள்ளவைாதிலும் ்வறும் ஒரு 
இலட்சத்திறகுட்ைட்ட ்காணி்களிவலவ் விவசா் 
நடவடிக்்க்கள முன்்னடுக்கப்ைடுவ்்த ்காணமு 
டிகின்ைது.
 இவ்தவைான்று கிழககு மா்காணத்தில் 
உறைத்தி்சய்்ப்ைட்ட வசா்ளம் மறறும் மரைமுநதி 
ரி்்க ்சய்்்க்கள மி்கவும் கு்ைந்த்ளவி 
வலவ் உறைத்தி்சய்்ப்ைடும் நி்ல்ம ்காணப் 
ைடுகின்ைது.இ்தறகு ்காரைணம் சிங்க்ள அரைசு்கள 
்தமிழவைசும் மக்களின் விவசா்த்து ்ையி்னயும் 
வமட்டு நிலப்ையிரச் ்சய்்்கயி்னயும் புைக்கணி 
ப்ைவ்த ்ாகும்.
 எதிர்காலத்தில் ்தமிழர்கள ்தங்க்ளது 
ைகுதி்க்்ள ்தாங்கவ்ள ஆளும் நி்லவ்றைடும் 
வைாது ்தான் கிழககு மா்காணத்தின் உறைத்தி 
து்ை்ானது ்கட்டி்்ழுப்ைககூடி் சூழநி்ல 
்காணப்ைடுகின்ைது.
 அவ்வாைான ஒரு நி்லவ்றைட்டால் 
இந்த நாட்டின் ்தன்னி்ைவி்ன பூரத்தி 
்சய்வதுடன் ்வளிநாடு்களுககும் ஏறறுமதி்சய் 
யும் சூழநி்லயி்ன ஏறைடுத்்தமுடியும்.அது 
மட்டுமன்றி கிழககின் ்ைாரு்ளா்தாரை நி்ல 
்மயி்ன உச்சத்திறகு ்்காண்டு்சல்லமுடியும்.
 இந்த நாட்டில் இன்னும் இனவா்த சிந 
்த்னயும் ்தமிழர்களின் ்ைாரு்ளா்தாரைத்தி்ன 
முடககுவ்தா்க எண்ணி இந்த நாட்டின் வ்ளங்க்்ள 
ை்ன்ைடுத்தி்ைைப்ைடும் உறைத்தி்கள முடக்கப் 
ைடும் நி்ல ்்தாடருமானால் இந்த நாட்டி்ன 
வவறு நாடு்கள ஆட்சி்சய்யும் நி்ல்மவ் ஏற 
ைடும்.
 இன்்ை் நி்லயில் கிழககில் உணவு 
உறைத்தி்கள மு்ை்ா்க முன்்னடுக்கப்ைடுமனால் 
எதிர்காலத்தில் இலங்்கயின் ்ைாரு்ளா்தாரை 
ரீதி்ான ்த்ளம்ை்ல கு்ைப்ை்தற்கான அடித்்த்ள 
மா்கவும் அதுஅ்ம்முடியும்.
 உணவு என்ைது ்வறுமவன மனி்தனு 
ககு மட்டும் ஊட்டசத்து அல்ல.ஒரு நாட்டிறகு மான 

fl;Liu

   த�ொடர்ச்சி 14 ஆம் பக்கம்

,dthj uPjpapy; Gwf;fzpf;fg;gLk; 
jkpou;fspd; tptrha cw;gj;jpfs;

 kl;L.efuhd;

cyf czT ehs;



வலிநது ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்களு்ட் 
பிரைச்சி்ன்் மீண்டும் அரைசாங்கம் 

்்கயில் எடுத்திருககின்ைது. குறிப்ைா்க ்ைாறுப்பு 
கூறும் விவ்காரைம் ்்தாடரபில் ஐநா மனி்த உரி்மப் 
வைரை்வ ்நருப்்ைடுககும்வைாது இத்்த்்க் 
நடவடிக்்க்களில் அரைசாங்கம் ஈடுைடுவது 
வழக்கம் அந்த வ்்கயிவலவ் இப்வைாதும் வலிநது 
்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்களு்ட் பிரைச்சி 
்னயில் அரைசாங்கம் ்கவனம் ்சலுத்தி இருககின் 
ைது. 
 ஐநாவின் நி்லமாறு்கால நீதி்் நி்ல 
நாட்டுவ்தற்கான ்ைாறிமு்ை்க்்ள உருவா ககி 
அவறறின் ஊடா்க ்ைாறுப்பு கூறுவ ்தற்கான 
்கடப்ைாட்்ட நி்ைவவறறுமாறு வலியுறுத்்தப்ைட் 
டிருந்தது. அப்வைாது வலிநது ்காணாமல் ஆக்கப் 

ைட்டவர்களு்ட் பிரைச்சி்னககுத் தீரவு ்காணும் 
வ்்கயிலான ்ைாறிமு்ை்ா்க அலுவல்கம் 
ஒன்்ை அரைசாங்கம் உருவாககி்து. 
 ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்வடாருக்கான 
அந்த அலுவல்கப் ்ைாறிமு்ை்்ப் ைாதிக்கப் 
ைட்டவர்க்ளாகி் ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்க 
ளு்ட் உைவினர்களின் ைஙவ்கறபுடன் உரு 
வாக்க வவண்டும் என ஐநா மனி்த உரி்மப் 
வைரை்வ அறிவுறுத்தி இருந்தது. ஆனால் அந்த 
வழி்காட்டல் அறிவு்ரை்் அரைசாங்கம் ்கவனத்திற 
்்காள்ளவில்்ல. ைாதிக்கப்ைட்ட ்தரைப்பினரு்ட் 
இணக்கப்ைாட்டுடன் கூடி் ைங்களிப்பு இல்லாம 
வலவ் ்காணாமல் வைாவனாருக்கான அலுவல்கம் 
உருவாக்கப்ைட்டது.
 அந்த அலுவல்கத்்்த உருவாககுவ்தற 
்கான பூரவாங்க நடவடிக்்க்கள வமற்்கா 
ள்ளப்ைட்டவைாவ்த ைாதிக்கப்ைட்டவர்கள அந்தப் 
்ைாறிமு்ை மீது நம்பிக்்க ்்காள்ளவில்்ல. 
அந்தப் ்ைாறிமு்ை்் உருவாககுவ்தற்கான 
அரைசாங்கத்தின் மு்றசி ஒரு ்கண்து்டப்பு 
நடவடிக்்க்ா்கவவ அவர்க்ளால் வநாக்கப்ைட்டது. 
அந்த அலுவல்கத்்்த உருவாககுவ்தற்கான நட 
வடிக்்க்களும் ஆ்ம வவ்கத்திவல்் இடம் 
்ைறைன. 
 ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்வடாருக்கான அலுவ 
ல்கம் உருவாக்கப்ைட்ட்தா்க அரைசாங்கம் அறிவி 
த்்த்தன் பின்னர ்காலம் ்தாழத்திவ் அ்தற்கான 
ஆ்ளணி நி்மிக்கப்ைட்டது.. அந்த ஆ்ளணியில் 
ைாதிக்கப்ைட்டவர்களு்ட் பிரைதிநிதி்கள உள்ள 
டக்கப்ைட வவண்டும் என்ை நிைந்த்ன ைாதிக்க 
ப்ைட்டவர்களின் திருப்திககு ஏறை வ்்கயில் 
நி்ைவவறைப்ைடவில்்ல. ்காணாமல் ஆக்கப் 
ைட்டவர்களுககு என்ன நடந்தது என்ைது 
்கண்டறி்ப்ைட வவண்டும். ஆட்்கள ்காணாமல் 
ஆக்கப்ைட்ட்மககு நீதி வழங்கப்ைட வவண் 
டும் என்ைவ்த ைாதிக்கப்ைட்டவர்களின் வ்காரி 
க்்க. ஆனால் அந்த வ்காரிக்்க்் நி்ைவவறை 
த்்தக்க வ்்கயில் ்காணாமல் ஆக்கப்ைட் 
வடாருக்கான அலுவல்கத்தின் ்ச்றைாடு்கள 
வடிவ்மக்கப்ைடவில்்ல என்ைது ைாதிக்கப்ைட் 
டவர்களின் குறைச்சாட்டு. 
 இ்தனால் ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்வடாரு 
க்கான அலுவல்க உருவாக்கம் ்கருக்்காண்ட 
வைாவ்த அரைசாங்கத்தின் அந்த நடவடிக்்கயில் 
ைாதிக்கப்ைட்டவர்கள நம்பிக்்க இழநதிருந்தா 
ர்கள. இந்த நம்பிக்்க இழப்பு அந்த அலுவல்கச் 
்ச்றைாடு்க்்ள முறைா்கப் புைக்கணிககும் வ்்க 
யில்; அ்மநதிருந்தது. ்்காழும்பில் ்த்ல்ம் 
்கத்்்தயும் வடககு கிழககு மாவட்டங்களில் 
பிரைரநதி் அலுவல்கங்க்்ளயும் ்்காண்ட்தா்க 
அந்த அலுவல்கம் ்ச்றைடுவ்தற்கான ஆ்த்்த 
ங்கள ்சய்்ப்ைட்டவைாது அ்த்ன ைாதிக்கப்ைட் 
டவர்கள ் வளிப்ை்ட்ா்கவவ எதிரத்திருந்தார்கள. 

அரைசாங்கம் இந்த விட்த்தில் நி்ா்மா்கவும் 
வநர்ம்ா்கவும் ்ச்லாறைவில்்ல என்ைவ்த 
அவர்களின் எதிரைப்புககுக ்காரைணமாகும்.
 வடமா்காணத்தில் பிரைாநதி் அலுவல்க 
ங்கள திைக்கப்ைட்டவைாது ்காணாமல் ஆக்கப் 
ைட்டவர்களின் உைவு்கள ைகிரைங்கமா்க அ்த்ன 
எதிரத்்தார்கள. இ்தனால் இரை்கசி்மா்க அந்த 
பிரைாநதி் அலுவல்கங்க்்ள அதி்காரி்கள திைநது 
்வத்்தனர. ்ாழப்ைாணப் பிரைாநதி் அலுவல 
்கம் ைாதிக்கப்ைட்டவர்களின் பிரைசன்னம் இல்லா 
மல் அதி்கா்ல ஆறு ஆை்ரை மணி்வில் அதி்கா 
ரி்களினால் அலுவல்கம் திைக்கப்ைட்டதில் இருந 
து அரைசாங்கத்தின் மு்றசிககுக கி்டத்திரு 
ந்த வரைவவறபு எத்்த்்க்து என்ை்்தப் புரிநது 
்்காள்ளக கூடி்்தா்க இருந்தது.
 இந்த அலுவல்கம் திைக்கப்ைடுவ்தறகு 
முன்ன்தா்க ்கறைறிந்த ைாடங்கள மறறும் நல்லிணக 
்கத்திற்கான ஆ்ணககுழு நி்மிக்கப்ைட்டவைாது. 

்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்களு்ட் விவ்காரைம் 
்்தாடரபில் விசாரை்ண்கள முன்்னடுக்கப்ை 
ட்டன. அந்த ஆ்ணககுழுமீது நம்பிக்்க 
்வத்து ைாதிக்கப்ைட்டவர்கள ்தமது சாட்சி்ங 
்க்்ள வழஙகியிருந்தனர. ஆனால் அந்த 
ஆ்ணககுழுவின் அறிக்்கயில் ்்தரிவிக்கப்ைட் 
டிருந்த ைரிநது்ரை்கள மு்ை்ா்க அரைசாங்கத்தினால் 
நி்ைவவறைப்ைடவில்்ல. 
 ஆந்த ஆ்ணககுழு்வத் ்்தாடரநது 
வமலும் நி்மிக்கப்ைட்ட ஜனாதிைதி ஆ்ணககு 
ழுக்களின் விசாரை்ண்களும் ஆட்்கள வலிநது 
்காணாமல் ஆக்கப்ைட்ட்மககு நீதி வழங்க 
வில்்ல. சாட்சி்மளித்்தவர்களுககு நி்ா்மும் 
கி்டக்கவில்்ல. ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர 
்களுககு என்ன நடந்தது எவ்வாறு ்காணாமல் 
வைானார்கள என்ைது ைறறி் விசாரை்ண குழு 
க்களின் விசாரை்ண்ா்ளர்கள விடு்த்லப்புலி்கள 
மீது குறைம் ்காணும் வ்்கயிலான விசாரை்ணக 
வ்களவி்களிவலவ் அதி்க நாட்டம் ்்காண்டி 
ருந்தனர. ை்டயினர வநரைடி்ா்க சம்ைந்தப்ைட்ட 
சம்ைவங்க்்ளககூட அவர்கள ்கவனத்திற ்்காள்ள 
த்்த்ாரைா்க இல்லா்த வைாககிவலவ் விசாரை்ண்கள 
ந்ட்ைறைன. 
 விசாரை்ண்களில் ஆஙகிலத்தில் வ்கட்்கப்ை 
ட்ட வ்களவி்கள சரி்ான மு்ையில் ்தமிழாக்கம் 
்சய்்ப்ைடவில்்ல. அவ்தவைான்று சாட்சி்மளி 
த்்தவர்களின் கூறறுக்கள அவர்கள ்்தரிவித்்தவாறு 
ஆஙகிலத்தில் விசாரை்ண்ா்ளர்களுககு ்மாழி்ை 
்ரத்து கூைப்ைடா்த கு்ைைாடும் ்காணப்ைட்டது. 
இது வைான்ை நி்ல்ம்களினால் ஆ்ணககுழு 
விசாரை்ண்களில் ைாதிக்கப்ைட்டவர்கள ஏமாறைத் 
திறகு உள்ளாகி்வ்த மிச்சமாகி்து. 
 அது மட்டுமல்லாமல் ்காணாமல் ஆக்க 
ப்ைட்டவர்களுககு, குறிப்ைா்க இறுதி யுத்்தத்தின் 
வைாது இரைாணுவத்தினரிடம் சரைண்டவ்தற்கா்க 
குடும்ை உைவு்களினால் ை்ட அதி்காரி்களிடம்ைலர 
முன்னி்லயில் ்்க்ளிக்கப்ைட்டவர்களுககும் 
என்ன நடந்தது என்ை்்தக ்கண்டறியும் வ்்கயில் 
விசாரை்ண்களின் வைாககு அ்ம்வில்்ல. 
ஆ்தாரைம் மிக்கவ்்கயில் இரைாணுவத்திடம் சரைண 
்டந்தவர்கள குறித்து ஆ்ணககுழுக்கள ை்ட 
அதி்காரி்களிடம் விசாரை்ண்க்்ள முன்்ன 
டுக்கவில்்ல. அவ்தவவ்்ள ்காணாமல் ஆக்கப்ை 
ட்டவர்களுககு மரைணச் சான்றி்தழ வழஙகு 
வதிலும், அ்தனடிப்ை்டயில் ்காணாமல் ஆக்கப் 
ைட்வடாரின் உைவு்க்ளககு இழப்பீடா்க ைணத் 
்்தா்்க வழஙகுவ்்த வலியுறுத்துவதிலும் 
விசாரை்ண்ா்ளர்கள தீவிரை ்கவனம் ்சலுத்தியிரு 
ந்தனர. இதுவைான்ை ்காரைணங்களினால் அரைசாங்க 
த்தின் ஆ்ணககுழுக்களின் விசாரை்ண்களில் ்தங்க 

ளுககு நீதியும் நி்ா்மும் கி்டக்கப் வைாவதி 
ல்்ல என ைாதிக்கப்ைட்டவர்கள உறுதி்ா்க 
நம்பினார்கள. இது அரைசாங்கதின் உள்ள்க 
விசாரை்ண்களில் முறைா்க நம்பிக்்க இழககும் 
நி்ல்மககு அவர்க்்ள ஆ்ளாககி்து. 
அத்து டன் சரவவ்தச விசாரை்ண்களின் மூலம் 
்தங்களுககு நி்ா்ம் கி்டககும் என்று தீரக்கமா 
்கத் தீரமானிககும் நி்ல்மககு அவர்கள 
்தள்ளப்ைட்டார்கள. இ்தனால் ்காணாமல் ஆக்கப் 
ைட்வடாருககு நீதி வ்கட்டு ஆரைம்பிக்கப்ைட்ட 
வைாரைாட்டங்கள சரவவ்தச விசாரை்ண்க்்ள வலி 
யுறுத்தின. வலியுறுத்தி ்்தாடரச்சி்ா்கப் வைாரைாட் 
டங்கள முன்்னடுக்கப்ைட்டிருககின்ைன. 
 ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்களுககு என்ன 
நடந்தது என்ை்்தக ்கண்டறியும் வைாககிலான 
அரைசாங்கத்தின் விசாரை்ண நடவடிக்்க்கள 
்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்களுககு இழப்பீடா்க 
இரைண்டு இலட்சம் ரூைா ைணம் வழங்கப்ைடும் 
என்ை அறிவிப்புடன் ஆரைம்பிக்கப்ைட்டிருககின்ைன. 
முன்னர இந்த இழப்பீட்டுத் ்்தா்்க ஒரு இலட்சம் 

ரூைாவா்கத் தீரமானிக்கப்ைட்டிருந்தது. அந்தத் 
்்தா்்க்்ப் ்ைறறுக்்காண்டவர்களுககு 
்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்கள ்்தாடரபில் ்காணா 
மல் வைாயுள்ளார என்ை சான்றி்தழும் வழங 
்கப்ைட்டது. புதி் ஏறைாட்டின்ைடி ்காணாமல் 
வைாயுள்ள்தற்கான சான்றி்தழ்மப் ்ைறறுக 
்்காள்ள வவண்டும் என்ை நிைந்த்ன விரும் 
பினால் அ்த்ன ஏறறுக்்காள்ளலாம். அது ்கட்டா 
்மில்்ல என ்்தரிவிக்கப்ைட்டிருககின்ைது. 
 ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்கள ் ்தாடரபில் 
விசாரை்ண ்சய்வ்தற்கா்க நி்மிக்கப்ைட்ட 
ஆ்ணககுழு மீண்டும் விசாரை்ண்க்்ள நடத்்தத் 
்்தாடஙகியிருககின்ைது. ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்ட 
சம்ைவங்கள இடம்்ைறறு ைத்து ைதின்மூன்று 
வருடங்கள ்கழிநதுவிட்டன. ஏற்கனவவ 
ைல ்தட்வ்கள இது குறித்்த விசாரை்ண்கள 
நடத்்தப்ைட்டிருககின்ைன. இந்த நி்லயில் 
புதி் விசாரை்ண்களின் மூலம் ்காணாமல் ஆக்க 
ப்ைட்டவர்கள ்்தாடரபில் புதி்தா்க எ்த்ன 
அரைசாங்கம் ்கண்டறி்ப் வைாகின்ைது என 
்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்களின் உைவு்கள 
வினவுகின்ைார்கள. அந்த வினா ஆழமான 
்ைாருள ்ைாதிந்தது. வலிநது ்காணாமல் 
ஆக்கப்ைட்டவர்கள ்்தாடரபில் அரைசாங்கங்கள 
்க்டப்பிடித்து வருகின்ை ்்காள்்கயின் உளவநா 
க்கத்்்த வ்தாலுரித்துக ்காட்ட முறைடும் வ்்கயில் 
அந்த வினா அ்மநதுள்ளது.   
 ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டவர்களுககு 
இரைண்டு இலட்சம் ரூைா இழப்பீடு வழங்கப் 
ைடும் என்ை அரைசாங்கத்தின் அறிவித்்தல் ைாதி 
க்கப்ைட்டவர்க்்ளச் சீறைத்திறகு உள்ளாககி 
யிருப்ை்்தவ் ்காண முடிகின்ைது. ஆடு 
மாடு்கள ்காணாமல் ஆக்கப்ைடவில்்ல. ்தமது 
உைவு்கவ்ள வலிநது ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டு 
ள்ளார்கள. இவர்களுககு இழப்பீட்்டத் ்தாங 
்கள வ்காரைவில்்ல. ்தங்களுககு இழப்பீட்டுப் 
ைணம் வ்த்வயில்்ல நீதி வழங்கப்ைட வவண்டும் 
என்ை்்த்்வ்காருகின்வைாம் என அவர்கள கூறுகி 
ன்ைார்கள. 
 வீடு்களிலும் வீதி்களிலும் ்வத்துப் பிடி 
த்துச் ்சல்லப்ைட்டவர்களும் சரைண்டவ்தற ்கா்கத் 
்தங்க்ளால் ் ்க்ளிக்கப்ைட்டவர்களுவம ்காணாமல் 
ஆக்கப்ைட்டுள்ளார்கள. இவர்களுககு என்ன 
நடந்தது என்ைது குறித்து அரைசாங்கம் ்ைாறுப்பு 
கூை வவண்டும். ஆட்்க்்ள வலிநது ்காணாமல் 
ஆக்கப்ைட்ட்மககு ்ைாறுப்ைானவ ர்கள நீதியின் 
முன் நிறுத்்தப்ைட வவண்டும். என்ைவ்த ்காணாமல் 
ஆக்கப்ைட்டவர்களின் வவண்டுவ்காள.   ்காணாமல் 
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்ைருநவ்தாட்ட மக்களின் ந்கரப்புைம் வநாக 
கி் இடப்்ை்ரவு வமவலாஙகி வரு 

கின்ைது.இநநி்ல்ம்ானது சமூ்கக ்கட்ட்ம 
ப்பில் ைல்வவறு மாறைங்களுககும் அடிப்ை்ட 
்ா்க அ்மநதுள்ளவ்தாடு சா்த்க, ைா்த்க வி்்ளவு 
்க்்ளககும் வித்திட்டுள்ளது.குறிப்ைா்க ்ைருநவ்தா 
ட்டங்களின் இருப்பு ்்தாடரபில் ்தறவைாது 
அதி்கமா்க வைசப்ைட்டு வருகின்ை நி்லயில் 
இடப்்ை்ரவு்கள வ்தாட்டங்களின்  இருப்பி்ன 
வ்களவிககுறி்ாக்கககூடு்மன்றும் ்கருத்துக்கள 
்வளிப்ைடுத்்தப்ைட்டு வருகின்ைன.
 ம்ல்்க ்ைருநவ்தாட்ட சமூ்கம் இந்த 
நாட்டில் மிக நீண்ட வரைலாறறி்னக ்்காண்ட 
ஒரு சமூ்கமா்க வி்ளஙகுகின்ைது.வ்தயி்லத் ்்தாழி 
றறு்ையின் அபிவிருத்தியிலும் வ்தசி் வருவா 
யில் அதி்கரித்்த அநநி் ்சலாவணி்்  ்ைற 

றுக ்்காடுப்ைதிலும் இச்சமூ்கத்தின் வகிைா்கம் 
மி்கவும் அ்ளப்ைரி்்தாகும் என்ை்்த மறுப்ை்தறகி 
ல்்ல.1959 இல் இலங்்கயின் அநநி் ்சலாவணி 
உ்ழப்பில் வ்தயி்லயின் ைஙகு 59.6 வீ்தமா்கவும், 
1976 இல் 43.6 வீ்தமா்கவும இருந்தது.இது 1978 
இல் 48.5, 1982 இல் 29.6, 1986 இல் 27.2, 1987 இல் 
25.9, 1990 இல் 24.9 வீ்தமா்க இருந்தது.எனினும் 
்காலப்வைாககில் சிறு வ்தாட்டங்களின் ஆதிக்கம் 
அதி்கரித்்த நி்லயில் ்ைருநவ்தாட்டங்கள 
ைடிப்ைடி்ா்க பின்ன்டவு ்காண ஆரைம்பித்்தன.
வ்தசி் வருமானத்தில் ்ைருநவ்தாட்டங்களின் 
ைங்களிப்பு ் மது ் மதுவா்க சரிவ்டயும்  நி்ல்ம 
இ்தனால் வம்லழுந்தது.வ்தயி்ல உறைத்தியில் 
சிறு வ்தாட்டங்கள, ்ைருநவ்தாட்டங்க்்ள முநதிச் 
்சல்லும் வைாககும் ்காணப்ைட்டது.

                இ்தனடிப்ை்டயில் வநாககு்்கயில் 1995 இல் 
்ைருநவ்தாட்ட வ்தயி்ல உறைத்தி 168.8 மில்லி்ன் 
கிவலா கிரைாமா்கவும், சிறு வ்தாட்டங்களில் 
111.3 மில்லி்ன் கிவலா கிரைாமா்கவும் 
்காணப்ைட்டது.2000 மாம் ஆண்டில் இது மு்ைவ் 
100.1, 183.8 மில்லி்ன் கிவலா கிரைாமா்கவும்,2005 
இல் 111.5,  205.7 மில்லி்ன் கிவலா கிரைாமா்கவும் 
அ்மநதிருந்தது.2017 இல் ்ைருநவ்தாட்ட 
வ்தயி்ல உறைத்தி 104 மில்லி்ன் கிவலா கிரைா 
மா்கவும், சிறுவ்தாட்ட வ்தயி்ல உறைத்தி 244 
மில்லி்ன் கிவலா கிரைாமா்கவும் இருந்தது.
இ்த்ன ்ம்ப்ைடுத்தி நாம் வநாககு்்கயில் 
சிறு வ்தாட்டங்களின் எழுச்சி்்யும், 

்ைருநவ்தாட்டங்களின் வீழச்சி்்யும் நன்ைா்க 
புரிநது ்்காள்ள முடிகின்ைது.்ைருநவ்தாட்ட 
விட்த்தில் அரைசாங்கத்தின் ைாரைாமு்கம் இத்து்ை 
யின் வீழச்சிககு வலு வசரநதிருந்தது .
 இவ்தவவ்்ள ஆரைம்ை ்காலத்தில் வ்தயி 
்லத் ்்தாழிறறு்ை்் மட்டுவம நம்பி இரு ந்த 
்ைருநவ்தாட்ட சமூ்கம் ்காலப்வைாககில் இடப் 
்ை்ரவின் ஊடா்க ைல்வவறு ்்தாழிறறு்ையிலும் 
்கால்ைதிககும் நி்ல்ம உருவானது. இது 
அச்சமூ்கத்தின் ்கட்ட்மப்பிலும் மாறைத்்்த 
ஏறைடுத்துவ்தா்க அ்மந்தது. ்ைருநவ்தாட்ட 
மக்களின இடப்்ை்ரவிறகு ைல ்காரைணி்கள 
வலுவசரத்திருந்தன.வவ்லயின்்ம,வருமான 
வீழச்சி,   ் ைருநவ்தாட்டத் ் ்தாழிறறு்ை இ்்ளஞர்க 
ளுககு ஒரு முன்மாதிரி்ான து்ை்ா்க இல்லா்ம, 
நிரவா்கக ்்கடுபிடி்கள, ்கல்வி அபிவிருத்தி, 
ந்கரப்புை வமா்கம் எனப்ைலவற்ையும் இடப் 
்ை்ரவிறகு உநதுசகதி்ா்க அ்மந்த்தா்க கூை 
முடியும்.1972 இல் ்ைருநவ்தாட்டங்க்்ள அரைசா 

ங்கம் ்ைாறுப்வைறை்தன் பின்னர உருவான 
வவ்லயின்்மப் பிரைச்சி்ன, உணவுப் ைறைாக 
கு்ை என்ைவறைால் ்கணிசமான ்ைருநவ்தாட்ட 
மக்கள வட மா்காணத்திறகு ்சன்று அஙகு ைல 
்்தாழிறறு்ை்களிலும் ்தம்்ம ஈடுைடுத்திக 
்்காண்டனர.இவ்வாறு இடம்்ை்ரந்தவர்கள 
வவுனி்ா, கிளி்நாச்சி ஆகி் இடங்களில் அதி 
்கமா்க ்சன்று குடிவ்றி் நி்லயில் இநதி் 
மறறும் ம்ல்்க அ்ட்ா்ளங்க்்ளக ்்கவி 
ட்டு உளளூர மக்களுடன் இவர்கள ்கலநது 
விட்டுள்ள்ம ்்தாடரபில் புத்திஜீவி்கள ்தமது 
அதிருப்தியி்ன ்வளியிட்டுள்ள்மயும் குறிப்பி 
டத்்தக்க்தாகும்.

நிரொ்கக வ்கடுபிடி்கள்
வ்தாட்டத் ்்தாழிலா்ளர்கள கு்ைந்த்ளவு ஊதி் 
த்்்தவ் நாட்சம்ை்ளமா்க ்ைறறுக ்்காளகின்ை 
னர.வரைவு ்சலவு திட்டத்தின் ஊடா்க அரைச 
ஊழி்ர்களுககு ஊதி் அதி்கரிப்பு வழங்கப் 
ைடுகின்ைவைாதும்  ்ைருநவ்தாட்டத் ்்தாழி 
லா்ளர்களின்  சம்ை்ள அதி்கரிப்பு என்ைது ்ைரும் 
இழுைறிககு மத்தியிவலவ் சாத்தி்மாகின்ைது. 
அதிலும் ஒரு ்சாறை்்தா்்க ஊதி்வம 
அதி்கரிககின்ை நி்லயில் அ்த்ன ்ைறறுக 
்்காளவதிலும் இழுைறி்கவ்ள ்்தாடரந்த வண் 
ணமுள்ளன. வ்தாட்டத் ்்தாழிலா்ளர்களின் வாழ 
க்்கச் ்சலவுககு மத்தியில் இந்த ஊதி்ம் 
எவ்வி்தத்திலும் வைாதுமான்தா்க இல்்ல 

என்ைதும் ்்தரிந்தவ்த்ாகும். இவ்தவவ்்ள ்தற 
வைா்்த் ்நருககீடு்களுககி்டயில் உணவுப் 
்ைாருட்்களின் ைண வீக்கம் மாரச் மா்தத்தில் 
நூறறுககு 29.5 ஆ்க ைதிவாகியுள்ளதுடன் அது 

ஏப்ரைல் மா்தத்தில் நூறறுககு 45.1 ஆ்க ைதிவாகி 
யுள்ள்தா்க குடிசன மதிப்பீடு மறறும் புளளிவிைரைத் 
தி்ணக்க்ளம் ்வளியிட்டுள்ள அறிக்்கயில் 
குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளது.அவ்தவைான்று உணவு 
அல்லா்த ்ைாருட்்களின் ைணவீக்கம் மாரச் 
மா்தத்தில் 14.5, ஏப்ரைல் மா்தத்தில் 23.9 வீ்தமா்க 
ைதிவாகி இருககின்ைது. இ்தற்க்ம் மாரச் 
மா்தத்திறகு இ்ண்ா்க ஏப்ரைல் மா்தத் தில் 
குடும்ை்மான்றின் மா்தச் ்சலவு 5672.59 
ரூைாவால் அதி்கரித்துள்ள்தா்கவும் ்்தரிவிக்கப்ை 
ட்டுள்ளது. இநநி்ல்ம்ானது ்ைருநவ்தாட்டத் 
்்தாழிலா்ளர்களின் வாழவில் ைாரி் ்தாக்கத்தி்ன 
ஏறைடுத்தியுள்ளது.அத்வ்தாடு வருமான வமம்ைாடு 
்கருதி் ்்தாழிலா்ளர்களின் இடப்்ை்ரவிற கும் 
இது இப்வைாது அதி்கமா்கவவ தூைமிடுவ்தா்கவு 
ள்ளது.
 ்ைருநவ்தாட்ட ்்தாழிறறு்ையில் 
இன்று ைல்வவறு ்்கடுபிடி்கள நிலவும் நி்ல 
யில் ்்தாழிலா்ளர்களின் ்்தாழில் உரி்ம்கள 

உளளிட்ட ைலவவறு உரி்ம்களும் ைறிக்கப்ைடுவ 
்தா்க விசனங்கள முன்்வக்கப்ைட்டு வருகின் 
ைன. ்கம்ைனியினர ்்தாழிலா்ளர்க்்ள வழிநடத் 
தும் வி்தம், அவர்களின் நலவனாம்பு்்க 
என்ைன கீழநி்லயிலுள்ளன.ை்ழ்ம வாய் 
ந்த வ்தாட்டப்புை ல்ன்்கள இடிநது விழும் 
அைா்த்தி்ன எதிரவநாககியுள்ள வைாதும் 
்கம்்ைனி்கள அ்த்னக ்கண்டு ்்காள 
்ளாது ்்தாழிலா்ளர்களின் உ்ழப்்ைச் சுரைண்டுவ 
்்தவ் குறி்ா்கக ்்காண்டுள்ளன.்கம்ைனியி 
னரைால் ்்தாழிலா்ளர்களின் நலன்்கள புைந்தள்ளப் 
ைடுகின்ை்ம்ானது ்கம்ைனியினருககும் ்்தாழி 
லா்ளர்களுககும் இ்டவ் விரிசல் நி்ல ஏற 
ைடவும் வித்திட்டிருககின்ைது.இ்தனாலும் இடப் 
்ை்ரவு்கள அதி்கரித்துள்ள நி்லயில் இன்்ை் 
இ்்ளஞர்கள ்கம்ைனியினரின் ்்கடுபிடி்க்்ள 
்ம்ப்ைடுத்தி வ்தாட்டத் ்்தாழிறறு்ை்் 
ஓரைங்கட்டுவ்தறகும் வாய்ப்ைாகி விடுகின்ைது.
எனவவ இ்்ளஞர்கள ந்கரப்புை ்்தாழில்்க்்ள 
வநாககி ை்ட்்டுப்ைதில் ஆரவம் ்சலுத்தி 
வருகின்ைனர.எனினும் ந்கரப்புைங்களில் ்்தாழிற 
று்ை ரீதி்ா்க அவர்கள எதிரவநாககும் சவால்்கள, 
்கலாசாரை சீரைழிவு்கள என்ைன அதி்கமாகும்.
ைல இ்்ளஞர்கள இத்்த்்க்  விட்ங்க்்ள 
்வளிச்்சால்ல முடி்ாமல் ்்தாழில் மறறும் 
வருமான வ்த்வ்கருதி வச்வ்ாறறி வருவ 
்்தயும் அவ்தானிக்கக கூடி்்தா்க உள்ளது.
ந்கரப் புைங்களில் ்்தாழில்்களில் ஈடுைட்டு 
வருகின்ை யுவதி்கள எதிர்்காளளும் 
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உலகின் சனதத�ொக்கக்்கறப உண 
வுத ்�கை பூரணமொ்கவுள்ள�ொ?

 அப்ைடிச் ்சால்வ்தறகில்்ல.உலகின் 
சனத் ் ்தா்்க வ்ளரச்சி வவ்கமா்க வுள்ளது.எனினும் 
இந்த வ்ளரச்சி வீ்தத்திறவ்கறை உரி் உணவி்ன 
்ைற றுக ்்காளவ்்தன்ைது வ்களவிககுறி்ான ஒரு 
விட ்வம்ாகும்.
 உல்கம் இன்று ச்கல து்ை்களிலும் முன் 
வனறிக்்காண்டு ்சல்கின்ைது.இ்தறவ்கறை சனத் 
்்தா்்கயும் அதி்கரித்து ்சல்கின்ைது.குறிப்ைா்க 
ஆபிரிக்கா, எத்திவ்ாப்பி்ா, சூடான வைான்ை 
ைல வறி் நாடு்களின் சனத்்்தா்்க அபிவிருத்தி 
அ்டந்த நாடு்களின் சனத்்்தா்்க்்க ்காட்டிலும் 
வவ்கமான அதி்கரிப்பி்ன ்வளிப்ைடுத்துவ்்த 
அவ்தானிக்கக கூடி்்தா்க உள்ளது.இது வமாசமான 
ஒரு நி்ல்ாகும். “ மரைத்தில் இருநது விழுந்தவ்ன 
மாடு ஏறி மிதித்்த” ்க்்தககு ஒப்ைான ஒரு ்ச்ல் 
இதுவாகும்.அ்தாவது வறி் நாடு்கள ஏற்கனவவ 
சனத்்்தா்்க அதி்கரிப்பு ்காரைணமா்க திககு 
முக்காடிக ்்காண்டிருககின்ைன.சனத்்்தா்்கககு 
ஏறை உணவின்றி சிக்கல்்களுககு மு்கம்்்காடுத்து 
வருகின்ைன.இருப்பிட வசதி்களும் அைா்்கரைமான 
நி்ல்மயி்ன எட்டியுள்ளன
 ைசி, ைட்டினி, ைஞ்சம் என்ைன இத்்த 
்்க் நாடு்களில் ்த்லவிரித்்தாடுகின்ைது.மக்கள 
உணவுககு வழியின்றி ைட்டினிச்சா்வ எதிர்்கா 
ண்டு வருகின்ைனர.இது ்்காடு்மயிலும் ்்காடு 
்ம்ாகும்.”்தனி ஒரு மனி்தனுககு உணவில் 
்லவ்ல் ஜ்கத்தி்ன அழித்திடுவவாம்” என்று 
ைாரைதி என்ை ஒரு ்தமிழக ்கவிஞன் ைாடி இருப்ை்தா்க 
எனது நண்ைர ் சால்லக வ்கட்டிருககிவைன்.ஆனால் 
இன்று எத்்த்னவ்ா வைர உண்ண உணவின்றி 
அல்லல்ைடும் நி்லயி்ன ைாரக்்கயில் மனம் 
வவ்த்ன்்டகின்ைது.ஒரு சாண் வயிறறுககு 
உணவில்லாமல் அல்லல்ைடுவது எவ்வி்தத்திலும் 
நி்ா்மா்காது.

 சம்கால நி்ல்ம்க்்ள நாம் வநாககு 
ம்வைாது விவசா்த்து்ை ்்தாடரைான நாட் 
டம் அல்லது ஈடுைாடு என்ைது கு்ைநது 
்்காண்வட வருகின்ைது.அவந்கமானவர்கள ்வள 
்்ளக ்காறசட்்ட உத்திவ்ா்கத்தி்ன வ்தடி்்ல 
கின்ைார்கவ்ள ்தவிரை வ்லில் இைஙகி வவ்ல 
்சய்வ்தறவ்கா அல்லது ஏ்ன் விவசா் 
நடவடிக்்க்களில் ஈடுைடுவ்தறவ்கா ்த்க்கம் 
்காட்டுகின்ைனர.இ்தனால் உல்கலாவி் ரீதியில் 
விவசா் உறைத்திககு இ்டயூறு ஏறைட்டுள்ளது.
்நல் உறைத்தி கு்ைவ்டநதுள்ளது.அத்வ்தாடு 
இன்னும் சில இடங்களில் விவசா் வி்்ளநிலங்கள 
அபிவிருத்தி என்னும் ்ை்ரில் வவறுைல 
வ்த்வ்களுக்கா்க ை்ன்ைடுத்்தப்ைடுகின்ைன.   
்்தாழிறசா்ல உருவாக்க்கம் மறறும் ஏ்ன் 
ைல ்கட்டிட நிரமாணங்கள  ைலவும் இதில் 
உள்ளடஙகும்.இ்தன் ்காரைணமா்கவும் விவசா் 
உறைத்தி்கள ்த்டப்ைடுகின்ைன.இ்தனாலும் உரி் 
உணவுத் வ்த்வ்் பூரத்தி ்சய்வ்்தன்ைது 
்ைரும் சவாலா்கவுள்ளது என்ை்த்னயும் கூறி்ா்க  
வவண்டும்.
 விவசா்த்்்தாழில் என்ைது மி்கவும் முககி 
்த்துவம் மிக்க ஒரு ்்தாழிலா்க ்கரு்தப்ைடுகின்ைது.
விவசா் உறைத்தியி்ன நாம் ்ைருககும்வைாது 

நாட்டின் அபிவிருத்தி, உணவுத்வ்த்வ என்ைன 
சாத்தி்மாகும்.இ்்ளஞர்கள இ்த்ன மனதில் 
இருத்திக ்்காண்டு ்ச்றைடு்தல் வவண்டும்.
விவசா்த்தின் சிைப்பி்ன புரிநது ்்காளளு்தலும் 
வவண்டும்..இலங்்க்்ப் ்ைாறுத்்தவ்ரையில் 
திருமதி சிரிமாவவா ைண்டாரைநா்க்கா பிரை்தமரைா்க 
இருந்த வைாது உளளூர உறைத்தியி்ன 
அதி்கரிப்ைதில் ்கவனம் ்சலுத்தினார.இ்தனால் 

நாட்டின் ஏறறுமதி அதி்கரித்்த நி்லயில் இைககுமதி 
்கட்டுப்ைாடு நிலவி்து.உளளூர உறைத்தி அதி 
்கரிப்ைால் சில விவசா் ்ைாருட்்களில் நாடு 
்தன்னி்ைவு ்கண்ட்்தயும் இஙகு சுட்டிக 
்காட்டுவது ்ைாருத்்தமான்தா்க இருககும் என்று 
்கருதுகின்வைன்.இத்்த்்க்  வழிமு்ை்கள ்்தாடர 
நதும் பின்ைறைப்ைட்டு நாட்டின் உணவுத்து்ை 
ைறைாககு்ைககு முறறுப்புளளி இடப்ைட  வவண் 
டி்து அவசி்மாகும்.
 

இலஙக்கயின் உணவு நிகலகம்கள 
எவைொறுள்ளன?

 
 இலங்்க அண்்மக்காலமா்க உணவு 
நி்ல ்ம்களில் திருப்தி்றை ்வளிப்ைாடு்க்்ளக 
்்காண்டு வி்ளஙகுகின்ைது.்்காவரைானா வைான்ை 
நி்ல்ம்க்ளால் இலங்்கயின் உணவுறைத்தி 
சிக்கல் நி்ல்் எதிரவநாககி இருந்தது.
்்காவரைானா ்காலத்தில் விவசா் நடவடிக்்க்களில் 
ஸ்தம்பி்த நி்ல எதி்ரைாலித்்தது.இ்தன் ்தாக்கமானது 
இன்று வ்ரையிலும் ் ்தாடரநது ் ்காண்டிருககின்ைது 
என்ை்்தயும் மறுப்ை்தறகில்்ல.உணவுறைத்தி 
்்தாடரபில் இலங்்க எதிர்்காண்ட முககி் 
சவாலா்க இரைசா்ன உரைப் ைாவ்ன ்த்ட 
்சய்்ப்ைட்ட்ம வி்ளஙகுகின்ைது. முன்னா்த்்த 
அல்லது தூரைவநாக்கறை நி்ல்ம இல்லா்த 
நி்லயில் இரைசா்ன உரைப் ைாவ்ன இ்டநிறுத்்த 
ப்ைட்ட்ம்ால் விவசாயி்கள ்ைரிதும் சிக்கல் 
்க்்ள எதிர்்காள்ள வவண்டிவ்றைட்டது.

 விவசாயி்கள ைலர ்கடன்்க்்ள ்ைறவை 
விவசா் நடவடிக்்க்களில் ஈடு ைட்டு 
வருகின்ைனர.இநநி்லயில் ்தமது விவசா 
்ம் முடக்கப்ைடும் நி்லயில் அவர்கள 
்ைறை ்கட்ன திருப்பி ்சலுத்்த முடி்ாது 
அல்லல்ைடுகின்ைனர.சிலர ்கட்ன திருப்பி 
்சலுத்்த முடி்ாது பி்ழ்ான முடிவு்களுககும் 
்தள்ளப்ைடுவது வருந்தத்்தக்க ஒரு விட்மாகும்.
இரைசா்ன உரைப்ைாவ்ன ்த்ட நி்ல்ம 
்காரைணமா்க ைல விவசாயி்கள ்தமது  விவசா் 
நடவடிக்்க்க்்ள ்்கவிட்டு விலகியுள்ள்மயும் 
இஙகு குறிப்பிடத்்தக்க்தாகும்.இ்தனால் விவசா் 
நடவடிக்்க்கள ைாதிப்பி்ன எதிர்்காண்டுள்ள 

நி்லயில் உணவுத் வ்த்வ அதி்கரித்துள்ளது.
இவறறுககு ஈடு ்்காடுக்க முடி்ாமல் இலங்்க 
சவால்்களுககு மு்கம் ்்காடுத்து வருகின்ைவ்தாடு 
இநதி்ா, ஜப்ைான், சீனா உளளிட்ட ைல நாடு்கள 
இலங்்கககு வநசக்கரைம் நீட்டி வருவது நீங்கள 
அறிந்தவ்த்ாகும்.எனினும்  ் ்தாடரநதும் இலங்்க 
ஏ்ன் நாடு்களில் ்தஙகி இருக்க முடி்ாது 
என்ை்்தயும் வி்ளஙகிச் ்ச்றைடு்தல் வவண்டும்.

இலஙக்க மக்களின் ்பொஷொககுணவு 
த�ொடர்பில் ்்களவி எழுபபபபட்டு 

ைருகின்்ற்�!
 
 இலங்்க மக்களின் ஒரு வவ்்ள 
உணவவ வ்களவிககுறி்ா்க உள்ள நி்லயில் 
வைாஷாககுணவு குறித்து எள்ள்ளவும் சிநதித்துப் 
ைாரக்க முடி்ாதுள்ளது.ஒரு மனி்தன் மூன்று 
வவ்்ள உணவுண்ைது வழக்கமாகும்.எனினும் 
இலங்்கயில் 40 வீ்தத்துககும் அதி்கமான 
குடும்ைங்கள ஒரு வவ்்ள உண்வ மட்டுவம 
உண்ை்த்ன வழக்கமா்கக ்்காண்டுள்ள்தா்க 
்சய்தி்கள வலியுறுத்துகின்ைன.பின்்தஙகி் நி்ல 
யில் உள்ள ம்ல்்க மக்கள இதில் அதி்கமா்கவவ 
உ ள ளீ ர க ்க ப் ை ட் டு ள ்ள ன ர . உ ் ழ ப் பி ற வ ்க ற ை 
ஊதி்மின்றி அல்லல்ைடும் இம்மக்கள மிகுந்த 
சிரைமத்திறகு மத்தியிவலவ் வாழக்்க்்க 
்்காண்டு நடாத்துகின்ைனர என்ைதும் ்்தரிந்த 
விட்மாகும்.இலங்்கயில் அத்தி்ாவசி் ்ைாரு 
ட்்களின் வி்லவாசி அதி்கரிப்பு ைன்மடங்கா்க 
உ்ரவ்டநதுள்ளது.வ்காது்ம மாவின் வி்ல 
யும் இதில் உள்ளடஙகுகின்ைது.ம்ல்்க மக்கள 
வவ்லப்ைளுவுககு மத்தியில் வ்காது்ம மாவி 
னால் ் சய்்ப்ைட்ட உணவு்க்்ள அதி்கமுண்ை்தால் 
மாவின் வி்லயில் அதி்கரிப்பு அவர்க்்ள ்வகு 
வா்க ைாதித்துள்ளது.
 இலங்்கயின் உணவுத் ்தட்டுப்ைாடு 
வைாஷாக்கான உணவி்ன வ்களவிககுறி்ாகி 
யுள்ளது.இ்தனால் சிறுவர்கள, ்கரப்பிணித்்தாய் 
மார்கள, முதிவ்ார ஆகி் ்தரைப்பினர ்ைரிதும் 
ைாதிக்கப்ைட்டுள்ளனர.வைாஷாக்கறை நி்ல 
்ம்க்ளால் வநாய்்கள ைலவறறுககும மக்கள 
ஆ்ளாகின்ைனர.அத்வ்தாடு ்கரப்பிணித் ்தாய்மார்க 
ளுககு பிைககும் பிள்்ள்கள மாறறுத்திைனா 
ளி்க்ளா்க மாறுகின்ை வாய்ப்பும் அதி்கமுள்ளது.
மாணவர்களி்டவ் ்காணப்ைடுகின்ை வைாஷாக 
்கறை அல்லது மந்தவைாஷண நி்ல்ம ்காரைணமா்க 
அவர்களின் ்கல்வி ைாதிக்கப்ைடுகின்ைது.அவர 
்களின் அ்டவு மறறும் கிரைகிப்பு நி்ல்ம்கள 
வீழச்சியி்ன எதிர்்காண்டுள்ளன.இது. அறிவு 
்ம்ச் சமூ்க உருவாக்கத்திறகு ்ைரிதும் ்த்ட 
்ா்கவுள்ளது.்கல்வி்ால் முன்வனை வவண்டி் சமூ 
்கங்களின் ைாதிப்பு இரைட்டிப்ைாகியுள்ளது.
                     இலங்்கயில் ைத்து மாணவர்களுககு 
இரைண்டு வைர என்ை வீ்தத்தில் மந்தவைாஷ்ண 
அைா்த்்்த எதிர்்காண்டுள்ள்தா்க ஆய்வு்கள 
வலியுறுத்துகின்ைன.கு்ைவைாஷாககு அதி்கரித்்த 
்தாக்க வி்்ளவு்க்்ள ஏறைடுத்தி வருகின்ைது.
இதிலிருநதும் இலங்்க்ர்க்்ள ்காப்ைாறை 
வவண்டி் ஒரு வ்த்வ வம்லழுநதுள்ளது என் 
ை்்தயும் மறுப்ை்தறகில்்ல.இ்தனடிப்ை்டயில் 
யுனி்சப் உளளிட்ட அ்மப்புக்கள இலங்்க 
க்கான உ்தவியி்ன விரிவுைடுத்தி வருகின்ை்ம 
மகிழச்சிககுரி் ஒரு விட்மாகும்.” இன்்ை் 
சிறுவர்கள நாட்டின் நா்்ள் ்த்லவர்கள” 
என்ைார்கள.இந்த வ்்கயில் நா்்ள் சமூ்கத்்்த 
திட்காத்திரைமான சமூ்கமா்க உருப்்ைைச் ்சய்வ 
்தறகு வைாஷாககுணவில் ்கவனம் ்சலுத்துவது 
மி்கமி்க அவசி்மாகும் என்ை்த்ன நி்னவுைடுத்்த 
விரும்புகின்வைன் என்ைார.
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 “்ா்ரையும் பின்்தங்க விடாதீர்கள” என்ை 
்ம்க்கருவுடன் உல்க உணவு 

நாள அகவடாைர 16ம் நாளும், “்கண்ணி்ம் 
எல்வலாருககும் உரி்்தா்க ந்டமு்ைப் ைடுத் 
்தப்ைட வவண்டும்” – என்ை ்ம்க்கருவுடன் 
வறு்ம்்ாழிப்பு நாள அகவடைர 17ம் நாளும் 
ஐககி் நாடு்கள ச்ையினால் இவ்வாண்டும் 
்்காண்டாடப்ைடுகிைது. 
 சமு்க நீதிககும், அ்மதிககும், உல்கத் 
்்தப் வைணும் ்ைாறுப்புககும் ஐககி் நாடு 
்கள ச்ையின் உறுப்புரி்ம நாடு்கள உ்ட் 
ஒன்றி்ணந்த ைங்களிப்பு, “்கண்ணி்ம் எல்வலாருக 
கும் உரி்்தா்க ந்டமு்ைப்ைடுத் ்தப்ைட 
வவண்டும்”  என்ைது வலியுறுத்்தப்ைட்டுள்ளது. 
மனி்தக்கண்ணி்ம் அடிப்ை்ட உரி்ம 
மட்டுமல்ல மற்ை் அடிப்ை்ட உரி்ம்கள 
அ்னத்தும் இதிலிருநது்தான் ்்தாடஙகுகின்ைன. 
எனவவ ்கண்ணி்ம் என்ைது அரூைமான 
வ்காட்ைாடல்ல ஒவ்்வாரு வருககும் 
்சாந்தமான ஒன்று. இன்று ைல மனி்தர்கள 
்்தாடரச்சி்ா்க விடுைட முடி்ா்த வறு்மககுள 
வாழநது ்்காண்டிருப்ை்தால் அவர்களின் ்கண் 
ணி்ம் மறுக்கப்ைட்டு அவமரி்ா்்தககு உள்ளாக 
்கப்ைட்டு வருகின்ைார்கள. வறு்ம்் ஒழிப் 
ை்தன் மூலம் உல்்கப் ைாது்காத்து உலகில் 
எவ்விடத்திலும் எல்லா மக்களும் அ்மதியிலும் 
வ்ளரச்சியிலும் வாழ, அ்னத்துல்க மனி்த உரி 
்ம்க்்ள உறுதிப்ைடுத்துவ்தன் மூலம் 2030ககுள  
நி்லப்ைடுத்்த வவண்டும் என்கிை ஐ.நா.வின் 
்ச்றறிட்ட நி்கழச்சிநிரைல்்கள முன்்னடுக்கப் 
ைட்டு  வருகின்ை சம்கால சூழலிலும் கூட உலகில் 
1.3 பில்லி்ன் மக்கள ைல்ைரிமாண வறு்ம 
யுள வாழநது ்்காண்டிருப்ைதும் இவர்களில் அ்ரை 
வாசிப்வைர குழந்்த்க்ளா்கவும் ்ைண்்க்ளா்கவும் 
இருப்ைதும் இன்்ை் ந்டமு்ை எ்தாரத்்தமா்க 
உள்ளது.
 வாய்ப்புக்களிலும் வருமானத்திலும் சம 
த்துவமின்்மயும், ஒவ்்வாரு ஆண்டும் மி்க 
வவ்கமா்க அதி்கரிப்ைது ைணக்காரைருககும் ஏ்ழ 
்களுககும் இ்டயிலான இ்ட்வளி்் வமலும் 
வமலும் அதி்கப்ைடுத்திக ்்காண்டு ்சல்கிைது. 
உ்ழப்ைா்ளர்களு்ட் உரி்ம்களும், வவ்ல 
்களின் ்தரைங்களும் ்கடந்த ஆண்டு்களில் ஒவ்்வாரு 
நாளும் கு்ைவுறறுக ்்காண்வட ்சல்வ்தால் 
மில்லி்ன் ்கணக்கானவர்கள ்கடும் துன்ைம்டநது 
அடுத்்த நா்்ள எப்ைடி வாழவது என்கிை 
நி்லயில் வாழநது வருகின்ைார்கள. அவ்த வவ்்ள 
பில்லி்ன் வ்காடீஸவரைர்களின் கூட்டுைவும் ்சல் 
வப்்ைருககும் முன்்னப்்ைாழுதும் இல்லா்த 
அ்ளவுககு அதி்கரித்து வருகிைது. 
 வறு்மயும் சமத்துவமின்்மயும் ்தவிர க்க 
இ்லா்த்வான்ைல்ல. வவண்டு்மன்வை திட்ட 
மிட்ட முடிவு்க்ளாலும், ்ச்ல்ைடாது ்சய்யும் 
்சறறிட்டங்க்ளாலும் ஏ்ழ்க்்ள வலுவிழக்கச் 
்சய்வ்தனதும், சமு்தா்த்திலிருநது அவர்க்்ளப் 
புைக்கணிப்ை்தனதும்,  அவர்களு்ட் அடிப்ை்ட 
மனி்த உரி்ம்க்்ள வன்மு்ைப்ைடுத்துவ்தனதும் 
வி்்ளவவ வறு்மயும் சமத்துவமின்்மயும். 
நீடித்்த வறு்மக்கான வன்மு்ை்க்்ளக ்கண்டு  
்மௌனமா்க இருத்்தல் . சமு்கவிலக்கல்்களும், ்கட்ட 
்மக்கப்ைட்ட வலுவிழப்புக்களும் ைாகுைாடு 
்களும் வமலும் வமலும் வ்ளரைச் ்சய்து மக்க்்ள 
மீ்ளஇ்லா்த வறு்மப் ்ைாறிககுள சிக்க 
்வத்து அவர்களின் மனி்தக ்கண்ணி்த்்்த 
இழக்க ்வககிைது. இநநி்ல்் 2021இல் 
வ்காவிட் ்ைருந்்தாறறு வமலும் வமாசமாககி 163 
மில்லி்ன் மக்க்்ள வமலதி்கமா்க வறு்மககுள 
்தளளியுள்ளது. இ்தனால் அதி்க அ்ளவு வறு்மயுறை 

மக்கள ்்தற்காசி்ாவிவலவ் வ்தான்றியுள்ளனர. 
 வறு்மயி்ன ஒழித்்த்ல முககி் வநாக 
்கா்க ஐககி் நாடு்கள ச்ை தீரமானித்து 35வது 
ஆண்டா்கவும் அ்னத்துல்க வறு்ம ஒழிப்பு 
நாள ்்காண்டாடப்ைடத் ்்தாடஙகி் 30வது ஆண் 
டா்கவும் உள்ள 2022இல் ஐ. நா., வறு்மயில் வாழும் 
மக்களின் நா்ளாந்தத் துணி்வ மதித்து அவர்க்்ள 
ஏறறு உல்க மக்கள அ்னவரைதும் அவர்கள 
குறித்்த ்ைாறுப்்ை உணரநது உல்கசமு்தா்த்்்த 
அவர்களுடன் வ்ளங்க்்ளப் ைகிரநது ்்காள்ள 
ஐககி் நாடு்கள ச்ை அ்ழககிைது.  
 முன்்னாரு்ைாழுதும் இல்லா்தவாறு 
்ைாரு்ளா்தாரை வ்ளரச்சி்களும், ்்தாழில்நுட்ை 
எழுச்சி்களும், நிதிமூலவ்ளங்களும் உலகில் உள்ள 
இன்்ை் நி்லயில் மில்லி்ன் ்கணக்கான மக்கள 
வறு்மயில் வாழ்தல் என்ைது அைச்சீறைத்்்த 
ஏறைடுத்துவ்தா்க உள்ளது. வறு்ம முழுவதும் 
்ைாரு்ளா்தாரைப் பிரைச்சி்ன்ல்ல. ைல்ைரிமாண 
நி்கழவு்கள வழி்ா்க வருமானக கு்ைப்்ையும் 
்தன்மானத்துடன் வாழ்தலுக்கான ஆறை்லயும் 
அழிககும் ்ச்ல்்க்ளாவலவ் வறு்ம ்கட்ட்மக 
்கப்ைடுகிைது. 
 வறு்மயில் வாழும் மக்களின் அனுை 
வங்கள அவர்கள ்தங்க்ளது உரி்ம்க்்ள உணர 
நது வறு்மயில் இருநது விடுைடா்தவாறு இ்லா 
்ம்க்்ளயும் ைறைாககு்ை்க்்ளயும் ்தாங்க்ளா 
்கவவ ்தங்க்ளது வாழவாககி வறு்மயில் ் ்தாடரநது 
வாழக கூடி் வ்்கயில் அவர்களி்ட உள்ள ைல 
உட்்்தாடரபு்கள ்ச்றைடுகின்ைன. இவறறுள 

• அபொய்கரமொன நிகல்களில் ்ைகல தசய்வி 
த�ல்
• பொது்கொபபற்ற வீடு்களில் ைொழகைத�ல்
• சததுணவு குக்றபொடு்கள உள்ள உணைளித 
�ல்
• நீதிகய அகடைதில் சமததுைமின்கம்கக்ள 
நகடமுக்றபபடுத�ல்
• அரசியல் சகதிகய இழக்ககைதது குரலற்ற 
ைர்்க்ளொககு�ல்
• மிககுக்றந� மருததுை உடல்நலப ்பணல் 
்கக்ள ைொழைொக்கல்  

என்ைனவும் அடஙகும். என்ைது ஐககி் நாடு்கள 
ச்ையின் ைட்டி்லா்க உள்ளது. ஐககி் நாடு 
்கள ச்ை 2030ககுள வறு்ம்றை உல்்க 
உருவாக்கத் ்தன்னால் இ்ன்ை்்தச் ்சய்்தா 
லும் அ்தன் உறுப்புரி்ம நாடு்கள ைல வமவல 
ைட்டி்லிட்டவற்ைத் ்தங்களின் வமலாண் 
்ம்் மக்கள வமல் ்சலுத்துவ்தறகு அவர 
்க்்ள வறு்மப்ைடுத்்த்லத் ்தங்களின் அரைசி 
்ல் ்ச்றறிட்டமா்கவவ ்்காண்டு ்ச்றைடு 
்்கயில் எவ்வாறு ஐககி் நாடு்கள ச்ை 
்தனது இலககில் ்வறறி்்ட் முடியும் 
என்ைவ்த இன்றுள்ள வ்களவி. அவ்வாவை 
்ா்ரையும் பின் ்தங்க விடாதீர்கள” என உணவு 
வழங்கலில் அ்னவருககும் சமமான ைகிரவு 
அ்மந்தாவல ைட்டினி மரைணங்க்்ளக கு்ைக்க 
லாம்  என்ை்்த ஐககி்நாடு்கள ச்ை வலியுறுத்தி 
னாலும், சாதி ம்த ்மாழி இன பிரைவ்தச வவறு 
ைாடு்களுடன்அரைசாங்கங்கவ்ள ்ச்ல்ைடு்்கயில் 
சா்தாரைண ஏ்ழ மக்கள எவ்வாறு ை்ன்்ைை 
முடியும் என்ைதும் ்ைருஙவ்களவி்ா்கவவ ்்தாடர 
கிைது. 
 இந்த இரைண்டு விட்த்திலும் மக்கள நில 
த்திலிருநது அரைசாங்கங்க்ளால் திட்டமிட்ட மு்ை 
யில் வவைாக்கல் ைடு்தல்்தான் உணவுப் ைஞ்சத்்்த 
யும் வறு்ம்்யும் உறைத்தி ்சய்கிைது என்ைவ்த 

முககி்மா்கக ்கவனத்தில் ் ்காள்ளப்ைட வவண்டி் 
விட்ம்.  
 இ்தறகு உலகிறகு மி்கச்சிைந்த உ்தாரைண 
மா்க இலங்்கயில் ்தமிழர்கள 1948 மு்தல் 1972ம் 
ஆண்டுவ்ரை்ான பிரித்்தானி்க ்காலனித்துவ 
அரைசால் உருவாக்கப்ைட்ட வசால்ைரி அரைசி 
்ல் அ்மப்பின் கீழான சிங்க்ளப் ்ைரும்ைா 
ன்்ம ஒற்ை்ாட்சிப் ைாரைாளுமன்ைக ்்காடுங 
வ்கான்்மயிலும்,, 22.05.1972 மு்தல் இன்று 
வ்ரை அரைசறை வ்தசஇனமா்க 50 ஆண்டு்கள சிறி 
லங்காவின் முப்ை்ட்களிதும் ஆககிரைமிப்பு மூல 
மான இனங்காணககூடி் அச்சவாழவிலும் வறு 
்மககுள்ளாகைட்டார்கள என்ைவ்த அ்மகிைது. 
மு்தலில் பிரித்்தானி்ர இலங்்கயில் உருவாககி் 
்ைருநவ்தாட்டப் ்ைாரு்ளா்தாரைத்தின் மனி்த 
மூலவ்ளமா்கவும் அக்காலத்து இலங்்க அரைசாங 
்கத்தின் நிதி மு்கா்மத்துவத்தின் முககி் ைங்கா்ளர 
்க்ளா்கவும் வி்ளஙகி் இநதி்த் ்தமிழர்க்்ள 
அவர்கள இலங்்கயின் குடிமக்க்ளா்க இ்ற்்க 
நி்ல்ால் (Naturalisation) நி்ல்ைறறு முன்னாள 
இநதி்ப் பிரை்தமர வநருவின் வி்ளக்கப்ைடி ந்ட 
மு்ை அரைசுககுரி் (de facto)  ைரிணாம வ்ளரச்சி 
்்ப் ்ைறறு சட்டரீதி்ான அரைசா்க (de jure) 
ைரிணாமம் அ்டநது வந்த நி்லயில் அவர்க 
்ளது குடியுரி்ம்்ப் ைறித்து மண்வணாடு அவர 
்களுககு இருந்த ்்தாடர்ை அநநி்ப்ைடுத்தித் 
்தனி்ம்ாககி அவர்களின் அரைசி்ல் உரி்ம 
்க்்ளயும்  அடிப்ை்ட மனி்த உரி்ம்க்்ளயும் 
வன்மு்ைப்ைடுத்தி அவர்க்்ள நாடறைவர்க்ளாககி 
இன்று வ்ரை அவர்களின் வறு்மநி்லக்கான 
மூல்காரைணமா்கச் சிங்க்ளப் ்ைரும்ைான்்ம அரைசு 
்கள தி்கழநது வருகின்ைன. 
 இ்தன் ்்தாடரச்சி்ா்க ஈழத்்தமிழர்க்்ள 
அவர்க்ளது வரைலாறறுககு முறைட்ட ்காலம் மு்த 
லான அவர்க்ளது வரைலாறறுத் ்தா்்கத்தில் இ்ை 
்மயுடனும் ஒரு்மப்ைாட்டுடனும் ்தங்களுக்கான 
்ாழப்ைாண அரைசிலும் வன்னிச் சிறைரைசிலும் 
்காலனித்துவ அரைசு்கள வரும் வ்ரை வாழநது வநது 
வைாரத்துகவ்க்ர, டச்சுக்காரைர உ்ட் ்காலினத்துவ 
ஆட்சியிலும் ்தங்களின் ்தா்்க வ்தசி் ்தன்னாட்சி 
உரி்மயுடன் அவர்களுககுத் தி்ை்சலுத்தி 
அவர்களின் ஆட்சியில் ைஙவ்கறறு வந்த ்தமிழர்கள 
பிரித்்தானி் ்காலனித்துவ அரைசாவலவ் ்தங்களின் 
இ்ை்ம சிங்க்ளர்களின் இ்ை்மயுடன் இ்ண 
ப்புறை ஒற்ை்ாட்சி மு்ைககுள ்சன்ைனர. 
இந்த வரைலாறறுத் ்தவ்ைப் பிரித்்தானி் ்காலனி 
த்துவ அரைசாங்கம் வமற்்காண்ட்தன் வி்்ள 
வா்கவவ 1947 இல் பிரித்்தானி் ்காலனித்துவ அரைசாங 
்கத்்தால் உருவாக்கப்ைட்ட வசால்ைரி அரைசி்ல் 
அ்மப்பின் கீழ மு்தலாவது இலங்்கப் 
ைாரைாளுமன்ைத் வ்தர்தல் நடத்்தப்ைட்ட 
நாள மு்தல் இன்று வ்ரை 75 ஆண்டு்கள 
சிங்க்ளப் ்ைரும்ைான்்ம ஒற்ை்ாட்சிப் 
ைாரைாளுமன்ைக ்்காடுஙவ்கான்்மயின் அரைசி்ற 
்ச்றறிட்டமான இனஅழிப்பு வநாககிலான 
அரைசி்ல் ்்காள்்க்கள வ்காட்ைாடு்க்ளாலும் 
ை்டைல அடககுமு்ை்ாலும் ஈழத்்தமிழர்கள 
்தங்கள ்சாந்தத் ்தா்்க மண்ணிவலவ் வாழுகின்ை 
நி்லயிலும் மண்ணிலிருநது  வவறுைடுத்்தப்ைட்டு 
வறு்மயில் ்்தாடரச்சி்ா்க நி்ல்ைறறு வாழும் 
உலகின் மக்களினமா்க இன்று உள்ளனர. 
 இநநி்லயில் இரைண்டு விட்ங்கள 
அவர்களின் வறு்ம்் ஓழிக்க ஐககி் நாடு்கள 
ச்ை ்சய்் வவண்டும்.  ஒன்று ஈழத்்தமிழர்களின் 
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்காலநி்ல மாறைம் ்்தாடரைான COP27 
எனப்ைடும் மாநாடு எதிரவரும் மா்தம் 

எகிப்தில் இடம்்ைைவுள்ளது. ்கடந்த வருடம் 
பிரித்்தானி்ாவின் கி்ளாஸவ்கா ந்கரில் இடம்்ைறை 
மாநாட்டில் வமற்்காள்ளப்ைட்ட தீரமானங்கவ்ள 
்காறறில் ைைக்கவிடப்ைட்ட நி்லயில் இந்த 
மாநாட்டில் ்கலநது்்காளவ்தறகு ைல நாட்டு ்த்ல 
வர்கள பின்னடித்து வருகின்ைனர.

 பிரித்்தானி்ாவின் புதி் அரைசர அதில் 
்கலநது்்காள்ளமாட்டார என பிரித்்தானி்ாவின் 
புதி் பிரை்தமர ்்தரிவித்துள்ளதுடன், அவரும் 
்கலநது்்காளவது இன்னும் உறுதிப்ைடுத்்தப்ைடவி 
ல்்ல. 2050 ஆம் ஆண்ட்ளவில் பூமி ்வப்ை 
ம்டயும் வாயுக்கள ்வளிவ்றுவ்்த முற 
ைா்க ்தடுக்கப்வைாவ்தா்க பிரித்்தானி்ாவின் முன் 
னாள பிரை்தமர ்ைாரிஸ வஜான்சன் அளித்்த வாக 
குறுதி்்க்்ள பிரித்்தானி்ா நி்ைவவறறுமா என்ை 
சநவ்த்கம் எழுநதுள்ளது. 
 அவ்தச்ம், உலகில் மி்கப்்ைரும் பி்ளாஸ 
ரிக வைாத்்தல்்க்்ள ை்ன்ைடுத்தும் ்்காகவ்கா 
வ்காலா நிறுவனத்்்த இந்த நி்கழவுககு நிதி உ்தவி 
வழங்க எகிப்தி் அரைசு அ்ழத்துள்ளது சமூ்க 
ஆவலர்களிடம் அதிதிருப்தி்க்்ள ஏறைடுத்தியுள 
்ளது. அ்தறகு எதிரைா்க அவர்கள வைாரக்்காடி தூககி 
யுள்ளனர.

 மசகு எண்்ணயில் இருநது ்த்ாரிக்கப் 
ைடும் பி்ளாஸரிக வைாத்்தல்்கள சூழல் மாசுைடு்தலில் 
அதி்க ைஙகு வகிககின்ைன. எனவவ சூழல் 
மாச்டவதில் அதி்க ைஙகு வகிககும் நிறுவனத்்்த 
சூழ்ல ைாது்காககும் மாநாட்டுககு அ்ழப்ைது 
என்ைது அ்தன் வநாக்கத்்்த சி்்தப்ைதுடன், அ்தன் 
மீ்தான நம்பிக்்க்க்்ளயும் சி்தைடித்துவிடும்.
 உ்தாரைணமா்க ்தமிழ்கத்தில் இருநது ்வளி 
வந்த எநதிரைன் -2 என்ை ைடத்்்த வைான்ைது ்தான் 
இந்த சம்ைவம். அ்தாவது ்சல்லிட ்்தா்லவைசி 
நிறுவனம் ஒன்வை ்சல்லி்ட ்்தா்லவைசி்களில் 
இருநது ்வளிவரும் ்மகவரைாவவவ் எனப்ை 
டும் ்கதிரி்க்கத்தினால் சிட்டுககுருவி்கள அழிவ 
்டவ்தா்க ைடம் எடுத்திருந்தார்கள.
 அ்தாவது உலகில் இடம்்ைறும் அனரத்்த 
ங்க்்ள கூட ்தமது வரத்்த்கத்திற்கா்க ை்ன்ைடுத்தும் 
உல்கம் ்தான் நாம் ்தறவைாது வாழும் உல்கம் 
என்ைது இ்தன் மூலம் ்்தளிவாகின்ைது.
 இந்த மாநாட்டில் ைங்்கடுப்ை்தன் மூலம் 
்தமது நிறுவனம் ்காலநி்ல மாறைத்்்த ்தடுப்ை்தறகு 
முடிந்த்ளவுககு உ்தவி்க்்ள வழஙகும் என 
்்காகவ்கா வ்காலா நிறுவனத்தின் து்ணத் ்த்லவர 
்மகவ்கல் வ்காறஸமன் ்்தரிவித்துள்ளார. ஆனால் 
வருடம்வ்தாறும் 3 மில்லி்ன் ் ்தான்்கள பி்ளாஸரிக 
்ைாருட்்க்்ள ை்ன்ைடுத்தும் இந்த நிறுவனவம 
சூழ்ல அதி்க்ளவில் மாசுைடுத்துவ்தா்கவும் 
எனவவ எகிப்தி் அரைசு ்தனது முடி்வ மீள 
ைரிசீல்ன ்சய்்வவண்டும் என ்்தரிவித்து 5000 
்ச்றைாட்டா்ளர்கள ்்க்்ாப்ைங்க்்ள ்வத்து 
்கடி்தம் ஒன்்ை எகிப்த்தி் அரைசுககு அனுப்பி 
யுள்ளனர. 

 உலகில் 99 விகி்தமான பி்ளாஸரிக ்ைாரு 
ட்்கள மசகு எண்்ணயில் இருநது ்த்ாரிக்க 
ப்ைடுகின்ைன. அ்வ ்த்ாரிக்கப்ைடும் வைாது உரு 
வாகும் வாயுக்கள பூமி ்வப்ைமா்தலில் அதி்க 
ைஙகு வகிககின்ைன. எல்லா ்கண்டங்களிலும் 
உள்ள ்கடல்்க்்ளயும் நிலங்க்்ளயும் மாசுைடுத் 
தும் ்ைாருட்்களில் பி்ளாஸரிக முககி் ைஙகு 
வகிககின்ைது. பி்ளாஸரிக ்ைாருட்்க்ளால் உல்க 
த்்்த மாசுைடுத்தும் நிறுவனங்களில் ்்காகவ்கா 
வ்காலா நிறுவனவம மு்தன்்ம்ானது. 

 எனினும் ்தமது நிறுவனத்தினால் விறை்ன 
்சய்்ப்ைடும் ஒவ்்வாரு வைாத்்த்லயும் ்கான் 
்க்்ளயும் 2030 ஆம் ஆண்ட்ளவில் முறைா்க மீள 
உருவாககும் திட்டத்திறகு ை்ன்ைடுத்தும் திட்ட 
த்்்த ந்டமு்ைப்ைடுத்்தப்வைாவ்தா்க அந்த நிறு 
வனம் ்்தரிவித்துள்ளது.
 ்கடந்த வருடம் COP26 மாநாட்டில் எடுக்கப் 
ைட்ட தீரமானத்தில் ்வப்ைநி்ல அதி்கரிப்்ை 
1.5 ைா்்க ்சல்சி்ஸ இறகுள வைாணுவது என்று 
தீரமானிக்கப்ைட்டது. அ்தன் மூலம் உலகின் 
்வப்ைநி்ல அதி்கரிப்்ை 2.4 ைா்்க ்சல்சி்ஸ 
ஆ்க வைணமுடியும். 
 ்வப்ைநி்ல்் ்கட்டுககுள ்வத்திருக 
கும் மு்தல்ைடி்ா்க நிலக்கரியின் ை்ன்ைாட்்ட 
கு்ைக்க வவண்டும் என வைசப்ைட்டது. பூமி 
்வப்ைம்ட்தலில் முககி் ைஙகுவகிககும் 
்காரைன்்ட ஒக்சட்டு எனப்ைடும் வாயுவில் 
ஒரு வருடத்தில் 40 விகி்தமானது நிலக்கரியின் 
ை்ன்ைாட்டால் உருவாகின்ைது. ஆனால் அ்த்ன 
்ைரும்ளவில் ஏறறுமதி ்சய்யும் அவுஸதிவரைலி்ா 
அ்த்ன உடனடி்ா்க கு்ைப்ை்தறகு முன்வரை 
வில்்ல.
 ்சல்வந்த நாடு்கள ்தமது வருமானத்்்த 
கு்ைக்கவிரும்வில்்ல. எனினும் அ்த்ன 
்கணிசமான அ்ளவு கு்ைக்கமுடியும் என எதிர 
ைாரக்கைட்டவைாதும், உக்ரைன் வைா்ரை ை்ன் 
ைடுத்தி வமறகுல்கம் ரைஸ்ாவின் எரி்ைாருள ஏறறு 
மதிககு ்த்ட விதித்துள்ளதுடன், ைல ஐவரைாப்பி் 
நாடு்கள மீண்டும் நிலக்கரி மின் உறைத்தி 
மு்ைககு மாறி்து மி்கப்்ைரும் ஏமாறைமா்கவவ 
அ்மநதுள்ளது.
 அ்தாவது வைா்ரை மு்தன்்மப்ைடுத்தும் 
இந்த நாடு்கள சூழ்ல புைக்கணித்துள்ள்தானது 
அவர்களின் இரைட்்ட வவடத்்்த அம்ைலப்ைடுத்தி 
யுள்ளது. அது மட்டுமல்லாது அண்்மயில் ரைஸ்ா 
வில் இருநது வஜரமனிககு எரிவாயு்வ விநிவ்ா 
கிககும் Nordstream-1 மறறும் 2 எனப்ைடும் இரு 

குழாய்்கள குண்டு ்வத்து ்த்கரக்கப்ைட்ட்தால் 
அதில் இருநது ்வளிவ்றி் 300>000 ்்தான் 
எ்ட ்்காண்ட மீவ்தன் எனப்ைடும் வாயுவும் பூமி 
்வப்ைம்டவதில் மி்க முககி் ைஙகுவகிககும் 
வாயுவாகும்.

 பூமி ்வப்ைம்டவ்்த ்தடுப்ை்தறகு 2020 
ஆம் ஆண்டு 100 பில்லி்ன் ்டாலர்க்்ள திரைட்டு 
வ்தறகு வமற்்காள்ளப்ைட்ட மு்றசி ்்ககூட 
வில்்ல. இந்த நி்லயில் 2025 ஆம் ஆண்டு 
ஒரு றில்லி்ன் ்டாலர்க்்ள திரைட்டும் திட்டம் 
முன்்வக்கப்ைட்டுள்ளது. ஆனால் உல்கம் 
்தறவைாது மி்கப்்ைரும் ்ைாரு்ளா்தாரை ்நருக்க 
டி்் சநதித்துள்ள நி்லயில் அ்த்ன எட்ட 
முடியுவமா என்ைது சநவ்த்கம் ்தான். 2020 ஆம் 
ஆண்டு திரமானிக்கப்ைட்ட 100 பில்லி்ன் 
்டாலர்க்்ள வழங்க மறுத்்த வமறகுல்கத்தின் 
்சல்வந்தநாடு்கள ்தறவைாது உக்ரைன் வைாருககு 
85 பில்லி்ன் ்டாலர்க்்ள வழஙகியுள்ளதும் 
குறிப்பிடத்்தக்கது.
 அவ்தச்ம், ்காரைன்்ட ஒக்சட்டு வாயு 
வ்்த அதி்கம் உறிஞ்சும் மரைங்க்்ள ்தக்க்வககும் 
மு்கமா்க ்காடு்கள அழிக்கப்ைடுவ்்த 2030 ஆம் 
ஆண்ட்ளவில் முறைா்க இல்லாது ்சய்்வும் தீரமா 
னிக்கப்ைட்டிருந்தது.

 இ்தனி்டவ், பூமி ்வப்ைம்டவ்தால் 
ஏறைடும் ்வப்ைக்கதிரவீச்சால் பூமியில் ைல 
ைகுதி்கள மனி்தர்கள வாழமுடி்ா்த பிரைவ்தசங்க்ளா்க 
மாறைம் அ்ட்லாம் என ஐககி் நாடு்கள 
ச்ையின் மனி்தாபிமான விவ்காரைங்களுக்கான 
பிரிவும் ் சஞ்சிலு்வச்சங்கமும் இ்ணநது ்கடந்த 
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்நருககீடு்களஇ்்ளஞர்க்்ளக ்காட்டிலும் ஒருைடி 
அதி்க வம்ாகும். உ்ள மறறும் உடல் ரீதி்ான ்நரு 
ககீடு்களும் இதில் உள்ளடஙகும்.வ்தயி்லத் 
்்தாழிறறு்ையில் நாட்டமில்லாதுஆ்டத் ்்தாழி 
றறு்ை, ்வளிநாட்டு வவ்லவாய்ப்பு 
என்ைவறறிலும் ்ைண்்களின் வகிைா்கம் அதி்க 
மா்கவவ ்காணப்ைடுகின்ைது. இஙகும் அதி்கரி 
த்்த வவ்லப்ைளுவுக கி்டயில் இவர்கள 
எதிர்்காளளும் சிரைமங்கள அதி்க முள்ளன.

்கலாசார மாறறைம்
்ைருநவ்தாட்ட மக்களி்டவ் ்தறவைாது ்கல்வி 
அபிவிருத்தி ஏறைட்டு வருகின்ைது.ஆரைம்ைக்கல்வி, 
இ்டநி்லக ்கல்வி, உ்ர்கல்வி என்ைன குறித்்த 
ஈடுைாடு்கள அதி்கரித்துள்ளன.்ைருநவ்தாட்டப் 
ைகுதி்களில் உள்ள இ்்ளஞர்களில் ைலர ஆசிரி்ர, 
கிரைாம வசவ்கர்கள மறறும் மு்கா்மத்துவ 
உ்தவி்ா்ளர்கள உளளிட்ட ைல்வவறு ்்தாழில் 
்களிலும் ஈடுைட்டு வருகின்ைனர.இவர்கள சமூ்கத் 
திறகு ஒரு எடுத்துக்காட்டா்க உள்ள நி்லயில் 
ஏ்ன் ்்தாழிலா்ளர்களும் ்கல்வியூடா்க ்தமது 
பிள்்ள்களி்டவ் அபிவிருத்தி்் ஏறைடுத்்த 
மு்னநது வருகின்ைனர.இது ஒரு நல்ல சகுன 
மாகும்.்ைருநவ்தாட்ட ்கல்வி வ்ளரச்சிககு 
இதுவும் உநதுசகதி்ா்க அ்மநதிருககின்ைது.
அரைச ்்தாழிறறு்ையில் ஈடுைட்டுள்ளவர்களில் 

ைலர ்தமது பிள்்ள்களின் ்கல்வி மறறும் ்தமது 
உ்ர்கல்வி, ்ைறவைாரின் மருத்துவ வ்த்வ்கள, 
வைாககுவரைத்து வைான்ை ைலவற்ையும் ்ம் 
ப்ைடுத்தி ந்கரப்புைங்களுககு இடம் ்ை்ரவ்த்ன 
வழக்கமா்கக ்்காண்டுள்ளனர.்ைருநவ்தாட்டக 
்கட்ட்மப்புககு உளவ்ளவ் முடஙகிக கிடந்த 
வர்கள அந்த நி்லயில் இருநதும் விடுைட்டு 
்வளிச்்சல்வதில் ஈடுைாடு ்காட்டி வருவ்த்ன 
அவ்தானிக்க முடிகின்ைது.எனவவ ்ைருநவ்தாட்ட 
சமூ்க இடப்்ை்ரவிறகு ்கல்வியும் ்்க்்காடுத்தி 
ருககின்ைது.
                      ்ைருநவ்தாட்ட மக்களின் இடப்்ை்ரவு 
ைல சா்த்க வி்்ளவு்களுககும் அடித்்த்ளமாகியுள்ளது 
என்ை்த்னயும் மறுப்ை்தறகில்்ல.இடப்்ை 
்ரவின் ்காரைணமா்க ்கலாசாரை ரீதி்ா்க முன்வனற 
ை்கரைமான மாறைங்கள ஏறைட்டுள்ளன.ைல 
நல்ல விட்ங்க்்ள இ்்ளஞர்கள உளவாஙகிக 
்்காண்டுள்ளவ்தாடு அவற்ை ்தமது ்தனிப்ைட்ட, 
குடும்ை மறறும் சூழலிலும் எதி்ரைாலிக்கச் 
்சய்கின்ைனர.இது ஒரு சிைப்ைம்சமாகும்.
அத்வ்தாடு வீட்டின் அபிவிருத்தி, அலங்காரை 
ரீதி்ான ்ச்றைாடு்கள, ்வைவ ஏறைாடு்கள 
என்ைவறறிலும் ஒரு முன்வனறை்கரைமான வைாக 
கி்ன இடம்்ை்ரந்தவர்களில் ைலர  ்்க்ாளு 
கின்ைனர.நா்கரீ்க ரீதி்ான மாறைங்களும் இடம் 
்ைறறுள்ளன.இவ்தவவ்்ள ந்கரப்புை இடப்்ை் 
ரவு சில வவ்்ள்களில் ்கலாசாரைம், நா்கரீ்கம், 

வாழவி்ற வைாககு்கள என்ைவறறில் பி்ழ்ான 
்்க்ாளு்்க, ்வளிப்ைாடு என்ைவறறுககும் 
வலுவசரத்திருககின்ைது என்ைதும் நீங்கள அறிந்த 
விட்வம்ாகும்.எந்த ஒரு மனி்தனுககும் இரைண்டு 
ைக்கங்கள இருப்ை்தா்க கூறுவார்கள.இந்த 
வ்்கயில் மனி்தனின் ்ச்றைாடு நல்ல்தா்கவவ 
அல்லது தீ்்தா்கவவா அ்ம்தல் கூடும்.
 எந்த்வாரு சமூ்கத்தினதும் சமூ்கக ்கட்ட 
்மப்பு என்ைது மாறைங்களுககு உள்ளாவது 
்தவிரக்க முடி்ா்த்தாகும்.இந்த வ்்கயில் ்ைருந 
வ்தாட்ட சமூ்கத்தின் ்கட்ட்மப்பு  என்ைது 
துரி்தமா்க மாறு்தல்்களுககு உள்ளாகிவரும் நி்ல 
யில்  இச்சமூ்கத்தின் இடப்்ை்ரவு மத்தி்்தரை 
வரக்கத்்்த வநாககி ந்கரவ்தறகு அடித்்த்ள 
மாகி இருககின்ைது.இது சிைப்ைானவ்த்ாகும்.
இவறறுககும் மத்தியில் ்்தாழிலா்ளர்கள 
மறறும் வ்தாட்டங்களின்  இருப்பு ்்தாடரபில் 
்தறவைாது அதி்கமா்க வைசப்ைட்டு வருகின்ைது.
சம்கால ைல்வவறு ்நருககீடு்களுககு மத்தியில் 
வ்தாட்டத்து்ை ்தாககு பிடிப்ைது ஒரு சவா லான 
்காரி்மாகும் என்ை விமரசனங்கள ைரைவ லா்க 
இருநது வருகின்ைன.இநநி்லயில் ்்தாழிலா்ளர 
்களின் ந்கரப்புைம் வநாககி் ந்கரவு சா்த்க 
வி்்ளவு்கள ைலவறறுககும் வித்திடுவ்தா்க உள்ள 
வைாதும் வ்தாட்டங்களின் இருப்பி்ன  வ்களவிக 
குறி்ாககுவதில் அது ்சல்வாககு ்சலுத்தும் என் 
ை்்தயும் மறுத்துவிட முடி்ாது.

வ்த்வப்ைடும் நாடு்களில் ஒன்ைா்க இலங்்க 
்்யும் உள்ளடக்க முடியும். இ்த்ன அடிப் 
ை்ட்ா்கக்்காண்டு இலங்்கககு உ்தவி வழங 
குமாறு இவா்்கள வ்கட்்கலாம்.
 இலங்்கககு ஏன் உ்தவி்கள கி்டக்காமல் 
இருககின்ைது என்ை்்தயிட்டும் இந்த இடத்தில் 
்கவனம் ்சலுத்துவது அவசி்ம். இலங்்க 
்்தாடா்ைா்க சா்வவ்தசம் ்்காண்டிருககும் நி்ல 
ப்ைாடு இப்வைாது மாறைம்டநது வநதிருககின்ைது. 
இலங்்கககு சா்வவ்தச நாண் நிதி்த்தின் உ்தவி 
கி்டக்காமல் வவறு எந்த உ்தவி்களும் கி்டக்காது 
என்ை இறுக்கமான ஒரு நி்ல ்காணப்ைடுகின்ைது. 
ஐககி் நாடு்கள ச்ைகூட உ்தவி ்சய்் முடி்ா்த 
ஒரு நி்ல ்காணப்ைடுகின்ைது. மனி்த உரி்ம்கள 
்்தாடா்ைான ்காரைணங்க்்ளவிடவும், ் ைாரு்ளா்தாரை 
ரீதி்ான ்காரைணங்கள மி்கவும் வமாசமான்தா்க 
இருககின்ைது. 
 ்ஜனிவாவில் உள்ள ஐ.நா. மனி்த 
உரி்ம்கள வைரை்வயில் கூட ்ைாரு்ளா்தாரை 
நி்ல்ம்க்்ள முன்னிறுத்தித்்தான் இலங்்க 

்்தாடா்ைான தீா்மானம் ்்காண்டுவரைப்ைட்டிருககி 
ன்ைது. ்ைாரு்ளா்தாரைத்்்த சரி்ா்க வழிப்ைடுத்து 
வதில் ஊழல், வமாசடி்கள மறறும் ்வளிப் 
ை்டத்்தன்்ம்றை ்ச்றைாடு்கள இலங்்கயில் 
வமாசமான ஒரு நி்லயில் இருப்ை்்த நிதி 
வழஙகும் நிறுவனங்கள உட்ைட சா்வவ்தச நாடு 
்களும் ்கருதுகின்ைன. 
 அந்த நி்ல்ம்் மாறறி்்மக்கா்த 
வ்ரையில் வழ்ம்ான ்கடன்்க்்ள அல்லது 
வணி்கக்கடன்்க்்ளப் ்ைறறுக்்காளவது இலங 
்்கககு ்கடினமான்தா்கவவ இருககும். இது்தான் 
இலங்்கககு ்தறவைாதுள்ள பிரைச்சி்ன.

ச ரெமதச நாணய நிதியதது்டனான மபச்சு 
ொரத்த்கள் தறமபாது எவொறைான 

ஒரு ்கட்டததில் உள்ளது?
 
 இந்தப் வைச்சுவாா்த்்்த்கள முன்வனாககி 
ந்கரை முடி்ா்த ஒரு ்கட்டத்தில் இருப்ைது வைாலத்்தான் 
வ்தான்றுகின்ைது. ஏனன்ைால் சா்வவ்தச நாண் 
நிதி்த்துடனான ஆ்ளணி மட்டத்திலான ஒரு 

இணக்கப்ைாடு எட்டப்ைட்டிருந்த வைாதிலும் கூட, 
்கடன்்னாடுத்திருப்ைவா்்களின் இணக்கப்ைாடு 
மி்கவும் முககி்ம். இ்தறகு ஒத்துக்்காளகின்வைாம் 
என்ைாவது அவா்்கள ்சால்ல வவண்டும். 
 இலங்்கயின் ்கடன்்களில் பிரை்தானமா்க 
இரைண்டு உள்ளன. ஒன்று சா்வவ்தச பி்ணமுறி்கள. 
இது சா்வவ்தச நிறுவனங்களிடமும் உள்ளது. 
நாடு்களிடமும் உள்ளது. ்தனிநைா்்களிடமும் 
உள்ளது. ஆனால், இரு ைக்க ்கடன் என்று 
்சால்லும் வைாது அதில் ்ைரும் ைகுதி சீனாவிடம் 
இருப்ை்தா்கச் ்சால்லப்ைடுகின்ைது.  சீனா 
இந்த ்கடன் மீ்ளளிப்புககு ஒத்துக்்காள்ளா்த 
வ்ரையில் சா்வவ்தச நாண் நிதி்த்துடனான 
வைச்சுவாா்த்்்த்கள முன்வனாககி ந்கரைககூடி் 
வாய்ப்புக்கள மி்க மி்க அரி்தா்கவவ இருககும்.  சீனா 
இவ்விட்த்தில் இணக்கப்ைாடு ஒன்றுககு வரைா்த 
வ்ரையில் ஐ.எம்.எப் உடனான இணக்கப்ைாடு 
சாத்தி்மறை ஒன்ைா்கவவ இருககும். இவ்வி்த்தில் 
சீனா என்ன ்சால்லப்வைாகின்ைது என்ை்்த 
்வத்துக்்காண்டு்தான் நாம் அடுத்்த ்கட்டத்்்தப் 
ைாா்க்கமுடியும்.

குக்றந� ைருமொ   ... த�ொடர்ச்சி  ...

்தறவைாது ்காணப்ைடுகின்ை ்க்ரைது்ைப்ைறறு, 
புதுககுடியிருப்பு, துணுக்காய், மாந்்த கிழககு 
ஆகி் நான்கு உளளூரைாட்சி மன்ைங்களின் வரி்ச 
யில், ஐந்தாவது உளளூரைாட்சி மன்ைமா்க ் வலிஓ்ா 
உருவாகும் அைா்ம் ஏறைடும்.
 அதிலும் குறிப்ைா்க  வடககு, கிழககு 
்தமிழர ைகுதி்களுககு இ்டவ் ஒரு ்தனிச்சிங்க்ள 
வ்தர்தல் அல்்கான்று உருவாவது ்தமிழர்களுககு 
வைரைாைத்்தா்க அ்மயும்.
 ஏன் எனில் அந்தத் ்தனிச் சிங்க்ள வ்தர்தல் 
அல்கானது வடககு, கிழககு ்தமிழர்தா்்கத்்்த 
நிலரீதி்ா்க, நிரைந்தரைமா்கக கூறுவைாடு ஒரு அல்கா 
கும்.

தமிழர்க்ள ெலுக்கட்டாயமா்க 
வெளிமயறறிவிடடு, ்காணி்க்ள அப்கரிதத 

சிங்களெர்கள்
முல்்லத்தீவு - ்க்ரைது்ைப்ைறறு பிரைவ்தச்ச்லா 
்ளர  பிரிவிறகுட்ைட்ட ்்காககி்ளாய் கிழககு, ்்காக 
கி்ளாய் வமறகு, ்கருநாட்டுகவ்கணி, ்்காககுத் 
்்தாடுவாய் வடககு, ்்காககுத்்்தாடுவாய் மத்தி, 
்்காககுத்்்தாடுவாய் ்்தறகு ஆகி் ஆறு கிரைாம 
அலுவலர பிரிவு்க்்ளச் வசரந்த ்தமிழ மக்கள 
்கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு ்காலப்ைகுதியில் இரைாணு 

வத்தினரைால் வலுக்கட்டா்மா்க ்வளிவ்றைப்ைட் 
டனர.
 அவ்வாறு ்வளிவ்றைப்ைட்ட ்தமிழ 
மக்கள ஏைத்்தா்ள 30வருட இடம்்ை்ர வி்னச் 
சநதித்து, ்கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ்காலப்ைகுதி 
யிவலவ் அவர்கள ்தமது  ்சாந்த இடங்களில் 
மீ்ளக குடி்மரத்்தப்ைட்டனர.
 இவ்வாறு மீள குடி்மரத்்தப்ைட்டபின்னர 
குறித்்த ்தமிழ மக்கள, மணலாறுப் ைகுதியிலுள்ள 
நீரப்ைாசனக கு்ளங்களின் கீழான ்தமது வ்ல் 
நிலங்களில் ையிரச்சய்்்க வமற்்காளவ்தறகுச் 
்சன்ைவைாது, சிங்க்ளவர்கள ்தமது ்காணி ்க்்ள 
அை்கரித்திருப்ை்்த அவர்க்ளால் அவ்தானிக்க 
முடிந்தது.
 குறிப்ைா்க  நீரைாசனக கு்ளங்களின் கீழான 
வ்ல் நிலங்க்்ளப் ்ைாறுத்்தவ்ரையில்,
 ஆ்ம்ன்கு்ளத்தின் கீழ 73்தமிழ மக்களு 
ககுரி் 360ஏக்கர ்நற்சய்்்கக ்காணி்கள ்காண 
ப்ைடுகின்ைன.
 ்தறவைாது குறித்்த கு்ளமானது கிரிப்ைன் 
்வவ என ்ை்ரமாறைப்ைட்டுள்ளது.
 குறித்்த அ்ம்ன் கு்ளமானது ் மத்திரிைால 
சிறீவசன ஜனாதிைதி்ா்க இருந்த ்காலத்தில் 
103மில்லி்ன் நிதியில் சீரை்மக்கப்ைட்டதுடன், 
அககு்ளத்தின் கீழான வ்ல்நாலங்களும் 900ஏக்கர 

வ்ரையில் விஸ்தரிக்கப்ைட்டன.
 அந்தவ்்கயில் ்கடந்த 08.06.2019அன்று 
நாட்டுக்கா்க ஒன்றி்ணவவாம் என்னும் 
்ச்றறிட்டத்தின் இறுதிநாள நி்கழவிறகு வரு்்க 
்தந்த அப்வைா்்த் ஜனாதிைதி ்மத்திரிைால 
சிறீவசன குறித்்த கு்ளத்தி்ன சிங்க்ள மக்களிடம் 
்்க்ளித்்ததுடன், அன்்ை்தினம் ஆ்ம்ன் 
கு்ளத்தில் மீன்குஞ்சு்களும் விடப்ைட்டன.
 அவ்தவைால் அ்ட்க்கறுத்்தான் கு்ளத்தின் 
கீழ 45்தமிழ மக்களுககுச் ்சாந்தமான, 144ஏக்கர 
வ்ல் ்காணி்கள ்காணப்ைடுகின்ைன.
 இது்தவிரை முநதிரி்்கக கு்ளத்தின் கீழ 
68்தமிழ மக்களுககுரி் 264ஏக்கர வ்ல்்காணிள 
்காணப்ைடுகின்ைன.
 இககு்ளம் ்தறவைாது ்நலும் ்வவ எனச் 
சிங்க்ளத்தில் அ்ழக்கப்ைடுகின்ைது.
 இவ்வாைா்க ்தமிழ மக்களுககுரி் நீரப்ைா 
சனக கு்ளங்களின் கீழான பூரவீ்க வ்ல்நிலங்கள 
எந்தவி்த நிலத்்்தாடரபுமறை சிங்க்ளவர்களுககுப் 
ைகிரந்தளிக்கப்ைட்டுள்ளது. இ்தன்மூலம் ்தமிழமக 
்களின் வாழவா்தாரைம் வ்களவிககுறி்ாக்கப்ைட்டுள 
்ளதுடன், அவர்களின் நீண்ட்கால இருப்பு வ்களவிக 
குறி்ாக்கப்ைட்டுள்ளது.

த�ொடரும்.....

தமல்ல தமல்ல  ... த�ொடர்ச்சி  ...

இருபபும் ்கட்ட  ... த�ொடர்ச்சி...



ஊட்டச்சத்து என்ை்்த சிங்க்ள வைரிவானவா்த 
வநாககுக்்காண்ட இந்த நாட்டின் அரைசு ்களும் 
்ைௌத்்த வைரினவாதி்களும் உணரநது ்்காள்ள 
வவண்டும்.

உல்க உணவு   ... த�ொடர்ச்சி  ...
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 லத்தீன் அ்மரிக்கா மறறும் ்கரிபி்ன் 
தீவு்களில் அதி்க உயிரி னங்கள வாழந்தவைாதும் 
்தறவைாது அஙகு ்தான் அதி்க அழிவு்கள ஏறை 
ட்டுள்ளன. அஙகு 94 விகி்த வீழச்சி ்காணப் 
ைடுகின்ைது. ஆபிரிக்காவில் 66 விகி்த வீழச்சி 
்காணப்ைடுகின்ைது. ஆசி் - ைசுபிக பிரைாநதி்த்தில் 
55 விகி்த வீழச்சி ஏற ைட்டுள்ளது.
 நன்னீர்களில் வாழும் உயிரினங்கள ்ைரு 
ம்ளவில் அழிநதுள்ளன. அ்வ வாழும் இட 
ங்கள அழிவ்டந்த்தால் 83 விகி்தஅழி்வ 
அ்வ சநதித்துள்ளன. இருந்த வைாதும்  சில  
இடங்களில் உயிரினங்க்்ள ைாது்காககும் நட 
வடிக்்க்கள வமற்்காள்ளப்ைட்டுள்ள்தால் 
ஆ்ம்கள, மறறும் ்்காரில்லாங்கள வைான்ை 
இனங்கள அதி்கரித்துள்ள்தா்க அதில் ்்தரிவிக 
்கப்ைட்டுள்ளது.

க்கககுழநக�... த�ொடர்ச்சி...
ஏவு்்கண ்தாககு்தல்்களில் உக்ரைனின் மின்சாரை 
உற ைத்தி 50 விகி்தம் அழிவ்டந்ததுடன், உக 
்ரைனில் இருநது வைாலநதுககு ஏறறுமதி ்சய் 
்ப்ைடும் மின்சாரைமும் நிறுத்்தப்ைட்டுள்ளது.
 உக்ரைன் ்்தாடாநது ை்ங்கரைவா்த ்தாககு 
்தல்்க்்ள வமற்்காண்டால் நாம் ்கடு்ம்ான 
ைதிலடி்க்்ள ்்காடுப்வைாம் ரைஸ்ா எச்சரித்து 
ள்ளது.

ரஸயொவின் ைொக ... த�ொடர்ச்சி...

அரைசி்ல் ்்கதி்க்்ள விடு்த்ல ்சய்யுமாறு 
வ்காரிக்்க ்வப்ைதில்்ல. இது இனவா்தம் 
மட்டுமல்ல ்தமிழர  வைாரைாட்டத்்்த யும்  
அரைசி்்லயும் இன்னும் இவர்கள ்்தளி வா்க 
புரிநது ்்காள்ளவில்்ல என்ை்்த ்வளிப் 
ைடுத்துகின்ைது.
 எது எவ்வாறு இருப்பினும்  மக்களின் அரைசி 
்்ல, அரைசி்ல் எழுச்சி்் அடககுவ்தற்கா்க 
எத்்த்்க் சட்டங்கள ்்காண்டு வந்தாலும்; 
அடககு சட்டங்க்ளால் ைாதிப்பு்க்்ளயும், இழப் 
புக்க்்ளயும் சநதித்்தவர்கள என்ை வ்்கயில்; 
அரைசி்ல் இலகவ்காடு வைாரைாடுைவர்கள  என்ைவ 
்்கயில்; முன்்மாழி்ப்ைட்டுள்ள புனரவாழவு 
ைணி்்க சட்டமூலத்்்த எதிரக்க வவண்டும். 
்தமிழ நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்களும் வசாரைம் 
வைா்காது மக்கள நலன் ்கருதி நாடாளு மன்ைத்தில் 
எதிரத்து வாக்களிக்க வவண் டும் .அதுவவ நீதி”.

சர்ச்கசகய ஏற    ... த�ொடர்ச்சி... 

சாரைதி்கள எரி்ைாருட்்க்்ள அதி்கமா்க ்்காள 
வனவு ்சய்வ்தால் ை்தறைமும் ஏறைட்டுள்ளது.
 எரி்ைாருள நிரைப்பு நி்ல்ங்களிலும் 
மக்கள நீண்டவரி்ச யில் ்காத்திருககும் நி்ல 
ஏறைட் டுள்ளது. ைல எரி்ைாருள நிரைப்பு 
நி்ல்ங்களில் எரி்ைாருட்்களும் தீரநதுள்ள்தா்க 
்்தரிவிக்கப்ைடுகின் ைது.
 இ்தனி்டவ், ரைஸ்ாவின் மீது வைாடப் 
ைட்ட ் ைாரு்ளா்தாரைத் ்த்ட ்காரைணமா்க ஏறைட்ட 
ைணவீக்கம் மறறும் எரி்ைாருட்்களின் வி்ல 
உ்ரவினால் இந்த வருடத்தில் பிரைான்ஸில் 
9000 இறகு வமறைட்ட வரத்்த்க நி்ல்ங்கள 
மூடப்ைடும் அைா்த்்்த எதிரவநாககியுள்ள்தா்க 
்்தரிவிக்கப்ைடுகின்ைது.

பிரொன்ஸில் எரி  ... த�ொடர்ச்சி...

இ்ககுநர சலி்ா ெபிப் யூசூப் ்்தரிவித்திரு 
ககிைார. 
 மவலசி்ாவுககுள நு்ழவ்தறகு முன் 
ன்தா்க வைாதி் ை்ண ஆவணங்கள மறறும் 
வவ்ல உரிமங்க்்ள ் ்காண்டிருககுமாறு குடிவ் 
றி்க்்ள குடிவரைவுத்து்ை இ்ககுநர சலி்ா எச் 
சரித்திருககிைார.

ஐ.நொ.வின் தீர்மொ... த�ொடர்ச்சி...

ஆக்கப்ைட்டவர்களுககு இழப்பீடா்கப் ைணம் எங்க 
ளுககுத் வ்த்வயில்்ல என அவர்கள கூறுகின்ைார 
்கள.
 மாறி மாறி ஆட்சிககு வந்த ஐககி் வ்தசி் 
்கட்சயினரு்ட் ்காலத்திலும், சிறிலங்கா சு்தநதிரைக 
்கட்சியினரு்ட் ்காலத்திலுவம ஆட் ்கள வலிநது 
்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டனர. ை்ட அதி்காரி்களிடம் 
சரைண்டந்தவர்கள ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்டதும் 
இப்வைாது ்ைாதுஜன ்ைரைமுன என்ை ்கட்சி்்ச் 
வசரந்தவர்க்ளாகி் சிறிலங்கா சு்தநதிரைக ்கட்சி 
யினரு்ட் ஆட்சியிவலவ் ந்ட்ைறைது. 
ஆட்்கள வலிநது ்காணாமல் ஆக்கப்ைட்ட்ம 
இப்வைாது ஆட்சியில் உள்ளவர்களுககுப் புதி் 
விட்மல்ல. 
 முன்னர அவர்கள ்்தாடரபில்; விசா்ண 
்க்்ள நடத்தி்் ஆ்ணககுழுக்கள ்ச்றைட்ட 
்காலப்ைகுதியிலும் இந்த இரைண்டு ்கட்ச்க்்ளச் 
வசரந்தவர்களுவம மாறி மாறி ஆட்சியில் இருந்தனர. 
எனவவ இது .குறித்து அவர்கள ்தங்களுககு 
எதுவும் ்்தரி்ாது என்ை வ்தாரை்ணயில் புதி் 
ஆ்ணககுழு்வவ்ா விசாரை்ணககுழு்வவ்ா 
அ்மத்து விசாரை்ண நடத்துவது என்ைது 
ஒதுவைாதும் உண்்ம்்க ்கண்டறிவ்தற்கா்க 
அல்ல என்ைது ்்தளிவா்கத் ்்தரிகின்ைது. 
 ஐநா மனி்த உரி்மப் வைரை்வயில் 
நி்்ளவவறைப்ைட்டுள்ள புதி் தீரமானத்தின் 
அடிப்ை்டயில் அரைசாங்கத்திறகு அழுத்்தங்கள 
வருவ்்த சமாளிப்ை்தறகும் அவற்ைத் தி்ச 
திருப்புவ்தறகுமா்கவவ புதி் விசாரை்ண்க்்ள 
அரைசு முடுககிவிட்டிருககின்ைது என்ைது ்்தளிவா 
்கத் ்்தரிகின்ைது.

எத�கன ்கொலம்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

திங்கட்கிழ்ம(10) ்வளியிட்ட அறிக்்கயில் 
்்தரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
 வறி் நாடு்கள முறைா்க ைாதிப்ை்டயும் 
நி்லயும் எறைடலாம். எதிரைாரக்கா்த அ்ளவுககு 
்வப்ைநி்ல அதி்கரித்து ்சல்கின்ைது. இந்த 
அதி்கரிப்பு ்கா்்கல், ்்தறகு மறறும் ்்தன்-வமறகு 
ஆசி் நாடு்க்்ள அதி்கம் ைாதிககும் என அதில் 
்்தரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
 மக்கள அதி்கம் வாழும் ந்கரைங்களில் 
எதிரவரும் 2050 ஆம் ஆண்ட்ளவில் ்வப்ைக்கதிர 
வீச்சு 700 விகி்தம் அதி்கரிககும் சாத்தி்ங்கள எறைட் 
டுள்ளது. எனவவ அஙகு மக்கள வாழும் நி்ல 
இல்லாது வைா்கலாம். ்வப்ைக்கதிரவீச்சுக்க்ளால் 
2003 ஆம் ஆண்டு ஐவரைாப்ைாவில் 70000 அதி்க இைப் 
புக்களும், 2010 ஆம் ஆண்டு ரைஸ்ாவில் 55000 அதி்க 
இைப்புக்களும் ஏறைட்டிருந்தன.

்கொலநிகல மொற்ற ... த�ொடர்ச்சி...

 ‘இலங்்கயின் நலிவ்டந்த நி்லயில் 
உள்ள மக்கள ்ைாரு்ளா்தாரை ்நருக்கடி ்காரை 
ணமா்க ்ைரும்ளவு ்கடன்வாஙகு்தல் கு்ைந்த 
்ளவு உண்வ உண்ணு்தல் நா்ளாந்த உண்வ 
கு்ைத்்தல் வைான்ை நடவடிக்்க்களில் ஈடுைட்டு 
ள்ளனர.
 சரவவ்தச ் சஞ்சிலு்வ ் சம்பி்ை சமூ்கத் 
தின் இலங்்க குறித்்த அறிக்்க்கள ஏற்கனவவ 
வறு்மகவ்காட்டின் கீழ உள்ள இலங்்கயின் 
நலிவ்டந்த மக்கள எவ்வாறு விரைகதி நி்ல்் 
வநாககி ்தள்ளப்ைடுகின்ைனர என்ை்்த வநரைடி்ா்க 
்்தரிவிககும் வி்தத்தில் ்காணப்ைடுகின்ைது.
 ஏற்கனவவ வறு்மகவ்காட்டின் கீழ உள்ள 
இலங்்கயின் நலிவ்டந்த மக்கள ்ைரும்ளவு 
்கடன்வாஙகு்தல் கு்ைந்த்ளவு உண்வ உண்ணு 
்தல் நா்ளாந்த உண்வ கு்ைத்்தல் வைான்ை நட 
வடிக்்க்களில் ஈடுைட்டுள்ளனர.
 ்ைறுமதி்ான ்சாத்துக்க்்ள அடகு்வ 
த்்தல் மறறும் ஏ்ன் உயிரவாழும் உத்தி்க்்ள 
அவர்கள ை்ன்ைடுத்துகின்ைனர எனவும் குறி 
ப்பிட்டுள்ள அவர அதிலிருநதும் அவர்கள சிறி 
்்ளவு ை்்னவ் ்ைறுகின்ைனர’ என கூறினார.
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்வளி்்க ்தன்னாட்சி உரி்மயின் அடிப்ை்டயில் 
வறு்ம்ால் மி்கவும் ைாதிக்கப்ைட்ட மக்க ்ளான 
ஈழத்்தமிழர்களுககு அதீ்த மனி்தா் வ்த்வ்க 
ளில் உள்ள மக்கள அவர்கள என்ை்்த ஏறறு 
அவர்களுக்கான மனி்தா் உ்தவி்க்்ளச் சிறிலங்கா 
வின் இ்ை்ம்் மீறி வநரைடி்ா்கச் ்சய்் 
வவண்டும். இப்ைடிச் ்சய்வது அ்னத்துல்க 
சட்டங்களுககு ஏறபு்ட்து என்ை்தறகு அன்்ை் 
ச்தாம் கு்சனின் கு்வத் ஆககிரைமிப்பு மு்தல் 
இன்்ை் சிரி் அ்கதி்கள பிரைச்சி்ன வ்ரை 
எத்்த்னவ்ா உ்தாரைணங்கள உள்ளன. மறைது 
ைாலஸதீன மக்களு்ட் பிரைதிநிதிககு ஐககி் 
நாடு்கள ச்ைககு வாக்களிககும் உரி்ம்றை 
ைஙகுைறறும் சிைப்புரி்ம அளித்்தது வைால 
ஈழத்்தமிழர்களுககும் அவர்களின் ்வளி்்க ்தன் 
னாட்சி உரி்மயி0ன் அடிப்ை்டயில் சிைப்பு 
பிரைதிநிதித்துவம் அளிக்க வவண்டும். இதுவவ 
ஈழத்்தமிழர்கள சிறிலங்காவின் இனஅழிப்பு அரைசி 
்லால் வமலும் வமலும் வறு்மயுறுவ்்தத் ்தடுக 
கும் வழி்ா்க அ்மயும். 
 உல்கநாடு்களில் புலம்ைதிநது வாழும் 
்தமிழர்க்்ளப் ்ைாறுத்்த மட்டில் ்தா்்கத்தில் 
ஈழத்்தமிழர்கள வுறு்மயில் இருநது விடுைட 
உ்தவுவது என்ைது ்ைாரு்ளா்தாரை உ்தவி்களுககு 
அப்ைாறைட்ட மு்ையில் அவர்கள உயிர வாழ 
்தலுககும் ்சாத்துக்க்்ளப் வைணுவ்தறகும் அவர்க 
்ளது நா்ளாந்த வாழ்வ இனங்காணக கூடி் 
அச்சமின்றி வாழவ்தறகுமான அத்்த்ன ்்யும் 
்சய்யுமாறு உல்கநாடு்க்்ளயும் அ்மப்புக்க 
்்ளயும் ்நறிப்ைடுத்துவதுடன் ்தாங்கள ்தங்க்ளது 
சமு்கமூல்தன்த்்்தயும் புத்திஜீவி இ்ணப்்ையும் 
ஒரு கு்டநிழல் அ்மப்பி்ன உருவாககி 
அ்தன் மூலம் ஈழத்்தமிழர்களுடனும் உல்கத் ்தமி 
ழர்களுடனும் ்்தாடரைாடல்்க்்ளயும் உைவாடல் 

்க்்ளயும் ்சய்் மு்றசித்்தல் இன்்ை் ்காலத் 
தில் ஈழத்்தமிழர்களின் வுறு்ம்் ஒழிக்க இன்றி 
்்ம்ா்த வ்த்வ்ா்க உள்ளது. .இ்வ்கள எவ் 
வ்ளவு வி்ரைவில் ந்டமு்ை்ாகுவமா அவ்வ்ள 
வுககுத்்தான் ஐககி் நாடு்கள ச்ையின் 
வறு்ம ஓழிப்புக்கான அ்ழப்ைான “ ்கண்ணி 
்ம் எல்வலாருககும் உரி்்தா்க ந்டமு்ைப்ைடு 
த்்தப்ைட வவண்டும் என்ைது ஈழத்்தமிழர்க்்ளயும் 
உள்ளடககி்்தா்க மாறும். ்கண்ணி்ம் இனமான 
த்துடன் ்தன்மானத்துடன் ்்தாடரைான்வான்று. 
இ்தனால்்தான் ஈழத்்தமிழர்களின் வ்தசி்த் ்த்ல 
வரைான வவலுப்பிள்்ள பிரைைா்கரைன் அவர்கள ்தன் 
மானம் இனமானம் உயி்ரைவிட வமலானது என்று 
ைல்தட்வ்களில் ைலமா்கக கூறினார. ்கண்ணி் 
வாழவவ வறு்ம ஒழிப்புக்கான வாழவா்க அ்ம 
யும். அவ்வாவை ் ா்ரையும் பின்்தங்க விடாது உணவு 
வழங்கல் என்ைது வவவுறுைாடு்க்்ள மதி்ா்த 
அரைசாங்கங்க்ளால் உண்்மயும் வநர்மயுமான 
மு்ையில் முன்்னடுக்கப்ைட முடி்ாது. இநநி்ல 
யில் ஐககி் நாடு்கள ச்ை ைாதிப்புறை மக்களுடன் 
வநரைடி்ா்கத் ்்தாடரபு்க்்ள வமற்்காளவதும் 
அ்த்ன ஊககுவிக்கக கூடி் மு்ையில் உல்க 
்ளாவி் நி்லயில் ்தமிழர்கள ்தாங்கள ்தங்கள 
்தனித்துவங்க்்ளப் வைணி்நி்லயில் ் ைாதுவான 
கு்டநிழல் அ்மப்்ையும் உருவாககிச் ்ச்ற 
ைடல் அவசி்ம்.  புளளிவிைரைங்க்ளாலும் ்தரைவு்க்ளா 
லும் முடிவு்கள நிரணயிக்கப்ைடும் உலகில் 
இலங்்கயில் ்ா்ரையும் பின்்தங்க விடா்த 
திட்டத்திறகு நாலுநாட்்களில் 70000 குடும்ைங 
்க்்ளச் வசரந்த 3 புளளி ஒன்று அ்ளவிலானவர்கள 
ைதிவு்க்்ள வமற்்காண்ட வைாதிலும். ஆதில் 
எத்்த்ன வைர ஈழத்்தமிழர்கள என்ைது கூட 
்்தரி்ா்த நி்ல ்்தாடரவது உடன் மாறைப்ைட 
வவண்டி் ஒன்ைா்க உள்ளது. 
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