
GLOBAL TAMIL MEDIA CENTER

Ilakku2009@gmail.com

thuhe;j kpd;dpjo;

,jo;

205

mf;Nlhgu;;; 22> 2022

Ilakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.com

www.ilakku.orgnjhlh;GfSf;F: info@ilakku.org

Ilakku2009@gmail.comIlakku2009@gmail.com www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com https://twitter.com/Ilakku1www.facebook.com/ilakkutamilnewswww.ilakku.orgIlakku2009@gmail.com

© 2022 ,yf;F ,izak;

gjtpapoe;j 

gpujkUk; 

nghUshjhu 
neUf;fbapy; 

jpzWk; 
gpupj;jhdpahTk;

Mu;jpfd;

kf;fSf;F 
mjpfupf;Fk; 

Rik

iftpupf;fpd;wjh 
rh;tNjrk;?

,yq;ifapy; ve;jnthU 

efu;T ele;jhYk; 

mjd; tpisT ,e;jpahtpw;F 

NeubahfNth kiwKfkhfNth epr;rakhf ,Uf;Fk;

 rpwg;G nrt;tp Nk[u; kjd; Fkhu;

mfpyd;



02
mf;Nlhgu;;; 22> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
nra;jpfs;

,jo;
205

உலகில் பல நாடுகளில் தற் 
பபாதும் பகாவிட்-19 

பநாயின் தாககம் அதிகம் இருபப 
தால் அது ததாடரபான அவசரகால 
நிலல எசசரிகலகலை தற்பபாலத 
ககு நீகக முடிைாது என உலக சுகா 
தார நிறுவனம் கடநத புதன்கிழலை 
(19) ததரிவித்துள்ளது.
 அதன் தாககம் ஓர்ளவுககு 
குலைநதுள்ளபபாதும், தபாதுைகக 
ளுககு ஆபத்லத ஏற்படுத்தும் கட் 
டத்லத அது இன்னும் தாணடவி 
ல்லல. எனபவ தடுபபுைருநதுகளின் 
பாவலன, பரிபசாதலனகள ைற்றும் 
ைருத்துவ சிகிசலசகல்ள அதிகரிகக 
பவணடும் என அதன் தலலவர 
தரட்பைாஸ் தெபிறிபைாசஸ் ததரி 
வித்துள்ளார.
 2019 ஆம் ஆணடு சீனா வில் 
முதலில் இநத பநாய் கணடறி 
ைபபட்ட பின்னர 2020 ஆம் 

ஆணடு ஜனவரி ைாதம் உலக சுகா 
தார நிறுவனம் பகாவிட்-19 ததாடர 
பான அவசரகாலநிலல எசசரிகலக 
பிரகடனத்லத பைற்தகாணடிருந 
தது.

 இநத பநாயின் தாககத்தி 
னால் இதுவலரயில் உலகில் 622 
மில்லிைன் ைககள பாதிககபட்டது 
டன், 6.5 மில்லிைன் ைககள தகால் 
லபபட்டுள்ளனர. புதன்கிழலையு 
டன் முடிவுற்ை 24 ைணிபநரத்தில் 

தபரு ந ப த ா ட் ட ங க ளி ல் 
பட்டினி சாவு நடகக 

முன் நடவடிகலக எடுஙகள என்று 
பாராளுைன்ைத்தில்   அரசிடம் 
தமிழ் முற்பபாககுக கூட்டணியின் 
தலலவரும் பாராளுைன்ை உறுபபி 
னருைான ைபனா கபேசன்   வலி 
யுறுத்தியுள்ளார.
இது ததாடபில் பைலும் ைபனா 
ததரிவிகலகயில்,
 “தபருநபதாட்டத் துலையில் 
நிலவும் பாரதூரைான நிலலலை 
கல்ள பின்வரும் உலக நிறுவன 
அறிகலககள காட்டுகின்ைன.

(1) ஐ.நா. சலபயின் உேவு விவ 
சாை நிறுவனம்/உலக உேவு நிறு 
வனத்தின் இலஙலக உேவு தநரு 
ககடி கணிபபீடு பற்றிை விபசட 
கூட்டறிகலக
(2) ஐ.நா. சலபயின் உலக உேவு 
நிறுவனத்தின் கணகாணிபபு அறி 
கலக
(3) இலஙலக தசஞ்சிலுலவ ைற் றும் 
சரவபதச தசஞ்சிலுலவ சஙகஙக 
ளின் தபாரு்ளாதார ஆய்வறிகலக
(4) நவீன அடிலைத்துவம் பற்றிை 

ngUe;Njhl;lq;fspy; gl;bdp rhT elf;f 

Kd; eltbf;if vLq;fs;-kNdh fNzrd;

இநதிைாவில் உள்ள ததாழிற்சா 
லலகளில் இருநது தவளிபை 

றும் இராசாைேக கழிவுகள நதி 
கள ைற்றும் ஆறுகளில் உள்ள 
நீலர ைாசுபடுத்துவதால் அஙகு 
தபருை்ளவான ைககள புற்று 
பநாய், பதால் பநாய்கள ைற் றும் 
பல்பவறு வலகைான உடல் 
நலக குலைபாடுக்ளால் இைநது 
வருவதாக அணலையில் பைற்தகா 
ள்ளபபட்ட ஆய்வு அறிகலக ஒன்று 
ததரிவித்துள்ளது.
 புதுடில்லியில் இருநது 180 
கி.மீ ததாலலவில் உள்ள ெஙதநலி 
என்ை 5,000 ைககல்ள தகாணட 
கிராைத்தில் 30 விகிதைான இல்ள 
ஞரகள பநாய்களினால் பாதிககப 
பட்டுள்ளனர.

 அஙகுவாழும் ைககள நில 
த்தடி நீலர பருகுவதால் தினமும் 
பநாய்களினால் பாதிககபபட்டு 
வருகின்ைனர. எல்லா வீடுகளிலும் 
பநாைாளிகள வாழ்கின்ைனர என 
ததரிவித்துள்ளார சதரன்டர ரதி. 
2013 ஆம் ஆணடு முதல் 2018 
ஆம் அணடு வலரயிலும் எைது 
கிராைத்தில் 71 பபர புற்றுபநாயி 

நிலப பிரசசலன ததாடரபில் 
சூடானின் ததற்கு பகுதியில் 

உள்ள நீல லநல் பிராநதிைத்தில் 
கடநத திஙகட்கிழலை (17) முதல் 
இடம்தபற்றுவரும் பைாதல் களில் 
இரணடு நாட்களில் 150 இற்கு 
பைற்பட்டவரகள தகால்லபபட்டு 
ள்ளனர.
 கடநத சில ைாதஙக்ளாக 
அஙகு வாழும் Hausa இன ைகக 
ளுககும் பழஙகுடி ைககளுககும் 
இலடயில் இடம்தபற்றுவரும் 
காணி ததாடரபான பிரசசனக்ளால் 
தபருை்ளவான ைககள தகால்லப 
பட்டும் காைைலடநதும் வருவது 
டன், தபருை்ளவான ைககள இடம் 
தபைரநதுள்ளனர.
 கடநத புதன்(19) ைற்றும் 
விைாழககிழலைகளில்(20) இடம் 

தபற்ை தாககுதல்களில் 150 பபர 
தகால்லபபட்டும் 86 பபர காைை 
லடநதுமுள்ளனர.
 கடநத 13 ஆம் நாளில் 
இருநது இடம்தபற்றுவரும் பைாத 
ல்களில் இதுவலரயில் 170 பபர 
தகால்லபபட்டும், 327 பபர காைை 
லடநதும் உள்ளதாக சூடானுககான 
ஐககிை நாடுகள சலபயின் உதவி 
த்திட்ட பணிபபா்ளர எடி பைாவ் 
ததரிவித்துள்ளார.
 நீல லநல் பிராநதிைம் பல 
இனஙகல்ள பசரநத ைககள வாழும் 
ஒரு பிரபதசைாகும். அஙகு வாழும் 
ைககளிடம் இனபபாகுபாடுகள 
ததாடரநது வ்ளரநது வருவதால் 
அடிககடி பைாதல்கள இடம்தபற்று 
வருகின்ைன.
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பிரித்தானிைாவின் வரலாற்றில் 
மிகவும் குறுகிை காலம் பதவி 

யில் இருநதவர என்ை தபைருடன் 
பிரதைர லிஸ் ரஸ் அவரகள கட 
நத விைாழககிழலை (20) தனது 
பதவிலை துைநதுள்ளார. 45 நாட் 
கப்ள பதவியில் இருநத அவர 

அஙகு ஏற்பட்ட தபாரு்ளாதார 
சரிவு அது ததாடரபில் அவர பைற் 
தகாணட முடிவுகள குறித்து 
அவரது கட்சி ஆதரவா்ளரகள ததரி 
வித்த எதிரபினால் பதவிலை துைந 
துள்ளார.
 குறுகிை கால வரவுதசலவு 
திட்டத்தில் பைற்தகாணட வரிககு 
லைபபினால் ஏற்பட்ட 45 பில்லிைன் 
பவுணஸ்கள துணடுவிழும் 
ததாலகலை ஈடுதசய்ை முடி ைாத 
நிலல ஏற்பட்டதால் பிரித்தானி 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

இலஙலகயின் பைற்கு பகுதியில் 
கடநத ஆணடு விபத்துள்ளான 

எகஸ்பிரஸ் பபரல் கபபலின் பாக 
ஙகல்ள மீட்தடடுபபதற்காக சீனா 
விற்கு தசாநதைான கபபல் ஒன்று 
இலஙலக கடற்பரபபிற்குள 
வருலக தநதிருககிைது.
 இலஙலக கடற்பரபபின் வழி 
ைாக பைணித்த எகஸ்பிரஸ் பபரல் 
கபபல் கடநத ஆணடு பை ைாதம் 
இரசாைன கசிவு காரேைாகதீ விப 
த்தில் சிககி கடலில் மூழ்கிைது 
என்று ததரிவிககபபட்டது.

 இநத தீ விபத்தினால்   இலங 
லகயின் கடல்சார சுற்று சூழல் 
உளளிட்ட பல பகுதிகள தபரிதும் 
பாதிககபபட்டிருநதன. 
 இதனால், கடல் ததாழிலா 
்ளரகள ைற்றும் அதலன சாரநத 
ததாழிலா்ளரகளும் தபரிதும் பாதிக 
கபபட்டிருநதனர.
 இநத நிலலயில், குறி 
த்த கபபலின் பாகஙகல்ள 
மீட்டு, சுற்றுபுைச சூழலல 

 ,yq;if fly; gFjpapy; kPz;Lk; 
xU rPd fg;gy;
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எதிரவரும் ைாதம் அதைரிக 
காவில் இடம்தபைவுள்ள 

இலடககால பதரதலில் தற்பபா 
லதை லபடன் தலலலையிலான 
ஜனநாைகக கட்சி பதால்விைலடந 
தால் உகலரன் பபாருககு அதைரி 
ககா வழஙகும் ஆயுத உதவிகள 
நிறுத்தபபடலாம் என உகலரன் 
அசசைலடநதுள்ளது.

 அடுத்த தவலேககான அதை 
ரிகக நாடாளுைன்ை உறுபபினர 
கல்ள தைார தசய்வதற்காக இலட 
ககால பதரதல் எதிரவரும் ைாதம் 8 
ஆம் நாள இடம்தபைவுள ்ளது.
 எதிரவரும் பதரதலில் உள 

ளூர விவகாரஙக்ளான தபாரு்ளாதார 
தநருககடி, கருககலலபபு, குடிவரவு 
ததாடரபான பிரசசலனகளும், எதிர 
வரும் இரணடு வருடஙகளுககான 
தவளிவிவகாரக தகாளலக ஆகி 
ைலவ முககிை விவாதக கருத்துக 
க்ளாக உள்ளன. அதிலும் குறிபபாக 
உகலரன் ைற்றும் சீனா ததாடரபான 
அதைரிககாவின் நிலலபபாடு முக 
கிை இடத்லதப தபறும் என ததரிவி 
ககபபடுகின்ைது.
 குடிைரசுக கட்சியினரில் 
பலர உகலரனுககான நிதி ைற்றும் 
ஆயுத உதவிகள ததாடரபில் எதிர 
வாதஙகல்ள தகாணடுள்ளனர. 
எனபவ அவரகள இநத பதரதலில் 
தவற்றி தபற்ைால் அது லபடனின் 
அடுத்த இரணடு வருடகால நலட 
வடிகலககளில் பாதிபலப ஏற்படு 
த்தும் என அதைரிகக விவகாரங 
களுககான சாதாம் ெவுஸின் தலல 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

mnkupf;f Nju;jy; njhlu;gpy; 
cf;iud; mr;rk;

kpfTk; FWfpa fhyk; Ml;rpapy; ,Ue;j 
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thuhe;j kpd;dpjo;;

இலங்கைத் தீவில் ஈழத்்தமிழரகைளின் த்தசியப் பிரச்சி்ை என்்பது இைப்பிரச்சி்ையல்ல 
இ்ை்ைப்பிரச்சி்ை. வரலாற்றுக்கு முற்்பட்ட கைாலம் மு்தலாகை இலங்கையில் த்தான்்ையும் 

த்தா்டரச்சியுைாை இ்ை்ையு்டன் வாழ்ந்து வரும் உலகின் மூத்்த குடிகைளில் ஒன்ைாகிய ஈழத்்தமிழரகைள் 
உ்்டய உயிருக்கும் உ்டலுக்கும் நாளாந்்த வாழ்வுக்கும் இைஙகைாணக்கூடிய அச்்சத்்்தக் கை்டந்்த 75 
ஆண்டுகைாலைாகை அளித்து வரும், ஐக்கிய நாடுகைள் ்ச்்பயால் தீரக்கைப்்ப்ட தவண்டிய, பிரித்்தானிய 
கைாலனித்துவகைால, அ்ைத்துலகைப்பிரச்சி்ை. 
 வரலாற்றுக்கு முற்்பட்ட கைாலம் மு்தலாகை இலங்கையின் மூத்்த த்த்சஇைைாகை இ்ை்ையு்டன் 
வாழ்ந்து வரும் ஈழத்்தமிழரகைளின் அரசிய்ல 1947 த்சப்த்டம்்பர 20 இல் கைாலனித்துவ பிரித்்தானிய 
அர்சால் ந்டத்தி முடிக்கைப்்பட்ட இலங்கைப் ்பாராளுைன்ைத்துக்கைாை மு்தல் த்தர்ததல ைாற்றிய்ைத்து 
இன்்ைய ஈழத்்தமிழர த்தசியப்பிரச்சி்ைக்கைாை த்தா்டக்கைைாகியது.
 27.09. 1947 இல் ஐக்கிய த்தசியக்கைடசியின் ்த்லவர டி. எஸ். த்சைநாயக்கைா பிர்தைராகி 08.10. 
1947 இல் மு்தல் அ்ைச்்சர்வ கைட்ட்ைக்கைப்்படடு 14.10. 1947 இல் மு்தலாவது பிரதிநிதிகைள் கூட்டம் 
ந்்டத்பற்று, 11.11. 1947 இல் இலண்்டனிலும் தகைாழும்பிலும் இலங்கைக்குச் சு்தந்திரம் வழஙகுவ்தற்கைாை 
உ்டன்்படிக்்கை ்கைச்்சாத்தி்டப்்படடு, 12.11. 1947இல் மு்தலாவது தைல்வக் கூட்டம் ந்்டத்பற்று 
13.11.1947 இல் இலங்கைச் சு்தந்திர ைத்சா்தா பிரித்்தானியப் ்பாராளுைன்ைத்தில் அறிவிக்கைப்்படடு 
25. 11. 1947 இல் பிரதிநிதிகைள் ்ச்்ப ்பாராளுைன்ைைாகைச் ்சம்பிர்தாயபூரவைாகை கூட்டப்்படடு ைறுநாள் 
26.11. 1947 இல் பிர்தைர டி. எஸ் த்சைநாயக்கைாவால் சு்தந்திர ைத்சா்தா ்பாராளுைன்ைத்தில் ்தாக்கைல் 
த்சயயப்்பட்டது. அன்று இழக்கைப்்பட்ட ஈழத்்தமிழரகைளின் இ்ை்ை்ய மீடத்டடுக்கும் ைனி்தவலுவாகை 
ஏழு ஆண்டுகைளின் பின்ைர த்தசியத்்த்லவர தவலுப்பிள்்ள பிர்பாகைரனின் த்தாற்ைமும் 26.11. 1954 இல் 
வரலாற்றில் கைட்ட்ைக்கைப்்பட்டது ஒரு அதி்சயைாை திகைதி ஒற்று்ையாகைவும் அ்ைகிைது 01.12.1947 இல் 
அன்்ைய நிதிஅ்ைச்்சராை தே. ஆர. ேயவரத்்தைாவால் இலங்கைப் ்பாராளுைன்ைத்தின் மு்தலாவது 
வரவுத்சலவுத் திட்டம் ்சைரப்பிக்கைப்்படடு 05.12. 1947 இல் சு்தந்திர ைத்சா்தா ்பாராளுைன்ைத்தில் 59க்கு 11 
என்ை வாக்கு வித்தியா்சத்தில் நி்ைதவற்ைப்்படடு 10.12. 1947 இல் பிரித்்தானிய ைகைாராணியாகை அன்று 
விளஙகிய ைாடசி்ைக்குரிய 2வது எலி்சத்பத் ைகைாராணி அவரகைளின் ்கைதயாப்்பத்்்தப் த்பற்ைது.  
அன்று மு்தல் ஈழத்்தமிழ் ைக்கைளின் ைக்கைள் த்பாராட்டம் அவரகைளால் த்தரந்த்தடுக்ப்்பட்ட இலங்கைப் 
்பாராளுைன்ைப் பிரதிநிதிகைள் மூலம் 1975 இல் ்தந்்்த த்சல்வநாயகைம் சிறிலஙகைாப் ்பாராளுைன்ைத்திற்கு 
ஈழத்்தமிழரகை்ள ஆளும் அரசியல்ைப்புச் ்சட்ட உரி்ையில்்லதயை ஈழத்்தமிழரகைளுக்கைாை 
்தன்ைாடசி உரி்ைப் பிரகை்டைத்்்த ்சட்டபூரவைாகை உலகுக்கு அறிவித்து அதிலிருந்து விலகிய கைாலம் 
வ்ர 28 ஆண்டு கைாலப் ்பாராளுைன்ைப் த்பாராட்டைாகை அ்ைந்்த்ை ஈழத்்தமிழரின் ்சைகைால மு்தற்கைட்ட 
வரலாறு.
 ை்லயகைத் ்தமிழ் ைக்கைளின் குடியுரி்ை அ்ைத்துலகை த்தாழிலாளர ்சட்டஙகைளுக்கு எதிராை 
வ்கையில் சிஙகைளப் த்பரும்்பான்்ை ஒற்்ையாடசிப் ்பாராளுைன்ைக் தகைாடுஙதகைான்்ையால் ்பறிக்கைப்்பட்ட 
வரலாற்றுத் ்தவறின் அனு்பவத்தில் இலங்கைத் ்தமிழரகைள் ்தஙகைளின் யாழ்ப்்பாண அரசின் ்த்லநகைரைாகை 
விளஙகிய நல்லூரில் ்தஙகைளின் கை்்டசி அர்சன் ்சஙகிலியனின் உருவச்சி்லக்கு முன்ைால் ்தஙகைளின் 
இ்ை்ையின் ்தனித்துவத்்்த உலகுக்கு தவளிப்்படுத்தி 1949 இல் அக்கைாலத் இலங்கைத்்தமிழரகைளின் 
்த்லவராை ்தந்்்த த்சல்வநாயகைம் ்த்ல்ையில் ்தமிழரசுக் கைடசி்ய நிறுவிைர. 
 இந்்தக்கைடசியின் 23 ஆண்டுகைால எல்லாவி்தைாை ேைநாயகைப் த்பாராட்டஙகை்ளயும் 
சிஙகைளப் த்பரும்்பான்்ை அர்சாஙகைஙகைள் ்ப்்ட்பலம்  ைற்றும் சிஙகைள அர்ச்பயஙகைரவா்தம் தகைாண்டு 
வன்மு்ைப்்படுத்தி 22.05. 1972 இல் த்சால்்பரி அரசியல்ைப்்்பயும் வன்மு்ைப்்படுத்தி இலங்கைத் 
்தமிழரகை்ள ஆளும் அரசியல்ைப்புத் ்தகுதி்ய இழந்்த நி்லயில் 22.05. 1972 இல் ்தன்னிச்்்சயாகை 
சிஙகைள த்பௌத்்த சிறிலஙகைாக்குடியர்்ச சிஙகைள அர்சாஙகைம் பிரகை்டைப்்படுத்தி இலங்கைத் ்தமிழரகை்ள 
அர்சற்ை த்த்சஇைம் என்ை நி்லக்குத் ்தள்ளிைர.  
 இந்்த ஒடுக்குமு்ை அரசியல் அனு்பவத்தின் அடிப்்ப்்டயில் மு்தலில் ஈழத்்தமிழகைம் எைத் 
்தஙகைள் வரலாற்றுத் ்தாயகைத்்்த அ்்டயாளப்்படுத்திய இலங்கைத் ்தமிழரகைள் அ்தன் வளரச்சியில் 
்தஙகைளுக்கைாை ந்்டமு்ைஅர்்ச (De-facto) த்தசியத்்த்லவர தவலுப்பிள்்ள பிர்பாகைரன் அவரகைள் 
்த்ல்ையில் ந்்டமு்ைப்்படுத்திய த்பாழுது ்தஙகைள் ்தாயகைத்்்தத் ்தமிழீழம் எை முன்னி்லப்்படுத்திைர. 
இந்்தத் ்தமிழீழ ைக்கைளின்  ்பாதுகைாப்்்பயும் அ்ைதி்யயும் உறுதிப்்படுத்தும் த்பாறுப்்்ப இந்தியா 
்தன்த்பாறுப்்பாகை நி்லப்்படுத்்த மு்ைந்து சுதுை்லயில் ்தமிழீழ விடு்த்லப்புலிகைளின் ஆயு்தஙகை்ளப் 
த்பாறுப்த்பற்று ந்டாத்திய த்பாதுக்கூட்டத்தில் சுதுை்லப்பிரகை்டைத்்்தத் த்தசியத்்த்லவர தவலுப்பிள்்ள 
பிர்பாகைரன் அவரகைள் தவளியிட்ட த்பாழுது இந்தியா அப்த்பாறுப்பில் ்தவறுைாயின் மீளவும் ்தமிழீழ 
ைக்கைள் த்பாராட்டத்்்தத் த்தா்டருவாரகைள் என்ை முன்நி்பந்்த்ை்யயும் அறிவித்த்த அ்்டயாள ஆயு்த 
ஓப்்ப்்டப்்்பச் த்சய்தார. ஆயினும் இந்தியா ்தைது த்பாறுப்புத்துைப்்்ப அரசியலாக்கிய நி்லயில் 
1987ம் ஆண்டு த்சப்த்டம்்பர 26 இல் தியாகைதீ்பம் திலீ்பனின் உணவுைறுப்பு அ்ைதிப்த்பாராட்டம் 
உயிரக்தகைா்்டயாகை அ்ைந்்த த்பாழுது இலங்கைப் ்பாராளுைன்ைம் உருவாகி 42 ஆண்டுகைளின் 
பின்ைர ்தமிழீழ ைக்கைளின் ைண் மீடபுக்கைாை ைக்கைள் த்பாராட்டம் தவகைம் தகைாண்த்டழுந்்தது. இந்்தப் 
த்பாராட்டத்்்ததய 17.05. 2009 இல் சிறிலஙகைா முள்ளிவாயக்கைால் இைஅழிப்பின் மூலம் ஒடுக்கி 
இன்றுவ்ர ஈழத்்தமிழ் ைக்கைளுக்கு இைஙகைாணக்கூடிய அச்்சத்்்தப் ்ப்்ட்பல நிரவாகைம் மூலம்  ஏற்்படுத்தி 
அவரகைளின் அரசியல் ்பணி்வப் த்பறும் அ்ைத்துலகை ்சட்டஙகைளுக்கு எதிராை ஆடசிமு்ை்யத் 
த்தா்டரகிைது. இந்தநரத்தில் ஈழத்்தமிழ் அரசியல் ்த்ல்ைகைள் இந்்த வரலாற்று வளரச்சி்ய ைைந்து 
இைப்பிரச்சி்ைக்கு தீரவு என்ை அடிப்்ப்்டயில் ந்டக்கை முற்்படுவது ஈழத்்தமிழரகைளின் நிலத்்்த 
ஆக்கிரமித்து ஒருநாடு ஒரு ்சட்டம் எை எ்த்ைச் சிறிலஙகைா ்சாதிக்கை நி்ைக்கிைத்தா அ்தற்கு 
்பக்கைத்து்ணயாகும் த்சயலாகைதவ அ்ையும். ஈழத்்தமிழரகைளும் உலகைத் ்தமிழரகைளும் ஈழத்்தமிழர 
த்தசியப்பிரச்சி்ள இ்ை்ைப்பிரச்சி்ை என்்ப்்த உண்்ையாகைவும் தநர்ையாகைவும் உலகின் முன் 
உறுதிப்்படுத்துவ்தன் மூலம் ைடடும்்தான் ஈழத்்தமிழர த்தசியப்பிரச்சி்ைக்கைாை நியாயைாை தீர்வப் 
த்பைலாம் இது பிரிவி்ையும் அல்ல ்பயஙகைரவா்தமும் அல்ல. இந்்த உண்்ை ஏற்கைப்்ப்டா்த எந்்தத் 
தீரவும் எந்்தக் கைாலத்திலும் ஈழத்்தமிழர த்தசியப் பிரச்சி்ைக்கைாை தீரவாகைாது என்்பத்த  இலக்கின் 
எண்ணைாகை உள்ளது. 

 ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழர் த்தசியப்பிரச்சினை
இைப்பிரச்சினையல்ல இனைனைப்பிரச்சினைஇலஙலகயில் கடும் தபாரு்ளாதார தநருககடி 

ஏற்பட்டுள்ள நிலலயில்,  அவுஸ்திபரலிைாவுககு 
படகு வழிைாக தசன்று தஞ்சம் பகாரிை  183 இலங 
லகைரகல்ள  அவுஸ்திபரலிை அரசு நாடுகடத்தி இருககி 
ைது. 
 அணலையில், இநதிை தலலநகர 
புதுதடல்லியில் நலடதபற்ை ஆசிை கடபலார 
காவல்பலடகளின் தலலலை அதிகாரிகளுககு 
இலடயிலான சநதிபபு நலடதபற்ைது. இதில் பஙபகற்ை  
அவுஸ்திபரலிைாவின் கடல்சார  எல்லலக  ல்ளத் 
த்ளபதியுைானஎல்லலகள இலைலை நடவடிகலகயின் 
ல்ளத் த்ளபதியுைான ஜஸ்டின் பஜான்ஸ் இல 
ஙலகைரகள நாடுகடத்தபபட்டலத உறுதிச தசய்திருக 
கிைார. 

 தநடுநதுார கடல் பைேத்திற்கு தகுதிைற்ை 6 
மீன்பிடி படகுகளில்  அவுஸ்திபரலிை  எல்லலககுள இநத 
இலஙலகைரகள வநததாக அவர ததரிவித்திருககிைார. 
 “இலஙலகயிலிருநது (படகு வழிைாக)  அவுஸ் 
திபரலிைாலவ அலடை 21 நாட்க்ளாகும். கடல் வழிைாக  
அவுஸ்திபரலிைாவுககுள நுலழை முைலும் எநத 
ஆட்கடத்தல் படகுகல்ளயும் நாஙகள தடுபபபாம். 
அதில் வருகிைவரகல்ள புைபபட்ட இடத்திற்பகா 
அல்லது தசாநத நாட்டிற்பகா அல்லது பிராநதிை 
பரிசீலலன (லைைம் உள்ள) நாட்டுகபகா அனுபபி 
லவபபபாம்,” என  அவுஸ்திபரலிை  எல்லலக  ல்ளத் 
த்ளபதி பஜான்ஸ் குறிபபிட்டிருககிைார.   
 “ அவுஸ்திபரலிை  அரசாஙகம் ைாறியிருககலாம், 
ஆனால் சட்டவிபராதைாக வருபவரகள ததாடரபான  
அவுஸ்திபரலிைாவின் தகாளலக ைாைவில்லல,” என 
அவர ததரிவித்திருககிைார. 
 கடநத 2013 ஆணடு முதல் கடுலைைான எல்லலப 
பாதுகாபபு தகாளலககல்ள நலடமுலைபபடுத்தி வரும்  
அவுஸ்திபரலிை  அரசு,கடல் வழிைாக வரும் அகதிகல்ள 
ஒருபபாதும் நாட்டினுள குடிைைரத்த ைாட்படாம் 
எனத் ததாடரநது எசசரிகலக விடுத்து வருகிைது. 
கடநத பை ைாதம்  அவுஸ்திபரலிைாவில் ஏற்பட்ட 
ஆட்சி ைாற்ைம் படகு வழிைாக வரும் அகதிகல்ள  
அவுஸ்திபரலிைாவுககுள அனுைதிககும் வாய்பலப 
ஏற்படுத்தும் என்ை பாரலவ இருநதது. ஆனால், புதிதாக 
ஆட்சிககு வநத  அவுஸ்திபரலிைாவின் ததாழிற்கட்சி 
படகு வழிைாக சட்டவிபராதைாக வருபவரகல்ள 
நாடுகடத்தும் தகாளலக ததாடரும் என்பலத தனது 
நடவடிகலககளின் மூலம் எடுத்துக காட்டியுள்ளது. படகு 
வழிைாக தஞ்சம் பகாரும் இலஙலக ைககல்ள தடுககும் 
விதைாக இலஙலக மீன்பிடி படகுகளுககு 4,200 ஜி.பி.
எஸ் கருவிகல்ள வழஙகுவதாக புதிை  அவுஸ்திபரலிை 
அரசாஙகம் ஏற்கனபவ அறிவித்திருககிைது. 
 இலஙலகயில் நிகழ்நத பபார ைற்றும் இனரீதி 
ைான அசசுறுத்தல் காரேைாக கடநத காலஙகளில் 
ஆயிரககேககான ஈழத்தமிழரகள  அவுஸ்திபரலிைா  
, இநபதாபனசிைா, ைபலசிைா பபான்ை நாடுகளில் 
படகு வழிைாக தஞ்சைலடநதிருககின்ைனர. கடநத 
சில ஆணடுக்ளாக அவ்வாைான தஞ்சகபகாரிகலக பை 
ேஙகள  அவுஸ்திபரலிை  அரசின் உநதுதலால் தபரு 
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நீர்ப்பாசனக்பாணி்ளைத் த�பாடரந்து,  
மபானபா வபாரிக ்பாணி்ள் மீதும் 
இலககுளவக்்ப்டுகின்றன.

இவ்வாைாக தமிழ்ைககளுககுரிை நீரப பாசன 
விவசாைக காணிகள அபகரிககபபட்டு 

ள்ள சூழலில், ைலழலை நம்பிை ைானாவாரி 
விவசாைத்தில் ஈடுபடுவதற்காக தமிழ் ைககள 
தைககுச தசாநதைான ைானாவாரி விவசாை நில 
ஙகளில் பயிரசதசய்லக நடவடிகலகயில் ஈடுபட்டு 
வருகின்ைனர.
 இந நிலலயில் தமிழ் ைககளின் அநத 
ைானாவாரி விவசாைநடவடிகலககளுககும் ததாட 
ரசசிைாக இலடயூறுகள ஏற்படுத்தபபடுவதுடன், 
தமிழ் ைககளின் ைானாவாரி விவசாை நிலஙகளும் 
சிஙக்ளவரக்ளால் ஆககிரமிககபபடுகின்ைலையும் 
குறிபபிடத்தககது.

 குறிபபாக தமிழ் ைககளின் ைானாவாரி 
விவசாை நடவடிகலககளுககு ைகாவலி அபிவி 
ருத்தி அதிகாரசலப, வனவ்ளத் திலேகக்ளம், 
வனஜிவராசிகள திலேகக்ளம் என்பன முட்டு 
கலைாக இருககின்ைன.
 அபதபவல்ள இநதத் திலேகக்ளஙகளின் 
உதவியுடன், தமிழ் ைககளின் ைானாவாரி விவசாைக 
காணிகல்ளயும் சிஙக்ளவரகள ஆககிரமிபபுச தசய் 
கின்ை தசைற்பாடுகளும் இடம்தபற்ை வருகின்ைன.
 குறிபபாக பூைடுகணடல் பகுதியில் 30 
தமிழ்ைககளுககுரிை, 120ஏககர ைானாவாரி வைல் 
நிலஙகள காேபபடுகின்ைன.
 இந நிலலயில் குறித்த காணிகல்ளத் துப 
பரவுதசய்துதருைாறு தமிழ் ைகக்ளால் விடுககப 
பட்ட பகாரிகலகககு அலைவாக, முல்லலத்தீவு 
கைநலபசலவத் திலேகக்ளத்தினூ டாக நிதி 
ஒதுககீடு தசய்ைபபட்டு, கடநத 2019ஆம் ஆணடு 
துபபரவுப பணிகள பைற்தகாள்ளபபட்டன.
 இவ்வாறு துபபரவுபபணிகள பைற்தகாள 
்ளபபடும்பபாது ைகாவலிஅபிவிருத்தி அதிகார 
சலப துபபரவுதசய்த தமிழ் ைககல்ளக லகது 
தசய்து சம்பத்நுவர நீதிைன்றில் முன்னிலலபபடுத் 
தியிருநதது.
 அநத வழககு விசாரலேகள தற்பபாதும் 
நீதிைன்றில் இடம்தபைனறுவருகின்ைன.

 இந நிலலயில் அவ்வாறு தமிழ் ைகக்ளால் 
துபபரவுதசய்ைபபட்ட குறித்த பூைடுகணடல் 
பகுதி ைானாவாரி விவசாைக காணிகளில், ைகாவலி 
அபிவிருத்தி அதிகாரசலபயின் ஆதரபவாடு தற் 
பபாது சிஙக்ளவரகள விவசாை நடவடிகலகயில் 
ஈடுபட்டுவருகின்ைனர.
 இவ்வாைாக தமிழரகளின் நீரபபாசனக 
காணிகல்ளத் ததாடரநது, ைானாவாரி விவசாைக 
காணிகளும் சிஙக்ளவரக்ளால் ஆககிரமிககபபடுகி 
ன்ைன.

�மிழ் மக்ளுககு எதிரபா்வும், சிங்ைமக்ளுககு 
ஆ�ரவபா்வும் தசயற்டும் அரச திளைக்ைங்ள்
குறிபபாக இநத விவசாைக காணித் துபபரவுப 
பணிகளின்பபாது, அரசதிலேகக்ளஙகள தைககு 
எதிராகச தசைற்பாடுவதாகவும், சிஙக்ளவரகளுககு 
ஆதரவாகச தசைற்படுவதாகவும் தமிழ்ைககள குற் 
ைஞ்சாட்டுகின்ைனர.
 தாம் 1984ஆம் ஆணடிற்கு முன்னர தாம் 
பயிரசதசய்லகயில் ஈடுபட்ட காணிகல்ளத் துபபர 
வுதசய்வதற்கு ைகாவலி அபிவிருத்தி அதிகாரசலப, 
வனவ்ளத் திலேகக்ளம், வனஜீவராசிகள திலே 
கக்ளம் என்பன இலடயூறுகல்ள ஏற்படுத்துவதாக 
அவரகள ததரிவிககின்ைனர.

 சிறிை பற்லைகல்ளக கூடத் துபபரவுதசய்வ 
தற்கு இநதத் திலேகக்ளஙகள அனுைதிபபதில்லல 
என அவரகள கவலல ததரிவிககின்ைனர.
 அபதபவல்ள சிஙக்ளவரகள தமிழ்ைகக 
ளுககுரிை காணிகல்ளத் துபபரவுதசய்து அபகரிக 
கும்பபாது அதலன குறித்த திலேகக்ளஙகள 
பவடிகலக பாரபபதாகவும் தமிழ் ைககள கவலல 
ததரிவிககின்ைனர.
 அணலையில்கூட தமிழ் ைககள, தைது 
பூரவீக ைானாவாரி விவசாை நிலஙக்ளான கன் 
னாட்டி, பாலஙகாடு பபான்ை பகுதிகளில் சிறிை 
பற்லைகல்ளத் துபபரவுதசய்து தபரும்பபாக 
தநற்தசய்லகககுரிை விவசாை நடவடிகலககளில் 
ஈடுபட்டிருநதனர. அபபபாது அஙகு வருலகதநத 
திலேகக்ள உத்திபைாகத்தரகள சிலர தமிழ் 
ைககல்ள அஙகிருநது தவளிபைறுைாறும், அஙகு 
விவசாை நடவடிகலகயில் ஈடுபடககூடாததனவும் 
ததரிவித்துச தசன்றிருககின்ைனர.
 இந நிலலயில் இதுததாடரபில் தகாககுத் 
ததாடுவாய் கைககார அலைபபினர முன்னாள 
வடைாகாேசலப உறுபபினர துலரராசா ரவிகரனு 
ககு ததரிைபபடுத்திைநாலலயில், ரவிகரன் அஙகு 
பநரடிைாகச தசன்று நிலலைகல்ளப பாரலவயிட்டி 
ருநதார.

 இவ்வாறு தசாநதக காணிகல்ளத் துப 
பரவுதசய்யும் தமிழ் ைககல்ளத் தடுககின்ை 
திலேகக்ளஙகள, ைேற்பகணி, வணோைடு, 
நாைடிசசமுறிபபுபபபான்ை பகுதிகளில் சிஙக்ளவ 
ரக்ளால் பாரிை அ்ளவில் காடுகல்ள அழித்து  
பைற்தகாளகின்ை அபகரிபபு நடவடிகலக கல்ள 
கணடுதகாள்ளவில்லல என்பதும் குறிபபிடத் 
தககது.

�மது ்பாணி்ளுக்பா் த�பாடரந்துப்பாரபாடும் �மிழ் 
மக்ள்; த�பாடரும் ஆககிரமி்பபுக்ள்

தமிழ் ைககள தைது பகுதிகளில் மீளகுடிைைரத்தப 
பட்ட காலத்திலிருநது ததாடரசசிைாக தைபத 
காணிகளுககாக பபாராடிவருகின்ைனர.
 பலதடலவகள பபாராட்டஙகல்ளககூட 
நடாத்தியிருககின்ைனர.
 கடநத 2018ஆம்ஆணடு தமிழர ைரபுரிலைப 
பபரலவயின் ஏற்பாட்டில் ைகாவலி (எல்) அபக 
ரிபபிற்கு எதிராக முல்லலத்தீவு நகரில் ைாதப 
ரும் ஆரபபாட்டப பபரணிஒன்றும் முன்தனடுகக 
பபட்டிருநதது.

 இதுதவிர ைகாவலி அபாவிருத்தி அதிகார 
சலபைால் ஆககிரமிககபபட்டு, சிஙக்ளைககளுககுப 
பகிரநதளிககபபட்ட நீரபபாசனககு்ளஙகளின் 
கீழான விவசாை நிலஙகல்ள விடுவிககுைாறு காணி 
களுககுரிை தமிழ் ைககள ைற்றும், முன்னாள 
வடைாகாேசலப உறுபபினர துலரராசா ரவி 
கரன் ஆகிபைார ைகாவலி அபாவிருத்நி அதிகார 
சலபககுச தசன்று ைகஜரகல்ளககூட லகைளித்துள 
்ளனர.
 இநதக காணி அபகரிபபுத் ததாடரபிபல 
முல்லலத்தீவு ைாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருஙகி 
லேபபுககுழுககூட்டம், வடைாகாேசலப என்ப 
வற்றில் முன்னாள வடைாகாேசலப உறுபபினர 
துலரராசா ரவிகரனால் அதிகம் பபசபபட்டுள்ளது.
 இதுதவிர பாரளுைன்றிலும், உரிை 
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அரசாஙகத்தினால் அவசரைாக நலடமுலை 
பபடுத்தபபட்டுள்ள புதிை வரிகள 

நாட்டு ைககல்ள தடுைாை லவத்துள்ளது. விலல 
வாசி தீவிரைாக அதிகரித்து - வருைானம் அதி 
கரிககாத நிலலயில் திணடாடிகதகாணடிருநத 
ைககளுககு புதிை வரிகள கடுலைைான அதிா்சசி 
லைக தகாடுத்திருககின்ைது.  வருைானத்துககும் 
தசலவீனஙகளுககும் இலடயிலான இலடதவளி 

தபரிதாகியுள்ளது. 
 இரணடுவிதைான வரிகல்ள ஜனாதிபதி 
ரணில் விககிரைசிஙக அணலையில் அறிமுகம் 
தசய்திருககின்ைாா். 
 முதலாவது, தபாருட்கள, பசலவகள 
மீதான சில வரிகள அதிகரிககபபட்டுள்ளன. உதார 
ேைாக ஜீ.எஸ்ரி. 15 வீதைாக அதிகரிககபபட்டுள்ளது. 
அதலனவிட புதிை வரிகளும் அறிமுகம் தசய்ை 
பபட்டுள்ளன. இதனால், தபாருட்கள பசலவக 
ளின் விலலகள அல்லது ேஙகள ஒகபராபா் 
முதலாம் திகதியிலிருநது திடீதரன அதிகரித்துள 
்ளது. 
 இரணடாவதாக, வருைான வரி விதிபபில் 
ைாற்ைம் தசய்ைபபட்டுள்ளது. ஒரு லட்சம் 
ரூபாலவ அல்லது அதற்கு அதிகைான ததாலகலை 
ைாத வருைானைாகப தபறுபவா்களின் வருைான 
வரி அதிகரிககபபட்டுள்ளது. 
 அதாவது, தபாருட்கள - பசலவகளின் 
விலலகள அதிகரித்துள்ள அபதபவல்ளயில் வரு 
ைான வரி அதிகரிபபால் ைககளுககு ைாத இறுதி 
யில் லகயில் கிலடககும் ததாலக குலைகின்ைது. 
அதாவது தசலவீனஙகள பாரிை அ்ளவில் அதி 
கரித்துள்ளது. ைறுபுைம் வருைானம் குலைகின்ைது. 
அதாவது, வருைானத்துககும் தசலவீனஙகளுககும் 
இலடயிலான இலடதவளிலை இது தீவிரைாக 
அதிகரித்துள்ளது. 
 ஒரு லட்சம் ரூபா ைாத வருைானம் 
என்பது இலஙலகலைப தபாறுத்தவலரயில் 
சாதாரே ைககளும் தபறும் வழலைைான ஒரு 
வருைானம்தான். பேவீககம் சுைா் 74  சதவீதம் 
வலரயில் அதிகரித்துள்ள நிலலயில், ஒரு லட்சம் 
ரூபாலவ ைாத வருைானைாகப தபற்று குடும்பத்லத 
நடத்துவபத சிரைைம்.  இநத நிலலயில், அதில் வரி 
விதிபபது ைககல்ள சீற்ைைலடை லவத்துள்ளது. 
 ைககள ைத்தியில் இநத வரிகள ஏற்ப 
டுத்தியிருககும் தாககம் தகாநதளிபபான நிலல 
ஒன்லை ஏற்படுத்தியிருககும் பின்னணியில்தான் 
ஜனாதிபதி ரணில் விககிரைசிஙக புதளகிழலை 
இரவு ததாலலககாட்சிகளில் திடீதரனத் பதான்றி  
நாட்டு ைககளுககு உலரைாற்றினாா். ைககள 
ைத்தியில் உருவாகியுள்ள தகாநதளிபலபத் 
தணிபபலத இலககாககதகாணடதாகபவ இநத 
உலர இருநதது. 
 ரணில் தனது உலரயில், தன்னுலடை தபாரு 

்ளாதாரக தகாளலககல்ள நிைாைபபடுத்தினாா். 
பநாலை முடிவுககுக தகாணடுவர பவணடுைானால் 
கசபபான ைருநலத அருநதத்தான் பவணடும் 
என்பதுதான் ரணிலின் கருத்தாக எதிதராலித்தது. 
 “கடன் ைறுசீரலைபலப தவற் றிகரைாக 
முன்தனடுத்து முலைைாக தபாரு்ளாதாரத்லத 
நிரவகிகக அரசாஙகம் தைாராக உள்ளது. பநரடி 
வரி வருைானம் 20 வீதத்லதவிட அதிகைாக 
இருகக பவணடுதைன சரவபதச நாேை நிதி 
ைம் குறிபபிட்டதால் புதிை வரிதகாளலக அமு 
ல்படுத்தபபட்டது. வரி அைவீட்டு முலைதைான்று 
இல்லாவிட்டால் இலகலக அலடை முடிைா 
ததன்பபதாடு சரவபதச நாேை நிதிைத்தின் உதவி 

கல்ளயுை இழகக பநரிடும். 
 

 

வருைானத்லத அதிகரிககாைல் தபாரு்ளாதாரத்லத 
பலபபடுத்த முடிைாது. நாட்லட மீட்பதற்கு 
கடினைான தீரைானஙகல்ள எடுகக பவணடியு 
ள்ளது. இலதவிட மிகக கடினைான காலத்லத 
எதிரகாலத்தில் சநதிகக பநரிடும். இநதக கடன் 
கல்ளப தபற்று கடன் ைறு சீரலைபபுத் திட்டத்லத 
தசைல்படுத்த பவணடும். 2019 நவம்பரில் வரிகள 
குலைககபபட்டு ஒபபநதத்திற்கு முரோக 
தசைற்பட்டலைைால் சரவபதச நாேை நிதிைம் 
உதவி வழஙக ைறுத்தது. அநத ஆணடு 700 
மில்லிைன் ரூபாய் வருைானம் இழககபபட்டது.” 

 இவ்வாறு ரணில் விககிரைசிஙக தன்னு 
லடை வரிக தகாளலகலை நிைாைபபடுத்த முற் 
பட்டிருநதாலும், திடீதரன ஏற்பட்டுள்ள 
இநத நிலல ைககல்ள எநத்ளவுககு பாதிககும் 
என்பலதயிட்படா, அடிைட்ட ைககளின் நிதி 
நிலலலை குறித்பதா கவனம் தசலுத்தவில்லல. 

 தநருககடிைான நிலலலைகளில் கடின 
ைான தீா்ைானஙகல்ள அரசாஙகம் எடுபபது அவ 
சிைைானதுதான். ஆனால், இநத நிலலலைகளு 
ககு காரேைானவா்கள ைாா்? அவா்களுககு எதி 
ராக என்ன நடவடிகலக எடுககபபட்டது? எதிா் 
காலத்திலும் இது பபான்ை ஒரு நிலல ஏற்ப டாது 
என்பலத உறுதிபபடுத்துவதற்கான நடவடிகலக 
கள எடுககபபட்டுள்ளனவா? பபான்ை பகளவிகள 
ைகக்ளால் எழுபபபபடுகின்ைன.  

 இதற்கான பதில் ரணிலிடம் இல்லல. 
இதற்கான திட்டஙகள எதலனயும் முன்தனடு 
ககாைல் முழுசசுலைலையும் அபபாவி ைகக 
ளின் தலலயில் பபாடுவலதயும், அதலன நிைா 
ைபபடுத்தி ஜனாதிபதி தவளியிட்டுள்ள அறிகலக 
ைககள ைத்தியில் கடுலைைான சீற்ைத்லத ஏற் 
படுத்தியுள்ளது. 

 தஜனிவாவில் கடநத ைாதம் நிலை 
பவற்ைபபட்ட தீா்ைானத்தில் கூட தபாரு்ளாதாரக 
குற்ைஙகள ததாடா்பாகவும், அவ்வாைான குற்ை 
ஙகளில் சம்பநதபபட்டவா்களுககு தணடலன 
வழஙகபபட பவணடும் எனவும் குறிபபிடபபட் 
டுள்ளது. ததன்னிலஙலக அரசிைல் பபாககில் 
தசல்வாகலகச தசலுத்துவது இநதத் தீா்ைானத்தின் 
பநாககஙகளில் ஒன்ைாக இருககலாம். ஆனால், 
இதன்பின்னணியில் இருககககூடிை ைதாா்த்தம் 
ைறுதலித்துவிடககூடிைதல்ல. 

 இலஙலகயில் உருவாகிை தபாரு்ளாதார 
தநருககடிககு தனிநபா்கள சிலருலடை ஊழல் 
பைாசடிகளும், பதா்தலல இலககாககதகாணட 
கட்சி சாா்நத அரசிைலும்தான் காரேைாக இருந 
தது. வருைானம் தராத அம்பாநபதாட்லட துலை 

முகம், ைத்த்ள விைான நிலலைம், ைத்த்ள வில்ள 
ைதட்டரஙகு என பல மில்லிைன் பகாடி விலர 
ைைாககபபட்டது. இது பபான்ை பல திட்டஙகள 
பதா்தலல ைட்டும் இலககாககதகாணட லவைா 
கபவ இருநதன. 

 இதலனவிட, பதசிை ரீதிைான வரிகதகா 
ளலக தபாரு்ளாதாரத்லத ிதைழுபபுவலத 
இலககாகக தகாணடதாக இருககவில்லல. பதா் 
தலல இலககாகக தகாணடு வருைான வரியில் 
தபருை்ளவு த்ளா்வுகள தசய்ைபபட்டன. ஜ.எஸ்.ரி. 
குலைககபபட்டது. 

 சமூக பாதுகாபபு வரி நீககபபட்டது. 
வருைான வரியில் தபருை்ளவு சலுலக வழஙக 
பபட்டது. 

 தைககு சாா்பான வா்த்த சாம்ராஜைத்லத 
நடத்திைவா்களின் நலன்களுககாகவும், சாதாரே 
வாககா்ளா்கல்ளக கவா்வதற்காகவும் 2019 
இல் பகாட்டாபை ராஜபக்ஷவினால் இலவ 
தசய்ைபபட்டன. தபாரு்ளாதார நிபுோ்களின் கருத் 
துககல்ள கவனத்திற்தகாள்ளாைல், தைது சுைநல 
அரசிைலுககாகபவ இதலன அவா்கள தசய்தா்கள. 

 அதன் பலலனத்தான் நாடு இபபபாது அனு 
பவிககின்ைது. 

 இநத தநருககடிககு காரேைான 
அபதநபா்களின் தசல்வாககுககு உட்பட்டதாகத் 
தான் ரணிலின் அரசாஙகமும் உள்ளது. ஆட்சி 
ைாற்ைைலடநதிருககின்ைது என்ை ஒரு பதாற் 
ைபபாடு காேபபட்டாலும்கூட, அதிகாரம் 
ஏபதா ஒருவலகயில் பலழைவா்களிடம்தான் இரு 
ககின்ைது. பைாசடி தசய்ைபபட்ட, வீணவிலர 
ைம் தசய்ைபபட்ட நிதிலை மீ்ளக தகாணடு 
வருவதற்கான திட்டம் எதுவும் அரசாஙகத்திடம் 
இல்லல.  அதற்கு காரேைானவா்கள ைாா் என்ப 
லதக கணடறிவதற்கு, அவா்கல்ளத் தணட லனககு 
ள்ளாககுவதற்பகா அரசாஙகம் திட்டமிடவில்லல. 

 பதிலாக தபாரு்ளாதார தநருககடிைால் 
தநாநதுபபாயுள்ள ைககளுககு நிவாரேம் எத 
லனயும் வழஙகாைல், அவா்களிடம் உள்ளலதயும் 
பிடுஙகும் வலகயில்தான் ரணிலின் வரிகதகாளல்ள 
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இலஙள்யின ்டல் ்குதியூடபா் சீன 
நபாடடவர்ள் �மிழ்த்திறகுள் ஊடு 

ருவுவ�பா் இந்திய புலனபாய்வுத்துள்ற த�ரி 
வித்துள்ை ்ருத்தின பினனனி எனன?
  
 இநதிை புலனாய்வுத்துலை என்பலத விட,  
இவ்வாைான ஒரு தகவலல இநதிை நாப்ளடான 
ஹிநது   தவளியிட்டிருககின்ைது.  அதன் பிைகு  
இநத தகவல் குறித்து சில ஊடகஙகளில்   விவாதம் 
நடநதது . அடிபபலட என்னதவன்ைால் இநதிைாவி 
ற்கும் இலஙலகககும் குறிபபாக  ஈழத் தமிழரகள 
வாழககூடிை  வடககு பகுதியிலிருநது இநதிைா மிக 
மிக அருகாலையில் இருககிைது.
 உதாரேத்திற்கு ஒரு குறிபபிட்ட ஒரு வார 
காலம் முன்பு இலஙலகயிலிருநது இநதிைாவலர, 
அதாவது  தமிழகம் வலர நீநதிபை ஒரு சிறுவன்   
வநது பசர முடிநதது . அபபடிபபட்ட மிகவும் 
அருகில் இருககககூடிை இடத்தில் வடககு ைற்றும் 
ததற்கு பகுதிகளில் இன்று சீனாவின் ஆதிககம் 
முன்பு இருநதலதவிட தகாஞ்சம் அதிகைாக 
இருபபது என்பது கவலலககுரிை விடைம் இநதிைா 
விற்கு .
 கடல் பாசி வ்ளரபபு அதற்கு உணடான 
வரத்தகம் என்ை பபாரலவயில் அவரகள இரு 
நதாலும் அஙகு இருககககூடிை தமிழரகளும் அலத 
இரசிககவில்லல.  அதற்குணடான வரபவற்லப 
யும் தகாடுககவில்லல . ஏதனன்ைால் சீனாவின் 
தவளியுைவுகதகாளலக  குறிபபாக கடல் வ்ளத்லத 
அவரகளுலடை அணலடை நாடுக்ளான பிலிபலப 
ன்ஸ் , தாய்லாநது பபான்ை நாடுகளில் எநத்ளவிற்கு  
சீனா சூலைைாடிருககிது  என்பலத இலஙலகயில் 
இருககககூடிை மீனவ சமூகத்திற்கும் இநதிைாவில் 
இருககககூடிை மீனவ சமூகத்திற்கும் நன்ைாகபவ 
ததரியும்.  அபதபாழுது அஙகு இருககும் பூரவ குடி 

ைகக்ளான இலஙலகயின் ஈழத்தமிழரகள 2009 ற்கு 
பிைகு அஙகு நடத்தபபட்ட இராணுவ நடவடிகலக 
, இராணுவ ுபபாட்டிற்குள வநத பல இடஙகளில் 
இருநது சுதநதிரைாக தகவல்கள இன்னும் 
தவளியுலகிற்கு ததரிவதற்கு வாய்பபுககள 2009 
லிருநது இன்றுவலர மிகவும் குலைவாக இருநதது .  
  இபபடிபபட்ட சூழ்நிலலயில் அது ஒரு 
இராணுவ பகுதிைாக இராணுவக கட்டுபபாட்டில் 
இருககும் பபாது பத்திரிலக சுதநதிரபைா ஒரு 
ஜனநாைக நாட்டில் இருகக பவணடிை அடிபபலட 
சுதநதிரம் ஓர்ளவிற்கு ைட்டுபபடுத்தபபடும் 
என்பது நிதரசனைான உணலை .  இபதபாழுது 
சீனரகள அஙகு இருபபது இபதபாழுது சீனரகல்ள 

சீனாவிலிருநது பவலலககு வருபவராக 
இருநதாலும் சரி வரத்தகம் தசய்ப 

வராக இருநதாலும் சரி சீனாவின் 
அடிபபலட பகாட்பாட்லட புரி 
நது தகாள்ள பவணடும் .  
 சீனாவின்    கம்னியூசிைம் 
சித்தாநதம் என்ன தசால்கிை 
ததன்ைால் அவரகளுலடை 
ைககள அஙகு இருககககூடிை 
நிறுவனஙகள அலனத்துபை 
கம்னியூசிை சித்தாநதத்திற்கும் 

கம்னியூசிை  அரசாஙகத்திற்கு தஙகளுலடை முழு 
ஒத்துலழபலபயும் முழு அஙகீகாரத்லதயும் 
தகாடுகக பவணடும்  என்பது அவரகளுலடை ஒரு 
அடிபபலட சட்டம் .
 இலத ைாரும் மீை முடிைாது . அதன் தபாருள 
என்னதவன்ைால் சீன நிறுவனஙகள , அஙகிருககக 
கூடிை ைககள,சீன குடியுரிலை தபற்ைவரகள 
உலகத்தில் எஙகு தசன்று பவலல தசய்தாலும் 
ஒரு நிறுவனத்லத நடத்தினாலும் சீன அரசிற்கு 
அதாவது சீன அரசு  என்பலத விட சீன கம்னிஸ் 
பாட்டியிற்கு “பலாைல்“ என்று தசால்லபபடுகின்ை 
அவரகளுககு  ஒரு அடிபபலட   ுபபாடு   இருககிைது. 
அநத ுபபாடு என்னதவன்ைால், அவரகள சீன 
நிறுவனஙகல்ள பவதைஙகும் நடத்தும் தபாழுது 
சீன கம்னியூசிை அரசாஙகத்திற்கு பதலவைான 
சில காரிைஙகல்ள அவரகள ைறுகக இைலாது . 
அநத காரிைஙகள என்னதவன்ைால் உ்ளவு பாரப 
பது , கம்னியூசிை சித்தாநதத்லதக தகாணடு பபாய் 
பசரபபது , கம்னியூசிைத்லத வ்ளரபபது பபான்ை 
எபபடி ஒரு உத்தரவு வநதாலும் அநத நிறுவன 
த்லத இைகக கூடிைவரகள , தவளிநாட்டில் இருக 
கககூடிைவரகள  அலத ைறுகக முடிைாது. 
 அபபடிபபட்ட சூழ்நிலலயில் சீன இரா 
ணுவ உளப்ள வரவில்லல.   சீருலட அணிநத 
சீன இராணுவம் உளப்ள வரவில்லல.   இவரகள 
தவறும்  வரத்தகரகள,   நிறுவனஙகள நடத்த வநத 
வரகள என்று   தபாருள தகாள்ள முடிைாது . அது 
தவைாக தசன்று முடிநதுவிடும் . இநதிைாவின் 
கவலல அதுதான் .
 இலஙலகயில்  ைாழ்பபாேத்தில் உள்ள 
என்னுலடை நணபரகள சிலரிடம்  பபசிபனன்  . அவர 
கள தசான்னாரகள,   இல்லல சீன இராணுவ உலட 
யில் நாஙகள ைாலரயும்  பாரககவில்லல  என்று.    
அஙகு இருககககூடிை சீனாவின் பிரலஜகள, 

சீனாவின் குடியுரிலை தபற்ைவரகள. அவரகள 
இராணுவத்திற்கு ஆதரவாகவும் அவரகளுலடை 
உ்ளவுத்துலைககு ஆதரவாகவும் தசைல்பட பவண 
டிை நிலல ாைம் இருககின்ைது .
 அவரகளுககு விருபபம், விருபபமில்லல 
என்பலத கூை முடிைாது . அது இநதிைாவிற்கு  
பநரடிைாக ஒரு பாதுகாபபற்ை அசசுறுத்தலல 
தகாடுபபது என்பது தான் இநத ஒரு குறிபபிட்ட  

தசய்தியில் உள்ள சாராம்சம் .

இந்� தசய்தி உணளமதயனில் இலஙள் 
இந்தியபாவின ்பாது்பா்பபுககு அச்சுறுத்� 

லபான நபாடபா?

 இநதிைாவின் பாதுகாபபிற்கு இலஙலக 
பூபகா்ள ரீதியில், நான்  முன்னபர  கூறிைது பபால், 
இநதிைாவிலிருநது  இருககககூடிை தைாத்தம் 
4000km தூரம் உள்ள நீ்ளமுள்ள கடல் பகுதியில் 
மிகவும் அருகில் இருககககூடிை நாடுகள இலஙலக 
இரணடாவது ைாலலத்தீவு . அபதபாழுது 
இலஙலகயில் எநததவாரு நகரவு நடநதாலும் 
அதன் வில்ளவு இநதிைாவிற்கு பநரடிைாகபவா 
ைலைமுகைாகபவா நிசசைைாக இருககும் . உதா 

ரேத்திற்கு இலஙலக கஞ்சா உற்பத்தி ைற்றும் 
ஏற்றுைதிலை சட்டபபூரவைாககுவது என்ை 
நடவடிகலகலை பநாககி தசல்கின்ைது . அபதபா 
ழுது இநதிைாவிற்கு மிக அருகில் இருககக 
கூடிை இலஙலகயில் இபபடி ஒரு  நிகழ்வு 
நடநதால் அஙகிருநது கள்ளககடத்தல் மூலைாக 
கஞ்சா இநதிைாவிற்கு வரும் என்று நிசசைைாக  
அறுதியிட்டு தசால்ல முடியும் . அபதபாழுது 
இநதிைா தன் கணகல்ள மூடிகதகாணடு இருகக 
முடிைாது. இலஙலகயில் எநததவாரு நிகழ்வு 
நடநதாலும் அது நிசசைைாக இநதிைாவின் பாது 
காபபிற்கு பநரடிைாக ஒரு பாதிபலப  நல்லதாகபவா 
தகட்டதாகபவா எவ்வாறிருநதாலும் ஏற்படுத்தும் 
என்பது நிதரசனைான உணலை.

இந்� நிளலயில் இந்தியபா எவவபாறு �னது 
்பாது்பா்பள் உறுதி்ப்டுத் முடியும்? 

 
இநதிைா இலஙலக இரு நாடுகளுககு 
இலடயிலான பநரடி ஒபபநதஙகள சில உள்ளது . 
அதாவது கடல் பாதுகாபபில் பபாலதபதபாருள, 
ஆளகடத்தல் ைற்றும் தபாரு்ளாதாரம் ததாடரபான  
நடவடிகலககள ,இரு நாடுகளும் ஒருத்தருககு 
ஒருத்தர இருககககூடிை தீவிரவாத தாககுதல்கள 
அது ததாடரபான தகவல்கல்ள பரிைாறிக தகாள்ள 
பவணடும் என்பது ஒரு நிைதி . அதற்குணடான 
ஒபபநதம் இருககின்ைது . இரணடாவது 
முககிைைான விடைம் என்னதவன்ைால்  BIMS-
TEC  என்ை அலைபபின்  கூற்றின் படி இநதிைா ஒரு 
தபரிை நாடாக இருககககூடிை காரேத்தினால் 
இநதிைா தனது அணலட நாடுக்ளான இலஙலக , 
பநபால் , பூட்டான் , பஙக்ளாபதஷ், பாகிஸ்தாலன 
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Neu;fhzy;

   த�ொடர்ச்சி 12 ஆம் பக்கம்

,yq;ifapy; ve;jnthU efu;T ele;jhYk; 

mjd; tpisT ,e;jpahtpw;F 

NeubahfNth kiwKfkhfNth epr;rakhf ,Uf;Fk;

இலஙள்யில் சீனபாவின நடவடிகள்்ள் இந்திய ப�சிய ்பாது்பா்பபிறகு அச்சுறுத்�லபா் உள்ை�பா் த�ரிவித்துள்ை 
�மிழ் மபாநில புலனபாய்வு பிரிவு ்ளரபயபார ்குதி்ளில் ்ண்பாணி்பள் அதி்ரிககுமபாறு பவணடுப்பாள் விடுத்துள்ைது 
எனறு இந்திய  ்த்திரிள்யபான இந்து ஆஙகில  ்தி்பபு தசய்தி தவளியிடடிருந்�து. இச் தசய்தி ்ல விவபா�ங்ளை 
ப�பாறறுவித்துள்ை நிளலயில், இந்தியபாவின முனனபாள் புலனபாய்வுத் துள்ற அதி்பாரி மேஜர் ேதன் குோர் இலககு 

ஊட்த்திறகு வழஙகிய சி்ற்பபு தசவவி….
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வடககு கிழககில் தமிழரகள உரிலையுடன் 
கூடிை அபிவிருத்திலை தபைபவணடும் 

என்பது அலனவரது எதிரபாரபபாகும்.தவறுைபன 
அபிவிருத்தி பநாககிை பைேம் என்பது தமிழ 
ரகளின் இருபபிற்கான ஆபத்தானதாகபவ இரு 
ககும்.இது ததாடரபில் கடநத காலஙகளில் நாஙகள 
பல விடைஙகல்ள இலககு இதழிலில் எழுதி 
யுளப்ளாம்.
 வடககு  கிழககின் தமிழர தாைகபபகுதி 
யில் தபாரு்ளாதார லைபபிலன உருவாககி அதன் 
ஊடாக வ்ளஙகள அலடைா்ளபபடுத்தப பட்டு 
ததாழில்துலைகள முதலீடுகள முன்தனடுக 
கபபடும்பபாது  வடககு  கிழககில் உள்ள தமிழ் 
ைககள தபாரு்ளாதார ரீதிைாக வலுவலடவதற்கான 
சாத்திைஙகள உள்ளன.தவறுைபன உரிலை விட 
ைஙகல்ள ைட்டுபை லகைாளும் தன்லையிலன 
ைட்டும் முன்தனடுககும்பபாது தபாரு்ளாதார 
ரீதிைான லைபபு பலவீனைலடயும் நிலல 
பைற்படும்.
 குறிபபாக யுத்த காலத்தில் தமிழ் 
பதசிை பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டவரகள தவறு 
ைபன யுத்தத்திலன ைட்டும் முன்தனடுகக 
வில்லல. அதற்கு சைாநதரைாக லைபபு ஒன்று 
உருவாககபபட்டு அதன் ஊடாக தபாரு 
்ளாதாரத்திலன வலுபபடுத்தும் பவலலத்திட் 
டஙகளும் தபாருணமிைதுலை மூலம் முன்தன 
டுககபபட்டது.30வருடைாக யுத்தம் நலடதபற் 
ைபபாதும் யுத்த பகுதிகளில் வாழ்நத ைககள 
தபாரு்ளாதார ரீதிைாக நலிவலடயும் தன்லையிரு 
ககவில்லல.

 ஆனால் யுத்தம் தைௌனிககபபட்டு 13வரு 
டஙகள கடநதுள்ள நிலலயில்  வடககு  கிழககில் 
வாழும் தமிழ் ைககள தபாரு்ளாதார நலிவலடநத 
ைகக்ளாகபவ ைாற்ைைலடநதுவரும் நிலலயிலன 
காேமுடிகின்ைது. சிஙக்ள அரசுகளினால் ததாடர 
சசிைாக  வடககு  கிழககு பிரபதசம் தபாரு்ளாதார 
ரீதிைாக புைககணிககபபட்பட வருகின்ைது.
 தமிழரகள தபாரு்ளாதார ரீதிைாக முன் 
பனற்ைம் அலடநதால் அவரகளின் உரிலைப 
பபாராட்டம் வலுவலடநதுவிடும் என்ை சிங க்ள 
அரசுகளின் சிநதலனபை தமிழரகல்ள தபாரு 
்ளாதார ரீதிைாக முன்பனற்ைைலடைாைல் தடுககும் 
நிலலககு தகாணடுதசன்றுள்ளது.
 இநத நிலலயில் கிழககு ைாகாேத்தில் 
தமிழர தாைகபபகுதியில்  சிஙக்ள பதசம் 
இலாபம் அலடயும் திட்டஙகள   ததாடரசசிைாக 
முன்தனடுககபபட்டு வருகின்ைன.
 கிழககு ைாகாேத்தின் ைட்டகக்ளபபு 
ைாவட்டத்தின் கல்குடா பகுதியில் கடநத 
காலத்தில் இன்லைை ஜனாதிபதி ரணிலின் 
சகாவான அபலாசிைஸினால் ஆரம்பிககபபட்ட 

எத்தபனால் ைதுசார உற்பத்தி ததாழிற்சாலல 
மீணடும் பணிலை ஆரம்பித்துள்ளது.
 கடநத 2016ஆம் ஆணடு நல்லாட்சிககாலத் 
தில் ைட்டகக்ளபபு ைாவட்டத்தின் கல்குடா 
பகுதியில் உள்ள கும்புறுமூலல,பவம்பு என் 
னும் கிராைத்தில் சுைார 19 ஏககர காணியில் 
அரஜுன்  அபலாசிைஸின் W.M. தைன்டிஸ் நிறுவ 
னத்திற்கு வழஙகபபட்டு அஙகு எத்தபனால் 
ைதுசார ததாழிற்சாலல அலைககும் பணிகள முன் 
தனடுககபபட்டன.
 குறித்த எத்தபனால் ததாழிற்சாலலைானது 
கல்குடா பிரபதச ைககளுககு பாரிை அசசுறு 
த்தலானது என்பதுடன் ைாவட்டத்தின் ஏலனை 
துலைகளிலும் பாதிபபிலன ஏற்படும் என்ை 
காரேஙகளினால் அதற்கு எதிராக தமிழ் பதசிை 
கூட்டலைபபு ைற்றும் சிவில் சமூக அலைப 
புகளினால் எதிரபபு ததரிவிககபபட்டு பல்பவறு 
பபாராட்டஙகள முன்தனடுககபபட்டன.
 குறிபபாக குறித்த ததாழிற்சாலலயினால் 
ைட்டகக்ளபபு ைாவட்டத்தின் இைற்லக சைநிலல 
கடுலைைாக பாதிககபபடும் என ஆய்வா்ளரகள 
கூறியிருநத நிலலயிபலபை குறித்த திட்டத்திற்கு 
ைட்டகக்ளபபு ைாவட்டத்தில் பரவலான எதிரப 
புகள ததரிவிககும் நிலலலைபைற்பட்டது.
 இநத திட்டத்தின் மூலம்  ஆயிரககனககா 
ேவரகளுககு பவலலவாய்பபு கிலடககும்,தநல் 
உற்பத்திகளுககு சநலதவாய்பபுகள கிலடக 
கும்,பசா்ளம் உற்பத்தி அதிகரிககும் ைட்டகக்ளபபு 
ைாவட்டத்தின் தபாரு்ளாதாரத்துலை பைம்படும் 
பபான்ை பல்பவறு கருத்துகள ததரிவிககபபட்டன.
ஆனால் ைட்டகக்ளபபு ைாவட்டத்தில் ததன்னி 
லஙலகயிலிருநது பைற்தகாள்ளபபடும் திட்டங 
களுககு தபரும்பாலான பவலலைாட்கள தவளி 
யிலிருநபத தகாணடுவரபபடுவது நிதரசனைான 
உணலைைாகும்.

 குறிபபாக கல்குடாவின் பாசிககுடா பகுதி 
யில் யுத்தம் தைௌனிககபபட்ட காலம் ததாடககம் 
உல்லாசப பிரைாேத்துலையிலன பைம்படுத்து 
வதற்கும் ைட்டகக்ளபபு ைாவட்டத்தில் பவலல 
வாய்பபிலன ஏற்படுத்துவதற்கும் எனககூறி பாசி 
ககுடா கடற்கலரயிலன அணடியிருநத 250க 
கும் அதிகைான குடும்பஙகள தவளிபைற் 
ைபபட்டு அபபகுதி ததன்னிலஙலகலை பசரநத 
வசதிபலடத்தவரகளுககும் அரசிைல்வாதிகளுக 
கும் வழஙகபபட்டு அபபகுதியில் பாரிை்ளவி லான 
உல்லாசவிடுதிகள பபட்டன. ஆனால் அவற்றில் 
அதிக்ளவானவரகள ததன்னிலஙலக யிலிருநபத 
பணிககு அைரத்தபபட்டுள்ளதுடன் இதன் மூலம் 
ைட்டகக்ளபபு ைாவட்ட ைககளுககு எநதவித 
நன்லையும் கிலடககவில்லல.
 இபதபபான்பை இன்று எத்தபனால் 

ததாழிற்சாலலயும் ைட்டகக்ளபபு ைாவட்ட 
ைககளுககு பவலலவாய்பபு ைற்றும் உற்பத்தி 
களுககு சநலதபபடுத்தல் என்ை பநாககில் 
தகாணடுவரபபட்டுள்ளது. ஆனால் இநத 
ததாழிற்சாலல ஒட்டுதைாத்த ைாவட்டத்திலன 
யும் கடும் பைாசைான நிலலககு தகாணடுதசல்லப 
பபாகின்ைது என்பலத உேரவதற்கு உரிைவரகள 
தவறிவருகின்ைனர.

 இநத ததாழிற்சாலல மூலம் நிலத்தடி 
நீர உறிஞ்சபபடும் நிலலலை காேபபடுகி 
ன்ைது.  நீரவழஙகல் வடிககாலலைபபு ஊடா 
கவும் நீரதபறுவதற்கு நடவடிகலகதைடுககப 
பட்டுள்ளது. இன்லைை நிலலலையில் 25வீதைான 
நீரவ்ளத்லத தகாணட இநத ைாவட்டத்தில் 
குடிநீலரபதபற்றுகதகாளவதில் இன்றும் 
ைட்டகக்ளபபு ைாவட்ட ைககள பல்பவறு 
கஸ்டஙகல்ள எதிரதகாளளும் நிலலயில் இநத 
ததாழிற்சாலலககு நீரவழஙக முன்தனடுககபபடும் 
தசைற்பாடுகள ைாவட்டத்தில் எதிரகாலத்தில் 
பாரிை நீரத்தட்டுபபாட்லட ஏற்படுத்தும்.
 இபதபபான்று ததாழிற்சாலலயிலிநது 
தவளிபைறும் கரிைமில வாயுவினால் சூழல் கடும் 
பாதிபபுகல்ள எதிரதகாளளும் நிலலலையும் 
காேபபடுகின்ைது.குறித்த கரிைமில வாயுவின் 
தாககத்திலன ுபபடுத்த 20ஆயிரம் ைரஙகள 
நடபபபாவதாக ததாழிற்சாலல நிரவாகம் கூறியி 
ருநதாலும் அது சாத்திைைலடவதற்கான சநதரபபம் 
இல்லாத காரேத்தினால் எதிரகாலத்தில் ைாவ 
ட்டத்தின் சூழல் பாரிை பாதிபபுகள ஏற்படும்.
 அத்துடன் இஙகு உற்பத்திதசய்ைபபடும் 
எத்தபனால் ைதுசாரம் தநல் ைற்றும் பசா்ளலன 
பைன்படுத்தி முன்தனடுககபபபாவதாகவும் அவற் 
றிலன ைட்டகக்ளபபு ைாவட்டத்திபலபை தகாள 
வனவு தசய்ைவுள்ளதாகவும் ததரிவிககபபடுகி 
ன்ைது.
 அவ்வாைானால் எதிரகாலத்தில் ைாவட்ட 
த்தில் அதிக்ளவான அரிசி தட்டுபபாடு ஏற்படும். 
உற்பத்திகளுககாக நிலஙகல்ள அபகரிககும் நிலல 
லையும் ஏற்படும்.குறிபபாக இன்று ைட்டகக்ளபபு 
ைாவட்டத்தின் எல்லலபபகுதிகளில் முன்தனடுகக 
பபடும் அத்துமீறிை குடிபைற்ைஙகள ததாடரபில் 
ஏற்கனபவ சநபதகஙகள தவளியிடபபட்டுள்ள 
நிலலயில் இவ்வாைான கம்பனிகளின் பதலவ 
களுககாக இவ்வாைான நிலலலைகள ஏற்படு 
த்தபபடுகின்ைதா என்ை  பகளவியும் எழுநதுள்ளது.
 எவ்வாறு இருநதபபாதும் இநத 
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அரசிைல் லகதிகளின் பிரசசிலன குறித்து 
அரசாஙகம் - குறிபபாக ஜனாதிபதி ரணில் 

விககிரைசிஙக கவனம் தசலுத்தியிருபபது தமிழ்த் 
தரபபில் வரபவற்லபப தபற்றிருககின்ைது. தீபா 
வளி பணடிலகலை முன்னிட்டு 8 தமிழ் அரசிைல் 
லகதிகல்ள விடுதலல தசய்வதற்கு ரணில் விககி 
ரைசிஙக உத்தரவிட்டிருககின்ைார. இதுபவ தமிழ் 
த்தரபபின் வரபவற்புககுக காரேம். 
 தமிழ் அரசிைல் லகதிகளின் விடுதலல 
குறித்து விடுதலலபபுலிகளின் காலம்ததாட்பட 
அரசாஙகத்திடம் பவணடுபகாளகள விடுககபபட்டு 
வநதுள்ளன. தாகம் தீரகக தணணீரகூட அருந 
தாைல் விடுதலலத் தாகத்துடன் உணோ பநான் 
பிருநத திைாகி தலீபன் ததாடககம் பலரும் 
அரசிைல் லகதிகளின் விடுதலலககாகக குரல் 
தகாடுத்திருககின்ைனர. தமிழ் அரசிைல் லகதிகள 

அலனவலரயும் விடுதலல தசய்ை பவணடும் 
எனக பகாரி அன்று உணோவிரதமிருநது சாலவத் 
தழுவிகதகாணட திைாகி திலீபனின் குரல் ஆட்சி 
ைா்ளரகளின் தசவிகளில் ஏைவில்லல. 
 இபதபபான்றுதான் பைஙகரவாதத் தலட 
சசட்டம், அவசரகாலச சட்டம் என்பவற்றின் கீழ் 
சநபதகத்தின்பபரில் லகது தசய்து தடுத்து லவகக 
பபட்டுள்ள அரசிைல் லகதிகல்ள விடுதலல 
தசய்யுைாறு பகாரி அவரக்ளது உைவினரகளும் 
தபாது அலைபபுககல்ளச பசரநதவரகளும், ைனித 
உரிலைகள அலைபபினரும் பகாரிகலக விடுத்தி 
ருககின்ைனர. ஆனால் இவரகளுலடை பவணடுதல் 
தசவிடன் காதில் ஊதிை சஙகாகபவ இதுவலரயில் 
இருநது வநதிருககின்ைது. 
 பைஙகரவாதத் தலடசசட்டத்தின் கீழ் 
பைஙகரவாதிகளுடன் ததாடரபு தகாணடிருந 
தாரகள அல்லது பைஙகரவாதத்தில் ஈடுபட் 
டிருநதாரகள என்ை சநபதகத்தில் லகது தசய் 
ைபபட்டவரகல்ளபை அரசாஙகம் நீணட 
காலைாகத் தடுத்து லவத்திருககின்ைது. அவரகள 
மீது முலைைான சட்ட நடவடிகலககள எடுப 
பதில் பவணடுதைன்பை கால தாைதம் தசய்ை 
பபடுகின்ைது.  

 தமிழ் ைககளின் அரசிைல் உரிலைகளுககான 
நிைாைைான பபாராட்டத்லதபை அரசாஙகம் பை 
ஙகரவாதம் என வலரைறுத்திருககின்ைது. அரசி 
ைல் உரிலைகளுககாகப பபாராடிைவரகளுககு 
உதவினாரகள அல்லது அவரகளுடன் இலே 

நது தசைற்பட்டாரகள என்பபத லகது தசய்ைப 
பட்டவரகள மீதான அதிகாரிகளின் பைஙகரவாதக 
குற்ைசசாட்டாகும். 
 பைஙகரவாதத்லத ஒழிபபதற்காகபவ இரா 
ணுவ நடவடிகலககள பைற்தகாள்ளபபட்டது 
என்பது அரசாஙகத்தின் அரசிைல் ரீதியிலான வாதம். 
அரசாஙகத்தின் நிலலபபாட்டுககலைை இராணுவ 
நடவடிகலககள அதாவது விடுதலலபபுலிகளுககு 
எதிரான யுத்தம் முடிவுககுக தகாணடு வரபபட் 
டதுடன் பைஙகரவாதமும் முடிவுககுக தகாண 
டுவரபபட்டாகிவிட்டது. யுத்தம் முடிவுககு 
வநத 2009 ஆம் ஆணடிற்குப பின்னர நாட்டில் 
விடுதலலபபுலிகள சாரநத பைஙகரவாதச தசை 
ற்பாடுகள எதுவும் இடம்தபைவில்லல என் 
பலதயும் அரசாஙகம் அதிகாரபூரவைாக உறுதி 
பபடுத்தியிருககின்ைது. 
 அபதபவல்ள, யுத்தம் முடிவுககு வநதலத 
ைடுத்து, இராணுவத்தின் தபாதுைன்னிபபு உத்தர 

வாதத்லத ஏற்று பலடயினரிடம் சரேலடநத 
விடுதலலபபுலிகள அலைபபின் உறுபபினரக்ளா 
கிை 13 ஆயிரம் பபர முன்னாள ஜனாதிபதி 
ைகிநத ராஜபகசவினால் புனரவாழ்வுப பயிற்சி 
யின் பின்னர தபாதுைன்னிபபளித்து விடுதலல 
தசய்ைபபட்டாரகள. யுத்தம் முடிவுற்ைலதைடு 
த்து நாட்டில் பைஙகரவாதம் தலலதைடுககவி 
ல்லல என்பலத இநத நடவடிகலக பைலும் 
உறுதிபபடுத்தியிருககின்ைது என்பை தகாள்ள 
பவணடும். 

 எனபவ, பைஙகரவாதம் முடிவுககு 
வநதுவிட்டால், பைஙகரவாதத்துடன் சம்பநதப 
பட்டவரகள என்ை சநபதகத்தின் பபரில் லகது 
தசய்ைபபட்டவரகல்ள விடுதலல தசய்தி 
ருகக பவணடும் அல்லவா? ஆனால் அவரகள 
விடுதலல தசய்ைபபடவில்லல. பல ஆணடுக்ளாக 
எநதவித விசாரலேகளுமின்றி பலர இன்னும் 
தடுத்து லவககபபட்டிருககின்ைாரகள. குற்ைம் 
சாட்டபபட்டு நீதிைன்ை தணடலன வழஙகப 
பட்டவரகளும் இவரகளில் அடஙகுவாரகள. 
 இராணுவத்துடன் பநரடிைாக ஆயுதபை 
நதிப பபாராடிைவரகல்ளப புனரவாழ்வுப பயிற்சி 
யின் பின்னர விடுதலல தசய்ை முடியும் என்ைால், 
சநபதகத்தின்பபரில் லகது தசய்ைபபட்டு தடுத்து 
லவககபபட்டிருபபவரகல்ளயும் தீரபபளிககப 
பட்டு தணடலன அ,னுபவிபபரகல்ளயும் தபாது 
ைன்னிபபளித்து விடுதலல தசய்திருகக பவண 
டும் அல்லவா? ஏன் அலத முன்னாள ஜனாதிபதி 
ைகிநத ராஜபகச தசய்ைவில்லல? அவர தசய்தி 

ருககாவிட்டாலும், அவருககுப பின்னர ஆட்சி 
அதிகாரத்லதக லகபபற்றியிருநத நல்லாட்சி 
அரசாஙகத்தின் ஆட்சிைா்ளரக்ளாவது அரசிைல் 
லகதிகல்ள விடுதலல தசய்திருகக பவணடும். 
அவரகளும் அதலனச தசய்ைவில்லல.
 இது ஒருபுைமிருகக, தமிழ் ைககளின் 
அரசிைல் உரிலைககாகபவ தமிழ் இல்ளஞரகள 
ஆயுதபைநதி பபாராடினாரகள. ஆக அவரக்ளது 
பநாககம் அரசிைல் சாரநதது. தமிழ் ைககளின் 
அரசிைல் உரிலைகல்ள தவன்தைடுபபதற்காகபவ 
அவரகள பபாராடினாரகள. அதனடிபபலடயி 
பலபை ஈழக பகாரிகலகயும் முன்லவககபபட் 
டிருநதது. தமிழ் ைககள இலைலையுடன் தங 
க்ளது பிரபதசஙகளில் தைககான நிரவாக அதி 
காரஙகல்ளக தகாணடவரக்ளாக ஆட்சி நிர வாகம் 
நடத்த பவணடும். நாட்டின் ஆட்சி உரிலையில் 
பஙகாளிக்ளாக அஙகீகரிககபபட பவணடும் என்ை 
அரசிைல் நிலலபபாட்டின் அடிபபலடயிபலபை 

தமிழ் இல்ளஞரகளின் ஆயுதப பபாராட்டம் 
முன்தனடுககபபட்டிருநதது. 

 உலகின் பவறிடஙகளில் நலடதபறுகின்ை 
பைஙகரவாதச தசைற்பாடுகல்ளப பபான்று 
தவறுைபன இரத்த தவறிதகாணடு ஆட்கல்ளக 
தகான்தைாழிபபதற்காக பைஙகரவாத பநாக 
கத்லத அவரகள தகாணடிருககவில்லல. இதலன 
இபபபாது ஜனாதிபதிைாக அதிகாரம் தபற்றிரு 
ககின்ை ரணில் விககிரைசிஙக ததாடககம் 
ைகிநத ராஜபகச வலரயிலான அலனத்து அரசி 
ைல் தலலவரகளும் பபரின அரசிைல் தசைற் 
பாட்டா்ளரகளும் நன்கறிவாரகள. ஏதனனில் 
பைஙகரவாதிகள என இவரக்ளால் சித்தரிக 
கபபட்ட, இன்னும் சித்தரிககின்ை விடுதலலபபு 
லிகளுடன் சைாதானத்திற்கான பபார ஓய்வு 
ஒபபநதம் தசய்து இபத அரச தரபபினரதான் 
உலகின் பல நாடுகளில் ஓடிபைாடி பபசசுவா 
ரத்லதகளிலும் ஈடுபட்டிருநதாரகள. 
 இத்தலகை பின்புலத்தில் சநபதகத்தின் 
பபரில் லகது தசய்ைபபட்டவரகல்ள யுத்தம் 
முடிவுககு வநது 13 ஆணடுகள கடநத பின்ன 
ரும் பைஙகரவாதிகள என முத்திலர குத்தி சிலை 
சசாலலகளில் தடுத்து லவத்திருபபது எநத வலக 
யில் நிைாைைாக முடியும்?
 அரசிைல் உரிலைகளுககாக அரசிைல் 
விடுதலலககாகப பபாராடிைவரகல்ள 
அரசிைல் பபாராளிகள என்பை வலகபபடுத்தி  
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ைலலைக தபருநபதாட்ட ைககளின் சை 
கால தநருககீடுகள ததாடரபில் பல்பவறு 

அதிருபதிைான தவளிபபாடுகள இருநது வருகி 
ன்ைலை ததரிநதபத ைாகும். 
.அரசிைல், தபாரு்ளாதார ரீதி 
ைான தநருககீடுகள ஒரு 
புைமிருகக பதாட்டஙகல்ள 
நிரவகிககும் கம்தபனிகளின் 
கடும்பபாககுத் தன்லை 
நாளுககு நாள அதிகரித்து வருவதாக ததாழிலா்ளர 
கள சுட்டிககாட்டுகின்ைனர.இதிலிருநதும் மீளவத 
ற்கு ததாழிலா்ளரகளிலடபை ஒற்றுலை வலுபதபை 
பவணடிைது  அவசிைம் என்பது உணலைபை 
எனினும் அரசிைல், ததாழிற்சஙகஙகவாதிகளின் 
ஐககிைம்மிகக தசைற்பாடுகளும் இதற்கு உநதுசக 
திைாகும் என்பலதயும் நிலனவில் தகாளளுதல் 
பவணடும்.
 உலகின் பல சமூகஙகள தற்பபாது தைது 
இருபலபயும் அலடைா்ளத்லதயும் தகக லவத்துக 
தகாணடு பவகைாக முன்பனறிச தசல்கின்ைன.
சைகால வாழ்கலக நிலலலைகளுககு ஈடு தகாடு 
ககும் வலகயில் தம்லை ைாற்றிகதகாணடு ததாட 
ரும் இவரகளின் பைேம் பலராலும் உன்னிப 
பாக அவதானிககபபட்டும், பாராட்டபபட்டும் 
வருகின்ைது.எனினும் இலஙலகககு ைலல 
ைக ைககள வருலகதநது 200 வருடஙகல்ள அண 
மிககின்ைபபாதும் வாழ்கலக நிலலலைகள 
குறிபபிடத்தகக அபிவிருத்தியிலன அலடைவி 
ல்லல.. “இலஙலகயில் அடிலைத்துவத்தின் சைகால 
வடிவஙகள பல்பரிைாேம் உலடைலவைாகக 
காேபபடுகின்ைன.குறிபபாக சுைார 200 வருட 
ஙகளுககு முன்னர பிரித்தானிை காலனித்துவ 
ஆட்சியின் கீழ் தபருநபதாட்டஙகளில் பணிபுரி 
வதற்காக இநதிைாவிலிருநது அலழத்து வரபப 
ட்ட ைலலைகத் தமிழரகள நா்ளாநதம் பல் 
பவறு வடிவஙகளிலான ஒடுககு முலைகளுககு 
முகம் தகாடுத்து வருகின்ைனர “ என்று ஐக 
கிை நாடுகள சலபயின் விபசட அறிகலக 
ைா்ளர தராபைாைா ஒதபாகாடா சுட்டிககாட்டியுள 
்ளலை ைலலைக ைககளின் பிரசசிலனகல்ள 
சரவபதசமும் உன்னிபபாக அவதானித்து வரு 
கின்ைது என்பதற்கு சான்ைாகும்.பைலும் தபருந 
பதாட்டத் ததாழிலா்ளரகளுககான 1000 ரூபா 
என்ை மிகக குலைநத்ளவிலான நா்ளாநத சம்ப்ளம் 
சிறுவர ததாழிலா்ளரகளின் எணணி கலக 
அதிகரிபபதற்கான அசசுறுத்தலல பதாற்றுவித்துள 
்ளதாகவும் ஒதபாகாடா ததரிவித்துள்ளார.

வபாழ்வபா�பாரம் ்பாதி்பபு
ஒரு காலத்தில்  இலஙலகயின் பதசிை வருைானத்தில் 
அதிக்ளவான வகிபாகத்லதக தகாணடு தசல் 
வம் தகாழிககும் வில்ளநிலைாக வி்ளஙகிை 
ைலலைக தபருநபதாட்டஙகள,  இன்று தபாழி 
விழநது வில்ளசசல் கீழிைஙகிை நிலலயில் 
காேபபடுகின்ைன.இஙகுள்ள ைககளின் வாழ்க 
லகயும் இதலன ஒத்ததாகபவ அலைநதிருககின்ைது 
என்பது தவளிபபலடைாகும்.கம்பனியினரின் 
ததாழில் ரீதிைான அடககுமுலைகளும் அடாவ 
டித்தனஙகளும் வரம்பு மீறிச பபாய்க தகாண 
டிருககும் நிலலயில் இம்ைககளின அபிவிரு 
த்தி என்பது கானல்நீராகி வருகின்ைது.கம்பனி 
யினர பதாட்டஙகல்ள தபாறுபபபற்ை காலத் 
தில் ததாழிலா்ளர நலன்கள குறித்து வழஙகிை 
வாககுறுதிகள இபபபாது காற்றில் பைககவிடபப 
ட்டுள்ளன.ஆயிரம் ரூபாய் நாட்சம்ப்ளம் வழ 
ஙகுவதில் இழுபறி, நலபனாம்பு பசலவகள 
புைககணிபபு, பவலலநாள குலைவு, பைலதிகைாக 
பறிககும் பதயிலலககு உரிை விலலயிலன 
தகாடுபபதில் பின்னடிபபு என்று கம்பனியினர 
பலவித ஒடுககுமுலைகல்ளயும் ததாழிலா்ளரகளின் 
மீது விழ்த்து விட்டுள்ளனர.
 பதயிலலச தசடிகள உரிைவாறு பராைரிகக 

பபடுவதில்லல.கிருமிநாசினி ததளித்தல், பசல்ள 
யிடுதல் பபான்ை நடவடிகலககளும் முலை 
ைாக இடம்தபறுவதில்லல.இதனால் வில்ளசச 
லில் வீழ்சசி ஏற்பட்டுள்ள நிலலயில்  ததாழி 
லா்ளரகளின் வாழ்வாதாரமும் பாதிககபபட்டு 
ள்ளது.சில பதாட்டஙகள உரிை பராைரிபபின்றி 

பற்லைக காடுக்ளாகி வருகின்ைன.விஷ ஜநது 
ககளின் வாழ்விடைாகியுள்ள பதயிலல வில்ள 
நிலஙகளில் ததாழிலா்ளரகள ததாழில் புரிவ 
தற்பக அசசபபடுவதாக ததரிவிககின்ைனர.தபருந 
பதாட்டத் ததாழிலா்ளரகளுககு வழஙகபபடும் 
ஊதிைப  பற்ைாககுலை காரேைாக சில ததாழி 
லா்ளரகள ைாற்றுத் ததாழில்கல்ள நாடிச தசல்லும் 
நிலலயும் அதிகரித்து வருகின்ைது.இதனிலடபை 
ததாழிலா்ளரகளின்  அலைதிைான ததாழிற்சஙகப 
பபாராட்டஙகளுககு இலடயூறு வில்ளவித்து, 
ததாழிலா்ளரகல்ள ஆத்திரமூட்டி, அதன்மூலம் 
அலைதிைற்ை சூழலல பதாட்டஙகளில் ஏற்படு த்த 
கம்தபனிகள முைற்சித்து வருவதாக  இலஙலக 
ததாழிலா்ளர காஙகிரஸின் பிரதித் தலலவர 
கேபதி கனகராஜ உளளிட்ட பலரும் தைது 
கணடனஙகல்ளயும் தவளிபபடுத்தி வருகின்ைலை 
யும் பநாககத்தககதாகும்.ததாழிலா்ளரகளின் 
ததாழில் ரீதிைான பிரசசிலனகள ஒருபுைமிருகக 
ததாழிலா்ளரகளின் தீரககபபடாத பிரசசிலனகளும் 
இன்னும் அதிகமுள்ளன.
                             ததாழிலா்ளரகள பலர லைத்துச சிலைகளில் 
வசதியின்றி வாடும் நிலலயில் இவரகளிலடபை 
தனிவீட்டுக கலாசாரத்லத துரிதைாக முன்தனடுகக 
பவணடிை பதலவ காேபபடுகின்ைது.அரச 
ததாழில் வாய்பபுககள ைற்றும் நிரவாக ரீதிைான 
தசைற்பாடுகளில் ைலலைக இல்ளஞரகள 
அதிகைாக உளளீரககபபட பவணடும்.இதற்கான 
கல்வி வாய்பபுககள விரிவுபடுத்தபபடுதல் பவண 
டும்.ைலலைக அலடைா்ளத்துடன் கூடிை பல் 
கலலககழகத்தின் பதலவபபாடு குறித்தும் 
இதன் சாதக வில்ளவுகள குறித்தும் பபராசிரிைர 
பசா.சநதிரபசகரம் ததாடரசசிைாகபவ வலியுறுத்தி 
வநதார.எனினும் அவர வாழும் காலத்தில் 
அது சாத்திைபபடாைல் பபாயுள்ள நிலலயில் 
எதிரகாலத்திபலனும் அது சாத்திைபபடுதல் பவண 
டும்.அரசிைல், தபாரு்ளாதாரம், சுகாதாரம், 
ைற்றும் சமூக ரீதியிலும் ைலலைக ைககள உசச 
த்லத ததாடபவணடிை இலககுகள இன்னும் 
அதிகமுள்ளன.இவற்லை உரிைவாறு அலடநது 
தகாளவதற்கு ைலலைக ைககள அரபபணிபபுடன் 
தசைற்பட பவணடும்.அத்பதாடு அரசிைல் ததாழி 
ற்சஙகவாதிகளின் வழிகாட்டுதல், அழுத்தம் 
என்பனவும் அவசிைைாகத் பதலவபபடுகின்ைன 
என்பலதயும் ைறுபபதற்கில்லல.

எடடய்ப்ர்ள்
ைலலைக ைககள உரிலைகள பலவற்லையும் 
தபற்றுக தகாளவதற்கு ஐககிைம் அவசிைைாகும் 
என்பதலன அரசிைல் ,ததாழிற்சஙகவாதிகள ஆழ 
ைாகபவ வலியுறுத்தி வருகின்ைனர.எனினும் 
ைககல்ள ஒன்றுபடுைாறு கூறும் அரசிைல்வா 

திகள தைககிலடபை பிரிநது தசைற்படுவது 
பவடிகலகைாகவுள்ளது.தாம் ஒன்றிலேநது 

தசைற்பட்டால் தலலலைத்துவம் பறிபபாய்வி 
டும் என்ை நிலனபபு சில ைலலைக அரசிைல் 
வாதிகளிலடபை காேபபடுகின்ைது.விட்டுகதகா 
டுபபு, அரபபணிபபு, சமூகம் ததாடரபான 
வலி என்பன தபரும்பாலும் இவரகளிலடபை 
காேபபடவில்லல.ஒன்றிலேநது ஐககிைத்துடன் 

தசைற்படுஙகள என்று 
கூறும் நிலலயில் ைார 
முதலில் முன்வருவது 
என்பது பகளவிககுறிைாக 
உள்ளது. “பூலனககு 
ைணி ுவதற்கு “ ைாரும் 

தைாராக இல்லல.தவறும் வாய்சசவடால்க்ளால் 
இவரகள ைலலைக ைககளின் வயிற்லை நிரபப 
முைலுகின்ைனர.இத்தலகை தசைற்பாடுகள ைலல 
ைக ைககளின் எழுசசிககு உநதுசகதிைாகாது.
முஸ்லிம் அரசிைல்வாதிகள தைது சபகாதர 
அரசிை ல்வாதிகபகா அல்லது சமூகத்திற்பகா 
ஏபதனும் ஒரு பிரசசிலன ஏற்படும் நிலலயில் 
ஒன்றிலேநது குரல் தகாடுபபலதயும், அரசுககு 
அழுத்தம் வழஙகுவலதயும் ததாடரசசிைாகபவ 
அவதானிகக முடிகின் ைது.வடபகுதி 
அரசிைல்வாதிக ளும் தபாதுவான பிரசசிலன 
களுககு தீரவிலனப தபற்றுக தகாள்ள ஐககி 
ைத்துடன் காய்நகரத்தலல பைற்தகாளளுகின்ைார 
கள.எனினும் இநத ஐககிைம் ைலலைக அரசி 
ைல்வாதிகளிலடபை காேபபடாலை சாபகபகபட 
ைாகும்.இத்தலகை ஐககிைமின்லைலை சாதகைாக 
கிக தகாளளும் மூன்ைாம் தரபபினர ைலலைக 
ைககளின் உரிலைகல்ள ைழுஙகடிககச தசய்து 
அவரகல்ள சகல துலைகளிலும் நிரவாேபப 
டுத்தும் முைற்சிகல்ள பைற்தகாணடு வருகின்ை 
னர.எனினும் இதலனத் தட்டிக பகட்பதற்கு திரா 
ணிைற்ை நிலலயில் எம்ைவரகள ஊடக அறிக 
லககளில் ைட்டுபை உயிர வாழ்வது தவட்க 
கபகபடைாகும்.

 ைலலைக அரசிைல்வாதிகளின் சமூகம்சார 
தசைற்பாடுகள ததாடரபில் ஏற்கனபவ பலவித 
அதிருபதிகள காேபபடுகின்ைலை ததரிநதபத 
ைாகும். இநநிலலயில் ைககள பிரசசிலனகல்ள 
எதிரதகாளளுகின்ைபபாது ததாடரநதும் அரசிைல் 
வாதிகள அறிகலக விடுவபதாடு தைது பணிலை 
நிறுத்திகதகாணடு ைககல்ள ஏைாற்ை முலன 
வாரக்ளானால் வில்ளவுகள விபரீதைாக இருக 
கும்.ைலலைக அரசிைல்வாதிகள முதலில் ஐககி 
ைத்துடன் தசைற்பட்டு, முன்னுதாரேைாக இரு 
நது ைககள உரிலைகல்ளப தபற்றுகதகாள்ள 
வழிதசய்தல் பவணடும். இம்ைககள துரிதைாக 
பதசிை நீபராட்டத்தில் இலேநது தகாளவதற்கான 
ஏற்பாடுகல்ள தசய்து தகாடுத்து அவரகளின் 
பதசிை நீபராட்டக கனலவ தைய்பபித்தல் 
பவணடும். அலதவிடுத்து ததாடரநதும் பலழை 
பாணியில் அலைசசுப பதவிகல்ள குறிலவத்து, 
சமூகத்லத காட்டிக தகாடுத்து எட்டைபபரக்ளாக 
தசைற்படுமிடத்து வரலாறு பழி தசால்வது 
ைட்டுைன்றி வாழ்கலகயும் பைனற்றுப பபாகும்.
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இ்ளலை வசநதம் நிலைநத 
சுகநதப பருவம். வனபபு 

மிகுநத அநதப பருவத்தில் 
தான் சவால்கள பல எதிரவநது 
நிற்கும். சாதுரைைாக சவால் 
கல்ள எதிரதகாள்ளத் ததரிநத 
வரகள சுலபைாகக கலரபைறி 
விடுவாரகள. சவால்கல்ள எதிர 
தகாள்ளத் ததரிைாதவரகள 
திலச ததரிைாத ைாலுமிலைப 
பபான்ைவரகள.
 பைேம் பற்றிை விழிப 
புேரவும், பாலத பற்றிை 
ததரிவும் நைககு இருககுைா 
னால், இலககு பநாககிை பை 
ேத்தில் சவால்கள நைககுச 
சாதலனக்ளாகிவிடுகின்ைன. 
இலகலக ைட்டும் நிரேயித்து 
விட்டு, சவால்கல்ள எதிரதகாள 
்ளத் தைஙகினால் நாம் இலகலக 
அலடை முடிைாத நிலலககுத் 
தள்ளபபடுகிபைாம்.

 இல்ளபைாபர, உஙகள இலககு எது? 
அலடவதற்கு நீஙகள தைாராக இருககிறீரக்ளா? 
அபபடிைானால் உஙகள முன் எதிரவரும் சவால் 
கல்ள நீஙகள துணிவுடன் எதிரதகாள்ள உஙகளுககு 
மூன்று வித பயிற்சிைா்ளரகள பதலவ.
  1. குடும்பம் 
 2. ஆசிரியர்்கள் 
 3. சமூ்கம். 
 இவரகல்ள நீஙகள பைன்படுத்தினால், 
எவ்வித சவால்கல்ளயும் நீஙகள துணிவுடன் எதிர 
தகாணடு தவன்று விடலாம்.
 முன்தபல்லாம் நாம் கூட்டுககுடும்ப உைவு 
களில் பாடிப பைநபதாம். இன்பைா நாம் 
பேமும் பான வாழ்லவயும் பதடும் சூழலில் 
பராபபாககல்ளப பபால் ைாறி வருகிபைாம். 
நைககு உைவுகளின் உன்னதம் புரிைவில்லல. ைன 
உல்ளசசலுககும் ைனச சஞ்சலத்துககும் ஆ்ளாகி 
பைாம்.
 பல பநரஙகளில் எைது சுை அறிவு கூட, 
இைககினால் தான் இைஙகுகின்ை அ்ளவுககு நம் 
கணமுன்னால் ஆயிரைாயிரம் பிரசசிலனகள. 
இருபபது பபாதும் என்ை நிலைவு இன்று ைாருககும் 
வருவதில்லல. ஒன்லை விட ஒன்று தபரிைதாக 
அலைை பவணடும் என்கிை பபாராட்ட உலகில் 
நாம் வாழ்கிபைாம்.

 இன்று நைது இல்ளபைார முன் உலகத்தின் 
மிகப தபரிை சவால்கள நிறுத்தபபடுகின்ைன. 
அவரகள பபாரகக்ளத்தில் பலி ஆடுக்ளாக, 
நாடுகல்ளக காபபதில் திைாகிக்ளாக, விலல 
ைாகிப பபான கல்விலை வாஙக முடிைாைல் 
பபாராடுபவரக்ளாக, விலல தகாடுத்து வாஙகி 
னாலும் அதற்பகற்ை விலலைதிபபுள்ள பவலல 
கல்ளக கணடுபிடிகக முடிைாைல் தடுைாறுபவரக 
்ளாக, குடும்பச சீரபகடுகளிலும் பிரசசிலனகளிலும் 
ைாட்டிகதகாணடு, அலைதிலைத் பதடுபவரக்ளாக, 
இபபடி எத்தலனதைத்தலனபைா சவால்கள அவ 
ரகள முன்வநது அசசுறுத்தி நிற்கின்ைன.
 “பைாதி மிதித்து விடு பாபபா” என்ைார 
பாரதி. சவால்கல்ள பைாதி மிதிககும் சாதுரைத்லத 
இல்ளபைார கற்றுகதகாணடால் சாதலனச சிைகு 
கள சுகைாய் விரியும். சிகரம் ததாடுவது தவகு 
சுலபைாகிவிடும்.
 “என்னிடம் ஐநது இல்ளஞரகல்ளக தகாடு 
ஙகள. நான் இநத உலலகபை ைாற்றிக காட்டுகிபைன். 
என்ைார சுவாமி விபவகானநதர. நான் கூறுகிபைன், 
இன்லைை உலலக ைாற்ை அறிவும், ஆற்ைலும் 
உள்ள ஓர இல்ளஞன் பபாதும். ஆம்... இன்லைை 
இல்ளபைாரிடம் பவகம் இருககிைது. நுட்பைான 
அறிவு இருககிைது. ஆற்ைலும் இருககிைது. வழி 
காட்டி ைட்டும் சரிைாக அலைநது விட்டால் 

அவரகள சாதலனகல்ளக 
குவித்து விடுவாரகள.
 தூணடத் தூணட 
பிரகாசைாக எரியும் விளக 
லகப பபான்ைவர கள 
இல்ளஞரகள. அவரகள 
எதில் பிரகாசிகக பவண 
டும் என்பலத இன்று 
தீ ர ை ா னி ப ப வ ர க ள 
அ ர சி ை ல் வ ா தி க ளு ம் , 
திலரபபட துலையினரும் 
தான். அதனால் தான் அறிவு 
வி்ளககுகள பல அறி 
ைாலை இருளில் மூழ் 
கிககிடககின்ைன. நைது 
இல்ளபைாலரச சிநதலன 
ைற்ைவரக்ளாகச தசய்வது 
தான் அவரக்ளது பநாகக 
ைாக உள்ளது.
 ஆதனால், பருவ 
வைதின் மிடுககில் இருக 
கும் அவரகல்ள ஏபதா 

ஒன்றின் மீது பபாலதபைற்றி பாலத ைாைச தசய்கின் 
ைனர. சின்னச சின்ன ைலழத்துளிகள தான் 
நதிக்ளாகின்ைன, நீரநிலலக்ளாகின்ைன. அது 
நீரத்துளிக்ளாக இருககும் வலர, அதன் தபருலை 
லையும் ஆற்ைலலயும் நாம் உேரவதில்லல. 
உேரும் பபாது அது நம்லை ைலலகக லவககிைது. 
அநத வலிலை வாய்நத நீரத்துளிகள தான் நாம் 
என்பலத இல்ளபைார உேர பவணடும்.
 நைது தபாறியிைல் அறிவு, அறிவிைல் 
அறிவு, தபாரு்ளாதார அறிவு, ைருத்துவ அறிவு 
ஆகிை ஒளிகல்ளத் தான் அரசிைலும் திலர 
பபட துலையும் தஙகள முன்பனற்ை வழிைாக 
ைாற்றிகதகாளகின்ைனர என்பலத நாம் 
உேர பவணடும். நைது வலிலைலை நாம் 
உேராைல் இருககும் வலர நைது எதிரி நம்லை 
விடப பலசாலிைாக நம்முன் அவலன தவளி 
ககாட்டுவான்.
 இல்ளபைாபர, நீஙகள உஙகள வலிலைலை 
உேருஙகள. தவறு தசய்பவரகளுககுத் துலே 
பபாகும் அறிைாலை நிலலயிலிருநது விழித்ததழு 
ஙகள. நீஙகள சிைகு விரித்துப பைநதால் சிகரம் 
ததாடுவது ஒன்றும் முடிைாத காரிைமில்லல. 
முைற்சிலைத் ததாடரநதுதகாணடிருநதால் 
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�மிழ்த்ள�ச் பசரந்� கவிதா அலமபேட் என்ற ஒரு புதிய ் டடுளரயபாைளர இவவபாரம் இலககு மினனி�ழ் 
�னது வபாச்ர்ளுககு அறிமு்ம் தசய்து ளவ்ப்தில் நிள்றவளடகி்றது. ்வி�பா அல்ப்ட இலககு 
வபாச்ர்ளுககு்ப புதியவபர �விர �மிழ் வபாச்ர்ளுககு்ப புதியவர அல்ல. இலககின ுளரயபாைர்ளில் 

ஒருவரபா் அடிதயடுத்து ளவககின்ற எழுத்�பாைர ்வி�பா அல்ப்ட அவர்ளுககு இலககு �னது வபாழ்த்து்ளை்ப 
்கிரந்துத்பாள்கி்றது.
 ்வி�பா அல்ப்ட �மிழ்த்தின த�னப்பாடி முளனயில் இருககும் ்னனியபாகுமரி மபாவடடத்திலுள்ை 
குமபார்பத்ருமபாள்விளை என்ற சிறறூரில் ப�வசி்பாமணி, பமரி தசபாரை்பாய் �ம்்தியரின மூத்� ம்ைபா்்ப 
பி்றந்�வர. இவர இைங்ளல த்பாருைபா�பாரம், முது்ளல �மிழ், ப்பான்ற ்டடங்ளை்ப த்றறுள்ைதுடன 
்த்திரிள்த் துள்றயில் ் டடய்ப ் யிறசியும் த்றறுள்ைபார. ் ள்ளிககூட நபாட்ளில் இவர எழுதிய மு�ல் ் விள�ககு 
கிளடத்� தவறறி இவருககு எழுத்துத் துள்றயில் ஆரவத்ள�த் தூணடியது.

இவர உல்ைபாவிய �மிழ் மபா�, வபார, நபாளி�ழ்்ளிலும் ்ள�, ்விள�, ுளர, சிறு்ள� மறறும் நபாவல்்ளையும் எழுதியிருககி்றபார. 
�மிழ்த்திலுள்ை பிர்ல ் த்திரிள்்ளிலும்  ் த்திரிள்யபாைரபா்்ப ் ணியபாறறியுள்ைபார. சடடமன்ற நிரு்ரபா்ச் தசனளனயில் �னது எழுத்து்ப 
்யைத்ள�த் த�பாடஙகிய இவர, எழுத்�பாைரபா் இனறுவளர  150ககும் பமற்டட நூல்்ளை எழுதியுள்ைபார. மணிபம்ளல பிரசுரத்தின 
மூலம் தவளிநபாடடுத் �மிழர்ளுககு நனகு அறிமு்மபான இவர, உல்ம் முழுவதும் ஏரபாைமபான ரசி்ர்ளை்ப த்றறிருககின்றபார.
 புரடசி்ரமபான சிந்�ளன த்பாணட இவரது ் ல ் ளட்பபு்ள் சமூ்த்தில் அதிரவு்ளை ஏற்டுத்தி உள்ைன. �மிழ் ஈழ விடு�ளலக்பான 
குரலபா்வும் அவரது ்ல ்ளட்பபு்ள் தவளிவந்திருககின்றன. இவர சமூ்ம், அரசியல், மருத்துவம், �னனம்பிகள், த்ண்ள் மறறும் 
குழந்ள�்ள் மறுமலரச்சிக்பான ்ளட்பபு்ளை மடடுமல்லபாது, ஆனமி்்ப ்ளட்பபு்ளையும் ்ளடத்து வருகின்றபார.
 கிபி 2000 ஆம் ஆணடு ‘மருத்துவர்ள் சந்தித்� வித்தியபாசமபான பநபாயபாளி்ள்’ என்ற இவரது நூல், ஐபரபா்பபிய நபாடு்ளுககுச் 
தசனறு, புலம்த்யர �மிழர்ளின வபாழ்வியல் நிளலகுறித்து ஆரபாயும் அரிய வபாய்்பள் இவருககு்ப த்றறுத் �ந்�து. பிரபானஸ், பேரமனி, 
இஙகிலபாந்து, சுவிடசரலபாந்து, ப்பான்ற நபாடு்ளுககுச் தசனறு புலம்த்யர �மிழர்ள் சந்திககும் துன்ங்ளையும்  புலம்த்யர வபாழ்வில் 
அவர்ள் எதிரத்பாணடு வரும் சவபால்்ள் குறித்தும் �பான ப்டடறிந்� வபாய்தமபாழியபான தசய்தி்ளைத் த�பாகுத்தும் வழஙகியிருககி்றபார.
 பினனணி்ப ்பாட்ர டபாகடர டி.எம்.தசௌந்�ரரபாேன அவர்ளின வபாழ்கள் வரலபாறள்ற ‘ஒரு குயிலின வபாழ்கள் சஙகீ�ம்’ என்ற 
த்யரில் நூலபா் தவளியிடடிருககி்றபார. ் ல்பவறு ் பாரபாடடு்ளை்ப த்றறிருந்�பாலும், இவரது ் ளட்பபு்ள் ் லரது வபாழ்கள்்ப ் யைத்துககு்ப 
்பாள� சளமத்திரு்ப்ள� த்ருளமயபா்க குறி்பபிடுகி்றபார.
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பிரித்தானிைாவின் அநபதானி ஏதடன் அரசு 
1956 ஆம் ஆணடு சுைஸ் கால்வாலை 

மீட்பதற்கு பலடலை அனுபபிைபபாது சநதித்த 
தபாரு்ளாதாரசரிவும், அதலன ததாடரநது 
பலடலை மீ்ளபதபற்ைதும் பபான்ைததாரு நிகழ்வு 
இநதவரம் பிரித்தானிைாவில் நிகழ்நதுள்ளது.
 பிரித்தானிைாவின் நிதி அலைசசர முன் 
லவத்த முதற் வரவுதசலவுத்திட்டமும், அதலன 
ததாடரநது ஏற்பட்ட தபாரு்ளாதார சரிவு ைற்றும் 
ஸ்பரலிங பவுணஸ் நாைேத்தின் வீழ்சசியும் சில 
வாரஙகப்ள பதவியில் இருநத நிதி அலைசசர 
பதவிலை துைககபவணடிை நிலல ஏற்பட்டதுடன், 
புதிை நிதி அலைசசரான தஜரமி ென்ட்டின் 
முைற்சியும் பிரித்தானிைாலவ மீட்கபவா அல்லது 

அஙகு தநருககடியில் சிககியுள்ள ைககல்ள 
மீட்பதற்பகா பபாதுைானதல்ல.

 முன்லனை நிதி அலைசசர வாசி வாரதரங 
தகாணடுவநத வரிசசலுலககளில் தசல்வநதரகளுக 
கும் சாதாரே ைககளுககும் சலூலககள இரு 
நதபபாதும் புதிை நிதி அலைசசர அலவ எல்லா 
வற்லையும் நீககி 45 பில்லிைன் பவுணஸ்கள 
துணடுவிழும் ததாலகயில் 32 பில்லிைன் பவுண 
ஸ்கல்ள தககலவத்துள்ளார. அவரின் இநத 
முைற்சி புதிை பிரதைர லிஸ் றூஸின் பதவிலை 
தற்காலிகைாக தககலவத்திருநத பபாதும் கடநத 
புதன்கிழலை(19) பிரித்தானிைாவின் பேவீககம் 
10.1 விகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக தவளிவநத தசய்தி 
என்பது அடுத்த தநருககடிலை பிரித்தானிைா 
அரசுககு ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது கடநத 40 
வருடஙகளில் பிரித்தானிைா கணட மிகபதபரும் 
உைரவாகும்.
 இநத நிலலயில் புதிை நிதி அலைசசர 
எரிதபாருளுககு இரணடு வருடஙகளுககு நிரே 
யிககபபட்ட ேத்லத 6 ைாதஙக்ளாக குலை 
நததும் ைககளின் மீது அதிக பழுலவ சுைத்தி 
யுள்ளது. தற்பபாலதை தபாரு்ளாதார சிகக லில் 
இருநது மீ்ளவும், வீழ்சசி காணும் நாே ைத்தின் 
தபறுைதிலை தககலவககவும் எதிரவ ரும் 31 
ஆம் நாள அறிவிககபபடவுள்ள புதிை சிறிை 
வரவுதசலவுத்திட்டத்தில் அரசு தசலவி டும் 
ததாலகலை குலைககபபபாவதாக ததரிவித்துள 
்ளார புதிை நிதி அலைசசர.
 அதாவது மிகவும் கடும்பபாகலக கலட 
பபிடித்து வஙகியின் வட்டி விகிதத்லத கூட்டி, 
தசலவீனஙகல்ள குலைத்து தபாரு்ளாதாரத்லத 
தககலவபபதற்கு முைற்சிககின்ைார அவர, 12 
வருடஙகளுககு முன்னர படவிட் கதைரன் அரசு 
பைற்தகாணடலதபபால தசலவீனஙகல்ள குலைப 
பது அவரின் திட்டைாக இருககின்ைபபாதும், 
அன்லைை அரசு வட்டி வீகிதத்லத குலைத்திருநதது 

ஆனால் தற்பபாலதை அரசினால் அது முடிைாது.

 ஏற்கனபவ பேவீககத்தால் தபாருட்களின் 
விலல உைரலவ சைாளிகக முடிைாது திணடாடும் 

ைககள தற்பபாது தைககான உதவித் ததாலககல்ள 
அதிகரிககும் படி பகட்டுவரும் நிலலயில் 
வட்டிவிகித அதிகரிபபு, ைானிைஙகளின் வீழ்சசி 
என்பது ைககல்ள பைலும் பாதிககுபை தவிர 
பிரித்தானிைாவின் தபாரு்ளாதாரத்லத தூககிநிறுத்த 
பபாதுைானதல்ல.
 இநத நிலலககான காரேம் என்ன? 
பகாவிட்-19 தநருககடி காலத்தில் அன்லைை 
தபாரு்ளாதார சிககலல தீரபபதற்கு அரசு திலைபசரி 
நிதிலை வாரி வழஙகிைபபாதும், அதலன மீணடும் 
சீர தசய்வதற்கான கால அவகாசம் என்பது 
அவரகளுககு கிலடகககவில்லல.

 ஏதனனில் உகலரன் மீதான ரஸ்ைாவின் 
பபாரும் அதலன ததாடரநது அதைரிககா தலல 
லையில் ஐபராபபிை நாடுகள தகாணடுவநத 
தபாரு்ளாதார தலடகளும் ஐபராபபிை ஒன்றிைத்லத 
கடுலைைாக பாதிகது வருகின்ைது. அதில் இருநது 
பிரித்தானிைாவும் தபபவில்லல.
 முன்லனை நிதி அலைசசர தகாணடுவநத 
வரிககுலைபபு பஙகுச சநலத வரத்தகத்தில் 
கடும் பாதிபபுககல்ள ஏற்படுத்திைபபாதும், தற் 
பபாலதை நலடவடிகலக அதன் தாககத்லத 
குலைத்துள்ளது. ஆனால் வட்டி விகிதத்தின் உைரவு 
ைற்றும் பேவீககம் என்பன பைலும் கடுலைைான 
பாதிபபுககல்ள ஏற்படுத்தும். எரிதபாருட்களின் 
விலல உைரவு எல்லா துலைகல்ளயும் பாதிககின்ைது. 
ஏற்கனபவ தள்ளாடும் தபாரு்ளாதாரத்லத இது ஒரு 
ஆழைான தபாரு்ளாதார வீழ்சசிககு (Deep recession) 
தகாணடு தசல்வதுடன் தபாரு்ளாதார வ்ளரசசியும் 
கடுலைைாக பாதிககும் என ததரிவித்துள்ளார 
இஙகிலாநது ைத்திை வஙகியின் ஆளுனர அன்றூ 
தபய்லி
 அதாவது பேவீககத்லத ுபபடுத்த 
வட்டிவிகிதத்லத கூட்டும் அபதசைைம், வரவு 
தசலவுத்திட்டத்தில் துணடுவிழும் ததாலகககான 

நிதிலையும் புதிை நிதி அலைசசர பதடபவணடும். 
எனபவ தசலவீனத்லத குலைத்து வரிலை 
அதிகரிகக பவணடும். எவபவ தான் வரத்தக நிறுவ 
னஙகளுககான வரிலை அடுத்த ஏபபிரல் ைாதம் 
25 விகிதைாக அதிகரிகக திட்டமிடபபட்டுள்ளது. 
பைலும் பாதுகாபபு தசலவீன அதிகரிபபு நிறுத் 
தபபடுவதுடன், ஓய்வூதிை அதிகரிபபும் பகளவி 
ககுறிைாகபவ உள்ளது. 
 இரணடு வருடஙகளுககு எரிதபாருள 
பாவலனககு விலலகுபபாட்லட விதித்ததன் 
மூலம் 89 பில்லிைன் பவுணஸ்கல்ள அரசு முதலில் 
தசலவிட முலனநதிருநதது. ஆனால் அதலன 6 
ைாதஙக்ளாக குலைத்ததன் மூலம் 22 பில்லிைன் 
பவுணஸ்கல்ள தசலவீனைாக குலைத்துள்ளார 
புதிை நிதி அலைசசர. அவரின் இநத முைற்சி 
நிதிலை பசமித்தாலும், எரிதபாருளுககு ுபபாட்டு 

விலல விதிபபதன் மூலம் பேவீககத்லத 15 
விகிதத்திற்குள பபேமுடியும் என்ை முன்லனை 
திட்டம் பகளவிககுறிைாகியுள்ளது.

 பேவீககம் என்பது உலகம் முழுவலதயும் 
ஆககிரமித்துள்ளது. ஐபராபபிை ஒன்றிைத்தில் உள்ள 
நாடுகளில்  ஈயூபரா நாேைத்லத பைன்படுத்தும் 
19 நாடுகளில் கணிசைான நாடுகளின் பேவீககம் 
பிரித்தானிைாலவ விட உைரவாகபவ உள்ளது. சில 
நாடுகளின் பேவீககம் 20 விகிதத்திற்கும் அதிகம். 
எதிரவரும் வருட இறுதியில்  பிரித்தானிைாவின் 
பேவீககம் ஜீ-7 நாடுகளில் உைரவாக இருககும் 
என ததரிவித்துள்ளது அலனத்துலக நாேை நிதி 
ைம்.
 ஐபராபபிை வலலைத்தில் ஸ்பலாவாககிைா 
ைட்டுபை பிரித்தானிைாலவ விட பேவீககத்தில் 
உைரவாக இருககும் என அது பைலும் ததரிவி 
த்துள்ளது. ஆனால் இநத வருட இறுதிககுள 
பேவீககம் 13 விகிதத்லத எட்டும் என ததரிவித் 
துள்ள இஙகிலாநதின் ைத்திை வஙகி அதலன 

ுபபடுத்த வட்டி விகிதத்லத ததாடரநது 
உைரத்தபபபாவதாக ததரிவித்துள்ளது.
 இதனிலடபை, அதைரிககாவும் தபாரு்ளா 
தாரத்தில் கடுலைைான தநருககடிகல்ள சநதித்து 
ள்ளது. அஙகு பேவீககம் 9.1 விகிதைாக உைரந 
துள்ளது. இது கடநத 40 வருடஙகளில் அதைரிககா 
கணட மிகபதபரும் உைரவு. அதலன சைாளிபபதற்கு 
வட்டி விகிதத்லத உைரத்துகின்ைது அதைரிககா. 
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இருகக பவணடும். அவரகல்ளப பைஙகரவாதிகள 
என தஙக்ளது பபரினவாதத்திற்காகவும் பபரின 
தவறி யுேரவு தகாணட அரசிைல் நலனுககாகவும் 
தபைரிட முடிைாது. அவ்வாறு தபைரிட்டு சநபதக 
நபரகல்ள நீணடகாலத்திற்குத் தடுத்து லவத்தி 
ருபபதும் நிைாைைாகாது.
 அரசாஙகம் அவரகல்ள பைஙகரவாதிகள 
என்று வலகபபடுத்தி பநாககுவலத நிறுத்தி 
அவரகல்ள அரசிைல் லகதிக்ளாக ஏற்று அலன 
வலரயும் தபாதுைன்னிபபளித்து விடுதலல தசய்தி 
ருகக பவணடும். ஆனால் பபரின ஆட்சிை்ளாரகள 
எவருககும் அத்தலகை அரசிைல் முதிரசசி இன்னும் 
ஏற்படவில்லல. தமிழ் ைககல்ள அடககி ஒடுகக 
பவணடும் என்ை இனவாத அரசிைல் ைாலையில் 
இருநது அவரகள இன்னும் தவளிபபடாலைபை 
இதற்கான காரேைாகும். சிஙக்ள தபௌத்த பதசிைம் 
என்ை மிக ஒடுஙகிை அரசிைல் உ்ளவிைலில் 
ஆழ்நது கிடககின்ை இவரகள இன்னும் ததளி 
வலடைாதிருபபது கவலலககுரிைது. 
 அதிகாரஙகள இருககின்ைன என்பதற் 
காக ஆட்சிைா்ளரகள தாஙகள விரும்பிை எல்லா 
வற்லையும் தசய்ைலாம் என்ை அரசிைல் உ்ள 
பபாஙகு தவைானது. இனவாத அரசிைல் ரீதியில் 
அவரகல்ள ஆதரித்த சிஙக்ள ைககப்ள அதலன 
முகத்திலடித்தாற்பபான்று நாட்டின் நிலை 
பவற்ைதிகாரத்லதக தகாணட ஜனாதிபதி ஒருவலர 
நாட்லட விட்பட ஓடச தசய்து அழுத்தைாக 
உேரத்தியிருககின்ைாரகள. 
 இத்தலகை அரசிைல் பின்புலத்தில் இன் 
னும்  பைஙகரவாதத் தலடசசட்டத்லத உயிரபபு 
டன் லவத்து தமிழ் அரசிைல் லகதிகல்ள 
சட்டநடவடிகலககளின் கீபழபை லகைா்ள 

பவணடும் என்று பிடிவாதம் தகாணடிருபபது 
ஆட்சிைா்ளரகளுககு அழகல்ல. குறிபபாக நல்லா 
ட்சி அரசாஙகத்லத அலைபபதற்கு ரணில் விககி 
ரைசிஙக உளளிட்டவரகளுககுப பபராதரவு 
வழஙகிை சிறுபான்லை பதசிை இன ைகக்ளா 
கிை தமிழ் ைககளின் அரசிைல் அபிலாலசகல்ளக 
கவனத்திற்தகாணடு தசைற்பட பவணடிைது முக 
கிைம். தமிழ் அரசிைல் லகதிகள அலனவலரயும் 
விடுதலல தசய்ை பவணடும் என்ை அவரகளின் 
பகாரிகலகலை நிலைபவற்ை பவணடிை கடபபாடு 
எல்பலாரிலும் பாரகக ஜனாதிபதி ரணில் விககி 
ரைசிஙகவுககு அதிகைாகபவ உணடு. 
 அநத வலகயில்தான் அவர இபபபாது 
8 அரசிைல் லகதிகல்ள விடுதலல தசய்ை உத் 
தரவிட்டிருககின்ைார என்று தகாள்ள முடிைாது. 
ஏதனனில் தைககுரிை அரசிைல் கடபபாட்டின் 
அடிபபலடயில் அவர இநத விடுதலல உத்தரலவ 
வழஙகியிருபபாபரைாகில், அவர அலனத்து தமிழ் 
அரசிைல் லகதிகல்ளயும் விடுதலல தசய்யுைாறு 
அறிவித்தீருபபார. அது நடககவில்லல. ஆக, இநத 8 
அரசிைல் லகதிகளின் விடுதலல என்பது அரசிைல் 
உளபநாககம் தகாணட ஒரு நடவடிகலக என்பது 
ததட்டத் ததளிவாகத் ததரிகின்ைது. 
 தபாரு்ளாதாரப பிரசசிலனகல்ளத் தீரத்து, 
தநருககடிகளில் இருநது நாட்லட மீட்கின்ை 
பாரிை தபாறுபபில் அவர ஜனாதிபதி என்ை ரீதியில் 
பல்பவறு சிககல்கல்ள எதிரதகாணடிருககின்ைார. 
அரசாஙகத்துககு உளப்ளயும், நாட்டு ைககளி 
டமிருநதும் அபதபபான்று சரவபதச ைட்டத்திலும் 
இநத சிககல்கள எழுநதிருககின்ைன. இநத 
நிலலயில் நாட்டின் சிறுபான்லை இன ைகக்ளாகிை 
தமிழ்த்தரபபின் அரசிைல் ரீதிைான ஆதரலவப 
தபறுகின்ை பநாககம் இநத அரசிைல் லகதிகளின் 
விதலலயில் இலழபைாடியிருபபலத உேர முடி 

கின்ைது. ஆனாலும் 8 தமிழ் அரசிைல் லகதிகள 
ஒபர தடலவயில் விடுதலல தசய்ைப படுவது 
என்பது வரபபற்புககு உரிைது என்பதில் 
சநபதகமில்லல. ஆனால் அரசிைல் இலாபத்லதக 
கருத்திற் தகாணடு தமிழ் அரசிைல் லகதிகளின் 
விடுதலலலைப பிய்த்துப பிடுஙகும் நிலலலை 
யில் லகைாளவலத முலைைான அரசிைல் தசைற் 
பாடாகக தகாள்ள முடிைாது.
 பைஙகரவாதத் தலடசசட்டத்லத இல்லாை 
ற்தசய்து தணடலனக லகதிகள உட்பட அலனத்து 
தமிழ் அரசிைல் லகதிகல்ளயும் விடுதலல தசய்ை 
பவணடிைது அவசிைம்.. அத்தலகை ஓர அரசிைல் 
நகரபவ சிறுபான்லைத் பதசிை இனைாகிை தமிழ் 
ைககளின் அரசிைல் ஆதரலவப தபறுவதற்கான 
உறுதிைான பநரலைைான நடவடிகலகைாக அலை 
யும்.
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தவிரத்து ைாலலத்தீவு வலரககும் அதன் பிைகு 
இநதிைாவிலிருநது சற்று ததாலலவில் இரு 
ககககூடிை தாய்லாநது பபான்ை நாடுகளுககு 
இநதிைா தன்னுலடை கடல் ைாரககத்தில் 
இருககககூடிை வலிலை அதாவது கபபல் 
பலடயினுலடை வலிலை , அவரகளுலடை 
தடுபபு நடவடிகலககள உ்ளவலைபபு, உ்ளவு 
சாதனஙகள இலத வநது BIMSTEC அலைபபில் 
இருககககூடிை உறுபபு நாடுகளுககும் இநதிைா 
தகவல்கல்ள பரிைாறும்.  அநத நாட்லடயும் பசரத்து 

பாதுகாககும் என்ை ஒரு கருத்தும் , இரணடாவதாக 
அநத நாடுகளும் மிக முககிைைாக இலஙலக 
அவரகளிடம் இருககககூடிை தகவல்கல்ள பரிைாை 
பவணடும் என்பது நிைதி.
 இநத இரணடு ஒபபநதஙகளின் அடிபப 
லடயில் இநத நாடுகள  BIMSTEC   கூட்டலைபபு 
என்பது ஆணடுககு  ஒருமுலை கூடும்.   இநத 
வருடம் இநதிை பாதுகாபபு ஆபலாசகர அஜித் 
பதாவல் அவரகளின் தலலலையில் நடநதது 
இரணடாவது இரணடு நாடுகளு ககும் பரஸ்பர 
தூதரகஙகள உள்ளன. இநத இரணடு நாடுகளும் 
ததாடரநது பபசிகதகாணடுதான் இருககின்ைன.  

அநத பபசசுவாரத்லதயில் இநத விடைஙகள 
குறிபபாக பபசி இருபபாரகள. 
 ஈழத்தமிழரகள வாழ்வாதார பிரசசிலன 
இநதிைாவின் பாதுகாபபு ைற்றும் இநதிை 
மீனவரகள இலஙலக மீனவரகளுககிலடயிலான 
சசசரவு மூன்றுபை ஒரு மிக மிக முககிைைாக  
தூதரக அதிகாரிகள ைற்றும் அரசாஙக அதிகாரிகளு 
ககிலடபை நடககககூடிை பபசசுவாரத்லதகள 
மிக முககிை அம்சைாக நிசசைைாக லவககபபட்டி 
ருககும் .

இலஙக்கயில்   ... த�ொடர்ச்சி  ...

அலைசசுககப்ளாடும், பிரதைர ைற்றும், ஜனாதிபதி 
ைட்டஙகளில்கூட இநத அபகரிபபு நிலலலைகள 
ததாடரபில் தமிழ் தரபபு பிரதிநிதிக்ளால் ததரி 
ைபபடுத்தபபட்டிருககின்ைன.
 இருபபினும் முல்லலத்தீவு ைாவட்டத்தின் 
எல்லலபபுைத்திலுள்ள தமிழ் ைககளின் இநதப 
பூரவீகக காணிகள ததாடரசசிைாக அபகரிககப 
பட்டுகதகாணபட இருககின்ைன.
 இதன்மூலம் வடககு, கிழககுத் தமிழர 
தாைகத்லத நிலரீதிைாக கூறுபபாடபவணடும் 
என்ை சிஙக்ள அரசின் திட்டமிட்ட தசைற்பாடு 
நாளுககுநாள முன்பனற்ைலைலடநது வருகின்ைது.

முற்றும்

ததாழிற்சாலலைானது எதிரகாலத்தில் ைட்டகக 
்ளபபு ைாவட்டத்தில் உள்ள தமிழ் ைககளுககு பாரிை 
ஆபத்திலன ஏற்படுத்தும் ஒன்ைாகபவயுள்ளது. 
கடநத காலத்தில் இநத ததாழிற்சாலலககு எதிராக 
பபாராட்டஙகல்ள நடாத்தயிவரகள இன்று 
தைௌனைாக இதலன கடநதுதசல்லும் நிலல 
யிலன காேமுடிகின்ைது.
 இநத ததாழிற்சாலல நிரைாேபபணிகள 
ஆரம்பிககபபட்டபபாது ததாடரசசிைான பபாராட் 
டஙகள முன்தனடுககபபட்டன.
 இதன்காரேைாக நிரைாேபபணிகள தலட 
பபட்ட நிலலயில் குறித்த நிரைாேபபணிககு 
அன்லைை ஜனாதிபதி லைத்திரிபால சிறிபசனவும் 

தலடவிதித்திருநதார.அவர உருவாககிை பபாலதப 
தபாருள தடுபபு தசைலணியும் இநத எத்தபனால் 
ததாழிற்சாலலககு எதிரபபு தவளியிட்டிருநதது.
 ஆனால் ததாழிற்படமுடிைாத நிலலயி 
லிருநத ததாழிற்சாலல இன்று தைல்ல தனது 
பணிலை ஆரம்பித்துள்ளது.இதலன தடுத்து நிறு 
த்தாவிட்டால் எதிரகாலத்தில் ைட்டகக்ளபபு 
ைாவட்டம் பாரிை சூழல் ஆபத்திலன எதிரதகாள 
ளும்.  விவசாைத்துலை உட்பட உற்பத்தி 
துலைகளும் பாரிை ஆபத்திலன எதிரதகாளளும். 
 அன்லைை காலத்தில் இநத ததாழிற்சா 
லலககு எதிராக பபாராட்டஙகல்ள முன்தனடு 
த்துவநத முன்னாள பாராளுைன்ை உறுபபினர 
சீ.பைாபகஸ்வரன் தனது எதிரபபிலன லகவிடு 

வதற்காக தனககு ஐநது பகாடி ரூபா தருவதாக 
குறித்த கம்பனியினால் விலலபபசபபட்டதாக 
அன்லைை காலத்தில் பாராளுைன்ைத்தில் பபசியி 
ருநதார.
 இநத ததாழிற்சாலலயிலன நிறுவுவதற் 
காக ைட்டகக்ளபபு ைாவட்டத்திலிருநத கல்வி 
ைான்கள,புத்திஜீவிகள குறித்த கம்பனியினால் 
வாஙகபபட்டிருநதனர. இன்று இநத ததாழிற் 
சாலலயிலன இைககுவதற்கு எநதவித சிககலும்
 இல்லாத வலகயில் அலனவரும்  விலல 
பபாய்யுள்ளனர. இவ்வாைான நிலலயில் இநத 
ததாழிற்சாலலயின் ஆபத்திலன உேரநது இதலன 
தடுபபதற்கு அலனவரும் முன்வரபவணடும்.

தபரும் சூழல்   ... த�ொடர்ச்சி  ...
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ஆனால் வட்டி விகிதஙகளின் உைரவு என்பது 
வீட்டு விலலகல்ள முற்ைாக வீழ்சசிைலடயும் 
நிலலககு தகாணடு தசன்றுள்ளது.
 ரஸ்ைா மீதான தபாரு்ளாதார தலடகள 
ஐபராபபிை ஒன்றிைத்லத ஒரு மீ்ளமுடிைாத 
தபாரு்ளாதார தபாரு்ளாதார தநருககடிககுள தளளி 
வருகின்ைது. அதில் பிரித்தானிைாவும் தபப 
முடிைாது. எரிதபாருட்களில் அதிகம் தஙகியுள்ள 
பல நிறுவனஙகள மூடபபடுகின்ைன அல்லது 
பவறு நாடுகளுககு இடம் ைாறுகின்ைன. தபருை 
்ளவான முதலீடுகள முடஙகிபபாகின்ைன. ைாரும் 
முதலீடுகல்ள தசய்ை முன்வருகின்ைனர இல்லல.

 எதிரவரும் வருடம் அதைரிககாவில் தபாரு 
்ளாதார வீழ்சசி 100 விகிதம் உறுதி என்கிைார 

புளூம்பபரக நிறுவனத்தின் தபாரு்ளாதார ஆய்வா 
்ளர அன்னா தவாங. அதாவது அதைரிக காபவ 
வீழ்சசிைலடயும் பபாது ஏலனை நாடுகளின் 
நிலலலை நீஙகப்ள அனுைானித்துக தகாள்ளலாம். 
 இவ்வ்ளவு தநருககடிகளுககு ைத்தியில் 
தற்பபாது பிரித்தானிைாவின் பிரதைர லிஸ் டிரஸ் 
தனது பதவிலை துைநதுள்ளார. பிரித்தானிைாவின் 
வரலாற்றில் குறுகிை காலம் அதாவது 45 நாட்கள 
ைட்டுபை பதவியில் இருநதவர என்ை தபைருடன் 
அவர தவளிபைறியுள்ளது பிரித்தானிைாவின் அரசி 
ைல் ைற்றும் தபாரு்ளாதார தநருககடிகல்ள பைலும் 
பகளவிககுறிைாககியுள்ளது.

ப�வியிழந�  ... த�ொடர்ச்சி  ...



அலைநதிருககின்ைது. ரணில் இதலன அலஙகார 
வாா்த்லதகளில் நிைாைபபடுத்தலாம். 

 இலஙலக அரசின் அணுகுமுலைகள 
காரேைாக சா்வபதச நாேை நிதிைம் லகவிரித்து 
விட்டது. கடன் ைறுசீரலைபபு ததாடா்பில் 
ஆககபுா்வைான திட்டம் ஒன்றில்லாைல் நாேை 
நிதிைத்திடமிருநது எதலனயும் எதிா்பாா்கக 
முடிைாது. இலஙலகககு கடன்வழஙகும் நாடுக 
ளின் உசசி ைாநாட்லட ஜபபான் தலலநகரில் 
நடத்துவதற்கான திட்டம் பதால்வி ைலடநது 
விட்டது. இறுதிைாக பாரிஸ் கி்ளப கூட்டமும் 
முட்டுகலைாகவுள்ளது. இலஙலகககு அதிக ்ளவு 
கடன்கல்ள வழஙகிை சீனாவும், இநதிைா வும் 
கடன்ைறுசீரலைபபுககு இேஙகாலைைால் பாரிஸ் 
கி்ளப கூட்டம் ஸ்தம்பிதைாகியுள்ளது. 

 இலஙலகககு கிலடககககூடிை கடனுதவி 
கள பகளவிககுறிைாகியிருககும் நிலலயில்தான், 

இலஙலகலை குலைநத வருைானம் தபறும் நாடாக 
அரசாஙகம் பிரகடனம் தசய்திருககின்ைது. 

 அபதபவல்ளயில், தசலவிலும், வருைா 
னத்திலும் அதிக்ளவு வரிகல்ள விதிபபதன் மூல 
ைாக அரசாஙக வருைானத்லத அதிகரிபபது 
ரணிலின் உபாைைாகவுள்ளது. ஆனால், ைககள 
வறுலைகாரேைாக ஏற்கனபவ தசலவீனஙகல்ள 
குலைத்துள்ளாா்கள. இதனால் வரிகல்ள அதிகரி 
பபதன் மூலைாக ைட்டும் எதிா்பாா்த்த வருைா 
னத்லத அரசாஙகத்தினால் தபற்றுகதகாள்ள முடி 
ைாது. 

 தவளிநாட்டு உதவிகல்ளப தபறுவதில் 
தலடகள ததாடரத்தான் பபாகின்ைது. அரசாஙகம் 
ஸ்திரைானதாக இல்லல. தபாரு்ளாதாரக குற் 
ைஙகளில் சம்பநதபபட்டதாகக குற்ைஞ்சாட்டபப 
ட்டவா்கள அரசாஙகத்லத ஆட்டிபபலடககும் 
அ்ளவுககு தசல்வாககுடன் இருபபதும் சா்வபதச 
சமூகத்தால் ஏற்கககூடிைதாகவில்லல. இநதப 
பின்னணியில் தபாரு்ளாதார தநருககடிககான 

தீா்வு கணணுககு எட்டிை ததாலலவில் இல்லல. 
இதனால், ரணில் விககிரைசிஙக புதன்கிழலை 
நாட்டு ைககளுககான தனது உலரயில் ததரி 
வித்திருபபலதப பபால, “இலதவிடவும் மிகக 
கஷ்டைான காலத்லத எைககு எதிரகாலத்தில் 
சநதிகக பநரிடும்.”

 ரணில் மீது தைாட்டு சவாரி தசய்யும் 
நிலலயில் ரணிலல நம்பி தவளிநாடுகள உதவி 
கல்ள வாரி வழஙகபபபாவதில்லல. தைாட்டு 
லவப தபாறுத்தவலரயில் பாரிை கணடம் 
ஒன்றிலிருநது தபபிைாயிற்று. ரணிலல லவத்து 
அரசிைலரஙகில் மீணடும் புத்துயிா் தபறுவது 
என்ை நிலலபபாட்டில்  பலைாகச தசல்கின்ைது. 
ரணிலலப தபாறுத்தவலர தைாட்டுவின் பாரா 
ளுைன்ை பலம் அவருககுத் பதலவ. இநத நிலல 
யில், ஆரம்பித்த இடத்லத பநாககித்தான் இலஙலக 
மீணடும் தசன்றுதகாணடிருககின்ைதா?
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ைாவின் பஙகுசசநலத ைற்றும் நாேைம் என்பன 
வீழ்சசி கண டிருநதன.
 அதலன ததாடரநது நிதி அலைசசர நீக 
கபபட்டபபாதும், அதன் பின்னர நாடாளுைன்ை 
விதிகல்ள மீறிைதால் உளத்துலை அலைசசரும் 
பதவி விலகியிருநதார.
 எதிரவரும் திஙகட்சிழலை (24) புதிை 
பிரதைருககான தபைர பட்டிைலல பழலைவாத 
ககட்சியினர அறிவிககவுள்ளதுடன், 28 ஆம் 
நாள புதிை பிரதைர பதவி ஏற்க உள ்ளதாகவும் 
ததரிவிககபபடுகின்ைது. 
 இதனிலடபை, புதிை பிரதைர பதவிககு 
முன்னாள பிரதைர தபாறிஸ் பஜான்சன், முன் 
னாள நிதி அலைசசரரிசி சுனாக ைற்றும் தபன்னி 
பைாடன்ற் ஆகிபைாரின் தபைரகள பரிநதுலர 
தசய்ைபபடவுள்ளதாக பிரித்தானிைா அரசிைல் 
வட்டாரஙகள ததரிவித்துள்ளன.

மி்கவும் குறுகிய ... த�ொடர்ச்சி...

263,000 பபர ததாற்றுதலுககு உள ்ளாகிைதுடன், 
ஒரு வாரத்தில் 856 பபர ைரேைலடநதுள்ளனர.
 தகாபராபனா லவரஸ் மிக விலரவாக 
பிைளவலடவதால் அதன் தாககம் உடனடிைாக 
குலை வதற்கு வாய்பபுககள இல்லல, சில புதிை 
லவரஸ் வலககள அதிக பவகைாக ததாற்றும் 
தன்லை தகாணடலவ என உலக சுகாதரா நிறுவ 
னத்தின் ததாழில்நுட்ப பிரிவின் தலலவர ைரிைா 
வன் பகரகபகாவ் ததரிவித்துள்ளார.

க்கொவிட்-19 அவ... த�ொடர்ச்சி...

ை்ளவில் ுபபடுத்தபபட்டதாக தசால்லபபட்ட 
நிலலயில், இலஙலகயில் நிலவும் பைாசைான 
தபாரு்ளாதார தநருககடிைால் அவ்வாைான 
பைேஙகள மீணடும் ததாடஙகியுள்ளன. தற் 
பபாலதை தஞ்சகபகாரிகலக பைேஙகளில் 

�ஞசம் க்கொரி    ... த�ொடர்ச்சி... 

சுத்திகரிபபதற்கான நடவடிகலககல்ள எகஸ் 
பிரஸ் பபரல் கபபல் நிறுவனமும், இலஙலக 
சமுத்திர பாதுகாபபு அதிகார சலபயும் இலேநது 
முன்தனடுத்து வருகின்ைன.
 இதற்கான அலனத்து நடவடிகலககல்ள 
யும் சிஙகபபூரில் பதிவு தசய்ைபபட்ட எகஸ்பிரஸ் 
பபரல் கபபல் நிறுவனம் முன்தனடுத்து வருகி 
ன்ைது.
 இநத நிலலயில், கபபலின் பாகஙகல்ள 
மீட்தடடுககும் நடவடிகலகககான அனுைதி 
அதைரிகக நிறுவனம் ஒன்றிற்கும், சீன 
நிறுவனம் ஒன்றிற்கும் வழஙகபபட்டுள்ளதாக 
இலஙலக சமுத்திர பாதுகாபபு அதிகார சலப 
ததரிவிககின்ைது.
 பைலும் விலல ைனுக பகாரலில் கபபல் 
நிறுவனத்திற்கு திருபதிைளிகககூடிை வலக 
யில், கபபலல மீட்தடடுபபதற்கான ததாழில் 
நுட்பத்லத தகாணட நிறுவனைாக சீன நிறுவனம் 
காேபபடுகின்ைலையினால் சீனாவின் கபபல் 
இலஙலகககு வருலக தநதுள்ளதாக இலஙலக 
சமுத்திர பாதுகாபபு அதிகார சலபயின் தலலவர 
சட்டத்தரணி தரஷனி லெநதபுர பிபிசி தமிழ் 
ஊடகத்திடம் ததரிவித்துள்ளார. அத்பதாடு  
எகஸ்பிரஸ் பபரல் கபபலல மீட்தடடுபபதற்காக 
சீன நிறுவனம் ததரிவு தசய்ைபபட்டலைககும், 
இலஙலக அரசாஙகத்திற்கும் எநதவித ததாடரபும் 
கிலடைாது என அவர பைலும்  கூறியுள்ளார.
 எகஸ்பிரஸ் பபரல் கபபலினால் இலஙலக 
ககு ஏற்பட்ட பாதிபபுககளுககு, அநத நிறுவனம் 
நட்டயீடாக இது வலரயில் தைாத்தைாக சுைார 
9 மில்லிைன் அதைரிகக டாலர வழஙகியுள்ளது 
என்றும் அவர ததரிவித்துள்ளார.

இலஙக்க ்கடல்... த�ொடர்ச்சி...

வர தலஸ்லி வின்ஸ்மூரி ததரிவித் துள்ளார.
 குடிைரசுககட்சியின் தவற்றி என்பது 
முன்னாள அரச தலலவர தடானால்ட் 
டிைம்பின் தசல்வாகலக அதிகரிககும். அவர 
எதிரவரும் அரச தலலவர பபாட்டியில் 
பபாட்டியிடவுள்ளார. உககிலரனுககான 40 பில் 
லிைன் தடாலரகள உதவி ததாடரபில் கடநத 
பை ைாதம் இடம்தபற்ை வாகதகடுபபில் குடி 
ைரசுககட்சிலை பசரநத 57 பபர எதிராக வாகக 
ளித்திருநதனர.

அதெரிக்க க�ர்  ... த�ொடர்ச்சி...

எதிரவரும் தலடகள தானாகபவ விலகும்.
 நீஙகள ஒன்றும் கிேற்றுத் தவல்ள கள 
இல்லல. விஞ்ஞான வ்ளரசசியின் விபரீதஙகளுக 
குத் துலேபபாகாைல் உஙகளுககுள இருககும் 
தைய்ம்லை சகதியிலன பைம்பாடு அலடைச 
தசய்யுஙகள. நீஙகள விட்டில் பூசசிகள அல்ல, 
சிைதகாடிநது அழிவதற்கு. சிகரம் ததாடும் சிகர 
ஙகள என்பலத உேருஙகள.
 இநத உலகம் மிகவும் அழகானது. அது 
உஙகளுககுச சுதநதிரைாகப பைபபதற்கு சிைகு 
கல்ளக தகாடுத்திருககின்ைன. அழகான வாழ்லவ 
அலைத்துகதகாளவதற்கு உஙக்ளது சுதநதிர 
சிைகுகல்ள விரித்து பைககப பழகிகதகாளளுஙகள. 

பைககும் வித்லதலை பழகிைவரகளிடம் கற்றுக 
தகாளளுஙகள. கனவு தைய்பபடும் காலம் வலர 
ததாடரநது பைநதுதகாணபடயிருஙகள.
 இைற்லகலை இதைாக இரசிகக கற்று 
ஙதகாளளுஙகள. கற்றுகதகாணடிருககும் பபாபத 
பிைருககும் இரசிகக கற்றுகதகாடுஙகள. நல்ல 
இரசலன உள்ளவரகள ைட்டுபை வாழ்வின் 
இரகசிைஙகல்ளப புரிநதுதகாணடு உலகத்தில் 
அற்புதஙகல்ளப பலடககவும் அவற்லைக காகக 
வும் முடியும். வாழ்கலக ஓர அற்புதககலல 
என்பலத உேருஙகள. இைற்லகபைாடு எபபபா 
தும் இலேநது வாழ கற்றுகதகாளளுஙகள. 
இைற்லகலை அழித்து உருவாககும் எதுவும் 
நிலலத்து நிற்காது. அது அழிவின் பாலத என்பலத 
உேருஙகள.

இகைகயொகர   ... த�ொடர்ச்சி  ...

னால் இைநதுள்ளனர.
 எனது ைகன் விகாஸ் ஆபராககிைைாக 
பிைநத குழநலத ஆனால் அஙகுள்ள நீலர 
குடித்து வ்ளரநததால் இன்று எலும்புகள 
சிலதவலடநது பநாைாளிைாக ைாறியுள 
்ளார. எனது வருைானம் முழுவதும் அவரின் 
ைருத்துவ தசலுவு கபக பபாதுைானது என அவர 
பைலும் ததரிவித்துள்ளார.
 கஙகா, ைமுனா, கிருஸ்ோ உட்பட 
தபருை்ளவான நதிகள ைாசலடநதுள்ளன. அத 
னால் விவசாைநி லஙகளும் பாதிபபலடநது 
ள்ளன. உத்தரப பிரபதசத்தில் உள்ள ஒரு 
கிராைத்தில் ைட்டும்150 இற்கு பைற்பட்ட ைககள 
புற்றுபநாய் உட் பட பல பநாயிகளினால் இைநது 
ளனர. ஏலனை கிராைஙகல்ள நீங கள கற்பலன 
தசய்து பாரத்தால் நிலலை விபரீதைானது. 
அதாவது எதிரகாலச சநததி முற்ைாக அழிககப 
படுகின்ைது.
 அஙகுள்ள நீரில் ஈைம், கட்மிைம், ஆர 
சனிக, அைன், நிககல், பைககூரி பபான்ை நட்சுப 
தபாருட்கள அ்ளவுககு அதிகைாக உள்ளன. இநத 
இராசாைேப தபாருட்கள ஒரு லீற்ைர நீரில் 
200 மி.கி அ்ளவில் இருகக பவணடும் ஆனால் 
அஙகுள்ள நீரில் அது 7500 மி.கி அ்ளவில் உள்ளது.
 கடநத 4 வருடஙகளில் அஙகுள்ள230 நிறு 
வனஙகளுககு ைாசுகுபபாட்லட மீறிைதற் 
காக 1.4 மில்லிைன் தடாலரகள அைவிடப 
பட்டபபாதும், ததாடரநது பல நிறுவனஙகள 
ைாசுகுபபாட்டு விதிகல்ள மீறிவருவதுடன், பல 
தவளிநாட்டு நிறுவனஙகள தைது ஆபத்தான 
உற்பத்தி தபாருட்களின் ததாழிற்சாலலகல்ள 
இநதிைாவுககு நகரத்தி வருவது இஙகு குறிபபிட 
த்தககது.

நதி்கள் ெொசு ... த�ொடர்ச்சி...

ஐ.நா. விபசட அறிகலகைா்ளர தடாைாைா ஒபகடா 
வின் ஐ.நா. ைனித உரிலை ஆலேைக அறிகலக 
நாட்டின் உேவு தநருககடி பற்றிை குடும்ப 
ைட்ட ஆய்வுகளில், தபருநபதாட்டத் துலையில் 
அதிகபட்ச 51 விகிதம் பதிவாகி உள்ளது.
 நாட்டின் நகர துலையில் 43 விகிதமும், 
கிராமிை துலையில் 34 விகிதமும் பதிவாகியுள்ளன. 
இலஙலகயில் இன்று ஒபபீட்ட்ளவில் மிகவும் 
நலிவுற்ை பிரிவினர 51 விகிதைான தபருநபதாட்ட 
ைககள என்பலதக கவனியுஙகள.
 தபருநபதாட்டஙகளில் துரபபாககிை 
பட்டினி சாவு நடகக முன் இலத உஙகள கவனத் 
துககுக தகாணடு வருகின் பைாம்என்பலதயும் 
கவனியுஙகள” என்று அவர குறிபபிட்டுள்ளார.

தபருநக�ொட்ட  ... த�ொடர்ச்சி...
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தீ்பாவளி என்றபாபல நிளனவுககு வருவது ்டடபாசு்ள்�பான. 
அகத்பாணடபாடடம் ஏன த்பாணடபாட்ப்டுகின்றது என்�றகு 

அ்ப்பால் ்டடபாசு்ளைத்�பான மக்ள்  த்பாணடபாடுகின்றனர.  
இந்� வருடத்தின பி்ற்பபு, மறறும் த்பாங்ல் அனறு நபான இந்தி 
யபாவில் என சித்தியின வபாடள்  வீடடில் �ஙகியிருந்ப�ன. 
இந்� இரணடு த்பாணடபாடடங்ளின ப்பாதும் ் டடபாசு்ள் தவடி் ைபால் 
நபான அதிரந்து ப்பாபனன.   ்டடபாசு உற்த்தி தசய்யும் த�பாழிலபாைர் 
ளும் வபாழத்�பான பவணடும்.  சத்�ம் குள்றவபா்வும், அதி் நச்சு்பபு 
ள்ளய தவளியிடபா� ்டடபாசு்ளையும் �யபாரிக்லபாபம. இந்தியபாவில் 
மக்ள் திருமைத்திறகு, இ்ற்பபுககு,பி்றந்� நபாளுககு, வியபா்பார நிறு 
வனங்ளின தி்ற்பபு விழபாவிறகு, ப்பாயில் திருவிழபாக்லுககு, 
அத்ப�பாட வருட்பபி்ற்பபு, த்பாங்ல், தீ்பாவளி என அளனத்துககும் 
்டடபாசு்ளை தவடிக் ளவககின்றனர. அது ஒரு த்பாணடபாடட 
மன நிளலளய தவளி்ப்டுத்தும் ்ருவியபா் மபாறிவிடடது. இலஙள் 
யிலும்  ்டடபாசு்ள் த்பாழுத்�்ப்டுவது�பான. ஆனபால் இந்�ைவிறகு 
யபாரும் ்ைத்ள� தசலவழிக்விரும்புவதில்ளல. பமலும் எம் மக்ளுககு 
அந்� ்டடபாசு்ளின ்பாள�்பபிைககும் சத்�ங்ளை ப்ட்வும் விரு 
்ப்மில்ளல. ஆங்பாஙகு சீன தவடி எனறு சில சிறுவர்ள் த்பாழுத்தி 
ப்பாடடுகத்பாணடு திரிவள� எ்பப்பா�பாவது ் பாரத்திருககினப்றன. எனககு 
அந்� அதிரவு்ள் பிடி்ப்தில்ளல. அ�றகு ் பாரைம், ் ்றளவ்ளும், நபாய், 
பூளன்ளும் அந்� சத்�ங்ைபால் மிரணடு ப்பாய் மூளலயில் ஒடுஙகியும் 
�ளலத�றிக் ஓடுவள�யும் ்பாரத்து எனககு அந்� ்டடபாசு்ள் பமல் 
தவறு்பபு�பான அதி்ம்.  நபான மிரு்ங்ள் மீது அதீ� அனபுளடயவள். 
நபான மனி�ர்ளை பநசித்�ள� விட மிரு்ங்ளை பநசித்�ப� அதி்ம். 
அ்ப்டி்ப்டட நபான மிரு்ங்ளுககு ஒரு பிரச்சிளன என்றபால் அள� 
எனனபால் ஏறறுகத்பாள்ை முடியபாது. இந்� ்டடபாசு்ளின ்பாரைமபா் 
மிரு்ங்ள் ்லவபா்றபான பிரச்சிளன்ளை சந்தித்து வருகின்றன.  
உ�பாரைமபா் அந்� சத்�த்தின ்பாரைமபா் அளவ மிகுந்� ்யந்� 

நிளலககு �ள்ை்ப்டுகின்றன.  இது மடடுமல்லபாமல் அளவ்ைது ் பாது்ள் 
அதி் ஒலி ்பாரைமபா் ்பாதி்ப்ளடயவும் வபாய்்பபுக்ள் உள்ைன. இள� 
நபாம் �பான புரிந்து த்பாள்ை பவணடும். ஏதனன்றபால் அளவ்ைபால் 
ப்ச முடியபாது. அங் அளசவு்ள் மூலபம அளவ்ைது உைரச்சி்ளை 
தவளி்ப்டுத்தும். அள� நபாம்  �பான புரிந்து த்பாள்ை பவணடும். 
இ�னபால் நபாம் �பான நமது சந்ப�பாசத்ள� மடடும் ்பாரபாது, சுறறுச்சூழலி 
றகு எந்�வி� ்பாதி்பபும் வரபாமல் எவறள்றயும் தசய்ய பவணடும். 

thuhe;j kpd;dpjo;;

md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் 
சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாட்டு 
மமம்பகாட்டினன இலக்கா் ் ்காணடு ் ெளிெரும் 
இலககு ெகார இதழின் சிறுெர தளத் திற்்கான 
தங்ள், ுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ெகாழ்வுககு ெழி்காட்டும் தமிழர நகா்ரீ்ம் 
்தகாடரபகான சிறு குறிப்பு ்ள் ஆகியெற்னற 
பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் இனையுமகாறு 
இலககு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

jPghtsp tUfpd;wJ- capu; Jbf;Fk; 

kpUfq;fSk; gwitfSk;..

  R.jpfopdp>  jp/ nry;tehafGuk;> 
,e;J  kfhtpj;jpahyak;
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