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கட்டாரில் உலகக் ககடாப்பைக் 
கடான உ்ைபைநைடாட்ம் இ்ம் 

பபைற்று வருவது நடாம் அறிந 
ைகை. இநை நிகழ்வ கேற் 
பகடாளவைற்கடாக கட்டார் அரசு 
கேற்பகடாண் கடடுேடானப பைணி 
களில் பைணிபுரிநை பைணி யடாளர்கள 
400 பைடா்க்கம் 500 கபைர் வ்ரயில் 
ேரணே்்ந துளளைடாகவும் 
அவர்களுக்கு நீதியும் இழபபீடும் 
கி்்க்க கவணடும் என அ்ன 
த்துலக ேன்னிபபுச்ச்பை க்நை 
ப்சவவடாய்க்கிழ்ே (29) பைரிவித் 
துளளது.
 400 இற்கு கேற்பைட்வர்கள 
பகடால்லபபைட்்ை கட்டார் நடாட 
டின் உலகக்ககடாப்பை வி்ளயடாட 
டுப கபைடாடடி நிர்வடாகக் குழுவின் 
பபைடாதுச ப்சயலடாளர் அல் ைவடாடி 
உறுதிபபைடுத்தியுளளடார். இநை நிகழ 
வுக்கடாக வி்ளயடாடடு ்ேைடானங் 
கள, வீதிகள, பைடா்ரூநது பைடா்ை 
கள, ஆ்ம்பைர விடுதிகள ேற்றும் 
அ்னத்துலக விேடான நி்லயத் 

தின் விஸத்ைரிபபு என கடடு 
ேடானபபைணிகளுக்கடாக கட்டார் 
அரசு 300 பில்லியன் ப்டாலர்க்ள 
ப்சலவிடடிருநைது.
 பைல ஆயிரம் பவளிநடாடடு 
பைணியடாளர்கள ேரணே்்நதிருக்க 
லடாம் எனவும், அது பைடா்ர்பில் 
ைடாம் ைற்கபைடாதும் விவடாைங்க்ள 
கேற்பகடாணடு வருவைடாகவும் ேன் 
னிபபுச்ச்பையின் பிரதிநிதி Steve 
Cockburn பைரிவித்துளளடார்.
 பிரித்ைடானியடா்வ ைளேடா 
கக் பகடாண் ை கடார்டியன் பைத் 
திரிக்்கயின் ைகவல்களின் அடிப 
பை்்யில் இநதியடா, பைடாகிஸைடான், 
பைங்களடாகை்சம், கநபைடாளம் 
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உலக நடாடுகளில் உளள 
339 மில்லியன் ேக்கள 

உைவிக்ள எதிர்பைடார்த்து இருப 
பைைடாகவும் அவர்களுக்கு உைவ எதி 
ர்வரும் வரு்ம் 51.5 பில்லியன் 
ப்டாலர்கள கை்வ எனவும் ஐக்சிய 
நடாடுகள ்ச்பை பைரிவித்துளளது.

 எதிர்வரும் வரு்ம் புதிைடாக 65 
மில்லியன் ேக்களுக்கு அவ்சர 
ேனிைடாபிேடான உைவிகள கை்வப 

பைடுகின்்றது. அது ஏற்ககனகவ 68 
நடாடுக்ள க்சர்நை உைவி கை்வப 
பைடுபைவர்களின் எணணிக்்க்ய 
339 மில்லியனடாக அதிகரித்துளளது.
 இநை பைடா்கயடானது அபே 
ரிக்கடாவின் பேடாத்ை ேக்கள பைடா்க 
அல்லது உலக ேக்கள பைடா்கயின் 
4 விகிைத்திற்கு இ்ணயடானது. 
எனகவ எதிர்வரும் வரு்ம் அதிக 
ேனிைடாபிேடான உைவிக்ள கேற் 
பகடாளளகவணடிய வரு்ேடாக 
அ்ேயும் என ஐ.நடாவின் அவ்சர 
உைவித் திட்த்திற்கடான இ்ண 
பபைடாளர் ேடார்டின் கிறிபித் 
க்நை வியடாழக்கிழ்ே (1) 

ஐநது வயதிற்கு உடபைட் 
சிறுவர்கள ேத்தியில் ேநை 

கபைடா்சடாக்கு 15 வீைேடாக கடாணப 
பைடுவைடாக சுகடாைடார அ்ேசசின் 
குடும்பை பைணியகம் பைரிவித்துள 
ளது.
 2022 ஒக்க்டாபைரில் சிறுவர் 
களின் ேடானு்வியல் அளவீடுகளின் 
அடிபபை்்யில் குடும்பை சுகடாைடார 
பைணியகம் ையடாரித்ை அறிக்்கயில் 

இவவடாறு பைரிவிக்கபபைடடுளளது.
 இைன்கபைடாது ஐநது வயதிற்கு 
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அரசியல் தீர்வு பைடா்ர்பில் 
இலங்்க அர்சடாஙகம் தீர்வு 

க்ள முன்்வக்கவில்்ல என 
ைமிழ கைசிய  கூட்்ேபபின் 
ை்லவர் இரடா.்சம்பைநைன் கவ்ல 
பவளியிடடுளளடார் 
 புபரடான்ட்லன் ்சஞ்சி்க 

க்கு அவர் வழங்கியுளள கபைடடி 
யில்,  
 அரசியல் தீர்வு பைடா்ர்பில் 
இலங்்க அர்சடாஙகம் தீர்வுக்ள 
மு ன் ் வ க் க வி ல் ் ல , ஒ ரு 
பைக்கத்தில் வ்க்கிலும் கிழக்கி 
லும்மீளகுடிகயற்்றம் கடாரணேடாக 
சிங்கள ேக்களின் எணணிக்்க 
அதிகரிக்கின்்றது அகைகவ்ள 
வன்மு்்றகள ேற்றும் ஸதிரேற்்ற 
அரசியல் சூழநி்ல கடாரணேடாக 
ைமிழ ேக்கள நடாடடிலிருநது ைபபி 
பவளிகயறுகின்்றனர்.

கலக் ்சடாட பிரடாநதியத்தில் 
ப்சயற்பைடும் தீவிரவடாதி 

கள உக்்ரனில் இருநது விநிகயடா 
கிக்கபபைடும் ஆயுைங்க்ள பையன் 
பைடுத்தி வருவைடாக ்நயீரியடா அரசு 
பைரிவித்துளளது.

 எனகவ இநை பிரடாநதியத்்ை 
சூழவுளள நடாடுகள ைேது எல் 
்லகளின் பைடாதுகடாபபுக்க்ள அதி 
கரிக்க கவணடும் என ்நயீரி 
யடாவின் அர்ச ை்லவர் முஹேது 
புஹடாரி பைரிவித்துளளடார்.
 ்சஹீல் பைகுதிகய ஆயுை விநி 
கயடாகத்தின் முக்கிய பிரடாநதியேடாக 
உளளது. முன்னர் லிபியடாவில் 
இருநது பகடாளவனவு ப்சய்யபபைட் 
ஆயுைங்கள இங்கு க்த்ைபபைடடு 
பையங்கரவடாை ந்வடிக்்ககளில் 
பையன்பைடுத்ைபபைட்ன. ைற்கபைடாது 
உக்்ரனில் இருநது ஆயுைங்கள 
விநிகயடாகிக்கபபைடுகின்்றன.
 ்சடாட, ்நஹர், ஹடார், 
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த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ஸபபையினில் உளள அபேரிக்க 
தூைரகம், உக்்ரன் தூைர 

கம் ேற்றும் அநை நடாடடின் பிர 
ைேர் அலுவலகம் உடபை் பைல 
இ்ங்களில் ைபைடால் குணடுகள கண 
டுபிடிக்கபபைட்ைடால் கடும் அச்சம் 
ஏற்பைடடுளளது.
 ஸபபையின் ை்லநகர் 
பேடறிட இல் உளள உக்்ரன் 
தூைரகத்திற்கு அனுபபைப ட் 
குணடு கடிைத்்ை பிரிக்கும் 
கபைடாது பவடித்ைைடால் ஒருவர் கடாய 
ே்்நதுளளடார். அகை்சேயம், அபே 
ரிக்கடா தூைரகம், ஸபபையினில் உளள 
ஆயுை உற்பைத்தி நிறுவனம் ேற்றும் 
பிரைேர் அலுவலகம் உடபை் ஐநது 
இ்ங்களில் இத்ை்கய குணடுகள 

கணடுபிடிக்கபபைடடுளளன.
 பி்றவுண நி்ற கடிை உ்்ற 
யில் ்வத்து அனுபபைபபைட் இநை 
குணடுகள உளளூரில் ையடாரிக் 
கபபைடடுளளைடாகவும், ஆனடால் 
அைன் ைடாக்கம் கு்்றவடான்வ 
எனவும் ஸபபையினின் உளத் 
து்்ற அ்ேச்சர் ரகபைல் பிரஸ 
பைரிவித்துளளடார். இநை ்சம்பைவ 
த்்ை பைடா்ர்நது அங்கு பையங்கர 
வடாைத்திற்கு எதிரடான ந்வடிக் 
்கக்ள தீவிரபபைடுத்ை கவணடிய 
கை்வ ைற்கபைடாது ஏற்பை் 
வில்்ல என அவர் கேலும் பைரி 
வித்துளளடார்.
 ஸபபையினின் பைடாதுகடாபபு 
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சீனடா அரசு ககடாவிட-19 
கநடாயி்ன முற்்றடாக அழிப 

பைைடாக கேற்பகடாணடுவரும் கடடுப 
பைடாடுகளடால் அநை நடாடடில் இரு 
நது எற்றுேதி ப்சய்யபபைடும் 
உற்பைத்தி பபைடாருடகளின் விநிகயடா 
கம் ை்்பபைடுவைடால் ஆசிய நடாடு 
கள பபைரும் உற்பைத்தி வீழசசி்ய 
்சநதித்து வருவைடாக பைரிவிக்கபபைடு 
கின்்றது. 
 அ்னத்துலக விநிகயடாக 
வழிகளில் ஏற்பைடும் ை்ங்கல்களி 
னடால் பைல நடாடுகள 2023 ஆம் ஆணடில் 
பபைடாருளடாைடார வீழசசி்யகடாணும் 
நி்ல்ய எடடியுளளன. சீனடாவின் 
உற்பைத்தித் து்்றயும் க்நை ேடாைம் 

கடு்ேயடான வீழசசி்ய கணடுள 
ளது.
 சீனடாவில் இருநது இ்றக்கு 
ேதி ப்சய்யபபைடும் பபைடாருடகளில் 
ைங்கியுளள பைன்பகடாரியடா, யபபைடான் 
ேற்றும் வியடனடாம் கபைடான்்ற 
நடாடுகளின் உற்பைத்தித்து்்ற கடு்ே 
யடான பைடாதிபபுக்க்ள ்சநதித்து வரு 
கின்்றன.
 சீனடாவின் உற்பைத்திது்்றயின் 
பகடாளவனவுச சுடப்ன் க்நை 
நடான்கு ேடாைங்களடாக 50 புளளி 
க்ள வி் கு்்றவடாககவ உளள 
ைடாக எஸஅன்பி குகளடாபைல் 
என்்ற அ்ேபபின் பபைடாருளியல் 
ஆய்வடாளர் கலடா்றடா ப்ன்ேடான் 
பைரிவித்துளளடார்.
 யபபைடானின் உற்பைத்திது்்ற 
யின் பகடாளவனவுச சுடப்ன்னும் 
50 புளளிகளுக்கு கு்்றவடாக 
வீழசசி கணடுளளது. 2020 
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இலங்கைத் தமிழ்ககைகாஙகிரசின் சகார்பில் அதன் த்லவர் அமரர் ஜி.ஜி. ப�கான்்னம�லம அவர்கைள் 
பிரித்தகானிய கைகாலனித்துவ உயர்அதிகைகாரி ஹ�கால் அவர்கைளிடம  03.11.1945 இல் ்கையளித்த 

மனுவில் தமிழர்கைள் இலங்கையில் தனியகா்ன அரசியல் அலகு என்�்தயும இலங்கையின் மூத்த 
குடிகைளகா்ன அவர்கைள் தனியகா்ன ஆட்சி்ய்க பகைகாண்டு விளஙகி இலங்கையின் ஹதச உருவகா்ககைத்தில் 
சிஙகைள ஆட்சியகாளர்கைளின் வளர்ச்சிகைளு்ககும தஙகைளகாலகா்ன �ஙகைளிப்பு்ககை்ள வழஙகி்னகார்கைள் என்�தகால் 
இலங்கை முழுவதிலும சமமகா்னதன்்ம பகைகாண்ட ம்ககைள் என்�்தயும வரலகாற்றுச் சகான்றுகைளுடன் 
எடுத்து விள்ககி, ஈழத்தமிழர்கைளு்ககைகா்ன �காரகாளுமன்்ற உறுப்பி்னர் பதகா்கை அவர்கைளின் தனியகா்ன 
அரசியல் அலகுத்தன்்ம்ய உரிய மு்்றயில் பவளிப்�டுத்த்க கூடிய மு்்றயில் அ்மய ஹவண்டும 
எ்னவும வலியுறுத்தி்னகார். கூடஹவ ம்லயகைத் தமிழர்கைள் 750000 ஹ�ரும இலங்கையின் குடிம்ககைள் 
அவர்கைளில் 80 வீதமகா்னவர்கைள் இலங்கையிஹலஹய பி்றநதவர்கைள் ஆதலகால் அவர்கைளது அரசியல் 
உரி்மகைளும உரிய மு்்றயில் �காரகாளுமன்்ற உறுப்பி்னர் எண்ணி்க்கையகால் உறுதிப்�டுத்தப்�ட்டு 
இலங்கையில் தமிழர்கைளு்ககைகா்ன அரசகாஙகை மு்்ற்ம சரியகா்ன வ்கையில் கைட்ட்ம்ககைப்�ட ஹவண்டுபம்ன 
பிரித்தகானியகாவு்ககு மனு்க்கையளித்தகார் என்�்த கைகாலனித்துவ அலுவலகைத்தின் Co54/987/ 1, no 
96  இல்ககைப்�திவு உறுதி பசய்கி்றது. இதன் பதகாடர்ச்சியகாகை 15.01.1946இல் அகில இலங்கைத் 
தமிழ்ககைகாஙகிரசின் பசயலகாளரகா்ன எஸ் சிவசுப்பிரமணியம அவர்கைள் பிரித்தகானியகாவின் அன்்்றயப் 
பிரதமர் அட்லி அவர்கைளு்ககு அனுப்பிய மனுவில் பதகாழிற்கைட்சி சிறுஹதசியஙகைளின் தன்்னகாட்சி 
உரி்ம்ய உலகைளவில் ஹ�ணுகின்்ற நி்லயில் தமிழர்கைளு்ககும அவர்கைளது தன்்னகாட்சி உரி்ம்ய 
ஏற்று தீர்வு வழஙகுமகாறு ஹகைகாரியிருநதகார் என்�்த CO54/986/9/1, no 9, இல்ககை கைகாலனித்துவ 
அலுவலகைப் �திவு உறுதி பசய்கி்றது.
 இநநி்லயில் சரியகாகை 77 ஆண்டுகைளின் பின்்னர் இன்று அமரர் ஜி ஜி ப�கான்்னம�லத்தின்  ஹ�ரனும 
இன்்்றய ஈழத்தமிழத் த்லவர்கைளுள் இள்மயகா்னவருமகா்ன �காரகாளுமன்்ற உறுப்பி்னர் கைஹேநதிர்ககுமகார் 
ப�கான்்னம�லம அவர்கைள் ஈழத்தமிழம்ககைளின் தன்்னகாட்சி உரி்ம்யப் ஹ�ணும வ்கையில் ரணிலின் 
ஹ�ச்சுவகார்த்்த முயற்சி இல்்ல மகாவட்ட அபிவிருத்தி ச்�கை்ளத் திணித்து, ஒஹர நகாடு ஒஹர 
சட்டம என்னும ரகாச�்கச குடும�த்தின் ஹ�ரி்னவகாத்க கை்ன்வ ந்னவகா்ககும அரசியல் உத்தி என்�்த 
பவளிப்�டுத்தியுள்ளது.  "வரப்ஹ�காகின்்ற இநதத் தீர்வு என்்ற ஹ�ரிஹல ந்டப�்றப்ஹ�காகின்்ற சதி்யத் 
தமிழ ம்ககைள் விளஙகி்க பகைகாள்ள ஹவண்டும. சமஷ்டி்யத்தகான் பகைகாண்டு வருகிஹ்றகாபம்னச் பசகால்லி்க 
பகைகாண்டு மீண்டுபமகாருமு்்ற தமிழம்ககைளகாகைஹவ ஒற்்்றயகாட்சி்ககுரிய ஒப்புத்ல விருமபி்க பகைகாடு்ககை 
்வ்ககின்்ற ஒரு ஹமகாசமகா்ன துஹரகாகைம ஒன்று அரஙஹகை்ற இரு்ககின்்றது என்�்த எமமு்டய ம்ககைள் 
விளஙகி்க பகைகாள்ள ஹவண்டும" என்்ற எச்சரிப்்� உரிய ஹநரத்தில் உரிய மு்்றயில் அவர் விடுத்துள்ளகார். 
அத்துடன் "ே்னகாதி�தி ரணில் வி்ககிரமசிஙகைகா ஹ�ச்சுவகார்த்்த என்று நடத்துகின்்ற நகாடகைத்து்ககு ஓர் 
அஙகீகைகாரத்்தத் பகைகாடுப்�தற்கைகாகைஹவ தமிழ்ககைட்சிகைள் அவசரப்�டுகின்்ற்ன. எல்ஹலகாரும தன்னுடன் 
ஹ�சுவதகால் த்ன்கபகைகாரு அஙகீகைகாரத்்த்க பகைகாடு்ககி்றகார்கைள் என்று அ்்னத்துலகை மட்டத்தில் த்னது 
த்ல்மத்துவத்து்ககு ஏற்�ட்டு இரு்ககும பநரு்ககைடியில் இருநது தப்புவதற்கு ரணிலகால் நடத்தப்�டப் 
ஹ�காகி்ற நகாடகைத்தில் தமிழ்ககைட்சிகைள் அவசரப்�ட்டு கைலநது பகைகாள்ள முற்�டுவது ஈழத்தமிழர்கைளு்ககு 
மிகைப்ப�ரிய பின்்ன்டவகாகை அ்மயப்ஹ�காகி்றது" எ்னவும கைஹேநதிர்ககுமகார் ப�கான்்னம�லம ம்ககைளு்ககுத் 
பதளிவகா்ககியுள்ளகார். 
 இநநி்லயில் இவவகாண்டு மகாவீரர் நகாளில் ஈழத்தமிழ ம்ககைள் ஹதசமகாகைத் திரண்படழுநத 
உண்்மயின் தரிச்னத்தகாலும கைஹேநதிர்ககுமகார் ப�கான்்னம�லத்தின் ம்ககைளு்ககு விழிப்புணர்வு ஊட்டிய 
உ்ரயகாலும கைலஙகி நி்லகு்லநது ஹ�கா்ன திருஹகைகாணம்லப் �காரகாளுமன்்ற உறுப்பி்னர் சம�நதர் 
அவர்கைள் தகானும த்னது கைட்சியும தப்புவதற்கைகா்ன ரகாேதநதிரமகாகை இயலகா்மப்பிரகைட்னம ஒன்்்ற 
இநதியகாவின் ‘புபரகான்ட்்லன்’ மகாதஇதழு்ககைகா்ன பசவவிவழியகாகைச் சிறிலஙகைகாவின் ஒற்்்றயகாட்சி்க 
கை்ன்வ ந்னவகா்ககும வ்கையில் அளித்துள்ளகார்.  "கைகா்னல் நீர் கை்னவகாகி்றது ஹ�ச்சின் மூலமகா்ன தீர்வு" எ்ன 
இயலகா்மப் பிரகைட்னம பசய்து "அ்்னத்துலகை அழுத்தம ஹவண்டும" எ்ன அ்ழப்பு விடுத்த சம�நதர் 
மிகைவும நுட்�மகா்ன மு்்றயில் அநதத் த்லயீடு ரகாச�்கச ரணில் கூட்டு ஹநகா்ககைகா்ன ஒற்்்றயகாட்சி்ககுள் 
தமிழரின் அரசியல் �ணி்வப் ப�்ற ்வத்தல் என்�்த அ்்னத்துலகை அழுத்தத்தகால் பசய்வி்ககின்்ற 
ஒன்்றகாகை நி்்றவு பசய்துள்ளகார். இதன்வழி கைஹேநதிர்ககுமகார் ப�கான்்னம�லத்தின் ஹதசிய விழிப்புணர்வு 
உ்ர்ககும �காரகாளுமன்்ற உறுப்பி்னர் நீதியரசர் வி்கஹ்னஸ்வரன் அவர்கைளின் ஒற்்்றயகாட்சி்ககுள்ளகா்ன 
தீர்வு துன்�ஹம தரும என்னும தத்துவ விள்ககைத்திற்கும எதிர்வி்்னயகாற்றி சிறிலஙகைகா்வ்க கைகாப்�காற்றும 
பசய்ல மிகைச்சி்றப்�காகைச் அவர் பசய்துள்ளகார்.  "நகாடு எநத வ்கையிலும துண்டகாடப்�டுவ்த நகாஙகைள் 
விரும�வில்்ல. நகாஙகைள் பிரி்ககைப்�டகாத இலங்கையில் நிற்கின்ஹ்றகாம. அஹத சமயம இப்�டிஹய 
ஹ�காகை முடியகாது இவவிடயத்்த நன்கைறிநத சர்வஹதச சமுகைத்்த அணுகுவ்தத் தவிர எம்ககு 
மகாற்று்ககைருத்தில்்ல. இநதியகா அபமரி்ககைகா இஙகிலகாநது உள்ளிட்ட அ்்னத்துலகை சமூகைம த்ல்ம 
தகாஙகி வட்ககு கிழ்ககு்ககுச் சில ஏற்�காடுகை்ளச் பசய்ய அழுத்தம பகைகாடு்ககை ஹவண்டும" என்னும 
அவரின் உ்ர ஈழத்தமிழர்கைளின் இ்்ற்ம்யயும பவளியகை தன்்னகாட்சி உரி்மயி்்னயும மறு்ககும 
அ்்னத்துலகை பிரகைட்னம. ஐ்ககிய நகாடுகைள் �காதுகைகாப்புச் ச்�யின் 2022 டிசம�ரு்ககைகா்ன த்ல்ம்ய 
இநதியகா ஏற்றுள்ள நி்லயில் இவவகாண்டு டிசம�ர் 10 இல் இடமப�றும 75வது அ்்னத்துலகை 
மனித உரி்மகைள் நகாளில் அதன் ்மய்க கைருத்தகா்ன "அ்்னவரு்ககுமகா்ன தன்மகா்னம, விடுத்ல, 
நீதி" ஈழத்தமிழரு்ககும இநதியகாவகால் முன்ப்னடு்ககைப்�ட ஹவண்டிய நி்ல ஹதகான்றியுள்ள ஹநரத்தில் 
அத்்ன சிறிலஙகைகாவின் ஒற்்்றயகாட்சி்ககுள் பசய்யுமகாறு இநதிய இதழ வழியகாகை வலியுறுத்தும 
சம�நதர் ஈழத்தமிழர்கைள் தஙகைளின் பசகாநத மண்ணில் வகாழ விருமபுவ்த எவவகாறு பிரிவி்்ன எ்னச் 
சிஙகைள ப�ௌத்த பின்்னணியில் அ்்னத்துலகை மயப்�டுத்தியுள்ளகார் என்�்த அவரின் உ்ரயி்்ன 
நுட்�மகாகை வகாசித்தகால் விளஙகும. 2009்ககுப் பின் சிஙகை்க பகைகாடி்யத் த்ல்ககு ஹமல் தூ்ககிப்பிடித்து 
யகாரும ஹகைட்கைகாமஹல ஈழத்தமிழி்னம சிஙகைளத்து்ககு அடி்ம என்று எவவகாறு சம�நதர் பிரகைட்னம 
பசய்தகாஹரகா அவவகாஹ்ற இன்்்றய இயலகா்மப்பிரகைட்னமும ஒற்்்றயகாட்சி்ககுள் ஈழத்தமிழ்ர அமு்ககி 
அவர்கைளின் இ்்ற்ம்யயும பவளியகை தன்்னகாட்சி உரி்ம்யயும மறு்ககும இன்ப்னகாரு சிஙகைள 
ப�ௌத்த ஹ�ரி்னவகாத ஆதரவு நடவடி்க்கைஹய என்�ஹத இல்ககின் கைருத்தகாகை உள்ளது.
   

 ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழரின் இறைறைறயயும் வெளியக ்தன்்னாட்சி 
உரிறைறயயும் ைறுக்கும் சம்்பந்தரின் இயலனாறைப்பிரகட்ம்

வ்க்கு கிழக்கு உளளிட்  ைமிழர் ைடாயகத்்ை 
சீர்கு்லக்கும் ந்வடிக்்ககள இன வடாதிகளடால் 

முடுக்கி வி்பபைடடுளளன.இைன் ஒரு கட்ேடாக 
கபைடா்ைபபபைடாருள ஈடுபைடாடடி்ன இ்ளஞர் ேத்தியில் 
ஊக்குவிக்கும் ப்சயற்பைடாடு கடாணபபைடுகின்்றது. 
இநதியடாவிலிருநது  கபைடா்ைபபபைடாருடகள இலங்்க 
க்கு நடாளடாநைம் க்த்ைபபைடும் நி்லயில்  இை்ன 
கடடுபபைடுத்துவதில் இநதிய, இலங்்க க்ற் 
பை்்யினரின் வகிபைடாகம் கபைடாதுேடானைடாக இல்்ல. 
இவர்களின் இநநி்ல கடாரணேடாக க்த்ைல் ஊக்கு 
விக்கபபைடுகின்்றது.கபைடா்ைபபபைடாருள மிகபபபைரும் 
்சமூக சீரழி்வ  ைமிழர் ைடாயகத்தில் ஏற்பைடுத்தியுளள 
நி்லயில் இைனடால் பைற்கிலுளள அரசியல்வடாதிககள 
நன்்ேய்்கின்்றனர் என்று கபைரடாை்னப பைல் 
க்லக்கழக அர்சறிவியல் து்்ற சிகரஷ் விரிவு 
்ரயடாளர் கலடாநிதி இரடா.ரகேஷ பைரிவித்ைடார்.

இது பைடா்ர்பில் அவர் கேலும் கருத்து பைரிவிக்்கயில்,
 இநதியடாவிலிருநது  இலங்்கக்கு க்த்ைபபைடும் 
ககரள கஞ்்சடா உளளிட் கபைடா்ைபபபைடாருடகள பபைரும் 
்சநகைகத்்ை கைடாற்றுவித்துளளன.உலகத்தில் மிகவும் 
இறுக்கேடான சுங்கத் தி்ணக்களம் இநதியடாவிகலகய 
உளளது.க்ல் ேடார்க்கேடாக அல்லது விேடான ேடார்க்கேடாக 
பபைடாருடக்ள பகடாணடு வருகின்்றகபைடாது அ்வ 
இறுக்கேடான க்சடாை்னக்கு உடபைடுத்ைபபைடுவ்ை நடாம் 
கடாணகிக்றடாம்.அபபைடியடான சூழநி்லயில் ைமிழர் 
ைடாயகப பைகுதிகளுக்கு எவவடாறு கபைடா்ைப பபைடாருடகள 
க்த்ைபபைடுகின்்றன என்பைது ககளவிக்குரிய ஒரு 
வி்யேடாகும்.இது ்சட்த்்ை அமுல்பைடுத்துவதில் 
உளள கு்்றபைடாடுகளடா? அல்லது ்சட்த்்ை அமுல் 
பைடுத்ை கவணடிய ைரபபினர் கவணடுபேன்க்ற 
இதிலிருநது விடுபைடடு நிற்கின்்றடார்களடா? என்று சிநதிக்க 
்வத்துளளது. அத்கைடாடு இத்ை்கய  க்த்ைலுக்கு 
பின்னடால் அரசியல் ்சக்திகள வியடாபைடார ்சக்திகள 
இருக்கின்்றனவடா? என்்ற ககளவியுபேழுகின்்றது.
மிகபபபைரிய பபைடாலிஸ பை்்்யக் பகடாண் 
இநதியடாவில் இருநது ைமிழர் ைடாயகப பைகுதிகளுக்கு 
கபைடா்ைபபபைடாருடக்ள இலகுவடாக க்த்துவபைன்பைது 
பபைரும் அச்சத்்ையும் ஏற்பைடுத்தியுளளது.இநதியடா 
விலுளள அரசியல்வடாதிகள ேற்றும் ்சட்த்்ை ந்் 
மு்்றபபைடுத்துகின்்ற ைரபபினர் இசப்சயற்பைடாட்் 
முன்னின்று ந்டாத்துகின்்றடார்களடா? என்றுபேடாரு ்சநகைக 
முளளது.
 கபைடா்ைபபபைடாருள க்த்ைல் நி்லயின் கடார 
ணேடாக யடாழபபைடாணம், ேட்க்களபபு, ேன்னடார் 
கபைடான்்ற பைல ைமிழர் ைடாயகப பைகுதிகளிலுளள 
இ்ளஞர்கள கபைடா்ைபபபைடாருள பைழக்கத்துக்கு 
அடி்ேயடாகியுளளடார்கள.பைடா்்சடா்ல ேடாணவர்கள 
சிலரின் நி்லயும் கேடா்சேடாகியுளளைடாக பைரிய 
வருகின்்றது.மிகபபபைரிய ்சமூகச சீரழிவு ைமிழர் ைடாயகப 
பைகுதிகளில் இன்று ஏற்பைடடிருக்கின்்றது.புலம்பபையர் 
ைமிழர்கள அனுபபும் பைணத்்ை பையன்பைடுத்தி 
இ்ளஞர் ்சமூகம் இத்ை்கய தீய ந்வடிக்்ககளில் 
ஈடுபைடடு வருகின்்ற்ேயடானது ஒடடுபேடாத்ை 
ைமிழ ்சமூகத்்ையும் வ்க்கிகல பைடாதிபபை்ை நடாம் 
அவைடானிக்கக் கூடியைடாக உளளது.இ்ளஞர்கள 
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இலங்்கயிலுளள இநது ேைத்தின் ைனித் 
துவத்்ைப பைடாதுகடாபபைது பைடா்ர்பில் ஆரடாய 

கவணடும் என ஜனடாதிபைதி ரணில் விக்ரேசிங்க 
பைரிவித்துளளடார். பைடாரடாளுேன்்றத்தில் புைன்கிழ்ே 
விக்ச் உ்ரபயடான்்்ற நிகழத்திய கபைடாகை அவர் 
இநைக் கருத்்ை பவளியிட்டார்.  பைடாரடாளுேன்்றத்தில் 
வரவு ப்சலவுத் திட்த்தின் மீைடான விவடாைம் 
ைற்கபைடாது ந்்பபைற்றுவருகின்்றது. நிதி 
அ்ேச்சடா் என்்ற மு்்றயில் ஜனடாதிபைதியும் 
பைடாரடாளுேன்்ற நிகழவுகளில் ைற்கபைடாது ைவ்றடாது 

கலநதுபகடாணடுவருகின்்றடாடா். இநை நி்லயிகலகய 
புைன் கிழ்ே உ்ரயடாற்றிய ரணில் விக்கிரேசிங்க 
இநது ேைத்தின் மீைடான ைனது திடீடா்க் கடாை்ல 
பவளிபபைடுத்தி அ்னவ்ரயும் ஆச்சரியத்தில் 
ஆழத்தினடாடா்.
 இநது ேைத்தின் மீது ஜனடாதிபைதியின் இநை 
திடீடா் அக்க்்றக்கு கடாரணம் என்ன என்்ற ககளவி 
இைன்மூலம் ைமிழ ேக்களி்ம் எழுவது ைவிடா்க்க 
முடியடாை ஒன்்றடாகியிருக்கின்்றது.
 “இநது ஆலயங்களில் ேடாத்திரேன்றி, 
பபைௌத்ை விஹடா்ரகளிலும் இநது பைய்வங்க்ள 
வழிபைடடு வருகின்்றனர்” என ரணில் விக்கிரேசிங்க 
ைனது உ்ரயின் கபைடாது சுடடிக்கடாடடினடார். 
யடாழபபைடாணத்தில் சிவ வழிபைடாடு பபைடாதுவடானது 
என்பைது்ன், இலங்்கயின் பைன் பைகுதியில் 
விஷணு க்வு்ள வழிபைடுவது பபைடாதுவடாகக் 
கடாணபபைடுகின்்றது என ரணில் கூறுகின்்றடார். 
கேலும், பைன் பைகுதியில் பைல இநது க்வுளக்ள 
ேக்கள வழிபைடடு வருவைடாகவும் ஜனடாதிபைதி 
பைரிவித்ைடாடா்.
 விஷணு, முருகன், பைத்தினி உளளிட் பைல 
பைய்வங்க்ள, பைன் பைகுதியில் ேக்கள வழிபைடடு 
வருகின்்றடாடா்கள. இநதியடாவிலுளள இநது ேைத் 
திற்கும் இலங்்கயிலுளள இநது ேைத்திற்கும் 
இ்்யில் ைனித்துவங்கள கடாணபபைடுகின்்றன 
எனத் பைரிவித்ை அவடா், இலங்்கயிலுளள இநது 
ேைம் குறித்து, அறிக்்கபயடான்்்ற பைடாகுத்து 
வழங்குேடாறு, வி்யத்திற்கு பபைடாறுபபைடான 
அ்ேச்சரி்ம் ைடான் ககடடுக் பகடாளவைடாகவும் 
குறிபபிட்டாடா்.
 ‘’நடாம் வரலடாற்்்ற ே்றநது விடுகின்க்றடாம். 
எனகவ, வரலடாறு குறித்து அறி்வயும் ஆரடாய்ச 
சி்யயும் முன்பனடுபபைைற்கடாக இநை நிறுவனம் 
ப்சயற்பை் கவணடும். ேகடா வம்்சத்து்ன் நடாம் 
அறிநை வரலடாற்றில் பபைரிய வித்தியடா்சம் இருக்கின் 
்றது. ேகடா வம்்சத்தில் உளள திகதிக்ள ேடாற்்ற 
முடியடாது. ேகடா வம்்சத்தில் ஒரு ைரபபினரின் 
கருத்துககள உளளன. பவளிகய ேடாறுபபைட் 
கருத்துகள கடாணபபைடுகின்்றன. இவற்்்ற கருத் 
தில் பகடாணடு, இலங்்கயில் வரலடாற்று நிறு 
வனபேடான்்்ற ஆரம்பிக்க கவணடும்” என 
ஜனடாதிபைதி ரணில் விக்ரேசிங்க பைரிவித்திருபபைது 
முக்கியேடானைடாகும்.
 பபைௌத்ை சிங்கள ேக்களடால் கபைடாற்றித் 
துதிக்கபபைடும் ேகடாவம்்சம் குறித்தும் ரணில் 
விேர்்சனத்்ை முன்்வத்திருக்கின்்ற கபைடாதிலும், 
பபைௌத்ை கடும் கபைடாக்கடாளடா்கள அது பைடா்டா்பில் 
பேௌனேடாக இருபபைது ஆச்சரியேடான ஒன்றுைடான். 
ரணிலின் கருத்துக்க்ளயிடடு அவடா்கள கணக்கில் 
கூ் எடுக்கவில்்ல என்பைதும் இைற்குக் கடாரணேடாக 
இருக்கலடாம்.
 ரணில் விக்கிரேசிங்கவின் இநை அறி 
விபபு இநது ேைத் ை்லவடா்கள ேத்தியில் 
வரகவற்்பைபபபைற்றிருக்கின்்றது. பபைௌத்ை 
ேைத்ைதுக்கு முன்னுரி்ே பகடாடுக்கும் ஒரு 

நடாடடில், ேை ்சகிபபுத் ைன்்ே இல்லடாை ஒரு 
நடாடடில் இவவடாறு இநது ேைம் பைடா்டா்பைடாக 
ரணில் கிலடாகித்துபகபைசுவைற்கு நிச்சயேடாக கவறு 
கடாரணங்களும் இருக்க கவணடும்.
 ேைச்சடாடா்பைற்்ற ஒரு நடா்டாக இலங்்க்ய 
ஏற்றுக்பகடாளவைற்கு இலங்்கயிலுளள பபைௌத்ை 
ேைத் ை்வடா்கள ஒருகபைடாதும் ையடாரடாகவில்்ல. 
அைனடால்ைடான் பபைௌத்ை ேைம் அர்ச ேைேடாகப 
பைடாதுகடாக்கபபைடும் என்பைதும், அைற்கடான முன்னுரி 
்ேயும் அரசியல்ேபபிகலகய ஏற்றுக்பகடாளளப 

பைடடிருக்கின்்றது. அரசியல்ேபபின் அநை 
ஏற்பைடாடு எநபவடாரு சூழநி்லயிலும் ேடாற்்ற 
முடியடாை ஒன்்றடாகத்ைடான் இருக்கின்்றது. அை்ன 
ேடாற்்றமுற்பைடுவது பநருபபு்ன் வி்ளயடாடுவது 
கபைடான்்றது என்பைைடால், இவவி்யத்தில் சிங்களத் 
ை்லவடா்கள அவைடானத்து்ன்ைடான் இருநது 
வருகின்்றடாடா்கள.
 இபகபைடாது இநது ேைம் பைடா்டா்பில் ரணில் 
கிலடாகித்துப கபைசியிருபபைைடால் இநது ேைத்துக்கும் 
்சே அநைஸத்்ைக்பகடாடுபபைைற்ககடா, அர்ச ேைம் என 
ஏற்றுக்பகடாளவைற்ககடா ரணில் ையடாரடாகிவிட்டாடா் 
எனக் கருைமுடியடாது. அது ைனது ை்லக்கக 
ஆபைத்ைடானது என்பை்ைத் பைரியடாைவரல்ல ரணில்.
 பபைௌத்ை ேைம் இநது ேைத்திலிருநது 
கைடாற்்றம் பபைற்்றது என்பைைடாலும், பபைௌத்ை 
ேைத்்ைத் கைடாற்றுவித்ை பகௌைே புத்ைடா் ஒரு 
இநது என்பைைடாலும், இநது ேைக் க்வுளக்ளயும் 
வணங்கும் பைடாரம்பைரியம் பபைௌத்ை ேக்களி்மும் 
இருக்கின்்றது. அைற்கடாக அவடா்கள இநது 
ேைத்்ையும் ்சேத்துவேடாக ஏற்றுக்பகடாளளத் 
ையடாரடாகவிருக்கின்்றடாடா்கள என்பைது கருத்ைல்ல.
 இலங்்கயிலுளள பைல இநது ஆலயங்கள, 
க்நை கடாலங்களில் க்சைபபைடுத்ைபபைட் ்சம் 
பைவங்கள இ்ம்பபைற்றுளளன. இநதுக்களின் 
பைடால்பபைடாருளக்ளப பைடாதுகடாக்க முடியடாை நி்ல 
பைடா்டா்கின்்றது. வரலடாற்றுச சி்றபபுமிக்க இநது 
ஆலயங்களின் பைடான்்ே பைடாதுகடாக்கபபை்டா்ே 
உளளிட் பைல்கவறு ்சம்பைவங்கள க்நை 
கடாலங்களில் பைதிவடாகியிருநைன. இநது ேைச 
சின்னங்கள அழிக்கபபைடடு அநை இ்ங்களில் 
பபைௌத்ை ஆலயங்கள அ்ேக்கபபைடுவது இன்றும் 
பைடா்டா்கின்்றது.
 குருநதுடாடா் ே்லயில் இநை நி்ல 
இன்றும் அநைப பைகுதி்ய ஒரு பகடாதி நி்லயில் 
்வத்திருக்கின்்றது. புகழபபைற்்ற திருககடாணே்ல, 
திருக்ககடாகணஸவரம் ஆலயத்்ை சிங்கள 
ேயேடாக்குவைற்கடான ப்சயற்பைடாடுகள திட்மிட் 
மு்்றயில் முன்பனடுக்கபபைடுகின்்றது. அர்ச 
இயநதிரங்கள இைற்குப பின்புலத்திலிருநது 
ப்சயற்பைடுகின்்றன. திருக்ககடாகணஸவரத்்ை 
பைடாதுகடாபபைைற்கு என்ன ப்சய்வது என்று பைரியடாது 
இநதுக்கள தி்கத்துபகபைடாய் நிற்கின்்றடாடா்கள.
 சிங்கள - பபைௌத்ை இனவடாைத்தின் இலக்கு 
களடாக இநதுக்களின் புரடாைன ககடாவில்கள உளளன. 
அன்்றடா்ம் பவளிவரும் ப்சய்திகளில் இவற்்்ற 
நடாம் பைடாடா்க்க முடிகின்்றது.
 இநை நி்லயில் ரணில் விக்கிரேசிங்கவின் 
பைடாரடாளுேன்்ற உ்ர, “இடிபபைது சிவன்  ககடாவில். 
பைடிபபைது கைவடாரம்” என்்ற நி்ல்யத்ைடான் 
பவளிபபைடுத்துகின்்றது.

எதற�ொ� இந்த உ்ொயம்?
ரணில் விக்கிரேசிங்க்வப பபைடாறுத்ைவ்ர அவடா் 
இன்று எதிடா்பகடாளளும் முக்கியேடான பிரசசி்னக 
ளில் ஒன்று புதுடில்லி்ய வ்சபபைடுத்துவதுைடான். 

ரணில் என்னைடான் முயன்்ற கபைடாதிலும், கேடாடி 
அர்சடாங்கம் ரணிலி்மிருநது ்சற்று விலகித்ைடான் 
நிற்கின்்றது. ரணி்ல உத்திகயடாகபூர்வேடாக புது 
டில்லிக்கு அ்ழபபைைற்கு கேடாடி அர்சடாங்கம் 

இன்னும் ையடாரடாகவில்்ல. அண்் நடாடடு்ன் 
பை்கத்துக்பகடாளவதிலுளள ஆபைத்்ை 
உணரடாை ஒருவரல்ல ரணில். டில்லி்யக் 
கவடா்வைற்கடாக பைல்கவறு முயற்சிக்ள அவடா் 
கேற்பகடாணடுவருகின்்ற கபைடாதிலும், கேடாடியின் 
க்்க்கண பைடாடா்்வ அவடா் பைக்கம் திரும்புவைடாகத் 
பைரியவில்்ல.
 இநைப பின்னணியில்ைடான் இநது ேைக் 
ககடாடபைடாட்் முன்னி்லபபைடுத்தும் பைடாரதிய 
ஜனைடா கடசி அர்சடாங்கத்்ைக் கவரக்கூடிய வ்கயில் 
இநது ேைம் குறித்து ரணில் உ்ரயடாற்றினடாரடா என்்ற 
ககளவி அரசியல் வட்டாரங்களில் எழுகின்்றது.
 பபைௌத்ை ேைத்்ை முன்னி்லபபைடுத்தும் 
பிரைடான கடும்கபைடாக்குக் கடசியடாக இலங்்கயில் 
இன்றிருபபைது ரடாஜபைக்க்ஷக்களின் பபைடாதுஜன 
பபைரமுனைடான். ஆனடால், ரடாஜபைக்ஷக்கள இன்று 
ரணிலின் ையவில் ைேது இருபபுக்க்ள பைடாதுகடாக்க 
கவணடியவடா்களடாக இருபபைது இரகசியேல்ல. 
அைனடால், ரணில் ைன்்னப பைலபபைடுத்ை எடுக்கும் 
எநைபவடாரு முயற்சி்யயும் ரடாஜபைக்ஷக்கள எதிடா் 
கபகபைடாவதில்்ல. ஏபனனில் ரணில் பைல 
ேடாக இருபபைதுைடான் ைேது பைடாகடாப்பை உத் 
ைரவடாைபபைடுத்தும் என்பை்ை ரடாஜபைக்ஷக்கள பைரிந 
து்வத்துளளடாடா்கள.
 இது ரணிலுக்கு வடாய்பபைடாக இருபபைைடால், 
இநது ேைம் குறித்து பைடாரடாளுேன்்றத்தில் கிலடா 
கித்துபகபை்ச ரணிலடால் முடிநதிருக்கின்்றது. 
இநதியடாவின் நல்பலணணத்்ைப பபைறுவைற் 
கடாக கபைசசுக்களுக்கடான அ்ழப்பை அவடா் 
பவளியிடடுளளடாடா். 13 குறித்தும் கபைசிக்பகடாண 
டிருக்கின்்றடாடா். இபகபைடாது இநது ேைம் குறித்து 
கபைசி கேடாடியின் கவனத்்ைக் கவர அவடா் 
முயற்சிக்கின்்றடார்.
 ரணில் விக்கிரேசிங்க ப்சடால்லியிருபபை்ை 
வழ்ேகபைடால பவறும் வடாய்பகபைச்சடா அல்லது 
ப்சலுருபபபைறுேடா என்பை்ை பபைடாறுத்திருநதுைடான் 
பைடாடா்க்க கவணடும்.
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இநை நி்ல பைடா்ர்நைடால் ைமிழ ேக்கள அ்் 
யடாளம் சுயேரியடா்ை ஏன் பகௌரவத்்ை கூ் 
கபைண முடியடாை நி்லகயற்பைடும்.
 ்சர்வகை்ச ்சமூகம் இநை நி்லகயற் 
பைடுவைற்கு அனுேதிக்ககூ்டாது. உலகிற்கு 
இது பி்ழயடான முன்னுைடாரணேடாக ேடாறும். 
பிரடாநதியத்திலும் நடாடடிலும் ்சேடாைடானத்்ை 
்சர்வகை்ச ்சமூகம் விரும்பினடால் அவர்கள இநை 
பிரசசி்னக்கு தீர்்வ கடாணகவணடும் எனத்  
பைரிவித்துளளடார்.

இலங்்க அரச ... த�ொடர்ச்சி...



மாற்றுத்திறனாளிகளுகக ான 
கல்வி வேலைோய்ப்பு என்னும் 

இரண்டு முககிய தளஙகளிலும் எநத 
அளவுககு ேளர்ச்சிகள் ஈழத் தமிழரிலை 
ஏற்்படுத்தப்்பட்டுள்ளது?

கல்வி
 ேடாற்றுத்தி்றனடாளிகளி்்கய கல்வியில் 
வளர்சசி ஏற்பைடுத்ைபபைடடுளளைடா என்று பைடார்த் 
ைடால், ஆம் ஏற்பைடுத்ைபபைடடுளளது எனக் கூ்ற 
லடாம். அதிலும் விழிபபுணர்வற்்ற ேடாற்றுத் 
தி்றனடாளிகளு்்ய கல்வி வளர்சசி அபைரீைேடாக 
ஏற்பைடடுளளது. யடாழபபைல்க்லக் கழக்த்தில் 
ேடடும் சுேடார் பைத்திற்கும் கேற்பைட் ேடாணவர் 
கள கல்வி கற்று வருகின்்றனர். அகை கபைடால் 
இலங்்கயில் உளள அ்னத்துப பைல்க்லக் 
கழகங்களிலும் ஏரடாளேடான விழிபபுணர்வற்்ற 
ேடாணவர்கள  கல்வி்யத் பைடா்ர்கின்்றனர். 
ஆனடால் இவவடாறு கவவியில் ஏற்பைடடுளள 
இநை அபிவிருத்தி திருபதி அளிக்கின்்றைடா 
எனக் ககட்டால், பைதில் இல்்ல என்க்ற கூ்ற 
கவணடியுளளது. ஏபனனில் ேடாற்றுத்தி்றனடாளிக 
ளில் முக்கியேடாக ப்சவிபபுலன் அற்்ற ேடாற் 
றுத்தி்றனடாளிகள உளளனர். இவவடா்றடான ேடாற் 
றுத்தி்றனடாளிகள உயர் கல்விக்குச ப்சல்லும் 
வடாய்பபு இதுவ்ரயிலும் இல்்ல என்க்ற 
கூ்ற கவணடியுளளது. கேலும் உயர் கல்விக்குச 
ப்சல்லும் வடாய்பபு இன்னும் இவவடா்றடான 
ேடாற்றுத்திளனடாளிகளுக்கு வ்க்கு கிழக்கு 
உளளிட் இலங்்கயின் எநை பைகுதிகளிலும் 
ஏற்பைடுத்ைபபை்வில்்ல என்பைதுைடான் உண்ே.
 இவர்களுக்கடான ்்ச்க பேடாழியும் ்சரி, 
இவர்களுக்கடான ் ்ச்க பேடாழி ஆசிரியர்களுக்கடான 
பையிற்சசி இலங்்கயில் இல்்ல. ஏரடாளேடான 
ப்சவிபபுலனற்க்றடார் இருக்கின்்ற கபைடாதும் அவர் 
களுக்கு கல்வி்ய கற்பிக்கக் கூடிய ஆசிரியர்களின் 
எணணிக்்க மிகக் கு்்றவடாககவ உளளது. இநை 
நி்லயில், இவவடா்றடான ேடாணவர்கள ஓரளவுக்கு 
முயற்சி ப்சய்து ்சடாைடாரண ைரம் ேடடும் கல்வி்ய 
கற்பைடார்ககள அன்றி, அவர்களடால் உயர் கல்வி்ய 
பபைறுவைற்கு இன்னும் வழி ஏற்பைடுத்திக் 
பகடாடுக்கபபை்வில்்ல. அநை வ்கயில் ்்ச்க 
பேடாழி கல்வியில் வ்க்கு கிழக்கு உளளிட் 
இலங்்கயின் அ்னத்து பைகுதிகளும் மிகவும் 
பின்ைங்கிய நி்லயிகலகய உளளது.

வெறலெனாய்ப்பு
இலங்்க அர்சடாங்கத்தினு்்ய சுற்று நிருபைம் 
– பபைடாது நிர்வடாக உளனடாடடு கவ்லவடாய்பபு 
அ்ேசசு 27/88 – இைன் பைடி அ்னத்து அர்ச 
பைடாழில்வடாய்பபுக்களிலும் மூன்று வீைம் கட 
்டாயம் ேடாற்றுத்தி்றனடாளிகளுக்கு  ஒதுக்கபபை் 
கவணடும். இநை பைடாழில் வடாய்பபுக்க்ளப 
பபைடாறுத்ை வ்ரயில்  மிகமிக அதிர்சசியடான 
நி்லைடான் இலங்்கயில் உளளது. இதில் எநை 
விைத்திலும் வளர்சசிகய இல்்ல என்று கூ்றலடாம். 
கேலும் இநை மூன்று வீை பைடாழில் வடாய்பபு ஒரு 

மு்்றகயனும் வழங்கபபை்வில்்ல. அைற்கு இர 
ணடு பிரைடான கடாரணங்கள உளளன.
 அதில் முைலில், அநை மூன்று வீைத்்ை 
அ்்கின்்ற அளவிற்கு ேடாற்றுத்தி்றனடாளிகளு்்ய  
கு்்றநை பைட்ச பைடாழில் ைக்ே இருபபைவர்கள மிக 
வும் கு்்றவு.
 அடுத்ைது ேனபபைடாங்குத் ை்்-அவவடாறு 
பைடாழில் வடாபபுக்கு எடுபைடுபைட்டாலும் அவர்க்ள  
பைணிகளுக்குள உளவடாங்குவைற்கு ை்் ஏற்பைடுத் 
ைபபைடுகின்்றது.  இவவடா்றடானவர்க்ள பைணிகளுக்கு 
அேர்த்தினடால் விக்ச் வ்சதிகள ேற்றும் விக்ச் 
ஏற்பைடாடுகள ப்சய்து பகடாணடுக்க கவணடி வரும் 
என எணணும் எதிர்ே்்றயடான ஓர் ேனபபைடான்்ே 
அ்னத்து இ்ங்களிலும் உளளது. இநை ேன நி்ல 
வ்க்கு ேற்றும் கிழக்கில் இன்னும் அதிகேடாககவ 
உளள்ை அவைடானிக்க முடியும். எனகவ 
வ்க்கு ேற்றும் கிழக்கில் பைடாழில்வடாய்பபு 
ேடாற்றுத்தி்றளடானிகளுக்கு கி்்பபைது மிகமிக 
கு்்றவுைடான்.

 இைன் கடாரணேடாக சுய பைடாழி்ல அதிக 
ேடா்ற ேடாற்றுத்தி்றனடாளிகள நம்பியிருக்கும் சூழ 
நி்ல கடாணபபைடுகின்்றது. இநை சுய பைடாழிலுக் 
கடாவது பைடாழில் பையிற்சசிகள,முைலீடடு வடாய்பபு 
க்கள ேற்றும் ்சந்ைவடாய்பபுக்க்ள ஏற்பை்த்தி 
பகடாடுத்ைடால் நல்லது. ஆனடால்  இநை வ்சதிக்ள 
அவர்களுக்கு ப்சய்து பகடாடுக்கபபை்டாை  கடாரணத் 
தினடால் அவர்களடால் ைேது சுய பைடாழில் 
வடாய்ப்பையும் நீண் கடாலத்திற்கு ப்சய்து பகடாளள 
முடியடாை நி்ல ஏற்பைடடு விடுகின்்றது.
 எனகவ ேடாற்றுத்தி்றனடாளிகளி்்கய 
கல்வி வளர்சசி ஏற்பைடடு ஏன் பைடாழில் வளர்சசி 
ஏற்பை்வில்்ல என்்றடால் அர்ச அதிகடாரிகளி்்கய 
உளள எதிர்ே்்றயடான எணணங்ககள கடாரணம் 
எனக் கூ்றலடாம்.

விலளயாட்டுத்துலற உைகளாவிய 
நிலையில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் 

உள்ளத்திற்கும் உைலுககும் ேளர்ச்சி 
அளிககும் துலற  என்றேலகயில் ஈழத் 
தமிழ் மாற்றுத் திறனாளிகளிலை எநத 
அளவுககு இத்துலற முன்வனற்றப்்பட்டு 
ேருகின்றது?

 உைடாரணத்திற்கு சீனடாவில் இம் ேடாைம் 
பைரடா ஒலிம்பிக் கபைடாடடியில் நீச்சல் கபைடாடடி 
ந்்பபை்றப கபைடாகின்்றது. ஆனடால் இநை கபைடாட 
டியில் கலநது பகடாளளச ப்சன்்ற இலங்்க 
அணியில் ஒரு ைமிழனும் க்சர்க்கபபை்வில்்ல. 
எவவளகவடா முயற்சிகள ப்சய்தும் அவர்களுக்க 
வடாய்பபுக்களும் வழங்கபபை்வில்்ல.  அத்கைடாடு 

வி்ளயடாடடு கபைடாடடிகளில் பைங்கு பைற்றுவைற்கு 
ேடாற்றுத்தி்றனடாளிக்்கய பபைரியளவில் 
ஆவர்வத்்ையும் கடாண முடியவில்்ல. அநை 
நி்லயிலும் சுேடார் இருபைைந்ை வி்ளயடாடடு 
வீரர்க்ள க்சர்த்து பையிற்சி அளித்து இருநை கபைடாதும் 
இலங்்க அரசு அவர்க்ள வி்ளயடாடடில் 
இ்ணத்துக்பகடாளளவில்்ல.
 ைமிழர் பிரகை்சத்தில் யுத்ை கடால பைகுதிக 
ளில் ைமிழீழ  விடுை்லபபுலிகள ேக்களுக்கு 
பைலன் அளிக்க கூடிய ஒவபவடாரு து்்றகளுக்கும் 
முக்கியத்துவம் பகடாடுத்து இருநைடார்கள. அதில் 
வி்ளயடாடடுத் து்்றக்கு அதிகளவில் முக் 
கியத்துவம் பகடாடுத்து இருநைடார்கள. பபைரும் 
கபைடாடடிக்ளயும் ந்த்தி ேடாணவர்க்ள ஊக்கப 
பைடுத்தி வநைனர். ஆனடால் இநை நி்ல ைற்கபைடாது 
இல்்ல. இது பபைரும் பைடாதிபபைடாக உளளது. 
ஆனடால் ைற்பபைடாது வவுனியடா பைல்க்லக்கழகம் 
ேடாற்றுத்தி்றனடாளிகளுக்கடான வி்ளயடாடடுக்க்ள 
ந்த்துவைற்கு முயற்சிக்ள எடுத்துளளைடாக 
ககளவி பைடடிருக்கின்்றனர். இது ஒரு நல்ல 
ப்சய்தியடாக உளளது.

மாற்றுத்திறனாளிகளுகக ான 
புதுோழ்வுககு அறிவுட்ைல் 

ததாழில் நுட்்பப்்பைம் அளித்தல்   என்்பன 
ேற்றில் புைம்த்பயர் தமிழர்கள் எவோறு 
தெயற்்பை வேண்டும் என நீஙகள் 
நிலனககின்றீர்கள்?

 நீண் கடாலேடாககவ எனக்கு புலம்பபையர் 
ைமிழர்கள ப்சய்து வரும் உைவிகள குறித்து ஓர் 
அதிருபதி இருக்கின்்றது ஏபனனில், அவர்களின் 
உைவிக்ள திட்மி்பபை்டாை உைவிகளடாக 
உளளன. கபைடாருக்குப பின் அவர்கள ைமிழ ேக் 
களுக்கு அனுபபியுளள நிதியின் கணக்்க ஆய்வு 
ப்சய்ைடால் வ்க்கு கிழக்்கப கபைடால் கேலும் நடான்கு 
ேடாவட்ங்க்ள வடாங்கியிருக்க முடியும் என 
நி்னக்கின்க்றன். ஒரு ஒழுங்க்ேக்கபபைடடுளள 
ஓர் ஒழுங்கு மு்்றக்குக் கீழ அவர்கள அநை நிதி்ய 
அனுபபியிருக்க கவணடும்.  ைமிழர் ைடாயகத்தில் 
இருக்கும் கபைடாரடால்  பைடாதிக்கபபைடடுளள ேக்களுக்கு 
என்ன உைவிகள கை்வ என்பை்ை அவர்கள 
ஆய்வுக்குடபைடுத்தி ஒழுங்க்ேக்கபபைடடு 
அநை உைவி நிதி்ய அர்சடாங்கத்திற்கு  ஊ்டாக 
வழங்குவது என புலம்பபையர் ைமிழர்கள முடிவு 
பவடுத்துளளைடாக ககளவி பைடுகின்க்றன். இது 
ஒரு நல்ல முடிவு.  இ்ை விடுத்து ஒரு ைனி 
நபைர்க்ள நடாடி அவர்களின் அன்்றடா் கை்வக்ள 
நி்்றகவற்்ற பைணம் அனுபபுவதும், இருக்கும் 
ககடாவில்க்ள புதுபபிக்கி்றம் என்்ற கபைடாக்கில் 
இடித்து பபைரும் பைடா்க பைணத்்ை ப்சலவித்து 
அ்ைக் கடடுவதும், சிறியளவில் இருக்கும் 
ககடாயில் கை்ர பபைரியளவில் ப்சய்வதும் ஒர் 
வீணடான கவ்ல என நி்னக்கின்க்றன். எனகவ 
புலம் பபையர் ைமிழர்கள  ஓர் ஒழுங்கு பைடுத்ைப 
பைட் பபைடாறிமு்்றக்கு கீழ ைேது நிதி்ய கை்வ 
யு்்கயடா்ர இனம் கணடு, நடாடடிலும் அைற்கடான 
ஓர் ப்சயல்திட்த்்ை ஒருவடாக்கி, அனுபபைபபைடும் 
பைணம் குறித்து ஓர் கணகடாணிப்பை கேற்பகடாணடு 
ப்சயற்பை் கவண டும். இது அவர்களின் 
பைணம் வீண வி்ரயம் ஆகடாேல் கடாத்திரேடான 
ப்சயற்பைடாடுகளுக்கு பையன்பைடுத்ைபபை டும். நி்்றய 
ேக்கள பையன் அ்்வடார்கள என எணணுகின்க்றன்.
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அ்னத்துலை� மொறறுத்திைனொளி�ள �ொள 
டிசம்்ர் 03 இல இடம்க்று வ்த 

கயொட்டி ஈழத் தமிழர் தொய�த்தில மொறறுத் 
திைனொளி�ளின  வொழ்்வ உளவொங்குதல 
வழி புைக�ணிபபுக�்ள அ�றைல அவர் 
�ளின திைன�்ள வளர்த்தல அவர்�ளுக�ொன 
மனித உரி்ம�்ள நி்லைப்டுத்தல கதொடர் 
்ொன தந்தி்ரொ்ொயங்�்ளப புதுபபித்தல 
சிந்த்ன�்ளப புதுபபித் தருக�ொன இலைக 
கின ்�ர்மு�ம்

இலைங்்� இயலைொ்ம உளள மக�ளுக 
�ொன ்தசிய ச்் அங்�த்தவரொன 

தே.சுப்பிரமணியம் அவர்�ள மொறறுத் 
திைனொளி�ளுக�ொன சர்வ்தச �ொளி்ன 
முனனிட்டு இலைககு ஊட�த்திறகு வழங்கிய 
சிைபபு கசவ்வி....

,yq;ifapy; khw;Wj;jpwdhspfs; 
njhopy; tha;g;Gfspy; Gwf;fzpg;G



மொவீரர் தின ் வ்வங்�ள �்டக்றறு 
மு டி வ ் ட ந் தி ரு க கி ன ை து . 

வழ்ம்யவிட அதி�மொன மக�ள இந்த 
மு்ை நி�ழ்்வந்தல நி�ழ்வு�ளில தன 
கனழுசசியொ�்வ ்ங்குக�ொண்டுளளொர்�ள. 
இந்த மக�ள உணர்்வ நீங்�ள எவ்வொறு 
்ொர்ககினறீர்�ள?

 உண்ேயில் 2018 க்கு பிற்பைட் 
கடாலபபைகுதியில் ேடாவீரடா் தின நிகழவுகள  
இ்்யுறுகளுக்கு ேத்தியில் ந்த்ைபபைட்டாலும் 
கூ், இம்மு்்ற ேடாவீரடா் தினம் முன்புகபைடால 
அைடாவது 2008 க்கு முன்னடா் விடுை்லப புலிகளின் 
கடாலத்தில் எவவடாறு எழிசசியடாக இ்ம்பபைற்்றகைடா 
அதுகபைடான்்ற எழுசசியு்ன் இ்ம்பபைற்்றது. 
வ்க்கு, கிழக்கில் உளள எடடு ேடாவட்ங்களிலும் 
எழுசசிகரேடாக இநை மு்்ற ேடாவீரடா் தின நிகழவுகள 
ந்்பபைற்றிருக்கின்்றன.
 இபகபைடாது 33 துயிலும் இல்லங்கள உள 
ளன. இதில் 10 துயிலும் இல்லங்களில் இரடா ணுவ 
முகடாம்கள இருநைடாலும்கூ், இவவடாறு இரடாணு 
வம் இல்லடாை ேடாவீரடா் துயிலும் இல்லங்க ளில் 
எழுசசியடாக நி்னகவநைல் நிகழவுகள இ்ம் பபைற் 
்றது.
 ேட்க்களப்பைப பபைடாறுத்ைவ்ரயில் 
இங்கு நடான்கு துயிலும் இல்லங்கள உளளன. 
அவற்றில், ைடாணடியடி துயிலும் இல்லத்தில் 
இரடாணுவ முகடாம் இருநைடாலும் கூ், இரடாணுவ 
முகடாமுக்கு அருகக ேடாவீரடா் தினம் எழுசசியடாக 
இ்ம்பபைற்்றது. அம்பைடா்்ற ேடாவட்த்தில் ஒகர 
பயடாரு ேடாவீரடா் துயிலும் இல்லம் இருக்கின்்றது. 
ஆரம்பைத்தில் பைல ை்்கள இருநைடாலும் கூ், அங் 
கும் அது எழுசசியடாக இ்ம்பபைற்றிருக்கின்்றது.
 இம்மு்்ற பபைருநபைடா்கயடான ேக்கள 
ைன்னிச்்சயடாக இநை நி்னகவநைல் நிகழவுகளில் 
பைங்ககற்றிருநைடாடா்கள. அரசியல்வடாதிகளின் அழுத் 
ைகேடா, அல்லது கபைரூநதுகளில் ஏற்றிக் பகடாணடு 
வருவது கபைடான்்ற நிகழவுககளடா இருக்கவில்்ல. 
ேக்கள ைடாேடாக உணடா்நது ைேக்கடாக உயிடா் நீத்ை 
அநை உ்றவுகளுக்கு அஞ்்சலிபபைைற்கடாக அவடா்கள 
வநதிருபபை்ைப பைடாடா்க்கக்கூடியைடாக இருநைது.
 இதில் ப்சடால்லபபைடுகின்்ற ப்சய்தி்ய நடாம் 
பைடாடா்க்கின்்றகபைடாது, ேடாவீரடா்கள இநை ேணணிற்கடாக 
உயிடா் நீத்ைடாடா்ககளடா அநை உணடா்வு இன்றும் 
ேக்களி்ம் இருக்கின்்றது என்பை்ை இலங்்க 
அர்சடாங்கமும், ்சடா்வகை்சமும் புரிநதுபகடாளவைற்கு 
இநை ேடாவீரடா் தினம் ஒரு எடுத்துக்கடாட்டாக இருநைது 
என்பைதுைடான் எனது கருத்ைடாக இருக்கின்்றது.

இந்த மொவீரர் தினத்தில எவ் வொைொன 
ஒரு கசய்தி்ய மக�ள அரசியல 

சகதி�ளுககுச கசொலலியிருககினைொ ர்�ள?

 இ்ணநை வ்க்கு - கிழக்கில் நிரநைர 
ேடான ஒரு அரசியல் தீடா்வு ைமிழ ேக்களுக்குத் 
கை்வ என்பை்ை இநை ேடாவீரடா் தினம் 
உணடா்த்தியிருக்கின்்றது. கிழக்்கப பிரித்து 
எநைபவடாரு தீடா்்வயும் கடாணமுடியடாது என் 
பை்ை இநை ேடாவீரடா் தினத்தில் கூடிய ேக்கள 
உணடா்த்தியிருக்கின்்றடாடா்கள. ஜனடாதிபைதி ரணில் 
விக்கிரேசிங்க்வப பபைடாறுத்ை வ்ரயில் இை்ன 
ஒரு வ்க்கின்கின் பிரசசி்ன என்றுைடான் 
ப்சடால்லிவருகின்்றடாடா். ஆனடால், அவவடாறில்லடாேல் 
எங்களு்்ய உணடா்வு என்பைது இ்ணநை 
வ்க்கு கிழக்கில் தீடா்வு என்பைைடாகத்ைடான் உளளது 

என்பை்ைத்ைடான் ேடாவீரடா் தினத்தில் கூடிய ேக்கள 
உணடா்த்தியுளளடாடா்கள. இை்ன இலங்்க அர்சடாங்க 
மும் ்சடா்வகை்சமும் புரிநதுபகடாளள கவணடும்.

ஒபபீட்டளவில இவ்வருடம் மொவீரர் 
தினத்தில க�டுபிடி�ள கு்ைவொ� 

இருந்தது. இத்ன �ல லிணக�த்துக�ொன 
ஒரு சமிஞ்ஞையொ�க �ருத முடியுமொ?

 இை்ன நல்லிணக்கத்துக்கடாக ்சமிஞ்்ஞ 
யடாகக் கருதுவ்ைவி், பபைடாருளடாைடாரப பிரசசி்ன 
யிலிருநது மீளவைற்கடான ஒரு நகடா்வடாகத்ைடான் 
இை்ன அவடா்கள அனுேதித்துளளடாடா்கள என்று 
ைடான் கருைகவணடும். ஏபனன்்றடால், க்நை 
கைடா்ைலில் 69 இலட்சம் வடாக்குக்ளப பபைற்று 
பவற்றிபபைற்்ற ககடாட்டாபைய ரடாஜபைக்ஷவின் ப்சயற் 
பைடாடுகளடால் ஒரு பைடாரிய பபைடாருளடாைடார பநருக்கடி 
ஏற்பைட்து.
 இநை நி்ல்ய ேடாற்றிய்ேத்து பபைடாரு 
ளடாைடாரத்்ை கேம்பைடுத்துவைற்கு ைற்கபைடா்ைய 
ஜனடாதிபைதி ரணில் விக்கிரேசிங்க முயன்்றடாலும் 
கூ், அைற்கு புலம்பபையடா்நை ைமிழடா்களின் முைலீடு 
க்ளப பபைருேளவுக்கு எதிடா்பைடாடா்க்கின்்றடாடா். 
இநை புலம்பபையடா்நை ேக்களின் முைலீடுக்ளப 
பபை்றகவணடுேடாக இருநைடால், ைமிழ ேக்களின் 
பிரசசி்னக்ள விலக்கி அரசியல் ப்சய்ய 
முடியடாை ஒரு சூழநி்ல உளளது. இைனடால்ைடான் 
இநை ேடாவீரடா்தின நிகழவுக்ள கணடும் கடாணடாைது 
கபைடால இருக்ககவணடிய ஒரு நி்ல ஜனடாதிபைதிக்கு 
ஏற்பைடடிருக்கின்்றது.
 இருநைடாலும் கூ், ்சரத் வீரக்சகர 
கபைடான்்ற பைடாரடாளுேன்்ற உறுபபினடா்கள இை்ன 
ஏற்றுக்பகடாளளடாேல் பைடா்டா்சசியடாக இனவடாை 
ேடாகப கபைசிக்பகடாணடிருபபை்ையும் கடாணமுடி 
கின்்றது.

சொமொரண சிங்�ள மக�்ளப 
க்ொறுத்தவ்ரயில, அவர்�ள மத் 

தியில மொவீரர் தின நி்ன்வந்தல குறித்த 
உணர்வு�ள எவ்வொறுளளது?

 இநை ேடாவீரடா் தினத்துக்கு முன்னைடாக 
கே 18 இல் முளளிவடாய்க்கடால் நி்னகவநைல் 
அனுஷடிக்கபபைட்து. இைற்கு ஒரு ேடாைத்துக்கு 
முன்னைடாககவ கடாலி முகத்தி்லில் அரகலய 
என்்ற பபையரிலடான சிங்கள இ்ளஞடா்களின் 
கபைடாரடாட்ம் ஆரம்பைேடாகியிருநைது. இைன்கபைடாது 
முைன்மு்்றயடாக முளளிவடாய்க்கடால் நி்னகவநைல் 
கடாலி முகத்தி்லில் இ்ம்பபைற்றிருநைது. இநை 

ேடாற்்றம் அவடா்கள ேத்தியில் ைமிழ ேக்களு்்ய 
உணடா்வுகள பைடா்டா்பைடான ஒரு புரிநதுணடா்்வ 
ஏற்பைடுத்தியிருக்கின்்றது.
 ைமிழ ேக்களு்்ய அடிபபை்் உரி 
்ேகள வழங்கபபை் கவணடும் என்்ற உணடா்வு 
அங்கு கேகலடாங்கியிருநை்ேயடால், அைற்கு 

சிங்கள ேக்கள ேத்தியில் இருநது எதிடா்பபுக்கள 
எதுவும் உருவடாகவில்்ல. அகைகபைடால ேடாவீரடா் 
தின அனுஷ்டானங்களுக்கு எதிரடாக சிங்களத் 
ைரபபிலிருநது பபைரியளவில் பிர்சடாரங்க்ள 
இம்மு்்ற பைடாடா்க்க முடியவில்்ல.

ஜனொதி்தி ரணில விககிரமசிங்� 
்்சசுவொர்த்்த ஒனறுக�ொன 

அ்ழப்் விடுத்திருககினைொர். தமிழ்க 
�ட்சி�ளும் இந்தப ்்சசுககுச கசல 
வதறகுத் தயொரொகியுளளன. இந்த நி்லையில, 
இந்த மொவீரர் தின நி�ழ்வில கூடிய மக�ள 
தமிழ்த் தரபபுககுச கசொலலியிருககும் கசய்தி 
எனன?

 ேடாவீரடா் தினத்தில் ைன்பனழுசசியடாகக் கூடிய 
ேக்கள ைமிழத் கைசியக் கடசிகளுக்கும் பைளிவடான 
ஒரு ப்சய்தி்யக் பகடாடுத்திருக்கின்்றடாடா்கள. 
இ்ணநை வ்க்கு கிழக்கில் நிரநைரேடான 
அரசியல் தீடா்வுைடான் எேக்குத் கை்வ என்பைதுைடான் 
அவடா்கள பவளிபபைடுத்தியிருக்கும் ப்சய்தி. 
அை்ன கநடாக்கிய ஒரு கபைசசுவடாடா்த்்ைக்குத்ைடான் 
நீங்கள ப்சல்ல கவணடும் என்பைதுைடான் அவடா்கள 
ப்சடால்லியிருக்கின்்றடாடா்கள. இது முைலடாவது. 
இரண்டாவைடாக இகை ப்சய்தி்ய சிங்கள 
கை்சத்துக்கும் பகடாடுத்திருக்கின்்றடாடா்கள. அைடாவது, 
நீங்கள என்னத்்ைச ப்சடான்னடாலும் எேக்கடான தீடா்வு 
என்பைது இ்ணநை வ்க்கு கிழக்கில் சுயநிடா்ணய 
உரி்ேயின் அடிபபை்்யில் ந்்பபை்றக்கூடிய ஒரு 
கபைசசுவடாடா்த்்ைைடான்  பவற்றியளிக்கும் என்பை்ை 
சிங்கள கை்சத்துக்குச ப்சடால்லியிருக்கின்்றடாடா்கள.
 ஆனடால், ஜனடாதிபைதி்யப பபைடாறுத்ைவ்ர 
யில் அவடா் ேக்கள ஆ்ண்யப பபைற்்ற ஒரு 
ஜனடாதிபைதியடாக இல்்ல. ேடா்றடாக, ேக்கள 
பிரதிநிதிகளடால் பைரிவடான ஒரு ஜனடாதிபைதியடாக 
இருக்கின்்றடாடா். அைனடால், அவடா் எநைபவடாரு தீடா் 
்வக்பகடாணடுவநைடாலும், பைடாரடாளுேன்்றத்தின் 
ஆைரவு கை்வ என்பைைடால் அை்னத் 
ைக்க்வக்கக்கூடிய ஒருவரடாக இருக்கின்்றடாரடா 
என்்ற ககளவி இருக்கின்்றது.
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மொவீரர் �ொள நி�ழ்்வந்தல நி�ழ்வு�ள எழுசசியுடன 
�்டக்றறு முடிவ்டந்திருககினைது. 

க்ொதுமக�ள க்ருமளவுககு இவறறில தனகனழிசசியொ�க 
�லைந்துக�ொண்டிருந்தொர்�ள. இதன மூலைம் மக�ள 
கசொலலியிருககும் கசய்தி�ள எனன? கிழககு மொ�ொண மக�ளின 
உணர்வு�ள எவ்வொறுளளது என்து குறித்தும் மட்டக�ளபபு 
மொவட்ட முனனொள ்ொரொளுமனை உறுபபினரும், தமிழ்த் 
்தசியக கூட்ட்மபபின பிரமு�ருமொன ்ொ.அரிய்�த்திரன 
உயி்ரொ்டத் தமிழ் தொய�க�ளம் நி�ழ்சசிக�ொ� இந்த வொரம் 
வழங்கிய ்�ர்�ொணலின முககியமொன ்குதி�்ள இலைககின 
வொச�ர்�ளுக�ொ� இங்்� தருகின்ைொம்.
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த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



சும்ேடா ப்சடால்லக் கூ்டாது. ரணில் விக்கிரேசிங்க 
ைனது  சுயரூபைத்்ை பைட்வர்த்ைனேடாக 

இபகபைடாது பவளிபபைடுத்தி இருக்கின்்றடார். 
இைற்கு அவரது முன்னடாள அரசியல் அதிகடார 
பைங்கடாளியடாகிய ்ேத்திரிபைடால சிறிக்சன வழி 
தி்றநது விடடிருக்கின்்றடார். அதிகடாரப பைகிர்வின் 
மூலம் பிரசசி்னக்குத் தீர்வு கடாணபைைற்கு ேடாவட் 
அபிவிருத்தி ்ச்பைககள பபைடாருத்ைேடான்வ. அவ 
ற்றின் ஊ்டாக அதிகடாரப பைகிர்வு ப்சய்யலடாம். பிர 
சசி்னக்கு அரசியல் தீர்வு கடாணலடாம் என்பைது அவ 
ரு்்ய நி்லபபைடா்டாக பவளிபபைடடிருநைது.

 ேடாவட் அபிவிருத்திச ்ச்பைகள இலங்்க 
்யப பபைடாறுத்ைேடடில் நடாற்பைது வரு்ங்களுக்கு 
முன்கபை கைடால்வி அ்்நை ஓர் அரசியல் தீர்வு 
முயற்சியடாகும். அைற்குப பின்னர் தீவிரம் 
பபைற்றிருநை ைனி நடாடடுக்கடான ஆ,யுைப 
கபைடாரடாட்ம் ஏற்பைடுத்திய அழுத்ைம் கடாரணேடாக 
கநடார்கவயின் ேத்தியஸைத்து்னடான கபைச 
சுக்களில் ்சேஸடி மு்்றயிலடான அரசியல் 
தீர்வுக்கு உ்ன்பைடாடு எட்பபைடடிருநைது. ஆயி 
னும் துரதிஸ்வ்சேடாக ஆயுைப கபைடாரடாட்ம் பேௌ 
னிக்கபபைடடு அ்னத்து ேக்களும் ஏற்றுக்பகடாள 
ளக் கூடிய இ்்ற்ே வழியிலடான அரசியல் 
உரி்ேக்ள உறுதிபபைடுத்தும் வ்கயில் 
அரசியல் தீர்வு கடாணபபை் கவணடும் என்்ற 
கருத்தியல் கேகலடாங்கியுளள நி்லயில் ேடாவ 
ட் அபிவிருத்திச ்ச்பைகள குறித்ை கருத்து நடா்டா 
ளுேன்்றத்தில் முன்்வக்கபபைடடிருக்கின்்றது.
 ைமிழ ேக்களடால் பு்றநைளளபபைடடு 
கடாலடாவதியடாகிபகபைடான ேடாவட் அபிவிருத்திச 
்ச்பைகளின் மூலம் அதிகடாரப பைகிர்வு ப்சய்ய 
முடியும் என்று கனவு கடாணபைது மிக மிக 
கவடிக்்கயடானது. ந்கபபுக்குரியது. ேடாவட் 
அபிவிருத்திக்கடான அதிகடாரப பைகிர்வின் மூலம் 
இனபபிரசசி்னக்கு அரசியல் தீர்வு கடாண முடியும் 
என்று நடாடடின் ஜனடாதிபைதி ரணில் விக்கிரேசிங்க 
உ்ன்பைடாடு பைரிவித்திருநை்ே கவடிக்்கயிலும் 
கவடிக்்கயடாகும். அகைகவ்ள, அத்ை்கய 
கருத்்ை ைடான் முன்்வக்கவில்்ல. ஊ்கங்களில் 
அநை வி்யம் ைவ்றடாக பவளிவநது ்சர்ச்்சக்ள 
உருவடாக்கியுளளது என்று ஜனடாதிபைதி ப்சயலகம் 
விளக்கேளித்திருக்கின்்றது.
 ஜனடாதிபைதி ப்சயலகத்தின் விளக்கத்தில் 
ேடாகடாண ்ச்பைகளுக்குக் கீழ ேடாவட் அபிவிருத்தி 
குழுக்க்ள உருவடாக்க முடியும். நி்்றகவற்றுத் 
தீர்ேடானங்க்ள அமுல்பைடுத்துவதில் அர்சடாங்கம், 
ேடாகடாண ்ச்பைகள ேற்றும் உளளூரடாடசி 
ேன்்றங்களுக்கு இ்்யில் ்சரியடான ஒருங் 
கி்ணப்பைப கபைணுவைற்கடானகளேடாக ேடாவ 
ட் அபிவிருத்திக் குழுக்கள ப்சயற்பைடும் 
என்பைகை ஜனடாதிபைதி ரணில் விக்கிரே சிங்கவின் 
நி்லபபைடா்டாகும் என பைரிவிக்கபபைடடிருக்கின் 
்றது.
 ேடாகடாண ்ச்பைகள ஏற்கனகவ ந்் 
மு்்றயில் உளள ஓர் அரசியல் நிர்வடாகக் 
கட்்ேபபைடாகும். அநை ்ச்பைகளுக்பகன பைரிந 
து்ரக்கபபைடடு ஏற்றுக்பகடாளளபபைடடுளள 
்சட் ரீதியடான அதிகடாரங்க்ள வழங்குவைற்கு 
ேடாறி ேடாறி ஆடசிக்கு வநை அர்சடாங்கங்கள ையடா 

ரடாக இருக்கவில்்ல. இநை நி்லயில் ஏகனடா 
ைடாகனடா என்்ற ரீதியிகலகய ேடாகடாண ்ச்பைகள 
ப்சயற்பைடடு வருகின்்றன. இநை இலட்சணத்தில் 
ேடாகடாண்ச்பைகளுக்கடான கைர்ைல்க்ள ந்த்துவ 
தில் அர்சடாங்கங்கள பின்னடிக்கின்்றன. கடாலம் 
க்நை நி்லயிலும் அநைத் கைர்ைல்க்ள ந்த் 
துவதில் பபைடாருளடாைடார பநருக்கடி்ய முன்்வத்து 
அரசு அக்க்்றயற்்ற கபைடாக்கிகலகய ப்சயற்பைடடுக் 
பகடாணடிருக்கின்்றது.
 இத்ை்கய ஒரு பின்னணியில்ைடான் அதி 
கடாரப பைகிர்வின் மூலம் அரசியல் தீர்வு கடாண 
முடியும் என்று ஜனடாதிபைதி ரணில் விக்கிரேசிங்க 
நம்பிக்்கயூடடி அது குறித்ை கபைசசுவடார்த்்ைக்கடான 
திகதி உளளிட் கடாலக் பகடு்வயும் 
பவளியிடடிருநைடார். அரசியல் தீர்வுக்கடான 
அதிகடாரப பைகிர்வு எத்ை்கயது, எத்ை்கய நிர்வடாக 
ேட்த்தில் அது வழங்கபபைடும் என்பைது குறித்ை 
வி்யங்கள பைளிவற்றிருக்கின்்றன.
 இநைத் ைருணத்திகலகய ்ேத்திரிபைடால 
சிறிக்சன அதிகடாரப பைகிர்வுக்கு ேடாவட் அபி 
விருத்திச ்ச்பை கயடா்ச்ன்ய முன்்வத் 
திருக்கின்்றடார். அை்ன உளள்க்குவைற்கு ஜனடாதி 
பைதியும் இணக்கம் பைரிவித்திருக்கின்்றடார்.
 நடாடு மிக கேடா்சேடான பபைடாருளடாைடார பநரு 
க்கடியில் சிக்கித் ைவித்துக் பகடாணடிருக்கின்்றது. 
இநை நி்லயில் கடாகம் இருக்க பைனம்பைழம் 
விழுநை்ைப கபைடான்று நி்்றகவற்்றதிகடாரம் 
பகடாண் ஜனடாதிபைதி பைைவி்யக் ்கபபைற்றியுளள 
ரணில் விக்கிரேசிங்க, பபைடாருளடாைடார  பநருக்கடிக்குத் 
தீர்வு கடாணபை்ைகய ைனது முைன்்ேயடான அரசியல் 
ந்வடிக்்கயடாக வரித்துக் பகடாணடிருநைடார்.
 அநை வ்கயில் பபைடாருளடாைடாரப பிரச 
சி்ன்ய முடிவுக்குக் பகடாணடு வநது நடாட்் 
முன்கனற்்றப பைடா்ையில் இடடுச ப்சல்வகை 
அவரு்்ய தீர்க்கேடான அரசியல் ப்சயற்பைடா்டாகப 
பிரக்னபபைடுத்ைபபைடடிருநைது. பபைடாருளைடாரப 
பிரசசி்னக்குத் தீர்வு கடாணபைைற்கு ்சர்வகை்ச நடாணய 
நிதியத்தி்ம் க்ன் பபைறுவகை அர்சடாங்கத்தின் 
மிக உறுதியடான இறுதிச ப்சயற்பைடா்டாகக் கடாண 
பபைடுகின்்றது. ்சர்வகை்ச நடாணய நிதியத்தின் உைவி 
என்பைது பைல்கவறு நிபைநை்னகளுக்கு உடபைட்து. 
அநை நிபைநை்னகள நடாடடில் நிலவுகின்்ற 
எரியும் பிரசசி்ன்ள உளள்க்கியைடாக அ்ேந 
திருக்கின்்றன. அநைப பிரசசி்னகளுக்குத் தீர்வு 
கடாணபைது முக்கிய அம்்சேடாக அநை நிபைநை்னகளில் 
பவளிபபைடடிருக்கின்்றது.
 பபைடாருளடாைடாரப பிரசசி்னக்குத் தீர்வு 
கடாணகின்்ற ஒடடு பேடாத்ை முயற்சியின் ஓர் 
அங்கேடாககவ அதிகடாரப பைகிர்வின் மூலம் அரசியல் 
தீர்வு கடாணகின்்ற வி்யம் க்சர்க்கபபைடடிருக்கின் 
்றது, ஆக பபைடாருளடாைடாரப பிரசசி்ன்யக் ்கயடா 
ளவைற்கு உறுது்ணயடாக அநை முயற்சிக்கு 
ஓர் ஆைடாரேடாககவ அதிகடாரப பைகிர்வுக்கடான ந் 
வடிக்்க முன்பனடுக்கபபை்வுளளது என்பைதும் 
பைளிவடாகியிருக்கின்்றது.
 ஜனடாதிபைதி ரணில் விக்கிரேசிங்ககவ நிதி 
அ்ேச்சரடாகப பபைடாறுபகபைற்று, வரவு ப்சலவுத் 
திட்த்்ையும் அவகர நடா்டாளுேன்்றத்தில் ்சேர் 
பபித்திருக்கின்்றடார். அவரு்்ய வரவு ப்சலவுத் 
திட்த்தில் ஒரு வி்யம் ே்்றநி்லயடாக 
இருநை கபைடாதிலும் தூக்கலடாகத் பைன்பைடுகின்்றது. 
பபைடாருளைடார பநருக்கடிக்குத் தீர்வு கடாணபை்ை 
இலக்கடாகக் பகடாண் இநை வரவு ப்சலவுத் திட்ம் 

ஏற்றுேதி பபைடாருளடாைடாரத்்ை அடிபபை்்யடாகக் 
பகடாணடிருக்கின்்றது. ஆனடால் இதில் உளளுர் 
உற்பைத்தி அபிவிருத்தி குறித்து கூடிய கவனம் 
ப்சலுத்ைபபை்வில்்ல.
 இநைப பபைடாருளடாைடாரக் பகடாள்கயடானது 
40 வரு்ங்களுக்கு முன்னர் தி்றநை பபைடாருளடாைடாரப 
கபைடாக்்க நடாடடில் அறிமுகபபைடுத்திய முன் 
னடாள ஜனடாதிபைதியும் அரசியலில் நரி 
என பபையர் பபைற்்றவருேடாகிய கஜ.ஆர்.
ஜயவர்னவின் பகடாள்க்யப பின்பைற்றியைடாக 
அ்ேநதிருக்கின்்றது. பபைடாருளடாைடாரக் பகடாள 
்க்ய ேடடுேல்ல. அரசியல் தீர்வுக்கடான அதி 
கடாரப பைகிர்வு வி்யத்திலும் ைனது அரசியல் 
குருவடாகிய கஜ ஆரின் வழிபகபைடாக்்ககய 
ரணில் விக்கிரேசிங்க உளளடார்நை மு்்றயில் பின் 
பைற்்றத் துணிநதிருக்கின்்றடார் என்பைது ேடாவட் 
அபிவிருத்திச ்ச்பைகள பைற்றிய நடா்டாளுேன்்றக் 
கருத்ைடா்ல்களின் மூலம் பவளிபபைடடிருக்கின்்றது.
 ேடாவட் ்ச்பைகளின் பிைடாேகரடாகிய 
கஜஆரின் வழியிகலகய ரணில் விக்கிரேசிங்கவும் 
ைனது அரசியல் பையணத்்ைக் பகடாணடு ப்சல்ல 
முற்பைடடிருக்கின்்றடார் என்பைது அவரு்்ய 
அரசியல் ப்சயற்பைடாடுக்ள கூர்நது கவனித்ைடால் 
புரிநது பகடாளள முடியும். பபைடாருளடாைடாரப பிரச 
சி்ன என்பைது பைல்கவறு வி்யங்களு்ன் 
பின்னிப பி்ணநதிருக்கின்்றது என்பை்ை 
ேறுபபைைற்கில்்ல. ஆனடாலும் ரணில் விக்கிரேசி 
ங்க அ்னத்து வி்யங்களுக்கும் - அ்னத்துப 
பிரசசி்னகளுக்கும் ஒகர கநரத்தில் தீர்வு 
கடாணும் கபைடாக்கில் அரசியலில் அகலக் கடால் 
்வத்திருபபை்ைக் கடாண முடிகின்்றது.
 இவவடாறு அகலேடாகக் கடால் ்வபபைைன் 
மூலம் பைலைரபபின்ரயும் ைன்பைடால் கவர்ந 
திழுக்க முயற்சிக்கின்்றடார் என்பைது பைரிகின் 
்றது. எல்கலடா்ரயும் கவர்நதிழுத்து திருபதிப 
பைடுத்துவது என்பைது இயலடாை கடாரியம். அதிலும் 
குறிபபைடாக பைல்கவறு பிரசசி்னகள ஊறிப 
கபைடாய்க்கி்க்கின்்ற இலங்்கயின் அரசியலில் அது 
்சடாத்தியேடாகடாை கடாரியம். இங்குளள பிரசசி்னகள 
பவறும் பிரசசி்னகளடாக அல்லடாேல் இனத்துவ 
அரசியலு்ன் பின்னிப பி்ணநதிருக்கின்்றன. 
குறிபபைடாக சிங்கள பபைௌத்ைம் என்்ற இனவடாை 
அரசியல் நஞ்சு கலநை கைசியத்து்ன் பிரிக்க முடி 
யடாை வ்கயில் பின்னிப பை்ர்நதிருக்கின்்றன.
 இநை இனவடாை கைசிய அரசியல் நடாடடில் 
ஏற்கனகவ பைல்கவறு பிரசசி்னக்ள உருவடாக்கி 
அவற்்்றப பு்ரகயடா்ச ப்சய்திருக்கின்்றன. 
அநை நி்லயில் ேருநதுக்கும் பைன்முகத் ைன்்ே 
அற்்றகைடார் அரசியல் வழிபகபைடாக்கில் நடாடடுக்கும் 
நடாடடு ேக்களுக்கும் நன்்ே பையக்கத்ைக்க அரசிய 
்லக் பகடாணடு ப்சல்வபைன்பைது ைணணீருக்குள 
பநருப்பை அ்ணயடாேல் பகடாணடு ப்சல்ல முற் 
பைடுகின்்ற கடாரியேடாகும்.
 இனபபிரசசி்னக்கு அரசியல் தீர்வு கடாண 
கவணடுேடானடால் முைலில் இைய சுத்தியு்னடான 
அணுகுமு்்ற அவசியம். உண்ேயடாககவ 
அரசியல் தீர்வு கடாணபைைற்கடான முயற்சியில்ைடான் 
அவர் ஈடுபைடடிருக்கின்்றடார் என்பை்ைப பி்றர் 
குறிபபைடாக பைடாதிபபுக்கு உளளடாகியிருக்கின்்ற 
சிறுபைடான்்ே இன ேக்களும் அத்து்ன் ்சர்வகை்சமும் 
நம்பை கவணடும். அவர்களின் நம்பிக்்கக்குப 
பைடாத்திரேடான மு்்றயில் கடாய் நகர்த்ைல்க்ள 
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கிழக்கு ேடாகடாணத்தில் முைலீடுக்ள ப்சய்து 
கிழக்கு ேடாகடாணத்தின் ைமிழர்களின் நில 

ங்க்ள பைடாதுகடாக்கமுன்வரகவணடும் என்்ற வ்க 
யில் பைடா்ர்சசியடான ககடாரிக்்கயி்ன எனது 
கடடு்ரகள ஊ்டாக முன்்வத்துவருகின்க்றன்.
கிழக்கு ேடாகடாணத்தில் கடாணபபைடும் ைற்கபைடா்ைய 
நி்லயி்ன கருத்தில்பகடாணக் இநை ககடாரிக் 
்கயி்ன நடான் பைடா்ர்சசியடாக முன்்வத்து 
வருகின்க்றன்.
 ஆனடால் இநை ககடாரிக்்க குறித்து 
யடாரும் கவனம் ப்சலுத்துவைடாக பைரியவில்்ல.
கிழக்கு ேடாகடாணம் பைடா்ர்பில் புலம்பபையர் 
அ்ேக்குகள கரி்ச்னயற்்ற நி்லயிகலகய 
கடாணபபைடுகின்்றன. ேடாவீரர் நி்னகவநைல்கள, 
வலிநதுகடாணடாேல் ஆக்கபபைட்வர்களின் கபைடாரடாட 
்ங்கள வரும்கபைடாது ேடடுகே கிழக்கு பைடா்ர் 
பில் சிநதிக்கபபைடுகின்்றகை ைவிர கவறு எநை 
கடாலத்திலும் கிழக்கு ேடாகடாணம் பைடா்ர்பில் 
புலம்பபையர்நதுளள அ்ேபபுகள கரி்ச்னயற்்ற 
நி்லயிகலகய உளள்ை அவைடானிக்கமுடிகின் 
்றது.
 இைன்கடாரணேடாககவ இலங்்க ஜனடாதிபைதி 
யும் அவரு்ன் இ்ணநதுளளவர்களும் வ்க்கு 
ேக்களின் பிரசசி்ன என்்ற வ்க யிலடான 
கருத்துக்ள அண்ேக்கடாலேடாக பைரிவித் 
துவருகின்்றனர்.வ்க்கில் உளள ைமிழ ேக்களுக்கு 
ேடடுகே பிரசசி்னயுளளதுகபைடான்்ற கருத்துக்ள 
முன்்வத்துவருகின்்றனர்.இது கிழக்கு ைமிழ 
ேக்களுக்கு ஆபைத்ைடானைடாக ேடாறிவருகின்்ற்ை 
அவைடானிக்கமுடிகின்்றது.ரணில் அர்சடாங்கம் பிரித் 
ைடாளும் ைநதிரத்்ை பையன்பைடுத்ை மு்னவைடான 
ப்சயற்பைடா்டாககவ கநடாக்ககவணடியுளளது.
 வ்கிழக்கு ைமிழர்கள ைடாயகம்.அநை 
ைடாயகத்தில் ைமிழர்கள நிம்ேதியடாகவடாழகவணடும்.
ஏ்னய ்சமூகங்கள கபைடால் அ்னத்து உரி்ேகளும் 
பபைற்று ைங்க்ள ைடாங்ககள ஆளும் வ்கயிலடான 
அதிகடாரங்கள ைமிழர்களுக்கு கவணடும்.
ைமிழர்கள இநை நடாடடில் பைடா்ர்சசியடாக 
அ்க்குமு்்றகளுக்குளளடாகமுடியடாது என்்ற 
கடாரணத்தினடாகலகய இநை நடாடடில் அகிம்்்ச 
ரீதியடான கபைடாரடாட்ங்களும் ஆயுை ரீதியடான கபைடாரடா 
ட்ங்களும் ந்்பபைற்்றன.
 கிழக்கி்ன பைடாதுகடாக்ககவணடிய பபைடாறு 
பபு வ்க்கிற்கு உளளது என்்ற உயர்நை பகடாள 
்கயு்ன் ைமிழீழ விடுை்லபபுலிகளின் 
கைசிய ை்லவர் கவ.பிரபைடாகரன் அவர்கள 
வ்கிழக்கு ைமிழர் ைடாயக ககடாடபைடாட்் 
முன்பகடாணடுப்சன்்றடார்.வ்க்கில் கடாணிக்ள 
விடடுத்ைநைடாலும் கிழக்கில் அவவடாறு விடடுத் 
ைரமுடியடாது என தூரகநடாக்கு்ன் அவர் ப்சயற்பைட் 
கடாரணத்தினடாகலகய கிழக்கில் ைமிழர்களின் 
கடாணிகள ஓரளவு பைடாதுகடாக்கபபைட்து.

கிழக்கில் கனாணி அ்பகரிப்புக்கனா் திட்டஙகள்
இன ரீதியடாகப பைக்கச்சடார்பைடான பகடாள்ககள, 
மீளகுடிகயற்்றத்திற்கடான ேற்றும் கவறு 
இ்ங்களில் குடியேர்த்துவைற்கடான இன 
அடிபபை்்யிலடான பகடாள்ககள சிங்களவர்களுக் 
கும் ைமிழர்களுக்கும், சிங்களவர்களுக்கும் 
முஸலிம்களுக்கும் அல்லது ைமிழர்களுக்கும் 
முஸலிம்களுக்கும் இ்்யில் பைடா்ர்சசியடாகக் 
கடாணிபபிணக்குகள ஏற்பை்க் கடாரணேடாக அ்ே 
கின்்றன.இ்வ ைமிழ கபைசும் ்சமூகங்களின் 
கடாணிக்ள அபைகரிபபைைற்கு திட்மிட் வ்கயில் 
சிங்கள இனவடாை அரசுகள கேற்பகடாண் 
ப்சயற்பைடாடுகளடாகவுளளது.

• ்கல் ஓயொத் திடடம் (அம்பொ்ை)
• ம்கொவலி அபிவிருத்தித் திடடம்

• நு்ரச்்சொ்ல சுனொமி வீட்மப்புத் 
திடடம் (அம்பொ்ை)

 
இநை திட்ங்கள ஊ்டாக 1956ஆம் ஆணடு 
பைடா்க்கம் கிழக்கு ேடாகடாணத்தில் ைமிழர்களின் 
பூர்விகத்தி்னயும் அவர்களின் பைரம்பை்லயும் 
கு்்றபபைைற்கு திட்மிட் பைல்கவறு ந்வடிக் 
்ககள முன்பனடுக்கபபைட்ன.கல்கலடாயடா 
திட்த்தின் ஊ்டாக அம்பைடா்்றயிலிருநை ைமிழ 
ேக்கள விரடடியடிக்கபபைட்னர்.இகைகபைடான்று 
அம்பைடா்்றயில் கரும்பு ப்சய்்கபயன்்ற கபைடார் 
்வயில் ைமிழர்களின் விவ்சடாய கடாணிகள வலுக் 
கட்டாயேடாக சிறிேடாகவடா பைண்டார நடாயக்க 
அர்சடாங்கத்தினடால் பைறிக்கபபைடடு அக்கடாணிகள சிங் 
களவர்களுக்கு பைகிர்நைளிக்கபபைட்ன.
 இகைகபைடான்க்ற நு்ரசக்சடா்ல சுனடாமி 
வீடடுத்திட்ம் முஸலிம் ேக்களுக்கடாக அ்ேக் 
கபபைடடு இன்று வ்ரயில் அநை வீடடுத்திட்த்தில் 
முஸலிம் ேக்கள குடிகய்றமுடியடாை வ்கயில் 
சிங்கள பபைௌத்ை கைசியவடாைம் ை்்க்ள 
ஏற்பைடுத்திவருகின்்றது.இவவடாறு கிழக்கில் 
ைமிழ கபைசும் ேக்க்ள அ்க்கி ைேது சிங்கள 
பபைௌத்ை கைசியவடாைத்தி்ன நி்லநடாடடுவைற்கு 
ந்வடிக்்ககள முன்பனடுக்கபபைட்ன.
 ேகடாவலி அபிவிருத்தி திட்ம் என்னும் 
கபைடார்்வயில் இன்றும் கிழக்கில் ைமிழர்களின் 
பூர்வீக இ்ங்க்ள அபைகரிபபைைற்கு முயற்சிகள 
திட்மிட் வ்கயில் முன்பனடுக்கபபைடுகின்்றன.
வனஇலடாகடா ேற்றும் ேகடாவலி அபிவிருத்தி 
தி்ணக்களம் இ்ணநது கிழக்கில் இநை திட 
்ங்கள முன்பனடுக்கபபைடுகின்்றது.
 இங்கு அபிவிருத்தி திட்ங்கள அல்லது 
பைடாழில்வடாய்பபுக்ள ஏற்பைடுத்ைகவணடுேடானடால் 
சிங்களவர்களினடால்ைடான் முடியும் என்்ற 
ேனபபைடான்்ே இநை நடாடடில் உளள சிங்கள 
ை்லவர்களி்ம் கடாணபபைடுகின்்றது.இை்னக் 
பகடாணடு அபிவிருத்தி என்்ற பபையரில் வ்கிழக்கில் 
கடாணிக்ள அபைகரிக்கும் ந்வடிக்்ககள மும் 
முரபபைடுத்ைபபைடடுளளன.
 நடாங்கள கடாணி பிரசசி்ன்ய பைடா்ர்சசி 
யடாக எழுதிவருவைற்கு கடாரணம் கிழக்கு ேடாகடாணம் 
பைடாரிய ஆபைத்தி்ன எதிர்கநடாக்கி நிற்கின்்றது.
கிழக்கில் எஞ்சியுளள ைமிழர் நிலங்க்ள 
அபைகரிபபைைற்கு பைடாரியளவிலடான திட்ங்கள 
மு ன் ப ன டு க் க ப பை டு கி ன் ்ற ன . அ ை ற் க டா க க வ 
இன்று வ்க்கு ைமிழர்களின் பிரசசி்னக்ள 
தீர்க்கபகபைடாகின்க்றடாம் என்று கூறி கிழக்கு 
ேடாகடாணத்தில் இவவடா்றடான ப்சயற்பைடாடுகள முன் 
பனடுக்கபபைடுகின்்றன.
 அண்ேயில் ஜனடாதிபைதி ரணில் விக் 
ரேசிங்க ை்ல்ேயில் ஜனடாதிபைதி ேடாளி்கயில் 
விக்ச் கூட்பேடான்று ந்்பபைற்றுளளது.
இநை கூட்த்தில் ேட்க்களபபு ேடாவட்த்தில் 
கடாணி பைடா்ர்பைடான வி்யங்கள விரிவடாக 
ஆரடாயபபைடடுளளது.இநை கூட்த்தில் கிழக்கு 
ேடாகடாணத்்ை க்சர்நை எநை அரசியல்வடாதி்யயும் 
அ்ழக்கடாேல் ைேது அ்ேச்சர்கள,தி்ணக்கள 
ை்லவர்க்ளக்பகடாணக் இநை கூட்ம் ந்டா 
த்ைபபைடடுளளது.இநைகூட்த்தில் சுற்றுலடாத் 
து்்றயி்ன கேம்பைடுத்துவைற்கடாக அர்சடா 
ங்க கடாணிக்ள,ைனியடார் கடாணிக்ளபபபைற்றுக் 
பகடாளவது குறித்து கலநது்ரயடா்ப பைடடுளளது.
குறிபபைடாக வனஇலடாகடாவுக்கு ப்சடாநைேடான 
கடாணிகள,பைடால்லியல் தி்ணக்களத்திற்குரிய 
கடாணிகள,க்ற்க்ரக்ள அணடியுளள கடாணி 
க்ள பபைற்று சுற்றுலடாத்து்்றயி்ன கேம்பைடுத் 
ைல்,சுற்றுலடாத்து்்றயில் முைலீடு ப்சய்பைவர்களுக்கு 
கடாணிக்ள வழங்குைல்கபைடான்்ற பைல்கவறு வி் 
யங்கள குறித்து ஆரடாயபபைடடுளளது.

 இ்ைபவறுேகன ஒரு கூட்ேடாககவடா 
அல்லது இநை நடாடடின் முன்கனற்்றத்திற்கடான 
ப்சயற்பைடா்டாககவடா பைடார்பபை்ை வி் கிழக்கு 
ைமிழர்களுக்கடான பைடாரிய ஆபைத்தின் ை்ம் என்பை்ை 
யடாரும் ே்றநதுவி்கவண்டாம்.இநை ஆபைத்தி்ன 
நடாங்கள பைடா்ர்சசியடாக வலியுறுத்திவருகின்க்றடாம்.
கிழக்கில் சுற்றுலடாத்து்்ற என்்ற கநடாக்கில் 
பபைரும்பைடான்்ே சிங்களவர்ககள அதிகளவில் 
முைலீக்ள கேற்பகடாணடுவருகின்்றனர்.இகை 
கபைடான்றுைடான் இலங்்கயின் உல்லடா்சபுரியடாக 
கருைபபைடும் பைடாசிக்கு்டா பைகுதியில் சுற்றுலடாது்்ற 
என்்ற வளர்சசி என்்ற கபைடார்்வயில் 
பபைரும்பைடான்்ேயினத்்ை க்சர்நைவர்ககள 
கஹடாட்ல் து்்றயில் அதிகளவில் முைலீடு 
ப்சய்துளளது்ன் அைன் ஊ்டாக பபைரும் 
பைடான்்ே்ய க்சர்நைவர்ககள அதிகளவில் கவ
்லவடாய்பபி்னபபபைற்றுக்பகடாளளும் சூழநி்ல 
கடாணபபைடுகின்்றது.
 இநை நி்லயிகலகய மீணடும் சுற்று 
லடாத்து்்ற என்்ற கபைடார்்வயில் கிழக்கு ேடாகடா 
ணத்தில் குறிபபைடாக ேட்க்களபபு ேடாவட்த் தில் 
கடாணிக்ள வழங்கும் பைணிக்ள கேற்பகடாள 
வைற்கு ஜனடாதிபைதி ந்வடிக்்கக்ள முன்பன 
டு த் து வ ரு கி ன் ்ற டா ர் . சு ற் று ல டா த் து ் ்ற யி ் ன 
கேம்பைடுத்ைகவணடுேடானடால் அைற்கடான முைலீடு 
க்ள ப்சய்வைற்கடான வடாய்பபுக்ள ைமிழர்கள 
பபைற்றுக்பகடாளளும்கபைடாகை கடாணிக்ள பைடாதுகடாக்க 
முடியும்.ேடா்றடாக திட்மிட் வ்கயிலடான 
கடாணி அபைகரிபபுக்ள கேற்பகடாளளும் நி்ல 
யி்ன ைடுத்து நிறுத்துவைற்கு அ்னவரும் ஒன் 
றி்ணயகவணடும்.
 இகைகபைடான்று ேட்க்களபபு ேடாவட்த் 
தில் கரும்புசப்சய்்க்ய ஊக்குவிக்கும் திட்ம் 
என்னும் பபையரிலும் கடாணிக்ள அபைகரிபபைைற்கடான 
முன்னடாயத்ைங்கள ந்்பபைறுவைடாக ைகவல்கள 
பவளியடாகியுளளன.இது பைடா்ர்பைடான கடடு்ர 
யி்ன வி்ரவில் எழுதுகவன்.
 எனினும் ேட்க்களபபு ேடாவட்த்தில் 
ைமிழர்களின் கடாணிக்ள இலக்கு்வத்து முன் 
பனடுக்கபபைடும் ப்சயற்றிட்ங்கள ைமிழர்களின் 
வடாழவடாைடாரத்தி்ன அழிக்கும் ப்சயற்பைடாடு ேட 
டுேன்றி ைமிழர்களின் இருபபி்ன ககளவிக் 
குறியடாக்கும் ப்சயற்பைடாடுகளடாகும்.கிழக்கு ேடாகடா 
ணத்தில் ேட்க்களபபு ேடாவட்த்திகலகய 
அதிகளவு ைமிழர்கள வடாழும் நி்லயில் 
அை்ன இல்லடாேல்ப்சய்வைற்கக இவவடா்றடான 
திட்ங்க்ள குறிபபைடாக ேட்க்களபை:பு ேடாவட 
்த்தி்ன இலக்கு்வத்து முன்பனடுக்கபபைடுகின் 
்றது.
 ேட்க்களபபு ேடாவட்த்தி்ன எதிர்கடா 
லத்தில் பைடாதுகடாக்ககவணடுேடானடால் அர்சடாங்கம் 
முன்பனடுக்கும் இவவடா்றடான திட்ங்களில் 
புலம்பபையர் ைமிழர்கள அதிகளவு முைலீடுக்ள 
ப்சய்யகவணடும்.பிரகை்ச ப்சயலக ரீதியடாக 
உளள அர்ச கடாணிக்ள அ்்யடாளம் கணடு 
அவற்றில் முைலீடுக்ள ப்சய்வைற்கு புலம் 
பபையர் ைமிழர்கள முன்வரகவணடும்.இன்று 
அர்சடாங்கத்தினடால் விடுக்கபபைடடு அ்ழபபி்ன 
்சடாைகேடாக பையன்பைடுத்தி கிழக்கில் முைலீடுக்ள 
முன்பனடுபபைைன் ஊ்டாக ேடடுகே கிழக்கில் 
ைமிழர்களின் இருபபி்ன பைடாதுகடாக்கமுடியும்.
 பவறுேகன உணர்சசிய அரசிய்ல கபைசு 
வைன் மூலேடாககவடா,தீர்வு வநைைன் பின்னர்ைடான் 
முைலீடுக்ள ப்சய்கவடாம் என்று பைடாரடாமுகேடாக 
இருபபைைன் கடாரணேடாககவடா ைமிழர்களின் 
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பபைருநகைடாட்த் பைடாழிலடாளர்கள ்சேகடாலத் 
தில் பைல்கவறு பநருக்கீடுகளுக்கும் முகம் 

பகடாடுத்து வருவது பைரிநை வி்யேடாகும்.இைனடால்  
இவர்களின் வடாழக்்க நி்ல்ேகள கீழநி்ல 
அ்்நதுளள நி்லயில் அர்சடாங்கமும் இவர்க்ள 
ேடாற்்றடாநைடாய் ேனபபைடான்்ேயு்கனகய  வழிந்த் 
துவைடாகவும் குற்்றச்சடாடடுக்கள முன்்வக்கபபைடடு 
வருகின்்றன.இைனி்்கய “ ேரத்தில் இருநது 
விழுநைவ்ன ேடாடு ஏறி மிதித்ைடாற்கபைடால ‘ 
பைடாழிலடாளர்க்ள கேலும் பநருக்கீடுகளுக்கு 
உளளடாக்குவைடாக கம்பைனியினரின் ப்சயற்பைடாடுகள 
அ்ேநதுளளன.பைடாழிலடாளர்களின் பைடாழில் 
உரி்ேகள பைலவும் கம்பைனியினரடால் மீ்றபபைடும் 

நி்லயில் இது பைடாழிலடாளர்களி்்கய விர 
க்தி நி்ல்ய ஏற்பைடுத்தியுளளது .அத்கைடாடு 
பபைருநகைடாட்த் பைடாழிற்று்்றயின் வீழசசிக்கும் 
அது வழி்ச்ேத்துளளது.
 பபைருநகைடாட்த் பைடாழிலடாளர்கள பைத் 
பைடான்பைைடாம் நூற்்றடாணடில் ைமிழகத்தில் 
இருநதும் இங்கு அ்ழத்து வரபபைட் நி்ல 
யில் அவர்கள அரசியல், பபைடாருளடாைடார, ்சமூக 
ரீதியடாக அ்க்கி ஒடுக்கபபைட் வரலடாறுகள 
மிகவும் க்சபபைடான்வயடாகும். இைனடால் ஏற் 
பைட் ைழும்புகள அவவளவு வி்ரவில் ேடாறு 
வைடாக இல்்ல. ைமிழகத்தில் இருநதும் அ்ழ 
த்து வரபபைடடு ே்லயக பைகுதிகளில் குடிகயற் 
்றபபைடட்  இம்ேக்களின வடாழக்்கயின் பைல்கவறு 
அம்்சங்க்ள கைடாட்ங்கள கடடுபபைடுத்துவைடாக 
புத்திஜீவிகள சுடடிக்கடாடடியுளளனர்.இம்ேக்களு 
க்கு கை்வயடான அடிபபை்் கை்வகள 
அ்னத்்ையுகே வழங்குவைடால் கைடாட் 
ேக்கள ைேது அன்்றடா் கை்வக்ள பூர்த்தி 
ப்சய்து பகடாளவைற்கு முற்றுமுழுைடாக கைடாட் 
முகடா்ேயிகலகய ைங்கியிருக்கும் நி்ல கடாண 
பபைடுகின்்றது.வடாழக்்கக்கு கை்வயடான அடி 
பபை்் வ்சதிகள அ்னத்தும் கைடாட் எல் 
்லக்குளகளகய ைனிபயடாரு  அ்ேபபின் கிழ 
வழங்கபபைடுவைடால் இ்வ சுயகை்வக்ள பூர்த்தி 
ப்சய்யும் அலகுகளடாக விளங்குகின்்றன.இைன் 
கடாரணேடாக அவற்்்ற பூரணத்துவ ைன்்ே பகடாண் 
அ்ேபபுக்கபளன கருதுவது பபைடாருத்ைேடானகை 
என்பைதும் அவர்களின் கருத்ைடாகவுளளது. 
                       இநதிய வம்்சடாவளி ைமிழர்கள இலங்்கக்கு 
அ்ழத்து வரபபைடடு அடுத்ை வரு்த்து்ன்  200 
ஆணடுகளடாகும் நி்லயில் இவர்கள இன்னும் 
கூ் கை்வகள நி்்றவுப்சய்யபபை்டாது உரி்ே 
களுக்கடாக கபைடாரடாடிக் பகடாணடிருக்கின்்ற்ே வருந 
ைத்ைக்ககையடாகும்.உலகின் பின்ைங்கிய ்சமூகங்கள 
பைலவும் இன்று முன்கனறி  “ உலகேயேடாக்கல் 
“ நி்ல்ேக்கு வலுக்சர்த்துக் பகடாணடிருக்கும் 
நி்லயில் ே்லயக பபைருநகைடாட் ்சமூகத்தினர் 
அடிபபை்் கை்வகளுக்கடாக கபைடாரடாடிக் பகடாண 
டிருபபைது ஒரு ்சடாபைக்கக்டா! என்க்ற எண 
ணத்கைடான்றுகின்்றது.இதிலிருநதும் விடுபைடடு 
அவர்கள கேபலழும்பை கவணடிய கை்வ 
கடாணபபைடுகின்்றகபைடாதும் நி்ல்ேகள அவர்க 
ளுக்கு ்சடாைகேடானைடாக இல்்ல என்பைதும் கண 
கூ்டாகும். கடாலனித்துவ ஆடசியில் இருநது 
பவளிகயறி பைல ஆணடுகள க்நதுளளகபைடாதும் 
இபகபைடாது நவகடாலனித்துவத்தில் இலங்்க 
ேக்கள சி்்றபைடடுக் கி்க்கின்்றடார்கள.இத்ை்கய 
நவ கடாலனித்துவத்ைடால் அதிகேடான ்சவடால்களுக்கு 
பபைருநகைடாட் ேக்ககள முகம் பகடாடுத்து 
வருகின்்றனர் என்பை்ையும் ேறுபபைைற்கில்்ல.

கட்டறைச் சட்டஙகள்
இநதியடாவிலிருநது அ்ழத்து வரபபைட் 

பைடாழிலடாளர்க்ள அடி்ேபபைடுத்தி அவர்க 
ளின் நலன்க்ள பு்றநைளளும் கநடாக்கில் ஆடசி 
யடாளர்கள பைல்கவறு கட்்ளச ்சட்ங்க்ளயும் 
அறிமுகம் ப்சய்திருநைனர்.இநை கட்்ளச ்சட 
்ங்கள இநநடாடடின் பைடாழில் ்சட் வரலடாற்றில் 
முைன்முைலடாக வநை கட்்ளச ்சட்ங்களடாக 
கருைபபைடுகின்்றன.1841 ம் ஆணடு 5 ஆம் இல 
க்கம் பகடாண்” கூலி ேற்றும் க்ச்வகள 
ஒபபைநை கட்்ளச ்சட்ம் “ முைலடாவது 
கட்்ளச ்சட்ேடாகும்.இச்சட்த்தின் கீழ,  
“கங்கடாணிேடார்கள” என்று அறிமுகபபைடுத்ைபபைட் 
கைடாட்த் பைடாழிலடாளர்க்ள வழங்கும் முக 
வர்கள மூலேடாக பவள்ள இன கைடாட் உரி 
்ேயடாளர்களுக்கு அல்லது து்ரேடார்களுக்கு 
இநதியடாவிலிருநது பைடாழிலடாளர்க்ள 

பகடாணடு வர முடிநைது.1941 ம் ஆணடின் 27 ம் 
இலக்க ்சம்பைளச ்ச்பையின் கட்்ளச ்சட்ம், 
்கத்பைடாழில்க்ளச ்சடார்நை கவ்லயில் ஈடுபைடும் 
ஊழியர்களின் வடாழக்்கத் ைரத்்ை உயர்த்தும் 
கநடாக்கத்து்ன் முன்்வக்கபபைட்து.அதிக வ்சதி 
யு்னும், வி்ரவடாகவும் ்கத்பைடாழில் பிண 
க்குக்ள வி்சடாரித்துப பைடார்த்ைல், ைவிர்த்ைல் ேற்றும் 
தீர்த்து ்வக்கும் கநடாக்கத்து்ன் 1950 ம் ஆணடின் 
43 ம் இலக்க ்கத்பைடாழில் பிணக்குச ்சட்ம் 
முன்்வக்கபபைட்து.1958 இன் 15 ம் இலக்க 
ஊழியர் க்சேலடாபை நிதியச ்சட்ம், 1980 இன் 46 
ம் இலக்க ஊழியர் நம்பிக்்க நிதியச ்சட்ம் 
என்பைனவும் முக்கியத்துவம் மிக்கனவடாக விளங்கு 
கின்்றன.
 பைடாழில் ைருநர், பைடாழில் புரிகவடார் 
ஆகிய இரு ைரபபினருக்கும் இ்்கய கூடடு 
்றவினடால் பைடாழில் புரிகவடாரு்்ய எதிர்கடால 
அபிவிருத்தியின் பபைடாருடடு ஏற்பைடுத்ைபபைடடுளள 
நிதியேடாக ஊழியர் க்சேலடாபை நிதியம் விள 
ங்குகின்்றது.ஊழியர் க்சேலடாபை நிதியக் பகடாடுப 
பைனவு முழு்ேயடாக பைடாழில் ைருநரின் 
பபைடாறுபபைடாக இருநைகபைடாதிலும் அது ்சரியடாக 
ப்சய்யபபை்டாவிட்டால் அதுகுறித்து பைடாழில் 
தி்ணக்களத்தின் உத்திகயடாகத்ைர்களுக்கு விழிபபு 
ணர்வூடடுைல் ஊழியரின் பபைடாறுபபைடாகும் என்று 
பைளிவுபைடுத்துபபைடடுளளது. இகைகவ்ள 
ஊழியர் க்சேலடாபை நிதியத்திலிருநது நன்்ேக்ளப 
பபைற்றுக் பகடாளளும் ந்்மு்்றகளுக்கு கேலடாக, 
ஊழியர் நம்பிக்்க நிதியத்தில்.இருநது நன்்ே 
க்ள மிகவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் பபைற்றுக் பகடாள 
ளும் ந்்மு்்ற கடாணபபைடுகின்்ற்ேயும் கநடாக் 
கத்ைக்கைடாகும்.
 பைடாழிலடாளர்களின் நலகனடாம்பு்க ேற் 
றும் பைடாழில் உரி்ேகள என்பைவற்்்றப கபைணும் 
கேலும் பைல ்சட்ங்களும் ந்்மு்்றயில் 
உளளன.எனினும் இச்சட்ங்களின் ந்்மு்்றப 
பையன்பைடாடுகள கு்்றவடாககவ கடாணபபைடுகின்்றன.
கைடாட்த் பைடாழிற்று்்றயில் கம்பைனியின்ரின் 
ஆதிக்கம் அதிகரித்துளள நி்லயில் அவர்கள 
ைடான் கைடான்றித்ைனேடாக ப்சயற்பைடுவைடாக 
குற்்றச்சடாடடுக்கள முன்்வக்கபபைடுகின்்றன.
கூடடு ஒபபைநை ்சரத்துக்கள பைலவும் மீ்றபபைடடு 
ைேக்கு அநீதி இ்ழக்கபபைடுவைடாக ஏற்கனகவ 
பைடாழிலடாளர்கள கபைடார்க்பகடாடி உயர்த்தி 
இருநை்ேயும் குறிபபி்த்ைக்கைடாகும்.இலடாபைத் 
்ைக் ேடடுகே கநடாக்கேடாகக் பகடாண் கம் 
பைனியினர் பைடாழிலடாளர்களின் நலன்க்ள 
கிஞ்சித்தும் எணணிப பைடார்பபைைடாக இல்்ல.
பைடாழிற்று்்றயின் அதிகரித்ை பகடுபிடிகள 
ேற்றும் ஊதியப பைற்்றடாக்கு்்ற என்பைவற்்றடால் 
பைல பைடாழிலடாளர்கள ேடாற்றுத் பைடாழில்க்ள 
நடாடி இ்ம்பபையர்வைடாகவும் வி்சனம் பைரிவிக் 
கபபைடுகின்்றது. இது பைடாழிலடாளர்களின் இருப்பை 
யும் அ்்யடாளத்்ையும் ககளவிக்குறியடாக்கும் 
ஒரு ந்வடிக்்கயடாகும் என்பைது யடாவரும் அறி 

நைபவடான்க்றயடாகும்.அத்கைடாடு பபைருந கைடாட் 
கையி்லத் பைடாழிற்று்்றயின் கரி்ச்னயற்்ற 
கபைடாக்கு ேற்றும் முகடா்ேத்துவத்தின் அ்டாவடித் 
ைனங்கள என்பைவற்றின் கடாரணேடாக இ்ளஞர்கள 
இத்பைடாழிற்று்்றயில் ஈடுபைடடு்ழக்க ஆர்வமி 
ன்றி கடாணபபைடுகின்்ற்ேயும் குறிபபி்த் ைக்கைடா 
கும்.

உரிறை  மீைல்கள்
ேனிைக் குடும்பைத்தி்னச க்சர்நை ்சகலரினதும் 
உளளடார்நை பகௌரவத்்ையும், அவர்கள யடாவர 
தும் ்சேேடான, பைடாரடாதீனபபைடுத்ை முடியடாை உரி 
்ேக்ளயும் அங்கீகரித்ைகல உலகத்தில் 
சுைநதிரம்,நீதி, ்சேடாைடானம் என்பைவற்றுக்கு 
அடிபபை்்யடாக உளளபைன்று வலியுறுத் 

ைபபைடடுளளது.எனினும் பபைருநகைடாட் ேக்க 
ளின் ேனிை உரி்ேகள எநைளவுக்கு ேதி 
க்கபபைடுகின்்றன? பபைருநகைடாட்த் து்்றயின 
ரின் பைடாழில் ேகத்துவம் எநைளவுக்கு கபைண 
பபைடுகின்்றது? என்பைது பைடா்ர்பில் அதிருபதியடான 
பவளிபபைடாடுககள கேகலடாங்குகின்்றன.இகை 
கவ்ள பபைருநகைடாட்த் பைடாழிலடாளர்களின் 
அடிபபை்் உரி்ேக்ள கம்பபைனிகள மீறு 
வைடாக பைது்ள ேடாவட் பைடாரடாளுேன்்ற உறுப 
பினர் வடிகவல் சுகரஷ கண்னம் பைரிவித் 
துளளடார்.இவவடாறு அடிபபை்் ேனிை உரி 
்ேக்ள மீறும் கம்பபைனிகளுக்கு எதிரடாக 
அர்சடாங்கம் ்சட் ந்வடிக்்கக்ள எடுக்க 
கவணடும்.அத்கைடாடு அவர்களது நடாட்சம்பைளம் 
3250 ரூபைடாவடாக  அதிகரிக்கபபை் கவணடும்.பைடாழி 
லடாளர்க்ள பைடாதுகடாக்கும் ்சட்ம் பகடாணடு வரப 
பைடடுளளகபைடாதிலும் இதுவ்ரயில் அது ந்் 
மு்்றபைடுத்ைபபை்வில்்ல.இைன் கடாரணேடாக அடி 
பபை்் ேனிை உரி்ேகள மீ்றபபைடுகின் ்றன என் 
பைை்னயும் அவர் வலியுறுத்தியுளளடார். நடாடடின் 
்சேகடால சூழநி்லகளடால் பைடாழிலடாளர்கள விழி 
பிதுங்கியுளள நி்லயில் கம்பைனியினரின் அ்டா 
வடித்ைனங்கள பைடாழிலடாளர்க்ள நி்லகு்லயச 
ப்சய்துளளன. 
 ்சேகடால சூழநி்லயில் ே்லயக கடசி 
களின் அரசியல் அழுத்ைங்கள, கபைரம்கபைசும் ்சக்தி, 
ஆளு்ேகள என்பைன வலுவிழநதிருபபைை்ன 
அவைடானிக்கக் கூடியைடாக உளளது.இைன் ைடாக் 
கத்்ை அரசியலில் ேடடுேன்றி கம்பைனியினரின் 
ந்வடிக்்ககளிலும் அவைடானிக்க முடிகின் 
்றது. அரசியல் பைலம்  வலுவிழநதுளள்ை 
்ேயபபைடுத்தி கம்பைனிகளும் பபைருநகைடாட் 
ேக்க்ள அ்க்கியடாள முற்பைடுகின்்றன என்பைகை 
உண்ேயடாகும்.
 ஏட்ளவில் பைடாழிலடாளர்களின் நலன் 
கபைணும் ்சட்ங்கள பைல கடாணபபைடுகின்்றன.
எத்ை்ன ்சட்ங்கள இருநைகபைடாதும் அது ந்் 
மு்்றயில் பையன்பைடா்ற்று,ஏடடுச சு்ரக்கடாயடாக 
கடாணபபைடுேடானடால் அைனடால் எவவிைேடான 
பிரகயடா்சனமும் இல்்ல.இநநி்லயில் பைடாழி 
லடாளர்களின் பைடாழிலுரி்ே்யப கபைணும் 
பைடாழிற்்சட்ங்கள  உளளிட் ஏ்னய ்சட் 
ங்க்ள உரியவடாறு அமுல்பைடுத்துவைன் மூலம் 
பைடாழிலடாளர்களின் அபிவிருத்திக்கும் இருப 
பிற்கும் வலுக்சர்க்க முடியும் என்பைகை உண்ே 
யடாகும்.
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“கற்்றது ்கம்ேண அளவு. கல்லடாைது 
உலகளவு” என்பைர் பபைரிகயடார். எநைத் து்்ற 

யில் நிபுணத்துவம் வடாய்நைவர்களடாக இருநைடாலும் 
அவர்களுக்குப புலபபை்டாை நிழல் பைகுதி ஒன்று 
ே்்றநது ைடான் இருக்கி்றது. அைனடால் ைடான் கை்ல் 
பைடா்ர்நது பகடாணடிருக்கி்றது.
 ேனிைன் ைடான் கைடிய ஒன்்்றக் கணடு 
பிடித்ை பின் ைனது கை்்ல நிறுத்திவி் வில்்ல. 
அவனது கை்்லத் பைடா்ர்நது பகடாணடு 
ைடான் இருக்கி்றடான். பை்ற்வயில் கைடுகி்றடான். 
பை்ற்வ பை்றபபை்ையும் பை்றநை கவகத்தில் 
வநது அேர்வ்ையும் கடாற்றின் கவகத்துக்குத் 
ைகுநைபைடி ேடாற்றி ேடாற்றி நகர்வ்ையும் இபபைடி 
அைன் ஒவபவடாரு ப்சய்லயும் ஆரடாய்நைைன் 
வி்ளவடாகத் ைடான் ஆகடாய விேடானத்்ைக் 
கணடுபிடிக்கி்றடான்.  எதிபரடாலி ககடகி்றடான். 
வடாபனடாலி பை்்க்கி்றடான். இபபைடி அவனது 
ஒவபவடாரு கை்லிலும்  ஒவபவடான்்்ற அவன் 
கணடுபிடிக்கி்றடான்.  
 இங்ஙனம் பைடா்ர்நது கைடுவைன் வழி 
யடாகத் ைடான் அவன் பைல கணடுபிடிபபுக்ளக் 
கணடுபிடித்துக் பகடாணடிருக்கி்றடான். அவன் 
கணடுபிடித்ைது எதுவுகே புதியது இல்்ல. 
இ்்றவனடால் அ்னத்தும் ேனிைனுக்கடாக பூமியில் 
பை்்க்கபபைடடு ே்்றத்து்வக்கபபைடடுளளது. 
யடார் கைடுகி்றடார்ககளடா அவர்கள அ்ைக் கணடு 
பிடித்துவிடுகி்றடார்கள. ஆனடால் ேனிைன் ைடான் ைடான் 
அ்ைக் கணடுபிடித்ைைடாக எணணி இறுேடாபபு 
அ்்கி்றடான்.
 அறிவு என்பைது இ்்றவனடால் ைரபபைட் 
பகடா்் எனலடாம். பையன்பைடுத்துபைவர்கள பையனு 
ளளவற்்்றக் கணடுபிடித்துப பைடாரடாட்்ப பபைற்று 
விடுகி்றடார்கள. பையன்பைடுத்ைத் ைவறியவர்கள 
பைரி்்சப பபை்ற முடியடாேல் ைவ்றவிடுகி்றடார்கள. 
நேக்கு என்ன ைடான் உயர்நை அறிவு இருநைடாலும் 
நேது சிற்்றறிவு அ்னத்்ையும் கணடுபிடித்து 
விடுவதில்்ல. இ்்றவன் ஒவபவடான்றுக்குளளும் 
ஒவபவடாரு விைேடான ஆற்்ற்லயும், அைற்கடான 
எல்்லக்ககடாடுக்ளயும் வ்ரயறுத்து ்வத்து 
ளளடார். நடாம் என்ன ைடான் முணடியடித்துச ப்சல்ல 
நி்னத்ைடாலும் அநை எல்்லக்ககடாட்்த் ைடாண் 
முடியடாது.

 நடாம் ைடான் பை்்பபின் சிகரம். நம்ேடால் 
ைடான் அ்னத்தும் ்சடாத்தியேடாகும் என்கி்ற இறுேடாப 
பும் கர்வமும் நம்்ே அடுத்ை நி்லக்குக் பகடாணடு 
ப்சல்லடாது. இபபைடித் ைங்க்ள கேைடாவிகளடாக 
எணணிக்பகடாளபைவர்கள அநை எல்்லக்ககடாடடில் 
ேடாடடிக்பகடாளகி்றடார்கள. இநை இ்த்தில் ைடான் 
இ்்றவனின் ்சக்தி்ய நடாம் உணர்கிக்றடாம். 
இல்்லபயனில் உணர்வக்கபபைடுகிக்றடாம்.
 இநை உலகில் கேைடாவிகளடாக இருக்கின்்ற 
பைல்ர நடாம் பைடார்க்கின்க்றடாம். சுனடாமியும் பகடாகரடா 
னடாவும் உலகத்்ைகய பநடாடியில் புரடடிபகபைடாட 
்து. அறிவியல் உலகம் ேடடுேன்றி அ்னத்து 
உலகமும் ப்சய்வைறியடாது தி்கத்து நின்்றது. 
உன்னுளளுள இருக்கும் தீ்ே்ய உனக்குக் கடாடடி 
உன்்னத் பைளிவ்்யச ப்சய்ய இ்்றவன் 
பகடாடுக்கும் பையிற்சி ைடான் இது என்பை்ை நடாம் 
உணரகவணடும். அபபைடியடானடால் நம்்ே இயக்கு 
வைற்கடான அறிவு எங்கக இருநது வருகி்றது என் 
பை்ை நம்ேடால் உணர முடியும்.
 ’பைய்வ பையகே ஞடானத்தின் பைடா்க்கம்’ 
என்று திருவிவிலியம் கூறுகி்றது. ஞடானேடாகிய 
அறிவு நம்மில் ப்சயல்பை் கவணடுபேன்்றடால் 

நேக்கு இ்்றயச்சம் மிகவும் முக்கியேடானது. 
அபபைடி இ்்றயச்சம் நேக்கு இருக்குேடானடால் 
நடாம் தீ்ே்ய ஒருகபைடாதும் தீண்ேடாடக்டாம். 
அபகபைடாது நேது அறிவு அபைடாரேடாக கவ்லப்சய்ய 
ஆரம்பித்து விடும். இ்்றயச்சம் ஆத்திக்னயும் 
நடாத்திக்னயும் கூ் அ்றம் ்சடார்நை வழிக்ள நடா்ச 
ப்சய்கி்றது. ஆ்றம் ்சடார்நை வழிகள அ்னத்துகே 
ேனிைகுல ேடாற்்றத்துக்கு வித்திடுகி்றது.

 அணு ஆயுைம் ையடாரிக்க நேது அறி 
்வப பையன்பைடுத்தும் நம்ேடால் அணு ஆயுை 
பைடாதிபபு ஏற்பைட் பூமியில் மீணடும் பைச்்சப 
பையிர்வ்கக்ள மு்ளக்கசப்சய்வது எவவளவு 
்சவடாலடானது என்பை்ை உணர முடியடாேல் இருபபைது 
ஏன்? விணபவளியில் ரடாக்பகட விடுவது எளிது. 
ஆனடால் விணபவளியில் ரடாக்பகட விடடு வருவைன் 
மூலம் விணபவளியில் ஏற்பைடும் குப்பைக்ளயும் 
அகற்றுவது பைற்றி அ்றம் ்சடார்நை அறிவடால் ைடான் 
ஆரடாய முடியும். அ்றம் ்சடார்நை அறிவு ைடான் அழிநது 
வரும் விவ்சடாயத்்ையும் நலிநது வரும் விவ்சடாயத் 
பைடாழில்க்ளயும் கடாக்கப கபைடாரடாடுகி்றது.
 சில நடாடகளுக்கு முன் சில இ்ளஞர் 
க்ளச ்சநதித்கைன். அவர்கள ப்சன்்ன நகரின் 
்ேயபபைகுதியில் உளள பிரபைல நிறுவனங்களில் 
முக்கிய பைைவிகளில் இருநைனர். ைடாங்கள 
்கநி்்றயச ்சம்பைளம் வடாங்குவைடாகவும் கர்வப 
பைடடுக்பகடாண்னர். அவர்கள ஆங்கிலத்தில் 
அபைடார தி்ற்ே பை்்த்ைவர்களடாக இருநைனர். 
ஆங்கிலத்தில் அபைடாரேடாகப கபைசும் ஆர்வமும் 
பபைற்றிருநைனர். அைனடால் அவர்களுக்கு 
உயர் பைைவி வழங்கபபைடடிருநைது. 
அங்கு ்வத்துத்ைடான் அவர்கள 
கர்வபபைடடுக் பகடாண்டார்கள 

என்பை்ை உணர முடிநைது.
 கேலும் அவர்கள பைடா்பபுத்ைகங்க்ளத் 
ைவிர கவறு புத்ைகங்க்ளப பைடித்ைதில்்ல என்றும் 
அவற்்்றப பைடிபபைது ைங்களுக்கு அவசியமில்்ல 
என்றுே கூறினடார்கள.
 அவர்களி்ம் நடான் உங்கள கவ்ல 
கநரம் ைவிர மீதி கநரத்்ை நீங்கள எபபைடிச 
ப்சலவிடுகிறீர்கள? என்று ககடக்ன். அைற்கு 
அவர்கள எங்களுக்கு கவ்லயில் நல்ல வரு 
ேடானம் வருகி்றது. அலுவலகத்திலிருநது கடார் 
பகடாடுத்திருக்கி்றடார்கள. வடாரத்தின் பபைரும் பைகு 
தி்ய கவ்ல ஆக்கிரமித்துளளது. மீதி கநரத்்ை 
நடாங்கள உல்லடா்சேடாகச ப்சலவிடுகிக்றடாம் என்்றனர்.
 ”இனியவர்ககள, நீங்கள உங்கள வடாழக் 
்கயின் க்நை கடாலம், நிகழகடாலம், எதிர்கடாலம் 
பைற்றி எபகபைடாைடாவது சிநதித்திருக்கிறீர்களடா? உங் 
க்ளச சுற்றியுளள உலகம் எ்ை கநடாக்கிப 
கபைடாய்க்பகடாணடிருக்கி்றது என்பை்ை ஆரடாய்நது 
பைடார்த்திருக்கிறீர்களடா? உங்கள கை்ல் எ்ைபபைற்றி 
யது? என்று பைலவடா்றடாகக் ககளவிக் க்ணக்ளத் 
பைடாடுத்கைன்.
 அபகபைடாது ைடான் புதிைடாகப பி்றநை குழ 

ந்ை கபைடால் எநைக் ககளவிக்கும் பைதில் ப்சடால்லத் 
பைரியடாைவர்களடாய்த் ைடுேடாறி நின்்றனர். 
ஒவபவடான்றிற்கும் அபைன்ன, அபைபபைடி 
என்று எதிர்க்ககளவி ககட்னர். அவர்க்ளப 
பைடார்க்கப பைடாவேடாக இருநைது. பைடாழில்நுடபை 
வளர்சசி என்்ற பபையரில் அைற்கடான கை்ல் 
எங்கிருநது பைடா்ங்கியது? அது எ்ை கநடாக்கிப 
கபைடாய்க்பகடாணடிருக்கி்றது என்பைது புரியடாேல் 
பைலியடாடுக்ளப கபைடால் பைரிைடாபைேடாக இபபைடித்ைடான் 
இன்று இ்ளய ்சமூகம் ப்சன்றுபகடாணடிருக்கி்றது.
 அறிவியலின் அற்புைங்க்ளக் கணடு பிரமி 
பபும் இறுேடாபபும் அ்்கின்்ற என் இனிய இ்ளய 
்சமூககே, நீங்கள உங்கள கை்லின் பைடா்க்கத்்ைக் 
கண்றியுங்கள. பைளிவு இல்லடாேல் எதிலும் 
நீங்கள உங்க்ள இ்ணத்துக்பகடாளளடாதீர்கள. 
எ்ைத் கைர்நதுபகடாண்டாலும் ஏன், எைற்கு என்று 
என்று ககளவி எழுபபி, அைற்கடான பைதி்லக் 
கணடுபிடியுங்கள. உலகில் வடாழும் அத்ை்ன 
ேனிைர்களி்மும் கை்ல் இருக்கி்றது என்பை்ைக் 
கணடுணருங்கள.
 உங்கள கை்ல் குறித்ை பைளி்வ நீங்கள 
பபைறும்கபைடாது ைடான் உங்கள அறிவு உலகம் 
உங்க்ள ஆக்க கவ்லகளில் ஈடுபைடுத்தும். கடி 
வடாளம் கபைடா்பபைட் குதி்ரக்ளப கபைடால 
நீங்கள பைணத்்ையும் பைகட்டான வடாழ்வயும் 
பைடார்த்து, விடடில்பூசசிகளடாக உங்கள வள்ேயடான 
வருங்கடாலத்்ைத் பைடா்லத்துவி்டாதீர்கள.
 நீங்கள ப்சய்யும் எநைச 
ப்சயலும் ்சமூகத்துக்கும் உங் 
கள எதிர்கடால வடாழவுக் 
கும் உங்களது குடு 
ம்பைத் தினருக்கும் 
ஆ க் க ம் 
க ்ச ர் க் க 

கவணடும் என்பை்ை ேனதில் பகடாளளுங்கள. 
உங்களுக்கு முன் சிகரம் பைடாட்வர்கள இநைப 
பூமியில் பைலர் உணடு. அவர்கள க்நது ப்சன்்ற 
பைடா்ையின் வழித்ை்த்தில் ஒருமு்்ற ந்நது 
பைடாருங்கள. அபகபைடாது நீங்கள உங்கள கை்லுக்கடான 
பைளி்வப பபைறுவீர்கள.
 கற்றுக்பகடாளவைற்கு எபகபைடாதும் முற்றுப 
புளளி ்வத்துவி்டாதீர்கள. நல்லவற்்்றத் 
கைடித்கைடிக் கற்றுக்பகடாணக் இருங்கள. 
அ்வ நிச்சயம் ஒரு நடாள சிகரம் பைடாடு 
வைற்கும், சிகரம் பைடாட் உங்க்ளப பைணபைடுத் 
திக்பகடாளவைற்கும் உங்களுக்குத் து்ண ப்சய்யும்.
 கை்லில் நீங்கள பைளி்வ அ்்நது 
விட்டால் உங்கள கை்லடால் ேனிைகுலத்துக்கு 
ஏரடாளேடான நன்்ேகள உண்டாகும். அபகபைடாது 
ைடான் நீங்கள இம்ேணணில் பி்றநைைற்கடான 
ேடாபபைரும் பகடா்்க்ளப பபைற்றுக்பகடாண் 
பபைருேகிழ்வ அ்்வீர்கள.

த�ொடரும்.
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ஆககவ ேடாவீரடா் தினத்தில் பவளிபபைடுத்ைபபைட் 
ப்சய்தி்யப புரிநதுபகடாணடு அை்ன 
முன்பனடுபபைைற்கு ைமிழத் ை்ல்ேகளி்்கய 
ஒற்று்ே வரகவணடும். அ்னத்துப பைக்கங் 
களிலிருநதும் அழுத்ைம் பகடாடுக்கபபை் கவணடும்.
 ஆனடால், என்னு்்ய ைனிபபைட் கருத்து 
என்னபவன்்றடால், இது கடாலத்்ைக்க்த்துகின்்ற - 
புலம்பபையடா்நை ேக்களி்மிருநது முைலீடுக்ளப 
பபைறுகின்்ற ஒரு உபைடாயேடாக இருக்கும் என்்ற ்சந 
கைகம்ைடான் உளளது.

கிழககு மொ�ொணத்திலும் இம்மு்ை 
மொவீரர் தின நி�ழ்வு�ள எழுசசியுடன 

இடம்க்றைது. கிழககு மொ�ொண மக�ளின 
உணர்வு�ள எவ்வொறுளளன?

 கிழக்கு ேடாகடாணத்்ைப பபைடாறுத்ை 
வ்ரயிலும் பபைருற்பைடா்கயடான ேக்கள இம்மு்்ற 
ேடாவீரடா் தின நிகழவுகளில் பைங்ககற்றிருநைடாடா்கள. 

நடானும் ேடாவடிகவம்பு ேடாவீரடா் துயிலும் 
இல்லத்தில் ஒரு வடாரேடாக சிரேைடானப பைணியில் 
ஈடுபைடடிருநகைன். 2011 ஆம் ஆணடு முைல் 
அை்னச ப்சய்பைவன் என்்ற மு்்றயில் அதில் 
நடான்கலநதுபகடாணடிருநகைன். அரசியல் 
கடசி்யச ்சடாடா்நைவன் என்்ற மு்்றயில் நடான் 
பைலநதுபகடாளளவில்்ல. சுேடாடா் இரண்டாயிரம் 
ேக்கள அங்கு வநது விளக்ககற்றியிருநைடாடா்கள.
 கிழக்கு ேடாகடாணத்தில் உளள ஏ்னய 
இ்ங்களிலும் குறிபபைடாக, வடாக்ர, ைடாணடியடி, 
ைர்வ ேற்றும் அம்பைடா்்றயிலும் பபைருேளவு 
ேக்கள கூடியிருநைடாடா்கள.
 2009 இல் கபைடாரடாட்ம் பேௌனிக்கப 
பைட்டாலும், அரசியல் ேடாற்்றங்கள ஏற்பைடடு, 
ைமிழத் கைசியக் கூட்்ேபபின் ப்சல்வடாக்கு 
பபைருேளவுக்கு கு்்றவ்்நதிருநைடாலும் ைமிழ 
ேக்களின் உணடா்வுகள கிழக்கு ேடாகடாணத்தில் 
பைடா்டா்சசியடாக இருநதுபகடாணடுளளது 
என்பைது கிழக்கில் இ்ம்பபைற்்ற ேடாவீரடா் தின 
நிகழகவநைல்களின் மூலம் உணடா்த்ைபபைட 
டிருக்கின்்றது.

மொவீரொ் தின... த�ொடர்ச்சி  ...

கேற்பகடாளள கவணடும். அபகபைடாதுைடான் 
அநை முயற்சி பைலனுளளைடாக அ்ேயும். 
ஆனடால் அத்ை்கய கடாய்நகர்த்ைல்க்ளயும் 
அரசியல் அணுகுமு்்றக்ளயும் அவரி்ம் 
கடாணமுடியவில்்ல. நி்ல்ேக்கு ஏற்்றவடாறு 
கேகலடாட் நி்லயிலடான நல்லிணக்க நகர்வுகள 
நம்பிக்்க்ய பவன்ப்றடுபபைைற்கு உைவேடாட 
்டாது.
 அவரு்்ய நல்பலணணச ப்சயற்பைடாடுகள 
உளகநடாக்கம் பகடாண் ந்வடிக்்கககள 
என்்ற ஐயபபைடாடு பைடாதிக்கபபைட் ேக்களு்்ய 
ேனங்களில் ஆழப பு்ைநதிருக்கின்்றன. 
அவரது க்நை கடால அரசியல் ப்சயற்பைடாடுகளும் 
இனபபிரசசி்னக்குத் தீர்வு கடாணும் முயற்சியில் 
அவர் ்கக்பகடாணடிருநை இரடாஜைநதிர ந்வடி 
க்்ககளும் இநை ஐயபபைடாடடுக்கு உரம் க்சர்த் 
திருக்கின்்றன
 இநை நி்லயில் ஆழேறியடாேல் கடா்ல 
விடுவது ைமிழத் ைரபபுக்கு நல்லைல்ல. அகை 

கவ்ள அவரது நகர்வுகளின் உளளடார்நை உண 
்ேயடான நி்ல்ேக்ள அரசியல் ரீதியடாக 
உய்த்துணர்நது அைற்ககற்்ற வ்கயில் ைமிழத் 
ைரபபில் கடாய் நகர்த்துவைற்கடான ஆளு்ே மிக்க 
அரசியல் ை்ல்ேகள இல்்ல என்பைதும் 
கவ்லக்குரியது. ைமிழ ேக்களின் அரசியல் 
ை்ல்ே என்பைது நடா்டாளுேன்்ற ஆ்சனங்க்ளக் 
்கபபைற்றி அநை ்ச்பையில் கர்சசித்து வருகின்்ற 
அளவிகலகய ேடடுபபைடுத்ைபபைடடிருக்கின்து. 
அைற்கும் அபபைடால் அவர்களடால் ப்சயற்பை் முடி 
யடாை பைலவீனேடான அரசியல் நி்லபபைடாக் நிலவு 
கின்்றது.
 இத்ை்கய நி்லயிகலகய அதிகடாரப 
பைகிர்வின் மூலம் அரசியல் தீர்வு கடாணும் 
முயற்சி்ய ேடாவட் அபிவிருத்திச ்ச்பைகள 
அல்லது ேடாவட் அபிவிருத்தி குழுக்கள என்்ற 
வ்ரய்்றக்குள திணிபபைைற்கடான முயற்சிகய முன் 
பனடுக்கபபைடடிருக்கின்்றது என்பை்ைப புரிநது 
பகடாளள முடிகின்்றது.
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பைரிவித்துளளடார்.
 53 நடாடுக்ள க்சர்நை 222 மில்லியன் ேக்கள 
உணவுப பைற்்றடாக்கு்்ற்ய எதிர்பகடாணடுளளனர். 
அதில் 45 மில்லியன் ேக்கள பைடடினிச்சடா்வ 
எதிர்பகடாணடுளளனர்.

339 மில்லியன்... த�ொடர்ச்சி...

பபைனின், கேகரடான் ேற்றும் லிபியடா நடாடுக்ள 
பகடாண் கூட்்ேபபின் கூட்த்பைடா்ரில் 
க்நை 29 ஆம் நடாள கபைசும்கபைடாகை அவர் இவ 
வடாறு பைரிவித்துளளர்.

உக்ரனுககு... த�ொடர்ச்சி...

அ்ேச்சகம், ப்சய்ேதி நி்லயம், வடான் பை்் 
ைளம் ேற்றும் ஆயுை உற்பைத்தி நிறுவனம் 
கபைடான்்றவற்றிலும் இநை குணடுகள 
கண்றியபபைடடுளளைடாக பைரிவிக்கபபைடுகின் 
்றது.

ஸதபயி்ன ... த�ொடர்ச்சி...

இருபபி்ன ஒருகபைடாதும் பைடாதூக்கமுடியடாது 
என்பை்ை உணரகவணடும்.இன்று இை்ன 
உணரடாவிட்டால் கிழக்கி்ன யடாரடாலும் பைடாது 
கடாக்கமுடியடாது என்பைகை உண்ேயடாகும்.

எமது ்்கொரிக்்க ... த�ொடர்ச்சி  ...

ஆணடுக்கு பின்னர் யபபைடானில் ஏற்பைடடுளள 
வீழசசி இதுவடாகும். பைன்பகடாரியடாவின் எற்று 
ேதித்து்்றயும் க்நை ேடாைம் பபைரும் வீழசசி 
கணடுளளது.
 சீனடாவில் உளள அபபிள நிறுவனத்தின் 
உற்பைத்தித்து்்றயும் கடு்ேயடான பைடாதிபபுக் 
க்ள ்சநதித்துளளைடாக அநை நிறுவனம் பைரி 
வித்துளளது.

சீனொவின் ்்கொவிட ... த�ொடர்ச்சி...

ேற்றும் இலங்்க்ய க்சர்நை 6500 இற்கு 
கேற்பைட்வர்கள ேரணே்்நதுளளைடாக பைரி 
விக்கபபைடடுளளது.
 அதிக பவபபைம் ேற்றும் ைரேற்்ற பைணி 
யி்ங்ககள இநை ேரணங்களுக்கடான கடாரணம் 
என பைரிவிக்கபபைடுகின்்றது.

உல்கக்்கொப்்ப ... த�ொடர்ச்சி  ...

அரசியல், ்சமூக சிநை்னகளில் இருநது 
முற்றிலும் விடுபைடடு கபைடா்ைபபபைடாருளுக்கு 
அடி்ேயடான ்சமூகேடாக ேடாறிவருவது மிகவும் 
கவை்னக்குரியைடாகும்.இது ஒரு நல்ல ப்சயற் 
பைடா்ல்ல.கபைடா்ைபபபைடாருள க்த்ைலில் பைல 
ைரப பைட்வர்களும் ஈடுபைடடுளளைடாக எண 
ணத் கைடான்றுகின்்றது.க்த்ைல்கள உ்னடி 
யடாக ைடுத்து நிறுத்ைபபை் கவணடுேடாக இரு 
நைடால் இநதியடாவிலும் இலங்்கயிலும் இந 
ந்வடிக்்கயில் ஈடுபைடும் பிரைடான ைரப 
பினர்கள, சூத்திரைடாரிகள யடார்? என்பைை்ன 
அ்்யடாளம் கடாண கவணடும்.
 அரசியல்வடாதிகளடா?  வியடாபைடாரிகளடா? 
பைடாதுகடாபபு ைரபபினரடா?இதில் ஈடுபைடடுளளனர் 
என்பைை்ன இனங்கணடு அவர்களுக்கு 
ைகுநை ைண்்ன வழங்கபபை்டாவிட்டால் 
இநை நி்ல்ே ேடா்றபகபைடாவதில்்ல.
ேறுபு்றேடாக இது. குறித்ை விழிபபுணர்வும் 
கலநது்ரயடா்ல்களும் ்சமூக ேட்த்தில் 
மிகவும் அவசியேடாகியுளளன.ஊ்கங்களில் 
இது தீவிரேடாக கபை்சபபைடடு வருகின்்றகபைடாதும் 
க்த்ைல் பிரசசி்ன ைமிழர் ைடாயகத்தில் 
எவவடாறு எதிபரடாலிக்கின்்றது? அங்குளள 
இ்ளஞர்கள எவவடாறு இதுபைற்றி சிநதிக் 
கின்்றடார்கள? பைடா்்சடா்ல ேட்த்தில் இநைப 
பிரசசி்னக்கடான தீர்வு எநைளவுக்கு முன்்வக் 
கபபைடுகின்்றது? என்்றபைடாரு பிரசசி ்னயும் 
கடாணபபைடுகின்்றது.இநநி்லயில்  ்சர்வகை்சத் 

தின் ை்லயீடும் கபைடா்ைபபபைடாருள க்த்ைல்  
பிரசசி்ன்ய தீர்பபைைற்கு அவசியப 
பைடுகின்்றது.்சர்வகை்ச பபைடாலிஸடார் கபைடா்ைப 
பபைடாருள க்த்ை்ல கடடுபபைடுத்ை உச்சகட் 
பைங்களிபபி்ன ப்சலுத்ை கவணடிய கை்வயும்  
கேபலழுநதிருக்கின்்றது.
 ைமிழர் ைடாயகப பைகுதிகளில் உளள 
க்த்ைல் பிரசசி்னயடால் பைற்கிகல இருக்கின்்ற 
அரசியல்வடாதிககள அதிக நன்்ேய்்வர்.
ைமிழர் ைடாயகம் சீரழிவைன் பையன் இவர்க்ளகய 
ப்சன்்ற்்யும்.சிவில் ்சமூகம், புத்திஜீவிகள 
உளளிட் பைலருக்கும் கபைடா்ைபபபைடாருள 
க்த்ை்ல ைடுத்து நிறுத்துவதில் பபைரும் 
பைங்குளளது. இலங்்கயின் பபைடாருளடாைடார பநரு 
க்கடியடால் சுேடார் 200 கபைர் வ்ர 
இலங்்கயிலிருநது இநதியடா ப்சன்று ைஞ்்சே 
்்நதுளளனர்.இவர்கள ப்சல்லுகின்்ற கபைடாது 
ரடாகேஸவர பைகுதியில் ்வத்து இநதிய க்ற் 
பை்்யினர் உ்னடியடாககவ ்கது ப்சய்கின் 
்றனர்.நி்ல்ேகள இவவடாறிருக் ்கயில் 
கபைடா்ைபபபைடாருள க்த்ைல்கடாரர்க்ள ்கது 
ப்சய்வதில் ேடடும் இழுபைறி ஏன்? என்்ற ககளவி 
எழுகின்்றது.நடாளடாநைம் பைல பில்லியன் கணக்கடான 
கபைடா்ைபபபைடாருள க்த்ைபபைடும் நி்லயிலும் 
உரிய கணடுபிடிபபுகள இ்ம்பபை்றடாை 
நி்லயிலும் இது க்ற்பை்்யினரின் ்சம் 
ேைத்கைடாடு இ்ம்பபைறுகின்்றைடா? என்்ற இயல் 
பைடான ்சநகைகத்்ையும் கைடாற்றுவித்துளளது என் 
்றடார்.

சமூ்கச் சீரழிவொல்... த�ொடர்ச்சி...

உடபைட் சிறுவர்கள ேத்தியில் ேநைகபைடா்சடாக்கு15 

வீைேடாக அதிகரித்துளள்ே பைரியவநதுள ளது.

 ஐநது வயதிற்கு உடபைட் 95 

வீைேடான சிறுவர்களின் நி்லi்ய நடாங்கள 

ேதிபபிடடுளகளடாம் இது ஒரு ்சடாை்ன 

இைன்கபைடாது 15 வீைேடான சிறுவர்கள எதிர்பைடார்க் 

கபபைடும் எ்்்ய வி் கு்்றவடான எ்்்ய 

பகடாணடிருநைனர் என குடும்பை சுகடாைடார 

பைணியகத்தின் ேருத்துவர் சித்திரேடாலி டி சில்வடா 

பைரிவித்துளளடார்.

 2021ம் ஆணடு்ன் ஒபபிடும்கபைடாது 

ஐநது வயதிற்கு உடபைட் சிறுவர்கள ேத்தியில் 

ஊட்ச்சத்தின்்ே அதிகரித்துளள்ே பைரி 

யவநதுளளது,அகைகவ்ள அதிக எ்் ேற்றும் 

உ்ல் பைருேன் ஆகியவற்றில் சிறிது கு்்றவு 

கடாணபபைடுகின்்றது எனவும் அவர் பைரிவித் 

துளளடார்.

 இகைகவ்ள பபைடாருளடாைடார பநருக்கடி 

நி்லக்கு ேத்தியிலும் கிளிபநடாசசியின் ஊட 

்ச்சத்து நி்ல்ேயில் முன்கனற்்றம் கடாணப 

பைடடுளளைடாக குடும்பை சுகடாைடார பைணியகம் பைரி 

வித்துளளது.

 இது குறித்து கேலும் ஆரடாயகவணடும் 

எனவும் குடும்பை சுகடாைடார பைணியகம் பைரிவித்துள 

ளது.

5 வயதிற்கு உட... த�ொடர்ச்சி...

அதி்கொரப் பரவ... த�ொடர்ச்சி  ...
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அபேரிக்கடாவில் இருநது இ்றக்குேதி 
ப்சய்யபபைடும் ேரபைணு ேடாற்்றபபைட் க்சடாள 

வி்ைகளின் இ்றக்குேதி்ய 2024 ஆம் ஆணடு 
ை்் ப்சய்ய பேக்சிககடா திட்மிடடுளளைடானது 
அபேரிக்கடாவுக்கும் பேக்சிககடாவிற்கும் இ்்யில் 
முறுகல் நி்ல்ய ஏற்பைடுத்தியுளளது.
 பேக்சிககடாவின் இநை ந்வடிக்்கக்கு 
எதிரடாக அபேரிக்கடா கடும் ந்வடிக்்க 
எடுக்கும் என அபேரிக்கடாவின் விவ்சடாயத்து்்ற 
ப்சயலடாளர் பரடாம் வில்்சக் பேக்சிககடா அதிபை்ர 
எச்சரித்ைகபைடாதும், அபேரிக்கடாவில் இருநது 
இ்றக்குேதி ப்சய்யபபைடும் ேரபைணுேடாற்்றபபைட் 
வி்ையடானது உளளூரில் உளள பைடாரம்பைரிய க்சடாள 
வி்ைகளுக்கு பபைரும் ஆபைத்ைடாக ேடாறிவருவைடாக 
பேக்சிககடா பைரிவித்துளளது. 

 உலகில் சீனடாவுக்கு அடுத்ை நி்லயில் 
அதிகம் க்சடாளத்்ை இ்றக்குேதி ப்சய்யும் நடா்டாக 
பேக்சிககடா உளளது. அது அதிக இ்றக்குேதி்ய 
அபேரிக்கடாவில் இருநது கேற்பகடாளவது்ன், 
இநை ை்் இ்றக்குேதியின் அள்வ அ்ரபைங்கடாக 
வீழசசிய்்ய ப்சய்யும். 
 ேரபைணுேடாற்்றம் ப்சய்யபபைட் க்சடாளத்்ை 
2024 ஆம் ஆணடு முைல் ேனிைர்கள உணணுவைற்கு 
ை்்விதிக்கப கபைடாவைடாக பேக்சிககடா அதிபைர் 
அன்ரஸ ேனுவல் ஒபைகரற்்றர் 2020 ஆம் ஆணடு 
பைரிவித்திருநைடார். 
 ேரபைணுேடாற்்றம் பபைற்்ற க்சடாளம் 
பைடாரம்பைரிய இயற்்கயடான க்சடாளச ப்சய்்கயில் 
என்ன பைடாதிபபுக்க்ள ஏற்பைடுத்தும் என்பைது 
பைடா்ர்பில் விஞ்ஞடான ரீதியடான ஆய்வுகள 
கு்்றவடாககவ உளளைடாக அவர் கேலும் 
பைரிவித்துளளடார்.

ைர்பணு ைனாறைம் என்ைனால் என்்? 
ஒரு உயிரினத்தின் பையன்மிக்க ேரபைணு்வ 
ேற்றுபேடாரு உயிரினத்தின் உ்லில் உளள 
ேரபைணுவில் புதிய பைடாழில்நுடபைங்கள ஊ்டாக 
இ்ணத்து பின்னர் அைன் மூலம் ேனிைர்கள 
ைேக்கு கை்வயடான உற்பைத்தி பபைடாருடக்ள அதிக 
பையன் உளளைடாக பபைறுவைடாகும்.
 உைடாரணேடாக நீரழிவுகநடாயடாளிகளுக்கடான 
இன்சுலின் எனபபைடும் கஹடார்கேடான் ேருநதி்ன 
முன்னர் இ்்றசசிக்கடாக பவட்பபைடும் பைன்றி 
ேற்றும் ேடாடுகளின் க்ணயங்களில் இருநகை 
பபை்றபபைடடு பையன்பைடுத்ைபபைட்து.
 ஆனடால் உயிரியில் பபைடாறியியல் 
பைடாழில் நுடபைம் வளர்சசிய்்நை பின்னர் 
ேனிைர்களின் ேரபைணுவில் உளள இன்சுலின் 
கஹடார்கேடானுக்கடான ேரபைணு பவட்பபைடடு 
அை்ன பைக்ரீரியடா என்்ற நுணணங்கியின் 
ேரடாணுவில் பபைடாருத்தி அைன் மூலம் பைக்ரீரியடா்வ 
பையன்பைடுத்தி இன்சுலின் ேருநது மிகவும் 
வி்ரவடாக ையடாரிக்கபபைடுகின்்றது.

 ேடாடுகள ேற்றும் பைன்றிகளில் இருநது 
பபை்றபபைடும் இன்சுலின் சில கநடாயடாளிகளுக்கு 
ஒவவடா்ே வி்ளவுக்ள ஏற்பைடுத்தியகபைடாதும் 
ேரபைணுேடாற்்றம் பபைற்்ற பைக்ரீரியடா மூலம் 
ையடாரிக்கபபைடும் இன்சுலின் அவவடா்றடான வி்ள 
வுக்ள ஏற்பைடுத்துவதில்்ல. ஏபனனில் அ்வ 
ேனிைர்களின் ேரபைணுக்கள மூலம் ையடாரிக்கப 
பைட்்வ.
 இநை பைடாழில்நுடபைம் பின்னர் விவ்சடாயம் 
ேற்றும் உணவு உற்பைத்தி பைடாழில்களில் அதிகம் 
புகுத்ைபபைடடுளளது. கு்்றநை ப்சலவில் 
நி்்றவடான உண்வ ையடாரிபபைகை அைன் கநடாக்கம் 
என்பைது்ன், புதிய நி்றங்கள, அதிக சு்வ, 
அதிக பைருேன், நீண்கடாலம் பகடடுபகபைடாகடாை 
உணவுபபபைடாருடகள, அதிக ஊட்ச்சத்து 
பகடாண் உணவுகள என இநை பைடாழில்நுடபைம் 
அதிக ்சந்ைவடாய்ப்பை பிடித்துளளது.

 கரட எனபபைடும் ேரக்கறியில் உளள விற்்ற 
மின் ஏ என்்ற ைடாதுபபபைடாருளுக்கடான ேரபைணு பநல் 
பையிர்களுக்கு ேடாற்்றபபைடடு விற்்றமின் ஏ பகடாண் 
அரிசி (Golden Rice) ையடாரிக்கபபைடுகின்்றது.
 அதிக கடாரம் பகடாண் ப்சத்ைல் மிளகடாய் 
பைடா்க்கம் அதிக எ்் பகடாண் அதிக நடாடகள 
பகடடுபகபைடாகடாை பைபபைடாளிபபைழம், க்சடாளம், 
க்சடாயடா, பைஞ்சு என பபைருேளவடான உணவுப 
பபைடாருடகள ேற்றும் ேருநது பபைடாருடகள இநை 
பைடாழில்நுடபைத்தின் மூலம் ையடாரிக்கபபைடுகின்்றன.
  உலகில் 17 மில்லியன் விவ்சடாயிகள இநை 
பையிர் ப்சய்்கயில் ஈடுபைடுகின்்றனர். அவர்களில் 
பபைரும்பைடாலனவர்கள அபிவிருத்தி அ்்நதுவரும் 
நடாடுக்ள க்சர்நைவர்கள. 2019 ஆம் ஆணடின் 
ைகவல்களின் அடிபபை்்யில் உலகில் 70 இற்கு 
கேற்பைட் நடாடுகள இநை உணவுபபபைடாருடக்ள 
பையிரிடுவது்ன், பகடாளவனவும் ப்சய்கின்்றன. 
5 அபிவிருத்தி அ்்நை நடாடுகளும், 24 அபி 
விருத்திய்்நதுவரும் நடாடுகளும் இநை பைடாழில் 
நுடபைத்திற்கடான பபைடாறிமு்்றக்ள பகடாணடுள 
ளது்ன், உற்பைத்தியிலும் ஈடுபைடுகின்்றன. ேரபை 
ணுேடாற்்றம் ப்சய்யபபைட் உணவுபபபைடாருடக்ள 
உற்பைத்தி ப்சய்வதில் அபேரிக்கடா, பிகரசில், 
ஆர்ஜன்ரீனடா, கன்டா ேற்றும் இநதியடா ஆகிய நடாடு 

ககள முன்னனி வகிக்கின்்றன.
 ைற்கபைடாதுளள ஆபிரிக்கடாவின் ேக்கள 
பைடா்கயடான 926 மில்லியன் எதிர்வரும் 2050 
ஆம் ஆணடு 2.2 பில்லியனடாக அதிகரிக்கும் என 
கூ்றபபைடுகின்்றது. ஏற்கனகவ வ்றடசியடால் கு்்ற 
வ்்நதிருக்கும் அவர்களின் விவ்சடாயத்தின் 
மூலம் இநை ேக்கள பைடா்கக்கு உணவளிக்க முடி 
யடாது. இநை நி்லயில் அதிக வி்ளச்ச்ல ைரும் 
ேரபைணுேடாற்்றபபைட் பையிர்ப்சய்்ககய அங்கு 
உகநைது என பைரிவிக்கபபைடுகின்்றது.

 பைல நடாடுகள ைற்கபைடாது இநை பைடாழில் 
நுடபைத்திற்கு ேடாறி வருகின்்றன. 6.7 மில்லியன் 
ஏக்கரில் பைன்னடாபிரிக்கடா பைருத்தி ேற்றும் க்சடாயடா 
பையிர் ப்சய்்கயில் ஈடுபைடுகின்்றது. ஆசி யடாவில் 
இநதியடா ேற்றும் பைடாகிஸைடான் உடபை் பைல நடாடுகள 
ேரபைணுேடாற்்றபபைட் பைருத்தி ப்சய் ்கயில் 
ஈடுபைடுகின்்றன. பைங்களடாகை்சத்தில் கத்ைரிக் 
கடாய்களும் உற்பைத்தி ப்சய்யபபைடுகின்்றன.
 கன்டாவும் அபேரிக்கடாவுகே 1996 ஆம் 
ஆணடு முைலில் இநை உற்பைத்திக்ள கேற்பகடாளள 
ஆரம்பித்திருநைன. பைல நூறு மில்லியன் ஏக்கர் 
நிலங்களில் பையிரிட் பையிர்கள மூலம் இரு 
நடாடுகளும் 106 பில்லியன் ப்டாலர்க்ள 1996 
ஆம் ஆணடு முைல் 2018 ஆம் ஆணடு வ்ரயில் 
்சம்பைடாதித்துளளன. இதுவ்ரயில் கன்டா 185 புதிய 
இனங்க்ள அறிமுகபபைடுத்தியுளளது. இநை வ்க 
உணவுபபபைடாருடக்ள ஏற்றுேதி ப்சய்வதில் 
அபேரிக்கடா உலகில் முன்னியில் உளளது. அது 
உலக ஏற்றுேதியில் 38 விகிைத்்ை பகடாணடுளளது. 
ைற்கபைடாது ேரபைணு ேடாற்்றபபைட் ்சல்ேன் வ்க 
மீன் உற்பைத்தியிலும் இநை இரு நடாடுகளும் ஆர்வம் 
கடாணபித்து வருகின்்றன.
 ேரபைணுேடாற்்றபபைட் பையிர் ப்சய்்கயில் 
ஐகரடாபபிய ஒன்றிய நடாடுகள பின்ைங்கிகய 
உளளன. க்நை 25 வரு்ங்களடாக 500 இற்கு 
கேற்பைட் சுயடாதீன ஆய்வு நிறுவனங்கள 130 
இற்கு கேற்பைட் ஆய்வு ந்்வடிக்்கக்ள 
கேற்பகடாண் பின்னர் இநை வ்க உணவுகள 
பைடாதுகடாபபைடாது என ஐகரடாபபிய ஒன்றியம் தீர் 
ேடானித்துளளது. ஸபபையின் ேற்றும் கபைடாத்துக்கல் 
ஆகிய இரு நடாடுககள ைற்கபைடாது ேரபைணு ேடாற்்றம் 
ப்சய்யபபைட் பையிர்ப்சய்்கயில் ஈடுபைடடு வரு 
கின்்றன.
 இநை உணவுபபபைடாருடகள மீைடான அச்சம் 
ேக்களி்ம் இன்னும் நீங்கவில்்ல. ேக்கள மீைடான 
பைடாதிபபுக்கள ஒருபு்றம் இருக்க, இயற்்கயடான 
ைடாவர இனங்கள அழிநதுவிடும் என்்ற அச்சங்களும் 
கேல் ஏழுநதுளளன. இருநைகபைடாதும் அதிகரிக்கும் 
ேக்கள பைடா்க கு்்றவ்்யும் வி்ளநிலங்களின் 
அளவு என்பைன இநை பைடாழில்நுடபைத்்ை கநடாக்கி 
எல்லடா நடாடுக்ளயும் திரும்பி வருகின்்றது குறிப 
பி்த்ைக்கது.
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