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கிளிந�ொச்சி மண்ணில் நெண் 
களுககொன அழகிப் பெொட்டி 

ஒன்று �டொத்தப்ெட்டுள்ளது. இதில் 
சுமொர் 46 நெண்கள இவ் அழகிப் 
பெொட்டியில் கலந்து நகொண்டிருந் 

்தனர்.
 கிளிந�ொச்சி கரடிப்பெொககுச் 
சந்திககு அருகொமமயில் அமமந் 
துள்ள ெொரதி் Resort மண்டெததில் 
கடந்்த 18 ஆம் திகதி ஞொயிற்றுக 
கிழமம குறித்த பெொட்டி இடம் 
நெற்றுள்ளது.
 பெொட்டியில் கலந்து நகொள 
ளும் அழகிகள கலொசொர உமடயில் 
கலந்து நகொள்ள பேண்டும் என்ெது 
ஏற்ெொட்டொ்ளர்களின் நிெந்்தமன 
என்ெது குறிப் பிடத்தககது.

fpspnehr;rpapy; eilngw;w moF uhzp Nghl;b- 

fyhrhu cilapy; fye;J nfhz;l ngz;fs;

யொழப்ெொண ெல்கமலக 
கழகததின் முன்மொதிரி 

யொன சமு்தொய சமமயலமைத 
திட்டம் ்தற்பெொது நெரும் ேர 
பேற்மெ நெற்று ேருகிைது.
 �ொட்டின் நெொரு்ளொ்தொர 
நிமல மந்்தகதியில் கொணப்ெட்ட 
பெொது யொழப்ெொண ெல்கமலககழக 
விடுதிகளில் ்தங்கியிருககும் மொண 
ேர்கள பெொதிய்ளவு உணவிமன 
நெறுேதில் ந�ருககடிமய எதிர் 
நகொண்டனர்.

 இந்நிமலயில், யொழப்ெொண 
ெல்கமலககழகததின் சில விரி 
வுமரயொ்ளர்களின் ெங்களிப்புடன் 
ஆரம்பித்த சமு்தொய சமமயலமைத   

aho;. gy;fiyapd; rKjha rikayiwj; 

jpl;lj;Jf;F mNkhf tuNtw;G

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

சீனொமே புதிய பகொவிட்-
19 ப�ொயின் அமல ்தொககி 

ேருே்தொல் அங்கு மேததியசொமல 
களில் நெரும்ளேொன ப�ொயொளிகள 
அனுமதிககப்ெட்டு ேருகின்ைனர். 

 பகொவிட்-19 ப�ொய் ்தடுப்பு 
விதிகம்ள சீனொ அண்மமயில் 
்த்ளர்ததியப்த ்தற்பெொம்தய ந�ருக 
கடிககொன கொரணம். புதிய ந்தொற்று 
ைொ்ளர்களினொல் மேததியசொமலகள 
நிரம்பிேருே்தொக உலக சுகொ்தொர 
நிறுேனமும் உறுதிப்ெடுததியுள 
்ளது.
 எனினும் இந்்த ேொரம் 
பகொவிட்-19 ப�ொய் கொரணமொக 7 
பெபர ெலியொன்தொக சீனொ அதி 
கொரிகள ந்தரிவிததுள்ளனர். ஆனொல் 
சீனொ அரசு ப�ரிமடயொக சுேொசப்மெ 
ப�ொயினொல் இைப்ெேர்கம்ள 
மட்டுபம பகொவிட்-19 ப�ொயின் 
இைப்ெொக ெதிவு நசய்ேதுண்டு. 
அது உலக சுகொ்தொர நிறுேனததின் 
விதிகம்ள கமடப்பிடிப்ெதில்மல.

 இந்்த ேொரம் அங்கு ந்தொற் 
றுககு உள்ளொனேர்களின் எண் 
ணிகமக குமைேமடந்துள்ள 
பெொதும் மேததியசொமலகளில் 
அனுமதிககப்ெடுெேர்களின் எண் 
ணிகமக அதிகமொக உள்ளது. 
அேசர சிகிச்மச பிரிவிலும் நெரு 
ம்ளேொபனொர் அனுமதிககப்ெட் 
டுள்ளனர்.
 சங்கொய் ெகுதியில் 230,000 
ெடுகமக ேசதிகள நகொண்ட 
புதிய மேததியசொமல ேசதிகள 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. ெல 
மேததியசொமலகளில் நீண்ட ேரி 
மசயில் மககள கொததிருப்ெதும் 
அ ே ்த ொ னி க க ப் ெ ட் டு ள ்ள து . 
இந்்த ேொரம் அேசர ப�ொயொ்ளர் 
ேண்டிகளின் ெொேமனயும் 44 
விகி்தம் அதிகரிததுள்ள்தொக ந்தரி 
விககப்ெடுகின்ைது.
 சீனொவில் 90 விகி்தததிற்கும் 
பமலொன மககள ்தடுப்பூசிகம்ள 
பெொட்டுள்ளனர் இந்்த நிமலயில் 
அங்கு அதிகரிககும் ந்தொற்று 
என்ெது புதிய பிைளேமடந்்த மேர 
சினொல் ஏற்ெட்டொல் ஏமனய உலக 
�ொடுகள எதிர்ேரும் மொ்தங்களில் 
கடுமமயொன ந�ருககடிமய எதிர் 
நகொள்ளலொம் என �ம்ெப்ெடுகின் 
ைது.

rPdhit jhf;fpa Gjpa Nfhtpl; miy

நெண்களின் ெல்கமலககழக 
கல்விமய ஆப்கொனிஸ் 

்தொன் அரசு ்தமட நசய்்த்தற்கு 
எதிரொக பெொரொட்டங்கம்ள பமற் 
நகொண்ட நெண்கள ெலமர ஆப் 
கொனிஸ்்தொன் ெமடயினர் மகது 
நசய்துள்ளனர்.
 நெண்கள ெல்கமலககழக 
கல்விமய ந்தொடர்ே்தற்கு ஆப்கொன் 
அரசு கடந்்த பு்தன்கிழமம (20) 
்தமட நசய்திருந்்தது. இந்்த 
்தமடமய ந்தொடர்ந்து இந்்த 
ேொரம் ெல்கமலககழகம் நசன்ை 
நெண்கம்ள கொேலொளிகள ே்ளொ 
கததிற்குள நும்ளே்தற்கு அனு 
மதிககவில்மல.
 இந்்த ்தமடககு எதிரொக ஆப் 
கொனிஸ்்தொன் ்தமல�கர் கொபூலில் 

பெொரொட்டங்கம்ள பமற்நகொண்ட 
நெண்களில் ஐேரும், அ்தற்கு அரு 
கில் உள்ள �கரில் 3 நெண்களும் 
மகது நசய்யப்ெட்டுள்ளனர்.
 கல்வி ெொடததிட்டம் 
மீ்ளொய்வு நசய்்த பின்னர் மீண்டும் 
நெண்கள அனுமதிககப்ெடுேொர்கள 
அதுேமரயில் நெண்கள உயர்கல்வி 
கற்ெது ்தமட நசய்யப்ெடுே்தொக 
ஆப்கொன் கல்வி அமமச்சு ந்தரிவித 
துள்ளது.
 அரசின் இந்்த முடிவுககு 
எதிரொக பெொரொட்டங்கம்ள பமற் 
நகொண்ட நெண்கம்ள ஆப்கொனிஸ் 
்தொன் நெண் கொேல்துமையினர் 
மகது நசய்துள்ளதுடன் அேர்கம்ள 
்தொககிய்தொகவும் ஆர்ப்ெொட்டததில் 

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

சீனொவில் அண்மமககொலமொக 
ெரவிேரும் பகொவிட்-19 அமல 

ந்தொடர்பில் இந்தியொ ்தனது 
மொநிலங்களின் சுகொ்தொரத துமையி 
னமர எச்சரிததுள்ளது. புதி்தொக 
ந்தொற்று்தலுககு உட்ெடுெேர்களின் 
நகொபரொபனொ மேரஸ் மரெணுக 
கம்ள உன்னிப்ெொக ஆய்வு நசய்யு 
மொறு இந்தியொ ெணிததுள்ளது.
 �த்தொர் மற்றும் புதுேருட 
நகொண்டொட்டங்களின் பெொது 
ப�ொய் அதிகம் ெரவும் சொததியங்கள 
உள்ள்தொக இந்தியொ கேமல 
நகொண்டுள்ளது. 2020 மற்றும் 
2021 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியொ 

மிகப்நெரும் பகொவிட்-19 அமல 
கம்ள சந்தித்தபெொதும் அங்கு ்தற் 
பெொது பகொவிட்-19 ந்தொற்று எண் 
ணிகமக குமைேொகபே உள்ளது.

 ேொரம் ப்தொறும் அங்கு 
1200 பெபர ந்தொற்று்தலுககு உள 
்ளொகி ேருகின்ைனர். பமலும் 

rPdhtpy; Vw;gl;Ls;s Nfhtpl;-19 
miy - ,e;jpahtpy; vr;rupf;if
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பகொவிட்-19 ப�ொய் மற்றும் 
அ்ளவுககு அதி 

கமொக மருந்துப்நெொருட்கம்ள 
உளந்ளடுத்தல் பெொன்ை கொரணி 
க்ளொல் அநமரிகக மககளின் 
ஆயுள அ்ளவு குமைேமடந்து 
நசல்ே்தொக அநமரிககொவின் 
ப�ொய் கட்டுப்ெொட்டு பிரிவு நேளி 
யிட்டுள்ள அறிகமகயில் ந்தரிவிக 
கப்ெட்டுள்ளது.

 கடந்்த 25 ேருடங்களில் 
இந்்த ேொழ�ொள குமைவு ஏற்ெட் 

ெல ஐபரொப்பிய �ொடுகளி 
லிருந்து ்தெொல்  மூலம் 

இலங்மகககு அனுப்ெப்ெட்ட சந் 
ப்தகததுககிடமொன  நெொம்மமகள 
நகொண்ட நெொதிகள  மற்றும் உண 
வுகள அடங்கிய நெொதிகளில்  சூட் 
சுமமொக  மமைதது மேககப் 
ெட்டிருந்்த 16 பகொடி ரூெொவுககும் 

அதிகம் நெறுமதியொன பெொம்தப் 
நெொருட்கள  கண்டுபிடிககப்ெட்டு 
ள்ள்தொக  சுங்க திமணகக்ளம் ந்தரி 
விததுள்ளது.
 இவ்ேொறு 7 நெொதிகம்ள  
பசொ்தமனயிட்டபெொப்த இமே 
மகப்ெற்ைப்ெட்டுள்ளன. குறித்த 
பெொம்தப்நெொருட்களில்  4,673 
கிரொம் குஷ் மற்றும் 9,586 மொததி 
மரகளும்   அடங்குே்தொக   சுங்க 
திமணகக்ளம்   ந்தரிவிததுள்ளது.
 பமலதிக விசொரமணகளுக 
கொக பெொம்தப்நெொருள நெொதி 
கள  கொேல்துமையின் பெொம்தப் 
நெொருள ஒழிப்புப் பிரிவினரிடம் 
ஒப்ெமடககப்ெட்ட்தொக சுங்கப் பிரி 
வினர் பமலும் ந்தரிவிததுள்ளனர்.

mnkupf;fu;fspd; MAs; Fiwfpd;wJ

gy INuhg;gpa ehLfspypUe;J jghypy; 
mDg;gg;gl;l Nghijg;nghUl;fs;

உகமரன் பெொமர ந்தொடர்ந்து 
ரஸ்யொவிற்கும் இந்தியொ 

விற்குமிமடயிலொன ேர்த்தகம் அதி 
கரிததுள்ளது. ரஸ்யொவில் இருந்து 
இந்தியொவுககு இைககுமதி நசய் 
யப்ெடும் எரிநெொருள மற்றும் 
ெசம்ளகளின் ேர்த்தகம் 27 பில்லி 
யன் நடொலர்கம்ள எட்டியுள்ளது.

u];ahTld; ,U jug;G tu;j;jfj;ij 
epiyg;gLj;j ,e;jpah tpUg;gk;
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Mg;fhd; murpd; KbTf;F vjpuhf 
fhG+ypy; ngz;fs; Nghuhl;lk;
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சிறிலங்காவின் இன்்றைய அரசத்த்லவர் ரணில் விக்கிரமசிங் சிறிலங்காவின் 75வது சு்தந்திரதினம் பெபரவரி 4ம் 
தி்தி இடம்பெறுவ்தற்கு முன்ெ்தகா் இலங்்யின் இனபபிரச்சி்னக்கு நிெந்்த்னயற்றை பெச்சுக்்்ை நடகாததி 

்தனது சிறிலங்கா அரசகாங்ம் சகார்ெகான தீர்வி்ன முன்்வக்கும் முயற்சியில் 2023ம் ஆண்டு பிறைந்்தவுடபனபய 
சனவரி 10 மு்தல் 14 வ்ர சிறிலங்காவின் ்தமிழ்ப ெகாரகாளுமன்றை உறுபபினர்்ளுடனகான ப்தகாடர் பெச்சுக்்்ை 
நடததுவ்தற்கும் அ்ைபபு விடுததுளைகார். ரணிலுக்கு உறுதியகான அரசகா்த ்தன் ஆட்சி்ய பவளிபெடுதது்தல் 
என்ெது, ்டன்்்ை மறுசீர்மக்்வும், அந்்த ்டன் மறுசீர்மபபின் மூலம் புதிய ்டன்்்ைப பெற்று நகாைகாந்்த 
வகாழ்்வ முன்பனடுக்்வும் இன்றிய்மயகா்த ப்த்வயகா் உளைது. இந்்த பெகாருைகா்தகாரத்்த மீளஅ்மக்கும் 
சிறிலங்கா அரசகாங்ததின் இன்்றைய ப்த்வக்கு ஒன்று சீனகாவும் இந்தியகாவும் ்டன்மறுசீர்மபபுக்கு சம்ம்தம் 
ப்தரிவிக்் ் வபெதும் இரண்டு இன்்றைய அரசகாங்ம் உறுதியகான அரசகாங்ம் என்ெ்்த பவளிபெடுததுவதும் ்தவிர்க்் 
முடியகா்த உடன் ப்த்வயகா் உளைது. முன்னகாள அரசத்த்லவர் ப்காத்தெகாய ரகாசெக்சகாவினகால் நியமிக்்பெட்ட 
அரசத்த்லவர் ரணில் விக்கிரமசிங்கா  மக்்ைகா்ையற்றை அரசத்த்லவர் ரகாசெக்ச குடும்ெததினரின் பமகாட்டுக்்ட்சிப 
ெகாரகாளுமன்றை உறுபபினர்்ளின் ெலமின்றி ஒரு சிறு விடயத்்தக் கூட சட்டவகாக்்ம் பசயய இயலகா்தவர். பவறு 
பமகாழியில் கூறுவ்தகானகால் சிங்ை இனபவறி்யயும் பெௌத்த ம்தபவறி்யயும் வைர்க்கும் மகிந்்த சிந்்த்ன்யயும் 
ப்காத்தெகாயகாவின் நகாட்டின் பெகாருைகா்தகாரத்்தத ்தன் வீட்டுப ெைபபெகாட்டிக்குள சுருட்டிய சுரண்டல் பெகாருைகா்தகார 
மு்றை்யயும், ஒபர நகாடு ஒபர சட்டம் என்னும் சட்டததின் ஆட்சி்யச் சிங்ை பெௌத்தர்்ளுக்ப் உரிய்தகாக்கி 
ஈைத்தமிழினத்்த இனஅழிபபு பசயயும் ப்தகாடர் அரசியற்ப்காள்்்ள ப்காட்ெகாடு்்ையும் ந்டமு்றைபெடுததும் 
பினகாமித ்த்ல்மயகா் இன்்றைய சிறிலங்கா அரச்த்லவர் உளைகார்.இ்தனகாபலபய ப்காத்தெகாய ரகாசெக்சகா இவபர 
சிறைந்்த ்த்லவர் என்று நகாவகாரப பு்ழ்ெகாடி வருகிறைகார். 
 இந்நி்லயில் இவரகால் இனபபிரச்சி்னக்்கான தீர்வு என்ெது ஈைத்தமிைர்்ளின் ்தமிழ்பெகாரகாளுமன்றை 
உறுபபினர்்ளுடனும் பெசி அவர்்ளு்டய சம்ம்தததின் பெயரிபலபய புதிய அரசியல்மப்ெ ஒபர நகாடு ஒபர 
சட்டமகா் உலகுக்கு பவளிபெடுதது்தல் என்றை ரகாஜ்தந்திர முயற்சியகா் உளைது. இ்த்ன நல்ல சந்்தர்பெம் என்றும் 
இந்்த சந்்தர்பெத்்தத ்தவறைவிட்டகால் இனி என்றுபம இத்த்்ய சந்்தர்பெம் எறைெடகாது என்றும் ெக்திக்கீ்தம் 
ெகாடிக்ப்காண்டு சம்ெந்்தர் ஐயகாவும் அவரின் சிறிலங்காப ெகாரகாளுமன்றைக் கூட்டணியினரும் சகால்்வ்ய இடுபபில் 
்ட்டிக் ப்காண்டு ரணில் விக்கிரமசிங்காவின் முன் மண்டியிட்டு நிற்கின்றைனர். ்தன்னு்டய ெ்டெல ஆட்சி 
வழி ்தகான் நடகாததும் சிறிபசனகா ்காலம் மு்தல் இன்று வ்ரயகான இந்்த இனபபிரச்சி்னத தீர்வு என்னும் அந்்த 
நகாட்த்்த இந்்த பம்டயில் மீண்டும் பம்டபயற்றும் ்த்லசிறைந்்த அரசியல் நகாட் இயக்குனரகா் ரணில் விக்கிரம 
சிங்கா தி்ழ்ந்து ப்காண்டிருக்கிறைகார். முட்்ட்ய விட்டுப ெறை்வ வந்து திருதிருபவன்று விழிபெது பெகால ஏப்தகா 
இபபெகாது்தகான் ்தங்ளுக்கு இதுபவல்லகாம் ப்தரியவருவது பெகால சிறிலங்காத ்தமிழ்பெரகாளுமன்றை உறுபபினர்்ளும் 
உல்்யும் ஈைத்தமிைர்்்ையும் ஏமகாற்றிக் ப்காண்டு 7 வருடங்ைகா் சிறிலங்காவுடன் ்தகாங்ள வைர்தப்தடுத்த 
புதிய அரசியல்மபபுக்குச் சட்டவலுவளிக்கும் சகா்த்ன்யச் பசயது ப்காண்டிருக்கின்றைகார்்ள. 
 இந்்தச் சிறிலங்காப ெகாரகாளுமன்றை ்தமிழ் உறுபபினர்்ளிடம் ஒபர ஒரு ப்ளவி ஈைத்தமிைரின் ப்தசியபபிரச்சி்ன 
என்ெது இனபபிரச்சி்னயகா இ்றை்மபபிரச்சி்னயகா? நூற்றிநகாற்ெதினகாயிரததுக்கு பமற்ெட்ட ஈைத்தமிைர்்்ை 
முளளிவகாயக்்காலில் சிறிலங்கா 2009 இல் இனஅழிபபுச் பசய்தது இனபபிரச்சி்ன்யத தீர்க்்வகா? 
இ்றை்மபபிரச்சி்ன்ய பவல்லவகா? சட்டமகாபம்்த்ைகா்வும் நீதித்த்ல்ம்ைகா்வும் புத்த்ப பூச்சி்ைகா் உளை 
பெரியகார்்ள நீங்ள உளை் ்தன்னகாட்சி உரி்ம்யச் சிறிலங்கா முற்றைகா் மறுத்ததின் வி்ைவு்தகான் அ்னததுல் 
சட்டங்ளுக்கு ஏற்ெ ஈைத்தமிைர்்ள ்தங்ளின் அரசியல் எதிர்்காலத்்தத ்தகாங்பை நிர்ையிக்கும் ்தங்ளின் 
பிரிக்்பெட முடியகா்த அடிபெ்ட மனி்த உரி்ம்ய மீளநி்லபெடுத்தத, ்தங்ளின் பவளிய் ்தன்னகாட்சி உரி்மயின் 
அடிபெ்டயில் உல்அ்மபபுக்்்ையும் உல்நகாடு்்ையும் அவர்்ளின் அ்னததுல் சட்டமு்றை்ம்ளின் 
அடிபெ்டயில் ்தங்ளு்டய ப்தசியப பிரச்சி்னக்குத தீர்வு ்காை உ்தவுமகாறு ப்காரிவருகிறைகார்்ள என்ெது உங்ள 
சட்டபபுத்த் அறிவில் உங்ளுக்கு ஏன் நி்னவுக்கு வருவ்தகா்வில்்ல. இதில் ஏ்தகாயினும் சட்ட மீளநி்னவூட்டல் 
ப்த்வயகா் இருந்்தகால் சட்டதது்றையில் உங்ளில் வயதுக்கு இ்ையவரகான ்பஜந்திரக்குமகார் பெகான்னம்ெலம் 
அவர்்ளிடம் ப்ளுங்ள அவர் ்தந்்்தக்கு உெப்தசம் பசய்த சுவகாமிநகா்தனகா் உங்ளுக்கு உெப்தசம் பசயவகார். 
அது உங்ளுக்கு பவட்்மகா் இருந்்தகால் அவரின் ்தகாத்தகா சட்டமகாபம்்த ஈைத்தமிைர்்ளின் முன்னகாள ்த்ல்ம 
அமரர் ஜி.ஜி. பெகான்னம்ெலம் அவர்்ள 1945ம் ஆண்டு நவம்ெர் மகா்தம் 3ம் நகாள பிரித்தகானிய ்காலனிததுவச் 
பசயலகாைர் ப�கால் அவர்்ளுக்கு "்தமிழ்ச் சிறுெகான்்மயினர் வைக்கு" என்றை பெயரில் ்தகாக்்ல் பசய்த ஆவைத்்தப 
ெடியுங்ள. அதில் இலங்்த ்தமிைர்்ளின் இ்றை்ம எவவகாறு சிங்ை அரச உருவகாக்்ங்ளுக்கும் சிங்ை 
அரசர்்ளுக்கும் கூட சப்கா்தரததுவ மு்றையில் அவர்்ளின் இ்றை்ம நி்லக்் உ்தவியுளைது என்ெ்்தப 
புரிந்து ப்காளவீர்்ள. இ்தனகால் ்தகான் ஜி. ஜி. பெகான்னம்ெலம் அவர்்ள ்காலி மு்தல் ்காஙப்சன்து்றை வ்ர 
ஈைத்தமிைர்்ளுக்கும் இ்றை்மச் சமததுவம் உளைப்தன்றை அடிபெ்டயில் 50க்கு 50 ப்காரிக்்்்ய முன்்வத்தகார். 
இன்னும் அகில இலங்்த ்தமிழ்க்்காஙகிரசின் 1946ம் ஆண்டுச் பசயலகாைர் சட்டத்தரணி எஸ் சுபபிரமணியம் 
அவர்்ள அக்்கால பிரித்தகானியப பிர்தமர் அட்லி அவர்்ளுக்கு 15.01. 1946 ம் தி்தி அன்று அனுபபிய 
"இலங்்க்கு முன்பமகாழியபெட்டுளை அரசியல்மபபு" என்றை ்த்லபபிலகான ப்காரிக்்்்ய ெடிததுப ெகாருங்ள. 
அதில் அவர் சிறிய ப்தச இனங்ளின் ்தன்னகாட்சி்ய உல்ைவில் அஙகீ்ரித்த ப்தகாழிற்்ட்சி்ய சிறிய 
ப்தசஇனமகான இலங்்த ்தமிைரின் ்தன்னகாட்சி்யயும் அஙகீ்ரிக்குமகாறு ப்ட்டிருபெ்்த நீங்ள அறிவீர்்ள. 
எல்லகாவற்றுக்கும் பமலகா் 1944ம் ஆண்டு பசபபடம்ெர் மு்தலகாம் தி்தி திருப்காைம்லயில் பிரித்தகானியக் 
்டற்ெ்ட மருததுவரகா் இருந்்த ்தமிை்ததின் ப்தன்ஆர்க்்காடு மகாவட்டத்்தச் பசர்ந்்த எஸ் பெகான்்னயகா அவர்்ள 
"்தமிழ் இலங்்்க்கும் மிகுதியகான இலங்்க்கும் இ்டயில் உளை பவறுெகாடு்ள" என்றை ்த்லபபில் அக்்கால 
பிரித்தகானியக் ்காலனிததுவச் பசயலகாைருக்கு அனுபபி ்வத்த ப்காரிக்்்யில் இலங்்த ்தமிை்ரத ்தனியகான 
அரசியல் அல்கா் அவர்்ளுக்்கான ஆட்சி்ய வைஙகுமகாறு எவவைவு அை்கா் வகாதிட்டுளைகார் என்ெ்்தப 
ெடிததுப ெகாருங்ள. அபபெகாழுது இலக்கு "ஈைத ்தமிைர் இ்றை்ம பெசபெடகாவிடின் அடி்மத்தனபம தீர்வு" 
என்ெ்்த ஏன் வலியுறுததுகின்றைது என்ெது புரியும். முன்னகாள மகா்காைச்ெத ்த்லவர் நீதியரசர் மகாண்ெ்ம 
விக்கிபனஸ்வரன் அவர்்ள எரிக்பசகால்்்ம்்ம அ்னததுல் அரசியல் ்காலநி்லக்்கான ்தனது ஆபலகாச்ரகா் 
ரணில் நியமிதது இன்று பெச்சுவகார்த்்தக்்கான அனுசர்ையகாைரகா் ஏற்ெகாடு பசயவ்தகா் இருந்்தகால் இந்தியகாவுக்கும் 
சந்்தர்பெம் அளிக்்பெட பவண்டுபமனக் ப்காரியுளைகார். ெகாரகாளுமன்றை உறுபபினர் பசல்வம் அ்டக்்லநகா்தன் 
அவர்்ள அ்னததுல் ்த்ல்மயில் பெச்சுக்்ள ந்டபெறை பவண்டுபமன்று ப்காரியுளைகார். இ்வ எல்லகாபம 
ஈைத்தமிைரின் இ்றை்ம பெச்சுக்்கான முன்நிெந்்த்னயகாக்்பெடகாவிட்டகால், எந்்த அ்னததுல்ச் சட்டததின் கீழ் 
சிறிலங்காவின் இ்றை்ம்ய மீறி ந்டமு்றைபெடுத்தபெடலகாம் என்ெப்த இலக்கின் இன்்றைய ப்ளவி. இ்றை்ம 
ப்காரிக்்் பிரிவி்னவகா்தமல்ல. வகாழ்வ்தற்்கான அடிபெ்ட மனி்த உரி்மத ப்த்வ.  ஈைத்தமிழ் மக்்ள ்தங்ள 
இ்றை்ம்யத ்தகாங்பை ்காக்்த ்தகாய்ததிலும் உலகிலும் அணி திரை இலக்கு அ்ைக்கிறைது. 
 

 ஆசிரியர்

சம்ெந்்தன் ்தமலமமயிலொன ்தமிழ 
அரசுக கட்சியின் �டேடிகமக 

்தமிழர்களின் பெரம் பெசும் ெலதம்த 
ெலவீனப் ெடுததுே்தொகபே உள்ள்தொக  
மககள ஆ்தங்கப் ெடுகின்ைனர் என ேடககு 
மொகொணசமெ முன்னொள உறுப்பினர் செொ. 
குக்தொஸ் ந்தரிவிததுள்ளொர்.
 பமலும் சிங்க்ள பெரினேொ்த 
அரசொங்கம் மிகவும் ெலவீனம் அமடந்து 
சர்ேப்தச உ்தவிகள ்தமடப்ெட்டு அ்தமன 
நெற்றுக நகொள்ள ்தமிழர் ்தரப்மெ எப்ெடி 
மகயொ்ள முடியும் என்று ெல வி்தமொன  
அனு்தொெ அறிகமககம்ள ஆட்சித 
்தரப்பு ்தமிழர்கள மீது நேளிப்ெடுததும் 
சூழநிமலயில் சம்ெந்்தன் ்தமலமமயிலொன 
்தமிழ அரசுக கட்சியின் �டேடிகமக  
ஏற்புமடயொ்தொக இல்மல என்றும் அேர் 
குறிப்பிட்டுள்ளொர்.

இது ந்தொடர்பில் அேர் நேளியிட்டுள்ள 
ஊடக அறிகமகயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள 
்ள்தொேது,
 ்தமிழ ப்தசிய ்தமலமமகள 
இமணந்து ரணிலின் அமழப்பில்  கடந்்த 
13 திகதி சந்தித்த பெொது நகொடுத்த  
பகொரிகமககம்ள நிமைபேற்ை ஐனேரி 31 
திகதி ேமர கொலகநகடு அரசொங்கததிற்கு 
ேழங்கியுள்ளனர் அ்தற்கொன �ல்நலண்ண 
நேளிப்ெொடு முமைப்ெடி அரசொங்கத்தொல் 
கிமடப்ெ்தற்கு முன்ெொக ்தொங்க்ளொக ேலிந்து 
சந்திகக சம்ெந்்தன் சுமந்திரன் நசன்ைமம 
ரணில் அரசொங்கதம்த கொப்ெொற்றி ்தமிழர் 
்தரப்மெ ெலவீனப் ெடுததுே்தொகபே 
உள்ளது.
 ்தமிழர் ்தரப்பு  இந்தியொவின் 
பமற்ெொர்மேயில் இனப்பிரச்சிமனககொன  
தீர்விமன முன்நனடுகக பேண் டும் என 
உறுதியொக இருப்ெம்த ரணில் அரசொங்கம் 
விரும்ெவில்மல கொரணம் பெச்சுேொர்தம்த 
என்ை நெயரில் ஏமொற்று �ொடகதம்த கடந்்த 
கொலங்கள பெொல நிகழத்த முடியொது. 
இ்தனொல் எரிச்நசொல்நஹெம் ஊடொக 
உள �ொட்டுககுள அரசொங்கததுடன் 
பெசி தீர்வு கொண்ெது ்தொன் உறுதியொன 
தீர்வு என  சம்ெந்்தன் சுமந்திரன் ஊடொக 
டீலிமன முன்னகர்ததி சம்ெந்்தமனயும் 
சுமந்திரமனயும் சந்திகக மேத்தொர். ஆனொல்   
இந்்த சந்திப்மெ ஏமனய ்தமிழக கட்சிகள 
நிரொகரிதது ரணிலுககு கடி்தம் எழுதி 
யமமயொல்  ஐனொதிெதி நசயலகம் இந்்த 
சந்திப்பு உததி பயொக  பூர்ேமொனது இல்மல 
என அறிவிததுள்ளது  
 ஆனொல் இந்்த �டேடிகமககள 
யொவும் ்தமிழர் ்தரப்மெயும் ்தமிழ 
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ஈழத்தமிழர் இறைறை பேசபேடாவிடின் அடிறைத்தனபை தீர்வு



இலங்மக அரசொங்கததுககும் ்தமிழத ப்தசியக 
கட்சிகளுககும் இமடயில் ஆரம்ெமொகியுள்ள 

பெச்சுேொொ்தம்தகளில் ்தொம் எந்்தப் ெங்களிப்மெயும் 

ேழங்கவில்மல என்று எரிகநசொல்நஹெய்ம் கூறி 
யிருககின்ைொொ். நகொழும்பில் விஜயதம்த பமற் 
நகொண்டிருககும் நசொல்நஹெய்ம் அதிரடியொகப் ெல 
அரசியல் ்தமலேொ்கம்ளச் சந்திததுேருகின்ைொொ். 
ஜனொதிெதி ரணில் விககிரமசிங்கின் கொல நிமல 
ஆபலொசகொ் என்ை ெ்தவி அேருககு ேழங் 
கப்ெட்டிருந்்தொலும்கூட, அ்தற்கு பமலொக சமொ்தொனத 
துொதுேரொகபே அேொ் நசயற்ெடுகின்ைொரொ என்ை 
சந்ப்தகம் அரசியல் ேட்டொரங்களில் ெலமொக எழுந் 
திருப்ெ்தற்கு நியொயமொன ெல கொரணங்கள உள்ளன.
 நசொல்நஹெய்ம் நகொழும்பில் இருககும் 
பின்னணியிபலபய அரசொங்கததிற்கும் ்தமிழ 
்தமலமமககு இமடயிலொன பெச்சுேொர்தம்தகள 
இரண்டொம் கட்டததிற்கு நசன்றிருககின்ைது. 
பு்தன்கிழமம இரவு இடம்நெற்ை பெச்சு 
ேொர்தம்தகளின் பெொது முககியமொன சில 
விடயங்களில் இணககப்ெொடு ஏற்ெட்டிருப்ெ்தொக 
நசொல்லப்ெடுகின்ைது. இந்்த இணககப்ெொடு எந்்த 
அ்ளவுககு �மடமுமைப்ெடுத்தப்ெடுகிைது என் 
ெம்த ஜனேரி மொ்தததில் ்தொன் ந்தரிந்து நகொள்ளக 
கூடிய்தொக இருககும். 
 பு்தன்கிழமம இரவு ஜனொதிெதி நசயல 
கததில் இடம் நெற்ை இந்்த பெச்சு ேொர்தம்தயின் 
பெொது அரசு ்தரப்பினரும் ்தமிழரசு கட்சியினரும் 
மட்டுபம ெங்பகற்றிருந்்தொர்கள. ்தமிழ ப்தசியக 
கூட்டமமப்பின் ெங்கொளி கட்சிகளும், 
முன்னொள ேடமொகொண சமெ மு்தலமமச்சர் 
சி.வி.விகபனஸ்ேரனும் பெச்சு ேொர்தம்தயில் 
ெங்பகற்கவில்மல. இ்தனொல் ்தமிழர் ்தரப்பில் 
சம்ெந்்தனும் சுமந்திரனும் மட்டுபம ெங்பகற்று 
இருந்்தொர்கள. இது உததிபயொகப்ெற்ை �ம்பிக 
மகமய கட்டிநயழுப்பும் ஒரு பெச்சுேொொத்ம்த என்று 
ஜனொதிெதி ்தரப்பில் நசொல்லப்ெட்டிருககின்ைது. 
 இந்்த சந்திப்புககொன அமழப்பு அனுப் 
ெப்ெட்ட முமை குறிததும் ஒரு குழப்ெம் 
ஏற்ெட்டிருககின்ைது. ஜனொதிெதி நசயலகததிலிரு 
ந்து ்தமிழ கட்சித ்தமலேர்களுககு அமழப்பு 
ப�ரடியொக அனுப்ெப்ெடவில்மல. விகபனஸ் 
ேரன், நசல்ேம் அமடககல�ொ்தன், சித்தொர்த்தன் 
ஆகிபயொருககு இந்்தக கூட்டம் ந்தொடர்ெொக 
சுமந்திரபன ந்தொமலபெசி மூலமொக ந்தொடர்பு 
நகொண்டு ்தகேல் ந்தரிவித்தொொ். சுமந்திரன் மூலமொக 
இந்்தக கூட்ட ஏற்ெொடுகம்ள முன்நனடுகக 
பேண்டொம் என இ்தமனத ந்தொடர்ந்து விக 
பனஸ்ேரன் ஜனொதிெதிககு ஒரு கடி்ததம்த அனுப்பி 
மேததிருககின்ைொர். 
 இருந்்த பெொதிலும் இந்்தக கூட்டததில் 
முககியமொன சில விடயங்களில் இணககப்ெொடு 
ஏற்ெட்டிருப்ெ்தொக சுமந்திரன் பின்னர் 
ஊடகங்களுககு ந்தரிவிததிருககின்ைனர். நீண்ட 
கொலமொக ்தடுதது மேககப்ெட்டிருககின்ை 

அரசியல் மகதிகள விடுவிககப்ெட பேண் டும் 
என்ெது ்தமிழ ்தரப்பில் பிர்தொன பகொரிக மககளில் 
ஒன்ைொக இருககின்ைது. இந்்த விடயததில் ஐந்து 
மகதிகம்ள ஜனேரி மு்தல் ேொரததில் விடு்தமல 
நசய்ே்தற்கு இணககம் ஏற்ெட்டிருப்ெ்தொக 
நசொல்லப்ெடுகின்ைது. ஏமனயேர்கள ந்தொடர்பில் 
ெொதுகொப்பு சமெயின் கூட்டததில் ஆரொயப்ெட்ட 
பின்னர் முடிவு அறிவிககப்ெடும் எனத ந்தரி 
விககப்ெட்டுள்ளது.
 இரொணுேததினரொல் ஆககிரமிககப்ெட்டு 
ள்ள கொணிகள ந்தொடர்பிலும் ஆரொயப்ெட் 
டிருககின்ைது. சில கொணிகம்ள விடுவிப்ெ்தற்கு 
இணககம் கொணப்ெட்டிருப்ெ்தொகவும் ஜனேரி 

மூன்ைொம் ப்ததி �மடநெறும் ப்தசியப் ெொதுகொப்பு 
சமெயின் கூட்டததில் பின்னர் அது குறிதது 
இறுதி முடிவு நகொடுககப்ெடும் எனவும் 
ந்தரிவிககப்ெட்டிருககின்ைது. இது ந்தொடர்பில் 
ஜனேரி 5ஆம் ப்ததி ்தமிழ ப்தசியக கூட்டமமப்பு 
ஜனொதிெதிககும் இமடயிலொன மற்றும் சந்திப்பு 
இடம் நெறும்.
 இமே ்தவிர அரசியல் தீர்வு முயற்சி 
ந்தொடர்ெொகவும் இந்்தக கூட்டததில் ஆரொயப் 
ெட்டிருககின்ைது. அ்தொேது ஜனேரி 13ஆம் 
திகதியிலிருந்து �ொன்கு தினங்களுககு ந்தொடொ்ச் 
சியொக இது ந்தொடர்ெொன பெச்சுககம்ள முன் 
நனடுப்ெ்தற்கு இணககம் கொணப்ெட்டிருக கின்ைது. 
அ்தொேது, நெொங்கலுககு முன்ன்தொக முககியமொன 
முன்பனற்ைம் ஒன்று ஏற்ெட்டிருக கின்ைது எனக 
கொட்டிகநகொளே்தற்கு ரணில் விரும்புகின்ைொொ் 
என்ெது ந்தரிகின்ைது. 
 நெப்ரேரி �ொன்கொம் திகதி இடம்நெறும் 
இலங்மகயின் 75 ஆேது சு்தந்திர தினததிற்கு 
முன்ன்தொக பிரச்சிமனகளுககு தீர்வு கொணப்ெடும் 
என ஜனொதிெதி ரணில் விககிரமசிங்க ஏற்கனபே 
அறிவிததிருந்்தொர். இந்்தப் பின்னணியில்்தொன் 
ஜனொதிெதியின் கொலநிமல ஆபலொசகரொக நிய 
மிககப்ெட்டுள்ள ப�ொர்பேயின் முன்னொள சமொ 
்தொன தூதுேர் எரிக நசொல்நஹெய்ம் இலங்மக ேந்து 
முககியமொன சந்திப்புகம்ள அேசரமொக பமற் 
நகொண்டு ேருகின்ைொர். 
 சமொ்தொன தூதுேரொக இலங்மகககு 
்தொன் ேரவில்மல என அேர் ந்தரிவிதது 
இருககின்ை பெொதிலும் கூட பிர்தொன அரசி 
யல் கட்சியுடன் பெச்சுககளின் பெொது இன 
ந�ருககடிககொன தீர்வு குறிதது அேர் முககிய 
கேனதம்த நசலுததி இருந்்தொர். இது அேொ் 
உததிபயொகப்ெற்ைற்ை முமையில் ஒரு அனுசரமண 
யொ்ளரொகச் நசயற்ெடுகின்ைொொ் என்ை கருதம்த 
உறுதிப்ெடுததுே்தொகத்தொன் இருந்்தது.  கொலநிமல 
ஆபலொசகொ் சம்ெந்்தன், மபனொ கபணசன் பெொன் 
பைொருடன் பெச்சுககம்ள �டத்தபேண்டிய அேசி 
யம் இருந்திருககொது.
 நெொரு்ளொ்தொர ரீதியொக இலங்மக ெொரிய 
பின்னமடமே சந்திததிருககும் நிமலயில் 
அதிலிருந்து மீளே்தற்கு இன ந�ருககடிககொன 
ஏப்தொ ஒரு தீர்மே நகொடுகக பேண்டிய 
நிர்ப்ெந்்தம் அரசுககு ஏற்ெட்டிருககின்ைது. 
குறிப்ெொக, சொ்ேப்தச �ொணய நிதியம், மற்றும் 
புலம்நெயொ்ந்்த அமமப்புககள பெொன்ைன 
இவ்விடயததில் அழுத்தம் நகொடுககின்ைன. 
நிதிமய �ொட்டுககு ேரேமழப்ெ்தற்கு ஏப்தொ 
ஒருேமகயில் இனந�ருககடி தீொ்ககப்ெட்டு 
சுமூக நிமல உருேொகியிருப்ெ்தொகககொட்ட 
பேண்டிய நிொ்ப்ெந்்தம் ரணிலுககுள்ளது.  
 

இவ்விடததில் ரணில் விககிரமசிங்க இரண்டு 
வி்தமொன ந�ருககடிகம்ள எதிர்நகொளகின்ைொர். 
ஒன்று - சர்ேப்தச ரீதியொக எதிர்நகொள்ளககூடிய 
அழுத்தங்கம்ள எதிர்நகொளேது. இரண்டு - 
்தமிழ ்தரப்புகம்ள பெச்சு ேொர்தம்த பமமசககு 
நகொண்டு ேந்து அ்தமன முன்நனடுதது 
நசல்ேது.  நெொரு்ளொ்தொர ந�ருககடித தீொ்வுககு 
மட்டுமன்றி, ரணிலின் கனேொகவுள்ள அடுத்த 
ஜனொதிெதித ப்தொ்்தலில் மககள ஆ்தரவுடன் 
நேற்றிநெறுே்தற்கும் இந்்த இரண்டும் அேருககு 
அேசியம். 
 இந்்த இரண்மடயும் சமொளிப்ெ்தற்கு 
்தன்னொல் முடியொது என்ை நிமலமமயில்்தொன் 

நசொல்நஹெய்மம அேொ் க்ளமிைககியுள்ளொொ். 
உண்மமயில் கொலநிமல ஆபலொசகர் என்ை 
நெயரில் இலங்மகயில் அேர் மீண்டும் கொல் 
மேததிருந்்தொலும் ரணில் விககிரமசிங்க எதிர் 
நகொளகின்ை இந்்த ந�ருககடிகளுககு தீர்வுகம்ள 
முன் மேப்ெது அல்லது அந்்த தீர்வுககொக உ்தவு 
ேது்தொன் அேரது நியமனததின் ப�ொககம்.
 மூன்ைொம் ்தரப்பு மததியஸ்த்தம் இல்மல 
என ரணில் ஆரம்ெததிபலபய நசொல்லிவிட்டொொொ். 
மூன்ைொம் ்தரப்பு என்ைொல் சிங்க்ளக கடும் பெொக 
கொ்ளொ்கள குழம்புேொொ்கள என்ெது அேருககுத 
ந்தரியும். ஆனொல், ்தமிழத ்தரப்மெயும், சொ்ே 
ப்தசதம்தயும் ஒபரயடியொகக மகயொளே்தற்கு 
இவ்விடயததில் அனுெேம் ேொய்ந்்த ஒருேொ் 
ப்தமே என்ெது ரணிலுககுத ந்தரிந்ப்த இருந்்தது. 
அது்தொன் நசொல்நஹெய்மம கொலநிமல ஆபலொசகொ் 
என்ை நெயரில் க்ளமிைகக கொரணம். 
 நசொல்நஹெய்ம் இலங்மக ேந்து 
முககியமொன பெச்சுககம்ள �டததியுள்ள 
பின்னணியில்்தொன் ்தமிழ ்தரப்புடன் இரண்டொம் 
கட்ட பெச்சுககளுககு ரணில் விககிரமசிங்க, 
அேசர அமழப்மெ விடுததிருந்்தொர். விமரந்து 
தீர்நேொன்மை கொண பேண்டும் என்ெதிலும் அேர் 
அேசரம் கொட்டுகிைொர். சமொ்தொன முயற்சிகள 
முககியமொன ஒரு கட்டதம்த எட்டும் நிமலயில் 
அடுத்த �ேம்ெருககு பின்னொ் திடீொ் ஜனொதிெதித 
ப்தொ்்தல் ஒன்றுககுச் நசல்ே்தற்கு ரணில் 
திட்டமிடலொம். இ்தன்மூலம் மககள ஆமணயுடன் 
அதிகொரததுககு ேந்து பிரச்சிமனமயத தீொ்தது 
மேப்ெ்தொக நசொல்லி ்தமிழ மககளுமடய ஆ்தரமே 
அேொ் நெற்றுகநகொளே்தற்குத திட்டமிடுகின்ைொொ். 
 சர்ேப்தச �ொணய நிதியம் உட்ெட உலக 
அமமப்புகள ெலவும் இலங்மகககொன நிதி 
உ்தவிமய ேழங்குேதில் ்தொம்ததம்த ஏற்ெடுததி 
இருககும் பின்னணியில் இலங்மகயில் ஒரு 
சமூகமொன நிமலமம ஸ்திரமொனஅரசு இருககிைது 
என்ெம்த கொட்டிகநகொள்ள பேண்டிய ப்தமே 
ரணில் விககிரமசிங்கொவுககு இருககின்ைது. 
அ்தற்கொன ஆபலொசகரொக மட்டுமின்றி அனுசரமண 
யொ்ளரொகவும் எரிக நசொல்நஹெய்ம் நசயல்ெட்டு 
ேருகின்ைொர் என்ெம்த கடந்்த சில தினங்க்ளொக 
அரசியல் அரங்கில் இடம் நெறும் நிகழவுகள 
உணர்ததுகின்ைன
 விடு்தமலப் புலிகளின் கொலததில் 
சமொ்தொன நசயல்ெொட்டொ்ளரொக பிரபேசித்த எரிக 
நசொல்நஹெய்ம் ந்தொடர்பில் ெல்பேறு விமர் 
சனங்கள முன்மேககப்ெடுகின்ைது. சமொ்தொன 
நசயற்ெொட்டொ்ளர் என்ை முமையில் பிரப்தசித்த 
நசொல்நஹெய்ம் இறுதி பெொரின் பெொது இடம் 
நெற்ை இனப்ெடுநகொமலகளுககு ஏப்தொ ஒரு 
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இலங்மக பிரித்தொனியரிடமிருந்து 1948, 
நெப்ரேரி, 04,ல் அரசியல் விடு்தமல நெற்ை 

பின்னர் உருேொன இன அரசியலில் கிழககு 
மொகொணம் முககியமொன ஒன்ைொக இருந்து ேரு 
கின்ைது. விடு்தமலககுப் பின் ஆட்சிககு ேந்்த 
அரசொங்கங்களினொல் �மடமுமைப் ெடுத்தப்ெட்ட 
அரசுசொர்புக குடிபயற்ைததிட்டங்கள, ்தமிழப் 
நெரும்ெொன்மம மொகொணமொக இருந்துேந்்த கீழ 
மொகொணததின் இனப்ெரம்ெலில் நெரும்ெொன்மமச் 
சிங்க்ளேர்களுககுச் சொர்ெொன நிமலமயக நகொண் 
டுேர முயற்சிப்ெ்தொகக கூறித ்தமிழ மககளிமடபய 
அதிருப்திமயத ப்தொற்றுவித்தது. 1987 இல் ஏற் 
ெடுத்தப்ெட்ட இலங்மக - இந்திய ஒப்ெந்்தம் 
கிழககு மொகொணதம்த, ேட மொகொணததுடன் 
்தற்கொலிகமொக இமணதது ேடககு கிழககு மொகொண 

சமெ என்ை ஒபர மொகொணசமெ நிேொகததின் 
கீழ நகொண்டு ேந்்தது. அததுடன் இமணந்்த 
மொகொணங்களின் நிர்ேொக மமயமும், கிழககு 
மொகொணததிலுள்ள திருபகொணமமலயிபலபய 
அமமககப்ெட்டது. இந்்தத ்தற்கொலிக இமணப்பு 
2006 அகபடொெர் 16 ஆம் �ொள இலங்மக உச்ச 
நீதிமன்ைததினொல் நீககப்ெட்டு இரண்டு மொகொ 
ணங்களும் பிரிககப்ெட்டன.

 இந்்த மொகொணம் ந்தொடர்பில் ்தமிழர், சிங் 
க்ளேர்களுககிமடயிலொன முரண்ெொடுகள ஒருபுை 
மிருகக, �ொட்டில் முஸ்லிம்கள நசறிந்து ேொழும் 
முககிய ெகுதியொகவும் கிழககு மொகொணபம 
வி்ளங்குே்தொலும், மொகொணததின் சனதந்தொமகயில் 
அண்ண்ளேொக 30% முஸ்லிம்க்ளொக இருப்ெ்தொலும் 
தீர்வு விடயததில் சிககல்கள அதிகமொக உள்ளது.
 கிழககு மொகொணம் கிட்டத்தட்ட 9.996 
சதுர கிபலொமீட்டர் ெரப்ெ்ளமேக நகொண் 
டது.இது ேடகபக ேட மொகொணம், கிழகபக 
ேங்கொ்ள விரிகுடொ, ந்தற்பக ந்தன் மொகொணம், 
மற்றும் பமற்பக ஊேொ மொகொணம், மததிய 
மொகொணம், ேடமததிய மொகொணம் ஆகிய ேற்மை 
எல்மலக்ளொகக நகொண்டுள்ளது.இம்மொகொணததின் 
கமரப்ெகுதிகள நெரும்ெொலும் கடற் கொயல்கம்ளக 
நகொண்டுள்ளன. இேற்றில் மட்டகக்ளப்பு ேொவி, 
நகொககி்ளொய் ேொவி, உப்ெொறு, உல்மலககழி 
ஆகியமே குறிப்பிடத்தககமே
 திருபகொணமமல, மட்டகக்ளப்பு, அம் 
ெொமை ஆகிய மூன்று மொேட்டங்கம்ள 
நகொண்ட கிழககு மொகொணததில் கடந்்த 55 ேருட 
கொலததில் (1963-2018) சனதந்தொமகயொனது 
மொேட்ட அடிப்ெமடயில் திட்டமிட்ட சிங்க்ள 
குடிபயற்ைங்க்ளொலும், முஷ்லிம் மககளின் இனப் 
ெரம்ெலொலும் மட்டகக்ளப்பு மொேட்டததில் 
்தமிழர்களின் இனவிகி்தொசரம் இப்பெொது 2022,ல் 
கணகநகடுப்பு �டத்தப்ெட்டொல் பமலும் ்தமிழர் 
களின் சனதந்தொமக குமையும் என்ெ்தலில் மொற்றுக 
கருததுகள இல்மல.

 கிழககுமொகொணததில் அம்ெொமை திரு 
பகொணமமல மொேட்டங்களில் சிங்க்ள ெொரொ 
ளுமன்ை உறுப்பினர்கள ந்தரிவு நசய்யும் ேொய்ப்பு 
கடந்்த 1960ம் ஆண்டுககு பின்னபர ஏற்ெட்டது.
 ேடககு கிழககு ்தொயகததில் கூட 1960, 
ககுமுன்னர் எந்்த ஒரு சிங்க்ள ெொரொளுமன்ை 
உறுப்பினரும் ந்தரிேொகவில்மல. 1960, மொர்ச்,20,ம் 
திகதி இடம்நெற்ை நெொதுதப்தர்்தலில்்தொன் மு்தன் 
மு்தலொக அம்ெொமை ப்தர்்தல் ந்தொகுதியில் இருந்து 
ஶ்ரீ லங்கொ சு்தந்திர கட்சிமூலமொக விபஜமசிங்க 
விஜயெொகு என்ை சிங்க்ளேர் ந்தரிேொனொர்.1960, 
ப்தர்்தலில் ேடககு கிழககு முழுேதும் 19, ப்தர்்தல் 
ந்தொகுதிகளில் 15, பெர் இலங்மக ்தமிழரசு 
கட்சியில் நேற்றிநெற்ை ேரலொறும் இருந்்தது. 
1961,ஏப்ரல்,10ம் திகதி மட்டகக்ளப்பு மொேட் டததில் 
இருந்து அம்ெொமை மொேட்டம் பிரிககப்ெட்டது.
 1977,யூண்,14,ல் திருபகொணமமல மொேட் 
டததில் பசருநேல என்ை ந்தொகுதி மு்தன் மு்தலொக 

ஆரம்பிககப்ெட்டு பசருவில ந்தொகுதியில் இருந்து 
எச்.எம்.லீலொநரட்ண என்ை சிங்க்ள ெொரொளுமன்ை 
உறுப்பினர் திருபகொணமமலயில் ந்தரிேொனொர் 
அ்தற்கு முன்னர் திருபகொணமமலயில் எந்்த 
சிங்க்ள பிரதிநிததுேமும் இருந்்ததில்மல. 
ஆனொல் 1994,ஆகஷ்ட்,20ல் இடம்நெற்ை நெொதுத 
ப்தர்்தலில் அம்ெொமை மொேட்டததில் கிமடத்த 6, 
ெொரொளுமன்ை உறுப்பினர்களில் 4, சிங்க்ள ேரும்,2, 
முஷ்லிம்களும் ந்தரிேொனொர்கள ்தமிழர் எேருபம 
ந்தரிேொகவில்மல.
 ஆனொல் அ்தன்பின்னர் கிழககு மொகொ 
ணததில் சிங்க்ள குடிபயற்ைங்கள திட்டமிட்டு 
இடம்நெற்ை்தொல் ்தற்பெொது ஏைககுமைய 23, 
வீ்தமொனேர்கள சிங்க்ளமககள கிழககுமொகொணத 
தில் உள்ளனர்.

 இதில் மட்டகக்ளப்பு மொேட்டததில் 
சிங்க்ளமககள மிக குமைேொனேர்கப்ள ேொழ 
கின்ைனர் இ்தமன அறிந்்த ஆட்சியொ்ளர்கள 
்தற்பெொது மட்டகக்ளப்பு மொேட்டததில் கொல்� 
மடகளுககொக ஒதுககப்ெட்ட கொணிகம்ள திட்ட 
மிட்டு நேளிமொேட்ட சிங்க்ள மககம்ள குடி 
பயற்றும் �டேடிகமககள ஆரம்ெமொகியுள்ளன.
 மட்டகக்ளப்பு – மயிலத்தமடு, மொ்தேமன 
யில் மகொேலியின் இடது கமரயில் மொடு 
களுககொன பமய்ச்சல் ்தமரயொக ஒதுககப்ெட் 

டிருந்்த கொணிகளில் சட்டவிபரொ்த குடியிருப் 
ெொ்ளர்கள சிலர் குடிபயறியுள்ளனர் இம்த 
்தடுககும் நெொருட்டு ்தமிழப்தசிய கூட்டமமப் 
பினொல் ெல �டேடிகமககள எடுததும் இதுேமர 
எந்்த ெயனும் இல்மல.
 மட்டகக்ளப்பு மொேட்டதம்த இலககு 
மேதது எதிர்கொலததில் சிங்க்ள ெொரொளுமன்ை 
உறுப்பினர் ஒருேரொேது ந்தரிேொக பேண்டும் 
என்ை இலகமகமேதது திட்டங்கள பமற் 
ந க ொ ள ்ள ெ ட் டு ே ரு கி ன் ை ன . 
அதில் இப்பெொது மட்டகக்ளப்பு மொ�கரசமெ எல் 
மலககுள சிங்க்ள ெொடசொமல ஒன்று ஆரம்பிககும் 
திட்டமும் ்தற்பெொது முன்நனடுககப்ெடுகிைது.
 மட்டகக்ளப்பு �கர் ெகுதியில் சிங்க்ள 
ெொடசொமல ஆரம்பிப்ெ்தற்கொன முன் ஆயத்தங்கள 
்தற்நெொழுது பமற்நகொள்ளப்ெடுகின்ைது அந்்த 
ேமகயில் இன்று (23/12/2022) மட்டகக்ளப்பு 
மண்முமன ேடககு பிரப்தச நசயலகததுககு 

உட்ெட்ட ெகுதியில் ேசிககும் சிங்க்ள குடும் 
ெங்களின் விேரங்கள பகொரப்ெட்டுள்ளது அத 
துடன் மட்டகக்ளப்பில் ெணிபுரியும் சிங்க்ள 
ேர்களின் பிளம்ளகம்ளயும் இப்ெொடசொமலயில் 
இமணப்ெ்தன் மூலம் அேர்களுககொன ேொககொ்ளர் 
இடொப்மெ மட்டகக்ளப்புககு மொற்று ே்தற்கொன 
முயற்சிகளும் திமரமமைவில் இடம் நெை உள்ளது.
 இப்ெடி ெல பேமலததிட்டங்கள மட்டக 
க்ளப்பில் சிங்க்ள குடிபயற்ைங்கம்ள எப்ெடியும் 
பமற்நகொளே்தற்கு ெல முமனப்புகள பமற் 
நகொள்ளப்ெட்டு ேருகிைது

 ஒரு இனததின் இருப்பு அல்லது ப்தசததின் 
தூண்களநிலம். நமொழி, நெொரு்ளொ்தொரம்,கலொசொரம் 
இந்்த �ொன்கில் ஏப்தொ ஒன்றில் இமடயூறு 
ஏற்ெடுமொயின் இனததின் இருப்பு பகழவிக 
குறியொகும்.
  ்தமிழர்களின் பிைப்புவீ்தம் 
குமைேமடந்து ேருே்தொல் எதிர்கொலததில் 
கிழககுமொகொணததில் ்தமிழர்களின் இருப்மெ 
்தககமேப்ெதிலும் ெொரிய சேொல்கம்ள சந்திகக 
பேண்டிேரும் என்ெது உண்மம.
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‘நெொய் நசொல்ேதும் நெொய்யொக ேொக 
குறுதிகம்ள அளிப்ெதும் இலங்மக 

ககு ஒரு கலொசொரமொகி உள்ளது. இது முன் 
பனற்ைததிற்கு உகந்்த்தல்ல’ இது இலங்மகமயப் 
ெற்றிய ஒரு நேளி�ொட்டு இரொஜ்தந்திரியின் 
கருதது. இந்்தக கருதம்த அேர் ஓர் அமமச்சரின் 
முகததிலடித்தொற்பெொன்று ப�ரடியொகத ந்தரிவித 
திருககின்ைொர். ஒரு முககிய நிகழவில் ெலர் கலந்து 
நகொண்டிருந்்த நிமலயில் ெகிரங்கமொக இவ்ேொறு 
கூைப்ெட்டிருககின்ைது.
 நெொரு்ளொ்தொர வீழச்சியினொல் நெரும் 
ந�ருககடிககு உள்ளொகியுள்ள இலங்மக இந்்த 

இககட்டில் இருந்து மீ்ள முடியொமல் ்தத்தளிததுக 
நகொண்டிருககின்ைது. நெொரு்ளொ்தொரப் பெரிடரில் 
வீழந்து அதில் இருந்து மீண்டுள்ள �ொடுகளின் 
அனுெேதம்தப் ெொடதம்தப் நெற்று அ்தன் ஊடொக 
மீட்சி நெை �ொடு துடிததுக நகொண்டிருககின்ைது.
 இலங்மகமயப் பெொலபே மிக பமொசமொன 
நெொரு்ளொ்தொர ந�ருககடிமய எதிர் நகொண்டு, 
முன்பனறியுள்ள ந்தன்நகொரியொவின் அனுெேதம்த 
முன்னு்தொரணமொகக நகொண்டு அரசு மீட்சி நெை 
எத்தனிததிருககின்ைது. இது ந்தொடர்பிலொன 
ஒரு கருத்தரங்க நிகழவிபலபய ந்தன் நகொரிய 
�ொட்டின் பெரிடர் நிேொரண அைககட்டம்ளயின் 
்தமலேரொகிய பசொ சுங் லீ இலங்மகமயப் ெற்றிய 
்தனது கருதம்த பமற்கண்டேொறு கூறியிருககின்ைொர்.
 ந்தன்நகொரியொவின் ஒததுமழப்மெப் 
நெற்றுக நகொளே்தற்கொன ெதது �ொள கருத்தரங்க 
நிகழவில் வியொழனன்று (டிசம்ெர் 21 ஆம் திகதி) 
சமூக ேலுவூட்டல் இரொஜொங்க அமமச்சர் அனுெொ 
ெஸ்குேல் நிகழவுககு 30 நிமிடங்கள ்தொம்தொக 
ேருமக ்தந்திருந்்தொர். இ்தனொல் எரிச்சலமடந்்த பசொ 
சுங் லீ இலங்மக அமமச்சர் மற்றும் அதிகொரிகம்ள 
ப�ொககிக கடுமமயொன ந்தொனியில் கருததுககம்ள 
நேளியிட்டொர்.

 நிகழவுகளுககுக குறித்த ப�ரததில் 
ேருமக ்தரபேண்டியது அேசியம். அவ்ேொறு ேரத 
்தேறுெேர்களுடன் பெச்சுககள �டததுேதில் எந்்த 
வி்தப் ெலனும் இல்மல. நிகழவுகளில் கலந்து 
நகொளே்தற்குக கண்டிப்ெொகக குறித்த ப�ரததில் 
ேரபேண்டும். இவ்ேொறு ந்தன்நகொரியொவில் 
எேபரனும் �டந்து நகொண்டொல் அேர்களுககு 
எதிரொக ஒழுககொற்று �டேடிகமக எடுககப்ெடும். 
அேரது அந்்த �டேடிகமக குறிதது விசொரமண 
�டத்தப்ெட்டு, அந்்த அதிகொர நெொறுப்புககு 
அேர் ்தகுதியற்ைேரொகக கருதி ெ்தவி நீககம் 
நசய்யப்ெடுேொர். ஆனொல் இலங்மகயில் இது 
சொ்தொரண ேழககமொகக கரு்தப்ெடுகின்ைது. ஒரு 
கலொசொரமொகப் பின்ெற்ைப்ெடுகின்ைது என்று அேர் 

கண்டனத ந்தொனியில் கருதது நேளியிட்டொர்.
 இரொஜொங்க அமமச்சரின் ேருமகககொக 
அமர மணிததியொலம் கொததிருந்துவிட்டு அேரது 
ேருமகமயயடுதது, ்தனது விரிேொன கருதது 
மரமய ஆரம்பித்த பசொ சுங் லீ, இலங்மக  அமமச் 
சரின் நெொறுப்ெற்ை ்தன்மமமயச் சொடினொர். 
ஒருேர் ஒரு நெொறுப்மெ ஏற்ைொரொகில் அ்தமன 
ப�ர்மமயொகவும் உண்மமயொகவும் நிமைபேற்ை 
பேண்டும். நெொறுப்புணர்பேொடு �டந்து நகொள்ள 
பேண்டும். நெொய்யொன முமையில் �டந்து 
நகொள்ளக கூடொது என்றும் அேர் அறிவுறுததினொர்.
நெொய் என்ைொல் என்ன என்ெது குறிததும் அேர் அந்்த 
நிகழவில் ந்தளிவுெடுததினொர். ஒன்ெது மணிககு 
ஆரம்ெமொகின்ை நிகழவுககு ஒன்ெ்தமர மணிககு 

ேருமக ்தருேம்த ஏற்றுகநகொள்ள முடியொது. 
ஒன்ெது மணிககு ேருே்தொக உறுதியளிததுவிட்டு, 
அமர மணிததியொலம் ்தொம்தமொக ேருேது 
நெொய்யொன �டேடிகமகயொகும். ஐந்து நிமிடங்கள 
்தொம்தமொக ேந்்தொலும் அ்தமன ஏற்றுக நகொள்ள 
முடியொது. அவ்ேொறு ேருகின்ைேர்களுடன் �ொம் 
ஏன் ந்தொடர்பு நகொள்ள பேண்டும்?

 நெொய் நசொல்ேது இலங்மகயில் சொ்தொ 
ரண விடயமொகி உள்ளது. உறுதி நமொழிகம்ள 
நிமைபேற்ைொமல் பகொட்மட விடுேது இலங்மக 
யர்களுககு சொ்தொரணமொக இருககின்ைது. அது ஒரு 
கலொசொரமொகபே பின்ெற்ைப்ெடுகின்ைது. பேற்று 
ப்தசதம்தச் பசர்ந்்த ஒருேர் இவ்ேொறு இலங்மக 
மயப் ெற்றி கூறுேது குறிதது இலங்மகயர்கள 
நேட்கப்ெட பேண்டும். ஒரு ெொரம்ெரியமொகியுள்ள 
இந்்த கலொசொரதம்த மொற்ை பேண்டும். அவ்ேொறு 
மொற்ை பேண்டியது மிக முககியம். �ொங்கள 
ப�ர்மமயொக இருகக பேண்டும். உண்மமயொகவும் 
இருகக பேண்டும். நெொறுப்புககம்ள ஏற்ைொல் நூறு 
வீ்த நெொறுப்புணர்வுடன் நசயற்ெட பேண்டியதும் 
அேசியம். ஏற்கின்ை நெொறுப்புகளுககொன 
பேமலகம்ள மிகுந்்த நெொறுப்புணர்வுடன் நசய்து 
முடிகக பேண்டும். ஆனொல் இங்கு அப்ெடியல்ல. 
ஏற்கின்ை நெொறுப்மெ மிக சொ்தொரணமொன்தொகக 
கருதிச் நசயற்ெடுேப்த இங்குள்ள பிரச்சிமன. 
�ொன் ஒரு நெொறுப்மெ ஏற்றுகநகொண்டொல், 
ப�ர்மமயொகவும் உண்மமயொகவும் அ்தமன 
உயிமரக நகொடுததுச் நசய்து முடிப்பென் என்று 
ஒரு நீண்ட வி்ளககததுடன் கூடிய ேமகயில் 
அமமச்சரின் நெொறுப்ெற்ை ்தன்மமiயுயும் இலங்மக 
யின் நிமலமமகம்ளயும் எடுததுக கூறினொர்.
 அேருமடய கூற்மை உள்ளடககிய 
கொநணொளி சமூக ேமலத்த்ளததில் மிக பேகமொகப் 
ெரவி ெலரது கேனதம்தயும் ஈர்ததிருககின்ைது. 
இலங்மகயின் நெொதுேொன முன்பனற்ைததிற்குத 
்தமடயொக உள்ள நெொய்மமத ்தன்மமமயயும் 

நெொறுப்ெற்ை நசயற்ெொட்டு முமைமமகளும் 
இ்தன் மூலம் நேளிச்சததிற்கு ேந்துள்ளன.
 இலங்மகயில் ப�ர்மமயொன அரசியல் 
என்ெது மருந்துககும் கிமடயொது. சுய 
இலொெததுககொன அரசியபல ெல்பேறு ேடிேங்க 
ளில் மு்தன்மம நெற்றிருககின்ைது. கட்சி அர 
சியலும் இனரீதியொன அரசியலும் பமன்மம 
நெற்றுள்ள நிமலயில் அ்தற்கொக எத்தமன 
நெொய்கம்ளயும் கூசொமல் கூறுகின்ை ்தன்மம ஓர் 
அரசியல் கலொசொரமொகப் ெரிணமிததிருககின்ைது. 
ப�ர்மமயொக ஆட்சி �டத்த பேண்டும். ஜன�ொ 
யகதம்தப் பெண பேண்டும். மனி்த உரிமமகம்ள 
பமம்ெடுததும் ேமகயில் �டந்து நகொள்ள 
பேண்டும். �ொட்டு மககளின் �லன்கம்ள 

மு்தன்மமப்ெடுததிய பேமலத திட்டங்கம்ள 
முன்நனடுகக பேண்டும் என்று கூறுேந்தல்லொபம 
நேறும் ேொய்ப்ெந்்தலொகபே அமமந்திருககின்ைன.

 அந்நியரின் ஆட்சியில் இருந்து �ொடு 
சு்தந்திரம் அமடந்்த �ொள மு்தலொக இத்தமகய 
பெொலியொன அரசியல் நசயற்ெொடுகப்ள முன்நன 
டுககப்ெட்டு ேருகின்ைன. இந்்தப் பெொலி அர 
சியலுககு புத்த ்தர்மதம்தயும் ெஞச சீலதம்தயும் 
பெரின அரசியல்ேொதிகள கட்சி பெ்தமின்றி பெரொ 
்தரேொகக நகொண்டு நசயற்ெட்டு ேருகின்ைனர். 
அரசியலுககும் ஆட்சிககும் நெௌத்ததம்தபய 
ஆணிபேரொகக நகொண்டிருககின்ைனர். அந்்த நெௌத 
்தமும் நெொதுமம நிமலயிலொன புத்த ம்தம் 
சொர்ந்்த்தல்ல. உலகில் முககிய நெொதுேொன 
ம்தமொகக கரு்தப்ெடுகின்ை நெௌத்த ம்ததம்த 
சிங்க்ள இனததுடன் பிமணதது, சிங்க்ளேர்களு 
ககு மட்டுபம உரித்தொனது என்று ஒரு குறுகிய 
ேட்டததில் சிங்க்ள நெௌத்தமொக ே்ளர்த 
ந்தடுப்ெ்தற்கொன ேழிமுமைமய �ொட்டின் அர 
சியலுடன் இரண்டைக கலந்து நசயற்ெட்டு 
ேருகின்ைொர்கள. இலங்மகயின் இத்தமகய 
பிற்பெொககொன அரசியமல ந்தன்நகொரிய இரொஜ 
்தந்திரி பசொ சுங் லீ ப்தொலுரிததுக கொட்டியிருககின்ைொர்.

 �ொட்டின் இனப்பிரச்சிமனககு அரசியல் 
தீர்வு கொணப்ெடும். ்தமிழ அரசியல் மகதிகள 
விடு்தமல நசய்யப்ெடுேொர்கள. கொணொமல் 
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ஜனநாயகப் ப�ாராளிகள் கட்சி ஏழு வரு 
டஙகளை நிளைவு செய்திருக்கினைது. 

இந்த கட்சி ஆரம்பிக்கப்�ட்ட்தன பநாக்கம் 
எனன?

 ஜன�ொயகப் பெொரொளிகள கட்சி 2015 இல் 
யொழப்ெொணததில் ஆரம்பிககப்ெட்டது. அந்்த 
ேருடம் �மடநெற்ை ப்தொ்்தலிலும் �ொம் சுபயட்மசக 
குழுேொகப் பெொட்டியிட்படொம்.
 2009 ஆம் ஆண்டுககுப் பின்னொ் பெொரொளி 
க்ளொகிய �ொங்கள அமனேரும் புனொ்ேொழவு, 
சிமைச்சொமல என்ெேற்ைலிருந்து ேந்து சமூகததில் 
இமணககப்ெட்ட பெொதிலும், �ொம் ஒரு ஏதிலிக்ளொக 
ேொழகிபைொம். எமககொன ஒரு அங்கீகொரமும் 
இல்லொ்த, யொரும் கேனிப்ெொரற்ை ஒரு சூழலில் 
�ொங்கள ேொழந்துநகொண்டிருந்ப்தொம். அந்்த பேம்ள 
யில் எங்களுமடய அரசியல்ேொதிகளும், மககளும் 
எங்களுககொன அங்கீகொரதம்தத ்தரவில்மல. �ொம் 
�மடபிணங்க்ளொகத்தொன் ேொழந்ப்தொம்.
 இந்்த மககளின் விடு்தமலககொக �ொங் 
கள உயிமரகநகொடுததுப் பெொரொடியேொ்கள. 
அேொ்களுககு எந்்த அங்கீகொரமும் இல்லொ்த 
சூழலில், மககம்ள அரசியல்ேொதிகள ப்தொ்்தல் 
கொல அரசியலுககொகப் ெயன்ெடுததிக நகொண்டி 
ருந்்தொொ்கள. எமது இனம் விடு்தமல நெைொ்த 
சூழலில் அேொ்கள ப்தொ்்தலுககொன அரசியமலத்தொன் 
அேொ்கள �டததிேந்்தொொ்கள.
 இந்்த நிமலயில் பெொரொளிக்ளொகிய �ொங்கள 
பெொரொடிவிட்டு, மககளுககொன அொ்ப்ெணிப் 
புககம்ளச் நசய்துவிட்டு இேற்மைப் ெொொ்ககும் 
பெொது, மககளுககொன விடு்தமல பெொரொளிகளின் 
மககளில்்தொன் உள்ளது என்ெம்தப் புரிந்துநகொண்டு, 
இந்்த ப்தொ்்தல்கொல அரசியமல மொற்றி ஒரு ப்தசிய 
விடு்தமலமய ப�ொககிய அரசியலொக இ்தமன 
மொற்ை பேண்டும் என்ை ப�ொககததுடன்்தொன் இந்்த 
கட்சிமய அமமதப்தொம்.

கடந்த ஏழுவருடகாலத்தில் இந்த 
பநாக்கஙகளை எந்தைவுக்கு நிளைவு 

செய்திருக்கினறீரகள்?

 எங்கம்ளப் நெொறுத்தேமரயில் ெடிப் 
ெடியொகத்தொன் �ொம் அரசியலில் ே்ளொ்ந்து 
ேந்திருககின்பைொம். ப்தொ்்தல்கொல அரசியல் 
ேொதிகள ்தமது ப்தொ்்தல் நேற்றிககொக பெொரொ 
ளிகள மீது குற்ைஞகம்ளச் சுமததி - அேொ் கம்ள 
துபரொகிக்ளொகவும், இரொணுேப் புலனொய்ேொ்ளொ் 
களுடன் ந்தொடொ்புமடயேொ்கள என்ை ெரப்பு 
மரகம்ள முன்நனடுதது மககளிடமிருந்து 
எம்மமப் பிரிததுமேதது ப்தொ்்தல் கொலங்களில் 
�ொம் நேற்றிநெை முடியொ்த ஒரு சூழநிமலமய 
ஏற்ெடுததி எம்மம நசல்லொககொசொககினொொ்கள. 
இ்தனொல், 2015 ஆம் ஆண்டு ப்தொ்்தலில் நேற்றிநெை 
முடியொ்த ஒரு நிமல எமககு ஏற்ெட்டது.
 இருந்்தபெொதிலும் மககளுமடய ப்தச 
விடு்தமலககொக �ொம் அொ்ப்ெணிப்புடன் நசயற்ெட 
பேண்டும் என்ெ்தற்கொக கடந்்த ஏழுேருட கொலம் 
�ொம் நெொறுமமயுடன் ெயணிததிருககின்பைொம். 
இந்்த ஏழு ேருட ெயணததின் ெலன்கம்ள 
மககள உணொ்ேொொ்கள. மககளுககொன ெல 
பசமேகள, அேொ்களுககொன ெல திட்டங்கம்ள 
�மடமுமைப்ெடுததியிருககின்பைொம். ்தற்பெொது 
�மடநெற்ை ப்தசிய மொ�ொட்மட மனவுறுதிபயொடு 
�ொம் �டததியிருககின்பைொம். மககளுககொக எவ் 
ேொறு �ொம் பெொரொடிபனொபமொ அப்தபெொல, ப்தச 
விடு்தமலககொன எமது அரசியல் ெயணமும் முன் 
நனடுககப்ெடும்.

இந்தப் �யணத்தில் நீஙகள் எதிரசகாணட 
்தளடகள் எனன?

 எமககு எதிரொக ெல்பேறு ்தரப்பினரொலும் 
நெொய்ப் பிரச்சொரங்கள ெரப்ெப்ெட்டன. இே 

ற்மையிட்டு சகிப்புத ்தன்மமயுடன்்தொன் �ொம் 
ெயணிககின்பைொம். �ொம் நேறுமபன ப்தொ்்தலுக 
கொன அரசியமலச் நசய்யவில்மல. ப்தச விடு்தமலக 
கொன ஒற்றுமமககொன அரசியமலத்தொன் �ொம் 
விரும்புகின்பைொம். அ்தமனபய ந்தொடொ்ந்தும் முன் 
நனடுப்பெொம்.
 சிறிலங்கொ அரசொங்கம் எப்பெொதும் எங் 
கம்ளப் பி்ளவுெடுததிபய மகயொளகின்ைொொ்கள. 
சிறிலங்கொவின் ப்தசியக கட்சிகளுககுள இமணத 
துகநகொளளு்தல், அரசொங்கததுககு சொொ்ெொக அேொ் 
கம்ள மொற்றிகநகொளேதும் ந்தொடொ்கின்ை ஒரு 
நிமலயில், ்தமிழத ப்தசியததுககொக ஒற்றுமமயொக 
்தமிழத ப்தசியததுககொன நசயற்ெொடுகம்ள முன் 
நனடுப்ெது சேொல்கள நிமைந்்த்தொகபே கொணப் 
ெடுகின்ைது.

முனனாள் ப�ாராளிகளைப் ச�ாறுத் 
்தவளரயில், அவா்களுளடய வாழ் 

வார நிளல எவவாறுள்ைன?

 முன்னொள பெொரொளிகம்ளப் நெொறுத்தேமர 
யில் சுமொொ் 12,000 பெொ் ்தடுப்புககொேல், புனொ் 
ேொழவு என்ெவ்றிலிருந்து விடு்தமல நசய்யப் 
ெட்டிருககின்ைொொ்கள. என்னுமடய கணிப்பின்ெடி 
இதில் சுமொொ் அமரேொசிப்பெொ் நேளி�ொடுகளுககுச் 
நசன்றிருககின்ைொொ்கள. இ்தமனவிட நசொந்்தமொக 
ேொழகமகமய அமமததுகநகொண்டேொ்கள இருக 
கின்ைொொ்கள. ேசதியொன குடும்ெங்கம்ளச் பசொ்ந்்த 
ேொ்கள சிலொ் இருககின்ைொொ்கள. இ்தமனவிட 
உடல் ஊனமமடந்்தேொ்கள, விழிப்புலன் இழந் 
்தேொ்கள, ேறுமம நிமலயில் இருப்ெேொ்கள 
என ெலொ் இருககின்ைொொ்கள. இ்தமனவிட ெல 
நெண் பெொரொளிகள இருககின்ைொொ்கள. இவ் ேொறு 
ெல்பேறுெட்ட ேமகயிபல ்தொயகததில் பெொரொ 
ளிகள ேொழந்துநகொண்டிருககின்ைொொ்கள.
 இந்்தேமகயில் புலம்நெயொ்ந்்த ப்தசங்க 
ளில் உள்ள எமது உைவுகள ெலொ் எமது 
பெொரொளிகளுககு உ்தவிகம்ளச் நசய்கின்ைொொ்கள. 
இமே ந்தொழில்ரீதியொன உ்தவிக்ளொகவும் 
இருககின்ைன. ஆனொலும், குறிப்பிடத்தகக ஒரு 
எண்ணிகமகயிலொன பெொரொளிகள இன்றும் நெொரு 
்ளொ்தொர ரீதியொக முன்பனற்ைமற்ை ஒரு நிமல 
யில் ேொழந்துேருேம்த கொணககூடிய்தொக இருக 
கின்ைது. இேொ்களுககு ந்தொழில் ரீதியொக உ்தவி 
கம்ளச் நசய்ே்தன்மூலமொக புலம்நெயொ்ந்்த 
மககள அேொ்களுமடய ேொழேொ்தொரதம்த உயொ்த 
்தககூடிய்தொக இருககும். இ்தன்மூலம் ்தங் 
களுமடய குடும்ெங்கம்ள அேொ்கப்ள ெொொ்ததுக 
நகொள்ளககூடிய ஒரு நிமலமயயும் ஏற்ெடுத்த 
முடியும்.

�ாதுகாப்பு ரீதியாக அவரகள் எவ 
வாைான பிரச்சிளனகளை எதிர 

சகாள்கினைாரகள்?

 ெொதுகொப்பு ரீதியொக �ொங்கள இப்பெொதும் 
ஒரு கண்கொணிப்பு ேலயததுககுள்தொன் இருக 
கின்பைொம். அ்தொேது, புலனொய்ேொ்ளொ்கள ந்தொடொ்ந் 
தும் எம்மம பமற்ெொொ்மே நசய்யும் ஒரு நிமல 
யில்்தொன் �ொம் இருககின்பைொம். மொ்தததுககு ஒரு 
்தடமே அல்லது, இரண்டு மொ்தங்களுககு ஒரு 
்தடமே புலனொய்ேொ்ளொ்கள எமது வீடுகளுககு 
ேந்து �ொங்கள என்ன நசய்கின்பைொம் என்ெேற்மை 
விசொரிததுச் நசல்ேது ந்தொடொ்ந்துநகொண்டு்தொன் 
இருககின்ைது. அ்தொேது �ொங்கள மமைமுகமொன 
ஒரு அச்சுறுத்தலுககுள இருககின்பைொம் என்ெது 
்தொன் உண்மம.

்தமிழ்த் ப்தசியக் கூட்டளைப்புடன நீஙகள் 
இளணநது செயற�டுகினறீா்கள். இ்தற 

கான காரணம் எனன?

 இ்தற்குக கொரணம் 2018 ஆம் ஆண்டு 
உளளுரொட்சி ப்தொ்்தல்களின் பெொது ெல கட்சி 
கள எமது ேொககுகம்ளச் சி்தைடிப்ெம்த ப�ொகக 
மொககநகொண்டு அரசொங்கததினொல் க்ளமிைககப் 
ெட்டன. இந்்த நிமலமமயில்்தொன் ஒரு நெரும் 
ெொன்மமக கட்டமமப்பெொடு இருககின்ை கட்சி 
என்று நசொன்னொல் அது ்தமிழத ப்தசியக கூட் 
டமமப்பு்தொன். அது்தொன் ெலமொன ்தமிழக கட்சி 
யொகவும் இருந்்தது. அ்தனொல், அ்தமனயும் �ொம் 
உமடததுவிட்டொல், ்தமிழக கட்சிகள சி்தறி 
ஒவ்நேொரு குழுகக்ளொகத்தொன் இருப்ெொொ்கள. 
அ்தனொல், ஓர்ளவு ெலததுடன் இருககும் கூட்ட 
மமப்மெ பமலும் ெலப்ெடுததிகநகொண்டு நசல்ல 
பேண்டிய ப்தமே ்தொயகததில் உள்ளது என் 
ெம்த உணொ்ந்துநகொண்டு்தொன் 2018 இல் ்தமிழத 
ப்தசியக கூட்டமமப்புடன் இமணந்து ெய 
ணிககத ந்தொடங்கி இன்றுேமரயில் ெயணிததுக 
நகொண்டிருககின்பைொம்.

விடு்தளலப் புலிகள் அளைப்பின 
பினனணியில் ்தமிழ்த் ப்தசியக் 

கூட்டளைப்பு உருவாக்கப்�ட்டது. விடு 
்தளலப் புலிகள் அளைப்பு அ்தளன உருவாக் 
கிய பநாக்கஙகளுடன கூட்டளைப்பு ச்தாடரந 
தும் �யணிப்�்தாக நீஙகள் கருது கினறீரகைா?

 என்மனப் நெொறுத்தேமரயில் விடு்தமலப் 
புலிகளின் கொலததில் ்தமிழத ப்தசியக கூட்டமமப்பு 
இருந்்தமமககும் ்தற்பெொது இருப்ெ்தற்கும் 
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இலஙளக அரசியல் �ரப்பில் புதியச்தாரு அரசியல் 
கட்சியாக உருவாகிய ஜனநாயக ப�ாராளிகள் 

கட்சி ஏழு வருடஙகளைப் புரத்தி செய்து எட்டாவது 
ஆணடில் பிரபவசித்துள்ைது. கடந்த வாரம் கட்சியின 
ப்தசிய ைாநாடு யாழ்ப்�ாணத்தில் நடத்்தப்�ட்டது. 
இந்தப் பினனணியில் கட்சியின ்தளலவர பவந்தன 
உயிபராளடத் ்தமிழ் ்தாயகக்கைம் நிகழ்ச்சிக்காக இந்த 
வாரம் வழஙகிய பநரகாணலின முக்கியைான �குதிகளை 
இலக்கின வாெகரகளுக்காக இஙபக ்தருகினபைாம்.
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ேட மொகொணததில் விேசொய உற்ெததி அதிகம் 
நசய்மக ெண்ணக கூடிய மொேட்டங்களில் 

கிளிந�ொச்சி மு்தன்மம மொேட்டமொகும்.  கிளிந�ொச் 
சியில் பிர்தொனமொக இரமணமடுககு்ளம், மற்றும் 
8 ெொரிய நீர்ப்ெொசன கு்ளங்களும்,   312 சிறிய நீர்ப் 
ெொசன கு்ளங்களும் உள்ளது.

 கிளிந�ொச்சி மொேட்டததில் ெைமேகள 
சரணொலயம் சுண்டிககுளி மற்றும்  ேன்பனரிக 
கு்ளததிலும் உள்ளது.
 விேசொயதம்த நெொறுத்த ேமரயில் ந�ல் 
உற்ெததியொனது 18.247 நஹெகபடரிலும்  மரககறி 
ெயிர்க்ளொன மி்ளகொய், நேங்கொயம், ெயிறு, உளுந்து, 
கச்சொன், பெொன்ைமே 2000 நஹெகபடரிலும் நசய்மக 
ெண்ணப்ெட்டு ேந்்தது.

 அன்று கிளிந�ொச்சி, முல்மல மற்றும், 
மன்னொர்  மொேட்ட விேசொய உற்ெததிகளும் 
முழு இலங்மகயின் ப்தமேமய பூர்ததி நசய்யக 
கூடிய்தொக இருந்்தது.
 அன்று ெொரிய நெொரு்ளொ்தொர ்தமட இருந்்த 
பெொதும், உரம் எரிநெொருள இல்லொ்தபெொதும், 
உற்ெததி 100% �மடநெற்ைது, ஆனொல்  இன்று 
அரசொங்கததின்  திட்டமிற்ை ்தேைொன முடிவுக 
ளும்,  Dollar இன்மமயொலும்  விேசொய உற்ெததி 
கள 50% பமலொலக முற்று முழு்தொக ்தமட நசய்யப் 
ெட்டுள்ளது.
 ஐந்து ேருடங்க்ளொக பமற்நகொள்ளபேண் 
டிய பச்தனப் ெசம்ள திட்டதம்த ஒரு �ொளில் திடீர் 
முடிவு எடுதது உரதம்த இைககுமதி நசய்ேம்த 
்தமட நசய்்தமமயொல் 2021ஆம் ஆண்டில் சிறுபெொக 
உற்ெததி 75%% ச்தவீ்தம் ெொதிப்பு ஏற்ெட்டது.

 சுய ே்ள உற்ெததி இல்லொ்த எந்்த ஒரு �ொடும் 
இன்று இலங்மகயில் ஏற்ெட்ட உணவுப் ெஞசதம்த 
பெொன்று பமொசமொன ெொதிப்மெ ஏற்ெடுததும் 
என்ெதுககு உ்தொரணமொக இலங்மக உள்ளது.
 கூட்நடரு ்தயொரித்தல்,  மண்புழு உற்ெததி, 
பச்தனப் ெசம்ள உற்ெததி என்ெது ஒரு ேருடததில் 
நசய்ய முடியொது.  இ்தமன நசய்ய பேண்டுமொயின்,  
விம்த ந�ல் உற்ெததி,  தூய விம்தகள உற்ெததி,  
சனல் உற்ெததி பெொன்று  ந்தொடர்ச்சியொக நீண்ட 

கொல திட்டங்கள ந்தொடர்ச்சியொக நசய்ய பேண்டும். 
 எனபே கிளிந�ொச்சி முல்மலததீவு மொேட் 
டததில் ப�ற்று நெொரு்ளொ்தொர ்தமட இருந்்த பெொதும்  
எவ்ேொறு விேசொயம் பமற்நகொள்ளப்ெட்டப்தொ 
அப்த பெொன்று இன்றும் �ொம் நசய்மக ெண்ண 

பேண்டும்.

 ேயல்கள யொவிலும்  சணல் உற்ெததி நசய்து 
அமே பூககும் சமயததில் ேயலில் அம்த நேட்டி 
்தொககபேண்டும்.  இமல, குமழ,  ெமன ஓமலகள 
மொட்நடரு பெொன்ைேற்மை ெயன்ெடுததி பச்தனப் 
ெசம்ள  உற்ெததி ந்தொடர்ச்சியொக ஐந்து ேருடங்கள 
நசய்மக ெண்ண பேண்டும்.
 எனபே புலம்நெயர் ேொழ ்தொயக உைவு 
கப்ள,  விேசொயம் சொர்ந்்த துமைசொர் நிபுணர்கப்ள, 
ஆரொய்ச்சியொ்ளர்கப்ள, இந்்த ப�ரததில் எமது ்தொயக 
மககளுககு உ்தே பேண்டிய ப்தமே மட்டுமல்ல, 
அது �மது கடமமயும் கூட.
 ெசிதப்தொர்ககு மீன் நகொடுத்தொல் மறு 
ெடியும் ேந்து ெசியுடன் நிற்ெொர்கள. . எனபே 
அேர்களுககு மீன் பிடிககக கற்றுக நகொள்ளவும், 
ெயிற்சியும் நகொடுத்தொல் அேர்கள ்தங்களுமடய 
கொலில் நின்று  அேர்களுமடய நெொரு்ளொ்தொரதம்த 
அேர்கப்ள  ெொர்தது நகொளேதுடன் ்தொயகததின் 
்தன்னிமைேொன  நெொரு்ளொ்தொர உருேொககுே்தற்கும் 
உறுதுமணயொக. இருப்ெொர்கள.

 அன்று எம் �ொட்டில் கடும் நெொரு்ளொ்தொர 
்தட்டுப்ெொடுகள, கடுமமயொன யுத்தம் �டந்்த 
பெொதும் ெட்டினியொல் எேரும் இைகக வில்மல. 
எனபே �ம் ்தயகம் ேொழ ேழிகொட்ட பேண்டியது 
�மது ப்தமேயும்,  கடமமயும் ஆகும்.
 எனபே என் அன்புககுரிய புலம்நெயர் 
ேொழ உைவுகப்ள, துமைசொர் நிபுணர்கப்ள,   உமழதது 
ேொழ எமது ்தொயக மககளுககு ேழிகொட்டுங்கள. 
உங்களின் உ்தவி எமது மககளுககு நிச்சயம் 
ப்தமேயொகும். நீண்ட கொலப் நெொரு்ளொ்தொரம் மிகக 
்தன்னிமைேொன ஒரு ்தொயகதம்த ்தன்னிமைேொன 
நெொரு்ளொ்தொரதம்த கட்டிநயழுப்ெ உங்கள அமன 

ேரின் உ்தவியும் ப்தமேயொகும்.
 ேொமழ, ெலொ, ெப்ெொசி, ப்தொமட, ப்தசிககொய் 
பெொன்ைமேயும், முருங்மக பெொன்ைமே  வீட் 
டிற்கு 5 மரம் �டுமக நசய்ய ்தொயக உைவுகள உ்தவி 
நசய்யலொம்.
 அன்று கிளிந�ொச்சி மொேட்டததில் மட்டும் 
554 ஏககர் நிலததில்  ெழ மரங்கள உற்ெததி 
நசய்மக ெண்ணப்ெட்டு 6203 நமற்றிக ந்தொன் 
ஒரு ேருடததில் உற்ெததி கிமடத்தது.இன்மைய 
சூழலில் இ்தமன 10 ஆயிரம் நமற்றிக ந்தொன் ஆக 
மொற்ை  பேண்டிய ப்தமே உள்ளது. 
 யொழ மொேட்டததில் ெொரிய கு்ளங்கள இன் 
மமயொல் நெரிய அ்ளவில் விேசொய உற்ெததி 
நசய்ய முடியொது.  ஆனொல் யொழ மொேட்டததிற்கும்  
ப்தமேயொன விேசொய உற்ெததியிமன  எம்மொல் 
கிளிந�ொச்சியிபல நசய்ய முடியும்.
 ஒரு அங்குல நிலமும் ெயிர் இல்லொமல் 
இருககககூடொது. எல்லொப் ெொடசொமலகளிலும், 

ெொடசொமல மொணேர்களுககு வீட்டு ப்தொட்டம் 
ேழங்க ெயிற்சிகள மற்றும் உ்தவிகள முயற்சிகள 
நசய்பேொம். ெொடசொமலகள ப்தொறும் ந்தொழில் 
நுட்ெ ெயிற்சி ேழங்குபேொம். உமழதது ேொழ 
பேண்டும் பிைர் உமழப்பில் ேொழந்திடொப்த என 
ேலியுறுததுபேொம்.

 கிளிந�ொச்சி மொேட்டதம்த நெொறுத 
்தேமரயில் 1,237 சதுர கிபலொமீட்டர் விேசொய நிலப் 
ெரப்பு உள்ளது. பமலும் 07  ஆற்றுப்ெடுகமககள 
உள்ளன. மற்றும் 21,208  விேசொய குடும்ெங்கள 
உள்ளன.

 எனபே  இேற்மை �ொம் முழுமமயொக 
ெயன்ெடுததினொல் 1,50,000 குடும்ெங்களுககு  
ப்தமேயொன உணவுப் நெொருட்கள கிமடககும். 
எனபே எமது ்தொயகததின் ே்ளதம்த ெயன்ெடுததி 
�ொம் முடிந்்தேமர முழுமமயொன உற்ெததி நசய் 
பேொம்.
 உணவு ப்தமேககொக  எம் ்தொயக மககள 
யொரிடமும் மகபயந்்த விடககூடொது. என்ன ே்ளம் 
இல்மல எம் �ொட்டில், ஏன் மகமய ஏந்்த பேண்டும் 
நேளி�ொட்டில் என்ை அடிப்ெமடயில் �ம் ்தொயக 
ே்ளதம்த ெயன்ெடுததி �மது நெொரு்ளொ்தொரதம்த 
கட்டிநயழுப்ெ புலம்நெயர் உைவுகள முடிந்்த 
முயற்சிகள எடுகக பேண்டும்.
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ப�ோரினோல் �ோதிக்கப�ட்ட ப�ண்கள் 
ப�ோ்டர�ோ்க ஐ.நோ.எத�க்கய ந்டவடிக 

க்க்ககை பேறப்கோணடு வருகின்றது?

 நெண்கம்ள கண்களுககு ஒப்பிட்டு 
நெருமமெடுததுேொர்கள.குடும்ெம், சமூகம்,, 
�ொடு என்ெேற்றின் அபிவிருததியில் நெண்களின் 
ேகிெொகம் அதிகமொகும்.எனினும்  உலக்ளொவிய 
ரீதியில் நெண்கள ெல்பேறு சிககல்களுககும் 
முகம் நகொடுதது ேருகின்ைமம கேமலககுரிய 
விடயமொகும்.பெொரினொல் ெொதிககப்ெட்ட நெண் 
களும் இதில் உள்ளடங்குகின்ைொர்கள.நெண்களின் 
உரிமமகம்ள ேலியுறுததி ெல்பேறு சட்டங்கள 
கொணப்ெடுகின்ைன. இந்நிமலயில் நெண்களின் 
அபிவிருததி ந்தொடர்பில் ஐககிய �ொடுகள சமெயும் 
ெல்பேறு முயற்சிகம்ள பமற்நகொண்டு ேருகின்ைது.
இ்தனடிப்ெமடயில் 1967 ம் ஆண்டு ஐ.�ொ. சமெயில் 
�டந்்த ஒரு மொ�ொட்டில் எடுககப்ெட்ட முடிவுகள 
முககியததுேம் மிககேொக வி்ளங்குகின்ைன.
ஆண்களுககு சமமொக நெண்கள அலுேல் நசய்ய 
விரும்பினொல் அேர்கம்ள புைந்்தளளி விடக 
கூடொது.ஒபர மொதிரி பேமலககு ஒபர மொதிரி 
சம்ெ்ளம் ஆணுககும் நெண்ணுககும் ேழங்கப்ெட 
பேண்டும்.ஆண்களுககு ேழங்கப்ெடும் அமனதது 
ேசதிகளும் உ்தவிகளும் நெண்களுககும் ேழங் 
கப்ெட பேண்டும். இதுபெொன்ை ெல விடயங் கம்ள 
ஐ.�ொ.ேலியுறுததி இருககின்ைமம குறிப்பிடத 
்தகக்தொகும்.

 இ்தனிமடபய உலகில் இடம்நெற்ை 
பெொர் நிமலமமகள கொரணமொக ெல நெண்கள 
ெொதிப்பிற்குள்ளொகிய நிமலயில் இருந்து ேரு 
கின்ைனர். இேர்களின் நிமலமமகள ெல �ொடு 
களில் பமொசமமடந்துள்ளன.இேர்களுககொன 
உ்தவிகம்ளயும் ஐ.�ொ. முடுககிவிட்டுள்ளது.குறிப் 
ெொக பெொரினொல் பமம்ெடுத்தப்ெட்ட நெண்களின் 
நிமலமமகம்ள பமம்ெடுததுே்தற்கு  ஐககிய �ொடு 
கள சமெ அந்்தந்்த �ொட்டு அரசொங்கங்கங்களுககு 
அழுத்தங்கம்ள நகொடுதது ேருகின்ைது.பெொரினொல் 
ெொதிககப்ெட்ட நெண்களின்  சகல உரிமமகளுககும் 
மதிப்ெளிதது அேர்களின் ேொழவில் எழுச்சிமய 
ஏற்ெடுத்த பேண்டும்.அேர்களுககு எதிரொன துஷ் 
பிரபயொகங்கள உடனடியொக ்தடுதது நிறுத்தப்ெட 
பேண்டும்.அப்நெண்கள சமூகததில் இயல்ெொன 
ேொழகமக �டொததுே்தற்கு ேலுபசர்கக பேண் 
டும். மொற்ைொந்்தொய மனப்ெொன்மமயுடன் அேர் 
கம்ள ேழி�டதது்தல் கூடொது.அேர்களின் கல்வியு 
ரிமமகள நிமல �ொட்டப்ெடு்தல் பேண்டும் 
என்நைல்லொம் அழுத்தங்கம்ள ஐ.�ொ. .�ொட்டின் 
அரசொங்கங்களுககு ேழங்கி ேருகின்ைது.அதப்தொடு 
அப்நெண்களின் ேொழேொ்தொர அபிவிருததிககொன 
உ்தவிகள ெலேற்மையும் ஐ.�ொ. பிர்தொனமொக 
ேழங்கி ேருகின்ைமமயும்  இங்கு ப�ொககத்தகக்தொக 
உள்ளது. ெொதிககப்ெட்ட நெண்களின் சுயந்தொழில் 
விருததிககொன உ்தவிகளும் இதில் உள்ளடங்கும். 
ஐ.�ொ.வின் எல்மலககு உட்ெட்ட்தொக இவ்வு்தவி 
கள ேழங்கப்ெட்டு ேருகின்ைன. என்ைொலும் 
இப்நெண்களின் �லன்கருதி கொததிரமொன 
ெணிகம்ள ஐ.�ொ. முன்நனடுப்ெ்தொக கூறிவிடுே்தற் 
கில்மல.

ப�ோரினோல் �ோதிக்கப�ட்ட ப�ண்களுககு 
ஐ.நோ. வழங்கும் உ�வி்கள் எல்்ோ 

நோடு்களிலும் உள்ை �ோதிக்கப�ட்ட ப�ண்களுககு 
முக்றயோ்க பென்றக்டகின்ற�ோ?

 உங்கள பகளவிககொன ெதிமல 
ஆமொம் என்று நசொல்ே்தற்கு �ொன் ்தயொரொக 
இல்மல.ஐ.�ொ. இப்நெண்களின் �லன்கருதி 
ேழங்குகின்ை பமற்கண்ட ஒரு சில  உ்தவிகளும் 
அப்நெண்கம்ள உரியேொறு நசன்ைமடே்தொக 
இல்மல. இவ்வு்தவிகளில்நெற்றுக நகொளேதில் 
ெல்பேறு கு்ளறுெடிகள கொணப்ெடுகின்ைன.
அககு்ளறுெடிகம்ளயும் ்தொண்டி சில நெண்கள 
உ்தவிகம்ளப் நெற்றுக நகொளகின்ைபெொதும் 
இன்னும் ெலருககு அவ்வு்தவிகள எட்டொகக 
னியொகபே இருந்து ேருகின்ைன.
 ஐ.�ொ. வின் உ்தவித திட்டங்கள ஒரு 
சில பிரப்தசங்களிலிபலபய �மடமுமைப்ெடுத 
்தப்ெட்டு ேருகின்ைது.இ்தன்கொரணமொக இவ்வு்த 

விகளின் ெலன்கள ெொதிககப்ெட்ட நெண்கள 
எல்பலொமரயும் நசன்ைமடகின்ை்தொ? என்ெது 
ஒரு பகளவிககுறியொகபே உள்ளது.அதப்தொடு 
உ்தவி ந்தொடர்ெொன பேமலததிட்டங்கள அல் 
லது நசயற்திட்டங்கள என்ென முன்நனடுககப் 
ெடுகின்ைபெொது சமூகததில் சற்று விசயம் ந்தரிந்்த 
அல்லது ெடித்த நெண்கள அனுெேம் மிககேர்கள 
உடபன நசன்று �ன்மமகம்ளப் நெற்றுக 
நகொளகின்ைொர்கள.எனினும் .அனுெேமற்ை ெொமரப் 
நெண்கள �ன்மமகம்ள ப்தடிச்நசன்று நெற்றுக 
நகொளேதில் சிரமங்கம்ள எதிர்ப�ொககுகின்ைொர்கள.
சில பேம்ளகளில் விஷமிகள அேர்கம்ள 
திமசதிருப்பும் ேொய்ப்புககளும் அதிகமொகபே 
கொணப்ெடுகின்ைன.எனபே ஐ.�ொ.பெொன்ை 
அமமப்புககள பமற்நகொளளும் அபிவிருததித 
திட்டங்களில் ெொதிககப்ெட்ட நெண்கள உரிய 
ெயமனத நெற்றுக நகொள்ளொமமககு இது பெொன்ை 
நிமலமமகளும் உந்துசகதியொக வி்ளங்குகின்ைன. .

சி் நோடு்களில் ப�ோரினோல் �ோதிக்கப�ட்ட 
ப�ண்கள் வோழகக்ககய ப்கோணடு ந்டோத� 

முடியோ� நிக்யில் வோழவோ�ோரததுக்கோ்க ப�ோரோடி 
வருவது குறிதது உங்்கள் ்கருதது எனன?

 நீங்கள கூறுகின்ை இந்்தப் பிரச்சிமன 
நெொதுேொகபே அப�கமொன உலக �ொடுகளிலுபம 
கொணப்ெடுகின்ைது.உலக �ொடுகளில் எங்நகல்லொம் 
பெொர் இடம்நெற்ைப்தொ அந்்த �ொடுகளில் நெண்கள 
ெலர் ேொழேொ்தொரததுககொக பெொரொடி ேருே்தமன 
அறியககூடிய்தொகவுள்ளது.ஏநனன்ைொல் பெொர் 
அேர்களுமடய ேொழேொ்தொரதம்த அழிததுவிட்டது 
என்று்தொன் நசொல்ல பேண்டும்.பெொர் அேர்களின் 
ேொழேொ்தொரதம்த நெரிய்ளவில் ெொதிததுவிட்டது 
என்ைொல் மிமகயொகொது.இ்தன் கொரணமொகவும் 
நெண்கள ேொழேொ்தொரததுககொக பெொரொடி 
ேருகின்ை ஒரு நிமல கொணப்ெடுகின்ைது.
ஆனொலும் அந்்தந்்த �ொட்டு அரசொங்கங்கள பெொரி 
னொல் ெொதிககப்ெட்ட நெண்களின் பிரச்சிமனகள 
ெலேற்மையும் தீர்ப்ெ்தற்கு எந்்த்ளவுககு முயற்சிக 
கின்ைன. அேர்களின் ேொழவில் ஒளிபயற்றுே்தற்கு 

எந்்த்ளவுககு ப்தொள நகொடுககின்ைன என்ெது குறிதது 
�ொம் அதிகமொகபே சிந்திகக பேண்டியுள்ளது.
இலங்மகயில் மூன்று ்தசொப்்தங்களுககும் பமலொக 
நகொடிய யுத்தம் நிலவியது.இ்தனொல் ெல ்தொகக 
விம்ளவுகளும் ஏற்ெட்டன.இ்தன் ்தழும்பு 
கள இன்னும் கூட மமைந்்த்தொக இல்மல.
இனப்பிரச்சிமனககொன அரசியல் தீர்வும் 
ந்தொடர்ச்சியொக மழுங்கடிககப்ெட்ட  நிமலயி 
பலபய இருந்து ேருகின்ைது. இந்நிமலயில் 
எந்்த்ளவுககு இலங்மக அரசொங்கம் ெொதிககப்ெட்ட 
நெண்களின் வீட்டுப் பிரச்சிமன, சுகொ்தொரப் 
பிரச்சிமன, நெொரு்ளொ்தொரப் பிரச்சிமன என்ெ 
ேற்மை தீர்தது மேதது அேர்களின் �லன் 
கருதி கொததிரமொன முன்நனடுப்புககம்ள பமற் 
நகொளளுகின்ைது? எனறு வினவுமகயில் விமட 
திருப்தி ்தருே்தொக இல்மல.இப்தபேம்ள இந் 
�டேடிகமககம்ள முன்நனடுப்ெ்தற்கொக அர 
சொங்கம் ேருடொேருடம் ெொரொளுமன்ைததில் 
சமர்ப்பிககும் ேரவு நசலவு திட்டததிலும் நிதி 
ஒதுககீடுகள எதுவும் இடம்நெைவில்மல.

 எல்லொ இடங்களிலும் ெொகுெொபட 
இடம்நெறுகின்ைது.பெொரினொல் ெொதிககப்ெட்ட 
நெண்கம்ள அபிவிருததியில் இமணப்ெதிலும் 
ப்தசிய நீபரொட்டததில் இமணந்து நகொள்ளச் 
நசய்ேதிலும் ேொழேொ்தொரதம்த பமம்ெடுதது 
ேதிலும் அரசொங்கததின் கரிசமன பெொதுமொன்தொக 
இல்மல என்ெம்த கூறியொக பேண்டும்.
அரசொங்கததின் ஒதுககீடுகள திருப்திகரமொன்தொக 
இல்மல.இந்நிமலயில் அரசொங்கததின் ்தமலயீடு 
நமன்பமலும் அதிகரிககப்ெடு்தல் பேண்டும்.
ேடககு கிழககில் உள்ள நெண்கள உரிய ேசதி 
ேொய்ப்புககள இல்லொது இன்னும் ஒதுககப்ெட்ட ஒரு 
நிமலயிபலபய இருந்து ேருகின்ைனர்.அதப்தொடு 
நுண்கடன் முமைமமமய அறிமுகப்ெடுததி 
அங்குள்ள மககளின் நெொரு்ளொ்தொரதம்த பமலும் 
ேலுவிழககச் நசய்யும் நிமலமமகப்ள ந்தொடர்ந்து 
நகொண்டிருககின்ைன.ேறுமமக பகொட்டுககுள 
அப்ெொவிப் நெண்கள ்தளளிவிடெட்டு ெொலி 
யல் துஷ்பிரபயொக �டேடிகமககளில் ஈடுெடுத்தப் 
ெடுே்தொகவும் ஒரு குற்ைச்சொடடு இருந்து ேரு 
கின்ைது. ்தற்நகொமல ேமர இத்தமகய நிகழவுகள 
நசன்றுள்ள நிமலயில் சமூகததில் இது ெொரிய 
பிரச்சிமனயொக உருநேடுததுள்ளது.இ்தமன ஒழு 
ங்குெடுததுேதிலும் அரசொங்கததின் ்தமலயீடு 
பெொதுமொன்தொக இல்மல.
 பெொரினொல் ெொதிககப்ெட்ட ஆயிரககணக 
கொன குடும்ெங்கம்ள நெண்கள ்தமலமமபயற்று 
�டொததுகின்ைனர்.இேர்கள நெொரு்ளொ்தொர ரீதியில் 
நேகுேொக ெொதிககப்ெட்டுள்ள நிமலயில் 
இேர்களுககு மக நகொடுகக யொருமில்மல..
இத்தமகபயொருககு ேழங்கப்ெடும் சில உ்தவிகள 
“யொமனப் ெசிககு பசொ்ளப்நெொறிமயப்” பெொன் 
ை்தொகும்.அரசொங்கம்  அேர்கம்ள சமூகதப்தொடு 
இமணககும் �டேடிகமககம்ள விரிவுெடுத்தவும் 
துரி்தப்ெடுத்தவும் பேண்டும்.ேடககு கிழககு 
ெகுதிகளில் இடம்நெறும் ெல்பேறு பேமலத 
திட்டங்களிலும் இப்நெண்கம்ள புைந்்தளளும் ஒரு 
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ப�ாரினால் �ாதிக்கப்�ட்ட ச�ண 
களின ெைகால நிளலளைகள் 

ச்தாடரபில் ப�ரா்தளனப் �ல்களலக்கழக 
சிபரஷட விரிவுளரயாைர கலாநிதி  
இரா.ரமேஷ் வழஙகிய பநரகாணலின 
முக்கியைான �குதிகளை இலக்கின 
வாெகரகளுக்காக இஙபக ்தருகினபைாம். 
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நெருந்ப்தொட்டத ந்தொழிற்றுமையில் நிலவும் 
ெல்பேறு சீர்பகடுகள அம்மககளின் 

இயல்பு ேொழகமகமய நெரிதும் ெொதிததுள்ளப்தொடு 
அம்மககளின் அபிவிருததிககும் இமடயூைொக 
இருந்து ேருகின்ைது என்ெது ந்தரிந்்த விடயமொகும்.
இதிலிருந்தும் இேர்கம்ள பமநலழும்ெச் 
நசய்ேதில் அரசொங்கததின் ேகிெொகம் ந்தொடர்பில் 
ெல்பேறு விமர்சனங்கள இருந்து ேருகின்ைன.
அதப்தொடு மமலயக மககள சிறுெொன்மம 
இனதம்தச் பசர்ந்்தேர்கள என்ெ்தொல் அேர்கள 
புைககணிககப்ெடுகின்ைொர்க்ளொ? இனேொ்த ப�ொக 
கில் அேர்கள மீ்தொன நசயற்ெொடுகள முன்நனடுக 
கப்ெடுகின்ைனேொ? என்நைல்லொம் ெலரும் ெல் 
பேறு பகொணங்களில் ்தனது விசனம் ெொர்மேமய 
நசலுததி ேருகின்ைனர்.
 உலக்ளொவிய ரீதியில் ெல சமூகங்களும் 
இன்று ப்தசிய நீபரொட்டததில் இமணந்து 
நகொளே்தற்கு முண்டியடிததுக 
நகொண்டு ஆககப் பூர்ேமொன 
நசயற்ெொடுகம்ள விரிவுெடுததி 
ேருகின்ைன.உலகமயமொககல் (globaliza-
tion) நிமலமமகம்ள எவ்ேொறு நேற்றி 
நகொளேது? அ்தற்பகற்ெ எவ்ேொறு ்தயொர் 
நசய்து நகொண்டு  ஈடுநகொடுப்ெது? 
என்நைல்லொம் சமூகங்களின் சிந்்தமனகள 
ெரந்து விரிந்து கொணப்ெடுகின்ைன.இவ்ேொைொக 
பமநலழும்புே்தற்கொன கருததுப் ெகிர்வுகளில் 
கற்ைறிேொ்ளர்களின் ேகிெொகம் அதிகமொகவுள்ள 
நிமலயில் ஆட்சியொ்ளர்களும் இ்தற்நகன 
்தம்மொலொன உச்ச கட்ட ெங்களிப்பிமன ேழங்கி 
ேருகின்ைனர்.இந்்த ேமகயில் நெருந் ப்தொட்ட 
சமூகமும் சகல துமைகளிலும் முன்பனறிச் நசன்று 
அபிவிருததி இலககிமன அமடந்து நகொள்ள 
பேண்டிய ஒரு ப்தமே கொணப்ெடுகின்ைது.
எனினும் ெல்துமைசொர் புைககணிப்பு, 
ஆட்சியொ்ளர்களின் ஓரங்கட்டல்கள என்ென இ்தற்கு 
குந்்தகமொகவுள்ளமம குறிப்பிடத்தகக்தொகும்.
இந்நிமல ந்தொடர்பில் ெொரொளுமன்ை உறுப்பினர் 
மபனொ கபணசனும் அண்மமயில் ்தனது 
நிமலப்ெொட்டிமன நகொழும்பிலுள்ள ஐககிய 
�ொடுகள சமெயின் பிரதிநிதி, சிபரஷ்ட மனி்த 
உரிமம ஆபலொசகர் ஜுஹென் நெர்னொண்டஸின் 
கேனததுககு நகொண்டு ேந்திருந்்தொர்.
 நெருந்ப்தொட்ட மககள �வீன கூலி 
அடிமமத ந்தொழிலொ்ளர்க்ளொகவும் ்தமிழ சிறு 
ெொன்மம இனத்தேரொகவும் இலங்மகயில் ஒடுக 
கப்ெடுகின்ைொர்கள.இது ந்தொடர்பில் சம்ெந்்தப் 
ெட்ட அமனதது ்தரப்பினமரயும் அமழதது 
பெச்சுேொர்தம்தகம்ள ஆரம்பிகக பேண்டும் 
என்று சுட்டிககொட்டிய மபனொ கபணசன்,ஐ.
�ொ.மனி்த உரிமம ஆமணயொ்ளர் அலுேலகததின் 
விபசட அறிகமகயொ்ளர் படொபமொயொ ஒபெொ 
கொடொவின் அறிகமகயின் முககியததுேம் 
குறிததும் கருதது ந்தரிவிததிருந்்தொர்.மனி்தர் 
ேொழத ்தமகமமயற்ை ேொழவிடங்கள, சுகொ்தொர 
சீர்பகடுகள,பெொஷொககின்மம, ேறுமம, 
நெண்கள மீ்தொன அதீ்த சுமம, சிறுேர் 
ந்தொழிலொ்ளர்கள,பேமலத்த்ளததில் ஏற்ெடும் 
விெததுககளுககு முமையொக �ட்ட ஈடு 
ேழங்கப்ெடொமம , கல்வி ேொய்ப்பின்மம,நமொழி 
ரீதியொன பிரச்சிமனகள மற்றும் சுரண்டல்கள 
உளளிட்ட ெல விடயங்களும் இ்தன்பெொது 
ே லி யு று த ்த ப் ெ ட் டு ள ்ள ன . உ ண் ம ம யி ல் 
மமலயக மககள எதிர்நகொளளும் ெல்பேறு 
ெட்ட பிரச்சிமனகளுககும் உரிய தீர்வு இழு 
த்தடிககப்ெட்டு ேரும் நிமலயில் ஆட்சியொ்ளர்களின் 
ெொரொமுகம் இதில் முககியமொன்தொக கரு்தப்ெடுகின் 
ைதுஆட்சியொ்ளர்களின் �டேடிகமககம்ளப் ெொர்க 
மகயில்.” இலங்மகயர்” என்ை நெொது ேமர 
யமைககுள நெருந்ப்தொட்ட மககள உளளீர்க 
கப்ெட்டுள்ளொர்க்ளொ? என்ை சந்ப்தகம் பமநல 
ழும்பும் நிமலயில் அண்மமயில் ஜனொதி 

ெதியின் கருதது இச்சந்ப்தகதம்த பமலும் ேலுப் 
ெடுததுே்தொகவுள்ளது.மமலயகத ்தமிழ மக 
கம்ள இலங்மக சமூகததுடன் பமலும் எவ்ேொறு 
இமணப்ெது என்ெது ந்தொடர்பில் ஆரொய 
குழுநேொன்று நியமிககப்ெடும் என்ை ஜனொதிெ 
தியின் கருதது  மமலயக மககள பூரணமொக இன்னும் 
இலங்மக சமூகததுடன் மக பகொர்கவில்மல என் 
ெம்தபய  எடுததுக கொட்டுகின்ைது.
 மமலயக மககள நீண்ட கொலமொகபே 
இனரீதியொக ஒடுககப்ெட்ட அல்லது புைந்்தள்ளப் 
ெட்ட ேரலொறுகள அதிகமுள்ளன.இலங்மகயின் 
ேரலொறு இ்தற்கு சொன்று ெகர்ே்தொக அமமயும்.
நடொனமூர் ஆமணககுழுவினர் இந்திய ேம்சொ 
ேளியினருககு ேொககுரிமம ேழங்க சிெொரிசு 
நசய்்தம்தக கண்டிதது பெரினேொதிகள பெொர்க 
நகொடி உயர்ததி இருந்்தனர்.சட்ட நிர்ேொக சமெயில் 
சிங்க்ளேரின் பிரதிநிதி ஒருேமரத்தவிர ஏமனய 
அங்கத்தேர்கள அமனேரும் இந்தியருமடய 
ேொககுரிமமயொல் அரசியல் ரீதியொக நசயலற்றுப் 

பெொய்விடுபேொம் என்று நேளிப்ெமடயொகபே 
கூறியிருந்்த்தொக அறிய முடிகின்ைது.நடொனமூர் 
ஆமணககுழுவினருமடய சிெொரிசில் அெொய 
அறிவித்தலொக அமமந்்தது இந்தியத ந்தொழிலொ்ளரு 
ககு ேொககுரிமமயளிககும் பிபரரமண என்று 
டீ.எஸ்.பசன�ொயககொவும் ்தனது எதிர்ப்பிமன 
நேளிப்ெடுததினொர்.இந்தியரின் ேொககுரிமமமய 
எதிர்ககொ்தேர்கள துபரொகிகள என்று சி.டபிளயூ.
டபிளயூ.கன்னங்கரொ ந்தரிவிததிருந்்தொர்.

அடக்கு முளைகள்
இந்நிமலயில் நெருந்ப்தொட்ட மககள கல்வியறிவு 
நெற்றுவிடக கூடொது என்ெதிலும் பெரினேொதிகள 
குறியொக இருந்்தனர்..”இலங்மக அரசின் 
நகொளமககள ெொல், ேகுப்பு, இனம் என்ெேற்றின் 
அடிப்ெமடயில் ெொரெட்சம் கொட்டவில்மல.
ஆனொல் இ்தற்கு ஒபரநயொரு புை�மட உண்டு. 
அ்தொேது ந்தன்னிந்தியொவில் இருந்து நகொண்டு 
ேரப்ெட்டு நெருந்ப்தொட்டங்களில் பேமலக 
கமர்த்தப்ெட்ட ந்தொழிலொ்ளர்களின் கல்வி கொலனித 
துேேொதிகளின் ப்தமேகளுககு அடிெணிந்தி 
ருந்்தது.சு்தந்திரததுககுப் பின்னரொன சமூக அபி 
விருததிக நகொளமககளும் கூட அேர்கம்ள 
கேனததில் நகொள்ளவில்மல “ என்று பெரொசிரியர் 
சுேர்ணொ ஜயவீர (1983) கூறுேதிலிருந்து இ்தமன �ொம் 
ந்தளிேொக வி்ளங்கிக நகொள்ள முடிகின்ைது.”்தமது 
நசொந்்த�ொட்டிபலபய  ல் மிகவும் இழிேொன 
நிமலயில் பிைந்து ே்ளர்ந்்த ்தமிழககூலிககு 
எ்தமனயும் வி்ளங்கிக நகொ்ளொ்்ளககூடியஉ்ள 
ஆற்ைல் இல்மல... நகொஞசம் கூடககுமைய 
கல்விமய இேர்களுககு ேழங்கிவிட்டொல் அது 
இேர்கம்ள ப்தொட்டத ந்தொழிலுககு மட்டுமல்ல 
பேறு எ்தற்குபம லொயககற்ைேர்க்ளொககிவிடும்.
கல்வி என்ெது அேர்களுககு ெரிச்சயமில்லொ்த 
ஆடம்ெரப்நெொருள” என்ை சிந்்தமனகப்ள மமல 
யகக கல்வி குறிதது பேரூன்றி கொணப்ெட்டன.
இமேநயல்லொம் மமலயக மககம்ள பமநல 
ழும்ெவிடொது முன்நனடுககப்ெட்ட அடககுமுமை 
யின் ேடிேங்கள என்ெம்தத்தவிர பேறில்மல. 
இப்தபேம்ள இரு நூற்ைொண்டு கொலமொக 
ந்தொடர்ச்சியொக சுரண்டலுககும் ஒடுககுமுமைககும் 
உட்ெடுத்தப்ெட்டு ேருகின்ை ஒரு மககள 
கூட்டததின் கல்வி முமைமமயும் அத்தமகய ஒடுககு 
முமையின் அமடயொ்ளங்கம்ளயும் கொலனிததுே 
மிச்ச நசொச்சங்கம்ளயும் நகொண்டிருப்ெதில் 
ஆச்சரியம் ஏதுமில்மல என்று புததிஜீவிகள 
சுட்டிககொட்டியுள்ளமமயும் ப�ொககத்தகக்தொகும். 
இலேசக கல்வியின் ்தந்ம்தயொக இலங்மகயில் 
பெொற்ைப்ெடுகின்ை சி.டபிளயூ.டபிளயூ.கன்னங் 

கரொவும் நெருந்ப்தொட்ட மககளின் கல்வி 
குறிதது மொற்ைொந்்தொய் மனப்ெொன்மமயுடபனபய 
நசயற்ெட்டொர் என்ெதில் இருபேறு கருததுக 
களுககு இடமில்மல.
 1948 இல் இந்திய ேம்சொேளி மககளின் 
ேொககுரிமம மற்றும் பிரசொவுரிமம ெறிப்பும் 
இனேொ்த நேளிப்ெொடுகளின் ஒரு அங்கபமயொகும். 
.இம்மககம்ள சகல துமைகளிலும் பேரறுககும் 
�டேடிகமகயொக அது அமமந்்த நிமலயில் அ்தன் 
்தழும்புகளில் இருந்தும் இன்னும் இம்மககள 
மீண்நடழவில்மல என்ெதும் உண்மமயொகும்.
நெருந்ப்தொட்ட மககள ப்தயிமலயின் நசழு 
மமககொக உமழதது கம்ளத்தபெொதும் ஒளிமயமொன 
ேொழகமகயிமன அேர்க்ளொல் நெற்றுக நகொள்ள 
முடியவில்மல.உமழப்புகபகற்ை ஊதியம் என்ெது 
ந்தொடர்ச்சியொகபே அேர்களுககு மறுககப்ெட்டு 
ேந்திருககின்ைது.1944 ககு முன்னர் நெருந்ப்தொட்ட 
�ொ்ளொந்்த பே்தனங்கள பின்ேருமொறு அமமந் 
திருந்்தன.இ்தனடிப்ெமடயில் ஆண்களுககு 

41 ச்தமும், நெண்களுககு 37 ச்தமும், 
சிறுேர்களுககு 25 ச்தமும் கூலியொக 
ேழங்கப்ெட்டது.1954 இல் ஆண்களுககு 
2.43, நெண்களுககு 1.93, சிறுேர்களுககு1.63 
என்ைேொறும், 1977 இல் ஆண்களுககு 
4.56, நெண்களுககு 3.70, சிறுேர்களுககு 
3.23 என்ைேொறும் பே்தன நிமலமமகள 

அமமந்திருந்்தன.1984 இல் நெருந்ப்தொட்ட ந்தொழி 
லொ்ளர்களுககு ேழங்கப்ெட்ட 44 வீ்தமொன சம்ெ்ள 
அதிகரிப்பு முககியமொன்தொகக கரு்தப்ெடுகின்ைது.
இந்நிமலயில் சமகொலததில் ந்தொழிலொ்ளர்கள 1000 
ரூெொய் சம்ெ்ளதம்த நெற்றுக நகொளேதில் ெல்பேறு 
இழுெறிகம்ளயும் எதிர்நகொண்டு ேருகின்ைனர்.
சம்ெ்ள ேழங்கலில் ஒரு அடககுமுமையொன 
பெொககு இடம்நெற்று ேருேம்தபய அே்தொனிககக 
கூடிய்தொக உள்ளது.
 ஒரு சமூகம் ெல்பேறு துமைகளிலும் 
நேற்றி �மட பெொடுே்தற்கு நெொரு்ளொ்தொர ெலம் 
மிகவும் இன்றியமமயொ்தொகக கரு்தப்ெடுகின்ைது. 
நெொரு்ளொ்தொரததில் பமநலழும்பிய சமூகங்களின் 
ப்தசிய நீபரொட்ட �கர்வுகளும் துரி்தப்ெடுத்தப்ெடும் 
என்ெ்தமன மறுப்ெ்தற்கில்மல.எனினும் மமலயக 
சமூகதம்தப் நெொறுத்தேமரயில் நெொரு்ளொ்தொர 
அபிவிருததி என்ெது எட்டொககனியொகபே 
இருந்து ேருகின்ைது. இத்தமகய நிமலமமகள 
அச்சமூகததின் வீழச்சிகபக அடித்த்ளமொகின்ைன.
இப்தபேம்ள நெருந்ப்தொட்ட நிறுேனங்கள 
ந்தொழிலொ்ளர்களின் மீது கட்டவிழதது விட்டுள்ள 
அடககுமுமைகள ந்தொழிலொ்ளர்களினதும் ப்தொட் 
டங்களினதும் எதிர்கொலதம்த பகளவிககுறியொககி 
ேருகின்ைது.புதுப்புது ேடிேங்களில் அரங்பக 
றும் இந்்த அடககுமுமைகள ந்தொழிலொ்ளர்களின் 
ஆணிபேமர அமசதது ேருகின்ைன.இந்நிமல 
யில் நெருந்ப்தொட்ட நிறுேனங்க்ளொல் மககளுக 
கும் �ன்மமயில்மல.அரசொங்கததுககும் �ன்மம 
யில்மல.இந்நிமலயில் ஊழியர்களுககு 
நியொயமொக �டந்து நகொள்ளொ்த்தொல் மஸ்நக 
லியொ நெருந்ப்தொட்ட நிறுேனததுககு எதிரொக 
்தொம் ஆரம்பித்த ந்தொழிற்சங்கப் பெொரொட் 
டதம்த எதிர்கொலததில் ஏமனய நெருந் ப்தொட்ட 
கம்ெனிகளுககு எதிரொகவும் பமற்நகொள 
்ளவுள்ள்தொக ெொரொளுமன்ை உறுப்பினர் ஜீேன் 
ந்தொண்டமொன் அண்மமயில் ந்தரிவிததிருந்்தமம 
யும் இங்கு நிமனவுகூைத்தகக்தொகும். அபிவிருததி 
என்னும் பெொர்மேயிலொன கொணிச் சுவீகரிப்பு, 
திட்டமிட்ட குடிபயற்ைங்கள எனப்ெலவும் 
மமலயக மககளின் இருப்புககு பேட்டுமேதது 
ேருகின்ைன.இ்தனொல் அரசியல் பிரதிநிதிததுே 
மழுங்கடிப்பு  ஏற்ெடககூடிய அெொயமுள்ளதும் 
குறிப்பிடத்தகக்தொகும். 
 மமலயக சமூகததின் பின்னமடவுககு 
இனேொ்தம் உளளிட்ட ெல்பேறு விடயங்கள 
ேலுபசர்ததுேரும் நிமலயில் இேற்மைக கம்ளந்து 
இம்மககளின் பமலொன ேொழவுககு ஒததுமழகக 
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2022 ஆண்டில் இலங்மகயில் நெொரு்ளொ்தொர 
சீரழிேொல் 3,00, 000 மககள �ொட்மடவிட்டு 

நேளிபயறியுள்ளனர் என்று நேளி�ொட்டு பேமல 
ேொய்ப்பு துமை அமமச்சர் திருமிகு மனுஷொ 
�ொணயககொரொ உலகப் புலம்நெயர்ந்ப்தொர் �ொ்ளன்று 
ந்தரிவித்தொர். 
 சிங்க்ள பெரினேொ்த ஆட்சியொ்ளர்களிடம் 
ஊழல் மலிந்து கிடககிைது. ேகுப்புேொ்தம் ்தமல 
தூககி ஆட்சி நசய்கிைது. பேமலயின்மம, ெசி, 
ெட்டினி, நகொமல, நகொளம்ள, விமலேொசி ஏற்ைம் 
பெொன்ைமே �ொட்மடபய சிம்தததுக நகொண் 
டிருககின்ைன. 
 அம்தப் ெற்றி கேமலப்ெடொமல் ்தமிழினக 
குழு மககம்ள அழிப்ெதில் ந்தளிேொகவும், கூட் 
டொகவும், சட்டப்பூர்ேமொகவும், சட்டததிற்கு புைம் 
ெொகவும், �ரித்தனமொகவும் நசயல்ெடுகின்ைனர். 
்தமிழர்களின் உரிமமககொக குரல்நகொடுதது பெொரொ 
டிய விடு்தமலப்புலி இயககதம்த அழித்தனர். 
 பிைகு மமலயக ்தமிழ மககம்ளயும் 
ஈழத்தமிழர்கம்ளயும் நகொமல நசய்்தனர். கொணி 
கம்ளயும் பேமலேொய்ப்புகம்ளயும் ெறித்தனர். 
்தமிழினககுழு அழிப்பில் ந்தொடர்ந்து, திட்டமிட்டு 
கொலததிற்கும் ப்தமேககும் ஏற்ைேொறு சிங்க்ள 
நெௌத்த பெரினேொ்த ஆட்சியொ்ளர்கள நசயல் 
ெடுகின்ைனர். 
 �ொபட �ொசமொக பெொனொலும் ெரேொயில்மல 
்தமிழர்கள இம்மண்ணில் ேொழக கூடொந்தன 
சிந்்தமனயில் நசயல்ெடுகின்ைனர். ்தற்பெொது 
இலங்மகயில் பெொம்தப்நெொருட்க்ளொல் இன்மைய, 
எதிர்கொல ்தமலமுமையினமர அமமதியொகவும் 
நமதுேொகவும் நகொன்றுக குவிககின்ைனர்.

எவர்? எங்்க?
 ஆககிரமிப்புநசய்்த �ொடுகள ஆககிரமிப்பு 
நசய்யப்ெட்ட �ொடுகளில் ்தங்க்ளது உரிமமககொக 
பெொரொடும் மககள இயககங்கம்ளயும், மககம்ள 
யும் அழிககின்ைன. இதில் அரசும், கொேல்துமையும், 
இரொணுேமும், ேகுப்புேொதிகளும், ஆளும்ேொர்கக 
மும், நெரும் ெணமு்தமலகளும், உள�ொட்டு, 
ப்தசிய நிறுேனங்களும் இந்்த இனககுழு அழிப்பில் 
ஈடுெடுகின்ைன. இலங்மகயில் சிங்க்ள பெரினேொ்த 
அரசும், நெௌத்த துைவிகளும், உள�ொட்டு, 
ென்னொட்டு நிறுேனங்களும் ஈழ மண்மண 
ஆககிரமிப்புநசய்து, உரிமமககொக பெொரொடும் 
்தமிழ மககம்ள அழிதந்தொழிககின்ைது. ஆளும் 
சிங்க்ள ேர்ககம் ஆ்ளப்ெடும் ்தமிழ ேர்ககதம்த 
அழிததுவிடும். ஆயு்தங்கம்ளப் ெயன்ெடுததி 
பெொர் �டததி, ்தமிழ மககம்ள அழித்தது. இது 
உடனடியொக �டத்தப்ெடும் இன அழிப்ெொகும். 
இது எல்பலொருககும் நேளிப்ெமடயொக ந்தரியும். 
ஆனொல் மமைமுகமொக, அமமதியொக, நமதுேொக 
இனககுழு அழிப்பு �மடநெறுகின்ைது.

எபபடி?
 கொணிகள பெொன்ை ேொழேொ்தொரங்கம்ளயும், 
பேமலேொய்ப்மெயும் ெறித்தல்,  சிந்்தமனத 
திைமன சிம்தத்தல், அச்சததில் மககம்ள மேத்தல், 
இரொணுேமயமொககு்தல், நகொடுங்பகொல் ஆட்சிப் 

புரி்தல், குடியுரிமம பெொன்ை உரிமமகம்ள 
மறுத்தல் பெொன்ை இனககுழு அழிப்பு முமைகள 
கமடபிடிககப்ெடுகின்ைன. இதில் சிைப்ெொக 
சிந்்தமனததிைமன மஞசள இ்தழகள, ெொலியல் 
ந்தொடர்புமடய கொநணொளிகள இமணய்த்ளததில் 
நேளியிடு்தல், ெரத்தமமதந்தொழில்(விெச்சொரம்), 
மதுெொனங்கள, பெொம்தப்நெொருட்கள பெொன்ை 
ேற்றின் ேழியொக சிம்தககின்ைனர் அல்லது 
அழிககின்ைனர் அல்லது மழுங்கடிககின்ைர். 
இந்்த இன அழிப்பில் பெொம்தப் நெொருட்கள 
அதிக ெங்கு ேகிககின்ைன. இந்திய ஒன்றிய 
�ொடுகம்ளப்பெொல உலகில் ெல �ொடுகள 
்தமிழர்கம்ள அழிப்ெதில் இலங்மக பெரினேொ்த 
அரசுடன் இமணந்து ஈழததிலும் மமலயகததிலும் 
பெொம்தப்நெொருட்கம்ள விற்ெமன நசய்கின்ைன.

 கடற்ெமட, கொேல்துமை, அரசு பெொம்தப் 
நெொருட்கம்ள ்தமடநசய்ேதுபெொல �ொடகம் 
ஆடுகிைது. இரண்டு கல் எமடயுள்ள பெொம்தப் 
நெொரும்ளப் பிடிதப்தொம் என்று கொேல்துமையினர் 
கூறுேர். ஆனொல் 200 கல் எமடயுள்ள 
பெொம்தப்நெொருட்கள மககளிமடபய விற்ெமன 
நசய்ய அனுமதிககின்ைனர். எனபே, அரசின் 
அனுமதியுடன் ஈழததில் பெொம்தப்நெொருட்கள 
விற்கப்ெடுகின்ைன. பெரினேொ்த சிங்க்ள 
அரசின் அனுமதியுடன் கொேல்துமையினரும், 
இரொணுேமும் இமணந்து ்தமிழப் ெளளிகளிலும், 
ேழிெொட்டுத்தலங்களிலும், ஊருககுளளிருககும் 
அமனததுப் நெட்டிககமடகளிலும் வீடுகளிலும் 24 
மணி ப�ரமும் கிமடககும் அ்ளவில் ஏற்ெொடுநசய்து 
ெல பகொடி டொலருககு விற்று, அதிக்ளவில் 
ேருமொனம் ஈட்டுகின்ைனர். பெொம்தப்நெொருள 
விற்ெமன உலகில் அதிக ேருமொனம் ்தரும் 
ந்தொழிலொக மொறிவிட்டது.

்பொத�பதபொருட்கதை ஏழு வத்கயொ்க பிரிக 
்கலொம்: 

1. தூண்டிவிடு்தல்  (Stimulants  – �ரம்புகம்ள விமரவு 
ெடுதது்தல் அல்லது தூண்டு்தல்), 

2. நமதுேொககு்தல்  (Depressants      – �ரம்புகம்ள நமது 
ேொக நசயல்ெட மேத்தல்), 

3. மகிழச்சிமயத உருேொககு்தல் (Opioids– கட்டுக 
கடங்கொ்த மகிழச்சிமய அல்லது இன்ெதம்த 
உருேொககு்தல்),

 4. நமய்மமமய ெொர்ப்ெதில் மொற்ைம் (Hallucino-
gens    - உலமக ெொர்ப்ெதில் மொற்ைதம்த உருேொக 
கும்), 

5. நமய்மமமய ெொர்ப்ெதில் மொற்ைம் (Dissocia-
tives      – உலகின்மீதுள்ள கண்பணொட்டதம்த மொற் 
ைம்), 

6. இன்ெ உணர்வு நெை உளேொங்கு்தல் ( Inhalants      
– இன்ெ உணர்ச்சிமய உருேொகக புமக அல்லது 
ேொயு பெொன்று உருேொககப்ெட்டமேகம்ள நுகர் 
்தல்), 

7. நமய் மைத்தல் (Cannabis    - இவ்வுலமக மை 
ந்து கற்ெமனயில் மி்தத்தல்). 

 நெொதுேொக, கீழகண்ட பெொம்தப் நெொரு 
ட்கள ்தமிழப்ெகுதிகளில் விற்கப்ெடுகின்ைன.

 Acetaminophen, Adderall, Amitriptyline, Amlodip-
ine, Amoxicillin, Ativan, Atorvastatin, Azithromycin, Ben-
zonatate, Brilinta, Bunavail, Buprenorphine, Cephalexin, 
Ciprofloxacin, Citalopram, Clindamycin, Clonazepam, Cy-
clobenzaprine, Cymbalta, Doxycycline, Dupixent, Entresto, 
Entyvio, Farxiga, Fentanyl, Fentanyl Patch, Gabapentin, 
Gilenya, Humira, Hydrochlorothiazide, Hydroxychloro-
quine, Ibuprofen, Imbruvica, Invokana, Januvia, Jardiance, 
Kevzara, Lexapro, Lisinopril, Lofexidine, Loratadine, Lyrica, 
Melatonin, Meloxicam, Metformin, Methadone, Methotrex-
ate, Metoprolol, Naloxone, Naltrexone, Naproxen, Omepra-
zole, Onpattro, Otezla, Ozempic, Pantoprazole, Prednisone, 
Probuphine, Rybelsus, secukinumab, Sublocade, Tramadol, 
Trazodone, Viagra, Wellbutrin, Xanax, Zubsolv).

 இம்தச் நசய்யும் நெரிய ென்னொட்டு, 
உள�ொட்டு நிறுேனங்களில் முன்னணியில் உள்ள 
மு்தல் 15 நிறுேனங்களும் அமே ஈட்டும் ேரு 
மொனமும் பின்ேருெேன: 

15.   . Novo Nordisk . Novo Nordisk (ேருமொனம் - 20. 
261 மில்லியன் நடொலர்),

 14.  Gilead Sciences, Inc. (ேருமொனம் - 23, 147 
மில்லியன் நடொலர்),  

13.  Eli Lilly and Company  (ேருமொனம் 23, 213.8 
மில்லியன் நடொலர்), 

12.  Amgen Inc.  (ேருமொனம் - 24, 987 மில்லியன் 
நடொலர், 

11.  AstraZeneca  (ேருமொனம் - 25, 871 மில்லியன் 
நடொலர், 

10. Takeda Pharmaceutical Company Limited  
(ேருமொனம் - 31, 376.9 மில்லியன் நடொலர்), 

9.  AbbVie Inc (ேருமொனம் - 36, 227 மல்லியன் 
நடொலர்), 

8.  Sanofi (ேருமொனம் - 37, 692 மல்லியன் நடொலர்), 

7.  Bristol-Myers Squibb Company  (ேருமொனம் - 39, 
395 மில்லியன் நடொலர்), 

6.  Johnson & Johnson      (ேருமொனம் - 42, 198 
மில்லியன் நடொலர்), 

5.  Glaxo Smith Kline plc  (ேருமொனம் - 45, 226.5 
மில்லியன் நடொலர்),

 4.  Merck & Co     (ேருமொனம் - 47, 347 மில்லியன் 
நடொலர்),

 3.  . Pfizer  (ேருமொனம் 48, 649 மில்லியன் நடொலர், 

2.  Novartis     (ேருமொனம் - 49, 584 மில்லியன்), 
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உடலில் ஆங்கொங்பக குத்தப் 
ெ ட் டி ரு க கி ன் ை 

ெச்மசமயயும் மற்றும் ்தொடிமய 
யும் ்தவிர எப்பெொதும் ெந்ம்த 
மேதது உருட்டி விம்ளயொடிக 
நகொண்டிருககின்ை ஒரு சிறு 
ேமனப் பெொலபே லிபயொநனல் 
நமஸ்ஸி எப்பெொதும் கொட்சிய 
ளிப்ெொர்.
 அமனேமரயும் வியப் 
பில் ஆழத்தககூடிய திைன்க்ளொ 
லும் ்தனது ்தொழமம நிமைந்்த ்தனது 
ெண்பினொலும் ெந்ம்த மேதது 
உலமக முற்ைொக வியப்பில் 
ஆழததிய ஒரு சிறுேனொகபே 
நமஸ்ஸி எப்பெொதும் நிமனவு 
கூரப்ெடுேொர்.
 மிகவும் ஆற்ைல் நிமை 
ந்்த ்தனது குழுமேச் பசர்ந்்த 
வீரர்கப்ளொடும் மிகவும் �ன்றி 
யுணர்வுடன் அேருககு ஆ்தர 
ேொக நின்ை ்தனது ்தொய் 
�ொட்டுடனும் இமணந்து, 
உம்த ெந்்தொட்டததில் உலக 
நேற்றிவீரரொக ேலம் ேர 
பேண்டும் என்ை ்தனது 
ேொழ�ொள கனமே �னேொக 
கும் அந்்தத ்தருணதம்த 
ெொர்ப்ெ்தற்கு �ொங்கள எல் 
பலொரும் நகொடுதது மேத 
திருககிபைொம்.

 நமஸ்ஸியின் நேற்றி ்தவிர்ககமுடியொ்த 
ஒரு நேற்றியொகபே அமமந்்தது. உலகக 
பகொப்மெத ந்தொடரின் ஆரம்ெகட்டததில் சவூதி 
அபரபியொவுடன் �டந்்த பெொட்டியில் ப்தொல்விமயத 
்தழுவிக நகொண்ட ஆர்நஜந்தீனொவின் இந்்த 
அதிசயம் மீண்டும் ஒரு ்தடமே ப்தொல்விமயச் 
சந்திப்ெதில்மல எனத திடசங்கற்ெம் பூண்டிருந்்தது.
 உலகக பகொப்மெயில் பெொட்டிகள அடுத 
்தடுதது ேரவும் ்தனது அெொரத திைமமயொலும் 
கற்ெமனயொலும் ்தனகபக உரிய ேமகயில் 
நமஸ்ஸி பகொல்கம்ளப் அடுககடுககொகப் பெொட்டுக 
நகொண்பட ேந்்தொர்.

 பகொல் ஒன்மை அடித்தவுடன், ஆகொயதம்த 
ப�ொககி ்தனது முத்ததம்த நகொடுப்ெம்த நமஸ்ஸி 
ேழமமயொகக நகொண்டிருந்்தொர். ேொய்ப்பு ேழங் 
கப்ெடும் பெொது உயரததிபல குமைேொன இந்்த 
விந்ம்த ்தனது ெந்ம்த மேதது மொயொஜொலம் 
நசய்யககூடிய ஆற்ைமலகநகொண்டேர் என்ை 

�ம்பிகமகமயக நகொண்டிருந்்த அமரரரொகிவிட்ட 
்தனது ெொட்டிமய எண்ணிபய அந்்த மசமகமய 
நமஸ்ஸி நசய்து ேந்்தொர்.
 “சந்்தர்ப்ெதம்தக நகொடுததுப்ெொருங்கள. 
இந்்தச் சிறுேனொல் எவ்ே்ளவு திைமமயொக விம்ள 
யொட முடியும்” என்று அப்பெொது உங்களுககுத 
ந்தரியும் என்று நமஸ்ஸியின் திைமமமயப் புரிந்து 
நகொள்ளொ்த ஒரு ெயிற்சியொ்ளருககு அந்்தப் ெொட்டி 
நசொல்லியிருந்்தொள.

 அந்்தச் சிறுேனில் அந்்தப் ெொட்டி மேத 
திருந்்த அமசகக முடியொ்த �ம்பிகமகமய 
ஆர்நஜந்தீனொவின் நைொசொறிபயொ �கரததில் 
இருந்து ந்தொடங்கி, ெொர்சபலொனொ, ெொரிஸ் என்று 
எத்தமனபயொ ்தடமேகள அந்்தச் சிறுேன் 
நிரூபிததுக கொட்டியிருககிைொன். கிட்டத்தட்ட 
குததுச்சண்மட வீரர் முஹெமத அலிமயப் பெொல 
ெணமும் புகழும் நமஸ்ஸிமயத ப்தடி ேந்்தது.
 எவ்ே்ளவு ்தொன் புகழின் உச்சிககு ேந் 
திருந்்தொலும், இமே எல்லொபம ஒரு சிறிய 
விம்ளயொட்டு மம்தொனததிலும், ஒரு சிறிய ெந்து 
டனும் ஒரு ெொட்டியின் எதிர்ெொர்ப்புடனும் ்தொன் 
ஆரம்பித்தது என்ெம்த நமஸ்ஸி ஒருபெொதுபம 
மைந்திருககவில்மல. ஏமனய ்தனது சமகொலதது 
வீரர்கள ஒரு சிலமரப் பெொல் அல்லொமல் ெணமும் 
புகழும் நசல்ேொககும் எப்பெொதும் ெந்ப்தொடு 
விம்ளயொடிய அந்்தச் சிறுேனின் குணவியல்மெ 
மொற்ைவில்மல.
 ்தனது அெொரத திைமமயொல், ்தொன் 
சொதித்த நேற்றிமய எங்கள எல்பலொபரொடும் 
நமஸ்ஸி ெகிர்ந்துநகொளகிைொர். எங்கம்ள ப�ொககி 
விரிந்திருககும் நமஸ்ஸியின் கரங்கள இந்்த 
நேற்றிகநகொண்டொட்டததில் இமணயுமொறு எங் 
களுககு அமழப்பு விடுககின்ைன.  ஒப்பிட்டுப் 

ெொர்கக முடியொ்த அந்்த விபசட 
்தருணங்களில் ்தொன் ்தன்னிபல 
எவ்ே்ளவு மகிழச்சிமய உணர் 
கிைொபரொ அவ்ேொபை �ொங்களும் 
உணரபேண்டும் என்ெப்த நமஸ்ஸி 
யின் எதிர்ெொர்ப்பு.

 கட்டொரில் �மடநெற்ை 
உலகக பகொப்மெத ந்தொடரில் 
நமஸ்ஸி அ்தமனத திரும்ெத 
திரும்ெச் நசய்்தொர். நமஸ்ஸியின் 
்தொரொ்ள சிந்ம்தமயயும் மககள 
நிச்சயமொக நிமனவுகூருேொர்கள. 
�ொங்கள சிறுேர்க்ளொக இருந்்த 
பெொது சூரிய ஒளியில் �ொங்கள 
எல்பலொரும் எவ்ேொறு உம்தெந்து 
விம்ளயொட்டில் மட்டற்ை மகிழச் 
சிமய அமடந்ப்தொபமொ அந்்தத ்தரு 
ணங்கம்ளநயல்லொம் நமஸ்ஸி எங் 
களுககு நிமனவூட்டினொர்.

உலகக பகொப்மெககொன 
பெொட்டியில் நேற்றிமய ஈட்டிய 

பெொது, ்தற்கொலிகமொக 
அ ம ம க க ப் ெ ட் ட 
நேளம்ளநிை பமமட 
யில் உலகக கிண்ணதம்த 
உயர்தது ே்தற்கொன அந்்த 
அரிய ்தருணததுககொக 
நமஸ்ஸி கொததுக நகொண் 
டிருந்்தம்த அே்தொனிகக 
முடிந்்தது. அந்்த அரிய 
்தருணததில், கட்டொர் 
�ொட்டின் எமீர் அேர்க்ளது 
ெொரம்ெரிய கறுப்பு 
நிைததிலொனதும் நெொன் 

கமரமயக நகொண்டதுமொன பிஷ்ற் (bisht) என்ை 
அந்்த ஆமடமய அணிவித்தொர்.

 மரியொம்தயின் நிமித்தம் அணிவிககப்ெடும் 
இந்்த ஆமடமய ஆம் என்று ்தமலயினொல் 
மசமக கொட்டி ஒரு புன்சிரிப்பெொடு நமஸ்ஸி 
ஏற்றுகநகொண்டொர். ்தொன் ஆர்நஜந்தீனொ �ொட்மடச் 
பசர்ந்்தேரொக இருந்்த பெொதிலும் அந்்த இடததில் 
அந்்தத ்தருணததில் முஹெமட் அலிமயப் பெொலபே 
்தொனும் முழு உலகுககுபம நசொந்்தமொனேன் 
என்ெம்த அந்்த ஆமடமய ஏற்றுகநகொண்ட்தன் 
மூலம் நமஸ்ஸி உலகுககு உணர்ததினொர்.
 பிஷ்ட் (bisht) என்று அமழககப்ெடுகின்ை 
மரியொம்தககுரிய அந்்த ஆமடமய மனமுேந்து 
ஏற்றுகநகொண்டு அணிந்துநகொண்ட்தன் மூலம் 
்தனது சகிப்புத ்தன்மமமயயும் புரிந்துணர்மேயும் 
நமஸ்ஸி நேளிப்ெடுததியிருககின்ைொர். கட்டொர் 
�ொட்டேர்கள நமஸ்ஸியின் இந்்த நெருந்்தன் 
மமமய ஒருபெொதும் மைககப்பெொேதில்மல. 
கட்டொரில் உலககபகொப்மெப் பெொட்டிகள �டத்தப் 
ெடுேம்த எதிர்த்த ெலரின் இன ேொ்தப் பெொகமக 
முற்ைொகபே நேறுதது ஒதுககினொர் நமஸ்ஸி. 
உலககபகொப்மெ அமடயொ்ளப்ெடுததுகின்ை ெல்லி 
னத்தன்மமமய ்தனது உம்தெந்்தொட்ட ேொழகமக 
பூரொகவும் மதிததுப்பெொற்றிய நமஸ்ஸியின் 
ெண்மெ அவ்ேொைொனேர்களின் அறியொமம பகொடி 
ட்டுககொட்டியது.
 கடந்்த உலகக பகொப்மெத ந்தொடரின் 
பெொது நமஸ்ஸியின் இந்்தப் ெண்பு ெல ்தடமேகள 
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பசொ்தமனககு உள்ளொனது.

 கொலிறுதிப் பெொட்டிகள �மடநெற்ைபெொது 
ந�்தர்லொந்து �ொட்டுககு எதிரொக இரண்டு பகொல் 
கம்ளப் பெொட்டு ஆர்நஜந்தீனொ முன்னணியில் 
இருந்்தது. அந்்த முன்னணி ஒரு ந�ொடிப்நெொழுதில் 
மொற்ைம் அமடந்்தது. அந்்த ப�ரததில் ‘நமஸ் 
ஸிமயக கணககில் எடுககத ப்தமேயில்மல’ 
என்று கூறிய ந�்தர்லொந்துப் ெயிற்சியொ்ளரின் பெச்சு 
நமஸ்ஸிமய இன்னும் உறுதியொக விம்ளயொடத 
தூண்டியது. ஈற்றில் அதிரமேககின்ை நெனொல்டி 
மூலம் நேற்றிமயத ்தன்தொககினொர் நமஸ்ஸி.

 மீண்டும் ஒரு பிடிேொ்தம்மிகக குநைொபேசிய 
அணிமயச் சந்தித்த பெொது, நமஸ்ஸியின் திைமம 
முழுமமயொக நேளிப்ெட்டது. மம்தொனததின் 
�டுப்ெகுதியில் அேர் ்தனது ஓட்டதம்த 
ஆரம்பித்தொர். எதிர்தது ேந்்தேரின் எதிர்ப்மெ 
இலொேகமொக முறியடிதது ெந்ம்த மிக அழகொக 
நமஸ்ஸி முன்பன ்தட்டிச் நசன்ைொர். பகொல் 
அடிககும் ப�ரததில், முன்பன ெொய்ந்து நசன்ை 
நமஸ்ஸி சற்று நின்று ெந்ம்த மிகத திைமமயொகக 
மகயொண்டொர். ்தன்மன எதிர்கக ேந்்தேமர 
குழப்ெததில் ஆழததிய நமஸ்ஸி ்தனது சகொவிடம் 

மிகச் சொதுரியமொகப் ெந்ம்தக மகயளித்தொர்.
 அங்கு பகொல் பெொடப்ெட்ட ப�ரததில் 
ெொர்மேயொ்ளர் மததியில் நெரியந்தொரு ஆரேொரம் 
ஏற்ெட்டது. வியப்பும் ெொரொட்டும் நிமைந்்த்தொக 
அந்்த ஆரேொரம் அமமந்திருந்்தது. அதிவிபசடமொன 
விம்ளயொட்டு வீரர்க்ளொல் ்தொன் அவ்ேொைொன 
அதிர்ேமலகம்ள ஏற்ெடுத்த முடியும். அந்்த 
ப�ரததில் நமஸ்ஸி ்தனது இரு கரங்கம்ளயும் 
உயர்ததி விமரேொக ஆடிகநகொண்டிருந்்த பகொல் 
நிமலகம்ளத திரும்பிப் ெொர்த்தொர். அந்்த ப�ரததில் 
ெொர்மேயொ்ளர்கள ஒன்றிமணந்து நமஸ்ஸி, 
நமஸ்ஸி என்று பகொஷம் எழுப்பினொர்கள.
 �மடநெற்று முடிந்்த உலகக பகொப்மெயின் 
ஒரு மிக முககிய ்தருணம் அதுநேன்று �ொன் 
நிமனககின்பைன். அெொர திைமமமயக நகொண்ட 
ஒரு விம்ளயொட்டு வீரன் ்தனது அெொரததிைமமமய 
நிரூபித்தது மட்டுமன்றி அ்தமன உறுதிப்ெடுததி 
அந்்தககணததில் நமய்மைந்திருந்்த ெொர்மேயொ்ள 
பரொடு அந்்த உணர்மேப் ெகிர்ந்துநகொண்டொர்.
 இப்பெொது ெலமொன பிரொன்மச நமஸ்ஸி 
எதிர்நகொள்ள பேண்டியிருந்்தது. பிரொன்சு �ொட் 
டின் திைமமயொன வீரரொன கிலியன் மொப்பெ 
நமஸ்ஸிககும் ேரலொற்றுககும் இமடபய நின்று 
நகொண்டிருந்்தொர்.
 பெொட்டி ஆரம்பிதது ெதது நிமிடங்களுககு 
ளப்ளபய ஆர்நஜந்தீனொ இரண்டு பகொல்கம்ள 
அடிததிருந்்தது. கிட்டத்தட்ட பெொட்டி பூரொவும் 
அப்ெடித்தொன் இருந்்தது. இருப்பினும் பிரொன்ஸ் 
்தனது ெலதம்த நிரூபித்தது. இரண்டு பகொல்கம்ளப் 
பெொட்டு, பமலதிக ப�ரததுககு விம்ளயொட்மட 
�கர்ததினொர் மொப்பெ.
 மீண்டும் ஒரு ்தடமே நமஸ்ஸியின் திைமம 
பசொ்தமனமய எதிர்நகொண்டது. நேற்றி நகொள்ள 
பேண்டும் என்ை மனததிடம் சந்ப்தகதம்தயும் 
மொமயயும் நேற்றிநகொண்டது. மொப்பெ ெதிலளி 
ககு முன்னபரபய நமஸ்ஸி இன்நனொரு பகொமலப் 
பெொட்டொர்.
 இறுதியொக நெனொல்ட்டிககு பெொட்டி 
�கர்ந்்தது. எல்லொம் முடிவுற்ை பெொது, நேற்றி 
யமடந்்த மனநிமைவில் முழந்்தொட்ெடியிட் டொர் 
நமஸ்ஸி. அ்தற்கிமடயில் அேரது சகவீரர்களும் 
ெயிற்சியொ்ளரும் அேமரச் சூழந்துநகொண்டனர். 
அந்்த ப�ரததில் நமஸ்ஸியின் உணர்பேொடு 
�ொங்களும் இமணந்திருந்ப்தொம். ஒப்ெற்ை அந்்த 
உம்தெந்்தொட்ட வீரன் ெந்ம்தத ்தட்டிச் நசல்லும் 
அந்்தச் சிறுேன் அதுேமர கிமடககொ்த அந்்தக 
கிண்ணதம்தத ஈற்றில் ்தன்தொககிக நகொண்டொர்.

 அம்தப் ெொர்தது நமஸ்ஸியின் ெொட்டி 
உண்மமயிபலபய நெருமமப்ெட்டிருப்ெொள.

 நமஸ்ஸியின் நேற்றியினொல் மட்டுமல்ல, 
உலகப் நெருபமமடயில் ்தனது அெொர திை 
மமமய நேளிககொட்டிய ஒரு வீரனுககு அந்்தப் 
பெொட்டிமய �டததிய கட்டொர் �ொட்டேர்கள 
�ன்றியுணர்வுடன் ஒரு மரியொம்தமயக நகொடுத்த 
பெொது அ்தமன மனமுேந்து ஏற்றுகநகொண்ட 
நமஸ்ஸியின் நெருந்்தன்மமமய எண்ணி அேள 
நெருமமப்ெட்டிருப்ெொள.
 ்தங்கத்தொலொன உலகககிண்ணதம்த ஒரு 
மகயில் தூககிகநகொண்டு, பிஷ்ட் ஆமடயினொல் 
பெொhத்தப்ெட்ட நிமலயில் துளளிககுதிதது ்தனது 
மகிழச்சிமய நேளிப்ெடுததினொர் நமஸ்ஸி. 
நமஸ்ஸியுடன் இமணந்துநகொண்டு �ொங்களும் 
துளளிககுதிதது மகிழந்ப்தொம்.
 நைொசொறிபயொவிலிருந்து படொஹெொ ேமர 
நமஸ்ஸி பமற்நகொண்ட ெயணம் �ொடுகளின் 
எல்மலகம்ளயும் ப்தசங்கம்ளயும் கடந்்தது. புகழின் 
உச்சிமய அமடந்்தொலும், ்தனது எளிமமயொன 
ந்தொடககதம்தயும் ்தனது ெொட்டிமயயும் மைககத 
ப்தமேயில்மல என்ெ்தற்கு நமஸ்ஸி ஒரு சொன்று.
 உம்தெந்்தொட்டம் ஒரு பூபகொ்ளம் சொர்ந்்த 
விம்ளயொட்டு. நமஸ்ஸி அ்தன் பூபகொ்ளத தூதுேர். 
உம்தெந்துடன் நமஸ்ஸி ஆடிய அந்்த �டனதம்த 
ப�ரடியொகக கண்ட �ொங்கள எல்பலொரும் அதிட்டம் 
நிமைந்்தேர்கள.

நன்றி: அல்ஜசீரொ

தெஸ்ஸியின் ... த�ொடர்ச்சி  ...

1.  Roche     (ேருமொனம் - 66, 946.9 மில்லியன் 
நடொலர்). 

 ெலருமடய உயிமரப் ெறிதது ேருமொனம் 
ஈட்டும் நிறுேனங்களுககு மனசொட்சிபய இல்மல. 
இேர்கள நகொமலயொளிகள.

விதைவு்கள்
 ென்னொட்டு, உள�ொட்டு நிறுேனங்களும், 
அரசுகளும் நகொளம்ள ேருமொனம் ஈட்டுகின்ைன. 
ஆனொல் ஆககிரமிப்பு நசய்யப்ெட்ட  �ொடுகளில் 
ேொழும் மககள நமதுேொகவும் அமமதியொகவும் 
நகொல்லப்ெடுகின்ைனர். அரசுககும், நிறுேனங் 
களும் எதிரொக நசயல்ெடும் �ல்ல உரிமமப் 
பெொரொளிகம்ள ப்தசததுபரொகிக்ளொக கருதி 
பெொம்தப்நெொருள என்னும் உயிர்நகொல்லிமய, 
அல்லது நகொமல ஆயு்ததம்த ெயன்ெடுததி 
நகொமலநசய்கின்ைனர். �யன்மம உணர்வு, 
உரிமமககொக பெொரொடும் குணம், �ொட்டுப்ெற்று, 
அமமதி, �ல்லிணககம், விடு்தமல பேட்மக, 
தூய ேொழவு, �ொட்டுப்ெற்று பெொன்ை ெண்புகம்ள 
அப்புைப்ெடுததுகின்ைனர். தூய்மமயொன ெண்ெொட் 
டுக கூறுகம்ள அழிததுவிடுகின்ைனர். 
 பெொம்தப்நெொருட்களுககு அடிமம 
யொககி, அழிககின்ைனர். இந்்தப் பெொம்தப் 
நெொருட்க்ளொல் விடு்தமலப்பெொரொட்டம் ்தமட 
நசய்யப்ெடுகின்ைது. உரிமமகள ெறிபெொகி 

விட்டன. பெொம்தககு அடிமமயொன்தொல் மூம்ள 
ெொதிககப்ெட்டு, மெததியங்க்ளொக அமலகின்ைனர். 
்தன்நிமனவில் ேொழ முடியொ்தேர்க்ளொக மொற் 
ைப்ெட்டனர். 
 பெொம்தப்நெொருட்க்ளொல் குழந்ம்த 
பிைப்பு ெொதிககப்ெட்டுள்ளது. குழந்ம்தமயப் 
நெற்நைடுகக பெொதிய ேலிமமயின்மம, 
அல்லது இயலொமம ்தருகிைது. பிைககும் 
குழந்ம்த ஊனமுள்ள குழந்ம்தயொக பிைககின்ைது. 
இவ்ேொறு ்தமிழினககுழுமே எதிர்கொலததில் 
இல்லொமல் நசய்கின்ைனர். ்தமிழினககுழுமே 
ஈழததிலும், மமலயகததிலும் துமடதந்தறிய 
சிங்க்ள பெரினேொ்த அரசும், பெரொமசகநகொண்ட 
உள�ொட்டு ென்னொட்டு நிறுேனங்களும் துடியொக 
துடிககின்ைன.
 பெொம்தப்நெொருட்க்ளொல் ்தமிழர்களின் 
உயிமர ெறிககும் சிங்க்ள நெௌத்த பெரினேொ்த 
அரசும், கொேல்துமையும், இரொணுேமும், 
பெொம்தப்நெொருட்கம்ள உற்ெததிநசய்யும் நிறு 
ேனங்களும் இனப்ெடுநகொமலயின் ஊற்ைொக 
உள்ளன. இேர்கள்தொன் தீவிரேொதிகள, ெயங் 
கரேொதிகள, இயற்மகககு எதிரொனேர்கள. உயிர் 
குடிககும் இரத்தக கொட்படரிகள. இது அமமதியொன 
இனப்ெடுநகொமலயொகும். இது இனநேறியர்களின் 
பகொர முகதம்தக கொட்டுகிைது.

இனககுழு ... த�ொடர்ச்சி  ...
ஆககப்ெட்டேர்களுககு நீதி ேழங்கப்ெடும். 
நெௌ்த்த ம்ததம்தப் பெொலபே இந்து ம்தம் 
உளளிட்ட ஏமனய ம்தங்களுககும் சம உரிமம 
ேழங்கப்ெடும். இரொணுேததினொல் மகயகப் 
ெடுத்தப்ெட்டுள்ள ்தமிழர்களின் கொணிகள 
மீ்ளக மகயளிககப்ெடும் என்று ேரிமசயொக 
எத்தமனபயொ ேொககுறுதிகம்ளப் நீண்ட 
ெட்டியநலொன்றில் பெரின ஆட்சியொ்ளர்கள 
ேழங்கியிருககின்ைொர்கள. இத்தமகய அரசியல் 
ேொககுறுதி ேழங்குகின்ை பெொககு கொலம் கடந்்த 
நிமலயிலும் ந்தொடர்ந்து நகொண்டிருககின்ைப்த 
்தவிர, அேற்மை நிமைபேற்றுேதில் எந்்தபேொர் 
ஆட்சியொ்ளரும் இதுேமரயில் ப�ர்மமயொக �டந்து 
நகொண்டதில்மல.
 இத்தமகய ஒரு பிற்பெொககொன நிமல 
யிபலபய ஜனொதிெதியொகப் நெொறுப்பெற்றுள்ள 
ரணில் விககிரமசிங்க மீண்டும் ஒரு ்தடமே 
இனப்பிரச்சிமனககு அரசியல் தீர்வுகொணப் 
ெடும். ்தமிழ மககள எதிர்நகொண்டுள்ள 
பிரச்சிமன களுககுத தீர்வு கொணப்ெடும் என்று 
ெகிரங்கமொக உறுதியளிதது பெச்சுேொர்தம்தகம்ள 
ஆரம்பிததிருககின்ைொர். இந்்த உறுதி நமொழி எந்்த 
அ்ளவுககு உண்மமயொகவும் ப�ர்மமயொகவும் 
நெொறுப்புணர்ச்சியுடனும் நிமைபேற்ைப்ெடப் 
பெொகின்ைது என்ெம்தப் நெொறுததிருந்து்தொன் 
ெொர்கக பேண்டும்.

தபொய் த�ொல ... த�ொடர்ச்சி  ...



விததியொசங்கள உள்ளன. அ்தமன மறு்தலிகக 
முடியொது. ஏநனனில் விடு்தமலப் புலிகளின் 
கொலததில், அேொ்களுமடய பமற்ெொொ்மேயில்்தொன் 
்தமிழத ப்தசியக கூட்டமமப்பு இருந்்தது. 
விடு்தமலப் புலிகள நசொல்ேம்தச் நசய்ேதும், 
விடு்தமலப் புலிகளின் முடிவுகம்ளச் நசயற் 
ெடுததுேதுமொகத்தொன் ்தமிழத ப்தசியக கூட்ட 
மமப்பின் ெயணம் அமமந்திருந்்தது.
 ஆனொல், இன்மைய நிமலமம அவ் 
ேொறில்மல. இன்று ்தமிழத ப்தசியக கூட்ட 
மமப்பில் இருககின்ை ்தமலேொ்கள்தொன் முடிவு 
கம்ள எடுககின்ைொொ்கள. இந்்த இரண்டுககும் 
விததியொசம் இருககின்ைது. �ொங்கள ஆயு்தப் ெல 
ததில் இருந்துநகொண்டு ஒன்மைக கம்தப்ெதும், 
ஆயு்தப் பெொரொட்டம் இல்லொமல் �ொம் அரசியல் 
ரீதியொகச் நசயற்ெடுே்தற்கும் விததியொசங்கள உள 
்ளன.
 அ்தனொல், விடு்தமலப் புலிகளுமடய 
கொலததுகநகொளமகமய �ொங்கள நகொண்டு நசல் 
ே்தற்குத ப்தமேயொன அழுத்தங்கம்ள ்தமிழத 
ப்தசியக கூட்டமமப்புககு �ொங்கள நகொடுதது 
அ்தமன சரியொன ெொம்தயில் நகொண்டு நசல்ல 
பேண்டும் என்ெது்தொன் எமது ப�ொககம்.

ஜனாதி�தி ரணில் விக்கிரைசிஙக ்தமிழ்த் 
்தளலவரகளுடன ப�ச்சுவாரத்ள்த 

ஒனளை ஆரம்பித்துள்ைார. இது குறித்்த 
உஙகள் �ாாளவ எனன?

 எம்மமப்நெொறுத்தேமரயில் மததியஸ்த 
்தம் இல்லொ்த பெச்சுேொொ்தம்த ஒன்றில் எம்மொல் 
�ம்பிகமகமேகக முடியொது. இந்தியொவின் மத 
தியஸ்த்ததம்தத்தொன் �ொம் ஏற்றுகநகொளபேொம். 
இதில் சொ்ேப்தச பமற்ெொொ்மேயும் இருகக பேண் 
டும். அ்தமனவிட கொலேமரயமை ஒன்மை ேகுதது 
இந்்தப் பிரச்சிமனமயத தீொ்கக பேண்டும்.

பநாரபவயின முனனாள் ெைா்தானத் 
துாதுவர எரிக்சொல்சஹெம், 

ஜனாதி�தியின காலநிளல ஆபலாெகர 
எனை ச�யரில் இலஙளகப் பிரச்சிளனயில் 
மீணடும் கைமிைஙகியிருக்கினைார. இது 
குறித்்த உஙகள் �ாரளவ எனன?

 விடு்தமலப் புலிகளின் கொலததில் சமொ்தொ 
னத துொதுேரொக நசொல்நஹெய்ம் ேந்திருந்்தொொ.் அேரது 
மததியஸ்த்த முயற்சிகள ப்தொல்வியமடந்திருந்்தன. 
ஆனொல், இப்பெொது விடு்தமலப் புலிகள இல்லொ்த 
கொலததில் - அ்தொேது ்தமிழொ் ்தரப்பில் ஆயு்தப் 

ெலம் இல்லொ்த சூழலில் அேொ் ேந்திருககின்ைொொ். 
ஜனொதிெதி ரணில் விககிரமசிங்க, கூட்டமமப்பின் 
்தமலேொ் சம்ெந்்தன் உட்ெட ெலமர அேொ் 
சந்திததுப் பெசியிருககின்ைொொ்.
 கடந்்தகொலங்களில் அேரது மததியஸ்த்தம் 
ப்தொல்வியில்்தொன் முடிேமடந்்தது. இப்பெொ்தய 
புபகொ்ள அரசியல் சூழலில், இந்தியொமேத ்தவிொ்தது 
விட்டு சொ்ேப்தச மததியஸ்த்ததம்த எடுப்ெந்தன்ெது 
நெொருத்தமற்ை ஒன்று என்ெது்தொன் என்னுமடய 
நிமலப்ெொடு. ஆனொல், சொ்ேப்தச �ொடுகளின் ஆ்த 
ரவுடன் இந்தியொ மததியஸ்த்தம் ேகிகக பேண்டும் 
என்ெது்தொன் எங்களுமடய நிமலப்ெொடு

இப்பொதும் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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கலந்துநகொண்டேர்கள ந்தரி விததுள்ளனர்.
 2021 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ஆப்கொன் 
அரமச ்தலிெொன்கள மகப்ெற்றிய பெொது 
ஜன�ொயக விதிகம்ள கமடப்பிடிப்ெ்தொக ந்தரி 
வித்தபெொதும் அேர்கள ்தற்பெொது அ்தமன மீறு 
ே்தொக ந்தரிவிககப்ெடுகின்ைது.
 ்தலிெொன்களின் இந்்த முடிவுககு எதிரொக 
ெல அரசு �ொடுகளும், அநமரிககொவும் ்தமது 
எதிர்ப்புககம்ள ந்தரிவிததுள்ளன.

ஆப்கொன் அரசின்  ... த�ொடர்ச்சி...

 எனினும் இந்தியொவில் இருந்து 
ரஸ்யொவுககு ஏற்றுமதி நசய்யப்ெடும் 
நெொருட்களின் ேர்த்தகம் 2 பில்லியன் நடொலர் 
கம்ளபய எட்டியுள்ளது. எனபே எதிர்கொலததில் 
அ்தமன பமம்ெடுத்த ்தொம் திட்டமிட்டுள்ள்தொக 
ரஸ்யொவுககொன இந்திய தூதுேர் ெேன் கபூர் 
கடந்்த வியொழககிழமம (22) ந்தரிவிததுள்ளொர்.
 ரஸ்யொவுககு ்தற்பெொது ெல நெொருட்கள 
ப்தமேயொக உள்ளது. ேொகன உதிரிப்ெொகங்கள, 
மருந்து நெொருட்கள, விேசொயப் நெொருட்கள 
மற்றும் இரசொயணப் நெொருட்கள பெொன்ை 
ேற்மை ஏற்றுமதி நசய்ே்தற்கு இந்தியொ திட்ட 
மிட்டுள்ளது. 
 இது ந்தொடர்பில் ேர்த்தகர்கம்ள �ொம் 
ஊககப்ெடுததி ேருகின்பைொம். இரு ்தரப்பும் அேர் 
களின் ப்தசிய ெணததில் ்தொன் ெரிமொற்ைங்கம்ள 
நசய்து ேருகின்பைொம் என அேர் பமலும் 
ந்தரிவித துள்ளொர்.
 இ்தனிமடபய, பமற்குலக �ொடுகள 
மகவிட்டு நசன்ை ேர்த்தக நிறுேனங்களில் 
நெரும்ளேொனேற்மை ரஸ்யொ சீனொவுககு ேழங் 
கியுள்ளது இங்கு குறிப்பிடத ்தககது.

ரஸ்யொவுடன் இரு  ... த�ொடர்ச்சி  ...

திட்டம், மொணேர்களின் ஒததுமழப்புடன் 
ந்தொடர்ந்து இடம்நெற்று ேருகின்ைது. 
 இததிட்டததின் மூலம் ேொரந்ப்தொறும் 
திங்கள மு்தல் நேளளி ேமரயொன �ொட்களில் 
ஆயிரககணககொன ெல்கமலககழக மொணேர்கள 
்தங்கள ெசியிமன ஆற்றிச்நசல்கின்ைனர்.
 இந்நிமலயில் சமமயலமையில் மரககறி 
நேட்டுேதில் இருந்து மொணேர்களுககு 
உணவு ெரிமொறுேது, ெொததிரம் கழுவுேது என 
அமனதது விடயங்களி லும் ெல்கமலககழக 
விரிவுமரயொ்ளர்க ளும் முழு மனப்தொடு 
ஈடுெட்டு ேருகின்ைனர். அததுடன் மொணேர்க 
ளும் விரிவுமர ்தவிர்ந்்த மற்ை ப�ரங்களில் 
்தங்க்ளொலொன உ்தவி கம்ள நசய்து ேருகின்ைனர்.

யொழ். பல்கதல ... த�ொடர்ச்சி  ...

மககளின் பெரம் பெசும் ெலதம்தயும் ெலவீனப் 
ெடுததுே்தொகபே அமமயும் மொைொக சிங்க்ள 
ஆட்சியொ்ளர்கள நெொறுப்புக கூைலில் இருந் 
தும் தீர்வு ேழங்குேதில் இருந்தும் கடந்்த 
கொலங்கம்ளப் பெொல ்தப்பிகக ேழி திைககும்  
எனவும் அதில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது.

டுள்ளது இதுபே மு்தல் ்தடமே. 2021 ஆம் ஆண்டு 
சரொசரி அநம ரிககர்களின் ஆயுட்கொலம் 76.4 ஆக 
குமைேமடந்துள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டு அது 78.8 
ஆக இருந்்தது. உலகில் உள்ள மிகப்நெரும் நெொரு 
்ளொ்தொர �ொடுகளுடன் ஒப்பிடும் பெொது அநமரிககொ 
பின்்தங்கியுள ்ளது.
 அநமரிககொவில் இம்தய ப�ொய்களினொல் 
மககள இைப்ெப்த ்தற்பெொதும் அதிகமொக 
உள்ளது. அ்தற்கு அடுத்த நிமலயில் புற்று ப�ொய் 
மற்றும் பகொவிட்-19 பெொன்ை ப�ொய்கள உள்ளன.
 1923 ஆம் ஆண்டுககு பின்னர் ந்தொடர்ந்து 
இரண்டு ேருடங்கள ஆயுட்கொலம் குமைந்து 
ேருேது ்தற்பெொது ்தொன் அே்தொனிககப்ெட் 
டுள்ளது. 2019 ந்தொடககம் 2020 ஆம் ஆண்டு 
ேமரயில் பகொவிட் ப�ொயினொல் ஏற்ெட்ட இைப்பு 
74 விகி்தமொக இருந்்தது.
 மருந்துகம்ள அ்ளவுககதிக மொக உள 
ந்ளடுப்ெ்தொல் ஏற்ெடும் மரணங்களும் 2020 ஆம் 
ஆண்டு 16 விகி்தமொக அதிகரிததிருந்்தது.
 பிரித்தொனியொவில் சரொசரி ஆயுட்கொலம் 
80.8 ேய்தொகவும், கன டொவில் 81.75 ேய்தொகவும் 
உள்ளது இங்கு குறிப்பிடத்தககது. எனினும் 
இந்்த இரு �ொடுகளுடன் ஒப்பிடும்பெொது அநம 
ரிககொபே சுகொ்தொரததுமைககு அதிக நிதிமய நசல 
விட்டு ேருகின்ைது.

அதெரிக்கர்... த�ொடர்ச்சி  ...

2.2 பில்லியன் ்தடுப்பு மருந்துகளும் அங்கு 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.
 சீனொவில் மட்டுமல்லொது அநமரிககொ, யப்ெொன், 
ந்தன் நகொரியொ மற்றும் பிபரசில் ஆகிய 
�ொடுகளில் ந்தொற்றுககள அதிகரிப்ெதும் ்தமககு 
எச்சரிகமக அெொயதம்த உணர்ததியுள்ள்தொக 
இந்தியொவின் சுகொ்தொரத துமை நசயலொ்ளர் 
ரொபஜஸ் பூசன் ந்தரிவிததுள்ளொர்.

சீனொவில ஏற்... த�ொடர்ச்சி  ...

ேமகயில் நெொறுப்புககூைபேண்எயேரொகவும் 
இருககின்ைொொ்.
 நசொல்நஹெய்ம் இப்பெொது எவ்ேொைொன 
ெொததிரதம்த ஏற்று நசயல்ெடுகின்ைொர் என்ெது 
ந்தளிேொக ந்தரியொ்த பெொதிலும், ்தற்பெொது 
கிமடததிருககின்ை சந்்தர்ப்ெதம்த ்தமிழ 
்தமலமமகள மதிநுட்ெமொகவும், சிைந்்த இரொஜ 
்தந்திரததுடனும் மகயொளே்தன் மூலமொக 
மட்டுபம ்தொம் சொொ்ந்்த மககளுககு எ்தமனயொேது 
நெற்றுகநகொடுககககூடிய்தொக இருககும்.

ெதைமு்கெொன ... த�ொடர்ச்சி  ...

சகலரும் குரல் நகொடுகக பேண்டும்.அரசியல் 
கட்சி பெ்தங்கள இ்தற்கு ஒருபெொதும் ்தமடயொக 
இருககக கூடொது.இப்தபேம்ள ஆட்சியொ்ளர்கள 
“ இலங்மகயர்” என்ை நெொதுேமரயமைககுள 
மமலயக மககம்ளயும் உளளீர்தது பசமேயொற் 
றுெேர்க்ளொக வி்ளங்க பேண்டும்.இம்த 
விடுதது இனம், ம்தம்,நமொழி என்ென நசயற் 
ெொடுகளில் நசல்ேொககு நசலுததுமொனொல் விம்ள 
வுகள விெரீ்தமொகலொம் என்ெம்தயும் மறுப் ெ்தற் 
கில்மல.

�ழும்பு்கள் ... த�ொடர்ச்சி...

நிமலபய கொணப்ெடுகின்ைது. ந்தொடர்ந்தும் ஒரு 
பிரச்சிமனயொகபே இது  இருந்து ேருகின்ைது.ஐ.�ொ.
வின் மனி்த உரிமம கூட்டதந்தொடர், சர்ேப்தச 
மொ�ொடுகள பெொன்ை ெல இடங்களிலும் 
ெொதிககப்ெட்ட நெண்களின் பமம்ெொட்டிற்கொக 
குரல் நகொடுககப்ெடுகின்ைபெொதும் சொ்தக விம்ளவு 
கள குமைேொகபே உள்ளன.
 பெொரினொல் ெொதிககப்ெட்ட ெல நெண்கள 
இந்தியொ உளளிட்ட ெல உலக �ொடுகளில் 
நசன்று குடிபயறியுள்ளனர்.அத்தமகபயொர் மீண் 
டும் ்தொய் �ொட்டுககு திரும்புேதில் ெல்பேறு 
சிககல்கள கொணப்ெடுகின்ைன.ெொதுகொப்பு, ேொழ 
ேொ்தொரம் பெொன்ை விடயங்கள இதில் முககி 
யமொனமேயொகும்.இலங்மகயின் சமகொல நிமல 
மமகளுககு மததியில் அேர்கள ேொழேொ்தொரதம்த 
நெற்றுக நகொளேந்தன்ெது பகளவிககுறியொன 
ஒரு விடயபமயொகும்.அதப்தொடு பெொரினொல் 
ெொதிககப்ெட்ட நெண்கள �ொடு திரும்புமிடதது 
இருப்பிட ேசதிகளும் இல்லொ்த நிமலபய 
கொணப்ெடுகின்ைது.இ்தனொல் அேர்கள இலங்மக 
ேருே்தற்கு அச்சம் நகொண்டுள்ளொர்கள.இந் 
நிமலயில் பெொரினொல் ெொதிககப்ெட்ட நெண்களின் 
அபிவிருததி கருதி உலக �ொடுகள கொததிரமொன 
பேமலததிட்டங்கம்ள முன்நனடுகக பேண்டும் 
என்ெப்தொடு ஐககிய �ொடுகள சமெ நெயர்ளவில் 
உ்தவிகம்ள ேழங்கொது இ்தயசுததியுடனும் அர்ப் 
ெணிப்புடனும் இப்நெண்களின் பமம்ெொடு கருதி 
ெங்கொற்ை பேண்டியது அேசியமொகும்.இப்த 
பேம்ள இப்நெண்களின்  அபிவிருததிககொக  ஐ.�ொ. 
அரசொங்கங்களுககு ேழங்கும் அழுத்ததம்தயும் 
அதிகரிகக பேண்டும்.

யொதனப பசி ... த�ொடர்ச்சி...
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இந்்த ்தசொப்்தததின் இறுதிககுள பூமியில் 
உள்ள உயிரினங்களின் அழிமே ்தடுதது 

நிறுததி அ்தமன மீண்டும் ேழமமயொன நிமலககு 
நகொண்டுேரப்பெொே்தொக இந்்த ேொரததுடன் 
நிமைேமடந்்த பகொப்-15 எனப்ெடும் ஐககிய 
�ொடுகள சமெயின் உயிரினங்களின் ெரம்ெல் 
ந்தொடர்ெொன மொ�ொட்டில் ஏைத்தொன 200 �ொடுகள 
தீர்மொனம் நிமைபேற்றியுள்ளன.
 

 கடந்்த 7 ஆம் �ொள மு்தல் 19 ஆம் �ொள 
ேமரயிலும் கனடொவில் உள்ள நமொன்றியல் 
�கரில் இந்்த மொ�ொடு அ்தன் ்தமலேர் குேொங் 
நரொன்கூ ்தமலமமயில் இடம்நெற்ைது. முன்னர் 
சீனொவில் �டததுே்தற்கு திட்டமிடப்ெட்டபெொதும் 
அது சீனொவில் உருேொகியுள்ள பகொவிட் 
ந�ருககடி கொரணமொக பின்னர் கனடொவுககு 
மொற்ைப்ெட்டிருந்்தது.

  அபிவிருததியமடந்்த �ொடுகள கடுமமயொன 
விதிகம்ள பின்ெற்ை முமனந்்தபெொதும், அபி 
விருததியமடந்துேரும் �ொடுகள ்தமது �ட 
ேடிகமககளுககொன ே்ளம் ெகிரப்ெட பேண்டும் 
என பகட்டுகநகொண்ட்தனொல் கடந்்த இரண்டு 
ேொரமும் மிகவும் கடுமமயொன ேொ்தங்கள இடம் 
நெற்றிருந்்தன.
 இறுதியில் 2030 ஆம் ஆண்டுககு முன்னர் 
30 விகி்தமொன நிலே்ளமும், 30 விகி்தமொன கடல் 
ே்ளமும் ெொதுகொககப்ெட பேண்டும் என்ை 
உடன்ெொடு எட்டப்ெட்டது. இந்்த இலகமக 
எட்டுே்தற்கு அபிவிருததியமடந்்த �ொடுகள 
அபிவிருததியமடந்துேரும் �ொடுகளுககு 30 
பில்லியன் நடொலர்கம்ள உ்தவியொக ேழங்கவும் 
தீர்மொனிககப்ெட்டுள்ளது.
 உயிரினங்களின் ெரம்ெல் என்ெது 
உலகில் ேொழும் ்தொேரங்கள, விலங்குகள மற்றும் 
நுண்ணங்கிகள என அமனதது உயிரினங்களின் 
ெரம்ெலும் ேொழ்தகவுமொகும். இந்்த உயிரினங்களின் 
இருப்பு என்ெது மனி்தர்களின் ேொழவுககும், 
அேர்களின் நெொரு்ளொ்தொரததிற்கும், மருததுே 
ப்தமேகளுககும் இன்றியமமயொ்தது.
 ஒரு உயிரினததின் முற்ைொன அழிவு 
என்ெது ெல உயிரினங்களின் இருப்மெ ெொதிப் 
ெதுடன், மரெணுத ந்தொகுதிமயயும் �ொம் 

இழந்து விடுகின்பைொம். எனபே ்தொன் பூமியில் 
உள்ள உயிரினங்கள ெொதுகொககப்ெட பேண் 

டும். ஆனொல் மககள ந்தொமக அதிகரிப்பு 
மற்றும் அேர்களின் ேொழகமகத்தர பமம்ெொடு 
என்ென நெரும்ளேொன இயற்மக ே்ளங்கம்ள 
ெயன்ெொட்டுககு உளேொங்குே்தொல் உலகில் 
ஏமனய விலங்குகளுககும், ்தொேரங்களுககுமொன 
இருப்பிடம் குமைந்து நசல்ேதும், சூழல் மொச 
மடேதும் மிகப்நெரும் சேலொக மொற்ைம் நெற்று 
ேருகின்ைது.
 1970 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2018 
ஆம் ஆண்டு ேமரயிலும் உலகில் உள்ள உயி 
ரினங்களின் எண்ணிகமக 69 விகி்தத்தொல் 
குமைேமடந்துள்ள்தொக உலகின் உயிரினங்கள 
ந்தொடர்ெொன ஆண்டறிகமக ந்தரிவிததுள்ளது. 
இந்்த எண்ணிகமக வீழச்சி ஏற்கனபே மனி்தர்களின் 
ேொழவில் ெொதிப்மெ ஏற்ெடுத்த ஆரம்பிததுள்ளது. 
உயிரினங்களின் இருப்பு என்ெது கொலநிமல 
மொற்ைததிமன கட்டுப்ெடுத்தவும் அேசியம், 
ஆனொல் அ்தன் வீழச்சி கொலநிமல மொற்ைததில் 
ெொதிப்புககம்ள ஏற்ெடுததும்.
 ்தற்பெொது ஏற்ெட்டுள்ள இந்்த உடன்ெொடு 
சூழலுககும், மககளுககும் மிகவும் �ன்மமயொனது 
எனபே அ்தமன �மடமுமைப்ெடுத்த �ொடுக 
ளும், அமமப்புககளும், நிறுேனங்களும் முன்ேர 
பேண்டும் என ந்தரிவிததுள்ளொர் பைொயல் 
அமமப்மெ பசர்ந்்த ெைமேகள ெொதுகொப்பு பிரிவின் 
அமனததுலக நகொளமக ேகுப்ெொ்ளர்களில் 
ஒருேரொன பஜர்ஜினொ சன்டலர். எனபே சூழமல 
ெொதுகொப்ெ்தன் மூலம் உலகில் ேொழும் உயி 
ரினங்கம்ள ெொதுகொப்ெ்தற்கு அமனேரும் முன் 
ேரபேண்டும் என்ெதுடன், உயிரினங்கள ேொழும் 
ேொழவிடங்களின் அழிமேயும் ்தடுகக பேண்டும்.
 கொடுகள மற்றும் மமலகள நெரும்ளவில் 
அழிககப்ெடுேதுடன், கடல் ே்ளமும் அதிக 
மொசுெடு்தமல சந்திததுள்ள்தொக விஞஞொனிகள 
எச்சரிததுள்ளனர். மனி்தர்களின் அண்மமககொல 
�டேடிகமகக்ளொல் உலகம் அ்தன் இறுதி 
எல்மலப்புளளிககு நசன்றுவிட்ட்தொகவும் 
இ்தனொல் கொட்டு விலங்குகள மனி்தர்களின் 
ெகுதிககுள ஊடுருவுே்தொல் நகொபரொபனொ, 
சொர்ஸ் எபெொலொ மற்றும் எச்.ஜ.வி பெொன்ை 
மேரஸ்சுகள ெரவுே்தொகவும் அேர்கள பமலும் 
ந்தரிவிததுள்ளனர்.

  உயிரினங்கம்ள ெொதிககொ்தேொறு அேற்றின் 
மரெணு மூலககூறுகம்ள கணணிகளில் பசமிப்ெ்தன் 
மூலம் மருந்து மற்றும் உணவுத ப்தமேகளுககு 

அேற்மை நசயற்மகயொக ெயன்ெடுத்த முடியும் 
என்ை கருதது அண்மமய கூட்டதந்தொடரில் 
ேலுப்நெற்றிருந்்தது. அப்தசமயம், உயிரினங்கம்ள 
ெொதுகொககும் �டேடிகமககளுககு ஆண்டுப்தொறும் 
்தமககு 100 பில்லியன் நடொலர்கள ்தரப்ெட 
பேண்டும் என பிபரசில் உட்ெட 23 �ொடுகள 
ந்தரிவிததுள்ளன. பமற்குலக �ொடுகள பெொருககொக 
நசலவிடும் நிதியுடன் ஒப்பிடும்பெொது இது 
குமைேொனப்த.
 கடந்்த ேொரம் இடம்நெற்ை கூட்டததில் 
196 �ொடுகம்ள பசர்ந்்த 10,000 இற்கு பமற்ெட்ட 
பிரதிநிதிகள மற்றும் 100 இற்கு பமற்ெட்ட 

அமமச்சர்கள சமூகமளிததிருந்்தனர். ெழங்குடியின 
மககள, நெொது அமமப்புககள மற்றும் ேர்த்தக 
அமமப்புககள என்ெனவும் ெொர்மேயொ்ளர்க்ளொக 
ெங்பகற்றிருந்்தனர். ெங்நகொலியன், சிறுதம்த புலி 
மற்றும் ெேழப்ெொமைகள பெொன்ை விமரேொக 
அழிந்துேரும் உயிரினங்கம்ள ெொதுகொப்ெது 
ந்தொடர்பில் அதிக கேனம் நசலுத்தப்ெட்டது.
 எகிப்தில் அண்மமயில் இடம்நெற்ை 
கொலநிமல மொ�ொடொன பகொப்-27 என்ை மொ�ொடும் 
்தற்பெொம்தய மொ�ொடும் ஒன்றுககு ஒன்று 
ந்தொடர்புள்ளமே. அ்தொேது கொலநிமல மொற்ைதம்த 
கட்டுப்ெடுததுே்தன் மூலமும் உயிரினங்கம்ள 
அழிவில் இருந்து ெொதுகொகக முடியும்.
 
இந்்த மொ�ொட்டின் மிகவும் முககியமொன 3 ப�ொககம் 
என்ெது. 

• உயிரினங்கம்ள அழிவில் இருந்து கொப் 
ெொற்றுேது. 
• ே்ளங்கம்ள எதிர்கொல சந்்ததிகம்ள ெொதிக 
கொ்தேொறு ெயன்ெடுததுேது
• உயிரினங்களின் மரெணுககம்ள ப�ர்மம 
யொகவும், சமமொகவும் ெகிர்ந்து ெயன்ெடுததுேது 
என்ெ்தொகும்.

இமே ்தவிர மொசுககம்ள கட்டுப்ெடுதது்தல், 
ஆெத்தொன இரசொயணப் நெொருட்களின் ெொே 
மனமய கட்டுப்ெடுதது்தல், விேசொயததில் கேனம் 
நசலுதது்தல் பெொன்ை விமடயங்களும் அங்கு 
ஆரொயப்ெட்டன.
 ்தற்பெொது உலக மககளுககு உணவு கிமட 
ப்ெப்த மிகவும் பிரச்சமனயொக மொற்றி ேருகின்ைது. 
828 மில்லியன் மககள ெட்டினிமய ப�ொககி 
உள்ளனர். 2.3 பில்லியன் மககள ஊட்டச்சதது 
குமைெொடுகம்ள எதிர்ப�ொககுகின்ைனர் என 2022 
ஆம் ஆண்டு அறிகமகயில் ஐ.�ொ ந்தரிவிததுள்ளது. 
உலக உணவு உற்ெததியில் 17 விகி்தம் வீண 
டிககப்ெடுகின்ைது. அது மட்டுமல்லொது  ்தற் 
பெொம்தய உணவு உற்ெததி முமை, அ்தமன 
விநிபயொகித்தல் என்ென உயிரினங்களின் அழிவில் 
நெரும் ெங்மக ேகிககின்ைன.
 இந்்த உணவு உற்ெததி முமை 80 விகி்த 
கொடழிப்பு, 29 விகி்த உலமக நேப்ெமொககும் 
ேொயுககம்ள உற்ெததி நசய்ேதுடன், 70 
விகி்தமொன ்தமரேொழ உயிரினங்கள மற்றும் 50 
விகி்தமொன கடல் ேொழ உயிரினங்களின் அழிவுக 
கும் கொரணமொகின்ைது. எனபே இந்்த முமை யும் 
மறுசீரமமககப்ெட பேண்டும் என ஆரொயப்ெ 
ட்டது.
 அ்தொேது மனி்தர்கள ்தமது ப்தமேகம்ள 
குமைதது, எதிர்கொல சந்்ததியினருககு ஒரு 
ே்ளமொன ேொழமே இந்்த பூமியில் ஏற்ெடுத்த 
முயற்சிகக பேண்டும் இல்மலபயல் இந்்த பூமி 
எல்லொேற்மையும் அழிதது மீண்டும் ்தன்மன 
ஆரம்ெததில் இருந்து உருேகிததுக நகொளளும் 
என்ெப்த நியதி.
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