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ஜனாதிபதி ரணில் அரசாங்கம் 
பயிர் சசய்்க சசய்யபபடாத 

நிலங்க்ை அரச உ்ட்ை்யா்க 
்்க்ய்கபபடுத்தும் புதி்ய வடி 
விலான நில அப்கரிபபு நடவடிக் 
்்க்்ய முனசனடுக்்க ஆரம்பித்துள் 
ைது.
 அதன முதற் ்கடடைா்க 
வடக்கு ைா்காணம் உடபட பது்ை, 
குருணா்கல் ைாவடடங்களில் நிலம் 
்்க்ய்கபபடுத்தபபட உள்ைதா்க 
சசயதி்கள் வந்துள்ைன என 

வடக்கு ைா்காணச்ப முனனாள் 
உறுபபினர் சபா கு்கதாஸ் சதரிவி 
த்துள்ைார்.
 இன்றை்யதினம் அவர் 
ஊட்கங்களுக்கு அனுபபி ்வத்த 
ஊட்க அறிக்்்கயிலலல்ய இந்த 
விட்யம் குறிபபிடபபடடுள்ைது.
 அவ் அறிக்்்கயில் லைலும் 
உள்ைதாவது, வடக்கு கிழக்கு ைா்கா 
ணங்க்ை சபாறுத்த வ்ரயில் 

 epyk; ifafg;gLj;Jk; Gjpa jpl;lk; 
tlfpof;fpy; epWj;jg;gl Ntz;Lk;-rgh Ffjh];

்யாழபபாண ைாந்கர ச்ப 
முதல்வர் சடடத்தரணி 

விஸ்வலிங்கம் ைணிவணணன 
தனது பதவி்்ய ராஜினாைா சசய 
துள்ைார். 

 தனது பதவி்்ய ராஜினாைா 
சசய்யவுள்ைதா்க ்கடிதம் முலம் 
்யாழ ைாந்கர ஆ்ண்யாைர் ைற்றும் 
உள்ளூராடசி ஆ்ண்யாைருக்கு  
சதரி்யபபடுத்தியுள்ைார். 
 ்யாழ ைாந்கர ச்பயின 2023 
ஆம் ஆணடுக்்கான வரவு சசலவுத் 
திடடம் ஏழு லைலதி்க வாக்கு 
்கைால் 2022 டிசம்பர் 21ம் தி்கதி 

aho; khefu Kjy;tu; kzptz;zd; 
uh[pdhkh  
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சீனாவில் பரவிவரும் ல்காவிட-19 
்வரசின புதி்ய பிறைள்வு உல்க 

நாடு்களில் மீணடும் ஒரு ல்காவிட-
19 அ்ல்்ய உருவாக்்கலாம் 
எனறை அசசம் உருவாகியுள்ை நி்ல 
யில் பல நாடு்கள் சீனாவில் இருந்து 
வரும் ப்யணி்களுக்கு புதி்ய ்கடடுப 
பாடு்க்ை விதித்து வருகினறைன.

 அசைரிக்்கா, ஸ்சபயின, 
சதன ச்காரி்யா ைற்றும் ்யபபான 
லபானறை நாடு்கள் சீனாவில் இருந்து 
வரும் ப்யணி்களுக்்கான ்கடடுப 
பாடு்க்ை விதித்துள்ைன. சீனாவில் 
இருந்து வரும் ப்யணி்களுக்கு குறு 
கி்ய்கால நு்ைவு அனுைதி்்ய 
வழங்க தீர்ைானித்துள்ை சதன 
ச்காரி்யா, அவர்்கள் ல்காவிட-
19 லநாய இல்்ல எனப்தயும் 
உறுதிபபடுத்த லவணடும் என சதரி 
வித்துள்ைது.

 ல்காவிட-19 லநா்்ய ்கடடுப 
படுத்த சீனா இறுக்்கைான ்கடடுப 
பாடடு ந்டமு்றை்க்ை பினபற்றி 
யிருந்தது. எனினும் லைற்குல்கம் 
சார்ந்த ைனித உரி்ை அ்ைபபுக் 
்கள் சீனாவின நடவடிக்்்கக்கு 
எதிரா்க அஙகு லபாராடடங்க்ை 
தூணடி்யதால் சீனா தனது ்கடடுப 
பாடு்க்ை முற்றைா்க தைர்த்தி்யது 
டன, எல்்ல்க்ையும் முழு்ை 
்யா்க திறைந்துவிடடுள்ைது.
 சீனாவின இந்த நடவ 
டிக்்்க அசைரிக்்கா உடபட பல 
நாடு்களுக்கு மி்கபசபரும் அச 
சத்்த எற்படுத்தியுள்ைதுடன, 
அந்த நாடு்கள் மீணடும் ல்காவிட-19 
ப்யண ்கடடுபபாடு்க்ை ச்காணடு 
வரும் நி்ல்்ய லதாற்றுவித்துள் 
ைது.
 இதனி்டல்ய, பல்்க்லக் 
்கழ்கங்கள் ைற்றும் பாடசா்ல்களில் 
பிசிஆர் எனபபடும் ைரபணு 
ல்காவிட-19 பரிலசாத்ன்க்ை 
சீனா நிறுத்தியுள்ைது. பல பாடாசா 
்ல்களில் பாரம்பரி்ய ைருந்து்க்ை 
ப்யனபடுத்துைாறும் சீனா சதரிவித் 
துள்ைது.

Nfhtpl;-19 mr;rk; - rPdh gazpfs; 

kPJ fl;Lg;ghLfs;

்கடந்து சசல்லும் 2022 ஆம் 
ஆணடில் 140 இற்கு லைற்படட 

சசயைதி்க்ை விணசவளிக்கு 
ஏவி்யதுடன, அதில் 100 விகிதம் 
சவற்றியும் சபற்று சீனா சாத்ன 
ப்டத்துள்ைது.

 ்கடந்த வி்யாழக்கிழ்ை (29) 
சீனாவின சதனலைற்கு ைா்காணத் 
தில் உள்ை சிசங விணசவளி 
்ை்யத்தில் இருந்து லலாங ைாச-3பி 
எனறை சசயைதி்்ய விணசவளிக்கு 
ஏவி்யதுடன 2022 ஆம் ஆணடின 

விணசவளி நடவடிக்்்க்களின 
இலக்கு சவற்றி்கரைா்க பூர்த்தி 
சசய்யபபடடதா்க சீனா சதரிவித் 
துள்ைது.
 இந்த வருடத்தில் இந்த வ்்க 
்யான ஏவு்க்ண்க்ை ஏவி்யது 
இது 53 ஆவது தட்வ்யாகும். 
இந்த ஏவு்க்ண்கள் சீனாவிலலல்ய 
வடிவ்ைக்்கபபடடிருந்தன. 50 
ஏவு்க்ண்க்ை இந்த வருடம் 
விணசவளிக்கு ஏவி்ய சீனா அதன 
மூலம் 140 இற்கு லைற்படட 
சசயைதி்க்ை விணசவளியில் 
சசலுத்தியுள்ைது. இந்த மு்யற்சியில் 
எ்வயும் லதால்வி்்ய தழுவாது 
100 விகித சவற்றி்்ய சபற்றைதா்க 
அது லைலும் சதரிவித்துள்ைது.
 இந்த வருடத்தில் புதி்ய 
சதாழில்நுடபங்கள் உள்ை 
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பிலரசிலின மி்கச சிறைந்த 
உ்டபந்தாடட வீரர் பீல் 

(82) ்கடந்த வி்யாழக்கிழ்ை (29) 
்காலைானார். இவர் 3 தட்வ்கள் 
உல்கக்ல்காப்ப்்ய சவனறைவர்.
 வி ் ை ்ய ா ட டு த் து ் றை ் ்ய 
்கடந்த நூற்றைானடில் வழி 
நடத்தி்யவர்்களில் இவர் முக்கி்யைா 
னவர். குடல் புற்றுலநாயினால் 
2021 ஆம் ஆணடு பாதிக்்கபபடட 
அவர் அந்த லநாய ்காரணைா்க 
ைரணை்டந்துள்ைார். ்கடந்த 20 
ஆணடு்கைா்க பிலரசில் வி்ை 
்யாடடு அணி்களுக்கு பக்்கபலைா்க 
அவர் சச்யற்படடதுடன, பயிற்சி 

்க்ை யும் வழஙகியிருந்தார்.

 ்காலஞசசனறை உ்தபந் 
தாடட வீரர் டில்கா ைரலடானா, 
தற்லப்த்ய சிறைந்த வி்ை்யாடடு 
வீரர்்கள் லில்யானல் சைர்சி ைற்றும் 
கிறிஸ்ரிலனா சறைானால்லடா 
வரி ்சயில் பீலும் லபசபபடட 

%d;W jlitfs; cyff;Nfhg;igia 
ntd;w cijge;jhl;l tPuu; kuzk;

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

வறைடசி, சவள்ைபசபருக்கு, 
சவபபக் ்கதிர்வீசசுக்்கள் 

என ்காலநி்ல ைாற்றைத்தினால் 
ஏற்படும் வி்ைவு்க்ை அதி்கம் 
சந்தித்த ஆணடா்க 2022 ஆம் 
ஆணடு ்கடந்து சசல்கினறைது. இது 
பூமி சவபபைாத்ல எம்ைால் 
தடுக்்க முடி்யவில்்ல எனப்த 

எைக்கு உணர்த்துவதா்க பூமி 
சவபபைாத்ல தடுபபதற்்கான 
அ்ைபபின பிரதிநிதி சதரிவித்துள் 
ைார்.
 பூமியின சவபபநி்ல 
உ்யர்்வ 1.5 பா்்க சசல்சி்யஸ் 
இற்குள் ்கடடுபபடுத்துவது 

்கத்லதாலிக்்க திருசச்பயின 
முனனாள் திருந்தந்்த 16ம் 

சபனடிக்ற் (Pope Benedict XVI) 
வத்திக்்கானில் உள்ை  தனது வதி 
விடத்தில் இனறு ்கா்ல 9.34க் 
குக் ்காலைானார். 19 ஏபபிரல் 2005 
இலிருந்து 28 சபபபிரவரி 2013 வ்ர 
எடடு ஆணடு்கள் ்கத்லதாலிக்்க 
திருசச்பயின திருந்தந்்த்யா்க 
இவர் பணிபுரிந்தார். 2005ம் ஆணடு 

சபபபிரவரி 28ம் தி்கதி தனது 
பதவி்்ய இராஜினாைாச சசயது 
அ்னவ்ரயும் அவர் வி்யபபில் 
ஆழத்தியிருந்தார். இவ்வாறு 
ஒரு திருத்தந்்த இராஜினாைாச 
சசயதது 600 ஆணடு்களுக்குப 
பினனர் ந்டசபற்றை மி்க அரிதான 
நி்கழவு எனறு சசயதி ஊட்கங 
்கள் அவ்லவ்ையில் பதிவு சசய 
திருந்தன.
 திருத்தந்்த 16ம் சபனடிக்ற் 
அவர்்கள் லஜர்ைனி நாட்டப 
பிறைபபிடைா்கக் ச்காணடவர்.1951ம் 
ஆணடு ஜூன ைாதம் 29ம் தி்கதி 
கு ரு வ ா ்க த் தி ரு நி ் ல த் த ப ப ட ட 

fhyepiy khw;wj;jpd; jhf;fj;ij 

czu;e;j 2022 Mk; Mz;L

Kd;dhs; jpUj;je;ij 16k; ngdbf;w; 

,d;W ,iwabnaa;jpdhu;.

அண்ையில் சவளி்யாகி்ய 
அவதார் இரணடு எனறை 

தி்ரபபடம் ரசி்கர்்களின வர 
லவற்்ப சபற்றுள்ைதுடன, 14 
நாட்களில் 1 பில்லி்யன சடாலர் 
்க்ை வசூலித்துள்ைதா்க சதரி 
விக்்கபபடடுள்ைது. 
 இந்த ஆணடு Top Gun, 
Maverick and Jurassic World Domin-

ion லபானறை தி்ரபபடங்கள் ஒரு 
பில்லி்யன சடாலர்்க்ை வரு 
ைானைா்க எடடி்யலபாதும் அவ 
தார் அத்ன மி்கவும் குறுகி்ய 
நாட்களில் சபற்றுள்ைது. 2009 
ஆம் ஆணடு சவளிவந்த அவதார் 
ஒனறு எனறை தி்ரபபடத்தின 
சதாடர்சசி்யா்க சவளிவந்த இந்த 

,uz;L thuq;fspy; xU gpy;ypad; 
nlhyu;fis <l;ba mtjhu;
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2023ம் ஆண்டு உலகில் பாதுகாப்புடன் கூடிய அமைதியும் வளர்ச்சிகளும் நிமைந்த ஆண்டாக 
அமையவும் ஈழத்தமிழர்கள் இமைமை வழி பாதுகாப்புடனான அமைதியும் வளர்ச்சியும் காணவும் 
"இலக்கு" வாழ்ததுகின்ைது. 
 2022 உலக வரலாற்றில் திருப்புமுமனகள் பல ககாண்ட ஆண்டாக நிமைவு கபறுகிைது. 
அகைரிக்காவில் முன்னாள் அரச்தமலவர் டிரம்பின் ைக்களாட்சித ்தததுவஙகளுக்கு எதிரான அராஜகப் 
பபாக்கில் இருநது விடுபடும் ஆண்டாகத க்தாடஙகிய 2022 உக்பரனில் அகைரிக்க ஆ்தரவுடன் 
உக்பரன் ைக்கள் ரஸயாவுமடய பமடபல ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான ஆயு்த எதிர்ப்மப நிமலநிறுத்தத 
க்தாடஙகி பதது ைா்தஙகளாக உலக ஒழுஙமகபய உலுப்பும் பபாராகத க்தாடர்நது ககாண்டிருக்கிைது. 
 "டிப்பளாைட்டிக்" ஆய்வு இ்தழின் ஆசிரியர் பற்றிக் வின்ரூர் ‘வரலாற்றுப் பழிவாஙகல்’ என 
வர்ணிக்கும் உக்பரன் பபார் அமைதிப்பபச்சுக்குத திரும்பா்த நிமலக்கு ரஸயாவும் உக்பரனும் ைட்டுைல்ல 
காரணம் பயர்ைனி, பிரான்சு, பபாலநது, ஐக்கிய இராச்சியம், அகைரிக்கா ைற்றும் பல்டிக் நாடுகள் 
ஆகியனவும் காரணைாக உள்ளன. இன்மைய உலகில் உக்பரன் ப்தசிய பிரச்சிமன ைட்டுைல்ல ஈழத்தமிழர் 
ப்தசிய பிரச்சிமன உட்பட உலகின் முரண்பாடுகள் பலவும் முடிவுக்கு வரா்தவாறு அமனததுலக 
வல்லாண்மைகளும் பிராநதிய பைலாண்மைகளும் பாதிப்புற்ை ைக்களின் இமைமையாளர்களாகத 
்தஙகமள முன்னிறுததி ‘ைக்கள் இமைமை’ யின் அடிப்பமடயில் தீர்வுகள் பநாக்கிய முமைமைகமள 
ைாற்றியமைப்பப்த இன்மைய உலகின் பாதுகாப்பின்மைக்கும் அமைதியின்மைக்கும் மூலகாரணஙகளாக 
அமைகின்ைன.  
 இலஙமகத தீவில் 2022 ஈழத்தமிழர்கமள இனஅழிப்பு இனததுமடப்பு பண்பாட்டு இனஅழிப்பு 
மூலம் அடிமைப்படுததும் சமுக கபாருளா்தார சமூக   ஆன்மீக பபாக்குகமளக் ககாண்ட சிறிலஙகா 
அரசாஙகம் இரண்டு கபரும் திருப்புமுமனகமளச் சநதித்தது. ஒன்று பகாட்டபாயா ்தமலமையில் 
2022இல் திகழ்நது ககாண்டிருந்த ராசபக்ச குடும்ப ஆட்சிமய சிஙகள ைக்களின் காலிமுகததிடல் 
ைக்கள் பபாராட்டஙகள் மூன்று ்தளஙகளில் அகற்றின. மு்தலாவது ்தளைாக 2022 ஏப்ரல் 3இல் பிர்தைர் 
ராசபக்சாமவத ்தவிர ஏமனய 26 அமைச்சரமவ உறுப்பினர்கமளயும் ப்தவி விலக மவதது நாட்டின் 
பாராளைன்ைததின் நிர்வாகதம்தச் கசயலிழக்க மவத்தது. இரண்டாவது ்தளைாக 2022 யூன் 9 இல் 
பசில் ராசபக்சாமவ அவரது ப்தசியப்பட்டியல் பாராளுைன்ை உறுப்பினர் ப்தவியிலிருநது விலகமவத்தது 
மு்தல் சிறிலஙகா ஜனாதிபதி ைாளிமகமய 2022 யூமல 9இல் ைக்கள் மகப்பற்றிய வரலாறு  வமர 
சரியாக ஒரு ைா்தம் சிறிலஙகாப் பாராளுைன்ைததின் சட்டவாக்க நிர்வாக சட்ட அமுலாக்க வலுக்கள் 
மூன்மையும் கசயலிழக்க மவத்தனர். இந்த வரலாற்று நிகழ்வின் நாலாவது நாளில் 2022 யூமல 13 
பு்தன்கிழமை அதிகாமல சனாதிபதி பகாட்டபாயா ைமனவியுடன் ைாமலதீவுக்கு விைானம் மூலம் ்தப்பி 
ஒடிய மூன்ைாவது ்தளகவற்றிமய அரகலிய காலிமுகத திடல் பபாராட்டக்காரர்கள் கபற்ைனர். 
 ஆயினும் உலக வல்லாண்மைகளும் பிராநதிய பைலாண்மைகளும் ராசபக்ச குடும்பமும் 
அ்தன் அ்தரவு அரசியல்வாதிகளும் பமடயினரும்  ்தப்பிப்பிமழக்க பகாத்தபாயா நியமித்த 
ரணில் விக்கிரைசிஙகாவின் ்தமலமைமயப் பலப்படுததி உறுதிகசய்து, நீதிக்காக உண்மைக்காக 
சனநாயகததிற்காகப் பபாராடிய அரகலிய பபாராட்டக்காரர்கள் சிமைக்குள்ளும் சிமைக்குள் இருக்க 
பவண்டிய ராசபக்ச குடும்பததினரும் அவர்களின் மகக்கூலி அரசியல்வாதிகளும் பமடயினரும் 
கவளியிலும் வாழும் நிமலமய 2022 இல் இலஙமகயின் அரசியலின் எ்தார்த்தக் காட்சியாக உலமகக் 
காணமவததுள்ளனர். சிறிலஙகாவின் ரணில்விக்கிரைசிஙகா உட்பட்ட பிர்தைர்களும் ஜனாதிபதிகளும் 
உருவாக்கிய இலஙமகத தீவின் இன்மைய நிதிகநருக்கடிக்கு உ்தவுகிபைாம் என்ை கபயரில் உக்பரன் 
பாணியிபலபய ஈழத்தமிழர்களும் சிஙகளவர்களும் ்தஙகள் ்தஙகள் இமைமையின் அடிப்பமடயில் 
பாதுகாப்பான அமைதி வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்குைான  தீர்வு எ்தமனயும் எட்டிவிடா்தவாறு அமனததுலக 
வல்லாண்மைகளும் பைலாண்மைகளும் ்தஙகளது விருப்புக்கமள நிமைபவற்றும் நாடாக இலஙமகமய 
மு்தன்மைப்படுததி வருகின்ைனர். உக்பரன் பபாலபவ நாட்டின்  ைக்களால் தீர்வு காணப்பட இயலா்த 
உலகின் ைற்கைாரு நாடாக இலஙமக திகழ்கிைது. 
 ரணில் விக்கிரைசிஙகா ்தனது அரசுக்கு உலக ஆ்தரமவப் கபறும் 2023 இன் மு்தல் 
முயற்சிபய சனவரி 10 மு்தல் நான்கு நாட்கள் சிறிலஙகா சனாதிபதிக்கும் சிறிலஙகாப்பாராளுைன்ைத 
்தமிழ்ப்பிரதிநிதிகளுக்கும் இமடயிலான பபச்சுவார்தம்த முயற்சிகள். 04.02.2023 இல் இலஙமகயின் 
75வது சு்தநதிரதினததில் இந்தத ்தமிழ்ப் பபச்சுவார்தம்தயாளர்களின் ஆசியுடன் ்தான் இலஙமகயின் 
இனப்பிரச்சினக்குத தீர்வு கண்டுவிட்ட்தாகவும் உறுதியான அரசாகத ்தனது அரசு ைாறிவிட்ட்தாகவும் 
கபப்ருவரி இறுதியில் இநதியாவுடனும் சீனாவுடனும் ்தனித்தனியாக கடன் ைறுசீரமைப்புக் குறிததுப் 
பபசப்பபாவ்தாகவும்  உலகிமன ையக்கிடும் பிரகடனஙகமளச் கசய்வார். ்தனது முயற்சிகளுக்கு இநதியா 
முழுஆ்தரவு எனக் காட்ட 75வது சு்தநதிரதின விழாவுக்கு இநதிய கவளிவிவகார அமைச்சர் கஜய்சஙகர் 
அவர்கமளபய மு்தன்மை விருநதினராக அமழததும் உள்ளார். யப்பானின் அனுசரமணயுடன் இநதிய 
சீனா வி்தநதுமரயின் பபரில் அமனததுலக நாணயநிதியததின் நிதிக்கடமனயும் திட்ட உ்தவிகமளயும் 
கபற்று 2024 முடியும் வமர ்தான் நிமலகபறுவப்த ரணில் விக்கிரைசிஙகாவின் மு்தற்காலாண்டுக்கான 
திட்டைாகவுள்ளது. இலஙமகமய அமனததுலக வர்த்தகர்களுக்குக் கூறுகூைாக விற்ப்தன் மூலம் கபறும் 
கவளிநாட்டுப் பணததின் மூலமும் உலகநாடுகளிடம் க்தண்டிப் கபறும் கடன்களாலும் குடிைக்களிடம் 
அவர்களின் பட்டினி நிமலயிலும் ்தண்டிப் கபறும் வரிகளாலும்  ்தற்காலிகைாகச் சில ஆண்டுகள் 
்தஙகளின் ப்தவிகளில் ைகிழ்வப்த இன்மைய ஜனாதிபதி உட்படச் சிறிலஙகா அரசியல் ்தமலமைகளின் 
இலக்கு என்பம்த இலக்கு 2023 க்தாடக்கதிபலபய ைக்களுக்குக் கூறி, 2023இல் ஈழத்தமிழ் சிறிலஙகாப் 
பாராளுைன்ைத ்தமலமைகள் ஈழத்தமிழரின் இமைமையிமன முன்னிமலப்படுததிச் கசயற்படுவ்தற்கான 
ஒரு குமடநிழல் அமைப்மப உருவாக்கினால் ைட்டுபை  இந்த சிக்கலான 2023 இன் அரசியல் 
பயணதம்த ஈழத்தமிழர்களுமடய அரசியல் இமைமைமய உறுதி கசய்யும் பயணைாக ைாற்ைலாம் 
என்பம்தயும் இலக்கு வலியுறுததிக் கூை விரும்புகிைது. 
 

 ஆசிரியர்

இலங்்கயின சபாருைாதாரம் 2030ம் ஆண 
டைவிலலல்ய ஸ்திரை்டயும் வாயபபுள்ைது.

இலதலவ்ை இந்த ஆணடில் சபாருைாதார வைர்சசி 
சைதுவா்கலவ ந்கர்ந்து சசல்லும். இதனி்டல்ய லதர்தல் 
ந்டசபறுமிடத்து சபாருைாதார நி்ல்ை்கள் 
லைலும் லைாசை்ட்யலாம் எனறு லபராத்னப 
பல்்க்லக்்கழ்க சபாருளி்யற்று்றை லபராசிரி்யர் எஸ்.
விஜ்யசசந்திரன சதரிவித்தார்.இது சதாடர்பில் அவர் 
லைலும் குறிபபிடு்்கயில்,    
 2019ம் ஆணடின பினனர் இலங்்கயின 
சபாருைாதாரம் சரிவ்டந்துள்ைது.2010 ம் ஆணடின 
பினனர் லைற்ச்காள்ைபபடட அரசி்யல், சபாருைாதார 
சச்யற்பாடு்கள், ஊழல்்கள், ச்காலரானாவின ஆதிக்்கம் 
லபானறை பலவும் இந்த சரிவிற்கு வழில்காலின. 2020 
ம் ஆணடில் இது சதளிவா்க சவளிபபடடது.எனலவ 
சபாருைாதார சரிவு எனபது சடுதி்யா்க ஏற்படடதல்லாது 
நீணட ்கால சச்யற்பாடு்களின வி்ைலவ இதுவாகும்.
இலங்்கயின சபாருைாதாரத்தின அடித்தைங்கள் 
முழு்ை்யா்க ைழுங்கடிபபிற்கு உள்ைாகியுள்ைன.
இலங்்கயின அதி்கரித்த சவளிநாடடுக் ்கடன்கள், 
சடாலர் சபறுைதியில் ஏற்படட வீழசசி, சவளிநாடடு 
இருபபில் ஏற்படட பாரி்யைவான வீழசசி, உள்நாடடில் 
ஏற்படட வாழக்்்கச சசலவு அதி்கரிபபு, விவசா்ய 
உற்பத்தி்களில் ஏற்படட தாக்்கம்,்்கத்சதாழில் சச்யற் 
பாடு்கள் ஸ்தம்பிதை்டந்த்ை, உல்லாசப ப்யணத் 
து்றையின சரிவு லபானறை பலவும் சபாருைாதார சரி 
விற்கு ்காரணைாகின. இலங்்கயின விவசா்யத்து்றை, 
்்கத்சதாழிற்று்றை, உல்லாசப ப்யணத்து்றை என 
பவற்றின தாக்்கம் இதில் அதி்கைாகும்.பச்ை சதாடர் 
பான  தீர்ைானங்கள் விவசா்ய நடவடிக்்்க்க்ை ல்கள்விக் 
குறி்யாக்கின.
                  இலங்்கயின சபாருைாதார லைம்படுவதற்கு 
கு்றைந்தது எடடு வருடங்கலைனும் ஆகும்.எனலவ 2030 
ம் ஆணடைவிலலல்ய இலங்்கயின சபாருைாதாரத்தில் 
ஒரு அபிவிருத்தி்்ய எதிர்பார்க்்க முடியும்.ஸ்திரைான 
சபாருைாதார அபிவிருத்திக்கு நீணட ்காலம் பிடிக்கும்.
இலதலவ்ை 2023 இல் வாழக்்்க சசலவு்கள் 
கு்றைவ்டந்து உணவுப சபாருட்களின வி்ல்கள் 
்கடடுபபாடடுக்குள் வரக்கூடி்ய வாயபபுள்ைது.
இலங்்கயின ்கடடிடத்து்றை லைாசைான வீழசசியி்ன 
சந்தித்து வருகினறைது.லவ்லயின்ை அதி்கரித்துச 
சசல்லும் அலதலவ்ை அரசாங்கத்து்றையில் ஆட 
கு்றைபபு லைற்ச்காள்ைபபடுகினறைது ்்கத்சதாழிற் 
று்றையின விரிவாக்்கத்துக்கு சவளிநாடடு முதலீடு்கள் 
லத்வ்யா்கவுள்ைன.இலங்்கயின ஆ்டத்சதாழிற் 
சா்ல்கள் சில மூடபபடடுள்ை நி்லயில் முத 
லீடடாைர்்கள் லவறு நாடு்களுக்கு இடம்சப்யர்ந்துள் 
ைனர்.எனலவ சதாழில் வாயபபிற்கு வித்திடும் 
ஆ்டதசதாழிற்று்றை, ்கடடிடத்து்றை எனபன 
ல்கள்விக்குறி்யாகியுள்ைன. இலங்்கயில் ஸ்திரைான 
அரசாங்கம் ஏற்படுத்தபபடடு சபாருைாதார 
ஸ்திரபபாடு ஏற்படுத்தபபடும் வ்ர சவளிநாடடு 
முதலீடு்கள் இலங்்கக்குள் வரைாடடாது.சர்வலதச 
நாண்ய நிதி்யம் வழஙகும் 4 பில்லி்யன சடாலர் நிதி 
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2023 ல் உலகினர்க்கு அமைதியும் ஈழத்தமிழருக்கு
இமைமைவழி பாதுகாப்புடனான அமைதியும் உணடாகுக



நானகு வருடங்களுக்கு முனனா் ஒரு 
அசைரிக்்க பிர்ஜ்யா்க இருந்த ல்காடடாப்ய 

ராஜபக்ஷவுக்கு இபலபாது அசைரிக்்கா எனபது ஒரு 
எடட முடி்யாத ்கனவாகிவிடடது.  
 2019 இல் ஜனாதிபதித் லதா்தலில் லபாடடி 
யிடுவதற்்கா்க அசைரிக்்க குடியுரி்ை்்யத் துறைப 
பதற்கு துடி்யாயத் துடித்த ல்காடடாப்ய, இபலபாது 
அசைரிக்்க “விசிட விசா” என்றை்யாவது சபற்றுக் 
ச்காள்வதற்கு படாத பாடு படுகினறைாா்.
 இனறு ல்காடடாப்யவின ்கனவு அதுதான. 
எபபடி்யாவது அசைரிக்்காவுக்கு விசா கி்டத்து 
லபாயச லசா்ந்துவிடடால் லபாதும் எனபதுதான. 
அவரது ்கனவு நனவாகுைா?
 ்கடந்த 26 ஆம் தி்கதி திங்கடகிழ்ை (2022-
12-26)  அதி்கா்ல 2.55 ைணி்யைவில் ச்காழும்பு, 
்கடடுநா்யக்்க விைான நி்ல்யத்திலிருந்து 
ல்காடடாப்ய ராஜபக்ஷ தனது ை்னவி ைற்றும் 
ை்கனின குடும்பத்தினருடன டுபாய புறைப படட 
விைானத்தில் ஏறி்யலபாது, அவா்்கள் அசைரிக் 
்காவுக்குச சசல்கினறைாா்்கள் எனலறை சசயதி பரவி 

்யது. பலரும் அத்னத்தான நம்பினாா்்கள்.
 இருந்த லபாதிலும், அவா்்கள் அசைரிக்்கா 
சசல்லவில்்ல எனறும், சில தினங ்களுக்கு 
டுபாயில்தான தஙகியிருபபாா்்கள் என 
றும் இபலபாது சதரிவிக்்கபபடடுள்ைது. 
அஙகிருந்து ஐலராபபி்ய நாசடானறில் நிர 
ந்தரைா்கத் தஙகுவதற்கும் ல்காடடாப்ய திடட 
மிடடிருபபதா்கத் சதரிவிக்்கபபடுகினறைது. அதுகூட 
சாத்தி்யைாகுைா எனபதும் சதரி்யவில்்ல.
 ஐலராபபி்ய நாசடானறு ல்காடடாப்ய்வ 
ஏற்றுக்ச்காள்ளுைா? அவருக்கு அரசி்யல் தஞச 
ைளிக்்க முனவருைா? எனபன பிரதான ல்கள்வி 
்கைா்கவுள்ைன. அவ்வாறு தஞசம் கி்டக்்கவில்்ல 
எனறைால் மீணடும் இலங்்க திரும்புவ்தவிட 
அவருக்கு லவறு வழியிருக்்கபலபாவதில்்ல.

மக்கள் கிளொ்ச்சியும் 
ச்காழும்பில் சவடித்த ைக்்கள் கிைா்சசி்்ய 
அடுத்து ைா்லதீவுக்குத் தபபிசசசனறை ல்காட 
டாப்ய பினனா் அஙகிருந்து சிங்கபபுா் சசனறு, 
தனது ஜனாதிபதிப பதவி்்ய ஜூ்ல 13 ஆம் 
தி்கதி ராஜினாைா சசயதாா். அபலபாது ரணில் 
விக்கிரைசிங்க்வ பதில் ஜனாதிபதி்யா்க நி்யமித்த 
அவா், முக்கி்யைான ல்காரிக்்்க ஒன்றையும் ரணிலி 
டம் இர்கசி்யைா்க முன்வத்திருந்தாா்.  தான 
அசைரிக்்கா சசல்வதற்்கான ஏற்பாடு்க்ைச சசயது 
தாருங்கள் எனபதுதான அவரது ல்காரிக்்்க.
 ரணில் விக்கிரைசிங்க அசைரிக்்காவுக்கு 
சநருக்்கைான ஒருவரா்கக் ்கருதபபடுபவா். அத 
னால், இத்ன ரணிலினால் சசய்யக்கூடி்யதா்க 
இருக்கும் என ல்காடடா ்கருதியிருக்்கலாம். ஜனாதி 
பதித் லதா்தலில் லபாடடியிடுவதற்்கா்க அசைரிக்்க 
பிரஜாவுரி்ை்்யத் துறைந்த ல்காடடாப்ய, பதவி 
யிலிருந்து விரடடபபடடலபாது, அசைரிக்்க வீசா 
்வக்கூட சபறைமுடி்யாத நி்லக்குள்ைானாா். இந்த 
நி்லயிலலல்ய ரணிலின உதவி்்ய ல்காடடா 
நாடினாா்.
 ஆனால், ல்காடடாவின விசா விணணப 
பத்்த நிரா்கரிபபது எனபதில் உறுதி்யா்கவிருந்த 
அசைரிக்்க துாதர்கத்்தப சபாறுத்தவ்ரயில், 
ரணிலின ல்காரிக்்்க்்ய ஏற்்கத் த்யாரா்கவிருக்்க 
வில்்ல. இதனால்தான, சிங்கபபூா், தாயலாந்து 

என சுற்றித் திரிந்த ல்காடடாப்ய, அந்த நாடு்கள் 
சதாடா்ந்தும் தனக்குப பாது்காப்ப வழங்கத் 
த்யாரா்கவில்்ல எனப்த உணா்ந்த நி்லயில் 
ச்காழும்பு திரும்புவதற்குத் தீா்ைானித்தாா்.
 லைற்கு நாடு்களிலலா ைத்தி்ய கிழக்கு 
நாடு்களிலலா அரசி்யல் அ்டக்்கலம் ல்காருவதற் 
கும் ல்காடடடாப்ய லைற்ச்காணட மு்யற்சி்கள் 
லதால்வி்ய்டந்த்ையும் ச்காழும்பு திருபப 
அவ்ர நிா்பபந்தித்தது. ைறுபக்்கத்தில், தனனு 
்ட்ய பாது்காப்ப உறுதிபபடுத்தக்கூடி்ய 
நி்லயில் ரணில் விக்கிரைசிங்க இருக்கினறைாா் 
எனப்தயும் உணா்ந்துச்காணட நி்லயில்தான 
அவா் ச்காழும்பு திருபபும் முடி்வ இறுதி்யா்க 
எடுத்தாா்.

தெளிநொடுககு தெலெ�ற்கு 
க்கொடடொ விரும்புெது ஏன்?

மீணடும் அசைரிக்்காவுக்ல்கா அல்லது லைற்கு 
நாடு ஒனறுக்ல்கா சசல்ல லவணடும் எனறை 
எணணத்துடன அவா் இருபபதற்கு இரணடு 
்காரணங்கள் சசால்லபபடுகினறைன. ஒனறு 
இலங்்கயில் தனக்கு அரசி்யலில் எதிா்்காலம் 

இருக்்கபலபாவதில்்ல எனப்த அவா் சதளிவா்க 
உணந்துச்காணடிருக்கினறைாா். தைது சல்காதரா்்கலை 
அத்ன விரும்பவில்்ல எனப்தயும் அவா் 
சதரிந்துச்காணடிருக்கினறைாா்.
 இரணடாவதா்க, இலங்்கயில் இருபபது 
எதிா்்காலத்தில் தைது பாது்காபபுக்கு ஆபத்தா்கலாம் 
எனறை அசசமும் அவருக்குள்ைது. இதனால், அவரது 
குடும்பத்தினரும் அவா் சதாடா்ந்தும் இலங்்கயில்  
இருபப்த விரும்பவில்்ல. முதலாவது, மீண 
டும் ஒரு மு்றை லபாராடடம் சவடிக்்கலாம் 
எனறை அசசம். இரணடாவது, ரணிலுக்குப பினனா் 
பதவிக்கு வரக்கூடி்யவா்்கள் விசார்ண்க்ை 
ஆரம்பித்தால், ல்காடடாவும் சிக்்க லவணடிவரும் 
எனபது இரணடாவது பிரசசி்ன.
 இந்தப பினனணியில்தான அசைரிக்்காவில் 
உள்ை அவரது ஒலர ை்கன தற்லபாது குடுத்பத்துடன 
ச்காழும்பு வந்து சபற்லரா்ர டுபாயக்கு அ்ழத்துச 
சசனறிருக்கினறைாா். அவரது அடுத்த ்கடட ந்கா்வு 
எனன எனப்தத்தான இலங்்க ைக்்கள் இபலபாது 
உற்று லநாக்கிக்ச்காணடிருக்கினறைாா்்கள்!

அதமரிக்க பிரஜொவுரிமமமை
தபற்றுகத்கொணடது எபபடி?

இந்த லவ்ையில், அசைரிக்்க பிர்ஜவுரி்ை்்ய 
ல்காடடாப்ய எவ்வாறு சபற்றுக் ச்காணடாா் 
எனறை ப்ழ்ய ்க்த்்ய திரும்பிப பாா்பபதும் 
சுவாரஸ்்யைா்க இருக்கும்.
 “சலபடினனட ல்கணல்” நந்தாச ல்காட 
டாப்ய ராஜபக்ஷ, 1990 ்களில் பிலரைதாஸ ஜனாதி 
பதி்யா்க இருந்த ்காலத்தில் இராணுவத்தில் ்கட 
்ை்யாற்றி்யவா். இராணுவத்திலிருந்து விலகி 
சவளிநாடு சசல்வதற்கு அவா் அபலபாது திடட 
மிடடாா். இராணுவம் சதாடா்ந்து சந்தித்துவந்த 
இழபபுக்்கள்தான இதற்குக் ்காரணம் எனபது 
சசால்லத்லத்வயில்்ல. அபலபாது எதிா்க்்கடசி 
யிலிருந்த தனனு்ட்ய சல்காதரா் ைகிந்த 
ராஜபக்ஷவிடம் இதற்்கான உதவி்்ய அவா் 
ல்காரினாா். ைகிந்த இந்தப சபாறுப்ப அநுரா 
பணடாரநா்யக்்கவிடம் ஒபப்டத்தாா்.
 இதற்்கா்க, இரணடு லவ்ல்க்ைச 
சசய்யலவணடி்ய சபாறுபபு அநுராவுக்கு ஏற்பட 

டது. முதலாவதா்க அபலபா்த்ய பாது்காபபு 
இராஜாங்க அ்ைசசா் ரஞசன விஜ்யரடணவுடன 
சதாடா்புச்காணட அநுரா, இராணுவத்திலிருந்து 
ல்காடடாப்ய சவளில்யறுவதற்்கான அனுைதி்்யப 
சபற்றுக்ச்காணடாா். இராணுவ அதி்காரி 
ஒருவா் அதிலிருந்து வில்கலவணடுைானால், 
பாது்காபபு அ்ைசசின அனுைதி அவசி்யம். 
அத்னப சபற்றுக்ச்காணட பினனா் அசைரிக்்க 
துாதர்கத்துடன சதாடா்புச்காணடு ல்காடடாப்ய 
வும் குடும்பத்தினரும் அசைரிக்்கா சசல்வதற்்கான 
விசா்வயும் அநுரா பணடாரநா்யக்்கலவ சபற்றுக் 
ச்காடுத்தாா்.
 அசைரிக்்கா சசனறை பினனா் அந்நாடடுப 
பி்ஜாவுரி்ை்்யப சபற்றுக்ச்காள்வதிலும் 
ல்காடடாப்ய பல சிரைங்க்ை எதிா்ச்காள்ை 
லவணடியிருந்தது. அவரது குடும்பத்தினா் அ்ன 
வருக்குலை அசைரிக்்க பிரஜாரி்ை கி்டத்தது.

பொது்கொபபு தெைலொளொ்
ப�வி கிமடத�து ஏன்?

2005 இல், அவர் இலங்்க திரும்பி  ைகிந்த வின 
ஜனாதிபதி லதா்தல் பிரசசாரத்திற்கு உதவினார். 
ஜனாதிபதித் லதர்தலில் ைகிந்த சவற்றிசபற்றைதன 
பினனர், ல்காடடாப்ய அசைரிக்்கா சசல்லவிருந்த 
லவ்ையில், பாது்காபபுச சச்யலாைர் பதவி்்ய 
ஏற்குைாறு ைகிந்த ல்காடடாவிடம் ல்காரினார். 
அபலபாது ல்காத்தபா்ய அசைரிக்்க குடியுரி்ை்்ய 
்்கவிடவில்்ல. ஆனால், 2019-ம் ஆணடு ஜனாதி 
பதித் லதர்தலில் லபாடடியிட முடிவு சசயத அவர், 
அசைரிக்்க குடியுரி்ை்்ய துறைந்தார்.
 இபலபாது சுைாா் ஐந்து ைாதங்கைா்க 
அசைரிக்்க வீசா்வப சபறுவதற்குக் கூட அவரு 
க்கு முடி்யாதுள்ைது. ல்காடடாப்யவால் அசைரிக்்கா 
வுக்குச சசனறு அந்த நாடடின குடியுரி்ை்்ய 
அவரது ை்கனும், ை்னவியும் சபற்றுக்ச்காணட 
லபாதிலும் கூட, அவருக்கும் அசைரிக்்க விசா 
எனபது இனறு எடடாத ஒரு ்கனவாகிவிடடது!
 ல்காடடாப்யவின ை்னவியும் ை்கனும் 
அசைரிக்்க பிரஜாவுரி்ை்்யக் ச்காணடவா்்கள். 
அவ்வாறிருந்தும் கூட ஒரு விசிட வீசா்வக்கூட 
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இந்த ஆண்டு இந்தளவுக்கு அதிரடியான 
குழப்பங்களள விட்டுச் சென்றிருப்ப்தற்கு 

அடிப்பளையான ்காரணம் என்ன? இந்தப பிரச் 
சிளன எஙகிருநது ஆரம்்பமாகியது?

 உண்ையில் இந்த ஆணடு இலங்்கயின 
வரலாற்றில் மி்கவும் லைாசைான ஆணடா்கப 
பிர்கடனம் சசய்யபபடும். இது லபானறை இன 
சனாரு ஆணடு அண்ைக்்காலத்தில் உருவா்க 
வாயபபில்்ல எனறு நான ்கருதுகினலறைன. 
சபாருைாதார ரீதி்யா்க, லபாக்குவரத்து, சு்காதாரப 
பிரசசி்ன என ைக்்கள் சசால்சலாணாத் 
து்யரங்க்ை அனுபவித்த ஆணடா்க இந்த 
ஆணடு இருக்கினறைது. இ்வ அ்னத்துக்கும் 
அடிபப்ட்யா்க இருந்தது சபாருைாதார 
சநருக்்கடி. ச்காலரானா சபருந்சதாற்றினால் 
இது தீவிை்டந்தது எனபது உண்ை. இந்தப 
சபாருைாதார சநருக்்கடி எனபது திடீசரன 
உருவான ஒரு விட்யைல்ல. சுதந்திரை்டந்த 
்காலத்திலிருந்லத சபாருைாதாரம் அபிவிருத் 
தி்ய்ட்யவில்்ல.
 அரசி்யல் அதி்கைவுக்கு சபாருைாதாரத்தில் 
ஆதிக்்கம் சசலுத்தி்யது. அதனால்தான இல 
ங்்க்்யவிட பினதஙகி்ய நி்லயில் இருந்த 
சதனச்காரி்யா, சிங்கபபுா், தாயலாந்து, இந்லதாலன 
ஷி்யா லபானறை நாடு்கள் சபாருைாதாரத்தில் 
லவ்கைா்க முனலனறி்ய லபாதிலும் இலங்்க்யால் 
முனலனறை முடி்யவில்்ல. இதற்கு பல ்கார ணங்கள் 
உள்ைன. சபாருைாதாரக் ்காரணி்கள், சபாருைா 
தாரத்்த தவறைா்க மு்கா்ை சசயத்ை, அரசி்யல் 
ரீதி்யான ்காரணங்கள், ைத ரீதி்யான ்காரணங்கள் 
லபானறை அ்னத்தும் இ்ணந்துதான சபாருைாார 
ரீதி்யா்க முனனணியில் இருக்்கலவணடி்ய 
இலங்்க, சதனனாசி்யாவிலலல்ய லைாசைான ஒரு 
நாடா்க இருக்கினறைது.
 ஆ்கலவ அடுத்த ஆணடு எவ்வாறு இருக் 
்கபலபாகினறைது எனபதற்கு இந்த ஆணடில் 
இடம்சபற்றை விட்யங்கள் ்காரணைா்க இருக்்கப 
லபாகினறைது. ்காரணம், பிரசசி்ன இந்த ஆணடு 
டன முடி்யவில்்ல. இந்த ஆணடில் தீவிர 
ை்டந்த பிரசசி்ன அடுத்த ஆணடுக்கும் 
சசல்லபலபாகினறைது. அதனால், பிறைக்்கபலபாகும் 
2023 ஆம் ஆணடும் ஒரு சசழிபபான ஆணடா்க 
இருக்்கபலபாவதில்்ல.

இந்த ச்பாருளா்தார செருக்்கடிக்கு ராஜ 
்பக்ஷக்்கள் பிர்தான ்பங்களிபள்ப வழஙகி 

யிருக்கின்்ார்்கள் எனச் சொல்ல முடியுமா?

 நிசச்யைா்க. ஏசனனில் ்கல்லலா்யா திடடம் 
ஆரம்பிக்்கபபடடலபாது, அது குறித்த சா்ச்ச்கள் 
எழுந்த லபாதிலும் சவளிநாடடு ஒதுக்கீடு அப 
லபாது இருந்தது. அலதலபால ை்காவலி திடடம் 
ஆரம்பிக்்கபபடடலபாது, சவளிநாடடு உதவி்களும், 
சவளிநாடடு முதலீடு்களும் கி்டத்தன. ை்காவலி 
திடடம் மி்கவும் சவற்றி்கரைான திடடம் எனச 
சசால்லலாம்.
 ஆனால், ராஜபக்ஷக்்கள் இலங்்க அரசி்ய 
லில் ஆதிக்்கம் சசலுத்தி்ய பினனா் அவா்்கள் 
இந்த சபாருைாதார ரீதி்யா்க இலாபம் தரக் 
கூடி்ய திடடங்க்ைக் ்்கவிடடு, தங்களு 
்ட்ய சதனைா்காணத்்த - குறிபபா்க அம்பாந் 
லதாட்ட்்ய முதன்ைபபடுத்த லவணடும் என 
திடடமிடடு சபாருைாதார நலன்க்ைத் தராத 
திடடங்களில் சபருைைவுக்கு முதலீடு்க்ைச 
சசயதது குறுகி்ய ்காலத்தில் சபாருைாதாரத்துக்கு 

சபரும் பாதிப்ப ஏற்படுத்தி்யது எனபது உண்ை.  
்கணக்்காயவாைா் நா்ய்கத்தின அறிக்்்கயின 
படி, ைத்தை விைான நி்ல்யத்தில் கி்டக்கும் 
வருைானத்்தவிட சசலவீனம் 21 ைடஙகு அதி்கம். 
ஆ்க, ைத்தை விைான நி்ல்யம், அம்பாந்லதாட்ட 
து்றைமு்கம், சதற்கு அதிலவ்க சநடுஞசா்ல, 
கிரிக்ச்கட ஸ்லரடி்யம், தாை்ரக் ல்காபுரம் லபானறை 
அ்னத்தும் எைக்கு முனனுரி்ை அடிபப்டயில் 
லத்வ்யான நி்கழசசித் திடடங்கைல்ல. அத்ன 
விட பல திடடங்கள் உள்ைன.
 முனனுரி்ை்்யப படடி்யலில் இருக்்க 
லவணடி்ய சபாருைாதார ரீதி்யான திடடங்க்ை 
முனசனடுக்்காைல், அரசி்யல் ரீதி்யான இலாபம் 
தராத திடடங்க்ை தங்களு்ட்ய பிரலதசங 

்க்ை ்ை்யபபடுத்திச சசயத்ை இந்தப சபாரு 
ைாதாரப பிரசசி்னயில் ்கணிசைான பங்களிப 
்பச சசயதிருக்கினறைது. இவற்றில் ஊழல் இடம் 
சபற்றிருக்கினறைது. துஷ்பிரல்யா்கம் இடம்சபற்றுள் 
ைது. லதசவைங்க்ை வீணடித்த்ை உள்ைது. இ்வ 
அ்னத்தும் லசா்ந்துதான இந்தப பிரசசி்ன்்ய 
மி்கக்குறுகி்ய ்காலத்துக்குள் தீவிரபபடுத்தி்யது.

ராஜ்பக்ஷக்்கள் ்ப்தவி்களிலிருநது சவளி 
யயற்்ப்பட்ை பின்னா் அதி்காரத்துக்கு 

வந்த ரணில விக்கிரமசிங்க, செருக்்கடியிலிருநது 
ொட்ளை மீட்்பதில குறிபபிைத்்தக்்க ்பங்களிபபு 
ஒன்ள்ச் செய்திருப்ப்தா்கக் ்கருதுகின்றீர்்களா?

 ைக்்கள் எதிா்ச்காணட எரிசபாருள் பற்றைாக் 
கு்றை, எரிவாயு தடடுபபாடு, மினசவடடு லபானறை 
வற்்றை கு்றைத்த்ை அவரது சாத்ன்யா்கக் 
்கருதபபடலாம். ஆனால், இத்ன ரணில் 
விக்கிரைசிங்க எவ்வாறு சாதித்தாா் எனப பாா்க்்க 
லவணடும். இலங்்க சவளிநாடடுக் ்கடன்க்ை 
இபலபா்தக்குச சசலுத்த முடி்யாது எனறு 
கூறிவிடடது. இதனபினனா் இலங்்கக்கு 
வருகினறை அந்நி்யச சசலாவணி முழு்ை்யா்க 
இலங்்கக்குத் லத்வ்யான அத்தி்யவசி்யப 
சபாருட்க்ைக் ச்காள்வனவு சசயவதற்குப 
ப்யனபடுத்தபபடுகினறைது. இதனமூலைா்கத்தான 
அவரால் இலகுவா்க இந்தப பற்றைாக்கு்றை்்யத் 
தீா்க்்க முடிந்தது. அலதலவ்ையில் எரிசபாருள் 
விநில்யா்கத்்த கியுஆா் ல்காட மு்றையின கீழ 
ச்காணடுவந்த்ையும் இந்தப பிரசசி்ன்்ய 
ஓரைவுக்குக் கு்றைத்திருக்கினறைது. அந்தவ்்கயில் 
பாா்க்கும் லபாது இது ஒரு குறுங்காலத் தீா்வுதான.
 ஆனால், சா்வலதச நாண்ய நிதி்யம் வராைல் 
இலங்்க சவளிநாடடுக் ்கடன்க்ைப சபறை 
முடி்யாத நி்ல்ை ஏற்படாைல் லபானால் புதி்ய 

ஆணடிலும் சநருக்்கடி சதாடரவாயபபுள்ைது. 
ஆ்க, சவளிநாடடுக் ்கடன்க்ைச சசலுத்த முடி 
்யாது எனறை அறிவிபபின மூலைா்க ஏற்படட 
நி்ல்ை்்ய ரணில் விக்கிரைசிங்க சாத்கைா்கப 
ப்யனபடுத்திக்ச்காணடு சில பிரசசி்ன்களுக்கு 
தற்்காலி்கத் தீா்்வக்்கணடுள்ைாா்.

ெர்வய்தெ அரஙகில இந்தப ச்பாருளா்தார 
செருக்்கடியால இ்லஙள்க குறித்்த ெல 

ச்லண்ணம் எந்தளவுக்குப ்பாதிக்்கப்பட்டிருக் 
கின்்து?

 தற்லபாது சா்வலதச நாண்ய நிதி்யம், 
லைற்குல்க நாடு்கள், இலங்்கக்கு நிதி வழஙகும் 

நாடு்கள் அ்னத்தும் அ்ைதி்யா்க இருபபதற்கு 
்காரணம், அ்வா்்கள் அ்னவருக்கும் 
புரிந்திருக்கினறைது, இலங்்கப பிரசசி்ன 
எனபது, அரசி்யல், சைாழி, இன ரீதி்யா்க 
இருக்கினறைது எனபது. அத்னவிட, இலங்்க 
இந்த நி்ல்ைக்குச சசனறை்ைக்கு ்காரணம் 
ஊழல் எனப்த அவா்்கள் புரிந்திருக்கினறைாா்்கள். 
இலங்்க பல சாத்கைான தன்ை்க்ைக் 
ச்காணடிருந்த லபாதிலும் இலங்்கயின இந்த 
நி்லக்குக் ்காரணம் எனன எனப்த அ்னவரும் 
உணா்ந்திருக்கினறைாா்்கள்.
 இந்தி்யாவுக்கு வழஙகுவதா்க உடன 
பாடு ்காணபபடட கிழக்கு மு்ன்யம் வழங 
்கபபடா்ை, ஜபபானுக்கு வழங்கபபடட சைன 
ரயில் திடடம் ்்கவிடபபடட்ை லபானறை இந்த 
நாடு்களுடன இலங்்கக்கு ஒரு இ்டசவளி்்ய 
ஏற்படுத்தி்யது. இந்த இ்டசவளி இனனமும் 
நிரபபபபடவில்்ல. அதனால், இலங்்க 
சபாருைாதார சநருக்்கடிக்குள் சிக்கி்ய லபாது 
அ்னத்து நாடு்களும் அவசரைா்க வந்து 
உதவி வழங்கக்கூடி்ய நி்ல்்ய இலங்்க 
ஏற்படுத்தியிருக்்கவில்்ல. இதனால்தான 
இந்த நாடு்கள் இலங்்கக்கு உதவுவதற்கு பின 
வாஙகுகினறைன. சா்வலதச நாண்ய நிதி்யத்தின 
நிபந்த்ன்க்ை நி்றைலவற்றுங்கள். அதனபினனா் 
நாம் வருகினலறைாம் என அ்வ கூறுகினறைன.

ெர்வய்தெ அரஙகில ஏற்்பட்ை இந்தப 
்பாதிபபிலிருநது இ்லஙள்களய மீட்்ப்தற்்கா்க 

இந்த வருைத்தில முன்சனடுக்்கப்பட்ை ெை 
வடிக்ள்க்கள் எந்தளவுக்கு சவற்றியளித்திருக் 
கின்்ன?
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இ்லஙள்களயப ச்பாறுத்்தவளரயில இன்றுைன் 
விளைச்பற்றுச் செலலும் 2022 ஆம் ஆண்டு ெரித்திரத்தில 

எழு்தப்பை யவண்டிய முக்கியமான வருைமாகிவிட்ைது. 
எதிர் ்பார்க்்கா்த அதிரடியான அரசியல திருப்பங்கள், 
வர்லாற்றில என்றுயய இல்லா்த ்பாரிய ச்பாருளா்தார 
செருக்்கடி. ராஜ்பக்ஷக்்களுக்கு எதிரான ய்பாராட்ைம் 
என ம்க்்கமுடியா்த ்ப்ல நி்கழ்வு்களளப ்பதிநதுவிட்டு 
2022 ஆம் ஆண்டு விளைச்பற்றுச் செலகின்்து. இந்த 
ஆண்டு எவவா்ான ்தைங்களள விட்டுச்செலகின்்து 
என்்பள்தயிட்டு ச்காழும்பு ்பல்கள்லக்்கழ்க ச்பாருளியல 
துள் ய்பராசிரியர் அமிர்்தலிங்கம் உயியராளைத் ்தமிழ் 

்தாய்கக்்களம் நி்கழ்ச்சிக்்கா்க இந்த வாரம் வழஙகிய யெர்்காணலின் முக்கியமான ்பகுதி்களள 
இ்லக்கின் வாெ்கர்்களுக்்கா்க இஙய்க ்தருகின்ய்ாம்.

Nguhrpupah; mkph;jypq;fk;



இராணுவ ை்யைான ஆடசி நிர்வா்கப லபாக்கில் 
மூழகியிருந்த நாடு நம்பிக்்்க்யற்றை நி்லயி 

லலல்ய 2022 ஆம் ஆணடில் பிரலவசித்திருந்தது. 
அபலபாது ஜனநா்ய்கம் தபபிப பி்ழக்குைா எனபது 
ல்கள்விக்குறி்யா்க இருந்தது. இனபபிரசசி்னக்கு 
அரசி்யல் தீர்வு ்காணபதற்்கான அறிகுறி்கள் எது 
வுலை அற்றைசதாரு நி்ல்ைல்ய நிலவி்யது. 
ஆனால் புதி்ய ஆணடில் பிரலவசித்ததன 
பினனர் சசனறை ஆணடின நடுபபகுதியில் 
எதிர்பாராத ைாற்றைங்கள் நி்கழந்தன. சபரும் 

அதி்காரப பலத்துடன சச்யற்படடிருந்த 
ஆடசி்யாைர்்கள் நி்லகு்லந்து லபானா 
ர்்கள். நி்றைலவற்றைதி்கார வல்ல்ை்்யக் 
ச்காணடிருந்த ஜனாதிபதி 
நாட்டவிடடு, ைா்லதீவுக்கும் 
அஙகிருந்து சிங்கபபூருக்கும் தபபில்யாடினார். 
த்லை்றைவாகி இருந்த நி்லயிலலல்ய 
ஜனாதிபதி ல்காத்தாபா்ய ராஜபக்ச தனது பதவி்்ய 
இராஜிநாைா சசயதார்.

 வரலாற்றில் ஒருலபாதும் இல்லாத வ்்க 
யில் நாடடின அரசி்யலில் ைக்்கள் லபாராடடம் 
(அர்கல்ய) எனறை பூ்கம்பம் சவடித்திருந்தலத 
இதற்குக் ்காரணம். இராணுவ லபாக்கிலான 
ஆடசியில் சபாருைாதாரத்்தயும் நாடடின 
முனலனற்றைத்்தயும் ்கருத்திற் ச்காள்ைாத 
ஆடசி்யாைர்்களின அசைந்தப லபாக்கு நாடடில் 
சபாருைாதார சநருக்்கடி்்யத் லதாற்றுவித்திருந் 
தது. சபாருைாதாரச சு்ை்்யயும் அதன 
சநருக்குதல் சவம்்ை்்யயும் தாங்க முடி்யாத 
ைக்்கள் வீதி்களில் இறைஙகி அரசுக்கு எதிரா்கப 
லபாராடினார்்கள்.
 தனசனழுசசி சபற்றை இலடசக்்கணக்கிலான 
ைக்்கள் அரசுக்கு எதிரா்க வீதி்களில் இறைஙகிப 
லபாராடி்ய்ை இலங்்கயின அரசி்யலில் லபரா 
பத்தான அனுபவைா்க முகிழத்திருந்தது. ைக்்க்ைத் 
தைது அதி்காரப பலத்தின மூலம் அடக்கி ஆணடு 
பழக்்கபபடடிருந்த ஆடசி்யாைர்்களுக்கு ைக்்களின 
லபசரதிர்பபு மிகுந்த அசசத்்த ஏற்படுத்தி்யது. 
இந்த அசசத்தின வி்ைவா்கலவ ஜனாதிபதி 
ல்காத்தாபா்ய ராஜபக்ச த்ல தபபினாற்லபாதும் 
எனறை நி்லயில் நாட்டவிடலடாடினார்.

 குடடக்குடட குனிபவர்்கள் எல்லா 
்காலமும் குனிந்து ச்காணடிருக்்கைாடடார்்கள் 
எனபதற்கும்  சாது மிரணடால் ்காடு ச்காள் 

ைாது எனபதற்கும் தனசனழுசசி சபற்றை 
ைக்்களின லபாராடடம் சிறைந்த உதாரணைா்க 
அ்ைந்துவிடடது. ஜனாதிபதி ல்காத்தாபா்ய 
ராஜபக்சவின இராணுவ லபாக்கிலான சிவில் 
நிர்வா்கச சச்யற்பாடும் எலதசசதி்காரப லபாக்கும் 
நாடடின சபாருைாதாரத்்தப பாதாைத்தில் 
ச்காணடு வீழத்தியிருந்தது. அதன வி்ைவா்கக் 
ச்காதித்சதழுந்த (அர்கல்ய) லபாராடடத்தில் 
ஈடுபடடிருந்த ைக்்கள் சவறுைலன ஆடசி 
ைாற்றைத்்தக் ல்காரவில்்ல. ஆடசிக் ்கடட்ைப 
பில் ைாற்றைம் ஏற்படுத்த லவணடும். ஜனாதிபதி, 
பிரதைர், நாடாளுைனறை உறுபபினர்்கள் உடபட 

ஒடடு சைாத்தைா்க அ்னவரும் பதவி துறைக்்க 
லவணடும் எனறு ல்காரி லபாராடினார்்கள்.
 இந்தப லபாராடடம் சவறுைலன 
கூசசல் ல்காசங்களுடன கூடி்ய லபரணி்யா்க 
ைடடுைல்லாைல் ஜனாதிபதி சச்யல்கம், பிர 
தைரு்ட்ய சச்யல்கம் ைற்றும் ஜனாதிபதி 
ைாளி்்க எனபவற்றில் ல்காபாலவசத்துடன 
பிரலவசிக்கினறை அைவுக்குத் தார்மீ்கக் ல்காபத் 
தி்தக் ச்காணடிருந்தது. அடுத்த ்கடடைா்க 
லபாராடடக்்காரர்்கள் நாடாளுைனறைத்திற்குள்லை 
பிரலவசிபபதற்்கான நி்ல்ையும் உருவாகி 
யிருந்தது. ஆயினும் ்க்டசி லநரத்தில் அது ந்ட 
சபறைவில்்ல. தடுத்து நிறுத்தபபடடது.

 இந்தப லபாராடடத்தின வி்ைவா்க 
பிரதைர் ைகிந்த ராஜபக்சவும் தனது பதவி்்ய 
ராஜிநாைா சசயது உயிருக்கு அஞசி ஒளிந்து வாழும் 
நி்ல்ைக்கு ஆைாக்்கபபடடிருந்தார். நாடடின 
த்ல்ை்களில் ஏற்படடிருந்த ைாற்றைத்தினால் 
நாடடின ஆடசி பீடம் சவலசவலத்து ்கலஙகிப 
லபாயிருந்தது. நி்ல்ை்்யச சைாளிக்கும் 
வ்்கயில் ரணில் விக்கிரைசிங்க பிரதைராகினார். 
சதாடர்ந்து நாடாளுைனறைத் சதரிவின மூலம் 
ஜனாதிபதி்யா்கப சபாறுபலபற்றுக்ச்காணடார்.
 இனபபிரசசி்னக்கு அரசி்யல் தீர்வு 
்காணும் வழிமு்றை்களில் ்கவனக்குவிபபு 
சசய்யாைல் இராணுவ வழியில் தீர்வு ்காண 
முற்படடதன வி்ைவா்க நாடு சபரும் ்கடன 
சு்ைக்கு ஆைாகி்யது. சபற்றை ்கடன்க்ைச சசலுத்த 
முடி்யவில்்ல. நாடடின உற்பத்தித்து்றை்க்ை 
சாதுரி்யைா்க முனலனற்றை அரசு்கள் தவறின. லபார் 
சவற்றி்்ய மூலதனைா்கக் ச்காணடு அரசி்யலில் 
பிரலவசித்த லபார்க்்கால பாது்காபபுத்து்றையின 
சச்யலாைர் ல்காத்தபா்யா ராஜபக்ச இராணுவ 
வழிமு்றையிலான  நிர்வா்கத்்த சிவில் 
நிர்வா்கத்தில் புகுத்த மு்யனறைார். எலதசசதி்காரைா்க 
முடிவு்க்ை லைற்ச்காணடு நாடடின சபாரு 
ைாதாரத்்த லைலும் சீரழிபபதற்குக் ்காரணைானார். 
ஊழல்்க்ையும் இலஞசம் லைாசடி்க்ையும் அவர் 

்கணடு ச்காள்ைவில்்ல.
 இனத்துலவசத்்தயும் ைதசவறிப 
லபாக்்்கயும் மு்னபபா்கக் ச்காணடு சச்யற்படட 
அவ்ர, ஜனாதிபதவிக்குக் ச்காணடு வந்த சிங்கை 
சபௌத்த ைக்்கலை ஒனறு திரணடு எதிர்த்து ஆடசிக் 
்கடடி்லக் ்்கவிடடுக் ்கைவா்க ஓடித் தபபச 
சசயதனர். ஆடசி ைாற்றைத்தின மூலம் ஜனாதிபதி 
பதவி்்யக் ்்கபபற்றி்ய ரணில் விக்கிரைசிங்க 
அரசுக்கு எதிரான லபாராடடத்்தப ப்யங்கரவாதத் 
த்டசசடடத்்தக் ்்கயில் ்கவசைா்கக் ச்காணடு 
அடக்கி ஒடுக்கினார். லபாராடடதில் (அர்கல்ய) 
ஈடுபடடவர்்க்ைத் வீதி்களிலும் வீடு்களிலும் 

லதடித்லதடி லவட்ட்யாடினார்.
 நாடடின சபாருைாதாரத்்தத் 

தடடி நிமிர்த் துவலத தனது 
த்ல்யா்ய அரசி்யல் சபாறுபபு 

ஆடசிப சபாறுபபு என சூளு்ரத்து பல்லவறு 
நடவடிக்்்க்களில் ஈடுபடடார். முக்கி்யைா்க 
சர்வலதச நாண்ய நிதி்யத்தின ்கட்னப சபற்று 
நாடடின சபாருைாதாரத்்தச சீர் சசய்ய 
முடியும் எனறு நம்பினார். பிறை்ரயும் நம்பச 
சசயதார். ஆனாலும் அவர் எதிர்பார்த்தவாறு 
2022 ஆம் ஆணடின இறுதிக்குள் சர்வலதச 
நாண்ய நிதி்யத்தின ்கடனுதவி்்ய அவரால் 
சபற்றுக்ச்காள்ை முடி்யவில்்ல. அந்த மு்யற்சி 
2023 ஆம் ஆணடிலும் சதாடர்ந்து முனசனடுக் 
்கபபட லவணடி்ய நி்ல்ையிலலல்ய தள்ைாடிக் 
ச்காணடிருக்கினறைது.
 சபாருைாதார சநருக்்கடிக்குத் தீர்வு 
்காணபதற்கு சநாடித்துப லபான அரசி்ய்ல 
நிமிர்த்தி வலுவாக்்க அவரால் முடி்யவில்்ல. 
ஜனாதிபதி ல்காத்தாபா்ய ராஜபக்ச, பிரதைர் 
ைகிந்த ராஜபக்ச ஆகில்யாரின பதவி வில்க்லத் 
சதாடர்ந்து ஜனநா்ய்க வழிமு்றையில் நாடடின 
அரசி்யல் ஸ்திரபபடுத்தபபடவில்்ல. இதனால் 
நாடடின அரசி்யல் உறுதி்யற்றை நி்லயில் 2022 
ஆம் ஆணடின இறுதிக்்கடடத்திலும் தள்ைாடிக் 
ச்காணடிருபப்தல்ய ்காண முடிகினறைது.

 உறுதி்யற்று நசிந்து நலிந்துலபான 
அரசி்ய்ல ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரைசிங்கவி 
னால் வலுவாக்கி உறுதிபபடுத்த முடி்யவில்்ல. 
ைாறைா்கத் தனது ஜனாதிபதி பதவி்்ய நீடித்துக் 
ச்காள்வதிலும், தனது ஐக்கி்ய லதசி்ய ்கடசி்்ய 
வலுபபடுத்தி ைக்்கள் ைத்தியில் மீணடும் 
சசல்வாக்குள்ைதா்க ைாற்றி்ய்ைபபதிலும் கூடி்ய 
்கவனம் சசலுத்துகினறை லபாக்்்கல்ய ்காண முடி 
கினறைது.
 சடட ரீதி்யா்க அவர் ஜனாதிபதி பதவி்்யப 
சபற்றிருந்தாலும் சசல்வாக்குள்ை – ைக்்களின 
அபிைானத்்தப சபற்றை ஜனாதிபதி்யா்க அவர் 
ைக்்கைால் லநரடி்யா்கத் சதரிவு சசய்யபபட 
வில்்ல எனறை ஜனநா்ய்க வழிமு்றையில்ைந்த 
சடடரீதி்யான பலவீனம் - கு்றைபாட்டல்ய அவர் 
ச்காணடிருக்கினறைார். ஆயினும் நி்றைலவற்று 
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தமிழர் பாரம்பரி்ய அரஙகின நி்கழத்து்்க 
சவளி தனித்துவைானது, சமுதா்ய இ்ண்வ 

வலுபபடுத்துவது, ச்காணடாடி ைகிழவதற்குரி்யது, 
வாழவி்யலுக்குரி்யது, சடஙகு சார்ந்திருபபது, 
திறைந்த சவளி்்ய ்ை்யபபடுத்தியிருபபது. அத்து 
டன, இதில் பாரம்பரி்யக் கூத்துக்்களும், அதன 
ஆற்று்்க அழகி்யலும் திறைந்த சவளியும், அதன 
வாழவி்யலும் லசர்ந்து வலுவ்டந்திருபபது 
அ்னவரும் அறிந்த விட்யம். 
 ஒரு பிரலதசத்தின வாழவி்யலுடன இ்ண 
ந்து ச்காணடாடி ைகிழத்து வலுவாக்கும் 
கூத்தரஙகின இ்யல்பான முனசனடுபபில் சை்கால 
சமூ்க – அரசி்யல் - சபாருைாதார – சதாழில் நுடப – 
்காலனி்ய – நவீன அறிவி்யல் தாக்்கங்கள் ஏற்படுவ 
தும், ைாற்றைங்கள் இடம்சபறுவதும் வழ்ை.
 ைரபுவழி ஆற்று்்க வடிவங்க்ை உள் 
ளூரில் எவ்வாறு எைது முனலனார்்கள் தங்கைது 
வாழவி்யலுடன, அதன அழகி்யலுடன சமுதா்ய 
்ை்யம் சார்ந்த உருவாக்்கத்துடன, திறைந்த சவளியு 
டன, ்கைரி்யடித்தலுடன, அபிபபிரா்யங்கள் கூறு 
வதுடன, ஒருஙகி்ணவுடன, உயிர்பபுடன உரு 
வாக்கினார்்கலை அவ்வாறு அதன அடிபபுறை 
இ்யஙகி்யல் சவளியில் நினறு சச்யல் ்ை்யத்து 
டன அதற்்கான அணணாவியின பயி ற்சியுடன உரு 
வாக்குவதும், அரஙல்கற்றுவதும் முக்கி்யைானது.

 இம்முனசனடுபபு அக்்க்லயின இரு 
ப்ப வாழ நாளில் நி்லத்து நிற்பதற்குரி்ய, 
அ்ட்யாைத்்த வலுபபடுத்துவதற்குரி்ய, இைம் 
த்லமு்றையினரின ஞாபங்களில் இருக்்கக் 
கூடி்யதா்க வலுவ்ட்ய ்வக்்கலாம். இதற்கு 
ஆற்று்்க ்ை்ய முனசனடுபபும், அதன ்கைநி்ல 
அறிவும், திறைனும் அவசி்யம்.
 இவ்வாறைான எணணக்்கருவுடன இரு 
ப்பத் தக்்க்வபபதற்்கான சச்யல்்ை்ய முன 
சனடுபபா்க, குறித்த பிரலதசத்தின கூத்து ைரபின 
இ்யஙகி்யல் சவளியில் பயிலபபடட்தப 
லபானறு, ஆற்று்்க சசய்யபபடடு உருவான்தப 
லபானறு, அதன ைக்்கள் இ்ணவில் வலு 
வான்தபலபானறு சச்யற்படுத்தபபடடு அவ் 

வடிபபுறைத்தில் ஆயவு நி்லயுடன உருவானலத 
இந்த வசந்தன கூத்து ஆற்று்்க்யாகும். 
 இது 17.12.2022 அனறு திருல்காணை்ல 
ைாவடடத்தின லச்னயூர் கும்பத்துப பிள்்ை்யார் 
ல்காயில் முனறைலில் ந்டசபற்றைது.

 இவ்வாற்று்்க்்ய ஊரில் உள்ை சிறுவர் 
்க்ை ஈடுபடுத்தி கிழக்குப பல்்க்லக்்கழ்க நுண 
்க்லத்து்றையில் ‘ஆற்று்்க ்ை்யக் ்கற்றைல் 
்கற்பித்தலில்’ தனது ஆற்றை்லயும், திறை்னயும் 
ஈடுபடுத்தி ஆற்று்்க்யாைரா்க உருவாகி படடம் 
சபற்றை ஞானசக்தியும், அணணாவி்யார் லதணுரா 
னும், ஊர்க்்க்லஞர்்களும் ஊர்ப பிள்்ை்க்ை 
இ்ணத்துத் தனது முதுதத்துவைாணிக்்கான 
ஆயவின ஒரு பகுதி்்ய நிரபபுவதற்்கா்க உரு 
வானது. ்க்லவடிவம் ஒனறின இருப்பத் தக் 
்க்வபபதற்்கான மு்றையி்யலின சச்யற்பாடா்க 
அ்ைந்தது. 

 ஆற்று்்க ்ை்ய ஆயவா்க, அதன 
சச்யல்்ை்ய முனசனடுபபா்க இவ்வாற்று்்க 

அ்ைந்திருந்தது. இவ்வாயவின லைற்பார்்வ்யா 
ைர் எனறை ரீதியில் எனக்கு ைனைகிழசசி்்யத் தந்தது.

 குறித்த அடிபபுறைத்தின ்கைத்தில், குறித்த 
அரஙகின அழகி்ய்ல அதன அடிபபுறை வாழ 
வி்யலுடனும்,  ஆற்று்்க ்ை்யத்துடனும் 
வலுபபடுத்தபபடும் சபாழுலத ்க்லயின 
நி்லத்து நிற்பதற்்கான இருப்பத் தக்்க ்வக்்க 
முடியும். அபப்டபபு அவ்வடிபபுறைத்தில் 
வலுவாகி அசசமூ்கத்திற்குரி்யதா்க அ்ையும். 
ஆனால், நவீன நாட்கக் ்கணலணாடடத்துடன 
அணுகி அத்ன அசசமூ்கத்தில் இருந்து பறித்து, 
அந்நி்யபபடுத்தி சவளில்ய எடுபபதால் குறித்த 
நபருக்்கான ப்டபபாகி விடும். ஆதிக்்க அதி்காரம் 
வலுபசபற்று ்யார் அத்ன வடிவ்ைத்தாலரா 
அவருக்குரி்யதாக்்கபபடடு விடும். இவ்வாற் 
று்்க ்ை்ய உருவாக்்கத்தில் தனிைனி அ்ட 
்யாைபபடுத்து்்க, அடிபபுறைத்திற்கும் அதன 
ஆற்று்்க வடிவத்துக்குைான அந்நி்யபபடுத்தல் 
முதலி்யன இல்்ல.

 இவ்வாலறை இக் கூத்து அடிபபுறைத்தில் அதன 
வாழ ைக்்களின இ்ணவில், பயில்வில், திறைன 
பகிர்வில், ஒழுங்க்ைபபில், கூடடு உணர்வில் உரு 
வானது.
 இது ஒரு “சுலதசி்ய ஆயவு மு்றையி்யல்” 
ஆகும். இது இ்யல்பா்க அடிபபுறைத்தில் வலுவ்ட 
யும் சபாழுது, நி்லத்து நிற்பதற்்கான இருப்பத் 
தக்்க்வபபதற்்கான, ப்ழ்ய ஞாப்கங்க்ை 
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நாடடில் அண்ைக்்காலைா்க லதர்தல் நடாத் 
தபபட லவணடும் என எதிர்க் ்கடசியினரின 

ல்காரிக்்்க்யா்க ்காணபபடுகிறைது அதன ஒரு 
பகுதி்யா்க உள்ளூராடசிைனறை எல்்ல நிர்ண்யம் 
சதாடர்பில் ரணில் விக்ரைசிங்க அரசாங்கம் 
முனனால் லதர்தல் ஆ்ண்யாைர் ைஹிந்த லதசப 
பிரி்ய த்ல்ையில் ஆ்ணக்குழுசவான்றை நிறு 
வியுள்ைது .
 இத்ன ்வத்து லநாக்குகினறை லபாது 
இது சிறுபான்ை இன பிரதிநிதித்துவம் பாது 
்காக்்கபபடுைா எனபது ல்கள்விக்குறி்யாகியுள்ைது.
 திருல்காணை்ல ைாவடடம் கிழக்கு 
ைா்காணத்தில் 2 , 727 சதுர கிலலா மீற்றைர் பரபபை்வ 
ச்காணடு அ்ைந்துள்ைது திருல்காணை்ல 
ைாவடடம் 11 பிரலதச சச்யல்கங்க்ையும் 230 
கிராை லசவ்கர் பிரிவு்க்ையும் ச்காணடு அ்ைந் 
துள்ைது.
 இவ் ைாவடடைானது 03 லதர்தல் 
பிரிவு்கைான திருல்காணை்ல சதாகுதி,  மூதூர் 
சதாகுதி,  லசருவில சதாகுதி ஆகி்ய பிரிவு்க்ைக் 
ச்காணடுள்ைது. திருல்காணை்ல,  கிணணி்யா,  
ஆகி்ய இரணடு ந்கரச்ப்க்ையும் 11 பிரலதச 
ச்ப்க்ையும் ச்காணடுள்ைது.
 ைாவடடத்தின பிரதான சபாருைாதாரைா்க 
விவசா்யமும் சிறைந்து விைஙகுகினறைது.  28, 552 
செக்சட்யர் நீர்பபாசன சநல் நிலங்களும் 17, 482 
செக்சட்யர் ைானாவாரி நிலங்களும் உள்ைன. 
இ்வ தவிர ஆழ்கடல் மீனபிடித்தல் ைற்றும் வாவி 
மீனபிடி எனபன இபபகுதியின சபாருைாதார 
தைத்தின முக் கி்ய கூறு்களில் ஒனறைாகும். 
சுற்றுலா து்றை,  ல்காழி வைர்பபு ,சதன்னப 
பயிர்சசசய்்க லபானறைவற்்றை ஏ்ன்ய 
சபாருைாதார நட வடிக்்்க்கைா்க அ்ட்யாைம் 
்காணலாம் லைலும் திருல்காணை்ல தனன்கத்லத 
அழகி்ய ஒரு இ்யற்்்கத் து்றைமு்கத்்தயும் 
ச்காணடது ைடடுைனறி இராணுவ,  வணி்க,  
வரலாற்று முக்கி்யத்துவம் வாயந்த ஒரு வனபபு 
மிகு ைாவடடம் எனலாம்.
 கிழக்கு ைா்காணத்தின வடக்குப பகுதி 
்யான திருல்காணை்ல ைாவடடம் வடக்ல்க 
்யான ஓ்யா லைற்கில் அனுராதபுரம் ைற்றும் 
சபாலனனறுவ ைாவடடத்்தயும் சதற்கில் 
சவரு்கல் ஆறு ஆகி்யவற்றைால் சூழபபடடுள்ைது. 
இந்த ைாவடடம் முக்கி்யைான சைசவளி்க்ையும் 
நீணட ்க்ரல்யாரங்க்ையும் ச்காணடுள்ைது 
அத்துடன இந்த ைாவடடத்தில் எல்லலாராலும் 
மி்கவும் ைதிக்்கபபடும் வரலாற்றுசசிறைபபு மிக்்க 
திருக்ல்காலணஸ்வரம் ல்காயில் அ்ைந்துள்ைது 
இது இந்த ைாவடடத்தின ைகி்ையும் அற்புதம் 
எனறைால் அது உண்ைதான.
 இந்த நி்லயில் இவ் ைாவடடத்தின 
குடடி அரசு்கைா்க உள்ளூராடசி ச்ப்கள் ்காணப 
படுகினறைது உள்ளூராடசி ைனறை எல்்ல மீள் 
நிர்ண்யத்தில் இவ் ைாவடடத்தின சிறுபான்ை 
ைக்்கள்தான கூடுதலா்க பாதிக்்கபபடடுள்ைனர்.
 இவ் விட்யம் சம்ைந்தைா்க முக்கி்ய ்கலந்து 
்ர்யாடல்்கள் திருல்காணை்ல ைாவடடத்தில் 
இடம் சபற்று வருகினறைது. ஈலராஸ் சனநா்ய்க 
முனனணியின திருல்காணை்ல ைாவடடக் 
கி்ையினால் திருல்காணை்ல ைாவடடத்தில் 
உள்ளுராடசி ைனறைங்களின எல்்ல மீள் நிர்ண்யம் 
சதாடர்பான அ்னத்துக்்கடசிக் ்கலந்து்ர்யாடல்
ஒழுங்க்ைக்்கபபடடது.
 21.11.2022 ஆம் நாைனறு திருக்ல்காணை்ல 
ந்கரில் உள்ை ‘நைபா்கம்’ உணவ்கத்தில் இக் 

்கலந்து்ர்யாடல் ஈலராஸ் சனநா்ய்க முனனணியின 
ஒருங்க்ைபபுச சச்யலரும் திருல்காணை்ல 
ைாவடடக்கி்ைத் த்லவருைான ்கதிர்.திருசசசல் 
வம் அவர்்களின த்ல்ையில் ந்டசபற்றைது.

 இக்்கலந்து்ர்யாடலுக்குத் திருக்ல்காண 
ை்ல ைாவடடத்தில் இ்யஙகுகினறை தமிழ லபசும் 
ைக்்கள் நலனில் அக்்க்றையுடன சச்யற்படும் 
அ்னத்துப பிராந்தி்யக் ்கடசி்களுக்கும் ஈலராஸ் 
சனநா்ய்க முனனணியினால் அ்ழபபு விடுக் 
்கபபடடிருந்தது. ்கலந்து்ர்யாடலில் எடடுக் ்கடசி 
்கள் பஙகுபற்றியிருந்தன.
 திருல்காணை்ல ைாவடடத்தில் தமிழ 
முஸ்லிம் சிங்கை ைக்்கள் வாழகினறைனர். அதி்க 
எணணிக்்்கயில் முஸ்லிம்்களும் அடுத்ததா்க 
தமி ழர்்களும் மூனறைாவதா்க சபரும்பான்ை 
இன ைக்்களும் வாழகினறைனர். ஆனால் கு்றைந்த 
எணணிக்்்கயில் சபரும்பான்ை இன  ைக்்கள் 
வாழுகினறை உள்ளுராடசி ைனறைங்களுக்கு 
(சைாரசவவ , ல்காைரங்கடசவல பதவிசிறிபுர) 
அதி்கைவான எணணிக்்்கயில் உள்ளுராடசிைனறை 
உறுபபினர்்கள் வழங்கபபடடுள்ைனர். 
 இவ்வாறைான வடடார எல்்ல நிர்ண்யம் 
சபரும்பான்ை பிரலதசங்களுக்கு சபரும்பாலும் 
சாத்கைா்கவுள்ை்த இதன ஊடா்க எம்ைால் 
்கணடு ச்காள்ைலாம். சனத்சதா்்கக்கு ஏற்றைவாறு 
வடடாரங்கள் சிறுபான்ை இன ைக்்கள் வாழும் 
பிரலதசங்களில் பிரிக்்கபபடவில்்ல இது சபரும் 
அநீதி்யாகும் உறுபபினர்்களின எணணிக்்்க 
கு்றைக்்கபபடும் லபாது அரசி்யல் உரி்ை மீறைப 
படுகிறைது.
 அலதலவ்ை முஸ்லிம் ைக்்கள் அதி்கைா்க 
வாழும் கிணணி்யா ந்கரச்ப ைற்றும் கிணணி்யா 
பிரலதச ச்ப லபானறை உள்ளுராடசி ைனறைங்களுக்கு 
கு்றைவான உறுபபினர்்கள் ஒதுக்்கபபடடுள்ைனர். 
 அதி்கைவான ைக்்கள் சதா்்கயி்னயும் 
வாக்்காைர்்க்ையும் ச்காணடிருக்கும் மூதூர் பிரலதச 
ச்பக்கும் கு்றைவான எணணிக்்்கயி லலல்ய 
உறுபபினர்்கள் குறித்சதாதுக்்கபபடடுள்ைனர்.
 தற்லபாது அரசினால் ல்காரபபடடுள்ை 
உறுபபினர்்க்ை கு்றைபபதற்்கான முனசைாழி 
வி்ன திருக்ல்காணை்ல ைாவடடத்தில் 
சச்யற் படடுக்ச்காணடிருக்கும் ்கடசி்கள் 

அ்னத்்தயும் ஒனறி்ணத்து ஒலர முடிவி்ன 
எடடுவதற்்கான மு்யற்சி்யா்கலவ ஈலராஸ் சன 
நா்ய்க முனனணியினால் அ்னத்துக்்கடசிக் ்கலந்து 
்ர்யாடல் ஒழுஙகுபடுத்தபபடடிருந்தது.
 இக்்கலந்து்ர்யாடலில் தமிழத் லதசி்யக் 
கூடட்ைபபினருக்கு அ்ழபபு விடுக்்கபபடட 
சதனினும் அவர்்கள் ்கலந்துச்காள்ைவில்்ல 
என அறி்ய முடிகினறைது.அகில இலங்்க ைக்்கள் 
்காஙகிரஸ் சார்பா்க முனனால் பிரதி்ய்ைசசரும் 
்கடசியின லதசி்ய அ்ைபபாைருைான அபதுல்லா 
ைஹ்ரூப ்கலந்து ச்காணடு தனது ்கருத்துக்்க்ை 
முன்வத்தார்.
 தற்லபாது ல்காரபபடடுள்ை உறுபபினர்்கள் 
எணணிக்்்கக் கு்றைபபு முனசைாழிவி்ன 
அ்னவரும் ஒனறி்ணந்து தூரலநாக்குடன 
சச்யற்பட லவணடும் எனறை லநாக்கிலலல்ய 
இக்்கலந்து்ர்யாடல் ஒழுங்க்ைக்்கபபடடது 
என ஈலராஸ் சனநா்ய்க முனனணியின ைாவட 
டக்கி்ைத் த்லவர் ்கதிர். திருசசசல்வம் சதரிவித் 
தார்.
 இலதலவ்ை 20.11.2022 ஆம் நாைனறு 
உள்ளுராடசி ைனறைங்களின உறுபபினர்்கள் 
எண ணிக்்்கக் கு்றைபபுத் சதாடர்பான 
்கலந்து்ர்யாடல் ஒனறு இலங்்கத் தமிழரசுக் 
்கடசியின திருல்காணை்ல பணிை்னயில் ந்ட 
சபற்றைது.
 இக்்கலந்து்ர்யாடலுக்கு தமிழரசுக் 
்கடசியின திருல்காணை்ல ைாவடடக்கி்ைத் 
த்லவர் ச.கு்கதாசன அவர்்கைது அ்ழபபின 
லபரில் ஈலராஸ் சனநா்ய்க முனனணியின ைாவ 
டடக்கி்ைத் த்லவர் ்கதிர்.திருசசசல்வம் 
அவர்்கள் தமிழரசுக் ்கடசி பணிை்னக்குச சசனறி 
ருந்தார். அக்்கலந்து்ர்யாடலுக்கு நாடாளுைனறை 
உறுபபினர் எம்.ஏ.சுைந்திரன அவர்்கள் வரு்்க 
தந்து உள்ளுராடசி ைனறை உறுபபினர்்கள் கு்றைபபுத் 
சதாடர்பா்க விைக்்கைளித்திருந்த்ையும் குறிப 
பிடத்தக்்கது இக் ்கலந்து்ர்யாடலில் தமிழரசுக் 
்கடசி்்ய பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் உள்ளூராடசி 
ைனறை உறுபபினர்்கள் பலர் ்கலந்து சிறைபபித்து 
இருந்தனர்.
 அண்ைக்்காலத்தில் திருல்காணை்ல 
ைாவடடத்தில் தமிழ - முஸ்லிம் ்கடசி்கள் ஒனறி 
்ணந்து நடாத்தி்ய ்கலந்து்ர்யாடலா்க 21 ம் தி்கதி 
ஈலராஸ் சனநா்ய்க முனனணி ஏற்பாடு சசயத இக் 
்கலந்து்ர்யாடல் அ்ைந்து இருந்தது என இத்னக் 
குறிபபிட முடியும். இவ்சவாழுங்க்ைபபிற்்கான 
ஏற்பாடடி்ன  ஈலராஸ் சனநா்ய்க முனனணியின 
ைாவடடக்கி்ைத் த்லவர் ்கதிர்.திருசசசல்வம்  
ஏற்பாடு சசயதார் .
அவர் கூறும்லபாது ‘ வடக்குக் கிழக்கிலல எண 
ணிக்்்கயிலல கு்றைவா்க வாழும் ைக்்கைது 
ஒற்று்ை எனபது இனறி்ய்ை்யாதது. இரு ைக் 
்களி்டல்ய்யான ைனந்திறைந்த ்கலந்து்ர்யாடல்்கள் 
ஒழுஙகுபடுத்தபபடடாலனறி இரு ைக்்கள் கூட 
டமும் தைது இருபபி்ன இழக்்க லவணடி்ய 
நி்லக்குச சசல்வது உறுதி. எணபது்களின 
பினனர் இரு ைக்்கள் கூடடத்தினரி்டல்ய 
ஏற்படட ைன ஐ்யங்கள் சிறிலங்கா அரசினால் 
திடடமிடடு ஏற்படுத்தபபடடது. அத்ன 
விடுத்ல இ்யக் ்கங்களும் இஸ்லாமி்ய ைக்்களும் 
சரி்யா்கப புரிந்து ச்காள்ை முடி்யா்ைல்ய ைனங 
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ை்ல்ய்க ைக்்களின பிரசசி்ன்கள் நாளு 
க்கு நாள் அதி்கரித்து வரும் நி்லயில் 

இவற்றுக்்கான தீர்வு ்கானல் நீராகிக் ச்காண 
டிருக்கினறைது.அரசி்யல்வாதி்கள் ைற்றும் அரசி்யல் 
்கடசி்களி்டல்ய ்காணபபடும் ஐக்கி்யைற்றை, 
இழுபறி நி்ல்ை்கள் பிரசசி்ன்களுக்்கான தீர் 
வி்ன அசாத்தி்யைாக்கி வருகினறைன.இதனி்டல்ய 
ை்ல்ய்க ைக்்கள் எதிர்ச்காள்ளும் பிரசசி்ன்கள் 
சதாடர்பில் மு்றை்யான திடட வ்ரவு அர 
சாங்கத்திடம் முன்வக்்கபபடுவலதாடு எந்த 
அரசாங்கம் ஆடசிபீடலைறி்யலபாதும் ை்ல்ய்க 
்கடசி்கள் ஐக்கி்யத்துடனான 
உரி்ய அழுத்தத்தின ஊடா்க 
அவற்றுக்்கான தீர்வி்னப 
சபற்றுக் ச்காடுக்்க மு்யற் 
சிக்்க லவணடும் எனறு புத்தி 
ஜீவி்கள் வலியுறுத்தி வருகினறைனர். 
 ை்ல்ய்க ைக்்கள் இலங்்க திருநாடடிற்கு 
வரு்்க தந்து இந்த ஆணடுடன 200 வருட்கால 
வரலாற்்றை எடடிப பிடித்துள்ைனர்.எனறைலபாதும் 
இவர்்களின வாழக்்்கக்கும் வரலாற்றுக்கும்  
இ்டயில்   முனலனற்றை்கரைான ஒரு லபாக்கி்னக் 
்காணமுடி்யவில்்ல.இக்்காலபபகுதியில் இவர்்கள் 
எதிர்ச்காணட சவால்்கள் ச்காஞச நஞசைல்ல.”சாண 
ஏறினால் முழம் சறுக்கும்” நி்லயிலலல்ய 
இவர்்களின வாழக்்்கப லபாக்கு்கள் அ்ைந் 
திருந்தன.1948 ம் ஆணடில் இம்ைக்்களின வாக்கு 
ரி்ை்்யயும் பிரசாவுரி்ை்்யயும் பறித்சதடுத்த 
ஐக்கி்ய லதசி்யக் ்கடசி மி்கபசபரும் ்கைங்கத்்த 
இலங்்கயின வரலாற்றில் ஏற்படுத்தி இருந்தது.
இதனால் ஏற்படட தழும்பு்கள் இனனும் 
நீஙகி்யதா்க இல்்ல.1956 இல் ச்காணடு 
வரபபடட தனிசசிங்கை சடடமும் இம்ைக்்களின 
சைாழியுரி்ை்க்ை பறித்சதடுத்தது.்காலத்துக்கு 
்காலம் இம்ைக்்கள் மீது ்கடடவிழத்து விடபபடட 
வனசச்யல்்கள் இசசமூ்கத்தின ஆணிலவ்ர 
அ்சத்திருந்தன.பலர் ை்ல்ய்கத்தில் இருந்து 
வடக்கு கிழக்கு பகுதி்களுக்கும் இந்தி்யாவிற் 
கும் இடம்சப்யர்வதற்கும் இத்த்்க்ய நி்ல 
்ை்கள் உந்துசக்தி்யாகி இருந்தன.இதனால் 
சமூ்கத்தின இருபபு பல இடங்களில் 
ல்கள்விக்குறி்யானது.” இலங்்க நாடானது 
அதன 75 சதவீத ைக்்கைான சிங்கைவர்்களுக்ல்க 
சசாந்தைானது.சிறுபான்ையினர் இந்த நாடடில் 
எங்களுடன வாழலாம்.ஆனால் அவர்்கள் 
சிறுபான்ையினரின உரி்ை்கள் எனறை 
அடிபப்டயில் சாத்தி்யைற்றைதான எவற்்றையும் 
ல்காரிக்்்க்கைா்க முன்வக்்க முடி்யாது” 
எனறை இனவாதி்களின சசால்லாடல்்களுக்கு 
ைத்தியில் ை்ல்ய்க சமூ்கத்தின உரி்ை்களும் 
சதாடர்சசி்யா்க ைறுதலிக்்கபபடலட வந்துள் 
ைன.”இலங்்க்யர்” எனறை சபாது வ்ர்ய்றைக்குள் 
அவர்்கள் உள்ளீர்க்்கபபடாது ைாற்றைாந்தாய 
ைனபபான்ையுடலனல்ய நி்ல்ை்கள் சதாடர் 
ந்த வணணமுள்ைன.இது ஒரு துரதிஷ்ட லை்யாகும்.
                   இலதலவ்ை இந்தி்ய வம்சாவளி ைக்்களின 
சனத்சதா்்கயில் பாரி்ய வீழசசி ஏற்படடிருந்த 
நி்லயில் இம்ைக்்களின சனத்சதா்்க குறித்த 
புள்ளி விவரங்கள் ஏற்றுக்ச்காள்ைக் கூடி்யதா்க 
இல்்ல.இதில் திடடமிடட மூடிை்றைபபு்கள் 
இடம்சபறுகினறைன எனறை சந்லத்கம் லைசலழு 
கினறைது எனறு லபராசிரி்யர் ஏ.எஸ்.சந்திரலபாஷ் 
லபானறைவர்்கள் சுடடிக்்காடடி இருந்த்ையும் 
இஙகு லநாக்்கத்தக்்கதாகும்.ஒரு சமூ்கம் பல் 
லவறு சாத்க வி்ைவு்க்ையும் சபற்றுக் ச்காள் 
வதற்கு அசசமூ்கம்சார் சனத்சதா்்க முக்கி்ய 
இடம் வகிக்கினறைது.இந்த நி்லயில் இந்தி்ய 
வம்சாவளியினர் சதாடர்பா்க முன்வக்்கபபடும் 
சனத்சதா்்க குறித்து ஐ்யபபாடு்கள் லைலலாங 
குகினறைன..2012 இல் இஙகிருந்த இந்தி்ய வம்சாவளி 
தமிழர்்களின எணணிக்்்க 14 இலடசத்து 44,184 
ஆகும்.இது நாடடின சைாத்த சனத்சதா்்கயில் 7.1 

வீதைா்க இருந்தது.இந்நி்லயில் அரசி்யலின ச்கல 
ைடடங்களிலும் இம்ைக்்களின பிரதிநிதித்துவம் 7.1 
வீதம் எனபத்ன வலியுறுத்த லவணடும்.எனினும் 
இந்தி்ய வம்சாவளியினர் பலர் தம்்ை இலங்்க 
தமிழர் எனறு பதிந்துச்காணட்ை உள்ளிடட  பல 
்காரணங்கைால் இம்ைக்்களின சதா்்க பினவந்த 
்காலத்தில் நாடடின சைாத்த சனத்சதா்்கயில் 
4.1 வீதைாகியுள்ைது. இதனடிபப்டயில் சுைார் 
ஆறு இலடசத்து நான்காயிரத்து 680  இந்தி்ய 
வம்சாவளியினர் தம்்ை இலங்்கத் தமிழர்்கைா்க 
பதிவு சசயதுச்காணடுள்ைதா்க லபராசிரி்யர் ஏ.எஸ்.
சந்திரலபாஷ் குறிபபிடுகினறைார்.இது சதாடர்பில் 
விலசட ்கவனம் சசலுத்த லவணடி்ய ஒரு லத்வ 
லைசலழுந்துள்ைது.

பின்னளைவு்கள்
இந்தி்ய வம்சாவளி ைக்்க்ை திடடமிடடு 
ஓரங்கடடும் நி்கழவி்ன இனவாதி்கள் படடி 
்யல் அடிபப்டயில் ்காலத்துக்கு ்காலம் நி்றை 
லவற்றி வருவது ஒனறும் புதி்ய விட்யைல்ல.
இதனால் இம்ைக்்களின ச்கல து்றை்களும் 
பாதிபபி்ன எதிர்ச்காணடுள்ை நி்லயில் 
உரி்ை ைழுங்கடிபபுக்்களும் அதி்கைா்கலவ 
இடம்சபறுகினறைன.இதில் சவட்கக்ல்கடு எனன 
சவனறைால் இசசமூ்கத்்தச லசர்ந்த பசலசாந்தி  
அரசி்யல்வாதி்கள் சிலரும் இதற்கு உடந்்த்யா்க 
இருபபலத்யாகும்.”லவலில்ய பயி்ர லையகினறை”  
இந்த நி்ல ச்காடு்ையிலும் ச்காடு்ை்யாகும் 
எனப்தயும் ைறுபபதற்கில்்ல.ை்ல்ய்க 
ைக்்கள் இந்நாடடிற்கு வரு்்கதந்த ்காலம் 
முதல் அவர்்களின முனலனற்றைங்கள் ைற்றும் 
பினன்டவு்கள் சதாடர்பில் ்காலத்துக்கு 
்காலம் லதசி்ய ைற்றும் சர்வலதச ஆயவு்கள் 
பலவும் லைற்ச்காள்ைபபடடுள்ைன.இனறும் 
லைற்ச்காள்ைபபடடும் வருகினறைன.லதாடட 
ைக்்களின சமூ்க,சபாருைாதார நி்ல்ை 
குறித்து 1992 ம் ஆணடு ஜனாதிபதி ஆ்ணக்குழு 
நி்யமிக்்கபபடடது.இவ்வா்ணக்குழுவானது 
பல விட்யங்களில் ை்ல்ய்க ைக்்கள் பின 
தஙகியிருபபதா்க சுடடிக்்காடடி இருந்தது. 
இதனடிபப்டயில் குடியுரி்ை, சதாழிலா 
வாயபபுக்்கள், ்கல்வி, சதாழிற்பயிற்சி, வீடடு 
வசதியும் சு்காதாரமும்,சமூ்கநலன லபணல், 
மினசார வசதி, சதாடர்பாடல் வசதி்கள், சமூ்க 
ைற்றும் ்கலாசார லைம்பாடு, வி்ை்யாடடு, 
சபாழுதுலபாக்கு லபானறைவற்றிற்்கான வசதி்கள், 
பிரதான லதசி்ய நீலராடடத்தில் இ்ணந்து 
ச்காள்வதற்்கான வாயபபு்கள் எனபவற்றில் 
இம்ைக்்கள் பினன்டவி்ன சவளிபபடுத்தி 
இருந்தனர் எனபத்ன ஆயவு வலியுறுத்தி்யது.1976  
ைற்றும் 2015 லபானறை ்காலபபகுதியில் இடம்சபற்றை 
சு்காதாரம் ைற்றும் லபாஷாக்கு சதாடர்பான 
ஆயவு்களும் ை்ல்ய்க ைக்்களின பினன்டவுக்கு 
சானறைாகினறைன.லைலும் இம்ைக்்களின ்கல்வி, 
வருைானம் குறித்த ஆயவு்களும் திருபதி தருவதா்க 
இல்்ல.
 ை்ல்ய்க ைக்்கள் நாடடின முதுச்கலும் 
பா்கவும் ஒரு தனித்துவைான சமூ்கைா்கவும் 
இருந்து வருகினறைனர்.லதசத்தின அபிவிருத்தியில் 
இவர்்களின வகிபா்கம் அதி்கைாகும்.எனினும் 
இம்ைக்்கள் மீதான புறைக்்கணிபபு லவத்ன 

தருவதா்கவுள்ைது.வீடடுரி்ை, ்காணியுரி்ை 
சதாடர்பில் இவர்்கள் எதிர்ச்காள்ளும் 
பிரசசி்ன்கள் இனனும் தீர்ந்ததா்க இல்்ல.
பிரித்தானி்யர் ்காலத்தில் ்கடடபபடட ல்யன 
அ்றை்களிலலல்ய இனனும் பலர் வாழக்்்க்்ய 
சதா்லத்துக் ச்காணடிருக்கினறைனர்.”லதாடட 
ைக்்களின வாழக்்்கத் தரத்்த உ்யர்த்துவதற்கு 
எந்த அரசாங்கமும் உரி்ய நடவடிக்்்க எடுக்்க 
வில்்ல.200 வருடங்க்ை அணமித்துள்ைலபாதும் 
அவர்்களுக்கு சசாந்தைா்க வீடும் இல்்ல.
ைரணித்தால் அடக்்கம் சசயவதற்கு ை்யானமும் 
இல்்ல.லதாடட ைக்்களின சம்பை பிரசசி்னயும் 
இனனும் அவ்வாலறை இருந்து வருகினறைது.200 
வருட்காலைா்க அவர்்கள் லதாடடங்களில் சதாழில் 

சசயது வருகினறைலபாதும் 
இனனும் நாடகூலி்கைா்கலவ 
இருந்து வருவது ்கவ்ல 
்யளிக்கினறைது.ைாதச சம்பைம் 
அவர்்களுக்கு இல்லா்ை 

ஒரு கு்றைபாடாகும்” எனறு பாரா ளுைனறை 
உறுபபினர் விஜித்த லெரத் அண்ையில் வருத்தம் 
சதரிவித்திருந்தார்.
 வறு்ையின உக்கிரம் ை்ல்ய்க ைக்்க்ை 
ஆடடிப ப்டக்கினறை நி்லயில் ச்கலது்றை 
பினன்டவு்களுக்கும் இது வலுலசர்த்து வரு 
வதும் புதி்ய விட்யைல்ல. “வறு்ை்யானது 
பல்பரி ைாணங்க்ைக் ச்காணட ஒனறைாகும். 
நி்லத்திருக் கூடி்ய வாழக்்்கத் தரத் தி்ன 
உறுதிசசயது ச்காள்வதற்கு லபாதுைான வரு 
ைானமும் உற்பத்தித்திறைன ச்காணட சாதனங்களும் 
இல்லாதிருத்தல், பசியும் லபாஷாக்கின்ையும் 
்காணபபடுதல், ்கல்வி்்யயும் லவறு அடிப 
ப்டத் லத்வ்க்ையும் பூர்த்தி சசயது 
ச்காள்ை முடி்யாதநி்ல ்காணபபடுதல், 
லநாயவாயபபடுதலும் அதனால் ஏற்படும் 
உயிரிழபபும்,வீடின்ை அல்லது லபாதுைான 
இருபபிட வசதியின்ை , பாது்காபபற்றை சூழல் 
்காணபபடுதல் லபானறைவற்லறைாடு சமூ்க ரீதி்யான 
பாரபடசங்களுக்கு உள்ைாதல் அல்லது ஒதுக்கி 
்வக்்கபபடுதல் எனபனவும் வறு்ை்்ய 
ஏற்படுத்தும் ்காரணி்கைாகும் “எனறு 1995 
இல் சவளி்யான ஐக்கி்ய நாடு்கள் ச்பயின 
அறிக்்்கச்யானறில் குறிபபிடபபடடுள்ைது.
இந்தவ்்கயில் சபருந்லதாடட ைக்்கள் இத் 
த்்க்ய  தாக்்க வி்ைவு்கள் பலவற்்றையும் எதிர் 
ச்காள்ளும் நி்லயில் அம்ைக்்களின வறு்ை 
அதி்கரித்துள்ைலதாடு இ்யல்பு வாழக்்்க்்யயும் 
சபரிதும் பாதிபப்டந்துள்ைது.ஏ்ன்ய சமூ 
்கங்களுடன ஒபபிடுமிடத்து இது அதி்கைா்கலவ 
சவளித்சதரிவத்ன அவதானிக்்கக் கூடி்யதா்க 
உள்ைது.

ச்பாதுக் ச்காள்ள்க
ை்ல்ய்க ைக்்களின அபிவிருத்தி ்கருதி ்கட 
ந்த்காலத்தில் மூனறைாணடு ,ஐந்தாணடு, பத் 
தாணடு திடடங்கள் முன்வக்்கபபடடன.
எனினும் இவற்றின ஊடா்க உரி்ய சாத்க 
வி்ைவு்கள் சபற்றுக் ச்காள்ைபபடாத நி்ல 
யில் திடடங்களின ஊடான எதிர்பார்பபு 
பூர்த்தி்யா்கவில்்ல..இது ஒரு துரதிஷ்டைான 
நி்லல்ய்யாகும்.இத்த்்க்ய திடடங்களுக்கு 
சைனலைலும் அழுத்தம் ச்காடுக்்கபபடுவலதாடு 
திடடங்களின சவற்றிக்கு ை்ல்ய்க ்கடசி்களும், 
அரசி்யல்வாதி்களும் ஐக்கி்யத்துடன ஒத்து்ழபபு 
வழங்கலவணடி்யது அவசி்யைாகும்.எந்த்கடசி 
ஆடசிபீடலைறினாலும் ை்ல்ய்க ைக்்களின 
அபிவிருத்தி ்கருதி முன்வக்்கபபடும் சபாதுவான 
திடடத்்த நி்றைலவற்றுவதற்கு அழுத்தம் 
ச்காடுபபது இனறி்ய்ை்யாததாகும்..இஙகு ்கடசி 
அரசி்யல், சு்ய இலாபங்களுக்கு அபபால் ைக்்களின 
லத்வ்க்ை முனனிறுத்தி சச்யற்படுதல் 
லவணடும்.இது சாத்க வி்ைவு்கள் பலவற்றுக்கும் 
அடித்தைைாகும்.இந்நி்லயில் ஜனாதிபதி ரணில் 
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தமிழீழத் லதசத்தின விடுத்லப லபாராடடத்தி 
லும் நீதிக்்கான லபாராடடத்திலும் தாக்்கம் 

ச்காள்ளும்படி்யான புறைக் ்காரணி்களில் முதன 
்ை்யான ஒனறு: இந்தி்ய வல்லரசின அணுகுமு்றை!
 முள்ளிவாயக்்காலுக்குப பிறை்கான ்கால 
ஓடடத்தில் 2022ஆம் ஆணடிற்குத் தனிசசிறைபபான 
இடம் உணடு.
 சனவரி 22ஆம் நாள் ச்காழும்புவில் இருக் 
கும் இந்தி்ய தூதர்கத்திற்குச சசனறு தமிழத் 
லதசி்ய கூடட்ைபபு, சடலலா, ஈபிஆர்எல்எப, 
தமிழ ைக்்கள் லதசி்ய முனனணி ஆகி்ய ்கடசி்களின 
நாடாளுைனறை உறுபபினர்்கள் இந்தி்யத் த்ல 
்ை்ய்ைசசர் லைாதிக்கு ஒரு ்கடிதம் தந்தனர்.  
இந்தி்ய – இலங்்க உடனபடிக்்்கயின படி 
ச்காணடுவரபபடட 13ஆம் திருத்தத்்த 
முழு்ை்யா்கச சச்யலாக்்க இந்தி்யா வலியுறுத்த 
லவணடும் எனபலத ைடலின சாறைம். கூடலவ 
்காணாைலாக்்கபபடலடார் பிரசச்ன, அரசி்யல் 
்்கதி்கள் விடுத்ல, ்காணி்கள் பறிபபுத் தடுபபு, 
சதால்லி்யல் தி்ணக் ்கைத்தின தமிழின 
அ்ட்யாை அழிபபு மு்யற்சி்கள் ஆகி்யவற்்றையும் 
சுடடிக்்காடடினர். சைஷ்டி, கூடடாடசி, ஒரு 
நாடு, இரு லதசம் எனசறைல்லாம் லபசக் கூடி்ய 
தமிழத் த்லவர்்கள் இந்தி்யாவின விருபபத்்த 
தங்களு்ட்ய ல்காரிக்்்க்யா்க எழுதிக் ச்காடுத்தலத 
அந்த ைடல்.
 சிங்கை ைக்்களின 3இல் 2 சபரும்பா 
ன்ையுடன முடிசூடிக் ச்காணட ல்காத்தப்ய 
‘அறை்கல்யா’ லபாராடடங்கைால் உயிருக்கு அஞசி 
ஊர் ஊராய ஓட லநர்ந்தது. ல்காத்தப்ய்வக் 
ச்காணடாடி்ய சிங்கை ைக்்கலை ச்காழும்பு ்கடற் 
்க்ரயில் ’ல்காடடா ல்கா்கை’, ’்ைனா ல்கா்கை’ 
எனறு லபாராடினர்.
 சவறும் ஒலரச்யாரு நாடாளுைனறை 
இடத்்த ் வத்துக் ச்காணடிருந்த இரணில் சதுரங்க 
ஆடடத்தில் ஒரு சிபபாய லபானறைவர்தான. ஆனால், 
அசைரிக்்க வல்லரசி்யத்தின விருபபத்திற்கு 
இணங்க அதிபரா்க முடிசூடடபபடடார். 
இரணில் பல்லக்கில் பவனி வந்தாலும் அ்தத் 
தூக்கிச சுைபபது எனனலவா இராசபக்சாக்்களின 
சபாதுசன சபரமுனாதான. எனலவ, எபலபாது 
லவணடுைானாலும் அவர்்கள் பல்லக்்்கக் கீலழ 
லபாடடுவிடடு ஓடலாம் எனபதும் உண்ைல்ய.
 அந்நி்யச சசலாவணி ்்கயிருபபு 
இல்்ல, எனலவ, எரிசபாருள், மினசாரம், 
உணவுப சபாருட்கள் இல்்ல எனபலத 
லபாராடடத்்தத் தூணடி்யது. ஈஸ்டர் குணடு 
சவடிப்பப ப்யனபடுத்தி இரணில் – சிறி 
லசனா்வ விரடடி்யடித்து ஆடசிக்கு வந்தார்்கள் 
இராசபக்லசக்்கள். 2015இல் இந்தி்ய – அசைரிக்்க 
சார்பு ஆடசி்யாைர்்கள் ்்கக்குப லபான இலங்்க 
2019 இறுதியில் சீன சார்பு ஆடசி்யாைர்்களின 
்்கக்குப லபானது. ல்காத்தப்ய ஓடிக் ச்காணடிருக் 
கும் லபாலத இலங்்கத் தீ்வ லநாக்கி எரி 
சபாருட்கள் சசல்லத் சதாடஙகின. வழங்கல் 
வரவர இரணிலும் பதவியிறைங்க லவணடும் எனறை 
லபாராடடத்திற்்கான ைக்்கள் வரு்்க கு்றை்யத் 
சதாடஙகி விடடது.
 உல்கப சபரி்யணணன அசைரிக்்கா. 
சிங்கை சவகுைக்்களின லபாராடட உணர்்வ 
ஆடடுவித்துக் ச்காணடிருந்த லபாது உள்ளூர்ப 
சபரி்யணணன இந்தி்யா தமிழத் த்ல்ை்க்ைக் 
்கடடுபபடுத்திக் ச்காணடிருந்ததா்கலவ சதரிகிறைது. 
தமிழ ைக்்களின லபாராடடக்்காரார்்கள் சிங்கை 
ைக்்களின குடி்யாடசி்யப லபாராடடத்திலிருந்து 

விலகி நிற்பலத தைது லதசி்ய விடுத்லக்கு 
நல்லது எனறு சசால்லிக் ச்காணடிருந்தனர். 
பதவி அரசி்யல்்காரர்்கலைா சவல்லும் பக்்கம் 
எதுசவனறு சதரி்யாத நி்லயில் லவடிக்்்கப 
பார்பலபாம் எனறு எபலபாதும் லபால் தைது 
ைதிநுடபத்்தக் ்காடடிக்ச்காணடனர். சிங்கைக் 

்கடும்லபாக்்காைர்்களும் சிங்கை சவகுைக்்களும் 
ஓரணியில் நினறிருந்த நி்ல்ை ைாறி 
ஊழல், குடும்ப அரசி்யல், சபாதுச சசாத்்தக் 
ச்காள்்ை்யடித்தல் ்காரணைா்க இராசபக்லசக் 
்களிடமிருந்து முரணபடடனர் சவகுைக்்கள். இன 
வாதம் இராசபக்லசக்்க்ை ைக்்களின ல்காபத் 
திலிருந்து ்காபபாற்றைவில்்ல.
 அ்ைதி ்காத்து லவடிக்்்கப 
பார்க்குைாறு இந்தி்யா அறிவுறுத்தியிருக்்கலாம். 
ஆனால், அதிப்ரத் லதர்ந்சதடுக்்க நாடாளு 
ைனறைத்தில் நடந்த வாக்ச்கடுபபில் இந்தி்ய 
அணணன இரணிலுக்கு வாக்்களிக்்க லவணடா 
சைனவும் அழ்கம்சபருைவுக்கு வாக்்களிக்குைா 
றும் அறிவுறுத்தி்யதா்கத் தமிழத் த்ல்ை்கலை 
சசானனார்்கள். அசைரிக்்க – இந்தி்ய மூலவுத் 
திவ்்கக் கூடடணி இருபபினும் தன வீடடு 
வாசலில் தாலன ராஜாவா்க இருக்்க லவணடும் 
எனபது இந்தி்யாவின விருபபம்.
 வந்தது சசபடம்பர். ஐ.நா. ைாந்த உரி்ைப 
லபர்வயின 51ஆவது கூடடத் சதாடர். ஆ்ண்யர் 
மிலசல் பலசல் தன பதவிக் ்காலம் முடிவதற்கு 
முனபு ச்காடுத்துச சசனறை அறிக்்்க வந்தது. 
உள்நாடடுப புலனாய்வ நம்பிப ப்யனில்்ல, 
ப்டச சசல்வ கு்றைக்்க லவணடும், சபாறுப 
புக்கூறைல் லவணடும், உறுபபரசு்கள் உல்கைாவி்ய 
லைலுரி்ை்்யப ப்யனபடுத்த லவணடும் எனசறைல் 
லாம் லபசி்யது. சபரி்யணணன அசைரிக்்கா உபபுச 
சபபில்லாத தீர்ைானம் ஒன்றை முனன்கர்த்தி்யது. 
57ஆவது அைர்வு வ்ர அதாவது சசபடம்பர் 2025 
வ்ர உள்நாடடுப புலனாயவுக்கு அவ்காசைாம்! 
ஆனால், சிறிலங்கா அரசுதான அவ்காசலை 
ல்கட்கவில்்ல. தீர்ைானத்்த ஏற்்க முடி்யாது 
எனறு சசானனவனுக்கு எதற்கு அவ்காசம்? 
சபாறுபபுக்கூறைலுக்ல்கா மீளிணக்்கத்திற்ல்கா விடப 
படட அவ்காசம் அல்ல, ைாறைா்க இரணில் அதிபர் 
்காலம் நவம்பர் 2024இல் முடிகிறைது. அடுத்து ்யார் 
வரப லபாகிறைார் எனப்தப சபாறுத்து சபாம் 
ைலாடடக் ்கயிற்்றை ஆடடிக் ச்காள்ைாம் எனபது 
அசைரிக்்காவின எணணம்.
 சீனா சிறிதும் த்யக்்கம் இனறித் தீர்ைானத்்த 
எதிர்தது. அசைரிக்்கா ச்காணடுவரும் தீர்ைானத்்த 
எதிர்க்்காைல், அலத லநரத்தில் சீனாவுடன 
லநர்க்ல்காடடில் நிற்்காைல், சிங்கை அர்சயும் 
எதிர்க்்காைல் எடுக்்கக் கூடி்ய நி்லபபாடா்க 
இந்தி்ய அரசு வாக்ச்கடுபபிலிருந்து விலகிக் 
ச்காணடது. 13 ஆவது திருத்தத்்தச சச்யலாக்்க 
லவணடும் எனறை இந்தி்யாவின விருபபத்்த எப 
லபாதும் லபால் தபபாைல் லபசி்யது தீர்ைானம்.
 இபலபாது வரும் பிபரவரி 4க்குள் இனச 
சிக்்கலுக்கு தீர்சவனறு இரணில் சசால்கிறைார். 
அ்னத்துக் ்கடசி கூடடம் நடந்தது. சைஷ்டி எனறு 
சசால்லிக் ச்காணடு ஒனறுபடட இலங்்கக் 

குள், ஒற்்றை்யாடசி இலங்்கக்குள் 13ஆம் 
திருத்தம் பற்றிப லபசி வருகிறைார்்கள் தமிழத் 
த்ல்ை்கள். இந்த ஆணடு சதாடஙகும் லபாது 
இந்தி்யாவுக்குக் ச்காடுத்த ைடலிலிருந்து இஸ்லா 
மி்ய ைற்றும் ை்ல்ய்கத் த்ல்ை்கள் விலகிக் 
ச்காணடனர். 13ஆம் திருத்தத்திற்கு லைல் ஓர் 
எழுத்துக் கூட லபா்கக் கூடாது எனறு அவர்்கள் 
உறுதி ்காடடுகினறைனர். குறிபபா்க வடக்கு 
கிழக்கு இ்ணப்ப இஸ்லாமி்யத் த்ல்ை்கள் 
விரும்பவில்்ல. ஆணடுத் சதாடக்்கத்தில் எடுத்த 
நி்லபபாட்டல்ய இபலபாதும் அவர்்கள் 
சவளிபபடுத்தியுள்ைனர். ஆனால், தமிழத் தரபபில் 
இருந்து வடக்கு கிழக்கு இ்ணந்த வரலாற்றுத் 
தா்ய்கம் குறித்த ல்காரிக்்்கயில் ஓர்்ை்்ய 
உருவாக்குவது சதாடர்பில் எவ்வித மு்யற்சியும் 
இல்்ல. லபசசுவார்த்்த லை்சயிலும் 
தைக்ச்கன தனி்யான திடடலைா, உத்தில்யா இனறி 
இந்தி்யாவின விருபபத்்தப லபசிக் ச்காணடிருக் 
கும் தமிழத் த்ல்ை்கள்.
 எரிகிறை வீடடில் பிடுஙகி்ய வ்ர இலாபம் 
எனபதுதான இந்தி்ய வல்லரசின அணுகுமு்றை! 
இவ்வாணடு ைடடும் 4 பில்லி்யன டாலர் அதாவது 
30,000 ல்காடி ரூபாய சபறுைதி உள்ை உதவி்்ய 
இந்தி்யா சிறிலங்காவுக்கு வழஙகியுள்ைது. 
ைார்ச ைாதம் பிம்ஸ்சடக் ைாநாடடிற்்கா்க 
சிறிலங்கா சசனறை சவளியுறைவுத் து்றை அ்ைசசர் 
சஜயசங்கர் கூ்ட நி்றை்ய சவற்றிக் ்கனி்க்ை 
அள்ளிவந்தார். இந்தி்ய - சிறிலங்கா கூடடு ்கடற் 
பாது்காபபு உடனபடிக்்்க. இதற்்கான ்ை்யம் 
ச்காழும்புவிலூம் அம்பந்லதாடடாவிலும் 
அ்ைக்்கபபடும். இந்தி்யா சிறிலங்காவின 
விைானபப்டக்கு சடார்னி்யர் ்கண்காணிபபு 
விைானமும் ்கடற்ப்டக்குக் ்கபபல் பழுது 
நீக்்கத்து்றையும் ச்காடுபபதா்க உடனபாடு!
 எபபடில்யா உருபபடியில்லாத ஒரு தீர் 
ைானம் நி்றைலவற்றைபபடடு இனவழிபபுக் குற்றை 
வாளி்கள் தபபிக் ச்காள்ைக் ்கால அவ்காசம் 
வழங்கபபடடு விடடது. “இனியும் இ்தப லபசிக் 
ச்காணடிருபபாலனன, புதி்ய லவணவாக்்கலைாடு 
புதி்ய த்லமு்றை ஒனறு வந்து விடடது” 
எனறு அலி சாபரி ஐ.நா.வில் அறிவு்ர ப்கரக் 
்கணலடாம். எனலவ, அவர்்க்ைப சபாறுத்த 
வ்ர முள்ளிவாயக்்காசலாரு ப்ழ்ய ்க்த எனறை 
இடத்தில் வந்துவிடட்தக் ்காடடியுள்ைது 2022. 
இந்தி்யாவுக்கும் ப்ழ்ய ்க்ததான! தமிழத் 
த்ல்ை்களுக்கு? இந்தி்யாவின மு்கம் பார்த்துப 
லபசும் வாடிக்்்க ைாறுைா? தமிழர்்கள் எடுபபார் 
்்கபபிள்்ை்கைா?
 தமிழத் த்ல்ை்கள் தைது ைக்்களின 
லவணவாக்்க்ை சவளிபபடுத்த லவணடும்,  
அதன அடிபப்டயில் ஒருஙகி்ண்ய லவணடும், 
லபாராட லவணடும். ைக்்கள்திரள் எழுசசி்்யத் 
துபபாக்கி மு்னயில் குருதிச லசற்றில் மூழ்கடிக்்க 
முடி்யாது எனப்த அறை்கல்யா ்காடடி்யது. சிங 
்கைக் குடி்யாடசி்ய ஆற்றைல்்களுடன ்்கல்காக்்க 
லவணடும். முள்ளிவாயக்்கால் இனவழிப்பப 
பற்றி லபசாைல்  நீதில்யா மீளிணக்்கலைா சபாறுப 
புக்கூறைலலா தீர்லவா சாத்தி்யமில்்ல எனறு 
கூ்டகூ்ட்யாய படிபபி்ன்க்ை தந்து சசல்லும் 
2022. 
 பிபரவரி 24 முதல் இனறுவ்ர நீடித்துக் 
ச்காணடிருக்கும் உக்்ரன மீதான ஆக்கிரமிபபுப 
லபாரின சவடிச சத்தங்கள் இருமு்ன உல்கத்்த 
அறிவித்துக் ச்காணடிருக்கினறைன. அஙல்கயும் 
இந்தி்யா இரட்ட லவடம்தான!
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உல்க ஒழுஙகில் ஒரு ைாற்றைத்்த ஏற்படுத்தும் 
லபா்ர சுைந்து சசனறை ஆணடா்கலவ 2022 

்கடந்து சசனறுள்ைது. உல்கை்யைாக்்கல் எனறை 
ஒற்்றை சசால்லினால் பாதிக்்கபபடட நாடு்கள் 
அதில் இருந்து சவளில்யறி பிராந்தி்ய ை்யைாக்்கல் 
எனறை புதி்ய வடிவத்திற்குள் சசல்லும் ஒரு ைாற்றைம் 
நி்கழந்துவருவதா்க ரஸ்்யாவின சவளிவிவ்கார 
அ்ைசசர் லாலராவ் சதரிவித்துள்ை அலத 
சை்யம், ரஸ்்யா்வ பலவீனைாக்கி்ய பினனர் 
சீனா்வ ்கைத்தில் சந்திபபதன மூலம் தனது 
உல்கை்யைாக்்கலின அதி்காரத்்த தக்்க்வக்்க 
மு்யற்சிக்கினறைது அசைரிக்்கா.

 இந்த இரு ்காரணி்கலை ்கடந்து சசல்லும் 
வருடத்தின 10 ைாதங்க்ை விழுஙகி்ய லபாருக் 
்கான முக்கி்ய ்காரணி்கள். ஆனால் அந்த லபார் 
ல்காவிட-19 லநாய கூட அ்சக்்க முடி்யாத உல்க 
சபாருைாதாரத்தின அத்திவாரத்்த ஆடடி 
விடடது. 25 இற்கு லைற்படட நாடு்கள் சபாருைா 
தாரத்தில் முற்றைா்க வீழசசி்ய்டயும் நி்ல்்ய 
சந்தித்து நிற்கினறைன. அது ைடடுைல்லாது 
அசைரிக்்கா உடபட லைற்குல்க நாடு்களும் பல 
அபிவிருத்தி்ய்டந்த நாடு்களும் சபாருைாதார 
சரி்வ சந்தித்து நிற்கினறைன.
 உலகின இந்த சபாருைாதார சரிவு எனபது 
உல்க நாடு்களில் பல ைாற்றைங்க்ை ஏற்படுத்தும் 
நி்ல்்யயும் லதாற்றுவித்து வருகினறைது. பல 
நாடு்களில் வாழும் லவறுபடட இனங்கள் தைது 
இ்றை்ை்்ய மீடசடடுக்கும் சந்தர்பபங்க்ையும் 
அது உருவாக்கி வருகினறைது. அதாவது பல நாடு்கள் 
தைது சபாருைாதாரத்்த மீடடு எடுபபதற்கு 
தைது நாடடில் உள்ை எல்லா இன ைக்்களின 
உதவி்க்ையும் எதிர்பார்த்து நிற்கும் நி்ல்்ய 
ஏற்படுத்தியுள்ைது.
 உக்்ரன லபா்ர ப்யனபடுத்தி ரஸ்்யாவும், 
அசைரிக்்காவும் ஒருவரின சபாருைாதார ைற்றும் 
ப்ட பலத்்த ைற்றைவர் அழிபபதில் தான 
தீவிரம் ்காணபித்து வருகினறைனர். ஆனால் அதில் 
பல நாடு்கள் பாதிக்்கபபடுகினறைன. அலதசை்யம் 
அசைரிக்்கா்வ நம்பி ்கைமிறைஙகி்ய ஐலராபபி்ய 
ஒனறி்யம் ்கடு்ை்யான லசதங்க்ை சந்தித்த 
ஆணடா்க ைாற்றைம் சபற்றுள்ைது 2022.
 ரஸ்்யாவின எரிசபாருட்க்ை இலகுவில் 
ைாற்றீடு சசய்ய முடி்யாது எனப்தயும் பல 
நாடு்கள் சைல்ல சைல்ல உணர்ந்து வருகினறைன. 
பல ஐலராபபி்ய நாடு்களின அரசி்யல் உறுதித்தன 
்ையும் கு்றைந்து வருகினறைது. இந்த வருடத்தில் 
பிரித்தானி்யா 3 பிரதைர்்க்ை ்கணடுள்ைதுடன 
அதன சபாருைாதாரமும் சி்தந்துள்ைது.
 ்கடந்த 10 ைாதப லபாரில் 27 நாடு்கள் 97 
பில்லி்யன சடாலர்்கள் சபறுைதி்யான ஆயுதங 
்க்ை உக்்ரனுக்கு வழஙகியிருந்தன. ரஸ்்யாவின 
ஒரு வருட பாது்காபபு சசலவீனலை 62 பில்லி்யன 
சடாலர்்கள் தான. 70 ப்டத்து்றை சசயைதி்கள் 
உடபட 500 அசைரிக்்க ைற்றும் லநடலடா நாடு்களின 

சசயைதி்கள் ரஸ்்ய ப்டயினருக்கு எதிரான 
தாக்குதல்்களில் ப்யனபடுத்தபபடடிருந்தன.

 350 டாஙகி்கள், 1000 இற்கு லைற்படட 
்கவச வா்கனங்கள், 700 இற்கு லைற்படட பீரஙகி 
்கள், 100 பல்குழல் உந்து்க்ண சசலுத்தி்கள், 30 
உலஙகுவானூர்தி்கள், 130,000 டாஙகி எதிர்பபு 
ஏவு்க்ண்கள், 5000 ஆளில்லா தாக்குதல் 
விைானங்கள் 2 மில்லி்யன பீரஙகி எறி்க்ண ்கள் 
லபானறைவற்்றை லைற்குல்க நாடு்கள் வழஙகி 
யிருந்தன. அது ைடடுைல்லாது பல ஆயிரம் 
லநடலடா ப்டயினரும் ்கைமிறைஙகியிருந்தனர்.
 அதாவது ஏறைத்தாை 30 இற்கு லைற்படட 
நாடு்களுடனான லைாத்ல அதிலும் குறிபபா்க 
லநடலடாவுடன ஒரு லநரி்ட்யற்றை லபா்ர 
ரஸ்்யா எதிர்ச்காணடுள்ைது. இந்த லபாரில் ரஸ்்யா 
சவற்றிசபற்றைால் லநடலடா லதால்வி்கணடதற்கு 
சைன எனறை தனது ்கருத்தின மூலம் லநடலடாவின 
த்லவர் ஸ்லராலனலபர்க்கும் அத்ன உறுதிப 
படுத்தியிருந்தார்.

 அதனால் தான இழபபுக்்க்ை சந்திப 
பதுடன, ஒவ்சவாரு அடி்்யயும் ரஸ்்யா சைது 
வா்க எடுத்து ்வக்்கலவணடி்ய நி்லக்கு தள்ைப 
படடுள்ைது எனினும் தனது 12 விகிதைான 
ப்ட பலத்்த ப்யனபடுத்தி லநடலடா ைற்றும் 
ஐலராபபி்ய நாடு்களின ப்ட பலத்திற்கு எதிரா்க 
உக்்ரனின 14 விகிதைான பகுதி்்ய (ஏறைத்தாை 
லபாத்துக்்கல் நாடடின அைவு) ்்கபபற்றி தக்்க 
்வத்துள்ைது.
 சபலராசி்யா, ல்கர்சன, லுொனஸ் 
ைற்றும் சடானஸ்ற்க் லபானறை 7.5 மில்லி்யன 
ைக்்கள் சதா்்க்்ய ச்காணட ஒரு இலடசம் 
சதுர கி.மீ பரபபைவுள்ை பிரலதசங்க்ையும் 
ரஸ்்யா தனனுடன இ்ணத்துள்ைது. அலதசை்யம் 
தனனிடம் உள்ை 25 மில்லி்யன பினனிருக்்்க 
ப்டயினரில் 3 இலடசம் ப்டயின்ரயும் 
லபாருக்கு அ்ழத்துள்ைது. அதாவது 2022 இல் 
150,000 ப்டயினருடன ஆரம்பைாகி்ய ப்ட 
நடவடிக்்்க 2023 ஆம் ஆணடு 450,000 ப்டயின 
ருடன சதாடரபலபாகினறைது.
 லநடலடா அ்ைபபு ரஸ்்யா்வ சுற்றி 
2 இலடசம் ப்டயின்ர நிறுத்தியுள்ைதுடன> 
அசைரிக்்கா தனவசம் உள்ை நவீன சபற்றி்யாட 

வ்்க ஏவு்க்ண்்கையும் உக்்ரனுக்கு வழங்க 
தீர்ைானித்துள்ைது. 
 ைறுவைைா்க சுவிடன ைற்றும் பினலாந்து 
க்கு எதிரா்க கிழக்கு லைற்கு பகுதி ப்ட்யணி்கள், 
ல்கர்சன ைற்றும் சபலராசி்யா பகுதியில் இரு 
்கவசபப்ட்யணி்கள், இரணடு வான ந்கர்வு 
ப்ட்யணி்கள், 100 உலஙகுவானூர்தி்க்ை 
ச்காணட வான தாக்குதல் பிரில்கட, 8 குணடு 
வீசசு விைான சறைஜிசைனட்கள், ஒரு தாக்குதல் 
விைான சறைஜிசைனட, 6 இராணுவ வானந்கர்வு 
ப்ட்யணி்கள், 5 பீரஙகி டவிசன்கள், 5 ்கடற் 
ப்ட தாக்குதல் பிரில்கடடு்கள் லபானறை புதி்ய 
ப்ட அணி்களுடன, ்கவசபப்ட்யணியின 
7 பிரில்கடடு்களும் டிவிசன்கைா்க தரமு்யர்த் 
தபபடவுள்ைதா்க ரஸ்்யா சதரிவித்துள்ைது. அலத 
சை்யம், ஆயுதபப்ட்களின எணணிக்்்கயும் 15 
இலடசைா்க உ்யர்த்தபபடவுள்ைதுடன, 650,000 
ப்டயின்ர ஒபபந்த அடிபப்டயில் அைர்த்த 
தீர்ைானித்துள்ைது ரஸ்்யா.
 ஐந்தாவது த்லமு்றை தாக்குதல் விைா 
னங்கைான எஸ்.யூ-57 வ்்க விைானங்கள் 
புதிதா்க ப்டயில் இ்ணக்்கபபடுவதுடன,  
அணுசக்தியில் இ்யஙகும் நீர்மூழகிக் ்கபபல்்கள் 
உடபட 5 நீர்மூழகி்களும், 12 லபார்க் ்கபபல்்களும் 
்கடற்ப்டயில் இ்ணக்்கபபடுவதுடன, ்கணடம் 
விடடு ்கணடம்பாயும் 22 ஏவு்க்ண சதாகுதி்களும் 
புதிதா்க 2023 ஆம் ஆணடு இ்ணக்்கபபடவுள்ைன.
ரஸ்்யாவின இந்த ப்ட குவிபபு எனபது 
லநடலடாவுக்கு எதிரான ஒரு லநரி்ட்யான 
லைாதலுக்கு ரஸ்்யா த்யாராவதா்கலவ ்கணிபபிட 
முடியும். அவ்வாறு ஒரு லபார் இடம்சபற்றைால் 
தனது நாட்டயும் ைக்்க்ையும் ்காபபாற்றை 
அணுவாயுதங்க்ையும் ப்யனபடுத்த த்யங்க ைாட 
லடன என சதரிவித்துள்ைார் ரஸ்்ய அதிபர் பூடடீன.   
 அலதச்யம் உற்பத்தி்க்ை அதி்கரிக்குைாறு 
தனது ஆயுத நிறுவனங்களுக்கு சதரிவித்துள்ை 
அசைரிக்்கா அதன லதாழ்ை நாடு்களின ப்ட 
பலபபடுத்தல்்களுக்கும் உதவி வருகினறைது. அதா 
வது புதி்ய ஆணடில் புதி்ய ்கைமு்ன்களுடன 
லபார் தீவிரை்ட்யபலபாகினறைது.

 அலதசை்யம், ரஸ்்யாவின ்கடடுபபாடடு 
பகுதி ைற்றும் லநடலடாவின ்கடடுபபாடடு பகுதி 
என உக்்ரன துணடாடுவ்த ஏற்றுக்ச்காள்ை 
ரஸ்்யா த்யாரா்க இல்்ல எனபதற்கு அபபால், 
லநடலடாவின விரிவாக்்கத்்த 1989 ஆணடுக்கு 
முனனர் இருந்த நி்லக்கு ச்காணடு சசல்வலத 
ரஸ்்யாவின லநாக்்கைா்க உள்ைது.
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த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

Mz;lhf khwg;Nghfpd;wjh?
Gjpa tUlk; NguopT kpf;f 
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ல்காடடாப்யவுக்கு வழஙகுவதற்கு அசைரிக்்கா 
த்யாரா்கவில்்ல. இதற்குப பல்லவறு ்காரணங்கள் 
இருக்்கலாம். ஆனால், ஜனாதிபதி்யா்க அ்னத்து 
அதி்காரங்க்ையும் ச்காணட ஒருவரா்க  இருந்த 
ஒருவரின நி்ல பதவி பறிலபானபினனா் 
இவ்வாறுதான இருக்கும் எனபதற்கு ல்காடடாப்ய 
ஒரு உதாரணம்!
 அதனால்தான, பதவி்்ய இராஜினாைா 
சசய்யாைல் ைா்லதீவு சசல்வதற்கும், பினனா் 
சிங்கபபுா் சசல்வதற்கும் தனது நி்றை லவற்று 
அதி்கார ஜனாதிபதிப பதவி்்ய ல்காடட 
தப்ய ப்யனபடுத்தினாா். சிங்கபபுா் சசனறை 
்டந்த பினனலர தனது இராஜினாைா ்கடி 
தத்்த ல்காடடாப்ய அனுபபி்வத்தாா் எனபது 
வாச்கா்்களுக்கு நி்னவிருக்்கலாம். இபலபா 
தும் இராஜதந்திரப பதவி ஒன்றைப சபற்றுக் 
ச்காணடு அசைரிக்்கா சசனறுவிடுவதற்கு 
ல்காடடா திடடமிடட லபாதிலும், உள்வீடடுக் 
குழபபங்கைால் அதுவும் சாத்தி்யைா்காைல் லபாய 
விடடதான அரசி்யல் வடடாரங்கள் சதரிவித்தன.

அன்று ம்க்க ... த�ொடர்ச்சி  ...
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 ஆனால் இந்த லநாக்்கத்திற்்கா்க ரஸ்்யாவும் 
லைற்குல்கமும் ச்காடுக்கும் வி்ல்கள் எனபது 
அதி்கம் எனபதுடன, உக்்ரன எனறை நாடு முற்றைா்க 
அழி்வ சந்திபபதும் தவிர்க்்க முடி்யாததா்கலவ 
்கருதபபடுகினறைது.

 ரஸ்்யா ப்டயின்ரயும் ஆயுதங 
்க்ையும் இழந்துவரும் நி்லயில் லைற்குல்கம் 
ப்டக்்கலங்க்ையும், தைது சபாருைாதாரத் 
்தயும் இழந்து வருவதுடன, உல்க ஒழுஙகில் அது 
தக்்க்வத்துள்ை தனது அதி்காரத்்தயும் சைல்ல 
சைல்ல இழந்து வருகினறைது. லைற்குல்கம் இந்த 
ஆணடு வழஙகி்ய ஏவு்க்ண்கைால் ரஸ்்யாவின 
ஏவு்க்ண்க்ைல்யா அல்லது ஈரானின சகீட-136 

எனறை ஆளில்லாத தாக்குதல் விைானங்க்ைல்யா 
தடுக்்க முடி்யவில்்ல.
 எனலவ தான அசைரிக்்கா ஒருபடி லைலல 
சசனறு சபற்றி்யாட வ்்க ஏவு்க்ண்க்ை வழங்க 
முனவந்துள்ைதுடன, உக்்ரன ப்டயின்ர 
சதாடர்ந்து பலபபடுத்த லைற்குல்கம் முடிசவடுத் 
துள்ைது. 
 அதாவது லபார் அடுத்த வருடம் தீவிர 
ை்டயும் எனபது உறுதி்யானது, எனலவ தான 
உக்்ரனின சைாதான அ்ழப்ப நிரா்கரித்துள்ைது 
ரஸ்்யா, அதாவது உக்்ரன ப்டயினரின ஆயு 
தங்கள் ்க்ை்யபபட லவணடி்யது லபசசுக்்கான 
முதல் படி அதற்கு உக்்ரன சம்ைதிக்்காது விடடால் 
ரஸ்்ய இராணுவம் அத்ன லைற்ச்காள்ளும் என 
ரஸ்்யா சதரிவித்துள்ைது.
 அதாவது புதி்ய வருடம் எனபது அதி்க 
உயிரிழபபுக்்க்ையும், சபாருைாதார லபரழி 
வு்க்ையும் ச்காணடதா்க இருக்கும் எனபதில் 
எந்த ைாற்றுக்்கருத்துமில்்ல. இந்த லபாரினால் 
ஏற்படும் சபாருைாதார வலி்க்ை தாங்கமுடி்யாது 
ைக்்கள் எழுசசி ச்காணடால் ைடடுலை ஒரு 
லபரழி்வ தடுக்்க முடியும்.
 அவ்வாறைான எழுசசி எனபது பல நாடு 
்களின அரசி்யல் த்லவிதி்க்ை ைாற்றுவதுடன 
உல்கத்தின தற்லபா்த்ய ஒழுங்்கயும் ைாற்றி 
்ய்ைக்கும் எனபலத நி்யதி.

புதிை ெருடம்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

இவ்வாற்று்்க சவளியில் பகிர்வதற்்கான, சிறு 
வர்்களின நி்னவு்களில் நல்ல வைைான ஆற்று்்க 
ைர்பப புகுத்துவதற்்கான சந்தர்பபத்்தக் 
ச்காடுக் கும், ச்காடுத்துள்ைது.
 இவ்வாறைான இருபபுக்்கான ஆற்று்்க 
்ை்ய ஆயவில் - உருவான வசந்தன கூத்தில் 
சிறுவர்்கள் ஆற்று்்க்யாைர்்கைா்க லசர்த்துக் 
ச்காள்ைபபடட்ையும், ஈடுபடுத்தபபடட்ை 
யும், கூத்தர்்கைா்க உருவாக்்கபபடட்ையும் முக் 
கி்யைா னது. சை்காலத்தில் சிறுவர்்கள் ைத்தியில் 
திணிக்்கபபடும் லதர்வுக் ்கல்விக்கு அபபால், 
வாழநாளுக்்கான ்கற்றைல் அனுபவ சவளி்யா்க 
இது அ்ை்ய வல்லது. ஆடடம், தாைம், 
பாடடு, ஆற்று்்க மு்றை, ்கைரியில் அ்சதல், 
்க்தல்யாடடம், சமுதா்ய ஊடாடடம், ்கருத்துப 
பகிர்வு, மூத்லதாரின ஊர் பற்றி்ய ்க்த்கள் எனபன 
வலுவா்க ்கற்றுக்ச்காள்ைபபடடிருக்கும்.

 ்கற்றுக்ச்காள்ைபபடடது. அது ைடடுைற்றி, 
இத்னப பார்த்த ஏ்ன்ய சிறுவர்்களுக்கும் 
வலுவா்கப பதிந்திருக்கும். சபரி்யவர்்களும், 
சபற்லறைாரும், ஏ்னல்யாரும் தைது பிள்்ை்களின 
ஆற்றை்லயும், திறை்னயும், ஆளு்ை்்யயும், ்க்ல 
உணர்்வயும் வாழத்தி ைகிழந்து ச்காணடாடினார். 
தைது பிள்்ை்களின அறி்வத் தாலை தைது 
சவளியில் லநரடி்யா்கக் ச்காணடாடுவதும், 
ைகிழவதும் சை்காலத்லத்வ. இலத்திரனி்யல் 
ஊட்கங்களினூடா்க சினிைாக்்காரரதும், லவறு 
நபர்்கைதும் அறி்வயும், ஆற்றை்லயும், நடிப்ப 
யும்  நிழலினூடா்கக் ச்காணடாடும் சபாழுது 
தைது பிள்்ை்களின ்க்ல அழகி்யல் தி்றை்னக் 
ச்காணடாடுவது அவசி்யைானது. இது இஙகு 
இடம்சபற்றைது.
 சிறுவர்்கள் தைக்்கான வாழவி்யல் - ்க்ல 
ஆற்று்்க அனுபவற்்க்ை விருபபுடன ்கற்றுக் 
ச்காணடனர், சவளிபபடுத்தினர், ச்காணடாடினர், 
ைகிழந்தனர். ஓர் ஆற்று்்க வடிவத்்த அதன 
வாழ வாழவி்யலுடன திறைந்த சவளி ஆற்று்்க 

அழகி்யலுடன ்கற்றை்ை  நீணட சநடி்ய தக்்க 
்வபபதற்்கான சூழ்லக் ச்காடுத்தது.
 தைக்குள் உ்ர்யாடினர், பகிர்ந்தனர், ைகி 
ழந்தனர். சபற்லறைாரும் உறைவினர்்களும் பூைா்ல, 
்காசி ைா்ல அணிவித்து ைகிழவித்தனர். தம் 
அன்ப சவளிபபடுத்தினர். கூத்தரான தைது 
பிள்்ை்களுக்கு ஒருஙகி்ணந்து ஒபப்ன 
– ஆ்ட அலங்கார லவ்லபபாடு்க்ைச 
சசயதனர். ஊர் முழுவதும் இக்கூத்துருவாக்்கம் 
பற்றி 4 ைாதங்கைா்கச லபசசும், உ்ர்யாடலும், 
்கருத்துபபகிர்வும் அ்ைந்தது. கூடடுணர்வின 
பகிர்த்லயும், கூடடு வாழதலின ைகிழ்வயும் 
இக் கூத்தாற்று்்க இஙகு ச்காணர்ந்தது.

 பாடசா்லயில் நாட்கமும் அரஙகி்யலும் 
சாதாரண தரத்திலும், உ்யர் தரத்திலும் ்கல்வி ்கற்கும் 
லச்னயூர், பள்ளிக்குடியிருபபு ைாணவர்்கள் 
ஆயவாைர் ஞானசக்தியின உதவியுடன கூத்துக்்கான 
வடடக்்கைரி்்ய அரஙல்கற்றைத்திற்கு முதல் நாள் 
்கடடியிருந்தனர். கூத்துக்்கான வடடக்்கைரி நான 
“ஆற்று்்க ்ை்யக்்கற்றைல் ்கற்பித்த்ல” கிழக்குப 
பல்்க்லக்்கழத்தில் முனசனடுத்த சபாழுது 
அதன ஓடடத்தில் 2016 - 2019 வ்ர்யான ்காலத்தில் 
்கற்றைலில் ஈடுபடட சபாழுது பத்துக்கும் லைல் 
்கைரி ்கடடபபடடு கூத்து அரஙல்கற்றைபபடடது.
 அவ்லவ்ையில் ஞானசக்தி முழு்ை்யா்க 
ஈடுபடடுத் தனது திறை்ன சவளிபபடுத்தி்யவர். 
கூத்துக்்கான வடடக்்கைரி்்யச சசவ்வலன ்கடடு 
வதற்்கா்க அைவுத்திடடங்கள், லத்வ்யான 
சபாருட்கள், அலங்கரிபபுக்்கள், வடிவ்ைபபுக் 
்க்ை இவ்வாற்று்்க ்ை்யக்்கற்றைல் ்கற்பித்தல் 
சவளியில் ஏ்ன்ய ைாணவர்்களுடன இ்ணந்து 
்கற்றுக் ச்காணடவர். இதன பிரதிபலிப்ப 
அவரது ஆயவுக்கு அவரது ஊர் ைாணவர்்க்ைக் 
ச்காணடு வழிபபடுத்தி சசயது ்கற்பித்து, 
அரஙல்கற்றைத்திற்்கா்கக் ்கைரி்்ய வடிவ்ைத்த்ை 
சபரும் ைகிழ்வத்தந்தது. மி்கவும் இ்யல்பா்க, 

விருபபத்துடன பாடசா்ல ைாணவர்்களும், 
ஊர் ைக்்களும் இ்ணந்து ஞானசக்தியின 
வழிபபடுத்தலுக்கும், திடடமிடலுக்கும் ஏற்ப 
்கடடிமுடித்த்ை வாழவின ்கற்பித்தல் இனபத்்த 
எனக்கு லைலும் தந்தது. இக்்கைரி்கடடும் நுடபமும் 
மு்றையி்யலும் அடுத்த த்லமு்றையினருக்குப 
சபரும் பாயசாலா்க அ்ைந்திருந்தது. அவர்்கள் 
அது பற்றி உ்ர்யாடினர், தைது நாட்கமும் 
அரஙகி்யலுக்குைான ்கற்றை்ல இலகுபடுத்தினர். 

 இதற்கும் லைலா்க அவர்்கள் இனனும் 
50 வருடங்களுக்கும் இத்ன ைறைக்்காது 
ஞாபங்களில் இருத்தி, அடுத்தவர்்களுக்குக் 
்கடத்தி ்வத்திறுக்கும் ்க்த ்காவி்கைா்க 
ைாறும்சபாழுதும், மீைக் கூத்தாடும் சபாழுது 
அத்ன அவர்்கள் ்கடடிக் ச்காடுக்கும் சபாழுது 
பரவலாக்்கபபடும். கூத்தரஙகின சரி்யான ஆற்று்்க 
அழகி்ய்ல வலுபபடுத்தும் வடடக்்கைரி அதன 
தனித்துவம், அதன அழகி்யல், சமுதா்யத்்த 
இ்ணக்கும் இ்யல்பான தன்ை இவர்்கைால் 
சசயது ்கற்றுணரபபடடது.
 அடிபபுறைத்தில் இருந்து அடிபபுறைத்தி 
ற்கு எனும் ல்காடபாடு இத்னல்ய வலுப 
படுத்துகினறைது. அடிபபுறைத்தில் இருந்து எடுத்து 
ஆற்று்்க ்ை்யக் ்கற்றைலுடன சரி்யா்கக் ்கற்று 
மீணடும் கூத்து ஆடபபடாது விடுபடட, சவா 
லக்்க்ை எதிர் லநாக்குகினறை அடிபபுறைத்திற்குச 
சசனறு ஆட்வபபதும், நி்கழத்துவதும் இதன 
எணணக்்கருவாகும். இதன நீடசி்்ய இஙகு ்காண 
முடிந்தது.
 இந்நி்கழவில் ஆயவு லைனி்ல லைற் 
பார்்வ்யாைர் ்கலாநிதி சி.சஜ்யசங்கர் அவர்்க 
ளும், ்க்ல்கலாசார பீட பீடாதிபதி ்கலாநிதி 
வ.குணபாலசிங்கம் அவர்்களும் ்கலந்து சிறைப 
பித்திருந்தனர். ்கலாநிதி சி.சஜ்யசங்கர் தனது 
எணணக்்கரு, ்கருத்தி்யல் நி்லயில் நினறு பல 
வழி்களிலும் வழிபபடுத்தினார். அவர்்களுக்கும் 
எனது நனறி்கள்.

ெெந�ன் கூதது ... த�ொடர்ச்சி  ...



அதி்காரம் எனறை ஒலரச்யாரு அதி்கார பலத்்த 
ைடடுலை ்வத்துக் ச்காணடு, சபாருைாதார 
சநருக்்கடிக்குத் தீர்வு ்காணபது, அரசி்ய்ல 
ஸ்திரபபடுத்துவது, பாதிபபுக்கும் நம்பிக்்்க்யற்றை 
தன்ைக்கும் ஆைாகியுள்ை சிறுபான்ை இன 
ைக்்களின ஆதர்வப சபறுவதற்்கா்க அவர் 
்களின பிரசசி்ன்களுக்குத் தீர்வு ்காணபது, இனப 
பிரசசி்னக்கு அரசி்யல் தீர்வு ்காணபது எனறு 
அரசி்யலில் அவர் அ்கலக் ்கால் பதித்திருபப்தல்ய 
்காண முடிகினறைது.
 அது ைடடுைல்லாைல் ்காலந்தாழத்தப 
படடுள்ை உள்ளுராடசி ைனறைங்களுக்்கான லதர்தல் 
்க்ை நடத்த முற்படடிருபப்தயும், அலதலவ்ை 
ஜனாதிபதி லதர்த்ல நடத்துவதிலும் நாடடம் 
ச்காணடவரா்கவும் ரணில் விக்கிரைசிங்க ்காணப 
படுகினறைார். இதனால் அரசி்யல் ்கடசி்கள் லதர்தல் 
்காயசசலுடலனல்ய புதி்ய ஆணடாகி்ய 2023 இல் 
்காலடி எடுத்து ்வபப்தக் ்காண முடிகினறைது.
 கிடடத்தடட அ்ர்யாணடு ்கால ஆடசிப 
சபாறுபபில் நாடடு ைக்்கள் அ்னவ்ரயும் 
திருபதிபபடுத்தி நம்பிக்்்க ச்காள்ைத்தக்்க 
வ்்கயில் பல்லவறு புதி்ய திடடங்க்ைப 
பிர்கடனபபடுத்தி புதி்ய ஆணடில் நாட்டக் 
்கடடிச்யழுபபுகினறை லநாக்்கத்துடன ஜனாதிபதி 

ரணில் விக்கிரைசிங்க 2023 ஆம் ஆணடில் ்கால் 
பதிக்்க முற்படடிருக்கினறைார்.
 ஆனால் ைக்்க்ைப சபாறுத்தைடடில் 
எரிசபாருள் தடடுபபாடடில் இருந்து சிறிதைவு 
மீணடிருந்தாலும், உணவுப பாது்காபபின்ை, 
அதி்கரித்த வாழக்்்கச சசலவு, அைவுக்கு மிஞசி்ய 
பணவீக்்கம், வாழவதாரத்துக்கு அவசி்ய ைான 
வருைானத்்தப சபற்றுக்ச்காள்ை முடி்யாத 
நி்ல்ை எனபவற்றுக்கு ைத்தியில்  லபா்தப 
சபாருளின ்கடடுபபாடற்றை வைர்சசி இம்்ச, 
சநாடித்துக் ச்காணடிருக்கினறை அரசி்யல் 
நி்ல்ை எனபற்றினாலும் ஒரு நம்பிக்்்க்யற்றை 
குழபப்கரைான நி்லயிலலல்ய புதி்ய ஆணடாகி்ய 
2023 ஆம் ஆண்ட எதிர்ச்காணடிருக்கினறைார்்கள்.
 அரசி்யல் தீர்வுக்்கான ஒற்று்ையினறியும், 
லதர்தல்்க்ை எதிர்ச்காள்வதற்்கான தற்துணிவான 
சூச்கச சச்யற்பாடு்களிலும் அல்லாடிக் ச்காணடி 
ருக்கினறை அரசி்யல் ்கடசி்களின த்ல்ை ்்யயும் 
வழிநடத்த்லயுலை தமிழ ைக்்கள் ச்காணடி 
ருக்கினறைார்்கள். தமிழ அரசி்யல் வாதி்களின 
இந்த நி்லபபாடடினால் நம்பிக்்்க்யற்றிருந்த 
லபாதிலும், புதி்ய ஆணடில் பிரசசி்ன்கள் 
தீரும் எல்லாலை நன்ை்யா்க நடக்கும் எனறை 
சம்பிரதா்யபூர்வ எதிர்பார்ப்பல்ய ச்காணடுள் 
ைார்்கள்.

்கடநது தெல ... த�ொடர்ச்சி  ...

 பற்றைாக்கு்றை்க்ை நிவா்த்தி சசயது 
உல்லாசபப்யணி்கள் வரத் சதாடஙகியிருபபது 
ஒரு சாத்கைான நி்ல்ை்யா்க இருந்தாலும், 
சா்வலதச அரஙகில் இலங்்க தன்ன நி்ல 
நிறுத்திக்ச்காள்வதற்கு இ்வ லபாதுைானதல்ல.
 தமிழா்்களு்ட்ய பிரசசி்ன சபரிதா்க 
இருக்கினறைது. தமிழப பிரலதசங்கள் இனனும் 
அ்ைதி்யா்க இல்்ல. ஆா்பபாடடங்கள், எதிா்ப 
புணா்வு்கள், புலம்சப்யா்ந்த தமிழா்்களின 
எதிா்பபு எனறை அ்னத்்தயும் சவளிநாடு்கள் 
பாா்த்துக்ச்காணடிருக்கினறைன. அதனால் ஒரு சில 
விட்யங்க்ை ைடடும் சீா்சசயதுவிடடு இனி 
எல்லாம் வழ்ைக்குத் திரும்பிவிடும் என நி்னக் 
கும் நி்ல இல்்ல.
 அதனால்தான ஜனாதிபதி பல்லவறு 
ல்காணங்களில் ்காயந்கா்த்துகினறைாா். புலம் 
சப்யா்ந்த தமிழா்்க்ை அவா் ஓரைவுக்கு சாந்தப 
படுத்த முற்படுகினறைாா். தமிழக் ்கடசி்க்ைப 
லபசசுக்கு அ்ழக்கினறைாா். பாராளுைனறைத்தின 
மூலம் லத்வ்யான அரசி்யல் சீா்திருத்தங்க்ைச 
சசய்யக்கூடி்ய இ்யலு்ை அவரிடம் இல்லாத 
லபாதிலும் இவ்வாறைான அ்ழப்ப அவா் 
விடுக்கினறைாா். இது ்காலத்்தக் ்கடத்துவதற்்கான 
ஒரு உபா்யைா்கலவ உள்ைது. சவளிநாடு்க்ை 
சாந்தபபடுத்த முற்படுகினறைாா். சிறுபான்ையினக் 
்கடசி்க்ை சாந்தபபடுத்த முற்படுகினறைாா்.

இளளஞர்்களால முன்சனடுக்்கப்பட்ை 
"அர்க்லய" என்் ய்பாராட்ைம் இ்லஙள்க 

யின் அரசியல ய்பாக்ள்கப ச்பாறுத்்தவளரயில 
முக்கியமான ஒன்று என நீங்கள் ்கருதுகின் 
றீர்்களா?

 இந்த இ்ைஞா்்கைால் சபரி்ய ைாற்றைம் 
ஒன்றைச சசய்ய முடி்யாது எனப்த நான 
சதரிவித்திருந்லதன. சவளிநாடு்களிலிருந்து 
வந்திருந்த, படித்த, ஆஙகிலம் லபசக்கூடி்ய 
இ்ைஞா்்கைால் இலங்்க அரசி்யலில் சபரி்ய 
தாக்்கம் எத்னயும் ஏற்படுத்த முடி்யாது. அது 
கிராைம் கிராைைா்க இ்ைஞா், யுவதி்கள் அ்ன 
வரும் இ்ணந்து சசய்ய  லவணடி்யதுதான அந்த 
ைாற்றைம்.
 ஆனால், ைக்்கள் எல்லலாரும் வீதிக்கு 
வந்த்தது சில விஷ்யங்கள் எல்லலா்ரயும் பாதித் 
ததால்தான. எரிசபாருள், எரிவாயு தடடுபபாடு 
அ்னவ்ரயும் பாதித்தது.  மினசவடடு எல் 

லலா்ரயும் பாதித்தது. இ்வ அ்னத்தும் ைக்்கள் 
வீதிக்கு வருவதற்குக் ்காரணைாகி்யது. அந்தப 
புள்ளியில் அ்னவரும் ஒனறு லசா்ந்தாா்்கள். 
எபலபாது அதற்ச்கல்லாம் தீா்வு ்காணபபடடலதா 
அபலபாது அ்னவரும் விலத்திவிடடாா்்கள்.
 இந்தப லபாராடடம் குறுகி்ய லநாக் 
்கத்்த ்ை்யைா்கக்ச்காணடிருந்தது. அந்த இ்ை 
ஞா்்களுக்கு பரந்த லநாக்்கம் இருந்திருக் ்கலாம். 
ஆனால், மில்லி்யன்கணக்்கான ைக்்கள் வீதிக்கு 
வந்த்ைக்குக் ்காரணம் அரசி்யல் மு்றை்ை ைாற்றைம் 
ஒன்றை ஏற்படுத்த லவணடும் எனபதற்்கா்கவல்ல. 
இராணுவ, சபாலிஸ் அதி்காரி்களின குடும்பங்கள் 
கூட இந்தத் தடடுபபாடு்கைால் ்கடு்ை்யா்கப 
பாதிக்்கபபடடிருந்தன. அதனால் ஏற்படட சீற் 
றைம் ஆடசி ைாற்றைத்துக்கு ்காரணைா்க இருந்தது. 
வீதிக்கு இறைஙகி்ய ைக்்க்ைப சபாறுத்தவ்ரயில் 
அது அவா்்கள் தைது நாைாந்தப பிரசசி்னக்்கா்க 
வீதி்களில் இறைஙகினாா்்கள். இந்த அரசாங்கம் 
தைது அனறைாடபபிரசசி்ன்க்ைத் தீா்பபதில் 
லதால்வி்ய்டந்துவிடடது. அதனால் பதவி வில்க 
லவணடும் எனறு லபாராடினாா்்கள். சவற்றிசபற் 
றைாா்்கள்.

இந்தப ய்பாராட்ைத்தின் ்ப்லவீனம் என்று 
எ்தளனக்்கருதுவீர்்கள்?

 இந்தப லபாராடடத்தின பலவீனம் என 
றைால், இது திடீசரன உருவாகி்யது. லவ்கைா்க 
விரிவ்டந்தது. இதற்ச்கன ஒரு ்கடட்ைபபு 
இருக்்கவில்்ல. இதற்கு த்லவா் ்யாா் எனபது 
சதரி்யாது. ்யாா் இத்ன வழிநடத்துகினறைாா்்கள் 
எனபது சதரி்யாது. எல்லலாரும் வந்தாா்்கள். பின 
னா் ்க்லந்துசசனறுவிடடாா்்கள்.
 இந்தப லபாராடடத்தின முனனணியில் 
நினறை பலா் ்்கது சசய்யபபடட லபாதும் 
அதற்ச்கதிரா்க பாரி்ய லபாராடடம் எதுவும் 
சவடிக்்கவில்்ல. லபாராடடத் த்லவா்்களுக்கு 
ஏதாவது நடந்தால் ைக்்கள் அணி திரணடிருக்்க 
லவணடும். இந்தப லபாராடடக் ்காரா்்களுக்கும் 
ைக்்களுக்கும் இ்டயில் மி்கபசபரி்ய இ்டசவளி 
ஒனறுள்ைது. இந்தப லபாராடடம் திடீசரன 
ஏற்பாடு சசய்யபபடட்ை்யால் இந்த இ்டசவளி 
ஏற்படடதா்க இருக்்கலாம்.
 ஒரு ்கடட்ைபபு ரீதி்யா்க இந்தப 
லபாராடடம் ஏற்பாடு சசய்யபபடவில்்ல. 
அதனால், அவ்வாறு ைக்்களுக்கும் லபாராடடக்்காரா் 
்களுக்கும் இ்டயில் பிைவு ஒனறிருந்தது. 
அதனால்தான அந்தப லபாராடடத்்தத் சதாடர 
முடி்யவில்்ல.

ரணில விக்கிரமசிங்கவினால இந்தப ய்பாராட் 
ைம் ஒடுக்்கப்பட்டுவிட்ை்தா்க நீங்கள் ்கருது 

கின்றீர்்களா?

 ஆ்க. இரணடு வ்்க்யான தந்திலராப்யத்்த 
ரணில் ்க்டபபிடித்தாா். ஒனறு - ைக்்கள் வீதி்களில் 
இறைங்க ்காரணைா்கவிருந்த தடடுபபாடு்களுக்கு 
தீா்வு ஒன்றைக்ச்காணடுவந்தாா். இவ்வாறு 
ைக்்களின பிரசசி்ன்களுக்கு தீா்்வக்ச்காடுத்துக் 
ச்காணடு லபாராடடத்தில் முனனணியில் நினறை 
வா்்க்ை இலக்கு ்வத்து ்்கது சசயதாா். 
அத்னவிட இராணுவம், சபாலி்ஸ ப்யனபடுத்தி 
லபாராடடத்்த அடக்கினாா். இரண்டயும் 
அவா் சசயதாா். ைக்்களு்ட்ய அனறைாடப 
பிரசசி்ன்களுக்குத் தீா்்வக்ச்காடுக்்காைல், 
லபாராடடத்்த அடக்்க முற்படடிருந்தால் அவா் 
சவற்றி சபற்றிருக்்கைாடடாா்.

்ப்ல வருைங்களின் பின்னர் இவவருைம் 
மாவீரர் ொள் நி்கழ்வு்கள் ச்பரும் 

உணர்சவழுச்சியுைன் ெளைச்பற்றிருக்கின்்து. 
இ்தளன எவவாறு ்பாா்க்கின்றீா்்கள்?

 பாதிக்்கபபடட ைக்்கள், பிள்்ை்க்ை- 
உறைவு்க்ை இழந்த ைக்்கள் நிசச்யைா்க ஒனறு 
கூடுவாா்்கள். தங்களு்ட்ய ்கவ்ல்க்ை சவளிப 
படுத்துவாா்்கள். இந்த ைாவீரா் நாள் எனபது 
்கவ்ல்க்ை, உணா்வு்க்ை சவளிபபடுத்தும் 
தினைா்க ைடடுைல்லாைல் - உண்ையில் எைக்கு 
எனன நடந்தது, அடுத்த ்கடடத்துக்கு எபபடிப 
லபாவது, அ்த ்வத்துக்ச்காணடு நாம் இந்த 
நாடடில் எவ்வாறு ச்கௌரவைா்க வாழவது எனப்த 
லநாக்கியும் பாா்க்்க லவணடும். சவறுைலன 
ைாவீரா் தினத்்த நி்னவுகூா்ந்தாசசு எனபது 
ைடடும் எைக்கு நிம்ைதி்்யத் தரும் என நான 
நி்னக்்கவில்்ல. நிசச்யைா்க அவா்்களு்ட்ய 
உணா்வு்க்ை நாங்கள் ைதிக்்க லவணடும். இது 
ஆணடாணடு்காலைா்கத் சதாடரும்.
 இந்த மு்றை ஜனாதிபதி ரணில் சில 
விஷ்யங்க்ை சைனலபாக்்கா்க ்்க்யாள்கினறைாா். 
நி்னவுகூரலாம் என அவா் அறிவித்திருந்தாா். 
முதலிலும் அத்னத்தான அவா் சசயதவா். 
இபலபாதும் அத்னச சசயதிருக்கினறைாா். லவறு 
ஒரு அரசாங்கம் வந்தால் இத்னத் தடுக்்க முற் 
படலாம். ஆனால், இந்த நி்னவுகூரல்்கள் வடக்கு 
கிழக்கில் சதாடா்ந்தும் இடம்சபறும்.

அதிரடிைொன  ... த�ொடர்ச்சி  ...

13,jo;
215 njhlh;r;rpfs; brk;gu; 31> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;

விக்கிரைசிங்க அண்ையில் சதரிவித்த ஒரு 
்கருத்து முக்கி்யைானதா்க ்காணபபடுகினறைது.” 
நாம் அ்னவரும் ஒரு லதசி்ய ச்காள்்்கயுடன 
சச்யற்பட லவணடும்.நாம் அனறைாடம் வாத 
பிரதிவாதங்க்ை லைற்ச்காணடலபாதும் லதசி்ய 
ச்காள்்்க எனபது ஒனறைா்க இருக்்க லவண 
டும்.10,15,20 வருடங்களுக்கு எனறு இத்ன 
வகுத்துக் ச்காள்ை லவணடும்.
 லதசி்யக் ச்காள்்்கயுடன முனசசல்லு 
லவாைா்க இருந்தால் நாம் லதால் வி்ய்ட்ய 
ைாடலடாம்.அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கம் 
ச்காள்்்க்க்ை ைாற்றிலனாம்.அ்ைசசர்்கள் 
ைாறும் லபாதும் ச்காள்்்க்கள் ைாற்றைை்டந்தன.
பிறைகு எவ்வாறு நாடடில் அபிவிருத்தி ஏற்படும்? 
இருபப்த முற்றைா்க அழித்து புதி்ய்த உருவாக்்க 
மு்ன வது பி்ழ்யானதாகும் “ எனறும் அவர் 
சுடடிக் ்காடடியுள்ைார்.ஜனாதிபதி ்கற்றுத்தந்த 
இந்தப பாடம் ை்ல்ய்கத்துக்கும் சபாருந்தும்.
சபாதுக் ச்காள்்்க, மு்றை்யான திடடமிடல் 
எனபன ை்ல ்ய்கத்துக்கு அவசி்யைாகும்.

ெொழகம்கயும் ... த�ொடர்ச்சி...



்களி்டல்ய்யான விரிசலுக்குக் ்கரணி்யைாகும். 
இக்்கலந்து்ர்யாடலானது தமிழ லபசும் ைக்்க 
ளி்டல்ய்யான பி்ணபபிற்்கான அத்திவார 
ைா்கவும் இருக்்கடடும்’ எனறைார்.

்கலநதுமரைொடல இரணடு முககிை விடைங்கமள 
கநொககிை�ொ்க இருந�து.

1. முனசைாழிவு்க்ை வழஙகுவதற்கு குறித் 
சதாதுக்்கபபடட ்காலைானது லபாதுைானதா்க 
இல்்ல. அதற்கு எனன சசயவது?
2. எவ்வாறு திருக்ல்காணை்ல ைாவடடத்தில் 
உள்ளுராடசி ைனறை உறுபபினர்்களின 
எணணிக் ்்கயி்னக் கு்றைபபதற்்கான முன 
சைாழிவு்க்ை வ்ரந்து வழஙகுவது?

இரணடு கநொக்கங்கமளயும் எய்துெ�ற்்கொன தீர் 
மொனங்கள் பின்ெருமொறு உடன்பொடு ்கொணபபடடன.

1. எல்்ல மீள்நிர்ண்யக் குழுவிடம் ்கால 
நீடிபபுத் லத்வயி்ன வலியுறுத்தி அ்னத்துக் 
்கடசி்களும் இ்ணந்து ல்காரிக்்்கக் ்கடிதம் 
புதன கிழ்ை்யனறு எல்்ல மீள் நிர்ண்ய 
ஆ்ணக்குழுவின த்லவருக்கு அனுபபுதல்
2. ஒவ்சவாரு ்கடசியியும் தனித் தனி்யா்க தைது 
முனசைாழிவு்க்ை த்யாரித்து புதன கிழ்ை 
ந்டசபறுகினறை ்கலந்து்ர்யாடலுக்கு சைர்ப 
பிக்்க லவணடும். அவ்லவ்ை அம் முன 
சைாழிவு்கள் ்கலந்து்ர்யாடபபடடு சபாது 
உடனபாசடானறு வருவதற்கு மு்யற்சி சசயது 
அம்முனசைாழிவி்ன அ்னத்துக் ்கடசி்களும் 

தனித்தனி்யா்க அனுபபுதல்.

 லைற்படி இரு தீர்ைானங்களுடன இக் 
்கலந்து்ர்யாடல் நி்றைவ்டந்தது. ஈலராஸ் சன 
நா்ய்க முனனணியினால் ஒழுஙகுசசயயபடபட 
இவ் அ்னத்துக்்கடசிக் ்கலந்து்ர்யாடலானது 
ஆக்்கபூர்வைானதா்க அ்ைந்திருந்ததா்க ்கலந்து 
்ர்யாடலில் பஙல்கற்றை அ்னத்துக் ்கடசியினரும் 
சதரிவித்திருந்த்ை குறிபபிடத்தக்்கது. இதன 
ஒரு பகுதி்யா்க திருை்ல ைாவடடத்தில் இ்யஙகி 
வரும்  சிவில் சமூ்க அ்ைபபான சூரா ச்பயும் 
எல்்ல நிர்ண்யம் சதாடர்பில் ்கலந்து்ர்யாட்ல 
ஆரம்பித்துள்ைது. ைக்்கைது ்கருத்துக்்க்ையும் 
குறித்த ஆ்ணக் குழு ்கவனத்திற் ச்காள்ை 
லவணடும் எனபதும் ல்காரிக்்்க்யா்க உள்ைது.
 இவ்வாறு பழ்ை்யான பிரலதசம் இனனும் 
உப பிரலதச சச்யல்கைா்கலவ இருந்து வருகினறைது 
தற்லபா்த்ய இந்ந ஆ்ணக்குழு சிறுபான்ை 
இன ைக்்களின பிரதிநிதித்துவ சனத்சதா்்க 
விகிதாசாரங்களுக்கு ஏற்றை வ்்கயில் எல்்ல 
நிர்ண்யங்க்ை வகுக்்க லவணடும் எனபலத 
எதிர்பார்பா்க ்காணபபடுகிறைது.

உள்ளூரொடசி  ... த�ொடர்ச்சி  ...

ஏவு இ்யந்திரங்கள் அதி்கம் ப்யனபடுத்தப 
படடதுடன, ஆறு நடவடிக்்்க்கள் லைற் 
ச்காள்ைபபடடன. அதில் இரணடு நட 
வடிக்்்க்களில் ைனிதர்்கள் விணசவளிக்கு 
அனுபபபபடடிருந்தனர்.
 விணணில் இ்யஙகும் விணசவளி 
்ை்யத்திற்கும் சீனா ஆறு தட்வ்களில் 90 
சதான சபாருட்க்ை விநில்யாகித்திருந்தது. 
ஒலரதட்வயில் 70 சதான சபாருட்க்ை 
ச்காணடு சசல்லும் ஏவு்க்ண்க்ை அடுத்து 
த்யாரிக்்கப லபாவதா்க சீனா சதரிவித்துள்ைது. 
2023 ஆம் ஆணடும் ைனிதர்்க்ை விணசவளிக்கு 
அனுபபும் இரணடு திடடங்க்ை சீனா லைற் 
ச்காள்ைவுள்ைதா்க சதரிவித்துள்ைது.

விணதெளியில  ... த�ொடர்ச்சி...

தி்ரபபடத்்த லஜம்ஸ் ்கைரன எனறை இ்யக்குநர் 
இ்யக்கியிருந்தார்.
 அவதார் ஒனறு தி்ரபபடலை ச்காலிவூட 
தி்ரபபட வரலாற்றில் அதி்க பணத்்த சம்பா 
தித்த படைாகும். அதன வசூல் 2.97 பில்லி்யன 
சடாலர்்கள். எனினும் ல்காவிட-19 அசசம் 
்காரணைா்க தி்ர்யரஙகு்க்ை தற்லபாதும் 
ைக்்கள் தவிர்பபதால் இந்த சாத்ன்்ய புதி்ய 
படம் முறி்யடிக்குைா்க எனன ல்கள்வி்கள் 
எழுந்துள்ைதா்க அவதானி்கள் சதரிவித்துள்ைனர்.
 எனினும் 2024, 2026 ைற்றும் 2028 ஆகி்ய 
ஆணடு்களில் ்கைரன லைலும் 3 தி்ரபபடங்க்ை 
இ்யக்்கவுள்ைதா்க சதரிவிக்்கபபடுகினறைது.

இரணடு ெொர... த�ொடர்ச்சி  ...

லதாற்்கடிக்்கபபடடது. 
 இந்நி்லயில் ஒனபது நாட ்களுக்கு 
பினனர் ைாந்கர முதல்வர் விஸ்வலிங்கம் 
ைணிவணணன தனது பதவி்்ய இரணடு வருடங 
்களுக்கு பினனர் ராஜினாைா சசயதுள்ைார். 
 இரணடாவது தட்வ்யா்க வரவு 
சசலவுத் திடடம் சைர்பிப பதற்்கான வாயபபு 
இருந்தலபாதும் ்கடசி்களின ஆதரவு கி்டக்்காத 
நி்லயில் ைணிவணணன ராஜினாைா முடி்வ 
எடுத்ததா்க த்கவல் சவளி்யாகியுள்ைது.

ைொழ மொந்கர  ... த�ொடர்ச்சி  ...

என ஐக்கி்ய நாடு்கள் ச்பயினால் 
ஏற்பாடு சசய்யபபடட ல்காப எனபபடும் 
கூடடத்சதாடர்்களில் லைற்ச்காள் ைபபடட 
தீர்ைானங்கள் சவற்றிசபறைவில்்ல எனப்த 
2022 ஆம் ஆணடில் ஏற்படட அனர்த் தங்கள் 
எைக்கு உணர்த்தியுள்ைன.
 ைனிதர்்களின சச்யற்பாடு்கள், எரிசபாருள் 
பாவ்ன எனபவற்்றை எம்ைால் ்கடடுபபடுத்த 
முடி்யவில்்ல. ைக்்கள் அ்னவரும் ஒருஙகி 
்ணந்து பணி்யாற்றை லவணடும் இல்்லச்யனில் 
கூடடா்க தற்ச்கா்ல சசயவதற்கு ஒபபானது என 
்கடந்த நவம்பர் ைாதம் எகிபதில் இடம்சபற்றை 
்காலநி்ல ைாற்றைம் சதாடர்பான ைாநாடடில் 
லபசும்லபாது ஐ.நாவின சச்யலாைர் நா்ய்கம் 
அனரனில்யா குற்றைரஸ் சதரிவித்திருந்தார்.
 இந்த வருடம் சீனா ைற்றும் ஐலராபபி்ய 
நாடு்க்ை வறைடசி பாதித்துள்ைது. ஆபிரிக்்காவில் 
அது மி்க அதி்கம். பாகிஸ்தானில் ஏற்படட 
சவள்ைபசபருக்கினால் 33 மில்லி்யன ைக்்கள் 
பாதிக்்கபபடடுள்ைனர். அதன இழபபு 33 
பில்லி்யன சடாலர்்கள். பூமியின சவபப ைான 
ஆணடு்களில் 2022 ஆம் ஆணடும் பதிவாகியுள் 
ைது.

்கொலநிமல மொற்்ற ... த�ொடர்ச்சி  ...
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ஒருவர். லீக் உ்தபந்தாடட லபாடடி்களில் 
650 ல்கால்்க்ையும், ஏ்ன்ய லபாடடி்களில் 
1281 ல்கால்்க்ையும் அவர் தனது வாழநாளில் 
ஈடடியிருந் தார்.
 சுவீடனில் 1958 ஆம் ஆணடு இடம்சபற்றை 
உல்கக்ல்காப்பக்்கான லபாடடியில் பீல் தனது 
17 ஆவது வ்யதில் பஙகுபற்றியிருந்தார். அந்த 
லபாடடியில் இரணடு ல்கால்்க்ை அவர் சபற்று 
5 இற்கு 2 எனறை ்கணக்கில் பிலரசிலின சவற்றி்்ய 
உறுதிபபடுத்தியிருந்தார். அதன பினனர் 1970 
்களில் சைக்சில்காவில் இடம்சபற்றை உல்கக் 
ல்காப்பக்்கான லபாடடியிலும் சவற்றியீடடி 
யிருந்தார்.
 பிரித்தானி்யாவின ்காலம்சசனறை ைா்கா 
ராணி எலிசபத் இரணடு ைற்றும் அசைரிக் 
்காவின முனனாள் அரச த்லவர் சறைானா 
ல்ட றீ்கன லபானறைவர்்கைால் பீல் ச்கௌரவிக் 
்கபபடடிருந்ததும் இஙகு குறிபபிடத்தக்்கது.

மூன்று �டமெ ... த�ொடர்ச்சி  ...

்கடந்த 30 ஆணடு லபார் ்காரணைா்க இலடசக் 
்கணக்்கான தமிழ ைக்்கள் நாட்ட விடடு 
சவளில்யறி லவறு லதசங்களில் வசிபபதால் 
அவர்்களுக்கு சசாந்தைான சபரும் சதா்்க்யான 
பயிர்சசசய்்க நிலங்கள் தரிசு நிலங்கைா்க ைாறி 
யுள்ைன.
 அத்ன அவர்்கள் ப்யனபடுத்த ஒரு 
நி்ல்யான அரசி்யல் தீர்வு மி்க அவசி்யைானது. 
ஆ்கலவ இனப பிரசசி்னக்்கான தீர்வு்வ 
முனசனடுபப்த தவிர்த்து நிலத்்த 
்்க்ய்கபபடுத்தல் புதி்ய வடிவிலான இன 
அழிபபா்கலவ ைாறியுள்ைது. இத்த்்க்ய சச்யற் 
பாடு்க்ை வடக்கு கிழக்கு ைா்காணங்களில் 
அரசாங்கம் உடனடி்யா்க நிறுத்த லவணடும்.
 வவுனி்யா, ைனனார் ைாவடடங்களில் 
14000 ஏக்்கர் ்காணி அப்கரிக்்கபபட தீர்ைானிக் 
்கபபடடுள்ைது. இது நிறுத்தபபட லவணடும். 
வடக்கு கிழக்கு ைா்காணங்களில் நிரந்தர 
அரசி்யல் தீர்வு உறுதிபபடுத்தபபடும் வ்ர 
பயிர்சசசய்்க நிலங்க்ை ்்க்ய்கபபடுத்தல் 
ைற்றும் அரச தி்ணக்்கைங்கள் மூலைா்க 
நிலத்்த அப்கரிக்கும் சச்யற்பாடு்கள் நிறுத்தப 
பட லவணடும்.
 அத்லதாடு வடக்கு கிழக்கில் ைா்கா 
ணத்திற்கு சசாந்தைான அரச ்காணி்கள் வட 
கிழக்கில் வாழம் ைக்்களில் சசாந்தக் ்காணி 
இல்லாதவர்்களுக்கும் சதாழில் வாயபபு இல் 
லாது ஆயிரக்்கணக்்கா்க சதாழில் லதடி அ்லயும் 
இ்ைல்யாருக்கும் வழங்கபபட லவணடும் – 
என குறிபபிடபபடடுள்ைது.

நிலம் ம்கை்கப ... த�ொடர்ச்சி  ...

திருத்தந்்த 1977 ஜூன 27ம் தி்கதி திருத்தந்்த 
6வது சினனபபரால் ்கர்தினால் நி்லக்கு 
உ்யர்த்தபபடடார். திருத்தந்்த பணியிலிருந்து 
ஓயவுசபற்றைபின வத்திக்்கானில் உள்ை 
‘திருசச்பயின அன்ன’  (Mater Ecclesiae) 
துறைவறை இல்லத்தில் தனது ஓயவுக்்காலத்்தச 
சசலவிடடு வந்தார். அவரது உடல் நி்ல 
லைாசை்டந்திருந்திருபபதா்க வத்திக்்கானிலிரு 
ந்து ்கடந்த சில நாட்கைா்கச சசயதி்கள் வந்து 
ச்காணடிருந்தது குறிபபிடத்தக்்கது. ை்றைந்த 
திருந்தந்்தயின புனித உடல் எதிர்வரும் 2023 
ஜனவரி ைாதம் 2ம் தி்கதி வத்திக்்கானிலுள்ை 
புனித லபதுரு லபரால்யத்தில் ைக்்களின அஞ 
சலிக்்கா்க ்வக்்கபபடும் எனறு தற்லபாது அறி 
விக்்கபபடடிருக்கிறைது.

முன்னொள் திருத ... த�ொடர்ச்சி  ...

இலங்்கயின நிதிப பிரசசி்னக்கு தீர்வா்காது.
இலங்்கயின சபாருைாதாரத்்த துரிதைா்க 
மீடசடடுக்்க ஆ்கக் கு்றைந்தது 8 பில்லி்யனாவது 
லத்வபபடுகினறைது.சவளிநாடடு ்கடன்க்ை 
மீள் சசலுத்துவதற்கு, இறைக்குைதி்்ய ஊக்கு 
விபபதற்கு பாரி்யைவு அசைரிக்்க சடாலர் 
லத்வபபடுகினறைது.
               இ்வ்களுக்்கான உத்தரவாதத்்த 2023ம் 
ஆணடு வழங்கைாடடாது.இலங்்கயின சபாரு 
ைாதாரம் அடுத்த ஆணடு்களில் சைதுவா்க ந்கருலை 
தவிர துரித வைர்சசிக்கு சாத்தி்யமில்்ல.சதாழில் 
வாயபபு்க்ை அதி்கரிக்கினறை வரு டைா்க 2023 ஐ 
எதிர்பார்க்்க முடி்யாதலதாடு சம்பை அதி்கரிபபும். 

சாத்தி்யைா்காது.நி்ல்யான அல்லது ைாதாந்த 
சம்பைத்்த சபறுலவாறுக்கு சம்பை அதி்கரிப்ப 
ஏற்படுத்துவது வாழக்்்க சசல்வ சைாளிக்்க 
்்க ச்காடுக்கும்.கு்றைவான வருைானம் 
சபறுலவாரின வருைானம் இரடடிபபாதல் 
லவணடும்.இலங்்க ைக்்களில் 60 வீதத்துக்கு 
அதி்கைாலனார் அடிபப்ட லத்வ்்ய பூர்த்தி 
சசய்ய முடி்யாதுள்ைனர்.எனலவ இவர்்களுக்்கான 
நிவாரணம் வழங்கபபட லவணடும்.லபாஷாக்கு 
லவ்லத்திடடங்கள் ஊக்குவிக்்கபபடுதலும் 
லவணடும்.ஒடடுசைாத்தைா்க 2023 இல் 
இலங்்கயின சபாருைாதாரம் சைதுவா்க 
முனலனாக்கி ந்கரும்.இதனி்டல்ய லதர்தல் 
ந்டசபறுமிடத்து சபாருைாதார நி்ல்ை 
லைலும் லைாசை்ட்யலாம் எனறைார்.
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