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கடந்த வருடம் உலகில் உள்ள 
பெரும் பெல்வந்தவரகள 

ஏறத்ததா்ள 2 றில்லியன் படதாலர 
கள்ள இழநதுள்ளது்ததாக ப்தரிவிக் 
கபெடுகின்றது.
 அபெரிக்கதாளவ செரந்த 
பெரும் பெல்வந்தரகள 660 பில்லி 
யன் படதாலரகள்ள இழநதுள்ளனர. 
அதிக வட்டி விகி்தம், ெணவீக்கம் 
ெற்றும் பெதாரு்ளதா்ததார வீழ்ச்சி 

கதாரணெதாக ப்ததாழில்நுட்ெ நிறு 
வனஙகளின் ெஙகுகள கடுளெயதான 
வீழ்ச்சி கணட்ததால் இந்த இழபபு 
ஏற்ெட்டுள்ளது.
 பரஸலதா, ருவிட்டர ஆகிய 
வற்றின் ்தளலவர இசலதான் முஸக் 
115 பில்லியன் படதாலரகள்ள கடந்த 
வருடம் இழநதுள்ளதார. பரஸலதா 
நிறுவனததின் ெஙகுகள 70 விகி்தம் 

லிபியதாவிலிருநது ெததிய 
்தளரக்கடல் வழியதாக ஐசரதா 

பபியதாவுக்கு பெல்ல முயன்ற 1,088 
புலம்பெயரந்தவரகள லிபிய கடற் 
ெரபபில் ்தடுக்கபெட்டு மீணடும் 
லிபியதாவுக்கு அனுபெபெட்டிருக்கி 
ன்றனர. 
 “கடந்த 25 மு்தல் 31 டிெம்ெர 
2022 வளரயிலதான கதாலததில், 1,088 
புலம்பெயரந்தவரகள இளட 
ெறிக்கபெட்டு லிபியதாவுக்கு அனுப 

ெபெட்டுள்ளனர,” என ஐஓஎம் 
எனபெடும் புலம்பெயரவுக்கதான 
ென்னதாட்டு அளெபபு ப்தரிவிததுள 
்ளது. 
 புலம்பெயரவுக்கதான ென்னதா 
ட்டு அளெபபின் கணக்குபெடி, 
கடந்த 2022ம் ஆணடில் 24,684 
புலம்பெயரந்தவரகள இளடெறிக் 
கபெட்டு லிபியதாவுக்கு திருபபி 
அ னு ப ெ ப ெ ட் டு ள ்ள ன ர . 

INuhg;gpahTf;F fly; topahf nry;y Kad;w 
1>088 Gyk;ngau;e;jtu;fs; jLj;J epWj;jk; 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

புதி்ததாக பிறளவளடந்த 
பகதாசரதாசனதா ளவரசினதால் 

உலக ெக்களுக்கு மீணடும் மிகப 
பெரும் உயிர ஆெததுக்கள ஏற்ெட் 
டுள்ள்ததாக உலக சுகதா்ததார நிறுவனம் 
எச்ெரிததுள்ளது.

 சீனதா ்தனது எல்ளலகள்ள 
திறநதுள்ள நிளலயில் சுகதா்ததார 
நிறுவனம் இந்த எச்ெரிக்ளகளய 
விடுததுள்ளது. ஒமிக்கிசரதானின் 

புதிய எக்ஸ.பி.பி-15 என்ற வளக 
்தற்செதாது அபெரிக்கதா ெற்றும் 
பிரித்ததானியதா உட்ெட 25 நதாடுகளில் 
ெரவியுள்ளது. இது அதிகம் ெரவும் 
்தன்ளெ பகதாணடசெதாதும் அ்தன் 
ெதாதிபபுக்கள குளறவதாகும். 
அபெரிக்கதாவில் 40 விகி்தெதான 
சநதாயதாளிகளில் இந்த வளகசய 
கணடறியபெட்டுள்ளது.
 ஆனதால் சீனதாவில் பி.ஏ-
52 ெற்றும் பி.எப-7 செதான்ற 
ளவரசுகச்ள அதிகம் ெரவி வரு 
கின்றன. இது ப்ததாடரெதான அவ 
்ததானிபபுக்கள்ள ்ததாம் செற் 
பகதாணடு வருவ்ததாக உலக சுகதா்ததார 
நிறுவனததின் ்தளலவர பரட் 
சறதாஸ அ்தசனதாம் பகபிரியஸ ப்தரி 
விததுள்ளதார.

Nfhtpl;bdhy; capu; Mgj;Jf;fs; 

mjpfupj;Js;sJ

வடபகதாரியதாவின் ஐநது 
அளில்லதா்த உ்ளவு விெதா 

னஙகள ப்தன்பகதாரியதாவின் எல்ளல 
க்குள ஊடுருவியதுடன், அதில் 
ஒரு விெதானம் ப்தன்பகதாரிய அதி 
ெரின் அதி உயர ெதாதுகதாபபு 
வளலயெதான ெதாளிளகவளர 
பென்று ெதாதுகதாபெதாக திரும்பியுள 
்ளது ப்தன்பகதாரியதாவின் வதான் 
ெதாதுகதாபபு ப்ததாடரபில் சகளவி 
கள்ள எழுபபியுள்ளது.

 ப்தன்பகதாரிய அதிெரின் 
ெதாளிளயளய சுற்றியுள்ள 3.7 
கி.மீ ெரபபு அதி உயர ெதாதுகதாபபு 
வளலயெதாகும் ஆனதால் அ்தற்குள 
ஊடுருவிய விெதானம் 7 ெணிசநரம் 
ப்தன்பகதாரிய வதான்ெரபபில் ெறந 
துள்ளதுடன், ்ததாக்கு்தல்களில் 
சிக்கதாது ெதாதுகதாபெதாக ்த்ளம் 
திரும்பியுள்ள்ததாக ப்தன்பகதாரிய 

ெளட அதிகதாரி கடந்த வியதாழக்கி 
ழளெ (5) ப்தரிவிததுள ்ளதார.
 கடந்த ெதா்தம் 26 ஆம் நதாள 
இடம்பெற்ற இந்த ெம்ெவததில் 
ப்தன்பகதாரியதா ்தனது அபெரிக்க 
்தயதாரிபெதான நவீன எப-35 ெற் றும் 
உலஙகுவதானூரதிகள்ள க்ளமிற 
க்கியசெதாதும் உ்ளவு விெதானங 
கள்ள சுட்டு வீழ்த்த முடியவில்ளல. 
இந்த நடவடிக்ளக யின் செதாது 
ப்தன்பகதாரியதாவின் சக-8 ரக 
விெதானம் வீழ்நது பநதாரு ஙகியிருந 
்தது.
 வடபகதாரியதாவின் உ்ளவு 
விெதானஙகள்ள கணடறியசவதா 
அல்லது சுட்டுவீழ்த்தசவதா ப்தன் 
பகதாரியதாவினதாலும் அஙகு ்த்ளம் 
அளெததுள்ள அபெரிக்க ெளடயி 
னரதாலும் முடியதாது செதானது பெரும் 
சகளவிகள்ள எழுபபியுள்ளது.
 வடபகதாரியதா ப்ததாடரச்சி 
யதாக ஏவுகளண ெரிசெதா்தளனகள்ள 
செற்பகதாணடு வருவதுடன், யப 
ெதான் ெற்றும் ப்தன்பகதாரியதாவுக்கு 
அச்சுறுத்தல் விடுதது வருவதும் 
இஙகு குறிபபிடத்தக்கது.

வததிக்கதானில் கடந்த வியதா 
ழக்கிழளெ (5) இடம்பெற்ற 

முன்னதாள திருத்தநள்த 16 ஆவது 
பெனடிக்ற் இன் இறுதிச் ெடஙகில் 
உலகின் ெல நதாடுகள்ள செரந்த 
ெல ஆயிரம் ெக்கள கலநது பகதாண 
டதுடன், பெருெ்ளவதான ெ்தத ்தளல 
வரகளும் ெஙகுெற்றியிருந்தனர.
 திருத்தநள்த கடந்த ெனிக் 
கிழளெ (31) ்தனது 95 ஆவது வய 
தில் கதாலெதாகியிருந்ததார. எட்டு 
வருடஙக்ளதாக திருத்தநள்தயதாக 
ெணியதாற்றிய அவர 2013 ஆம் 
ஆணடு ஒய்வு பெற்றிருந்ததார. 
1415 ஆம் ஆணடு திருத்தநள்த 12 
ஆவது கிசரதாகரி ஓய்வு பெற்ற்தற்கு 

பின்னர ஒய்வுபெற்ற திருத்தநள்த 
இவரதாவதார.

 பெனடிக்ற்றின் இன் 
இறுதி நிகழ்விளன ்தற்செதாள்தய 
திருத்தநள்த பிரதான்சிஸ முன்நி 
ன்று நடததியிருந்ததார. இந்த 
நிகழ்வில் உலகம் முழுவதிலும் 
இருநது நதாட்டு ்தளலவரகள, 

Kd;dhs; jpUj;je;ijapd; ,Wjp epfo;tpy; 
gy Mapuk; kf;fs; gq;Nfw;G
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உலகின் எரிபெதாருள வரத 
்தகதள்த ெறு சீரளெப 

ெதில் சீனதா தீவிர கவனம் பெலுத 
திவருகின்றது. அபெரிக்க 
படதாலளர ்தவிரதது அந்த நதாடு 
களின் நதாணயததில் வரத்தகதள்த 
செற்பகதாளளும் முயற்சிகள்ள அது 
தீவிரபெடுததி வருகின்றது.

 ரஸயதாவுடன் ரூபிள ெற்றும் 
யூவதானில் வரத்தகதள்த செற் 
பகதாணடுவரும் சீனதா ்தற்செதாது 
ெததிய கிழக்கு நதாடுகளுட 
னதான எரிபெதாருள வினிசயதாகத 
ள்தயும் யூவதானில் செற் 
பகதாள்ள முயற்சிகள்ள 

இநதியதாவின் கரநதாடக ெதாநிலத 
தின் ெஙகளூரில் ்தடுதது 

ளவக்கபெட்டுள்ள இலஙளகயரகள 
38  செர உணணதாவிர்த செதாரதாட்ட 
பெதான்ளற ஆரம்பிததுள்ளனர. 

 இரணடு ஆணடுகளுக்கு முன் 
னர கனடதாவிற்கு முகவரக்ளதால் 
அளழததுச்பெல்லபெட்டசெதாது, 
ளகது பெய்யபெட்ட்ததாகக் கூறபெ 

cyfpd; vupnghUs; tu;j;jfj;ij 
khw;wp vOJk; rPdh

fu;ehlfhtpy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s 38 

,yq;ifau;fs; cz;zhtpujg; Nghuhl;lk;

அவு ஸ தி ச ர லி ய தா வி ல்  
புகலிடம் சகதாரி விணணப 

பித்த 58 இலஙளகயரகளின் புக 
லிடக் சகதாரிக்ளக நிரதாகரிக்கப 
ெட்டுள்ள்ததாக அவுஸதிசரலிய 
உளதுளற அளெச்ெகததின் இளண 
யத்த்ளததில் குறிபபிடபெட்டுள 
்ளது. 
 கடந்த வருடம் நவம்ெரில் 

1600-க்கும் செற்ெட்ட புகலிடக் 
ச க தா ரி க் ள க ய தா ்ள ர க ளி ன் 
விணணபெஙகள நிரதாகரிக்கப 
ெட்டுள்ள்ததாக அவுஸதிசரலிய 
உளதுளற அளெச்ெகம் குறிபபிட் 
டுள்ளது. இந்த ெட்டியலில் ஐந்ததா 
வது இடததில் இலஙளக உள்ளது.
 நிரதாகரிக்கபெட்ட விணணப 

58 ,yq;ifau;fspd; Gfyplf; Nfhupf;if 

mT];jpNuypahthy; epuhfupg;G
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ஈழத்தமிழர் வரலாற்றில் 1974 மு்தல் ஒவ்வாரு ஆண்டும் சனவரி 10, என்பது 4வது உலகத்தமிழராய்ச்சி 
மாநாட்டில் சிறிலஙகாவின ்பண்்பாட்டு இனஅழிப்பால் உயிரிழந்த 11 ்தமிழர்களுக்குமான நினனவவந்தல் 

நாளாகவவ திகழ்நது வருகிறது. ஆயினும் இவவாண்டு சனவரி 10ம் நாள் சிறிலஙகாவின அரசத்தனலவர், 
ரணில் விக்கிமசிஙகா இலஙனகயின இனபபிரச்சினனக்கு தீர்வு காண்்ப்தற்கான நானகு நாள் வ்பச்சுக்கனளச் 
சிறிலஙகாவின ்பாராளுமனறத ்தமிழ்பபிரநிதிகளான ்தமிழ்தவ்தசியக் கூட்்டனமபபின ்தனலவர் சம்்பந்தன, 
வ்பச்சாளர் எம் ஏ சுமநதிரன ்ரவலாவின ்தனலவர் ்சல்வம் அன்டக்கலநா்தன பு்ளாட் ்தனலவர்  
்த. சித்தார்த்தன ஆகிவயாரு்டன ் ்தா்டஙக அனழபபு விடுததுள்ளார். ஆயினும் இந்தப வ்பச்சுவார்தன்தக்கான 
முனனினலப வ்பச்சுக்கனள இதுவனர சிறிலஙகா அரசத்தனலவர் ரணில் விக்கிரமசிஙகா, பிர்தமரின 
்சயலாளர் நீதி அனமச்சர் விஜய்தாசா ராஜ்பக்ச, க்டற்்றாழில் அனமச்சர் ்டக்ளஸ் வ்தவானந்தா 
ஆகிவயாரு்டன ந்டாததிய சம்்பந்தன குழுவினர் வ்பச்சுக்களில் வ்பச்சுவார்தன்தக்கான வனரன்பத ்தருமாறு 
அரசத்தனலவரி்டம் வகட்டுள்ளனர். அரசத்தனலவர் ்தமிழ்க்குழுவினரின வனரன்பக் வகட்க இவர்கள் 
திஙகள்கிழனம 9ம் திகதி ்தருவ்தாகக் கூறியுள்ளனர். இதில் எனன விநன்த்யனறால் ஓருநாளில் எவவாறு 
அரசத்தனலவர் இவர்களின வனரன்ப எடுத்தாராய்நது ்பதிலளிப்பார் என்பது்தான. இதுவனர இவர்கள் ஏன 
இந்த வனரன்பத ்தயாரிததுப வ்பச்சில் கலநது ்காள்ளவில்னல என்பதும் க்டவுளுக்குத்தான ்வளிச்சம். 
அவ்தவவனள பிரச்சினனகளுக்கான தீர்வுகள் ் ்தா்டர்பில் அரசால் வழஙகப்பட்்ட உறுதி ் மாழிகள் ் ்தா்டர்பில் 
10ம் திகதி வனர எந்த முனவனற்றமும் இல்னல எனறால் ்்தா்டர்நது வ்பசுவதில் அர்த்தமில்னல எனச் 
சம்்பந்தன கடும் ்்தானியில் விசனம் ்வளியிட்்ட்தாகப வ்பச்சில் கலநது ்காண்்டவர்களும் கூறியுள்ளனர். 
 இந்த நினலயில் இந்தப வ்பச்சுவார்தன்த என்பது சிறிலஙகா அனனததுலக நாணய நிதியம் க்டன 
வழஙகலுக்கு இனபபிரச்சினனக்கு தீர்வு காணப்ப்ட வவண்டு்மன முனனவக்கும் நி்பந்தனனனய ரணில் 
்தான பூர்ததி ் சய்ய முயற்சிப்ப்தாகக் காட்டுவ்தற்கு என்பது ் ்தளிவாகிறது. இந்த நிதி ் நருக்கடி நினலயில் 
வ்டக்கு கிழக்கில் ்தனனுன்டய ்பன்டகளில் 86 வீ்தம் நினல்காண்டுள்ள நினலயில் ்பன்டயினரின 
்பாதுகாபபுச் ்சலவுக்கு மிக அதிகளவு நிதினய இவவாண்டுக்கான வரவு்சலவுத திட்்டததில் ஓதுக்கி 
்பன்டவிலகல் என்ப்தற்வக இ்டமில்னல என்பன்த உறுதி ் சய்துள்ள ரணில் விக்கிரமசிஙகாவி்டம் ்பன்டயினர் 
ஆக்கிரமிததுள்ள காணிகனள விடுவிக்கும்்படி ்தமிழ்க்குழுவினர்  வகட்்டல் என்பது அரசியல் நனகச் 
சுனவயாகவவ உள்ளது.  
 எல்லாவற்றுக்கும் வமலாக இந்தப வ்பச்சுவார்தன்த என்பவ்த மாகாண சன்ப அதிகாரஙகனள 
அதிகரிப்பது என்ப்தாக ரணிலால் விளக்கமளிக்கப்பட்்ட நினலயில் வஜ. ஆர் ஜயவர்த்தனா 80களில் 
சிறிலஙகாவின இனறனமனய ஈழத்தமிழர்களின இனறனமயுள்ள ்தாயகப ்பகுதிகள் வமல் திணிக்கக் 
்காண்டு வந்த மாகாணசன்ப மூலமான நிர்வாகப ்பரவலாக்கல் முனறனமனய அவரின உறவினரான 
ரணில் மீண்டும் உயிர்பபிதது ஐக்கிய வ்தசியக்கட்சியின ்காள்னகயாகவும் வகாட்்பா்டாகவும் சிஙகள நாடு 
சிஙகள வ்தசியம் ் ்பௌத்த ம்தம் என்பது அனறும் இனறும் எனறும் உள்ளது என்பன்த உறுதி ் சய்கினறார்.  
அவ்த வநரததில் ்தனது கட்சி வ்தசியப்பட்டியலில் நியமிக்கப்பட்்ட ஒவர ஒரு ்பாராளுமனற உறுபபினராகத 
்தாவன ்தனனனவய ்காண்டுள்ள நினலயிலும் அரசத்தனலவராகத ்தனனன மாட்சினமப்படுததிய 
வகாத்த்பாயா ராச்பக்சாவின ஒவரநாடு ஒவர சட்்டம் எனனும் சிஙகள ்்பௌத்த வ்பரினவா்தக் கனனவ 
்தான நினறவவற்றி  ராச்பக்ச குடும்்பததுக்கான நனறிக்க்டனனப பூர்ததி ்சய்கினறார். அதது்டன  சிஙகள 
்்பௌத்த வ்பரினவா்தததின ் ்பரும்்பானனம வாக்குகனள ்தன்பக்கம் திருபபி அ்தன பினனர் அரசத்தனலவர் 
வ்தர்்தனல ந்டாததி மீளவும் ்தன அதிகாரதன்த உறுதிப்படுத்த  ரணில் ந்டாததும் ராஜ்தநதிர முயற்சியாகவும் 
இந்தப வ்பச்சுவார்தன்த முயற்சி அனமகிறது. .
 இநநினலயில் அர்த்தமுள்ள தீர்வு இல்னல்யனறால் வ்பச்சுக்களில் கலநது ் காள்வதில் ்பயனில்னல 
என கண்்கட்்ட பின சூரிய வணக்கம் ் சய்யும் ்தமிழ்தவ்தசியக் கூட்்டனமபபுக்கு அர்த்தமுள்ள தீர்வு என்பது 
ஈழத்தமிழர் இனறனமனய முனனினலப்படுததினாவல அது சாததியமாகு்மன்பது ்்தரியா்த ஒனறல்ல. 
இ்தனன முனனினலப்படுததினால் ்தஙகனளப பிரிவினனவாதிகள் ்பட்டியலில் சிறிலஙகா னவததுவிடும் 
எனனும் அச்சவம உண்னமனயப வ்பச்சுவார்தன்த வமனசக்குக் ்காண்டுவர மறுப்ப்தன காரணம்.
 இலஙனகத தீவில் வரலாற்றுக்கு முற்்பட்்ட காலம் மு்தல் ்்தானனமயும் ்்தா்டர்ச்சியும் ்காண்்ட 
இனறனமயு்டன வாழ்நது வரும் ஈழத்தமிழர்கள் காலனிததுவததி்டம் இழந்த ்தஙகள் இனறனமனய மீட்கவவ 
சிஙகளத வ்தசியதது்டன இனணநது பிரித்தானிய அரசி்டம் இருநது அரசியல் விடு்தனல ் ்பறப வ்பாராடினர் 
என்பது ்தநன்த ்சல்வநாயகம் சிறிவலஙகாப ்பாராளுமனறததில் ஈழத்தமிழர் ்தனனாட்சிப பிரக்டனதன்த 
விடுத்த ்்பாழுது மிகத்்தளிவாகக் கூறினார். அ்தன முனனர் ஈழத்தமிழர்களின அரசியல் ்தனலனமயாக 
விளஙகிய ஜி.ஜி. ்்பானனம்்பலம் அவர்களும் அ்தன முனனர் ்தனலவர்களாக விளஙகிய அருணாசலம் 
மகாவ்தவா அவர்களும் எல்வலாருவம ஈழத்தமிழர்களின ்தாயக வ்தசிய ்தனனாட்சி உரினமகனளவய 
அவர்களின அரசியல் உரினமகளாக உலகுக்கு ்வளிப்படுததினர்.
 1921இல் மனனிங அரசியல் சீர்திருத்தத்தால் வகுபபுவா்தப பிரதிநிதிததுவதன்த பிரித்தானிய சட்்ட 
சன்பக்கு னகவிட்்டது மு்தல் ஈழத்தமிழர் வ்தசிய இனம் எனற ்தனிததுவம் அனனதது ்தமிழ்த ்தனலனம 
களாலும் முன்னடுக்கப்பட்்டன. பிரித்தானிய காலனிததுவம் ் சயற்னகயாக உருவாக்கிய இலஙனகயர் எனற 
வ்தசியம் சிஙகள ்தமிழ் வ்தசிய இனஙகள் இரண்்டாலும் நிராகரிக்கப்பட்டு ்தனித்தனி வ்தசியஇனஙகளாகவவ 
இருஇனஙகளும் ்பரிணாமம் ்்பற்றன. கூ்டவவ வர்த்தகத்தால் இலஙனகயின நீண்்டகால குடிகளாக உள்ள 
இலஙனக முஸ்லீம்களும் ் ்தாழில் வழி இலஙனகயின இருநூறாண்டுக் குடிகளாக உள்ள மனலயகமக்களும் 
்தஙகள் வ்தசியஙகனளயும் ்தனித்தனனமயான வ்தசியஙகளாகவவ இனறுவனர ்வளிப்படுததுகினறனர். 
இநநினலயில் இது எஙகளின ்சாந்த மண் எனனும் இனறனமயுணர்வு எவவி்தம் பிரிவினனவா்தமாகும் 
என்பன்தச் சம்்பந்தன ஐயா இந்தப வ்பச்சின வ்பா்தாவது எழுப்ப வவண்டும். 1931மு்தல் 1972 வனர 
்்டானமூர் - வசால்்பரி யாபபுக்களால்  இனபபிரச்சினனயாக இருந்த ஈழத்தமிழர் வ்தசியபபிரச்சினன 1972 
மு்தல் இனறு வனர இனறனமபபிரச்சினனயாக உள்ளது என்பது வரலாறு. 1978 ம்தல் 2009 வனர ஈழத 
்தமிழர்களின இனறனமயின நன்டமுனற அரசால் இலஙனகததீவுக்குள் இரு அரசுக்கள் என உலகின 
இராணுவ இராஜ்தநதிர அறிக்னககள் ்வளிப்படுததியன்த உலகு அறியும். இநநினலயில் சிஙகள ்தமிழ் 
வ்தச இனஙகளின இனறனமகளின னககுலுக்களாக வ்பச்சுவார்தன்தனய அனமதது, இனபபிரச்சினனக்குப 
வ்பசாது இனறனமபபிரச்சினனக்குப வ்பசுஙகள். இலஙனக முஸ்லீம்களதும் மனலயக மக்களதும் அரசியல் 
உரினமகனளச் சிஙகளத ்தமிழ்வ்தச இனஙகள் உறுதிப்படுததும் வனகயிலான தீர்வுகனள முன்னடுக்கப 
வ்பசுஙகள். இலஙனகத தீவின அனனதது மக்களதும் ஒருனமப்பாட்்டால் இலஙனகத தீவின ்்பாருளா்தார 
்நருக்கடியில் இருநது அனனதது மக்களும் விடு்படுவ்தற்கான நல்லாட்சி முனற்யானனற இதன்தபபிறபபில் 
்்தா்டஙகும் ஆண்்டாவது உறுதி ்சய்யப வ்பசுஙகள். ஏற்கப்ப்டாவிட்்டால் அனனதது மக்களுக்கும் 
உண்னமகனளத ்்தளிவாக்கி உண்னமயான சனநாயகப வ்பாராட்்டஙகள் வழி இலஙனகத தீனவ, 
அனனவருக்குமான ்தாய் மண்னணக் காருஙகள், என்பவ்த இலக்கின ன்தப்்பாஙகல் வவண்டுவகாளாக 
உள்ளது. இலஙனகத தீவில் வாழும் அனனதது மக்களதும் சமததுவமும் சுவகா்தரததுவமும் சு்தநதிரமும் 
உறுதிப்படுத்தப்ப்டல் உலகின ்பாதுகாபபுக்கும் அனமதிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் அவசியமான ஒனறாகவும் 
உள்ளது என்பது இலக்கின உறுதியான எண்ணமாகவும் உள்ளது. 

 ஆசிரியர்

வடக்கு, கிழக்கு ஒருஙகிளணபபுக் குழுவின் 
ஏற்ெதாட்டில் வடகிழக்கில் 8 ெதாவட்டஙகளிலும், 

்தமிழ் அரசியல் கட்சிகள்ள ஒன்றுெடுெதாறு வலியுறுததி, 
கடந்த 5ஆம் திகதி ப்ததாடக்கம் எதிரவரும் 10ஆம் திகதி 
வளரயிலதான ப்ததாடர செதாரதாட்டததுக்கு அளழபபு 
விடுத்தள்தயடுதது  ெக்கள ெல ெதாவட்டஙகளில் ஒன்று 
திரணடு இபசெதாரதாட்டதள்த முன்பனடுதது வருகின்ற 
னர.

 ஐக்கிய இலஙளகக்குள ஒருஙகிளணந்த 
வடக்கு கிழக்கு ெதாகதாணததுக்கு மீ்ளபபெற முடியதா்த 
ெெஷ்டிளய வலியுறுததுவ்தற்கு அளனதது ்தமிழ் 
அரசியல் கட்சிகள்ளயும் ஓரணியில் திர்ளச்பெய்ய 
ஒன்றிளணசவதாம் என கூறிசய குறித்த  செதாரதாட்டம் 
முன்பனடுக்கபெடுகின்றது.

 செதாரதாட்டததில் ஈடுெட்டவரகள “வடக்கு, 
கிழக்கு ெதாகதாணஙகள மீ்ள ஒன்றதாக்கபெட்டு, வடக்கு, 
கிழக்கு ்தனி ஒரு ெதாகதாண அலகதாக உருவதாக்கபெட 
சவணடும்”, “அளனதது ்தமிழ் கட்சிகளும் ஓரணி 
யில் திர்ள சவணடும்”, “இளணந்த வடக்கு கிழக்கு 
ெதாகதாணததுக்கு ெததிய அரெதால் மீ்ளபபெற முடியதா்த 
ெெஷ்டி முளறயிலதான அதிகதாரபெகிரவு வழஙகபெட 
சவணடும்” செதான்ற ெ்ததாள்தகள்ள ்ததாஙகி செதாரதாட்டத 
தில் ஈடுெட்டிருந்தனர.

 வடக்கு, கிழக்கு ெதாகதாணஙகளின் எட்டு 
ெதாவட்டஙகளிலும் சநற்று முன்தினம் ஆரம்ெெதாகிய 
குறித்த செதாரதாட்டெதானது ப்ததாடரச்சியதாக ஐநது நதாட்கள 
முன்பனடுக்கபெடவுள்ளது.
 அந்த வளகயில் இந்த செதாரதாட்டம் சநற்று 
முன்தினம் முல்ளலததீவு ெதாவட்ட பெயலகம் 
முன்ெதாக முன்பனடுக்கபெட்டளெ குறிபபிடத்தக் கது. 
ெட்டக்க்ளபபு ெதாவட்டததிலும் குறித்த செதாரதாட்டம் 
முன்பனடுக்கபெட்டது.
 அம்ெதாளற ெதாவட்டம், ெதாணடிருபபு திபரௌெள்த 
ஆலய முன்றலிலும் வவுனியதா,யதாழ்பெதாணம்,ெல்லதாவி 
ெற்றும் ென்னதாரிலும்  சநற்று  பெதாதுெக்கள ெததி 
யதாக்கிரக செதாரதாட்டததில் ஈடுெட்டனர.
 இ்தன்செதாது வடக்கு, கிழக்கு சிறுெதான்ளெ 
ெக்களுக்கதான அரசியல் தீரவு செச்சுவதாரதள்தயில் 
சிறுெதான்ளெ ்தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் ஓரணியில் 
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இலஙளக ச்தெம் பெதாரு்ளதா்ததார பநருக்கடிக்குள 
சிக்குணடு மீள எழமுடியவில்ளல என்ெது 

யதாவருக்கும் ப்தரிந்த நி்தரெனம்.  இந்த சூழலில்  
ெக்களின் வதாழ்க்ளக சகளவிக்குறியதாகியுள்ளது 
இ்தனதால் ெல இன்னல்கள்ள அன்றதாட  வதாழ் 
வதா்ததாரததிற்கதாக உளழக்கும் கரஙகள எதிர 
சநதாக்கி வருகின்றன. திருசகதாணெளல ெதாவட் 
டததில் மீன் பிடி,விவெதாயம் என ெல துளறகள 
கதாணபெட்டதாலும் அவரகளும் கடந்த வரு 
டஙகளுடன் ஒபபிடுளகயில் இந்த 2023 
வருடப பிறபபிலும் பெதாரு்ளதா்ததார ரீதியதாக 
ெதாதிக்கபெட்டு ்தஙகள வதாழ்வதா்ததாரத ப்ததாழிளல 
மு ன் ப ன டு ப ெ ்த தா க 
கவளல பவளியிடு 
கின்றனர.
 நதாட்டில் ஏற் 
ெட்ட பெதாரு ்ளதா்ததார 
ப ந ரு க் க டி ய தா ல் 
விவெதாயிகள ெல 
பி ர ச் சி ள ன க ள ்ள 
எதிர சநதாக்கியுள்ள்ததாக 
தி ரு ச க தா ண ெ ள ல 
கிணணியதா விவெதாயி 
ஒருவர இவவதாறு ப்தரி 
விததுள்ளதார.
 “ஒரு நதாட்டின் 
ப ெ தா ரு ்ள தா ்த தா ர த ள ்த 
வ்ளரபெதிசல விவ 
ெதாயததுளற ெதாரிய 
ெஙகளிபளெ பெய் 
கின்றது.
 விவெதாய உற் 
ெததிகளின் அதிகரிப 
பின் கதாரணெதாக 
ெதாததிரசெ ஒரு நதாட்டின் உணவு ெதாதுகதாபபு 
உறுதிபெடுத்தபெடுகிறது. அளனதது வ்ளஙகளும் 
நிளறந்த எெது நதாட்டில் விவெதாயத துளற யதானது 
அணளெ கதாலங க்ளதாக ெதாரிய ெவதால்களுக்கு முகம் 
பகதாடுததுக் பகதாணடி ருக்கின்றது.

 ஒரு விவெதாயி ்தனது வதாழ்வதா்ததாரதள்த 
உறுதிபெடுததிக் பகதாளவ்தற்கதாகவும் நதாட் டிற்கு 
ச்தளவயதான உற்ெததிகள்ள விள்ள விபெதிலும் 
ெதாரிய ெஙகளிபபுகள்ள பெய்து பகதாணடிருக் 
கின்றதான்.
 அவவதாறதான ஒரு ெந்தரபெததில் ்ததான் அர 
ெதாஙகம் இரெதாயன உர இறக்குெதிளய நிறுததி 
யது ெதாததிரென்றி பெதாரு்ளதா்ததார பநருக்கடிகளுக் 
குள்ளதாகியது. எரிபெதாருட்கள உட்ெட விவெதாய 
உற்ெததிகளுக்கு ச்தளவயதான மூலப பெதாருட் 
கள்ள கூட இறக்குெதி பெய்வதிசல ெதாரிய பிர 
ச்சிளனகளுக்கு முகம் பகதாடுக்க சவணடிய 
துரபெதாக்கிய நிளல ஏற்ெட்டது.
 உடல் நலததிற்கு சகடதான மூலக்கூறுகள 
இரெதாயன உரஙகளிலும் நதாசினிகளிலும் கதாணப 
ெட்டதாலும் கூட விவெதாய பெய்ளகக்கு இலஙளக 

செதான்ற மூன்றதாம் ்தர நதாடுகள அவற்ளற 
ெயன்ெடுத்த சவணடிய நிரபெந்தமும் கதாண 
பெடுகின்றன.
 விவெதாய நடவடிக்ளககளுக்கு ச்தளவயதான 
அளனதது மூலப பெதாருட்களினதும் ்தட்டுப 
ெதாடதானது விவெதாயிகள்ள மிகவும் சிக்கலுக்கு 
உள்ளதாக்கியது.
 ஒவபவதாரு பெதாருட்களுக்கும் மும்ெடஙகு 
விளல ஏற்றம், குளறந்த விள்ளச்ெல், உற்ெததிகள்ள 
ெநள்தபெடுத்த முடியதா்த நிளல, உற்ெததி பெலவு 
அதிகரிபபு, வருெதான இழபபு கடன் சுளெ 
செதான்றவற்றதால் பெரிதும் ெதாதிபெளடந்த 
விவெதாயிக்ளதால் இன்னும் மீணடு எழ முடியதாெல் 
்தத்தளிக்கின்றதாரகள.
 இவவருடம் கூட அரெதாஙகததினதால் 

இரெதாயன உரம் ெதானிய விளலயில் வழஙகப 
ெட்டதாலும் TSP, MOP செதான்ற உரஙகள வழஙகப 
ெடவில்ளல. சவ்தண அதிகரிபபு, அறுவளட, 
உழவு இயநதிர கட்டணஙகள அதிகரிபபு, 
கள்ள கிறுமி நதாசினிகளின் விளல அதிகரிபபு, 
அரெ பநற்க்ளஞ்சிய ெதாளல பநல்ளல பகதாள 
வனவு பெய்யதாளெ செதான்ற ெதா்தகம் அற்ற 
சூழ்நிளலகளிலிருநது இன்னும் மீ்ள முடியதா்த 
நிரக்கதி நிளல விவெதாயிகளுக்கு ஏற்ெட்டுள்ளது.
 ச்தளவயதான உரஙகள்ள உரிய சவள்ளக்கு 
வழஙகதாெல் செதாெளன குளறவு சநதாய் ்ததாக்கம் 
செதான்ற அபெௌகரியஙகளுக்கு உள்ளதாகி ெயிரகள 
அழிநது பகதாணடிருக்கின்றன.
 இரெதாயன உரம் நிறுத்தபெட்டளெளய 
ப்ததாடரநது வழஙகபெட்ட செ்தன உரதள்த ெயன் 
ெடுததுவ்தன் மூலம் விள்ளச்ெல் குளறந்ததால் 
அல்லது ெதாதிபபுகள ஏற்ெட்டதால் அ்தற்கதான 
இழபபீடுகள்ள அரசு வழஙகும் என அறி 
விததிருநதும் இதுவளர இழபபீடுகள வழஙகப 
ெடவில்ளல.

 எனசவ விவெதாய பெய்ளகளய செசலதாஙகச் 
பெய்ய சவணடுெதாக இருந்ததால் அரெதாஙகம் செசல 

பெதால்லபெட்ட பிரச்சிளனகளுக்கு உரிய தீரவிளன 
வழஙகுகின்ற செதாது 

நதாடும் நதாட்டு 
ெக்களும் ்தெது  
வதாழ்வதா்ததாரதள்த  
ப ெ று வ ச ்த தா டு 
்தெது உணவு 
ெதாதுகதாபளெயும் 
உ று தி ப ெ டு த தி க் 
பகதாள்ளலதாம் என 
க ரு து கி ன் ச ற ன் . 
என்றதார.
 “மீன்பிடித 
ப ்த தா ழி ள ல 
மு ன் ப ன டு த ்த தா 
லும் அததியவசிய 
ப ெ தா ரு ட் க ளி ன் 
விளல ்தளலக்கு 
செல் ஏறியுள்ளது 
இ்தனதால் எஙகட 
பி ள ள ்ள க ள ்ள 
ெ தா ட ெ தா ள ல க் கு 
அனுபபுவது கூட 

ெல பெதாரு்ளதா்ததார கஷ்டஙகளுக்குள ்தளளியுள்ளது 
இபசெதாள்தய நிளலயில ெளழ கதாலஙகளிலும் 
கடலுக்கு பெல்ல முடியதா்த நிளல ஏற்ெட்டதால் 
ப்ததாழில் மிகவும் கஷ்டெதாகத்ததான் இருக்கும். 
ஒரு நதாள்ளக்கு மீன் பிடி ெடவில்ளல என்றதால் 
பவறுஙளகயுடன் ்ததான் வீடு திரும்ெ சவணடி 
உள்ளது. அன்ளறய நதாள ஒரு கஷ்டெதான நதா்ளதாக 
்ததான் இருக்கும். ஒரு நதாள பெலவு 2000 ரூெதாளவயும் 
்ததாணடும் இது ஒரு ெதா்ததாரண சின்ன குடும்ெதள்த 
பெதால்கிசறன். இ்தனதால் இன்னமும் கஷ்டஙகள்ள 
இந்த புதிய வருெததிலும் அனுெவிக்க 
சவணடியுள்ளது. நதா்ளதாந்தம் கிளடக்கிற 
வருெதானதள்த விடவும் பெலவு கூடு்தலதாக 
உள்ளது. இ்தன் மூலம் எபெடி வதாழ்வதா்ததாரதள்த 
முன்பனடுபெது ெசி ெட்டினி என்ற நிளல 
்ததான் வரும் “ என திருசகதாணெளலளய செரந்த 
மீனவத ப்ததாழிலதாளி ஒருவர இவவதாறு ்தனது 
வதாழ்வதா்ததார நிளல பெதாரு்ளதா்ததார கஷ்டஙகள ெற்றி 
ப்தளிவுெடுததினதார.
 இவவதாறதாக ெல துன்ெஙகள்ள 

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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திருெளலயில் 2006 ஜனவரி 02 ஆம் திகதி 
பகதால்லபெட்ட ஐநது ெதாணவதா்கள கடந்த 

பெவவதாய்கிழளெ பகதாழும்பில் நிளனவுகூரபெ
ட்டிருக்கின்றதாதா்கள. இந்த நிளனவுகூரலில் உளர 
யதாற்றிய “அரகலய” பெயற்ெதாட்டதா்ளதா்களில் ஒரு 
வரதான ரதாஜ்குெதார ரஜிவகதாநத, 16 வருடஙக்ளதாக 
்தனது ெனதிசல அழுததிக் பகதாணடிருந்த உண 
ளெகள்ள அம்ெலபெடுததி இருக்கின்றதார.  அவதா் 
பெதான்ன விடயஙகள சிஙக்ள ெக்களின் ெனச் 
ெதாட்சிளயயும் ப்ததாட்டிருக்கின்றது. 
 “பெதாறுபபு கூறல் இல்லதாெல் இல 
ஙளகயிசல கட்டி எழுபெபெடுகின்ற எதுவுசெ 
நிளலக்கதாது” என்ற விடயதள்த அவர அஙகு 
உறுதியதாகக்கூறிய அச்தசவள்ளயில், இந்தப 
ெடுபகதாளலகளுக்கு இரதாணுவம்்ததான் கதாரணம் 
என்ெள்தயும் துணிச்ெலதாகத ப்தரிவித திருக்கின் 
றதாதா். எந்தபவதாரு கதாரணமும் இல் லதாெல் 
கல்விப பெதாதுத ்தரதா்தர உயதா் ்தரதள்த முடிதது 
விட்டு, ெல்களலக்கழகததுக்குச் பெல் வ்தற்கு 
கதாததிருந்த ெதாணவதா்கச்ள இவவதாறு திருெளல 
கடற்களரயில் ளவதது பகதாடூரெதான முளறயில் 
பகதால்லபெட்டனதா். 
 திருெளல கடற்களரயிலிருநது அவதா்கள 
உளரயதாடிக்பகதாணடிருந்தசெதாது, அந்தப ெகு 
திளய திடீபரன சுற்றிவள்ளத்த விசேட அதிரடிப 
ெளடயினதா் அவதா்களின் ்தளலகளில் துபெதாக்கிளய 
ளவதது சுட்டுக்பகதான்றதாதா்கள. ஐநது ெதாணவதா்கள 
அந்த இடததிசலசய பகதால்லபெட இரணடு 
ெதாணவதா்கள ெடுகதாயெளடநது உயிருக் குப செதாரதா 
டிக்பகதாணடிருந்த நிளலயில், ெருதது வெளனயில் 
அனுெதிக்கபெட்டு கதாபெதாற்றப ெட்டனதா். இந்த 
ெம்ெவஙகளின் ெதாட்சியதாக இருபெவதா்களில் ஒரு 
வதா்்ததான் ரதாஜ்குெதார ரஜிவகதாநத. இந்த ெம்ெவம் 
குறிதது அவதா் இவவதாறு விெரிக்கின்றதாதா்.
 “திருெளல கடற்களரயில் ஒரு கதாநதி 
சிளல இருக்கின்றது. அ்தற்கு அருகில் ஒரு 
கட்டு இருக்கின்றது. அதில்்ததான் இந்த ஏழு 
செரும் அெதா்நதிருந்ததாதா்கள. அந்த சநரம் நீல 
நிற முச்ெக்கர வதாகனம் ஒன்றில் வந்த ஒருவதா் 
ளகக்குணடுத ்ததாக்கு்தல் ஒன்ளற அந்த இடததில் 
நடததினதாதா். அபசெதாது ெக்கள அளனவரும் 
சி்தறி ஓடினதாதா்கள. இந்த ெதாணவதா்களுக்கு அந்த 
ளகக்குணடு ்ததாக்கு்தலில் சிறு சிறு கதாயஙகள 
ெட்டுசெ ஏற்ெட்டது. கடற்களரயிலிருநது சிறிது 
ப்ததாளலவில் உள்ள எனது ெதாெதாவின் வீட்டில் 
அபசெதாது நதான் நின்சறன். இந்த ெத்தம் எனக்கும் 
சகட்டது. ஏச்ததா நடநதுவிட்டது என்ெது ெட்டும் 
ப்தரிந்தது.
 டதாக்கதா் ெசனதாகரன் அபசெதாது இந்த 
ெத்ததள்தயடுதது அவரது ெகன் ரஜீகனுக்கு 
ப்ததாளலசெசி எடுததிருக்கின்றதாதா். ெதில் இரு 
க்கவில்ளல. அ்தனதால் அவதா் கடற்களரளய 
சநதாக்கி பென்றதாதா். அபசெதாது கடற்களரப ெகுதி 
மின்வி்ளக்குகள அளனததும் துணடிக்கபெட்டு, 
கடற்களரப ெகுதிக்குச் பெல்வள்த கடற்ெளடயினதா் 
்தடுத்ததாதா்கள. ெதாணவதா்கள ்தம்ளெக் கதாபெதா 

ற்றுெதாறு குரல் எழுபபிக்பகதாணடிருந்தள்த டதாக்டதா் 
ெசனதாகரனதால் சகட்க முடிந்தது. அ்தன்பின்னதா் 
அவதா் உளச்ள பெல்ல முயன்ற செதாதும் ெளடயினதா் 
அவதா் உளச்ள பெல்வள்த அனுெதிக்கவில்ளல. 

 இரவு 8.00 ெணிய்ளவில் திருெளல 
ளவததியெதாளலயில் ஐநது ெடலஙகள ளவக்கப 
ெட்டிருபெ்ததான ்தகவல் திருெளல முழுவதும் 
ெரவியது. அஙகும் இரதாணுவம், பெதாலிஸ 
குவிக்கபெட்டிருந்தது. அந்த ெடலஙகள்ளக் 
ளகயளிபெதில் பிரச்சிளனகள ஏற்ெட்டது. 
பகதால்லபெட்ட ெதாணவதா்கள அளனவரும் விடு 
்தளலப புலிகள அளெபளெச் செதா்ந்தவதா்கள என 
எழுதி ளகபயதாபெமிட்டுத ்தந்ததால் ெட்டுசெ 
பிசர்தஙகள்ளக் ளகயளிபசெதாம் என ெளடயினதா் 
உறுதியதாகக் கூறினதாதா்கள. இந்த ெதாணவதா்களுக்கும் 
விடு்தளலப புலிகளுக்கும் எந்த ெம்ெந்தமும் 
இல்ளல. இவதா்கள திருெளல இநதுக் கல்லுதாரியில் 
ெடிதது, உயதா்கல்விக்கதாக கதாததிருந்தவதா்கள. 
 அ்தனதால், நதாம் ெளடயினரின் 
சகதாரிக்ளகக்கு எெது கடுளெயதான எதிதா்ப 
ளெத ப்தரிவிததிருநச்ததாம். எக்கதாரணம் 
பகதாணடும் அவவதாறு ளகபயழுதது ளவதது 
பகதாடுக்கெதாட்சடதாம் என்ெள்த உறுதியதாகத 
ப்தரிவிதச்ததாம். இ்தனதால் அரெதாஙகததுக்கும் 
ப்தரிந்தது, இது ்தெது ெதாபெரும் ்தவறு என்ெது. 
அ்தனதால் இரதாணுவம் அகற்றபெட்டது. ஆனதால், 
இன்றுவளரயில் இ்தற்கதான நீதி கிளடக்கவில்ளல” 
என்று ரதாஜ்குெதார ரஜிவகதாநத பகதாழும்பில் 
ப்தரிவித்ததாதா்.
 இந்தச் ெம்ெவததில் ெடுகதாயஙகளுடன் 
்தபபிய இருவரும், சநரில் ெதாதா்த்த ெலரும் 
இருக்கின்றதாதா்கள. அவதா்களுக்கும் ப்தரியும் 
இ்தளன நடததியது இரதாணுவம்்ததான் என்ெது. 
அததுடன் ெதாணவதா்கள மிகவும் பநருக்கெதாக 
்தளலயில் சுடபெட்டதாதா்கள என்ெ்தற்கு ஊடக 
வியலதா்ளதா் சுகிதா்்தரதாஜன் எடுத்த புளகப 
ெடஙகளும் ஆ்ததாரெதாக – ெதாட்சியதாக இருக் கின்றது. 
இந்த புளகபெடஙகள்ள எடுத்த சுகிதா் ்தரதாஜன் 
இரணடு தினஙகளில் அவரது வீட்டு வதாெலிசலசய 
ளவதது சுட்டுக்பகதால்லபெட்டதாதா் என்ெது 

பகதாடூரததின் உச்ெம். 
 திருெளல கடற்களரயில் இடம்பெற்ற 
ெம்ெவம் ப்ததாடதா்ெதாக அரெதாஙகம் பெதான்னது 
இது்ததான். “விடு்தளலப புலிகள அளெபளெச் 
செதா்ந்த சிலதா் ெளடயினளர சநதாக்கி ளகக்குணடுத 
்ததாக்கு்தளல நடத்த முயன்றதாதா்கள. அது அவதா் 
களுக்குளச்ளசய ்தவறு்தலதாக பவடித்த்ததால் 
அவதா்களில் ஐநது செதா் பகதால்லபெட்டதாதா்கள” 
இவவதாறு அரெதாஙகம் பெய்தி பவளியிட்டது. 
ளகக்குணடு பவடித்ததால் அவதா்க்ளது உடல்களில் 
கதாயஙகள எவவதாறு இருக்கும் என்ெது 
அளனவருக்கும் ப்தரியும். ஆனதால், ்தளலயில் 
அவதா்கள சுட்டுக்பகதால்லபெட்டதாதா்கள என்ெள்த 
்தனது புளகபெடஙகள மூலெதாக அம்ெலபெடுத்த 
முற்ெட்டளெயதால்்ததான் சுகிதா்்தரதாஜன் அ்தற்கதாக 
்தனது உயிளர விளலயதாகக்பகதாடுத்ததாதா். 
 இவவதாறு ்தமிழ் இள்ளஞதா்கள்ளக் 
பகதாளல பெய்வதும், பின்னதா் அவவதாறு இடம் 
பெற்ற பகதாளலகள்ள அவதா்கள விடு்தளலப 
புலிகளுடன் ப்ததாடதா்புெட்டவதா்கள எனக்கூறி 
ஏச்ததாபவதாருவளகயில் நியதாயபெடுததுவதும் 
செதாதா்க் கதாலததில் ெகஜெதாக இடம்பெற்றது. இ்தற்கு 
எதிரதாகக் குரல்பகதாடுபெவதா்கள அல்லது நீதிக்கதாகப 
செதாரதாடுெவதா்கள்ள புலிகளின் ஆ்தரவதா்ளதா்க்ளதாக 
சித்தரிபெதும் ஆட்சியதா்ளதா்களின் உெதாயெதாக 
இருநது வநதிருக்கின்றது. அ்தனதால்்ததான் ெலதா் பெௌ 
னித்ததாதா்கள. 
 திருெளலயில் பகதால்லபெட்ட 
இள்ளஞதா்களின் பெற்சறதாதா் உறவினதா்கள நீதி சகதாரி 
நீதிென்றம் பென்றதாதா்கள. அவதா்கள அளனவருக் 
குசெ உயிதா் அச்சுறுத்தல் விடுக்கபெட்டது. 
அ்தனதால், அவதா்கள ்தெது வழக்குகள்ளக் 
ளகவிட்டு பவளிநதாடுகளுக்குத ்தபபிச் பெல்வ்தற்கு 
நிதா்பெநதிக்கபெட்டனதா். பகதால்லபெட்ட இள்ள 
ஞதா்களில் ஒருவரின் ்தநள்தயதான டதாக்டதா் 
ெசனதாகரன் இந்தப பிரச்சிளனளய பஜனிவதா 
வளரயில் பகதாணடு பென்றதாதா். அவரது விடதாமுயற் 
சியதால்்ததான் இந்தப பிரச்சிளன ெதா்வச்தெ அரஙகில் 
ஒலிததுக்பகதாணடிருக்கின்றது. 
 ெதா்வச்தெ அழுத்தஙகள, டதாக்டதா் ெசனதாகரன் 
முன்பனடுத்த செதாரதாட்டம் என்ென கதாரணெதாக 
- விசேட அதிரடிபெளடளயச் செதா்ந்த 12 செளர 
அரெதாஙகம் ளகது பெய்்தது. இது பவளிநதாட்டு 
அடுத்தம் கதாரணெதாகச் பெய்யபெட்ட ஒரு நதாடகம். 
சில ெதா்தஙகளில் ளக்ததானவதா்கள பிளணயில் 
விடுவிக்கபெட்டனதா். பின்னதா் செதாதிய ெதாட்சியம் 
இல்ளல எனக் கூறபெட்டு அவதா்கள அளனவருசெ 
விடுவிக்கபெட்டுவிட்டனதா். 
 இலஙளகயில் செதாதிய ெதாட்சியம் இல்ளல 
எனக்கூறபெட்டு ளக்ததான ெளடயினதா் விடு்தளல 
பெய்யபெடுவது இது்ததான் மு்தன்முளறயல்ல. 
குெதாரபுரம் ெடுபகதாளல வழக்கிலும் இது்ததான் 
நடந்தது. ஆக, மிக செதாெெதான ெடுபகதாளலகளுடன் 
ெம்ெந்தபெட்டவதா்கள இன்று சு்தநதிரெதாக நட 
ெதாடிக்பகதாணடிருக்கின்றதாதா்கள. 
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இலங்கை வரலாற்றில் முன்னர் எப்பாதும் 
இல்லாத ்�ாச�ா்ன பபாருளாதார பெருக் 

கைடி்ை சந்திதத 2022 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு 
வந்து புதுவருடம் பிறந்திருக்கினறது. இந்த புது 
வருடததில் இந்த பெருக்கைடியிலிருந்து இலங்கை 
மீட்சி பபறும் எ்ன எதிர்பார்க்கை முடியு�ா?
 
 இந்தக் சகளவிக்கு இலகுவதாகப 
ெதிலளிததுவிட முடியும். ஏபனனில் 2022 
இல் உருவதாகிய இந்தப பிரச்சிளன 2023 இம் 
ப்ததாடரும் என்ெது்ததான் ்தற்செதாள்தய எதிதா்ெதாதா்பபு. 
சிலசவள்ளகளில் இந்த நிளலளெ 2022 இல் 
இருந்தள்தவிட இந்த வருடததில் செதாெெதாகச் 
பெல்வ்தற்கதான வதாய்பபுக்களும் உள்ளன. 2024 
அல்லது 24 இல்்ததான் பெதாரு்ளதா்ததார ரீதியதாக 
ெதாற்றஙகள வரக்கூடிய வதாய்பபுக்கள இருக்கின்றன. 
இன்ளறய கதாலகட்டததில் 2022 விட்டுச்பென்ற 

சுவடுகள ப்ததாடதா்கின்றன. பெதாரு்ளதா்ததார 
ரீதியதாக இபசெதாது எடுக்கபெட்டுவருகின்ற 
சில நடவடிக்ளககள்ளப ெதாதா்க்கின்ற செதாது 
நதாட்டின் பெதாரு்ளதா்ததாரதள்த செலும் சுருஙகச் 
பெய்ெளவயதாகத்ததான் அளவ இருக்கின்றன. 
விளலெட்டதள்த நிளலசெறதான்ததாக ளவததிருக்க 
சவணடும் என்ெ்தற்கதாக முன்பனடுக்கபெடும் 
சில நடவடிக்ளககள பெதாரு்ளதா்ததாரததின் 
உற்ெததிளய சுருஙகச்பெய்திருக்கின்றன. 
ளகதப்ததாழில் உற்ெததிகள மிகவும் செதாெெதாகப 
ெதாதிக்கபெட்டிருக்கின்றது. விவெதாயம் ெற்றும் 
செளவகளுளடய அ்ளவும் 2022 ஆம் ஆணடின் 
இறுதிக்கதாலதாணடில் மிகவும் செதாெெதான 
வீழ்ச்சிளயச் ெநதிததிருபெ்ததாக ப்தரியவருகின்றது. 
இந்த வீழ்ச்சி செலும் ப்ததாடரக்கூடிய 
வதாய்பபுக்கள்ததான் இருக்கின்றன. அரெதாஙகததின் 
்தற்செதாள்தய பெதாரு்ளதா்ததாரக் பகதாளளக 
ெணவீக்கதள்தக் கட்டுபெடுததுவள்த ெட்டுசெ 
சநதாக்கெதாகக்பகதாணட்ததாக இருக்கின்றச்த ்தவிர, 
பெதாரு்ளதா்ததாரததின் மீட்சிக்கதான விடயஙக்ளதாக 
இல்ளல. 

ச ர்வ்தச ொணை நிதிைததுட்னா்ன உடன 
படிக்கை பபரிதாகை எதிர்பார்க்கைபபட்டது. 

புதிை வருடததில் அதனமூல�ாகைக் கி்டக்கைக் 
கூடிை பலனகைள் எந்தளவுக்கு உள்ள்ன?
 
 ெதா்வச்தெ நதாணய நிதியததின் உ்தவி, 
இந்த வருடததில் அவதா்கள ்தருவ்ததாக உறுதி 
யளிததிருக்கின்ற 2.1 பில்லியன் அபெரிக்க 
படதாலதா்கள என்ெது இலஙளகயின் பெதாத்த 
கடன்ப்ததாளக என அரெதாஙகம் பெதால்கின்ற 50 
அல்லது 55 பில்லியன் அபெரிக்க படதாலதா்களுடன் 
ஒபபிடும் செதாது மிகவும் சிறிய ஒரு ப்ததாளக்ததான். 

அதுவும், நதான்கு வருட கதாலபெகுதிக்குத்ததான் அது 
கிளடக்கும் என்று பெதால்லபெடுகின்றது. ஆனதால், 
ெதா்வச்தெ நதாணய நிதியததுடன் எட்டபெடுகின்ற 
ஒரு உடன்ெடிக்ளக சவறு ெதாதா்க்கஙகளிலிருநது 
கடன்கள்ளப பெற்றுக்பகதாளவ்தற்கும், ெதா்வ 
ச்தெததில் ்தரந்ததாழ்நதுசெதாயிருக்கும் பெதாரு்ளதா்ததார 
குறியீடுகள்ள செல்சநதாக்கி உயதா்ததுவ்தற்கும் 
உ்தவுவ்ததாக இருக்கும். இ்தளனவிட, ெதா்வச்தெ 
நதாணய நிதியம் வழஙகுகின்ற அந்த நிதி 
இலஙளகயின் பநருக்கடிளயத தீதா்பெ்தற்குப 
செதாதுெதான்தல்ல. 
 ஆனதால், இபசெதாது அ்தளனக்கூட பெற் 
றுக்பகதாள்ள முடியதா்த்ளவுக்கு நிளலளெகள 
செதாெெளடநதிருபெ்ததாகத ப்தரிகின்றது. கடந்த 
வருட இறுதிக்குள அந்த உடன்ெடிக்ளக எட்டப 
ெடும் என எதிதா்ெதாதா்க்கபெட்டது. கடன் வழஙகிய 
நதாடுகள அ்தளன ெறுசீரளெபபுச் பெய்வ்தற்கு 
உடன்ெட்டதால் ெதாததிரம்்ததான் இது ெதாததியெதாகும். 

ஆனதால், கடந்த ஆணடின் இறுதி வதாரஙகளில் 
ஜபெதான் இ்தற்கு ெதா்தகெதான ஒரு ெமிக்ளஞளய 
வழஙகியிருந்தது. ஆனதால், சீனதாவும் இநதியதாவும் 
இ்தற்கு ெதா்தகெதான ெமிக்ளஞகள்ள வழஙகவில்ளல. 
அ்தனதால், இவவருட ஆரம்ெததில் இ்தற்குரிய 
செச்சுவதாதா்தள்தகள ஆரம்பிக்கபெட்டிருக்கின்றன. 
இந்த நதாடுகளுளடய ெதில்கள்ளப பெதாறுததுத்ததான் 
ெதா்வச்தெ நதாணய நிதியததின் கடன்கள எபசெதாது 
கிளடக்கும் என்ெள்தக் கூறக்கூடிய்ததாக இருக்கும். 

சீ      ்னா, இந்திைா ்பானற ொடுகைள் இந்த 
கைடன �றுசீர்�பபுக்கு முழு்�ைா்ன 
ஒதது்ைப்ப வைஙகைா�லிருபபதற்கு கைார 

ணம் என்ன?
 
 இ்தற்கு அரசியல் ரீதியதான கதாரணஙகள 
இருக்கலதாம். ஏபனனில், இந்த அரெதாஙகதள்த 
ெக்களுளடய ஆளண இல்லதா்த அரெதாஙகெதாக 
அவதா்கள ெதாதா்க்கிறதாதா்கச்ளதா ப்தரியவில்ளல. அது 
வும் ஒரு கதாரணெதாக இருக்கலதாம். அ்தனதால், இந்த 
விடயம் ப்ததாடதா்பில் அவதா்கள சில கடபெதாடுகள்ள 
எதிதா்ெதாதா்க்கிறதாதா்கச்ளதா ப்தரியவில்ளல. இந்த 
விடயம் ப்ததாடதா்ெதாக பவளிபெளடயதாக அந்த 
நதாடுகள எந்தக் கருததுக்கள்ளயும் முன்ளவக்க 
வில்ளல. அ்தனதால், நதாம் எதிதா்வுறல்கள சில 
வற்ளறத்ததான் முன்ளவக்கலதாசெ ்தவிர, அந்த 
நதாடுகள உணளெயில் என்ன நிளனக்கின்றன 
என்ெள்தயிட்டு பவளிபெளடயகச் பெதால்லக் 
கூடியநிளலயில் நதாம் இல்ளல. 

அரசாஙகைததின பபாருளாதாரக் பகைாள் 
்்ன்ைப பபாறுததவ்ரயில் இந்த 

உதவிகைளப பபற்றுக்பகைாள்வதில் அதன அணுகு 
மு்ற தவறா்னதாகை இருபபதாகை நீஙகைள் கைருது 

கினறீர்கைளா?
 
 இலஙளகளயப பெதாறுத்தவளரயில் ்தற் 
செதாள்தய நிளலயில் பவளிநதாடுகளிலிருநது ெணம் 
வரதாெல் எ்தளனயும் பெய்ய முடியதாது என்ற ஒரு 
சூழ்நிளல ்தற்செதாதுள்ளது. அந்தப ெணம் என்ெது 

இலஙளகயிலிருநது புலம்பெயதா்நது பென்ற 
ப்ததாழிலதா்ளதா்கள அனுபபும் ெணெதாக இருக்கலதாம். 
அல்லது ஏற்றுெதிகள மூலெதாகக் கிளடக்கின்ற 
ெணெதாக இருக்கலதாம். அபெடியில்லதாவிட்டதால் 
அன்ெளிபபுக்கள மூலெதாக வருகின்ற ெணெதாக 
இருக்கலதாம். அவவதாறில்லதாவிட்டதால், கடனதாக 
வருகின்ற ெணெதாக இருக்கலதாம். இவவதாறு 
எந்த வழியதாக இருந்ததாலும், ெணம் வந்ததால் 
ெட்டும்்ததான் இலஙளகயின் பெதாரு்ளதா்ததாரம் நகர 
முடியும்.  ஏபனன்றதால், இபசெதாது பெதாரு்ளதா்ததாரம் 
சுருக்கெளடநது பெல்வ்தற்கு இறக்குெதிகள, 
மூலபபெதாருட்கள குளறவளடந்தளெ 
ஒரு கதாரணம். செதாதிய்ளவு உளளீடுகள 
கிளடக்கதாளெ ெற்பறதாரு கதாரணம். அரெதாஙகததின் 
விக்பகதாளளககள செதாெெதாக இருந்தளெயும் 
ஒரு கதாரணெதாக இருந்தது. கடந்த கதாலததில் 
எடுக்கபெட்ட சில ்தவறதான நடவடிக்ளககளும் 
இந்த நிளலளெக்கு ஒரு கதாரணெதாக இருக்கின்றது. 
 இ்தற்கதாக அரெதாஙகம் எடுததிருக்கின்ற 
நடவடிக்ளககள உடனடிப ெலதாெலன்கள்ளத 
்தரும் என எதிதா்ெதாதா்க்க முடியதாது. அரெதாஙகதள்தப 
பெதாறுத்தவளரயில் பெதாரு்ளதா்ததாரததில் ெண 
வீக்கதள்தக் கட்டுபெடுததுவது்ததான் அ்தனுளடய 
ஒசர குறிக்சகதா்ளதாக இருக்கின்றச்த ்தவிர, வீழ்ச் 
சியளடநது பெல்கின்ற ந்தட்டின் பெதாரு்ளதா்ததாரதள்த 
துதாக்கி நிமிதா்ததுவ்தற்கதான நடவடிக்ளககள எதுவும் 
இதுவளரயில் எடுக்கப ெடவில்ளல. 

புதுவருடததில் அதிகைளவு உல்லாசப 
பைணிகை்ளக் பகைாண்டு வருவதன மூல 

�ாகை அந்திைச் பசலவணி்ை கைணி ச�ாகைப 
பபற்றுக்பகைாள்வதற்கு அரசாஙகைம் திட்டமிட் 
டுள்ளது. இது எந்தளவுக்கு பவற்றைளிக்கும்?

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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புதிை ஆண்படானறு பிறந்திருக்கினறது. கைடந்த ஆண்டு எதிர்பகைாள்ளபபட்ட 
பெருக்கைடிகைள் இந்த வருடததிலும் பதாடரு�ா எனற அச்சததுடன 

�க்கைள் இருக்கினறார்கைள். பகைாழும்பு பல்கை்லக்கைைகை பபாருளிைல் து்ற 
சி்ரஷட விரிவு்ரைாளர் கைலாநிதி எம்.கை்ணசமூர்ததி இந்த உயி்ரா்டத 
தமிழ் தாைகைக் கைளம் நிகைழ்வில் கைலந்துபகைாண்டு புதுவருடததில் எதிர் 
பார்க்கைக்கூடிை்வ என்ன, சவாலாகை அ்�ைப்பாகும் விடைஙகை்ள 
எ்வ எனபது குறிதத கைருததுக்கை்ள உயி்ரா்டத தமிழின 
தாைகைக்கைளம் நிகைழ்ச்சியில் பகிர்ந்து பகைாண்டார். அதன முக்கிை 
பகுதிகை்ள இலக்கு ்ெைர்கைளுக்கைாகை இங்கை தருகின்றாம்.
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ஈழத்தமிழர வரலதாற்றில் யதாழ்பெதாணததில் 
1974 ெனவரி 9 மு்தல் 10 வளர நளடபெற்ற 

நதான்கதாவது உலகத ்தமிழதாரதாய்ச்சி ெதாநதாடு 
சிறிலஙகதாவின் ெணெதாட்டு இனஅழிபெதாக முடி 
வுற்ற்ததால் ஈழத்தமிழ் ெக்களின் ச்தசிய விடு்தளல 
சநதாக்கிய அரசியல் வரலதாற்று ெதாற்றதள்த 
ஏற்ெடுததிய நிகழ்வதாக நிளறவு பெற்றது.
 நதான்கதாவது உலகத ்தமிழதாரதாய்ச்சி ெதாநதாடு 
என்ெது 22.05. 1972இல் சிறிலஙகதா சிஙக்ள பெௌத்த 
குடியரசு என்னும் சிஙக்ள அரசியல் ்தளலளெகளின் 
்தன்னிச்ளெயதான அரசியலளெபபுப பிரகடனத்ததால் 
அரெற்ற ச்தெ இனெதாக்கபெட்ட்ததால் ்தஙகளின் 
ெக்கள இளறளெ ்தஙகளிடசெ மீணட்தன் 
பின்னர ஈழத்தமிழரகள ்தஙகளின் ்ததாயக ச்தசிய 
்தன்னதாட்சி ஒருளெபெதாட்ளட உலகுக்கு பவளிப 
ெடுத்த நடதாததிய மு்தலதாவது ெணெதாட்டுப 
பெருவிழதாவதாக அளெந்தது. வடக்கு கிழக்குத 
்ததாயகம் ஒருஙகிளணநது ்தஙகள ்ததாய்பெதாழியதாம் 
ஈழத்தமிழ்பெதாழியின் ்தனிததுவதள்த உலகுக்கு 
உணரததும் வரலதாற்று களல இலக்கிய ெற்றும் 
கணகதாட்சி நிகழ்வுகளுடன் இம்ெதாநதாடு ஈழத ்தமிழ் 
ச்தசிய எழுச்சிப பெருவிழதாவதாகக் கட்டளெக் 
கபெட்டது.
 இந்த ஈழத்தமிழ்ப ெணெதாட்டின் ்தனிததுவ 
பவளிபெதாட்ளடத ்தடுபெ்தற்கு பகதாழும்பில் இம் 
ெதாநதாட்ளட அன்ளறய சிறிலஙகதாவின் பிர்தெர 
சிறிெதாசவதா ெணடதாரநயதாக்கதாவின் ்தளலளெயில் 
களலவிழதாவதாக நடதாததுவ்தற்குச் சிறிலஙகதா 
சு்தநதிரக்கட்சியின் அன்ளறய ்தெதால்்தநதிததுளற 
அளெச்ெரதான பெல்ளலயதா குெதாரசூரியரும், 
சிறிலஙகதாச் சு்தநதிரக் கட்சியின் யதாழ்பெதாண ெதாநகர 
மு்தல்வதாரன அல்பிரட் ்தஙகரதாெதா துளரயபெதாவும் 
இளணநது எடுத்த முயற்சிகள்ள ெதாநதாட்டு 
அளெப ெதா்ளரகள ஏற்க ெறுதது யதாழ்பெதாண 
அரசுக் கதாலம் மு்தலதாக ஈழத்தமிழரகளின் கலதாச்ெதார 
ளெயெதாக யதாழ்பெதாணம் இருபெ்ததால் அஙகு 
உலகெதாநதாட்டளட நடதாத்த முடிபவடுத்தனர.
 இது ஈழத்தமிழரகள ்தஙகள ெணெதாட்டின் 
ப்ததான்ளெளயயும் ப்ததாடரச்சிளயயும் ஈழெக்கச்ள 
மீள உற்ெததி பெய்யும் ெக்கள நிகழ்வதாக உணரச்சி 
சவகம் பெற்றது. யதாழ்பெதாணநன்னகரின் வீதிகள 
மு்தல் குச்சு ஒழுஙளககள வளர முழுவதும் 
அலஙகதார வள்ளவுகளும் கணகவர செதாடளனகளும் 
நிளறந்த களலக்சகதாலஙக்ளதாகக் கதாட்சி அளித்தன. 
ப்தன்னஙகன்றுகளும் வதாளழெரஙகளும் நடப 
ெட்டு யதாழ்பெதாணசெ ெசுஞ்செதாளலயதாக ெக் 
க்ளதால் அலஙகரிக்கபெட்டது. ெதாவிளல ச்ததார 
ணஙகளும் வதாயில் ச்ததாறும் கும்ெஙகளும் 
ெலரச்செதாடளனகளும் மின்வி்ளக்குகளும் சுடர 
வி்ளக்குகளும் ஒளிவீசி இரளவபெகலதாக்கின. 
ெஙக்ள இளெயுடன் கூடிய இன்னிளெகளின் 
ெரவலதாலும் ஆலயஙகள எஙகும் ஆலய ெணி 
சயதாளெக்ளதாலும் ெளளிகள ச்ததாறும் ெதாணவர 
பகதாணடதாட்டஙக்ளதாலும் எஙகும் ெகிழ்ச்சி 
பவள்ளம் ெதாய்நச்ததாடும் ்தமிழ்ப ெணெதாட்டு 
நகரதாக யதாழ்பெதாணதள்த ெதாற்றி ெக்கள அக் 
களிதது அகெகிழ்ந்தனர. ஒக்கலிதது ்தமிழ் முழக்க 
மிட்டனர.
 இநநிளலயில் இந்த ெதாநதாட்டின் 
ஊரவலததிற்கும் இந்த ெதாநதாட்டின் இறுதிநதாள 
களலநிகழ்ச்சியிளன யதாழ்பெதாணததின் ெதாநகர 
ெளெயின் திறந்த பவளியரஙகில் நடதாத்தவும் 
அனுெதியிளன ெதாநகர மு்தல்வர துளரயபெதா 
வழஙக ெறுதது சிறிலஙகதா சு்தநதிரக் கட்சியின் 
்தளலவியதான நதாட்டின் பிர்தெர சிறிெதாசவதா 
ெணடதாரநதாயக்கதாவதால் பகதாழும்பில் ெதாநதாட்ளடத  
ப்ததாடக்கி  ளவக்க  உலகத்தமிழரதாய்ச்சி 
அளெபெதா்ளரகள ெறுத்தளெக்கதான அரசியல் 
ெழிவதாஙகளலச் பெய்்ததார. ஆயினும் ெக்கள 

்தஙகளிடம் இளறளெ மீணடுவிட்ட நிளலயில் 
்ததாஙகச்ள ்தஙகளின் ெக்கள ெலம் பகதாணடு 
ஊரவலதள்த மிகச் சிறபெதாக நடதாததிய 
சவள்ளயில் ஊரவலம் செதாகும் ெதாள்தகளில் மின் 
ெதாரதள்தத ்தஙகதாலிகெதாக நிறுததி உ்தவ ெதாநகர 
மின்ெதார நிளலயததினர ெறுத்தளெயதால் மின் 
கம்பிகளில் அலஙகதார வதாகனஙகளில் ஒன்றின் 
உயரெதான வள்ளவு முட்டியதில் மின்ெதாரம் 
ெதாய்நது இருவர ெலியதாகிய துயரெம்ெவம் 
ெதாநதாட்டின் பெருெகிழ்ச்சிக்கு கரும்புளளி செதால் 
அளெந்தது. ஆயினும் ெக்களின் ஒருளெபெதாடும் 
பெதாழிபெற்றும் ப்ததாடரநதும் ெதாநதாடு ்தளட 
யின்றி ்தனியதார ெணடெெதான வீரசிஙகம் ெணட 
ெததில் பவற்றிகரெதாகத ப்ததாடர உ்தவியது. இந்த 
இருவரது ெணெதாட்டுப செணலுக்கதான உயிர 
அரபெணிபபு செலும் உதசவகதள்த ெக்களுக்கு 
அளித்தது. ெதாநதாட்டின் இறுதி நிகழ்வதான 
களலநிகழ்ச்சிகளுடன் நன்றி ப்தரிவிக்கும் 
விழதாவுக்கு ெக்கள பெருநதிர்ளதாகத திரணடு 
வந்தளெயதால் யதாழ்பெதாணம் றீகல் திளரயரஙகிற்கு 
அருகில் வீரசிஙகம் ெணடெததினரக்கு இருந்த 
முற்றததில் செளடயளெதது இறுதி நிகழ்ளவ 
அளெபெதா்ளரகள நடதாததினர. “எஙகள வதாழ்வும் 
எஙகள வ்ளமும் ெஙகதா்த ்தமிபழன்று ெஙசக 
முழஙகு” என்னும் புரட்சிக்கவிஞன் ெதாரதி்ததாென் 
அவரகளின் கவி்ததா வரிகள்ளத ்தமிழகததின் 
திருச்சி ஜெதால் கல்லூரியின் ்தமிழ்பசெரதாசியர 
ளநனதா முகம்ெது அவரகள ்தன் உளரயில் 
குறிபபிட்டுப செசிக் பகதாணடிருக்கும் பெதாழுது, 
வீரசிஙகம் ெணடெததுக்கு பவளிசய இருந்த 
மின்கம்ெததின் மின்ெதாரக் கம்பிகள்ள சநதாக்கி 
துபெதாக்கிச் ென்னஙகள தீரக்கபெடுவள்தயும் 
இ்தனதால் தீபபெதாறிகள்ள வீசிக்பகதாணடு அறுநது 
வீழ்ந்த மின்ெதாரக்கம்பிகளின் மின்பனதாழுக்கதால் 
ஒன்ெது செர உயிரிழந்தள்தயும், அளெதியதாக 
அெரநது இருந்த ெக்களின் ்தளலகளின் செல் 
நடநது வந்த சிறிலஙகதாப பெதாலிெதார ெக்கள்ள 
அடிதது பநதாறுக்கி, செளடயில் ெதாய்நது அஙகு 
செச்ெதா்ளரதாகக் கலநது பகதாணடிருந்த ்தமிழக 
அரசியல் ்தளலவரகளில் ஒருவரதான ஜனதாரத்தனம் 
அவரகள்ளக் ளகது பெய்ய முயன்றள்தயும், 
ஆனதால் அவர செளடயில் இருந்த ஒரு கதச்ததாலி 
க்கக் குரு்தனது செலதாளடளயக் பகதாடுதது அவளர 
க்கதாபெதாற்றி பவளிசய அனுபபி ளவத்தள்தயும் 
வரலதாறு ெதிவதாக்கியது.
 ெதாநதாட்டில் கலநது பகதாணடிருந்த 
்தமிழ்பபெணகள்ள நிரவதாணபெடுததி அவெதா 
னபெடுததும் பெயலில் வீரசிஙகம் ெணடெததின் 
உளளும், ப்தருக்களிலும் பெதாலிெதார ஈடுெட்ட 
சவள்ளயில் அ்தளனத ்தடுதது நிறுத்தத ்தஙகளின் 
ஆளடகள்ளப பெணகளின் செல் செதாரததிய 
இள்ளயவரகள்ளயும், டதாக்சிச் ெதாரதிகள ெலளரயும் 
பெதாலிெதார ெடுெயஙகரெதாகத ்ததாக்கியள்தயும், 
ெக்கள எந்தத திளெயில் ஒடுவப்தன்றில்லதாது 
்தறிபகட்டு ஓடியள்தயும் இள்ளஞரகளும் டதாக்சிச் 
ெதாரதிகளும் இயலுெதானவளர பெணகள்ளயும் 
சிறுவரகள்ளயும் ்தஙகள வதாகனஙகளில் 
ஏற்றிததூரததில் பகதாணடு செதாய் ெதாதுகதாபெதாக விட 

முயற்சித்தள்தயும், இ்தளனத ்தடுக்கும் முகெதாகப 
பெதாலிஸ வதாகனஙகளில் அருகிருந்த வீதிகளில் 
ஓடிஓடி பெதாலிெதார ெக்கள்ளத ்ததாக்கியள்தயும் 
அந்த இரவு வரலதாறதாகப ெதிவு பெய்்தது.
 இந்த திட்டமிட்ட முளறயிலதான சிறிலஙகதா 
வின் ெணெதாட்டு இனஅழிபபு சநதாக்கிலதான 
அரெெயஙகரவதா்தச் பெயசல அபபெதாழுது அரசியல் 
விழிபபுணரவுள்ள இள்ளய ்தளலளெயதாக வ்ளரநது 
பகதாணடிருந்த ச்தசியத ்தளலவர சவலுபபிளள்ள 
பிரெதாகரன் அவரகள ்தளலளெயில் ஈழத்தமிழ் 
ெக்கள ்தஙகள உயிளரயும் உடளெகள்ளயும் 
நதா்ளதாந்த வதாழ்ளவயும் ெதாதுகதாக்க ஆயு்த எதிரபளெ 
பவளிபெடுததும் நியதாயெதான நீதிக்கதான ஆயு்தப 
செதாரதாட்டெதான ்தமிழீழத ச்தசிய விடு்தளலப 
செதாரதாட்டதள்த ப்ததாடஙக ளவத்தது. அபெதாவி 
ெக்கள 11 செரின் இனஅழிபபுக்குக் கதாரணெதாக 
இருந்த அரசியல்வதாதிகளும் துபெதாக்கிப பிர 
சயதாகததிற்கு கட்டள்ளயிட்ட பெதாலிஸ உ்தவி 
ஆளணயதா்ளரும் ்தணடளன நீதி பெறளவக்கும் 
முயற்சிகள ெக்க்ளதால் முன்பனடுக்கபெட்டன. 
இ்தன் வழி ெக்கள இளறளெ ்தனக்கதான 
ச்தசியபெதாதுகதாபளெயும் அளெதிளயயும் வ்ளரச்சி 
கள்ளயும் ஏற்ெடுததும் நளடமுளற அரசு ஒன்று 
ெடிபெடியதாக வ்ளரச்சி பெற்று 1978 மு்தல் 2009 
வளர 31 ஆணடுகள ஈழத்தமிழரக்ளதால் நளடமுளற 
அரசு ஒரு அரசுக்குரிய அத்தளன ்தன்ளெகளுடனும் 
நளடமுளறபெடுத்தபெட்ட வரலதாற்றின் வித்ததாக 
11 ஈழத்தமிழளர இனஅழிபபுச் பெய்்த 4வது உலகத 
்தமிழதாரதாய்ச்சி ெதாநதாட்டு இனபெடுபகதாளல 
அளெந்தது.
 இன்று இந்த இனபெடுபகதாளலகளின் 
அளரநூற்றதாணடு அடுத்த வருடம் ெனவரி 
10 இல் ப்ததாடஙக இருக்கின்ற சநரததில் 
அன்று செதாலசவ இன்றும் ெணெதாட்டு 
இனஅழிபபு ஈழத்தமிழரகளின் இளறளெளய 
ஒடுக்குவ்தற்கதான சிறிலஙகதா அரசின் அரசியல் 
பகதாளளகயதாகவும் சகதாட்ெதாடதாகவும் ப்ததாடரநது 
பகதாணசட இருக்கிறது. 146000 ஈழத்தமிழரகள்ள 
முளளிவதாய்க்கதாலில் இனஅழிபபுக்குள்ளதாக்கி 
அவரகளின் நளடமுளற அரளெ சிறிலஙகதா 
ஆக்கிரமித்த பின்னரதான கடந்த ெதின்முன்று 
ஆணடுகளிலும் ஈழத்தமிழரின் ெணெதாட்டு 
இனஅழிபபு ப்ததால்லியல் ஆய்வுக்கதான முயற்சி 
கள என்ற பெயரில் இரதாணுவத ்தளலளெ க்ளதாலும் 
பெௌத்த  பிக்குக்ளதாலும் ெட்டஙகள முளறளெகள்ள 
மீறி அபெட்டெதான குற்றச் பெயலதாக குருந 
தூரெளல மு்தல் திருக்சகதாசணஸவரம் வளர 
புத்தசிளலகள்ள நிறுவு்தல் மு்தல் வழிெதாட்டுச் 
சு்தநதிரஙகள்ள ெறுபெது வளர ப்ததாடரநது பகதாண 
டிருக்கிறது.
 இநநிளலயில் ஈழத்தமிழரகளின் 
இன்ளறய அரசியல்வதாதிகள ெணெதாட்டு 
இனஅழிபபு ப்ததாடரகிறப்தன உலகநதாடுகளிடமும் 
உலக அளெபபுக்களிடமும் முளறயிட்டுத 
்தமிழரின் ப்ததான்ளெயும் ப்ததாடரச்சியுெதான 
ெணெதாட்ளடப செணுஙகள ்தமிழரகளின் வர 
லதாற்று இடஙகள்ளயும் ஆலயஙகள்ளயும் உலகப 
ெணெதாட்டுப செணுளகக்கு கீழ் பகதாணடு 
வருவ்தற்கதான அளனததுலகச் ெட்டஙகள்ளயும் 
முளறளெகள்ளயும் ஒழுஙகுகள்ளயும் எடுஙகள 
என சகதாரிக்ளககள்ள முன்ளவத்தலும், உலகத 
்தமிழரக்ளதாக வதாழ்நது பகதாணடிருக்கிற ஈழத 
்தமிழரகளும் ்தமிழகத ்தமிழரகளும் இளணநது 
இ்தற் கு உ்தவுவதும் இனெதானமுள்ள ்தமிழினததின் 
இன்ளறய கதாலதச்தளவயதாகிறது..

fl;Liu

rpwpyq;fhtpd; 4tJ cyfj;jkpohuha;r;rp khehl;Lg; gz;ghl;L 

,dmopg;G tpLjiyg;Nghuhl;l tpj;jhfp 49 Mz;Lfs;

07thuhe;j kpd;dpjo;
rdp> [dthp 07> 2023

jhafj;jsk;

fl;Liu

,jo; 216

%j;j murpay; Ma;thsu; #.Nah. gw;wpkhfud;



பெரும் ஆரவதாரெதாக ஆரம்பித்த அரசியல் 
தீரவுப செச்சுவதாரதள்தக்கதான நிளல 

ளெகள பிரகதாெம் ெஙகியிருக்கின்றது. ஜனதாதிெதி 
ரணில் விக்கிரெசிஙக அரசியல் தீரவுப 
செச்சுவதாரதள்த குறித்த அறிவித்தளல பவளி 
யிட்ட உடன் அ்தளன வரசவற்று ஆ்தரித்த 
்தமிழ்தச்தசிய கூட்டளெபபு இந்த ெந்த நிளல 
குறிதது கவளலச்ததாய்ந்த கருததுக்கள்ள 
பவளியிட்டிருக்கின்றது.

 செச்சுவதாரதள்தகளுக்கதான நடவடிக்ளக 
குறித்த ்தகவல் பவளியதாகியதும் அ்தளனத 
்தமிழ்தச்தசிய கூட்டளெபபு வரசவற்றளெக்குக் 
கதாரணம் இல்லதாெலில்ளல. நல்லதாட்சி அரெதாஙக 
கதாலததிலும், அ்தற்கு முன்னர ெநதிரிகதா ெணடதார 
நதாயக்கதா கதாலததிலும் பிர்தெர என்ற ்தளகளெயில் 
அவர இனபபிரச்சிளனக்குத தீரவு கதாணெ்தற்கதான 
நல்பலணண ெமிக்ளஞகள்ள பவளியிட்டிருந்ததார. 
அ்தற்கதான முயற்சிகளிலும் அவர துணிகரெதாக 
இறஙகயிருந்ததார. இத்தளகய பின்னணியில் நிளற 
சவற்றதிகதாரதள்தக் பகதாணட ஜனதாதிெதி  என்ற 
்தளகளெயில் அவரது செச்சுவதாரதள்தக்கதான 
நடவடிக்ளக ்தமிழ்தச்தசிய கூட்டளெபளெக் 
கவரநதிருந்ததில் வியபசெதுமில்ளல என்சற கூற 
சவணடும்.
 சிறுெதான்ளெ இன ெக்கள ப்ததாடரபிலும், 
அவரக்ளது பிரச்சிளனகளிலும் என்ன்ததான் 
அரசியல் பென்செதாக்ளகக் பகதாணடிருந்ததாலும், 
அவரும் ஒரு செரினவதாதி என்ெள்த சிறுெதான்ளெ 
இன ெக்கள ெறநதுவிடலதாகதாது. குறிபெதாக ரணில் 
விக்கிரெசிஙகவின் பென்செதாக்கிற்கு செரதா்தரவு 
வழஙகுகின்ற ்தமிழ்தச்தசிய கூட்டளெபபு கவ 
னததிற் பகதாணடிருத்தல் அவசியம்.
 ரணில் விக்கிரெசிஙக பிர்தெரதாக இருக் 
கலதாம், நிளறசவற்றதிகதாரதள்தக் பகதாணட 
ஜனதாதிெதியதாகவும் இருக்கலதாம் அல்லது 
அதிலும் ெதாரக்க அதிகூடிய அரசியல் அதிகதார 
வல்லளெ பகதாணடவரதாக இருக்கலதாம். ஆனதால் 
அவரும் இனவதா்தததில் ச்ததாய்நது வந்த செரின 
அரசியல் ்தளலவர என்ெள்த ெறநதுவிடு்தல் 
்தமிழ்த்தரபபுக்கு நல்ல்தல்ல.
 ரணில் விக்கிரெசிஙக என்ற அரசியல் 
வதாதிக்கு அபெதால் அவர, ஐக்கிய ச்தசிய கட்சியில் 
நளனநது ச்ததாய்நது நலிநது ெலிநது எழுநது 
வநதுள்ள நீணடகதால ்தளலவரதாவதார. ஐக்கிய 
ச்தசிய கட்சியின் சிறுெதான்ளெ இன ெக்கள 
ப்ததாடரபிலதான பென்செதாக்கு எத்தளகயது 
என்ெள்த 1981 ஆம் ஆணடின் ெதாவட்ட அபி 
விருததிச் ெளெகளுக்கதான ச்தர்தல்களின் பின்ன 
ணியிலதான அ்தன் நிளலபெதாட்ளடயும், பின்னரn 
1983 ஆம் ஆணடு அந்தக் கட்சி அரெதாஙகம் 
முன்னதாள ஜனதாதிெதி சஜ.ஆர.ஜயவர்தனவின் 
்தளலளெயில் எவவதாறு நடநது பகதாணடிருந்தது 
என்ெள்தயும் ்தமிழ் ெக்கள இலகுவில் ெறநதுவிட 
ெதாட்டதாரகள. அச்தசெதான்று ்தமிழ் அரசியல் ்தளல 
வரகளும் ெறநதுவிட முடியதாது. ெறநதுவிடக் 
கூடதாது.
 இனபபிரச்சிளனக்கு அரசியல் தீரவு 
கதாணெப்தன்ெது செரின அரசியல்வதாதிகள ெற்றும் 
அரசியல் ்தளலவரகள்ளப பெதாறுத்த ெட்டில் 
பூளனயும் எலிளயயும் செதான்ற விவகதாரெதாகும். 

அ்ததாவது பூளனக்கு விள்ளயதாட்டு சுணபடலிக்கு 
சீவன் செதாவது என்ற நிளலளெ்ததான். இன்னும் 
கூறபசெதானதால் அரசியல் தீரவு என்ற செச்ளெ 
அவரகள எடுபெது ஓர அரசியல் பெதாழுது 
செதாக்கிற்கதாக இருக்கும். அல்லது அந்தப செச்ளெ 
எடுபெ்தன் பின்னணியில் ஏ்ததாவச்ததார அரசியல் 
சுயலதாெம் அவரகளுக்கு இருக்கசவ பெய்யும். 
இ்தளன கடந்த ஏழு ்தெதாப்த கதால அரசியல்  வரலதாறு 
ஐயநதிரிெற அழுததி உணரததியிருக்கின்றது.
 இலஙளகயின் இனபபிரச்சிளன விவ 
கதாரததில் ்தமிழர விடு்தளலக் கூட்டணியின் 
வட்டுக்சகதாட்ளட அரசியல் தீரெதானம் 

மிக முக்கியெதானது. நதாட்டின் அரசியலில் 
ஒரு திருபெதள்த ஏற்ெடுததிய ஒரு முக்கிய 
நகரவதாகும். இளணநது வதாழ முடியதாது என்ற 
நிளலயில், ்தமிழரகளுக்கதான ்தனித்ததாயகதள்த 
அடிபெளடயதாகக் பகதாணட ்தனிநதாடு ஒன்சற 
வழி என்ற கதாரணததினதால் ்தனிநதாட்டுத தீரெதானம் 
அபசெதாது நிளறசவற்றபெட்டது.
 அந்தத தீரெதானதள்த அரசியல் வழியில் 
எவவதாறு முன்பனடுததுச் பெல்வது என்ெ்தற்கதான 
வழித்தடம் குறிதது அன்ளறய ்தமிழ்த்தளலவரகள 
தீரக்கெதாகச் சிநதிக்கத ்தவறியிருந்ததாரகள. ஆனதால் 
கல்வியில் பகதாணடு வரபெட்டிருந்த ்தரபெடுத 
்தலினதால் ெதாதிக்கபெட்டிருந்த ்தமிழ் இள்ளஞரகள 
மிகப பெதாறுபசெதாடு செதாரதாடுவ்தற்குத ்தயதாரதாகி 
இருந்ததாரகள. அ்தற்கு அவரகள ஆயு்த வழியிலதான 
செதாரதாட்டதள்தசய ப்தரிவு பெய்திருந்ததாரகள.
 இள்ளய ்தளலமுளறயினரின் இந்தத 
தீரெதானம் அன்ளறய ்தமிழ் அரசியல் ்தளலவகளுக் 
குத ்தளலயிடி பகதாடுக்கின்ற ஒரு விடயெதாகசவ 
அளெநதிருந்தது. ஆயினும் அவரக்ளதால் இள்ளஞர 
களின் அந்தப செதாரதாட்ட தீரெதானததில் ெதாற்றஙகள 
எ்தளனயும் பெய்ய முடியதா்த நிளலளெக்கு ஆ்ளதாகி 
யிருந்ததாரகள.
 ஆனதால் இத்தளகய நிளலளெளய தீரக் 
கெதாக உய்ததுணரநதிருந்த ஜனதாதிெதி சஜ.ஆர.
ஜயவர்தன ்தமிழர விடு்தளலக் கூட்டணியினளர 
ெதாவட்ட அபிவிருததிச் ெளெ தீரெதானததிற்கு 
இணஙகச் பெய்வதில் பவற்றி கணடிருந்ததார. ்தனி 
நதாடு சகதாரிய ்தமிழ்த்தளலவரகள ஐக்கிய ச்தசிய 
கட்சியின் ்தளலவர ஜயவர்தனவின் அரசியல் குற்ற 
நரித்தநதிரததில் ெதாவட்ட அபிவிருததிச் ெளெளய 
அரசியல் தீரவுக்கதான மு்தற்ெடியதாகசவதா என்னசவதா 
ஏற்றுக்பகதாணடதாரகள. 1981 ஆம் ஆணடு அ்தற் கதான 
ச்தர்தலில் செதாட்டியிடவும் அவரகள ்தயதாரதாகி 
யிருந்ததாரகள.
 ஆனதால் ெதாவட்ட அபிவிருததிச் ெளெத 
தீரெதானதள்த ்தமிழ் இள்ளஞரகள ஏற்றுக் 
பகதாள்ளவில்ளல. அ்தற்கு ஒபபு்தல் அளிததிரு 
ந்த ்தமிழ்த்தளலவரகள மீது அவரகள எரிச்ெல 
ளடநதிருந்ததாரகள. ்தனிநதாட்டுக்கதான தீரெதானத 
தில் ்தமிழ்த்தளலவரகளும் ்தமிழ் ெக்களும் 1977 
ஆம் ஆணடு பெதாதுத ச்தர்தலில் மிக இறுக்கெதாகக் 
பகதாணடிருந்த ெற்று மிகுந்த நிளலளெளய, 
ஜயவர்தனதா ்தனது குள்ள நரித ்தநதிரதாததின் மூலம் 
ெதாவட்ட அபிவிருததிச் ெளெகள என்ற ெதாயெதாளன 
ஏவி, பவற்றிகரெதாகக் குளலததிருந்ததார.
 ெதாவட்ட அபிவிருததிச் ெளெகளுக்கதான 
ச்தர்தலில் ஐக்கிய ச்தசிய கட்சிளய ்தமிழ்ப 
பிரச்தெஙகளில் எபெடியதாவது கதாலூன்றச் பெய்து 
விட சவணடும் என்ெ்தற்கதாகப ெகீர்தப பிரய 
னதள்த அவர செற்பகதாணடிருந்ததார. ஆனதால் ்தமிழ் 
இள்ளஞரகளின் தீவிரப செதாரதாட்டப செதாக்கினதால் 

அந்த முயற்சி பவற்றிபெறவில்ளல. ஆயினும் 
்தனிநதாட்டு சகதாரிக்ளகளய முன்ளவததுப 
பெதாதுதச்தர்தலில் செதாட்டிpயட்ட ்தமிழர விடு 
்தளலக் கூட்டணிளய பவற்றிவதாளக சூடச் 
பெய்திருந்த ்தமிழ் ெக்களுக்குச் ெரியதான ெதாடம் 
கற்பிக்க சவணடும் என்ற தீரெதானதள்த அவர 
மிகக் கச்சி்தெதாக யதாழ்பெதாணததில் நிளறசவற்றி 
னதார. இ்தன் கதாரணெதாகசவ 1981 ஆம் ஆணடு 
செ-ஜுன் நளளிரவில் யதாழ்பெதாணம் தீயிட்டுக் 
பகதாளுத்தபெட்டது. யதாழ் நூலகமும் பெறுெதியதான 
ஒரு இலட்ெம் புத்தகஙகளுடன் எரிததுச் 
ெதாம்ெலதாக்கபெட்டது. ்தமிழ் நதாடதாளுென்ற உறுப 

பினரகளும் உயிரத ்தபபுவ்தற்கதாக ஒடித ்தபெ 
சவணடிசயற்ெட்டது. ெலர பகதால்லபெட்டனர. 
யதாழ் நகரசெ எரிநது நதாெெதாகியது. புலர உயிரி 
ழந்ததாரகள.
 அததுடன் அவர நின்றுவிடவில்ளல. 
ப்ததாடரநது மிகத ்தநதிரெதாகத ்தயதாரிக்கபெட்ட 
ஒரு திட்டததிற்களெய 1983 ஆம் ஆணடு ஜுளல 
ெதா்தம் ்தமிழரகளின் பெதாரு்ளதா்ததாரதள்தத தீயிட்டு 
அடிசயதாடு அழிதது ஒழித்ததார. அவரகள வசித்த 
வீடுகளும் எரிதது அழிக்கபெட்டன. ்தளலநகர 
பகதாழும்பு உட்ெட நதாட்டின் முக்கிய நகரஙகளில் 
வசிதது, வரத்தக நடவடிக்ளககளில் ஈடுெட்டு வந்த 
்தமிழ் ெக்கள்ள ஏதிலிக்ளதாக்கி, அகதிக்ளதாக வடக்கு 
சநதாக்கியும் ்தமிழகதள்த சநதாக்கியும் ்தளலப்தறிக்க 
ஓடித ்தஞ்ெெளடயச் பெய்திருந்ததார.
 இத்தளகய பின்னணிளயக் பகதாணட 
ஐக்கிய ச்தசிய கட்சியின் ்தளலவரதாக ரணில் 
விக்கிரெசிஙக ெல வருடஙக்ளதாகக் சகதாசலதாச்சி 
வருகின்றதார. நிளறசவற்று அதிகதாரதள்தக் ளகயில் 
பகதாணடுள்ள அவர சுெதார மூன்று ெதா்த கதாலததில் 
- 2023 ஆம் ஆணடு ச்தசிய சு்தநதிர தினததுக்கு 
முன்ன்ததாக அரசியல் தீரவு கதாணபெடும். அ்தற்கதான 
செச்சுவதாரதள்தகள நடத்தபெடும் என்று கூறி, அது 
ப்ததாடரெதான ஆரம்ெ கட்டப செச்சுக்களுக்கதான 
திகதிகள்ளயும் குறிததிருந்ததார.
 ஆனதால் அவருளடய அரசியல் 
தீரவுக்கதான செச்சுக்கள குறித்த வழித்தடம் 
குறித்த எந்தவி்தெதான குறியீடுகளும் பவளி 
யிடபெடவில்ளல. அது ெட்டுெல்லதாெல் 
செச்சுவதாரதள்தகள்ள நம்பிக்ளக;கு உரிய்ததாக 
நடததுவ்தற்கதான நல்பலணண ெமிக்ளஞகள்ளயும் 
அவர பவளியிடவில்ளல. இன்னும் முக்கியெதாக 
செச்சுவதாரதள்தக்கதான அரசியல் சூழளல ஏற் 
ெடுததுவதிலும் அவர அக்களற கதாட்டவில்ளல. 
இத்தளகய ஒரு பின்புலததில்்ததான் செச்சுவதாரதள்த 
முயற்சிகள திருபதி அளிக்கவில்ளல என்று 
்தமிழ்தச்தசிய கூட்டளெபபு கூறியிருக்கின்றது.
 இந்த அதிருபதிளய ்தமிழ்தச்தசிய கூட்ட 
ளெபபின் முக்கிய தூணக்ளதாகிய ்தளலவர இரதா.
ெம்ெந்தன், கூட்டளெபபின் செச்ெதா்ளர சுெநதிரன் 
ஆகிய இருவரும் பவளியிட்டிருக்கின்றனர. 
இறுதியதாக ஜனதாதிெதி ரணில் விக்கிரெசிஙகவுடன் 
கூட்டளெபபு நடததிய செச்சுக்களில் செச்சுவதார 
தள்தக்கதான ெதா்தகெதான நிளலளெகள்ளக் கதாண 
முடியவில்ளல என்று அவரகள கூறியிருக்கின்றனர. 
இச்த கருதள்தக் கூட்டளெபபின் ெஙகதாளி 
கட்சிகளில் ஒன்றதாகிய படசலதா இயக்கததின் 
்தளலவர பெல்வம் அளடக் கலநதா்தனும் கூறி 
யிருக்கின்றதார.
 இனபபிரச்சிளன என்ெது ஏழு ்தெதாப்த 
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உலகின் செதாரியியல் வரலதாற்றில் இலஙளக 
யின் ெளடகள முன்பனடுக்கும் பெயற் 

ெதாடுகள என்ெது மிக செதாெெதானது என 
ப்ததாடரச்சியதான குற்றச்ெதாட்டுகள முன்ளவக் 
கபெடுகின்றன.எதிரியதானதாலும் அவன் 
செதாரில் பகதால்லபெடும்செதாது அவனுக்கு 
உரிய ெரியதாள்தயளிக்கபெடசவணடும் 
என்ெள்த ்தமிழீழ விடு்தளலபபுலிகளின் 

கதாலததில் உலகுக்கு ப்தரிவிக்கபெட்டிருந்தது.
அவவதாறதான சகதாட்ெதாடுகள உலக்ளவில் நளடமு 
ளறபெடுத்தபெட்டதாலும் அந்த பகதாளளகயிளன 
்தமிழீழ விடு்தளலபபுலிகள சிறபெதான முளற 
யில் முன்பனடுததுவநதிருந்தனர என்ெது ஆய் 
வதா்ளரகளின் கருத்ததாகயிருநதுவருகின்றது.
 ஆனதால் உலகின் ்தளலசிறந்த செதாரதா 
ளிகள்ள பெௌனிக்கச்பெய்்த பெருளெயிளனக் 
பகதாணட இலஙளக இரதாணுவததின் பெயற் 
ெதாடுகள என்ெது இன்று ெரவச்தெ ரீதியில் ெதாரி 
ய்ளவிலதான விெரெனஙகளுக்குள்ளதாகிவருகின்றது.
 1989ஆம் ஆணடு நவம்ெர 13 ஆம் திகதி 
ெக்கள விடு்தளல முன்னணியின் ஸ்ததாெ கர 
சரதாகண விசஜவீர உளளிட்ட ெலரும் ெடு 
பகதாளல பெய்யபெட்டள்த  நிளனவுகூரும் 
கதாரததிளக வீரரகள தினம் நதாபடஙகிலும் 
அனுஸடிக்கபெடுவதுடன் அவரகள நிளனவதாக 
நிளனவுததூபிகளும் அளெக்கபெட்டுள்ளன.
இலஙளக அரெதாஙகததிற்கு எதிரதாக அந்த இனத 
திற்குளச்ளசய செதாரதாட்டம் நடதாததி அந்த இனதள்த 
செரந்தவரகள்ளசய பகதாளலபெய்்தவரகள்ள 
நிளனவுகூருவ்தற்கு அனுெதிக்கும்செதாது இந்த 
நதாட்டில் ்தன் இனததிற்கதாகவும் ்தன் இனம் 
இந்த நதாட்டில் உரிளெயுடன் வதாழசவணடும் 
என்ெ்தற்கதாகவும் செதாரதாடிய ெதாவீரரகள்ள அந்த 
ெக்கள நிளனவுகூருவ்தற்கு ஏன் இந்த அரசுகள 
முட்டுக்கட்ளடகள இடுகின்றன என்ெது சகளவிக் 
குறியதாகசவயுள்ளது.

 குறிபெதாக வடகிழக்கு ெகுதிகளில் ்தமிழ் 
ெக்கள இந்த நதாட்டில் சு்தநதிரெதாகவும் ஏளனய 
இனெக்கள அனுெவிக்கும் உரிளெகள்ளபபெற்று 
்தஙகள ெகுதிளய ்ததாஙகச்ள ஆ்ளசவணடும் என்ற 
சநதாக்குடன் ்தஙகள இன்னுயிரகள்ள தியதாகம் 
பெய்்தவரகச்ள ெதாவீரரக்ளதாக ்தமிழ் ெக்களினதால் 
ெதாரக்கபெடுகின்றதாரகள.அவவதாறதானவரகள 
விள்தக்கபெட்ட ெடுகுழிகள்ள சகதாயில்க்ளதாகசவ 
கருதுகின்றனர.ஆனதால் சிஙக்ள அரசுகள அந்த 
ெடுகுழிகள்ள உணரபவழுச்சியின் ஆணிசவரதாக 
ெதாரக்கின்றது.
 அவவதாறதானதால் கதாரததிளன வீரரகள 
நிளனவு தினம் அனுஸடிபெ்ததாலும் அவரகளின் 
ெடுகுழிகள்ள வணஙகுவ்ததாலும் மீணடும் 
ெக்கள விடு்தளல முன்னணி எழுச்சிபெற்று 

செதாரதாடுெதா என்ற சகளவி இன்று ்தமிழ் ெக்கள 
ெததியிலிருநதுவருகின்றது.
 வடகிழக்கில் செதாரதாட்டததின்செதாது 
ெதாவீரரக்ளதானவரகளின் விததுடல்கள புள்தக் 
கபெட்ட இடஙகள்ள ்தமிழ் ெக்கள என்றும் 
சகதாயிலதாகசவ கருதுவதாரகள.அவவதாறதான இடங 
கள்ள ஆக்கிரமிக்கும் பெயற்ெதாடுகள்ள முன் 
பனடுபெ்தன் மூலம் ்தமிழ் ெக்கள ெனஙகளில் 

இன்னும் கதாயபெடுததும் பெயற்ெதாடுகள்ளசய 
சிஙக்ள அரசுகள முன்பனடுததுவருகின்றன.

 குறிபெதாக கிழக்கு ெதாகதாணததில் ெதாவீரரக 
ளின் துயிலும் இல்லஙகள்ள அெகரிக்கும் 
பெயற்ெதாடுகள்ள திட்டமிட்ட வளகயில் 
முன்பனடுக்கபெட்டுள்ளள்த கதாணமுடிகின்றது.
கதாரததிளக 27 ெதாவீரர தினம் அனுஸடிக்கும் ஏற் 
ெதாடுகள முன்பனடுக்கபெட்டசெதாது ெல்சவறு 
்தளடகள்ள ஏற்ெடுததியவரகள இன்று அந்த 
துயிலும் இல்லஙகள்ள இல்லதாெல் பெய்யும் 
பெயற்ெதாடுகள்ள முன்பனடுததுவருகின்றனர.
ெதாவீரர துயிலுமில்லஙகள்ள இல்லதாெல்பெய்வ்தன் 
மூலம் ்தமிழ் ெக்களின் ெனஙகளிலிருநது 
அவரகள்ளயும் அவரகளின் பகதாளளககள்ளயும் 
அழிததுவிடலதாம் என்று கதாணும் கனவெதானது 
பவறும் கதானல் நீரதாகசவ ெதாரக்கபெடசவணடும்.
 அணளெயில் ெட்டக்க்ளபபு கிரதான் 
பிரச்தெ பெயலதா்ளர பிரிவில் உள்ள ்தரளவ 
ெதாவீரர துயிலுமில்லததிளன ஆக்கிரமிபபு 
பெய்து அவற்றிளன இல்லதாெல்பெய்வ்தற்கதாக 
முன்பனடுக்கபெட்ட முயற்சி ்தடுதது நிறுத்தப 
ெட்டுள்ளது. கிரதான் ்தரளவ ெதாவீரர துயிலும் 
இல்லததில் கடந்த நவம்ெர ெதா்தம் 2022 ஆம் 
ஆணடு 25 ஆம் 26 ஆம் திகதிகளில் ெதாவீரர தினம் 
ப்ததாடரெதான ெ்ததாள்த கதாட்சிபெடுத்தபெட்ட 
செதாது  அளவ கிழிதப்தறியபெட்டிருந்தன. 
பின்னர  குறித்த பிரச்தெததில் ெரக்கன்றுகள 
நடுவ்தற்கதான ஏற்ெதாடுகள்ள அரெ இரதாணுவ 
புலனதாய்வதா்ளரகள செற்பகதாணடதாக ப்தரிவிதது 
்தரளவ ஏற்ெதாட்டுக் குழுவினருக்கும் புலனதாய்வு 
பிரிவினருக்குமிளடயில்  வதாக்குவதா்தம் ஏற்ெட்டது.
அ்தளன ப்ததாடரநது ெரக்கன்றுகள நடும் 
விடயததிற்கும் ்தெக்கும் ப்ததாடரபில்ளலபயன 
வதாளழச்செளனயில் அளெநதுள்ள வன இலகதா 
திளனக்க்ள அதிகதாரி ப்தரிவிததிருந்தனர. 
வனஇலதாகதாவின் பெயளரக்பகதாணடு இரதாணு 
வததினர ெயன்ெடுததி இந்த ெர நடுளகயிளன 
செற்பகதாணடுள்ளனர.அ்தளன ப்ததாடரநது 
குறித்த ெகுதி இரதாணுவமுகதாமுக்கு பெதாந்தெதான 
ெகுதிபயன இரதாணுவததினரதால் பெயரபெலளக 
ளவக்கபெட்ட நிளலயில் அ்தற்கு அபெகுதி ெக்கள 
எதிரபபு ப்தரிவிததுள்ளனர.
 இந்த நிளலயில் இரதாணுவததினரதால் 

நடபெட்ட பெயரபெலளக அகற்றபெட்டு  வன 
ஜீவரதாசிகள ெற்றும் வன ெதாதுகதாபபு அளெச்சு 
வன ெதாதுகதாபபு திளணக்க்ளம், “ப்ததாபபிகல 
ஒதுக்கு கதாடு” என பெயர பெதாறிதது துயிலும் 
இல்லததில் பெயரபெலளக நடபெட்டிருந்ததுடன் 
அஙகு ெரக்கன்றுகளும் நடபெட்டிருந்தன.எனி 
னும் குறித்த பெயரபெலளகயிளன ்ததாஙகள 
ளவக்கவில்ளலபயன வனஜீவரதாசிகள திளணக்க்ள 

அதிகதாரிகள ப்தரிவித்தனர.எனினும் ெதாவீரர 
துயிலும் இல்லஙகள்ள இல்லதாெல்பெய்யும் 
பெயற்ெதாடுகள்ள இரதாணுவததினரும் ஒட்டுக் 
குழுக்களும் சில அரெ அதிகதாரிகளும் இளணநது 
முன்பனடுததுவருகின்றனர.
 கிழக்கு ெதாகதாணததிளனபபெதாறுத்த வளர 
யில் மூன்று ெதாவட்டஙகளிலும் ஒன்ெது ெதாவீரர 
துயிலும் இல்லஙகள உள்ளன. அம்ெதாளற 
ெதாவட்டததில் கஞ்சிகுடிச்ெதாறு ெதாவீரர துயிலு 
மில்லம். ெட்டக்க்ளபபு ெதாவட்டததில் ்தரளவ 
ெதாவீரர துயிலுமில்லம்,்ததாணடியடி ெதாவீரர 
துயிலுமில்லம்,கணடலடி ெதாவீரர துயிலு 
மில்லம்,ெதாவடி ெதாவீரர துயிலுமில்லம் ஆகி 
யனவும் திருசகதாணெளல ெதாவட்டததில் 
ஆழஙகு்ளம் ெதாவீரர துயிலுமில்லம்,தியதாகவனம் 
ெதாவீரர துயிலுமில்லம்,பெரியகு்ளம் ெதாவீரர 
துயிலுமில்லம், உபெதாறு ெதாவீரர துயிலுமில்லம் 
என்ென உள்ளன.

 கிழக்கு ெதாகதாணததிளனபபெதாறுத்த 
வளரயில் ெட்டக்க்ளபபில் ்தரளவ ெதாவீரர 
துயிலுமில்லம்,அம்ெதாளற கஞ்சிகுடிச்ெதாறு துயிலு 
மில்லம்,திருசகதாணெளலயில் ஆலஙகு்ளம் துயிலு 
மில்லஙகள மிக முக்கியததுவம் வதாய்ந்தளவ 
யதாக செதாரதாட்ட கதாலததில் சநதாக்கப ெடுகின்றது. 
கிழக்கு ெதாகதாணததில் பிர்ததான ெதாவீரர தின 
நிகழ்வுகள ்தரளவ ெதாவீரர துயிலும் இல் 
லததிசலசய நளடபெற்றுவந்தன.அஙகு்ததான் 
கிழக்கு ெதாகதாண ்த்ளெதியதாக இருபெவர வி்ளக் 
சகற்றி ெதாவீரரகளுக்கு அஞ்ெலி பெலுததும் 
நிளலயிருநதுவந்தது.இந்த ்தரளவ ெதாவீரர 
துயிலுமில்லததில் கருணதா கட்டள்ள ்த்ளெதியதாக 
இருந்தசெதாது அதிக்ளவில் வி்ளக்சகற்றியுள்ளதார.
இச்த கருணதாவின் ஆ்தரவுடசனசய அந்த ெதாவீரர 
துயிலுமில்லம் அழிக்கபெட்டளெயும் வரலதாறதாகி 
கிழக்கிலிருக்கின்றது.
 இந்த நிளலளெயிசலசய ்தரளவ ெதாவீ 
ரர துயிலும் இல்லததிளன ஆக்கிரமிக்கும் 
பெயற்ெதாடுகள்ள இலஙளக அரெதாஙகம் முன் 
பனடுததுள்ளது.இ்தற்கு எதிரதாக மு்தல் ்தடளவயதாக 
்தரளவ ெதாவீரர துயிலும் இல்லததிற்கு முன்ெதாக 
செதாரதாட்டம் முன்பனடுக்கபெட்டது.இந்த 
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இலஙளகயில் ெளலயக. பெருநச்ததாட்ட 
ெக்களின் குடியிருபபு நிளலளெகள 

மிகவும் செதாெெளடநதுள்ளன.ச்ததாட்டபபுற 
வீடளெபபு குறிதது அரெதாஙகம் வழஙகும் 
வதாக்குறுதிகள ெலவும் கதாற்றில் ெறநதுள்ள 
நிளலயில் இன்னும் ெலர லயதது வதாழ்க்ளகயில் 
இருநதும் மீணடு பவளிசயற முடியதாெல் 
்தத்தளிததுக் பகதாணடிருக்கின்றனர.இநநிளலயில் 
பெருநச்ததாட்ட வீடளெபபு கருதி இநதியதா 
சநெக்கரம் நீட்டி வருகின்ற செதாதும் இவவு்தவிகள 
செலும் அதிகரிக்கபெடு்தல் சவணடும் என்ற 
கருததுக்களும் செசலதாஙகி வருகின்றன.
                        “ ஒவபவதாருவரும் உணவு, அடிபெளட வெதி , 
ெருததுவ கவனிபபு, அவசியெதான ெமூக செளவகள 
உட்ெட ்தெதும், ்தெது குடும்ெததினரினதும், 

உடல்நலததுக்கும், நல்வதாழ்வுக்கும் செதாதுெதான 
வதாழ்க்ளகத ்தரததிற்கும் உரிளெயுளடயவரதாவர.
அததுடன் சவளலயின்ளெ, இயலதாளெ, ளகம்ளெ, 
முதுளெ கதாரணெதாகவும் ,அளவ செதான்ற 
அவரது கட்டுபெதாட்டுக்கும் அபெதாற்ெட்ட 
பிற சூழ்நிளல கதாரணெதாகவும், வதாழ்க்ளகக்கு 
வழியில்லதாளெ ஏற்ெடும் ெந்தரபெஙகளில் ெதாது 
கதாபபிற்கும்  உரிததுளடயவரதாவர” என்று  ஒரு 
ெனி்தனின் வீட்டுரிளெ ப்ததாடரெதாக ெரவச்தெ 
ெனி்த உரிளெ ெதாெனம் வலியுறுததுகின்றது 
வீட்ளட அடிபெளடயதாகக் பகதாணசட நதாகரீகம் 
கட்டிபயழுபெபெடுகின்றது என்றும் கூறுவதாரகள.
சிறந்த ெழக்க வழக்கஙகள, ஒழுக்க ரீதியதான 
பெயற்ெதாடுகள என்ெவற்றின் விருததியில் வீட்டின் 
வகிெதாகம் அதிகெதாகசவ கதாணபெடுகின்றது. 
உணவு, உளட, உளறயுள என்ற வரிளெயில் 
வீட்டின் முக்கியததுவதள்த யதாரும் புறந்தளளி 
விடுவ்தற்கில்ளல.இந்த வளகயில் வீடு என்ெது 
குளறந்தெட்ெ ்தகுதிகள்ளயதாவது பகதாணடிருக்க 
சவணடும் என்று எடுததுளரக்கபெட்டுள்ளது.
 “வீடு என்ெது ஒரு ெமூக நிறுவனெதாகும்.
அஙசக்ததான் ெமூக நதாகரிகததிற்கதான அததிெதாரம் 
இடபெடுகின்றது.கதாற்சறதாட்டம், குடிநீர வெதி, 
கழிவகற்றும் வெதிகள, சுகதா்ததாரெதான ெளெயல் 
வெதி என்ெனவும்,வதாசிபெ்தற்கு இட வெதிகளும் 
மின்ெதார வெதியும் ச்தளவ “ என்ற கருதது 
புததிஜீவிக்ளதால் முன்ளவக்கபெட்டுள்ளது.
இந்த வளகயில் ெளலயக பெருநச்ததாட்ட 
வீடுகள்ளப பெதாறுத்தவளரயில் ஒரு கதாலததில் 
ெணபணணபணய் லதாம்பு கலதாெதாரம் செசலதாஙகி 
கதாணபெட்டது.இது ெதாணவரகளின் கல்வி 
நடவடிக்ளககள உளளிட்ட ஏளனய ெல  
விடயஙகள்ளயும் முன்பனடுபெதில் இளட 
யூறுகள்ள ஏற்ெடுததி இருந்தது.எனினும் 
இன்று அசநகெதான பெருநச்ததாட்ட வீடுகள 
மின்ெதாரதள்தப பெற்றுக் பகதாணடுள்ளளெ 
ெகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விடயசெயதாகும்.
 “1980 களின் இறுதிபெகுதியில் இருநது 
ெளலயக ெக்கள ெடிபெடியதாக ெட்ட ரீதியதாக 
பிரஜதாவுரிளெளயப பெற்றுக் பகதாணட செதாதும், 
அ்தன் உணளெயதான ெயன்கள்ள முழுளெயதாக 
அனுெவிக்க முடியதா்தவரக்ளதாகசவ வதாழ்நது 
வருகின்றனர.அ்தற்கு அம்ெக்களின் ெமூக,, 
பெதாரு்ளதா்ததார நிளல பெரிதும் ெதான்றதாகக் கதாணப 
ெடுகின்றது. மிக முக்கியெதாக வீட்டுரிளெ ெற்றும் 
கதாணியுரிளெ என்ென இம்ெக்கள ப்ததாடரநதும் 
எதிரபகதாளளும் பிரச்சிளனக்ளதாகும்.பிரித்ததானியர 
கதாலததில் வழஙகபெட்ட லயன் அளறகளிசலசய 
பெரும் எணணிக்ளகயிலதாசனதார இன்றும் 
வதாழ்நது வருகின்றனர.ஆரம்ெததில் அளவ ்தற் 
கதாலிக வதிவிடஙக்ளதாகசவ கரு்தபெட்டன.
ஆயினும் கதால ஓட்டததில் பெருநச்ததாட்ட 

ெக்களின் நிரந்தர வதிவிடஙக்ளதாகசவ அளவ 
ெதாறின.இ்தற்கு ச்ததாட்டஙகள்ள முகதாளெ பெய்்த 
பவளள்ளயரகளிடம் பெருநச்ததாட்ட ெக்களின் 
ெமூக, பெதாரு்ளதா்ததாரதள்த செம்ெடுததும்  ஒரு 
திட்டம் கதாணபெடதாளெ முக்கிய கதாரணெதாகும்” 
என்று எம்.வதாெச்தவன் சுட்டிக்கதாட்டுகின்றளெயும் 
குறிபபிடத்தக்க்ததாகும்.
 1927 ம் ஆணடு மு்தல் 1945 ம் ஆணடு 
வளரயதான கதாலபெகுதியில் அதிக்ளவதான லயன்கள 
கட்டபெட்டுள்ள நிளலயில் இவற்றில் ெல இன்னும் 
அழியதாச் சின்னஙக்ளதாகக் கதாணபெடுகின்றன.
பெருநச்ததாட்ட வீட்டு நிளலளெகள குறிதது 
ெல்சவறு ஆய்வுகளும் கடந்த கதாலததில் செற் 
பகதாள்ளபெட்டன.இ்தனடிபெளடயில் 1995க்கு 
முநள்தய கதாலபெகுதியில் செரதா்தளனப ெல் 
களலக்கழகததினதால் செற்பகதாள்ளபெட்ட பவளிக் 
கல ஆய்பவதான்றின்செதாது லயன் வீடுகள குறித்த 

ெல்சவறு ்தகவல்கள்ள அறிநது பகதாள்ளக் 
கூடிய்ததாக இருந்தது.பெரும்ெதாலதான ச்ததாட்டப புற 
லயன் வீடுகளின் கூளர ்தகரததிலதானது என்ெதும் 
அளவ நூறு வருடஙகளுக்கு முன் கட்டபெட்ட்தன் 
பின்னர ெதாற்றபெடதாெலுள்ளச்ததாடு, ெளழக் 
கதாலஙகளில் முழு வீட்டிலும் ெளழநீர ஒழுகுவ்ததால் 
குடியிருபெதா்ளர பெரிதும் துன்புறுவ்ததாகவும் 
இவவதாய்வு பவளிபெடுததியது. இத்தளகய 
செலும் ெல ஆய்வுகளும் பெருநச்ததாட்ட 
லயன்களின் சிக்கல் நிளலளெகள்ள பவளிப 
ெடுததின.பெருநச்ததாட்ட ப்ததாழிலதா்ளரகள பெரும் 
சிக்கல்களுக்கு ெததியில் லயன் வீடுகளில் வதாழ்நது 
வரும் நிளலயில் அம்ெக்கள்ள அத்தளகய 
லயன் வீடுகளில் இருநது துரததியடிக்கும் நட 
வடிக்ளககள்ளக் கூட இனவதாதிகள முன் 
பனடுத்தனர என்ெது பகதாடுளெயிலும் பகதாடு 
ளெயதான கெபெதான உணளெயதாகும்.
 பெருநச்ததாட்டஙளில் இரட்ளட லயன் 
கதாம்ெரதா, ஒற்ளற லயன் கதாம்ெரதா, குடிளெகள, 
்தற்கதாலிக குடில்கள, ்தற்கதாலிக வீடுகள என்று ெல 
வளகயதான குடியிருபபுகள கதாணபெடுகின்றன.
இவற்றில் சிலவற்றில் ஒன்றுக்கு செற்ெட்ட 
குடும்ெஙகள சிரெஙகளுக்கு ெததியில் வதாழ்நது 
வருவள்தயும் அவ்ததானிக்க கூடிய்ததாக உள்ளது.
ச்ததாட்ட வீடளெபபில் புதிய ெகதாப்தம், வீடளெபபு 
நிரெதாணததுளற பெதாது வெதிகள  அளெச்சின் 
1996 ம் ஆணடின்  ்தகவலுக்களெய 104556 
அலகுகள இரட்ளட லயன் கதாம்ெரதா முளறளயக் 
பகதாணட்ததாகவும், 108825 அலகுகள ஒற்ளற 
லயன் கதாம்ெரதா முளறளயக் பகதாணட்ததாகவும் 
கதாணபெட்டச்ததாடு சுெதார 70 வருடஙகள 
ெளழளெ வதாய்ந்த்ததாகவும் கதாணபெட்டது.
திருததியளெக்கபெட முடியதா்த அழியும் 
நிளலயிலிருக்கும் லயன்கள 85 வீ்தெதாகும் 
.இத்தளகய லயன் அளறகளில் ெதா்ததாரணெதாக எட்டு 
செருக்கு செல் வதாழ்வ்ததாகவும் கணடறியபெட்டது.

கைவர்ச்சிைா்ன பவளிபபாடுகைள்
பெருநச்ததாட்ட ெக்களின் குடியிருபபு நிளலளெகள 
திருபதியற்ற பவளிபெதாடுகள்ளக் பகதாணடுள்ள 
நிளலயில் ஆட்சியதா்ளரகள வீடளெபபு ப்ததாடரபில் 
பெதாய்யதான வதாக்குறுதிகள்ளசய வழஙகி 
வருகின்றனர.ச்தர்தல் விஞ்ஞதாெனஙகள, வரவு 
பெலவு திட்ட முன்பெதாழிவுகள செதான்றவற்றில் 
பெருநச்ததாட்ட ெக்களுக்கு ெல்லதாயிரக்கணக்கதான 
்தனி வீடுகள்ள அளெததுக் பகதாடுக்கப செதாவ்ததாக 
கவரச்சியதான பவளிபெதாடுகள முன்ளவக்கபெட்டு 
வருகின்றன.எனினும் இவவதாக்குறுதிகள அளனத 
தும் தூசு ெடிந்த நிளலயிசலசய முடஙகிக் 
கிடபெ்தளனயும் கூறியதா்தல் சவணடும்.
ஒவபவதாரு வரவு பெலவு திட்டததின் செதாதும், 
ச்தர்தல்களின்செதாதும் இவவதாக்குறுதிகள 

தூசு்தட்டிப புதுபபிக்கபெடுகின்றனசவ ்தவிர 
இவற்றினதால் ஆனெயன் எதுவுமில்ளல. என் 
ெ்தளன வருத்தததுடன் ப்தரிவிக்க சவணடி 
யுள்ளது.இலஙளகயில் வீடளெபபின் ்தநள்த 
யதாக செதாற்றபெடும் முன்னதாள ஜனதாதிெதி 
பிசரெ்ததாெதாவும் பெருநச்ததாட்ட ெக்களின் 
வீடளெபபு ப்ததாடரபில் ெதாற்றதாந்ததாய் ெனப 
ெதான்ளெயுடசனசய பெயற்ெட்டதார.1980 களில் 
ச்தர்தல் ப்ததாகுதிக்கு 100 வீடுகள என்ற திட்டததின் 
கீழ் பகதாட்டகளல , பெௌமியபுரததில் 20 வீடுகளும், 
ஹட்டன், பவலிஓயதா, ெதாணிக்கவதள்தயில் 20 
வீடுகளுெதாக பெதாத்தெதாக நதாற்ெது வீடுகச்ள 
ச்ததாட்டததுக்கு பவளிசய ்தனித்தனி வீடுக்ளதாக 
கட்டபெட்டுள்ளன.இது ப்ததாணடெதானின் 
சவணடுசகதாளுக்களெயசவ கட்டபெட்ட்ததாகவும் 
ப்தரிய வருகின்றது.இச்தசவள்ள பிசரெ்ததாெதா 
சிஙக்ள கிரதாெப ெகுதிகளிலும்,செரிப ெகுதிகளி 

லும், நகரப ெகுதிகளிலும், வீடளெபபுக்கு 
பகதாடுத்த முக்கியததுவதள்த  ச்ததாட்ட லயன்கள்ள 
ெதாற்றுவதில் அக்களற பகதாள்ளவில்ளல என்ற 
விெரெனஙகளும் இருநது வருகின்றன.
               ச்ததாட்டப புற ெக்களின் வீடளெபபு ப்ததாடரபில் 
இநதியதா சநெக்கரம் நீட்டி வருகின்றளெ 
ெகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விடயெதாகும்.இநநிளலயில் 
இநநிளலளெகள ப்ததாடரபில் அணளெயில் 
ெதாரதாளுென்றததில்  அளெச்ெர பிரென்ன ரணதுஙக 
கருதது ப்தரிவிததிருந்ததார.இ்தன்ெடி அளெச் 
சின் வீடளெபபு சவளலததிட்டததின் கீழ் 
2015 இல் இருநது இதுவளர பெருநச்ததாட்ட 
குடும்ெஙகளுக்கு 4258, வீடுகள நிரெதாணிக்கபெட்டு 
முடிவளடநதிருக்கின்றன . அச்தசநரம் 1461 
வீடுகள நிரெதாணிக்கபெட்டு வருகின்றன.இநதிய 
உ்தவித திட்டததின் கீழ் செற்பகதாள்ளபெடும் 
வீடளெபபு சவளலததிட்டம் இரணடு கட் 
டஙக்ளதாக இடம்பெறுகின்றன என்றதார.இச்த 
சவள்ள ெதாரதாளுென்ற உறுபபினர சரதாஹிணி 
குெதாரி, “பெருநச்ததாட்ட ெக்கள வதாழ்வ்தற்கு 
பெதாருத்தமில்லதா்த இடஙகளிசலசய ஏழு செரச்ெஸ 
கதாணி வழஙகபெட்டு வருவ்ததாக குற்றஞ்ெதாட்டி 
இருந்ததார.200 வருடஙகளுக்கும் அதிக கதாலம் 
ச்ததாட்ட ெக்கள லயன் அளறகளிசலசய வதாழ்தது 
வருகின்றனர.இது அவரகளின் ெனி்த உரிளெளய 
மீறும் பெயலதாகும்.ச்ததாட்டபபுற ெக்களுக்கு 
வழஙகபெட்டிருக்கும் கதாணிகளில் நதாட்டின் 
்தற்செதாள்தய. நிளலளெயில் வீடுகள்ளக் கட்டிக் 
பகதாடுபெது ெதாததியெதான கதாரியெல்ல.அ்தனதால் 
அவரகளுள வெதி இருபெவரகள முடியுெதான 
வளகயில் வீபடதான்ளற நிரெதாணிததுக் பகதாள்ள 
கதாணி உரிளெப ெததிரதள்த அவரகளுக்கு வழஙக 
முடியுெதா? “ என்றும் அவர சகளவி எழுபபி 
இருந்ததார.
 ச்ததாட்டப புற வீடளெபபு என்ெது 
அஙபகதான்றும் இஙபகதான்றுெதாக ெந்த கதியில் 
இடம்பெற்று வரும் அச்தசவள்ள முளறயதான 
திட்ட வளரவின் கீழ் வீடளெபபு நடவடிக்ளககள 
இடம்பெற சவணடும் என்ற சகதாரிக்ளககள 
முன்ளவக்கபெட்டு வருகின்றன.ெளலயக 
அரசியல்வதாதிகள முளறயதான திட்ட வளரவு 
ஒன்றிளன ஏற்ெடுததிக் பகதாள்ள சவணடும்.
ஆட்சிபீடசெறும் அரெதாஙகம் எதுவதாயினும் 
அ்தற்கு அழுத்தம் பகதாடுதது திட்ட வளரவின் 
அடிபெளடயில் வீடளெபபு நடவடிக்ளகளய 
முன்பனடுக்க ெளலயக அரசியல்வதாதிகள 
முளன்தல் சவணடும்.அதச்ததாடு இநதியதா 
ெற்றும் பிரித்ததானியதா செதான்ற நதாடுகளின் 
ெஙகளிபபிளனயும் உரியவதாறு இ்தற்பகன பெற்றுக் 
பகதாளவதும் மிகவும் இன்றியளெயதா்த்ததாகும். 
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இனப்பிரச்சினனக்கொன தீர்வு குறித� அர 
சொங்கததுடனொன பபச்சுவொர்தன�யில் 

இந்தியொவின் மததியஸ�ம் பவண்டும் என �மிழ் 
�ரப்பினர் ப்கொரிகன்க விடுததுள்ள நினலயில் 
இது குறிதது இந்தியொ மததியஸதுக்கொன முன் 
தனடுப்புக்கன்ள பமறத்கொண்டுள்ள�ொ?
 
 இநதிய அரசு அந்த ெதாதிரி ஒரு முன் 
சனற்ெதாடுகள்ளசயதா அல்லது    வடக்கிலும் 
கிழக்கிலும் இருக்கின்ற ்தமிழ் ச்தசிய கட்சிகள 
இநதியதா அரளெ  இந்த செச்சுவதாரதள்தயில்  
பகதாணடுவருவ்தற்கதான  முயற்சிகள்ள பெய்வது 
செதாசலதா  இதுவளரக்கும் கதாணபெடவில்ளல.  
ஆனதால் நிச்ெயெதாக ்தமிழ் ச்தசிய கட்சிகள 
அல்லது சவறு ்தமிழ் கட்சிகள,   அளெபபுகள 
இனபபிரச்சிளனக்கதான தீரவு குறித்த  செச்சு 
வதாரதள்தயில் இநதியதா ெததியஸ்தம்  பெய்ய 
சவணடும் என்று பெதால்லும் பெதாழுது அவரகள 
ஒரு சகதாட்ெதாடுகள்ள ளவக்கின்றனர.

 பெதாதுவதாகசவ 2009ம் ஆணடுக்குப பின்பு      
பெதாதுபவளியில் அரசியலில் ெலவீனெதான ஒரு 
அரசியல் சூழல் ெதாரக்கபெடுகின்றது.  இநதிய 
அரெதாஙகம்  குறித்த செச்சு வதாரதள்தயில்  ெததி 
யஸ்தம் பெய்யுெதானதால் ஒரு வலிளெ  கூடலதாம் 
அல்லது நியதாயெதான ஒரு தீரபபு அல்லது 
நியதாயெதான ஒரு முன்பனடுபபுக்கள ளவக்க ஒரு 
வதாய்பபு கிளடக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்ளகயில் ்ததான் 
்தமிழ் கட்சிகள   இநதியதாவின் ெததியஸ்ததள்தக் 
சகதாருகின்றனசர ்தவிர, இநதிய அரெதாஙகம் 
இதுவளரயும் ெததியஸ்தம் செதாக சவணடும் என்று  
எந்த வி்தெதான ஒரு முன்பனடுபபுக்கள்ளயும் 
எடுதது ளவத்த்ததாக எனக்கு ப்தரியவில்ளல.

இலஙன்க விவ்கொரததில்  மததியஸ�ரொ்க 
தசயல்படுவது இந்தியொவுககு இருக்கக 

கூடிய �னட்கள சவொல்்கள என்ன?
 
 இந்த செச்சுவதாரதள்தயில் ெததியஸ்தம் 
பெய்யும் செதாது ்தளடகள ெவதால்கள என்று 
பெதால்லும் பெதாழுது, இலஙளக அரெதாஙகம், இதில் 
எத்தளகய  ஒரு நிளலபெதாடுகள்ள எடுக்கக்கூடும். 
்தமிழ் அளெபெகளும் ்தமிழ் ச்தசிய கட்சிகளும்   
அரசியல் ரீதியதாக ெலவீனெதான ஒரு நிளலயில் 
கதாணபெடுகின்ற ஒரு சூழல் இருக்கின்றது. 
இலஙளக அரெதாஙகம் பெதாரு்ளதா்ததார ரீதியதாகவும் 
மிக மிக செதாெெதான ஒரு சூழலில் இருக்கின்றது. 
இந்த நிளலயில், இநதிய அரெதாஙகததின் ஒரு 
்தளலயீடு எத்தளகய ஒரு ெததியஸ்தம் பெய்யக் 
கூடும் என்று ்தமிழ் அளெபபுக்களும் இநதிய 
அரெதாஙகமும் கூட சயதாசிக்கலதாம். 
 ்தமிழரகளுக்கு ஒரு வலுவதான தீரபபு 
அல்லது அவரகளின் நியதாயஙகள்ள எடுததுக் 
கூறக்கூடிய வலிளெ இநதிய அரெதாஙகததிற்கு 
உள்ளது என்ற நம்பிக்ளக இருக்கின்றது. 
 ஆனதால் இநதிய அரெதாஙகதள்த பெதாருத்த 

வளரயில்   இலஙளக அரெதாஙகமும் ்தமிழ் 
அளெபபுகளும் குறிபெதாக ்தமிழ் ச்தசிய கட்சி  
இளவ அளனவருசெ இநதியதாவின் ெததியஸ 
்ததள்த இநதியதாவின் ெஙகதாற்றளல ஏற்றுக் பகதாள்ள 
சவணடும். 

 அச்த சநரம் அவரகள எவவதாறு அள்த 
ெதாரக்கின்றதாரகள என்ெள்தக் கூட அவரகள 
ஒரு ஆசலதாெளணயதாகவும் பெதால்லலதாம். 
அல்லது  இநதிய அரெதாஙகததின் ெதாரளவக்கும் 
பகதாணடு பெல்லலதாம். ஆனதால்  இதில் சவறு சில 
பிரச்சிளனகள இருக்கின்றது. அ்ததாவது குறிபெதாக 
2009 ஒரு இரதாணுவ ரீதியதான ஒரு தீரவுக்கு இநதியதா 
உடநள்தயதாக இருந்த்ததாகப செெபெடுவதும் 
அதுெட்டுென்றி இநதிய அரெதாஙகம் இலஙளக 
பிரச்சிளனயில் ெறுெடியும் ஒரு ்தளலயீடு 
பெய்ய சவணடுெதா என்ற ஒரு ென அழுத்தமும் 
இநதிய அரெதாஙகததிற்கு இருக்கலதாம். இளவ 
இரணளடயும் ்ததாணடி இன்று ழூன்றதாவ்ததாக   
இரதாஜ ்தந்தர ரீதியதான ஒரு  ெதாரளவயும் இநதிய 
அரெதாஙகததிற்கு இருக்கலதாம். 

 இந்த செச்சு வதாரதள்தயில் இநதிய அரசு 
்ததாசன ்தன்ளன அளழததுக் பகதாணடதாலும் கூட 
அது ெரியதாகப ெடதாது. ஆனதால் செதாரிற்கு பின்  
்தமிழ் அளெபபுகள, ்தமிழ் அரசியல் கட்சிகள  
இநதிய அரெதாஙகதள்த ெதாரநது கடந்த 7 8 
ஆணடுக்ளதாக இருக்கின்றனர. இநதிய அரெதாஙகத 
தின் வழிநடதது்தல், அல்லது ஆசலதாெளணகள 
ெல விடயஙகள்ள முன் ளவதது செசிக் 
பகதாணடிருக்கின்றதாரகள. அ்தன் அடிபெளடயில் 
இநதியதாவிற்கும்   இலஙளகக்கதான  ஒரு அயல் 
உறவுமூலெதாக  அரசியல் அழுத்ததள்த பகதாணடு 
செதாகக் கூடிய ஒரு வதாய்பபு திரும்ெவும் இநதியதா 
விற்கு வரக்கூடும் அள்த இநதியதா எவவதாறு 
எடுததுச் பெல்ல சவணடும் என்ெது ஒரு ெவதாலதான 
விடயம்.

இன்னறைய ்கொல்கடடததில் இந்திய மததி 
யஸ�ம் நியொயமொன தீர்வு ஒன்னறை 

ஈழத�மிழர்்களுககு தபறறுத�ருவதில் 
ஆபரொககியமொன  பங்களிப்னப வழஙகும் என 
எதிர்பொர்ககிறீர்்க்ளொ?

 நிச்ெயெதாக ஒரு ஆசரதாக்கியெதான தீரவு 
என்ெது அரசியல் ரீதியதாக ஆசரதாக்கியம் என்ெது 
எள்த என்று   நதாம் ெதாரக்க சவணடும்.
 மு்தலதாவ்ததாக, வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 
வதாழ்கின்ற ்தமிழ் ெக்கள ெற்றும் ெளலயக ெக்கள 
ஆகட்டும் அவரகளுக்கு ,எத்தளகய தீரவிளன 
இநதியதா ெரிசீலிக்க சவணடும் என்ற ெதாரளவ 
இருக்கின்றது. அசரதாக்கியெதான தீரவு ஒரு ெக்கம் 
ஆனதால் அரசியல் தீரவு என்ெது பெதாதுவதான 
ஒரு கருதது. இந்த அரசியல் தீரவு்ததான் அடுத்த 
கட்ட நகரவுக்கதான ஒரு முளறயதாகப ெதாரக்கபெட 
சவணடும். 
 இரணடதாவ்ததாக இநதியதாளவப பெதாரு 
த்தவளரயில் இரணடு அடிபெளடயிலதான கருததுக் 
கள்ள முன் ளவதது்ததான் இலஙளக விவ கதாரததில் 
்தளலயீடுகள்ள செற்பகதாளகின்றது.ஒன்று இல 
ஙளகயின் இளறயதாணளெக்கு எதிரதாகவும் 
இரணடதாவது இலஙளகயின் ஒருஙகிளணந்த 
கருததுக்கு ஒருஙகிளணந்த இலஙளகக்கு எதிரதாக 
இநதியதா  பெயற்ெடதாது என்ற கருததிளன 
முன்ளவதது்தத்ததான் இநதியதா இது வளரயில் 
பெயற்ெட்டு வருகின்றது. அ்ததாவது இநதிரதா 
கதாநதியம்ளெயதார கதாலததில் ஒரு செசலதாஙகிய 
ஒரு கருததில் ெதாற்றம் நிகழ சவணடுசெயதானதால் 
இலஙளகயின் அரசியல் ெதாற்றஙளும் இநதிய 
பெருஙகடலில் நடநச்தறுகின்ற புவிெதார அரசியல் 
ெதாற்றஙகளும் இநதியதாவின் இலஙளக ெதாரந்த 
ெதாரளவயில் ெதாற்றஙகள்ள நிகழ்த்தலதாம்.
 ஆனதால் இபபெதாழுது எத்தளகய ெதாற்றங 
கள இலஙளக ெற்றும் இநதிய பெருஙகடலிலும் 
இநதியதாவின் ெதாதுகதாபபு அச்சுறுத்தல் இவ 
ற்ளறபயல்லதாம் ஒரு கணிபபில் ளவதது இதில் 
ஏச்தனும் ஒரு ்த்ளரவுகள இருக்குெதா என்று நதாம் 
சிநதிக்க சவணடும். இல்ளலபயன்றதாலும் கூட 
இந்த அரசியல் தீரவு, அதிகதார ெகிரவு என்ெது அள்த 
இலஙளக அரசு ஏற்றுக்பகதாள்ளக் கூடும். அல்லது 
இலஙளக அரசு ெறுக்கக் கூடும் இலஙளக அரசு 
30 ஆணடுகளுக்கு செலதாக 13ம் திருத்த ெட்டதள்த 
பகதாணடு வருவ்தற்று ஏற்பு நிளலயில் இருந்தது 
இல்ளல.அத்தளகய ஒரு சூழலி நதாம் எள்த 
ஆசரதாக்கியெதான தீரவு என்று ெதாரபெது.அல்லது 
அரசியல் தீரவு என எள்த ெதாரபெது என்ெள்த ்தமிழ் 
ெக்கள ்ததான் தீரெதானிக்க சவணடும்.
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இலங்கையின ்தசிை இ்னபபிரச்சி்்னக் 
கைா்ன தீர்வு பதாடர்பில் எதிர்வரும் 

பததாம் திகைதி பதாடர்ச்சிைா்ன ்பச்சுக்கைள் 
ஆரம்பிக்கைபபடவுள்ள நி்லயில், இலங்கை 
யின இ்னப பிரச்சி்்னக்கு தீர்வு விவகைாரத 
தில் இந்திைா ஆரம்பததில் இருந்து த்ல 
யீடு பசய்துள்ளது எனற அடிபப்டயில் 
இ்னபபிரச்சி்்னக்கு தீர்வு கைாணும் விவகைா 
ரததில் இந்திைா, ்�ற்பார்்வ பபாறுப்ப 
ஏற்கை ்வண்டும் எனற ்கைாரிக்்கை தமிழ் 
கைட்சிகைள் தரபபில் விடுக்கைபபட்டுள்ளது.
 இந்நி்லயில், முன்னாள் த்லவர் 
அரசிைல் �ற்றும் பபாது நிர்வாகைதது்ற  
்பராசிைர் இராமு. �ணிவண்ணன அவர் 
கைள் இலக்கு ஊடகைததிற்கு வைஙகிை சிறபபு 
பசவ்வி...
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இலணடன் ெதாநகரின் புகழ்மிக்க 
வில்லியம்ென் களலக்கூடததில் 

ெரவச்தெ அகதிகள தினதள்த முன் 
னிட்டு ்தனி ஆற்றுளகயதானது இலஙளக 
யின் சிறுெதான்ளெசயதாருக்கு எதிரதான ஒடுக்கு 
முளறகள்ள ெரவச்தெததுக்கு பவளிபெடுததும் 
முகெதாக ஓவியக்கணகதாட்சி நடதாத்தபெட்டுள்ளது.

 மிகச் சிறந்ததும் மிகச் ெரியதானதும் ஆன 
ஒன்ளறக் கணடுபிடிதது அள்த ெட்டும் நிரூபிதது 
ளவததுக்பகதாணடிருநது ஏளனய எல்லதாவற்ளறயும் 
நிரதாகரிக்கும் செதாக்குத்ததான் நவீனததுவெதாகும்.
ஆனதால் பின்னவீனததுவெதானது இநநவீனததுவ 
சிந்தளனயினதால் பெரும்ெதாலதானவரகள ஒடுக்கப 
ெடுகிறதாரகள என்ற உணரளவ ஏற்ெடுததுவச்த 
ஆகும். இவவதாறதாக அளனததும் ெெெதாக ெதிக் 
கபெட சவணடும் என்ற சித்ததாந்ததள்தசய பின் 
நவீனததுவம் உணரததுகின்றது.

 இவவதாறதாக பின்நவீனததுவ சிந்தளனயதால் 
ஈரக்கபெட்டு ஒடுக்கபெட்ட விடயஙகள்ள மிகத 
துல்லியெதாக ்தனக்கு ளகவரபபெற்ற ஊடகெதான 
ஆற்றுளகக் களல ெற்றும் ஓவியம் சிற்ெம் மூலம் 
்ததான் பிறந்த இலஙளக ச்தெம் முழுவதிலும் 
பவளிபெடுததிய இவர இலஙளகயில் ்தன் 
பின்நவீனததுவ சிந்தளன பவளிபெதாடுக்ளதால் 
்தன் கருததுக்கள்ள பவளிபெடுத்த முடியதா்த 
சூழ்நிளலயில் ்தற்செதாது புலம் பெயர அகதியதாக 
பிருத்ததானியதாவில் ்தஞ்ெம் புகுநது ்தனது கருதள்த 
செற்குலகசெ வியநது ெதாரக்கும் வணணம்  
நதாடு கடந்த ்தமிழீழ அரெதாஙக அளெபபுக்களின் 

களலஞரகளின் பிரதிநிதியதாக பிரித்ததானியதாவில் 
்தனது களலச் பெயற்ெதாடுகள்ள முன்பனடுக்கின்ற  
களலஞசர “கிருேதான் சிவஞதானம்” ஆவதார.
 2016ம் ஆணடு யதாழ்பெதாணப ெல் 
களலக்கழகததின் இரதாெநதா்தன் நுணகளல 
பீடததில் சிததிரமும் வடிவளெபபும் ெதாடததில் 
சிறபபுப ெட்ட்ததாரியதான இவர. ெல்களலக் கழக 
கதாலம் ப்ததாடக்கம் இன்று வளர இலஙளக யில் 
ெட்டுெல்லதாது ஆசிய ஐசரதாபபிய நதாடுகளி 

லும் ்தனியதாகவும் குழுவதாகவும் திறந்த பவளி 
களிலும் கணகதாட்சி கூடஙகளிலும் ்தனது ெளடப 
ெதாக்கஙகள்ள ்தனது பின்நவீனததுவ சித்ததாந்தம் 
ெதாறதா்த ெதாணியில் துல்லியெதாக பவளிபெடுததி 
வருகின்றதார.
 இக்களலஞனதால் இரதாெநதா்தன் நுண 
களல பீடததில் நிகழ்த்தபெட்ட “கிரதாெதது 
்தளலயளண” எனும் ்தனிக்களல கணகதாட்சியும் 
“திளெகள” எனும் குழுக் களலக் கணகதாட்சியும் 
சிறபபிடம் பெறுகின்றது. இது செதான்று ெரவச்தெ 
களலஞரகளுடன் ஒன்றிளணநது பெயற்ெடுகின்ற 
இலஙளகயின் புகழ்பூத்த களலக்கூடஙக்ளதான 
Threetha IntenationalPerformance Platform ெற்றும் Saskia 
Fernando Gallery,Celebrate Colombo ONE WON Exhibition    
செதான்றவற்றினூடதாக ெல்சவறு ்தளலபபுக்களில் 
உளநதாட்டு பவளிநதாட்டுக் களலஞர களின் 
ெததியில் ்ததான் நிகழ்ததிய ்தனி ெற்றும் குழு 
கணகதாட்சிகளும் திறந்த பவளி பின்நவீனததுவ 
கருத்ததாக்க ஆற்றுளககளும்  ெற்ளறயவரகளுக்கு 
்ததான் பெதால்ல வந்த கருதள்த இலகுவதாக பகதாணடு 
செரக்கக் கூடிய நுட்ெெதாக வி்ளஙகியது.
 இக்களலஞரதால் பிருத்ததானியதாவில் 
லணடன் ெதாநகரின் புகழ்மிக்க வில்லியம்ென் 
களலக்கூடததில் ெரவச்தெ அகதிகள தினதள்த 
முன்னிட்டு நிகழ்த்தபெட்ட ்தனி ஆற்றுளகயதானது 
இலஙளகயின் சிறுெதான்ளெசயதாருக்கு எதிரதான 
ஒடுக்கு முளறகள்ள ெரவச்தெததுக்கு பவளிபெடத 
தும் முகெதாக அளெநதிருந்ததுடன் ்தமிழ் ெரபுத 

திஙகள  பகதாணடதாத்ததள்த முன்னிட்டு 
இவரதால் அவ லணடண நகரில் 
இன்னுபெதாரு குழுக் கணகதாட்சியும் 
நடதாத்தபெட்டது இவரது 

களலததுவதள்த கணடம் கடநதும் முன்பனடுப 
ெள்த பவளிபெடுததுகின்றது.
 செலும் இக் களலஞர உலகலதாவிய 
களலஞரகள்ள ஒன்று செரதது நதாடதாத்தபெடுகின்ற 
ெல்சவறு ெயிற்சிப ெதாெளறகளில் உளநதாட்டுளிலும் 

பவளிநதாட்டுகளிலும் ெஙகுெற்றி அவரகளுடன் 
இளணநது பெயற்ெட்டளெ  ஏளனய நதாடுகளுக்கும் 
்தனது களலததுவததுவததின் ஊடதாக ெமூகததில் 
புளரசயதாடிப செதாய் இருந்த பிரச்ெளனகள்ள ெடம் 
பிடிததுக் கதாட்டும் வணணம் அளெநதிருந்தது. 
இவவதாறதாக பின்நவீனததுவ களலகள ஊடதாக 
ெமூகதள்த சநசிக்கின்ற இக் களலஞரின் களலப 
ெயனம் ப்ததாடர எெதுவதாழ்ததுக்கள

mfjpfspd; typfis ntspg;gLj;jpa  
Xtpaf;fz;fhl;rp

12thuhe;j kpd;dpjo;
rdp> [dthp 07> 2023

midj;Jyfj;jsk;

fl;Liu

,jo; 216



ெட்டததின் பிடியிலிருநது அவதா்கள ்தபபிததுக் 
பகதாளகின்றதாதா்கள. 
 இவவதாறதான ெளடயினளர சிஙக்ள ெக்கள 
யுத்த வீரதா்க்ளதாகக் பகதாணடதாடிக்பகதாணடிருக்கும் 
நிளலயில்்ததான் பெதாறுபபுக்கூறல் ப்ததாடதா்ெதாக 
பகதாழும்பில் இடம்பெற்ற நிளனவுக்கூட்டததில் 
உளரயதாற்றிய ரதாஜ்குெதார ரஜிவகதாநத சகளவி 
எழுபபியிருக்கின்றதாதா்.  
 “சகதாட்டதா சகதா சஹதாம்” என்ற சகதாே 
ததுடன் ப்தன்னிலஙளகயில் பவடித்த இள்ளஞதா் 
கி்ளதா்ச்சி முழுளெயதாக பவற்றிபெற்ற்ததா 
இல்ளலயதா என்ற விவதா்தஙகள ஒருபுறததில் 
இடம்பெற்றுக்பகதாணடிருந்ததாலும், ெமூகததில் 
குறிபபிடத்தக்க ெதாற்றஙகள ெலவற்ளற அது 
ஏற்ெடுததிச் பென்றிருக்கின்றது. குறிபெதாக 
்தமிழ் ெக்களுளடய பிரச்சிளனகள ப்ததாடதா்பில், 

இரதாணுவததினரதால் ்தமிழ் ெக்களுக்கு இள்ளக் 
கபெட்ட பகதாடுளெகள குறிதது செெக்கூடிய ஒரு 
பவளிளய ப்தன்னிலஙளகயில் இது உருவதாகி 
யிருக்கின்றது. 
 “அரகலய” செதாரதாட்டம் இடம்பெற் 
றுக்பகதாணடிருந்த கதாலததிசலசய கதாலி முகத 
திடலில் யதாழ். நுதாலகம் எரிபபு நிளனவு 
கூரபெட்டது. முளளிவதாய்க்கதால் இனபெடு 
பகதாளலகள, ்தமிழ் ஊடகவியலதா்ளதா் ெடு 
பகதாளலகள என்ென நிளனவுகூரபெட்டன. 
இவற்றின் மூலம் ்தமிழ் ெக்களுக்கு இள்ளக் 
கபெட்ட அநீதிகள சிஙக்ள ெக்களும் புரிநது 
பகதாளளும் நிளல ஓர்ளவுக்கு ஏற்ெட்டது. 
 அந்த வளகயில் திருெளலயில் 
இடம்பெற்ற ஐநது ெதாணவதா்களின் ெடுபகதாளலகள 
பகதாழும்பு, ெரு்ததாளனயிலுள்ள பெதாது ெணடெம் 
ஒன்றில் நளடபெற்ற செதாது ரதாஜ்குெதாதா் ரஜீவ 
கதாந்த நிகழ்ததிய உளர பெதாறுபபுறலின் முக்கி 

யததுவதள்த உணதா்ததுவ்ததாக இருந்தது. அவரது 
உளர சிஙக்ளம், ஆஙகிலம் ஆகிய பெதாழிகளிலும் 
பெதாழிபெயதா்க்கபெட்டது. திருெளலளயச் 
செதா்ந்தவரதான ரஜீவகதாந்த ்தனக்கு அஙகு கிளடத்த 
அனுெவஙகள்ள பவளிபெடுததியசெதாது, கூட்டத 
தில் ெஙசகற்றிருந்த சிஙக்ள ெக்களும் ஆச்ெரி 
யததுடன் அவற்ளற பெவிெடுத்ததாதா்கள. 
 சிஙக்ள ெக்களில் ஒரு ்தரபபினரிடம் ென 
ெதாற்றம் உருவதாகிவருவள்த இளவ உணதா்ததுகின் 
றன. இவதா்கள ெததிய ்தரபபினரதாகவும், ெடித 
்தவதா்க்ளதாகவும் இருக்கின்றதாதா்கள. இருந்த செதாதி 
லும், ்தமிழதா்களுக்கு நீதி வழஙகபெட சவணடும், 
நியதாயெதான அரசியல் தீதா்வு வழஙகபெட 
சவணடும் என்ெ்தற்கதான பெயன்முளறகள்ள முன் 
பனடுக்கும் செதாது, சிஙக்ள இனவதாதிகளின் குரளல 
அடக்குவ்தற்கதான உறுதிபெதாட்ளட இவதா்கள 
பகதாணடிருபெதாதா்க்ளதா?

திருமனல ... த�ொடர்ச்சி  ...

செதாரதாட்டததில் ்தமிழ் ச்தசிய அரசியல் ெரபபில் 
பெயற்ெடுசவதார உட்ெட ெலர கலநதுபகதாணடனர.
இ்தன்செதாது அஙகு நடபெட்டிருந்த ெ்ததாளககள 
உளடதப்தறியபெட்டதுடன் அஙகு நடபெட்ட 
ெரஙகளும் பிடிடுஙகிபயறியபெட்டன. “இரதாணு 
வசெ பவளிசயறு”, “துயிலும் இல்லஙகள்ள 
அெகரிக்கதாச்த”, “வன இலகதா என்ற செதாரளவயில் 
நில ஆக்கிரமிபபு பெய்யதாச்த”, “ெதாவீரரகள்ள 
அவெதிக்கதாச்த”, “எஙகள நிலம் எெக்கு சவண 
டும்”, “ரணில் அரசெ பிளள்ளயும் கிளளி ப்ததாட்டி 
லும் ஆட்டதாச்த”  செதான்ற சகதாேஙகள்ள 
எழுபபி   ்தெது எதிரபபிளன பவளிபெடுததினர.
இவவதாறதான எதிரபபுகள ச்ததான்றியுள்ளது 
எதிரகதாலததில் கிழக்கில் ெதாவீரர துயிலும் 
இல்லஙகள்ள ெதாதுகதாபெ்தற்கதான அடித்த்ளெதாக 
ெதாறியுள்ளது.
 கிழக்கு ெதாகதாணததில் இன்று ெதாவீரர 
இல்லஙகள கவனிெதாரற்ற நிளலளெயில் கதாணப 
ெடுவச்த இந்த ஆக்கிரமிபபுகளுக்கு பிர்ததான 

கதாரணெதாக அளெகின்றது.ெட்டக்க்ளபபு ெதாவட் 
டததில் ்ததாணடியடி ெதாவீரர துயிலும் இல்லம் 
விசெட அதிரடிபெளடயினரின் முகதாெதாக ெதாறி 
யுள்ள நிளலயில் ஏளனய ெதாவீரர துயிலும் 
இல்லஙகள கவனிெதாரற்ற நிளலயில் கதாணப 
ெடுகின்றளெ கவளலக்குரிய்ததாகும்.
 ெதாவீரர நிளனசவந்தல் நதாள ப்ததாடஙகும் 
செதாது ெரெரபெதாகும் ெதாவீரர துயிலும் இல்லஙகள 
ஏளனய கதாலஙகளில் கதாடுகள ெணடிய ெகுதி 
க்ளதாகவும் கவனிெதாரற்ற நிளலயிசலசய கதாண 
முடிகின்றது.்தமிழீழ விடு்தளலபபுலிகளின் கதாலத 
தில் சகதாவில்கள செதான்று ெரதாெரிக்கபெட்ட 
இந்த துயிலுமில்லஙகள கவனிெதாரற்ற கிடக்கும் 
நிளலசய இன்று ்தமிழ் ெக்களுக்கு ெல்சவறு 
துன்ெஙகளுக்கும் உள்ளதாகும் நிளலயதாக இருக் 
கலதாம்.
 எனசவ இந்த ெதாவீரர துயிலும் இல்லஙகள 
மீணடும் பெதாலிவுபெறும்செதாது ்தமிழரகளின் 
வதாழ்விலும் அவரகளின் செதாரதாட்டததிலும் 
பெதாலிவுகள ஏற்ெடும்.அ்தற்கு அந்த ெதாவீரரகள 

துளணயதாக நிற்ெதாரகள என்ெதில் எந்த ெநச்தகமும் 
இல்ளல.எனசவ ெதாவீரர துயிலும் இல்லஙகள்ள 
ப்ததாடரநது பெதாலிவுறச்பெய்வ்தற்கு அளனவரும் 
ளகசகதாரக்கசவணடும்.
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செற்பகதாணடுள்ள்ததாக கிறடிற் சூசி நிறுவனததின் 
ஆய்வதா்ளர பெதால்ரன் பெதாெதார ப்தரிவிததுள்ளதார.
ஈரதான், பவனிசுலதா, ரஸயதா ெற்றும் ஆபிரிக்கதா 
நதாடுகளில் இருநது சீனதா ெெகு எணளண 
ெற்றும் எரிவதாயுக்கள்ள பகதாளவனவு பெய்து 
வருகின்றது. கடந்த டிெம்ெர ெதா்தம் அரபு 
நதாடுகளின் கூட்டளெபபுடன் சீனதா அதிெர 
ஜி ஜின்பிங செற்பகதாணட செச்சுக்களின் 
செதாது பெற்சறதாயூவதான் வரத்தகம் ப்ததாடரபில் 
செசியிருந்ததார.
 யூவதானில் வரத்தகதள்த செற்பகதாள்ள சீனதா 
்தயதாரதா இருபெ்ததாகவும் அவர ப்தரிவிததுள்ளதார. 
அ்ததாவது சீனதா உலகின் எரிபெதாருள வரத்தக 
நளடமுளறளய ெதாற்றி எழு்த முற்ெடுகின்றது. 
பிறிக்ஸ கூட்டளெபபும் படதாலளர ்தெது 
வியதாெதாரததில் ்தவிரக்க முற்ெட்டுள்ளது.
 உக்ளரன் செதாளர ப்ததாடரநது அபெரிக்கதா 
செற்பகதாணட ்தளடகச்ள எணளண வரத்தகரகள 
ெற்றும் நதாடுகள படதாலளர ்தவிரபெ்தற்கதான 
உநதுெக்தியதாக அளெநதுள்ளது பெதாெதார ப்தரி 
விததுள்ளதார.

உலகின் எரி ... த�ொடர்ச்சி  ...

திரணடு ஒசர குரலில் ஐக்கிய இலஙளகக்குள 
ஒருஙகி ளணந்த வடக்கு, கிழக்கு ெதாகதாணததுக்கு 
மீ்ளபபெற முடியதா்த ெெஷ்டி முளறயிலதான 
அதிகதாரப ெகிரவிளன வலியுறுத்த சவணடும்.
 வடக்கு, கிழக்கு ெதாகதாணஙகள மீள 
ஒருஙகி ளணக்கபெட்டு வடக்கு, கிழக்கு ்தனி ஒரு 
ெதாகதாண அலகதாக உருவதாக்கபெட சவணடும். 
ஒருஙகிளணந்த வடக்கு, கிழக்கு ெதாகதாண 
அலகின் ஆட்சியதானது ெக்க்ளதால் ஜனநதாயகெதான 
ச்தர்தல் மூலம் ப்தரிவு பெய்யபெட்ட ெக்கள 
பிரதிநிதிகள ெளெயதால் செற் பகதாள்ளபெட 
சவணடும். இதில் பெணகள 50 வீ்தம் இருபெது 
உறுதி பெய்யபெட சவணடும். 
 வடக்கு, கிழக்கு ெதாகதாண எல்ளலக் 
குட்ெட்ட கதாணிகள யதாவும் ெதாகதாண ஆட்சியின் 
கட்டுபெதாட்டுக்கு உட்ெட்ட்ததாக அளெய 

சவணடும். 
 ்தற்செதாது வடகிழக்கில் கதாணபெடும் 
இரதாணு வெயெதாக்கல் முற்றிலும் நீக்கபெட்டு 
ச்தசிய ெதாது கதாபபுக்கதான இரதாணுவம் 1983க்கு 
முன்னர இருந்த இடஙகளில் ெதாததிரம் நிளல 
நிறுத்தபெட சவணடும்.
 ்தமிழ் ெக்களின் ெ்த கலதாெதார இடஙகள, 
ப்ததால்பெதாருள பிரச்தெம் என அளடயதா்ளப 
ெடுத்தபெட்டு ஆக்கிரமிக்கபெடுவதும் அழிக் 
கபெடுவதும் உடன் நிறுத்தல் சவணடும். 
ெயஙகரவதா்த ்தளடச்ெட்டததின் கீழ் ளகது 
பெய்யபெட்ட அரசியல் ளகதிகள அளனவரும் 
விடு்தளல பெய்யபெட சவணடும் என்ற 
வதாெகஙகள பகதாணட சுசலதாகஙகளுடன் சகதாேம் 
எழுபபியவதாறு பெதாதுெக்கள ெததியதாக்கிரக 
செதாரதாட்டதள்த ப்ததாடரநது வருகின்றனர.

�மிழ் அரசியல் .. த�ொடர்ச்சி  ...

ெ்த ்தளலவரகள உட்ெட 50,000 இற்கு 
செற்ெட்டவரகள கலநது பகதாண டிருந்தனர.
 கடந்த சில நதாட்க்ளதாக இர ணடு 
இலட்ெததிற்கு செற்ெட் டவரகள வததிகதானுக்கு 
ெயணம் செற்பகதாணடு திருத்தநள்தக்கு ்தெது 
இறுதி அஞ்ெலிகள்ள பெலுததியிருந்தனர.

முன்னொள திரு ... த�ொடர்ச்சி  ...

வீழ்ச்சி கணடிருந்தன. உலகின் ெணக்கதாரர என்ற 
பெருளெளயயும் அவர இழநதுள்ளதார. கடந்த 
வருடம் அதிக இழபபுக்கள்ள ெநதித்ததும் 
அவசர.
 அச்தெெயம், செலும் 5 பெரும் 
பெல்வந்தரகளும் ்தெது ெணதள்த இழநது 
ள்ளனர. அசெென் நிறுவனததின் ்தளலவர 
80 பில்லியன் படதாலரகள்ளயும், முகநூல் 
நிறுவனததின் ்தளலவர 78 பில்லியன் 
படதாலரகள்ளயும், கூகுள நிறுவனததின் ்தளல 
வர 40 பில்லியன் படதாலரகள்ளயும், எஸ்ரீ 
சலதாடர நிறுவனததின் ்தளலவர 9.8 பில்லியன் 
படதாலரகள்ளயும் இழநதுள்ளனர.
 உலக பெல்வந்தவரகளின் எணணிக்ளக 
யும் 2,671 இல் இருநது 2,523 ஆக வீழ்ச்சி கணடு 
ள்ளது.

அதமரிக்கொவின் ... த�ொடர்ச்சி  ...

டும் 38 இலஙளகயரகள கரநதாடக ெதாநிலததின் 
ெஙகளூரில் ்தடுதது ளவக்கபெட்டுள்ளனர.  
 ்தடுதது ளவக்கபெட்ட 38  இலஙளக 
யரகளும் இன்று மு்தல் ப்ததாடர உணணதா 
விர்ததள்த  முன்பனடுததுள்ள்ததாக   ்தகவல்கள 
ப்தரிவிக்கின்றன.

்கர்நொட்கவில் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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ெஙகளில் 58 இலஙளகயரக்ளது சகதாரிக்ளககளும் 
அடஙகுகின்றன. 
 நவம்ெர ெதா்தம் பெதாத்தம் 1,643 புக 
லிடக் சகதாரிக்ளக விணணபெஙகள ெதிவு 
பெய்யபெட்டுள்ள்ததாக உளதுளற அலுவலகத 
்தகவல்கள ப்தரிவிக்கின்றன.
 விணணபெ நிரதாகரிபபு ெட்டியலின் 
மு்தலதாவது இடததில்  ெசலசியதா உள்ளதுடன், 
ஆறதாவது இடததில் இநதியதா உள்ளது.

58 இலஙன்க ... த�ொடர்ச்சி  ...

அததுடன் 525 செர உயிரிழநதுள்ள்ததாகவும் 
848 செர கதாணதாெல் செதாகியுள்ள்ததாகவும் 
ப்தரிவிக்கபெட்டுள்ளது. 
 இதுசவ கடந்த 2021ம் ஆணடில் 32,425 
செர இளடெறிக்கபெட்டு லிபியதாவுக்கு 
திருபபி அனுபெபெட்டிருந்தனர என்ெது குறிப 
பிடத்தக்கது. 
 செதார ெற்றும் வறுளெ கதாரணெதாக 
ஆபபிரிக்க நதாடுகள ெற்றும் ெததிய கிழக்கு 
நதாடுகளில் இருநது ஐசரதாபபிய நதாடுகளில் 
்தஞ்ெெளடயும் சநதாக்கததுடன் பவளிசயறும் 
ெக்களுக்கதான முக்கிய புளளியதாக ‘லிபியதா’ இரு 
நது வருகிறது.

ஐபரொப்பியொ  ... த�ொடர்ச்சி  ...



கதாலம் புளரசயதாடிபசெதாயுள்ள ஒரு விவ கதார 
ெதாகும். அது ்தனிசய அரசியல் பிரச்சிளனயதாக 
அல்லதாெல் ்தமிழ் ெக்களின் ்ததாயக ெண, 
அவரகளின் ஆன்மீகப ெதாரம்ெரிய ெ்தம் ெற்றும் 
அவரகளின் வரலதாற்;க்கதால மீன்பிடி, விவெதாயம் 
உளளிட்டவதாழ்வ்ததாரம் செதான்ற ெல்சவறு பிரச்சி 
ளனக்ளதாக கிள்ளவிட்டுப ெடரநதிருக்கின்றது.
 அத்தளகய ெதாரிய பிரச்சிளனக்கு அரசியல் 
தீரவு கதாணெப்தன்ெது ெதா்ததாரண விடயெல்ல. 
உணளெயதாகசவ பிரச்சிளனகளுக்குத தீரவு கதாண 
ெ்ததாக இருந்ததால் அரசியல் ளகதிகளின் விடு்தளல, 

இரதாணுவததின் பிடியில் உள்ள பிரச்தெஙகளின் 
விடுவிபபு, பெௌத்த ெ்தச் சின்னஙகள்ளக் பகதாணட 
ப்ததால்லியல் இடஙகள என்ற செதாரளவயில் ஆக் 
கிரமிக்கப ெட்டுள்ள இடஙகள்ளக் ளகவிடு்தல், 
கதாணெலதாக்கபெட்சடதாருக்கதான பெதாறுபபு 
கூறல், உரிளெ மீறலுடன் கூடிய செதாரக்குற்றச் 
பெயற்ெதாடுகளுக்குப பெதாறுபசெற்றல், ெளற 
நிளலயிலும் பவளிபெளடயதாகவும் ்தமிழர 
பிரச்தெஙகள்ள ஆக்கிரமிபெ்தற்கதாகத திட்டமிட்ட 
வளகயில் செற்பகதாள்ளபெட்டு வருகின்ற நட 
வடிக்ளககள்ளக் ளகவிடு்தல் என்று ெல்சவறு 
நிளலகளில் நல்பலணண ெமிக்ளஞகள்ள அரசு 
பவளியிட சவணடிது அவசியம்.

 இத்தளகய ெமிக்ளஞகளின் மூலம் செச்சு 
வதாரதள்தக்குரிய அரசியல், ெமூக நிளலயிலதான  
்த்ளம் ஒன்று புறநிளலயில் ்தயதார பெய்யபெட 
சவணடும். அத்தளகய முன் நிளல நடவடிக்ளககள 
எதுவுசெ இல்லதாெல் அரசி யல் தீரவு கதாணபெடும் 
என்ெதும், அ்தற்கதான செச்சு வரதள்தகள 
நடத்தபெடும் என்ெதும் அரசியல் சகலிக்கூத்ததான 
பெயற்ெதாடுக்ளதாகசவ கழிநது செதாகும் என்ெதில் 
ெநச்தகமில்ளல.

புறைநினலத �்ள... த�ொடர்ச்சி  ...

 உல்லதாெப ெயணிகளின் வருளக கடந்த 
வருடததில் ஏழு இலட்ெதள்த ்ததாணடியிருபெ்ததாக 
உததிசயதாகபுதா்வெதான ்தகவல்கள லம் அறி 
யக்கூடிய்ததாக இருக்கின்றது. பவறுெசன இல 
ஙளகக்கு வருகின்ற உல்லதாெப ெயணிகளின் 
எணணிக்ளகளய ெட்டும் கணக்கிட்டு எவவ்ளவு 
ெணம் அ்தன்மூலெதாகப பெறக்கூடிய்ததாக 
இருந்தது என்ெள்த எம்ெதால் பெதால்லிவிட 
முடியதாது. அந்தத ்தரவுகளும் கிளடக்கபபெற்ற 
பின்னதா்்ததான் அது ப்ததாடதா்ெதாகக்கூறக்கூடிய்ததாக 
இருக்கும். ஏபனனில் இலஙளகக்கு வருகின்ற 
உல்லதாெப ெயணிகள அதிக்ளவுக்கு ெணதள்தச் 
பெலவிடக்கூடிய வல்லளெ உளடயவதா்க்ளல்ல. 
அவவதாறதானவதா்கள ெதாளலதீவுக்குச் பெல்வதாதா்கள. 
அ்தனதால், இவவதாறு ்தளலகளின் எணணிக்ளகளய 
ெட்டும் ளவததுக்பகதாணடு நதாம் ஒரு முடிவுக்கு 
வநதுவிட முடியதாது. 
 கடந்த கதாலஙகளில் வருடதாந்தம் சுெதாதா் 
7 பில்லியன் அபெரிக்க பெதாலதா் வளரயில் 
இலஙளகக்கு வருெதானெதாகக் கிளடத்தது. 
ஆகசவ உல்லதாெபெயணிகளின் வருளக துரி்த 
ெதாக அதிகரிததுச் பெல்லுெதாக இருந்ததால், 

இலஙளகக்கு ஓர்ளவுக்கு படதாலதா்கள்ளப 
பெற்றுக்பகதாள்ளக்கூடிய்ததாக இருக்கும். ஆனதால், 
அதிலும் இபசெதாது ஒரு பிரச்சிளன இருக்கின்றது. 
இநதியதா, சீனதா செதான்ற நதாடுகளில் இபசெதாது 
பகதாவிட் ப்ததாற்று மீணடும் ்தளலதுதாக்கியிருபெ்ததாக 
அறியக்கூடிய்ததாக இருக்கின்றது.  இ்தளனவிட 
ஐசரதாபபிய நதாடுகளும் பெதாரு்ளதா்ததார ரீதியில் ஒரு 
பின்னளடளவச் ெநதிததிருக்கின்றன. அ்தனதால், 
அந்த நதாடுகளிலிருநது உல்லதாெபெயணிகளின் 
வருளக குளறவளடயக்கூடும். அச்தசெதால 
அபெரிக்கதாவிலும் இவவருட பிற்ெகுதியில் 
பெதாரு்ளதா்ததார ெந்த நிளல ஒன்று உருவதாகும் 
என ெதா்வச்தெ நதாணய நிதியம் கூறியிருக்கின்றது. 
அ்தனதால், அபெரிக்கதாவிலிருநது வரக்கூடிய 
உல்லதாெப ெயணிகளின் வருளகயும் அதிகரிக்கும் 
என எதிதா்ெதாதா்க்க முடியதாது. ஏபனனில் பெதாரு 
்ளதா்ததாரம் ெந்த நிளலயில் இருக்கின்ற செதாது 
உல்லதாெப ெயணிகளின் வருளக பெதாதுவதாக குளற 
வளடயும். 

பபருந்பதா்கைைா்ன �க்கைள் ்வ்ல 
வாய்பபு, உைர் கைல்வி எனபவற்்ற 

்ொக்கி இலங்கையிலிருந்து பவளி்ை பசல்கி 

னறார்கைள். புதுவருடததில் இதனமூலம் அந் 
நிைச் பசலவாணி அதிகைளவுக்கு கி்டக்கும் 
எ்ன எதிர்பார்க்கை முடியு�ா?
 
 இஙகிருநது பெல்ெவதா்கள பெருெ்ளவுக்கு 
ெணதள்த உளழதது இலஙளகக்கு அனுபபுவதாதா்கள 
என்று எதிதா்ெதாதா்க்கக்கூடிய நிளல இல்ளல. 
ஏபனனில் இலஙளக ெக்கள கணிெெதானவதா்கள 
ஏற்கனசவ பவளிநதாடுகளில் இருக்கின்றதாதா்கள. 
இத்ததாலி, ஜபெதான் செதான்ற நதாடுகளில் சிஙக்ள 
ெக்கள பெருெ்ளவுக்கு இருக்கின்றதாதா்கள. அவதா்கள 
பெருெ்ளவு ெணதள்த வழளெயதாக அனுபபி
ளவததுக்பகதாணடிருந்ததாதா்கள. ஆனதால், இந்த 
குழபெெதான நிளலளெக்குப பின்னதா் இவவதாறு 
ெணதள்த அனுபபுவள்த அவதா்கள முழுளெயதாகத 
்தவிதா்ததுக்பகதாணடதாதா்கள. அல்லது அவதா்கள இந்தப 
ெணதள்த சவறு வழிகளில் அனுபபுகின்றதாதா்கள 
என்று எடுததுக்பகதாணடதாலும் கூட, இவவதாறு 
பவளிநதாடுகளுக்கு ப்ததாழிலதா்ளதா்கள்ள அனுபபி 
அவதா்கள மூலெதாக ெணதள்தக் பகதாணடுவரலதாம் 
என்ெது ஓர்ளவுக்குத்ததான் பவற்றியளிபெ்ததாக 
இருக்கும்.
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இத்தளகய பெயற்ெதாடுகள பவற்றி பெறுவ்தற்கு 
ெளலயக அரசியல், ப்ததாழிற்ெஙகவதாதிகளிளடசய 
ஐக்கியம், புரிநதுணரவு என்ென அவசியெதாகும். 
 இச்தசவள்ள ெளலயக ெக்கள 
முன்னணியின் முன்னதாள பெயலதா்ளர நதாயகமும், 
நூலதாசிரியருெதான அ.சலதாரன்ஸ ்தனது 
நூபலதான்றில் ெளலயக பெருநச்ததாட்ட ெக்களின் 
கதாணி ெற்றும் வீடளெபபு நிளலளெகள்ள 
ெதா்தகெதாக்கிக் பகதாளளும் சநதாக்கில் ெல்சவறு 
சிெதாரிசுகள்ள முன்ளவததிருந்ததார.ெளலயக 
ெக்களுக்கதான கதாணியுரிளெளயயும் வீட்டு 

ரிளெளயயும் நிளலநதாட்ட அவரகள 
ப்ததாடரநது கதாணியில்லதா, வீடில்லதா ெமூகெதாக 
வதாழதாெலிருக்க இம்ெக்களின கதாணி ெற்றும் 
வீட்டுரிளெ ப்ததாடரெதாக ஒரு ச்தசிய பகதாளளக 
வகுக்கபெடு்தல் சவணடும்.இ்தற்களெய  10 
ப்ததாடக்கம் 20 செரச்ெஸ கதாணி ஒரு ெளலயக 
குடும்ெததிற்கு வழஙகபெடு்தல் சவணடும். 
நளடமுளறயிலுள்ள ெல்சவறு வளகயதான 
வீடளெபபுத திட்டஙகள ஒரு முகபெடுத்தபெட்டு 
இளணபபு நடவடிக்ளக செற்பகதாள்ளபெடு்தல் 
சவணடும்.ச்ததாட்டத ப்ததாழிலதா்ளரகளுக்கு ெதது 
வீ்தததுக்கும் குளறவதான வட்டியில் வீடளெபபு 
கடன் வழஙகபெடு்தல் சவணடும்.பெருநச்ததாட்ட 

வீடளெபபில் அரெ ெதாரெற்ற நிறுவனஙகளின் 
ெஙகளிபளெ அதிகரிக்க சவணடும்.்தனித்தனி 
வீடுகள கட்டுவ்தற்கு முன்னுரிளெ அளிபெச்ததாடு, 
ச்தளவயதான ெந்தரபெஙகளில் ச்தளவயதான 
இடஙகளில் ெதாததிரசெ ெதாடி வீடளெபபு தீரவதாக 
சநதாக்கபெடு்தல் சவணடும் என்று ெல்சவறு 
விடயஙகள்ள சலதாரன்ஸ சுட்டிக்கதாட்டியுள்ளதார.
ச்ததாட்டபபுற வீடளெபளெ துரி்தபெடுத்தவும், 
ெதா்தகெதாக்கிக் பகதாளவ்தற்கும் இதுசெதான்ற 
ெல விடயஙகளிலும் கவனம் பெலுததுவது 
அவசியெதாகும்.
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ெக்கள இந்த வருட மு்தல் ஆணடிலும் கடந்த 
வருடஙகள்ள விடவும் செதாெெதாக பெதாரு 
்ளதா்ததார பநருக்கடி நிளல கதாரணெதாக ெதாதிக் 
கபெட்டுள்ளனர இ்தனதால் தினக்கூலி ப்ததாழி 
லதா்ளரகள ்தஙக ்ளது பிளள்ளகள்ள ஜன வரி 
மு்தல் வதாரததிலும் கூட ெதாடெதாளல உெ 
கரணஙகள்ள பகதாள வனவு பெய்து அனுபபுவ 
தில் ெல கஷ்டஙகள்ள எதிர சநதாக்குவ்ததாகவும் 
திருசகதாணெளலளய செரந்த ்ததாய் ஒருவர இவ 
வதாறு ப்தரிவித்ததார.
 “எஙகள பிளள்ளகள்ள ெதாடெதாளலக்கு 
அனுபபுவ்ததாக இருந்ததால் புதிய ஆணடில் 
ெதாடெதா ளலயில் இளணக்க ெதாடெதாளல உெக 
ரணஙகள்ள பகதாளவனவு பெய்ய சவண டியுள்ளது. 
்தற்செதாள்தய சூழ்நிளலயில் அபபியதாெக் பகதாபபி 
கள ளெக ளின் விளல கடந்த கதாலதள்த விடவும் 
இரு ெடஙகதாக அதிகரிததுள்ளது. இபெடியதாக 
இருந்ததால் அன்றதாடம் உளழ தது வதாழும் எம்ளெ 
செதான்ற குடும்ெஙகளின் நிளல என்னவதா கும் இந்த 
நிளல ப்ததாடருெதானதால் பிள ள்ளகளின் எதிரகதாலம் 
கூட சகளவிக்குறியதாக ்ததான் இருக்கும் “என்று 
ெற்பறதாரு கூலித ப்ததாழிலதாளி ப்தரிவிக்கின்றதார.
 ஒவபவதாரு நதாளும் கூலித ப்ததாழிலுக்கு 

பென்று உளழத்ததாலும் அ்தன் வருெதானம் செதா்ததாது 
சில சவளல ப்ததாழில் இல்ளல வீட்டில் கிடக்க 
சவணடியது்ததான் ெளனவி பிளள்ளகள வீட்டில் 
இருபெதாரகள குடும்ெத ்தளலவன் ஒருவனின் 
ஊதியம் செதா்ததாது என நதா்ளதாந்த கூலி ப்ததாழிலதாளி 
ஒருவர ்தனது நிளல ெற்றி  இவவதாறு செலும் 
ப்தரிவிக்ளகயில் “ெக்களுக்கு பரதாம்ெ கஷ்டம் 
இபசெதாது எல்லதா பெதாருட்களின் விளல கூடி 
விட்டது ெறக்கறி மு்தல் கதாய் கறி வளககள ,கடல் 
மீன்கள என ெலதும் விளல அதிகரிதது விட்டது 
இ்தனதால் ெதாரிய கஷ்டஙகள்ள எதிரசநதாக்குவதுடன் 
ெதாரி ெளழ கதாலஙகளில் ப்ததாழிலின்றி மிகவும் 
கஷ்டபெடுகிசறதாம். அரெதாஙக உ்தவிகள கூட 
கிளடபெது அறிது இ்தனதால் வதாழ்வதா்ததாரதள்த 
பகதாணடு பெல்வது கடினெதாகத்ததான் உள்ளது “ 
என்றதார.
 இபெடியதாக ெல குடும்ெஙகள அன்றதாட 
வதாழ்வதா்ததாரதள்த முன்பனடுபெதில் பெதால் 
பலன்னதாத துயரஙகள்ள அனுெவிதது வருகின்ற 
னர.
 எது எபெடியதாக இருந்ததாலும் ெல ெக்க 
ளின் நிளல நதாட்டில் ஏற் ெட்ட பநருக்கடியின் 
பின் செதாெெதாகியுள்ளது. இது ்தவிர ெல பெதாரு 
ட்களுக்கு ெற்றதாக்குளற நிலவுவதுடன் ெஸ 

கட்டணம், பெற்சறதால் விளல செதான்றனவும் ெக் 
கள்ள திருபதிபெடுததும் வளகயில் குளறக்கப 
ெடவில்ளல .
 பநற் பெய்ளக விவெதாயததில் ஈடுெடும் 
திருெளல விவெதாயி ஒருவர இவவதாறு ப்தரி 
வித்ததார “  எஙகளுளடய ெரம்ெளர ப்ததாழில் விவ 
ெதாயததிசலசய ்தஙகியுள்ளது ஆனதால் செதாதுெதான 
பநல்லுக்கதான விளல இன்ளெ ,ெதானிய 
அடிபெளடயில் உரம் இன்ளெ கஷ்டஙகள்ள 
எதிரசநதாக்கி வருகின்சறதாம் எெது ெதாவட்டம் 
விவெதாயததுக்கு பெயர செதான பிரச்தெம் 
ஆனதாலும் ெக்களின் இயல்பு நிளல பெதாரு்ளதா்ததார 
பநருக்கடியதால் ெதாதிக்கபெட்டுள்ளது இ்தன் 
மூலெதாக வருெதானதள்த பெற முடியதாதுள்ளது 
பெறும் வருெதானததுக்கு அதிகெதான பெலவு 
ஏற்ெடுகிறது இ்தனதால் பெரும்ெதாலதான செதாெெதான 
நிதி பநருக்கடி நிளலக்கு ்தள்ளபெட்டுளச்ளதாம்” 
என்றதார.
 இலஙளக நதாட்டில் ெல பிரச்தெஙகளிலும் 
இவவதாறு ெல கஷ்டஙகள்ள எதிரசநதாக்கி 
வதாழ்நது வருகின்றளெ குறிபபிடத்தக்கது அது 
செதான்று திருசகதாணெளல ெதாவட்டததிலும் இந்த 
நிளல இருபெள்த எம்ெதால் இ்தன் மூலம் அறிய 
முடிகிறது.
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