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இலங்கை தனது ப�ொருளொ 
தொரத்த மீளக் கைட்டி 

பெழுப்புவதற்கு ஜப்�ொனிெ நிறு 
வனஙகைளின் நம்பிக்்கை்ெ 
ப � ற வ வ ண் டு ம் , ஜ ப் � ொ னி ெ 
நிறுவனஙகைளின் கைரிச்னக்கு 
தீர்வ கைொணவவண்டும் என 
ஜப்�ொனின் பவளிவிவகைொர இரொ 
ஜொஙகை அ்ைசசர டவகை சுன்சுவகை 
இலங்கை பவளிவிவகைொர 

இந்திெொவின் அதொனி குழு 
ைததின் பசொததுக்கைள் ைற்றும் 

நிறுவனஙகைளின் ப�றுைதிகைள் 
குறிதது உலகை �ஙகுவரததகை சந்்த 
பதொடரபில் ஆய்வு பசய்யும் 
நிறுவனைொன எம்.எஸ்.சி.ஐ என்ற 
நிறுவனம் ஆய்வு பசய்வதொகை பதரி 
விததுள்ள்த பதொடரந்து அதொனி 
குழுைததின் �ஙகுகைள் வைலும் 
வீழ்சசிெ்டந்துள்ளன.
 அதொனி குழுைததின் �ஙகு 
கை்ள மிதக்கைவிடுவது பதொடரபில் 
முதலீட்டொளரகைள் அசசம் பதரிவித 
த்த பதொடரந்து தொம் இந்த ஆய்்வ 
வைற்பகைொண்டதொகை அபைரிக்கைொ்வ 
தளைொகைக் பகைொண்ட இந்த நிறு 
வனம் கைடந்த விெொழக்கிழ்ை (9) 

பதரிவிததுள்ளது.

 இந்த �ஙகுகைள் மிதக்கை 
விடுவதற்குரிெ்வ அல்ல என்�து 
முதலீட்டொளரகைளின் கைருதது.
 அபைரிக்கைொவின் ஹின்டன் 
வ�ரக் ஆய்வு நிறுவனம் அதொனி 
குழுைததின் மு்றவகைடுகைள் குறி 
தது பவளியிட்ட அறிக்்கை்ெ 

பிரொன்ஸில் இருந்து பவளிவரும் 
சொரளி பகைப்டு என்ற நொவளடு 

துருக்கி ைற்றும் சிரிெொவில் 
இடம்ப�ற்ற பூமி அதிரவினொல் 
பகைொல்லப்�ட்ட ைக்கைள் பதொடரபில் 
பவளியிட்ட வகைலிசசிததிரம் உலகை 
ைக்கைளிடம் கைடும் விசனத்த 
வதொற்றுவிததுள்ளது.
 பூமி அதிரவினொல் இடிந்த 
கைட்டிடஙகைளின் �டததுடன், 
டொஙகிகை்ள அனுப்� வத்வ 

gy Mapuk; kf;fspd; kuzj;ij 
nfhz;lhba gpuhd;]; Clfk;
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இலங்கை பதொடரபில் அதன் 
கை ட ன் வ ழ ங கு ன ர கை ளி ன் 

உரிெவொறொன உததரவொதததிற்கைொகை 
வும், கைடனுதவி்ெப் ப�ற்றுக் 
பகைொள்வதற்கு நி்ற வவற்றப் 
�டவவண்டிெ ஏ்னெ வத்வப் 
�ொடுகைள் பூரததிபசய்ெப் �டும் வ்ர 
யும் தொம் கைொததிருப்�தொகை சரவவதச 
நொணெ நிதிெம் பதரிவிததுள்ளது.

 தைக்கு அவசிெைொன உத 
தரவொதத்தப் ப�ற்று க்பகைொள்ளும் 
வநொக்கில் இலங்கை அதன் உத 
திவெொகைபூரவ இருதரப்புக் கைடன் 
வழஙகுனரகைளுடன் பநருக்கைைொகைப் 
� ணி ெ ொ ற் றி வ ரு வ த ொ கை வு ம் , 
அத்ன முன்னிறுததி உள்ளகை 
ைறுசீர்ைப்பு நடவடிக்்கைகை்ள 

,yq;iff;fhd cjtp njhlu;gpy; ru;tNjr 
ehza epjpaj;jpd; fUj;J

இந்த வொரம் ஐவரொப்பிெ நொடு 
கைளுக்கு திடீர �ெணம் 

வைற்பகைொண்ட உக்்ரன் அதி�ர 
விளமிடீர பசலன்ஸ்கி தைக்கு 
அதி நவீன வ�ொர விைொனஙகை்ள 
தருைொறு வவண்டுவகைொள் விடுததுள் 
ளொர.
 கைடந்த பசவவொய்கிழ்ை 
(7) பிரிததொனிெொவுக்கு �ெணம் 
வைற்பகைொண்ட அவர பிரிததொனிெொ 
பிரதைர ரிஷி சுனொக் ைற்றும் அரசர 

சொரள்ஸ் ஆகிவெொ்ர சந்திதததுடன், 
பிரொன்ஸ் இற்கு பசன்று பிரொன்ஸ் 
அதி�ர ைக் வரொன் ைற்றும் வஜரைன் 

INuhg;gpa ehLfsplk; Nghu; 
tpkhdq;fis Nfl;fpwJ cf;iud;

njhlu;e;J tPo;r;rpAWk; mjhdp FOkk; - 
,og;G 120 gpy;ypad;
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கைடந்த வொரம் அபைரிக்கைொவின் 
எப்-22 ரகை விைொனததினொல் 

சுட்டு வீழ்ததப்�ட்ட சீனொவின் 
�லூன் ஐந்து கைண்டஙகைளில் �ல 
வருடஙகைளொகை உளவு �ொரதததொகை 
அபைரிக்கைொவின் �ொதுகைொப்பு 
தல்ைெகைைொன ப�ன்ரகைன் பதரி 
விததுள்ளது.
  2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 
இந்த்கைெ �லூன்கைள் நொன்கு தட 
்வகைள் அபைரிக்கைொவின் 

வொன்�ரப்பில் �றந்துள்ளது. 
கிழக்கு ஆசிெொ, ஐவரொப்�ொ, வட 
அபைரிக்கைொ, ஆபிரிக்கைொ  ைற் 
றும் பதன்அபைரிக்கைொ  ஆகிெ 
பிரவதசஙகைளில் இதத்கைெ �லூன் 
கைள் அவதொனிக்கைப்�ட்டுள் ளன. 
எைது புலனொய்வு ஆய்வுகைளின் 
பின் இது பதொடரபில் நொடுகைளுக்கு 
அறிவிப்வ�ொன் என அது வைலும் 
பதரிவிததுள்ளது.

Ie;J fz;lq;fspy; csT ghu;j;jJ 

rPdhtpd; gY}d; - mnkupf;fh
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இலங்கை ைக்கைளின் பிரசசி 
்னகைள், சு்ைகை்ள கு்றப் 

�தில் இந்திெ அரசொஙகைம் பதொடரந் 
தும் உதவிகை்ள வழஙகும் என 
இந்திெ தகைவல் ஒலி�ரப்பு, மீன் 
வளம், கைொல்ந்டப் �ரொைரிப்பு 
ைற்றும் �ொல்வளதது்ற இ்ண 
ெ்ைசசர எல் முருகைன் பதரிவிததொர.

 ெொழ்  ப�ொது நூலகைததில் 
இந்திெ அரசொஙகைததொல் வழஙகைப்� 

டும்  உதவி ப�ொருட்கைள் வழஙகும் 
நிகைழ்வில் கைலந்து பகைொண்டு உ்ர 
ெொற்றும் வ�ொது அவர இத்ன 
பதரிவிததொர.

அவர வைலும் பதரிவிக்்கையில்,
 இலங்கை பதொடரந்தும் 
�ல துன்�ஙகை்ள  சந்திதது 
வருகின்றது. அவவொறொன 

kf;fSf;F  cjtp nra;tjpy; 
,e;jpa gpujku; Mu;tkhf cs;shu;
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கைடந்த திஙகைட்கிழ்ை (6) 
துருக்கி ைற்றும் சிரிெொ 

நொடுகைளின் எல்்லயில் இடம் 
ப�ற்ற பூமி அதிரவினொல் பகைொல் 
லப்�ட்டவரகைளின் எண்ணிக்்கை 
20,000 ஆகை உெரந்துள்ளதுடன்> 
கைொெை்டந்தவரகைளின் எண் 
ணிக்்கையும் 70,000 ஆகை அதிகைரிததுள் 
ளது.
 இதுவ்ரயில் பவளியிடப் 
�ட்ட தரவுகைளின் அடிப்�்டயில் 
சிரிெொவில் 3,317 வ�ரும், துருக் 
கியில் 17,406 வ�ரும் பகைொல்லப் 
�ட்டுள்ளனர.
 �ொதிக்கைப்�ட்ட நொடுகைளுக்கு 
�ல நொடுகைள் உதவிகை்ள வைற் 
பகைொண்டு வருகின்றவ�ொதும், துருக் 
கிக்வகை அதிகை உதவிகைள் அனுப் 

�ப்�டுவதுடன், ஐவரொப்பிெ ஒன் 
றிெ நொடுகைள் சிரிெொவுக்கு இது 
வ்ரயில் உதவிகை்ள அனு ப்� 
முன்வரவில்்ல என்�து குறிப்பிட 
ததக்கைது.
 அஙகு பதொடரந்து மீட்புப் 
�ணிகைள் இடம்ப�ற்றுவருவதொல் 
இறந்தவரகைளின் எண்ணிக்்கை 
வைலும் அதிகைரிக்கைலொம் என பதரி 
விக்கைப்�டுகின்றது.

G+kp mjpu;tpy; 24>000f;Fk; 
Nkw;gl;ltu;fs; gypahfpAs;sdu;

mikr;ru; vy; KUfd; fUj;J

பிரிட்டனில் கைடந்த வருடம் 
இடம்ப�ற்ற குதி்ர கைொவலர 

�்டயின் அணிவகுப்்� 
வநொக்கி கைததியுடன் ஓடிெ 
இலங்கை ந�ர நீதிைன்றததில் 
என்்ன இலங்கைக்கு பசல்ல 
அனுைதியுஙகைள் என சததமிட்டு 
ள்ளொர.

 கைடந்த வருடம் ஏப்பிரல் 
18 ம் திகைதி உயிரதத ஞொயிறு 
தினததிற்கைொன ஒததி்கை டம் 
ப�ற்றுக் பகைொண்டிருந்தவவ்ள 
குதி்ர கைொவலர �்டெணி்ெ 
வநொக்கி கைததியுடன் ஓடிெ இலங்கை 

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

“ I want to go back to Sri Lanka!’
vd gpupl;ld; ePjpkd;wpy; rj;jkpl;l ,yq;if jkpou;
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ஈழத்தமிழரின் இறைறைறை சிறிலங்கா ஏற்கா்தவறை இலஙற் 2026இல் வஙகுரைகாதது அறைவற்த 
எவைகாலும் ்தடுக் இைலகாது இருககும். இந்த உணறை ைணிலின் சிங்ள ப�ௌத்த அைசிைலில் 

ைணில் சம்�ந்தர் 46 ஆணடு்கால சிந்தறைக ப்காளற் விளக்ததில் ப்தளிவகாகியுளளது. 
 இந்தக ப்காளற் விளக்ம் நகாட்டின் 51 பில்லிைன் �டு்ைன் என்�து ஈழத்தமிழர்்ளின் 
இறைறைறை ஒடுக் 1978 மு்தல் 2009 வறை சிறிலங்கா முன்பைடுத்த இைஅழிப்பு நை 
வடிகற்்ளுக்காை ஆயு்தக ப்காளவைவு்ள �றை்றளப் ர�ணல் என்�வறைக்காை பசலவு என்�ற்தரைகா 
இன்றும் ப�ருைளவு நிதி இர்த ரநகாககுக்கா்ரவ ைணிலகாலும் பசலவிைப்�டுகிைது என்�ற்தரைகா 
்வைததில் எடுதது ைகாறறிைறைக்காது, அறைதது ைக்ளது திைகா்த்தகாலும் ப�காருளகா்தகாைம் மீட்்ப்�ை 
ரவணடுபைை உணவுகர் 32 வீ்தம் ைக்ள வழியின்றி ்தவிககும் நிறலயில் ைக்ள �ணிைகா்த 
திறசதிருப்பியுளளது. 
 ஈழத்தமிழர் ர்தசிைப் பிைச்சிறை இறைறைப்பிைச்சிறை என்�ற்த ைறைதது இைப்பிைச்சிறைைகா் 
ைகா்காண சற�்றள ைகா்காண அபிவிருததி சற�்ளகா் ைகாறறி நிதிப்�ைவலகாக்தற்தசச் பசயவ்தன் 
மூலம் தீர்க்லகாம் எை வழி்காட்டியுளளது. கூைரவ 1987 இல் நிதிறை ைகா்காணசற�்ள வழி �கிர்வ்தன் 
மூலம் ைகா்காணசற�்ள மூலம் �காைகாளுைன்ை ஆட்சிககு ரைலகா் நிறைரவறறு அதி்காைமுளள சைகாதி�தி 
ஆட்சிைகாலும் ைகா்காணசற�்றளக ்ட்டுப்�டுத்த உ்தவபவை உருவகாக்ப்�ட்ை, ைணிலின் பைகாழியில், 
‘இலணைன் ந்ைசற�ககு உளள அதி்காைங்ள கூை இல்லகா்த’ 13வது அைசிைலறைப்புத திருத்ததற்த 
முழுறைைகா் நறைமுறைப்�டுததுவர்த ்தைது ஈழத்தமிழர் ர்தசிைப்பிைச்சிறைக்காை தீர்வு எைவும் 
ைணில் ப்தளிவகாககியுளளகார். அததுைன் ப�காலிஸ் அதி்காைம் என்ை ர�ச்சுகர் இைமில்றலபைை 
அடிததுக்கூறி 13ம் திருத்தம் நிர்வகா்ப் �ைவலகாக்ல் எை ைணில் விளககியும் அ்தறை கூை நகாட்றைப் 
பிளவு �டுததும் பசைபலை ை்காநகாைக் ர்தைர்்ள கூறித ்தமிழர் ்தகாை்ங்றள இலஙற்யின் 
பிைகாநதிைங்ளகா்க கூைக ் ரு்த அனுைதிக் ைகாட்ரைகாம் எை ைணில் இ்தறை வகா�ஸ் ப�றுவ்தறகு ஒரு 
கிழறை ்காலகப்டுவும் ப்காடுததுளளைர். இல்றலரைல் நகாைளகாவிை நிறலயில் இைபைகாழிை்தபவறிப் 
ர�காைகாட்ைதற்த முன்பைடுக்வும் அறைகூவல் விடுததுளளைர். இறவ எல்லகாம் ஈழத்தமிழர்்ளின் 
இறைறைப்பிைச்சிறை தீர்க்ப்�ைகா்ததிைகால் வளர்ச்சியுறை ப�காருளகா்தகாை பநருக்டி அது தீர்க்ப்�ைகா்த 
வறை ப்தகாைரும் என்�ற்த உறுதிப்�டுததுகின்ைை. இ்தைகாரலரை 2026ககுள ஈழத்தமிழர் ர்தசிைப் 
பிர்ச்சிறைறை உல்நகாடு்ளும் உல் அறைப்புக்ளும் அறைததுல் நிதிநிறுவைங்ளும் ஏறறு 
அ்தறைத தீர்ககுைகாறு முன்நி�ந்தறை றவக்காவிட்ைகால் இலஙற் வஙகுரைகாதது நிறலறை 
அறைவற்தத ்தடுக் இைலகாது. 
 இ்தறகிறை 13வது திருத்ததற்த நறைமுறைப்�டுத்த றவப்�ர்த இலஙற்யில் ்தமிழர்்ளின் 
்ணணிைைகாை வகாழ்வுக்காை மு்தற�டிபைை இநதிை பவளிவிவ்காை அறைச்சர் பெைசங்ர் 
கூறி அறைததுல் நகாடு்ளிைதும் அறைப்புக்ளிைதும் ஈழத்தமிழர் குறித்த அக்றை்றளத 
திறசதிருப்பியுளளகார். ஆைகால் ைகாழ்ப்�காணததில் இநதிை அைசகால் ்ட்ைப்�ட்ை இநதிை ்லகாச்சகாை 
றைைம் ைகாழ்ப்�காண ைகாநகா்ைசற�யின் நிலததிரல ் ட்ைப்�ட்ை நிறலயில் அ்தறை இநதிைகா ைகாழ்ப்�காண 
ைகாந்ைசற�யின் �ைகாைரிப்பில் ஒப்�றைக்காது ைகாழ்ப்�காண ைக்ளின் உளளூைகாட்சி உரிறைறையும் 
கூை வன்முறைப்�டுததி சிறிலங்காவிைம் ஒப்�றைததுளளது. ைகாழ்ப்�காண ைகாந்ைசற�யின் எந்த 
மு்தல்வரின் ் காலததில் ் ட்ைைம் ் ட்ைப்�ட்ைது என்ை வைலகாறறுப்�திறவ நடு்ல்லில் ப�காறிப்�்தறகுககூை 
ைகாழ்ப்�காணைக்ள சிறிலங்காவிைம் அனுைதி ப�ைப்ர�காைகாடும் நிறலயில் ைகா்காணஅபிவிருததிசற� 
என்�து ்தமிழர் ்தகாை்ங்ளில் சிங்ள ப�ௌத்த ரைலகாணறைக்காை அதி்காை றைைங்ளகாகும் என்�து 
ப்தளிவகாகிைது. இவவகாைகா் ஈழத்தமிழ் ைக்ளின் ்தகாை் ர்தசிை ்தன்ைகாட்சி ரநகாககிை �ைணதற்தத 
்தறைபசயவ்தற்காை �ல்ரவறு சகதி்ளின் விழிப்புககிறை உல்த ்தமிழர்்ள ்தகான் ஈழத்தமிழர் ர்தசிைப் 
பிைச்சிறை இைப்பிைச்சிைகா்ரவகா ை்தப்பிைச்சிறைைகா்ரவகா ்காட்ைப்�டும் ப�காயறை்றள உலகுககுத 
ப்தளிவகாககி அது இறைறைப்பிைச்சிறை என்�ற்த உலகுககு உறுதிப்�டுத்த ரவணடும் என்�து 
இலககின் ரவணடுர்காளகா் உளளது. 
 ரைலும்  ைணில் சம்�ந்தர் ப்காளற் விளக்பைை இ்தறை அறழப்�்தறகுக ்காைணம் 
இருவருரை ஈழத்தமிழரின் இறைறைப்பிைச்சிறைைகா் அவர்்ள �காைகாளுைன்ைததுககுள 1977இல் 
நுறழயும் ப�காழுர்த ைகாறிவிட்ை ஈழத்தமிழர் ர்தசிைப்பிைச்சிறைறை இைப்பிைச்சிறை எைச் சிங்ள 
ப�ௌத்த ர�ரிைவகா்த பைகாழியில் உலகுககு பவளிப்�டுததி வநதுளளற்த ைணில் ்தைது ப்காளற் 
விளக் உறையில் கூைகாைல் கூறிைறைரை ஆகும். 
 1977-2009 ககு இறைைகாை 32 ஆணடு்கால ஈழத்தமிழர் ர்தசிை விடு்தறலப்ர�காைகாட்ை 
்காலததிலும் ப�காதுநலவகாை நகாடு்ளின் �காைகாளுைன்ைச் சங்ததின் அங்த்தவைகா் விளஙகிை சம்�ந்தர் 
எவவகாறு ஈழத்தமிழர் இறைறைறை உல்ம் ஏற்காது இைப்பிைச்சிறை எை உளநகாட்டுப் பிைச்சிறைைகா் 
�ைப்புறை பசயதுளளகார் எை எடுதது ரநகாககின் ஈழத்தமிழிை அழிப்பிறை உல்நகாடு்ள உல் 
அறைப்புக்ள அறைததுல்ச் சட்ைங்ள என்ை அச்சமின்றி சிறிலங்கா முன்பைடுக் இந்த 
இைப்பிைச்சிறைபைை உளநகாட்டுப் பிைச்சிறைைகா்ரவ சம்�ந்தர் பவளிப்�டுததிைதும் ஊககிைகா் 
அறைநதுளளது. இன்று சம்�ந்தரின் உணறை மு்ம் �லநிறல்ளில் பவளிப்�டுத்தப்�ட்ை பின்ைரும் 
சம்�ந்தர் ்தறலறைறை விட்டு வில் ரவணடும். அல்லது ைக்ளகால் சைநகாை் வழி்ளில் விலக்ப்�ை 
ரவணடும். . 
 அவவகாரை உல்த ்தமிழ் அறைப்புக்ளகா் ்தங்றள பவளிப்�டுததிக ப்காளளும் சில 
புலம்�திநது வகாழும் ்தமிழ் அறைப்புக்ளும் சம்�ந்தர் ர�காலரவ சிறிலங்காவுைன் ர�சுவ்தன் மூலம் 
உளநகாட்டுப் ப�காறிமுறைககுள தீர்வு ்காணப்�ைககூடிை ஒன்ைகா் ஈழத்தமிழர் ர்தசிைப் பிைச்சிறைறை 
இறைறைப்பிைச்சிறைைல்ல இைப்பிைச்சிறை எை உலகுககுக ்காட்டி வருகின்ைைர். அததுைன் இை 
அழிப்பு என்ை பசகால்றலத ்தங்ளின் அைசகாங்ங்ள அறைப்புக்ளுைைகாை ப்தகாைர்�காைல்்ளில் 
்தவிர்ததும் வருகின்ைை. இ்தைகால்்தகான் வலிநது ்காணகாைல் ஆக்ப்�ட்ரைகார் குறிதது சிறிலங்கா 
உளநகாட்டுத தீர்வு்றள எழுந்தைகாைைகா் முன்பைகாழிநது வருகிைது. ப்காளற் விளக்ததில் சில 
வரி்ளில் அ்தறை மூடி ைறைததுளளது. 
 இநநிறலயில் ைதிப்புககுரிை முன்ைகாள நீதிைைசரும் வைைகா்காணசற� முன்ைகாள ்தறலவருைகாை 
விகரைஸ்வைன் அவர்்ள ப�ௌத்தம் எ்தறைப் ர�காதிககிைது? ்தமிழறை அடிறைப்�டுத்தவகா ர�காதிககிைது 
எை ை்காநகாைக்ர்்ளுககு எழுதியுளள ்டி்தம் உல்த ்தமிழர்்ளகால் உல்ைைைகாக்ப்�ை ரவணடிை 
ஆவணைகா் உளளது. இத்தற்ை பசைல்்றளச் பசைற�டுத்தவும் அறைதது பிைச்சிறை்றளயும் 
அறிவிைல் ரீதிைகா் ஆைகாயநது முன்பைடுக்வும் ஈழத்தமிழர்்ளுக்காை ப�காது அறைப்பு ஒன்றை 
நிறுவுைகாறு மீணடும் மீணடும் இலககு ஈழத்தமிழர்்றள ரவணடி நிறகிைது. இ்தறகு முன்ரைகாடிைகா் ஈழ 
ைக்ளறவ்றள ்தகாை்ததிலும் உல்நகாடு்ளிலும் அறைதது முன்ரைறுவது ப�காருத்தைகா் இருககும் 
என்�து இலககின் எணணைகா் உளளது.

ஆசிரியர்

அரசிெல்ைப்பின் 13 ஆவது திருததசசட்டம் 
பதொடரபில் பதளிவில்லொதகைொரணததினொவலவெ 

ப�ௌதத வதரரகைள் இன்று வீதிகைளில் இறஙகியுள்ளனர 
என்று தமிழ் முற்வ�ொக்குக் கூட்டணியின் த்லவரும், 
பகைொழும்பு ைொவட்ட  �ொரொளுைன்ற உறுப்பினருைொன 
ைவனொ கைவணசன் பதரிவிததுள்ளொர.
 நொடு அதல �ொதொளததில் இருந்து மீண்படழ 
வவண்டுபைனில் அதிகைொரப்�கிரவு மிகைவும் அவசிெ 
ைொனது எனவும் இதன்வ�ொது கூறியுள்ளொர.
இது பதொடரபில் ஊடகைஙகைளிடம் அவர வைலும் 
பதரிவிக்்கையில்,
 அரசிெல்ைப்பின் 13 ஆவது திருததசசட்டததிற்கு 
எதிரொகை ப�ௌதத வதரரகைள் தற்வ�ொது வீதிகைளில் 
இறஙகியுள்ளனர.உண்்ையில் இந்தச சட்டததில் 
உள்ள கைொணி, கைொவல்து்ற அதிகைொரஙகைள் பதொடரபில் 
பதளிவில்லொத கைொரணததொவலவெ ப�ௌதத வதரரகைள் 
வீதிகைளில் இறஙகியுள்ளனர.
 நொட்்ட எவரும் இனி தீ்வததுக் பகைொளுதத 
முடிெொது, நொட்்டப் பின்னகைரததவும் முடிெொது.வீதி 
கைளில் இறஙகியுள்ள வதரரகைளுக்கு ைகைொநொெக்கை வதரரகைள் 
வழிகைொட்ட வவண்டும், அவரகைளுக்கு உண்்ை்ெத 
பதளிவு�டுதத வவண்டும்.
 இது பதொடரபில் எைது சகை எம்.பி. சம்பிக்கை 
ரணவக்கைவும் கைவனம் பசலுதத வவண்டும். நொடு அதல 
�ொதொளததில் இருந்து மீண்படழ வவண்டுபைனில் 
அதிகைொரப்�கிரவு மிகைவும் அவசிெைொனதுடன் வத்வ 
ெொனது.
 13 ஆவது திருததச சட்டம் என்�து புதிெபதொரு 
சட்டம் அல்ல. இது ரணில் பகைொண்டு வருகின்ற சட்டம் 
அல்ல, சஜித பகைொண்டு வருகின்ற சட்டம் அல்ல, அநு 
ரகுைொர பகைொண்டு வருகின்ற சட்டம் அல்ல.
 இந்தச சட்டம் ஏற்கைனவவ எைது �ொரொளுைன்றத 
தின் அனுைதி ப�றப்�ட்டு நொட்டின் அரசிெல்ைப்பில் 
இருக்கின்ற சட்டைொகும். இது புதிெபதொரு சட்டம் அல்ல.
எனவவ, 13 ஆவது திருததச சட்டத்த முழு்ைெொகை 
ந்டமு்றப்�டுததி வதசிெ பிரசசி்னக்குத தீரவு 
கைொண வவண்டும் என பதரிவிததுள்ளொர.

ehL mjy ghjhsj;jpy; ,Ue;J kPz;nlo 
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ஈழத்தமிழர் இறைறை ஏற்பு 2026க்குள் உலகால் 
முன்நிபந்தறையாக்கபபட்ாலல வங்குல�ாதது ்தடுக்கபபடும்
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13 ஆவது அரசி 
ெ ல ் ை ப் பு 

தி ரு த த த தி ற் கு 
எதிரப்பு பதரிவிக்கும் 
எண்ணவை நொட்டில் 
ப � ொ ரு ள ொ த ொ ர 
ஸ் தி ர த ன் ் ை ெ ற் ற 
நி்ல்ெ வதொற்று 
விததுள்ளதொகை தமிழ் 
ைக்கைள் வதசிெக் கூட்டணியின் த்லவர  சி.வி-விக் 
வனஸ்வரன்   பதரிவிததுள்ளொர. 
 13 ஆவது திருததம் பதொடரபில் மூன்று பீடங 
கைளினதும் நொன்கு ைகைொநொெக்கை வதரரகைள் ஒன்றி்ணந்து 
அண்்ையில் ஜனொதி�திக்கு கைடிதபைொன்்ற அனுப் 
பியிருந்தனர. 
 குறிதத கைடிதததில் கூறப்�ட்டுள்ள விடெஙகை்ள 

13 Mk; jpUj;jj;ij vjpu;f;Fk; 
kfhehaf;f Njuu;fSf;F

rp.tp-tpf;Nd];tud; fbjk;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



அரசிெல்ைப்பில் உள்ள 13 ஆவது திருத 
தத்த முழு்ைெொகை ந்ட மு்றப்�டுத 

தப்வ�ொவதொகை ஜனொதி�தி ரணில் அறிவிததிருக்கும் 
பின்னணியில் பதன்னிலங்கை மீண்டும் வ�ொரொட்ட 
கைளைொ கியிருக்கின்றது.   பிரதொன அரசிெல் கைட்சிகைள் 
எதுவும் இப்வ�ொது இந்தப் வ�ொரொட்டததில் 
இறஙகைவில்்ல. பிக்குகைளின் அ்ைப்புக்கைவள 
இப்வ�ொது வீதிக்கு இறஙகியிருக்கின்றன.  பின்ன 
ணியில் பிரதொன கைட்சிகைள், குறிப்�ொகை அரசொஙகைததில் 
உள்ள கைட்சிகைள் இருக்கைலொம். 
 கைடந்த வருடததில் முழு்ைெொகை நொட்்ட 
முடக்கி்வதத ப�ொருளொதொர பநருக்கைடிக்கு 
அடிப்�்டெொன கைொரணிகைளில் ஒன்று இன 
பநருக்கைடி.  இது உணொ்ததப்�ட்டிருக்கும் நி்லயில் 
தொன் அதற்கு நிரந்தரைொன ஒரு தீொ்வு கைொணப்�ட 
வவண்டும் என சொ்வவதசம் அழுததம் பகைொடுததது. 
இந்திெொ்வயும் இவவிடெததில் திருப்திப்�டுதத 
வவண்டிெ வத்வ ஜனொதி�தி ரணில் விக் 
கிரைசிஙகைவுக்கு இருந்தது. 
 இந்தப் பின்னணியில்தொன் ஏற்கைனவவ 
அரசிெல்ைப்பில் உள்ளடக்கைப்�ட்டிருக்கின்ற 
13 ஆவது திருததத்த முழு்ைெொகை ந்ட 
மு்றப்�டுததுவது என்ற முடி்வ ரணில் 
எடுததிருந்தொொ். ஏற்கைனவவ அரசிெல்ைப்பில் 
உள்ள ஒரு விடெத்த ந்டமு்றப்�டுததொைல் 
இருப்�துதொன் தவறு. ஆனொல் இஙகு ந்ட 
மு்றப்�டுதத முற்�டுவதற்கு எதிரொன வ�ொரொட் 
டஙகை்ள கைொணமுடிகின்றது. 
 சுதந்திர தினததுக்கு முன்னதொகை 
தீொ்வு கைொணப்�டும் என டிபசம்�ொ் ைொதததில் 
ஜனொதி�தி அறிவிததிருந்தொொ். பின்னொ் சுதந்திர 
தினததுக்கு முன்னதொகை தீொ்வு குறிதது அறிவிப் 
�தொகைத பதரிவிததொொ். இப்வ�ொது, புதன் 
கிழ்ை �ொரொளுைன்றததில் அவொ் நிகைழ்ததிெ 
உ்ரயில் தன்னு்டெ �ொ்த எவவொறொன தொகை 
இருக்கைப்வ�ொகின்றது என்�்த பவளிப்�டுததியி 
ருக்கின்றொொ். ஒற்்றெொட்சிக்குள் அதிகை�ட்ச அதி 
கைொரப்�கிர்வ வழஙகி இனப்பிரச்னக்கு தீரவு 
கைொணப்�டும் என்று இதன்வ�ொது பதரிவிததுள்ள 
ஜனொதி�தி ரணில் விக்கிரைசிஙகை, ப�ொலிஸ் 
அதிகைொரம் �கிரப்�டொது என்றும் கூறியுள்ளொர.
 ஆகை, பிக்குகைளும், இனவொதிகைளும் பகைொடுதத 
மிரட்டலுக்கு அஞ்சி தன்னு்டெ நி்லப் 
�ொட்டிலிருந்து ரணில் கீழிறஙகுவதற்குத தெொரொகி 
விட்டொொ் என்�தன் அறிகுறிதொன் ப�ொலிஸ் 
அதிகைொரம் குறிதத அவரது அறிவிப்பு. பிக்குகைளின் 
வ�ொரொட்டம் பதொடொ்ந்தொல் ஏ்னெவற்றிலிருந்தும் 
அவொ் கீழிறஙகைலொம்!
 தமிழ் ைக்கை்ளப் ப�ொறுததவ்ரயில் 
ப�ொலிஸ், கைொணி அதிகைொரஙகைள்தொன் முக்கிெ 
ைொன்வ. திட்டமிட்ட வ்கையிலொன கைொணி 
அ�கைரிப்புததொன் தமிழ் ைக்கைள் எதிொ்பகைொள்ளும் 
மிகைப்ப�ரிெ பிரசசி்னெொகை இருக்கின்றது. 
தமிழ் ைக்கைளு்டெ �ொரம்�ரிெ பிரவதசஙகைள் 
இதனொல் �றிவ�ொவதுடன், இ்வ சிஙகைள 
ைெைொவதற்கும் கைொணி அதிகைொரஙகைள் எம்மிடம் 
இல்லொைலிருப்�துதொன் கைொரணம். அதனொல்தொன், 
கைொணி அதிகைொரம் ைொகைொண ச்�கைளுக்குத வத்வ 
என்�தற்கு அதிகைளவு முக்கிெததுவம் பகைொடுக் 
கைப்�டுகின்றது. 
 அவதவ�ொல, தமிழ்ப் �குதிகைளில் 
�ணிபுரியும் ப�ொலிஸ் அதிகைொரிகைள் அ்ன 
வருவை சிஙகைளததில்தொன் கை்தப்�ொரகைள். 
வ�ொக்குவரததுப் ப�ொலிஸொொ்கூட, தமிழ் 
ைக்கைளுடன் சிஙகைளததில் வ�சுவ்தயும், தமிழ் 
ைக்கை்ள இரண்டொம்தரப் பிர்ஜகைள் வ�ொல 
நடததுவ்தயும் கைொணக்கூடிெதொகை இருக்கின்றது. 
இத்னவிட, வடக்கு கிழக்கில் இடம்ப�ற்ற 
�ல்வவறு குழப்�ஙகைளுக்கும் சிஙகைளப் 
ப�ொலிஸொரின் அததுமீறல்கைள்தொன் கைொரணைொகை 
இருந்திருக்கின்றது. ப�ொலிஸ் அதிகைொரம் எம்மிடம் 
இருக்கை வவண்டும் என தமிழ்த தரப்பினொ் 

வலியுறுததுவதற்கு இ்வதொன் கைொரணம். 
 ஆனொல், ப�ொருளொதொர பநருக்கைடிக்குள் 
சிக்கித தவிக்கும் இலங்கை்ெ மீட்�தற்கு 
முற்�ட்டிருக்கும் ரணில் விக்கிரைசிஙகை, சிஙகைளவொ் 
கைளின் சீற்றததுக்கு உள்ளொகைொைல், தமிழ் ைக்கை்ளயும் 
சைொளிப்�தற்கு முற்�ட்டிருப்�்த அவதொனிக்கை 
முடிகின்றது. அதனொல்தொன், 13 ஆவது திருததத்த 
முழு்ைெொகை ந்டமு்றப்�டுததுவவன் என 
தமிழ்த தரப்புக்கும், இந்திெ பவளிவிவகைொர 
அ்ைசசொ் எஸ்.பஜய்சஙகைருக்கும் வொக்கைளிதத 
ஜனொதி�தி இப்வ�ொது ப�ொலிஸ் அதிகைொரத்த 
வழஙகுவதற்கு பின்னடிக்கின்றொொ். 
 13 குறிதது ஜனொதி�தி அறிவிதத்ைக்கு சில 
கைொரணஙகைள் இருந்தன. தமிழ்த வதசிெக் கைட்சிகைள் 
ஆறு இ்ணந்து இந்திெப் பிரதைருக்கு கைடந்த 
வருடததில் கைடிதம் ஒன்்ற அனுப்பியிருந்தன. 
அதில் முக்கிெைொகை 13 முழு்ைெொகை ந்ட 
மு்றப்�டுததப்�டவவண்டும் வவண்டும் எனவும், 
அதற் கைொன அழுததஙகை்ள இந்திெொ பகைொடுக்கை 
வவண்டும் என்றும் வலியுறுததப்�ட்டிருந்தது. 
இந்திெொவும் இது பதொடொ்�ொன அழுததஙகை்ள 
ரணிலுக்குக் பகைொடுததிருந்தது. ப�ொருளொதொர 
பநருக்கைடியிலிருந்து மீள்வதற்குத வத்வெொன 
உதவிகை்ள வழஙகிெ இந்திெொவிடமிருந்து 

பதொடொ்ந்தும் உதவிகை்ளப் ப�ற்றுக்பகைொள்வதற்கு, 
இந்திெொ்வத திருப்திப்�டுதத வவண்டிெ வத்வ 
ரணிலுக்கு இருந்தது. 13 பதொடொ்�ொகை ரணில் 
பவளியிட்ட அறிவிப்புக்கைளுக்கு இ்வதொன் கைொர 
ணம்.

 வகைொட்டொ வகைொ வ�ொம் வ�ொரொட்டததுக்குப் 
பின்னொ் வீடுகைளுக்குள் த்லை்றவொகை இருந்த 
விைல் வீரவன்ச, உதெ கைம்ைன்பில, சரத வீரவசகைர 
வ�ொன்ற சிஙகைள ைக்கைளின் மீட்�ொ்கைளொகை தம்்ைக் 
கைொட்டிக்பகைொள்�வொ்கைள் மீண்டும் கைளததில் 
இறஙகுவதற்கு ரணிலின் 13 குறிதத அறிவிப்்� 
�ென்�டுததிக்பகைொள்கின்றொொ்கைள். அறிக்்கைகை்ள 
பவளியிடுவதற்கு வைலொகை வீதிகைளில் 
இறஙகுவதற்கு இன்னும் அவொ்கைள் துணிெவில்்ல 

என்�்தயும் அவதொனிக்கை முடிகின்றது. 
 அவதவவ்ளயில் பிரதொன அரசிெல் 
கைட்சிகைள் எதுவும் ரணிலின் இந்த 13 குறிதத 
நகைொ்வுக்கு எதிரொகை வ�ொொ்க்பகைொடி துொக்குவதற்குத 
தெொரொகைவில்்ல. சஜித பிவரைதொச த்ல 
்ையிலொன ஐக்கிெ ைக்கைள் சக்தி 13 க்கு உட்�ட்டதொகை 
தீொ்பவொன்்றக் பகைொண்டுவருவதற்கு தொம் தெொ 
ரொகைவில்்ல என்ற நி்லப்�ொட்்டததொன் 
பவளிப்�டுததியிருந்தொொ்கைள். அவதவ�ொல �ொரொளு 
ைன்றததில் �லம்வொய்ந்த கைட்சிெொகை இருக்கும் 
ப�ொதுஜன ப�ரமுன இதற்கு எதிரொகைச பசெற் 
�டப்வ�ொவதில்்ல என ஏற்கைனவவ உறுதி 
ெளிததிருக்கின்றது. அதன் த்லவொ் ைகிந்த ரொஜ�க்ஷ 
இத்ன ஏற்கைனவவ உறுதிப் �டுததியிருந்தொொ். 
 இத்னவிட ைற்பறொரு திருப்�ைொகை, 
இவவளவு கைொலமும் ைொகைொண ச்� மு்ற்ெயும், 
13 ஆவது திருததத்தயும் எதிொ்ததுவந்த வஜ.வி.பி. 
ைொகைொண ச்�கைளுக்கைொன அதிகைொரப் �ரவலொக்கை்ல 
தொம் எதிொ்க்கைப்வ�ொவதில்்ல என்�்த �கிரஙகை 
ைொகைவவ அறிவிததிருக்கின்றது. தமிழ் ைக்கைள் 
இதன்மூலைொகை தைது பிரசசி்னகைளுக்குத தீொ்வு 
கி்டக்கும் எனக் கைருதுவதொல் அத்ன தொம் 
எதிொ்க்கைப்வ�ொவதில்்ல என அதன் த்லவொ் 
அநுரகுைொர திசொநொெக்கை பதரிவிததிருக்கின்றொொ். 

 ஆகை, 13 ஆவது திருததத்த முழு்ைெொகை 
ந்டமு்றப்�டுததுவதற்கு �ொரொளுைன்றததில் 
எதிொ்ப்புக்கைள் இருக்கைப்வ�ொவதில்்ல என்�்த 
கைட்சிகைளின் இந்த நி்லப்�ொடு உணொ்ததுகின்றது. 
 உதிரிகைளொகைவுள்ள சிஙகைள அரசிெல்வொதிகைள் 
சிலரும், பிக்குகைளும்தொன் இப்வ�ொது 13 க்கு 
எதிரொகை வ�ொொ்க்பகைொடி துொக்கியிருக்கின்றொொ்கைள். 
ஆனொல், இவவிடெததிலும் பிக்குகைள் ைததியில் 
பிளவுகைள் கைொணப்�டுகின்றது. கைடந்த வொரம் 
ெொழ்ப்�ொணம் வந்திருந்த பிக்குகைளின் குழு 
ஒன்று, அஙகு சிவில் அ்ைப்புக்கைளின் பிரதி 
நிதிகை்ளயும், சொ்வ ைதஙகைளின் த்லவொ் 
கை்ளயும் சந்திததொொ்கைள். இதன்வ�ொதும் 13 
குறிததுதொன் முக்கிெைொகைப் வ�சப்�ட்டது. 
அதிகை�ட்சைொன அதிகைொரப்�ரவலொக்கைல் மூலைொகை 
இனபநருக்கைடிக்குத தீொ்வு கைொணப்�ட வவண்டும் 
என்ற கைருத்த அவொ்கைள் இந்த சந்திப்புக்கைளின் 
பின்னொ் ஊடகைஙகைளுக்குத பதரிவிததொொ்கைள். 
 இதில் உள்ள பிரசசி்ன என்னபவன்றொல், 
குறிப்பிட்ட பிக்குகைள் 13 பிளஸ் என்�்த 
ெொழ்ப்�ொணததில் வந்து பசொல்கின்றொொ்கைவள தவிர, 
அத்ன கைண்டிக்குச பசன்று ைகைொநொெக்கைொ்கைளிடம் 
பசொல்வதற்குத துணிவதொகைத பதரிெவில்்ல. 
அவதவ�ொல பதன்னிலங்கையிலும் இதற்கைொன 
வ�ொரொட்டம் ஒன்்ற நடததுவதற்கும் அஞ்சும் 
நி்லயில்தொன் அவொ்கைள் இருக்கின்றொொ்கைள். 
ெொழ்ப்�ொணததில் அவொ்கைள் வைற்பகைொண்ட 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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கிழக்கு ைொகைொணம் தமிழ் வதசிெததின் 
இரும்புக்வகைொட்்ட என்�து கைடந்த கைொலததில் 

தமிழீழ விடுத்ல வ�ொரொட்டததின் மூலம் 
�ல்வவறு தட்வகைள் நிரூபிக்கைப்�ட்ட ஒன்றொகும்.
 கிழக்கில் தமிழ் வதசிெததின் உறுதிப்�ொவட 
வடக்கு கிழக்கு இ்ணந்த தொெகைததின் மூசசொகை 
இருந்து வருகிறது. இந்த நி்லயில் யுததம் 
பைௌனிக்கைப்�ட்ட கைொலததிற்கு பின்னர தமிழ் 
வதசிெ அரசிெலில் ஏற்�ட்டுள்ள முரண்�ொடுகைள் 
ைற்றும் தமிழ்வதசிெததின் மீதொன அக்கை்றயின்்ை 
தமிழ் ைக்கைள் ைததியில் தமிழ்வதசிெததின் மீதொன 
ஈடு�ொடு வகைள்விக்குட்�டுததப்�ட்டுள்ளதொ என்ற 
வகைள்விபெழுந்துள்ள நி்லயில், அவற்றி்ன 
ப�ொய்ெொக்கும் வ்கையில் அண்்ையில் ந்ட 
ப�ற்ற வடக்கிலிருந்து கிழக்கு வநொக்கிெ 
கைறுப்பு சுதந்திர தின எழுசசிப்வ�ரணி பவளிப் 
�டுததியுள்ளது.

 
 

வடக்கில் ெொழ் �ல்கை்லக்கைழகைததிற்கு 
முன் �ொகை ஆரம்�ைொன வ�ரணிெொனது கிழக்கில் 
ைட்டக்கைளப்பில் நி்றவுப�ற்றது.ெொழில் �ல் 
வவறு அசசுறுததலுக்கு ைததியில் ஆரம்�ைொன 
இந்த வ�ரணிெொனது ைட்டக்கைளப்பில் ப�ரும் 
எழுசசியுடன் நி்றவுப�ற்றது. �ல்வவறு அசசு
றுததல்கைள்,அடக்குமு்றகை்ளயும் தொண்டி இந்த 
வ�ரணிெொனது பவற்றியுடன் தனது �ெணத்த 
நி்றவுபசய்து மீண்டும் ஒரு மு்ற கிழக்கின் 
தமிழ் வதசிெ உணரவி்ன இந்த நொட்டுக்கும் 
சரவவதசததிற்கும் ைட்டுைல்ல ைட்டக்கைளப்பில் 
உள்ள தமிழ் வதசிெ சக்திகைளுக்கும் ஒரு �ொடததி்ன 
புகைட்டியுள்ளது.
 இலங்கையின் வரலொற்றில் இலங்கையின் 
சுதந்திர தினம் என்�து தமிழரகைளுக்கு கை்ற�டிந்த 
நொளொகைவவயிருந்துவருகின்றது. ஒவபவொரு சுதந்தி 
ரதின நொளிலும் தமிழ் ைக்கைள் தஙகைளுக்கு சுதந்திரம் 
கி்டக்கைொதொ என்ற ஏக்கைததுடனும் தொகைததுடனும் 
இருந்துவருகின்றனர.
 இலங்கைததீவின் வரலொற்றில், தமிழர 
கைளும் சிஙகைளவரகைளும் தம்்ை தொவை ஆளும் 
சுெொதீன இரொசசிெஙகை்ள பகைொண்டிருந்தனர. 
கைொலனிததுவ ஆட்சிெொளரகைளொன வ�ொததுக்கீசர, 
ஒல்லொந்தர ைற்றும் பிரிததொனிெரகைள் தஙகைளு்டெ 
சுைொர 300 வருட ஆரம்� ஆட்சிக் கைொலததில் சிஙகைள 
இரொசசிெஙகை்ளயும், தமிழ் இரொசசிெஙகை்ளயும் 
தனிததனிெொகை நிரவகிதது வந்தனர. 
 1833ம் ஆண்டு வகைொல்புரூக் ஆ்ணக்குழு 
வின் �ரிந்து்ரயின் பிரகைொரம் தம்மு்டெ நிரவொகை 
ந்டமு்ற்ெ இலகு�டுததுவதற்கைொகை சிஙகைள 
இரொசசிெஙகைளும், தமிழ் இரொசசிெஙகைளும் 
பிரிததொனிெரகைளொல் இ்ணக்கைப்�ட்டது என்ற 

வரலொற்று உண்்ை்ெ முதலில் சிஙகைள வதசம் 
ஏற்றுக்பகைொள்ள ைறுக்கின்றது.
 வைவல பசொல்லப்�ட்ட வரலொற்றுத 
நிகைழ்வுகை்ள முற்றொகைப் புறந்தள்ளி, எண்ணிக் ் கைப் 
ப�ரும்�ொன்்ை அடிப்�்டயில் முழுநொட்டி 
னதும் அதிகைொரஙகைள் சிஙகைளவதசததிடம் ்கைைொற் 
றப்�ட்டது. அதன் மூலம் தமிழர வதசம் என்�து 
ைழுஙகைடிக்கைப்�ட்டு, தமிழ் ைக்கைள் இரண்டொந்தரப்
பிர்ஜகைள் என்ற நி்லக்குத தள்ளப்�ட்டொரகைள் 
என்�்தச சுட்டிக்கைொட்டுவவதொடு, இலங்கை 
சுதந்திரை்டந்ததிலிருந்து அடுததடுதது வந்த 
சிஙகைள ஆட்சிெொளரகைள் எப்ப�ொழுதும் சிஙகைள 
வரகைளுக்கு கைடும்வதசிெவொதத்த வ�ொசிததும், 
ஊக்கைப்�டுததியும் வந்துள்ளவதொடு தமிழ் ைக் 
கைளுக்கு எதிரொன இனப்�டுபகைொ்லக்கு தைது 
இரொணுவ �லத்தப் �ென்�டுததுவ்த உலகைம் 
�ொரொமுகைைொகை இருந்துவருகிறது. அதது டன் 
தமிழ் வதசிெததி்ன சி்தப்�தற்கைொகை வடக்கு 
கிழக்கில் �ல்வவறு தரப்பினரும் கைளமிறக் 
கைப்�ட்டு தமிழ் வதசிெததி்ன சி்தக்கும் 

பசெற்�ொடுகைள் முன்பனடுக்கைப்�ட்டு வரும் 
நி்லயில் ைொணவரகைளின் வ�ரணிெொனது தமிழ் 
வதசிெததி்ன சி்தக்கை நி்னக்கும் சக்திகைளுக்கு 
தக்கை�ொடததி்ன பவளிப்�டுததியுள்ளது.
 இவவொறொன நி்லயிவலவெ கிழக்கு 
ைொகைொணததில் தமிழரகைளின் தமிழ் வதசிெம் 
என்�து மீண்டும் நிரூபிக்கைப்�ட்டுள்ளது.
ப�ொததுவில் பதொடக்கைம் ப�ொலிகைண்டி வ்ர 
ெொன வ�ரணிெொனது கிழக்கில் ஆரம் 
பிக்கைப்�ட்டு வடக்கில் எழுசசியுடன் நி்றவு 
ப�ற்றவ�ொது அந்த வ�ரணிெொனது கிழக்கில் 
தமிழ் வதசிெததின் வத்வயி்ன உணரவுபூரவ 
ைொகை பவளிப்�டுததியிருந்த வ�ொதும் சில 
அரசிெல் பசெற்�ொடுகைளினொல்தொன் அது பவற்றி 
ெ்டந்ததொன விைரசனஙகைள் முன்்வக்கைப்�ட்ட 
வ�ொதிலும் வடக்கிலிருந்து கிழக்கு வநொக்கிெ 
கைறுப்பு சுதந்திர தின எழுசசிப்வ�ரணி அதத்ன 
விைரசனஙகை்ளயும் முறிெடிததுள்ளது.
 குறிப்�ொகை வடக்கிலிருந்து கிழக்கு வநொக் 
கிெ கைறுப்பு சுதந்திர தின எழுசசிப்வ�ரணிக்கு 
அரசிெல் பிரமுகைரகைளுக்கு அ்ழப்பு விடுக் 
கைப்�ட்டிருந்தவ�ொதிலும் அவரகைள் பவறும் 
�ஙகு�ற்றுனரகைளொகைைட்டுவை வ�ரணியில் அனு 
ைதிக்கைப்�ட்டிருந்தனர. வ�ரணிெொ னது முற்று 
முழுதொகை �ல்கை்லக்கைழகை ைொணவரகைளி னொவலவெ 
்கைெொளப்�ட்டது. அதன் கைொரணைொகை அரசிெல் 
சொரந்த விைரசனஙகைள் ப�ொய்ெொகிப் வ�ொனதுடன் 
அரசிெல் கைலப்�ற்ற தமிழ் வதசிெ உணரவொன 
கிழக்கிலும் பிரதி�லிததுநின்றது.
 கிழக்கில் பிள்்ளெொனொலும் அவரகைள் 
சொரந்து பசெற்�டு�வரகைளினொலும் கைடந்த கைொலத 
தில் தமிழ் வதசிெம் பதொடரபில் வ�ொலிெொன 
�ரப்பு்ரகைள் முன்பனடுக்கைப்�ட்டுவந்த அவத 
வநரம் ைட்டக்கைளப்பு ைொவட்டததில் தமிழ் ைக்கைள் 
தமிழ் வதசிெததிற்கு ஆதரவு வழஙகைைொட்டொரகைள், 
�ல்கை்லக்கைழகை ைொணவரகைளின் வ�ரணிக்கும் 
ஆதரவு வழஙகைைொட்டொரகைள் என்ற பிரசொரஙகை்ள 
முன்பனடுததிருந்த நி்லயில் கிழக்கு ைொகைொ 
ணததின் �ல்வவறு �குதிகைளிலுமிருந்தும் ைட்டக் 
கைளப்பின் �ல �குதிகைளிலுமிருந்தும் ைட்டக்கைளப்பு 
நகைருக்கு வரு்கைதந்த ஆயிரக்கை ணக்கைொன ைக்கைள் 
கைொரணைொகை பிள்்ளெொன் வ�ொன்றவரகைளின் 
வ�ொலிப்பிரசொரஙகைள் முறிெடிக்கைப்�ட்டன.

 இவதவ�ொன்று கிழக்கில் தமிழ் வதசிெ 
அரசிெலின் ஒன்று�ட்ட பசெற்�ொடுகைளின் 
அவசிெமும் இதன்வ�ொது உணரப்�ட்டது.  இந்த 
வ�ரணி்ெ சில தமிழ் வதசிெ அரசிெல் �ரப்பில் 
உள்ள அரசிெல் கைட்சிகைளின் முக்கிெஸ்தரகைள் 
புறக்கைணிததிருந்த்ை பதொடரபிலும் �ல் 
வவறு விைரசனஙகைள் முன்பனடுக்கைப் �ட்டு 
வருகின்றன. எவவொறொயினும் அரசிெல் கைட்சி 
கைளின் �ஙகைளிப்வ�ொ,ஆதரவவொ இன்றி முன் 
பனடுக்கைப்�ட்ட வ�ரணி தமிழ் வதசிெததின் புதிெ 
வவகைததி்ன ஏற்�டுததியுள்ளது.
 எவவொறொன எழுசசி்ெ நொஙகைள் முன் 
பனடுததொலும் இலங்கை அரசொஙகைம் அவற் றி்ன 
நிரமுலைொக்குவதற்கு பிரிததொளும் தந்திரத்த 
மிகைவும் தந்திவரொ�ொெைொகை முன்பனடுததுவருகின் 
றது.  
 இவவொறொன வ�ரணிகைள் மூலம் நொஙகைள் 
தமிழ் வதசிெத்த வளப்�டுததும் முெற்சிகை்ள 
முன்பனடுததொலும் அவற்றி்ன சி்தக்கும் 
வ்கையில் முன்பனடுக்கைப்�டும் பிரிததொளும் 

விடெஙகைள் மிகைவும் ஆ�ததொன விடைொகை �ொரக் 
கைப்�டவவண்டியுள்ளது.
 தமிழீழ விடுத்லப் வ�ொரொட்டம் ஆரம்பிக் 
கைப்�ட்ட கைொலம் முதல் இன்று வ்ர தமிழரகைளின் 
உரி்ைப் வ�ொரொட்டத்த வலுவிழக்கைச பசய்யும் 
தந்திவரொ�ொெைொகை கைொலததிற்கு கைொலம் பிரிததொளும் 
தந்திரத்தவெ இலங்கை இந்திெ அரசுகைள் 
வைற்பகைொண்டு வருகின்றனர.
 இது இலங்கையில் ைட்டுைல்ல உல 
கைலொவிெ அளவில் உரி்ைகைளுக்கைொகை வ�ொரொ 
டும்  இனஙகைளின் மீது வ�ொரொட்ட இெக்கைஙகைள், 
விடுத்ல அ்ைப்புக்கை்ள இரொணுவ ரீதிெொகைவும், 
அரசிெல் ரீதிெொகைவும் வதொற்கைடிப்�தற்கைொகை இவ 
வொறொன பிரிததொளும் தந்திரத்தவெ �ென் �டுததி 
வருகின்றனர.
 இந்த தந்துவரொ�ொெ நகைரவவ மிகைவும் 
இலகுவில் பவற்றிெ்டெக் கூடிெ நடவடிக் 
்கைெொகை இருப்�தொலும், தனி ைனித உளவிெலின் 
அடிப்�்டயில் உருவொகும் �தவி ஆ்ச, 
அதிகைொரம், தனி ைனித ஒழுக்கைம்  ைற்றும் 
அரசிெல் கைொரணிகைளின் பசல்வொக்கு இவவொறொன 
பிளவுகை்ள  பவளிப்�்டெொகை பசய்வதற்கைொன 
நிெொெப்�ொடுகை்ள உருவொக்கி விடுகிறது. இதன் 
கைொரணைொகை எதிரிகைள் மிகைவும் இலகுவொகை �ொவிக் 
கைக்கூடிெ ஆயுதைொகை இந்த பிரிததொளும் தந்திரத்த 
்கைெொண்டு வருகின்றனர.
 இலங்கை தமிழரகைளின் வ�ொரொட்ட வர 
லொற்றில் இவவொறொன பிரிததொளும் தந்திரஙகைள் 
பிரவெொகிக்கைப்�ட்ட கைொலஙகைள், சம்�வஙகைள் �ல 
உண்டு. தமிழ் வ�ொரொட்ட இெக்கைஙகைளுக்கு இ்ட 
யிலொன பிளவுகைள், தமிழீழ விடுத்லப் புலிகைள் 
இெக்கைததிற்குள் இடம்ப�ற்ற பிளவுகைள், தமிழ் 
அரசிெல் கைட்சிகைளுக்குள் ந்டப�ற்ற பிளவுகைள் 
என தற்வ�ொது தமிழ் வதசிெக் கைட்சிகைளுக்கு 
இ்டயிலொன பிளவுகைள் என �லவற்்ற கூறலொம்.
 இந்த பிளவுகைளுக்கு  கைொரணைொகை ஆயிரம் 
நிெொெஙகை்ள கூறினொலும் இதனொல் தமிழரகைள் 
இழந்ததுதொன் அதிகைம்.ஒவபவொரு வ�ொரொட்ட 
இெக்கைததுக்குப் பின்னொலும் தமிழரகைளின் 
உரி்ைகை்ள  மீட்கைப்வ�ொகிவறொம் என்ற நம்பிக் 
்கையில் இ்ணந்து துப்�ொக்கிகை்ள தூக்கி ைடிந்த 
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வடக்கிலிருந்து கிழக்கிற்கு நடத்தப்படட 
இந்்த ப்பரணியில் முன்னின்று 

நடததியவர்களில் நீங்களும் ஒருவர என்்ற 
முற்றயில் நீங்கள் எதிர்பபாரத்தளவுக்கு 
இந்்தப ப்பரணிக்்கபான ஆ்தரவு கிறடத்த்தபா?
 
 நிசசெைொகை கி்டததிருந்தது. �ல்கை்லக் 
கைழகை ைொணவொ் ஒன்றிெம் என்ற மு்றயில் இந்தப் 
வ�ரணி்ெ நொம் முன்பனடுததிருந்வதொம். கைட 
ந்த வருடம் ந்டப�ற்ற ப�ொததுவில் முதல் 
ப�ொலிகைண்டி வ்ர வ�ொரொட்டம் வ�ொல இது 
வடக்கிலிருந்து கிழக்குக்கு நடததப்�ட்டது. 
 வழ்ைெொகை வ�ொரொட்டஙகை்ள நொஙகைள் 
வடக்கில்தொன் நடததுகின்வறொம்.  அரசொஙகைததிடம் 
ப�ொதுவொன ஒரு கைருதது இருக்கின்றது - அதொவது 
வடக்கில் ைட்டும்தொன் பிரசசி்ன உள்ளது, 
கிழக்கில் பிரசசி்னகைள் இல்்ல என்ற கைருத்த 
அரசொஙகைம் முன்்வதது வருகின்றது. 
 அரசொஙகைததின் இந்தப்பிரசொரத்த 
முறிெடிக்கை வவண்டும் என்�தற்கைொகைததொன் வடக் 
கிலிருந்து கிழக்கு வநொக்கிெதொகை எைது வ�ரணி்ெ 
நடததுவதற்கு நொஙகைள் முடிபவடுதவதொம்.  
 இவவொறொன வ�ரணி ஒன்்ற நடததப் 
வ�ொகின்வறொம் என்று ஆரம்�ததிவலவெ நொஙகைள் 
அறிவிததல் ஒன்்ற பவளியிட்டிருந்வதொம். வடக்கு 
- கிழக்கு சிவில் அ்ைப்புக்கைள், அரசிெல் கைட்சிகைள் 
என அ்னததுத தரப்பினருடனும் இது பதொடொ்�ொகை 
நொம் வ�சியிருந்வதொம். இதற்கைொன அவொ்கைளு்டெ 
�தில்கைளும் சொதகைைொகைததொன் அ்ைந்தது. 
எஙகைளு்டெ வ�ொரொட்டததுக்கு ஆதரவளிப்�தொகை 
அவொ்கைள் கூறினொொ்கைள். அது வ�ொலவவ எைக்கைொன 
ஆதர்வ அவொ்கைள் வழஙகியிருந்தொொ்கைள்.
 இந்த வ்கையில் வடக்கிலிருந்து கிழக்கு 
க்கைொன இந்தப் வ�ரணி சிறப்�ொகை ந்டப�ற்று 
முடிவ்டந்திருக்கின்றது.

அரசியல் ்கடசி்கள், ப்பபாது அறைபபுக் 
்களின் ஆ்தரவு உங்களுக்கு எந்்த 

ளவுக்கு கிறடத்தது? அவர்கள் எவவபா்றபான 
உ்தவி்கறளச் பெய்தபார்கள்?
 
 உண்்ையில் இந்தப் வ�ரணி்ெப் 
ப�ொறுததவ்ரயில் அரசிெல் கைட்சிகை்ளததொண்டி 
ப�ொது அ்ைப்புக்கைள் ைற்றும் சிவில் 
அ்ைப்புக்கைள் இந்தப் வ�ரணிக்கு மிகைப் 
ப�ரிெ �ஙகைளிப்்� வழஙகினொொ்கைள். அந்த 
அ்ைப்புக்கைளின் பிரதிநிதிகைள் எம்மு டன் 
இ்ணந்து �ணிெொற்றினொொ்கைள். அத்ன 
விட அரசிெல் கைட்சிகைள் இதில் �ஙகு 
பகைொண்டன. முன்னொள் �ொரொளுைன்ற உறுப்பி 
னொ்கைள் சிலொ் ஆரம்�ததிலிருந்வத இதில் �ஙகு 
பகைொண்டிருந்தொொ்கைள். 
 இறுதிநொளில் ப�ரும்�ொலொன அரசிெல் 
கைட்சிகைளின் த்லவொ்கைள், இந்தப் வ�ரணியில் 
கைலந்துபகைொண்டு அதற்கு வலுசவசொ்தத்தக் கைொணக் 
கூடிெதொகை இருந்தது. 

்பல ெந்்தரப்பங்களில் ்கபாவல்துற்றயினர 
இந்்தப ப்பரணிறயத ்தடுப்ப்தற்கு முயன் 

்ற்தபா்க பெயதி்கள் பவளிவந்்தன. அவற்ற்ற 
எவவபாறு ெைபாளிதது முன்பனறினீர்கள்?
 
 இந்தப்வ�ரணி்ெ ஆரம்பிப்�தற்கு 
முன்னவர எனது வீட்டுக்கு  புலனொய்வுத து்ற 
யினொ், கைொவல்து்றயினொ் வந்தொொ்கைள். வீட்டில் 
இருந்தவொ்கைளிடம் என்்னப்�ற்றி அவொ்கைள் 
விசொர்ணகை்ள நடததினொொ்கைள். ஆனொல், அது 
பதொடொ்�ொகை நொம் பவளிப்�டுததவில்்ல. அவத 
வவ்ளயில், இவவொறு பசய்ெ வவண்டொம். பசய் 
தொல் ஆ�தது என்ற வ்கையில் அசசுறுததல்கைள் 
இருந்தன. 
 குறிப்�ொகைச பசொல்லப்வ�ொனொல் அம்�ொ்ற 

யிலிருந்து ஒரு குழு்வ நொஙகைள் ைட்டக்கைளப்புக்கு 
பகைொண்டுவந்தநொஙகைள். அம்�ொ்றயிலிருந்து ைக் 
கை்ள ஏற்றுவதற்கைொகை �ஸ் ஒன்று புறப்�ட்டது. 
திட்டமிட்ட மு்றயில் அந்த �ஸ் மீது 
கைல்பலறித தொக்குதல் நடததப்�ட்டது. அதனொல் 
குறிப்பிட்ட �ஸ்ஸின் கைண்ணொடிகைள் உ்டந்தன. 
ைக்கைள் வருவ்தத தடுப்�தற்கு இவவொறொன 

வழிமு்றகைளும் ்கைெொளப்�ட்டன.
 இத்னவிட புலனொய்வுதது்றயினொ் 
ஒழிததிருந்தும், வநரடிெொகைவும் பு்கைப்�டஙகை்ள 
எடுததொொ்கைள். 
 இவற்றின் மூலைொகை ப�ரும் அசசுறுததல் 
ஒன்று இருந்தது. ஆனொல், இந்த அசசுறுதத்லயும் 
மீறி இந்தப் வ�ரணி்ெ நொஙகைள் நடததிவனொம்.  

கிழக்கு ைபா்கபாணததில் இ்தற்்கபான ஆ்தரவு 
எவவபாறிருந்்தது?

 
 கிழக்கு ைொகைொணததில் திட்டமிட்ட குடி 
வெற்றஙகைளொல் தமிழ் ைக்கைளின் எண்ணிக்்கை 
கு்றக்கைப்�ட்டுவருகின்றது. இதனொல், இந்தப் 
வ�ரணிக்கு எந்தளவுக்கு ஆதரவு கி்டக்கும் என்ற 
வகைள்வியுடன்தொன் நொம் அஙகு பசன்றிருந்வதொம். 
ஆனொல், திருவகைொணை்லயிலிருந்து ைட்டக்கைள 
ப்பு வ்ர நல்லபதொரு ஆதர்வ அந்தப் �குதி 
ைக்கைள் வழஙகியிருந்தொொ்கைள்.  கிழக்கு ைொகைொண 
இ்ளஞொ்கைள் உணொ்பவழுசசியுடன் அந்தப் 
வ�ரணியில் கைலந்துபகைொண்டிருந்தொொ்கைள். எம்்ை 
சிறப்�ொன மு்றயில் வரவவற்று  - அந்தப் வ�ரணி 
க்கு வலுசவசொ்ததொொ்கைள்.

இந்்தப ப்பரணியில் இந்்தளவு ைக்்கள் ஒரு 
உணரபவழுச்சியுடன் ்கலந்துப்கபாண்டிரு 

ப்ப்தன் மூலைபா்க எவவபா்றபான ஒரு பெயதி 
பெபால்லப்படடிருக்கின்்றது?

 வ�ொரொட்ட வடிவஙகைள் ைொறலொம். 
ஆனொல், வ�ொரொட்டததின் வநொக்கைஙகைள் ைொற்ற 
ை்டெொது என்ற தகைவ்லததொன் இது 
பவளிப்�டுததியிருக்கின்றது.  நொஙகைள் ஆயுத 
வழியில் வ�ொரொடியிருந்வதொம். அஹிம்்ை 
வழியில் வ�ொரொடிவனொம்.  ஆனொல், எைது பிரசசி 
்னகைளுக்கைொன தீொ்்வ இந்த அரசொஙகைம் வழஙகும் 

என்ற நம்பிக்்கை எைக்கு இல்்ல. எைக்கைொன 
தீொ்்வ சொ்வவதச சமூகைம்தொன் வழஙகை வவண்டும் 
என்ற நி்லப்�ொட்டுக்கு இப்வ�ொது ைக்கைள் 
வந்துவிட்டொொ்கைள். இந்த அரசின் மீது இனிவைலும் 
நம்பிக்்கை ்வக்கும் நி்லயில் ைக்கைள் இல்்ல. 

ப்பரணியின் இறுதியில் பிர்கடனம் 
ஒன்றும் பவளியிடப்படடது. இந்்தப 

பிர்கடனததில் முக்கியைபா்க எ்தறனக் 
குறிப பிடடுள்ளீர்கள் என்்பற்த சுருக்்கைபா்க 
பெபால்ல முடியுைபா?
 
 சுெநிொ்ணெ உரி்ை, வதசிெம் என மூன்று 
வகைொரிக்்கைகைள் இதில் இருக்கின்றது. வடக்கு 
கிழக்கு சொொ்ந்த பிரசசி்னகை்ள இதில் நொஙகைள் 
பவளிப்�டுததியிருந்வதொம். குறிப்�ொகை, வலிந்து 
கைொணொைல் ஆக்கைப்�ட்வடொொ் பிரசசி்ன, அரசிெல் 
்கைதிகைள் விவகைொரம், திட்டமிட்ட சிஙகைளக் 
குடிவெற்றஙகைள் தடுதது நிறுததப்�ட வவண்டும் 
என்�ன வ�ொன்ற வகைொரிக்்கைகை்ள நொஙகைள் அதில் 
குறிப்பிட்டிருந்வதொம். 
 இத்னவிட, ப�ொதுவொக்பகைடுப்பு என்ற 
விடெத்தயும் நொஙகைள் வலியுறுததியிருந்வதொம். 
வடக்கு, கிழக்கு ைக்கை்ள உள்ளடக்கிெதொகை ஒரு 
வொக்பகைடுப்்� நடததி அதில் வரக்கூடிெ முடி்வ 
ஏற்றுக்பகைொள்வதொகை நொம் பதரிவிததிருந்வதொம்.

சு்தந்திர தினதற்த ்கரிநபாளபா்க அனுஷ்டிப்பது என்்ற ப்கபாஷததுடன் 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கிற்கு நடத்தப்படட நபான்கு நபாள் ப்பரணி 

ைடடக்்களபற்ப பென்்றறடந்து பவற்றி்கரைபா்க நிற்றவறடந்திருக்கின்்றது. 
இந்்தப ப்பரணிறய ஏற்்பபாடு பெயது ்தறலறை்தபாஙகியவர்களில் ஒருவரபான 
யபாழ். ்பல்்கறலக்்கழ்க ்கறலபபீட ைபாணவர ஒன்றியததின் ்தறலவர 
சில்பவஸடடர பெல்சின்உயிபரபாறடத ்தமிழின் ்தபாய்கக்்களம் நி்கழ்ச்சியில் 
்பகிரந்து ப்கபாண்டபார. அ்தன் முக்கிய ்பகுதி்கறள இலக்கு பநயர்களுக்்கபா்க 
இஙப்க ்தருகின்ப்றபாம்.
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லகள்வி:-
 இலங்றகயின் சைகால அ�சியலறைபபின் 
அதிருபதி நிறல குறிதது கூறுவீர்களா?

 இலங்கை சுதந்திரை்டந்த பின்னர 
முதன்முதலொகை 1972 ம் ஆண்டில் முதலொவது 
குடிெரசு அரசிெல்ைப்பு முன்்வக்கைப்�ட்டது.
ஏற்கைனவவ ந்டமு்றயில் இருந்த வசொல்�ரி 
அரசிெல்ைப்பு �ல்வவறு கு்ற�ொடுகை்ளக் 
பகைொண்டிருந்ததொகை கைொரணம் கைொட்டி முதலொவது 
குடிெரசு அரசிெல்ைப்பு முன்்வக்கைப்�ட்டது.
 இதன்�டி  வசொல்�ரி அரசிெல்ைப்பு 
இலங்கை ைக்கைளின் பிரதிநிதிகைளொல் உருவொக்கைப் 
�டவில்்ல.முற்றொகை பிரிததொனிெரொன வசொல் 
�ரியினரொல் உருவொக்கைப்�ட்டது.இலங்கை பதொடர 
பில் பிரிததொனிெ அரசிற்கு �ல சிறப்புரி்ைகைள் 
கைொணப்�ட்டன . 
 �ொரொளுைன்ற சட்ட ஆக்கைம் பதொடர�ொகை 
வ�ொதிெ இ்ற்ை்ெக் பகைொண்டிருக்கைவில்்ல.
நிெைன உறுப்பினர �தவிகைள் ைக்கைளொட்சிக் 
வகைொட்�ொட்டிற்கு த்டெொகை இருந்தது.பசனற்ச்� 
�ல்வவறு கு்ற�ொடுகை்ளக் பகைொண்டிருந்தது.
அடிப்�்ட உரி்ைகைள் வசொல்�ரிெொப்பில் 
உள்ளடக்கைப்�டவில்்ல என்று �ல்வவறு 
கு்ற�ொடுகைள் வசொல்�ரி அரசிெல்ைப்பு பதொடர 
பில் முன்்வக்கைப்�ட்டு முதலொவது குடிெரசு 
அரசிெல்ைப்பு உருவொக்கைப்�ட்டது.
 எனினும் முதலொவது குடிெரசு அரசி 
ெல்ைப்பும் எதிர�ொரதத சொதகை வி்ள 
வுகை்ளப் ப�ற்றுக் பகைொடுக்கைொத நி்லயில் 
இரண்டொவது குடிெரசு அரசிெல்ைப்பு 1978 
இல் முன்்வக்கைப்�ட்டது. இதுவவ சைகைொல 
அரசிெல்ைப்�ொகை உள்ளது.இரண்டொவது குடிெரசு 
அரசிெல்ைப்பு உருவொக்கைததிற்கு ஐக்கிெ வதசிெக் 
கைட்சியின் நீண்டகைொல இலக்குகைள், 1977 வதரதலில் 
இக்கைட்சிக்கு கி்டதத ப�ருபவற்றி என்�னவும் 
உந்துசக்திெொகை அ்ைந்தன என்றொல் மி்கைெொகைொது. 
இவவரசிெல்ைப்பின்  தந்்தெொகை அப்வ�ொ்தெ 
ஜனொதி�தி வஜ.ஆர.ஜெவரததனொ விளஙகினொர.
 இவவரசிெல்ைப்பின் ஊடொகை ஏற் 
கைனவவ ந்டமு்றயில் இருந்த பதொகுதி 
வொரி வதரதல் மு்றக்கு முற்றுப்புள்ளி 
்வக்கைப்�ட்டு, விகிதொசொர பிரதிநிதிததுவ 
வதரதல் மு்ற முன்்வக்கைப்�ட்ட்ை முக்கிெ 
ைொற்றைொகும்.எனினும் சைகைொலததில் உள்ள 
1978 ம் ஆண்டில் முன்்வக்கைப்�ட்ட அரசி 
ெல்ைப்பும் �ல்வவறு குளறு�டிகை்ளக் பகைொண் 
டுள்ள்ை பவளிப்�்டெொகும்.இவவரசிெ 
ல்ைப்பு நொட்டின் அபிவிருததிக்கும் ஐக்கிெத 
துக்கும் வலுவசரப்�்த விடுதது பிரி 
வி்னக்கும் பிளவுகைளுக்கும் விததிடுவதொகை 
�லைொன ஒரு குற்றசசொட்டு இருந்து வருவதும் 
குறிப்பிடததக்கைதொகும்.இவத வவ்ள 
இவவரசிெல்ைப்பின் ஊடொகை அறிமுகைப்�டுததப் 
�ட்ட விகிதொசொர வதரதல் மு்ற பதொடரபிலும் 
திருப்திெொன பவளிப்�ொடுகை்ளக் கைொண முடிெ 
வில்்ல.எவவொறொயினும் விகிதொசொர பிரதி 
நிதிததுவ வதரதல் மு்ற சிறு�ொன் ்ையினருக்கு 
மிகைவும் சொதகைைொனது என்�்தயும் குறிப்பிட்டொதல் 
வவண்டும்.
 1978 இல் முன்்வக்கைப்�ட்ட சைகைொல 
அல்லது இரண்டொவது குடிெரசு அரசிெல்ைப் 
பி்ன ைொற்றி புதிெ அரசிெல்ைப்பி்ன 
முன்்வக்கை வவண்டும் என்ற கைருததுக்கைள் 
பதொடரசசிெொகைவவ ஓஙகி ஒலிக்கின்றன.
புதிெ அரசிெல்ைப்பி்ன முன்்வக்கும் 
�ணிகைள் ஆட்சிெொளரகைளொல் அவவப்வ�ொது 

வைற்பகைொள்ளப்�ட்டவ�ொதும் இதுவ்ர அது 
சொததிெைொகைவில்்ல.கைடந்த நல்லொட்சி கைொலததில் 
புதிெ அரசிெல்ைப்பு பதொடர�ொகை ப�ொதுைக்கைள் 
கைருததறியும் குழு ஏற்�டுததப்�ட்டு அ்ைப்புக்கைள் 
ைற்றும் புததிஜீவிகைளின் கைருததுக்கைள் �லவும் 
ப�ற்றுக் பகைொள்ளப்�ட்டன.எனினும் “ பவண் 
பணய் திரண்டு வரும் நி்லயில் தொழி உ்டந் 
த்தப்வ�ொன்று “ இறுதிததருவொயில் புதிெ அரசி 
ெல்ைப்்� முன்்வக்கும் �ணிகைளுக்கு இ்ட 
யூறு ஏற்�ட்ட்ை இலங்கை்ெப் ப�ொறுத தவ 
்ரயில் ஒரு சொ�க்வகைவடெொகும் என்�்தயும் 
ைறுப்�தற்கில்்ல.

லகள்வி :- 
 13 ஆவது திருத்தச் சட்ம் த்தா்ர்பில் 
கூறுங்கள்?

 1978 ம் ஆண்டில் முன்்வக்கைப்�ட்ட 
இரண்டொவது குடிெரசு அரசிெல்ைப்பு இதுவ்ர 
�ல திருததஙகைளுக்கும் உள்ளொகி இருக்கின்றது.13 
ஆவது திருததமும் இதிபலொன்றொகும்.1987 
ம் ஆண்டு நவம்�ர ைொதம் 14 ம் திகைதி அர 
சிெல்ைப்பின் 13 ஆவது திருததம் ஊரஜிதம் 
பசய்ெப்�ட்டது.இலங்கை ஜனநொெகை வசொஷலிஸக் 
குடிெரசு 18 ஆம், 138 ஆம், 154 ஆம் சரததுக்கை்ள 
திருததுவதன் ஊடொகை இலங்கையின் ைொகைொண 
ச்�கைள் உருவொக்கைப்�ட்டன.
 அதிகைொரப்�ரவலுக்கைொன அடிப்�்டெொகை 
அரசிெல்ைப்பின் 13 ஆவது திருததச சட்டமூலம் 
முன்்வக்கைப்�ட்ட நி்லயிவலவெ ைொகைொணச்� 
மு்ற உருவொக்கைப்�ட்டது.வடக்கு, கிழக்கு 
ைொகைொணஙகைள் இ்ணந்த ைொகைொண ஆட்சி 
அறிமுகைம் பசய்ெப்�ட்டது.தமிழ் பைொழிக்கு சை. 
அந்தஸ்து வழஙகைப்�ட்ட்ை யும் இதில் முக்கிெ 
அம்சைொகை விளஙகிெது. ஸ்ரீலஙகைொ சுதந்திரக் கைட்சி, 
ைக்கைள் விடுத்ல முன்னணி உள்ளிட்ட கைட்சிகைள் 
ஆரம்�ததிலிருந்வத இத்ன எதிரததன.பிரதொன 
தரப்�ொன விடுத்லப் புலிகைளும் இத்ன ஏற்கை 
ைறுததனர.2008 இல் சுதந்திரக் கைட்சியின் ஆட்சியில் 
ைக்கைள் விடுத்ல முன்னணியின் முெற்சிெொல் 
உெரநீதிைன்ற தீரப்ப�ொன்றின் மூலம் இ்ணந்த 
வடக்கு கிழக்கு ைொகைொணஙகைள் பிரிக்கைப்�ட்டன.
 13 ஆவது திருததம் சைரப்பிக்கைப்�ட்டு 
்ைெப்�டுததப்�ட்ட ஆட்சியில் அதிகைொரப் 
�கிரவு அம்சம் வசரக்கைப்�ட்ட நி்லயில், 
�ரஸ்�ர விவரொதத தன்்ைபெொன்று கைொணப்�ட்ட 
வ�ொதும் இலங்கை அரசிெலுக்கு அது ஒரு 
புதிெ  அனு�வைொகைக் கைொணப்�ட்டது.13 ஆவது 
திருததத்த அமுல்�டுததுவதற்கு த்டகை்ள 
ஏற்�டுததுவதற்கு அன்று ஜனொதி�தி பிவரைதொசொ 
அரசொஙகைம் பின்�ற்றிெ அரசிெல் உ�ொெஙகை்ள 
விடவும் �ொரதூரைொன விதததில் திருததததின் 
உள்ளடக்கைததின் சட்டரீதிெொன கைட்ட்ைப்பினொல் 
�ென்டெ கைடந்த கைொல அரசொஙகைம் திற்ை 
ப�ற்றிருந்தது என்�தும் �லர அறிந்த விடெைொகும்.
அது ைட்டுைன்றி அதிகைொரத்தப் �கிரவது என்�து 
நொகைரீகைைொன ஒரு அரசிெல் பசெற்�ொபடன்று 
சமூகைைெப்�டுததப்�ட்ட கைலொசொரத்த 
பின்வனொக்கி நகைரததி அத்ன ஒரு தகைொத 

வொரத்தெொகை சமூகைைெப்�டுததும் முெற்சியிலும் 
அரசொஙகைம் அப்வ�ொது இறஙகி இருந்த்தயும் 
இஙகு பதரிவிக்கை விரும்புகிவறன்.
 13 ஆவது திருததம் பதொடரபில் �ல்வவறு 
விைரசனஙகைள் இருந்து வரும் நி்லயில் கைலொ 
நிதி பரொ�ொன் எதிரிசிஙகை பின்வருைொறு ஒரு 
கைருததி்னயும் முன்்வப்�த்ன அவதொனிக்கைக் 
கூடிெதொகை உள்ளது.” 13 ஆவது சீரதிருததததின் 
கீழ் கைல்வி, சுகைொதொரம், வ�ொக்குவரதது என்�ன 
பதொடர�ொகை ைொகைொணஙகைளுக்கு அதிகைொரம் 
வழஙகைப்�ட்டொலும் அவற்்ற ந்டமு்றப் 
�டுதது்கையில் அ்வ பதொடர�ொகை �ொரிெ 
அதிகைொரஙகைள் ைததிெ அரசொஙகைததிடவை உள்ளது.
அவற்்ற வ்ரெறுக்கை வவண்டுைொயின் சைஷ்டி 
மு்றபெொன்று அவசிெைொகும்” என்று கைலொநிதி 
பரொ�ொன் எதிரிசிஙகை கூறுகின்றொர.
 13 ஆவது திருததச சட்டம் முன்்வக் 
கைப்�ட்டு 35 வருடஙகைளுக்கும் வைல் கைடந்துள்ளது.
இந்நி்லயில் 13 ஆவது திருததச சட்டத்த 
தூக்கிப் பிடிததுக் பகைொண்டிரொது அத்னயும் 
விஞ்சிெ அதொவது 13+ தீரபவொன்று குறிதது 
சிந்திக்கை வவண்டும் என்று புததிஜீவிகைள் தைது 
நி்லப்�ொட்்ட வலியுறுததி இருந்தனர.ப�ரும் 
�ொலொன தமிழ் ைக்கைளின் கைருததும் இதுவொகைவவ  
இருந்தது.இந்நி்லயில் 13 ஆவது திருததச 
சட்டததில் உள்ள விடெஙகை்ளவெ பகைொடுக்கை 
விரும்�ொத இனவொதிகைள் 13 ற்கும் விஞ்சிெ தீரவு 
பதொடர�ொகை உடன்�டுவொரகைளொ? என்ற நிெொெைொன 
வகைள்வி்ெயும் �லர எழுப்பி இருந்தனர.அது 
இப்வ�ொது நடந்வதறி இருக்கின்றது.

லகள்வி:-
 13 ஆவது திருத்தம் த்தா்ர்பில் ை்தகுருைார் 
களிற்லய வலுபதபற்று வருகின்ை எதிர்பபு 
த்தா்ர்பில் என்ை கூை விரும்புகிறீர்கள்?

 13 ஆவது திருததம் சிறு�ொன்்ையின்ரப் 
ப�ொறுததவ்ரயில் �ல்வவறு சொதகை வி்ள 
வுகைளுக்கும் விததிட்டுள்ளது என்�தில் இருவவறு 
கைருததுக்கு இடமில்்ல என்று கைருதுகின்வறன்.13 
ஆவது திருததச சட்டம் உருவொக்கைப்�ட்டு ைொகைொண 
ச்� மு்றக்கு அழுததம் பகைொடுக்கைப்�ட்டவ�ொதும் 
கைொணி ைற்றும் ப�ொலிஸ் அதிகைொரஙகைள் ைததிெ 
அரசின் வசவை இருந்தது.இது ஒரு ப�ரும் 
கு்ற�ொடொகைவவ  கைருதப்�ட்டது.இக்கு்ற�ொடு 
கைொரணைொகை ைொகைொண ச்� மு்ற ப�ெரளவில் 
கைொணப்�டுவதொகைவும் ைொகைொண ச்�கைளுக்கு 
முழு்ைெொன அதிகைொரஙகைள் வழஙகைப்�ட 
வவண்டும் என்றும் கைருததுக்கை்ள அவதொனிக்கை 
முடிந்தது.எனினும் இவவதிகைொரஙகை்ள வழஙகு 
வதில் இன்று வ்ர இழு�றி நி்லவெ இருந்து 
வருகின்றது.
 இதனி்டவெ 13 ஆவது திருததத 
தின் அமுலொக்கைததின் அவசிெம் பதொடரபில் 
அண்்ையில் ஜனொதி�தி ரணில் விக்கிரைசிஙகை 
கைருதது பதரிவிததிருந்தொர.இத்னத பதொடரந்து 
தற்வ�ொது அவரின் கைருததுக்கு எதிரப்�்லகைள் 
கிளம்பியுள்ளன.அரசிெல்ைப் பின் 13 ஆவது 
திருததத்த முழு்ைெொகை ந்ட மு்றப்�டுதது 
வதற்கு நடவடிக்்கை எடுக்கைப்�டும் என 
ஜனொதி�தி ரணில் விக்கிரைசிஙகைவினொல் பதரி 
விக்கைப்�ட்ட்ைக்கு எதிரப்பு பதரிவிதது கைடந்த 
புதன்கிழ்ை (08) பகைொழும்பில் ப�ௌதத பிக்கு 
கைளினொல் ஆரப்�ொட்டம் முன்பனடுக் கைப்�ட்டது.
 இதன்வ�ொது ஆரப்�ொட்டததில் கைலந்து 
பகைொண்ட ப�ௌதத வதரரகைளொல் 13 ஆவது 
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இந்திெ வம்சொவளி ை்லெகை தமிழரகைள் 
இலங்கைக்கு வரு்கை தந்து இந்த ஆண்டுடன் 

200 வருடைொகின்றது. இத்ன நி்னவுகூரும் 
நிகைழ்வுகைள் ை்லெகை கைட்சிகைள் ைற்றும் 
அ்ைப்புகைளினொல் ஏற்�ொடு பசய்ெப்�ட்டு 
வருகின்றன.அரசொஙகைமும் இது குறிதது தனது 
கைரிச்ன்ெ பவளிப்�டுததியுள்ளது.இது ஒரு 
சிறப்�ம்சைொகும்.இதனி்டவெ இம்ைக்கைளின 
வொழ்விெல் நி்ல்ைகைள் பதொடரபில் திருப்தி 
பகைொள்ள முடிெொத நி்லயில் “சொண் ஏறினொல் 
முழம் சறுக்கும்”  ஒரு வ�ொக்வகை பதொடரந்து 
பகைொண்டிருக்கின்றது.இந்நி்லயில் இம்ைக்கைளின 
உண்்ைெொன வொழ்விெல் நி்ல்ைகைள் 
அரசொஙகைததிற்கும் சரவவதசததிற்கும் எடுததுக் 
கைொட்டப்�ட்டு �ரிகைொரத்த ப�ற்றுக் பகைொடுக்கும் 
ஆண்டொகை இந்த ஆண்டு வரலொற்றில் இடம்ப�ற 
வவண்டும் என்�வத �லரினதும் எதிர�ொரப்�ொகை 
உள்ளது.
                             இந்திெ வம்சொவளி 
ைக்கைள் பிரிதததொனிெ ஆட் 
சிெொளரகைளொல் இஙகு 
அ்ழதது வரப்�ட்ட 
நி்லயில் அவரகைள் மிகுந்த சிரைததிற்கு 
ைததியில் ஜீவவனொ�ொெத்த பகைொண்டு நடொததி 
வருகின்றொரகைள்.இவரகைளுடன் சைகைொலததில் 
உலகின் �ல நொடுகைளுக்கும் தீவுகைளுக்கும் 
அ்ழததுச பசல்லப்�ட்ட இந்திெ வம்சொவளி 
ைக்கைள் �லர இன்று �ல்வவறு து்றகைளிலும் 
முன்வனறி அந்தந்த நொடுகைளில் தனக்பகைன ஒரு 
தனி இடத்தப் பிடிததுக் பகைொண்டுள்ளனர.
சகைல து்றகைளிலும் இவரகைள் முன்வனறிச 
பசன்றுள்ள்தயும் அவதொனிக்கைக் கூடிெதொகை 
உள்ளது.இவதவவ்ள �ல நொடுகைளில் அவர 
கைள் தஙகைளது  கை்ல கைலொசொர �ண்�ொட்டு 
விழுமிெஙகை்ளப் வ�ணி அ்டெொளத்த 
்கைவிடொது வொழ்ந்து வருகின்ற்ை ைகிழ்சசிக்குரிெ 
ஒரு விடெைொகும்.எனினும் இவவொறொகை குடிவெறிெ 
சிலர சில நொடுகைளில் உள்ளூர ைக்கைளுடன் கைலந்து 
தஙகைளின் அ்டெொளத்த �றிபகைொடுதது அல்லது 
்கைவிட்டு வொழ்வதொகைவும் ஒரு குற்றசசொட்டு 
இருந்து வருகின்றது.இது வருந்தததக்கை ஒரு 
விடெவைெொகும்.
 19 ம் நூற்றொண்டில் இலங்கையின் ை்ல 
ெகைப் �குதிகைளில் குடிவெறிெ அல்லது குடிவெற் 
றப்�ட்ட  இந்திெ வம்சொவளி ைக்கைள் இன்றும் 
�ல்வவறு துன்� துெரஙகைளுக்கும் முகைம் பகைொடுதது 
வருகின்றனர.இது இவரகைளின் சொ�க்வகைவடொ 
என்று கூட சில வநரஙகைளில் எண்ணத 
வதொன்றுகின்றது.இம்ைக்கைளின் வரலொறு இலங்கை 
திருநொட்டில் 200 வருடஙகை்ள பகைொண்டதொகை 
இருப்பினும் கூட இவரகைளின் வொழ்க்்கை 
நி்ல்ைகைளில் குறிப்பிடததக்கை அபிவிருததி 
ஏற்�டவில்்ல என்�த்ன எல்லொ தரப்பினரும் 
ஏற்றுக் பகைொண்டுள்ளனர.ை்லெகை அரசிெல் 
பிரதிநிதிததுவததின் ஊடொகை அவவப்வ�ொது 
சிற்சில நன்்ைகைள் இம்ைக்கைளுக்கைொகை ப�ற்றுக் 
பகைொடுக்கைப்�ட்டவ�ொதும் இன்னும் இவரகைளின் 
�ல்து்றசொர இலக்கு எட்டொக்கைனிெொகைவவ 
உள்ளது.இந்நி்லயில் ை்லெகை அரசிெல்வொதிகைள் 
ஆட்சிெொளரகைளுடன்  இ்ணந்து  �ல வவ்ள 
கைளில் பசெற்�ட்டவ�ொதும்   கைொததிரைொன முன் 
பனடுப்புக்கை்ள ைக்கைளின் நலன்கைருதி வைற்பகைொள் 
ளவில்்ல என்ற �லைொனபதொரு குற்றசசொட்டும் 
இருந்து வருகின்றது. நொட்டின் ஏ்னெ 
இனஙகைளுக்கும் இம்ைக்கைளுக்கும் இ்டயிலொன 
விரிசல்  நொளுக்கு நொள் அதிகைரிததுக் பகைொண்வட 
பசல்கின்றது.கைல்வி, சுகைொதொரம், வீட்டு வசதிகைள், 
சமூகை வொழ்க்்கை நி்ல்ைகைள், ப�ொருளொதொரம் 
எனப்�லவும் பின்தஙகிெ பவளிப்�ொடுகை்ளக் 
பகைொண்டதொகைவவ கைொணப்�டுகின்றன. இவற் 
றிலிருந்து இம்ைக்கைள் வைபலழும்புவதற்கு 
இன்னும் எதத்ன கைொலம் கைொததிருக்கை வவண்டும் 

என்று பதரிெவில்்ல.எனினும் இம்ைக்கைளின 
உண்்ைெொன வொழ்விெல் நி்ல்ைகை்ள 
மூடிை்றதது ஒப்�்னயுடன் கைொண்பிப்�்தவெ 
ஆட்சிெொளரகைள் வழக்கைைொகைக் பகைொண்டுள்ளனர.
சரவவதசததின் முக்கிெ பிரமுகைரகைள் இலங்கைக்கு 
வரு்கை தருகின்றவ�ொது இதத்கைெ நிகைழ்வுகைள் 
அதிகைைொகைவவ இடம்ப�றுகின்றன.இதனொல் இம் 
ைக்கைளுக்கு வத்வெொன சரவவதச உதவிகை்ள 
ப�ற்றுக் பகைொள்வதிலும் இழு�றி நி்ல பதொடரந்து 
பகைொண்டிருக்கின்றது.
 ை்லெகை ைக்கைளின் பின்ன்டவு 
அதிகைரிதது வரும் நி்லயில் இம்ைக்கைளின 
எழுசசி கைருதி விவசட சலு்கைகை்ள அரசொஙகைம் 
ப�ற்றுக் பகைொடுக்கை வவண்டும் என்ற வகைொஷங 
கைளின் வலுப்ப�ற்ற நி்ல்ெயும் அவதொனிக்கை 
முடிகின்றது. இலங்கையில் 1978 இல் முன்்வக் 
கைப்�ட்ட சைகைொல அரசிெல்ைப்பு �ல்வவறு 
குளறு�டிகை்ளயும் நொட்டில் வதொற்றுவிததுள்ள 
நி்லயில் புதிெ அரசிெல்ைப்பு பதொடர 

�ொன சிந்த்னகைள் வலுப்ப�ற்று வருகின்றன. 
இதற்கைொன முன்பனடுப்புகைள் கைடந்த ைற்றும் 
அண்்ைெ கைொலஙகைளில் முன்பனடுக்கைப் 
�ட்டவ�ொதும் இனவொத சிந்த்னெொளர 
கைளொல் இந்நடவடிக்்கை குழப்பிெடிக் கைப்�ட்டதும் 
பதரிந்த விடெைொகும்.இந் நி்லயில் புதிெ 
அரசிெல்ைப்பு ஒன்று முன்்வக்கைப்�டுமிடதது 
ை்லெகை ைக்கைளின் பின்தஙகிெ நி்ல்ைகை்ள 
கைருததில் பகைொண்டு விவசட உதவிகை்ள வழஙகும் 
பசெற்�ொடுகைள் அரசிெல்ைப்பு ரீதிெொகை 
உள்ளீரக்கைப்�ட்டு உறுதிப்�டுததப்�ட வவண்டும் 
என்றும் புததி ஜீவிகைள் வலியுறுததி இருந்தனர.
இந்த உதவிகைள் அம்ைக்கைள் உரிெ அபிவிருததி 
இலக்குகை்ள அ்டயும் வ்ரயில் வழஙகைப்�ட 
வவண்டும் என்று வலியுறுததிெ புததிஜீவிகைள் 
இந்திெொ  உள்ளிட்ட நொடுகைளில் பின்தஙகிெ 
ைக்கைளுக்குக்பகைன்று வழஙகைப்�டும் �ல்வவறு 
உதவிகை்ளயும் சுட்டிக் கைொட்டி இருந்தனர.

வபாழ்வியல் பைம்்பபாடு
இதத்கைெ ஒரு நி்லயிவலவெ இந்திெ வம்சொவளி 
ை்லெகை ைக்கைள் இந்நொட்டிற்கு வரு்கைதந்து 200 
ஆவது ஆண்டில் கைொலடி எடுதது ்வததுள்ளனர.
இந்த 200 வருடகைொலமும் அவரகைள் வசொகை 
வரலொற்றின் பசொந்தக்கைொரரகைளொகைவவ இருந்து 
வந்துள்ளனர என்�து கைவ்லக்குரிெ விடெ 
வைெொகும்.இம்ைக்கைள் இலங்கைக்கு வரு்கை 
தந்து 200 வருடஙகைளொவ்த முன்னிட்டு ை்லெகை 
கைட்சிகைளும் ைற்றும் �ல அ்ைப்புகைளும் விவசட 
நிகைழ்வுகை்ள ஏற்�ொடு பசய்துள்ளன.இந்த 
நிகைழ்வுகைள் அ்னததும் இம்ைக்கை்ள  பவறுைவன 
தற்கைொலிகை ைகிழ்சசிப்�டுததுவவதொடு ைற்றும் 
நின்று விடொது இம்ைக்கைளின உரி்ைகைளுக்கும், 
வொழ்விெல் வைம்�ொட்டுக்கும் அழுததம் 
பகைொடுப்�தொகை அ்ைெ வவண்டும்.இது குறிதது 
�ொரொளுைன்ற உறுப்பினர �ழனி திகைொம்�ரமும் 
தனது நி்லப்�ொட்்ட பவளிப்�டுததி இருக் 
கின்றொர.ை்லெகை இந்திெ வம்சொவளி ைக்கைள் 
இஙகு வந்து கைொடுகை்ள அழிதது வகைொப்பி, 
வதயி்ல �யிரசபசய்்கைகைளில் ஈடு�டுததப்�ட்டு 
இலங்கை்ெ வளம் பகைொழிக்கும் நொடொகை 
ைொற்றிெ்ைததனர.அவரகைளின் கைடின உ்ழப்பு 
ப�ருைளவு அந்நிெ பசலொவணி்ெ ஈட்டிக் 
பகைொடுதது இலங்கையின் வதயி்லக்கு சரவவதச 
சந்்தயில் ப�ரும் ைதிப்்�யும் ஏற்�டுததிக் 
பகைொடுததது.எனினும் கைடந்த 200 வருடஙகைளொகை 
அவரகைளின் வொழ்வொதொரம் உரிெ இலக்கி்ன 
எட்டொதுள்ளது.இந்திெொவிலிருந்து எைது மூதொ 
்தெர இலங்கைக்கு அ்ழதது வரப்�ட்டு 
200 ஆண்டுகைள் நி்றவுறுகின்றன.இ்த ஒரு 

பகைொண்டொட்டைொகை அல்லொைல் ைக்கைளுக்கைொன 
விடி்வ ஏற்�டுததும் வநொக்கில் இலங்கை 
இந்திெ அரசொஙகைஙகைளுக்கு அழுததம் பகைொடுக்கும் 
நிகைழ்வொகை தமிழ் முற்வ�ொக்கு கூட்டணி ஏற்�ொடு 
பசய்துள்ளதொகை திகைொம்�ரம் பதரிவிக்கின்றொர.
இந்த அழுததம் இந்திெொ, இலங்கை நொடுகைளுடன் 
பிரிததொனிெொ்வயும் பசன்ற்டெ வவண்டும்.
ஏபனன்றொல் பிரிததொனிெரகைவள இம்ைக்கை்ள 
தமிழகைததில் இருந்து  இலங்கைக்கு  அ்ழதது 
வந்தொரகைள் என்ற ரீதியில் பிரிததொனிெரகைளுக்கும் 
ை்லெகை ைக்கைளுக்கு நலன்கை்ள ப�ற்றுக் 
பகைொடுப்�தில் அதிகை வகி�ொகைமுள்ளது.
 இதனி்டவெ  அண்்ையில்  தமிழகை 
முதல்வர மு.கை.ஸ்டொலின் த்ல்ையில் தமிழகை 
அரசு நடததிெ அெலகை தமிழர தின விழொ 
வில் சிறப்பு விருந்தினரொகை �ஙவகைற்குைொறு 
�ொரொளுைன்ற உறுப்பினர ைவனொ கைவணசனுக்கு 
தமிழகை அரசு அ்ழப்பு விடுததிருந்தது.இது 
வரவவற்கைததக்கை ஒரு விடெைொகும்.தமிழகை அரசின் 

விழொ அ்ழப்்�வெற்றுக் 
பகைொண்ட  ைவனொகைவணசன்  
இந்திெ வம்சொவளி ை்ல 
ெகை ைக்கைள் எதிரபகைொள்ளும் 
�ல்வவறு சவொல்கைள் பதொடர 
பில் தமிழகை அரசின் 

கைவனததுக்கு பகைொண்டு வருவதற்கு ஆரவம் 
பகைொண்டிருந்தொர. இலங்கையில் வொழும் 
இந்திெ வம்சொவளி தமிழரகைள் உண்்ையில்” 
தமிழகை வம்சொவளி தமிழரகைள்” என்றும் கைருதப் 
�ட வவண்டும்.உலகின் �ல நொடுகைளில் குடி 
ெைரததப்�ட்ட இந்திெ வம்சொவளி ைக்கைள் 
சிறப்�ொகை வொழும் நி்லயில் இலங்கையில் 
ைொததிரம் கைணிசைொவனொர அவல வொழ்வு 
வொழும் உண்்ை்ெ எடுததுக் கூறுவவன்.
நவீன அடி்ைததுவம் பதொடர�ொன ஐ.நொ.வின் 
விவசட அறிக்்கைெொளர படொபைொெொ ஒவ�ொ 
கைொடொ இலங்கையின் ப�ருந்வதொட்டஙகைளில் 
தமிழரகைள் சிறு�ொன்்ையினர என்ற மு்றயில் 
ஒடுக்கைப்�டுகின்றொரகைள். என்று கூறியுள்ள 
பசய்தியும் தமிழகை அரசின் கைவனததுக்கு பகைொண்டு 
வரப்�டும்.
 ஏ்னெ நொடுகை்ள விட தொய் தமிழகைததில் 
இருந்து கூப்பிடு தூரததில் இருக்கின்ற இலங்கை 
யில் வொழும் தமிழகை வம்சொவளி ை்லெகை 
தமிழரகை்ள வநொக்கி தமிழகை முதல்வரின் சமூகை 
நீதிக் கைரஙகைள் நீள வவண்டும். நீ்ண்டகைொலைொகை 
தமிழகை கைண்கைளில் இருந்து ை்றக்கைப்�ட்டிருந்த 
நைது ைக்கை்ள வநொக்கி தமிழகை அரசினதும் 
ைக்கைளினதும் �ொர்வ்ெத திருப்பி விட இந்த 
விழொ்வ நொன் நிசசெம் �ென்�டுததுவவன் அ்த 
எப்�டி பசய்ெவவண்டும் என்�த்னயும் நொன் 
நன்கைறிவவன்.இவதவவ்ள வடக்கு கிழக்கில் 
வொழும் ஈழததமிழ் உடன் பிறப்புக்கைளின் 
அவலஙகை்ளயும் எடுததுக்  கூறி �ரிகைொரம் ப�ற்றுக் 
பகைொடுக்கை மு்னவவன் என்று �ொரொளுைன்ற 
உறுப்பினர ைவனொ கைவணசன் அழுததைொகைக் 
கூறி இருந்தொர.இதத்கைெ முெற்சிகைள் இந்திெ 
வம்சொவளியினரின் ஒளிைெைொன எதிரகைொலததிற்கு 
உந்துசக்திெொகை அ்ையும் என்�தும் உண்்ை 
ெொகும்.
                                 இந்திெ வம்சொவளி ை்லெகை ைக்கைள் வதசிெ 
நீவரொட்டததில் இன்னும் சஙகைமிக்கைொதுள்ளனர.
இந்நி்லயில் �ல்வவறு வொய்ப்புகைளும் இந்த 
200 ஆவது  ஆண்டில்அவரகைளுக்கு ப�ற்றுக் 
பகைொடுக்கைப்�ட்டு ஏ்னெ இனஙகைளுக்கு நிகைரொகை 
அவரகைள் வைபலழும்� வவண்டும்.வதசிெ 
நீவரொட்டக் கைனவும் நனவொகை வவண்டும் என்�வத 
சகைலரினதும் எதிர�ொரப்�ொகும்.
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கைொலம் கைடந்து விட்டது. அது ெொ்ரயும் 
ைன்னிக்கைவில்்ல. நொன் இப்வ�ொது 

மிகைவுை மூததவளொகை உள்வளன். எனது ைனத 
திண்்ை அப்வ�ொது உள்ளவொவற பதொடரகிறது 
என்�்தயும் உஙகைளுக்குச பசொல்ல வவண்டும். 
ஒரு வைம்�ட்ட உலகு பைய்�டும் என்று நொன் 
உறுதிெொகை நம்புகிவறன். இன்று இந்த நிகைழ்வில் 
நொன் எப்வ�ொதும் பசொல்வ்தததொன் உணரகிவறன். 
ஒற்று்ை… இது இடதுசொரி இெக்கைஙகைளுக்கு 
மிகைவும் முக்கிெைொனது. நொம் ஒரு ப�ொதுவநொக்்கைக் 
கைண்ட்டெ வவண்டிெது இடதுசொரி 
அ்ைப்புகைளுக்கு மிகைவும் முக்கிெம்… இஙகும் ஒரு 
ப�ொதுவநொக்கு உள்ளது. உஙகைளு்டெ ைொநிலததின் 
ப�ெர என்ன?... சரிெொகைக் வகைட்கைவில்்ல, உரக்கைச 
பசொல்லுஙகைள்… தமிழ்நொடு!
 தமிழ்நொடுதொன் இஙகு நம் அ்னவருக்கும் 
ப�ொதுவநொக்கைொகை உள்ளது. அதில் நம்பிக்்கை 
உள்ள எல்லொ ஆற்றல்கைளும் அதற்கைொகை ஒன்று 
வசரவவண்டும். கியூ�ொவுக்கு இப்வ�ொது அதிகைத 
வதொழ்ை - ஒரு்ைப்�ொடு வத்வப்�டுகிறது. 
எஙகைள் நொட்டின் மீது அபைரிக்கை ஏகைொதி�ததிெம் 
ஏரொளைொன தொக்குதல்கைள் பதொடுதது வருகிறது 
என்�து உஙகைளுக்பகைல்லொம் பதரிந்திருக்கும். கியூ� 
ைக்கைளுக்கு எதிரொகை ஆயிரக்கைணக்கைொன வன்மு்ற 
நடவடிக்்கைகைளில் அபைரிக்கைொ ஈடு�ட்டுள்ளது. 
கியூ�ொவில் உள்ள எஙகைள் விலஙகுகை்ள 
அபைரிக்கைொ வநொய்வொய்ப்�டச பசய்துள்ளது. 
கியூ�ப் ப�ொருளொதொரததிற்கு முக்கிெததுவம் 
வொய்ந்ததொகை இருக்கும் �யிரிட்ட நிலஙகை்ள 
அவரகைள் வசதப்�டுததி இருக்கிறொரகைள். எஙகைள் 
ைக்கைளுக்கு எதிரொகை கியூ�ொவில் வநொய்கை்ளயும் 
�ரப்பியுள்ளனர. அபைரிக்கைொவின் குற்றமுறு 
ப�ொருளொதொரத த்டகைள் 60 ஆண்டுகைளுக்கு 
வைலொகை நீடிக்கின்றன. இது கியூ� ைக்கைளு்டெ 
வொழ்க்்கை்ெக் கைடினப்�டுததி இருக்கிறது. 
அபைரிக்கை எல்்ல தொண்டி எல்லொ நொடுகைளிலும் 
பசல்லும் சட்டம் இெற்றும் உரி்ை �்டதததொகை 
அபைரிக்கை அரசு தன்்னக் கைருதிக் பகைொள்கிறது. 
கியூ�ொ உலகின் ைற்றப் �குதியில் உள்ள 
நொடுகைளுடன் சுதந்திரைொகை வணிகைம் பசய்வ்த 
அபைரிக்கை அரசு தடுக்கிறது.

த�ோழர் அலெய்ோ குதேரோ மோர்ச் (4)
18.01.2023 அன்று பசன்்னயில் ரொஜொ அண் 
ணொை்ல ைன்றததில் நிகைழ்ந்த ைொப�ரும் 
வரவவற்பு நிகைழ்வில் வதொழர அபலய்டொ குவவரொ 
ஆற்றிெ உ்ரயின் பதொடரசசி:
 நொஙகைள் கைரீபிெப் �குதியில் இருக்கிவறொம். 
அஙகு நீர பவப்�ைொகைவும், பதளிவொகை ஒளிஊடுருவக் 
கூடிெதொகைவும் இருக்கும், கைடற்கை்ரகைள் மிகை 
அழகைொகை இருக்கும். அதனொல்தொன் கியூ�ொவொல் 
மிகைச சிறந்த சுற்றுலொத தலைொகைக் திகைழ முடிகிறது.
 ஆனொல் எஙகைளிடம் பசொந்த விைொனஙகைள் 
இல்்ல. ஆகைவவ விைொன வச்வ அளிக்கும் 
நிறுவனஙகைளிடமிருந்து நொஙகைள் விைொனஙகை்ள 
வொட்கைக்கு எடுக்கை வவண்டும். ஆனொல் 
விைொனஙகை்ள எஙகைளுக்கு வொட்கைக்கு அளிக்கைக் 
கூடிெ நிறுவனஙகைவளொடு நொஙகைள் பசய்யும் 
ஒப்�ந்தஙகைள் குறுகிெ கைொலவை நீடிக்கின்றன. 
ஏபனன்றொல் நொஙகைள் வரததகை ஒப்�ந்தஙகை்ள 
வைற்பகைொண்டுள்ள நிறுவனஙகை்ள உடனடிெொகை 
அபைரிக்கைொ வவவு �ொரததுக் கைண்டுபிடிதது விடும். 
விைொனததின் உதிரிப் �ொகைஙகைளில் �தது விழுக்கைொடு 
அபைரிக்கைொவில் உற்�ததி பசய்ெப்�டுகிறது 
என்றொல் அந்த நிறுவனததின் விைொனத்த 
கியூ�ொவிற்கு வொட்கைக்கு விடக் கூடொது என்று 
அபைரிக்கைொ நி�ந்த்னயிடும். ஒரு வவ்ள அந்த 

நிறுவனம் கியூ�ொவுடன் வரததகைததில் ஈடு�டுவதில் 
உறுதிெொகை இருந்தொல் அபைரிக்கை அரசு என்ன 
பசய்யும் பதரியுைொ? அந்த நிறுவனததின் மீது 
�ல வகைொடி அ�ரொதம் விதிக்கும். அந்த நிறு 
வனஙகைளில் அபைரிக்கை முதலீடு இருந்தொல் அந்த 
முதலீடு திரும்�ப் ப�றப்�டும், அல்லது அந்த 

நிறுவனததின் ப�ொருட்கைள் அபைரிக்கைொவில் ஒரு 
வ�ொதும் விற்�்ன பசய்ெ முடிெொது என்று த்ட 
விதிக்கும். அதனொல் உடனடிெொகை அந்த நிறுவனம் 

கியூ�ொவிடம் வரததகைம் பசய்வ்த நிறுததி விடும்.
 இது வ�ொலததொன் ைருந்துகைள், உணவு என 
கியூ�ப் ப�ொருளொதொரததின் எல்லொத தளஙகைளிலும் 
தொக்குதல் நடததப்�டுகிறது. அதனொல்தொன் 
அபைரிக்கைொவினு்டெ ப�ொருளொதொரத த்டகை்ள 
விலக்கை வவண்டிெது கியூ� ைக்கைளுக்கு மிகைவும் 
அவசிெைொனதொகை உள்ளது.
 நொஙகைள் அபைரிக்கைொவவொடும் விெொ�ொரம் 
பசய்ெத தெொரொகை இருக்கிவறொம். ஆனொல் சைத 
தகுநி்ல நி�ந்த்னகைளின் அடிப்�்டயில் 
நொஙகைள் விெொ�ரம் பசய்ெத தெொரொகை இருக்கிவறொம். 
எஙகைவளொடு விெொ�ொரம் பசய்ெ ைறுக்கும் 
அபைரிக்கைொவின் முடி்வ நொஙகைள் ைதிக்கிவறொம். 
ஆனொல் பிற ைக்கைள், பிற வதச அரசுகைள், பிற 
நிறுவனஙகை்ள எஙகைவளொடு விெொ�ொரம் பசய்ெ 
முடிெொதவொறு அபைரிக்கைொ தடுப்�்த எஙகைளொல் 
ஏற்றுக் பகைொள்ள முடிெொது.
 இந்த வநரததில் கியூ�ொவின் ப�ொருளொதொர 
நி்ல்ைகைள் மிகைக் கைடினைொகை உள்ளன. உஙகை்ளப் 
வ�ொலவவ நொஙகைளும் வகைொவிட் பகைொள்்ள வநொெொல் 
இரண்டு ஆண்டுகைளுக்கு வைல் �ொதிக்கைப்�ட்வடொம். 
இந்த இரண்டு ஆண்டுகைளில் எஙகைளிடம் இருந்த 
ைருந்துகைளின் இருப்புகைளும் தீரந்து விட்டன. 
ஆனொல் இந்த இக்கைட்டொன வநரததிலும் கியூ�ொ 
மீதொன ப�ொருளொதொரத த்டகை்ள அபைரிக்கைொ 
வைலும் கைடினைொக்கியுள்ளது. எந்தக் கைப்�லும் 
எஙகைள் கைடற்கை்ரக்கு வர விடொைல் அபைரிக்கைொ 
தடுக்கிறது. நி்ல்ை்ெ அபைரிக்கைொ வைலும் 
வைொசைொக்கும் என்�து ைட்டும் உறுதிெொகைத பதரி 
கிறது.
 ஆனொல் அபைரிக்கை ஏகைொதி�ததிெததொல் 
கியூ� ைக்கைளு்டெ ைகிழ்சசி்ெவெொ, வொழ் 
வதற்கைொன விருப்�த்தவெொ தடுக்கை முடிெொது. 
அதற்கைொகைததொன் நொஙகைள் வசொசலிச சமூகை 

அ்ைப்்�க் கைட்டிக் கைொக்கை விரும்புகிவறொம். 
சில ைொதஙகைளுக்கு முன் ஒரு புதிெ குடும்�நலச 
சட்டததிற்கு கியூ�ொவில் ஒப்புதல் அளிக்கைப்�ட்டது. 
இந்தக் குடும்�ச சட்டபநறி கியூ� ைக்கைளுக்குப் 
�ரந்த வொய்ப்புகை்ளத திறந்துள்ளது.

 நொஙகைள் குழந்்தகைளின் வொழ்வுரி்ை 
கை்ளப் �ொதுகைொக்கிவறொம். குழந்்தகைவள உல 
கின் நம்பிக்்கை நட்சததிரஙகைளொகை உள்ளனர. 

குழந்்தகைளுக்குததொன் வநசிக்கைத பதரியும் 
என்று ப�ொவச ைொரததி கூறுவொர. குழந்்தப் 
�ருவம் எப்ப�ொழுதும் ைகிழ்சசிெொகைவும், 
உடல்நலதவதொடும், வலி்ையுடனும் இருக்கை 
வவண்டும். அதனொல்தொன் குழந்்தகை்ளக் 
கைவனிக்கை வவண்டிெது மிகைவும் அவசிெம். இந்தக் 
குடும்�நலச சட்டம் கியூ�ொவின் �ல்வவறு 
குழந்்தகை்ளப் �ொதுகைொக்கிறது. குடும்� வொழ்வின் 
மிகை நுண்்ைெொன �ண்புகை்ள இசசட்டம் 
்கைெொள்கிறது. நொஙகைள் �ொலினஙகைளி்டயிலொன 
சைததுவததிற்கு மிகுந்த முக்கிெததுவம் பகைொடுக்கி 
வறொம். ப�ண்கை்ள மிகைவும் �ொதுகைொக்கிவறொம்.  
ஏபனன்றொல் உயிர உருவொகும் மூலஙகைளொகைப் 
ப�ண்கைவள உள்ளனர.
 ப�ண் ஒரு நிெொெைொன கைொரணததிற்கைொகைப் 
வ�ொரொடுகிறொர என்றொல் தன்னுள் ஒரு உயி்ரப் 
�ொதுகைொப்�வர என்�தொல் நிசசெைொகைப் ப�ரும் 
வவட்்கைவெொடு வ�ொரொடுவொர.  இன்்ற க்கு 
நொம் வொழ்கிற உலகைம் ஏரொளைொன முரண் 
�ொடுகைள் சூழ்ந்த உலகைைொகை இருக்கிறது. பகைடு 
வொய்ப்�ொகை வொழ்வதற்கைொன நன்பனறிகை்ள 
இழந்துவருகிவறொம். அதனொல் வொழ்வதற்கைொன 
உரி்ைகை்ளவெ இழக்கிவறொம்.
 நொம் நைது பூவுல்கை நன்றொகைப் �ொதுகைொக்கை 
வவண்டும். இந்த உலகில் பசெல்�ட நொம் 
ஒருவருக்பகைொருவர கைற்றுக் பகைொள்ள வவண்டும். 
�ல சவகைொதொர சவகைொதரிகைளுடன் ஆயிரக்கைணக்கைொன 
திட்டஙகை்ள நம்ைொல் பசெல்�டுதத முடியும். 
தூரம் நம்்ைப் பிரிததொலும் கூட நொம் உண்்ையில் 
சவகைொதர சவகைொதரிகைவள. கியூ� ைக்கைள் உஙகைளின் 
சவகைொதர சவகைொதரிகைவள. அதனொல்தொன் நம் 
ஆற்றல்கை்ளயும் வலி்ைகை்ளயும் ஒன்றி்ணக்கை 
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இனிெ அன்�ரகைவள!
 கை்லஞர கைருணொநிதி அவரகைளின் நி்ன 

்வப் வ�ொற்றும் வ்கையில் பசன்்னயில் கைடலுக் 
குள் 134 அடி உெரததில் தூவல் (வ�னொ) சி்ல 
அ்ைப்�து குறிதது பசன்்னயில் தமிழ்நொடு 
ைொசுக் கைட்டுப்�ொட்டு வொரிெம் நடொததிெ கைருததுக் 
வகைட்புக் கூட்டததில் அற்� அரசிெல் சொரந்த 
இ்ரசசல்தொன் மிகுதிெொகை இருந்தது. 
 சூழலிெல் சொரந்த கைருததுகைள் மிகைக் 
கு்றவொகைவவ முன்்வக்கைப்�ட்டன. அவற்றில் 
முதன்்ைெொனது பூவுலகின் நண்�ரகைள் சொரபில் 
அன்�ர பிர�ொகைரன் பதரிவிதத கைருதது.
 இது தவிர பூவுலகின் நண்�ரகைள் சொரபில் 
பசன்்ன ைொவட்ட ஆட்சிெருக்கு எழுதியுள்ள 
விண்ணப்�ததிலும் தூவல் நி்னவுச சின்னத 
திட்டத்தக் ்கைவிடுைொறு வகைொரியுள்ளனர. 

 81 வகைொடி ரூ�ொய் பசலவில் இந்த நி்னவுச 
சின்னம் அ்ைக்கைப்�டவுள்ளது. கை்லஞர 
நி்னவிடததிலிருந்து இந்தத தூவல் சி்ல்ெச 
பசன்ற்டயும் விதததில் 290 மீட்டர நீளததுக்குக் 
கைடற்கை்ரயிலும், 360 மீட்டர நீளததுக்குக் கைட 
லிலும், ஆகை பைொததம் 650 மீட்டர நீளததுக்குப் 
�ொலம் அ்ைக்கைப்�டவுள்ளது. 
 இந்த நி்னவுச சின்னம் அ்ைக்கைப்�டவு 
ள்ள �குதி  15.02.2015 நொளிட்ட கைடல்சொர ஒழுங 
கைொற்று ைண்டல அறிவிக்்கை, 2011  என்�தன் 
�டி �குதி IV(A) என வ்ரெறுக்கைப்�ட்டுள்ளது. 
இந்த அறிவிக்்கையில் பசய்துள்ள திருததததின் 
�டி CRZ IV(A) என்று குறிதது்ரதத �குதிகைளில் 
விதிவிலக்கைொன வநரவுகைளில் ைட்டும் நி்ன 
விடஙகைள் / நி்னவுச சின்னஙகைள் அ்ைக்கைப் 
�ல்வவறு கைட்டுததிட்டஙகைளுடன் அனுைதி தரப் 
�ட்டுள்ளது.   
 தூவல் சின்னம் அ்ைப்�து எப்�டி 
விதிவிலக்கைொன வநரவு ஆகும்? என்�தற்கு 
எந்த விளக்கைமும் இல்்ல. வவறு �ல இடங 
கைளும் வொய்ப்புகைளும் இருக்கும் வ�ொது 
இந்தச சின்னத்தக் கைடல்சொர ஒழுஙகைொற்று 
ைண்டலததுக்குள்வளதொன் அ்ைக்கை வவண்டுைொ?
 கைடலுக்குள் கைட்டப்�ட்ட து்றமுகைஙகைள் 
உள்ளிட்ட கைட்டுைொனஙகைளொல் பசன்்ன பைரினொ 
கைடற்கை்ரயில் ப�ருைளவில் ைணல் வசரந்து 
வருவது �ற்றி ஒன்றிெப் புவி அறிவிெல் து்றயின் 
அறிக்்கை எசசரிக்கிறது. (இந்திெக் கைடற்கை்ரயில் 
கைடவலொர ைொற்றஙகைள் �ற்றிெ வதசிெ ைதிப்�ொய்வு). 

 இந்நி்லயில் பசன்்னயில், குறிப்�ொகை 
பைரினொ கைடற்கை்ரயில் கைடலுக்குள் இவவளவு 
ப�ரிெ கைட்டுைொனம் என்�து அடுதத சில 
�ததொண்டுகைளில் வசதை்டெ இடரபகைொண்டது.

 மீனவர அ்ைப்புகைளின் கைருததுகை்ளயும் 
பூவுலகின் நண்�ரகைள் விண்ணப்�ம் எடுததுக் 
கைொட்டுகிறது.
 ஊரூரகுப்�ம் மீன்பிடிப்வ�ொர கூட்டுறவு 
சஙகைம் ைொநில கைடற்கை்ர ைண்டல வைலொண்்ை 
ஆ்ணெததுக்கு எழுதியுள்ள விண்ணப்�ததில், 
“கைடலிலும் கைடற்கை்ரயிலும் திட்டஙகைள் 
பகைொண்டுவரும் வ�ொது அந்தந்த ைொவட்ட 
மீனவரகைளுக்கு ஏற்�டக்கூடிெ இன்னல் குறிதது 
அறிெ வவண்டும் என்�தற்கைொகைவவ ைொவட்டக் 
கைடற்கை்ர ைண்டல வைலொண்்ைக் குழுைததில் 
மீனவரகைள் சொரபில் மூவர இடம்ப�ற வவண்டும் 
என 2011 அறிவிப்�ொ்ணயில்  கூறப்�ட்டுள்ளது” 
என்று சுட்டிக்கைொட்டியுள்ளனர. ஆனொல் 21 ஆண்டு 
ஆகி விட்டொலும் மீனவரகைள் சொரபில் ஒவர 
ஒரு உறுப்பினர கூட இல்லொைவல கைடலிலும் 
கை்ரயிலும் திட்டஙகைளுக்கு அரசு அனுைதி வழஙகி 
வருகிறது. இதனொல் மீனவரகைளின் நலன்கைள் 
தொக்குறுகின்றன.  

 இததிட்டததுக்கைொகை அணிெைொக்கைப் 
�ட்டுள்ள சுற்றுசசூழல் தொக்கை ைதிப்�ொய்வு அறிக் 
்கையில் கூறியுள்ளவொறு, இந்திெ நி்ல நில 
அதிரவு ைண்டல வ்ர�டததின் �டி இது மித 
ஆ�ததுப் �குதிெொகைக் குறிக்கைப்�ட்டுள்ளது. புெல், 
ஆழிப்வ�ர்ல, சூறொவளி ஏற்�டக் கூடிெ என்றும் 
சுட்டப்�ட்டுள்ளது.
 இந்தச சுற்றுசசூழல் ைதிப்�ொய்வு அறி 
க்்கையில் �ல்வவறு கு்ற�ொடுகைள் கைொணப் 
�டுவ்தயும் பூவுலகின் நண்�ரகைள் சுட்டிக்கைொ 
ட்டியுள்ளனர.

 திட்ட அ்ைவிடததிலிருந்து 500 மீட்டர 
பதொ்லவில் மீன்பிடிச பசெற்�ொடுகைள் இல்்ல 
என்�து உண்்ைென்று. பதன் பசன்்ன்ெச 
வசரந்த 14 ஊரகைள், வட பசன்்ன்ெச வசரந்த 20 
ஊரகைள் என 34 மீனவக் கிரொைஙகை்ளச வசரந்த 
ஆயிரக்கைணக்கைொனவரகைள் இப்�குதியில் மீன்பிடித 
பதொழில் பசய்து வருகின்றனர.
 அழிந்து வரும் உயிரினைொகை அறிவிக் 
கைப்�ட்டுள்ள �ஙகுனி ஆ்ைகைள் (OLIVE RIDDLEY 
TURTLES) வொழ்ந்து முட்்டயிடும் �குதிெொகை 
பைரினொ கைடற்கை்ர இருப்�்த ஆய்வறிக்்கை 
�திவு பசய்கிறது.

[ஆ்ை ப�ரிதொ? தூவல் சின்னம் ப�ரிதொ? என்று 
அரசு எண்ணியிருக்கைக் கூடும் – தி.]

 திட்ட அ்ைவிடததிலிருந்து 130 மீட்டர 
பதொ்லவில் கூவம் ஆறு கைடலில் கைலக்கும் 
கைழிமுகைம் உள்ளது. கைழிமுகைஙகைள் கைடலின் உயிரப் 
�ன்்ைெம் பசழிக்கும் �குதிகைளொகும்.
 கை்ரயிலிருந்து 370 மீட்டர பதொ்லவில் 
திட்ட அ்ைவிடம் இருப்�தொல் கைடலில் 
ஆழ்து்ளகைளிட்டு ப�ரும் ப�ரும் தூண்கைள் 
நிறுவப்�டும். இது மீளபவொண்ணொ நி்லதத 

சூழலிெல் பகைடுந்தொக்குகை்ள ஏற்�டுததக் 
கூடிெதொகும். ஏற்பகைனவவ து்றமுகைம் கைட்டிெதொல் 
வடபசன்்னயில் ஆண்டுக்கு 20 மீட்டர என்ற 
அளவில் கைடலரிப்பு ஏற்�ட்டு வருகிறது. 
கைடலரிப்புக்கு அரசொல் எந்தத தீரவும் கைொண முடிெொத 
நி்லயில் கைடற் சூழலுக்குத வத்வெற்ற இந்த 
நி்னவுச சின்னமும் கைடலரிப்பின் தொக்கைத்தக் 
கூடுதலொக்கைவவ �ென்�டும்.
 உலகைவை வ�சி வரும் கைொலநி்ல 
ைொற்றததின் வைொசைொன வி்ளவுகைள் தமிழகை 
அரசு அறிெொத்வ அல்ல. 2022ஆம் ஆண்டு 
பசன்்ன ைொநகைரொட்சி பவளியிட்ட கைொலநி்ல 
ைொற்றச பசெல்திட்ட (வ்ரவு) அறிக்்கை 
பசொல்வ்தெொவது தூவல் சின்ன ஆதரவொளரகைள் 
பசவிைடுக்கை வவண்டும். கைடல் ைட்டம் உெரந்து 
அடுதத ஐந்தொண்டு கைொலததில் பசன்்னக் 
கைடற்கை்ரயில் 100 மீட்டர அளவுக்கு நிலம் நீரில் 
மூழ்கும் என்று இந்த அறிக்்கை எசசரிக்கிறது.
 ஆகைவவ, கை்லஞரின் ப�ரு்ை்ெக் 
கைடலுக்குள் நி்னவுச சின்னம் அ்ைததுததொன் 
வ�ொற்ற வவண்டும் என்�தில்்ல, ைது்ரயில் 
அ்ைக்கைப்�ட்டு வரும் “கை்லஞர நி்னவு 
நூலகைம்” வ�ொன்ற ஆக்கைச பசெற்�ொடுகைள் 
மூலம் கை்லஞர நி்ன்வப் வ�ொற்றலொம் 
என்று பூவுலகின் நண்�ரகைள் நி்றவொகை முன் 
பைொழிந்துள்ளொரகைள்.
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உக்்ரன் வ�ொர அடுதத கைட்டததிற்கு நகைரும் 
நி்ல்ெ அ்டந்துள்ள நி்ல யில் 

புதிெபதொரு கைளமு்ன்ெ அவசரைொகை திறப்�தற்கு 
அபைரிக்கைொ ஆ்சப்�டுகின்றது. எனவவ தொன் 
தொய்வொனுக்கு பதொடரந்து இரொஜதந்திரிகை்ள 
அனுப்பிவரும் அபைரிக்கைொவும், வநட்வடொ 
நொடுகைளும் தொய்வொனுக்கு அண்்ைெொகை தளம் 
அ்ைப்�தற்கைொன அனுைதி்ெயும் பிலிப்்�ன்ஸ் 
இடம் இருந்து ப�ற்றுள்ளது.
 இந்த நி்லயில் இந்த வொரம் சீனொ 
வின் ஆய்வுப்�ணியில் ஈடு�ட்ட �லூன் ஒன் 
்றயும் சுட்டு வீழ்ததியுள்ளது. அந்த �லூன் 
உளவுப்�ணியில் ஈடு�ட்டதொகை அபைரிக்கைொ 
கூறிவரு்கையில், அது கைொலநி்ல்ெ அவதொனிப் 
�தற்கைொகை �றக்கைவிடப்�ட்டது என கூறுகின்றது 
சீனொ.
 2017 ஆம் ஆண்டில் இருந்து நொன்கு 
தட்வகைள் சீனொவின் �லூன் அபைரிக்கைொவின் 
வொன்�ரப்பில் �றந்ததொகைவும், கிழக்கு ஆசிெொ, 
ஐவரொப்�ொ வ�ொன்ற �குதிகைள் உட்�ட ஐந்து 
கைண்டஙகைளில் சீனொவின் �லூன் உளவுப் �ணிகைளில் 
ஈடு�ட்டதொகை அபைரிக்கைொ பதரிவிததுள்ளது.
 கைடந்த வொரம் அபைரிக்கைொவின் வொன் 
�ரப்பில் கைொணப்�ட்ட �லூன் லததீன் அபைரிக்கை 
நொடுகைளின் வொன்�ரப்பின் ஊடொகை அபைரிக் 
கைொவிற்குள் ஊடுருவிெதொகைவும், �ல ைணி 
வநரம் அபைரிக்கைொவின் முக்கிெ தளஙகைள் மீது 
�றப்்� வைற்பகைொண்டதொகைவும் பதரிவிததுள்ளது 
அபைரிக்கைொ.

  அவதசைெம், �லூன் கைனடொவின் வொன்� 
ரப்பில் கைணப்�ட்டதொகை கைனடொ அபைரிக்கைொவுக்கு 
பதரிவிததுள்ளது. 200 அடிகைள் உெரம் பகைொண்ட 

அந்த �லூ்ன சுட்டுவீழ்தத அபைரிக்கைொ முதலில் 
முற்�டவில்்ல. சுட்டு வீழ்ததப்�ட்டொல் 
த்ரயில் உள்ள ைக்கைள் �ொதிக்கைப்�டுவொரகைள் 
என அபைரிக்கைொ முதலில் பதரிவிததிருந்தது. 
தனது கைருததுக்கு TOP GUN தி்ரப்�்டத்தயும் 
ஆதொரைொகை வசரததிருந்தது.
 ஆனொல் �ல ைணி வநரம் அபைரிக்கைொவின் 
முக்கிெ இடஙகைள் மீது �றந்த �லூன் கிழக்கு கைடல் 
வழிெொகை பவளிவெறி அததிலொந்திக் சமுததிரத்த 
அ்டந்தவ�ொது, ப�ன்ரகைனில் இருந்து கி்டதத 
உததரவுக்கு அ்ைவொகை வவரஜினிெொவில் உள்ள 
லொஙலி வொன்�்டததளததில் இருந்து புறப்�ட்ட 
இரண்டு எப்-22 ைற்றும் இரண்டு எப்-15 ரகை விைொ 

னஙகைள் தொக்குதலுக்கு தொக்கிெழிததுள்ளன.
 தூக்குதல் விைொனஙகைளில் �றப்பு எல்்ல 
க்கு அப்�ொல் �றந்த �லூ்ன எப்-22 ரகை விைொனம் 
AIM-9X sidewinder A2A என்ற ஏவுகை்ண்ெ பகைொண்டு 
தொக்கிெது. பவடிதது சிதறிெ �லூன் கைடலில் 
வீழ்ந்ததுடன், அத்ன தற்வ�ொது அபைரிக்கைொவின் 
கைடற்�்டயினர மீட்டுவருகின்றனர.

 ஆய்வு பசய்த பின்னவர அது பதொடரபில் 
வைலும் தகைவல்கை்ள கூறமுடியும் என அபைரிக்கைொ 
பதரிவிததுள்ளது. அவதசைெம், முதல்கைட்ட 
ஆய்வின் வ�ொது �லூனில் பதொ்லபதொடரபு 
அன்ரனொக்கைள் கைொணப்�ட்டதொகை பதரிவிததுள்ளது. 
கைொலநி்ல்ெ அவதொனிப்�தற்கும் அன்னரொக்கைள் 
வத்வ.
 ஆனொல் ஆட்கைள் அற்ற எந்தவிதைொகை 
�ொதுகைொப்பும் இன்றி பைதுவொகை அ்சந்து பசல்லும் 
�லூ்ன சுட்டு அபைரிக்கைொ உலகை அரஙகில் ஒரு 
நொடகைத்த அரஙவகைற்றியுள்ளதொகை சீனொவின் 
பவளிவிவகைொர அ்ைசசகைம் பதரிவிததுள்ளது. 
ப�ொது நிறுவனததிற்கு பசொந்தைொன கைொலநி 
்ல்ெ அவதொனிக்கும் இந்த �லூன் கைொற்றின் 
அழுததம் கைொரணைொகை சில சைெஙகைளில் தி்ச 
ைொறுவதுண்டு ஆனொல் அபைரிக்கைொ அத்ன 
மி்கைப்�டுததியுள்ளது. எதிரகைொலததில் அபைரிக்கைொ 
வின் இதத்கைெ நடவடிக்்கைகைளுக்கு �திலடி 
பகைொடுக்கைப்�டும் எனவும் அது எசசரிததுள்ளது.
 இந்த நி்லயில் உளவு �லூன்கைள் ஏன் 
தற்வ�ொது முக்கிெததுவம் ப�ற்றுள்ளது?
 அது மிகை இலகுவொகை வடிவ்ைக்கைப்�டக் 
கூடிெது, ஏவுவதற்கு ஏவு தளஙகைளும் 
வத்வயில்்ல. அதிகை புற ஊதொகைதிரகை்ள பவளி 
யிடொததொல் வொன்�ொதுகைொப்பு ப�ொறிமு்ற கைளில் 
இருந்து தப்பி பி்ழக்கும் சொததிெம் கூடிெது. 
எனவவ தொன் அபைரிக்கைொவின் வொன் �ொதுகைொப்பு 
ப�ொறிமு்றகை்ள உ்டதது ஊடுருவியுள்ளதுடன், 
�ல ைணிவநரம் �றந்துள்ளது. 
 ஏவுகை்ணகைள் பகைொண்டு தொக்குவதும் 
கைடினம். எனவவ தொன் கைனடொ ஊடொகை அபைரிக் 
கைொவிற்குள் நு்ளந்த �லூ்ன பைொன்ரொனொ 

�குதியில் ் வதது சுட்டு வீழ்தத எடுதத முெற்சிகைள் 
வதொல்வியில் முடிந்ததொகை த ப�ொக்ஸ் பசய்தி 
நிறுவனம் பதரிவிததுள்ளது. இதத்கைெ �லூன்கைள் 
மிகைவும் ைலிவொன உற்�ததி பசல்வ பகைொண்டது. 
அதொவது சில ஆயிரம் படொலரகைள் பசலவில் 
தெொரிக்கைப்�ட்ட சீனொவின் �லூ்ன தொக்குவதற்கு 
அபைரிக்கைொ 400,000 படொலரகைள் ப�றுைதிெொன 
AIM-9X sidewinder A2A என்ற ஏவுகை்ண்ெ �ென் 
�டுததியிருந்தது.
 இந்த �லூன்கைள் கு்றந்த பசலவில் 
உளவுததகைவல்கை்ள திரட்டும் ப�ொறிமு்ற 
என்கிறொர சீனொ்வ தளைொகைக் பகைொண்ட  Craig Sin-
gleton என்ற �ொதுகைொப்பு ஆய்வொளர.

 பசய்ைதிகை்ள விட வவகைைொகை தகைவல்கை்ள 
தளததிற்கு அனுப்புவதுடன், 
வி ை ொ ன ங கை ள ொ ல் 
கைண்டறிவதும் கைடினைொனது. 
உ ல ங கு வ ொ னூ ர தி கை ள் 

த்ரயில் இருந்து 7 கி.மீ உெரம் வ்ர �றக்கை 
கூடிெ்வ. �ெணிகைள் விைொனம் 14 கி.மீ உெரம் 
வ்ர �றக்கை கூடிெ்வ. அபைரிக்கைொவின் 
தொக்குதல் ைற்றும் உளவு விைொனஙகைள் 28 கி.மீ 

உெரம் வ்ர �றக்கை கூடிெ்வ. ஆனொல் �லூன்கைள் 
17 - 42 கி.மீ உெரம் வ்ர �றக்கை கூடிெ்வ.

 அதொவது 36,000 கி.மீ உெரததில் பசய் 
ைதிகைள் �றக்கும்  Exosphere இற்கும் தொக்குதல் 
விைொனஙகைள் �றக்கும் Stratosphere இற்கும் 
இ்டயில் �றக்கை கூடிெ்வ. Troposphere இற்கு 
வைல் இ்வ �றப்�தொல் அவற்றொல் �ெணிகைள் 
விைொனஙகைளுக்கு எந்த �ொதிப்புக்கைளும் இல்்ல.
பசய்ைதிகை்ள விட இ்வ பைதுவொகை �றப்�துடன், 
பூமியின் சுழற்சி கைொரணைொகை பசய்ைதிகைளொல் 
அதிகை வநரம் முக்கிெைொன �குதிகைளில் தரிதது 
நிற்கை முடிவதில்்ல. ஆனொல் �லூன்கைளொல் அது 
முடியும்.
 �னிப்வ�ொர கைொலததில் கூட அபைரிக்கைொவும், 
ரஸ்ெொவும் இதத்கைெ �லூன்கை்ள உளவுப் 
�ணிகைளுக்கைொகை �ென்�டுததியிருந்தன. 23 மி.மீ 
பீரஙகிகைள் ப�ொருததப்�ட்ட Myasishchev M-55 என்ற 
அதிகை உெரததில் �றக்கும் உளவு விைொனஙகைளும் 
பிரததிவெகைைொகைத தெொரிக்கைப்�ட்டு அன்று வசொவித 
தினொல் �ென்�டுததப்�ட்டிருந்தது.
 ஆனொல் தற்வ�ொது எழுந் துள்ள வகைள்விகைள் 
என்னபவனில்
 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் �ல தட்வகைள் 
�றந்த �லூ்ன கைண்டுபகைொள்ளொைல் விட்ட 
அபைரிக்கைொ தற்வ�ொது ஏன் அத்ன சுட்டு 
வீழ்ததியுள்ளது? �ல ைணிவநரம் அபைரிக்கைொவின் 
முக்கிெ �குதிகைளிற்கு வைலொல் �றந்த �லூன் 
உண்்ையில் உளவு �லூனொகை இருந்தொல் 
அது தகைவல்கை்ள வசகைரிதது தளததிற்கு 
அனுப்பியிருக்கும். அவவொறு அனுப்பிெ பின்னர 
கைடல் வழிெொகை தளம் திரும்பிெ �லூ்ன சுட்டு 
வீழ்ததுவது �்டதது்ற ரீதிெொகை புததிசொலிததனம் 
அற்றது. அதொவது தகைவல்கை்ள வசரிப்�தற்கு 
முன்னர அத்ன தடுததிருக்கை வவண்டும்.
 அவவொறு அபைரிக்கைொ தடுக்கை தவறிெது 
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வகைொவிட்-19 பநருக்கைடி அதன் பின்னர 
உருவொகிெ உக்்ரன் வ�ொர வ�ொன் 

ற்வ உலகின் �ல நொடுகை்ள மிகைப்ப�ரும் 
ப�ொருளொதொர சரிவுக்கு இட்டுச பசன்றுள்ளது. 
அபிவிருததி அ்டந்துவரும் நொடுகைளும் இந்த 
பநருக்கைடியில் இருந்து தப்�வில்்ல.
 �ஙகுசசந்்தகைளின் சரிவு, வ�ொரின் 
ஆரம்�ம், வ�ொரின் முடிவு, தவறொன கைடன் 

பகைொள்்கைகைள், இெற்்கை அனரததம் என்�ன 
ப�ொருளொதொர வீழ்சசிக்கு கைொரணம். கைடந்த 2008 ஆம் 
ஆண்டு இடம்ப�ற்ற மிகைப்ப�ரும் ப�ொருளொதொர 
சரிவு (Great Depression) ைக்கைளின் வொழ்விலும் 
சமூகைக்கைட்ட்ைப்பிலும் நிரந்தர ைொற்றத்த 
ஏற்�டுததியிருந்தது.

1772 இல் ஏற்்படட ்கடன் பநருக்்கடி
பிரிததொனிெொவில் ஏற்�ட்ட இந்த கைடன் பநருக் 
கைடி தொன் முதலொவது வஙகிகைளின் சரிவொகை 
பகைொள்ளப்�டுகின்றது. இஙகிலொந்தின் ைததிெ 
வஙகி அதிகைொரிெொன அலக்சொண்டர வ�ொர்டஸ் 
அதிகை கைடன்சு்ை கைொரணைொகை பிரொன்ஸ் இற்கு தப்பி 
ஓடிெதொல் இந்த நி்ல ஏற்�ட்டது.

  இதனொல் ைக்கைளிடம் ஏற்றட்ட �தற்றம் 
ைற்றும் அசசம் கைொரணைொகை ைக்கைள் தைது �ணத்த 
வஙகிகைளில் இருந்து எடுதததொல் பிரிததொனிெொ 
ைற்றும் ஐவரொப்பிெ நொடுகைளில் 30 வஙகிகைள் 
பசெலிழந்தன.

1789 இல் ஏற்்படட பெபபு (Copper) என்்ற 
்தபாதுபப்பபாருள் அச்ெம்

அபைரிக்கைொ கைொகித நொெணத்த அறிமுகைப் 
�டுததிெதொல் ைக்கைள் �ென்�டுததி வந்த பசப்பு 
நொெணம் பதொடரபில் அசசஙகைள் எழுந்திருந்தன. 
ப�ருைளவொன வ�ொலிெொன பசப்பு நொெணஙகைள் 
�ென்�ொட்டில் இருந்ததும், பசப்பின் வி்ல 
வீழ்சசி்ெ ஏற்�டுததியிருந்தது.
 

1802 இல் ஏற்்றடட ப்பபாருளபா்தபார வீழ்ச்சி
பிரொன்ஸில் இடம்ப�ற்ற புரட்சியில் பநப்வ�ொலி 
ென் பவற்றிப�ற்றதொல் அபைரிக்கைொவின் ப�ொரு 
ளொதொர வளரசசி ஆட்டம் கைண்டது. வட ஆபிரிக் 
கைொவின் கைடற்பகைொள்்ளெரகைள் கைப்�ல்கை்ள 
பகைொள்்ளெடிதததொல் ப�ொருளொதொர சரிவு 
வைொசைொகி அபைரிக்கைொ ப�ொருளொதொர வீழ்சசி்ெ 

கைண்டிருந்தது. அதுவவ First Barbary வ�ொ்ர 
ஏற்�டுததியிருந்தது.

1812 இல் ஏற்்றடட ெரிவு
வ�ொரினொல் அபைரிக்கைொவின் ப�ொருளொதொரம் 
சரி்வ கைண்டிருந்தது. எனினும் வ�ொருக்கைொன ஆயுத 
உற்�ததி்ெ அதிகைரிததததொல் அபைரிக்கைொ அதில் 
இருந்து தப்பிெது.
 

ப்பபாயபாஸ திடட ெரிவு -1825
கிரவகைொர ைக்கிரகைர என்ற வரததகைர வ�ொலிெொன 
அரச முறிகை்ள வஙகிகைளில் ்வதது �ணத்த 

ப�ற்றுக்பகைொண்டது பதரிெவந்ததொல் ைக்கைளிடம் 
�தற்றம் ஏற்�ட்டு ப�ொருளொதொர வீழ்சசி 
ஏற்�ட்டிருந்தது. ப�ருைளவொன ைக்கைள் தைது 
வசமிப்புக்கை்ள இழந்திருந்தனர.
1837 இல் ஏற்�ட்ட �தற்றம்
 கைொணிகைள் ைற்றும் இெற்்கை வளஙகை்ள 
தனிெொர ைெப்�டுததி ப�ொருளொதொர அபிவி 
ருததி்ெ வைற்பகைொண்ட சைெததில் அபைரிக்கை 
வஙகிகைளில் ஏற்�ட்ட தவறினொல் �தற்றம் உரு 
வொகியிருந்தது. அதனொல் �ருததியின் வி்ல 
சரி்வ சந்திதததுடன் ைக்கைள் வஙகிகைளில் 
இருந்து தைது �ணஙக்கை்ளயும் எடுததிருந்தனர. 
இது அபைரிக்கைொவில் ப�ொருளொதொர வீழ்சசி 
ஏற்�ட்டிருந்தது.

1873 இல் ஏற்்படட மி்க நீண்ட வீழ்ச்சி 
வட�சுபிக் பதொடரூந்து சொ்ல கைட்டுைொ 
னப்�ணிகைளில் ப�ருைளவொன ைக்கைளின் நிதி்ெ 
முதலீடு பசய்திருந்த Jay Cooke & Co என்ற நிறுவனம் 
வீழ்சசி கைண்டதொல் மிகைப்ப�ரும் ப�ொருளொதொர 
பநருக்கைடி அபைரிக்கைொவில் ஏற்�ட்டிருந்தது. ஆறு 
வருடஙகைள் நீடிதத இந்த ப�ொருளொதொர வீழ்சசி 
மிகைநீண்ட வீழ்சசிெொகை கைருதப்�டுகின்றது.
1884 இல் ஏற்�ட்ட �தற்றம்
 அபைரிக்கைொவில் இரு வஙகிகைள் வீழ்சசி 
ெ்டந்ததொல் பதொடரூந்து வீதி கைட்டுைொனம் 
�ொதிப்�்டந்தது, �ல வஙகிகைளும் பநருக்கைடி்ெ 
சந்திதததுடன் அபைரிக்கைொ ப�ொருளொதொர 
வீழ்சசி்ெ கைண்டிருந்தது.

1907 இல் ஏற்்படட வீழ்ச்சி
அபைரிக்கைொவில் �ல நிறுவனஙகைள் மூடப்�ட்டதொல் 
இந்த வீழ்சசி ஏற்�ட்டிருந்தது. அதன் பின்னவர 1913 
இல் Federal Reserve அ்ைப்பு உருவொக்கைப்�ட்டது.
1920 - அபைரிக்கைொவில் ஏற்�ட்ட மிகைப்ப�ரும் 
வீழ்சசி
 முதலொவது உலகைப் வ�ொருக்கு பின்னர 
அபைரிக்கைொ கைடு்ைெொன கைடன் சு்ை்ெ 
எதிரபகைொண்டதொல் அதன் பைொதத உற்�ததி 38 
விகிதம் வீழ்சசி கைண்டிருந்தது. வ�ொரின் வ�ொது 
வைற்பகைொள்ளப்�ட்ட அதிகை உற்�ததி நிறுத 
தப்�ட்டதும் இதற்கைொன கைொணம்.

1929 இல் ஏற்்படட மி்கபப்பரும் வீழ்ச்சி
அபைரிக்கைொவின் �ல த்லமு்றகை்ள அழிதத 

வீழ்சசி இது. சந்்த வீழ்சசிவெ கைொரணம். 4000 
வஙகிகைள் மூடப்�ட்டன, வவ்லெற்வறொர எண்ணி 
க்்கை 25 விகித்த எட்டிெது. ப�ருைளவொனரகைள் 
வீடு்ள இழந்ததுடன், �ட்டினி்ெயும் எதிர 
பகைொண்டனர.

1937 - ருெபவல்ற் வீழ்ச்சி
Franklin Roosevelt என்�வர பகைொண்டுவந்த புதிெ 
பகைொள்்கைகைள் அபைரிக்கைொ்வ முன்்னெ பநருக் 
கைடிகைளில் இருந்து மீட்டவ�ொதும் அது பின்னர 
வரவுபசலவுததிட்டததில் �ற்றொக்கு ்ற்ெ 

ஏற்�டுததிெதுடன் வைலும் ஒரு வீழ்சசிக்கு கைொர 
ணைொகிெது.

1973 இல் ஏற்்படட எரிவபாயு பநருக்்கடி
அரபு நொடுகைளுக்கும் இஸ்வரலுக்கும் இ்டயில் 
ஏற்�ட்ட வ�ொர கைொரணைொகை சிரிெொ ைற்றும் எகிப்தது 
த்ல்ையிலொன அரபு நொடுகைள் வைற்குலகை 
நொடுகைளுக்கைொன எரிவொயு ஏற்றுைதி்ெ த்ட 
பசய்ததொல் இந்த பநருக்கைடி ஏற்�ட்டது.

1979 இல் ஏற்்படட எரிெக்தி பநருக்்கடி
ஈரொனில் ஏற்�ட்ட புரட்சி கைொரணைொகை புதிெ அரசு 
எரிப�ொருள் ஏற்றுைதிக்கு கைட்டுப்�ொடுகை்ள 
விதிதததொல் ஏற்�ட்டது. இது வைற்குலகை நொடுகைளில் 
எரிப�ொருள் வி்ல உெர்வ ஏற்�டுததியிருந்தது.

 

1980 - லததீன் அபைரிக்்கபாவின் வீழ்ச்சி
லததீன் அபைரிக்கை நொடுகைளில் ஏற்�ட்ட �ணவீக்கைம், 
கைடன் சு்ை ைற்றும் வட்டி விகித அதிகைரிப்புக்கைள் 
என்�ன �ல நொடுகை்ள �ொதிததது. பிவரசில் ைற்றும் 
பைக்சிவகைொ ஆகிெ நொடுகைளின் கைடன் சு்ை அதன் 
பைொதத உற்�ததி்ெ விட அதிகைரிததிருந்தது.

1998 - ஆரென்ரீனபாவில் ஏற்்படட வீழ்ச்சி
பிவரசில், பைக்சிவகைொ ைற்றும் ரஸ்ெொவில் ஏற்�ட்ட 
ப�ொருளொதொர வீழ்சசி ஆரஜன்ரீனொ்வ கைடு்ைெொகை 
�ொதிததது. அஙகு வவ்லெற்வறொர எண்ணிக்்கை 
20 விகிதத்த எட்டிெதுடன், 50 விகிதைொவனொர 
�ட்டினி்ெ வநொக்கி தள்ளப்�ட்டனர.

2008 இல் ஏற்்படட வீடடு விறல வீழ்ச்சி
அபைரிக்கைொவின் வீடு விற்�்ன சந்்த சரிந்ததொல் 
உலகில் �ல நொடுகைள் கைடு்ைெொன ப�ொருளொதொர 
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சந்திப்புக்கைள், அதன்பின்னொ் அவொ்கைள் பதரிவிதத 
கைருததுக்கைளுக்கு தமிழ்ப் �ததிரி்கைகைள்தொன் 
முக்கிெததுவம் பகைொடுததுள்ளனவவ தவிர, சிஙகைள 
ஆஙகில ஊடகைஙகைள் அ்வ பதொடொ் �ொகை அலட்டிக் 
பகைொள்ளவவ இல்்ல. 
 பிரதொன அரசிெல் கைட்சிகைள் பைௌன 
ைொகை இருந்தொலும் பிக்குகைள் மூலைொகை 13 க்கு 
எதிரொன உணொ்வுகைள் சிஙகைளவொ்கைள் ைததி 
யில் �ரப்�ப்�டுவ்த உணர முடிகின்றது. 
1987 இல் இலங்கை - இந்திெ உடன்�டிக்்கை 
்கைசசொததிடப்�ட்டவ�ொதும், இது வ�ொன்ற 
வ�ொரொட்டஙகைள் பிக்குகைளொல் முன்பனடுக்கைப் 
�ட்டது. வஜ.ஆொ்.பஜெவொ்ததன அத்ன 
இரொணுவத்தப் �ென்�டுததி அடக்கினொொ். 
அதன்மூலைொகைவவ பின்னொ் 13 ஆவது திருததச 
சட்டம் ந்டமு்றக்குக் பகைொண்டுவரப்�ட்டது. 
 �ண்டொ - பசல்வொ உடன்�டிக்்கை 
்கைசசொததிடப்�ட்டவ�ொதுகூட இவத வ�ொன்ற 
வ�ொரொட்டஙகைள் பிக்குகைளொல் முன்பனடுக்கைப் 
�ட்டது. பிக்குகைள் அரசிெலில் பசல்வொக்குச 
பசலுததக்கூடிெவொ்கைளொகை ைொற்றை்டந்தது 
அதன்வ�ொதுதொன். இந்த எதிொ்ப்புக்கைளுக்கு முகைங 
பகைொடுக்கை முடிெொத �ண்டொரநொெக்கை பின்னொ் அந்த 
உடன்�டிக்்கை்ெ கிளிதபதறிந்தொொ் என்�து 
வரலொறு. ஆனொல், அவதகைொரணததுக்கைொகை பின்னொ் 
�ண்டொரநொெக்கை, ப�ௌதத பிக்கு ஒருவரொல் பின்னொ் 
சுட்டுக்பகைொல்லப்�ட்டொொ். 
 �ண்டொ - பசல்வொ உடன்�டிக்்கை ந்ட 
மு்றப்�டுததப்�ட்டிருந்தொல் இனபநருக்கைடிக் 
கைொன தீொ்வு அப்வ�ொவத கைொணப்�ட்டிருக்கும். 
�ொரிெ உயிரிழப்புக்கைளுக்கும், ப�ொருளொதொரச 
சீரழிவுகைளுக்கும் கைொரணைொகை இருந்த வ�ொரும் 
இடம்ப�ற்றிருக்கைொது. சிஙகைளத த்லவொ்கைள் 
பிக்குகைளின் இனவொதப்வ�ொரொட்டஙகைளுக்கு அடி 
�ணிந்ததன் வி்ளகை்ள நொடு அனு �விதது 
விட்டது. இவத வரலொறு மீண்டும் திரும்�ப் 
வ�ொகின்றதொ? என்�துதொன் தற்வ�ொது ந்டப�றும் 
நிகைழ்வுகை்ளப் �ொொ்க்கும் வ�ொது எைக்கு எழும் 
வகைள்வி!
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வவண்டிெ திற்னக் நொம் பகைொண்டிருக்கை வவண் 
டிெது  மிகைவும் அவசிெம். அப்வ�ொதுதொன் வைம் 
�ட்ட உலகைத்த நம்ைொல் உருவொக்கை முடியும்.
 என்னு்டெ தந்்த ப�ொலிவிெொவில் 
பகைொல்லப்�ட்டொர. அ்தபெொட்டிப் �ல இ்ச 
ஞரகைளும், �ொடலொசிரிெரகைளும் அழகிெ �ொடல் 
கை்ள உருவொக்கினர. அவற்றில் சில �ொடல்கைள் 
நிசசெைொகை உஙகைளுக்கும் பதரிந்திருக் கும். 
எனக்கு மிகைவும் பிடிதத �ொடல் ஒன்று உள்ளது. 
அந்தப் �ொடல் வரிகைள் இழப்பின் வலி்ெச 
பசொல்கின்றன. அதனுடன் கூடவவ ைக்கைளின் 
வலி்ை்ெயும் கூறுகின்றன. அந்தப் �ொடல் 
பசொல்கிறது இந்த மூன்றொம் உலகைம் வச 
குவவரொ்வ இழந்ததற்கைொகை அழப் வ�ொகிறது, 
ஆனொல் கைண்ணீரொல் அழப் வ�ொவதில்்ல, 
வ�ொரொட்டததொல் அழப் வ�ொகிறது. இறுதிெொகை 
அரபஜண்டினிென் �ொடல் ஒன்று உள்ளது. அது 
பசொல்கிறது நொன் இறந்தொல் எனக்கைொகை நீஙகைள் 
அழ வவண்டொம். ஆனொல் நொன் பசய்தப் �ணி்ெ 
நீஙகைளும் பசய்யுஙகைள். அதன் மூலம் உஙகைளில் 
நொன் பதொடரந்து வொழ்ந்து பகைொண்டிருப்வ�ன். அது 
எனக்கு மிகைசசிறப்�ொனதொகைத பதரிகிறது. வலி 
வரும் வ�ொது அழலொம். ஆனொல் வ�ொரொட்டத்தத 
பதொடர நொம் வலி்ையுடன் இருக்கைவவண்டும்.

 நன்றி - �ொழி
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என்�து �லூன் உண்்ையில் கைொலநி்ல அவ 
தொனிப்புக்கைொகை அனுப்�ப்�ட்டது என்�து 
அபைரிக்கைொவுக்கு பதரியுைொ என்ற சந்வதகைஙகை்ள 
எழுப்பியுள்ளது.
 அவதசைெம் இந்த �லூன்கைளின் உளவு 
கைருவிகை்ள த்ரயில் இருந்து பசெலிழக்கை ்வக் 
கும் பதொழில்நுட்�ஙகைள் அபைரிக்கைொவிடம் 
உண்டு எனவவ சீனொவின் �லூன் ஏற்கைனவவ 
�லவீனப்�டுததப்�ட்டு விட்டது என்கிறொர 
ப�ன்ரகைனின் �ொதுகைொப்புத து்றக்கைொன மூதத 
அதிகைொரி.
 அவவொபறனில் ஏன் நிரொயுத�ொணிெொகை 
நின்ற �லூன் தற்வ�ொது சுடப்�ட்டது?
 2027 ஆம் ஆண்டு சீனொ - தொய்வொன் வ�ொர 
ஆரம்�ைொகும் என்கிறொர அபைரிக்கைொவின் புல 
னொய்வு அ்ைப்�ொன சி.ஜ.ஏயின் த்லவர வில்லி 
ெம் வ�ரன்ஸ். எனவவ தொன் தொய்வொனுக்கு 
பதொடரந்து ஆயுதஙகை்ள வழஙகைகின்றது அபை 
ரிக்கைொ.
 பிலிப்்�ன்ஸ் இலும் 30 ஆண்டுகைளக்கு 
பின் மீண்டும் தளம் அ்ைக்கின்றது அபைரிக்கைொ. 
இலங்கையிலும் வசொ�ொ உடன்�ொட்்ட பகைொண்டு 
வந்து தளம் அ்ைக்கை திட்டமிடுகின்றது. 
 வ�ொ்ர ஆரம்பிப்�தற்கு முன்னர எதிரி்ெ 
ஒரு �ெஙகைரைொனவனொகை சிததரிப்�து வ�ொரிெல் 
தததுவம் அதன் மூலம் உலகை நொடுகைளின் எதிரப்்� 
தணிததுவிடலொம். அபைரிக்கைொவின் முன்னொள் 
பவளிவிவகைொரச பசெலொளர பகைொலின் �வல் 
ஐ.நொவில் ஒரு குப்பி்ெ கைொண்பிதது 45 நிமிடததில் 
ஈரொக் எம்்ை அழிக்கும் என்று கூறிெ்த வ�ொலவவ 
இதுவும்.
 ஆனொல் ஈரொக்கும் சீனொவும் ஒன்றொ என் 
�்த கைொலம் உணரததும்.

நிரொயு�பொணியொ்க ... த�ொடர்ச்சி...

வைற்வகைொள் கைொட்டி, தமிழ் ைக்கைள் வதசிெக் கூட் 
டணியின் த்லவர  சி.வி-விக்வனஸ்வரன்   ைகைொ 
நொெக்கை வதரரகைளுக்கு �தில் கைடிதபைொன்்ற 
அனுப்பியுள்ளதுடன், அதில் �ல விடெஙகை்ள 
வலியுறுததியுள்ளொர. 
 அகிம்்ச என்�து இந்து, ப�ௌததம், 
சைணம் ஆகிெ ைதஙகைளின் முக்கிெ வகைொட்�ொடு 
எனவும், ஒரு �குதி ைக்கைளுக்கு தீஙகு 
வி்ளவிக்கைக்கூடிெ விடெத்த வதரரகைளொல் 
எவவொறு வ�ொதிக்கை முடியும் எனவும் தமிழ் 
ைக்கைள் வதசிெக் கூட் டணியின் த்லவர 
ைகைொநொெக்கை வதரரகைளிடம் வினவியுள்ளொர.
 அததுடன், தமிழ் வ�சும் ைக்கைள் வடக்கு, 
கிழக்கில் 3000 வருடஙகைளுக்கும் வைலொகை வொழ்ந்து 
வருவதொகை சுட்டிக்கைொட்டியுள்ள �ொரொளுைன்ற 
உறுப்பினர சி.வி-விக்வனஸ்வரன்,  இலங்கையின் 
புரொதன வரலொற்்ற உததிவெொகைபூரவைொகை 
எழுதுவதற்கு சிஙகைள, தமிழ், முஸ்லிம் இந்திெ, 
சரவவதச வரலொற்றொசிரிெரகை்ள உள்ளடக்கிெ 
குழுபவொன்்ற நிெமிக்கை  ஜனொதி�தி்ெ வகைொரு 
ைொறும் ைகைொநொெக்கை வதரரகை்ள வலியுறுததியுள் 
ளொர.
 ைொகைொண ச்�கைளுக்கு கைொணி கைொவல்து்ற 
அதிகைொரஙகை்ள வழஙகும் �ட்சததில், அ்னதது 
ைொகைொண ச்�கைளும் பிரிவி்ன்ெக் வகைொரும் 
என கைருதுகின்றீரகைளொ என தனது கைடிதததில் 
வகைள்விபெழுப்பியுள்ள  சி.வி-விக்வனஸ்வரன் , 
சுவிட்சரலொந்தில் 20 உ� பிரிவுகைள் உள்ள்தயும் 
சுட்டிக்கைொட்டியுள்ளொர. 
 அதற்கை்ைெ, சுவிட்சரலொந்்த வ�ொன்று 
அ்னதது ைொகைொணஙகைளும் சுதந்திரைொகைவும் 
தனிததனிெொகைவும் பசெற்�டுவதற்கு அனு 
ைதிக்கின்ற மு்ற்ை்ெ இலங்கையும் பகைொண் 
டிருக்கை வவண்டும் என வலியுறுததியுள்ளொர.
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ஆயிரக்கைணக்கைொன இ்ளஞரகைளுக்கு எம்மிடம் 
எந்த �திலும் இல்்ல.இன் நி்லயில்  மீண்டும் 
ஒரு மு்ற இந்த பிரிததொளும் தந்திரத்த இலங்கை 
அரசு மிகைவும் வநரததிெொகை  பசெற்�டுதத பதொடஙகி 
உள்ளது.
 ஏற்கைனவவ சிஙகைள குடிவெற்றம், அரச 
ஆதரவு ப�ற்ற கைட்சிகைளின் அதிகைொரம், இஸ்லொமிெ 
அரசிெல் த்லவரகைளின் ஆதிக்கைம் என நொன்கு 
�க்கைஙகைளிலும் அழுததததிற்கு ைததியில் இருக்கும் 
கிழக்கு ைொகைொண ைக்கைளுக்கு, தமிழ் வதசிெக் 
கூட்ட்ைப்பின் இந்த பிளவு வைலும் �ல 
பிரிவுகை்ள உண்டொக்கி ைொற்றுக் கைட்சிகைளுக்கு 
சொதகைைொன நி்ல்ெ உருவொக்கி விடும்.
 இவவொறொன நி்லயிவலவெ வடக்கி 
லிருந்து கிழக்கு வநொக்கிெ கைறுப்பு சுதந்திர தின 
எழுசசிப்வ�ரணிெொனது தமிழ் வதசிெததின் எழுசசி 
என்ற விடெததிற்கு அப்�ொல் கிழக்கில் ைட்டுைல்ல 
வடகிழக்கு இ்ணந்த தொெகைததில் தமிழ் வதசிெ 
சக்திகைளின் ஒன்று�ட்ட விடெததி்னயும் 
பவளிப்�டுததியுள்ளது.தமிழ் வதசிெததி்ன 
வலுப்�டுதத மு்னயும் தமிழ் வதசிெ சக்திகைள் 
இவவொறொன பிரிததொளும் தந்திரததில் சிக்கியுள்ள 
தமிழ் வதசிெ சக்திகை்ள ஒன்று�டபசய்வதற்கைொன 
வ�ொரொட்டஙகை்ள அல்லது பசெற்�ொடு்ள முன் 
பனடுக்கை வவண்டும்.
 ஆ�தது நி்லயில் உள்ள கிழக்கின் 
இருப்பி்ன �ொதுகைொக்கை தமிழ் வதசிெததின் 
இருப்பு என்�து வலுவொனதொகை அ்ைெவவண்டும் 
என்�்த அ்னதது தரப்பினரும் உணரந்து பசெற் 
�டமுன்வரவவண்டும்.

ஆபதது நிலை... த�ொடர்ச்சி  ...

பநருக்கைடி்ெ சந்திததன. 10 மில்லிென் ைக்கைள் 
அபைரிக்கைொவில் வீடுகைொ்ள இழந்திருந்தனர.
 

2009 கிறீஸ இல் ஏற்்படட ெரிவு
2008 இல் ஏற்�ட்ட �ஙகுசசந்்த சரிவு ஏ்னெ 
ஐவரொப்பிெ நொடுகை்ள விட கிறீஸ் நொட்்ட அதிகைம் 
�ொதிததொல் அதன் கைடன் சு்ை அதிகைரிதது முற்றொன 
ப�ொருளொதொர வீழ்சசி்ெ கைண்டிருந்தது.

உைகில் ஏறபடட... த�ொடர்ச்சி  ...

திருததததின் பிரதிபெொன்றும் தீயிட்டுக் 
பகைொழுததப்�ட்ட்ை சகைலரினதும் கைவனத்த 
ஈரதத ஒரு பசெலொகை அ்ைந்தது.பிக்குகைளின் 
எதிரப்பு நடவடிக்்கைகைள் கைொரணைொகை வ�ொக் 
குவரதது நடவடிக்்கைகைளும் அன்்றெ தினம் 
�ொதிப்�்டந்திருந்தன.இதனொல் ப�ொதுைக்கை 
ளின் இெல்பு வொழ்க்்கையும் ப�ரிதும் �ொதிப் 
�்டந்திருந்தது.இவதவவ்ள �ொரொளுைன்றததின் 
பிரதொன நு்ழவொயிலுக்கு அருகிலும் பிக்கு ஒருவர 
ஆரப்�ொட்டததில் ஈடு�ட்டிந்தொர.
 1957 ஜூ்ல �ண்டொ பசல்வொ உடன் 
�டிக்்கை, 1965 டட்லி பசல்வொ உடன்�டிக்்கை 
என்�ன ப�ௌதத பிக்குகைளின் எதிரப்பு கைொரணைொகை 
ஏற்கைனவவ ்கைவிடப்�ட்ட்ையும் இஙகு 
வநொக்கைததக்கைதொகும்.
 இதத்கைெ ஆரப்�ொட்டஙகைளொல் 13 ஆவது 
திருததச சட்டத்த முழு்ைெொகை ந்டமு்றப் 
�டுததுவதில் சிக்கைல்கைள் வைபலழுந்துள்ளன.
இந்நி்லயில்  ப�ௌதத பிக்குகை்ள மீறி 13 
ஐ அமுல்�டுதத முடிெொது என்று முன்னொள் 
ஜனொதி�தி ்ைததிரி�ொல சிறிவசன அண்்ையில் 
�ொரொளுைன்றததில் பதரிவிததிருக்கின்றொர.இரு 
புறமும் �ற்றி எரியும் தீப்�ந்தம் ்த ஜனொதி �தி 
்கையில் எடுததுள்ளதொகைவும் கைருதது பவளிப் 
�ொடுகைள் இருந்து வருகின்றன.
 எவவொபறனினும்  ஒற்்றெொட்சிக்கு 
�ொதிப்பு ஏற்�டொத வண்ணம் அதிகைொரப்�கிரவு 
வைற்பகைொள்ளப்�டும் என்று அரச தரப்பு பசய்திகைள் 
வலியுறுததுகின்றன.இதன் நம்�கைததன்்ை்ெ 
கைருததில் பகைொண்டு 13 ஆவது சீரதிருததததின் 
முழு்ைெொன அமுலொக்கைததிற்கு சகைலரும் 
ஒதது்ழப்பு வழஙகுவவத சிறந்ததொகும் என்று 
நி்னக்கிவறன்.

13  இன்  முழுலை... த�ொடர்ச்சி  ...
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அதி�ர ஒவலொப் ஸ்பகைொல்ஸ் ஆகிவெொ்ர 
சந்திதததுடன், பிரொசல்ஸ் பசன்று ஐவரொப்பிெ 
நொடொளுைன்றததிலும் உ்ரெொற்றியிருந்தொர.
 எல்லொ நொட்டு த்லவர கைளிடமும் நீண்ட 
தூர ஏவுகை்ணகைள் ைற்றும் நவீன விைொனஙகை்ள 
உக்்ரன் அதி�ர வகைட்டுள்ளொர. ஆனொல் 
டொஙகிகை்ள பகைொடுப்�தற்கு சம்ைதிததுள்ள 
வநட்வடொ நொடுகைள் தொக்குதல் விைொனஙகைi 
பகைொடுக்கை அசசம் பதரிவிததுள்ளன.
 வி்ரவொகை இந்த ஆயுதஙகைள் கி்டததொல் 
ரஸ்ெொ்வ வ�ொரில் வதொற்கைடிக்கை முடியும் என 
பசலன்ஸ்கி பதரிவிததுள்ளொர. ஆனொல் இந்த 
வருட முடிவுக்குள் கைளததில் ரஸ்ெொ்வ உக்்ரன் 
வதொற்கைடிக்கும் என பிரிததொனிெொவின் பிரதைர 
பதரிவிததுள்ளொர. உக்்ரன் விைொனிகைளுக்கு 
நவீன தொக்குதல் விைொனஙகைள் பதொடர�ொன 
�யிற்சிகை்ள வழஙகைவுள்ளதொகைவும் அவர பதரி 
விததுள்ளொர.
 இதனி்டவெ எைது முடிவில் ைொற்றம் 
இல்்ல அதொவது இந்த வ�ொரில் ரஸ்ெொ 
பவற்றிப�றக் கூடொது என வஜரைனியின் 
அதி�ர பதரிவிததுள்ளொர. வ�ொர விைொனஙகை்ள 
வழஙகுவதற்கு தொம் பின்நிற்கைப்வ�ொவதில்்ல 
என பிரொன்ஸ் அதி�ர பதரிவிததுள்ளதுடன் 
வநட்வடொ நொடுகைள் 300 இற்கு வைற்�ட்ட 
டொஙகிகை்ள உக்்ரனுக்கு வழஙகுவதற்கும் 
நடவடிக்்கைகை்ள வைற்பகைொண்டு வருகின்றன.

ஐரரொப்பிய நொடு  ... த�ொடர்ச்சி  ...

பதொடரந்து அதன் சந்்த ப�றுைதி 120 பில்லிென் 
படொலரகை்ள இழந்துள்ளது. அத்ன பதொடரந்து 
2.5 பில்லிென் படொலரகைள் �ஙகுசசந்்த வொய்ப் 
புக்கை்ளயும் அந்த நிறுவனம் நிறுததியிருந்தது.
 எம்.எஸ்.சி.ஐ நிறுவனததின் அறிக்்கை்ெ 
பதொடரந்து மும்்� �ஙகுசந்்தயில் இருந்த 
இந்த நிறுவனததின் 10 கி்ள நிறுவனஙகைளில் 
9 நிறுவனஙகைள் எசசரிக்்கை நி்லக்கு வீழ்சசி 
கைண்டுள்ளன.
 இந்திெ பிரதைர நவரந்திரவைொடியின் 
நண்�ரொன அதொனி ஆசிெொவில் முதலொவது 
பசல்வந்தனர என்ற நி்லயில் இருந்து வீழ்சசி 
கைண்டதுடன், உலகை பசல்வந்தரகைளின் �ட்டிெலில் 
மூன்றொம் இடததில் இருந்து 17 ஆம் இடததிற்கும் 
பசன்றுள்ளொர.

த�ொடர்ந்து வீழ்ச்சி ... த�ொடர்ச்சி  ...

யில்்ல என இந்த நொவளடு பவளியிட்ட கைருததும் 

�டமும் மூஸ்லீம் ைக்கைளின் ைரணததில் இந்த 

ஊடகைம் ைகிழ்சசி அ்டவதொகை அவ தொனிகைள்.

 இெற்்கை அனரததததினொல் �திக்கைப்�ட்ட 

இரு நொடுகைளிலும் வொழும் �ல மில்லிென் 

ைக்கை்ள இந்த ஊடகைம் அவைதிப்�தொகை சமூகைவ 

்லததளஙகைளில் ைக்கைள் கைருதது பதரிவிதது 

வருகின்றனர.

 இந்த ஊடகைம் மீது 2015 ஆம் ஆண்டு 

நடததப்�ட்ட தொக்குதலின் பின்னர அதற்கு முழு 

அத ்ர்வயும் வழஙகிவந்த தொன் தற்வ�ொது 

அத்ன விலக்கிக் பகைொள் வதொகை சரொ அசொப் என்ற 

ப�ண் பதரி விததுள்ளொர.

 முஸ்லீம்கைளின் கைடவுளொன பைொகைைட் 

நபிகைள் நொெகைத்த மிகைவும் தரக்கு்றவொகை 

வகைலிசசிததிரம் வ்ரந்த இந்த ஊடகைம் மீது 

2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ைொதம் நடததப்�ட்ட 

தொக்குதலில் அத்ன வ்ரந்த வகைலிசசிததிர 

ஓவிெர உட்�ட 12 வ�ர பகைொல்லப்�ட்டிருந்தனர.

பை ஆயிரம் ... த�ொடர்ச்சி  ...

200 அடிகைள் உெரைொகை மிகைப்ப�ரும் இந்த 
�லூன் கைனடொ ைற்றும் அபைரிக்கைொ ஆகிெ 
�குதிகைளுக்கு வைலொகை �ல ைணி வநரம் �றந்த 
பின்னர அததிலொந்திக் சமுததிரம் ஊடொகை 
பவளிவெறிெவ�ொது அத்ன அபைரிக்கைொவின் 
வொன்�்ட சுட்டு வீழ்ததியிருந்தது. தற்வ�ொது 
கைடலில் இருந்து மீட்கைப்�ட்ட �லூனின் �குதி 
கை்ள அபைரிக்கைொ ஆய்வு பசய்து வருகின்றது.
 ஆனொல் ப�ொது நிறுவனததிற்கு பசொந்த 
ைொன வொனி்ல ஆய்வுகைளுக்கு �ென்�டுததும் 
�லூ்னவெ அபைரிக்கைொ சுட்டு வீழ்ததிெதொகைவும், 
அபைரிக்கைொ இந்த விவகைொரம் பதொடரபில் மிகைவும் 
வத்வக்கு அதிகைைொகை பசெற்�ட்டுள்ளதொகைவும் 
சீனொ பதரிவிததுள்ளது.

ஐந்து ்கணட ... த�ொடர்ச்சி  ...
தமிழரொன பிரசொந் கைந்்தெொ (30) துப்�ொக்கி 
பிரவெொகைததிற்கு ஆளொவதிலிருந்து ையிரி்ழயில் 
தப்பினொர.
 இதன் பின்னர இடம்ப�ற்ற விசொர 
்ணயின் வ�ொது, நீதிைன்றததில் குதி்ர கைொவல் 
�்டயினர தன்்ன சுட்டுக் பகைொல்வொரகைள் 
என்�தற்கைொகைவவ தொன் அவரகை்ள வநொக்கி கைததி 
யுடன் ஓடிெதொகை பதரிவிததுள்ளொர.
 அவரகைள் என்்ன சுட வவண்டும் என 
விரும்பிவனன் என அவர நீதி�தியிடம் பதரிவித 
துள்ளொர.
 விசொர்ணயின் வ�ொது அவர என்்ன இல 
ங்கைக்கு பசல்லவிடுஙகைள் என கூசசலிட்டுள் 
ளொர.‘F*** off! You can f*** off Britain. I want to go back 
to Sri Lanka!’
 அதன் பின்னர அவர நீதி ைன்றததிலிருந்து 
பவளிவெற்றப்� ட்டுள்ளொர.
 கைடந்த வருடம் அவர எவ வொறு �ொதுகைொப்பு 
அ்ைசசின் உததிவெொகைததரகை்ள வநொக்கி ஓடி 
னொர என்�்த நீதி ைன்றததிற்கு அதிகைொரிகைள் 
பதரிெப்�டுததியுள்ளனர.

I want to go ... த�ொடர்ச்சி...

அ்ைசசரிடம் பதரிவிதததொகை இலங்கைக்கைொன 
ஜப்�ொனிெ தூதரகைம் பதரிவிததுள்ளது.

 இலங்கையின் சுதந்திரதின நிகைழ்வுகைளில் 

கைலந்து பகைொள்வதற்கைொகை வந்திருந்தவவ்ள 

ஜப்�ொன் அ்ைசசர இத்ன பதரிவிததுள்ளொர.

 இலங்கையின் ப�ொருளொதொர மீட்சிக்கு 

ஜப்�ொனிெ நிறுவனஙகைள் �ஙகைளிப்பு பசய்ெ 

முடியும் ஆனொல் இலங்கை ஜப்�ொனிெ நிறு 

வனஙகைளின் நம்பிக்்கை்ெ ப�றவவண்டும் என 

அவர பதரிவிததுள்ளொர.

 ஜப்�ொனின் நிதி உதவியுடன் முன் 

பனடுக்கைப்�டவிருந்த பு்கையிரத திட்டம் 

இரததுசபசய்ெப்�ட்ட்த ஜப்�ொனின் அ்ைசசர 

சுட்டிக்கைொட்டியுள்ளொர.

 சரவவதச நொணெநிதிெம் பதொடர�ொன 

ப�ொருளொதொர பகைொள்்கைகைள் ஆட்சிமு்ற 

சீரதிருததஙகை்ள இலங்கை பதொடரசசிெொகை 

ந்டமு்றப்�டுததும் எனவும் ஜப்�ொன் அ்ைச 

சர நம்பிக்்கை பவளியிட்டுள்ளொர.

ஜப்பொனிய நிறுவன... த�ொடர்ச்சி...

நி்லயில், ைக்கைளுக்கு  உதவி பசய்வதில் இந்திெ 
பிரதைர நவரந்திரவைொடி ஆரவைொகை உள் ளொர. 
அதன் பவளிப்�ொடுதொன் இந்த உதவிகை்ள 
பசய்கின்வறொம் இது ைட்டுைன்றி �ல்வவறு 
வ்கைெொன அபிவிருததிகைள் இடம்ப�ற்றுவரு 
கிறது.
 இந்திெ அரசின் நிதி �ஙகைளிப் பில் 
அ்ைக்கைப்�ட்ட ெொழ்ப்�ொண கைலொசசொர 
ைததிெ நி்ல ெததி்ன உததிவெொகைபூரவைொகை 
்கைெளிக்கும்  நிகைழ்வில் கைலந்து பகைொள்வதற்கைொகை  
ெொழ்ப்�ொணத துக்கு வநற்று (09) வரு்கை தந்துள்ள 
நி்லயில் இந்த உதவி திட்டம் வழஙகைப்�ட்டது.
 இலங்கைக்கு விஜெத்த வைற்பகைொண்டு 
ள்ள இந்திெ ைததிெ தகைவல் ஒலி�ரப்பு, 
மீன்வளம், கைொல்ந்ட �ரொைரிப்பு ைற்றும் 
�ொல்வளதது்ற இ்ண அ்ைசசர கைலொநிதி எல்.
முருகைன் ைற்றும் �ொரதிெ ஜனதொக் கைட்சியின் தமிழ் 
நொட்டுத த்லவர அண்ணொை்ல உள்ளிட்ட 

இந்திெக் குழுவினர ெொழ்ப்�ொணததில் �ல்வவறு 
நிகைழ்சசியில் கைலந்து பகைொண்டுள்ளனர.
 வநற்று நண்�கைல் ெொழ்ப்�ொண நூலகைததில் 
இடம்ப�ற்ற நிகைழ்வில் ெொழ்ப்�ொண ைக்கைள் 
250 வ�ருக்கு உலர உணவு உதவிப் ப�ொதிகை்ள 
இ்ண அ்ைசசர வழஙகி ்வததுள்ளொர. 
இந்த நிகைழ்வில் ெொழ்ப்�ொணததிலுள்ள இந்திெ 
து்ணத தூதுவரும் கைலந்துபகைொண்டுள்ளொர.
 பின்னர கைொஙவகைசன் து்றமுகைததுக்குச 
பசன்ற இந்திெக் குழுவினர, இந்திெ உதவியில் 
அஙகு பசய்ெப்�டவுள்ள அபிவிருததிப் �ணிகைள் 
பதொடரபில் வகைட்டறிந்துள்ளனர.
 அததுடன், �ொண்டிசவசரிக்கும் கைொஙவசன் 
து்றக்கும் இ்டவெ ஆரம்பிக்கைப்�டவுள்ள 
�ெணிகைள் கைப்�ல் வச்வயின் சொததிெஙகைள் 
பதொடரபிலும் ஆரொய்ந்துள்ளனர.
 கைொஙவகைசன்து்ற்ெ அடுதது ையிலிட்டி 
மீன் பிடித து்றமுகைததில் நிறுததி ்வக் 
கைப்�ட்டிருந்த, எல்்ல தொண்டிெ குற்றத 

திற்கைொகைப் �றிமுதல் பசய்ெப்�ட்டு தடுதது 
்வக்கைப்�ட்டுள்ள இந்திெ மீனவரகைளின் 
வி்சப்�டகுகை்ளயும் �ொர்வயிட்டுள்ளனர.
 ைொ்லயில் ைன்னொர பிரவதச பசெலகைததில் 
இடம்ப�ற்ற நிகைழ்வில் 150 வ�ருக்கு உணவுப் 
ப�ொதி வழஙகி ்வக்கும் நிகைழ்விலும் இந்திெக் 
குழுவினர �ஙவகைற்றுள்ளனர.
 வநற்று (10.02.2023) கைொ்ல ைன்னொர 
திருக்வகைதீஸ்வர ஆலெததிற்கு விஜெம் 
பசய்துள்ளனர. இவரகைளுடன், ெொழ்ப்�ொண - 
இந்திெ உதவித து்ணததூதுவர ரொவகைஷ் நட்ரொஜ் 
பஜெ �ொஸ்கைர கைலந்து பகைொண்டொர.
 இந்திெ இ்ண அ்ைசசர கைலொநிதி எல்.
முருகைன் த்ல்ையிலொன குழுவினர நொ்ள 
வ்ர ெொழ்ப்�ொணததில் தஙகியிருப்�ர என்�து 
குறிப்பிடததக்கைது.

ைக்களுககு  உ�வி ... த�ொடர்ச்சி...

வைம்�டுததியிருப்�தொகைவும் சரவவதச நொணெ 
நிதிெததின் ஊடகைப்வ�சசொளர பதரிவிததுள்ளொர.
 இந்திெொவினொல் வழஙகைப்�ட்ட உத 
தரவொதத்தத பதொடரந்து, இலங்கைக்கு உதத 
ரவொதம் அளிக்கும் வ்கையில் அண்்ையில் 
�ொரிஸ் கிளப்பினொல் பவளியிடப்�ட்ட அறிக் 
்கை்ெ வரவவற்கின்வறொம். 
 அவதவவ்ள நிதியிெல் உததரவொதத்தப் 
ப�ற்றுக்பகைொள்ளும் வநொக்கில் இலங்கை 
அதன் இருதரப்புக் கைடன்வழஙகுனரகைளுடன் 
இ்ணந்து �ணிெொற்றிவருவதுடன் உள்ளகை 
ரீதிெொன ைறுசீர்ைப்பு பசென்மு்றகை்ளயும் 
வைம்�டுததியிருக்கின்றது. 
 எனவவ அவசிெைொன உததரவொதம் 

கி்டக்கைப்ப�றும் அவதவவ்ள, இலங்கை 
அரசொஙகைம் உள்ளடஙகைலொகை உரிெ தரப்பினரொல் 
நி்றவவற்றப்�டவவண்டிெ விடெஙகைள் 
பூரததிபசய்ெப்�டும் �ட்சததில் சரவவதச நொணெ 
நிதிெததின் இெக்குநர ச்�யின் அனுைதியுடன் 
இலங்கைக்கு அவசிெைொன உதவி்ெ வழஙகை 
முடியும்’ என்றும் அவர வைலும் குறிப் 
பிட்டுள்ளொர.
 சரவவதச நொணெ நிதிெததின் கைடனு 
தவி்ெப் ப�ற்றுக்பகைொள்வதற்கு அவசிெைொன 
முழு்ைெொன நிதியிெல் உததரவொதத்த 
இந்திெொவும், �ொரிஸ் கிளப் நொடுகைளும் 
வழஙகியுள்ள நி்லயில் சீனொவும் அதன் 
உததரவொதத்த வழஙகைவவண்டும் என்று வலி 
யுறுததப்�ட்டுவருகின்ற்ை குறிப்பிடததக்கைது.

இைஙல்கக்கொன... த�ொடர்ச்சி  ...


