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உள்ளூராட்சி மன்ற தேர் 
ேலை ஏற்கனதே திட்்ட 

மிட்்டோறு எதிர்ேரும் மார்ச் மாேம் 

09 ஆம் தி்கதி ந்டதே முடியாது என 
தேசிய தேர்ேல்கள் ஆலைக்குழு 
அறிவிததுள்்ளது. 
 தேர்ேல ந்டதேப்படும் தி்கதி 
தோ்டர்பில மார்ச் மாேம் 03 ஆம் 
தி்கதி அறிவிக்்கப்படுதமனவும் 
ஆலைக்குழு கூறியுள்்ளது.
 தநறறு நல்டத்பற்ற கூட்்டத 
தின த்பாதே இநே தீர்மானம் 

பிரசேததின த்பாது உைகில 
இரண்டு நிமி்டங்களுக்கு ஒரு 

்கர்பபிணிப த்பண் இ்றக்கும் சம் 
்பேம் மி்கவும் அதிர்ச்சி்கரமானது 
என உை்க சு்காோர நிறுேனம் ்க்டநே 
வியாழக்கிழலம (23) தேரிவிததுள் 
்ளது.

அது தமலும் தேரிவிததுள்்ளோேது:
 2016 இறகு பினனர் மி்கவும் 
சிை நாடு்களில ோன இதேல்கய 
இ்றபபு விகிேம் குல்றநதுள்்ளது. 
2000 ஆண்டு தே்டக்்கம் 2015 ஆம் 
ஆண்டு ேலரயில இ்றபபு விகிேம் 
்கணிசமா்க குல்றநதிருறேது. 
ஆனால அது ்க்டநே 5 ேரு்டங்களில 
மீண்டும் அதி்கரிததுள்்ளது.
 பிள்ல்ளலய பிரசவிப்பது 
என்பது த்பண்்களுக்கு மகிழ்ச்சியா்க 
இருநோலும், உைகில மிலலியன 
்கைக்்கான மக்்களுக்கு அது ஒரு 

அண்லமயில புதுடிலலி 
மறறும் மும்்பாய் ஆகிய 

்பகுதி்களில உள்்ள பி.பி.சி 
அலுேை்கங்கள் மீது இநதிய 
அரசு தமறத்காண்்ட தசாேலன 
ந்டேடிக்ல்க்கள் எமது ந்ட 
ேடிக்ல்க்கல்ள ்பாதிக்்கப த்பாே 
திலலை, நாம் அச்சதமா, ஒரு 
்பக்்கச் சார்த்பா இனறி எமது 
தசய்தி்கல்ள ேழஙகுதோம் 
என பிரிதோனியாலே ே்ளமா்கக் 
த்காண்்ட பி.பி.சி தசய்தி நிறு 
ேனததின ்பணிப்பா்ளர் ரிம் த்டவி 
்க்டநே வியாழக்கிழலம (23) தேரி 

விததுள்்ளார்.
 ்பக்்கச்சார்்பற்ற முல்றயில 
தசய்தி்கல்ள தேளியிடுேலே 
ேவிர எமக்கு முக்கியமானது எதுவு 
மிலலை. எமது ்பணியா்ளர்்கள் 
ேமது ்க்டலம்கல்ள சரிேர 
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இைஙல்கக்கும் இநதியாவிறகும் 
இல்டயிைான இருேரபபு 

இராணுே ்பயிறசி்கள் அதி்கரிக்்கப 
்ப்டவுள்்ளோ்க இநதிய ்பாது்காபபு 
அலமச்சு தேரிவிததுள் ்ளது.
 புது த்டலலியில இ்டம் 
த்பற்ற 7 ஆேது இநதிய - இைஙல்க 
ேரு்டாநே ்பாது்காபபு ்கைநதுலர 
யா்டலில இநே வி்டயம் தோ்டர்பில 
்கேனம் தசலுதேப்பட்டுள்்ளது. 
 ்க்டநே 23ம் தி்கதி இ்டம் 
த்பற்ற ்கைநதுலரயா்டலில இரு 

ேரபபு இராணுே ்பயிறசி்கல்ள தமம் 
்படுதேவும் இநது சமுததிரததில 
இரு நாடு்களுக்கும் இல்டயிைான  
அனு்பேம் மறறும் தி்றன்கல்ள 
்பரிமாறிக்த்காள்்ளவும் இரு நாடு 
்களும் உறுதி பூண்டுள்்ளோ்க 
இநதிய ்பாது்காபபு அலமச்சு தேரி 
விததுள்்ளது. 
 இநே ்கைநதுலரயா்டல 
இலை ேலைேர்்க்ளான இநதிய 

,yq;if - ,e;jpah ,ilapyhd ,uhZt 

gapw;rpfis mjpfupf;f jpl;lk;

மதைசியாவில குடிதயற்றக் 
்காரர்்கல்ள ேடுதது லேக்கும் 

சில்ற்களில ்க்டநே ேரு்டம் 150 இறகு 
தமற்பட்்ட தேளிநாட்்டேர்்கள் இ்ற 
நதுள்்ளோ்கவும், இது தோ்டர்பில 
விசாரலை்கள் தமறத்காள்்ளப்ப்ட 
தேண்டும் எனவும் மனிே உரிலம 
அலமபபுக்்கள் த்காரிக்ல்க விடுத 
துள்்ளன.
 இ்றநேேர்்களில 7 சிறுேர் 
்கள் மறறும் 25 த்பண்்களும் அ்டங 
கியுள்்ளனர். எனினும் இநே ே்க 
ேல்கல்ள நா்டாளுமன்றததில 

உறுதிப்படுததிய மதைசியாவின 
உள்ததுல்ற அலமச்சர் லசபுடின 
நசூசன இஸமாயில அேற்கான ்கார 
ைதலே கூ்றவிலலை.
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த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்யாழ்ப்பாைததில உள்்ள 
அநதிரான எனனும் 

கிராமததில த்காழும்பில இருநது 
ேருவிக்்கப்படும் த்பாருட் ்கல்ள 
த்காண்டு அழ்கான ்பாேணி 
்கள் ேயாரிக்்கப்பட்டு சநலேப்படுத 
ேப்படுேோ்க தேரிவிக்்கப்படுகின 
்றது.
 ஆண்்கள் த்பண்்கள் 
மறறும் சிறுேர்்களுக்்கான அழகிய 
்பாேணி்கள் அஙகு ேயாரிக்்கப 
்படுகின்றன. த்பண் ேைலமத 
துேதலேக் த்காண்்ட ஐநது த்பண்்கள் 
அஙகு ்பணியாறறுேது்டன, அநே 
கிராமதது மக்்களுக்கு தோழில 
ோய்பபுக்்கள் கில்டததுள்்ளன. ்பாே 
ணி்களில த்பா்டப்படும் அழகிய 
தேலைப்பாடு்கள், அேறல்ற 

aho;g;ghzj;jpy; jahupf;fg;gLk; 
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ஆட்த்காைர்வு மனு மீோன 
்கட்்டல்ள சிறிைங்கா இரா 

ணுேததினருக்கு எதிரானோ்கவுள் 
்ளலம மி்கபத்பரிய தேறறி எனவும் 
்காைாமல ஆக்்கப்பட்்டேர்்கல்ள 
முனனலைப்படுதேவும் அலைது 
்காரைம் கூ்றவும் இராணுேததினரு 
க்கு  நீதிமன்றம் உதேரவு பி்றபபி 
ததுள்்ளோ்கவும் மூதே சட்்டததி 
ரணி எஸ. இரட்ைதேல தேரிவி 
ததுள்்ளார்.
 ்காைாமல ஆக்்கப்பட்்ட 
த்பானனம்்பைம் ்கநேசாமி (்கநேம் 
மான), சினனததுலர சசிேரன 
(எழிைன) மறறும் உருததிமூர்ததி 
(த்காைம்்பஸ) ஆகிதயார் தோ்டர் 
பிைான ஆட்த்காைர்வு மனுக்்கல்ள 
அேர்்க்ளது மலனவி்கள் ோக்்கல 
தசய்திருநே நிலையில, அேற்கான 
தீர்பத்ப தநறறு முனதினம் ேழங 
்கப்பட்டுள்்ளது.
 இநே தீர்பபு   ேழங்கப்பட்்ட 
ேன பினனர் ஊ்ட்கங்களுக்கு ்கருதது 

தேரிவிதே  மூதே சட்்டததிரணி எஸ. 
இரட்ைதேல, “ஆட்த்காைர்வு 
மனுக்்கள் 3 மீோன தீர்பபு்கள் இனறு 
ேழங்கப்பட்்டன. த்பாரின இறுதி 
யில இராணுேததி்டம் சரைல்டநே 
குடும்்பததினர் சார்பில ோக்்கல 
தசய்ே ேழக்கின தீர்பபு ேவுனியா 
தமலநீதிமன்ற நீதிோனால 
பிர்க்டனப்படுதேப்பட்்டது.
 இேன பிர்காரம் ்காைாமல 
ஆக்்கப்பட்்டேர் இராணுேததி்டம் 
சரைல்டநேலமக்்கான சானறு ்கள் 
இருப்பதில மனறு திருபதியல்டநது 
அேர் இராணுேததினரின ேசம் 
இருக்்கைாம் அலைது ்காைாமல 
ஆக்்கப்பட்டுள்்ளார் என்ற 

fhzhky; Nghdtu;fs; vq;Nf? gjpyspf;FkhW 

,uhZtj;jpw;F tTdpah ePjpkd;wk;  cj;juT

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

இரண்டு ோரங்களுக்கு முன 
னர் துருக்கி மறறும் சிரியா 

்பகுதியில இ்டம் த்பற்ற பூமி 
அதிர்வில 46,000 இறகு தமற 
்பட்்டேர்்கள் த்காலைப ்பட்டும் ்பை 
இைட்சம் மக்்கள் இ்டம்த்பயர்ந 
தும் உள்்ள நிலையில ்க்டநே வியா 
ழக்கிழலம (23) ேஜிகிஸோன ்பகுதி 
யில 7.2 புள்ளி ்கள் அ்ளவுல்டய பூமி 
அதிர்வு ஏற ்பட்டுள்்ளது.
 ேஜிகிஸோனில இ்டம் 
த்பற்ற பூமி அதிர்வின ோக்்கம் 
ே்டதமறகு சீனா ேலரயி லும் 
உைரப்பட்்டோ்க தேரிவிக்்கப 
்படுகின்றது. எனினும் இநே 

அதிர்வினால உயிர்தசேங்கள் ஏற 
்பட்்டது தோ்டர்பில ே்கேல்கள் 
தேளியி்டப்ப்டவிலலை.
 சீனாவின எலலையில இரு 
நது 87 கி.மீ தோலைவில இநே பூமி 
அதிர்வு ஏற்பட்டிருநேது.
 துருக்கி மறறும் சிரியா 
ஆகிய நாடு்களில இ்டம்த்பற்ற பூமி 
அதிர்வு்கல்ள தோ்டர்நது, இநதியா 
மறறும் இைஙல்க உட்்ப்ட ்பை 
நாடு்களில சிறிய பூமி அதிர்வு்கள் 
்பதிோகியிருநேன. சிரியா மறறும் 
துருக்கி எலலையில மீண்டும் 
ஏற்பட்்ட பூமி அதிர்வினால ்பைர் 
த்காலைப்பட்டிருநேனர்.

njhlu; G+kp mjpu;Tfs; 
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சமகாலத்துககான புதிய அரசியல் ஒழுங்குமுறைறயத் தீரமானிககும் யுத்்தம் எனச் சுட்டப்படும் இரஸய 
- உக்ரன் யுத்்தம் 2 இலடசம் இரஸய ்பற்டயினர உக்ரனுள் 24.02.2022 இல் ்தறரயிைங்கியது்டன் 

ஆரம்்பமாகியது.  இன்று ஒரு ஆண்டில் ஐககிய நாடுகள் சற்பயின் அறிவிபபின் ்படி 7199 ப்பாதுமககளின் 
உயிரிழபற்பயும், ்பல்லாயிரம் ப்பாதுமககளின் காயப்படு்தல்கறையும், 13 மில்லியன் மககள் ஆ்தரவறைவரகைாக 
கடுங்குளிரில் உண்ணும் உணவுககும் குடிககும் நீருககும் ்தங்குமி்டத்திறகும் இ்டமின்றித் ்தவிககும் நிறலறயயும், 
பவளிப்படுத்தி நிறகிைது. ப்பாதுமககள் உயிரிழபபு ்பல்லாயிரம் எனவும் ஐககிய நாடுகள் சற்பயின் புள்ளிவி்பரம் 
்மபலழுந்தவாரியானப்தன்றும் ப்தரிவிககும் ஊ்டகங்கள் மரிய்்பால் மாநகரத்தில் மடடும் ்பாரிய இ்டபப்பயரவின் 
ப்பாழுது 21000 ்்பர உயிரிழந்த்தாக அநநகர மு்தல்வர அறிவித்திருந்தற்த நிறனவுகூரகின்ைன. அ்்த 
்நரத்தில் இரு்தரபபுப ்பற்டயினறரயும் ப்பாறுத்்த மடடில் ஒரு இலடசத்துககு ்மல் உயிரிழந்த காயப்பட்ட 
ப்தாறக அறமயும் என்்பது புள்ளிவி்பரங்களின் உத்தி்யாகப்பறைறை ்பதிவுகைாகஉள்ைன. கூ்ட்வ உக்ரனின் 
ப்பாருைா்தாரத்ற்த மீள்கடடிபயழுப்ப 369 பில்லியன் ப்டாலரகள் ்்தறவ என்னும் அைவுககு உடகடடுமானம் 
முழுவதும் சிற்தவுகள் ஏற்படடுள்ைன. உலகின் வைமிகு நாப்டான்றும் அ்தன் மககள் இனமும் ்தமது வாழ்வுககான 
ஆறைறல இழநது பிைநாடுகளில் றக்யநதி நிறகும் அவலநிறல வாழ்வாககப்படடுள்ைது. இத்்தறனககும் காரணம் 
உக்ரனில் வாழும் சிறு்்தச இனங்களின் இறைறமறய ரஸயாவும் மதிககவில்றல உக்ரன் ஆடசியாைரகளும் 
மதிககவில்றல. இரு்பகுதியினரு்ம சிறு்்தசவின மககளின் பிரச்சிறனகறை றமயமாகறவத்து ்தங்களின் 
அறனத்துலக அரசியறல உக்ரனில் முன்பனடுககின்ைனர. இது ் ்பால்வ இநதிய அபமரிகக ் மலாண்றமகள் 
ஈழத்்தமிழருககு அவரகளின் உயிருககும் உற்டறமகளுககும் நாைாந்த வாழ்வுககும் சிறிலங்கா ஏற்படுத்தும் 
இனககாணக கூடிய ்பற்ட்பல அச்சத்திறகுப ்பாதுகாப்பாக இருந்த நற்டமுறையரறச 2009 இல் கிடலரிசத்ற்த 
வி்ட ்மாசமான ராய்பகசரிசத்்தால் முள்ளிவாயககாலில் இனஅழிபபுச் பசயய அனுமதித்து இன்று வறர 
அந்த ராயக்பகசரிசத்ற்த்ய ரணிலின் பின்னணியிலும் முன்பனடுத்து ஈழத்்தமிழனத்ற்த சிறிலங்கா ப்தா்டரநது 
்பலவழிகளில் இனஅழிபபு இனத்துற்டபபு ்பண்்பாடடு இனஅழிபபு பசயய ஊககுவித்துவருகின்ைனர. இ்தனால் 
இன்று மகிந்த ராய்பகசா்வ எந்தப 13 வது திருத்்தத்ற்த இன்று இநதியா ்தமிழரகளின் கண்ணியமான வாழ்வுககு 
்தனது அரசியல் தீரவு என்கிை்்தா அந்தப 13வது எங்களுககுத் ்்தறவயறைது எனப ்பகிரங்கமாக அறிவிபபுச் 
பசயய முடிகிைது. சிறு்்தச இனங்கறை ஒடுககும் சகதிகளுககு ஊககமளித்்தால் அறவ வல்லாண்றமகறையும் 
்தயங்காது எதிரப்பர என்்ப்தறகு இது உலக உ்தாரணமாக உள்ைது. 
 ்மலும் இரஸய உக்ரன் கைநிறலயில் 21 வீ்தமான உக்ரனின் நான்கு மாநிலங்களின் நிலப்பரபபு 
அம்மாநிலங்களின் சு்தநதிரத்ற்தக ்காரும் மககளுககு உ்தவு்தல் என்ை ப்பயரில் இரஸயாவால் மீைவும் 
்தனது இறைறமயுள்ை நிலப்பரப்பாக இறணககப்பட்ட எ்தாரத்்த நிறலயில் இவவார இரஸயா - உக்ரன்  
்்பார மு்தலாண்டு நிறைவுககு வருகிைது. இ்தறன பவறறிகரமாக மீட்்பாம் என்று சூளுறரககும் உக்ரன் 
அரசத்்தறலவருககு உறுதுறணயாக அபமரிககாவின் அரசத்்தறலவ்ர ்தனது ்தள்ைா்த வயதிலும் ்தைராது 
ப்தா்டருநதுப ்பயணம் பசயது உக்ரன் பசன்று கைநிறல உறசாகம் அளித்துள்ைார. ் மலும் நவீனப்படுத்்தப்பட்ட 
பமன்நிறல அணுவாயு்தங்கள் இவவாண்டில் ்பயன்்பாடடுககு வருவற்த ஊககப்படுத்தி ்வகப்படுத்துவ்தறகுரிய 
ஆயு்த மறறும் ்்பாரவிமானங்களும் உக்ரனுககு ்மறகுலகால் வழங்கப்படும் என்னும் நம்பிகறகயளிபபுககளும் 
்வகம் ப்பறறுள்ைன. அபமரிககாவும் பிரித்்தானியாவும் முன்னின்று ்மறகுலக நாடுகளின் மிகபப்பரிய 
நிதிமுகாறமத்துவத்ற்த உக்ரனுககு பநறிப்படுத்துவது்டன் கூடடு ்்பாரமுகாறமத்துவத்ற்தயும் ்வகப்படுத்தி 
வருகின்ைன. இநநிறலயில் இரஸயா அபமரிககாவு்டனான மடடுப்படுத்்தப்பட்ட அணுவாயு்தஉற்பத்திகள் 
்பயன்்பாடுகளுககு ஏற்படுத்தியிருந்த ஒப்பந்தத்தில் இருநது விலகிய்தன் மூலம் அபமரிககா அணுவாயு்த 
உற்பத்திகறைப ்பயன்்படுத்்தல்கறை முன் ்மற்பாரறவ பசயயும் ்பலத்ற்த நீககியுள்ைது. கட்டவிழ்த்து விட்ட 
றகயு்டன் இரஸயா மாறியுள்ைறம உலக அறமதிககும் உறுதிப்பாடடுககும் மிகபப்பரிய அச்சத்ற்தயும் 
சந்்தகத்ற்தயும் மீள்வித்துள்ைது. கரணம் ்தபபினால் மரணம் என்ை நிறலயில் அணுவாயு்த உலகம் மாறியுள்ைது. 
 அ்்த ்நரம் அரசியல் ரீதியாக ஐககிய நாடுகள் சற்பயில் 141 நாடுகள் இரஸயாவின் உக்ரன் 
்தறலயீடற்ட ஆககிரமிப்பாக அறிவித்து உ்டன் பவளி்யை சற்பயில் தீரமானத்ற்த இரண்்டாவது முறையாக 
நிறை்வறறியுள்ைது. ஆயினும் 7 நாடுகள் இரஸயாவுககு ஆ்தவரவாகவும் சிறிலங்கா உட்ப்ட 32 நாடுகள் 
பமௌனமாகவும் இருந்தது இரஸயாவுககு நம்பிகறக ஊடடும் பசயலாகவும் மாறியுள்ைது. எண்ணிகறகயின் 
அைவில் அல்ல நாடுகளின்  ்பற்ட்பல ப்பாருைா்தார வலிறமயில் இன்றைய உலகின் புதிய அரசியல் ஒழுங்கு 
முன்னர ்்பால ஒரு முறன பகாண்்டது அல்ல முறனவாககம் அற்டந்த நிறல என்்பது ரஸயா உக்ரன் 
்்பாரின் ஓராண்டில் உறுதியாகியுள்ைது. இ்தறன ப்பலிசராசின் அதி்பர சீன பவளிவிவகார அறமச்சறரச் 
சநதிககச் சீனா பசல்வதும், உக்ரன் அரசத்்தறலவ்ர ்தான் சீனாவின் அறமதித் திட்டத்ற்த எடுத்்தாராயத் 
்தயார புடினின்நச்சு உைவு்தான் ்தனககுத் ்்தறவயில்றல எனக கூறியிருப்பதும் எடுத்துககாடடுகின்ைன. 
அதிலும் 2014களில் புடின் ்தான் ஐ்ராபபியரஸய கூடடுப ்பாதுகாபபு ஒப்பந்தங்கறைச் பசயயும் ஆரவத்ற்தயும் 
பசயற்பாடுகறையும் ் ்தாறறுவித்்த பி்தாமகர என்ை வறகயில் உக்ரறன ் நட்்டாறவ பநருங்க றவத்்த அவ்ர 
அ்தறனச் சாட்டாக றவத்துத் ்தன்றனத் ்தாககுறகயில் உக்ரன்  அதி்பருககு புடின் நஞசாகத் ப்தரிவதில் 
அதிசயமில்றல  ஆயினும் இரஸயா ்தனது இன்றைய ்தறலயீடற்ட ்தனது பிராநதியத்துப பிரச்சிறனறய 
்தாங்க்ை தீரககும் உரிறமயுள்ைவரகள் என நியாயப்படுத்துகின்ைது. அபமரிகக ்தறலறமயிலான ்மறகுலக 
நாடுகள் அணித் ்தறலயீடு அறமதி மீள்வ்தறகான மிகபப்பரிய ்தற்டயாக உள்ைது என்்பது இரஸயாவின் 
வா்தம். அ்்த ் வறை 2014இ்ல்ய உக்ரன் ்தனககான ்தன்னாடசிறய நிறுவி விட்டது. இ்தனால் உக்ரனின் 
மாநிலபபிரச்சிறனகறைத் தீரப்ப்தறகு பவளியாராகிவிட்ட இரஸயாவின் ்தறலயீடு ்்தறவயில்றல என்்பது 
உக்ரனின் வா்தம். என்வ பவளியார ்தறலயீடடிலிருநது ்தங்கறைப ்பாதுகாப்ப்தறகான ்பாதுகாபபுக கவமாக 
"்நட்்டா" ்பாதுகாபபு முறைறமககுள் ்தன்றன உட்படுத்திக பகாள்வற்த ்தனது இறைறமககுரிய வி்டயம் 
என்்ப்தால் அ்தன்்படி ்தாங்கள் ந்டப்ப்தறகு அபமரிககா ்தறலறமயிலான ்மறகுலக அணியிறனத் ்தனககான 
்பாதுகாபபுககவசமாக முன்நிறுத்துகிைது உக்ரன். இறவ ஏறகன்வ 2ம் உலகப்்பார காலத்தி்ல்ய ஐ்ராபபிய 
அரண், ஆசிய அரண் என்கிை ்பாதுகாபபுப பிரிபபு ்பலமாகப ்்பசப்படடு யப்பான் ்மல் அபமரிகக அணுவாயு்த 
வல்லாண்றம வழியாக ஐ்ராப்பா ்தனது ்பலத்ற்த நிரூபித்து யப்பானிய மககளினத்தின் ஒரு ப்தாகுதிறய 
இனஅழிபபு பசயது துறவத்்தது வரலாறு. இப்்பாது இரஸயா- உக்ரன் ் ்பார மீைவும் ஐ்ராபபிய ் காடற்ட – 
ஆசியக ்காடற்ட என்ை பிரி்தைங்கறை உருவாககத் ப்தா்டங்கி விட்டது பவளிப்பற்டயான உண்றம. இ்தன் 
பின்னணியி்ல்ய ஈழத்்தமிழரகளின் இலங்றகத் தீறவச் சுறறியுள்ை இநதுமாகக்டல் ்பகுதியும் ஈழத்்தமிழரகளும் 
இன்றைய உலகின் ஐ்ராபபிய ஆசிய ்காடற்டச்சிந்தறனககுள் சிககுண்டு ஈழத்்தமிழரகளின் இறைறம 
மைககப்படடு மறுககப்படும் ்மலும் துன்்பமான அரசியல் வாழ்றவ எதிர்நாகக ்வண்டிய சிககல் ்பலமற்டநது 
வருகிைது. வல்லாண்றமகைாக உள்ை பிராநதிய ்மலாண்றமகள் ்பாதிபபுறும் ்்தசவின மககளுககு உ்தவு்தல் 
என்ை காரணத்தி்ல்ய ்தங்களின் ்மலாண்றமறய ்பாதிபபுறை மககளிற்ட முன்பனடுப்பது உலகப ப்பாதுவான 
அரசியல் - ் ்பாரியல் இராச்தநதிரமாகவுள்ைது. ஆனால் இந்தப வல்லாண்றமப பிராநதிய ் மலாண்றமகள் சிறு 
்்தசஇனங்களுககுரிய ்தாயக ்்தசிய ்தன்னாடசி உரிறமகறை உறுதி பசயவ்தாக அவரகளின் இறைறமககுள் 
்பயணிககத் ப்தா்டங்கி காலப்்பாககில் ்தங்களின் சநற்த இராணுவ நலன்கறை முன்னிறுத்தி சிறு்்தச இனங்களின் 
பிரச்சிறனறய அறனத்துலக பிரச்சிறனயாக ஊதிபப்பருபபித்து உலகின் ்பாதுகாபபுககும் அறமதிககும் என்ை 
ப்பயரில் பின்னர எந்த சிறு்்தச இனங்கறைப ்பாதுகாகக முன்வந்தாரக்ைா அந்த சிறு்்தச இனங்கறை்ய 
உலக வறர்ப்டத்திலிருநது மறையச் பசயது விடுவது உலகவரலாறு ்தரும் பசயதி இந்த அனு்பவமாக ஈழத்்தமிழர 
வரலாறும் மாறிவி்டக கூ்டாப்தன்ைால் ஈழத்்தமிழ் மககள் ்தங்களின் இந்த மண் எங்களின் பசாந்த மண் என்ை 
இறைறமறயப ்பாதுகாத்்தல் என்்பற்த அரசியல் பகாள்றகப பிரக்டனமாக முன்றவத்து அது பிரிவிறன 
அல்ல என்்பற்தயும், அ்தறன அற்டவ்தறகான ்்பாராட்டம் என்்பது ஈழத்்தமிழ் மககளின் அரசியலுரிறமப 
்்பாராட்ட்ம ்தவிர ்பயங்கரவா்தம் அல்ல எனவும் உலகுககுத் ப்தளிவாக எடுத்துறரககும் சனநாயக மககள் 
இயககத்ற்த இயன்ைைவு விறரவாகத் ப்தா்டங்க ்வண்டுபமன்்ப்்த இலககின் இவவார எண்ணமாக உள்ைது.
 

ஆசிரியர்

கிராஞ்சி இைேனகு்டா கிராமததிலன ோழ் 
வி்டமா்கக் த்காண்டு ்பாரம்்பரிய மீனபிடிததுல்ற 

யில ்காைம் ்காைமா்க ஈடு்பட்டு ேரும் மக்்கள் 
இபபிரதேசததில சடுதியா்கப்பாரிய்ளவில நிறுேப 
்பட்டு ேரும் ்க்டல அட்ல்டப்பண்லை்களுக்கு 
எதிரா்க நீண்்ட நாட்்க்ளா்க ஆர்ப்பாட்்டங்கள், 
்கேனயீர்பபுபத்பாராட்்டங்களில ஈடு்பட்டு ேரு 
கின்றார்்கள். சட்்ட முல்ற்கல்ளபபின்பற்றாமலும் ேழி 
முல்ற்களுக்குட்்ப்டாமலும் அரசியல பினபுைததிலன 
்காரைமா்க லேதது ்க்டநே ேரு்டததிலிருநது 
நிறுேப்பட்டு ேரும் ்க்டல அட்ல்டப்பண்லை்கள் 
யாழ்கு்டாநாட்டிலும் பூந்கரி, கிராஞ்சி பிரதேசததிலும் 
குறிப்பா்க சாேரை மக்்களின ோழ்ோோரததிலன 
நாசமாக்கிப த்பரும்ளவில இைா்பமீட்டுேேலன 
ஒதர தநாக்்கமா்க த்காண்டு இப்பண்லை்கள் 
நி்றேப்பட்டுேருேேனால இபபிரதேச மக்்கள் 
தசாலதைாைா துயரததிற்க உள்்ளாகி ேருேது்டன 
்பாரம்்பரியமா்க தசய்துேரும் தோழில முல்ற்கல்ள 
இழநது நிற்கதிக்குள்்ளாகியிருக்கின்றார்்கள்.
 இபபிரதேச மக்்களின ோழ்ல்க முல்ற்கல்ளயும் 
்பாரம்்பரியதலேயும் ்கருததிறத்காள்்ளாே தேளி 
யாட்்கள், ்பலதேசிய ்கம்்பனி்கள், தேளிநாட்டு முேலீட் 
்டா்ளர்்கள் புைம்த்பயர் ேணி்கர்்கள் ஆகியேர்்கள் 
்பைம்த்பாருநதிய அரசியல ோதி்களின ஆேரவு்டன 
இேறறிலன தசயற்படுததுேேனால த்பாதுமக்்களின 
நைன்கல்ள ்பாது்காக்கும் ்க்டலமலயக்த்காண்்ட 
அரச அதி்காரி்களும் இேறகு விலைத்பாயிருப்பது 
்கேலைக்குரிய வி்டயதமனறு த்பாதுமக்்க்ளால 
்கருேம்ப்படும் நிலையில த்பாதுமக்்கள் ந்டாததும் 
த்பாரட்்டங்களும் தசவி்டன ்காதில ஊதிய சங்கா்க 
இருநது ேருேேனால அேதியுற்ற மக்்கள்   ேங்களின 
இறுதி பிரயதேனமா்க நீதிமனறிலன நாடி ஒரு ேழக் 
கிலன ோக்்கல தசய்துள்்ளார்்கள்.
 பூந்கரி பிரதச தசயைர்,தேசிய நீர்; 
உயிரினே்ளாபபு அபிவிருததி அதி்கார சல்பயின 
்கலரதயார நீர் ோழ் உயிரின விரிோக்்கல பிரிவின 
கிளிதநாச்சி பிரதேசததின உேவிப்பணிப்பா்ளர், 
்க்டறதோழில நீரியலே்ள திலைக்்க்ளததின 
கிளிதநாச்சி பிரதேச உேவிப்பணிப்பா்ளர், ்கலரதயார 
த்பைல மறறும் ்கலரதயார மூைே்ள மு்காலமததுே 
திலைக்்க்ளததின யாழ்ப்பாை மறறும் கிளிதநாச்சி 
பிரதேசததிற்கான பிரதேச த்பாறியியைா்ளர், ்கலர 
தயாரம் த்பைல மறறும் ்கலரதயார மூைே்ள 
மு்காலமததுே திலைக்்க்ளததிற்கான அபிவிருததி 
உததிதயா்கதேர் ஆகிய அரச திலைக்்க்ளங்களுக்கும் 
அரச  உததிதயா்கதேர்ளுக்கும் எதிரா்க கிராஞ்சி இைேன 
கு்டா கிராமததில ேசிப்பேர்்களும் ்க்டறதோழில 
ஈடு்படுேர்்களுமான மூனறு மனுோரர்்கள் இவ் ேழக் 
கிலன ோக்்கல தசய்துள்்ளார்்கள்.
 இவ் ேழக்கில சட்்டததிறகு பு்றம்்பா்கவும் 
விதிமுல்ற்களுக்கு அப்பாற்பட்டும் ்க்டல அட்ல்டப 
்பண்லையா்ளர்்களுக்கு சார்்பா்கவும் ந்டேடிக் 
ல்க்கள் எடுதேேன மூைமும் அபபிதேச மக்்களின 
உரிலம்கல்ளயும் தேலே்கல்ளயும் ்கருததிற 
த்காள்்ளாது தேசிய உயிரின அபிவிருததி அதி 
்காரசல்ப சட்்டம் ((NAQDA), ்க்டறதோழில நீரியல 
ே்ளச்சட்்டம், ்கலரதயாரம் த்பைல சட்்டம், 
அரச்காணி ்கட்்டல்ளச்சட்்டம், தேசிய ்க்டலே்ளங்கள் 
ஆராட்சி அதி்காரசல்பச்சட்்டம் (NARA) மறறும் ்க்ட 
தைார அபிவிருததிச்சட்்டம் ஆகிய சட்்டங்களின 
ஏற்பாடு்களுக்கு முரைா்க அரச அதி்காரி்கள் 
தசயற்பட்டுேருகின்றார்்கள் எனவும் இவ் மனுவில 
தேரிவிக்்கப்பட்டுள்்ளது. பிரோனமா்க பூந்கரி 
பிரதேச தசயை்க அலுேைர்்கள் விதிமுல்ற்கல்ள 
மீறி ோனதோனறிதேனமா்க அரச ்காணி்கள் என்ற 
த்பார்லேயில ்க்டறேலர நிைங்கல்ள தேளியாட் 
்களுக்கும் ்பனநாட்டு ்கம்்பணி்களுக்கும் ோலரோர்தது 
த்காடுதேது மட்டுமலைாமல அதுக்்கா்கதே ஒரு 
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சிறு தேசவினங்களின் இறைறை ைதிக்கப்படாறையின்
அரசியல் உோரணங்களா்க ஈழமும் உகதரனும்
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இரண்டு விதே்ட விமானங்களில ்க்டநே 16 
ஆம் தி்கதி தசவ்ோய்க்கிழலம இர்கசியமா்க 

த்காழும்புக்கு ேநே அதமரிக்்க அதி்காரி்கள் யாா், 
எேற்கா்க அோ்்கள் ேநதிருநோா்்கள் என்பனோன 
த்காழும்பு அரசியலை மட்டுமனறி இராஜேநதிர 
ேட்்டாரங்கல்ளயும் குல்டநதுத்காண்டிருக்கும் 
த்கள்வி. இைஙல்க அரசாங்கமும், அதமரிக்்க 
துாேர்கமும் இவ்ோ்றான ஒரு விஜயம் 
இ்டம்த்பற்றது என்பலே ஏறறுக்த்காண்டிருக்கின்ற 
த்பாதிலும், அது தோ்டா்்பா்க எநேத ே்கேல 
்கல்ளயும் தேளியி்ட மறுததுவிட்்ட நிலையில, 
உண்லம்கள் தேளிேருமா என்பது த்கள்விக் 
குறியா்கதோன இருக்கின்றது. 
 இைஙல்கலய லமயப்படுததிய இநதுசமுத 
திர ேலைாதிக்்கபத்பாட்டி தீவிரமல்டநதுதசலலும் 
நிலையில இவ்ோ்றான இர்கசிய விஜயங்கள் 
சா்ச்லச்கல்ள ஏற்படுததும் என்பது எதிா்்பாா்க் 
்கப்ப்டக்கூடியதுோன. 
 அதமரிக்்க இராஜாங்கத திலைக்்க்ளததின 
அரசியல விே்காரங்களுக்்கான உேவி தசயைா்ளர் 
விக்த்டாரியா நூைண்ட் இைஙல்கக்கு விஜயதலே 
தமறத்காண்டு ஓரிரு ோரங்களுக்குள் அதமரிக்்கா 
வின முேனலம பிரதி ்பாது்காபபுச் தசயைர் 
தஜடிடியா பி த்றால ேலைலமயில 22 த்பர் 
அ்டஙகிய இநேக் குழுவினர் இரண்டு விதச்ட 
விமானங்கள் ஊ்டா்க இைஙல்கக்கு ேநேனர். 
 இோ்்கள் ஜனாதி்பதி மறறும் ்பாது்காபபு 
அலமச்சின தசயைா்ளர், இராணுே உயா் அதி 
்காரி்கள் ஆகிதயாரு்டன த்பச்சுோர்தலேயில 
ஈடு்பட்்டாா்்கள். அதது்டன அேர்்கள் தேசிய 
்பாது்காபபு புைனாய்வு பிரோனிலய சநதிதது ஆதைா 
சலன்கல்ள ந்டததிய பினனா் நாட்ல்ட விட்டு 
தேளிதயறியுள்்ளார்்கள். 
 த்பன்ட்கன அதி்காரி்கள் சி்றபபு விமான 
தசலே ஊ்டா்கதே இைஙல்கக்கு ேருல்க ேநதுள் 
்ளார்்கள். C-17 Globe masters என்ற அதி்க ்பாது்காபபு 
ஏற்பாடு்களு்டன கூடிய அதமரிக்்க ஜனாதி்பதி 
்பயன்படுததும் விமானங்களிதைதய இோ்்கள் 
ேநதிருநோா்்கள் என்பது இோ்்களுல்டய விஜயத 
தின முக்கியததுேதலே உைா்ததுகின்றது.
 அதது்டன இேர்்கள் நாட்டுக்கு ேருல்க 
ேநே விே்காரம் குறிதது குடிேரவு மறறும் குடி 
ய்கலவு திலைக்்க்ளததி்டம் உரிய ே்கேல்கள் 
சமர்பபிக்்கப்ப்டவிலலை எனறும் ே்கேல்கள் 
தேளியாகியிருக்கின்றது. 
 பிரோன நாடு ஒனறின ேலைேருக்கு 
ேழங்கப்படுேேறகு இலையான ்பாது்காபபு 
ஏற்பாடு்களு்டதனதய இோ்்கள் த்காழும்புக்கு 
அலழதது ேரப்பட்்டாா்்கள். மறுநாள் 17 ஆம் 
தி்கதி மாலை இோ்்கள் ்கட்டுநாயக்்க விமான 
நிலையததிலிருநது திரும்பிச் தசலலும் 
ேலரயில இநேப ்பாது்காபபு ஏற்பாடு்கள் 
தோ்டா்நதும் இருநேது.  த்காழும்பு ந்கரின 
்பாது்காபபு ்பைப்படுதேப்பட்டிருநேது. விமான 
நிலையததிலும் குறிபபிட்்ட தினததில த்பரும்ளவு 
்பல்டயினா் குவிக்்கப்பட்டு ்கடுலமயான ்பாது 
்காபபு ஏற்பாடு்கள் தசய்யப்பட்டிருநேன. 
 இைஙல்கயில சீனாவின ஆதிக்்கம் 
அதி்கரிததுள்்ள ஒரு பினனணியில, அதமரிக்்கா 
வின உயா் ்பாது்காபபு அதி்காரி்கள் தமறத்காண் 
டிருக்கும் இநே விஜயம் சா்ச்லச்கல்ள ஏற்படுத 
தியிருக்கின்றது. இநே்ளவுக்கு அதி்கமான ்பாது 
்காபபு்டன தோ்டா்்பான உயா் அதி்காரி்கல்ளக் 
த்காண்்ட குழு ஒனறு அதமரிக்்காவிலிருநது ேந 
திருப்பது இதுோன முேல ே்டலே. 
 அதேதேல்ளயில, 22 த்பா் ேருேேறகு 
இரண்டு விமானங்கள் எேற்கா்க ேநேன என்ற 
த்கள்வியும் உள்்ளது. ்பாே்காபபுக் ்காரைங்கல்ள 
முனனிட்டு இவ்ோறு இரண்டு விமானங்கள் 
்பயன்படுதேப்பட்டிருக்்கைாம். அநே்ளவுக்கு 
்பாது்காபபு ரீதியா்க முக்கியததுேம் ோய்நே ஒரு 
விஜயமா்க இது தநாக்்கப்படுகின்றது.

 ்பாராளுமன்றததில புேனகிழலம இநே 
விே்காரம் த்பரும் சா்ச்லசலய ஏற்படுததியிருநேது. 
ேழலமயா்க இது த்பான்ற வி்டயங்களில சா்ச்லச 
்கல்ளக் கி்ளபபும் விமல வீரேனசோன அதமரிக்்க 
த்பன்ட்கன அதி்காரி்களின விஜயம் தோ்டா்்பா்க 
த்கள்வி எழுபபியிருநோா். இேறகுப ்பதிைளிதே 
தேளிவிே்கார அலமச்சா் அலி சபரி, தேரிவிதே 
ே்கேல்கள் த்பன்டன அதி்காரி்கள் விஜயததின 
மா்மதலே தேளிப்படுதேவிலலை.
 விமல வீரேனச எழுபபிய த்கள்வி 
இதுோன, ”இைஙல்க ேநே அதமரிக்்க ்பாது்காபபு 
அதி்காரி்கள், ஜனாதி்பதி, ்பாது்காபபு தசயைா்ளர் 
மறறும் தேசிய புைனாய்வு பிரிவின பிரோனிலய 
சநதிதது த்பச்சுோர்தலேயில ஈடு்பட்்டார்்கள். 
அதமரிக்்க ்பாது்காபபு அதி்காரி்கள் ஏன நாட்டு 
க்கு ேநோர்்கள்? இவ்வி்டயம் தோ்டர்பில தேளி 
விே்கார அலமச்சருக்கு தேரியுமா ? 

 அதமரிக்்காவின ்பாது்காபபு அதி்காரி்கள் 
நாட்டுக்கு ேருல்க ேநேலம தோ்டர்பில தேளி 
விே்காரததுல்ற அலமச்சு அறிநதிருக்்க தேண்டும். 
ஆ்கதே அேர்்கள் ஏன நாட்டுக்கு ேநோர்்கள், 
எவ்வி்டயம் தோ்டர்பில த்பச்சுோர்தலேயில 
ஈடு்பட்்டார்்கள் என்பலே தேளிவிே்காரததுல்ற 

அலமச்சர் அறிோரா, அவ்ோ்றாயின அேலன 
சல்பக்கு அறிவிக்்க தேண்டும்.” 
 விமல வீரேனசவின இநேக் த்கள்விக்கு 
்பதிைளிதே தேளிவிே்காரததுல்ற அலமச்சர் அலி 
சபரி, அதமரிக்்காவின முேனிலை ்பாது்காபபு 
அதி்காரி்கள் நாட்டுக்கு ஏன ேருல்க ேநோர்்கள், 
எவ்வி்டயம் தோ்டர்பில த்பச்சுோர்தலேயில ஈடு 
்பட்்டார்்கள் என்பது தோ்டர்பில ேனக்கு எதுவும் 
தேரியாது எனப ்பதிைளிதோர்.
 தேளிவிே்கார அலமச்சருக்த்க தேரியா 
மல அதமரிக்்க ்பாது்காபபு அதி்காரி்கள் ேநது 
தசன்றாா்்க்ளா? அலைது - அது தோ்டா் ்பான ே்கேல 
்கல்ள தேளிப்படுதே அோ் விரும்்பவிலலையா?

 அதேதேல்ளயில, அதமரிக்்க முேனிலை 
்பாது்காபபு அதி்காரி்களுக்கும், ்பாது்காபபு ேரப 
பிறகும் இல்டயில இ்டம்த்பற்ற ்பாது்காபபு சார் 
த்பச்சுோர்தலே வி்டயங்கல்ள ்பகிரங்கப்படுதே 
முடியாது  என தேளிவிே்காரததுல்ற இராஜாங்க 
அலமச்சர் ோர்க ்பாைசூரிய தேரிவிததிருக்கின்றாா். 
 22 ்பாது்காபபு அதி்காரி்கள் நாட்டுக்கு 
ேருல்க ேநேதும், அேர்்களுக்கு விதச்ட ்பாது 
்காபபு  ேழங்கப்பட்்டதும் உண்லம.  அோ்்கள்  
தேளிவிே்காரததுல்ற அலமச்சின அலழபபுக்கு 
அலமய நாட்டுக்கு ேருல்க ேரவிலலை. அேர் ்கள் 
தேசிய ்பாது்காபபு ேரபபு்டன த்பச்சு ோர்தலேயில 
ஈடு்ப்ட நாட்டுக்கு ேருல்க ேநோர்்கள். ஆ்கதே 
்பாது்காபபு தோ்டர்பில தமறத்காள்்ளப்பட்்ட த்பச்சு 
ோர்தலே்கல்ள ்பகிரங்கப்படுதே முடியாது எனறும் 
இராஜாங்க அலமச்சா் தேரிவிததிருக்கின்றாா். 
 அதமரிக்்க அதி்காரி்களின விஜயம் 

தோ்டா்்பா்க மறத்றாரு முக்கிய ே்கேலையும் 
விமல வீரேனச தேளிப்படுததினாா். 
 “அதமரிக்்க ்பாது்காபபு அதி்காரி்கள் அரச 
புைனாய்வு திலைக்்க்ளததிறகு ஆயுேங்களு்டன 
தசனறுள்்ளார்்கள்.இேனத்பாது புைனாய்வு 
திலைக்்க்ளததில இருநே எமது ்பாது்காபபு ேரப 

பினரின ்பாது்காபபு ஆயுேங்கள் ்கல்ளயப்பட்டு 
அேர்்கள் நிராயுே்பாணி்க்ளாக்்கப்பட்டிருநேனர்..
 இைஙல்கயின புைனாய்வு ே்கேல்கல்ள 
அதமரிக்்காவின மததிய புைனாய்வு தசலேயின 
கீழ் த்காண்டு ேர த்பண்்ட்கன அதி்காரி்கள் 
முயறசிக்கி்றார்்க்ளா என்ற சநதே்கம் எழுநதுள்்ளது. 
இவ்ோ்றான சம்்பேம் 2001 ஆம் ஆண்டு 
இைஙல்கயில இ்டம்த்பற்றது. 2004 ஆம் ஆண்டு 
இல்டநிறுதேப்பட்்டது” எனறு தேரிவிதே விமல 
வீரேனச, இேர்்கள் ஏன நாட்டுக்கு ேருல்க 
ேநோர்்கள், ஜனாதி்பதி, ்பாது்காப்பது தசயைரு்டன 
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இலங்கையின் சமகைால ப�ாருளாதார 
நி்ல பதாடர்பில் உஙகைள் கைருத்து 

என்்ன?
 
 இைஙல்கயானது இனனும் த்பாரு்ளாோர 
சிக்்கலில இருநது விடு்ப்டவிலலை.அடுதே 
்கட்்ட த்பாரு்ளாோர ே்ளர்ச்சிலய தநாக்கி 
தசலேேற்கான ோய்பபு்கள் மி்கவும் 
குல்றோ்கதே ்காைப்படுகின்றன.த்பாரு்ளாோரம் 
தோ்டர்்பா்க ஒரு சிை பிரச்சிலன்கள் இபத்பாது 
ேற்காலி்கமா்க தீர்தது லேக்்கப்பட்டுள்்ளது.
உோரைமா்க எரித்பாருள் ேரிலச, எரிோயு 
தோ்டர்்பான பிரச்சிலன்கள் என்பன ேற்காலி்க 
தீர்விலன எட்டியுள்்ளன.கில்டப்பனவு்கள் ஓர 
்ளவு இருநேத்பாதும் மக்்களின ோழ்க்ல்கச் 
தசைவில ஏற்பட்்ட அதி்கரிபபு இனனும் தீர்தது 
லேக்்கப்ப்டாே ஒரு நிலையிதைதய ்காைப 
்படுகின்றது.
 அண்லமயில ஏற்படுதேப்பட்்ட மினசாரத 
துக்்கான ்கட்்டை உயர்வு மறறும் புதிய ேருமானேரி 
த்பான்ற ்பைவும் மக்்களின இயலபு ோழ்க்ல்கலய 
த்பரிதும் ்பாதிததுள்்ளதோடு, ோழ்க்ல்க ேரத 
தின மீது அதி்க்ளவிைான ோக்்கங்கல்ளயும் ஏற 
்படுததியுள்்ளது என்பலே மறுப்பேறகிலலை.
எனதே நாட்டின த்பாரு்ளாோரதமா அலைது 
மக்்களின த்பாரு்ளாோரதமா இனனும் தமதை 
ழும்பிவி்டவிலலை.அேற்கான ோய்பபு்கள் இன 
னும் ்காைப்ப்டவிலலை.மறுபு்றததில நாட்டில 
உற்பததி தோ்டர்்பான பிரச்சிலன்களும் அதி்கரிதது 
ேருகின்றன.எவ்ோத்றனினும் விேசாய உற்பததி 
த்பாருட்்களின விலை்கள் ஓர்ளவு  குல்றநது 
த்காண்டு தசலேலேயும் இஙகு கூறியாேல 
தேண்டும்.உைவுப த்பாருட்்களின விலை்களும் 
ஏற்கனதே அதி்கரிதது ்காைப்பட்்ட  நிலையில 
இது  ேறத்பாது சறறு குல்றோன த்பாக்கிலன 
தேளிப்படுததுகின்றது.ஆனாலும் இனனும் 
்பலழய அலைது சாோரை நிலைலமலய அது 
எட்்டவிலலை.
 இைஙல்க ரூ்பாவுக்்கான த்டாைரின த்பறு 
மதியானது இனனும் உயர்நே மட்்டததிதைதய 
்காைப்படுகின்றது.இேன ்காரைமா்க இ்றக்குமதி 
த்பாருட்்களுக்்கான விலை்கள் இனனும் உயர்நே 
மட்்டததிதைதய ்காைப்படுகின்றன.முேலீடு 
தோ்டர்்பான அலைது மக்்களின உைவுப 
த்பாருட்்கள் ேவிர்நே ஏலனய நிலைலம்களில 
்பாதிபபு ஏற்பட்டுள்்ளது.்கலவி மறறும் சு்காோரம் 
தோ்டர்்பான தசைவு்கள் மி்கவும் அதி்கரிதது 
்காைப்படுகின்றன.மக்்கள் ேங்களுல்டய அடிப 
்பல்ட சு்காோரப பிரச்சிலன்கல்ளத தீர்ததுக் 
த்காள்ேேறகு மி்கவும் சிரமப்படுகின்றனர்.அர 
சாங்க லேததியசாலை்களில த்பாதிய அலைது 
த்பாருதேமான மருநது ேல்க்கள் இலைாே 
நிலையில, ேனியார் லேததியசாலை்களில 
சு்காோர தசலே்கல்ள த்பறறுக் த்காள்்ள 
த்பாதிய த்பாரு்ளாோர ேசதி இலைாேேர்்க்ளா்க 
தநாயா்ளர்்கள் ்காைப்படுகின்றனர்.்கலவிப பின 
னல்டவு அதி்கரிததுள்்ள நிலையில ்கறபிதேல 
உ்ப்கரைங்கல்ளப த்பறறுக் த்காள்்ள முடியாே 
நிலைக்கு த்பறத்றார் ேள்்ளப்பட்்டலமயும் 
குறிபபி்டதேக்்கோகும்.தமலும் ்கலவிச் தசைவு 
்களுக்்கான ோய்பபினறி ்கலவிலயத தோ்டர 
முடியாது சிை மாைேர்்கள் இல்டவிைகும் த்பாக் 
கும் ்காைப்படுகின்றது.
 ேனியார் துல்ற தசலேக் ்கட்்டைங்கள் 
அதி்கரிததுள்்ளன.த்பாக்குேரததுக் ்கட்்டைங்களும் 
்கணிசமா்க உயர்ேல்டநதுள்்ளன.
 உைவுப த்பாருட்்களின விலை்கள் 
ஓர்ளவு குல்றேல்டநதுள்்ளத்பாதும் ஏலனய 
த்பாருட்்களின விலை அதி்கரிபபு ்கடும் ோக் 
்கதலே ஏற்படுததியுள்்ளது.மினசாரக் ்கட்்டை அதி 
்கரிப்பானது எதிர்்காைததில உற்பததிப த்பாரு 
ட்்களின விலை்கள் அதி்கரிப்பேறகு உநதுசக்தியா்க 
அலமயும்.இைஙல்கயில ஏற்பட்டிருக்கும் 
நிதிப ்பற்றாக்குல்ற மறறும் அநநியச் தசைா 

ேணி தோ்டர்்பான பிரச்சிலன்கல்ளத தீர்ப்ப 
ேறகு இைஙல்க அரசாங்கம் இதுேலர  ஒரு 
முழுலமயான, ஆக்்கபூர்ேமான ந்டேடிக்ல்க 
்கல்ள தமறத்காள்்ளவிலலை என்பது ேருநேதேக்்க 
ஒரு வி்டயமாகும்.சர்ேதேச நாைய நிதியததி்டம் 
ேஞ்சம் புகுநதுள்்ள இைஙல்க அநநிதியததின 
உேவி்களுக்்கா்க ேேம் கி்டக்கின்றது.சர்ேதேச 
நாைய நிதியததின உேவி என்பது இைஙல்க 
அரசாங்கதலேப த்பாறுதேேலரயில ஒரு ்கானல 
நீரா்கதே ்காைப்படுகின்றது.இைஙல்கயின 
த்பாரு்ளாோரம் தோ்டர்்பான பிரச்சிலன்கள் 
தேளிப்பார்லேக்கு ஓர்ளவு தீர்நேது த்பால 
தேன்பட்்டத்பாதும் எதிர்்காைங்களில இலேவி்ட 
தமாசமான ோக்்கங்கள் ஏற்பட்்டாலும் ஆச்சரி 
யப்படுேேறகிலலை.
 இைஙல்க அரசாங்கததின ேருமானம் 
மி்கவும் குல்றேல்டநதுள்்ள நிலையில   உள்ளூ 

ராட்சி சல்பத தேர்ேல தசைவு்களுக்்கா்கத 
தேலேப்படும் 100 த்காடி ரூ்பாலேக்கூ்ட 
த்காடுக்்க முடியாே நிலைலமக்கு அரசாங்கம் 
ேள்்ளப்பட்டுள்்ளது.இநே ேல்கயில தநாக்குகின்ற 
த்பாது இைஙல்க இனனும் ேனது த்பாரு்ளாோர 
சிக்்கல்களில இருநது விடு்ப்டவிலலை.இநேச் 
சிக்்கல எதிர்்காைததில சம்காைதலேக் ்காட்டிலும் 
மி்க தமாசமான ஒரு நிலைக்கு தசனறுவிடுதமா! 
என்ற இயல்பான அச்சம் ேறத்பாது ்பைரி்டததிலும் 
தமதைாஙகிக் ்காைப்படுகின்றது.இதேதேல்ள 

இைஙல்கயில இல்ளஞர்்களுக்்கான தோழில 
ோய்பபு்கள் குல்றோ்கதே ்காைப்படுகின்றன.
நாட்டிலிருநது மூல்ளசாலி்களின  தேளிதயற்றம் 
அதி்கரிதது ேரும் நிலையில அது நாட்டின 
அபிவிருததிக்கு குநே்கமாகி இருக்கின்றது.
எனதே இலே அலனததும் இைஙல்கயின 
த்பாரு்ளாோரததின மீது எதிரான ோக்்கதலேக் 
த்காண்டிருக்கும் எனறு எதிர்்பார்க்்கப்படுகின்றது.

சர்்வததச நாணய நிதியத்தின் (IMF) 
உதவி கி்டக்கும் �டசத்தில் அது 

எநதளவுக்கு இலங்கையின் அபிவிருத்திக்கு 

உநதுசக்தியாகை அ்மயும்?
 
 சர்ேதேச நாைய நிதியததின உேவி 
இைஙல்கக்கு கில்டக்்கபத்ப்ற தேண்டியது 
மி்கவும் அேசியமாகும்.எனினும் இைஙல்கயின 
த்பாரு்ளாோர அபிவிருததிக்கு இவ்வுேவி 
்கணிசமான ்பங்களிபபு நலகும் எனறு கூறு 
ேேறகிலலை.இைஙல்கயின த்பாரு்ளாோர 
தமதைழும்புல்கக்கு 10 பிலலியன த்டாைர் 
்களுக்கும் அதி்கமான நிதி தேலேப்படுகின ்றது.
எனினும் 2.9 பிலலியன த்டாைர்்கள் மட்டுதம 
சர்ேதேச நாைய நிதியததி்டமிருநது கில்டக்கும் 
ோய்பபு்கள் ்காைப்படுகின்றன.இைஙல்கயில 
இனறு ஏற்படுதேப்பட்டிருக்கின்ற அதி்க்ளவிைான 
த்பாரு்ளாோர தநருக்்கடிக்கு சர்ேதேச நாைய 
நிதியம் ஒரு ்காரைமா்க இருக்கின்றது.குறிப்பா்க 
மினசாரம் மறறும் எரித்பாருட்்களுக்்கான 

மானியதலே நீக்கி அேன விலைலய அதி்கரிக்்க 
தேண்டும் என்பது சர்ேதேச நாைய நிதியததின 
ஒரு தேண்டுத்கா்ளாகும்.அேலனதய அரசாங்கம் 
இபத்பாது நில்றதேறறி இருக்கின்றது. 
 ேனிந்பர் மீோன ேருமான ேரியிலன 
அதி்கரிப்பேன மூைமா்க அரசாங்க ேருமானதலே 
அதி்கரிக்்க தேண்டும் என்பதும் சர்ேதேச நாைய 
நிதியததின த்காரிக்ல்கயாகும்.இேன மூைமா்க 
நடுதேர ேர்க்்கததினர், அரசாங்கத துல்றயில 
தசலேயாறறு்பேர்்கள் த்பான்றேர்்களின ேரு 
மானததின அ்ளவு குல்றேல்டநதுள்்ளது. 
இேனால அம்மக்்கள் த்பரும் ்பாதிபபிலன 
எதிர்த்காண்டுள்்ளனர்.தமலும் அரசாங்க 
உததிதயா்கதேர்்களின எண்ணிக்ல்கலயக் குல்றப்ப 
தோடு, அரசாங்க நியமனங்கல்ள குல்றக்்க 
தேண்டுதமன்பது நாைய நிதியததின மூன்றாேது 
த்காரிக்ல்கயாகும்.இேனடிப்பல்டயில ்க்டநே ஒரு 
ேரு்டததுக்கும்  தமைா்க அரசாங்கத துல்றயில 
தோழில ோய்பபு்கள் ேழஙகும் ந்டேடிக்ல்க 
இல்ட நிறுதேப்பட்டுள்்ளது.அததோடு அரசாங 
்கததுல்ற தோ்டர்்பான தசைவு்களும் ்கட்டுப்ப 
டுதேப்பட்டுள்்ளன.அலமச்சு்கள், திலைக்்க்ளங 
்கள், அலுேை்கங்கள் எனப்பைவும் இதில உள்்ள 
்டஙகும்.
 இேறல்ற லமயப்படுததி தநாக்குகின்ற 
த்பாது சர்ேதேச நாைய நிதியததின உேவி 
இைஙல்கயின த்பாரு்ளாோர தநருக்்கடிக்கு 
முழுலமயான தீர்ோ்க அலமயாது என்பது 
தேளிோகின்றது.சர்ேதேச நாைய நிதியததின 
த்காரிக்ல்க்கள் புதிய புதிய பிரச்சிலன்கல்ளத 
தோறறுவிதது மக்்களின ோழ்க்ல்க தசைவு 
்கள் அதி்கரிப்பேறகும், முரண்்பாடு்கள் 
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வடக்கு கடல் பகுதியில் இந்திய 
மீனவரகள் மீன்பிடிக்க அனுமதி 

ககொடுபபதறகொன ஆல�ொசனன ஒன்று 
இடமகபறுகின்்றது.  இது குறித்து உஙகளு 
னடய கருத்து என்ன?
 
 ே்ட ்க்டலில இழுலேமடி ்ப்டகு்களுக்கு - 
50 குதிலர ேலு த்காண்்ட ்ப்டகு்களுக்கு அனுமதி 
ேழங்கப்படும் எனறும், ோரததில இரண்டு 
நாட்்களுக்கு எமது ்க்டலில மீனபிடிப்பேறகு 
அனுமதி ேழங்கப்படும் எனறும், இது தோ்டா்்பான 
த்பச்சுோா்தலேக்கு இைஙல்கத துாதுக்குழு ஒனறு 
இநதியா தசலைவிருப்போ்கவும் தசய்தி ஒனறு 
தேளிேநதிருநேது. 
 இது நல்டமுல்றப்படுதேப்படுமாளின 
அது ்பாரதுாரமான வில்ளவு்கல்ளதோன ே்ட 
்பகுதி மீனோ்்களுக்கு ஏற்படுததும். முேைா 
ேோ்க, இவ்ோ்றான உ்டன்படிக்ல்க்கல்ளச் 
தசய்யும் த்பாது ே்ட்பகுதி மீனோ்்களின 
ஆதைாசலன்கல்ளப த்பறறு புததிஜீவி்கள், 
மறறும் இேனு்டன தோ்டா்பு்பட்்டோ்்களு்டன 
்கைநோதைாசிததுதோன இது தோ்டா்்பான முடிவு 
்கள் எடுக்்கப்ப்ட தேண்டும். 
 ஆனால, அரசாங்கம் ேனனிச்லசயா்க 
தமலமட்்டததில உள்்ள சிைலர இநதியாவுக்கு 
அனுபபி இது தோ்டா்பில தீா்மானங்கல்ள எடுப்பது 
எநேேல்கயிலும் ஏறறுக்த்காள்்ளக்கூடியேலை. 
சா்ோதி்காரமான ஒரு முடிோ்கதோன இேலன 
நாம் ்பாா்க்்கைாம். 
 இபத்பாது, த்பாரு்ளாோர தநருக்்கடி 
்காரைமா்க இநதியாவி்டமிருநது த்பரும்ளவு 
உேவி்கல்ள இைஙல்க த்பறறிருக்கின்றது. 
இேனால, அோ்்கள் த்கட்கும் அலனதலேயும் 
த்காடுப்போ்க இைஙல்கயின நிலை ேநதுவிட்்டது. 
 ே்டக்கு ்க்டைானது மூனறு சினன 
்க்டல்கல்ளக் த்காண்்டது. ஒனறு ்பாக்கு நீரிலை, 
்பாக்கு கு்டா, மனனாா் கு்டா என்பனோன அலே. 
இநேக் ்க்டைானது 1974 – 76 ஆம் ஆண்டு ்க்டல 
சட்்டததின பிர்காரம் எலலை்கள் ேகுக்்கப்பட்டு, 
அநேக் ்க்டல்பகுதி கூ்ட இரண்டு சிறிய ்பகுதி்க்ளா்க 
பிரிக்்கப்பட்டுள்்ளது. அேனால அலரோசிப ்பகுதி 
ோன ே்ட்பகுதி மீனோ்்களுக்குச் தசாநேமா்க 
இருக்கின்றது. ஒரு சிறிய ்பகுதிலயதோன எமது 
மீனோ்்கள் ்பயன்படுததிக் த்காண்டிருக்கின்றாா்்கள். 
 எமது மீனோ்்களுக்கு தேன்பகுதிக் 
்க்டலுக்குச் தசலேேறகு முடியாது. அநேப ்பக்்கத 
தில அனுமதிக்்கமாட்்டாா்்கள். அதேத்பாை 
ஆழ்்க்டலுக்குச் தசனறு மீனபிடிப்பேற்கான 
ேசதி்களும் எம்மி்டம் இலலை. ஏதனனில 
அேற்கான முேலீடு்கள், அேற்கான ேசதி்கள், 
அேற்கான ்பயறசி்கள், துல்றமு்கங்கள் என 
எதுவுதம எம்மி்டம் இலலை. அேனால, ஆழ்்க்டல 
மீனபிடிக்கும் எமது மீனோ்்கள் த்பரும்ளவுக்குச் 
தசலை முடியாதிருக்கின்றாா்்கள். ே்டமராட்சியில 
ஒரு சிைா் ஆழ்்க்டல மீனபிடிக்குச் தசன்றாலும் 90 
வீேமானோ்்கள் ஆழ்்க்டல மீனபிடிக்குச் தசலை 
முடியாேோ்்க்ளா்கதோன இருக்கின்றாா்்கள். 
 ே்ட்பகுதியில உள்்ள சுமாா் இரண்டு 
இைட்சததுக்கும் அதி்கமான மீனோ்்கள் இநேக் 
்க்டலை நம்பிதோன சீவிக்கின்றாா்்கள். இேலன 
அோ்்கள் ேமது ோழ்ோோரததுக்்கா்க நம்பி 
யிருக்கும் நிலையில, இநதிய மீனோ்்கள் இேறகுள் 
பிரதேசிதது அநே ேழங்கல்ள சூல்றயாடிச் 
தசலலும் நிலை தோ்டா்நது ந்டநதுத்காண்டுோன 
இருக்கின்றது. 
 த்பாா் ்காரைமா்க ே்ட்பகுதி மீனோ்்கள் 
எநே்ளவுக்குப ்பாதிக்்கப்பட்்டோ்்கள் என்பது 
அலனேருக்கும் தேரியும். த்பாரினால அதி 
்க்ளவுக்குப ்பாதிக்்கப்பட்்டது ்க்டறத்றாழில 
சமூ்கம்ோன. இபத்பாதுோன ஓர்ளவுக்குத 
தோழிலைச் தசய்ேேறகு அோ் ்கள் முற 
்பட்டிருக்கும் நிலையில இநதிய இழு லேப 
்ப்டகு்களின அததுமீ்றல்க்ளால த்பரிதும் 
்பாதிக்்கப்பட்டு, தோழிலுக்குச் தசலை 

முடியாது  ்கஷ்டப்படும் சூழ்நிலை தோ்டா்நது 
த்காண்டிருக்கின்றது.  
 ோரததில மூனறு நாட்்கள் அோ்்கள் 
அததுமீறி எமது ்க்டல எலலைக்குள் ேருகின்றாா்்கள். 
இநேக் ்காைப்பகுதியில எமது மீனோ்்கள் 
தோழிலுக்குச் தசலை முடியாே ஒரு சூழ்நிலைோன 
இபத்பாதும் இருக்கின்றது. இேனால, எமது 
ே்ளங்கள் த்காள்ல்ளயடிக்்கப்படுகின்றது.  
தோபபுள்த்காடி உ்றவு எனத்றலைாம் தசாலலிச் 
தசாலலி, எமது ே்ளங்கல்ள த்காள்ல்ளயடிப்பலே 
ஏற்கமுடியாது. 
 இது மட்டுமலை, சூழல ்பாதிக்்கப்படுகின 
்றது. எமது மீனோ்்களின ேலை்கள் அறுக்்கப 
்படுகின்றன. மீனோ்்களில்டதய தமாேல்கள் 
ஏற்படுகின்றது. ்க்டநே ோரததில கூ்ட ்க்டற 
்பகுதியில ஒரு ோள்தேட்டுச் சம்்பேம் நல்டத்பற 
றிருக்கின்றது. இேன பினனணி எனன எனறு 
ஒனறுதம தேரியாது. ஏற்கனதே இரு ்பகுதி 
மீனோ்்களுக்கு இல்டயிைான அடி்பாட்டில ்பை 
மீனோ்்கள் த்காலைப்பட்டிருக்கின்றாா்்கள். இலே 
தோ்டா்்பா்க ்பை ே்டலே்கள் த்பச்சு ோா்ேலே்கள் 
ந்டதேப்பட்டிருக்கின்றது.  எதேலனதயா 
த்பச்சுோா்ேலே்கள் நல்டத்பறறும் பிரதயாசன 
மிலலை. அததுமீ்றல்கள் தோ்டா்நதுத்காண்டுோன 
இருக்கின்றது. 
 இநே நிலையில, இபத்பாது இநதிய 
மீனோ்்களுக்கு ோரததில இரண்டு நாட்்களு 
க்கு ே்ட்பகுதிக் ்க்டலில மீனபிடிப ்பேறகு 
அனுமதிப்பது தோ்டா்்பா்க ஆராயப்படுகின்றது. 
நாட்டுப ்ப்டகு்களுக்கு அனுமதிப்போ்கச் தசால 
ைப்படுகின்றது. இேறறில ்பயன்படுதேப்படும் 
ேலை்கள் ேஙகூசி ேலை்க்ளாகும். ேஙகூசி ேலை்கள் 
இைஙல்கயில ேல்டதசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 
இழுலே ேலையும் ேல்டதசய்யப்பட்டிருக்கு. 
ேஙகூசி ேலையும் ேல்டதசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 
ஆ்க, இநே ேல்டதசய்யப்பட்்ட ேலை்கல்ள 
அோ்்கள் ்பயன்படுததுேலே அனுமதிப்பதேன்பது 

எநே ேல்கயிலும் ஏறறுக்த்காள்்ள முடியாேேது. 
 அதேதேல்ளயில அோ்்கள் இரண்டு 
நாட்்களுக்கு இஙகு ேநோா்்கள் என்றால ே்ட்பகுதி 
்க்டல அோ்்களுல்டய ்கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
தசனறுவிடும். ஏதனனில அோ்்களி்டம் த்பரு 
ம்ளவு நாட்டுப ்ப்டகு்கள் இருக்கின்றது. இநேக் 
்காைப்பகுதியில எமது மீனோ்்கள் ்க்டலுக்குள் 
தசலை முடியாது. இரண்டு நாட்்களுக்கு அோ் 
்கள் ேமது தோழிலை இழப்பாா்்கள். இது ஏறறுக் 
த்காள்்ளக்கூடியேலை. எமது ே்ளங்கல்ள அோ்்கள் 
அள்ளிக்த்காண்டு தசலலும் நிலைோன ்காைப 
்படும்.
 அேனால, எங்களு்டன ்கைநதுலரயா்டாமல 
இவ்ோறு அோ்்களுக்கு அனுமதி ேழஙகுேலே 
நாங்கள் ஏறறுக்த்காள்்ளமாட்த்டாம். ோா்மீ்க 
ரீதியா்கவும் அது ேே்றானது. தஜயைலிோ முேல 
ேறத்பாலேய முேைலமச்சா் ஸ்டாலின ேலர 
ேமிழ்க முேைலமச்சா்்கள் அலனேருக்கும் நாங்கள் 
இநேப பிரச்சிலன தோ்டா்்பா்க ்கடிேங்கல்ள 
அனுபபியிருக்கினத்றாம். ஆனால, அஙகிருநது 
எநேப ்பதிலும் இலலை. 
 இதில இனதனாரு வி்டயதலேயும் நாங்கள் 
்பாா்க்்கைாம். 1974 ஆம் ஆண்டு பிரேமரா்க இருநே 
சிறிமாதோ ்பண்்டாரநாயக்்க த்கட்்டேறகு இைங்க 
்கச்சதீலே இநதியப பிரேமா் இநதிரா ்காநதி 
இைஙல்கக்கு த்காடுதேோ்கச் தசாலைப்படுகின்றது. 
அேலனக் த்காடுதே த்பாது, ேமிழ்கததில 
த்பரும் ஆா்ப்பாட்்டங்கள் இ்டம்த்பற்றது. 
இேலன யாரி்டம் த்கட்டுக்த்காடுததீா்்கள் என 
இநதிய மததிய அரசுக்கு எதிரா்க அோ்்கள் 
த்பாராடினாா்்கள். இனறும் இநேப பிரச்சிலன 
தோ்டா்நதுத்காண்டுோன இருக்கின்றது. 
 இதேலன ேரு்டங்களின பினனரும் 
்கச்சதீலே மீட்்க தேண்டும் என்ற த்பாராட்்டங்கள் 
தோ்டா்நதுத்காண்டுோன இருக்கின்றது.  
ஆனால, ்கச்சதீவு இனறும் இைஙல்கயின 
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வடக்குக் கடலில் இந்திய மீனவரகள் மீன்பிடிபபதறகு அனுமதி 
வழஙகுவது கதொடரபொக இரு நொட்டு அதிகொரிகள் மட்டத்தில் 

லபச்சுவொரத்னதகள் இடமகபறறுவருகின்்றது. கவளிவிவகொர அனமச்சர அலி 
சபரியும இதனன உறுதிபபடுத்தியிருந்தொர. வடபகுதி மீனவரகள் மத்தியில் 
ககொந்தளிபனப ஏறபடுத்தியுள்்ள இந்த விவகொரம கதொடரபொக �ணடன் 
உயிலரொனட தமிழ் தொயக க்ளம நிகழ்வில் யொழ். பல்கன�க்கழக லபரொசிரியர 
சூனச ஆனந்தன் இந்த வொரம வழஙகிய கசவ்வியின் முக்கியமொன பகுதிகன்ள 
இ�க்கு வொசகரகளுக்குத் தருகின்்றொம.

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்



மு ல்றலைத்தீவு - ேண்ணிமுறிபபில், 
நிலை அ்ப்கரிபபுககு எதிரான எதிர்பபு 

நடவடிகற்கறய முன்்னடுத்து இருந்தீர்்கள்? 
இது குறித்து ்கருத்து கூை முடியுைா?
 
 குருநதுார் மலைலய அண்மிதே ்பகுதியில 
நிை அ்ளலே திலைக்்க்ளமும் பிரதேச சல்ப 
தசயை்கமும் இலைநது ்காணி அ்ளவீடு சமநேமா்க 
த்பாது மக்்கள் எங்களுக்கு அறியதேநதிருநோர்்கள்.  
அேன நிமிதேம் நாங்கள் தநறறு கூடியிருநதோம். 
அேர்்களும் அஙகு ேருல்க ேநதிருநோர்்கள்.
 இநே சம்்பேதலே சறறு விரிோ்க 
்பார்ததோமானால  குருநதுார் மலைப்பகுதியில 
1933ம் ஆண்டு ேர்தேமானியில தேளியிட்்டேன 
்படி 78 ஏக்்கர் 2 ரூட் 16 த்பர்ச் ்காணி தோலலியல 
திலைக்்க்ளததிற்கா்க ஒதுக்்கப்பட்டுள்்ளது.ஆனால 
5 ஏக்்கர் இனனும் ேழங்கப்ப்ட தேண்டும் எனறு 
அண்லமயில ேவுனியா மாேட்்டததிறகு ேருல்க 
ேநே ஜனாதி்பதி ரணில கூறியோ்க தேரிவிதது 
அநே 5 ஏக்்கர் நிைதலே அ்ளவீடு தசய்ேேற்கா்க 
ேறத்பாது இநே அ்ளலேலயயா்ளர்்கள் ேருல்க 
ேநதுள்்ளார்்கள். ஆனால ்காணி சம்்பநே ்பட்்ட 
நாங்கள் த்பாது மக்்கத்ளாடு எதிர்பல்ப 
தேரிவிததிருநதோம்.

 அததோடு எங்களுக்்கான ்காணியில 
எங்கல்ள குடிதயறறிவிட்டு, குறிபபிட்்ட 
ஐநது ஏக்்கர் நிைதலே எடுப்பதில எங்களுக்கு 
ஆட்தச்பலனயிலலை என த்பாது மக்்கள் நிை 
அ்ளலேயா்ளர்்களி்டம் ேமது எதிர்பபின த்பாது 
தேரிவிதேனர்.
 1984ம் ஆண்டு ேண்ணி முறிபபு ்பகுதியில 
இருநது த்பார் ்காரைமா்க இ்டம்த்பயர்நது இனறு 
ேலரயில மீள் குடிதயற்றம் தசய்யப்ப்டாே 
குறிதே ்பகுதி மக்்கள் இனறும் த்பரும் இ்டர்்கல்ள 
எதிர் தநாக்கிய ேண்ைம் ோழ்நது ேருேோ்க 
சுட்டிக்்காட்்டப்பட்்டது. தமலும் 2009ம் ஆண்டு 
த்பார் தமௌனிக்்கப்பட்்டேன பின  2010ம் ஆண்டு 
மீள் குடிதயற்றம் தசய்யப்பட்்ட த்பாது கூ்ட 
்கலரததுல்றப்பறறு ்பகுதியில ஆண்்டான கு்ளம் 
மறறும் ேண்ணிமுறிபபு என்ற இரு கிராமங்களும் 
இனறு ேலரயில குடிதயற்றப்ப்டவிலலை 
என்பலேயும் சுட்டிக்்காட்்டப்பட்்டது. 
 தோலலியல துல்றக்கு ஐநது ஏக்்கர் 
நிைதலே ேழங்க தேண்டும் என ஜனாதி்பதிக்கு 
கூ்றத தேரிகின்றது. ஆனால மீள் குடிதயற்றம் 

தசய்யப்பட்்ட மக்்களின ்காணி்கல்ள விடுவிக்்கத 
தேரியவிலலை. ஏன இநே நிலை நாங்களும் 
இநே நாட்டின மக்்கள்ோதன?  எனதேோன 
மக்்களுக்்கான ்காணி்கல்ள ேழஙகி விட்டு 
தோலலியல திலைக்்க்ளததிற்கான ்காணிலய 
எடுததுக்த்காள்ளுமாறு நாங்கள்  த்காரிக்ல்கலய 
முன லேக்கினத்றாம்.
 இலேயடுதது நிை அ்ளலயா்ளர்்களும் 
பிரதேச தசயை்கமும் இயன்ற ேலர 
எம்மு்டனும் அஙகு கூடியிருநே மக்்களி்டமும் 
ோதிட்டுப்பார்தோர்்கள், மக்்கள் சம்மதிக்்கவிலலை 
இறுதியில அேர்்கள் தசனறு விட்்டார்்கள்.

குருந்து ைறலையில்  ்ோடரும் ்்பள்த்ே 
வி்காறரயின் ்கட்டுைானப ்பணி்கள் 

்ோடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிகற்க 
என்ன?
 
 நாங்கள் தமறகுறிபபிட்்ட நிை 
அ்ளலே குறிதே பிரச்சலனக்்கா்க தசனறிருநே  
்பகுதியில இருநது ஒரு 1\2 Km  துாரம் ோன 
குருநதுார்மலையில அடிோரம் உள்்ளது. அஙகும் 
தசனறிருநதோம் ஏதனனில குருநதுார் மலை 
சிே ஆலையம் அ்ப்கரிபபு தோ்டர்்பா்க ்க்டநே 2ம் 
தி்கதி  தோலலியல திலைக்்க்ளததினால எனக்கும் 
தமலும் இருேருக்கும் எதிரா்க  ஒரு ேழக்த்கானறு 
்பதிவு தசய்யப்பட்டு இருநேது. அநே ேழக்குக்்கான 
விசாரலை தேரும் தம மாேம் 25ம் தி்கதி 
ேேலையி்டப்பட்டுள்்ளது. ேரும் மாேம் 2ம் தி்கதி, 
ேங்களுல்டய மே ேழி்பாட்ல்ட ேல்ட தசவ்ேோ்க 
கூறி  த்பௌதே மே குருமார் ஒரு ேழக்ல்க ்பதிவு 
தசய்துள்்ளனர்.  அநே ேழக்குக்கு நாங்கள் 
தசலை தேண்டி இருக்கின்ற ்காரைததினால 
குருநதுார் மலையில தமறத்காள்்ளப்பட்டு ேரும் 
த்பௌதே ்கட்டுமானப்பணி்கள் குறிதது அறிநது 
த்காள்ேேற்கா்க  அஙகு தசனறிருநதோம் மலையின 
உச்சிக்கு தசன்ற த்பாது எங்களுக்கு த்பரும் 
அதிர்ச்சியா்க இருநேது. த்பௌதே வி்காலரக்்கான 
்கட்டுமானப்பணி்கள் முழுலம த்பறறு இருநேது.
 நீதி மன்றததீர்ப்பானது ்க்டநே 12ம் மாேம் 
6ம் தி்கதி நாங்கள் த்பாது மக்்களு்டன இலைநது  
த்பாராட்்டம் ஒனல்ற தசய்திருநதோம். இேன 
்காரைமா்க மறு நாத்ள  ்காேலதுல்றயினர் எம்லம 
ல்கது தசய்திருநேனர். இது தோ்டர்்பான ேழக்கில   
எம்லம நீதி மன்றம் விடுவிதே பின  முலலைததீவு 
மாேட்்ட நீதி மன்றததில ந்கர்தேல ்பததிரம் 
மூைமா்க ஒரு ேழக்ல்க ோக்்கல தசய்திருநதோம்.

 இநே ேழக்கில ்க்டநே ஜூலை மாேம் 
19ம் தி்கதி நீதி ்பதி தநரடியா்க குரநதுார் மலைக்கு 
ேநது ்பார்லேயிட்டிருநோர். அனறு மாலை இது 
தோ்டர்பில ேழங்கப்பட்்ட தீர்பபில, குறிதே 
த்பௌதே வி்காலரக்்கான ்கட்டுமாைப்பணியானது 
்க்டநே 12ம்தி்கதி எப்படி இருநேதோ 
அப்படிதய இருக்்க தேண்டும். இனிதமல 
்கட்டுமாைம் தமறத்காள்்ளக் கூ்டாது. எனறும் 
அறிவுருதேப்பட்்டது. மறு ேரபபில ோோடிய 
சட்்டதேரணி்கள் த்பௌதே வி்காலர குறிதது எதுவும் 
த்பச விலலை.அப்படி இருக்கும் த்பாது இநே 
தோலலியல திலைக்்க்ளதோல எடுக்்கப்படும் 
த்பாருட்்கல்ள லேப்பேற்கான ஒரு இ்டதலே 
்கட்டுேோ்கதோன அேர்்கள் குறிபபிட்்டனர்.  
ஆனாலும் இனிதமல ்கட்டுமானப்பணி்கள் 
தோ்டரக்கூ்டாதேன நீதி மன்றம் அறிவிதேல 
ஒனல்ற ேழஙகியிருநேது. ஆனால அேறகு மா்றா்க 
நீதி மன்றத தீர்பல்பயும் அேமதிதது த்பௌதே 
தோலலியல திலைக்்க்ளததிலனச் தசர்நேேர்்களும்  
த்ப்ளதே மேதலேச் தசர்நே  மேகுருமார்்களும்   
ஒனறு கூடி இநே வி்காலரலய ்கட்டி முழுலமயா்க 
முடிததுள்்ளனர்.
 எதிர்ேரும் மார்ச் மாேம் 2ம் தி்கதி 
அடுதே ேழக்கு இருப்போல, அநதநரம் இநே 
்கட்டுமானம் குறிதது ே்கேலைத தேரிவிப்பேற்கா்க 
முலலைததீவு ்காேலதுல்றயில முல்றப்பாடு 
ஒனல்ற தசய்துள்த்ளன. அநே முல்றப்பாட்டில 
தோலலியல திலைக்்க்ளததின ்பணிப்பா்ளர் 
தஜயதிை்க மறறும்  குருநதுார்மலை வி்காராதி்பதி 
அேர்்களுக்கு எதிரா்கவும்  முல்றப்பாட்ல்ட 
்பதிவு தசய்திருநதேன. இநேக் ்கட்டுமானப்பணி 
நீதி மன்றதலே அேமதிதது நீதி மன்றத தீர்பல்ப 
அேமதிதது தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இேர்்கள் 
இருேரும் ோன அேறகு த்பாறுப்பானேர்்கள் 
என்ற ேல்கயில அேர்்கள் மீதும் முலலைததீவு  
்காேலதுல்ற த்பாறுப்பதி்காரி அேர்்களுக்கு 
எதிரா்கவும் முல்றப்பாடு தசய்துள்த்ளன. 
ஏதனனில 24 மணி தநரமும் குறிதே குருநதுார்மலை 
்பகுதியில ்காேலதுல்ற ்காேல இருக்கும் த்பாது நீதி 
மன்றக்்கட்்டல்ள மீறி இேர்்கள் ந்டநதுத்காண்்டது 
்காேலதுல்றயினரின அனுசரலையு்டனோன 
தசய்துள்்ளனர் என்ற ேல்கயில  ்காேல நிலைய 
த்பாறுப்பதி்காரி அேர்்கல்ளயும் தசர்தது 
மூனறு த்பருக்கும் எதிரா்க முல்றப்பாட்ல்ட 
தசய்துள்த்ளன. இநே முல்றப்பாடு தோ்டர்பில 
மார்ச் மாேம் 2ம் தி்கதி நல்டத்ப்றவுள்்ள ேழக்கில 
நீதி மனறுக்கு தேரியப்படுதேப்படும் என்பலே 
தேரியப்படுதே விரும்புகினத்றன.
 தமலும் புைம்த்பயர் தேசததில ோழும் 
எமது ேமிழ் உ்றவு்களும் ஏோேது ஒரு ேழியில  
ோய்கததில நல்டத்பறும் நிை அ்ப்கரிபபுக்கு 
எதிரா்க ேமது குரலை ்பதிவு தசய்ய தேண்டும் 
எனறும் நான த்கட்டுக்த்காள்கினத்றன.
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குருந்தூரமன�யில் கபௌத்த கட்டுமொனப பணிகள் இனி லமறககொள்்ளபபடக்கூடொது என்்ற 
முல்ன�த்தீவு நீதிமன்்றக் கட்டன்ளனய மீறி அஙகு கட்டுமொனப பணிகள் கதொடரச்சியொக 

லமறககொள்்ளபபட்டுவருகின்்றன. இது கதொடரபில் முன்னொள் வடமொகொணசனப உறுபபினர துனரரொசொ 
ரவிகரன் உயிலரொனடத் தமிழின் தொயகக்க்ளம நிகழ்ச்சியில் பகிரந்து ககொணடொர. அதன் முக்கிய 
பகுதிகன்ள இ�க்கு லநயரகளுக்கொக இஙலக தருகின்ல்றொம.

- fhty;Jiwapy; utpfud; Kiwg;ghL.



புதிய உைல்க சிருஷடிக்கும் சிறபி்க்ளா்க 
இல்ளஞர்்கள் ்காைப்படுகின்றனர்.

இேர்்க்ளால ேரைாறு நலை்படியா்க மாறறி 
யலமக்்கப்படுகின்றது.இநே ேல்கயில இனறு 
இைஙல்கயில ஏற்பட்டுள்்ள இல்ளஞர் விழிப 
புைர்வு நாட்டின ஜனநாய்க உறுதிப ்பாட்டிறகும் 
ஊழைற்ற அரசியல ்கைாசாரததிறகும் விததிடு 
ேோ்க அலமயும் எனறு நம்்பப்படுகின்றது.
இேனில்டதய மலைய்க இல்ளஞர் குறிதது 
தநாக்குல்கயில இேர்்களில்டதய ஒரு மறுமைர்ச்சி 
ஏற்பட்டு அரசியல உள்ளிட்்ட ச்கை துல்ற்களினதும் 
அபிவிருததிக்கு அது அததி்பாரமா்க அலமய 
தேண்டும் எனறு ்பைரும் ேலியுறுததி ேருகின 
்றனர்.
  இைஙல்கயின இல்ளஞர் சமூ்கம் ்க்டநே 
்காைததில ்பலதேறு தநருக்கீடு்கல்ளயும் சநதித 
திருக்கின்றது.இபத்பாதும் சநதிதது ேருகின்றது. 
முப்பது ேரு்டங்களுக்கும் தமைா்க இைஙல்கயின 
ே்ட்பகுதியில நிைவிய த்காடிய யுதேம் ்பை 
ஆ யி ர க் ்க ை க் ்க ா ன 
இ ல ்ள ஞ ர் ்க ள் 
உ யி ரி ழ ப ்ப ே ற கு 
ஏ து ே ா ன து .
இ த ே த ே ல ்ள 
எ ஞ் சி யு ள் ்ள 
இல்ளஞரில்டதயயும் புதிோ்க இல்ளஞர் 
்பரம்்பலரயில தசருதோரில்டதயயும் இலே 
ஒரு விே மனச்தசார்லேயும், நிச்சயமற்ற 
ேனலமலயயும் ஏற்படுததியுள்்ளோ்க த்பராசிரியர் 
மு.சினனதேம்பி குறிபபிடுகின்றார்.தமலும் 
இேன வில்ளோ்க அேர்்களில்டதய ேறத்காலைச் 
சம்்பேங்கள் அதி்கரிதது ேருகின்றன.ேறுலம, 
தேலையினலம, ்கலவியறிவினலம, இன 
ரீதியானதும், அரசியல ரீதியானதுமான 
்பார்பட்சங்கள், அரசியல ்பழிோங்கல்கள், 
இன மறறும் சாதி அ்டக்குமுல்ற்கள், முக்கிய 
தீர்மானங்கல்ள தமறத்காள்ேதில அேர்்களுக்குப 
்பஙகினலம த்பான்ற சமூ்க த்பாரு்ளாோர 
்காரணி்கள் அேர்்களில்டதய த்பாதுோனதோரு 
அலமதியினலமலய உருோக்கியுள்்ளன.மன 
விரக்தி, ்பலதேறு ்காரைங்க்ளால திருமை 
ேயது பினத்பா்டப்ப்டல, இல்ளஞரில்டதய 
ஏற்படும் ்காேல விே்காரங்கல்ள மரபு சார்நே 
சமூ்கப த்பறுமானங்கள் ்காரைமா்க த்பறத்றார் 
பு்றக்்கணிதேல த்பான்றனவும் அேர்்களில்டதய 
த்பாதுோ்க ்காைப்படும் பிரச்சிலன்க்ளா்கவுள்்ளன 
எனறும் த்பராசிரியர் சினனதேம்பி குறிபபிடுகின 
்றார்.
 எமது நாட்டு இல்ளஞர்்களின ்கருததுக்்கள் 
அஙகீ்கரிக்்கப்பட்டு  உரிய  இ்டமளிக்்கப்ப்டாலம, 
ேலைலமததுே ்பேவி்களில அேர்்கள் மீோன 
பு்றக்்கணிக்்கபபு, இல்ளஞர்்களுக்கு எலைா 
துல்ற்களிலும் உரிய ேழிவி்டாலம என்பன 
த்பான்ற ்பை நிலைலம்கள் இல்ளஞர்்களின 
அதிருபதிக்கு விததிடுகின்றன என்பேலனயும் 
மறுப்பேறகிலலை.இேனால தமதைழும்பும் 
வி்பரீேங்கள் நாட்ல்ட ஆட்்டம் ்காை 
லேததுவிடுேதோடு சர்ேதேசததின மததியில 
ேலைகுனியும் நிலைலயயும் ஏற்படுததி 
விடுகின்றது.இைஙல்கயின நிலைலம்கள் இேறகு 
அதி்கமா்கதே  சானறு ்ப்கர்ேதோடு இல்ளஞர்்கல்ள 
பு்றக்்கணிதேோல இைஙல்கயின தே்கததில 
ஏற்பட்்ட ேழும்பு்களும் இனனும் மா்றவிலலை.

கீழ்நின�த் கதொழில்கள்
இேனில்டதய மலைய்க இல்ளஞர்்கள் தோ்டர் 
பில நாம்  தநாக்குகின்றத்பாது  இேர்்களின 
பிரச்சிலன்கள் ்பலதேறு ்பரிமாைங்கல்ளயும் 
த்காண்்டோ்க அலமநதிருக்கின்றன.தோழில 
நிலையில இேர்்களுக்்கான ோய்பபு்கள் த்பரிதும் 
விரிவு்படுதேப்ப்டாே நிலையில கீழ்மட்்டத 
தோழில்களிதைதய இேர்்கள் அதி்கமா்க இருநது 

ேருகின்றலமயும் தேரிநேோகும்.்கலவி நிலைப 
பினனல்டவு, தோழில ரீதியான ்பயிறசியினலம 
என்பனவும் இதில ோக்்கம் தசலுததுகின்றன.
ஒருேனது ்கலவியறிவும் அேன தசய்யும் 
தோழிலுதம அேனது சமூ்க அநேஸலே நிர்ை 
யிக்கும் இரு பிரோன ்காரணி்க்ளாகும்.இநே 
நிலையில ஏலனய சமூ்கங்கத்ளாடு ஒபபீட்டு 
ரீதியில தநாக்குல்கயில தோட்்டததுல்ற 
சார்நே இல்ளஞர்்கள் இநே இரண்டிலுதம 
பினேஙகியுள்்ளனர் என்பதும் புததிஜீவி்களின 
்கருதோ்கவுள்்ளது.இதேல்கய இல்ளஞர்்களின 
அபிவிருததி ்கருதி மலைய்க அரசியலோதி்கத்ளா 
அலைது தோழிறசங்கோதி்கத்ளா எதேல்கய 
்காததிரமான முனதனடுபபுக்்கல்ளயும் தமற 
த்காண்்டோ்க இலலை.தேர்ேல ்காைததில 
இல்ளஞர்்கல்ள மயக்்க நிலையில லேததிருக்கும் 
அரசியலோதி்கள் த்காடி ்கட்டுேேறகும் , ேம்லமப 
்பறறி துதி்பாடுேேறகும் இேர்்கல்ள ோய்ப்பா்கப 
்பயன்படுததிக் த்காள்கின்றனர்.தேர்ேல முடிந 
ேவு்டன ோம் ேழஙகிய ோக்குறுதி்கல்ள அரசியல 
ோதி்கள் ்காறறில ்ப்றக்்கவிடுேேலனப த்பானத்ற 

இல்ளஞர்்கல்ளயும் ்ப்றக்்கவிட்டு விடுகின்றனர்.
ேமக்கு உேவிய இல்ளஞர்்களின மு்கததில தசறு 
பூசுேதே அேர்்களின ோடிக்ல்கயா்க உள்்ளது. 
த்பாோக்குல்றக்கு சாதிலய லமயப்படுததி 
இல்ளஞர்்களில்டதய பி்ளவு்கல்ள ஏற்படுததும் 
ல்கங்கரியததிலும் சிை அரசியலோதி்கள் ஈடு்பட்டு 
ேருேதும் புதிய வி்டயமை.                                                                        

 தேசிய ரீதியில இல்ளஞர் அபிவிருததி 
தேலைததிட்்டங்கள் ்பைவும் இ்டம்த்பறுகின்றன.
இவ்தேலைததிட்்டங்களில கிராமிய இல்ளஞர்்கள் 
அதி்கமா்க உள்ளீர்க்்கப்பட்டு அேர்்களின 
நைன்கள் உறுதிப்படுதேப்பட்டு ேருகின்றன.
சுயதோழில ோய்பபுக்்கான உேவி்கள் ்பைவும் 
இதில உள்்ள்டஙகும்.எனினும் த்பருநதோட்்ட 
இல்ளஞர்்கள் தேசிய தேலைததிட்்டங்களில 
த்பரும்்பாலும் உள்ளீர்க்்கப்ப்டாே ஒரு நிலைதய 
்காைப்படுகின்றது.த்பருநதோட்ட்்டங்களில 
்பலைாயிரக்்கைக்்கான தெக்த்டர்  ேரிசு நிைங்கள் 
்காைப்படுகின்றன. இதேரிசு நிைங்களில விேசாய 
ந்டேடிக்ல்க்கல்ள தமறத்காள்்ளதேனும் இல்ள 
ஞர்்களுக்கு இ்டமளிக்்கப்படுேதிலலை என்பது 
குறிபபி்டதேக்்க வி்டயமாகும்.இது குறிதே தோழி 
ைா்ளர்்களின த்காரிக்ல்க்களுக்கு ்கம்்பனி யினர் 
தோ்டர்ச்சியா்கதே தசவிசாய்க் ்காதுள்்ளனர்.இே 
னால சம்காை த்பாரு்ளாோர தநருக்்கடி்களுக்கு 
மததியில இல்ளஞர்்களின த்பாரு்ளாோரம் தமலும் 
இறுக்்கமல்டநதுள்்ளது. 
 மலைய்க இல்ளஞர்்கள் ஆளுலம மிக்்க 
ேர்்க்ளா்க வி்ளஙகுகின்றனர். அேர்்களுக்கு சரியான 
்பாலே ்காண்பிக்்கப்படுமி்டதது தேறறியின 
உச்சதலே தோ்டக் கூடிய ோய்பபு அேர்்களில 
்பைருக்கு இருக்கின்றது. எனினும் இேலன 
லமயப்படுததிய தசயற்பாடு்கள் இ்டம்த்ப்றாே 
நிலையில அேர்்கல்ள மழுங்கடிக்கும் தசயற 
்பாடு்கத்ள தோ்டர்நது த்காண்டிருக்கின்றன. 

இநநிலையில இல்ளஞர்்களின எழுச்சி ்கருதி  
அலனேரும் புரிநதுைர்வு்டன  தசயற்படுேது 
அேசியமாகும்.
 நாட்டின சம்காை அரசியல நாற்ற 
தமடுததுள்்ளது.சீனா, இநதியா உள்ளிட்்ட ்பை 
நாடு்களி்டம்  தமலும் தமலும் ்க்டன தமல ்க்டன 
ோஙகி குவிததுக் த்காண்டிருக்கும் இைஙல்க, 
ோஙகிய ்க்டலன திருபபி தசலுதே முடியாமல 
திைறிக் த்காண்டிருக்கின்றது.இேனால த்பாரு்ளா 
ோரம் சீர்குலைநது நாட்டு மக்்களின இயலபு 
ோழ்க்ல்க த்கள்விக்குறியாகியுள்்ளது .இைஙல்கக்கு 
எலைா திலச்களிருநதும் அடிதமல அடி விழுநது 
த்காண்டிருக்கின்றது. ேமது நைன்களுக்்கா்க இன 
ோேதலே ்பரபபி அப்பாவி மக்்கல்ள லேதது 
குளிர்்காய்நே ஊழல நில்றநே அரசியலோதி்க்ளால 
நாடு ேள்்ளாடிக் த்காண்டிருக்கின்றது.எனினும் 
இனோேதலே தோற்கடிதது ஜனநாய்கதலே 
உறுதிப்படுததி, ஊழைற்ற அரசியல ்கைாசாரதலே 
்கட்டிதயழுபபும் தநாக்கில ேறத்பாது நாட்டின 
இல்ளஞர் சமுோயம் துடிபபு்டன ்க்ளமி்றஙகி 
இருக்கின்றது.்பலதேறு அர்ப்பணிபபு்களுக்கும் 

மததியில இல்ளஞர்்கள் 
மனவுறுதியு்டன  ்பலதேறு 
த ்ப ா ர ா ட் ்ட ங ்க ளி லு ம் 
ஈடு்பட்டு ேருகின்றனர்.
அேர்்களின தி்றலம்களுக்கு 
ஒரு ்க்ளமா்க ஏற ்கனதே 
்க ா லி மு ்க த தி ்ட ல 

அலமநதிருநேதோடு அரசுக்கு எதிரான ேமது 
எதிர்பபுக்்கல்ள அேர்்கள் ்பலதேறு முல்ற்களிலும் 
தேளிப்படுததுகின்றனர். ்காலிமு்கததி்டலில 
தேசிய கீேதலே ேமிழில இலசதேலம, 
தநானபுத்பருநாள் விருநது்பசார நி்கழ்வில 
்கைநது த்காண்்ட ஓமலத்ப தசாபிதே தேரர் 
உட்்பட்த்டாருக்கு கிறிஸேே ்கனனியாஸதிரி்கள் 
ோனம் ேழஙகியலம, சர்ேமே ேழி்பாடு்கள், 
சர்ேமே ேலைேர்்களின ஒனறிலைநே 
உறுதிதமாழி்கள் உள்ளிட்்ட ்பை நி்கழ்வு்கள் 
இனோேம் த்பசுதோலர ோயல்டக்்கச் 
தசய்திருநேன. அததோடு இனியும் இநே நாட்டில 
அரசன முேல ஆண்டி ேலர இனோேம் எடு்ப்டாது 
என்ற தசய்தியிலன உை்கறியச் தசய்துமுள்்ளன.
த்பாராட்்டததில ஈடு்பட்டுள்்ள ஆற்றலமிக்்க 
இநே இல்ளஞர்்களின தசயற்பாடு்கள் மலைய்க 
இல்ளஞர்்களுக்கு ஒரு ்பா்டமாகும்.

தீரமொனிக்கும சக்தி
மலைய்க சமூ்கததின நில்றதேற்றப்ப்டாே 
தேலே்கள் அதி்கமுள்்ள நிலையில மலைய்க 
அரசியலோதி்களின ேகி்பா்கம் இததேலே்கல்ள 
நில்றதேறறுேதில எநே்ளவுக்கு உள்்ளது 
என்பது குறிதது ்பலதேறு விமர்சனங்கள் 
இருநது ேருகின்றன.இநதிய ேம்சாேளி 
மக்்களின பிரசாவுரிலமயும் ோக்குரிலமயும் 
்பறிக்்கப்பட்்டலேத தோ்டர்நது இம்மக்்கள் 
அரசியலில அஸேமன நிலையிலன அல்டநதிருந 
ேனர்.எனினும் 1988 இல மீண்டும் ஐ.தே.்க. 
பிரசாவுரிலம மறறும் ோக்குரிலம என்பேறல்ற 
ேழஙகியலேத தோ்டர்நது அரசியலில மலை 
ய்க மக்்கள் ஆழக்்கால ்பதிக்கும் நிலைலம 
தமதைழுநேது.எனினும் இநே ஆழக்்கால ்பதிபபு 
எநே்ளவுக்கு மலைய்க மக்்களின தேலே்கல்ள 
தீர்தது லேதேது என்ற வினா தமதைழும்புகின்றது.
ேறத்பாது த்பாதுஜன முனனணி அரசியல ரீதியா்க 
ஓரங்கட்்டப்படும் அ்பாயம் தமதைழுநதுள்்ள  
நிலையில எதிர்்கட்சி மலைய்க அரசியலோதி்கள் 
இபத்பாது அடுதது ேரும் ஆட்சியில அலமச்சுப 
்பேவியிலன த்பறறுக் த்காள்ளும் முலனபபில 
உள்்ளனர்.இைஙல்க தோழிைா்ளர் ்காஙகிரஸ 
மஹிநேவு்டனான 15 ேரு்ட  ்காேலை முறிததுக் 
த்காண்டு ஜனாதி்பதி ரணில விக்கிரமசிங்க  ேலை 
லமயிைான ஐக்கிய தேசியக் ்கட்சியு்டன ல்க 
த்கார்தது தசயற்படுகின்றது.
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த்பாலே என்பது நம் மன  உைர்வு்கல்ள 
மயங்க லேதது நம்லம  தேத்றாரு 

உை்கததில நிறுததி லேதேது த்பான்ற ேடு 
மாற்றதலே நமக்கு ஏற்படுததுேது. அது பு்கழ் 
த்பாலேயா்க இருக்்கைாம் மது த்பாலேயா்க 
இருக் ்கைாம், மாது த்பாலேயா்க இருக்்கைாம், 
த்பாலேபத்பாருட்்க்ளால ஏற்படும் த்பாலேயா்க 
வும் இருக்்கைாம். 
 நாம் ்கனவுை 
கின நாய்கர்்களும் 
அலை. ்கற்பலன உை 
கின ்கோநாய்கர்்களும் 
அலை. உண்லம உைகில 
உண்லமயான, மகிழ்ச் 
சியான ோழ்க்ல்கலய 
ோழ பி்றநேேர்்கள். 
ஆனால, நாம் மகிழ்ச்சி 
ேருேோ்க எண்ணிக் 
த்காள்கின்ற த்பாலே 
்களும் நமக்கு ோழ்வும் 
அளிப்ப திலலை ேசநே 
மும் ேருேதிலலை.
 உை்கம் தநாயு 
றறு அலனததிலும் 
முதுலம அல்டநது 
ேருேோ்க அறிவியல 
ஆராய்ச்சியா்ளர்்களும், 
ே ல லு ந ர் ்க ளு ம் 
்கருதுகின்றனர். உைகின ்கருததியலும், ோழ்வியல 
ேழிமுல்ற்களும் உைல்க முதுலம அல்டய 
தசய்துத்காண்டு ேருகி்றது. சிறறின்பங்க்ளான 
இநே த்பாலே ்பழக்்கங்களுக்கு அடிலமயாகும் 
இல்ளதயார் ஒருமுல்ற அதில விழ தநர்நோல 
எழ முடியாேேர்்க்ளா்க 
மாறிேரும் அேைம் 
உைல்க தோறறு தநாய் 
்கல்ள வி்ட த்காடுலமயா்க 
ஆட்டிப்பல்டததுக் த்காண்டு ேருகி்றது.
 த்பாலே ்பழக்்கங்களுக்கு அதி்கார ேர்க் 
்கங்கள் ஆட்்பட்்டாலும் அடிலமயாேதிலலை. 
ஆனால, அரசு்களும், அதி்கார லமயங்களும் 
த்பாலே த்பாருட்்கல்ள ்பயன்படுததுேேறகு 
உை்க அங்காடிலய தி்றநது லேததிருக்கின்றது. 
்பை இல்ளதயார் வீடு்களுக்குள்த்ள மு்டமா்க 
மு்டஙகிப த்பாய் ோழ்லே தோலைதது த்காண் 
டிருக்கின்றனர்.
 ்பை அரசு்கள் ேருோலய ்பறறி அக்்கல்ற 
த்காள்கின்றனதே ேவிர ேங்கள் நாட்டு இல்ளதயார் 
்பறறிதயா அேர்்களின எதிர்்காைம் ்பறறிதயா 
சிநதிக்்க ேேறி விடுகின்றனர். இல்ளதயாரின 
ேடுமாற்றம் நில்றநே இநே த்பாலே ்பழக்்கம் 
்பை குடும்்பங்களின நிம்மதிலய தோலைததுக் 
த்காண்டிருக்கி்றது.
 ஆட்டுக்குட்டியும், ்பனறிக்குட்டியும் 
ந்டநது த்பாய்க்த்காண்டிருக்கின்றன. ேழியில 
இரண்டும் ேடுமாறி கீதழ விழுகின்றன. விழுநே 
இ்டததில தசறும், ச்கதியும் நிரம்பி இருக்கின்றது. 
ஆட்டுக்குட்டி விழுநே தே்கததிதைதயஅதிலிருநது 
எழுநது விடுகி்றது. ்பனறிக்குட்டி இதுோன 
தசார்க்்கம் எனறு அதிதை மயஙகி கி்டக்கி்றது.
 இல்ளதயாதர நீங்கள் அறியாமல விழ 
தநர்நோலும் ோமதிக்்காமல எழும் ஆட்டுக் 
குட்டி்கல்ளப த்பாை ோழ நிலனக்கினறீர்்க்ளா? 
அலைது ்பனறிக்குட்டி்கல்ளப த்பாை சிறறின 
்பங்களிதைதய விழுநது கி்டநது ோழ்லே 
தோலைதது வி்ட த்பாகினறீ்ர்்க்ளா? நமது ல்க்களில 
ேரமும், வீரியமும் நில்றநே விலே்கள்ோன 
ேரப்பட்டிருக்கின்றன. நாம்ோன அலே 
விலேப்பேற்கான நலை நிைதலே தேர்நதேடுக்்க 
தேண்டும். பின, அேறல்ற ்பைன ேரும் ேலர 
்பாது்காப்பா்க ்பாது்காதது ே்ளர்ததேடுக்்க 
தேண்டிய த்பாறுபபும், ்க்டலமயும் நம்மி்டம்ோன 

ேரப்பட்டுள்்ளது.
 நமது த்பாறுபபு்கல்ளயும், ்க்டலம்கல்ளயும் 
நாம் ம்றநதுவிட்டு ்காைததின மீதும், ஞாைததின 
மீதும் ்பழி சுமததுேோல ்பைன ஒனறுமிலலை. 
ஏதனன்றால நனலமலயயும் தீலமலயயும் 
்பகுதது ஆராயும் ்பகுதேறிவு இல்றேனால 
நமக்கு ேரப்பட்டுள்்ளது. அலேக்த்காண்டு நாம் 
விஞ்ஞான விநலே்கல்ள நி்கழ்ததி உைல்க அழிவுப 
்பாலேயில த்காண்டு தசலை ஆயிரமாயிரம் 
்கண்டுபிடிபபு்கல்ள நாளும் அறிமு்கப்படுததிக் 

த்காண்டிருக்கினத்றாம். அலே எதிர்்காைததில 
நம்லம ்பாது்காக்்க உேவுமா? எனகி்ற த்கள்விக்கு 
்பதிைாகும் ேல்கயில த்காதரானா ்காைங்கள் நமக்கு 
்பலதேறு ்படிபபிலன்கல்ள ேநது தசனறுள்்ளது.
இநே த்பாலே ்பழக்்கங்க்ளால ஒழுக்்கமினலமயும், 

அலமதியினலமயும் உருோகி்றது. இலை்ற விதி 
்கல்ள அது உல்டப்போ்க அலமகி்றது. அோேது 
ஒனறில சநேதி ்பறறிய ்கேலை்கள் அேர்்களுக்கு 
இலைாமல த்பாகி்றது. அலைது குடும்்பததின 
அலமதி ்பறறிய எதிர்தநாக்கு இலைாமல த்பாகி 
்றது.
 இனறு உைகில த்பரும்்பகுதியினர் இநே 
த்பாலே ்பழக்்கங்களுக்கு ஆட்்பட்டு ோழ்வின 
மதிபபுமிகு ்பக்்கங்கல்ளயும், மன நிம்மதிலயயும் 
இழநது விடுகின்றனர். த்பாறுப்பற்ற த்பறத்றாரும் 
ேங்கள் பிள்ல்ள்களின ோழ்வு இப்படி சிலேநது 
த்பாேேறகு ்காரைமா்க இருக்கின்றனர்.
 ஆனால இல்ளதயாதர நீங்கள் நிலனதோல 
உங்கல்ளயும், இநே ஒட்டுதமாதே உை்கதலேயும் 
மாற்ற முடியும். மாற்றம் என்பது நம்மில 
மைராேேலர உைகில எதுவும் மா்றபத்பாேது 
இலலை. நீங்கள்ோன எதிர்்காை உைகின இயக்்கம். 
உங்கள் ்கரங்களிலோன உை்கததின மீட்சி 
இருக்கி்றது. நதலேலய த்பாை சுயநை ஓட்டுக்குள் 
சுருண்டு கி்டக்்காமல ்பரநே உைகில ்பார்லேலய 
தசலுததுங்கள்.
 ஒருதேல்ள நீங்கத்ள ேடுமாறி ே்டம் 
மாறி இநே த்பாலே ்பழக்்கததுக்கு அடிலமயா்க 
தநர்நேது என்றால சிநதிதது ்பார்தது தசய்ல்கலய 
மாறறு; “ேேறு சிறுசா இருக்ல்கயில திருததிக்த்கா. 
தேரிஞ்சும் தேரியாம ந்டநதிருநோ, அது திரும்்பவும் 
ேராம ்பாததுக்த்கா” என்ற ்பட்டுக்த்காட்ல்டயாரின 
்பா்டல ேரிக்த்கற்ப ேேறுேது மனிே இயலபு. 
அதில விழுநது கி்டப்பதுோன அழிவின முடிவு. 
விழுநே தே்கததில எழுநது ந்டநோல அதுோன 
மாற்றததின மாண்பு. ஒவ்தோரு இல்ளதயாரின 
ோழ்விலும் மாற்றம் மைர தேண்டும்.
 எேற்கா்க நாம் பி்றநதிருக்கித்றாம்? எலே 
தநாக்கி ்பயணிததுக் த்காண்டிருக்கித்றாம்? 
முடிவில நாம் எலே அல்டயப த்பாகினத்றாம்? 

எனகி்ற இைக்கு ஒவ்தோரு இல்ளதயாரின 
உள்்ளததிலும் ஆழமா்க ்பதிய தேண்டும். ஒரு 
தேளிவும் இலைாமல முடிவும் தேரியாமல 
எதிர்்காைம் மயங்கக்கூ்டாது.
 ோழ நிலனதோல ோழைாம். எப்படி 
ோழ தேண்டும் என்பலே நாம் ோன தீர்மானிக் 
கித்றாம். அநே தீர்மானம் அழகுள்்ளோ்க, 
அர்தேமுள்்ளோ்க, ஆழமான மதிபபீடு்கல்ள 
உள்்ள்டக்கியோ்க அலமயுமாயின நமது ோழ்க்ல்க 
அறபுேமானோ்க அலமநதுவிடும். நாம் ோழும் 

ோழ்க்ல்கக்கு அர்தேம் 
கில்டததுவிடும்.
 நம்லம சுறறிய 
இ்டங்களில புனனல்கக் 
கும் அம்சங்கல்ள நாம் 
ஆக்கி லேதோல, நம் 
மனமும் புனனல்க 
பூக்்கல்ள மைரச் 
தசய்யும். அேனால, 
நமது ோழ்க்ல்கயில 
மகிழ்ச்சிப பூக்்கள் 
பூக்கும். ஆ்கதே, 
தசார்க்்கமும் நர்கமும் 
நம் ேசம்ோன நாம் 
அேலன தசார்க்்கமாக்்க 
தேண்டுமா? அலைது 
நர்கமாக்்க தேண்டுமா? 
என்பேலன நாம்ோன 
முடிவு தசய்ய தேண் 
டும்.
 ந ம் ல ம யு ம் , 

நம் எதிர்்காைதலேயும், நம்லம சுறறியிருப 
்பேர்்களின எதிர்்காைதலேயும் ஒளிமயமாக்கும் 
உைர்வு்க்ளாலும், தசயல்க்ளாலும் நம்லம 
புதுபபிபத்பாம். நாமும் ோழ்நது பி்றருக்கும் 
ேழி்காட்டும் ஒளிச் சு்டர்்க்ளாதோம். புதிய 

உை்கம் ்பல்டக்கும் புதிய 
்ப ல ்ட ப ்ப ா ்ள ர் ்க ்ள ா த ே ா ம் . 
நமது சிநேலன்கள், தசால, 
தசயல அலனததும் 

ஆற்றதைாடும், அழ்கா்கவும் சி்றகு விரிக்்கட்டும். 
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 மலைய்க அரசியல நிைேரம் இவ்ோ்றா்க 
த்பாய்க் த்காண்டிருக்கும் நிலையில மலைய்க 
இல்ளஞர்்கள் அடுதே அரசியலை தீர்மானிக்கும் 
சக்தியா்க உருபத்ப்ற தேண்டும்.தநர்லமயான 
அரசியல ்கைாசாரம், ்பைததுக்கு விலைத்பா்காே 
்பண்பு, த்பாது தநாக்கு, உரிலமக்க்கு உதேரோேம் 
என்பேறல்ற ோர்க மநதிரமா்க த்காண்்ட அரசியல 
ோதி்கல்ள தேரிவு தசய்யதேண்டும்.
 மலைய்க இல்ளஞர்்களும் ்பைததுக்கு 
அடிலமயாகிவி்டக் கூ்டாது.”புததிசாலி்கள் 
அரசியலுக்கு தசலைாவிட்்டால முட்்டாள்்கள் 
நம்லம ஆ்ளதநரிடும்” எனறு தசாலைக் 
த்கட்டிருக்கினத்றாம்.இநே ்கருதலே மலைய்க 
இல்ளஞர்்கள் ஆழமா்க மனதிறுததிக் த்காள்்ள 
தேண்டும்.மலைய்க இல்ளஞர் சமூ்கம் ேறத்பாது 
்கலவிலமயச் சமூ்கமா்க உருதேடுதது ேருகின்றது. 
எனதே அரசியலில இல்ளஞர்்களின ்கால்பதிபபு 
்பலதேறு சாே்க வில்ளவு்களுக்கும் அடிதே்ளமா்க 
அலமயும்.அரசியதைாடு மட்டுதம நினறுவி்டாது 
ஏலனய துல்ற்களின அபிவிருததி ்கருதியும் 
இல்ளஞர்்களின ்கேனம் திரும்்ப தேண்டியதும் 
மி்கவும் இனறியலமயாேோகும்.

தீர்்ொனிககும் ... த�ொடர்ச்சி...



உக்லரன மீோன ரஸயாவின ்பல்ட 
ந்டேடிக்ல்க ஆரம்பிதது ்க்டநே 

தேள்ளிக்கிழலமயு்டன (24) ஒரு ேரு்டம் 
பூர்ததியாகியுள்்ளது. முேலில உக்லரனுக்கும் 
ரஸயாவுக்குமான தமாேல என நம்்பப்பட்்ட 
த்பார் தநட்த்டாவுக்கும் ரஸயாவுக்குமான த்பார் 
என உை்கம் பினனர் தமலை தமலை தேரிநது 
த்காண்்டது.
 உக்லரனில ேமது ஆயுேங்கல்ள குவிதது 
ரஸயாவின ்பல்ட ்பைதலே அழிததுவிடுேது 
ஒருபு்றம் இருக்்க உை்க நாடு்களில ரஸயா மீோன 
ேல்ட்கல்ள த்காண்டுேநது அேன த்பாரு்ளா 
ோரதலே மு்டக்குேேலனயும் தமறகுை்கம் தீவிர 
மா்க தசய்ேது. ேறத்பாது இநே பூமிப்பநதில 
உள்்ள நாடு்களில அதி்க த்பாரு்ளாோர ேல்ட்கல்ள 
த்காண்்ட நா்டா்க ரஸயா உள்்ளது.

  முேலில சிறு ஆயுேங்கல்ள ேழஙகுேது 
என தீர்மானிதே தமறகுை்கம் அேன பினனர் 
உக்கிலரனின நிலை அறிநது அேலன 
ேக்்கலேப்பேற்கா்க 150 கி.மீ தூரவீச்சுக் த்காண்்ட 
ஏவு்கலை்கள் மறறும் ்டாஙகி்கல்ள த்காடுக்கும் 
நிலைக்கு ேநதுள்்ளது்டன, ரஸயாவின த்கா்ப 
ததிறகும் ஆ்ளாகியுள்்ளனர்.
 எனதே ோன 2010 ஆம் ஆண்டு 
அதமரிக்்காவுக்கும் ரஸயாவுக்கும் இல்டயில 
தசய்துத்காள்்ளப்பட்்ட அணுோயுேக் குல்றபபு 
உ்டன்பாட்டில இருநதும் ரஸயா தேளிதயறி 
யுள்்ளது.
 ்க்ளமுலனலய த்பாறுதேேலரயில ரஸயா 
ேனது ்பல்ட ந்டேடிக்ல்கயின தநாக்்கங்களில 
ஒன்றான த்டான்பாஸ பிரதேசதலே ல்கப்பறறி 
அேலன ேனனு்டன இலைநதுள்்ளது. உக்லரனின 
ஆயுேங்கல்ள ்கல்ளேது என்ற அேன தநாக்்கததிலும் 
்கணிசமான தூரம் முனந்கர்நதுள்்ளோ்கதே ்காைப 
்படுகின்றது. அோேது உக்லரனின ்க்டற்பல்ட 
முற்றா்க அழிேல்டநதுள்்ளது.

 த்பார் ஆரம்பிக்கும்த்பாது 297 ோக்குேல 
விமானங்கல்ள த்காண்்ட உைகின ோன்பல்ட 
்பைததில 31 ஆேோ்க வி்ளஙகிய உக்லரனி்டம் 
ேறத்பாது விமானங்கள் இலலை த்பாைநது 
உட்்ப்ட ்பை கிழக்கு ஐதராபபிய நாடு்கள் 
ரஸயா ேயாரிப்பான மிக்-29 மறறும் எஸயூ-24 
த்பான்ற விமானங்கல்ள ்பகுதி்க்ளா்க பிரிதது 
ேழஙகியத்பாதும் அலேக்கு எனன ந்டநேது 
என்பதும் யாருக்கும் தேரியவிலலை.
 தமறகுை்க நாடு்களி்டம் விமானங்கல்ள 
ேருமாறு மன்றாடுகின்றது. ஆனால ரஸய 
ேயாரிபபு விமானங்கள் அலனததும் முடிேல்டநே 
நிலையில ேமது விமானங்கல்ள ேழஙகி அலே 
த்பார்க்்க்ளததில வீழ்நேப்படுமானால தமறகுை்கத 
தின விம்்பம் ே்கர்நதுவிடும் என்ற அச்சம் 

அேர்்களுக்கு.
 த்பார் ஆரம்பிதேத்பாது 700 இறகு 
தமற்பட்்ட ்டாஙகி்கள் மறறும் ்பை ஆயிரம் 
்கேசோ்கனங்கல்ள த்காண்்ட ஐதராப்பாவின 
இரண்்டாேது த்பரிய ்பல்டயினருக்கு ்க்டநே 
ஒரு ேரு்டமா்க த்பாைநதின ஊ்டா்க அண்ல்டய 
தமறகுை்க சார்பு நாடு்கள் 440 ்டாஙகி்கல்ளயும், 
1,510 ்கேசோ்கனங்கல்ளயும் ேழஙகியத்பாதும் 
அேறறிறகு எனன ந்டநேது என்பதும் தேரியாது. 
ஏதனனில ேறத்பாது தைப்பார்ட் ேல்க 
்டாஙகி்கள் தேண்டும் இலலை தோலவிலய 
ேழுவிவிடுதோம் என தசாலகின்றது உக்லரன.

 நிதி உேவி்கல்ள த்பாறுதேேலரயில ஆயுே 
உேவியா்க அதமரிக்்கா 32 பிலலியன த்டாைர்்கல்ள 
இதுேலரயில ேழஙகியுள்்ளது. ஏலனய நாடு்கள் 
ேழஙகிய உேவி்கல்ளயும் ்பார்தோல 115 பிலலி 
யன த்டாைர்்கள். இைஙல்கயின ஒருேரு்ட ேரவு 
தசைவுததிட்்ட தோல்கலய வி்ட  அதி்கம்.
 உக்லரனி்டம் இருநே ்பை நூறு 
ஆட்டிைறி பிரஙகி்கள் மறறும் ோன எதிர்பபு 
ஏவு்கலை்கல்ள வி்ட தமறகுை்கம் 1,170 ோன 
எதிர்பபு ஏவு்கலை்கல்ளயும்இ 655 ஆட்டிைறி 
பிரஙகி்கல்ளயும் ேழஙகியுள்்ளது்டன 2 மிலலி 
யன எறி்கலை்கல்ளயும் ேழஙகியுள்்ளன. 
ஆனாலும் அேர்்களின எறி்கலை்கள் இன னும் 
சிை மாேங்களுக்த்க த்பாதுமானது என கி்றது 
உக்லரன. தமறகுை்கததி்டம் தமலும் ேழஙகு 
ேேறகு ஆயுேங்கள் இலலை. அேர்்களின 

உற்பததி தே்கதலே வி்ட உக்லரன ்பல்டயினர் 
்பயன்படுததும் தே்கம் அதி்கமாம்.
 எறி்கலை்கல்ள குறி்பார்தது வீசுமாறு 
கூறுகின்றது பிரிதோனியா, இஸதரலின ல்கயிரு 
பபில இருக்கும் 250,000 எறி்கலை்கல்ள 
ோங்க முற்பட்டுள்்ளது அதமரிக்்கா. அோேது 
தநட்த்டா ்பல்டயினர் ேமது ஆயுேங்கல்ள 
இழநது ேருகின்றோ்கதே புைப்படுகின்றது. 
எனதே ோன இநே சமலர ரஸயா விலரவில 
முடிக்்க விரும்்பவிலலை. உக்லரனுக்கு தசல 
லும் தமறகுை்க ேலைேர்்கல்ளயும் அது 
அனுமதிக்கின்றது. தசைனஸகிக்கும் உயிர் உதேர 

ோேம் ேழஙகியுள்்ளோ்க இஸதரலின முனனாள் 
பிரேமர் தேரிவிததுள்்ளார்.
 த்பாரு்ளாோரதலே த்பாறுதேேலரயில 
தமறகுை்கம் தமறத்காண்்ட ேல்ட்கள் ரஸயாலே 
்பாதிதோலும் அது இேர்்கள் எதிர்்பார்தேது த்பாை 
த்பரிோன ்பாதிபபுக்்கல்ள ஏற்படுதேவிலலை. 
  ரஸயாவின த்பாரு்ளாோரம் 2022 
ஆம் ஆண்டு 6 விகிேம் வீழ்ச்சி ்காணும் என 
அலனததுை்க நாைய நிதியம் ்க்டநே ஜூலை 
மாேம் தேரிவிதேத்பாதும் அது 2.1 விகிேதம 
சுருஙகியுள்்ளது. தமலும் இநே ேரு்டம் அது ே்ளர்ச்சி 
்காணும் எனவும், 2024 ஆம் ஆண்டு அதமரிக்்காவின 
த்பாரு்ளாோர ே்ளர்ச்சிலய வி்ட ரஸயாவின 
ே்ளர்ச்சி அதி்கமாகும் எனவும் நாயைநிதியம் 
ேனது ்கணிபல்ப தேளியிட்டுள்்ளது.
 மா்றா்க ஐதராபபிய நாடு்கல்ள 
தசர்நே மக்்கள் மி்கபத்பரும் த்பாரு்ளாோர 
தநருக்்கடி்கல்ள எதிர்த்காண்டுள்்ளனர். இநே 
த்பாரினால தஜர்மனிக்கு ஏற்பட்்ட த்பாரு்ளாோர 
இழபபு 200 பிலலியன த்டாைர்்கள் என 
்கணிபபி்டப்பட்டுள்்ளது. ஏலனய நாடு்கல்ள இஙகு 
கூ்றததேலேயிலலை. பிரிதோனியாவின த்பாரு 
்ளாோரம் பூச்சியததிறகு கீழ் தசனறுள்்ளது.
 ்பைவீக்்கம், உைவுதேட்டுப்பாடு என 
உைகில 25 இறகு தமற்பட்்ட நாடு்கள் முற்றான 
த்பாரு்ளாோர வீழ்ச்சிலயயும் ஏலனய நாடு்கள் 
மி்கபத்பரும் த்பாரு்ளாோர தநருக்்கடி்கல்ளயும் 
எதிர்த்காள்ளும் நிலைலய இநே த்பார் ்க்டநே 12 
மாேங்களில ஏற்படுததியுள்்ளது.
 அோேது ரஸயாவின மலிோன எரி 
த்பாருளும், சீனாவின உற்பததி த்பாருட்்களும் 
இனறி ஐதராபபிய நாடு்கள் ேபபி பிலழப்பது 
்கடினமானது என்பலே அநே மக்்கள் தமலை 
தமலை உைரத ேலைப்பட்டுள்்ளனர். எனதே ோன 
்பை ஐதராபபிய நாடு்களில மக்்கள் த்பாராட்்டங்கள் 
முலனபபு த்பறுகின்றன. ்பா்டசாலை்கள் மறறும் 
அததியாேசிய தசலே்கள் மு்டக்்கப்படுகின்றன. 
உைவுப த்பாருட்்களுக்கு ேட்டுப்பாடு 
ஏற்பட்டுள்்ளது.
 ்பல்டததுல்ற இழபபுக்்கல்ள த்பாறுதே 
ேலரயில ரஸயா ஏ்றதோ்ள 18,000 ்பல்டயினலரயும் 
உக்லரன 250000 தோ்டக்்கம் 300000 
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யு க்தரன நாட்டின மீது ரஷயா தமற 
த்காண்டுள்்ள முழு அ்ளவிைான ஆக்கிரமிபபு 

ந்டேடிக்ல்க தமாசமான வில்ளவு்கல்ள ஏற்படுத 
தியிருக்கி்றது. ்பலைாயிரக்்கைக்்கான மக்்களின 
சாவுக்கும் மிலலியன ்கைக்கிைான மக்்களின 
இ்டபத்பயர்வுக்கும் எண்ை முடியாே அ்ளவுக்கு 
வீடு்கள், த்பாது மக்்களின ்கட்்ட்டங்கள், உட் 
்கட்டுமானங்கள் த்பான்றேறறின அழிவுக்கும் 
இநே ந்டேடிக்ல்க ்காரைமா்க அலமநதிருக்கி்றது.

 உைகில அ்றதநறி ரீதியா்கவும், மூதைா்பாய 
ரீதியா்கவும் எனன நிலையில ரஷயா ேறத்பாது 
இருக்கின்றது என்பலேயும் இது த்காடிட்டுக் 
்காட்டியிருக்கி்றது. ஏதனன்றால இநேப த்பாருக்கு 
த்பாதிய ேயார் நிலையில ரஷய இராணுேம் 
இருக்்கவிலலை என்பலேயும் அதே தநரம் 
ரஷயாவின த்பாரு்ளாோரப்பைம் எவ்ோறு 
மில்கப்படுதேப்பட்டிருக்கி்றது என்பலேயும் 
இநநி்கழ்வு்கள் தேளிச்சததுக்குக் த்காண்டுேந 
திருக்கின்றன.
 அதுமட்டுமனறி, உைகின ஏலனய ்பா்கங 
்களுக்கும் இநேப த்பார் ்பாரிய அழிவு்கல்ள 
ஏற்படுததியிருக்கின்றது. உைகின சக்திச் சநலேலய 
இபத்பார் ஓர் உறுதியற்ற நிலைக்குத ேள்ளியது 
மட்டுமனறி, ்பைவீக்்கதலே குறிபபி்டதேக்்க அ்ளவு 
அதி்கரிதது, உைவு மறறும் ஏலனய த்பாருட்்களின 
விநிதயா்கதலே சீர்குலைதேது, இனல்றய 
உை்கபத்பாக்கின ்கேலைக்குரிய நிலைலயயும் 
தேளிக்த்காைர்நதிருக்கி்றது. அணுோயுேங்களின 
உற்பததி அதி்கரிபபு ஊ்டா்க ஆயுேப த்பாட்டி 
தமலும் அதி்கரிததிருக்கி்றது, ஐக்கிய நாடு்க 
ளின தசயற்பாடு மு்டக்்கப்பட்டிருக்கி்றது என 
்பதோடு ்பனனாட்டுச் சட்்டததின முக்கியததுேம் 
த்கள்விக்குட்்படுதேப்பட்டு ்பலேரபபு ஒதது 
லழபபு, மனிோய உேவி த்பான்ற வி்டயங்களும் 
மி்கவும் அதி்கமா்கப ்பாதிக் ்கப்பட்டிருக்கின்றன.

 உண்லமயா்கப ்பார்க்்கபத்பானால இப 
த்பார் ஒரு முட்்டாள்ேனமான த்பார் என்பலே நாம் 
புரிநதுத்காள்்ள முடியும்.
 2014ம் ஆண்டில கில்றமிய தீ்ப்கற்பதலே 
ேலிநது ேமது நாட்டு்டன இலைதது, த்டான 
்பாஸ பிரதேசததில ஒரு முரண்்பாட்ல்டத தோறறு 
விதேது்டன ரஷயா யுக்தரன நாட்டில மூக்ல்க 
நுலழக்்கத தோ்டஙகியது. அேலனத தோ்டர்நது 
ேநே ேரு்டங்களில, ஒரு இராஜீ்க தீர்லே 
அல்டநதுத்காள்்ள ஐதராபபிய சக்தி்கள் ேேறியதும், 
கிழக்ல்க தநாக்கி தநட்த்டாலே விரிவு்படுதே 
அதமரிக்்கா தமறத்காண்்ட முலனபபு்களுதம 

பிரச்சிலனலயத தீர்ப்பேற்கான இவ்ோ்றான 
மி்கவும் ்பழலமயான ேழிமுல்றக்கு அோேது 
த்பாருக்கு இட்டுச்தசனறிருக்கி்றது.

 ேமக்கும் யுக்தரனுக்கும் இல்டதய இருக் 
கின்ற ்பரஸ்பர இலைபபு, ேரைாறு, ்பண்்பாடு 
த்பான்றலே தோ்டர்்பா்கத ேம்்பட்்டம் அடிதது 
ேநே ரஷயா, இவ்ோறு ோன மி்கவும் தநருக்்கமான 
தோ்டர்ல்பக் த்காண்டிருக்கும் அநே நாட்ல்ட 
ஆக்கிரமிதது அேன மீது குண்டு்கல்ள வீசித 
ோக்குேலைத தோடுக்்க எடுதே முடிவு என்பது 
அநே நாட்டின மீது அது த்காண்டிருநே ்காேலின 

்காரைமா்க அலை மா்றா்க அழிலே தநசிக்கும் 
அேன ்பாஙல்கதய தேளிப்படுததுகின்றது.
 இநேப த்பாரின ்காரைமா்க உை்கப ்பாது 
்காபபு என்பது முனனலரவி்ட அதி்கமா்கக் த்க
ள்விக்குறியாக்்கப்பட்டிருக்கி்றது. ’த்பார் ோன 
உ்கநே தீர்வு’ என்ற அடிப்பல்டயில இேறகு 
முேல முனதனடுக்்கப்பட்்ட த்பார்்கல்ளப த்பாை, 
்பனனாட்டு ஒழுங்கலமபபின ேலரயல்ற்கல்ளயும் 
ஒட்டுதமாதேத தோலவிலயயும் இது மீண்டும் ஒரு 
ே்டலே நிலனவூட்டியிருக்கி்றது.

 இரு துருே, ேனிததுருே, ்பல துருே உை்க 
ஒழுஙகு்கள் எேலன நிரூபிததிருக்கின்றன என்றால,
பூத்கா்ள ரீதியிைான முரண்்பாடு்கள் ஏற்படும் த்பாது, 
உை்க ேலைாதிக்்க சக்தி்கல்ளப த்பாறுதேேலரயில, 
்பனனாட்டுச் சட்்டதமா அனத்றல ்பனனாட்டு 
உ்டன்படிக்ல்க்கத்ளா எநேவிே நம்பிக்ல்கலயயும் 
அளிப்பதிலலை என்போகும். சக்தியற்றேர்்கள் 
துப்பாக்கி முலனயில இேறறுக்குக் ்கட்டுப 
்ப்ட லேக்்கப்படுகி்றார்்கள் அதே தநரம் ்பை 
மானேர்்கத்ளா தேண்டுதமனத்ற அேறல்ற மீறு 
கின்றார்்கள்.
 ேலிலமயற்றேர்்களுக்கு முனதன 
ேலிலமயானேர்்களுக்கு அனுகூைமான தமாச 
டித ேனலம ோய்நே உை்க்ளாவிய ஒழுங 
்கலமப்பா்க இது இருப்பலேதய அேோனிக் 
்கக்கூடியோ்கவிருக்கி்றது. எதிர்்காைதலேப 
த்பாறுதே ேலரயில ஏற்கனதே இருப்பலே வி்ட 
இனனும் அதி்கமான நாடு்கள் ேம்லமப ்பாது்கா 
ததுக் த்காள்ேேற்கா்க அணுோயுேங்களின 
உேவிலய நா்டபத்பாகின்றன என்பலேதய 

இது எதிர்வுகூறுகின்றது. பு்டாத்பஸற குறிப 
்பாலையின கீழ் அதமரிக்்க, ரஷய நாடு்கள் 
உள்ளிட்்ட ்பனனாட்டுப ்பாது்காபபு உதேர 
ோேங்கல்ளத தோ்டர்நது தசாவியத ்காைதது 
அணுோயுேங்கல்ளக் ்கல்ளேேறகு யுக்தரன 
எடுதே முடிவு அேன அனு்பேமற்ற ேனலமலய 
தேளிப்படுததுகின்றது எனத்ற இனறு ்பைரும் 
்கருதுகின்றார்்கள்.
 ்பாகிஸோன, இநதியா, ே்டத்காரியா மறறும் 
இஸதரல ஆகிய நாடு்கல்ளப பினதோ்டர்நது, 
ஈரான, ஜப்பான, தேன த்காரியா த்பான்ற நாடு 
்களும் அணுோயுேங்கல்ள அே்கரிப்பதிலலை 
என்ற த்காள்ல்க்கல்ள மதிக்்காது, அணுோயுே உற 
்பததிலய அதி்கரிக்்கபத்பாகின்றன.

 அணுசக்திப த்பாருக்கு ரஷயா விடுததிருக் 
கும் அலழபபு, ்காைாேதியாகிவிட்்ட அணுோயுே 
ஒப்பநேங்கள், ஐநது தநட்த்டா நாடு்களில உள்்ள 
அணுோயுேங்கல்ள நவீனமயப்படுதே அதமரிக்்கா 
இர்கசியமா்க எடுததுேருகின்ற முயறசி்கள் த்பான்ற 
வி்டயங்கள் ்பனனாட்டுப ்பாது்காபல்ப தமலும் 
தமாசமான நிலைக்குத ேள்ளியிருக்கின்றன.
 தமறகுை்கமும் ஓர் ஆயுேபத்பாட்டிக்குள் 
ேறத்பாது இ்றஙகியிருக்கி்றது. ”ஆயுேங்கள் 
உண்லமயில அலமதிக்்கான ்பாலே” எனறு 
ஓர்தேலியன ்பாணியில தநட்த்டாவின தசயைா்ளர் 
நாய்கமான தஜனஸ ஸதராலற்றனத்பர்க் ஒரு 
்கருதலேத தேரிவிததிருநோர்.
 த்பரியதும் சிறியதுமான ஐதராபபிய 
நாடு்கள் ேமது ்பாது்காபபுச் தசைவினதலே 
அதி்கரிக்்கத தோ்டஙகியிருக்கின்றன. இரண்்டாம் 
உை்கப த்பாரின த்பாது தோற்கடிக்்கப்பட்்ட 
பின இதுேலர இநே ஆயுேப த்பாட்டிக்கு 
தேளியில நின்ற தஜர்மனி கூ்ட இநே ஆயுேப 
த்பாட்டிக்குள் குதிததிருக்கி்றது. 113 பிலலியன 
த்டாைர்்கள் த்பறுமதியான ்பாது்காபபு நிதிலய 
ஒதுக்குேோ்க தஜர்மனி ்க்டநே ஆண்டு அறிவிபல்ப 
தமறத்காண்்டது.

 ரஷயாவும் அண்ை்ளோ்க 84 பிலலியன 
த்டாைர்்கள் ்பாதீட்ல்டத திட்்டமிட்டிருக்கி்றது. 
2021ம் ஆண்டில முனலேக்்கப்பட்்ட ்பாதீட்டு்டன 
ஒபபிடும் த்பாது, இது 40 வீேம் உயர்ோனோகும். 
அதே தேல்ளயில இநேத தோல்க 2023ம் 
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்பல்டயினலரயும் இழநதுள்்ளனர். ரஸயாவின 
ஆயுே இழபபுக்்கள் ்கணிசமான த்பாதும் அேர்்கள் 
அேலன இைகுோ்க மாறறீடு தசய்துவிடுேதும் 
த்பாரில உக்கிலரனினால ஒரு மாற்றதலே ஏற 
்படுதே முடியாதுள்்ளது. 
 தமலும் நவீன ஆளிலைாே ோக்குேல 
விமானங்களின ்பயன்பாடும் தேறறி்கரமா்க 
்பரிதசாேலன தசய்யப்பட்்ட ்க்ளமுலனயா்க 
உக்லரன ்க்ளமுலனயுள்்ளது. ரஸயா ேனது தமாஸ 
த்காோ என்ற ோக்குேல ்கப்பலையும் இநே சமரில 
இழநதுள்்ளது்டன, இதுேலரயில எஸ-400 த்பான்ற 
அதி நவீன ஏவு்கலை்கல்ளயும், ல்கப்பர் தசானிக் 
ஏவு்கலை்கல்ளயும் ஒரு ே்டலே ோன ்பரீட்சிர்தது 
்பார்ததுள்்ளது.
 அோேது அேர்்கள் மி்கபத்பரும் எதிரிக்்கா்க 
்பை ஆயுேங்கல்ள தசமிதது லேததுள்்ளனர் 
என்பேறகு அப்பால அதி நவீன ஆயுேங்கல்ளயும், 
அணுக்குண்டு்கல்ளயும் அதி்கம் ேயாரிக்்கப 
த்பாகின்றனர் என்பலேதய ஆணுோயுேக் குல்ற 
பபு உ்டன்பாட்டில இருநது தேளிதயறிய சம்்பேம் 
்காண்பிக்கின்றது.

 அோேது ஒரு ேரு்டம் நில்றேல்டநே 
த்பாதும் இநே த்பார் இனனமும் ஒரு திருபபு 
முலனலய அல்டயவிலலை என்பது ோன 
உண்லம. அேலன அல்டயும்த்பாது உை்கம் 
ஒரு மூன்றாேது உை்கபத்பாரினுள் ோனலன 
அறியாமதை தசனறிருக்கும் என்பதில மாறறுக் 
்கருததிருக்்க முடியாது.

 எனதே ோன ஒரு ேரு்ட நில்றவில த்பாலர 
நில்றவுக்கு த்காண்டுேர சீனா ஒரு முயறசிலய 
எடுததுள்்ளது. ஆனால எதிர்்பார்தேது த்பாை 
சீனாலே நம்்ப முடியாது என தநட்த்டா அேலன 
நிரா்கரிததுள்்ளது.

 அதேசமயம் 500 ோய்ோன ்பல்டயினருக்கு 
நவீன த்பார் ்பயிறசி்கல்ள ேழங்கவும் அதமரிக்்கா 
திட்்டமிட்டுள்்ளது. பி்ளட்டூன மறறும் த்காம்்பனி 
அ்ளவுல்டய ்பல்டயினருக்கு இதுேலரயில 
்பயிறசி்கல்ள ேழஙகிய அதமரிக்்கா ேறத்பாது 
்பற்றலியன அ்ளவுள்்ள ்பல்டயினருக்கு 
்பயிறசி்கல்ள ேழஙகுேது என்பது உக்லரன த்பார் 
உைகில விஸேரிக்்கபத்பாகின்றது என்பேற்கான 
அறிகுறிதய. 
  தமலும் ஈரானின அணுோயுே திட்்டம் மீது 
ோக்குேல ந்டதே இஸதரல ேயாராகி ேருேோ்கவும் 
தேரிவிக்்கப்படுகின்றது.
 த்பாரின ஒரு ேரு்ட நில்றவுக்கு அண் 
லமயா்க அதமரிக்்க அதி்பரும், ரஸய அதி்பரும் 
்கடுலமயான எச்சரிக்ல்க்கல்ள ஒருேருக்கு ஒருேர் 
விடுததுள்்ளதும் இநே த்பார் விலரவில முடியும் 
என்ற நம்பிக்ல்க்கல்ள சிே்றடிதேள்்ளது. ஆனால 
அேனால ேறத்பாது உைகில எற்பட்டுள்்ள ேறுலம, 
்பசி, ்பட்டினி மறறும் த்பாரு்ளாோர வீழ்ச்சி்கள் 
என்பன தமலும் அதி்கமாகும் என்பது்டன ்பை நூறு 
மிலலியன மக்்கள் மி்கபத்பரும் துன்பதலேயும் 
அனு்பவிக்்கபத்பாகின்றனர் என்பது ோன 
யோர்தேம்.

ஒருவருட... த�ொடர்ச்சி  ...

எடுக்்கப்பட்்டோ்க தேசிய தேர்ேல்கள் ஆலைக் 
குழு தேரிவிததுள்்ளது.
 அரசியைலமபபு ரீதியா்க தேர்ேல்கள் 
ஆலைக்குழு தமற த்காண்்ட ந்டேடிக்ல்க்கள் 
தோ்டர்்பான ே்கேல்கள் அ்டஙகிய அறிக்ல்க 
யு்டன தில்றதசரியி்டமிருநது தேலே யான 
நிதிலய த்பறறுக் த்காள்ேது தோ்டர்பில 
ச்பாநாய்கரி்டம் அறிக்ல்கயி்டவுள்்ளோ்க ஆலை 
க்குழு தமலும் கூறி யுள்்ளது.

உள்ளூரொட்சி ்ன்ற... த�ொடர்ச்சி...

்பாது்காபபு தசயைா்ளர் கிரிேர் அரமதன 
மறறும் இைஙல்கயின ்பாது்காபபு தசயைா்ளர் 
ஓய்வுத்பற்ற தஜனரல ்கமல குைரதனவின 
ேலைலமயில இ்டம்த்பற்றது. 
 இநே ்கைநதுலரயா்டலில இநதியாலே 
பிரதிநிதிததுேப்படுததி ஒருஙகிலைநே 
்பாது்காபபுப ்பணியா்ளர்்களின ேலை 
லமய்க அதி்காரி்கள், தேளியு்றவு அலமச்ச 
்கததின அதி்காரி்கள் உள்ளிட்த்டார் ்கைநது 
த்காண்டிருநேது்டன, இைஙல்கலய பிரதிநிதித 
துேப்படுததி விமானப்பல்டத ே்ள்பதி எயார் 
மார்ேல S.K.்பததிரை உள்ளிட்்ட சிதரஷ்ட 
அதி்காரி்கள் ்பஙத்கறறிருநேனர்.

இலங்்க - இந்தி  ... த�ொடர்ச்சி  ...

எனன த்பசினார்்கள் என்பலே அறியமுடிய 
விலலை. 
 ஆ்கதே, இேர்்கள் ஏன நாட்டுக்கு ேருல்க 
ேநோர்்கள், எனன த்பசினார்்கள்  என்பலே அறிநதுக் 
த்காள்ளும் உரிலம மக்்கள் பிரதிநி்களுக்கு உண்டு 
என்போல அதமரிக்்க பிரதிநிதி்களின ேருல்க 
தோ்டர்பில ஜனாதி்பதி ்பாராளுமன்றததிறகு 
அறிவிக்்க தேண்டும்” எனறு ேலியுறுததினாா். 
 இது குறிதே ே்கேல்கல்ள ஜனாதி்பதி 
தேளிப்படுததுோா் என்பது எதிா்்பாா்க்்கக்கூடி 
யேலை. ஆனால, திருத்காைமலையில ே்ளம் 
ஒனல்ற அலமப்பேறகு அதமரிக்்கா திட்்டமிடு 
கின்றது. இது குறிதது இோ்்கள் முக்கியமா்க 
த்பசியோ்க உறுதிப்படுதோே ஒரு ே்கேல உள்்ளது. 
சீனாவின ஆதிக்்கததுக்கு எதிரான ஒரு ந்கா்ோ்க 
இது இருக்்கைாம் எனக் ்கருேப்படுகின்றது! 
 இது தோ்டா்பில உததிதயா்கபுா்ே அறிவிப 
புக்்கள் எதுவும் தேளிேரபத்பாேதிலலை. 
ஆனால, அடுதே ்கட்்ட ந்கா்வு்கள் எனனோன 
நல்டத்பறுகின்றது என்பலே அம்்பைப்படுதது 
ேோ்க அலமயும் என எதிா்்பாா்க்்கைாம்!

தபனட்கன ... த�ொடர்ச்சி...

எலலைக்குள்ோன இருக்கின்றது. அது இைங 
ல்கக்குச் தசாநேமானோ்கதோன இருக்கின ்றது. 
தநடுநதீவு பிரதேச சல்பக்குள்ோன இநேததீவும் 
உள்்ள்டக்்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது இைஙல்கக்குச் 
தசாநேமானது என இருநோலும் ்கச்சதீோல 
இைஙல்கக்த்கா ே்ட்பகுதிக்த்கா இதுேலரயில 
எநேப ்பயனும் இலலை. ேரு்டததில ஒரு 
ே்டலே திருவிழா நல்டத்பறும்இ அேறகுப 
த்பாய்ேருோா்்கள். அது மட்டும்ோன. 
 அநேத தீலே ஆக்்கபுா்ேமான அபிவி 
ருததிக்குப ்பயன்படுததும் எண்ைமும் கில்ட 
யாது. இநேத தீலே சி்றப்பான முல்றயில 
ஒரு சுறறுைா ே்ளமா்கப ்பயன்படுதேைாம். 
மீனே்ள ஆய்வு நிலையம் ஒனல்ற அலமதது 
ஆராய்ச்சி்கல்ள முனதனடுக்்கைாம். அலைது 
அேலன ஒரு ்க்டலபுங்காோ்க ்பயன்படுததி 
அேலன அபிவிருததி தசய்யைாம். இவ்ோறு ்பை 
ோய்பபுக்்கள் இருக்கின்றன. ஆனால, அரசாங்கம் 
இேறறில அக்்கல்ற தசலுதேவிலலை. நாம் அநேத 
தீலேப ்பயன்படுததுேேற்கான அனுமதிலயயும் 
அரசாங்கம் ேரவிலலை. அநேத தீவு சும்மாோன 
கி்டக்குது. அது இைஙல்கயி்டம் இருநோதன்ன 
இநதியாவி்டம் இருநோதைனன எலைாம் 
எனறுோன. 

 இநேத தீலே எடுதேலமக்்கா்க அோ்்கள் 
ஆா்ப்பாட்்டம் தசய்கின்றாா்்கள் என்றால, எமது 
ே்ளமான ்பகுதி்கல்ளக் த்காடுப்பலேயிட்டு நாம் 
எவ்ோறு ்பாா்ததுக்த்காண்டிருக்்க முடியும்.  இஙகு 
ஒரு மீனோ் இது தோ்டா்பில எச்சரிததிருக்கின்றாா். 
அவ்ோறு த்காடுப்பதேன்றால, எமக்கு விேதலேத 
ேநதுவிட்டு இேலன எடுததுக்த்காள்ளுங்கள் 
எனறு அோ் எச்சரிததுள்்ளாா். அேனால, இநேப 
்பகுதிக்குள் அோ்்கள் ேநது மீனபிடிப்பேறகு 
நாங்கள் சம்மேம் தேரிவிக்்கமாட்்டம். 

தினசரி இரணடொயிரத்துக்கும அதிக 
மொன இந்திய மீன்பிடிப படகுகள் 

தினசரி இ�ஙனகக்குள் ஊடுருவுதொக 
கவளிவிவகொர அனமச்சர அலி சபரி கதரி 
வித்திருக்கின்்றொர. இதனனத் தடுத்து நிறு 
த்த முடியொதிருபபதொகவும அவர கூறியிரு 
பபனத நீஙகள் ஏறறுக்ககொள்கின்றீரக்ளொ?
 
 இேலனத ேடுக்்க முடியாது எனறு 
தசாலேது இோ்்களுல்டய ல்கயாைா்கதேனம்.  
இைஙல்க, இநதிய அரசாங்கங்களின ல்கயாைா்கத 
ேனம். இைஙல்கயில இனறு முப்பல்ட்கள் 
இருக்கின்றது. ்பாது்காபபுக்த்கன 41 ஆயிரம் த்காடி 

ஒதுக்்கப்பட்டிருக்கின்றது. இநேக் ்கலரதயாரம் 
முழுேதும் ்க்டற்பல்ட நிறகின்றது. ்க்டலில 
்பாா்க்கும் த்பாது தேரிகின்றது. இோ்்க்ளால 
இநே ஊடுருேலை ்கட்டுப்படுதே முடியாது 
என்றால, எேற்கா்க இோ்்கள் ்பல்ட்கல்ள 
லேததிருக்கின்றாா்்கள்?  இேலனச் தசய்ய முடி 
யாது என்றால, ்க்டற்பல்ட தேலேயிலலை. 
 அதேதேல்ளயில இநதியாவிலிருநது 
மூோயிரததுக்கும் அதி்கமான ்ப்டகு்கள் ேரு 
கின்றன. ேநது ே்ளங்கல்ள அள்ளிக்த்காண்டு 
தசலகின்றாா்்கள். உோரைமா்க ஒரு நால்ளக்கு ஒரு 
ட்தராைரில த்காண்டு தசலைப்படுகின்ற இ்றால, 
்க்டைட்ல்ட,  நண்டு,  ்கைோய், மீன என்பனேறறின 
த்பறுதி இநதிய ரூ்பாவில குல்றநேது 50 ஆயிரம் 
ரூ்பா. ஒரு நால்ளக்கு ஒரு ்ப்டகில இவ்ே்ளவு 
ே்ளங்கள் த்காண்டு தசலைப்படுகின்றது என்றால, 
ஒரு நால்ளக்கு ேரும் 3 ஆயிரததுக்கும் அதி்கமான 
்ப்டகு்களில எவ்ே்ளவு ே்ளங்கள் த்காண்டு 
தசலைப்படுகின்றன எனறு ்கைக்கு ்பாருங்கள். 
ோரததில மூனறு நாள். மாேததில 12 நாட்்கள். எமது 
ே்ளங்கள் அ்ப்கரிக்்கப்படுகின்றது. 
 இேலன அோ்்க்ளால ேடுக்்க முடியா 
விட்்டால, அேறகுதோன சா்ேதேச ்க்டல சட்்டங்கள் 
இருக்கின்றன. அேனமூைமா்க  முல்றயி்டைாம்.

வட ்கட்ல ... த�ொடர்ச்சி...

 17,703 தேளிநாட்்டேர்்கள் ேஙகுமி்டங்க 
ளில ேங்கலேக்்கப்பட்டுள்்ளர். அேர்்களில குழந 
லே்கள் இ்றப்பது என்பது அேர்்கல்ள மதை 
சிய அரசு ்கேனிக்்கவிலலை என்பலே ோன 
்காட்டுேோ்க அலனததுை்க மனிே உரிலம்கள் 
்கண்்காணிப்ப்கம் தேரிவிததுள்்ளது.
 இநே மரைங்கள் தோ்டர்பில மதைசிய 
அரசு உ்டனடியான விசாரைல்கல்ள தமற 
த்காள்்ள தேண்டும் என மனனிபபுச் சல்ப 
மதைசிய அரசுக்கு எழுதிய ்கடிேததில தேரிவித 
துள்்ளது.
 விசாரைல்களின முடிவு்கள் தேளிப 
்பல்டயா்க அறிவிக்்கப்ப்ட தேண்டும். மரணித 
ேேர்்களின குடும்்பங்களுக்கு நீதி கில்டக்்க 
தேண்டும். அேலன மதைசிய அரசு உ்டனடியா்க 
தமறத்காள்்ள தேண்டும் என அது தமலும் தேரி 
விததுள்்ளது.

்லலசிய சி்்ற ... த�ொடர்ச்சி  ...
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்பயங்கரமான அனு்பேமா்கதே இருக்கின்றது. 
அேர்்களுக்கு நவீன ேசதி்கள் கில்டப்பதிலலை. 
ேரமான சு்காோர ேசதி்கள் இருபபின இேலன 
குல்றக்்க முடியும்.
 ே்ட அதமரிக்்கா, ஐதராப்பா மறறும் 
ைததீன அதமரிக்்க நாடு்களில இ்றபபு விகிேம் 
அதி்கரிததுள்்ளது. ஆனால அவுஸதிதரலியா 
மறறும் நியூசிைாநதில அது 35 விகிேதோல 
குல்றநதுள்்ளது. ஆபிரிக்்காவில ோன 70 விகி 
ேமான இ்றபபுக்்கள் நி்கழ்கின்றன. ஒரு இைட்சம் 
த்பருக்கு 551 த்பர் இ்றக்கின்றனர். இது ஏலனய 
்பகுதி்களு்டன ஒபபிடும் த்பாது இரண்டு ம்டங 
்காகும் என அது தமலும் தேரிவிததுள்்ளது.

இரண்டு நிமிட ... த�ொடர்ச்சி  ...

தசய்துள்்ளனர். உை்கம் முழுேதும் உள்்ள 
மக்்களுக்கு ்பக்்கச்சார்்பற்ற சுேநதிரமான 
தசய்தி்கல்ள ேழஙகுேதே எமது குறிக் த்காள். 
எமக்த்கன ேனியான தசயற திட்்டங்கள் இலலை 
என அேர் தமலும் தேரிவிததுள்்ளார்.
 இநதிய பிரேமர் நதரநதிர தமாடி குஜ 
ராததில தமறத்காண்்ட மனிே உரிலம மீ்றல்கள் 
தோ்டர்பில பி.பி.சி நிறுேனம் ஆேைப்ப்டம் 
ஒனல்ற தேளியிட்்டலே தோ்டர்நது இநதிய 
அரசுக்கும் பி.பி.சி நிறுேனததிறகும் இல்டயில 
தமாேல்கள் ஆரம்்பமாகியிருநேன.
 ஆேைப்ப்டதலே ேல்ட தசய்ே இநதிய 
அரசு, பி.பி.சியின இநதிய அலுேை்கங்களில 
ேரிததுல்ற அதி்காரி்கள் தசாேலன்கல்ளயும் 
தமறத்காண்டிருநேனர். பி.பி.சி நிறுேனம் ேரி 
தசலுததுேதில சிை முல்றத்கடு்கல்ள தமற 
த்காண்்டோ்க இநதிய அதி்காரி்கள் தேரிவிததுள் 
்ளனர்.
 இநதிய அதி்காரி்களின இநே தசாேலனக்கு 
எதிரா்க பிரிதோனியாவின எதிர்க்்கட்சி நா்டா 
ளுமன்ற உறுபபினர் ஒருேரும் ேனது அதிதிருப 
திலய ்பதிவு தசய்திருநோர்.

இந்தியொவின ... த�ொடர்ச்சி  ...
அச்சுப ்பதிப்பது, த்பாதி தசய்ேது என எலைா 
்பணி்களும் த்பண்்க்ளால தசய்யப்படுகின்றன.
 அநதிரான தோலத்பாருள் உற்பததி 
நிறுேனததின ்பாேணி்கல்ள ோஙகுேேன மூைம் 
யாழ் மக்்களினதும், அநே பிரதேசததினதும் 
த்பாரு்ளாோர ே்ளர்ச்சிக்கு ேமிழ் மக்்கள் உேே 
தேண்டும் என அநே ்பகுதி மக்்கள் தேரிவிததுள்்ள 
னர்.

யொழ்பபொணத்தில் ... த�ொடர்ச்சி  ...

விழாலே ந்டாததி ்க்டறதோழில அலமச்சதர 82 
ந்பர்்களுக்கு இவ் அளிபபிலன ேழஙகுேேறகு 
பூந்கரி பிரதேச தசயை்கம் ந்டேடிக்ல்க 
எடுததிருநேது என்பது இம் மனுவில குறிப 
பி்டப்பட்டுள்்ளது.
 இேறகு தமைதி்கமா்க மனிேஉரிலம 
ஆலைக்குழுவின முனனால ந்டநே விசார 
லையில தமறகுறிதே உததிதயா்கதேர்்கள் 
கிராஞ்சி பிரதேசததில சட்்டரீதியற்ற விேத 
தில நிறுேப்பட்டுள்்ள ்க்டல அட்ல்டப 
்பண்லை்கல்ள அ்கறறுேேறகு ோக்குறுதி 
யளிதேத்பாதிலும் அவ்ோறு தசய்யப ்ப்ட 
விலலை  எனறு இவ் மனுவில சுட்டுக் ்காட் 
்டப்பட்டுள்்ளது. தமற்படி சட்்டரீதியற்ற 
முல்றயில எடுக்்கப்பட்்ட ந்டேடிக்ல்க்கல்ள 
உ்டதன நிறுததுமாறும் விதிமுல்ற்களுக்கு 
அப்பால அளிக்்கப்பட்்ட உரி மங்கல்ள இரததுச் 
தசய்யுமாறும் ்க்டல  அட்ல்டப ்பண்லை்கள்  
அலமப்பேலன  உ்டனடியா்க  நிறுததுமாறும்,  
உறுதித்கள் எழுதோலை,
 ஆலையிட்த்டழுதோலை, ேல்டயீட் 
த்டழுதோலை ஆகிய எழுதோலை்கல்ள 
நிோரைமா்க த்காரி இவ் மனுவிலன ோக்்கல 
தசய்துள்்ளார்்கள்.
 இம்மனுவிலன நீதிமன்றததில ஆேரிதது 
தமறத்காள்்ளப்பட்்ட சமர்்பைங்கல்ள ்பரி 
சீைலை தசய்ே ேவுனியா தமல நீதிமன்ற 
நீதி்பதி மாணிக்்கோச்கர் இ்ளஞ்தசழியன 
அேர்்கள் தமறகுறிதே மனுவில விதிக் 
்கப்பட்்ட வி்டயங்களுக்கு மனறில தோனறி 
வி்ளக்்கமளிப்பேறகும் இவ் மனுவில 
த்காரப்பட்்ட நிோரைங்கல்ள ஏன ேழங்க 
கூ்டாது என்பேற்கான வி்ளக்்கத திலன 
அளிபv்பேறகு இவ் ேழக்கு்கள் எதிர்ம 
னுோரர்்க்ளா்க குறிபபி்டப்பட்டுள்்ள அலனதது 
உததிதயா்கதேர்்கல்ளயும் மார்ச் மாேம் 22 ஆம் 
தி்கதி மனறில சமூ்கமளிக்்கமாறு ்கட்்டல்ள 
விடுததுள்்ளர். இம் மனுவிலன ஆேரிதது 
சிதரஷர சட்்டதேரணி இரததினதேல அேர்்கள் 
சட்்டதேரணி மதுஞ்சு்ளா த்கதீஸேரன மனு 
மேரார் சார்பில மனறில தோனறினார்
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தமதைாஙகுேேறகும் அடிப்பல்டயா்க இருக் 
கின்றது.ஆயினும் சர்ேதேச நாைய நிதியததின 
நிதிக்்கான ஒபபுேல கில்டக்குமி்டதது அேலன 
அடிப்பல்டயா்கக் த்காண்டு இைஙல்க மீோன 
நம்்ப்கதேனலம அதி்கரிப்பேன ்காரைமா்க 
ஏலனய நாடு்கள் ்க்டன உேவி்கல்ள ேழஙகுேேறகு 
முனேரைாம் எனறு நம்்பப்படுகின்றது.இவ்ோ்றா்க 
ஏலனய நாடு்கள் ்க்டன உேவி்கல்ள ேழஙகுமா்க 
இருநோல இைஙல்கயின தேளிநாட்டு ்க்டன்ளவு  
தமலும் ்பனம்டஙகு அதி்கரிக்கும்.இேனால 
இைஙல்க இபத்பாது இருப்பேலனக் ்காட்டிலும் 
அதி்கமான ஒரு ்க்டன த்பாறிக்குள் சிக்கிக் 
த்காள்ளும் அ்பாயநிலைதய ்காைப்படுகின்றது.
இதிலிருநது விடு்ப்ட தேண்டுமாயின இைங 
ல்கயின த்பாரு்ளாோர ே்ளர்ச்சி ்பாரிய்ளவில 
ஏற்படுேதோடு, முேலீடு்களின தோல்கயும் அதி 
்கரிக்்கப்படுேல அேசியமாகும்.
 இைஙல்கயில ஏற்பட்டுள்்ள உற்பததி 
தசைவு்கள் அதி்கரிபபு, த்பாக்குேரதது தசைவு்கள் 
அதி்கரிபபு, மினசாரக் ்கட்்டை அதி்கரிபபு 
என்பேற்றால தோழிைா்ளர்்களுக்்கான கூலி 
அதி்கரிததுள்்ளது.இேனால புதிய முேலீடு 
அேசியமானத்பாதும் அேற்கான ோய்பபு்கள் 
மி்கவும் குல்றோனோ்கதே ்காைப்படுகின்றன 
என்பலேயும் கூறியா்க தேண்டும்.தேளிநாட்டு 
முேலீட்்டா்ளர்்கல்ள இைஙல்க ்கேர்நதிழுக்்க 
மாட்்டாது.இேனடிப்பல்டயில சர்ேதேச 
நாைய நிதியததின நிதிக்்கா்க த்காரிக்ல்க, 
நிதியம் விதிததுள்்ள நி்பநேலன்கள் 

என்பேற்றால இைஙல்க மாறறு ேடிேததில 
்பலதேறு தநருக்்கடி்கல்ள எதிர்தநாக்கிக் 
த்காண்டிருக்கின்றது.இநே தநருக்்கடி தமலும் 
அதி்கரிக்குமா்க இருநோல அது எநே்ளவுக்கு ஒரு 
சாே்கமான நிலைலய இைஙல்கயில ஏற்படுததும் 
என்பது ஒரு த்கள்விக்குறியாகும்.

இலங்கை ப�ாருளாதார அபிவிருத்தியில் 
மீடசிப�றும் கைாலம் ப்வகு பதா்ல 

விலுள்ளது என்று கைருதமுடியுமா?

 ஆம்.இைஙல்கயில த்பாரு்ளாோர 
அபிவிருததிலய ஏற்படுதே ஆ்கக்குல்றநேது 
08 ேரு்டங்க்ளாேது தேலேப்படுகின்றது.
இநே ்காைப்பகுதியிதை ்பை தேர்ேல்கள் இ்டம் 
த்ப்றவுள்்ளன. இததேர்ேல்கள் இைஙல்கயில 
ஸதிரமான அரசாங்கதலே ஏற்படுதே ோய்ப 
்பளிக்குமா? என்பதும் த்கள்விக்குறிய 
வி்டயதமயாகும்.இநநிலையில 2030 ம் ஆண்டு 
தேர்ேலுக்கு பினனதர இைஙல்கயில ஸதிரமான 
அரசாங்கம் அலமேதோடு சர்ேதேச நாடு்களின 
நம்பிக்ல்கலயயும் த்பறறுக் த்காள்்ள முடியும்.
இைஙல்க த்பாரு்ளாோர ே்ளர்ச்சிலய தநாக்கி 
அடிதயடுதது லேக்்க ஆரம்பிதோலும் 2010 ம் 
ஆண்டிறகு முனனர் ்காைப்பட்்ட த்பாரு்ளாோர 
ஸதிரதேனலமலய அல்டநது த்காள்ேேறகு 
இனனும் ்பை ்காைம் ்காததிருக்்க தேண்டிய ஒரு 
நிலைதய ்காைப்படுகின்றது.எனதே இது 2040 
ம் ஆண்டிறகுப பினனதர சாததியமாகும் எனறும் 
எதிர்வு கூ்றப்பட்டுள்்ளது.இேலன நிழற்படுததி  

இைஙல்கயின ஜனாதி்பதி ரணில விக்கிரமசிங்க 
2045 ம் ஆண்்ட்ளவிதைதய இைஙல்கயின 
த்பாரு்ளாோரம் தமதைழும்பும் எனறு கூறி 
யிருக்கின்றலமயும் தநாக்்கதேக்்கோகும்.
 இநநிலையில இைஙல்கயின த்பாரு 
்ளாோரததுக்்கான மீட்சிக்்காைம் 15 தோ்டக்்கம் 20 
ேரு்டங்க்ளா்க இருக்கும்.இநே ்காைததில ஆட்சிக்கு 
ேருகின்ற அரசாங்கங்களின தசயற்பாடு்கள், 
ஊழைற்ற ேனலம, மக்்கள் நைன ்கருதிய த்பாக்கு, 
சர்ேதேச நம்்ப்கதேனலம மறறும் அேனூ்டான 
உேவி்கள், இல்ளஞர்்களின ்பங்களிபபு எனப 
்பைவும் த்பாரு்ளாோர அபிவிருததியில ோக்்கம் 
தசலுததுேோ்க அலமயும் என்பலேயும் மறுப 
்பேறகிலலை. மூல்ளசாலி்கள் மறறும் இல்ளஞர்்கள் 
இைஙல்கலய விட்டு ேறத்பாது  அதி்க்ளவில 
தேளிதயறி ேருகின்றனர்.இது மனிேே்ளப 
்பற்றாக்குல்றலய தோறறுவிப்போ்க அலமயும்.
இைஙல்கயின த்பாரு்ளாோர அபிவிருததிக்கு 
்பங்களிபபு தசய்யக்கூடிய மூல்ளசாலி்கள் மறறும்  
இல்ளஞர்்கள் தேளிதயறும் நிலைலமயும் 
நாட்டின அபிவிருததிக்கு ேல்டக்்கலைா்க 
அலமயும்.இபத்பாது உற்பததியா்ளர்்க்ளா்க 
உள்்ளேர்்கள் 2035, 2040 ்காைப்பகுதியில 
முதியேர்்க்ளாகி விடுோர்்கள்.எனதே அேலன 
்பதிலீடு தசய்ேேறகு இைஙல்கயில மனிேே்ள 
்பற்றாக்குல்ற ஏற்படும்.இேனடிப்பல்டயில 
தநாக்குல்கயில இைஙல்கயின த்பாரு்ளாோர 
அபிவிருததிலய அல்டேேறகு முனனோ்க 
சோல்கள் ்பைேறல்றயும் சநதிக்்க தேண்டியுள்்ளது 
என்பதே உண்லமயாகும்.
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தோனியில இநேத தீர்பபு ேழங்கப்பட்டுள்்ளது.
 அதது்டன குறிதே ந்பலர நீதிமன்றததில 
முனனிலைப்படுதேவும் அலைது அப்படி 
முடியாது த்பானால அேற்கான ்காரைங்கல்ள 
வி்ளக்்கவும் எதிர்ேரும் மாேம் 22 ஆம் தி்கதி 
ேழக்கு்கள் தி்கதியி்டப்பட்டுள்்ளது.
 அதது்டன ஆட்த்காைர்வு மனு மீோன 
்கட்்டல்ள சிறிைங்கா இராணுேததினருக்கு 
எதிரானோ்க ஆக்்கப்பட்டுள்்ளது. இது ்பாதிக்்க 
ப்பட்்ட மக்்களுக்கு கில்டதே மி்கபத்பரிய 
தேறறி.
 ஏதனனில 2009 ஆம் ஆண்டு தோ்டக்்கம் 
ேங்களுல்டய உ்றவினர்்கல்ள தேடி ேநே 
்பயைம் 2013 இல ேழக்கு ோக்்கல தசய்யப்பட்டு 
9 ேரு்டங்களுக்்க பினனர் பூரைமா்க நில்ற 
ேல்டநதுள்்ளது.இது தோ்டர்பில அேர்்கள் 
மி்கவும் மகிழ்ச்சி அல்டநதுள்்ளனர்.

 சிறிைங்கா இராணுேததினர் இேற்கான 
்காரைததிலன தசாலலிதோன ஆ்கதேண்டும். 
த்பாறுபபுக்கூ்றல அேர்்கல்ள சார்நேது. 
இதுேலர ்காைமும் ஏதோ ்காரைததிலன 
தசாலலிக் த்காண்டிருநேேர்்களி்டம் அேற்கான 
த்பாறுபல்ப இநே நீதிமன்றம் த்கட்கின்றது. 
அலே தசாலலிதோன ஆ்கதேண்டும்.
 நீதிமன்றததின மூைம் எமக்கு கில்டதே 
ஒரு தேறறி மறறும் நிோரைமா்கதே இேலனக் 
்கருேதேண்டியுள்்ளது.
 அதது்டன ்பை மல்றக்்கப்பட்்ட 
உண்லம்கள் தேளிக்த்காைரப்பட்டுள்்ளது.
 எனதே இனிதமைாேது ்காைால 
ஆக்்கப்பட்த்டார் தோ்டர்்பா்க மட்டுமலை, 
தமலும் ்பை வி்டயங்கள் தோ்டர்்பா்க த்பாறுபபு 
க்கூ்றலை சிறிைங்கா அரசாங்கம் ஏறறுக்த்காள்்ள 
தேண்டும்” – என்றார்.

்கொணொ்ல் லபொை ... த�ொடர்ச்சி  ...



14thuhe;j kpd;dpjo;
rdp> ngg;utup 25> 2023

njhlh;r;rpfs;,jo; 223

ஆண்டுக்கு அதமரிக்்கா திட்்டமிட்டுள்்ள ்பாதீட்டின 
10 வீேம் மட்டுதம என்பது இஙகு ்கேனததில 
த்காள்்ளப்ப்டதேண்டும்.

 ஐதராப்பாக் ்கண்்டததில ந்டநதேறும் நி்க 
ழ்வு்க்ளால ஏற்பட்்ட ்பேட்்டததின ்காரைமா்கவும் 
தமறகில இருநது ேருகின்ற எதிர்பபுப பிரச் 
சாரததின ்காரைமா்கவும் ேனது இராணுேச் 
தசைலே அதி்கரிப்பேன மூைம் சீனாவும் இநே 
ஆயுேப த்பாட்டிக்குள் ்கால்பதிததிருக்கி்றது. 
ேரைாறறில இவ்ே்ளவு அதி்கமான தோல்கலயப 
்பாது்காபபுக்்கா்கச் சீனா ஒதுக்கியது இதுதே 
முேறே்டலேயாகும். சீனாவின இநேச் தசயற்பாடு 
தோ்டர்்பா்க அேன அயலநாடு்களும் ேமது ்பாது 
்காபபுச் தசைவினதலே அதி்கரிததிருக்கின்றன.
 முனதனபத்பாதும்  இலைாே ேல்கயில 
ேறத்பாது த்பாருக்்கான ஆயுேங்கல்ள உற்பததி 
தசய்கின்ற நிறுேனங்களின தசாநேக்்காரரின 
ேயிறறில ்பால ோர்க்்கப்பட்டிருக்கி்றது. 2014ம் 
ஆண்டிலிருநது, உைகின தமாதே ஆயுே உற்பததி 
ஒவ்தோரு ேரு்டமும் தோ்டர்ச்சியா்க அதி்கரிதது 
ஈறறில 2021ம் ஆண்டில 2.1 ட்ரிலலியன த்டாைர்்கள் 
எனறு அதி உச்சத தோல்கலய எட்டியிருக்கி்றது. 
ஆயுேங்களுக்்கா்க உைகில மி்க அதி்கமான 
தோல்கலயச் தசைவிடும் நாடு்க்ளா்க அதமரிக்்கா, 
சீனா, இநதியா, ஐக்கிய இராச்சியம், ரஷயா 
ஆகிய ஐநது நாடு்களுதம தி்கழ்கின்றன. இநே 
ஐநது நாடு்களும் உைகின தமாதேப ்பாது்காபபுச் 
தசைவினததின 62 வீேதலேக் த்காண்டிருக்கின்றன.

 இராணுே ரீதியிைான தசைவினம் அதி 
்கரிக்கும் த்பாது, த்பாதுமக்்களுக்்கான ஏலனய 
தசலே்களுக்்கான நிதி ஒதுக்கீடு குல்றயும் 
என்பது தசாலலிததேரிய தேண்டியதிலலை. 
முக்கியமா்க சமூ்கப ்பாது்காபபு, ்கலவி, சு்காோர 
தசலே த்பான்றலே்களுக்குச் தசைவி்டப்படும் 
நிதியில ோக்்கம் ஏற்படுகி்றது. இவ்ோ்றான நிதிக் 
குல்றபபு்கள் த்பாதுமக்்களின நைனில நிச்சயமா்கப 
்பாதிபல்ப ஏற்படுததுகின்றன.
 உை்க்ளாவிய ேல்கயில ேறத்பாது ஏற 
்பட்டிருக்கும் இநேப த்பார்தேறி, சிை நாட்்களுக்கு 
முன முடிவுக்கு ேநே மூனிக் ்பாது்காபபு 
ம்காநாட்டில தேளிப்பல்டயா்கத தேரிநேது. 
ரஷயா தோ்டர்்பா்க தமறகுைம் இலழதே 
ேேல்ற சீனாவு்டனும் இலழப்பது தோ்டர்்பா்க 
எச்சரிக்ல்கலய ஸதராலற்றனத்பர்க் தேளியிட்்ட 
அதே தேல்ள, தமறகுை்க நாடு்களின ேலைேர்்கள் 
மாநாட்டு மண்்பதலே ஒரு த்பார் மண்்ட்பமா்க 
மாறறி, த்பாலர தமறத்காள்ேதில ேமக்கிருக்கும் 
அர்ப்பணிபல்ப உறுதிப்படுததினார்்கள். இஙகு 
இராஜீ்க அணுகுமுல்ற்கள் தோறறுவிட்்டலே அே 
ோனிக்்கக்கூடியோ்கவிருக்கி்றது.
 ஏற்கனதே குழப்பம் மிகுநேோ்கவும் 
உறுதியிலைாமலும் இருக்கும் ்பனனாட்டு 
ஒழுங்கலமபபுக்கும் ஐதராப்பாவிலும் ஆசியா 

விலும் நிைவும் எநேதேல்ளயிலும் ்பாதி 
பபுக்கு உள்்ளா்கக்கூடிய  அக்்கண்்டங்களின 
்பாது்காபபுக்கும் இது நலை தசய்தியா்க இருக்்காது. 
த்பாரில ஈடு்படும் த்பாது, அது தமலும் தமலும் 
த்பாலரதய த்காண்டு ேரும். இவ்ோ்றான 
ஒரு சூழலில தமாழி, ்கைாச்சாரம், ்பனனாட்டு 
உ்றவு்கள் என அலனததுதம ்பாதிக்்கப்பட்டு, 
இநேப ல்பததியக்்காரச் சக்்கரதலே மீ்ள உறுதிப 
்படுததுகின்றது. ”்கல்டசி ேலர நாங்கள் த்பாராடு 
தோம்” “அது எவ்ே்ளவு ்காைமானாலும்” 
”இேற்கான எநேத தேரிலேயும் தமறத்காள்்ள 
நாங்கள் ஆயதேமா்க இருக்கித்றாம்” த்பான்றலே 
தமறகுை்க ்பாது்காபபு நிறுேனங்களின 
மநதிரங்க்ளா்க இபத்பாது மாறிவிட்்டன. இேறறின 
வில்ளவு்கள் தோ்டர்்பா்க இநே நிறுேனங்கள் 
அைட்டிக்த்காள்ேதிலலை.

 ேனது உோரைததின மூைம் அோேது ேனது 
அதி்காரததின மூைம் அதமரிக்்கா முனதனடுக்கும் 
ேலைலமததுேம் எவ்ே்ளவு ஆ்பதோனது 
என்பலே இநேப ல்பததியக்்காரதேனலம 
தேளிப்படுததுகின்றது. 2008ம் ஆண்டிலிருநது 
தநட்த்டாக் கூட்டு்றலே ரஷயாவின எலலைேலர 
விரிவு்படுததும் அேன ேலியுறுதேல்களும் அநேப 
பிரதேசததில சனநாய்கக் த்காட்்பாடு்கல்ள முன 
தனடுக்்க தேண்டும் என்ற அேன முலனப 
பு்கல்ளயும்  சாட்்டா்க லேததுதோன ரஷய ஆக்கிர 
மிபபு முனதனடுக்்கப்பட்்டது.
 அதுத்பாைதே, அேன இராணுே முன 
தனடுபபு்கள், குறிப்பா்க ஒரு த்பாய்யான 
எடுத்காளின அடிப்பல்டயில ஈராக்கில தமற 
த்காள்்ளப்பட்்ட அேன ஆக்கிரமிபபு ந்டேடிக்ல்க 
உை்கம் முழுேலேயும் ஓர் ஸதிரமற்ற நிலைக்குத 
ேள்ளியது. ரஷயாவு்டன தசர்நது அதமரிக்்கா 
உைகின மி்க ேறிய நாடு்களுக்கும் உைகின மி்க 
தமாசமான அரசு்களுக்கும் முக்கிய ஆயுே ஏறறு 
மதியா்ளரா்க இருநது ேருகி்றது. அது மட்டுமனறி, 
மததிய கிழக்கில மனிே உரிலம்கல்ள மி்கவும் 
தமாசமா்க மீறு்பேர்்களு்டன முக்கிய ்பாது்காபபு 
ஒப்பநேங்கல்ள தமறத்காள்ேது்டன சம்காைததில 
தேளிதே்டதேனமா்க உை்க்ளாவிய ேல்கயில 
சனநாயதலேயும் மனிே உரிலம்கல்ளயும் த்பணும் 
்பயைததுக்கும் ேலைலம ோஙகுகி்றது.

 ஈராக்கின மீோன ேனது ஆக்கிரமிபல்பத 
தோ்டர்நது, யுக்தரனின மீோன ரஷயாவின 
ஆக்கிரமிபல்ப ்கண்டிக்கும் அதமரிக்்காவின தசயற 
்பாடு உைகின த்பரும் ்பகுதிக்கு அர்தேமற்றோ்கத 
தேரிேது ஆச்சரியமான ஒரு வி்டயமலை. அதே 
த்பாைதே, ஆக்கிரமிக்்கப்பட்்ட ்பாைஸதீன மறறும் 

சிரிய நாட்டின பிரதேசங்கல்ள ேமது நாட்டு்டன 
இலைக்கும் இஸதரலின தசயற்பாடு்கல்ள 
அஙகீ்கரிக்கும் அதமரிக்்கா, ரஷயா யுக்தரனின 
பிரதேசங்கல்ள ேனது நாட்டு்டன இலைக்கும் 
முயறசிலயக் ்கண்டிப்பலே அர்தேமற்றோ்கதே 
தநாக்குகின்றது.
 உை்க ேலைாதிக்்க சக்தி்களின தேளி 
தே்டதேனலம உை்க்ளாவிய சு்காோர மறறும் 
மனிோயப பிரச்சிலன்கல்ள உை்கம் எதிர் 
த்காள்ளும் த்பாது, நிைவும் ்பலேரபபுத ேன 
லமலயயும் ஒததுலழபல்பயும் த்கள்விக் குறிக் 
குள்்ளாக்குேதோடு இநேச் தசயற்பாட்டின மூைம் 
உைகின ்பை நாடு்கல்ள ேம்மி்டமிருநது அநநியப 
்படுததியிருக்கி்றது.
 தேன பூத்கா்ளததில உள்்ள நாடு்கள் ேமது 
தசாநே நைன்கல்ள நில்றவு தசய்ேதிதைதய 
முலனபபுக் ்காட்டுகின்றன என்பது மட்டுமனறி 
அதமரிக்்காவின அழுதேங்கள் இருக்கின்ற 
த்பாதிலும் யுக்தரனில ரஷயா தோடுதே த்பார் 
தோ்டர்்பா்க நடுநிலைலமலயதய அலே த்பணி 
ேருகின்றன என்பது ஒனறும் புதுலமயான 
வி்டயமலை. யுக்தரனில ரஷயா தமறத்காண்்ட 
ஆக்கிரமிபல்ப தமறகு நாடு்களு்டன தசர்நது 
சிை நாடு்கள் ்கண்டிததிருக்கும் அதே தேல்ள 
்பை நாடு்கள் கீவுக்கு ேமது உேவிக்்கரதலே 
நீட்்டவிலலை. அதேதேல்ள அநந நாடு்கள் 
தமாஸத்காவு்டனான ேங்கள் உ்றலேப த்பணி 
ேநேது்டன அேலனப ்பைப்படுததியும் இருக்கின 
்றன.
 தமறகுை்கச் சுறறுேட்்டததுக்கு அப 
்பாலுள்்ள ேலைேர்்கள் குறிபபிட்்ட ஒரு சாராரில 
மட்டும் ேஙகியிருக்்காமல தோஷிங்டன, 
தமாஸத்கா, த்பஜிங ஆகியேறறு்டன சமதநரததில 
உ்றலேப த்பணும் ்கைபபு அணுகுமுல்றலயக் 
ல்கயாள்கின்றன. அதே தேல்ள சர்ோதி்கார 
அரசு்கத்ளா, உை்க ேலைாதிக்்கச் சக்தி்களின 
ேே்றான ந்டதலே்களினால ஊக்்கம் த்பறறு த்பாது 
நைலனதயா, அலைது அ்றதநறி்கல்ளதயா அலைது 
த்பாது அலைது உை்க்ளாவிய நைன்கல்ளதயா 
முனனிலைப்படுதோது ேமது மி்க குறுகிய 
நைன்கல்ளப த்பணுேதில மட்டும் முலனபபுக் 
்காட்டிேருகின்றன.

 மனிே நா்கரி்கம் என்ற ேல்கயில முனனலர 
வி்ட ஆதராக்கியமா்கவும் ்பைக்்காரர்்க்ளா்கவும் 
சி்றப்பான ்கலவியறிலேப த்பற்ற ்பரம்்பலரயா்க 
நாங்கள் முனதனற்றமல்டநே த்பாதிலும், 
எம்லம எதேலனதயா ்பரம்்பலர்கள் பினேள்்ளக் 
கூடிய அழிவுப த்பார்்களுக்குள்த்ள நாம் அ்கப்ப 
ட்டிருக்கித்றாம்.
 மி்க தமாசமான த்பார்்களில ஈடு்படுேேன 
்காரைமா்க த்பரிய சக்தி்கள் ்படிப்படியா்க அழிநது 
த்பாேலே ேரைாறு எமக்குக் ்கறபிக்கி்றது. ்பை 
ேசாபேங்க்ளா்க ரஷயாவும் அதமரிக்்காவும் ஒரு 
ேர் ஒருேர் அடிச்சுேடு்கல்ளப பினதோ்டர்நது 
ேருகின்றன. இலே ோங்கள் முடிவுக்குக் த்காண் 
டுேர முடியாே த்பார்்களில ஈடு்பட்டு இறுதியில 
அேமானதலேயும் ்பாரிய அழிலேயுதம 
ேமோக்கிக் த்காள்கின்றன.
 ்கல்டசியா்க மி்க தமாட்டுதேனமா்க 
யுக்தரன த்பார் ேநேது. இது தமாட்டுதேனமானது 
என்பதில எநேவிே ஐயமுமிலலை.

நனறி: அல்்ஜஸீரொ

உகலரன லபொரும்... த�ொடர்ச்சி...


