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யாழ்ப்ாணக் குடாநாட் 
டின்  கீரிமலையில் மிக்ப 

்ழலம வாய்ந்த சிவன் ஆையம், 
சலடயம்மா மடம், கதிரகாமத்திற்கு 
யாத்திலை ஆைம்பிக்கும் முருகன் 
ஆையம் என்்ன அலம்நதிரு்ந்த 
இடஙகள் முழுலமயாக இடித்து 
அழிக்க்ப்ட்டு முன்னாள் ஜனாதி 
்தி மகி்ந்தவின் காைத்தில் 
அவருக்கு ஆடம்்ை மாளிலக 
அலமக்க்ப்ட்டுள்்ளது என்்து ்தற் 
ப்ாது த்தரிய வ்நதுள்்ளது. 

 இ்நநிலையில்,கீரிமலை ஆதி 
சிவன் பகாவில், சலடயம்மா மடம், 
கதிலை பவைன் பகாவில்களின் 
நிலை என்ன என அகிை இைஙலக 
இ்நதுமா மன்்ற உ் ்தலைவர 
தசஞதசாற் தசல்வர கைாநிதி 
ஆறு.திருமுருகன் பகள்வி எழு்ப 
பியுள்்ளார.
 சிவன் ஆையம் இடித்து 
அழிக்க்ப்ட்ட தசயதி லசவ 
மக்கல்ள த்ரும் அதிரச்சிக்கு 

இைஙலகயில் சட்டவிபைா்த 
தசயல்களில் ஈடு்டக்கூடிய 

சிைர, இைஙலக, இ்நதிய சரவப்தச 
கடல் வழியாக அகதிகள் என்்ற 
ப்ாரலவயில் ்தமிழகத்தில் ்தஞச 
மலட்நது  வருவ்தாக  குற்்றம் சுமத் 

்த்ப்ட்டுள்்ளது. 
 இைஙலகயில் ஏற்்ட்ட 
த்ாரு்ளா்தாை தநருக்கடி காைண 
மாக கட்ந்த ஆண்டு மாரச் மா்தம் 
20ம் திகதி மு்தல் ஏைா்ளமான 
இைஙலக ்தமிழரகள் உள்ளிட்ட 
இைஙலகயரகள், இ்நதியாவில் 
அலடக்கைம் பகாரி ்தனுஷபகாடி 
கடல் வழியாக ்தமிழநாட்டுக்குள் 
வ்நதுள்்ளனர. அவரகள் மண்ட்ம் 

இ்ந்த வருடத்தின் மூன்்றாவது 
காைாண்டு ் குதியில் அதமரிக் 

காவின் த்ாரு்ளா்தாைம் வீழச்சி 
காணும் அது பின்னர அடுத்்த வருட 
அலையாண்டு ்குதியில் மீண் 
டும் அதில் இரு்நது மீழும் என 
அதமரிக்காவின் வஙகிகள் இ்ந்த 

வாைம் எச்சரிக்லக விடுத்துள்்ளன.
 எனினும் இ்ந்த வீழச்சி 
மிகவும் பமாசமாக இருக்காது. 
வட்டி விகி்த உயரவு அடுத்்த 
வருடத்தின் அலையாண்டு ்குதி 
யில் குல்றவலடயும். இது ஒரு 
த்தாழில்நுட்் த்ாரு்ளா்தாை வீழச்சி 
யாகபவ இருக்கும் என அதமரிக்க 
வஙகியின் ்தலைவர பிலைன் 
தமானிகன் த்தரிவித்துள்்ளார.
 த்தாடரச்சியாக இைண்டு 
காைாண்டு காை்ப்குதியில் 

தவளிநாடுகளில் இரு்நது 20 
விகித்திற்கும் அதிகமான 

நிதிலய த்றும் ஊடகஙகள் மற்றும் 
அைச சார்ற்்ற நிறுவனஙகள் ்தம்லம 
தவளிநாட்டு முகவரக்ளாக ்திவு 
தசயய பவண்டும் என பஜாரஜியா 
நாடாளுமன்்றம் இ்ந்த வாைம் 
தகாண்டுவ்ந்த தீரமானத்திற்கு எதி 
ைாக அஙகு எதிரக்கட்சிகள் கடும் 
ப்ாைாட்டஙகல்ள பமற்தகாண்டுள் 
்ளன.
 ஐபைா்பபிய ஒன்றியம் மற் 

றும் அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 
இ்ந்த தீரமானத்திற்கு எதிர்பபு 
த்தரிவித்துள்்ள நிலையில் 

N[hu;[pahtpy;  fytuj;ij 
J}z;bdhu; mur jiytu;
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்ை பநாயகல்ள உண்டாக்கும் 
்க்ரீரியாவில் காண்ப்டும் 

தநாதியமானது காற்றில் இரு்நது 
மின்சாைத்ல்த ்தயாரிக்கும் வல் 
ைலம தகாண்டது என அவு 
ஸ்திபைலியாவின் தமானாஸ் ்ல் 
கலைகத்ல்த பசர்ந்த ஆயவா்ளரகள் 
கண்டறி்நதுள்்ளனர.
 Mycobacterium smegma-

tis என்்ற ்க்ரீரியா அ்தற்கான 

ஐபைா்பபிய ஒன்றியம் ்தற் 
ப்ாதும் ைஸ்யாவில் இரு்நது 

த்ரும்ளவான மசகு எண்லண 
மற்றும் எரித்ாருட்கல்ள தகாள் 
வனவு தசயது வருவ்தாக Center for 
Research on Energy and Clean Air (CREA) 
என்்ற அலம்பபு த்தரிவித்துள்்ளது.

 27 அஙகத்துவ நாடுகல்ள 
தகாண்ட இ்ந்த கூட்டணிபய 
கட்ந்த வருடம் உக்லைன் ப்ார 
ஆைம்்மாகிய பின்னர ைஸ்யாவில் 
இரு்நது அதிக எரித்ாருட்கல்ள 

தகாள்வனவு தசயதுள்்ளது.
 கட்ந்த ஆண்டு ைஸ்யா 315 
பில்லியன் தடாைரகள் த்றுமதி 
யான நிைக்கரி, எரிவாயு மற்றும் 
எண்லண வலககல்ள விற்்லன 
தசயதுள்்ளது. அதில் 149 பில்லியன் 
தடாைரகள் த்றுமதியான எரி 
த்ாருட்கல்ள ஐபைா்பபிய ஒன்றிய 
நாடுகள் தகாள்வனவு தசயதுள் 
்ளன.
 பமற்குைகம் விதித்்த ்தலட 
கள் மற்றும் எரித்ாருள் விற் 
்லனக்கான விலை நிரணயம் 
என்்வற்ல்ற மீறி அவரகப்ள அதிக 
எரித்ாருட்கல்ள தகாள்வனவு 
தசயதுவருவது ்ைருக்கும் விய்ப 
்ாகபவ உள்்ள்தாக அவ்தானிகள் 

fhw;wpy; ,Ue;J kpd;rhuk; 
jahupf;Fk; gf;uPupah
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உக்லைன் ப்ார மற்றும் 
்தாயவானில் ஏற்்ட்டுள்்ள 

்்தற்்றஙகல்ள த்தாடர்நது ஆசிய 
நாடுகள் ்தமது ஆயு்த வ்ளத்ல்த 
என்னுமில்ைா்தவாறு அதிகரித்து 
வருவ்தாக த்தரிவிக்க்ப்டுகின்்றது.
 ய்ப்ான் 26 விகி்தமும், 
இ்நதியா 13.6 விகி்தமும் சீனா 7.2 
விகி்தமும் ்தமது ்லட ்ைத்ல்த 
அதிகரி்ப்்தற்கு திட்டமிட்டுள்்ளன. 
்தாயவானும் ்தனது ்ாதுகா்பபு 
தசைவீனத்ல்த இ்ந்த வருடம் 15 
விகி்தம் அதிகரித்துள்்ளது. மூன்று 
வருடஙகளுக்கு முன்னர 340 
பில்லியன் ்தாயவான் தடாைர 
க்ளாக இரு்ந்த அ்தன் ்ாதுகா்பபு 

தசைவீனம் ்தற்ப்ாது 580 பில்லி 
யன் ்தாயவான் தடாைரக்ளாக அதி 
கரித்துள்்ளது.
 அதமரிக்காவில் இரு்நது 
அணுசக்தியில் இயஙகும் 5 நீரமுழகி 
க்ப்ல்கல்ள அவுஸ்திபைலியா 
தகாள்வனவு தசயயும் அப்தசமயம் 

Mrpahtpy; mjpfupf;Fk; MAjg; Nghl;b

 tlf;fpy; tuyhw;W rpwg;G Myaq;fs; 

mopf;fg;gl;L [dhjpgjpf;F khspif

அைகைய ப்ாைாட்ட அைசியல் 
த்ாரு்ளா்தாை தந ருக்கடி 

துயைஙகல்ளயும் வலிமிகு வன்னி 
மா்ந்தரின் த்ரு்நநதுயை வாழலவ 
யும் பிைச்சிலன தீரவு பநாக்கில் 
ப்சும் அன்புள்்ள ஆரியசிஙகவுக்கு 
என்்ற நூல் மும் தமாழிகளிலும் 
தவளியீடு
 அருட்்த்நல்த தச. அன்புைாசா 
எழுதிய  அன்புள்்ள ஆரியசிஙக 
என்்ற நூல் ்தமிழ ஆஙகிைம் சிஙக்ளம் 
ஆகிய மூன்று தமாழிகளில் தவளி 
யிட்ப்ட்டுள்்ளன. இது ஒரு சா்த 
லனயாகும்.
 லம டியர ஆரியசிஙக 
என்று ஆஙகிைத்திலும் ஹித்்தவத் 
ஆரியசிஙக  தவத்்த என்று சிஙக்ளத் 
திலும் இ்ந்த நூல்கள் த்யர ்லடத் 
துள்்ளன.

 யாழ்ப்ாணம் கலைத்தூது 
கலையகத்தில் திருமல்றக்கைா 
மன்்ற பிைதி இயக்குனர பஜான்சன் 
ைாஜ்குமார ்தலைலமயில் இ்ந்த 
நூல்களின் தவளியீட்டு நிகழவு 
நலடத்ற்்றது. இ்நநிகழவில் யாழ 
மல்றமாவட்ட ஆயர   ப்ைருட்திரு 
ஜஸ்ரின் ஞான்பபிைகாச ஆண்ட 
லகயும் நல்லை ஆதீன ஸ்ரீைஸ்ரீ 
பசாமசு்ந்தை ப்தசிக ஞானசம்்்ந்த 
்ைமாச்சாரிய சுவாமிகளும் மு்த 
ன்லம விரு்நதினரக்ளாகக் கை்நது 
சி்ற்பபித்்தனர.
 நல்லை ஆதீன ஸ்ரீைஸ்ரீ 
பசாமசு்ந்தை ப்தசிக ஞானசம்்்ந்த 
்ைமாச்சாரிய சுவாமிகளும் யாழ 
குரு மு்தல்வர ்.பயா.தஜ்ைட்ணம் 
அடிக்ளாரும் ஆசி உலை 

md;Gs;s Muparpq;fTf;F vd;w E}y; 
Kk; nkhopfspYk; ntspaPL
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14 ஆண்டுகளாக ஈழத்தமிழர் மீது 2009 இல் சிறிலஙகா நடததிய முள்ளிவாய்ககால் 
இனஅழிப்பு்ககான நீதியய அயனததுலக சடடஙகளின் கீழ் வழஙக ஐ்ககிய நாடுகள் மனி்த 

உரியமகள் ஆயை்ககுழுவால் இயலவில்யல. 
 6 ஆண்டுகளாக சிறிலஙகாவால் வலிந்து காைாமலா்ககப்்பட்டாரினதும் இனஅழிப்்பால் 
்பாதி்ககப்்பட்டாரினதும் கிடடிய குடும்்ப உறுப்பினர்களின் த்தருதவளியில் நீதி ்காரும் சனநாயகப் 
்்பாராடடததிற்கு எந்்தப் ்பயனும் கிடடா்த நியலயில் ்பலரின் உயிரிழப்பு்ககளுடன் இவவாரததுடன் 
ஏழாவது ஆண்டு ஆரம்்பமாகிறது. 
 இந்்த இரண்டு நியலகளிலும் அயனததுலக நாடுகளின் ஆ்தரவு ஈழத்தமிழர்களின் நீதி 
யானதும் உண்யமயானதுமான ்காரி்கயககளு்ககு்க கியட்ககா்ததினா்ல்ய ஈழத்தமிழர்களு்ககான 
அயனததுலகச் சடடப் ்பாதுகாப்ய்பயும் அவர்களால் த்பறவியலவில்யல என்்ப்்த உண்யம. 
 ஈழத்தமிழர்கள் ்தாயகததிலும் உலகநாடுகளின் மு்ககிய நகரஙகளிலும் உலக அயமப்பு்ககளு்ககு 
முன்்பாகவும் நியறய்வ சனநாயக வழிகளில் ்தஙகளு்ககு நீதி ்காரிப் ்பலவயகயான ம்ககள் 
்்பாராடடஙகயள நடததி வந்துள்ள ்்பாதிலும் சிறிலஙகா ்தன்யன இலஙயகத தீவின் இயறயமயுள்ள 
அரசாஙகம் என்்ப்தால் ஒரு நாடடின் எல்யல்ககுள் அயனததுலக ்தயலயீடுகள் அந்நாடடின் 
அரசாஙகததின் இயறயமயய மீறித ்தயலயிட முடியாது என்னும் ஐ்ககிய நாடுகள் சய்பயின் விதி்ககு்க 
கடடுப்்பட்ட அயனததுலக நாடுகளும் அயமப்புகளும் ்தஙகளால் ்தயலயிட இயலா்த நியலயில் 
உள்ளனர். 
 அப்்படியானால் ஈழத்தமிழர்கள் என்ன தசயது இந்்த அயனததுலக நாடுகளின் அயமப்புகளின் 
்தயலயிட இயலா்த நியலயய மாற்ற ்வண்டும்?
 இலஙயகத தீவிலும் அயனததுலக ரீதியிலும் உள்ள இலஙயகத தீவுடன் த்தாடர்புயடய 
ஒவதவாரு தூ்தரகதது்ககும் ஈழத்தமிழர்கள் ்தாஙகள் இயறயமயுள்ள ்தனியான ்்தசதய்த இலஙயகத 
தீவில் வரலாற்று்ககு முற்்படட காலம் மு்தல் த்தாடர்ச்சியாக்க தகாண்டுள்ள உலகின் ம்ககள் என்ற 
உண்யமயயத த்தளிவு்படுத்த ்வண்டும். 
 ஈழத்தமிழர்கள் ்தஙகளு்ககான ்தனியான ்தாயகதய்தயும் ்்தசியதய்தயும் ்தன்னாடசியயயும் 
தகாண்ட இயறயமயுள்ள ம்ககளாக்வ பிரித்தானிய காலனிததுவ அரசால் 1796 இல் யகப் 
்பற்றப்்படடனர். 152 ஆண்டு பிரித்தானிய ஆடசியின் பின்னர் 02.04. 1948 இல் இலஙயக 
அரசாஙகதது்ககுச் சு்தந்திரம் தகாடு்கக பிரித்தானியா உருவா்ககிய ்சால்்பரி அரசியலயமப்பின் 
கீழ் சிஙகளப் த்பரும்்பான்யம ஒற்யறயாடசிப் ்பாராளுமன்றததில் ்சால்்பரி அரசியலயமப்பு 29 (2) 
விதியால் அளி்ககப்்படட இலஙயக அரசாஙகத்தால் சிறு்பான்யம ம்தஙகளு்க்கா இனஙகளு்க்கா 
எதிரான சடடஙகள் இலஙயகப் ்பாராளுமன்றததில் நியற்வற்றப்்படடால் பிரித்தானிய பிரிவி்க 
கவுன்சிலில் முயறயிடலாம் என்னும் அரசியலயமப்பு கா்பந்து நி்பந்்தயனயால் பிரித்தானியாயவ்ய 
இலஙயக அரசாஙகததின் மீயுயர் இயறயமயாளராகத த்தாடரயவததுத ஈழத்தமிழரின் இயறயமயயச் 
சிஙகளவர்களின் இயறயமயுடன் சிஙகளப் த்பரும்்பான்யம ஒற்யறயாடசிப் ்பாராளுமன்றததில் ்பகிர்ந்து 
சு்தந்திரம் வழஙகினர். 
 22.05.1972 இல் சிஙகள த்பௌத்த சிறிலஙகா்க குடியரசு என்னும் ்சால்்பரி அரசியலயமப்ய்ப 
வன்முயறப்்படுததிய அரசு ஒன்யற சிஙகளப் த்பரும்்பான்யம அரசியல்வாதிகள் ்தன்னிச்யசயாக 
ஈழத்தமிழரின் விருப்பு த்பறப்்படாது பிரகடனப்்படுததிய்தால் அரசற்ற ் ்தச இனமா்ககப்்படட ஈழத்தமிழர்கள் 
1975இல் ்தந்ய்த தசல்வநாயகத்தால் ்தஙகளு்ககான ்தன்னாடசிப் பிரகடனதய்த சிறிலஙகாப் 
்பாராளுமன்றததில் உலகு்ககுப் பிரகடனப்்படுத்த யவதது 1977 இல் ்தஙகளின் குடிதயாப்்பத்தால் 
அ்தயன சிறிலஙகா சனநாயக வழிகளில் ஏற்க மறுத்தால் ்வறு எந்்த வழியாலும் அயட்வாம் என 
உலகு்ககு அறிவிதது 1978 மு்தல் 2009 வயர ்தஙகளுயடய நயடமுயற அரசில் ்தஙகளுயடய 
்்தசியத ்தயலவர் ் ம்தகு ் வலுப்பிள்யள பிர்பாகரன் அவர்கள்  ்தயலயமயில் த்தாட்ககி 17.05.2009 
வயர 31 ஆண்டுகள் ்பாதுகாப்்பான அயமதியில் வாழ்ந்்தனர். இந்்த நயடமுயறயரயச சிறிலஙகா 
்தன்ககா்தரவான பிராந்திய உலக நாடுகளின் ஆ்தரவுடனான இனஅழிப்்பால் ஆ்ககிரமிதது இன்று வயர 
அந்்த ஆ்ககிரமிப்ய்ப ்பயட்பல அரச்பயஙகரவா்தததின் மூலம் த்தாடர்கின்றனர்.  இ்தனால் ஈழத்தமிழ் 
ம்ககளிட்ம மீண்டுவிடட ்தஙகளின் இயறயமயயத ்தஙகளின் உள்ளக ்தன்னாடசி உரியமயய மறு்ககும் 
சிறிலஙகாவிடம் இருந்து த்பற்றுத ்தருமாறு ்தஙகளின் தவளியகத்தன்னாடசி உரியமயின் அடிப்்பயடயில் 
உலக நாடுகயளயும் உலக அயமப்பு்ககயளயும் ்காரி வருகின்றனர். என்வ இந்்த இயறயமயுள்ள 
ம்ககளாகிய ஈழத்தமிழர்களாகிய ்தஙகளின் ம்ககள் இயறயமயின் அடிப்்பயடயில் ்தஙகளுயடய 
்பாதுகாப்்பான அயமதியான வாழ்யவ உறுதிதசயயுமாறு ஈழத்தமிழர்கள் ்காரி வருகின்றனர். இந்்த்க 
்காரி்கயகயய யமயப்்படுததிய ஈழத்தமிழர்களின் ்தயலயம என்றும் உருமாற்ற இயலா்த ்தயலயமயாக 
ஈழத்தமிழரியட கூடடுத ்தயலயமயாகத த்தாடர்கிறது. இந்்த ஈழத்தமிழர் இயறயம குறித்த உண்யம 
ஒவதவாரு தூ்தரகததில் உள்ள தூதுவர்களு்ககும் த்தளிவா்ககப்்படடா்ல உலக நாடுகள் உலக 
அயமப்பு்ககள் ஈழத்தமிழர்களு்ககான ்தயலயீடயட இ்தன் அடிப்்பயடயில் ்மற்தகாள்ளலாம். இ்தயன 
முன்னியலப்்படுததித தூ்தரகஙயளச் சந்திப்்ப்தற்கான ஈழத்தமிழர்களின் ஈழம்ககளின் சய்பகள் உடன் 
உருவா்ககப்்படடா்ல ஈழத்தமிழர்களு்ககு அயனததுலக ஆ்தரவு என்்பது நயடமுயறச்சாததியமாகும் 
என்்பது இல்ககின் எண்ைம். இன்று சிறிலஙகா தூ்தரகஙகளால் நிர்வகி்ககப்்படும் தூ்தரக்ககாலனி 
ஆடசியி்ல்ய உள்ளது. எந்்த ஒரு நாடும் சிறிலஙகாவின் 51 பில்லியன் ்படுகடயன கடடிவிட 
முடியாது. அதுவும் ்பாரிஸ் கிளப்பில் உள்ள ்தனியார் நிதியாளர்களிடம் அதிக வடடி்ககுப் த்பற்ற 
கடன்கயள உயடய சிறிலஙகாவு்ககு கடன் மறுசீரயமப்பு முயறதயான்யற ஏற்்படுததுவது என்்பது 
நயடமுயறயில் இலகுவான ஒன்றல்ல. அப்்படித்தான் அயனததுலக நாைய நிதியம் இந்திய அதமரி்கக 
அமு்ககததின் கீழ் 2.9 பில்லியயன வழஙகினாலும் அ்தற்கான நி்பந்்தயனகள் சிறிலஙகாயவ ்மலும் 
கடன் த்பாறி்ககுள்்தான் தகாண்டு தசல்லும். கூட்வ இந்்த 2.9 பில்லியனும் ்படுகடன் வடடிகளு்க்க 
ஒதுஙக நாடடின் ம்ககளின் நலன் என்்பது ்பகற்கனவாக்வ மாறும். இந்நியலயில் தூ்தரஙகளுடன் 
ஈழத்தமிழர்கள் ்தாயகததிலும் உலக நாடுகளிலும் ் மற்தகாள்ளும் ் நரடித த்தாடர்்பாடல்கள் ஈழத்தமிழரின் 
இயறயமயின் அடிப்்பயடயில் அவர்களின் இந்துமா்ககடல் ்பகுதியில் அவர்கயள முன்னியலப்்படுததி 
புதிய சிந்்தயனகயள உலக நாடுகள் வளர்்கக உ்தவும் என்்ப்்த இல்ககின் உறுதியான நம்பி்கயக.

ஆசிரியர்

இைஙலக மனி்த உரிலமகள் ஆலணக்குழு ்ாதிக் 
க்ப்ட்ட ்தமிழரகள் விடயத்தில் ஆட்சியா்ளரகளின் 

ஒரு துலணக் குழுவாக தசயல்்ட முலனகின்்றப்தா? 
எனும் பகள்விலய பகட்க லவத்துள்்ளது.
 இவ் ஆலணக் குழுவின் பிைதிநிதிகள் கட்ந்த 
த்்பைவரி மா்தம் யாழ தசன்று ஒரு குறி்பபிட்ட 
்தை்பபினலை மட்டும் ச்நதித்து விட்டு ்தனது அறிக் 
லகலய தவளியிட்டுள்்ளனர. இவரகள் ஒரு ்தை்பல் 
மட்டும் ச்நதித்்தது ஏன்? யாழ பிைப்தசத்துக்கு மட்டும் 
கட்டு்ப்டுத்தியது ஏன்? ஐ நா மனி்த உரிலமகள் 
கூட்டத்த்தாடர ஆைம்்மாவ்தற்கு சற்று முன் 
“த்ாறு்பபுக் கூைல் மற்றும் நல்லிணக்கம் த்தாடர 
பில் சரவப்தச த்ாறிமுல்றக்கு வடக்கு மக்கள் ஆ்தை 
வாக உள்்ளனர.” எனக் கூறியப்தாடு “உள்நாட்டு 
த்ாறிமுல்றக்கும் அவரகள் ஆ்தைவாக உள்்ளனர” 
எனக் கூறியிரு்ப்்தன் மூைம் ்ாதிக்க்ப்ட்டவரகள் 
ஒரு மன நிலையில் இல்லை.மயக்க நிலையில் 
இருக்கின்்றாரகள்.” என சரவப்தசத்துக்கு கூ்ற 
விரும்புகின்்றாரக்ளா? என பகள்விலயயும் பகட்கத் 
தூண்டுகின்்றது.
 த்ாறு்பபுக் கூ்றல் த்தாடர்ாக ஆைாயவது 
என்்து ஆயு்த யுத்்தம் த்தாடஙக்ப்ட்ட காைத்ப்தாடு 
அல்ைது யுத்்த ்ாதி்பபுகப்ளாடு த்தாடரபுலடய 
மக்கப்ளாடு மட்டும் சம்்்ந்த்ப்ட்ட பிைச்சலன 
அல்ை. அது ்தமிழரகளின் நீண்ட காை அைசியல் 
அபிைாலசகப்ளாடும் அது த்தாடர்ான ப்ரினைா்த 
ஆட்சியா்ளரகளின் தசயற்்ாடுகளுடனும் த்தாடரபு 
்ட்ட விடயம் என்்ல்த அலனவரும் அறிவர.
 அத்ப்தாடு அது வட-கிழக்கிற்கு மட்டும் 
சம்்த்்த்ப்ட்ட விடயம் அல்ை. மலையகம் சார்ந்த 
விடயமுமாகும்.அஙகு சைன மற்்ற இன அழி்பபு மிக 
நீண்ட காைமாக; அ்தாவது 1948 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்ப் 
அஙகு  ஆைம்பிக்க்ப்ட்டுவிட்டது.
 இ்நநிலையில் வடக்கில் மூடிய நிலையில் 
குறி்பபிட்ட ஒரு ்தை்பல் மட்டும் ச்நதித்து விட்டு 
ஐ.நா கூட்டத்த்தாடர ஆைம்்மாவ்தற்கு முன் அ்தன் 
அறிக்லகலய தவளியிட்டிரு்ப்து ்ை ச்நப்தகஙகல்ள 
ப்தாற்றுவிக்கின்்றது. அ்தனாபைபய இைஙலக மனி்த 
உரிலம ஆலணக்குழு இனவா்த ஆட்சியா்ளரகளின் ஒரு 
துலணக் குழுவா? என பகட்க லவக்கின்்றது.
 வடக்கு  கிழக்கு மக்கள் அனு்வித்்த யுத்்த ்ாதி்ப 
புகள் என்்தும் மலையகத்தின் நிைவும் சைனமமற்்ற 
இன அழி்பபு என்்தும் நாட்டின் ப்ரினவா்த 
கருதியலுடனான அைசியல் சம்்்ந்த்ப்ட்டது. அ்தற்கு 
துலண நிற்கும் அைசியல் யா்பபு சம்்்ந்த்ப்ட்டது. 
அத்ப்தாடு அைச ்யஙகைவா்தத்தின் இய்நதிைஙகள் 
சம்்்ந்த்ப்ட்ட விடயமுமாகும்.
 இ்தலன விரிவாக ஆைாயவ்தற்பகா அல்ைது 
்தாம் கட்ந்த காைஙகளில் நியமித்்த ஆலண குழுக்களின் 
முன் தமாழிவுகல்ள நலடமுல்ற்ப ்டுத்துவ்தற்பகா 
ப்ரினவா்த ஆட்சியா்ளரகள் ஆயத்்தம் இல்லை 
என்்ப்த ்தமிழரகளின் கட்ந்த காை அனு்வமாகும்.
 ஆட்சியா்ளரகள் ்தமிழ ்தலைவரகப்ளாடு தசயது 
தகாண்ட ஒ்ப்்ந்தஙகள், விடு்தலை இயக்கஙகப்ளாடு 
எடுத்்த முடிவுகள், ்தாபம தீரவு எனக் கூறிய உ்பபு ச்பபு 
இல்ைா்த விலடயஙகள் என்்வற்ல்ற அமல்்டுத்்த 
எத்்தனிக்்த்தன் வில்ளபவ ்தமிழரகள் யுத்்தத்திற்கு 
்தள்்ள்ப்ட்டதும். நாட்டின் இன்ல்றய நிலைக்கும் காை 
ணமாகும்.
 எனபவ த்ாறு்பபுக் குைல் என்்து யுத்்த குற்்றம் 
சார்நது மீ்ற்ப்ட்ட மனி்த உரிலமகள் சார்ந்த விடயம் 
மட்டுமல்ை, அது அைசியல் சார்ந்ததுமாகும். அ்தலன 
லகயாள்வ்தற்கு மனி்த உரிலம ஆலணக்குழுவுக்கு 
இயைாது என்்தும், ஐ.நா மனி்த உரிலம ப்ைலவக்கு 
இயைாது என்்து நாம் அறி்ந்த விடயபம.
 ஒ்ப்்ந்தஙகள், உடன்்டிக்லககள், வட்டபமலச 
கை்நதுலையாடல்கள், ஆலண குழுக்கள் என ்தமிழரகள் 
த்தாடர ஏமாற்்றத்ல்தபய ச்நதித்து வ்நதுள்்ளனர. 
உள்நாட்டு த்ாறி முல்ற ஆடசியா்ளரகளின் க்ட 

,yq;if kdpj cupik Mizf;FO jdJ 

RahjPd jd;ikia cWjp nra;a Ntz;Lk;

தூதரகஙகளுக்கு இறைறை ததளிவாக்கப்படாறையய
அறைத்துலக ஆதரவினறையின காரணி

03thuhe;j kpd;dpjo;
rdp> khu;r; 11> 2023

,jo; 225 nra;jpfs;

Mrphpah; jiyaq;fk;

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

mUl;je;ij rf;jpNty;



உள்ளுைாட்சிமன்்றத் ப்தா்்தல்கள் ஏ்பைல் 
25 ஆம் திகதி நலடத்றும் என 

அறிவிக்க்ப்ட்டிரு்ந்தாலும், அவ்வாறு அது நலட 
த்றுமா என்்து்தான் இைஙலக அைசியலில் 
இன்று எழு்ப்்ப்டும் முக்கியமான கள்வியாக 
இருக்கின்்றது. 
 மாா்ச் 9 ஆம் திகதி நலடத்றும் என 
அறிவிக்க்ப்ட்டு, பின்னா் ஒத்திலவக்க்ப்ட்ட 
உள்ளுைாட்சி மன்்றஙகளுக் 
கான ப்தா்்தலை ஏ்பைல் 25 ஆம் 
திகதி நடத்துவ்தற்கு ப்தா்்தல் 
ஆலணக்குழு தீா்மானித் திரு 
க்கின்்றது.  ஏற்கனபவ தீா் 
மானிக்க்ப்ட்ட திகதியில் 
உ ள் ளு ை ா ட் சி ம ன் ்ற த் 
ப்தா்்தலை நடத்்த முடிய 
வில்லை என்்றால், 
அ்தலன குறி்பபிட்ட திகதி 
யிலிரு்நது 21 நாள்களுக்குள் நடத்தி முடித்து 
விட பவண்டும். அ்தனால்்தான் மாா்ச் இறு 
தியில் இத்ப்தா்்தல் நடத்்த்ப்டும் என எதிா்்ாா் 
க்க்ப்ட்டது. எதிா்க்கட்சிகளும் அ்தற்கான 
அழுத்்தத்ல்தக் தகாடுத்்தன.  ஆனால், இ்தலன 
ஏ்பைல் இறுதி வலையில் ஒத்திலவத்திரு்ப்தும் 
ச்நப்தகஙகல்ள ஏற்்டுத்தியிருக்கின்்றது. 
 ஏ்பைல் 25 ஆம் திகதியிைாவது ப்தா்்தல் 
நலடத்றுமா என்்ற பகள்விலய எழு்ப்க் கூடிய 
்ை சம்்வஙகளும் இடம்த்ற்றுக் தகாண் 
டிருக்கின்்றன.  நீண்ட நாள்களுக்கு ப்தா்்தலை 
ஒத்திலவ்ப்து, ப்தா்்தலை ்தவிா்்ப்்தற்கான வாய்ப 
புக்கல்ள அைசாஙகத்துக்குக் தகாடுத்துவிடைாம் 
என்்்தால்்தான் அ்தலன உடனடியாக நடத்திவிட 
பவண்டும் என எதிா்க்கட்சிகள் அழுத்்தம் 
தகாடுத்்தன.
 ஆைம்்த்திலிரு்நப்த இ்ந்தத் ப்தா்்தலை இ்ந்த 
பநைத்தில் நடத்்த அைசாஙகம் விரும்்வில்லை. 
்தற்ப்ால்தய நிலையில், உள்ளுைாட்சித் ப்தா்்தலை 
நடத்துவது எதிா்க்கட்சிகளின் தவற்றிக்குத்்தான் 
வழிவகுக்கும் என்்து ைணில் - ைாஜ்க்ஷ 
கூட்டணிக்குத் த்தரியும். அ்தனால்்தான் இ்தலன 
ஒத்திலவ்ப்்தற்கு 22 ்தடலவகள் அைசாஙகம் 
முயன்்ற்தாக தசால்ை்ப்டுகின்்றது. 
 ப்தா்்தல்கள் ஆலணக்குழு சுயாதீனமாகச் 
தசயற்்டுவ்தாகச் தசால்ை்ப்ட்டாலும்கூட, 
அைசின் விரு்ப்்ப்டி ப்தா்்தல் நடத்்த்ப்டுவல்தத் 
்தள்ளி்பப்ாடுவதில்்தான் அது அக்கல்றயாக 
இரு்ந்தது. இறுதியில் அதில் தவற்றியும் த்ற்்றது.  
அ்தாவது, தில்றபசரியின் தசயைா்ளா்்தான் இ்தற் 
கான மு்தைாவது அடிலய எடுத்துலவத்்தாா். 
வாக்குச் சீட்லட அச்சடிக்க ்ணத்ல்த விடுவிக்க 
அவா் மறுத்்தாா். ்ணம் கிலடக்காவிட்டால், 
வாக்குச் சீட்லட அச்சிட முடியாது என அைசாஙக 
அச்சகமும் அறிவித்்தது. இறுதியில் ப்தா்்தலும் 
ஒத்திலவக்க்ப்ட்டது.  இல்லைதயனில் மாா்ச் 9 ல் 
ப்தா்்தல் நலடத்ற்று முடி்நதிருக்க பவண்டும்.
 புதிய ப்தா்்தல் 21 நாட்களுக்குள் 
நடத்்த்ப்ட பவண்டும். இ்தலன நீண்டகாைத்துக்கு 
ஒத்திலவத்்தால் அ்தலன்ப ்யன்்டுத்தி ப்தா் 
்தலை ைத்துச் தசயவ்தற்கான உ்ாயஙகல்ள 
அைசாஙகம் தசயதுவிடும் என்்ற அச்சம் எதிா்க் 
கட்சிகளுக்கு இரு்ந்தது. அ்தனால்்தான், விலைவாக 
21 நாட்களுக்குள் ப்தா்்தலை நடத்திவிட பவண்டும் 
என்்ற அழுத்்தம் எதிா்க்கட்சிக்ளால் தகாடுக் 
க்ப்ட்டது. 
 இ்ந்த நிலையில் புதிய ப்தா்்தல் திகதிலயத் 
தீா்மானி்ப்்தற்காக தசவ்வாயகிழலம கூடிய 
ப்தா்்தல் ஆலணக்குழு, ஏ்பைல் 25 ஆம் திகதி 
ப்தா்்தலை நடத்துவ்தற்குத் தீா்மானித்திருக்கின்்றது. 
இ்ந்த முடிவுகூட அைசாஙகத்துக்கு சாா்்ான ஒரு 
முடிவா என்்ற ச்நப்தகம் எழு்ப்்ப்டுகின்்றது. 
மாா்ச் மா்தத்திபைபய ப்தா்்தலை நடத்துவ்தானால், 
அ்தற்கான ஏற்்ாடுகல்ளச் தசயவ்தற்கு ப்ாதிய 

காை அவகாசம் இல்லை என்்து காைண 
மாகச் தசால்ை்ப்ட்டிருக்கின்்றது.  ப்தா்்தல் 
ஆலணக்குழுவின் ்தலைவா்்தான் இ்ந்தக் காைணத் 
ல்தக் கூறியிருக்கின்்றாா்.
 புதிய ப்தர்தல் திகதிலய முடிவு தசய 
வ்தற்காக மாரச் 3ஆம் திகதி்தான் மு்தலில்  
ஆலணக்குழு கூடியது. அன்ல்றய தினபம 
ப்தா்்தல் குறித்்த உயர நீதிமன்்றத்தின் உத்்தைவும் 
வ்ந்தது. ப்தர்தலுக்கான நிதிலய யாரும் ்தடுக்கக் 
கூடாது என்று அ்ந்த உத்்தைவில் நீதிமன்்றம் 
த்தரிவித்திரு்ந்தது. நீதிமன்்ற உத்்தைவு வருவ்தற்கு 

முன்்ாகபவ ப்தர்தலை எ்பப்ாது நடத்துவது 
என்்து த்தாடரபில் ஆலணக்குழு ஒரு முடிவுக்கு 
வ்நதுவிட்டது. நீதிமன்்ற உத்்தைவு வ்ந்த்தால் அ்ந்த 
முடிலவ அறிவி்ப்ல்த ஆலணக்குழு ஒத்தி 
லவத்்தது. 
 தில்றபசரி தசயைர, அைச அச்சக்ப ்ணி்ப 
்ா்ளர, த்ாலிஸ் மா அதி்ர ஆகிபயாருடன் 
கை்நதுலையாடிவிட்டு திகதி முடிவு தசயய்ப்டும் 
என்று அறிவித்்தது. அலனத்துத் ்தை்பபினருடனும் 
கை்நதுலையானால்்தான், வைக்கூடிய பிைச்சிலனக 
ல்ளத் ்தவிா்க்கைாம் என்்து திட்டம். இ்தற்கான 
கூட்டம் தசவ்வாயகிழலம நலடத்ற்்றது.  
ஏ்பைல் 25 ஆம் திகதி ப்தா்்தலை நடத்துவ்தற்கான 
அஙகீகாைத்ல்த்ப த்றுவது்தான் இ்ந்தக்கூட்டத்தின் 
பநாக்கம். 
 ஆனால், ஆலணக்குழு அலழ்பபு 
விடுத்்த்டி கூட்டத்திற்கு தில்றபசரிச் தசயைா்ளர 
வைவில்லை. ்தன்னால் வைமுடியாது என்று ஆலணக் 
குழுவிற்- குக் கடி்தம் அனு்பபியிரு்ந்தார அவர. 
ப்தசிய ்ாதுகா்பபுச் சல்க் கூட்டத்திற்கு அப்த 
பநைத்தில் அவர அலழக்க்ப்ட்டிரு்ந்தார. இ்தனால், 
ப்தா்்தலுக்குத் ப்தலவயான நிதி விடுவிக்க்ப்டும் 
என்கி்ற எ்ந்த உத்்தைவா்தமும் தில்றபசரிச் தசயைா 
்ளரிடம் இரு்நது கிலடக்காமபைபய புதிய ப்தர்தல் 
திகதி அறிவிக்க்ப்ட்டிருக்கின்்றது.  
 தில்றபசரிச் தசயைா்ளா் ப்தா்்தல் 
ஆலணக்குழுவின் கூட்டத்துக்குச் தசன்றிரு்ந்தால், 
நிதி த்தாடா்்ான உத்்தைவா்தம் அவரிடமிரு்நது 
த்்ற்ப்ட்டிருக்கும். ஆனால், அவலை அஙகு 
தசல்ைாமல் ்தடு்ப்்தற்காகபவ ்ாதுகா்பச் 
சல்க் கூட்டத்துக்கு அவா் அலழக்க்ப்ட்டாைா 
என்்ற பகள்வி எதிா்க்கட்சிக்ளால் எழு்ப்்ப 
்ட்டிருக்கின்்றது.  அப்தபவல்ளயில் ப்தா்்தலுக்குத் 
ப்தலவயான நிதி விடுவிக்க்ப்டும் என்்ற 
உத்்தைவா்தத்ல்த அவா் இதுவலையில் ்கிைஙகமாக 
தவளியிடவில்லை. 
 தசவ்வாயகிழலம ஜனாதி்தி ைணில் 
விக்கிைமசிஙக நாடாளுமன்்றத்துக்கு சமூகமளித்து 
முக்கியமான உலை ஒன்ல்றயும் நிகழத்தினாா். 
நாட்டின் த்ாரு்ளா்தாை நிலை, சா்வப்தச நாணய 
நிதியத்தின் கடனு்தவி என்்ன த்தாடா்்ாக 
அவா் உலையாற்றினாா். இ்தனால், ஜனாதி்தி 
இல்ைாமபைபய ்ாதுகா்பபுச் சல்யின் கூட்டம் 
நலடத்ற்்ற்தா என எதிா்க்கட்சித் ்தலைவா் சஜித் 
பிபைம்தாஸ பகள்வி எழு்பபியிரு்ந்தலமயும் 
கவனிக்கத்்தக்கது. 

சஜித் பிபைம்தாஸ ்தனது நாடாளுமன்்ற உலையில் 
பின்வரும் விடயஙகல்ளத் த்தரிவித்திரு்ந்தாா் - 
 “இ்நநாட்டிலுள்்ள த்ரும்்ான்லமயான 
உள்ளுைாட்சி மன்்றஙகளின் உறு்பபினரகளின் 
்்தவிக் காைம் இவ்வருடம் மாரச் மா்தத்துடன் 
நில்றவலடயவுள்்ள ப்ாதிலும், ்தற்ப்ால்தய 
அைசாஙகத்தின் மீது மக்கள் தகாண்டுள்்ள 
அதிரு்பதிலய மூடி மல்றக்க அைசாஙகம் 

த்தாடர்நதும் ப்தர்தலை ஒத்திலவக்க கடுலம 
யாக முயற்சித்து வருகின்்றது, ப்தர்தலை 
நடத்்தாமல் ்தடுக்க இதுவலை சுமார 22 வி்தமான 
கூட்டு சதிகல்ள அைசாஙகம் லகயாண்டுள்்ள்தாக 
ஊடகஙகளில் த்தரிவிக்க்ப்ட்டுள்்ளன.
 அ்ந்த முயற்சிகள் அலனத்தும் ப்தால்வியில் 
முடி்ந்த நிலையில், ப்தர்தலை நடத்துவ்தற்கு 
நிதிலய வழஙகாமல் இரு்ப்து ்தான் 
அைசாஙகத்தின் கலடசி முயற்சியாக த்தரிவப்தாடு, 
இது ஜனநாயகத்ல்த நசுக்கும் விடயமாகவும் 
அலம்நதுள்்ளது.

 அ த் து ட ன் 
நிதி அலமச்சின் 
தசயைா்ளலை கை்நது 
லையாடுவ்தற்கு ப்தர்தல்  
ஆலணக்குழு காலை 
அ ல ழ த் தி ரு ்ந ்த து . 
ஆனால் ப்தசிய ்ாது 
கா்பபு ப்ைலவயில் 
ச்நதி்பத்ான்று இரு்ப 

்்தாக த்தரிவித்து, ப்தர்தல் ஆலணக்குழுவுடனான 
கை்ந்தலையாடலை பு்றக்கணித்திருக்கி்றார. அவ் 
வா்றானத்தாரு ் ாதுகா்பபு ப்ைலவ கூட்டம் இடம் 
த்ற்்ற்தாக த்தரியவில்லை. 
 ஏதனனில் ஜனாதி்தி, பிை்தமர. ்ாதுகா்பபு 
இைாஜாஙக அலமச்சர என அலனவரும் சல்யில் 
இருக்கும்ப்ாது எவ்வாறு ப்தசிய ்ாதுகா்பபுச் 
சல்யின் கூட்டத்ல்த நடத்துவது?” என்று 
பகள்வி எழு்பபியு்்ள சஜித் பிபைம்தாஸ,  நிதி 
அலமச்சின் தசயைா்ளலை ப்தர்தல் ஆலணக் 
குழுவுடனான கை்ந்தலையாடலுக்கு அனு்ப 
்ாமல் ்தடு்ப்்தற்பக ப்தசிய ்ாதுகா்பபு 
ப்ைலவ கூட்டம் இடம்த்றுவ்தாக த்ாய 
த்தரிவிக்க்ப்ட்டிருக்கி்றது”  என்்ற குற்்றச் சாட் 
லடயும் முன்லவத்திருக்கின்்றாா்.
 சஜித்தின் குற்்றச்சாட்டில் எ்ந்த்ளவுக்கு 
உண்லம இரு்ந்தாலும், அைசாஙகம் இவ்விடயத்தில் 
ப்தா்்தலை மீண்டும் ்தள்ளி்பப்ாடும் பநாக்கத்துடன் 
நுணுக்கமாக காயநகா்த்துவ்தாகபவ எதிைணிகள் 
ச்நப்தக்ப்டுகின்்றன.
 உள்ளுைாட்சிமன்்றத் ப்தா்்தல் முல்றலய 
சீா்திருத்்த்பப்ாவ்தாகவும், உறு்பபினா்களின் 
எண்ணிக்லகலயக் குல்றக்க்பப்ாவ்தாகவும் 
ஜனாதி்தி ைணில் விக்கிைமசிஙக அண்லமக் 
காைமாகச் தசால்லிவருகின்்றாா். இ்தற்கான 
நகா்வுகல்ள முன்தனடு்ப்்தன்மூைமாக உள்ளு 
ைாட்சி மன்்றஙகளுக்கான ப்தா்்தல்கல்ள காை 
வலையயின்றி பின்ப்ாட முடியும் என ைணில் 
சி்நதி்ப்்தாகவு் ஒரு ்தகவல் உள்்ளது. 
 “நல்ைாட்சி” என்ப்டும் லமத்திரி - ைணில் 
ஆட்சிக்காைத்தில்்தான் மாகாண சல்களுக் கான 
ப்தா்்தல்கள் ஒத்திலவக்க்ப்ட்டன. மாகாண 
சல்த் ப்தா்்தல் சீா்திருத்்தம் என்று பிபைைலண 
ஒன்ல்றக்தகாண்டுவ்நப்த அ்ந்தத் ப்தா்்தல் கல்ளயும் 
அ்பப்ால்தய அைசு ஒத்திலவத்்தது. ்தமிழத் ப்தசியக் 
கூட்டலம்பபும் அ்பப்ாது அ்தற்கு உ்தவியது. 
மாகாண சல்களின் ் ்தவிக்காைம் முடிவுக்கு வ்நது 
வருடஙகள் தசன்றுதகாண்டிருக்கின்்ற ப்ாதிலும், 
அ்தலன நடத்்த முடியாமலிரு்ப்்தற்குக் காைணம் 
அது்தான். 
 இ்பப்ாது அப்தப்ான்்ற ஒரு உத்திலவ 
்தனது இறுதி ஆயு்தமாக ைணில் ்யன்்டுத்தி 
உள்ளுைாட்சித் ப்தா்்தல்கல்ளயும் கிட்பபில் 
ப்ாட்டுவிடைாம் என்்ற அச்சம் எதிைணி ்தை்பபில் 
உள்்ளது. 
 ஆனால், இ்தற்கு எதிைாக ்ாரிய ப்ாைாட் 
டஙகல்ள வடத்்தக்கூடிய வல்ைலமயுடன் 
எதிா்க்கட்சிகள் உள்்ளனவா என்்தும் பகள்விக் 
குறியாகத்்தான் உள்்ளது. த்ற்ப்றால், டீசல், 
எரிவாயு ்தட்டு்ப்ாடு நீக்க்ப்ட்டிருக்கின்்றது. 
தடாைரின் த்றுமதி குல்றவ்தால் இ்றக்குமதி 
தசயய்ப்டும் மா, சீனி, ்ரு்பபு ப்ான்்றவற்றின் 
விலைகள் குல்றவலட்நதிருக்கின்்றது. இ்தனால், 
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இலங்கை ரூபாவுக்கு எதிரான ட�ாலரின் 
டபறுமதி அண்மக்கைாலமாகை கு்ை 

வ்�ந்துவருகின்ைது. இலங்கையின் டபாரு 
ளாதாரம் முன்்னறை ம்�ந்துவருவதன் 
பிரதி பலிப்புததான் இது எனக் கைருத முடி 
யுமா?
 
 இைஙலக ரூ்ாவுக்கு எதிைான தடாைரின் 
த்றுதி அண்லமக்காைத்தில் வீழச்சியலந்து 
வருவ்தற்கு இைஙலகயின் த்ாரு்ளா்தாைம் 
வ்ளா்ச்சியலட்நதுவருகின்்றது என்்ற கருத்ல்த 
ஏற்கமுடியாது. ஏதனனில், இ்தற்கு இைண்டு 
முக்கியமான காைணஙகள் உள்்ளன. சிை வாைங 
களுக்கு முன்னா் அதமரிக்காவில் உள்்ள சா்வப்தச 
நிதிக் கூட்டுத்்தா்னம், இைஙலகயிலுள்்ள மூன்று 
வஙகிகளுக்கு 400 பில்லியன் தடாைா்கல்ள வழஙகு 

வ்தற்கு அஙகீகாைம் வழஙகியுள்்ளாா்கள். அ்ந்தத் 
த்தாலக இைஙலகக்கு வருகின்்ற ப்ாது ஏற்்டும் 
மாற்்றமாக இ்தலன்ப ்ாா்க்கைாம். அ்தலனவிட 
மத்திய வஙகி ஆளுநரின் அறிக்லகயின்்டி, 
நாணய மாற்ல்ற நிா்ணயிக்கின்்ற ப்ஸ் த்ாயின்ற் 
அதிகரித்திருக்கின்்றாா்கள். இ்ந்த இைண்டு 
காைணஙகளினாலும்்தான் தடாைரின் த்றுதியில் 
வீழச்சி ஏற்்ட்டுள்்ளப்த ்தவிை, இைஙலகயின் 
த்ாரு்ளா்தாைத்தில் ்ாரிய வ்ளா்ச்சி எதுவும் ஏற் 
்ட்டுவிடவில்லை. 
 அ்தாவது வா்த்்தக ரீதியாக – ச்நல்த ரீதியாக 
ஒரு மாற்்றம் ஏற்்டவில்லை. மா்றாக, பமைதிகமாக 
தடாைா் வருவ்தன் மூைமாக இ்ந்த மாற்்றம் 
ஏற்்ட்டிருக்கின்்றது. இ்தலனவிட சா்வப்தச 
நாணய நிதியத்தின் நிதி உ்தவியும் கிலடக்கும் 
என்்ற நிலையில் ஒரு ்த்ளம்்ல் கண்ப்டுகின்்றது. 

ச ரவ்தச நாயண நிதியதது�னான 
உ�ன்படிக்்கை இம்மாத இறுதியில் 

்கைசசாததி�ப்ப�லாம் என அரச தரப்பில் 
டதரிவிக்கைப்படுகின்ைது. தற்பா்தய டபாரு 
ளாதார டநருக்கைடியிலிருந்து நாடு மீளவதறகு 
இந்த உ�ன்படிக்்கை எந்தளவுக்கு உதவும்?
 
 இது த்தாடா்பில் ்ல்பவறுவி்தமான 
கருத்துக்கள் முன்லவக்க்ப்டுகின்்றன. இஙகு 
“பிலண எடுத்்தல்” என்்ற கருத்து கூட அைசியல் 
கை்ந்த ஒரு தசால்ைாடைாகபவ உள்்ளது.  உ்தாை 
ணமாக நீஙகள் வஙகி ஒன்றிலிரு்நது இைண்டு 
பகாடி ரூ்ாலவ்ப த்ற்றிரு்ந்த நிலையில், அ்தலன 
மீ்ளச் தசலுத்்த முடியா்த வஙகுபைாத்து நிலைக்கு 
வ்நதுவிட்டால், இன்தனாரு நிறுவனம் அ்ந்த 
இைண்டு பகாடிலய உஙகளுக்கு வழஙக பவண்டும். 
அல்ைது குறி்பபிட்ட வஙகி - பவத்றாரு காை 
அட்டவலண்ப்டி இ்ந்தக் கடன்கல்ள நீஙகள் 

வழஙகைாம் என மற்த்றாரு உடன்்டிக்லகக்கு 
வைபவண்டும். இ்தலனத்்தான் “பிலணதயடுத்்தல்” 
என்று தசால்கின்ப்றாம். அ்தாவது, இ்ந்த இைண்டு 
விடயஙகளும் நட்ந்தால் இைஙலகலய நிச்சயமாக 
“பிலணதயடுக்க” முடியும். 
 இ்ந்த நிலையில் இன்று இைஙலகயின் 
தவளிவாரிக் கடன் 35 பில்லியன் அதமரிக்க 
தடாைைாகக் காண்ப்டுகின்்றது. அ்தலனவிட 
குறி்பபிட்ட சிை நாடுகளிடமிரு்நது த்்ற்ப்ட் 
டது 10.8 பில்லியன் அதமரிக்க தடாைைாகும்.  
இ்ந்தத் த்தாலகய மற்த்றாரு நிறுவனபமா 
நாபடா வழஙகினால்்தான் உண்லமயில் பிலண 
தயடுக்க முடியும். ஆனால், சா்வப்தச நாணய 
நிதியம் 2.9 பில்லியன் தடாைலைத் ்தான் 
கடனாகக்தகாடு்ப்்தற்கு முன்வ்நதிருக்கின்்றாா் 
கள். இது தமாத்்த கடன்த்தாலகயில் ்த்து 
வீ்தம்கூட இல்லை. ஆக, இ்தன்மூைமாக இைஙலக 
மீண்டும் வழலமயான ஒரு நிலைக்கு வ்நதுவிடும் 
எனக் கருதுவது ்தவ்றான்தாகும்.

 
 இ்தலனவிட, இ்ந்த ஐ.எம்.எ்ப. கடலன்ப 
த்ற்றுக்தகாள்வ்தற்காக ்ல்பவறு வி்தமான 
மாற்்றஙகல்ள நாஙகள் தசயதிருக்கின்ப்றாம். வரிச் 
சீா்திருத்்தம், மின்வாைக் கட்டண உயா்வு, வட்டி 
வீ்த அதிகரி்பபு என ்ல்பவறு தசயற்்ாடுகல்ள 
பமற்தகாண்டு்தான் ஐ.எம்.எ்ப. கடன்களுக்கான 
உத்்தைவா்தத்ல்த நாம் வழஙகியிருக்கின்ப்றாம். 
ஆனால், இவற்ல்றதயல்ைாம் அைசாஙகம் 
த்தாடா்ச்சியாகச் தசயய முடியுமா என்்ற பகள்வி 
ஏற்்டுகின்்றது. 

 இைஙலக விடயஙகளில் ஐ.எம்.எ்ப. 
அக்கல்றயுடன் தசயற்்டுகின்்றது என்்ல்த 
உைகத்துக்குக் காட்டுவ்தற்கான ஒரு முயற்சி 
யாகத்்தான் இ்ந்தக் கடன்கல்ள அவா்கள் வழஙகு 
கின்்றாா்கள். இ்தற்காக அைசாஙகம் தசயய பவண்டி 
யற்றுக்கு ்தலட ஏற்்ட்டால் அைசியலில் ஒரு 
ஸ்திைமற்்ற நிலை உருவாகும். அவ்வா்றான ஒரு 
நிலைலம உருவானால், இ்ந்த ஒத்துலழ்பபிலிரு்நது 
ஐ.எம்.எ்ப. பின்வாஙக பவண்டிய சூழநிலை 
ஏற்்டும். அவ்வா்றான ஒரு நிலை ஏற்்ட்டால், 
ஏலனய கடன் வழஙகுநா்களும் பின்வாஙகும் ஒரு 
நிலை ஏற்்டும். 
 இ்ந்த இடத்தில்்தான் ஐ.எம்.எ்ப.பின் 
நி்்ந்தலனகல்ள நில்றபவற்றும் ப்ாது ஏற் 
்டக்கூடிய தநருக்குவாைஙகல்ளத் ்தாஙகி நிற்கக் 
கூடிய்ளவுக்கு மக்கள் ்தயாைாக இருக்கின்்றாா் க்ளா 
என்்ற பகள்வி த்தாக்கிநிற்கின் ்றது. 
 

ஐ.எம்.எப். முன்்வததுளள நிபந்த்னகைள 
எவவாைான தாக்கைஙகை்ள நாட்டின் அர 

சியலில் ஏறபடுததப்்பாகின்ைது?

 ்ாரிய ்தாக்கத்ல்த ஏற்்டுத்்த்பப்ாகின்்றது. 
இைஙலக ஒரு குல்ற்ந்த வருமானம் த்று கின்்ற 
மக்கல்ளக்தகாண்ட நாடு. 70 வீ்தமான மக்கள் 
குல்ற்ந்த்ளவு வருமானத்ல்தக் தகாண்டவா் 
க்ளாகபவ உள்்ளனா். இ்ந்த நிலையில் அவா் 
களுலடய அன்்றாடச் தசைவுகள் ்ாரிய்ளவில் 
அதிகரிக்கும்ப்ாது, மக்கள் இயல்வுநிலைக்கு 
மா்றாகச் தசயற்்டும் நிலை்தான் உருவாகும். 
அது அைசியல் ரீதியான ்தாக்கத்ல்த ஏற்்டுத்தும்.  
அதிலும் முக்கியமாக ்தற்ப்ால்தய அைசாஙகம் 
ஒரு ஸ்திைமான அைசாஙகமாக இல்ைா்த 
காைணத்தினால், மக்கள் மத்தியில் தசன்று 
அழுத்்தஙகல்ளக் தகாடுத்து தசயற்்டுத்துமா 
என்்து பகள்விக்குறி்தான். பிைச்சிலனகல்ள மக்கள் 
மத்தியில் தகாண்டு தசன்று அவா்கல்ளயும் இதில் 

்ஙகாளிக்ளாக மாற்றும் ப்தலவ ஒன்றுள்்ளது.  
அவ்வாறு மாற்்றத்ல்த ஏற்்டுத்்தக்கூடிய நிலையில் 
அைசாஙகம் இல்லை என்்து்தான் எனது கணி்பபு.
 அ்தனால், இவ்வருடம் ஜூன், ஜூலை 
மா்தஙகளில் இ்ந்த நாடு த்ரும்ளவிைான அைசியல், 
த்ாரு்ளா்தாை சிக்கல்கல்ளச் ச்நதிக்க பவண்டிய 
சூழநிலை ஏற்்டும் என எதிா்்ாா்க்கைாம்.

அரசாஙகைததின் புதிய வரிக்டகைாள்கை 
டகைாந்தளிப்பான நி்ல ஒன்்ை 

ஏறபடுததியுளளது. இந்த புதிய வரிக் 
டகைாள்கை ஏறறுக்டகைாளளக்கூடியதா?

 அைசாஙகத்தினால் விதிக்க்ப்டும் 
வரிகள் மீண்டும் ்ல்பவறு முல்றகளில் மக் 
கல்ளச் தசன்்றலடய பவண்டும். இது்தான் 
ஜனநாயக ரீதியான வரிக்தகாள்லக. இ்ந்த 
வரிக் தகாள்லகலயத்்தான் பமற்குைக நாடுகள் 
பின்்ற்றுகின்்றன. பமற்கு நாடுகல்ள்ப த்ாறுத் 
்தவலையில் ஒரு வரி தசலுத்்த்ப ்டுவத்தன்்து ஒரு 
பசமி்ப்ாகக் கரு்த்ப ்டுகின்்றது. அஙகு அவா்கள் 
விரு்ப்த்துடனபய வரிலயச் தசலுத்துவாா்கள். 
ஏதனன்்றால், அவா்களுக்குத் த்தரியும். இ்ந்த வரி 
பின்னா் ்தமக்கு மீண்டும் கிலடக்கும் - ்ல்பவறு 
சலுலககள் கிலடக்கும் என்று. 

 இைஙலகலய்ப த்ாறுத்்தவலையில் 
அ்றவிட்ப்டும் வரிகல்ள எவ்வாறு ்யன்்டுத் 
்த்பப்ாகின்்றாா்கள் என்்தில் ஒரு திட்டம் இல்லை.  
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இலங்கையில் ட�ாலரின் டபறுமதி வீழ்சசி, சரவ்தச நாணய 
நிதியதது�னான உ�ன்படிக்்கை ்பான்ை வி�யஙகைள டதா�ரபாகை 

லண�ன் உயி்ரா்� தமிழ் தாயகை கைளம் நிகைழ்வில் டபாருளாதார-அரசியல் 
ஆயவாளர கைலாநிதி ஜனகைன் விநாயகைமூரததி இந்த வாரம் வழஙகிய 
டசவவியின் முக்கியமான பகுதிகை்ள இலக்கு வாசகைரகைளுக்குத தருகின்்ைாம்.
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வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகள் 
த்தாடரபில் வவுனியா பமல் நீதிமன்்றம் 

வழஙகியுள்்ள தீர்பபு அ்ந்த்ப பிைச்சிலனயில் ஒரு 
லமல் கல்ைாக அலம்நதுள்்ளது. இ்ந்தத் தீர்பபின் 
மூைம் வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகளி 
விடயத்தில் குறிக்க்ப்ட்ட முன்பனற்்றம் 
ஏற்்ட்டிருக்கின்்றது என்ப்ற கூ்ற பவண்டும்.
 வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகல்ளத் 
ப்தடித் திரியும் உ்றவுகள் அைசாஙகத்திடம் ்ை 
பகாரிக்லககல்ள முன்லவத்திருக்கின்்றன. அ்ந்தக் 
பகாரிக்லககளுக்கு அைசாஙகத்திடம் இரு்நது 
நீண்ட தமௌனபம ்திைாகக் கிலடத்திருக்கின்்றது. 
வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகளுக்கு 
த்ாறு்பபு கூறுமாறு பகாரி த்தாடரச்சியாக்ப 
்ாதிக்க்ப்ட்டவரகள் ப்ாைாட்டஙகல்ள நடத்தி 
வருகின்்றாரகள். இ்ந்த்ப ப்ாைாட்டஙகளின் மூைம் 
அைச க்தவுகல்ள அவரக்ளால் ்தட்ட முடியவில்லை.
 ஆனால் நீதிமன்்றம் ்தனமு முக்கியத்துவம் 
மிக்க தீர்பபின் மூைம் அைசாஙகக் க்தவுகல்ள 
வலிலமயாகத் ்தட்டியிருக்கின்்றது. எவரும் அங 
களிடம் சைணலடயவில்லை என இதுவலையில் 
சாதித்து வ்ந்த இைாணுவத்திடம் சைணலட்ந்த பின் 

னர வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகள் இறுதி 
பநைத்தில் அவரகளுலடய த்ாறு்பபிபைபய 
இரு்நதுள்்ளாரகள் என்்ல்த விசாைலணகளின் 
மூைம் உறுதி்ப்டுத்தி அவரகளில் நானகு ப்லை 
இம்மா்தம் (மாரச் மா்தம்) 22 ஆம் திகதி நீதி 
மன்்றத்திற் தகாண்டு வ்நது நிறுத்்த பவண்டும் 
என்று இைாணுவத்திற்கு நீதிமன்்றம் பநைடியாக 
உத்்தைவிட்டிருக்கின்்றது.
 அவ்வாறு அவரகல்ளக் தகாண்டு வை 
முடியாவிட்டால், அ்தற்கான வி்ளக்கத்ல்த அளிக் 
குமாறு நீதிமன்்றம் உத்்தைவிட்டிருக்கின்்றது. அ்தா 
வது அவரகள் உயிருடன் இருக்கின்்றாரக்ளா 
இல்லையா என்்ல்தத் த்தளிவாகத் த்தரிவிக்க 
பவண்டும். அவரகல்ளக் தகாண்டு வை முடியா 
விட்டால் அவரகளுக்கு என்ன நட்ந்தது என்்ல்த 
நீதிமன்்றத்திற்கு வி்ளக்க பவண்டும் என்்ப்த 
இ்ந்தத் தீர்பபின் உட்த்ாரு்ளாகும்;.
 அது மட்டுமல்ை. இ்ந்த ஆட்தகாணரவு 
மனுக்கள் ஆட்கள் இைாணுவத்திடம் சைணமலட்ந்த 
முல்லைத்தீவு மாவட்டம் வட்டுவாகல் இைாணுவ 
முகாமில் நலடத்ற்்ற்தனால், அது குறித்்த 
ஆைம்் விசாைலணகல்ள நடத்திய முல்லைத்தீவு 
நீதிவான் நீதிமன்்றத்தில் அளிக்க்ப்ட்ட ்ல்பவறு 
சாட்சியஙகளில் தவளியிட்ப்ட்ட மனி்த உரிலம 
மீ்றல்கள் சரவப்தச மனி்தாபிமான உரிலம மீ்றல்கள் 
த்தாடரபில் அைசாஙகம் த்ாறு்பபு கூ்ற பவண்டும் 
என்்ல்தயும் மல்ற த்ாரு்ளாக நீதிமன்்றம் ்தன்த 
திர்பபில் வலியுறுத்தி இருக்கின்்றது.
 அ்ந்த வலகயில் இைாணுவத்திடம் சை 
ணலட்நது வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகள் 
த்தாடரபில் வவுனியா பமல் நீதிமன்்றத்தில் 
்தாக்கல் தசயய்ப்ட்ட ஆட்தகாணரவு மனுக்கள் 
த்தாடரபில் நான்கு ப்லை நீதிமன்்றத்தில் ஆஜர 
தசயயுமாறு நீதிமன்்றம் அளித்துள்்ள தீர்பபு 
வைைாற்று முக்கியத்துவம் த்ற்றிருக்கின்்றது.
 ்தமிழ ்தமிழ மக்களின் எரியும் பிைச்சி 
லனகளில் காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவர களுலடய 
பிைச்சிலன முக்கிய பிைச்சிலனயாக இருக்கின்்றது. 
யுத்்த காைம் த்தாடக்கம் இ்ந்த பிைச்சிலன 
த்தாடர்நது தகாண்டிருக்கின்்றது. யுத்்தம் முடி்ந்த 
பின்பும் 14 வருடஙக்ளாகவும் த்தாடர்நது தகாண்டி 
ருக்கின்்றது. இ்ந்த பிைச்சிலனக்கு இதுவலையிலும் 
முடிவு காண்ப்டவில்லை.

 வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவர 
களுலடய பிைச்சிலனக்கு அைசாஙகம் த்ாறு்பபு 
கூ்ற பவண்டும் என்று ்ை ்தை்பபினைாலும் 
வலியுறுத்்த்ப்டுகின்்றது. ஆயினும் அைசாஙகம் 
அ்ந்த த்ாறு்பபு கூ்றலை பின் ப்ாட்டுச் தசல் 
கின்்றது.

 யுத்்த காைத்தில் எண்ணற்்றவரகள் 
காணாமல் ப்ாயிரு்ந்தாரகள். அவரகள் வீதிகளில் 
லவத்து லகது தசயய்ப்ட்டு காணாமல் ப்ாயி 
ரு்ந்தாரகள். வாகனஙகளில் கடத்்த்ப்ட்டு காணா 
மல் ஆக்க்ப்ட்டிருக்கின்்றாரக்ள.; ்ைர இனம் 
த்தரியா்த முல்றயில் காணாமல் ப்ாயிருக்கி 
ன்்றாரகள். இவரகள் அலனவருக்கும் என்ன 
நட்ந்தது என்்து த்தரியவில்லை. இரு்பபினும் ஒரு 

சிைர லகது தசயய்ப்ட்டிரு்ப்்தாக அறிவிக்க்ப 
்ட்டு சில்றச்சாலையில் இரு்ப்்தாக த்தரிவிக்க்ப 
்ட்டிரு்ந்தது. அவரகள் வழக்குகளுக்கு முகம் 
தகாடுத்து பின்னர ஒரு சிைர விடு்தலை 
தசயய்ப்ட்டிரு்ந்தாரகள். ஆனால் த்ரும் 
எண்ணிக்லகயானவரகள் வலி்நது காணாமல் 
ஆக்க்ப்ட்டவரகள். அவர;கள் எஙபக இருக் 
கின்்றாரகள். அவரகளுக்கு என்ன நட்ந்தது என்்து 
இன்னும் மரமமாகபவ இருக்கின்்றது.
 இ்ந்த பிைச்சலனக்கு தீரவு காண பவண் 
டும் முடிவு தசால்ை பவண்டும் அைசாஙகம் 
த்ாறு்பபு தசால்ை பவண்டும் என வலியுறுத்தி 
்ாதிக்க்ப்ட்டவரகள் ் ல்பவறு ப்ாைாட்டஙகல்ள 
த்தாடர்நது நடத்தி வ்நதிருக்கின்்றாரகள். அ்ந்த்ப 
ப்ாைாட்டஙகள் தசவிடன் காதில் ஊதிய 
சஙகாகபவ ப்ாயிருக்கின்்றது. இரு்பபினும் யுத்்தம் 
முடிவற்்ற 2009 ஆம் ஆண்டு இைாணுவத்தினரிடம் 
சைணலட்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகள் 
த்தாடரபில் இ்பத்ாழுது மிக்ப த்ரிய அ்ளவில் 
ப்ச்ப்டுகின்்றது.
 இவ்வாறு காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகள் 
த்தாடரபில் அைசாஙகம் ஆலண குழுக்கல்ள 
அலமத்து விசாைலண நடத்தி வி்ைஙகல்ளத் 
திைட்டியது. ஆனாலும் ்ாதிக்க்ப்ட்டவரகள் 
அ்ந்த ஆலணக் குழுக்களின் விசாைலணகளில் 
நம்பிக்லகயற்்ற நிலையில் ்ைர சாட்சியம் 
அளிக்கச் தசல்ைவில்லை. இரு்பபினும் சாட்சி 
யமளித்்த ்ைருலடய வாக்குமூைஙகள் ்திவு 
தசயய்ப்ட்டுள்்ளனபவ ்தவிை அவரகளுக்கு 
எ்ந்த வி்தமான முடிவும் தசால்ை்ப்டவில்லை. 
இவ்வாறு 20,000 ப்ர வலையில் காணாமல் 
ஆக்க்ப்ட்டிரு்ப்்தாக அைசாஙகம் புள்ளி வி்ைம் 
த்தரிவித்திருக்கின்்றது. ஆனாலும் இல்தயும்விட 
பமலும் அதிக எண்ணிக்லகயாபனார காணாம 
ைாக்க்ப்ட்டிருக்கைாம் என்று கரு்த்ப்டுகின்்றது.
 ஆனாலும் இ்ந்த காணாமல் ஆக்க்ப்ட் 
டவரகள் த்தாடரபில் துல்லியமான வி்ைஙகள் 
இதுவலையில் பசகரி;க்க்ப்டவில்லை. வடமகாண 
சல் மு்தைலமச்சரின் கீழ தசயற்்ட்டிரு்ந்த 
ப்ாதிலும் அ்ந்த சல்யின் ஊடாகக்கூட 
இ்ந்த காணாமைாக்க்ப்ட்டவரகளுலடய 
முழு வி்ைஙகளும் துல்லியமாக திைட்ட்ப 
்ட்டிரு்ப்்தாக த்தரியவில்லை. இ்ந்த நிலை 

யில் இைாணுவத்தினரிடம் சைணலட்ந்த ஆயிைக் 
கணக்கானவரகல்ள அைசாஙகம் புனரவாழவு்ப 
்யி;ற்சியின் பின்னர விடு்தலை தசயதுள்்ளது. 
இரு்பபினும் நூற்றுக்கணக்கானவரகளுக்கு என்ன 
நட்ந்தது என்்து த்தரியாமல் உள்்ளது.
 இ்ந;்த நிலையில் இைாணுவத்திடம் சைண 
லட்நது காணாமல்  ஆக்க்ப்ட்டவரகள் 
த்தாடரபில் ்ை ஆட்தகாணரவு மனுக்கள் 
்தாக்கல் தசயய்ப்ட்டிருக்கின்்றன. அவற்றில் 
மு்தல் த்தாகுதியாக ஐ்நது ப்ர த்தாடரபிைான 
ஆட்தகாணரவு மனுக்கள் மீ்தான விசாைலணலய 
வவுனியா பமல் நீதிமன்்றம் நடத்தியுள்்ளது. 
இ்ந்த விசாைலணகளில் சாட்சியமளித்்தவரகள் 
்தமது கணவன்மாரும் பிள்ல்ளகளும் எவ்வாறு 
முல்லைத்தீவு வட்டுவாகல் இைாணுவ முகாம் 
இைாணுவத்திடம் சைணலட்நது காணா 
மல் ஆக்க்ப்ட்டிரு்ந்தாரகள் என்்ல்த வி்ரித் 
திரு்ந்தாரகள். இவரகளின் சாட்சியஙகல்ள தசவி 
மடுத்்த நீதிமன்்றம் இ்ந்த காணா மைாக்க்ப்ட்ட 
சம்்வம் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் நலட 
த்ற்றிரு்ந்த்தனால் முல்லைத்திவு மாவட்ட 
நீதிவான் நீதிமன்்றத்ல்த பூரவாஙக விசாைலண 

நடத்தி அறிக்லக சமர்பபி க்குமாறு ஐ்நது 
வழக்குகல்ளயும் ்ாை்ப்டுத்தியது.
 தசல்லையா விஸ்வநா்தன் (சா்ந்தன்), 
த்ான்னம்்ைம் க்ந்தசாமி (க்ந்தம்மான்),  சின் 
னத்துலை சசி்தைன் (எழிைன்), உருத்திைமூரத்தி 
கிருஸ்ணகுமார (தகைம்்ஸ்) மற்றும் நபடசு 
முைளி்தைன், அவைது மலனவி கிருஸ்ணகுமாரி, 
அவரக்ளது ஐ்நது வயது குழ்நல்த சாருஜன், 
மூன்று வயது குழ்நல்த அபி்தா ஆகிய நால்வர 
அடஙகிய முைளி்தைனின் குடு;ம்்த்தினர 
ஆகிபயார த்தாடரபில் இ்ந்த ஐ்நது ஆட்தகாணரவு 
மனு வழக்குகளும் 2013 ஆம் ஆண்டு ்தாக்கல் 
தசயய்ப்ட்டிரு்ந்தன. இ்ந்த வழக்குகளின் 
பூரவாஙக விசாைலணகள் முடிவுற்று அலவ 
த்தாடர்ான அறிக்லகலய முல்லைத்தீவு 
நீதிமன்்றம் வவுனியா பமல் நீதிமன்்றத்திற்கு 
அனு்பபி லவத்்தல்தயடுத்து, அவற்றில் இைண்டு 
வழக்குகள் த்தாடரபில் 2022 டிசம்்ர மா்தம் 13 ஆம் 
திகதி வவுனியா பமல் நீதிமன்்றம் தீர்ப்ளித்்தது.
 வழக்கு முடிவுற்்ற பின்னர அ்ந்தத் தீர்பபு 
குறித்து, இ்ந்த வழக்குகளில் முன்னிலையாகியிரு்ந்த 
சிபைஸ்ட சட்டத்்தைணி பக.எஸ்.இைட்னபவல் 
பின்வருமாறு ஊடகஙகளிடம் கருத்துலைத்்தார.
 ‘மு்தல் ஐ்நது வழக்குகளின் பூரவாஙக 
விசாைலணகள் முல்லைத்தீவு நீதிவான் நீதி 
மன்்றத்தில் நலடத்ற்்ற வி்ளக்கத்தில் எல்ைா 
மனு்தாைரகளும் சாட்சியம் அளித்்தனர. இைாணு 
வம் சார்ாக இைாணுவ அதிகாரி சாட்சி 
யமளிக்கும்ப்ாது சைணலட்ந்தவரகளின் ்ட்டி 
யல் ்தஙகளிடம் இரு்ப்்தாகக் கூறியிரு்ந்தார. 
எனினும் அ்ந்த்ப ்ட்டியல் நீதிமன்்றத்திற்குச் 
சமர்பபிக்க்ப்டவில்லை. பின்னர முல்லைத்தீவு 
நீதிமன்்றத்தினால் சமர்பபிக்க்ப்ட்ட இ்ந்த (தசல் 
லையா விஸ்வநா்தன் என்்வருலடய) வழக்கின் 
பூரவாஙக விசாைலண அறிக்லக வவுனியா பமல் 
நீதிமன்றில் ்ரிசீலிக்க்ப்ட்டு மு்தைாவது வழக்குத் 
தீர்பபு வாசிக்க்ப்ட்டது.
 அ்தன் பிைகாைம் மனு்தாைர ்தன்னுலடய 
கணவலை ்தாஙகப்ள பநைடியாக இைாணுவத்திடம் 
சைணலடய லவத்ப்தாம் என்்றார.  முகாமில் 
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முல்லைத்தீவு மாவட்டத்ல்த்ப த்ாறுத்்த 
மட்டிபை 136 கிைாம அலுவைர 

பிரிவுகள் ்தமிழர பிைப்தசத்ப்தாடு திணிக்க்ப்ட்ட 
தவலிபயாயா பிைப்தச சல் பிரிபவாடு பசரத்து ஆறு 
பிைப்தச சல் தசயைர  பிரிவுகள் நான்கு பிைப்தச 
சல்க் கட்டுமானம் உள்்ள ் குதி   இறுதியாக 2022ம் 

ஆண்டு தவளியீட்டின் ்டி 45,9 27 குடும்்ஙகள் 
1, 38, 516 மக்கள், 2009ம் ஆண்டு முன் இரு்ந்த 
நிை்ப்ை்ப்ானது 2693 சதுை கிபைா மீற்்றர 2009ம் 
ஆண்டுக்கு நிை அ்ளலவத் திலணக்க்ளத்தினால் 
தவளியிட்ப்ட்ட  புள்ளிவி்ை்ப்டி 2415  பின்பு 
நிை்ப்ை்பபு, காணாமல் தசயவதில் லகப்தரந்த 
அைசு ஆட்சியில் உள்்ள்டியால் முல்லைத் தீவு 
மாவட்டத்தில் 212 சதுை கிபைா மீற்்றர நிை்ப்ை்பபும் 
காணாமல் தசயய்ப்ட்டுள்்ளது. ஆ்தாவது ஆக்கிை
மி்பபுக்குள்்ளாக்க்ப்ட்டுள்்ளது.

 இல்த பமலும் ஆழமாக்ப்ாரக்க்ப 
ப்ானால் அயல் மாவட்டஙகளுடன் அது பசரக் 
கவும் ்ட்டிருக்கைாம் குறி்ப்ாக  அனுைா்த 
புைமாவட்டத்தில் கூடு்தைான நிை்ப்ை்பபு 
பசரக்க்ப்ட்டிருக்கைாம் என ஆயவு தசயது 
தகாண்டிருக்கி்றாரகள்.
 இவ்வாறு காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டுள்்ள 
நிை்ப்ை்பபில் ஏக்கர கணக்கில் ்ாரத்்தால் 68,388 
ஏக்கர காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டுள்்ளது. இறுதியான 
கணக்கின் ் டி 2415 சதுைகிபைாமீற்்றர கணக்கின் ் டி 
5,94,90 ஏக்கர நிைம் ்தான் இ்பப்ாது எஙகளுலடய 
நிைம் ஆனால் 67.8%மான நிை்ப்ை்பல் 
வனயிைாக அலம்பபு நிரவகிக்கின்்றது. 67.8% 
என்்து 2009ம் ஆண்டுக்கு முன் 36.72%  நிை்ப்ை்பபு 
அடர்ந்த காடுக்ளாக இரு்ந்த நிை்ப்ை்பபு. இதில் 
2,22006 ஏக்கர கணக்கில் எம்மிடம் உள்்ளது 36.72%  
வீ்தம் ்தான். 2009க்கு பின்னானபுள்ளிவி்ைத்தின் 
்டி  30.36%   வீ்தம் நிை்ப்ை்பல் இன்னும் 
வனயிைாகாவிடம் இலணக்க்ப்ட்டுள்்ளது. 
இல்த பசர்நது்தான் 67.8%ம் என்று நான் ஏற்கனபவ 
கூறிபனன். இல்த ்தவிர்ந்த நிைம் ்தான் மாவட்ட 
அபிவிருத்தி மற்றும் மக்களுக்கு உரியலவயாக 
காண்ப்டுகின்்றது.

 இதில் கூட ்ை அைச திலணக்க்ளஙகள் 
்தஙகளுலடய காணிகள் என்றும்  ்தாம் ்தமது 
அலுவைகஙகல்ள அலம்ப்்தற்கு நிைம் ப்தலவ 
என்்ற வலகயில்   சட்டமுைணாக மக்களின் நிைங 
கல்ள அ்கரித்துள்்ளன.
 ஏற்கனபவ நான் குறி்பபிட்ட 67,08 வீ்த  

வனைாகாவின்  நிைமும்  கூட எஙகளுலடய 43,567 
ஏக்கர நிைம்  ்தமிழ மக்களுலடயது. ப்ார நடத்்த 
காை்ப்குதிகளில் குறித்்த நிைத்திற்கு தகா்ந்தமான 
மக்கள் இடம்த்யர்நது மீண்டும் திரும்பி 
வ்நதிரு்ந்தலம குறி்பபிடத்்தக்கது.

 கலைத்துல்ற்ப்ற்று பிைப்தசத்தில் கூட 
்தண்ணி முறி்பபு கிைாமமும்  ஆண்டான் கு்ள 
கிைாமமும்  இன்னும் மீள் குடிபயற்்றம் தசய 
ய்ப்டவில்லை. இ்ந்த சூழலில் வனை்தக திலணக் 
க்ளம் ்தனது எல்லைக்கற்கல்ள லவத்துள்்ளது. 
இதில் குறி்பபிட்ட காைஙகள் கட்ந்த பின் அஙகு 
்ற்ல்றகள் முல்ளத்து விட்டன என்று கூறி 
அக்காணிகல்ள அ்கரித்து லவத்துள்்ளனர. ஆனா 
லும் குறித்்த காணிகள் ்தமிழரகளின் ்ழலமயான 
கட்டிடஙகல்ள நிலனவு ்டுத்தும் வலகயில் 
இன்றும் அவ்வாப்ற உள்்ளன.
 இது ்தவிை வகஜீவைாசி திலணக்க்ளம் 
மஹாவலி திலணக்க்ளம், த்தால்லியல் திலணக் 
க்ளம் ஆகியன இல்மனற் ்குதி என்று ஒரு 
்குதி நிைத்ல்தயும் விமாக்ப்லட, கடற் ்லட, 
்தலை்ப்லட மற்றும் காவல்துல்றயினர, சிவில் 
்ாதுகா்பபு  என இலவ அலனவருபம 34,362 ஏக்கர 
மக்களுலடய காணிலய  ்தஙகளுலடய கட்டு்ப 
்ாட்டுக்குள் லவத்துள்்ளனர.

 உ்தாைணத்திற்கு வட்டுவாகலில் அலமக்க்ப 
்ட்டுள்்ள பகாட்டா்ய கடற்்லட முகாமுக்காக 
671 ஏக்கர 31 ரூட், 97 ப்ச்  என்்ற அ்ளவில் 
உள்்ள மக்களுலடய காணிலய ஒரு கடற்்லட 
முகாம் அலம்ப்்தற்காக, 2009தில் மக்கல்ள 
இடம்த்யை லவத்து விட்டு, அ்கரித்துள்்ளனர. 
இ்தன் காைணமாக வட்டுவாகல், ந்நதிக்கடலைச் 

பசர்ந்த  4000ம் குடும்்ம்  ்தமது  வாழவா்தாைத்ல்த 
இழ்நதுள்்ளனர.

 இ்ந்த கடற்்லட முகாம் அலமக்க்ப 
்ட்டுள்்ள ்குதியில் ஒரு ்க்கம்  உள்்ள ்ால்த 
முழுலமயாக ்தலட தசயய்ப்ட்டு, அஙகு 
மீனவரகளி தசன்று த்தாழில் தசயய முடியா்த 
அ்ளவிற்கு கடற்்லட ்தனது அதிகாைத்ல்த நிலை 
நிறுத்தியுள்்ளது. கடற்கலை ஓைத்தில் நான்கு 
கலைவலை்ப்ாடுகளின் இடஙகளுக்கு கூட 
்தமிழ மீனவரகள் த்தாழிற் தசயய முடியா்த 
அ்ளவிற்கு கடற்்லட ்தலட விதித்துள்்ளது.
இவ்வாறு ்தமிழரகளின் வாழவா்தாைஙகல்ள 
நசுக்கி,   அவரகல்ள வறுலமக்பகாட்டிற்கு 
உட்்டுத்தி ஒடுக்க  முடியுபமா அ்ந்த்ளவிற்கு 
அவரகளின் தசயற்்ாடு உள்்ளது.இவ்வா்றான 
தசயற்்ாடுகல்ளத்்தான் இ்ந்த நிை அ்கரி்பபின் 
மூைம் இைஙலக அைசாஙகம் திட்டமிட்டு 
தசயது வருகின்்றது. இ்ந்த நிை அ்கரி்பபில் அைச 
திலணக்க்ளஙகள் மட்டும் மல்ை அ்தனுடன் 
பசர்நது ்லடயினரும் ஈடு்ட்டு வருகின்்றனர.
 ்லடயினரிடம் இரு்நது விடுவிக்க்ப்ட 
பவண்டிய காணியின் தமாத்்த்ளதவன்று பிைப்தச 
தசயைர பிரிவுக்ளால்  மாவட்டச் தசயைகம் 
அறிவித்்த,( மாவட்டச் தசயைகம் எ்தலனயும் 
முழுலமயாக அறிவிக்கமாட்டாது. மாவட்டச் 
தசயைகத்தின் புள்ளி வி்ைத்தில்  சிை காணிகள் 
்லடயினர அ்கரித்துள்்ள சிை காணிகளின் 
வி்ைஙகள் உள்்ளடக்க்ப்டாது.)   வனயிைாகா 
திலணக்க்ளத்தில்  வி்ைத்தில்  கலைத்துல்ற்ப்ற்றில் 
3321.3 தஹட்தடயர, புதுக்குடியிரு்பபில் 
5953.036தஹட்தடயர, ஓட்டுசுட்டானில் 
2 0 7 9 . 5 8 த ஹ ட் த ட ய ர , து ணு க் க ா யி ல் 
1669.92தஹட்தடயர,ம்த்நல்த கிழக்கில் 
4686.5தஹட்தடயர இவ்வா்றாக 17710.336தஹட் 
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இன அழிப்்பாடு நில அபகைரிப்புக்கு எதிராகை ஆரம்பிக்கைப்பட்�்த 
தமிழர விடுத்லப் ் பாராட்�ம். இ்வ இரணடும் இன்று வ்ரயில் 

முடிவுறைதாகை இல்்ல. இன அழிப்புக்கு துப்பாக்கிகைள டகைாணடுதான் 
ஒரு இனத்த அழிக்கை ்வணடும் என்றில்்ல. அம் மக்கைளின் 
நிலஙகை்ள அபகைரிதது அவரகைளின் வாழ்வாதாரம் வாழ்வி�ஙகை்ள 
்கையகைப்படுததுவதன் மூலமும் ஓர இனம் தனது இருப்்ப தக்கை்வததுக் 
டகைாளள முடியாமல் தனது பூரவீகை நிலஙகை்ள விட்டு புலம்டபயரவதன் 
மூலம் நா�றைவரகைள என்ை நி்ல்ய அ்�யும்.
 இந்த சூழலில் தமிழர தாயகைம் டதா�ரசசியாகை இலங்கை அரசு, 
அரச ப்�கைள மறறும் சிஙகைள மக்கைளினால்  அபகைரிக்கைப்பட்டு வருவது 
குறிதது முன்னாள வ�மாகைாணச்ப  உறுப்பினர ரவிகைரன் அவரகைள 
இலக்கு ஊ�கைததிறகு வழஙகி வரும் சிைப்பு டசவவியின் முதல் பகுதி.....

Neh;fhzy;

Kd;dhs; tlkhfhzrig  cWg;gpdu; utpfud;
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இைஙலக  அைசியலில் த்ண்களின் பிைதி 
நிதித்துவம் அதிகரிக்க்ப்ட பவண்டும் 

என்்ற பகாரிக்லககள் த்தாடரச்சியாகபவ இரு்நது 
வருகின்்றன.த்ண்கல்ள பிைதிநிதித்துவ்ப 
்டுத்தும் அலம்பபுக்கள் இது குறித்து ஆழமாக 
வலியுறுத்திவரும் நிலையில் அண்லமயில் 
ஜனாதி்தியும் இது த்தாடரபில் ்தனது கரி 
சலனலய தவளி்ப்டுத்தி இரு்ந்தலமயும்  
குறி்பபிடத்்தக்க்தாகும். த்ண்களின் அைசியல் 
பிைபவசமானது அவரகளின் ்ல்துல்ற அபிவிருத் 
திக்கும்  உ்நதுசக்தியாக அலமயும் என்றும் இ்தன் 
ப்ாது சுட்டிக்காட்ட்ப்ட்டுள்்ளது. எனினும் 
த்ண்களின் அைசியல் பிைபவசதமன்்து 
திரு்பதி ்தருவ்தாக இல்லை. அதிலும் மலையக்ப 
த்ண்களின் அைசியல் பிைபவசம் என்்து மிகவும் 
கீழநிலையிலைபய உள்்ளது.இ்நநிலை மாற்றி 
யலமக்க்ப்ட்டு  இ்பத்ண்களின் அைசியல் இரு்பபு 
உறுதி்ப்டுத்்த்ப்டுவப்தாடு த்தாழிற்சஙகம் 
மற்றும் ஏலனய முக்கிய அலம்பபுகளிலும் இவர 
களுக்கு உரிய இடமளிக்க்ப்டுவது மிகவும் 
அவசியமாகும்.
 சமூக அமிவிருத்தியில் அைசியலின் ்ஙக 
ளி்பபு இன்றியலமயா்த்தாகும். தவறுமபன 
நாற்காலிகல்ள சூபடற்்றா்த, அரத்்தமுள்்ள 
அைசியல் பிைபவசமானது சா்தக வில்ளவுகளுக்கு 
அடித்்த்ளமாகும் என்்்தலன மறு்ப்்தற்கில்லை.
இ்ந்த வலகயில் பநாக்குலகயில் அைசிய 
லில் ஆண்களின் ஆதிக்கம் எ்ந்த்ளவு வலு்ப 
த்ற்றுள்்ளப்தா அ்ந்த்ளவுக்கு த்ண்களின் 
ஆதிக்கமும் வலு்பத்்ற பவண்டும்.இது 
ஊழைற்்ற ஆட்சிக்கு வித்திடுவப்தாடு த்ண்கள் 
எதிரதகாள்ளும் ்ல்பவறு பிைச்சலனகல்ளயும் 
தீரத்துக் தகாள்வ்தற்கும் வாய்ப்ாக அலமயும் 
என்்ற கருத்துக்கள் இரு்நது வருகின்்றன.எனினும் 
அைசியலில்  த்ண்கள் ஈடு்டுவத்தன்்து, குடும்்ம் 
உள்ளிட்ட ்ல்பவறு நிலைகளிலும் சவாைாகபவ 
இரு்நது வருகின்்றது.இவற்றிலிரு்நதும் மீண் 
தடழு்நது த்ண்கள் அைசியல் ஆதிக்கத்ல்த 
உறுதி்ப்டுத்திக் தகாள்்ள ்கீை்த்ப பிையத்்தனத்ல்த 
பமற்தகாள்்ள பவண்டியுள்்ளது.
 த்ண்கள் அைசியலில் ஈடு்டக்கூடாது 
என்்ற கருத்து ஆதிகாைத்திலிரு்நப்த நிைவி 
வ்நதிருக்கின்்றது.பிப்ளட்படா, அரிஸ்டாட்டில் 
ப்ான்்றவரகளின் கருத்துக்கள் சிைவும் ்ண் 
லடய இ்நதியர வைைாறுகளும் இ்தலன உறுதி்ப 
்டுத்துவ்தாக உள்்ளன.த்ண்களின் அைசியல் 
பிைபவசத்துக்கு சமூக ரீதியான எதிர்பபுக்கள் ஒரு 
பு்றமிருக்க குடும்் ரீதியான கச்பபுணரவுகளும் 
அதிகமாகபவ இரு்நது வ்நதுள்்ளன. த்ண்கல்ள 
அைசியலில் ஈடு்டுத்துவது அநாகரிகமாகும் 
என்்ற கிைாம்பபு்ற சி்ந்தலனகல்ளயும் 
இஙகு சுட்டிக்காட்டு்தல் த்ாருத்்தமாகும்.
இப்தபவல்ள த்ண்கள் வாக்குரிலமலய்ப 
த்ற்றுக் தகாள்வப்த கட்ந்த காைத்தில் த்ரும்  
சவாைாக இரு்நதிருக்கின்்றது.இ்தற்தகனபவ 
உைக்ளாவிய ரீதியில் இவரகள் ப்ாைாட்டஙகள் 
்ைவற்றிலும் ஈடு்ட பவண்டியிரு்ந்தது.19 
ம் நூற்்றாண்டின் நடு்ப்குதியில் இரு்நப்த 
சரவப்தச ரீதியில் த்ண்கள் ்தமது அைசியல் 
உரிலமகல்ள உறுதி்ப்டுத்திக் தகாள்்ள 
ப்ாைாட்டஙகளில் ஈடு்ட்டு வ்நதுள்்ளனர.இ்தன் 
்யனாக வாக்குரிலம கனவும் நனவாகியது.1869 
இல் அதமரிக்காவின் ்பயாமின் மாநிை்ப 
த்ண்கள் வாக்குரிலமலய தவன்த்றடுத்்தலம 
மகிழச்சிக்குரிய நிகழவாகும்.1893 இல் நியூசிைா்நது, 
1906 இல் பின்ைா்நது, 1913 இல் பநாரபவ, 1918 
இல் பிரித்்தானியா (30 வயதுக்கு கூடிய)  நாட்டு்ப 
த்ண்கள் வாக்குரிலமலய த்ற்றுக் தகாண்டனர.
இ்நநிலையில் 1921 இல் இ்நதியாவில் தசன்லன 
மாநிை்ப த்ண்க்ளால் வாக்குரிலமலய தவன் 
த்றடுக்க முடி்ந்தல்தயும் இஙகு நிலனவு கூ்ற 
பவண்டும்..

நியாயததன்்ம 
இைஙலகயரகளுக்கு வாக்குரிலம வழஙகும்   
நடவடிக்லக முடுக்கிவிட்ப்ட்டப்ாது  இ்நதிய 
வம்சாவளியினர வாக்குரிலமலய த்ற்றுக் 
தகாள்்ளக் கூடாது என்்தில் இனவாதிகள் குறியாக 
இரு்ந்தனர.”ப்தாட்டத் த்தாழிைா்ளரகள் இைஙலக 
யின் த்ாரு்ளா்தாைத்துக்கு இன்றியலமயா்தவரகள்.
ஆனால் அைசியல் தசயற்்ாட்டுக்கு அல்ை. 
இ்நதியரகளுக்கு வாக்குரிலம வழஙக்ப்டுமானால் 
அைசியல் ரீதியாக சிஙக்ளவரகள் தசயைற்று்ப 
ப்ாயவிடுவாரகள்” என்்ற கருத்துக்கப்ள அ்பப்ாது  
பமபைாஙகிக் காண்ப்ட்டன.
 த்ண்களுக்கும் இ்நதிய த்தாழிைா்ளர 
களுக்கும்  வாக்களிக்கும் உரிலம ் ற்றிய பிைச்சிலன 
1928 இல் மிகு்ந்த வா்த பிைதிவா்தஙகல்ள ஏற்்டுத்தி 
இரு்ந்த்தாகவும் அறிய முடிகின்்றது. இ்தனிலடபய 
த்ண்களுக்கு வாக்குரிலமலய த்ற்றுக் தகாடுக்க 

பவண்டும் என்்தில் த்ண்ணிலைவாதிகள் 
முலன்பபுடன் தசயற்்ட்டனர.1919, இல் 
இைஙலக த்ண்கள் சஙகத்தின் மு்தைாவது ப்தசிய 
மகாநாட்டின்ப்ாது த்ண்களுக்கு வாக்குரிலம 
வழஙக்ப்ட பவண்டுதமன்று டாக்டர நஙமா 
முருபகசு முன்லவத்்த ஆபைாசலன ஏற்றுக் தகாள் 
்ள்ப்ட்டது.
 1925 இல் இடம்த்ற்்ற மகாநாடு 
ஒன்றின்ப்ாது அக்னஸ் டீ சில்வா மற்றும் 
அசிலின் ப்தாமஸ் ஆகிபயார த்ண்களுக்கு 
உடனடியாக வாக்குரிலம வழஙக்ப்ட பவண்டும் 
என்்ல்த வலியுறுத்தினர.1931 இல் பியசீலி 
குசுமாவதியினால் ஆைம்பிக்க்ப்ட்ட “வனி்தா” 
சஞசிலகயும் த்ண்களின் விடு்தலைக்கு உச்ச 
கட்ட குைல் தகாடுத்்தது .இத்்தலகய கருத்து 
தவளி்ப்ாடுகளுக்கிலடயில்  தடானமூர ஆலண 
யத்ல்த பிைதிநிதித்துவம் தசய்த பிரிட்டிஷ 
த்தாழிைா்ளர கட்சியின் உறு்பபினர டிைம்மன் பிலி்ப 
த்ண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிலம வழஙக்ப்ட 
பவண்டிய்தன் நியாயத்்தன்லமலய உணர்ந்தார.
இ்தனடி்ப்லடயில் த்ண்கள் வாக்குரிலமலய 
த்ற்றுக் தகாள்ளும் வாய்பபு உருவானது.     
 இ்ந்த வலகயில் இைஙலகயில் த்ண் 
களுக்கு வாக்குரிலம த்ற்றுக் தகாடுக்க்ப்ட 
பவண்டும் என்்ற ரீதியில் அழுத்்தஙகல்ள வழஙகிய 
ஏ.ஈ.குணசிஙக, பஜாரஜ் ஈ.டி.சில்வா, சீ.டபிள்யூ.
டபிள்யூ.கன்னஙகை, சட்ட நிரூ்ண சல்லய 
பிைதிநிதித்துவ்ப்டுத்திய எஸ்.இைாஜைட்ணம் ஆகி 
பயாலை ஒருப்ாதும் பு்ற்ந்தள்ளி விட முடியாது.
 ்ல்பவறு இழு்றிகளுக்கும் மத்தியிலும் 
இ்நதிய வம்சாவளி த்ண்கள் உள்ளிட்டவரகள் 
வாக்குரிலமலய த்ற்றுக் தகாண்ட வைைாறு 
மிகவும் கச்ப்ான்தாகும்.இவ்வா்றாக த்ற்றுக் 
தகாண்ட வாக்குரிலமலய நாம் மிகு்ந்த 
கரிசலனயுடன் ்யன்்டுத்துவது மிகவும் 
அவசியமாகும். “ வாக்கு என்்து பவட்டுக்கு சம 
மானது.ஒபைதயாரு வாக்கு சமூகத்தின் எழுச்சிக் 
கும் வீழச்சிக்கும் உ்நதுசக்தியாகும்” என்்ற 
புத்திஜீவிகளின் கருத்திலனயும் வி்ளஙகிக் தகாள் 
வது ்யன் மிக்க்தாகும்.
 சமகாைத்தில் த்ண்களின் அைசியல் 
பிைதிநிதித்துவத்ல்த உறுதி்ப்டுத்்த பவண்டிய்தன் 
அவசியம் த்தாடரபில் கருத்து தவளி்ப்ாடுகள் 
அதிகமுள்்ளன.அண்லமயில் ஜனாதி்தி 
ைணில் விக்கிைமசிஙகவும் இது குறித்்த ்தனது 

நிலை்ப்ாட்லட தவளி்ப்டுத்தி இரு்ந்தார.” 
த்ண்கள் பிைதிநிதித்துவத்ல்த அைசியலில் 
மட்டுமன்றி ஏலனய துல்றகளிலும் அதிகரிக்க 
பவண்டும்.இ்நதியா உட்்ட சரவப்தச நாடுகளில் 
முக்கியமான அலமச்சுக்களில் த்ண்கள் இரு்நது 
வருகின்்றனர.நாஙகள் இன்னும் அ்ந்த நிலைக்கு 
வைவில்லை. தடானமூர காைத்தில் 2 வீ்தமாக 
இரு்ந்த த்ண்கள் பிைதிநிதித்துவம் ்தற்ப்ாது 5.3 
வீ்தமாக இருக்கின்்றது.இ்ந்த நிலைக்கு நாஙகள் 
அலனவரும் த்ாறு்பபு கூ்றபவண்டும்.அ்தனால் 
இ்ந்த எண்ணிக்லகலய அதிகரித்துக்தகாள்்ள  
நடவடிக்லக எடுக்க பவண்டும்” என்று ஜனாதி்தி 
இ்தன்ப்ாது த்தரிவித்திரு்ந்தார.

நம்பகைததன்்ம  உறுதிப்பாடு
அைசியலில் த்ண்களின் ஆதிக்கம் த்தாடரபில் 
நாம் ப்சுகின்்றப்ாது மலையக்ப த்ண்களின் 

அைசியல் ஆதிக்கத்தின் முக்கியத்துவம் 
த்தாடரபிலும் நாம் கருத்தில் தகாள்்ள பவண்டும்.
மலையகத்தில் விைல் விட்டு எண்ணக் கூடிய  
த்ண் பிைதிநிதித்துவஙகப்ள இன்று அைசியலில் 
உள்ளீரக்க்ப்ட்டுள்்ளன.மாகாண சல், ்ாைாளு 
மன்்றம் என்்வற்றில் பிைதிநிதித்துவஙகள் 
பகள்விக்குறியாகி இருக்கின்்றன.இத்்தலகய  
நிலைலமகள் த்ண்கள் த்தாடர்ான பிைச்சிலன 
கல்ள தவளிக்தகாணரவ்தற்கு த்ரும் இலட 
யூ்றாகவுள்்ளன.த்ண்கள் த்தாடர்ான தீரமானங 
கல்ள பமற்தகாள்்ள பவண்டிய ச்ந்தர்ப்ஙகளில் 
த்ரும்்ாலும் ஆண்கப்ள அலை குல்ற 
தீரமானஙகல்ள பமற்தகாண்டு வருவ்தாக ஒரு 
குற்்றச்சாட்டு எதிதைாலிக்கின்்றது.இதில் உண்லம 
இல்ைாமலும் இல்லை.த்ண்கள் த்தாடர்ான 
தீரமானஙகல்ள ஆண்கள் பமற்தகாள்கின்்றப்ாது 
அ்தன் நம்்கத்்தன்லம த்தாடரபில் சி்நதிக்க 
பவண்டியுள்்ளது. எனபவ அைசியல், த்தாழிற்சஙகம் 
உட்்ட தீரமானம் பமற்தகாள்்ள்ப்டுகின்்ற ்ை 
இடஙகளில் த்ண்களின் பிைதிநிதித்துவம் உறுதி்ப 
்டுத்்த்ப்ட பவண்டும்.
 இைஙலகயில் அண்லமயில் இடம்த்ற்்ற 
காலிமுகத்திடல் ப்ாைாட்டத்தின் ப்ாதும் அ்தன் 
பின்னைான நாட்டின் த்ாரு்ளா்தாை தநருக்கடி 
உள்ளிட்ட நிலைலமகளின் ப்ாதும் த்ண்களின் 
குைல்கள் ஓஙகி ஒலித்திருக்கின்்றன.மலையக்ப 
த்ண்களின் ் ஙகளி்பபும் இதில் இல்ைாமலில்லை.
இ்ந்த வலகயில் நாட்டின் த்ாதுவான பிைச்சிலன 
களுக்கு மலையக்ப த்ண்கள் குைல் தகாடுத்து 
வருகின்்றப்ாதும் அவரகளுக்பகயுரிய 
விபசடித்்த பிைச்சிலனகளும் காண்ப்டுகின்்றன.
இவற்றுக்கான தீரவுகல்ள த்ற்றுக் தகாள்்ள 
அ்பத்ண்களின் அைசியல் பிைதிநிதித்துவம் 
லக தகாடுக்கும்.இப்தபவல்ள மலையக்ப 
த்ண்களின் அைசியல் பிைதிநிதித்துவத்ல்த 
உறுதி்ப்டுத்்த பவண்டிய்தன் அவசியத்ல்த 
நுவதைலியா, மாநகை சல்யின் பிைதிபமயர 
திருமதி. ய்தர்ஷனா புத்திைசிகாமணி பின்வருமாறு 
த்தளிவு்டுத்தினார.” மலையக்ப த்ண்கள் வாழ 
வில் ்ல்பவறு தநருக்கீடுகளுக்கும் உள்்ளாகி 
வருகின்்றாரகள்.்தமக்தகதிைான தநருக்கீடுக்ளால் 
இவரகள் ்ை ச்ந்தர்ப்ஙகளில் வாயில்ைா்ப 
பூச்சிக்ளாக இரு்நது வருவல்தயும் அவ்தானிக்க 
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உடலையும், உயிலையும் ்லடத்்த கடவுள் 
அ்ந்த மனதினுள் லவத்்த அழகான, 

அற்பு்தமான ்ைவச உணரவுகல்ள பூக்க லவக்கும் 
உணரவு பூக்க்ளாகும். அ்ந்த உணரவு பூக்களின் 
உ்தவி தகாண்டு்தான் நாம் உணவுகளின் சுலவலய 
உணரகின்ப்றாம். உயிரின் இயக்கத்ல்தயும் உடலில் 
ஏற்்டும் அதிரவலைகல்ளயும் உணரகின்ப்றாம்.
 

அது்தான் நமக்கு இன்்த்ல்தயும், துன்்த் ல்தயும் 
்குத்்தறியும் தமாழியாகவும் அலமகி்றது. உணரவு 
பூக்கள் நம்மில் பூக்கவில்லை என்்றால் நாமும் 
உயிைற்்ற நிலையில்்தான் இரு்நதிரு்பப்ாம். நமது 
உயிரின் இயக்க நிலைலய உணரவுகள் ஒழுஙகு 
்டுத்துகின்்றன.
 நல்ை நிலனவுகளும், நல்ை சி்ந்தலனகளும், 
நல்ை தசயல்்ாடுகளும் நல்ை உணரவு பிைதி 
்லி்பபுகல்ள ஏற்் டுத்துகின்்றன. அழ கான 
காட்சிகல்ள காணும் ப்ாதும், இயற்லக வ்ளமும், 
வன்பபும் மிகு்ந்த இடத்தில் இருக்கும் ப்ாதும் 
நமது மனது சிலிர்ப்லடக்கி்றது.
 அ்தற்குக் காைணம், நமது உணரவு 
நைம்புக்ளானது ைசிக ்தாகம் த்ற்று அ்ந்த அற்பு்த 
சூழநிலையில் ்தன்லன இலணத்துக் தகாள்கி்றது. 
அப்த பநைத்தில் துன்்கைமான ஒரு நிகழவு அல்ைது 
சூழலை நாம் எதிரதகாள்ளும் ப்ாது நமது உணரவு 
நைம்புகள் நம்லம சைனமலடய தசயது நம்முன் 
சஞசைத்ல்த ஏற்்டுத்துகி்றது.
 இ்ப்டி நன்லமலயயும், தீலமலயயும் 
்குத்்தாய்நது அ்தற்பகற்்ற உணரவு தவளி்ப்ாட்லட 
நம்மில் பூக்கச் தசயயும் உணரவு நைம்புகல்ள நாம் 
த்ற்றிரு்நதும் ்ை பநைஙகளில் நாம் உணரச்சியற்்ற 
நிலையில் மனி்த பநயம் இழ்ந்தவரக்ளாக காண்ப 
்டுகிப்றாம். அ்தனால் ்தான் உைகில் ஏைா்ள மான 
அநீதிகள் அைஙபக்ற நாமும் காைணமாக இருக் 
கின்ப்றாம்.
 மைஙகள் அழிக்க்ப்ட்டு தகாண்டு இருக் 
கின்்றன; நமக்கு கவலை இல்லை. வனஙகள் 
தவட்ட்ப்ட்டுக் தகாண்டும், அழிக்க்ப்ட்டுக் 
தகாண்டும் இருக்கின்்றன; அ்தற்கும் நமக்கு கவலை 
இல்லை. குழ்நல்தலய ப்ாை லகயா்ள பவண்டிய 
பூமியின் மீது சுலமகல்ள ஏற்றுவதும், அ்தன் 
மடியில் இரு்நது அலனத்ல்தயும் க்ளவாடுவதுமாக 
நாம் பூமிலய த்தா்ந்தைவு தசயதுவிட்டு, துயைம் 
்தாஙக முடியா்த அ்தன் பவ்தலன தவளி்ப்ாடு 
கண்டும் நமக்கு கவலை இல்லை.
 இ்ப்டி நாம் சுயநை்ப ்ால்தயில் 
சுகஙகல்ளத் ப்தடி ் யணிக்க கற்றுக் தகாண்டு வருகி 
ப்றாம். இயற்லகபயாடு இலண்நதிரு்ந்த வாழக்லக 
நிலைலய மாற்றி முற்றிலும் தசயற்லகயான 
உைகத்துக்குள் வாழ ் ழகிக் தகாண்டு வருகிப்றாம். 
இல்ளபயாைாகிய உஙகளின் வாழக்லக கல்வி, 
கா்தல் அ்ந்தக் கா்தலை அைஙபகற்்ற ஓர அற்பு்தமான 
பவலை வாய்பபு என்்ற நிலையில் உஙகள் 
வாழக்லக வட்டம் மிகச்சிறிய்தாக சுருஙகி 
விட்டது.
 ஆனால், அ்ந்த மிகச்சிறிய வட்டத்திற்காக 
நீஙகள் ப்ாைாட பவண்டிய ப்ாைாட்டம் இருக் 
கி்றப்த! ்ைைது இ்ளலம்ப ்ருவம் த்தாலை்நது 
ப்ாவ்தற்பக அது காைணமாக அலம்நது விடுகி்றது. 
காைமும், கடவுளும் மனி்த குைம் சி்ற்ப்ாக 

வாழ அழகான மாற்று வழிலய இ்பப்ாதும் 
்தயாைாகத்்தான் லவத்திருக்கின்்றன. ஆனால் அ்ந்த 
மாற்று வழியில் நாம் ் யணிக்க ்தயஙகுவ்தால் ்தான் 
மறுமைரச்சியான வாழலவ இழ்நது விடுகிப்றாம்.
 மனி்தனின் உள்்ளம் எ்பப்ாதும் பி்றைது 
நைலன நாடுவ்தாக அலமய பவண்டும். அ்ப 
ப்ாது துபைாகத்துக்கும், த்ாற்்றஙகளுக்கும் ஒரு 
ப்ாதும் அஙகு இடம் இருக்காது. பி்றர என்ன 
நிலனக்கி்றாரகள்? நம்மிடமிரு்நது அவரகள் 
எல்த எதிர்ாரக்கி்றாரகள்? என்்ல்த நாம் புரி்நது 

தகாண்டு வாழும் உணரவு ரீதியான வாழக்லக 
எ்பப்ாதும் நம்லம பமன்லமயான இடத்திற்கு 
கடத்திச் தசல்லும்.
 அடுத்்தவர த்ாருட்கல்ள அ்கரிக்க 
நிலன்ப்தும், பி்றைது நாடுகல்ள நம் வசமாக்கி 
தகாண்டு நம்லம வலிலமயானவரக்ளாக 
காட்டிக்தகாள்்ள எண்ணுவதும், பி்றைது உணர 
வுகல்ள தகான்று உயிர குடிக்கும் தகாடிய காட்டு 
விைஙகுகளின் குணத்ல்த ஒத்்தவரக்ளாகத்்தான் 
இருக்க முடியும். இன்ல்றய இல்ளபயார நம்லமச் 
சுற்றி நடக்கும் எல்த்ப ்ற்றியும் உணரவு ரீதியாக 
சி்நதித்து்ப ்ாரக்க ்தவறி விடுகின்்றனர.
 சக மனி்தன் துன்்த்திற்கு உள்்ளாகும் 
ப்ாதும் சரி, ப்தடலில், ப்தலவயில் இருக்கும் 
ப்ாதும் சரி அ்ந்த துன்்த்ல்த நமது துன்்மாக உண 
ரும் மனி்தரகள் காைத்்தால் கணக்கில் லவக்க்ப 
த்ற்று லகமாறு த்று்வரக்ளாகின்்றனர. இன்று 
மற்்றவரகளுக்கு வருகின்்ற நிகழவு நால்ள நமக்பகா 
அல்ைது நமது குடும்்த்தினருக்பகா நிகழைாம். 
இன்று நாம் தசயயும் நன்லமக்கு அ்பப்ாது நமக்கு 
நிச்சயமாக லகமாறு கிலடக்கும்.
 இன்ல்றய ்ை த்ற்ப்றார ்தஙகள் 
பிள்ல்ளகல்ள தசல்வத்திலும், தசல்வாக்கிலும் 
உயர்ந்தவரக்ளாக நிலைலய நிறுத்துவதில் எடுத் 
துக் தகாள்கி்ற அக்கல்ற ்தஙகள் பிள்ல்ளகள் மனி்த 
பநயம் மிகு்ந்தவரக்ளாக, உைலக ்ற்றிய உணரவு 
உள்்ளவரக்ளாக, ்ை்ந்த ்ாரலவ உலடயவரக்ளாக 
இருக்க பவண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. 
அ்தனால் அவரக்ளது குழ்நல்தகளுக்கு உைகம் 
புரிவதில்லை கிணற்றுத் ்தவல்ளக்ளாக இரு்நது 
வருகின்்றனர.
 அன்பு இல்ளபயாபை, நீஙகள் அறிவா 
ளிக்ளாக, பமல்தக்ளாக, வித்்தகரக்ளாக, விஞஞா 
னிக்ளாக இரு்ப்து த்ருலம ்தான். ஆனால், 
அவற்ல்ற விட பமைானது நாம் வாழும் பூமிலய 
கா்ப்தும், பி்றைது உணரவுகளுக்கு மதி்ப்ளி்ப 
்தும், மனி்தபநயத்ப்தாடு வாழவதும் மிகவும் 
முக்கியமான்தாக இருக்கி்றது. நமது தசால், தசயல், 
சி்ந்தலன அலனத்தும் மா்ற பவண்டும்.
 நமது தசால்பைா அல்ைது தசயபைா 
அல்ைது சி்ந்தலனபயா நமது உைகிற்பகா அல்ைது 
பி்ற மனி்தருக்பகா தீய வில்ளவுகல்ள ஏற்்டுத்து 
கி்ற்தா? என்று உணரவு ரீதியாக எண்ணி்ப 
்ாரக்க பவண்டும். பி்றைது உணரவுகளுக்கு நாம் 
மதி்ப்ளிக்கும் ப்ாது சுயநைத்ல்த சுட்தடரிக் 
கிப்றாம். மனி்தபநயத்ல்த மாணப்ாடு வ்ளரக்கி 
ப்றாம். ்ண்்ாட்லட ்ாதுகாக்கிப்றாம். உ்றவு 
பூக்கல்ள பூத்துக் குலுஙக தசயகிப்றாம்.
 அ்ப்டி நமது வாழக்லகயில் மாற்்றம் 
ஏற்்டும் ப்ாது நாம் காைத்ல்த ்ாதுகாக்கி 
ப்றாம். நமது ச்ந்ததியினரின் வாழவுக்கு ்ாதுகா்ப் 
ளிக்கின்ப்றாம். அழி்நது வரும் உைலக அழியாமல் 

்ாதுகாக்க நாம் திட்டமிடு்வரக்ளாக, நமது 
்ஙகளி்பல் ்தரு்வரக்ளாக மாறுகிப்றாம்.
 “நமக்பகன் வம்பு” என்று நமது கண் 
முன்னால் காணும் தகாடுலமகல்ள கண்டும் 
காணா்தது ப்ாை கட்நது தசல்பவாமானால், நால்ள 
நாம் விழு்நது கிடக்கும் ப்ாது நம்லம தூக்கி விட 
பவண்டியவர நம்லம தூக்கி விட விரும்்ாமல் 
கட்நது தசல்வல்த நாம் காண பநரிடும்.
 எனபவ பி்றைது உணரவு பூக்களுக்கு நாம் 
மரியால்த வழஙகுபவாம். அடுத்்தவர நைனில் 
அக்கல்ற தகாள்பவாம். உைகில் நடக்கும் 
அநீதிகளுக்கு எதிைாக நம்மால் இயன்்ற நன்லம 
கல்ள தசயபவாம். சின்ன சின்ன துளிகள் பசர்நது 
்தான் கு்ளமாகபவா, நதியாகபவா முடிவில் கடைா 
கபவா மாறுகி்றது.
 ஆகபவ நமது உணரவு பூக்க்ளால் அடுத் 
்தவர இ்தயஙகளில் இனிய உணரவு பூக்கல்ள மைை 
தசயபவாம். உைகம் என்னும் உன்ன்தமான கலைத் 
ப்தாட்டத்ல்த கலைநயம் குல்றயாமல் கா்ப்்தற்கு 
நம்மால் இயன்்றல்த தசயபவாம்.
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முடிகின்்றது.குடும்் ரீதியாக ்ல்பவறு அடக்கு 
முல்றகளுக்கும் உள்்ளாகும் இவரகள் த்தாழில் 
ரீதியாக எதிரதகாள்ளும் சவால்களும் அதிகமாகும்.
நாட்டின் ஏலனய த்ண்கள் எதிரதகாள்ளும் 
பிைச்சிலனகளுக்கும் இவரகள் எதிரதகாள்ளும் 
பிைச்சிலனகளுக்கும் இலடபய பவறு்ாடுள்்ளது.
இவரகளின் பிைச்சிலனகள் ்தனித்துவமானலவ.
இ்தலன சகைரும் புரி்நது தகாள்்ள பவண்டும்.
 எனபவ இவற்றுக்கான தீரவிலன்ப 
த்ற்றுக் தகாள்்ள சகை மட்டஙகளிலும் இ்ப 
த்ண்களின் வகி்ாகபம அவசியமாகும்.இ்ந்த 
வலகயில் அைசியல் வகி்ாகம் என்்து மிகவும் 
முக்கியமான்தாகும். த்ண்களின் பவ்தலனலய 
பவத்றாருவர கூறுவல்த விட அவரக்ளாக 
எடுத்தியம்புவப்த வலுவுலடய்தாகக் காண்ப்டும்.
எனபவ இ்நநிலைலய உறுதி்ப்டுத்திக் 
தகாள்்ளவும் த்ண்களின் அைசியல் இரு்பபு 
உறுதி்ப்டுத்்த்ப்டுவது மிகவும் அவசியமாகும் 
அத்ப்தாடு த்தாழிற்சஙகத்தின் சகை மட்டஙகளிலும் 
த்ண்களின் ் ஙகளி்பபு அதிகரிக்க்ப்ட பவண்டும் 
“  என்று பிைதிபமயர ய்தர்ஷனா த்தரிவித்்தார.
த்ண்கள் சமூகத்தின் கண்க்ளாவர.அவரகல்ள 
பு்ற்ந்தள்ளும் குடும்்பமா, சமூகபமா அல்ைது 
நாபடா பமதைழும்பிய்தாக சரித்திைமில்லை.
எனபவ  அைசியல் உள்ளிட்ட  சகை துல்றகளிலும் 
த்ண்களுக்கு உரிய இடமளித்து அவரகளின் 
அபிவிருத்திக்கு வலு பசரக்க பவண்டும்.த்ண்கள் 
நாட்டின் கண்கள் என்்்தலன யாரும் ம்ற்நது 
தசயற்்டு்தல் கூடாது.
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இைஙலக அகதிகள் மறுவாழவு முகாமில் ்தஙக 
லவக்க்ப்ட்டுள்்ள னர.
 இ்ந்த நிலையில்,   இ்நதிய அைசு  குறித்்த 
இைஙலகயரகல்ள அகதியாக கரு்தா்த்தால், 
மனி்தாபிமான அடி்ப்லடயில் அவரகல்ள 
அகதிகள் முகாமில் ்தஙக லவக்க  மாநிை அைசு  
நடவடிக்லக எடுத்துள்்ளது.
 இ்ந்த வாய்பல்்ப ் யன்்டுத்தி இைஙலக 
யில் சட்டவிபைா்த தசயல்களில் ஈடு்டக்கூடிய 
சிைர, இைஙலக, இ்நதிய சரவப்தச கடல் 
வழியாக அகதிகள் ப்ாரலவயில் ்தமிழகத்தில் 
்தஞசமலட்நது வருகின்்றனர எனத் ்தற்ப்ாது 
்தகவல் தவளியாகியுள்்ளது.
 இ்ந்தக் குற்்றச்சாட்டின் கீழ சிைர 
விசாைலணகளின் பின் சில்றயில் அலடக்க்ப 
்ட்டுள்்ளனர.
 இச் தசயற்்ாடு ஈழ அகதிகளின் மத்தியில் 
த்ரும் அச்சத்ல்த ப்தாற்றுவித்துள்்ளது.
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உக்லைனுடனான ைஸ்யாவின் சமர 
எ்பப்ாப்தா நில்றவலட்நதுவிட்ட்தாகவும் 

்தற்ப்ாது ைஸ்யாவுக்கும் பநட்படாவுக்குமான 
ப்ாபை அஙகு இடம்த்றுவ்தாகவும் பமற்குைக 
்லடத்துல்ற ஆயவா்ளர ஒருவர த்தரிவித்துள்்ளார.  
அவரின் கூற்றில் உண்லம இரு்ப்து ப்ாைபவ 
ப்தான்றுகின்்றது. 
 ஏதனனில் ைஸ்யாவின் ்ைத்ல்த குல்றத்து 
மதி்பபிட முடியாது எனவும், ்தாம் இதுவலையில் 
உக்லைனுக்கு 159 பில்லியன் தடாைரகல்ள 
உ்தவியாக வழஙகியிரு்ப்்தாகவும் இ்ந்த வாைம் 
ப்சிய பநட்படாவின் ்தலைவர ஸ்பைாைன்ப்ரக் 
அவரகள் த்தரிவித்்த கருத்து அ்தலன உறுதி 
தசயகின்்றது. இ்நதியாவின் 2022-20233 
ஆண்டுக்கான ்ாதுகா்பபு தசைவீனம் என்்து 76 
பில்லியன் தடாைரகள் மட்டுபம. அ்தாவது கட்ந்த 
ஒரு வருடத்தில் பநட்படா தசைவிட்ட த்தாலக 
இ்நதியாவின் ஓரு வருட ் ாதுகா்பபு தசைவீனத்ல்த 
விட இைண்டு மடஙகுக்கும் அதிகம்.

 50 இற்கு பமற்்ட்ட நாடுகளின் உ்தவி 
களுக்கு மத்தியில் கட்ந்த ஒரு வருடமாக 
ைஸ்யாவின் ஆயு்த வ்ளம் நின்றுபிடி்ப்து ்ை 
ஆயவா்ளரகல்ள ஆச்சரிய்ப்ட லவத்துள்்ளது. 
ஏதனனில் கட்ந்த வியாழக்கிழலமயும் (9) ைஸ்யா 
81 இற்கு பமற்்ட்ட குரூஸ் வலக ஏவுகலணத் 
்தாக்கு்தல்கல்ள உக்லைன் மீது பமற்தகாண்டுள்்ளது. 
அதில் 6 ஏவுகலணகள் கின்சால் என்ப்டும் 
லக்ப்தசானிக் ஏவுகலணகள். இ்ந்த வலக 
ஏவுகலணகல்ள ைஸ்யா இது இைண்டாவது ்தடலவ 
்யன்்டுத்துகின்்றது. எதிரிகளின் ஏவுகலணக்ளால் 
வழிமறிக்க முடியா்த இ்ந்த வலக ஏவுகலணகல்ள 
க்ளமுலனயில் ்யன்்டுத்திய மு்தல் நாடாகவும் 
ைஸ்யாபவ உள்்ளது.

 இன்னும் 10 நாட்களில் ைஸ்யாவின் 
ஆயு்தஙகளும், ஆ்ளணிகளும் தீர்நதுவிடும் என 
ப்ார ஆைம்்மாகிய சிை வாைஙகளில் அதமரிக்கா 
வின் இைாணுவ தஜனைல் ஒருவர அதமரிக்க 
ஊடகமான த்ாக்ஸ் ஊடகத்திற்கு வழஙகிய 
தசயதியும் கூட இ்ந்த ஆச்சரியஙகளுக்கு காைணமாக 
இருக்கைாம்.
 உக்லைன் க்ளமுலனயில் ்தற்ப்ாது மிகவும் 
உக்கிைமாக இரு்ப்து ்க்தமான்ட் க்ளமுலனபய. 
அஙகு ைஸ்யா கணிசமான முன்நகரலவ 
கண்டுள்்ளது. ்க்தமான்ட் லக்ப்ற்்ற்ப்டுமாயின் 

ைஸ்யாவின் இ்ந்த ப்ாருக்கான இைக்குகளில் 
ஒன்்றான தடான்்ாஸ் ்குதிலய முற்்றாக 
விடுவித்்தல் என்்து நில்றபவறிவிடும்.
 ஆனால் அ்தலன ைஸ்யா லக்ப்ற்றினால் 
உக்லைனின் கிழக்கு ்குதிக்கான ்ால்த தி்ற்ந்த்தாக 
மாறிவிடும் எனவும் அ்தன் பின்னர ைஸ்ய 
்லடயினர உக்லைனின் உட்்குதிகளுக்குள் 
ஊடுருவி விடுவாரகள் எனவும் த்தரிவித்துள்்ளார 
உக்லைன் அதி்ர வி்ளமிடீர தசைன்ஸ்கி.
 ்தற்ப்ாது இடம்த்றும் சமரில் ைஸ்யாவின் 
உத்தி என்ன? ஏ்றத்்தான 1200 கி.மீ நீ்ளமான ப்ார 
முன்னைஙகு ்குதிகளில் உக்லைன் ்லடயினலை 
வலி்ந்த சமருக்கு அலழத்து அவரகளின் ்லட 
்ைத்ல்த சில்தத்துவிடுவப்த ைஸ்யாவின் உத்தியாக 
உள்்ளது.

 
தினமும் வீச்ப்டும் எறிகலணகள், வான் 
்தாக்கு்தல்கள், சிறு சிறு பமா்தல்கள் என 
உக்லைன் ்லடயினலை தினமும் ்்தற்்றத்தில் 
லவத்திரு்ப்துடன், அவரகல்ள த்தாடர்நது சமர 
கல்ள நடத்தும் நிலையில் லவத்திரு்ப்து. அ்தன் 
மூைம் அதிக இழ்பபுக்கல்ள ஏற்்டுத்துவப்த 
ைஸ்யாவின் உத்தியாக உள்்ளது என த்தரிவித் 
துள்்ளார தசக்பகாஸ்ைாவாக்கியாவின் முன்னாள் 
புைனாயவுத்துல்ற ்தலைவர.
 எதிரவரும் 6 மா்தஙகள் உக்லைனின் 
ப்ாரில் முக்கியமான கட்டமாக இருக்கும் என 
அதமரிக்க புைனாயவு அலம்ப்ான சி.ஐ.ஏயின் 
்தலைவர த்தரிவித்துள்்ள நிலையில் உக்லைன் 
்லடயினருக்கு உறுதியழித்்த்டி தை்ாரட் 
டாஙகிகல்ள பநாட்படா நாடுகள் வழஙக 
ஆைம்பித்துள்்ளன.

 அ்தாவது பநட்படா அலம்பபு ைஸ்யாவுடன் 
பமா்த, சீனாவுடனான பமா்தலுக்கு ்தன்லன 
்தயார ்டுத்தி வருகின்்றனது அதமரிக்கா. இ்ந்த 
வருடத்தின் அ்தன் ்ாதுகா்பபு தசைவீனத்ல்த 
3.2 விகி்தஙக்ளாக உயரத்தியுள்்ளது அதமரிக்கா 
அ்தாவது உைகில்அதிக நிதிலய ்ாதுகா்பபுக்கு 

தசைவிடும் நாடாக அதமரிக்காபவ உள்்ளது அ்தன் 
்ாதுகா்பபு தசைவீனம் 842 பில்லியன் தடாைரகள், 
சீனாவின் ்ாதுகா்பபு தசைவீனம் 224 பில்லியன் 
தடாைரகள் ஆகும்.
 அதமரிக்காவின் ் ாதுகா்பபு தசைவீனத்தில் 
சீனாலவ கட்டு்ப்டுத்்த 9 பில்லியன் தடாைரகளும், 
ஆணுவாயு்தஙகல்ள நவீனமய்ப்டுத்்த 38 பில்லி 
யயன் தடாைரகளும் ஒதுக்க்ப்ட்டுள்்ளதும் இஙகு 
கவனிக்கத்்தக்கது.
 அப்தசயமம், ப்ார ஒன்று ஆசிய பிைா்ந 
தியத்ல்த பநாக்கி நகரவல்த உணர்நதுள்்ள ஆசிய 
நாடுகளும் ்தமது ்ாதுகா்பபு தசைவீனஙகல்ள 
என்றுமில்ைா்தவாறு அதிகரித்து வருகின்்றன. 
குறி்ப்ாக ய்ப்ான் 26 விகி்தமும், இ்நதியா 13.6 
விகி்தமும் சீனா 7.2 விகி்தமும் ்தமது ் லட ் ைத்ல்த 

அதிகரி்ப்்தற்கு திட்டமிட்டுள்்ளன. ்தாயவானும் 
்தனது ்ாதுகா்பபு தசைவீனத்ல்த இ்ந்த வருடம் 15 
விகி்தம் அதிகரித்துள்்ளது. மூன்று வருடஙகளுக்கு 
முன்னர 340 பில்லியன் ்தாயவான் தடாைரக்ளாக 
இரு்ந்த அ்தன் ்ாதுகா்பபு தசைவீனம் ்தற்ப்ாது 
580 பில்லியன் ்தாயவான் தடாைரக்ளாக அதி 
கரித்துள்்ளது.

  அதமரிக்காவில் இரு்நது அணுசக்தியில் 
இயஙகும் 5 நீரமுழகி க்ப்ல்கல்ள அவுஸ்திபைலியா 
தகாள்வனவு தசயயும் அப்தசமயம் அதமரிக் 
காவிடம் இரு்நது மறுசீைலமக்க்ப்ட்ட த்தாமகவ் 
நீண்ட தூை ஏவுகலணகல்ள தகாள்வனவு தசயகி்றது 
ய்ப்ான.
 ்லடயினருக்கான ்யிற்சிகள் மற்றும் 
ப்ாருக்கான ்தயார்டுத்்தல்கள் என சீனாவும் ்தனது 
்ாதுகா்பபு தசைவீனத்ல்த அதிகரிக்கவுள்்ள்தாக 
அ்தன் பிைமர சமர்பபித்்த அறிக்லகயில் த்தரிவிக் 
க்ப்ட்டுள்்ளது.
 இ்ந்த நிலையில் ்தான் பிலின்ல்ன்ஸில் 
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சீனாவின் பமைான பமற்குைகத்தின் அழுத்்தத்ல்த 
அதிகரிக்கும் பநாக்குடன் யுக்பைனுக்கும் 

ைஷயாவுக்கும் இலடபய நலடத்ற்றுவருகின்்ற 
ப்ாரில் ‘மிகவும் பமாசமான அழிவுகல்ள 
ஏற்்டுத்்தக்கூடிய ஆயு்தஙகல்ள ைஷயாவுக்கு 
வழஙக சீனா ்தற்ப்ாது ்தயாைாகிவருகி்றது’ என்று 
கட்ந்த சிை நாட்க்ளாக அதமரிக்கா மீண்டும் 
மீண்டும் குற்்றஞசாட்டிவருகி்றது. அதமரிக்கா 
முன்லவத்திருக்கும் இக்குற்்றச்சாட்லட சீனாபவா 
த்தாடர்நது மறுத்துவருகி்றது. இவ்வா்றான ஒரு 
பின்புைத்தில் அதமரிக்கா உண்லமயில் என்ன 
தசயய்பப்ாகி்றது?

 இ்ந்த்பப்ாரில் சீனா ்தனது அழுத்்தத்ல்த்ப 
பிைபயாகி்ப்ல்தத் ்தடு்ப்்தற்காக அதமரிக்கா 
இவ்வா்றான ஒரு குற்்றச்சாட்லட முன்கூட்டிபய 
சீனா மீது லவ்ப்்தாகபவ நான் கருதுகிப்றன். 
யுக்பைன் ப்ார ்தற்ப்ாது ஒரு வருடத்ல்தயும் கட்நது 
த்தாடர்நதுதகாண்டிருக்கி்றது, பமற்குைகத்தின் 
ஆைம்்க் கணி்பபின்்டி, ைஷயா இ்பப்ால்தக்கு 
தவற்றிதகாள்்ள்ப்ட்டிருக்க பவண்டும். ைஷயா 
வால் இவ்வ்ளவு தூைம் ்தாக்கு்பபிடிக்க முடியும் 
என்று இவரகள் எதிர்ாரக்கவில்லை. யுக்பைனிய 
இைாணுவவீைரகளுக்கான விநிபயாக்ப்ால்தயின் 
ஒரு முக்கிய லமயமாக இருக்கின்்ற ்க்மூட் 
நகைத்ல்த பநாக்கி ைஷய துரு்பபுகள் கட்ந்த சிை 
நாட்க்ளாக முன்பனறிக்தகாண்டிருக்கின்்றன.

 இ்ந்த்ப ப்ார ைஷயா, யுக்பைன் 
ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு இலடபய மட்டும் 
நலடத்ற்றுவருகின்்ற ப்ார என்று யாரும் 
நிலனத்துவிடக்கூடாது. ைஷயாலவ முற்று 
முழு்தாக்ப ்ைவீன்ப்டுத்தும் பநாக்குடன் இ்ந்த்ப 
ப்ார ்தற்ப்ாது முன்தனடுக்க்ப்ட்டுவருகி்றது. 
இ்ந்த்ப ப்ாரில் யுக்பைனிய இைாணுவவீைரகள் 
்ஙதகடுக்கி்றாரகள். ஆனால் யுக்பைபனா 
அலனத்து தவடிமரு்நதுகள் உட்்ட்ட ப்ாருக்குத் 
ப்தலவயான ஆயு்தஙகள் அலனத்ல்தயும் 
பநட்படாவிடமிரு்நப்த த்ற்றுவருகி்றது. 
உண்லமயில் பநட்படா ைஷயாலவவிட்ப 
்ைம்வாய்ந்த்தாக இருக்கபவண்டும். ஆனால் 
க்ளநிலைலமலய உற்று்ப்ாரக்கின்்ற ப்ாது 
உண்லம நிலைலம அவ்வா்றாக இல்லை. இதுபவ 
பமற்குைகத்தின் ்தற்ப்ால்தய  ்்தற்்றத்துக்குக் 
காைணமாக இருக்கி்றது.
 கட்ந்த வருடத்தின் இறுதியில் நாத்ளான் 
றுக்கு 20,000 எறிகலணகல்ள்ப ்யன்்டுத்்தக்கூடிய 

நிலைக்கு ைஷயா முன்பனறியிரு்ந்தது. ஆனால் 
யுக்பைபனா 5,000 க்கும் 7,000 க்கும் இலட்ப்ட்ட 
எண்ணிக்லகயிைான எறிகலணகல்ளபய ஏவக் 
கூடிய ஆற்்றலைக் தகாண்டிரு்ந்தது. இது ைஷய 
துரு்பபுகள் ஏவும் எறிகலணகளுடன் ஒ்பபிடும் 
ப்ாது மிகக்குல்றவான்தாகும்.

 உண்லமயில் இ்ந்த்ப ப்ார, ஆயு்த 
உற்்த்தியில் மிகவும் ்தஙகியிரு்ப்ல்த அவ்தானிக்க 
முடிகி்றது. எ்ந்த்ப ்க்கத்்தால் அதிகமான 
்தாஙகிகல்ளயும் ஆட்டிைறி எறிகலணகல்ளயும் 
்தயாரிக்க முடிகி்றப்தா, அல்த்பத்ாறுத்ப்த 
இ்ந்த்பப்ாரின் தவற்றி ப்தால்வி அலமய்ப 
ப்ாகி்றது. சா்தாைணமாக இய்நதிைத் து்ப்ாக்கி 
கல்ள்ப ்யன்்டுத்துவது ப்ாை, இரு சாைாரும் 
ஆட்டிைறி எறிகலணகல்ள்ப ்யன்்டுத்திக் 

தகாண்டிருக்கி்றாரகள். எதிர்ப்க்கத்தில் உள்்ள ஒரு 
இைாணுவ வீைலனக் தகால்ை 100 எறிகலணகள் 
கூட ப்ா்தாமல் ப்ாகைாம்.

 அதுமட்டுமன்றி, யுக்பைன் நாட்டி 
னுள் இருக்கின்்ற ஆயு்த உற்்த்தித் த்தாழிற் 
சாலைகள் ்ைவும் ைஷயாவினால் ்தாக்கியழிக் 
க்ப்ட்டிருக்கின்்றன என்்ப்தாடு, யுக்பைன் 

நா்ளா்ந்தம் ஏவுகின்்ற 5000 எறிகலணகள் ஒரு சிறிய 
பநட்படா நாட்டின் வருடா்ந்த ்ாவலனக்குச் 
சமனான்தாகும். ஆைம்்த்தில் அதமரிக்கா ஒரு 
மா்தத்துக்கு 15,000 எறிகலணகல்ளக் தகாள்வனவு 
தசய்தது. ஆனால் யுக்பைன் ப்ார த்தாடஙகிய 
பின்னர, அ்ந்த நாட்டுக்கு உ்தவுவ்தற்காக 
அதமரிக்காவின் எறிகலணக்தகாள்வனவில் 
மிகக் கணிசமான அதிகரி்பபு ஏற்்டுத்்த்ப்ட்டது. 
அலனத்து பநட்படா நாடுகளிடமும் லகயிரு்பபில் 
இருக்கின்்ற அத்்தலன எறிகலணகல்ளயும் ஒன்று 
பசரத்்தால் கூட ப்ாரமுலனயின் எறிகலணத் 
ப்தலவலய்ப பூரத்தி தசயவ்தற்கு அலவ ப்ா்தாது 
என்்ல்த பமற்குைக ஊடகஙகள் சுட்டிக் 
காட்டியிருக்கின்்றன. 

 நாளுக்கு 20,000 எறிகலணகல்ள ஏவுகின்்ற 
ைஷயா, இ்பத்ரும் எண்ணிக்லகயிைான ஏவு 
கலணகல்ள எஙபகயிரு்நது தகாள்வனது தசயகி 

்றது என்்து அலனவருக்கும் அதிரச்சியளிக்கும் 
ஒரு விடயமாகபவ இருக்கி்றது. இ்ந்த எறிக 
லணகள் எல்ைாம் எஙபகயிரு்நது வருகின்்றன? 
்தைத்தில் குல்றவான எறிகலணகல்ள வடதகாரி 
யாவிலிரு்நது ைஷயா வாஙகியிருக்கைாம் என்று 
பமற்குைகம் எண்ணுகி்றது. ஆனால் அவ்வ்ளவு 
த்ரும் எண்ணிக்லகயிைான எறிகலணகல்ள 
உற்்த்தி தசயயும் ஆற்்றல் வடதகாரியாவிடம் 
இல்லை. ஆகபவ இவ்விடயத்தில் ைஷயாவுக்கு 
இருக்கின்்ற ஆற்்றலை யாரும் குல்றத்து 
மதி்பபிடமுடியாது. ைஷயாவின் த்ாரு்ளா்தாைம் 
ஒ்பபீட்ட்ளவில் சிறிய்தாக இரு்ப்்தாகபவ 
பமற்குைகம் எண்ணுகி்றது. ஆனால் ஆயு்தஙகள் 
மற்றும் தவடிமரு்நதுகல்ள உற்்த்தி தசயய 
அ்தற்கு இருக்கின்்ற ஆற்்றல் ்ைமான்தாகவும் 
பமற்குைலகவிட தசயற்றி்றன் வாய்ந்தாகவும் 
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தசய்த ஒலித்ருக்கி அறிவித்்தலின் பிைகாைம் 
- அ்தாவது சைணலட்ந்தவரகள் ்ாதுகா்ப்ாக 
லவக்கக்ப்டுவாரகள் என்்ற வாக்குறுதியின் 
அடி்ப்லடயில் ்தன்னுலடய கணவலை 
சைணலடயச் தசய்த்தாகவும், அ்தன் பின் 
்தன்னுலடய கணவலை பவறு ்ைருடன் 
இைஙலக ப்ாக்குவைத்து்ப ப்ரூ்நதில் அலடத்து 
இைாணுவத்தினர தகாண்டு தசன்்றனர என்்ற 
அ்ந்த சாட்சியின் வா்தத்ல்த நீதிமன்்றம் ஏற்றுக் 
தகாண்டது.
 எனபவ இறுதியாக அ்ந்த மனு்தாைரின் 
காணாமல் ஆக்க்ப்ட்ட கணவர (தசல்லையா 
விஸ்வநா்தன்) இைாணுவத்தின் மத்தியில்்தான் 
அவரகளுலடய கட்டு்ப்ாட்டில் இரு்ந்தார 
என்்ல்த மன்று ஏற்றுக்தகாண்டது. அப்த சம 
யத்தில் அ்தலன எதிரத்்த இைாணுவ ்தை்பபினர 
அது த்தாடர்ாக திரு்பதிகைமான ்திலையும் 
முன்லவக்கவில்லை என்்ற ஒரு நிலை்ப்ாட்லட 
நீதிமன்்றம் எடுத்்தது.
 அ்தாவது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்ட ந்ர 
இைாணுவத்திடம் சைணலடயவில்லை என்்ல்த 
நிரூபிக்கும் த்ாறு்பபு இைாணுவத்திடம் இரு 
்ந்தது. ஆனால் அ்ந்த்ப த்ாறு்பல் அவரகள் 
சரிவை ்தஙகளுலடய சாட்சியஙகளின் மூைம் 
எண்பிக்கவில்லை என்று நீதிமன்்றம் கருதியது.
 எனபவ மனு்தாைரின் பவண்டுபகாளின் 
பிைகாைம் ஆட்தகாணரவு மனுவினுலடய எழுத் 
்தாலணலய நீதிமன்்றம் அனுமதித்து, அடுத்்த 
்தவலணயாகிய மாரச் மா்தம் 22 ஆம் திகதியன்று 
காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவலை நீதிமன்றில் 
முன்னிலை்ப்டுத்்த பவண்டும் அல்ைது 
அவலை முன்னிலை்ப்டுத்்த முடியாலமக்கான 
காைணஙகல்ள வி்ளக்க பவண்டும் என்று நீதிமன்்றம் 
்தனது தீர்பபில் உத்்தைவிட்டது.
 அப்த சமயத்தில் இன்னுதமாரு (நபடசு 
முைளி்தைனும் அவருலடய நான்கு ப்ர அடஙகிய 
குடும்்த்தினரும் சம்்்ந்த்ப்ட்ட) வழக்கில் 
மனு்தாைர ப்ாதுமான ஆவணஙகல்ள நீதிமன்றின் 
முன்னால் சமர்பபிக்க வில்லை என்்ற காைணத்தின் 
அடி்ப்லடயில் அ்ந்த வழக்கு ்தள்ளு்டி 
தசயய்ப்ட்டிருக்கின்்றது என்்றார சட்டத்்தைணி 
பக.எஸ்.இைட்னபவல்.
 இ்ந்த வழக்குகளில் முல்லைத்தீவு நீதிவான் 
நீதிமன்்றத்தில் காணாமைாக்க்ப்ட்டவரகளுலடய 
மலனவிமாரும் ்தாயமாரும் ்தஙகளுலடய 
உ்றவுகளுக்கு என்ன நட்ந்தது ்தாஙகள் எவ்வாறு 
இடம் த்யர்நது முள்ளிவாயக்காலுக்கு வ்ந்தாரகள் 
வரும்த்ாழுது எத்்தலகய அனு்வஙகளுக்கு 
உள்்ளாகி உயிர ்த்பபி முள்ளிவாயக்காலுக்கு வ்நது 
பசர்ந்தாரகள் என்்ல்த ்தமது சாட்சியஙகளில் 
வி்ரித்்தாரகள்.      
 ப்தாலைவில் சண்லடகள் நலடத்ற்்ற 
்தனால் ்தாஙகள் ்தமது கிைாமஙகளில் ்ாது 
கா்ப்ாக இரு்ந்த்தாகவும், பின்னர ்தமது 
கிைாமஙகளுக்குள்ப்ளயும் எறிகலணகள் 
(த்ஷல்கள்) வீழ்நது தவடித்து உயிரகல்ள்ப ்லி 
தகாண்ட்தாலும் தசா்ந்த இடஙகளில் இருக்க 
முடியாமல் ்ாதுகா்ப்ான இடஙகல்ளத் ப்தடி 
இடம்த்யர்ந்த்தாக அவரகள் தசான்னாரகள்.
 இடம் த்யர்நது தசன்்ற இடஙகளுக் 
தகல்ைாம் த்ஷல்கள் வ்நது வீழ்நது தவடித்து 
்ைரும் உயிரிழக்கவும், ்டுகாயமலடயவும் 
பநர்ந்த்தனால் இடத்துக்கு இடம் விட்டு அடிக்கடி 
இடம்த்யர்நது ஊர ஊைாக இடம்த்யர்நது 
அவை்ப்ட்ட்தாக அவரகள் கூறினாரகள். 
்தஙக்ளது இட்பத்யரவுகளின் ப்ாது மலழயாக்ப 
த்ாழி்ந்த த்ஷல்கள் எவ்வாறு ஏவ்ப்டுகின்்றன 
என்்து நுணுகிக் கவனித்து அ்தற்பகற்் 
்தஙகல்ள்ப ்ாதுகாத்துக் தகாள்கின்்ற உத்திலய 
கலட்பபிடித்்த்தாகவும் அவரகள் த்தரிவித்்தனர.
 த்ஷல் குண்டுகள் பமாட்டாரகளில் இரு்நது 
பு்ற்ப்டும்ப்ாது ஒரு சத்்தம் பகட்கும் என்றும் 
அது த்ஷல் பு்ற்ப்ட்டு விட்டது என்்ல்தத் 

த்தரிவிக்கின்்ற அலடயா்ளம் என்்ல்தக் கண்டு 
தகாண்ட்தாகவும், அ்ந்த த்ஷல்கள் காற்ல்றக் 
கிழித்துக் தகாண்டு ்தமது இைக்லக பநாக்கிச் தசன்று 
வீழ்நது தவடி்ப்்தற்கு சிை நிமிடஙகள் தசல்லும் 
என்்ல்தயும் கணக்கிட்டு லவத்திரு்ந்த்தாகவும், 
அ்தற்பகற்் சிை பவல்ளகளில் த்ஷல்களின் 
இைக்லகக் கூட ்தஙக்ளால் அனுமானிக்கக் 
கூடிய்தாக இரு்ந்த்தாகவும், இ்தனால் அவற் 
றின் ்தாக்கத்தில் இரு்ந்த ்ை ்தடலவகள் 
உயிர்த்பபிய்தாகவும் அவரகள் த்தரிவித்்தனர.
 அப்தப்ான்று விமானக் குண்டுத் ்தாக்கு 
்தல்கள் எரிகுண்டு மற்றும் இைசாயன குண்டு 
தகாத்துக்குண்டு என்்னவும் ஏவ்ப்ட்ட்தாகவும் 
இ்தனால்  ்ை இடஙகளில் உயிரிழ்ந்தவரகளின் 
சடைஙகல்ள மிதித்துக் தகாண்டு குண்டு 
மலழகளில் இரு்நது உயிர ்த்பபி ஓடி வ்ந்த்தாகவும் 
அவரகள் கூறினாரகள்.
 அ்பப்ாது அவரகல்ள குறுக்கு விசா 
ைலண தசய்த இைாணுவ ்தை்பபு சட்டத்்தைணி 
நீஙகத்ளல்ைாம் ்டி்ப்றிவற்்றவரகள். அறிவில் 
ைா்தவரகள். இைாணுவ விடயஙகல்ளத் த்தரியா்த 
வரகள் எவ்வாறு ்ல்பவறு வலகயான குண்டுகள் 
ஏவ்ப்ட்டன என்்ல்தக் கூ்ற முடியும்? நீஙகள் 
கூறுவது எல்ைாபம த்ாய என கண்டனத் த்தானி 
யில் பகள்வி எழு்பபினாரகள்.
 அ்தற்கு்ப ்திைளித்்த அவரகள் ்தஙகள் 
கிைாமஙகளில் சிை இடஙகல்ள பநாக்கி 
எதிர்ாைா்த வி்தமாக குண்டு வீச்சு விமானஙகள் 
குண்டுத் ்தாக்கு்தல்கல்ள நடத்திய்தாகவும் 
ப்ரிலைச்சலுடன் அ்ந்த விமானஙகள் வரும் 
ப்ாது அவற்றின் வருலகலய உறுதி்ப்டுத்திக் 
தகாண்டதுடன், அலவகள் வானத்தில் எத்்தலன 
்தடலவகள் வட்டமடித்்த்தன் பின்னர குண்டுகல்ள 
ஏவின என்்ல்தயும் அவ்தானித்திரு்ந்த்தாகவும் 
அது ்தஙக்ளது உயிரகல்ளக் காத்துக் தகாள்்ள 
உ்தவிய்தாகவும் த்தரிவித்்தனை.
 தவடிக்காமல் மண்ணுள் புல்தயுண்ட 
குண்டுகல்ள்ப ்ாரலவயிட்டு எத்்தலகய 
குண்டுகள் ஏவ்ப்டுகின்்றன அவற்றின் நில்ற 
என்ன அ்தன் ்ாதி்பத்ன்ன என்்ல்தக் கூட 
அறி்நதிரு்ந்த்தாகவும் ்டுகாயமலட்ந்தவரகளின் 
காயஙகல்ள்ப ்ாரத்து எத்்தலகய குண்டுகளுக்கு 
அவரகள் இைக்காகியிரு்ந்தாரகள் என்்ல்த 
அனுமானிக்கின்்ற வல்ைலமலயயும் ்தாஙகள் 
த்ற்றிரு்ந்த்தாகவும் கூறினாரகள்.
 அத்துடன் எரி குண்டுகள், இைசாயன 
குண்டுகள் என்்ன ஏவ்ப்ட்டல்த அவற்றின் 
்தாக்கத்தில் காயமலட்ந்தவரகளின் காயஙகல்ள 
லவத்து ்தாஙகள் இனஙகண்டு தகாண்ட்தாகவும் 
அப்தப்ான்று குண்டுகள் தவடிக்கின்்ற ்தன் 
லமலயக் தகாண்டு தகாத்துக் குண்டுகள் ஏவ்ப 
்ட்டன என்்ல்தயும் அவரகள் அலடயா்ளம் 
கண்டிரு்ந்த்தாகவும் த்தரிவித்்தாரகள்.
 இறுதியாக சு்த்நதிைபுைம் ்ாதுகா்பபு 
வையத்திற்குள் வ்நது பசர்ந்த பின்னரும் 
அஙபகயும் ்தாக்கு்தல்கள் த்தாடர்ந்த்தனால் முள்ளி 
வாயக்காலுக்கு வ்நது பசர்ந்த்தாகவும் யுத்்தம் 
முடிவலட்ந்ததும் இைாணுவத்தினர ்தஙகல்ள 
பகாத்்தா்ாயா முகாமுக்குக் தகாண்டு தசன்று 
ஒரு ்ை்ந்த தவளியில் முள்ளுக்கம்பி கூடலமத்து 
ைட்சக்கணக்கான மக்கல்ள ஒரு நாள் முழுதும் 
அலடத்து லவத்திரு்நது விட்டு வட்டுவாகல் 
்ாைத்தின் ஊடாக மறுமுலனயில் அலம்நதிரு்ந்த 
இைாணுவ முகாமுக்கு விசாைலணக்காகக் 
தகாண்டு தசன்்ற்தாகவும் அ்ந்த ச்ந்தர்ப்த்திபைபய 
்தமது கணவன்மார அைசாஙகத்தின் ்ாதுகா்பபு 
உத்்தைவா்தத்ல்தயடுத்து இைாணுவத்திடம் 
சைணலட்ந்த்தாகவும் அவரகல்ளத் ்தாஙகப்ள 
சைணலடயச் தசய்த்தாகவும் அ்பப்ாது ் திவுகளின் 
பின்னர சைணலட்ந்தவரகல்ள ப்ரூ்நதுகளில் 
ஏற்றி இைாணுவத்தினர தகாண்டு தசன்்றல்தக் 
கண்ட்தாகவும் அவரகள் ்தமது சாட்சியத்தில் 
த்தரிவித்்தனர.
 அ்ந்த சாட்சிகள் ்தமது சாட்சியஙகளில் இது 
ப்ான்்ற ்ை விடயஙகல்ளத் த்தரிவித்்தவற்ல்ற 

உள்்ளடக்கிய அறிக்லகலயபய முல்லைத்தீவு 
நீதிமன்்றம் வவுனியா பமல் நீதிமன்்றத்திற்கு 
அனு்பபி இரு்ந்தது. அ்ந்த அறிக்லகலய்ப 
்ரிசீைலன தசய்த பின்னர ஐ்நது வழக்குகளில் 
எஞசியிரு்ந்த மூன்று வழக்குகள் த்தாடர்ான 
தீர்பல் நீதிமன்்றம் 2022 த்்பைவரி மா்தம் 23 ஆம் 
திகதி வழஙகியது.
 வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட்படார 
விடயத்தில் இ்ந்தத் தீர்பபுக்கள் ஒரு திரு்பபு 
முலனயாக அலம்நதுள்்ளது என்று இ்ந்த வழக் 
குகளில் முன்னிலையாகிய சிபைஸ்ட சட்டத்்தைணி 
பக.எஸ்.ைட்னபவல் கூறினார. வழக்கு முடி்ந்த 
பின்னர அ்ந்த வழக்கில் வழஙக்ப்ட்ட தீர்பபுக்கள் 
த்தாடரபில் அவர தசயதியா்ளரகளுக்கு வி்ளக்கிக் 
கூறினார.
 ‘இன்று மூன்று வழக்குகளில் வழங 
க்ப்ட்ட  தீர்பபின்்டி, காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவர 
அன்ல்றய தினம் சைணலட்ந்தார என்்து 
சாட்சிகள் கூறிய சாட்சியஙகளில் ஆ்தாைஙகள் 
இரு்ப்தில் மன்று திரு்பதி அலட்நது அவர 
இைாணுவத்தினைால் அவருலடய வசம் இருக் 
கைாம் அல்ைது அவரக்ளால் காணாமல் ஆக்க்ப 
்ட்டு இருக்கி்றார என்்ற த்தானியில் இ்ந்த தீர்பபு 
வழஙக்ப்ட்டிருக்கி்றது.
 அத்துடன் அத்்தலகய ந்லை நீதிமன்்றத்தில் 
ஆஜர ்டுத்்தவும் அல்ைது அ்ப்டி முடியாது 
ப்ானால் அ்தற்கான காைணஙகல்ள வி்ளக்கவும் 
வருகி்ற மாரச் மா்தம் 22 ஆம் ப்ததி இ்ந்த வழக்குகள் 
திகதியிட்ப்ட்டிருக்கின்்றன. அத்துடன் ஏபியஸ் 
பகா்ப்ரஸ் என்று தசால்ை்ப்டுகின்்ற ஆட் 
தகாணரவு மனு மீ்தான அ்ந்த கட்டல்ள இைஙலக 
இைாணுவத்துக்கு எதிைாக ஆக்க்ப்ட்டிருக்கி்றது. 
இது  ் ாதிக்க்ப்ட்ட குடும்்ஙகளுக்கு மிக்பத்ரிய 
தவற்றி என்று தசால்ைைாம்.
 ஏதனன்்றால் 2009 ஆம் ஆண்டு த்தாடக்கம் 
்தஙகளுலடய உ்றவினரகல்ள ப்தடி வ்ந்த 
்யணத்தில் 2013 இல் வழக்கு ்தாக்கல் தசயய்ப்ட்டு 
இத்்தலன நாள் வலையில் இ்ந்த வழக்குகள் ஒன்்து 
வருடஙகளுக்கு பி்றகு பூைணமாக நில்றவலட்நது 
இருக்கின்்றன. எனபவ இது ் ற்றி அவரகள் மிகவும் 
மகிழச்சி அலட்நதிருக்கி்றாரகள். அத்துடன் இது 
த்தாடரபில் இைஙலக இைாணுவம்  இ்தற்கான 
காைணத்ல்த தசால்லித்்தான் ஆக பவண்டும். 
இ்தற்கு த்ாறு்பபு கூ்றல் அவரகல்ள சார்ந்தது. 
இதுவலைக்கும் ஏப்தா காைணம் தசால்லிக் 
தகாண்டிரு்ந்தவரகள் அ்தற்கான த்ாறு்பல் 
இ்ந்த நீதிமன்்றம் பகட்கி்றது. அல்த அவரகள் 
தசால்லித்்தான் ஆக பவண்டும.; எனபவ நீதிமன்்ற 
ஙகள் மூைமாக எஙகளுக்கு கிலடத்்த ஒரு மாத் 
ரும் தவற்றி ஒரு நிவாைணம் என்று்தான் இல்தக் 
கரு்த பவண்டி இருக்கி்றது. இல்த்ப்ற்றி எல்ைாரும் 
மகிழச்சி அலடகின்்றாரகள்.
 அது மட்டுமல்ை இதுவலை மழுஙகடிக் 
க்ப்ட்டிருக்கின்்ற மல்றக்க்ப ்ட்டிருக்கின்்ற 
்ை உண்லமகள் இ்ந்த வழக்குகள் மூைம் 
தவளிவ்நதிருக்கின்்றன. எனபவ இனிபமைாவது 
காணாமல் ஆக்க்ப்ட்டவரகள் த்தாடர்ாக 
மட்டுமல்ை பமலும் ்ை விடயஙகள் த்தாடர்ாக 
த்ாறு்பபுக் கூ்றல்கல்ள இைஙலக அைசாஙகம் 
ஏற்றுக்தகாள்்ள பவண்டும். என்்றார; சட்டத்்தைணி 
பக.எஸ்.ைட்னபவல்.
 இ்ந்த நீதிமன்்றத் தீர்பபுக்கள் ஒரு்க்கம் 
இருக்க வலி்நது காணாமல் ஆக்க்ப்ட் 
டவரகளுக்கு நியாயம் பகாரி வவுனியா முல் 
லைத்தீவு, யாழ்ப்ாணம், மட்டக்க்ள்பபு, அம் 
்ால்ற உள்ளிட்;ட பிைப்தசஙகளில் ்தாயமார 
த்தாடரச்சியாக்ப ப்ாைாடிக் தகாண்டிருக்கின்்ற 
காட்சிகல்ளயும் காணக் கூடிய்தாக உள்்ளது.

வலிந்து ்கொணொமல்   ... த�ொடர்ச்சி...
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ஒரு நாட்டின் தமாத்்த உற்்த்தி பூச்சியத் 
திற்கு கீபழ தசன்்றால் அது த்தாழில் நுட்் 
த்ாரு்ளா்தாை வீழ ச்சி என கூ்ற்ப்டும்.
 அதமரிக்காவின் த்ாரு ்ளா்தாைம் 
காைாண்டு ்குதியில் 0.5 த்தாடக்கம் 1 விகி்தம் 
வலை சுருஙகைாம் என அவர பமலும் த்தரிவித் 
துள்்ளார.
 கட்ந்த வருடம் அதமரிக்காவில் ்ண 
வீக்கம் மிகவும் அதிகரித்்த்தால் அதமரிக்க அைசு 
வட்டி விகி்தத்ல்த த்தாடரச்சியாக அதிகரித் 
திரு்ந்தது. இ்ந்த வருடமும் கட்ந்த மா்தம் வட்டி 
விகி்தம் அதிகரிக்க்ப்ட்டப்ாதும் அது பமலும் 
அதிகரிக்கைாம் என நம்்்ப்டுகின்்றது.

அதமரிக்கொவின்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

நாடாளுமன்்றத்தின் தீரமானத்திற்கு எதிைாக 
எதிரக்கட்சிகள் ப்ாைாட் டஙகல்ள பமற்தகாண்டு 
வருவதுடன், அைச ்தலைவரும் இ்ந்த ப்ாைாட்டத் 
திற்கு ்தனது ஆ்தைவுகல்ள த்தரிவித் துள்்ளார.
 அதமரிக்காவில் 1930களில் அறிமுக்ப 
்டுத்்த சட்டத்ல்த ஒத்்த தீரமானத்ல்தபய 
்தான் தகாண்டுவ்ந்த்தாகவும், அது 2012 ஆம் 
ஆண்டு ைஸ்யாவிலும் நலடமுல்ற்ப்டுத்்த்ப 
்ட்ட்தாகவும் பஜாரஜியாவின் பிை்தமர இைகி 
கரி்ஸ்விலி த்தரிவித்துள்்ளார.
 ்தலைநகர மற்றும் நாடாளுமன்்ற வா்ளாகம் 
ப்ான்்றவற்றில் இடம்த்ற்்ற ப்ாைாட்டஙகல்ள 
த்தாடர்நது அைசு இ்ந்த புதிய சட்டமூைத்ல்த 
கட்ந்த வியாழக்கிழலம (9) மீ்ள்பத்ற்றுள்்ளது. 
எனினும் ்தாம் த்தாடர்நது ப்ாைாட்பப்ாவ்தாக 
எதிரக்கட்சிகள் த்தரிவித்துள்்ளன.
 இ்ந்த சட்ட மூைம் ்தனது பமலசக்கு வ்ந்தால் 
்தான் அ்தலன ்தனது வீட்படா அதிகாைத்ல்த 
்யன்்டுத்தி நிைாகரிக்க்பப்ாவ்தாக பஜாரஜியா 
வின் அைச ்தலைவர Salome Zourabichvili த்தரிவித் 
திரு்ந்ததும் இஙகு குறி்பபிடத்்தக்கது.

ஜ�ொர்ஜியொவில் ... த�ொடர்ச்சி  ...

திட்டம். இ்தனாபைபய உள்்ளக த்ாறிக்கு 
முல்றக்கு ்தமிழரகள் மறு்பபு த்தரிவிக்கின்்றனர. 
எனும் மனி்த உரிலம ஆலணக்குழுவின் 
அறிக்லக ஐநா மனி்த உரிலம ஆலணக்குழுலவ 
திலச திரு்பபுகின்்ற தசயைாக அலமவப்தாடு, 
்ாதிக்க்ப்ட்டு த்தாடர ப்ாைாட்டஙகல்ள 
முன்தனடுக்கும் ்தை்பபினரிலடபயபி்ளலவ ஏற் 
்டுத்துகின்்ற கூற்றுமாகும்.
 இைஙலக மனி்த உரிலம ஆலணக்குழு 
்தனது சுயாதீன ்தன்லமலய உறுதி தசயய 
பவண்டும்.்தமிழரகளின் அைசியலுக்கு,யுத்்த 
்ாதி்பபுகளுக்கு, அழிவுகளுக்கு நியாயம் ப்தடு 
கின்்ற தசயல் என்்து ்தனது எல்லைகல்ள மீறிய 
தசயல் எனது உணர்தலும் பவண்டும்.
 ்ாதிக்க்ப்ட்ட மக்கள் ்க்கம் நின்று 
தசயற்்டும் துணிலவ ஏற்்டுத்திக் தகாள்்ளவும் 
பவண்டும். அதுவலைக்கும் எம்மால் த்தாடர்நதும் 
த்ாறுத்திருக்க முடியா்த நிலையிபைபய 
நம்பிக்லக லவக்கக் கூடிய சரவப்தச  நிபுணர 
க்ளால் அலம்ந்த த்ாறிமுல்றலய ்தமிழரகள் 
எதிர்ாரக்கின்்றனர.ஐ.நாவினதும் சரவ 
ப்தசத்தின் அலமதிப்ாக்கும் எமக்கு த்தாடர 
ஏமாற்்றத்ல்தபய ்தருகின்்றது.

இலங்்க மனி�  ... த�ொடர்ச்சி  ...

வழஙகினர. சா.ம.தசல்வைட்ணம் அடிக்ளார நூல் 
தவளியீட்டுலைலய நிகழத்தினார.
 யாழ ்ல்கலைக்கழகத் துலணபவ்ந்தர 
சி.ஸ்ரீ்ற்குணைாஜா, யாழ ப்ா்தனா லவத்திய 
சாலை ்ணி்ப்ா்ளர ்த.சத்தியமூரத்தி உள் 
ளிட்ட துல்ற சார்ந்த முக்கியஸ்்தரகளும் விரு்ந 
தினரக்ளாகக் கை்நது தகாண்டனர.இஙகு உலை 
யாற்றிய ்ல்பவறு ்தை்பபினரும் நூலின் சி்ற்ப 
பில்புகல்ள எடுத்துலைத்்தனர.
 தகாழும்பு காலி முகத்திடலில் நலட 
த்ற்்ற “அைகைய” ப்ாைாட்ட நிகழவின் 
பின்னணியிைான அைசியல், ்தமிழ்ப பிைப்தச 
இன்பபிைச்சிலனயின் அைசியல் நிலைலமகல்ள 
இ்ந நூல் ஆைாயவ்தாக நூைாசிரியர தச.அன்புைாசா 
த்தரிவித்்தார.
 ஆரியசிஙக என்்வருக்கு நூல் ஆசிரியர 
தச.அன்பு ைாசா எழுதிய கடி்தஙகள் வடிவில் 
இ்ந்த புத்்தகம் அலம்நதுள்்ளது. ்தமிழ மக்களின் 
ப்ாரக்காை வாழவியலையும் அவற்றின் அனு 
்வஙகல்ளயும் ்தமிழ மக்களின் அைசியல் 
அபிைாலசகல்ளயும் ஆரிய சிஙகவுடன் ்கிர்நது 
தகாள்வ்தன் ஊடாக ஒரு புரி்நதுணரலவ 
ஏற்்டுத்தி அ்தலன வலு்ப்டுத்தும் பநாக்கில் 

இ்ந்த கடி்தஙகள் அலம்நதுள்்ளன.
 விரும்பிபயா விரும்்ாமபைா அறி்நப்தா 
அறியாமபைா அைசியல்வாதிகளின் தூண்டு ்தைாபைா 
அல்ைது அவரகளின் தூண்டு்தல் இல்ைாமபைா 
கட்ந்த காைஙகளில் இைண்டு இனஙகள் இலடபயயும் 
கட்டி எழு்ப்்ப்ட்ட ்லகலமச்சுவலை உலடத்து 
அழித்து, புரி்நதுணரவின்லமலய்த ்தகரத்த்தறி்நது, 
இரு்தை்ப பினரின் நீண்ட காை்ப  பிணக்குகளுக்கு 
தீரவு காணைாம் என்்ப்த இ்ந்த கடி்தஙகளின் 
பின் னணியும் பிை்தம பநாக்கமும் ஆகும் என்றும் 
நூைாசிரியர த்தரிவித்்தார.
 நாஙகள் ்ை ஆண்டுக்ளாகச் சி்நதிய 
இைத்்தம், வடித்்த கண்ணீர, ்யத்தில் உல்ற்நது 
ப்ாயிரு்ந்த இைவுகள், ்சிபயாடும் ்ட்டினி 
பயாடும் கிட்ந்த நாள்கள், உடைாலும் 
உள்்ளத்்தாலும் ்ட்ட சித்திைவல்தகள், வன்பு 
ணரவுக்ளாலும் வல்தக்க்ப்ட்ட்தாலும் அலட்ந்த 
வலிகள் - அவமானஙகள், இழ்பபுக்களில் 
ப்தாயதிரு்ந்த த்ாழுதுகள் ப்ான்்றலவ 
தயல்ைாம் இனிதயாரு த்ாழுதும் எவருக்கும் 
எத்்தை்பபினருக்கும் ஏற்்டுவ்தற்குக் காைணமாக 
நம்மில் யாரும் இரு்நதுவிடக்கூடாது என்்ப்த 
இக்கடி்தஙகல்ள எழுதுவ்தற்கானண இன்னு 
தமாரு முக்கிய பநாக்கம்!” என்றும் அவர த்தரி 
வித்்தள்்ளார.

அன்புளள... த�ொடர்ச்சி  ...

அதமரிக்காவிடம் இரு்நது மறு சீைலமக்க்ப்ட்ட 
த்தாமகவ் நீண்ட தூை ஏவுகலணகல்ள தகாள் 
வனவு தசயவ்தற்கு ய்ப்ான் திட்டமிட்டுள்்ளது.
 அப்தசமயம் ் லடயினருக்கான ் யிற்சிகள் 
மற்றும் ப்ாருக்கான ்தயார்டுத்்தல்கள் என 
சீனாவும் ்தனது ்ாதுகா்பபு தசைவீனத்ல்த 
அதிகரிக்கவுள்்ள்தாக அ்தன் பிைமர சமர்பபித்்த 
அறிக்லகயில் த்தரிவிக்க்ப்ட்டுள்்ளது.
 எனினும் உைகில் அதிக நிதிலய ்ாதுகா்ப 
புக்கு தசைவிடும் நாடாக அதமரிக்காபவ உள்்ளது 
அ்தன் ்ாதுகா்பபு தசைவீனம் 772 பில்லியன் 
தடாைரகள், சீனாவின் ் ாதுகா்பபு தசைவீனம் 224 
பில்லியன் தடாைரகள் ஆகும்.

ஆசியொவில்... த�ொடர்ச்சி  ...

த்தரிவித்துள்்ளனர.
 இ்தனிலடபய இ்நதியா மற் றும் 
சீனா ஆகிய நாடுகள் ைஸ்யா வில் இரு்நது 
அதிக்ளவிைான எரித்ாருட்கல்ள இ்றக்குமதி 
தசயது வருகின்்றன. கட்ந்த ஆண்டு சீனாவின் 
இ்றக்குமதி 80 விகி்தமாக அதிகரித்துள்்ளது. 
ஏ்றத்்தா்ள 55 பில்லியன் தடாைரகள் த்றுமதியான 
எரித்ாருட்கல்ள அது இ்றக்குமதி தசயதுள்்ளது. 
இ்நதியாவின் இ்றக்குமதி சீனாலவ விட அதிகம் 
என த்தரிவிக்க்ப்டுகின்்றது.
 ைஸ்யாவில் இரு்நது அதிக்ளவு எரித்ாருட் 
கல்ள ஐக்கிய அைபு எமிபைற்றும் தகாள்வனவு 
தசயது வருகின்்றது. கட்ந்த நவம்்ர மா்தத்தில் 
இரு்நது 1.5 மில்லியன் ் ைல்கள் எரித்ாருட்கல்ள 
அது தகாள்வனவு தசயதுள்்ளது.
 கட்ந்த வருடம் ைஸ்யாவுடன் ்தனது 
வரத்்தகத்ல்த அதிகரித்துள்்ள ஐக்கிய அைபு 
எமிபைற் ைஸ்யாவின் முக்கிய 20 த்ாரு்ளா்தாை 
ஒத்துலழ்பபு நாடுகளில் ஒன்்றாக மாறியுள்்ளது. 
அைபு நாடுகளுடனான 55 விகி்தமா ைஸ்யாவின் 
வரத்்தகம் டு்ாயில் உள்்ள துல்றமுகத்தின் ஊடா 
கபவ இடம்த்றுகின்்றது.

ரஸயொவில் ... த�ொடர்ச்சி...
அ்தற்கான ஒரு முல்றலமலய உருவாக்கி, அதில் 
மக்களுக்கு நம்பிக்லகலய ஏற்்டுத்தி - அ்தன் 
பின்னா் வரிகல்ள அ்றவிடுவதில் எ்ந்தவி்தமான 
பிைச்சிலனகளும் இல்லை. அ்தாவது, மக்களிடம் 
அ்றவிட்ப்டும் வரியானது மீண்டும் எவ்வாறு 
மக்களிடம் தசன்்றலடகன்்றது என்்்தற்கான 
ஒரு முல்றலமலய அைசாஙகம் தவளி்ப்டுத்்த 
பவண்டும். 

இந்திய ரூபா்வ இலங்கையில் 
புழக்கைததில் விடுவது, இரு தரப்பு பரி 

மாறைததுக்குப் பயன்படுததுவது ் பான்ை பல 
வி�யஙகைள ்பசப்படுகின்ைது. அதறகைான 
வாயப்பு உளளதா?

 சிை நாடுகளில் இவ்வா்றான நலட 
முல்ற இருக்கின்்றது. இைஙலகலய்ப த்ாறுத் 
்தவலையிலும் இது புதி்தான ஒரு விடயமல்ை. 
இைஙலகயில் இது எ்ந்த்ளவுக்கு சாத்தியமானது 
என்்து த்தரியவில்லை. ஏதனனில் வரும் 
காைஙகளில் சிை மாற்்றஙகள் ஏற்்டும். 
இ்தன்ப்ாது இ்நதிய ரூ்ாலவ பநைடியாக்ப ்யன் 
்டுத்துவ்தற்கான ஒரு மாா்க்கம் இரு்ப்்தாக 
எனக்குத் த்தரியவில்லை. இவ்வாறு நலட த்ற் 
்றால், சீனாவும் ்தன்னுலடய நாணயத்ல்தயும் ்யன் 
்டுத்துவ்தற்கான அனுமதிலயக் பகட்கைாம்.  
தடாைலை்ப ்யன்்டுத்தும் ப்ாது அது ஒரு 
சா்வப்தச அைகாகக் காண்ப்டும். ஆனால், 
இ்நதிய ரூ்ாலவ ்யன்்டுத்தும் ப்ாது - நால்ள 
சீனாவின் நாணயத்ல்தயும் ்யன்்டுத்்த பவண்டிய 
சூழநிலை ஏற்்டைாம். அ்தனால் என்லன்ப 
த்ாறுத்்தவலையில் அ்தற்கான வாய்பபு இைஙலக 
யில் இல்லை என்று்தான் தசால்பவன்.

தடொலொ் தபறுமதி ... த�ொடர்ச்சி...

மக்கள் த்ருதமடு்பபில் வீதியில் இ்றஙகமாட்டாா் 
கள் என்று அைசாஙகம் நம்புகின்்றது. அப்த 
பவல்ளயில் மறு்க்கத்தில் எதிா்க்கட்சிகள், 
ப்ாைாட்டக்காைா்கல்ள ்ைவீன்ப்டுத்தும் உ்ா 
யஙகல்ளயும் ைணில் லகயாள்கின்்றாா். இ்ந்த 
நிலையில், அடுத்்த கட்டம் எவ்வாறு அலம 
ய்பப்ாகின்்றது என்்ல்த த்ாறுத்திரு்நது ்ாா்்ப 
ப்ாம்!

ஏபரல் 25 இல் ... த�ொடர்ச்சி...

தடயர காணிகள் ( 43,567 ஏக்கர) வனயிைாக 
திலணக்க்ளம் அ்கரித்து லவத்துள்்ளன.ஆனால் 
இலவ விடுவிக்க்ப்ட பவண்டிய காணிகள் 
என்று மாவட்டச் தசயைகம் அறிவித்்தல் தகாடுத்்த 
வி்ைம்.
 எனபவ வனைாகா 43,567 ஏக்கர நிைத்ல்த 
அ்கரிது லவத்துள்்ளது.

த�ொடரும்

சிங்கள ஜ�ச ... த�ொடர்ச்சி...



உள்்ளாக்கியுள்்ள நிலையில், இது குறித்து 
அவர விடுத்துள்்ள அறிக்லக யில்,  இைஙலக 
லசவமக்களின் மிகத் த்தான்லம வாய்ந்த 
வைைாற்றிடம் கீரிமலை. இ்ப்குதியில் கடல் 
மட்டத்திலிரு்நது மிகவும் உயைமான மலை 
ப்ான்்ற ஒரு ்ால்ற்ப்குதியில் ஆதிச்சிவன் 
பகாவில் அலம்நதிரு்ந்தது.
 அச்சிவன் பகாவில் ்தற் ப்ாது இல்லை. 
இல்லை என்று அஙகு ப்ாய வ்ந்த அன்்ரகள் 
ஊடகஙகளுக்கு த்தரிவித்திரு்ந்தார கள். 
பமலும் த்ருலமமிக்க த்ண் சித்்தைான 
சலடயம்மா அவரகளின் சமாதி பகாவில் மடம் 
அ்தற்கருகிலிரு்ந்த சஙகை சு்பல்யர சுவாமிகளின் 
சமாதி, கதிலை பவைன் பகாவில் இவற்ல்ற 
காணவில்லை என்்ற தசயதி லசவ மக்களுக்கு 
மிகவும் அதிரச்சிலய ்த்நதுள்்ளது.
 சுமார 33 ஆண்டுகளுக்கு்ப பின்பு 

ஆையத்ல்த ்தரிசிக்கைாம் என்று தசன்்ற மக்களுக்கு 
ப்ைதிரச் சிலய ்த்ந்தது. இவ்விடயம் த்தாடர்ாக 
ஜனாதி்தி மற்றும் அலமச்சைலவ ்திைளிக்க 
பவண்டும்.்தமிழ நாடாளுமன்்ற உறு்பபினரகள் 
இவ்வாையஙகள் த்தாடர்ாக உரிய நடவடிக்லக 
எடுக்க பவண்டும்.அழிக்க்ப்ட்ட பகாவில்கள் 
இரு்ந்த இடத்ல்த லசவ மக்களிடம் உடனடியாக 
ஒ்ப்லடக்க பவண்டும்.
 மீண்டும் அ்ந்த இடஙகளில் லசவமக்கள் 
பகாவில்கல்ளக் கட்டுவ்தற்கான அனுமதிலய 
உடன் வழஙக பவண்டும். ்தமிழ நாடாளுமன்்ற 
உறு்பபினரகள் இவ்விடயம் த்தாடர்ாக உடன் 
குைல் தகாடுக்க பவண்டும்.
 வடக்கு மாகாண ஆளுனர த்ாதுமக்கள் 
்தஙகள் நிைஙகல்ள ்ாரலவயிடுவ்தற்கும் அஙகு 
எஞசியுள்்ள பகாவில்கல்ள ்தரிசி்ப்்தற்கும் 
உடன் ஒழுஙகு தசயய பவண்டும் என்று 
பவண்டுகின்ப்றாம் என குறி்பபிட்ப்ட்டுள்்ளது.

வடககில் வர  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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்த்ளம் அலமக்கும் அதமரிக்கா அ்தற்கு துலணயாக 
இைஙலகலயயும், பந்ா்ளத்ல்தயும் இலணக்க 
திட்டமிட்டுள்்ளது. சி.ஐஏ ்தலைவர கட்ந்த மா்தம் 
இ்ந்த இரு நாடுகளுக்கும் தீடீர ்யணம் பமற் 
தகாண்ட்தன் பின்னியும் அதுபவ.
 அப்தசமயம் ைஸ்யாவுடன் 60 விகி்த 
எல்லைலய தகாண்டுள்்ளதும், கருஙகடல் 
்குதிக்கான நுல்ளவுவாயிைாக உள்்ளதுமான 
பஜரஜியாவில் கைவைஙகல்ள தூண்டியுள்்ளது 
பநட்படா. உள்நாட்டு அைசியலில் தவளிநாட்டு நிதி 
உ்தவிகள் ஆளுலம தசலுத்துவல்த ்தடு்ப்்தற்காக 
அதமரிக்காவில் 1930 களிலும், ைஸ்யாவில் 2012 
ஆம் ஆண்டும் தகாண்டுவை்ப்ட்ட தீரமானத்ல்த 
பஜாரஜியாவின் நாடாளுமன்்றம் தகாண்டுவை 
தீரமானித்்த்தற்கு எதிைாக அஙகு ப்ாைாட்டஙகள் 
தவடித்துள்்ளன.
 தீரமானம் லகவிட்ப்ட்டப்ாதும் 
ப்ாைாட்டம் த்தாடரகின்்றது. ஆட்சிலய மாற்்ற்ப 
ப்ாவ்தாக த்தரிவித்துள்்ளனர ஐபைா்பபிய ஒன்றிய, 
அதமரிக்க மற்றும் உக்லைன் தகாடிகல்ள ்தாஙகிய 
ப்ாைாட்டக்காைரகள். அவரகள் ைஸ்யா வின் 
தகாடிகல்ளயும் எரித்து வருகின்்றனர. அஙகு 

நாடாளுமன்்றம் ைஸ்ய சாரபுநிலை எடுத்துள்்ள 
ப்ாதும், அ்தன் அைச ்தலைவர பமற்குைகம் சார 
்ானவர.
 அ்தாவது ைஸ்யாவுக்கு எதிைாக பமலும் 
ஒரு க்ளமுலனலய தி்றக்க்பப்ாகின்்றது பநட்படா 
அப்தசமயம், ஈைான் ஆணுவாயு்தஙகல்ள த்று 
வல்த அதமரிக்கா ஒருப்ாதும் அனுமதிக்க்ப 
ப்ாவதில்லை என கூறியுள்்ளார அதமரிக்காவின் 
்ாதுகா்பபு தசயைா்ளர. ஈைானின் ஆணுவாயு்த 
திட்டத்ல்த ்தாக்கி அழி்பப்ன் என்கி்றார இஸ் 
பைலிய பிை்தமர. 
 ஆனால் மறுவ்ளமாக 1,500 கி.மீ தூைவீச்சுக் 
தகாண்ட க்ப்ல்கல்ளயும், விமான்ந்தாஙகி 

க்ப்ல்கல்ளயும் ்தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகலணகல்ள 
தவற்றிகைமாக ்ரிபசாதித்துள்்ள்தாக த்தரிவித்து 
ள்்ளது ஈைான். இவ்வா்றான ஏவுகலணகள் உைகில் 3 
நாடுகளிடபம உள்்ள்தாகவும் அது த்தரிவித்துள்்ளது.
 இ்தனிலடபய, சிரியாவில் இரு்நது 
அதமரிக்க ்லடயினர தவளிபய்ற பவண்டும் 
எனவும், அதமரிக்கா ்தாயவானுக்கு வழஙகும் 
ஆயு்தஙகளின் அ்ளலவ ்தாம் ைஸ்யாவுக்கு வழங 
க்பப்ாவ்தாகவும் த்தரிவித்துள்்ளது சீனாவின் 
தவளிவிவகாை அலமச்சகம்.
 இைஙலக விலடயத்திலும் ்தாம் பமற் 
தகாண்ட நிதி மறுசீைலம்பபுக்கல்ள பமற்குைக 
நாடுகளின் ்தனியார நிதி நிறுவனஙகளும் தசயய 
பவண்டும் என விடாபிடியாக நிற்கின்்றது சீனா. 
அ்தாவது சீனாவும் ஒரு ப்ாலை எதிரதகாள்்ள 
்தயாைாகி வருவல்தபய இது காட்டுகின்்றது.

உைகில் வாழும் ்ை இனஙகளும், நாடுகளும் 
்தம்லமயும் ்தமது நாட்லடயும் கா்ப்ாற்்ற 
பவண்டிய ஒரு கட்டத்துக்குள் தமல்ை தமல்ை 
நகர்நது வருவல்த ்தான் நடக்கும் சம்்வஙகள் 
காட்டுகின்்றன.
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இருக்கின்்றத்தன்்ப்த உண்லமயாகும். 
இைண்டாம் உைக்பப்ாரின் காைத்திலும் 
்னி்பப்ார த்தாடர்ந்த காைத்திலும் அ்ந்த 
நாடு தகாண்டிரு்ந்த ஆயு்தஙகள் மற்றும் 
தவடிமரு்நதுகளுக்கான உற்்த்தி வ்ளஙகள், 
ப்ாரில் முன்னணியில் நிற்கின்்ற துரு்பபுகளுக்கு 
மிக அதிகமாகத் ப்தலவ்ப்டுகின்்ற கணஙகளில் 
்யன்்டுத்்தக்கூடிய நிலையிபைபய ைஷயா 
இருக்கி்றது. பமலும் நீண்ட தூைம் தசன்று 
்தாக்கும் ஏவுகலணகல்ள ைஷயா அதிகமாகக் 
தகாண்டிரு்ப்்தன் காைணமாக யுக்பைனின் 
ஆயு்தக்கிடஙகுகல்ள ்தாக்கி அழிக்கும் வலிலம 
ைஷயாவிடம் இருக்கி்றது. இ்தன் காைணமாக 
பமற்குைகத்்தால் யுக்பைனுக்கு வழஙக்ப்டும் 
ஆயு்தஙகள் அலவ ் யன்்டுத்்த்ப்ட முன்னபைபய 
ைஷயாவால் ்தாக்கியழிக்க்ப்டக்கூடிய நிலை 
இரு்ப்து கவனத்தில் தகாள்்ள்ப்டபவண்டும்.
 ைஷயாலவத் ப்தாற்கடி்ப்து ஆைம்்த்தில் 
எதிர்ாரக்க்ப்ட்டல்தவிட பமற்குைகுக்கும் 
அதமரிக்காவுக்கும் மிகவும் கடினமான விடய 
மாகபவ ்தற்ப்ாது இருக்கி்றது. ைஷயாவுக்கு 
இைாணுவ உ்தவிலய சீனா இதுவலை வழங 
கவில்லை என்்து பமற்குைகுக்கு நன்்றாகபவ 
த்தரியும். ஆனால் ைஷயா ்தனியாக்ப ப்ாரிடும் 
ப்ாப்த, அ்தலனத் ப்தாற்கடிக்கமுடியா்த ஒரு 
சூழலில், ்தனது ்ாரிய ஆயு்த உற்்த்தி ஆற்்ற 
லை்ப ்யன்்டுத்தி சீனா அ்தற்கு இைாணுவ 
உ்தவிலய வழஙகத் த்தாடஙகுமாக இரு்ந்தால் 
க்ளநிலை எ்ப்டி அலமயும் என்்ப்த ்தற்ப்ாது 
பமற்குைகுக்குத் ்தலையிடியாக அலம்ந்த 

விடயமாகும். அவ்வா்றான நிலைலம ஏற்்ட்டால் 
யுக்பைனின் க்ளநிலைலமகள் ்தலைகீழாக 
மாறுமா? ப்ான்்ற பகள்வியும் எழு்நதுள்்ளது. 
அதுமட்டுமன்றி, யுக்பைனில் பமற்குைலக 
ஒட்டுதமாத்்தமாக எதிரக்கின்்ற அதீ்த ஆற்்றல் 
ைஷயாவுக்கு இருக்குமானால், ைஷயாவும் 
சீனாவும் இ்பப்ாரில் ஒன்றிலணயும் அழுத்்தம் 
தகாடுக்க்ப்ட்டால் அ்தன் வில்ளவு எ்ப்டி 
இருக்கும் என்்து ்தான் பமற்குைகத்தின் இன்ல்றய 
திரிசஙகு நிலையாகும்.
 ’ப்ாரக்க்ளத்தில் ைஷயாலவத் ப்தாற் 
கடிக்கபவ முடியாது’ என்று ைஷய அதி்ர 
புட்டின் அண்லமயில் த்தரிவித்திரு்ந்தார. 
பமற்குைகின் ்தற்ப்ால்தய அணுகுமுல்ற 
பிைச்சிலனக்குரிய்தாகபவ இருக்கின்்றது. 
ப்ாரக்க்ளத்தில் ைஷயா ்தானாகபவ ்ைமிழக்கும் 
வலை ப்ாலை நீடிக்கபவ பமற்குைகம் ஆசிக்கி 
ன்்றது. ஆனால் அப்த பநைம் ைஷய இைாணுவம் 
ஒரு புதிய வச்ந்தகாைத் ்தாக்கு்தலை ஆைம்பித்து, 
தடான்்ாஸ் பிைப்தசத்திலிரு்நது யுக்பைனின் 
துரு்பபுகல்ள ஒட்டுதமாத்்தமாக தவளிபயற்றினால் 
நிலைலம எ்ப்டியிருக்கும்? அ்ப்டியான 
ஒரு நிலைலம ஏற்்டுமாயின் அது யுக்பைனின் 
ப்தால்வியாக மட்டும் ்ாரக்க்ப்டமாட்டாது. அது 
அதமரிக்காவினதும் பமற்குைகத்தினதும் மிகவும் 
அவமானம் நில்ற்ந்த ப்தால்வியாகபவ கண் 
பணாக்க்ப்டும். 
 மறுபு்றத்தில் அதமரிக்காவும் பமற்கு 
ைகமும் யுக்பைனுக்கு குறி்பபிடத்்தக்க இைா 
ணுவ உ்தவிலய அளிக்கும் ்ட்சத்தில், ைஷய 
இைாணுவத்ல்த யுக்பைனின் துரு்பபுகள் 
பு்றமுதுகு காட்டி ஓடச்தசயயும் ஒரு நிலை 

ஏற்்டுமானால் அ்தனால் சினமலடயும் அதி்ர 
புட்டின் அணுவாயு்தஙகல்ள ்யன்்டுத்தினால் 
நிலைலம என்னவாகும்?  ப்ாரக்க்ளத்தில் 
அணுவாயு்தஙகள் ்யன்்டுத்்த்ப்டுமானால், 
இன்று ஆட்டிைறி எறிகலணகல்ளக் தகாண்டு 
பமற்தகாள்்ள்ப்டுகின்்ற ப்ாரின் நிலை 
ஒட்டுதமாத்்தமாக மாற்்றமலடயும். உண்லமயில் 
பமற்குைலகத்ல்தச் சார்ந்த ்ைர இது த்தாடர்ாக 
மிகவும் கவலையலட்நதிருக்கின்்றாரகள். அதமரிக் 
கா கூட இது்ற்றிக் குழ்ப்மலடவ்தாகபவ 
த்தரிகி்றது. ஆனால் எல்ைாவற்ல்றயும் சீரதூக்கி்ப 
்ாரக்க அவரகள் ்தவறுகின்்றது மட்டுமன்றி, 
யுக்பைனின் துரு்பபுகளுக்கு அவரகள் வழஙகும் 
உ்தவி ப்ாலை உண்லமயில் முடிவுக்தகாண்டு 
வைமாட்டாது என்்ல்த உணை மறுக்கி்றாரகள்.
 ஆகபவ இக்காைணிகள் அலனத்ல்தயும் 
சீரதூக்கி்ப்ாரக்கும் ப்ாது, சீனா ்தற்ப்ாது 
தசால்வ்தற்கு இணஙகுவப்த சாைச்சி்ற்ந்த்தாகும். 
எ்ந்த்ப்க்கமும் நகைமுடியா்த ஒரு நிலைபய 
்தற்ப்ாது காண்ப்டுகி்றது. ஆனால் காயகல்ள 
நகரத்துவ்தற்கு வாய்பபுகள் இன்னும் அதிகமாகபவ 
இருக்கின்்றன. அலனவைது நன்லமலயயும் 
கருத்திற்தகாண்டு விலைவாக்ப ப்ாலை முடிவுக்கு 
தகாண்டுவருவ்தற்கான ப்ச்சுவாரத்ல்தகல்ள 
சம்்்ந்த்ப்ட்டவரகள் உடனடியாக முன்தனடுக்க 
பவண்டும்.
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உணவு்ப த்ாருட்கள் குல்றவாக உள்்ள இடம் 
மற்றும் ்ா்தகமான காைநிலைகளில் வாழும் 
்தகலம தகாண்டதுடன், அதில் காண்ப்டும் 
HUC என்ப்டும் தநாதியத்தின் உ்தவியுடன் 
காற்றில் உள்்ள ஐ்தைசன் வாயுவில் இரு்நது 
மின்சாைத்ல்தயும் ்தயாரிக்கும் தி்றன் தகாண்டது.
 இ்ந்த தநாதியஙகல்ள ்யன் ்டுத்துவ்தன் 
மூைம் காற்றில் இரு ்நது மின்சாைத்ல்த த்ற்று 
சிறிய இைத்திைனியல் மற்றும் மின்சா்தன 
த்ாருட்களுக்கு ்யன்்டுத்்தைாம் என ஆய 
வா்ளர Rhys Grinter த்தரிவித்துள்்ளார.
 அதிக தசறிவுள்்ள ஐ்தைசன் வாயுலவ 
்யன்்டுத்தினால் நாம் மிக அதிகமான மின் 
சாைத்ல்த உற்்த்தி தசயது வாகனஙகளுக்கு 
கூட ்யன்்டுத்்தைாம் என அவர பமலும் த்தரி 
வித்துள்்ளார.
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