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யாழ ்ப ் ா ண த் து க் கு ம் 
க � ா ழு ம் பு க் கு ம் 

இடையில் இந்திய விமானங�ள் 
மூலம் ்யணி�ள் விமான 
சேடைடய ஆரம்பிக்� ஏற்ாடு�ள் 
கேயய்ப்ட்டுள்்ளன.
 இந்தியாவில் கேனடனக்கும் 
யாழ்ப்ாணத்துக்கும் இடையில் 
ஏற�னசை ைாரத்துக்கு நானகு 
விமானங�ள் இயக்�்ப்டுைதா� 
யாழ்ப்ாணத்திலுள்்ள இந்திய 

துடண  துாதர�ம் கதரிவித்துள்்ளது.
 க்ாரு்ளாதார ்லன�ளுக்கு 
சமலதி�மா� இரு நாடு�ளும் ்ல 
நனடம�ட்ள்ப க்றறுள்்ளதா� 
இந்திய துடண  துாதர்  கதரிவித்துள் 
்ளார்.
 ய ா ழ ்ப ் ா ண த் து க் கு ம் 
க�ாழும்புக்கும் இடையில் விமான 
சேடை�ட்ள ஆரம்பி்ப்தன மூலம் 
அதி� நனடம�ள் கிடைக்கும் 
எனவும் அைர் கதரிவித்துள்்ளார்.

சுயாதீன ஊை�வியலா்ளரும் 
எழுத்தா்ளருமான, அரசியல் 

ட�தி விசை�ானந்தனூர் ேதீஸ், 

க்ாதுமனனி்பபில் விடுதடல
 சுயாதீன ஊை�வியலா்ளரும் 
எ ழு த் த ா ்ள ரு ம ா ன 
கேல்டலயா ேதீஸ்குமார் என்ற 
விசை�ானந்தனூர் ேதீஸ், �ைந்த 15 
ஆண்டு�ள் தமிழ அரசியல் ட�தி 
யா� சிட்ற்ப்டுத்த்ப்ட்டிருந்தார் .
 இைருக்கு, க்்பரைரி - 01 

உக்டரனில் இைம்க்றறு 
ைரும் ச்ார் மறறும் 

எதிர்�ாலத்தில் சீனாவு ைன 
ஏற்ை்பச்ாகும் ச்ார் ஆகிய 
ைறட்ற எதிர்க�ாள்ளும் மு�மா� 
அகமரிக்�ா தனது ்ாது�ா்பபு 
கேலவீனத்டத இந்த ைருைம் 886 
பில்லியன கைாலர்�்ளா� அதி 
�ரித்துள்்ளது.
 இந்த அதி�ரி்பபில் ்டை 
யினருக்�ான ஊதியத்டதயும் 5.2 
விகிதம் அதி�ரித்துள்்ளதுைன, 
புதிய ஆயுதங�ளின உற்த்திக்கும் 
இதுைடர இல்லாத அ்ளவுக்கு நிதி 
அதி�ரி்பட் சமறக�ாண்டுள்்ளது.

 இது �ைந்த ஆண்டை விை 
28 பில்லியன அதி�மாகும். புதிய 
ஏவு�டண�ள் மறறும் ஆயுதங�ட்ள 
சைறு நிறுைனங�ளிைம் இருந்து 
க�ாள்ைனவு கேயயவும் முதல் 
தைடையா� அகமரிக்�ா முடி 
கைடுத்துள்்ளது.
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எதிரி�்ளா� இருந்த ேவுதி 
அசரபியா மறறும் ஈரான 

ஆகிய நாடு�ளுக்கிடையில் மீண் 
டும் ஒறறுடமடய ஏற்டுத்தி 
அைறட்ற ஓரணியில் க�ாண்டுைரு 
ைதில் சீனா கைறறியடைந்துள்்ளது.
 �ைந்த ைாரம் இைம்க்ற்ற 
இந்த முயறசிடய கதாைர்ந்து 
இரு நாடு�ளின கைளிவிை�ார 
அடமசேர்�ளும் ச்சசுக்�ட்ள 
சமறக�ாண்ைதுைன, இரு நாடு 
�ளும் தமது தூதர�ங�ட்ள மீண்டும் 
அடமக்� திட்ைமிட்டுள்்ளன.
 அகமரிக்�ாவுக்கும், சீனாவுக் 

கும் இடையிலான அதி �ார்ப 
ச்ாட்டியில் இரு நாடு �ளும் 
தமக்�ான சூழல்�ட்ள ஏற 
்டுத்தி ைருகின்றன. முனனர் 
அகமரிக்�ாவின கூட்ைாளியா� 
இருந்த ேவுதி அசரபியா தறச்ாது 

vjpupahf ,Ue;j muG ehLfis 

xd;whf ,izj;jjpy; rPdh ntw;wp

 ,yq;ifapy; cs;ehl;L tpkhd 
Nritia ,e;jpah njhlq;fTs;sJ

உக்டரன ச்ாரில் ஒரு 
திரு்ப்மா� அகமரிக்�ா 

வின எம்.கியூ-9 என்ற ஆளில்லாத 
தாக்குதல் விமானத்டத �ைந்த 
கேவைாயகிழடம (14) ரஸ்யாவின 
எஸ்யூ-27 ர� தாக்குதல் விமானங�ள் 
இரண்டு ் லைந்தமா� வீழத்தியுள்்ள 
தா� அகமரிக்�ா கதரிவித்துள்்ளது.
 ஏ்றத்தா்ள 32 மில்லியன 
கைாலர்�ள் க்றுமதியான இந்த 
விமானம் ரஸ்யாவின கிடரமியா 
்குதிக்கு அண்டமயா� ்்றந்து 
க�ாண்டிருந்தச்ாசத இந்த அனர்த் 
தம் நி�ழந்துள்்ளது.
 தமது எல்டல�ளுக்கு அரு 
கில் ்்றந்து உக்டரனின எதிர்�ால 
தாக்குதல் நைைடிக்ட� �ளுக்�ா� 
உ்ளவுத் த�ைல்�ட்ள சே�ரித்துக் 
க�ாண்டிருந்த விமானத்டத 
தமது விமானங�ள் எசேரிக்ட� 

கேயதச்ாது இந்த வி்த்து ஏற 
்ட்ைதா�வும், அகமரிக்�ாவின 
எல்டலயில் இருந்து ்ல ஆயிரம் 
டமல்�ள் கதாடலவில் உள்்ள தனது 
எல்டல்ப்குதியில் அகமரிக்� 
விமானங�ள் ்்ற்ப்தன �ாரணம் 
எனன எனவும் ரஸ்யா ச�ள்வி 
எழு்பபியுள்்ளது.
 ஆனால் தமது விமானத்தின 
மீது ரஸ்யாவின விமானங�ள் 
எரிக்ாருட்�ட்ள வீசியதுைன, 
அதறகு அரு�ாடமயில் ்்றந்து 

mnkupf;fhtpd; csT tpkhdj;ij 
tPo;j;jpa u];ah

RahjPd Clftpayhsh;> murpay; ifjp 
tpNtfhde;jD}u; rjP];> nghJkd;dpg;gpy; tpLjiy
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க்ாரு்ளாதார கநருக்�டி 
யின விட்ளைா� 

உணவு, �ல்வி மறறும் சு�ாதார 
சேடை�ட்ள்ப க்றறுக் க�ாள்ை 
தில் க்ாதுமக்�ள் கதாைர்ந்து 
சிக்�ல்�ளுக்கு மு�ஙக�ாடுத்து 
ைருைதா�ச சுட்டிக்�ாட்டியுள்்ள 
மனிதாபிமான விை�ாரங�ட்ள 
ஒருஙகிடண்ப்தற�ான ஐக்கிய 
நாடு�ள் அலுைல�ம், நாை்ளாவிய 
ரீதியில் சுமார் 7 மில்லியன 
மக்�ள் அத்தியாைசிய உதவி�ள் 

சதடை்ப்டும் நிடலயில் இரு்ப 
்தா�த் கதரிவித்துள்்ளது.
 இலஙட�யில் க்ாரு்ளாதார 
கநருக்�டியின விட்ளைா� மி� 
சமாேமா�்ப ்ாதிக்�்ப்ட்டுள்்ள 
சுமார் 2.9 மில்லியன மக்�ளுக்கு 
உதவும் சநாக்கில் மனிதாபி 
மான விை�ாரங�ட்ள ஒருஙகி 
டண்ப்தற�ான ஐக்கிய நாடு�ள் 
அலுைல�த்தின மனிதாபிமானத் 

ehlshtpa uPjpapy; mj;jpahtrpa cjtpfs; 

Njitg;gLk; epiyapy; 7 kpy;ypad; kf;fs;

அவுஸ்திசரலியா: தற�ாலி� 
விோக்�ளிலும் �ைல் 

�ைந்த தடு்பபு�ளிலும் உள்்ள 
அ�தி�ளுக்கு நிரந்தர விோக்�ட்ள 
ச�ாரி தமிழ அடம்பபு�ளும் 
அ�தி�ள் உரிடம�ளுக்�ான 
அடம்பபும் ச்ாராட்ைம் ஒனட்ற 
நைத்தியிருக்கி்றது.
 இதில் ்ஙச�ற்ற அவுஸ்தி 
சரலிய தமிழ �ாஙகிரசின இயக்கு 
நரும் முனனாள் தமிழ அ�தியுமான 

நிமலா�ரன சினனக்கிளி, தற�ாலி 
�மா� உள்்ள அ�தி�ளுக்கு நிரந்தர 

mT];jpNuypahtpy; Gfyplk; Nfhupatu;fSf;F 
epue;jukhf tho;tjw;fhd topia Vw;gLj;Jq;fs;:

த�ொடர்ச்சி 14 ஆம் பக்கம்

 jkpo; mfjpapd; Nfhupf;if

சிலீக்�ன ைலி ைஙகி (எஸ்.வி.பி) 
என்ப்டும் அகமரிக்�ாவின 

மி�்பக்ரும் ைஙகியின அண் 
டமய வீழசசி அகமரிக்�ாடை 
�டுடமயான ்ாதித்துள்்ளதால், 
எதிர்ைரும் �ாலங�ளில் ைஙகி�ள் 
வீழசசி �ண்ைால் அதன அதி�ாரி�ள் 
மீது நைைடிக்ட� எடுக்�்ப்டும் 
என அகமரிக்� அதி்ர் ச�ா 
ட்ைன �ைந்த கைள்ளிக்கிழடம 
(17) கதரிவித்துள்்ளார்.

 ைஙகி அதி�ாரி�ளின 
தை்றான மு�ாடமத்தைம் மற 
றும் அதி�்ளவில் ஆ்த்தான 

tq;fpfspd; jiyik mjpfhupfs; 
kPJ eltbf;if - igld;
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சீன அதி்ரின அடழ்பபின 
ச்ரில் பிசரசிலின அரே தடல 

ைர் லுயிஸ் லூலா ை சில்ைா இந்த 
மாதம் சீனாவுக்கு ்யணம் சமற 
க�ாள்்ளவுள்்ளதா� சீனாவின கைளி 

விை�ார அடமசேர் �ைந்த கைள் 
ளிக்கிழடம (17) கதரிவித்துள்்ளார்.
 க்ாரு்ளாதார ஒத்துடழ்பச் 
இந்த ்யணத்தின முக்கிய சநாக் 
�ம். இரு நாடு�ளுக்கும் இடை 
யிலான க்ாரு்ளாதார ஒத்து டழ்பபு 
ஏற்ட்ைால் உலகின க்ாரு 
்ளாதார ை்ளர்சசி கதாைர்்ான நம்பிக் 
ட��ட்ள �ட்டிகயழு்பபும் என 
அைர் சமலும் கதரிவித்துள்்ளார்.
 பிசரசிலின அரே அதி்ரா� 

nghUshjhu xj;Jiog;G - gpNurpy; mur 

jiytu; rPdhTf;F gazk;
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சமகாலத்தில் வளர்ந்து வரும் புதிய உலக அரசியல் ஒழுங்கில் சீனாவின் வகிபாகம் முக்கிய 
பங்கினன ஆற்றி வருவது உலகறிந்்த விடயம். இ்தன் அடிபபனடயில் அமமரிக்காவின் ்தனலனமயில் 

மமற்குலகநாடுகளால் 1945 மு்தல் கடந்்த 75 ஆண்டுகளாகத் ம்தாடர்ந்து வந்்த உலக அரசியல் ஒழுங்கு 
்தன்னனத் ம்தாடர்ந்து நினலநிறுத்துவ்தற்கான பல்மவறு ்தந்திமராபாயங்கனளயும் உக்மரன் ரஸய மபானர 
னமயபபடுத்தி முயன்று வருகின்்றன. சீனாவும் ரஸய விரிந்்த கூட்டு்றவுடன் இந்தியா உட்பட்ட ஆசிய 
நாடுகனள உளளடக்கிய ்தந்திமராபாயங்கனள முன்னினலபபடுத்தி ்தனது நினலபபாட்னட மமலும் 
உறுதிபபடுத்திக் மகாளள முயன்று வருகி்றது. இதுமவ இன்ன்றய அனனத்துலக அரசியலாகவுளளது.
 இந்்த முயற்சியில் கடந்்த வாரத்தில் சீன மவளிவிவகார அனமசசர் குய்யின் காங்  
(Qin Gang) அவர்களுக்கும் உக்மரனிய மவளிவிவகார அனமசசர் டினமட்மரா குலிபா  
(Dmytro Kuleba) அவர்களுக்கும் அனலமபசி வழியாகப மபசசுக்கள நனடமபற்்றன. 
அபமபாழுது சீன மவளிவிவகார அனமசசு "மக்கனளப மபணு்தல், அவர்களது இன்றனமனய 
அவர்கள வாழும் நாட்டின் எல்னலகனளப பாதுகாத்்தல் வழி உறுதி மசய்வது" என்பன்த 
முன்னினலபபடுத்தி உக்மரன் இரஸய மபாரில் அனமதி ஏற்படுத்்தபபட மவண்டும் என்கி்ற 
்தனது நினலபபாட்னட உறுதிபபடுத்தியுளளது. அத்துடன் சீன இரஸய நட்னப மவளிபபடுத்தி 
 உலகுக்கு அ்தனனத் ம்தளிவுறுத்தும் வனகயில் எதிர்வரும் 20-22 திகதிகளில் மூன்்றாவது முன்றயாகப 
ப்தவிமயற்றுளள சீன அரசத்்தனலவர் சிய் யின்பிங் அவர்கனள ்தனது ்தனலசி்றந்்த நண்பமனன ரஸய 
அரச ்தனலவர் விளடிமிர் புடின் ரஸயாவுக்கு வருனக ்தரும்படி விடுத்்த அனைபனபச சீனத்்தனலவரும் 
ஏற்று சீன ரஸய நட்பு எல்னலயற்்றது என்பன்த ஏற்று ரஸயாவுக்குச மசல்கின்்றார்.  ஐக்கிய நாடுகள 
பாதுகாபபுச சனபயில் ரஸயாவுக்கு எதிரான தீர்மானங்கனள ்தனது பலத்்தால் முறியடித்து வரும் 
சிய் யங்பின் ரஸயாவுக்கு உத்திமயாக பூர்வமாகவும் மசன்று பல இருநாட்டு உடன்படிக்னககளில் 
னகசசாத்திடுகின்்றார்.  இ்தனன அடுத்து உக்மரன் அரச ்தனலவர் உடன் அனலமபசி வழியாக எதிர் 
வரும் வாரங்களில் இவற்றின் அடிபபனடயில் அனமதினய ஏற்படுத்்த உனரயாடவும் உளளார். சிய் 
யங்பின் ்தனது 12 குறிபபுக்கள என்னும் உக்மரன் மபார் குறித்்த அறிக்னகயில் மநட்மடா நாடுகமள 
யுத்்தத்ன்தத் ம்தாற்றுவிக்கின்்றன என்று மவளிபபனடயாகக் குற்்றம்சாட்டிய நினலயிலும் ்தனது நாடு 
மமற்குலகுடன் மகாண்டுளள மபாருளா்தாரத் ம்தாடர்புகனள மமலும் பலபபடுத்தும் மசயற்பாடுகனளயும் 
சீனாவின் மூன்று வருட ‘மகாவிட் பூசசிய திட்டத்ன்த’ அறிவித்து மவகபபடுத்தி வருகின்்றார். ்தனது 
நண்பனான ரஸயானவயும் பாதுகாத்து ்தனது நாட்னடயும் பாதுகாக்கும் ்தந்திமராபாய முயற்சிகளில் 
அனனத்துலக மட்டத்தில் சீனா இவவா்றாகச சி்றபபாகச மசயற்பட்டு வருகி்றது. இந்மநரத்தில் 
இரஸயாவின் அரசத்்தனலவருக்கு மமல் அனனத்துலக நீதிமன்்றத்தின் வழியாகப பிடியானை 
பி்றபபித்து அவரின் அனனத்துலக மநரடித்ம்தாடர்புகனளக் கட்டுபபடுத்தும் ்தந்திமரபாயத்ன்த மமற்குலகு 
மமற்மகாண்டுளளது. ஆனால் இரஸயா ்தான் உமரானமசசாசனத்தில் னகமயாபபம் இடா்த நாடு 
என்ப்தால் அனனத்துலக நீதிமன்்றத்தின் ஆனை ்தன்னனக் கட்டுபபடுத்்தாம்தன  எடுத்்த எடுபபிமலமய 
அறிவித்துளளது. இவவா்றாக உலகின் நாடுகள ்தங்கள ்தங்கள இன்றனமனயப மபணும் முயற்சிகளின் 
ம்தாடக்கமாக இவவாரத்ன்த முன்னினலபபடுத்தியுளளன.
 ஈைத்்தமிழ்  அரசியல்வாதிகள உலக அரசியல் ்தனலனமகள மக்கனளப பாதுகாத்்தல், அந்்த 
ம்தச மக்கள வாழும் நாட்மடல்னலயின் இன்றனமனய உறுதிபபடுத்்தல் என்ப்தற்குக் மகாடுக்கும் சமகால 
முக்கியத்துவத்ன்தப பார்த்்தாவது இ்தனனமய ஈைத்்தமிைர்கள 1978 மு்தல் 2009 வனரயான ்தங்களின் 
நனடமுன்ற அரசிலும் மசய்்தார்கள என்பன்தத் ம்தளிவாக விளங்கிக் மகாளவார்களாக. ஈைத்்தமிைர்களின் 
பாதுகாபபு உடன் கூடிய அனமதி வாழ்வு  என்பது அந்்த மக்களுக்குச சக்தியளிபப்தன் மூலம் 
அவர்கள ்தங்கள இன்றனமனய நினலபபடுத்்த உ்தவும் மசயற்பாமட ்தவிர  மவம்றான்்றாகவும் இருக்க 
முடியாது. ்தங்கள வரலாற்றுத் ்தாயகத்ன்தயும்  மக்கனளயும் பாதுகாத்து பாதுகாபபான அனமதியான 
வாழ்னவ வாழ்்தல் என்பம்த ஈைத்்தமிைர் அரசியல் மகாட்பாட்டு இலக்கு என்பது ஈைத்்தமிைர்களின் 
ம்தசியத் ்தனலவர் மம்தகு மவலுபபிளனள பிரபாகரன் அவர்கள ்தனலனமயில் 31 ஆண்டுகள 1978 
மு்தல் 2009 வனர உலகுக்கு ஈைத்்தமிைர்களின் நனடமுன்ற அரசால் ம்தளிவுபடுத்்தபபட்டது.
 இந்்த நனடமுன்ற அரசுக்கான உலக ஏற்புனடனமனய உலகநாடுகளிடம் இருந்து மபறுவம்த 
ஈைத்்தமிைர்களின் அரசியல் மகாளனகயாக அனமய மவண்டும் என்பது ஈைத்்தமிைர்களின் குடிமயாபப 
முடிவு. இ்தனன முன்மனடுபபம்த ஈைத்்தமிழ் அரசியல்வாதிகளின் மநாக்காகவும் மபாக்காகவும் அனம்தல் 
மவண்டும் என்பது ஈைத்்தமிழ் மக்களின் மக்களானை. ஈைத்்தமிழ் மக்களின் இன்றனமயின் அடிபபனடயில் 
அனனத்துலக சட்டங்களுக்கு ஏற்ப மவளிநாட்டுத் ம்தாடர்புகனளயும் சட்டத்தின் ஆட்சியின் கீழ் 
்தங்கள உளநாட்டுத் ம்தாடர்புகனளயும் மமற்மகாண்டு நாளாந்்த வாழ்னவ நினலநிறுத்்தல் என்பது 
உயிர்த்தியாகங்களாலும் வாழ்வியல் அர்பபணிபபுகளாலும் உறுதிபபடுத்்தபபட்ட விடயம். . இ்தன் வழி 
ஈைத்்தமிைர்களின் ்தனலனம என்பது மக்கள இன்றனமயின் அடிபபனடயில் ்தன்னலமற்்ற முன்றயில் 
மக்கனளயும் மண்னையும் பாதுகாக்க ்தங்கள அறினவ ஆற்்றனல உனைபனப அர்பபணிக்கும் 
ஒவமவாரு ்தாயகக் குடிமக்களதும் கூட்டுத் ்தனலனம என்பது ம்தளிவாக்கப பட்டமவான்று. இ்தனன 
ஈைத்்தமிைருக்கு இன்று ்தனலனமயில்னல என்பவர்கள மனதிருத்்தல் அவசியம். இந்்த மக்கள கூட்டுத் 
்தனலனமனய சனநாயக முன்றகளில் நினலநிறுத்துவ்தற்கான நாட்டின் பாதுகாபபு அனமபபாகமவ 
சீருனட அணிந்்த முபபனடகள நிர்வாக அனமபபுக்கள 31 ஆண்டுகள  கட்டி வளர்க்கபபட்டன. 
இந்்த ஈைத்்தமிைர்களின் ம்தச உருவாக்கத்திற்கான நனடமுன்ற அரனசத்்தான் சிறிலங்கா அனனத்துலக 
வல்லாண்னம பிராந்திய மமலாண்னமகள உனடய சந்ன்த இராணுவ நலன்களுக்கு இலங்னகயின் 
இன்றயாண்னமனய அனடவு னவத்து, ்தங்களின் சிங்கள மபௌத்்த மபரினவா்த நி்றமவறி ம்தமவறினய 
நினலநிறுத்தி ்தங்களின் பனடபலத்்தால் ஈைத்்தமிழின அழிபனப நனடமுன்றபபடுத்தி, ஈைத்்தமிைர்களின் 
சமுக மபாருளா்தார அரசியல் ஆன்மிக வாழ்னவ அனனத்துலகச சட்டங்கள மனி்த உரினமசசாசனம் 
என்பவற்ன்ற வன்முன்றபபடுத்திச மசயலிைக்க னவத்்தது. ஈைத்்தமிைர் சனநாயகப பங்களிபனபத் 
்தடுபப்தற்கான ஆக்கிரமிபபு யுத்்தத்ன்த 31 ஆண்டுகள நடாத்்தப பட்ட கடன்கமள இலங்னகத் தீவின் 
அனனத்து இன்றனமனயயும் கடன் மகாடுக்கும் நாடுகளுக்கும் ்தனியாருக்கும் விற்று ்தங்கள ப்தவிநினல 
அதிகாரத்ன்தத் ்தக்கனவக்க ்தமிழ் சிங்கள ம்தசமக்களுக்குரிய இலங்னகத் தீனவமய அவர்களுக்கு 
இல்லாது மசய்யும் ம்தசத்துமராக ஆட்சினய முன்மனடுக்கும் இன்ன்றய நினலயாகியது. 
 இந்மநரத்தில் சிங்கள மக்களும் ஈைத்்தமிழ் மக்களும் ்தங்கள ்தங்கள ்தனித்துவமான 
இன்றனமநினலகனள ஏற்று ஈைத்்தமிைர் ்தாயகத்தினதும் சிங்களவர்கள ்தாயகத்தினதும் இன்றனமகனள 
எந்்த வனககளில் பகிர்ந்து வாழ்ந்து இலங்னகத் தீனவ அனனத்துலக நாயைநிதியத்தின் கட்டுபபாடுகளின் 
பின்னணியில் மமற்குலகத்தின் மபாருளா்தார காலனித்துவ நாடாகமவா சீனாவின் இந்தியாவின் 
மபாருளா்தாரக் காலனித்துவ நாடாகமவா மா்றாது காக்கலாம் எனச மசயற்பட மவண்டும் என்பம்த 
இலக்கின் எண்ைம். இந்்த இலக்கு மநாக்கிய இலக்கின் பயைத்தில் ஈைத்்தமிைர்கள மட்டுமல்ல சிங்கள 
முஸலீம் மனலயக மக்களும் உடன் இனைந்து எல்லா மக்களினதும் பாதுகாபபான அனமதிவாழ்னவ 
இலங்னகத் தீவில் உறுதிபபடுத்்த முன்வர மவண்டும் என்பம்த உலகில் ம்தச மக்கள ்தங்களின் 
இன்றனமகனளப மபை முயற்சிக்கும் இவவாரத்தில் இலக்கின் இலங்னகத் தீவின் அனனத்து 
மக்களுக்குமான இவவார அனைபபாகவுளளது. 

ஆசிரியர்

யாழ்ப்ாணம் கநடுந்தீவு சமறகு்ப ்குதியில் 
சிடதைடைந்த நிடலயில் �ாண்ப்டும் 

புராதன கைடியரேன ச�ாட்டை்ப ்ா�ங�ட்ள க்ௌத்த 
தாதுச�ாபுரத்தின எசேங�்ளா� நிறுவுைதற�ான நை 
ைடிக்ட��ள் கநடுந்தீவில் முடன்பபுைன இைம்க்றறு 
ைருகின்றன.

 இந்தக் ச�ாட்டையின ைரலாறட்ற திரிபு்டுத்தும் 
சநாக்குைன கநடுந்தீவு மாவிலி இ்றஙகுதுட்றயிலும் 
ச�ாட்டை �ாண்ப்டும் இைத்திலும் சிங�்ளம் 
மறறும் ஆஙகில கமாழி�ளில் இந்த்ப புராதன ச�ாட் 
டையின ்ா�ங�ள் க்ௌத்த தாது ச�ாபுரத்தின 
எசேங�ள் என  வி்ளம்்ர்ப ்லட��ள்  இலஙட� 
கதால்லியல்துட்றயினரால் டைக்�்ப்ட்டுள்்ளன.

njhlu;e;J   ngsj;jkakhf;fYf;F 

cs;shFk; jkpoupd; epyq;fs;...

தேசமக்கள் இறைறம்கறைப் தேணும் 
முயற்சி்களின் தேொடக்கமொ்க இவ்ொரம்

03thuhe;j kpd;dpjo;
rdp> khu;r; 18> 2023

,jo; 226 nra;jpfs;

Mrphpah; jiyaq;fk;
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திருச�ாணமடல �னனியா கைந்நீர் ஊறறின ைரு 
மான மு�ாடமத்துைம் மறறும் ்ராமரி்பபு்ப 

்ணி�ள் கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளத்தின கீழ க�ாண்டு 
ைர்ப்ட்டுள்்ளதா� கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளம் கதரி 
வித்துள்்ளது.

 இந்துக்�ளின ைரலாறறு முக்கியத்துைம் ைாயந்த 
இைமா� ச்ாற்ற்ப்ட்ை �னனியா கைந்நீர் ஊறறு 

fpz;zpah nte;ePu; Cw;W ngsj;j 

,bghLfisf; nfhz;lJ

njhy;nghUs; jpizf;fsk;

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்



அைக்குமுட்றக்கு எதிரா� எனனதான ச்ாராட் 
ைங�ட்ள கதனனிலஙட�யின அர�லய 

என்ற கி்ளா்சசியா்ளா்�ள் சமறக�ாண்ைாலும், 
தமிழ மக்�ளுக்கு எதிரான அைக்குமுட்ற�ளுக்கு 
எதிரா� அைா்�ள் குரல் க�ாடுக்�மாட்ைாா்�ள் 
என்து மீண்டும் ஒரு தைடை உறுதி்ப 
்டுத்த்ப்ட்டிருக்கின்றது. சிங�்ளைா்�ள் மத்தி 
யில் தமக்குள்்ள ஆதரடை இது ்ாதிக்கும் என்ற 
அசேம் அைா்�ளுக்கு உள்்ளது. �ைந்த ைாரம் 
யாழ்ப்ாணத்தில் இைம்க்ற்ற ேந்தி்பபு ஒனறு 
இதடன மீண்டும் உறுதி்ப்டுத்தியுள்்ளது. 
 க�ாழும்பு ரணில் விக்கிரமசிங� அர 
ோங�த்துக்கு எதிரான ச்ாராட்ைங�்ளால் 
குழம் பி்பச்ாயிருந்த �ைந்த ைாரத்தில் 

யாழ்ப்ாணத்தில் ்ர்ர்ப்ான 
ேந்தி்பபு இைம்க்ற்றது. 
க�ாழும்பு ச்ாராட்ைங�ளின 
பி ன ன ணி யி லி ரு ந் து 
கேயற ்டும் அடனத்து 
்ல்�டலக்�ழ� மாணைா் ஒனறி 
யத்தின அடம்ப்ா்ளா் ைநந்த 
முதலிச� ஆறு ச்ா் க�ாண்டு 
குழு ஒனறுைன அைேரம் 
அைேரமா� யாழ்ப்ாணம் 
ைந்தாா். ைந்த சை�த்தில் யாழில் 
“முக்கியமான” ச்சசுக்�ட்ள 
நைத்திவிட்டு அந்தக் குழு ைந்த 
சை�த்திசலசய க�ாழும்பு 
திரும்பியது. 
 க�ாழும்பில் ரா�்க்ஷக்�ளுக்கு எதிரா� 
கைடித்த ச்ாராட்ைத்தின பினனா் சிங�்ள மக்�ள் 
மத்தியில் பிர்லமான க்யா்தான ைேந்த முதலிச�! 
குறி்ப்ா� சிங�்ள மாணைா்�ளின தடலைரா� 
இைா் தனடன ைரிந்துக�ாண்ைடமயால், சிங�்ள 
இட்ளஞா்�ளின மத்தியில் இைருக்குத் தனியான 
ஒரு கேல்ைாக்கு உள்்ளது.
 அரசுக்கு எதிரான ச்ாராட்ைத்டத 
கதனனிலஙட�யில் முனகனடுக்கும் அடனத்து 
்ல்�டலக்�ழ� மாணைா் அடம்பபின தடலைா் 
தான இந்த ைேந்த முதலிச�.  இைருக்கு்ப 
பினனணியில் ச�.வி.பி. இரு்ப்தா�ச கோல் 
ல்ப்டுைது இர�சியமானதல்ல.
 ்ல ேந்தா்்ப்ங�ளில் ட�தாகி பிடணயில் 
விடுதடலயாகியிரு்ப்ைா் இைா். ச்ாராட்ைங�ள் 
நடைக்றும் ேந்தா்்ப்ங�ளில் க்ாலிஸாா் 
இைா் மீது தடை உத்தரடை்ப க்றறுவிடுைதும், 
இைா் தடைடயத் தாண்டி ஆா்்ப்ாட்ைங�ட்ள 
முனகனடுக்கும் ச்ாது ட�தாைதும் ைழடமயான 
ஒரு கேயதிதான. 
 இந்த ைேந்த முதலிச� சில தினங�ளுக்கு 
முனனா் தனது ே�ாக்�ள் சிலடரயும் அடழத் 
துக்க�ாண்டு யாழ்ப்ாணத்துக்�ான திடீா் வி� 
யம் ஒனட்ற சமறக�ாண்ைாா். இந்த அைேர 
வி�யமும், யாழ்ப்ாணத்தில் அைா் நைத்திய 
ச்சசுைாா்த்டத�ளும் இலஙட� ஊை�ங�ளில் 
்ர்ர்பபுச கேயதியா� கைளிைந்திருந்தது. 
 தமிழ்ப ்த்திரிட��ள் இைரது வி�யம் 
- அைா் யாழில் நைத்திய ச்சசுக்�ள்  குறித்து 
கேயதி�ட்ள கைளியிட்ை அசதசைட்ளயில், 
சிங�்ள்ப ்த்திரிட��ள் இது கதாைா்்ான 
கேயதி�ட்ள்ப க்ரும்ளவுக்கு இருட்ைடி்பபு 
கேயதுவிட்ைன.
 கதனனிலஙட� ச்ாராட்ைங�்ளால் 
க�ாதித்துக்க�ாண்டிருக்கும் நிடலயில் அைா் எதற 
�ா� யாழ்ப்ாணம் ைந்தாா்?

 அரசுக்கு எதிரான ச்ாராட்ைங�ள் கதனனி 
லஙட�யில் இ்பச்ாது மீண்டும் சூடுபிடிக்�த் 
கதாைஙகியிருக்கின்றது. ைேந்த முதலிச� தடல 
டமயிலான அடனத்து ்ல்�டலக்�ழ� மாணைா் 
அடம்பபு இந்த்ப ச்ாராட்ைங�ளில் ஒரு முக்கிய 
்ங�ளி்ப் ைழஙகிைருகின்றது. ச�ாட்ைா்யவுக்கு 
எதிரான ச்ாராட்ைத்டத முனகனடுத்த அைா் �ள் 
இ்பச்ாது ரணிலுக்கு எதிரா� இந்த்ப ச்ாராட் 
ைத்டத முனகனடுக்கின்றாா்�ள். 
 ஆனால், ச�ாட்ைா்யவுக்கு எதிரான 
ச்ாராட்ைத்தில் �ாண்ப்ட்ை சை�ம் - அதில் 
�லந்துக�ாண்ைைா்�ளின கதாட� என்னைறட்ற 
இ்பச்ாது �ாணமுடியவில்டல. இதறகு இரண்டு 
�ாரணங�ள் உள்்ளன. ஒனறு - ச்ாராட்ைத்டத 

ஒடுக்குைதறகு ரணில் ட�யாண்ை உ்ாயங�ள். 
தடலடமதாஙகிய ்லா் ட�தானடமயும், அைா் 
�ள் மீதான தடை�ள் - ைழக்கு�ள் என்ன ்லடர 
இந்த்ப ச்ாராட்ைத்திலிருந்து ஒதுஙகி்பச்ா�ச 
கேயதுவிட்ைது. ்யங�ரைாதத் தடைச ேட்ைம் 
அைா்�ட்ள ்தம் ்ாா்க்கி்றது. இந்த அசசுறுத் 
தல்�ளுக்கு மத்தியிலும் தாக்கு்ப பிடிக்கும் ஒரு 
ைரா� இரு்ப்ைா்தான ைேந்த முதலிச�. 
 ச்ாராட்ைங�ள் ்லவீனமடைய இரண் 
ைாைது �ாரணம். ச�ாட்ைா்யவின ஆட்சிக் 
�ாலத்தில் �ாண்ப்ட்ைது ச்ால – எரிக்ாருள், 
எரிைாயுவுக்�ான ைரிடே�ள் இ்பச்ாது இல்டல. 
அைறறுக்குத் தட்டு்ப்ாடும் இல்டல. அத்தி 
யைசிய்ப க்ாருட்�ள் இ்பச்ாது தாரா்ளமா� 
இல்லாவிட்ைாலும் - கிடைக்கின்றன. அதனால், 
இயல்புநிடல ஓர்ளவுக்கு உருைாகி விட்ைது 
ச்ான்ற ஒரு நிடல �ாண்ப்டுகின்றது. மக்�ள் 
வீதிக்கு இ்றங�ாடமக்கு இது இரண்ைாைது 
�ாரணம்.
 இந்த நிடலயில் ரணிலுக்கு எதிரா� 
ச்ாராட்ைத்டத முனகனடு்ப்ைா்�ளின ட��ளில் 
இரண்டு பிரதான �ாரணங�ள்தான உள்்ளன. 
ஒனறு - உசேத்துக்கு கேனறுள்்ள விடலைாசி. 
முக்கியமா� மினோரக் �ட்ைணம் ்ல மைங�ா� 
உயா்த்த்ப்ட்டுள்்ளது. இரண்ைாைது, அதி�ரித்த 
ைருமான ைரி. இந்த இரண்டும் ோ்ைசதே 
நாணய நிதியத்டதத் திரு்பதி்ப்டுத்துைதற�ா�ச 
கேயய்ப்ட்ைடைதான. அதி�ரித்த ைருமான 
ைரியால், தாம் ைழடமயா�்ப க்றும் 
ைருமானத்தில் �ணிேமான கதாட�டய மக்�ள் 
இழக்கின்றாா்�ள். அசதசைட்ளயில், கேல 
வீனங�ள் ்ல மைஙகு அதி�ரித்திருக்கின்றது. 
க்ாருட்�ள் சேடை�ளுக்�ான ைரி�ள் அதி�ரிக் 
�்ப்ட்ைடமயும் இந்த கேலவின அதி�ரி்பபுக்கு 
�ாரணம். 
 இனறு ச்ாராட்ைம் நைத்து்ைா்�ள் இைற 
ட்றத்தான ட��ளில் துாக்கியுள்்ளாா்�ள். 

 இந்த்ப ச்ாராட்ைத்டத ஒடுக்குைதறகு 
அரோங�ம் ்யங�ரைாத தடைச ேட்ைத்டத 
ட��ளில் எடுக்கின்றது. கதனனிலஙட�்ப 
ச்ாராட்ை�ாரா்�ளுக்கு இதுதான பிரசசிடனடயக் 
க�ாடுக்கின்றது. இ்பச்ாது ்யங�ரைாத 
தடைசேட்ைத்துக்கு எதிரான ச்ாராட்ைத்துக்கு 
சிறு்ானடம மக்�ட்ளயும் இடணக்�ாவிட்ைால், 
ோ்ைசதே அரஙகில் அது �ைனத்டத்ப க்்றாது, 
அவைா்றான ச்ாராட்ைம் ்லமானதா�வும் 
இருக்�ாது என்ற நிடலயில்தான ைேந்த முதலிச� 
தடலடமயிலான குழுவினா் அைேரமா� யாழ்ப 
்ாணம் ைந்தாா்�ள். 
 அடனத்து்ப ்ல்�டலக்�ழ� மாணைா் 
ஒனறியத்தின தடலைா் என ைேந்த முதலிச� 

க ே ா ல் ல ்ப ் ட் ை ா லு ம் , 
யாழ்ப்ாணம், மட்ைக் 
�்ள்பபு, ைவுனியா  ் ல்�டலக் 
�ழ� மாணைா்�ட்ள அைா் 
�்ளால் அதறகுள் இடணக்� 
முடிய வில்டல.  அைா்�்ளது 
ச்ாராட்ைத்துக்கு அது ்ல 
வீனமா�சை இருந்தது. 
அதனால், யாழ. ்ல் 
�டலக்�ழ� மாணைா் 
ஒனறியத்டதயும் இதறகுள் 
இடணக்� சைண்டும் என்ற 
இலக்குைனதான அைா்�ள் 
யாழ்ப்ாணத்துக்கு்ப பு்ற்ப 

்ட்ைார்�ள். 
 ்யங�ரைாத தடைசேட்ைம் என்சத 
தமிழருக்கு எதிரா� 1979ல் உருைாகியது. மி� 
வும் சமாேமானது என ைா்ணிக்�்ப்டும் 
இதறகு எதிரா� தமிழா்�ள் ஐ.நா. ைடரயில் 
கேனறு குரல்க�ாடுத்திருக்கின்றாா்�ள். இந்தச 
ேட்ைத்தினால் தமிழா்�ள் ்லா் க�ால்ல்ப்ட்டி 
ருக்கின்றாா்�ள். �ாணாமல் ஆக்�்ப்ட்டுள்்ளனா். 
இனனும் ்லா் சிட்றயில் ைாடுகின்றாா்�ள். 
 �ைந்த 44 ைருைங�்ளா� தமிழர், 
தமிழ �ட்சி�ள், தமிழ மாணைர்�ள், தமிழ, 
இட்ளஞர்�ள், தமிழ தாயமார்�ள் இதறகு எதி 
ரா�்ப ச்ாராடும்ச்ாது, ைா்ளாவிருந்து விட்டு, 
இ்பச்ாது அந்த ் யங�ரைாத தடைச ேட்ைம் ைேந்த 
முதலிச� ச்ான்றைா்�ட்ளயும் ்தம் ்ாா்க்கும் 
ச்ாதுதான, திடீகரன யாழ்ப்ாணத்துக்கு ைந்து 
“்யங�ரைாத தடை ேட்ைத்டத எதிர்க்� யாழ 
்ல்�டலயும் இடணய சைண்டும்” என அைா்�ள் 
ச�ாரியிருக்கின்றாா். 
 இதறகு “இடணகிச்றாம், ஆனால், எமது 
பிரசசிடன�ட்ளயும் உள்ைாஙகுங�ள்” என யாழ 
்ல்�டல மாணைர் ஒனறியம் தைாலடியா� 
்திலளித்திருக்கின்றது. 
 தமது இ்ளடமக் �ாலத்டதத் கதாடலத்து 
விட்டு ஒரு - இரு தோ்பத �ாலத்டதயும் தாண்டி 
்யங�ரைாதத் தடைசேட்ைத்தினால் சிட்றயில் 
ைாடும் தமிழா்�ட்ள ம்றந்துவிட்டு - ைேந்த 
முதலிச� மீது ்யங�ரைாதத் தடைசேட்ைம் 
்ாயகின்றது என்தற�ா� மட்டும் தமிழ 
மாணைா்�ளும். தம்முைன இடணய சைண்டும் 
என்துதான அைா்�ள் ச�ாரிக்ட�. ஆனால், இனறு 
ைடரயில் தமிழ மக்�ள் மீதான ஒடுக்குமுட்றக்கு 
எதிரா� குரல் க�ாடுக்� அைா்�ள் தயாரா�வில்டல.  
யாழ்ப்ாண்ப ச்சசின பினனரும் அைா் 
�ளுடைய நிடல்ப்ாட்டில் மாற்றத்டதக் �ாண 
முடியவில்டல.
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நாடு எதிர் க�ாண்டிருந்த மி� சமாேமான 
க்ாரு்ளாதார கநருக்�டிடயயடுத்து, 

சுனாமி ச்ரடலகயன க்ாஙகி்ப பிரைகித்;த �ாலி 
மு�த்திைல் ச்ாராட்ைம் �னாதி்தி ச�ாத்தா்ாய 
தடலடமயிலான க்ாது�ன க்ரமுன ஆட்சிடய 
நிடலகுடலயச கேயதது.
 தனகனழுசசி க்றறு கைகுண்கைழுந்த 
மக்�ளின சீற்றத்திறகு மு�ம் க�ாடுக்� முடியாமல் 
உயிர் த்பபுைதற�ா� �னாதி்தி ச�ாத்தா்ாய 
ரா�்க்ஷ நாட்டைவிட்டு ஓடிச கேன்றார். 
அஞஞாதைாே  நிடலயில் இருந்சத அைர் தனது 
�னாதி்தி ்தவிடய இராஜிநாமா கேயதார்.
 ஆட்சி நிடலகுடலந்து இலஙட�யின 
அரசியல்; ஸ்திரமற்ற நிடலடம ைரலாறு 
�ாணாத ைட�யில் தடலகீழாகி்ப ச்ானது. 
அந்த நிடலயில் ஆட்சி்ப க்ாறு்பட் ஏற்தறகு 
எதிர்க்�ட்சியினர்  முனைரவில்டல. �ைந்த க்ாதுத் 
சதர்தலில் ்டுசதால்வியடைந்திருந்த ஐக்கிய 
சதசிய �ட்சியின தடலைர் ரணில் விக்கிரமசிங� 
பிரதமர் க்ாறு்பட்யும் கதாைர்ந்து �னாதி்தி 
்தவிடயயும் ஏறறு ஓர் அரசியல் இரட்ே�னா� 
நாட்டை்ப ்ாது�ாக்� முனைந்தார்.
 க்ாரு்ளாதார்ப ்டுகுழியில் இருந்து 
நாட்டை எ்ப்டியும் மீட்கைடு்பச்ன என 
சூளுடரத்த அைர், ேர்ைசதே நாணய நிதியத்தின 
�ைனுதவி�ட்ள்ப க்றுைதற�ான மீட்பு 
நைைடிக்ட��ளில் முழு வீசசில் ஈடு்ட்ைார். 
நாைாளுமன்றத்தில் ஒசரகயாரு ஆேனத்டத 
மட்டுசம க்றறிருந்த ஐக்கிய சதசிய �ட்சியின 
ோர்பில் க்ாது�ன க்ரமுன �ட்சியின 
நாைாளுமன்ற க்ரும்்ானடம்ப ்லத்டத்ப 
்யன்டுத்தி தனனி�ரற்ற ைட�யில் ஆட்சிடயத் 
கதாைஙகினார்.
 ரணில் விக்கிரமசிங� ோதாரண அரசியல் 
ைாதியல்ல. ்ாரம்்ரிய அரசியல் பினனணியிலான 
குடும்் ைரலாறட்றயும், இ்ளடமயிசலசய 
அரசியலில் புகுந்து இலஙட�யின இரு 
�ட்சி நாைாளுமன்ற அரசியல் ச்ாக்கில் 
்ழுத்த அனு்ைம் ைாயந்தைராைார். ச்ரின 
அரசியல் ச்ாக்கின ஆழமான நுணுக்�ங�ள் 
ட�ைர்பக்றறிருந்த தந்திசரா்ாய கேயல் 
ைல்லடம க�ாண்ை ஒரு சிங�்ள்ப  ச்ரினைாத 
அரசியல் தடலைரா�வும் அைர் தி�ழந்தார். 
தி�ழகின்றார். அைர் தனது அரசியல் அனு 
்ைத்டதயும் கேயல் ைல்லடமடயயும் நிட்ற 
சைற்றதி�ாரம் க�ாண்ை �னாதி்தியின;  கேயன 
முட்றயில் ்ரீட்சி;க்கும் நைைடிக்ட��ட்ள சமற 
க�ாண்டுள்்ளார்.
 ஆறு தைடை�ள் நாட்டின பிரதமரா�்ப 
்தவி ைகித்து ச்ரின சமலாண்டம வியூ� நிடலயில் 
சிறு்ானடமத் சதசிய இன மக்�ளின அரசியல் 
நலன�ட்ள இலாை�மா�ச சூட்றயாடுைதில் 
சி்றந்த தந்திசரா்ாயமிக்� அரசியல் தடலைரா� 
அைர் கைளி்ப்ட்டிருக்கின்றார்.
 ஒரு தைடையாைது, நாட்டின �னாதி்தி 
யாகிவிை சைண்டும் என்ற அைரது அரசியல் �னவு 
�னநாய�க் �ட்ைடம்பபு ைழிமுட்ற�ளின ஊைா� 
நிட்றசை்றசை இல்டல. ஆனால் �னாதி்தி 
ச�ாத்தா்ாய ரா�்க்ஷ நாட்டைவிட்சைாடி 
்தவி து்றந்தடதயடுத்து, அரசியல் அதிர்ஸ்ைம் 
அைருடைய �தடைத் தட்டியது. அந்த்ப 
க்ானனான ைாய்பட் அைர் ேரியான ைாய்ப்ா�்ப 
்றறி்ப பிடித்துக் க�ாண்ைார். இதடனயடுத்து, 
ைரலாறு �ாணாத ைட�யில் நிட்றசைற்றதி�ார 
்லத்டத முழுடமயா�்ப ்யன்டுத்துகின்ற 
�னநாய� ைழி ைந்த ேர்ைாதி�ாரியா�வும் அைர் 
ச�ாசலாசசிக் க�ாண்டிருக்கின்றார்.
 க்ாரு்ளாதார கநருக்�டியில் சிக்கித் 
தவிக்கின்ற நாட்டை்ப ்ாது�ாக்கும் ‘சதசிய 
�ைடமயில்’ �ண்ணும் �ருத்துமா� ஈடு்ட்ை 

அைர் க்ாலிோரினதும், ஆயுத்ப ்டை�ளின 
்லத்டதயும் முழுடமயா�்ப ்யன்டுத்தி 
கநருக்�டி நிடலடமயிலான அரோங�த்தின 
நைைடிக்ட��ளுக்கு எதிரா�க் கி்ளர்ந்த அர�லய 
ச்ாராட்ைக்�ாரர்�ட்ளத் சதடி்ப பிடித்து முறியடித் 
துள்்ளார். இது�ால ைடரயிலும் இல்லாத ைட�யில் 
அரே அதிரு்பதியா்ளர்�ட்ளயும், அைர்�்ளது 
கேயற்ாடு�ட்ளயும் ஒட்ை ைாடல நறுக்கிய 
விதத்தில் நசுக்கி அழித்தார்.
 கதாைர்ந்து, அரசின அரசியல் உரிடம, 
அடி்ப்டை உரிடம, மனித உரிடம மீ்றல் 
நைைடிக்ட��ளுக்கு எதிரா�க் கி்ளர்ந்த எதிர்்பபுக் 
குரல்�ட்ள, இறுக்�மான அதி�ார ்லத்டதத் 
கதாைர்சசியா�்ப ்யன்டுத்தி அைக்�லானார்.
 �னநாய� ைழி�ளிலான உரிடமக் ச�ாஷ 
ங�ளும், கதாழிறேங� அடி்்ப்டை உரிடம்ப 
ச்ாராட்ைங�ளும் கைறுமசன அரே எதிர்்பபு்ப 
ச்ாராட்ைங�்ளா�க் �ருதி அைக்கி ஒடுக்�லானார். 
மனித உரிடம�ள், அடி்ப்டை உரிடம ோர்ந்த 
�னநாய� எதிர்்பபுரிடம நைைடிக்ட��ட்ள, அரே 
எதிர்்பபுக்�ான ்யங�ரைாத நைைடிக்ட�யா�ச 
சுட்டிக்�ாட்டி எசதசதி�ார்ப ச்ாக்ட� �னாதி்தி 
ரணில் விக்கிரமசிங� கதாைர்ந்து �டை்பபிடித்து 
ைருகின்றார்.
 அரசியலடம்பபுpன அடி்ப்டை �னநாய� 
உரிடம மீ்றல்�ள், அதி�ாரத் துஸ்பிரசயா�ம் 
உள்ளிட்ை அதி�ார்ப ்லத்டதக் க�ாண்ை அரேச 
கேயற்ாட்டு நைைடிக்ட��ட்ள ஆட்சியியலின 
தவிர்க்� முடியாத ஓர் நைைடிக்ட� அம்ேமா�ச 
சுட்டிக்�ாட்டி, அதறகு எதிர்�ட்சியினரும், க்ாது 
அடம்பபுக்�ளும், �னநாய�த்திற�ா�க் குரல் 
க�ாடு்ப்வ�ளும், க்ாது அடம்பபுக்�ளும் 
க்ாது மக்�ளும் பூரண ஒத்துடழ்பட் ைழங� 
சைண்டும் எனறு அடிக்�டி தனது நாைாளுமன்ற 
சி்ற்பபுடர�ளின மூலம் ைலியுறுத்தி ைருகின்றார்.
 க்ாரு்ளாதார மீட்சிக்�ான ஒத்துடழ்பபுச 
கேயற்ாடு�ளின மி� முக்கிய அம்ேமாகிய 
அரோங�த்தின கேலவினங�ட்ள முைக்குதல், 
அனாைசிய கேலவு�ட்ள முடிவுக்குக் க�ாண்டு 
ைருதல் உள்ளிட்ை நைைடிக்ட��ளின மூலம் 
நாட்டின அந்நியச கேலாைணிடய சேமிக்கின்ற 
ேர்ைசதே நாணய நிதிக்குழுவின க்ாரு்ளாதாரத் 
தந்திசரா்ாய நைைடிக்ட��ட்ள அட்ேரம் பிே 
�ாமல் �டை்பபிடிக்� முயனறு ைருகின்றார்.
 அந்த நைைடிக்ட�யின முக்கிய அம்ேமா 
�சை, உள்ளுராட்சி மன்றத் சதர்தல்�ளுக்�ா� 
ைரவு கேலவுத் திட்ைத்தில் ைகுத்கதாதுத்துச 
ேட்ைமாக்கிய ஒரு கேயற்ாட்டை முைக்கி 
ைருகின்றார். இது �னநாய� விசராத நைைடிக்ட� 
என்ற ச்ார்டையிலான உரிடம மீ்றல் - மக்�ளின 
ைாக்�ளிக்கின்ற இட்றடம ைழியிலான அடி்ப 
்டை �னநாய� உரிடமடய மீறுகின்ற கேயல் 
என்ற ைட�யில் சதர்தலுக்�ான நிதி முைக்�த்திறகு 
எதிரா� மூனறு ைழி�ளில் உசே நீதிமன்றம் 
தடை உத்தரவு பி்ற்பபித்துள்்ளது. அந்தத் தடை 
உத்தரடை அரசும் அரசின கேயற்ாடு�ட்ளத் 
தடையினறி கேயற்டுத்துகின்ற அரே இயந்திர்ப 
க்ாறிமுட்ற�ளும் அரே உயரதி�ாரி�ளும் துணிந்து 
மீறிச கேயற்ட்டு ைருைடதக் �ாண முடிகின்றது.
 நீதிமன்ற உத்தரடை மீறுதல் என்து 
அ்ப்ட்ைமான நீதிமன்ற அைமதி்பபுக் குற்ற 
மாகும். இதடன்ப க்ாருட்்டுத்தாமல் ்ல  
நைைடிக்ட��ள் முனகனடுக்�்ப்ட்டிருக்கின்றன. 
இது விையத்தில் ேட்ைைாக்�த் துட்றயாகிய அரே 
தர்பபு உறு்பபினர்�ள் நாைாளுமன்றத்தில்; முழு 
வீசசில் நீதித்துட்றயுைன முரண்்ட்டிருக்கின்றது.
 நீதிமன்ற உத்தரவு அரே தர்பபு நாைாளு 
மன்ற உறு்பபினர்�ளின சி்ற்பபுரிடம�ட்ள 
மீறும் ைட�யிலான கேயற்ாைாகும் என ேட்ை 

ைாக்�த்துட்ற சுட்டிக்�ாட்டி உள்்ளது. இந்த 
ைட�யில் நீதித்துட்றயின ைலுசை்றாக்�ல் அதி�ார 
சி்ற்பபுரிடமக்கு எதிரா� நாைாளுமன்றத்தில் 
ஒனறிடணந்தும் நாைாளுமன்றத்திறகு கைளியில் 
அரே ஆதரவு அரசியல்ைாதி�ள் மறறும் 
அரசியல் �ட்சி�ளின சி்ற்பபுரிடமயா்ளர்�ள் 
என்ற ச�ாதாவில் துணி�ரமான ைாய வீசசுச 
கேயற்ாடு�ள் முனகனடுக்�்ப்ட்டு ைருகின்றன.
 �னநாய� ைழிமுட்றயில் எதிர்்பபுச 
கேயற்ாடு�ளும் எதிர்்பட் கைளி்ப்டுத்துகின்ற 
நைைடிக்ட��ளும் அதி�ார  ைலிடம க�ாண்ை 
ஆட்சியா்ளர்�ளுைன அதி�ார ்லமற்ற நலிந்த 
நிடலயில் உள்்ள மக்�ள் ச்சசுைார்த்டத�ளின 
ஊைா�்ப பிரசசிடன�ளுக்குத் தீர்;வு �ாண் 
்தற�ான ஆரம்் நைைடிக்ட��்ளா�சை அடமந் 
திருக்கின்றன. இவைாறு தங�்ளது நிடல்ப்ாட்டை 
கைளி்ப்டுத்துைதற�ா� சமறக�ாள்்ள்ப்டுகின்ற 
நைைடிக்ட�யானது, ச்சசுரிடம எனறும் �ருத்து 
கைளி்ப்டுத்துகின்ற அடி்ப்டை �னநாய� 
உரிடம எனறும் ஆயைா்ளர்�ளினால் சுட்டிக்�ாட் 
ை்ப்டுகின்றது.
 ஆனால் மக்�ளுடைய இந்த அடி்ப்டை 
அரசியல் உரிடம ஆட்சியா்ளர்�ளினால் 
அரோங�த்திறகு எதிரான அரசியல் ்ட�டம 
ரீதியிலான ்யங�ரைாத நைைடிக்ட�யா�சை 
சநாக்�்ப்டுகின்றது, இது துரதிஸ்ைைேமான ஒரு 
நிடலயாகும்.
 சதேம் முழுதும் சமாேமான க்ாரு்ளாதார 
கநருக்�டியில் சிக்கியிருக்கின்ற ஒரு சூழலில் 
அரோங�ம் தனித்துச கேயற்ட்டு கநருக்�டி 
தணி்பட் சமறக�ாள்்ள முடியாது. நாட்டு 
மக்�ள் அடனைரினதும் அர்்ப்ணி்பபுைனான 
ஒத்துடழ்பபும், எதிரக்�ட்சியினரது ஆதரவும் 
இதறகு அைசியம். கதாழிறேங�ங�ளின சதாழடம 
ரீதியிலான ஆதரவுச கேயற்ாடும் அைசியம். 
இத்தட�ய சதசிய ரீதியிலான ஒத்துடழ்பபினறி 
�னாதி்தி ரணில் விக்கிரமசிங�வும் அைரது 
அரசும் மந்திரத்தில் மாங�ாய வீழத்தும் 
கேயற்ாடு�ளில் ஈடு்ட்டிரு்ப்டதசய �ாண 
முடிகின்றது.
 மக்�ளுடைய ஒனறிடணதலும் ஒனறி 
டணந்த �ருத்து கைளி்ப்ாட்டு;ச சுதந்திர நைைடிக் 
ட�யும், அரோங�ம் குறி்பபிடுைடத்ப ச்ானறு  
நாட்டின அடமதிக்கு்ப ்ங�ம் விட்ளவிக்கும் 
நைைடிக்ட� அல்ல. அந்த அரசியல் உரிடமடய 
அடி்ப்டை �னநாய� உரிடமடய அதி�ார 
்லத்டத்ப ்யன்டுத்தி அைக்கி ஒடுக்� 
முற்டுைசத  க்ாது அடமதிக்கு்ப ்ங�ம் 
விட்ளவிக்கின்ற நைைடிக்ட�யாகும். அதுசை 
்யங�ரைாதச கேற்ாைாகும்.
 எனசை நாட்டின  அரசியல் நிடல்ப 
்ாடு மறறும் ஆட்சியியல் ச்ாக்�ானது, 
க்ாரு்ளதார கநருக்�டியில் இருந்து நாட்டை 
மீட்்தற�ான க்ாரு்ளாதார கநருக்�டி த்ளர்வு 
நைைடிக்ட�யா� மட்டும் சதாற்றவில்டல. 
நாட்டு மக்�்ளால் ஒனறிடணந்த நிடலயில் 
ஒதுக்கி்ப பு்றந்தள்்ள்ப்ட்டுள்்ள ஐக்கிய சதசிய 
�ட்சிடயத் தூசி தட்டித் தடலநிமிரச கேயைதறகும், 
மக்�ளின தனகனழுசசி்ப ச்ாராட்ைத்தின 
மூலம் தூக்கி எறிய்ப்ட்ை க்ாது�ன க்ரமுன 
�ட்சி ்ல்ப்டுத்தி நிரந்தரமா� ஆட்சி பீைத்தில் 
நிறுத்துைதறகுமான கைறும் சுயலா் அரசியல் 
நைைடிக்ட�யா�சை சதானறுகின்றது.
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ேமிழ் மக்களின் முககிய புரொேன இடங்களில் 
ஒன்ைொன திருத்கொணமறை, ்கன்னியொ த்ந் 

நீரூற்று தேொல்தேொருள் திறணக்கைத்தின் கீழ் 
த்கொண்டு்ரப்ேட்டுள்ைறம ஒரு சொ்சறசறய ஏற் 
ேடுத்தியிருககின்ைது. இந்து ேமிழ் மக்கறைப் 
தேொறுத்ே்றரயில் இந்ே த்ந்நீரூற்றின் 
முககியத்து்ம் என்ன?
 
 இந்துக்�ளின ைாழவிைமா�, அைா்�ளின 
�லாோரத்டத அடையா்ள்ப்டுத்துகின்ற �ருத்ப 
்டுகின்ற திருச�ாணமடலடய்ப க்ாறுத்தை 
டரயில், இந்த கைந்நீா் ஊறறு மட்டுமல்ல, 
ச�ாசணஸ்ைர ஆலயம், தம்்ல�ாமம் ஆலயம் 
என ஒவகைானறுக்கும் ஒரு ைரலாறு உள்்ளது. 
இந்த ைரலாறு என்து இந்துக்�ளின நீண்ை �ால 
ைாழவியடல அடையா்ள்ப்டுத்தும் கதால்க்ா 
ருள் ோனறு�்ளா� இருக்கின்றன. 
 குறி்ப்ா� �னனியா கைந்நீா் ஊறட்ற்ப 
க்ாறுத்தைடரயில் அது அதறகு ்ல புராதன 
�டத�ள் இருக்கின்றன. இராைணனுடைய ைர 
லாறறினுாைா் அது ்ாா்க்�்ப்டுகின்ற ஒரு 
ச்ாக்கு இருக்கின்றது. அடை�ள் எல்லாம் ஒரு 
நம்பிக்ட��ள்.
 அடை�ளுக்கு அ்ப்ால் இந்துக்�ள் 
கதாைா்சசியான ஒரு நீண்ை�ால �ாழவியடல 
இந்த்ப ்குதியில் க�ாண்டிருக்கின்றாா்�ள் என 
்தற�ான அடையா்ளங�ளில் �னனியா கைந் 
நீரூறறும் ஒனறு. அதடனவிை கீரிமடல ச்ானறு 
- பிதிா்க் �ைன கேயைதற�ான ஒரு இைமா�வும் 
அஙகுள்்ள ஒரு ்குதி ்யன ்டுத்த்ப்ட்டு 
ைந்திருக்கின்றது. 
 திருச�ாணமடல என்சத மடல 
உசசியில் சிைன அமா்ந்திருக்கின்றாா் என்ற 
அா்த்தத்தில் ைந்த ஒனறு. ஐந்து ஈஸ்ைரங�ளில் 
ஒன்றா� திருக்ச�ாசணஸ்ைரம் இரு்ப்து அதடன 
உறுதி்ப்டுத்துைதா�சை இருக்கின்றது. 
 சுருக்�மா�ச கோல்ைதானால், இந்துக்�ளின 
ைாழவியடல, ைரலாறட்ற, �லாோரத்டத 
அடையா்ள்ப்டுத்துகின்ற ஒரு முக்கியமான 
சினனம்தான இந்த �னனியா கைந்நீரூறறு எனறு 
கோல்ல முடியும்.
 

இேறன தேொல்தேொருள் திறணக்கைத்தின் 
கீழ் த்கொண்டு்ந்திருப்ேேொல் ஏற்ேடக 

கூடிய விறைவு்கள் என்ன?

 உண்டமயில் இந்த �னனியா கைந்நீரூறறு 
பிரசசிடன இ்பச்ாது கதாைஙகியதல்ல. 2010 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்சத இந்த்ப பிரசசிடன கதாைா்கி 
ன்றது.  அ்பச்ாது இந்த்ப ்குதியிலிருந்த பிள் 
ட்ளயாா் ஆலயம் ஒனட்ற புனரடமக்� முற்ட்ை 
ச்ாது, அஙகு வில�ம் வி�ாடர என்ற க்யரில் 
வி�ாடர ஒனறு �ட்ை்ப்ட்ைது. வி�ாராதி்தி 
அதில் தடலயீடு கேயது ்ல குழ்ப்ங�ட்ள ஏற 
்டுத்தியிருந்தாா். 
 இவவிையம் கதாைா்்ா� ஆராயைதறகு 
முற்ட்ை கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளம் இந்த்ப 
்குதியில் க்ௌத்த சினனங�ள் �ாண்ப்டுைதா� 
அறிவித்தது. இதடனத் கதாைா்ந்து 2011 ஆம் ஆண்டு 
இது ஒரு ் ாது�ாக்�்ப்ை சைண்டிய கதால்க்ாருள் 
பிரசதேம் என கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளம் 
ைா்த்தமானி அறிவித்தல் ஒனட்ற கைளியிட்ைது.  
இதடனத் கதாைா்ந்து அந்த்ப ்குதி கதால்க்ாருள் 
திடணக்�்ளத்தின �ட்டு்ப்ாட்டுக்குள்தான 
கதாைா்ந்தும் இருந்துைருகின்றது. 
 இவைாறு இருந்தாலும் உண்டமயில் 
இந்த்ப பிரசதேம் உ்பபுகைளி பிரசதே ேட்யின 
நிா்ைா�்ப ்குதிக்குள்தான ைருகின்றது. இந்த்ப 
பிரசதே ேட் தமிழத் சதசியக் கூட்ைடம்பபின 
�ட்டு்ப்ாட்டில்தான இரு்ப்து ைழடம. இருந்த 
ச்ாதிலும் இந்த்ப பிரசதே ேட்யின �ட்டு்ப்ாடு 
இ்பச்ாது கமாட்டு அணியிைம் கேனறுள்்ளது. 
இதனால், இந்த விை�ாரத்தில் பிரசதே ேட்யும் 
கேல்ைாக்கு கேலுத்தக்கூடிய நிடலயில் 
இருக்�வில்டல.
 இந்த நிடலயில் தறச்ாது கைந்நீரூறறு்ப 
்குதிடய முழுடமயா� அதற�ான ்றறுசசீட்டு 
ைழஙகுைது ச்ான்றைறட்றயும் தங�ளுடைய 
�ட்டு்ப்ாட்டின கீழ க�ாண்டுைருைதா� 
கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளம் அறிவித்துள்்ளது. 
இதனால், பிரசதே கேயல�ம் இனிசமல் இதில் 
தடலயீடு கேயய முடியாத சூழல் உருைாகியுள்்ளது.  
இதன மூலம் இந்த்ப ்குதியில் இந்துக்�ள் எந்த 

ைட�யிலும் அதி�ார ரீதியா� தடலயிை முடியாத 
நிடல ஏற்டுத்த்ப்ட்டுள்்ளது. 
 இது ஒரு திட்ைமிட்ை நி�ழசசி நிரலின 
விட்ளவு எனறுதான நாம் ்ாா்க்� சைண்டும். 
ஏகனனில், ைரலாறறு ரீதியா� இது ச்ான்ற 
விையங�ளில் எமக்கு ச்ாதிய அனு்ைம் 
இருக்கின்றது. கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளத்தின 
கீழ க�ாண்டு கேல்ல்ப்டுகின்ற இவைா்றான 
விையங�ள் மீண்டும் இந்துக்�ளின 
�ட்டு்ப்ாட்டுக்குள் ைந்தது கிடையாது. ஆ�, இது 
இந்துக்�ளின �ட்டு்ப்ாட்டிலிருந்து முழுடமயா� 
இந்த்ப ்குதிடய பிடுஙகி எடு்ப்துதான சநாக்�ம்!

இது தேொடொ்ேொ்க பிரதேச சறேயினொல் 
சட்டரீதியொ்க எேறனயும் தசய்துவிட முடி 

யொேொ?
 
 பிரசதே ேட்க்குரிய அதி�ாரங�ட்ள்ப 
்யன்டுத்தி குறித்த பிரசதே ேட்க்குட்்ட்ை 
்குதியில் இது அடமந்திரு்ப்தால் பிரசத 
ேட்யால் ேட்ைரீதியா� எதடனயாைது கேயய 
முடியுமா என்து ஆராய்ப்ை சைண்டிய 
ஒனறுதான. இ்பச்ாது ைா்த்தமானி அறிவித் 
தடல கைளியிட்டு இதடனத் தம்முடைய �ட் 
டு்ப்ாட்டுக்குள் கதால்க்ாருள் திடணக்�ம் 
க�ாண்டுைந்திருக்கும் நிடலயில், நிா்ைா� ரீதியா� 
பிரசதே ேட்யால் தடலயிை முடியுமா என்டதயும் 
ஆராயலாம். ஆனால், அதிலும் ஒரு சிக்�ல் உள்்ளது. 
பிரசதே ேட் அதனுடைய இறுதிக்�ட்ைத்டத 
கநருஙகியிருக்கின்றது. அசதசைட்ள, பிரசதே 
ேட்யின தடலைரா� தறச்ாது இரு்ப்ைரும் 
கமாட்டுக்�ட்சியின ஒரு உறு்பபினா். ஆ�, பிரசதே 
ேட்யினால் இவவிை�ாரத்தில் எதடனயாைது 
கேயயக்கூடியதா� இருக்கும் என நான �ருத 
வில்டல. 

இவவிடயத்றேப் தேொறுத்ே்றரயில் ேமிழ்க 
்கட்சி்களின் நிறைப்ேொடு - அணுகுமுறை 

எவ்ொைொனேொ்க இருககின்ைது?

 தமிழக் �ட்சி�ள் இது கதாைா்்ா� 
்ல்சைறு ேந்தா்்ப்ங�ளில் ச்சியிருக்கின்றாா்�ள். 
நாைாளுமன்றத்தில் கூை, இது கதாைா்்ா�்ப 
ச்ே்ப்ட்டிருக்கின்றது.  ைழி்ாட்டுச சுதந்திரம் 
உறுதி்ப்டுத்த்ப்ை சைண்டும் என்ற ைட�யில் 
எல்லாம் ச்ே்ப்ட்டிருக்கின்றது. இதடன பிரசதே 
ேட்யின �ட்டு்ப்ாட்டுக்குள் மீண்டும் க�ாண்டு 
ைர சைண்டும் என்ற ைட�யிலான முனசனற்றத்டத 
எைராலும் அடைய முடியவில்டல. 
 இவைா்றான நிடலயில் கைறுமசன 
நாைாளுமன்ற்ப ச்சசுக்�ள், முட்றயீடு�ள் 
என்ைறறுக்கு அ்ப்ால் விையங�ள் முன 
சனாக்கி்ப ்யணிக்�வில்டல. இந்த நிடலயில் 
இந்த்ப ்குதி இ்பச்ாது நிா்ைா� ரீதியா�வும் 
கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளத்தின கீழ க�ாண்டு 
ைர்ப்ட்டிருக்கின்றது. 
 இ்பச்ாது நாடு க்ாரு்ளாதார 
கநருக்�டியில் சிக்கியிருக்கின்றது. இதனால், 
உல்லாே்ப ்யணத்துட்றடய விருத்தி கேயய 
சைண்டும் ைருமானத்டத அதி�ரிக்� சைண்டும் 
என்ற ைட�யில் இவைா்றான விையங�ட்ள 
கயல்லாம் முழுடமயா� மத்திய மய்ப்டுத்தி ஒரு 
ைருமான மூலங�்ளா�க் �ாண்பிதித்து இைறட்ற 
மத்திய அரசின கீழ ட�ய�்ப்டுத்துகின்ற 
நி�ழசசி�ள்தான இைம்க்றுகின்றது. 
 எனடன்ப க்ாறுத்தைடரயில் இது ஒரு 
ஆரம்்மா� இருக்�லாம். இது ச�ாசணஸ்ைரம் 
ச�ாவிடல சநாக்கியும் எதிா்�ாலத்தில் ச்ா� 
லாம். இசதச்ான்ற ஒரு அணுகுமுட்றதான 
ச�ாசணஸ்ைரம் ச�ாவிடல சநாக்கியும் 
முனகனடுக்�்ப்ட்ைது. ஆனால், இந்தியத் துாதுைா், 
அகமரிக்� துாதுைா் ஆகிசயாரின ைருட�டயத் 
கதாைா்ந்து அந்த முயறசி�ள் ட�விை்ப்ட்ைன.
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த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

திருமலையில் கன்னியாவில் அலமந்துள்ள வெந்நீரூற்று வ�ால்வபாருள 
திலைகக்ளத்தின் கீழ் வகாண்டுெரபபட்டுள்ளது. �மிழரகல்ளப வபாறுத் 

�ெலரயில் இ�னுலைய முககியத்துெம் என்்ன? வ�ால்வபாருள திலைகக்ளம் 
எவொறா்ன இைககுைன் இ�ல்னச் வெய்கின்றது? என்ப்ன வ�ாைரபாக  
உயிரராலைத் �மிழ் �ாயகக க்ளம் நிகழ்ச்சியில் கைந்து வகாண்ை அரசியல் 
ஆய்ொ்ளர யதீந்திரா முன்லெத்� கருத்துககளின் முககிய பகுதிலய இைககின் 
ொெகரகளுககாக இஙரக �ருகின்ரறாம்.
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ஒரு நாட்டில் மக்�ளுக்குத் சதடையான 
ைேதி�ட்ள ஏற்டுத்திக் க�ாடுத்து, மக் 

�ட்ள சுதந்திரமா� கதாழில் கேயைதறகு உரிய 
ைழிடய ஏற்டுத்தி க�ாடுக்� சைண்டும். 

மக்�ள் எனன கோல்கி்றார்�ள் என்றால், 2009ம் 
ஆண்டுக்கு முதல் தங�ளுடைய ையல் நிலங�ள், 
தங�ளுடைய �ைல், தங�ளுடைய �ால் நடை�ள் 
ஊைா� தாம்  கதாழில் கேயயும் அல்லது  கேயது 
க�ாண்டிருந்த நிடலடம மாறி, தறச்ாது மக்�ள் 
்ட்டினியில் ைாழும் சூழடலயும் ட�சயந்தி நிற� 
சைண்டிய சூழடலயும் அரோங�ம் ஏற்டுத்திக் 
க�ாடுத்துள்்ளது.

 சமறகுறி்பபிட்ை தரவு�ள் அரோங�த் 
தர்பபில் உள்்ள புள்ளிவி்ரம் தான இது. ஆனால் 
இடதவிை கூடுதலான அ்ளவு �ாணி�ட்ள 
அ்�ரித்து டைத்திருக்கின்றார்�ள். .....டைத்திருக் 
கின்ற 33,362 ஏக்�ர் மக்�ளுக்குரிய �ாணி என்ற 
ைட�யில் மி� அதி�மான �ாணி�ள் எனறு 
கோல்லுகிறீர்�ள் என்றால், ஒவகைாரு பிரதான 
வீதியிலும் நீங�ள் இ்றஙகி்ப ்ாருங�ள். 
ைா�னங�ளில் ச்ாகும்ச்ாது ்ாருங�ள்.  
எத்தடன இராணுை மு�ாம்�ள். எத்தடன 
�ைற்டை மு�ாம்�ள். எத்தடன விமான்ப்டை 
மு�ாம்�ள். எத்தடன சிவில் ்ாது�ா்பபு 
திடணக்�்ளத்தின,  ஏன �ாைல்துட்றயினர் கூை 
அ்�ரித்து டைத்திருக்கி்றார்�ள். உதாரணத்திறகு 
முல்டலத்தீவு  �ாைல் நிடலயம் இ்பச்ாது 

இருக்கும் �ாணிகூை தனியாருடையது தான. 
அந்த �ாணிக்�ாரர்�ள் இ்பச்ாது இஙகு தான 
இருக்கின்றார்�ள். அ்ப்டியா� இைர்�ள் மக்� 
ளுடைய �ாணி�ட்ள அ்�ரித்து மக்�ள் ஒரு வித 
முைக்�த்திறகு உள்்ளாக்�்ப்ட்ை நிடலடம�ள் 
இஙச� �ாண்ப்டுகின்றன.

 முனபு, கு்ளங�ட்ளக் �ட்டி டைத்தது 
மனனர்�ள் எனறு ைரலாறறினூைா� நாம் அறி 
கினச்றாம். இ்பச்ாது அந்த  கு்ளங�ட்ள மூடி, அந்த 
கு்ளங�ளுக்கு சமசல இராணுை மு�ாம்�ட்ளயும், 
கு்ளங�ட்ள, �ாணி�ட்ள மூடி அைறறிறகு சமசல 
விமான்ப்டை மு�ாம்�ட்ளயும் அடமக்கின்ற 
நிடலடம தான ைைக்கிசல �ாண்ப்டுகி்றது. 
ைைக்கு மட்டுமில்டல கிழக்ட�யும் சுட்டிக் 
�ாட்ைலாம். ஓட்டுசுட்ைான பிரசதேத்தில் இருக் 
கின்ற அம்பு கிராமத்தில் 7 கு்ளங�ட்ள மூடி, 7 கு்ளங 
�ச்ளாடு சேர்த்து  8,000 ஏக்�ருக்கு சமல் அ்�ரித்து 
விமான்ப்டைத்த்ளத்டத அடமக் கி்றார்�ள்.

 இது தவிர ஒட்டுசுட்ைான ந�ர் ்குதியில் 
இருந்து இரண்டு கிசலாமீட்ைர் கதாடலவில் உள்்ள  
திருமானந்தம் கு்ளம் என்ற மு�ாடம மூடி அ்ப்டிசய 
இராணுை மு�ாடம அடமத்திருக்கி்றார்�ள். 
இது எனன சைடல எனறு நீங�ச்ள ்ாருங�ள். 
கதன்குதி�ளில் இ்ப்டியான  கு்ளங�ட்ள மூடி 
அஙகிருக்கும் மக்�ளின ையல்�ட்ள அ்�ரித்ததா� 
சுட்டிக் �ாட்டுகிச்றாமா? எங�ளுடைய மக்�ள் 
தங�ள் இழந்த �ாணி�ளுக்கு இ்பச்ாது எனன 
கேயைது. முல்டலத்தீவில் இருந்து க�ாண்டு 
கேழி்ப்ா� தங�ளுடைய உடழ்பபின மூலமா� 
தங�ளுடைய பிரசயாேனமான ்ணி�ளின 
மூலமா� விைோயத்டத கமனசமலும் சி்ற்ப்ா� 
கேயது க�ாண்டிருக்கின்ற மக்�ள், இனட்றக்கு 
எவை்ளவு �ாணி�ட்ள்ப ்றிக�ாடுத்து விட்டு 
நிர்க்�தியா� நிற� சைண்டிய நிடலடமடயத் 
தான இந்த அரோங�ம் கேயது க�ாண்டிருக்கி்றது 
என்டத சுட்டிக்�ாட்ை விரும்புகிச்றன.
 ஏற�னசை 1984ம் ஆண்டு �ால்ப்குதி 
யில் க�ாக்கு்ளாய சமறகு, க�ாக்கு்ளாய 

கிழக்கு க�ாக்குத்கதாடுைாய கதறகு, க�ாக்குத் 
கதாடுைாய மத்தி, க�ாக்குத்கதாடுைாய ைைக்கு, 
�ருநாட்டுக்ச�ணி இவைாறு ஆறு கிராமங 
�ளிலிருந்தும் மக்�ட்ள கைளி சயறறிய பினபு 
விடுதடல்ப புலி�ட்ள அழிக்�்பச்ாகினச்றாம், 
அைர்�ள் �ாடு�ளில் ஊடுருவி இருக்கின்றார்�ள்  

எனறு கூறித் தான இந்த கிராம மக்�ட்ள  இராணுைம் 
ைலுக்�ட்ைாயமா�  கைளிசயறறினார்�ள். இந்த 
மக்�ள் அ�தி�்ளா� முல்டலத்தீவு ந�ர்ப்குதிக்கு 
ைந்து சேர்ந்த ச்ாது, அந்த கிராமங�ளில் 
விடுதடல்ப புலி�ட்ள்ப பிடிக்�வில்டல. இராணு 
ைம் கேயதது எனனகைன்றால்  கைலிஓயா 
என்ற க்யரில் சிங�்ள பிரசதே கேயலர் பிரிடை 
உருைாக்கினார்�ள்.

 இதில் கைலிஓயா என்ற க்யடர 
உருைாக்கினாலும், நான ஏற�னசை குறி்பபிட்ைது 
ச்ால 28ஆயிரம் ஏக்�ர் நில்ப்ர்பபில், திரிச�ாண 
மடல, ைவுனியா ைைக்கு, �டரத்துட்ற்ப்றறு 
ையற�ாணி�ள், ஒட்டுசுட்ைான பிரசதே  கேயலர் 
பிரிவில் உள்்ள �ாணி�ள், அனுராதபுர ்குதியில் 
உள்்ள சில �ாணி�ள், இந்த ைட�யில் குறித்த 
பிரசதேத்டத உருைாக்கி தமிழ மக்�ளின 
நிலங�ட்ள அ்�ரித்துள்்ளனர்.

 சமலும் தமிழ மக்�ள் ்யன்டுத்தி ைந்த 
கு்ளங�ள் அதாைது, நீர்்ப்ாேனக் கு்ளங�ள் எனறு 
கோல்லக் கூடிய ஆரியன கு்ளம், முந்திரிட�க் கு்ளம் 
மறறும் அடத ஒட்டிய �ாணி�ள், மறிசசிக்�ட்டி  
கு்ளத்டதயும் சேர்த்து அ்�ரித்துள்்ளார்�ள்.
 இந்த ்குதி�ளில் மக்�ள் கநற்யிர்�ட்ள 
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�மிழி்ன அைககுமுலறககு எதிராகத் வ�ாைஙகியது�ான் ஈழத் �மிழரகளின்  
விடு�லைப ரபாராட்ைம். அதில் நிை மீட்பபுப ரபாராட்ைம் என்பது 

ஒரு பகுதி. துபபாககிகள வகாண்டு �ான் ஒரு இ்னத்ல� அழிகக 
ரெண்டும் என்றில்லை. அம் மககளின் நிைஙகல்ள அபகரித்து, அெரகளின் 
ொழ்ொ�ாரம், ொழ்விைஙகல்ள லகயகபபடுத்துெ�ன் மூைமும் ஓர இ்னம் 
�்னது இருபலப �ககலெத்துக வகாள்ள முடியாமல் வெய்து, �்னது பூரவீக 
நிைஙகல்ள விட்டு  ெலிந்து இைம்வபயரத்துெ�ன் மூைம் ர�ெமற்றெரகள 
என்ற நிலைலய அலைய லெத்�லும் இ்னபபடுவகாலை �ான்.
 இந்� சூழலில் �மிழர �ாயகம் வ�ாைரச்சியாக இைஙலக அரசு, அரெ 
பலைகள மற்றும் சிஙக்ள மககளி்னால்  அபகரிககபபட்டு ெருெது குறித்து 
முன்்னாள ெைமாகாைெலப  உறுபபி்னர ரவிகரன் அெரகள இைககு 
ஊைகத்திற்கு ெழஙகி ெரும் சிறபபு வெவவியின் இரண்ைாம்  பகுதி.....
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கிழக்கு மா�ாணத்திடன ்ாது�ாருங�ள் என்ற 
குரல் கதாைர்சசியா� ஒலித்துைரும் நிடல 

யில் அந்த குரல் கதாைர்பில் கேவிோயக்கும் 
நிடலகயன்து இல்லாத நிடலசய இனறு 
ைைக்கு கிழக்கு தமிழர் தாய�்ப்குதியில் �ாண்ப 
்டுகின்றது.
 தமிழ சதசியம் கதாைர்பில் ைாயகிழிய 
ச்சுசைாரும் அதடன டைத்து அரசியல் கேய 
சைாரும் அதடன டைத்து ையிறு ை்ளர்்ப 
ச்ாரும் கிழக்கு கதாைர்பில் ைாயமூடி கமௌனி 
�்ளா�சையிருந்துைருகின்றனர்.
 கிழக்கில் தமிழர்�ளின இரு்பபிடன 
ச�ள்விக்குட்்டுத்தும் ைட�யிலான கேயற்ாடு 
�ள் கதாைர்சசியா� எமது �ட்டுடர�ள் ஊைா� 
கைளிக்க�ாணர்ப்டுகின்றச்ாதிலும் அது 
கதாைர்பில் �ண்டும்�ாணாத நிடலயிசலசய 
தமிழ சதசிய ்ர்பபில் கேயற்டுசைார் இருந்து 

ைருைது கிழக்கிடன முழுடமயா� தாடரைார்த் 
துக்க�ாடுக்� தயாராகிவிட்ைார்�்ளா என்ற ச�ள்வி 
இனறு கிழக்கு மக்�ள் மத்தியில் எழுந்துள்்ளது.
 கிழக்கு மா�ாணத்தில் தமிழர்�ளின 
ைரலாறறு கதானடம�ள் க�ாண்ை ந�ரமா� 
திருச�ாணமடல மாைட்ைம் உள்்ளது.இதன �ார 
ணமா� தமிழீழ விடுதடல்பபுலி�ள் �ட்சியின 
தடலைரால் திருச�ாணமடல மாைட்ைம் 
தமிழீழத்தின தடலந�ரா� க�ாள்்ள்ப்ட்டு 
அறிவி்பபு�ள் கைளியிை்ப்ட்ைன. ஆனால் இனறு 
திருச�ாணமடல ந�ரத்தில் உள்்ள தமிழர்�ளின 
ைரலாறறு கதானடமயிடன இல்லாமல்கேயயும் 
நைைடிக்ட��ள் மி�வும் திட்ைமிட்ை ைட� 
யில் முனகனடுக்�்ப்டுகின்றன. தமிழ 
சதசிய கூட்ைடம்பபின தடலைர் இரா.ேம் 
்ந்தன ஐயாவின கதாகுதியிசலசய இந்த 
கேயற்ாடு�ள் மி�வும் திட்ைமிட்ை ைட�யில் 
முனகனடுக்�்ப்ட்டுைரும் நிடலயில் அதடன 
தடுக்�முடியாத ட�யறு நிடலயில் இனறு தமிழ 
சதசிய ேக்தி�ள் நினறுக�ாண்டிருக்கின்றன.
 திருச�ாணமடலயில் தமிழர்�ளின ்ாரம் 
்ரியமா�வும் டேை மக்�ளின கதானறுகதாட்ை 
புனித இைமா�வும் �ருத்ப்ட்ை �னனியா கைந்நீர் 
ஊறறு்ப்குதி இனறு முறறுமுழுதா� சிங�்ள 
மய்ப்டுத்த்ப்ட்டுள்்ளது.
 யுத்தம் கமௌனிக்�்ப்ட்ை �ாலம் கதாைக் 
�ம் மி�வும் திட்ைமிட்ை ைட�யில் இந்த 
கேயற்ாடு�ள் முனகனடுக்�்ப்ட்டுைந்த நிடல 
யில் இனறு அதடன கதால்க்ாருள் திடணக் 
�்ளம் ஊைா� கைளி்ப்டையா� கேயைதற�ான 
கேயற்ாடு�ட்ள சிங�்ள அரசு முனகனடுத்துள்்ளது.

 2014ஆம் ஆண்டு �னனியா கைந்நீர் ஊறறு 
்குதிக்கு கேல்ைதறகு புதிதா� ்ாடதகயானறு 
அடமக்�்ப்டுைது கதாைர்்ா� அனறு தமிழ 
மக்�ள் தமது ேந்சத�த்திடனயும் அதிர்்த்திடயயும் 
கதரிவித்திருந்தனர்.
 நீண்ை�ாலமா� ்யன்டுத்த்ப்ட்டு 
ைரும் ைழடமயான ்ாடத மூை்ப்ட்டு புதிய 
்ாடதகயானறு அடமக்�்ப்டுைது �னனியா 
கைந்நீர் ஊறறு பிரசதேத்தில் க்ரும்்ானடம 

ேமூ� மக்�ட்ள குடிசயறறுைதற�ான முயற 
சியா� இருக்�லாம் எனறு ேந்சதகி்ப்தா� 
திருச�ாணமடல ்ட்டிணமும் சூழலும் 
பிரசதேத்திற�ான உள்ளுராட்சி ேட்த் தடலைரான 
இராமலிங�ம் விச�ந்திரன என்ைர் அனட்றய 
�ால்ப்குதியில் தனது எதிர்்பபிடன �டுடமயா� 
்திவுகேயதிருந்தார்.
 திருச�ாணமடல மாைட்ை இந்துக்�ள் 
க்ரும்்ாலும் ேமய மரபு�ளின ்டி இந்த 
தலத்திசலசய இ்றந்தைர்�ளின ஆத்ம 
ோந்திக்�ான அந்திசயட்டிக் கிரிடய�ட்ள 
கேயதுைருகின்றனர். ஏழு கைந்நீர் ஊறறுக் 
கிணறு�ட்ளக் க�ாண்ை �னனியா ்குதியில் 
இ்பச்ாது இந்து மத அடையா்ளங�ள் அருகி 
க்ௌத்த ைழி்ாட்டுக்குரிய அடையா்ளங�ச்ள 
முனனிடல ்டுத்த்ப்ட்டுைருைதா� தமிழ மக்�ள் 
கதாைர்சசியா� குற்றஞோட்டிைந்தனர்.

 இந்த நிடலயில் குறித்த ்குதி யானது 
அனுராதபுரத்துக்�ால க்ௌத்த அடையா்ளங 
�ட்ளக்க�ாண்ைதா� �ாண்ப்டுைத னால் அதடன 
க்ௌத்த மதத்தின அடையா்ளமா� அறிவித்து 
குறித்த ்குதிடய க்ௌத்த மதசமம்்ாட்டுக்�ா� 
கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளம் முழுடமயா� 
க்ாறு்பச்றறுக்க�ாண்டுள்்ளது.
 இதனமூலம் முறறு முழுதா� க்ௌத் 
தமய்ப்டுத்த்ப்டும் நைைடிக்ட��ளுக்கு உட் 
்டுத்த்ப்டும் நிடலடம �ாண்ப்டுகின்றது.
இவைா்றான நைைடிக்ட��ட்ள சிங�்ள க்ௌத்த 
சமலாதிக்� அரசு முனகனடுத்துள்்ள நிடலயில் 
இதுைடரயில் குறித்த நைைடிக்ட�க்கு எந்தவித 
தமிழ சதசிய தர்பபிலிருந்தும் ஒரு எதிர்்பபுக்கூை 
கைளிைரவில்டலகயன்சத மி�வும் �ைடலக் 
குரியதான விையமா�வுள்்ளது.
 ைைக்கின குருந்தூர்மடல விை�ாரத்தில் 
ச்ாராடிய தமிழ சதசிய ேக்தி�ள் �னனியா 
கைந்நீரூறறு விையத்தில் அடமதி�ா்ப்து ஏன 
என்ற �ைடல கிழக்கில் உள்்ள தமிழ சதசியத் 
திடன சநசிக்கும் தமிழ மக்�ள் மத்தியில் இருந்து 
ைருகின்றது.
 இதுச்ானச்ற 2007ஆம் ஆண்டு 
கிழக்கில் யுத்தம் கமௌனிக்�்ப்ட்ைதன பினனர் 
திருச�ாணமடல மட்ைக்�்ள்பபு மாைட்ைத்தில் 
கதாைர்சசியான க்ௌத்தமயமாக்�ல் கேயற்ாடு 
�ள் முனகனடுக்�்ப்ட்டுைருகின்றன.யுத்தம் 
கமௌனிக்�்ப்ட்ைதன பினனர் யுத்தம் நடைக்ற்ற 
்குதியi �ட்டிகயழு்பபும் கேயறறிட்ைம் என்ற 
ச்ார்டையில் சிங�்ள குடிசயற்றங�ட்ளயும் 
வி�ாடர�ட்ளயும் அடமக்கும் ்ணி�ட்ளசய 
சிங�்ள அரசு�ள் மி�வும் திட்ைமிட்ை ைட�யிலான 
கேயற்ாடு�ட்ள முனகனடுத்தன.
 குறி்ப்ா� மட்ைக்�்ள்பபு ்ட்டி்ப்ட்ள 
பிரசதே கேயலா்ளர் பிரிவுக்குட்்ட்ை க�விளி 
யாமடு எனனும் ்குதியில் க்ௌத்த வி�ாடர 
�ள் அடமக்�்ப்ட்டு அ்ப்குதியில் 60க்கும் 
சமற்ட்ை சிங�்ள குடும்்ங�ட்ள குடிசயற 
றும் கேயற்ாடு�ள் 2009ஆம் ஆண்டு�ால்ப 
்குதியிலிருந்து முனகனடுக்�்ப ் ட்டு ைருகின்றன.
 இ்ப்குதியானது மண்முடனடய தடல 
ந�ரா� க�ாண்டு ஆட்சிகேயத உல�நாசசியார் 
எனனும் அரசியின ச�ாட்டைதான இனறு 
க�விழியாமடுவில் வி�ாடர அடமக்�்ப்ட்ை 
்குதியாகும்.குறித்த ்குதியானது உல�நாசசி 
யாரின அரண்மடன�ள் மறறும் அைர் ஓய 
கைடுக்கும் பூங�ா ஆகியனைறட்றக்க�ாண்டு 
அடமக்�்ப்ட்டிருந்தது. 
 எனினும் அஙகிருந்த அரண்மடன 
எசேங�ள் அழிக்�்ப்ட்டு வி�ாடர அடமக் 
�்ப்ட்டு அ்ப்குதியிலிருந்த தமிழர்�ளின ைர 
லாறறு எசேங�ள் அழிக்�்ப்ட்ைது மட்டுமனறி 
அ்ப்குதியில் இனறு க்ரும்ளைான சிங�்ள 

மக்�ள் குடிசயற்ற்ப்ட்டு தனியான கிராம 
சேடையா்ளர் பிரிைா� மாற்ற்ப்ட்டுள்்ளது.
 இசதச்ானறு ் ல ் குதி�ள் மட்ைக்�்ள்பபு 
மாைட்ைத்தில் முனகனடுக்�்ப்டுைதுைன திரு 
ச�ாணமடலயில் ஏற�னசை இவைா்றான ் ணி�ள் 
முழு மூசசுைன முனகனடுக்�்ப்ட்டுள்்ளது.
 இலஙட� �ாலணித்து பிடியில் இருந்து 
விடு்ட்டு சுதந்திர �ாறட்ற இலஙட�யராய 
சுைாசித்த ச்ாதும் இடையில் புகுந்த அதி�ார 
கைறிபிடித்த அரசியல் சிறு்ானடமயினடர 
ஓரம்�ட்டியது. ேர்ை�ன ைாக்குரிடமயின 
சதாற்றம் இனைாததிறக்�ான �தடை முழு 
டமயா� தி்றந்துவிட்ைது.தாராண்டமைாத க்ாரு 
்ளாதாரத்டத ஆசியாவிசல அறிமு�்ப்டுத்திய 
இலஙட� அதில் கைறறி�ாணாடமக்�ான அடி்ப 
்டை �ாரணம் கூர்டமயான இன்ப்ாகு ்ாடும், 
அதனால் ஏற்ட்ை உள்நாட்டு ச்ார்�ளுசம!

 இந்த நாட்டில் தமிழேமூ�ம் க்ரும் 
்ானடமயினத்தின உரிடம�ட்ள ச�ட்க்�வும் 
இல்டல அைர்�்ளது சுதந்திரங�ட்ள தட்டி்றிக்� 
முயறசிக்�வும் இல்டல தங�ளிைம் இருந்த 
்றிக்�்ப்ட்ை உரிடம�ள்,சுதந்திரங�ட்ளசய ச�ட் 
கி்றார்�ள். ஆனால் இனைாத அதி�ார அரசியல் அடத 
க�ாடுக்� மறுக்கி்றது.இந்த நாடு விடுதடலக்்ற 
சிறு்ானடம தமிழ ேமூ�ம் ைரலாறறில் ஆறறிய 
்ங�ளி்பபு மட்றக்�்ப்ட்டுள்்ளது.ஒரு சில சிங�்ள 
தடலடம�ச்ள அடத நிடனவுகூருகின்றார்�ள்.
 ்றிக்�்ப்ட்ை உரிடம�ட்ளயும்  ஒடுக் 
�்ப்டும் இனத்டத ்றறியும் �டுடமயா� 
எழுதினாசலா அல்லது ச்சினாசலா ்யங�ரைாத 
தடு்பபுேட்ைத்தில் இன முரண்்ாடு�ட்ள 
�ாரணம் �ாட்டி ட�து கேயகின்றனர்.இது இன 
நல்லிணக்�த்துக்கு ோவுமணி அைடி்ப்சத!ஆகும்.
 ேம�ாலத்தில் சுதந்திரமடைந்த இந்தியா 
இனறு உள்நாட்டு ச்ார் பிரிவிடனைாத 
சமாதல்�ள் இல்லாமல் இருக்� அம்ச்த்�ர் 
ைடரந்த மதசோர்்ற்ற அரசியல் திட்ைசம 
�ாரணமாகி்றது. ஆனால் இஙகு அதி�ாரத்தின 
மூலதனமா� மதைாதமும், இனைாதமுசம 
்யன்டுகி்றது இது அரசியல் யா்பபு மூலமா� 
முனகனடுக்�்ப்டுகி்றது.
 தமிழசதேம் திட்ைமிட்டுசிடதக்�்ப்டு 
ைதும் கதாைர்கி்றது அம்்ாட்ற மாைட்ைம் 
உருைாக்�்ப்ட்ைதன துயரத்டத இனறு 
கிழக்கு தமிழர்�ள் அனு்விக்கி்றார்�ள்.  1961ல் 
தமிழேமூ�த்டத சிறு்ானடமயினராக்கும் 
முயறசியா�சை மட்ைக்�்ள்பபுமாைட்ைத்தின 
�ல்முடன,ேம்மாந்துட்ற, அக்�டர்றறு,க்ாத்து
வில்,்ாணம,உ�ன,தமன ஆகிய பிரசதகேயலா்ளர் 
பிரிவு�ட்ளயும் ்துட்ள மாைட்ைத்தின ம�ா 
ஓயா,்தியத்தலாை ஆகிய பிரசதே கேயல� 
பிரிவு�ட்ளயும் இடணத்து அம்்ாட்ற மாைட்ைம் 
உருைாக்�்ப்ட்ைது. இதன மூலம் இனறு கிழக்கின 
தமிழேமூ�த்தின இன்ப்ரம்்ல் குட்றக்�்ப்ட்டு 
உள்்ளது.
 ைைக்ட� விை கிழக்ட� விரும்பிய 
ச்ால ட�யாளும் நிடல இனறு க்ருந்சதசிய 
ைாதத்திைம் இருக்கி்றது.இதற�ான ைலுசேர்க்கும் 
விதமா� தமிழர்�ள் அதி�்ளைான ைாக்கு�ட்ள 
சதசியத்திறக்கு எதிரானைர்�ளுக்கு ைழஙகி 
இருக்கி்றார்�ள் என்து க்ரும் துரதிர்்ஷைம்.
இனனும் சிறிது�ாலம் தமிழ சதசியத்திறகு 
எதிரான ேக்தி�ள் உ்றஙகும் நிடலயிலிருந்தால் 
கிழக்கில் தமிழினம் மி�வும் சமாேமான இரு்பட் 
கதாடலத்த ேமூ�மா� மாற்ற்ப்டும் என்சத 
உண்டமயாகும்.
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ேர்ைசதே தரம் ைாயந்த �ணணி, மு�ா 
டமத்துை �றட�கநறி�ட்ள ைழஙகு 

ைதற�ா� இலஙட�யின ைை ்குதியில், ேர்ை 
சதே கதாழில் முயறசியாண்டமயா்ளரான 
�னைாடை ைசி்பபிைமா�க் க�ாண்ை புலம் 
க்யர் தமிழர் திரு இந்திரன ்த்மநாதன 
அைர்�ளினால் 26.02.2023 அனறு:  :Northen Uni 
ஆரம்பித்து டைக் �்ப்ட்டுள்்ளது.

 மக்�ளினதும் அைர்�ள் ோர் ேமூ�த்தி 
னதும் உயர்வுக்கும் க்ாரு்ளாதாரத்டத உரு 
ைாக்கு ைதறகும் சைடலைாய்பபுக்�ட்ள 
உருைாக்� சைண்டும் அல்லது இனட்றய 
கேல்கநறிக்ச�ற் உல�த் தரம் ைாயந்த 
ேர்ைசதே தரம் ைாயந்த நிபுணத்துைம் �ல்வியின 
ைழங�சைண்டும் என இ்ப்ல்�டலக்�ழ� 
அஙகுரார்்ப்ண நி�ழவில் திரு இந்திரன 
அைர்�ள் குறி்பபிட்ைார்�ள்.

 அத்துைன இவைாறு ்ட்ைங�ட்ள 
ைழஙகும் ச்ாது குட்றந்த கேலவில் கூடிய்ளவு 
சைடலைாய்பபிடன க்றறுக்க�ாள்்ளக் கூடிய 
்ட்ை்ப்டி்பபுக்�ட்ள   SLIIT  ைழஙகுைதனால் 
SLIIT உைன இடணந்து ்ட்ை்ப்டி்பபுக்�ட்ள 
ைழங�வுள்்ளது.

 அத்ட�ய ஓர் தனியார் ் ல்�டலக்�ழ�ம் 
இனட்றய சூழல் மி�வும் சதடையானதா� 
உள்்ளது. அதிலும் குறி்ப்ா� �ணணி 
மு�ாடமத்துைக் �றட��ளும் அது ோர்ந்த 
கதாழில் ைாய்பபுக்�ளும் க்ரும்ளவில் 
சதடை்ப்டுகின்ற ஓரு சூழலில் இ்ப்ல் 
�டலக்�்ளத்தின ைருட�யானது �ாலம் அறிந்து 
இட்ை ஓர் விடதயா� �ருத்ப்டுகின்றது.
 இனறு எமது மாணைர்�ள் க�ாழும்பு 
கேனறு ்ட்ைம் க்றுைதறகு ஆகும் கேலவின 
்ாதியிலும் குட்றந்த கேலவில் இஙகு 
்ட்ைங�ட்ள க்றறுக்க�ாள்்ள முடியும் 
என்துைன இ்ப்ட்ைங�ள் இலஙட�யில் 
்ல்�டலக்�ழ� ஆடணக்குவினால் அஙகீ 
�ரிக்�்ப்ட்ைடையா�வும் உள்்ளடம குறி்ப 
பிைத்தக்�தாகும்.
 இ்ப்ல்�டலக்�ழ�த்தின அஙகுரார்்ப 
்ண நி�ழவில் �லந்துக�ாண்டிருந்த �ல்வித் 
துட்ற ோர்்ானைர்�ளும் இதடனசய குறி்பபி 
டுகின்றனர்.
 புலம்ச்யர்ந்து ைாழும் உ்றவு�ளினால் 

்ல்சைறு முயறசி�ள் எமது மண்ணில் 
ஆரம்பிக் �்ப்ட்டிருந்தாலும் �ல்வித்துட்ற 
ோர்ந்த ஓர் ்ாரிய நீண்ை�ால முதலீைா� இது 
சநாக்�்ப்டுகின்றது.

 எதிர்ைரும் �ாலங�ளில் இத்துைன 
இடணந்தான துடணக்�ல்விச சேடை�ள், 
கதாழில்துட்ற�ள் என்ன விருத்தியடையும் 
இதறகும் முனசனாடியா� “Magixtech” இனால் 
கமனக்ாருள் அபிவிருத்தி்ப்குதிகயானறும் 
இ்ப்ல்�டலக்�ழ�த்தில் அஙகுரார்்ப்ணம் 
நி�ழ விறகு ஆரம்பிக்�்ப்ட்டுள்்ள ஓர் 
முனசனாடி நி�ழசசியாகும்.
 இவைாறு ்ல்சைறு திட்ைமிைல் 
�ளுைன ஆரம்பிக்�்ப்ட்ை  “Northen Uni”  
ஆனது சமலும் ை்ளர்ந்து தனது சேடை�ட்ள 
விரிவு்டுத்தி எமது ேமூ�த்தின க்ாரு்ளாதார 
ை்ளர்சசிக்கு ஓர் மாக்ரும் ்ங�ளி்பபிடன 
எதிர்�ாலத்தில் ைழஙகும் என்சத ்லரதும் 
எதிர்்ார்்ப்ா� உள்்ளது.
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ரகளவி:
 எஙக்ளது ொெகரகளுககு �ஙகல்ள 
அறிமுகபடுத்திக வகாளளுஙகர்ளன்!

பதில்:
 எனனுடைய க்யர் கே.அனபுராோ. நான  
மனனார்  மாைட்ைத்டதச சேர்ந்தைன. எனனுடைய 
குருத்துை்ப ்ணியின நிமித்தம், ்ல இைங�ளிலும் 
நான ்ணி கேயது ைந்திருக்கிச்றன. 

 குறி்ப்ா� யாழ்ப்ாணம், ைனனி பிர 
சதேத்தில் முல்டலத்தீவு, கிளிகநாசசி, ைவுனியா 
ச்ான்ற இைங�ளிலும் இனனும், கைளிநாட்டில் 
பிரானசிலும் நானகு ைருைங�ள் ்ணி கேயைதறகு 
ைாய்பபுக் கிடைத்தது. எனனுடைய குருத்துை 
்ணியின 25ைது ஆண்டு இவைாண்டு. இ்ப்ணிக் 
�ாலத்தில் டைத்திய ோடல�ளில் ஆனம 
குருைா�வும் அதன பினனர் மட்றயுடரஞரா�வும் 
அதடனத் கதாைர்ந்து பிரானசில் லூர்து 
திருத்தலத்தில் ஆனம குருைா�வும் அஙகு 
ைரும் யாத்திரியர்�ளின ஆனமீ� ைழி�ாட்டி 
யா�வும், பினனர் எங�ளுடைய சிறிய குரு 
மைத்தில் உருைாக்குனரா�வும், கதாைர்ந்து மாங 
கு்ளத்தில் அடமந்திருக்கும் அைய�ங�ட்ள இழந் 
தைர்�ளுக்கு கேயறட�யா� அடைய�ங�ட்ள 
க்ாருத்தும் ‘அடமதிக்�ரங�ள்’ நிடலயத்தின 
இயக்குநரா�வும், அதனபினனர் முல்டலத்தீவின 

ஒட்டிசுட்ைானில் மலரும் முல்டல �ல்விை்ள 
நிடலயத்தில் ்ணியாறறிசனன.
 இ்பச்ாது கிளிகநாசசியில் அனடன 
இல்லத்தின �ல்விை்ள நிடலயத்தில் ்ணி 

யாறறுகினச்றன. இைறட்ற விை நான எழுத்து 
துட்றயில் ஈடு்ட்டு ைருகிச்றன. நான எழுத் 
துத்துட்றக்கு ைந்ததுகூை திடீர்ைரவு எனறுதான 
கோல்லசைண்டும். நான எழுதுைதறகு நிடனத் 
ததில்டல. ஆனால் குருைா� ைந்ததன பி்றகு எனது 
்ணி�ளின நிமித்தமா� ஒவகைாரு இைங�ளிலும் 
இருந்தச்ாது எழுத சைண்டிய சூழநிடல�ள் 
ஏற்ட்ைன.

 குறி்ப்ா� 1998 முதல் 2002 ைடர 
யாழ்ப்ாணத்தில் இருந்தச்ாது மி�வும் 
்யங�ரமான ஒரு சூழலில் மக்�ள் ைாழந்து 
க�ாண்டிருந்தார்�ள். இ்பச்ாது நானட�ந்து 
்த்திரிட��ள் யாழ்ப்ாணத்திலிருந்து கைளி 
ைருகின்றன. அ்பச்ாது ஒரு ்த்திரிட�கூை 
கைளிைரவில்டல. மி�வும் �ஸ்ரமான சூழலில் 
உதயன ்த்திரிட� மட்டும் மிகுந்த க�டுபிடிக்குள் 
ைந்துக�ாண்டிருந்தது. 
 அந்நாள்�ளில் அந்த ்த்திரிட�யில்தான 
மக்�்ளது பிரசசிடன�ள் ஓர்ளவு கைளிைந்தன. 
ஒருமுட்ற அந்த்ப ்த்திரிட� இயங�முடியாத 
அ்ளவிறகு ைனமுட்ற�ள் பிரசயாகிக்�்ப்ட்டு 
இருந்தன. பி்றகு க�ாஞே நாளில் உயி்பபு்ப 

க்றறு திரும்் ைந்தது. அந்த்ப ்த்திரிட�யில், 
டைத்தியோடல ஆனமகுரு என்ற ைட�யில் 
மக்�ளின பிரசசிடன�ட்ள எழுதிைந்சதன. அத 
னூைா� மக்�ளின ்ல்சைறு்ட்ை பிரசசிடன 
�ட்ள்ப ்லரும் அறியக்கூடியதா� இருந்தது. 
பினனர் கைவசைறு ்த்திரிட��ளில் ேமூ�ம் 
ோர்ந்த �ட்டுடர�ட்ள எழுதி ைந்சதன. அ்ப்டி 
மாதம் ஒருமுட்ற கைளிைந்த மனனா என்ற 
்த்திரிட�யில் கதாைர்ந்து 82 ேமூ�ம் ோர்ந்த 
�ட்டுடர�ட்ள எழுதிைந்சதன.

 நான எழுதிய அக்�ட்டுடர�ள் அதிர்வு�ள் 
என்ற க்யரில் 03 நூல்�்ளா� கைளிைந்துள்்ளன. 
எழுதசைண்டிய ஒரு சதடை இருந்த்டியாலும், 
எழுதுைது எனக்கும் ஓர் ஆறறு்ப ்டுத்துதலா� 
இருந்த - இருக்கின்ற ்டியால் கதாைர்ந்து எழுதிக் 
க�ாண்டு ைருகிச்றன. 

 அ்ப்டிச சில்ல நூல்�ட்ள கைளியிட்டு 
இருக்கிச்றன. சூழநிடல�ள் எனடன எழுத்துத் 
துட்றக்கு இழுத்து ைந்தது எனறுதான நான கோல் 
சைன.

ரகளவி: 
 ெமீபத்தில் நீஙகள வெளியிட்டுள்ள 
நூல் பற்றி சுருககமாகச் வொல்ை முடியுமா?

பதில்:
 ‘அனபுள்்ள ஆரியசிங�’ என்ற ஒரு நூடல 
எழுதி இருக்கிச்றன. இந்நூல் தமிழ, ஆஙகிலம் 
மறறும் சிங�்ளத்திலும் கைளிைந்துள்்ளன. சிங 
�்ளத்தில் ைந்தது தமிழில் ைந்த நூலினுடைய 
முழுடமயான கமாழிக்யர்்ப்ா� உள்்ளது. க்ாரு 
்ளாதார கநருக்�டியால் க�ாழும்பில் ‘அ்ற�லய’ - 
ச்ாராட்ைம் ஆரம்்மானது. இ்பச்ாராட்ைத்டத
கூடுதலா� சிங�்ள இட்ளஞர்�ள் முனகனடுத் 
தார்�ள். தமிழர்�ளின ்ங�ளி்பபு மி�க் குட்ற 
ைா� இருந்தது. அ்பச்ாது அடத்ப்றறி ்ல 
�ருத்துக்�ட்ள்ப ்லர் மு�நூலிலும் ்த்திரிட�� 
ளிலும் எழுதிக்க�ாண்டிருந்தார்�ள்.
 ச்ாராட்ைத்தினுடைய சில  நாட்�ளுக்கு்ப 
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அருட்�ந்ல� வெபமாலை அன்புராொ, அமைமரித்தியாகிகள துறெறெலப 
ொரந்� ஒரு கத்ர�ாலிகக குரு. எழுத்துத் துலறயில் ஆரெமுள்ளெர. 

‘அன்புள்ள ஆரியசிஙக’ (�மிழ்), ‘Dear Ariyasinha’ (ஆஙகிைம்),  
(சிஙக்ளம்) ஆகிய மூன்று 

நூல்கள 27.02.2023அன்று    யாழ்பபாைம் கலைத்தூது 
கலையகத்தில் வெளியிைப பட்ை்ன. 
 எமது இ்னபபிரச்சில்ன வ�ாைரபாக ஒரு சிஙக்ளச் 
ெரகா�ரர்னாடு உலரயாடுெது ரபாை  இந்�  நூலை 
எழுதியுள்ளார.  அெரது இந்� எழுத்து அனுபெம் 
வ�ாைரபாக இைககு, அடிக்ளாருைன் ஒரு வெவவிலய 
ரமற்வகாண்ைது. எமது ொெகரகளுககாக அந்�ச் 
வெவவிலய இஙரக �ருகிரறாம்.



க்ருந்சதாட்ை குடியிரு்பபு  நிடலடம�ள் 
கதாைர்பில் கதாைர்ந்தும் திரு்பதியற்ற 

கைளி்ப்ாடு�ச்ள இருந்து ைருகின்றன.கதாழி 
லா்ளர்�ளின தனி வீட்டுத்சதடை ஆடம சை�த்தில் 
ந�ரும் நிடலயில் லயத்து ைாழக்ட�யில் 
இம்மக்�ள் ் ல்சைறு கநருக்கீடு�ளுக்கும் உள்்ளாகி 
ைருைதும் கதரிந்த விையமாகும்.இதனால்  �ல்வி 
மறறும் �லாோர ரீதியான தாக்� விட்ளவு�ளுக்கும் 
க்ருந்சதாட்ை மக்�ள் மு�ம் க�ாடுக்� சைண்டிய 
சூழநிடல சமகலழுந்துள்்ளது.இந்நிடலயில் 
க்ருந்சதாட்ை மக்�ளின குடியிரு்பபு ைேதி�ள் 
சமம்்டுத்த்ப்ட்டு தனிவீட்டு �லாோர நை 
ைடிக்ட��ள் துரிதமாக்�்ப்ை சைண்டும் என்ற 
�ருத்துக்�ள் ஓஙகி ஒலிக் 
கின்றன. இதனிடைசய 
ம ட ல ய � த் து க் � ா ன 
இந்திய அரசின ்த்தாயி 
ரம் வீட்டுத்திட்ைம் விடரவில் ஆரம்பிக் 
�்ப்ைவுள்்ளதா� அடமசேர் ஜீைன கதாண் 
ைமான அண்டமயில் கதரிவித்துள்்ளடம குறி்ப 
பிைத்தக்�தாகும்.
                       “ ஒவகைாருைரும் உணவு,  அடி்ப்டை ைேதி , 
மருத்துை �ைனி்பபு, அைசியமான ேமூ� சைடல�ள் 
உட்்ை  தமதும் தமது குடும்்த்தினரினதும் 
உைல் நலத்துக்கும், நல்ைாழவுக்கும் ச்ாதுமான 
ைாழக்ட�த் தரத்திறகும் உரிடமயுடையைராைர்.
அத்துைன சைடலயினடம, இயலாடம , ட�ம்டம, 
முதுடம �ாரணமா�வும், அடை ச்ான்ற அைரது 
�ட்டு்ப்ாட்டுக்கும் அ்ப்ாற்ட்ை பி்ற சூழநிடல 
�ாரணமா�வும், ைாழக்ட�க்கு ைழியில்லாடம 
ஏற்டும் ேந்தர்்ப்ங�ளில் ்ாது�ா்பபிறகும் 
உரித்துடையைராைர்” எனறு ஒரு மனிதனின 
வீட்டுரிடம கதாைர்்ா�  ஐக்கிய நாடு�ள் மனித 
உரிடம்ப பிர�ைனம் ைலியுறுத்துகின்றது.வீடு 
என்து தனிசய கையிலுக்கும் மடழக்குமான 
ஒரு ஒதுஙகிைம் அல்ல.அது ேமூ� நிறுைனமும் 
கூை.அஙச�தான ேமூ� நா�ரி�த்தின அத்திைாரம் 
இை்ப்டுகின்றது.எனசை வீடு என்து குட்றந்த 
்ட்ே தகுதி�ட்ளயாைது க�ாண்டிருக்� சைண்டும்.
�ாறச்றாட்ைம், குடிநீர் ைேதி, �ழிை�றறும் 
ைேதி�ள், சு�ாதாரமான ேடமயல் ைேதி என்னவும், 
ைாசிக்� இைைேதி�ளும், மினோர ைேதியும் சதடை 
என்ற ைலியுறுத்தல்�ளும் வீட்டு ைேதி குறித்து 
முனடைக்�்ப்டுகின்றன.
 வீடு என்து ஒரு மனிதனின அபிவிருத்தி 
யில் �ணிேமான கேல்ைாக்கு கேலுத்துகின்றது 
என்தடன மறு்ப்தறகில்டல.வீட்டுச சூழல் 
ஒரு மனிதனின சி்ற்ப்ான ைாழவிடனத் 
தீர்மானி்ப்தில் சி்ற்பபிைம் க்றுகின்றது.
எனினும் மடலய� க்ருந்சதாட்ை மக்�ளில் 
க்ரும்்ாலாசனாருக்கு வீட்டு ைேதி என்து 
ஒரு �னைா�சை இருந்து ைருகின்றது.்லர்  
லயத்துச சிட்றக்குள் முைஙகிக் கிைக்கும் 
நிடலயில் கோல்கலாணா துன் துயரங�ட்ளயும் 
அனு்வித்து ைருகின்றனர்.1971 இல் சதாட்ைக்  
குடியிரு்பபுக்�ள் சி்ற்பபுச ேட்ைம் இலக்�ம் 2, 
மறறும் இலஙட� அரசியல் யா்பபு என்ன 
பிரட��ளின குடிமடன�ள் உட்்ை ச்ாதிய 
ைாழக்ட� தரத்திடன அஙகீ�ரிக்கின்றன.எனினும் 
சதாட்ைத் கதாழிலா்ளர்�ள் இது கதாைர்பில் ஒரு 
அ்ாக்கிய ோலி�்ளா�சை கதாைர்ந்தும்  இருந்து 
ைருகின்றடம சைதடனக்குரியதாகும்.
 2003/04 ஆம் ஆண்டின த�ைகலானறுக் 
�டமய,  1996/97 இல் லயன அட்ற�ளின எண்ணிக்ட� 
83.2 வீதமா�வும், 2003/04 இல் இது 63.4 வீதமா�வும் 
�ாண்ப்ட்ைது.இசதசைட்ள தனி மறறும் 
இரட்டை வீடு�ள் 1996/97 இல் 10.2 வீதமா�வும், 
2003/04 இல் 28.1 வீதமா�வும் �ாண்ப்ட்ைது.
இந்நிடலயானது தனி மறறும் இரட்டை வீடு�ளின 
அதி�ரி்பபிடன கைளி்ப்டுத்தியது.இந்நிடலயில் 
ஏடனய வீடு�ள் என்ற அடி்ப்டையில் 1996/97 
ல் �ாண்ப்ட்ை 6.6 வீதமானது, 2003/04 இல் 
18.5 ஆ� உயர்டைடைந்தது.இவைா்றா� 
ஏடனய வீடு�ள் அதி�ரி்ப்தறகு �ாரணம் 
கதாழிலா்ளர்�ள் தாமா�சை தனியட்ற�ட்ள 

அடமத்துக் க�ாண்ைடமசயயாகும் எனறு கதரி 
விக்�்ப்டுகின்றது.இத்தனி இடண்பபுக்�ள் 
க்ாதுைா� ேடமயலட்ற�்ளா�வும், கநரிேடல 
ஓர்ளவு இலகு்டுத்தவும் உதவியதுைன புதிதா� 
மணமான தம்்தி�ளுக்கு ்டுக்ட�யட்ற�்ளா�வும் 
்யன்ட்ைன.2009/10 குடிமடன ைரவு மறறும் 
கேலவு கதாைர்்ான ஆயவு 56.1 வீதமான 
குடும்்ங�ள் லயன�ளில் ைாழைதா� குறி்பபி 
டுகின்றது.இசதசைட்ள கிராம மறறும் ந�ர்்ப 
பு்றங�ளுைன ஒ்பபிடுட�யில், க்ருந் சதாட்ைத் 
துட்றயில் 57.1 வீதமாசனாரின ைாழவிைங�ள் 
இரண்டு ்டுக்ட� அட்ற�ளுக்கு குட்றைா�சை 
�ாண்ப்டுகின்றது.சமலும் கிராம்பபு்றங�ளில் 80 

வீதத்திறகு அதி�மான வீடு�ள் இரண்டு அல்லது 
அதறகு சமற்ட்ை ்டுக்ட� அட்ற�ட்ளக் 
க�ாண்டுள்்ளதுைன 47 வீதமானடை மூனறு 
அல்லது அதறகு சமற்ட்ை ் டுக்ட� அட்ற�ட்ளக் 
க�ாண்டிருந்ததா�த் கதரியைந்தது.
 இசதசைட்ள 1996 ம் ஆண்டின த�ை 
கலானறின்டி இரட்டை லயன �ாம்்ரா அலகு�ள் 
104556 �ாண்ப்ட்ைதுைன, ஒறட்ற லயன �ாம்்ரா 
அலகு�ள் 108825 �ாண்ப்ட்ைன.அத்துைன தற 
�ாலி� வீடு�ள், குடிடே�ள் தற�ாலி� குடில்�ள் 
என்ப்லவும் சதாட்ைங�ளில் �ாண்ப்ட்ைன.1927 
ம் ஆண்டு முதல் 1945 ம் ஆண்டு ைடரயிலான 
�ால்ப்குதியில் அசந�மான லயன வீடு�ள் 
நிர்மாணிக்�்ப்ட்ைன.1971 ம் ஆண்டு நடைக்ற்ற 
ேமூ� க்ாரு்ளாதார அ்ளவீட்டிற�டமய 85 வீதமான 
க்ருந்சதாட்ைத் கதாழிலா்ளர்�ள் ைாழந்த வீடு 
�ளில் 89 வீதமானடை லயன வீடு�ச்ளயாகும்.
க்ருந்சதாட்ை மக்�ள் கதாட�யில் 50 வீதத்திறகும் 
சமற்ட்ை குடும்்ங�ள் ஒரு அட்ற மாத்திரம் 
க�ாண்ை வீடு�ளிசலசய ைாழந்தனர்.1971 இல் 
இரண்டு அட்ற�ட்ளக்  க�ாண்ை வீடு�ளில் 33.3 
வீதமான குடும்்ங�ளும் , மூனறு அட்ற�ட்ளக் 
க�ாண்ை வீடு�ளில் 11.8 வீதமான குடும்்ங�ளும் 
ைாழந்தனர்.1981/82 இல் இது முட்றசய 45.4, 12.8 
வீதமா� அடமந்திருந்தது.இசதசைட்ள 1981/82 
இல் 31.2 வீதமான குடும்்ங�ள் ஒரு அட்ற 
டயக் க�ாண்ை வீடு�ளில் ைாழந்துைந்தன.
கைள்ட்ளயர்�்ளால் தமிழ�த்தில் இருந்து இஙகு 
அடழத்து ைர்ப்ட்ை கதாழிலா்ளர்�ள் மீண்டும் 
தாய�ம் கேல்ைதிசலசய குறியா� இருந்ததால் 
நிரந்தர வீடு�ள் கதாைர்்ான உணர்சைா அல்லது 
ஒரு எதிர்்ார்்பச்ா அைர்�ளுக்கு இருக்�வில்டல.
இடத்பச்ானச்ற வீைடம்பபு கதாைர்பில் நிர் 
ைா�மும் உரிய �ரிேடன க�ாள்்ளாத ஒரு நிடலசய 
க்ரிதும்  �ாண்ப்ட்ைது.
 “ 1980 �ளின இறுதி்ப்குதியில் இருந்து 
மடலய� மக்�ள் ்டி்ப்டியா� ேட்ை ரீதியா� 
பிர�ாவுரிடமயிடன்ப க்றறுக் க�ாண்ைச்ாதும் 
அதன உண்டமயான ்யன�ட்ள முழுடமயா� 
அனு்விக்� முடியாதைர்�்ளா�சை ைாழந்து 
ைருகின்றனர்.அதறகு அம்மக்�ளின ேமூ�, 
க்ாரு்ளாதார நிடல க்ரிதும் ோன்றா�க் �ாண்ப 
்டுகின்றது.மி� முக்கியமா� வீட்டுரிடம மறறும் 
�ாணியுரிடம என்ன இம்மக்�ள் கதாைர்ந்தும் 

எதிர்க�ாள்ளும் பிரசசிடன�்ளாகும்.பிரித்தானியர் 
�ாலத்தில் ைழங�்ப்ட்ை லயன அட்ற�ளிசலசய 
க்ரும் எண்ணிக்ட�யிலாசனார் இனறும் 
ைாழந்து ைருகின்றனர்.ஆரம்்த்தில் அடை தற 
�ாலி� ைதிவிைங�்ளா�சை �ருத்ப்ட்ைன.
ஆயினும் �ாலசைாட்ைத்தில் க்ருந்சதாட்ை 
மக்�ளின நிரந்தர ைதிவிைங�்ளா�சை மாறின.
இதறகு சதாட்ைங�ட்ள மு�ாடம கேயத 
கைள்ட்ளயர்�ளிைம் க்ருந்சதாட்ை மக்�ளின 
ேமூ�, க்ாரு்ளாதாரத்டத சமம்்டுத்தும் ஒரு 
திட்ைம் �ாண்ப்ைாடம முக்கிய �ாரணமாகும்.1980 
�ளின பினனர் சதாட்ை வீைடம்பபு க�ாள்ட��ளில் 
ஒரு சில முனசனற்றங�ள் ஏற்ட்டிருந்தாலும் 

, இனனும் இ்பபிரசசிடன 
முழுடமயா� தீர்க் 
�்ப்ைவில்டல.வீடு என்து 
தனி்ப்ட்ை ைாழக்ட� 

நடைமுட்ற மறறும் ேமூ� 
ஊைாட்ைம் என்ைறறில் 

கேல்ைாக்கு கேலுத்தும் �ாரணியா� மாறியுள்்ளது.
இந்நிடலயில் க்ருந்சதாட்ை மக் �ட்ள 
க்ாறுத்தைடர தனியான வீடு மறறும் �ாணியுரிடம 
இனடமயானது அைர்�ள் குறித்த மதி்பபீடு மறறும் 
க�ௌரைத்தில் எதிர்மட்றயான தாக்�த்திடன 
ஏற்டுத்தியுள்்ளது “ எனறு �ல்விமான எம்.
ைாமசதைன சுட்டிக்�ாட்டியுள்்ளடம  ஆழமா� 
சநாக்�த்தக்�தாகும்.
 க்ருந்சதாட்ை மக்�ளின லயத்து 
ைாழக்ட�யானது அைர்� ளின ்ல்துட்ற முைக் 
�த்துக்கும் உந்து ேக்தியாகி இருக்கின்றது.�லாோர 
ரீதியான ்ாதி்பபு�ள் ைலு ைடைந்திரு்ப்சதாடு 
இ்ளையது திருமணங�ளுக்கும் அது ைலுசேர்த் 
திரு்ப்தா� �ைடல கதரிவிக்�்ப்டுகின்றது.
மடலய� ேமூ�ம் சமகல ழும்புைதறகு �ல்வி 
மி�வும் அத்தியாைசிய மான ஒன்றாகும்.எனினும் 
லயத்து ைாழக்ட� �ற்தற�ான சூழடலக் க�ாண் 
டிராத நிடல யில் மாணைர்�ளின �ல்வியுரிடமடய 
்றித் கதடு்ப்தா�சை அது அடமந்துள்்ளடம நிதர் 
ேனமாகும்.சு�ாதாரச சீர்ச�டு, கநறி பி்றழவு�ள் 
என்ைறறுக்கும் லயத்து ைாழக்ட� முட்றடமசய 
அடி்ப்டையா� அடமந்துள்்ளது.
 1994 ம் ஆண்டு �ால்ப்குதியில் ேமூ� 
நலத்திட்ைத்தின கதாழில்நுட்் உதவிக்குழு 
லயன வீடு�ளில் நிலவும் ்ல்சைறு குட்ற 
்ாடு�ள் கதாைர்பில் சுட்டிக்�ாட்டி இருந்தது.
இதனடி்ப்டையில் 45 வீதமான வீடு�ள் 
இைகநருக்�டி மிக்�தா�வும், 64 வீதமான 
வீடு�ள் ச்ாதிய �ாறச்றாட்ைம் இல்லாமலும், 
62 வீதமான வீடு�ளில் �ழிைட்ற ைேதி�ள் 
இல்லாதிரு்ப்தா�வும், 42 வீதமான வீடு�ளுக்கு 
நீர் ைேதி இல்டலகயனவும் இக்குழு 
இனங�ண்டிருந்தது.இந்நிடலயில் க்ருந் 
சதாட்ைத் கதாழிலா்ளர்�ளுக்கு வீடு�ட்ள 
அடம்ப்தற�ான துரித நைைடிக்ட��ட்ள 
சமறக�ாள்ளுமாறும் இக்குழு ்ரிந்துடரத்தது.
எனினும் இனறுைடர வீைடம்பபு கதாைர்பில் 
�ாத்திரமான முனகனடு்பபுக்�ள் எதுவும் சமற 
க�ாள்்ள்ப்ைவில்டல.சதர்தல் விஞஞா்னங�ள், 
ைரவு கேலவு திட்ை முனகமாழிவு�ள் இைற 
றுக்குள்ச்ளசய ைாக்குறுதி�ள் முைக்�்ப்ட்டுள்்ள 
நிடலயில் க்ருந்சதாட்ை மக்�ள் கதாைர்ந்தும் 
லயன அட்ற�ளில் அைல ைாழக்ட� ைாழைடதசய 
அைதானிக்� முடிகின்றது.
 அரோங�த்தின இம்மக்�ள் நலன�ருதிய 
வீைடம்பபு நைைடிக்ட��ள் ஏட்டுச சுடரக்�ாய 
ஆகியுள்்ள நிடலயில் இந்தியா இம்மக்�ளுக்�ான 
வீைடம்பபு நைைடிக்ட��ட்ள சமலும் துரித்ப 
்டுத்த சைண்டியுள்்ளது. அத்சதாடு வீடு�ளின 
எண்ணிக்ட�டய சமலும் அதி�ரிக்� சைண்டிய 
ஒரு சதடை்ப்ாடும் �ாண்ப்டுகின்றது.இது 
ஓர்ளவு இம்மக்�ள் குடியிரு்பபு கதாைர்பில் 
நிம்மதி்ப க்ருமூசசு விடுைதறகு ைழிைகு்ப்தா� 
அடமயும்.இதனிடைசய மடைய�த்துக்�ான 
இந்திய அரசின ்த்தாயிரம் வீட்டுத்திட்ைம் கைகு 
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ஒரு நேர்மு்கம் �ர முடியுமொ வடககில் 
உள்ள �மிழ் மக்களின் ்கடலில் 

இந்திய மீனவர்்கள மீன் பிடிக்க அனுமதி 
ந்கடப�ன் பின்னனி என்ன?

 யாழ்ப்ாணம் திரிச�ாணமடல ்குதியில் 
மீன பிடிக்கின்ற அடனைரும்  ்ாரம்்ரிய  மீனைர் 
எனறு கோல்லிவிை முடியாது, ஆனால் மீனைர் 
என்ற க்யரில் ைக்லஸ் சதைானந்தாவின 
அடியார்�ள் தமிழ� மீனைர்�ளுக்கு எதிரான 
கதாைர் தாக்குதடல, சிங�்ள அரசுக்கு ஆதரைா� 
துதி்ாடும் ைட�யில், நைத்தி ைருகின்றனர்.

 தமிழ� மீனைர்�ள், தங�ள் மீன�ட்ள 
க�ாள்ட்ள அடி்ப்தா�  பிரசோரம் கேயது 
ைருகின்றனர்.  உண்டமயில் �சே தீவு மீனைர்�ளின 
மீனபிடி ்ாரம்்ரிய ்யன்ாட்டு ்குதி, இந்த 
�ைலில் மீன பிடிக்� தமிழ� மீனைர்�ளுக்கு 
உரிடம இருக்கின்றது. குறி்ப்ா� 1974 �ட்ேத்திவு 
ஒ்ப்ந்தத்தில் மீனைர்�ள் ைடல உலர்த்தலாம், 
ஆடலய ைழி்ாடு கேயயலாம், எனகின்ற விதி�ள் 
இருக்கின்றது. ஆனால் இடத இலஙட� அரசு மீறி 
தமிழ� மீனைர்�ள் மீது  தாக்குதல் கதாடு்ப்து 
உல� மீனபிடி ேட்ைத்டத மீறி  அரா�� ச்ாக்ட� 
இலஙட� அரசு, மீனைர் எனகின்ற க்யரில் நைத்தி 
ைருகி்றது.
 இந்தியாவின எதிரி நாைான ்ாகிஸ்தான 
கூை இதுைடர எந்த இந்திய மீனைடரயும் �ைலில் 
ஆத்து மீறி நுடழந்து விட்ைதா� கூறி ஒருைடரயும் 
க�ாடல கேயததில்டல. ஆனால் நட்பு நாடு எனறு 
கோல்லுகின்ற இலஙட� இதுைடர 600 க்கும் 
சமற்ட்ை இந்திய தமிழ மீனைர்�ட்ள ் டுக�ாடல 
கேயதிருக்கி்றது. ்ல ஆயிரக்�ணக்�ான ச�ாடி 
ரூ்ாய�ள் மீன�ட்ள க�ாள்ட்ள அடித்திருக்கி்றது, 
விடே்ப்ைகு, ைடல�ள் அடனத்டதயும், ் றிமுதல் 
கேயது தமிழ� மீனைர்�ட்ள நடுத்கதருவில் 
நிறுத்தி இருக்கி்றது.
 ச்ாரில் ்ாதிக்�்ப்ட்ை தமிழர்�ள் மீது 
எ்பச்ாதும் தமிழ� அரசு �ருடண ்ார்டைசயாடு 
தான நைந்து ைருகி்றது அதுச்ாலசை தமிழ� 
மீனைர்�ளும் ஆனால், இலஙட� அரசு எதிரி 
நாைான ்ாகிஸ்தான கேயயாத அத்துடண 
�ாரியங�ட்ளயும் கதாைர்ந்து கேயகி்றது. 

 ஒரு  க்ாயயான நாை�த்டத ச�ாய்ப்ல்ஸ் 
தந்திரத்டத ட�யில் எடுத்து அ்ப்ாவி இலஙட� 
தமிழ மீனைர்�ட்ள ஏமாறறி இஙச� இருக்�க்கூடிய 
இந்திய தமிழ மீனைர்�ள் தான உங�ளுக்கு எதிரி 

எனகின்ற எண்ணத்டத ஏற்டுத்தி இந்திய தமிழ 
மீனைர்�ள் என்றாசல எதிரி ச்ால ்ாவிக்� 
கூடிய சிந்தடன ஓட்ைத்டத ஏற்டுத்தி அதில் 
குளிர்�ாயந்து ைருகி்றது. எனசை இலஙட� அரசு 
இனியும் இந்திய தமிழ மீனை ைடர எதிரியா� 
்ார்க்�ாமல் இந்தியாவின நட்பு நாைா� ்ார்த்து 
அடுத்த �ட்ை நைைடிக்ட��ட்ள சநாக்கி ந�ர்ந்தால் 
இலஙட� தமிழ மீனைர்�ளும் இந்திய தமிழ 
மீனைர்�ளும் நிம்மதியான ைாழக்ட� சநாக்கி 
ந�ர்ைார்�ள்.

இது நபொரினொல் பொதிக்கபபடட �மிழ் 
மக்கள்ள நமலும் தபொரு்ளொ�ொர 

தேருக்கடிககுள �ள்ளொ�ொ?

 ச்ாரினால் இலஙட� தமிழ மீனைர்�ள் 
உண்டமயில் ்ாதிக்�்ப்ட்ைார்�ள் என்டத 
மறு்ப்தறகு இல்டல.நமது கதா்பபுள் க�ாடி 
உ்றவு�்ளான  இலஙட� தமிழ மீனைர்�ள் மீது 
எ்பச்ாதும் நட்பும் உ்றவும் ்ாராட்டுகிச்றாம். 
இலஙட� தமிழ மீனைர்�ள் கதாழில் ரீதியா� 
சமம்்ை சைண்டும் என்திலும் நாங�ள் 
உறுதியா� இருக்கினச்றாம். ஆனால் இலஙட� 
�ைற்டையும் இலஙட� அரசும் திட்ைமிட்டு 
இந்திய தமிழ மீனைர்�ள் மீது தாக்குதல் நைத்தி 

சிட்ற பிடித்து, க�ாடூர கேயல்�ட்ள தினந்சதாறும் 
அரஙச�றறி ைருைது சைதடனக்குரியது. எங�ட்ள 
க்ாறுத்தைடர திரிச�ாணமடல யாழ்ப்ாண 
மீனைர்�ள் ைாழவில் முனசனற்றம் அடைய 
சைண்டும் அைர்�ள் க்ாரு்ளாதார ரீதியா� 
முனசன்ற சைண்டும் ஒதுக்�்ப்ட்ை இந்த சூழலில் 
அைர்�ள் தன எழுசசியா� எழுந்து சுயமா� கோந்த 
�ாலில் நிற� சைண்டும் என்து எங�ள் ஆடே, 
ஆனால் இலஙட� அரசு நமது இலஙட� தமிழ 
மீனைர்�ள் யாரும் அ்ப்டி நல்ல நிடலயில் ைந்து 
விைக்கூைாது குட்றந்த்ட்ேம் இைர்�ட்ள ்தற்ற 
நிடலயில் டைத்திருக்� சைண்டும் எனகின்ற 
தீய எண்ணம் இலஙட� அரசுக்கு இலஙட� 
�ைற்டைக்கு இரு்ப்து என்டத நாம் ம்றந்து 
விை முடியாது. அதன அடி்ப்டையில் தான 
இந்திய தமிழ மீனைர்�ள், இலஙட� தமிழ 
மீனைர்�ளுடைய மீன�ட்ள க�ாள்ட்ளயடி்ப்து 
ச்ால் ஒரு நயைஞே� கேயதிடய கதாைர்ந்து 
்ர்பபிக் க�ாண்டிருக்கி்றார்�ள்.
  உண்டமயில் இந்திய தமிழ மீனைர்�ள் 
பிடிக்கின்ற மீனபிடி முட்றயும் இலஙட� தமிழ 
மீனைர்�ள் மீன பிடிக்கின்ற மீனபிடி முட்றயும் 
கைவசை்றானது சுருக்குமடி இரட்டை மடி 
ைட்ள�ட்ள ஒழுஙகு ்டுத்துைது முட்ற்ப 
்டுத்துைது என்தில் யாருக்கும் எந்த மாறறுக் 
�ருத்தும் இருக்� முடியாது, ஆனால் ்ல 
ச�ாடி ரூ்ாய கோத்துக்�ட்ள �ைன ைாஙகி 
உருைாக்கி மீன�ட்ள்ப பிடிக்�ாமல் கைறும் 
ட�யில் வீடு திரும்பினால் �ைன ைாஙகிய 
இந்த ச�ாடிக்�ணக்�ான ரூ்ாயக்கு யார் ைட்டி 
�ட்டுைது, அைர்�ள் குடும்்ம் எ்ப்டி ைாழும்? 
இடதகயல்லாம் இரு நாட்டு அரசு �ைனத்தில் 
க�ாண்டு முட்றயான இந்திய இலஙட� மீனைர்�ள் 
மறறும் இந்திய இலஙட� அரசு ஒரு கூட்டு 
�மிட்டிடய உருைாக்கி அந்த �மிட்டி மாதந்சதாறும் 
�லந்து ஆயவு கேயது, அதன அடி்ப்டையில் 
இந்த ைடல�ட்ள எ்ப்டி ்யன்டுத்துைது 
அதன �னனி�ட்ள எ்ப்டி ஒழுஙகு்டுத்துைது 
ச்ான்ற முடிவு�ட்ள தீர்க்�மா� எடுத்து, ்ாக்ேல 
ேந்தி ்குதியில் உள்்ள இந்த �ைற ்குதியில் 
இலஙட� மீனைர்�ள் எத்தடன நாள் மீனபிடிக்� 
சைண்டும், இந்திய மீனைர்�ள் எத்தடன நாள் 
மீனபிடிக்� சைண்டும், எனகின்ற ைடரமுட்றடய 
உருைாக்கி அதன அடி்ப்டையில் திட்ைத்டத 
நடைமுட்ற்ப்டுத்தி கேயல்்டுத்தினால் 
�ண்டி்ப்ா� இலஙட� தமிழ மீனைர்�ளின 
க்ாரு்ளாதாரம் முனசனற்றம் அடையும். இந்திய 
�ைற்ர்பபில் இலஙட� �ைற்ர்பபில் உல� 
அ்ளவில் மி� அதி�மான மீன�ள் இரு்ப்தா� 
ஆயவு கோல்கி்றது, இந்த ஆயவு அடி்ப்டையில் 
இருநாட்டு மீனைர்�ளும் ்ரஸ்்ர புரிதசலாடு 
விட்டுக் க�ாடுத்து மீன�ட்ள்ப பிடித்து 
க்ாரு்ளாதார ரீதியா� நாம் முனசனற்றம் அடைய 
முடியும். ஆனால் இதறகு தடையா� இரு்ப்து 
இலஙட� அரசின கைளி விை�ார க�ாள்ட� இந்த 
கைளி விை�ாரக் க�ாள்ட� குறி்ப்ா� இந்திய 
தமிழ மீனைர்�ட்ள க�ானறு குவிக்� சைண்டும் 
எனகின்ற ரத்த கைறிசயாடு கேயல்்டுத்துைதால் 
யாழ்ப்ாணம் திரிச�ாணமடல மீனைர்�ள் 
எனறும் ்ாதிக்�்ப்ட்டு க�ாண்டிருக்கி்றார்�ள். 
 எனசை இலஙட� அரசும் இந்திய அரசும் 
இருநாட்டு மீனைர்�ளும் உட்�ார்ந்து ஒனறு கூடி 
அடமதியான முட்றயில் தீர்க்�மான முடிவு எடுத்து 
கேயல்்ட்ைால் இருநாட்டு தமிழ மீனைர்�ளும் 
க்ாரு்ளாதார ரீதியில் முனசனற்றம் அடைய 
முடியும்.
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Neh;fhzy;

fr;r jPT  flypy; kPd; gpbf;f

ெைககு கைல் பரபபில் 
இந்திய மீ்னெரகளுககு மீன் 

பிடிகக அனுமதி ெழஙகவுள்ள�ாக 
வ�ரிவிககபபடும் நிலையில், இது 
குறித்து (அதிமுக) அண்ைா திராவிை 
முன்ர்னற்றககழக மாநிை வெயைா்ளர   
வெ.ரகாசுமணி அெரகள  இைககு 
ஊைகத்திற்கு ெழஙகிய வெவவி....

jkpof kPdtu;fSf;F cupik  cs;sJ
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விடரவில் ஆரம்பிக்�்ப்டுகமனறும் �ட்சி மறறும் 
கதாழிறேங� ச்தங�ளினறி ்யனாளி�ளுக்கு 
உரிய ைட�யில் வீடு�ள் கிடை்ப்தறகு 
நைைடிக்ட� எடுக்�்ப்டுகமனறும் இ.கதா.�ா. 
வின க்ாதுசகேயலா்ளரும்,  அடமசேருமான ஜீைன 
கதாண்ைமான கதரிவித்திருக்கின்றார்.இத்தட�ய 
முயறசி�ள் ்ாராட்ைத்தக்�சத எனினும் அரசியல் 
ோணக்கியத்துைன கூடிய �ாய ந�ர்த்தலின ஊைா� 
இத்திட்ைத்தின விஸ்தரி்பபிறகும் வித்திடுதல் 
சைண்டும்.இசதசைட்ள தனி வீடு�ளுக்கு 
அழுத்தம் க�ாடுக்கின்ற அசதசைட்ள வீட்டுரிடம 
மறறும் �ாணியுரிடம மிக்� ேமூ�மா� மடலய� 
ேமூ�ம் மாற்றம் க்றுைதற�ான அடித்த்ளமும் 
உரியைாறு இை்ப்டுைதும் முக்கியமானதாகும்.
 “க்ருந்சதாட்ைங�ட்ள கைறும் சதாட் 
ைக் �ாணி�்ளா�வும், அதில் �ாண்ப்டும் லயன 
முட்ற�ட்ள அல்லது  சைறு எந்த ைட�யான 

வீைடம்பபு முட்ற�ட்ளக் க�ாண்டிருந்தாலும் 
அதடன கைறும் க்ௌதீ� அம்ேங�்ளா� மாத் 
திரம் ்ார்க்�க்கூைாது.அதில் ஒரு ேமூ�ம் முைக் 
�்ப்ட்டுள்்ளசதாடு , அந்த்ப ்குதி சுதந்திரமா� 
ை்ளர்சசியடைைதற�ான ைழி ைட��ள் யாவும் 
மூை்ப்ட்டுள்்ளன என்தடன வி்ளஙகிக்க�ாள்்ள 
சைண்டும்..இருந்தும்கூை, �ைந்த 200 ைருைங�்ளா� 
க்ருந்சதாட்ை்ப க்ாரு்ளாதாரத்தின மூலம் இந்த 
நாட்டின சமம்்ாட்டிறகு �ாரணமா� மடலய� 
மக்�ள் இருந்துள்்ளனர். இத்தட�ய க்ருடம 
மிக்�ைர்�ளுக்கு இனறும் கூை அைர்�ள் இருக்கும் 
வீடும் �ாணியும் உரித்தாக்�்ப்ைவில்டல.சுதந் 
திரத்தின பினனர் மாறிமாறி ஆட்சிபீைசமறிய 
அரோங�ங�ள் மடலய� மக்�ளுக்கு வீடு மறறும் 
�ாணியுரிடமடய ைழங� பிடிைாதமா� மறுத்து 
ைருைதற�ான �ாரணம் அைர்�ளுக்குள்்ள க்ருந் 
சதசிய கைறிசயயாகும் “ என்ற புத்திஜீவி�ளின 
ைார்டத�ட்ளயும் �ைனத்தில் க�ாள்்ள சைண்டும்.

முடக்கபபடட ... த�ொடர்ச்சி...

பி்றகு நானும் அந்த்ப ச்ாராட்ைம் குறித்து 
எனனுடைய எண்ணத்டத ஒரு �டிதமா� எழுத 
நான சயாசித்சதன. அ்பச்ாது அதடன ஒரு 
மைலா�த்தான  சயாசித்து எழுதிசனன. அதறகு 
மு�நூல் நண்்ர்�ள், ைாே�ர்�ள் என நிட்றய்பச்ர் 
பினனூட்ைம் தந்திருந்தார்�ள். அடத எழுதிய பி்றகு 
எனக்குள் இவை்ளவு �ாலமா� இருந்த ச்ார்க்�ால 
அனு்ைங�ட்ள எழுத எண்ணிசனன.
 ்ல ச்ார்க்�ால அனு்ைங�ள் எல்லாம் 
எனது மனதிறகுள் அ்ப்டிசய உட்றந்து கிைந்தன. 
ஆனால் இைறட்ற எழுதுைதறகு உரிய ேந்தர்்ப்ம் 
ேரியா� அடமயவில்டல. ஆனால் எ்பச்ாதாைது 
எ்ப்டியாைது எழுத சைண்டும் எனறு இருந்சதன. 
அ்பச்ாதுதான இக்�டிதங�ட்ளசய கதாைர்ந்தால் 
எனன என்ற சயாேடன ைந்தது.
 அதனபின கதாைர்ந்து என ச்ார்�ால 
அனு்ைங�ட்ள டைத்துக்க�ாண்டு இவ 
ைனு்ைங�ட்ள்ப ்றறித் அறிந்திராத க்ரும் 
்ானடமயின நண்்னுக்கு எழுதுைது ச்ால 
2022ல் �ாலிமு�த் திைலில் சிங�்ள இட்ளஞர்�ள் 
மி�்பக்ரும் ச்ாராட்ைத்தில் இரவு்�ல் என 
நாள் முழுைதும் நின்றார்�ள். 1956ல் நம்முடைய 
முனசனார்�ள் நின்றார்�ள். உண்டமயில் 
அனபுள்்ள ஆரியசிங� என்ற நூலில் உள்்ள 
முதலாைது �டிதத்டத மட்டும் ‘அ்ற�லய’ 
ச்ாராட்ைத்திறகு எனனுடைய ்தில் எதுைா� 
இருக்கும் எனச சிந்தித்து எழுத எண்ணிசனன. 
பினனர் இசத ைழியில் என உள்்ளத்துள்ச்ள 
கிைந்த இவைனு்ைங�ட்ள எழுதலாம் என 
விட்ளந்சதன. சமலும், இக்�டிதம் இவைாறு 
ை்ளர்ந்து ஒரு நூலாகும் என எதிர்்ார்க்�வில்டல.
 30 ஆண்டு�ால அ்றைழி்ப ச்ாராட்ைம், 
அது சதால்வி அடைந்தச்ாது 30 ஆண்டு�ால 
ஆயுத்ப ச்ாராட்ைம் ஆகியைறட்ற 30 �டிதங�ளில் 
கோல்கி்ற மாதிரி ஓர் அடையா்ள எண்ண்ப்ட்ை 
பினனர் 30 �டிதங�ளில் டைத்துக்க�ாண்சைன. 
இந்த நூடல நான தமிழ, சிங�்ளம், ஆஙகிலம் 
என மூனறு கமாழி�ளிலும் கேயதிருக்கிச்றன. 
ஏகனன்றால் நமது மக்�ளுக்கு ைரலாறட்ற 
ம்ற்ப்து ்ழக்�்ப்ட்ை ஒன்றா� ச்ாயக் 
க�ாண்டிருக்கி்றது. 
 எனது ையடத ஒத்தைர்�ளும், எனடனவிை 
மூத்தைர்�ளும், எனடனவிை நிட்றய அனு்ைம் 
க்ற்றைர்�ளும்கூை நமது ைரலாறட்ற ம்றந்து 
ச்ாயக்க�ாண்டிருக்கின்றார்�ள். 
 எனனுடைய இந்நூல் ்ல்சைறு அனு 
்ைங�ட்ள க�ாண்டிருக்கி்றது. இடை ம்றக் 
�்ப்ைக் கூைாது என்தற�ா�த்தான தமிழிலும், 
்கிர்ப்ைசைண்டும் என்தற�ா� சிங�்ள 
கமாழியிலும் இைறட்ற்ப ் லரும் அறிந்துக�ாள்்ள 
சைண்டும் என்தற�ா� ஆஙகிலத்திலும் க�ாண்டு 
ைந்துள்ச்ளன. முதலில் தமிழில்தான எழுதிசனன. 
பினனர்தான சிங�்ளத்தில் கமாழிக்யர்த்ததுைன 
ஆஙகிலத்திலும் எழுதிசனன.

ரகளவி: 
 இந்� நூல் இபரபாது விற்பல்னககு 
ெந்து விட்ை�ா?  இ�ன் ெரரெற்பு �மிழ், 
சிஙக்ள மற்றும் புைம்வபயர �்ளஙகளில் 
எபபடி இருககிறது?

பதில்:
 ஆம், விற்டனக்கு ைந்துவிட்ைது. புலம் 
க்யர் த்ளத்திலும் நிட்றய ைரசைறபு இருக்கின்றது. 
ைாசிக்கின்ற ஆர்ைம் உள்்ள நிட்றய்பச்ர் 
ச�ட்டிருக்கி்றார்�ள். க்ரிய அ்ளவிறகு பிரதி�ட்ள 
நான இனனும் கைளிநாடு�ளுக்கு அனு்ப் 
வில்டல. இனிசமல்தான அனு்ப் சைண்டும். 
 உள்ளூரிலும் இந்த நூலுக்கு நிட்றய ைர 
சைறபு உள்்ளது. அதனுடைய கைளியீட்டையும் 
க�ாஞேம் விசேைமா�த்தான கேயசதன. எனன 
�்ஷைங�ளின, இழ்பபுக்�ளின ஊைா� நாங�ளும் 
எங�ளுடைய மக்�ளும் ்யணித்சதாசமா அது 
இந்த நூலில் கைளிைந்திருக்கி்றது. அதனால், 
்லரும் ்ல பினனூட்ைங�ட்ள எனக்கு தருகி்றார் 
�ள். 
 இந்த நூலில் நான எழுதியது க�ாஞேம் 
தான. இனனும் எத்தடனசயா நி�ழவு�ள், எத் 
தடனசயா அைலங�ள் இருக்கின்றன. அடை 
எல்லாைறட்றயும் நான கோல்லவில்டல. இதடன 
ஒரு ைரலாறறு நூலா� நான ்ார்க்�வில்டல. 
ஒரு உணர்வு்ப ்திைா� - ்கிர்ைா�த்தான எழுதி 
சனன. அதறகு சதடையான ேம்்ைங�ள் மறறும் 
அந்த சநரத்தில் எனகனனன ேம்்ைங�ள் 
நிடனவுக்கு ைந்தனசைா அைறட்றத்தான நான 
எழுதியிருக்கிச்றன.
 ைழடமயான எனனுடைய நூல்�ட்ளவிை 
இந்த்ப புத்த�ம் மி� சை�மா� ச்ாயக் க�ாண் 
டிருக்கி்றது. நான இ்பச்ாது ஏ்றக்குட்றய அசே�த் 
தாசராடு இரண்ைாைது ்தி்பட்்ப்றறிக் �டதத் 
துக்க் க�ாண்டிருக்கிச்றன. ்லரும் இந்நூடல 
மி� ஆர்ைத்சதாடு ்ார்க்கி்றார்�ள். மறட்றய 
விையம் ஏசதா ஒரு ைட�யில் இந்த நூல் அைர் 
�ட்ள ஈர்க்கின்றது. �ாரணம், அடனத்தும் அனு 
்ைங�்ளா� இரு்ப்தாகும்.

ரகளவி: 
 இபரபாது இந்� புத்�கத்ல� 
வெளியிட்ை பிறகு சிஙக்ள நண்பரகளும் 
ெரகா�ரரகளும் யாராெது உஙகல்ள 
வ�ாைரபு வகாண்டு கருத்து எதுவும் வொல்லி 
யிருககிறாரக்ளா?

பதில்:
 நிட்றய ச்ர் புத்த�த்டத ைாசித்து 
இனனும் முடிக்�வில்டல. நூடல க்றுைது 
எ்ப்டி எனறு ச�ட்டு எழுதி இருந்தார்�ள். 
அதறகுரிய ைழி�ட்ளயும் ைேதி�ட்ளயும் ஏற 

்டுத்திக் க�ாடுத்திருக்கினச்றன. எல்சலாருசம 
ைாசித்துவிட்டு எனக்�ான பினனூட்ைங�ட்ள 
தருசைாம் எனறு கோல்லி இருக்கி்றார்�ள். நானும் 
“உங�ள் அபி்பபிராயங�ட்ள கோல்லுங�ள்” 
எனறு கோல்லியிருக்கினச்றன. நிசேயமா�, 
அைர்�ளும் பினனூட்ைல்�ட்ளத் தருைார்�ள். 
கதாைர்ந்து இைறட்ற்ப்றறி்ப ச்ேக்கூடியதா� 
இருக்கும்.

ரகளவி: 
 இபரபாது ரெறு எதும்நூல் எழுதிக 
வகாண்டிருககிறீரக்ளா?

பதில்:
 உைனடியா� ஒனறும் இல்டல! எனினும், 
�ாலம் எனக்குக் �ட்ைட்ள இடும்ச்ாது அதன 
�ைடமடய நிசேயமா�ச கேயசைன.

அன்புள்ள ஆரிய ... த�ொடர்ச்சி...

விடதத்து அறுைடை கேயய இருந்த ச்ாது, 
அந்த ையற�ாணி�ட்ள அ்�ரித்தனர்.  
 இடதத் கதாைர்ந்து டமத்திரி்ால 
சிறிசேன, �னாதி்தியா� இருந்த ச்ாது, 
“நாட்டுக்�ா� ஒனறிடணசைாம் என்ற 
க்யரில் ஒரு கேயற றிட்ைத்தில் 360 ஏக்�ர் 73 
்யனாளி�ளுக்கு இருந்த நிலத்டத சமலும் 
ஒரு கதாகுதி �ாடு�ட்ள அழித்து 900  ஏக்�ரா� 
விரிைாக்�ம் கேயது கிரிைனகைை என்ற 
க்யருைன  2019 ம் ஆண்டு 6ம் மாதம் 10ம் 
தி�தி சிங�்ள மக்�ளுக்கு தமிழர்�ளின பூர்வீ� 
நிலஙட� அ்�ரித்து  ைழஙகினார்.

சிங்க்ள ந�ச ... த�ொடர்ச்சி...

சதடை�ள் மறறும் முனனு ரிடம�ள் கேயற 
திட்ைத்தின ஊைா� இது ைடரயில் 98.1 மில்லியன 
கைாலர் நிதி திரட் ை்ப்ட்டுள்்ளது.
 க்ாரு்ளாதார கநருக்�டியினால் 
க்ரும்ளைான மக்�ளின ைாழைாதாரம் 
ச�ள்விக்குள்்ளாகியுள்்ளது. நா்ளாந்தக் 
கூலித்கதாழில்ைாய்பபுக்�ளில் ஏற்ட்டிருக்கும் 
வீழசசியினால் க்ருந் கதாட�யாசனார் தமது 
ைருமானத்டத இழந்திருக்கின்ற ச்ாதிலும், 
அன்றாை ைாழக்ட�சகேலவு கதாைர்ந்து 
அதி�ரித்துச கேல்கின்றது.
 இது ேமூ�த்தின மத்தியில் ்ாரிய 
தாக்�த்டத ஏற்டுத்தியிருக்கும் அசத 
சைட்ள, க்ாதுமக்�ள் தமது அன்றாை 
உணவுத்சதடைடய்ப பூர்த்திகேயது க�ாள் 
ைதறகு்ப ்ல்சைறு மாறறுைழி�ட்ளக் 
ட�யா்ளசைண்டிய நிடலக்குத் தள்்ள்ப 
்ட்டுள்்ளனர். அசதச்ானறு �ல்வி மறறும் 
மருந்து்பக்ாருட்�ள் உள்ளிட்ை சு�ாதார சேடை 
கிடை்ப்னவில் நிலவும் ேைால்�ள் இனனமும் 
கதாைர்கின்றன.
 இவைா்றானகதாரு பினனணியில் 
மனிதாபிமானத்சதடை�ள் மறறும் முனனுரி 
டம�ள் கேயறதிட்ைத்தின ஊைா�க் �ைந்த 
புதனகிழடம (15) ைடரயான �ால்ப ்குதியில் 
1,246,000 ச்ர் உணவுக்�ான அல்லது நிதிக்�ான 
�ாசோடல உதவிடய்ப க்றறிருக்கின்றார்�ள். 
அசதச்ானறு 973,000 ச்ர் விைோய மறறும் 
ைாழைாதார உதவி �ட்ளயும், 2.3 மில்லியன 
ச்ர் ச்ாேடணோர் உதவி�ட்ளயும், 311,000 ச்ர் 
சு�ாதார உதவி �ட்ளயும், 564,000 ச்ர் �ல்விோர் 
உதவி�ட்ள யும் க்றறிருக்கின்றனர்.

ேொட்ளொவிய ரீதி ... த�ொடர்ச்சி...
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 உக்டரன ேமரில் அகமரிக்�ா தனனி 
ைம் உள்்ள அதி�்ளைான ஆயுதங�ட்ள 
ைழஙகியுள்்ளதா�வும், சீனாவுைன சமாதல் ஒனறு 
ஏற்ட்ைால் அதி�்ளவு ஆயுதங�ள் சதடை்ப 
்டும் என்தாலும் அகமரிக்�ா இந்த முடிடை 
எடுத்துள்்ளது.
�ைலின ைாஙகி எதிர்்பபு ஏவு�டண�ள், ்ல் 
குழல் உந்து�ட்ள கேலுத்தி�ள், ஸ்ரிங�ர் விமான 
எதிர்்பபு ஏவு�டண�ள் என 36 பில்லியன 
கைாலர்�ள் க்றுமதியான தனது ஆயுதங�ட்ள 
2022 ஆம் ஆண்டு அகமரிக்�ா உக்டரனுக்கு ைழங 
கியிருந்தது.

எதிர்்கொல நபொரு  ... த�ொடர்ச்சி  ...

 இந்த வி்ளம்்ரத்தில் ‘்ல்சைறு 
கதால்க்ாருள் �டல்பக்ாருட்�ள் தீவில் 
உள்்ளன. மறறும் ்ழங�ால மதி்பபுள்்ள மூனறு 
ஸ்தூபி�ள்(ச�ாபுரம்) இஙகு �ாண்ப்டுகின்றன. 
இந்தத் ஸ்தூபி�ள் கைவசைறு அ்ளவு�ளில் 
உள்்ளன. மி�்ப க்ரிய ஸ்தூபியின �ல்ல ட்றயில் 
மூனறு �ல்கைட்டு�ள் �ாண்ப்ட்ைன.’
 ‘க்ரிய ஸ்தூபியின விட்ைம் 13.54 மீற்றர். 
அதன சுற்ற்ளவு 31.93 மீற்றர். �ல்கைட்டு�ளில் 
ஒனறு பிராமி எழுத்தில் எழுத்ப்ட்டுள்்ளது. 
பிராமி �ல்கைட்டு கி.பி. 1-2 நூற்றாண்டுக்கு 
முற்ட்ைது எனறும் சிங�்ள பிராகிருதத்தில் 
எழுத்ப்ட்ைது எனறும் �ல்கைட்டு நிபுணர்�ள் 
நம்புகின்றனர்’ எனவும் குறி்பபிை்ப ்ட்டுள்்ளது.
 சமலும் இந்த வி்ள்ப்ர்ப ்லட�யில் 
‘க்ௌத்த இடி்ாடு�ட்ளக் க�ாண்ை இந்தத் 
த்ளம் கைல்ஃ்பட் தீவின(கநடுந்தீவு) புராதன 
க்ௌத்த த்ளம். இது கி.மு. 2 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு 
முற்ட்ைது. க்ரிய ஸ்தூபி ்ை்ளக்�ல்லால் 
ஆனது. ஏடனய இரு ஸ்தூபி�ளும் கிழக்கு 
சமற�ா� அடமந்துள்்ளன என குறிக்�்ப 
்ட்டுள்்ளது.
 இந்நிடலயில் இந்த்ப புராதன த்ளமானது 
கைடியரேன மனனனின ைரலாறறுைன கதாைர் 
புடையது எனவும் இடை குறித்த ைரலாறறு்ப 
்திவு�ள் ் ல்சைறு புராதன தமிழ ஆைணங�ளில் 
�ாண்ப ்டுைதா�வும் கதரிவித்துள்்ள ேமூ� 
ஆர்ைலர்�ள் இந்த நைைடிக்ட� திட்ைமிட்ை 
ைட�யில் தமிழ ைரலாறட்ற திரிபு்டுத்தும் 
க்ௌத்த ஆக்கிரமி்பபு எனத் கதரிவித்துள்்ளனர்.
 சமலும் வி்ளம்்ர்ப்டுத்தலுக்�ா� 
பிரசதே ேட் அனுமதி க்்ற்ப்ட்ைதா? வி்ளம் 
்ர்ப ்லட��ள் நாட் ை்ப்ட்ைடம குறித்து 
உரிய அதி�ாரி�ள் இதுைடர �ைனம் கேலுத்தாது 
இரு்ப்து ஏன எனவும் கநடுந்தீவு மக்�ள், ேமூ� 
ஆர்ைலர்�ள் ச�ள்வி எழு்பபுகின்றனர்.
 இந்த்ப க்ௌத்த மயமாக்�ல் கேயற 
்ாடு�ட்ள ைைக்கில் உள்்ள ைரலாறறு்ப ச்ராசிரி 
யர்�ள், ்ல்�டலக்�ழ� ேமூ�ம், புத்திஜீவி�ள் 
விடரந்து தடுத்து நிறுத்த முனைர சைண்டும் என 
கநடுந்தீவு மக்�ள் ச�ாரியுள்்ளனர்.

தீர்டைக் ச�ாரியிருக்கி்றார்.
 அசசுறுத்தடல எதிர்க�ாள்ளும் அ�தி 
�ள், அவுஸ்திசரலியா வின ்ைகு க�ாள்ட� 
�ாரணமா� மசலசியா, இந்சதாசன சியாவில் 
சிக்கியுள்்ள அ�தி�ள் கதாைர் ்ா�வும் இ்ப 
ச்ாராட்ைத்தில் குரல் எழு்ப்்ப ்ட்டிருக்கி்றது. 
 அவுஸ்திசரலியாவில் ்ைகு ைழியா� 
தஞேமடைய முயன்ற தனது �ைந்த �ாலத்டத 
்கிர்ந்த நிமலா, “�ைந்த ஒக்சைா்ர் 2009யில் 
மசலசியாவிலிருந்து 253 தமிழர்�ளுைன 
சிறிய ்ைகில் அவுஸ்திசரலி யாடை சநாக்கி 
பு்ற்ப்ட்சைாம். ஆனால் அ்ப ச்ாடதய 
அவுஸ்திசரலிய பிரதமர் க�வின ரூட் 
ச�ாரிக்ட�க்கு இணங� நாங�ள் இந்சதாசனசிய 
�ைற்டையால் தடுத்து நிறுத்த்ப்ட்சைாம். 
ேட்ைவி சராதமா� ்யணித்த எங�ட்ள தடு்பபுக் 
�ாைலுக்கு க�ாண்டு கேல்ல முற்ட்ைனர்.
 நாங�ள் அவுஸ்திசரலியாவில் தஞேம 
டைய முயன்ற அ�தி�ள், நாங�ள் இந்சதாசன 

சியா ைர விரும்்வில்டல எனச்றாம்.
 அவுஸ்திசரலியாவில் மீள்குடியமர்த்து 
ைதற�ான உறுதிடயக் ச�ட்சைாம்.  அசசிக்�ல் 
ஆறு மாதங�்ளா� நீடித்த நிடலயில் ைலுக் 
�ட்ைாயமா� தடு்பபு மு�ாமிறகு க�ாண்டு கேல் 
ல்ப்ட்சைாம்,” எனக் கூறியிருக்கி்றார்.  
 அதன பினனர், இந்சதாசனசியாவிலிருந்து 
அவுஸ்திசரலியாவில் மீள்குடியமர்த்த்ப்ை 
நான�டர ஆண்டு�ள் ஆனதா� அைர் ்கிர்ந் 
திருக்கி்றார். 
 அவுஸ்திசரலிய பிரதமருக்கும் குடிைரவுத் 
துட்ற அடமசேருக்கும் ச�ாரிக்ட� விடுத்துள்்ள 
நிமலா, ஆ்த்தான �ைல் ்யணங�ட்ள 
சமறக�ாண்டு அவுஸ்திசரலியாவில் தஞேம் 
ச�ாரியைர்�ளுக்கு நிரந்தரமா� ைசி்ப்தற�ான 
உதவிடய கேயய சைண்டும் எனக் ச�ாரியிருக் 
கி்றார். 
 அ்ப்டி தஞேமடைந்தைர்�ள் அவுஸ்தி 
சரலியாவில் ்ல ஆண்டு�்ளா� உடழத்து, ைரி 
கேலுத்தி பி்ற அவுஸ்திசரலியர்�ட்ள்ப ச்ாலசை 
ைாழைதா� நிமலா சுட்டிக்�ாட்டியிருக்கி்றார்.

அவுஸ்திநரலியொ... த�ொடர்ச்சி  ...

அதி�்ளவுக்கு அது ோ்ைசதே �ைனத்டத்ப 
க்ற்றதால், அவவிையத்தில் அரோங�த்தினால் 
உறுதியா�ச கேயற்ை முடியாமல் ச்ாயவிட்ைது. 
ஆனால், எதிா்�ாலத்தில் அது சைறு ைடிைங�ளில் 
கதாைரலாம் என்தற�ான ஒரு ஆரம்்மா� இத 
டனக் �ருதலாம்.

தவந்நீரூற்று ... த�ொடர்ச்சி...

்குதி�ள் தறச்ாது, க்ௌத்த மயமாக்�ல் ்குதி 
யா� மாற்ற்ப்ட்டு ைருகின்றன.
 இந்த நிடலயில், �னனியா கைந்நீர் ஊறறு 
கதால்க்ாருள் த்ளத்டத, அனுராதபுர �ாலத்டதச 
சேர்ந்த க்ௌத்த இடி்ாடு�ட்ளக் க�ாண்ை 
தனித்து ைமான இைமா� அடையா்ளம் �ாண 
முடியும் என கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளத்தன 
ஊை�்ப பிரிவு கைளியிட்டுள்்ள அறிக்ட�யில் 
குறி்பபிை்ப்ட்டுள்்ளது.
 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் �னனியா கைந்நீர் 
ஊறறு, கதால்க்ாருள் திடணக்�்ளத்தின �ட்டு்ப 
்ாட்டில் உள்்ளசதாடு, 2011 ஒக்சைா்ர் 9ஆம் 
தி�தியிட்ை அரே ைர்த்தமானி ்ாது�ாக்�்ப்ட்ை 
நிடனவுசசினனமா� அறிவிக்�்ப்ட்டுள்்ளது.

தவளிேொடு்களில் ... த�ொடர்ச்சி  ...

த�ொடர்ந்து ... த�ொடர்ச்சி  ...

சீனா மறறும் ரஸ்யாவின ்க்�ம் ோயந்துள்்ளது 
சமறகுல�த்திறகு அனுகூலமானதா� இல்டல.
 இந்த முயறசி ்லருக்கு ஆறுதடல அளித் 
துள்்ளதா� குடைத் ்ல்�டலக்�ழ�த்தின துடண 
ச்ரா சிரியர் ்ைார் அல் ேயி்ப கதரிவித் துள்்ளார்.
 மூனறு தர்பபும் கைறறிடய க�ாண் 
ைாடும்ச்ாதும் இதில் ேவுதிசய அதி� நன 
டமடய ஈட்டியுள்்ளது. ஈரானிைம் இருந்து அதி� 
அசசுறுத்தல்�ட்ள எதிர்க�ாண்டுைந்த ேவுதி 
அசரபியாவுக்கு இது ஒரு நிம்மதியான தருணம் 
என அைர் சமலும் கதரிவித்துள்்ளார்.

எதிரியொ்க இருந்�  ... த�ொடர்ச்சி  ...

ஆம் தி�தி �னாதி்தியினால் க்ாது மனனி்பபு 
அறிவிக்�்ப்ட்ைது.
 அதற�டமய ேதீஸ்குமார், ஏற�னசை 
உசே நீதிமனறில் கேய ய்ப்ட்டிருந்த சமல் 
முட்றயீட்டு மனுவிடன மீ்ள்ப க்றறுக் 
க�ாள்ைதற�ான தனது ஒ்பபுறுதியிடன க்்ப 
ரைரி-23 அனறு ேட்ைத்தரணிக்கூைா� மனறுக்கு 
ேமர்்பபித்திருந்தார். அதடனயடுத்து, மனுதாரரின 
சமல் முட்றயீட்டு மனுவிடன மீ்ளளித்த உசே 
நீதிமன்றம், குறித்த ைழக்கிடன முடிவுக்குக் 
க�ாண்டுைந்திருந்தது.
 எனினும், சமறக�ாண்டு எடுக்�்ப்ை 
சைண்டிய நீதி நிருைா�ச கேயற்ாடு�ள் �ால 
தாமதம் ஆனதால், தமிழ அரசியல்  ட�தியான 
ேதீஸ்குமார் இனட்றய தினசம(17.03.2023.)  
க�ாழும்பு- புதிய ம�சின சிட்றசோடலயிலிருந்து 
விடுவிக்�்ப்ட்டிக்கி்றார். விசை�ானந்த ந�ர் 
கிழக்கு, கிளிகநாசசிடய ைாழவிைமா�க் 
க�ாண்ை ேதீஸ்குமார், கநருக்�டி�ள் மிகுந்த 
யுத்த �ாலங�ளில் கிளிகநாசசி க்ாது டைத் 
தியோடலயில் சநாயா்ளர் �ாவு ைண்டி ஓட்டு 
நரா� உயிர் �ா்பபு்ப்ணியில் அர்்ப்ணி்பபுைன 
�ைடமயாறறி ைந்திருந்தார். �ைந்த 2008 
ஆம் ஆண்டு ்ணியின நிமித்தம் கிளிகநாசசி 
டைத்திோடலயில் இருந்து க�ாழும்பு 
சநாக்கி ்யணித்த ச்ாது, ைவுனியா- சதக் 
�ைத்டத சோதடனச ோைடியில் டைத்து 
�ாைல்துட்றயினரால் ட�து கேயய்ப்ட்ை 
ேதீஸ்குமாருக்கு எதிரா�, விடுதடல்ப புலி�ள் 
அடம்பபிறகு உதவியதா� குற்ற்ப்த்திரம் தயா 
ரித்து ைவுனியா சமல் நீதிமனறில் அைேர�ாலச 
ேட்ைவிதியின கீழ ைழக்குத் கதாைர்ப்ட்ைது 
என்து குறி்பபிைத்தக்�து.

சுயொதீன ஊட்க... த�ொடர்ச்சி  ...

விமானத்டத தடுமா்ற டைத்தால் இந்த ேம்்ைம் 
இைம்க்ற்றதா� அகமரிக்�ா கதரிவித்துள்்ளது.
 இந்த ேம்்ைத்டத கதாைர்ந்து அகமரிக் 
�ாவின விமானங�ள் கிடரமியாவின எல்டல 
யில் இருந்து அதி� தூரத்தில் தறச்ாது 
்்ற்ப்தா�வும் அடை தமது ்யண்ப்ாடதடய 
மாறறியுள்்ளதா�வும் கதரிவிக்�்ப்டுகின்றது.
 எம்.கியூ-9 என்ற ஆளில்லாத தாக்குதல் 
விமானம் அகமரிக்�ாவின மி� நவீன 
விமானம் என்துைன, அது ைானில் இருந்து 
தடரக்கும் ைானில் இருந்து ைானுக்கும் ஏவும் 
ஏவு�டண�ட்ள க�ாண்டுள்்ளதுைன, ஈராக், 
ஆ்ப�ானிஸ்தான ச்ான்ற நாடு�ளில் ்ல 
தாக்குதல்�ட்ள சமறக�ாண்டிருந்ததும் இஙகு 
குறி்பபிைத்தக்�து.

அதமரிக்கொ... த�ொடர்ச்சி  ...

நடை ைடிக்ட��ளில் ஈடு்டுைது ச்ான்ற 
�ாரணி�்ளால் தான ைஙகி�ள் வீழசசி �ண்டு 
ைருகின்றன. அவைா்றான அதி�ாரி�ள் மீது தண் 
ைடன ்ணம் அ்றவிை்ப ்டுைதுைன, அைர் 
�ள் சைறு எந்த நிறுைனங�ளிலும் ்ணியாற்ற 
முடியாதைாறு தடை�ளும் விதிக்�்ப்டும் என 
ட்ைன சமலும் கதரிவித்துள்்ளார்.
 2008 ஆம் ஆண்டு அகமைரிக் �ாவில் 
ஏற்ட்ை மி�்பக்ரும் ைஙகி வீழசசிடய 
கதாைர்ந்து அகமரிக்�ாவில் இைம்க்ற்ற இர 
ண்ைாைது மி�்பக்ரும் ைஙகியின வீழசசி 
இதுைாகும். இந்த வீழசசி அகமரிக்�ாவில் �டும் 
அசேங�ட்ள ஏற்டுத்தியுள்்ளது.
 2008 ஆம் ஆண்டு ஏற்ட்ை வீழசசியின 
பினனர் ைஙகி�ள் மீது அகமரிக்�ா புதி ேட் 
ைங�ட்ள க�ாண்டுைந்தச்ாதும், பினனர் 2018 
ஆம் ஆண்டு அடை த்ளர்த்த்ப ்ட்டிருந்தன. 
�ைந்த ைாரம் வீழசசி �ண்ை எஸ்.வி.பி ைஙகி 
அகமரிக்�ா வில் உள்்ள ைஙகி�ளில் 16 ஆைது 
க்ரிய ைஙகியாகும்.

வஙகி்களின் �ளல ... த�ொடர்ச்சி  ...

மூன்றாைது தைடையா� லூலா இந்த ைருைம் 
�னைரி மாதம் ்தவிசயறறிருந்தார். சீனாவின 
நண்்ரான லூலாவின தடலடமத் துைம் 
இரு நாடு�ளுக்கும் இடையில் க்ாரு்ளாதார 
ஒத்துடழ்பபுக்�ட்ள சமலும் அதி�ரிக்� கேயயும் 
என அைதானி�ள் கதரிவித்துள்்ளனர்.

தபொரு்ளொ�ொர   ... த�ொடர்ச்சி...


