
நீதியரசர் விக்கினேஸ்வரன் 
மீது இைளஞர் சமூகம் 

நம்பிக்ைக ை்வத்துளளது.

வ்வௌ்ளத்தில் 
தத்தளிக்கும்
தமிழர் தாயகம்

யாழ்ப்ாண ் ல்கலைக்கழ்க ்கலை்பபீட மாணவர் ஒன்றிய தலைவர்  
   இராஜரடணம் கிரிசாநதன் ப்டடி.

பிள்ளைகளுடன்
தற்கொ்ை ் ெய்வ்த 
தவிர வ்வறு்வழியில்ை.

உணணாவிரத ப்ாராடடதலத முன்்னெடுதத   
முன்னொள் ப்ாராளியின்  மலனெவி ் சலவராணி ஆதங்கம்.

தமிழ் தலைவர்களிற்கு எமது பிளலளை்களின் 
விடுதலை பற்றி சிந்திக்க நேரமிலலை
தமிழ் அரசியல் கைதியின் தாயார் வேதகை

சிறப்புக் கட்டுரை செங்கோடகன்
இலங்கையின் நீதிமன்்றத் தீர்ப்பு யாருக்கு இலாபம்?
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ப�ோர் முடிந்தும்  முள்ளிவோய்க்ோல் ப�ரவலம் நி்ழ்ந்தும் 
�த்ோண்டு்ள் நிறைவறையப் ப�ோகினைன. ் மிழ் அரசியல் 
ற்தி்ளின விவ்ோரம் இனனும் தீர்தது றவ்க்ப்�ைோ் 
பிரச்சறனயோ் நீண்டு க்ோண்பை ப�ோகினைது. ் ோங்ள் 
எ்ற்கு ற்து க்சயயப்�டுகினபைோகெனத க்ரியோெபலபய 
ற்து க்சயயப்�டைவர்்ள் கூை 25 ஆண்டு்ளு்ககு 
பெலோ் சிறைவோ்சம் அனு�விதது்க க்ோண்டிரு்ககினை 
க்ோடுறெ இனனும் க்ோைர்கினைது. ் ெது இளறெ்க ் ோலம் 
முழுவற்யுபெ சிறையில் ் ழி்ககினை ஒரு க்ோடுறெயோன 
்ோலம் �லரது வோழ்்கற்றய தினறு க்ோறலததிரு்ககினைது.

எங்ளது ்மிழ் அரசியல் ற்தி்ளின விடு்றல 
க்ோைர்�ோன குரல்்ளும் க்சயற்�ோடு்ளும் அவவப்ப�ோது  
அரஙப்றி இரு்ககினைன. அண்றெயில் வை்ககு கிழ்ககு 
�ல்்றல்க ் ழ் ்சமூ்த்ோல் ் ோததிரெோ் பெற்க்ோள்ளப்�டை 
நறைப் �யணதற் இதில் குறிப்பிடடுச க்சோல்லலோம். அது 
நோைளோவிய ரீதியில் அதி் ்வனதற்ப் க�ற்றிருந்்து. 
ஆனோலும் க்சயற்�ோடு்ளோல் ஏற்�டுத்ப்�டுகினை 
ஏதுநிறலறய �ோவி்க்்க கூடிய நிறலயில் ெ்க்ளோல் 
ப்ர்ந்க்டுத் ் மிழ்ப் பிரதிநிதி்ள் இதில் உண்றெயோன 
அ்க்றைறய எடுப்�்ோ் இல்றல.

்மிழ் அரசியல் ற்தி்ளும் உள்பள இரு்க்்ககூடிய 
அத்றன கநரு்க்டி்ளு்ககு ெததியிலும் உணவுத 
்விர்ப்பு ,  ்சோகும் வறரயோன உண்ணோவிர்ப் 
ப�ோரோடைங்ள் ப�ோனைவற்றை அவவப்ப�ோது 
நி்ழ்ததிபய வந்திரு்ககினைோர்்ள். இந்்ப் ப�ோரோடைங்ள் 
கநரு்க்டிறய க்ோடுத் பவறள்ளிகலல்லோம் ்மிழ்த 
ப்சிய்க கூடைறெப்பினர் ் மிழ் அரசியல் ற்தி்பளோடு 
ப�சசுவோர்தற்்றள நைோததி ப�ோலியோன நம்பி்கற்்றள்க 
க்ோடுதது அர்சோங்தற் கநரு்க்டியிலிருந்து �ோது்ோ்ககும் 
ற்ங்ரியதற்த ் ோன இப்ப�ோதும் க்சயது வருகினைோர்்ள்.

2015 ஆம் ஆண்டு ்மிழ் ெ்க்ளின ஆ்ரபவோடும் 
ஏற்�டுத்ப்�டை புதிய ஆடசி அதி்ோரததிலும் ் மிழ் அரசியல் 
ற்தி்ளின விவ்ோரததில் எந்் ெோற்ைமும் ஏற்�ைவில்றல. 
2015 ஆம் ஆண்டின பினனரோன ஆடசி அறெப்பில் �ோதிப்ற� 
ஏற்�டுத்்ககூடிய ஆ்சனங்ளும் வோயப்பு்க்ளும் கிறைத் 
ப�ோதும் கூை ் மிழ் அரசியல் ற்தி்ளின விவ்ோரததில் 
்மிழ்த ப்சிய்க கூடைறெப்பு ்சரியோ்ச க்சயற்�ைவில்றல.

அண்றெயில் சிறீலங்ோவில் ஏற்�டை அரசியல் 
குழப்�மும் அது ஏற்�டுததிய ்ோ்க்ங்ளும் ்மிழ்த 
ப்சிய்க கூடைறெப்பு்ககு மி்வும் நல்ல ்சந்்ர்ப்�தற்்க 
க் ோடுததிருந்்து .  ரணிறல இந்் அரசியல் 
கநரு்க்டியிலிருந்து �ோது்ோப்�்ற்்ோ் நீதிெனைதற் 
அணுகிய ப�ோதும் ்ங்ளது ஆ்சனங்ளின �லதற் 
க்ோண்டு ரணிலு்க்ோன க�ரும்�ோனறெ �லதற் ் ோடடிய 
ப�ோதும் ் மிழ்த ப்சிய்க கூடைறெப்பு்ககு ் ோலம் வரலோற்றில் 
மி் அருறெயோ் கிறை்ககினை வோயப்ற� வழஙகி இருந்்து. 
்மிழ் அரசியல் ற்தி்ளின விவ்ோரதற்யோவது ற்யில் 
எடுதது எழுதது மூலெோன ஒப்�ந்்தற் ஏற்�டுததி இந்் 
விையதற் எங்ளு்ககு ்சோர்�ோ் �ோவிததிரு்க் பவண்டும். 
மீண்டுகெோரு முறை ் மிழ்த ப்சிய்க கூடைறெப்பு ் மிழ் 
ெ்க்றள ஏெோற்றி உள்ளது.

்ங்றளத ப்ர்வு க்சய் ெ்க்ளு்ககு உண்றெயோ் 
இரு்க்ோெல் பவகைவரு்ககும் ப்சவ்ம் க்சயய 
இவர்்றள ் மிழ் ெ்க்ள் ப்ர்வு க்சயயவில்றல. ப்ர்்ல் 
்ோலங்ளில் ஒரு நிறலப்�ோடறையும் அ்ன பினனர் 
பவறு நிறலப்�ோடு்றளயும் எடு்ககினை ் மிழ்த ப்சிய்க 
கூடைறெப்பினர் க்ோைர்�ோ் ்மிழ் ெ்க்ள் இனியோவது 
்சரியோன நிறலப்�ோடறை எடுத்ோ் பவண்டும். அ்ற்்ோன 
நம்பி்கற்றயயும் க்சயற்�ோடு்றளயும் முனகனடு்க் 
பவண்டிய ் ோர்மீ்ப் க�ோறுப்ற� ் மிழ் ெ்க்ளின அரசியல் 
க்ோைர்�ோ் சிந்தி்ககினை உண்றெயோனவர்்ளின ற்்ளில் 
்ோலம் ற்யளிததிரு்ககினைது.

தமிழ அரசியல 
ல்கதி்களின் விவ்காரம்

சந்தர்பத்்்த ்தவ்ற விட்ட ௯ட்ட்மப்பு
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வடக்கில் பெய்து வரும் கடும் மழை காரணமாக ஐந்து மாவடடஙகளிலும் 
உள்ள ெல கிராமஙகள பவள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளத�ாடு ஐம்ெ�ாயிரத்துக்கும் 
அதிகமான மக்கள இடம்பெயர்ந்து முகாம்கள மற்றும் உறவினர் வீடுகளில் 
�ஞ்சம் அழடந்துள்ளனர்.

வடக்கில் தேற்றும் இன்றும் பொழியும் கன மழை காரணமாக 
கிளிபோச்சி, முல்ழலத்தீவு, மன்னார், ஆகிய மாவடடஙகள முழுழமயாக 
ொதிக்கபெடடுள்ளதுடன் யாழ்பொணம் மற்றும் வவுனியா மாவடடஙகள 
ெகுதிய்ளவில் ொதிக்கபெடடுள்ளன. 13 ஆயிரத்து 646 குடும்ெஙகழ்ள த்சர்ந்� 
44 ஆயிரத்து 959 தெர் ொதிக்கபெடடுள்ள�ாக அனர்த்� முகாழமத்துவ 
பிரிவு அறிவித்துள்ளது

ப�ாடர் மழை காரணமாக இரணமடு உளளிடட கு்ளஙகள நிரம்பி 
வழிவ�னால் ெல கிராமஙகளும் வீதிகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. கு்ளஙகளில் 
இருந்து அதிக்ளவு நீர் பவளிதயறுவ�ால் மழைநீர் வற்றுவ�ற்தகா அல்லது 
உடனடியாக வழிந்த�ாடதவா வழி இல்லா� காரணத்தினால் அதிக 
மக்கள இடம்பெயரும் சூழ்நிழல உருவாகியுள்ளது.

இதுவழரயில் 50 க்கு தமற்பெடட முகாம்களில் ஆயிரக்கணக்கான 
மக்கள �ஞ்சமழடந்துள்ளதுடன் ெலர் உறவினர் வீடுகளிலும்  
ெராமரிக்கபெடுகின்றனர். இ�ழனவிடவும் ஆயிரத்திற்கும் தமற்ெடட 
குடும்ெஙகள இடம்பெயர்ந்த� ஆக தவண்டும். என்ற நிலழமயும் 

ஏற்ெடடுள்ளத�ாடு ொதிக்கபெடட மக்களின் வாழ்வா�ாரமும் 
முற்றுமுழு�ாக ொதிபெழடந்துள்ளது.

பெரிய கு்ளஙகளின் வான்க�வுகள திறக்கபெடட�ால் அதிகூடிய்ளவு 
ொதிபபு கிளிபோச்சி முல்ழலத்தீவு மாவடடஙகளில் ஏற்ெடடுள்ளது. 
ொதிபபுக்கழ்ள எதிர்பகாளவ�ற்கான ஏற்ொடுகழ்ள அழனத்து 
�ரபபினரும் தமற்பகாண்டு வருகின்றனர்.

இம்முழற ொதிக்கபெடட மக்களுக்கு உ�வுவ�ற்கு வடக்கில் உள்ள 
ெல பொது அழமபபுக்கள ப�ாண்டு நிறுவனஙகள அரசியல் கடசிகள 
ெல்கழலகைக  மாணவர்கள என ெலர் க்ளத்தில் இறஙகி ப்சயற்ெடடு 
வருகிறார்கள. அவர்கள ஊடாக உலர் உணவுகள அத்தியாவசிய பொருடகள 
வைஙகபெடடு வருகிறது. இழ்ளஞர்கள முற்றுமுழு�ான மும்முரமாக 
க்ளத்தில் இறஙகி ப்சயற்ெடடு வருகின்ற தொதிலும் இராணுவத்தினர் 
உ�விகழ்ள மய்யமாக ழவத்து பெரும்ொலான ஊடககள பிரச்்சாரம் 
தமற்பகாளவ�ாக இழ்ளர்கள ஆ�ஙகபெடடுள்ளார்கள.

வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் 
தமிழர் தாய்கம்

வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் 
தமிழர் தாய்கம்
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வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் 
தமிழர் தாய்கம்
கிளிந�ாச்சியில்...

முல்்லத்தீவில்...

மன்்ாரில்
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்சர்வத�்ச ்சமூகத்தின் விருபெத்திற்தகற்ெ 

2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8ஆம் திகதி 
ேழடபெற்ற ஜனாதிெதித் த�ர்�லில் சிறிலஙகா 
சு�ந்திரக் கடசியின் ப்சயலா்ளர் ழமத்திரிொல 
சிறித்சன ஐக்கிய த�சிய கடசி, �மிழ்த் த�சியக் 
கூடடழமபபு, ஏழனய சிறுொன்ழமக் 
கடசிகள ஆகிவற்றுடன் ப�ாழிற்்சஙகஙகள, 
பொது அழமபபுகளின் ஆ�ரவுடன் 
ஜனாதிெதியாகத் த�ர்ந்ப�டுக்கபெடடார்.

சீனாவின் பிடியிலிருந்து இலஙழகழய 
மீடெ�ற்காக இந்தியா, அபமரிக்கா, 
ஐதராபபிய ஒன்றியம் உளளிடட தமற்குலக 
ோடுகளின் ேகர்வுகளுக்தகற்ெ பவற்றிவிைா 
ோயகர்க்ளாகத் திகழ்ந்� ஐக்கிய மக்கள 
சு�ந்திர முன்னணியின் பிர�ான கடசியான 
சிறிலஙகா சு�ந்திரக் கடசியின் ப்சயலா்ளழர 
அந்�க் கடசியிலிருந்து பிரித்ப�டுத்து, எந்�க் 
கடசிழயயும் ்சாரா� ஒரு பொது அதெட்சகரக 
ழமத்திரிொல சிறித்சன க்ளமிறக்கபெடடார். 
எந்�பவாரு ்சந்�ர்பெத்திலும் இந்ோடடின் 
ஜனாதிெதியாக வரமுடியாது 
என்ெது ஐக்கிய த�சியக் 
கடசியின் �ழலவர் ரணில் 
வி க் கி ர ம சி ங க வி ற் கு த் 
ப�ரியும் .  அ�ற்காகதவ 
அவர் �னது மாமனாரினால் 
அறிமுகபெடுத்�பெடட 
நிழ ற த வ ற்று  அதி க ா ர 
ஜனாதிெதி முழறழமயிழன 
மாற்றுவதில் தீவிர கவனம் 
ப ்ச லு த் தி  வ ரு வ து ம் 
அழனவருக்கும் ப�ரியும்.

ஐக்கிய த�சிய கடசியின் 
� ழ ல வ ர்  த ஜ . ஆ ர் . 
பஜயவர்த்�னவினால் 1978ஆம் ஆண்டு 
அறிமுகபெடுத்�பெடட நிழறதவற்று அதிகார 
ஜனாதிெதி முழறழம சிறிலஙகா சு�ந்திரக் 
கடசியினர் ஆடசிபபீடதமறுவ�ற்குத் 
�ழடயாக இருந்��ால் அ�ழன மாற்ற 
தவண்டும் என்று சிறிலஙகா சு�ந்திரக் கடசி 
குரல் பகாடுத்து வந்�து. ஆனால் அந்�க் 
கடசிழயச் த்சர்ந்� ்சந்திரிகா குமாரதுஙக 
ஜனாதிெதியாக ஆடசிபபீடம் ஏறியவுடன் 
அந்�க் தகாரிக்ழக ழகவிடபெடடது. 
அவழரத் ப�ாடர்ந்து ஆடசிக் கடடிலில் ஏறிய 
அத� கடசிழயச் த்சர்ந்� மகிந்� ராஜெக்்ச 
தஜ.ஆழரவிடவும் அதிக நிழறதவற்று 
அதிகாரமுழடய ஜனாதிெதியாக �ன்ழன 
நிழலநிறுத்திக்பகாள்ள முடிவு ப்சய்�ார். 
இதுதவ ராஜெக்்சக்களின் குடும்ெ ஆடசிக்கு 
வித்திடடது. இ�னால் சிறிலஙகா சு�ந்திரக் 
கடசியின் சிதரஸட உறுபபினர்களும் 

அ தி ரு ப தி ய ழ ட ந் � ன ர் .  இ ந் � ப 
பின்னணியிதலதய ஆடசி மாற்றத்தின் 
மூலமாக ஜனாதிெதியின் நிழறதவற்று 
அதிகாரஙகள ொராளுமன்றத்தின் 
மூன்றில் இரண்டு பெரும்ொன்ழமயுடன் 
நிழறதவற்றபெடட ெத்ப�ான்ெ�ாவது 
திருத்�த்தின் ஊடாக குழறக்கபெடடது.

அவ்சர அவ்சரமாக நிழறதவற்றபெடட 
உளளுராடசி  ்சடடமூல திருத்�த்தின்கீழ் 
ேழடபெற்ற 2018ஆம் ஆண்டு உளளுராடசி 
மன்றத் த�ர்�ல்களில் சிறிலஙகா சு�ந்திரக் 
கடசியும், ஐக்கிய த�சியக் கடசியும் மகிந்� 
ராஜெக்்சவின் ஆசிர்வா�த்துடன் புதி�ாக 
த�ாற்றம் பெற்ற பொதுஜன பெரமுன 
கடசியிடம் வீழ்ச்சியழடந்�ன. இந்� 
்சரிவிலிருந்து �த்�மது கடசிழயக் காபொற்ற 
தவண்டிய த�ழவ ஐத�க மற்றும் சிறிலஙகா 
சு�ந்திரக் கடசி ஆகிய இரண்டுக்கும் இருந்�து. 
�ன்ழன ேடடாற்றில் விடட சிறிலஙகா 
சு�ந்திரக் கடசிக்கு ொடம் புகடட தவண்டும் 

என்றும் �னது ப்சல்வாக்ழக இரண்டு 
கடசிகளுக்கும் �மிழ்த் �ழலழமகளுக்கும் 
நிரூபிக்க தவண்டும் என்றும் விரும்பிய 
மகிந்�ராஜெக்்ச மிகவும் அவ�ானமாக 
காய்கழ்ள ேகர்த்தி வந்�ார்.

மகிந்�ழவ பொறுத்�வழர, இரண்டு 
பிர�ான எதிரிகழ்ளயும் ஒதர தேரத்தில் 
எதிர்பகாளவது கடினமாக இருந்�து. எனதவ, 
�னது ெழைய ்சகாவும் அதிகாரமிக்க ெ�வியில் 
இருபெருமான ழமத்திரியுடன் இழணந்து 
ஊைல், தமா்சடிகளில் ஈடுெடடுள்ள�ாகக் 
குற்றம் ்சாடடபெடடுள்ள ரணிலின் 
அர்சாஙகத்ழ�க் கவிழ்க்கத் திடடம் தீடடி 
ப்சயற்ெடடார். சிறிலஙகா சு�ந்திரக் 
கடசிழயக் காபொற்ற தவண்டிய த�ழவழய 
உணர்ந்� ழமத்திரியும் இ�ற்கு உடன் 
ெடடார். 

�னது ஆடசிக்காலத்திதலதய �னது த�ர்�ல் 

வாக்குறுதிழயக் காபொற்றுவ�ற்காகதவ 
அரசியல் யாபபில் ெத்ப�ான்ெ�ாவது 
திருத்�ம் பகாண்டுவரபெடடது. அது 
ொராளுமன்றத்திற்கு அதிக அதிகாரத்ழ� 
வைஙகியிக்கிறது என்ெழ�ச் ்சரியாகப 
புரிந்துபகாள்ளாமல், �ன்ழன ெழைய 
நிழறதவற்று அதிகாரம் பகாண்ட 
ஜனாதிெதியாக நிழனத்து ரணிழல பிர�மர் 
ெ�வியிலிருந்து அகற்றி, மகிந்�ழவ பிர�மராக 
நியமித்�ார். இதுவழர காலமும் ஆடசியிலிருந்� 
ஜனாதிெதிகளமீது அவர்கள ெ�வியிலிருந்து 
பவளிதயறும் ்சமயத்திதலதய விமர்்சனஙகள 
முன்ழவக்கபெடும். ஆனால் ழமத்திரியின்மீது 
அவரது ெ�விக்காலத்திதலதய அதுவும் 
�ான் ழகச்்சாத்திடட அரசியலழமபபுத் 
திருத்�த்ழ�த் �ாதம மீறியுள்ள�ாக 
நீதிமன்றத்தினூடாக பொருளதகாடல் 
ப்சய்யபெடடு ரணிழல ெ�விநீக்கம் 
ப்சய்�தும், ொராளுமன்றத்ழ�க் கழலத்�தும் 
அரசியலழமபபுக்கும் ்சடடத்திற்கும் 
முரணானது என்று தீர்பெளிக்கபெடடுள்ளது.

ர ணி ழ ல  பி ர � ம ர் 
ெ�வியிலிருந்து நீக்கியதும், 
மகிந்�ழவ பிர�மராக்கியதும் 
பின்னர் ொராளுமன்றத்ழ�க் 
கழலத்து புதிய த�ர்�லுக்கான 
திகதிழய நிர்ணயம் ப்சய்�தும் 
ஜனோயக விதரா� ப்சயல் 
என்ெதுடன் அடிபெழட 
உ ரி ழ ம மீ ற ல்  எ ன் று 
ப � ரிவி த் �துடன் ,  பு தி ய 
பிர�மரான மகிந்�ராஜெக்்சவிற்கு 
ெ ா ர ா ளு ம ன் ற த் தி ல் 
பெரும்ொன்ழம  இல்ழல 

என்ெழ�யும் சுடடிக்காடடி ோடடின் 
ஜனோயகத்ழ�க் காபொற்றப தொகிதறாம் 
எ ன் று  நீ தி ம ன் ற த் தி னூ ட ா க வு ம் , 
ொராளுமன்றத்தினூடாகவும் �மிழ்த் த�சியக் 
கூடடழமபபு முழனபபுடன் க்ளமிறஙகியது. 
இ�ற்கு �ற்தொது பவற்றியும் கிடடியுள்ளது. 

ஆகதவ, ஐக்கிய த�சியக் கடசியின் 
�ழலழமயிலான ஐக்கிய த�சிய முன்னணி 
அர்சாஙகம் அழமபெழ�த் �டுக்க முடியா� 
நிழல த�ான்றியுள்ளது. இது ழமத்திரிக்கும் 
மகிந்�விற்கும் ஏற்ெடடுள்ள அரசியல் 
பின்னழடவு. கடசியும் இல்லாமல், 
அதிகாரமும் குழறந்துள்ள ழமத்திரிழய 
வீழ்த்தியதில் மகிந்� �ரபபுக்கு இது பவற்றிதய. 
இபபொழுது சிறிலஙகா சு�ந்திரக் கடசி என்ற 
ஒரு கடசிதய இல்லா� நிழல த�ான்றியுள்ளது. 
இ�னால் மகிந்� �ரபபினருக்கு இபபொழுது 

மட்டக்களப்பு வவுணதீவு ப�ொலிஸ் வீதி ச�ொதனைச் �ொவடியில் ்க்டனமயில் இருநத ப�ொலி�ொர் 
இருவர் �டுப்கொனை ப�ய்யப்�ட்டனத பதொ்டர்நது ன்கது ப�ய்யப்�ட்ட முனைொளச�ொரொளி அஐநதன 
(இரொஐகுமொரன) அவர்்களின மனைவி தைது ஐநது பிளனள்களு்டன மட்டக்களப்பு ்கொநதி பூங்கொவிற்கு 
முன�ொ்க உணணொவிரதப்ச�ொரொட்டத்தில் ஈடு�டடு தைது எதிர்ப்ன� பவளிப்�டுத்தி இருநதொர்.

இநநினையில் சேற்று ேண�்கல் அஐநதனின வீடடிற்கு தமிழ் மக்கள கூட்டணியின இனணச் ப�்யைொளரும் 
தமிழ் மக்கள ச�ரனவயின மத்தி்ய குழு உறுப்பிைருமொை ச�ொமசுநதரம் மற்றும் தமிழ் மக்கள ச�ரனவயின 
இனணத் தனைவர்்களில் ஒருவரொை வ�நதரொ�ொ உளளிட்ட குழுவிைர்்கள சேரில் ப�னறு அஐநதனின 
மனைவி பிளனள்களிற்கு ஆறுதல் பதரிவித்தசதொடு பிளனள்களின எதிர்்கொைம் குறித்தும் அவர்்களின ்கற்்றல் 
ப�்யற்�ொடு்கள குறித்தும் ச்கட்டறிநதுப்கொண்டசதொடு நிதி  உதவின்யயும் ப�யதுளளதொ்க  எமது பிரொநதி்ய 
ப�யதி்யொளர் பதரிவித்தொர்.

அஐநதனின நிைனம�ற்றி எமது ப�யதி்யொளர் குறிப்பிடுன்கயில் இவர்்களின வீடடிற்கு எநதபவொரு 
மக்கள பிரதிநிதி்களும் இதுவனர வநது ஆறுதல் கூ்றவில்னை எனறும் இைஙன்கயின �ைேொ்ய்கத்னத 
�ொது்கொப்�தற்்கொ்க எமது தனைவர்்கள வினரநது வழககு பதொ்டர்நதொர்்கள ரணில் விககிரமசிங்கொ தனைனமயிைொை ஆடசின்ய ப்கொணடுவருவதற்்கொ்க இரவு 
�்கைொ்க அரசி்யல், இரொ�தநதிர மட்டங்களில் தீவிரமொ்க �ணி்யொற்றிைொர்்கள இநத தனைவர்்கள அஐநதன ச�ொன்ற அரசி்யல் ன்கதி்களின குடும்�ங்களின 
வீடடிற்ச்கொ ்கொணொமல் ச�ொைவர்்கனள இழநது வொடும் குடும்�ங்களின வீடு்களிற்ச்கொ வநது ஆறுதல் பதரிவிப்�தற்ச்கொ இவர்்களிற்்கொை �ட்டரீதி்யொை 
ே்டவடிகன்க்கனள முனபைடுப்�திலும்  ப்கொழும்பில் பேருக்கடின்ய தீர்ப்�திலும் ்கொடடி்ய சவ்கத்னத ஏன எமது மக்களின நீதிக்கொை வி்ட்யங்களில் ்கொட்டவில்னை 
எனறும் அவர் சமலும் பதரிவித்தொர்.

முன்னாள் ப�னாரனாளி அஐந்தனின குடும�த்துடன ்தமிழ் மக்கள் கூடடணியின 
இணைச் செயலனாளர் பெனாமசுந்தரம ப�ரணையின இணைத்்தணலைர் ைெந்தரனாெனா ெநதிப்பு

 ் தாடர்ச்சி 6 ் க்கம்
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அனுரா�புரம் சிழறச்்சாழலயில் உள்ள 
�மிழ் அரசியல் ழகதியான மதியர்சன் 
சுலக்்ஸனின் �ாயார் மதியர்சன் புஸெமாலா 
அவர்கள எமது இலக்கு ெத்திரிழகயின் 
சிறபபு ப்சய்தியா்ளருக்கு வைஙகிய தேர்காண 
லில் ப�ரிவித்�ார். அவர் தமலும் கருத்து 
ப�ரிவிக்ழகயில் 

அம்மா உங்களின் ்்கன் எப்ப க்கது 
செய்யப்பட்டவர்?

எனது மகன் 20 0 9  ஆம் ஆண்டு 
காலபெகுதியிதல ழகது ப்சய்யபெடடார். 
அவருடன் தமலும் ெலரது பிளழ்ளகள 
ழ க து ப ்ச ய் ய ப ெ ட ட ா ர் க ள . ழ க து 
ப்சய்யபெடடு ோன்கு வருடஙக்ளாக 
எவ்வி�  வைக்குபெதிவுகளுமின்றி சிழறயிதல 
வாடினார்கள. பின்னர் 2013 ஆம் ஆண்டு 
காலபெகுதியில் எனது மகன் உடெட 
ஏழனய அரசியல் ழகதிகள சிலர் மீதும் 
வைக்கு �ாக்கல் ப்சய்யபெடடு இன்று வழர 
குறித்� வைக்கானது முடிவின்றி ப�ாடர்ந்து 
இழுத்�டிக்கபெடடு வருகின்றது. என்ர 
மகழன நிழனத்து அைா� ோளில்ழல என்ர  
பிளழ்ளழய   ொர்க்காமல் ோன் ப்சத்து 
தொய் விடுதவதனா என்ற ஏக்கத்துடதனதய 
வாழ்ந்து வருகின்தறன்.

உங்களின் ் ்கனின் விடுதகை சதமா்டர்்பமா்க 
நீங்கள் என்்ன ந்டவடிகக்க எடுத்துள்ளீர்்கள்? 

எமது பிளழ்ளகளின் விடு�ழலக்காக 
எ ன் ழன ப தெ ா ன் று  சி ழ ற க ளி ல் 
அழடத்து ழவக்கபெடடுள்ள அரசியல் 
ழகதிகளின் உறவினர்களும்,  காணாமல் 
த ெ ானவர் கழ்ள   இை ந்துவாடும் 
உறவினர்களும் ோம் தமற்பகாண்ட  
முயற்சிகள பகாஞ்சமில்ழல குறிபொக  
எமது பிளழ்ளகள  உணவு �விர்பபு 
த ெ ா ர ா டட த் தில்  ஈ டு ெடடிரு ந் � 
காலபெகுதிகளில் ோஙகளும் அழடயா்ள 
உண்ணாவிர� தொராடடஙகழ்ள 
முன்பனடுத்த�ாம். 

அரசியல் ழகதிகளின் விடு�ழலக்காக 
வடக்கு கிைக்கு மாகாணஙகளிதல கர்த்�ால் 
தொன்ற அழடயா்ள தொராடடஙகளில் 
ஈடுெடடத�ாடு ஆர்பொடடஙகள தெரணிகள 
தொன்ற ேடவடிக்ழககளும் முன்பனடுக்கப 
ெடடது. அத்துடன் அரசியல் கடசிகள, 
சிவில் அழமபபுக்களிடம் ழகதிகளின் 
விடு�ழல ப�ாடர்ொன  தகாரிக்ழககழ்ள 
முன்ழவத்து அவர்களுடன் இழணந்தும் 
தொராடிதனாம்.மிக முக்கியமாக அரசியல் 
ழகதிகளின் விடு�ழலக்காக ெல்கழலக்கைக 
மாணவர்கள ெல்தவறு தொராடடஙகழ்ள 
தமற்பகாண்டார்கள. குறிபொக ோடடின்  

ஐனாதிெதி ழயச் ்சந்தித்�த�ாடு விடு�ழலழய 
விழரவுெடுத்துமாறு மனுக்கழ்ளயும் 
்சமர்பபித்துள்ளனர். 

இவ்வாறு  என் மகன் உடெடட அரசியல் 
ழகதிகளின் விடு�ழலக்காக ெல்தவறுெடட 
முயற்சிகளில் ஈடுெடுகின்தறாம். ஆனால் 
அ�ற்கான ெலன் எமக்கு இன்னும் 
கிடடவில்ழல.

ஒவ்பவாரு முழறயும் எனது மகனின் 
விடு�ழலழய எதிர்ொர்த்து எதிர்ொர்த்து 
ஏமாற்றம் மடடுதம எமக்கு கிழடத்துள்ளது. 
எனது பிளழ்ளகளுடன் த்சர்ந்து நிம்மதியான 
வாழ்ழவ வாை ஒவ்பவாரு ோளும் எதிர்ொர்த்� 
வண்ணம் உளத்ளன். 

அரசி்யல் க்கதி்களின் விடுதகை சதமா்டர்்பமா்க 
தமிழ் அரசி்யல் தகைக்்்கள் ம்றச்கமாண்ட 
ந்டவடிகக்க்கள் சதமா்டர்பில் உங்கள் ்கருத்து 
்றறும அவர்்களி்டம நீங்கள் முன்கவககும 
ம்கமாரிகக்க?

இன்று �மிழ் அரசியல்ழகதிகளின் 
பிரச்்சழன ப�ாடர்பில் எந்�பவாரு �ரபபும் 
அக்கழற காடடுவ�ாக ப�ரியவில்ழல. 
�மிழ் மக்கள பிரதிநிதிகழ்ள ேம்பி எமது 
பிளழ்ளகள அரசியல் அோழ�கள ஆக்கபெட 
டுள்ளார்கள. வாக்கு த�ழவக்கு மடடுதம 
எம்ழம ழவத்து பிழைபபு ேடத்துகிறார்கள. 
தொராடடஙகள தமற்பகாண்டால் 
மாத்திரதம அஙகு ப்சன்று ொர்க்கிறார்கள. 
பின்னர் எமது உறவுகளின்  விடு�ழல ப�ாடர் 
பில் எந்�வி�மான  ேடவடிக்ழககளும் 
எடுபெதில்ழல.  ழகதிகளின் நிழலபொடுகள 
ப�ாடர்பில் அறிவ�ற்கு முயற்சிக்கவில்ழல. 

ஜக்கிய ோடுகள மனி� உரிழமகள 
ஆழணக்குழுவின் அமர்வில் இராணுவத்தினர் 
்சார்ொக அவர்களின் விடு�ழலக்கு 
ெரிந்துழர ப்சய்வ�ற்கு அர்ச �ரபபினர் ெலர் 
மும்முரமாக ப்சயற்ெடுகிறார்கள. ஆனால் 
எமது பிளழ்ளகளின்  விடு�ழலக்காக 
இஙகிருந்து எந்� மக்கள பிரதிநிதிகளும் 
ப்சல்வ�ாக  ப�ரியவில்ழல, எமது பிளழ்ளகள 
்சார்ொக யாரும் அஙகு ப்சன்று  தெசுவ�ற்கு 
�யாராக இல்ழல. த�ர்�ல் பேருஙகும் தொது 
தொராடடஙகள, தமழடபதெச்சுக்களில் 
மடடும் எமது தொராடடம் தியாகம் 
ப � ாடர்பில்  ெல  அறிக்ழக களும் 
கருத்துக்களும் பவளியிடுகிறார்கள. 
ஆனால்  எமது பிளழ்ளகள  விடு�ழல ெற்றி 
சிந்திபெ�ற்கு �யாராக இல்ழல. 

புலம்பெயர் உறவுகளின் ஊடாக 
்சடட உ�விகள சில ழகதிகளுக்குத்�ான் 
கிழடக்கிறது. ஏழனய ழகதிகளுக்கு 
கிழடபெ�ற்கான ஒழுஙழக கூட எமது 
பிரதிநிதிகள ப்சய்வ�ாக ப�ரியவில்ழல. 
எமது பிளழ்ளகள சிழறயில் உள்ளார்கள. 
எம்ழம கவனிபெ�ற்கும் யாரும் முழு 
முயற்சி எடுக்கவில்ழல. எமது பிளழ்ளகள 
உண்ணாவிர�ம் இருந்�ால் மடடும் �ம்ழம 
வி்ளம்ெரபெடுத்திக்பகாளவ�ற்கு எம்மிடம் 
வருகிறார்கள. 

�மிழ் மக்கள பிரதிநிதிகளின் ேடவடிக்ழக 
ப�ாடர்பில் அரசியல் ழகதிகள மற்றும் 
அவர்களின் குடும்ெத்தினராகிய  ோம் மிகவும் 
மனதவ�ழனயுடனும் �ாக்கத்துடனும் 
உளத்ளாம். எம்ழம விற்று பிழைபபு 
ேடத்துகிறார்கள என்ெழ� பவளிபெழடயாக 
ப�ரிவித்துக் பகாளகிதறாம். இ�னால் 
ஆ�ஙகம் மனக்கவழல மடடுதம �ற்தொது 
எம்மிடம் உள்ளது. �மிழ் அரசியல் ழகதிகள 
அழனவரும் விடு�ழல ப்சய்யபெட 
தவண்டும் அல்லது அவர்கள புனர்வாழ்விற்கு 
அனுபபி விடுவிக்கபெடதவண்டும். 
அவர்களின் வைக்குகள இழுத்�டிக்கப 
ெடாமல் முழறபெடி வி்சாரழணக்கு எடுத்துக் 
பகாள்ளபெட தவண்டும் என்ெத� எஙகளின் 
தகாரிக்ழக ஆகும்.  அ�ற்கு த�ழவயான 
ேடவடிக்ழககழ்ள எமது பிரதிநிதிகள ப்சய்ய 
தவண்டும். ஆனால் ோம் அவர்கள மீது 
ேம்பிக்ழக இைந்துவிடதடாம்.

் ்கனின் விடுதகை ச த மா ்ட ர் ்ப மா ்க 
்கமாத்திர்மா்ன ்பதிகை இதுவகர ்யமாரும 
வழஙகியுள்்மார்்க்மா? தமிழ் தகைக்்கள் 
மீது நமபிகக்க உள்்தமா?

இதுவழர �மிழ் அரசியல்ழகதிகள 
ப�ாடர்பில் காத்திரமான ெதிழல எந்�பவாரு 
�ரபபும் எமக்கு வைஙகியிருக்கவில்ழல. 
அ�னால் இபதொது எந்�பவாரு �ரபபின் 
மீதும் ேம்பிக்ழகயற்றவர்க்ளாகதவ ோம் 
இருக்கி தறாம்.�ற்தொது இடம்பெற்ற அரசியல் 
குைபெ நிழலயில் எமது பிரதிநிதிகளுக்கு 
ழகதிகள விடு�ழல ப�ாடர்பில் தீர்க்கமான 
முடிழவ பெறுவ�ற்கு  ெல ்சந்�ர்பெஙகள 
கிழடத்திருந்�ன. ஆனால் அவர்கள 
அழ� எவ்வாறு ெயன்ெடுத்தியுள்ளார்கள 
என ப�ரியவில்ழல. அரசியல் ழகதிகள 
விடயத்ழ� அவர்கள முக்கியமாக 
தெசியிருந்�ால் �ற்தொது அ�ற்கான 
ேடவடிக்ழககள ஆரம்பிக்கபெடடிருக்கும். 
ஆனால் மீண்டும் ஏமாற்றபெட டுளத்ளாம் 
என்தற த�ான்றுகிறது.  இறுதியாக ோம் 
எமது பிளழ்ளகழ்ள விடு�ழல ப்சய்யுமாறு 
தகாரி ்சர்வத�்சத்திடம்  ப�ாடர்ச்சியாக 
தகாரிக்ழககழ்ள முன்ழவத்து வருகிதறாம். 

தமிழ் தலைவர்களிற்கு எமது பிளலளை்களின் 
விடுதலை பற்றி சிந்திக்க நேரமிலலை
தமிழ் அரசியல் கைதி சுலக்ஸனின் தாயார் புஸ்பமாலா வேதகை
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�மிழ் இழ்ளய ்சக்திழய ்சரியான ொழ�யில் 
பேறிபெடுத்� கூடிய கடடழமபபு �மிழ் 
்சமூகத்தில் இல்ழல என்ெது தவ�ழனக்குரிய 
வி ட ய ம ா கு ம்  எ ன  ய ா ழ் ப ெ ா ண 
ெல்கழலக்கைக கழலபபீட மாணவர்ஒன்றிய 
�ழலவர்  இராஜரடணம் கிரி்சாந்�ன் 
இலக்கு மின்னி�ழுக்கு வைஙகிய  சிறபபு 
தேர்காணலின் தொது ப�ரிவித்�ார்அவர் 
எமது மின்னி�ழுக்கு வைஙகிய தேர்காணழல 
முழுழமயாக �ருகின்தறாம்.

தமிழ அரசியல ல்கதி்கள் மற்றும் ்காணாமல 
ப்ாபனொர் விடயததில யாழ. ்ல்கலைக்கழ்க 
மாணவர்்கள் தமது  ் ்ருமளவானெ ் ங்களி்பல் 
்கடநத ்காைங்களில வழஙகியுள்ளனெர்ஆனொல  
பமற்குறிதத பிரச்சலனெககு இதுவலர உரிய 
தீர்வு கிலடக்காத நிலையில எதிர்வரும் 
்காைங்களில எவவாறானெ ்சயற்்ாடு்கலள 
முன்்னெடுக்கவுள்ளீர்்கள்?

ேன்றி. �மிழ் ்சமூகத்தின் பிரதிநிதிக்ளாய் 
ப்சயலாற்ற தவண்டிய கடபொடு ஒவ்பவாரு 
�மிழ் இழ்ளஞனுக்கும் உண்டு. அந்� 
வழகயிதலதய �மிழ் ்சமூகத்திற்கான 
தொராடட க்ளஙகளில் யாழ் ெல்கழலக்கைக 
மாணவர்களின் ெஙகளிபபு ப�ாடர்ந்து 
வருகின்றது. 

ோம் ேம் அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கும் 
அதிகாரத்தில்  உள்ளவர்களுக்கும் 
அழுத்�த்திழன பிரதயாகிபெ�ன் மூலதம எம் 
பிரச்்சழனக்கான தீர்ழவ தோக்கி ெயணிக்க 
முடியும். 

தமலும் எம் தொராடடஙகளில் 
ோம் அழடயா்ளம் காணும் பிர�ான 
குழறொடாக இருபெது ்சமூகமயபெடுத்�ல் 
இன்ழமதய ஆகும்.  ஆயினும் அண்ழமக்கால 
தொராடடஙகளும் ்சமூகமயபெடுத்�ழல 
ழமயபெடுத்திதய தமற்பகாள்ளபெடுகின்றது. 

இ னி வ ரு ம்  க ா ல ங க ளி ல் 
்சமூகமயபெடுத்�லூடாக ெல்கழலச் 
்சமூகம் மடடுமன்றி �மிழ் ்சமூகமாய் ேம் 
�ழலழமகளின் ்சரியான பிரதிநிதித்துவ 
ெயணத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும் அழுத்�ம் 
பகாடுபெ�ாக எமது  தொராடடஙகள மற்றும் 
ப்சயற்ொடுகழ்ள முன்பனடுக்கவுளத்ளாம். 

அ ர சியல  ல ்க தி ்களின் விடு தலை 

்தாடர்்ா்க தமிழ அரசியல தலைலமம்கள் 
மற்றும் தற்ப்ாலதய அரசாங்கம் இதுவலர 
என்னெ நிலை்ப்ாடடில இருநதுவநதுள்ளனெ? 
அவர்்களிடம் நீங்கள் முன்லவககும் ப்காரிகல்க 
என்னெ?

 �மிழ் ்சமூகம் மன�ார ஏற்கா� 
அரசியலழமபபின் ்சனோயகத்ழ� தெணதல 
இன்ழறய ேம் அரசியல் �மிழ் பிரதிநிதிகளின் 
கடழமயாக காணபெடுகின்றது. ேம் 
அரசியல் �ழலழமகள கடந்� மூன்று 
ஆண்டுக்ளாக அரசுடன் கடடி எழுபபிய 
இ�யபூர்வ ஒபெந்� விம்ெத்ழ�தய மீண்டும் 
கடந்� ஒக்தடாெர் 26 ேழடபெற்ற  அரசியல் 
குைபெத்திற்கு பின்பும் ப�ாடர்வது 
என்ெது  �மிழ் �ழலழமகளின் அரசியல், 
அர்சாஙகத்திற்கான அரசியலாகதவ 
ப�ாடர்கின்றது. 

ேம் �ழலழமகளிடம் ோம் தகாருவது, 
இன்று  கூடடழமபபின்  ஆ� ரவு 
இல்ழலயாயின் அர்சாஙகம் ப�ாஙகு நிழல 
அர்சாஙகமாகதவ இருந்திருக்கும். 2015 ஆம் 
ஆண்டு இந்� அர்சாஙக உருவாக்கத்திலிருந்து 
ெல ்சந்�ர்பெஙகழ்ள �மிழ் �ழலழமகள 

�வற விடடுள்ளார்கள.  வரவுப்சலவு திடடம் 
்சமர்பபிக்கபெடும் காலத்திலாவது ்சரியான 
அழுத்�த்ழ� பிரதயாகிபெ�ன் மூலம் 
நீண்ட காலம் சிழறக்குள வாடும் அரசியல் 
ழகதிகளுக்கு உரிய தீர்ழவ பெற்று �ருமாறு 
தகாருகின்தறாம்.

தமிழ மக்களின் உரிலம்கள் மற்றும் 
பிரச்சலனெ்கள் ்தாடர்பில தற்ப்ாலதய 
இலளஞர் சமூ்கம் எவவாறானெ நிலை்ப்ாடடில 
உள்ளது அவர்்களின் எதிர்்காை ் சயற்்ாடு்கள் 
எவவாறு அலமய பவணடும் எனெ ்கருதுகிறீர்்கள்? 

 இன்று �மிைர்களின் பிரச்்சழனகளுக்கு 
பிரதிெலன் எதிர்ொராது முன்னின்று 
குரல் பகாடுபெவர்க்ளாய் இழ்ளதயாதர 
காணபெடுகின்றனர்கடந்� தம 1 8 
ோளில் முளளிவாய்க்கால் நிகழ்ழவ 
ஒழுஙகழமத்�ழம, அரசியல் ழகதிகளுக்கான 
ேழடெயணம் என்ென ெல்கழல மாணவர; 
க்ளால் இழ்ளதயாழர ஒன்றுதிரடடி �மிழ் 
்சமூகத்திற்காய் தமற்பகாள்ளபெடட 
தொராடடஙக்ளாகும்.

தமலும் வடக்கு கிைக்கில் காணபெடும் 
ெல இழ்ளதயார் அழமபபுக்களும் �மிழ் 
்சமூக கல்வி மற்றும் ஏழனய துழறகளின் 
அபிவிருத்தியிலும் �ம்மால் இயன்ற 
ெஙகளிபழெ ப்சய்து பகாண்தட வருகின்றா 
ர்கள. ஆயினும் இழ்ளதயார் ்சக்திழய 
ஒன்றுதிரடடி ்சரியானத�ார் ொழ�யில் 
பேறிபெடுத்� கூடிய கடடழமபபு ஒன்று 
இன்று �மிழ் ்சமூகத்தில் காணபெடா�து 
தெரிடராக காணபெடுகின்றது.

தற்ப்ாது வடககு மா்காண முன்னொள் 
முதைலமச்சர் சி.வி.விகபனெஸவரன் தற்ப்ாது 
ஆரம்பிததுள்ள புதிய கூடடணி குறிதது 
இலளபயார் மததியில உள்ள ்கருதது என்னெ?

 ்ச ம க ால  அரசியல்  �்ளத்தில் 
தேர;ழமயான அரசியல் �ழலவராக சி.வி.
விக்தனஸவரன் அவர்கள  இழ்ளதயாரால் 
தோக்கபெடுகிறார்அவரால் புதி�ாக 
ஆரம்பிக்கபெடடுள்ள கூடடணி சிறுொன்ழம 
இனமாகிய எம்ழம தமலும் சி�றடிக்காது 
திடமான முடிவுகளுடன் பகாளழக 
ரீதியாய் ஒருமித்து ெயணிக்ழகயிதலதய 
�மிழ் மக்களின் தீர்மானபமடுக்கும் வலு 
அதிகரிக்கபெடும்.

தமிழ் இளைஞர் சமூகதளத சரியாக வழிநடததக்கூடிய 
கடடளைப்பு தமிழ் சமூகததில் இல்ளலை
யாழ்ப்ாண ் ல்கலைக்கழ்க ்கலை்பபீட மாணவர் ஒன்றிய தலைவர்  
   இராஜரடணம் கிரிசாநதன் ்கருதது

நீதி்யரெர் விகம்னஸவரன் 
அவர்்கக் மநர்க்்யமா்ன 

ஒரு அரசி்யல் 
தகைவரமா்கமவ  இக்ஞர் 

ெமூ்கம ்பமார்ககிறது

ொராளுமன்ற எதிர்க்கடசி �ழலவர் யார் என்ெது குறித்� ்சர்ச்ழ்ச ப�ாடர்ந்து வரும் நிழலயில், ொராளுமன்றத்தில் எதிர்க்கடசி 
�ழலவருக்கான ஆ்சனம் மஹிந்� ராஜெக்்சவிற்தக ஒதுக்கபெடடுள்ளது. கடந்� இரண்டு அமர்வுகளிலும், மஹிந்� ராஜெக்்சதவ எதிர்க்கடசி 
�ழலவரிற்கான ஆ்சனத்தில் அமர்ந்திருந்�ார்.

எனினும், எதிர்க்கடசி �ழலவரின் அலுவலகம், உத்திதயாகபூர்வ வதிவிடமும் இன்னும் இரா.்சம்ெந்�னின் ொவழனயிதலதய இருந்து 
வருகின்றன.எதிர்க்கடசி �ழலவர் குைபெத்திற்கு தேற்று முன்தினம் பவளளிக்கிைழம முடிழவ அறிவிபெ�ாக ்சொோயகர் கூறியிருந்�ார். 
இந்� காலபெகுதியில் மஹிந்� ராஜெக்ஷவின் எம்.பி. ெ�வி குறித்தும் ்சர்ச்ழ்ச த�ான்றியது. எனினும், மஹிந்� ராஜெக்்ச இன்னும் ஐ.ம.சு.
கூடடழமபபின் அஙகத்�வர்�ான் என அந்� கூடடணியின் ப்சயலா்ளர் மஹிந்� அமரவீர, ்சொோயகருக்கு கடி�ம் அனுபபியிருந்�ார்.

எனினும், மஹிந்� ராஜெக்்சவின் ோடாளுமன்ற அஙகத்துவம் குறித்� தகளவிழய எழுபபி, அவர் எதிர்க்கடசி �ழலவராக ெ�வி வகிக்க 
முடியாப�ன குறிபபிடடு, எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும்எம்.பிக்கள சிலரும் ழகபயழுத்திடட கடி�பமான்ழற ்சொோயகரிடம் ழகயளித்திருந்�னர். 
எனினும், பவளளிக்கிைழமயும் ்சொோயகர் உறுதியான முடிபவான்ழற எடடவில்ழல. விழரவில் �னது முடிழவ அறிவிபெ�ாக ப�ரிவித்துள்ளார்.

இந்� குைபெஙகளிற்குள, எதிர்க்கடசி �ழலவரிற்குரிய உத்திதயாகபூர்வ ொராளுமன்ற ஆ்சனம் மஹிந்� ராஜெக் ஷவிடமும் எதிர்க்கடசி 
�ழலவர் அலுவலகம், உத்திதயாகபூர்வ வீடு என்ென, மஹிந்� ராஜெக்ஷவடம் உள்ளது.

ஒக்தராெர் 26ம் திகதி பிர�மராக மஹிந்� ராஜெக்ஷ நியமிக்கபெடடிருந்�ார். எனினும், ்சடடபூர்வமான பிர�மர் �ாதன என அறிவித்� 
ரணில் விக்கிரமசிஙக, பிர�மரின் உத்திதயாகபூர்வ இல்லமான அலரி மாளிழகழய விடடு பவளிதயறாமல் அஙதகதய �ஙகியிருந்�ார். 
இறுதியில், அலரி மாளிழகக்கு ப்சல்லாமதலதய பிர�மர் ெ�விழய மஹிந்� ராஜெக்ஷ இைந்திருந்�ார். �ற்தொது எதிர்க்கடசி �ழலவர் 
அலுவலகத்திலிருந்து பவளிதயறாமல் இரா.்சம்ெந்�ன் ப�ாடர்ந்தும் இரா.்சம்ெந்�ன் அஙதகதய �ஙகியிருபெது குறிபபிடத்�க்கது.

எதிர்ைட்சித் தகலேர் ்பதவியில் ததாடரும் குழப்பம்: 
்பாராளுமன்்ற ஆசைம் மஹிநதவிடம் வீடும், அலுேலைமும் சம்்பநதரிடம்
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அரசியல் ரீதியாக ஐக்கிய த�சியக் கடசி 
மடடுதம எதிராக உள்ளது. அ�னால் 
மகிந்�வின் எதிர்கால அரசியலுக்கு இது 
ொரிய பவற்றியாகும்.

பி ர � ம ர ா க ப  ப ெ ா று ப தெ ற் று க் 
பகாண்டவுடன், மகிந்� ராஜெக்்ச 
பொதுஜன பெரமுணவின் அஙகத்துவத்ழ�ப 
பெற்றுக்பகாண்ட�ாக ஊடகஙகளில் 
ப்சய்தி பவளியாகியிருந்�து. அந்�க் 
கடசியின் ஸ�ாெகர். தெராசிரியர் ஜி.எல்.
பீரிஸ மகிந்�ழவ �ழலழம ஏற்குமாறும் 
தகடடிருந்�ார். 

ே ா ட டி ன்  ஜ ன ே ா ய க த் ழ� க் 
காபொற்றுவ�ற்காகக் கூறி ரணிழல 
ஆடசிக்கடடிலில் அமரழவபெதில் 
கஙகனம் கடடி ப்சயற்ெடட �மிழ்த் 
த�சியக் கூடடழமபபின் �ழலழம 
எதிர்க்கடசிப ெ�வியில் �ாம் ப�ாடர்ந்தும் 
இருக்கலாம் என்று நிழனத்திருந்�து. 
ஆனால் மகிந்� ஜனாதிெதித் த�ர்�லில் 
த�ாற்று, ொராளுமன்றத் த�ர்�லினூடாக 
பிர�மராகும் கனவும் �விடுபொடியாகி, 
பின்னர் ஒருவழியாக பின்க�வால் 
பிர�மராகி, அதுவும் தகளவிக்குறியாகி 
அதிலிருந்து பவளிதயறி, �ற்தொது எதிர்க்கடசி 
�ழலவராகவாவது ஆகிவிடதவண்டும் 
என்று அடம் பிடித்து வருகின்றார். அவழர 
்சொோயகரும் எதிர்க்கடசித் �ழலவராக 
அறிவித்து விடடார். 

இ�னால் முன்னர் நீதிமன்றத் தீர்பபு 
வரும்வழரயில் இலஙழகயில் இரண்டு 
பிர�மர்கள இருந்� நிழலயில், இபபொழுது 
இரண்டு எதிர்க்கடசித் �ழலவர்கள உள்ள 
நிழல த�ான்றியுள்ளது. பெறமுனவில் 
மகிந்� இழணந்� விடயம் அவரது 
ொராளுமன்ற உறுபபினர் ெ�விக்தக 
ஆெத்�ாக மாறியிருக்கிறது. இபதொது 
பெரமுனவினரும் ஐக்கிய மக்கள சு�ந்திர 
முன்னணியினரும் மகிந்� விண்ணபெத்ழ� 
மடடுதம ழகயளித்துள்ளார் என்று 
வி்ளக்கமளித்துள்ளனர். �ற்தொது இந்� 
விடயம் ொராளுமன்றத்துடன் நிழறவுக்கு 
வருமா அல்லது நீதிமன்றத்தினூடாகத்�ான் 
தீர்க்கபெடுமா என்ெது ப�ரியவில்ழல.

இரண்டு பிர�ான சிஙக்ளக் கடசிகள 
இழணந்திருபெது ே ாடடில் புதிய 
அரசியலழமபழெ உருவாக்குவ�ற்கும், 
அ � னூ ட ா க  நீ ண் ட க ா ல ம ா க த் 
தீர்க்கபெடாமலிருக்கும் �மிழ் மக்களின் 
இனபபிரச்சிழனக்குத் தீர்வு காண்ெ�ற்கும் 
அரிய ்சந்�ர்பெம் என்று ப�ரிவித்� �மிழ்த் 
த�சியக் கூடடழமபபின் �ழலவரும் அ�ன் 
தெச்்சா்ளரும் �ற்பொழுது ஐக்கிய த�சியக் 
கடசிழய ஆடசிக் கடடிலில் அமரழவபெத� 
�ஙக்ளது பிர�ான ெணிபயன நிழனத்து 
காரியமாற்றினர். இ�ற்காக ஜனாதிெதியிடம் 
�ஙக்ளது ெதினான்கு ொராளுமன்ற 
உறுபபினர்ளும் ரணிழல ஆ�ரிபெ�ாக 
ழகபயாபெமிடடிருந்� கடி�த்ழ�யும் 
ழகயளித்திருந்�னர். ஆனால் ஐக்கிய 
த�சிய கடசிழயச் த்சர்ந்� ்சொோயகதர 
ஆளும் கடசிக்கு அடுத்�ெடியாக அதிக 
ஆ்சனஙகழ்ளக் பகாண்ட கடசியினதர 
எதிர்க்கடசி வரிழ்சயில் அமரதவண்டும் 

என்றும் அந்�க் கடசிழயச் த்சர்ந்�வதர 
எதிர்க்கடசித் �ழலவராக நியமிக்கபெடுவார் 
என்றும் ப�ரிவித்து மகிந்�விற்கு எதிர்க்கடசித் 
�ழலவர் ெ�விழய வைஙகியுள்ளார்.

எதிர்க்கடசித் �ழலவர் ெ�விழய 
அர்சாஙகம் ப்சய்யும் �வறுகழ்ளச் 
சுடடிக்காடடுவ�ற்குப ெயன்ெடுத்�ாமல், 
அ�னுடன் இணஙகிபதொகும் நிழலழயதய 
கூடடழமபபின் �ழலவரும் எதிர்க்கடசித் 
� ழ ல வ ரு ம ா ன  இ ர ா . ்ச ம் ெ ந் � ன் 
தமற்பகாண்டிருந்�ார் .  இபபொழுது 
அதுவும் தகளவிக்குறியாகியுள்ளது. �மது 
ெ�வி ெல ராஜ�ந்திரிகளுடன் உறவுகழ்ள 
தமற்பகாளவ�ற்கு வழிவகுக்கும் என்று 
ப�ரிவித்திருந்� இரா.்சம்ெந்�ன், அ�ழனச் 
்சரியாகப ெயன்ெடுத்�வில்ழல என்ற 
குற்றச்்சாடடிற்கும் ஆ்ளாகியிருக்கின்றார்.

இலஙழக அர்சாஙகத்ழ�த் �மது 
பிடிக்குள பகாண்டுவருவ�ற்காக �மிழ் 
மக்களுக்கு இழைக்கபெடட அநீதிகழ்ள 
துருபபுச் சீடடாக ழவத்திருந்� ்சர்வத�்ச 
்சமூகத்ழ� �னது இராஜ�ந்திர அந்�ஸழ�ப 
ெயன்ெடுத்தி, �மிழ் மக்களுக்கான நீதிழயப 

பெற்றுக்பகாடுபெ�ற்கு திரு.்சம்ெந்�ன் 
�வறிவிடடார் என்ற குற்றச்்சாடடு ெலராலும் 
முன்ழவக்கபெடுகின்றது.

இரண்டு பிர�ான அரசியல் கடசிகழ்ளயும் 
இழணத்து ஆடசி அழமத்து அ�னூடாக 
ஒரு  ஜனே ாய க  சூைலில் ,  த �சிய 
இனபபிரச்சிழனக்குத் தீர்வு காண்ெ�ற்கான 
வாய்பழெ �மிழ்த் த�சியக் கூடடழமபபு 
�வறவிடடுள்ளது என்ற விமர்்சனத்திற்கு 
்சம்ெந்�ன், சுமந்திரனின் இராஜ�ந்திரம் 
முகஙபகாடுத்துள்ளது.

ே ா ட டி ன்  ஜ ன ே ா ய க த் ழ� ப 
ொதுகாபெ�ற்கு முன்னின்று உழைத்�வரின் 
எதிர்க்கடசித் �ழலவர் ெ�விழயத் 
�க்கழவத்துக்பகாளவ�ற்கு ோடாளுமன்றம் 
ழகவிரித்துவிடடது. இந்� நிழலயில் 
நீதிமன்றத்ழ� ோடியாவது �னது ெ�விழய 
காபொற்றிக்பகாள்ள ்சம்ெந்�ன் சுமந்திரன் 
கூடடணி முயற்சிக்கின்றது.

ஒடடுபமாத்�த்தில் ொராளுமன்ற 
ஜ ன ே ா ய க ம ா ன  மு � ல ா ளி த் து வ 
ஜ ன ே ா ய க ம்  � ன் ழன த்  � ா த ன 
அம்ெலபெடுத்திக்பகாண்டுள்ளது. இதில் �மிழ் 
சிஙக்ள ஆளும் வர்க்கஙகள ழகதகார்த்துச் 
ப்சயற்ெடடதொதிலும், இன்ழறய நிழலயில், 
எதிர்வரும் த�ர்�ழலக் கருத்தில்பகாண்டு 

சிஙக்ள அரசியல் ்சக்திகள ஒன்றாகி �மிழ்த் 
�ழலழமழய ழகவிடட நிழலழயதய ொர்க்க 
முடிகிறது.

தமற்கூறியவற்றிலிருந்து இந்� ோடு ஒரு 
்சகஜமான சூழ்நிழலயில் இருபெ�ற்கு 
இன்னமும் ெைகவில்ழல என்ற முடிவிற்தக 
வரதவண்டியுள்ளது. �மிழ் மக்களுக்கு 
இழைக்கபெடட அநீதிகழ்ள இனஙகண்டு 
அவற்றிற்கு நீதிழயப பெற்றுக்பகாடுத்து இனி 
அவ்வாறு ேழடபெறாமல் இருபெ�ற்கான 
்சடட ஏற்ொடுகழ்ள அரசியல் யாபபினூடாக 
உறுதிபெடுத்துவதுகூட பவறுமதன த�ர்�ல் 
முைக்கமாக இருந்துவிடுதமா என்ற 
அச்்சத்ழ�தய இந்� ோடடின் ஒடடுபமாத்� 
அரசியல் �ழலழமகளும் ஏற்ெடுத்தியுள்ளன.

�மிழ் மக்களின் ேலன்்சார்ந்து நீதிமன்றத்ழ� 
ோடதவண்டிய ெல விடயஙகழ்ளக் ழகவிடடு, 
�னது ெ�விக்காகவும் �ான் விரும்பியவழர 
ெ�வியில் அமர்த்துவ�ற்காகவும் �மிழ்த் 
த�சியக் கூடடழமபபு ோடியது ெல 
தகளவிகழ்ள எழுபபுகின்றது.

நீதிமன்றம் சுயாதீனத்�ன்ழமயுடன் 
இயஙகுகிறது என்ெழ�க் காடடுவ�ற்காக 
இ வ் வ ்ள வு  ப ்ச ய ற் ெ ா டு க ளு ம் 
இ ட ம் பெ று கி ன் ற ன வ ா  எ ன் று ம் 
ொராளுமன்றம்கூட ஒருவழக நீதிமன்றதமா 
என்றும் தகளவிகள எழுகின்றன. 

ொராளுமன்றத்தில் இயற்றபெடும் 
்சடடஙகளும் அரசியல் யாபபுக்களும் 
நீ தி ம ன் ற த் தி ல்  வி ய ா க் கி ய ா ன ம் 
ப்சய்யபெடுகின்றன. நீதிமன்றத்தில் நீதிெதி 
�னது ஆ்சனத்தில் அமர்ந்து தீர்பெளிக்கின்றார். 
அஙகு வா�ாடுகின்ற சில ்சடடத்�ரணிகள 
ொராளுமன்றத்திலும் அஙகத்�வர்க்ளாக 
உள்ளனர். 

எனதவ ்சடடவாக்கல்துழறக்கும் 
நீதித்துழறக்கும் இழடயில் உள்ள வித்தியா்சம் 
ெலருக்குப புரியாமதலதய உள்ளது. இதுதவ 
இந்ோடடின் ெல குைபெஙகளுக்கும் காரணம். 
அன்று �ந்ழ� ப்சல்வா, ஜிஜிபொன்னம்ெலம், 
அமிர்�லிஙகம், தயாதகஸவரன் ப�ாடக்கம் 
இன்று ்சம்ெந்�ன்,  சுமந்திரன்வழர 
அழனவருதம இத� கண்தணாடடத்தில் 
ப்சயற்ெடுவ�ாகதவ ப�ரிகிறது.

நீ தி த் து ழ ற யி ல்  இ ரு ப ெ வ ர் க ள 
அர்சாஙகத்தின் பகாளழக ்சார்ந்து 
முடிபவடுபெவர்கள என்றும் ஆகதவ 
எமக்கான நீதிபபொறிமுழறகள ்சர்வத�்ச 
வி்சாரழணகள மூலதம முன்பனடுக்கபெட 
தவண்டும் என்றும் முன்னாள நீதியர்சரும் 
வடக்கு மாகாண்சழெயின் மு�லாவது 
மு�லழமச்்சருமான சி.வி.விக்தனஸவரன் 
ப�ரிவித்� கருத்துக்கள முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்�ழவ. 

இந்ோடடின் ஜனோயகத்திற்காக உழைத்து 
இன்று �னது இருபழெயும் இைந்திருக்கும் 
�மிழ்த் த�சியக் கூடடழமபபு இனியாவது 
�னது த�ால்விழய மக்களிடம் ெகிரஙகமாக 
ஒபபுக்பகாளளுமா?

�மிழ்த் த�சிய இனத்தின் விடியலுக்காக 
உண்ழமயாக உழைபெ�ாகக் கூறிக்பகாளளும் 
சில ்சக்திகள வரபதொகின்ற ஆெத்துக்கழ்ள 
உணர்ந்து  அழனத்ழ�யும்  ம ற ந்து 
ழகதகார்க்குமா?

மா்காணசலபத் நதரதலை 
உடன் ேடத்த நவண்டும்!

மாகாண ்சழெ த�ர்�ல்கழ்ள உடனடியாக ேடத்� தவண்டுபமன்று, 
த�ர்�ல்கள ஆழணக்குழுவின் �ழலவர்   ப�ரிவித்துள்ளார்.

மாகாண ்சழெக்கானத் த�ர்�ல் ஒருவருடத்துக்கும் தமலாக �ாமதித்துள்ள 
நிழலயில், குறித்� த�ர்�ழல கலபபு முழறயில் ேடத்�முடியா� ெட்சத்தில், 
ெழைய முழறயிதலனும் ேடத்துமாறும் இது ப�ாடர்பில் ோடாளுமன்றில் 
தீர்மானம் நிழறதவற்றபெட தவண்டுபமன்றும் அவர் தமலும் ப�ரிவித்�ார்.

ம் ் க்க ் தாடர்ச்சி
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ெல வருடஙக்ளாக சிழறத்�ண்டழன 
அனுெவித்து வரும் அரசியல் ழகதிகள 
�மது வைக்குகழ்ள விழரவாக வி்சாரித்து 
தீர்பபு வைஙகுமாறும் அபெடி முடியா 
விடடால் ஒன்றில் விடு�ழல ப்சய்யுமாறும் 
புனர்வாழ்வளித்� ாவது  விடு�ழல 
ப்சய்யுமாறும் அல்லது பிழணயில் 
ப்சல்வ�ற்கு அனுமதி வைஙகுமாறும் 
தகாரி ெல்தவறு தொராடடஙகழ்ள 
முன்பனடுத்துள்ளனர்அவர்கள தொராடடம் 
ேடத்தியதொப�ல்லாம் அர்சாஙகம் ஒன்றில் 
அவர்களின் மீது அதியுச்்ச ெலபபிரதயாகம் 
ப்சய்�து அல்லது அந்� தேரத்தின் ெ�ற்றத்ழ�த் 
�னிபெ�ற்காக அனு�ாெம் காடடுவதுதொல் 
ேடித்�து.

ஆ ட சி  ம ா ற் ற த் தி ன்  பி ன் ன ர் , 
முன்பனடுக்கபெடட ்சாகும்வழரயான 
உண்ணாவிர�ப தொராடடம் ழமத்திரி-
ரணில் கூடடர்சாஙகத்திற்கு ொரிய ்சவாலாக 
அழமந்� தேரத்தில் �மிழ்த் த�சியக் 
கூடடழமபபின் �ழலவழரப ெயன்ெடுத்தி 
ஆறு மா�ஙகளுக்குள அவர்களுக்கான 
தீர்விழன வைஙகுவ�ாக அரசு உத்�ரவா�ம் 
அளித்திருந்�து. திரு.்சம்ெந்�ன் அவர்களும் 
ஜனாதிெதியின் இந்�ச் ப்சய்திழய �ாதன 
தேரில் ப்சன்று அவர்களுக்கு வைஙகி,  ‘அவ்வாறு 
ேழடபெறாவிடடால் ோனும் உஙகளுடன் 
இழணந்து தொராடுதவன்’ என்று உறுதி 
அளித்து அவர்க்ளது உண்ணாவிர�த்ழ� 
முடித்து ழவத்�ார்

்ச ர்வத�்ச  ்சமூகத்துடன் �மிழ்த் 
த�சியக் கூடடழமபபும் ழகதகார்த்து ஒரு 
கூடடராஙகத்ழ� உருவாக்கிய�ால் அ�ற்கு 
பேருக்கடி ஏற்ெடடுவிடக்கூடாது என்ெதில் 
அக்கழறயுடன் கூடடழமபபின் �ழலவரும் 
எதிர்க்கடசித் �ழலவருமான ்சம்ெந்�ன் 
ப்சயற்ெடடிருந்�ார்.

பின்னர், பமல்லபமல்ல இலஙழக 

அர்சாஙகம் �னது சுயரூெத்ழ�க் காடடத் 
ப�ாடஙகிவிடடது. ‘அரசியல் ழகதிகள 
என்று யாரும் இல்ழல. ொரதூரமான 
குற்றச் ப்சயல்களில் ஈடுெடடவர்கத்ள 
சிழறயில்  உள்ளனர்  அவர்கழ்ள 
விடுவிபெது ஆெத்�ானது’ என்று ஒருபுறம் 
ப்சால்லிக்பகாண்தட மறுபுறத்தில் ்சர்வத�்ச 
்சமூகத்ழ�ச் ்சமாளிக்கும் வி�மாக ‘்சடடமா 
அதிெர் ்சரியாகச் ப்சயற்ெடவில்ழல. 
அவர்  வை க்கு  வி்ச ா ரழணகழ்ள 

்சரியாக தமற்பகாள்ளவில்ழல’ என்று 
நீதித்துழறயின்மீது விரல்நீடடி ஒரு கடடத்தில் 
்சடடமா அதிெரும் மாற்றபெடடார்ஆனால் 
புதிய ்சடடமா அதிெர் வந்� பின்னரும் 
நிழலழம மாறவில்ழல.

குற்றம் ்சாடடபெடடவர்கள �மது 
வைக்குகழ்ள விழரவாக வி்சாரித்து 
�மக்கு தீர்பழெ வைஙகுஙகள என்று 
இலஙழக அர்சாஙகத்ழ�க் தகாருவதும் 
ஒரு உலக அதி்சயம்�ான். சிழறயில் 
அ ழ ட க் க ப ெ ட டி ரு ப ெ வ ர் க ள 
உண்ழமயிதலதய ோடடின் ொதுகாபபிற்கு 
அச்சுறுத்�லாக இருபெவர்கள என்றால் 

அ ர சு  அ வ ர் க ளி ன் 
வைக்குகழ்ள விழரவாக 
முடித்து அவர்களுக்கு உரிய 
தீர்பபிழன வைஙகியிருக்கும். 
இதுதவ உலக  ஒழுஙகு . 
வைக்கு ப�ாடர முடியாமதல 
அவர்கழ்ள ெயஙகரவா�த் 
� ழ ட ச் ்ச ட ட த் தி ன் கீ ழ் 
ப�ாடர்ந்தும் வி்சாரழணக் 
ழகதிக்ளாக ெல ஆண்டுக்ளாக 
ழவத்திருபெதும் ஒரு அரசியல் 
உளதே ா க் கம்  ப க ாண்ட 
ப்சயற்ொதட என்று ்சடட 
வல்லுனர்கள ெலரும் கருத்துத் 
ப�ரிவிக்கின்றனர்.

இ�ற்கு முந்ழ�ய ஆடசியில, தொராடடம் 
ேட த்திய  அரசியல்  ழ கதி களமீது 
மூ ர் க் க த் �னம ா க த்  � ா க் கு �ல் கள 
தமற்பகாள்ளபெடடன. அபதொது அரசியல் 
ழகதிகள �மது வைக்குகழ்ள �மிழ்ப 
பிரத�்சத்தில் ேடத்துமாறு தவண்டுதகாள 
விடுத்தும் �மது உறவுகள �ம்ழம வந்து 
்சந்திபெ�ற்கு ஏதுவாக வடக்கு-கிைக்கில் 
உள்ள சிழறகளில் �டுத்து ழவக்குமாறும் 
தகாரிதய தொராடடம் ேடத்தினர்குற்றம் 

சுமத்�பெடடுள்ளவர்களுக்கு இத்�ழகய 
த க ா ரி க் ழக ழ ய  மு ன் ழவ ப ெ � ற் கு 
உரிழம இருக்கிறது. இ�ழன இலஙழக 
அர்சாஙகமும் ஏற்றுக்பகாண்டு குற்றச் 
ப்சயல்களில் ஈடுெடடிருந்� ொதுகாபபுத் 
�ரபபினருக்கு அவர்கள விரும்பிய 
இடத்தில் வைக்ழக முன்பனடுபெ�ற்கு 
அனுமதியும் வைஙகியிருந்�து. உ�ாரணமாக 
குமாரபுரத்தில் ெழடயினர் கிராமத்தில் 
புகுந்து தமற்பகாண்ட �ாக்கு�ல் வைக்கில் 
்ச ந்த�க  ேெர்க்ளாக  அழடயா்ளம் 
காணபெடடவர்களின் வைக்குகள ்சந்த�க 
ேெர்களின் தவண்டுதகாளுக்கிணஙக 
தி ரு த க ா ண ம ழ ல யி லி ரு ந் து 
அனுரா�புரத்திற்கு மாற்றபெடடன. ஆனால் 
அரசியல் ழகதிகளின் தவண்டுதகாழ்ள 
அரசு ஏற்காக�துடன், அவர்களின்மீது 
மூர்க்கத்�னமான �ாக்கு�ழலயும் 
தமற்பகாண்டது. இ�னால் நிமலரூென் மற்றும் 
தில்பறாக்ஷன் என்னும் இரண்டு அரசியல் 
ழகதிகள மரணமழடந்�னர்.

�மிழ் மக்களின் இன அழடயா்ளஙகழ்ள 
இல்லாமல் ப்சய்து சிஙக்ளத்துடன் இரண்டறக் 
கலக்கச் ப்சய்யும் வழகயில் அவர்கள மீது 
சிஙக்ள தமலாதிக்க ்சக்திகள திடடமிடட 
ஒடுக்குமுழறகழ்ள தமற்பகாண்டன. இ�ற்கு 
எதிர்விழனயாக, �மிழ்த் �ழலவர்க்ளான 

அரசியல் கைதிைளின் விடுதகைக்கு 
தகையாய் இருப்பவரைள் யார?

்கணிதன்

நாட்டின் ஜனநாயகத்தைக் 
காப்ாற்றுவதைற்காக தைனது 

வாதைததிற்ை்யப ் யன்்டுததிய 
கூட்்ட்ைபபின் தை்ை்ை, 
அரசியல் ் கதிகளின் 

விடுதை்ைக்காக நீதிைன்றம், 
்ாராளுைன்றம், நி்றவவற்று 
அதிகாரம் ஆகிய மூன்று 

தைளஙகளிலும் ஒவர வநரததில் 
செயற்்ட்டிருக்க வவண்டும்.

மனித எலும்புகளின் மாதிரிகள அவமரிக்காவுக்கு
மனைொர் – �பதொ� வளொ்கத்தில் ்கணடுபிடிக்கப்�ட்ட மனிதப் புனதகுழியில் இருநது மீட்கப்�ட்ட எலும்புககூடு்களின 

மொதிரி்கள வரும் ஜைவரி மூன்றொவது வொரம், ்கொ�ன �ரிச�ொதனை்களுக்கொ்க அபமரிக்கொவுககு அனுப்�ப்�்டவுளளது. 
மனைொர் மனிதப் புனதகுழியின அ்கழ்வுப் �ணி்கள பதொ்டர்நது முனபைடுக்கப்�டடு வருகின்றை. இதுவனர 120 த்டனவ்கள 
சமற்ப்கொளளப்�டடுளள அ்கழ்வுப் �ணி்களின மூைம், புனதகுழியில் இருநது 21 சிறுவர்்கள உளளிட்ட 283 ச�ரின 
எலும்புககூடு்கள மீட்கப்�டடுளளை.

இவற்றில் சிை எலும்�ககூடு்களின மொதிரி்கள, நீதிவொனின சேரடி ்கண்கொணிப்பில், பதரிவு ப�ய்யப்�டடு, அபமரிக்கொவின 
புசளொரி்டொவில் உளள Beta Analytic laboratory  என்ற, ஆயவ்கத்துககு, ்கொ�ன �ரிச�ொதனைக்கொ்க அனுப்�ப்�்டவுளளை. 
இநத எலும்புககூடு்களின மொதிரி்கனள, அ்கழ்வுப் �ணி்கனள சமற்ப்கொணடு வரும் மருத்துவ ்கைொநிதி �மிநத ரொஜ�க�, 
சேரடி்யொ்க அபமரிக்க ஆயவ்கத்துககு ப்கொணடு ப�ல்ைவுளளொர்.சிறிைங்கொவில் இருநது அபமரிக்கொவுககு இநத 
மொதிரி்கனள ப்கொணடு ப�ல்வது ஒரு சிக்கைொை ப�்யல்முன்ற எனறும், எநத குழப்�மும், பேருக்கடியும் வரொமல் இவற்ன்றப் 
�ரிச�ொதனைககு அனுப்� மு்யற்சிப்�தொ்கவும்,  �மிநத ரொஜ�க� பதரிவித்தொர். எலும்பு மொதிரி்கள முத்தினரயி்டப்�ட்ட 
ப�டடி்களில், தைது ன்கப்ன�யில் எடுத்துச் ப�ல்ைவுளளதொ்கவும், அனைத்து விமொை நினை்யங்களுககும் இதுகுறித்து 
த்கவல் பதரிவிக்கப்�டும் எனறும் அவர் சமலும் குறிப்பிட்டொர்.

 ் தாடர்ச்சி 9 ் க்கம்
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ப�ன்னிலஙழக அரசியலில் ெந்�ாடபெடும் 
ஒன்றாக �மிழ் அரசியல் ழகதிகள விவகாரம் 
மாறிவிடட�ா என்ற தகளவி அண்ழமய 
ேகர்வுகழ்ளப ொர்க்கும்தொது ஏற்ெடடது. 
ப�ன்னிலஙழக அரசியல் ்சக்திகள �மது 
அதிகார அரசியலுக்கும், தெரம் தெ்சலுக்கும் 
இ�ழனப ெயன்ெடுத்� முற்ெடடிருந்�ார்கள. 
விழலதென சில �மிழ் அரசியல்வாதிகளும் 
இ�ற்குத் துழணதொனார்கள.

�மிழ் அரசியல் ழகதிகளின் பிரச்சிழன 
தீர்க்கபெட முடியா� ஒன்றல்ல என்ெழ� 
இந்�ச் ்சம்ெவஙகள பவளிபெடுத்தின.

இலஙழகயில் 52 ோடகாகத் ப�ாடர்ந்� 
அரசியல் குைபெ நிழலயின் தொது தெரம் 
தெ்சலுக்கு �மிழ் அரசியல் ழகதிகள 
விவகாரமும் ெயன்ெடுத்�பெடடது. 
பிர�மராகப ெ�விதயற்றுக்பகாண்ட மஹிந்� 
ராஜெக் ஷ, �ன்னுழடய அதிகாரத்ழ�த் 
� க் கழவத்துக்பக ாளவ� ற்கு  இ ந் � 
விவகாரத்ழ�யும் ழககளில் எடுத்�ார். �மிழ்த் 
த�சியக் கூடடழமபபின் ஆ�ரவு அவருக்குத் 
த�ழவயாக இருந்�து. கூடடழமபபிடமுள்ள 
14 வாக்குகள அவருக்குக் கிழடத்திருந்�ால், 
அவர் ஆடசி 52 ோடகளுடன் முடிவுக்கு 
வந்திருக்காது. இன்னும் ப�ாடர்ந்திருக்கும்.

்சம்ெந்�ழன அழைத்து ஆ�ரழவ மஹிந்� 
தகடடதொது அவர் முடியாது 
என உறுதியாகக் கூறிவிடடார். 
கூ ட ட ழ ம ப ழெ  வ ழி க் கு க் 
பகாண்டுவருவ�ற்கான மாற்றுவழிகள 
குறித்து அவர்கள சிந்தித்� தொது�ான் 
இந்� ழகதிகள விவகாரத்ழ�ப 
ெயன்ெடுத்�லாம் என்ற 'ஐடியா' 
அவர்களுக்குக் கிழடத்�து.

உடனடியாக இரண்டு ப்சயற்ொடுகள 
முன்பனடுக்கபெடடன. �மிழ் அரசியல் 
ழகதிகளின் விடு�ழலக்காக குழு 
ஒன்று அழமக்கபெடடது. இரண்டு 
வாரஙகளுக்குள அவர்களுழடய 
அறிக்ழக வரும், அ�ன் அடிபெழடயில் 
அடுத்� ேடவடிக்ழக அழமயும் எனவும் 
அறிவிக்கபெடடது. இது மு�லாவது 
ப்சயற்ொடு.

இரண்டாவ�ாக, ோமல் ராஜெக் ஷவும், 
அஙகஜன் ராமோ�னும் அவ்சரமாக 
பவலிக் கழடச்  சிழ ற ச் ்ச ாழல க்கு 
அனுபெபெடடனர். அவ்சரமாக மஹிந்� 
அரசில் இழணந்து பிரதி அழமச்்சர் ெ�விழயயும் 
பெற்றுக்பகாண்ட வியாதைந்திரனும் 
பின்னர் ோமலுடன் இழணந்துபகாண்டார். 
�மிழ் அரசியல் ழகதிகழ்ள அவர்கள 
்சந்தித்�ார்கள. அவர்களுழடய விடு�ழல 
துரி�பெடுத்�பெடும் எனவும் அஙகு 
வாக்களித்�ார்கள.

�மிழ் அரசியல் ழகதிகள ப�ாடர்பில் 
முக்கியமான தீர்மானம் ஒன்ழற இவர்கள 

எடுத்திருந்�ார்கள. ஒரு ப�ாகுதி அரசியல் 
ழகதிகழ்ள விடு�ழல ப்சய்வது. அவர்களின் 
மூலமாக மஹிந்�ழவ ஆ�ரிக்க தவண்டும் 
என்ற அழுத்�த்ழ� கூடடழமபபுத் 
�ழலழமக்கு பகாடுபெது என்ெது�ான் 
அவர்கள எடுத்� தீர்மானம். ழகதிகளின் 
மூலமாக அழுத்�ஙகழ்ளக் பகாடுத்�ால் 
கூடடழமபபினர் எபெடியும் ெணிந்து 
வருவார்கள என மஹிந்� - ழமத்திரி �ரபபு 
கணக்குப தொடடிருந்�து.

மஹிந்� அரசுக்கு நீதிமன்றம் விதித்� �ழட 
அவர்களுழடய கணக்ழகப பொய்யாக்கியது.

மஹிந்� ேடத்தியது ஒரு அரசியல் ோடகமாக 
இருந்திருந்�ாலும் கூட, இதில் இரண்டு 
விடயஙகள முக்கியமாகக் கவனிக்கபெட 
தவண்டியழவ.

ஒன்று - மஹிந்� ழமத்திரி �ரபபு இவர்கள 
அரசியல் ழகதிகள என்ெழ�யும், அவர்கள 
விடு�ழல ப்சய்யபெட தவண்டியவர்கள 
என்ெழ�யும் இந்�ச் ப்சயற்ொடுகளின் 
மூலமாக தேரடியாகவும், மழறமுகமாகவும் 
ஏற்றுக்பகாண்டிருக்கின்றது.

இரண்டு - �மிழ் அரசியல் ழகதிகள 
விவகாரம் பவறுமதன ஒரு ்சடடப 
பிரச்சிழனயல்ல. இது முழு அ்ளவில் அரசியல் 
பிரச்சிழன என்ெதும் இந்� ேகர்வுகள மூலமாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளபெடடிருக்கின்றது.

52 ோடக்ளாக இடம்பெற்ற 
அ ர சி ய ல்  த ெ ர த் தி ன் 
ஒரு ெகுதியாக ழகதிகள 
ெ க ழ ட க் க ா ய் க ்ள ா க 
ெயன்ெடுத்�பெடடழ� 
உ று தி ப ெ டு த் து வ � ா க 
இச்்சம்ெவஙகள உள்ளன.

இந்� 52 ோடகளின் முடிவில் 
ரணில் மீண்டும் பிர�மராகப 
ெ�விதயற்றுக்பகாண்டதொது 
உழரயாற்றிய ஜனாதிெதி 
ழ ம த் தி ரி  நி க ழ் த் தி ய 
உழர இ�ற்கு முற்றிலும் 
முரணான�ாக இருந்�து. 
"தொழர பவன்ற ெழடயினர் 
மீது குற்றச்்சாடடுக்கள 
முன்ழவக்கபெடும் நிழலயில் 

சிழறயிலுள்ள புலிகளுக்குப பொது மன்னிபபு 
வைஙகபெட முடியுமா?" என்ற ்சாரபெட 
அவரது உழர அழமந்திருந்�து.

அ�ாவது, கூடடழமபபின் ஆ�ரழவப 
பெற்றுக்பகாளவ�ற்காக �னது நிழறதவற்று 
அதிகாரஙகழ்ளப ெயன்ெடுத்தி ழகதிகழ்ள 
விடு�ழல ப்சய்வ�ற்குத் �யாராக இருந்� 
ழமத்திரி, இறுதியில், அ�ற்கு முரணான 
நிழலபொடழட எடுத்�ழமழய சில 
வாரஙகளிதலதய காணமுடிந்�து. இபதொது 
அவருக்குத் த�ழவயாக இருபெது சிஙக்ளக் 
கடும்தொக்கா்ளர்களின் ஆ�ரதவ. அ�னால், 

இனிதமல் அவர் அபெடித்�ான் தெசுவார்.

அ � ாவது  இ ந் �  விவ க ா ர ம் 
ப�ன்னிலஙழகயில் அதிகாரத்தில் 
உள்ள சிஙக்ளத் �ழலவர்களின் அரசியல் 
த�ழவகளிதலதய �ஙகியுள்ளது.

இவ்வாறான ஒரு நிழலழமழயப 
ெயன்ெடுத்தி �மிழ் அரசியல் ழகதிகளின் 
விடு�ழலழய கூடடழமபபினரால் ஏன் 
்சாத்தியமாக்க முடியவில்ழல?

தொரில் ஈடுெடட 12 ஆயிரம் 
தொராளிகள ழக�ாகி, புனர்வாழ்வின் 
பி ன் ன ர்  ப ெ ா து ம ன் னி ப பி ன் 

அ டி ப ெ ழ ட யி ல்  வி டு � ழ ல 
ப்சய்யபெடடிருக்கின்றார்கள. ஆனால், 
சிழறகளில் �ற்தொது உள்ள சுமார் 120 அரசியல் 
ழகதிகளில் பெரும்ொலானவர்கள மீது 
குற்றச்்சாடடுக்கத்ளா வைக்குகத்ளா இல்ழல. 
20 வருடஙக்ளாக சிழறகளில் உள்ளவர்களும் 
இருக்கின்ற ா ர் கள .  ்ச ாடசியஙகள 
இல்லாழமயால் இவர்களுழடய வைக்குகள 
இழுத்�டிக்கபெடுகின்றன.

ரணில் விக்கிரமசிஙக �ழலழமயிலான 
அர்சாஙகம் இன்று ெ�வியில் இருபெ�ற்கு 
காரணதம கூடடழமபபு�ான். அந்�ப 
ெ�விழய அவர் ப�ாடரதவண்டுமா 
என்ெழ�த் தீர்மானிக்கக்கூடிய வல்லழமயும் 
கூடடழமபபிடம்�ான் உள்ளது. 16 எம்.
பி.க்கழ்ளக் பகாடுத்�ன் மூலம் அந்� 
வல்லழமழய �மிழ் மக்கள கூடடழமபபுக்குப 
பெற்றுக்பகாடுத்திருக்கின்றார்கள.

ர ணி லு ட ன்  கூ ட ட ழ ம ப ெ த் 
�ழலழமக்குள்ள பேருக்கம்  ே ாம் 
ப்சால்லித்�ான் ப�ரிய தவண்டும் 
என்ெதில்ழல. உரிய முழறயில் அழுத்�ஙகழ்ளக் 
பகாடுத்�ால் அ�ற்தகற்றவாறு ரணில் 
ப்சயற்ெடுவார். அத�தவழ்ளயில், 52 
ோள குைபெத்தின்தொது �மிழ் அரசியல் 
ழகதிகழ்ள விடு�ழல ப்சய்வ�ற்கான 
திடடத்ழ� வகுத்� மஹிந்� �ரபழெயும் 
ழகயாளவது கடினமான�ல்ல.

கூடடழமபபு இ�ழனச் ப்சய்யுமா? அல்லது 
�மிழ் அரசியல் ழகதிகள விவகாரத்ழ� 
அவர்களும் ெகழடக்காய்க்ளாகத்�ான் 
ெயன்ெடுத்�பதொகின்றார்க்ள?

அரசியல் ைகதிகளின் விடுதைை: 
்வாய்ப்புக்கைள பயன்படுத்துமா கூட்டைமப்பு?
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�ந்ழ� ப்சல்வா, அ.அமிர்�லிஙகம் தொன்றவர்கள ்சாத்வீகப தொராடடஙகழ்ள 
முன்பனடுத்திருந்�னர்அந்�ப தொராடடஙகள அர்ச வன்முழறயின்மூலம் 
அடக்கிபயாடுக்கபெடடன. அர்ச வன்முழறயிலிருந்து �மது �ழலவர்கழ்ளக் காபொற்றவும், 
�மிழ் இனத்ழ�க் காபொற்றவும் �மிழ் இழ்ளஞர்கள தமற்பகாண்ட �ற்காபபு ேடவடிக்ழகதய 
ஆயு�ப தொராடடமாகும்.

இந்� ஆயு� தொராடட எழுச்சிழய அடக்குவ�ற்காக அன்ழறய எதிர்க்கடசித் 
�ழலவர்அ.அமிர்�லிஙகத்திற்கும், அன்ழறய ஜனாதிெதி தஜ.ஆர்.பஜயவர்த்�னவிற்கும் 
இழடயில் எடடபெடடிருந்� புரிந்துணர்வின் அடிபெழடயிதலதய இந்ோடடில் அவ்சரகால 
்சடடமும், ெயஙகரவா� �டுபபுச் ்சடடமும் இயற்றபெடடன. இந்� ்சடடம் இயற்றபெடடு 
இரண்டு ஆண்டுகள வழர அன்ழறய எதிர்க்கடசித் �ழலவர் அ.அமிர்�லிஙகம் 
இ�ழன எதிர்க்கவில்ழல. 1976ஆம் ஆண்டு வடடுக்தகாடழட தீர்மானம் நிழறதவற்றிய 
�ருணத்தில், ‘மதலசியாவிலிருந்து சிஙகபபூர் பிரிந்�ழ�ப தொன்று அழமதியாகப பிரிந்து 
ப்சல்லதவ விரும்புகிதறாம். இந்� ோடழடத் �விர உலகின் ஏழனய ோடுகளின் த�சிய 
இனபபிரச்சிழனகள ஆயு�ப தொராடடத்தின் மூலதம தீர்வு காணபெடடுள்ளன’ என்று 
�மிைர் விடு�ழலக் கூடடணியின் �ழலவர்கள தமழடகளில் வீரவ்சனம் தெசினர்.

இன்றும் அர்சாஙகத்துடன் இணக்கமாகச் ப்சயற்ெடும் �மிழ்த் த�சியக் கூடடழமபபின் 
�ழலவர் �னது எதிர்க்கடசி �ழலவர் ெ�விழயப ெயன்ெடுத்தி குழறந்�ெட்சம் அரசியல் 
ழகதிகளின் விடு�ழலழயக்கூட பெற்றுக்பகாடுக்காமல் இருபெது அவர்கள இன்னமும் 
�மிழ் மக்கள ஏமாளிகள என்ற நிழனபபில் இருபெழ�தய காடடுகிறது. இவர்கள கடந்� 
கால அனுெவஙகளிலிருந்து எத்�ழகய ொடத்ழ�யும் கற்கவில்ழல என்ெது இ�ன் மூலம் 
புலனாகிறது.

சிழறயில் வாடும் ப்சாந்�ஙகள, திருடடு வைக்கிதலா, வழிபெறியிதலா ஈடுெடட�ற்காகதவா, 
சுயேலன்களுக்காக தமற்பகாள்ளபெடட குற்றச் ப்சயல்களுக்காகதவா �டுத்து 
ழவக்கபெடவில்ழல. அவர்களமீது ெயஙகரவா�த் �ழடச்்சடடத்தின்கீழ் குற்றம் 

சுமத்�பெடடுள்ளது. அர்ச வன்முழறகளுக்கு எதிராகவும் �மது இனத்ழ� அழிவிலிருந்து 
காபெ�ற்காகவுதம அவர்கள ஆயு�ம் ஏந்தினதர �விர, அவர்களுக்கு தவறு எந்� �னிபெடட 
விருபபு பவறுபபும் இருக்கவில்ழல.

அர்ச வன்முழறக்கு எதிராக �ற்காபபுக்காக ஆயு�ம் ஏந்திய�ற்காகதவ, ெயஙகரவா�த் 
�ழடச்்சடடமும், அவ்சரகால ்சடடமும் இந்� ோடடில் உருவாக்கபெடடது. எனதவ இந்� 
்சடடஙகளின் உருவாக்கமும் அரசியல் ேடவடிக்ழகதய. அவர்கள தமற்பகாண்ட அரசியல் 
ேடவடிக்ழககளுக்காகதவ இச்்சடடத்தின்கீழ் அவர்கள �டுத்து ழவக்கபெடடுள்ளனர்.
சிழறயிலிருக்கும் �மது வைக்ழக துரி�பெடுத்துமாறும், �மது உரிழமகழ்ள மதித்து 
�மிழ்ப பிரத�்சஙகளிதலதய வைக்கிழன ேடத்துமாறும், அந்� பிரத�்சத்திதலதய �ம்ழமத் 
�டுத்துழவக்கும்ெடியும், குற்றச்்சாடடுகள இல்ழலபயனில் விடு�ழல ப்சய்யும்ெடியும், 
அல்லது புனர்வாழ்வளித்த�னும் விடுவிக்கக் தகாரியும் அதுவும் இல்ழலபயனில், 
குழறந்�ெட்சம் பிழணயில் ப்சல்வ�ற்கு அனுமதி வைஙகும்ெடியும் தகாருகின்றனர் இந்�க் 
தகாரிக்ழககள ழகதிகளின் உரிழம ்சார்ந்� விடயம். எனதவ இ�ன் மூலமும் அவர்கள 
அரசியல் ழகதிகள என்ெது நிரூெணமாகிறது.

எது எபெடியிருபபினும், இன்று ோடடில் அர்சாஙகம் வழரயழற ப்சய்துள்ள 
ெயஙகரவா�ம் இல்ழல. எனதவ, அந்�ச் ்சடடத்தின்கீழ் ழகதுப்சய்யபெடடு �டுத்து 
ழவக்கபெடடுள்ள அழனவரும் விடுவிக்கபெடதவண்டியவர்கத்ள என்ெதில் யாருக்கும் 
மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது. அரசியல் ழகதிகள விடயத்தில் அர்சாஙகத்ழ� அரசியல் 
பகாளழக முடிபவடுக்கும்ெடி வலியுறுத்� தவண்டியதும் அ�ற்கான ்சகல ராஜ�ந்திர 
வழிமுழறகழ்ளயும் ழகயா்ளதவண்டியதும் அர்சாஙகத்துடனும் ்சர்வத�்ச ்சமூகத்துடனும் 
ழகதகார்த்துள்ள �மிழ்த் த�சியக் கூடடழமபபின் கடழம.

ோடடின் ஜனோயகத்ழ�க் காபொற்றுவ�ற்காக �னது வா�த்திறழமழயப ெயன்ெடுத்திய 
கூடடழமபபின் �ழலழம, அரசியல் ழகதிகளின் விடு�ழலக்காக நீதிமன்றம், ொராளுமன்றம், 
நிழறதவற்று அதிகாரம் ஆகிய மூன்று �்ளஙகளிலும் ஒதர தேரத்தில் ப்சயற்ெடடிருக்க தவண்டும். 
ஆனால் கடந்� மூன்றழர வருடஙகளில் அத்�ழகய ேடவடிக்ழககள எடுக்கபெடவில்ழல. 
அர்சாஙகத்ழ�ப தொலதவ, �மிழ்த் த�சியக் கூடடழமபபும் அரசியல் ழகதிகளின் 
விடு�ழலழய ஒரு ெணயப பொரு்ளாக த�ர்�லில் ெயன்ெடுத்துவழ�தய தோக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளத�ா என்தற ்சந்த�கிக்க தவண்டியிருக்கிறது. இ�ழனப தொன்தற, காணாமல் 
ஆக்கபெடடவர்களின் உறவுகளும், �மது காணிகளுக்கு மீண்டும் ப்சல்ல தவண்டும் என்று 
தகாரி காணி உரிழமயா்ளர்களும் கடந்� இரண்டு ஆண்டுக்ளாக வீதிகளில் இறஙகி தொராடி 
வருகின்றனர்அவர்கழ்ள வீடுகளுக்கு அனுபபிவிடடு அவர்களின் தொராடடத்ழ�க் 
ழகயிபலடுத்திருக்க தவண்டிய கூடடழமபபு �னது எதிர்க்கடசித் �ழலவர் ெ�விக்காக 
அழனத்து அணுகுமுழறகழ்ளயும் ழகயாளுகிறது.

அர்சாஙகம் �ானாக முன்வந்து எ�ழனயும் வைஙகிவிடாது. ோம் வைஙகும் 
அழுத்�த்தினூடாகதவ சிறுவிடயத்ழ�யும் பெற்றுக்பகாள்ள முடியும். எனதவ, அரசியல் 
ழகதிகளின் விடு�ழலக்கு �மிழ்த் த�சிய கூடடழமபபின் அ்சமந்�பதொக்தக மிகவும் 
முக்கியமான காரணம். ஏழனயழவ இந்� அ்சமந்�ப தொக்கினால் ஏற்ெடடழவதய. 

சிறைக் கம்பிகளின். நடுவே
ககொடும் சித்திரேறைப்பட்டேரகளின்..
நிழல்ப ்ப்டஙகளொய் ேொழும்..
நிஜஙகள் நொஙகள்.
உலக ேறர்ப்டத்தில்
சிறைக்கூ்டத்திவலவே..
உயிர எடுக்கப்பட்ட ககொடூரம்...
புத்ைறை ேழி்படும்..
இலஙறகத் தீவிவல மடடுவம.
உரிறமக்கொக புைப்பட்டேரகள்
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிறமக்கொக...
ைன்னுயிறர துச்சகமை மதித்து..
சுைந்திர வை்சத்துக்கொய்
சுேொ்சம் மைந்ைேரகறள..
சிறையிலற்டத்து சித்திரேறை க்சய்து...அநிேொேமொக..
அழிக்கப்பட்ட வை்சம்..
இலஙறகேொய்த்ைொனிருக்கும்.
எஙகள் விடுைறலக்கொகவே..
மக்களி்டம் ேொக்கு வகடவ்டொம்..
என்ைேரகவள...
எஙவக வ்பொய் விடடீரகள்..
வகக் கேடடி ககொடி ஆட்டேொ...
நீஙகள் சிறைச்சொறலக்கு ேருேைறகொகவே.
சிலவேறளகளில்..நொஙகள்..
உண்ொவிரைம் இருக்கின்வைொம்.
எஙகள் வேைறைகறள..
கேளிச்சம் கொடடி..
கேறறிக்கொக உறழத்ைேரகவள.
உஙகள் கேறறி மகிழ்சசி...
வகக் கேடடி ககொண்டொடிேவைொடு..
நிறைவு க்சய்ேப்பட்டைொ..
சிஙக ககொடி பிடித்து 
முள்ளிேொய்க்கொல் அழிறே..
எமது மடியில் திணித்ைேறை..
வைசிேத் ைறலேகரன்றும்.
தீரவு ைருேொகரன்றும்..
வைடிபபிடித்துச க்சொன்ைவைொடு..
வை்சத்தின் விடுைறலக்கு
தூக்குக் கயிறு வ்பொ்டப்பட்டது.
எஙகளுக்கொக ேொைொடுவீரககளை..ஒடடுகமொத்ை..
ைமிழச ்சைமும் நம்பிேவை..
நொம் க்சய்ை முட்டொள்த்ைைம்.
இபவ்பொதுைொன் புரிகிைது..
உண்ொவிரைத்தின் வ்பொது 
உஙகளொல் உதிரக்கப்படும்..
உறுதிகமொழிகளும் உத்ைரேொைமும்..
அடுத்ை வைரைலுக்கொை..
வைரைல் பிரச்சொரம் என்்பறை..
எஙகள் ்சொவின் பின்ைவர...
்சத்திேமொய்ப புரிந்ைது...
இது மொவீரன் பிைந்ை மண எை..
ேல்கேடடியில் நீஙகள்...
முழஙகிே வ்பொது...புல்லரித்துப வ்பொய்..புழகொஙகிைம் 
ககொணவ்டொம்.
அைன் பின்ைவர அது 
அடுத்ை வைரைலுக்கொை..
வைரைல் விஞ்ொ்பைம் 
என்்பறை ...எஙகளுக்கு...
்பொற்ட கடடிேேன் 
்பல்லிளித்து க்சொன்ைொன்
மக்களின் விடுைறலறே..
மகிழ்வேொடு ஏறைேரகள் நொம்.
சிறைக் கம்பிகள் கூ்ட 
சில்லறைகளொகவே கைரிந்ைை..
ேலிசுமந்ை மக்களின்..
துேர துற்டக்க..சிறைகேன்ை..
எந்ை ்பறக முடிக்கவும்..
்பயிறசி ைந்ைேன் ..
எஙகள் வை்சத்து புத்திரன்.
அேன் ேழியில் ந்டந்வைொம்

சிறைக்குள்ளே சாவறைந்த..                                            
நிமலரூபனும்..நில்ருக்சனும்...தமிழ இனெதலதக ்கா்ப்ாற்றவும் தமிழ இலளஞர்்கள்

பமற்்்காணட தற்்கா்பபு நடவடிகல்கபய ஆயுத்ப ப்ாராடடமாகும்.

- மொணிக்கம் கஜகன்

7 ம் ் க்க ் தாடர்ச்சி
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உண்ாவிரதப வ்பாராட்டத்கத முன்தைடுத்த  முன்ைாள் வ்பாராளி  மகைவி தசல்ேராணி ஆதஙைம்.
மடடக்க்ளபபு வவுணதீவு பொலிஸ 

காவலரணில் இருந்�  இரு பொலி்சாரின் 
ெடுபகாழல ்சம்ெவத்ழ� அடுத்து ்சந்த�கத்தின் 
பெயரில் ழகது ப்சய்யபெடடு ெயஙகரவா� 
�டுபபுச்்சடடத்தின் கீழ் வி்சாரழண 
ப்சய்யபெடடு வரும் ஐந்துபிளழ்ளகளின் 
�ந்ழ�யான முன்னாள தொராளியான  
அஜந்�ன்   அவர்களின் விடு�ழல 
குறித்து எந்� அரசியல்வாதிகத்ளா ்சமூக 

அழமபபுக்கத்ளா எதுவி�மான உ�விகளும் 
ப்சய்யவில்ழல யாரிடம் ப்சன்று �மது 
பிரச்சிழனக்கு தீர்வு காண்ெது அபெடிபயாரு 
அரசியல் ்சக்தி �மிைர்களுக்கு இருக்கிற�ா? 
என்ற தகளவிகளுடன் ோடகழ்ளக் கழித்து 
இறுதியாக  �ாதன �னது கணவனுக்காக  
நீதியிழன தகாரி குைந்ழ�களுடன் ்சாகும் 
வழர உண்ணாவிர�தொராடடபமான்ழற 
துணிச்்சலுடன் முன்பனடுத்�ார். �னது 
நிழலபொடு குறித்து ப்சல்வராணி அவர்கள 
இலக்கு மின்னி�ழுக்கு அவர் வைஙகிய 
தேர்காணல்; 

ம்கள்வி :-தமாங்கள் உண்மாவிரதப 
ம்பமாரமாட்டத்தில் ஈடு்படுவதற்கமா்ன முடிகவ 
எடுக்க ்கமார்ம என்்ன?

ெதில் : -  வவுணதீவு ்சம்ெவத்தில் 
பொலி்சார் பகால்லபெடடழமக்காக 
்சந்த�கத்தின் பெயரில் அபொவியான  எனது 
கணவர் வவுணதீவு பொலி்சாரால் ழகது 
ப்சய்யபெடடு �டுத்து ழவக்கபெடடுள்ளார்,  
ழகது ப்சய்யபெடடு இருெது ோடகள ஆகியும் 
அவரது விடு�ழல குறித்து எதுவி�மான 
முன்பனடுபபுகளும் இல்ழல .  எந்� 
அரசியல் வாதிகளும் அழமபபுக்களும் உ�வ 
முன்வரவில்ழல பிளழ்ளகள அபொழவ 
தகடடு தினமும் அழுகிறார்கள, இ�னால் 
எனது வாழ்வா�ாரம் மிகவும் கஷடமாக 
இருந்�து, எனக்கு என்ன ப்சய்வது என்தற 
ப�ரியவில்ழல எனக்கும் பிளழ்ளகளுக்கும்  
ஒரு நீதி  கிழடக்கதவண்டும் அபொவியான 
எனது கணவன் விடு�ழலயாகி  உடதன 
வரதவண்டும்  என்தற  இந்� உண்ணா 
விர�த்ழ� குைந்ழ�களுடன் ஆரம்பித்த�ன்.

ம்கள்வி:-உங்க்து ்க்வகர எவவமாறு 
க்கது செயதமார்்கள்?

ெதில்:- ்சம்ெவம் அதிகாழல இடம் 
பெற்றது அவழர காழல பொலிஸ 
நிழலயம் வருமாறு அழைத்�ார்கள. விடயம் 
என்னபவன்று கூறவில்ழல,  தமாடடார் 
ழ்சக்கிளில் ப்சன்றவர் நீண்ட தேரமாகியும் 
வரவில்ழல. தமாடடார் ழ்சக்கிள 
பொலிஸ நிழலயத்தில் உள்ளது. ோஙகள 
தொய் தகடடதும் அவர்கள கூறினார்கள 
வி்சாரழணக்காக மடடக்க்ளபபிற்கு 
பகாண்டு ப்சன்றுளத்ளாம் என்றார்கள 
ோஙகள மடடக்க்ளபபிற்கு ப்சன்தறாம் . 
அஙகு களளியஙகாடுக்கு பகாண்டுதொய் 
உளத்ளாம்  என்றார்கள  அஙகும் 
தொனதொது வவுணதீவுக்கு பகாண்டு 
ப்சல்லபெடடுள்ளார் என்றார்கள. 
திரும்ெவும் வவுணதீவு வந்த�ாம் அபதொது 

வாகனத்தில் இருந்து இறஙகினார். பின்னர் 
கழ�த்த�ாம் இரண்டு ோள கழித்து 
உழடகளுடன் ப்சன்தறாம். வவுணதீவு 
பொலிசில்  உழடகழ்ள வாஙகிவிடடு 
எம்ழம அனுபபிவிடடார்கள. அபெடிதய 
வாழைச்த்சழனக்கு பகாண்டு தொய் 
விடடார்கள.  பின்னர் ோஙகள இலஙழக 
ப்சஞசிலுழவச் ்சஙகத்திற்கு ப�ரியபெடுத்தி 
அவர்கள வந்து ொர்ழவயிடடு எமக்கு 
வாழைச்த்சழனயில் தொய்ொர்பெ�ற்கான 
வழிகழ்ள ஏற்ெடுத்தியுள்ளார்கள.

ம்கள்வி :-அரசில்வமாதி்கள் உங்களுககு 
உதவி்னமார்்க்மா? 

ெதில்:-கணவர் ழகது ப்சய்யபெடடு 
இருெது ோ்ளாகியும்  எந்� அரசியல் 
வாதியும் எம்ழம  வந்து ொர்க்கவும் 
இல்ழல ோன் உண்ணாவிர�மிருந்�தொது 
�ான்  ொராளுமன்ற உறுபபினர் 
ஸரீதே்சன் மாேகர்சழெ தமயர் மற்றும்  
உறுபபினர்கள சிலர் வந்து கழ�த்�ார்கள. 
்சடடேடவடிக்ழக குறித்து �ாஙகள 
ொர்பெ�ாக கூறினார்கள. அவ்வ்ளவு�ான் 
அ�ன்பின் தொய்விடடார்கள.

ம்கள்வி :- உங்களுககு அச்சுறுத்தல்்கள் 
ஏதும  இருநததமா?

ெதில்:- எனது கணவர் புனர்வாழ்வு 
பெற்று வந்து எடடு வருடஙகள ஆகியும்  
அவழர அடிக்கடி புலனாய்வா்ளர்கள வந்து 
அவர் இருக்கிறரா?  இல்ழலயா? என்று  
ஏன் வி்சாரித்து விடடு ப்சல்வார்கள.

ம்கள்வி :-உண்மாவிரதமிருநத நீங்கள் 
திடீசர்ன இக்டநிறுத்தி்யது ஏதமாவது 
அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டதமா?

ெ தி ல் : - உ ண் ண ா வி ர � மி ரு ந் � 
தொது காழலயில் பொலி்சாரும் 
புலனாய்வா்ளர்களும் அஙதக வந்�ார்கள 
உஙகழ்ள யாரும் இவ்விடத்தில் வந்து  
இருக்கச் ப்சான்னார்க்ளா என்று 
தகடடார்கள. எம்முடன் வந்திருந்�வர்கள 
எமக்கு உ�வவந்�வர்கழ்ள ெற்றி 
வி்சாரித்�ார்கள.  பின்னர் தொய்விடடார்கள. 
ோன் இருந்த�ன் சிலர் உ�வுமுகமாக 

மழையில் இருந்து ொதுகாக்க நிைற்குழட 
அழமத்�ார்கள.  இரவு ெத்து ெத்�ழர 
மணியிருக்கும் மாேகர்சழெ உறுபபினர் 
மற்றும் தமயர் வந்�ார்கள அ�ன்பின் நிழறய 
தொலீஸகாரர்கள வந்�ார்கள.  மாேகர்சழெ 
உறுபபினர் ப்சல்வி அவர்கள என்ழன 
எழும்புமாறு கூறினார்.  தமயரும் ப்சான்னார் 
இதில் �ஙகமுடியாது என்று அபதொது 
தொலீஸகாரர்கள தொடபெடடிருந்� 
நிைற்குழடயிழன கைற்றினார்கள. மாேகர்சழெ 
ப்சல்வி அவர்கள என்னிடம் கூறினார் 
சின்னபபிளழ்ளகழ்ள ழவத்துக்பகாண்டு 
இஙக �ஙகமுடியாது ஆற்றில் மு�ழலகள 
இருக்கிறது நு்ளம்புத்ப�ால்ழல அதிகம் 
விடிய சிறுவர் ேன்னடத்ழ� அதிகாரிகள 
வந்�ால் பிளழ்ளகழ்ள உஙக்ளால் ெராமரிக்க 
முடியாது என்று   பகாண்டுதொய் 
விடுவார்கள உஙக்ளது கணவரின் விடு�ழல 
குறித்து ோஙகள ்சடட ேடவடிக்ழககள 
ப்சய்யக்கூடிய வழிகழ்ள ப்சய்தவாம் என்று 
கூறினார். அவர்கள என்ழன எபெடியாவது 
எழுபெதவண்டும் என்ற குறியிதலதய 
இருந்�ார்கள அவர்க்ளது வாகனத்தில் 
எஙகழ்ள ஏற்றிக்பகாண்டு தொய் எஙகள 
வீடடில் விடடார்கள..

ம ்க ள்வி : - வி ெ மா ர க்்கள்  எ ப ்ப டி 
ம்பமாகிறதுச்பமாலிெமார் என்்ன கூறுகிறமார்்கள்?

ெதில்:-வி்சாரழண எந்�்ளவு தூரம் 
உள்ளது என்ெது எனக்குத்ப�ரியாது 
வ ா ழ ை ச் த்ச ழ ன க் கு  ெ ா ர் ழவ க் கு 
ப்சன்றதொது பொலி்சாரிடம் எபெ 
விடுவீர்கள எனக்தகடதடாம்  90 ோள 
வி்சாரழண உள்ளது அதுமுடிய விடு�ழல 
ப்சய்தவாம் அ�ற்கிழடயில் சுடடவர் 
யாபரன்ெழ� அவர்காடடினால் இபெவும் 
விடு�ழல ப்சய்தவாம்  என்றார்கள. யாழர 
ோஙகள காடடுவது என அவர்களிடம் 
தகடதடாம்.. என்னய்யா இது நியாயம்...

ம்கள்வி:-ச்பமாலிெமார் அரசி்யல்வமாதி்கள் 
கூறி ்ய வ மா ர் த்கத ்களில்  ந ம பி கக்க 
இருககிறதமா?உங்கள் அடுத்த்கட்ட ந்டவடிகக்க 
என்்ன?

ெதில்:-இவர்களுழடய கழ�களில் 
ேம்பிக்ழக இல்ழல கணவர் இல்லா� 
ோடகழ்ள கடத்�தவ பெரும் கஷடமாக 
இருக்கிறது எதுவி� வருமானமும் இல்ழல 
ஐந்து பிளழ்ளகளின் உணவுக்கு பெரும் 
சிரமமாக இருக்கின்றது  இவர்கள கூறிய 
கால அவகா்சம் முடிந்�தும் கணவன் 
விடு�ழல ப்சய்யபெடாவிடடால் எனது 
பிளழ்ளகளுடன் �ற்பகாழல ப்சய்து 
பகாளவழ�த்�விர தவறுவழியில்ழல. 

எனது பிள்ளைகளுடன் தற்கொ்ை ் ெயது 
்கொள்வ்தததவிர வ்வறு்வழியில்ை.  

இைககு மின்னிதழுககு 
வழங்கிய நேர்காணல
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சர்வத்தசம்

ப�வவொய கிர்கத்தின ச்கொசரொசைொவ �ளளத்தில் முழுவதுமொ்க �னி 
நின்றநதிருககும் புன்கப்�்டபமொனறு தற்ச�ொது பவளிவநதுளளது. 
ஐசரொப்பி்ய விணபவளி னம்யத்தின மொர்ஸ் எகஸ்பிரஸ் மிஷன 
இப்புன்கப்�்டங்கனள எடுத்துளளது.

அழ்கொை இப்புன்கப்�்டத்னத �ொர்ககும்ச�ொது எநதபவொரு 
்கொதைன ்கொதலிககும் தைது இனணச்யொடு விடுமுன்ற ்கொைத்னத 
்கழிப்�தற்்கொை ்கைவு இ்டமொ்க சதொன்றககூடும்.

ஐசரொப்பி்ய விணபவளி னம்யத்தின மொர்ஸ் எகஸ்பிரஸ் மிஷன 
்க்டநத 2003-ம் ஆணடு ஜூன 2-ம் சததி விணணில் ஏவப்�ட்டது. 
ஆறு மொதங்கள ்கழித்து ப�வவொய கிர்கத்னத அன்டநத இநத 
விணபவளி ஆரொயச்சித் திட்டத்தின 15-வது ஆணடுவிழொனவ 
சி்றப்பிககும் விதமொ்க இப்புன்கப்�்டங்கள பவளியி்டப்�டடுளளை.

ஒரு ப�ருஞ�ொதனையின சி்றப்பு ப்கொண்டொட்டத்திற்கு 
ஏற்்றவன்கயில் அனமநதிருககி்றது இப்புன்கப்�்டங்கள. மொர்ஸ் 
எகஸ்பிபரஸின உ்யர் துல்லி்யம் மிக்க ஸ்டீரிச்யொ ஒளிப்�்டக்கருவி 
மூைம் இப்புன்கப்�்டங்கள எடுக்கப்�டடுளளை.

ச்கொசரொசைொவ �ளளத்தின ஐநது பவவசவறு புன்கப்�்டங்கனள 
இனணத்து ஒற்ன்றப்�்டமொ்க உருவொக்கப்�ட்ட புன்கப்�்டம் இது. 
ப�ரும் �ளளம் குறித்தும் அனதச் சுற்றி ே்டப்�து குறித்து �ல்சவறு 
விவரங்கனள பதரிநதுப்கொளள ஐசரொப்பி்ய விணபவளி னம்யத்தொல் 
அனுப்�ப்�ட்ட மொர்ஸ் மிஷனின �ணி்கள உதவுகி்றது.

ச்கொசரொசைொவ �ளளம் ப�வவொய கிர்கத்தின வ்டககு 
தொழ்நிைப்�குதியில் உளளது ்கண்டறி்யப்�டடுளளது. இப்ப�ரும் 
�ளளம் �னி்யொல் நின்றநததல்ை, �னிக்கடடி்களொல் நின்றநதது.

ஜொவொக மற்றும் சுமத்திரொ தீவு்களிற்கின்டயில் அனமநதுளள சுநதொ 
நீரினண ஜொவொக ்க்டனையும் இநதி்யப் ப�ருங்க்டனையும் இனணககி்றது.
இநத நீரினணயில் அனமநதுளள ்கர்ககச்கொ்டவொ தீவில் இருககும் 
எரிமனை பவடித்ததொல் நிைத்துககு அடியில் உண்டொை மி்கப்ப�ரி்ய 
அளவிைொை �ரிவு்களொல் சுைொமி ச�ரனை்கள உருவொகியிருக்கைொம் 
எை ்கருதப்�டுகி்றது.

இநதப்ச�ரனை்யொல் சுமொர் 65 அடி உ்யரம் (20 மீற்்றர்) அளவிற்கு 
அனை்கள எழும்பி சுைொமிப் ச�ரனை்களொ்க அதி்க சவ்கத்து்டன ்கனரன்ய 
வநதன்டநதை

இநத சுைொமி ச�ரனை்கள பதற்கு சுமத்திரொ மற்றும் ஐவொ தீவு்கனள 
்கடுனம்யொ்க தொககியுளளது. ஜொவொக தீவில் �ொனப்டன மொ்கொணொத்திலுளள 
�ொணப்டகைொங  �குதின்யயும், பதற்கு சுமத்திரொவில்  அனமநதுளள 
�ொண்டர்ைொம்ங ே்கனரயும் துவ�ம் ப�யதை அஙகு சீறிப்�ொயநத 
சுைொமி அனை்கள நுற்றுக்கணக்கொை மக்கனள �லிப்யடுத்தது்டன 
பதொளொயிரத்துககும் அதி்கமொைவர்்கள �டு்கொ்யங்களுககும் 
உளளொைொர்்கள ்கனரச்யொரங்களில் உளள ப�ரும்�ொைொை வீடு்கள 
தனரமட்டம் ஆகி்யசதொடு மி்கப்ப�ரி்ய அளவில் ப�ொத்துக்கள 
ச�தன்டநதுளளதொ்க த்கவல்்கள பவளி்யொகியுளளை.

இ்றநதவர்்களின எணணிகன்க சமலும் அதி்கரிக்கைொம் எனறு 
அஞ�ப்�டுகி்றது. சமலும் முழுநிைவு திைத்னதப்யொடடி அனை்களின 
சவ்கம் அதி்கமொ்க இருநததும் இழப்பு அதி்கரித்தனமக்கொை ்கொரணமொ்க 
இருக்கைொபமனறு அதி்கொரி்கள ௯றுகின்றைர்.

இநசதொசைசி்யொவின சுைசவசி தீவில் ்க்டநத ப�ப்்டம்�ர் மொதம் 
உண்டொை சுைொமி்யொல் 2000ககும் அதி்கமொைவர்்கள உயிரிழநதைர் 
என�து குறிப்பி்டததக்கது.

இந்தோ்ேசியோவில் 
எரிமலை வெடித்து சுேோமி 

 220 ்பலி 900 வ்பர் ்படுைாயம்

்சவவாய் கிர்கததில ் னி்ப்ள்ளம் : 
ஆச்சரியமானெ புல்க்ப்டங்கள் ் வளியீடு
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ச�ொத்தல் குடிநீர். மனிதர்்களின கு்டல். ஆடடிக உன்றக்க்டல் �னி. இப்�டி எஙகும் நுண 
பிளொஸ்டிக து்கள்கள இருப்�னத, அணனமக்கொை ஆயவு்கள உறுதி ப�யது உளளை. 

அசதச�ொை, ்க்டலில் பிளொஸ்டிக குப்ன�, தீவு்கள ச�ொை மிதப்�தும் சுற்றுச்சூழலுககு ப�ரும் 
அச்சுறுத்தைொ்க மொறியிருககி்றது. 

்க்டலில் எஙப்கல்ைொம் பிளொஸ்டிக ்கழிவுத் தீவு்கள இருககின்றை எை, சூழலி்யல் விஞ்ொனி்கள 
ஒரு வனர�்டத்னதச்ய உருவொக்க மு்யனறு வருகின்றைர்.

இருநதொலும், ்க்டல் வொழ் உயிரிைங்கள மீது, பிளொஸ்டிக து்கள்கள எநத அளவுககு �ொதிப்ன� 
ஏற்�டுத்த ஆரம்பித்துளளை என�னத, இனனும் முழுனம்யொ்க அறிநது ப்கொளள முடி்யவில்னை.

எகப�ட்டர் �ல்்கனைக்கழ்கம், பினளமவுத் ்க்டல் ஆயவ்கம் ஆகி்யவற்ன்றச் ச�ர்நத 
ஆரொயச்சி்யொளர்்கள, ்க்டலில் இ்றநது மிதநத, 102 ஆனம்கனள எடுத்து வநது ஆரொயநதைர். 

அனவ எல்ைொவற்றின வயிற்றிலும், பிளொஸ்டிக இனழ்கள இருநதனதக ்கணடு, அவர்்கள அதிர்ச்சி்யன்டநதைர்.
ஆன்ட்கள, சி்கபரட நுனி வடி்கடடி்கள, மீன வனை்கள ஆகி்யவற்றிலிருநது ்க்டல் அனை்யொல் சித்றடிக்கப்�ட்ட பிளொஸ்டிக இனழ்கள, ஆனம்களின 

பதொணன்டயில் சிக்கொமல், கு்டலுககுள ப�னறுளளை.
இ்றநத ஆனம்கனள ஆயவொளர்்கள, �சிபிக, அடைொனடிக மற்றும் மத்தி்யத் தனரக்க்டல் �குதி்களில் இருநது எடுத்து வநதனவ என�தொல், 

உைகின அனைத்துக ்க்டல்்களில் உளள ஆனம்களின ்கதியும் இது தொன என�னத புரிநது ப்கொளளைொம்.
மனிதர்்கள �்யன�டுத்தி வீசும் குப்ன� என�தொல், நுண பிளொஸ்டிக து்கள்களில் னவரஸ்்கள, �ககீரி்யொக்கள, ்க்டல்வொழ் உயிரிைங்கனள 

�ொதிககின்றைவொ... என�னதயும் ஆரொ்ய சவணடும் எனகின்றைர் விஞ்ொனி்கள. 

வீடடில் ்கொற்று மொசுனவ சுத்தப்�டுத்தும் 
புதி்ய  த ொவ ர த்னத  அபம ரி க ்க ொவின 
வொஷிங்டன �ல்்கனைக்கழ்க விஞ்ொனி்கள 
்கணடுபிடித்துளளைர். #AirPollution

்கொற்றில் ஏற்�டும் மொசு சுற்றுச்சூழனை 
மடடுமினறி வீடன்டயும் �ொதிககி்றது . 
வீடடிற்குள உருவொகும் குசைொசரொ�ொம், 
ப�னசீன ச�ொன்ற ர�ொ்யை வொயுக்களொல் 
புற்றுசேொய, இருத்ய சேொய்கள உருவொகின்றை. 
அவற்ன்ற தடுக்க அபமரிக்கொவின வொஷிங்டன 
�ல்்கனைக்கழ்க விஞ்ொனி்கள புதி்ய தொவரத்னத 
உருவொககியுளளைர். ‘ச�ொசதொஸ் ஐவி’ எைப்�டும் 
தொவரம் மர�ணு மொற்்றம் ப�ய்யப்�டடுளளது.

அனத வீடடிற்குள வளர்க்க முடியும். அநத தொவரங்களின இனை அதி்க அ்கைம் 
உன்ட்யது. இது ‘பி 450 2இ1 அல்ைது 2இ1’ எைப்�டும் புசரொடடீனை பவளிப்�டுத்துகி்றது.
இதனமூைம் வீடடிற்குள பவளி்யொகும் ேச்சு வொயுக்கனள நீககி அன்றயின சுற்றுச்சூழனை 
மொசுவில் இருநது தடுககி்றது.  #AirPollution

ப�ொதுவொ்க இர்கசி்ய ்கமரொக்கனள எநதநத இ்டங்களில் 
னவக்க �ொத்தி்யககூறு்கள இருககின்றை.்கதவு்கள, சுவரின 
ஒரு மூனை, அன்றயின சமற்கூனர, சுவர் ்கடி்கொரம், மின 
விளககு, புன்கப்�்ட  பிசரம்்கள, ரிசுப் ப�டடி்கள, பூககுவனள, 
பூச்ப�ணடு, புன்க ்கண்டறியும் ்கருவி்கள இப்�டி முனபு்றம் ஒரு 
சிறுதுனள, அதனபினைொல் ஒரு �ற்்றரிச்யொ அல்ைது வ்யசரொ 
ப�ல்வதற்்கொை இ்டம் இனவ இருககும் எநத இ்டங்களிலும் 
ர்கசி்ய ்கமரொக்கனள னவக்கமுடியும். இதில் முககி்யமொ்க ேொம் 
்கவனிக்கசவணடி்யது ்கணணொடின்யத்தொன. ஏபைன்றொல் 
இதுதொன அசே்கமொ்க கிட்டதட்ட அனைத்து இ்டங்களிலுசம 
இருககி்றது.

ஆளு்யரக்கணணொடின்ய  ்கணடிப்� ொ ்க  ே ொ ம் 
ச�ொதிக்கசவணடும். ஏபைன்றொல் ேமககு அது பிரதி�லிககும் 
்கணணொடி்யொ்க பதரிநதொலும், அதனபினைணியில் 
இருப்�வர்்கள ேமது ப�்யல்்கனள ்கவனிக்கமுடியும்.

உங்களுககு ்கணணொடியின மீது �நசத்கம் எழுநதொல் 
உ்டசை அதன அருகில் ப�னறு உங்கள விரனை 
்கணணொடியில் னவக்கவும். உங்கள விரலுககும், 
்கணணொடியின பிரதி�லிப்பிற்கும் இன்டபவளி இருநதொல் 
அது உணனம்யொை ்கணணொடி. இன்டபவளி இல்ைொமல் 
இரணடும் ஒடடி இருநதொல் அது ப�ொய்யொை ்கணணொடி 
அதன பினைணியில் ஆ�த்து இருக்க வொயப்பிருககி்றது. 
இனபைொனறு சிை ்கமரொக்கள இரவிலும் ப�்யல்�்டககூடி்யதொ்க 
இருககும் அதைொல் அதனைச்சுற்றி எல்.ஈ.டி. விளககு்கள 
எரிநதுப்கொணடு இருககும். நீங்கள அன்றயின விளகன்க 
அனணத்தொல் அது பதரி்ய வொயப்பிருககி்றது.

இதுதவிர இனஃப்ரொபரட ்கமரொக்கனள நீங்கள உங்கள 
ன்கச�சி ்கமரொக்கள வழி்யொ்கசவ ்கண்டறி்யமுடியும். 
்கமரொனவ ஆனப�யது ஒவபவொரு இ்டமொ்க ே்கர்த்திைொல் 
அஙகு ்கமரொ இருநதொல் சிவப்பு நி்ற விளககு எரியும். அனத 
னவத்து ்கண்டறி்யைொம். ரிசமொடடின சமல் �குதியிலுளள 
விளககுச�ொன்ற �குதிககு முன ப�ல்ச�ொன ்கமரொனவ னவத்து 
�்டபமடுத்த�டிச்ய எநத �ட்டனை்யொவது அழுத்திைொல் அதில் 
சிவப்பு நி்ற ஒளி எரியும். அனவதொன இனஃப்ரொபரட. இது 
�ொதரண ்கண்களுககு பதரி்யொது.

சதனவ இல்ைொமல் எதொவது வ்யர் ப�ன்றொல் அநத இ்டத்னத 
ச�ொதித்து �ொருங்கள. “கிடின டிபரகரர்” (hidden camera detector) 
என்ற ஒரு ஆப் உளளது. இதனமூைமும் ்கண்டறி்யைொம். 
இநத ஆப்ன� முழுனம்யொ்க ேம்� முடி்யொது என்றொலும், 
ஓரளவு ேம்�்கத்தனனம ப்கொண்டதுதொன. இப்�டி்யொை 
வழி்கனளகப்கொணடு ேொம் ்கண்டறி்யைொம். நீங்கள ஒருசவனள 
அனத உறுதிப�யதொல் உ்டசை அனத �திவுப�யயுங்கள, 
்கொவல்துன்றன்ய அணுகுங்கள. ேமது �ொது்கொப்பு, ேமது 
உரினம. அனத �றிக்க ்யொருககும் உரினமயில்னை.

பிரிட்டனில் விவ�ொ்யத்தில் சரொச�ொக்கனள 
்களமி்றக்க விவ�ொ்ய சரொச�ொக்கள மீது ஆர்வம் 
்கொடடுவது, பிர�ைமொை சூப்�ர் மொர்கப்கட 
�ஙகிலித்பதொ்டர் ்கன்ட்யொை, பவயடசரொஸ் 
அணட �ொர்டைர்ஸ். 

த ங ்கள  ்கன ்ட ்களுககு ,  வினள 
நிைத்திலிருநது சவ்கமொ்க, சிக்கைமொ்க 
சவளொண ப�ொருட்கனள வினளவித்து எடுத்து 
வர, விவ�ொ்ய சரொச�ொக்கள உதவும் எை, 
அநநிறுவைம் நினைககி்றது.

இதற்ப்கை, 'ஸ்மொல் சரொச�ொட ்கம்ப�னி' 
என்ற ஆரொயச்சி நிறுவைத்தி்டம், வினதத்தல், 
்கனள எடுத்தல் மற்றும் வ்யல்பவளின்ய 
்கண்கொணித்தல் ஆகி்ய மூனறு சவனை்கனளச் ப�யயும் சரொச�ொக்கனள, த்யொரித்துத் 
தரும்�டி ச்கடடிருககி்றது, பவயிடசரொஸ்.

அதற்ச்கற்்ற�டி, ்டொம், டிக மற்றும் ஹொரி என்ற மூனறு சரொச�ொக்கனள �ரிட�ொர்த்த 
முன்றயில் வடிவனமத்து, பிரீட்டனிலுளள ஹொம்ப்ன�்யரில், 2.5 ஏக்கர் நிைத்தில் 
பவளசளொட்டம் �ொர்த்து வருகி்றது, ஸ்மொல் சரொச�ொட ்கம்ப�னி. 

அடுத்த மூனறு ஆணடு்களுககுள ஆரொயச்சி ப�யது, விவ�ொ்ய சரொச�ொக்கனள 
உருவொககிவி்ட முடியும் எனகின்றைர், சரொச�ொ நிறுவை அதி்கொரி்கள.

ஹொரி சரொச�ொ துல்லி்யமொ்க நிைத்தில் வினதக்க �்யன�டும். டிக சரொச�ொ, 
இ்யநதிரக ்கண்கள மூைம் �ொர்த்து, ்கனள்கனள மடடும் சை�ர் ்கதிர்்களொல் 
ப�ொசுககிவிடும். 

்டொம் சரொச�ொ, ப�்யற்ன்க நுணணறிவு பமனப�ொருள மூைம், வ்யலில் உளள 
ஒவபவொரு ச்கொதுனம �யினரயும் நினைவில் னவத்து, அவற்றிற்கு, நீர், �த்துக்கள 
ச�ொன்றனவ கின்டத்திருககி்றதொ; பூச்சி்கள வநதிருககி்றதொ என�னதப்யல்ைொம் 
்கண்டறிநது, மற்்ற சரொச�ொக்கனள அதற்ச்கற்்ற ே்டவடிகன்க்கனள எடுக்கப் 
�ணிககும்.

சரொச�ொக்களுககு �ம்�ளம் கின்ட்யொது. 24 மணி சேரமும் வ்யசை ்கதி்யொ்க 
இருக்க முடியும். எைசவ அதி்க ப�ைவில்ைொமல், ேல்ை அறுவன்ட �ொர்க்கைொம் 
எை, பவயிடசரொஸ் ்கன்ட முதைொளி்கள ்கொத்திருககின்றைர்.

ஆலமயும் பிளாஸடிககும்!

அறிவாயு்தம்

எநத இடஙைளிலும் இரைசிய 
ைமராகைகை கேகைமுடியும்!

வீடடில ்காற்று மாசுலவ சுதத்ப்டுததும் 
புதிய தாவரம்

விேசாயத்கத ைலகை வ்பாகும் வராவ்பாகைள்!


