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ெத��ழ�� ஆ�யா, ம��ய �ழ�� 
நா�க�, ெத����யா ம��� வட ப��� 
�ரா��ய� ஆ�ய ப��க�� உ�ள வா� 
பர��� கட�த �யாழ��ழைம(26) ��ய 
�ரகண� ெத�ப�ட�ட�, அதைன பல 
இல�ச� ம�க� க�� க����ளன�.

ெந��� வைளயாமாக� காண�ப�� இ�த 
�ரகண�, ச��ர� ��றாக ��யைன மைற�ப 
த�� உ�ய �ர��� ����பாைத�� �ைல 
ெகா�ளாததா� ஏ�ப���ற�. எனேவ தா� 
ச��ர�னா� மைற�க�படாத ��ய�� ப�� 

வைளமாக� காண�ப���ற�.
இ� ஒ�ெவா� வ�ட�� அ�ல� 

இர�� வ�ட���� ஒ��ைற �க�� ேபா�� 
அதைன கா�ப� அ��.  ஏென�� �க�� 
ெம��ய ெந��� வைளயேம ெப��பா�� 
ெத�ப�வ���. ஆனா� �ல ப�� வ�ட�க� 
�� ஒ��ைறேய �ரகண� ம�க�� க�க��� 
ெத�வ���.

அ��த �ரகண� எ��வ�� வ�ட� ஜு� 
மாத� ஆ���கா ெதாட�க� வட ஆ�யா வைர 
�லான ப��க�� ேதா���. அத� ��ன� 
2021 ஆ� ஆ�� ஜு� மாத� ஆ���� �ரா� 
�ய�, கனடா, ���லா�� ம��� ர�யா�� 
�ழ�� �ரா��ய��� ெத�ப�� என ெத��� 
க�ப���ற�.

இத�ைடேய, யா��பாண� ம��� 
��ெநா��� ப��க�� இ�த �ரகண�ைத� 
பா�கா�பாக பா��பத�� ஏ�வான ஏ�பா�க� 
யா�. ப�கைல�கழக��� ெபௗ�க�ய� 
�ட��� அ�சரைண�ட� ேம�ெகா�ள� 
ப����த�. அத�கான ேமல�க உத�கைள 
ெகா��� ப�கைல�கழக�, ேநா�ேவ ேம�� 
�ரேயாக ��ஞான� ப�கைல�கழக�, 
இல�ைக ெதா����ப அைம�� ஆ�யன 

வழ�����தன.
யா� ப�கைல�கழக ம���வ�ட���� 

அ�காைம�� உ�ள ைமதான����, �� 
ெநா���� உ�ள ெபா��ய��ட வளாக� 
��� அவதா��� �கா�க� அைம�க�ப�� 
��தன. அ�� உய� ெதா����ப வச�க� 
ெகா�ட ெதாைல ேநா��க� ��வ�ப�� 
��த�.

இ�த �கா�க�� ஊடாக 3000�� ேம� 
ப�டவ�க� �ரகண�ைத பா�ைவ��டதாக 
யா�. ெபௗ�க�ய� �ைற�� ��த ேபரா��ய� 

�. ர�ராஜ� ெத�����ளா�.

இ�த �ரகண�ைத வட�� ம��� �ழ�� 
ப��க�� ெப�மளவான ம�க� பா�ைவ 
��ட�ட�, 8 �னா�க��� ேதா��ய 
ெந��� வைளய க�கண ��ய�ரகண�ைத 
(Annular Solar Eclipse) ம�க� ஆ�வ�ட� பா�� 
தன�.

அேதசமய�, இதைன பா�ைவ��வத�� 
ெவ�நா�க�� இ���� பல ��ஞா�க� 
வ�ைக  த����தன�
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Nehu;Nt- aho; gy;fiyf;fofq;fs; mikj;j 
mtjhdpg;G Kfhk;fs;

tlf;F fpof;fpy; Njhd;wpa 
R+upa fpufzk;  

அ�ைம�� �� 
ல�கா�� மரண 
மைட�த உய� 
��ம�ற ��ப� 
�ரச�னா ெஜயவ�� 
தனா, அ��க�� 
���� �ல� ெகா� 
ல�ப���ளதாக 
��யாள� வ�டார� 
க� ச�ேத க� ெத����� ளன.

 
63 வயதான �ரச�னா ��� �க�ன� கார 

ணமாக ைவ��யசாைல�� அவசர ���ைச� 
���� அ�ம��க�ப�ட �ல ம� ேநர �க�� 
மரண�ைத த����ளா�.

அவ� இர�த� ���ேநா� காரமணமாக 
இற���ளதாக ைவ��யசாைல வ�டார�க� 
ெத�����ள ேபா��, அவர� ��� மரண� 
ெத��ல�ைக அர�ய�வா�க� ம��� ��யா 
ள�க� ம���� அ�ச�ைத ேதா�� ����ள�.

ேந�ைமயாக �����கைள வழ��வ�� 
�ரச�னா �க�� �ற�த ��யாள� என ெகா� 
�ைப� தளமாக� ெகா�ட ��ப�க� ெத���� 
�ளன�.

இத�ைடேய, ���தா�யா�� த�சம 
ைட���ள ர�யா�� ��னா� பைட அ�கா� 
கைள ��ைவ�� ர�ய �லனா����ைற க�� 
���� தா��த�கைள ேம�ெகா�� வ�வ� 
ேபாலேவ இதைன தா� பா��பதாக அவ�க� 
ேம�� ெத�����ளன�.

Gjpa murpd; Ntl;il 
njhlu;fpd;wJ 

fjpu;tPr;rpd; %yk; 
nfhy;yg;gl;lhuh gpujk ePjpgjp?

2020 cyfj; jkpopdj;jpw;F 
<oj;jkpoupd; kdpj cupikfisg; 
ghJfhf;Fk; Mz;lhf kyu;fpwJ

 2020இ� இல�ைக�� அர�ய� அ�கார� 
பரவலா�க� எ�ற ேப���ேக இட��ைல, நா� 
�� ேத�ய �த� �ட ��கள��ேலேய பாட�பட 
ேவ��� 2009� ஆ�� இனஅ��பா� த�க� 
���ன ���ப உ���ன�கைள இழ�தவ�க�� 
கான �� எ�ற ேப���ேக இட��லா� ெவ� 
மேன ��த�தா� இற�தவ�க� எ�ற மரண� 
சா��த� வழ�க�ப�வ�ட� இனஅ��� அ�� 
க��க�ப��.  ஐ��ய நா�க� சைப�� ம�த 
உ�ைமக� ஆைணயக� ��ல�கா அரசா�க��� 
ஏ��ட� ெச�த ம�த உ�ைமக� ேம�பா��� 
கான ஒ�ப�த�க� எதைன�� ெசய�ப��தா� 
த�க� �����ேக�ற ��ய ஒ�ப�த�கைள� 
ெச�த�, த�க� ேமலான ம�த உ�ைம �ற�க�, 
��த���ற� ெசய�க� உ�ப�ட அைன�� �� 
�சாரைணகைள�� தா�க� சனா�ப� �ரதம� 
எ�ற வைக�� அ�பத�க��கான �ற��� ச� 
ைககைள� ெகா�� இ�லா� ெச�த� என� 
ப�ேவ� வைகயான ஏேதா�ச�கார ச��யாக ஈழ 
�த�ழ�க�� இனஅ������ ெபா��பாக 
இ��த ���பேம சனநாயக��� ேபா�ைவ�� 
��ல� ெச�த� ேபா�ற ம�ெறா� இனஅ��� 
ஆ��ெயா�ைற 2 0 2 0 இ� இல�ைக�� ஏ�ப� 
�த� ெதாட����ள ேவைள�� 2020 உலெக� 
�� உ�ள ஈழ�த�ழ�க���� த�ழக� த�ழ�க 
���� த�க� த�� இன��� ம�த உ�ைம 
ைய� பா�கா���  ெபா��� �� ஆ�டாக மல� 
�ற�.

��ல�கா�� பத��� வ���ள ��ய 
அரச தைலவ� ேகா�தபாயா ராஜப�ச தன��� 
தன� ���ப உற�ன�க����, க����� 
எ�ரான ெத��ல�ைக அர�ய�வா�க� 
ம��� அ�கா�கைள ெதாட��� ேவ�ைடயா� 
வ�வதா� அர�ய�வா�க� ம��� அ�கா�க� 
ம���� க�ைமயான அ�ச�ைல ஒ�� 
ேதா����ள�.

��னா� அைம�ச�களான ரா�த 
ேசனர�ன ம��� பா�டா� ச���க ரணவ�க 
ஆ�ேயா� ைக� ெச�ய�ப���ள ேபா��, 
ச���க ரணவ�க த�ேபா� �ைண�� 

����க�ப���ளா�.

அேதசமய�, ��னா� அைம�ச�களான 
சர� ெபா�ேசகா, ��� ��த��, ர�� 
ஹ��� ம���  �சா�  ப���� ஆ�ேயா� 
ைக� ெச�ய�படலா� எ�ற தகவ�க� ெவ� 
யா���ளன.

��ன� த��ப� ெச�ய�ப�ட வழ�� 
ஒ�ைற ���� ப�� ெச�� ெபா�ேசகா 
ைவ��, அைம�சராக இ��த கால��� 80 �� ரக 
வாகன�க� அரச அ�கார�ைத� பய�ப��� 
ெகா�வன� ெச�� ��பைன ெச�த� ெதாட� 
பாக ��த���� ைக� ெச�ய�பட��ளன�.

அேதசமய�, ஊழ� ��ற�சா���க� 
ம��� கட�த ஏ��ர� மாத� இட�ெப�ற 
��� ெவ��� ெதாட��� வழ��க� ப�� 
ெச�ய�ப�� ��னா� ���� அைம�ச�க� 
இ�வ�� ைக� ெச�ய�பட��ளதாக 
ெத���க�ப���ற�.

இத�ைடேய அ�ைம�� நைடெப�ற 
அரச தைலவ� ேத�த�� ேபா����டவ��, 

 
mr;rj;jpy; njd;dpyq;if murpay;thjpfs;

��னா� ��ல�கா இரா�வ� தளப��மான 
மேக� ேசனநாய�கா நா�ைட ��� 
���ப��ட� த��ேயா���ளதாக 
ெத���க�ப���ற�.

�பா� ெச���ள அவ��� அெம��க ��வன� 
ஒ�� ேவைல வா��ைப வழ����ள� 
��ல�கா அர���� ேம��லக����மான 
��க�  �ைலைய ேம�� அ�க����ள�.

njhlUk; ifJfs;
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அ����� �ல� 
இன��ர�சைன�கான 
��ைவ� ேத���ற� �� 
ல�கா அர�. அ�கள� 
லான அ�கார� ப��ேவ 
இன��ர�சைன�கான 
���, ெபா�ளாதார அ� 
���� அதைன ஈ�ெச�ய 
மா�டா�.  ெபா�ளாதார 
அ����� த�ேபாைதய 
��க�கைள ேம�� அ� 
க����, ஏென�� 

ெபா�ளாதார��� ேம�ப���ள ஒ� இன� அ��� தன�கான அ�கார�ைத 
ேத��. ெபா�ளாதார��� ��த�ள�ப�டதா� த�� ம�க� ேபாராட 
��ைல, ஏென�� 1980க�� ேபா� ��ரமைடவத�� ��ன� ��ல�கா�� 
இர�டாவ� ெச�வ� ெச����ள நகராக யா��பாணேம �க��த� என 
ெகா��� ஆ��ல ஊடக� ஒ�� தன� அர�ய� ஆ��� ெத�����ள�.

அத� �பர� வ�மா�:

த�� ம�க�� அர�ய� அ�லாைசகைள ெபா�ளாதார அ����� 
�ல� மா��� ெச�ய ��ப���ளா� ��ய ��ல�கா அரச தைலவ� 
ேகா�தபாய ராஜப�சா.

அ�கார� பரவலா�க� எ�ப� ெபா�, அதைன ெப��பாலானவ�க� 
எ�����றன�. இன�க��� இைட�லான ந��ண�க�பா� எ�ப� அ�� 
��� �ல� ஏ�ப��த�படலா� என அ�ைம�� இட�ெப�ற ஊடக 
�யலாள� மாநா��� ேகா�தபாயா ெத������தா�. இ��ய ெவ��வகார 
அைம�ச����, இ�� ப���ைக ஊடக�யலாள���� ேகா�தபாயா அதைன 
ேய ெத������தா�.

கட�த 70 வ�ட�களாக எ�லா அர�ய� தைலவ�க�� ஒேர வா��ைதைய 
தா� �� வ�தா�க�. அ� அ�கார�ப��� எ�ற வா��ைத. ஆனா� யா�� 
அதைன �ைறேவ�ற��ைல. 1987 ஆ� ஆ�� ஏ�ப��த�ப�ட இல�ைக 
இ��ய உட�பா�ைட� ெதாட��� ெகா��வர�ப�ட 13 ஆவ� ���த� 
ச�ட�� ��ைமயான அ�கார� ப��ைவ ெகா����த�. ஆனா� ெப�� 
பா�ைம� ��கள ம�க�� ���ப���� எ�ராக அதைன �ைறேவ�ற 
��யா�.

த�� ம�க��� அ�����ையேயா அ�ல� ேவைல வா���� 
கைளேயா வழ��வைத ��கள ம�க� எ���க��ைல.  ஆனா� அர�ய� 
அ�கார� வழ�க�ப�வைத அவ�க� எ�����றன� என ேகா�தபாயா 
ெத�����ளா�.

அதாவ� ��ல�கா அர� அ����� �ல� இன��ர�சைன�கான 
��ைவ� ேத���ற�. அ�கள�லான அ�கார� ப��ேவ இன��ர�சைன�கான 
���, ெபா�ளாதார அ����� அதைன ஈ�ெச�யமா�டா� என ேபாரா��ய� 
அ�� அ� ெத�����ளா�. ெபா�ளாதார அ����� த�ேபாைதய 
��க�கைள ேம�� அ�க����, ஏென�� ெபா�ளாதார��� ேம�ப�� ஒ� 
இன� அ��� தன�கான அ�கார�ைத ேத�� என அவ� ேம�� 
ெத�����ளா�.

ெபா�ளாதார��� ��த�ள�ப�டதா� த�� ம�க� ேபாராட��ைல, 
ஏென�� 1980 க�� ேபா� ��ரமைடவத�� ��ன� ��ல�கா�� 
இர�டாவ� ெச�வ� ெச����ள நகராக யா��பாணேம �க��த�.

க���� அ�ல� பத�க�� ��த��யதா� அவ�க� ேபாராட��ைல 
ஏென�� 1980 க�� ��ப���� உய� ��ம�ற ��ப�க�, காவ��ைற மா 
அ�ப�, வழ�க�ஞ�க�, கண�காள�க�, ��வாக ேசைவயாள�க� ஆ�ய பத� 
க�� த�ழ�கேள அ�க� இ��தன�.

அதாவ� அவ�க� த�ைம ஆ�வத�கான அ�கார�ைத� ேக���றன�. 
இ� அவ�க�� அர�ய� அ�லாைச ம��� த��� ேத�யவாத�. வட�� – 
�ழ�� இைண�த த�ழ� தாயக�ைத அவ�க� ேகா� ����றன�. த�� 
ம�க�� த�னா���கான இ�த ேகா��ைக எ�ப� ��ல�கா �த��ர� 
அைடவத�� ��னேர ஆ���� இ��த ஆ��ேலய�கைள ேநா�� 
��ைவ�க�ப�டெதா��.

1932 ஆ� ஆ�� ��ல�கா�� இட�ெப�ற ேத�ய சைப�கான ேத�தைல 
வடப���� �ற�க��த த�� இைளஞ�க� தம�� ��ைமயான �த��ர 
மான ேதச� ேதைவ எ�ற ேகா��ைககைள ஜனநாயக வ��� �� 
ைவ����தன�.

இ�த ேகா��ைகயான� ��ல�கா அர� ெகா��வ�த த�� ��கள� 
ச�ட��� ��ன� ேம�� வ��ெப�ற�. கட�த 70 வ�ட�களாக த�ழ� தர�� 
��ல�கா�� ேத�ய அர�� ப�ெக��க��ைல, �ல�ேய ��� வ���ற�. 
ஆனா� த���ேத�ய� ��டைம�� த�ேபா� ஒ� மா�ற�ைத ேதட 
��ப���ள�.

இ�த ெசய�பா� ���� ம��� மைலயக அர�ய� க��க�� 
ெசய�பா�கைள ஒ�ததாக இ��கலா�. அவ�க� ம��ய அர�� அ�க� 
வ��ப���.

ேபா� �ைறவைட�த ��ன�� த�� அர�ய� க��கேளா ம�கேளா 
அ����� ெதாட��� அ�க நா�ட� கா���க��ைல. அவ�க� த�� 
ேத�ய� ெதாட��ேல அ�க நா�ட� ெகா���ளன�.

க�றெலா�யா மாகாண� �ெப�� நா��� உ�ள ெச�வ� ெச��� 
��க மாகாண�, ஆனா� அவ�க� தம� �த��ர���கான வா�ெக ��ைப 
நட�� வ���றன�. ���தா�யா�� உ�ள �ெகா�லா��� அ�வாேற, 
ெபா�ளாதா ர��� ேம�ைமயைட�� ��றா��, அவ�க� தம� அர�ய� 
அ�கார�ைத ேத���றன�.

 2020� ஆ����� உலக ம�க� அ�ெய��� ைவ��� 
இ� ைமயான இ�த ஆ��� ெதாட�க��� ஈழ�த�� ம�க�� 
வரலா� ��� ��ப�ட கால� �தலான அவ�க�� தாயக-ேத�ய-
த�னா�� உ�ைமகைள� ெப�வத�கான ' இல��'  ேநா��ய 
சனநாயக� பயண ��� உலெக��� உ�ள த�ழ�க�� 
��அள�� இைணேவா� என உ��ெமா� எ��ேபா�. 
 
 2000� ஆ�� 2வ� �ேல�ய� �ற���ற ேநர��� ஈழ� 
த�� ம�க� த�க�ைடய ெசா�த ம��� த�க�ைடய 
தாயக�ைத� ேத�ய�ைத த�னா��ைய� ேபண� ��ய �ைற�� 
நைட�ைற�� உ�ைமயான அர�   (Defacto) ஒ�ைற� தாேம ெகா� 
���தன�. உல�� இரா�வ� த��ேராபாய ஆ��க� ஒ� ����� 
இ� அர��க� உ�ளன இவ�ைற உல� அ��க���மா எ�ற 
ேக��ைய எ������தன. 

 2010� ஆ�� �ற���ற ேநர��� ��ல�கா அர�� 
த��ன அ��� ��த�தா� ஈழ�த�ழ�க� த�க��� 
இைழ�க�ப�ட ம�த உ�ைம �ற�க���� ம�தாய���� 
எ�ரான ��த� ��ற� ெசய�க���� இனஅ���க���� 
��ைய�� �ன�வா�ைவ�� ேத���ற ம�களாக��, ��ல�கா� 
பைடக� ஆ��ர��த த�க�� வா��ட�கைள�� 
ெதா��கைள�� ���� ெப���ெகா��� ேபாரா�ட��� 
��ரமாக� ெசய�ப�ட ம�களாக�� ஈழ�த�� ம�க� �ள��ன�.
 
 2020� ஆ�� �ற���ற ேநர��� ��களவ�க� த�ழ�க 
��� எ�த அர�யல�கார� பரவலா�க�ைத�� அ�ம��க மா� 
டா�க�.  ஆகேவ அ�கார� பரவலா�க� எ�ற ேப����� �ட இட� 
�ைல எ���,  ��ல�கா� பைடக�ட� சரணைட�� காணாம� 
ஆ�க�ப�டவ�க�� ���ய உற�ன��� ��த �ைள�க� 
���ளானவ�க� எ�ற மரணசா��தைழேய ெப�வா�க� எ��� 
��ல�கா�� அரச அ�பேர அ���த �ைல��, நா��� ேத�ய 
�த� �ட இ�� ��கள��ேலேய பாட�பட ேவ��� எ�ப� 
ேபா�ற ��கள ெபௗ�த ேப�னவாத�ைத அரசா�கேம ��ென 
���� நடவ��ைகக�ட��,  ஐ��ய நா�க� சைப�� ம�த 
உ�ைம ஆைணயக� இல�ைக�� ம�த உ�ைம ம��� ந��ண�க 
ேம�பா�க��காக ��ல�கா அர�ட� ெச�த ஒ�ப�த�கைள� 
�ட� தா�க� நைட�ைற�ப��த� ேபாவ��ைல எ�ற ��ல�கா  
அைம�சரைவ�� ��மான�க�ட�� ஈழ�த�� ம�க� த�க� 
��ய ஆ�ைட� ெதாட����றன�. ���கமா� ெசா�னா� 2009 
���வா��கா� த��ன அ������ ெபா��பான அ�ண� - 
த�� இ�வ�ேம �ரதமராக�� அரச அ�பராக�� ெதாட����ள 
ஆ���� ேபா�� த�ழ�க��� எ�ப����க� ேபா�ற� 
எ�பத�கான அ���க� ெதாட�� ��டன. 
 
 இ�த ஏேதா�ச�கார ஆ�� ெதாட����ள 2020இலாவ� உல 
ெக��� �ல�ெபய��� உல�� பலநா�க�� ��களா���ட 
ஈழ�த�ழ�க��,  த�ழக� த�ழ�க��,  உலக�  த�ழ�க�� 
எ��� இ�ைறய உலக� த��ன� ஈழ�த�ழ�க�� அைன�� 
உ�ைமக ைள�� பா�கா�பைத��, அவ�க�� ச�க ெபா�ளாதார 
அர�ய� ஆ��க உ�ைமகைள அவ�க� ேம�� இழ�காம� கா��, 
இழ�த வ�ைற ���� அவ�க�� அைன�� �ய��க���� 
ப�க�� ைணயாக ��க ேவ��ய இன��வ� ெபா��ைப உண��� 
ெசய�பட ேவ���. 
 
 இ�� ப�ேவ� தள�க��,  ப�ேவ� வ�வ�க��,  ப� 
ேவ� அைம���க��, ஈழ�த�ழ�க�� உ�ைமக��காக சனநாயக 
வ�க�� உைழ��� எ�ேலா��, த�க� த�க� த���வ��ட�, 
ஆனா� ஈழ�த�ழ�க�� தாயக�, ேத�ய�, த�னா�� எ��ற ஒேர 
இல�ைக அவ�க� அைடய ைவ�க� ��ய �ைற�� 
மா�பா�கைள ம��� ஒ��ைம�ட� ெபா�ேவைல ��ட���  
2 0 2 0 இ� பய� �தாேல த�ேபா� சனநாயக��� �லேம ச�வா 
�கார�ைத ���� இ�ைறய ��ல�கா அர�� ��ய இனஅ��� 
இன��ைட��� த��ேராபாய�கைள ஈழ�த�ழ�க� எ��ெகா�ள 
உதவ ����.

nghUshjhu mgptpUj;jp vd;gJ 

jkpo; kf;fSf;fhd murpay; jPu;thfhJ

nfhOk;G Clfk;

ெதாட���  4� ப�க�

2020 ,y; ‘,yf;F’ Nehf;fp
jdpj;Jtq;fSld; ,ize;J gazpg;Nghk;

ெகா���� �றநக� ப��யான �ேகெகா ட�� ���� கா
வ� �ைலய��� ம�கைள ப�� ெச��� நைட�ைறக� ெகா�� 
வர� ப���ளதாக ெத���க�ப���ற�.

�ேகெகாட ப���� உ�ள ��க��� ��ண�ப� ப�வ 
�கைள வழ��ய ��ல�கா காவ��ைற�ன� ��க�� த��� 
��பவ�க� ���த �பர�கைள 24 ம� ேநர����� ப�� ெச�� 
காவ��ைலய��� சம����க ேவ��� என ெத�����ளன�.
 ேபா�  இட�ெப�ற கால��� இ�வாறான ப��க� ெகா� 
��� இட�ெப�ற� இ�� ����ட�த�க�.

njd;dpyq;ifapy; 
kPz;Lk; fhty;j;Jiw 
gjpTfs; Muk;gk;



nra;jpfs; 4jhaff; jsk;thuhe;j 
kpd;dpjo;

,jo; 
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��ல�கா�� நைடெபற��ள ெபா�� 
ேத�த�� தா� ேபா���ட� ேபாவ��ைல 
என த��ழர�� க���� ேத�த� ேவ�பாள� 
ஆ� ச�ப�த� (86) ெத�����ளா�.

1977 ஆ� ஆ�� �த� �தலாக நாடா� 
ம�ற���� ெத�வான ச�ப�த�, இ�� வைர 
ெதாட���யாக நாடா�ம�ற ���� ெத�வா� 
வ���றா�. எ��� 1989 ஆ� ஆ�� நட�த 
ேத�த�� ேதா��ைய த�����தா�. ஆனா� 
த�ேபா� அவ� ேத�த�� இ��� ஒ��� 
��ளா�. கட�த ெவ����ழைம (27) இட� 
ெப�ற நாடா�ம�ற� ��� ��ட���� 
அவ�  கல�� ெகா�ள��ைல.

இ�த ��ட��� த�ழர�� க��, ெரேலா, 
�ெளா� ஆ�ய க��க� ப��ப�����தன. 
எ��வ�� ெபா�� ேத�த�� ெத��ல�ைக 
�� ேபா����வ� என��, அத�காக க�பகா 
ம��� ெகா��� மாவ�ட�கைள ெத�� 
ெச�வெதன�� இ�த ��ட��� ��மா�� 
க�ப���ள�.

ேம�� எ��வ�� ெபா�� ேத�த�� 
ஜனநாயக ம�க� ��ன��� தைலவ� மேனா 
கேணச�ட� ��ட� அைம�ப� ெதாட�� 
�� கல��ைரயாட�ப���ள�.

இத�ைடேய, ம�ட�கள�� ம��� 
அ�பாைற மாவ�ட�க�� தலா ஒ� ேவ� 
பாளைர ���த��ளதாக �ெளா� அைம��� 
தைலவ�  த. ���தா��த� ெத�����ளா�.

வடமாகாண��� ��னா� �தல 
ைம�ச� �.� ���ேன�வர�� த�� ம�க� 
க�� ஈ�ஆ�எ�எ� உட� இைண�� ேத�த�� 
ேபா���ட� ��மான���ள�. இ�த ��ட 
��� அன�� ச�தர�� தன� ஆதர� கைள 
வழ����ளா�.

 அேதசமய�, த�ழ� ேத�ய ம�க� 
��ன� த��� ேத�த�� ேபா���ட� 
��மா����ள�. கட�த உ��ரா�� ேத�த�� 
க�சமாக வா��கைள இ�த க�� ெப�றதா�, 
இ�த ெபா��ேத�த�� இ�க�� ெதாட��� 
ந���ைகக� அ�க����ளதாக வடப��� 
தகவ�க� ெத�����றன.

nghJj;Nju;jy; njhlu;gpy; jkpouRf; fl;rpf;Fs; Fog;gk;
murpaypy; ,Ue;J rk;ge;jd; Xa;T

njd;dpyq;ifapy; 
kPz;Lk; fhty;j;Jiw 

gjpTfs; Muk;gk;

��ல�கா�� பைட�ன� அ�வைத� 
ேபா�ற உ�ைற�� ஆைடக� ��பைன ெச�வ 
ைத ��ல�கா�� ��ய அர� தைட 
ெச���ள�.

இ�த ஆைடக�� ��பைனயான�, நா� 
�� ��ற�க� அ�க��க காரணமா���ளதா 
க��, அதைன அ�பவ�கைள பைட�ன� என 
ம�க� எ��வதாக�� ��ல�கா அர� ெத�� 
���ள�.

��ல�கா�� ேபா� இட�ெப�ற ேபா� 
இ�வாறான தைடக� இ��தன, ஆனா� அ� 
அவசரகால� ச�ட��� �� ெகா��வர�ப�� 
��த�. எ��� த�ேபாைதய தைடயான� எ�த 
ச�ட��� அ��பைட�� ெகா��வர�ப� 
��ள� ெதாட��� �ழ�ப�க� �ல�வதாக 
ெத���க�ப���ற�.

cUkiwg;G Milfs; 
tpw;gidf;F 

rpwPyq;fhtpy; jil

 ேசாமா�யா�� தைலநக�� இ�� 
(29) காைல இட�ெப�ற வாகன� ��� 
ெவ���� 79 ேப� ெகா�ல�ப�ட�ட�, 

ெப�மளவாேனா� காயமைட���ளதாக 
ெத���க�ப���ற�.
ம�க� நடமா�ட� அ�க��ள காைல 
ேநர��� தைலநக� ெமாக���� இட�ெப�ற 

இ�த ��� 
ெவ���� 149 
ேப� காயமைட� 
��ளதாக�� 
�க�� ச�� 
வா��த இ�த 
��� ெவ��� 
இர�� வ�ட 
�க��� ��ன� 
இட� ெப�ற 
��� ெவ�� 
�� ச�� ைய 
ஒ�த� என�� 
உ�� த��யவ� 
க� ெத����� 
ளன�.

 இர�� வ�ட� 

Nrhkhypahtpd; jiyefupy; 
Fz;L ntbg;G  79 Ngu; gyp

ெபா�ளாதார அ����� ஊடாக வட��� 
த�ழக�� ஒ� ெபா�ளதார ெந��க�ைத ேப� 
னா� �ட அ� ��டகால��� ��ல�கா அர��� 
�க�ெப�� அ�ைவ ஏ�ப����. எனேவ அ� 
கார� ப��ேவ ��வாகல�. ஆனா� எ�தவைக 
யான அ�கார�க� எ�பேத  த�ேபாைதய 
ேக��?

��ைமயான அ�கார� எ�ப� கா� ம� 
�� காவ���ைற அ�கார�கைள� ெகா�ட�. 
ஆனா� அ� அ�கார ேமாத�கைள எ�ப��த 
லா�. எனேவ தா� �ர�சைனைய ���கா�, 
அதைன எ�வா� ைகயா�வ� எ�ப� ெதாட� 
�� அர� ���� ��ற�.

ர�யா, ��க��� ���� ேபா�ற நா�க� 
அதைனேய ேம�ெகா���றன. அதாவ� �ர�ச 
ைன�� ��� காணா� அதைன ைகயா�வ� 
எ�ப� அவ�க�� ெகா�ைக.

எனேவ தா� ��ல�கா அர� 
அ�����ைய ைக�� எ����ள�. அர�ட� 
பல ��க�க� உ�ளன. அ�����, ெமா�� 
கான உ�ைம, ��வாக அ�கார� எ�பவ�ைற 
கல�� வழ��வத� �ல� �ர�சைன�� ��� 
காணா� அதைன ைகயாள ��ப���ள�.
 அேதசமய�, அ����� ம��� அ�கார 
�கைள ெப�� த�� இன� தன� அர�ய� �த�� 
ர���காக ேபாராடா� த��பத�காக தன� பைட 
�னைர��,  �லனா��� க�டைம�ைப�� 
பல�ப��� வ���ற� ��ல�காஅர� என 
அ��  ெத�� �க�ப���ள�.

ெபா�ளாதார...ெதாட���....

க��� ��ன� இட�ெப�ற ��� ெவ���� 
ஏற�தாள 500 ேப� ெகா�ல�ப����தன�.

 தா��தலா�க� பைட�ன�� ேசாதைன 
�ைலய�ைத ேநா�� ���க� ெபா���ய 
வாகன�ைத ெச��� வ�ததாக��, இ�த 
தா��த�� ெப�மளவான ப�கைல�கழக 
மாணவ�க� பா��பைட���ளதாக�� அர�� 
ெச��� ���� ெத�����ள�.

 கட�த ெப�ரவ� மாத� இட�ெப�ற 
��� ெவ���� 10 ேப� ெகா�ல�ப���தன�. 
அ�த� தா��த��� அ� சபா� எ�ற அைம�� 
உ�ைம ேகா����த�. இ�த அைம�� 3 
தா��த�கைள கட�த நவ�ப� மாத� 
நட�����த�. அ�� 52 ேப� ெகா�ல�ப��� 
100 இ�� ேம�ப�ேடா� காயமைட���� 
�தன�.



இல�ைக �த��ர� அைட�த கால� 
ெதாட�க� வட�ழ�� ம�க� தம� தாய��ைன 
�� தம� ம�ைண�� பா�கா�க இ�� வைர 
�� ேபாரா�ேய வ���றன�.

த�� ம�க� அ��ைச ��யாக ேபாரா�, 
��ன� ஆ�த ��யான ேபாரா�ட��ைன ேம� 
ெகா�� ப�லா�ர� கண�கான உ��கைள�� 
ப�லா�ர� கண�கான ேகா� ெபா�� ேசத� 
கைள�� எ�� ெகா�டன�.

தம� ம�ைண� பா�கா�க ேபாரா�ய 
எம� இன�,  இ�� எதைன�� பா�கா�க 
��யாத �ைல�� தம� இ���ைன இழ�� 
வ�வ� �க�� கவைல���ய �டயமா��.

இ�த நா��� ெப��பா�ைம�ன� �� 
பா�ைம�ன��ைன �ர��பத�� கட�த கால� 
க�� பல உ��கைள ��ென��� வ�த�. 
த�� ம�க��� எ�ராக க����� �ல� 
படாத வைக�� பல இன அ��� ெசய�பா� 
கைள இ�த ��கள அர� ��ென��� 
வ���ற�. அ�� �க ���ய��வ� வா��த 
ஒ��தா� மண� ெகா�ைள.

இ�� வட�ழ��� ெப�� வள�க�� 
ஒ�றாக க�த�ப�� ம� வள� �ைறயாட� 
ப�� ெத����� ெவ�நா�க���� கட�த� 
ப�� நடவ��ைகக� ச�ட� எ�ற ஒ�ைற 
பா��� �க�� ���மமான �ைற�� 
��ென��க�ப���ற�.

எதைன பா�கா�க நா�க� 30வ�டமாக 
ஆ�த� ஏ�� ேபாரா�ேனாேமா அதைன  நா�க� 
பா�கா�க ��யாத �ைல�� இ����ேறா�.

வட�ழ��� எ�ைல� ப��க� இ�� 
ம� ெகா�ைள�� ெபய�னா� அ��க�ப� 
��றன. வள� ெகா���� ப��கைள பாைல 
வனமா��� ெசய�பா�க� ��ென�� 
க�ப���றன.

��ய அரசா�க� பத�ேய�ற ��ன�, 
��கள ப��க�� �� ஏ�� ப��க�� �� 
ென���வ�� மண� அக���� தைட ��� 
��ள அேதேவைள,  ம�ட�கள�� மாவ�ட� 
�ைன மண� அக���கான ப��யாக அைட 
யாள�ப�����ள�.

அைன�� வள�கைள�� ெகா�ட ம�ட� 
கள�� மாவ�ட��� ப�வா�கைர �ரேதச� 
இ�� மண� ெகா�ைள�� ப�மாணமாக 
மா�றமைட�� வ���ற�. இ� எ�� கால��� 

ப�வா�கைர எ��� ப�� இ��தத�கான 
அைடயாள� இ�லாத �ைல�ைன ஏ�ப��� 
வத�கான ����யாக ேம�ெகா�ள�ப�� 
வ���ற�.

��த கால��� த��ழ காவ��ைற�ன� 
ம�ட�கள�� மாவ�ட��� ப�வா�கைர�� 
பா�கா�� ைவ����த இய�ைக வள�க� 
அைன��� இ�� கா� ெகா�ள�ப�� 
வ���றன.

மைலக� உைட�க�ப�� ெகா�� ெச� 
ல�ப���றன, கா�க� அ��க�ப� ��றன. 
பா�ய மர�க� ெவ�ட�ப�� ெகா�� 
ெச�ல�ப���றன. இவ��� ���யமாக ம� 
அக�� ��தமாக ��ென��க�ப���ற�.

இ�� �ன�� ெத��� இ��� வ�� 
���� கண�கான வாகன�க�,  ம�ைண 
கட��� ெச��� �ைலேய�ப���ள�. இ�த 
ம� ெகா�ைள�� ம�ட�கள�� அரச ��வாக� 
ப�க� �ைணயாக இ��பதாக ெபா� ம�க� 
னா� ��ற�சா��க� ��ைவ�க�ப���றன.

ம�ட�கள�� மாவ�ட��� ஏறா�� 
�ப�� �ரேதச ெசயலாள� ���, �ரா� �ரேதச 
ெசயலாள� ���, ஓ�டமாவ� �ரேதச ெசயலா 
ள� ���, வாகைர �ரேதச ெசயலாள� ���, 
ப���பைள �ரேதச ெசயலாள� ���, ெவ�லா 
ெவ� �ரேதச ெசயலாள� ��� ேபா�ற 
ப��க�� இ�த ம� அக��க� ேம� 
ெகா�ள�ப���றன.

���பாக ஏறா���ப�� �ரேதச� ம� 
மா�யா�க�� இ���டமாக மா�வ���ற�. 
இத�� �ைணயாக ��கள அர�ய�வா� 
க�ட� எம� �யநல� ெகா�ட அ�கா�க�� 
இ��ப�தா� கவைலயான �டயமாக��ள�.

ஏறா���ப�� ��வள�� வய� வள�� 
�ைற�த �ரேதசமா��. இ��ரேதச��� ��த 
��� ��ன� பா�யள�� ம� அக��க� �� 
ென��க�ப���றன.

இத� காரணமாக மைழ கால�க�� 
ஏறா���ப�� �ரேதச��� பல ப��க� 
ெவ�ள��� ���� �ைலேய�ப���ள� 
ட�, ேகாைட கால��� பா�ய வற�� �ைல� 
ைன �� எ��ெகா��� �ைலேய�ப���ள�.

இ�ப���� ��ென��க�ப�� ம� 
அக��கைள ����மா� பல தர��னரா�� 
ேகா��ைகக� ��ைவ�க�ப���ற ேபா� 
��, அவ��� அரசா�க� எ�த�த க�சைன�� 
கா�டா� ெதாட��� ம� அக��க� 
��ென��க�ப���றன.

இ�ப���� ெதாட���யாக ��ென�� 
க�ப�� ம� அக��க� காரணமாகேவ 
அ�ைம�� ஏ�ப�ட ெவ�ள அன��த�� 
ேபா� மாவ�ேயாைட அைண�க�� ��� உைட 
��� ெச��� �ைலைம�ைன�� உ�வா�� 
���த�.

��த��� ��னரான கால� ெதாட�க� 
இ�த ம� அக��னா� ம�ட�கள�� மாவ� 
ட� பா�ய �ர��ைனகைள எ�� ெகா�� வ�� 
�ைல��, அைவ ெதாட��� எ�த க�சைன�� 
கா�டாத �ைலேய இ��� வ���ற�.

���பாக இ�த ம� அக��ைன, ம�ட� 
கள�� மாவ�ட��� உ�ள அர�ய�வா�க�� 
அரசா�க அ�கா�க�� ஒ� சாதாரண �டயமாக 
எ���� ெகா��� �ைல��, அ� ெதாட��� 
க�சைனய�ற �ைல�ேலேய இ��� 
வ���றன�.

இத�� ெபா��பான அ�கா�க�ட� இ� 
ெதாட��� �ன�ய ேபா�, இத�கான ப�ைல 
வழ��வ�� தா�க� பல ��க�கைள எ�� 
ெகா�வதாக�� ம�ட�கள��� ம� அக� 
வ�ைன ��மா��ப� ெத��� இ���� அர� 
ய�வா�க�� ைகக�� இ��பதாக�� 
ெத�����றன�.

ம�ட�கள�� மாவ�ட��� ��ென�� 
க�ப��ம� அக��க� இ��� ப�� வ�ட� 
க�� த�ழ�க�� இ���ைன ேக��� 
��யா��� என �ழ�யலாள�க� ெத��� 
��றன�.

ஒ� நாைள�� ம�ட�கள��� இ��த 
�மா� 1000 ��� ம�க� ெவ� மாவ�ட� 
க��� ெகா�� ெச�ல�ப�வதாக��,  இ� 

மாவ�ட��� இய�ைக வள�கைள�� ம�க� 
���ெதாைகைய�� பா�ய ��க� �ைல�� 
�ளா��� நடவ��ைகெயன�� அவ�க� 
����கா����றன�.
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ெதாட���  13� ப�க�



கடைல ந�� ெதா�� ெச�� வா��� வ�த 
ம�கைள கட�� ��றேம ப�வா��ய ��ப 
மான �க��� 15 ஆ� ஆ�� �ைன� �க�� 
கட�த வார� த�ழ� தாயக��� வட�� ம��� 
�ழ�� மாகாண�க�� உண����மாக இட� 
ெப�ற�.

உற�கைள ப�ெகா��த ம�க� க���ட� 
அவ�கைள �ைன� ���த�, அ�� ப�ெக�� 
ேதாைர க�கல�க ைவ�த�.

உ���ைற ம��� ��ைல��� கட�கைர 
ஆ�ய ப��க�� அைம���ள �ைனவாலய� 
க� உ�பட வட�� �ழ�� மாகாண�க�� 
அைம���ள பல �ைனவாலய�க���, 
ஆலய�க��� ம�க� தம� அ�ச�கைள� 
ெச��� மரணமைட�தவ�கைள �ைன� 
������தன�.

ம�ட�கள�� மாவ�ட��� ஆ��ேபரைல 
காரணமாக அ�க உ��ழ��ைன எ��ெகா�ட 
ம�ட�கள�� ���ெச��� ப���� உ�ள 
ஆ��ேபரைல �ைன������ �ைனேவ�த� 
�க�� உண���வமாக நைடெப�ற�.

ஆ��ேபரைல ேபரன��த� காரணமாக இ� 
ப���� 243 ேப� உ��ழ���ள �ைல�� 
அவ�க�� ஞாபகா��தமாக அைம�க�ப�� 
�ள �ைன����ய�ேக �க�� உண�� 
��வமாக நைடெப�ற�.

2004 ஆ� ஆ�� �ச�ப� மாத� 26 ஆ� நா� 
இ�ேதாேன�யா�� இட�ெப�ற �� அ�� 
ைவ� ெதாட��� ஏ�ப�ட ஆ��ேபரைல 
அன��த� பல நா�கைள� தா��ய�. இ�த 
அன��த� ��ல�காைவ� தா��ய ேபா�� 
��ல�கா�� வட�� �ழ�� மாகாண�கேள 
அ�களவான பா����கைள� ச���த�.

த��ழ��� ��ைல���, அ�பாைற,  ம�ட� 
கள��,  யா��பாண� ஆ�ய மாவ�ட�க�� 
கைரேயார� �ரேதச�க� ஆ��ேபரைலயா� 
தா�க�ப�� ஆ�ர�கண�கான ம�க� கடலா� 

அ���� ேபா�ன�.

இ�� ��ைல���� அ�கள�லான ம�க� 
ெகா�ல�ப�டன�. த��ழ��� ப�ெகா�ள� 
ப�ட  ம�க�� ெதாைக இ�பதா �ர� ஆ��.

��ல�கா�� ெகா�ல�ப�ட ெமா�த ம�க� 
ெதாைக�� இ� ���� இர�� ப��யா��. 
அ�கள� பா��பைட�த த�ழ� தாயக� �ரேத 

ச�ைத அ�ைறய ��ல�கா அர� �ற�க��த 
ேபா��, அ�� நைட�ைற�� இ��த த��ழ 
அர� ��ென��த ���� ப�க� ம��� 
��க��மான� ப�க� பலைர�� ஆ�ச�ய 
��� ஆ���ய�.

�க�� �ைற�த வச�க�ட� ஒ� நா�����ய 
ெசய��ற�ட� தன� ம�கைள கா�பா��ய 
த��ழ அர�� அ�ைறய  நடவ��ைகக� எம� 
வரலா��� ப�வா���ள�.

இ�ேதாேன�யா��� அ��� ஆ��ேபரைல 
�� ேநர� ஆ�ேராச���� ஆ�ப�ட ப�� 
த��ழ த�னா�� �ரேதச� ஆ��.  இல�ைக 
அர�� க��மான��ைன�ட வ�ைம �ைற�த 
க��மான��ைன ைவ���ெகா�� த��ழ 
அர� �க��ற�த ப�ைய ெச�த�. ஆ�� 
ேபரைல தா��ய �ற� ஏ�ப�� க��மான 
�ைத�பான�, ம���வ-உண� உத�கைள 
ெகா�� ெச�வத�� ஏ�றதாக இ��கா�.

ம�கைள, �ராம�கைள, காய�ப�டவ�கைள 
ெச�� ச���� ��கா���, இற�த உட�க�� 
இ��� ெவ�யா�� ���க� ேநா�கைள� 

ேதா������.  இ� ெதா�� ேநாயாக பர� 
ேம�� பல அ��கைள ெகா��வ��. ேம�� 
��ைமய�ற த��ைர ���பத� �ல�� 
ெதா�� ேநா�க� பர�� எ�பதா� ��தமான 
�ைர பா��க�ப�ட கட�கைர ப���� 
ெகா�� ேச��த� அவ�ய�. ெதாட��� உண� 
ெகா��த�, த�கைவ�த�, உைடகைள 
ெகா��த� என அைன�� உத�க�� 24 ம� 
ேநர����� ெகா�� ெச��த�பட ேவ���.

இைத ஒ� அரசா�கேம ெச�� ����� த�ைம 
�ட��, தயா���ட�� இ���மா என� �ற 
இயலா�. த�ழக��� ���, நா�� நா� 
க��� ��ன� இற�த உட�கைள க�ட��த 
�க��க�� இட�ெப����தன. அதாவ� 
��ைமயைட�த அரசா� அ�ல� வள��� 
யைட�த நா�களா� ெச�ய�ப�� ெசயைல 
அ��ப���ட� ெச�வ� எ�ப� ��தைல� 
ேபாரா�களா� ம��ேம சா��யமா��.

த��ழ அர�, இல�ைக அர�ைன �ட ேவக 
மாக��, அ�கைற�ட�� ெசய�ப�ட�. 
இல�ைக அர� ச�வேதச��னா� ெகா��க� 
ப�ட  உத�� ெபா��கைள த�ழ� ப�� 
க��� அ��பேவா, ப���� ெகா�ளேவா 
���ப��ைல ம���ப��த�ப�ட உத� 
கைளேய வழ��ய�. ஆனா� த��ழ அர� 
இல�ைக ரா�வ��� க��பா�� ப���� 
இ��த ப��க��� ெச�� அ�� பா��க� 
ப�ட  ம�க����  உத�கைள வழ��ய�.

��தைல���க�� ��தமான ெசய�பா�க� 
ம��� ���� ப�கைள அ�� ெவ�நா�� 
ஊடக�க��, அரச சா�ப�ற ��வன�க�� 
ெவ�வாக பாரா�����தன.

��ைல����� ஜனவ� மாத� 2005 ஆ�� 
அ��கைள� பா�ைவ�ட ெச�ற அ�ைறய 
��ெச� தைலைம இய��ந� கேரா� ெபலா� 
த��ழ ��தைல� ��க�� ���� ப� 
ைய�� �வாரண வழ�க�� உ�ள ��ட 
�டைல�� ெவ�வாக� பாரா��னா�. 
அெம��கா�� “��கா�ேகா ைற���” எ�ற 
ப���ைக 2005 ஆ�� த��ழ ��வாக� 
�றைமைய� ப��ய��ட�ட� த�நா��� 
��ய ெசய�பா�கைள� ெகா�டெதன�� 
�ப��த� இ�� ����ட�த�க�.

த��ழ அர� நட�த�ப�ட �ைறைமகைள� 
ப�� ப�ேவ� ஆவண�ப��த�கைள நா� 
ேம�ெகா�ள ேவ���. ஏென�� த�ழ�க� 
எ�ப�யான அர�ைன நட��னா�க� எ�பைத 
��, ஒ��ப�ட இல�ைக�� த�� ம�க� 
நட�த�ப�� �ைறைய�� ச�வேதச��ட� 
ெசா�ல ேவ��ய�  கால��� ேதைவ.
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வ��யா மாவ�ட� ெந��ேக� 
�ரேதச ெசயலக� ����� உ�ப�ட 
எ�ைலேயார� த��� �ராம�க�� �ல�க� 
��ல�கா அர�� ��ட��ட ��கள� 
��ேய�ற�க�ளா�  ��களமயமா� 
வ���ற�.

மாகாவ� L  வைலய��� பல த�� 
�ராம�க� ��கள� ெபய�க�ட� ��கள� 
�ராமமாகேவ மா���ட�. ேபாக�ெவவ, 
க�யாண�ர, நாம��ர, என பல நாம�க� 
���ய�ட�, அ��  ெத��ல�ைக ��கள 
ம�கைள அைழ�� வ�� ��யம�����ளன�. 
அவ�க���� ேதைவயான கா�ெப� ��,  
��சார�, ேபா��வர�� வச�, ���� ��ட� 
ேபா�ற பல நல���ட�கைள ��ென��� 

வ���றன�.
இ��ைல��, த�ழ�க�� ���க �ராம� 

க�� ஒ�றான ெந��ேக� ெவ�ைவ�தக� 
த��� �ராம� த�ேபா� கவ��பார�� 
அ��� ����� உ�ள�.

ெவ�ைவ�தக� �ராம���, ���கமாக 
வா��த �வ�� எ�ற �ராமவா��� மக�� 
���ப� ம��ேம, ���த �ராம��� �ர�தர 
மாக வ��� வ���றன�. ���� கண�கான 
���ப�க� வா��த ம��� த�ேபா� 
ஒேரெயா� ���ப� மா��ரேம வா��� வ�� 
அவல �ைல காண�ப�வ�ட�, இ��ராம� 
அ�வைட�� த�வா�� உ�ள�� ேவதைன� 
��ய �ைடயேம.

�ராம��� வரலா�
ப�டாரவ��ய� கால��� ெவ�ைள 

ய�க�ட� �த� ேபா� ெவ�ைவ�தக� 
�ராம��ேலேய நைடெப�ற�. இ� �ராம��� 
உ�ள பாைற� ெதாட�க�� �ைள அைம�� 
ெவ�ைவ�� ேபா� ெச�� ெவ�� ெப�ற காரண 
��னாேலேய ���த �ராம���� ெவ� 
ைவ�தக� எ�ற ெபய� ��ட�ப�டதாக �ராம 
வா�க�� ��ேனா�க� �������றா�க�.

வ��யா வட��� �வசாய���� ெபய� 
ெப�ற �ராம�க�� ெவ�ைவ�தக� �ராம�� 
ஒ�றா��. இர�� ப�க�க�� ந� ��னா� 
�ைண�க�ப�ட அழ�ய �வசாய� �ராம�. 
ப�ைச�பேசெலன வய� �ல�க�.  ��� ேபாக 
�� ெந� �ைள�� ெசா��க ��. ப�ெய�� 
வ�பவ�க��� ���� ைவ�� �� ெச��� 
ேபா� ெந�, அ��, �ர�க�, �ைன, பா�, 
த�ெரன க��� ெகா���� மன�பா��ைடய 
ம�க� ம���ட� வா��த ம�. அய� �ராம� 
களான ம�ேதாைட, ஊ�ச�க��, கா��ர 

ேமா�ைட, ����டா� ேபா�ற �ராம 
ம�க�ட� சேகாதர உண��ட� உ���� 
வா��தன�.

இ�வா� ெவ�� வா��ைதக�னா� 
ஒ���� வ���க ��யாத ெவ�ைவ�தக� 
�ராம���� �ைலமா�ய த�ண� 1990ஆ� 
ஆ�� கால� ப��யா��. தாயக��� அர� 
ேக�ய ெகா�ய ேபா�னா� உற�கைள� ெதாைல 
���, உைடைமகைள ����,  �ராம��� 
தம��� தாேம எஜமான�களாக வா��த ம�க� 
உ� நா�����ேளேய அக�களாகளா� 
க�ப�டன�.

அ�� �ராம�ைத ��� ெவ�ேய�ய 
ம�க�� ஒ� ெதா���ன� வ��யா, 
��ெநா��, யா��பாண�, ேபா�ற இட�க 
��� �ல� �ல�ெபய��� ெவ�நா�க���� 
ெச�� அக�களாக த�சமைட�தன�. பல வ�ட 
�களாக யா�ம�ற �ைல�� இ��த �ராம� 
அட��த கா�களாக மா�ய�ட�  யாைனக�, 
ம��� வன�ல��க�� இ���டமாக�� 
மா�ய�. 

கட�த 2009ஆ� ஆ�� இ��� ேபா�� 
வ�� �ல�பர��� வா��த ம�க� இட� 
ெபய��� வ��யா�� உ�வா�க�ப�ட 
த�கா�க �கா�க�� த�க ைவ�க�ப�� 

வா��ைதகளா� ெசா�ல ��யாத பல ���ய� 
ச�பவ�கைள அ�ப��� 2010ஆ� ஆ��� 
��� ப��ப�யாக அவரவ� ஊ�க�� �� 
��ேய�ற�ப�டன�.

2010ஆ� ஆ��� இ��� ப���� 
ெவ�ைவ�தக� �ராம��� ஒ��ல ���ப� 
க� ��ேய� வா��� வ�தன�. அ�� வ���� 
மாணவ�
க�� 
க�ற� 
ெசய�பா
�க��
காக ஆர 
�ப� 
பாட 
சாைல 
ஒ��� 
க�ட�ப
�ட�. 
ஆனா� 
பலவ�ட
�க� 
காடாக 
இ��த 
�ராம��
� ம�க� 
��யம�
� ேபா� 
வன�ல��க�னா� உ�ராப���க�  
ஏ�ப�ட�. �ராம���கான ேபா��வர��, 
ம���வ�, ��சார� ேபா�ற வச�க� 
அர�னா� ஏ�ப���� ெகா��க�பட��ைல. 
இதனா� ����ேய�ய ம�க� ெவ�ைவ�தக� 
�ராம��� வா�வத�� ������ ���� 
ஊைர ���  ெவ�ேய� ��டன�.

��கள அர�ய� ச��க�� ��டகால 
�லஅபக���, ��கள� ��ேய�ற� ேபா�ற 
��ட�த�ப�ேய ெவ�ைவ�தக� �ராம ம�க� 
தாமாகேவ ெவ�ேய�ன�. த�� ம�க� வா�� 

�ராம�க�� அ������ ��ட�க��� 
அர�ய� ச��க� பல ����கைடயாகேவ 
இ����றன�. எ�ைலேயார ��கள� �ராம 
ம�க��� வழ�க�ப�� அரச ச�ைக� 

��ட�க� த�� ம�க� வா�� �ராம�க��� 
நைட�ைற�ப���னா� த�� �ராம�க�� 
அ��� �ைல����� கா�பா�ற�ப��.

த�� ம�கைள� �ர�����வ�ப���� 
அர�ய�வா�க� ம�க� �ர���க� �ராம��� 
அ������ ��ட�கைள நைட�ைற�ப��� 
வத�� ��வரேவ���. ��, ேபா��வர��, 
��சார�, ம���வ�, பாடசாைல ம��� வன 
�ல��க�ட���� பா�கா�பாக வாழ யாைன 
��சார ேவ� ேபா�ற வச�க� ஏ�ப���� 
ெகா��தா� ெவ�ைவ�தக� �ராம� ���� 
எ��� ெப�ெம�ப�� ஐய��ைலv.
இேதேவைள, ெவ�ைவ�தக� �ராம��� 
வா��த பல� த�ேபா� �ல�ெபய� நா�க�� 
வா��� வ���றன�. ��வள�� �லவள�� 

ஒ��ேக அைம�த ெவ�ைவ�தக� �ராம�ைத 
��கள� ��ேய�ற�க�� இ���� �ல 
அபக�������� பா�கா�க உ�க� �த�� 
கைள �ராம��� ெச�� ம�க��� ேவைல 
வா����கைள வழ���க�. உ�க� உற� 
க��� உத� ெச���க�. அவ�கைள ெசா�த 
ம��� வா���, �வசாய� ெச�வத�� 
ஒ��ைழ���கைள வழ���க�. அேத ேபால 

உ�நா��� நக��ப��க�� வா�� ம�க�� 
ெவ�ைவ�தக� �ராம��� ��ேய� வா�� 
தா�, ���� �ராம� ெச���ைடய �ராமமாக 
எ��� ெப��. �ல�ெபய� உற�களா�ய 
உ�க�� கர�க�ேலேய எம� ���க �ராம 
�க� உ�ளன. அவ�ைற பா�கா�க ேவ��ய� 
ஒ�ெவா� தாயக� த�ழ�� பா�ய 
கடைமயா��.
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வ��யா வட�� �ரேதச� எ�ப� 
ப��ப�யாக ��கள ஆ��ர����� உ�ப�� 
வ�� ஒ� பார�ப�ய த�� �ரேதச�. இ�� 
வா�� ம�கைள �ர�����வ�ப���� 
�ரேதச சைப��� ��கள ச�க�ைத� ேச��த 
உ���ன�க�� எ���ைக அ�க��� 
வ���ற�. இ�த �ைல�� வ��யா வட�� 
�ரேதச சைப�னா� ��ைவ�க�ப�ட வர� 
ெசல�� ��ட� இர�டாவ� தடைவயாக 
ேதா�ற��க�ப���ள�.

இ� ெதாட��� சைப�� த�சாள� �� 
சபார��ன� த�காசல� அவ�க� இல�� 
ஊடக���� வழ��ய க����கைள நா� இ�� 
த���ேறா�.

வ��யா வட�� �ரேதச சைப �� 
2020ஆ� ஆ���கான வர� ெசல�� ��ட� 
இர�டாவ� தடைவயாக�� சைப�� 
ேதா��ைய த�������ற�. 26 உ��� 
ன�கைள� ெகா�ட இ�ைறய அைவ�� வர� 
ெசல�� ��ட���� சா�பாக 9வா�� க��, 
எ�ராக 13வா��க�� ெப��, நா�� வா��க� 
���யாச��� ேதா��ைய� த��ய� எ�ற 
கச�பான �டய�ைத ப�� ெச�ய ���� 
��ேற�. 

காரண� எ�க�ட� இ�ெமா� 
ேப���ற உ���ன�க� சைப�� அ�க� 
வ����றன�. இவ�க�� த��� ேத�ய� 
��டைம�ைப� சா��த 8 உ���ன�கைள�ட 
ஈ.�.ஆ�.எ�.எ� ஐ� ேச��த  3உ���ன�க��, 
த��� ேத�ய ம�க� ��ன� அ�ல� த��� 
கா��ரைச� ேச��த 3 உ���ன� க�� அ�க� 
வ����றா�க�. இவ�கைள�ட ெப��பா 
�ைம இன�ைத� ேச��த, ெபா�ஜன ெபர�ன 
க���� 5 உ���ன�க��, ��ல�கா �த��ர� 
க��ைய� ேச��த 2உ���ன�க��, ஐ��ய 
ேத�ய� க��ைய� ேச��த 3 உ���ன�க��, 
ேஜ.�.�ைய� ேச��த ஒ� உ���ன��, ஐ��ய 
�த��ர ��ன�ைய� ேச��த ஒ� உ���ன�� 
எ�க�ட� இ����றா�க�. 

இவ�க�� �த��ர ��ன�ைய� சா��த 
வ��, ஐ��ய ேத�ய� க��ைய� சா��தவ�க�� 
கட�த கால�க�� எ�க�ட� ஆ��யைம�க 
ஒ��ைழ�தா�க�. இ�த �ைல�� தா� இ�த 
சைப நடவ��ைககைள நட��� ெகா���� 
��ேறா�. இ� நா�க� சம����த இர�டாவ� 
வர� ெசல�� ��ட�. அ�த வைக�� அவ�க� 
இதைன ம�க�� நல� க�� நம��� 
ேதைவயான அ�ல� �ரேதச அ�������� 
ேதைவயான �டய� எ�ற ஒ� ேநா���லா�, 
ெவ�மேன அர�ய� சா��த, ஒ� �ேராத 
மன�பா�ைம ெகா�ட ஒ� எ�ண�ேதா� 
ஈ.�.ஆ�.எ�.எ�ஐ� ேச��த 3 உ���ன�க��, 
த��� ேத�ய ம�க� ��ன�ைய� ேச��த 3 
உ���ன�க�� ேச��� எ�க�ைடய இ�த 
வர� ெசல�� ��ட���� எ�ராக 

வா�க�����தன�. 

இ�த வர� ெசல�� ��ட���� எ�ராக 
வா�க�����தத� �ல� இ�த� �ரேதச��� 
அ�����ைய��, இ�த� �ரேதச��� நல� 
கைள��, ம�க�� ேதைவகைள�� ஒ� 
அல��ய மன�பா�ைம�ட�� ஒ� �ேராத 
மன�பா�ைம�ட��, அவ�க��� இைத� 
ெச�� �ட��டா� எ�ற எ�ண�ேதா�� 
இ�வா� நட�� ெகா�டத� �ல� இ�த வர� 
ெசல�� ��ட� ேதா�க��க�ப������ற�. 
இத� காரணமாக நா� �க�� கவைல 
யைட��ேற�. காரண� எ�னெவ��, இ�த� 
பத�க�� இ��ப� ���யம�ல. வ��யா 
வட�� எ�ப�  �� �த� த�� ேப�� 
ம�கைள� ெகா�டெதா� �ரேதச�. 

இ�� பலவ�தமாக இைண�க�ப�ட 5 
வ�டார�க� �ல� ெத�� ெச�ய�ப�ட 5 
ெப��பா�ைம�ன�ைத� ேச��த உ���ன� 
க��, அவ�க��� �யமன உ���ன�களாக 
வ�த ஏைனய க��க� பலவ�ைற�� ேச��த 5 
உ���ன�க�மாக ேச��� 10 உ���ன�க�� 
ேச��� வா�க��தத� �ல� ெப��பா�ைம 
இன உ���ன�க�� எ�ண�கைள இவ�க� 
�ைறேவ��யைத� ேபா�ற ஓ� உண�ைவ நா� 
உண���ேற�. இ� ஒ� பார�ரமான��, 
ம�க� �ேராத ேபா�ைக உைடய�மான ெசயலா 
கேவ நா� இதைன� பா����ேற�. காரண� 
எ�னெவ�றா�, எ� எ�ப������� க�� 
ைய� சா��த அர�ய��� அ�பா� வ��யா 
வட�� த�� ம�க� வா���ற ஒ� ���க 
�ரேதச�. இ�ேக நா�க� ஒ� அ�����ைய� 
ெச��� ேபா�, க��க�� ெகா�ைகக��� 
அ�பா�, �ரேதச ம�க�� நல�கைள� சா��� 
ெசய�பட ேவ��ய இ�த� த�ண��ேல அவ� 
க� இ�வாறான ெசய�கைள ெச�த� ���த 

ேவதைனைய அ���ற�. 

இத� �ல� அவ�க� எ�ன சா��க �ைன 
���றா�க� எ�ப� என�� �ள�க��ைல. 
ஆகேவ எ�� கால��� க��� தைலைமக�� 
இவ�க�� உ�ய ேகாண��� இ�த� �ர� 
�ைனகைள அ��, இ�த� �ரேதச��� இ��� 
த�� ம�கைள� பா�கா�க ேவ��ய உய�ய 
��தைனகைள அவ�க� ெகா��, எ��கால� 
�� ெசய�பட �ைனய ேவ��� எ�� இ�த� 
ச�த��ப��ேல ம�க���� ெத�� ப��த 
������ேற�. 

இ�வா� இ�லா��� இ��ரேதச��ேல 
மா��� ச��க� உ�வாவத���, �லைமக� 
மா�� ெச�வத��மான வா���க� அ�க 
மாகேவ காண�ப���ற�. இதைன எம� 
ம�க� எ�வா� ஏ��� ெகா�வா�க� அ�ல� 

�ராக��பா�க� எ�பைத ���பாக ெசா�வ 
த�� என��� ெத�ய��ைல. ஆகேவ இ�த 
இட��ேல நா� ���ப�� வ������ 
ெசா�ல ����வ� எ�னெவ�றா�, எ�க� 
ைடய க��ைய� சாராத ஈ.�.ஆ�.எ�.எ�உ�, 
த��� ேத�ய ம�க� ��ன�ைய� சா��தவ� 
க�� இன� சா��த� எ�பைத�ட, இ�த� 
�ரேதச�ைத நா�க� த�க ைவ��� ெகா�� 
இ�த ம�க��� நா�க� ேசைவயா�ற ேவ��� 
எ�ற உய��த ��தைனகைள ெகா�� இவ�க� 
மாறேவ��� எ�ற ேவ��ேகாைள நா� 
அவ�க��� ��ைவ�க ������ேற�.

,jo; 
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Njhw;fbf;fg;gl;bUf;fpd;wJ”



ெதாட�� வ��� காணாமலா�க� ப�ேடா� 
�கான �� ேவ��� ேபாரா�ட��� த� 
ேபாைதய �ைல ���� இல�ைக வட��, 
�ழ�� மாவ�ட�க�� வ��� காணாம� 
ஆ�க�ப�ேடா� ச�க��� ெசயலாளரான 
�லாவ� ஆன�தராஜா அவ�க� இல�� 
ஊடக���� வழ��ய �ர��ேயக ேந�காண�

ேக��:
வ��� காணாமலா�க�ப�ேடா��கான 

�� ேவ�� ��� வ�ட�க��� ேமலாக 
ெதாட� ேபாரா�ட�கைள நடா�� வ�� உற� 
க�� சா���, இ�ேபாரா�ட��� த�ேபாைதய 
�ைல ப���� எ��வ�� 30 �க� நட�க 
����� ேபர� ெதாட�பாக�� �ற ���மா?   

ப��:
த�ேபாைதய ���ைல�� ��ய 

ஜனா�ப� அவ�க� பத�ேய���ளா�. அவ� 
எம� ��ைளக� ைகய��க�ப�ட ேபா��, 
கட�த�ப�ட ேபா�� பா�கா�� ெசயலாள 
ராக இ��தவ�. அவ� அ�ைம�� வட�� 
�ழ�ைக� ேச��த நா�� ���தவ மத 
��மாைர� ச���த ேபா�, காணாம� ஆ�க� 
ப�டவ�க� எ�� எவ���ைல. எ�ேலா�� 
��த��� ேபாேத இற�� ��டன� எ�� 
�����தா�. அ�த� ��� ெபா�யான� 
எ�பைத எ�ேலாரா�� உணர ����. 
ஏென�� ��த� ��வைட�த ��ன� இரா 
�வ� க���பா�� ப��க�� ைவ�� 
ைவ�� எம� ��ைளகைள ைகய����� 
ேதா�. ேம�� பலைர ெவ�ேவ� கால� 
ப��க�� இரா�வ க���பா�� ப�� 
க�� ைவ�� ைக� ெச����தன�. இவ�க� 
எ�ேலா�� ேபா�� ேபா� இற�� 
��டா�க� எ��ந�ப ��யாத ஒ� ��ைற 
ஜனா�ப� அவ�க� �������றா�க�. 
இத��� க�டன�ைத ெத����� �கமா 
க��, த�ேபாைதய ஜனா �ப����, ச�வேதச 
நா�க���� இ�வள� அ��த��ள  அரசா 
�க� வ�த ��ன�� எம� ம�க� எ��ட� 
���றா�க� எம� ேகா��ைக�� ஆதர� 
ெத�����றா�க�  எ�பத���, இ�தைன 
�� உ�ைம எ�பைத உல��� கா�ட 
அைன�� ம�க�� ஒ�� �ரள ேவ���. 
ஒ�� �ர�� எ�க� எ���ைப� கா�ட 
ேவ��� எ�பத�காகேவ இ�த� ேபாரா� 
ட�ைத ஒ��� ெச�� ����ேறா�.

ேக��:
இல�ைக���ள ��கள, த��, ���� 

அர�ய�வா�க� உ�க� ேபாரா�ட����,எ�த 
வைக�� ஆதர� அ�ல� வ�கா�ட� வழ�� 
வ���றன�?

ப��:
நா�க� எ�தெவா� அர�ய� க��ைய�� 

சாராதப�யா�, ஒ��ெமா�தமாகஎ�தெவா� 
அர�ய� க��கேளா அர�யவா�கேளா எ�க� 
ட� ேப�வ��ைல, இைண�� எ� ���கான 
ேபாரா�ட���� ஒேர �ர�� வ��ேச��ப 
��ைல.  ஆனா� ேபாரா�ட�க� நட��� 
ேபா� வ�வா�க�. ஆதர� ெத���பா�க�, 
ேபாவா�க�. அைத� த�ர எம�� வ�கா�ட�  
வழ��வதாக இ�ைல. அ�த �டய�ைத� ��� 
தா� ஆகேவ���.

ேக��:
ேபாரா�ட� ெதாட�பாக ச�டவ��ந�க� 

எ�வாறான க����கைள ��ைவ������ 
றா�க�? இ� ெதாட�பாக உ�க�ட� ேப��� 
���றா�களா?

ப��
அவ�களாக ��வ�� எ�த�த 

ஆேலாசைனகைள�� வழ��ய� �ைடயா�. 
ஆனா� ஒ��ல ஆேலாசைனகைள நா�க� 
ேக��� ேபா� ெசா���றா�கேள த�ர 
அவ�களாக ��வ�� ெசா�வ��ைல. எ�க� 
��ைளக� நா���காகேவ காணாம� ேபான 
வ�க�. எனேவ அவ�க�� ��தைல�� 
அைனவ���� அ�கைற���க ேவ���. 
எனேவ இவ�க� தாமாக ��வ�� எ�க��� 
உத� ெச�ய ேவ���. இ�வள� ச�ட�த 
ர�க� இ����, நா�க� எ�க� ேகா��ைக 
கைள  ச�வேதச ��ற�ய� ��ம�ற���� 
ெகா�� ெச�ல ேவ��� எ�� ேகா��ைக 
����� ெகா������ேறா�. இத�� ஒ� 
நடவ��ைக எ��க ேவ���. இ� ெதாட�பாக 
நா� ேவ� ேந�காண�க�� ேபா�� ���� 
ேள�. ெவ�நா�����ேதா, உ�நா����� 
ேதாஎம� ேபாரா�ட���� ஆேலாசைனகைள 
வழ�க  ச�டவ��ந�க� எவ�� �� 
வர��ைல.

ேக��:
இ�த உண����க ேபாரா�ட� பல 

வ�ட�களாக ெதாட��� ெகா������ற�. 

இ�த� ேபாரா�ட���� இைளஞ�க� , மாண 
வ�க�� ப�� எ�ப������ற�?

ப��
நா�களாக ேபாரா�ட���� அைழ��� 

ேபா� தா� அவ�க� அ�� கல�� ெகா���� 
��றா�க�. அ��ட ஒ� �����ட ெதாைக 
�னேர  வ���றன�. இைளஞ�கைள அவ� 
க�� ெப�ேறா�க� அ�ம��காைமயாேலேய 
அவ�க� ப�க��ப��ைல. நா��� நட��� 
�க��க� ெத��� தாேன. பா��க�ப�டவ� 
க�� இைளஞ�க��ட ேபாரா�ட��� ப�க 
��க வ�வ��ைல. ெப�ேறா���� ெத�யாம 
ேலேய �ல� வ�வா�க�. அ�ைம�� ���� 
ம�த உ�ைமக� ெதாட�பான ஒ�வ� , இைள 
ஞ�க� ேபார�ட���� வரேவ��� ப�க� 
�க ேவ��� எ�பைத ேகா��ைகயாகேவ 
������தா�. எனேவ இைளஞ�க� இ�த 
ேபாரா�ட�க�� ப�க��க பய�ப���றா� 
க� எ�ப� அவ�க����   ��������ற�.

ேக��:
அர�ய� ராஜத���க�  அ�ல� ப�னா 

��  ��வ�க�, ம�த உ�ைம ெசய�பா�டா 
ள�க� உ�க� ேபாரா�ட���� எ�வாறான 
ப�க��ைப� த���றா�க�? அவ�க�� ப�க 
��� உ�க��� இ����றதா?

ப��:
ஆ�. இ����ற� எ�� தா� ெசா�ல 

ேவ���. நா�க� ெகா����� ெச�� 
ப�னா�� ��வ�கைள�� ச���� எம� �ர� 
�ைனகைள� �����ேதா�. அேதேபா� 
ெஜ�வா��� ச���� காணாம� ேபாேனா 
��கான அ�வலக� (OMP) எ�� அ�காரம�ற  
��வன� எம�கான ��ைய இல�ைக அர�யல 
ைம��, ம�த உ�ைமக� ச�ட ஒ���க�� 
�� ெப���த�வ��எ�வைக��� ப�க� 
�கா� எ�பைத� �ள�கமாக� �����ேதா�. 
ச�ட ��யாக��, அ�பவ ��யாக�� அவ�க 
��� �ள�க���ய வைக�� �����ேதா�. 
அவ�க� எ�லாவ�ைற�� ஏ��� ெகா�டா 
�க�. ஏ��� ெகா�டா�� நா��� அர�ய�  
அ��த� காரணமாகேவா எ�னேவா ெத�யா�, 
அவ�க��  OMP ஐ ஏ��� ெகா���க� எ� 
��  அத�� ஒ��ைற ேபா� ேப�� பா���மா 
�� ����றா�க�.

ேக��:
பல காலமாக ேபாரா�ட��� ஈ�ப��� 

ெகா��������க�. ��ய அர� பத��� 
வ�தத� ��ன�, காணாம� ேபான உ�க�� 
��ைளக� ெதாட�பான  தகவ�கேளா அ�ல� 
���கேளா �ைட��� என ��க� ந�� 
����களா?

ப��:
��த� ��வைட�த ��ன� ைகய��த 

உற�கைள ��த��� இற�� ��டா�க� எ�� 
�ற��யா�. அ� ஒ� ந�ப� த��த �டய� 
அ�ல எ�ப� அைனவ���� ெத���. எனேவ 
எம�� இர�� ப��கைள ம��ேம அவ�க� 
தரேவ���. ஒ��  உ�க� �ழ�ைதக� இ�� 
��றா�க�. எ�ேக இ����றா�க�, �சாரைண 
க� ���த ��ன� ����க �ப�வா�க� 
எ�ப� ஒ� ப��. அ��த�  உ�க� ��ைள 
க���  �ர��டவசமாக ஒ� ச�பவ� நட�� 
��ட�. எ�ப நட�த�? எ�ப� நட�த�? யாரா� 
நட�த�? யார� ஆைண��ப� நட�த�? 
எ�பைத ெவ�� ெகா��வர ேவ���. அ�த 
பா��ைப ஏ�ப���யவ�க��� த�டைன 
ெகா��க ேவ���. ஏென��, வ�� கால� 
��� இேதேபா� த�ழ�க� ெகா�ெறா��க� 
பட� �டா�. இ�த இர��ேம ெச�ய�பட 
ேவ��யதா��.  எ�க��� அவ�க� இரக�ய 
�கா�க�� இ����றா�க�. ����க�ப� 
வா�க�  எ�ற ந���ைக உ��. ����க� 
படாதவ�க��� எ�ன நட�த� எ�� �ற�பட 
ேவ���.

ேக��:
உ�க� உண����வமான ேபாரா�ட 

���� �ல�ெபய��த ேதச�க�� இ����  
உற�க� எ�வாறான ஆதரைவ உ�க���� 
தரேவ��� என ��க� �ைன�����க�?

ப��:
இ�வைர கால�� அவ�க� ஆதர� 
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 அர�ய�� அ�ர�யான பல 
���ப�கைள ஏ�ப���ய 2019 ஆ� ஆ�� 
�ைடெப��� ெச�ல�ேபா��ற�. த�� 
ம�க��� எதைன�� ெப��� தராத ம�ெறா� 
ஆ�டாக இ� அைம����த�. உ���த 
ஞா�� தா��த�, ஆ�� மா�ற� எ�பன 
இ�வ�ட��� ���ய �க��க�. உ���த 
ஞா�� தா��த� ஆ�� மா�ற���� வ�வான 
ஒ� காரணமாக அைம�������தைமைய 
�� ம�த����ட ��யா�. கட�� ெச�ல� 
ேபா�� வ�ட�ைத� ப��ய ெத�வான ஒ� 
ம���ேட ��ய வ�ட��� எம�கான உபாய 
�கைள வ���� ெகா�ள  உத��.
 
 2019 �ற�த ேபா� அர�ய�� ஒ� �ழ� 
ப�ைல காண�ப�ட�. 2018 அ�ேடாப� 26 இ� 
இட�ெப�ற அர�ய� ச���ர�� அ�ேபா� 
தா� ����� வ����த�. ைம���பால �� 
ேசன ஜனா�ப� எ�ற �ைற��, ர�ைல� 
பத� ��க� ெச��, ம��த ராஜப�ைவ �ரதம 
ரா�����தா�. க�� ச��ைசக��� ம���� 
52 நா�க� அ�கார�����த ம��த ராஜப� 
தைலைம�லான அரசா�க�, ��ம�ற� ��� 
பா� ��க�ப�� ���� ர�� ���ரம��க 
�ரதமராக� பத�ேய�ற �ைல��தா� கட�த 
வ�ட� �ற����த�.
 அதாவ�, அர�யலைம���� �ேராத 
மாக அ�கார�ைத� ைக�ப��யவ�க� எ�ற 
�ைற��, ம�க� ம���� ராஜப��க� 
�கான ஆதர�� தள� ����யைட����த�. 
ம��ற��� 52 நா� ச�� �ர��ைய ������ 
ெகா��வ�தவ� எ�ற �ைற��, ர�� 
���த 'இேம�' உய�����த�. ர��� ெச� 
வா��� அ�க�����த�. அவ� �தான அ� 
தாப� ஒ��� காண�ப�ட�. இ� ��கள 
ம�க�ட� காண�ப�ட ஒ� உண��. இ�த 
�ைல�� ஜனா�ப�� ேத�த���� ெச�றா�, 
க�� ேபா��ெயா�ைற� ெகா��க���ய ஒ� 
வராக ர�� இ��தா�.

ஏ�ர� 21 தா��த�

 ஏ�ர� 21 (2019) தா��த� இ�த �ைலைய 
��றாக மா��ய�. ஐ.எ� நட��ய தா��த�� 
250 �� ேம�ப�டவ�க� ெகா�ல�ப�ட அேத 
ேவைள�� ெப�மள� ஆ�த�க�, ெவ� 
ெபா��க�� ைக�ப�ற�ப�டன. ஆனா�, 
இ�த� தா��த���� ஐ.எ� அைம����� 
இைட�� ேநர�� ெதாட�� எ��� இ��க 
��ைல. 'ேத�ய ெதௗ�� ஜமா-அ�' எ�ற 
உ��� அைம�ேப இ�த� தா��தைல நட�� 
���த�. 'ேத�ய ெதௗ�� ஜமா-அ�' அைம� 
�னா� இ��யா�� ப��ற�ப�டவ�கேள 
இ�தா��தைல ��ட��� நட�����தா� 
க�. இ�வாறான தா��த� ஒ�� நைடெபற� 
ேபா��ற� எ�பைத��� இ��ய� 
�லனா�� ��வன�க� ெகா��ைப �� 

���ேய எ�ச�����தன. ஆனா�, இ�த 
எ�ச��ைக ஏ� கவன��� ெகா�ள�பட 
��ைல எ�பத�கான ப�� இ�� வைர 
இ�ைல.
 
 'ேத�ய ெதௗ�� ஜமா-அ�' அைம�� 
ன� ேக���ெகா�டைதய��ேத ��� நா�க 
���� ��ன� ஐ.எ� அைம�� இ�ச�பவ� 
��� உ�ைம ேகா�ய�. �ல மாதகாலமாகேவ 
ேசா��� ேபா���த ஐ.எ� அைம�� இ�தா�� 
த��� உ�ைம ேகா�வத� �ல� த�ைம� 
�ரபல�ப����ெகா�ள ��ப�ட�. இ�ச�ப 
வ� இல�ைக�� - ���பாக ��கள ம�க� 
ம���� ெப�� ��ைய ஏ�ப������த�. 
ஐ.எ� �க�� இரக�யமான வைல அைம��� 
கைள� ெகா�டதாக��, அ� ந�ன ெதா�� 
��ப�கைள� பய�ப���� �றைன� ெகா� 
டதாக�� இ��ப��, அ�� இைண��� 
�பவ�க� உ�ைர� �யாக� ெச�வத��� 
தயாராக இ��பதாக� ெசா�ல�ப�ட�� ஆப� 
தான ஒ� �ைல�� நா� உ�ள� எ�ற உண�� 
��கள ம�க� ம���� ஏ�ப�ட�.
 
 இரா�வ ஆ�வாள�க�� இத�� ஏ�ற 
வைகயான க����கைளேய ��ைவ�தா�க�. 
அதாவ�, ஐ.எ� அைம�ைப ��ய��க பல 
வ�ட�க� ெச�லலா�. ஏென�� அ�வைம 
�� ஆழமாக ேவ��������ற� எ�ற 
க��� அவ�களா� ��ைவ�க�ப�ட�. பல 
மான ஒ� அர�ய� தைலைம��, இரா�வ� 
க�டைம��� இ��தா� ம��ேம இதைன 
��ய��க ���� எ�ப� தா� அவ�க� 
ைடய க��தாக ெவ��ட�ப�ட�. ஐ.எ� 
பய�கரவாத�ைத ��ய��க���யவ� ேகா� 
தாபயதா� எ�ற க��� ��களவ�க� ம���� 
இத� �ல� �ைத�க�ப�ட�.

ேகா�தா�� ��க�
 ேகா�தாபய ராஜப� பா�கா��� 
ெசயலாளராக இ��தேபா� தா� ����க 
��� எ�ரான வ��ைறக� �த�� ���� 
ட�ப�டன. ேகா�தாவா� உ�வா�க�ப�ட 
ெபா�பலேசனா ேபா�ற அைம���க� 
����க�� வ��தக, அர�ய� ேமலா��க 
�ைலைய� தக��பைத இல�காக� ெகா�� 
தா� ெசய�ப�டன. இத��ல� ���� 
க�� அர�ய� - வ��தக ேமலா��க�ைத 
இ�லாெதா��க���ய ஒ�வ� எ�ற '��ப�' 
ேகா�தா ெதாட��� உ�வா����த�. ��� 
�க��� எ�ராக நட�த�ப�ட வ��ைறக� 
அைன���, அவ�க�ைடய வ��தக �ைலய� 
க�, ெதா��சாைலக�, உணவக�கைள இல� 
காக� ெகா�டைவயாகேவ இ����ளன 
எ�ப� கவ��க�த�க�.
 
 ஜனா�ப�� ேத�தைல எ��ெகா�வைத 
இல�காக� ெகா�� இர�� அைம���கைள 
2015 ஆ� ஆ��ேலேய ேகா�தாபய உ�வா 
�����தா�. எ�ய, �ய�மக எ�பனேவ அ�த 
இர�� அைம���க�. இர��ேம ெப�மள 
��� ��கள �����கைள உ���ன�களாக� 
ெகா�ட�. த�ேபா� பா�கா��� ெசயலாளராக 
�ய��க�ப������ கமா� �ணர�ண �ட 
�ய�மக அைம��� ���யமான ஒ� உ�� 
�ன�. ேகா�தா�� ெவ���காக உைழ�தைம� 
காக�தா� அ�த� பத� அவ��� வழ�க�ப 
�ட�. இ�த இர�� அைம���க�� �ட 
ெபௗ�த - ��கள ேப�னவாத�ைத ��ென�� 
பைத இல�காக� ெகா�டைவயாகேவ இ�� 

தன. ����க�� ேமலா��க���� எ�ரான 
�ைல�பா�� அ�� உ�ளட�க�. ���பாக 
����க�� சன�ெதாைக ேவகமாக அ�க� 
�ப� ��கள ம�க��� ெப�� அ����த� 
எ�ற க��� அவ�களா� ��ைவ�க�ப�� 
��த�. அத�கான பர��ைரக� மைற�கமாக 
��ென��க�ப�டன.

 ஜனா�ப�� ேத�தைல எ��ெகா�வ 
த�� ����க��� எ�ரான ஒ� �ைல�பா 
�ைட ��ென��க ேவ��� எ�ப� 
ேகா�தாபய தர��ன� வ����ெகா�ட �� 
க�க�� ���யமான�. அதனா�தா�, ஏ�ர� 
21 தா��த� நைடெப�ற உடன�யாகேவ இத 
ைன எ��ெகா�ள� ��யவ� ேகா�தா ம��� 
தா� எ�ற க��� ��களவ�க��� ஏ�ப�ட�. 
ேகா�தா�� அத�� ஏ�ற வைக�ேலேய கைத 
கைள� ெசா���ெகா����தா�. ஐ.எ� அ�� 
��தைல எ��ெகா�வத�கான த��ைடய 
உபாய�கைள அவ� ெவ��ப���ய ேபா� 
அவ��கான ��களவ�க�� ஆதர� 
அ�க��த�.

ெச�ல�ேபா�� பாைத
 ��கள ம�க�� வா��ளா�தா� 
த�னா� ஜனா�ப�யாக வர���த� எ�பைத 

தன� பத�ேய��� ேபா� ப�ர�கமாக 
அ���த ேகா�தாபய, ஆனா�, அைன�� இன 
ம�க�� ஜனா�ப�யாக தா� ெசய�பட� 
ேபாவதாக அ���தா�. அ� ெவ�� ேபா� 
யான அ���� எ�பைத த��ைடய வா�னா 
ேலேய அவ� அ���தா�. "சம��ையேயா அ� 
கார� பரவலா�கைலேய தர��யா�" எ�பைத 
உ��யாக� ��ய அவ�, ெப��பா�ைம 
�னரான ��கள ம�க� அதைன ���ப� 
�ைல. ��கள ம�க� ���பாத எதைன�� 
த�னா� ெச�ய ��யா� என� ெத���தா�. 
அதனா�, 13 ஆவ� ���த�ைத� �ட த�னா� 
��ைமயாக நைட�ைற�ப��த ��யா� 
எ�றா� அவ�.
 ஆக, ேகா�தாபய�� கால��� 
அர�ய� ��� எ�� யா�� 
ேப��ெகா����க ��யா� எ�ப� தா� 
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நேர��ர ேமா� அர�� இ��ய ���� 
ைம� ச�ட� நா�� �ைனக�� எ���க�ப� 
��ற�.

 1. இ��யா�� வா�� இ�லா�ய�க�,

 2. அசா�ய�க�, 

3. வ�கா�க�, 

4. மதசா�ப�ற �ைலைய� ேபண ���� 
பவ�க�. 

இ��ய வா�காள�க�� ெமா�த ெதாைக 
�� இ�லா�ய வா�காள�க�� ��தாசார�, 
அ�க��காம� இ�� 
பைத உ�� ெச�ய 
ேமா� அர� �ய��� 
றதா எ�ற ஐய�ைத�� 
இ��ய� ����ைம� 
ச�ட� ஏ�ப����� 
ற�. ��தலா� ச�ட�, 
க��� ம�க�� உ�ைம 
ப���, பாப� ம�� 
இ��� ேபா�றவ� 
��� வ��ைற �ல� 
எ����� ெத���காத, 
இ��யா�� வா�� 
இ�லா�ய�க� ேமா� 
அர�� ����ைம� 
���த� ச�ட�ைத 
எ�����றா�க�.

ம�த ேநய��ட� 
ெகா�� வர�ப�ட 

ச�டம�ல

ஆ�கா�, 
வ�காளேதச�, பா�� 
தா� ஆ�ய நா�க�� 
இ��� வ�த இ���க�, ���ய�க�, ெபௗ�த� 
க�, பா��ய�க�, ைச�ய�க�, ���தவ�க� 
ஆ�ேயா��� இ��யா�� ����ைம வழ�க� 
��ய வைக�� இ��யா�� ����ைம� 
ச�ட�ைத இ��ய அர� மா��ய�. இ��யாைவ� 
�����ள பல நா�க�� மத அ��பைட�� 
ம�க� ஒ��க�ப���றா�க�. �னா�� உ��� 
மாகாண��� இ�லா�ய�க� ெகா�ைமயாக 
நட�த�ப���றா�க�. �யா�மா�� இ�லா 
�ய�க� இன�ப�ெகாைல�� உ�ளா�க�ப� 
வதாக ��ற� சா�ட�ப���ளன�. இ��யா�� 
த�ச� ேகா���ள இல�ைக� த�ழ�கைள� 
ப�� ேமா� அர� கவைல ெகா�ள��ைல.

�ல���காக ேபாரா�� அசா�ய�க�.

அசா�ய�க� தம�� என ஒ� �ற�த 
கலா�சார�ைத�� த���வ�ைத�� ெகா�ட ஓ� 
இன�. அவ�க� த�க� ம��� அ��ய�க� 
வ�� ��ேய�வத�� எ�ராக ��ட காலமாக� 
ேபாரா���றா�க�. �� வள�� க�ம வள�� 
�ைற�த அவ�கள� ம��� ���தா�ய ஆ�� 
�கால��� அவ�கள� ேத�ைல� ேதா�ட ��� 
�� ேவைல ெச�வத�காக �ழ�� வ�கா�கைள 
���தா�ய�க� அசா�� ெப�� ேதா�ட�க�� 

ப��� அம���ன�. அசா�ய� க�� எ���பா� 
ெவ��� இ��� வ�பவ�க� அசா�� �ல� 
வா�� �ர�தரமாக� த�க ��யா� எ�ற 
ச�ட�ைத ���தா�ய�க� உ�வா�� 
இ��தா�க�. 

இர�டாவதாக, அ��ய�க� வ�� அசா�� 
��ேய�� �ைல பா��தா�� இ��யா�� 
1947ஆ� ஆ�� ���த ேபா� ஏ�ப�ட�. �ழ�� 
வ�காள��� இ��� இ�� வ�கா�க� அசா�� 
த�சமைட�தன�. அைத அ��� அசா�ய�க� 
எ�� ெகா�ட ��வர�� �ர�சைன, 1971இ� 
வ�களாேதச� பா��தா�� இ��� ���� 

ேபாரா�ட� நட�த ேபா� உ�வான�. அ�ேபா� 
வ�களாேதச� என அைழ�க�ப�� �ழ�� 
வ�காள��� இ��� இ�� வ�கா�க�� 
இ�லா�ய வ�கா�க�� அசா�� த�சம 
ைட�தன�. அைத� ெதாட��� தம� ம��� 
உ�ள ச�ட �ேராதமாக� ��ேய�யவ�க��� 
எ�ராக அசா�ய�க� வ��ைற ��க ேபாரா� 
ட��� ஈ�ப�டன�. அ�த� ேபாரா�ட� 1985இ� 
ரா�� கா�� அர���� அசா�ய� தைலவ� 
க���� இைட�� ெச�ய�ப�ட அசா� உட� 
பா��� �ல� ������ ெகா�� வர� 
ப�ட�. அ�த உட�ப��ைக��ப� வ�களா 
ேதச� உ�வான �க�யான 1971 மா�� 24-� 
�க��� ��ன� அசா�� ��ேய�யவ�க� 
ச�ட�ேராத ெவ�நா�டவ�களாக� க�த�ப 
�டன�. ��வரவாள� எ�த மத� என அசா� 
ய�க� பா��க��ைல. வ�களாேதச��� இ��� 
வ�த இ���கைள�� இ�லா�ய�க ைள�� 
ச�ட�ேராத� ��ேய�ற�கார�களாகேவ அவ� 
க� பா����றா�க�. 

�னா இ��யா �� பைடெய��த ேபா� 
இ��ய அ�கா�க� �ன�க� ைக�ப�றாம� 
இ��க பல அசா�ய அரச ஆவண�கைள 
அ��தன�. அதனா� அசா�ய�க� த�க� மா�ல 

���� என ஒ� ��ம�க� ப�ேவ�ைட�� 
உ�வா��ன�. 2019 �ச�ப�� ேமா� அர� 
ெகா�� வ�த ����ைம� ச�ட�, அசா�ய�க� 
ரா�� கா���ட� ெச�த உட�பா���� 
�ரணாக உ�ள�. ேமா� அர�� ச�ட���ப� 
1971இ� ��ன� வ�தவ�க� இ��ய� ��ம�க 
ளாக� க�த�படலா�. அதனா� ேமா��� 
����ைம� ச�ட�ைத அசா�ய�க� எ���� 
�றா�க�.

இன���காக ேபாரா�� வ�கா�க�

வ�கா�க� இ��யா�� ேம�� வ�காள 
மா�ல���� வ�காள ேதச���� ��ட 
காலமாக வா��� வ�� ஓ� இனமா��. அர� 
நா�� வ��தக�க�ட� ஏ�ப�ட ெதாட�பா� 
பல� ஆறா� ��றா��� இ�லா�ய மத�ைத 
த��� ெகா�டன�. அ�ப� மா�யவ�க� பல� 
�ழ�� வ�காள��� உ�ளவ�கேள. இ��ய 
பா��தா� ���� ேபா� இ�லா�ய�கைள� 
ெப��பா�ைம�னராக� ெகா�ட �ழ�� 
வ�க� பா��தா�ட� இைண �க�ப�ட�. 

இ��யா�� மா�லமான ேம�� வ�காள��� 
வா�� வ�கா�க� த� இன�தவ�க� 
பா��தா�� இ��ேதா வ�களா ேதச��� 
இ��ேதா வ�வைத எ���க��ைல. அவ�கள� 
இன உண�� மத உண�ைவ� க���� 
ெகா�வ��ைல.

 1947 இ� நட�த பா��தா� ���ைன�� 
ேபா�� 1971இ� நட�த வ�களாேதச� ���ைன 
�� ேபா�� ேம�� வ�க���� வ�த வ�கா� 

கைள அவ�க� 
எ���க��ைல. 
��ன� ேவைல 
வா���� ேத� 
வ�பவ�கைள�� 
அவ�க� எ���க 
��ைல. வ�� 
வ�கா�கைள 
வரேவ��� 
ேம��வ�க 
�தலைம�ச� 
ம�தா பன���� 
அ�த� ��வரவா 
ள�க� வா�க��ப 
தா�,  பார�ய 
ஜனதா� க�� அைத 
க�ைமயாக எ�� 
���ற�. ேமா� 
�� ��ய ��� 
�ைம� ச�ட� தம� 
இன�தவ�களான 
இ�லா�ய 
வ�கா�க��� 
பாதகமான� 

எ�பதா� அைத அவ�க� எ��� ��றா�க�.

வ�களாேதச��� ப�னா�� ���ய� 
இ���க� வ��� �றா�க�. பா�� தா�� எ�� 
��� ய� இ���க� வ����றா�க�. இவ�க� 
இ��யா��� வ�தா� ெப�� ��க�கைள 
எ�ப�� சமா��ப� என ����ைம� ச�ட�ைத 
எ���பவ�க� ேக���றா�க�. இ�வைர 
பார�ய ஜனதா� க���ட� இைண�� ப�யா 
��, ���த மதவாத� க��யான �வேசனா� 
க���� தைலவ� உத� த�கேர அர�ய�ட� 
மத�ைத� கல�ப� தவெற���றா�. உ�தர�கா 
�� மா�ல ச�ட சைப� ேத�த�� பார�ய 
ஜனதா� க�� ேதா��யைட���ள�. இ��யா 
�� ெபா�ளாதார� ஒ�றைர ���கா� 
ம��ேம வள���ற� எ���றா� பாஜக மா�ல 
�களைவ உ���ன� ���ரம�ய �வா�. 
இ��ய ம�க�� ேவைல� ப�ைய� ���பத�� 
இ��ய� ெபா�ளாதார� �ைற�த� எ�� ��� 
காடாவ� வளர ேவ���.
 ேமா� அர� ெகா�� வ�த ����ைம� 
ச�ட� ெவ�� மத� �ர�சைன ம��ம�ல 
எ�பைத அ�ய ����ற� .
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�க�� எ�ற ச�கவைல 
�தள� இ�� ம�க�� அ�றாட 
ேதைவக�� ஒ�� எ�ற �ைல 
�� மா���ள�. ம�க��� இைட 
�லான ெதாட�பாட� எ�ற ேநா� 
க��ட� ஆர�பமா�ய இ�த 
�யாபார� ெபா�� அத� �தலா 
�க��� அ�க ெபா�ளாதார 
இலாப�ைத ெகா��� வ�� அேத 
சமய�, பல நா�க�� அர�ய� 
�வகார�க��� தன� ஆ��க� 
ைத� ெச��� வ���ற�.

�ல நா�க�� ேத�த� �� 
�கைள மா��யைம��� அள� 
�� ெச�வா�� ெச���� இ�த 
ஊடக�, த�ேபா� �ல இன�க 
�� இன ���ய�க�, இைற 
ைம ம��� �����ட இன 
ம�க�� அ��பைட� �த��ர�, 
க���� �த��ர� ேபா�றவ�� 
�� அ�க தைல��கைள ேம� 
ெகா�� வ� ��ற�.

இ�த ச�க வைல�தள�, த� 
ேபா� �����ட இன ம�க�� ���� ெவ�� 
�கைள ��மா���� ச��யாக மா� வ��� 
ற��, த�ைம அ�யாமேலேய ம�க� இ�த 
வைல��� ����, அவ�க�� இன அட�� 
�ைற��� ���, தம�� ெத�யாமேலேய அவ� 
க�� ெகா�ைகைய ��ப�ற ேவ��ய �ைல 
�� த�ள�ப���ள�� �க�� ேவதைன 
யான�.

அதாவ� கட�த மாத� 26 ஆ� நா� உலக� 
எ��� பர��வா�� த�� ம�க� தம� 
இன��� ��தைல�காக ேபாரா�ய ��தைல 
���க�� தைலவ� ேவ����ைள �ரபாகர� 
அவ�க�� �ற�த �ன��ைன ெகா�டா� 
���தன�. 

இ�த �க��� ஒ� அ�கமாக தம� 
�க��� தைலவ�� பட�கைள ப������ 
தன�. ஆனா� அதைன த���ைசயாக ���ய 
�க�� ச�கவைல�தள�, பல�� கண� ைக�� 
�ல மாத�க��� �ட����ள�.

அதாவ� யாைர ��க� தைலவராக 
ஏ���ெகா�ள ேவ���, எ�த ெகா�ைகைய 
��க� ப��ட ேவ���, எ�த ெகா�ைகைய 
��க� ��ப�ற ேவ���, எ�த க��ைத ��க� 
எ�த ேவ���, எ�த க��ைத ��க� ப�ர 
ேவ��� எ�பைத எ��கால��� �க�� எ�ற 
�யாபார ச�கவைல�தளேம ��மா����. 
அதாவ� எ��வ�� கால�க�� உ�க� 
ெகா�ைககைள�� க����கைள�� அவ�க� 
��மா��பா�க�.

அவ�க�� ெகா�ைகக��� இண�� 
அவ�க�� ��தா�த�கைள ஏ��, உ�க�� இன 
அைடயாள�கைள� ெதாைல��, உ�க�� இன 

ப�ைற �ற�தா� ��க� இ�த �யாபார ச�க 
வைல�தள��� ெதாட��� இ��கலா�. இ��� 
ஒ� வைகயான இன அட���ைறேய அதைன 
நா� ����ெகா�ள ��யாத வைக�� அவ�க� 
வ����ள ச�ட�க� எ�ைம க��� 
ேபா���ள�.

எனேவ தா� ஏற�தாள 2.23 ���ய� 
ம�கைள தன� அ�க�தவ�களாக� ெகா�ட 
�க��� பாத��வ�கேள �னா�� இ�ைல. 
ஆ� ேம��லக� சா��த இ�த �யாபார 
வைல�தள��� அர�ய� ம��� ெபா�ளாதார 
உ�ேநா�க�கைள� ���� ெகா���ள �னா 
அதைன ��றாக� தைட ெச���ள�. 2009 ஆ� 
ஆ�� ெகா��வர�ப�ட தைட த�ேபா�� 
உ�ள�. 

�னா�� ேம�� மாகாண��� இட� 
ெப�� கலவர�கைள� �����வ�� 
�க�� அ�க நா�ட� கா���தததா� �க�� 
�கான தைட �னா�� ெகா��வர� ப�ட�. 
�னா�� ' எ�ற ச�கவ ைல�தள� 'Great Firewall
க���பா�� ெசய�பா�க� அெம��கா�� 
��வன�க��� �க� ெப�� சவலாக மா� 
��ள�. ஆனா� �னா தன� ெசா�த ச�க வைல� 
தள�கைள அ�� ெகா� ��ள�.

எ��� �னா எ�ற ெப�� ச�ைதவா� 
�ைப ைக�ட ���பாத �க�� ��வன� 
ேவ� ெபய�க�� த�ைன ப��ெச�� அ�� 
ஊ��வ பல தடைவக� �ய���ள�. இ� 
வா� ப�� ெச�ய�ப�ட பல ெபய�கைள 
ேமா�ப� ����வ�� �னா, அவ�ைற தைட 
ெச�� வ���றேபா��, கட�த 2018 ஆ� ஆ�� 
�ச�ப� மாத� �னா�� ேம�ெகா�ட இ� 
வாறான �ய��களா� �க��� வ�மான� 5 
���ய� ெடால�கைள எ�����த� பலைர 
�� ஆ�ச�யமைடய ைவ���ள�.

எனேவ தா� �க��� ���னராக மா�� 
ெசெக�ேப�� �னா��கான பயண�கைள ெதாட 
���யாக ேம�ெகா�� ேப���கைள நட�� 

வ���றா�.
�க���கான தைட �னா�� ம��� 

ெகா��வர�பட��ைல, தா�வா��� 
உ��. ேம�� ப�களாேதச�, ஈரா� ம��� 
வடெகா�யா ேபா�ற நா�க��� அத� ேசைவ 
ம���ப��த�ப���ள�.

இத�ைடேய, ர�யா�ன��, அ�� 
வா�� ம�க�ன�� த��ப�ட தர�கைள 
�க�� ம��� ���ட� ச�கவைல�தள�க� 

ேச��� ைவ����பத�� 
தம� அ�ம�கைள� ெபற 
��ைல எ�ற ��ற�சா��� 
கைள ர�யா இ�த வ�ட��� 
ஆர�ப��� ��ைவ� ��� 
த�.

ஆனா� த�ேபா� ர�யா 
�� தயா��க�ப�� கண� 
ெம�ெபா��கைள உ�வா�� 
ெசய�பட ம���� ெதா�� 
��ப சாதன�கைள ��றாக 
தைடெச�வத�� ர�யா ��ட 
����ள�. இ�த தைட� ச�ட 
மான� 2020 ஆ� ஆ�� ஜூைல 
மாத� நைட�ைற�� வர 
��ள�.

ர�யா�� ெதா�� �� 
ப�ைத ஊ������ �ய�� 
இ� என ர�யா ெத���தா��, 
ேம��லக��� உள� பா���� 
�ய��ைய ��ய���� நட 
வ��ைகயாகேவ அவதா�க� 
இதைன� பா����றன�.

த�ேபா� த�� இன��� எ���கைள 
மைற�கமாக �ட�க ��ப������ �க�� 
ச�கவைல�தள� 2015 ம��� 2019 ஆ� ஆ�� 
க�� ��ல�கா�� இட�ெப�ற ேத�த� 
க��� பா�ய மா�ற�ைத ஏ�ப��� ���த�. 
2015 ஆ� ஆ�� இட�ெப�ற ேத�த� ஒ� ைசப� 
ேத�த� என ெகா��ைப� தளமாக� ெகா�ட 
ெதா����ப தகவ� �ைண�கள� 
ெத������த�.

2019 ஆ� ஆ�� இட�ெப�ற ேத�த��� 
“���� கைடய�களா� அ��க�ப�ட ��த� 
�ைல” எ�ற ெச�� உைட�த ��த� �ைல �� 
பட��ட� ��கள ெமா��� தயா��க�ப�� 
�க��� ப�ர�ப�டதா� ெப�மளாக க�� 
ேபா�� ��களவ�க�� வா���க� 
ேகா�தபாயா ராஜப�சா�� ப�க� 
�������த�.

2014 ஆ� ஆ�� 25 இல�ச� �க�� கண� 
�கைள��, 50,000 ���ட� கண��கைள�� 
ெகா����த ��ல�கா த�ேபா� 60 இல�ச� 
�க�� கண��கைள ெகா�����மள��� 
உய����ள�. இ�த ெதாைகயான� ��ல�கா 
�� உ�ள ெமா�த சன�ெதாைக�� ஏற� தாள 28 
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��தமா��.
��ல�கா உ���ட பல நா�க�� 

அர�ய�� மா�ற�கைள ஏ�ப���� கார� 
க�� ஒ�றாக மா�ற� ெப���ள இ�த ச�க 
வைல�தள� த�ேபா� த��ன��� �� த� 
பா�ைவைய ������ள�. �க��� இ�த 
நடவ�ைகயான� ��ல�கா அர� �� த�� 
ம�க� ஒ� அ��த�ைத ஏ�ப���வைத த�� 
�� நடவ��ைகயா��, அதாவ� ேம��லக 
ேமா அ� ல� இ��யாேவா ��ல�கா அர� �� 
ஒ� அ��த �ைத ஏ�ப��தலாேம த�ர, த�� 
அ�ல எ�பைத உண���வதாக அர�ய� ஆ� 
வாள�  இதய� ச��ர� ெத�����ளா�.

அதாவ� ேபர� ேப�� ச��ைய த�� 
ம�க� அைடவைத இ�த ச��க� ���ப 
��ைல என அவ� ேம�� ெத�����ளா�.

அதாவ� கட�த ஜனவ� மாத� தன� 
ஆ�ய-ப��� �ரா��ய க�டைம��� மா�ற� 
ஒ�ைற ெகா��வ�த �க�� ��வன� 
ஆ�ேப� அட��ய இ��ய� �� ஒ�ைற�� 
அைம����த�. இ�த ஆ� நப�க�� �ல� 
இ��யா�� ��னா� அர�ய�வா�க� 
எ�ப�ட�, த�� இன���� எ�ராக ��ல�கா 
அர�ட� இைண�� ெசய�ப�டவ�க� எ�ப 
�� இ�� கவ�� க�த�க�.

எனேவ �க��� த�ேபாைதய நடவ� 
�ைக எ�ப� எ� இன��� �� ���க�ப�� 
��ய ஒ� அட���ைறயாகேவ நா� அ�க 
ேவ���. அதைன எ�வா� ��ய� �ப� 
எ�ப� ெதாட��� ����க ேவ���. அத�� 
�ற�த மா��வ�யாக எம�கான ேத�ய ஊடக� 
ஒ�� வ�வாக க��யைம�க�பட ேவ���. 
அத� �ல� நா� ஒ� ஊடக�சமைர ஆர����, 
உலக� எ��� �த���ட��� த��ன�ைத 
ஒ���ைண�� ேபாராடேவ� ��.

அ� ம��ம�லா� இ�த அட���ைற�� 
எ�ராக எம� எ���ைப நா� ெத���க 
ேவ���. உதாரணமாக உல�� த�ழ� வா�� 
நா�க�� உ�ள �க��� கா�யால�க��� 
��� அ�ல� அ�த நா�க�� நகர�க�� 
ஒ���ர�� நா� ஜனநாயக வ��லான எ�� 
��� ேபாரா�ட�கைள ��ென��க ேவ� 
��, உலக� எ��� உ�ள த�� அைம���க� 
எ�லா� தம� க�டன�கைள� ெத���� 
��ன�ச�கைள �க���� அ��ப ேவ� 
��. இ�வாறான ேபாரா�ட�க� ெதாட��� 
நா� ����க ேவ���.
இ�ைலெய�� இ�த �யாபார உல�� தம� 
�யநல ேநா�க�க��காக உ�வா�க�ப�� 
வல� வ�� ச�கவைல�தள�க�� ெகா�ைக 
க���� க���டவ�களாக நா� எம� இன� 
�� அைடயாள�கைள� ெதாைல�� ப�த��க 
ேவ��ய �ைல��� த�ள�ப�ேவா�.
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���பாக இ��� ஐ�� வ�ட�க�� 
ஏறா���ப��, �ரா� ேபா�ற �ரேதச�க�� 
ெவ�ள கால�க�� ம�க� வ��க ��யாத 
�ைலேய�ப�வ�ட�,  அ�ப��க�� எ�த 
கால���� ம�க� வ��க ��யாத ���ைல 
ேய�ப�� என�� ����கா����ளன�.

ம�ட�கள�� மாவ�ட��� ��கள 
ம�க� வ���� ப��க�ேலா ���� 
ம�க� வ���� ப��க�ேலா இ�வாறான 
நடவ��ைகக� ��ென��க�படாத 
�ைல��,  த�� ம�க� வ���� ப��ைய 
ம��� இல�� ைவ�� இ�வாறான ச�ட 
�ேராத ம� அக�� நடவ��ைககைள ச�ட 
��யான �ைற�� அரசா�க� ேம�ெகா�� 
வ�வ� ���� அைன�� தர��ன�� 
கவன� ெச��த ேவ��ய �ைல�� 
இ����ேறா�. உ�ைம�ைன�� எம�கான 
�த��ர��ைன�� ேகா� ���� நா�, எம� 
வள�கைள பா�கா�பத�� 
தவ�வ���ேறா� எ�ற உ�ைம இ�� 
உணர�ப���ள �ைல��, அத�கான ெசய� 
வ�வ� ெகா��க ேவ��ய ெபா��� 
அைனவ���� உ�ள�.

ந�������றா�க�. அ��ட ேபாதா� 
எ�ேற ����றா�க�. ல�ட���� ெச�ற 
ேபா��, ��லா����� ெச�ற ேபா�� 
ப���ைகயாள�க�ட� �������ேற�. 
நா�க� இ�� ேபாரா�ட� நட��� ேபா� 
அைத ச�வேதச நா�க���  ெத����� 
�கமாக �ல�ெபய� த�ழ�க�  த�ழ�க�� 
ஆதர� எ�தள��� இ����ற� எ�பைத 
அ�த�த நா�க���� கா��வத���  அ�� 
ேபாரா�ட�கைள ஒ���ப�����றா�க�. 
உதாரணமாக ��வ� �ன�த�� ல�ட�� 
நட�த ேபாரா�ட� வரேவ�க�த�க�. அவ�க� 
த�க� ேவைல, ேபாரா�ட இட��� �ர� 
ேபா�ற காரண�க�னா� ேபாகாம� 
����றா�க�. அவ�க���� ப�� உ�ள�. 
எனேவ அவ�க� அ��ப���ட� இ�த� 
ேபாரா�ட�க�� கல�� ெகா�ள ேவ���. 
இத� �ல� அ�த�த நா�� அரசா�க�க��� 
ஒ� ெத�ைவ ஏ�ப��த ேவ���.  நா�க� 
எ��பா��ப� அவ�க� எ�க��காக ேபாராட 
ேவ���. தா�களாகேவ ஒ���ப��� 
இவ�ைற ெச�ய ேவ���. அ�� 
அ����வமானவ�க� இ����றா�க�. 
அவ�க� அ�தத�த அரசா�க�க�ட� கைத��  
ஒ� மா�ற�ைத� ெகா��வர ேவ���. பல 
நா�க�� அ��கார� இ��தா� தா� எம�� 
ஒ� ��� வ��. எனேவ அவ�க� அத���ய 
ப�ைக ஆ�ற ேவ��� எ�ப� �க� ெப�ய ஒ� 
ேவ��ேகாளாக இ����ற�.

யதா��த�. அவைர� ெபா��தவைர�� 
அ����� ம��� தா� இன��ர�� 
ைன�கான ���. ஆனா�, அ�த அ�����ைய� 
ெச�வத�கான அ�கார� ம���ேலேய இ��க 
ேவ��� எ�ப� அவர� �ைல�பா�.
 ம��ற��� ெஜ�வா ��மான�கைள� 
த�னா� ஏ�க��யா� எ�பைத�� அவ� 
����டா�. அதாவ�, ேபா�� ��ற�க���� 
ெபா���� �ற�ேபாவ��ைல எ�ப� அவர� 
உ��யான �ைல�பா�. ேபா�� ��றவா�க� 
என அைடயாள� காண�ப�டவ�கைள அைம� 
��க�� ெசயலாள�களாக��, �ைண� கள� 
தைலவ�களாக�� �ய���� அவ�, ெஜ�வா 
��மான�கைள ஏ���ெகா�வா� எ�ப� 
எ��பா��க���யத�ல. ஆக, காணாம� ஆ�க� 
ப�ேடா� �ர��ைன, கா���ர��ைன, 
இரா�வ ஆ��ர���, அர�ய� ைக�க� 
��தைல ேபா�ற எத��� ��� 
�ைட�க�ேபாவ��ைல.
 இ�த �ைல��தா� 2020��� நா� 
�ரேவ���ேறா�. 2020 இ� த�� ம�க� எ�� 
ெகா�ள�ேபா�� சவா�க� எ�ன? அவ�க 
��கான வா����க� எ�ன? அைவ ���� 
அ��த வார� பா��ேபா�.

2020... ெதாட���...

 கட�த ஆ�ைட �ட அ�கள�லான �� 
ஒ����ைட ஐ��ய நா�க� சைப 2020 ஆ� 
ஆ���� ேம�ெகா���ள�ட�, எ��வ�� 
வ�ட�க�� ேபா����ற �சாரைணக� ெதாட 
��� அ�க கவன� ெச��த��ளதாக�� 
ெத���க�ப���ற�.

 கட�த ெவ����ழைம (28) இட�ெப�ற 
ெபா��சைப�� ��ட��� 2020 ஆ� ஆ��� 
கான ��யாக ஏற�தாள 3 ���ய� ெடால�கைள 
ஐ��ய நா�க� சைப ஒ�����ள�. இ� கட�த 

ஆ�� ஒ��க�ப 
�ட 2.9 ���ய� 
ெடால�கைள �ட 
ச�� அ�கமா��.
 
 இ�த ���� 
�த� தைடைவ 
யாக �யா�மா� 
ம��� ��யா 
ஆ�ய  நா�க�� 
ேபா����ற �சார 
ைணகைள ேம� 
ெகா�வத�கான 
���� உ�ளட�� 
��ளதாக ெத�� 
�க� ப���ற�.

 ேம�� ேயம� 
ெக��� ப��க 

�� இட�ெப��வ�� அர�ய� நடவ�� 
ைககைள ேம�பா�ைவ��வத�கான நடவ�� 
ைக� ���கைள�� அைம�பத�� ஐ.நா 
��மா��� �ள�.

 ��யா�� 2011 ஆ� ஆ��� இ��� 
இட�ெப��வ�� ேபா�� ேம�ெகா�ள�ப�ட 
ம�த உ�ைமக� �ற�க� ம��� ேபா���� 
ற�க� ெதாட����, 2017 ஆ� ஆ�� 
�ய�மா�� ���� ம�க��� எ�ராக 

ேம�ெகா�ள�ப�ட ம�த உ�ைம �ற�க� 
ெதாட���� �சாரைணகைள ேம�ெகா�ளவ 
த�� ஏ�வாக ஐ.நா இ�த �� ஒ����ைட 
ேம�ெகா���ள�.

 ஐ.நா�� இ�த ��ட��� ர�யா பல 
ப���ைரகைள ெகா��வ�த�ட�, ர�யா, 
�யா�மா�, ��யா ஆ�ய நா�க��, அவ�க�� 
��ட� நா�களான வடெகா�யா, ஈரா�, 
��கர�வா ம��� ெவ��லா ஆ�ய நா�க�� 
ஐ.நா�� இ�த �� ஒ���� ெதாட��� தம� 
எ�����கைள� ெத������தன.
 ஐ.நா பா�கா��� சைப�� அ�ம� 
இ�� இ�த �� ஒ���� ேம�ெகா�ள�ப�� 
�ளதாக ��யா ��ற� �ம����ள�.
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 உல�� உ�ள உ��ன�க�� ம�த� 
ம��ேம த�ெகாைல ெச�� ெகா�ள �ய��� 
��றா�. ம�ற உ��ன�க� அைன��� தம�� 
ஏ�ப�� இட��பா�கைள� கட�� ேபாரா� 
ெவ��ெபற �ய���றன. இதனா� தா� 
த�ெகாைல ெச�வ� ச�ட����� �ற�பான 
ஒ�றாக� க�த�ப���ற�. த�ெகாைலைய� 
த���� �னமாக ெச�ெட�ப� 10ஆ� �க� 
அ����க�ப���ற ேபா��, உலக ம�த 
இன��� உளநல�ைத� ேப�� வைக�� 
2019ஆ� ஆ�� உலக உளநல �னமான� அ�க 
��� வ�� த�ெகாைல�� ����ண���� 
ஆேரா��ய உள�ைத வள��ெத���� �கமாக 
“த�ெகாைலைய� த��த�“ எ�� ெதா�� 
ெபா��� ச�வேதச ��யாக ஒ�ேடாப� 10ஆ� 
�க� அ����க�ப���ற�.

வா��ைக ெவ�ள��� அ��க�� ��� 
எ�லாவ�ைற�� இழ��, த�கைள�� இழ�க 
ேந���. ேசாக�க� �கழாத ேதச�க� இ�ைல. 
இ�� த�ெகாைல எ�ப� ச�வேதச �ர��ைன 
கயாகேவ  உ�ள�. 

��வ� �த� ��மா ந�ச��ர�க� வைர, 
மாணவ�க� �த� �வசா�க� வைர த� 
ெகாைல�� ஈ�படாத ச�க� ���கேள 
�ைடயா�. ஓ� ம�த� ஏேதா ஒ� உ��த��  �ய 
����ட� அ�ல� �ய ��மான��ட� த� 
உ�ைர� தன�� உக�த ஓ� வ��� ேபா��� 
ெகா�வேத  த�ெகாைல.

த�ெகாைல�கான அ��பைட உ�ைம 
எ�தெவா� ம�த� ஒ� நா��� ேபா�மான 
��க�, ஓ�� எ���� ெகா�ள��ைலேயா 
அ�த ம�த� நா�ப�ட நா��� அ�பா� 
அவ�� ஆ�மன�� எ�� எ�ணேம �ர�தர 
மான ��க� ேதைவ எ�பதா��. அத�காக 
ேத��ெத���� வ�ேய த�ெகாைல. உதாரண 
மாக அ�களவாேனா� ப��ைச�காக ���ைர 
���, ஓ���� பல கன�க�ட�  க��, 
ப��ைச�� எ��பா��த ��� ெபற��ைல 
எ�� இ�வள� கால� எ��காத ��க�, ஓ�� 
எ�பவ�ைற �ர�தரமாக எ��க எ�� த� 
ெகாைல ெச�ய �ய�����றன�.

உலக �காதார ��வன��� க����ப� 
உலகளா�ய ���� ஒ�ெவா� ஆ����� 
�மா� 800,000 ேப� த�ெகாைலயா� இற���ற 
ன�. ஒ�ெவா� 40 �னா�க���� ஒ� ம�த� 
த�ெகாைலயா� இற���றா�. இ�த எ��� 
ைகைய� கா���� 25%�த����� அ�கமா 
ேனா� த�ெகாைல�� �ய�����றன�. இ� 
வா� �க�� த�ெகாைலயா� சராச�யாக 135 ேப� 
மனதள�� பா��க�ப���றன�. ஆ���� 
108 ���ய� ம�க� பா������ளா��றன�. 
கட�த 48 ஆ��க�� த�ெகாைல 60%உய�� 
��ள�. 15-24 வய����ப�டவ�க�� மரண� 
��� ���ய காரணமாக இ��ப�� த� 
ெகாைலேய. ஏமா�ற�, உற�கைள� ��த�, 
இயலாைம, ��றஉண��, ேநா�, கட�, அவ 
மான�, காத�, ேதா��,  ப��ைச� ேதா�� என 
பல காரண�க� த�ெகாைல��� த����ற�.

த�ெகாைல எ�ண� ெகா���ள 
நப�க�� ெவ��ப�� அ���க�

த�ெகாைல எ�ண�ைடயவ�க� உட�, 

உள, மனெவ���, நட�ைத ���� பல அ��� 
கைள ெவ��ப���வ�. இவ�க� மரண� ப�� 
ஈ�பட�, கைத�த�, எ��தா�க�க�, ஓ�ய� 
க�� மரண� ப������ட�, உடலா��, 
உ�ள�தா�� பல� ������பதாக எ�ண�, 
த�ெகாைல ெச�வத�கான வ��ைறக� ப��ய 
தகவ�கைள� ேசக��த�, எ��கால� ெதாட� 
பான ந���ைக��ைம, ��ெரன �ன����� 
எ�த�, க�ைமயான ேசா��, ந���ைக��லா� 
த�ைம, ��ெரன உண�� நா�ட��ைம, ��ற 
உண��, �ழ�பமான ��தைன�டாக நட�ைத 
ம��� உண��� மா�ற�கைள�  ெகா����ப�.

த�ன���ைக இ�லாதவ�கேள த� 
ெகாைல ெச���றன� என� க��வ� தவறா 
ன�. வா��� ெப�� ெவ�� ெப�ற பல�� 
இ�த தவ�கைள இைழ���றன�. இ�� யா�� 
இற�க ேவ��� என இ� ���கைள 
எ��ப��ைல. த�ைன அைண��, ஆ�த� �ற 
யா�� இ�லாத�னாேல அத�� ��வா� பல� 
இ� ��ைவ எ����றன�. த�ெபா�� 
அ��ய� உல�� தவறான இல�ைக ேநா�� 
ஓ��ெகா�����ேறா�. ஆர�ப கால�க�� 
உற�க� அைனவ�� ஒ�� �����தன�. 
�ர��ைனக� எ�வா��� அவ�க�ட� கல�� 
ேப�� ஒ� ��� �ைட��� என இ��தன�. 
ஆனா� இ�� பண�, அ�த��, த�����ப 
வா��, இைணய�தள ேமாக� எ�பவ�றா� 
ஒேர ���� இ��பவ�க� �ட ஒ�வைர ஒ�வ� 
�க� ெகா��� ேபச �ய���ப��ைல. 
ேதா��, மன�கச��, �ழ�ப�க� எ�� 
ச�த��ப�க�� ச�யான அ���, அரவைண 
��� இ��தாேல த�ெகாைலைய� த���கலா�. 
ெப�ேறா�க� ஓயாம� ஓ�� ெச�வ�கைள� 
ேசக��பைத ���� ��ைளக�ட� ேநர�ைத 
ஒ��� ேபசேவ���. ��ைளக�� கனைவ 
�ைறேவ�ற �ைணயா� இ��க�, ெவ��, 
ேதா�� என எ�த �ழ��� அ���, ஆதர�� 
உ�ள� எ�பைத அவ�க��� உண����க�. 
உ�ைம�� ���ப� எ�ற இட��� ம� 
��தா� அைன�� �ர��ைனக����  ��� 
�ைட��� எ�ப� ம��க ��யாத உ�ைம.

இத�� �ற�த உதாரணமாக, ஒ� பா� 
�யாபா���, ���� பல இட�க�� கட�. 
கடைன� ���பத�� வ��க�� பல உத� 
ேக��� �ைட�க��ைல. மன�ர��யா� 
ேகா���� ெச�றா�. ேகா��� பல� கட��� 
வர� ெபற வ�ைச�� ��றன�. இவ� வ�ைச�� 
இ���� ��றைமயா� த�சன� ெபற ��ய 
��ைல. த�சன� �ைட�காத�� அவ��� 
வா��� �தான ந���ைக ெதாைல�� ேபாக� 
காரணமா�ய�. 'இ� நா� வாழ� �டா�. 
த�ெகாைல ெச�யலா�' என எ�� மைல 
உ����� ெச�றா�. மைல உ���� அ�களவா 
ேனா� த�ெகாைல ெச�வத�� வ�ைச�� �� 
றன�. இவ�� அ�வ�ைச�� ��றா�. அ�ேக 
�� வ�ைச�� ஒ� ��யவ� தா� த�ெகாைல 
ெச�யாம�, ��வ�ைச�� ��ேபா� த�ெகாைல 
ெச�வத�� இட� ���� ெகா���� ெகா�� 
இ��தா�. அைத� பா��த �யாபா��� ��ய 
��ைல. �� �யாபா� ����� ேநர� வ�த�. 
அ�ேபா� �யாபா� ��யவைர� பா��� 'ஏ� 
��க� ���காம� த�ெகாைல ெச�ய இட� 
���� ெகா�����க�' எ�� ேக�டா�. அத�� 
��யவ� 'என�� 60 வயதா� ��ட�. நா� 

வா��ைகைய ஓரள� வா��� ��ேட�. 
��ைம�� ேகார� எ�ைன பய�����ற�. 
அதனா� த�ெகாைல ெச�யலா� எ�� வ�ேத�. 
ப�ள�ைத� பா��க பய� வ�� ��ட�. ேவ� 
யாராவ� ���தா� அவ�க�� ��ைவ� 
பா��� ���கலா� என� கா����ேத�. பல� 

வ�� ���தன�. பா��த�� பய� ெத���, 
��தைன �ற�த�. ��வாக இற�பைத �ட 
��வாக ��ைமைய எ�� ெகா�ளலா� என 
இைத ஒ�ெவா�வ�ட�� ���ேற�' எ�றா�. 
இைத� ேக�ட �யாபா� ��ேவா� த�ெகாைல 
ெச�வைத �ட ��ேவா� வா�ேவா� என த� 
எ�ண�ைத மா��� ெகா�டா�. இ�� �யா 
பா� எ�� ெகா�ட ��ட வ�ைசதா� அ�றாட� 
நா� எ�� ெகா��� �ர��ைனக�, ெந���� 
க� ஆ��. இ�� ��யவரா� ஆேலாசைண 
��யவ� எம� ந�பராக��, உற�னராக�� 
எ��டேன இ��ப�.

த�ெகாைல எ�ண������ 
பா�கா�க

த�ெகாைல�� ஆர�ப க�ட� மன அ�� 
த�. மன அ��த�����பவ�க� தம� க�ட 
�ைத ப���� ெகா�டா�, உடேன அ��ைர 
வழ�காம� ெபா�ைமயாக�கா� ெகா��� 
ேக�க ேவ���. 'இெத�லா� ஒ� �ர�� 
ைனயா, எ�லா� ச�யா� ���, இ��� கட�� 
ேபா��' எ�ற வா��ைதகைள மனஅ��த��� 
இ��பவ�க�ட� ேப�வைத� த���ப� ந� 
ல�. அத��� ப�� அவ�க� ��வைத கா� 
ெகா��� ேக�� 'உன�� எ�ப க�ட� வ�� 
ேபா�� எ��ட� ேப�. உன�� நா� உ��ைண 
யாக இ��ேப�' என� ேப� ந���ைக��ட 
ேவ���. 

த�ெகாைல எ�ண� ேதா��� ேபா� 
��தைனைய மா��� வைக�� ம����யாக 
இ��த த�ண�கைள ����த� அ�ல� அைத 
நா����ேப��� எ��வதா� த�ெகாைல 
எ�ற எ�ண� மைற�� ெச���ற�. த� 
ெகாைல ெச�ய ேவ��� எ�ற எ�ண� ேதா� 
�� ேபாெத�லா� த� ஒ�இட� ேத�, க� 
கைள ��, அைம�யான இட��� ப��� 
����க ேவ���.' ஏேதா ஒ� வ�ைய� 
��ப��, த�ெகாைல ெச��, இற�த உடைல 
���� ைவ�����றா�க� என��. அ�ெபா 
�� உற�க�� அவ�ைத �ைலகைள��, 
அ��ட� த�ெகாைல ெச��� ெப�க��� 
�த�� �ற�� உ����கேள ப�ேசாதைன 
ெச�ய�ப�� எ�பைத�� ������  ேபா� 
இய�பாகேவ அ�  எ�ண� மைறய����.

த�ெகாைல எ�ண� உைடயவ�கைள 

அைடயாள� கா�� ேபா� அ���, ஆதர��, 
பா�கா���  வழ�க ேவ���. அவ�க��  �ய 
ம����ைட ஏ�ப���� வ�ண� அவ�க� 
ெவ��யைட�த �டய�க�, �ர��ைனக��� 
சவா� ெகா��த வ��ைறகைள எ���ைர�க 
ேவ���.  ���ப� ெபா����க�� ஈ�பட 
ைவ�த�, ச�க ஆதரைவ� ெப��� ெகா��த�, 
ஆ��க வ� �ைச ����த�, வா��� அ��த� 
காணைவ�த� எ�பன அவ�க��  எ�ண�க�  
மைற�� ேபாக� கா��ரமா� அைம��.

பல ேதா��க�� எ�ெபா�� ��� 
தா�� ���ப� ���ப �ைள�� வ�தவ�கேள 
இ�ைறய சாதைனயாள�க�. த�ெகாைல ேகாைழ 
�தன�. அ�� �ர�தன�� உ��. அ�த 
�ர�தன�ைத ேவ� வ��� �ைச ����, 
சாதைன பைட�� வாழ� ����க�. வா��� 
ெப�� ேதா��க� �ய���கான� ம��ேம, 
வா��ைக�கான� அ�ல என� ���� சாதைன  
பைட��க�. 
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